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Γ  ★  ΤΙ ΓΜΦΟΤΚ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ★  ^  

ΕΡΓΑΤΗ!
(Ποίημα Κωοταντίνου Χατζοποΰλου).

Ξύπνα μονάχα απ' τ άποκοίμιομά οον, 
μη οκύβεις, λεημοούνη μη ζητάς !
Τρίξε τά δόντια, αγρίεψε, άνταριάοον, 
σπάσε όποιο μπρος οον μπόδιομα απαντάς.

Ρίχνε δ,τι κόβει την ορμή οον, χύμα 
οάν ακράτητη Μλασσα πλατειά.
ΚαίΡ άλλο μεγαλείο μπροοτά οον τρίμα 
άς πέση μπ τή γερή οον τή γροδιά.

Αιώνες δεν άπόοταοες να γέρνης, 
οάν το νωθρό το βώδι, οτό ζνγό ;
Νά οον θερίζουν άλλοι ό,τι ον οπέρνεις, 
αργούς νά θρέψης οτάζοντας ίδρώ;

Χύνοντας αίμα ον νά τούς πλονταίνης, 
νά τονς νψώνης οκύβοντας οτή γή ;
Κ ’ έού νά λαχταράς, νά μβ] χορταίνης 
γιά τδ πικρό οον, το ξερό ψωμί;

(Ρ ιζοσπάστης)
* * *

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
(’Από άρθρο του βουλευτή ©εσ/νίκης I. Σίδερη)

...’Έτσι ό Χριοτιανιομός δεν ελνοε τό κοινωνικόν 
ζήτημα. Έπί δύο χιλιάδες χρόνια τώρα κηρνοοεται ή 
αγάπη μεταξύ των άνδρώπω'ν και όμως τό μιοος, ή 
έχθρότης ,ή  κακία επικρατούν. Κ α ι δεν ήτο δυνατόν 
νά ουμδή άλλως. Αέν εϊνε ή ηθική διδαοκαλία πού θά 
λύοη τό οικονομικόν ζήτημα των  πτωχών. ΤΙ οικονο
μική μεταβολή θά ψέρη τήν νέαν ηβικήν. Εις καθε
στώς εμπορικού ανταγωνισμού, εμπορικού δόλον, μα
νίας πλουτισμού, διά τήν αβεβαιότητα τής ανριον, έκ- 
μεταλλεόσεως των άκτημόνων φΐίό τονς Ιδιοκτήτας, 
εϊνε ειρωνεία ή Χριστιανική ηθική.

(Ρ ιζοσπάστης)
* * *

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ

Καθ’ ήν οτιγμήν, εις τήν Ρωοσίαν έπεβλήίλη όλο- 
κληρωτικώς πολίτευμα ίοότητος, άνθρωπιομού και δι
καιοσύνης, εις τήν Γερμανίαν κατελνθη ό Καϊζεριομός 
και διοικούν τά συμβούλια εργατών καί στρατιωτών, 
εις τήν Γαλλίαν ή ηνωμένη εργατική τάξις επιβάλλει 
τήν γνώμην της ν αντιπροσώπευσή εις τό Σννέδριον 
τής Ειρήνης, καί εϊς τήν Αγγλ ίαν τό 5Εργατικόν κόμ
μα αντεπεξέρχεται προς τάς οννηοπιομένας άστικάς 
τάξεις καί θριαμβεύει μετά λ.νοοώδη αγώνα εις τάς 
έκλογάς, διά τήν Ελλάδα εϊνε μικρόν μέν, αλλά μαρή- 
γορον, ότι δεν έξηκολούϋηοεν έμμένονσα εις τό οκότος 
μιάς άονγχωρήτον όπισϋοδρομικότητος, άλλ’ ήρχιοεν 
άτενίζονοα με πεποίθηοιν πρός τήν κοινωνικήν καί 
πολιτειακήν άναγέννηοίν της.

(Νβοσλληνιχή Έπι&εώρησις)

Λ ΙΑ Ν  ΠΡΟΣΕΧΩΣ ;

"ΕΝΩΣΙΣ,,
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Ιδιοκτήτης καί Διευθυντής 
—ΞΞΕΙ Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Ρ Α Π Α Υ Λ Ο Σ  | Ξ -

Γ ραφεία καί Τ υπογραφ ία : ΠλχτεΙα ‘ Ο μονο ί ας

Λ ^ Χ Η Ι Ο Η  
Υ Π Ε Ρ  ΤΟΥ Ε ΘΝΙ Κ ΟΥ  ΣΤΟΛΟΥ

Ή "Ε η τ η κλήποτσι; του Αα/είου του 
Εθνικού στόλου κ α των ’Άοχαιοτητων θα 
γίνη ανυυεοθέτο)ς την Δευτέραν 31 Δεκεμ
βρίου.

Σννολον  κερδών δραχμα ϊ  2 0 0 , 0 0 0  
Μέγα κέρδος δραχμα ϊ  8 0 , 0 0 0

Νεάνιδες ! από (> --- 20 ετών.

Θέλετε νά εισΟε νγειεΐς, νά διατηρήτε τήν ωραιό
τητα τοΓ' σώματός σας, νά έχητε χάριν Παρισινήν ; 
’Αγοράσατε τον ορθο παιδικόν κορσέ

«Juvenil»
εις τον Φαρμακευτικόν Οίκον « A P E T A ie iO fi >, 
'Οδός Σ τα δ ίο υ  4 4 .

Έ κεΐ θά εΰρητε επίσης δλα τά μοντέλα του Λόκ- 
τορος Marquay των Παρισίων εις πλουσίαν συλ
λογήν.

i t w M  τ ρ π π ε ζ π m u m
-------- οΟο------- -

Κ ’ ΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜ ΕΝΩ Ν ΔΡ. 3,0 00,000

Λεωφόρος ΙΙανιπ ισκη ίου 21

Λ .'. Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Τ Ι Κ Ο Ι  Ε Ρ Γ Δ Σ Ι Α Ι
Προεξοφλήσεις, δάνεια καί ανο ικτο ί λογαριασμοί επ ί ένεχύ 
ρφ τίτλω ν. Δάνεια επί ένεχύρφ εμπορευμάτων καί ένεχυρο- 
γράφων Γενικών ’Αποθηκών. Υπηρεσία, έκτελωνισμοά, πα 
ραλαβής καί πωλήσεω : έμτορευιι· των διά λογαριασμ ν τρ ί
τω ν. ’Εκτελεσις εντολών Χοηματισισρ'Οΐ'. Ά νο ίγμ α τα π ι- 
σ τώ σεω νέντί) αλλοδαπή (crédits confirmés). "Έκδοσις δανεί
ων.

Β  · Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α Ι  Ε Ρ Γ Α . Σ Ι  Α .Ι
Μ ελέτη, ϊδρυσ ι; καί όργάνωσις καί ά'λλων Ί ’τα ιρ ιώ ν προς 

εκτελεσιν έργων βιομηχανικών, εμπορικών, μεταλλευτικώ ν, 
συγκο ινω νία ; καί τεχνικών. Στατιστικοί καί οικονομικά! με- 
λέχαι.

ΤΩραι συναλλαγών 8 ,30  μέχρι Ι 2 β 0  μ. μ

■ROYAL
Χημικόν Έργαοτήριον ’Αθηνών ΖΑΧΑΡΙΑ

Ο Δ Ο Σ  ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
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ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΙ ΣίΟΧΑΙΜΟΐ
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ΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΙΑΛΚΙΚΠ
ΙΙολλά από τά μέσα, πού βρήκεν ο άνθρωπος και 

τά χρησιμοποίησε για νά ικανοποίηση ανάλογες ανάγ
κες του, κατάντησαν μέ τον καιρό νά τού γίνουν αλη.· 
θινοί τύραννου νά κυριαρχήσουν τόσο στη ζωή του, 
ώστε νά τά κάμη και ιδανικά του και γύρω σ’ αυτά καί 
στην κατάκτησή τους νά στρέφεται όλη ή ενέργεια 
του. Την τυραννίαν αυτή, φαίνεται πώς σήμερα τή 
νοιώθει, δυνατώτερα ύ άνθρωπος και προσπαθεί νά την 
καταλύση. Γυρεύει κάποια απολύτρωση. Καί γιά τού
το συνέπεια αιτιολογημένη τού μεγάλου πολέμου θά 
είνε νά πέσουν πολλά από τά ιδανικά αυτά καί οτή 
θέση τους νά υψωθούν άλλα, πιο σύμφωνα στην κοι-ι 
νωνική ζωή, καθώς θέλει νά τη διαμορφώση ή νέα λο ι 
γική της, πού i ή.·· :\νη·<ιούρ;ησεν 6 πόλεμος. Φυσικά, ή 
(ΛΛ/.αγί| τούτη θά < ( και στην τέχνη, πιο πολύ σ’ αυ
τή, αφού ή τέχνη είνε ή κω-·ώτερη κι’ αληθινότερη έκ_

. δήλωση τής ζωής μας, μια κ’ είνε τό έξωτερίκευμα τον 
διανοητικού μας κόσμου.

Α ) ΤΟ  ΙΔ Α Ν ΙΚΟ  ΓΟΥ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Σ

' Οτι θά πέσουν πο?λά από τά παλιά ιδανικά, τά, 
οσα άρχισαν νά γίνουνται μάς τό λένε γιά  βέβαιο. 
Από τή βεβαιότητα τούτη μπορούμε νά ελπίζουμε και: 
νά πιστεύουμε, πώς ένα από τά πρώτα Ιδανικά, πού θά 
πέσουν, θά είνε καί τό ιδανικό τού χρήματος, αυτό πού 
αιώνες κυριαρχεί γιά νά τυραννί] τον: άνθροτπο ξεχω-, 
ριστά καί. τήν ανθρωπότητα όλη. Λεν είνε ανάγκη νά 
μακρολογήσουμε στο σημείο τούτο. Φτάνει μονάχα νά 
ειπουμε, πώς ή κυριαρχία τού ιδανικού του παρά ατά-, 
θηκεν αφορμή για τις μεγαλείτερες συφορές καί μήτε, 
υπάρχει άνθρωπος, πού νά μη ξέρη πόσον ή τυρανν/α 
του ήταν' καί είνε σκληρή κι’ ότι στην εποχή μας έφτα
σε σι ή μεγαλεί τευη έντασή της. Καί γιά τούτο βλέ -ί 
πούμε χρόνια καί χρόνια τώρα τόν άνθριυπο νά ταπει-; 
νι όνε τα ι αδιάκοπα στους πόθους του καί στην ενέργεια 
του καί νά ξεχνάη τήν ανώτερη ηθικότητα, πού πρέπει 
νά ρυθμίζη τό φανέρωμα τής ζωής του.

Τό χρήμα, θεός παντοδύναμος γιά τό σημερινό άν
θρωπο καί σκοπός τής ζωής του. Ή  απόκτησή τοώ 
κανονίζει όλη τήν ενέργεια καί δράση του. Ρυθμίζει τι; 
σκέψη του. Γίνε τό ιδανικό του άν όχι τό μόνο, άλλα τό 
πιο αγαπημένο του καί τό πιο γοητευτικό. Ίνχει κυρι
αρχήσει τόσο επάνω στή ζωή του, τήν υλική καί τήν) 
ηθική, ώστε νά μ ή βρίσκουν πιά, θέση σ αιτη πολλοί 
άλλα ιδανικά, πού θά μπορούσαν νά τήν εξευγενίσουν4 
κι’ ακόμη νά τήν κάμουν και πιο σκόπιμη, πού θά πε-j 
ρ ιό ρίζαν κάπως τήν εγωιστική της τάση καί θά τήν\ 
ανάγκαζαν νά βγή έξω από τήν έγωλατρεία γιά να)

ίδή, ότι εξόν από τόν κόσμο τού εγώ υπάρχει κι’ άλλο5 
Ί1 μανία αυτί) γιά  τήν απόκτηση τού χρήματος, ποί| 
κατάντησεν αρρώστια— ή αρρώστια τής εποχής μας 
— άφού ταπεινώνει τήν ιδέα τής ζωής, φυσικά φέρνει!
: αί τό προστύχεμα τής τέχνης. Τό ιδανικό τού χρήμα
τος ή πιό σωστά ή χρηματολατρεία προστυχεύει τήν 
τέχνη. Ήμπορούμε νά τό λέμε αυτό αποφθεγματικά 
καί χωρίς νά τό θαρρούμε υπερβολή.

Συνηθίσαμε νά πιστεύουμε άπόλυτα αληθινή τή 
γνώμη, ότι γιά ν ’ ανθίζουν τά γράμματα κ’ οί τέχνες, 
γιά νά προοδεύουν καί νά φανερώνουν όλη τή δημω 
ουργική τους δύναμη κ’ επίδραση πρέπει νά συντρο
φεύονται κι’ από τόν πλούτο, αυτός πρέπει νά είνε ή 
κινητήρια δύναμη. Τά παραδείγματα τού αίώνά τού 
Περικλή καί τού Αύγουστου καί τής ’Αναγέννησης καί 
τού Λουδοβίκου ΙΑ' δεν απολείπουν ν άραδιάζονται) 
πάντα. Τά γράμματα κ’ οι τέχνες γιά νά ζούν καί ν ’ 
άνθιζουν πρέπει νάχουν καί Μαικήνες κι’ Αύγουστους 
καί Μέδικους. ’Ενώ όμως ξεχνάμε, ότι ή γνώμη αυτή 
εγεννήθηκε κ’ υποστηρίχτηκε σ’ εποχή, πού ανθρώ
πινη σκέψη καί τέχνη έχουν γιά ιδανικό τους καί σκο
πό τους τύ χρήμα, λησμονούμε ακόμη ότι στις εποχές 
εκείνες οι πνευματικοί εργάτες δεν έβαζαν σκοπό τής 
ίργ..σ ίαυ τους τό νά γίνουν πλούσιοι, ότι ό καλλιτέ
χνης κ ι’ c επιστήμονας δέ συνταύτιζαν τήν αποστολή;' 
τον; μέ τήν ιδέα τής βιομηχανίας, δεν έγίνονταν επί·’ 
χε,ρημαάες κι’ ότι ό άνθρωπος συνολικά δεν είχε κυρι- 
ευτή από τή μανία τού πλούτου. Ποτέ βέβαια δεν ελεΐ— 
ν εν άπό τον άνθρωπο ό πόθος τού πλουτισμού κ’ ή λα
τρεία στο χρήμα. ’Αλλά και ποτέ ό πόθος αυτός κ’ ή λα
τρεία δεν έφτασαν ώς στό σημερινό σημείο καί ποτέ' ό, 
υλικό:: σκοπός τής ζωής δεν έδείχτηκε ταπεινός όσο σή
μερα.

*0  άνθρωπος των νεωτέρων χρόνων, καί πιό πολύ 
ό σημερινός, έκυριεύτηκεν από τή μανία τού χρήματος. 
Το βλέπουμε τούτο σέ κάθε ένέργειά του, κάθε στίγμν} 
τής ζωής του. Τό είδαν κ’ οί εργάτες τής τέχνης καί, 
πολύ σωστά θέλησαν νά τό άναπαραστήσουν στα έργα 
τους, νά γίνουν οί πιστοί ζωγράφοι κ’ ερμηνευτές τής 
ανθρώπινης ζωής τής εποχής τους. Κ’ έτσι μυθιστόρη
μα, ποίηση, θέατρο, καλλιτεχνία έχουν όλα γιά λάι)— 
μοτίβ τή μανία τού χρήματος. Ό  άνθρωπος παρουσιά- 
ζεταΐΗΐέσα σ’ αυτά σκλάβος τού μονάχου ιδανικού του,· 
ήυωας καί θύμα τού τρομερού άγώνα γιά την κατάκτη- 
ση τού χρήματος. Είτε μέ τόν τίμιο τρόπο πασχίζει-.Và 
τό κατακτήση, είτε με τήν αντίθετο πάντα βρίσκεται 
ί ,ίσα στην τρικυμία τού άγώνά του καί κάτω από τήν* 
τυραννία τού πόθου του. Είνε πάντα ό ηρωας, ό πα
ρόμοιος μέ τό Μερκαντέ τού Μπαλζάκ, μέ τό Τζών—ή 
Γαβριήλ Μπόρκμαν. καί μέ τό Μπέρνικ τού ’Ίψεν,^ μέ 
τό Λεσά τού Μιρμπώ (στο έργο to;> Les affaires 
sont les affaires ) μέ τόν ’Εδουάρδο τής «Κληρονο
μιάς Voysey » τού ’Άγγλου δραματουργού Μπαρ-
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κερ, με τον |Κορράδο Μπράντο της τραγψδίας «ΙΙερισ- 
σότερο άπό τον ’Έρωτα» του Ντ’ Άνούνταο. 'Ένας η. 
υωας, πού δέ δειλιάζει νά κάμη κάθε ατιμία, κάθε Ιγ- 
κλημα, νά λησμονήση κάθε σεβασμό προς τον εαυτό 
τον, νά ταπεινωθη, νά γίνη κυνικός· αρκεί νά πιτύχη 
τό σκοπό του, νά κατακτήση τό χρήμα. Ό  ήρωας αυ-j 
τός γεμίζει σήμερα με την οντότητα του, με τις Ιδέες 
του, μέ τούς ταπεινούς πόθους του και, τά ταπεινότερα! 
πάθη του,ό ήρωας αυτός μέ την αρρώστια του—την αρ
ρώστια τής εποχής — γεμίζει δλη την περιοχή τής 
τέχνης. Άλλα μέ τούτο πού φτάνουμε; Νά μή μάς μι
λούν σχεδόν πιά οί εργάτες τής τέχνης γ ι’ άλλα {δα, 
νικά καί νά μάς παρουσιάζουν πάντα αυτό τό αξιοθρή
νητο θέαμα τού ανθρώπου, πού δέρνεται κι’ αγωνίζεται 
νά πλουτίση γιά νά καλοζωΐση. Ποια ταπεινή αναπα
ράσταση τής ανθρώπινης ζωής! ποιά σκληρή δοκιμασία 
τού ηθικού εγώ μας! Δέν είνε λοιπόν τίποτε άλλθ| πού 
νά άπορή νά μάς δείξη, δτι υπάρχει κάποια ανώτερη 
ηθικότητα στο σκοπό τής ζωής; "Ολα τά άλλα ιδανικά 
σβύνουν εμπρός στο ιδανικό τού παρά. Κ’ ή τέχνη, πού 
έρχεται νά μάς μιλή πάντα γ ι’ αυτή τήν ταπείνωση! 
τού ανθρώπου, γι' αυτό τον έξευτελισμό τού ηθικού εγώ 
του, δέν είνε πρόστυχη> δέν καταντάει νά προστυχεύη 
μαζί μέ τον εαυτό της κι’ δλη τήν υπόστασή μας;"

Αέ φτάνει όμως μόνον αυτό το κακό γιά τήν τέχνη;. 
Τό χρήμα, πού είνε σήμερα τό κύριο θέμα της γίνεται; 
μαζί κ ι’ ό κύριος σκοπός των έργατών της. "Ολοι εργά
ζονται γιά τό χρήμα. 01 ερμηνευτές καί ζωγράφοι τής 
ανθρώπινης αυτής ταπείνωσης καί προστυχιάς, ταπει
νώνονται κ’ οι ίδιοι καί γίνονται βιομήχανοι. Κ’ έτσι ή 
τέχνη φτάνει στο κατώτερο σημείο τού έξευτελισμού 
της· γίνεται βιομηχανία. Κύριο θέμα καί κύριος σκο
πό; τής τέχνης ή καιτάκτηση τού χρήματος. 01 ανόητοι

όπως είνε δλοι οί Ιδεολόγοι — ήμποροΰν νά ζητούγ 
ακόμη εύγενικώτερα φανερώματα πνευματικής δημι
ουργίας.

Τό Ιδανικό τού παρά— πράγμα πού τό βλέπουν! 
κ’ οΐ ίδεολόγοι — έξετόπισε κάθε άλλο ιδανικό από 
τήν ανθρώπινη ζωή κι’ από τήν τέχνη κ’ έγινεν ό τρο
μερότερος τύραννος τής ανθρωπότητας. Άλλα νά, γλυ- 
κοχαράζει πέρα κάποια απολύτρωση βέβαιη. "Ισως ν ’ 
άργήση λίγο άκόμη νάρθη. θάρθη δμως. Τού πολέμου 
συνέπεια αιτιολογημένη ή κοινωνική επανάσταση· αυ
τή, πού θά φέρη καί τον ξεπεσμό τής αξίας τού χρή
ματος, που θά κατάργηση τήν τυραννική κυριαρχία 
του. Καινούργια ιδανικά δημιουργεί ή  ανθρωπότητα 
γιά ν' άντικαταστήση τά παλιά, δσα έμούχλιασαν καί 
Ir J είνε βλαβερά. Ό  άνθρωπος γυρεύει νά γνωρίστηκα i 
νά τήν κάμη δική του τήν ανώτερη ηθικότητα τής ζω 
ής· μέσα στήν αλλαγή αυτή τό χρήμα δέ θά είνε ό κυ
ρίαρχος δυνάστης· κ’ ή τέχνη φυσικά θ ’ άπολυτρωθή 
κ’ εκείνη από τή δύναμή του γιά νά ξαναβρή τήν ανώ
τερη ήθικότητά της, ώστε νά μπορή νά έξευγεν/ζη τον 
άνθρωπο, τον άνθρωπο εργάτη αληθινό ιδανικών, πού 
θά ταιριάζουν στο ελευθερωμένο πνεύμά του, τον άν
θρωπο, πού δέ θά χωρίζεται, δπως σήμερα, τόσο άνι- 
σα σέ πλούσιο καί σέ φτωχό, τον άνθρωπο πού δέ θάχη 
σκοπό αποκλειστικό τής ζωής του τήν'κατάκτηση τού 
χρήματος και δέ θά νομίζη ανόητους τούς ίδεολόγους 
Ό  ξεπεσμός τής αξίας τού χρήματος θά ύψωση τήν 
άξίαι τής τέχνης καί μαζί της καί τόν άνθρωπο.

! ' ! ΗΛ. Π. BMTIÉPIñHÍ

m τιι ιροτι sEPiias του ,,ιμγ
XV X \ Λ \ Λ  \ U  \ \  X X X X XX X X X X X X X X X X

Η Π Η Γ Η
Στά δρόμο πού πηγαίναμε μου λέει : δ ιφώ .
Κ ! εγώ δ ιφω . .καί. πήραμε τό δρόμο μέ; στά ελάτια 
Χά. ή έκκλησούλα. νά. ή πηγή ζωσμένε; μέ κισσό 
δνο πέτρες ε ίνα ι ή πόροι της· πεντέξη σκαλοπάτια 

φέρνουνε οτό νερ βαΟειί.
Καί κατεβήκαμε κ 5 οί δ ιϋ  κ ’ είπανε μέσα ¡ιο ί δροσιά, 

κ ’ είχανε μέσα μιά εν-ωδι ί  
παράξενη χυμένη 

κ ’ είπανε σκοτεινά καί σιωπηλά 
κ ’ έμπαινε μόνο λίγο φως απ ’ τόν κισσό δειλά 
ν ' είπανε σά μ ιάν έκκλησιά πού λειτουργία προσμένει1 
κ ' έγιύ; γονάτισα στήν πέτρα τή βρεμένη. 
τής πήρα μες στα χέρια το κεφάλι 

καί τήνέφ ίλησα  στύ στόμα, 
πο ιές μου καμμιάν άλλη 

φορά δέν τήν έφίλησα ποτές μου ακόμα, 
καί τιόρα—πώς ¡- - τή ς  πήρε* μέ: στά χέρια τό κεηάλι 

καί τ ι jvt1 φίλησα τρελλά 
Γ ια τί ; γ ια τ ί '. . . .γ ια τ ί 5ταν ολα σιωπηλά, 
γ ια τ ί έμπαινε λ ιγάκι φως απ ’ τόν κισσό δειλά, 
γ ια τ ί ’rt'.Vc μιά εύωδιά παράξενη χυμένη 
κ ί μ ιά πηγή σάν έκκλησιά πού λειτουργία προσμένει. 

(1910) Μ Ε Λ ΙΚ Ε Ρ Τ Η Σ

ΟΛΕΘΡΟΙ

Χρυσά τά στάχια άνάδενε, τό αγέρι 
στον ήσυχο τόν κάμπο ιόν  ωχρό· 
λες, άνλο κ ι ’ απαλό χαϊδεύει χέρι 
τόν τίμιο τών άνθρώπω-ν θησαυρό.

Δε σκύβουν ¡δρώμενοι ϋεριοτάδες 
μήτε δρεπάνια αστράφτουν λυγιστό 
μες στού ήλων τις δλόϋερμες λαμπράδες, 
πού φέγγουν και στά μάτια τά κλειοιά.

Λευκό δέν άνεμίζεται μαντήλι 
οταχολογήτρας μες στις έρημιές 
και μήτε μες οτυλόδροαο τό δείλι 
φεγγίζουν οί στημένες Φυμωνιές.

Δε Μριοαν εκείνοι πού τά σπείραν 
με τή γλυκιάν ελπίδα τή β α ϋ ιά . . .  —
Τά παλληκάρια τά ντουφέκια έαήραν 
καί τά βαριά κι’ αλύγιστα σπαθιά.

Και νά, από κείθε ¡πέρα ξεκινούνε 
κ έρχονται σιδερόφραχτοι στρατοί· 
βάρβαρα πόδια τόν καρπό πατούνε, 
που γέρνει κι όλο στρώνεται οτή γή.

Ξομίοο) τους έμειναν τά χωράφια  
σκαμένα απ’ των αλόγων τήν ορμή. —
Νεκρά τού θησαυρού τους τά χρυσάφια  
τό αγέρι τό απονύχτερο θρηνεί /

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
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0 ΙΑΡΪΪΗΖ ΤΗΖ ΖΟΖίΠΑ-Δπ/ΙΟΚΡηΤίίΙΖ
(2 ι.'νρ;·;«ια άτο το ,τ&ςαοιιένο παί τέλος).

«I ιατί, έγραφεν 6 Λασσάλ, έδιάλεξα τό δνομα αύτό 
Λϊ.'γοινχίλοΓ[; Κιμαι γεμάτο; «πο μαύρα προαισθήματα. 
Ό  Σίγκφρηό δέν απόκτησε ποτέ τή Μπσυνχίλδη, ανέ
βηκαν στη Βολχάλλα χωρίς νά ενωθούν ποιέ. θάπρεπε 
να προσέξουμε :·ιά πρωίηνύμο,ια αυτά της συφοράς.»

Τό «παιδί» τον έξεμυστηρεύτηκε δα. ήταν μισοϋπο- 
σχεμένη ατό /'ιά/κο. ΤΙ 'Ελένη έδίστάζε. «Έπί τέλους, 
λεει, παραδίνομαι στο Λαοσαλ, άλλα πρέπει: νά με κα- 
τακιήση μέ ιά κανονικά μέσα. Λέ θέλω καθόλου άπα- 
γωγή.» Χωρίζονται· ή 'Ελένη ξαναγνρίζει στη Γενεύη 
γιά νά προδωθέσυ χήν οικογένεια της. Ό  Λασσάλ 
θά ;νά.Γ| σργόιερα γιά νά κάμη έπισήμω; την αίτησή 
ί ί '. ’ Λν καί τή φορά αυτή τού; αρνηθοΰν τή συγκατά
θεση ιονς, θά φύγουνε μαζί. Και μ’ ένα γράμμα τη ; 
στό Γιόγκα ζηιεί νά την ελευθερώση από την υπόσχεσή 
τή;.< Ξαναμ.-ή ω τό Λασσάλ. I Γ· ;τχ ί γ < πολλά .V·;ια··>.

Μόλι;  ξσναγύριυεν ή Ε λ έ ν η  στη Γενεύη τά γεγο
νότα ξετυλίγονται γλήγορα. Ιίαίρνουν τή πιο βαριά 
Μ!»ρψη τους. Ό  Ντέννιγγες αποκρούει την αίτηση τή ; 
κόρος χου. Δείχνεται τόσο βάρβαρο;, νόστε έ κείνη φεύ
γ ε ι  άπό τό πατρ’κό σ π ί τ ι  καί πηγα/νει στο ξενοδοχείον 
οπού Οαμενεν ο Δ .σσ σ ά λ ,  πού' έφτασε σέ λίγο. Συμβαί
νει τότε κάτι αλλόκοτο, πού και σήμερα μένει ανεξήγη
το· στα παρακάλια τή ; τρελλής ερωμένη; νά φύγουν,νά 
την κλέψη, αφού ή κατάσταση ήταν απελπιστική, εκεί
νος αποκρίνε·αι μέ άρνηση. «Θά ξαναγυρίση; στο 
σπίτι σου, καί θά σέ δώσουν σ' εμένα μ’ δλη τή θέλησή 
του:. Κατηγόρησαν πολύ την Ελένη, δτι έπήγε νά ρι
χτή έτσι στην αγκαλιά τού Λασσάλ. Βεβαιωθήτε, λέει. 
ότι στην κάμαρά του δέ συνέβηκε τίποτε από δ,τι νομί
ζουν δλοι. «Θεέ μου, οί ερωτικοί στοχασμοί ήταν πολύ 
μακρυά άπδ μα; τή στιγμή εκείνη.»

Καί νά τιύοα ή Ελένη πάλι στά χέρια των δικών 
τη;. Ό  βαρώνο; δεν χάνει μήτε στιγμή γιά νά τήν πε. 
ριορίση. Κι’ άν τήν πιστέψουμε, τήν κακομεταχειρίστη
καν τότε τήν έ'βαλαν σέ κανονική πολιορκία. Τήν έκρα- 
τούσαν κλεισμένη στό δωμάτιό τη; χωρίς καμιά επικοι
νωνία μέ τού; έξω. Ό  πατέρα; τη; μέσα σέ σκηνές τρο
μερέ; έφτασεν ίσαμε νά τήν τραβήξη από τά μαλιά. Έ 
πρεπε νά ιϊκούη τά παράπονα δλη; τή ; οικογένειας, ή 
ένωσίς τη ; μέ τον επαναστάτη αυτόν θά τούς έφερνεν 
δλου; στην καταστροφή. Θά έθυσίαζε τή θέση τού πα
τέρα τη ; διπλωματικού αντιπροσώπου τής αυλή; τής 
Βαυαρία;, θά έχαλούσε τό στάδιο των παιδιών του.

Στό διάστημα αυτό ό δυστυχισμένο; δ Λασσάλ πα- 
ραδόθηκε στί; πιο παράλογε; εκδήλωσε; τού πιο τρελ- 
λού πάθους. Παρακαλεί δλου; τού; φίλου; του νά μεσο
λαβήσουν, κινεί γη κι’ ουρανό. Φτάνει ίσαμε νά κατα- 
φύγη στιή μεσολάβηση τού Βαυαρού ύπουργόύ φόν 
Σχρέγκ, έύιειτα γιά νά πιτύχη τή μεσολάβηση τού νέου 
βασιλέα Λουδοβίκου Β ' απευθύνεται στό Χάνς ντί Μπύ 
λοβ καί στό Ριχάρδο Βάγνερ. ’Εάν οί. γονεΐ: δεν ύπο- 
χωρήσουν, σχεδιάζει εκβίαση· ν ’ αρπάξη τήν ’Ελένη,νά 
την πά)| στην Ιταλία κ’ εκεί μέ τή μεσολάβηση τού Γα_ 
ριβάλδη νά τού; στεφανιόση στην Καπρέρα ό πάτερ 
Πανταλέον....

Ή  αντίσταση τών γονέων δεν ελαττώθηκε. Στό 
Ρυστόβ, κάποιον ’Ελβετόν αξιωματικόν, πού προσπάθη
σε νά ξαναρχίση διαπραγματεύσεις κ’ έρώτησε τό βα- 
ρώνο Ντέννιγγες γιά  ποιο λόγο δείχνει τόσο έπίμονη

κι’ άγρια άΐυνηση, ό πατέρας τής 'Ελένης άποκριθηκεν.
— Ό Λασσάλ είνε ’Ισραηλίτης.
— Μά κ’ ή γυναίκα σας, 6αρώνε, δέν είνε 'Εβραία;

— Βεβαιότατα. Μά πέρασε πολύς καιρός από τον
καιρό πού τήν έ στεφανώθηκα.

Κι’ όχι μόνον ήταν Εβραία μά καί τήν εϊχε στεφα- 
νωθή χωρίς τή θέληση τών γονέων καί τών δυό τους.Ό 
Λασσάλ, ό Τστραηλίτης, στί/ν απελπισία του δέν παρα_ 
κάλεσε λιγώτερο ένα επίσκοπο νά τον βοηθήση γιά νά 
πάρη τήν 'Ελένη, μια προτεστάντισσα.

Τί έ/ανεν δμοος ή 'Ελένη; Δέν έλιίβαινε πιά γράμμα
τα τού ερωμένου της, τή; τά κρατούσαν. ’Ενόμιζεν δτι 
τήν άφιοε. Μπαίνει σχή μέση καί ή Κυρία Χάτζφελντ} 
ηλικιωμένη φιλενάδα τού Λασσάλ. Μά καί πάλι ή οι
κογένεια της επιμένει, στήνάρνησί της καί τήντνραννεί.

Καί τότε έγινε κάτι, πού έμενεν ανεξήγητο καί πού 
ή Ελένη κατόπι ήθέλησε νά τό δικαιολογήση. ’Αφού, 
καθώς εΐπαν τότε καί τό ξαναεΐπαν, τίποτε δέν ήμπο_ 
οούσε νά τήν νικήση στον αγώνα της, πώς άφισεν εκεί
νον, πού τού είχεν ύποσχεθή δτι θά είνε γιά πάντα δι
κή του; γιατί τούγραψεν ένα γράμμα, δ.χου τούλεγεν* 
δτι δλα τέλειωταν αναμεταξύ τους, γιατί έδέχτηκε τον 
Γιάγκρ γιά νά βρή σ’ αυτόν κάποιο αντιπερισπασμό, 
γιατί έστελε πίσω στό Λασσάλ δλα τά μικρά ενθύμια, 
πού είχεν απ’ αυτόν καί ζητούσε νά τή : γυρίση τά 
γράμματά της ; ΤΙ Ελένη λέει επάνω σ’ ^χύτά. ^ 0  
πατέρα; μου καί οί τυραννισμοί του ανάγκασαν τό χέ-< 
οι μου το(ί τό γράφη.»

,Καί δμω; φαίνεται, δτι αύτό δέν ήταν αλήθεια. Μό
λι; ό Λασσάλ έλαβε τό γράμμα της, ποού δέν ήθελε νά 
τό πι στέψη, ‘έστειλε τό Ρυστόβ κ’ έναν άλλο φίλο του 
ν ’ ακούσουν από τό ίδιο τό στόμα τή ; Ελένης τά τελεκο 
ττκά λόγια της. Αυτή αντί νά φωνάξη τον πόνο της, 
τον έρωτά της, αποκρίθηκε ξερά στό Ρυστόβ, δταν τής 
ε.τρότεινε ιιιά τελευταία συνέν^υξη : «Ιέΐνε άνωφελο 
νά έλθη . Λασσάλ καί νά μ ο: μιλήση δυό ώρες. Μι
λάει τόσο!»

—Μα οί δρκοι σας ;
—- Οί δρκ ο ι  μου ήταν καλοί γιά μιά στιγμή.
Ό  Λασάλ τώρα έχει πει στη πιά δτι έπροδόθηκεν ή 

πίστη του, δ:: εκείνη δέν είνε παρά μιά «κοινή», ανά
ξια τή ; αγάπη; του, δτι τον περιπάιξε. Τά ίδκ» αυτά 
πράγματα τά έγραψε καί στον Ντένιγγες υέ βαριές 
φράσεις κ’ έστειλεν ένα παρόμοιο ‘γράμμα καί στό 
Γιάγκο. νΑν καί σ’ δλη του τή ζωή ό Λασσάλ είχε πο
λεμήσει τή μονομαχία, τώρα δμω; είχε προκαλεσει δυό 
ανθρώπου; γιά νά κτυπηθή μαζί τους.

Ό  Ντέννιγκε; γιά ν ’ άποφύγη τό σκάνδαλο άφισ? 
τή Γενεύη, αφού δμω; έπείσθηκεν οτι ό Ρουμάνος δ 
Γιάγκο; είχε τό δικαίωμα νά χτυπηθή μέ τό Λασσάλ 
καί γιά λογαριασμό τού μελλούμενου πεθερού του. ΤΙ 
μονομαχία έγινε στί; 29 Αύγουστου 1861 κ’ ή σφαίρα 
τού Γ ιάγκο βρήκε τό Λασσάλ στό υπογάστριο. Ή  ΤΆ 
λένη διηγιέται, δτι δέν περίμενε τέτοιο αποτέλεσμα, πα
ρά απεναντίας τό θάνατο τού Ρουμάνου, πού δέν ήξερε 
καθόλου από δπλα, ενώ ό Λασσάλ ήταν δυνατό; σκο  ̂
πευτής. Στό βιβλίο τη ; μάλιστα γράφει. «Μέσα στη 
σύγχυση πού θά επικρατούσε, έτοιμαζόμοόν νά φύγω 
γιά νά τον συναντήσω.» Φαίνεται δμως δτι τό αποτέλε
σμα δέν τήν έσυγκίνησε καί πολύ, μολονότι θέλησε νά 
παραστήση γιά μεγάλη τή λύπη της. ΛΑνίίΐΐστέψόύμε 
μάλιστα τόνΥ ΓΕρβεγώ «τήν άλλη μέρ^ τής 
δ Ρουμάνος επέρασεύμάζΐι τηςμόσαί άμάξί
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κάτω από τά παράθυρα του δωματίου, όπου έχαροπά- 
λευεν ό Λασσάλ.»

Σέ δυο μέρες από τή μονομαχία ό Λασσάλ έξεψΰ 
χησε, μέσα σέ τρομερούς πόνους, σέ ηλικία τριάντα εν
νέα χρονών κα'ι πέντε μηνών.

Σέ όλη τή Γερμανία υψώθηκε μια φωνή λύπης. ΙΙέ- 
θανε ό Λασσάλ!

«Πού εΐνε, έγραψεν ή Σοφία Χάτζφελντ, ό άνθρω
πος πού ήξερε νά βαδίζη με σταθερό βήμα στα έπικίν. 
να μονοπάτια; Ό  άνθρωπος πού είχε τόσο καθαρή ιδέα 
κα'ι γ ια  τις πιο δύσκολες καταστάσεις, πού ή τόλμη του 
εΐχε για βάση τήν πεποίθηση στον εαυτό του κα'ι πού 
παράσερνε τά πλήθη με τήν όρμή τού λόγου τουί Οι 
κραυγές των αντιπάλων του δέν τον έτρόμαζαν καθό
λου. Δέν έχανε τό θάρρος του καθόλου κι’ δταν δέν έ-, 
καταλάβαιναν τά σχέδιά του, τ'ις επιθυμίες του κ ’ οΐ α
νίδεοι έγόγγυζαν. ’Αλλοίμονο, πού εΐνε!»

Ή  Ελένη ντέ Ντέννιγκες βλέπει τότε, οτι έχει έκτεθή 
στήν έκδικητική μανία δλων δσοι κλαΐνε τό μεγάλο άν
θρωπο. Τήν κατηγορούν δτι εΐνε ή αιτία τού τραγικού 
τέλους του. Δέν έχουν λόγια άρκετά βαριά γιά νά τή 
στιγματίσουν. «Πρέπει νά μαστιγωθή, έγραφεν ό Γε- 
ώργ. Έρβεγκ, ή κόρη αυτή από μάρμαρο, ή πώ σω
στά από λάσπη. !*'«

Σέ μια προκήρυξη ό Πρόεδρος τής γενικής 'Εται
ρίας τών Γερμανών εργατών ξανάλεγεν δλη τήν Ιστο
ρία κα'ι πώς ή Ελένη ή '«κοινή» αυτή καταδίωξε το 
Λασσάλ μέ τό καταραμένο πάθος της.Ή  πρόσκληση τής 
’Επιτροπής τών Γερμανών δημοκρατικών γιά ν ’ ακο
λουθήσουν τήν κηδεία όλοι οι πολίτες τής Γενεύης έχει 
πιό βαριά λόγια. «’'Επεσε θύμα μιας τρομερής προδο
σίας. Ένέδρα!» Ή  πολιτική άρπάχτηκεν άπό τό νεκρόν 
αυτόν. Στά 1873 ό Τέλκερ σ’ ένα βιβλίο του μάς βε
βαιώνει δτι δέν πρόκειται καθόλου γιά ερωτική ιστορία, 
αλλά γιά μιά άτιμη συνωμοσία. «Οί εχθροί τού Λασ
σάλ ύφαναν δλη τη μηχανορραφία, δπου έπιάστηκε, κ ’ 
έκράτησαν δλες τ'ις κλωστές τής αίματωμένης αυτής1 
τραγωδίας.» Γιά ν ’ άπαντήση στ'ις κατηγορίες αύτές: 
ή Ελένη ¿τύπωσε τήν πρώτη διήγησή της ύστερ’ άπό 
δέκα πέντε χρόνια —- στά 1879— κα'ι στά 1910 τήν 
ξανατύπωσε λίγο αλλαγμένη.

|Και δμως ό Λασσάλ στο τελευταίο γράμμα, πού τής 
έστειλε, τής έγραφε· «Ή  κατάρα μου νά σέ άκολουθή 
ίσαμε τον τόφο σου.» Ή  Σοφία ντέ Χάτζφελντ ¿περι
μάζεψε τήν κραυγή αύίτή τού μίσους. «Δέ θέλω, έγρα.· 
φε, νά γίνη ό γάμος της μέ τό Γιάγκο ντέ Ρακοβίτζα, 
τό δολοφόνο. Πρέπει νά δημοσιευτή ένα φυλλάδιο, πού 
νά φανέρωση τό /σκάνταλο και νά έμποδίση τήν ένωση 
αύτή.» Έζήτησεν άπό τον Κάρλ Μάρξ νά γρ«ι|η] τό 
φυλλάδιο αυτό. μά εκείνος άρνήθηκε. Τό ¿ζήτησε τότε 
άπό τό Βερνάρδο Μπέκερ, πού ό Λασσάλ στή διαθήκη 
του τον εΐχεν υποδείξει γιά διάδοχό του στή διεύθυνση· 
τής «γενικής Εταιρίας τών Γερμανών εργατών». Μά 
τό φυλλάδιο, δταν έδημοσιεύθηκεν εΐχε προ πάντων 
κρίσεις γιά τό Λασσάλ και προσβολές κατά τής Σο
φ ία ; ντέ Χάτζφελντ. ’Αμέσως ό Λήμπκνεχτ, ό Μπέ. 
μπελ τις υιοθέτησαν κα'ι τις έχρησιμοποίησαν εναντία 
τού Χάάσελμαν, τού Χάζενκλεβερ, τών οπαδών τού 
Λασσάλ. 'Όταν δμως τά δύο κόμματα ¿φιλιώθηκαν, έ- 
τράβηξαν άπό τήν κυκλοφορία τό φυλλάδιο.

Μ' δλα αυτά ό γάμος έγινε λίγους μήνες ύστερ’ άπό 
¿ό δράμα. ΙΝφς άπό .συμπάθεια, λέει̂  ή Ελένη* 
έπειδή δ Γιάγκο έπέθανε στηθικός, κι’ δχι γάμος γιά

τά χρήματα καί άπό προδοσία, καθώς έγραψαν. * Μ
οτέρ* άπό πόντε μήνες ό θάνατος έχώρισε τούς νιόπαν
τρους ν' ή νέα χήρα δέν ¿πήρε μήτε πεντάρα άπό τήν 
περιουσία τού άντρός της. ;ιιά περιουσία δλο άπό γου- 
ροννοτοοφεΐα. je,\N de u g n iS re s

„ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ_ΧΩΡ!Σ ΡΥΘΜΟ“
Ευλογημένο τό χέρι σαν, που κρατεί τή λαμπάδα 

και φωτίζει τον ανηφορικό δρόμο τής ζωής μου. Καί 
τρισενλογημένη ή γλώσσα πού στις ώρες τής θλιβε
ρής μου κόπωσης μέ ξεκουράζει γλνκοψιθυρίζοντας: 
«Τρανα τον ανηφορικό δρόμο σου σταθερά και πε
ρήφανα. -Κρατώνέας καρφωμένα πάντα τά μάτια σου 
στο εικόνισμα τής Μεγάλης ’ Εγκαρτέρησης, μάζευε 
τό μέλι απ’ όλα τά λουλούδια τής νησιωτικής Ζωής 
καί τού νησιωτικόν Λόγου. Κ’ έχει τέτοια μυρωδιά 
καί τέτοια γλύκα τό μέλι. πού τρυγάς ανάμεσα στούς 
βράχους τής μικρής μας πατρίδας!

’Ακούραστος γυρολόγος, μάζευε άπό τά γραφικά 
μας περιγιάλια τους αναστεναγμούς τών καραβιών 
πού το"ς φέρνουν τά κΰματ’ άπό τά πέλαγα καί τούς 
απιθώνουν εκεί. Μύριζε μ’ απληστία τήν αρμύρα τών 
θαλασσοβρεγμένων βράχων, πού στεφανώνουν σάν 
αγριολούλουδα τό νησί μας. Άφουγκράζου τά τρα
γούδια τών μισεμών, που τραγουδούν οί φουρτου
νιασμένες θάλασσες. Κ’ έρχου ύστερα τρεχάτος σιμά 
μου κ.αί γέρνε τά στήθη, μου καί ξανατραγούδα μού 
τα. Ή  φωνή σον τότες θάχη τό γλυκασμό, πού άφί- 
νει στις άγρυπνες ψυχές τό νυχτερινό κελάδημα τάη- 
δονιού. Τά φλογοβόλα, σά ψιδιού, μάτια σου θά συ
νοδεύουνε κ’ εκείνα τή μουσική σου μέ τή δική τους 
μουσική. Εμπρός, καλέ μου».

Κ’ ευλογημένη εφτά φορές ή φωνή σου, πού δέν 
παύει νά στέλλη στην ψυχή μο" αυτούς τούς αχούς: 
«Εΐμαστ’ εμείς παιδιά τού βράχου καί τής θάλασσας, 
μην τό ξεχνάς. Κ’ έμάς τούς στεναγμούς μας δέν τούς 
ακόυσαν πεδιάδες χρυσές άπό τά στάχια καί κάμποι 
καταπράσινοι. Τούς αντιλάλησαν βράχοι ξεροί καί 
τούς τραγούδησε τό θαλασσινό τάγέρι. Μέσα στο α!- 
μά μας, καί μέσα στής θαλασσόχαρης φ υλής μας τό 
αΐμα, βρίσκεις άφθονη τήν αρμύρα τού γιαλού. Ε ί
μαστε φυλή ταξιδιαρέων καί φυλή αλκυόνων, φ υλή 
βουτηχτάδων καί φυλή μικροξενιτεμένων. Λέ συνείθι- 
σετό μάτι μας στήν πλούσια πρασινάδα ιού λιβαδιού 
κ ι’ ούτε τ ’ απέραντο δάσος μάς μίλησε βαθιά στά 
σωθικά. Τή μουσική μας τήν έμάθαμε «πα τάκρογι- 
αλιού τή λαλιά κ ι’ άπό τή φλυαρία νού άνεμο·.’, πού 
φουσκώνει τό παννί τού καραβιού καί τό φλόκκο τής 
βάρκας. Και μονάχα κάτι ταπεινά χαμόκλαδα, σκορ- 
πισμέν’ ανάμεσα σέ κατσάβραχα, μάς ποτίσανε τήν α
γάπη προς τήν χλωροσιά. Βοσκοί μέ φλογέρες δέν α
ναταράζανε ρυθμικά τον αγέρα τών νησιών μας καί 
βοσκοπο ύλες δέ γλυκοχαϊδέψανε μέ τά φτερά τού τρα
γουδιού τους τής βρύσης τό κρνστάλι Σ’ εμάς να”Α0- 
πουλα ξενιτεμένα καί γερόλυκοι θαλασσοδαρμένοι συν
ταιριάσανε τά παθητικά δίστιχα τους μέ του κουπιού 
τή ρυθμική κίνηση καί νησιωτοπούλες ηλιοκαμένες 
αποθανατίσανε τύν «πικρό χωρισμό» μέ τά παρα
πονιάρικα κελαδήματα τους. Τραύα τό δρόμο σου, 
καλέ μου, προς τάκρογιάλια πού αντιλαλούν αυτά τά 
μουσικά παράπονα καί μήν παύης νά τρυγάς τό νό- 
στιμο-νησιώτικο μέλι, πού κρατούν τά σεμνά λου
λουδάκια τά ψυτρωμένα ανάμεσα στούς βράχους τής 
μικρής μας πατρίδας». MIX. Γ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
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ΓΙΑΝΝΗ Α. ΚΑΜΠΥΣΗ

χ τ ε ρ Ν Η  Μ * τ υ κ
(ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ)

Τό ά.έκδοιο αυτό διήγημα τοΰ Καμπνση 
τοχρ χαρίσει στό «Νουμα» μαζί μέ άλλο ά 
νεκδοτά ^ου χειρόγραφο, ή μυννα του σ ιά  
1903, άμα κρωτπβγήκε ¿»Νουμας», Ταλλσ yei- 
I άγραφα του t f  δημοσιέψπμε στους πρώτους 
τόμους του «Νουμα», τούτα τΛ διήγημα δμω; 
τάφ σαμε παρήμερα, γιατί δέν τοΰ βρήκαμε 
καμμιά .'.εχωριστή λογογροφικι', αξία: Εΐτανε 
άπο τις π. ιόχες δόκιμέ; ιοΰ Καμπνση καί γρά
φτηκε ο ιά  1Í594. Ά ν  έχει λοιπον καμμια α
ξία, ή μό η του ά ία είναι πώς δείχνει άπό 
που ξεκίνησε καί πώς ξετυλ χιηκε τό τσλΓν 
το του γιά νά φτάπει ΐοαμε τό άρτιω ν ρο δη
μιουργικό του έργο, «Γό δαχτυλιδι τής μάν
νας». Στό χειρόγραφο έχει ημερομηνία 24 7-94 
καί υπογραφή Jac, τ ’άρχικστου ψ ηφ ία  (Γιάννης 
Α. Καμπύ-η ), πού τά μεταχειριζόιατε γιά 
υπογραφή σ’ βλα τά πρώια έργα του.

— - Χαί. θ α  ο’τά πώ, <¡ ιλε μου. θ ά  σε τά πω άδερ- 
<1 έ μου. "Ολα θά οέ τά πω. και τόνομά της ακόμα...

— Λ’ά με τά πής βέβαια. Το βλέπω πώς σου οφίγ 
γει τήν καρδιά άφτό τό μυστικό υιού εχεις μέοα οον.. * 
Γιατί μέ τά κρύβεις τόοον καιρό ; Μήνες τώρα μ’ α- 
πορ ενγεις ώριομένες ώρες και ζητάς μοναξιά... 
"Ολοι απορούνε νά οέ βλέπουν νά γνρίζης οτή δεν- 
τροοτοιχία μοναχός οον, aur w¡ αιυεμένος... Τ ί οοϋ 
ουμβαίνει ; γ ιατ ί δέ ιιέ το λες ; γ ιατ ί δέ ϋές νά μέ 
κάμεις νά πάοκο) κι ενώ  μαζί οου ή νομίζεις πώς 
είμαι καί γιο καλά που οέ βλέπω τόοον καιρό σ’ ά
φτή τήν κατάσταση ;

— Άδερρ ί  μου, άόερη έ μου. θ ά  οέ τό πώ. Θά οέ 
τό πώ, μά αφιοέ με λιγάκι νά ξεϋυμάνω... Δός μου 
τήν αγκαλιά οου κ’ εκεί μέσα ας κλάψα) πρώτα κάμ
ποσο... ας κλάψα>...

Κ α ί  προτού απαντήσω χάνει τό κεφάλι του στά 
στηθεί α μου καί αρχίζει τό παράπονο... Τόν άφηοα 
καί ’κλαψε....
. - . . .  ”Λχ, Γιάννη μου, Συ φταις. Συ  η ταίς πού μέ

γέλασες κείνη τή η οοά καί δέν κατέβηκες στο Φάλη
ρο, σάν που είχαμε ραντεβού. ’Άν  είμαστε μαζί ίσως 
ιά  μή τήν πρόσεχα. Έκεί τήν πρωτοπαρατήρησα. Καί  
μήπως δέν τήν ήξερα άπό αροτήτερα ; μήπως πολ
λές η ορές μαζί δέν τήν είχαμε προσέξει γ ιά  όμορφη, 
καί μήπως πολλές η ορές δέν μάς κεντήθηκε καί τών 
δνονών ή άποθνμιά νά μάϋουμε ποιά ήταν ; . . .  Μά 
κείνο τάπόγιομα τ’ ’Απριλιάτικο μέ θάμπωσε. Τό
τ ε ς  υσΐ" ιιέ φάνηκε ξεχωριστή στις τόσες μέσα. Τό
τες μόνο είδα τόν ήλεχτ ρισμό i που είχαν τά μάτια της... 
Τότες είδα πέος μέ μαγνήτισε, πώς μοΰ έπιβάλϋηκε 
γ >ως νά τΑ καταλάβει, χωρίς νάν τό σκέφτεται. ·.
7Ωρες στό Φάληρο γύριζα τρελαμένος. Τά βήματά 
μ ον πια δέν τά όριζα. . .  Άφτήνα μου τά διέφτυνε... 
Σ τό τραίνο, π<·υ μπϋκε μπήκα , . . .  στό Παλάτι που κα- 
τ'βηκε κατέβηκα. Δέ συλλογίστηκα νά μάθω γιά  σέ
ν α . . .  τί ’ταν που σέκανε νά μήν κατέβης, νά μέ γ έ
λασης. Τήν παρακολούθησα...  ’Έστριψα στήν όδο 
Σταδίου, άπό πίσω της... ’Έκανα δ,τι έκανε ,σά νά 
μέ τό διάταζε άλλη δύναμη, άγνωστη ω ς ¿κείνη τήν 
ώ ρα . . , . Ή  κόρη, τό κατάλαβε. . .  φαινόταν κά φνη- 
ονχόνσε. . .  φαινόταν και νά τής μ ιοοάρεσε.^ ϊοϋ ρ ι-

χνε κάπου κάπου ματιά που τήν έπαιρνα όπως ήθελα 
κι όπως μέ ούφερνε. . .  Τήν πήγα ώς τό σπίτι της... 
’Έμαθα πού κάθεται, ϋά μάθω καί πώς λέγεται και 
ποιά είνε.

’Άχ, άπό τότες μέ φάγανε τά φίδια... Είδα τό 
σπίτι της. Είδα πώς ήταν ψηλότερη άπό μ ένα . . .  Μά 
π ά λ ε . . .  Τ ί ξέρεις ; ’Ίσως νά μή καθόταν σ’ όλο... 
ίσω ς . . .  και ποιος οέ τέτοιες στιγμές δέ λογαριάζει 
όλα ούφωνα μέ τήν έφ ιυχ ία  τ ο υ ;

Άπό τότες μέ χάσες . . .  Σέ μιά βδομάδα έμαθα τήν 
ταχτική της. Πότες έβγαινε οτή δεντροστοιχία, πό
τες κατέβαινε στό Φάληρο, πότες καθόταν στό ζαχα
ροπλαστείο. . .  και πάντα ήμουν ή σκιά τ η ς . . .  Άφτή 
μέ φερόταν όπως καί τή) πρώτη φ ο ρ ά . . , ’Ήθελα νά 
μάθω καί ¡πίοιά είνε καί πώς λέγεται μα δέν είχα τό 
θάρρος νά ρωτήσω κανένα. Τ ί ; νά π ώ . . .  νάν τήν 
υποδείξω  σ’ άλλονα ; νά μέ καταλάβει άλλος ; κά? 
λιο νά μήν ξέρο) ποιά ε ί ν ε . . .  κάλιο να ελπίζω άπό 
άγνωστη τ ύ χ η . . .  Τέλος μιά μέρα δέ β ά σ τα ξα . . .  ρώ- 
τηξα τόν-ξάδερφό μου που ξέρει όλο τόν κόσμο καί 
τοΰ λέω.

—Ζΐέ μού λές τίνος είνε τό σπίτι τό δέφτερο δεξιά  
πώς πάμε στό δρόμο Σ. ;

—Τό δέφηερο σπίτι δυξ ιά  ; . . .  ’Ά ! Έκεί κάθε
τ α ι τ) κ. Κ. Κατεργάρη . . .  μέ λ έ γ ε ι . . .  σέ κατάλαβα, 
θά είδες τήν ανεψιά της. έχει γούστο, είνε πολύ 
ο, ι ι φη καί πολύ φυσικά νά ρωτάς ποιά ε ί ν ε . . .

Ω ! Πώς χάρηκα, πώς χάρηκα. άέ μέ νοιαζε τό
σο άν έβαλε ένα τέτοιο ίπ,οίάμα στό νον του ό ξάδερ
φό·; μου. ’Άβριο  θάν τό ξ εχνούσε . . .  ’Άβριο  θ'άν τον 
δειχτα καμιάν άλλη νά μέ τήν πει καί θάν τοΰ φεβγε 
ή αληθ ινή . . .  Μά γώ  είδα πώς δέν ήταν καί τόσο ψη
λή οικογένεια, κι ας κάθεται καί σ’ άφτό τό σπίτι. 
Στό τ έλος μέ τέριαζε. Άφτά τέλος ονλλογιζόμ αν κεί
νη τήν ώρα . . .  *

*Ύστερα άπό λίγο μέ λέγει.
—’Έχω πολνν καιρό w  τή δ ώ · . .  άπό τότες πού 

πέθανε ό θε ίος  της ό κ. Κ... Φαντάζομαι πώς θάν μέ 
V ’’ ηάβρα . . .

Μέ ξέφυγε μιά φωνή γ ιατ ί κατάλαβα ίπώς δέ 
υνενοηθήκαμε.

—Καλέ τ ί  λές ; Τ ί μάβρα μέ λ έ ς . . .  Άφτή φορει 
ροζ φόρεμα . . .

—Α δύνα το !  έξόν και δέ μέ λές γ ιάφ τή να . . . .  
Woh.q δυο μήνες είνε που πέθανε δ θείός της.

Τότες αρχίσαμε τήν εξήγηση κι είδα πώς κακά ε
ξηγήθηκα. . .  Δέν ήταν τό δέφτερο σπίτι δεξιά  κα
θώς πάμε, αλλά δεξιά  καθώς έρχόμαοτε.

—Μπά, μέ λέει · · . Πολύ φ>ηλά κοιτάζεις άφτή τύ 
φορά . . .  Ά φτό τό σπίτι είνε τον κ. Θ. . . .

—Τί λές, αδερφέ, αλήθεια ; !
— ’Ά μ ’ ψέματα ; ’Άδικα ή προθυμία οον νά μά- 

θ η ς . . .  ’Άκουοε λοιίπό. Άίφτής ό πατέρας είνε πολύ 
αυστηρός. . .  Φαντάσον μήτε δέχεται, μήτε πάει παρά 
σέ ώριομένες οικογένειες. Στό χορό τον παλοηιοΰ α
κόμα δέν πάτησε. Οί κόρες τον είνε μοντέλα ¿¡μορ
φ ιάς καί π αρθεν ιά ς .. .  ’Άκου μ ε . . .  ά λλου . . .  άλ
λου τό κόρτε σου. Χά, οέ κείνηνα πού σου ’πα προτή- 
τ ερ α .. .  Άφτή είνε έφκολοκώάφερτη.
* n&S μιλοβοε σά στόν έβφτό
τ ο υ , . .  Καί γα) τότες συλλογίστηκα τήν ά τ ϋ χ ^ μ ο ν .
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Τήν κόρη του κ. Θ... νάγαπώ. Άφτή που πέρνει τόοην 
προίκα. Άφτη που τί ξέρε ις τί όνειρα β λ έπ ε ι . . . ·  
Ά φ τ ή . . .  Ά φ τ η . . .  ''Ω, Θέ μ ο υ . . . *Ω Θέ μου, πα
ρηγόρα με άπδ τά ρ α . . .  αφού δέ ϋέληοες να μέ οτο- 
μώρξίς προτού μου πετάξει ό νους, προτού μου φύγει 
ή καρδιά. .

*Ω !  Μοντέλο δ μορφιάς και  παρθενιάς. Ή  πρώιη  
στήν Ά ΰήνα  μέοα ο δ λ α . . .  Σ ' δλα και χωρίς ναναι 
άριοτοκράτιοα. Χωρίς νάχει οκέοη με την τάξη ά 
φτή,που τί ι ά  οέ πώ, δέ μάρέοει...Χωρίς νά τη οφίγ- 
κοννε οι άξιωμΜίκοί ϋτοδς χορούς καί ατά γλ&τια... 
Κ ι δ πατέρας της γνεοοτδς ο’ δλη την 'Ελλάδα. Πλον- 
οιος άπδ κείνους που κάνουνε καί τδν κάδε οοοιαλιοτή 
νάν τονέ οέβεται. Με δέρμα, α ίσ τή μα ια . . .  μέ ιδ ια ίτε
ρη στοργή γ ια  τδν άλλονα . . .  μέ μορφή οεβαοτή . . .  
μέ άρειές πολλές. . .  Μέ δνομα, που το έκανε ο Ιδιος, 
βουτημένο οτην τι μη καί οτην έδεργεοία. 'Ώ ! Το μό
νο της κακά ήταν τα χρήματα, ή . . .  τδ μόνο κακδ— 
νά πώ καλίτερα—ήταν ή δική μου ή φ τώχε ια . . . .

Κείνο τδ βράδυ δέν κοιμήδηκα. Γύριζαν μέοα μου 
άοτραπές ο ί οκέψες κι οΐ άποφάοες μου. Τ ί νά κάμω; 
νά βιάοω την καρδιά μου νά πάψει νά αγαπάει ; Νά 
εξακολουθήσω ; καί ναφήοω τδν εμαφτό μου στό έ- 
λεο του Θεον ; . . .  Προτίμησα τδ πρώτο καί γ ια νάν 
τδ κατορθώσω αποφάσισα νά κάμω τδ τονρ τής 77ε- 
λοποννήοου μέ βαπόρι.Καί γ ι άφτδ απόρησες, ίτον μέ 
είδες ξάφνου νά ταξιδέψω.

Πώς μέ φάνηκε τδ βράδυ  στο βαπόρι, που 'ρδε ή 
ώρα νά τη δ ιώ οτδν περίπατο. Θέ μου, Θέ μου. Τδ 
πνέμα μου μέ ήταν φεδγ&το καί την άκολουθοΰοε καί 
την έβλεπε καί την έβλεπε . . .  Καί οτην πλώρη, οτην 
Αγαπητή μου δέοη οά 6ρίσκουμαι στο ιτύοΐο ξαπλωμέ
νος μακρά άφ' τονς άλλους επιβάτες, έβλεπα τή δεν
τροστοιχία μέ τδν κόσμο τη ς . .  · 'Έβλεπα εκείνη μέ 
τή μαμά της καί μέ τή μικρότερη αδερφή της, τις 
τρεις τους, δπως βγαίνανε πάντα, και τδν εμαφτό μου 
κάμποοα βήματα πίσω ¡άν τήν καμαρώνει, νάντής δα 
μάζει τδ λιγίσ ιο ανάστημά της, νά πέρνει φώς â m  τή 
λάψη της που σκόρπιζε, νά μυρίζει τήν αναπνοή της, 
νά δνειροπολει. . .  νά π α ί ζ ε ι . . .  νά χα ίρετα ι . ,  νά 
μήν ξέρει τί αίστάνεται, αν πονεΐ ή άν εφχαριοτιέ- 
ται.

(Στ* άλλο ςρόλίο TfAFirrt'Fl)
I ^

Ε Π Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  

Σέ Κυματογράφο.
Καί αν έδραματούργησες τήν «Κόρη των Κυμάτων,» 
δεν τδκαμες για ποσοστά, δεν τδκαμες για χρήματα. 
’Οργανωτής θεατρικών καί άλλων δεαμάτων 
ν' άκούσης δέλησες απλώς κ ’ εον «Τι λεν τα Κύματα !»

★★

Σέ νεόφαντο αισθητικό.
ΑΙσδητικής μαδήματα με τρόπο Αιαπλάσιο 
διδάσκεις σε ήδοποιονς καί μ * ύφος αναλυτικό 
τόσο, που κάδε μάδημα μπορούμε Ht’ ώς δαυμήοιο 
να τδχουμε . . Λναιοδητικό !

Σ' Ιηιτήδειο ζωγράφο.
Τον πόλεμο ζωγράφησες χαρούμενο γιορτάσι, 
και πονδενα δεν ϊβαλες, για σάλτσα, λίγο κλάμα.
Καί ποιος τήν εξυπνάδα σον μπορεί νά.μή δαμάση, 
άφον τήν Ίεχνη γύρισες προς τή χοντρή ρεκλάμα ;

Π Ι Κ Ρ Α Γ κ Α Θ Η Σ

!?ΗΙΪί!6 ΤΒΙ ΒΚΡΟΓΙΙΜΙ!
ΣΕΙΡΑ Β ’

Τ Α  Π Ρ Ο Β Α Τ Α Κ Ι Α  :

Βε/.άζοντας τα  προβατάκια 
Φέρνει από αντίπερα μου ή βάρκα,
Καί λέ(ο πως είναι κυματάκια 
Μαλλί πού έπήρανε καί σάρκα.
Κι είναι 6 Βοριάς ό παινεμένος 
Πίσω ό τσοπάνος ξαπλωμένος,
Καί Χάροντας ό μακελλάρης 
'Ολόρθος στέκεται ό βαρκάρης...

Ο Ι  Α Γ Υ Ρ Ι Σ Τ Ο Ι  :

Στήν άλικη τή θάλασσα τήν αιματοβαμμένη,
Ψυχούλες αρμενίζουνε σά σκλάβοι άλυσσωμένοι*
Μαύρα πουλιά δλες φαίνοντα, μάτια πού λάμνοΐ'ν μόνο 
Πλατιές φτερούγες γέρνοντας μέ μυστικό έναν πόνο,
Καί πνέει άγεράκι σιγανό στ’ άναφτερισματά τους 
Μόλις πού φρίσσει αθέλητα τή βάρυπνη Γαλήνη...

"Ω τί ταξείδι ατέλειωτο, σά σέ θαν του κλίνη.
Κάτω από νέφη άδάκρυτα τό α’κόνιο πέρασμά, τονς !

Ο  Μ Ι Σ Ε Μ Ο Σ  :

ΙΙόσοι καημοί στις αμμουδιές* πόσα πικρά φιλάκια* 
Μόρια χλωμ’ άναφυλλητά σέ αγέλαστα χειλάκια...
Στις άγκαλιές άπόμειναν "Ησκιοι μονάχα οί τόσες 
Τού Γυρισμού γλυκές Χαρές* μηδέ μετριούνται πόσες 
Φορές αγρύπνησε ή ψυχή στό κύμα διψασμένη 
Καί πίνει άπό τά δάκρυα της κι ένα φ ιλ ί προσμένει...

Ο  Γ Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  :

Άποτραβιέται ό Μισεμός, τά Δάκρυα καί οί Καημοί του* 
Καί νά οί Χαρές τού Γυρισμού, γλυκά Φιλιά μαζί του, 

"Οψες, θωριές γελούμενες, όλότρεμες ’Αγκάλες 
"Αλλες μικρές φτερουγιστές και σά μαννούλες άλλες 

—Μά πού είναι ή πιο γελοόμενη καί ή πι-ό χαριτωμένη ; 
—ΙΙίσω άπ’ τό παραθύρι της θωρεΐ άποτραβηγμένη !

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΓΙΑΛΙΤΗΣΣπέτσες ΙΟΙΗ.
-------------------1·1 » ι ^>1» » ^  .......

Κ Ο ΙΝ Η  ΓΝ Ω Μ Η
Μ Ι Α  Κ Ρ Ι Σ Η

Φίλε Νουμά,
Περίμενα τήν έκδοση τού δεύτερον φύλλου με με-· 

γάλη ανυπομονησία για νά ίδώ, άν πραγματικούς 
πιστεύης στα γραφόμενα σου’ αλλά μετά τήν ι/,νά- 
γνωσή σου έμεινα πολύ περισσότερο εύχαρι στη μένος 
άπό ό,τι έλπιζα, γιατί δέ γράψεις μόνο τά πράγμα
τα, όπως φαίνονται, άλα δείχνεις τά πραγματικά α ί
τια των κοινωνικών συνθηκών μας.

Περίμενα νά ίδώ (όπως κάνουν δυστυχώς όλες οί 
αστικές εφημερίδες καί περιοδικά τών δύο πόλεων, 
πλήν μιας καθημερινής εφημερίδας) νά έςυμνής μόνο 
πρόσωπ" αλλά ευτυχώς τό γράψιμό σου περιστρέφε
ται γύρω άπό ιδέες, άπό τις οποίες δυστυχώς υπάρ
χει τόσο μεγάλη έλλειψη στήν Ελλάδα. Γ ι’ αυτό στέλ
νω θερμά συγχαρητήρια στους γράφοντας στό πε
ριοδικό.

Εύχομαι ν ’ ακολουθήσουν κΓ άλλα φύλλλα τό ϊδιο 
παράδειγμα γιά νά βγή πιά κΓ ό 'Ελληνικός λαός 
άπό τό βούρκο τών προσωπικών παθών, νά μορφω- 
θή καί νά ταχθή σέ μια φυσική κ’ επιστημονική ι
δεολογία, πού αρμόζει στον πολιτισμένο άνθρωπο 
του εικοστού αιώνα. .

Μέ βαθειά συναίσθηση τών γραφόμενων.
24)12)18 Φάληρο Π. Κ.
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’Εσωτερικού·. Έ τησία Δρ. ΊΟ.— Έξάμηνος Δρ. 6 .— 
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"Εκαστον ψύλλον  λεπτά  2 5
Άγγείίαι και διαφημίοεις δοαχ. 2 δ στίχος.

ΛΛΙΑΝ άλήθει ι είπε ό Μητροπολίτης, γυ
ρίζοντας από το ταξίδι του, μια τραγι

κή αλήθεια, και για τούτο, ίσια ίσια του ρή- 
χτηκε με τόση λύσσα ό τύπος ό ’Αθηναϊκός. 
Ειπε πώς στον πόλεμο μπήκαμε την <ένδε- 
κάτη ώρα» κ’ έτσι κ* οί αξιώσεις μας αύ
ριο, πρέπει νάναι αξιώσεις τής ένδεκάτης ώ
ρας. Και μάλιστα την είπε καί κολοβή την 
αλήθεια, γιατί ατόφια ή αλήθεια θά ε’ίτανε 
άν έπρόσθετε πώς μέ τα κινήματα τής Θή
βας, τής Λαμίας, τής Κοζάνης κλπ. λίγο έ- 
λειψε νά τή μουντζουρώσουμε καί την «έν- 
δεκάτην ώρα» μας, κ’ έτσι μεθαύριο στο 
Συνέδριο τής Ειρήνης νά παρουσιαστούμε, 
σάν <τάς μωράς παρθένους», μέ σβησμένες 
τις λαμπάδες μας. ΙΙότε επί τέλους θά συ
νηθίσουμε «νά ύποφέρνουμε την αλήθεια», 
όπως έλεγε κι’ ό μακαρίτης Περικλής Γιαν- 
νόπουλος;

ν \ Λ

Λ\ΥΊΈ ή Σερβία, βλέπετε, ούτε τό Βέλγιο 
καθυστέρησαν μέ συλλόγους επιστράτων, 

μέ Νοεμβριανά καί μ’ άλλα τέτια μασκαρο- 
καμώματα, γιά νά μπαίνουν στην ίδια σειρά 
μέ μάς. Κάτι περισσότερο άπό μάς τούς κα
θυστερημένους, έκαμαν, κ’ ίσως αύρίο κάτι 
περισσότερο άπό μάς τούς καθυστερημένους, 
νά κερδίσουν. Καιρός λοιπόν ν’ άφίσουμε 
τούς νεοελληνικούς φαμφαρονισμούς κατά 
μέρος, καί νά βλογάμε την τύχη πού βρέ
θηκε κάπιος νά μάς σύρει στο παγκόσμιο γι
ορτάσι, έστω καί την ένδεκάτη ώρα. Γιατί ά- 
λοίμονό μας άν ή καθυστέρησή μας κρατού
σε ίσαμε σήμερα!,

ΩΣΤΟΣΟ μέ το παραπάνω δέν εννοούμε 
νά επιδοκιμάσουμε την ανάμιξη τού Μη

τροπολίτη στην έσω κ’ έξω πολιτική. Κάθε 
άλλο. Άφού ακόμα εξακολουθεί νά θεωρεί
ται απαραίτητος ύ κλήρος, θά θέλαμε τούς 
λειτουργούς του μικρούς καί μεγάλους, ν’ 
άδιαφορούν γιά κάθε τι πού γίνεται έξω άπό 
τον αυλόγυρο τής εκκλησίας τους. Καί πρώτα 
πρώτα νά μή πολιτικολογούν. Δέν επιδοκιμάζου
με λοιπόν τό Μητροπολίτη. ’Επιδοκιμάζουμε 
τον άνθρωπο πού είχε τό κουράγιο νά 
ξεστομίσει μιάν άλήθει ι. Γιατί ή αλήθεια, 
ε’ίτε ράσο φορεΐ, είτε φουστ κνέλες, είναι πάν
τοτε άξιοσέβαστη.

ν - ν ν

ΚΙΑ λοιπόν πού βρέθηκε κ’ ένας Ιταλός 
πολιτικός ν’ άποδοκιμάσει τον ’Ιταλικό 

ιμπεριαλισμό καί νά διαμαρτυρηθεΐ τόσον 
έντονα έναντίο του. Ό Μπισολάτη άπό 
τή μια μεριά καί οί ’Ιταλοί σοσιαλιστές άπ* 
την άλλη, εξαγνίζουν σήμερα τήν επίσημη 
’Ιταλία πού τής γεννήθηκε ή παράλογη όρε
ξη νά καταβροχθίσει όλο · τον κόσμο. Παρό
μοια όρεξη ειχε καί ή Γερμανία καί τό πά
θημά της, άς γίνει μάθημα στήν Ιταλία τού 
κ. Σονΐνο καί Σια.

ν \  ν

Μ  ΟΛΥΣΜΑ Ευρωπαϊκό, καί όχι απο
κλειστικά ρούσσικο μό/-υσμα, έχαραχτή- 

ρισε τον μπολσεβικισμό ό άρχηγός τού Γαλ
λικού στρατού -πού πήγε στήν Όδησό, κι’ αυ
τό τό μόλυσμα έχει χρέος, λέει, ή ’Αστική 
Ευρώπη νάν τό εξαλείψει. Άπό τήν εποχή 
βλέπετε, τού Μεγ. Άλέξαντρου οί σπαθοφό- 
ροι ξακολουθοΰν νά κόβουν μέ μιά σπαθιά 
όλους τούς Γόρδιους δεσμούς, όταν τύχει να
ναι καμωμένοι άπό σπάγγο κι’ όχι συρματέ- 
νιοι. Φοβούμαστε πώς κι’ ό Μπολσεβικισμός 
θάνήκει στή δεύτερη κατηγορία τών δεσμών 
καί νά μήν κόβεται εύκολα μέ μιά σπαθιά.

ν ν \ '

^ΡΓΑΝΩΜΕΝΗ επανάσταση. Τέτοια, φαί
νεται, νάναι ή σοσιαλιστική ζύμωση πού 

γίνεται σήμερα στή Γερμανία καί τέτοια τή 
βλέπει όποιος τήν κοιττάζει μ’ άνθρωπιστικά κι 
όχι μέ αστικά μάτια. Λένε πώς κι ό Λενίν εργά
ζεται καί ενεργεί κάτω άπό κάποια οργάνω
ση κι αυτός. Κ’ έτσι όσο κι άν ή αστική Ευρώ
πη διαμαρτύρεται σήμερα, ή σοσιαλιστική επα
νάσταση αδύνατο μέ όση πίεση κι άν τής γί
νεται νά υποχωρήσει, τουλάχιστο στις χώρες 
πού παρουσιάζεται όργανώμενη.
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ΟΙ ΑΥΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ
h vu χρόνο υστεο’ από την Πετρούπολη και ' τη 

Μόσχα, το Βερολίνο καί το Μόναχο άπλωσαν την κόκκι
νη σημαία τού Διεθνισμού. Μα εξόν από την περίεργη 
α< τη σύμπτωση ά ξ ί ί ε ι  περισσότερο νά έξετασθή ποια 
επίδραση έχει ή Ρούσσικη επάνω στη Γερμανική έπα· 
νοισταση, 'ποιέ; εϊνε οί ομοιότητες τους και ποιες οί 
διάφορες τους κ’ ίσαμε ποιό σημείο η Γερμανία επω-· 
φεληθηκε τα μαθήματα από τη Ρουσσία είτε για νά 
τη μιμηθη, είτε για ν’ άποφύγη νά πεση στα uua μί; 
τούτη λάθη.

Καί ποωτ’ απ' όλα. ί| Γερμανική έπανασταση επη. 
ρεν αμέσως σοσιαλιστικό χαραχτήρα, πού ή Ρούσσικη 
δεν τον εϊχεν άμα άρχισε.. Γ Υστεο' από την κατάργηση, 
της Γσαρικης ΑύτοκυατορΓάς αστοί και σοσιαλιστή 
έδοκ/μσσαν νά συνεργασθούν, μέ τό Αβόφ και τον Κε- 
ρενσκυ, κάνοντας υπουργεία συνασπισμού, πού δέν μπό
ρεσαν όμως νά ςήσονν, αφού στις 7 τού Νοέβρη τού 
1917 οι μπολσεβίκοι καί οι σοσιαλιστές επαναστάτες 
της «αριστερός» έβαλαν τέλος στις άκαρπες αυτές δο
κιμές, άρπιίίοντας τήν εξουσία καί εγκαθιδρύοντας τη 
■σοσιαλιστική Ληοοκρατία τι7>ν Σοβιέτ. Ί ΐ  Γερμανία ό
μως μεσα σέ λίγες μέρες οργάνωσε κυβέρνηση καθαρά 
«σοσιαλιστική», ένα Διευθυντήριο μέ έΠη μιάυ, πού κα
θώς και στή Ρουσσία, ονομάζονται επίτροποι τού λαού. 
Στο Λιευθ'·ντ'υυο αυτό, καθώς Πέσουμε, εΐνε τρεις από 
τή πλειονοψηφία, καί τρεις άπό τή μειονοψηφία, 
κ ’ έτσι ή Γερμανική Κυβέρνηση φαίνεται σάν 
συνασπισμός τοιν δύο μεγάλων μερίδων τής Σοσιαλ- 
δηιιοκρατίας κι’ όχι συνεργασία αστικών καί σο
σιαλιστικών στοιχείων. Άλλα καί. κάτι άλλο ακόμη. ”Αν 
ή Γερμανική αστική τάλη εξετοπίστηκεν από την πο
λιτική.εξουσία, όμως δεν έπαψε να συνεργάζεται στις 
διάφορες κρατικέ: υπηρεσίες κάτω άπό τή σοσιαλιστι
κή διεύθυνση. Σ ’ όλα τά υπουργέ”;/ καί σ’ ,όλη την πο
λίτικη καί στρατιωτική υπηρεσία της χώρας υπάρχουν 
•οί αρμόδιοι υπάλληλοι, πού τούς ¿κληροδότησεν ή ΛιΥ 
τοκρατορία. γι' αύιτό δεν εΐνε παράδοξο νά βλέπουυε. 
το Χ/ντεμπονργκ νά διοική ακόμη τό Γερμανικό 
στρατό.

ν\ν  ή Γερυανία έπέρασεν άπό τό απολυταρχικό 
στο σοσιαλιστκυ πηΠτευιια y) ιμωα-άτερα άπό τή Ρονσ 
σία, εδειξεν όμ.Ο'ς απεναντίας ένθρότητα στο μπολσεβι. 
χισμό. Ή  ομάδα «Σπάρτακος» δεν έχει μέρος στήν ε
ξουσία σέ καμιά πολιτεία τής Γερμανίας, άκόμη μήτε1 
καί στό Μόναχο καί στό Βερολίνο, κι’ ό αρχηγός τυρ 
Λήμπκνεχτ δεν είνε μέλος τού Διευθυντηρίου. ’Αλλά θ ’ 
άποφύγη ΐσωω τό τέλος τό μπολ σεβ: κι σι ιό ή Γερμανική 
επανάσταση : Ό  Λήμπκνεχτ δέ θά κάμη κανένα· ποαξι. 
κόπηιια στό Βερολίνο, όπως ό Λενίν στιήν Πετρούπολη 
εδώ κ’ ένα χοόνο: Α υτό Ηνε τό μεγάλο ζήτημα. Ή  έπι. 
τυχ/α τού Λήυπκνεχ κρεμιέται άπό πολλούς λόγους κι' 
άπό απρόοπτα περιστατικά, πού τά σπουδαιότεοά) τους 
είνε ή κανονικύ ή αή αποστράτευση καί 6 μικρό; ή ιιει 
γάλος βαθυό: τής πείνας. Ά νίσως ή αναρχική άπο-

ά'ίευση ρίξη στους πέντε δρόμους μέσα. σέ /ίω-~ 
βδοπάδε" πολλά εκατοιυ'ύρια άεργων κι’ άνίσως ή πεί
να, συνέπεια του αποκλεισμού καί. τής αυστηρός εκτέ
λεσης μερικών δοων τής ανακωχής, φοβερίση σοβαρά 
τον πολύ, λαό των πολιτειών καί τον αγροτικό πληθυ. 
συό, ο Λήμπκνεχτ κ’ ή ομάδα του θά μπορέσουν νά 
έποκρεληθούν τό θυμό καί τή δυστυχία τού πλήθους για

■νι επιβάλουν την κοιιτονική επανάσταση πέρα για πέ
ρα καί τη Δημοκρατία των Σοώέτ. Αλλά πρέπει λ -Υ 
σημειιυθη καί κάτι σπουδαίο· ότι λείπει για τό Λήμπκ
νεχτ τό πιο αποτελεσματικό επιχείρημα1 εκείνο πού έ- 
χρησιμοπο/'ησαν τόσο οί μπολσεβίκοι τής Ρουσσία;· ή 
επιθυμία δηλαδή τού λαού για την ειρήνη. Ό  Λενίν κι’ 
ο Ί ροτσκυ ¿θριάμβευσαν κυρίως επειδή τό κόμμα τους 
ή ¿αν τό μόνο πού έταζε στό λαό την άμεση ειρήνη. '11.
1 ερμαν>κή όμως επανάσταση ξέσπασε μ.έ τήν άνακωχή 
κ1’ ό λαός δέ βρισκόταν εμπρός στό τρομερό δίλημμα 
πού είν. παρα/.ύσει καί. παραμορφώσει τήν πορεία τής 
Ρούσσικης επανάστασης: « Π  πόλεμος πού εϊνε καί τό 
τέ/.ος τής έπανάστασης, ή ¿πανάσταση πού εϊνε καί τό 
τέ/ως τού πολέμου.»

Δίπλα ·,·.τό εκτελεστικό Υεηθυντήριο. πού άνταπο- 
κρίνεται στο Συμβούλιο των αντιπροσώπων τού Ρούσ- 
σικου λαού, υπάρχουν καί στή Γερμανία Σοβιέτ. Τά 
Σοβιέτ (¿ίάά των στρατιωτών καί εργατών ¿γεννήθηκαν 
αυθόρμητα σ' όλη νή Γερμανία, στό μέτωπο όπίος καί* 
σ' όλη τήν άλλη χώρα. Τά έχουν εκλέξει τά συντάγ
ματα καί τά εργοστάσια μέ σύστημα ανάλογο προς 
εκείνο, που εφαρμόστηκε στή Ρουσσία στα 1917. Τό 
Σοβιέτ τού Βερολίνου επήρε αμέσως κάποια υπεροχή 
επάνω σ’ όλα τ’ άλλα, κι’ όπως τό ΣοβιέτΙτής ΙΙετρού- 
πολης ώρισε μια εκτελεστική επιτροπή άπό 24 μέλη 
( Ο τής πλειονοψηφίας, ί> τής μειονοψηφίας καί 12 στοά 
τιώτες) πού τή (διεύθυνσή της τήν έχουν δύο σοσιαλι
στές, ό Μύόλκενμπουρ κι’ ό Ριχάρδος Μύλλερ.

Σήμερα πρωτεύει τό μεγάλο ζήτημα. ΤΙ Γερμανία 
θά εϊνε δημοκρατική κ ιιω-βουλευτική Δημοκρατία ή σο
σιαλιστική Δημοκρατία ιώ ν Σοβιέτ, όπως ή Ρουσσία 
τού Λενίν καί χού Τρότυκυ; Ζήτημα ζωής, πού γύρω 
του θά συγκεντρωθούν όλοι ώ πολιτικοί αγώνες ατούς' 
ερχόμενους μήνες. ''Οπως έγινε καί στή Ρουσσία εδώ 
κ’ ένα χρόνο, τα αστικά κόμματα αναδιοργανωμένα σέ 
νέες βάσες ζητούν πιο πολύ τό γλήγορο κάλεσμα τή; 
Συντακτικής μέ τι)ν ελπίδα νά ξαναπάρουν τό μεγα- 
λείτερο μέρος τής εξουσία:, πού τήν έχασαν άμα ξά, 
σπασεν ή επανάσταση. Καί οί περισσότεροι άπό τούς 
σο -'«λίστες τής πλειονοψηφίας καί τή; μειονοψηφίας 
( ’Ίνιπερτ, Κιωυτσκυ, Χάαζε ;</ π I εϊνε, καθώς φαίνε- 
τί«, οπαδοί τή:. Συντακτικής. Η όμάδα όυω; τού 
Σπάοτακου γυρεύει τή δημιουργία οκ/ς δημοκρατίας 
Σοβιέτ όλίοςδιόλ<υς όμοια: μέ τή Ρούσσικη. Ποιός θά 
νικήση; Κανείς δέν μπορεί νά τό προπαντέψη, επειδή ί] 
πολιτική κατάσταση βρίσκεται σέ πολύ κρίσιμη πε
ρίοδο.

Γενικά οί δύο επανάστασες, ή Γερμανική κ’ ή Ρούσ- 
κη, άκολουθούν ίσαμε ν'οοα εξέλιξη σχεδόν όμοια. Κ’ 
οί δυο εΐνε έπανάστασες πολιτικές καί κοινωνικές μα. 
Η. Στό Βερολίνο οί σοσα/λωπές επήραν «εξ εφόδου» 
τήν εξουσία, ενώ στιρ/ Πετρούπολη ή άστική τάξη ?- 
ίαβε μέρος στήν Κυβέρνηση λίγους μήνες ύστρο’ άπό 
τήν επανάσταση ίάπό τό Μιίρτη ίσαμε τό Νοέμβρη τού 
1917 I. 0 ' Γερπανοί. όμιος σοσιαλιστές έκράτμσαν στήν 
υπ η ρ εσ ία  αστούς υπαλλήλους, ενώ στή Ρουσσία οί ύπάλ 
ληλοι τού παλιού καθεστώτος αποκλείσθηκαν κ’ έπειτα 
καταδιώχτηκαν συστηματικά άπό τούς έπαναστάτες.Οί 
επανάστάτικοί οργανισμοί τού Βερολίνου, τό Διευθυν
τήριο τών αντιπροσώπων τού λαού, Σοβιέτ, εκτελεστική

I επιτροπή κλπ. ¿γεννήθηκαν μέ τις ϊδιες συνθήκες καί 
παίζουν τον «διο ρόλο μέ τούς παρόμοιους οργανισμούς, 
πού έδημιουργήθηκαν στήν Πετρούπολη καί στή Μό-;
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σχα. Ή  αντίσταση δικός στο μπολσεβικισμό δείχτηκε 
πιο καθαρά στί] Γερμανία παρά στ») Ρουσσία. Τέλος 
άρχισε ίωηρός αγώνας ανάμεσα στους οπαδούς τών 
Σοβιέτ, δπιος καί. στη Πετρούπολη το Νοέμβρη τού 
1917 ίσαμε τον περασμένο Γεννάρη, κΓ 6 αγώνας (ί υ
ιό : μπορεί να έχη, δπιος καί στη Ρωσσία, δύο σοβαρές 
συνέπειες. 1ο. Το ένα πολιτικό κόμμα να έναντιωδή 
στο άλλο στό συνταγματικό έδαφος καί 2ο, νά φέρη το 
χοχιιαμό ανάμεσα στα διάφορα Γερμανικά κράτη δπιος 
καί στη Ρουσσία.

Οί αναλογίες αυτές αξίζουν νά εξεταστούν, επειδή 
δείχνουν πρώτ’ απ' δλα, δτι ή δημιουργία τών Σοβιέτ 

οργανισμών τάξεων - δτι δ «μπολσεβικισμύς1» ό 
ίδιος ώς σοσιαλιστική θεωρία δέν εϊνε προϊόντα μο
νάχα Ρούσσικη, δέν ί 7νε, καθώς τό γράφουν πολύ συ
χνά, θλιβεροί καρποί τής σλαβικής αναρχίας1 κι’ ακόμη 
δτι ή τρομερή κοινωνική, κρίση, πού γίνεται στην Ευ
ρώπη, δτι ή μετάβαση άπό τό κεφαλαιοκρατικό στό σο
σιαλιστικό καθεστώς γεννούνε ανάλογες πολ ιτικές μετα 
βολές καί θέτουν οικονομικά προβλήματα ομοια σέ χώ
ρε.: ποΗ διαφορετικής κοινωνικής σύνθεσης, όπιο; ε!- 
νε ή Ρομσσία κ' ή Γεομανία.

(Μετ-άροαση Η.) A. PIERRE
— —  ■*> > ·θΒ » > —.....  —

ΗΘΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

11
’.4 y άτι a τον πλμοίο σου 
καϋόος τον εαυτό σου· 
παίρνε τον ο,τι 'έχει δηλαδμ 
καί κάνε τό δικό σου.

12
"Αν Λοΰπα τ//ς γυναίκας σου 

και ένας άλλος μ ιιάνμ, 
πες τω·, πώς κάποια </ ορεοιά 
πρέπει ν' έοέ ιά  κάνα .

13
Τοι'ογε κα'ι πίνε όπο απορείς, 
χόρταινε κάιΤ ενχάριοτον, 
κι άοε οί κοντοί γιά τούς κοντοίς 
νά λεν «παν ιιίπρβν άριστον.»

14
Σκόρπιζε δσο έχεις τά λεψτά· 
μά πάντα νά μ ροντίζμς 
μ μ ’ όα/ιίες η με κλεψιές 
νάχι/ς γιά νά οκορπίλμς.

15
Ά ‘.λυίμονό οου, αν όνομα 
ά.ΐ ίυώπον καλόν βγάλμς- 
κάλλιο το μάτι νά οον βγμ, 
κάλλιο βλογιά νά βγ ίάμς  !

ΑΝΘΕΜΙΟΣ

ΚΡΙΤ ΙΚΑ ΣΗ Μ Ε ΙΩ Μ Α Τ Α
/ \ Λ Α ν ν ν  ΛφΛ/ν^./\ά\Λ/ν\ /\ΑΑ Λ Λ Λ  ^ ; \

II ΠΛΡΒΠΛΖΙΠΜ ,,ΟΡΚΤΕΙίΙί,,
Τό Θέατρο τού Ωδείου, αρχίζει άταράλλαχτα 

όπως εδώ καί δεκατέσσερα χρόνια άρχισε μέ τόσες 
λαχτάρες κ’ ελπίδες τό «Βασιλικό Θέατρο*. Σκηνή 
σοβαρή ζητούσανε τότες. Σοβαρή σκηνή καί τώρα 
ζητούνε. Μέ ίδρυση δραματικού σκολειού είχε ση
μειώσει τή λειτουργία του τό «Βασιλικό η καθώς 
ίδιο σκολειό είναι σήμερ’ αφορμή τού θεάτρου 
τού Ωδείου. "Οπως τώρα οί, ερασιτέχνες, καί τότες 
οί νέοι μαθητές δέν είχανε την «επάρκεια» δίχιος η
θοποιούς επαγγελματικούς. Καί τότες ό κ.. Οικονό
μου δάσκαλος καί σκηνοθέτης, καί το ίδιο έργο γΓ 
αρχή, ή «Ό ρέστεια», μέ την ίδ ια  μετάφραση τού 
κ. Σωτηριάδη. Εφαρμόζεται, λοιπόν γραμμή, ή ίδια 
μέθοδο. ’Άραγες είναι δύσκολο νά προμαντέψη κα
νείς ποια θά φέρη αποτελέσματα;

Μέσα σ’ δΓ αυτά όμως υπάρχει καί μια τωρινή 
διαφορά. Τότες ό κόσμος ξεπλανεμένος άπό τούς δα
σκάλους, σηκώθηκε στό ποδάρι, δημιούργησε ταρα
χές στούς δρόμους, θεωρώντας τό μεταχείρισμα δη
μοτικής γλώσσας στη μετάφραση, έργο αντεθνικό. 
Σήμερ5 ακούοντας κανείς την «Όρέστεια» σέ γλώσ
σα καθαρεύουσα, θαλασσωμένη κάπου κάπου μέ τύ
πους καί λέξες δημοτικές, καταλαβαίνει πόσο αθώος κι 
αμόρφωτος πρέπει νά εϊτανε ό κόσμος εκείνο; γιά νά 
πάρη γιά δημοτική, την άντικαλλιτεχνική κατασκευή 
τού κ. Σωτηριάδη, πού τής αξίζει ίσα ίσα διαμαρ
τυρία χτυπητή, γιά την έλλειψη πού έχει άπο κάθε 
δημοτικό χρώμα. 'Η δημοτική γλώσσα καλλιεργήθηκε 
κάμποσο, πού νά μην επιτρέπεται σήμερα νά παρου
σιάζεται στη σκηνή ένα μεγάλο έργο τής αρχαίας 
εποχής, δίχιος τό θαματουργό χάδι τού λογοτέχνη. 
’Έ τσι σκληρά κι άχαρα μεταχειρισμένη ή τριλογία 
τού Αισχύλου, δέν μπόρεσε νά. μπή μέσα στις ψυχές 
αυτών πού την αποδώσανε, νά τις θευμάνη καλλιτε
χνικά καί νά  τις ύψωση σέ κάτι αληθινό καί ζωντανό.

Οι τρείς τραγωδίες: «Άγαμέμνονας», «Χοηιμάρες», 
«Ευμενίδες», ψαλλιδιστήκανε άσπλαχνα, ώστε κάθε 
μια της νά χωρέση ολάκερη σέ μια πράξη. Τά δ γ; -  

γηματικά μέρη, πού είναι τά πι.ό χαραχτηριστικά 
τής αρχαίας δραματικής τέχνης, καθώς καί. τα χορικά, 
πού στέκονται σαν οί πιο άφυλοι λυρικοίψαλμοί,ψυχικά 
φανερώματα ενός λαού,—λείψανε όλότελα. ’Έτσι τά 
χρονικά διαστήματα συντομευτήκανε, καί μονάχα πε
ράσανε άπό τά μάτια τού θεατή, εκείνα τά μέρη τής 
δράσης, τά πιο χτυπητά στην όραση,—κάτι ανάλογο 
μέ ταινία κινηματογράφου. Ποια παρεξήγηση τής - 
βαθειάς έννοιας τού Αρχαίου Θεάτρου, πού μιλούσε 
όλο προς την ψυχή, κι ό μύθος λές καί πλεκότανε τόσο 
άβίαστα, μόνο καί μόνο γιά νά βοηθήση αυτή την 
ανταπόκριση ! Ή  ενότητα τής δράσης, άπό τά ούσια- 
στικώτερα χαρίσματα τής Αίσχυλικής τραγωδίας, 
έτσι χάθηκε τελειωτικά. Τό μεγαλείο τής κάθε ψυχι
κής κατάστασης; τό 'Υψηλό τής δραματικής σύγκρου
σης, "Λ ή περήφανη ενέργεια στούς χαραχτήρες, δέ 
ζονγραφιστήκανε ακέρια.

Τά τραγικά πρόσωπα, πού ό γέρος Ποιητής πα
ρουσίασε μπροστά στούς Α θηναίους τού 458 π. X. 
πλημμυρισμένα όλ5 άπό ζωή, συγκλονισμένα στό άν- 
θρώπινο πάθος, κάνανε τώρα, στην παράσταση του 
’Ωδείου, εντύπωση χαλκομανίας ξεβαμένης. Φαντα
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ζόμαστε αν ελειπε ή πολύμηνη διδασκαλία κ* ετοι
μασία της παράστασης αυτής, σέ ποιο θέαμα, εΐτανε 
δυνατό νά βοεΟουιιε μπροστά. "Ομως είχαμε την απαί
τηση από την τέτοια διδασκαλία, νά συγκρατήση 
τουλάχιστο κάποια τάξη ενότητα ηθοποιίας που 
έλειπε, και πεοσότεοο μάλιστα στο χορό που αποτε
λούσαν οί γυναίκες του' παλατιού, οΐ γέροντες, και 
σΐήν ομάδα οσων ΰποκριθήκανε τις Έριννύες. Οι 
θεατές μπροστά σ’ αυτές αντί νά νοιώσουν αΐστημα 
φόβου καί τρόμου, γελούσαν αδιάκοπα με τήν κ·ο- 
μική τους εμφάνιση.

Η Κλυταιμνήστρα, που μόνη της γεμίζει την πρ ό- 
τη τραγωδία, του «Άγαμέμνονα», διερμηνεύτηκε από 
τϊ| δεσποινίδα Κότσάλη, καί μ’ΰλο τό χάρισμα τής 
καλής φωνής της, μέ κάμποση μονοτονία. Ό  χαρα- 
χτήρας τής τραγικής βασίλισσας, είναι βέβαια σκλη
ρός κι άλίγιστος, μά έρχονται στιγμές που ή υποκρι
σία τη : ανάγκη νά φανερώνεται μέ ΰλο τό ύψος μιας 
τρυφερότητας κ’ ενός ελέους, κι άλλου μέ τον κρυφό 
τρόμο της συνείδησης. Τέτοια είναι ή στιγμή που 
φτάνει από την Τροία στις Μυκήνες ό Άγαμέμνονας 
καί ξεσπά ή ψεύτικη χαρά τής άπιστης. Τέτοια ή 
στιγμή, που δικιόλϋ/εΐ, μπροστά στο χορό, τό κα 
κούργημα, σαν εκδίκηση ενάντια στον άντρα της, γιά 
την από μέρος του θυσία τής αγαπημένης της ’Ιφιγέ
νειας. ΤΙ στιγμή, που μπροστά στον Αΐγιστο, θριαμ
βευτή υστερ’ από τό έγκλημα, πού αυτός δεν είχε το 
κουράγιο νά κάμη, ξυπνά ή συνείδησή της: «Φτά
νουνε πιά υΐ συφοράς. ’Ά ς μή χυθή άλλο α ίμα !» 
Κραυγή ανθρώπου πού ανακουφίζει τό θεατή. Κι 
ακόμα ή στιγμή πού σέρνεται από τον Ό  ρέστη στο 
θάνατο : «Στάσου, γιε μου. Σεβάσου παιδί μου, αυτό 
τό στήθος πού πάνου του τόσες φορές κοιμήθηκες, 
απ’ οπού ρουφηξες μέ τά χείλη σου τό μητρικό μου 
γάλα».. Σ’ ολ’ αυτά μιάν αλλαγή του τόνου τής ψυ
χρής περηφάνειας έπρεπε νά γίνη φανερή.

Ό  Όρέ στηςπάλι, πού μόνος του γεμίζει ταλλα δυο 
μέρη τής τριλογίας, δέ βρήκε τόν άξιο τεχνίτη στην 
ερμηνεία τού κ. Ροζάν. Γ ιατί θά μπορούσε ν ’ άπαι- 
τήση κανείς, ή θέρμη νά εΐτανε πιο ζωντανή στήν 
αρχή τής δεύτερης τραγωδίας, σάν αυτός πρώτο φ α 
νερώνεται, παραγγελμένος από το θεόν ’Απόλλωνα γιά 
την εκδίκηση, πού τού φαίνεται ακόμα πιο δ ίαα , 
μόλις βλέπει τό ένοχο παλάτι, τόν τάφο του μεγάλου 
του πατέρα, πού πάνου του ξεσπούν οί κατάρες τής 
Ήλέχτρας γιά τούς ατιμώρητους, καί τα κλάματά της 
γιά τόν αδικοχαμένο γονιό της.

Μά καί κατόπι, πού ό χαοαχτήρας τού Όρέστη 
ξετυλίγεται σέ τόση συνθετικότητα, μέ τό πάλεμα τής 
συνείδησής του καί τό δισταγμό πού δοκιμάζει πρί 
δώση το ΐδι,ο του χέρι τό θανατηφόρο χτύπημα 
στή μητέρα του, μέ τή βαθειά φωνή πού ολοένα τον 
τρομάζει υστερ’ από τό φόνο, — δέν μπόρεσε ό ηθο
ποιός νά μεταδώση τή φρίκη καμιάς τραγικής στιγμής 
του, στούς θεατές.

Οί άλλοι. δσοι παίξανε τούς ρόλους τής Κασσάν- 
τρας, τού Α ΐγιστου, τού ’Απόλλωνα, τής Παλλάδας, 
μάς δείξανε πως δέν ψυχολόγησε καθένας χωριστά τό 
μέρος του, γιατί δέν έννοιωσε τό σύνολο, κι ακόμα 
πώς ό κ. Οικονόμου δέν έχει πιά τό ζήλο ή τή θέληση 
νά διάλεξη τούς ικανούς, άν υπάρχουνε, γιά τέτοιους 
θεατρικούς άθλους, αλλιώτικα νά μήν τούς καταπιά
νεται. Νομίζουμε πά)ς θά μπορούσε ή αρχή τού Θεά
τρου τού ’Ωδείου, νά μήν ε’ίτανετόσο άστοχη. Έ ν ’ 
άλλο έργοΓ εΰκολώτερης απόδοσης κ’ ερμηνείας, δια

λεγμένο βέβαια μέ αυστηρά φιλολογικό ένδιαφέοο, θά 
βοηθούσε περσότερο τά πρώτα βήματα.

Μά εΐτανε γραφτό, φαίνεται, ή καθαρεύουσα 
τής μετάφρασης τού κ. Σωτηριάδη, αληθινή Λϊσχυ- 
λική Έ ριννύα, νά καταδιώξη, δί/υς άγνισμό. τούς 
εχτελεστές καί το περιβίλλο, πού τή φανέρωσαν.

Ρ Η Γ Α Σ  ΓΚ Ο Λ Φ Η Σ

Ύα%ερ*γρ. -  Μιά καί τό Ώδεΐο αποφάσισε νά πά- 
ρΐ| γιά τό θίασό του στοιχεία ξένα από τό δραματικό’ 
του Σκολειό, έπ-.-επε, νομ'ίο-'με, τό διάλεγμα νά γίνη 
μέ μεγάλη τροσοχή, γιά νά μήν άγ-ίση άχρησιοοποά}- 
το"ς ηθοποιούς μέ ταλέντο μέ σποωδή καί μόρφωση 
ανώτερη, πού δείξανε στο θέατρο αληθινή ευλάβεια 
μέ ο,τι καταπιαστή :ανε ώς τώρα. Τέτοια εΐνάι ή κ. 
Θεώνη Λραίοπούλο*-·, π.ν. άξια δραματική τε/νίτρα, 
πού ιό παράδειγμά της θ ά εΐτανε ζωντανή διδασκα
λία στους νέους ερασιτέχνες τού Ώδείοω Καλές είναι 
οί θεωρίες, μά η σ :ηνή χρειάζεται πρώτα - πρώτα 
π ρ ά ξ η  καί τήν πράξη αυτή, νομίζουμε πώς τό 
Ώδεΐο δέ θά θελήση νά τήν άρνηθή στούς μαθητές 
του. Υπάρχει καιρός vt συμπληρωθούνε τέτοιες πα- 
ράλειφες. Γ. Γκ.

ΣΤΙΧΟΙ ΣΕ ÂLE3UIV»

Στό ¡inyf.vuHi'i τον το βιβλίο κάτίβά ώ πνκϋμ ( τή; άγα.τη; χα'ι τή; άοιι·>·,·ία; !
Κ ι τ ή Γ  ά.τό τής  ώ / « '>τητα ;  τα ι ι ά ι ι α ,  
κα τέβ '  ά.τ » τ'χ χι:ί\ ¡ τ ή ;  ιι?.γ(Λοψνί*ς !
{McTórrgaijii 33.) A. de Lamartine

  t TgUlBii i  :

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΙ -

Σ ύ ’ΛμερικαΜκό περιοδικό ΟβηΙΐΐΓΥ * ο Σεβσσ >. Γκαβάν 
Ντυύφφυ δημοσιεύει μι> μελέτη μέ τον τίτλο «Ή  Χριστια
νική θρησκεία καί ό πόλεμο:,» .τού ή πιστή περίληψή της 
μπορεί ν« δ α τυνυ  >ή μέ τά λόγ.α τούτα : «Ή  θρησκεία 
δέ θά ει>αι ποτέ τιά  δ,τι ήταν ίσαμε τά χτες. Ά φοϋ δέ 
μπόρεσε νά προσαρμοστώ πρό: τ ι;  τροιοπο ημέ.νες σ υνθή 
κες έχασε τήν επίδρασή τη ; χαί θά τή χάση άκόμη περισ
σότερο, ά ιίσ ο ς  καί δέν κατορΟώ-ΐ.ι να έπωφεληθή τ ί;  
εύκαιρίες πού τή; π οουσ· ιζονται. Ή νρε«:κ•·πία τής 
Ρούσικης εκκλησίας δίν ι κάπ ιαν αρκετή ιδέα τή; χρεο
κοπίας τού χρισ·ι νισμοΰ. ΊΙ ο ,-θόδοξη εκκλησία φ ιινό- 
ταν πριν « τ '  τήν έπανασαση ανίκητη καί κυρίαρχη στ ι 
ζτοή τής Αυτοκρατορίας Καί νά τού σέ μιά στιγμή εχεσε 
σαν χάρτινος πύργο;. Στ 1017 οί "Αγγλοι εργάτες έπή· 
ρ ν από τήν αύξηση τού μεροκάμ ι ιού τους -π«φ> σσόχερα 
άπο ΓϊϋΟ έκατομ δολλιίρια. Αυτό θά εΐ ιή δτι αύξησε ν ή 
ίύηαερία τ«νς καί ή πιθανότητα μιας καλλθεργ: ζοτής. 
Τ ό  ίδιο γίνεται κ η  στί . Ένω τέννς Πολιτείες. Κ 5 έτσι ό 
πόλεμος, πού είναι ένα κ αώ , έφερε και κάποιο καλο. 
μά ή εκκλησία δέν τύ σχιχ ιστηκε ποτέ. Κ ι5 όμω: η χοι 
στιονική θρησκεία είναι θρησκεία των φτωχών καί των 
ταπεινών. Ή σ άση τού Π«πα, κ«ι τών ΐ'ωμαίων ιεραρχών 
αντίκρυ στόν πόλεμο άδίκησεν επίσης τή θρησκεία. Είναι 
καιρός πιά ν’ άφίσουμε τή θρησκευτική τυπικοτητα, πού 
πρέπει νά παραχωρήση τή θέση τη ; στήν «πνευματική 
τιμιότητα.» "όταν έκατομμύ ια Ά ιιερικάνων στρατιωτών  
θά ξαναγυρ σουν στήν ’Αμερική, δέ θάφίσουν τόν εαυτό 
τους νά παρασυρθή, όπως πριν, προς μιά θρησκεία, πού 
αδύνατη νά πολεμήση τό κακό στή γή τούτη, άναβίλλει 
τή σωτηρία καί τήν επανόρθωση τών συφορών γιά τόν 
«λλον κόσμον. "Οπως οί πολιτικοί επιθυμούν ένα μέλλον, 
όπου δέ θα ύπάρχη πόλεμος, όπου οί διαιτησίες θά λύνουν 
τις διαφορές τών ’Εθνών- έτσι κ’ ή οργανωμένο] χριστια- 
νωσύν'" πρέπει νά ξαναμπή στή ζωή μέ ζωντανές πνεύμα^ 
τικές αρχές, πού δέ θά επιτρέψουν πιά νά είναι «κουρελό
χαρτα» οί σταθερές συνθήκες τών Ε θνώ ν. Γ ιάνά  μπόρεση 
ό χριστιανισμός νά ξαναγενιηθή πρέπει ν ά δ ιώ ξ η  άπό 
τήν περιοχή του ό ,τι ε ίναι εξουσία και νά άφίση μόνον 
δ,τ ι ε ίναι δίκαιο.»

Σ Τ . Λ Α Μ Π Ε Τ Η Σ
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Μ ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΒΔΟΜΑΔΑ
Μ̂ ΜΟβΗΜ

4 ί »

H ΠΝΕΜΙΚΗ UI0K1HZIA
Ύπιχυχουν κάποια ζητήματα στην Ελλάδα, πού ξ·.χ- 

ναγυρίζουν μέ μετεωρολογική ακρίβεια, σάν τά λουλού
δια κ«ι οαν τα χελιδόνια. "Ενα άπ’ «ύτώ είνε τό Σχέ
διο των Λθηνοτν, και ένα άλλο ή Ιΐνευματική Ιδιοκτη
σία. Λίύ ίο πρώτο ίσιος διασκεδάσουμε u //όΐΕοα.Με t-j 
δεύτερο μπορούμε νά διασκεδάσουμε κι' από σήμερα, 
ί’ο χελιδόνι μας ήρθε; στον καιρό του.

Διαυαζα δηλαδή χιίες σε μια εφημερίδα, ότι, ojioij 
νάναι, πρόκειται να μας επισκεφπΓ| ό κ. Πιέρ Βύλφ, 
πρόεδρος της Εταιρίας τών Γάλλων Δραματικών Συγ
γραφέων. Καί ή εφημερίδα, πού σημειύνει την εύχά- 
ρισιην είδηση προσύτεει, ότι με χήν ευκαιρίαν αυτή, 
«ανακινεΐιαι» τό ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας. 
'V ποθέτιυ,οτι η εφημερίδα εννοεί τη -θεατρικήν Ιδιοκτη
σία. Γ ι’ αυτήν έγινε πράγματι κάποιος νόμος, που δεν 
ςερει δε ποιο (ίαθμυ ά/ριόώς /ατώρϋωοΐ να προστα- 
τ·. γη τα κτήματα των θεατρικών μας συγγραφέων. Αυ
τό το ςι ρουν καλύτερα οί ίδιοι. Άλ/.ά, όπως καί νάναι, 
κι’ ο Νόμος αυτό; εγινε ρωμαίϊκος. Σ' έν·:·ν τόπο πούί 
νά έννενηνιαεννεα εκατοστά του θεαιρι:·: . .:ρογράμ_ 
μ πσς τίνε έργα ξένα, ό Νόμος δεν «ναγιώαισε γιά 
ιδιοκτησία, παρά τό ένα εκατοστό, που εινε ά ·Ηηνικΰ. 
Ό  ξένος δεν εχει κτήμα στην Ελλάδα. Λεν μπορεί να. 
χυ. Τό κτήμα του, άπ’ τη στιγμή πού βρεθή κάτωι άπ' 
τόν ώραΐον Ελληνικόν ουρανό, γίνεται «ρές νουλίους*, 
όπως λένε καί οί δικηγόροι. Καί σαν ^ρές νουλίους» ει·- 
νι καί «ρες πρίμο όκουπάντι.» "Οποιος το πρωχαρπάςη 
δηλαδή! Και ή ρεμούλα, πού γινότανε πριν χωρίς Νό
μο, ε/ινεν έτσι μιά ρεμούλα νόμιμη. Θά ύποθέσΐ) τώρα 
κάνες, πώς ό Νόμος, αφήνοντας έκθετη την ξένη θεα
τρική ιδιοκτησία, εϊχε τουλάχιστο τό έλαφρυντικό ότι 
προστατεύει .ωηρόιερα την Ελληνική. Έδώ όμως είνε 
τό παράξενο. Μέ τόν καινούργιο Νόμο ή Ελληνική' 
ιδιοκτησία βρέθηκε οέ χειρότερα νερά άπο πριν, πού 
δεν είχε τήν προστασία τού Νόμου. Οι Οιασάρχες,· ά_ 
ναγκαομένυΐ νά πληρώνουν νόμηια δικαιώματα στούς 
εντόπιους συγγραφείς καί ίνά μή πληρώνουν τίποτε 
στούς ξένους, βρήκαν πέος μ’ ένα φτηνό μεταφραστή 
μπορούν αξιόλογα ν’ αντικαταστήσουν όλη μαζή την 
ακριβή καί εντόπια θεατρική δόξα. Καί νά προσφέρουν 
στ·; Κοινό τον; ναι πράγμα Ευρωπαϊκό. ’ Ετσι ένας 
Νόμος — και δεν εΐνε ό πρώτος — έφερε τό άνάποδο 
αποτέλεσμα από κείνο, πού περίμεναν οί ενδιαφερόμε
νοι νά μέρη.

Τώρα μάς έρχεται ό κ. Πιέρ Βόλφ, πρόεδρος τής 'Ε
ταιρίας τών Γάλλων Δραματικών Συγγραφέων. Καί 
μαζή μ’ αυτόν ξανάρχεται τό αιώνιο ζήτημα τής θεα
τρικής πνευματικής ιδιοκτησίας. "Οταν ήρθε κάποτε 
στην Ελλάδα ό Κά’ι'ζερ δκορθώθηκαν τά πεζοδρόμια, 
τής ’Αθήνας. ’’Οταν ήρθε ό Βασιλέας τής ’Αγγλίας, α
σβεστώθηκαν οί κατουρημένοι μαντρότοιχοι. ’Έπρεπε 
νάρθή ό κ. Βόλφ γιά νά συμμαζέψουμε τά άπλυτα τής 
πνευματικής μας ζωής. Πάλι καλά! Οί ξένοι στάθηκαν 
πάντα ή σωτηρία τής Ελλάδας. Μεταξύ μας1 μπορού
με νά κλεβόμαστε καί νά κλέβουμε καί τούς άλλους. Ό, 
κ. Βόλφ 'όμως πρέπει νά μάθη, φτάνοντας στήν ’ Αθή ·

να, ότι ή εποχή τής ληστείας πέρασε καί ότι ένας ξένος 
μπορεί πιά νά περπατή ήσυχος, τόσο οτά βουνά τής 
Ελλάδας, όσο καί στους δρόμους τής ’Αθήνας, χωρίς 
νά κινδυνεύη να, πέση σιά'χέρια Τσουλήδων καί 11α. 
πακυριισοπούλων. Καί για νά τό μάθη αυτό ό κ. Βόλφ, 
έχουν την ελπίδα καί οί εντόπιοι συγγραφείς πώς στο; 
μέλλον θά μπορούν νά συναγωνισθούν τούς ξένους, μέ 
ίσα θεατρικά όπλα. Καί μαζή μ’ αντούς, γιά χάρη πάν
τα τού κ. Βόλφ, ελπίζει κι’ ό περίφημος Νόμος, από Νό
μος ληστρικός'νά γίνη ένας Νόμος πολιτισμένου Κρά
τους.

Νομίζω όμως πώς δεν αρκεί νά μάς έρθη μονάχα ό1 
πρόεδρος τών Γάλλων θεατρικών συγγραφέων. Πρέ
πει νά μάς έρθουν κ α ι 'μερικοί άλλοι πρόεδροι δια, 
νοητικών σωματείων. Έ τσι μονάχα μπορεί νά έλπίση 
κανένας, ότι ·θά μπορέσουν νά προστατενθούν καί ·κά. 
ποια άλλα ξένα οικόπεδα στήν Ελλάδα, πού δεν είνε 
μονάχα θεατρικά. Καί όταν προστατευτούν κι’ αυτά, 
ι’.Τίος κοντά στη σωτηρία τών ξένιον νά ιδούν καλύτερες 
ήμερες καί oí δικοί μας. ’Επί τέλους ρ ’ έναν τόπο ή 
κλοπή ή θά εΐνε έγκλημα γενικό ή δεν θά είνε. Δέν| 
μποοεί ό ξένος νά κλέβεται ελεύθερα καί ό ντόπιος μεί 
περιοοιομούς. Γιατί τότε κλέβονται τό ίδιο καί ντόπιοι 
κ;ύ ξένοι. Καί πρώτα - πρώτα κλέβεται ή τιμή κ’ ή δ» 
πάί ηψη τού Κράτους.

Π Α Υ Λ Ο Σ  Ν Ι Ρ Β Α Ν Α Σ

Ξ Ε Ν Η  Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ. —■ Γι τόν ποιητή καί δραματικό Έδμόνδο 
Ροσνάν. πού επέΟανε τόν περασμένο μήνα ό «ΜρΓΟΙΙΓβ άβ  
ΓΓ3Π06" Υριάηει : *Το έργο τον είνα ι ανισο Εΐχεν ιδεες 
ποιητή, τόλμες μεγάλου /..·ρι·κοΰ. Ηχε το θάρρος, αφού 
κατάκτησε τή δόξα τον σε ηλικ ία  τριάντα χρονών, νά 
δοκιμάση ν ’ ανανέωση τή φαντασ ία . Ό  «Δ’ατ'τεκλερ», 
όπου υπάρχουν οί καλλίτεροι σ :ΐ/ο ι τον. ήταν μιά προσ
πάθεια  άρκετα το/.μηρη· Δυστυχώς αγαπούσε πολύ ο ,τ ι σή
μερα συνηθίζουν νά τό όνομαζουν «τό πνεύμα» στο θέατρο, 
τις έπ ιδεικ:ικ .ες λέξες. τ ις  ομοιοκαταληξίες πού ¿α φ ν ίςο νν  
πράγματα, πού χαλούν τ ις  ωραιότερες σκηνές του. Ηταν 
■θεατρικός συγγραηέας σπάνιας ικανότητας, αλλά δεν άλλαξε 
τίποτε άπό τ ις  παλιές μορφές. Ή τα ν  ρο.μανιικος  ̂ αλά 
Ούγκώ κ ’ έμεινε τέτοιος. Γλήγοοα εγινε αγαπητός στο λαο 
κα ί γόρο του έοημιουργηθηκεν ενας θρύλος: Γόν παρου
σ ίαζαν σάν άνθρωπο πού αγαπούσε το θόρυβο καί πού εκανε 

Ανέξοδη καί μακρυά εκστρατεία γ ιά  νά κρατάη τή δημο- 
κότητά του. Αυτό δμως είνα ι συκοφαντία. Ό  Ροστάν ήταν

έστενο/ωοούσαν ζητώντας του ίντερβιού καί συνομιλίες. Οί 
ιρωτογςιάφοι παραφύλαγαν τήν έςοδό του. Μόλις τόν αφιναν 
νά κοιμηθή. "Ενα πρωί κάποιος ρεπόρτερ έμπήκε σχεδόν 
διά τής βίας στό σπίτι του καί τόνε βρήκε μόλις είχε ση-

τίς ανοησίες. πού θα θε/.ηστε, καί βεβαιώστε ότι σάς τις
£ ____ * ¡ \ ____  Λ . . '.  Λ λ  /» ιισ /Ν εσ  -τΛτί: f\i't '.'ί,Μ Π / Ύΐ/Ι í? I Π V I (9διηγήθηκα εγώ, Δέ διαψεύδω ποτέ παρά τήν αλήθεια, γιά  
νά είμαι ήσυχος». Ά φ ίνε ι πο/./.ά ανέκδοτα έργα : Φαονστ, 
Δον Ζουάν, Μασσαλκότιδα, Ζαν ντ' "Αρκ. ^«τό σπίτι των 
εραστών»· εργαζόταν σ’ α ό τι πο/ώ αργά, επειδή κανένας 
άνθρωπος δεν ένοιωθε περισσότερο πόσο τόν έβάραινέν ό 
πρώτος του θρίαμβος».

— Ό  ποιητής καί μυθιστοριογράφος Ερρίκος Μπαρμπύς, 
πού τό μυθιστόρημά του «Φωτιά», είχε τόσο μεγάλη επιτυ
χία. ετοιμάζει νέο βιβλίο, πού θά μιλάηγιά τόν πόλεμο καί τ ις
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συνέπειες του. Θά εξετάζονται σ ’ α&τύ μεγάλα προβλήματα 
ο έρωτας, το κοινωνικό ζήτημα. Ό  συγγραφέας 0 ά διατυ- 
πώνη άο/έ; σάν αύτέ : «Ή  έπανάστασι ε ίνα ι ή τάξη .
Θεός ε ίνα ι ό .τ ι δέν τό έχουμε». ’Από τώρα. φαίνετα ι ότι θ· 
προκαλέση σφοδρές πολεμικές τό μυθιστόρημα αύτό, πού ό 
τίτλος του Οα ε ίνα ι : «Λάμψη»

-  Τά ποιήματα πού έβγαλε τώρα τελευταία σε τόμο ό Ά νού 
ντε Ρενιέ μέ τόν τίτλο 19J 4—.1.916 είνα ι όλα εμπνευσμένα 
άπό τόν πόλεμο κι «αφιερώνονται στούς ποιητές, πού ¿πολέ
μησαν, καί στο,ύς ποιητές, πού ¿σκοτώθηκαν γ ιά  τή Γαλλία 
Κρίνονται σάν έργο μεγάλλου ποιητή.

— Στό τελευταίο τεύχος τής «Revue de Paris» ή κοντέσσα 
de Noaiües δημοσιεύει μια σειρά καινούργιιον ποιημάτων της 
μέ τό γενικ  » τίτλο «Π οιήματα». Ένα άπ ’ αύτά αρκετά με- 
γάλο μέ τόν τίτλο «Ή  Ελλάδα, ή μητρική μου γή» τ ’ άφιε 
ρώνει στον κύριο 11 ενιζέλο.

- Τ«> μεγάλο φιλολογικό βραβείο Λασσέρ α π ’» 9000 φρ. 
¿δόθηκε στόν κ. Αύγουστο Xτορσαίν γ ιά  τ ί  βιβλίο του «Π έ
τρος Κορνήλιος.» Μερικοί από τούς κριτές ήθελαν νά δοΟή 
τό βραβείο στόν κ. Κάμιλλο Μωκλαίρ καί (άλλοι στόν κ. 
Γεώργ. Χτυαμέλ.

— Το βραβείο τής «Φέμινα—Ευτυχισμένη Ζωή» από 5000 
φρ. ¿δόθηκε στόν κ. Έρο. Μ πασλένγιά τό μυθιστόρημά του 
«'Υπηρέτης.» Ό  κ. Μπασλέν ετοιμάζει νέο μυθιστόρημα μέ 
τ· ν τίτλο «Τ > Χ όρ ιό ».

-- 'Π  μυθιατορι γρ ίφ ο ς  κ. Ρασίλντ έβγαλε τ καινούργιο 
μυθιστόρημά της «Στό πηγάδι ή ή κατώτερη ζωή, 1915-1

— Ή  κριτική μ ιλεΐ μέ πο.λύν ένθουσιασμ ί γ ιά  τό καινούρ
γιο βιβλίο τής κυρίας Άλφόνσου Ντωντέ «"Οταν ή Ό ντίλη 
θά μπορή ν.ά διαβ ζη .» Τό βιβλίο τούτο ή κυρία Ντωντέ τό 
έγραψε γ ιά  τήν έγγονή της καί ε ίνα ι ένας χαριτωμένος κα
θρέφτης τής άθωοσύνης τής μικρούλας αυτής.

— Έσημείωσε μεγάλη θεατρική επιτυχία ή τρίπρακτη κο
μεντί τού κ. Έδμύνδου Σέ «Εποχή ’Έρωτα· πού ¿παίχτηκε 
ΐι ν περασμένο μήνα στύ θέατρο Μισέλ. Κρίνεται γ ιά έ ρ  
μέ πολλά προτερήματα καί πού ίώ έχη τή θέση του στ ή δρα
ματική φιλολογία των τελευταίων χρόνιον.

Τ - νέο έσγο το1.1 δραματουργού Φρ .νσυυά ντέ Κνρελ 
είναι ύ τρίπρ κτη κομεντί Ή Ι κωμωδία τού Πνεύματος 
’Ά ρχισε νά δημοσιεύεται στ ή «Revueds Paris,» π .ο τού δ.-θη 
στό θέατρο.

Ρ ούνσ ικ η . -Ό  Μάξιμος Γκορκι άπό τόν καιρό ποό γύ
ρισε στή Ρουσσία δ ιευθύνει μιά καθημερινή έφημερίδα σο 
σιαλιστικο-διείΐνιστική κ ’ ένα μηνιαίο περιοδικό ν ' έτσι 
είνα ι αφιερωμένος σ ιή ν  πολιτική καί στή φιλολογία . Οί κα
κές γλώσσες λένε ότι κάνει καλή φιλολογία μ ϊ  κακή πολι
τική . Οί αστοί ν ' οί πατριώτες σοσιαλιστές τόν κατηγορούν 
γ ιά  τ ις  δ ιεύνιστικές ιδέες το-j· ότι υπερασπίστηκε τό Λενίν 
καί τή συμμορία του ενάντιο τού Κερένσκυ κ ι ’ ότι ε ίνα ι 
κάπως υπεύθυνος γ ιά  τήν περυσινή επανάσταση. Οί μπολσε
βίκοι απεναντίας τόν κατηγορούν, αυτόν τόν ραψωδό τής 
κοινωνικής επανάστασης, ότι άρνήθηκε τό παρελθόν του κ ι’ 
ότι στή μεγάλη σοσιαλιστική επανάσταση τού περυσινού 
Χοέβρη δέν είδε παρά τό θρίαμβο τής άναρχί ας. Χωρίς νά 
δίνη προσοχή στις κατηγορίες αύτές ό Γκόρκι εξακολουθεί 
τό έργο του, όπου διαλα.λεΐ, ότι πρ ιν άπό κάθε (/Ελλη μεταρ
ρύθμιση πρέπει νά έπιδιωχΟή ή εκπαίδευση ν' ή διανοητική 
κα ί ηθική ανάπτυξη τού Ρούσσου προλετάριου. Κάπου-κά- 
ιτου δημοσιεύει καί μικρά διηγήματα βγαλμένα άπό τιή χω- 
φυάτικη ζωή, όπου δείχνεται πάντα ό ρεαλιστικός παρατη
ρητής μέ τό δυνατό τάλαντο καί μέ τήν αγάπη του γ ιά  τούς 
ταπεινούς. Τό τελευταίο του διήγημα είνα ι «ό Η λεκτρικός 
γλόμπος». Στό διήγημά του τούτο ύ Γκόρκι μάς δείχνει 
πέος ένοιωσαν τήν κοινωνική επανάσταση τής Πετρούπολης 
καί τής Μόσχας οί (/.πλοϊκοί κ ι ’ απαίδευτοι μουζίκοι καί ποιά 
ευτυχισμένη άνταν κλαση είχαν τ-.ά μεγάλα αΰτά γεγονότα 
στ ά μέρη πού ήταν όλως διόλου μακρυά άπό τόν πολιτισμό 
και τήν πρόοδο. Put τούτο κ ’ οί Μπολσεβίκοι διαδίδουν τό 
διήγημα αύτό όσο μπορούν περισσότερο καί τό χρησιμο
ποιούν γ ιά  τήν προπαγάνδα τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΔΟΓ|Α

Π εριοδ ικά κ ' 'Ε φημερίδες. — Ή πνευματική κίνηση άρ
χισε νά δυναμώνει. Τά λογοτεχνικά β βλία είνα ι ακόμη λι 
γοστά, άρχισαν όμως νά βγαίνουν αρκετά φιλολογικά πε
ριοδικά. Τώρα αναγγέλλεται κ»’ άλλο ενα «Ό  Ρυθμός», 
πού θά  τό βγάνουν μερικοί άπό τού. νέους ποιητές καί 
πεζογράφους. Νά δούμε πόσα άπό αύτά θά  ζήσουν.

— Αύριο κυκλοφορεί τό διπλό τεύχος (15 καί 16) του

λογοτεχνικού περιοδικού «Π υρσό;» μέ τ ’ ακόλουθα περιε- 
)όμενα . : Ζέστα (Κ. Π αλαμά), Θύμησση (Ή λ ία  Β ουτιερ ί- 
δη^, Μ υριέλλ ι (Λ. Π. Τ ιγκοπούλου), ’Ανέκδοτοι στίχο ι 
(Σπηλιού Π ασαγιάννη,λ ’Ό λεθροι (Γ . Ο ΐκονομίδη), Κ αθώς 
αλλάζουν οί εποχές (Γερ. Σπαιαλά/, Οί «Γυρισμοί» τού 
Φιλύρα (Πάνου Τσγκοπούλου) κτλ. κτλ . Ό  «Πυρσός» που 
λ ιέτα ι ιαά δραχμή ατό  Β ιβλιοπ ολεϊο Γ. Βασιλείου (Σ τα
δίου 42) καί σ ’ όλα τά κιόσκια .

— Έ βγήκε τό δεύιερο τεύχος τού περιοδικού «Τό Μέλ
λον, επ ιθεώρηση τω ν Πολιτικών καί Κ οινωνικών Έ π ισ ιη  
μ ώ ν,» πού τό δ ιευθύνει ό κ. I. Λ. Σ πετο ιώ της. Στό τεΰ- 
5ος ούτό δηιιοσιεόονται μελέτες καί άρθρα των κ .κ . Καρ. 
Ζίδ, Γ . Κ οφινά, Ν. Βότση, I. Σπετσ ώ ιη : ,  Γ. Μ. Οίκο 
νόμου καί άλλων.

— 'Η Χ ριστουγεννιάτικη φ ιλολογία τω ν εφημερίδων ε 
φέτος ήταν πλαυσιοιτερη άπό τήν περυσ ινή . Δημοσιεύτη
καν σ ’ άρ ε-ές εφημερίδες πο ιήτατα  κα ί πεζογραφήματα 
των κ .κ . Κ.II λαμά, Φορτούνιο (Σ .Μ ελά) Κ. Χατζόπουλου, 
Ν. Λάσκ". η, Πολ. Δημηιρακοπουλου, Λ. Πορφύρα, Δ. 
Κόκκινου. Χ.Φαλτάϊτς κ ι ’ άλλων.

— Στή> έφημερίδα « ’Α θήνα1.» τή ; 25 τον, Λ .κεμβρίου 
δημ οσ-ετηκε μιά μετάφραση τ ο ύ ’Ιταλικού ποιήματος τού 
Σολωμού «La navicella Greca» άπό τον κ. Στ Δ άφ ιη  σέ 
σ τίχου:.

— Σήν εφημερίδα «Βαλκανικός Ταχυδρόμο;» ό κ. ’Ά ρ . 
Καμπάτης άρχισε νά δημοσιεύη πορ ραΐτα Έ λαήνω ν λο- 
γ ίω  · μέ σκίτσα τού ζωγράφου κ . Ν. Κ ογεβκα. Το πριύτο 
πορτρυίιο  ήταν τού ποιητή κ. Μ. Μαλακάση.

X ]  ΧΩ ΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ Κ Ι
η. Ρ ιαν . Περ. ( é x i t o s ; ) .  Σ ’ ευχαριστούμε ;·< : το γράμμα

aov καί γιά τα όμορφα τ ραγού δια σου πού, καθώς βλέπεις, τά 
δημοσιενονμ* στό σημερινό φύλλο. Μάς ονγχιν έρανε κ οί ευχές 
οον, μά γιά ναχουν περισσότερη άξια ανάγκη νά σννοδενουνται 
με πράγματα. Δηλ. φρόνιισε ν ’ ¿ψιπέ/σονν ;ιι άλ ίο ι ατό νηαί 
οον, όπως ν* εσύ, το «Ννιψά*. Με τ ις εν/μ:; μόνο δε βάφονται 
τ 'αυγά  καί δε σχεπάζωνιαι τά έξοδα τον φύλλου.—η. Ά π ο -  
ρονντα . 'Έχεις δήκιο. Στα «Φ ινόμενα καί Πειράγματα» ίου πευα- 
ομένου ψύλλου (σελ. 25, στη λ. 2 ο Γιάννης Σ ταμνόπονλος  
έγινε Γ. Σταματάjov'/m; .  là  λάθη, βλέπεις, έγιναν γιά τους . . . 
τυπογράφους - μ Ε υοτ. Σ πηλ ιω τ. (Συι-δενά Καλαβρ.) Σον 

στείλουμε h i  άλλα <5ιό, μά τοστείλαμε τά δυο φύλλα, θό
καλύτερο είναι νά γραφτείς αυντρομητής γιά ενα εξάμηνο γιατί 
έτσι, φύλλο φύλλο, δε βρίσκουμε λογαριασμό,—κ. Στ. Πρ. 
('Αλμυρόν). Πρώτο ψύλλο τον «Νονμαα δέν υπάρχει. 'Αργότερα; 
που 5ά φτηνήνη κάπω ; τό χαρτί ίλάν τό ξανατν.πώοονμε κα ι τότε 
οοΰ στέλνουμε. —κ. Α. Αοΐζ. (Χ ίον). Σ ’ ευχαριστούμε γιά τό 
γράμμα οον. Ίο φύλλο &ά σου στέλνεται ταχτικά.— Σ ' εν αν 
παλιό φ ίλο. θ ά  δημοσιευτεί ή μετάφραση, μά μέ κάποια 
διόρ&ωση ατά στίχο. ’Ανάγκη ομως νά μας ατείλεις τόνομά οον 
η κάποι» ψευδώνυμο γιά νπογραφι/.—κ. Μιχ. Πετρ. (Πει
ραιά). Οί αυθαίρετοι «δογματισμοί* δέν ενΰννονν τό ΐΧουμα». 
Θεώρησε τους λοιπόν σβημένους Περιμένουμε τώρα καί τό 
διήγημα - κ . Α. Βεκ. (Πειραιά). Σ ' ευχαριστούμε Θά δημο
σιευτούν στό ερχόμενο.—κ. Γ. Τουφ (Λαμία). Περιμένουμε. 
"Ο,τι αξίζει, βρίσκει ανοιχτές τις στήλες του « Νονμά» . — 

Ν. Βλ. "Οπιο; τό λές είναι Ή  «Μέσα γιομάτη 'Οργή* 
του Λ, Άντρέγεφ, μεταφρασμένη άπό τό Νίκο Καστρινό, άπ ’ 
ευθείας άπό τά Ροΰααιχα, ποω τοινπ όθηχε οτους άοιθ. 607 καί 
60S (1017) του «Νονμά*.—κ. Θ. (Ναύπακτο.) Ιό πρώτο τε
τράστιχο :

Ρωμαντικό μ ’ ένα ν.έφι 
έρωτνμένον παλιόν, 
τ ’ όνοματάκι της γοάφο) 
οτήν αμμουδιά τού γιαλόν. . .

άοκετα καλό. Τό δεύτερο όμ(ος τετράστιχο, θέλει ξαναφτιάξιμο. 
—κ. Νοσταλγό. (Λάρισοα) Σ ’ ευχαριστούμε γιά τά καλά οον 
λόγια. "Οσο γιά τά παράπονά σου, δέν τά βρίσκουμε δίκαια. 
Πάντα προτιμούμε τά δικά μας άπό τά ξένα.—«Ζωγραφιές* 
καί «Καρδιο αγίσματα». Χρειάζονται δούλεμα, πολύ δούλεμα 
καί ατό στίχο καί στή γλώσσα. Δοκίμασε.

f i E R  ÔIÔ/UA
Ό  «Νονμδς» αναγγέλλει και κρίνει κάθε νέο βιβ ίο, που δυο 

άντίτνπά τον θά οταλονν ατά γραφεία του. ”Αμα σταλγ} ένα 
αντίτυπο θά τό άναγγείλγι μόνο.
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1.2 π. ¡i. και 4 4 ¡t. μ. ε ι: n i γραφεία αυτής.

Έ .άαης :ια·Μ -.αλουνται οοοι τ 'γιη' δεν αντήλλαξαν 
τους προσωρινούς τον τίτλους, οπιος ιτροσελΊΚ'οσι 
καί ανταλλάςοαιν αητούς διά το ν οριστικών τοιού- 
τ ¡ν.
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Υ Π Ό Κ Α Τ Ρ  L T Í  Ϊ M A T A  :

Κλ ΕΛΛΑΛΙ: ΆΟηναι, ’Αγρίνιον. Ρόλος, ‘ Μ.ja- i Γ,Ν TOYPKLi : Καιν;ιοΡ,ς (Γαλαια -,α\ ταμπυΐ'Α),
π/πιον, ΟεσοτΡ.ον.'.;-;·.;. Ιω άννινα , Καγ'λ/.α, Καλά- !  ̂ γ4α 'όν]Ρ,
ιια ι. Λάοισοα. Λ φίνος (Κάατ-,ον), Mtr •λήνη.ΧιΡος. ^  Η Τ , τ ί Ρ  : Κ<ίϊί·ϋ ν·' " ' Γ Ν Κ\ II <) · \¡.'iií--.rn-
Π’« « “ · Ι'έΟ-μνο;, S í r n  (Βαβί. « ώ  ή ; ,  A 1T i.X j ; A oV ílm , »■> Fenchurch St-eet.
Καρ/.ο,ίααι), Ινγος, rJ γατοΛίς, λαν ια , Χίος. i ρ χ  ΓΑΛΛΙΑ : λίαοοαλία, 44, Rué de la Darse.

Α Ν ΤΑ Π Ο ΚΡ1ΤΑ ! Κ Α Θ ’ ΟΛΗΝ ΤΗ Ν  ΕΛ Λ Α Δ Α

Α ΙΟ Ι^Η Τ ΙΚ Ο Ν  Σ Ϋ ΐν ΐΒ  ^V AIO fJ

I. ΚΟΥΧΤΟΥΓΙΩΤΙΊΣ, ’Λνπποόεδοος. ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΠΟΧΧΙΚ. Έντεταληενος ΣνίίβΓ.νλ. c.
Γ. ΛΒΕΡΩΨ. Κ. ΒΕΡΟΥΓΚ. ΣΤ. ΕΥΓΕΧΙΔΗΣ, Λ. ΖΑΡΙΦΗΣ. 1Ϊ. ΚΛΡΑΠΛΧΟΣ. Μ. ΑΛΣΙνΑΡΙΣ. X. ΝΙΓνΟΛ Α-ΡΛΙΙΣ 

ΒΛΡΩΧΟΣ A. ΑΕ ΧΚΦΑΙΖ, I. ίΙΟΑΙΤΗΣ, Ε. ΡΟΛΟΕΑΝΑίΠίΣ.
Γενικός Α ιιευόννιής : ΙΩΑΧΝΙΙΣ Κ. ΙΙΑΙΑΣΚΟΣ,

Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  ΑΘΗΝΩΝ
Έ κτελε ΐ π ροεξοφ λήαεις  ίμκοοικόη' γρα[ΐματίΐ')ν καί ε ισ 

π ρά ξε ις  τοιοντον εν Έλλύδι καί χ<ΐι εςνιΓί'ρικΟ
’Αγοράζει κ α ι π 'ολεΓ ξέτα  ι ομ ίσμητα  κα ί χαρτονομ ίσματα .
’Εκδίδει π ιο τω τ ικ ά ; ¿π ιστολάς υμ  αναλαμ¡Γίνει τ\\ν α π α ν 

ταχού αποστολήν  χρηματικώ ν ποσώ ν  διά Τΐ)/.εγραΐ| ικιόν μ 
τα,χΐ’όροΐΛΓ/ιόν ενιο»ών.

’Ανοίγει π ίσεώσεΐί επ ί φορτωτικών. Δέχεται τίτλους προς 
φύλαξιν  εΐ «πράττει τοκομερίδια καί κληρωμένους εις τό άρ
τιον τίτλους, έκ-.ελεϊ νρμματιπτικ ς έντολάς, δέχεται ΰ\τξό· 
δως έγγραιρ ς εις νέα,ς εκδύσεις καί εν γ ίνει έκτελεΐ πάσαν  
ί.πί τίτλων εργασίαν ’ (ί.νταλ/.αγάς, εΐσπρά'ίεις δόσεων, ασιρα- 
λείας κατά τής εις τό άρτιον κληρώσεως κτλ.

Χορηγεί δάνεια επ ί τίτλων
Έ κτελεϊ παντος είδους ναντιλ ιακάς έργασίας' αγοράς καί 

πωλήσεις άτμοπλοίων, ασφαλείας εναντίον παντός κυνδίνου, 
θαλάσσης καί πολέμου, επί άτμοπλοίων, εμπορευμάτων,

τίτλων, ναυλώσεις άτμοπλοίων δια λ σμόν π/.οιοκτηκών ή ιρορ- 
τω τικω ν είσπράςεις σΐ'μβολαίΐ'Λ' άσφμλείας καί άσοΆιμκίισε- 
ων έ'ί άπολειων η άΒαριών κ.τ.λ, κ.τ.λ.

’Ανοίγει τρέχοντας λογοριασμους  κα.ί δέχεται χρηματτκάς 
καταθέσεις  ·
όφεως επί τόκοι 3 0 ο έτμσίως καί
επί προΐίεσμία : 3 1 -> ν ο ε’ ΐησίίυς διά τάς ό,ποδ. μετά 0 μήνας 

4 0 ο διά τάς άποδοιέας μετά εν έ;ος καί 
7> ο ο δι τάς μετά δύο έτη καί επέκεινα άποδ. 

’Έχει είδικιήνυπηρεσίαν Ταμιευτηρίου επί τόκοι 4 ο ο έτησίως.
” Εχ ε ι ε ί ς τ ή ν δ ι ά ί) ε σ ι ν τ ο υ κ ο ι ν ο ύ , όπό πάν-

τας τοίις επιθυμητούς όρους ασφαλείας, υ π η ρ ε σ ί α ν
έ ν ο ι κ ι ά σ ε ω ς σ ι δ η ρ ώ ν  δ ι α μ ε ρ ι σ μ ά τ  εο ν έν τφ  
Όησαυροφυλακίφ της,Κέπί ένοικίω άπό Λρχ. 30. έτησίως καί 
άνω. Ειδική κλείς παραδίδεται εις έκαστον πελάτην δ ι’ ής 
οΰτος καί μόνος δύναται ν ’ άνοιξη τό ύπ* αυτού ένοικιασθέν 
διαμέρισμα.



4.8 O N O ΥΜΑΣ

ΙΙροκήρυξις δ ιαγωνισμού προς δ ιορ ισμόν υπο
τρόφων εκ των πόρτον του κληροδοτήμα
τος Μάρκον Καλούδη.

‘Ο ‘ Υπουργός των ΈπηΧηοιαστίΜαν nXnt
Έχοντες υπ 'όψ ε ι τον νόμον 40ο, τα προς έχτέ- 

λεοιν αυτού έκδοθέντα Η. Διατάγματα καί την διαθή
κην το0 αείμνηστο·.! ΛΙίίοχο·* Καλουδη, προκηούσ- 
σομεν διαγωνισμόν προς διορισμόν δύο υποτρόφων 
έκ τών πόρον τού κληροδοτήματος Μάρκου Καλούδη, 
ένεργηθησόμενον τη 22 Μαρτίου 1919 μεταρύ τών 
πατά την δημοσίευσι ν της παρούσης αποφοίτων τής 
τρίτης τάζεως τού Ελληνικού Σχολείου.

()ί δια/ωνισθησάμενοι μαθηταί έσονται Χριστια
νοί έκ τής επαρχίας Ρέθυμνου Κρήτης, του ετέρου 
τών διορίσΟησομένων υποτρόφων καταγόμενοι' πάν
τως έκ τού χ ορίου ΙΙρινέ.

Ί Ι  διάρκεια τής ύποτρο. ία : ορίζεται μέχρι πέρα- 
τος τών σπουδών τον εν τώ Διδασκαλεία) τής στοι- 
χεκοδονς Έκπαιδευσεως ’Αθηνών, εις ό Θέλουσιν έγ
γραφή πατά τά νενομισμένα άμα τή προσκτήσει ενδει
κτικού τής ¡V τά ζε ις  Γυμνασίου.

Ί1 χορηγία δΓ έ ιάτερον έσεται τό ήμισυ τής ετή
σιας προσόδο » τού κληροδοτήματος, παρεχόμενη κατά 
μηνιαίας δόσεις κανονισΟησομένα: διά τού Β. Δια
τάγματος τού διορισμού τ·σν.

() ί ύ.ιοηιή ¡ ιοι έζεταοίΐήσονια; εις τά μαθήματα 
τής τρίτης τκώως τού Έ ϋ.ηνικοϋ Σχολείου κατά τάς 
οχετικάς περί έ*ετάσε·ον διατάζεις.

"ΟΘεν κα.'.ούνται οι έπι Θυμούντες νά μετάσχωσι. 
τού σιαγο>ν!σμού τούτου, ϊνα  μέχρι τής 8 Μαρτίου 
έλευσομενον έτους (1011*) υποβάλωσιν εις τό καθ’5 
ημάς * Υπουργείο ν αϊτησιν, έν .ή θέλουσι συνάψει τά

1.) Γραμμάτιο ν καταθέσεις παρά τώ δημοσίο 
ταμείω Ρεθύμνη) δραχμών δέ ια και πέντε δΓ έςέ- 
ταστρα.

2) Τό άπολ πήριον τής τρίτης τάξεως 'Ελληνικού 
Σχολείο1.· ο έρον τον βαθμόν άριστα και

;>) Πιστοποιητικών τής κοινοτικής αρχής περί τής 
έν τώ μητρηΥο τών άροένων τής κοινύτητος ΙΊρινέ 
ή άλλης κοινότητος τή ; επαρχία; Ρεθύμνο ) εγγραφής 
τού υποψηφίου καί τού πατρός αυτού, ου ή έγγραφή 
δέον νά έχη γίνει ποό τής γεννήσεως τού υποψηφίου 
Γ| νά δηλοΰται ή κατα/σιγή αυτού.

Έ ν  Ά θήνα ις τή 21 Δεκεμβρίου 1918.
Ό  'Υπουργός 
Δ. ΛΙΓΚΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ε Α Ρ Α  ΕΝ Π Η ΙΡ Α ΙΕ Ι

Κεφάλα ιον  καταβεβλημένον  δραχ. 2 , 0 0 0 , 0 0 0
Ε γκεκριμένη δια Βααιλικ  .» Δ ιατάγματος

Πρόεδρος Δ. Συμβουλίου Α . ΙΙα να .γ ιω τ0 Λ ουλος  
(Δήμαρχο; ΙΙειραιώί)

Γεν. Δ ιευθυντή; Γρηγ. ΦραγκοΜνΧο;

‘ΛαψάΧεια ι κατά κινδύνων Πολέμου καί Θαλάσσης 
έπί άτμοπλοίων, Ιστιοφόρων, εμπορευμάτων κλπ.

Γραφεί» έν ^Τειραιεϊ Άδβλ. ΦραγκοΛούλον 
(Πλατεία θεμισιοκλέονς)

Έν 'Αθήναις ‘ Υιών I . Ρονοαον  (Πανεπιστημίου 47).

Ε Ξ Ε Α Ο Θ Η ΣΑ Ν :_

οίΓγρίΣ/ηοι
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΝ

τού ΡΩΓΠΟΥ Φ ΙΛΛΥΡΑ

Πωλοννται ε ι ;  δ λα τα βιβλιοπωλεία.
Δςαχ. 3.

NEON ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ
I. Ν. ΜΟΥΤΣΟΠΟ ΥΛΟΥ & Σ ^

Πλούσια συλλογή φορεμάτων.
Εΐδη γάμων καί προικών.

-  Ό δ ο ς  Έ ρ μ , ο ΰ  —  Í Í O .
- -  . .. . ..  ; . ... . .17... . — -  ,-τ4

„ n V p X O X “
Μ Η Ν Ι Α Ι Α  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Δ Ο Σ Η

Αιευϋυντής : ΠΑΝΟΣ Δ, ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΟΑΟΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ *

Ό  «Πυρσός» είναι τό φιλολογικό όργανο τών νέ
ων. Βγαίνει κάθε μήνα καί πουλιέται σ5 όλα τά κιό
σκια καί τά κεντρικώτερα βιβλιοπωλεία 1 δρ. τό 
τεύχος. Ή  συνδρομή του είναι 8 δρ. για τήν Ε λλά 
δα καί φρ. χ. 10 γιά τό Εξωτερικό.


