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ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ.

Α.

Ησυχία στό δρόμο. Μεσάνυχτα περασμένα. Ξαστεριά.
’Έβρεξε από νωρίς δυνατά. Γυαλίζουνε ακόμα τά πε

ζούλια,
Τό γοργό περπάτημά μου συντροφέβει ρυθμικά τό λο

γισμό μου.
- Είχα ξεχό,σει ώρα πολλή τόν έαφτό μ ον πλάϊ σ’ ένα 

μουσκεμένο δέντρο, σιμά στόν Ίλισσό. -
Κοντά στό χτίριο τής ’Ακαδημίας, πού καί στοιχειωμέ- 

νο δέν τό φαντάστηκε κανένας, μιά φωνή αγορίστικη γυ
ρίζει παθητικά ένα μόρτι-κο τραγουδάκι.

Άπό τότες δέ φέβγει άπό τό νού μου ό σκοπός τού τρα
γουδιού εκείνου. Θαρρώ πως τό τραγούδησα καί γω σάν 
εΐμουν παιδάκι.

Καί γερνάιο τιόρα, σιγά σιγά. Μοιάζω μέ κάτι δέντρα 
πού τά κατσιάζει, τό χνώτο τή; σκονισμένης δημοσιάς.

Β.

Μίλησα μέ τά μάρμαρα,
Μεγάλος πού εΐτανε ό σκαλιστής σα: ! *

-  Ή  Φυλή τόν έβγαλε μεγάλο ! ■
"Ηθελα νά εισουν κοντά μου τήν ώρα εκείνη.
Θά σού έδειχνα κάτι δέντρα ζουγραφισμ.ένα στόν ουρα

νό, σ’ ένα φόντο σάν παλιό ασήμι.
Θά σού έλεγα'—  ΙΙάμε πέρα, έκεΤ πού το δύσε μα γι- 

γαντέβει τούς θνητούς;.
Καί θά πηγαίναμε νά καθήσουμε κοντά-κοντά.

Λέ. θά σού έλεγα πώς είχα. μιλήσει, μέ τά μάρμαρα.
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΖΙΑΣ

S P E R A N Z A  C A L O

Σ κ ιέ ς , και σε προσμένουμε’ γεμάτη φώ; προβαίνει.:
Μ ε  τό κορμί τ ’  αρχαϊκό τού  γερνει ρυθμικά .
Κ αί τό χλωμό τό πρόοωπο Θ ε ά ; μαρμαρωμένης.

Μ ι ς  στη οιγή, αρχίνησες να οιγοτραγουδας 
— "Ολα τ ’  αηδόνια έ.φώλιαοαν απόψε στή φωνή ο ον — 

” {1 ! γήτεμα !  τήν πρώτη μας ’ Αγάπη κελαϊδ/ϊα !

Κ α ί  κελαϊδάς χαρούμενα, καί κελαϊδάς θλιμμένα,
Λα οί γλύκες κι ολόδροσε; χάρες πού μάς μεθούσαν,

Νιί. καί τά χρναονείραια που έγειραν πεθαμένα. ,

Τώρα οι καρδιές ραγίζοννται κι ανοίγουν να δεχτούνε 
Τα μυστ>κα τά βάσανα καί τούς κρυφούς τούς πόθους 
Πο ύ άπό καιρό προαμένανε τήν ώρα γιά νά μπ ο ύ νε.,.,

Μ ά  δέ οοΰ φτάνει οέιε κι αυτό ψάχνεις, ζητάς νά σμίλης 
Κ ά τι περαόιερο βαθύ κι α π ’ τήν καρδιάν ακόμα,
Τή μυστικοπαθή ψυχή σιά χέρια σου νά σφίξης !

" Ο ,τ ι  σκληρό κι αλύγιστο,τά βάθη μ α ; κρατάτε 
Λυγιζειαι μπρος σιό άφταστο μυστήριο ιής φωνής αον.
Τα χείλη μας μιά προσευχή γιά σένα μελετάνε έ

K t  απάνω απ ’ ίίλα, αδύνατο νά μ ή τ/>ν έχης νοιώαπ 
Κάποια ψυχή πού έ.τάραςεν απόψε τά φτερά,
Κ αί λαχταρώντας έρχεται στά πόδια αον νά ιν ώ ο η ,...

Μ Υ Γ Τ 1Ω Τ ΙΣ Λ

ΣΤΟ Δ Ρ Ι Σ Κ Ο

£γο 0)(a6íjn
Μί; μιαν ολύμπια πι-ρημάνι-ια 
Πάνω απ’ τον Λρίσζον τό βοννό 
'Ένας άΐ|τός πλί-'zt't στπμάνια 
Όλημρρίς στόν ουρανό.

Καί πάνιυ στό βουνό η υτρώνπ 
Μιά (Δάφνη νιά ζαί λιγνόή.
Που άγύρωχη ζορη ή σι μαόνι-Ί 
Καί τ ’ ούρανοΰ τό φο>ς ίίορπ.

Μά όντας ή πλάση αργά ίΐά βάλι-ι.
Τί|ν άστροζέντητη στολή.
Ή  Δάφνη σζνβνι τό ζνφάλι
Καί του βουνού τή γίς φιλπ.

Κ. Κ ΑΓΘ ΛΙΘ Σ

Α Θ Η Ν Ι Ω Τ Ι Κ Ε Σ  Γ Ρ Α Φ Ε Σ
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Μ ΑΚΕΔΟΝΙΚΑ Γ Ρ ΑΜΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

"Οταν προ ενάμισυ μήνα, έγραψα κείνο το άρ
θρο στο<<2\Γονμα», για το αγροτικό ζήτημα της Μα
κεδονία:, αν ήξερα πως Βάκανε τόσην έντύπωση καί 
πώς 6α τόπα:ρνε καί καθημερνή έφημερίδα, ή « Α 
κρόπολη», νατό  δημοσιέψη, θάγραφα για κάτι άλ
λο πιο σπουδαίο, πιο βιαστικό, πιο αναγκαίο «απο
λύτως επείγον», όπως γράφουν στις επιστολές, για 
νά κεντήσουν το διαφέρο τού ταχυδρόμου.

Το ζήτημα αύτο το «άπολύτιος έπείγον» είναι 
τό Π ροαφνγικό. Μά υπάρχει, θά μου πήτε, ζήτη
μα τέτοιο ; ΙΙολλοί θά ξέχασαν καί τή λέξη, άπ’τήν 
άτιμη έποχή, πού γίνανε τόσα όργια εις ¡ϋάρος των 
προσφύγων της Ά γχίαλος, Εύξεινούπολης κ λπ .Ό - 
μως, υπάρχει καί τώρα ζήτημα για τούς πρόσφυγες 
τής Μακεδονίας

Ά ν  πιστέψουμε στα όσα Ρέπουλης υπουργός εί
πε, ή εγκατάσταση κ ’ έγινε καί πέτυχε. Εβδομήν
τα χιλιάδες Μακεδόνες έγκαταστάθηκαν.

Πρώτα νά δούμε άν έγινε καμμιά εγκατάσταση 
καί πώς έγινε· δεύτερα νά δούμε τί θά πή εγκατά
σταση κ ’ ύστερα νά ξετάσουμε τί αποτελέσματα έ
χει ή Βάχε: τό γενούμενο ή τό μη γενούμενο.

Μέ λίγα λόγια* εγκατάσταση θά πή νά μπουν οί 
προσφυγοι σέ σπίτια, νάχουν φαί καί νάχουν καί 
λίγα χρήματα νά συντηρηθούν όσο νά κερδίσουν από 
τή δουλειά τους, τήν όποία πάλι 0ά τούς τηνέ ¡όρη, 
Οά τηνε προμηθεψη, όποιος άνάλαρε τήν εγκατά
σταση, δηλ. ή Κυβέρνηση. ’Ακόμα εγκατάσταση 
θά πή, νά τούς δοθούν χωράφια και ζώα καί τέλος 
νάρχίσουν μία ζωή άνθρώπινη.

Τώρα* τί έγινε ; "Ενας μικρός, ελάχιστος αριθ
μό: προσφύγων εγκαταστάθηκε στην Κατερίνη μέσα 
στά σπίτια των Βοσνίων* τούς δόθηκαν καί μερικά 
ζώα, άλλα χρήματα όχι, ούτε τά μέσα  νά εργα
στούν καί κιντυνεύουν νά πεθάνουν άπ ’τήν πείνα, ή, 
πό χειρότερο γ ι’ αυτούς, νά ψοφήσουν τά ζώα τους 
γιατί δεν έχουν παράδες.

Οί άλλοι προσφυγοι, ο; σπαρμένοι στον Κάμπο 
των Σερρών ιδίως, υποφέρουν μαρτύρια* καί είναι 
αύτοι οί ευγενικοί Μελενικιώτες, πού κράτησαν ά
σπιλη τήν Εθνική Ίοέα μέσα στις φουρτούνες του 
Βουργαρισμού καί τις επιδρομές τού ΙΙανίτσα καί 
Σαντάσκυ* οί Μελενικιώτες πού άφισαν τό καλό τους 
Μελενικο καί τά καρποφόρα αμπέλια καί χύσανε 
το άλικο κρασί τους τό πολύφημο, όπως χύσανε καί 
τό αίμα τους, για νά φύγουν άπ’ τον ξένο ζυγό καί 
νάρθουν κάτω άπ’ το Ε λληνικό στέμμα καί τήν

Ινη3έρνηση Βενιζέλου. Είναι οί Στρωμνιτσιώτες, οί 
Ξανθιώτες, Πετριτσιώτες, πάρα πολλοί Βράκες, πού 
μένουν άστεγοι, πειναλέοι, γυμνοί, τουρτουρίζοντας 
στά κρύα τού Ντεμίρ-'Γσσάρ καί τής Δράμας καί 
τού Κιλκίς.

Κι άκόμα δέ στέγνωσε ή μελάνη πού γράφηκαν 
τά φλογερά άρθρα γιά τήν έγκατάστσση των Ά γ -  
χιαλιτώνε, Στενηματηχώνε κι άλλων σε ημέρες φαυ- 
λοκρατίας.

Καί διαβάζουμε καθημερνά πώς ή Ελλάδα δι
πλασιάστηκε καί μπαίνει στο χρυσόν αιώνα. "Ολα 
όμως τά Κράτη καί οί ΙΙολιτεΙες πού είδανε τέτοιον 
αιώνα, είδανε πρώτα οικονομική δύναμη καί πλου- 
τοπαοαγωγή, πού είναι οί στυλοβάτες κάθε μεγα
λείου καί δόξας. Οί διάφοροι τμηματάρχες μέ συ- 
νέντευξες —είδος έπιφυλλίδες — καί άλλοι ειδικοί «ώς 
κύμβαλα άλαλάζοντα ροούν» γιά παραγωγή τής 
χώρας, πλούτο, γεωργία, χτηνοτροφία καί όλο γιά 
πλούτο. Μολονότι μιλάνε γλώσσα μέ νούμερα, δε λέ
νε τό σωστό* γιατί γιά τον πλούτο χρειάζεται ερ 
γασ ία  καί γιά τήν εργασία χέρ ια , χέρ ια , χ έρ ια  / 
Καί τά χέρια τάχουν άνθρωποι, οί δε άνθρωποώπού 
είναι ; Ποιος τούς ¡βλέπει ; Ρωτάω* (όχι τό θεοτόκη 
άλλα τό Βενιζέλο).

ΤΙ αναλογία τού πληθυσμού είναι τόσον άπελπι- 

: στική !
Πρέπει ο πληθυσμός νά πυκνώση. ΙΙώς ; 1 Ιδιάς 

έρχεται, όταν ρλέπει τά χάλια τών προσφύγιον πού 
τραβούν έξη μήνες τώρα τά πάνδεινα ; Πού ζούνε 
μιά ζωή χτηνώδικη όλο φρίκη καί άπογοήτεψη ; 
Ό τμηματάρχης τής Εργασίας στή Γεν. Διοίκηση 
Σαλονίκης,Λιβέριος τούνομα, «φθέγγεται» ότι 6 0 χ ι
λιάδες πρόσφυγες εγκατασταθήκανε σέ σπίτια, παίρ

νουνε ταχτικά ψωμί, ρύζι, ρούχα καί χρήματα,τούς 
δοθήκανε μάλιστα καί χωράφια καί ζώα καί καί 
καί... 'Η αλήθεια όμως είναι ακριβώς τό ενάντιο. 
Το είδα μέ τά μάτια μου καί ράϊσε ή καρδιά μου 
στο Σιδερόκαστρο,

Καί γίνανε μόνο κάτι μεταφορές, με αποτέλε
σμα νά φάνε όλες τις οικονομίες τους οι πρόσφυγες 
καί τέλος νά τοποθετηθούνε όπως-όπως, μακρυά από 
τή Σαλονίκη γιά τά μάτια !....

Πολλοί πρόσφυγες δε ζητάνε τίποτα άπ ’τό Κου- 
ρέρνο* οί Δοξατινοί π .χ ., μόνο νά βρεθή μιά Μπάν
κα νά τούς κάνη σπίτια καί νά τά ξεπλερώσουν 
γλήγορα μέ δ,τι χρεωλύσιο ζητήσει. Δέ ραρυέστε ! 
Οί Νιγριτινοί τά ίδια. Οί Μελενικιώτες γύρισαν ου
λές τις πόρτες, χτύπησαν καί δημοσιογραφικά πα

ράθυρα, έκαναν έπιτροπές, Τίποτα άκόμα. Πότε θά 
γίνη κάτι ; Σάν απελπιστούν καί πουλήσουν τά κο- 
νίσματά τους—τά μόνα πού τούςέμειναν—καί τραβή-



ξουν στήν Ά  μερικά ; Καί το αποτέλεσμα ; "Η θά 
πάρουν, όπως είπαμε, τά μάτια τους νά φύγουν ή 
Βά γυρίσουν στα βουργαροκρατημίνα ή τουρκοκρα
τημένα χωριά τους η πολλοί άπ’ αυτούς Βά χυθούν 
στίς πολιτείες, άφίνοντας τή γίς. Καί τδ κακό ώς 
εδώ δέν είναι πολύ σπουδαίο' λίγες χιλιάδες παρα
πάνω ή παρακάτω δέ σημαίνει στδ Κράτος· σημαί
νει δμως στο έθνος καί τδ Ρωμαίϊκο πάντα στη δύ* 
ναμη την εθνική στηρίχτηκε. Ή  έθνική ζημιά ή 
ανυπολόγιστη, είναι πώς οί Θράκες καί άλλοι υπό
δουλοι πού είταν καί είναι έτοιμοι νά τρέςουν στη 
Μεγάλη Πατρίδα, καί θά γινότανε έτσι μιά αυτόμα
τη πύκνωση πληθυσμού, βλέποντας τί γίνεται μέ 
τούς πρόσφυγες τούτους, έρχουνται ; Βέβαια 2χι. 
Καί μού τόπε καθαρά καί σταράτα ένας Γκιουμουλ- 
τζινιώτης—-όμηρος μάλιστα—στίς Σέρρες: «άφίνω α
δερφέ μου καί χτήματα καί περιουσία γιά νάρθω· 
μά νά ψοφήσω τής πείνας καί γώ καί τά παιδιά μου 
έτσι |δπως δηλ. οί πρόσφυγες] δέν τδ κάνω· άλλο 
γιά μιά ώρα ανάγκης τί μπορεί νά γ ίνη ». Στής υ 
πέρτατης ανάγκης τή στιγμή θυσιάζει τά πάντα δ 
Ρωμιός, μά όταν σκέφτεται ψυχρά δέν κάνει τόλμες 
τέτοιες, άσκοπες.

Με τήν άστοχη ένέργειά της, ή Κυβέρνηση ά- | 
φισε νά τής φύγη ε'να άκοπο καί άνέξοδο μέσο νά 
πυκνώση τδν πληθυσμό· τώρα νά δούμε τί θά κάνη. 
Είναι ολεθριώτατο τδ πού γένηκε, μά όχι κι αγιά
τρευτο1 «κάλλιο αργά παρά π ο τέ» .1 Ρούσσικη καμ
πάνα έπί τέλους πρέπει νάχη κανείς γιά νά σημάνη 
τδν κίντυνο; Δέν πάει βαθύτερα, μακρύτερα ή ματιά;

Μυστήριο !
Ούτε μυαλδ θά πουλήση κανείς, ούτε γιά σοφδς 

θέλει νά περάση φανερώνοντας απ’ τήν πραγματική 
όψη του τδ ζήτημα αυτό· πρέπει νά πονή καί 
γιά τούς ανθρώπους αυτούς καί γιά τδν τόπον αυ
τόν, γιά τδν όποιο χύσαμε ποτάμια αίμα καί ωκεα
νούς τδν ΐδρω..,.

Σαλονίκη. Γεννάοης 1914 Κώστας Νταϊφάς

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΜΟΥΣΙΚΗ-
3)ίνΰΐαηίδον, &νοζαδιάόον και ¿Μάκρη 

13 -15 Στοά Άροακείον 13-15 Ά&ήναι

Τελενταΐαι ’ Εχδόαεις

Τά «Παναθήναια του 1918», 19 τραγουδάκια Δρ. 8,4ο
Κ. Ροδίου, 1'> Σχολικά άσματα *1ς 2 τεύχη,τά τβδχος » 1,50 
I. Σακελλαρίδου. Πήραμε τά Γιάννενα. Δάφνες μυρτιές

στή δρόμο σου » Ο.θμ
» » Μυριανθισμένη Χίος. Τά φλάμπουρο » 0.60

'Ολόκληρη ή συλλογή τής κλασικής μουσικής, μί μεγά
λες ίκπτώσεις διά τους μαθητάς των Ωδείων.

Μανδολΐνα, κιθάρες, βιολιά κλπ. δργανα μί τά Ιξαρτήμα· 
τά των. *

ΥΣΤΕΡΙΣ ΑΠΟ ΑΤΟ ΝΙΚΗΦΟ
ΡΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΤΣ £ £ » £ *

Καλογραμμένο καί καλομελετημένο μ1 όλη 
τή δυνατή παρατηρητικότητα, δπως σ’ όλα, τδ 
τελευταίο άρθρο τού Λυοού Ιίοδαβρού «Γύρω στήν 
κατάσταση »πού δημοσιεύτηκε στδ προπερασμένο φύλ
λο τού «Νουμά» (άρ. 51 (>). Τά λέει όλα χτυπητά 
καί κάθε του λέξη γιά τή γενική κατάσταση τού 
Ελληνισμού ξεσκίζει τήν καρδιά τού λεύτερου Έ λ
ληνα, μά περισσότερο τήν καρδιά τού σκλάβου Ρω
μιού πού έλπιζε, υστερις άπδ τόσες νίκες καί τρό: 
παια, νά δή μιά μέρα χρυσή, μιά μέρα χαράς κα; 
αγαλλίασης. Μά καθώς δείχνουνε τά πράματα βγαί
νει ο σκλάβος γελασμένος καί ο "Ελληνας υπήκοος 
πού ζεί στήν Τουρκιά, υστερις από δυο νικηφόρους 
πολέμους, χερότερος κι άπδ ένα υπήκοο τού Βελ
γίου ή τής Ό λλαντίας, νά μήν πω τής Κίνας. Ά -  
φίνω κατά μέρος τά μεγάλα ζητήματα πού ανησυ
χούνε ¿λόκληρη τή Ρωμιοσύνη καί τήν κρατούνε 
μέσ’ σέ αγωνία, τδ ’ Ηπειρώτικο καί τδ Νησιωτικό. 
Ά φίνω  κατά μέρος τήν κακομοιριά στή διοίκηση καί 

{ στήν έσωτερική κατάσταση τής Νέας καί Παλιάς 
Ελλάδας. Ά φίνω  τή μετανάστεψη στήν Αμερική 
καί τήν οικονομική καλλιτέρεψη τού λαού. Ά φ ίνω  
τήν άφομοίωση καί 'τή μεταρρύθμιση τού φορολογι
κού συστήματος στή Νέα καί στήν Παλιά Ελλάδα. 
Ά φίνω  τήν προσάρτηση τού τάδε ή τού τάδε μέ
ρους τής Νέας μας Ελλάδας.. Ά φ ίνω , άφίνω τόσα 
καί τόσα άλλα πού τά λέει τόσο καλά ό ΙΙοοαβρδς 
κ ’ Ιρχουμαι έδώ στήν Τουρκιά, έοώστήν Πόλη, μέ-. 
σα στή Θράκη, πέρα στή Σμύρνη, καί σ’ όλη τήν 
Α νατολή. Νά σάς πώ τί τραβούμε ; Περισσότερα 
άπδ κείνα πού τραβούσαμε, ύστερα άπδ τδ 117, πε
ρισσότερα άπδ κείνα πού τραβούσαμε στήν απολυ
ταρχία άπδ τδ Χαμίτη καί στδ Σύνταγμα άπδ τούς 
Νεότουρκους. Τδ τί τραβούμε τώρα, υστερις άπδ δυο 
νικηφόρους πολέμους, τόσες νίκες καί τρόπαια, ει
ρήνες καί συθήκες, συδιάσκεψες καί διαβούλια, γερ
μανικές συγγένειες καί συμπάθειες Γαλλικές, Α γ 
γλικές κουτοπονηριές καί Ρούσσικα άγριοχαιδέμα* 
τα, φιλίες καί συμβάσεις, συμμαχίες καί άγαθές 
σκέσες, ταχυδρομικές ένωσες καί ψυχρολουσίες ’Τ- 
ταλοαυστριακές, υστερις άπδ δλα τούτα, νά σάς πώ 
τί τραβούμε; Ακούστε. "Αγριο μπούκοτάζι σ’ 8λη 
τήν Τουρκιά άπδ τήν Πόλη ώς τήν Σμύρνη κι ώς 
τδ μικρότερο χωριό τής Ανατολής καί τής Θρά
κης. Μποϋκοτάζι μελετημένο καί Ιφαρμοσμένο μέ 
τδ νΐ καί μέ τδ σΐμα. Μποϋκοτάζι θετικό κι άρνη- 
νητικό, άν μπορεί νά τδ πή κανείς. Μποϋκοτάζι 
όργανωμένο άπδ τδ Κομιτάτο καί ύποστηριζόμενο
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έμμεσα άπδ τήν επίσημη Κυβέρνηση μέ τή σιωπή 
καί τήν άδιαφορία στις διαμαρτυρίες (τις σαχλές μέ 
τά τακρίρια % επιτροπές) του Πατριαρχείου καί τήν 
κρυφή υποστήριξη τής άστυνομίας καί χωροφυλα
κής, νομαρχών καί διοικητών. Θέλετε τώρα να μά
θετε πώς γίνεται τδ Μποϋκοτάζι θετικά κι άρνη- 
τικά; ’'Αρχισε μετά.... τήν ειρήνη !!! Στήν αρχή ή 
«Ταζβήρη-Έφκιάρ»τής Πόλης άφοΰ έβρισε πατόκορ- 
φα τδ Πατριαρχείο καί τούς Ρωμιούς, χωρίς νά τήν 
κάμουν τίποτα, άρχισε νά προτρέπη τούς Τούρκους 
νά συνεννοηθούν καί νά κηρύξουν τδ μποϋκοτάζι 
δχι μονάχα ατούς Γκιουναλήόες ("Ελληνες) μά καί 
στούς Γιούναν-φικιρλήόες (δηλ. Έλληνοϊδεάτες)Ρω- 
μιούς. 'Ως φαίνεται αύτδ εΐτανε τδ σύνθημα. Μετά 
δυο τρεις μέρες μοιράζεται δωρεά, μπρδς στά μάτια 
τής άστυνομίας, ένα βιβλιαράκι, δπου άφοΰ εξιστο
ρούσε τήν καταστροφή τής Τουρκίας καί τδ χαμδ 
τής Μακεδονίας και ’Ήπειρος, Θράκης καί Κρήτης 
(για τά νησιά δέν έλεγε τίποτας, τά νομίζουν δικά 
τους), αφού εκλαιε γιά τή Θεσσαλονίκη καί τά 
Γιάννινα καί τούς ύπόσκουνταν πώς θά τά πάρουν 
πίσω μια μέρα, αφού έβαζε μερικά παραδείγματα 
τής ζωής πού ζούνε οί Τούρκοι τής Ν. Ελλάδας 
καί πρδ πάντων οί πριν άρχοντοπλούσιοι μπέηδες, 1 
πού καταντήσανε λούστροι καί χαμάληδες, αίτια ό
λων τούτων εύρισκε τδν Άβέρωφ Ιό Χινζήρ Ά 
βέρωφ, ήγουν έκείνος δ σκύλος Άβέρωφ), δχι τδ 
θωρακωτό, μά τδ μακαρίτη τδν Άβέρωφ. Αύτδς 
λέει πού μάς έκαψε τήν καρδιά εΐτανε Ρωμιδς πού 
πλούτισε άπδ Τούρκους ! ! ! καί κατόπι έδωσε τά 
πλούτη του στήν Ψωροελλάδα (άλτσάκ Γιούναν), 
κ ’ έκαμε τδ θωρακωτδ πού έγινε αίτια νά χάσουμε 
στον πόλεμο καί νά ποδοπατηθούμε άπδ τούς χτες 
σκουπίδια μας 'Έλληνες. Λοιπόν, λέει τδ βιβλιαράκι, 
καλοί μου πατριώτες μπέηδες, χρυσές μου χανού
μισσες, άπδ Ρωμιδ (πολύ περισσότερο άπδ Έ λληνα  
υπήκοο) μή ψουνίσετε ούτε 5 παραδώ πράμμα,γιατί 
δ,τι κερδίζουνε τά στέλνουνε στήν Ελλάδα Τους, 
γιατί κάθε δεκάρα σας γίνεται τουφέκι καί βόλι, 
κανόνι καί σφαίρα καί καίει τά στήθια τών παιδιώ 
σας. Μή, γιά τδνομο τού Θεού καί τού Προφήτη,μή 
πηγαίνετε σ’ Έ λληνικδ μαγαζί (θετικδ μποϋκοτά
ζι), μά ούτε σείς νά καταδέχεστε νά πουλάτε τίπο
τα στούς τιποτένιους ρωμιούς, γιατί δ παράς τους 
θά μολύνει τάγια χέρια Π! (άρνητικδ μποϋκοτάζι). 
Στδ τέλος τδ βιβλιαράκι έχει κ ’ έναν κατάλογο μα
γαζιών τούρκικων με τδ δρόμο τους καί τδν αριθμό 
τους. Καί τελειώνοντας λέει, «ώ Ίσλάμιδες, ώ τέ 
κνα άληθινά του Προφήτη νά, άπδ που νά ψουνί- 
ζετε». Στή Σμύρνη τάΐδια.Στήν Προύσα ή φημερί- 
δα τής Νομαρχίας (νομάρχης είναι δ άδερφδς τού

Μ. Βεζύρη) άφοϋ κι αυτή έξορκίζει τούς Τούρκους 
νά μήν άγοράζουν τίποτα άπδ τούς Ρωμιούς,λέει «ώ 
Τούρκοι, ό άγώνα’ς μάς πρέπει νά γίνη φυλετικός. 
Πρέπει νά κάνουμε ο,τι έκαναν οι Βούργαροι κ ’ έ 
γιναν άθρωποι. Δηλ. δ,τι βάζει δ νοΰςσας».

Μή νομίζετε, σείς έκεί κάτω, Κυβέρνηση καί 
λαός, πώς τδ μποϋκοτάζι φτάνει ως έδώ. “Οχι.Σκυ- 
λιάσανε κυριολεχτικά καί πρδ πάντων τώρα πού 
άγοράσανε τδ καινούργιο θωρηκτό. Χοτζάδες καί 
Κυβέρνηση τρέχουνε άπδ μαγαζί σέ μαγαζί καί δ
που βρούνε είτε εικόνες Ε λληνικές, είτε ζουγρα- 
φιές τού Βουργάρικου πολέμου, είτε κούπες καί π ιά
τα, πανιά ή άλλα με τά Ε λληνικά χρώματα, τά 
σπάνουνε, τά σκίζουνε, τά καίνε καί άμα διαμαρ- 
τυρηθής, ώς προδότη σέ σέρνουνε στδ στρατοδικείο, 
δπου σέ πεθαίνουνε άπδ τδ ξύλο.Μπαίνουνε Τούρκοι 
σέ καφενεία ή σέ καπηλειά Ε λληνικά  καί άφοϋ 
πιούνε καί χορτάσουνε, μέ τδ περίστροφο στδ χέρι, 
βρίζουνε τούς Ρωμιούς καί τήν Ελλάδα. . Φωνάζει 
δ νοικοκύρης τήν άστυνομία,τούς παίρνει καί άπδ τήν 
πισω πόρτα τούς άφίνει νά φύγουν. Δέν επιτρέπεται 
σέ Τούρκο νάχει Ρωμιδ σύντροφο· εύτύς άναγκά- 
ζουνε τδν Τούρκο νά χωρίση, δπως έγινε σ’ένα μα
χαλά τής Πόλης, δπου άναγκάσανε ένα Τούρκο 
μπακάλη νά χωριστή άπδ (τδ σύντροφό του, γιατί 
εΐτανε Ρωμιός, μέ τή φοβέρα, πώς θά γκρεμίσουν 
τδ μαγαζί του, όντας χτήμα κυβερνητικό.

Ά λλου, στδ Σουλτάν-Μεμέτ ;ένας κεντρικός μα
χαλάς τής Πόλης) άνάγκασαν ένα νοικοκύρη Τούρ
κο Χότζα νά βγάλει άπδ τδ μαγαζί του έ’να νοικά
ρη του, πού τδν είχε 45 χρόνια, γιατί εΐτανε Ρω- 
μιός.Καΐ πειδή αύτδς κοντοστέκουνταν, οί ίδιοι Τούρ
κοι μέ τήν άρχή τους πετάξανε τδν άθρωπο στδ 
δρόμο, λέγοντάς τονε νά πάη νά ζήση στήν Έ λλά- 

δα .Ά ν οί γυναίκες μας πηγαίνουνε κάποτες σέ κα
νένα μαγαζί τούρκικο τις διώχνουνε. Ά μ α  ένας 
Τούρκος δή άλλονε νά ψουνίζη άπδ Ρωμιδ τδν εμ
ποδίζει. Ούτε στδν καιρό τού Χαμήτ, ούτε πριν τδν 
πόλεμο, ύποφέραμε έδώ στήν Πόλη τόσα.Πολύ πιδ 
περισσότερα γίνουνται στις έπαρχίες, Θράκη καί 
Σμύρνη καί σ’ δλη τήν Ανατολή. Κάθε μέρα στδ 
Πατριαρχείο, άπδ τούς Μητροπολίτες έρχουνται 
γράμματα καί διαβάζουνται στή Σύνοδο, γιά φυλα- 
κίσματα καί δαρμούς, γιά ξύλο καί άρπαγές, σκο
τωμούς καί τόσα άλλα.Οί φυλακές τού Κ ιλήτΜ πάχρ 

(φρούριο στά Δαρδανέλλια) καί τής Σμύρνης είναι 
γεμάτες, γιά πολιτικούς λόγους, άπδ Ρωμιούς. Μολη 
τήν άμνηστεία στή συθήκη τής Α θήνας καθώς καί 

στής Πόλης τήν Τουρκοβουργάρικη, ούτε Ινανε δέ 
βγάλανε, παρά δπου βρούνε πλούσιο ή γραμματι
σμένο, στρατοδικείο καί φυλακή. Στή Θράκη βγά-
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πρεσβευτής ιόν- έπισκέφτηκε ή που πήγε. Α πόφα
ση καμμιά, έργα τίποτα. Ά φίνω  τή σαπίλα στην ε
σωτερική διοίκηση του Πατριαρχείου καί τής ’Αρ
χιεπισκοπής τής Πόλης. Τά μόνα έργα είναι να 
γραφή στον κατάλογο των έκλεςίμων δεσποτάδων ό 
τάδε καί ό τάδε άθριυπος του φίλου του δεσπότη, νά 
παίρνουν μια πόλη κα ινά  τή δίνουν σέ καμμιά Μη
τρόπολη φιλική [βλέπε Τραπεζούντας| καί νά βγά
λουν εγκυκλίου:, το πώς πρέπει νά ξομολογιοϋνται 
καί νά κοινωνοΰν οι Χριστιανοί.· Γιά ταλλα τά έθνι- 
κά ζητήματα, άς είναι καλά το Τούρκικο γραφείο 
του Πατριαρχείου τδ ικανό νά γράφη τακρίρια κι ο 
"Αγιος ΙΙρούσης νά τά κουβαλή στην Ύ . Πύλη. 'Ο 
εδώ αντιπρόσωπος τής Έ λλην. Κυβέρνησης κ. Λε- 
βίδης άφου σηκιυσε τίς σημαίες στήν Πρεσβεία καί 
στο Προξενείο, δέχτηκε συγχαρητήρια καί έπισκέ- 
ψες δικών μας καί ξένων, άντεπισκςφτηκε δλους, 
καί ήσυχάζει. Καθώς φαίνεται δεν έχει έντολή νά έ- 
πεμβαίντ) ε ις ά λ ΐό τρ ια  κ ’Ιφαρμόζει το ού φροντίς... 
Λεβίδη. "Ισως νά περιμένη τον κ. Πανά τόν άκρι- 
βοθώρητο πρέσβη μας. ’Ίσως άμα έρθη κείνος, ύ- 
στερις από κάνα δυο βδομάδες καί παρουσιαστή στο 
Σουλτάνο, άναλάβει έπισήμως ύπερεσία, κάμει τις 
τυπικές καί ’υποχρεωτικές έπισκεψες καί άντεπισκέ- 
ψες, δει, μελετήσει καλώς κ ’ έπισταμένως την έοώ 
κατάσταση, πληροφορήσει τήν Κυβέρνησή του,ίσως 
τότες, άφ οϋ  λάβ'ρ έντολήν  νά διαμαρτυρηθή ευσε- 
βάστως γιά νάκούση τό «Έ χετε λάθος, κακώς σάς 
¿πληροφόρησαν, τσάνουμ, άκρα ήσυχία καί όμόνοια 
βασιλεύει απανταχού τοΰ κράτους, δπου ζοΰν Ρω
μιοί καί Έ λληνες μαζί μέ Τούρκους. Έννοια σας 
μή σάς μέλη, γιαβάς,γιαβάς ολα θά σιάξουνε». Καί 
σ’ αυτό τό αναμεταξύ οϊ Τούρκοι όργανωμένοι από 
το Κομιτάτο, καταστρέφουν καί αφανίζουν-τούς Ρω
μιούς καί Έ λλη  νες υπηκόους οικονομικά, υλικά καί 
τό χερότερο ΗΘΙΚΑ.

Γιατί κάθε Ρωμιός, κάθε Έ λληνας υπήκοος πού 
ζή στήν Τουρκιά θά πή: ’Ύστερις από τόσο αίμα 
καί χρήμα, ύστερις από τόσες θυσίες, ύστερις άπό 
τόσα τρόπαια, ύστερις άπό τόση περιποίηση στους 
Τούρκους αιχμάλωτους, αξιωματικούς καί στρατιώ- 
τες, ύοτερις άπό τόση υπερβολική χριστιανική καλο
σύνη στούς αγάδες τής Νέας Ελλάδας, ύστερις άπό 
τόσες συμμαχίες κ 1 έπιμαχίες, ύστερις άπό τόσες 
συθήκες, ύστερις άπό τόση υποστήριξη άπό Μ.Αυ- 
νάμες, ύστερις άπό τόσο μεγάλωμα τής Ελλάδας 
μας, υσ.ερι^, ύστερις, ύστερις.... και να υποφέρου
με τόσα ; ’Ά ς οψουνται οί αίτιοι. ’

Πόλΐ) 30 (XII) 1013 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΡΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 5 Ε  ΠΡΟΖΑ ΑΠΛΗ

I

ΚΑΠΟΙΟΙ Ρ2ΤΑ Ν €—

. .  Κ  εΐιαν το μναλό ιονς οά νιρδ πηχτό

κ ι' άοάλεντο! Κοράλλια; Νούφ αρα; μηδε βατράχια

(Ν. Λ.)

*Έ γώ. II Κοινωνία.
Αίνο) εξετάσεις, κάνε Δικαστήριο.
— - Λοιπόν ; γιά το Τάδε τί έχεις νά μάς πής ;
(Αέ μιλάω. Αέν έχω τίποτα νά είπώ. Αέν τύ ξέ

ρω. Πρώτη βολά τ’ ακούω ! Άνάκουστο απ’ τ’ 
αυτί μου: Ό Νόμος. Τί πάει νά ειπή «ό Νόμος;» 
Εκείνο πού εγώ θέλω, —καί Νόμος....)

Κοιτάζουνται αναμεταξύ τους.
01 Δικαστές βάνουν τί» μηδενικό φαρδύ — 

-πλατύ.

Ό  Ποιητής ώςτόσο κάπου κοιτάει...

Λ

— Και γιά το Δείνα, γιά το «Δείνα» τί έχεις 
νά μάς πής.

(Βουβός στέκουμαι πάλε' όμως όχι ντροπιασμέ
νος. Τά ματια δεν τά χαμηλώνο) κατάματα κοι
τάω—βουβός: Ό  «Θεός». Τί πάει νά εΙπή «ό
Θεός ;»  Εκείνο πού λατρεύω εγώ ,— καί Θεός...,)

Κοιτάζουνται άνσμεταξύ τους. Τούς δέρν’ ή α

πορία !
Σουρώνουν τά πηχτά φρύδια καί βάνουν το μη

δενικό.
Ό  Ποιητής ώςτόσο κάτι νείρεται....

Λ

— Καί γιά τούτο, γιά τούτο ποιαν ιδέα βαστάς;
(Τ ί έκανε λέει ; Ποιό εΐν ’ αυτό τό «τούτο ;»

Πρώτη βολά τ’ ακούω ! Άνάκουστο απ’ τ’αύτί μου. 
Βουβός στέκουμαι ; — Ντροπιασμένος όχι : τά μά 
τια δεν τά χαμηλώνω. «Πρέπει ;» Τί πάει νά ειπή 
τό «Πρέπει ;....)

Κ’ Έ γώ  κραυγάζω : —’Αγάπη !
Κ’ οι Δικαστές : — Καλέ τούτος είναι γιά τά 

σίδερα I

ΚΓ ρ Ποιητής; — Νά σέ φιλήσω, ’Αδερ
φέ μου.,,
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ζουνε τούς Ρωμιούς άπό τά σπίτια τους καί βάζουνε 
πρόσφυγες Τούρκους, άν άντισταθοΰν τούς δέρνουνε, 
τούς φυλακίζουνε, ένψ άπο τήν άλλη μεριά μια 
Τουρκοβούργαρικη έπιτροπή φροντίζει νά σπιτώση 
τούς λίγους πρόσφυγες Βουργάρους της Θράκης. Τό 
Ούζούν-Κιοπρού, το Μ παμπά-Έσκή καί τά γύρω 
χωριά έρημώθηκαν. Σκεδόν οί περισσότεροι Ρωμιοί 
της Α. Θράκης φύγανε στην Πόλη καί στήν 'Ε λ
λάδα, κι οσοι μείνανε τυραννιοΰνται φριχτά. Ά πο τά 
Γανόχωρα πήρανε δλη την ξυλεία πού είχανε οί 
Ρωμιοί νά χτίσουνε τά σπίτια τους τά καταστραμ- 
μενα άπο τον προπέρσινο σεισμό. Σε μια διαμαρτυ
ρία τού Πατριάρχη έρχεται ,ή κυβερνητική άπάν- 
τηση : «Ε μείς δεν είμαστε Βούργαροι, δε δίνουμε 
ρασπίσκες (άπόδειξες πλερωμής', πλερώνουμε».Καί 
χρήματα.,., τρέχα γύρευε.

"Αρχισαν καί στά σκολειά καί στις έκκλησιές 
νά βάζουν χέρι. Στόν Τσεσμέ τής Σμύρνης κοντά 
εκεί σ’ ένα χωριό κλείσανε το σκολειό καί φυλακί
σανε τό δάσκαλο, μέ την πρόφαση πώς δεν είχε κυ
βερνητική άδεια. Στήν Προύσα κοντά, ή άρχήγκρέ- 
μησε τις έκκλησιές δυό Ε λληνικών χωριών (Καλα- 
σάνι καί ΙΙαλλαδάρι), γιατί οί χωριανοί τις χτίσανε 
τή μια μεγαλύτερη &π δ,τι λέει τό φερμάνι (άδεια 
Σουλτανική) καί την άλλη, γιατί δ θόλος έγινε α
ψηλότερος. Αυτά είναι τά γνωστά έδώ στήν Πόλη. 
Φανταστήτε καί χερότερα. Στά σκολειά μας τρόμος 
καί φόβος μήπως ό δάσκαλος πή τίποτις έπιλήψιμο, 
μήπως τραγουδιστή κάνα τραγούδι Ελληνικό, μή
πως στήν ιστορία είπωθή τίποτις ένάντιο. Ό  Ε λ λ η 
νικός ύμνος έξορίστηκε καί άπ’αύτά τά Ε λληνικής 
υπηκοότητας σπίτια.

Στούς Συλλόγους μας τρεμούλα μήπως υπάρ
χουν βιβλία έμποδισμένα, μήπως τά λάβαρα ή τά 
ντουβάρια είναι γαλαζόλευκα. θεατρικά έργα, δπου 
παρουσιάζουνται εύζωνοι ή στρατιώτες Έ λληνες,ά - 
παγορεύονται αύστηρά μέ φυλακή καί ξύλο. Σύλ
λογος ή άοερφάτο θέλει νά δώση θεατρική παρά
σταση; άδεια κυβερνητική δεν έχει, παρά ό'ταν άπο- 
δείξη πώς τά χρήματα δέ θά τά στείλη στήν.... 
Ελλάδα. Κάθε γαλαζόλευκο χρώμα κυνηγιέται καί 
αλλοίμονο σέ κείνον πού τδχει. Ούτε ίερά, ούτε ό
σια σέβουνται. Στο Μακρυχώρι (προάστειο τής Πό
λης) επειδή ή Έ κκλησιά, ό Σύλλογος καί τά σκο
λειά είτανε γαλάζια, τή νύχτα βάψανε τις πόρτες 
κόκκινες. Ποιός ; άπιαστος. Στήν Πόλη έπειδή ενός 
μαγεριού τά ντουβάρια είτανε γαλάζια κι ό νοικο
κύρης Ρο)μιός, γιουρούκηοες Τούρκοι μ’ ένα άξιω- 
ματικο τού σπάσανε δλα τά πιάτα καί τά τζάμια. 
Στο δρόμο άν κανείς έχει γαλάζια κραβάτα ή μαν- 
τύλι, έχει ξύλο καί στρατοδικείο, Τά π α ιδ ιά  μας

άμα φορούν καπέλλα πού ή κοοδέλλα τους έχει ελ
ληνικές σημαίες ή γράμματα, ξεοχ ίζουντα ι. Φόρε
μα πού είναι άσπρο κ’ έχει γαλάζια σιρίτια, ξεσκί
ζεται. Καί τ’ άντίθετο. Αμφιβάλλω άν κ ’ οί "Ελλη
νες υπήκοοι θά τολμήσουν σέ μια έθνική γιορτή νά 
σηκώσουν Ε λληνική σημαία, ύστερις άπο δυό ν ι
κηφόρους πολέμους. Οί φημερίδες μας άν τολμή
σουν καί μιλήσουν ή νά διαμαρτυρηθούνε γιά τις 
βρισιές τών Τούρκικων φύλλων καί τήν κατάσταση 
αυτή, έχουνε κλείσιμο, πρόστιμο καί φυλακή. Καμ- 
μιά δέν τολμά νά διαμαρτυρηθχ), καμμιά νά μιλή- 
ση, όλες βουβαθήκανε καί γράφουνε τά έπεισόδια 
άπό ξένες φημερίδες ή μεταφράζοντας τις Τούρκι
κες. Τό παράδειγμα τό παίρνουν άπό τό Πατριαρ
χείο. Οί Τούρκοι καταστρέφουν, οί Τούρκοι δργιά- 
ζουν, οί Τούρκοι βρίζουν, σκοτώνουν, φυλακίζουν, 
δέρνουν (συνηθισμένες λέξες), τό Πατριαρχείο γρά
φει τακρίρια, στέλνει στόν Ταλαάτ-μπέη καί στον 
Έμβέρ-πασά !!!! έπιτροπές, κάμνει τεμενάδες, φιλεί 
ποδιές σά νάμαστε νικημένοι, σά νάμαστε Παρίες, 
Όττεντόντοι, Χονολουλού καί δέν ξέρω τί. Οί Έ -  · 
βραϊοι κ’οί Άρμένηδες ζούν πολύ πιο καλύτερα άπό 
μάς. Γιατί οί Εβραίοι είναι ΕΒΡΑΙΟΙ κ’ οί Ά ρ μ έ
νηδες έχουνε Πατριάρχη καί Συβούλϊο λεβενταθρώ- 
πους μέ καρδιά καί δρεξη γιά τήν καλυτέρεψη τού 
Έθνους τους, καί δργανωμένα κόμματα πού μ’ δλα 
τά δυνατά μέσα μή σκιαζόμενα άπό Έμβέρηδες καί 
Ταλαάτηδες δουλεύουνε γιά  τό δύστυχο έθνος τους. 
Εμείς Ινα Συνταγματικό Σύνδεσμο (σκιά) κ’έ'να Πα
τριάρχη πού μιά φορά πήγε στο Χαμήτη κ ’ είπε 
γιά τό κλείσιμο τών έκκλησιών δέν ξέρω τί. Τό Κο
μιτάτο δργιάζει εις βάρος τού Ελληνισμού, το Πα
τριαρχείο [Γερμανός ό Ε'. δ έθνοσωτήρ καί παραδο- 
συλλέκτης] συνεννοείται μαζί του πόσους βουλευτά- 
δες νευρόσπαστα θά έχη το Ρωμαίϊκο έθνος στήν 
Τούρκικη Βουλή. Τό Κομιτάτο κάμνει δικές του ε
κλογές, βγάζει δικούς του, δίχως νά ίδρώνη ταύτί 
του γιά τό Πατριαρχείο καί γιά τά τακρίρια του.Οί 
Άρμένηδες φαίνουνται πιό παλληκάρια κι έρθά κο
φτά λένε: θέλουμε δικούς μας άθρώπους, θέλουμε 
έμεΐς οί ίδιοι νά βγάζουμε τούς βουλευτάδες μας,θέ
λουμε άναλογικό σύστημα κι δχι ψήφφ καί Ιγκρίσει 
τού Παντοδυνάμου Κομιτάτου.Άλλοιώτικα δέν παίρ
νουμε μέρος σέ τέτοιες κωμικές έκλογες. Καί τό κά
μουνε χωρίς νά τρέμουνε Τούρκους καί Κομιτάτα, 
μ* δλα τά βάσανά τους. Γερμανός ό Ε' προσπαθεί 
νά καρφωθή στο θρόνο φέρνοντας άριστίνδην δλους 
τούς δικούς του Συνοδικούς καί Συμβούλους έβετσή- 
δες [μαλιστά-δες[, καλώντας συχνά πυκνά τά δυό 
σώματα γιά νά τούς άναγγείλη τί άπάντηση έδωσε 
ή Κυβέρνηση γιά τ;ό τάδε ή τάδε τακρίρι, ή ποιός
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De Profundis damavi ad te, Domine....

(01 Ψαλμοί toΰ Δαβίδ)

Τόσα πράμματα—τόσα πράμματα ο>ραΐα — τό
σα πράμματα ωραία —κρίμας δεν είναι, vù χαθούνε;

Σέ Σένα, Δίκαιε Θεέ, τήν προσευκή μου υψώνω: 
τόσα πράμματα ωραία—κρίμας δεν είναι νά χαθούνε;

Τόσα πού τ’ άθρώπινό έπλασε μυαλά— τ’ άγια 
των αγίων, — άπάνου στο χαρτί πού στοχάστηκε τ’ 
άθρώπινο μυαλό, καί στο χρώμα άπάνου, καί παίρ
νοντας τον ήχο όρμηνευτή, λιγερά τραγούδησε, καί 
μέσ’ το μάρμαρον έμπνεύσθη—ώ, τόσα πράμματα, 
τόσα πράμματα ωραία—τόσα πράμματα ωραία,κρί
μας δεν είναι vù χαθούνε ;

Καί ποιός νόμος τάζει τή Συντέλεια πλάϊ στην 
'Αρμονία ;

ΙΙοιός νόμος— παρά τό Δικό σου ; Δικός Σου 
αν είναι, πώς, πώς τέτοιος, ώ Δίκαιε Θεέ ;

Κι’ όσα σοΰ υφαίνει όλονυχτίς ό Λογισμός καί 
φρίσσει,—τα πού για θεούς κι3 όχι για εγκόσμιες α
κοές—έτσι μιαν αυγή, να μην τα βρή ή Αυγή ;

Κρίμας δεν είναι —κρίμας δεν είναι vù χαθούνε 
ώ Δίκαιε Θεέ ;

.... Εξόν αν συναπαντιούνται κάπου αλλού, κ’ 
ερχόμενα διαδοχικό μέ τό πέρασμα των αιώνων — 
πάλε χτίζουν τό Μεγάλον Ύ μνο  τού Μηδενός, μέσ’ 
τή βαθειά σιωπή τού Μηδενός, γιά δόξα τού Α ιω
νίου τού Μηδενός ...

- Χ 

ΙΑ

ΟΡΘΡΟΥ ΒΑΘΕΟΕ

—  Farewell, farewell, one kiss and 111 descend.
(Romeo and Juliet - Shakespeare).

— Καλή μου, τΐ ώρα είναι ;
— Νωρίς ακόμα είναι, Καλέ μου, νωρίς! Μή

τε πού λαλήσαν τό κοκκάρια.
— Καί τό κοκκάρια λαλήσανε,Καλή μου,καί τ’α

στέρια θαμπώσαν. Καί μια γκρίζαν άχνα χύθη από 
τον ουρανό.

— Φεγγάρι, Καλέ μου, φεγγάρι : Μ’ άνίσως 
τόν πόθο σου τούτο δηλοΐ πού βιάζεται πότες νό 
φέξη — άλλοι, στο λέω, Καλέ,σε μέ—σέ μέ καί στην 
αγάπη μου...

Καί tó κοκκόραι λάλησαν, καί τ ’ αστέρια θάμ

πωσαν,καί μιά γκρίζαν άχνα χύθη από τόν ουρανό...)

£

— Καλή μου, τί ώρα είναι ;
— Νωρίς ακόμα είναι, Καλέ μου, νωρίς ! Μή

τε πού σήμανε ή καμπάνα.
— Κ’ ή καμπάνα σήμανε, Καλή μου, καί τό 

σπουργίτια κελαϊδάνε. Καί μια φριχτή αγωνία βό
σκει εντός μου...

— Ποιόν αγωνία, Καλέ μου, ποιάν ; ΙΙοιάν α
γωνία, Καλέ μου, μπορεί νά ύπάρξη ΕΔΩ ; ΙΙοιάν 
αγωνίαν άλλη—πάρεξ τήν αγωνία τής 'Ηδονής ;....

(Κ’ ή καμπάνα σήμανε, καί τό σπουργίτια κε- 
λαϊδάνε. Κ’ οί κουρτίνες γκρίζες λάμψανε στ’ αύγι- 
νό χάδια...)

£
— Καλή μου τί ώρα είναι ;
— Νωρίς ακόμα είναι, Καλέ μου, νωρίς ! Μή

τε πού γροίκησα άπ’ αλάργα τ’ άλογο τ’άντρός μου.
----- Καί τ’ άλογο τό γροίκησα, καί τό χλιμίντρι- 

σμά του. Πατάει βαρειά, πατάει θαμπά— σόν άπά
νου σέ κουφάρια...

— Καλέ μου, των φύλλων θροίσματα, μόνο των 
φύλλων θροίσματα. Τό συντριβάνι όλονυχτίς έτσι 
βογγάει, μέσ’ τό φεγγάρι,...

(Καί τ’ άλογο νά ροβολάη γροικήθη άπ’τό βου
νά, καί τό χλιμίντρισμά του. Κι' ό καβαλλάρης τού 
τυραννάει μέ τό καμουτσίκι τα πλατεία καπούλια...)

£

— Καλή μου, τί ώρα ε ίν α ι ;
— Νωρίς άκόμα είναι, Καλέ μου, νωρίς !

",ι — Τό σκαλοπάτια λες καί τρίζουνε, Καλή μου. 
Λες κ’ ένα σούρσυμο μουγγόν από βαρείες πα- 
τημασές. Κάποιος τή σκάλαν ανεβαίνει.

— ΤΙ καρδιά σου, Καλέ μου, πού χτυπάει. 'Η 
καρδιά σου πού χτυπάει νά συντριφτή, Καλέ μου....

— Ό χι, Καλή μου, μόνο τρίζει ή κλειδαριά. 
Κάποιος τήν πόρτα σπριοχτει, έτσι, πού τα πορτό
φυλλα πάει ναξερριζώση. Καί βόσκει εντός μου μιά 
φριχτή αγωνία...

(Κ’ ή σκάλα τρίζει, κ’ ή κλειδαριά θά σπάση. 
Κι’ ό Νοικοκύρης, άπ’δξω,κράζει τή Γυναίκα του...)

£

— Καλή μου, τί ώρα ε ίν α ι ;
— Ή  Στερνή "Ωρα μας, Καλέ μου,—ή Στερνή 

μας "Ωρα...
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΙΙΑΘΙΩΤΗΣ
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ΙΔΕΟΠΛΑΣΤΗΣ
Σ Τ Ο  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΜΟΥ Κ Ο Ι Τ Η  ΠΑΛΛΜΑ

Έγεννήθηκα μιά ήμερα μακρυνή, λίγο πρίν από 
το ξημέρωμα. Οί ίσκιοι των δένδρων και οί δροσές 
τών κυμάτων μ’ έθρεψαν κ ’ έστάλαξαν μέσα μου 
σαν κάτι απ’ τήν ωραία τους αθανασία.

Ανθρώπους οέν έγνώρισα κι ούτε κρατώ γενηά 
απ’ τους ανθρώπους.

’Απ’ τή ζωή μου κι’ απ’ τή σχέσι μου προς τά ! 
ΙΙάντα, πιστεύω πώς είμαι παιδί τής ίδιας τής γής, 
πού σέ κανένα μεγάλο έρωτικο σπασμό θά μέ πα- 
ράοωκε στο φως του κόσμου.

Λικοί μου είναι όλοι καί κανείς. Τήν ύπαρςί 
μου τή μοιράζω σέ όλα τά πλάσματα καί πάλι ό
λες ο: άλλες υπάρξεις συναπαντιώνται στή ζωή τή 
δική μου. "Οστε δεν είμαι παρά ένα Έ γώ  πολυ- | 
σύνθετο, πού δέν έχει δικαίωμα νά ζήση όπως θέ
λει, μά ούτε καί νά πεθάνη μπορεί.

'Ένα κομμάτι μάρμαρο πεντελικής ασπράδας 
είναι το ρήμα σάν θέλω νά μιλήσω στά ΙΙάντα. 
Έ κεί ανεβαίνω για νά ξεκρίνω τά πλήθη των αμί
λητων πιστών μου πού τούς ¿κέρδισα θυσιάζοντας 
τήν έγκόσμια ζωή.

-ά ν  αποστολή μου αισθάνομαι τήν γνώσι του 
«εαυτού» καί των τριγύρω θαυμάτων. Καί κάποιου 
λαού πού πολύ αργότερα θά ίδούμε τήν διάδοσιν εί
μαι ο Πρωτοπορευτής.

ΙΙιατεύω στο ΙΙνεύμα, στή δύναμι πού γεννάει, 
πού τρέφει καί πού ανανεώνει. Μέσα στήν απέραν
τη έκτασι τής Ζωής αύτδ είναι τδ δένδρο τ|ςΠί- 
στεως, κ’ έχει σάν παρακλάδια του δλες τις άλλες 
εγκόσμιες πεποιθήσεις. Γιατί σέ κάθε βαθειάν άφο- 
σίωσι τής ψυχής δέν χωρεί ό διχασμός ούτε τδ 
μοίρασμα τής αγάπης.

0
Υποκειμενικά, τόσο πού νά δώσω τέλεια τήν 

έννοια τού εαυτού μου, δέν ξέρω άν θά μπορέσω 
ποτένά μιλήσω. Μόνο αισθάνομαι πώς είμαι το«μέ- 
γα τίποτε» μπροστά στδ παρελθόν καί στδ μέλλον 
τής γνώοεως.

Καί είμαι ακόμα τδ μοιραίο μονοπάτι τών παγ
κοσμίων εκφράσεων. Ή  ψυχή μου πού δέχεται τις 
μουσικές καί τις χρωματικές αρμονίες είναι ή πιο 
καλότυχη μά καί ή πιδ'θλιμμένη ψυχή.

Γιατί περνά ή Τέραιότης, περνά άνάμεσά μου,

άφίνοντάς μου μόνο πόθο καί νοσταλγία. Τδ ξέρω. 
Σέ μένα είναι απαγορευμένα τά φανταχτερά χρυσό- 
μηλα τής ζωής καί θά είναι όμοιο μέ ανθρώπινη α
δυναμία άν απλώσω τδ χέρι.

0
Ή φωνή μου αντιλαλεί μέσα μου καί τριγύρω 

παράξενα, σάν νά είναι άδειος ¿κόσμος. Καί ο; διά
φορες μικροσκιές πού παιγνιδίζουν αδύνατα μέσα 
στδ μεγάλο κύκλο τής ζωής δέν βλέπω νάχουν άλ
λη σημασία, παρά ότι μέ τδν έξαφανισμό τους δεί
χνουν διαρκέστερη τήν ύπαρξι τών μεγάλων Έ γώ . 

j Τότε πιστεύουμε πώς δέν είναι γιά όλους ίδιος 6 
δρόμος πού αφήσαμε ούτε εκείνος πού μάς περι-

Φ ΐ ........
’Εκεί κάτω πού ή ακτίνα σημαδεύει τήν άκρη 

τού κόσμου, θλιβερά χλωμιάζει τδ χρώμα, σά νάν- 
θίζη πλήθος κίτρινων κρίνων. ί2έ σχήματα μοναδι
κά ξεφαντώνουν, λές καί λυπημένα χεράκια τά έ- 

I πλασαν άπδ άγιοδάκρυα φυλαγμένα σέ δακρυδόχες 
.μυστικές.

Τί ομορφιές τριγύρω! γιατί έτσι είπα. "Ολη τήν 
ανθρώπινη χαρά μου γιά μιάν ωραία σκηνογραφία.

’Ανάμεσα άπδ τον σταματημένο χορδ μιάς 

θείας ακινησίας θέλω νά ζήσω. "Οσο κι άν είναι 
άέρινες οί μορφές, μέ τις άσημοκλωστές πού σκορ
πάει τδ φέγγος τους, ή ψυχή μου θά ύφάνη τδ υ
πόλοιπο τής ήμέρας, ώς πού τελειωτικά νά νυ- 
χτώση.. .

0
Λύτοκράτορας τής ζωής πού μοϋ έοόθηκε,σκη

νή μέ σκηνή φτιάνω τδ μεγάλο παραμύθι τής Ύ - 
πάρξεως δπως τδ θέλω.

Ά πδ τις κρή'/ες τού τόπου μου χύνεται σκέψι 
καθαρή πού τήν πίνω καί ξχναγεννιέμαι.

ΚΓ απ’ τά ποτάμια κάθε βράδι βγαίνουν οί με
λαγχολικές συντρόφισσες τής ψυχής μου όμορφες 
κι ¿λόγυμνες, φορώντας σιδ μέτωπο κορδέλλα άπδ 
φεγγαρίσιο φώς.

Τρώγω καρπούς πού στάζουν πικρδ μέλι, γιατί 
τέτοια είναι ή μοίρα μου. Καί κάθε τι πού αισθάνο
μαι μού δίνει στήν καρδιά μιά πίκρα γλυκεία.

Τά μαλλιά τών ποταμίσιων κοριτσιών είναι τδ 
στρώμα μου, — κ ’ είναι τδ ίδιο, σάν νά κοιμάμαι 
απάνω στά όνειρά μου. ■

Τά φύλλα πού τινάζει ή δροσιά μέ σκεπάζουν 
κ’ οί κρίνοι μού σφαλούν τά μάτια μέ τις βαθειές 
τους αναπνοές. Κ’ ύστερα γέρνουν στδ κορμί μου 
δίνοντάς μου ύπνο μακάριο.

Είμαι έγώ καί κανείς άλλος. Μόνος μά δυνα-
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ΓΡΑΦΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, αρ. 4, ΑΘΗΝΑ

Συντρομη χρονιάτικη: Για τήν 'Ελλάδα καί τήν
Κρήτη δρ. 10. Για τό εξωτερικό φρ. χρ. 12,50.— Για 
τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (3 δρ 
τήν τριμηνία).— Κανένας δέ γράφεται αυντρομητής ά δέν 
προπλερώοει τή αυντρομή του.

20 λεφτά το φύλλο. —  Τά περαομένα φύλλα που
λιούνται στό γραφείο μας διπλή τιμή.

- X -

Βρίσκεται οτήν 'Αθήνα σ’ όλα τά κιόοκια, καί αιίς έπυρ 
χίες στα πραχτορεΐα των ’Εφημερίδων.

τός. Σαν διψάω συντροφιά, συλλογιέμαι τόσο έντονα, 
που μεθώ άπδ σκεψι. Τότε δλα παίρνουν φωνή και 
τά λουλούδια σαν ψυχούλες μαζεύονται γύρω μου.

’Απ’ τά βουνά κατεβαίνουν οί 'Ωραίες με τά 
καμπυλωτά τά πόδια, πού μπλέχονται μέσ’ τά μαλ
λιά τους. Κι άπ’ τις θολές κοιλάδες έρχονται οί Έ 
φηβοι μέ τήν καλόγραμμη κορμοστασιά.

Τδ φεγγάρι πλέκει άσημοστέφανα απάνω στις 
νεροσυρμές πού καταποντίζονται μέ μακάριαν αυτο
θυσία.

Τότε χαρά μέ πνίγει τόση, πού θέλω νά πεθά- 
νω, ’Ανοίγω τά χέρια κ ’ αισθάνομαι τά δάχτυλά 
μου νά ’γγίζουν τά ροδοσύγνεφα.

Σφίγγω σιήν άγκαλιά τά πλάσματά μου καί τέ
τοιο χαμόγελο άφίνουν τά χείλη μου, πού ό θεός 
τό παίρνει καί βάφει μ’ αυτό τήν αυγή τού; ουρα
νούς.

*

'Ως εδώ, πού τά κλαδιά πλέκουν κάτω άπο τά- 
στρα τήν γιγάντια σκηνή τού λαού μου, φθάνει 
ένα φως χλωμό καί ιδανικά ώραΐο. Κατασταλάζει 
άπδ κρυφές φωτοπηγές καί είναι σαν έ ήλιος χι- 
λιοοιπλωμένος σέ μενεξεδένιες θλιβερές ανταύγειες· 
γιατί τέτοιο φως ταιριάζει στή σκέψι καί στήν αι
σθητικότητα τών δικών μου.

Χλαμύδα δέ φορώ ούτε μανδύα έχω νά μέ φυ- 
λάη άπδ τις μπόρες. Είμαι ντυμένος τήν ίδια μου 
τήν φαντασία κι δποτε θέλωάνεβαίνω στά σύγνεφα 
κι άλλοτε κρύβομαι στδν πιο μικρδν ίσκιο,

Πολλές φορές μ’ αρέσει νά πιστεύω πώς είμαι 
γέννημα τών κάμπων κι ο χαϊδεμένος αδελφός τών 
λουλουδιών.

Τότε κόβω κλαδιά καί τά στολίζομαι κι άπδ άν- 
θούς πού δέν έσκασαν, φτιάνω στεφάνι γιά τά 
μαλλιά.

Τά δένδρα χαιρετάνε στο διάβα μου καί τά ρυά
κια κυλάν ως τά πόδια μου τ’ αμίλητα νερά τους. 
Τά πλήθη τών πουλιών-σέ σύγνεφο απάνω απ’ τδ 
κεφάλι μου υμνούνε κελαιοισιά τή δόξα μιάς αιώ
νιας βασιλείας, σηκώνοντας τά ράμφη κατά τήν 
’Ανατολή, πού είναι ή πηγή τής ζωής μου.

ΓΙερνώ μέσα άπ’ τά φύτρα κι άπ’ τά γεννήματα 
πού υπάρχουν μόνο γιά μένα καί πού γιά μένα φυ
λάνε τον χυμδ τού έρωτά τους.

Μά τότε στάζει καυτδ τδ δάκρυ άπ’τά μάτια μου, 
γιατί αισθάνομαι πώς είμαι κατάμονος μέσα στή με
γάλη συντροφιά τών στοιχείων.

’Έτσι ώρισενέ Θεός : νά είμαστε συντροφευμέ- 
νοι δταν δεν μπορούμε νά καταλάβουμε τά καλά τής 
αγάπης. Καί γιά τήν ισορροπία τού κόσμου νά βρι
σκόμαστε πάντα στούς άντίποδες τών όσων βαθειά 
άγαπαμε.

ί

0

Πώς έφθασα στήν ηλικία τήν ώριμη δέν τδ ξέ
ρω. Μου φαίνεται πώς γεννήθηκα έτσι, καί πώς σέ 
κάποιαν άλλη ζωή έπέρασα τά χρόνια τής παιδιά
στικης ξεγνοιασιάς.

Ά π ’ τή στιγμή πού άνοιξα τά μάτια μπροστά 
στον ήλιο, μέ έπίγνωσι θερίζω τά ωραία τού κό
σμου, σαν κάποιου μύθου τή μέλισσα.

Σέ ποιδν τάχα χρωστώ καί ποιος έδούλεψε μυ
στικά γιά ν’ άνοιξη έτσι όμορφοπέταλο τδ λουλούδι 
τής ψυχής μου;

Τδ αισθάνομαι ν’ αναδεύεται μέσα μου σαν ζων- 
νατδ καί οί χρυσές στιγμές τής Τπάρξεως νά το 
ραντίζουνε μέ αθανασία. Μόνο σάν ό ήλιος γέρνη 
μ’ άπαρνιέται, γιά ν’ άκολουθήση τήν ¿λόφωτη άν- 
θοπομπή στήν έκστασι μέσα καί στή γαλήνη τού 
χρυσοπελάγους, — το φτωχό λουλουδάκι τής ψ υ- 
χής μου.

0

Τότε^τδ Είναι μου 8λο μαζεύεται σέ μιά σταγό
να πού λες θά στάξη καί θά χαθώ.

Καί τόσο άρμονικά μπλέχονται οί έντονες ψυ
χές τών τριγύρω καί τόσο ή διασταύρωσι τών έκ-
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φράσεων είναι παραστατική, ώστε άθελα γίνομαι 
μια κίνησε κ ’ εγώ άπ’ τίς πολλές πού υψώνουν κα
ταμεσής τοΰ κόσμου ιό μέγα θαΰμα.

Ανοίγω τήν ψυχή και πίνω λαχταριστά στήν 
πηγή τοΰ χρώματος καί τής έννοιας, σάν το που
λάκι που βρίσκει άξαφνα τρεχούμενο νερό.

Καί σαν κατακαθίσουν τά φώσφορα των ουρα
νών κι άπομείνει ί καπνός του:, βυθίζομαι, λές καί 
μέ παρασέρνει το ήλιοβασίλεμα που πάει νά φέξη 
άλλοΰ.

Τότε κανείς οέν μπορεί νά έξηγήση τήν υπαρ- 
ξί μου· κ ’ ένα μάτι ξένο βλέποντάς με νά περπατώ 
αμίλητα κάτω απ’ τά δένδρα, χωρίς άλλο θά μέ εί- 
πή υπνοβάτη·. Μά έγώ, σάν άξιος θεατής, «γρηγο- 
ρώ» περισσότερο άπο κάθε άλλη στιγμή. Γιατί ή 
ομορφιά 6'πως κατεβαίνει χτυπά στά κρύσταλλα τοΰ 
ψυχικού μου παλατιού, αντιφεγγίζοντας μέσα μου 
σέ ανθοδέσμην όλόψυχη κάθε λαμπροσταγόνα πού 
έκύλισε.

Έ τσ ι, μέ τά μάτια μου βλέπω τήν πυρκαϊά του 
εαυτού μου καί ντύνομαι μέ τέτοια λαμπρότητα πού 
δέν μπορώ κι ούτε θέλω νά μιλήσω.

0

Κάθε δειλινό γίνεται στή Μεγάλη ΙΙηγή τό συ- 
ναπάντημα.

Είναι ή ώρα τού έγώ καί τά σογνεφένια μου 
πλάσματα καθόμαστε στό τραπέζι τής δειλινής εύω- 

Χίαί·
Ό  τόπος δλος στό γλυκό βράδιασμα φαίνεται 

σάν παραμύθι πού λές καί ξεδιπλώνεται για νά το 

ίδούν καί νά πλατύνουν οί ψυχές.

Ξαπλώνομαι στά χόρτα καί παίζω με τά νερά 
ως πού τό δρόσισμα ποτίζει τα κόκκαλά μου.

Συχνά νοιώθω σάν κρινοδάχτυλα νά μοΰ ανακα
τώνουν τά μαλλιά δίνοντάς μου κρυάδα στον τρά- 
χηλο.

Κι άλλοτε ακούω σάν άναπνοές κοντά μου άπο 
χείλια καυτά .. Μιά άνατριχίλα λούζει”τό κορμί μου, 
τέτοια, πού ή σάρκα μας γίνεται κατάλευκη σάν νά 
κρυώνη.

Θέλω ν’ άγκαλιάσω, μά δεν βρίσκουν τά χέρια 
μου παρά τις αθώες φτεροΰγες περαστικών πουλιών.

(Ακολουθεί)

Ρ Ο Δ Ο Π Η
Ν, Ποριώτη : Ροδόπη, τραγωδία. Σχ. 8ο, σελ. 101, 

δρ. 8. Βιβλιοπώλης: Βασιλείου και Κουκλάρας 
(οδός Σταδίου, 42), Α θήνα ,

Ε Ν Α Σ  Ν  Ε Κ Ρ Ο Σ

| Μόλις είκοσι δυο χρόνων πέθανε δω κ’ ένα μήνα ό Λ- 
! χιλλέας Δημ,ητριάδης, γιος του από τόσα χρόνια δασκάλου 
I στή Νικομήδεια καί τώρα διευθυντή στά Μουδανιά κ. Ά - 
| λέξαντρου Δημητριάδη.

Μεγαλοϊδεάτης καί φανατικός γιά τή γλώσσα μας.
Τελειόφοιτος τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής, σπούδα

ζε γιατρική στό Τούρκικο Πανεπιστήμιο, χωρίς νά πάψη 
νά καταγίνεται μέ τή φιλολογία μέ παραδειγματικό ζήλο.

ΓΓάφτό λοιπόν ή νέα φιλολογία μας πού σάν επιστήμη 
καλλιεργείται,έχει νά δείξιγ κάμποσους διαλεχτούς εργάτες. 
Βέβαια μαζί μέ αυτούς πρέπει νά κατατάζη καί τον άτυχο 
καί λιγόζωυ Άχιλλέα Δημητριάδη.

Νικομήδεια Μ1ΧΑΛΙΙΣ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

η ' ύ χ ο π κ λ ε μ τ *  .

Νύχτα! κι’ αργά κι’ αθόρυβα τής Ολίγης τά σκοτάδια 
τοΰ στοχασμού καί τής καρδιάς γυρεύοντας τό αίμα, 
ϊδια πλοκάμια ζώνουν με, μαυλώντας σιωπηλά...

Κι’ άριοσπαρμένα κίτρινα λουλούδια τοΰ θανάτου
στή Νύχτια κόμη φέγγουνε τ’ άγνωστου κόσμου τ’ άστρα
κΓ αγέρας είναι βάρυοσμος κι’ ανάσα μου βαρειά...

Μά ώς κάστρο γερό στέκουμαι, σφιχτά ζωσμένο κάστρο, 
—  τήν αγωνία μέσα του, γαλήνια τήν κορφή, —  
κ’ έχω τά χέρια μάρμαρο κ’ έχω τήν όψη άχνη.

ΚΛΕΑΓΈΤΙΙ ΔΙΠΛΑ

ΕΒΙΙΚΟΚ Μ Ι ·  ίΤ Ι ϊΚ  ΦΡ. S l . l l ·
Έξοφλητέον έντδς 4 1)2 ετών, Ήγγνημενον εκ τών 

πλεονασμάτων τον Διεϋ'νονς Έλεγχον

ΕΠΙ ΤΟΕΩι 6 ο)ο

ΟΜΟλΟΓΙΑΙ ΕΚΑΣΤΗ ΕΚ ΦΡ ΧΡ 100

Τοκομερίδιων εκ φρ. 3 πληρωτέον 1$ 2 
Ίανοναρΐον καί 1 Ίονλίον έκάστον ειονς.

Η Λ Α  Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑ1ΕΙ

θέτει είς τήν διάθεσιν τοΰ κοινοΰ 40. ά00 ομολογίας τοΰ 
ανωτέρω δανείου είς τήν τιμήν τοΰ αρτίου, ήτοι δρχ. 100 

προς 6 ο)ο.
Αί όμολογίαι φέρουσι προσηρτημένον τό τοκομερίδιον 

πληρωτέον τή 1 ’Ιουλίου 1914·, ανήκει δέ εις τόν άγορα· 
στίιν τό αναλογούν από τής ημέρας τής άγοςάς.

Οί έν ταίς Έπαρχίαις δύνανται νά άποταθούσιν είς 
τούς κατά τόπους Άνταποκριτάς τής Τραπεζης ή καί απ’ 
ευθείας είς τήν Λαϊκήν Τράπεζαν,
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

Οί Τούρκοι τρέμουν ακόμα τόν 'Ελληνικό στό
λο. Τά βαπόρια για νάράξουν στό λιμάνι της Σμύρ
νης περνάνε άπό τήν έπικίντυνη ζώνη τών τορπιλ- 
λών, τρέχουνε πίσω άπό το πλοηγό Τούρκικο βαπο
ράκι, τό όποιο τρία χρόνια τώρα κάνει αυτή τήν έ 
νοχλητική δουλειά.

'() σαρικοφόρος Ά χμέτ Μπέης, σύντροφος του 
τσίπουρου καί τού ναργιλέ, Τούρκος μέ φρόνηση 
καί βαθειά σκέψη, μου έλεγε προχτές:

— Καλά κάνουν κ ’ έχουν τις τορπίλλες στο 
κάστρο. Σείς οί Γκιουναλήδες είστε σε'ίτάν μιλέτ. 
Μπορούν να περάσουν βασιλικά βαπόρια σας τή νύ
χτα καί να πιάσουν τή Σμύρνη ! ΪΥ  αυτό ί  κο
λαούζος ας δέρνετατ απ’ τούς βοριάδες κι άς προ
σέχουν οί καπετανέοι.

"Οταν έφυγα άπό τήν ’Αθήνα, στολισμένος άπό 
τις δάφνες δυό πολέμων, είπα σέ υπάλληλο τού υ
πουργείου των Εξωτερικών.

— θάβρω τούς Τούρκους πτώματα στή Σμύρνη.
Άπατήθηκα. *0 Τούρκος δεν παραδειγματίστη

κε άπό τ’ άνεγδίγητα παθήματα, έμεινε Τ οϋρκος , 
ταρταρίνος, φαφλατάς, καραγκιόζης τού πολιτισμού 
καί βρώμικη λάσπη ιού χρυσοφόρου αυτού τόπου.

Οί άστυνόμοι τού πασαπορτιού έξετάζουν, ρω
τούν τούς Έ λληνες έπι'βάτες, τούς κρατάνε μιά-δυό 
ώρες κ’ έπιτέλους τούς άφίνουν έλεύτερους, ίκανο- 
ποιημένοι άπό τήν εγγύηση ενός ραγιά.

Τό γνωστό Κομιτάτο «'Ένωση καί Πρόοδο» —μά 
τι πρόοδο —έχει μαζέψει έδώ τά όργανά του,' όλους 
εκείνους τούς χαφιέδες τής Πόλης καί τής Θεσσα
λονίκης, μέ το σκοπό νάκυνηγήση τή Ρωμιοσύνη, 
νά τή χτυπήση κατακέφαλα.

"Οσοι γιατροί δεν έχουν άδεια άπό τό Τούρκικο 
Πανεπιστήμιο δεν έχουν τό δικαίωμα νά γιατρέ
ψουν τον κόσμο. "Ελληνες υπήκοοι πλερώνουν μισή 
λίρα για τήν καταπολέμηση τής ακρίδας, τήν κα
τασκευή δρόμων, δίνουν γερά ποσά γιά τό έπιτήδευ- 
μα, δέρνουνται δταν δεν ανοίξουν τό πουγγί τους 
γιά τό στόλο, οί βαρκάρηδες έμποδίζουνται νά δου
λέψουν, άξιωματικοί σκίζουν τήν Ε λληνική σημαία 
στο ζυθοπωλείο τού Αυστριακού Κρέμερ, άσπρογά- 
λανο παννί δεν κρεμιέται πουθενά, Ε λληνικά τρα
γούδια δέ φωνάζουν στις ταβέρνες, δ πρόξενος τυ 
πικά καί ξέψυχα διαμαρτυριέται κι δ Βαλής Ραχμή 
Μπέης προφασίζεται δτι ούλα αύτά είναι θέληση 
τού λαού.

‘Ά ς τό μάθουν κάτω στό μεγάλο Ντοβλέτι τής 
Ελλάδας. Ό Έλληνας έδώ είναι χειρότερος τού ρα

γιά. Δέν τολμάει νά πή το παράπονό του, οί συν
θήκες είναι χαρτί άγραφο καί τό Προξενείο μας 
γραφείο πασαπορτιών.

Στό έσωτερικόχειρότερα.Άλλοίμονο στούς ‘Έ λ 
ληνες υπηκόους. Μιά ματιά τους στό γαλανό ουρα
νό μπορεί νά τούς κοστίση τή ζωή. Νά τσιτσιρι- 
στοΰν στά κάρβουνα. Οί Τούρκοι τό πήραν άπόφα- 
ση, τό λένε καί τό φωνάζουν, θάρθουν στήν Α θ ή 
να. Οί διωγμοί τους άπό τήν μιά μεριά δυναμώνουν 
τον Ελληνισμό. Τδν φανατίζουν, τον έξαγριώνουν, 
τού θυμίζουν πάντα τόν τύραννο καί τή Μητέρα 
Ε λλάδα. Σήμερα τού καταστρέφουν τό έμπόριο καί 
τού χαλάνε τήν ήσυχία. Χωρίς άλλο μιά ή μέρα θά 
σηκώσουν τό κεφάλι καί θά πάνε νά του ζητήσουν 
λόγο. Ή  τυραννία έφερε τήν έλευτεριά. ‘Ο πόνος 
το γιατρό. Ά ς  τυραννίζουν τό λαό. θ ά  φωνάξη 
μιά μέρα. Καί ή φωνή του θάκουστή κάτου στό ά- 
σκέρι τής Μάννας.

*
Καί τώρα ό λόγος γιά τή φιλολογική καί καλ

λιτεχνική ζωή τού τόπου. Οί Τούρκοι δεν έχουν εί
δηση άπό τα φαγητά αύτά. Οί άλλες φυλές των κα
θολικών έχουν νά δείξουν μερικούς έρασιτέχνες μου
σικούς καί τόν Κερκυραΐο Ιταλό ζουγράφο Πιζάνη. 
Οί Άρμεναϊοι καί . οί Εβραίοι δέ διαφέρουν άπό 
τοός Τούρκους. Τά γράμματα, ή έφημερίδα, τό πε
ριοδικό, ή ποίηση, τό θέατρο, ή ζουγραφική,ή γ λ υ 
πτική είναι στον κύκλο τών Ε λλήνων.

Έκτος άπό τις έφημερίδες, κάθε δεκαπέντε ή - 
μέρες βγαίνουν τά καλλιτεχνικά καί φιλολογικά π ε 
ριοδικά «Κόσμος» καί ή «Νέα Ζωή »καί κάθε βδο
μάδα έ σατυρικός «Κόπανος» άπό τό βαθυστόχα
στο λόγιο Γιώργο Άναστασιάοη.

Κάθε Κυριακή στήν βίλλα τού «Γκιουλιστάν» ό 
ποιητής Μ. Άργυρόπουλος δέχεται τήν ποιητική 
νεολαία, περνάει ώρες αξέχαστες καί τραγουδάει τις 
μεθοδικές νότες τών Ανατολικών τραγουδιών του.

Ό  δρόμος τής βίλλας τού Άργυρόπουλου «Γκι- 
ουλίσταν» στολίστηκε μέ τονομα τού Σααδή. Έ κεί 
μέσα δ ποιητής δούλεψε τίς ψυχρές νύχτες τού χει
μώνα καί σέ λίγο καιρό θά τυπωθούν τά «Τρα
γούδια τής Ανατολής» καί τά «Τραγούδια τής Ζή
λειας». Είναι μιά πλούσια πνεματική δουλειά σκορ
πισμένη σέ διάφορα περιοδικά κ’ έφη μερίδες. Τά 
«Τραγούδια τής Ζήλειας» είναι άπό τά τελευταία 
του. Είχα τό ευτύχημα νάκούσω μερικά. Είναι άλη- 
θινά μαργαριτάρια. 'Ο «Έ ρω ς άτσιγγάνων» κα ί το 
«Φιλί» δυνατά στήν έμπνευση καί στό στίχο.

Ό Άλέκος Φωπάδης, δ ποιητής τών «Ανοι
χτών μυστικών», έτέλεψε τό βουκολικό ειδύλλιο
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« ’Αμαρυλλίς»· Το Εργο του χωρίς μουσική είναι α
δύνατο να παιχτή. "Οπως λέει, ό Μανόλης Καλο
μοίρης από καιρό τώρα τονίζει την « ’Αμαρυλλίδα». 

Που Εφτασε, κανένας ακόμα,δεν ξέρει.
Έ χει σκηνικό διάκοσμο πλούσιο, δύοκολο για 

το καλοκαιρινό θέατρο.
Το ειδύλλιο του Φωτιάδη, με τούς ωραίους του 

Ελληνικούς μύθους, μονάχα στο Βασιλικό θέατρο 
καί με τή μουσική τού Καλομοίρη, είναι δυνατό να 
κάμη τήν εντύπωση πού ονειρεύτηκε ο αψεγάδια
στος ποιητής.

Για το Στέλιο Σεφεριάδη τίποτα θετικό δεν 
μπορώ νά γράψω. Κρύβει τόσο Σαϋλωκικά τή δου
λειά του. "Οταν τήν παρουσιάσει θά μάς θαμπώση. 
*0 Κώστας Μισαηλίδης ετοιμάζει ποιητικό τόμο μέ 
τον τίτλο «Ε ρείπ ια».

'Ο κύκλος των νέων είναι μεγάλος καί έλπιοο- 
φόρος. Ό Σίλβιος με τά καλοδουλεμένα τουσονέττα 
και τά πεζά τραγούδια, ό ΓΙάνος ΙΙετρίοης με τις 
προσεχτικές καί διαλεχτές μεταφράσες. Ό  Κρυονέ- 
ρης του Ά ϊντινιοΰ, πού σίγουρα __ μια μέρα θά μάς 
ξαφνίση μέ τό βιβλίο του, ή Ζωή Άναστασιάδου, 
μια δυνατή ποιητική φλέβα, τεχνίτρα στο στίχο, 
θαυμαστή στήν Εμπνευση, δ Γληνός, Δύσσης Μαρ- 
μάρης, Καλοναϊος καί μερικοί ακόμα νέοι παρου
σιάζουν μια άνθηση κολακευτική γιά τήν πνεματική 
πρόοδο του Ελληνισμού τής ’Ανατολής.

ΟΕ δημοτικιστάδες είναι εύτυχισμένοη γιατί ήρ
θε άνάμεσό τους καί δ γνωστός στούς φίλους τού 
«Νουμά» Μένιος Φιλήντας.

Ό  ζουγράφος ’ ιθακήσιος άνοιξε τό σαλόνι του 
καί παρουσίασε μερικά καλά Εργα. Ό  Χρηστός Συ- 
ράκος είναι στό τέλος μιάς μεγάλης εικόνας « Έ  ά- 

ναχώρησις τού Ναύτη» καί δ Εύστρατιάδης μένει 
πάντοτε δ δυνατός ζουγράφος τής Εκκλησίας.

Το γλυπτικό κόσμο άντιπροσωπεύει ο Ρενιέρης, 
δ ¿ποιος έχτός άπό τήν Επαγγελματική δουλειά του, 
ετοιμάζει Εργα γιά τδν Εξω καλλιτεχνικό κόσμο.

Τό δυστύχημα είναι ότι δλος αυτός δ καλλιτε
χνικός καί φιλολογικός κόσμος δέν Εχει μιά σάλανά 
μαζωχτή, νά κουρεντιάση, νά γνωριστή, Τό κακό 
ισως τόθεραπεψει δ σύλλογος πού ιδρύθηκε πρόπερ- 
σι άπό Εκατόν είκοσι άνθρώπους τής δημοτικής καί 
δ δποϊος Εχει πρόεδρό του τδν Άργυρόπουλο. Μιά 
σάλα τού «Λαϊκού Κέντρου» είναι στή διάθεσή του. 
Ά ν Εξακολουθήσουν νά μένουν χωρίς στέγη θά 
βραχούν καί θά.... διαλυθούν. ,

Σμύρνη, Γεννάρης 1914 Μ. ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

—  Ό  ’Ίδας τέλιωσε τή μελέτη του «Ελληνικός πολι
τισμός», πού θά βγει άργότερα σέ βιβλίο, αφού πρώτα δη
μοσιευτεί στό «Νουμα», ;

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Κ ΜΠΕΝΑΚΗ
Προς τους ’Αθηναίους Σνμπολίτας μου,

Νομίζω ότι. δέν έχω ανάγκην πολλών λέξεων καί 
πομπωδών φράσεων δια νά εκθέσο) τάς σκέψεις μου 
προς υμάς, πολλοί των οποίων εΐχοντήν εύγενή κα
λώ σΰνην νά επιμείνωσιν όπως δεχθώ υποψηφιότητα 
διά τό αξίωμα του Δημάρχου.

Καίΐοι δέν παραγνωρίζω τά βαρέα καθήκοντα 
τά όποω επιβάλλει τό αξίωμα τούτο έδέχθην τήν 
υποψηφιότητα βασιζόμενος εις τή ν■ συμπραξιν όλων 
τών Συνδημοτών μου, οί οποίοι ονειρεύονται. ΑΘΗ
ΝΑΣ άνταξίας τής μεγαλυνθείσης "Ελλάδος καί εις 
τήν ειλικρινή συνεργασίαν τών Δημοτικών Συμβου
λών υΐτινες κατέρχονται μετ’ εμού εις τον αγώνα.

Εις περίπτωσιν καθ’ ήν οί Α θηναίο ι ήθελον μέ 
τιμήσει διά τής εμπιστοσύνης τω ν

'Υπόσχομαι ότι.·
Ό  Δήμος θά χειραψετηθή άπό πάσης κομματι

κής συναλλαγής καί έπιδράσεως, ότι πάντες οί πολΐ- 
ται θά εινε ίσοι απέναντι τής δημοτικής αρχής, ότι 
αί υποθέσεις των θά κανονίζωντα: καί θά συζητοϋν- 
ται εν πνεύματι δικαιοσύνης καί όπ τά δικαιώματα, 
των θά είνε σεβαστά χωρίς νά ζητήται εις αντάλ
λαγμα ή ελευθερία τής πολιτικής των συνειδήσεως.

Μ έτήν αρχήν ταυτην ως βάσιν του προγράμμα
τος τής εργασίας μου, τής οποίας προβάλλω υπό
δειγμα τήν εν τώ Δημοτικώ Σιηιβουλίω Α λεξάν
δρειάς επί μακράν σειράν ετών συμμετοχήν μου, ή- 
τις συνεισέφερε μετά τών ά'λλοιν συναδέλφων μου 
διά τήν άνάπτυξιν τής μεγυλουπόλεως εκείνης εις 
τήν περιωπήν τήν οποίαν σήμερον εύρίσκεται, πρώ
τον μέλημά μου θά εινε ή καθαριότης καί ή έξυ- 
γίανσις τής πόλεως, φρονώ δέ ότι τούτο δέν εινε 
οΐίτε μικρόν ούτε ευχερές όταν ληφθή ύπ’ όψιν ή 
σημερινή κατάστασις αυτής.

Τήν καθαριότητα καί εξυγίανσιν θά συνοδεόση 
ό έξωραϊσμός τής πόλεως καί ή κατασκευή καί συν
τήρησες τών οδών. Διά νά λείψη δέ ή σήμερον υφ ι
στάμενη ανωμαλία μεταξύ Δήμου καί Δημοσίου θά 
ζητήσωμεν τήν παραχώρησιν εις τήν δικαιοδοσίαν 
ημών τών Δημοσίων όδών τόσον τών εντός τής πό
λεως όσον καί εκείνων αϊτινες συνδέουν ταυτην μέτά 
προάστεια, ΐνα  συμπεριλάβωμεν πάσας υπό τήν άμε
σον φροντίδα τής Δημοτικής αρχής.

’Άλλη φροντίς μου πλήν τών απαραιτήτων εις 
'πάσαν πολιτισμένην πόλιν Δημοτικών έργων καί έκ 
τών κυριωτέρων θά εινε ή βελτίωσις τών όρων τής 
ζωής τών εργατών. Άντελήφθην ό ίδιος ως μέλος 
τής Επιτροπής τής περιθάλψεως τών οικογενειών
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των εφέδρων, τούς ανθυγιεινότατους ορούς της δια
μονής των εργατικών τάξεων καί φρονώ δτι δεν ε
πιτρέπεται πλέον εις πρωτεύουσαν Κράτους ή παρά- 
τασις τής καταστάσεως αυτής,

Την βελτίωσιν ταύτην θά επιτύχω μεν διά τής α- 
νεγέρσεως εργατικών συνοικισμών πλησίέστατα τής 
πόλεως εις γήπεδα του δημοσίου διά καταλλήλου οι
κονομικού συνδυασμού, κατά τον όποιον θά δύναται 
ό εργάτης νά γίνεται ιδιοκτήτης μικράς οικίας με 
τοκοχρεωλύσιον ούχί άνώτερον τοΰ ενοικίου τύ όποιον 
πληροόνει σήμερον. Ό  Δήμος θά μερψ,νήση συγ
χρόνως διά την ρυμοτομίαν, ύδρευσιν, συγκοινωνίαν 
καί τροπισμόν τών συνοικισμών τούτων.

"Αλλη σοβαρωτάτη μέριμνα δι’ εμέ θά εινε ή 
επί εντελώς νέων βάσεων εσωτερική όργάνωσις τών 
υπαρχόντων φιλανθρωπικών καταστημάτων τοΰ 4ή" 
μου, ί'να ταύτα άποδοθώσιν εις τον πραγματικόν 
προορισμόν των καί καταστώσιν αντάξια τής μεγάλης 
αυτών φιλανθρωπικής αποστολής, καθώς καί ή δη
μιουργία νέων τοιούτων απαραιτήτων διά την πόλιν 
καί τών οποίων την ανάγκην επιβάλλει ή αύξησις 
τοΰ απόρου πληθυσμού.

'Έτερον σημεΐον επί τοΰ οποίου θά στρέφω απα- 
σαν την προσοχήν μου εινε ό πανθομολογουμένως 

τυραννικώτατος ιδίως διά τάς λαϊκάς τάξεις Δημοτι
κός δασμός, ό όποιος ως επιβάλλεται σήμερον απο
τελεί αναχρονισμόν καί στίγμα διά τον πολιτισμόν 
καί τά ήθη μας. Θά επιδιώξω παντί σθένει την με
ταρρύθμισήν τοΰ δασμολογίου, ούτως ώστε ή εφαρ
μογή αυτού νά μή καταπιέζη το έμπόριον καί τάς 
λαϊκάς τάξεις.

Πολλούς έκ τών ανωτέρω σκοπών δεν θά ήτο 
δυνατόν νά πραγματοποιήση ή Δημοτική αρχή όσην 
καί άν ήθελε αναπτύξει αύτη δραστηριότητα καί ζή
λον, άν μή ή Κυβέρνησις άνελάμβανε νά συντρέξη 
καί ύποβοηθήση τό έργον της.

Την ύπόσχεσι,ν όμως τής τοιαύτης Κυβερνητικής 
συνδρομής καί τής έν αρμονία συνεπγασίας ρητώς 
ήδη έδωκεν έκ τών προτέρων ό κ. Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως καί προς τούς προτείναντας τήν υπο
ψηφιότητά μου Αθηναίους καί προς εμέ αυτόν, υπό 
τήν ρητήν δέ ταύτην αίρεσιν καί έδέχθην τήν υπο
ψηφιότητα.

'Υπό τοιούτους όρους κατερχόμενος εις τον αγώ
να μετά τών συνεργατών υποψηφίων δημοτικών 
συμβούλων, επικαλούμαι τήν ψήφον πάντων, όσοι 
συμμερίζονται τάς «ρχάς ταύτας καί έπιθυμοΰσι τήν 
πρόοδον τών Α θηνώ ν.

ΕΜ/Λ· Α· Μ Π Ε Ν Α Κ Η Σ

Η  Ι Μ Ι Ι ί Ι  Τ Ι ΕΙΙΙΙΙί
Κατ’ άπόφασιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου κά- 

λοΰνται οί κ. κ. Μέτοχοι τήν 24ην Φεβρουάριου έ. 
έ. ή μέραν Δευτέραν και ώραν 4 μ. μ. !ν  τοις έν- 
ταΰθα γραφείοις τής Εταιρείας (δδός Ά πελλου άρ. 
1), προς συγκρότησιν τής έτησίας Τακτικής Συνευ- 
λεύσεως τών Μετόχων.

’Αντικείμενα συζητήσεως Ισονται;
1) Άκρόασις τών έκθέσεων τοΰ Διοικητοΰ Συμ

βουλίου καί τών Ε λεγκτών περί τε τών πεπραγμέ
νων κατά τήν λήγουσαν χρήσιν καί περί τής κατα- 
στάσεως τής Εταιρείας.

2) Συζήτησις καί άπόφασις έπί του υποβληθη- 
σομένου Ισολογισμού τοΰ λήξαντος έτους καί όρι- 
σμός του διανεμητέου τοις Μετόχοις δριστικοΰ με
ρίσματος.

3) Εκλογή δύο έλεγκτών πρός έλεγχον ιών 
βιβλίων καί λογαριασμών τής Εταιρείας κατά τήν 
έπομένην χρήσιν.

'Υπομιμνήσκεται τοις κ. κ. Μετόχοις δτι κατά 
τδ άρθρον 22 τοΰ Καταστατικού τής Εταιρείας, ο( 
κάτοχοι .25 κατ’ έλάχιστον δριον μετοχών τής Ε 
ταιρείας, διά νά έχωσι δικαίωμα εισόδου έν τή Συ- 
νελεύσει δφείλουσι νά καταθέσωσι 5 τοόλάχιστον ή* 
μέρας προ τής προς συνεδρίασιν όρισθείσης, από* 
δειξιν καταθέσεως τών τίτλων αυτών παρά τώ Τα- 
μείφ τής Εταιρείας ή παρ’ οίαδήποτε άνεγνωρισμέ- 
νη Τραπέζη, οι δέ αντιπρόσωποι Μετόχων καί τά 
πληρεξούσια αυτών, λαμβάνοντες άπόδειξιν, ήτις θά 
έπέχη θέσιν εισιτηρίου διά τήν Συνέλευσιν.

Έ ν Άθήναις τή 24 Ίανουαρίου 1914.

Ό  Γενικός Διευθυντής 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΕΜΠΕΤΥΙΚΟΣ

A 7 S T K H  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α

Συμφώνως τψ άρθρω 42 τοΰ Καταστατικού κα
λούνται οί κ. κ. Μέτοχοι εις τήν τακτικήν Γενικήν 
Συνέλευσιν τών Μετόχων, γενησομένην εντός τού 
καταστήματος τής Τραπέζης τήν Ιόην Φεβρουάριου 
ε. έ. ημέραν Σάββατον καί ώραν 3 μ. μ.

Δώδεκα ημέρας προ τής Συνελεύσεως όφείλου- 
σιν οί κ. κ. Μέτοχοι νά καταθέσωσι τάς μετοχάς ή 
τά πληρεξούσια αύτών παρά τινι τών άνεγνωρισμένων 
Τραπεζών καί τοις Τραπεζίταις κ. κ. Άδελφοίς Μα
ρίνου.

Θέματα πρός συζήτησιν· ’Έκθεσις τής εξελεγκτι
κής επιτροπής, έγκρισις ισολογισμού, προϋπολογι
σμός εξόδων διαχειρίσεως, εκλογή εξελεγκτικής επ ι
τροπής, εκλογή συμβούλου, έγκρισις καταστατικού 
συντάξεων υπαλλήλων.

Έν Ά&ήναις τ$ 2&) Ίανοναρίον 1014.
Ό  Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 

Κ. Θ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ
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«ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ,—Ε Ιαψ  
γητής  Κ. Α . Τρεανταφνλλόπουλος.

Τό Υπουργείο τής Εθνικής Οικονομίας, τύπω
σε σέ φυλλάδιο, τήν έκθεση και τδ προσχέδιο Νό
μου, για τή σύμβαση τής εργασίας. Ή  μελέτη αυτή 
έγινε μέ εισήγηση του κ. Κ. Δ. Τριανταφυλλοπού- 
λου στήν επιτροπή του ’Ανώτατου Συμβουλίου Ε ρ
γασίας, και άμα ψηφιστεί άπδ τή Βουλή πρέπει νά 
χαιρετιστή σά μιάν αληθινή πρόοδο στη νομοθεσία 
μας. Τό αστικό μας δίκαιο, τό ρωμαϊκό, κανονίζει 
τή μίσθωση τής υπηρεσίας μέ διάταξες άρχαιωμένες 
πια για τή σημερνή μας εποχή, πού ή εργασία πή
ρε τέτοιο δρόμο μέσα στή ζωή τής παγκόσμιας κοι- 
νωνίας. Οι ξένες νομοθεσίες, από καιρό, προσπαθή
σανε και καταφέρανε να υπερασπίσουνε τό δίκιο τής 
εργασίας, μέ δσο παίρνει πιο κατάλληλη ρύθμιση 
στ'ις σχέσες τού εργάτη και του εργοδότη. Έ δώ, ε ί
ναι δλα αφημένα ακόμα σέ μιαν ατελέστατη και αό
ριστη νομοθεσία καί νομολογία, πράμα πού φέρνει 
τόσες ατελείωτες κοινωνικές καί δικαστικές διαμά
χες, ασύμφορες βέβαια για τήν κανονική λειτουργία 
του μεγάλου τροχού τής εργασίας. "Ας ελπίσουμε 
πώς ή δουλειά τής επιτροπής δέ θά πάη χαμένη.μά 
θά μελετηθή καί θά γίνη νόμος τού Κράτους, δσο 
κι αν έξω από τά κύρια σημεία της μπορεί νά στα
θούν μερικές αντιλογίες καί μικροπαρατήρησες.

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ

- Κ -

ΣΠΓΡΟΥ ΜΕΛΑ : Π ολεμ ιχα ι σελίδες άπο τόν
Ελληνοτουρκικό πόλεμον τού 1912. Ά θήνα ι. Λο
γοτεχνική βιβλιοθήκη Γ. Φέξη, 1913. Δρ. Γ).

- Κ -

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Ά ριθ . 3 - 4 .  Νοεμ.- 
Δεκέμβρης 1913. Δημοσιεύουνε στον αριθμό αυτό 
ποιήματα οΐ : "Υλας, Δήμος Βερενίκης, Ρόδων Οί
της, Κλέων Παράσχος, Αίνος Καρζής, Ντίνος Μι
ράντας, Στέλιος Φέρης.

» Χ 

ΑΡΓΥΡΗ  Ν. ΚΟΡΑΚΑ : Κ άτ ι ζ ι αάν  χϋμα.
1913. "Ενα πολύ καλό δήγημα γραμένο σέ σκεδόν 
κανονικιά δημοτική. Το συσταίνουμε.

- X -

ΛΧΙΛ. ΚΑΡΑΒΙΑ : Π ολεμική ¿ ν ο ο λ ο γ ία  
1912 — 1913. Έχει δλα πάνου κάτουτά ποιήματα

π ο ύ  ύ ι ι }ιο σ ι;-ι>τ η κ <<ν£ α π ό  τύ ν  π ό λ ε μ ο  κ α ι  γ ιά  τύ ν  π ό 

λεμο. "Ενα δυύ άριστουργηματάκια, μερικά υποφερ
τά κι άμετρα γιά τό κάρρο. Στά τελευταία, μέ λύπη 
μας, συγκαταλέγουνται καί τά .ποιήματα τού κ. Ε κ 
δότη.
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ΑΠΟ ΤΙΣ  “ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ Ο

Δεν είναι δρολάπι αυτό πού μανιάζει, σίφουνας 
κι άνεμοσιρόβιλας δέν είναι.

Δεν είναι άδρύ χαλάζι αυτό πού δέρνει, βροντή 
βουνοσωριάστρα δεν είναι αυτό πού τραντάζει δλο 
τον κάμπο...

Μά μέσα στήν άχολοή τΐ είναι αυτές οί σκιές— 
γιατί σά σκιές μοιάζουνε μές στό πηχτό σύγνεφο τοΰ 
κουρνιαχτού πού ύψώ θη—πού τρεχούμενες, σά φτε
ροπόδαροι Έρμήδες, φρουμάζουνε δμπρός:

Ιίοιός ε ιν ’ αυτός ό γιόμορφος λεβέντης πού κα- 
βαλλα πά στό ντορή του τον άστεράτο μέτό σπα
θί στό χέρι δείχνει μπροστά καί κράζει : — Μά. τί 
κράζει; Έ  φωνή του πνίγεται μές στο βόγγο.

Ό  Διγενής ’Ακρίτας πολεμάει μέ τούς ’Απελάτες 
γιά ό 'Ηρακλής μπαλεύει μέ τό Χάροντα ;...

Σκουτάρια δέν κρατάνε στά χέρια τους οί λ ε
βέντες, θωρακισμένοι δέν είναι. Όλόγυμνοι — τά 
κουρέλια κι αυτά πέσανε — σαν τρελλοί πηλαλάνε. 
Μά, πού τραβάνε;

Γιατί τάλογα χλιμιντράνε έτσι ; Γιατί τά πέταλα 
πετάνε σπίθες ; Ματώσανε τά χαλινάρια στά στόμα
τα τους. Δέν τά κρατάνε πιά τά χάμουρα. Πού θέ
λουνε νά πάνε ;

Ποιός είν’ αυτός ό μπάμορφος πού στά χέρια 
— Θέ μου! Τί μπράτσα έχει !— κρατάει κοντάρι κι. 
απάνω παννί άνεμίζει βένετο κι άσπρο ;...

Γιά κοίτα ! Δίπλα στό άσπρογάλαζο πέντε Δρά
κοι μπαλεύουν μέ σωρό όχεντρες...

Σάν τάστάχυα πού θερίζουνται γέρνουνε τά κορ
μιά γύρω στό παννί. Πύργο σύγκορμησανε μέ τά 
κορμιά τους.

Κουρελιάστηκε τό παννί κι ακόμα μπαλεύουν....
Λαχουρένιο ε ιν ’ αυτό τό παννί πού κάνουν έτσι; 

Μά, καλά, σκίστηκε, τώρα πιά δέν αξίζει...
Τού Χριστού τό ρούχο είναι καί μπαλεύουν οί 

Σταυροφόροι ;
Γ ιά κοίτα ! Στό κάστρο τώρα άνεμίζει.....
Ό λοι προσκυνούν μπροστά του...
θειο φυλαχτάρι θάναι...
Άσκοτσάμπουνα άντηχάνε μές’ στό κάστρο καί 

ξεφάντωσης πρόσχαρα τραγούδια ....
Μά, τί κερδίσανε ;

ΠΑΝΟΣ Λ. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΗΜ. ΤΟΥ ΝΟΥΜΑ;. Ξανατυπώνουμε τούτο τό κο- 
μάτι από τό περασμένο φύλλο (σελίδ. 13) γιατί τυπώθηκε 
λειψό καί λαθεμένο.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ά γ α η η τ ϊ «Ν ουμά»,

Στο άρθρο «για την ιστορία», πού δημοσιεύσα
τε στο «Νουμά», άρ. 51 <> καί χρονολ. 14 Δεκέβρη 
1013, γράφει ανάμεσα σ’ άλλα: «Τον βρήκε (τον 
συνταγματάρχη Μέξα δηλ.) στο σπίτι του κ. Ν.Μπα- 

μίχα πού έτρωγε μέ τούς εμπόρους» και παρακάτου 
«είχε κάνει επιτελείο από εμπόρους κάτου στους "Α
γιους Σαράντα κι αυτοί του έλεγαν νά μην πιστέβει 
τα γράμματα αυτά, γιατί είναι πονηριές των Τούρ
κων καί ότι οΐ Τούρκοι έρχονται, ούτε τίποτα,καί δτι 
σιό Δέλβινο είναι λίγοι αντάρτες'Αρβανίτες καί λί
γοι ζαπτιέδες». Δέ θέλοο νά λάβω μέρος στην πολε
μική, παρακαλώ μόνο νά σημειωθή πώς στις 3 — 4 
μέρες πού βάσταξεν ή κατοχή των "Αγιων Σαράντα, 
κανένας έμπορος ή άλλος πολίτης, άσχετος προς την 
στρατιωτικήν αρχήν, έφιλοξενήθη εις τού κ. Ν.Μπα- 
μίχα, διότι έκτος των άλλων δυσχερείων, έλλείψεως 
υπηρεσίας, τροφίμων κλπ. ένεκα τού πολύμηνου α
ποκλεισμού, δεν ήτο εύκολο σέ δυο κάμαρες μόνονά 
φιλόξενή κανένας κα ινά  κάμνη καί γεύματα. "Οσον 
αφορά οτι είχε γίνει επιτελείο από εμπόρους, πού 
συνεβούλευαντον κύριο Μέξα νά πιστέβη ή νά μη π ι-  | 
στέβη, είναι καλά'νά γράφουνται για επιχειρήματα- 
υπέρ ή κατά. Ή  αλήθεια είναι πώς κανένας έμπο- 
ροςτών "Αγιων Σαράντα δέν έλαβε μέρος σέ πολε
μικά συμβούλια τού.κ, Μέξα ούτε καί έδωκεν επο
μένως γνώμην ή κακές πληροφορίες.

Σάς χαιρετώ μέ πολλήν υπόληψη 
Κέρκυρα, 19 τού Γεννάρη 1914 Θ. Μ.

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

κ. ίί. Β. Καρ. Καλούτσικα, μά θέλουνε περσότερο δού
λεμα.— κ. Göm. Glasgow. Λάβαμε .τή συντρομή % ευχα
ριστούμε. Στείλαμε «Ροδόπη®.— κ. Σ. Β. Μ. Κέρκυρα. Θά 
δημοσιευτεί.— Dr A. Heisenberg. Μόναχο. Λάβαμε τις 
συντρομές 1913 καί 1914 % ευχαριστούμε.— κ. Haut. Γε
νεύη. Τά έργα τού "Ιδα έχουν εξαντληθεί. — Ρ. Όρ. Πει
ραιά. Καλό. (θά δημοσιευτεί.

Τ Ο Υ  Ψ Υ Χ Α Ρ Η

“ Η  7*  Γ  Ν  Μ„
τό καινούριο μυθιστόρημα, πουλιέται στά γραφεία μας καί 

σιό βιβλιοπωλείο Βασιλείου καί Κουκλάρα (οδός Στα
δίου 42). Λρ. Ι.ΓιΟ. Γιά τό εξιοτερικό 2 δρ. δίχως τα
χυδρομικά.

(3 0 ,Τ Ι  © Ε Λ Ε Τ Ε

Μιά λιγόλογη κριτική, γραμένη σ’ένα δελτάρι ταχυδρο
μικό, στάλθηκε στόν Ταγκόπουλο άπό τον Άργύρη Έφτα- 
λιώτη, ή ακόλουθη: «Μέ προσοχή καί διαφέρο διάβασα 
σήμερα τούς < ’Απογόνους» σου. Τό θέμα σου τδχεις καλά 
μελετημένο, κολυμπάς σένερά πού τά γνοιρισες. Οί χαρα- 
χτήρες ζωηρά̂ παραστημένοι. Κόσμος πού μπήκες μέσα καί 
τον είδες καί τον έννοιωσες. Γλάισσα άσκόνταφτη ».

—  Μέ τό «Θάρρος τής άγνοιας» πού παραστάθηκε τε
λευταία στο «Βασιλικό Θέατρο» άναστηθήκανε στις στήλες 
τών έφημερίδων δλ’ οί μακαρίτες σφουγκοκωλάριοι τής 
Βυζαντινής Αυλής. Μόνο κανένας Ψτωχοπρόδρομος δέν 
ξεπρόβαλε άκόμα νά μάς τραγουδήσει τό αθάνατό του :

Εμμανουήλ παμβασιλεύ 
παρά σαραντμπέντε.

—  "Οσοι άπό τούς κ. κ. συντρομητές τής ’Αθήνας θέ- 
λουνε νά πλερώσουνε τή συντρομή τους μπορούνε νά τήν 
άφίσουνε στο Βιβλιοπιολεΐο Βασιλείου —  Κουκλάρα (οδός 
Σταδίου 42), παίρνοντας τή σχετική απόδειξη ύπογραμένη 
άπό τον εκδότη τού «Νουμά».

—  Γιά τή «Ρυθμική γυμναστική» τού ’Ωδείου Λόττνερ. 
πού τόσο θαμάστηκε, θά γράψουμε στο ερχόμενο φύλλο. 
Μπορεί νά μάς πει τή γνώμη του γι’ αυτή κι δ μουσικός 
συνεργάτης μας στή μουσική του επιθεώρηση.

ΕΟΚΙΚΗ ΑΤΜΟΠΑΟΊ λ ΤΗΣ ΕΑΛΑΑΟΣ
»  _

Γ Ρ Α Μ Μ Η  Α Ι Γ Α Ι Ο Τ  Π Ε Λ Α Γ Ο Υ Σ

Τό μέ διπλάς έλικας καί μηχανάς, άφΰ'άστον  
ταχύτητος, πολυτελείας καί άνέσεως θαλαμηγόν άτ- 
μόπλοιον «ΕΣΠΕΡΙΑ» αναχωρεί έκ Πειραιώς(Πα- 
ραλία Τρούμπας):

Έκάστην ΠΕΜΠΤΗΝ ώρα 11  μ. μ. ακριβώς 
διά Σ ύρον , ’ Ανδρον, Κόρϋ'ων, Τήνον.

Έκαστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ ώ ρα 2  μ. μ. ακριβώς 
διά Χ ίον, Σ μύρνην , Μ υτιλήνην, Θ εοσαλονΙκην. 

Διά πλείονας πληροφορίας άπευθυντέον :
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. Γραφεία Γενικής Διευθύνσεως, 

Άπελλοΰ 1, άριθ. Τηλ. 320.
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ. Γενικόν Πρακτορεΐον οδός Φί- 

λωνος, άριθ. 44, άριθ. Τηλ. 227.
ΣΗΜ. Αί κατά τό έκδοθέν δρομολόγιον οροί ά- 

φίξεως καί άναχωρήσεως έν έκάστω λιμένι είναι 
απολύτου Σιδηροδρομικής ακρίβειας.

« Κ Ρ Ο Ν  Ι Ο Ν »
Κ Ο Υ Ρ € ΙΟ  ΚΑΙ Λ \ Υ Ρ 0 Π 9 Λ € Ι0

(‘Οδός Σταδίου, κάτω άπό τό Αρσάκειο)

Τά φτηνότερα καί διαλεχτότερα αρώματα. Κολώνια 
\ουΐζας καί λεμονιού, ειδική γιά εντριβές και λουτρά. 
’Ιδιαίτερο τμήμα γιά τις κυρίες. Ξύρισμα καθημερνό 5 δρ. 
τό μήνα
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Σ Κ Υ Λ Ο Σ  ΚΟΙ Γ Α Τ Ο Σ
Έ να ς καλοθρεμένος γάτος έ'λεγε σ’ ένα σκτιλάκι 

τσάρο :

— Δεν έχω γώ κανένα σεβασμό, ούτε στον ίδιο 
τον αφέντη μας· κάποτες τον γκρατζουνάω ακόμα. 
Κι ούτε τονέ φοβούμαι. Μά συ, δυστυχισμένε, του 
γλείφεις τα χέρια, και τοΌ δαγκώνεις παιγνιδιάρικα 
τά παπούτσια, και κείνος σέ κρατάει φυλακισμένο, σέ 
μαλώνει, σέ δένει μ’ άλυσσίδα και σού βάζει φίμω
τρο. Καί μ’ ένα τσέρκι μέ κλειδωνίτσα, σου σφίγγει 
τό λαιμό τόσο που πνίγεσαι ! Άκολουθάει τη μόδα 
και σέ γυμνώνει απ’ τά μαλλιά σου, που τουρτου- 
λιάζεις, σου κόβει την ούρα. καί κολοβώνεσαι. Δέν 
είναι καπρίτσιο να μην^τό κάμει πάνου σου, άφοΰ

τα δέχεσαι. ’Εγώ όμως, φίλε μου, κοίταξε, δέν ε ί
μαι γάτος ; Δέν είμαι κλέφτης ; Δέ λέω όχι ! Μά 
δέν κοτάει νά μου κάνει τό παραμικρό !...

Κι ό σκύλος τ’ άΛοκρίθηκε :
— Έγό) ’μαι φίλος.

Ο  Π Ο Λ Ε / Λ Ο ^
Μια φορά σ’ ένα στρατιώτη πού πήγαινε στόν 

πόλεμο, λέει τό άλογό του φανερά καί ξάστερα :
— ’Εγώ δέν έρχομαι! του ξαναλέει, καί στα

σιάζω στόν αρχηγό σου πού έσπειρε τό μίσος _ στην 
καρδιά σου για τούς όμοιους σου, καί σέ προστάζει 
νά σκοτώσεις τον αδερφό σου στο όνομα τού Κυρίου.

— Έ γώ, είπε, είμαι ενα ζώ πολύ ευγενικό πού 
σιχαίνομαι αυτές τις άσκημίες πού κάνεις εσύ. ’Ά  
θέλεις τον πόλεμο, άντε μέ τό άφτοκίνήτο, θά σκο
τώσεις πιο πολλούς.

Μετάφραση Κ. ΤΡΙΚ...

ΕΘΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙ Α ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΙ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α Σ  Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Κ Ο Σ  

ΤΑ Χ ΙΣΤΗ  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΙΑ ΝΕΑΝ ΤΟΡΚΗΝ ΓΡΑΜΜΗ

Τό νροαγορασθέν θαλαμηγόν Ύπερωκεάνειον {απαράμιλλου πυλυτρλρίας καί άνέσρως)

“Θ ΕΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η ,,
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤ’ ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ ΝΕΑΧ-ΥΟΡΚΗΝ 

Τήν *2  Φ έβροοαρίοο  

Αι' έπιβάτας, ε ισ ιτήρ ια  καί περαιτέρω πληροφορίας άπεν&υντέον :

¿Γραφεία ¿/εν. 35ιενόννβεα)ς. Όδόξ >έ̂ (ΰε̂ οϋ άριδ. 1,
Γενικόν ¿¿¡ίρακιορέϊον. Όδος Φί̂ ωνος## (δ(8ΐβδεν ’¿βρ.Ύριάδος) 

ΣΗΜ. Οι θέλοντες νιι έξασφαλίσωσι θέσεις ανάγκη νά δηλώσωσι ταύτας ΕΓΚΑΙΡΩΣ εις τά Κεν 

τοικα Πρακτορεία της Εταιρίας καί τούς κατά τόπους ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΓΣ αντιπροσώπους.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗ Ν  ΕΑΛΙΙΝΙΚΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ*
ΜΕΓΑΑΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ.


