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~-*Ή φωνή σου, φίλε, άπό τήν Άθή/α, ή φωνή 
σου άπό μακριά έρχεται ίσια μέ δώ καί τά λόγια τά 
γλυκά σου, άγχπημένε μου, γυρέβουνε νά με παρηγο
ρήσουνε, γυρΐβουνε νά με άναστήσουνε άπό τόν πόνο 
που βαριά μ’ έχει πλακωμένο. Σ’ άκούω καί μού λες 

—•«Άτυχε πατέρα, δάσκαλε καλέ μου. πρέπει άπό 
μάς τήν παρηγοριά νά δεχτής, άπό μας, τά παιδιά 
σου ταλλα, πού καί μάς, μήν τά λησμονήσης, μάς 
έδωσε; ζωή, καρδιά καινούργια μάς έπλασες, μάς 
δημιούργησε; καινούργια ψυχή. Κ’ έτσι χαρήκαμε τής 
ύπαρξης τήν άβγή, έτσι βγήκαμε άπό τό χαροντικδ τό 
σκοτάδι δπου μάς είχανε ρίξει, πρίν άπό τό ξαναγέν* 
νημα τή; Ιδέας. *Έβγα τώρα καί συ άπό τό τρισκό* 
τιοο τή; θλίψης. Ά  λυγίζουμε στή λύπη σου καί 
μείς, ά δακρίζουμε μαζί σου, ωστόσο σου φέρνουμε 
τό φιλί τή; βνωμοσύνης, τό χάδι τό στοργικό, τό δο
ξαστικό τό χαμόγελο, το παρακάλιο τό θερμά. Ξύπνα, 
πατέρα, ξύπνα !*

«Οί πληγές τής ψυχής άγιάτρεφτε; είναι. Που
θενά τη; λαβωματιά δεν ξανοίγεις, λαβωματιά σε κα
νένα της σημείο οέ φαίνετ*’, σλν άίύλη πού είναι, κι 
ωστόσο είναι.ίλη της μιά καί μόνη λαβωματιά. Ό 
σύντροφός μου ό μοναδικός, ό πιο πιστός μου ό φίλος, 
ή γλύκα μου καί τό καμάρι μου. τό παιδί μου, πάει

καί δέ θά ξανάρθη πιά, έκειός πού τρυφερά μ’ αγκά
λιαζε, πού μέ βοηθούσε, πού τήν ώρα τής «μάχη:,

| 2τι άμάχη κι δν είτανε, δέ μ’ έγκατέλειψε ποτέ του, 
| πού τήν ώρα τής χαράς, χαιρότανε μαζί μου. Τό χρέος 
; καί ή καλοσύνη. Νά ή ζωή του. Νά καί δ θάνατός 
| του. Μόλις είχε ξεσπάσει ό πόλεμος καί τις είκοσι 
j δυό τού Άβγούστου, στά σύνορα τής Βελγικής, σ’ 
J ένα χωριό κλασσικό, τό Saint-Vincent Rossignol 
I ονόματα κλασσικά ή Ελλάδα πιά σήμερα δέν ξέρει. 
; δέν μπορεί νά βγάλη* βγαίνουνε σήμερις άφτά στην 
j άγια τή Δύση—στό Saint-Vincent Rossignol, άμέ- 
j xPr4*eî χιλιάδες, γιουρούνχιζε ή βαρβαριά. Οί δικοί μας 
' λίγοι, τό πεζικά άντιστάθηκε λιονταρήσια* έσφαζε κ! 
i έσφαζε όλόγυρά του. Άμέ, τι; Νά τούς λυπΥ̂θήτούς 
| Νέμτσους, τού; φονιάδες ; Τότε; δμως εϊτανε πλημμύ- 
j ρα. Κοντέβχνε νά θερίσουνε τό λιγάριθμο τό πεζικό.
| Στήν άντίθετη άκρη τού χωριού, κάμποσο μακριά 
: καί σ’ ένα μέρος δπου είχανε κάπως ¿σφαλισμένοι, ό 
: λοχαγός τού πυροβολικού κι ό δπολοχαγός, ό γιος 
! μου, καταλάβανε άμέσω; τί τρέχει. Αποφασίσανε τήν 
j ίδια τή στιγμή, νά πάνε ¿μπρος, νά δώσουνε θάρβος,
; νά φέρουνε βοήθεια στους φαντάρους, ύλική καί ήθι- 
( κή, δείχνοντάς τους τά κανόνια πού έρχονται. ’Ίσως 
ί έτσι ποιός ξέρει; γλυτώση ιό πεζικό. Μά δεφτερό/εφτο 
| δέν τού; πέρασε άπό τό νού, πώς θά γλυτώσουνε 
ί άφτοί,

Καί τόντις. Μόλις φτάσανε καί πέφτει τραυματίας 
έ λοχαγός. Τον πιάνει ό Έρνέστος μου από τήν άμα- 
σκάλη, τον πηγαίνει τρεχάλα στό γιατρό, τον άφίνει 

| στά χέρια τού νοσοκόμου, κ’ ένώ ένα νέμτσικο βόλι 
j σκοτώνει τον πληγωμένο τήν ώρα τήν ίδια όπου προ 
ι σπαθούσε νά μπή στήν τέντα μέσα τού προσωρινού 
j νοσοκομείου, ό Έρνέστος βιαστικά γυρίζει πίσω στ. 
j κανόνι του, νά τό προφύλαξη ώς τήν ύστερη χή στιγ
μή. Τού φωνάζουνε*

«Τελείωσε ή μάχη. ’Έλα μαζί μας έδώ ! Ποιός το- 
j νέ βαστά ; Μήπως τάχα τόν κόφτει γιά πλήθος· καί γι’ 
άσκέρια ; Ίσια ίσια γιατί δέ φοβάται ή Γαλλία τόν 

j έχτρό, ίσια "ίσια γιά τούτο σίγουρα θά νικήση. 
j cOpjxâ ό ήρωας μου—ηρώα;, έπειδή τό ήξερε πώς 
j τόν πρόσμενε ή απαραίτητη θυσία. Στέκεται όρθιο;
! στό κανόνι του κοντά, φροντίζει νά τό κάμη άχρηστο, 
j μιά μπάλλα του χτυπά τήν καρωτίδα καί πέφτε: τ» 
| παιδί μου.
j ' Τό παιδί μου τό λυπούμαι. Μά δέν κλαίω τόν τίμιο 
j τό θάνατό του. "Επεσε δπως έπρεπε νά πέση, Γάλλος 
; μέ χόνομάτου τό Ελληνικό», 
ί — «Έβλογημένε πατέρα! Βέβαια πώς ¿Χάρος πα

ρηγοριά δέν έχει, Έχει δμως ή δόξα, έχει £ πατριωτι
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βμός, Ιχειτό Χρέος. Έ  πίκρα τοΰ θανάτου, δση κι άν 
είναι, γλυκαίνεται μέ τέτοια μεγαλεία, φχιδρχίνεται ή 
ψυχή. Τί κλαΐς τό λοιπόν, τί Αναστενάζεις, άφ»ο *««-
ΟΧ ήρωας & χ<·&ζ <*®υ ί*

— «Σερβία τρισμάκαρη, Βέλγιο ξακουστό, περίφη
μο Μχβροβούνι, έσά; συλλογιοΰμαι καί κλαίω, γιατ! σάς 
ζουλέβω. ΈσεΤς πολεμήσατε κα! καταστραφήκατι. Ά -  
πολέμητη καταστράφηκε ή Ελλάδα. Εσείς τά κατα
στραμμένα θάναστηθήτε μεγαλήτερα κα! πιό δυνατά.
Ή Ελλάδα τσακισμένη, θά κοίτεται χάμω γιά πάντα  
κι ανάσταση δέν έχει. Δέν κλαίω, Ρήγα, πού έχασα τό 
γιόμου. Κλαίω πού μάννα δέν έχω*.

— «Δάσκαλε, δάσκαλε, μήν τά λέ; άφτά κα! πονώ.
Ή Ε λλάδα αίώνια είναι, περαστικά τά κακά της. Πάν
τα νά πιατέβης στήν Ελλάδα».

— «Ποιός είναι, ποιός είναι κι άπό ποΰ έρχεται κεί
νος πού πεισμάτωσε νά μάθη τό φόβο σ’ ένα Ιθνος άν- 
τρειωμένο; θχρθή μιά μέρα τής τρομάρας, πού δ ίδιος 
θά φοβηθή τό έθνος, δταν τό έθνος ξυπνήση κα! κατα- 
λάβη. Τό έθνος πού τό κατάντησε άφτός νά πάρη δχ 
μόνο τής άτιμίας τό δρόμο, μά ίσως Ακόμη πιό Αδιδρ- 
θωτα, τό δρόμο τής άκρισίας. Ποιός είναι, ποιός είναι * 
άφτός πού πρόδωσι τή Σερβία, πού τόλμησε νά προ- ! 
§ώση τό Ναβαρίνο : Ποιός είναι, ποιός είναι δ Ά νέλ- I 
ληνας πού παράδωσε στό Βούλγαρο τήν πατρίδα, πού ΐ 
έκαμε τήν Ελλάδα πόρνη τοΰ Τσάρου τής Βουλγα- ! 
ριά; ;> *

— «Σώπα, σώπα κα! μή χολοσκάνης μή θυμώνης, 1 
χρυσέ μου πατέρα. Ό ταν περνά ή μπόρα, δταν κρόβ· · 
γεται. δτα σέρνεται δ Ιθρωπος κατά γής, δ ποιητή; | 
μέ τό φτερό τουάνιβαίνει στόν βύρανδ,Τήν καρδιά σου | 
σφίξε στόν πόνο, ρίξε τή ματιά σου πρόςτά ρωμαιϊκα ! 
τά χώματά μχς. Τό έργο σου δέν μπορεί νά μείνη 
ατέλειωτο. Προσμένουμε όσα μάς έταξες, δσα μάς 
χρωστάς, τό μεγάλο σου τό Ταξίδι, τό μεγαλήτερδ σου 
τόν ’Ακρίτα. Διψοΰμε γιά χαρές. Μέσα μας ακοίμητο 
καίει τό φώ; τής Αγάπης. Είθε ή άγάπη μας άφτή νά 
σοΰ χαριζη τή γαλήνη πού χρειάζεται ή ζωή σου, ή 
αγάπη μας γιά τήν Ιδέα,»

~ «Σ’ άκούω καί τά δάκρια μού κχίνε τά ματό
κλαδά μου. Τά νιάτα σου μέ σιγκινοΰνε, ή φιλία σου 
μέ ταράζει, τά λόγια σου, πού πιστά σοΰ χαντιγράφω, 
μέ Ανησύχοΰνε, Μά γιά τδνομα, μή, μή* μή μοΰ μιλάς 
πιά γά τήν ‘Ιδέα. Ιδέα δέν υπάρχει. Τό πίστεψα 
μιά φορά πώ; είχαμε μιά ’Ιδέα κα! μεΐς, μιά Ό δηγή- 
τοα. 'Ιδέα Ε θνική, μήν προσμένη; σήμερις άπό τούς 
άθλιους, άπό τούς Βουλγαροπχτημένους»,

— «ΙΙχτέρα, μέ απελπίζεις. Τί δηλαδή; Μήπως 
τάχα είμαστε πιά τελειωμένοι, άποσκοτωμένοι; 
Ά χ ί έ σ ύ  τουλάχιστο ζής στού; τόπου; τοΰ Έ ρωΐ-

δρόμο κι ανταμώνεις παλληκάρια. Εμείς δαω; 
έδώ;» ,.. . , ,ρ .

  * ’Έ β γ α ,  7 τ < χ ι 5 !  μ ο υ .  σ τ ο υ ς  5ρ ο μ ο υ ς  κ α ί  Ου . ϋ<ν*

γ α ! Μπορεί νάπαντήσης κα! στήν ’Αθήνα τόν "Ελ
ληνα τό Μεγάλο. Πρόσεχε δμως, Νά σκύψης άμέσως 
τό κεφάλι, να τόν προσκύνησης. Νά τό σκύψης, άκου; ; 
Γιατ! δ Έ λληνα; άφτό; λέγεται ΛΕΦΤΕΡΗΣ ΒΕΝΙ- 
ΖΕΛΟΣ.»

ΨΥΧΑΡΗΣ

ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Φίλε *Νουμά*.

Σοΰ στέλνω κάποιο χειρόγραφο τοΰ Μηταάκη φυ
λαγμένο στά χαρτιά μου άπό τά 18Γ0 πού μοΰ τό πρόσ- 
φερεν δ ίδ ιο ς : «Μία έπιστολή κα! έν ποίημα», Τό 
χειρόγραφο τοΰτο,άπό τάχαραχτηοιστικώτερατοΟ συγ
γραφέα τής «Φλογέρας» κα! τής «Κυρά Κώσταινας;·. 
δταν δ λογισμός του έφεγγε γαληνά κα! ή καρδιά του 
στάλαζε τήν καλοσύνη, είναι κ ’ έξαιρετικά ση
μαντικό, καθώς στέκεται μοναχικό δείγμα τής δεξιο
σύνης τοΰ ποιητή καί στό Στίχο. Κι άκόμα σημαντικό
τερο, γ ιατ! μάς δίνει να στοχαστούμε πώς έβλεπε και 
πώς έκρινιν δ Μητσάκη; ένα του φίλο κ»! θαυμαστή 
κα! σύντροφο στήν άγάπη τής Τέχνης, πώς έγραφε ο
δηγημένος άπό τή Μοΰσα Συμπάθεια.

Κα!τό γράμμα κα! τό τραγούδι, κχθώ; φανερά δεί
χνεται, τά γέννησεν ή έντύπωση πού τοΰ προξένησε τό 
άκουσμα τής Ομιλίας μου στό σύλλογο «Παρνασσό*·, 
ένα βράδι, στις 20 τοΰ Μάρτη τοΰ 1890. Διάβασα τότε 

I τρία μου ποιήματα πού φανήκαν ύστερα στά «Μάτια 
| τής Ψυχής μου», τό «Άνθος», τό «Τραγούδι τώνΒου- 
| νών* και τού; «Τάφους,τοΰ Κεραμεικοΰ» μαζί μέ μιά 
| στόν πεζό λόγο εισαγωγή πού τυπώθηκε ;!; ήμέρε; έ·
I κείνες στήν «Εφημερίδα» τοΰ Κορόμηλά* μέ τίτλο 
I «Πώς έννοοΰμεν τήν Ποίησιν»’ τό πρώτο σχεδίασμα 
* τοΰ φιλολογικού μανιφέστου πού προλογίζει στά «Μά- 
I τια τής Ψυχής μου».

| Ψάχνοντας γιά τό χειρόγραφο τούτο, βρέθηκα 
| μπροστά κα! στά πέντε φύλλα τοΰ «Άστεως», (Φλι- 
| βάρης τοΰ 1894), τά πχραγιομισμένα άπό τί; έπιφυλ- 
ΐ λίδες τοΰ Μητσάκη τοΰ ίδιου, πού βσο κι άν επιγρά- 
; φονται «’Ολίγα λόγια«, δέν είναι παρά ποταμός κατε- 
I βασμένος κα! ξεχειλισμένος κατεπάνω μου μέ τήνπρό- 
. θέση άλύπητα νάμέ ξερριζώσν^ 'Η εναντία μου αύτή 
! φοβερή έπιστρατεία ώργανώθηκε στήν Κέρκυρα, έκεί 
! πού είχε καταφύγει δ ποιητής κυνηγημένος άπό τις 
| Έρινύες τής Αρρώστιας* τής Αρρώστιας πού ξέ σπάσε ν 

•μοΰ, Εσένα κα! οί πόνοι σου έχουνε φώ;, Έσύ γιά- έκεί τρομαχτικά κα! ανάγκασε τούς θλιμμένους του 
τόν πολιτισμό πολεμάς, γιά τήν άθρωπότητα, | φίλους νά τόν Απομονώσουν κα! νά τόν περιορίσουν, 
καλέ τί λ έ ω ; Εσείς έκεί Απάνω Αγωνίζεστε γιά τά | Τό κριτικό αύτό κεραυνοβόλημα, είχανε κακή πρά- 
’δανικά τήςΈλλάδας τής άρχαίας.Φτάνει νά βγής στό ξη άπό μέρος τής εφημερίδας *Ά στυ» νά τό δεχτή
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καί νά τού δώση όρμητήριο τδς στήλες του μέ δλη τή 
γνώση πώς ό συγγραφέας των έπιφυλλίδων αυτών εί
χανε πιά δηλωμένος άρρωστος, επομένως Απρόσβλητος 
άπό μένα καί Απαραβίαστος' κ’ έτσι ένώ άπό τή μια |

ό « &*ρ*<ομέν& ϊ ν *  δ«ομ·£ν» ο « Λ « η λ *
•αλΙ Ανυπεράσπιστα τήν έπίθεση Ανθρώπου πού δυστύ
χησε καί παύει νά λογαριάζεται, άπό τήν άλλη τή με
ριά άφινα τόν έαυτό μου άσκέπαστο σε -χτυπήματα ε
νός δυνατώταχου χειριστή τού λόγου, άκόμα καί στήν 
άρρώστι* του, ή, καλύτερα, δυνατώταχου κι άπό τήν 
άφορμή τής άρρώστιας του* χτυπήματα πού σέ περί
στασην άλλη θά είχα χρέος ή θά είχα όρεξη νά τά Α
ποκρούσω, άντιχτυπώντας καθώς ταίριαζε.

Μολαταύτα δοκίμασα μιά παράξενη ευχαρίστηση ξα-

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΝ ΠΟΙΗΜΑ
Χ Ι ρ ύ ς  « ό ν  Κ < χ > 7 ν  Η α Α α ^ α 'ν

Αγαπητέ μαν Κωοτή.

βά παραξενευθή; βεβαίως πολύ βλέπων κάτωθεν των 
¿λίγων επομένων δλως προχείρων καί άνευ τής παρα 
μικρά; άξιώσεως στίχων, τόσον άπροσδοκήτως, τό ,,. 
όνομά μου. Τό πράγμα είναι όντως λίαν άηθες δΓ έμε 
-~μή καταλέγοντα εύτυχώς, όσον Αφορά τήν ποίησιν, 
μεταξύ των ποικίλων μέχρι τοΰδε παντός είδους Αμαρ- 
χημάτων μου, ή εύθυμά τινα νεανκά στιχουργήματα, έκ
των άσημάντων εκείνων δημοσιογραφικών, των λησμο- 

ναβλέποντας τά «’Ολίγα λόγια» τού Μητσάκη. Μέδλο I νουμ|νων φ  τ̂ ; άναγνώσεως στιγμήν, εις τά
τό σέ πολλά άέρινό του φούσκωμα είναι λαμπρογραμ· 
μένα καί συγκεντρώνουνε κι αδτά σέ μιά σάν ύστιρ- 
νήν έναγώνια προσπάθεια καί τά χαρίσματα καί τά 
ψεγάδια τής σκέψης του καί τής τέχνης του. Καί πο* 
λύ περισσότερο, μάς δίνουνε κι αύτά νά στοχαστούμε 
πώς, ύστερ* άπό πέντε χρόνια, έβλεπε κ’ ίκρινενό Μη-

διάφορα σατυρικά φύλλα τού καιροί. Δέν αμφιβάλλω 
δέ βτι πολλών θά κίνηση ίσως καί τό μειδίαμα. Το 
αϊφνίδιον δμως τούτο καί τόσω παράδοξον accès — ό
πιο σπεύδω καθησυχάζων σε νά σ: διαβεβαιώσω ?τι 
ελπίζω νά μήν έχηκαμμίαν συνέχειαν—οφείλεται, ως 
θά έννοησης αμέσως καί ό ίδιος, μόνον καί μόνον εις

Μ ίχη; τ4ν Η» nu χί φίλο χα! βημααχή, ϋ η γ ψ ί -  |,,ψ, 8χ, _ώ ί, fjV , i; xi
νος όχι πιά άπό το λευκό φώ; τής Συμπάθειας, άλλά j πνεύμα μου ή πρόσφατο; έν τώ <Παρναααω* άκρόα-
συρμένος άπό τόν πύρινο δαίμονα τού Πάθους άλό 
γιστου,σέ δλη του τήν πλατωσιά καί σέ δλη του τήνέν 
ταση,

ΤΙπωσδήποτε πολύ θά Επιθυμούσα νά μή λείψη μ 
κατόρθωμα τούτο άπό τις σελίδες τού βιβλίου πού μπο
ρεί νά συγκέντρωση, αργά ή γλήγορα, τό σημαντικό 
Ιργο τού Μιχαήλ Μητσάκη. Συλλογίζομαι τήν ώρα 
τούτη όλους εκείνους, πού δίκαια ή άδικα, μπορεί νά 
τού; Ινοχλώ μέ τή δουλειά μου σ’ αύτό τόν τόπο 
ή καί με τήν παρουσία μου σ’αύτό τόν κόσμο, δυστυ
χήματα πού δέν είναι στό χέρι καί τού πιό καλο
προαίρετου νά τάποφύγη. Τού; συλλογίζομαι, κ* έπιι- 
?ή αίστάνομαι νά μέ τραβά μιάν ανεξήγητη συμπάθεια 
πρός εκείνου; πού καταλαβαίνω πώς μέ Αντιπαθούν, ή. 
θελα νά τού; προξενήσω κάποια χαρά, Βεβαιώνω πώς 
διαβάζοντας τά «’Ολίγα λόγια* τού μαζί μεγάλου μου 
καί φίλου καί πολέμιου θά περάσουν ήδονοστάλαχτις 
στιγμές,

Ύίίοαημείωαη, Στό τύπωμα τής < Επιστολής κα 
τού Τραγουδιού-» παρακαλώ τό·“Νουμά* νά φυλάξη ευ
λαβητικά καί τήν ορθογραφία τού χειρογράφου' όλα 
έχουν τό λόγο τους καί δείχνουν κάιι.

ΚΩΣΤίΙΣ ΜΑΛΑΜΑΣ

ί σι; χών τελευταίων ποιημάτων σου καί τής συνοδευ* 
βάσης αύτά εισαγωγής, έν ή έκτίθενται αί περί ποιώ 

I σεως έν γένε; καί ιδία, τής ήμετέρας, σκέψεις σου. Λ,
( αυτών δέ δέν ήθέλησα νά έκφράσω τίποτε περισσότε- 
ί ρον, τίποτε όλιγώτερον, 'ή τήν ¿ντύπωσιν ταύτην, τ: 
συναίσθημα δπερ τήν παρηκελβύθησε, καί τόν πόθον 
—ά, πόσον αιωνίως καίπικρώς ανεκπλήρωτο !■■ ον η 
τοιαύτη εύρεϊα, οί'αν διετύπωσε; αυτήν, τής πςιήσεως 
καί τού ποιητού άντίληψις θά ήδύνατο νά διεγιίρη ιίς 
ένα ώς έμέ άπλούν θνητόν—δηλαδή μή ποιητήν, Τώ
ρα, αν ή έντύπωσις καί ί πόθος αύτό; εύρεθούν παρά 
πάσαν έλπίδα μή διατυπωθέντχ καί πάρα πολύ άδε- 
ξίως, καί τούτο πάλιν Βά οφείλεται είς το ίτι τό μόνον 
προσόν δπερ έχουν ίσως οι ολίγοι αύτοί στίχοι είναι 
ή συμφώνως προς δλου; τούς κανόνας τής ποιητικής 
σουσυνθέσίς των--καί ώς πρός τήν άρχικήνϊδέαν καί ώς 
προς τόν τρόπον τής έκφράσεως αύτής καί ώς πρός τήν 
γλώσσαν καί τάς άλλα; λεπτομερείας. "Οπως βλέπεις, 
έλήφθη μεγάλη φροντίς διά νά μή λείψουν προπάντων 
ούτε αύταί αί τόσον προσφιλείς σου συνιζήσεις, ’Εν
νοείς λοιπόν έξ όλων αυτών ότι Αν ύπάρχη τις ύπόλο- 
γος δι’αύτούς είσαι κυρίως καί πράγματι βύ καί μόνος, 
διά τούτο δέ Ακριβώς έκρινα Απαραίτητον νά προτάξω 
καί τήν μικράν ταύτην εΐΰαγωγήν — μιμούμενος σε 
καί εϊς αύτό  Ακόμη— 3πω ς Αποδώσω τά τού Κ αίσαρο , 
τφ  Καισαρι. σού φορτώσω δηλαδή εΐ δυνατόν τήν δώ 
αύτούς ευθύνην, μολονότι φέρουν τήν υπογραφήν μου,

Έν θεςίμή Αγάπη 
ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΤΣΑΚΗΣ

Ά δ ή να ι. 30 Μαρίνον 1890.
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ΚΠΣΤΗι ΠΑΛΑΜΑ»

Άλλοι ζητούν παρηγοριά μέσ' τό τρελλό μεθύσι,
Ποιο! σέ γυναίκας αγκαλιά, ποιοι σέ πελάγου πλάτη, 
Π οιοΙ στοϋ χασ'ι,ς τα σύννεφα, όπου σέ συνεπαίρνουν, 
Σέ άλλαι: σφαίραις μαγικαίς, σέ άλλη; γης τά κάλλη, 
Σ' άλλους αρέσει τών χορών η τύρβη καί ί) ζάλη,
Σ’ άλλους άοέσ’ η μουσική, κ’ ή ζογραφιά σέ άλλους, 
ίΤοιοι θέλουν τήν άνάστασι, τήν κίνησι άλλοι θέλουν, 
Άλλοι αγαπούν τό ψάρεμμα, καί άλλοι το κυνήγι, 
ϊ Ιοιοί στα χαρτιά λυσσομανούν, τον πόλεμο άλλοι έχουν 
7.ωή του; κ* ευτυχία του:, σκοπό του; καί θεό του;, 
ίν. 'άλλοι τό χρήμα λαχταρούν,τον π ιό λαμπρό μ.αγνήτη.

Άλ/ά εγώ, μιά ήθελα. μιά μόνη εΰιυχία,
Μιά δύναμι, μιά άπόλαυσι καί μιά παρηγοριά μου.
Για νά μπορώ μέσα σ' αυιό μ’ άλλη ζωή νά ζήσω.
Γιά νά μπορώ μέσ1 σ' αυτό νά χανωμαι γιά πάντα, 
Γιάνά μπορώ νά λησμονώ καί νά ‘αναγεννιέμαι,
Νά φεύγω άπ’το κουφάρι μου,νά φεύγω άπ’τήζωήμου, ] 
Νά φ εύγω απ’ τον τόπο μου καί από κάθε τόπο. ]
Χά κολυμπώ στ5 αθάνατα κ’ αιώνια κύματά του,
Καί νά μπορώ αδιάκοπα μέσα σ'αυτό νά ρίχνω 
"Ο,τι μέ κάνει νά γελώ, και υ,τι νά πεθαίνω,
Ό,τι μέ κάνει νά πονώ. καί ο,τι μ’ άνασταίνει,
Τού νού τήν κοσμοχαλασιά καί τή δημιουργία,
Τής τειότη; τά παράπονα, τών γηρατειών τή; λύπαι;, 
Τό γέλοιο τοϋ μικρού παιδιού, τό δάκρυ τή; μητέρας, 
Τή; ερωμένη; τον παλμό, τοϋ νικητοΰ το στόμφο,
Τή λύσσα τού αδύνατου καί τοϋ φιλιού τον ήχο,
Τοϋ λιονταριού τό βρυχηθμό, τή; θάλασσα; τό βόγγοι 
Καί τοϋ πουλιού το στέναγμα μέσα στα μαύρα δάση 
Τή; αναμνήσεις τών παληών καιρών, τής προαισθήσεις 
Τοϋ μέλλοντος, πού πλειότερο άδολη, σιχαμέ νη,
Μας δείχνουν την κακομοιριά τοϋ θλιβερού παρόντος*
Τ ή ν εύω δ ία  τ ώ ν  α ν θ ώ ν  κ α ι τ ώ ν  β ο υ νώ ν  το ύψο ς.
Καί τή γα λή νη  τ ’ ο υρ α νο ύ , τή λ ά μ ψ ι τού  ή λ ίο υ ,
Τ οϋ π νεύμ α το ς  τη ν  έςαρσ ι κα ί τής ν υ χ ή ;  τά  π ά θ η , 
Τ ίλ α ι :  τ ή : ά γ ρ ιο ι;κ ρ α υ γ α 'ι ;π ο ύ  στο σκοτάδ ι βγάζει 

Ο ταν μονάχη  δέρνετα ι ή π λ η γ ω μ ένη  σάρκα 
Κ αί ή καρδ ιά  η δύστυχη ,,—

Τ ή ;α ρ ε τή ς  τή  Ο λίψι, 
Κ αί τής κ α κ ία ; τό φ ρ ύα γ μ α , τό κ έντη μ α  τής π ε ίν α ;.
Τ ή ; ερ η μ ιά ; τά β άσανα , τοϋ κόσμου τής φροντίδες,
Καί ολου τον άλαλητύν αύτηςτή; φεύτρα; πλάσης, 
Ί-λροίίες, πίκραι; καί καυμούς,συμπάθειες,καταφρόνιες, 
Χτυπήματα, αγκαλιάσματα, καί χάχλανα, καί κλάμμα, 
1 ίόθονς,καί σκένει;, κι’ όνειρα, κ’έπιθυμιές, κ1 ελπίδες, 
'Όλα Πσα κρύβω Όσο imu .,.

Καί τά τα ν  :
Τό τραγούδι!

Μ ΙΧΑΗΛ Μ ΗΤΣΑΚΗΣ

Πάνος Δ. Ταγκόπονλος : ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ.
μέ πρόλογο χοϋ Κωοχη Παλαμδ.. -- Άΰ'ψα- 
Μάης χον 1916.

Ένα ταλέντο που'/αράζει. Οί «Πρόζες- πέρσι, καί 
φέτος ο: < Δροσοσταλίδε;», μα: δείχνουν τήν ανησυ
χία, τό περπάτημα καί τήν όρμή έώς άπο τους π ιό 
νέους εργάτες στα γράμματα, που έρχεται πλουτισμέ
νος μέ φαντασία πλατύχωρη, άφοσιωμένο; λαμπρά 
στήν ξανθή Μούσα τής λυρικής, τήν Πολύμνια, συν- 
τροφεμένος μέ όνομα δεμένο μέ τήν ιστορία τής συγ
καιρινής μα; λογοτεχνίας, καί στεφανωμένο: μέτή δά
φνη μιά; επιδοκιμασίας άπο τον ποιητή ΙΙαλαμά.

Άν σέ ό,τι γράφτηκε άπό τους νέου; ποιητές, πού 
φανήκανε καί ξετυλιχτήκανε τά τελευταία δέκα χρό
νια, δεν μπορεί νά ξεχωρίση κανείς τό περσοτερο.

| παρ’ αύτοσκεοιάσματ’ άξιέπαινα καί δοκιμές ηρωικέ; 
ί γι’ άνοιγμα καινούργιου ορίζοντα στή νεοελληνική 
I ποίηση, ορίζοντα φωτισμένου μέ ιδανικό ειλικρίνεια; 

καί πίστης, μέ νόημα τέχνης, μέ αντίληψη τοϋ «και
ρού καί τοϋ κόπου* πού χρειάζεται,— μαζί του; πρέ~ 
πει νά λογκριαστή κ’ ή εργασία τοϋ Πάνου Δ. Ταγκό" 
πουλου όσο κι ά βρίσκεται στά πρώτα της βήματση 
που'όμως, καί μέ τοΰτα, πίσω αφήνει καί ξεπερνά πολ
λούς άλλου;, κι ακόμα όσο άν μα; φαίνεται ορμητική 
καί τρεχάτη, πού όμως μέ τό τέτοιο της φτερούγισμα 
φέρνει όχι μόνο ελπίδες, μ' άπόοειξες. γιά δουλειά 
συνθετική καί γιομάτη.

Ό ποιητή; καί μέ τό βιβλίο του τούτο δέ σκύβει τό 
κεφάλι γιά ν'«φαιρεθή σέ στοχασμού; <ένοοσκοπι* 
καύς■■■·, σέ όνειρα φιλοσοφικά. Μέ το μέτωπο πάντα υ
ψωμένο προ; τό ¡ γλαυκό ουρανό >, με τά μάτια καρ
φωμένα προ; τή γύρο φύση, μέ τήν ψυχή του δομένη 
σ’αυτή, μάς φέρνει τό τραγούδι του πιο πολύ σάναύ- 
γινό κελάοισμα ενός πουλιού μέ; ατό δάσος, παρά σαν 
κελάρισμα κι άντίφωνο βαθιά; πηγή; μέ; στή φεγγα
ρόλουστη σιγαλιά. Τό μυστήριο τοϋ λείπει, Όμωςάν. 
τίθετα τον άγκαλιάζει καί τονέ σημαδεύει τό φώς τό 
περίσσιο καί τό χτυπητό, το στρογγυλό κι άδρογραμ- 
μενο σκήμα, τό χρώμα πού ξεχωρίζει κι άλαργεύει 
τό πάθος πού καίει, μεθά καί ταράζει, ο λόγο; Ó ορ
θός και κοφτός. Κι άν κάπου τό τραγούδι του σέρνε
ται πονεμένο καί λυγισμένο, είναι γιά νά δώση κατό
πι πιο δυνατή καί πιο φανταχτερή τή λαχτάρα καί τον 
πόθο τή; ζωής πού μάς άγκαλιάζει, νά φωνάξη ώςτα" 
στέρια τοϋ πόνου καί τής πλήξης τό θάνατο.

*0 ποιητής μέσα στήν ευλογημένη ώρα τή; νιότη; 
πού ανασαίνει,αίσιοδοξεϊ όλο; γιά τήν εκπλήρωση τοϋ 
ί δανικού ταυ, ‘Έτσι τής ποίησής του τό άντιλάρισμα 
είναι μιά χαρά καί μιαν όρεξη γι' άπόλαψη σέ ό,τι έ
χει μπορέσει ν' άποχτήση. άκόμα κ' Ινας έγωισμός ά-
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ποκλειστικά γιά τή δική του ευτυχία και μιά περι
φρόνηση πρός όσους δέν έ'ρχουνται νά σκορπίσουνε 
-χαμόγελα στού πόνου τάγιάζι». Άραγες τόν ίδιο δρό
μο θ’ άκολου,ή;η.κι δταν άργότερα φιλοδοξία τρανή- 
τερων πόθων :;ν κυριέψει; ΓΗ φιλοδοξία των πόθων 
δημιουργέ: περσότερους δυστυχισμένους άπό τήν ’ίδια 
τή δυστυχία» σημειώνει ο Άνρί ντε Ρενιέ στι: * Ει
κόνες κα! Χαραχτήρες» του.

Ό ποιητής μέσα στις «Δροσοσταλίοες- γυμνάζει τό 
στίχο του σέ λογίς μέτρα κα! ρυθμούς. Δασκαλεμένος 
από πρότυπα αξιομίμητα, πασκίζει νά χρωμ'ατίση τή 
φράση κα! νάτής δώση τήν πλαστικότητα πού ταιριά
ζει. Κι άν τό πρώτο πιτυχημένα ξέρει νά τό κατορθώ- 
νη, το δεύτερο τό προσπαθεί. Μά ή πλαστικότητα τής 
ποιητικής φράσης, χάρισμα ιδιαίτερο πάντα ενός ποιη
τή προχωρημένου στήν τέχνη του, θά εΐτανε κα! κά
πως δυσκολώτερο γιά ποιητή νέο. πού ή ορμή του’ά- 
πλώνεται ώ; τά σύνορα ένός γλωσσικού νεολογισμού, 
δείγμα εκφραστικής ανησυχίας, συχνά συν τρ ο γεμένης 
μέ τήν άληθτνή άξία στή νέα μας φιλολογία, πού τής 
έλαχε ό κλήρος νά καλλιεργήση τάνθια τοΰ δημοτικού 
μας λόγου. Οί άγνωστες λέςες πού άστερώνουν τούς 
στίχους τοΰ νέου βιβλίου, άναντίλεχτο είναι πώς φα
νερώνουν τόν πλούσιο χυμό τή; γλώσσας. Κα! κατά τό 
λόγο τοΰ Ιίολυλά, στά ΙΙρολεγόμενα τής πρώτης έκ
δοσης τών έργων τοΰ Σνλωμο 0,: »τό πλοΰτος μνας 
γλώσσας τότε μόνο φαίνεται, δταν τό ξεσκεπάση τό 
φωτισμένο μάτι τών συγγραφέων κα! τό θέση εις τό 
αληθινό του φως». 'Η καινούργια‘κα! πρωτάκουστη 
λέξη μά; είναι σάν ένα χάραμα. Φτάνει νά ξέρη ό τε
χνίτης τόν τρόπο νά τή μεταχειριστή, νά τή διάλεξη 
κα! νά δε'ξη τή λαμπράδα της, 'Ο Ψυχάρης, στό έξαί- 
ρετο εκείνο οήγημα «Τάπαιδία παίζει», τό είπε σω
στά : · Μέ τή λέξη τήν καινούργια πού θά διαλέξης, 
γίνεται καινούργιο; κάθε τόπο; πού περιγράφεις, γί
νεται κα! κάθε σου αίστημα καινούργιο μόνο πού τό 
εκφράζεις-. Κα! τά έκφράζει τά αίστήμχτχ δ ποιητής 
μας ξεχειλιστά, λαγαρισμένα, κυριολεχτικά Εξομολο
γημένα . χωρίς τίποτα νά κρύβη κα! νά κρατά υπο
νοημένο. Είναι πλασμένος άπό φως κα! τό προχύνει γύ
ρο του όλάστραφτο, σά νά μήν υποψιάζεται πώς κά
που κάπου οί ίσκιοι είναι κείνοι πού δίνουν κάποια κί
νηση κι αλλαγή, κάποιον τρόπο γιά κοίταγμα. τήν 
«προοπτική» νά πούμε. Άκόμα κα! στους στίχους ε
κείνους πού σαλεύει ένα σύμβολο, ξεχωρίζουμε τή λι
τότητα καί φωτεινάδα πού τό κινεί.

"Ομως άπάνουάπ’ δλα τούτα, το πιό σημαντικό εί
ναι ή αύρα πού πνέει, ή ευωδιά πού άναδίνεται, ή 
φρεσκάδα πού προβαίνει μέσ’ άπό τις σελίδες τού νιό
βγαλτου βιβλίου, άξιου προσοχής, ζευγαρωμένης μέ 
βλη τή συμπάθεια πού τοΰ ταιριάζει.

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦ Η. Σ

Ρ Ο Δ Ο Π Η
4 -

Σαν αν θίγει ή σκηνή στήν αρχή τής νύχτας »αχνο
φέγγει ό κήπος άπό τό χρυσοκίτρινο λαμπάδισμα πού 
βασιλεύοντας ό ήλιος άφισε νά σιγοσούσει πέρα καί 
λαμπυρίζει άνάρια-άνάρια ό ξάστερος ουρανός με τά 
μεγάλα του άστρα. Ένα λυχνάρι κρεμαστό σέ χάλ
κινο τρίποδο λυχνοστάτη φωτίζει τό προστύλιο». Μό
νη ή Ροδόπη μέ τό Λαέρτη άγναντεύει τή νύχτα πού 
έρχεται μετά τόσα χρόνια νά εκπληρώσει τον πόθο 
της. Μ’αξεδιάλυτο χαμόγελο άκούει τό βασανισμένο 
Λαέρτη. Ξέρει τήν Άγάπη του, ξέρει πώς νομίζει δ τι 
θά δεχτεί εκείνη τό Δημοχάρη κΓ δμως τής αρέσει η
δονικά μέ τόν πόνο του νά παίζει. Αιστάνεται ασυγ
κράτητα τήν όλότελα γυναικεία διάθεση. Τή μεθάει τό 
παιχνίδι πού όσο πιό έπικίντυνο το νοιώθει τόσο πιό 
πολύ τ'αγαπά. Τήν οδηγεί καί τό μυστικό εκείνο κά
τι. πού μιά κα! γίνει τό πρώτο βήμα πρός το γκρεμό, 
κάθε κίνηση, κάθε λέξη σπρώχνει προ: την πιό τέ
λεια καταστροφή. Όλα είναι φυσικά, δλα άπλά κι 
δμως τό χαμό κλείνουν μέσα τους. Είναι φυσικό γιά 
τή Ροδόπη νά παίζει μέ τήν αγάπη τού Λαέρτη, είναι 
φυσικό τό παιχνίδι νά τήν ερεθίζει. Γελάει ή Βασι
λοπούλα δταν τή ζήλεια του τής φανερώνει, πόσο πε- 
ριιαοον/ιτικά δταν αυτός, ένας δούλος, τολμάει παι- 
διάτικε; θύμησες νά ξυπνήσει. Κα! σύχρονα μέ τό 
γέλιο κα! τό χαραχτήρα της άπό παιδί ζωγραφίζει 
ό Ποιητής. Τόν ηδονικό κα! δεσποτικό.

«Στον έρωτά μου δυίλο 
Σ’ έσυρα εγώ. σέ πήοα δέ μέ πήρες !
ΚΓ αν πόθησα τό λάγγεμα νά νοιώσω 
τής ηδονής, τώριζα εγώ, καί σκλάβα 
δέν έπεσα στ’ άντρίκια σου— τί λέγω 
τά γυναικήσια κάλλη τοΰ κορμιοΐ σου ί

Τώρα δλα ξεχάστηκαν, »δάγκασε τον άδίσκαμο κ 
έπειτα μακριά τον πέταξε» αδιάφορη άν άλλοιώιικα 
αίστάνθηκε ό άλλος. Σαρκάζει.... Πληγωμένος, πε
ρήφανος, σέ σκηνή γοργά δραματική φωνάζει ό Λαέρ
της τήν Άγάπη του πού άξια τήν ξέρει. Δέν είναι 
δούλος ταπεινός,

>Μέ τό σπαθί μυιη.τήρα τήν ά ίία  
»κα! τοΰ Αίμου τώρα ισότιμος λογιέμ.αι !
»Μοΰ δίνει αύιιύ κα! δύναμη καί θάρρος 
υνάρθώ νά σέ γλυτώσω άπό τό χαμό σου 

*Κ’ είναι χαμό: ¡ιου Ρηγισσα νά γίνω ; . , .
 - »Γλυκεία μου εσύ, τί σπαραγμός γιά μένα
»πού μοΰ κλεΐ τοΰ όρκου ή σφραγίδα τό στόμα;

(Κοιτάζοντας άλλου μέ. καταφρόνια),
— »Μ5 άγαπά λέει καί δέν πατάει τόν ορκυ!»

«ΓΓ άγάπη της κΓ αυτός ό Δία; δέ 6ά κρατούσε 
τον δρκο του στής Στυγόςτό μαυρονέρι Ίσως μιά 
κοπέλλα τών χρόνων όπου φαντάζεται ό Ποιητής τή 
Ροδόπη δσο ανεξάρτητη κΓ άν εΐταν ποτέ νά μή τολ
μούσε νά σκεφτεί καν έναν τέτοιο λόγο, δμως ή Ρο- 
γοπη όπεράνω τώρα χρόνου κα! τόπου ζωγραφίζεται 
πλέρια δυνατά μέ τό μοναδικά χτυπητό αύτό στίχο.

ΓΙαρασυρμένος ό Λαέρτης ξεχνά πώς μιά πού 
3ώσαμε τό λόγο δέν έχουμε πιά τίποτε νά εξετάσουμε > 
τίποτε νά κρίνουμε, ο τι πριν είλικρινά πίσω τόν ζη-
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τήσουμε μόνο νά υπακούσομε πρέπει καί φανερώνει
το σνο ίχημχ  τοΟ Ρ ήγα . Τό κρΕμα του βαρύ Α ντίχτυπο  
θχχβι άργότερα . .  . Β αρύ προ πάντω ν στή  Ροδόπη, 
γ ια τ ί Ε κ ε ίν η  ε ΐνα : α ίτ ια . . .  'Η Τ ιμω ρία ... τή  στέλνε ι ' 
κάποια υπερκόσμια Δικαιοσύνη ή ’Ηθική ; Χαμογε
λοΟνε όσοι ξέρουν, όμως ίδια σκύβουν τό κεφάλι .... 
Στό Ρυθμό .... Κάθε έγκλημα γιά μιά χαρά γίνε
ται πού θά έξαγοραστεΐ Αργότερα μ’ έναν πόνο......
Εξαγνιστικό ... Άν τή χαρά δε χαροΟμε μένοντας 
Αθώοι, ό καημός τής σημερινής θυσίας μια Αγαλλία
ση ετοιμάζει γι’ αύριο.

Ό άντίχ ριμένει τή Ροδόπη. Πώς γέλα
τώρα με μιά λάμψη νίκη; στά μάτια τό στοίχημα Α
κούοντας. Ό Βασιλιάς έπαιξε τό θρόνο του στήν τιμή 
της.. , Καλώς ναρθει... . Δέ φανερώνει τό σκέδιό 
της στο Λαέρτη. Ίσως νά μή θέλει σέ προδότη τοΟ 
όρκου του νά εμπιστευτεί δπω; τής Αρέσει νά τον 
Βρίσει, δμως περισσότερο γιατί Αγαπά τήν πιο Απαί
σια Αγωνία των άλλων. Λιβάνι λατρείας είναι πού τή 
θυμιατίζει καί μιά διαταγή Ακόμα τού δίνει; «Μην 
τύχει κ’ έλθει μαζί με τό Βασιλιά .

"Ομως όχι, χωρίς Αντίσταση δέ θά παραδεχτεί 6 
Λαέρτης ότι νικήθηκε. Κι’ ας μή τό θέλει ή Ροδόπη, 
θά τή σώσει. Φεύγει Αλλά κάποιο σχέδιο άφίνει νά 
μαντευθεί.—Πάλι μακρός γίνεται πρός τό τέλος 6 διά
λογος. πάλι χτυπά ή .πολύ λίγη επιμονή καί προσο
χή πού έδωσε ό Ποριώτης στάοευτερεύοντα πρόσωπα.
Ο Λαέρτης δέν Ακολουθεί καμμιά Ατομική έσωτερι- 
κή εξέλιξη. Έρχεται, μιλεί. φεύγει σύμφωνα μέ ό τι 
είναι Ανάγκη, μέ 8,τι θέλει 6 ποιητής νά αίστανθεί καί 
να ~ν. ή Ροδόπη. Κάποια όρμή θά θέλαμε, κάτι πιό 
συναρπαχν.κό, μιά κίνηση θυμού πού ζωντανότερη τήν 
αγάπη του ΘΑ έδειχνε καί πού Οά δυνάμωνε Ακόμα 
τήν τόσο καλή ψυχολογία τής Ροδόπης. -Τώρα τό 
φεγγάρι απλώνει Απάνω Από τό παλάτι πρός τά δέν
τρα το Αργυροπράσινο φώς του καί χλωμαίνει τό φως 
:οΰ λυχνοστάτη ·.. Φωνάζει τήν Κρίνω πού προβαίνει

ολα τα χαοια - που μια γ/.υκα και μια νάρκη την πο'

φοβηθεί. Αυθαιρεσίες του ποιητή, ξεζήτησες εξωτερι
κής οχλοκρατικής συγκίνηση: πού ψεύτικη είναι, πο
λύ Ασκημες πληγώνουν. Άλλωστε πόσο πιό Αγρια θά 
πονοΰσε ή Ροδόπη α μόνο χαρά ακούε στής Κρινώς τά 
λόγια κι’ Αντηχούσε σαν προμήνυμα τού γκρεμού, ό
που σπρώχνει τόν εαυτό της, τό κλάμα τού γκιώνη!

Εξακολουθεί ή σκηνή μακριά γιατί είναι όλο ίδια 
χωρίς δραματική διαβάθμιση πρός το τραγικότερο. 
Έ  ζήλεια τής Ροδόπης έχει καιρό τώρα φτάσει στο 
κορύφωμά της. Καί μόνον ή τελευταια κραυγή της. 
άν καί σ’ αυτή κάτι λείπει-·̂ ή Αγωνία ότι τόν έαυτό 
της σ’ ένα ψέμα προσπαθεί νά πείσει, ό λυγμός γιατί 
νοιώθει τή θέλησή της Αδύναμη, όσο κι’ αν δεν το θέ
λει, δέ μπορεί παρά νά θαμάσει τήν ομορφιά τής κο· 
πέλλας—καί μόνον ή τελευταία κραυγή δυνατά σπα
ραχτική είναι, σύντονη μέ τή στιγμή πού έρχεται ό
Ρήγας:

- Ίί κι’ άν είναι λουσμένα καί πλυμένα 
τά κάλλη του κορμιού σου καί τά δώρα
φορείς τοΰ ¡βασιλιά.....
Γιά νά φανείς, νά λάμψεις σάν έμενα 
τής Αρχοντιάς σου λείπουν τά σημάδια ; 
τό αλύγιστο κεφάλι καί τό βλέμμα 
τό αγέρωχο, πού ό φόβος δέν το σκιάζει!
Καί δε μπορείς τό χέρι σου νά υψώσεις
μέ τό ρυθμό τή: προσταγή:.............. .
Σώπα κ" ήρθε .... Μιλιά τώρα . , .

οεζ: της χ&ρι στον 
κρατώντας τ’ Αριστερό·

Ή Ροδόπη άκκουμπώντας 
ώμο τό δεξιό τής Κρινώς καί 
της χέρι με τό δικό της τ’ Αριστερό, προσκλίνεται 
μπροστά του βιάζοντας καί την παιδούλα νάπροσκλι- 

Αρχοντικά ντυμένη, Ίσως μονότονα νά ξαναλέει τις | Θέΐ κ’ έχτός Από κάποιες περιττολογίες ΐσω: ναναι 
συυ,οβυλέ: τη: τ Βασιλοπούλα. ; αύτή μια άπό τις πιό τεχνικά δραματικές σκηνές, !Η1 - ΐ “ ΐ Ι ό ϊ '  '' ’ - - , ί
Μά είσαι όμορφη 
Ροδόπη άληιθινή-

ναι, ή πιο ομορφ·η στον κοσμο 
■μην τό αστοχήσεις.

Ροδόπη σκλάδα στ’ όνομα τής παιδούλας πού στέκε- 
f ται δειλή, βουβή, σάν Αγαλμα ¿ρθό. λέει τρέμοντας 
ί Απ’ ότι νομίζει δίψα γιά εκδίκηση μ’δλο της τόνπό- 
| θο, τά λόγια πού νοσταλγεί νά πει ή Ρηγοπούλα ή 
j Ροδόπη.όμως πόσο τραγικα κρυοει, στή γλυκεία τρυφερό τη 

πού μόνο κάποτε τή διακόφτουν ξεσπάσματα Ασυγ
κράτητα φθόνου, τόν πόνο σκλάβα να φανεί μπροστά 
στο Ρήγα. Μαρτύρια τής πλέκει ό δόλος, μαρτύρια 
πού Ακόμα πιό θετικά ατό χαμό τή σπρώχνουνε. Καί 
κάποια ηδονική χαρά βρίσκει υπερβάλλοντας τό βα
σάνισμα ... Επίμονα τόν έαυτό της ταπεινώνει μπρο
στά στη Κρινώ πού μ’ Απορία, άλλ’ όλοένα πιό ΰπο- 
ταχτική κάθε προσταγή δέχεται, ένα ρίγος μόνο στά 
μέλη·* της περνά καί τής έρχεται νά κλάψει. Άπό έν- 
σιιχτο προαίσθημα, ή άπό τή μεγάλη Αναμονή τή; | μ®; υΐ νει στή φωνή της κι όταν τά̂πιο οίοουν.α Λόγια

»Ρήγα μον, εδώ τ’ αέρι, έρωιοπνέει, 
ϊδυοσόνερο στη στέρνα μουρμουρίζει,
»καί σιά κλαριά γλυκό λαλούν ι αηδόνια
®κ* εΐν5 ή ώυα... είν’ ή ώρα πού ώρισε ή Ροδόπη
»μιά ερωτική βραδιά μέ τό φεγγάρι
»στοΰ βασιλιά νά πέσει τήν αγκάλη:· .
Ά; μή τό θέλει, συγκίνηση Ακράτητη, ηδονικό παλ-

Αγάπης. Καί θά θέλαμε Αόριστο νά τ’ Αφινε ό Πο
ριώτης. Ίί επιμονή τοΰ χαλνάει τή γεμάτη φοβέρες ν 
στιγμή. Άργότερα πάλι ό Λημοχάρης ομολογεί, δπω; 
τώρα ή Κρινώ, ένα προαίστημα θανάτου* οέν Ανεβαί
νει φυσικά Από τά όλόβαθα τού Είναι. Ό θάνατος τής 
Κρινώς, κΓ ας παραδεχτούμε ότι ή λύση πού διάλεξε 
ό Ποριώτη; είναι ή πιό τραγικά σωστή, έρχεται άπό 
τρίτον πού Ακόμα δέν τόν εχει στοχαστεί, ώστε είναι 
αδύνατο ή διάθεση, άφοϋ δεν τόν κλείνει μέσα της, 
Από τώρα νά τόν μαντέψει. Τό Ινστιχτο τής Κρινώς 
πού βαθειά χαίρεται μπορεί κάποια Αγωνία νά νοιώ
σει ένεκα αυτής τής πολλής της χαράς, γιατί καί μ’

λέει. Μ.' ΟΛη τη; τή θέληση υποολητικά πρόσταζε* 
τήν Κρινώ νά πεΐ τό ναι πού στά δικά τη; χείλια πύ
ρινο Ανεβαίνει. Καί νομίζοντας πώς τήν καταδίκη τού 
Ρήγα έτοιμάζει, τή δική τη; Ανεμπόδιστα Αποφασί
ζει. Τό σχέδιό της επιτυγχάνει, Αλλά μαζί με τήν Α
συνείδητη ζήλεια πού ολοένα αυξάνει, γιατί αιστάνε- 
ται πώς ή Άλλη ελκύει τό Δημοχάρη καί τόν γοη
τεύει, ατό ερωτικό περιβόλι, κοντά στήν αγάπη πού 
πλέκεται, δυναμόνει ή δική τη; Αγάπη.

Χτυπά δυνατά τίς παλάμες, ί'Ανοίγουν πλατιά τή 
θύρα τού παλατιού δυό μαύρες σκλάβες Αναβαστάζον- 
τας ψηλά τ’ Ασημένια βαριά πολυκάντηλα \ ΚΓ ώς τή



θυρα άκολουθώντας του; τού; φέρνει ή Ροδόπη. Όδή- 
γημα εντατικά δραματικό* θα θέλαμε μόνο πιό ομορ- 
φα, πιδ δυνατά καί σύμφωνα νάσαν τα λόγια πού σύγ
χρονα τού; λί:\ ’Αγκαλιασμένοι έ Δημοχάρης καί ή 
Κρινώ μπαίνοώ·' στο παλάτι καί βαρεία πίσω του; 
κλείνει τά θυρόφυλλα θριαμβευτικά χαμογελώντας. 
Μά άμέσως έπειτα «τρέμοντας, λυωμένη, κάθεται αθε- 
λα καί ρίχνοντας τούς αγκώνες στα γόνατα καί την 
κεφαλή στά χέρια ξεσπά μ’ένα βαρύκάροο *Αχ !». 
Καί δώ θά έπρεπε άσυζήτητα νά τελείωνε το δεύτερο 
επεισόδιο κρατώντας μόνο γιά τέλο; το σπαραχτικό 
στίχο: «’’Ωρες ! τί άργά περνάτε». «Άποσταμένη πέ
φτει στά σκαλοπάτια».

Δεν έπρεπε τίποτε άλλο νά είχε προσθέσει ο Ποιη- 
τή;. "Ολη ή εξέλιξη, δλη ή φρίκη τώρα στήν καρδιά 
τής Βασιλοπούλας ζωγραφίστηκε. Καί φτάνει. "Αν ό 
Λαέρτη; από άγάπη περισσότερο άκόμα παραβίασε 
τδ λόγο του, ¿λευτερώνοντας τον Αίμο, άν έρχονται 
μαζί νά σώσουν την Ροδόπη καί τού; γελά μέ τή χα
ρά δτι εκείνη δέν είναι με τδ Βασιλιά καί πώ; σέ πα
γίδα τον παρέσυρε γιά νά νικήσουν, χωρίς νά όμολο- 
γήσει στον αδελφό τη; ποιά είναι ή κοπέλλα πού θυ
σίασε—την άδιαφορία τη; γιά τήν άγάπη του τήν ξέ - 
ρουμε—άν ό Αίμο; μ’ απεριόριστη ευγνωμοσύνη τη 
θαμάζει, δέν ενδιαφέρει, άφού ή δράση δέν προχωρεί, 
άφού ατού; χαραχτήρε ς πιά τίποτε δέν προσθέτει ό 
Ποριώτης. *Η άπάτη είναι απαραίτητη γιά τδν άντί- 
χτυπο πού θά έχει, μά μπορούσε νά ¿¡¡αρθεί μέ λίγε; 
φράσε; στδ τρίτο μέρος. Λόγια λένε μόνο, πολλά,γνω
στά άπδ πριν, κάποτε μάλιστα κοινότυπα άσκημα : 
«’Ατιμο; πού δέν άλλάζω θήκη στδ σπαθί μου μέ τό 
κορμί σου τδ άσεμνο».

Περνούνε αργά ο; ώρες. «Τώρα τό φεγγάρι γέρνει 
πρδςτή δύση κι’ό ίσκιο; τών κυπαρισσιών άπλώνε- 
ται απάνω στδ προστύλιο. Γλυκοχ'αράζει. ’Αργοσα
λεύουνε τά φύλλα καί μαυρίζει πεσμένη στά σκαλο
πάτια ή πρασινοφόρα Ροδόπη μέ προσκέφαλο τ’ άρι- 
στερό της χέρι». Έ  διάθεση μετά τδν ύποβλητικδ τε
λευταίο στίχο τή; πρίν πράξη:, σ’ άναμονή τραγικής 
έξέλιξη;, ένα «εμβόλιμο » έπ<ζητεΐ σύμφωνα μουσικό... 
ΤΙροβαίνουνε δειλές οί κοπέλλες. Έ Ροδόπη τίς έχει 
διώξει, ¿λεύτερες τίς κήρυξε καί τρέμουνε τήν άνε- 
ξαριησία. Δέν είναι πλασμένες γιά τδ ¿λεύτερο πού 
γεμάτο φοβέρες τδ βλέπουνε. Σέ μακρυνδ αντίλαλο ά* 
κούμε καί κάποιον λόγο τού Nictzche : «'Bist Du 
ein Soleher, der einem Joche entrinnen durfte?». 
"Ομως περιττή γιά τήν ένότη είναι αύτή ή β̂ωνία* θά 
θέλαμε 6 Ποιητή; σέ κάποιο άλλο παράπονο νά είχε 
επιμένει. 'Αδιάφορο άν τίς έδιωξε ή κυρά του· γιατί 
θύμωσε τόσο πολύ; Είναι λοιπόν τέτοιο κρίμα ν’ άγα- 
πήσει κχνείς τή Ζωή; Κ’ή Κιοτή κοντά στη σπαραγ- 
μένη Βασιλοπούλα θά τόνιζε τόν ίίμνο τής χαράς, τόν 
ηδονικό τόν ύμνο,

Κ’ έξαφνα αναγνωρίζουν τή Ροδόπη στή γυναίκα 
τή ντυμένη σά σκλάβα καί πού άποσταμένη φαίνεται 
μέ κάτω άπό τά κλεισμένα βλέφαρά της τά ίχνη πώς 
έκλαψε. Τρομαγμένες άποτραοιούνται. Μόνη ή Μαν
τώ μέ μια ματιά νοιώθοντας τήν αγέρια πράξη πού 
συντελέστηκε, μέ τήν περήφανη νιώση τής ύπεροχής 
της τώρα, πλησιάζει καί τήν ξυπνά. Μέ τί; πρώτες 
της λόξες, πού σχεδόν σάν παραλήρημα άκόαα άντη- 
χοΰν, δείχνει ή Ροδόπη τήν'ψυχική ταραχή της. ’Ο
νειρα πικρά είδε .... τρέμει δμως μήπως άνοιξε ή πύ
λη, % έφυγε κανένας.... Δέν πονεΐ γιάτήν κοπέλ
λα.... δέν ξέρει τί είναι μετανόηση .... δμως κάτι 
τή σφίγγει.... δχι.... Λόγια τρελλά λέει.... γιά τή

 ___      o>
νίκη της. «Καί, θέλω νά χορέψω άπό τή χαρά μου ] 
χά, χά ! Βλέπεις, γελώ !» Κ5 εξακολουθεί μέ τόν ίδιο 
ενθουσιασμό σά μεθυσμένη άπό τό θρίαμβο.

ι «Και τί άλλο
μπορούσε αύτή νά ζηλέψει στον κόσμο... .
.... τέτοιος πού είναι, χάρισμά τη;»

Μά ή Μαντώ πάλι ξέρει.
 Τί συχνά τά χείλια

κατηγορούν ό,τι ή καρδιά ζηλεύει».
Κ7 επιμένει επίτηδες σκληρή γιατί περιφρονεΐ καί 

μισεί τή Ροδόπη. ’Ισως, — κ’ είναι αύτό μ'.ά άπό τίς 
πιδ όμορφες καί συγκινητικές ιδέες τού Ποριώτη- 
ίσως, ποιός ξέρει, νάναι κόρη της ή Κρινώ.

- είν' όμορφος ό Ρήγας, δέν τόν είδες; 
»Καλά τό λες χαρά στην πού έχει νοιώσει 
»τή γλύκα τού φιλιού του».

νΩ! πώς όμολογεΐ ή φωνή πού άόύναμη νά τή συγ- 
κρατήσει ξεφεύγει στή Ροδόπη «Δέν άνχέχω». Τά 
μάνταλα σηκώνουν. Δέ μπορεί πιά. Κ’ αγκαλιάζοντας 
τή Μαντώ σέρνεται πίσω της γιά νά φύγουν γοργότε
ρα μήν άνταμώσε: «τό Δημοχάρη πού προβαίνει όδη- 
γώντα; άπό τό χέρι τήν Κρινώ»,

(Στάλλο φύλλο τελιώνει)
ΑΛΚΗΣ ΘΡΓΛΟΣ
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.  Μ Α Ρ Ι Ν Α

Κατά τί; δέκα τό πρωί, αντάμωσα έξω άπό τήν 
πόρτα τή; αύλή;, τήν κυρά Μαρίνα, γυναίκα λιγό· 
λογη καί πολυβασανισμένη. Δέν παραπονιόταν γιά τά 
τόσα βάσανά της, μά μέ καρτερία τά ΰπόμενε.

Έξερα πώς είχε γιο στρατιώτη, καί είχα μάθει, 
πώς σέ κάποιο καβγά τόν ¿πλήγωσαν. Γι’ αύτό άμα 
τήν είδα τή ρώτησα γιά τό παιδί της.

— «Μιΰστειλε γράμμα, μοΰ άπάντησε, μά άλλοιώς 
μά; τάγραψε, κι’ άλλοιώς είναι... Τό παιδί εϊτανε 
σέ κακό χάλι. Γυμνό... ξεκάλτσωτο, καί σακατε
μένο!... Μέθυσε μιά Κυριακή μέ τού; άλλους στρα
τιώτες, καί μέ τδ ξίφος τόν ¿χτύπησαν ατό πόδι. Άπ*' 
τό γοφό καί κάτω. Και τό είχανε κάπου δυό μήνες 
σαο νοσοκομείο... άναίσθητο! Σκέψου λοιπόν τί βά* 
σανα καί τί έννοιες έχω μαζύ του. Μά τώρα, δόξα 
σοι 6 θεός, σηκώθηκε. Πούλησε, παιδάκι μου, καί τό 
μαντύα του, καί τδ σώβρακο, γιά νά πιεί!... Καί νά 
ίδής, ένα παλλικάρι... όμορφο, σάν κοπέλλα* ψήλο; 
ψηλός, μέ λιγάκι μαύρο μουστακάκι. Καί καλός ; 
Καλός δσο δέν παίρνει. Μα ο: κακέ; συναναστροφές 
μού τδ κχταστρέψκνε... Κ’ έδώ στήν Αθήνα πού 
εϊτανε τά ίδια έκανε. Έφευγε μέρε; καί νύχτες άπ’ 
τδ σπίτι. Έτρεχε ό πατέρα; του νά τδν εύρεΐ. «Στόν 
Πειραιά!» τού λέγανε, κ’έτρεχε στδν Πιραία. Στδ 
Παλιό Φάληρο τδν είδαμε! Κι’ έτρεχε στά Φάλη* 
ρα. Άσε πού ξοδιαζότανε, άσε πού Ιλυωνε στά πό-

\



ϊ .% του, άσε πού ερχότανε σεκλετισμένο:.... ΓΓ αύτό 
κακογεράσαμε.

< —Προχτές πού λές, βρήκε στό καφενείο τόν άντρα 
μου ένας πού είτανε φίλο; τού γιού μου τόν καιρό 
πού πήγαιναν μαζΰ στό σκολειό. Είχε κεφάλι, βλέπεις, 
Ε παιδ! κα! σπούδασε. Μά είχανε κα! τόν τρόπο τους 
ο: γονοί του.

ί—’Εσύ’σαι. τού κάνει, τού Παναγιώτη ό πα
τέρα:*,»

ί~~Ναί,» τού είπε ό άντρα; μου.
■ -Έχετε χαιρετίσματα άπό τό γιό σας. Τώρα 

είναι καλά....»
• Τού είπε πολλά γιά τόν Παναγιώτη, 
ί —Καλό παιδί, μά έχει κακές συνήθειες. ΚΓ άν τό 

βάζουν στή φυλακή, είναι γιατί δέν άκούει. Έγώ 
ήθελα νά τον πάρω ύπηρέτη, μά πάλι ντρεπόμουνα, 
γιατ! ξέρω πώς τό παιδ! είναι άπό καλή οικογένεια, 
κΓ έπειτα είμαστε πέντε χρόνια μαζύ στό σκολειό* έ 
δεν πηγαίνει. Ήρθα μέ άδεια γιά καμμιά βδομάδα» 
πες καί στή μητέρα του άν θέλει τίποτα νά τού πα- 
ρ αγγείλει.»

«Κα! πήγα, παιδάκι μου, τήν άλλη μέρα, καί τόν 
περίμενα έξω άπό τό καφενείο.

Έάν τόν είδα δέν τόνεγνώρισα.
■■■ Ένας κρίνος! Ένας ξεχωριστός! Γεμάτο χρυσά 

σειρίτια τό κεφάλι του !
Πήγα κοντά του.
—Άν δέν κάνω λάθος, τού λέω, ¿ισάστε ό κύριος 

Κοντάκης!
' — Ναί. θά είσαι ή μητέρα τού Παναγιώτη..., 

Μάλιστα ...
. ·-- Τον έχω στό λόχο μου κα! προσπαθώ νά τόν 

διορθώσω ! μού είπε μέ τό χαμόγελο στά χείλη.
■· Σά; παρακαλώ, τού κάνω έγώ, δσο είναι κον

τά σας νάχετε τήν έννοια του, έτσι νά σάς χαρεΐ ή 
μάννα πού σά; έχει... Έμεΐς πιά δέν κοιμόμαστε 
ούτε νύχτα, ούτε μέρα μέ τό συλλογισμό του.

:Κα! τήν ώρα πού τόν άποχαιρέτησα ήθελα νά τόν 
μιλήσω σά μάννα γιά τά χρυσά λόγια ποΰ μοΰ είπε 
κα! μ’ ησύχασε, μά ντράπηκα, κα! τοΰ φίλησα τό 
χέρι.  ̂ ,

»— Νά τόν πάρετε, τοΰ είπα. υπηρέτη γιά νά συμ- 
μαζευτή. Νά τόν πάρετε, γιατ! σάς πρέπουνε κ’ ύπη- 
ρέτες!»

— Μήν κλαϊς, τής είπα γιά νά την παρηγορήσω, 
ν,Γ άλλα παιδιά είναι έτσι. Νέος είναι εϊκοσιδύο 
χρόνων.

— Παιδάκι μου.μέ σταμάτησε άξαφνα, εδώ πού σοΰ 
μιλάω σά μάννα, έδώ πού σοΰ λέω τόν πόνο μου, 
παιδάκι μου, κα! μή βγει λόγος άπό τό στόμα σου ... 
Πίνει τό χασίς!

— ΓΓ αύτό μάς Ιφευγε, είπε συμπερασματικά, άπό 
τή ντροπή του, γιατ! ή καρδιά του μέσα είναι καλή 
κα! μάς λυπόταν».... Έπινε τό χασίς κ* έρχόταν

έπειτα άπό 'νύχτες κρυφά. Κουρελιασμένος, νηστικός. 
Αδύνατος, άκούρευτος.., σάν ούρακοτάγκος!

«—-Και τόν έβριζε ό πατέρας του,τούσερνα κ’ έγώ 
Κατέβαζε τό κεφάλι του κα! γινότανε κίτρινος σά 
ζαφορά κα! σά φεύγαμε απ’ τήν κάμαρα, κλειδωνό
τανε κ’ έκλαιγε μοναχό; του. Τί πράμα νάναι αύτό 
τό χασίς; ρωτοΰσε κΓ Αναστέναζε. Τί πραμμα νάναι; 
Νάναι γλυκό;... νάναι πικρό; Τί κάνει στά συλ- 
λοϊκά τοΰ Ανθρώπου πού δέν μπορεί σάν τό δοκιμάσει 
πιά νά τό κόψει; Τούς φέρνει,λένε, όμορφο ύπνο, τούς 
σκοτίζω, κΓ δλα τά ξεχνάνε!... Μά τί έννοιες είχε 
τό παιδάκι μου κ’ ήθελε νά ξεχάσει;... Μιά φορά 
μοΰ τό φέρανε λαβωμένο, τδχανε χτυπήσει μέ μα
χαίρι στό κεφάλι, καί τά δσα τράβηξα ώς ποΰ νά τό 
γιατρέψω \.. .

Έσκούπισε τά μάτια της, γιατ! είτανε όακρυσμέ- 
να, κα! μέ κινήσεις μετρημένες έβγαλε μιά φωτο
γραφία άπό τό στήθος της.

Τήν πήρε τό μάτι μου. Είτανε ένας νέος ψηλός, 
στρατιώτης, μέ τό πηλίκιο ώς τά μάτια κάτεβασμε- 
νο* εξόν Από τό Απάνω χείλη πού εΐταν κάπως παχύ 
καί σκέπαζε τό κάτω, είχε κάποια λεπττότητα ή φυ
σιογνωμία του.

Ή μάννα του πάντα τήν κοίταζε, κα! σά νά μήν 
είμουνα κοντά της, τή φίλησε κα! τής είπε μέ φωνή 
συγκινημένη.

-'■Άν μάς άκουγες τή νύχτα πού δέ μάς παίρνει 
ό ύπνος πώς κλαΐμε και πώ; μουγκρίζουμε, έγώ κΓ 
ό πατέρας σου, θάχυνες πάλι τό πύρινο σου δάκρυ!

Ξαναφίλησε τή φωτογραφία κΓ Αφαιρέθηκε μαζύ 
της. ’

Τραβήχτηκα σιγά σιγά κα! τήν άφησα Ακίνητη 
έκεϊ πού τήν είχα συναντήσει μιά μέρα Απριλιάτικη 
νά μαζεύει χαμομήλι έξω άπό τό σπίτι μας στόν 
"Ηλιο.

101’ΛΙΑ ΙΙΕΡΣΑΚΗ

GABRIEL VOLLANL)

Α Π Ο Σ Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ
Ωσάν Αρχαίος πολεμιστής πού αφήνει τήν άμάχη 
«οι στό κονάκι Αργόγυρνά μέ πικραμένο αχείλι, 
πά στ’ Ακρουράνια τάπλωτά, στήν κάθ’ ανάερη ράχ*ι 
τό δείλι νάτο πού Ερχεται, τό μυστικό τό δείλι . . . 
Πέρα πλανιέται ό ίσκιος του μές στό κολωνοστάσι, 
που όλημερΐ; Ορονιάξουνται συλλογισμένοι οΐ γέροι. 
Καθίζει πλάί τους σιγαλά, σά γιά νά ξαποστάσω, 
τόν ύπνο τόν άςύπνητα στή σκέψη τους νά φέρη.
Κα! σαν τό εσπερινό εό φως στά ούράνια τρεμοσβύσει 
κι Αργογλυστρήσει όλόθαμπα στήν καρωμένη φύση ,— 
φεύγει τής μέρας κα! του ήλιου, δ δολερός τξελάτης. 
κα! τότες βλέπει άπάντεχα τής ξώρας ό διαβάτης 
νά δρμά μιά νΰχτ’ άνέσπλαχνη, δυνάστης Ταμερλόνος, 
μ' Ιν* άστρο Αναχαράζοντας στό χάλκινο του κράνος.

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗ1



Ο ΝΟΥΜΑΣ .165

O  Χ Ο Τ Μ Χ Σ
& ΓΑΙΙ45Ι K A 3 H  X A B A T O  j

•Ιδιοχϊι’,της : Δ. Π. Τα ΓΚ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ  |
ΓΡΑΦΕΙΑ : στό »ΛΚΛΔΗΜΛ'ΓΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ» j 

Όόος ’Ακαδημίας 40 j
Μνντρομή χρον ιάτικη  : Λρ. ? 0 . j

Β ρίοκζτα ι σέ δ?.« τά κώαν.ια και ποί'λιέιαι Í0 λ ιφ ιά  ι  | 
φύλλο.

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ ΙΑ

ΤΟ Τ ΡΑ Γ Ο Υ Δ Ι  ΤΗΣ Λ Α Τ Ε Ρ Ν Α Σ

Στήν κάμαρα μόνος τραγούδι προσμένω 
Πού γύρω το σκότος ψυχής θά σκορπίση, 
Στήν κάμαρα νοιώθω τόν πόθο θαμένο, 
Λατέρνα γροικάω. Τραγούδι θ Αρχίση.

Τάπόγεμα πάντα πού ό ύπνος μάς κράζει 
Kal γύρω στούς δρόμου; χαμοί προβοδάνε, 
Στόν ξύπνο, λατέρνας αχός μάς Αρπάζει 
Κ: αράζει μας δ που τή ζήση γλεντάνε , ..

Λατέρνα, σκορπίζεις αγάπη καί τρέλλα.
ΤΙς ώρες πού ό πόνος Ανάρια κυλάει,
Τή; λύπης ξεσκίζεις τά όλόμαυρα βέλα 
ΚΓ ό δρόμος μαζί σου καί κλαίει καί γελάει.

Λατέρνα, πού σέρνεις στίς γρίλιες, στά τζάμια 
’Αγόρια σά ρόδα, κορίτσια σάν κρίνα,
Γιά πνίξε καί μένα τού πόνου τή λάμια, 
Λατέρνα ί Τραγούδι ζωής στήν ’Αθήνα ί

ΤΟΥ ΠΟΘΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗΣ

Στο Ζάππειο έλα ι Προσμένω σε βράδι 
Στά μύρα τοΟ κήπου. Τάηδόνια θά σμίγουν 
Σιμά μου θά νοιώσης σά φρίκινο χάδι,
Φωτιές πού με ζώνουν, καημούς πού μέ πνίγουν.

Μα σύ μή τρομάξεις κι Ανέραστη τρέξε 
Σέ άβχθη άγκάλη χαρούμενης νιότης, 
Καινούργιες άγάπες καί δνειρα πλέξε,
Καί γώ συνοδός σου τού πόθου προδότης,

*

Σ Υ Μ Φ Ο Ρ Ο Μ Α Ν Ν Α

Δέν εΐσουν σύ π’ Αντίκρυσχ 5 πόθος μου ό κρυφός 
Καί σού έκλινα τό γόνα...

’Αγγέλου εΐσουν μιά πνοή κι όνειρο προσευχή 
Μέ μάτια πλάνα,
Κατάρα εΐσουν, Έριννύς κΓανεμοταραχή 
Ιυμφ ορομάννα!

Μ Ε Σ Α Ν Υ Χ Τ Α  ΣΤΟ ΜΟΛΟ

’Απόψε ατό λιμάνι μας φεγγαροπανηγύρια 
Κι άπόψε στό λιμάνι μου τής σκέψης μου ή κηδεία. 
Φιλιά, σφιχταγγαλιάσματα θμλασσοφεγγαρίσια,
Κ’ έντός μου στεφανώματα σέ νεκροχαραμέρια,
Στό μώλο άπόψε Ακίνν̂τα ξάρτια, πανιά σαν Αρπες,
Μά δώ χαροσχλπίσματα στού τάφου τά σκοτάδια. 
Παντού γαλήνη, δρόσισμα Αγγίζει μας τά βάθια 
Καί ξύπνησα στό γαύγισμα σκυλιών πού μΑλυχτούαχν.

*

ΖΩΗ Π Ε Ρ Α Σ Μ Ε Ν Η

Δέν εΐσουν σύ π’ Αντίκρυσα π ο  φεγγαρίσιο φώς 
Σά μιάν ύπίροχη Αμαζόνα,

Μιά ζωή πδχει φύγει νοιώθω πάνω σου τώρα, 
Μιά ξεφάντωτη νιότη, φώτα, Αστέρια σβυσμένα, 
Μιά πνοή σδχει πνίξει τής Αγάπης τά φιόρα 
Καί ποθάγγιχτη μνήσκεις στά τρελλά περασμένα.

Μιά ζωή σού.γελάει καί μπροστά σου διαβαίνει. 
Καί κεντρίζει σου πάλι νέας ζήσης τά φύτρα,
Μιά ζωή πώς σέ βρίσκει μέ ψυχή κουρασμένη ! 
Τής ζωής, τής Αγάπης, καί τού πόθευ γεννήτρα.

*

ΔΥ Ο  ΖΩΕΣ

Σκιές όνείρων, παλιοί πόθοι ερωτικοί.
Παιδούλ’ Αρχαία, μάτι’ Απλάνευτα μεγάλα.
Μιά νέα σκέψη, μιά ορμή, μιά μουσική,
Όλα βουβά στού λυτρωμοΰ τή σκάλα...

Μ’ Απάνου απ' δλα τώρα προσευχή.
Δάκρυα τριγύρου, μιά ζωή χαμένη στ’ άστρα, 
Φτερά κομμένα, γκρεμισμένη μιά ψυχή 
Καί ματωμένη μιά καρδιά Αναγελάστρα.

ΔΙΟΝ. Π· ΚΟΥΚΟΡΙΚΟΖ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΦΥΛΟ
Θ’ ΑΡΧ1ΝΗΣΕΙ ΣΤΟ ΝΟΥΜΑ ΤΟ:

ΘΠΛΑΪ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ®
Ρομάντζο « 5  Δ. Π. Τ ΑΓΚΟ ΠΟ ΥΛ Ο Υ
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Των προβλημάτων θάμαστε κΓ ακόμα σκλάβοι γιά πολύ;
Στον κόσμ* αύτόν άν ζήσωμε μια μέρα ή χρόνια τί ωφελεί;
Γεμήστε τό ποτήρι μου κρασί νά πιω προτού μας 
Κανάτια καταντήσωμε στού κανατά τό μαγαζί,

54
Σά σκορποχέρης, Ουρανέ πούσαι, κ’ οί φουκαράδες 
Βρίσκουν, στή Ζήση μερδικό—τής Ζήσης τούς μπελάδες.
Κ’ εγώ ρωτώ Σε, ώ Ουρανέ, άν άνθρωπος καί Σύ ήσουν.
Γιά τέτοια μοίρα θάδινες ποτέ σου δυο παραδες;

55

Γλέντα, γιατί τήν αμοιβή σού-τήνώρίσανεάπδ Χθες.
Κ* είναι μακριά άπό σένανε, δέν είν* στο χέρι σου τό Χθες.
Γλέντα κΓ δλαάς μην πέτυχαν, πού πάσχισες νά κάνης,
Γιά τ ’ Αύριο τά πού μελετφς σου τά χαράξανε άπό Χθες.

56
Γιά κείνα πού δέν έκανα καί πού έχω καμωμένα,
ΚΓ άν έχω τή ζωή σωστά, είτε στραβά παρμένα,
Αύτό θάν* τό μαράζι μου; Κρασί λοιπόν 1 Ποιός ξέρει,
Ά ν  θάβγχι αύτή μου ή άναπνοιά στερνή φορά άπό μένα.

57

Ά φού στο μοναστήρι αύτό δέ θάμαστε παντοτεινοί,
Χωρίς άγάπη καί κρασί, τί πίκρα θάτανε ή ζωή 1 
Φιλόσοφε, πόσο κρατάν οί Πίστες νιές κΓ άργαιες;
ΚΓ άν λεν τόν κόσμο νέο ή παλιό, σά φύγω εγώ τί μ* ω φελεί;

58

Καρδιά μου ! τά μυστήρια ποτέ δέ θά έρευνήσης,
Φιλόσοφων φιλολογίες δέ θά τίς ξ διάλυσης.
Πάρε ποτήρι καί κρασί φτιάξε Ούρανό δικό σου,
Γιατί Ούρανόν άληθινόν, ίσως δέ θ ’ άντικρύσης.

59

Τής Προσευχής δέ Σούπλεξα αρμαθιές μαργαριτάρια εγώ,
Τό ρύπο των κριμάτων μου στο πρόσωπό μου τόν θωρώ.
Μά ελπίζω πάντα πού έλεος θά βρω άπό Σένα, Θεέ μου,
Γιατί ποτέ δέ σκέφτηκα νά πω πώς είναι ό "Ενας Δυώ.

60

Τώρα, άν σοΰ δώσουνε κρασί, ίσα μέ δυο βαγένια,
Μ* όποιον βρεθής κΓ όπου σταθής πίνε μέ δίχως έννοια.
Τί Αύτός όπου μάς έπλασε πεντάρα δέν Τόν κόφτει 
Γιά τά τρανά μουστάκια σου καί τά δικά μου γένεια.

Κ. ΤΡΙΑΝΕΜΗ2

■:'ι Ζ ν ν έ χ β ια  τ ή ς  ο β λ ίδ α ς  148.
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'/'ύπηιια τής καμπάνας, Kal όταν ύ τελευταίος ήχο; 
της ετρεξε στόν αέρα τρεμουλιαστός ξακολοΰθησε χήν 
ομιλίαν του, άφοΟ τύλιξε πρώτα γύρω στό λαιμό του 
τό σάλι ιου, πού toD ειχε ξεφύγει.

— Πόσου: καί ποιους δέν έχουμε λησμονήσει! είπε. 
Ποσοι, πού γνωρίσαμε μιά φορά κ’Ιναν καιρό, είχαμε 
κάποια φιλία, αρχίζαμε να χού; άγαπάμε, καί πού 
μ:4 μέρα χωριστήκαμε χωρίς νά σκεφτοΰμε πώς δε 
θα δει πια 6 Ενας τον άλλον. "Αλλοι πάλι, πού μαζί 
πηγαίναμε σκολειό, καθόμαστε στό ίδιο θρανίο, πού 
μιά μερα κι’ αύτούς χούς χάσαμε, χωριστήκαμε και 
ο?, τον; ςαναείδαμε πιά ! . . , καί σιγά. σιγά σβύσανε 
απ' χή μνήμη μας καί μας είναι άδύνατο νά τούς θυ
μηθούμε! "Ισως μένει, βχθειά βμως, στην ψυχή μας ή 
μορφή τους κρυμμένη, πού μόνο ό ύπνος μπορεί νά τη 
φέρει άπάνω, στην ενθύμηση μας, άλλ’ δταν ξυπνή
σουμε θά σβύσει πάλι, Οά πάει σχή θέση χης χωρίς νά 
δεις, νά συλλάβεις τίποτα ! . . . Πόσοι λοιπόν, άπ’ αυ
τούς δέν Εχουνε χαθεί, δέν έχουνε πεθάνει;... Προ
χτές το βράδυ ένα τέτοιο έβλεπα στόν ύπνο μου, ένα 
τέτοιο! Είμαστε δυο παρέες, λέει, καί καθόμαστε σ’ 
ένα δωμάτιο ψηλό ενός σπιτιού, πού μια φορά μικρός 
είχα κατοικήσει. Από μ:ά μπαλκονόπορτα άνοιχτή 
φαινόντουσαν δέντρα ένός κήπου μεγάλου καί μιά λάμ
ψη δυνατή, πέρα στον Ορίζοντα.

Κάτι λέγαμε, νομίζω, για πεθαμένους, για ψυχές,.
■ Γιά. μού λέει ξαφνικά κάποιος απ’ την παρέα 

μας, δείχνοντας Ιναν. πού καθότανε μαζί μας σιωπη
λός. έναν. πού τόν είδα νάναι σκοτεινός καί σάν άέρι- 
νος, αύτός είναι πεθαμένος, πέθανε στήν Πάτρα !

*Εγώ τό ήξερα καί λυπόμουνα πολύ γι’ αύτό, γιατί 
είχανε φίλος μου, γνωστός μου παληός, καί ήθελα νά 
μάθω, γιά νά παρηγορήσω χή λύπη μου. ϊί αισθάνε
ται /’ έτσι πού είχαν, δ τι πριν. , ,

■ Για πές μου, τού \έω, καί χού είπα καί τόνσμά 
του, πώς σου συνέβηκε, τί αίσθάνθηκες;

"Ο πεθαμένος άνοιξε χά χέρια του.
— - Ούτε θυμούμαι πού πέθανα, ούτε τί τράβηξα !... 

Έφυγα άπ’ Εκεί μόνο άφίνονχας τό σώμα μου σά νά 
πέρασα, γιά μιά στιγμή ένα σκοτεινό μέρος! . . ,

Στράφηκα στούς φίλους μου.
-- Βλέπετε; τούς είπα.
"Ενας άπ’ τού; κυρίους, πού εΐτανέ στην άλλη πα

ρέα, πήρε το κάθισμά του καί πλησίασε κοντά στόν 
πεθαμένο.

— Γιά πές μας πώς . ..
“Ήθελε νά ρωτήσει νά μάθε: εκείνο τό άλυτο, τό 

παράξενο, τό μεγάλο μυστήριο, αλλά τό πρόσωπο τού 
πεθαμένου πήρε μιά έκφραση στενόχωρη κ’ είπε τραυ
λίζοντας ;

— ’Αφήστε μ ε ! , . ΙΙρέπει νά πηγαίνω ! ί . .  3ρα·

ουάζε:, δε μπορώ, πνίγουμαι!. , .
Καί άλήθεια βράδυαζε. Έξω ή λάμψη κείνη, πού

Ξ,ΐταενε στριν* εΐχε χοεΟεΤ '/-cti το α-ΐοτοοοε έρχοτανε.
Ξύπνησα λυπημένος πολύ πολύ καί με δάκρυα στα 

μάτια. Έκλαιγα. Ποιός νάταν, λοιπόν, κείνος ό φίλο; 
μου, πού τόσο, τόσο μ’ έκανε νά λυπηθώ, καί πού ακό
μα πού τόν σκέπτουμχι δακρύζω ; . . .

■̂ΗΜΟά’ΘΒΝΗΪ > UOVTYPAI

Ο Μ Ϊ Σ Τ Ρ Ι Ο Τ Η Σ

Ό λογιωταχισμός κ’ ή δασκαλοκραχία τής περα
σμένης γενεάς,'ή σκλαβιά τής γλωσσικής παράδοση:· 
ή παραγνώριση τού Σήμερα γιά τό Χτες, δ,τι φου
σκωμένο, κουτοπόνηρο, λογσκοπικό υπάρχει βαθιά 
στήν ψυχή τού ρωμιού, Εξαιρετικά αντιπροσωπεύτηκε 
γιά πολλά χρόνια στο 'Πανεπιστήμιο καί στήν Κοινω
νία, άπό το νεκρό τής περασμένης βδομάδας, τόν άςέ- 
χαστο καθηγήτή τής αρχαίας φιλολογίας Γ. Μιστριώτη.

Όποιος τον εόλεπε στήν ιδιωτική του ζωή, τόσο α
πλό, τόσο αγαθό, τόσο ήσυχο άνθρωπο, δέν μπορούσε 
νά μαντέψη πώς ή άνεπιστημονική του ιδεολογία συ
χνά τόν οδηγούσε σε λόγου; καί σέ πράξες άγριου φα 
νανισμού, γιά ζητημα πού μόνο ή γαλήνη τής έογα- 
σίας, τής ζωής ή άντίληψη, τής επιστήμης ή έρευα, 
είχαν τόν πρώτο καί τό στερνό λόγο. Όμως ¿κείνο 
πού δικιολογεί την τέτοια του πολιτεία, σέ ,δσους δέν 
καταδεχτήκανε ποτέ νά τού πολεμήσουνε τις φωνές καί 
νά τού συζητήσουνε σοβαρά τις ιδέες, είναι ή τυφλή 
καί βαθειά πίστη του σ* ένα χαμένο καί συντρηιένο 
ϊδανικό πού νόμιζε πώς θά μπορούσε να τό ζωγονήση-

Μεθησμένος άπό τό μεγαλείο τής αρχαίας 'Ελλά
δας, δέν έβλεπε γύρο του τίποο5 άλλο νά θαμάση καί 
νά δοςάση παρ’ 8,τι παλιό μνημείο υλικό ή πνεματικο 
ερχόταν ίσια άπό τή μεγάλη κείνη Εποχή. Καί δόξαζε 
καί θάμαζε μ’Ιναν τρόπο στενόθωρο, περιωρισμένο, 
άβουλο καί νεκρό. Ζητούσε νά δημιουργήσουμε γλώσ
σα πού άν όχι νά φτάνη, νά μοιάζη τουλάχιστο όσο 
περσότερο μέ τήν ’Αττική, δίχως νά φαντάζεται πώς τή 
γλώσσα τή δημιουργεί ό ίδιος ό λαός με τό μιλημένο 
καί καλλιεργημένο άπό τούς τεχνίτες κοινό λόγο του. 
θεωρούσε καταστροφή εθνική, τή γλωσσική αναγέν
νηση πού φύσηξε στήν πνεματική Ελλάδα τού σήμε
ρα τό έργο τού Ψυχάρη, καί φανταζότανε πώς με πα
τριωτικά λόγια, με σωματεία πού διοργάνωνε, μέ πε
ριοδείες πού έκανε στις επαρχίες, μέ υποψηφιότητες 
γιά βουλευτηλίκια. μέ υπομνήματα πού έγραφε σε βα
σιλιάδες καί κυβερνήτες, μέ πιχειρήματα καί λογί; 
λογις κατηγορίες πού μάζευε άπό τού; δρόμους, θά 
μπορούσε νά κρατήση τόν τόπο πού τού έφευγε κάτου 
άπό τά πόδια.

Ό Μιστριώτης, μέ τήν οχλαγωγία πού σήκωσε τό
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1911, είχαν ή κυριώτερη άφορμή, νά μπήστδ Σύνταγ
μα τάνέλεύτερο ¿κείνο 107 άρθρο για τήν έπίσημη
■'λώσβα τοΰ Κ ράτους , ν λ  £ τ α ι  στον δ ξ ω  κ ό -
έμο χ·?α βικστήμης, παϊξ ή Ελλάδα βουτημένη σέ τέ
τοια σκολαστικότητα καί τυφλαμάρα, δέν μπορεί νά 
σηκωΟή πιά καί ν’ άνχσάνη τδν ήλιο τής ζωής. Καί 
χρειάστηκε ή διαμαρτύρηση κ’ ή άκατάπαυσχη λογο
τεχνική εργασία μέ δημοτικιστές ποιητές, πεζογρά- 
φους, δοκιμαστές σέ δλα τά είδη τού λόγου, όχι μόνο 
γιά ν9 άποκατασταθή ή χαμένη πίστη, μά καί γιά νά 
συντριφτή όλότελα, θεωρητικά καί πραχτικά, ή ιδεο
λογία τής γλωσσικής άλυσσίδας πού μάς έσφιγγε μέ 
τήν κλασσική παράδοση, καί νά πεθάνη έτσι ό μακα
ρίτης Καθηγητής άφοΰ είδε χεροπιαστά, στά γεράμα
τά του, πώς τοΰ ποταμού τδ ρέμα είναι αδύνατο νά γυ· 
ρίση στήν πηγή του.

Μέ τδ θάνατο τοΟ Μιστριώτη σβήνει μια ιστορική ε
ποχή γιά τά νεοελληνικά γράμματα, πού έπρεπε νά 
περάσουν άπδ μια τέτοια δοκιμασία, γιά νά ξεπετα- 
χ το Ονε μέ μιά νέα όρμή. πλημμυρισμένα μέ νιάτα καί 
όρεξη ζωής, λεύτερα ν’ άκολουθήσουν τδν τρανό δρό

μο πού τούς άνοιξαν κάποιοι άλλοι, αληθινοί πρόδρο
μοι ν,α\ ««τέρες.

Ι ΉΓ Αϊ  ΓΚυΛΦΗΣ

-33 & -

— Γιά τό Μιχαήλ Μηταάκη δηΐιοσίεψε αέ φιλολογική έ- 
5 πιφυλλίδα τή ; εφημερίδας «Θάρροςϊή8 και 9 Ιουνίου 1916)  

μιά άνεκδοτική μελέτη, γιά τή ζωή του καί γιά τό έργο του, 
6 Δ, Π. Γαγκόπουλος. Κομμάτια τή : μελέτης ίαως τυπώσου
με οέ κατοπινά φύλλα.

Β Ι Β Λ Ι Α  Α Γ Κ Υ Ρ Α Σ

Ό * Ψαρας τής Ίσλαν6ίας >, τό κοσμακουσμένο βιβλίο 
τού Λοτί πού ζωντυνεύει στις σελίδες του υλον ιόν εύ
μορφο κόσμο των ψαράδων του μακρυσμενου νησιού τού 
βορριά, μέ δυνατές περιγραφές καί τρυφερά «ίδύλ.λια, τυ 
πώθηκε στή Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη τής «Άγκυρας» χομ* 

! ψά  καί περιποιημένα. Πουλιέται δρ. 2.25.

ΕΘΝΙΚΗ Α Τ Μ Ο Π Λ Ο Ι Α  ΤΗΣ Ε Λ Α Α & 0 Ι
Γί«*<>? Α(««β»νΐή{ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ

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

Ιό ϊΐινί'Γ,λοΐ'ν θαλαιχηγόν ΐ'Γ,εαωκεάνειον

Π  Α Τ Ρ  Ι · Σ „

θέλει αναχωρήσει έκ Πειραιώς κατ’ εύθεΐαν διά νέαν Ύόρκην την 23 ‘Ιουνίου 

Επίσης τό θαλαμηγόν ΰπερωκεάνειον

“ΙΩΑΝΝΙΝΑ,,
Θέλει αναχωρήσει εκ Πειραιώς (μέαφ Καλαμών-Ιϊατρών) κατ’ εύθεΐαν διά Νέαν 'Υόρκην την λ Ίουλ.ίο«. 

λ τ ’ έπ ιθάτ^ »·, ετϋττή ρ τα  κ α ί  π ερ α ιτέρ ω  π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς  ά π ε ν θ υ ν τ έ ο ν :

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ .· Π&ακτορειον ΈΘν. Άτμοπλοίας όοός Ά πελλου I. Ά ριθ. τηλ. 320.

ΕΝ ΙΙΚΙΡΑΙΕΙ : Γενικόν Πρακτορεΐον ’Ε9ν. Άτμοπλοίας τή; ' Ελλάδος, όδός Φίλωνο; χι. ι ΐ  ! οπ'.αίίεν Ά γ :«  

Τ&ιάδτςί. Ά ο , τηλ. 127.

Οί θέλοντε; νά άτιρχλιτων. (Ιεαε-.ς ανάγκη νά ο ηλά ιω τι εγκαίρως.εί; τα Κεντρικά Πρακτορεία τή ;Ε τα ιρ ίας  και *ί 

τούς κατά τόπους άνεγνωριαμίνους άντιπροαώπους.

Ύποοτηοίζοντες τά Ε λληνικά  ατμόπλοια, υποστηρίζετε τήν Σ η μ α ία ν  ¿ α ς ,  μεγαλύνετε τήν Π α τρ ίδ α  ¿α ς«
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ΤΟ ΜΕΓΆΛΟ ΙΔΙ ^
18.-

Φυλακή ; Πάντα καλήτ-ρχ θΑναι, Αμα χ.ατρα-
κυληση κανείς μιά φορά , , .

Δέ θέλησε νά προχωρέση περσότερο. ΐό πρόσωπό * 
της συννέφιασε άξαφνα καί τά μάτια της πού τώρα 
μιά πλατεία, μαύρη γραμμή τά σημάδευε Από κάτω, 
κινηθήκανε άνήσυχα,

Ξέρεις πώς είσαι εν»ς ήρωας: πρόστεσε ό Ά- 
λέξης.

Γέλασε.
■ Καλά ΑφοΟ τό θέλεις, μά δέ μου λές γιατί δ κύ

ριος Αίντας επιμένει τόσο γιά τό ζήτημα τοΰ διευ
θυντή ;

Κείνος ξαφνιάστηκε,
— Μά βέβαια, άπό κείνονε γινήκανε όλα.
— Εμένα αύτή ή επιμονή του δέ μοϋ Αρέσει, Ξέ

ρει; τί λένε: Ζητάει τήθέση τοΰ δ ιε υθ υντή  γιά τον πα
τέρα του.

— 'Ο κύριος Αίντας εκμεταλλευτής; ’Αδύνατο. 
Ά  δεν κάνεις καλά νά βάζης υποψίες γιά τόν κύριο 
Λίντα. Είναι ανώτερος Ανθρωπος.

Είτχνε καιρός νά πηγαίνη. Πρώτη φορά πού τόλ
μησε νά τής σφίξη ιό χέρι καθώς κείνη τό Απλωσε γιά 
τονέ χαιρετήση, Εΐτανε τόσο μαλακό, ζεστό ... ’Α
νατρίχιασε . . .

8

— Στόν Κεραμεικό !
Ή φωνή άντηχάει σά σύνθημα, Έκεΐ, κοντά στη 

φάμπρικα, θά δοθή ή ύστερνή, ή οριστική μάχη. Καί 
ποιός ξέρει. Μέσα άπό τούς τάφους μπορεί νά ξεπη- 
δήση μιά καινούρια ζωή. ’Εκεί σφιχτοδένεται πάλε δ 
Αρχαίο; κόσμο; μέ τόν καινούριο κ5 οί Αρχαίοι προγο
νοί δίνουνε τό χέρι τό πολύπειρο, τό σοφό, στα έγγό- 
νια γιά έναν λυτρωμό, γιά ένα Ανέβασμα . . .

ΐά έρημα στρατόνια τοΰ Αρχαίου νεκροταφείου ό
που βρυάζει ήτπκουνίδα, άντηχάνε τάνήσυχα βήματα 
των εργατών κι ομιλίες παράξενες, λόγια πρωτάκου
στα, χτυπάνε πάνω στίς ραγισμένες πλάκες πού σκεπά
ζουνε τούς νεκρούς. Οί νεκροί μέσα άπό τούς τάφους 
του; άφουγκράζουνται νάκούσουνε, ένας ταύρος μαρ- 
μαρένιος πάνω στό Αψηλό βάθρο του, γιομάτος όρμή, 
είναι έτοιμος νά χυμήξη. Κάποια θερμή πνοή περ
νάει τού: πόρους τή: σκλερή: πέτρας, χώνεται στά 
σπλάχνα της, τηνέ θερμαίνει, κ: ή πέτρα ή τραχειά 
μνλακώνει, παίρνει ζωή. . . Μιά Ικκλησίτσα ύψώνεται 
γαλήνια πάνω στό λόφο, συβολο ειρήνης, καί μέσα 
από το ανοιχτό παραθυράκι μέ τά σιδερένια σταυρωτά 
κάγκελα φαίνεται τό φως πού χαρίζει τό καντήλι στήν 
ϊίκόνα . . ,

’Από πότε λές. ναναι αυτές οί πέτρες : ρκτάει 
ένας εργάτης.

- Είναι Από τόν καιρό τών αρχαίων Ελλήνων, του 
ξηγάει κάποιος, έτσι μέμιά γενικιά. Αόριστη έκφραση.

Ό εργάτης συλλογιέται,
— Τί νά θέλουνε νά πούνε τάχα χυτέ: οί πέτρες ; 

ςαναρωτάει.
Ό Αλλος σηκώνει τού; ώμους του, ζαρώνει τα ‘χεί

λια του, Ανήξερος.
• Βρέ δέν κοιτάς τά χάλια μα; παρά κάθεσαι καί 

χολοσκα; γιά αύτές τίς παλιόπετρε;: ’Επιτέλους τί . 
θέλεις ναναι; νά. Πέτρες είναι.

- Μάς φώτισε:.
■ Άμ τί* δέ βλέπει; πού μείναμε μοναχοί.

— Ό καθένα; κοιτάζει γιο τόν εαυτό του. Τόλεγε; 
νά μάς προδώσουνε;

— Παίζεις μέ τήν πείνα :
W~" Πατήσανε τόν όρκο τους. Ηά τδχουνε βάρος 
στήν ψυχή τους.

— Αυτό δέν είναι αμαρτία. 'Εγώ δέν ιόχω γι ά- 
μαρτία. Άμα είναι γιά τό ψωμί, γιά τή ζωή, δ.τ: μπο
ρεί κάνει καθένας, είπε ένας σκυθρωπός.

Τονέ κοιτάξανε μέ Απορία.
— "Ετσι τό λές του λόγου σου, Νά παλαμίζη; τό 

Βαγγέλιο , , .
— Καί τί κέρδισες τοΰ λόγου σου τόσα χρόνια, πού- 

σαι καλός Χριστιανός;
Τί κέρδισα : Τί νά κερδίσω ; Στήν άλλη ζωή..,
'Εγώ θέλω τούτη τή ζωή νά χαρώ, νά γλεντή

σω. floö ξέρω εγώ τί γίνεται στήν Αλλη ζωή ;
— Σέ στράβωσε κακομοίρη ή πείνα καί δέ βλέπεις 

πάρα πέρα άπό τή μύτη σου.
Μπορεί. Μά τί φταίω εγώ ;

— Τί ψυχή θά παραοώσης j
Κατέβασε τό κάτω χείλι του σέ έκφραση Αδιαφο

ρίας,
Σά θά ρθή κείνη ή ώρα, ας ερ-θη όποιο; θέλε? νά 

■ παραλαβή τήν ψυχή μου.
Σιγαλιά.
Ό Αλλος κούνησε τό κεφάλι του,
— Ό στρατός λένε θά μάς χτυπήση,
■ Νά μάς χτυπήση. Ναί! Σάμπως είναι μάννα 

μα; ή κυβέρνηση ; Μητρυιά δέν είναι; Δικαίωμά της 
νά χαρίζη τήν Αγάπη της όπου τή; Αρέσει.

—- Άς είναι καλά ό Λαός' αύριο θά γίνη συλλα
λητήριο. Μά; τό βεβαίωσε ό κύριο; Αίντας. Μήν τό 
ξεχνάτε, είπε ό Άλέξης ζυγώνοντας στήν παρέα.

—. θά Τό ίοοΟμε κι αύτό. 
ί ‘Σωπαίνουν*. Ένα μωρό κλαίει. Ή μάννα του πο̂

ί



δεν κατορθώνει νά τά ήσυχάση. κάθεται σέ μιά πέτρα, 
βγάζει χά βυζί της καί τού τά χώνει στά στόμα. Κείνο 
μπουκώνει λαίμαργα τή ρώγα πού κρέμεται θά'-στα
φύλι, «:~ιλίζ·«ι, βουβαίνεται yiát κάμ«65ην ωρα ....

Ό γέρο Μόσκο:, θερμαστής χρόνια σ τή  φάμπρικα, 
καθισμένος σ’ ένα μάρμαρο, χαράζει γράμματα στά 
χώμα, μ’ ένα ξύλο πού κρατάει στά χέρι.

 Αί γέρο, τί κάνεις αύτοΰ ; φωνάζει ό Στέρφας.
Κείνος υψώνει τά μάτια του γαλήνια.
·- Χαράζω τονομά μου, ψιθύρισε.
 Στο χώμα:

- Που άλλου:
• Σέ έχω καλά νά τά χαράςης στο μάρμαρο.
Κούνησε θλιβερά τά κεφάλι του.
• Το μάρμαρο δέν είναι γιά μάς. Στά χώμα, στά 

χώμα γιά νά σβήνεται εύκολα.
Ο άλλος ακέφτηκε κάμποσο.
- Λοιπόν τά λέει ή καρδιά σου γι αύριο : ρώτησε 

i Στέρφας.
 Είμαι έτοιμος. Καλώς νά ρθή.
■·~ ϊάρματά σου ; , .
- Λέν έχουμε μείς άρματα, βά βγούμε μπροστά τή 

στιγμή πού θά δοκιμάσουνε νάνοίξουνε τή φάμπρικα 
κι ά θέλουνε άς μάς τρυπήσουνε μέ τίς λόγχες τους, 
ας περάσουνε άποπάνω μας τάλογα,

■ - θαρρείς πώς θά δυσκολευτούν« νά το κάνο υνε
Ό γέρο Μόσκος σήκωσε τούς ώμους του.
- Άς πατήσουνε πάνω μας κι άς περάσουνε.
■ - Λέθά λυπηθούνε λές τίς γυναίκες, τά παιδιά
Ζάρωσε τά χείλια του.
- Άφοΰ οέ μάς λυπηθήκανε ο: σύντροφοι μας καί. 

μάς προοώσανε . . , Σήμερα καθένας είναι γιά τάν 
εαυτό του, Μά ¿μένανε μού είναι αδιάφορο. Τδφαγα 
πιά το ψωμί μου, μουρμούρισε κουνώντας θλιβερά τά κε
φάλι του σ’ ένα πολύξερο ύφος σάν άνθρωπος πού έχει 
καλά σπουδάσει τή ζωή.

■ Κωμωδίες,,. Λέ βαριέσαι, πρόστεσε σά νά μι
λούσε μέ τάν εαυτό του.

Ένα κάρρο κατεβαίνει άγκομαχώντας. Ένα κεφάλι 
ρωδιού προβάλλει πίσω άπό τά κάρρο, τά αίμα άργο- 
στάζει σέ μιά κόκκινη λουρίδα.Τά βώδι χωρισμένο στά 
τέσσερα δέχεται τις υστερνές αχτίνες τοδ ήλιου, πού 
πάει νά βασιλέψη, πάνω στή γυμ̂ ή ρόδινη σάρκα 
του. Τά μάτια, πάνω στά γυμνό, ξεγδαρμένο κεφάλι 
άπομείνανε πετρωμένα μέ τή γλώσσα κρεμασμένη όξω 
άπό το στόμα, ενώ άπό το λαιμά πού χάσκει κομμένος 
κρέμουνται κομμάτια αίμα μαύρο, πηγμένο,Ό άμαξάς 
κρατάει το άλογο απο τά γκέμι. άποπίσω άκολουθάει 
ϊνας χωροφύλακας.
’ - Γιά κοίταξε κεΤ, ψιθύρισε ό Στέρφας, δείχνοντας 

τό κάρρο,
— Κατάλαβες; μουρμούρισε ¿ σύντροφός του ό 

Μπαγλαμάς κλείνοντας τά μάτι,
Κ’ ο·! δυά συνεννοηθήκανε στή στιγμή μέ τά μάτια,

— Νά πάρουμε καί τό Φλώρη, Αύτός έχει γερές 
πλάτες, είπε ό Στέρφας.

Οί τρεις έργάτες πηδήσανε οξω άπό τά κάγκελα. 
Άρχιζε νά σουρουπώνη κι έ νήλιος σκόρπιζε κόκκινα
τ ρ ι ανχώφυΑλα στά σύννεφα  σά νάθεΧε vit ττεράστ^ στδν
άλλο κόσμο στεφανωμένος. Τά κάρρο έχριζε θλιβερά 
καί προχωρούσε τρικλίζοντας. Ό Στέρφα; ζύγωσε άπ; 
πίσω το χωροφύλακα.

- Βρώμιο ; ρώτησε άδιάφορα, μέ τά χέρια στις 
τσέπες,

 ’Όχι* φτισικό. Τό είπε ό γιατρός, άποκρίθηκε ό
χωροφύλακας.

Ό Στέρφας ζύγωσε τούς συντρόφους του πού α
κολουθούσανε άπόμακρυά.

— Φτισικό λέει. Χαχαχά.
Σχάσανε χά γέλοια.
Τό κάρρο προχωρούσε τώρα μέσα στά χωράφια, 

Τά σκουπίδια δψωνόντανε σέ σωρούς πού τούς έβραζε 
δληχή μέρα ό ήλιος. Κάποια πουλιά γράφανε κύκλου; 
στον άγέρα πάνω άπά χά σκουπίδια, 6 ήλιο; χαμήλω
νε άδιάκοπα.

Τό κάρρο σταμάτησε, ό άμαξας τράβηξε τό ραμπα- 
δόξυλο, καί σπρώχνοντας μέ δλη τή δύναμή του ε'κανε 
τό κάρρο να γύρη πίσω. Τά κρέατα κυλίσανε πάνω 
στή ζεστή γίς καί τό κάρρο ξαναήρθε στή θέση του, 
ένφ τό άλογο τίναζε τό κεφάλι του τρομαγμένο. 'Ο 
άμαξας πήδησε πάνω στό κάρρο, ό χωροφύλακα;θρο
νιάσθηκε δίπλα του καί τό κάρρο ξεκίνησε πάλε γιά 
τήν πόλη .. .

ιό σκοτάδι απλώνεται πάνω στά έρημα χωράφια 
καί τό χώμα καβουρντισμένο δλη τή μέρα άπά τόν ή
λιο διψάει τή δροσιά τή; νύχτας.

Ό Στέρφας κοίταξε γύρο του. Ψυχή. Ένας αψη
λός μαύρος σκύλλος τούς κοίταζε άπό μακρηά.

Τό κρέας στον ώμο καί δρόμο.
Τό σκοτάδι ίπεφτεν άπάνω τους προστατευτικό, Ινώ 

κείνοι τρέχανε σκυφτοί φορτωμένο: τά κρέατα.
--- ’Απόψε θά φάμε βασιλ:κά, είπε ό Στέρφας γλύ* 

φόντας τά χέρ:α του.
— Δέ σιχαίνεσαι; Μπορεί καί νάρρωστήσουμε, λέει 

ό Μπαγλαμάς.
Δέν τού; άφήνεις τού; γιατρού; νά λένε.

Νυχτωμένα γυρίσανε στάν Κεραμεικό. Οί σύντροφοι 
τους περιμένανε.

— - ίίοΰ πήγατε ; Τί γινήκατε ; ρώτησε ό Μανόλης.
‘Ο Στέρφας πέταξε χάμω το κρέας μ’ Ιναν αναστε

ναγμό ανακουφιστικό, άκκσυμπώντα; τά χέρια στά νε
φρά του.

— Βρε τί είναι αύτό : όλάκαιρο βώδι. είπε ό Νίκος 
σκύβοντας άπάνω στά κρέατα μέ μάτι γουρλωμένο λι
χούδικα.

— Λάθος κάνεις, Είναι μοσχαράχι. Τέσσερεις ν' :*■ 
εξήντα ή οκά.

Τώρα μαζωχτήκσνε δλο: γύρο.



.ού Βέ Λς βλέπω, ánt.‘ -
i

ας, λέει £νάς, βλέπονΐβς τήφωτιά, 
άμε; ρωτάει κάποιος. '

Ληδάμε.
Αρχίζουνε νά πηδάνε πάνω Από τΙς φλόγες πού Α

πλώνουνε τις γλώσσβ; τους σά νά θέλουν* νά τού; γλύ
φουν*.

Ή τσίκνα του ψητού ύψόνεται Ιρεθιστικά.
— Θέ μου, τί ιύωδία, μουρμουρίζει Ινας.
"Ο Στέρφας τραβάει από τή φωτιά Ινα κομμάτι, 

τσιμπάει τή σάρκα καί χώνει το δάχτυλό του στο στό
μα του,

Λουκούμι, λέει. ..
- Μωρέ δ Στέρφα; τί γίνηκε; Χάσαμε ti Στέρφα 

φωνάζει Ινας άπό τήν παρέα μπουκωμένος μια χον
τρή μπουκιά κρέας,

- Μάς λείπει κι ό Μανόλης. Τί διάολο γενήκανε 
λέει άλλος χτυπώντας ένα κόκκαλο σέ μιά πέτρα γιά 
νά βγ% το μελούόι.

Πέρασε λίγη ώρα σά φάνηκε 6 Στέρφας με τό Μα
νόλη κρατώντας άπό ταύτιά μια μεγάλη νταμιτζάνα 
πού τηνέ φέρνανε θριαβευτικά.

-  Ζήτωωωω ., . φωνάξανε δλοι.
- ‘Άμ τί. ΙΙάει κάτω τέτοιος μεζές δίχως κρασί;Ξε- 

ράθηκε τό λαρύγκι μου, Αποκρίθηκ* δ Στέρφα; Απι
θώνοντας χάμω τή νταμιτζάνα.

- Πού τό πέτυχες, μωρέ;
■ Έδώ δίπλα. Σιήν ταβέρνα τού Σκούφου.
Το πλέρωσες;

— Κουτός είσαι. Τού είπα νά τό γράψη.
Kai σέ πίστεψε;

Ό Στέρφας ξαφνιάστηκε.
— Kal γιατί νά μή μέ πιστέψη ; ό λόγο; μου εμέ

να συβόλαιο Απάντησε σέ σοβαρό τόνο.
~ Καλά, βάλε τώρα λίγο νά πιούμε γιατί μού στά

θηκε οώ ■ νας κόμπος, φώναξε κάποιος άπο τήν άκρη 
χτυπώντας Αλαφρά το στήθες του γιά νά πάη κάτω ή 
μπουκιά.

φωτιά και το τράγο υοι οψονιται χαρούμενο, ςεν

-ί- Εμπρός χ’ οίγυναίκες στό χορό, φωνάζει ό 
Φλώρης Αναμμένος. ;
. ΤΙς ¿κάνουνε άπό τά χέρια, τί; τραβάνε γιά νά τί; 

σηκόσουνε. Κείνες άρνιούνται.
— Δέν κάνει,.. λέει μιά,
— ’Απόψε δλα επιτρέπουνται, φωνάζει ό Στέρφα; 

τραβώντας μιά άπό τό χέρι.
Κείνες Αφήσανε νά σουρθούνε άθελα Ανάμεσα στήν 

Αλυσσίδα πού κάνουνε οί άντρες.

Στον ¿ίδη θέ νά πάγω, ΐτδ Χάρο να σμιχτώ 
Νο̂υ τονέ πιάσου φίλο κι’ αδερφοποιτό.

Τραγουδούσε ο γέρο Μόσκος χτυπώντας τις Απαλά
μες του τή μιά μέ τήν άλλη στό ρυθμό τού τραγουδιού,

"Αξαφνα Ακούστηκε μιά ψαλμουδία πούβγαινε από 
τό έκκλησιδάκι πού ύψωνότατε πάνω στό λόφο λέ; 
πώς ξύπνησε κι αύτό άπό τόν ύπνο του κι αποφάσισε 
νά λάβη μέρος στό γλέντι.

Μετά των άγιων άνάπαυσον Χρίστε 
Τάς ψυχας των δουλών σον.

Κομμένος ό χορός σάν κλωστή. Άκούνητοι τώρα ό
λοι μέ τά κεφάλια Αψηλά, μέ τά μάτια γουρλωμένα, 
ΑκοΟνε τόν ύμνο πού Αντηχάει τόσο Αναπάντεχα, τόσο 
παράξενα σά νά βλέπουνε νάνοίγεται μπρός τους κά
ποιο; άλλο; άγνωστος κόσμος.

’Ένθα ουκ εστι λύπη, ού πόνος, ού στεναγμός

Στήν τελευταία λέξη ή φωνή υψώθηκε δυνατά, πα
θητικά ...

Κρατούσανε τις Ανάσες τους.

’Αλλά ζωή ατελεύτητος.

Στόν τελευταίο στίχο ή φωνή κατέβηκε, χάνονταν 
δσο πού έσβησε.

— *0 Μαθιός θαναι. Αυτός κιόλας ξέρει καί ψέλνει. 
Πάω νά δώ, είπε ό Παντελή; μέ κομμένη φωνή κ’ έ
φυγε τρέχοντας.



Σέ λίγο δυο άνθρωποι κατέβαιναν άπό τό λόφο.
— Σάς τον έφερα. Αύτός είναι, φώναξε 6 Φλώρης 

άπό μακριά*
— Βρέ τί σούρθε νά μάς ψάλης ζωντανούς; φώνα

ξε ό Στέρφας.
Κείνος γελούσε.

Τί ζωντανούς, τι πεθαμένους. Τό Κιο είναι.

(’Ακολουθεί':

0 > τ ι  Θ ε α ε τ ε

Τό «.Φύίι,λο ξερό* τού Κ. ΓΙαλαμά πού ξανατυπώοαμε σιό  
περασμένο φύλλο άπό π'ι >«¿2 φ£γγα>>, τό ξαναυπώνουμε 
πάλι καί σήμερα, γιατί τά πολλά τυπογραφικά λάθια το εΤ* 
/αν ελεεινά παραμορφώσει.

Έρμα του δέντρου μου τά κλώνια, όλα γδυτά, 
ξερόφυλλο, χρυσόφυλλο στη μαύρη γή πεσμένο' 
ποθητά πόδια, ω πόδια μαρμαροχυτά. 
πατήστε με, σα; περιμένω.

"Ερμα του δέντρου μου τά κλώνια, δλα γδυτά, 
ξερόφυλλο, χρυσόφυλλο στη μαύρη γή πεσμένο- 
τρανή π νοή μέ τά φτερά τά δυνατα', 
πάρε με, δείρε με, σήκοϊσέ με.
γέρνα με, γυρνά, κατάλυσέ με,
οε περιμένω.

Φύλλο ς*ρο 
σάς καριερώ. 
πόδια, πνοή,
Έρωτα, Θάταιε, Θεοί.

Οί "ΔΡΟΣΟΣΤΑΛίΔΕΣί του Μάνου Δ, Ταγκόπου- 

ίΛ)ϊ<, μ;· πρόλογο τού Κωατϊί Παλαμΰ, πουλιούνται στό *■ Α

καδημαϊκό βιβλιοπωλείο* ('Ακαδημία; ίΟ} και σ τ ’ άλλα βι* 

βλιοπιυλεΐα ι% Ά 3ή τα ςϋ'δ ρα χ μ ές. Σ ιή  όααρχίε; καί στό 

ϊ|ωτίρικό τις οτελνει στό ^Ακαδημαϊκό».

- , ^  -

#Β°Ι£ ΓΡΑΜΜ6ΤΟ£«ΜΟ
λ. Μ*ν Φ ά ,  Κάίίε πράμα στόν τόπο μας έχει τήν πα

ρωδία του. Γιατί νά μήν έχει κι ό Ν’ουμάς^ τή δική του 

παρωδία ;--κ,  Ν. Σ ιάμ . Αίγιο. Τά δηγήματα τού Μωπα- 

ιίάν τά βγάλανε σϋ τόμο τό φιλολογικό περιοδικό «Τα ςύλ- 

λα>.--κ. Μ Μ'. Τις ιΔροσοσταλίδε;» τ ί ;  άφίσαμε στό Β ι

βλιοπωλείο. "0 :α θέλεις, πέρασε νά τις πάρεις.

Γραμμή Πιιραιώ ςλΐιξαν^ίας

Μόλις έκ των αγγλικών ναυπηγείων παραληφθέν θαλώ- 
μηγόν «ΣΥΡΙΑ» ταχύτητος 15 ,μιλλίων, αμύθητου πολυτε
λείας καί άνέσεως άναχωρεΐ έκ· ΤΤειραιώς (παραλία Τρούμ- 
πας) έκαστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ ώρα :ί μ, μ. κατ’ ευθείαν δΓ 
Αλεξάνδρειαν.

Γραμμή Πβιραιως-φ«σααΛθνΐκης·ΚίβάΙλας
Γραμμή ΠειραιΊ*ί;~ΚνκΚάίων

Τό μέ διπλούς έλικας καί μηχανάς άφθαστου ταχύτητος, 
πολυτελείας καί άνέσεως θαλαμηγόν άτμαλοιον «ΚΣΓΙΒ - 
ΡΙΑ» αναχωρεί έκ Πειραιώς (Παραλία Τροϋμτας)

Έκάστην ΤΕΤΑΡΤΗΝ, ώραν 10.-30' μ. μ. διά Σύρον 
"Ανδρον, Κόρθιον καί Τήνον.

Έκάστην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, ώραν 8ην μ. μ. κατ' εθεΐα  
διά Θεσσαλονίκην—Καββάλλαν.

Διά περαιτέρω πληροφορίας άπευθυντέον:
Έ ν Ά ΰήναις. Γραφεία Γεν. Διευθύνσεως, οδός Άπ«λ7.υ 

άριθ. 1 καί είς τά πρακτορεία ταξειδίων κ. κ, Θωμά 
Κοΰκ καί Υιού, ’Αδελφών IV.ιόλμαν καί Σ. Σωτιάδον 
(Π?,ατεια Συντάγματος) καί "Ιωάν Ρέντα (παρά τόν ήλβκ- 
τρικόν σταθμόν Όμονοίας).

Έ ν ΠειραιΛ. Γεν, ΙΙρακτορεΐον. οδός Φίλωνος, 44. ,οαι 
σθεν αγίας. Τριάδος),

Έν Μ. VI. Σαλβάγον οδός Άντωνιάδον.

(Έκ το ΐ Π ρακτορείου;

λ*.·ι·κη τ ρ * π ε ζ *

Ρ Ο Σ Σ 1 Κ Ο Ν  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Ν
Αάνιτον ο 1 )*£ ο)ο

Τιμή έκδόαεως:
ΡΟΓΒΛΙΑ 95 δι’όνομ. κεφάλ. ΡΟΪΒΛΙΩΝ 100 

Έξοφλητέον ένχός 10 έχών, 
άπηλλαγμένον παντός φόρου.

Σημερινή τιμή Ρουβλίου κάτω των λρ. 1.70 
Τιμή εις όμαλάς περιστάσεις ί' Οδ

Εγγραφα: παρά τή ΛΑΊ'ΚΙί ΤΡλΙΙΈΖ Η 
Έν ΑΘΗΝΑΙΣ καί ΓΙΕΙΡΑΙΕΙ

καί παρά τοΐς Άνταποκριταΐς αυτής έν ταΤς 
Έπαρχίαις


