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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Κ. ΚΑΡΘΑΤΟΣ. Μαύρες ώρες.
API V ΛΟΓΓΟΥ. Τό σπίτι τή ; ά/άτη:.
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΟΡΙΤΙΙΣ. Τό μεγάλο παιδί (συνέχεια).
Τ. Κ ούνια  καρύδια.
ΛΑΚΚΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ. ’Ατό τήν ’Ιφιγένεια του Ευριπίδη 
ΨΥΧΑΡΗΣ. Στό παιδί πού σκοτώθηκε στόν πόλει,ιο.
Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ-ΝΚΑ ΒΙΒΛΙΑ.

ΣΤΟ n^iai ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

ΤΩ άστρο μου, ώ παιδί μου, μεγάλε μου πολυα- 
γαπημένε, τόν ύπνο τόν παντοτινό κοιμάσαι στή μα- 
καρία τή Βελγική,—γιατί σέ μιαν ώρα τραγικήν ά- 
πάντεχα—τόνε σιαμάιησες τόν οχτρό, άρματωμέτο 
κατά τοΰ Δίκιου.

Έπεσες απάνου στό κανόνι σου, λατρεμένε τής ψυ
χής μου, κι όποια τώρα άπελπισιά κι άν τήν καρδιά 
μου σφάζη, έπεσες, τό ξέρω, βεβαιωμένος πώς νίκη
σες,—καί γαληνό ιερός τώρα, πάσχω καί σέ δοξάζω.

’Αξίζοντας τοΰ: λαμπρούς σου διπλούς προγόνου:, 
— ευγενικέ καί ακριβέ καρπέ τής Μπρετάνιας κκί τής 
Ελλάδας—άξαφνα σωριάσιηκες χωρίς κανένα απελ
πισίας ξεφωνητό, μέ την ειρήνη στην καρδιά καί μέ 
τήν ειρήνη στά μάτια.

Μια στιγμή πριν άπό τή στερνή σου τή στιγμή, 
τό κατάλαβες πώς σέ καλονσε ό θάνατος.—Μπόρεσες 
κ5 έτσι νά τό δράξης τό κομπολόγι σου, τό χαΐδεψε τό 
χέρι σου στήν προσευχή τήν πανύστατη.

Κ’ έτσι λοιπόν, πέθανες, θησαυρέ μου, μέ τό Θεό 
σου, μέ τό Θεό σου! ’Αγαπημένε, τό γνώριζε:, πώς 
άλλοι στοχασμοί, άρμονισμένοι, μπορεί, στό ρυθμό 
τής Παλλάδος, μέ είχανε φέρει νά τόν αποχωριστώ 
τόν αγνό Γαλιλαίο.

Κ’ έού, χωρίς κανείς νά σέ κρατήση μακριά άπό 
τό Θεό, μεγάλωσες έλεύτερος, φλογερός, ευτυχισμένος, 
απεριόριστος, μέσα στή θεία λατρεία των πραγμάτων, 
χάρη στον άγγελο τό λαϊκό πού σέ φύλαγε παιδί.

Είκοσι χρόνων, ταξιδευτή, μυστηοιακές ορμές, σέ 
σταματήσανε στους νάρθηκες των άρχαίων καθεδρι
κών ναών. Άπό τότε οί μακρυσμένες προγονικές δύ· 
ναμες ταράζανε μέ τό χυμό τους τή νιότη σου καί τά 
κλώνια τη: τά τρεμουλιασιά.

Έπειτα γύρισες τόν κόσμο καί γύρισες τήν Αφρι
κή, ή έρημο σέ γιόμισε μέ την άαεραντωσύνη της, κ* 
έσύ τή γιόμισες μέ τή θεότη πού ύψώνοταν αργά αργά 
χό εσώψυχο τό κάλεσμά τη:,

Κ* έτσι μέρα μέ τή μέρα έβλεπα τό μάκρεμα 
πού σ’ έπαιρνεν άπό τις πατρικές επιρροές, κ* αίστά- 
νομουν πάντα νά ύγραίνουνται τά μάτια μου άπό 
μιάν άφρασχη καί γλυκειά καί συγκραχηχή χαρά.

Κ'έλεγα, γοητεμένος: «Τό παιδί πού άγαπώ, 
I περπατεΐ ταιριαστά μέ τή φύση του καί μέ τόν πόθο 

του.' Ά\τρας είναι, λυτρώθηκεν άπό τά τριγύρω του, 
5,τι θά είναι, θέλω νά είναι από τόν εαυτό του».

Χαιρόμουνα τήν ευτυχία σου καί τήν πίσιη πού σ’ 
έκανε νά βρίσκη; τό λιμιώνα σου καί τήν καταφυγή 
σου. Μόνος έσύ άπόμενεςό κριτής ά.τάνου σέ ό,τι όρέ- 
γοσουν. Τό διάλεμπ δικό σου, δική σου εϊταν ή ψυχή 
σου.

Καί σ’ εγκαρδίωνα— ώ ! πώ: τό θυμούμαι I χαρι
τωμένα καθώς εϊσουνα ειλικρινής καί άδολος. Τήν ά- 
νάσταινες μέσα μου τήν παλιά μου τή φλόγα, όταν, 
μαθητούδι, πάγαινα στήν έκκλησιά.

Καί τούς χαλούσα εις τό είναι, τή μέρα τή μεγάλη 
τού Σταυρωμού γιά νά ταιριάσω τή σκέψη μου μέ τή 
δική σου, τούς καιρούς, πού πήγαινα περήφανος ατό 
τήν πίστη τού Χριστού, έρωτεμένος μέ τήν ίερωσύ\η 
καί κράζοντας μέσα μου : Πιστεύω!

Τήν άναγνώριζα τή δροσερή καί ζωντανή μου πί
στη, τήν πίστη πού δέν έρχεται άπό τά έργα πού γί
νονται, μά πούσταίνεται μέσα μας καί στά βαθιά τοΰ, 
είναι μας, κάστρο πάντα ορθό, χωρίς κανένα χάλασμα.

Δέν είτανε ή πίστη πού τήν αίστάνεται μέσα του 6 
ξαγναντευτής τών αιώνων, ξαναπερνώντα: τά δόγ
ματα τής ιστορίας μέ τή δύναμη μιας καρδιάς πού ή 
χάρη της τά ζωντανεύει, άξιοθάμαστος έραστής τοΰ 
θείου.

’Όχι! ή φλογερή σου πίστη, παιδί μου, εΐταν πολύ 
άλλοιώτικη. Γεννημένη μιάν ημέρα σπαρασμού, καί 
μέ τάναφυλλητά, ή νέα σου πίστη έβάδιζεν απάνου 
στά κύματα, κ’ ενεργούσε καί καρδιοχτυπούσε σαν 
αποστόλου πίστη.

Καθρέφτιζα τά περασμένα μου στά τωρινά σου, 
μά πάντα μέ τόν εγωισμό ιόν άλτρουΐστικό τοΰ πα
τέρα πού ποτέ ή καρδιά του δέ θλίβεται, όταν ό 
γιός του ακολουθεί τό δρόμο πού τόν ανθίζει τόνει* 
ρό του.

Καί δέ μέ θλίβει μεταγνωμός, παιδί μου, πού τή 
σεβάστηκα χήν πίσχη σου καί καλά χήν προσδέχχηκα,
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αφού κατώρθωσες νά τό πέρασης τόέπικίντυνο κατώφλι 
με μια γαλήνια καί υψηλή πεποίθηση.

Δέν περιμένω απ’ αυτό νά παρηγορηθώ. Μά πάντα 
σιλλογίζομαι καί άλαφρώνέται τό κακό μου—πώς 
γνώρισα νά κανονίσω τά βήματά μου από τόν καιρό 
πού βγήκες από τήν κούνια, κι ανάμεσα στά χρόνια 
σου τά μαθητικά, άπάνου στά βαθιά σου τά ψυ
χόρμητα.

Γλυκέ φίλε, άνάμεσό μας κανείς φράχτης, καί χωρίς 
νά τά ταιριάζουμε σέ δλα, οΐ στοχασμοί μας παραλλά- 
ζαν, οί καρδιές μας πάντα ενωμένες από στοργήν ακέ
ρια, εγκάρδια.

Τίποτε δέν εΐτανε σ3 εσένα πούνά μήν έ'χη τή γλαυ- 
κότη τούρανοϋ. Τά ενγενικά σου λόγια φυσούσαν 
απάνω μου σάν αύρες στις ώρες τού πόνου, καί, στις 
μεγάλες κρίσιμες ώρες, πόσα δάκρυα έχυσα στην άγ* 
καλιά σου τήν αδερφική!

"Ολα σου τά εμπιστευόμουν, τις αμαρτίες μου καί 
τά κρίματά μου. Μέ μάλλαννες. Μέ στήριζες. Μ3 αγα
πούσες. Κάποτε μέ γλύτωνες. Κανείς ποτέ δέ θά γνω- 
ρίση τις αγγελικές σου τις τρυφεράδες μέσαστή στοργή 
σου τήν υψηλότατη.

ΤΩ πατέρα μου! Ναί, συχνά, πατέρας εΐσουνα γιά 
μένα! Και πώς αμέσως ηυρα μικρό τόν κόσμο, άθλιες 
τις πρόληψες, άγονο τό μίσος, μπροστά στο μεγαλο- 
πραγματο καί στον άγιο τόν ανθρωπισμό σου !

Δέν μπορώ νά σοΰ τό κρύψω, ταιδί μου, μέ σπαρά
ζεις! Έσύ πόύ άλλοτε, άδολος φίλος, παρακαλούσες 
γιά μένα, δέ σμίγω, στον ουρανό άπάνου, δέ γίνομ3 

ένα μ3έσένα, σ3 αίστάνομαι σήμερα νά ζής μέσα στά 
σπλάχνα μου.

Γιά τή δική σου αγάπη οί τελευταίοι μου άνασιε- 
νασμοι θά θέλανε νά υψωθούν πετώντας καί νά πλα 
νηθούν ακολουθώντας σε προς τό φεγγόβολο τόν οί’. 
ρανό πού πήγαν οί άναστενασμοί σου, ώ ψυχή α
κριβή, πού μέ γιόμισες μ3ενθύμισες!

Γιά νά συγκρατήσω πιο πολύ καί πιο καλά τό είνε̂  
μου στο είναι σου, γιά νά γυρίσω πιο καλά στον κύ · 
κλο τής θρησκείας σου, κάθε φορά πού φροντισμένος 
περνώ από κοντά του, ήθελα κουβέντα νά πάω ν3 αρ
χίσω μ3 έναν παππά.

Ναί, τό ξέρω, ή θέληση, προ πάντων ή καρδιά 
φτάνουν, χωρίς νά είναι ανάγκη νά σταθής σέ τίποτε 
άλλο. Γιά τήν έξαφνική αλλαγή, χρειάζεται ή δοκιμα
σία. Ή αγάπη συντρίβει τό εμπόδιο καί τή λογική.

Μά βλέπεις, οί γερασμένοι—αδυναμία ή δύναμη 
δύσκολα μπορούνε νά γυρίσουν τή γνώμη τους. Πή

γαινε καί δίχως νά μέ γείρης προς καινούρια σκέψη, 
άφησε με στά δάκρυα νά λιώσω τά γεράματά μου.

'"Ολα πήραν τέλος πιά. Όλα ξεθωριασμένα. Κατε- 
βασμέν’ ή αυλαία, σβυστά τά μάγια τά φανταχτερά. 
Τά ήλιόλαμπα χώματα τής ονειρεμένη: σου Αφρικής 
δέ θά σέ ξαναΊ'δούνε πιά, είδωλολατρεμένε μου !

Τά πάντα αργά αργά τριγύρω μου σωριάζονται. 
Είμαι σέ μιά ερημιά και τραβώ χωρίς σκοπό κανένα. 
Κ 3 έξαφνα καθουμ3 έτειτα καί δοκιμάζω κ3 εγώ δέν 
ξέρω τί λογής ησυχία, προμηνύτρα, βέβαια, τού τάφου.

Βλέπω κάθε ώρα και κάθε στιγμή, ώ αλησμόνητε 
μου, τή φωτεινή σου τή ματιά πού λάμπει από μιάν 
δλοΐσια φλόγα, Ή ομορφιά τού θανάτου σου καί 
τής ψυχής σου ή ομορφιά νικήσανε τήν ταραχή μου 
καί μέ εΐρηνέψαν.

Θαματουργούν οί μεγάλοι πόνοι. Δυναμώνουν μέ 
τήν ίδια τους τή μεγαλοσύνη. Ή υπέρτατη συμφορά 
είναι κυκλωμένη σάν από φωτοσιέφανο. Χαμογελά τό 
θύμα άνθοστεφάνωτο.

Τόσο είναι αλήθεια πώς ό άνθρωπος χρειάζεται νά 
υν[>ωθή, νά πλανηθή άπάνου από κάθε πλήθος. Ό 
ϊδιος εγώ χαίρομαι τή βεβαιότητα πώς ΰστερ’ από τό 
χτύπημ5 ο ντο ή μοΐμα δέν μπορεί πιά νά μέ χτυπήση 
μέ άλλα,

Τήν κορφή τήν άγγιξα τού ανθρωπίνου πόνου. Μέ 
δρόμο ακούραστο, μέ ροή συγκρατητή, όπου κι άν 
πέρασα, παντού, ξεχύθηκε ή καρδιά μου, σάν ποτα
μός αγάπης πού πάντα τό λαγήνι του γεμάτο.

Καί φεύγεις, έσύ πού τόσο ωραία μέ σι μπλήρωνες 
μέ τή γλυκειά σου παρουσία, μέ τήν αρματωσιά σου. 
Γιά μένα ό φίλο: εΐσουνα από τή βουλή τής φύσης. 
Τίποτα πιο γλυκό, τίποτε πιο δυνατό από ένα δεσμό 
τέτοιο.

Μέτό χαμό σου χάνω τή μισή μου τήν ψυχή. Κάθε 
φορά πού συνταιριασμένο, ολόψυχα, δλόαγνα,το παιδί 
γιά τόν πατέρα του είναι σύντροφος τέτοιος, τίποτε 
άλλο δέν αξίζει σάν εκείνον, φίλος ή γυναίκα.

Ποιος σέ πλησίασε, καί δέν αΐστάνθηκε μέ τό θα- 
νατό σου νά βαραίνη τή μοίρα του σάν κάτι αγιά
τρευτο; Παρθένες θά τό κλάψουν τό κεφαλάκι τό 
αξιολάτρευτο πού βλέποντας το στά διείρατά τους, 
βλέπανε τόν άντρα τό χαριτωμένο κ»ί τό δυνατό.

Καί πόσα παλληκάρια πού τό Κάλεομα οτά όπλα 
τούς σημείωσε τήν ώρα καί τήν ανάγκη νά τήν αφιε
ρώσουνε στην Πολιτεία τήν πύρινη περήφανή τους 
νιότη, στρατιώτες καί σιής γαλήνης τούς καιρούς καί 
στής μπόρας, όμοια!



Νά ύπηρετήσή; I Τό διαλάλημά σου αυτό, τό κύ
ριο. Νά υπηρέτηση;, νά προσφερθή;. Τί σέ μέλει αν 
κάτω ατό τή φρυγία σκουφιά, ή ατό τον πετεινό ή 
ατό τον αετό; Π )ώτ’ άτ’ όλα νά ύτηρετήτης, νά δεί- 
ξη; πώ; ή κανονισμένη θέληση μονάχα είναι δυνατή 
και πω; ξέρει; νά νίκα;—και πω; ξέρει; νά πεθαόης.

Είναι τόσο μεγάλη ή ιστορική αυτή σπγμή, με
ταξύ μας—τάγριο θηρίο κ’ έμεΐ;— ή μάχη τόσο δυ
νατή είναι, ό κίντυνο; του κόσμου τόσο είναι απει
λητικό:, πού είναι ώραιο νά μπόρεση; γιά τή νίκη 
νά πολεμήσης,

’Ίσως ή σκέψη τούτη πρααίνει μου τά σφοδρά τά 
δάκρυα, καί άτ’ αυτού πηγάζει — ώ Γαλλία, ώ Πα 
τρίδα μου!—τής πονεμένη; τή; ψυχή; τό γαλήνεμα, 
κάτι σάν ευχαρίστηση μέσα σχή συφορά.

Μά πόσο; ανθρωπισμό;, καταστρεμένος, μέσα σ’ 
ένα μόνο άνθρωπο! Άξετίιωτο παιδί, τί θησαυρού; 
μελλούμενου; ύ ωσχοτ <ν ό νους σου, σοφό; γιά νά 
συγ«εντρώνη χαρίσματα πού τάρμόνιζε συνολικά ή 
καρδιά σου.

Τά πλατιά συγκινημένα κίνήαατα τή: Καλοσύνη; 
[ΐε τή χειρονομία τη; τήν άνετην άκοπα, ό πάγκο 
σμιο; έρωτας καί όλα τά καλά πού κυβερνά, θά κατορ- 
θώναν νά μά; ημερέψουν.

'Η συμπάθεια σου, ανοιχτή προ; κάθε πλάσμα, θά 
τό συμπλήρωνε τό νόημα τής θρησκείας. Κάθε πιστό; 
κλεισμένο; στέκει σά μέσα στο φράχτη του. "Ολοι θά 
είχαν από σέ την είρή.η καί τό συνιαίριασμα.

ΤΩ παιδί τρισευτυχισμένο, σιμά σου ηύ.ρε; την ιδεατή 
γυναίκα, στή μητέρα σου, σ’ εκείνη πού καί στον 
πικρού τού πόνου τις ημέρες, στά βάθη τή; καρδιά; 
τη; μόνο άποζηιά την καταφυγή καί την πίστη.

Καί λοιπόν έμαθε: μόλις γεννήθηκες πώ:ό άφρύ; τού 
αγνού καί τού διαλεχτού γιά τούς στοχαστικούς κρα
τιέται από τό ποιο χών ψυχών καί δχι από τό μοιρό- 
γραφτο δόγμα πού σέ προσηλύτισε.

Τά χρηστά κ ά τά τίμια των ανθρώπων είναι γνωρί
σματα, τό χρέος, ή καλοσύιη, δ νόμος τής θυσίας 
προσφέρουν τά ευεργετήματα τους σέ δλε; τις καλογεν- 
νηιιένες καρδιές, καί γΓαύτό παλληκαρίσια τά σφίγγαμε 
τά χέρια μας,

ΤΩ μεγάλο έρωτολούλουδο πού μακριαθε μέ μοσκο
βολά:, εϊίε αγαπούμε, εΓε ύ >-ηρετοΰμε, ναι ή δχι, τον 
Εσταυρωμένο, πιστοί ή ά α ν οι, αδερφός καί αδερφή, 
πατέρας καί παιδιά, ά·άγκη στο έξή; νά είμαστε δπως 
έ.ιει; ζήσαμε.

Ό τερατώδης Γερμανός πού από μάς θά συντρι- 
φτή, δεν είναι, σωστά σωστά, τίποτε μπροστά στις μα

κροχρόνιες άμαχες μας. Ή υπεράνθρωπη λύρα σου μέ 
τις πλατιές της χορδές, σ’ ένα τραγούδι άρμόνισε 
μαλλώματα καί καταφρόνια.

Θά εΐταν έγκλημα νά πάνε χαμένα γιά μάς τό σεπτό 
σου παράδειγμα καί τό δασκάλεμά σου, αφού οί καρ
διές μας μείνανε πάντα συνενωμένες, εσύ μέσα στο 
ίερό, κ’ εγώ πιο μακρεμένος από τό ναό,

Γιά νά ήσυχάσης καν την ορμή τού θρήνου μου, 
ατό κεΐ πέρα πού κοιμάσαι, από τον ποθητό σου λόφο, 
τον ορφανό πατέρα σου, τήν ορφανή σου τή Γαλλία 
άγρυπνος πάντα φύλαγε, Παιδί μου, "Αγιέ μου καί 
Ήρωά μου.

‘Απρίλης τού 1915

(Πρόχειρη μετ ιφρτσ ι Κ. Π.)

ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ
Ό κ. Άλέξ. Πάλλη; μέ τον τίτλο; «Λέκα ’Αρ

βανίτη, Μαλλιαροϋ, ΚΟΓΦΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ» χάρισε 
στά νεοελληνικά γράμματα έναν καινούριο τόμο, δμορ- 
φοτυπωμένο κι όμορφοδεμένο, μέ τά τυπογραφικά ψη- 
ψγ,φιά τά κάπως βυζαντινά πού τώρα τελευταία με
ταχειρίζεται τυπώνοντας τά βιβλία του. Ή «Εστία» 
τά ψηφιά αυτά τά χαραχτήρισε αδιάβαστα, μά δίκιο 
δέν έχει' συνηθίζουνται εύκολα' σώνει κανείς νά θέλει 
νά διαβάσει. Κι ά δε θέλει ή «Εστία», τί τή; φταίνε 
τά ψηφιά;

Μά ή μορφή στο βιβλίο του κ. Πάλλη δέν παίζει 
κανένα ρόλο. νΟχι έτσι δμορφα πού είναι τυπωμένα, 
μά κι άσκημα νά είντουσαν, άπό τήν άξια τους δέ θά 
χάνανε τίποτε. Α. χ. *0 «Κύκλωπας» τού Εύριπίδη, 
«Χ0 έμπορος τής Βενετίας» του Σαίξπηρ, καί τό 
πρώτο βιβλίο τοΟ Θουκυδίδη, τρεις άριστουργηματικές 
μετάφρασές του, πού πιάνουν τίς πρώτες σελίδες του βι
βλίου του, κι ά λείπανε άκόμα άπ’αύτές τά σοφά κρι
τικά σκόλια, έχουν τόση άρχοντιά πάνου τους πού θά 
στολίζανε καί τσιγγάνικο τσαντίρι κι δχι μόνο τό 
άστρα φτερό παλάτι πούναι θρονιασμένες σήμερα, Ό 
Παλαμά; έχει πει γιά τον κ. ΓΙάλλη πώς είναι δ πιό 
άπιστος κι ό πιό πιστές μεταφραστής. — "Απιστος στή 
λέξη του κείμενου πού μεταφράζει καί πιστός στην 
ψυχή, στό νόημά του. Στις μετάφρασές του ό κ. Πάλ
λης άκολουθεί τό σύστημα πού ό ίδιος τό περίγραψε 
μέσα στον άριθμ. 50 (1 903) τοΟ «Νουμά» μέ τούτα τά 
λόγια: «"Οταν διαβάζεις τό πρωτότυπο, σου παρα
σταίνει ό νούς σου μιά εικόνα. Άφτή τήν εικόνα πρέ
πει νά δώσει τό μετάφρασμα. Συχνά μιά λέξη, μιά 
συλλαβή, μιά συναρμολογή τά χαλάει, θέλεις τότες 
συλλογή, σκέψη, δοκιμή κατά κάθε γραμμή, μιά ώρα, 
ίσως μιά μέρα, ίσως μιά βδομάδα. Κάνε το άπόφαση 
πώς θά γίνει άφτός ό κόπος. Στήν άρχή θά είναι πολύ 
μεγάλος" σιγά σιγά έπειτα θά λιγοστέψει*. Νά, τό



μυστικό τής μεγάλης του, τής άφταστης μεταφραστι
κής του έπιτυχίας. Έτσι βγήκε ή «Ίλιάδα», Ιτσι τδ 
Βαγγέλιο, ετσι δλες του οί άληθινα δημιουργικές τ·υ 
μετάφρασες.

Έξδν άπ5 τα τρία έργα «où άναφέραμε, στά «Κού
φια καρύδια» είναι τοΟ Κάντ ή «Κριτική τοΰ άδολου 
λογισμού» (μετάφραση Μαρκέτη καί Πάλλη). ΤοΟ 
K arl Brugman ή γλωσσολογική μελέτη «Γραφτή καί 
Δημοτική», διάφορα γλωσσικά καί βιβλιοκρατικά του 
άρθρα, τδ ’Ασχημόπαπο» τοΰ Andersen, τά «Πειρα
χτικά» (μέσα σ’ αύτά είναι κ’ οί άθάνατ·ι νεκρικοί 
διάλογοί του που στολίσανε σέ περασμένα χρόνια τδ 
«Νουμά») κι δ «Ταμπουράς κι é Κόπανος».

"Α, μ’ δλ’ αυτά, τδ βιβλίο τοΰ κ. ΙΙάλλη τιτλοφο
ρείται «Κούφια καρύδια», σας παρακολοΰμε νά μας 
δείξετε ποΰ μποροΰμε νά βροΰμε τά γερά. Τά «Κού
φια καρύδια», δπως καί τάλλα βιβλία τοΰ κ. Πάλλη, 
δέν πουλοΰνται. "Οποιος τά θέλει τά ζητάει άπδ τον 
ίδιο γράφοντάς του: A lex . Pallis Esq. Aigburth  
Drive. Kiverpool.

T.

ο πρωτομςτομς

1 .—
«Σαραντα.ιέντε μάστοροι κ’ εξήντα μαθητάδες 
»Τρεις χρόνους «δουλεύανε τής Ά ρ 'α ς  τό γιοφύρι· 
«Όλημερίς έχτίζανε κ ι’ άπό βραδίς γκρεμιέται».

Μεγαλόστομα δραματικά αρχίζει τό τραγούδι τοΰ Γιοφυ
ριού τής "Αρτας, ένα άπό τά π ιό τέλεια τής δημοτικής μας 
Ποίησης. Ό  Πρωτομάστι ρας δέν μπορεί ακλόνητο νά στε
ρεώσει τό γιοφύρι· τό ρέμα είναι δυνατό κΓ όλοένα τό 
γκρεμίζει. Ό  λαός πού πάντοτε υπερφυσικά βλέ ει μυστικά 
την αίσθάνθηκε τήν αιώνια πάλη του 'Ανθρώπου μέ τή 
Φύση. Μέ ξωτικά τή στοίχιωσε πού άγρια αμύνονται γιά 
δ τ ι τούς ανήκει κ’ αίμα, κόκκινο αίμα πολύ, ατό τούς αν
θρώπους ζητούν γιά κάθε χάρη. 'Ολοκαυτώματα πάνοτε  
στούς Θεούς, στίς μυστικές Δύναμες πρόσφερνι ό λαός· ή 
Ιδέα τής Θυσίας τή δύναμη τής επιτυχίας τοΰ έδινε γιατί 
τήν όλότελα ανθρώπινη θέληση πο έ δέν τήν αίσθάνθηκε, 
κ’ έπειτα άκόμα πιό ολόψυχα πίστευε σ’ αύτή. 'Ολοκαυτώ
ματα πρόσφερνε, ανθρώπινα στους πολύ αρχαίους καιρούς 
τών οποίων ή θύμηση κρυφά στούς θρύλους διατηρήθηκε, 
Ό  ποταμός, τό στοιχιό τοΰ ποταμού ανήμερα τό σφα/τάρι 
του ζητά. Καί δέν πρέπει νά στοιχιώσουν μήτε ξένο, μήτε 
ορφανό, μήτε διαβάτη, — είναι δ.·σκολοκατόρθωτο πολύ 
τό έργο καί πρέπει ακριβό πολύ νά είναι τό θύμα, τού 
Πρωτομάστορα ή ΐ' ια  ή πα·όμορφη Γυναίκα Κ’ έπειτα 
πολύ τραγικά τή θυσίχ διηγείται τό Τραγούδι.

Τέτοια ή λαϊκή παράδοση. Κ' έρχεται ό Ποιητής1 ό στο. 
χαοτικός, επιστημονικά μορφωμένος ποιητής. Δέ θ ’ αντι
γράψει τήν παράδοση1 τά θάματα, οί νεράιδες καί οί μοί
ρες ποΰ Ισως μάς γοητεύουν όταν απλά τά διηγείται ό 
λαός γιατί είναι αλήθειες του, γιατί εκείνος ποτέ συμβολικά 
καί ψυχικά δέ σκέπτεται, ψεύτικα κΓ άνευρα άντηχοΰν μέσα 
μας α δέν τά τονίσει ό Ποιητής ή δ Δραματικός σύμφωνα

μέ τόν εσώτερο δικό του καί δικό μας σκοπό. Σ* όποια 
θέλει εξωτερική μορφή, μόνο δ τ ι είναι γενικό καί πλατιά 
αληθινό, τόν έντόμυχο λόγο τού θρύλου, πρέπει νά ύψώ· 
σει, τούς άνεχτίμητους άλλα κΓ ανεκμετάλλευτους θησαυ
ρούς. Δυστυχώς πάρα πολλοί άπό τούς συγγραφείς μας φα ί
νονται όλότελα νά τό λησμονούν, κΓ όμως είναι ιόσο άπλή, 
τόσο ολοφάνερη ή ά\άγκη αύτή τής δημιουργίας γιά νά 
συγκινηθεΐ ή ανώτερη σημερινή μας διανοητικότη. Παρα- 
σέρτονται ά.τό τήν εύκολη μαγεία τού λαϊκού θρύλου καί 
γράφουν τόσα έργα χωρίς ζωή, χωρίς ψυχή, χωρίς άξια.

Έ να ; άπό τούς λίγους υψώθηκε ό Ψηλορείτη:, ποιητής, 
στή γνήσια σημασία τής λέξης, Πλάστης. ’Ατό τήν παρά
δοση ό τ ι δέν έσμιγε στό γενικό του νόημα άφαίρεσε, δ ύ
ναμη σ’ άλλους ή καί σε δικούς του τόνους χάρισε, συνε- 
λαβε τήν ’Πέα τού μύθου. "Εσκυψε στόν Ποταμό απάνω 
κ ι’ άκουσε τόν εσώτερο τραγικό σκοπό κΓ αΰ»όν τραγού
δησε. Ό  Πρωτομάστορας δέν μπορεί νά στήσει τό γιοφύρι 
γιατί δέ δίνεται δλάκερος οτό έργο. Τά πολύ μυγάλα έργα, 
τά πολύ δυσκολόφ-αστα απαιτούν όλο μας τό είνα ι’ στόν 
ένα, τό βαθύτερο Πόθο, στήν άτομική μας ’Αλήθεια πρέ
πει κάθε άλλη μικρότερη γιά μάς έπιτυχία ή ευχαρίστηση 
νά προσφέρνομε γιά νά έχομε τή Δύναμη, όλη τή Δύναμη 
πού μόνη νικά. Ή  Μοίρα γιά μάς σήμερα δέν Ιχει πια 
τή στενή έννοια μέ τήν οποία απαίσια τρομαχτική έδε»ε 
σφιχτά κάθε δρμή. Είμαστε έλεύτεροι όπως θέλομε νά 
πλάσομε τή ζωή μας, τό αδιάκοπο δράμα σφιχτοπλεγμένων 
σκηνών μεΐς τό γράφομε, όπως θέλομε, διαλέγοντας κάθε 
χαρά, αναγκασμένοι μόνο νά τήν έξαγοράσομε πάν α μ’ 
Ιναν πόνο τής ίδιας έντασης, κάθε ζωή μ’ ένα θάνατο, κάθε 
νίκη μέ μιά θυσία . . . Κ ’ εδώ φαίνεται ή ακριβέστατη έν
νοια τής λέξης Θυσία πού σιγά σιγά έπεσε τέ όλότελα άνύ- 
παρχτη σημασία. Ή  θυσία δέν είναι ποτέ μιά νίκη τού 
"Οχι-Έγώ- "Οχι—Έγώ δέν υπάρχει κΓ ας Ισχυρίζονται τό 
ενάντιο οί άνιωθοι κ’ οι κοντόθωροι, όταν δέν εΕαι ψεύτες, 
ήθικολόγ- ι. Οί μεγάλοι θεμελιωτές τής άλτρουϊστικής ιδέας 
τό εϊξεραν1 τή Ουσία τή θεωρούσαν σάν τήν πολύ οδυνηρή 
προσφορά πάντοτε γιά έναν άνω ερο θρίαμβο. Είμαστε οι 
έλεύτεροι σκλάβοι τής Μοίρας πού τώρα λέγετα Ρυθμός. 
Κ’ ή γυναίκα πού κρυφά τόν πλάνεψε μέ τά γλυκά φι?»ά 
της παίρνει άπό τήν όρμή τοΰ Πρωτομάστορα1 κΓ ό ποχα- 

ί μός νικά. Ή  Φύση τόν ανήμπορο άνθρωπο. 'Ολοκαύτωμα 
στόν ποταμό πρέπει τήν ’Αγάπη νά χαρίσει. Τέτοιο τό δράμα 
πού βα ΐύτατα τό αίστανόμαστε γιατί όλοι μυσστικά τό 
ζούμε.

"Οχι μόνο στοχαστικά άλλα καί δρααατικά υψώθηκε ό 
Ψηλορείτης. Κριτική πού γράφηκε τότε, κ ’ έπίσημη μάλι
στα, λέει ό ;ι βρίσκει πάρα πολύ δυνατή τήν επίδραση τού 
Μέτερλιγκ καί τού Ibsen. Μόλις ένα έργο τής Νεοελλη'ΐ- 
κής μας Φιλολογίας έβγει άπό τόν κύκλο τόν κοινό, κ ’ είναι 
φυσικό τότε νά είναι ξενικά έπηρεασμένο,άφοΰ όση έλληνική 
άτομικότη κΓ άν έχει ο Ποιητής τ ’ ανώτερα μαθήματα άπό 
ξένου; θά τ ’ άντλήοει— δέν έχομε άκόμσ αρκετά υλικό εδώ* 
μιά φυλετική φιλολογία δέν πλάθεται ποίν περάσουν χρόνια 
καί χρόνια οίκε κ’ ή κοινωνία άπόχτησε κΓ όλα; τόν κα
θαρά ξεχω.ιστό χαραχιήρα της — όρμοΰν οι κριτικοί ν’ άνα- 
καλύψουν τήν έμπνευση ενός άπό τούς έππημοποιηι ένους 
πιά ξένους δραματικούς : «D ’Annunzio, Oscar W ilde, 
Maeterlingk, Ipsen» κ’ ϊν α  δύο άλλοιακόμα."Ολοι ώραίοι· 
ποτέ Γάλλοι. Κ’ ίσως νά είναι ή μεγαλείτερη άξια τών νεώ- 
τερων συγγραφέων μας καί Κριτικογράφων ότι άμέσω^



Ο ΝΟΥΜΑΣ

ενόησαν τό βιασμένο, προσποιημένο, χωρίς έσωτερικότη 
π«οής, γεμάτο τόσα «trices» πού από τόν 17ο αιώνα πα
λεύει νά ύψοόσει σέ αλήθεια τό γαλλικό θέατρο. Κ ’ έπαινο 
θά έλεγε ή παρομοίωση α συχνά οί κριτικοί μη ξέροντας τί
άκςη βόδς κλείνεταιι σέ κά. Οε επησιιΐΛ,οποιτιμένο ovo μ ex cxôux-

φορα σάν καλούπι τό θεωρούν πού τό ’ίδιο σημαίνει «άσχη. 
μη ξενική επίδραση». ’Ά  φαίνεται από τόν Πρωτομάστορα 
δ α  ό κ. Ψηλορείτης έχει διαβάσει πολύ "Ιψεν ότ% δτά φ αθε , 
τίποτα περισσότερο, γιά Ιδιαίτερη ανάγνωση τού Maeter
linck δέ μάς ά φ ίιε ι νά μαντέψομε. Στόν Πρωτομάοτορη 
υπάρχει ή Πρόοδος κ’ ή Επιστήμη τού ωραίου γενικά ξένου 
θεάτρου άρμονισμένη μέ τήν πνοή τής άρχαίας τραγωδίας 
οτή Νεοελληνική ψυχή, αν όχι στό Τέλειο, τουλάχιστο οε 

μια πολύ ολόψυχη προσπάθεια.
"Ολο τό έργο έχει δράση καί σάν τραγούδι αντηχεί' τα 

λόγια ακούονται μέ τόν πολύ έντόμυχο, ψυχικό τόνο. Δέν 
παραούρΰηκε ό Ψηλορείτης στήν εύκολη κοινοτυπία των 
στίχων πού έχτός άπό όλίγιστες ίξτίρεσες τόσο άσύμφωνα 
μέ τή σκηνή μονότονα κουραστικά πληγόνουν μόνον ci 
αστοί στήν εξωτερική ποιητική μορφή άνιωθοι' τού έσώ- 
τερου «συγχωρούν» κΓ ΐίς βαρύνονται κάθε (ριλόσοφική καί 
λυρική έξαρση, ακόμα πιό εύκολα τήν ψεύτικη, κ’ ετσι τό 
π ιό συχνά ιούς στίχουςώαζητοΰν οί Ανάξιοι γιά μέ τήν ομορ
φ ιά  τους καί μόνο νά νικήσουν. Ι\Γ αύ:η  ή επίσημη κρι
τική ανίκανη νά νιώσει τήν πολύ πιό δυσκολοτόνιστη καί 
δ ισκολόφτασιή μουσική τού πεζού θεώρησε δτι ιό  έμμετρο 
μόνο άομόζει σέ τέτοια φανταστικά δημιουργήματα !... "Ας 
αϊατανθηκε ν' ένας Παλαμας τόν ασύγκριτο πλονσιώτερο 
γιά τό θέατρο θησαυρό ρυθμών τού λυρικού πεζού λόγου... 
αρμονίες αμέτρητες πού τις μάντευαν κΓ δλ,ας οί αρχαίοι 
μέ ιόν έλεύτερο πάντοτε στίχο τους.

Σέ πολλά σημεία σύμφωνα τόνισαν τήν ψυψίκή μελω. 
δία τονς δ Πολαμάς κΓ ο Ψηλορείτης. Τό Νόημα δέν είναι 
καθόλου δμοιο, ή Τρισεύγενη είναι πολύ λιγώτερο θεατρική, 
όμως άξ·ζει τά σημειωΰή, χωρίς μέ δλοτό ενδιαφέρον του 
σ ’ αύτό τό θέμα τώρα περισσότερο νά έπιμένομε, ή συγγέ- 
m a  των τάσεων των δύο έργων προς τόν ’ίδιο Σκοπό, τή 
νεότερη ελληνική Τραγωδία.

Ό  Ψηλορείτης δέν αλλάζει τή σκηνή: 'Ένας κάμπος 
Πλατύς περνά ό ποταμός καί χάνεται στά βάθια. Πέρα. μα. 
κρυά, άνταρεμένες ci κορφές των βουνών. Τό γιοφύρι κότα 
οπρο λαμποκοπά μέσα στόν άπομεσημεριάτικο ήλιον. Ko[ 
μεταξύ πρώτου καί δεύτερου μέρους δέν έχει διάλειμμα μέ 
κλείσιμο τής αυλαίας. Κάποιο Intermezzo άπαγγέλουν οί 
χοροί, τό χορικό τού αρχαίου Δράμα, τό Intirmezzo τού 
κρητικού μεσαιωνικού θεάτρου. Θησαυρούς κλείνει άνεύρετους 
ακόμα τό Βυζαντινό Θέατρο...

Τόν άρχαΐο χορό τόν αναζωογονεί νεωτεριστικά. Δέν 
είναι πιά ό μεγαλόπρεπος χορός πού στέκεται μονάχα θεατής 
γιά νά έκφράσει μέ στίχους λυρικούς καί φιλοσοφικούς 
δ τι αίστάνεται, ό χορός μέ τήν ακίνητη πλαστική τών 
αρχαίων αγαλμάτων ομορφιά τήν υπέροχη αλλά τόσο αντί
θετη στή σημερινή μας θεατρική αντίληψη. Ό  χορός τού 
ΙΙρωτομάστορα εκφράζεται πάντα μεγαλόστομα λυρικά άλλά 
ρεαλιστικός σύγχρονα ζε ΐ’ άγρια μάλιστα κάποτε συντροφε- 
μένος άπό μιά άντάρτισσα τσιγγάνικη μουσική, ένα τσιγγά- 
νικο χορό. Καί σέ δνό τόν χώρισε, ίσως δμως χωρίς χΓ 
όλοτέλεια νά έξάρει τή δραματική αντίθεση : Σέ Θεριστάδες 
οί άνθρωποι οί συντηρητικοί τού στενού χωριού μέ τή μικρή

ψυχή, θερίζουν δ,τι σπείρανεοί "Αλλοι, καί σέ Μαστόρους, 
οί Έλεύτεροι. Δέν είναι οί Πλάστες, κείνους ό Πρωτομά
στορας τούς συμβολίζει, άλλ’ είναι οί "Ομορφοι πού αγα
πούν τό άφταστο γι' αυτούς καί μέ λατρεία δίνονται στό
Δυνατό πού το 31 0 <χνικό χους δημιουργεί. Ζη?.όφθονα γιά

τ ’ άϋλ,ό του δίνονται... δέν πρέπει ποτέ να χαμηλώσει άπό 
τό ψηλό του βάθρο δπου ολοένα ωραιότερο τόν θέλουν. 
Τόν αγαπούν σάν τήν υπέρτερη νοσταλγία τού Ε γώ τους. 
Καί λένε οί Θεριστάδες άντρες καί γυναίκες: «Γερό καί 
δυνατό σά βράχος τό γιοφύρι, κύταξε μέ πόση δίψα καί μέ 
πόση λαχτάρα μπήχνει τις ρίζες του στόν ποταμό». Τό 
Ώραΐο του-ούτε κάν τό μαντεύουν, μόνο τ ’ Ωφέλιμό του θέ
λουν καί γιά τό Χρήσιμό του φοβούνται μήπως καί πάλι 
γκρεμιστεί δπως τρεις νύχτες τώρα τήν ίδια βραδυά πού τέ- 
λειωνε καί στήναν τούς χορούς καί τά γλέντια, φοβούνιαι 
καί γιά τις φριχτές συμφορές πού σκόρπισε στό χιυριό τό 
πλημμύρισμα. Τίποτε απώτερο δέ νοιώθουν τό καινούριο 
πάντα κατατρέχουν ως που κοινό νά έχει γείνει. Κ’ έξαφνα 
πάλι μανιάζη ό ποταμός· αιμα ζητάει, τή θυσία δπως τή 
νοιώθει ό δχλος. Κάποιο μυστήριο πολύ μεγάλο, κρυφοαι- 
σιάνεται μικρά γιατί εΐνε μικρός. «Φοβούμαι* ακούεται τρα
γική ή φωνή του. Καί λαδι κά στούς άγ;ους, στή Παναγία 
δέεται. Δέ σκέπτεται ποτέ τ ’ άνωφέλευτο τής ικεσίας, δτι ά 
μιά λύναμη μπορούσε νά τούς σώσει θά εϊταν ή ίδια πού τό 
κακό θέλησε, τό αδύνατο θέληση; υπέρτερης τού Ρυθμού. 
Στά λόγια πού ψιθυρίζει παρηγοριά βρίσκει, παρηγοριά 
στό μεγάλο φθόνο τών Ταπεινών γιά τόν Έ να, τόν Ξεχω
ριστό. Μισεί τόν Πρωτομάστορα καί θά χαρεί καταστραμένο 
καί πάλι τό "Εργο του νά δει. Θά σημάνει τότε τής Έκδί. 
κησης ή ώρα. Θά ναι νύχτα... στήν ακροποταμιά...μέσα στις 
¿λυγαριές» πάντοτε μικρός δέν έχει ου ε κάν πεποίθηση 
στόν εαυτό του : «Κανένας δέ θά μάς δει... Μήτε τό φεγ
γάρι δέ θά δέΐ, μήτε τό φεγγάρι, τά έργα τά*φριχΐά». Κ ’ 
ενώ συζητά, φοβάται κ’ ελπίζει, περνούν κοράκια, τά χελι
δόνια τής Μοίρας, τά χαροπούλια, άποπάνω άπό τό γιοφύρι 
πού λυσσασμένο κΓ δλας τό δαγκώνει τό πυτάμι κ’ ένα προ- 
μήνυμα ρίχνει ό ίσκιος τους. Κάτι άκατάπαυστα περιμέ
νομε, κάτι πού σιμοόνει τραγικό.

Κ 1 οί Θεςιοτάδες, ό δχ/ος πού τόσο τέλεια τον ψυχο 
λόγησε δ Ψηλορείτης, τή λάσπη πι ύ ρίχτπ σέ κάθε ψηλό 
στριγγλιάρικα σαρκάζει τόν Τραγουδιστή γιά τήν ανώφελη 

αγάπη του γιά τή Σ μ αςάγία  : «Νεςανδοχτυπημένε σού χτύ 
πησε πάλι ό ήλιος. ΚΓ άρχισες τό παραμιλητό». Λέ 
νοιώθει τις ανάλαφρες αγάπες ! ΚΓ αυτή τή Σμαράγδα λε
ρώνει. «Νοικοκυρά δέν είναι, εργατική δέν κάνει.Όλημερίς 
γυρίζει στά χωράφια καί στούς ήλιους». Κρίμα μαρύ θεω
ρούν οί πολλοί άπό τόν κοινό νοικοκυρίστικο κύκλο νά 
θέλει κανείς νά έβγει. Τούς νοσταλγικούς στρατοκόπους 
τύς Ζωής πού τά σύγνεφα άγναντεύουν δταν παίζουν μέ 
τόν ήλιο, πού τά σύγνεφα καί τά λουλούδια αγαπούν «τεμ
πέληδες, τούς λένε, πού άδικα τούς δίνουνε καί τρώνε». "Ας 
ξέρει ό ένας περήφανος νά περιφρονάει τις μικροπρέπειες. 
Καί γλωσσο ρώει δ δχλος τή Σμαράγδα—δ το είναι μακριά 
γιατί δ rav σιμώνει τήν αγαπούν νικημένοι άτό τά γόητρο 
τής ομορφιάς πού πρέπει βίαια νά επιβάλλεται γιά νά τήν 
αίστανθούν οί δούλοι. Κ’ έπειτα χαρίσματα τούς φέρνει, 
Τήν δμορφη σκέψη πού δώρο διάλεξε στόν καθένα δ τι επι
θυμεί βέβαια δέν τή νοιώθουν’ δμως τό πράμα χαίρονται 
κΓ αμέσως αρχίζουν τις ευχές, τις ψεύτικες ευχαριστίες : 
«Πόσο είσαι καλή, πόσο είσαι καλή*.

(’Ακολουθεί) ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ
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X V I I

Μέσα στους καπνβύς τής φωτιάς βλέπω νά λυώνουν 
δυο μάτια. Ι’υμνάισηκώνω τά χέρια, μά δέν μπορώ νά 
τά σώσω. Μόνο οί σάρκες μου κατακαίγονται. "Ω μά
τια, πού σάςκρατούσεν άκοίμητα καί τεντωτά ή Ιδέα. 
Ακολουθώντας τήν 'ίδια μοίρα, ανοίγω τά σπλάχνα 
μου γιά νά δεχτώ τά αποκαΐδια σας. 'Γδρία τών τά
φων θά γίνω, καί στο διάβα μου θά εύωδιάζω καί θά 
φέγγω, δίχως οί άνθρωποι νά ξέρουν γιατί.

X V I I I

Είμαι ή άλλη γυναίκα, πού έρχομαι άπό τήν έρημο 
τής ζωής. "Ανθρωποι δέ μέ άγγιξαν, πουλιά μέ γλυ
κοτραγούδησαν μόνο. Τό λαγήνι μου είνε γεμάτο άπό 
τό νερό τών πηγών. "Οποιος πιει, θά μάθη νά ζεΐ καί 
νά πεθαίνει.

X I X

Βαθειά. στούς ίσκιους τοΰ κλεισμένου σπιτιού,ξεχω
ρίζει ένα βάζο με κατακόκκινα ρόδα. Είναι τό μόνο 
σημείο πού χαμογελάει. Μπαίνει ή γυναίκα καί καθώς 
πηγαίνει κοντά, το χρώμα του Αντιφεγγίζει στο χλωμό 
μέτωπό της, σά φλόγα μακρυνή. Σιωπή τριγύρω. 
'Απλώνει τό χέρι, παίρνει ένα ρόδο καί τό βάζει στό 
στήθος της. Μά αυτό δεν τό κρατάει,καί τό ρόδο πέ
φτει στό πάτωμα.

X X

Έπήραν τό μονοπάτι κι’ ανέβηκαν. Έφτασαν τήν 
κορφή τοΰ βουνού καί τήν ξεπέρασαν. Ξεπέρασαν καί 
τά σύγνεφα. Άορασκέλισαν καί τούς φράχτες τής νύ
χτας καί φτάσανε στό πρώτο δπάλλινο ξημέρωμα.Νά, 
τώρα οί κατοικίες τών θεών, ορατές γιά δσους ξέρουνε 
να Ανεβαίνουν. Στάθηκαν έκστατικοί, δακρυσμένοι, 
όλότρεμοι. ’Από τά μέτωπά τους περνούσε παράξενο 
άστραμα. Αύρες παραδεισένιες τούς χτύπησαν καί μυ
ρωδιές άνείπωτης ζωντανάδας. Άνακρούσματα ξανα-

γεννημου άντηχήσανε μέσα τους. Πάνε καί οί δικοί. 
Ό γήινος δρόμος τους γραμμούλα πού τήν έσβυσε τό 
άνεβασμα. Έγυρε ό ένας στόν άλλον καί λησμονήθη
καν έτσι.,..,

είΡΗΝΗ Η 

Α Γ Α Π Η

Χαλάστρας ανάσα και θλίψης μαυρίλα.
Ό χάρος τρυγάει δροσάτα κορμιά.
Ποΐάιιια καί λίμνες τ’ όλόφλογον αίμα 
καί πέλαο τό δάκρυ ό πόνος γεννά.

Μά μες στην πνοή πού τον κόσμο μαραίνει, 
απάνεμη μιά άκρη παντού θά βρεθή 
πού ώς άνθος πού σ’ έρμα χαλάσματα ανθίζει, 
τ’ άραιο τής αγά της φιλί θά κρυφτή.

ΚΓ άν έχει γιορτάσι ό πόνος κι5 ό χάρος 
γλεντάει τί τάχα; τό νοιώθει ή χαρά;
Ώ σύ τής ζωής μας χαμόγελο μόνο, 
πού ανέσπερο φέγγεις σέ σκότη βαθειά !

ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΙΠΛΑ

ΜΑΤΡΕΣ ΩΡΕΣ
Τουτηδά τήν ώρα 
Μάνιασε τ’ αγέρι,
Νύχτωσε στή χώρα 
Καί μήτ’ έν’ αστέρι.

Μες στή μαύρη πίσσα 
Χάνεται τό μάτι —
Στόν ’Άδη λες ίσα 
Πάει το μονοπάτι:

Τό φανάρι παίρνω,
— Μέριασε μαυρίλα. —

Τό βήμα μου σέρνο>
Κεΐ πού πάν’ τά φύλλα...

’Άκου, ώ συφορά του —
Ποιόν τό πεύχο κράζει ; — 
Τραβάει τά μαλλιά του 
Καί μέ βιά τά βγάζει

Πάνοη κάτω, γύρα 
Φρενιάζουν τά πάθη —
Δες τήν κακομοίρα 
Τήν ελιά, τρελλάθη !

Τό φανάρι φέρνω,
Μές στά σάπια φύλλα 
Τό βήμα μου σέρνω,—
Μά °πο τή μαυρίλα

Νά δ βοριάς σαλτάρει 
ξάφνου καί μουγκρίζει —
Χυμάει στό φανάρι 
Καί μού τό τσακίζει.

Κ. ΚΑΡΘΑΙΟΣ



H K o w f  Γ nismh

ΓΙΑ  ΤΟ “ ΜΑΝΟΛΗ,,

Φίλε Νουμά,
«Επιθυμώ νά μή λαβαίνω πια τδ φύλλο», Ετούτα 

τά λόγια τυπωμένα προχτές στδ «Νουμά» μοΟ χαλά
σανε κάπως τήν καρδιά. Δέν μπορώ νάν τάφήσω ά- 
παρατήρητα άφοΰ μάλιστα βγήκανε άπό τήν πέννα 
αναγνωρισμένου επιστήμονα, πού τδν έχτιμώ κι έγώ 
πολύ.

Γιά νά μήν πολυλογώ άναφέρω μόνο δύο άποσπά- 
σματα. Τδ ένα είναι: «Ένα έβδομαδαιο φύλλο, δ 
«Νουμάς» είναι τό δργανο τών ιδεών τών μεταρρυθ
μιστών», πού βρίσκεται μέσα σ’ ένα γερμανικό Ιπι- 
στημονικό καί μάλιστα μεγάλης σημασίας περιοδικό 

(στδ Nene Jabsbiicher, 1906) σ’ ένα άρθρφ πού γρά
φεται; «Τδ νεοελληνικό γλωσσικέ ζήτημα». Τδ άλλο: ' 
«Γιά τ’ άλλα περιοδικά πού τή σύγχρονη κίνηση άντι- 
προσωπεύουν, (πβ. Kruinbasher sprachírage, σ. 121) 
σήμερα τό έβδομαδαιο φύλλο «ό Νουμάς» εργάζεται 
γι’ άφτή τήν ίδέα».Τοΰτο είναι παρμένο άπό μιά σύν
τομη ιστορία τής νεοελληνικής φιλολογίας (Diekultur 

d. Cejem vert. Die osteumpaischen Diteraturen), γερ
μανικά γραμμένη τή άφτή.

'Απλά λόγια, χωρίς φτιασίδια, λόγια επιστήμονα 
γερμανού, τοΰ A. Thumb, πού ή εργασία του έδειξε 
πώς άρμοδιότατος είναι στό ζήτημα. Καί ούτε λιγό
τερο, ούτε περσότερο δέ σημαίνουνε κείνα, πού είπε 
παρά: πώς ή έπιστήμη άναγνωρίζει τήν Ιστορική σημα_ 
σίαπού άπόχτησε.δ «Νουμάς» στή νεοελληνική φιλο
λογία. Γι αφτο δέν ε’πρεπε λοιπόν καθόλου νά γραφτούνε 
άφτά πού διαβάσαμε στο περασμένο φύλλο τού 
«Νουμά».

ΙΒ-1-lti I-Iorvath Kndre

η

Ο Ν Ο Υ Μ Σ

Φίλε μου «Νουμά»,

Ά ν  οί πλούσιο: καί κείνοι πού δέν έχουν κανένα 
πάνου άπό τό κεφάλι τους σέ βοηθάνε ούσιαστικά, 
δέν πιστεύω νά είναι περισσότερο φχαριστημένοι μέ 
τον εαυτό τους άπό μάς πού προσφέρνουμε τή συντρομή 
μας τή μ ικ ρ ή , άλλά καί μέ ψυχή όλόκαλη εύκές γιά 
τήν πρόοδό σου, πούναι, τό λέω είλικρινά, πρόοδο τής 
γλώσσας μας, τής ζωής μας.·

Ά ν  παλεύεις εσύ μέ μεγάλους όχτρούς, ό καθένας 
άπό μάς τούς ύποστηριχτές τής Ιδέας, παλεύει μέ 
μικρότερους, άλλά ποτέ; δέ μένει ήσυχος, ποτέ άτά- 
ραχος. Κ’ είμαι τόσο περήφανος γιά τό πάλαιμα αύτό, 
γιατί κρατώ τόν άγώνα μέχρι κεί πού δέν παίρνει,

προσποθώντας νά φανερώσω, μέ τή δύναμή μο*> 
πάντα, τήν άλήθεια, μ’ άλλους λόγους νά καθαρίσω 
μερικές ψυχές πού μπορεί νάπολεπριαστούν.

Είμαι εύχαριστημένος πού λούστηκα στό φώς τής 
αλήθειας καί σ’ ευγνωμονώ άκόμα πιό πολύ γιατί έσύ 
είσαι ή αιτία, έσύ σάν άλλος Χριστός άνοιξες τά μάτια 
μου, τά τυφλωμένα άπό τό δασκαλισμό καί μ’ έκαμες 
νά βλέπω λεύτερα καί νά ρυθμίζω τήν ψυχή μου μέ 
κάθε τραγούδι πού πρίν μ’ άφινε άσυγκίνητο.

Σ’ ευχαριστώ ολόθερμα 
ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΪΛΟΣ ·

X

Ο Ι Σ Υ Κ Ο Φ Α Ν Τ Ε Σ

Φίλε «Νουμά»,
Πολύ δρθά έγραφες στό περασμένο φύλλο σου πώς, 

δπως οί συκοφάντες στήν αρχαιότητα, έτσι καί σή
μερα ξεφυτρώσανε κ’ δργιάζουν κείνοι πού δημιουρ
γούνε φανταστικούς ύβριστές τού Βασιλιά. Νά, καί 
θύμα της σήμερα καινούριο δ άγαθώτατος καθηγητής 
Σωτηριάδης, άνθρωπος πού, άπό φυσικό του συντηρη
τικός, είταν άδύνατο και νά τό φανταστή άκόμα κανείς 
πώς θά μπορούσε νά μιλήση άπρεπα γιά τό Βασιλιά του 
άπό τήν ΙΙανεπιστημιακή του έδρα. Ό κ. Σωτηριάδης 
είναι άνώτερος άπό τέτιες γελοίες συκοφαντίες καί 
πολύ δίκαια, οί φοιτητές τόνε χειροκροτήσανε όταν 
μπήκε προχτές στήν αίθουσα γιά τό μάθημα τής 'Ι
στορίας.

Μά οί συκοφάντες του; . .  .
Δικός σου 

Α Κ Ρ I Τ Α Σ

μ ^ γ ε μ λ

Στή γλνχιά τήν πο ιήτρ ια , τή Μνρτιώτισα

‘Ως πότε σκλάβος τής ζωής; Δέ φτάνει 
τόσον καιρό τό δάκρυ κΓ ή φοβέρα;
"Ορκο βαρύ τό βράδυ αύτό έχει κάνει 
πώς δέ θά δή τόν ήλιο πια άλλη μέρα,

θά πέση μέσ’ στό κύμα νά πεθάνη.
Μά έξαφνα ή Δύση πού έλαμψε έκει πέρα 
και τό λαμπρό τ’ άχτινωτό στεφάνι 
πού στόλισε τόν αναμμένο αιθέρα,

τά κύματα πού πέθαιναν, αγάλι 
στενάζοντας...Τά χρυσωμένα πλάτια 
τ’ αγέρι τ’ απαλό χαϊδεύοντάς τον.

Τί μέρα μαγικιά μηνούσαν πάλι !
ΚΓ δ γήλιος πού τοΰ μάγεψε τά μάτια 
Και ξέχασε τόν δρκο βλέποντάς τον.

Καβαλλα ΜΑΡΙΑ ΖΑΜΠΑ



Η ΙΦΙΓΕΗΕΙΑ TOT ΕΥΡΙΠΙΑΗ
ToOt3 τις μέρες θά παιχτεί στό Βασιλικό θέατρο άπό τό 

θίασο Κυβέλης ή «’Ιφιγένεια εν Αύλίδι» τοΰ Ευριπίδη, με
ταφρασμένη στη σημερινή ζωντανή γλώσσα άπό τό Σμυρ- 
νιό ποιητή Άλέκο Φωτιάδη. 'II μετάφραση τοΰ Φωτιάδ») 
κρίνεται, άπ’ ίηους τήν ακούσανε, οχιώςξερή μετάφραση μά 
ώς δημιουργική έργασία, γιατί ό ποιητή; κατάφερε κ ’ έδωσε 
μέ τούς καλοδουλεμένους σ ίχου; του όλη τήν ψυχή τή ; 
αρχαίας τραγωδίας. Άπό τή μετάφραση δημοσιεύουμε δώ 
τά ακόλουθα χορικά, δ.του τραγουδιούνται ρί γάμοι του 
ΙΙηλεα μέ τή Θέτιδα :

Σαν ήλθαν χρυσοσάνδαλες οί ξακουσμένες Μούσες 
στό Πήλιον απάνω 

μέ τις κιθάρες τις χρυσές αλαφροπερπατούσες, 
σαν ποιο τραγούδι πλάνο

Ακούστηκε στά πέλαγα καί άντρα τών κυμάτων 
στό γάμο τού Πηλέως 

πούσμιξε στό μαυρμούρισμα τών μαύρων τών Ελάτων 
τήν κόρη τοΰ Νηρέως;

Κι’ ό Γανυμίδης τού Διύς θέλγητρα οπού ’χε μύρια, 
μέ τή φωνή τής λύρας 

κερνούσε Νέκταρ τούς Θεούς μ’ ολόχρυσα ποτήρια 
μέσα άπό τούς κρατήρας.

Κ’ εκεί στήν ακροθαλασσιά πε /ηνία άχνοντυμενες 
ξεπρόβαλαν στό γάμο 

Νεράηδες λευκαστράναλες χορεύοντας πιασμένες 
στόν αλμυρό τόν άμμο !

Φτάξανκ’ οί Κένταυροι νά πιουν κρασί μέ τό πιθάρι 
άλογοποδαράτοι, 

κι’ όλοι μαζύ τραγούδαγαν κρατώντας γιά κοντάρι 
στό χέρι μιάν Έλάτη!

Κ’ έλεγαν τέτοιο ένα σκοπό χλωροστεφανωμένοι :
Χαρά σέ σένα κόρη, 

καί τρισχαρά γέννα τοΰ άφρού η ’ άπότά σέ θά γένη 
αντρειωμέιο αγόρι,

ΙΙού μιάν ήμερα θέ νάρθή μέ τά στραιενματά του 
στό ξακουσμένο κάστρο 

τής Τροίας μπρός, καί θά σταθή ντημένο στ’ άρματά 
αστραφτερό σάν άστρο ! [του

ΑΔΕΚΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ·

ΤΟ ΣΠ ΙΤΙ ΤΗΣ Α Γ Ω Γ Η Σ

’Έλα, νάίδής, τ ί μάξωξο, αγαπημένε 
σεό σπίτι τή ; αγάπης πού θά κρυφτούμε,
Παντού θά λάμπουν οί χαρές, τα γέλοιβ, 
καί τά τραγούδια τής άγά ιης θ ’ άνιιχοΰνε,
παντού, όλόγλυκο νανούρισμα γιά μας......
“Ελα, νά περιμένω άπόστασα τόσον καιρό !
Του κήπου μου τά λούλουδα, τό καναρίνι 
τού ερχομού σου τραγουδούν χαρούμενο σκοπό... 
Καί ιή ; άγά η; τή λαχτάρα, στήν καρδιά μου, 
θρόνο όόλαμπρο τήν έστηνα καί περιμένει 
ιό  βασιλιά της νά καθίση. 'II αγκαλιά μου, 
τά χάδια μου, κρεββάτι θέ νά γένη, 
τό κουρασμένο σου ν' α τλώσης τό κορμί 
καί σ’ ένα φίλημά μου ν ’ άστοχήσης τη ζωή.

ΑΡΙΑ ΛΟΓΓΟΥ

Ν Ε Λ  Β Ι Β Λ Ι Α

ΚΒΡΚΥΡΑΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ άριθ. 3 Περιέχει ανέκ
δοτα έργα τών ΙΙολυλά, Μαβίλη, Ν. Κογεβίνα καί ’Ιουλίου 
Τυπάλδου, καθώς καί τό «ΙΙερί Φύσεως» τού Λουκρητίου, 
μεταφρασμένο ατό τόν κ. Κ. Θεοτόκη, τήν «’Ανατροφή 
τοΰ Ντιντή■> τής κ. Είρ. Δεντρινού, τά «Χαμένα νιάτα» 
τού κ. Α. Μανοι'σου, 3 ικανές τών κκ. Μ Ζαβιτζιάνου καί 
Λ. Κογεβίνα κτλ κτλ. Ή «Κερκυραϊκή ’Ανθολογία» που
λιέται στό βιβλιοπωλείο Ε. Κουκλάρα (Ακαδημίας ί Ο :.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ. Μέ τόν τίτλο αύτόν άρχίνησε νά βγαίνει 
μιά «Μηνιάιικη λογοτεχνική έκδοση» στό Κάιρο. — Φυσι
κά, γραμένη πέρα πέρα στή δημοτική. Τά φιλότιμα παιδιά 
πού καταπιαστήκανε αύτή τή δουλειά είναι άξια κάθε υπο
στήριξης. Τό κρώτο φυλλάδιο πού λάβαμε έχει χίλια δυό 
πράματα μέσα, ποιήματα, πρόζες κλπ. Τυπώνουμε κ’ ένα 
παιχνιδιάρικο τραγουδάκι «Στόν ίδωμό σου», τού θεμ . 1 . 
Ματσάκη, πού πολύ μά; άρεσε ;

Κακοκαιρία φυσούσε στήν ταβέρνα'
Μιά σπίθα λογικού πού έκυβέρνα 
Τό πνεύμα τ< υς, οός τό ε στή θωριά σου 
Τά απώ'αν όλη, έτσι, στήν ύγειά σου !
Κ ’ ενώ έσύ έδιάβαινες αιθέρια 
βαρούσαιε τούς τοίχους μέ μαχαίρια.

Τά γραφεία τοΰ «Φ ίνικα» είναι : 18, Ila tet Bab-el- 
Touk, Ee Caire, καί ουντρομή του 12 δρ. τή /ρονιά.

ΑΥΡΑΝ ΘΕΡΟΥ : «Μουσικές ομιλίες». 5Ιπά·ς— ΛΙπε. 
τόθεν — Ι ΐά γνεο . "Έκδοση περιοδικού «Γράμματα» δρ. 2. 
Οί ομιλίες— συναυλίες τής κ. Λύρας Θεοδωρσπούλου πού 
γινήκανε τήν άνοιξη τοΰ 1912 στό .’Ωδείο 'Αθηνών βγήκανε 
τώρα σέ κομψό βιβλία άπό τά ’Αλεξαν;ριανά «Γράμματα». 
Τό βιβλίο αύτό τό συσταίνουμε θερμότατα σέ ο νους πού 
καταγίνουνται μέ τις ωραίες τέχνες, καί ξεχωριστά μέ τή 
μουσική. Οί μελέτες αύιές για τούς τρεις μεγάλους μου
σουργούς, τόσο καλοσυνείδητα μά καί γλαφυρά '/ραμένες 
σέ γλώσσα ζωντανή, μέ άγοπη μά καί μέ νού κριτι ό, δια- 
βαζουνται εύχάρισια καί ώ ; έργο λογοτεχνικό, γιατί ή κ. 
Θ. όσο αγαπάει τή μουσική άλλο τόσο καί τά γράμματα, 
κ’ έτσι στό βιβλίο της aù:ô καθρεφτίζεται πλέρια ή όιτλή 
της καλλιτεχνική υπόσταση.’Από τήν κ. ©.περιμένουμε τώρα 
καί τήν «Ιστορία τής μουσική;» πού τήν άιαγγέλνει στό 
ξύψυλλο τού βιβλίου της, γιατί φυσικά αύτή είναι καταλ
ληλότερη περισσότερο ά.τό κάθε ά/.λονε νάν τή γράψει.

Λ Α Τ Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α

Συμφώνως τώ άρΟρω 42 τού καταστατικού προ
σκαλούνται υί κύριοι Μέτοχοι εις έτησίαν τακτικήν 
Γενικήν Συιέλευσιν τήν 12ην Φεβρουάριου έ. έ. ημέ
ραν Παρασκευήν καί ώραν 5ην μ. μ. έν τώ καταστή- 
ματι αύτή:.

Θέματα ήμερησίας Διατάξεως.
Έγκρισις ισολογισμού καί απολογισμός.
'Υποβολή έκθέσεως ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής.
Προϋπολογισμός εξόδων διαχειρίσεως.
Εκλογή Συμβούλων προς άντικατασιασιν δύο έξερ- 

χομένων.
’Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής.
Οί Κύριοι Μέτοχοι δέον νά καταθέσωσι τάς Με- 

τοχάς αυτών παρά τινι τών έν Έλλάδι άνεγνωρισμένων 
Τραπεζών δώδεκα ημέρας προ τής όρισθείσης διά τήν 
γενικήν Συνέλευαιν.
Έν Άθήναις τή 18η ’Ιανουάριου 1916,

Ό πρόεδρο;
Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
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Κ Ω Σ Τ Α Σ  ΠΑΡΩΡΙΤΗΣτο μ ε γ ά λ ο  γ τ ^ ι δ ι
1 2 -

— Ά θεος! ’Έτσι δά ένας ήσυχος άνθρωπα^ος, ψι
θύρισε ή κυρά Ξχνθή.

"Αθεος! 'Η λέξη αυτή της γιόμιζε τή φαντασία 
καί θχθελε νά τήν ξχναπή πολλές, πολλές φορές γισι 
νά νοιώση βκθειά τό νόημά χης, νά τηνέ χορτάση.

— ’Από τά σιγαλά ποτάμια νά φοβάσαι, Αποκρί- 
θηκε ή κυρά Κατίνα κουνώ/τας τό κεφάλι της.

Σιγαλιά.
— Καί πού νάξερες καί τό χερότερο, πρόστεσε.
'Η άλλη γούρλωσε τά μάτια της, περίεργα.
— Είναι καί δάσκαλος.
— Πωπώ! ’Αλλοίμονο στά παιδιά τοΟ κόσμου 

είπε ή άλλη καί χτύπησε τό χέρι στό γόνατό της.
— Πού φτάσαμε άλήθεια. Δασκάλοι νά διδάσκουν6 

τήν Αθεΐα. Μά δεν δπάρχει γι αύτούς τού; άνθρώπους 
νόμος;

— Καλέ τΐ τά θές αύτά; αύτοί θέλουνε κάψιμο. Νά 
δης έπειτα  τό ξανακάνει άλλος; Μά τούς άφήσανε και 
βαρβατέψανε.

— Πάει· θά μάς κάνουνε δλους μασσώνους ·
Σιγαλιά. 'Η κυρά Κατίνα ξακολουθοΰσε νά ράβη»

ή άλλη φαινότανε βυθισμένη σέ συλλογή.
— Τό καλό πού τον ένοιωσε γλήγορα <5 διευθυντής 

τοΟ σκολειού καί τον πέταξε. ΜοΟ τόπε ή μάννα ένός 
παιδιού.

— 'Όπως πετάει κανείς τήν κάμπια άπό το φύλλοι 
πρόστεσε ή άλλη.

Οί δυό γυναίκες κοιταχτήκανε τρομαγμένες.
— Καί πώς μπορείς καί τόν αίστάνεσαι τέτοιον άν

θρωπο μέσα στό σπίτι σου;
— "Ισια ίσια μόλις τδμαθα, άμέσως πήγα καί τούπα 

νά μού άδειάση τήν κάμαρα. ΜοΟ χρουστάει καί δυό 
νοίκια. Χαλάλι του κι αύτά’ τοΟ τά χαρίζω. Μολυσ* 
μένα λεφτά γώ δέ θέλω, Λς είμαι καί φτώχιά. . .

—.Σωστά.
— Ά μ α  φύγη, σκέφτουμε νά καλέσω τόν παπά Θα" 

νάση νά μοΟ διαβάση έναν Αγιασμό στήν κάμαρα αύ" 
τουνοΟ νά καθαρίση κι δλο τό σπίτι. Κατάλαβες; Γιατ 
νά μπή ό άλλος σέ σπίτι μολυσμένο;

— Σωστά, σωστά.
— ’Αμ τ ί ; άμα χάσουμε καί τή θρησκεία μας, τι 

άλλο πιά μάς μένει;
Έ  κυρά Ξανθή σταυροκοπήθηκε άργά τρεΤς φορές·
— Ό θεός νά μάς φυλάξη άπό ένα τέτοιο κακό, 

ψιθύρισε. Μά γιατί τούς φυλάει ό θεός καί δέ ρήχνει 
φωτιά νά τούς κάψη;

— Ά μ  τούς περιμένει βλέπεις νά μετανοήσουνε.
— Ούμ· άνθρώπει γιά νά μετανοήσουνε.
— ’Αλήθεια αύτοί είναι άμετανόητοι, Αύτοί χό κά

νουνε καλέ γιά τά λεφτά. Ναί. Γιά τά λεφτά. Εμένα 
μοΟ τά ξήγησε αύτά μιά μέρα δ μαστρό Δημήτρης δ 
παπουτσής. Είναι, μοΟ είπε, παιδί μου μιά έταιρεία 
στό έξωτερικό πού σκορπάει λεφτά, πολλά λεφτά, γιά 
νά μάς άλλάξη τήν πίστη. "Οποιος θέλει γράφεται σ’ 
αύτήν τήν έταιρεία καί γιομίζει τήν τσέπη του λίρες...

Ή κυρά Ξανθή γούρλωσε τά μάτια της.
— "Ετσι λοιπόν. Δίνουνε λίρες; ρώτησε σκεφτικά.
— Κάθε μήνα...
'Ιί άλλη βυθίστηκε σέ σκέψη, άμίλητη.
— Κι 0 κακομοίρης δ Μανόλης μου πού κάθεται 

τώρα τόσον καιρό δίχως δουλειά, ψιθύρισε.
*0 Μανόλης ό σοβατζής εΐτανε ό άντρας της.
Ή φιλενάδα της τηνέ κοίταξε στά μάτια κάμπο- 

σην ώρα.
— Τί θέλεις νά πής μέ αδτό; ρώτησε.
Κείνη κοκκίνησε.
— Τίποτα, τίποτα... Μά δέ σού φαίνεται αλήθεια 

σπουδαίο; Κάθε μήνα νά τούς έρχονται λίρες;
— Ξορκισμένοι καί κείνοι κ ’ οί λίρες τους.
— Βέβαια, Ποιός τά θέλει τέτοια λεφτά Μά δέ

μουπες πώς τονέ μυριστήκανε πώς εΐνε άθεος;
— Ά μ  κρύβουνται τέτοια'πράμχτα; Τά παιδιά δώ

σανε είδηση, Τό είπανε στά σπίτια τους. ’Εμένα μοΟ 
τό είπε ή κυρία Έλέγκω πουχε τό μεγάλο τό γυιό της 
στήν'τάξη του. Καί σάν τό άκουσε κυρά μου ό πατέρας 
τού παιδιού σηκώνεται μιά καί δυό καί σου πηγαίνει 
στό διευθυντή. Δέ μού λές— τού λέει—γιατί σού στέλ
νουμε δώ τά παιδιά μας, γιά νά τά κάνετε χριστιανούς 
ή μασσώνους; Τί τονέ θέλεις αοτόνε τό μασσώνο καί 
τονέ φυλάς έδώ μέσα; Έτσι κείνος έκανε Ανάκριση, 
Ανακαλύφτηκε τό μυστικό καί τόν πέταξ*.

— Τί πράματα, τί πράματα Απίστευτα. Μά δέ γι
νότανε τίπωτις άλλο, παρά πήγε νά γίνη δάσκαλος ;

— Ά !  έδώ φαίνεται πώς είσαι γυναίκα άμυαλη. 
Ά μ  πίτηδες τούς βάζουνε τούς τέτοιους στά σκολειά. 
Γιατί ποιόνε θέλεις νά τραβήξουνε μέ τό μέρος τους I 
Σένα και μένα, δχι βέβαια. Ένφ τά παιδιά πού δέν 
πολυκαταλαβαίνουνε είνε εύκολο.

Ή άλλη τηνέ’ κοίταξε μέ θαμασμό. "Ολα αυτή 
τάξερε, σέ §λα έμπαινε μέσα. Έκοβε τό μυαλό της,

Ή κυρά Ξχνθν; έβγαλε ένα βαθύν Αναστεναγμό άπό 
τό στήθος της, έκανε πάλε τ· σταυρό της καί σηκώ
θηκε όρθια.

— Ό  θεός νά βάλη τό χέρι του. Μή χερότερα.
— Δέν κάθεσαι; πού θά πάς; νωρίς είναι Ακόμα·
— θά  πάω νά έτοιμάσω τίποτα γιά τό βράδυ, Βλέ

πεις αύτός δ άχαΐρευτος δ άντρας μου δέν έννοεΐ νά 
φέρη τίποτα.Ό,τι κάνουνε τά χεράκια μου. Δέ βρίσκει*
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λέε:, δουλειά. Μπεκρηλίκιχ βρίσκει.
Έφυγε. ’Έφτασε στό σπίτι ττς. "Εφερε γύρο τή 

ματιά της σά νά ζητούσε κάτι.
— Άκοΰς εκεί νά δίνουνε λίρες. Και κάθε μήνα ! 

μουρμούρισε.
Έσκυψε κάτω άπό τδ κρεοβάτι καί τράβηξε ένα 

πχληό, τρύπιο παπούτσι. "Επειτα το κρύψε κάτω άπό 
την ποδιά της, έκλεισε την πόρτα και βγήκε, θχπρεπε 
νά περάση κάτω από τό σπίτι της κυρά Κατίνας μά 
προτίμησε ν* πάρη άλλο δρόμο.

Σέ λίγο έμπαινε στο μαγαζί τού μαστρό Λημήτρη·
— Καλησπέρα μαστρο Δημήτρη. ΤΙ κάνεις; φώναξε 

γελώντας.
Ό μαστροΔημήτρης είχανε ό παπουτσής τής γει

τονιάς. "Ολοι τόν άγαπούσχνε, δλοι τονέ σεβόντανε· 
Μτά φορά είχανε νοικοκύρης κι αυτός μέ μαγαζί δπου 
δουλεύανε δέκα καλφάδες, έπειτα γερασε, έπεσε δξω 
δσο πού κατάντησε μπαλωματής.

— Έοώ πολε-μάω, ψιθύρισε κείνος τοποθετώντας 
καλήτερα τά γυαλιά σταυτιά του.

—"Ενα μπάλωμα θέλω νά μου βάλης.
Κείνος πήρε στό χέρι του τό παπούτσι, τό κοίταξε.
— Αύριο θάνε έτοιμο; ε!πε.
— Αύριο ! Τό χρειαζόμουνε ξέρεις. Έχω κάπου 

νά πάω, είπε σε παρακαλεστικόν τόνο.
— Σάν είναι έτσι... Κάτσε, περίμενε.
Ή κυρά ¿ανθή πήρε μια θέση πάνω σε μιά κάσσα 

τοΰ πετρέλαιου, γιομάτη παληοπάπουτσα. Ό μαστρο 
Δημήτρης πήρε ένα κομμάτι πετσί, τό βούττίξε σ’ ένα 
μαστέλλο νερό γιά νά μαλακώση, έπειτα τδβγαλε κι 
άρχισε νά τό κοπανίζη πάνω σ’ ένα σίδερο άκκουμπη- 
μένο στό γόνατό του.

— Δέ σοΰ πονάει τό γόνατο; ρώτησε ή κυρά Ξανθή.
— Τώρα πιά. Τ’ήθηκε τό κρέας.
Ό μαστροΔημήτρης προσπαθούσε νά περάση ένα 

ψιλό σπάγγο στήν τρύπα τής βελόνας μά τά μάτια δεν 
τονε οοηθούσανε κ’ ή μύτη τοΰ σπάγγου, ή ψιλοστρημ- 
μένη και σαλιωμένη ξέφευγε πάντα δσο πού τόν έκανε 
ναγαναχτήση.

— "Ατιμα γεράματα, μουρμούρισε.
— Ώ; τόσο άλλοι περνούνε λίρες κάθε μήνα καί 

κάθουνται, είπε ή κυρά Ξανθή.
Τήν κοίταξε λοξά.
— Α'ρες; ποιοί παίρνουνε λίρες;
— Νά δεν τούς ξέρει;.: οί άθεοι !
— "Λ ! Λες γι’ αυτούς; ψιθύρισε κουνώντας τό κε

φάλι του.
— Βέβαια. Έχουμε ξέρεις καί στη γειτονιά μας 

έναν*
— Μπά. Καί ποιόνε; ρώτησε κείνος τρυπώντας μ’ 

ένα σουβλί το πετσί.
— "Ενας δάσκαλος!
— Μπά. Δάσκαλος κιόλας;... Μά σάμπως είναι ένας

καί δυό. Πληθαίνουνε καθεμερα. *0 παρά; βλέπεις....
εΐπε σ’ ένα πολύξερο ύφος.

Κείνη έσκυψε τό κορμί της δσο πού τό κεφάλι της 
νάγγίξη σχεδό τό κεφάλι του.

— Μά δέ μού λές, μαστροΔημήτρη, εσύ τά ξέρεις 
αύτά. Εϊνε άλήθεια πώς τού; στέλνουνε κάθε μήνα 
λίρες;

Κείνος χαμογέλασε.
— Αί! μ’ αυτό πιά οέν είναι μυστικό !
'Η κυρά Ξανθή τόν κοίταξε στά μάτια.
— Καί παίρνει οποίος θέλει; ρώτησε.
— Μά δποιος πάει καί δηλώσει.
-" Α !
— Βέβαια. Πρέητει νά δηλώση πρώτα. "Επειτα τούς 

πάνε μέσα σέ μιά σκοτεινή κάμαρα καί κεί τούς βά
ζουνε νά πατήσουνε το Βαγγέλιο.

— ”Α! έκανε ή κυρά Ξανθή μέ φρίκη.
— 'Έπειτα άρχίζουνε κ’ έρχουνται οι λίρες.
— Κάθε μήνα ; ρώτησε κείνη μέ μάτια γουρλωμένα 

γιομάτα δίψα.
Σιγαλιά. Τώρα μέσα στό στενό μαγαζάκι τού μα- 

στροΛημήτρη δέν άκουγότανε παρά ό χτύπος τοΰ σφυ
ριού πάνω στό βρεγμένο πετσί πού προσπαθούσε νά 
το δαμάση πάνω στο γόνατό του.

— Καί ποιός τά στέλνει τά λεφτά Μαστροδημήτρη.
Κείνος έκανε μιά χερονομία πολυσήμαντη, μυστη-

ριώδικη.
— "Ερχουνται άπίξω.
Σιγαλιά.
— Μά ή εξουσία πώς τού; αφήνει; Τί κάνει;
Κείνος χαμογέλασε πάλε μέ τό πολύξερο ύφος του.
— ΑΙ. Σάν πολλά ζητάς. 'Ως εδώ καί μή παρέκει.
— Μά είναι δηλαδή τίποτα;... ρώτησε κείνη σ' έναν

τόνο γιομάτο υποψίες.
— Σουτ, Έοώ είναι μεγάλα πρόσωπα στη μέση....

Μά τί θέλει: νάνακατώνεσαι; Έηουνε κ’ οί τοίχοι αυ
τιά. Ό θεός μόνονά βάλη τό χέρι του... εΐπε σέ τόνο 
μυστηριώδικο.

Το παπούτσι ειτανε έτοιμο μάή κυρά Ξανθή δέν έν- 
νοοΰσε νά σηκωθή. "Εστεκε σάν άφαιρεμένη.

— "Ετσι λοιπόν, τούς βάζουνε καί πατάνε τό Βαγ
γέλιο..,. Δέμουλές; Δίχω; νά πατήσουνε τό Βαγγέλιο 
δέ γίνεται ;

— Τίποτα. Μπορεί νά δποσκεθούνε κ’ ύστερα νέ 
τούς γελάσουνε. Ξέρουνε αύτοί τί κάνουνε' άμ τί θαρ
ρείς ;

Κείνη ξεροκατάπιε.
— Άκοΰς έκεί νά πατάνε τό Βαγγέλιο! Μά πώς 

τά βαστάει αύτά ό μεγαλοδύναμος; Νά τις προάλλες 
πάλε κλέψανε τό προσκυνητάρι τοΰ άγιου Σπυρίδωνα 
πού ειτανε στό δρόμο τοΰ ψυχικού. Γιατί Ιέν τού; ξέ-
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ράνε τά χέρια;
Ό μαστροΔημήτρης σταμάτησε γιά μιά στιγμή τό 

κοπάνισμα τοϋ πετσιού.
— Νά σου πώ . Μ εγάλη ή χάρη του μά σά δέν ε ί

χανε ικανός νά φυλάξη τό σπίτι του, καλά του κάνανε.
Επιτέλους δε χρειάζεται Αδερφέ καί τόση ύπομονή.
Νά, έτσι αύτοί καλοπερνούνε καί μείς τσερευόμαστε....
είπε με κάποιαν έξαψη στό πρόσωπο.

— Αύτό λέω καί γώ μαστροΔημήτρη μου, είπε ή 
κυρά Ξανθή κουνώντας το κεφάλι της.

Άκούμπησε χάμω τό σφυρί καί σηκώθηκε όρθιος.
— Αϊ τί νά γίνη· υπομονή κυρά Ξανθή. Μιά ζωή 

είναι αύτή.
— Ναί, δέ σού λέω μόνο'πού βασανίζεται κανείς...
.Γύρισε στό σπίτι της. Νύχτα, σκοτάδι. Ά ναψε τό

καντήλι πού μέσα άπό τό τριανταφυλλένιο γυαλί του 
σκόρπισε ένα γλυκό φώς στό στεγνό πρόσωπο τού ά
γιου μέ τις ξεβαμμένες μπογιές. Έπειτα πήρε μιά κα
ρέκλα καί κάθησε στό παράθυρο άκκουμπώντας το κε
φάλι στό χέρι, συλλογισμένη. Τό φεγγάρι περνούσε 
γλήγορα μέσα άπό τά σύννεφα, βιαστικό, σά νάτρεχε 
κάπου νά φτάση... Τά λόγια τού μαστροΔημήτρη 
βουίζανε σταύτιά της... Πατάνε το Βαγγέλιο >:’ έπειτα 
λίρες, λίρες,..

ν11εράσανε ώρες. 'Ο άντρας της ακόμα δέν είχε γυ
ρίσει... Κάποτε άκουστήκανε τά βήματά του πάνω στό 
πεζοδρόμιο... Μπήκε μέσα στήν κάμαρα σάν πάντα 
τρεκλίζοντας. Μιά βόχα κρασιού τηνέ χτύπησε στή 
μύτη.

— Πάλε μεθυσμένος, μουρμούρισε.
Τραύλισε κάτι λέξες δίχως νόημα κ’ έπεσε στό κρεβ- 

βάτι, ντυμένος, μέ τά παπούτσια του.
Σέ λίγο άκουγότανε τό ροχαλητό του.
— Γουρούνι. Καρφί δέ σού καίγεται. Ά ν  εΐσυονε άν

θρωπος θάχες καί σύ λίρες... ψιθύρισε.
Έ ερημιά ξαπλώθηκε στό δρόμο, τό καντήλι έφεγ

γε μ’ '¿η φώς μαλακό, αθώο,.. Τά μάτια της πέσανε 
στο καντήλι, έπειτα γυρίσανε στήν εικόνα... Σιγαλιά.

Ανέβηκε σέ μιά καρέκλα κάτω άπό τό είκόνισμα? 
ύψώθηκε στά νύχια ώ; τό καντήλι κ’ έσπρωξε μέ τό 
δάχτυλό της τό χορταρένιο λουμίνι πού πνίγηκε τσι
τσιρίζοντας μέσα στό ζεστό λάδι... Μιά σκοτεινιά α 
πλώθηκε μέσα στήν κάμαρα. Τό ροχαλητό τού άντρα 
της αντηχούσε μονότονο, ρυθμικό.

Κατέβηκε άπό τήν καρέκλα.
— Έτσι κ ’ έτσι χαμένο πάει, μουρμούρισε.

13ον
Άπό τά βουνά τής Αθήνας πούναι ντυμένα άσπρα, 

τό κρύο κατεβαίνει τσουχτερό, τρυπητό καί χύνεται 
στούς δρόμους σαρώνοντας τού; διαβάτες πού τρέχουνε 
νά τρυπώσουνε σέ κάποια ζεστή γωνίτσα. Οί Αχτίνες 
πού τά φανάρια Αραδειαστά σκορπάνε, πρασινόλευκες, 
ξεψυχάνε πάνω στά έρημα, παγωμένα μάρμαρα των 
πεζοδρομιών δπου κάποτε άντηχάει τό ρυθμικό χτύ

πημα τού τακουνιού κάποιας έργάτισσας πού σχόλασε 
Αργά καί τρέχει βιαστική νά γυρίση στό σπίτι της πού 
τήν περ ιμένει ή μάννα  της μή δίνοντας καμιά προ
σοχή στό νέο πού τής κόλλτίσε άπό τή στιγμή  πού 
βγήκε άπό τό μ αγα ζ ί, κα ί τή ν  άκολουθάει π ισ τά , έπί-
μονα σφυρίζοντάς της Από πίσω λόγια γλυκά. 'Ο Α
γέρας παίρνει τά λόγια του κ’ ή φωτιά τής καρδιάς 
του σβήνει μέσα στήν παγωνιά τής νύχτας ενώ κείνη 
ταχύνει πιο πολύ τό βήμα της Ανήσυχη, Αδιάφορη. 
Πιό πολύ κι άπό τά γλυκά τά λόγια του, ή ψυχή της 
άποζητώει Απόψε τό σπιτάκι της, ένα μαγγάλι γιο
μάτο κόκκινα κάρβουνα, κι ό νέος Απελπισμένος πιά 
ξεποδαριασμένος χώνεται κι αυτός σ’ έναν καφενέ γιά 
νά ξαποστάση.

Ό Άλέξης έφτασε τελευταίος στό σπίτι τής Ρίκας. 
Ή μικρή, φτωχική κάμαρα Απόψε είχε Αλλάξει σέ 
φιλολογικό σαλόνι, δπου δ Άντρέας, δ ποιητής, έμελ
λε νά διαβάση τό καινούριο δράμα του. Ό  Άλέξης 
μπήκε μέσα ελπίζοντας νά περάση Απαρατήρητος, 
μέσα στό τριμένο, κουμπωμένο, μέ τό γιακά ανασηκω
μένο σακκάκι του, μά δέν ¿λογάριασε τόν Άντρέα πού 
μόλις τόν είδε, πετάχτηκε δρθιος, έτρεξε καταπάνω 
του κι Αγκαλιάζοντας τονε τονέ τράβηξε στή μέση τής 
κάμαρας, σα*τ»σμένον, κόκκινον Από τή τροπή του.

— Κυρίες καί κύριοι, σάς παρουσιάζω ιόν κύριο 
Άλέξη, καθηγητή τής ελληνικής φιλολογίας. Τό Ακρο
ατήριο, δλοι εργάτες, πού οί πιό πολλοί είτχνε γνω
στοί κι άπό άλλες φορές στον Άλέξη, ένοιωσε μιά ξε
χωριστή συγκίνηση γιατί ένα τέτοιο πρόσωπο έρχό- 
τανε νά τίμηση μέ τήν παρουσία του τήν ταπεινή συν
τροφιά τους.

— Τιμή μας, φώναξε ένας.
Κείνο πού μέσα στή σύχυσή του μπόρεσε ναντι- 

ληφτή ό Αλέξης είνανε ή παρουσία καί δυό κοριτσιτονε 
μέσα στή συντροφιά. Άπλά, φτωχικά ντυμένα, κορίτ
σια τού λαού μέ γλυκειές μορφές, ήρθανε κι αύτά, 
συ/ωδεμένα άπό τούς φίλους τους, νάκούσουνε τόν 
ποιητή. ‘Ο Άντρέας, Αρχισε νά τά συσταίνη.

— Ή δεσποινίδα Καίτη, ή δεσποινίδα Καλλιόπη, 
κορίτσια φίνα, φώναξε ένφ κείνες σκάζανε τά γέλια 
κατεβάζοντας τά μάτια τους.

— Ά ,  κοροϊδεΐες, κύριε Άντρέα, δχι, διαμαρχυρή- 
θηκε ή Καίτη.

— Σάς όρκίζομαι κορίτσια, σέ δ,τι έχω ίερώτερο, 
στή φιλολογική μου τιμή, αύτή είναι ή πεποίθησή μου. 
Ναί. Κορίτσια φίνα, φώναξε δ Άντρέας σέ σοβαρό 
τόνο.

Ό Άλέξης τραβήχτηκε σέ μιά γωνιά κατεβάζοντας 
τό γιακά του καί τρίβοντας τά χέρια του γιά νά ζεσια- 
θή. Τά δάχτυλα τών ποδιών του δέν τάνοιωθε άπό τό 
κρύο.

— Κάνει κρύο δξω ; ρώτησε ένας.
— Φαρμάκι, άποκρίθηκε Ó Άλέξης.
*Ως τόσο μέσα στήν κάμαρα είχε δημιουργηθή μιά 

ζεστή Ατμόσφαιρα μέ τά κλειστά παράθυρα καί τις



πολλές άνάσες μαζί |1έ τούς καπνούς των τσιγάρων καί 
τήν κόκκινη φλόγα τής λάμπας πού σιγαλομουρμού· 
ριζε τό αίώνιο τραγούδι της, χαρούμενη κι αύτή μέσα 
στη γλυκεία συντροφιά.

"Ενας ζύγωσε τό παράθυρο, άνοιξε μιά γρίλια καί 
κοίταξε δξω.

— Μά αύτό είναι μαγεία. Ό  Τμητός τυλιγμένος σ’ 
ένα άσπρο σάββανο, σά γιγαντένιος ήρωας πεθαμένος» 
ξαπλωμένος, κι άπό πάνω του τό φεγγάρι, σάν πελώ
ρια άσπρη λαμπάδα, τού χύνει τό άσημένιο φως του, 
σάνά τονέ μοιρολογάη, φώναξε.

— Κάνε μας τή χάρη καί κλείσε τή γρίλια γιατί 
μπαίνει κρύο κι άσε τίς ρομάντζες, φώναξε άλλος.

Κείνος τραβήχτηκε μέσα κ’ Ιρρηξε μιά ματιά σπλαχ- 
νικιά στό φίλο του.

— Που νοιώθεις κακομοίρη έσύ άπό τέχνη, ψιθύρι
σε κουνώντας τό κεφάλι του.

Ό φίλος του σά νά προσβάλθηκε κάτι έτοιμάστηκε 
νάπαντήση.

— "Οσο γιά τό Γιώργο σάς τό βεβαιώνω έγώ, είναι 
φίνος τεχνίτης, φώναξε ή Καλλιόπη διαφεντέβοντας τό 
φίλο’ της.

Ό  Άντρέας μισόκλεισε τό μάτι του.
— Γιά νά τό βεβαιώνη ή Καλλιόπη, κάτι 9ά ξέρη, 

είπε.
— Δέν τάφήνετε αύτά. Άντρέα, καιρός εΐνε νάρχί- 

σης, άκούστησε ή φωνή τοΰ Ζήση.
— Βέβαια καιρός είναι, φωνάξανε δλοι μαζι.
‘Ο ’Αντρέας στάθηκε δρθιος στη μέση τής κάμαρας, 

έβγαλε άπό την τσέπη τοΰ σακκακιοΰ του έναν πλίκο 
χαρτιά κι άρχισε νά τά βάζη σέ τάξη.

(’Ακόλουθε«)

mi m m  ni muH
Γραμμή Π ειραιώς—’.Αλεέίανάρβτας 

Μόλις εκ των αγγλικών ναυπηγείων παραλειφθέν ■θαλα

μηγόν «ΣΥΡΙΑ» ταχύτητος Ιό μιλλίων, άμυθήτου πολυτε
λείας καί άνέσεως αναχωρεί εκ Πειραιώς (παραλία Τρούμ- 
πας) έκαστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ ώρς; 3 μ. μ. κατ’ εύθείχΥ δι 

’Αλεξάνδρειαν.

Γραμμή Πειραιώς-Θεσοαλονίκης-Καβάλλας

Γραμμή Π ειραιώς-Κυκλάδων

Τό μέ διπλούς έλικας καί μηχανάς άφθαστου ταχύτητο 

πολυτελείας καί άνέσεως θαλαμηγόν άτμόπλοιον «ΕΣΠΕ 

ΡΙΑ> αναχωρεί έκ Πειραιώς (Πσραλία Τροΰμπας).

‘Εκάστην ΤΕΤΑΡΤΗΝ, ώραν 10.30' μ. μ., διά Σύρον 

Ανδρον, Κ ίρθιον κ ι ί  Τήνον.

Έκάστην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, ώραν 8 ην μ. μ. κατ’ ευθεία  

διά Θεσσαλονίκην-Καβάλλαν.

Διά περαιτέρω πληροφορίας άπευθυντέον :

’Εν ’Κ&ήναις. Γραφεία Γεν. Διευθύνσεως, οδός Άπελλοΰ  

άριθ. 1 καί εις τά Πρακτορεία ταξειδίων κ. κ. θω μ ά  

Κούκ καί Υ ιού, ’Αδελφών Γκιόλμαν καί Σ. Σωτιάδου, 

(Πλατεία Συντάγματος) καί Ίω άν. Ρέντα (παρά τόν ή- 

λέκτρικόν σταθμόν Όμο· οίας).

Εν Π ειοα ιεΙ. Γεν Πρακτορεϊον, οδός Φίλωνος, 44 , (δπι 

σθεν 'Αγίας Τριάδος).

*Εν Ά λ ε ξ α ν ο ρ ε ία  Μ. Π. Σαλβάγον, ό5ό; ’Αντωνιάδου 

(’Εκ τοΰ Πρακτορείου)

Ε8ΝΙΚΗ λ Τ Μ Ο ΙΓ Α Ο Τ Α  Τ Η Ι  ΕΑΛΑΔΟΣ
Γη»«;liwUani)? ΛΕΩΝΙΔΑΣ A.. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

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

Τ τό {ΐ ίγ α  'Ε λ λ η ν ι κ ό ν  υπ ερω κεάνειογ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ»
θέλει αναχωρήσει εκ Πειραιώς μέσφ Καλαμών-Πατρών κατ’ ευθείαν διά νέαν Ύόρκην τήν 20 Ίονοναρίου 

’Επίσης τό ταχύπλουν ύπερωκεάνειον

Β ΑΣΙΛ ΕΥΣ Κ01ΙΣΤΑΗΤΙΗ0Σ
Θέλει αναχωρήσει έκ Πειραιώς κατ’ ευθείαν διά Νέαν ‘Υόρκην την 27 Ίτνουαρίου.

’Επίσης τό ταχΰπλουν λαμηγόν υπερωκεάνιον

Π Α Τ Ρ Ι Γ
αναχωρήσει εκ Πειραιώ; κατ’ ευθείαν διά Ν. Ύόρκην τήν 3 Φεβρουάριου.

Δ ι*  έπ ιβά τα ς , ε ίύ ιτ ή ρ ια  κ α ί περαιτέρω π ληρο φ ο ρ ία ς  ά π ευθυντέον  :
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ : Πρακτοοείον ΈΟν. ’Ατμόπλοια; οδό; Ά πελλου I. Ά ριθ. τηλ. 320.
ΕΝ ΙΙΕΙΡΑΙΕΙ : Γενικόν ΓΙρακτορείον Έ0ν. ’Ατμόπλοια; τή ; 'Ελλάδο;, οδό; Φΐλωνο; άρ. 44 (δπισΟεν Α γ ία  

Τριάδσ;). Ά ρ . τηλ. 127.
Οί θέλοντε; νά ά τρ α λυω  τι Οειει; ανάγκη νά δ η λ ό τω ιι έγκα ίοω ; ε ί; τά Κ εντρικά Πρακτορεία τ ή ; Έ τα ιο ία ; καί *1ς 

τούς κατά τόπου; άνεγνωρισμένου; αντιπροσώπους.

Ύ ποστηο ιζοντε; τά Ε λ λη ν ικ ά  ατμόπλοια, υποστηρίζετε τήν Σημαίαν όας, μεγαλυνετ* τήν Πατρίδα όας.


