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Χ Μ Υ Ρ Ν Η
ν ε ο τ η ς ! ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΦΙλΟΑΟΓΙΚΟΝ

Ε Κ Δ ΙΔ Ε Τ Α 1  Κ Α Τ Α  Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν

ΑΛ. ΠΑΠΑΑ1ΑΜΆΝΊΉ

Η  Λ Ι Ρ Ε Σ  T O Y  Z A X 0 V
' Είς τήν γειτονίαν μας, γωνίαν με ι 
γωνίαν μέ τήν πατρώαν μου οικίαν εί- ;

έτη Προηγούμενος εις τήν μεγάλην 
Λαώραν τήν έν Αθω. Ούτος άν καί 
ώς προεστώς ιδιορρύθμου μοναστηριού, 
εΐ'/εν ίοίαν περιουσίαν, ήρνεΐτο- νά δί- 
δη χρήματα ιίς τούς συγγενείς του, λέ- 
γων οτι «τά  καλογη;

ί *5χε κατοίκηση τφ 1 s ··· ο Ζάχος 
Στάμαινας, πρώην ναυτικός, ώς 
45 γρονων, προ ολίγων μηνών 
γυρίσας άπό τήν Αμερικήν. Εκα 
τοίκησε μαζί μέ μίαν νεαράν, ι
σχνήν, κοντήν ■ γυναίκα, τήν ο
ποίαν ειχε πάρει άπό το προ- 
άστειον τοϋ Πέρά Μώλου, άπο 
τήν νήσον τήν άντικρυνήν. IIρό 
ολίγων μόλις εβδομάδων, εν τού- 
τοις, ειχε στεφανωθεί είς τό χ ω - 
ρίον με μίαν άλλην πλήν τό 
συνοικέσιον αύτό, καθώς έλέχθη, 
έναυάγησε...

Ενθυμούμην παιδιόθεν τόν Ζά 
yov, τόν θορυβοποιόν και οϊνο- 
πότην και καλόκαρδων. Κ ατήγε- 
~ό από τήν οικογένειαν τής Πασ- 
σίνας-· ούτω συνήθως εκαλείτο ή 
μάννα του. θαρρώ  πώς ηταν αυ
τή δεύτερα έξαδέλφη τοϋ πατ-ρος 
μου.

Ητο πράγματι απλοϊκή γυνή, 
και είχεν άποθάνει με πολλούς 
καϋμούς είς τό στήθος. Είχε 
πολλούς καλογήρους είς τήν οί- 
κογένειάν της. Ο αδελφός της 
παπά - Γεράσιμος έγκαταβιώ- 
σας είς μονύδριον τοϋ τόπου μας, έφα
γε ποτε, καθώς έχω άκούσει, σαράντα 

’ βότσια καλαμπόκια ώμά, αγνοώ άν 
κατόπιν στοιχήματος ή χωρίς στοίχη
μα. Ο Παπά-Καισάριός, άλλος άδελ- 
φός της., ειχε χρηματίσει έπι μακρά

..................... .....,/)ρ ικ α  γροσια γί
νονται φειδία καί σάς τρώνε...»

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ

Ο ολίγον μετ’ αύτήν έπιζήσας'σύ
ζυγός της, ό μπάρμπα Στάμος της 
Στάμενας, είχε σκαρώσει ποτέ εταιρι- 
κώς γολέτταν μαζύ μέ ένα φίλον του, 
καπετάν Ινοσμάν, είς τον πίσω Αρσα-

νάν στοϋ Τσίφερη* κάτω άπό τά ερη
μικά καί ανεμοδαρμένα Μνημούρια 
τοϋ χωρίου, εις τό ρίζωμα τοϋ βράχου 
τοϋ θαλασσοπλήκτου. Αλλά τον έβγα- 
λεν άπ ’ έξω ό συνέταιρός του, καί δέν 
τον άνεγνώρισεν ώς συμμέτοχόν του 
εις τό σκάφος, άμα έπιστρέψαντα άπό 

τήν φυλακήν, δπου είχεν ύπάγη 
ιδού εκ ποιας αφορμής.

Ο μπάρμπα Στάμος είχεν άνα 
καλύψει εις ένα γιαλόν, ώς εν μί- 
λιον άντικρύ, κοντά στήν Κ ανα- 
πίτσα, 12— 15 βαρέλια χωμένα 
εις τήν άμμον, γεμάτα εκλεκτόν 
άγγλικον ρώμι άναμιγνύων τήν 
νύκτα τό άρωμά του μέ τό ίώ- 
διον τοϋ γιαλού. Εκεΐ τά είχε κρύ 
ψει προσωρινώς ό γερω Τσαρού- 
χας κυβερνήτης μεγάλης τρε- 
χαντήρας. Ο γέρο) Στάμος, μή 
έχων καρδίαν νά προδώση έβου- 
λήθη νά γίνη μοιραστής καί μερι 
διοΰχος είς τά βαρέλια, κ ’ έκύ- 
λισεν ή έσπρωξεν έως τήν βάρκα 
του, μέ τήν οποίαν είχε πλεύσει 
έως έκεΐ, δσα κομάτια ήμπόρεσεν 
αύτός καί ό κωπηλάτης του. 
Πλήν τότε ούτος, ό Στεφάνής δ 
καλούμενος Γροϋτσος, τοΰ λέγει: 

—  Νά σ ’ πώ, νά σ ’πώ μπάρ
μπα Στάμο, μποροϋμε νά δέσου
με με το σκοινί καμπόσα ρωμ... 
ρωμ... ρωμιοβάρελ* άκόμη ;

—  Τί λές, βρε π α ιδ ί;
—  Αύτό π ’ σ ’ λέω, σ ’λέω μπά.. 

μπάρμπα Στάμο. Μποροΰν νά πλέ.,.νά 
πλέψουνε τά βαρέλια κ...κ...κοντά π 
τ ’ βάρκα.

Ο μπάρμπα Στάμος το είχε σκεφθη 
άκόμη προτήτερά, πρίν τό εί’πη δ βρα-



δύγλωσσος δ Στεφάνης. Α λλά  δεν θα 
το εκαμνεν, αν δ ίν του το ελεγεν άλ- 
λθ(Γ.

άκολουθεΤ.

MAFEMMENA ΤΡΑΓΟΓΔΙΑ

ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ

ι

£Ί;ω παγώβαν τά νερά και δεν άλέϋ·ει ό μύλος. 
Κουλουριασμένος φώλιασε, πια άπ ’ την πόρτα δ σκύλος 
κι’ δαω στήν τρύπα ή μάνιτα σφυρίξει τοϋ χιονιά, 
τόσω γυρνά μέ μούγκρισμα κατά τήν κλειδωνιά.

I I

—  Μα θα βουλιάζουν, βρε π α ιδί; ί Η ευθυμία ποϋ προκαλοΰν καί οί δύο
είνα: θλιμμένη καί μελαγχολική. Φέρνουν 
τό γέλοιο τήν στιγμήν ποΰ επιθυμεί κανείς 
να κλαύση.

Αποτέλεσμα τοΰ ρεαλισμού των είναι ο
τι πολλάκι; δέν μάς παρουσιάζουν κανέν 
πρόσωπον πρός τό όποίον νά αίσθα.νθής 
συμπάθειαν καί σχεδόν πάντοτε πρόσωπα, 
τά όποια δέν είναι οΰτε δλως'διόλου κακά 
οοτε δλως διόλου καλά. Κ ’ οί δυό πιστεύ
ουν δτι εν πρόσωπον γελοΐον είς μίαν πε- 
ρίστασιν ήμπορεΐ εις άλλην νά είναι άν
θρωπος έντιμος καί σοβαρό.

Κ. I. ΦΡΙΑΙΓΓΟΣ

Τάγέρι ατά τριαντάφυλλα μοϋ σκόρπισε μιά φρίκη.
Ω τώ ν χρυσών πεταλουδιών μεθυστική φευγάλα ! 
Κάποιο βαβοϋλι τίναξε μιά διαμαντένια στάλα 
κι ά π ' ένα φύλλο γκρέμισε τοέργατικό μνρμήκι.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΕΡΑΝΤΣΑΣ

A U G U S T E  I I Α λ ί  Ο Χ

ΕΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΟΛΙΕΡΟΣ 

II
Είς τά; κωμωδίας τοΰ Bernard Shaw 

λείπει νομίζεις ή ύπόθεσις εκτός έάν ή ά- 
νάπτυξις ένός“γεγονότος μπορεί ν ’ ά- 
ποτελέση τήν ύπόθεσιν τοϋ έργον. Αλλ’ 
είναι άδύνατο τουλάχιστον νά έφαρμοσθή 
αύτό «στόν άνθρωπο και τον ύπεράν- 
θρω π ο», στόν «ήρωα και τόν στρατιώ
τη » στόν «μαθητή και ατό διάβολο» στόν 
< Καίσαρα κα'ι στήν Κλεοπάτρα» κ.λ.π., 
δπου υπάρχουν βέβαια γεγονότα τά ο
ποία δμως κάλλιστα παρατηρείς πώς δέν 
αποτελούν την πραγματικήν ύπόΟεσιν τοϋ 
έργου. Στό θέατρον τοϋ Shaw υπάρχει 
μία πειό δυνατή ύπόθεσις άπο κείνην 
ποϋ ί)ά μάς έδιδαν τά γεγονότα. ΚΓ αυ
τήν Θά λέγαμε υπόθεσιν [πνευματικήν δι
ότι μας δίδει τήν βαθμιαίαν άνάπτυξιν τής 
Ιδέας τοϋ έργου καί σείρας άλλων ιδεών 
αί όπο’ίαι κάμουν τήν 'υπόθεσιν τοΰ έργου. 
Σύμφωνα μέ αύτόν τόν όρισμόν μπόρ'οΰμε 
νά ποΰμε υλικήν τήν άλλην τήν οποίαν 
ν ’ άπο τέλη ή άνάπτυξις τώ ν γεγονότων.

II πνευματική αύτή ύπόθεσι; ποΰ αντι
καθιστά τήν υλικήν στό έργο τοΰ Shaw 
εχει σχέσιν καί συναρμογήν Οαυμασίανι, 
καί ή δεύτερα δουλεύει στήν πρώτη άκρι- 
6ώ; δπως στό θέατρςν τοΰ Αριστοφάνους, 
τοΰ Μεσαιώνος, τοΰ Μολιέρου καί τοΰ 17 
ου αίώνος. Εις μερικά έργα τοΰ Μολιέρου 
ή ύπόθεσις δμως είναι μάλλον ψυχολογι
κή παρά πνευματική, άν μά; έπιτρέπε-

ται ό ό^ισμός, ώστε ή άνάπτυξις ενός 
χαρακτήίρος κάμνει τήν ύπόθεσιν τοΰ έρ
γου, πράγμα ακριβώς διά τό όποιον ό Μο- 
λιέρος βασίζει τά έργα του εί; έν κύριον
καί ούσιώδες πρόσωπν, τό όποίον ποοξενεΐ , / - % , 1 τα; πράξεις, τά κατορθώματα καί τά; ι
δέα; μέ μίαν άναγκαίαν έπίδρασιν στήν ΰ- 
παρξιν τών άλλων προσώπων τοΰ έργου. 
Αύτό τό έκαμεν δ Bernard Shaw εί; ύλί- 
γα του έργα «στόν άνθρωπο και στόν 
υπεράνθρωπο» «στόν μαθητή και στόν 
διάβολο» καί εί; μερικά άλλα.

Η ρεαλιστική κωμωδία τών ήθών καί 
τών χαρακτήρων κατ’ ανάγκην ύποτάσσει 
τήν υλικήν ύπόθεσιν εί; τήν πνευματικήν 
ή ψυχολογικήν. Μόλι; πέση; στό δράμα 
δέν μπορεί; νά κάμη; άλλοιώτικα. Αύτή 
ή νπόταξις είναι ποΰ κάμνει νά μή τελει
ώνει τό έργον εί; τήν πρώτην του άκόμη 

j  πράξιν οϋτε νά έχη Λάσιν Απαράλλακτα 
I δπω; καί είς τήν ζωήν δπου πραγματικόν 
, τέλο; δέν ύπάρχει. Εί; τά έργα τοΰ Shaw 

δπω; καί εί; τά έργα τοϋ Μολιέοου ύπάρ- 
χυυν πρόσωπα τά όποία λαμβάνουν ώρι- 
σμένην ζωήν μόλι; αρθρώσουν τήν πρώ- 

j  την λέςιν, έχουν τήν θέσιν των εί; τήν 
! σκηνήν μόλι; έμφανισθώσι καί χαρακτη

ρίζονται μέ τήν Ανάπτυξιν τή; πνευματι- 
I κή; ή- τή; ψυχολογική; ύποθέσεω; τή; ό- 
j ποία; είναι οί πρωταγωνισταί.

Ο Bernard Shaw είναι κατ’ ουσίαν 
κωμικός δπω; καί ό Μολιέρο;. Αν καί είνε 
δέ .κατά βάθος μελαγχολικό; δμω; μέ 
πολλήν τέχνην στρέφεται εί; τό κωμικόν 
άπό τό όποιον δέν λείπε* καί μι* δόσις 
τραγικότητο;.

E D M O N D  R O S T A N D

C W T C U E R
Δ ρα μα  είς πράξεις

(Συνέχει-/ άπά τά 3δον ¥υλλά?ιο-ψ'.

ΣΑΝΤΕΚΛΕΡ 
Εχει δμω; γοΰστο, αγαπητέ μου.

ΠΑΤΟΓ
Ν.,.αί μά δχι πολύ! Γιά νάνε μαΰρος 

θά π ή -ώ ς έξ άπαντο; έχει γοΰστο : Μά 
έπρεπε νάξερε νάβαφτε μαλλα χρώματα 
τά φτερά του!

ΣΑΝΤΕΚΛΕΡ 
Επί τελου;... Η φαντασία του είναι μο

ναδική· είναι πολύ άστείο;.
ΙΙΑΤΟΓ

Ν... δχι ! Πώ; έμαθε κάτι έκφράσε'ς 
ποΰ Αντικαθιστούν τό πνεΰμα, είναι αστεί
ο;, πώ; νομίζει δτι εγκαινιάζεικάτι πετα
χτέ; συντάξει; καί πώ;λέγει: «Είνε κά
ποιοι» αντί «είμαι ένας;» θά πή-πώς είνε 
αστείο; ; Οχι βέβαια !

ΣΑΝΤΕΚΛΕΡ 
ί ’.vat ετοιμόλογος.

ΠΑΤΟΥ
Χαι εχει εύκολε; [τές απαντήσει; μά 

χοντροκομεν^ς. Ια  αστεία τοΰ Κότσυφα, 
αύτοΰ ποΰ δέν χωνεύω δεν είναι τόσο έξυ
πνα δσο τό κορακίστικά του ϋφο; !

ΣΑΝΤΕΚΛΕΡ 
Λέν είναι δμω; δλως διόλου Αξιοκατά

κριτο;. Πηγαίνει κατά τή νέα μόδα.
ΠΑΤΟΓ

Α !
ΣΑΝ ΓΕΚΛΕΡ, (τοΰ δείχνει τόν Κότσυφα) 

Είναι ντυμένος ! μέ τό φράκο του είναι 
χαριτωμένος...

ΠΑΤΟΥ
Μοιάζει μέ τόν υπάλληλο τών κηδειών 

ποΰ χορεύει.
ΣΑΝΤΕΚΛΕΡ, (γελώντας)

Οχι δά ! τόν κάμεις περισσότερο μαΰρβ 
άπ’ 8,τι είναι.

ΠΑΤΟΥ
Εχω παρατηρήση πώ; ό σφυριχτή; αύ

τός Κότσυφας είναι κόρακας ποΰ κατά 
λάθος έγινε κότσυφα;.

ΣΑΝΤΕΚΛΕΡ
Ναι, μά τό μικρό του άνάστημα...

ΠΑΤΟΓ 
(τεντώνοντας τ’ αύτιά του) .

Α ! μήν κοιτάζης αύτό ! Τό κακό γιά 
ν’ άρχίση κάμει ένα μικρό μοντέλο. Μήν 
παίρνεις δείγματα γιά μικρά πράγματα. 
Η ψυχή τής κάμα; ονειρεύεται μέσα στό 
τσακαδάκι. Ο κότσυφα; καί ό κόρακα; 
είναι καμωμένοι άπό τήν ’ίδια τσόχα...

ΣΑΝΤΕΚΛΕΡ 
(διασκεδάζοντα; μέ τό θυμό τοΰ ΙΙατοΰ).

Λοιπόν, ό Κότσυφα; είναι κακό;, είναι 
κτήνο;, είναι άσχημο;...

ΠΑΤΟΙ’
Είναι πρό πάντων... εκείνο ποΰ δέν ξέ

ρει κάνε.’.; τί είνε. Μήπως σκέπτεται ένα 
λεπτό ; Μονάχα του—του του !

ΣΑΝΤΕΚΛΕΡ
Ε, καί τί πειράζει αύτό ;

ΙΙΑΤΟΓ
Αύτό τό του-του-του ! δέν υπάρχει πειό 

Απαίσιο πράγμα γιά κείνον ποΰ σκέπτεται 
καί αισθάνεται άπό αύτό τό του-του-του τό 
σύνθετο καί τό ήχηρό. Ναι, κάθε μέρα-νά 
γιατί φωνάζω ρρρ— Ακούω νά προστυχαί- 
νουν οί καρδιέ; καί ήφρασεολογία. Λ! είνε 
νά λυσσάξη κανείς !

ΣΑΝΤΕΚΛΕΡ
Μά. ΙΙατοΰ!..

ΠΑΤΟΓ
Καί γιά νά μεταχειρισθώ τήν Αγενή 

τους λ-έξι, τά κοροϊδεύουν δλα. Καί έγώ 
-«ιαν λέγω τίποτε μέ Απαντοΰν ειρωνικά ! 
Ω ! νά φύγη κανείς, ν’ άκολουθήοη κανείς 
ένα βοσκό ποΰ νά μήν έχη τίποτε μέσα 
στό σάκκο του ! Τούλάχιστον δταν τήν νύ
χτα έπινα τό νερό τής λίμνης θά 

νόμιζα πώ; πίνω τάστρα, πράγμα ποΰ Α
ξίζει πολύ περισσότερο Από δλα τά μελου- 
δάτα κόκκαλα!

ΣΑΝΤΕΚΛΕΡ
■{μ’ έκπληξι, πού στής τελευταίες του λέ
ξεις δ Πατοΰ, χαμήλωσε τή φωνή.)

Γιατί μιλά; σιγανά
ΠΑΤΟΥ

Ναι, τώρα βλέπει; πώ; σάν μιλή κανεί; 
γιά τάστρα πρέπει νά χαμηλώνη τή φωνή. 
•{βάνει τό κεφάλι του Ανάμεσα στά πόδια 
του.)

ΣΑΝΤΕΚΛΕΡ
(τόν παρηγορώ)

Πές μα; λοιπόν !
ΠΑΤΟΥ (σηκωνόμενος).

Μά αύτό τό βρίσκω πολύ κτηνώδε; καί 
Ανόητο, ^ά φώναζα αν ήθελα.

(γαυγίζει δυνατά)
Α στρα !....

(έπειτα, σάν νά παρηγορεΤται) 
Ονομα ένό; ανθρώπου!

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ποΰ περνούν εί; τό βάθο; 
χαμογελώντα.

Αστρο’.!— είναι δικό; μαί ό ούρανός— 
Αστρο !

(Απομακρύνονται περιπαίζοντα).

ΠΑΤΟΥ
Ακου τα ! Σ ’ ολίγο θά μά; σφυρίζουν 

καί τά κοτόπουλα !

ΣΑΝΤΕΚΛΕΡ 
(περιπατώντα; υπερήφανα)

Τί μέ μέλλει. Τραγουδώ, κ’έχω γιά τόν 
έαυτό μου τί; κότε; :
(Ακολουθεί) ΧΡ1ΣΗΣ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΪΜ  ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΟΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ
Βάρει με κϋμα κ3 άφρισε άπάνω μου

και βόϊαε κα'ι ρίξου στά πλευρά μου 
όρϋ'ός ΰά  στέκω κ’ άσειστος κ’ αιώνιος 

μέ τήν έφτάτρανη κορμοστασιά μου.

Κ ’ οπως στό βάρος τ ’ούρανοϋ μένει τ αδέρφι μου 
βαστώντας τώ ν ϋεώ νε τά παλάτια 

π ύ .ύ  μακρυά ατά πέλαγα τ ’ άτέλειωτα 
ακοίμητος κι I δε αφαλάει τά μάτια.

Ωιμέ. ατή ζάλη μου, στο ψήλος μου &’ άντριέβουμαι 
ΰ'ά κρούγω μέ τά κύματα ώς ν ’ άγροικήση 

τρανό έδώ άναγάλλιααμα τό γένος μου,
ωιμέ, τό ψήλος μέ με&άει πώχω πατήσει.

Κ ι’ άν μέ νικήσουνε οι καιροί κ’ ή έχϋ·ρα σου,
ϋ'άλαααα, και δέν μπορέσω έγώ μιά μαύρη μέρα 

ολόκορμος πέσω στής φουρτούνες σου 
τής βίας σου νά κόβω τή φοβέρα.

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΑΟΣΜαγνησίά

_ _

Η  Τ Α Λ Α Ι Π Ω Ρ Η

Τή δυστυχισμένη τή θεία μου ! άπέ- 
θανε χωρίς κανείς νά τή λυπηθή, ά- 
πέθανε άκλαυστη, μπορεί μάλιστα και 
-νά  έγέλασαν γύρω τριγύρω ατό φέρε 
τρό της, δαοι ήσαν αυνειθιαμένοι νά 
γελοϋν μέ τά λόγια της  σ’ δλη της τή 
ζωή. .

Τή δυστυχία μένη τή θεία μου πόοον 
ήτο καλή ! και πόαον ώραΐα θά  ήτο 
νέα, μαρτυρούσαν άκόμη τά ευγενικά 
χαρακτηριστικά της, ποϋ δέν ήμπόρε- 
σαν νά τά καταατρέψουν οϋτε τό πρό
ωρο γήρας, οϋτε ή διάψεναι τώ ν έλ- 
πίδων της, τώ ν Ιδανικών της, τοϋ Ιδε
ώδους της. Γιατί ή δυστυχισμένη θεία  
μου εϊχεν ένα μεγάλο Ιδανικό, που Λέν 
τώβλεπε νά πραγματοποιείται γύ  ρω 
τριγύρω της κ’  έλνωνε’ εϊχεν ένα ύψ η- 
γόν Ιδδώδες ποϋ προαπαθοϋαε νά τό

, φθάαη κι δσες φορ 
έπιχειροϋαε πάντοτε, έγίνετο γελοία. 
Τό ιδανικό της ήτο νά ίδή δλους τούς  
άνθρώπους νά όμιλοϋν τήν καθαρεύ
ουσα, καί τό Ιδεώδες της νά κατορθώση  
καί έκείνη νά όμιλή Ελληνικά' κα'ι π ό
σο γελοία έγένετο δσες φορές ήγρευε 

\ καμμιά λέξι ποϋ τής έφαίνετο ενγενέ- 
ατερη άπό τής Άλλες και τή μετέπλατ- 
τεν δπως ήμποροϋσε καί τήν έλεγεν έ
χει ποϋ δέν ήρμοζεν. Οί άλλοι έγελοϋ- 
ααν είς βάρος της πολύ, πολλές φορές 
δέν ήμποροϋααν νά κρατήσουν τούς  
καγχασμούς τ ω ν  ή μητέρα μου τή αυ- 
νεβούλευε πάντοτε ν ’ άφίαη τής Ελλη
νικούρες της, έκείνη δμως έπανελάμβα- 
νε τή αυνειθιαμένη της φράσι.

-τ- Ταλαίπωρη άδελφή, δέν μέ τι- 
λαμβάνεις !

Εγώ τήν έλυπούμην διά τήν Λδικον 
προαπάθειά της καί τήν ύπερααπιζό



μην δσαις φοραίς δεν ήμποροΰσαν οί 
άλλοι νά κρατήρουν τά γέλοια τω ν έμ* 
πρός της, καί τούς ελεγα οτι δεν είναι 
γελοία ή προσπάθεια τής θείας μου άλ
λά τραγική κα'ι δι’ αυτό δέν πρέπει νά 
γελοϋν είς βάρος της’ και · ή θεία μου 
παρανοοϋσε τή λέξι κα'ι έ'λεγε τρόπον 
τινά καθ ’ έαυτήν.

— Ταλαίπωρο παιδί, πόσον είσαι 
τραγικό !

Και αύτό τό τραγικός τό επανέλαβε 
συχνά με τή σημασία τοϋ εύγενικός* 
καί. δταν ή μητέρα μου πάλιν τής εξή
γησε τή πλάνη της, ή θεία μου τής ά- 
π ή ντη σε:

-  Ταλαίπωρη άδελφή, τό παιδί τό 
είπε.

Ελεγε ταλαίπωρη με ενα τρόπον ιδι
αίτερον, καί έτόνιζε τήν λέξι κάθε φορά 
καί διαφορετικά, ώστε κάθε φορά νά 
σημαίνη καί άλλο πράγμα. Τόση κατά- 
χρησιν εκαμε ατήν άγαπημένη της λέξι, 
ώστε έμεΐς τά παιδιά τήν ονομάζαμε ά- 
ναμεταξύ μας «ή ταλαίπωρη».

Πολλές φορές ένόμιζεν δτι έ'βλεπε τά 
ιδανικά της πραγματοποιούμενα καί. 
τότε δσα ταλαίπωρη ελεγεν έσπινθηρο- 
βολοϋσαν άπό θρίαμβο.

Μια φορα ενθυμούμαι δτι στήν εκ
κλησία τού χωριού μας κάποιος ίερο- 
κήρυξ έξήγι\σε τύ λόγο τού θεού σε π ο
λύ καθαρεύουσα γλώσσα, ποϋ κανείς 
δέν εννόησε τό παραμικρό, καί έγώ δέν 
ήμπόρεσα να παρα/.ολουθήσω τόν ρή
τορα, γιατί εβλεπα τήν άδικη προσπά
θεια τώ ν χωρικών γιά νά εννοήσουν τα 
άκατανόητα νά ζωγραφίζεται ατά πρό
σωπά τω ν σάν θαυμασμός πρός κάτι 
τι τό ύπερφυσικό’ καί παραςηροΰσα 
στή φυσιογνωμία τω ν τή πάλη, ποϋ  έ
καμαν γιά νά νικήσουν τή πλήξι καί τό 
νυσταγμό !

Εκείνη τήν ήμέρα ή θεία μου ήτο σ, 
τής δόξες της.

Αλλη μια φορα στό θάνατο τής μά- 
μης μου ήλθε κάποιος φίλος τοϋ πατέ
ρα άπό τή πρωτεύσουσα ποϋ μείνε μια 
γλώσσα ώραίαν δπως τήν έφαντάζετο ή 
θείαμου. Θυμούμαι με πόση συγκίνηση  
ήλθε ατήκάμαρα τήςνεκρας μάμμης μου 
μέ χαρά, μέ γέλοιο, με θρίαμβο νά μοϋ 
άναγγείλη δτι, είναι άνάγκη νά καταβώ 
στό σαλόνι, πού ήλθεν Ενας κύριος ώς 
καθώς ποϋ πρέπει καί όμιλεΐ πολύ εύ
μορφα καί κανείς δέν καταλαμβάνει τι 
λέγει. Εκείνη τήν ήμέρα ή θεία μου δέν 
είχε π ένθος1 Εβλεπε κανείς τό πρόσω
πό της κάτω άπό τά δάκρυά της ποϋ 
έτρεχαν άφθονα, να γίνεται Εξαφνα γε
λαστό, άπό μιά χαρά ποΰ τής ήτο άδύ- 
νατο να τή κρύ·ψη. Καί γιά πολλαίς ή-

μέραις έθριάμβευε’ δλους τούς κατεκε- 
ραύνωσε μέ τό άμίμητό της *ταλαίπω
ροι /»

Μια μέρα δέν ήξεύρω πώς ετνχε να 
τής διηγηθώ  γιά τό εργον τοΰ Μιστρι- 
ώτη καί τής εδειξατήν είκίνα του μέσα 
σέ μιά αθηναϊκή εφημερίδα, καί γιά νά 
τήν ευχαριστήσω περισσότερο τής έδι- 
άβασα κάτι γραμμένο άπό τό σοφό κα
θηγητή. Οταν τής εξηγούσα τής ίδέαις 
τοϋ Μιστριώτη. ή φυσιογνωμία της ε
ξέφραζε τά ίδια ακριβώς αισθήματα 
ποϋ θά  ήσαν ζωγραφισμένα καί στό 
πρόσωπο τοΰ Συμεών, δταν έ'λεγε τό 
«νϋν  άπολύεις τόν δοΰλον σου, δέσπο
τα ».

Μ οϋ έζήτησε καί τής ε'δωκα τήν έ- 
φημερίδα μέ τήν εικόνα.

Πολλές φορές μοϋ έ'λεγε γιατί καί έ
γώ νά μήν ομιλώ σάν τόν κύριον άπό 
τήν χώρα, σάν τό κήρυκα, σάν τόν κα
θηγητή Μ ιστριώτη.Δέν έπεχείρησα π ο
τέ νά τήν μεταπείσω άπό ταίς ίδέαις 
της. ποΰ είχε α’ όλη της τή ζωή, νά τής 
δείξω πρσον άτοπα ήσαν τά Ιδανικά 
ποΰ τήν έκαναν νά ζή μιά άλλη ζωή  
σάν ξένη άνάμεσα σέ ίδικούς, νά τής 
ρίψω κατά γής τά είδωλά της ποϋ έλά- 
τρευε περισσότερον καί άπό τούς άγι
ους καί τά άνέβαζε δίπλα στό Θεό,'δέν 
ήθέλησα ποτέ νά τή λυπήσω, γιαυτό 
τής ελεγα δτι δέν γνωρίζω άκόμη τόσα 
γράμματα καί ήξευρα δτι θά  άκούω τή 
συνηθισμένη επωδό της.

-— Ταλαίπωρο παιδί.
Σήμερον έμαθα δτι ή θεία μου άπέ- 

θανε ' τό θάνατό της μοϋ άνήγγειλεν ό 
έξάδελφός μου μ ’ αύτά τά λόγια' «Η  
Ταλαίπωρη» άπέθανε' ατό στήθος της 
είχε κρυμμένη τήν εικόνα τοϋ Μιστριώ- 
τη ποΰ τής είχες δώση».

Ταλαίπωρη θ ε ία !
ΕΛΙΣΑΙΟΣ

ξεσπάτ’ εσείς κι’ άκούγεστε 
πάντοϋ σκληρά χωμένοι

οί τιποτένιοι

Ω μιά ζωή αξεχώριστη 
καθημερνή και σκόλη 
το ίδιο απόσκιο, άπύμερο 
και κρύφιο περιβόλι, 
και μέσα σας μιά θάλασσα 
βαθειά και σιγανή

οί ταπεινοί.

Σκυλιά ποΰ πάντοτε αλυχτούν 
τόν άγνωστο διαβάτη, 
κα'ι ρούγα άπό τοϋ κουρνιαχτόϋ 
τό θησαυρό γεμάτη, 
κΓ άνανθη κα'ι κακόστρωτη 
κα'ι χιλιοπατημένη

Ο Ρ Γ Η
Q σείς τοΰ κόσμου όνείρατα 
θαμπά ποΰ σάν κοιμάσαι 
τά βλέπεις, κΓ έξαφνα ξυπνάς 
και μήτε τά θυμάσαι,
Ω ποΰ.ξεφεύγετε άγνωστοι 
κα'ι πάτε σκοτεινοί

οί ταπεινοί.

Αλλά- σάν τά σαλπίσματα 
ποΰ νά σκορπούν πασχίζουν 
άμαθα χείλη όλημερ'ις .. . . ·
κι’ όπου τ ’ αυτιά ξεσχίζουν,

οι τιποτένιοι

I Καβάλα στής άποκοτιας 
; δέν τριγυρίζουν τ ’ άτια,
1 γονατισμένόι προσκυνούν 
; μέ νοτισμένα μάτια 
' τής Μοίρας τό χαμόγελο 
[ τής Μοίρας τήν ποιν

οί ταπεινοί
•

; Ω θρίαμβοι γιά τό μηδέν 
καί για τό κάτι μύρια 
ξεφωνητά τών άμυαλων, 
τών όχλων πανηγύρια 
κΓ άπό τοΰ καντηλιού τό φώς 
ίσκιοι γιγαντωμένοι

οί τιποτένιοι.
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΑΑΜΑΣ

Τ Ρ ΙΑ Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ε Ν ΙΑ

Εϊσαι τεράκι τοϋ Μαγιοϋ 
κα'ι τοϋ Απριλχοϋ καμάρι 

Τριανταφυλλένια είναι ολα σου> 
πρόσωπο , χρόνια, χάρι, 

τριανταφυλλένια μουσική 
σκορπίζεται άπό εσένα 

τριανταφυλλένια είσαι Θεοϋ 
τριανταφυλλένια γέννα.

Γυναίκα ή κόρη &ά γένη
κι δ άνϋ'ός καρπός ΰ·ά γίνη,

Θά διώξη ό ήλιος τή βροχή  
κι ό άγέρας τή Γαλήνη

Θά ’ρϋ'ϋ κα'ι τό φθινόπωρο  
άλλ3 όμως μή φοβάσαι 

’στό σκοτεινό τραγούδι μου 
πάντα όπ ω ; είσαι ϋ'άσαι.

Αθήναι ΕΡΜΟΝΑΣ

ΑΙΑΓ.ΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΚΑΤΗ
Ηταν δου/ευτής ό Πέτρος Λουρέντζος 

από τους πρώτους στά καμίνια τής έξοχης 
τών ΙΙατρών, γλεντζέ; τή; παρέ/ς, χωρίς 
καμμιά κακία, κανένα οχτρό, τραγουδι
στής ήξβ'ρε νά χαϊδεώ] τή κιθάρα δταν 
ήταν στύ κέφι, καί ora·/ ξημέρωνε ή Δευ
τέρα δέν είχε μιά δεκάρα γιά κα ρέ. Καλό 
παιδί, μά ασυλλόγιστο. Από καιρό ή μαυ
ρομάτα τών Αψηλώ/ Αλωνιών τόν ειχε 
σιό μάτι. Ητα/ ορφανή ή Ελέγ/.co, δέν 
είχε προστάτη, κανένα φόβο καί ελεύθερη 
έχάριζε τώ / ματιών της τήν απερίγραπτη 
γλυκάδα. Πολλούς έκύτταζε, μά στύν Πέ
τρο είχε συμπάθεια μεγάλη κΓ ονειρευό
τανε νά γίνη γυναϊκά του.

Ocav τά μαύρα μάπα θέλουν νά πιά- 
σουν τόν ασυλλόγιστο νέ) τό κατιορθώ- 
νουν. Ο Πέτρος δέν έδινε δεκάρα γιά τέ
τοια πράγματα μά μιά μέρα σά/ πέρασε 
κάτω άπ το παράθυρό τη; καί τοΰ είπε ή 
Ελέγκω μέ έκείνο το πλάνο γέλοιο της καί 
τά μάτια τά φλογερά.

-  Νά χαοώ τή περηφά/εια σου ! ! ό 
Πέτρος άλλαςε, συλλογίστηκΐ, ήταν λαβω
μένος, χτυπημένος, ά/.sqpoj. “ Πέρασή καί 
τήν άλλη μέρ t κ / !τη/ κΰτταξε. Νόμισε 
πώς σαΐτες έ.ιαρφω.·οντ) σ„ή κιρδιά ταυ. 
Τό άν.ο βράδυ τής έ'.:α/ε μιά καντάδα καί 
τή; είπε τά π.-:ιό λαχταριστά τραγούδια. "

Από τότε κάθε βράδυ ενοχλούσε τή γει
τονιά της μέ τά παιχνίδια του ώς ποΰ μιά 
Κυριακή πρωί βρέθηκε πα/τρεμμένος όξω 
στό Ριο χωρίς νά ξέρηκΓ αύτός πώς έγινε 
το 'θαΰμα αύτό.

* *

ΙΙερνοΰσαν χαρισάμενα. Τίποτε δέν τούς 
έλειπε απο το φτωχικό τους. Α π ’ τήν αυ
γή ως τύ βράδυ ό ΙΙέτρος μέτύ λοστό στά 
καμίνι έκέρδιζε ένα πεντόφραγκο. Τήν είχε 
σάν κούκλα. Εφαίνονταν σάν|μεγάλη|*υρία 
οταν τή Κυριακή τύ βράδυ έβγαινε στά 
Αψηλά Αλιόνία., Ο Πέτρος ήταν ευτυχι
σμένος. Ολα τά είχε άφήση,*καί φίλοι καί 
γλέντια καί τρέλλες. Τώρα ζοΰσε μή τήν 
Ελέγκω στύ μικρύ σπητάκι του καί κάποτε 
κάποτε έπερνε τή κιθάρα ποΰ ήξερε δλους 
του τούς πόνους καί νανούριζε τήν Ελέγ

κω τή μονάκριβήτου συντροφιά.
Ενα βράδυ γύριζε άπ’ τή δουλειά. Στά

θηκε στύ Μαρκάτο νά τραβήξη ένα ξεκου- 
ραστικό. Εκεΐ ακούσε ά.τύ μιά παρέα ο π 
ο πόλεμός έκηρι χτηκε καί φεύγουν γιά τά 
σύνορα. Τουρθε σάν τρέλλα. Καί ή Ελέγ- 
κοο : Ποΰ θά μείνη ; ΙΙοιύ; θά τήν προ- 
στατέψη : Μά κΓ ή πατρίδα σέ ποιους έ- 
χει τήν ελπίδα της; Τοΰ κόπηκε ή ό'ρεξι. 
ΙΙήρε τύ σαχοϋλι του καί τράβηξε ίσια γιά 
τύ σπητι. II Ελέγκω τύ είχε μάθει απ’ τή 
γειτοτισσα. Επεσε στην αγκαλιά του καί 
έκει ε μείνε ώρες ολόκληρες. II νύχτα είχε 
προχωρήσει. Η φωνή καί τ'< κακό, μουσι- 
σικές καί ζητωκραυγές είχαν ξετρελλάνει τύ 
7.οτμο. Ο ΙΙέτρος δεν έβλεπε τήν ώρα νά 
ξημερώση. Τώρα είχε μέσα στά σωθικί 
του άλλη φωτιά, άλλο καϋμύ, νά είνε πρώ 
τος μεσ τούς πρώτους. Βλέπει μπροστά 
του σφαίρες καί κανόνια, λαχταράει ν ’ άγ- 
καλιάση τύ κανόνι καί νά ξεψυχίση άπάνω 
σ ’ αύτό.

— Σώπα, λέει στήν Ελέγκω. κΓ έγώ θά 
γυρίσω. Πάω σέ πανηγύρι ποΰ θά χορέψω 
τύν πΐύ νόστιμο χορό’ έλα, θέλεις νάρθης 
και σύ Ελεγκω μου ; Ελα νά μέ καμαρώ- 
σης ποΰ θά πηδάω στή φωτιά καί πώς θά 
τραγουδώ στά σύγνεφα.

*

Σέ τρεις μέρες έφυγαν. Μέσα στήν Αρ
τα -ούν αγνώριστοι κΓ δ Πέτρο; ξαναγυ- 
ριζει στα περασμενα του. ειχε καιρύ νά 
γλϊντή-τη, νά τράγουδήση,καί τί τραγούδι, 
τύ πΐύ τρανύ ποϋ ονειρεύτηκε "κΓ έ.τόί) ησε 
ή ψυχή του. Πρώτο; στους πρώτους υ λε
βέντη; μου απάνω στύ τοπομαχικό.

Είναι νύ χ τα  άκόμα κι’ ακούονται σάλ- 
πιγγες, ποδοβολητό, άλογα νά τρέχουν καί 
μάζες ανθρώπων νά βαδίζουν στή δόξα 
καί σ τό καπνό. Ο ήλιος σέ λίγο βγαίνει 
καί τονέ χαιρετούνε τά τόπια καί τά λιανο- 
τούφεκα. Πρώτος μές τούς πρώτους πέφτει 
ο Πέτρος και τά δυό του πόδια πάνε. Σέρ
νεται άπάνω στό ίερύ καθήκον, θέλει καί 
τ ’ άλλο σώμα νά τύ προσφέρει θυσία στήν 
εθνική εκατόμβη μά οί νοσοκόμοι τύν περ
νούν μέτύ στανιύ ενώ ό Πέτρος Αουρέν- 
τζος λέγει γελαστά: - _

— Αστο καί τύ ρέστο νά πάει στύ κα
λό !!

*
* *

Βογγάει δ Πέτρος στύ νοσοκομείο τού 
Μεσολογγιοΰ. Γιατροί τύν παραστέκουν 
καί τοΰ δένουν τά κομμένα πόδια. Ζητάει 
ένα σπαθί νά κόψη τή ζωή του γιατί είναι 
άχρηστη πειά στύν κόσμο.
■ Λίγο-λΐγο καί ή γιατρική τύν παρηγο

ράει. Τά πόδια θρέφουν, μά είναι μισ'ύς ό 
ΙΙέτρος.. Πώς νά-ξαναδουλέψη γιά νά θρέ

ψη τήν Ελέγκω. Ντροπιασμένο; άπό τά; 
ειδήσεις τοΰ πολέμου, σακάτη;, φτωχός, 
παντέρημος. Στις 18 Μαΐου τού 97 ή Κα- 
λυδώνα τύν έφερε στάς Πά 
ταξαν ύ'ξώ σάν ένα πράγμα άχρηστο καί 
βρωμερό. Μαζεύτικαιν κάμποσα παιδιά καί 
γελούσαν μέ τήν καταντιά του ώ ; ποΰ βρέ- 
θηκε ένας γέρος άπόστρατο; λοχαγύς καί 
τύν έβαλε σ ’ ένα αμάξι 
σπήτι του.

Η Ελέγκω τύν έδέχτηκε μέ μιά ψυχρό
τητα χαρακ τηριστική.

Εμαθα οτι σού ’κοψαν τά πόδια, 
τοΰ είτε καί τύν φίλησε στύ μέτωπο.

— ΚΓ αΰτύ θά περάση, ειπεν δ Πέτρος 
καί σοΰρθηκε σέ μιά γωνιά. Δέν έχει πειά 
δύναμι γιά τίποτα.

Περασε κάμποσος καιρός μέ μιά φτώχια 
άμολόγητη. Κανένα εισόδημα δέν ειχε. 
Τούταίαν πώς θά τοΰ δώσουν μιά σΰντα- 
ξι. μά δέ βαριέσαι. Μονάχα βαθμούς έ
γερναν οι δειλοί καί άθωωτικές άποφάσεις 
έβγαναν τά πολυάριθμα στρατοδικεία.

Εκε'νοι ποΰ σακατεύτηκαν ήσαν οι πειό 
κουτοί καί άμοιροι. Εχασε τήν υπομονή 
του. Αποφάσισε νά βγαίνη τή νύχτα στάς 
7 (.Ι στή πλατεία τοΰ Αγίου Γεωργίου
καί νά διακονέβη διά νά ζήση τήν Ελέγκω 
καί τύν εαυτό του. Δέν είχε μούτρα νά τύ 
κάνητήν ήμέρα.

Η ιδέα ήταν καλή. Τής άρεσε καί τής 
Ελέγκω. Παράγγειλαν δυύ πατερίτσες καί 
μ ’ αυτά τά ξύλινα στηρίγματα σιγά-σιγά 
έπήγαινε στή πλατεία τή ι ΰχτα καί έβγαινε 
τύ ψωμί τής ημέρας. Ο καϋμός του ήτανε 
νά μή πεινάση ή μονάκριβη γυναίκα του. 
Τήν έβλεπε στενοχωρημένη καί πονοΰσε ή 
ψυχή του,

— Ι’ ιά τύ σακάτη δώστε μιά πεντάρα 
έλεγε μέ άλλαγμένη φωνή ό Πέτρος στους 
διαβάτες.

Ίούδιναν δλοι καί τύν συμπονούσαν 
καί έτσι ή δουλειά έπήγαινε καλά. Τύ ψω
μί καί τι'/ λοΰσα τή; "λέγκως ήσαν εξα
σφαλισμένα.

*
*  *

Μιά νύχτα βροχερή ύ Πέτρος είχεκατα- 
φύγει στής καμάρες τών Δικαστηρίων. 
Περνούσαν πολλοί καί βιαστικοί, κανείς 
δμως δέν τοΰ έδινε. Τύν είχαν βαρεθή.Τό 
πολύ κύριε, έλέησον τύ βαριέται κΓ ό θε
ός. ” πί τέλους άπό τούς πολλούς έστάθηκε 
ένας καλοντυμένος κύριος νά τοΰ δώση ε
λεημοσύνη. Κρατούσε άπύ τύ μπράτσο μιά 
γυναίκα. ™βρ;;./ε τουλούμι τύ νερό. Δέν 
μπορούσε νά βγάλη τύ πορτμονέ του καί 
είπε στή γυναίκα δυνατά.

Κράτησε Ελέγκω μου τήν όμπρέλ- 
λα νά δώσω τοϋ κουτσού μιά δεκάρα !



0  Πέτρος ξαφνιάστηκε, τήν έγνιόρισε, 
έκρυψε τό πρόσωπό του κα'ι ξακολοΰθησε 
νά φωνάζΐ] κλαίγοντας και καταρίόντας 
τήν άδικη Πατρίδα μέσα του.

— Γιά τό σακάτη δώστε μιά δεκάρα!!!.
Μ. ΡΟΔΑΣ

Μετ’ ιδιαιτέρας ευχάριστή σεώς δημοσιεύομε-/ 
τό κατωτέρω ποίημα, τό όποιον μάς άπέστειλεν 
4 διευθυντής τη ς έφημερίδος «Αρμονίας» καί κάλ 
λ ιστός ημών συνεργάτης κ . Μ. Δ. Σεϊζάνης. Είνε 
στίχοι Αρμονικοί συναρπάζοντες κάθε ευαίσθητο·/ 
ψυχήν, οί ίποϊο ι ζωγραφίζουν λεπτότατα τά βαθύ 
αίσθημα τού έριτίμου ημών συμπολίτου καί μεγά
λου κο'.ν. ευεργέτου κ . Π . Α. Λουκά καί τή ς .α 
ειμνήστου καί πεφιλημένης αύτού συζύγου Α ντι
γό νη ς.

ΤΟ ΠΙΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΘΑΜΕΝΗΣ

Τ φ εύεργετικψ πολίτη 
y.y.i βαρυπενθοΰντι φίλ(;ι 

κ . Περικλή Λουκά. ι

Είς ένα Παρθενώνα Σχολικό 
χαρίααν ενα πιάνο πεθαμένης, \ 
κ’ έφώναξαν τόν αρχιμουσικό 
νά βρη σκοπό καρδιάς αίματωμέ- 1

[νης. |

Τά δάκτυλά τον σίμωσε νά δή 
καλά άν εΐν3 άκόμη χορδισμένο, ! 
κ έκεϊνο άρχισε νά κελαδή 
ώσάν τρυγόνι ξεξενγαρωμέν.

Ανατριχιάζ3 ό μουσικός' δειλά 
τά δάκτυλά τουπλήνξανασημώνει. j 
Τό πιάνο βγάζει τότε στεναγμό  j 
κ ήκούσΰη: «Περικλής και Αντι-

[γόνη.»

Είς την φωνή αυτή τή μυστική 
ό μουσικός ένα σκοπό τονίζει, 
δπου ψηλ3 άπ3 τόν Ουρανό ς3 τή

[Γή
τήν πειό γλυκειά παρηγοριά χα 

ρίζει.
Εν Σμύρνή Μ. Δ. ΣΕ Ί'/Α Ν ΙίΣ

I  ΑΠΟ ΤΟΥΣ̂ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΘΕΝΤΑΣ 
ΛΟΓΙΟΥΣ.

Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΪΛΟΣ Μ. ΑΡΓίΡΟΠΟίΛΟΣ

Δέν μπορούσε παρά να γέννηση μερΙκά 
σχόλια ή παρασημοφορία τών λογιών υπό 
τή; Ελλην. Κυβερνήσεως γιά δσους άξι
ου; παρελήφθησαν καί γιά δσου; άναξίου; 
άνεκατεύθηκαν γιά νά μειώσουν ετσι καί 
τήν σημασίαν τοΟ παρασήμου καί νά θέ
σουν είς άμφίβολον σημεΐον, τουλάχιστον 
διά μερικού;, καί τήν ικανότητα τών άλ

λων, δσου; περιέλαβεν ό κατάλογο;.
Η «Νεότη;» δέν έπρεπε νά μείνη αδιά

φορο; σ ’ αύτό τό ζήτημα, καί πριν άκόμη 
άναλάβη τό# ζήτημα έκαμεν άπό τών στη
λών της'ό έκ τών διευθυντών κ. θ . Εξαρ- 
χο; μίαν πολύ δικαιολογημένηνκαί σοβαράν 
διαμαρτυρίαν διά τήν παρασημοφορίαν 
μερικών λογίων τών ΑΟηνώ/καίτοϋ έντχΰ- 
Οα κ. Αργυροπούλου δπω; έ/.αμχν καί είς 
τά; Αθήνα; διαμαρτυρία; δι’άλλου;.Τούλά 
χιστον τήν «.Νεότητα έπρεπε νά τήν έν 
διαφέρη περισσότερον ή Σμύρνη. Αλλά ή 
διαμαρτυρία τοΰ κ. Η. Εξάρχου δέν προ- 
κάλεσε δυστυχώ; φιλολογικήν συζήτησιν 
άλλά προστυχογραφήματα, ευτυχώ; δμω; 
μόνον εί;τού;«Καιρού;»καί μόνον είςτόπε- 
ριοδικόντήςκλίκαςτούΑργυροπούλδυ.Καμ- 
μίανάπό τά; άπαντήσει; αύτά;δέν κρίνομεν 
σοβαράν. Η πρώτη μάλιστα φαίνεται πώ; 
είναι γραμμένη άπό δημοσιογραφίσκον ό 
όποιο; είναι πολύ μακρυά άπό τέτοια ζη
τήματα, ή δεύτερα πάλι μ’ δλη τη; τήν 
περιφρόνησι ποΰ κάνει πώ; δείχνει «στόν 
άρχάριον τής πένα; καίτή; κριτική;», είνε 
πολύ άνόητη καί άτεχνη. Αλλ’ αύτήν τήν 
τακτικήν τή; άπαντήσεως μεταχειρίζονται 
καί είς μίαν έπίθεσιν τοΟ κ. Δημητρακο- 
πούλου εναντίον τοΟ κ. Αργυροπούλου τοΰ 
όποιου τήν άνάμιξιν είς τόν κατάλογον τών 
παρασημοφορηθέντων θεωρεί προσβολήν

τουλάχιστον εί; τόν εαυτόν του ό κ. Δη- 
μητρακόπουλο; καί εί; τού; άλλου; φυσι- 
ί αντιπροσώπου; τοΰ καλάμου. Είνε μιά 
κπολύ προσβλητική ψυχρολουσία εί; τάν 
κ. Αργυρόπουλον, τήν όποιαν τοΰ σερβίρει 
ό εύφ^στερο; ισω; καί σατυρικώτερο; έκ 
τον συγχρόνων Ελλήνων ποιητών, ποΰ έ
πί :.>/_> σχεδόν εί; δλα τχ είδη τοΰ λόγου, 
τόν όποίον μ'ϊ πολλήν άδιαντροπιαν ονο
μάζουν οί « !ν :·. ροί-> «τερχτουργητήν τής 
Σκούπαιά ό α ;» . Ακόμη δέν άναλαμβάνο- 
μεν νά v i /x V i ϊωμεν τόερ/Όν κχνενός κ 
τών δύο ούτε πιστεύομεν[νά περιμένη έμας 
ό κ. Δημητρακόπουλος νά τόν ύπερασπί- 
σωμεν. Αλλ’ αύτοί οί άνθρωποι ποΰ άπαν- 
τοΰν φαίνεται δτι σέ κανενός εργον δεν έρ- 
ριξαν μιά ματιά διότι δέν ήθέλεσαν νά συ
ζητήσουν άπ’ άρχή; δπιυς έπρεπε σ ’ ένα 
τέτοιο φιλολογικό ζήτημα. Κι’ έτσι ήλθεν 
ό κ. II. Δημητρακόπουλο; με τήν αύθεν- 
τικωτέραν γνώμην του νά ένισχύση τήν 
διαμαρτυρίαν τή; «Νεότητος» πρό; τήν ό
ποιαν άν θέλουν τά κοπέλλια τοΰ κ. Αρ
γυροπούλου ά ; άπαντήσουν άναφορικώς 
πρός τό ζήτημα τό όποιον υιοθετεί τό πε
ριοδικόν μα;.

ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟΝ ΦΙΛΤΡΟΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η  διεύΰ-υνσις τή ς  έν Α & ήναι; καλλιτεχνικής  
συναδέλφ ου < Π ινα κ οθή κ η ς»  προέβη από τοϋ  
π α ρελ θ όντος Ν οεμβρίου εις δ ιοργά νω σιν  φ ι 
λολογικώ ν και καλλιτεχνικώ ν «π ροεσπ ερίδω ν » 
κ α θ ’  έκάστην Π έμ π τη ν εις τά ς α ίθ ού σα ς  α υ 
τή ς. Α ί  προεσπ ερίδες αύτα ι περιοριζόμεναι 
επ ί τοΰ  π α ρόντος ι ϊς  τό ν  κύκλον τώ ν  συνεο- 
γα τώ ν  τή ς συναδέλφ ου π ιο χ ω ρ ο ϋ ν  έπ ιτυχώ ς  
καί απ οτελούν εντρύφ η μ α  π νευμ α τικ όν  π ρώ ·  
τη ς τά ξεω ς. Ε να ρξις  τώ ν  π ροεσπ ερίδω ν τ ο ύ 
τω ν  εκαμεν ό δ ιευ θ υ ντή ς  τή ς  συναδέλφ ου κ. 
Δ. Κ αλογερόπουλος.

Ο κ. Ρ ιχάρδος Σ τρά ους μας ετοιμάζει νέαν  
εκπ λη ξιν . Μ όλις έτελείωσε τόν « Ιπ π ό τη ν  τώ ν  
Ρ όδω ν»  μας ήρχισε τή ν  σ ύ ν θ ε σ ιν  νέον  μ ελ ο 
δράματος ύπ ό  τό ν  χ ίιλον «Κ ίρ κ η » . Κ α τ ’  αύ ■ 
r a j  θ ά  π α ιχ θ ή  διά π ρ ώ τη ν  φοράν είς Δ ρέ
σδη ν  «ό *Ιππότης τώ ν  PoS jjv.»

Α κόμη δέν έτελείωσεν ό Δ ’ Α νούντσ ιο  τό νέ 
ον εργον «ό  Α γ. Σ εβαστιανός», καί <5 Ιταλικός  
τύ π ο ς  δημοσιεύει δ ι ’  α ύτό  ε νθ ουσ ιώ δη  ά ο θ ρ ά .  
Υ π όθεσις  τοϋ  έργου μέ πλοκήν κατα π λήοσου  
σαν είναι ή ζω ή  τοϋ  Α γ. Σ εβ α στια νού , ενός  
χριστιανού μάρτυρος.

Μ ε καταπληκτικήν επ ιτυχ ία ν  π α ίζετα ι είς 
τό  ίπ π οδρόμ ιον τοϋ  Β ερολίνου ό «Ο ίδ ίπ ους  
τύ ρ α ννο ;»  τοϋ  Σ οφ οκλέους καί τ ο ύ το  εγινεν  
αφορμή νά σχη μ α τιοθή  μεγάλη έταρεία άπό  
καλλιτέχνας επιχειρηματίας καί δημ άρχους μ ε 
γάλων π όλεω ν π ρός π αράατασιν τώ ν  αρχαίων  
Ιραμάτω ν είς θ έα τρ α  καί ίπ π ι!ρόμ ·. ι με λ%ϊ 
κάς τιμάς. Ε υκόλω ς εννοείται ή μεγάλη ω φ έ 
λεια. ή οποία  θ ά  π ρόκυψ η εις τόν  λχόν  διά 
τώ ν  π α ραστάσεω ν τ ο ύ τ ω ν . Τ ουλάχιστον θ ά  
σ υ γκ ινη θ ώ μ εν  διόλου ημείς άπό τή ν  ειδησιν ;

Ο γάλλος δραμχτικός σογγρα φ εΰς Ρ .ν έ  ΦΜ· 
σουά ό όνομ α στό ; διά τάς έν τώ  θεάτρα) τοϋ  
$2δειου τολμηράς διαλέξει.; κατά το ΰ  Ρ α κ ίνα , 
έγραψε νέον δρ ά μ ι ΰ π )  τόν  τίτλον Μ ιτετόβεν, 
εις τό  όπ οιον κατά τ ο ΰ ;  κ ριτικ ούς, κατεπ ά- 
τησεν δλους τ ο ΰ ;  κανόνας τ ή ;  τέχνης,

*
*  *

Ε ν Β ερώ νη ά νηγέρθη  μέγα μνημείον είς τό ν  
Σ  χίχξπ ηρ.

Ο κ. Κ . Π αλαμας έξ έδω σε [κ α τ ’  αύτά ς νέαν  
συλλογήν π ο ιημ ά τω ν μέ τό ν  τίτλον  « Φλογέρα 
του  Βασιληά» ή όποία. έκαμε μ έγαν π ά τα γον  
οπ ω ς δλα τά έργα τοΰ  μεγάλου μας π οιη τοΰ , 
εις τους  φ ιλολογικούς κ ύκλους. Δ ιαιρείται εις 
1 2  λογους. Π ροηγείται ό «Γ υ ιός  τή ς Χ ήρας»  
Ηαί άκολου&εΓ ή « Η ρωική τριλογία» τρία τρα- 
γούδΜ αφιερωμένα στή  τραγω δία , σ τό  ΰ ά ν α το  
το ΰ  Ιψ εν και σ τόν  Γαρφ άλδη .

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΣΜΓΡΧΗ.— Γ ιά ννην  Γ ια νν ίρη ν . Τό
σου κ χ ι στή γλώασχ κ χ’ι στήν ίοέχ είνχι 

κχλό. Αλλ άτ:ορ&υ;ιε πώς ϊ ?λί.\ζζ,ζ~ τέτοιο  θί;ικ. 
ί2στε ο*ν Οά. πχρ::ςενευΟής χν οέν δημοσιευθή. 
Ιήν Χ-τ'.χν, περνχς αν Οέλ^ς άπό τό γρατείο νά 
στήν τ:οϋ;ιε προ^ορικώς. Γρά^ρδ με τό Ι5·.ο 
κ ι’ άπόψεογε τούς πλχτυχσμούς κχι τχ ς  πολλας 
πέρ'.γρα*^άς γιά  νά γίντ^ς φυσικώτερος. ΕϊμεΟχ 
βέβχιο'. πώς Οχ γραφές κ χλχ.

Η λιον— Γά ποιήμχτχ σου χωλχίνουν δυστυχώς 
κχι στή γλώσσχ κχι στό στίχο κχι δέν έγκρίνον- 
ται. Λί άςιώσεις καί αί παρατηρήσεις σου δέν εί
χαν κζμμ ίχν θέσιν είς τήν επιστολήν σου.

Χά, κχι ή πκληά κζί κ χ .,; μχς ?ίλη
" ° 5 -ν^άκησε έπί τέλους νά μάς Ουμηθή 

ι μ’ ένχ του γράμμκ γεμάτο ενθουσιασμό κι’ άφο- 
' σίωσι γιά τά περιοδικά μας. ν- ευχαριστούμε Οε-.- 

μώς κζι γιά τάς εύχάς σου καί γιά τάς εΰγενεϊς 
διαθέσεις σου. Τά ποιηματάκια σου γεμάτα αίσθη
μα θά έδημοσιεϋοντο άν δέν είχον γλώσσαν 
μικτήν και με,-.ικούς στίχους άτέχνους. Εί μπορείτε 
γράψατε καλλίτερα.

Νά μ ή σ ο ύ  περνά καμμία ιδέα Β α σ ιλ έα  τώ ν  
Ηαρ ιω ν  οτι χαριζόμεθ/. ε ί; κανένα. Αλλοίμονον 
εαν εκαμαμεν τά εναντίον. Η άπαίτησις σας απο
δεκτή. Καί ή μετά-ρρασίς καί τά ποιήματα σας 
δυστυχώς με λάθη πολλά, δέν έγκοίνονται Σού 
συμβουλεύομε νά καταγίνεσαι πρός τό παρόν μό
νον στά πεζά καί θ>. συνειθίσ^ς σιγά, σιγά.

ΒΟΙ ΓΖΑ Κ όκ κ ον Δουλίδην. - Τά μελισσο- 
κομικά μας μ ί  τήν μεταρρϋθμισιν πού κάμαμε ευ
χαρίστως θά ϊ ’-λοςενηθούν είς τά περιοδικόν μα- 
Τήν δημοσίευσίν των άρχίζομεν άπά σήμερον.'Σάς ' 
συγχαίρομε·/ πού διατυπώνετε τόσον μεθοδικά κχΐ 
απλά τόσα ωφέλιμα δ:ά τάν λαόν μας πράγματα. 
Αν η συνεργασία σας ήτο περισσότερον ποικίλη είς 
θέματα θά μάς ευχαριστούσε περισσότερον. Καί 

, μία παράκλησις. Τά χειρόγραφα νά είναι εύανά- 
νάγνωστ α.

ΔΙΚΕΛΗ.— STixgafftarjp» Επιστολήν κα γραμ 
ματοσ/,μα έλάβομεν. Ευχαριστούμε·/. Η γλώσσα 
των ποιημάτων σ;υ καλή ' πού καί πού καί στ· 
χο·. καλοί άπαντώνται άλλ’ είναι πολύ κοιναί αί 

*α'*των Χ“'/ουν « ς  ό λ ο ν  πιστεύομε·/ οτ· 
μπορείς να γράψης καλλίτερα άν άφίσης «--ά 
,εν ιτ ιές» , «ευχές» κτλ . περιμενομεν.

ΠΕΡΙ ΑΜΟΣ. — ^.ΛΓίτοτοπουΛον Εύ-
χαριστοΰμεν θερμώς διά τάς πολυτίμους έ- 
νεργε-α; σα;. Τά ψευδώνυμα τών νέων 
συνδρομητών τοΟ«Αευκώματος» ένεκρίθη- 
cav χαι οημοσιεύονται.

Α Λ-ΑΝ ΔΡΕ ΙΑ .— Γιάνννην Βαρ,5α- 
Ααν Καλή  ̂ μετάφρασι;. Τό ,Τ,μορφσ διγ- 
γηματάκι αύτό τοΰ Ihnuir/lyzi μεταφρά- 
σθή καί έοημοσ-.εύθη πέρυσι εί; τήν 
«Κλειώ» καί γι’ «ύτό δέν είναι δυνατόν νά 
ςαναοημοσιευθή. Πανηγυρικόν σοΰ εστάλη. 
"* ς  Τρχφομεν ταχυδρομικώ;.

ι ΑΝ 1 Α . -  Ιω άννην Αφεντάκην. Σά; 
άπαντώμεν ταχυδρομικώ;.

ΑΗΗΝΑΙ.— Μίλτον Κουντονράν. Ε- 
ως τώ,οα « ν έ).άβομεν τόν «Αρωστον» πε- 
ριμένομεν συνεργασίαν σου.

Α Ϊ ΒΑΛΗ.— λ .  4tax<m7>-. Γραμμα.

j τοσημα έλήφθησαν ψευδώνυμον ένεκρίθη 
I δεσμίδα; λευκωμάτων άποστέλλομεν.

Η Π ΕΝ ΝΑ ΜΑΣ.

0  Π ΑΠ ΑΔΙ ΑΜ ΑΝΤΗΣ

Η  £/ΙΛάς έχασε προχθές 2να μεγάλον 
της διηγηματογράφον, τόν Αλ. Παπα- 
δ La μάντην, ο οποίος ησνχα και ταπεινά 
έμέτρηαε τής ημέρας του οτήν πατρίδα 
του Σκιάθο. Τό εργον του τέλειον και 
άληθινόν έστάθη καί έπεβλήθη είς δ
λον τον ελληνικόν φιλολογικόν κύαμον 
και άπό τήν μυστικήν λατρείαν ποϋ ή 
σθάνθη  κάθε -ψυχή ποϋ τόν διάβασε, 
δέν έδιδάχθη κανένα πλούσιο χέρι νά 
γλυκάνη τόν πάμπτωχο διηγηματογρά- 
φο τούλάχιστον στής τελευταίες μέρες 
της δύσκολης και βαρετής γεροντικής 
ηλικίας στ άγαπημένο νησί του.

Επρόφθασεν έπι τέλους νά πάρη έ
στω κι άργά ενα άπό τά παράσημα ποϋ  
έμοίρααε ή Ελλ. Κνβέρνησις εφέτος 
ατούς έκλεκτούς τής πένας κι’ ίσως νά 
πήγε παρηγορημένος έστω και αν τοϋ  
έμελλε νά στολίση τά 'νεκρωμένα του  
στήθη.

< > Αλ. Παπαδιαμάντης έγεννήθη είς 
τήν Σκιάθο. Εχει γράψει πάμπολλα δι
ηγήματα δημοσιευμένα έδώ κι’ έκεϊ :
<-Τόν Αμερικανό», «τούς χαλααοχηρη- 
οες», «τής Κοκκώνας τό σπήτι». <τά 
συχαρίκια», «τόν άβασκασμός τοϋ Α 
γά», «Τά Χριστούγεννα τοϋ τεμπέλη».
«το σημαδιακό», «τή άταχτομαζώχτρα»
«ολόγυρα στή λίμνη» «της Χίρες τοΰ 
Ζ αχου»— τό όποιον δημοσιεύομεν σή
μερον— «τό νησί τής ούρανίτσας» «ή 
Φόνισζα» κ.λ.π. κ.λ.π. άπό τά όποια 
μερικά έδημοαιεύααμεν άλλοτε είς τήν 
«Νεότητα».

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Ν ^  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Τήν π ροτεχή  τρ ίτην έορτάζει ό π <ήρη; δρά- 

σεως και ζω η ς π α τήρ Κ ύρ,λλος Δελώψ γ ο ύ 
μενος του  μ ετοχ ιού  τή ς Α γ . Π αρασκευής, ό 
οποίος κ α τώ ρ^ ω σεν έντός ολίγου μέ πολλάς 
& νσιας κ α , ζήλον φλογερόν νά  μάς π α ρονσιά - 
σν  τ  τα π εινόν καί έρ ειπ ω μ ίνον έκκλησίδιον  
μ ετόχιον λαμπρόν καί ώ ραϊον στόλισμα π ρ α γ 
μ ατικ όν τή ς συνοικ ίας το υ  καί κ α τα ννκ τικ όν  
π ροσκύνημ α τώ ν  χρ ιστιανώ ν. Κ α ί είναι πράγ-

π Γ οα σ  ~υ Τ · Τηρίξΐω* 6 φ υ μ έ ν ο ς  τής Α γ .
ποΒ η ” ' " *  ς T<*S όπ οιας I

βάλλεται δια τ ή ,  ά νά π τυ ξιν  τοΰ  ιερού α ύ - 
του  χ ώ ρ ο ν .



Λ ο ξ έ ς  Μ α τ ι έ ς

σα

μο

II πληθώρα της ύλης τοΰ πανηγύρι- [ 
ού μα; φύλλου έγινε αιτία νά μήν τά 
ποΰμε τήν περασμένην πέμπτη ν. |

Και το σπουδαίο υερον' γιά νά μή 
ς ευχηθώ γιά τόν καινούργιο χρόνο.

-  Μά έννοια σας καί χωρίς τή δική 
υ τήν ευχή θά σάς είναιγουρλίδικος. j
— Η πρωτοχρονιά ήταν μαζί κα'ι αρχή 

τοϋ χειμώνα ποΰ ένέσκηψε μ’ολο του ιό με- | 
γαλειο κι’ άσπρισα ολόγυρα τά ποιητικά 
βουνά μας.

— Η παρασημοφορία τοΰ Αργυροπού · ' 
λου γιά τήν όποιαν έγραψε μερικές άλή- ! 
θείες ό ένας από τούς διευθυνιάς μου,προ- | 
εκάλεσε δημοσιογραφικό θόρυβο.

~  Κ ’ ένα περιοδικό κρεμασμένο στήν 
ουρα κάποιας έφημερίδος γαύγισαν λι- ί 
γάκι. i

— Ιναι τό γαυγισμα αυτό προήλθεν ά- ί 
πο υπερέντασιν τών νεύρων κάποιου άμα- 
θοΰς συνιακάσκου και ένός συγγενούς τοΰ I 
Αργυροπούλου.

—Τί νά γίνη; Σιγά σιγά και μάλισια μέ ' 
τέτοιο κρύο θά κατευναστούν τά νεΰρά j 
των.

— Τό πρωτοχρονιάτικο φύλλο τής Νεό- ■ 
τητος έκαμε πάταγον.

— Και έκυκλοφόρησε τόσο, ποΰ μάς ε- 
λειψαν φυλλάδια γιά μερικούς συνδρομη- 
τάς.

— Τύ εξώφυλλό του πρό πάντων ήτο 
μιάτρέλλα γιατί τώχε σχεδιάσει ό γελοιο
γράφος τοΰ Κοπάνου, ό μοναδικός μας 
ζωγράφος κ. Συράκος.

— Η ανταλλαγή τών λευκωμάτων λαμ
βάνει διαστάσεις κα'ι πρύ πάντων μεταξύ 
τών συνδρομητών τοΰ εξωτερικού.

— Οποιος δή τύ πανεΰμορφο αύτό ! 
λευκωματάκι αδύνατον νά μή μαγνη- I 
τισθή άπύ τύ περιεχόμενό V του κα'ι νά | 
μήν δηλώση ανταλλαγήν.

— Διασκέδασιν νόστιμον. ποΰ δέν μπο- | 
ρεί κανείς νά τήν φαντασθη σάν δέν τήν I 
δοκιμάση.

— Μέ τύν νέον ποιητικύν διαγωνισμύν j 
θάχουμε πάλιν νέα καρδιοχτύπια.

— Εως τώρα έχουν λάβει τρεις μέρος.
— ΙΙιστευω νά επιτυχή καλύτερα άπύ 

τύν πρώτον.
•— Η χολέρα παίρνει κα'ι δίνει. Τάκρού- 

σματα κάθε μέρα είναι τρομαχτικά. Ολοι 
αρχίσαμε πάλι νά συγκινοΰμεθα έκτύς εν
νοείται τοΰ κ. Δημάρχου !

—  Κοντά στά καλά μας σωματεία προ- 
σετέθη ένα άκόμη νέον!

— Τύ άσυλον τών αστέγων, τύ όποιον 
ΐδρύί)η μέ τήν πρωτοβουλίαν .τοΰ φίλο- j 
προόδου και σφριγηλού Μητροπολίτου 
μας.

— Και έτσι σέ λίγο δέν θά συγκιΛ’ού- 
μεθα μέ τήν κακομοιριά τ.ών ανέστιων κα'ι 
τών αλητών τής Προκυμαίας.

ΒΙΑΣΤΙΚΟΣ

Ενεαα πληθώρας ΰλης τά μελισσοκομι- 
κά καί ή λοιπή συνεργασία τών συνεργα
τών μας εις τδ προσεχές.

Δ Ϊ Ό  A O r ^ K W

Τύ περιοδικόν τοΰ γαμβρού τοΰ 
κ. Μ. Αργυροπούλου, δέν ήτο δυ- 
νατύν Λ’ά  μ ή συγκινηθΤ] άπό τήν ά 
διαφιλονείκητον αλήθειαν την οποί
αν διετύπωσα (ίσον άφορα τήν πα
ρασημοφορίαν τοϋ παρασημοφορη- 
θέντος ποιητοΰ κα'ι φυσικά έκ καθή
κοντος ανέλαβε τ Γ] ν ύπεράσπισίν του 
μέ μίαν άναδημοσίευσιν ένύς εκ τών 
αριστουργημάτων του (!!) -διά τό α 
νάλατο κα'ι αηδές επίγραμμα ούδέ λό 
γος να γίνεται— συνοδευομένην άπύ 
ολιγόστιχο ν σημείωσιν, ή άνάγνωσις 
τή; οποίας προκαλεί περιφρονητι
κόν μειδίαμα διότι ό παλαίμαχος 
και πεπειραμένος ( ! )  ποιητής καί 
δημοσιογράφο; προσπαθεί νά δείξη 
μέσα είς αύτήν όλην του τήν σοβα
ρότητα χωρίς νά το κοιτορθοονη !

Τέλος πάντων ιιέ όσα και άν έ
γραψαν τα δ όο όργανα τοϋ Αργυρο- 
πούλου, τύ ζήτημα είναι ότι αύτύς 
θά έξακολουθή νά θεωρήται ώς 
παρ’ άξίαν και διά τώ ν γνω στώ ν  
μέσων παρασημοφορηθεΐςάπό όλους 
σχεδόν τούς λογίους και τύν σοβα
ρόν μας τύπον, τοΰ οποίου ή σιγή είς 
αύτήν τήν περίστασιν είναι μία πολύ 
εύγλωττος ύπεράσπισις τής γνώμης 
μου.

_  -  -  -  Ε = α ρ χ.

ΛΑ-Ι-ΚΗ ΕΚΔΟΣ1Σ
Θέλοντες νά συντελέσωμεν όπως ή 

φιλολογία μας γίνη περισσότερον 
προσιτή είς τύν λαόν, άπεφασίσαμεν 
νά προβώμεν άπύ σήμερον είς τήν 
Λαϊκήν έ/.δασιν τής Νεότητος μέ 
τήν προσΟσκην τοϋ λιθογραφημένου 
εξωφύλλου.Δέν άμφιβάλλομεν ότι οί 
συμπολΐται μας θέλουν έπέλΟη διά 
τής συνδρομής αυτών επίκουροι είς 
τό επίμοχθόν μας εργον λαμβάνοντες 
ύπ’ δψιν τάς νέας θυσίας, είς ας ύπε- 
βλήθημενκα'ι είς την έλάττωσιν τής 
τιμής τοΰ φυλλαδίου, τό όποιον θά 
πωλείται άντϊ ένός μόνον μεταλλι
κού. Η  λαϊκή έκδοσις θά έκτυποΰ- 
ται επι εύθυνοτέρου χάρτου. Είς τους 
συνδρομητάς έν τούτοις θά έξακα- 
λουθώμεν νά άποστέλλωμεν την πο
λυτελή έκ5οσιν.

Έίς τύ ερχόμενον φυλλάδιον είς τύ 
έσωτερικύν μέρος τοΰ εξωφύλλου θά 
δημοσιευθή ΰλη τερπνή, επίκαιρος, 
καί ώφέλίμος διά τά γοΰστα όλων ΐ- 
να δικαιολογηθώ περισσότερον ό τί
τλος τόν όποιον έθέσαμεν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Η λίρες τοΰ Ζάχου, Α. Παπαδιαμάν- 

τι/.-Μαγεμμένά τραγούδια, Στέλιου Σηε- 
ράντσα.— Ενας σύγχρονος Μολιέρος (συνέ
χεια) Auguste Hamom μετάφρ. Κ.Φρι
λίγγου.—Σαντεκλέρ (συνέχεια) Edmond 
Rostand μετάφρ. Χρύση. — Τό τραγούδι 
τοΰ Τιτάνου καί της δύναμής του, Μ. Α - 
λεζανδροπούλου.—Η ταλαίπωρη, Ελισ- 
οαίου.— Οργή, Κω στή Παλαμά. -Τριαν
ταφυλλένια, Ερμονα.—Ριά τό σακάτη,Μ. 
Ροδα. Τό τζιανο τή; πεθαμένης, Μ. Δ. 
Σεΐζάνη.—Από τούς παρασημοφορηθέν- 
τας λογίους, II. Δημητρακόπουλος, Μ. Αρ- 
γυρόπουλος.- Λοξές ματιές. — Δύο λογά- 
κια κτλ.

ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
Χυρίαι Διαβάσατε.

— Μία νέα μόδα.
— Π ώς θά  χωρίζουν τ ’ αντρόγυνα.
Στό Παρίσι κάποια έφημερις προτείνει 

μιά πολύ νόστιμη ιδέα : Οταν χωρίζουν οι 
σύζυγοι νά αγγέλλουν τύ διαζΰγιον ιιέ 
«φερπάρ» στούς συγγενείς, καί στους φί
λους των.
Ισως τύ πράγμα στήν αρχή νάκινήση τόν 
γέλωτα. Καί μδλα ταϋτα δέν είναι τόσο 
αστείο δσο τύ φαντάζεται κανείς. Εν δσω 
αγγέλλονται οί γάμοι και οι θάνατοι ποιύς _ 
ο λόγος τάχα νά μήν αγγέλλονται καί τά 
διαζύγια ; Εκείνος ποΰ ανακτά τήν ελευθε
ρίαν του κατόπιν τοΰ ζυγού τοΰ εγγάμου 
βίου δέν υπάρχει λόγος νά μήν αναγγέλλει 
τύ γεγονύς στούς φίλους του, οί οποίοι 
ί)ά παρακολουθούν ίσως μέ πονηρύν βλέμ
μα τάς συζυγικάς του περιπετείας.

Εξαφνα θά λείψουν μερικοί διάλογοι δ
πως π. χ. οι κατωτέρω·

Τί γίνεται ή κυρία σύζυγός σας ;
Εκείνος δέν άπαντά καί ό φίλος νομίζει 

πώς ό δυστυχής έχασε τό τρυφερόν του ή- 
μισυ καί τόν συλλυπείται.

— Συγγνώμην. Δέν ήξευρα πώς ή δυ
στυχισμένη σου Μαρία άπέθανε...

Καί σάν μάθη τήν αλήθεια σπεύδει νά 
διορί)ώσΐ| χό σφάλμα του.

-  Ω ! χά συγχαρητήριά μου ! Εστειλες 
έπί ιέλοι'ς σ„ύ διάβολο τήν μέγαιρά σου !

Μέ χα < φερπάρ» δμως θά λείψουν αύ
τά καί ihi κυκλοφορούν κομψότατοι φά- 
κελλοι περι,έχοντες τά εξής'

«Εχω τήν τιμήν νά σάς αναγγείλω δτι 
σήμερον ή κυρία X. δέν είναι πλέον σύζυ
γός μου».

Συγχρόνως τά ϊδια πρόσωπα θά λαμβά
νουν καί τό φερπάρ τής κυρίας.

«Από τής σήμερον ανακτώ τήν ελευθε
ρίαν μου καί το όνομα τύ οποίον ειχον 
ώς δεσποινίς».

Θαυμάσιον πράγμαΓΈτσι αί διεζευγμέ- 
ναι κυρίαι δέν θά αργούν πλέον νά έλ
θουν είς δεύτερον γάμον ώς σύνέβαινε δι
ότι ένομίζοντο έγγαμοι. Θά ακούουν δύο 
τρυφερές λέξεις καί θά ταϊς κάμουν κάί 
πάλι κόρτε, τύ απαραίτητον πρόοίμιον 
τοΰ υμεναίου. Γιά τούς σπουδαίολς λοι
πόν αύτούς λόγους ή νέα αύτή μόδα επι
βάλλεται άγαπηταί μΟϋ κυρίαι" δέν πιστεύω 
νά'χετε καμμίαν άντίρρησιν καί σείς έδώ 
γιά νά ακολουθήσετε τή μόδα. Δέν είναι 
έτσι :


