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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
0 ιυο υμ ηΣ : Φιλολογική ϊ\>ομοκρ ·τία.
Σ ΙΛ Λ Ε Ρ  : Σο Γάντι (ιοίηυα, μίτάφρ. Μελικέυτη)· 
Β Λ . Π. Β Ο Υ Τ ΙΕ Ρ ΙΑ Η Σ  : Τ Ι  .ivr ιηιατική Ζωή τοΰ

isas.
Lt. i?OUSSEU : Τ Ι  γραμματική τη; δημοτικής.
|VT. Γ Κ Ο Ρ Κ Ι: ‘ : ’ Πλικιριχός Γλομπος (Διήγημα). 
Π ΙΚ Ρ Η Γ Κ Α Θ Η Σ  : Επιγράμματα.

"Ενα δημόσιο έγγραφο.
Ά .ιό  ιά  τραγούδια τής Καστα-

X. ΧΤΗ,ΜΒΤίόΥ 
R P .  K A P f lB f lX  :

νΐι" (ποίημα.) 
Rh. DOUGLiHS : ΤΙ Μπολλά' τα τ"ϋ Mic

ημα, μιταωρ. Σ ίιοα ; Και α ϊστ -  ηΛ

Ο ΝΟΥΜΑΣ : Φαινόμενα καί Πράγματα.
Γ· ΚΑ|νΐΠΥΧΗΣ : Στερνή ματιά (Διήγημα). 
πμΘΕΝίιΟΣ : ΉΟικά Παραγγέλματα.
Δ· Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κριτικά Σημειώματα.
Σ Τ . ΛΑ|Μ ΠΕΤίΐΣ : Για ένα ποίημα,
Π Α ΥΛΟ Σ ν ι ρ β α ^α ς  : ΤΙ εκπαιδευτική μας Ά να · 

γέννηση.

ΛΙΙΟ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΒΔΟΜΑΔΑ (Ελληνική φιλολο
γία, Ξένη φιλολογία).—Χωρίς Γραμματόσημο.— 

Νέα Βιβλία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ε Λ Λ Π  > Ρ ! Ο Υ ,  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ  Κ Α Ι  Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Σ

Σ ισεαίΗ ίσα διά του από ‘24 ’ Ιουνίου 1916 Βασιλικού Δ ιατάγματος.
Ε Δ Ρ Α  Ε Ν  Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Ι

Κιφυ λαιον ΕγϊίΗζΐμίϊον Δραχ. 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
Κεφά/Ιαιορ έυδουέν . . .  » 3 ,0 0 0 ,0 0 0

Γ Ρ Π φ Ε Ι Α : Π Λ Α Τ Ε ΙΑ  Θ Ε Μ ΙΣ Τ Ο Κ Λ Ε Ο Υ ΣΤηλεγραφική διεΰ&υνσις Π*ιραϊκή>.
Η ΤΡΑΙΙΕΖΑ I ΙΕ 1 ΡΑΙΩΣ, ενεργεί παντός είδους Τ ρ α π ε ζ ι τ ι κ έ ς  έ ρ γ α  σ ί  α ς. 
ΛΧΑΑΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΙ1ΡΑΞΙΝ Συναλλαγματικών, Γραμματίων, Φορτωτικών, Ναύλων, Ά βα- 

Τοκομεριδίων κλπ.
ΙΙΡΟΕΞΟΦΑΕΙ Συναλλαγματικές και ’Εμπορικέ γραμμάτια.
ΧΟΡΗΓΕΙ ΔΑΝΕΙΑ επί ένεχύρω ’Εμπορευμάτων, και Χρεωγράφων
ΑΓΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΦΥΑΑΞΙΝ '/ρε (άγραφα καί λοιπάς αξίας* επίσης εμπορεύματα εις τάς άποθήκας της 
ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΙΙΩΛΕΙ Συναλλάγματα επί του εξωτερικού, Χρυσόν καί Χαρτονομ. Ξένων Κρατών. 
ΕΚΔΙΔΕΙ ΕΙΙΓΓΑΓΑΣ ΔΓ υλας τές πόλεις τής Νέας κ.αί Παλαιάς Ελλάδος.
Πιστωτικές έπισιολές επί τού Έςιοτερικου καί του ’Εσωτερικού.
ΕΝΕΡΓΕΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ. Ταχυδρομικέ καί Τηλεγραφικέ απλά ή καί έναντι φορτωτικών. 
ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΙΙΩΑΕ1 Λαχειοφόρους ομολογίας τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, αγοράζει 

τοκομερίδια χρευιγράφων.
ΕΚΤΕΛΕΙ εντολές έν τφ Χρηματιστήρια» έν ΆΌήναις ώς καί έν τώ Έξωτερικφ.
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Ταμιευτηρίου, δψεως εις Δραχμές, οψε ως εις Συνάλλαγμα ’Εξωτερικού επί 

ποοθεσιιία.

Ε Κ Α 0 Σ Ι 2  T V J I O Y ΣΟΦΟΚΛΗΟΥΙ-ΑΡΙΣΤΕΙΑΟΥ, ΑΘΗΗΑΙ-
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Γ '·* ·  Τ! ΓΡΑΦΟΥΝ 01 ΑΛΛΟΙ *  'ή 

ΕΥΧΕΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ -

 ̂ 'Ο 'Υπουργός  κ. Π απ α ναο τα ο ίο ν :
«Βήχομαι τό 1.9.19 νά ΐδη την πραγματικήν άνα- 

γνώρισιν τής αρχής τών εθνοτήτων καί την ένσάρ- 
κωσιν τής Κοινωνίας τών Ε θ νώ ν  >.

:■·· :? *

'Ο κ. Γρ. Ξενόδουλο: :
<··Λιγ·ότερες κρίπιώς καί περισσότερα έργα.
Χά γίνη καί ή σύμβασις μέ τά ξένα Κράτη, ώστε 

ν ’ άφομοιωίΐούν οίκονομικώς τά κίνα έργα μέ τά 
Ε λληνικά».

:·: £

‘ Ο κ. ά. Π Ταγκόηττνλο ·.

— Ιώ.γομαι νά ψ.γγισθή νόμος στην Ε θνοσυνέ
λευση πού όλοι ιό, ‘Έλληνες όσο; γνωρίζουν όπ ος 
δήποτε άνάγν·ωση καί γραφή νά παίρνουν τό αρ ι
στείο τών γραμμάτων :Γ έτσι νά λείψουν οι σημε
ρινές ταυρομαχίες πού γίνονται γύρω σ’ αυτό.

(«Ελεύθερον Βήμμ*).

Λ Ι λ Ν  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ω Σ  · " τ - . - : - . -.

" Ε Ν Ω Σ Ι Χ , ,
'  · -  ~  Μ Ε Γ ίΑ Η  Η Ρ Ω Ί ΝΗ ΕΦ ΗΜ ΕΡΙΕ

Ιδιοκτήτης καί Διευθυντής 
| Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Α Ρ Α Π Α Υ Λ Ο Σ  |

Γραφεία καί Τυπο γραφεία: Πλατεία 'Ομονοίας

NEON ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ NEQTEPIIMQN
I. Ν. Μ ΟΥΓΣΟΠΟΥΑ ΟΥ & ΙΙΑΣ

— ■—-*—♦—·—
ΤΙλονσία συλλογή φορεμάτων. 

Είδη γάμων και προικών.
- -  « Ο δ ο ;  *Κ ρ μ ,ο Ο  —  « Ο .

ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Α * Ω 14Ϋ Μ 0 Σ Μ ΕΤΟ ΧΙΚ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α

 ®----
ΕΔΡΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

(Προσωρινώς ¿ν τφ Μεγάρφ τής Ε ταιρείας 
Θάλαστ/ί λ  Έ  ̂ ιχειρήαεων)

ΚΕΦ ΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜ ΕΝΩ Ν : Δ Ρ. 10  000.000

Πρ6εδρι>ς Διοικ, Συμβον,ίίου ; Λ. Μ1ΧΑΑΟΣ
Διεν&ύνφν Σύμβουλος .· ΑΝΤ. ΠΑΛΗΟΣ
Δ-ενϋννεής ;___________ _____  Η Λ. ΣΚΗΝΙΤΗΣ

Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ενεργεί πόσης φΰαεος ναυτι*
ί.ιακάς, τρνπεζικάς κ α ί εμ^ορικάς εργασίας ήτοι ;

Δάνεια επ ί σκαφών καί λοιπών πλωτών σωμάτων, ναύλων 
σεις πλοίον κλπ. ’Αγοράν καί πώλησιν συν)τος· έκδοσιν επ ι
ταγών καί π ιστω τικώ ν εντολών επ ί τώ ν •'νριωτέρων πόλεων 
του Εσωτερικού καί ’Εξωτερικού. Δάνεια επ ί χρεωγράφων. 
Προεξοφλήσει: εμπορικών γραμματίων. Δάνεια επ ί εμπορευ
μάτων. Δάνεια επ ί ένεχυραγράιροιν Γενικών 'Υποθηκών. Προ- 
/αταίΐολάς επ ί φορτωτικών κλπ.

Η Μ ΑΥΤΙΜ Ι ΤΡΑΠΕΖΑ δέχεται καταθέσεις είς πρώτην 
ζήτησιν επ ί τόκφ i3o)o, ώς καί επ ί προθεσμία ώς εξή ς : 

Μετά εξ μήνας 8  1 2 ο ο 
Μετά Sv ετος 4 ο ο 
Μετά δύο ετη 4 1 2  οίο  

Ε πίσης ή ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΐνα  τονώση τό πνεύμα 
τής άποταμιευσεως παρά τφ  ναυτικώ  κόσμοι καί έν γένει 
παρά τοΐς έργάταις τής θαλάσσης, δέχεται καταθέσ ιις  ΤΑ
ΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ μέχρι Γι.ΟΟΟ δρ. πληρώνουσα τόκον 4 1)’2ο)ο 
έτησίως.

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
Eig την Δ' καί Ε' σειράν έξεδόθησαν γραμμάτια άξίας

1 0 0 , 0 0 0  - 1 0 , 0 0 0 - 1 , 0 0 0

500 ΝΑΙ ΙΟΟ
Δ Ρ Α Χ Μ Ώ Ν

Πωλούνται είς δλας τάς Τραπέζας ’Αθηνών, Πειραιώς, 
Θεσσαλονίκης, Πατρών, Κέρκυρας, Βόλου, - 

Σύρου καί Καλαμών.
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Το περασμένο καλοκαίρι τρεις δημοσιο
γράφοι έτυχε νά μην ένΟουσι αστούν μέ κά
ποιο δράμα γγο:τοιο)ιιχ.ο και {·*γηκ κν κ,ά το 
χτύπησαν στις εφημερίδες τους. Ό ποιητής 
του. σέ κάθε άλλο μέρος του κόσμου, όπως- 
δήποτε πολιτισμένο, ί) δέ θ’ απαντούσε καθό
λου, άν την επίκριση τού έργου του τη θεω
ρούσε ανάξια γι’ απάντηση, ήθάβγαινε κι αύτδς 
σέ μιά εφημερίδα νά διαφεντέψει τδ έργο του 
κα'ι ν’ άποδείςει πέος οί επικριτές του έπεσαν 
έξω γιά τούτο καί γιά κείνο το λόγο. Ό Ρω
μιός όμως δραματογράφος δέν είχε καμμιά 
ανάγκη νά πονοκεψαλιάση. ΤΙ απάντηση εϊταν 
πρόχειρη κι άποστωμοτική: Α ύτοί πού έπι- 
κρίνανε τό δράμα μου/ έγραψε, δέν τό ¿πι
κράνανε γιατί δέν τούς άρεσε, αλλά γιατί είναι 
πρώην επίστρατοι κ’ εγώ είμαι Βενιζελικός>. 
Τρομοκρατία! Που νά τολμήσουν νά βγάλουν 
τσιμουδιά οί έρημοι! Κ’έίσι ό ποιητή; ταμπου- 
0(0ί)ηκε στό κόμμα καί βρήκε τήν ησυχία του.

Τήν περασμένη Κυρι ι.:ή πάλι, στις όέκ ι τό 
πρωΐ, σέ μέρος κεντρικότατο, απ’ έξω άπό τά 
βιβλιοπωλεία Τ'σαας καί Βασιλείου, ένας κύ
ριος σεβαστός ατά χρόνια, πού θέλει νά κάνει 
καί τόν ποιητή, είχε βάλει τίς αγριοφωνάρες:

— Πιάστε τον:.... Πιάστε τον'..... Είναι 
άντιβενιζελικός καί Μπολσεβίκος!... Πιάστε, 
στρατιώτες τόν Μπολσεβίκο 1... Πιάστε τον!... 
Καί γιατί όλ’ αυτά ; Γιατί ό δήθεν άνιιβενι- 
ζελικό; καί Μπολσεβίκος ειχε ύποπέσει στό τρο
μερό πολίΐΐκοπχτριωτικό έγκλημα, νά μην εν
θουσιαστεί μέ κάποια ποιητική συλλογή του 
σεβαστού κυρίου καί νά γράψει μερικά φιλο
λογικά επιγράμματα γι’ αυτήν.

Θέλετε κι άλλα; Υπάρχουν δυστυχώς κι 
άλλα. ’Επί Κωστανανοκρατίας λ. χ. οδηγή
θηκε στις φυλακές τού .Φρουραρχείου, μέ τά 
σίδερα στά χέρια, ένας νεαρός ποιητής, πού 
εϊταν τότε καί στρατιώτης, γιατί σέ κάποια 
φιλική καί φιλολογική συζήτηση ένας άνθυ- 
πολόγιος τόν κατάγγειλε σέ μιά στρατιωτική 
περίπολο πώς βρίζει τό Βασιλιά, μόνο καί μόνο 
γιατί ό νεαρός ποιητής δέν εννοούσε μέ κα

νένα λόγο νά παραδεχτεί πώς καί ό άνθυπο- 
λόγιος μπορεί νά γράψει στίχους τής προκο
πής! Λίγους μήνες αργότερο, στην’οδό Στα
δίου, άλλος ποιητής, λιγότερο νεαρός, επειδή 
έτυχε κάποιος δημοσιογράφος νά τού χλευάση 
τά τραγούδια του, δέν έχασε καθόλου καιρό 
αλλά τόν παράδωσε σέ μιά στρατιωτική περι
πολία πού περνούσε άπ’ έκεΐ.

—- Πάρτε τον μέσα, κ. αξιωματικέ, είπε στόν 
περιπολάρχη, γιατί βρίζει τό Βασιλιά μας!...

Αυτά είναι τά γεγονότα. Δέν τά σχολιά
ζουμε. "Ας τά σχολιάσει ό καθένας όπως 
θέλει, σύμφωνα μέ τίς ιδέες του καί τό χαρα- 
χιήρα του. ’Εμείς απλώς μόνο τά χαραχτηρί- 
ζουμε (ύς θλιβερά γεγονότα καί συμπεραί
νουμε πώς είναι ν ’ απελπίζεται κανείς καθολο- 
κληρίαν άπό τόν τόπο μας καί νά κλαίει τήν 
κατάντια μας, όταν οί λόγιοι, οί διανοούμενοι, 
πού σ’ όλο τόν πολιτισμένο κόσμο θεωρούν
ται ώς τό στολίδι τής κοινωνίας, φέρνονται 
έτσι άπρεπα, πρόστυχα, ταπεινά.

ο ΝΟΥΜΑΣ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΠΑΑΛΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΙΑΑΕΡ

ΤΟ ΓΑΝΤΙ
Στό τσίρκο των θεριών μπροστά 
προσμένοντας νά δή την πάλη 
κάθεται ύ βασιλιάς. "ΟΓ οι μεγάλοι 
του παλατιού τόν τριγυρίζουν 
κα'ι τά θεωρεία τά ψ)λά  
οί ώραϊεξ κυρίες τά στολίζουν.

Στοΰ βασιλιά την προσταγή 
ανοίγει τό πλατύ κλουβί 
κ ενα λιοντάρι βγαίνει.
Πηγαίνει
με βήμα αργό, στοχαοτικό, 
κοιτάει τριγύρω σιωπηλό , 
πολλή ώρα χαομουριέται, 
τή χαίτη του τινάζει, 
ζεντολογιέται
κ υστέρα καταγις πλαγιάζει.

Ό  βασιλιάς γνέψει ξανά 
κ’ ευτυς μιάν άλλη
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ανοίγουν ηόρ ια  βιαστικά.
Μ’ άγριο προβάλλει
βάλτο μια τίγρη τρομερή
καί, το λιοντάρι άμως θωρεϊ,
βρουχιέται δυνατά,
μια  βόλτα φέρνει την ουρά,
τη γλώσσα βγάνει
καϊ κύκλο κάνει
γύρω άπό το λιοντάρι δειλιασμένη.
"Υστερο. γρονζοντας πηγαίνει 
και δ ψιλά του πλαγιάζει.

Κ ι 6 βαοιλ ιάς ξανά προστάζει.
Γ ια τρίτη
φορά τ6 σιδερένιο ανοίγει σπίτι 
και δνδ λεόπαρδοι πηδάνε.
Στην τίγρη απάνω άπόκοττοι χουμάνε,
μά κείνη τους γραπώνει
και τά φριχτά της νύχια χώνει
στις σάρκες τους. Και τδ λιοντάρι, ορθό,
εν’ άγριο βγάνει βρουχητό
κι όλοι ησυχάζουν.
Και φοβισμένες οί αποτρόπαιες γάτες 
από τη δίψα τής σφαγής γιομάτες 
γύρω πλαγιάζουν.

"Αξαφν από τά θεωρεία
πέφτει 'ένα γάντι από ’να χέρι ώραιο
άνάμεο’ άπο τά Θεριά καϊ μέ ε ίρωνεία
σ’ έναν ιππότη νέο,
τον Ντελόρτζη, γυρίζει ή Κονιγόντη.
<■Ίίύριε ί’βπότη, άν είναι τωόντι 
ή αγάπη σας τόσο θερμή, 
όπως τδρκίζεοτε κάθε ώρα καϊ στιγμή, 
δώστε μου, σάς παρακαλώ, τό γάντι αυτό».

’Εκείνος μ ' %να κίνημα γοργό, 
με β ή μ α ,  σταθερό, 
ατό Τσίρκο κατεβαίνει ΰαρρετά  
κι άνάμεο1 άπο τά θεριά  

'■ τό γάντι παίρνει.

; ί ΟΙ άρχόντισσες κ οί ιππότες οί άλλοι 
κοιτάν μέ τρόμο καί απορία μεγάλη 
Κ ι αυτός, άτάραχος, τό γάντι πίσω φέρνει.

"Ολοι παινάνε τότε τόν ιππότη,
τό κάθε στόμα ζήτω του φωνάζει
και με ματιά γιομάτη τρυφερόιη
κι αγάπη, που ευτυχία γοργή τού τάζει, Α
ή Κονιγόντη, ή άρχοντοπούλα, τόν κοιτάει.
Κ ι  αυτός τό γάντι μες στα μούτρα τής πετάει. 
«Τό ευχαριστώ σας δέν τό θέλω, δεσποσύνη.». 
Κ ι άμέσως τήν άφήνει.

Μετάφοαση ΜΕΛΙΚΕΡΤΗ.

h mtmim ζμι τοϊ ΐ9ΐβ
Την ςννευματική ζωή μ ιάς χρονιάς συνηθίσαμε 

νά τήν υπολογίζουμε και νά τήν κρίνουμε κυρίως 
άπο τά βιβλία, που έτνπώθηκαν στο διάστημά της. 
Μά δ κανόνας αυτός, πάντα φυσικά ελαττωματικός, 
γιά τή χρονιά που έπέρααε γίνεται έλαττωματικω· 
τερος, επειδή Ιποτέ άλλοτε ή ζωή του βιβλίου δεν 
ήταν τόσο λειψή. Οί λόγοι εινε γνωστοί και περιττό 
νά τους ξαναπούμε εδώ. ’Άν θέλουμε νάχουμε σω
στή γνώμη γ ιά  τήν πνευματική παραγωγή τοΰ πε
ρασμένου χρόνου, τούτη πρέπει νά τή ζητήσουμε [πιο 
πολύ μέσα στις εφημερίδες καϊ ατά λιγοστά τιεριο- 
δικά. Στά έντνπ’ αυτά θά μπορέσουμε νά ίδούμε πό
σο καϊ πώς τό νεοελληνικό πνεύμα έδούλεψε μέσα 
σ ένα χρόνο, πού τό πέρασμά του άφινε κάδε μέρα 
καϊ κάϋε στιγμή κι άπο μια ξεχωριστή αφορμή γιά  
νά γίνεται στοχαστικόςό πνευματικός εργάτης και 
ν άντικρύζη νέες κι άπειρες άφορμές διανοητικής 
δημιουργίας.

Παίρνοντας [παράδειγμα άπο δ,τι γινότανε σ’ άλ
λες χώρες, θέλησαν κ εδώ μερικοί νά εξετάσουν 
πώς καϊ πόσο οι "Ελληνες λόγιοι κι άλλοι εργάτες 
τού πνεύματος είχαν έμπνευοτή άπό τά μεγάλα γε
γονότα, ριού συντάραξαν τήν ανθρωπότητα, και βρή
καν, ότι τό Ελληνικό [πνεύμα είχε καθυστερήσει πο
λύ στο ζήτημα τούτο. Μολονότι δεν μπορεί κανείς νά 
καταδικάοη ή νά παραδεχτή τελειωτικά μιά τέτοια 
γνώμη, όμως μπορούμε νά παρατηρήσουμε, ότι τέ
τοιου ε’ίδους άφορισμοι καϊ δογματισμοί δεν εινε κα
θόλου βάσιμοι κι' άληθινόί.

‘Ο ποιητής, ό »Μζογράφος, ό όποιος λο ^ ο τε^ ς , 
δ πνευματικός εργάτης γενικά δεν εινε υποχρεωμέ
νος νά δημιουργή σύμφωνα μέ τά γεγονότα, πού ξε
τυλίγονται γύρω του. Έδώ δε στέκει καθόλου ή 
‘θεωρία τοΰ περιβάλλοντος, ή τόσο άληθινή άλλως 
τε. "Οπως ή πνευματική ζωή τής άνθρωπότητας δεν 
μπορεί νά σταματήση μιά στιγμή κ ι ’ άς φαρομανάη 
γύρω της δ πόλεμος, κ ι ’ άς έρχονται τό ένα επάνω 
στ’ άλλο γεγονότα, πού ζητούνε όλη τήν προσοχή τοΰ 
άνθρώπινου νού, έτσι κ ι ’ οί εργάτες τής τέτοιας 
ζωής δέν μπορούν ν ’ άλλάξονν άμέσως τή φύση τους 
ή τά κύρια γνωρίσματα τής διανόησής τους γ ιά  νά 
δημιουργήσουν συμφορά μέ ό, ι ι γίνεται γύρω τους. 
Ό  ποιητής, ό λογοτέχνης, δ καλλιτέχνης γενικά δη
μ ιουργεί τό έργο του, όπως τού τό ιψαγορεύει και 
τό θέλει πρώτ απ' δλα ή ιδιοσυγκρασία τον. Μπορεί 
νά τού μιλή βαθειά  καϊ νά τραβάη δυνατά τήν προ- 
οαχή του ή δοκιμασία αυτή, πού έγνώριοεν ή άνθρω- 
Ιμότητα μέ τά τόσα έπιβ/πμικά καθέκαστα της. Μά 
ή δοκιμασία τούτη δέν τοΰ γίνεται καθόλου καϊ πη
γή δημιουργικής συγκίνησης. Τόν συγκινει δημιουρ
γ ικό  π. χ. ένα περιστατικό έξω άπό όλη τή συγκαι
ρινή ενέργεια  τοΰ άνθρώπου και δέν τόν συγκινει τό 
δ,τι ξετυλίγεται γύρω τον. Γ ιά τούτο δέν μπορεί νά 
τόν κατηγορήοη κανείς, δτι ή ζωή γερνάει αδιάφορη 
γ ι ’ αυτόν. ’Ίσως μάλιστα δ καλλιτέχνης, πού δη
μιουργεί μόνον όπως θέλει καϊ όπως αισθάνεται, 
χωρίς τήν έξοηερ ική έπιβολή, νά e l v f  4 ά λ η θ ι ν ώ -  
τερος πνευματικός έργάτης· ά λ η θ ι ν ώ τ ^ ρ ο ς  ά π ό  δ -
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λονς εκείνους , \πού τό έργο τους το στηρίζουν ¿πά
νω οτά συγκαιρινά τους περιστατικά και θέλουν νά 
το κάνουν καθρέφτη τούτων. Τό εργο των δεύτεροιν 
ανιών μπορεί νά εχη επίκαιρότητα, μά σπάνια να 
εχμ αξίαν άδολης καλλιτεχνικότητας. "Ο,τι δε γεν
νιέται αυθόρμητα, ο,τι δεν είνε ξέσπαομα εσωτερι
κής άρμης καί ανάγκης, δεν μπορεί νά είνε, αν όχι 
τέλειο δημιούργημα, τουλάχιστο ικανό νά σταθη σύ 
κάποιαν άκρη τής {περιοχής τής τέχνης. Τά γεγο
νότα μονάχα δεν είνε αρκετά νά γίνουν πηγή δη
μιουργίας γ ιά  τον άληίλινό τεχνίτη. Πρέπει νά με- 
τονσιοώούν τούτα καί μέθα στη οκέψη τον, νά γ ί 
νουν ¡περισσότερο αίσθημα κ' Ιδέα, νά τού παρουσια
στούν ξελαγαρισμένα  στήν αξ ία  τους. ’VI ς μή μάς 
παραοέρνη τό φαινόμενο, ότι όλη επάνω-κάτω ή το>- 
ρινή ξένη πνευματική δημιουργία χρωστάει την κύ
ρια ουσία της στον πόλεμο καί στά καθέκαστα ιο ι .  
Νά ιδονμε τί θά μείνη πραγματικά άγιό όλη αυτή 
την παραγωγή κι αν θά μπορέση νά σταϋή δίπλα 
στη μελλούμενη, που ϋ ’ άρχίσή] νά παρουσιάζεται, 
όταν ή έντυπωτική δύναμη τής πολεμικής έ νώ γ ε ι ι ς  
μετασχηματιστή σε Ιδέες. Δεν πρέπει νά ληοαοαμε  
καθόλου τό κλασικό παράδειγμα, ότι ο Αισχύλος έ
γραφε τούς «Πέροες» τον δέκα πέντε χρόνια νστερ 
^70 το τέλος τών Μηδικών πολέμοτν- κι ακόμη, ότι 
τό 1 Ελληνικό πνεύμα τών χρόνοον έκείνοον φανερά) 
θηκε σ’ όλη τή δημιουργικότητά τον, μόνον όταν ύ 
καιρός έδειξε την καθαυτό αξίαν τής Ελληνικής ν ί
κης καί καθόρ ισε σε ιδέες τις συνέπειές της. 7/ 
έπικαιρότητα ποτέ δέ στάθηκε στοιχείο αληθινής τε · 
Χ},)]ζ·

Τά [παραπάνω λόγια μου τά δ ικα ιώνε ι—υποθέτω 
—ή πνευματική ζωή μας στο 1-9/8 καϋό>ς φανερώ
θηκε σ’ εφημερίδες, σε περιοδικά, σε βιβλία, στο 
θέατρο. 9Από όσα ¿γράφηκαν εξ αφορμής τού πο
λέμου—ποιήματα, διηγήματα, άλλα πεζογραφήματα , 
λυρικά άρθρα, έντυπωσες, περιγραφές, στοχασμοί, 
λόγοι, ομιλίες, δράματα, ό,τι δήποτε άλλο—πόσα 
μπορούμε νά τα χαρακτηρίσουμε γιά αληθινά έργα 
τέχνης ; Κανένα σχεδόν. Μερικά απ' αυτά μπορεί νά 
μάς άρεσαν γιά ;ιιά στιγμή· μά .γιά μιά στιγμή μο
νάχα· ύστερα τά λησμονήσαμε όλ,ότελ.α. ’Ακόμη κλ ή 
ρληθώρα τους είνε βεβαίοοση, ότι δέν άξιζαν καί 
πολύ. Κοιτάζοντας ακόμη τούς δημιουργούς τών έρ
γα»’ τούτων, λιγοστούς βρίσκουμε μέσα σ’ αύτοίς τούς 
άξιους τού λόγον τεχνίτες. Μά κι' από τούς δεύτε
ρους τούτους κανείς δέ μας έδωκε κάτι βγαλμένο 
από τον πόλεμο, πού νά είνε ανώτερο από κάθε δη
μιούργημά τον όποιας άλλης αφορμής. Ποιητές καί 
πεζογράφοι, πού ή θέλησαν νά γίνουν ερμηνευτές κά
ποιων ήχων από τήν τρικυμία, πού έβογγονσε γύρω  
μας, δέν τό κατόρθωσαν νά μάς μεταδώσουν αληθι
νούς τούς ήχους αυτούς, ενώ άλλοι, πιο στοχαστικοί 
ίσως, στάθηκαν όλότελα μακριά από τήν έπικ ίνδνι η 
τούτη δοκιμή καί έκριναν αρκετό γιά τήν τέχνη τους 
νά ζητούν τήν έμπνευσή τους στις συνηθισμένες τους 
ΐ ιηγές. Μά κ ι ’ αυτοί δέν παρουσίασαν τίποτε τό ξε
χωριστό. ’Άδικα θ' ανασκαλεύαμε στή θύμησή μας 
νά βρούμε κάτι, πού νά μπορέσουμε νά τό τοποθετή
σουμε σαν τιμητική λεπτομέρεια μέσα  στις γενικό
τητες τούτες.

\Κ’ έτσι έχουμε τό συμπέρασμα—συμπέρασμα που 
τό νοιώθουμε σάν πραγματικό γεγονός—ότι ή πνευ
ματική ζωή μας τού 1918 δέν είνε Ικανοποιητική.
Ί 1 πληθωρική πολυλογία τής πολεμικής φιλολογίας 
από τό ενα μέρος, ή ποιοτική ανεπάρκεια τών έξω  
από τήν πολεμική επίδραση λιγοστών έργων άπό τό 
άλλο. Γράφηκαν βέβαια μερικά καλοφτιασμένα πο ιή 
ματα, μερικά διηγήματα, μερικές κριτ ικές—πού ί 
σως μονάχ ’ αυτές νά είνε τό γενναιότερο φανέροηια  
πνευματικής δημιουργίας, μ' όσο κι αν έπέρασαν 
απαρατήρητες άπό τούς πολλούς κ’ έκρίθηκαν άσή - 
μαντες άπό μερικούς λίγους, \ιού παραποιούν τή σο- 
<1 ία—γράφηκαν κάποια έξενγενισμένα πεζογραφή
ματα, μά όλα αυτά δέν είνε Ικανά νά κάμουν αίοθητή 
τήν πνευματική ζωή τού περασμένου χρόνου. ,

Μ. Π. ΒΙΥΤΙΕΡΜΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ. — ’Ίσως μιά βιβλιογραφία, χω 

ρίς κενά, νά ήταν διδακτικότερη. Μά έπειδή δέν 
είνε τέτοιος ό σκοπός μου, σημειόνω έδώ τά έ ρ γ α - -  
όσα βγήκαν οέ βιβλίο ή παίχτηκαν στο θέατρο—»
|ιού δίνουν κάποιαν Ιδέα τής φιλολογικής εργασίας 
ατό 1918.

Π ο ί η σ η : Γ. Δροοίνη, Κλειστά Βλέφαρα.—7. 
ΐ ίολέμη, Σπασμένα Μάρμαρα.—Μ. Μαλακάοη, ’Α
σφόδελοι.-—̂Σ. Ραμά, Έκ βαθέων.—I. Ζερβού,Τρχ- 
γούδια τού Καλού Καιρού.—Γ. Στρατήγη, Τ ί λέν 
τά κύματα.—Ρ. Φάλνρα, Γυρισμοί.—Γ. Δούρμ, Κ ’ 
επί Γης Ε ιρήνη -  I. Δαμβέργη, Τραγούδια τής Φυ
λακής.

Π ε ζ ο γ ρ α φ ί α :  Γρ. Ξενόπουλου, Τό Μνοτυκό 
τής Κοντέοοας Βαλέραινας.—Κ. Φαλτάίτς, Ό  Θά
νατος τής ’Αδελφής μου.

Θ έ α τ ρ ο :  Ανώνυμον, Τό Παληόπαιδο.—Άργ. 
Σακελλ,αρίον, Ό Παπούς.—I. Π ο,Ιέ μη, Μιά νύχτα 
μέ φεγγάρι.—Λ. Αάρμη, Τό Παιδί.—I. Παξινον, 
Άδάμ.—Π. Χόρν, ή Άνατολίτισο'α.—Π. Ροδοκα- 
νάκη, Κλνταιμήοιρα.—77. Δημητρακόπουλου, Μέ
λισσα.—Γ. Τσοκόπονλον, Ξανθές-Μελαχροινές. — 
Δ. Κόκκινου, Χαμένη.—Αίμ. Βεάκη, Ρηνούλα. — 
θ .  Σνναδινοΰ, Ή  Κυρία Έφοπλιστού.—Μ. Αοιδω- 
ρίκη, ή Κόρη τώ ν  Κυμάτων.

Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Τ Η Ι  Δ ΗΜ Ο ΤΙΚ Η!
Σχετικά μέ τό ζήτημα τής γραμματικής χον ό 

κ. Λ. Ρουσσέλ μάς έστειλε τό παρακάτω γράμμα:
’Αγαπητέ μου Νουμά,

Τί θά πή δ Καλομοίρης; Νά που μ5 έβγαλε 
Πρωτομάστορα ή «Ε στία » ! Σ’ ενα άρθρο της (άλ
λωστε γιομάτο καλά λόγια) γράφει πώς, στη Γραμ
ματική που σύγγραψα χΓ ακόμα νά βγή (δέ φταίω 
γω, φταίει άλλος, και τό φταίξιμό του μεγάλο) «ό 
σοφός Γάλλος δ Λέων Ρουσσέλ (Λουή Ρουσσέλ, πα
ρακαλώ)’ ¿χρησιμοποίησε αδιακρίτως ( ! )  τό τυπικόν 
τής δημοτικής και τής καθαρευοΰσης» δηλαδή «Ιγε- 
φυρωσε ταγεφύρωτα. >

Ή . σαλάτα, καλό φα ΐ. Στή γραμματική δμως, όχι. 
Σά δημοσιευτή ή γραμματική μου, θά διής πώς^εί
ναι καθάρια δημοτική, και δέ μυρίζει · . .  γεφυρίλα. 
Ά πό  τώρα πρέπει νά τό ξέρουν οσους φίλους εχω, 
Α λλιώς πώς νάχω πρόσωπο νά βγω .στο δρόμο;

Πρόθυμος
2 Γβνν. 19. ίο υ ΐβ  ηρϋ98ΕΙ-
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Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΛΟΜΠΟΣ
( Δ Ι Η Γ Η Μ Α )

[Στο περασμένο φύλλο του «Νουμά» είχαμε 
γράψει μερικά λόγια για ΐό  τελευιαϊο  διηγη 
μα του Ρώσσου διηγηματογρκψου Μ. Γχόρκυ 
«ό ’Ηλεκτρικός Γλόμπος», πού δείχνει πώ. 
ένοιωσαν την κοινωνική εξανάσταση ο'ι α 
πλοϊκοί κ ι’ απαίδευτοι μουζίκοι καί /οΐ'ί εύ 
τυχισμένη αντανάκλαση είχαν ιά  οεγάλα κοι
νωνικά γεγονότα στά μέρη, πού ήτον όλως 
διόλου μακρια άπό τόν πολιτισμό καί τον 
πρόοδο. Σήμερ τυπώνουμε τή μεταίρρυση 
του διηγήματος αύτοΰ, πού οϊ Μπολσεβίκοι 
τής Ρουσσίας τό διαδινουν οοο μπορούν πε 
ρισσότερο καί τό χρησιμοποιούν γιά τήν προ 
παγάνδα ιους].

Κάποιο πρόσιοπο, πού ήρθεν άπό τή Σιβηρία, μου 
διηγήθηκε τά παρακάτω :

«Έκαθόμουν στο πεζοδρόμι κάποιου σιδηροδρομι
κού σταθμού, πού βρίσκεται ϊσαμ’ εκατό βέρστια μα. 
κρυά άπό τό ’Όμσκ, οταν βλέπω νάρχεται κατά μένα 
ένας γερός μουζίκος, μέ τό τσιμπούκι στύ στόμα· έκά-· 
θησε πολύ κοντά μου.

— Πηγαίνετε μακρυά; τόν έρώτησα
Μού άποκρίθηκε μέ φωνή άργή κα'ι βαριά :
— Στο "Ομσκ γιά νά βρω λ ε τ ρ ι κ έ ς * λάμ

πες. Στον τόπο μας, στο χωριό μας έβαλαν λ ε τ ρ ι κ ό, 
ξέρτε, μέ σύρμα.

— Άπό πότε ;
— Μά δέν εΐνε πολύς καιρός.
Τόν παρακάλεσα νά μού διηγηθή πώς έγινε και. έ- 

οτοχάσθηκαν νά μπάσουν στή χώρα τους τήν καινούρ
για αυτή εφεύρεση. Καί νά σχεδόν μέ τό ν ΐ καί μέ τό 
σίγμα ή διήγηση τού μουζίκου.

«Καθώς ξέρετε στο "Ομσκ άπό τόν περασμένον Ό- 
κτώβρη εΐνε καινούργια εξουσία, ή εξουσία των σοβιέτ, 
δπως λένε, καί άφού έφεραν τό « σ ο σ ι λ ι α σ μ ό»„ 
ενωθήκαμε δλοι κι’ άποφασίσαμε νά μάθουμε γιά τί 
πρόκειται καί τί εΐνε αυτά τά «σοβιέτ» πού δίνουν στο 
λαό. Έδιαλέξαμε τό γέρο - Λέοντα, ένα γέρο πονηρό, 
καί τού είπαμε. Πάρε αύτά τά τριάντα ρούβλια, τράβα 
στο "Ομσκ, καί προσπάθησε νά μάθης τί εΐνε αυτή ή 
νέα εξουσία των σοβιέτ καί τί εΐνε αυτοί οι μπολσεβίκοι, 
καθώς τούς λένε, πληροφορή σου πόσοι εΐνε και τί πρά
μα εΐνε δ σ ο 'σ ι λ ι α  σ μ ό ς.

"Υστερα άπό δυο βδομάδες γυρίζει δ γέρο .. Λέονν 
τας καί μαζί του ένας στρατιώτης. Έμαζευτήκαμε κ ι’ 
άνεβάσαμε τό Λέοντα επάνω σ’ ένα τραπέζι : «Διηγή- 
σου.» |Κι’ άρχισε νά διηγέται: «Έ , λοιπόν, νά, εΐπεν, 
δλα αυτά εΐνε πολύ καλά... Μά δ στρατιώτης θά σάς 
τά είπή καλλίτερα άπό μένα.» Τότε έρωτήσαμε τό στρα
τιώτη : «Ποιος, εΐσ’ εσύ; — ’Εγώ, είπε, είμαι ακριβώς 
ένας μπολσεβίκος, ένας κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς  καί θά μεί
νω στο χωριό σας, άν μέ διορίσετε επίτροπο.» Άφού 
σκεφθηκαμε καλά, τού είπαμε: «Μεΐνε.— Σάς ευχα
ριστώ πολύ, είπε, σύντροφοι. Ά φίστε με τώρα νά προ- 
σανατολισθώ.»

'Ύστερ’ άπό μιά βδομάδα δργάνωσεν ένα σοβιέτ. 
Ό  γέρο-Λέοντας έμαθεν δλα δσα έπρεπε καί μάς εΐπεν: 
«Ά φού τώρα μπήκαμε στήν ουσία καί λεγόμαστε μπολ
σεβίκοι, είμαστε υποχρεωμένοι νά χαλάσουμε καί νά

* Ό λες οΐ καινούργιες γιά τούς χωριάτες τής Σιβηρίας 
λέξες, ηλεκτρισμός, σοσιαλισμός, κοινωνιστής, παραμορ 
φώνονται στδ στόμα τους. Στή μετάφραση τούτη προσπαθή-j 
σαμε' νά Κρατήσουμε κ ίπ ο ιαν Αναλογία στήν Λαραμόρφωση.:

φτιάσουμε.» Ά/ϊά πώς; Δέν εΐνε στο χωριό μας τίποτε 
πού νά τό χαλάσουμε. Τότε ό στρατιώτης μάς εΐπεν : 
« Αν είμαστε κ ο ι y ω ν ι κ ο ί πρέπει νά κατασχέσουν 
με. "Εχετε εδώ αστική τάξη;

Λεν είπαμε /εξη· τέτοιο πράμα δέ βρίσκεται στο 
χωριό μας.

Ό  στρατιώτης μάς ςαναρωτάει: «'Έχετε άστική 
τάξη ;»

Μέ τό συμπάθιο, μάς συγχιορεΤς, τού λέμε* δέν 
έχουμε τέτοιο πράμα.

— νΕ/ δέν ξέρετε τόν εαυτό σας. ί)ά σάς τό βοώ 
■ εγώ. Άφίστε'με νά μιλήσω στο λαό.

Τού μαζέψαμε καμιά εξηνταριά πρόσωπα1 δλοι μαζύ 
έφυγαν γιά τήν «έξοχή»,-.0 βέρστια μακρυά άπ’ εδώ'. 
Τήν άλλη μέρα γύρισαν κ’ έφεραν μαζί τους καμιά 
δωδεκαριά βαθύπλουτους καί δέκα χιλιάδες ρούβλια 
χάρτ'να τής εποχής του Τσάρου.* Ό στρατιώτης μάς 
λέει: «Δέτε· νά αστική τάξη.» Τούς ρωτάμε· «Εΐσαστ' 
ώ εις Ναι, ειιιαατ’ εμείς.--- Μην άνησυχήτε. Δέ 
θά σάς ζητήσουμ.ε παρά δέκα χιλιάδες ρούβλια άπό τόν 
καθένα. ■ Πόσα ; είπαν.» Άποτραβηχτήκαμε λίγο για 
νά κάμουμε σικιβούλιο. Λς τούς πούνε «τρεις χιλιά
δες ρούβλια.» Οι άσ οι άρχισαν νά φωνάζουν: «Εΐνε 
πολλά, πάρτε δύο χιλιάδες.— Πώς ; δέ σάς ζητάνε 
δέκα χιλιάδες άπό ιόν καθένα σας ... Αοιπόν γιατί πα
ζαρεύετε;» 01 αστοί ¿συμφώνησαν κ’ είπαν: «Καλά. 
μά τήν πίστη ; -ς αϊτοί οι διάβολοι μπορούσαν νά μάς 
ζητήσουν δέκα χιλιάδες.»

Μάς άφισαν έναν όμηρο έπήγαν νά βρούνε τά 
λεφτά. "Υστερέ από λιοοι τέσσερες ώρες έστειλαν μέ 
σσναλί.αγματική 420 Ό) ρούβλια, κ/έτσι ¿μαζέψαμε τό 
όλο 02000.

Τότε συνεδρίασε ώ  σοβιέτ με πρόεδρο τό Λέοντα.
«Χά, ε’πε, **.ώ κατασχέσαμε.Μά τώρα τί θά κά. 

μουμε;»
"Ενας είπε1 «Πρέπει νά χτίσουμε ένα σκολιό* ικά- 

ποιοτ άλλο; εΐτε. Λ” αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο καί 
ν’ άνεβαίνουοε σ’ r-ύτό καθένα; μέ τη σειρά του’ μαγιά 
νά τό χρησιμοποιήσουμε πρέπει νά διορθώσουμε τρ 
δρόμο.» Άπορρίψαμε δλες σώπές τις πρότασες. Τότε ο 
στρατιώτης ήρθε σέ βοήθεια μας:

«Στις πολιτείες, είπε, υπάρχει ό λ ε. τ ρ ι σ μ ό ς 
-καί χάρις σ’ αυτόν γίνονται λιγώτερες πυρκαγές. Εΐνε· 
εύκολο πράαα νά τόν έχετε κ ’ εσείς· βάνετε μιά ροδα 
μ.-:σα στό νερό μ.έ τρόπο που ν' άρχίζΐ) νά γυρίςη, τήν 
ενώνετε μέ μηχανή «ντυναμύ». βάνετε σ’ αυτήν ενα 
σύρμα καί στήν άκρη στό σύρμα ,.ρεματε μιά μικρή 
λυχνία. ΤΙ /υννία άρχίζει υά κ άη κι αυτό εν.νε όλο ! 
Καταλαβαίνετε; -  Λυτό εΐνε πολύ απλό», τού άποκοι- 
θήκαμε.

Έστειλαμε τό 'στρατιώτη νά βρη τή μηχανή στο 
ν0 ι; :κ. Τόν σννώδεψε ό Λέοντας μέ τά λεφτά. Βλέπε
τε. ό (ϊ-ρατιώτης, αν καί στρατιώτης, εΐνε ξένος, ενώ 
ό Λέοντας εΐνε χωριανός μας. Έπεριμέναμε πολύ και
ρό τό γυρισμό τους. Τέλος έγύρισαν φέρνοντας δέν ξ έ 
ρα) καί καλά τί' υαζί τους είχαν έ'λθει κι’ άλλοι τέσσε-! 
ρε; ξένοι. «Τί ε?νε ούτρί ο> άνθρωποι;— Τεχνίτες.—' 
Καλά, καλά πέτε τους δπως θέλετε, αρκεί να κάνουν τη 
δουλειά.»

’Έβγαλαν τί] μηχανή άπό τήν κάσα της. Έκοιτάζα-

* Τά χαρτονομίσματα τής*Τσαρικής εποχής έχουν τώ ρ ι
άξίαν. Ό σα  ¿τυπώθηκαν ύστερ’ άπό την επανασταση εξε- 
πεσαν Αλως διόλου.
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με· είνε μια αστεία μηχανή, πού δεν καταλαβαίνει κα
νένας τίποτε, άλλ’ αμέσως είδαμε, δτι ήταν σέ καλή κα
τάσταση κοί δτι άξιζε τα όσα έστοίχιζε. Οΐ τεχνίτες έ- 
κανόνισαν όλη τή δουλειά. Έ φτιασαν μια μεγάλη μό
δα καί την ¿τοποθέτησαν στό ποτάμι μας I έχουιι^ στον 
τόπο μας ένα γληγορο ποτάμι, πού χάνεται στον Όμ_ 
π ί.ι έπέρασαν σ’ αυτήν ένα λουρί καί τήν ένωσαν μέ 
τή μηχανή. Γυρίζει, γυρίζει καί βγάνει καί σπίθες. Σοι~ 
φέρνει φόβο. Στήν αρχή αποφασίσαμε να βάλοιψε τό 
λ ε τ ο ι σ μ ό στό σπίτι του παπά. Μά ό Λέοντας είί< 
χε μάθε; κάπου δτι ¿χώρισαν τήν Εκκλησία από τό 
(Κράτος, Έπροσκαλέσαμε τον παπά : «Να φύγης από τό 
σπίτι, σου, παπά,» τού είπεν ό Λέοντας. Έφωνάξαμε κ’ 
εμείς τό ίδιο καί μαζί μας κά ύ αρχιτεχνίτες. Τούτος 
κρατούσε τό σύρμα στο: χέρια του. Διώχνουμε τόν παπά 
μπαίνουμε όλοι στό σπίτι του κι’ ό τεχνίτης τοποθετεί 
τό σύρμα του. Εμείς στό διάστημα αυτό μιλάμε, καδέ
νας όπως τούρχεται.

Ό  τεχνίτης μάς προστάζει τότε' «Φράξτε τά παρα
θύρια μ’ δ,τι θέλετε.» Φράζουμε τα παραθΰρια.Γίνετα! 
σκοτάδι, πού σού φεονει τρόμο. Αέ λέμε πια τίποτε: 
’Ά ξαφνα, φως που στραβώνει τό μάτια. Ή  μικρή λάμ
πα. άρχισε να καί η.

Τότε τού λέμε: «Καλό f)ù ήταν νο.χε καθένας μας] 
τή λαμποάλα τον στή χαμοκέλα του». Ό  τεχνίτης εδέ- 
χτηκε1 «Λυτό γίνεται». Κ’ έτσι εβάλαμε όλοι στά σπίτια 
μας λυχνίες. Μά σέ λίγο οι μουζίκοι των γειτονικών 
χυιριών, σάν έμαθαν τί έγινε στό δικό μας, ήλθαν vit 
μάς ρωτιόσουν : - Αέ θά μπορούσαμε κ’ εμείς νάχουμε 
απ’ αυτές τίς λάμπες!'

'(') στρατίιύτης μάς έπεισε να μή δοόσουμε φως σ’ 
εκείνου;,· πού δέ θ ά  γινόντουσαν κ ο ι ν ο  ν ι κ ο ί. 
Κ’ έτσι τούς είπαμε: «νΛν θέλετε φως, γενήτε «κ ο ι- 
ν 0) ν ι κ ο ί.»

Φυσικά έγ ιναν άπλοάοτατα- έδιωξαν τόν παπά, 
έκαμαν στό σπίτι του ένα άναγνοιστήριο, καί νάτο όλο. 
Ό  τεχνίτης μάς ¿συμβούλεψε. «Νά βάλουμε ένα σύρ
μα δυνατώτερο καί μ’ αυτό θά μ. ε τ «  6 ι 6 ά σ ο xu 
μ ε τό λ ε τ ο ι σ μ ό κ ι’ έτσι θά παίρνουμε καί πα- 
ράδες.» Τό αποφασίσαμε έτσι, Οί γείτονες μας άρχισαν 
νά ζητούν τήν άστική τάξη, πού τούς ¿χρειαζόταν. τήν 
εη ομολόγησαν γ ιΰ  00000 ρούβλια... έχτισαν ένα σκολιό 
για τά παώιά τους καί τούς αγράμματους άντρες ν ’ ε- 
κιίλεσαν ένα καλό δάσκαλο. Έκρέμασαν τέσσερες λάμ
πες. Έ νας από μάς τις προσέχει, πηγαίνει εκεί σάν να 
πηγσίνη τάχα γιι'ί νά διδαχτή καί μέ τό ρολό’ΐ του κοι
τάει άν καίνε κανονικά. Λυτό είνε καλή δουλειά· έχουμε 
καί κέρδη. Τώρα όλοι γύρω από τό χωριό μας άρχισαν 
να υνειρεάωνται πώς ν ’ αποκτήσουν αυτό τό «κρύο 
φώς1» είνε κόμμοδο, δίνει όση θέλουμε λάμψη καί δεν 
υπάρχει φόβος για πυρκαγιά. "Ενα πράγμα μόνο δέ 
συνηθίσαμε1 ότι μ5 αυτή τή θεία λάμπα δεν ήμπορεί κα
νένας νανάψη τό τσιμπούκι του ή ν': κερί του.»

— Νά ή ιστορία. 01 Σιβηριανοί επιμένουν, ότι δ 
ηλεκτρισμός δεν έμπήκε ατά χωριά με τις προσπάθειες 
τών «κοινωνικών», άλλα Ά ν είχαν φέρει πολύ πριν άπ’· 
αυτούς οί «συνεργατικοί». "Οποιος όμως κι’ άν τόν έ- 
πήγε τό γεγοι ός είνε ότι εγκαταστάθηκε καί ότι εξ αι
τίας του έλειψαν οί. πυρκαγιές, πού κάθε χρόνο κατά- 
ονρεφαν ¿κστοντάδες χωριά.

Μετάφραση Β. Μ. ΓΚΟΡΚΙ
Π α ρ α τ ή ρ η σ  η.— Ή  εφημερίδα «Ίζβέστια», 

όργανο τών Μπολσεβίκων, άνοώηιμοσιεύοντας τό διή

γημα αυτό τού ί Τκόρκι, έγραψε καί τόν άμεσους παρα
κάτω πρόλογο:

«¿ερουμε δυο Γκόρκι1 τόν Ι’κόρκι -  - καλλιτέχνη, 
καί τόν Γκόρκι - -  δημοσιογράφον. Ό  Γκόρκι — δη
μοσιογράφος θέλει νά γελοιοπο ίμ,.: τό «σ ο σ ι λ ι α- 
σ μ σ» του στρατών η καί τών μουζίκων. Μά ό Γκόρ
κι καλλιτέχνης εξουδετερώνει άιΛ/.α τό σκοπόν αυ
τό καί μάς δίνει μιά εικόνα, που εκμηδενίζει όλα τά 
θρηνολογήμανα τού δημοσιογράφου για τήν κατα
στροφή της μόρφωσης. ’Ένας στρατκότης «κ ο ι ν το
ν ι .: » ς» πείθει τούς χωραΐτες νά διώξουν τόν παπά 
τους καί νά εγκαταστήσουν στό σπίτι του αναγνωστή
ριο, μουζίκοι, πού κηρύσσονται «κ ο ι ν ω ν ι ν. ο b> 
χτίζουν σκολιό για τά παιδί«': καί τούς αγράμματους, 
τοοσκαλούν δάσκαλο κλπ. Μπάζουν τόν ηλεκτρισμό 
σ·;ό χωριά. Ακόμη καί τό μέτρο πού χρησιμοποιεί ή 
μπολσεβίκικη εξουσία μέ φρόνηση— ή συστηματική 
και-άσχεοη - δίνει καμμιι'χ φορά, σύμφωνα μέ τί} μαρ- 
?υρία τού Γκόρκι, καλά αποτελέσματα. Φορολογώντας 
τι'ιν άσ ηκή τάξη οί μουζίκοι μπορούν ν ’ άγοράζουτί 
μηχανές, νό χτίζουν σκολιό κλπ. Τί γίνεται λοιπόν ή 
καταστροφή τής μόρφωσης; Τό διήγημα τού Γκόρκι 
δεν είνε απεναντίας ή πιό φανερή δικαίωση τού καθε
στώτος :ώχ Σοβιέτ; 'Ο Γκόρκι φαίνεται, ότι τό κα- 
■ αλαβαίνε: καί κάνει τήν ακόλουθη παρατήρηση : «Οί 
Σ.βηριανοί επιμένουν, ότι ό ηλεκτρισμό: έμπήκε στά 
χωριό όχι άπό τήν πρωτοβουλία τών «κ ο ι ν ο.) ν ι-1 
κ ώ ν», μ ά πολύ προτήτεραάπό τούς «συνεργατικούς»!. 
Ί ϊ  παφλτήρηση αυτή διι/τυπιόθηκε βέβαια για νά ί|- 
συχιίση τή συνείδησή του. ’Άλλως τε όποιος κι’ αν τον 
έμπασε, εξακολουθεί ό Γκόρκι, τό γεγονός είνε ότι 
¿μπήκε κ ι’ ότι δέ γίνονται πιό πυρκαγιές, πού κατά- 
στρεφαν κάθε. χρόνο εκατοντάδες χιοριά.» Ό  Γκόρκι 
ΛΛ,ησε νό ρίξυ καινούργια κατηγορία στήν εξουσία 
τών Σοβιέτ, μό ί; κατηγορία, χωρίς νό τό θέλη, γ ί
νεται τιμί| τών Σοβιέτ. Συμβαίνει κι' εδώ ή ίδια πε
ριπέτεια μέ τό Βαλαάμ. ΙΙηγαίνοντας για νά καταρα- 
στό τόν Ιουδαϊκό λαό 6 Βαλαάμ, χάρη στή γαΐδο'ύρα 
του άρχισε νά εύλογή εκείνους, πού ήθελε νό καταρα- 
στή. ΙΤοιό ?Τνε ή γαϊδούοα, πού στην ξεχωριστή αυτή 
πεοίσταση είχεν επίδραση στό I κόρκι, δέν τό ξέρου- 
,ιε. ?\1ό τό γεγονός είνε ότι ή γαϊδούοα τού Βαλαάμ 
άρχ σε, νό ιιιλάη.1/

.Α    . --
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‘Ομηρικόν
Μήνιν ati$e, ϋ;·:ά, όϊξνρων οηγοπλόχοίν,
<>ν'.ομένην, η μνρΤ ανν ιΐη ιν  ά'.γε' ε&ηκεν.
Ί ί; τ' .'!·■> οφώε τοίην μ.α.νίην ςννέηκε όεϊκννοΟαι;
Τ  όλοώτατον Άριοτεΐην. Τό γάρ ποιηταΐς προογελών, 
voÎoov ài'à το 'τονς ωοοε κακήν, ο'.εκοντο Se νοες.

★ ★
Σε νεοηνενμαχταχη

Με *Ν&η· Πνεΰμα» ό Τυμφρηστός προβάλλει γανριων 
για νά τόν λεν ν έ ο ν κι αυτόν και ο/t παλαιόν.

Σε γ λ ω α ο ο λ  λγι»
Κρεμαστυμάγονλη μορφή ο à οπονρόα γονρμαομ ενη,
που εξάρτημα τής λείπει και ονμπλήρωμα
φέαι κοκκινοχρώματο με φονντα ξεγερμένη
και με προκοίλι σεβαστό που συνειΜ ει το πλήρωμα,
μ ’ άτριβα και τριβάμενα, μιαότριβος οτή γνώοη,
τή Μοϋσα για μιοότριβη φαντάστη νά οπιτώοη.

Π ΙΚΡΑΓΚΑΘ Η 3Ε



56 Ο ΝΟΥΜΑΣ

Ε Ν Α  Δ Μ Π Ο Σ Ι Ο  Ε Γ Γ Γ Α Φ Ο

"Οχι ιτιά μόνο δημόσιο, μά και Ιστορικό καί ιό  δη
μοσιεύουμε, όπως μας στάλθηκε τυπωμένο άπό την "Εδεσ
σα, δχι μόνο για νά δείξουμε πόσο προόδεψε τό γλωσσικό 
ζήτημα,πού πλησιάζει πια στην οριστική του λύση, μά καί 
γιά νά χρησιμέψει τό έγγραφο αυτό ώ? σωτήριος οδηγός 
σ’ έκείιους τού, δημόσιους υπαλλήλου:, πού εξακολουθούν 
άκόμα πεισματικά νά γράφουν τά δημόσια έγγραφα σε 
γλώσσα κινέζικη, γιά νά μη τά νοιώθουν όσοι τά διαβάζουν 
καί νά πέφτουν έτσι σέ χίλιες κωμικές, καί >άποτε καί 
τραγικές, παρανοήσεις.

Βασίλειον τής "Ελλάδος—Νομαρχία Πέλλης.
Έδεσσα 19 Νοεμβρίου 1918.

*Αριθ. Πρωτ. 7869

Πρός τούς κ.κ. Ιίαρέδρους 
τ ή ς  α ε ρ ι φ ε ρ ε ί α ς  ’Ε δ έ σ σ η ς .

Κατά τον νόμον 1337, δταν πεθαίνει κανένας καί 
δεν άφίνει συγγενείς «μέχρι 4ου βαθμού», δηλαδή, 
δεν έχει πατέρα, μητέρα, παιδιά, αδέλφια, πάππον, ή 
μάμμην, έγγόνια, θείους, θείας, δισεγγόνια, άνήψια, 
πρώτους έξαδέλφους ή γυναίκα, ή εχει μέν άλλα λεί
πουν στα ξένα ή είνα ι άγνωστοι, τότε την περιουσί
αν του τήν κληρονομεί τό Κράτος, καί τήν διαθέτει 
γιά τό καλό του τόπου, .ήτοι νά κάμη δρόμους, γεφΰ- 
ρια, νά φέρη νερό, νά βοηθάη τον κόσμο νά καλλι- 
εργή τά χωράφια των, νά ξηραίνη τά έλη γιά νά μή 
θερμαίνεται δ κόσμος καί δ,τι άλλο έχετε άνάγκη.

Γ ιά τοΰτο δταν πεθαίνει κανένας καί δεν έχει συγ
γενείς, δποος γράφομεν παραπάνω, ή είνα ι άγνωστοι 
ουτοι, άφίνει δε κληρονομιάν, αμέσως δ Πάρεδρος του 
χωρίου, πρέπει νά έλθη εδώ καί νά είδοποιήση τον κ. 
Οικονομικόν Έ φορον καί τον κ. Είρηνοδίκηv.—Ε ί
ναι υποχρεωμένος άπό τον Νόμον δ Πάρεδρος νά τό 
κάμη αυτό, διότι άλλως τιμοορει δ Νόμος μέ πεντα
κόσιες δραχμές πρόστιμον.

Μαζί με τό έγγραφόν μας αυτό σάς στέλνομεν καί 
άρκετά τυπωμένα «δελτία» τά δποΐα θά τά συμπλη
ρώνετε εσείς ή δ διδάσκαλος του χωρίου. ΙΊίσω άπό 
τά «δελτία» αυτά είνα ι αΐ δδηγίες πώς θά τά συμ
πληρώνετε.—Θά ειδοποιήσετε μόλις λάβετε τό έγ
γραφόν μας τοΰτο τούς κατοίκους του χωρίου σας, δτι 
απαγορεύεται νά θάψη κανείς τό νεκρόν του άν δεν 
δηλώση στον πάρεδρον ή στον δάσκαλον του χωρίου 
δτι άπέθανεν καί του δώση δλας τάςπληραφορίαςποΰ 
τον  ζητήση.—‘Όποιος θάψη νεκρόν, χωρίς νά δηλώ
ση ή δποιος δώση ψευδείς πληροφορίας θά τιμωρη- 
θή αύστηρώς μά πολύ αύστηρώς καί σάς προειδοποι- 
οΰμεν νά τό ξέρετε.

Εις τό τέλος εκάστου μηνός, πάντοτε δι’ άναφο- 
ράς σας, θά μάς στέλνετε συμπληρωμένα τά δελτία 
αυτά, εάν δέ δεν πέθανε κανείς εις τό χωρίον κατά 
τήν διάρκειαν του μηνός, τότε εις τήν άναφοράν σας 
θά μάς γράψετε πώς δέν πέθανε κανένας.

Εϊμεθα βέβαιοι, δτι θά  κάμετε τό καθήκον σας, 
γιατί καθώς βλέπετε, πρόκειται γιά τά συμφέροντα 
του Ιδίου του χωρίου σας που παραπάνω σάς είπαμε. 
—Καί τά συμφέροντα αυτά βλέπετε πόσο μεγάλα ε ί
να ι. Πρόκειται γιά τήν ευτυχία τών συγχωριανών σας 
καί σάς τών Ιδίων.

Ό  Νομάρχης 
ΣΤ AM.: ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

(Τ.Σ,)

m τι ϊ ρ ι ι ϊ μ  , , r a r  
1

Δέ Da στο πώ. ’Αλλοίμονο, ποια λόγια  θά βρενοννε 
Νά πουν ο,τι οιά στήϋη μον βαδειά γιά  σέ άγροικώ ; 
"Οσα γιά τήν αγάπη μου τά χείλη μον άν οον πούνε 
Κάτι 'ϋά μένει μέοα μον γιά πάντα μυστικό.

Κάτι, που στόμα δε μπορεί ποτέ νά τό ιστορήσει,
Που τό κρατεί στα 6άϋη της ζηλιάρικα ή καρδιά,
Κάτι,  που λέει σαν έρχεται τό κύμα ν' αργοσΰύσει. 
Του φεγγαριού τό άχνόγελο, του ρόδου ή ενωδιά.

2
Γλυκεία νυχτιά τού Μάη, δροσολουσμένη,
Κ ι ό κήπος μας γεμάτος ενωδιά.
’Άκονε, ψυχή μον, ή αύρα ή μυρωμένη 
ΙΙώς ψιθυρίζει μέσα στα κλαδιά.

Μ α γ ε ία . . .  Μ ν ρ α . .. μελωδία α ϊ ϋ έ ρ ια . ..
Νά και τ’ αηδόνι.—'Ώ ! τό ϋεϊο σκοπό.—
Κ ι απάνω άπ’ όλα λάμπουνε τ’ αστέρια,
¡Καί μ\ αγαπάς έσν καί σ αγαπώ.

3
Καί τί με νοιάζει οοα ή μοίρα  
Κακά ή καλά μονχει γραμμένα ;
Φτάνει γλυκύτατα στη λύρα 
Τό ρόδο άν τραγουδώ καί σένα.

Τό ϋείο τό ρόδο, καστανή μον,
Κ α ί σένα, ώ λουλονδιών λουλούδι !
Τ ί άμορφα περνά ή ζωή μον 
Μέσ στ’ δνειρο καί στο τραγούδι.

Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ι Δ Η Σ  Κ Α Ρ Α Β Α Σ
 -------------------^  I I —

ALFRED DOUGLAS

Η Π Π Α Λ Λ Α Ν Τ Α  T C T  Π Ι Σ Ο Υ Σ

Γληγοροθέριστη ή ζωή τ’ άνθριόπου πού μισεί.
— ιό,-νεκροκάσσα άς μή βρεθεί γ ι’ αυτόν κ ι’ ούτε σουδάρι 

Κοιτάχτε καί προσμένετε ! . . . Ή μαύρη του ψυχή 
θάν τό πλεριοσει τό κακό. Ταχιά θέ νά τήν πάρει
ό Σατανάς στήν Κόλαση νά τήν άπομαυρίσει 
βόλι, μαχαίρι γιά σκοινί σ’ αυτόν άς τήν χαρ ίσει!

Οί δρόμοι κατασκότεινοι κ ι’ ολόμαυρη ή νυχτιά
— ΤΩ, νεκροκάσσα άς μή βρεθεί γ ι’ αυτόν κ ι’ ούτε σουδάρι. 

Μά μιά μορφή λευκόθωρη σάν καλοσημαδιά 
φωτίστηκεν «ξαφνικά άπ’ τό φεγγαροδοξάρι.
Σάν ένας τυφλοπόντικας άς πέσει στο καρτέρι·
Διάβολε πάρτον μέ σκοινί, μέ βόλι, μέ μαχαίρι.

Άξεμολόγητος θά πάει κ ι’ ούτε θά διαβαστεί
— ΤΩ, νεκροκάσσα άς μή βρεθεί γ ι’ αυτόν κ ι’ ούτε σουδάρι 

καί ή καμπάνα ή νεκρική γιά αυτόν δέ θ ’ ακουστεί. 
Στόν τάφο βρίσκει άνάπαψη τ’ ανθρώπου τό κουφάρι 
στα υψη απάνω εκεί δ καπνός, στό σπήλιο του τ ’ αγρίμι. 
Βόλι, μαχαίρι καί σκοινί άς σέ βαράει συντρίμμι.

. ΣΙΤΣΑ ΚΑΡΑΪΙΚΑΚΗ
Βαΰν Σάμος.
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ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Υ ΙΙΟ  ΤΙΙΣ Ε Κ Λ Ο Τ ΙΚ Η Σ  Κ Τ Α ΙΡ ΙΑ Β  1 Τ ΥΙΙΟΣ »

Διευθυντής-: Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αρχισυντάκτης ; ΗΛ. Β Ο Υ Π ΕΡ ΙΔ ΙΙΣ  

=  Γραφεία, Σοφοκλέους Ά οιστείδον  =

ΟΡΟΙ ZY^APOfdflfi
’Εσωτερικού : Έ τησία  Δο. ΊΟ.— Έ'|άμηνος Δο. 6 .— 
'Εξωτερικού; » Φρ. Ιο. -  » φ ρ . 8. —■

"Εκαστον ψύλλον λεπτά 2 5
Άγγε/.ίαι και διαφημίσεις δοα/. 2 ο ο,'ίχος.

Φ & Ι Ί Μ Ι Κ Ι Μ  ΚΑΙ Γ ίΜ ΙΤ ΙΑ ί ϊ Ι

ΕΚΤΟΣ άπο το έγγραφο τού κ. Σταμττι
οί', πού δημοσιεύουμε σ’ (ίλλη στήλη, λά

βαμε καί άλλο έγγραφό του, τυπωμένο και 
αυτό, πού τδ στέλνει ατούς -Δημάρχους και 
παρέδρους τής επαρχίας Ίδέσσης» και τούς 
συσταίνει νά μαζέψουν συντρομέςγιά τά βουλ
γαρικά θύματα τής ’Ανατολικής Μακεδονίας.

«Κι άπ’ όλα τά μέρη, γράφει, από την 
Ευρώπη και την ’Αμερική, έστάλησαν βοηθή
ματα εις τούς δυστυχισμένους αδελφούς μας 
έκεΐ απάνω, πού γύρισαν γυμνοί καί πεινα- 
σμένοι εις τά χωριά τους, καί δεν εύρήκαν ού
τε τό σπίτι ούτε τη περιουσία τους, ούτε τά 
καλά τους καί κινδυνεύουν όλο νά πεθάνουν 
από τό κρύο, την πείνα καί τή γρίππη.»

Έμεΐς περιμένουμε πρώτο μιμητή του τό 
Δήμαρχό μας κ. Πάτση, αφού ό νομάρχης μας 
δυστυχώς είναι φανατικός καθαρολόγος.

\ Λ  V

ΙΑΑ ΠΟΙΟΣ ύπερλόγιος ειχε την εξυπνάδα 
καί την καλοσύνη νά χαραχτηρίσει σε κά

ποιο χρονογράφημά του τό -Νουμά > ώς μπολ
σεβίκικο περιοδικό. Ή  καλοσύνη του μάς κα- 
τασυγκινει, μά δυστυχούς βρισκόμαστε στην α
νάγκη νά κάνουμε, μια για πάντα, τή δήλωση 
πώς ό «Νουμάς» είναι καί μένει «Νουμάς», 
δηλ, ένα φύλλο φιλελεύθερο, ανεξάρτητο, πού 
τό θαρρεί χρέος του καί βάση τής αποστολής 
του νά παρακολουθεί τις νέες ιδέες καί νά 'υ
ποστηρίζει κάθε εύγενικιά καί ειλικρινή προ- 
σπάθει πού γίνεται άπ’ όποιοδήποτε άτομο καί 
ομάδα γιά τό ξεσκλάβωμα από τά προσωπικά 
κόμματα καί την ανθρωπινότερη οπωσδήποτε 
άναμόρφοιση τής κοινωνίας. Αυτός είναι ό 
«Νουμάς καί τέτοιος θά μείνει. "Οποιος θέ
λει νά τδν βλέπει ώς μπολσεβίκο, δικαίωμά του. 
Έμεΐς όμολογοΰμε την αδυναμία μας νά βά
λουμε τάξη στό μυαλό καί στη γλώσσα του

καθενός. Μπολσεβίκος είναι καί μένει ό «Νου- 
.ιάς > μόνο γιά μερικούς ύπερλογίους καί γιά 
όσους αλλάζουν τις ιδέες τους, ή πολιτικές ή κοι
νωνικές, ανάλογα μέ τά συμφεροντάκια τους.

V Ν \
Ι/λ\ί οί «Τάϊμς > λοιπόν άποδοκιμάζουν την 

εκστρατεία τής Ουκρανίας, ίσιος γιατί 
οί < Τάϊμς > δεν κάμνουν ευρωπαϊκή-πολιτική, 
αλλά μονάχα ’Αγγλική. Έμεΐς εδώ, βλέπετε, 
έφύγτμε άπό τά στενά Ελληνικά όρια καί γε- 
νήκαμε κάπως κοσμολΐτες. Πρόοδος κι αυτό. 

ν ν ν
ΑΝ είναι αληθινά, όπως δεν τό αμφιβάλλου

με, όσα γράφει ό «Βαλκ. Ταχυδρόμος» τής 
Πέμπτης γιά τον Εισαγγελέα Καβάλλας, πού 
συστηματικά άποκαλεΐ «αναξίους τής ελευθε
ρίας των» όσους παρουσιάζονται ενώπιον του 
γιά νά τού καταγγείλουν βουλγαρικά όργια — 
άν ειν’ αληθινά αυτά, τότε ό κ. Υπουργός έχει 
χρέος νά τον μεταθέσει αμέσως τηλεγραφικός 
στη...Σόφια, γιά νά μπορέσει έκεΐ νά υπερα
σπιστεί αποτελεσματικότερα τά Βουλγαρικά 
δίκαια. Ρίχνουμε μιά ιδέα καί ελπίζουμε πώς 
ό κ. ‘Υπουργός τής Δικαισύνης θάν τή μελε
τήσει σοβαρά.

ν ν ν
ΤΤΑ νά μ ή μάς σώνανε οί τόσοι μνηστήρες 

τού ■ ’Αριστείου > τών γραμμάτων καί τε
χνών, ο κ. Καμπάνης σέ μιά επιφυλλίδα του 
βάζει φυτίλια καί σέ μισή ακόμα ντουζίνα λο
γογράφους καί δημοσιογράφους πώς έχουν 
τάχα τά προσόντα γιά τό περίφημο αυτό ’Α
ριστείο. Ό κ. Καμπάνης άπό μετριοφροσύνη 
παραλείπει τον εαυτό του, πού κατά την ταπει
νή μας γνώμη έχει τά περισσότερ έ καί δικαιό
τερα προσόντα γιά τό ’Αριστείο, αφού κοντά 
στ’ άλλα είναι κα ί. . .  ’Άριστος.

\ Λ \
Γ" ΙΑ νά ησυχάσουν λίγο οί ανυπόμονοι πα

τριώτες, μάς ήρθε μιά σημαντική είδηση 
άπό τό Παρίσι πώς ή κατάληψη τής Βουλγα
ρικής καί Τουρκικής Θράκης έγινε μόνο άπό 
Ελληνικό στρατό. Μέσα στην τόση ξηρασία 
τών πατριωτικών ειδήσεων καλή εΐταν καί ή 
λίγη αυτή ευεργετική βροχούλα.

ν ν ν
ΕΓΝΑΣ υποχονδριακός φίλος, πού άπό τίπο

τε δέν ευχαριστιέται, ¿δογμάτιζε προχτές 
στό γραφείο μας πώς σέ μερικά βιβλία φιλο
λογικά, πού βγήκαν στό ξεψύχισμα τής περα
σμένης χρονιάς, είναι άπαραίτητο νά κολληθεί 
στό εξώφυλλό τους ή τελευταία άπαγορευτική 
’Αστυνομική διάταξη: «Άπαγορεεεται ύπδ τής 
’Αστυνομίας τό πτΰειν». Ό υποχονδριακός φί
λος δέ θέλησε νά μας έ ξ η γ ή σ ε ί κ α \  τδ  γ ια τ ί.
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ΓΙΑΝΝΗ Α. ΚΑΜΠΥΣΗ
  , %

χτερΝΗ MJkti*
{ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ)

(ΜΙ άρ,;ή του στό περασμένο καί τέλος)

t i  ! ΙΙ ιπή μον. Πίςτή μον. Σν με ειοαι τό παντο- 
τεινό μον άοιέο·. καί σ’ άφτον τόν κόομο και οτονς 
ά/,λους. "Οσα κ ΐ  αν μας χω ρ ίζ ουν . . .  η ψυχή μον και 
τό πνέμα μον που τα κυρίέψεζ δε θά οάφίνονν καθόλου 
και θα σ'ε παρακολουθούν όπου κ ι ' αν βρίσκεοαΐ, μ' δ- 
ποιον κ ι ’ αν ειοαι. Βλέπχο ψηλά στον ουρανό πώς κά
ποια στιγμή ϋά σε πλησιάσω. . .

Τί καλά νάσαι πνεματιοιής, Γιάννη. "Ολα τά βλέ
πεις βολικά. Σου κειδιάν τάοτέρια κι οι σκιές. Βλέ
πεις άη ίνοντας το πνέμα σου και πεθαμένους ακόμα.
'Εγώ Ίοως νά μην αντεχα αν δεν ήμουν πνεματιοτής.

—Πες καλλίτερα, τόνε διάκοψα, πώς δε θάγα- 
ρονσες με τέτοια δόνηση, και δε ϋά βρισκόσουν στην 
ανάγκη νά μ ή μνθέξης.

---Καλά, καλά. είσαι θετικός ε σ έ . . . άς είσαι 
ο,τι θ έ λ ε ι ς . . .  έγώ μόνη μου παρηγοριά έχω τόν πνε- 
ματικο τόν κόσμο. 'Λητό ναναι ή μόνη μας διαφορά. 
Πόσες μέρες διάρκεσε τό ταξίδι μου ; ώ, πολύ λ ί 
γες. . .  Είδα δμως καλά πώς ήταν πια αργά. Την α
γαπούσα πνεματικά. Μά ήταν ή γυναίκα πρν θάνοιγε 
τό νέο κόσμο τό λαμπρό στο πνέμα μον. Με γίνηκε ή 
έμπνεψη και θά σε δε ίξω άλλοτε τί κατόρθοοσα άπ’ 
άφτά. ^  1

Έπηοα την απόφαση. . .  θ ά  την άγιλπώ όπως μπο
ρούσα νάναπόπο) τό θ εό  μον. Μά είνε αδιάφορο ά" 
μάναπήσει. ’74 ς πώ πιός δεν είνε κείνη ποϋναι. Καί, 
για νά ε ίσα ι αληθινός... υστέρα, σάν μ έρχονταν και 
κάποιες ί'λιστικώτερες σκέψες έλεγα.

-—Κ α ί  στο τέλος, που ξέρεις ή επιμονή μον ; "Ο/η 
γίνονται σ' άφτόν τόν κόσμο. 'Όσο κι' άν καταδα- 
μα ίε ι  η υλ.η, νικιέται κ ι ' άφτή από τό πνέμα καί από 
τ'η θέληση. . . 'Ίσως προορίστηκε γιά μένα από την 
άγνωστη μο ίρα ................

Κ ι ’ ή αγάπη υου δυνάμωσε. Έπήραν οί δλπίδες μον 
κατήφορο και ήρθαν στιγμές που τή θαρονσα πιά δ ι 
κή μον. j4k

Τό κορίτσι μέ συνήθισε ίοως. Μοϋ ’ρίχνε που καί 
που ι ατιες όχι πιά αδιάφορες. Τ ί ξέρεις τί νά φαν
ταζόταν καί γιά μένα... Ποιος είμαι δεν ήξερε. Μέ. 
δλεπε πάντα καλοντυμένο, καί την παρακολουθούσα 
σχεδόν ό/.ονθε. \Κι’ ή ιιοναξιά μόν ακόμα κι άφτή τή 
συνήθισε τόσο που διάκρινα στη φυσιογνωμία της ά- 
μέσιος απορία άν μέ δλεπε με παρέα. Κα ί τί τήν ή
θελα τή συντροφιά άρπες τις ώρες. Με φαινόταν δε- 
σμά καί τά άπόφεδγα.. .  -

'Άρχισα νά παίζω με τή φυσιογνωμική τότες γιά  
νά διοι τί τής λ'μονν. Μιά βραδειά θέλησα νάν τής 
προκαλέοω τή ζ ο νλ ια . . .  Την είδα ζονγραφιομένη 
στο πρόσωπό της. Στον ουρανό επέταξα άπό τή χαρά 
μου. 'Άλλοτες πάλε θέλησα νά διό), ταραχή ψυχική, 
παθιασμένης α γ ά π η ς . . .  ή ^αντανάκλαση μου μεταδό
θηκε σ’ άφτήνα καί την είδα στο πρόσοοτιό της. Κ ι  
είπα.

—Δέ μάγαώα ακόμα... Μά είμαι εκείνος που την έ- 
Τΐιρεάζει.'Αρχίζει μαζ ί μας ή γννεματική συγκοινωνία

καί μοναχά αιφ νήδιο εμπόδιο μπορεί νάν τή χαλάσει... 
II κόρη αφτί) μάνέφκει τουλάχιστο στον κόσμο τόόν 

άστεριών ! .  . .
'Έτσι περνούσε ό καιρός. . .  Δνό μήνες πέρασαν... 

Γλυκοί γιά μένα ον όχι έη τνχισμένοι. Καί μέ φάνη
καν όυό (ϊ>ρες. Τρεις μήνες πέρασαν άπό τ ό τ ε ς . . . .  
καί τρεις μέρες. . . ίηλαδή τρεις στιγμές καί τρεις 
αίίόνες ! . . .

Τέλος μιά μέρα δεν τήν είδα νά βγή  στον περίπατο. 
Κι' ήμουν εκείνη τή μέσα σέ κακό χάλι. Τό κεφάλι 
υου βαρειό. Βαρνθυμιά καί κακοσύνη μέ δερνε. 
'Έλεγα πιος κάτι κακό υ.ον ετοιμάζεται καί που μου 
τό προ λέει ή κατάστασή μ ο ν ή  πνεματική.

Τ'η νύχτα γύριζα άλαη ιαομένυς κάτον άφ' τά πα
ράθυρά της. Που καί που άκονγα πιάνο. Τό συνηθι
σμένο της τραγούδι... ΎΠταν εκείνη... Τό αίοτάν- 
θηκα... Μά τό πα ίξ ιμό της δεν ήταν ίδιο. Οί ήχοι κι 
άρμκνία κατέβαιναν στόφαιά μου ιιέ έκφ όαση ά/λοιώ- 
τικη. 'Π μουσική μέ μιλούσε πώς ή Πιπή έπαιζε μέ 
καρδιά πλημμυρισμένη άςιό ανακατωμένα αιοτήματα : 
λ ύπ η . . .  χαρά...· αγάπη γινωμένη, αγάπη που πέ- 
θ α ν ε . . .  αγάπη πού ξαναγ ινόταν . . .  Ναι, σνναιστή- 
μ.ατα... 'Ί^π,αιζε ή μουσ ική . . .  ό κόομος κοιμόταν. 
Τάοτύρια έλαμπαν η ωτεινά. . .  ή νύχτα τον Γιούλη 
'¿καίγε «αν καμίνι που γώ τράβηξα πιά νά πλαγιάσω. 
Γιατί νά ξυπνήσω ; καί γ ιατί νά πέφτω νά διαβάζω 
τό ίστνυ ; ’Ώ, ήταν μέ φαρμάκι γραμμένο εκείνη 
ι'η αέρα.

Ξύπνησα αργά καί ξαπλωμένος στο κρεββάτι μου 
70 πηοα νάν ιό διαβάοο) όπως πάντα. . . Άλλοιώτικη 
δύναμι μ έκαμε, άρον κύπο,ξα λίγο τις «ορεινές έντυ- 
πώσες» τού Πάβλ.Ο" Νιρβάνα καί διάβασε τό μάτι μον 
«βΟ μσναχαί περνούν εντός τών ιιε/αγχολικο>ν εκεί
νων τοίχων ζωήΐί αφ ιερωμένην εις τήν προσευχή καί 
τή νηστεία. Καί μέ ιούς τελευταίους έκπνέοντας τό
νους τής ψαλμωδίας εξέρχονται άπό τις θύρες τις 
άη’ΐδωτές υανροφόραι, μέ τήν μάβρην κ.αλύπτραν κα
ι εβασμέν η μέχρι τον προσώπου, μέ τους οφθαλμούς 
σκυμέ'Όυς κατά γης, μ’ ένα βήμα μονότονον, βραδύ, 
πυρόμενον καί σκορπίζονται εις τήν αυλή άφωνες — · 
τόσες γυναίκες θ ε έ  μον, χωρίς φ ωνήν ! —καί έπειτα 
μ ία-υ ία χάνονται εις τα κελ,λιά τωνυ. Λ·α στρίψω τό 
κατεβατό καί νά υίξ«ο τό μάτι μον στη φαρμακωμέ
νη εΐδησούλα. . . Εκείνη χτες τό βράδυ άρραδωνιά- 
πτηκε . . .  Ιέ?- είμαι ξ ύπ ν ιο ς . . .  Κοιμούμαι ακόμα . . 
άλλ' ό χ ι . . .  Ό  ήλιος ¡φώτιζε ό ξ ω . . .  Νά τό κρε
βάτι μον. . ■ Νά το τραπεζάκι, μέ τό γάλα μου άπιωτο 
ακόμα . . .  ν ά . . .  τό «Ό1.σπ!» στα χέρια μου.

Τότες δέ θά διάβασα κ α λ ά . . .  Ξαναδιαβάζω - ·. 
Ξάστερα τό β/.έπω. Εκείνη άρρεβωνιάστηκε ...........

Πάει ηιιά ή δλπίδα καί τά όνειρα. . .  Χαίρετε στε
ναγμοί καί πόθοι. Μοναξιά έλα πάλβ οτήνκαρδιά 
μον, καί ον κούφια σπηλιά άδεκ/.σε μέσα μον πάλε...

Μά όχι. α δ ε ιά ζ ε ι . . -  Τή β/,έπω μάλιστα νά 
γιομίζει μέ νέα γιομίσματα. Κακά, μοχτερά. . .  Ά 
φτά δέν τά θέλω. Ζούλια ξεχ/σρίζώ. . - καί ΐνίοω 
άφ-’ τίι Ζ ούλε ια . . .  Τρέλες, πράμματα μεγαλείτερα... 
'Έλα αγνή μου φνχή καί ον αδιάφθορο πνέμα σώ
στε με άφ:τή τήν τρομερή στιγμή - -.  άφτές τις τρο
μερές περ ιστόσες . . .

Σνχαοα λίγο .. , Σηκώθηκα, ντύθηκα καί τρά-
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ξα οτήν Κηφισά. ’Αλαφιασμένος γ ύ ρ ι ζ α . . .  τρεΑ/ός... 
εκεί. Άποη ασίζοντας Ιτότες τό ένα καί πότες το άλ
λο. Κυριαρχούσε  στο μυαλό μου πότε ή ψυχή και 
πότε ό κόσμος. Πάτε το μεθύσι και πότε ή ησυχία... 
Τρεις μέρες που κάθισα, δεν ήμουν εγώ. "Ενα κον- 
(¡άρι γύριζε δώ και κε'ι ζητώντας τήν ψυχή του και 
παραδέρνοντας στις τρικυμίες χοσρίς μπούσονλα. Δεν 
είχα καϊ σένα να με βαστάς. Δεν είχα ξεθυμώνει 

ψέ κανένα και κανείς δεν ήξερε το μυστικό μου καϊ 
τον πόνο μου. Ντρεπόμουν να τό πο). Τό χαρτί μόνο 
τονέ ζερε καί θά στο δώσο) νάν τό διαβάσης. Τέλος 
μού μπήκε μια μανία νά διο> τον αρραβωνιαστικό 
τη:. Πνχς ήταν. . ■ Τί λογής . . .  5Άν τής ά ξ ι ζ ε . . .  
Κ αί κατέβηκα σήμερα στην ’Αθήνα καί πήγα, σαν 
από Ρ.μπνεψη, στη δεντροστοιχία καί καρτέραγα.

Σε λίγο νά. Σένα αμάξι που φανερώθηκε ο\πό μα- 
κρά, ή καρδιά μου άρχισε vex πετώ .. .  "Οσο πλησία
ζ ε . . ·  καί καταλάβαινα - ■ . *Ηταν εκείνη μέσα με 
τή μαμά της καί με κ ε ίνο να . . .  Δεν την είδα καθό
λ ο υ . . .  Με ρήρε κέκείνη όλη μου την προσοχή .. .  
καί τ'ην έβλεπα ιιέ τή χαρά—αλλοιώτικη χαρά μέ
σα τουπτομένη, καποίτοικη χαρά—νά ψάχνει με τό 
μάτ< της στον κόσμο νά δ ιή  κάιο ιονα.

Μ’ άντίκρυοε τέλος. . .  Μέ ρ ιξε  μιά ματιά κι ένα 
χαμόγελο. Τή στερνή ματιά που μ' έρριξε.

Π αλάβωσα .. .  α γ ρ ίεψ α . . .  μούγκρισα κι έτρεξα 
σάν τρε//ός κύ έφυγα κι ήρθα καί σε βρήκα κι έ
πεσα öTi/r αγκαλιά σου κι έκλαφα κι έκλαψα.

"Ω, ή οτερν'η ματιά. .. . και τό χαμογελώ. . .  τί μέ 
είπαν πού γίνηκα όξο> φρένων ; Καί τί δε μέ εί
παν ; Τρεις μέρες'μέψαχνε νά με τή ρ ίξη .  . ■ Τρεις 
μέρες τήν προσχεδίαζε καί τ'ην είχε μάθει τόσο 
καλά. Μ5 έγκιξε κεϊ πο? πρεηιε. . .  Καταλαβαίνεις 
τ ί  ιιέ είπε εκείνη ή ματιά. . .  Ή .  στερνή της ιιατιά....

\Καϊ Βανάπεσε πάλε στήν αγκαλιά μου καί άλ.α- 
φρομένος τόρα από τό βάρος των μυστικών του έχύ
θηκε σε νεδρικά κλ.άνματα φωνάζοντας :

—Πιπή μου, Πιπή μου, Πιΐπή μ ο υ . . .
Κείνη τήν τόσα δεν μπόρεσα κι εγώ νά τον παρη

γόρησα). ’Έβλ,επα πώς μ' είχε δόοει τόση συγκίνηση, 
ποΰ κι εγώ είχα ανάγκη από παρηγοριά.

Καταλαβαίνετε όμοσς ππός οννήρθα γλήγορα καί 
πώς έκανα ό,τι έπρεπε γιά τό φίλο μου, γ ια τον ά
θεης ό μου·■.

V  —--------  ·ϋ» » « a>i

Κ ΡΙΤ ΙΚΑ Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α Τ Α
/V \^ W V A A /V \A A A /> A A A A /W \A A A

« Σ Κ Ι Τ Σ Δ >

Τά «Σκίτσα» τού Χρ. Εσπέρα, ενα βιβλιαράκι 
μέ 24 δχτάστιχα, βγήκαν στα 1917, δέν έγινε ό
μως καμμιά κουβέντα γ ι’ αυτά — εγώ τουλάχιστο 
δέ θυμάμαι νά διάβασα ή νάκουσα πουθενά τίποτα 
σχετικά — κ’ έτσι μπορούν αξιόλογα τά «Σκίτσα» 
νά περάσουν σήμερα γιά καινούριο βιβλίο. Κ’ είναι 
αληθινά καινούριο βιβλίο, άφοΟ κάτι καινούριο βρί
σκουμε μέσα σ’ α υτό : Βρίσκουμε δηλ. έναν αληθι
νό ποιητή, πού έρχεται νά μάς ανακουφίσει από τή 
στιχοΐ'ργική ασέλγεια, πού σά βραχνάς μάς επίεσε τήν 
ψυχή, τούς τελευταίους ιδίως μήνες τής περασμένης 
χρονιάς.

"Οταν έφτασε τό περιφρονημένο βιβλιαράκι στο 
γραφείο μου κι δταν έδιάβασα τό πρώτο πρώτό 
του οχτάστιχο, ένα ξαλάφρωμα αληθινό ένιωσα. 
Μπροστά μου παρουσιάστηκε ένας φυσιολάτρης ποι
ητής καί μου τραγούδησε μέ τήν απέριττη λΰρα του 
γλυκά τραγούδια. ’Ακόμα μου παρουσιάστηκε μπρο
στά μδυ ένας τίμιος ποιητής, πού δέν ήρθε νά μέ 
ξεγελάσει μέ ξεζητημένες μεγαλορρημοσύνες καί μέ 
εικόνες εξωφρενικές καί μέ άλλα τέτοια, συνηθισμένα 
δά, στιχουργικά τερτίπια, καί νά μέ πείσει έτσι πώς 
είναι ποιητής άξιος προσοχής, μά ήρθε μέ τά τραγου
δάκια του νά μου δώσει τήν ανόθευτη ποιητική συγκί
νηση πού μάταια τή ζητάει κανείς, χωρίς καί νάν τή 
βρίσκει, σέ διάφορα στιχουργικά ταμπουρλίσματα καί 
σέ χιλιορεκλαμαρισμένα πολυσέλιδα βιβλία.

Μου είπαν πώς ό Χρ. Εσπέρας είνα ι γεωπόνος, κ’ 
έτσι δικιολογιέται κ’ ή αγάπη του στο ύπαιθρο, 
στον ανοιχτόν αέρα. Τήν έμπνευσή του δέν τού τή 
δίνουν τά βιβλία, τού τή δίνει ή φύση — ή ίδ ια  πού 
τού δίνει τις άπαλόγραμμες εικόνες καί τά ευγενικά 
συναιστήματα. ’Από τό τρίτο οχτάστιχο μάς ξομολο- 
γιέται πώς εκεί πού είνα ι ξαπλωμένος στή σιωπή τού 
κάμπου καί, βουτημένος στις σοφές ιδέες τού βιβλίου, 
μελετάει τούς νόμους πού κυβερνούν τον κόσμο 

...έρχεται ή Φύση σιγαλά καί τό βιβλίο του κλείνει.
Δέ διαλέγω. Παίρνω μερικά από τά δχτάστιχά του 

καί σάς άφίνω νά συμπληρώσετε μοναχοί σας, σύμ
φωνα μέ τήν εντύπωση πού θά σάς κάνουν, τό πρό
χειρο τούτο σημείωμά μου.

5
’Οργιάζει γύρω ή "Ανοιξη στήν αγκαλιά του Μάη, 
τ 'ά η 'ό ν ια  γλυκοψάλλουνε τά νυφικά τραγούδια, 
στεφάνια πλέκουν οί μυρτιές κι δ ήλιος τό φως κερνάει, 
καί κάθε λάκκο σκέπασαν χορτάρια καί λουλούδια.
— Γιατί ν ’ ανθίζουν τά κλαδ ιά ; Σέ λίγο θάν θλιμμένα... 
Καί μιά σταγόνα ώς του ματιού μού κύλησε τήν άκρη’ 
τό είδε ή τρελλή τριανταφυλλιά κ* έσκυψε προς εμένα 
κ’ ένα χλωμό τριαντάφυλλο μού σφόγγιξε τό δάκρυ.

ΗΘΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
16

Σέ πλούσιο, που είνε κοντός, 
τον έξυπνο ιιή κάνης, 
γιά νά μπορής τό χέρι σου 
στήν τσέπη του νά βό,νης.

17
Θέλεις μεγάλων άνθρωπο 
νά σέ θαρρούν οι άλλοι. ; 
νά ορκίζεσαι, πύος αιπιό σέ 
αυτοί είναι πιο μεγάλ.οι.

18
"Ανθρωπο άν δής, πού έοκόνταψε, 
ποτέ τήν κουταμάρα 
μή κάνης νά τόν λνπηθής, 
μά π έ ς .  του : αοτραδομάρα / »

11
Τού άγέρα σήμερα δ σκοπός κοπαδιαστά μαζεύει

τά σύγνεφα στό σκοτεινό ουρανό, 
καί μες στή σκόνη τού καιρού φύλλα ξερά αναδεύει 

οέ νεκρικό κι άτέλειωτο χορό.
Καί, λιτανεία ζωγραφιών, γοργοκυλοδν στή δύση 

τά σύγνεφα, κ* ενα δέ σταματφ 
μέ τ* άσημένιο δάκρι του λίγη δροσιά νά χύσει

στό χώμα πού γιά κλάματα διψά.

1 3
Νύχτα. Ή  σελήνη θέρισε των αστεριών τά κρίνα 
σάν Ατσαλένιο δρέπανο «τ’ Αλώνιτ'ούρανοθ,
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Μακριά τά σπίτια του χώρίοδ, μαύρα, παλιά κ’ εκεΐγα, 
πλημμυρισμένα από τή σκιά του όλόγυμνου βουνσΟ 
ζΟλα κοιμούνται* βάσταξε ό άγέρας τήν πνοή του, 
ενα ρολύγι ξάγρυπνο μεσάνυχτα χτυκϊ

κ* ή μακρινή φωνή του 
«ντιλολει σά σήμαντρο στήν άδε α μου καρδ ά.

Λ 9
Τό τζάμι δροσοχοϊδευε τ’ αχνό τό μέιωπό μου, 
πού κάποια χέ/ΐα άνέγγιχτα πυράσιν σά φωτιά, 
και μουδειχνε τήν αψηλή δεντροσειρά τού δρόμου 
πού λύγιζε τήν κεφαλή ι τό διάβα τού βοριά.
Σά Μοίρα αύτοκοατ.όρΐ:σ γοργυπερνοΰσε ή Μπόρα, 
ζωή καί θάνατο μαζί σκορπώντας στά κλαδιά, 
καί κάποιο π«0 ·<ο πρόσφερνε κλαδιά λαμπαδοφόρα 
στόν κεραυνό πού έφώτισε τή σάπια του καρδιά

2 -1

Στόν κάμπο τό μι ρ άχρωμο κι ά ίέρα ιχο  άνθοίνα, 
ιοϋ βάλτου τώρα αχνίζουν ¡ά νερά 

σάπια, θολά, μονότονα καί πού ταράζουν μόνα 
κσμμιάς βαρείας άγριόπαπιας χά μολυβιά φτερά 
Μά κάπου κάπου οί καλαμιές τραντάζουν πέρα ώς πέρα 
κ* έκεϊ πού οί ρίζες τους βουτούν στή λάσπη ιήβαΟ ίΐά , 
σηκώνονται περήφανα, στόν ούρανα ηοβέρα,

σά σκουριασμένα ίπποτικά σπαθιά

2 4
”£1(0 τό χίόνι νεκρολούλουδα τή φύση ραίνει, - 
μέ λαμπαδενια κρούσταλλα στολίζει τά κλαδιά.
Στό παραθύρι, πού κεντούν νιφάδες, παγωμένη 
τά τής άνοθω  μού χτυπάει γυμνή ή κληματαριά.
Μά εγώ, ούτε τήν κρεπένια σκιά πού ή νύχτα μέ τυλίζει, 
ούτε τά ξύλα στή φωτιά πού σβύνουνε θωρώ, 
κ’ ένώ τριγύρω μου ό βορ ας τρομαχτικά σφυρίζει, 
μιας περασμένης άνοιξης τά ρόδα άνιστορώ.

Τέτοια είναι όλα, καί τά είκοσιτέσσερα, όχτάστιχα 
τού Εσπέρα. Α πλά, ανεπιτήδευτα, μέ ψυχή. Τό- 
θεώοησα χρέος μου, αφού παρακολουθώ οπωσδήποτε 
τά νεοελληνικά γράμματα, νά γράψω δυο λόγια γΓ 
αυτά καί νά πώ ακόμα πω ; διαβάζοντας τα μού γεν
νήθηκε ή πεποίθηση πώς μέ τόν καιρό καί μέ κάποιο 
προσεχτικώτερο δούλεμα τού στίχου, τά σκίτσα σίγου- 
θά γίνουν ακριβές ζουγραφιές.

Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΤΛΟΣ

Κ Χ Ω ΡΙΣ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Ο } ^ 1

χ . Ά ν· ιρ  Ή  διαμαρτυρία σον για τήν τάχα «Έπιβκόπηση 
τής πνευματική, κινήοεως κατά το 11)18* που δημοσιεύτηκε 
ο τόν πρωτοχρονιάτικο «Ριζοσπάστη*, δεν έχει κανένα λόγο. Σε 
άνϋριοπο που ϋέλει ν' αγνοεί τις κριτικές τον Ρήγα I  λόλφη 
που δημοσιευτήκανε στό «Νον μα» καί στόν «Πυρσό». κα&ω; 
και τόσα άΙΙα πράγματα, δε χρειάζεται καμμιά απάντηση. Αη- 
μοσιογραφιαμοί, φήμη, και τίποτε παραπάνω. — κ . Γ. "Αν δε 
δημοσιεύουμε αυτά πού μας εστειΙες, μην απογοητεύεσαι, Ζακο- 
λονθησε. Θά γράψεις καλά πράγματα μ ιά  μέρα. Μάς άρεσε π ε 
ρισσότερο ή «Θλιβερή φωνή* που άρχινάει ετα ι:

Φωνή γλυκεία κ ' ερωτική 
σάν άσμα τής τρνγόνας 
κρυμμένη μέσα σε πυκνό 
κι άν&οσπαρμένο δέντρου 
φύλλωμα. . .

κ. Κ . 2 ε . Σ ευχαριστούμε για τό γράμμα σου. Στείλε μας 
και τ1 uV.fi τραγούδια καί &ά δ ιιλέςουμε.—κ. Στ. Άγκ. 
Καλά γραμμένο, μά με υπόθεση κοινή, χωρίς ενδιαφέρον. Δο
κίμασε καί σ' άλλα θέματα .—κ . *Αθαν. Παπαχ. Θά δημο- 
σιεντή άργότερον με μερικά μικρά διορθώματα’ κ. Α. Π. 
Καλό τό θέμα, καλούτσικα γραμμένο, μά εχει « ’ ενα ψεγάδι, 
τό ψεγάδι τής πολυλογίας. "Αν ειτανε ανντομώτερο, 'ϋ-άν τό δη
μοσιεύαμε.—κ. I . Ραψν. 'Έτσι, οπέος μας γράφεις, τ ί νά σου 
ποΰμε; Νάν τό δούμε πρώτα κ ' ύστερα άποφασίζουμε.—κ . ά  
Παπαν. Καλά . και τά δνό καί θά δημοσιευτούν,

Κ Ο ΙΝ Η  ΓΝ Λ Μ Η
ru tm ΠΟΙΙΙΗΑ

Άγαπητέ Νονμά,
.Ab κάνω κριτική. ‘Απλώς τήν προοοθβική μου έν- 

τύπωοη οον γράηω για τό ποίημα τής Μνρτιώτισ- 
όας «Στό γνιό μου», που δημοσιεύτηκε στό δεύτερο 
φύλλο οον. "Οσο τό διάβαζα καί άμα το διάβασα 
όλο, αδιάκοπα ή συγκίνηση (βασίλευε στήν ψυχή μου 
και στό νον μου. ’Ένοιωθα, οτι στό ποίημα αυτό μ ι 
λούσε μια άληδινη ποιήτρια. Τά λόγια τής πονεμέ- 
νης μητέρας είναι \ΐάντα συγκινητικά. Μά τά λόγια 
τής Μυρτιώτιοοας μάς δίνουν και κάποια άλλη, Ο
μοια δυνατή κ’ ιερή, συγκίνηση· τήν καλλιτεχνική. 
Πόσο απλά, δη/,αδή πόσο αληθινά ή μητέρα—ποιή- 
τρια μάς φανερώνει μέοα σε λίγους στίχους τό θη- 
οανρό τών αίοϋημάκον της καί τόν πόνο τής ψυχής 
ΐη ς  γιά τό πα ιδ ί της αυτό, που φεύγει μακ,Λ'ά της, 
που πηγαίνει οτά ξένα. 5Άν μέοα ατά δημοτικά μας 
τραγούδια ξεχωρίζουν γιά τήν ομορφιά τους τίί 
«τραγούδια τής ξενητιάς», το τραγούδι αυτό τής' 
Μυρτιώτιοοας επάνω οτό 'ίδιο δέμα τον ξενητεμου 
ξεχωρίζει μέσα σε όλη τήν τεχνική νεοελληνική ποί
ηση, κ ’ είναι ό ίχως άλλο διαλεχτό συντρόφι τών 
πρώτων. Μαζί με τό βαθύ αίσθημά τον, έχει καί 
τό μεγάλο χάρισμα τής άπλότητας. Τό διάβασα καί 
τό ξαναδιάβασα ¡πολλές φορές, κ’ όταν έφτανα στό δ ί
στιχο :
¡σέ τό αναμμένο απ’ τό τρεχιό γλυκό οον προοωπάκ.ι 
καί τό κοντονλι, ναυτικό, λινό φορεματάκι ! 
πάντα, δεν ξέρο) πώς, μου έρχόνχανε στό νον οί στί
χοι από τή ffΔανάη» του αρχαίου Σ ιμωνίδη, καθώς 
τούς έχει μεταφράσει ό κ. Ή. Βουτιερίδης , 

κοιτάμενο μες στ άλικο μικρό πανωρ οράκι
μου προοωτιακι ι

Λεν έχουν καμίαν εξωτερική ομοιότητα οί στίχοι 
αυτοί τής σημερινής ποιήτριας καί τού αρχαίου λυ
ρικού· έχουν όμαις βαθειά τήν έοωτερικήν ομοιότητα, 
τήν τρυφεράδα τον μητρικόν αισθήματος· μονάχα ή 
υποκοριστική λέξη .«προσαιράχι» καθώς τήν μετα
χειρίζονται καί οί δύο είναι όλάκαιρο ποίημα, που 
έχει? τήν Ίδια ψνχή. Τούτο μάς δείχνει πόσο με
γάλο πράγμα είναι τό κατάλ.ληλο μεταχείρισμα τής 
λέξης καί πόοο αληθινός ποιητής πρέπει νά είναι 
κανένας γιά  νά κάμη μιά πολύ συνηθισμένη λ,έξη 
διερμηνέα όλάκαιρον κόσμον συναισθημάτων.

Φαντάζομαι, πώς όποια μητέρα έδιάβασε τό ρνίη- 
μα τούτο τής Μυρτιώτιοοας θά ένοιωσε τήν καρ
διά της νά γοργοχτνπάη μέ συγκίνηση, τά μάτια της 
νά δακρύζουν καί θά αγκάλιασε μέ λαχτάρα τό παι
δ ί της. Καί τό φαντάζομαι αυτό, επειδή ή ονσία τον 
τραγουδιού είναι παρμένη από τήν αγνότερη πηγή 
7θύ μητρικού συναισθηματικόν κόσμον.

Είμαι ακόμη βέβαιος, \πώς τό ποίημα αντό τής 
Μνρτιοήιοσας—τής πιό αληθινής, τής μοναδικής 
Ίοως (πάντα κατά τή γνώμη μου) Έλληνίδας ποιή- 
τριας—που εξόν από τά τόοα χαρίοματά τον, έχει 
καί πολλήν *Ελληνικότητα, πράγμα σπάνιο οτή σημε
ρινή μας ποίηση, θά γ ίνη ένα από τά δμορφότερα 
στολίσματα τής νεοελληνικής ποιητικής ανθολογίας.

Δικός σου
ΣΤ. ΛΑΜΠΕΤΗΣ
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ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ 3ΔΟΜΑΔΑ
Β

”Αν μπορεί κανείς νά χαρακτηρίση «άτι τ ι για «ανα
γέννηση», χωρίς δισταγμό πώς κακομεταχειρίζεται ελ- 
ληνοπρεπως την τιμή και την υπόληψη ενός λεκτικού 
ορού, αυτό τό κάτι εινε, χωρίς άλλο, ή μεταβολή, πού 
άρχισε να σημειώνεται, έοω και Λίγον καιρό, στο Δη
μοτικό μας Σχολείο. Γιατί όέν πρόκειται απλώς για 
μια μεταρρύΰμηση, άπ’ τις πολλές, που γίνονται από 
καιρό σέ καιρό, στα εκπαιδευτικά μας πράγματα. Δεν 
πρόκειται γιά μια απλή αλλαγή προγράμματος, για 
μιά μεταβολή, τέτοια ή τέτοια, στό πρόγραμμα τής( 
διδασκαλίας, γιά μιά τροποποίηση, μεθοδική, ή ου
σιαστική, σ αύτήν ή σ’ εκείνη τή παιδαγωγική λεπτο
μέρεια. Ιΐρόκειται γιά μιά γενικήν ανατροπή. ’Ανα
τροπή και ςεθεμέλιωμα ενός παλιού καί μουχλιασμέ
νου κόσμου, γιά τό θεμελίωμα καί τή δημιουργία ένός
νεου.

'Όλοι γνιορίζουν βέβαια, πώς σύμφωνα μ’ ένα 
τελευταίο Νόμο, ή δημοτική γλώσσα, έγινε ή γλώσσα 
των αναγνωστικών τού Δημοτικού Σχολείου. Αυτό ό
μως, όσο σημαντικό κ ι’ άν εΐνε, δεν θά έφτανε γιά νά 
μάς ενθουσιάσω απολύτως. Ή  δημοτική γλώσσα ήρθε 
καί στή λογοτεχνία μας ν ’ άντικαταστήση τήν καθα  ̂
ρεύουσα, μ’ έναν γενικώτερο τρόπο. ’Αλλά δεν |ιπο- 
ρεί νά πή κανείς, ότι παντού άλλαξε τίποτε περισσό
τερο από τύπους καί φθόγγους. Ή  ψυχή άπόμεινε τις 
περισσότερες φορές ή ίδια, κάτω απ’ τον διαφορετικό, 
τύπο. Ό  ’Ιακώβ άπόμεινε ’Ιακώβ κάτω από τό μαλ
λί τού Ήσαύ. Κάπου μάλιστα, μέσα στήν άψυχη δημο- 
τικιστική προσπάθεια διακρίνει κανείς πώς χάθηκε 
καί κάποια καθαρευουσιάνικη δεςιοτεχνία, πού χρύ* 
σωνε πλουσιότερα τό καταπότιο μιας ανοστιάς ή μιας 
ανοησίας. Γ ι’ αυτό ίσια—ίσια επιμένω πώς ή μ ά ν- 
ν α τού καινούργιου ’Αλφαβηταρίου ή τό π α ι δ ί καί 
τό ψ ά ρ ι τού καινούργιου ’Αναγνωστικού!, πού ήρ
θαν ν ’ αντικαταστήσουν τά ϊ  α, τά ώ ά, τό π α  ι δ ί ο ν 
καί τό ό ψ ά ρ ι ο ν τών παλιών, δε θά έφταναν νά 
μάς ενθουσιάσουν.

Ευτυχώς κάτι περισσότερο άπ’ τή γλώσσα φαίνε
ται πώς αρχίζει νά μπαίνη στό Δημοτικό μας Σχολείο. 
Καί τό κάτι τι αυτό είνε ή ψυχή. Χωρίς τή γλώσσα 
δεν θά μπορούσε βέβαια νά μπή καί ή ψυχή καί ίσως 
ή αλλαγή τού γλωσσικού οργάνου νά εΐνε ή κυριώτερη 
αφορμή τής κάποια; βαθύτερης αλλαγής, πού σημει« 
όνω. Τό ένα έφερε τό άλλο. ’Αλλά τό σύνολο αποτελεί, 
χωρίς άλλο, μία μεταρύδμιση, πού δέν εΐνε καμμιά υ
περβολή νά τήν ονομάσουμε ’Αναγέννηση.

Θελιό νά ελπίζω, ότι στον τολμηρόν αυτό χαρακτη
ρισμό μου δέν με σέρνει καμμιά προκατάληψη καί καμ- 
μιά συμπάθεια. Θά έφτανε καθένας αμερόληπτος καί 
αφανάτιστος άνθρωπος νά υίξη ένα πρόχειρο βλέμμα 
στά Αναγνωστικά τής Γ ' τού Δημοτικού, πού άρχι
σαν νά κυκλοφορούν τελευταία, γιά νά εκτίμηση καί, 
χωρίς σύγκριση με τά παλαιότερα, τήν αφάνταστη 
μεταβολή πού έγινε στό βιβλίο τού ΔημοτικούΣχολείου. 
’Ίσως αργότερα1 νά σταματήσω μέ κάποια περισσό
τερη λεπτομέρεια, στά βιβλία αυτά, πού πρόκειται

νά παραδοϋούν σέ λίγο στά χέρια τών παιδιών μας. 
Αλλά δέν μπορώ νά κρύψω τι] βαθύτατη εντύπωση 
πού μού κάνει τό πρώτο τους γενικό άντίκρυσμα. Έ ., 
χω μπροστά μου αύτή τή στιγμή ένα άπ’ τά τρία ή 
τέσσερα «εγκεκριμένα» αυτά βιβλία. Εΐνε τά «Ψηλά 
Βουνά» τού κ. Ζαχαρία ΓΙαπαντωνίου. Μέσα στό βι- 
ί-λίο αυτό λοιπόν δέν εΐνε μονάχα ή γλώσσα, πού τό 
κάνει νά διαφέρη από τά παλαιότερα τού είδους του. 
Εΐνε ή ψυχή ή ‘Ελληνική, εΐνε τό τοπείο τό ‘Ελληνα 
κό, εΐνε ή ζωή ή Ελληνική, εΐνε οι άνθρωποι καί τά 
ζώα καί τά φυτά καί τά πνεύματα, πού ζοΰν κάτω 
απ’ τον Ελληνικόν ουρανό. Καί χωρίς νά άνακατευ- 
θώ στά ιδιαίτερα παιδαγωγικά του χαρίσματα, που άλ
λοι καταλληλότεροι από μένα, μπορούν νά τά προσέ
ξουν καί νά τά χαρακτηρίσουν, νομίζω πώς δέν θά 
βρεθώ άπατημένος, άν ριψοκινδυνέψω τή γνώμη, δτι 
καί μιά ‘Ελληνική Παιδαγωγική αρχίζει νά γλυκοχοτ 
οάζη μέσα στό βιβλίο αυτό. Ό  μεγάλος μας παιδαπ 
γωγός, ό Δελμούζος, πού μαζή μέ τον κ. Μανώλη 
Τριανταφυλλίδη, : υνεργάζονται, μ’ έναν Ιερό ενθου
σιασμό, στή σύνταξη καί στό δούλεμα τών βιβλίων αυ
τών, δέν εΐνε ξένος βέβαια, στό ειδικό αυτό κεφάλαιο, 
"Οπως δέν εΐνε ξένος ό κ. Τριανταφυλλίδη; στή άρμο 
νική τους γλωσσική εμφάνιση. ’Έτσι τέχνη καί επι
στήμη δοόκανε τά χέρια γιά νά παρουσιασθή, μέσα σέ 
τόσο λίγο καιρό, ένα τόσο πλούσιο αποτέλεσμα:. 1

Λένε,πώς ό Βενιζέλος, παρακαλώντας τον Γενικό 
Γραμματέα τού υπουργείου τής Παιδείας κ. Γλυνό, 
νά τού χαρίση τήν ευχαρίστηση νά εΐνε ό πρώτος α
ναγνώστη: τών νέων ’Αναγνωστικών τού Δημοτικού 
Σχολείου, έπρόσθεσε τά βαρυσήμαντα αυτά λόγια.

— Πρέπει νά ξέρετε, δτι τήν εκπαιδευτική μας 
μεταρρύθμιση τή λογαριάζω σάν τον μεγαλύτερο τί 
τλο τής πρωθυπουργίας μου καί σάν τή μεγαλύτερη 
υ π ή ρ ξ α  μου στήν Πατρίδα.

Και ό Βενιζέλος έπίστευε αύτό πού έλεγε. Δέν α
πομένει παρά νά τό πιστέψουμε δλοι μας.

Π Α Υ Λ Ο Σ  Ν Ι Ρ Β Α Ν Α Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ »ΙΛΟΛΟΓΙΑ

Μ υθιστόρημα .—Άπό τό ερχόμενο φύλλο τού «Νουμά» 
θ ’ αρχίσουμε νά δημοσιεύουμε τή «Μινιόν» τοΰ Γκαίτε, 
δηλαδή τό επεισόδιο τής «Μινιόν» βγαλμένο από τό περί
φημο μυθιστόρημά του «Τά μαθητικά χρόνια τοΰ Βίλελμ 
Μάϊστεο». Τό επεισόδιο αύτό αποτελεί κάτι ξεχωριστό 
μέσα σ’ δλο τό μυθιστόρημα καί γιά τοϋτο μπορεί νά δια— 
βαστή σάν έργο αύτοτελέί. Ή μετάφραση γινόμενη μέ 
μεγάλη προσοχή δέ θά είναι προδοτική τής χάρης τοΰ 
ποιητικού αύτοΰ δημιουργήματος τοΰ Γκαΐτε. Αρχίζοντας 
από τή «Μινιόν», πού θά κρατήση μερικά φύλλα, δ «Νου- 
μας» θά δημοσιεύη τακτικά σέ σύντομες συνέχειες άρι- 
στουργήματ ι  από τήν παγκόσμια φιλολογία,

Περιοδικά κ ' έφημερίδες.— ’Ακολουθώντας τό παλιό 
συνήθιο οί περισσότερες εφημερίδες δημοσίευσαν στό 
πρωτοχρονιάτικο φύλλο τους και φιλολογικήν ύλη -π ο ιή -  
μαι »,  διηγήματα, περιγραφές, Ιστορικά άρθρα, κριτικές 
γιά τή πνευματική ζωή τοΰ 1918 ’Από τις τελευταίε; 
τοΰττς άξίζει ν' άναφερθή εδώ τον Σ. Μελά «Έ ναετος  
Θεάτρου», πού δημοσιεύτηκε στό «’Εμπρός» και τοΰ Κ. 
Παλαμα στήν ίδ ια  εφημερίδ* «Τό Φιλολογικήν 1918», 
όπου δ ποιητής τών «Βωμών» καθ ι· ίζε ι τ ί ε ίνα ι λογοτε
χνικό είδος. Γιά μερικές άλλες παρόμοιες κριτικές θά  
μπορούσαμε νά είποΰμε, ότι έκεΐνοι πού τις έγραψαν πρέ
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πει νή μάθουν πρώτα νά δ αβόζουν καλλίτερα καί νά κα
ταλαβαίνουν κι* ακόμη δτι πρέπει νά παρακολουθούν περισ 
σότερο δλη την πνευματική κίνηση γιά ά  δίνουν τουλάχι
στο σωστέ, πληροφορίες.

— Στην εφημερίδα «Ά θήνα ι» τής 1 του Γενάρη δη
μοσιεύτηκε μια μετάφραση τού 'Ιταλικού τραγουδιού τού 
Σολωμοΰ «Τό Γεράκι κιά τ ’ ’Αηδόνι» άπό τον κ. Στέφ. 
Δάφνη.

—■ ’ > κ. Ά ρ ιστ . Καμπάνη: εξακολουθεί νά δημοσιεύη 
στην εφημερίδα «Βαλκανικός Ταχυδρόμο;» τά «Πορτραΐτα 
των Ελλήνων λογίων». "Υσιερ' άπό τά πορτραΐτα τού 
Μαλακάση καί ιού Βλαχογιάννη ¿δημοσίευσε τό πορ- 
τραϊτο τού ποιητή Λάμπρου Πορφύρα, πού μπορεί κανείς 
νά είπή, δτι ε ίναι τό πιό παυχημένο

ΞΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ^  ^

Γαλλική. Έβγήκεν ό δεύτερος τόμος των ανεκδότων έρ
γων τού Όκτάβιου Μιρμπιό. Ό  τόμος αύτός έχει άρκετά 
μικρά διηγήματα, πού ή κριτική τ . βρίσκει πολύ διασκε- 
δαστικά καί πού δείχνουν τό Μιρμπώ συγγραφέα μέ γνήσιο 
Γαλατικό πνεύμα καί μέ φλέβα Ραμπλαί.

— Τό καινούργιο μυθιστόρημα τού Φρανσίς Ζάμ «Ό κύ
ριος έφημέριρς τού Όζερόν» δεν ενθουσίασε την κριτική. 
Ό  ποιητής τών «Χριστιανικών Γεωργικών», ό τρυφερός βου
κολικός. στο μυθιστόρημά του τούτο έχει ωραίες φράσες, 
δμορφες εικόνες μα ή εντύπωση, πού αφ ίνει δέν είναι ικα
νοποιητική. Μένει πολύ προσηλωμένος στό στενό θρησκευ
τικό πνεύμα καί νομίζει δτι ή πίστη είναι πάντα τό μόνο 
κατάλληλο υλικό γιά φιλολογία.

— Πολύ επαινούν στούς φιλολογικούς καί κριτικ ύς Πα
ρισινούς κύκλους τό καινούργιο μυθιστόρημα τού κ. Μάρ- 
κελλου Μπουλανζέ «ή Αύλή». Ή αυλή αυτή πού περιγράφει 
ό μυθιστοριογράφος μέ πολλή χάρη κι αλήθεια είναι τό με
γάλο γενικό στρατηγείο.

— Ή κριτική μιλεΐ πολύ ευνοϊκά γιά τήν καινούργια ποιη
τική συλλογή τού πρίγκηπα Κάρολου-Άδόλφου Καντακου- 
ζινού «Οί ρόζ πραγματικότητες *, πού τήν ξεχωρίζει αρκετή 
χάρη καί πρωτοτυπία.

— Γιά τή μελέτη τής ιστορίας τού θεάτρου τού Μολιέρου 
βοηθάει πολύ—δπως γράφουν οί ειδ ικοί—τό περίεργο καί 
σύντομο βιβλίο τού κ. Σανλαβίλ «Ό Μολιέρος καί τό Δί
καιο,» πού βγήκε τον περασμένο μήνα.

— Στη Γαλλική Κωμωδία δυό ημέρες υστερ5 άπό τό θά
νατο τού Έδμόντου Ροστάν ξαναπαίχτηκε τό ποιητικό δραμά 
του «Ό Άετιδέας,» πού κατά τή γνώμη τών κριτικών έξω- 
τερικεύει τό βάθος τής ίδ ιας τής καρδιάς τού ποιητή, τή 
γενναιοφροσύνη του, τήν εύγένειά του, τήν καλοσύνη του. 
τό πάθος του γιά τον ηρωισμό.

— Στήν ’Ακαδημία τών Επιστημών καί τής Φιλολογίας ό 
κ. Όμόλ άνακοίνωσεν δτι ό κ. Γεννάδιος, πού ήταν ώς προ
χτές πρεσβευτής τής ’Ελλάδας στό Λονδίνο, έχάρισε στή 
Γαλλική ’Εθνική βιβλιοθήκη μιά έκδοση τών ηθικών έργων 
τού Πλουτάρχου, πού φέρνει τήν υπογραφή τού Ραμπλαί.

— Προχτές πέθανε ό μεγαλείτερος άπό τούς δυό άδελ- 
φού; μυθιστοριογράφους Μαργκερίτ, ό Παύλος, πού ήταν 
καί μέλος τής ’Ακαδημίας τών Γκογκούρ. Έ γραφε μ υθ ι-  
σιορήματα μαζί.μέ τόν αδελφό του Βίκτωρα, ώς π ύ έπαψε 
τή συνεργασίαν αυτή εδώ καί λίγα χρόνια, επειδή τά δυό 
άδέλφια έδειξαν ασυμφωνία σέ κάποιες φιλολογικές αρχές. 
Ή ταν γιος τού στρατηγού Μαργκερίτ, πού έσκοτώθηκε 
σάν ήρω »ς στό Σεντάν. Τό πρώτο έργο τού Παύλου Μαρ· 
γκερίτ ήταν τό αληθινά ώραΐο βιβλίο : «Ή  Ζωή τού Πα
τέρα μου». Τό έργο του ]όλο είχε κάποια χάση έθνικι· 
σιτκή.

Γερμανική. Άπό ένα άρθρο τού Γάλλου ακαδημαϊκού κ. 
Γαβριήλ Άνοτώ στό «Φιγκαρό» μαθαίνουμε δτι ή μεγαλεί- 
τερη φιλολογική επιτυχία στη Γερμανία τούς τελευταίους 
μήνες τού πολέμου ήταν ή «Μανόν Λεσκώ» τού άββά ΙΙρεβό 
καί τά «Λουλούδια Κακού» τού Μπανιελαίρ ! Είχαν τυπωθή 
καί τά δυό αύτά βιβλία γαλλικά στή Λ ειψ ία  ενώ κρατούσεν 
ακόμη δ πόλεμος. 1

’Α μερικανική . Τό σπουδαιότερο καί τό πιό λαϊκό έργο 
τού Προέδρου κ. Ουΐλσωνος «Ιστορία τού ’Αμερικανικού 
λαού» μεταφράστηκε καί Γαλλικά άπό τόν κ. Ντεζιρέ Ρου- 
στάν. Τό έργο είναι δυό τόμοι μεγάλοι’ ό πρώτος τόμος 
έτυπώθηκε καί άρχισε νά κυκλοφορή. Στό Αγγλικό είναι 
πέντε τόμοι. Τό έργο είνα ι δλη ή ιστορία τού ’Αμερικανικού 
λαού, έπειδή αρχίζει πολύ πριν άπό τήν εποχή τής ανε
ξαρτησίας τής ‘Αμερικής* έχει τ ις  ανακάλυψες τών με

γάλων εξερευνητών καί αποικιστών τού δέκατου πέμπτου 
καί δέκατου έχτου αιώνα καί φ τά νε ι» ίσαμε τήν άρχή 
τού εικοστού ϋστεο’ άπό τόν ‘Ισπανο-αμερικανικό πόλεμο καί 
τήν ’Αμερικανική συμμετοχή στήν εκστρατεία εναντίον τών 
μπόξερς τής Κίνας.

flER Β ίβ / Π Α
Έβγήκε τό τεύχος τής 1 ης ’Ιανουάριου τού οίκομολογο- 

κού περιοδικού «Πλούτος» πυκνοτυπωμένο μέ μελέτες καί 
άρθρα ειδικών γιά δλη τήν οικονομική, έμποοική, χρημα- 
τιστική, ναυτική και τραπεζιτική Ελληνική κίνηση.

Ό  *Νονμας· áj’ayycV.xi καί uu vsi xá&s νέο βιβ ίο, ,τ·ιύ <5ύο 
αντίτυπα τον {λα οτα'.ονν ο τα νοαψεΐά τον. "Αμα ατα'.ή ένα 
αντίτυπο ΰά το άιαγγείίη μόνο.

Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η Σ Α ΙΜ :

ο ι Γγ ρ ίΣ/η ο ι
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΛΤΟΝ

του ΡΩ Ο ΙΟ Ϋ φ Ι Λ Λ Υ Ρ Α

Πωλοϋνται εΐζ υλα τά βιβλιοπωλεία. 
Δραχ. 3.

Νεάνιδες! άπό Π — 20 ετών.

Θελετε νά εΐσθε ΐγειείς, νά διατηρήτε τήν ωραιό
τητα τοϋ σώματός σας, νά εχητε χάριν Παρισινήν ; 
’Αγοράσατε τον όρθοπαιδικόν κορσέ

«Juvenil»
εις τόν Φαρμακευτικόν Οίκον « Α Ρ Ε Τ Λ ΙΒ ΙΟ Η  
’Οδός Σταδίου 44 .

Έ κεΐ θά είίρητε επίσης όλα τά μοντέλα τοϋ Λόκ- 
τορος Marquay τών Παρισάον εις πλουσίαν συλ
λογήν.

Α Ζ Φ Α Λ Ε Ι Α Ι
Π Ύ Ρ Ο Σ ο ο ρ ο  

Θ Α Λ Α Σ Σ Η Σ α  
Π Ο Λ Ε Μ Ο Υ  α  α  

Σ Τ Ν Α Π Τ Ο Ν Τ Α Ι :

Έ ν  ΑΘΗΝΑΙΑ νπό τών κ. κ.
ΑΛΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, Αεωφ. Πανβηιστημίον Τηλ. 4—11 
■ΠΙΦΗ & ΚΡΑΛΛΗ, ώδό; Κλινικά ρέας 7* >
Α. ΑΕΝΑΞΑ 4 Σ« , 6δός Σια&Ιου 11 «
Ν. ΘΩΜΙΑΗ, Λδός Σταδίου Μ «.

Έν ΠΕΙΡΑΙΕΙ ύπό τών π. π.
ΑΛΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, Λεωφ. Μακο&ς Στο«ς Τηλ. |—91 
Κ. ΖΑΑΑΚΩΣΤΑ, Λεωφ. Σωκράτονς (18 » 2—20
ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ, ΠΑΡΡΗ & Σ«ι, Μαχρας ΣτοΑς 84 » 3—84
ΑΑΕΑΦΩΝ ΣΑΡΑΝΤΗ, Μέγιιρ. Σπνράκη » 3—43
ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ δ ΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΤ, Πλ. Καραΐσκάχη |2 
ΖΑΙΡΗ & ΠΟΝΤΙΚΟΥ, δδός Σχονζό 1 -

καί Ατό τών ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΑΝ7

η .» .* α % 0 8 Λ φ ώ ν  πΰάνΟ Ό
ΚΝ ΑΘΗΝΑΙΖ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΙΙ

ϊίίιιμαζδφλου 4 Ν««#|·ηι 8. Τηλ. Μ Ι

ΣΙΓΑΡΕΤΑ
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ΑΓΑΜΟΣ ΙΒΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΈΓ1ΙΚΒΙ ΑΣΦΑΠΕΙΗΙ ΤΗΣ ΕίΙΑΑϋΟΣ
Η μεγαλειτέρα Ελληνική ’Ασφαλιστική Ε ταιρεία . 

Κεφάλαια Δραχ. δ ,0 0 0 ,0 0 0

Πρόεδρος Διοικ. Συμβουλίου Γεώργ. όρακούλης
Κ Λ Α Α Ο Σ  Θ Α Λ Λ Α Σ Η Σ Ι

Ά σφάλεια ι κατά κινδύνων πολέμου καί θαλάσσης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΓΟΣ
Διευθυντή; Φ. Θ. ΦΩΤΙΑΔΙΙΣ.

Γεν. Πράκτορες: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

[Ιρακτορεΐον ’Αθηνών: Όδός Σταδίου3 4 κ. Δ. ΤΚΡΖΑΚΙΙΣ

ΟΙΝΟΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ

„JWfíYPOA ΑΦΝΗ“
Ε. Α. ΤΟΤΛ

ο. Όδδς ΙΙροαστείον ο.

Δ Η Λ Λ Σ ΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Φέρεται εις γνώσιν δτι ή πληρωμή του ύπ’ άρ. 1 
τοκομεριδίου ομολογιών του εκ δρ. 11.000.000 δα
νείου τής ήμετέρας Ε ταιρ ίας αρχεται από τής 2 ’ Ια
νουάριου 1919 και θά ένεργήται καθ’ έκάστην 10— 
12 π. μ. καί 4 —6 μ. μ. εις τά γραφεία αυτής.

’Επίσης παρακαλοθνται δσοι τυχόν δεν άντήλλαξαν 
τούς προσωρινούς των τίτλους, δπως προσέλθωσι 
κα'ι άνταλλάξωσιν αυτούς διά των οριστικών τοιού- 
των.

’Εν ΠειραιεΙ, τη 21 Δεκεμβρίου 1918.
’Εντολή του Δ. Συμβουλίου  

Ό  Γεν. Δ ιευθυντής 
Α. Π. ΠΑΛΗΟΣ

Λ  r -  A A A  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η ·©ΥΕΛΛΑ míor-a -̂
Διεΰθυνσις Π Ρ ·  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ  

Π Ο Τ Α  - Λ Ι Κ Ε Ρ  MEIZEAHIS

ΜΑΦΟΨΑ ΚΨΎΑ ΦΑΓΗΤΑ

TPflJTEZñ ΑΘΗΝΩΝ
W N i l N Y M O S  E T J K I P O T

ΕΔΡΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΪΘΥΝΣΙΣ
ΕΝ  Λ Θ Η Ε Λ ΙΣ  ■ ι ν ι ν / Λ  «R Q JÍJ im H H »

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑϊΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡΧ. 60,000,000 

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α  :

ΕΝ ΕΛΛΑΑΙ: Ά θή να ι, Ά γρ ίνιον, Βόλος, Η ρ ά 
κλειον, Θεσσαλονίκη, Ιω ά νν ινα , Καβάλλα, Καλά- 
μαι, Λάρισσα, Λήμνος (Κάστρον), Μιτυλήνη,Νάξος, 
ΙΤάτραι, Πειραιεύς, Ρέθυμνος, Σάμος (Βαθύ και 
Καρλόβασι), Σύρος, Τρίπολις, Χανία, Χίος.

ΕΝ ΊΌ ΥΡΚ Ι4 : Κων/πολις (Γαλατά και Σταμπούλ), 
Σμύρνη.

ΕΝ Α ΙΓ Ϋ Π Τ φ : ’Αλεξάνδρεια, Κάϊρον.
EN KYÜPQ : Λεμεσός.
ΕΝ Α ΓΓΛ Ι4 : Λονδΐνον, 22 Fenchurch Street. 
ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ : Μασσαλία, 33, Rue de la Darse.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΚΑΘ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α ίο ι ι ς Η τ π ς ο Ν  z y j w b d y a i o n

I. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, ’Αντιπρόεδρος. ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΠΟΝΝΙΕ, Εντεταλμένος Σύμβουλος.
Γ. ΑΒΕΡΩΦ. Κ. ΒΕΡΟΥΓΚ, ΣΤ. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ, Δ. ΖΑΡΙΦΗΣ, Π. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ, Μ. ΛΑΣΚΑΡΙΣ, Κ. ΝΙΚΟΛΑΤΔΙΙΣ 

ΒΑΡΩΝΟΣ Α. ΔΕ ΝΕΦΛΙΖ, I. ΠΟΛΙΤΗΣ, Ε. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ.
Γενικός ΔιιευΟυντής: ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
Έ κτελεΐ προεξοφλήσεις  εμπορικών γραμματίων και εισ 

πράξεις  τοιούτων έν Έλλάδι καί τώ εξωτερικοί
’Αγοράζει κ α ϊπ ω λ ε ΐ ξένα νομ ίσματα κα ί χαρτονομίσματα.
Εκδίδει πιστω τικάς επιστολάς καί αναλαμβάνει την Απαν

ταχού αποστολήν χρηματικών ποσών  διά τηλεγραφικών ή 
ταχυδρομικών έντο* ών.

’Ανοίγει π ιστώσεις έ π ί φορτωτικών. Δέχεται τίτλους προς 
φΰλαξιν  ε’ι ιπράττει τοκομερίδια καί κληρωμένους εις τό άρ
τιον τίτλους, έκτελεΐ χρηματιστικ'ς έντολάς, δέχεται άνεξό- 
όως έγγραφός εις νέας εκδόσεις καί έν γένει έκτελεΐ πασαν  
επ ί τίτλων εργασίαν · άνταλλαγάς, εισπράξεις δόσεων, ασφα
λείας κατά τής ε’ις τό άρτιον κληρώσεως κτλ.

Χ ορηγεί δάνεια έ π ί τίτλων
Έ κτελεΐ παντός είδους ναυτιλ ιακός έργασίας· αγοράς καί 

θωλήσεις άτμοπλοίων, ασφαλείας έναντίον παντός κυνδίνου, 
παλάσσης καί πολέμου, επί άτμοπλοίων, έμπόρευμάτων,

τίτλων, ναυλάισεις άτμοπλοίων δια λ σμόν πλοιοκτηκων ή φορ
τω τικώ ν εισπράξεις συμβολαίων άσφμλείας καί άποζημιιόσε- 
ων έξ απωλειών ή άβαριών κ.τ.λ, κ.τ.λ.

’Ανοίγει τρέχοντας λογαριασμούς καί δέχεται χρηματινάς  
καταθέσεις  *
όψεως επί τόκφ 3 0;ο έτησίιος καί
έπί προθεσμίρ: 3 1/2 °/ο έτησίιος διά τάς άποδ. μετά 0 μήνας 

4 υ;ο διά τάς άποδοτέας μετά έν έτος καί 
ό ο/ο διά τάς μετά δύο έτη καί επέκεινα άποδ. 

Έχει ειδικήνί'πηρεσίαν Ταμιευτηρίου  έπί τόκφ 4 0 0 έτησίιος.
" Εχ ε ι  ε ί ς τ ή ν δ ι ά θ ε σ ι ν  τ ο υ  κ ο ι ν ο ύ ,  υπόπάν- 

τας τούς 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 ω ν έ ν  τφ  
θησαυροφυλακίφ της,Ρέπί ένοικίφ από Δρχ. 30. - έτησίως καί 
άνω. Ειδική κλείς παραδίδεται εις έκαστον πελφτην δΓ ής 
ούτος καί μονος δύναται ν ’ άνοιξη τό ύπ’ αύτοΰ ένοικιασθέν 
διαμέρισμά.



Ο ΝΟΥΜΑΣ

■ROYAL
Χημικόν Έργαοζήριον Ά&ηνών ΖΑΧΑΡΙΑ

Ο Δ Ο Σ  Ε Υ Ρ Ι Π Ι Δ Ο Υ

ΛίϊϊΚΪΙ ΤΡΑΠΕΖΑ
 ♦-----

Ε Δ Ρ Α . Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Σ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

‘Η Ααϊκή Τράπεζα ίδρύ&η ύπό της Έ ύνικής  
Τραπέζης τής 'Ελλάδος και ύπό πολλών 

άλλων κεφαλαιούχων

Κεφάλαιον Μετοχικόν Δρ. 6 ,0 0 0 ,0 0 0  
Καταβεβλημενον » 1 ,500 ,000
Ά ποϋ'εματιχον  » 1 ,820 ,000

Ε Ρ Γ Α 2 Ι Α Ι
— Ή Λαϊκή Τράπεζα πωλεϊ συνάλλαγμα ..πί τού εξωτερικό

καί αγοράζει έπιταγάς (Chèques) επί του εξωτερικού
— Εισπράττει γραμμάτια τρίτων και τοκομερίδια.
— Πωλεϊ καί αγοράζει παντός είδους χρεώγραφα καί. λάχει-

οφόρους ομολογίας.
Χορηγεί δάνεια επί ένεχύρφ κοσμημάτων.

— Δέχεται καταθέσει; εις πρώτηνζήτησιν, επί προθεσμία
καί καταθέοεις ταμιευτηρίου.

- -  Έν γενει δ’ έκτελεί πάσαν έργαοίαν τραπεζικής φύσεως
Γενικός Λιευθυντής : $ . ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΓΕΝΙΜ ΤΡΑΠΕΖΑ TH5 ΕΜΑίΟΣ
------------oQg- ————

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝ Κ «ΤΑΒ ΕΒ Α Η Μ ΕΝ Ο Ν  Ä P. 3,000,000

Λεωφόρος Π ανεπιστημίου 2 6

A  . Τ Ρ Α Π Β Ζ Ι Τ Ι Κ Α Ι  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι
Προεξοφλήσεις, δάνεια και άνοικτο'ι λογαριασμοί έπίένεχύ 
ρφ τίτλων. Δάνεια επί ένεχύρφ εμπορευμάτων καί ένεχυρο- 
γράφων Γ ενικώ ν’Αποθηκών. Υπηρεσία έκτελωνισμοΰ, πα
ραλαβής καί πιολήσεωςεμπορευμάτων διά λογαριασμόν τρ ί
των. ’Εκτέλεσις εντολών Χρηματιστσρίου. ’Ανοίγματα πι- 
στώσεοτνέντή αλλοδαπή (crédits confirmés). Έκδοσις δανεί
ων.

Β'· Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α Ι  Ε Ρ Γ Α 2 Ι Α Ι
Μελέτη, ι'δρυσις και όργάνωσις καί άλλων Ε τα ιρ ιώ ν πρός 

Ικτέλεσιν έργων βιομηχανικών, εμπορικών, μεταλλευτικών, 
συγκοινωνίας καί τεχνικών. Στατιστικά! καί οικονομικά! με- 
λέται.

ΤΩραι συναλλαγών 8 ,3 0  μέχρι 12,30 μ. μ

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

Διευθυντής: ΠΑΝΟΣ Δ. ΤΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ : ΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 4 

— —

Ό  «Πυρσός» είναι ιό  φιλολογικό όργανο των νέ
ων. Βγαίνει κάθε μήνα κάι πουλιέται σ’ όλα τά κιό
σκια και τά κεντρικώτερα βιβλιοπιολεΐα 1 δρ. τό 
τείχος. Ή  συνδρομή του είναι 8 δρ. για τήν Ε λλά
δα κάι φρ.. χ. 10 για τό Έξοπερικς.

I ΠΕΙΡΑΪ'ΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΝΩΗν,ΐΟΣ IÄSTOXIKH ETÄIPEIÄ 

E A P Ä  Π Ε Ι Ρ Λ ΙΕ Ι

Κεφάλαιον κοταβεβλημένον δραχ. 2 ,0 0 0 ,0 0 0
Εγκεκριμένη διά Βασιλικ ύ  Διατάγματος

Πρόεδρος Δ. Συμβουλίου Α, Παναγιωτύπονλος 
(Δήμαρχος .Πειραιώς)

Γεν. Διευθυντής Γρηγ. Φραγκόπουλο;

Άοφάλειαι  κατά κινδύνων Πολέμου καί Θαλάσσης 
έπ'ι ατμοπλο'ων, ιστιοφόρων, εμπορευμάτων κλπ.

Γραςεϊα εν ϊ,ε ιρο ιεί Άδελ. Φραγκοπούλου 
(Πλατεΐ ι Θεμιστοκλέους)

Έ ν  Ά ΰ ή ια ι :  'Υ ιώ ν I . Ροΰσσου (Πανεπιστημίου 47).

‘M S e j ä o i  3 ) ά ν ο ν  £ {α

ΕΔΡΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
ΥΠΟΚΑΤΛΣΤΗΜΑΤΑ έν Άθήναις, Θεσσαλο- 

ήκυ καί Πάτραις, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ έν Καλά 
μαις, Λαμίρ καί Νέα Ύόρκη, ΑΝΤΑΠΟΚΡ!- 
ΤΑ! είς άπάσας τάς πόλεις τής Ελλάδος.

ΤΡΑΓΙΕΖΙΤΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: 
έν Άθήναις και ΠεωαιεΤ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
εν Θεσσαλονίκη ΤΡΑΠΕΖΑ ABRAM Η. AMAR

EXTASIA!  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ :

ΔΙΑΚΟΜΙΣΙΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ ΤΡΙΤΩΝ
ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΛΙ ΕΠΙ ΕΜΠΟ* 

ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ.
ΝΑΥΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ

Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ι
ΤΜΗΜΑ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ήμ>

ρησία τηλεγραφική υπηρεσία έκ τών κέντρων 
τής παραγωγής τών τιμών σταφίδων καί σύ
κων. Διαρκής παρακαταθήκη σταφίδων, σύκων 
καί σάπωνος πρύς πώλησιν διά λ,.-σμόν τών 
άποσΛλέων.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΩΝ. Παρα
λαβή καί αποστολή, μετά καταβολής τής α
ξίας αυτών, αλεύρων, σίτου, όρύζης καί δλων 
έν γένει τών ειδών του επισιτισμού.

Γεν. Πράκτορες τής “ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,, 
Άνων. Εταιρείας Γεν. ’Ασφαλειών.

Τηλέφ. Πειραιώς .1 87, ’Α θηνών: 15-57. 
Τηλεγραφική Διεΰ&υνσις:

’c/láejtpovq 3)άνον

«Λ »

Τούτη τΐ| βδομάδα κυκλοφορεί τό νέο φιλολογικό 
περιοδικό «ΛΔΡΑ» με πλούσια και έκλεχτή ΰλη τής 
δικής μας και ξένης φιλολογίας.


