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Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ά  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

Ιάώβτας ΙΧαρορίτης «ΤΟ ινίΕΓΑΛΟ ΠΑΙ
ΔΙ * κοινωνικό ρομάντζο. Ά&ή ν α  1916.

Τδ καινούριο έργο χοό ΙΙαροριτη πού κομαχιασχά 
τυπώθηκε ολάκερο σχδ «Νυυμά», κυκλοφόρησε χΐς 
τελευταίες αυτές μέρες σέ βιβλίο. Τή γραμμή πού μάς 
φανέρωσε 6 συγραφέας μέ τδ προχητερινό χου ρο
μάντζο ί'Στδ ’Αλμπουρο», χήν ξαναβρίσκουμε δώ πιδ 
άδρή, πιο φωτεινή, πιο βαθιοχαραγμενη. Κάτου άπδ 
χήν ξερή, χή ρεαλιστική χου περιγραφή, ένας σκεπτι
κισμός πλούσιος αναδεύει. Συχνά μάς κρούει ένα 
κρυμένο γέλιο άνακχχεμένο με τδ σαρκασμδ χοΰ 
άνθρώπου πού βλέπει χά πράματα χου κόσμου ύποχα- 
χτικάχής ματαιότητας, μές σχήν τραγικότητα πού 
αίσχάνεχαι ή ψυχή χου άγγίζοντάς τα.

‘Ο Άλέξης, 6 τύπος αύτδς χοΰ Εδεολόγου, το »-με
γάλο παιδί», εΐναι άνήμπορος νά λυγίση χδ χαρα- 
χτήρα χου καί νά γείρη χήν πίστη του σχδ νόμο τής 
άνάγκης γιά χή ζωή, δπως γύρο του οί συνήθειες κ4οί 
ψεύτικες κοινωνικές συνθήκες χήν έχβυν πλάσει. Περ
νά διάφορα στάδια ψυχολογικά, πλανιέται σέ λογίς
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δρόμους. Τονέ γνωρίζουμε στο χωριό του έναν άπλδ 
δάσκαλο, μά πού μέσα του σαλεύουνε άγνωστες δίψες 
γιά ιδανικά λαμπερόχρωμα. 'II παχριδολατρεία χοΰ 
φλογίζει χά νιάτα. Τον απαντούμε υστέρα σχήν πρω
τεύουσα σμιγμένο με μια πλατύτερη ζωή πού πάντα 
όνειρευόχανε. Σχήν καρδιά του κρύωσε ή πίστη γιά 
χήν πατρίδα. Λαχταρά τώρα καινούριους ιδανικούς 
κόσμους. Ή λευτεριά γιά τον άνθρωπο τον κοινωνικό 
τον κυριεύει, θέλει νά βοηθήση τόν κοινό αγώνα, νά 
παλεψη. Χρεωκοπεί ώς άτομο. "Φτωχαίνει. ΙΙουλά καί 
χό σπίτι σχδ χωριό του, άφ'νονχας στο έλεος χτΰ θεοΟ 
τή γριά μητέρα του. Κατεβαίνει ένα ενα χά σκαλοπά
τια. Άπογοήτεψη από χδ Κράτος. Άπογοήτεψη άπό 
χήν κοινωνία καί τούς συντρόφους χου. Άπογοήτεψη 
άπό τον ίδιο τόν έαυχό χου και χή συνείδησή χου. 
ΙΙανχοΰ τον τριγυρίζει καταδίωξη και ψευτιά. "Ολοι 
τονέ γελοΟνε καί τόν προ δίνουν, ΓΙουθενά μια γλύκα, 
πουθενά μι’ αγκαλιά, ένα χάδι. Καί την ώρα τής 
απελπισίας, στιγματισμένο; δ Άλέξης σαν έπαναστά- 
χης κι άναρχικος. έτοιμος νά πέση στά νύχια τή; 
εξουσίας, βρίσκει χό θάνατο άπό χό ίδιο χου τδ χέρι, 
χή βαθειά νύχτα τής Μεγάλης Πέμχης, σέ μιαν 
έρημη άπδ κόσμο εκκλησία, πού καταφεύγει συνχρι- 
μένος, κάχου άπδ τα πόδια ένδς άλλου όνειροπλέχτη, 
χοΰ Σταυρωμένου εκείνου, πού καί χά καρφιά χου 
άκομα γίνανε γιά χήν κοινωνία του σήμερα πηγή έκ- 
μεχάλεψής της άπδ χήν επιτήδεια καί παντοδύναμη 
κυρίαρχη τάξη...

Ό συγραφέας χοΰ «Μεγάλου παιδιού» με ξεχωρι
στήν έρμη γυρεύει νά γυρίση τδ νεοελληνικό μυθι
στόρημα πρδς τδ δρόμο τού πολιτισμού, πού είναι αυ
τός ¿ίδιο; έ πραγματισμός καί αυχρονισμός πρδς χή 
γύρα μας ζωή. Άν ή μπόρεσή χου δεν έχει τή θέρμη, 
τή δύναμη καί το βάθος πού σφραγίζουνε χά έργα ξέ
νων τρανών χοΰ τέτοιου είδους δασκάλων, χοΰχο εΐναι 
γιατί σχόν τόπο μας ή τέχνη χοΰ κοινωνικού ρομάν- 
χζου, νεοχάραχχη άκόμα κι άκαλλιέργητη, δεν έχει 
σχά χέρια της ολα χά πλατιά στοιχεία πού ιής χρειά- 
ζουνχαι γιά χόν άξιο δρόμο της. Ό Ιίαρορίτης εΐναι 
άπό χου; λίγους ¿κείνους.πού άγωνίζουνται νά φέρουνε 
σχδ φ·ς τά τέτοια στοιχεία, νά πλάσουν καί νά δημι
ουργήσουν τέχνη πού νά μπορεί νά κράτηση άψηλά 
χδνόμά της. Μέσα σχδ ρομάντζο χου βλέπουμε 
εικόνες χτυπητές, άφχιασίδωτες, ωμές, πού οείχνουν- 
ται δμως βαθιά γιομάτες άπδ ψυχή καί πάθος. Διαβά
ζουμε σελίδες, σάν έκείνες γιά χήν ιστορία τώ Γράκ- 
χων. πού χαράζουνε μέ την πρωτοτυπία τους. Χαιρό
μαστε περιγραφές, χαραχχηρισμούς, διαλόγους, παρα
τήρησες πού σαλεύουν από ζωντάνια. "Ομως μ’ δλ’



αυτά, τή γλύκα έκείνη, τό χάδι πού ζητούσε δ ’Αλέ- 
ξης σ’ δλ', του τή ζωή, σά νά λαχταρά τώρα κ’ ή τέ
χνη του Παρορίτη γιά νά τελειοποιηθή.

Θ ά  νοιωσουν* βέβαια κ α ί β ’ άγαπ ήαουν ιτιί. τγοαΟ
χβ ρομάντζο, δσοι συγκννηΟήκανε τά τελευταία χρόνια 
άπό άνθρωπιστικές ιδεολογίες κ’ ένδιαφερΟήκανε γιά. 
κοινωνιστικούς άγώνες, όσοι σκύψανε νά μελετήσουν 
τά οικονομικά προβλήματα πού συνταράζουν τήν κοι
νωνία, δσοι κατεβήκανε νά ίδοΰν άπό σιμά τή ζωή τής 
νέας, τής «τρίτης τάξτς>, πού βαστά κι άνεμίζει τή 
σημαία μιας άναπόφευγη: μελλοντικής έπανάστασης. 
Μά καί κείνοι άκόμα πού Οά κοιτάξουνε τό έργο του 
Παρορίτη μέ μάτια ψυχρά καί ουδέτερα, δέ θά μπορέ
σουνε νά μή χαιρετήσουνε σ’ αυτό μιά προσπάθεια 
τής νέας μας λογοτεχνίας γιά νά παρουσίαση έργα 
σύνθετα, μέ σύνορα πλατιά καί ουρανούς καινούριους. 
Έργα, έξω από τήν εθνική αποκλειστικότητα, πού βα- 
στώντας πάντα τό ιδιαίτερό τους τοπικό χρώμα, ν’ 
άπλώνουν τά χέρια ζητώντας θέση σέ μιά γενικώτερη, 
παγκόσμια νά ποΰμε, φιλολογία.

*Ι*ώτος ΙΙολότης* «ΤΣΙΜ1ΣΚΗΣ» τραγωδία.
Στό περιοδικό τής Άλεξάνζρειας *Νέα Ζωή*. 
Τόμος X άρι&. 1 - 4 .
*11 νεώτερη θεατρική μας φιλολογία, πλημμυρι

σμένη άπό ιστορικές τραγωδίες, καί μάλιστα μι θέ
ματα τής Βυζαντινής έποχής. Δραματογράφοι λογίς- 
λογίς άπό τόν Κλέωνα Ραγκαβή ίσα μέ τον Άμπελά 
καί τον Καλοστύπη, θρέψανε μέ τούς άγουρους καρ
πούς τής κρύας Μούσας τους τον αχόρταστο κατα- 
πιώνα τοΰ μεγάλου θεριού, τοΰ δράκου τής καθα- 
ρεύο,υσας. Οί Λασσάνειοι, ο£ Παντελίδειοι κ’ οί άλλοι 
άπό τά παλιότερα χρόνια επίσημοι δραματικοί άγώ- 
νες, δαφνοστεφάνωναν αδιάκοπα έργα πού ή στιγμή 
τής δόξας τους είταν ίδια ή στιγμή τοΰ άφανισμοΰ 
τους. Έτσι στή νεώτερη ζύμωση τής λογοτεχνίας, 
πού έφερε 'ή γλωσσική άναγέν̂ ηση, ή ιστορική τρα
γωδία στιγματισμένη μέ τήν παράδοσή της, παραμε
ρίστηκε σαν κάτι λογοκοπικό, στείρο, κρύο κι άψυχο. 
Τήν πλάνη τούτη έρχεται νά μάς διάλυση μέ τό νεο- 
φανέρωτο έργο του δ Φώτος Πολίτης, πού μάς δεί
χνεται ποιητής αξιόλογος καί δέξιος τεχνίτης,

Τό κομάτι τής Βυζαντινής ιστορίας πού πραγμα
τεύεται στήν τραγωδία του "δ νέος δραματικός, τό 
μεταχειριστήκανε πρωτήτερα σέ μας' δ Αημήτριος 
Βερναροάκης κι δ ’Αριστομένης ΙΤροβελέγγιος, Κ’ οί 
,δυό τους ξεχωρίσανε γιά δυνατώτερη προσωπικότητα 
τό Νικηφόρο Φωκά καί με τονομά του τιτλοφορήσανε 
τά έργα τους, παρουσιάζοντας τόν Τσιμισκή γι’ άχά- 
ριστο προδότη τοΰ ευεργέτη του. Όμως δ Πολίτης 
τον άνθρωπο το δυνατό καί τήν ισχυρή προσωπικό
τητα τή βρίσκει στόν Τσιμισκή, τό στρατάρχη έκίΐ- 
νον, πού τόνε φλόγιζε βέβαια ή φιλοδοξία γιά νάνεβή 
τό θρόνο των τρανών Αύτοκραχόρων,,μάπούή φιλοδοξία

του εΐτανε οημιόυργημένη άπό τή συναίστηση τής 
ικανότητας καί τής άξίας του, δικιολογημένη άπό τή 
ουναμη τής πραματικόχν,τας. Γιατ’ ή βών*«·», χοο
νοΟ, ή  φινέτσα χοΟ λ&γισμοΟ χοιί, η  χό λμ η  χ ’ ή  π χ λ-
ληκαριά του τονέ σπρώχνανε ν’ άνεβή άψηλά πα
τώντας γύρω του δλους τού: άλλους κι άκόμα νι* 
κώντας αύτή τή θεοφανώ, τήν τρομερή γυναίκα, πού 
γιά νά μή χάση τοΰ θρόνου τή δόξα, μεταχειριζό
τανε γιά πειρασμό κι- αντιστύλι τήν πλανεΰτρα της 
¿μορφιά. Κι άν δ Βερνάρδάκης πασκίζοντας νά δι- 
κιολογήση τδ διώξιμο τής θεόφανώς, φέρνει γΓ άντί- 
θεση τόν Τσιμισκή έρωτεμένο γλυκά μέ μιά νέα 
δμορφη καί ταπεινή καλόγρια, τήν ’Αγάθη, δ Πολί- 
της τραγικά μάς δείχνει, το εσωτερικό πάλεμα τοΰ 
Τσιμισκή στό τέλος τής τραγωδίας, δταν υποταγμέ
νος στή σκληρή ανάγκη διατάζει τό μάκρεμα τής 
θεόμορφης Θεόφανώς.

Μά ή πρωτοτυπία τοΰ νέου οραματογράφου, στό 
πλέξιμο τοΰ μύθου, δε σταματά ώς αύτοΰ μόν·. Μάς 
παρουσιάζει τόν Τσιμισκή σά δεινό ψυχολόγο πού 
ξέρει πώς ή επιβολή τοΟ αύτοκράτορα Νικηφόρου 
είναι τέτοια σιο λαό, κ’ ή πίστη τώ δικών του τόση, 
πού δε θά μπορέση μέ τή συνωμοσία νά τοΰ πάρη 
τή ζωή, άν πρώτα δέν άδράξη σκλάβα, δέν τοΰ ·κο- 
τώση τήν ψυχή. Έτσι στήν τραγωδία μπάζει κάποια 
θέρμη καί κάποιο βάθος καί κατορθώνει τά εξωτε
ρικά γεγονότα νά μήν ξετυλίγονται ψυχρά στά μάτια 
τοΰ θεατή, θά μπορούσε ίσως εδώ νά παρατηρήση 
κανείς, πώς στό άνοιγμα τής τραγωδίας δέ βρίσκεται 
καθαρά κ’ Ιντονα δικιολογημένο τό μίσος πού ένωσε 
τούς συνωμότες γιά νά γίνουν δργανα τοΰ Τσιμισκή. 
Κιάν τό καταλαβαίνουμε βέβαια άπό λίγους σκόρπιους 
στίχους κι άκάμ’ άπό τό μεγάλο πρώτο χορικό, τόσο 
σκοτεινά διατυπωμένο, μά γιά τί παίξιμο άπό τή 
σκηνή, τούτο δέ θά είναι άρκετό,ντήν ώρα μάλιστα 
ποΙ ό θεατής ανήξερος θά βρεθή άξαφνα μπροστά 
σ’ έτόιμη κς ώργανωμένη συνωμοσί«.

Κι όπως μέσα στό διάλογο φροντίζει δ ποιητής 
τεχνικά νά μάς ξετυλίγει τά δοξασμένα κατορθώματα 
τοΰ Νικηφόρου, τήν ίστορία τής ανακήρυξής του σέ βα
σιλιά, τό βίο τής θεόφανώς, δέ θά εΐτανε άσκοπο ζωη
ρότερα καί καθαρόίίρα νά ξηγοΰσε τήν αιτία τής ηθι
κής συντριβής τοΰ Νικηφόρου, τήν τραγική σύγκρουση 
καί τό σκληρό μαρτύριο πού σπαράζουν τά στήθια 
τοΰ Τσιμισκή ύστερ’ άπό τάνέβασμά του στό θρόνο. 
Έ  έντύπωση χρειάζεται γοργότερη, άμεσώτερη καί 
πιό χτυπητή σέ είδη θεατρικοΰ λόγου πού είναι γεν
νήματα καί θρέματα ποιητικά. Ό σκοπός μας πάντα 
μήπως τό ποιητικό στοιχείο υπέρμετρα ύψωθή καί θο- 
λώση τό καθάριο νερό τοΰ μύθου.

Όμως ξέχεορ’ άπ’ αυτά, χωρίς νά χάνεται δ ποιη
τής ατούς συνετισμένους πλατυασμούς καί ρητορείες, 
μι γοργή δράση καί ζυγιασμένη φράση, πλούσια στό 
χρωματισμό της, μάς άνοίγει τήν ιστορική ζουγραφιά, 
μέδση μπορεί ζωή καί κίνηση, δίνοντας Ιτσι έναν τόνο



πραγματισμό Ο, πού άλλοι συστηματικά κοιτάζουν« νά 
τόν άποφιύγουνι στήν ποίηση τή δραματική. Ό χα- 
ραχτηρισμός τής τότ’ έποχής βγαίνει άκέριο« μ4«’
&TCÓ τ ή ν  Φ «χ ή  Χ ώ ν « ρ ο α ώ π ω ν  TtcCi μ ά ς  «ccp ow O lá i,tt.

Μεταχειρίζεται τό χορό cátv ένα’ καί μόνο πρόσωπο, 
πού Ιχει μέρος καί δράση στήν τραγωδία καί δέν τονέ 
βαστά σάν τρίτο, κριτή καί ξένο στήν ύπόθεση, σύμ
φωνα μέ τά καθιερωμένα. Οί μετάπτωσες πού έρχουν- 
ται ή μιά ύστερ’ άπό τήν άλλη, στο πέρασμα τού μύ
θου, είναι μέ πολλήν ισορροπία βαλμένες, κ’ ή σκηνή 
τού σταυρωμοΟ τού Νικηφόρου άπό τήν ίδια του τα
ραγμένη συνείδηση κι ό φόνος του άπό τούς συνωμό
τες, στή προσταγή τού Τσιμιοκή, πού πεθαίνοντας τόν 
ευλογεί κιόλα, στέκεται άπό τις πιό δυνατές στή θεα
τρική μας τέχνή. 'Ο λαός, το παιχνίδι στά χέρια τοδ 
δυνατού, ή έπιπόλαιη μάζα, ζουγραφίζεται μέ ίλη τή 
δυνατή άλήθεια κ’ ή τραγική φωνή της άντηχεΐ ώς 
τή σημερνή μας έποχή, έποχή πού έδειξε άλλη μιά 
φορά, πόση δίψα έχει ό αιώνιος λαός γιά νά πλανιέ
ται, νά ύποφέρη, νά πλερώνη μέ συφορές, θαμάζοντας 
δσους ξέρουνε νά χαϊδεύουνε, νά γελούνε καί νά φοβε
ρίζουν τάνόητο παιδί,

Ό «Τσιμισκής» χυμένος στον έντεκασύλλαβο στίχο, 
δουλεμένο μέ άξιοπαρατήρητη μαστοριά, είναι δλος 
γραμμένος σε γλώσσα δημοτική τής ζωής καί τής 
ποίησης, θρεμένος, ί ποιητής, μέ σπουδή καί μέ 
γνώση, είδε πώς ή κανονική γλώσσα εΐναι άχώριστη 
άπό τήν τέχνη τήν άληθινή. Δε θέλησε, σάν άλλους, νά 
πρωτοτυπήοη έκεΐ πού δέ χωρά καμιά πρωτοτυπία. 
Δέν Ιστερξε σέ συβιβασμούς μέ τήν καθαρεύουσα, καί 
σ’ ίλευτερίες τάχα, πού δέ δείχνουν παρά μόνο τό 
βαθμό τής άουναμίας, 'Γποταχτικός τής γλώσσας, κα- 
τώρθωσε νά ύποτάξη σ’ ένα μεγάλο μέρος τήν τέχνη. 
Με τό Ιργο του, μπορούμε νά πούμε, άναγεννήθηκε ή 
χαμένη γιά μάς ιστορική τραγωδία.

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗ2

IN ARTICULO MORTIS
Τό φώς τής λάμπας κατεβασαένο μισοφώτιζε τό 

κατάχλωμο, άρρωστημένο πρόσωπο, πού, άκουμπη- 
σμένο στού κρεββατιοΰ τό μαξιλάρι, μέ κλεισμένα τά 
μάτια, φαινόντανε ήσυχο τώρα σά νά ξεκουράζονταν 
άπό κάποιον ύπεράνθρωτ&ν άγώνα. Τά χέρια βγαλ- 
μένα όξω άπό τά σκεπάσματα τού κρεββατιού, λιγνά 
καί κάτασπρα, έμεναν άκίνητα καί κείνα. Μιά πνοή, 
πού άργοσάλευε τό στήθος της, εΐναι τό μοναχό ση
μάδι ζωής στό σκελεθρωμένο έκεϊνο κουφάρι.

Στό προσκέφαλό της κοντά καθισμένος ό άντρας 
της. μέ τή θλίψη καί τήν κούραση άπό τά τόσα ξενύ- 
χτια ζωγραφισμένα στή μορφή, δέν έσάλευε άπό 
φόβο μή μέ 'τό παραμικρό κίνημά του τή; ταράξει 
τόν ύπνο. .. Καί περνούσαν μπρός στά μάτια του ό-

λοζώντανες οί εικόνες του περασμένου καιρού, θυ
μόντανε τή Μαρία δεκάξη χρόνων, όταν τήν πρωτα-
γ ά π - η σ * ’ χ ή  θν»μ.<5ντ«νβ ν ό ψ ο ύ Χ α ,  μ έ  -=* κ ά τ α σ π ρ ο  ρ.6-

ταξωτό της φόρεμα καί τά'λουλούδια τής πορτοκαλ- 
λιάς στό κεφάλι, μέ χαμηλωμένα άπό ντροπή τά παρ- 
θενικά της μάτια ... Κι’ άναμετρούσε κατόπι τήν 
άκράτητη συγκίνησή του, όταν τού χάρισε τό πρώτο 
παιδί, πού σήμερα βρίσκονταν στήν ξενητειά γιά τις 
σπουδές του, μην είξέροντας τή βαρεία θλίψη,πού πλά
κωνε αυτήν τή στιγμή τό πατρικό του σπίτι. Δυό χρό
νια κατόπι γεννήθηκε ή άκριβή τους 'θυγατέρα, πού 
έδώ καί λίγους μήνες είχε παντρευφτεΐ στά ξένα, καί 
τέλος τό τρίτο καί στερνό παιδί τους, πού, μόλις φά
νηκε ή σκληρή άρρώστεια, τώχε στείλει στού άδερ- 
φου γιου τό σπίτι, γιατί τέτοια τούδωκαν συμβουλή 
οί γιατροί.

Κ’ έτσι έμεινε εκείνος όλομόναχος σιμά στήν άγα- 
πημένη του. "Οσο περνούσαν οί μέρες αίστάνονταν 
πώς όλο, καί σιμώτερα έζύγωναν τά μαύρα φτερούγια 
πού άπλωνε γύρω της ό θάνατος, καί μέ κόπο, μέ ά
γώνα, κρατούσε τά δάκρυα τής θλίψης πού τού ανέ
βαιναν στά μάτια.

"Ενα παράπονο, πού έμοιαζε με κλάμα, ξέφυγε άπό 
τής άρρωστης τό στήθος καί τήν έκαμε νά άνοίξει τά 
μάτια. Είδε τόν άντρα της κοντά ιης. στήν ίδια θέση 
όπου τώρα τόσες μέρες τόν έβλεπε καί πάσκισε νά 
τού χαμογελάσει, Κατόπι μέ χαμηλή φωνή τού λέει:

«θέλω τόν πνευματικό. Μή μ’ άφήσεις νά πεθάνω 
χωρίς νά κοινωνήσω !>

«θά γίνεις καλά, Μαρία, μή φοβάσαι1 όλα θά πε
ράσουν ■>.

«"Οχι1 θέλω τόν παπά1 είναι άνάγκη νά ξεμοληο- 
θώ !>

«■’Αφού τό θέλεις·...»
Σηκώθηκε κείνος καί μέ βήμα κλονισμένο βγήκε 

άπό ιήν κάμαρα/Σέ δυό δευτερόλεφτα ξάναγύριαε.
«Έστειλα» τής είπε «νά τόν φέρουν».
Εκείνη ξανάκλεισε τά μάτια καί βαρεία σιωπή ςα- 

ναπλάκωσε τήν πένθιμη κάμαρα. Μά σέ λίγο τά ξα
νάνθιζε καί τότες ένας πόνος βαθύ; ζωγραφίστηκε στό 
πρόσωπό της..

«Πέτρο! ό παπάς άργεΐ καί γώ «ίστάνομαι πού 
πεθαίνω!»

«Δέν έχεις άνάγκη, Μαρία* θάρθει».
«"Οχι* άργεΐ, δέ θά προφτάσεΓ καί πρέπει νά σ.Ο 

τό πώ έσένα. Δε θέλω νά πάω μ’ αΰτό το κρίμα στήν 
ψυχή!»

«Κρίμα ;,έσύ; Μή λές αυτά τά λόγια, κάνεις άμαρ- 
τία νά κατηγορείς τόν έαυτό σου!»·

«Όχι, Πέτρο* πρέπει νά σοΰ τό πώ* δέν ήμουνα 
πάντα έκείνη πού μ’ έπίστεψες!.. .* Κοντοστάθηκε 
μιά στιγμή κ’έπειτα ξανάρχισε μέ χαμηλότερη φω
νή : «Παραστράτησα, Πέτρο ...» καί μέ τά διάφανα 
χέρια σκέπασε τά μάτια γιά νά μήν τόν βλέπει.



Νεκρική χλωμάδα χύθηκε στό πρόσωπό του. «Καί 
τον άγάπησβς;» ρώτησε με αγωνία.

«Ναί!»
*ΚαΙ τα π α ιδ ιά ; Τά παιδιά τά δυο, τά δστερα, ε ί

να ι δικά του ;*
«Δεν ξέρω».
"Ενας ήχος σόι μούγγρισμα βγήκε άπό τό στήθος 

του. Τά μάτια του έτοιμα νά πηδήσουν άπό τές κόχ»; 
τΟυς κ’ οί ανορθωμένες του κεφαλιοΟ του τρίχες μαρ
τυρούσαν τον ανιστόρητο σπαραγμό τής ψυχής του.

Ξεσκέπασε σά μάτια της καί τον κοίταξε.Έννοιωσε 
τότες τόν πόνο του καί τον λυπήθηκε.

«Δέν πιστεύεις, Πέτρο, τα λόγια μου! Ήθελα νά 
δοκιμάσω τήν άγάπη σου' ήθελα μ’ αύτήν την πεποί
θηση νά πεθάνω. Μήν πιστεύεις!»

Εκείνην τή στιγμή ακούστηκαν βήματα όξω άπο 
τήν κάμαρα καί φάνηκε άμέσως στο κατώφλι ό παπάς 
κρατώντας στό χέρι τήν "Αγια Κοινωνία.

«Μαρία!» ακούστηκε τότες βραχνά καί φοβερή ή 
φωνή τοΟ Πέτρου «ορκίζεσαι μπρος στήν "Αγια Κοι- 
νωνιά ποΟ δ,τι. μούπες είναι ψέμα;»

Ό παπάς είχε ζυγώσει στό κρεββάτι τής έτοιμο-. 
θάνατης.Ό κρύος ιδρώτας τοϋ θανάτου άρχιζε νά τήν 
περιχύνει. «Μαρία, όρκίζεσαι, άπάνου στήνΆγια Κοι- 
νωνιά, όρκίζεσαι;» έπέμεινε ό Πέτρος.

Μιά φωνή σβυσμένη ποΟ μόλις ακούονταν τοΟ 
απάντησε «'Όχι!» Έπεσε τότες εκείνος σωριασμέ
νος στά πόδια τοΟ κρεββατιοΰ.

Ό Παπάς έσκυψε άπάνου στήν άρρωστη καί μέ 
τό χέρι πάσκισε νά τής άναγύρει τό κεφάλι γιά νά 
τήν κοινωνήσιι, μά κείνο ξανάπεσε βαρύ στό προσκέ
φαλο.

• «θεός σχωρέσ’την!» άκούστηκε επιβλητική ή φω
νή τού παπά, ένψ έκανε με τό δισκοπότηρο άπάνου 
της τό σημείο του σταυροΟ.

« θ ίό ς  σ χω ρ έσ ’-Γην» β ίγ γ γ (ξε σ4ν ά ντ£λ*λος, μ ’ 
£ν* άναφ ιλητδ  κ ’έχεΐνθ£....

Μά ό πιο πεθαμένος σίο νεκρικό εκείνο δωμάτιο 
δπου γιά πάντα θά βασιλεύει μιά άγρια θλίψη, δέν 
ήτανε κείνη.

ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΝΤΡΙΚΟΊ' .

Κ Ρ Α Υ Γ Η

. . . Γαλλία, Γαλλία—χαρά τής Οικουμένης, 
πού ασάλευτα κα'ι πράα, σά λυχνοστάτης, 
στής Ευρώπης τΙς μπόρες όρθή μένεις, 
κΓάς κυλιέσαι πικρά μέσ* τά αίματά της,

τώρα σ’ εμάς, πού, κνώδαλα, μπροστά της, 
καί σά δεμένοι μέσ* τδ θεΐον αγώνα, 
βυθάμε μέσ’ τΙς λάσπες, κι* ώς τό γόνα, 
Ψυχή τών Γάλλων, ώ έλα μας προστάτης! —

Έλα, γιατί μάς έπνιξαν οί πρώσσοι 
-  κΓ άκαρτεράμε, πάγκαλο, ένα φώς 
εμάς, τούς πράους, νά *ρύή νά μάς λύτρωση!

Λούσε μας σιήν αυγή! Κι’ άν είν’ καί κάποιοι, 
κΓ άλλος θαμπά σοφός, κΓ άλλος κουφός,
—πνιχτούς, όλους, στό φώς καί στήν Άγάπη...

1)8)Ιό ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΑΑΠΑ01ΩΤΗΝ

Ο σ κ α ρ  Ο υ α Τ λ δ

Η ΜΠΑΛΛΑΔΑ
ΤΗ Σ Φ Υ Λ Α Κ Η Σ  Τ Ο Υ  Ρ Ι Ν Τ Ι Γ Γ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κ*

Ό μαύρος λάκος, μέ τό στόμα ορθάνοιχτο 
Έχασκε γιά μιά λείαν ανθρώπινη * 
Αίμ’ άπ’ τή διψασ^ένη αυλή γυρεύανε 
Τά χώματά του, μέ τρανή φωνή:
Καί ξέραμε πώς κάποιος θά κρεμιότανε, 
Πριχού ή αύγή στον ουρανό φανεί.

Στή φυλακή μας μπήκαμε μέ θάνατο 
Καί φρίκη ώς τής καρδιάς βαθιά τά φύλλα 
Ό  Μπόγιας, μέ τό σάκο του, προσπέρασε,

ΚΑΡΘΑΙΟΥ
   3 . —

! Στού διαδρόμου γλιστρώνιας τή μαυρίλα 
Καί στον άριθμισμένο έκλείσιη τάφο του 
Καθένας μας μέ κρύαν ανατριχίλα.

* *

Τή νύχτ* αύτήν οί διάδρομοι, οί παντέ 
Μέ τρόμου είχαν γεμίσει όλούθε ίσκιές 
Στή σιδερένια πολιτεία τριγύριζαν 
Περπατησιές βουβές καί μυστικές*



   Ο ΝΟΥΜΑΣ
Κι* αχνές μέσ* άπ* τά κάγκελα προβάλλανε 
Μορφές στα παραθύρια, ξωτικές.

Μά αύτός κοιμόταν, λες κι* ονειρευότανε 
Σέ χώρα άνθοσπαρμένη φωτεινή*
Κι* 'οΐ φύλακες πού φύλαγαν τον ύπνο του 
Θαμάζαν,. πως μπορούσε νά γενεϊ,
Σ ’ έτσι βαθύν κανείς ύτνο νά κείτεται,
Τόσο κοντά στου μπόγια τδ σκοινί.

"Ομως σαν κλαΐνε μάτια πού δεν κλάιβανε.. 
Ποτές ακόμα, ύπνος δεν τά σφαλνά:
Κι* έτσι δλους μας,- αλήτες, κατεργάρηδες 
Κι* άθλιους λωλούς—ή άγρύπνια τυραγνά* 
Καί στο μυαλό μας σαν τρυπάνι νιώθαμε 
Τή φρίκην ενός ξένου νά γυρνά.

** *
‘Αλίμονο! δέν ειν* άλλο φριχτότερο 
ΙΙαρέξ ό πόνος γιά ένα κρίμα ξένο !
Ίσ ια  μες στις καρδιές μας τδ μαχαίρι της 
Μάς περνούσ’ ή ‘Αμαρτία, τδ πυρωμένο 
Κα'ι δάκρια σά λυωτδ μολύβι χύναμε 
Γιά αιμα που εμείς δέν είχαμε χυμένο !

Μια μιά, με μαλακά σαντάλια οί φύλακες 
Ζυγώνανε τις πόρτες τις κλειστές.
ΚΓ ανατρίχιασαν βλέποντας στο πάτωμα 
Των κελιών κάτι ίσκιές γονατιστές,
Καί μέ απορία σέ προσευχή κοιτούσανε 
Κείνους πού δέν προσεύχουνταν ποτές.

ΌλονυχτΙς σέ προσευχή περάσαμε, 
Θλιμμένοι γιά ένα λείψανο, οί λωλοί!
Τής Νύχτας τα φτερά τ ’ αναμαλλιάρικα 
Μοιάζαν λοφίο στού Χάρου τή στολή :
Καί τδ στόμα ή Μετάνοια μάς φαρμάκωνε 
Μ* ένα σφουγγάρι ξύδι καί χολή.

* *
Ό  μαύρος κοκκορας, 6 άλικος κόχκορας 
Λαλήσαν πιά, μά πού νά ξημερώσει!
ΚΓ ίσκιές ζαρώνανε, καί τρόμο απλώνανε, 
Μέσα στις κόχες ποΰχαμε τρυπώσει :
Καί τά φαντάσματα, τού "Αδη τά πλάσματα, 
Είχαν χορδ μες στδ σκοτάδι στρώσει.

Γοργά γλιστρούσαν καί γοργά περνούσαν 
Σ ’ ένα μαγνάδι καταχνιάς ωχρό :
Σά νιδ φεγγάρι φάνταζε τ* αχνάρι 
Πού σέρναν σ ιόν ανάλαφρο χορό,
Καί μάς κυκλώνει κι* ή πομπή μάς ζώνει 
Μέ βήμα ρυθμικό καί παγερό.

Μέ μορφασμούς καί φραγκισμούς περνούσαν 
Δαιμονικά φαντάσματ’ άερινά :
Χέρι μέ χέρι βλέπαμε τ ’ ασκέρι 
Σ* ένα λωλό μπαλέττο νά κτνά,
Μέ κύκλους ξωτικούς, σαν τδ σιφούνι,
Στδν άμμο άπάνω σά στριφογυρνά!

Στά νύχια ακροπατώντας καί πηδώντας,
Σά μαριονέτες σέρναν τούς χορούς:
Τή νύχτα σκίζαν καί τ* αφτιά γέμιζαν 
Μέ αχούς άπδ φλογέρες τρομερούς,
ΚΓ δλο φώναζαν καί τραγούδια κράζαν 
Στριγγά, γιά νά ξυπνήσουν τούς νεκρούς.

«ΓΩ—φώναξαν - απέραντη είναι ή Πλάση, 
Μάτδ κορμί, δεμένο, παραλεΐ!
Τά παλικάρια θαρρετά τά ζάρια 
Ρίχνουν, κι* άκούν την Τύχη νά μιλεί*
Μά δέν κερδίζει, δποιον τδ Κρίμα χτίζει 
Μές σιής Ντροπής τή μυστικιάν Αυλή!»

*

* *

Δέν ήταν τούτα άερινά φαντάσματα,
Πού μέ τραγούδια έτσι τρελά γλεντούσαν: 
Γιά τούς ανθρώπους πού αλυσίδες σκλάβωναν, 
Καί τά πόδια τους σίδερα κρατούσαν,
"Αχ, πάθη τού Χριστού! τούτα ήταν πλάσματα 
Φριχτά την όψη, αληθινά, πού ζούσαν.

Κιχλίζοντας τρελά στριφογυρίζανε 
Σάν τις ξωθιές στδ νεραϊδαχορό.
Τις σκάλες ανέβαιναν μέ τσακ'σματα 
’Εκεί δυδ δυο κι* εδώ σωρό σωρό*
ΚΓ άλλες στην προσευχή μας σταματούσανε 
Καί μέ γέλιο μάς βλέπαν πονηρό.

*
* *

Τ’αγέρι τής αύγής τδ θρήνο του άρχισε,
Μά ακόμα ή Νύχτα κάθεται κι’ υφαίνει 
Στδ γιγαντένιον άργαλιό, τδν πέπλο της 
Ν’ άποτελειώσ ι :  Κι* ήρθε παγωμένη 
Στη σκέψη μας ή θύμητη, πώ, σύντομα 
Τού "Ηλιου ή ¿\ικιοσύνη μάς προσμένει.

Τδ θρηνώδικο αγέρι απόξω άκούγαμε 
Όλούθε σά στοιχειό νά τριγυρνάει;
"Ομοια μ* έναν τρανό τροχόν ατσάλινο 
Τή νιώθαμε την ώρα νά κυλάει :
ΤΩ θρηνώδικο αγέρι! τόσο φταίξαμε,
Πού ένα τέτοιο θεριό νά μάς φυλάει;

Στδ τέλος είδα πιά νά ζωγραφίζεται 
Πάνω στδν άσπρο τοίχο, θαμπερή,
Τήν τετραγωνισμένη ίσκιά άπ*τά κάγκελα.
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Στήν τρισάνιδη κλίνη μου άντικρΰ,
ΚΓ ένιωσα πια στον κόσμο πώς κοκκίνισε 
Του Θεού κάπου ή μέρα ή φοβερή.

• *Φ *
Στις έξι ή ώρα τά κελλιά σαρώσαμε,
Κι’ δλοι λούφαξαν πάλι στις εφτά ■
Μά δλην τή φυλακή, θαρρούσες, γέμιζαν 
Κάποιας τρανής φτερούγας τά βουητά'
Γιατί *χε μέσα φτάσει ό Χάρος ό "Αρχοντας 
Κι* άρχίνησε τό θύμα νάζητά.

Δεν πήγαινε καβάλα σ’ άσπρον άτι 
Κι’ ούτε πορφύρα έφόρει βασιλιά*
Για τήν κρεμάλα φτάνει μια σανίδα 
Καί τρεις πήχες σκοινί για μια θελιά :
ΚΓ έτσι την ντροπερή τριχιά κρατώντας 
Μπήκε γιά την κρυφή του τή δουλιά.

*
* *

Σά στρατοκόποι πού τή νύχτα βρέθηκαν 
Σέ φλομωμένο βάλτο πλανημένοι,
Μιά προσευχή νά είποΰμε δεν τολμούσαμε, 
¿Γ  έμεν* ή ανάσα μέσα μας πνιγμένη:
Κάτι ήταν πεθαμένο μες στα στήθη μας,
ΚΓ ήταν ή ’Ελπίδα πού ήταν πεθαμένη.

Γιατί τού Ανθρώπου όΝόμος πάει τό δρόμο του 
καί δέ μεριάζει, ούτε γνωρίζει χάρη:
Χτυπά τό δυνατό καί τον αδύνατο,
ΚΓ έχει βαρύ, θανατικό ποδάρι:
’Απαίσιος πατροκτόνος I Μες στά νύχια του 
ΚΓ αύτό τό δυνατό τολμάει νά πάρει!

*
* *

Τό χτύπο των οχτώ δλοι καρτερόύσαμε : 
Κάθε γλώσσ’ άπό δίψα ήταν πηχτή*
Τι δ χτύπος των οχτώ elv’ τής Μοίρας χτύπημα 
Γιά δποιο μαύρο θνητό καταραστει,
Καί μιά θελιάν ή Μοίρα πάντα πρόχειρη 
Καί γιά καλούς καί γιά κακούς κρατεί.

Τίποτ* άλλο δεν είχαμε νά κάνουμε :
Τό σύνθημα ηροσμέναμε νάρθεΐ*
Σάν έρημα λιθάρια σέ ξ-:ρότοπο 
Καθόμαστε βουβοί καί θλιβεροί*
Μά γοργά καί βαριά ή καρδιά μαςχτύπαγε. 
Όπως τρελός σέ τύμπανο βαρεί!

** *
Ξάφνου τριγύρω τον αέρα τάραξε 
Τού ρολογιού 9νας χτύπος τρανταχτός,
ΚΓ άπό τή φυλακή μας μιας ανήμπορης 
’Απελπισίας σηκώθη ό στεναγμός,

Όπως ξυπνά άπ* τόν ύπνο τό βουρκότοπο 
Εξόριστου λεπρού παραδαρμός.

ΚΓ δπως κανένας πράματα φριχτότατα 
Μές στοΰ δνιίρου τό κρύσταλλο θωρεΐ, 
Ϊτή  μαυρισμένη σκαλωσιά άγνανιέψαμε 
Τήν τριχιά πού κρεμόταν γλιστερή,
Καί τή δέηση ¿γρικήσαμε πού πνίγηκε 
Σέ μιά κραυγή θανάτου τρομερή.

ΚΓ δλη τήν άγρια οδύνη πού έτσι ρέκαζε, 
Καί τού μετανοιωμού τή συφορά,
Καί τόν ψυχρό καί ματωμένον Ιδρωτα, 
ΚανΙίς δεν ένιωσε δσο έγώ πικρά :
Γιατί δποιος μιά ζωή δέ ζει μονάχα, 
Πεθαίνει πιότερο από μιά φορά.

(’Ακολουθεί)

JEAN  K O R É A S  

CAMTILÉNES»

Ν Υ Κ Τ Ε Ρ Ι Ν Ο

Τάκ τούκ, τάκ-τούκ, καρφώνει βιαστικός 
Τάκ-τούκ, νεκροκρεβάτια ό μαραγκός.

«Καλέ τεχνίτη καί μάστορα μου,
Άπό καρύδι γΓ άπό έλάΐΐ,
Κόψε μεγάλο νεκροκρεβάτι,
Νά βάλω μέσα τόν έρωτά μου*. ,

Τάκ-τούκ, τάκ-τούκ, καρφώνει βιαστικός 
Τάκ-τούκ, νεκροκρεβάτια ό μαραγκός.

«Νάναι στρωμένο κι’άπ’ άσπρα ατλάζια 
Σάν τά δοντάκια της στ’ ώραίο στόμα, 
Καί νάχη φιόγκους μ* εκειό τό χρώμα 
Πούχουν τά μάτια της τά γαλάζια».

Τάκ-τούκ, τάκ-τούκ, καρφώνει βιαστικός 
Τάκ-τούκ, νεκροκρεβάτια δ μαραγκός.

«Κεΐ κάτω, κάτω, κοντά στο ρέμα 
Κάτω απτόν πλάτανο κιαπό τά βάγια, 
«Κούκου !· σάν έκανε ή κουκουβάγια 
Άλλος τή φίλησε, δεν είναι ψέμα*.

Τάκ-κούκ, τάκ-τούκ καρφώνει βιαστικός 
Τάκ-τούκ, νεκροκρεβάτια ό μαραγκός.

«Καλέ τεχνίτη καί μάστορά μου,
Άπό καρύδι γΓ άπό έλάτι,
Κόψε μεγάλο νεκροκρεβάτι 
Νά βάλω μέσα τόν έρωτά μου».

Γ. ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ
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Ευτυχώς τελευταίως ιϊς τάς ’Αθήνας καί πρότερον 

εις χήν ’Αλεξάνδρειαν χής Αίγύπτου, εφάνησαν χά 
πρώτα ενθαρρυντικά σημεία άνιοιοτελούς όμαδικής 
δράσεως (Νέα Ζωή», «Γράμματα», «Δελτίο Εκπαι
δευτικού ¿μίλου» κτλ.), τά όποια μάς ύπόσχονχαι γεν- 
ναιοτέραν καί σοβαρωτέραν δράσιν εις χό μέλλον. Τό 
γεγονός δχι οί έν Άλεξανδρία δημοτικισχαΐ ένωρίχε- 
ρον καί καλλίχερον έδειξαν χήν ικανότητά των προς 
όμαδικήν δράσιν άπαιτοΟσαν πειθαρχημένην εργασίαν 
καί αυτοθυσίαν, έξηγείχαι δχι δέν είνε μονομερείς όνει- 
ροπόλοι καλλιτέχναι δπως οί περισσότεροι των εν 
Άθήναις, άλλά καί θετικοί βιοπαλαισχαέ, ζώντες έν 
τφ μέσφ διεθνοΟς πρακτικής κοινωνίας καί επομένως 
ικανοί προς πρακτικάς ιδέας καί θετικήν πειθαρχημέ- 
νην διοργανωτικήν δράσιν. Οί έν Άθήναις προτιμούν 
νά χάνουν τόν καιρόν των εις μικρολόγου; αντιζηλίας 
καί άντ&γκλήσιιςπερί τοΟ τίς είναι Ανώτερος καλλιτέ
χνης δίδοντες υπερβολικήν καί εντελώς παρά φύσιν 
σημασίαν εϊς χήν καλλιτεχνικήν των ιδιότητα, γνή
σιον σημείον στενής άντιλήψεως καί στενής ψυχής, 
πτωχή; εις ζωήν καί δημιουργικήν δράσιν κοινωνίας. 
Διότι ίπου λείπουν τά μεγάλα φιλοσοφικά, έ.πιστημο- 
νικά, οικονομικά, καί κοινωνιολογικά προβλήματα 
έκεί κατ’ ανάγκην ώς μόνη εύγενής ένασχόλησις καί 
πνευματική δρασις θεωρείται ή ποίησις καί λογοτεχνία 
έν γίνει. Έ  χοιαύτη υπερβολική αύτοεκτίμησις καί 
οίησις χής ποιητικής ιδίως νεολαίας μας,εΐναι άποχέλε- 
σμα έλλείψεως σοβαρού πολιτισμού, σοβαρά; μορφώ- 
σεως καί άνατροφής ίδίως δέ τρομακτικής μο.ομεροΰ; 
πνευματικής άναπτύξεως. Διότι δχαν εί; μίαν κοινω
νίαν ώς μόνο; σκοπός άνωχέρας μοργώσεως, ώς μόνον 
πράγμα άςιον έκχιμήσε-ως, θεωρείται ή ποίησις και ή 
λογοτεχνία, ιύκολώτατα χάνεται εκεί τό μέτρον τής 
έκτιμήσεως των σοβαρών πραγμάτων επειδή ή τέχνη 
ώς εντελώς υποκειμενικόν καί ρευστόν πράγμα, εΐναι 
ανίκανο; νά όποβληθή εί; γενικήν υποχρεωτικήν αντι
κειμενικήν κριτικήν καί έπομένω; ευκολώτατα έπιτρέ- 
πει υποκειμενικά; αύχαπάτας καί υπερτιμήσεκς τής 
ιδίας καί ξένης αξίας. Φυσικά οί οημοχικισταί Ιδωκαν 
είς χό κίνημά των καθαρώς άκαοημαϊκέν, γλωσσικόν 
καί λογοτεχνικόν χαρακτήρα μή σκεφθέντες νά συν
δυάσουν αύτό μέ ώρισμένην κοινωνικήν δράσιν, στηρι- 
ζομένην έπί χοΰ κοινοτικού άγφνος ώρισμένης κοινω
νική; τάξεω; ίδίως τής μικοασχικής καί έργατικής. Τό 
τοιοΟχον θά ώφέλει πολύ τον αγώνα των διότι θά 
καχέκτων άκροαχήριον πολυπληθές, παρουσιαζόμενοι 
ώς σοβαρά κοινωνική δόναμις έπί χιλιάδων στιβαρών 
φανατικών βραχιόνων έμπνεόντων φόβον καί σεβασμόν 
είς τούς ανειλικρινείς καί δημαγωγικούς συνήθως

καλοθεληχά; των. ’Εκτός τούτου θά έβοήθουν τοιου
τοτρόπως άμεσώτερον χόν λαόν μας, μορφώνονχες
ΟΐϋτΑν δ ιΑ  καταλτ-,Χ ο.ν β ι β Χ Ι ω ν ,  γ ρ α μ μ έ ν ω ν  ε ίς  ά π λ ή ν

γλώσσαν καί σύμφωνα μέ χά συμφέρονχά του καί χήν 
ψυχολογίαν του δπως μίαν ήμέραν ενωρίτερον χειρα- 
φετηθή ό εδφυής, φιλότιμος καί άξιο; καλλιχέρας 
τύχης λαός μας. Δυστυχώς οί δημοτικιστπΐ δεν Ιέλουν 
νά είναι κοινωνιολόγοι, επιθυμούν νά μένουν γλωσ
σολόγοι καί λογοτέχναι. Νομίζουν δχι μέ χάς γλωσ
σικά; συζητήσεις μόνον, τά ποιήματα καί χά ρομάντσα 
δύνανχαινά φέρουν κοινωνικά; μεχαβολάς. Αέν εννο
ούν δχι τό γλωσσικόν ζήτημα δέν είναι τόσον ακαδη
μαϊκής επιστημονικής φύσεως, δσον κοινωνικής καί 
καί δέν Οά λυθή Ιάν ό λαός δέν κατηχηθή εϊς ώρισμέ- 
νας κοινωνικά; ίδέας ά̂ρήκτως συνδεδεμένας μέ χό 
γλωσσικόν καθεστώς’ πρός τούτο δε έχει άνάγκην 
δχι τόσον ποιημάτων, δσον ώρισμένων κοινωνικοφιλο- 
σοφικών διδαγμάτων καί συνάμα πνευματικής τροφής 
άναλόγου μέ τάς άνάγκας τής βιοπάλης του, καί χήν 
ψυχικήν του κατάστασιν. (Εφημερίδα λ. χ. πρακτικά 
περιοδικά, ώφέλιμα βιβλία διαφόρων θετικών γνώσεων 
ίοίως κοινωνιολογικών κτλ.). Βεβαίως την κοινωνικήν 
αόχήν δράσιν δέν ήμπορεϊ νά χήν κάμη κάθε δημοτι
κιστής, διότι έκτός τού δχι πολλοί έχουν πραγματικήν 
κλίσιν καί Ιδιοφυίαν είς άλλους κλάδοι»; πνευματικής 
δράσεως δπου καί πρέπει βέβαια νά περιορισθούν, 
άλλα καί άλλοι μέ δλην των τήν καλήν θέλησιν κνί 
χήν θεωρητικήν επιδοκιμασίαν δέν αισθάνονται τον 
έ%υχόν των ικανόν πρός πρακτικήν κοινωνικήν διορ
γανωτικήν έργασίαν, Άλλ’ εί; Εν τόσον μέγα σχρατό- 
πεδον θά εύρεθούν κατ’ άνάγκην καί τά στοιχεία τά 
αισθανόμενα άκριβώς κλίσιν πρός παρομοίαν κοινωνι
κήν δράσιν καί έαν δέν χό έκραξαν μέχρι τούδε τό 
τοιούτον προήλθεν έκ τού δχι δέν ¿θεωρούν τ ο 
αύτην έργασίαν αναγκα;αν καί εύγενή. 
ύπνωχίσμίνοι καί αυτοί καί παρασυράμενοι άπό τάς 
κυριαρχούσα; αριστοκρατικά; αισθητι
κά; καί αντικοινωνικά; Ιδέα; καί τά
σεις. Μέ νεαν δμως προπαγάνδα'καί τήν κυριαρχίαν 
νέων θετικών δημοκρατικών ιδεών θά άποτινάξουν χάς 
προλήψεις των καί θά εύρουν τό πραγματικόν σχοι- 
χείον των, προσφέροντες τοιουτοτρόπως ανυπολόγι
στον ωφέλειαν καί είς τό.ν λαόν μας καί είς τήν κοι
νωνίαν μας καί είς αύ;ό τό γλωσσικόν ζήτημα.

Πάντως εν μέρος χών δημοτικιστών, ώς έκ τής ιδιο
συγκρασία; του, μοιραίως θά άφιερώση τόν εαυτόν χου 
είς άμεσον Ενεργόν κοινωνικήν δράσιν, δπως ήδη εχο- 
μεν άρκετά παραδείγματα καί θά έχωμεν σΙν τψ 
χρόνο» διαρκώς περισσότερα. Ό δημοτικισμός μέ τήν 
νέαν Ιξέλιξιν τών πραγμάτων ήμέραν μέ τήν ήμέραν 
άναγκασχικώς θά χάνει τήν μέχρι τούδε καθαρώς λο
γοτεχνικήν καί, καλλιτεχνικήν μορφήν του καί θά 
γίνεται θετικώτερος, επιστημονικότερος καί κοινωνιο- 
λογικώτερος.

Χάρον τής ιστορικής άνχικειμενικής άληθείας όφεί-



λ&μεν νά  δμολογήσωμεν δτι υπάρχουν μερικοί λόγοι, 
εάν όχι Εντελώς δικαιολογοΟνχες, τουλάχ ιστον έξη- 
γοΟντες, τή ν μέχρι τοΟόε άπομάκρυνσιν τών δημοτι
κιστών μα; άπό οίανδήποτε όμαδικήν λαϊκήν δράσιν. 
ΙΙρώτον κάθε επαναστατικόν κίνημα κατ’ άνάγκην 
Αρχίζει μέ άκαδημαϊκάς συζητήσεις καί περιορίζεται 
Επί ϊ ί  χρονικόν διάστημα είς στενού; κύκλους δια
νοουμένων, έως δτου έπέλθει ό κόρος τών λέξεων καί 
λυθούν ώρισμένα θεωρητικά ζητήματα, οιευκρινίζοντα 
έπί τέλους καί τόν τρόπον τής""τακτικής μιας θετικω- 
τέρας πλέον κοινωνικής δράσεως καί Εφαρμογής τών 
θεωρητικών ιδεωδών. Καί δεύτερον μέχρι χθες Ακόμη 
ή κοινωνία μας ήτο τόσον όλίγον ανεπτυγμένη οίκο- 
νομικώς, κοινωνικώ; καί πνευματικού;, ωστε οίαδήποτε 
λαϊκή προπαγάνδ ι καί κ ά θ ο δ ο ς πρόςτόνλαόν 
νά φαίνεται ψυχολογικώς πολύ δύσκολος, εάν όχι έντε
λώς άδύνατος, καί είς τούς γνησιότερους φίλους τής 
προόδου τού λαού μας.

Άπό τίνος δμως τά πράγματα ήλλαξαν έντελώς 
καί πάσα δικαιολογία είς τό εξής θά εΐναι Απαράδε- 
κτος καί άνικανότης θετικής δράσεως, διά τό σύνολον 
τουλάχιστον τού δημοτικισμού ώ; κόμματος, θά είναι 
αδικαιολόγητος. ΤΙ κοινωνία μας τα τελευταία δέκα 
έτη, Ιδίως μετά τούς τελευταίους δυο νικηφόρους πολέ
μους καί τόν διπλασιασμόν τού κράτους, ήλλαξε πολύ 
ύφ’δλας τάς έπόψεις: Κέα πριβλήματα καθημερινώς 
Αναφαίνονται, νέοι ¿ρίζοντες διανοίγονται, νέα κοινω
νικά ζητήματα έντελώς ώριμα ζητούν λύσιν καί ίκανο. 
ποίησιν. Έ  οικονομική εμπορική, βιομηχανική, ναυ
τική καί πνευματική έξέλιξις τού τόπου μας ήρχισε 
νά κάμνη άλματικά βήματα.Τί κατάτμησις τής κοινω
νίας μας είς διαφόρου; κοινωνικά; τάξεις ημέραν μέ 
τήν ημέραν γίνεται έντονωτέρα, καί τό έδαφος διά 
κοινωνικήν πάλην, ζωήν καί κίνησιν προσφορώτερον. 
Παντού παρατηρούνται νέα στοιχεία μορφωμένα, μέ 
νέας ιδέας, νέαν ηθικήν καί νέον χαρακτήρα, Εκανα 
καί έτοιμα δι’ οίανόήποτε κοινωνικήν δράσιν. Μία 
ζύμωσις πρωτοφανής διαφαίνεται παντού. 'Όλοι ογ 

κλάδοι τής ζωής ήρχισαν νά προοδεύουν καί Ενουνα- 
μώνονται καί είς πλάτος καί είς βάθος.Ήδη ύπάρχουν 
ώρισμένα κόμματα, με πραγματικήν διαφοράν ηθικής, 
Ιδανικών, νοοτροπίας καί έν μέρει καί συμφερόντων. 
Ήδη έφάνησαν τά πρώτα σοβαρά σν̂μεΐα εργατικής 
κτήσεως μέ συστηματικήν κάπως διοργάνωσιν και 
δράσιν. Ήδη ή φιλοσοφική μας μόρφωσις καί ή ίκα- 
νότης μας πρός δημιουργικήν Επιστημονικήν έργα- 
σίαν ήρχισε νά δεικνύη τά πρώτα σημεία ύπάρξεως 
καί ήμέραν μέ τήν ήμέραν βεβαίως θά γίνεται μεγα- 
λειτέρα.Επίσης ή Εκανότης πρός όμαδικήν δράσιν 
καί διοργανωτικήν έργασίαν γίνεται ένρνωτέρα. θαυ- 
μάσιον άληθώς έδαφος δι’ έκαστον άνθρωπον διψώντα 
δράσιν καί θετικήν έργασίαν. Λαμπρά έύκαιρία διά 
τούς δημοτικιστάς μας νά προσαρμόσουν πλέον τήν 
μόρφωσίν των καί τόν Ενθουσιασμόν των πρός μίαν 
θετικωτέραν κοινωνικήν δράσιν. Ήλθεν έπί τέλους

ή στιγμή δπως οί δημοτικισταί αυνέλθουν έπί ταύ- 
τό, άναμετρ  ήσουν τ άς δυνάμεις των, ¿ργανω θοϋν εϊς 
μίαν μεγαλοπρεπή δύναμιν καί μεγάλο κοινωνικόν 
κόμμα καί ένώνοντες τάς δυνάμεις των, προβούν είς 
μίαν γενναίαν όμαδικήν δράσιν μέ έδραν 
τάς ’Αθήνας, δράσιν είς τήν όποιαν όλοι νά είναι 
ηθικώς όποχρεωμένοι νά συνεισφέρουν κατά δύναμιν 
τήν συνδρομήν των : 6 λ ι κ ή ν, ή θ ι κ ή ν καί πνευ
ματικήν. Έάν τό τοιούτον συμβή— καί θά συμβή 
άναγκαστικώς— Οά ίδη ή κοινωνία μας έν μεγαλο
πρεπές θέαμα, ένα στρατόν πολυάριθμον φανατικόν, 
ένωμένον οι’ Ενός κοινού ιδεώδους καί δρώντος έν- 
τελώ; άνιδιοτελώς,χάριν μιάς ίοέας θυσιάζοντος καί 
χρήμα καί πνευματικήν έργασίαν. Το τοιουτον θά εί
ναι ή μεγάλη πράγματι άρχή τής ηθικής καί ψυχικής 
μας Αναγεννήσεως. Καί τελειώνοντες τολμώμεν νά υπο- 
δείξωμεν μερικά συγκεκριμένα σημεία τής Επιθυμη
τής καί άναγκαίας δράσεως τών δημοτικιστών, καθ’ 
ήμάς. 1)Καθαρώς επιστημονική γλωσσική 
εργασία: σύνταξις λεξικού τής δημοτικής μας γλώσ- 
σης, συγγραφή γραμματικής καί λοιπών υποβοηθη
τικών συγγραμμάτων καθώς καί ιστορίας τού γλωσ
σικού μας ζητήματος, μέ άνάλογον λαογραφικήν έρ
γασίαν πρός συστηματικήν > σπουδήν τής ύποστάσεως 
τής φυλής μας. 2)Καθαρώς κοινωνική Εργα
σία. Έκδοσις ημερησίου πολιτικού φύλλου, καθαρώς 
ιδεολογικού καί πραγματικώς προοδευτικού, το οποίον 
νά θεωρούν καθήκον τιμής νά ύποστηρίξουν οί Απαν- 
ταχοΙ τού πανελληνίου δημοτικισταί καί δι’ύλικής 
συνδρομής καί διά τής πνευματικής τών συνεργασίας 
προσπαθούντες νά καταστήσουν αύτό μοναδικόν εϊς τό 
εΐδός του καί δι’ αυτού διεκπαιδαγωγήσουν τήν κοινω
νίαν μας είς τάς φιλελευθέρους ίδέας καί πρό πάντων 
είς τήν μόρφωσιν σταθερών είλικρινών φρονημάτων 
έπί δλων τών ζητημάτων τής ζωής. Παραλλήλως μέ 
τήν Εφημερίδα πρέπει νά Ικδίδεται καί Ιν έβδομα- 
δ ι α ϊ ο ν λογοτεχνικόν περιοδικόν, τό όποι
ον νά συγκεντρώνη τήν έργασίαν τών ποιητών καί λο
γοτεχνών μας έν γένεη συνάμα δέ καί έν μην ιαΐον 
Επιστημονικόν περ ι ο δικόν, οπου τά ειδικά 
Επιστημονικά στοιχεία τού δημοτικισμού, νά μάς δώ
σουν τήν πρακτικήν Εφαρμογήν τής χρησιμοποιήσεω; 
τής δημοτικής γλώσσης εϊς τήν επιστήμην, δπως λυθή 
Επί τέλους καί τό δυσκολώτερον αύτό σημείον τού γλωσ
σικού μας ζητήματος, συνάμα δέ διευκολυνθή καί ή 
δημιουργία νέας ζώντανής πρωτοτύπου Επιστήμης.

Επίσης είναι άναγκαιοτάτη ή Εκδοσις ειδικού περιο
δικού διά τήν μαθ ητιώσα ν νε ολα ία ν, τελείως 
προσηρμοσμένβυ εις τήν νοοτροπίαν καί τάς ψυχικός 
της Ανάγκας, Αποφεύγοντος δέ τάς Ακρότητας κα* 
ύπερβολάς, δπως καλλίτερον Εξυπηρέτηση τόν σκοπόν 
■του, καί Αμέσως δείξει τήν υπεροχήν τής δημοτικής 
μας γλώσσης καί δημοτικής νοοτροπίας Απέναντι τού 
σημερινού σχολαστικού σχολικού καθεστώτος.

Τέλος είναι Απαραίτητος καί ή Εκδοσις μιάς β ι



ο  Ν ο τ μ ^ ς
β Γ Α Ϊ # Η Χ  Κ Α Θ 8  Χ Η Β Α Τ Ο

‘Ιδιοχτήϊης : Δ .  Π .  Τ Α Γ Κ Ο  Π Ο Τ Α Ο Σ  

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΌδόςΙΙραξιτέλη 29 (επάνω πάτωμα)

Σ ννζρομη χρον ιάτικη  : Δρ. 20.

Β ρίσκετα ι σε δλα τά κιόσκια καί πουλιέται 10 λ?φτά τό 
φύλλο.

  ..........................    Ο ΝΟΥΜΑ

βλιοθήκης ωφελίμων γνώσεων, γραμμένη 
*ϊς άπλήν γλώσσαν, δπως τήν καταλάβουν καί τ ί βλ& 
γώτερον έγγράμματοι, Ιδίως αί κατώτεραι λαϊκα! κα" 
έργατίκαί τάξεις, αί όποια;. έχουν περισσοτέραν άνάγ_ 
κην αΰτής. Εννοείται την σύνταξιν της βιβλιοθήκης 
δπως κα! τών περιοδικών καί τής εφημερίδος θά έπι- 
βλέπη ειδική έπιτροπή, δπως ή δλη εργασία γίνη 
σύμφωνα μέ ώρισμένας γλωσσικάς, Ιπιστημονικάς καί 
φιλοσοφο· κοινωνιολογικάς άρχάς, προς τάς βποίαςθά 
εϊνε καλδν νά προσαρμόζωνται οί συγγραφείς, άποφιύ- 
γοντες χάριν τοΟ κοινοΟ καλού ώρισμένας γλωσσικάς, 
φιλοσοφικάς καί κοινωνιολογικάς ύπερβολάς, αί όποίαι 
τυχόν νά είναι κάλλισται δι’ άπώτερον. μέλλον, σήμε
ρον δμως δ£ν άποτελοΟν Ιπείγουσαν άνάγκην καί μό
νον τροφήν εϊς άνωφελεΐς κριτικάς, σύκοφαντίας καί 
διαδολάς θά δίδουν καί έπομένος θά εμποδίζουν ση- 
μαντικώς το σπουδαίον Ιργον τής άναμορφώσεώς μας· 
Αλλά περί τών λεπτομερειών τής διοργανώσεως κα! 
δράσεως τών δημοτικιστών θά όμιλήσω εϊς πρώτην 
εύκαιρίαν κατ’ εύθεΐαν μαζί των.

Γ. ΣΚΛΗΡΟΣ
  --

Μ Μ Ι Ι Ι Ι «  Μ 1 Μ
{'Η αρχή1 στο προηγούμενο φύλλο)

Γιά νά μήν τυχόν άπορήση τώρα κανείς, γιατί ξε
χωρίζω τά Αιουμνιτσώτικα ονόματα άπδ τά νεοελλη
νικά, ,άφοΰ ή Λιούμνασα βρίσκεται μέσα στην Ελ
λάδα, πρέπει νά ξηγήσω εδώ δτι ό λόγος δέν είναι, 
έπειδής τδ χωριό αύτό είναι βλάχικο, άλλά άλλος. 
Νεοέλληνες δηλ.' όνομάζω κείνους πού ή είναι άπδ 
αίώνες πολλούς μ’ έλληνική συνείδηση κα! κανένα 
σημάδι δέ μάς δίνει τό μέσο νά τούς ξεχωρίσουμε 
ποΟθε άκριβ·ς*προέρχουνται, δν τυχόν ένα μέρος τους 
δεν Ιχει έλληνική καταγωγή, ή έχουν άπό το πάρ
σιμο τής Πόλης κ’ εδώθε έξελληνιστή—ή κα! πρίν 
άκόμη—, δπως πολλοί ’Αρβανίτες, κ’ αίστάνουνται 
κα! σκέφτουνται μονάχα ώς Ρωμιοί, χωρίς νά θυ
μούνται τήν καταγωγή τους, είτε άπό συγγενική φυλή 
είναι είτε άπό όλότελα ξένη κα! είτε άπό μάνα καί 
πατέρα είτε μόνο άπδ τδνα μέρος. Γι αύτό τούς Έ-

βραιους λ, χ. άκόμη κα! τής παλιάς Ελλάδας, άν κα!
μένουν άπό Εκατοντάδες χρόνια  έδωπέρα, δε θά τούς 
λογαρ ιάσω  γ ιά  Ν εοέλληνες, γ ια τ ί έχουν ξεχω ριστά  
έθνικά α ίστήματα,. Ε π ίσ η ς  δε θά λο γαρ ιά σω  τούς
Στρέί'τ, Έσλιν, Αέφνερ, Μπέκ, Σχίμφλε 
κ’ένα σωρό άλλους ξένους νεόφερτους, πού. δεν μπο
ρεί νά ξέχασαν άκόμη τήν πατρίδα τους, ούτε τούς 
λίγους Άρμένηδες κα! τούς πολλούς Τούρκους πού 
βρίσκουνται στό Κράτος *) Είναι πολίτες Έλληνες δλοι 
αυτοί, άλλά δεν είναι Έλληνες δπως τούς ίννοω κα! 
τούς βρίζω εδώ,; δεν έχουν πέρα κα! πέρα καρδιά κα! 
συνείδηση κα! σκέψη έλληνική* δεν έχουν άφομοιωθή 
μέ τούς Ρωμιούς. Μέσα ατούς ’Αρβανίτες πάλι κα! 
ρτούς Βλάχους κα! στούς Σλαυόφωνους τής Μακεδο
νίας πρέπει νά ξεχωρίσουμε κείνους πού έχουν ζυμωθή 
τόσο μέ τούς Έλληνες μαζ! δανείζοντας καί παίρ
νοντας, ώστε νά έχουν τόν ίδιο χαραχτηρα πάνου 
κάτου κα! τά ίδια αίστήματα κα! συγγενικό αίμα κα! 
έχουν κα! κοινή ίστορία, κι αύτο! βέβαια θά λογαρια- 
στοΟν γιά Νεοέλληνες, κα! τούς άλλους, πού μπορεί 
νάχουν τδ ίδιο αίμα ή πολύ συγγενικό, άλλά δέ συν
ταυτίστηκαν άκόμη μέ τούς Ρωμιούς, αδιάφορο γιά 
ποιά αϊτία. Κα! τέτιοι είναι οί Αιουμνιτσώτες, πού 
πρέπει νά φροντίσουν οί άρμόδιοι νά μή γίνουν και 
έχθροί μας, άν δέν έγιναν ώς τώρα. Λοιπόν τά ονό
ματα τους γιά τήν ώρα, ώς σχετικά, είναι χρήοιμ* 
γιά τήν Ιρμηνεία τών νεοελληνικών, άλλά νεοελλη
νικά, σωστά, δέν είναι.**

Όρίστε τώρα ποια άπ”αύτά έχω καταγράψει:

Παι>αν ό μ α τ α .

(Σημ. ‘Επειδή δέν υπάρχουν ?,ατινικά στοιχεία τονισμένα,
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τυπώνουνται δίχως τόνους).

Adam Piio
Batsi Pipka
Bursi Papastoio
Boinuz Purits
Bandul Pressa
Botsko Pirka
Butsolia Pitsipar’
Bagni (νυ) Pentuss
Bîchir Paikul
Beni Patsuka
Bichona Patsiuk

*) ’Εξαιρώ μερικά ονόματα Κρητικών Μουαμετώνων, πού 
μπορούν νά λογαριαστούν νεοελληνικά, · πού μπορούσε νά 
τά είχαν δηλ. καί χριστιανοί Κρητικοί, γ ιατί αύτοί οί Μουα- 
μετάνοι όχι μόνο ομόγλωσσοι είναι, άλλά καί'ομόφυλοι με 
τούς χριστιανούς.

** Γ ιά νά προλάβω κι άλλη ένδεχομένη παρατήρηση 
πάνου στόν ορισμό τών Νεοελλήνων πού έδωκα, πρέπει νά 
σημειώσω άκόμη ότι καί τόν Π ύ λ ιο  Γ ο ύ σ η  xuî κάθε 
άλλον όμοιό του προδότη δέ θά τούς εξαιρέσω άπ’ χή νεο* 
ελληνική οικογένεια, γ ιατί λογαριάζω μόνο τήν κανονική, 
τή normale, κατάστασή τους, δχι τήν παθιασμένη.



Batantzi
Berk*
Baltzis
Deliman
Dedi
Dona
Divi
Ditsi
Desho
Donki
Dufta
Dudi
Dimtso
Ktsa
t,pa
Epolö
Fiya
Fura (o)
F'rts
Gontsi
Gafa (o)
Gaguti
Gotsi
Goxi
Gotsa
Guertsek
Giuptsi
Gaidun
Habo
Hotza
Isso
Ida
Krivizlati
Kuli
Koli
Kalits
Kakaran
Karakuza
Kara
Kafa
Kima
Kuvats
Kuiruk
Karnat
Katseré
Kraka
Kinka
Kios»em
KTtz
K’smét
Kotsan
Kiosse
Kebo
Kuta (o);

Paika
Pitsi
Póna
Potsa
Patla
Piska
Pengo
Polo
Paioló
Partalis
Ressa
Rama
Rota
Renti
Risteolo
Suka (o)
Simít
Skreka
Slona
Siuti
Semertzi
Somi
Satsan
Skender
Sarat
Sega
Suska
Suruvitska
Skroína
Sota
Storlak
Sloti
Sarka
Sipka
Tsiparin
Tzorta
Tsatso
Tzatzo
Tsenka
Tsipelka
Trapoli
Tzoga
Tzuka
Tzutza
Tsupi
Tsebi
Tchap
Tsuli
Tsika
Tsipa
Tsoti
T s o la k
T a b a r a n
T s iv g o

Kritsia Tipo
Kuzo Tako
Dale Tumba
Kola Tota
Mitrits Tamban
Murta Tsoni
Makri Tsonki
Murtza * Tatsko
Mitza Tsipkono
Munki Visha
Montsi Vrukia
Mechí Vanok
Mamko Vanka
Meia Vitska
Miska Vlaiko
Mota Volka
Memez Vreta
Mussí Zaro
Neni Zahor
Natsio Zroklia
Paituts Zloitsi
Peleólo Yatsa

Κάπιος Εχει τό παράνομα Marika, πού, δπως μοΰ- 
παν, εΐταν δνομα τής γιαγιάς του. Χρειάζεται δμως 
καλύτερη εξακρίβωση τό πράμα. "Αλλος Εχει παρά
νομα Martzo, πού είναι κι’ αύτό όνομα γυναίκας 
Μερικοί Εχουν διπλό παράνομα : Buda-Lala (άπ’ τή 
μητέρα κι Απ’ τόν πατέρα, δπως μούταν), Bratka- 
Manió (Απ’ τόν πατέρα κι Απ’ τόν πάππο (?), Smaja 
(o)— Siuga. "Ενας λέγεται καί Kurt καί Luptsí' 
Επειδή τούρκικα Kurt σημαίνει λύκος, τό Luptai εί
ναι μετάφρασή του (βλάχ. 1ιιρ’=λύκος) μέ τήν ύπο- 
κοριστ. κατάληξη—tsi (Πρβλ. καί τά δικά μας Κούρ- 
#ης, Αοδπος καί ΆΙούπης (πού δέν μπορεί νάναι άπό 
Άλύπεος). Στόν κατάλογο τέλος είναι μερικά παρα- 
νόματα πού τά σημείωσα μέ κατάληξη διπλή-α καί-ο 
γιατί τάκουσα καί μέ τίς δυό. Τό ίδιο συμβαίνει καί 
σέ γυναικεία όνέματα, άλλα άπό τήν πρόχειρη έξέ- 
τασκ πού Εκανα, δέν μπόρεσα νά καταλάβω πότε λένε 
μέ—α καί πότε μέ—ο. Ίσως μέ —ο νά σχηματίζουν 
τήν κλητική, δπως γίνεται καί στά Βουργάρικα,

t

Βαφτιοχιχά άντρίκια.

Amo Prosio
Bitsi Petri
Bibo Petko
Bozíno Peío
Butsi Pono
Boza Risti
Duino ‘ Rizo (στήν Όσσιανη)
D im o  ^  S t o io
D io  T a ñ o
D e k o  T a n t r i
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Gono 
G o g o  

G u e to  
G iu sso  

Ilko 
Kuzo 
Lessu 
Lazo 
Mitrí 
Man ti 
Mitsí 
Nani 

Piti

Tavo
T a sso

Traio
T ra ik o

Toti
Tziko
Tutsi
Vlaiko
Votsi
Velko
Vani
Vanko

Βαφτισηκά γυναικεία.

ITávo
Tiávxo
Dusto
Kiro
Kito
Lexandro
Maro
Musso
Mito
Mitro
Mato
Matutsko
Mena
Nano
Nédo
Niño
Pito

Petro
Paño
Pai’
Paio
Pundo
Possó
Stoitsko
Simo
Strum o
Stano
Tsano
Tsanko
Tanko
Teuno
Vido
Zlato

Αύτά βίναι δλα παρανόμαια καί βαφτιστικά,δσα ση
μείωσα. Δέν είναι τά βαφτιστικά (πού δλα τονιζουντα1 
στην παραλήγουσα) άρκετά μουσικά.καί όμορφα, εξόν 
άπό λίγα, τά γυναικεία πρό πάντων;

Είπα στήν άρχή δτι θά περιοριστώ έδώ ατό νά δώσω 
τού; τύπους μόνο τών Αιουμνιτσώτικων αύτών άνομέ- 
των χωρίς νά κυττάξω νά λύσω καί τά ζητήματα πού 
γβννούν. ’Αλλά μπορώ μέ δυο λόγια νά 'πώ τή γενική 
εντύπωση πού δίνουν, ότι δπως ή βλάχικη γλώσσα, 
έτσι καί τά δνόματα μας δείχνουν τό άνακάτωμα καί 
τίς φουρτούνες πούπαθε 6 λαός πού τάχει: Σλαυϊκά, 
Ελληνικά, Τούρκικα, Άρβανίτικα, δλα καμωμένα 
Ινα ζυμάρι μέ τά βλάχικα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό 
παρ’ δτι γίνεται σ’ έμάς. Καί είδικώτερα μπορώ νά 
προσθέσω σύντομα δτι στά παρανόματα πολλά είναι 
τά τουρκικά: Kara, Kuiruk, Semertzi κτλ., δτι ή 
κατάλ.—olö είναι τό τουρκ.—ογλου, δτισέ δλα είναι 
μπόλικα τά σλαυϊκά, καί δνόματα (Risti, Zlato, Zloi-

tsi, V ani,*** Vanko,**** V elk o ,*  P e tk o  κτλ .) κ α ί 
κατάληξες, προπάντων ή κατάλ.— ko, καί δτι, δπως βέ
βαια εϊταν καί φυσικό νά  γίνη, τά  σχετικά μέ τά Ελ
λη ν ικ ά  ¿νάματα  τα υτ ίζα υντα ι προπάντω ν μέ τά  Η π ε ι
ρώτικα καί τά Μακεδονικά δικά μας· πρβλ. Taño, 
Gogo, Kuzo, Manti, Tasso, Tziko κτλ. μέ τά θά* 
νος, Γώγος, ΚοΟζος, Μάνθος, Τάσσος, Ζήκος (καί 
Τζήκας στήν Κοζάνη, Δές Μπούτουρα).

Εξόν τά ονόματα Ιχω σημειωμένες καί λίγες τοπω- 
νύμίες τής Αιούμνιτσας, τούτες ’δώ : Fin-tona —Sa
manta—Vorbi—Vrumlia—Mura—Tsutora—Til
lar isti—Batan— Ropa boili-ifuliana mari.

îjî

Δέν πειράζει, νομίζω, άν προσθέσω έδώ στο τέλος 
ξεσηκωμένα άπό τήν εκκλησία τής άγιας Τριάδάς 
πούναι ατό Λόγγο τών Βοβενών μερικά ονόματα πού 
βρίσκουνται γραμμένα στόν τοίχο μέσα στήν άριστερή 
καμάρα τού ιερού, έπειδής είναι κάμποσα δμοια μέ 
τά Λιουμνιτσώτικα.’Αφίνοντας τά πολύ κοινά, άντιγρά- 
φω τάλλα άπαράλλαχτα δπως βρίσκουνται, γιατί, δπως 
είναι γραμμένα, δέν μπορώ νά ξεχωρίσω ποια είναι 
τά επίθετα καί ποιά τά βαφτιστικά. Είναι τάκόλουθα 
(τά τελευταία γραμμένα μέ μολύβι καί δλα μέσα σέ 
γραφτή κορνίζα): Στοϊάννου ίερέως (Σημ. δική μου : 
Οί παπάδες, βλέπεις,πρώτα βλογάνε τά γένια τους καί 
πρώτο μνημονεύουνε τόν έαυτό τους), Μπόντζε Κων
σταντίνου... Σουλτάνας... Σμαράγδας... Πέϊου... μαρίας 
Μποζήνου... θυμιανής Δημητρίου... Μπελλίνας Δη- 
μητρίου... Τρίπκου... Μπυσέρας... στόϊνας... θεονί- 
τσαςΒελίκας’Αναστασίου... Ζωίτσας.,. Μπήνας...Δού- 
μου... Νεϊκου Τριάψε... φιλιάς... ίωάννου Γάτζιου... 
Ίορδάνας... νέδας... Καραμφυλιάς πανάγια.., μηοίζιά- 
νας... Γάτζης Μήντου Μπόϊας... Βέτας,.. Δότζου... Ζα- 
φυρίτσας... Ζλάτας... Δημητρίου Μά'ινου Μπόϊας θεο- 
νίτζας Χρυσάνθης Μέτζου... Μόρφα;... Παγώνας.. 
Βιδείκου Τιμιάνι... Μασλύνας.. σχαμένκ... Βελίκο,.

*** Πρβλ. Ίβάν.
·**ΐ*\έν πιστεύω νά είναι τό Βάγγος (Βαγγέλης) τό διχό 

μας, άλλά νποκοριστ. τού Vani. Πρβλ. DuC : «Ίβαγκός 

pro Ioannes, dixisse Búlgaros observât Nicetas ία 
Alexio lib. I. num. ó*.

* Εξόν αν είναι άπό Βελισσάριος. όπου αποδίδει τό θ η 
λυκό τύτο Βελίκου ό Μπούτουρα;, Σημειώνοντας όμως ό ιι 
μπορεί *νά είνα ι καί σλαυϊκης προε? εύοεως>. Τόρωσ- 
σικό επίθετο v e lk i i - a ia  oe σημαίνει μεγάλος (E kate
rina velkaia =  ή Μεγάλη Αίκατερίνα) καί χρησιμεύει σέ 
διάφορους τίτλους. "Ισως λοιπόν άπ' ούτό \ά είναι καί 
τόνομα. Πρβλ. καί σ ’ εμάς ; Μεγάλος, Κυρμεγάλος, Μεγα· 
λιώ (Μπούτ. σιλ. 1 !·;, 113). Καί στήν παλιά Σερβία οί 
τοπάρχες κατά τό Sigisrn. Herberstenium (στού DuC.) 
V velik i knesi, id eat Magni Duces appelabantur. Καί 
στή Ρουμανία (κατά τόν Κλ. Ραγχαβή στήν «Πανδώρα») 
ό Καρατζδς διώρισε τόν ποιητή Χριστόπουλο διχαστή «είς 
εν τών δικαστηρίου τών βελίκυδων (άρχόντων)κ. Καί τώρα 

ακόμη υπάρχει ρουμαν. λέξη velit καί σημ. μεγάλος.



σοφίας παρήση σσιμήνα χαγ,δα... στόϊτσε... γιανούση
μήτα... άγόρος... τσήκου... δζάνου... τρίπκα... σταμού-
λε... βήμο γημανδής. . γηράκβ... «·*/»*«— μ«1*“»“*7*>--· 
,ρ ί « » . . . .  χς*ό-... τρΛϊου... (..]λημινα.„ κιρά-
τσο... ΙΤερουσίτσα.................
. . . . κυράτσας... πλοχόρια... μπεγίνας... ταρ-
τίκας (?)*

Κα! σ’άλλο μέρος:
«,.Τζιώνας Γ£α»υ Τρίπκου Κώνας Μαρία;,., Γρού- 

δας... Μάσου... Μάρας,., Ζλαχάν,. Χάσου.,. Ίωβάνας 
Δότζιου... Βήδας... Μήνας... Μήντζε... λιμονιας... Γώ- 
γου.. Ζαφίρη,. Δόστου,.Πρόϊχς.. Ταραπάν.. Τράπκας... 
Νέσιας... σφέτας (Σημ. δική μου: Καί σέ χάπια εικόνα 
μέ χρονολ.1866: «διά συνδρομής τής κυρίας Σφέτας*)., 
ΟλάΒε... Δέσπας... Κριάστας,,. ΙΙέΐκας... Μάτας...

Κι άπ* τό Νεκροταφείο τών Βοδενών; Μαρίκα Βα- 
χαντζή — Δημ. Μάσσας — Τάνης ΙΙέτσου — Γεωργ. 
Δούμτσης, γεννηθείς έν Δεμίρ Ίσσάρ—Ώδε μακράν 
τής παχρίδος Σεβίστης κείται Λάζος Βελγίλνου—

Ιωάννης Τριψιάνης—Θωμάς Χατζή Τάσκου-Λά- 
ζαρο̂ Μ«ίντ« — ~-*χ. ~χΧ-*Φ Η*

ΙΙαύω, γιατί δέν εχω σκοπό νά καταντήσω παπάς 
στδ μνημόνεμα κα! μάλιστα τόσο φτηνός. Μόνο τε
λειώνοντας οέ θέλω νάφήσω τήν ευκαιρία γιά νά 
παρακαλέσω, άν τυχόν βρίσκουνται άναγνώστες τού 
«Νουμά» σέ βλαχόφωνα, άρβανιτόφωνα κα! σλαυό- 
φων'α μέρη ή σέ γειτονικά μ’ αυτά, νά μάς κάνουν 
τή χάρη κα! νά μάς στείλουν σειρές ονομάτων δσο 
μπορούν πλουσιώτερες. Εθνικό έργο είναι νά δουλέ- 
ψρυμε γιά νά φανούμε κείνοι πού είμαστε, δχι γιά 
νά σκεπαζόμαστε κα! νά μασκαρευόμαστε.

18-7-916 1. ΣΙΆΜλΌΠΟΓΛΟΣ
Σημ. Σϊό προηγούμενο φύλλο, ο τήν αρχή χον άρθρου, 

σχίχ. 6 . χό «συντελεσχικό» πρέπει νά διορθωθή οέ «συνχε- 
λεσχικά».

I. Σ.

Δ. Π. Τ Λ Γ Κ θ Π Ο ΙΡ Λ Ο Χ

Π Λ 7 * Τ  Χ Ί Γ Η Ν  7 * Γ 7 * Π Η

Ό Παύλος ξαναπήγε ύστερ’ άπό δυο μέρες στην 
κατοικία του Λεροί. Κοίταξε μάλιστα νά πάει τήν 
ώρα πού θάλειπε, γιατί βαριότανε τή λίμα του. Βρήκε 
τήν ’Αλίκη μοναχή της στο μικρό σαλονάκι μέ τό 
πιάνο.

— Νάν τή συμπαθάτε τή μητέρα. Διορθώνει μέ 
τή μοδίστρα στην τραπεζαρία ένα περσινό της φό
ρεμα ...

— Μή σάς εμποδίζω;
— ’Ά, μπά!.. καθόλου!.. 'Καθίστε!..
Κάθισε σέ μια ,πολτρόνα. Γιά λίγη ώρα μείνανε 

σιωπηλοί. "Υστερ’ άπό λίγο άρχινήσανε τυπικά κι 
αδιάφορα γιά τόν καιρό, γιά τού σπιτιού τ!ς δου- 
λιές, κι άλλα τέτια, κι αμέσως πάλι σιωπή. Καθόν
τουσαν, ό ΙΙαΰλο; σ’ ένα ντιβανάκι, ή ’Αλίκη στο 
σκαμνάκι τού πιάνου, βυθισμένοι κ’ οι δυο σέ σκέ- 
ψες, ποιός ξέρει άν Ίδιες ή άλλιώτικες. Επιτέλους 
ό Παύλος κάτι είπε, έτσι στο βρόντο, γιά νά πει 
κάτι:

— Παίζετε πιάνο;
— Λίγο.
— Σάς αρέσει;
— Πολύ.
Και πάλι σιωπή. Τώρα πρώτη ή ’Αλίκη ρώτησε;
— ’Έχετε ανέκδοτα τραγούδια; ”Α, ξέχασα! Μού- 

πατε πώς έχετε.
— Μερικά... Μά κι ολο γράφω...
— Τί ευτυχής πού εΐσαστε; '. . ; :

4.—
(ής ; Γιατί ;

— Γιατί γράφετε τραγούδια...
— Θά θέλετε νά γράφατε και σείς ;
— Ιίολύ, μά τό ξέρω πώς δέ θάν τά κατάφερνα ...
— Δοκιμάστε... Γιατί δέ δοκιμάζετε;
— ’Ά ν  ε’ίταν άρκετή μόνο ή δοκιμή!;, είπε χα

μογελώντας.
— Χρειάζεται κι άλλο ;
— Μά θαρρώ...
— ”Α, ναί ! Δίκιο έχετε. Χρειάζεται ναχει υποφέ

ρει κανείς... Έ σεΐς ....
— Έγώ λέτε νά μήν ύ,τόφ'ερα :
— Έσεΐς ; και χαμογέλασε. Μά εσείς πέρσι μόλις 

άφίσετε τό σκολειό...
— Κι όμως!.. Και γύρισε άπότομα τήν κουβέντα 

στη μουσική. Τόνε ρώτησε άν τού άρέσει ή μουσική, 
και ποιός μουσικός του εΐτανε περισσότερο αγαπημέ
νος. Τής είπε πό>; τού αρέσει περισσότερο ό Chopin, 
τόν αΐστάνεται, μιλάει πολύ στην ψυχή του, και μά
λιστα μέ τις nocturnes τον. Αυτή δέν έπαιζε Cho
pin. Μόλις τέσσερα χρόνια είναι πού άρχίνησε πιάνο 
μ1 αυτό άρια και που. Πέρσι πού τέλιωσε τά μαθή
ματα, μελέτησε κάπως περισσότερο κα! φέτος τόχει 
απόφαση νά ρηχτεί μέ τά μούτρα. ’Έχει κα! καλή 
δασκάλα, μια καθώς πρέπει κυρία, άπό δώ, ’Αθη
ναία ...

— Δε φαντάζεστε πόσο καλή μά και πόσο άτυχη 
στη ζωή της... Άπό καλό1 σπίτι, μά κακοπαντρεύ
τηκε, ό'άντρας της άφού τής έφαγε δλη τήν προίκα 
της, πέθανε άπό τή* ρέμπελη ζωή του καΤτήν δφισε



σά συλλογίστηκε πώς του εΐταν εύκολο νά τήν άπο- 
φύγει, σώνει̂ τίς μέρες πού*εΐτανε νά κάνει μάθημα 
τής Αλίκης νά μην πήγαινε αύτάς σπίτι νά τρώει ή 
νάτροογε καί νάφευγε αμέσως.

'Έ να  [ίραδάκι χειμωνιάτικο ή ’Αλίκη πρωτοπήγε 
στό γραφείο του. Του είχε πει άπό. τό μεσημέρι πώς 
θά πήγαινε βράδι βράδι νάν τής διαβάσει χάτι τρα
γούδια του. Τή; είχε διαβάσει προ λίγες μέρες, πού 
εΐχε αργήσει τό μεσημέρι ό Λερός νάρθεΐ, στήν τρα
πεζαρία ένα, καί τής άρεσε πολύ. Μάλιστα τού τοχε 
πει καί ξαναπει τόσες φορές άπό τότε πώς ξεχωρι
στά ή πρώτη στροφή του τραγουδιού τήν είχε κατα
μαγέψει, καί τό βραδακι έκεΐνο πού πρωτομπήκε στό 
γραφείο του, δέν πήγε ξαφνικά, μά τόν είχε ειδο
ποιήσει άπό τό μεσημέρι μπροστά ατούς γονιούς της 
καί τήν περίμενε.

Κάθισε σ’ ενα μακρύ ντιβάνι, ό Παύλος πήρε θέση 
μπρος στό άγαπημένο του τραπέζι, άνοιξε ένα συρ
τάρι, έβγαλε ένα χαρτί, τό ξεδίπλωσε κι αρχίνησε νάν 
τής τό άπαγγέλνει.
' 'Η ’Αλίκη] τόν άκουγε προσεχτικά. Λέξη δέν τής 
ξέφευγε. 'Έδειχνε πώς τά αΐστανότανε βαθιά όσα ά- 
κουγι. Καί μιά στιγμή πού δ Παύλος σήκωσε τά 
μάτια του άπό τό {χερόγραφο και τάρρηξε πάνου τηςι 
νόμισε πώς άντίκρυζε τήν ίδια τή Μούσα. ’Έτσι Ο
πιο; εΐτανε άκκουμπισμένη στό μαξιλαράκι τό γω
νιακό τού ντίβαν ιού, μέ τό δλόξανθο κεφαλάκι γυρ 
μένο λίγο δεξιά καί στηριγμένο στό κρινοδάχτυλο 
χέρι, μέ τά γαλανά της μάτια πού ταξιδεύανε σέ χώ
ρες απόκοσμες, καί μέ τό λίγο φως πού θαμποφώ- 
τιζε μυστηριακά δλη αυτή τή θεία σιλουέτα, έτσι-, 
σ’ αυτή τή στάση πού εΐτανε ή ’Αλίκη, φάνταζε πε
ρισσότερο σά ζωγραφιά παρά σάν πραγματικότητα. 
Ό Παύλος καταμαγεύτηκε. Άφισε το διάβασμα καί 
τήν κοίταξε. Λίγο λίγο άφαιρέθηκε κι αυτός. Σέ ’χώ
ρες κι αυτός άπόκοσμες ταξίδευε, κόσμους έπλαθε̂  
υνειροδερνότανε στά ξύπνια του. Καί μόνο ξύπνησε 
σάν ή φωνή τής ’Αλίκης, πού είχε πάρει κι αυτή τόνο 
μυστηριώδικο, τού κελάδησε:

— Γιατί δέν άπαγγέλνετε πιά; Κι άπαγνέλνετβ 
τόσο όμορφα'!...

Ό Παύλο; απάγγειλε άκόμα ένα ποίημα. Τής ά
ρεσε κι'αύτό. Σηκώθηκε νά φύγει. Τούσφιζε γκαρ- 
διακά τό χέρι.

— Σάς ευχαριστώ. Τις στιγμές πού πέρασα δώ, 
στήνποιητικη φωλιά σας,'ποτέ δέ θάν τΐςξεχάσω! τού 
ειπε.

Ό Παύλος περιορίστηκε σ’ ένα ξερό ευχαριστώ 
’Ήθελε πολλά νά πεΤ, μά πού ; "Η γλώσσα του δέ
θηκε πάλι, καθώς πάντα. Πώς νά νικήσει μιά τέτια 
συγκίνηση!

Άμα έφυγε ή Αλίκη, πήγε καί κάθισε στό ντιβάνι, 
στή θέση πού καθότανε αυτή προτύτερα. Τή συλλο
γιζότανε. Τής έλεγε χίλια δυό λόγια πού κι αυτός 
καλά καλά δέν ήξερε πώς καί γιατί Λύρχόντουσαν

έτσι ξαφνικά στά χείλια του. Κι απλώνοντας τό χέρι 
του τό ζερβί πάνου στό ντιβάνι, έτσι άφαιρεμένος
καθώς εΐτανε, έ'πιασε κάτι χαρτάκια.

— Μ πά! Δικά της είναι. . .  Θάν τής πέσανε άπό 
τήν τσέπη τής ποδιάς της! συλλογίστηκε καί τόίφερε 
κοντά στά {μάτια του. * Εΐντουσαν ζγράμματα. Δυό 
γράμματα τής Αλίκης, τό σωστότερο, δυό σκέδια γιά 
γράμματα. Τά διάβασε. Τόνα είχε πάνου πάνου μερο- 
μηνία περασμένη, εφτά μερών, κ’έλεγε: «Πιστεύεις 
πώς παλεύω μέ τόν εαυτό μου καί προσπαθώ νά πνί
ξω τήν αγάπη μου. Δέν είναι άλήθεια. Δέν άγαπώ πιά 
κανένα, κανένα. Κάποτε είμαι ευχαριστημένη γιά τήν 
άδιαφορία μου. Κάποτε δμως ποθώ νάγαπήσω, νά 
αίστανθώ τήν άνέκφραστη εκείνη ευτυχία καί πάλι. 
Άν ή άγάπη ξανάρθει σ’ εμένα, θά τήν |άφίσω έλεύ
τερη, χωρίς δεσμά, χωρίς έμπόδιο. Γιατί νά ταράξιο 
μάταια τό δρόμο της; Μά θά ξανάρθει;. ..·> Τό άλλο 
έγραφε: «Τή'ζωή,δέν τή φαντάζομαι άτέλιωτη. ’Όχι. 
Σέ δ λα, σέ δλα, άπό τά παιδικά μου άκόμη χρόνια τό 
βλέπω τό τέλος καθαρά. ‘Έτσι τό βλέπω καί στήν 
αγάπη σου. Μή λυπάσαι δμως. Ή αιωνιότητα δέ βρί
σκεται στή διάρκεια, βρίσκεται στήν ένταση, στή δύ
ναμη. 'Ωραίο τό τραγούδι σου. Μά ή πρώτη στροφή 
θά μείνει ή χωριστά άγαπημένη μου. Αυτή γιά μένα 
είναι κάτι τέλειο. ’Αλήθεια».

—- Κάπιον αγαπάει λοιπόν ή’Αλίκη,Κ’έχει κι αλλη
λογραφία μαζί του. Κρίμα! Καί λυπήθηκα πολύ. 
Ούτε αύτός καλά καλά δέν τόξερε γιατί λυπήθηκε.

δ
*Τά γράμματα αυτά δέν έπρεπε νάν τά κρατήσει, 

τόβλεπε, καθώς ούτε καί νάν τά διαβάσει. Μά μιά 
κ’ έγινε τό πρώτο 'άπρεπο, εΐχε χρέος νά γλυτώσει 
μιά ώρ’ αρχύτερα άπό τό δεύτερο και νά γυρίσει τά 
γράμματα. Γιά τούτο τήν άλλη μέρα πήγε λίγο νω
ρίτερα στήν τραπεζαρία γιά τό φαή, καί μόλις ξεμο
νάχιασε μιά στιγμή τήν ’Αλίκη, τής είπε:

Κάτι χαρτιά σάς πέσανε χτες βράδι στό ντιβάνι 
τού γραφείου μου...

— Δικά μου; ρώτηΐίε αδιάφορα.
— Ναι καί πάρτε τα!
Καί τής τάδωσε. Ή ’Αλίκη τάπίθωσε πάνου σ’έ'να 

τραπεζάκι, φι εΐτανε στή γωνιά, δίχως νά δείξει τήν 
παραμικρότερη ταραχή.

— Λέντά διάβασα! τή βεβαίωσε.
*— Κι άν τά διαβάζατε;... τονέ ρώτησε χαμογελών

τας. Σπουδαία πράματα, βλέπετε!
'Ό Παύλος πήγαινε νάν τά χάσει. Ξετσίπωτο κο

ρίτσι δέ φαινότανε. ,Τό έναντίο. Κι ομως νά μην τό 
νοιάζει α διάβαζε τά γράμματά της τά ερωτικά! Τί 
ανάποδα πράματα el ν’ αυτά; Ή ’Αλίκη έδειξε πώς 
δέν είχε διάθεση νά ξακολουθήσει τήν κουβέντα πά
νου σ’ αύτό τό ζήτημα. Μά κι αυτός δέν εύρισκβ 
λόγο νά τήν’ ξακολουθήσει, μιά καί τή βεβαίωσε πώς 
τά γράμματά της δέν τά διάβασε.



χήρα, στους πέντε̂ δρόμους, μ’ ενα κοριτσάκι, κι ά- | 
ναγκάζεται τώρα νά δίνει μαδήματα πιάνου, μά κι 
άλλα μαθήματα, γιατί έχει πάρει τδ δίπλωμά της
στο ’Αρσάκειο, και ξερει και Γαλλικά καλά, κ’ ετσι δουλεύει μέρα νύχτα γιά νά 'ζήσει αύττ| και το κορι
τσάκι της...

'0 Παύλος τάκου σε αυτά μέ σιγκίνηση. Ή αφή
γηση τής κόρης έγινε μέ τόση συμπόνια! Εύγενικιά 
κοπέλλα, συλλογίστηκε. Κ’ έφυγε κάπως ξελαφρωμέ
νος. Νά, που στο ϊδιο σπίτι κάθεται κ’ ένας άθρω- 
πος που θά μπορεί νά μιλάει μαζί του !

"Υστερ’ άπδ μέρες αρκετές, ένα δειλινό που είπανε 
λίγο κακόκεφος καί τδ πέρασε ξαπλωμένος στδ κρε
βάτι του, ακούσε άπδ τήν κατοικία του Λερού νά 
ξεβγαίνουν'κάτι απαλοί τόνοι μουσικής. Πρόσεξε. Εϊ- 
τανε μια nocturne του Cliopiii, γνώριμη του. Συγκι- 
νήθηκε. Τδ καημένο τδ κορίτσι, συλλογίστηκε, παίζει 
γιά νά μ’ ευχαριστήσει.

Τήν άλλη μέρα, γυρίζοντας τδ μεσημέρι σπίτι, ειδε 
τήν ’Αλίκη στδ παράθυρο.

----- Σάς ευχαριστώ! τής ειπε.
— Γιατί μ’ ευχαριστείτε ; τονέ ρώτησε χαμογε

λώντας.
— Παίξατε Chopin χτές.
— ’Ώ, μ1 ακούσατε;.. Φαντάζουμαι τά γέλια σας!.. 

Τονέ γυμνάζουμε αρκετές μέρες τώρα, μα εΐναι, τρο
μαχτικά δύσκολος...

— 'Ωςτόσο παίξατε τόσο καλά !..
—- Μπά ! Λέ βαριέστε !.. ’Ακόμα... ακόμα...
Ό ΙΙαϋλος αυτό «τό ακόμα... ακόμα; τδ |χτί- 

μησε πολύ. Έτσι δπως εΐτανε, ειλικρινής κ’ ευκολό
πιστος, δέν ήθελε καί πολλά νά ενθουσιαστεί. Τους 
άθρώπους τους έκρινε σύφωνα μέ τή δική του τήν 
ψυχή καί δυσκολευότανε πολύ νάν τό πιστέψει πώς 
ένας άθριύπος άλλα μπορούσε νά σκέφτεται κι άλλα 
νά λέει "Ετσι καί τά λόγια τής ’Αλίκης τά πήρε στα 
σοβαρά καί καταχάρηκε πού τήν έβλεπε στολι
σμένη μέ τήν άρετή τής μετριοφροσύνης. 'Η Ά̂ .ίκη 
είπαν ή κυριώτερη αφορμή πού δέχτηκε πρόθυμα 
τήν πρόταση που τούκαμε μιμ μέρα ό Λερός νά τρώει 
μαζί τους τό μεσημέρι, πληρώνοντας υ,τι θά ξόδιαζε 
στο ξενοδοχείο γιά φαή, ακόμα καί λιγότερα.

—- Ξέρεις, τού εΐπε, στδ σπίτι μας̂ ρώμε καθαρά 
καί χωροφυλακίστικα... Τίποτα δέ μας λείπει !..

Θά μπορούσε έτσι νά κάθεται πιά δλο το πρωί 
σπίτι του καί νά εργάζεται. Καμιά φορά κι δλο τδ 
δειλινό, σά θάχε κέφι, θάτρωγε καί μέσα σέ οικογέ
νεια, σπιτίσιο φαή, θά κουβέντιαζε συχνότερα καί μέ 
τήν ’Αλίκη. "Ολα λοιπόν πηγαίνανε καλά καί βλο- 
γούσε τήν ώρα πού ήρθε ό Αέριός καί κάθισε πλάι 
του κ’ έτσι τούδωσε δ,τι τοΰλειπε, τήν οικογενειακή 
ζωή, δίχως τις ευθύνες καί τά βάσανα τής οικογέ
νειας. ΤΙ ζωή του καί ‘ή εργασία του τώρα τελευ
ταία κυλούσαν ήσυχα καί θελχτικά σάν ονειρεμένο 
ρυάκι.

'Όταν ένα μεσημέρι μείνανε λίγο περισσότερο στδ
τρατιε'ζι, γ ια τ ί Γ] κ. ΙΙρ αξιθεα  τούς εΐ/ε φ τε ιά ξε ι και 
γλύκ ισμα  κ ι ό Λερός τούς δηγότανε νό σ τιμ α  χωροφυλ
ακίστικα ανέκδοτα, ό Παύλος άνταμώθηκε καί μέ τή 
δασκάλα τής ’Αλίκης.ΤΙ γυναίκα ειχε ρθεί γιά το μά
θημά της, κι ό Λερός επέμενέ νάν τή φέρει μέσα, στήν 
τραπεζαρία, νά φάει κι αυτή κανένα κομάτι χαλβά 
σπιτίσιο, θάμα θαμάτων, δπως έλεγε, νά πιεϊ καί 
κανένα ποτηράκι διαλεχτή ρετσίνα.

ΤΙ δασκάλα μπήκε κι ό ΙΙαύλος αναταράχτηκε. 
Εΐταν ή Μαριγούλα, ή παιδί,κιά του φίλη, μά πόσο 
αλλαγμένη, αγνώριστη! Έ  ομορφιά της είχε φύγει, 
μιά χλωμάδα ειχεν απλωθεί στο πρόσωπό της, τά 
στήθεια της είχαν κρεμάσει, δυο δόντια μπροστινά 
τής λείπανε, καί γενικά τ" δλο της έδειχνε γυναίκα 
κακοζωισμένη. Τρόμαξε νάν τή γνωρίσει. Μόνο σά 
χαμογέλασε μπαίνοντας μέσα στήν τραπεζαρία, άπδ 
κάτι λακκάκια πούκανε στά μάγουλά της, καί που τά 
θυμότανε άπό παιδί, τή γνώρισε...

— Μπρέ, αυτή ’ναι! συλλογίστηκε. ΙΊόσυ χάλασε!...
όΗ ’Αλίκη έτρεξε σιμά της καί τή φίλησε. Ό Λε

ρός, διαχυτικός καθώς πάντα, τής πρόσφερε καρέκλα:
— Κάτσε νά γευτείς 'τό χαλβά μας, τό χαλβά τής 

ΓΙραξιθέας!... Δέ θά ξανάφαγες τέτιο πράμα στη 
ζωή σου!...

Τής συστήσανε τόν ΙΙαύλο. .
— Ό κ. Παύλος Κατραμάς!...
Ξαφνιάστηκε τώρα κι αυτή.
— Κατραμάς, είπατε; Μά θαρρώ.,.
— Τί θαρρείς καί ξεθαρρείς; είπε ό ΙΙαύλος, κρύ

βοντας σέ γέλια τή συγκίνησή του. Είμαι δ Παύλος, 
δ παιδικός σου φίλος... Τόσο άλλαξα;

— Μεγαλώσατε!...
— Αϊ, μά βέβαια! άντίσκοψε ό Λερός.Τα ζωντανά 

μεγαλώνουν... Οί πέτρες μοναχά...
Καί κάγχασε μέ τύ χωρατό του. ΤΙ ’Αλίκη ζήτησε 

παρντόν κι άποτραβήχτηκε μέ τή δασκάλα της στο 
σαλονάκι.'Ό Παύλος σηκώθηκε νά φύγει. Ίσαμε τύ 
βράδι δλο τή Μαριγούλα συλλογιζότανε. ΙΙόσο άλ- 
λαξέ! ’Όχι μοναχά στή μορφή μά καί στο χαραχτήρα. 
Σοβαρεύτηκε. Τά χρόνια μά καί οί δυστυχίες τής 
αλλάξανε τύ χαραχτήρα. Κι αυτός, δ ίδιος τάχα νάχε 
μείνει;

Τό συλλογίστηκε κι αυτό μά δέ ζήτησε καί νάν τύ 
ξεδιαλύνει. Τά παιδιάτικά του χρόνια, πού ζωντανέ
ψανε μέ τή Μαριγούλα έτσι ξαφνικά, ήρθανε, λές,γιά 
νάν τού ταράξουν τήν ηρεμία του. Τάστρωσε δλα κά- 
του. Τά κοίταξε καί τά ξανακοίταξε άπ’ όλες τις με
ριές. Καί μιά λύπη βαθιά απλώθηκε στήν ψυχή του 
μιά βαρυθυμιά πού δέν ήξερε πώς νάν τή δικιολογή- 
σει. Τάποφάσισε νά μήν ξαναδει τή Μαριγούλα. Τό 
βρυκολάκιασμα αυτό τής παιδιάστικής του ηλικίας 
-τόν Ενοχλούσε καί τόν τρόμαζε. Καί ξαλάφρωσε μόνο
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λοί’ς, κάπια συγκίνηση αόριστη, κάπιο αΐστημα πουΜ είνανε λοΐπον ΐσαμ ’ αύτοΰ. Το μεσημέρι 0 Λε
ρός στό τραπέζι άρχίνησε νάν τονε σταυρώνει πώς 
καιρός του εΐτανε πιά νά παντρευτεί Ή ’Αλίκη άλα- 
φροκοκκίνησε. Ό Παύλος γελώντας τονέ βεβαίωσε 
πώς δέν έννοεΐ νά παντρευτεί ποτέ, όχι γιά κανένα 
άλλο λόγο, παρά γιατί δέ θέλει νάχει αγαπημένα πρό
σωπα, γυναίκα και παιδιά, πού νά τρέμει νά μήν τού 
πάθουν τίποτα.

— "Οσο μπορεί ό άθρωπος πρέπει νά στενεύει 
τον κύκλο τών άγατημένων του!...

— Κουροφέξαλα ειν’ αυτά! παρατήρησε δ Λερός· 
"Αν όλοι σκεφτουνταν έτσι, θά ρημάζε δ κασμος!..

— Ποτέ μου, είπε δ Παύλος, δέ φιλοδόξησα νά 
κρατήσω εγώ τόν κόσμο στή ζωή... Εΐναι τόσοι άλ
λοι πού τήν παίρνουν πάνου του; αυτή τήν επι
χείρηση!...

Γυρίσανε σ’ άλλα ζητήματα τήν κουβέντα. Σάν 
έφευγε, ή ’Αλίκη τούπε σιγανά:

— ΙΙότε νάρθώ νά μοΰ ξαναδιαβάσετε πάλι ποιή- 
ματά σας;

— "Οτα θέλετε, μά δέν έχω άλλα...
—- Λεν πειράζει! Μοΰ διαβάζετε τά ίδια τά χτε- 

σινά... Μού αρέσανε τόσο πολύ! Νάρθώ απόψε;
~ *Α δέ βαριέστε!...
'Ο Παύλος τάκουσε μ’ ευχαρίστηση αύτό. Έτσι, 

έλπιζε, θά μάθαινε επιτέλους καί γιά ποιόνε γραφτή
κανε τά γράμματα. Βγήκε όξω. Τράβηξε ίσα στον 
μπαρμπέρη. ’Έσαξε τά μαλλιά του. Μυρώθηκε. ’Αγό
ρασε καί μάτσα μενεξέδες. Γυρίζοντας νωρίς νωρίς 
σπίτι τούς σκόρπισε πάνου στό γραφείο του, σέ βα- 
ζάκια κι όπου αλλού. Καί τήν καρτερούσε μ’ ανυπο
μονησία. ΓΙρώτη φορά ένιωθε τέτια ανυπομονησία 
καί τέτια ταραχή, σά νά εΐτανε νά τήν πρωτοδεΐ. 
Περίεργο! Τόβρισκε περίεργο κι αυτός. Βράδι βράδι 
ήρθε κ’ ή ’Αλίκη, όχι όπως χτες δπως δπως, μέ τά 
ρούχα τού σπιτιού. Εΐτανε συγυρισμένη μέ κάπια κο
κεταρία. Τό παρετήρησε κι αύτός.

— Μά πώς έτσι απόψε; συλλογίστηκε.
Έ  ’Αλίκη δέν κάθισε αμέσως απόψε στό ντιβάνι, 

στή χτεσινή της θέση. Γύριζε καί ξέταζε τήν κάμαρα. 
Τά θάμαζε όλα. Τις εικόνες, τ’ άγαλματάκια, τά λου
λούδια. Πήρε καί δυό τρεις μενεξέδες άπό τό γραφείο 
του και τούς κάρφωσε μέ καρφίτσα στό φόρεμά της, 
σιμά στήν καρδιά.

— Σάς λεηλατώ τά λουλούδια σας! είπε χαμογε
λώντας.

— Δικά σας όλα! τής άποκρίθηκε.
Τή ρώτησε,ά θέλει νάν τής διαβάσει τραγούδια του.
— "Οπως θέλετε! τού άποκρίθηκε. Μά δέν κου

βεντιάζομε καί λίγο;
— Κουβεντιάζουμε!
Καί κάθισε στο ντιβάνι σιμά, σιμά του. Δίχως 

νάν τό καταλαβαίνει *κι αύτός πώς, τής έπιασε 
το χέρι. Δέν άντιστάθηκε. Της τό κράτησε κάμ
ποση ώρα. Κάτι τούς κρατούσε και τούς δυό άλα-

ΐσως καλά καλά άκόμα καί νά μήν είχε γεννηθεί.
— Θά μοΰ πεις κάτι; τή ρώτησε, πρώτη φορά μι

λώντας της σ’ ενικό.
— "Ο,τι θέλεις! τού άποκρίθηκε.
— Μά θά μοΰ τό.πεΐς;
— Ρώτα με καί θά σου τό πώ!
— Γιά ποιόν ταχείς γραμένα κείνα τά γράμματα;
— ΓΙοιά γράμματα;
— Νά, κείνα πού ξέχασες χτές έδώ, πάνου στό ντι- 

βάνι...
— Δέν τά ξεχασα!
— Δέν τά ξέχασες; Άλλο πάλι αύτό!!...
-- Ταφισα επίτηδες γιά νάν τά διαβάσεις! τούπε 

θαρρετά.
—- Μά σου τδπα, δέν τά διάβασα!...
— Καί θαρρείς πώς σέ πίστεψα άμα μού τόπε;;
— Καλά, άς είναι, πές πώς τά διάβασα... Μά γιά 

ποιόν τάχεις γραμμένα;
— Γιά ποιόν; Άν τό βρεις...
— Πού νά ξέρω!...
— ΙΙοΰ νά ξέρεις; τότε κρίμα σου !
Καί τράβηξε τό χέρι της. Ό Παύλος δέν μπορούσε 

νά νΐίόσει αύτά τά σιβυλλικά της λόγια. Τήν παρε- 
κάλεσε νάν τού μιλήσει ξάστερα. Τής τό μολόγησε πώς 
τά γράμματα τά διάβασε καί πώς λυπήθηκε.

— Λυπήθηκες; τονέ ρώτησε γελαστή. Καί γιατί;
Ό Παύλος τής ξανάπιασε τό χέρι.
— Νά, γιατί δέ θέλω νάγαπάς άλλονε...
— Μά τό εΐδες, τού είπε, πώς τό γράφω ρητά πώς 

δέν αγαπώ κανένα ... ’Αγάπησα άλλοτε, σάν πήγαινα 
άκόμα σκολειό, μα τώρα ... *

— Μά καί τώρα κάπιον αγαπάς άφού [τού γράφεις 
τέτια γράμματα ...

— Μά τά γράμματ’ αύτά τά γράφω γιά σένα!.. . 
Τδμαθες καί σύχασε πιά;...

Καί τού μολόγησε πώ; έτσι γιά νά διασκεδάζει τήν 
πλήξη της, τονέ φαντάζεται πώς τήν άγαπάει καί 
πώς αύτή τού άντισίέκεται, καί πώς τού γράφει συ
χνά τέτια γράμματα, δυό τρία τή βδομάδα, άπό και
ρό, μά δέν τού τά στέλνει, τά ξεσκίζει, καί δέν ξέρει 
κι αύτήφϊώ; τής ήρθε χτές, ίσως εΐτανε καί τραβηγ
μένη άπό τά ποιήματα πού τής διάβαζε, νάν τάφίσει 
τά γράμματ’αύτά πάνου στο ντιβάνι, Επίτηδες, γιά 
νάν τά δει.
• Καί τού ταλεγε αύτά μΐ έναν τρόπο φυσικό, ξάθαρ- 
ρα, μέ μιά τέτια ειλικρίνεια, πού ό Παύλος τραβηγ
μένος άπό τά λόγια της, μεθησμένος, όνειροπαρμένος 
έφερε τό χέρι πού κρατούσε ίσαμε τά χείλια του καί 
τό φίλησε ευλαβητικά.

Κεΐνο τό βράδι ένιωσε νά χτίζεται μέσα του ένας 
κόσμος καινούριος.

(’Ακολουθεί)
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ΡΩΜΟΥ ΦΙΛΥΡΑ : ' 0  &εατρίνος τή ς ζα ή ς .  Αύτοψυ-
χυγϋαφία χοΰ ποιητή χαλογεομένη ποό τή βιαβάοαμ« μέ 
μπγάΛιι εύχαιο£στΐ|Γΐη. Midi licpligojoY, του Ιύιόχεοη, α τ ό  ξώ
φυλλο, μάς κατασυγκίνησε. Ό  Φιλύρας ομολογεί πώς ό 
«Νουμάς» «μ* έβγαλε στο φώς κ'αίστάνετια, λέει, σέβας κι 
αγάπη γ ι’ αύεό». Παράξενα πράματα, στ’ άλήθια, για τον 
καιρό μας του?.άχιστο. ‘Απόδειξη τρανή πώς ό Φιλύρας δέ 
θά  πάει μπροστά κοινωνικώς. ’’Λς είναι. Αΰ:ά είναι τα ίδι- 
αίιερα τού « Νυυμά». Άπό τό «Θεατρίνο τής ζωής» ξεση
κώνουμε δώ ενα κομμάτι πού μάς έκαμε ξεχωριστή έγτύ· 
κωση: «Φασουλής λοιπόν έπήρε τούς δρόμους κ’ έκινούσε 
τό κεφάλι σά Φασουλής· καί έκινεϊτο καί περιστρέφονταν 
ή φούντα τού φεσιού tool “Λ, τούς άθλιους I Γ ιατί να 
τούς δίνω σημασία ; Καλύτερα νά παίζω τό ΦασουλήΙ Κα
λό ερα νά στρι ογυρίζη ή φούντα μον, σαν αστεία φοβέρα 
πού δέν τήν πιστεύουν, κκλύτερα να γελώ καί νά γελιέμαι, 
νά γλεντώ καί νά γλεντούν μαζί μου. Ή  ζωή ενα αδιάκοπο 
γλέντι καί ένώ νά βραχνιάζουν οί σύντροφοί μου άπ’τό τρα
γούδι νά σπάζαυν τά ποτήρια καί νά τά κάνουν θάλασσα, 
εγώ ν' ανεβαίνω επάνω στό τραπέζι καί νά κινώ τή φούντα 
μου I ΜεΙίύσι ! Νά ξεχιόρίζω τρελλός ; νΟχι ! Νέος I Κ αί 
όσοι γέροι μάς κάνουν παρέα, ας μάς άδειάσουν τή γωτιά! 
Είμαστε νέοί ! Καί σάς χαρίζουμε τή σοβαρότητα 1 Χαλάλι 
σας !>

— "Ενα ώροϊο βιβλίο για αλόγα καί καβαλλάρηδες τύπωσε 
τελευταία ή *Άγκυρα. Είναι τού ταγματάρχου κ, Γαλάτη 
καί περιγράφει τήν Σχολήν του Σωμύρ, καί τό τέλειον εκ
παιδευτικό σύστημα, ποΰ εφαρμόζει' εκεί. Ωραίες εικόνες 
στολίζουν τό χρήσιμον ατον αύτό βιβλίο.

τις έκδώσει σέ λίγο σ'ενον τόμο. ’ Αν κρίνουμε από τή ση
μερινή επιτυχημένη μετάφραση, τό \έο βιβλίο τού κ. Ση- 
μηριώτη θάναι ενα πολύ καλό βιβλίο.

f t f t P I S  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Ο

κ. Σ η. Μ. Στεΐλ’ το κι άν είναι καλό θά δημοσιευτεί-

Ο , τ ι  Ο ε λ η τ κ

— Τό ποίημα τού Moréas πού δημοσιεύουμε σέ άλλη 
σελίδα είναι από τις νέες μετάφρασες τοϋποιητήΓ. Σηαηρι- 
ώτη, ού μαζι μέ τ ’ * “Ανθη τού κακού» τού Μπωντυιλαίρ. θάν ί

Γραμμή Πειραιώς -  Αλεξάνδρειάς
Μόλις έκ τών αγγλικών ναυπηγείων παραληφθέν θαλα

μηγόν «ΣΥΡΙΑ» ταχύτητος 15 μ ιλλίω ν, άμυθήτου πολυτε
λείας καί άνέσεως αναχωρεί έκ ΙΙειραιώς (παραλία Τρούμ- 
πας) έκαοτόν ΣΑΒΒΑΤΟΝ ώρα 3 μ. μ. κατ’ εύθεϊαν δΓ 
’Αλεξάνδρειαν.
Γραμμή ΙΙειραιώς-Θεσσα/.ονίκης-Καβάλλας

Γραμιιή Πειραιώς-Κυκλάδων 
Τό μέ διπλούς έλικας καί μηχανάς άφθαστου ταχύτητος, 

πολυτελείας *καί άνέσεως θαλαμηγόν άτμόπλοιον «ΙίΣΠΕ- 
ΡΙΑ» αναχωρεί έκ Πειραιώς (Παραλία Τρούμπας)

Έκαστην ΤΒΓΑΡΤΙΙΝ, ωραν 10.30’ μ. μ. διά Σύρον 
■Άνδρον, Κόρθιον καί Τήνον.

Έκάστην ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, ώραν 8ην μ. μ. κατ' ευθεία 
δια Θεσσαλονίκην—Καββάλλαν.

Διά περαιτέρω πληροφορίας άπευΟυντέον :
Έ ν Ά ά η να ΐί. Γραφεία Γεν. Διευθϋνσεως, οδός Άπκλλού 

άριθ. 1 καί εις τά πρακτορεία ταξειδίων κ. κ. Θωμά 
Κούκ καί \ίοϋ, Αδελφών Γκιόλααν καί Σ. Σωτιάδου 
(ΙΙλατεΐα Συντάγματος) καί Ίωάν Ρέντα (παρά τον ηλεκ
τρικόν σταθμόν Όμονοίας).

Έ ν Πειραιεΐ. Γεν, ΓΙρακιορεΐον, ό5ός Φίλωνο:·, 44, (δπι- 
· σΟεν αγίας Τριάδας).

'Εν Ά λεξανίρε ία  Μ. II. Σαλβάγον όδός Άντωνιάδου.

(Έκ τού Πρακτορείου)

ΕΒΝΙΚΗ ΙΤΜΜΊΊ ΙΗί HUM!
l'ivcxôî Λ Ε Ω Ν ΙΔ Α Σ  Α. Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Κ Ο Σ

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

Ιό τ ι ιν ν π λ ο υ ν  θ α λ α μ η γ ό ν  ύ π ε ο ο κ ε ά ν ε ιο ν

‘Π Α Τ Ρ  1.Σ„
θέλει άναχώρήσει έκ Πειραιώς κατ’ εύθεϊαν διά νέαν Ύόρκην τήν 21>ην Αύγούσ ου 

Επίσης ro θαλαμιμ/όν ύπερωκεάνειον

J J Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α , ,
θέλει αναχωρήσει εκ ΙΙειραιώς (μεοφ Καλαμών-Πατρών) κατ’ ευθείαν διά Νέαν 'Υόρκην ιήν 3 ήν Σεπτεμβρίου 

Α τ’ έπιθάτ«»·'’ ,  ε ί ι ί ι τ ή ρ ια  « u t π ερ α ιτέρ ω  π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς  ά π ε ν ό ν ν τ έ ο ν ί

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ : Ιΐρακτοοεϊον ΈΟν. Άτμοπλοία; όοος Ά π ε λ λ ο υ Ι .  ΆριΟ. τηλ. 320.

EN IIRIPAIEI : Γενικόν Πρακτορεϊον Έ9ν. Άτμοπλοΐα,ς τής Έ λλάοος, όίός Φί/ωνος ¿ρ, 14 (οπιοίίεν Ά γ

Τριάοσς). Ά ρ . τηλ. 127.

Οί Οέλο/τες να χ ϊραλΐ7ω ϊΐ Οίιεις ανάγκη να οηλώτοτι έγ/.«ίοαΐς εις τα Κεντρικά ΓΙρακτοοεί* τήςΊίτα ιρίας καί εί 
τούς κατά τόπου£ άνεγνωριτμενους αντιπροσώπους.

Ύποττηβίζοντις τά Ε λληνικά  ατμόπλοια, όποίτηρΐζετε την Σ η α ι ι ία ν  άας* μεγαλύνετε τήν Π ατρ ίδα ι ία ς .


