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'Ήνα ντουφέκι μούδωσαν, μου κρέμασαν σπαθί 
και σούπαν : «Εμπρός, τράβα, 

ατό πέρασμά σου ουδέ κλαρί όρθό νά μή σταθή, 
κάψε, βουλκάνου λάβα .

Κ ’ εγώ, μέ την καρδιά βαριά κι άνέγνωρη, χτυπώ 
μπροστά μου ό,τι κι ά βρίσκω* 

σέ πολιτείες καί σέ βουνά τρικύμισιοι σκορπώ, 
καί σάν κατάρα μνήσκω.

Θανάτου αχός μέ τριγυρνα* προβαίνω μεθυστής.
'Όλου τού κόσμου ή φρίκη 

άπό την όψη μου περνά. Κ ’ εγώ πολεμιστής 
πάω γιά νά βρώ τή νίκη !

( Καί τό μαντίλι βγάνοντας, μέ πήρε ή μυρουδιά 
πού μου έβαλες πριν φύγω.

| Τ Ι  ξεχασμένη σου ομορφιά μου αγγίζει τήν καρδιά 
| κει πού τον αδη ανοίγω.

! *Ω ! μυρουδιά άπαλόπνοη, ψυχή, ρόδου μιλιά,
| ξεδίψασμα μιας κρήνης,
; όλο τον κόσμο πού έχασα, τή θέρμη τήν παλιά 
I γλυκά μού ξαναδίνεις.

Κορμιά λυγίζουν γύρω μου. Στύ χώμα έγυ> σκυφτός 
¡Γ άπόξενο τουφέκι,

( άναΟυμοΰμαι τις στιγμές που ο πόθος σου ό λιτός 
στά δίχπα του μοό πλέκει.

1 Τό βλέμα σου, πού δέχομοον σάν ήλιο τής αυγής 
ι μέ τή χαρά τού αρρώστου,
: τό γέλιο σου τό άέρινο, που ή μέθη τής ζωής 

στάλαζε πάντα εντός του.

, ’Ακαταμάχητε καημέ τής ζήσης τής χρυσής 
ή δόξα σου μεγάλη !

' Νόμοι, πατρίδες, ώ θεοί, μιά πίστη εϊσαστε έσεΐς,
! μά υπάρχει πίστη κι άλλη.

"Πρωας δεν είμαι* τή ζωή νά ζήσω έγόι ποθώ 
πού μού χαρίζει ή πλάση, 

ι Καί ποιά ιδέα πιο γκαρδιακή, αγιότερο άγαθό 
, τον πόθο μου θά φτάση ;

ΑΞΕΧΑΞΤΗ

Εντός μου δέν κρατώ σπλαχνιά* μού πέτρωσε ή καρδιά, !
τό δάκοι μου ξεράθη. I

Σάν αξημέρωτη, μπροστά στά μάτια μου, ή βραδιά ■ 
στ’ άνθριόπινα τά πάθη... |

Νά σ’ άπολησμονήσιο δέν [ΐπορώ. 
Θυμούμαι πιίντα τον παλιό καιρό, 
πού σ’ έβλεπα στη στράτα κάθε δείλι 
μ* ενός καημού άλαφρόγελο στά χείλη,

Μές στά κορίτσια τάλλα τού σκολειού, 
μέ τή δειλή λαχτάρα ενός πουλιού, 
τό πέρασμά σου μιά λυγίστρα χάρη, 
μεθυστικό, γερό, κορμιού καμάρι.
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Στον κόσμο τάχα βρέθης μοναχή ;
Μητέρας δέ σέ πόνεσε ψυχή ;
Δέ γνώρισες μιαν αγκαλιά από σπίτι ;
Δεν έννοιωσες τό μάγιο ενός μαγνήτη ;

Τάχα τής αρχοντιάς ή άναμελιά 
τράβηξε τής σκλαβιάς σου τη θηλειά, 
ή μή μιάς μητρυιάς τό ξένο χέρι 
απ’ τή φωλιά σου αλάργα σ’ είχε φέρει ;

Μ’ έρωτα δέ σ’ αγάπησα ποτές, 
μά στην ψυχή μου χάρισες γιορτές, 
και μια βαθειά συγκίνηση απομένει 
πού ή θύμησή σου "πάντα τή θερμαίνει.

Τάχα καί τί ν’ «πόγινες, μορφή 
παρήγορη, του πόνου μου αδερφή ;
Στο διάβα του καιρού πού μάς βαραίνει, 
πορεύεσαι γελούσα ή μαραμένη ;

’Ώ άς εΐτανε καί πάλε μια στιγμή 
νά μού άναζούσαν οί παλιοί καημοί, 
με φλόγα τήν καρδιά νά γείρω πίσω, 
νά σ’ αΐστανθώ, καί νά σέ λησμονήσω...

Φ Τ5ΧΟΓ€ΙΤΟΝΙΑ

Χάρες ξεχιοριστές, θάματα μύρια 
στις στράτες, στις αυλές, στά παραθύρια 
μέ τήν άφαιρεμάδα τού διαβάτη 
σέρνει τό μάτι.

Χαμόγελα κρουσιά, ματάκια μαύρα 
πού μέσα τους ανθεί τού πόθου ή λαύρα, 
σέ γγίζουνε βαθιά, σέ άπομεθούνε 
καί φως σκορπούνε.

Θλιμένες μαργιολιές καί μαραμένες 
στά κουρτινάκια απόμερα κουμένες, 
προσδέχουνται τό δάκρι καί τό γέλιο 
μ’ έ'να περγέλιο. .

Άκούς γοργό σκοπό από μαντολίνο, 
παρέκει ένα άναστέναγμα σά θρήνο, 
μιά πονηρή ματιά πού δέ λαθεύει 
παραμονεύει.

Στήν ίδια στέγη εδώ, χαρές καί μίση 
πόσες φορές δέν έχουν κατοικήσει, 
πόσα όνειρα καί πάθη υποταγμένα 
στά πεπροηιένα !

Τή φτωχογειτονιά άν ή μοίρα θλίβει 
στήν πίκρα τής ζωής ποτέ δέ σκύβει.
"Αστρο περνά ή χαρά, σαράκι δ δόλος...
Ό κόσμος ολος..;

ΑΘΗΝΑ
ν 1

Παιδούλα μου ’Αθήνα 
θερμά αγαπημένη, 
σέ ρόδα, σέ κρίνα 
ή ψυχή σου χυμένη.

Τό νάζι σου, κύμα 
στο στήθος σου απάνω, 
τά μάτια σου ρίμα, 
τό γέλιο σου πλάνο

Μεθύσι ή λαλιά σου, 
τό πνέμα σου λαύρα, 
χαμός ή αγκαλιά σου, 
ό πόθος σου άνάβρα.

Τό φως σου αχνό θάμπος, 
ή αγάπη σου λύρα, 
δ ανθόσπαρτος κάμπος 
της ζήσης σου ή μοίρα.

Μιά σβέλτινη χάρη 
σού πλέκουν τά νιάτα, 
βουνίσιο θυμάρι 
καί γιούλια εύωδάτα.

Μιά πίστη ή θωριά σου 
στον άπιστο εμένα.
Μ’ άν τύχη μακριά σου 
καί γείρω στά ξένα,

Μιά δίψα, μιά πείνα, 
μιά τρέλα μού μένει, 
λαχτάρα μου ’Αθήνα 
θερμά αγαπημένη.

ΡΙΙΓΑΣ ΓΚΟΛΨΙΙΣ

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

δρ. 8. Βιβλιοπώλης: Βασιλείου καί Κουκλάρα, 
I (οδός Σταδίου, 42), ’Αθήνα.

i
’Μνζκϋρόβωωος του *·&ίουμΆ·» ezh £ajovinn 

δ κ. Π. Θ· ΠΑΥΛΙΔΗΣ
C/o The American Tobacco Co
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Μ ΙΚΡΑ ΣΗ Μ Ε ΙΩ Μ Α ΤΑ

Ο  Π  Α Σ Α Σ

η  σπίτια μου φάνηκαν χαμοκέλλες και οΐ άν
θρωποι πελώριοι.

"Υστερα άπο είκοσι χρόνια !
Γέιτονίτσες πού τ'ις αγάπησα, δρομάκια πού τά 

περασα μέ βήμα αλαφρό και σβέλτο.
Παράθυρα πού τά κοίταξα, πόρτες πού τις έχτΰ- 

πησα, καρδιές πού τις έκαμα να χτυπήσουν !
Ό αγαπημένα παλαιά χώματα, νερά σοφά τής 

λίμνης, φλοίσβοι τρελλο'ι τής πολυφιλημένης θά
λασσας !

Ό  γωνίτσες εσείς ! Νά και τώρα τά παράθυρα 
γεμάτα και οΐ άβλές και οΐ μαντρίτσες οΐ χαμηλές 
και τά δρομάκια. Και τά μάτια διαπορητικά κα'ι έκ- 
πληχτα.

Τά μαλλιά τώρα άσπρα, τό πρόσιοπο αλλαγμένο, 
τό βήμα αβέβαιο, ή καρδιά σκεπασμένη.

Και οΐ γυναίκες συναναμεταξύ τους, καθώς περ
νούσα :

- Καλέ, ό χαϊδομίλτος είναι αυτός, ο πασάς;...

Μεσολόγγι Μ. ΜΑΑΑΚΑΣΙΙΣ

η φ υ λ γ γ ι κ η  c y r e n e i A

Σ ιήν «Ακρόπολη» τής περασμένης Κεριαχής (10 Μαρ
τίου σελ. 4) δημοσιεύτηκε περίληψη του α' μέρους τής με
λέτης του κ Βλαστού. Τήν περίληψη τοΰ δεύτερου μέρους 
τής μελέτης, πού διαβάσιηχε την περασμένη Τρίτη (18 τοΰ 
Μάρτη), είχε τήν καλοσύνη ό κ Βλαστός νάν τή στείλει 
στό «Νουμά».

Ο ξεδιαλεγμός ενεργεί ανεμπόδιστα στις πρω
τόγονες κοινωνίες, μά νοθέβεται η λειτουργία του 
στίς πολιτισμένες. Οι λόγοι είναι πολλοί — από α- 
φτούς οι πιο σημαντικοί: 1) ο πόλεμος—γιατί σκο- 
τώνουνται οι καλίτεροι για νά προστατέβουνται οι 
πρόστυχοι κι απόλεμοι, β) οι αποικίες πού τραβού
νε μακριά τούς γερούς καί ριψοκίντυνους, γ) η μη
χανή γιατί μιάς καί τήνε φτιάσει ο ξυπνός μπορεί 
νά τή δουλέψει κάθε κουτεντές γ) ο γιατρός πού 
σώζει τούς ανήμπορους καί κακοφτιασμένους, ε) η 
χριστιανική φιλανθρωπία κι ο συνακόλουθος σοσια
λισμός.

Παραδείγματα κακοφορμισμένων οικογενειών 
καί στατιστικές. Η μπεκρού η Πρύσσα είχε 854 
γνωστούς απόγονους καί κόστισε 25 εκατομύρια.

Αποτέλεσμα ---πολλαπλασιάζουνται οι μπόσικοι

καί οι ακατάλληλοι μέ έξοδα τών ανθρώπων τής 
δουλιάς κι από σόϊ. Έτσι περιορίζουνται οι απόγο
νοι τής καλή; φύτρας γιά νά πληθαί,νουν οι σάπιες, 

Τό κακό αφτό θέλει νά τό σταματήσει καί νά 
ΐό γιατρέψει κακομόρφωση τών «Εβγενικών». Τό 
κίνημα τό άρχισε ο Sir Francis Galton. Μέ «Εβγε- 
νικά » εννοούν τή μελέτη κάθε στοιχείου πού μπο
ρεί νά κυβερνηθεί από τήν κοινωνία καί πού μπορεί 
νά καλιτερέψει καί νά χαλάσει τίς φυλετικές αρετές 
τής φύτρας είτε σωματικά είτε διανοητικά. Κάτι τέ
τοιο μισοσυλόγίστηκε κι ο ΙΙλάτωνας.

Η θεωρία αφτή βασίζεται στή Βιομετρική καί 
στούς κληρονομικούς νόμους τού Μέντελ.

Νόμοι τού Μέντελ. Οι βασικοί χαράχτήρες κά
θε οργανισμού είναι χωριστοί κι αφτότελοΐ; Δέν α- 
νακατέβουνται, μά ξεχωρίζόυνται στούς απόγονους; 
Είναι ζεγβάρια ζεβγάρια — ένας δεσποτικός κ’ ένα? 
υποχωρητικός. Όταν απαντηθούν δεσπ. 4-υτίοχωρ. ό 
δέφτερος δε χάνεται μά μένει αφάνερός· ξαναφανε* 
ρώνεται σάν αποχωριστεί στά παιδιά. Ο βασικός τύ̂  
πος είναι έτσι :

Ψ + Κ
ΤΚ (φαίνεται Ί ’, γιατί τό Κ αφάνερο

I
I I I ]
IT  ΨΚ ΨΚ ΚΚ

ο ο
Τ ο

ί

25 ο)ο
ιαβαρή γενιά καθαρή

Τ
I I I I

ΨΨ ΨΚ ΨΚ κ κ

25 ο ο 50 ο ο 25 ο'ο

Ποτέ δέν ανακατέβουνται τό Ψ καί Κ, καί νά 
φανερωθεί άτομο πού νά έχει ανάμεσο χαραχτηρι- 
στικό.

Οι νόμοι αφτοί δουλέβουνε σε μερικά χαραχτη- 
ριστικά τού ανθρώπου, σε άλλα δεν αποδείχτηκε α
κόμα. Φαίνεται πιθανό πώς δουλέβουνε στήν τρέλ- 
λα, τό στηθικό μαρασμό, τή νεβρική προδιάθεση,τήν 
επιληψία καί τή ζαβομάρα. Τό ίδιο καί στίς ηθι
κές διάνοιες.

Τά συμπεράσματα είναι δυο : 
α) Φετικό— νά μένουν οι καλές φύτρες καθα

ρές καί νά πολλαπλασιάζουνται.
β) αρνητικό—να σταματήσει το πλήθεμα τών 

ακατάλληλοί.
Στό δέφτερο μπορεί νά βοηθήσει ο νομοθέτης. 

Τί γίνεται στήν Αγγλία, Αμερική, Ελρετία. Στό 
πρώτο μόνο η διδασκαλία καί η ατομική προιτο- 
βουλία μπορούνε νά ωφελήσουν.
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Οζίομοϊ τοϋ γάμον— η συνειδητή ένωση καί 
μοιρασιά τής φυλετικής αθανασίας του άντρα καί τής 
γυναίκας, καί μέ σκοπό τήν καλιτέρεψη τής φυλε
τικής ζωντάνιας. Ξαναζούμε στά παιδιά μας εμεΤς 
οι ίδιοι μά μέ κάποιον άλλο. Φανερό πώς ο άλλος 
πρέπει νά είναι τής προκοπής αλλιώτικα εμείς οι 
ίδιοι τά υποφέρουμε.

Νά μή γελιέται κανείς από τό εξαιρετικό άτο
μο. Η γενιά σημαίνει. Παντρέβεται κανείς τό συγγε- 
νολόγι περισσότερο από τό άτομο.

Η σημερινή κοινωνία δεν τά κοιτάζει αφτά — 
κοιτάζει τούς υλικούς όρους μοναχά. Ταμπουρώνε- 
ται σέ Αναλογίες.

α) δέ θέμε καινά δαιμόνια, άνεμους στο χου- 
ζούρι μας.

β) χρειάζεται διόρθωμα, μά δέν τά ξέρουμε α
κόμα όλα καί πρέπει νά περιμένουμε τήν τέλεια 
θεωρία πριν κουνηθούμε.

γ) βγαίνουνε μεγάλοι άντρες από φύτρες πα
θιασμένες.

Απάντηση.
α) γκρεμοτσακήσου ανατολίτη ! 
β) δέν μπορούμε νά περιμένουμε το τέλειο μά νά 

κουνηθούμε. Η ζωή μάς βιάζει καί πρέπει νά απο
φασίζουμε μέ όσα σήμερα ξέρουμε. Είναι αρκετά.

γ) απίθανο πώς η αρώστια φτιάνει υπεράνθρω
πους, μά, όπως κι άν είναι, πάντα θά έχουμε αρώ- 
στιες αρκετές, κι ούτε πρέπει νά θέμε τήν αρώστια 
για μιά τέτοια προβληματική ελπίδα.

Συμπέρασμα. Εμείς σήμερα αποφασίζουμε τί 
θά γίνει η ελληνική φυλή κι ο πολιτισμός της.Ό,τι 
παραγκωνίσουμε δέ θά ξαναφανερωθεί. Πρέπει νά 
διαλέξουμε τις φύτρες μέ εβλάρεια θρησκεφτική.Κι 
αφτό είναι η μεγάλη δουλιά τής γυναίκας—νά δια
λέγει τον πατέρα, καί νά ανασιαίνει παιδιά γερά, 
γεμάτα ψυχή καί χαραχτήρα.

ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ

Π ΑΛΑΜΑ—ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ

ΙΑΜΒΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΙΣΤΟΙ
ΜΕΡΟΣ Β '.

VI Α Γ Ι Ο  Β Ο Τ Α Ν Α

διασκευή, τραγούδι και ωιάνο
ΙΙρελούδιο — Μιά νεράιδα μ ’ έγέννησε—Ή  γριά Ζωή =  

Στέκει τό Βασιλόπουλο —Ή Μαύρη Λάμια—Γυρνφ κι όρ· 
μφ ό Μενέλαος —’Από ξένα βασίλεια — Σπέρμα τής Χάμ- 
κως—Ό  Διγενής ’Ακρίτας.

Σ’ ενα τόμον δρ. 8."Οποιος θέλει, παραγ
γέλνει τό βιβλίο καί στά γραφεία τοΰ«Νουμά» 
δίχως παραπανιστό έξοδο για ταχυδρομικά.

ΤΟ Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι  ΤΗΣ Ε Ν Τ Ρ Ι Ν Ε Σ
Σιόν αγαπητό μου Τάσο Νικολέτο

.... "Ας πάψουν πιά τά μαγικά λαβούτα κ5 οί 
φιλντισένιοι νταϊρέδες, για ν’ ακουστή τό Θείο τής 
Λαχμές τραγούδι ! Νεραϊδογέννητη Λαχμέ, κόρη τού 
Λόγγου καί τής Λίμνης, πού ζεΐς μέ των ανθών τις 
ευωδιές καί των ποταμών τις αύρες. Κόρη τών ’Ο
νείρων, πές μας τό καλό τραγούδι, θά βουβαθούν 
τάηδόνια καί οί χρυσές πύλες τής Έδέμ θάνοίξουν, 
νάναγαλλιάσουν οί ψυχές !

Οί καλοί τσομπάνηδες πλούσια θά κάνουν δώ
ρα γιά τής Τραγουδίστρας τό χατήρι. Μοσκάρια 
καλόθρεφτα καί μανάρια θάφήσουμε νά σπαραχτούν 
απ’ τού Λόγγου τάγρίμια, καί τής Λίμνης τά ψά
ρια —τάγαπημένα σου πλουμιστά συντρόφια — θά 
ταγίσουμε μέ χλωρό τυρί καί μυζήθρες μοσκόβολες 
πού θά σκορπίσουμε στά κρυστάλλια της.... ’Έλα 
Πεντάμορφη Νεραϊδόπουλα, Θεϊκιά Λαχμέ, πές μας 
τό «καλό τραγούδι» πού μοιάζει μέ τούς αμανέδες 
τών Χοντζάδων, ΰταν διαλαλυύν τή Λόξα τοϋ Προ
φήτη απ’ τούς υύρανόφταστους μιναρέδες στο υπέρ
λαμπρο Τζαμί τής Έντρινές!

0
«Πριχού τή Δόξα τού Αλλάχ λαμπρύνει ή Έ -  

! φτάλοφη, πού δυο θάλασσες καί δυο στεργιές ενώ
νει καί χρυσοκέντητους καί ξακουσμένους είδε στο 
θρόνο της, θρόνο τού κόσμου, καί μάτι ζήλιας πάνο) 
της ρίχνουνε όλ’ οί Άρχύντοι Τρανοί τής Γής, ή 
Έντρινέ μας, καμάρι εϊταν καί πάντα θά'ναι μέσα 
στο πνέγμα καί τήν ψυχή όσιον πιστύβουνε Τρανό 
Προφήτη....

»Μες στο θεόλαμπρο τρανό τζαμί της, τό Σύμ-

ΣΗΜ. «Τό τραγούδι τής Έντρινές» εϊναι σά μιά συ. 
νέχεια τών «Τάφων* (Νουμάς, 1910, σελ. 20Γ>) πού τό 
Μπεόπουλο του Ί’ρανοΰ Μπέη ξεδικιέται τούς Βουλγάρους 

I καί μοιάζει μέ τό θρύλλο πού πλέχτηκε > ή πού Οά π/.ε-
ί χτή ίίστερ’ άπό χρόνια), γύρω στδνομα τού Έμβέρ άπ’

τούς Τούρκους. "Ενας κύκλος Έμβερμπεϊκός.
*11 Έ ντρινέ—ή Άντριανούπολη— εΐταν πάντα νστερ’ 

άπ’ τή Μέκκα ή 4ΐόνη πολύτιμη πολιτεία γιά τούς Τούρ
κους· γιά τό τζαμί της (τό περίφημο τού Σελήμ πού έχει 
τούς τάφους τών Χαλίφηδων) μπορούν άκόμα καί τήν
Πόλη νά θυσιάσουν. *ί2ς καθώς είναι γνωστό τήν Άν- 
τριανούπολη τήν πήραν άπό τούς Ταττάρους (Βουλγάρου;) 
οί Τούρκοι πέρσι τον ‘Ιούλιο χωρίς μάχη, μά τό τζαμί 
κουρσεμένο τό βρήκαν καί τήν πόλη ρημάδια. Ιλντερίμ 
θά πή κεραυνός· εΐτανε παράνομα ένοΰ Σουλτάνου, τού
Μωχαμέτ νομίζω τού Λεύτερου.
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βολό του οχτροί πατούν καί οργιάζουνε στα ίερά 
του ! Του Όσμάν τό γένος φριχτ’ αλλαλάζει και βε- 
βηλώνεται κάθε αγνό. ’Ασκέρι άνομο και δολοφόνο 
πάνω σε ρέπια κα'ι σέ κουφάρια χορεύει σβΰνοντας 
τη λύσσα τής Μαύρης Φυλής του....

»Και το παντοδύναμο χέρι του ’Αλλάχ πού βά
ζει χαλινό στη μάνητα των κυμάτων και στ’ άστρα 
δίνει ηκύς και μέ τον ήλιο ζωή, δδηγάει τό Μπεό- 
πουλο, τό χρυσό αγόρι τό θεοσπαρμένο.

»Σέρνει τό μαΰρο ατσάλι του, κ’ έφριξεν ή Γίς 
και στο πέρασμά του τά λαγκάδια τρέμουν και πο
τάμια σταματούν καί βουνά μεριάζουν ! 'Η φωνή 
του κεραυνός διαλαλεί στους κάμπους «Γιά τήν’Εν- 
τρινέ ! γλυκός ειν’ ό θάνατος κι άφταστη ή δόξα1 δ 
’Αλλάχ σιμά του παίρνει τις λεβέντικες ψυχές ! Γιά 
την Έντρινέ, γιά την Έντρινέ!»

»Ό αχός από βουνά κι από θάλασσες γιγαντώ
νει καί φέρνει τή φωνή ώς μέσα στις ψυχές καί κά
νει νά λαχταρούν τό θεϊκό γιορτάσι.

»'Άγουρα παλληκάρια γιωματάρικα μέ τά κορ
μιά τσέλικα καί μέ ιή φλόγα στην καρδιά γέμισαν 
τον κάμπο' τεχνίτες στ’ άρματα τούς συντροφιά- 
ζουν, άντρες μέ γνώση καί μαστοριά.

»Τό φως του γήλιου θάμπωσε καί των αρμάτω
νε ή λαμπράδα φεγγοβολάει μοναχά.

»Κι. όπως τό πέλαο άφρομανίζει, μές στοΰ χει- | 
μώνα τις μαύρες ώρες καί λες θά πνίξη κόσμο ντου- | 
νιά, έτοι καί τότες, στόν κάμπο, τάσκέρια αγριεμέ
να πά στά φαριά, σάν τά καπλάνια γλακοΰσαν δι- 
ψασμένα \"ϊ γδικηθούν.

»Φτερά στά πόδια τό μΐσο δίνει, νά ζαποστάση 
κανείς δέ θέλει καί μερονυχτια τραβούνε δμπρός......

»Χάθηκε ό κάμπος πίσω από ράχες καί ούρα- 
νόφταστες κορυφές καί ακόμα τρέχουνετά ηουσάτα...

»... Γκλάν, Γκλάν, τά άρματα άχολογάνε, σά νά 
μιλούνε ! κ’ έχουν ψυχή τής Δαμασκός τά άντροφό- 
να καί νοιώθουν έτσι.— Δέ θά ντροπιάσουμε, ειν’ 
ή μιλιά τους, τ’ ’Αλλάχ τή βούληση, μά στόν οχτρό 
ζημιά, βαρειτε μυς καί Οά δείχτη πώς δεν άπόλει- 
ψαν από τή Φυλή μας οί Ίλντερίμ !...

».... Κλάπ, Κλάπ, τάλόγατα γιά σάς γλακοΰνε 
καί Γίς καί Τάρταρα άγκομαχούνε καί ιρτάνει. ό 
γντούπος στήν Έντρινέ, δ Τάταρος τρέμει, φεύγει ό 
δειλός· σύξυλα άφίνει καί ρημάδια τήν πολιτεία, 
παίρνει τά όρη καί τά βουνά καί σέ μαλιάν δέν αν
τιστέκεται.

»Κ’ ήρθε ηλιοφώτιστη γιορτερή μέρα πού ξα
νακούστηκε απ’ του Σελιήμ τό κοσμοξάκουστο καί 
τό μυριόπλουμον ώριο τζαμί, δ αμανές, γιά τον Προ
φήτη : 'Αλλάχ έγκ μπέρ ! Χαλέλου γιά !...

;>... ΊI Έντρινέ μας καμάρι εϊταν καί πάντα

θάναιμέσα στο πνέγμα καί τήν ψυχή όσων πιστευου 
νε Τρανό Προφήτη !»

Σιδερόκαοτρο, " Α η-Δη μ ήτρη- 1·>Ι·>.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΑ-1ΦΛΣ

ΠΝΕΜΛ ΤΟΥ ΟΛΕΘΡΟΥ

Πνέμα του ολέθρου πέρασε, συντρόφι του πολέμου 
καί ρήμαξε τον τόπο.
Μέ τή γοργάδα επέρασε του κεραυνού.
Καί του τρανοΰτου άνασασμού ή παγωνιά ή χαλάστρα, 
θανάτου άφήκε μούδιασμα στή γυρω πλατωσιά. 
Στ’άποκαΐδια των σπιτιών καί στούς σωρούς τή στάχτη 
παραπονιάρικοι καημοί πνιχτά μοιρολογάνε.
Των πατημένων χωραφιών τά νιοβγαλμένα φύτρα, 
βραχνάς τά δέρνει ασήκωτος, τό φονικό ποδάρι. 
Σωροί-σωροί τά πτώματα κ’ ή ματωμένη λάσπη... 
Στο κρύο καί στήν ερημιά, σά φίδι ή ανατριχίλα 
σιωπηλά γλιστράει.
Κ’ ένα κεφάλι απόμερα, μ’ δλάνοιχτα τά μάτια 
κοιτάζοντας ψηλά,
έτσι βουβό κΓ ασάλευτο, λές πώς άναθυμιέται 
του ρημαγμένου σπιτικού τήν πονοπνίχτρα γλύκα, 
στο τζάκι τή φωτιά....

ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΙΠΛΑ

ΣΕ ΚΟΡΗ ΠΟΪ ΠΑΙΖΕΙ ΒΙΟΛΙ

Σεμνό αγγελούδι 
τού Πλάστη μας δώρο, 
πώς μοιάζεις μέ ρόδο 
αγνό τρυφερό, 
τρισευγενη κόρη 
τού κόσμου στολίδι, 
πώς μοιάζεις τραγούδι 
τής αύρας γλυκό.

’Αθώα παρθένα 
μέ μάγο δοξάρι, 
κελάϊδα μέ χάρη 
ουράνια ωδή, 
τραγούδα τον Πλάστη 
πού τέτοια αγγελούδια, 
τού κάμπου λουλούδια 
χαρίζει στή γή.

Κ. Λ.
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Ο ΑΒΕΡ3ΦΕΙΟΣ ΑΙΛΓΩΝΙΣΠΟΣ 
ΤΗ Σ ΓΑΤΠΤΙΚΗΣ# * # # # *

Είδαμε στις αίθουσες τοΟ Πολυτεχνείου τήν πε
ρασμένη Κυριακή τά έργα τής Γλυπτικής των 
τριών που διαγωνίστηκαν για τήν υποτροφία του 
Άβερώφειου διαγωνισμού. Το θέμα πού τούς δέθη
κε είταν : δ ’Άγγελος τής Νίκης· θέμα έπίκαιρο μά 
δυνατό, πού άνοίγει πλατύ το δρόμο τής πνεματικής 
δημιουργίας κάθε άληθινοΰ καλλιτέχνη. Οί διαγω- 
νιζόμενοι εΐταν οί κ. κ. Μ. Τόμπρος, Ν. Στεργίου 
καί Γ. Άλεξαντρόπουλος. Πριν μιλήσουμε άναλυτι- 
κά γιά τή δουλειά του καθενός, οφείλουμε να τονί
σουμε τήν άνεπάρκεια τής Επιτροπής, πού προ- 
κειμένου νά κρίνει έργα γλυπτικής είχε τρεις μόνο 
γλύπτες καί πέντε ζωγράφους. Δέν άποκλείουμε 
βέβαια τήν ίδέα πώς κ’ ένας ζωγράφος μπορεί νά- 
χει γνώμη πάνω σ’ ένα γλυπτικό έργο, μά ή γνώ
μη του αυτή πάντα θ’ αφορά περισσότερο το αισθη
τικό μέρος, άπό τό τεχνικό, θαναι γνώμη δευτε- 
ρεύουσα. Τήν έπιτροπή άποτελοΰσαν οί ζιογράφο1 
Ίακωβίδης, Μποκατσιάμπης, Βικάτος, Γερανιώτης 
καί Καλούδης καί ο: γλύπτες Μπονάνος, Θωμόπου- 
λος καί Βούλγαρης. Ό τελευταίος μάλιστα δεν εί
ναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο, μά έπίτηδες τον 
έβαλαν μέσ’ στήν έπιτροπή, νοιώθοντας φαίνεται καί 
οί ίδιοι οί καθηγητές έπιταχτική τήν ανάγκη τής 
συμμετοχής ενός ακόμα γλύπτη, άν όχι καί περισ
σότεροί. Ό Βούλγαρης είναι αύτόςπού κέρδισε τήν 
υποτροφία τού ίδιου διαγωνισμού προ τέσσερα χρό
νια, πηγαίνοντας στό Παρίσι γιά τήν τελειοποίηση 
των σπουδών του1 ό πιό κατάλληλος ίσως μέσ’ σιήν 
έπιτροπή σαν πιό νέος καί περισσότερο γνώστης τής 
καινούριας τεχνοτροπίας, σά λιγώτερο δάσκαλος, μέ 
δυο λόγια. Ή έπιτροπή άποφάσισε νά στείλει τούς 
δυδ πρώτους στήν Ευρώπη, έπειοή τούς ηύρε ισό
παλους στή δύναμη. 'Η τέτοια απόφασή της όχι 
μόνο σωστή δέν είναι, μά κι άνησυχαστική, γιατί 
φανερώνει πώς οί δάσκαλοι τού Πολυτεχνείου μας, 
ξακολουθούνε νάναι δάσκαλοι κι όχι καλλιτέχνες μέ 
όλο τό πλάτος καί τή γενικότητα τής πραγματικής 
έννοιας τής λέξης. Δέν πρόκειται ούτε νά έπαινέ- 
σουμε, ούτε νά κατηγορήσουμε κανέναν άπό τούς 
τρεις γλύπτες πού διαγωνίστηκαν. Ό ευσυνείδητος 
έπαινος είναι τό δίκαιο έπαθλο μιας προσπάθειας κ’ 
ένος αγώνα. 'Η κατηγορία πάλι είναι κάτι πού δέν 
επιτρέπεται σέ μια σοβαρή κριτική, όσο κι αν βρί
σκεται μέσα στά σύνορα τής μετριοπάθειας καί τής 
έπιείκειας. Ά ν έπαινέσουμε, Οά έπαινέσουμε κείνον 
πού κι αυτός μας ό έπαινος είναι ή έλαχίστη άν-

ταμοιβή τής δουλειάς του. Καί κείνον δμως πού 
δέ μάς έδωκε τήν αισθητική ικανοποίηση, πού 
δέ μάς χάρισε τή συγκίνηση πού πρέπει νά μάς 
χαρίζει κάθε έργο τέχνης, δέ θά κατηγορήσουμε. 
Μπορούμε μονάχα νάν του υποδείξουμε τά έλαττώ- 
ματα, πού παρουσιάζουντας τό έργο του, μάς α
νάγκασε νά μήν έκδηλώσουμε τή συμπάθεια καί τό 
θαυμασμό πού έκδηλώσαμε γιά τόν άλλο, έπειδή 
παρουσίαζε στό δικό του έργο τούτες καί κείνες τις 
άρετές. Κι άναγκαζόμαστε νά δηλώσουμε όλα τού
τα, γιά τό λόγο πώς πιθανό νά νομίσει κανένας, 
πώς ένας σύνδεσμος ή μιά έχτίμηση πρός τ’ άτομο 
τού δποιουδήποιε, μάς έκανε νά παραδοΰμε τά σφάλ
ματα τού τεχνίτη. Γενικά δηλαδή, τά έργα τών δυδ 
πρώτων πρόκειται μέ ιδιαίτερη προσοχή νά κρίνου
με. Τό πρόπλασμα τού κ. Άλεξαντρόπουλου, καλό 
γιά τό δούλεμά του όσο καί νάναι, μ’ αψυχολόγητο 
καί κάπως ξένο πρός τό θέμα πού ορίστηκε, δέν τό 
βάζουν σέ σύγκριση με τά δυο πρώτα. ΓΓ αύτό ή 
προσοχή δλων συγκεντρώθηκε στά έργα τών κ. κ. 
Τόμπρου καί Στεργίου. Είναι ζήτημα συνείδησης 
καί σέ στιγμή μάλιστα πού ή τελική απόφαση τής 
έπιτροπής δέ βγήκε, νά μιλήσουμε απόλυτα γιά τά 
έργα τούτα. Εμείς μολοντούτο θά επιχειρήσουμε 
άπό ένα καλλιτεχνικό καθήκον, διατυπώνοντας τή 
γνώμη, γιά τήν περίπτωση πού ή έλεγχτική έπι
τροπή οέ φανεί σύφωνη μέ μάς, πώς είταν λάθος 
δικό της νά έκθέσει τά έργα στήν κοινή θέα, δίνον
τας έτσι τό δικαίωμα σέ κάθε τεχνοκρίτη καί λό
γιο, είτε soi-disant είτε πραγματικό, νά έκφέρειτήν 
κρίση του, όπως καί στήν «Πατρίδα» και σ’ όλα 
σχεδόν τά καθημερνά φύλλα τόσα καί τόσα γρα
φτήκανε.

Â

Ό ’Άγγελος τού κ. Τόμπρου, εύσωμο: έφηβος 
κρατεί στό ένα του χέρι σπασμένο σπαθί καί στ’άλ- 
λο του πού έχει άνααηκώσει κλωνιά δάφνης μ’ ένα 
σταυρό. Δέν ξέρω αν έπιτρέπεται νά πούμε, σήμε
ρα πού είναι πολύ κοντινή ή εικόνα τών τελευταίων 
έθνικών άγώνων μας καί ό κόσμος διατελεί ακόμα 
στή συγκίνηση καί τόν ένθουσιασμό πού τούς προ
ξένησε δ θρίαμβός τους, δέν ξέρουμε άν έπιτρέπε- 
ται νά πούμε, πώς είταν μιά πνεματική δημοκοπία 
καί μιά κατάλληλη έκμετάλλευση τής περίστασης. 
Σάν παρέκβαση όμως αναφέρουμε καί τούτο μαζί μέ 
τ’άλλα.Ό έφηβος αύτός είναι σταματημένος καίφαί- 
νεται πώς διαγγέλει κάτι γιατί έχει ανοιχτό τό στόμα 
του. Ή γαλήνη τής μορφής του, ή κατάπτωση τών 
νεύρων του, φανερώνει περισσότερο ψυχρόαιμο ρήτο
ρα,πού προσπαθεί νά καθησυχάσει κοινό πού θορυβεί
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ται, παρά έξάγγελο Νίκης. Δεν είναι ζωγραφισμένη 
στήν έκφρασή του ή συγκίνηση μ:ας τέτοιας στιγ
μής. Τδ χέρι του το άνυψωμένο δεν έχει τήν κίνη
σή του, δέ φαίνεται ό συοπασμδς των μυώνων του, 
μά μένει άργό σά σε στάση ευλογίας. Μόνο λίγες 
ρυτίδες στδ μέτωπό του δείχνουν πώς μέσα στδ νοΟ 
του γίνεται κάποια ένέργεια. Τδ σώμα του ψυχρό. 
"Οχι μόνο ή ταραχή κ’ ή νευρική υπερένταση, που 
είναι απαραίτητη πάνω στή μέθη τής αγγελίας μιας 
χαρμόσυνης είδησης, που χίλια συναισθήματα γεν
νά διαδοχικά, από τήν αγωνία καί τδν τρόμο, ώς τή 
χαρά καί τή συγκίνηση, δεν Ικδηλώνεται στα νεϋ 
ρα του, στις φλέβες του, στην κίνησή του γενικά, 
μά καί μιά σχετική πνοή ζωής του λείπει ακόμα· 
Αντίθετα δμως πρδς τήν ψυχολογία του έργου, άν 
έξετάσουμε τδ τεχνικό του μέρος, σταματούμε μπρδς 
στήν άξια προσπάθεια του τεχνίτη στις λεπτομέ
ρειες καί μπρδς στήν ευσυνειδησία τής επεξεργασίας 
του. ’Επιφάνειες λείες καί πολυδουλεμένες μέπρο
σοχή καί μέ στοργή μπορούμε νά ποΟμε. Βλέποντας 
κανένας τή διαφορά του αισθητικού καί του τεχνι
κοί) μέρους τόσο μ:γάλη, σχηματίζει τήν πεποίθη
ση πώς έ κ. Τόμπρος για νά φανεί τόσο καλδς τε
χνίτης, έπεσε καί τόσο έξω στήν ψυχολογία το0 έρ
γου του. ’Άξιος για τήν τεχνική του μόρφιοση, ξέ
νος όμως στή ραθειά παρατήρηση, στή μελέτητών 
γραμμών καί των κινήσεων, μάς παρουσίασε τδ έρ
γο του ψυχρό, ρουβδ κι ακίνητο'. Σ’ αυτό δέν ξέ
ρουμε άν φταίει ό ίδιος. Τδ βέβαιο είναι πώς εργά
στηκε μέσα στόν προσδιορισμένο κύκλο τής δασκα
λικής τέχνης, πώς δέν ξέφυγε διόλου άπό τδ δρόμο 
πού τού χάραξαν οί καθηγητές του καί γ ι’ αύτδ άν 
είναι νά κρίνουμε το έργο τού κ. Τόμπρου ώς έργο 
μαθητικό κι όχι ώς έργο μέ άξίωση νά κατατάξει 
τδ δημιουργό του σέ μιαν ίδια σειρά μέ τούς ξέ
νους πού θά γνωρίσει πηγαίνοντας στήν Εύρώπη, 
κεΐ πού ή Τέχνη δέν είναι νήπιο πού έδηγουν άλ- 
λοίθωροι παιδαγωγοί μέ τδν κίντυνο νάν τδ ρίξουν 
σέ κανένα γκρεμνό, μ’ αχαλίνωτος Πήγασσος πού 
δέν έχει ανάγκη κεντρίσματος γιά νά πετάςει, βέ
βαια δεν έχουμε παρά νάν τού σφίξουμε θερμότατα 
το χέρι καί νάν τού πούμε ένα μεγάλο «εύγε».

&

Επιχειρώντας νά μιλήσουμε γιά τδ έργο του 
Νίκου Στεργίου, δέ θά θέλαμε πριν άπ’ 8λα νάν τδ 
συγκρίνουμε μέ τού πρώτου, γιατί πρόκειται γιά έρ 
γο άρτίστα κι όχι μαθητή καί γιατί μ’ αύτδ τδν 
τρόπο θ’ άδ-κούσαμε καί κείνο πού περιγράψαμε 
παραπάνω, Ό ενθουσιασμός μας αυτός δέν πρέπει

νά θεωρηθεί ύπερβολικός, γιατί τ’ δ,τι μάς παρου
σίασε σήμερα ό Στεργίου είναι μιά έπανάσταση δ* 
λάκαιρη· κάτι πού δέν έπερίμενε κανένας. Μ’ αφού 
έθεσαν έτσι τά ζητήματα, άφου ή έπιτροπή ηύρε 
ίσόβαθμα και τά δυδ έργα, άν καί ξεχωριστά το κα
θένα μπορεί νά μιλήσει καθαρώτερα άπδ τδν κάθε 
κριτή, αναγκαζόμαστε αναλύοντας τήν ψυχολογία 
κ’ ύστερα τδν τρόπο τής έργασίας τού Στεργίου, νά 
παραβάλουμε τδ έργο του μέ τδ έργο τού κ. Τόμ
πρου, παρ’ δλη τήν ανευλάβεια μιας τέτοιας σύγ
κρισης.

(Στάλλο φύλλο τελιώνει) ΛΕΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

ΑΘΗΝΙΩΤΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ « ·

Ζ'.

Δέ σου είχα πει, παρηγορήτρα έβγενικιά, τόν πάτο μου.
Μιά νύχτα, πού ποθήσαμε οέ κάτι θρονιά σκρλισμένα 

στο βράχο άπύ τούς ’Αρχαίους, σ’ άκουγα νά μοΰ μιλάς 
είλικρινά καί ομορφα.

Είχες καταλάβει πώς άλλοι μου είπανε ψέματα, καί μ̂  
γλύκαινε; μέ τήν ά/ήΟεια σου καί άπό κοντά μας έδιω
χνες τήν άσκήμια.

Στάλαζες στήν γυχή μου τήν παρηγοριά πού διψουσε 
καί ρύθμιζες τύ είναι μου αρμονικά μέ τούς άδολους πό. 
0ους σου. ..

£έν πρόσεξες τύ φεγγάρι πού μάς έβλεπε καί δέν έν- 
νοιωσες τί μοΰ έγνεψε γιά σένα.

Καί ταραγμένος, μιά στιγμή, σέ κο ίταξα-δέ Οά θυμά 
σαι, χωρίς νά σου φανερώσω τό λογικό μου.

Μά εσύ, γυναίκα σέ λέω, είλικρινά μοΰ μίλαγες, γ ιατί 
δέν πρόρεξες τό φεγγάρι καί δέν είχες τίποτα \ά Οές νά 
μου κρύψεις.

Τή νύχτα εκείνη, δίχως άλλο. θά πείραξε: άθελα μέ τό 
δαχτυλάκι σου τό ρολόϊ τής ζωής μου καί θά τδβαλες 

μπρός χρόνιά καί χρόνια,

Β'.

Τά στάχια παίξανε στόν ήλιο.
"Εν’ αεράκι μυρωμένο ερχότανε άπό πέρα κ’ έφερνε 

μιάν αρμονία βγσλμένη άπό τά πράσινα βιολιά κάποιου 
μαγισμένου λόγγου.

Τά στάχια παίξανε στόν ήλιο, ν’ ένας μεγάλος Σαβαυιθ 

διάβαινε άνάμεσά τους. ..
‘Ο λιγωτικό; αναστεναγμός πού ακούστηκε ξάφνου, 

δέν ξέρω άπύ ποιο στήθος ξεχύθηκε.
Νδτανε ό γλυκασμός τής γης μέ τούς ούριους σπόρους 

στο θερμό τόν κόρφο της ;
Τό κορμί μου έτρεμε σά βαρεμένη καμπάνα Τό αίμα 

τρικύμιζε μέσα στις φλέβες μου
"Ενας μεγάλος Σαβαώθ έδιάβαινε.,.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΖΙΑΣ
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Ο Ι Κ Α Ν Ο Τ ε Ρ Ο Σ
( ’Ά ρ θ ρ ο  Τρ'*«& ξ6'« κο ίΟ

’Από τήν ήμερα πού δ άλησμόνητος Διοικητή; 
μα; δ Βαλαωρίτης ¿ξεχώρισε άπό άνάμεσό μα; καί 
μά; άφησε μέ το τόσο τραγικό καί άνεπάντεχο τέ ■ 
λο; τον ένα τέτοιο μεγάλο κενό, δίκιο είναι νά σκε- 
φτή κανείς σέ ποια τάχατε; χέρια θά πέση 6 οικο
νομικό; αυτό; όγκο; πού τιμά τήν ΙΙατρίδα μα;, ή 
’Εθνική Τράπεζά μα;. ()ί επιτήδειοι, πού δεν μπο
ρούν από πουθενά καί ποτέ νά λείψουν, άρχισαν 
πετώντα; έτσι δοκιμαστικά μερικά ονόματα καλών 
ανθρώπων καί αρκετά καλών ¿πίστη μόνο)ν, όχι δ- 
μω; καί ικανών γιά μιά τέτοια θέση. Ή  καλωσύνη 
καί οι έπιστημονικέ; θεωρίες δεν εΐνάι τά προσόντα, 
πού πρέπει νά έχη ένα; Διοικητής τή; ’Εθνικής 
Τραπεζης· χρειάζουνται κι άλλα πράματα ! θέλε’ 
πείρα, πολλή πείρα τραπεζιτικήν, θέλει ο άνθρω
πος αυτός πού θά διευθύνη τήν Τράπεζα νά είναι 
ζυμωμένος μέ αυτήν, νά Ιχη ζήσει σ’ αυτήν μέσα, 
νά ξέρη βαθειά τόν οργανισμό της, τήν ιστορία της, 
τον οικονομικό τη; δρόμο, τις πολλές λεπτομέρειες 
της, πού δέ μαθαίνουνται εύκολα από τόν πρώτο 
πού ετυχε νά ςεφυλλίση στήν Ευρώπη μερικέ; φυλ- 
λάδε; οικονομολογικές, καί γιά νά συγκεντρώσουμε 
τις ιδέες θέλει άνθρωπο πού νά συγκεντρώνη μέσα 
του μαζί μέ τόν επιστήμονα, τόν οικονομολόγον, 
καί τόν άνθρωπον τής πολλή; τραπεζιτική; πείρα: 
καί τού Διοικητικού δαιμονίου. Τά προσόντα αυτά 
μόνον ό υποδιοικητής κ. Εύταξίας, δ συνεργάτη; 
τού μεγάλου νεκρού τών τελευταίων ήμερών,δ συμ- 
βοηθό; του εις πάσαν δράσιν, δ άναπληρωτή; του 
στις μάκρυνε; απουσίες του, τά συγκεντρώνει όλα, 
κ: αύτό; είναι εκείνο; πού πρέπει νά κράτηση τό τι 
μόνι με τά σ:ιβαρά του χέρια γιά νά δδηγήση το 
ντρέντνωτ τή; ’Εθνική; Τραπέζη; στο λιμάνι τή; 
οικονομικής δόξας, όπου τό έφερνε σύμψυχο ό Βα- 
λαωρίτης.

Οί μέτοχοι πού τόν τιμούν τόσα τώρα χρόνια μέ 
τήν πλήρη έμπιστοσύνη τους καί ξεύρουν αληθινά 
τί αξίζει ένας Ευταξίας, θά τόν άναδείξουν Διοικη 
τήν τή; ’Εθνική; Τραπέζης, πού είναι καί ή ευχή 
όλου τού προσωπικού τού πρώτου πιστωτικού ιδρύ
ματος τής ’Ανατολής.

Γ . Δ.

ΤΟΥ Ψ Υ Χ Α Ρ Η

“Η Λ Γ Ν Η„
ό ν .α ιν ο ό ρ ιυ  μ υ θ ισ τό ρ η μ α , π ο υλ ιέτα ι, σ τά  γ ρ α φ ε ία  μ α ; κ α ί 

α τό  | ϊιβλ ιο ,τ ιυλυϊο  Β α σ ιλ ε ίο υ  κ α ί Κ ο υκλάρ α  (οδό ς Σ τα 
δ ίο υ  12). Δ ρ . Ι.ό ΙΙ. Γ ιά  τό ε ίο τ ε ρ ικ ό  2 δ ρ . δ ίχ ω ς  τ α 
χ υδ ρ ο μ ικά .

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
Ό  κ. Πέτρο; Βλαστό; τού «Έκπαιδ. Όμίλου» 

μίλησε τήν προπερασμένη καί περασμένη Τρίτη 
στήν κάτου σάλα τού «Λυκείου τών Έλληνίβων» 
γιά τή «Φυλετική ευγένεια». 'Η βαθυστόχαστη με
λέτη τού κ. Βλαστού ακούστηκε μέ προσοχή άπότό 
διαλεχτό ακροατήριο πού καταπλημμυρούσε καί τις 
δυό βραδιές τήν ευρύχωρη σάλα 'Όταν ή μελέτη 
αυτή δημοσιευτεί στό «Δελτίο τού ’Εκπ. Όμίλο.υ»ή 
σε ξεχωριστό βιβλίο, θά δειχτεί περσότερο ή άξία 
της, γιατί όσο καί νά προσέχει κανείς σέ μιά δμι- 
λία, είναι αδύνατο νά συγκρατήσει δλοκληρωτικά τό 
νόημα μιά; πνεματι/ής εργασίας πού ξεβγήκε από 
σκέψη πολλή κι από πλατειά μελέτη Πρέπει νάν τή 
διαβάσει κανείς προσεχτικά, κι όχι νά τήν ακούσει, 
γιά νάν τή νιώσει μιά τέτοια εργασία, αφού καί όλη 
ή δημιουργική έργασία τού κ. Πλαστού, έμμετρη καί 
πεζή, στό βιβλίο δείχνεται καλύτερα.

Περίληψη τού Β' μέρους δημοσιεύουμε σ’ άλλη 
σελίδα.

Στό Σοσιαλιστικό Κέντρο (δδός Αιόλου 79) τήν 
προπερασμένη Κεριακή στις έξη τάπομεσήμερο μί
λησε δ IΙάνος Δ. Ταγκό~ουλο; μέ θέμα«Ό σοσιαλι
σμέ καί ή δημοτική γλώσσα»·τήν περασμένη Κερι- 
ακή δ Ν. Γιαννιος μέ θέμα «Οί δυό πόλεμο: άπό 
σοσιαλιστική άποψη»· κι αύριο, τήν ίδια ώρα, θά 
μιλήσει δ Δ.Ταγκόπουλος με θέμα«ΜΙ γυναίκα τού 
λαού απέναντι τής Κοινωνίας καί απέναντι τού 
Νόμου».

ΤΙ δ. Σμαράγδα Γεννάοη, καθηγήτρια τού τρα
γουδιού στά Ώοεία ’Αθηνών καί Πειραιώς, έδωσε 
τήν περασμένη Κεριακή στή σάλα τού Ωδείου τή 
συναυλία της μέ πλούσιο καί διαλεχτό πρόγραμμα 
(Lott i ,  M ozart ,  Ber l ioz ,  G ric^ ,  B rah m s ,  Καλομοί
ρη, D eb usay ,  W a g n e r  καί S t r a u s s  καί μ’ επιτυχία 
μοναδιχιά. "Ολοι φύγανε καταμαγεμένοι άπό τό 
τραγούδι της μά κι άπό τό αριστοτεχνικό παίξιμο 
τής κ. Χαρίκλειας Καλομοίρη, πού τή συντρόφεψε 
μέ τό πιάνο καί πούπαιξε καί μοναχή τη: μέ τέχνη 
καί μ’ αϊστημα μοναδικό τή « B a rc a ro l la »  τού L in -  
d o w  κ’ ένα V a ls e  τού R ub in s te in .  Τό «Γυρνά κ: 
όρμά ό Μενέλαο;», ή «Γριά Ζωή» καί τό «Στέκει 
τό Βασιλόπουλο» (άπό τούς «’Ίαμβους καί ’Ανάπαι
στους» τού Παλαμά), τονισμένα άπό τόν Καλομοίρη 
καί τραγουδημένα από τή δ. Γεννάοη, καταχερο- 
κροτηθήκανε σάν τρία μουσικά άριστουργηματάκια, 
— μέ τήν άδεια πάντα τού κ . Φώτου ΙΙολίτη.

ΙΙΕΓΑΐΤΙΚϋΣ
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Συντρομη χρονιάτικη: Γ ιά τί|ν Ελλάδα καί τί|ν
Κρήτη δρ. 10. Γιά τό εξωτερικό φρ. χρ. 12.50.— Γιά 
τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (: δρ ι 
τήν τριμηνία). —Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά δέν 
προπλερώοει τή συντρομη του.

- X -

20 λεφτά τό φύλλο. — Τά περασμένα φύλλα που

λιούνται στό γραφείο μας διπλή τιμή.

- X -

Βρίακεται στήν Ά βήνα  σ ’ δλα τά κιόσκια, καί στις έπαρ 

χίες στά πραχτορεια τών Εφημερίδων.

3ΐαραγρα<ράκια  |

ΜΙΑ φορά κ’ έναν καιρό είχε ιδρυθεί μιά «Φοιτητική 
συντροφιά». ‘ II Συντροφιά αυτή υπό καιρό τώρα δέν ά- 
κούγεται. Μπορεί καί νά διαλύθηκε Ίσως γιατί πολλοί ; 
άπό τούς πρωτεργάτες της πήρανε τό δίπλωμά τους, κ ’ έ
τσι πάψανε, φυσικά, νά αι πι'ι φοιτητές, ίσως γιατί τά : 
παιδιά πού τήν αποτελούσανε είναι κι αυτοί Ρωμιοί κ’έτσ. 
γλήγορα κουράζουνται, ίσως κι άπό τόν πόλεμο, ϊσως κι | 
άπό άλλες αφορμές. Δέν ξέρουμε. Τό ζήτημα είναι πώς ! 
διαλύθηκε πιά ή Συντροφιά κι αυτό είναι λυπηρότατο, 
Γιατί ή Συντροφιά ειχε μεγάλο καί πλατύ έργο νά έχτε- 
λ-’σει: όχι μόνο νά ξεσκλαβώσει τή φοιτηταριά άπό τήν ; 
καθαρευουσιάνικη μούχλα, μά νάν τής ξερριζόισιι καί πολ
λές άλλες πρόληψες, πού σήμερα τό Ρωμιό φοιτητή τονέ : 
δείχνουνε γιά τον πιό πισωδρομικό φοιτητή του κόσμου, ! 
ένα είδος Κινέζο τού παλιού καιρού, αφού καί οί σηυερ- 
νοί Κινέζοι τινάξανε τόν Κηεζισμό μακριά άπό τήν ψυχή 

τους κι άρχινήσανε νά κουνιούνται κι αυτοί σάν προδευτι- 
κυί άθρώποι.

- X -

01 »ΙιΟΙΙΉΤΕΣ μα. όμως σάν Κινέζοι φέρνουνται α 
κόμα Έρχουνται άπό τήν επαρχία τους στήν Πρωτεύου
σα κι αντί νά πάρουν κάτι ατό τήν ΙΙρωτευονσιάνικη ζωή, 
το έναντίο. κουβαλούνε στήν ΙΙρωτιύονσα τήν Επαρχία 
τους μέ τά μικροζητημαιάκια. τις μικροπολιτικές, τις μ ι
κροφιλοτιμίες τους. ’Ίσαμε τιάρα γιά ποιό γενικώτερο ζ ή 
τημα σηκωθήκανε: Γιά ποιά νεωτεριστική ιδέα : Γιά ποιό 
μέτρο ριζοσπαστικό ;

Θεμέλια τής κοινωνίας φιλοδ /ξούνε νάναι. Χαλάλι τους. 
ΙΙοιός τους τάρνιέτα ι: Μά έχουμε καί μεΐς δικαίωμα, πού

ζοΰμε μέσα στήν κοινωνία, νάπαιτήσουμε τά τέτια θεμέ
λια νάναι γερά, πόνου σέ βτέριο έδαφος, κι όχι κακοχτι- 
σμένα πάνου σέ αμμουδιά.

- X -

Κ’ ΕΤΣΙ χεροκροτούμε τή στάση πού κράτησε ή Κυ- 
. βέρνηση απέναντι τους στύ τελευταίο φοιτητικό ζήτημα.
| Τούς μεταχειρίστηκε σάν άταχτα παιδιά κι ανάλογα τούς 

φέρθηκε.
Μά καί ή κοινωνία ¿έτσι έκρινε τό φέρσιμό τους. Καί 

γιά τούτο όιιαν οί χωροφύλακες, ένα πςωϊνό, πβρνούσανε 
καταμεοίς άπό τήν οδό Σταδίου τάταχτα παιδιά, οδηγών
τας τα στή χάψη, οί πολίτες κουνούσανε τό κεφάλι τους 
χλευοστικά και μονολογούσανε :

— Τά καημένα τά παιδιά δέν τό πήρανε ακόμα χαμ- 
| πάρι πώς αλλάξανε πιά Ιδώ τά πράματα !
| Μέ άλλα λόγια, δέν τό νιοόσανε ακόμα πώς πάψανε 

1 πιά νά μάς κυβερνούνε οί σανίδες καί οί ρούγες τής ’Α
θήνας

"Αλλοι καιροί, άλλα ήθη, παιδιά —καί νιώστε το!

- X -

ΟΤΑΝ ό Κωστής ΙΙαλαμάς δημοσίεψε στό«Νουμά· τή 
μελέτη του «Λασκαράτος καί Β«λσωρίτης»(«\ουμ,άς»1ί)11. 
σελίδα 7), δ Διοικητής τή ; ’Εθνική; Τρείπεζας, πού τόσο 
τραγικά πνίγηκε προχτές, ό γιος τού ποιητή τής «Κυρά 
Φροσύνης» καί τού «Φωτεινού», τούστειλε ένα γράμμα 
πού τού/ραφε, θυμούμαστε, πόσο όμορφα πέρασε τή μέρα 
του διαβάζοντας στό «Χουμά» τή μελέτη του καί πόσες 
θύμησες περασμένες τού ξύπνησε.

"Αν ό ΙΙαλαμάς θελήσει τώρα νά δημοσιέψει αυτό 
τό γράμμα, θά δείξει πως ό μακαρίτης Ραλαανρίτης δέν 
εϊτανε μόνο άξιος τραπεζίτης, μά καί φιλόστοργος γιός 
πού τόν άγγιζε στά κατάβαθα κάθε καλή κουβέντα πού γ ι
νότανε γιά τό μεγάλο του τόν πατέρα.
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ΓΗ ΤΟΥΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΥΣ μας αυτό: Ό  φίλος 
Τιμ. Σταθύπουλος μάς έδωσε ένα γράμμα σταλμένο στύ 
Δήμαρχό μας κ. .Μπενάκη από κάπιονε συμπολίιη. Ό  κά- 
πιος αύιός δέν έμαθε, φαίνεται πολλά γράμματα καί γ ι ’ 
αυτό ίσια ’ίσια άγωνίζειαι νάν τά πει περί διά γραμμά
των. Καί τά λέει περίφημα. Κείνο όμως πού μάς έκαμε 

| περισσότερη εντύπωση εϊ·αι ένα πελοόριο «Αΰτοχεροή>■> 
πού φιγουράρει στό πανώγραμμα.

I Κι αποδείχνει τό «Αΰτοχεροή» αυτό, όχι τήν άγραμ- 
: ματωσύνη, μάτήν τάση καί τήν πιδεξιοσύνη πούχει ό λαός 

μας στά σύνθετα. Νά γράψει «Στά χέρια του», τού φαι- 
ι νότανε αγράμματο· τό «ΐδίαις αύιού χερσί», τόβρισκε μα

καρόνι. Σκάρωσε λοιπόν κι αύιός τό «Αΰτοχεροή» ν' οί- 
I κονόμησε μιά χαρά τήν περίσταση.

- X -

1 ΔΕ βραβεύτηκε κανένα στρατιωτικό τραγούδι άπό τά 

εφτακόσια τόσα πού σταλθήκανε στό διαγωνισμό ‘Η Έ" 
: πιτροπή μάς είτε  πώς δέν άξιζε κανένα τό βραβείο. Ά λ -  
; λοι όμιος λένε πώς ή Έπιτροπή δέ βρήκε κανένα πού νά
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στάλθηκε ά ιό  κανένα δικόνε της καί γ ι’ αυτό τάπόρρι- 
ψε όλα.

Ά  θέτε πιστευτέ το. ,

- X  ■ ■■ |

ΓΙΝΕΤΑΙ κάπια κουβέντα στις εφημερίδες τούτες τις J  
μέρες γιά τό μελλούμενο άνοιγμα τής ’Ακαδημίας μας. j 
Διασκε.δαστικά πράματα καί μακάρι νά γίνουνται ολοένα· j

Ώςτόσο νά, κ’ ένα παρηγορητικό σημάδι : Ό  κ. Δ· j
Καμπυύρογλους τή.Ί'Ονικήΐ Βιβλιοθήκης, γράφοντας ποιοι 
καί ποιοί πρέπει νά μπούνε οτήν ’Ακαδημία, δέ φοβήθηκε j 
νάναφέρει άπό τούς πριότονς πρώτους καί τον Ψυχάρη. j

Λέμε δέ φοβήΰηκε, καί τύ τονίζουμε, γιατί πολλοί, ! 
πού καμώνουνται κιόλας τύ δημοτικιστή, τρέμουνε καί | 
μουρμουριστά νάν τό πούνε αυτό ιόνομα, αφού ό άντιψυ- | 
χαρισμός στις άγιες μέρες μας κατάντησε γερό σκαλοπάτι j 
γιά νάποχτάς σνμπάΐ'ειες καί νά τελιοινεις τις δουλί- | 
τσες σου.

- X -  |

ΕΝΑ υπέροχο ποίημα, μέ τόν τίτλο «Ό ύπνος τού 
Μιστράλ» δημοσίεψε ό ποιητής Σικελιανός στήν «’Ακρό
πολη τής περασμένης Κεριακής.

Τό ξανατυπιόνουμε καί μεΐς εδώ, γιατί τάξίζει.

τ \ ίΤά λαμπρά βω δια, στριφτοπόδα πάνε, !
Ξεσέρνοντας αργά τή νεκροφόρα, !
Μέ το άγιο λείψανό σου- κ' έρμη ή χώρα ; 

Ά π ’τους πιστού; σου, όπου σκυφτοί άκλουθάνι-·, 
Τή φωτεινήν άπυζητάει φωνή του; j
Καθυός, σάν τά κεντάει μέ τή βουκέντρα, ,
Βαθιά ύ ζευγά; — κι αυτά δέ μουκανιώνται,
Μέ πλέριο αχόν, ανάμεσα στά δέντρα1 !
"Ομως, τά γερατιά σου τ’ ανθοφόρα, |
ΙΙοΰ στή; ζωής σου έρέψανε τή ρίζα, j
Σά μυγδαλιάς, άπό προσήλια μπόρα,
Είδαν τή γή σου, άπάρθενη, όρθοβυζα,
Στού ϋπνου σου το άκουσμα, βαθιά νά νιώσει j 
Τής δόξας τόν αθάνατον ΐχώρα. ;
1 ί, άν απ’ τους βάλτους τής Καμάργας, ίσια j 

Μέ τής Αρλης τά ρείπια, άχολογανε,
Οί καμπάνες, άργιί, στά ερημοκκλήσια ; \
Ρετσίνι αδρό, ευωδάν τά κυπαρίσσια! j
Καί ολόγυρα, βυζαίνοντας, βογγάνε 
Τά χρυσά πρωτοςάνυιχτα μελίσσια. j

Καί νι ί, οί παρθένες δέ μοιρολογάνε,
Μά εκεί πού ευλογημένος ιρέρνει ό δρόμος, ( 
"Οπου άφοβο πατάει καί το κοτσυφι,
Στά μονοπάτια οπού θρασεύει ο ψλώμος,
Γό «χαίρε» λέοντας, πρός τήν "Αγια Χάψη 
ΙΙρός εσένα τό «χαΐρε» προβοδάνε.
Ώ  πόσο ευλογητό τό κοιμητήρι, j

ΙΙού θά δεχτή τή μνήμη σου, ιύς τό μαύρο 
Ιού Βασιλόπουλου ποιητή, ποτήρι,
Τού Κήτς, πού στά κατάβαθα χιομένο ;

Τής γης, έπόθησε νά πιει, άπ5 τό λαύρο 
Μύρο κι’ απ’ τό τραγούδι σου άδρωμένο!
Τί, αν άγρυπνάν γιά σέ, τά μοναστήρια ;
Τί, τώνα - τάλλο, στά χωριά, άν ξυπνάνε 
Τού πόνου οί εκκλησίες, τα σημαντήρια ;
Τί, άν ο αχός, λιγοθυμώντας φτάνει;
Τύ 'Ηλιοβασίλεμά σου, όπως τά μτίρια 
Πουλιά, πού πάνε νά κουρνιάσουν, κάνει 
’Απ’ τό κελάϊδισμα, ένα συντριβάνι,
Τά κυπαρίσσια, θεία, ν’ άχολογανε!

14 Μαρτίου 1914 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ
Ι Ο Υ  “ Ε Κ Π Α Ι Α Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ  Ο Μ Ι Α Ο Υ , ,

ΤΟ ^ΕΑΤΙΟ

Ό  ■ Εκπαιδευτικός "Όμιλος:· λυπάται πο
λύ γιατί (δέν μπόρεσε ακόμα νά κιικλοηορησει 
το Λελτίο τού 1Η1 ί>. Ο λογος της μεγάλης 
αργοπορίας είναι πρώτα ο πόλεμός καί δεύτε
ρο ή απεργία τι ον τοπογράφον. Οταν άρχι
σε ή απεργία μόλις /.είπανε τρία τυπογραφικά 
φύλλα γιά νά.σιηιπληρωάή το Λελτίο καί ελπί
ζει ό Ομιλος πώς τώρα πού τά πράματα πή
ρανε καλύτερο δρόμο, Οά μπόρεση {ία. βγή τό 
Λελτίο κατά τή Λαμπρή.

Τό Λελτίο τού t ί» 1 :» ί)ά βγή έτσι σέ ένα 
μεγάλο τόμ.ο.

ΤΟ Α Λ Φ ΑβΗΤΑΡ]0

Επειδή ή επιτροπή πού ί)ά κρίνη τά Α λ
φαβητάρια δέ ί)ά μπόρεση νά βγάλητήν από- 
ηασήτης πριν άπό τό τύλος τού Π414, ό Ο 
μιλος αποφάσισε νά παρατείνη τήν προθεσμία 
γιά τήν υποβολή τόν Λληαβηταρίων ώς τό 
τέλος τού ’Απρίλη 1414 .

«Κ Ρ  Ο  Ν I Ο  Ν»
Κ Ο Υ Ρ Ε Ι Ο  ΚΑΙ Μ Υ Ρ 0 Π 9 Λ Ε 0

ι Όόό$ Σταδίου, κάτω àno το Αρσάκειο)

Τά φτηνότερα καί διαλεχτότερα αρώματα. Κολώνια 
λουίζας καί λεμονιού, ειδική γιά εντριβές xui λουτρά. 
’Ιδιαίτερο τμήμα γιά τις κυρίες. Ξύρισμα καθημερνό ό δρ. 

τό μήνα
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ΕΙΡΗΝΗΣ Π· ΑΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΔΕΟΠΛΑΣΤΗΣ'1
'Ο ήλιος έγινε φλογερός κΓ ή νύχτα ολοσκό

τεινη. ’Απάνω άπ’ τή θέλησί μου σαν κάποια ύπαρ- 
ξις αύτοδημιούργητη ¿στάθηκε, ζητώντας γιά τό κά
θε τι απολογία. Κ Γ έγώ, ό αχόρταγος κολυμπητής 
τών ουρανών μέ τής τρελλές επιθυμίες, αίσθάνθηκα 
στενά τά δρια τής ζωής· τόσο, πού μιά στιγμή όρα- | 
ματίσθηκα σβυστά τά πάντα άπ’ τή μανία τών φτε- j 
ρών μου..,. Καί τον έαυτό μου, παραπλανημένο πέ- 
ρα άπ’ τά σκοτεινά περιβόλια τής Νύχτας, νά ζητά 1 
μέ άπόγνωσι τόν τρόπο τού άπολυτρωμοΰ....

*
Μά όπως άλλοτε, στής ευτυχισμένες ώρες, έτσι 

καί τώρα ακούστηκε φωνή απόμακρη νά φθάνη,σάν 
το πρώτο κήρυγμα μιας δεύτερης ζωικής εποχής 
πού θά περνούσα :

— "Αδικα, άδικα ! Ό  έρωτας κΓ ό θάνατος ζούν 
άδελφιομένοι στήν ψυχή. ΚΓ όμως κατά βάθος όέν 
είναι παρά δυό εκδηλώσει: τού ίδιου πράγματος. 
Τώρα πού προσπέρασαν, γιά νά κουρνιάσουν σέ κά
ποιαν άλλην ύπαρξι, ΐδές τριγύρω τήν αλήθεια, που 1 
είναι ή πηγή τού κάθε πόνου μά καί τής κάθε άθά- ! 
νατης χαράς....

ΚΓ έγώ σαν νεκραναστημένος άκουγα τή; πα
ράξενες σοφίες πού άρχιζαν ν’ άχνορροοίζοον ασυ
ναίσθητα στον ουρανό τής αλλαγμένης μου ψυχής...

*
Γύρω μου έφούντωνε ή βοή, σάν όλα τά πράγ

ματα νά μιλούσαν φλύαρα. Πρώτη φορά ακόυσα το 
μουρμούρισμα τών ρυαχιών ετσ: καθαρά. Καί τό 
χορτάρι ολόρθο καθώς έστεκε στόν ήλιο, πίνοντας 
τήν ζεστασιά, μού φάνηκε σαν ζωντανό, πού είχε 1 
σέ μικρό αποτύπωμα τόν ίδιο οργανισμό μέ μένα. Έ  
ζωή του ήταν έντονη κΓ ωραία. Καί γέρνοντας σέ 
μιά στιγμή κορφήν τρεμουλιαστή στήν διπλανή ά- 
νεμώνα,τό είδα νά ταράζεται,ώ  ! μέ τόσο πάθος !..

*

Έσταύρωσα τά χέρια κΓ έκύτταξα τριγύρω, 
τεντώνοντας μάτι αχόρταγο στόν μεγάλον Οργασμό 
τών 'Ολων. Γιατί ή αύρα κάποιων μεγαλείτερων 
ιδανικών άρχισε νά μού χαϊδεύη τό μέτωπο, κυλών-

(*) Κοίταξε αριθ. 5Ιί· '>20 καί >V2!.

■ τας άπ’ τούς κόσμους τής ’Αθανασίας. Καί σιγά-σι- 
' γά ή γνώσις τού «εαυτού» έφθασε νά μού φαίνεται 
| στενή κΓ έγωίστική σοφία, ανάξια γιά μένα καί γιά 

τόν προορισμό πού όνειρεύθηκα.
’Ανέβηκα στή σκηνή μου σάν θαμπωμένος άπ’ 

τής νέες μου σκέψεις.Ή Πολιτεία μου είχε ξαναβρή 
| τήν παληά της ήσύχια,καί τριγύρω ή θάλασσες στο 

άγγιγμα τού ήλιου, πετούσαν σπίθες πολύχρωμες, 
σάν νάχαν κατακαθίση στό βυθό τους χρυσάφια και
διαμαντόπετρες.

Σέ στίβες κατέβαιναν τ’ άνθόφυλλα, ριγμένα απ’
το πρωινό δροσοράντισμα· καί οί άφροί τών ποτα
μών, πού έπεφταν παφλάζοντας, ρουφιόνταν μυρω
μένοι απ’ τής ρωγμές τής γής. Γιατί τό λουλούδι 

ί είναι τό ίερό θυμιατήρι, πού καίει ατέλειωτα κΓ ά- 
| κούραστα στήν' βάσι τού κόσμου χαμηλά, πιστό 
1 στούς θεούς του,...

*
ί Τά δένδρα έβούϊζαν αόριστα καί τά πουλιά πε-
! τούσαν_χαμηλά, σέρνοντας χαϊδευτικά τά ράμφη 
! στά φρέσκα άνθοπέταλα.
' Ό  ήλιος έρριχνε μεγάλες σκιές στά πλάγια τών
. βουνών, πού ¿φαίνονταν Τ’υχές άνοιχτοφτέρουγες, 

έτοιμες νά ξαναπάρουν τόν μοιραίο δρόμο.
Τό πνε·"μα κάποιας πολυσύνθετης ένέργειας πού 

κρυβόταν κάτω άπ’ τής άπλές γραμμές άρχισε νά 
1 κεντάη τής ανησυχίες τής Η'υχής μου. Έγύρισα πί- 
; σω καί είδα σάν ασήμαντη σταγόνα τόν ίσκιο μου.
| ΚΓ έπίστεψα τότε, γιά πρώτη φορά, πώς το μεγα- 
ι λείτερο καλό είναι νά χάνεται κανείς κΓ άπ’ τόν 
; ίδιο τόν έαυτό του μέσα στήν απέραντη συνολι- 

! *ή ζωή.
Ή  καλήτερα νά βρίσκεται ενεργητικά σέ κάθε 

κίνησι, ώς τήν πειό άπιαστη, πού ξεφεύγει άπ’ τού 
θνητού τό όκνό μάτι· ώστε ή χαρά του ν’ άρδεύετα'· 
άπ’ τής Μεγάλε: Πηγές, κΓ ή σκέψις του νάνα- 
ένας χτύπος άπ’τήν έσώτερη διανοητική οόνησι πού 
ανανεώνει τού κόσμου τά γεννήματα....

*
Με τήν διαδοχή τέτοιων οκέψεων, — πού είναι 

τά πρώτα άγριολούλουδα στόν κάμπο τή: ψυχή: ύ
στερα άπό μεγάλο χαλασμό,- έζησα απέραντο 
καιρό.

"Ανεμο; ξένος, είχε δώση στήν ύπαρξί μου κά
ποιο ταλάνιευμα τόσο δυνατό, κΓ έξαφνα βρισκόμουν 

ί βαθειά στής κοίτες τών νερών, ψηλά στής αηδονο
φωλιές, κάτω απ’ τήν φλούδα τής γής, πού ή ρίζες 
πλέκονται απλώνοντας τό δίχτι τών μυστικών έρώ- 

. των,.... ώς τής αύγές. (’Ακολουθεί)
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ΕΛΕΓΕΙΑΚΟΙ ΤΟΝΟΙ

ΚΑΚΟΘΑΝΑΤΟΙ
Methought from the bittle field s dreadfull array 
Far, far, I had roam’d on a desolate track : 
’Twas Autumn,-and sunshine arose on the way 
To the home of my fathers, that welcomed me baik 

T CAMPBELL

Στό κατευόδωμα, τό χωρίο σύγκορμο τινάζεται 
κ’ οί κοπέλλες, οί ρούσσες, οί φεγγαροπρόσωπες μέ 
τ' άσημόκρουσσα γιορντάνια, χορόνε στήνουνε κι 
άπό τά σιδερένια τών παλληκαριών στήθια τραγού
δι ξεφεύγει.

Μιά κοπέλλα κουρτέσσα μέ χρουσόφαντο καβά- 
δι σέ κοντοζυγώνει καί σιγανοψιθύριστα σου λέει : 
«Στό καλό λεβέντη μου !» κ’ είκόνα μέ τό γκόρφι 
σου κρεμάει στό λαιμό σου. «Γιά νά σέ φυλάει κα
λέ μου», σου λέει καί τά μάτια σου βουρκώνουνε 
καί λυγμόπνιχτα τής αποκρίνεσαι: «Καλήν αντά
μωση, καλή μου....»

Καί μιά άλλη κλεφτά ξεφεύγει απ’ το χορό καί 
τό συχωριανό σου ζυγώνει...

Ή  έληκιά της : κυπαρισσένια καί τά μάγουλά 
της : αλυκές μοστοκαρφές ..

Τά μάτια της τόν γερανόν ουρανόν αντίκρυ- 
ζουνε καί λές προσευχή, επίκληση κάνει στή Δέ
σποινα. πού έννοιωσε κι αυτή τήν πίκρα του χω
ρισμού...

Γλυκοφιλάει τον στό μέτωπο καί σταυρό μέ κα- 
τάσειστα του κρεμάει στο λαιμό καί κάτι θέλει νά 
τού πει κ’οί δυο ώμο στόν ώμο γέρνουνε καί κλαΐνε..·

A
Η πολεμοκράχτρα φωνή τής Πατρίδας πού στό 

τρανό μακελειό σάς χαλούσε, αδερφωμένους σάς
t e w -

Συντρόφια τής ζωής εϊσαστε μά καί συντρόφια 
τής μάχης ή Μοίρα σάς έρριςε...

Στο τρανό γιορτάσι — σάν άητόπουλα- - σπαθω
τές ανοίξατε τις φτερούγες σας καί μ’ άγριο φρού- 
μασμα, τραβήξατε ολόχαρα μπροστά..,

Πίσω σας τις ώριομαλλοϋσες κορασιές αφήσατε...
Καί τό σκουτέλι ανοίχτηκε κι αβάσταχτοι κυ

λούσαν γΓ αυτές οί πόνοι..
Έ  καρδιά σας λές άπό μπρούτζο σιαγμένη ά- 

στόχευε δλα καί τίποτα δέ θυμότανε.
Τό μικρό χωριουδάκι μέ τά χαμηλούτσικα σπι

τάκια, μέ τά λιακωτά, τήν όλόασπρη νυφούλα — τήν 
εκκλησία- τή σπέλα πού πηγαίνανε οί καλές σας 
γιά νερό -δλα τά λησμονήσατε..,

Τόσο σάς είχε μεθύσει το μπαρούτι...
Στο Σιδερόκαστρο -  κεί ψηλά στό βράχο πού ύ- 

I ψώνουνται τά ρέπια τού Κάστρου, ένα μπουμπούκι, 
| πού μέσα του έκρυβε τής οχιάς τό σάλιο, τό -φαρ
ί μακερό, σιμά σας μαδήθηκε κι ανάλαφρα σάς χτύπη- 
! σε στις γερές σας φτερούγες...

Κουτσόφτερα σάς έρριξαν, άδερφωμένα συντρό
φια τής μάχης, σ’ ένα φορείο καί στά πρόχειρα χει
ρουργεία τής Κάτω Τζουμαγιάς σάς πήγανε...

A
Κι ό μαντατάρης έτρεξε καί τό κακό μαντάτο 

κύλησε άπό πόρτα σέ πόρτα κι άπό στόμα σέ στό
μα ό φαρμακερός ό λόγος καί στ’ αδτιά τών μαν- 
νάδιον καί τών καλώνε σας ¿φτάσανε τά ¿λόμαυρα 
λόγια...

Καί μοορολόγιαάκουστήκανε καί έρράγισαν καρ- 
; οιές καί στάμνες γιομίσανε άπό δάκρια...

A
| Μελαψοί άπό τή μάνητα τού χειμώνα, άπ’ τό 

λιοπύρι τού ’Αλωνάρη καί τού μπαρουτιού τόν κα
πνό, γυρίσατε ύατερ’ άπό χρόνο ..

Δαφνοστεφανωμένο: καί μέ σμυρτιές τά όπλα 
σας —πού σκορπίσανε γύρο) τό Νάρο διαβαίνατε 
άπό μπρος καί γήλιος έλαμπε στά πρόσωπά σας ή 
χαρά....

Βάγια καί δάφνες στό διάβα σας στρώσαμε καί 
τις καρδιές μας απλώσαμε γιά νά διαβήτε...

Στ’ άγνάντεμά σας μαννάδες γλυστράγανε άνά- 
μεσ’ άπ’ τόν κόσμο καί στις αγκαλιές σας ριχνόν- 

! τουσαν καί σείς οί 'Ημίθεοι, οί μπρούτζινοι— πού τά 
1 κορμιά τά κοιτούμενα ατούς κάμπους δέ ραΐζανε τις 

χορδές τής καρδιάς σα: — τώρα δακρύζατε και δά- 
; κρυζε σιμά σας ό κόσμος όλο; καί «Ώσαννά» ξε- 
| φεύγανε άπό χείλια καί μελίσσια αμέτρητα βουΐ'- 
1 'ύαν;....

A
j Σείς, πού ρουφήξατε άπ’ τά κροντήρια τό άλι-
| κον αιμα... Σεις, πού λογάρι είταν ό λόγος σα: στή 
' νέα γεννιά και πού σάν παραμύθια στ’ αύτιά τών

νιών κυλούσανε τ’ άντραγαθήματά σα:   πού κι
| αυτά είχανε πάρει όψη ερωτικού τραγουδιού δέ 

βαστήςατε στής Ειρήνης τήν κάλμα. 'Ο κόρο: γιά 
| σάς δέν ήρθε...
! "Ενα πουρνό άπό τό λόχο σάς σηκώσανε πάνου
; σέ ξυλοσάνιδα καί σέ κάποιο Νοσοκομείο σάς ρίξα

νε.., Μηλιγγίτης σάς είχε βαρέσει...J  Οί θάλαμοι κλειστήκανε καί όλοι οί στρατιώτες.



Τα άπλερα παιδιά, τ’ αμάθητα στού μακελειού ΐή 
λύσσα, μπρος απ’ τού: θάλαμους διαβαίνανε φοβι- ; 
σμένα...

'Η Μοίρα —τί παιχνιδιάρα πούναι ; — σάς γλύ
τωσε άπ’ τδ σύφλογο, άπόδιωξε τδ δαγκωμένο βόλι 
και τδ «μπουμπούκι» σάς σεβάστηκε... |

Εϊτανε γραφτό σ’ έρημικδ κρεββάτι, σέ κρεββά- | 
τι πόνου άσημο νά γείρετε... "Οχι, σάν'Ήρι»ες, μά : 
σάν άσημα ζούδια...

Στή ζωή συντρόφια... Στή μάχη συντρόφια μά I 
καί στδ θάνατο συντρόφια...

Δάκρυ γιά σάς δε χύθηκε...
Τί άσπλαχνη πουν’ ή Πατρίδα !...
Ιερά, ξερά ή διαταγή τού Συντάγματος έγραψε 

καί διαβάστηκε καί μόνο κείνων πού σάς ξέρανε νο- 
τίστηκαν τά μάτια... «τούς θανόντας στρατιώτας... 
διαγράφομεν τής δυνάμεως του υφ’ ήμάς Συντάγ- ! 
ματος ...»

Μιά διαγραφή καί τέλειωσε...
Δυδ ψυχές σβήσανε....
Δυδ πολεμιστές κύλησαν στήν άφάνεια...

Α

Τδ χωριδ πού στον ερχομό σας σύγκορμο θά 
τιναζότανε ξανά και πού λαγούτα κι άσκοτούμπανα 
θ’ αντηχούσαν και τραγούδια ξεφάντωση; θά σκορ- 
πιόντουσαν, τώρα μουντδ μνέσκει και μόνο τή σιγα
λιά του χαλάνε οί ανάερες κλάψες καί τά βαρειά 
μοιρολόγια...

Ένα; συχωριανός σας έφερε τά φυλαχτά πίσω 
στδ χωριδ καί κάτι πράγματά σας...

Σά νά σάς αντίκρισαν νεκρού; κλαΐνε συντρο- 
φιασμένες -  γυρμένε: ώμο στον ώμο οί καλέ: μέ τις 
μαννάδες...

Γι’ άκου : οί μαννάδες πώς κλαΐνε καί τί βα- 
ρειά μοιρολόγια σκορπούν...

Γιά κοίτα: τά νύχια πώς είναι χωμένα στά μά
γουλα καί το αίμα πώς τρέχει αυλακωτό. Τά μαλ
λιά, τά έλόασπρα, τούφες στά χέρια...

ΓΓ άκου ό γκιώνη; πώς ζητάει τδν άδικοσκοτο»- 
μένο άδερφό του, πάνου στδ κλαρί, τδ ραϊσμένο,λες 
άπ’ τδ πόνο τού πουλιού...

19.2 1 ! Ι1ΛΝΟΣ Δ. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΝΟΡΜΑΣ

“Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α , ,

.ΜΗΝΙΑΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

Τόμος Δεύτερος (4 0 0  - 4 5 0  σελίδες)

Συντρομή φρ. 10, προπληρωτέα.

Διεύθυνση " Β. Η 1140. ΑΙεχΒίκΙη (Ε^ρίβυ

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΑ*Η
Α Π Ο  Τ Η  Χ Ι Ο

77

« Φίλε Νονμά *,

.... Έδώ στή Χιό ζούμε σάν καλόγεροι. Καμμιά 
φιλολογική κίνηση, καμμιά ζωή, δλα νεκρά. Τδ 
πιδ φοβερό δέ άπ’ δλα είναι πού άρχίζουν οί και
νούργιες μας αρχές νά κουτσουρεύουν καί κάθε ό
μορφο πού εύρίσκονταν. Τις προάλλες π.χ. πού περ
πατούσα στδ Βουνάκι (Πλατεία Βασιλέως Κωνσταν
τίνου τού ΪΒ .) είδα ένα γέρικο πλάτανο, ξαπλω
μένο χάμου κ’ έτσι οπω: είταν νόμιζε κανείς πώς 
παρακαλούσε τούς δημίους το ;νά λυπηθούν τουλά- 

, χιστο τούς συντρόφους του·δέν ξέρω δμως, άν θά γί- 
! νει ακουστή ή παράκλησή του. Ά ν δέν γείνει, θά 
| χαθούν τά μόνα πλειά σημάδια τής σκλαβιάς, πού 

πρέπει νά μάς ενθυμίζουν άδιάκοπα γιά νά ξεσκλα·* 
βωνούμαστε καί άπδ τις άλλες σκλαβιές πού μάς 

; κρατούνε. Ηά χαθούν πιά τά κρεμαστάρια αυτά τών 
Τούρκων, πού κρεμούσαν όχι τά φέσια του; παράτά 
κεφάλια τών παπούδων μας, κι άν στρέψει κανείς τά 
μάτια τήν ώρα πού ξεψυχάει ί ήλιος, θά δε: το Χιώ
τικο αίμα νά κοκκινίζει τί; κορφές τών πλατάνων, 
πού άπ’ τις ρίζες τους ανέβηκε πάνω γιά νάτό βλέ
πουμε καλύτερα1 μά που νά τδ δούμε μεΐς, πού εί
μαστε τυφλοί....

Μέ μεγάλη υπόληψη 

ΕΝΑΣ ΧΙΩΤΗΣ

>

ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ

Φίλε «Νουμά»,

Τί δροσιά καί τί αίστημα στδ ποίημα τής Μυρ- 
τιώτισσας: «Μυριέλλα — Μοιρίτα!» Τίάπλές βαθειές. 
γαλήνιες εικόνες πού άναβρύζουν άπδ τήν αλήθεια 
τής παρατήρησης ! Χά, μάθημα γιά τούς λογής 
ποιητές μας πού ζητούνε τήν ποίηση σέ ψεύτικα 
λούσα καί σέ κόμπους άπδ χοντρά λόγια καί άγου- 
ρες σοφίες.

Στή σημερνή μας κοινωνία ή ποίηση κατάντη
σε άπδ λύρα, ταμπούρλο. "Οποιος τδ χτυπά δυνα- 
τώτερα «δρέπει» καί τις πιδ άφτονες δάφνες άπδ ε
πίσημους κι ανεπίσημους. Καί βάζω στοίχημα πώς 

| πολύ λίγοι μέσα στον τόσο θόρυβο θά τραβηχτήκα-



Ο ΝΟ ΪΜ ΑΣ

ve από τά γεμάτα απλότητα και μουσική τετράστι- | 
χα τής Μυρτιώτισσας. "Η τάχα δεν εχω δίκιο ;

Δικός σου 
ΝΟΥΜΙλΟΣ

SUM. ΤΟΥ «ΝΟΥ&ίΛ». Εανατυπώνουμε τό τελευταίο 
τετράστιχο πού τυποιΟηκε στο περασμένο φύλλο λαθεμένο,

Ξεχάστηκα μπροστά σας καί ξεσπώ 

σ ’ ένα βαρύ κι άρρωστημένο θρήνο 

πού λυώνει τής ψυχής σας τόν άνθό 

σαν ή βροχή τό νιόβγαλτο τό κρίνο

(3 6,ΤΙ ®ΕΛΕΤΕ (

Σάς συσταίνουμε θερμότατα τις Λαμπριάτικες κάρτες 

του “Αλχη. Είναι μοναδικές. Μάλιστα μιά, τό «Χρίστος 

Άνέστη καί στην Πόλη !» είναι ή έθνικώτερη και η κα

ταλληλότερη κάρτα για τή Λαμπρή*
— Ό  μεταξοσκοΰληκας τής φιλολογίας κ. I» Λαμβέρ- | 

γης παρασημοφορήθηκε «άνθ’ ών υπέρ τού μεταξοσκώλη- | 
κος είργάσατο». Κ αί Πατριάρχες τώ ρα! |

— Τ’ απομνημονεύματα τού εθνικού βάρδου κ. Σπό

ρου Ματσούκα». Αυτός δ τίτλος φιγουράρεί τώρα καί κάμ- 

ποσες μέρες ταχτικά στην «’Ακρόπολη>. Καί κάτου άπ’ 
αύτόνε τόν τίτλο, σωρό ανέκδοτα άπό τή ζωή τού λεβεν- 
ΐόψυχου Σπύρου, πού φανερώνουν όχι μόνο τή λευκή καί 

τίμ ια  εθνική δουλιά του, μά καί τό Σπόρο ολοζώντανο μέ 

τις εξυπνάδες του, τά χωρατά του, τις βαθιοστόχαστες συ- ! 
χνά κουβέντες του. Διαβάστε τα όλοι.

- -  Τήν περασμένη Κεριακή δέ βγήκε τό «Μέλλον* τού , 

κ. Κουλουμβάκη. Φοβούμαστε πώς δέ θά ξαναβγεΐ. Καίλυ· ¡ 
πούμαστε κατάκαρδα. Γ ιά τόσο λίγο μοναχά εΐτανε αυτό j 

τό γ λ έ ν τ ι; j

— Ό  φίλος Φριλίγγος πού μετάφρασε τό «Ά σμα Ά -  j 
σμάτων» μάς έδωκε μιά πλατιά απάντηση στήν επίκριση 

πού κάμανε στή μετάφρασή του τά Άλε'ξαντρανά «Γράμ

ματα;. Τήν απάντησή τού κ. Φριλίγγου θά τήν τυπυ'ισου- | 
με στό ερχόμενο φύλλο.

ΧΑΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ |

κ. Χρ. Γαν. Χιό. Ευχαριστούμε γιά τό γράμμα σου. | 
Γιά τάλλο ζήτησε κατάλογο άπό τό έδιό βιβλιοτ.ο λε Το 13α ; 
σιλείου—Κουκλάρα (δδός Σταδίου 42) καί κεΐ μέσα θά  
βρεις οποία βιβλία χρήσιμα σου αρέσουνε. — κ. A. Gom 
Glasgow. Λάθος έγινε. Νά μάς συμπαθάτε.— κ. Κ. Πα· 
αταϋ'. Αίγιο. Λάβαμε τή συντρομή ν ' ευχαριστούμε. — κ. | 
Ν. Περ. Σάμο. Περασμένης χρονιάς φύλλα πουλιοϋντα I 
σέ διπλή τιμή. Μήν παραξεν3ύεσαι γ ι’ αυτό. Έμεΐς γιά ι 
νάγοράσουμε ένα φύλλο «Ν. Ά σ τ υ  > τής Λαμπρής τού 1911 
πλερώσαμε στό Κεντρικό Πραχτορεΐο των Εφημερίδων δρ. 
τρεις (3), καί τούτο χατηρικά, μάς είπανε, γιατί, λέει« 
σωστό εΐτανε νά πλερώσουμε δρ. δέκα.... καί τράβα κορ· 
δέλλα !

ΕΘΝΙΚΗ ΑΤΙΟΠλΟΜ λ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ

Γ Ρ ΑΜΜΗ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ  Π Ε Λ Α Γ Ο Υ Σ

Τό |ιέ διπλάς έλικας καί μηχανάς, άφϋ'άβτου 
ταχύτηιος, πολυτελείας καί άνέσεως Θαλαμηγόν άτ- 
μόπλοιον «ΕΣΠ ΚΡ ΙΑ »  αναχωρεί έκ Πειραιώς(Πα- 
ραλία Τρουμπας) :

Έκαστην Π ΕΜ Π ΤΗ Ν  ώρα 11 μ. μ. ακριβώς 
διά 2'ϋρον, 'Ανδρον, Κδρ&ιον, Τήνον.

Έκαστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ  ώρα 2  μ. μ. ακριβώς 
διά Χίον, Σμύρνην, Μ υτιλήνην, Θεσσαλονίκην. 

Διά πλείονας πληροφορίας άπευθυντέον :
ΕΝ Α Θ ΙΙΝ Α ΙΣ; Γραφεία Γενικής Διευθόνσεως* 

Άπελλοΰ 1, άριθ. Τηλ. 320.
ΕΝ ίΊΕ ΙΡ Α ΙΕ Ι. Γενικόν Ιίρακτορείον οδός Φί- 

λωνος, άριθ. 44, άριθ. Τηλ. 227.
ΣΙΙΜ . Αί κατά τό έκδοθέν δρομολόγιον όροι 

φίξεως καί άναχωρήσεως εν έκάστω λιμένι είναι 
άπολΰτου Σιδηροδρομικής άκριβείας.

ί

i
j

j

Η  A 7 C T K M  T P T S H E Z T *
ΕΧΕΙ ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΑΡΧΙΚΟΝ <¡,(100,1100 ΑΡΑΧΜΩΝ 

ΚΑΤΑΒΕΒΛΙ-ΙΜΕΝΟΝ Ι,Γ,ΟΟ.ΟΟΟ Δ Γ .

’βσυσζήάη άωο ζην dvinhv (Ζράωε]αν ζης 
‘¿ojjádog και άωο cíjjovg ^Κεφαλαιού

χους, φίχονς ζοϋ jaov.

Η Λυβέρνιρις έχει αντιπρόσωπον, ο όποιος παρακολου
θεί τάς εργασίας τής Τρα.ιεζης καί λαμβάνει 

μέρος εις τά Συμβούλιά της.

» » »  Τ Α ί Λ Ι Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ο Ν  « 5«

I I  Λ Α  I  Κ Η  διάνα εξαπίώαη εις γογ /.ιόν τό πνεύμα τής 
αποιαμιεύοεως, δέχειαι εις τό Ταμιιντήο ιό ν της καταθέσε>ς άπό 
μίαν δραχαήν έως πέντε χιλιάδας δραχ. και δίδει τόκον Ί  
I ]  I τά 0)(). Αιά της καταθέσεις εις -χρυσόν ·Ί ί]'2  τά <))(), Κ ά 
θε καταθέτης είμπορεΐ νά πάρη όπίσω τά χρήματά το ν , δποτε 
θ έ λ η σ η ,  εϊ’ ε δ/.α, είτε μέρος,

■ 'Η Λαϊκή Τράπεζα δέχεται και καταθέσεις μέ προθεσμίαν.

ΕΚ&ΟΤίΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ
ίMvazamdov, 8ύόζαδιάόον και Sftanpñ 

13 1 5  Στοά 'Αρσάκειου 13 -15  Ά&ήναι

Τελευταίοι *Εκδόσεις

Τά «Παναθήναια τοδ 11)13», 1!) τραγουδάκια Δρ. .Η,40
Ε· Ροδίου, Ιό Σχολικά άσματα εις 2 τεύχη,τό τεύχος > 1,00 
I. Σακελλαρίδου Πήραμε τά Γιάννενα. Δάφνες μυρτιές

στό δρόμο σου » (ΜίΟ
» * Μυριανθισμενη Χίος. Τό φλάμπουρο » 0.(10

'Ολόκληρη ή συλλογή τής κλασικής μουσικής, μέ μεγά
λες έκπτώσεις διά τους μαθητάς των ’Ωδείων.

Μανδολΐνα, κιθάρες, βιολιά κλπ. όργανα μέ τά εξαρτήμα- 
τά των-



7t)

1_ Α Ο *Υ /Λ ΑΕ ΑΡΜ Ο !*υ/Λ
Στόν ποιητή Α. Π.

"Αμοιρε! Ό  στρατώνας μας έστοίχιωσε 

’Από την αχαμνιά σου τή θλιμμένη  

Στους τοίχους, στα τουφέκια και στ’ αντίσκηνα 

’Από την αχαμνιά σου κάτι μένει.

Κάτι σάν νέκρας μυρωδιά κ ι’ απλώνεται 

Και τό φτωχά στρατώνα πλημμυρίζει 

Κάτι σάν φάντασμα θολό κ ι’ άνέγγιχτο,

Κ ι’ δπου περνά σιγά τά κάθε αγγίζει.

Έ ξω βαρύ μονότονο ψυχάλισμα 

Δέρνει τή στέγη μας καί τότε αντάμα 

Τά όπλα πού τά μόλυναν τά χέρια σου 

’Αρχίζουν ένα κλάμμα κ’ ένα κλάμμα....

Καί του Αοχία ό καλός τή ; λήθης σύντροφος 

Τ’ αγαπημένο του τό κομπολόι,

Τραγουδιστής του χρόνου κ ι’ αυτός κλαίοντας 

Ρυθμίζει αργά φριχτά τό μοιρολόι.

Κ. Γ. Κ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ 5 Ν 1914

1PR JF. 250,000,000 =  £ s,es 9,925,000 =  ΦΡ. 250,000,000

Δημοσία εγγραφή 3 5 ,0 0 0  όμολοχιών 5  ο)ο εις χρυσόν 
εκ δρ. χρ. 5 0 0  =  £  stg 1 9 —17 -  Ο — φρ. 5 0 0  

ονομαστικού κεφαλαίου εν συνόλφ 
Δζαχ- Χβ· 1 7 ,5 0 0 ,0 0 0 =  £ .  stgs 6 9 4 ,7 5 0  -  Φρ, 1 7 ,5 0 0 .0 0 0

Τό δάνειον (/.σφαλίζεται διά προσόδων, ών τό σύνολον ανέρχεται 
εις δρ. όΟ, 000,000 περίπου, εν ω ή υπηρεσία του συνόλου τού Δα
νείου ανέρχεται μόνον εις δραχ. 27,388μ)50.

Τιμή έκδόσεως πρός 92 ο)ο =  δρ. χρ. 400 κ σθ ’ ομολογίαν xaru- 
βλητέαι εις χρυσόν ή διά τραπεζιτικών επιταγών όψεως επί Ιίαρισίων. 
20 ο)ο ήτοι Φρ. 100 κατά τήν εγγραφήν από 1 8 - 2 0  Μαρτίου 1914 π.ή. 
72 ο)ο » > m  κατά τήν κατανομήν τή 29 Μαρτίου 1914 π.ή.

92 ο)ο — Φρ. 460.—
Εις τήν τιμήν ταύτην αί όμολογίαι άποφέρουσι τόκον 5 40 1)2 

το ΐ; εκατόν, ανεξαρτήτους τής έν περιπτώσει κληρώσεως είσπραχθη- 
σομένης παρά τών ομολογιούχος επί πλέον διαφοράς δραχ. 40 καθ’ 
ομολογίαν.

Αιτήσεις έγγραφων γίνονται δεκταί άπό 18 μέχρι 20 Μαρτίου 1914 π, 
παρά τή Ε θνική Τραπέζη τής Ελλάδος παρά τή Τραπέζη ’Ανατολής 
παρά τή Ίονική Τραπέζη Limited παρά τή Λαϊκή Τραπέζη
παρά τή Τραπέζη Κρήτης παρά τή Εμπορική Τραπέζη
παρά τή Τραπέζη ’Αθηνών καί τοΐςύ)σιν αύτών ενΈλλάδι καί ’Ανατολή 
παρά τώ Comptoir National d’Escompte de Paris Κάιρου. ’Αλεξάν

δρειάς καί ΙΙόρτ-Σαΐδ.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟ!
ΤΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤ ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ ΓΡΑΜΜΗ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  Λ Ε Ω Ν Ι Δ Α Σ  JK Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Κ Ο Σ

Τίι ΙΙα/.»Η Γ|·,'<ιν 'Ŷ fOdO'.HÜVFKiv πιι/.ΐ'ΐρ/.ιίκ; x«i (tvinrio;)

“Θ ΕΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η ,,
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΜΕΣή> ΚΛΑΔΜΩΝ - 11ΑΤΡΩΝ) ΚΑΊ” ΕΥΗΕΙΛΝ ALA XΕΑΝ—ΥΟΡΚΗΝ

Τ ή ν  ' ¿ ( ϊ  λ ί α ρ ΐ ί ο ν

It’ έπιβάτας, ε ίο ιτήρ ια  κα ι περαιτέρω πληροφορίας άπεν&υντέον :

¿Π3) Π  ¿3 ¿33£  ¿Γραφεία 3 εν. Γδιενδννσεως. 'Οδός ’¿Πωε^ον άριδ. /.
&3V 31&3ΓΡί33&3 ¿Γενικόν 3 Ιρακτορειον. 'Οδός Φί^ωνος ΓΓ (οωισδεν ’¿3 y. Τριάόος) 
-1ΙΜ . Οΐ Οελοντες νά έξαστραλίσοοσι θέσεις ανάγκη νά όη/.υ)0ίθσι ταιίτας ΕΓΚ Α ΙΡ Ω Σ  εις τά Κεν 

ρικα Πρακτορεία τής Εταιρίας και τούς κατά τόπους ΑΝ ΕΓΝ Ω ΡΙΣΜ ΕΝ Ο ΓΣ άντιπροσοιπους.

ΥΙΙΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΤΜΟΙΙΑΟΙΑ ΥΙΙΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΙΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ 

ΜΕΓΑΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ.
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ΕΘΝΙΚΗ ΑΤΗΟΠΑΟ-Ι Α ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΙΣ ΔΗ ΜΟΣΙΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ Ν 45000 ΝΕΩΝ Μ ΕΤΟΧΩΝ

ΑΙΑ ΤΗ Σ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗ Σ ΕΛΛΑΑΟΣ
Ιϊρός φράγκα 110 έκΑοτην μετά μεριοματαποδείξεως άηό Β ', έξαμηνίας 1914 κα ι έφεξής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΪΝ

Οί κομισταί των 135,800 παλαιών μετοχών καί των 3,000 ιδρυτικών τίτλων έχουσι δικαίωμα προ
τιμήσεως επί τών έκδιδομένων 45,000 μετο/ών, οί μέν Μέτοχοι κατ’ αναλογίαν 10 0 „ τών κατεχομέ-
νων ύπ’ αυτών μετοχών, ήτοι δ κάτοχος 100 παλαιών μετοχών δικαιούται να μετάσχη διά δέκα νέας, 
οί δέ κάτοχοι 'Ιδρυτικών Τίτλων κατ’ αναλογίαν 37 ήτοι δ κάτοχος 100 Ιδρυτικών τίτλων δικαιού
ται νά μετάσχη διά τριάκοντα επτά νέας μετοχάς.

οροι ε κ α ο ς ε ω ς

Αί 45.000 μεΐοχαί εκδίδονται πρδς φράγκα 110 έκαστη.
Αί έγγραφαί άρχονται από τής 10ης καί λήγουσι την Ι3ην Μαρτίου ε. έ. ε’σί δέ δεκταί έντωέν- 

ΐαυθα Κεντρικφ Καταστήματι, τοΓς Τποκαταστήμασι καί ΙΙρακτορείοις τής Εμπορικής Τραπεζης τής 
Ελλάδος.

Τό δέ τίμημα καταβάλλεται ώς έξης :
Φράγκα χρυσά 40 άμα ΐή έγγραφή.
Φράγκα χρυσά 40 τή 10η Απριλίου έ. I.
Φράγκα χρυσά 30 τή 10η Ιουνίου έ. έ.

Οί έκ τών κ. κ. παλαιών Μετόχων καί κομιστών ιδρυτικών τίτλων [ίουλομενοι νά ένασκήσωσι το δι
καίωμα προτιμήσεως, οφείλουσιν εντός τής ανωτέρω προθεσμίας,-συν τή δηλώσει των νά προσαγάγωσιν 
εις την Εμπορικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος (Τμήμα Τίτλων ι κηί τάς όποιας κέκτηνται παλαιάς μετο
χάς ή τους ιδρυτικούς τίτλους τής Εταιρείας προς σφράγισιν.

Το πέραν τών άνωτέρο) ποσοστών τής αίρέσεως προτιμήσεως ποσόν τών έκδιδομένων μετοχών, ώς 
Χαί έκεϊ'ΛΟ επί τού όποιου δεν ήΒελον τυχόν ενασκήσει τό δικαίωμα τής προτιμήσεως, οί κάτοχοι τών 
παλαιών μετοχών καί ιδρυτικών τίτλων, οιατεΒήσεται διά κατανομής γενησομένης υπό τού Διοικητικού 
Συμβουλίου έντος δέκα (10) ημερών από τής λήξεως τής ανωτέρω προς έγγραφήν προθεσμίας υπέρ τών 
έγγραφέντων ώς μ ή μετόχων.

Σ Τ Ο Λ Ο Σ  Τ Η Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ
Έ ν  ίκ μ ,ετ κ λ λ εύ ίίεε : 1) Υπερωκεάνια άτμόπλο α : « ΙΙΛ ΤΡ ΙΣ» , «ΙΩΑΝΝΙΝΑ», «Θ ΕΣΣΑ 

ΛΟΝΙΚΗ », 2) επιβατικά ακτοπλοΐα: ; «ΕΣΠΕΗΙΛ », .')) Φορτηγά ατμόπλοια: «.ΦΡΙΞΟΣ», «Ι1ΛΒΑ- 
ΛΟΣ», «ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ», «ΠΟΝΤΟΠΟΙΌΣ».

* ϊ ·« ο  ναυ«ήγ^σεν : 4) Έπερωκεάνεια: «Β Α ΣΙΛ ΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΣΟ- 
ΦΙΑ». Επιβατικά Βαλαμηγά : «ΚΙΛΚΙΣ», «ΜΙΠΖΑΜ». Φορτηγόν «ΝΈΣΤΟΣ».

Τής 'Υπερωκεανίου 'Ελληνικής Άτμοπλοίας : 5) Υπερωκεάνια ατμόπλοια «ΛΘΗΝΑΙ», «ΘΕΜΙ
ΣΤΟΚΛΗΣ*.

Έντος πενταετίας άπό τής ίδρύσεώς της ή 'Εταιρεία έχει διανείμει εις μερίσματα δρ, 118 Ιφ’εκά- 
στης μετοχής κεφαλαίου δρ. 100. Έ χ ε ι δέ ενεργήσει γενναίας αποσβέσεις τής άςίας τού στόλου αυτής 
ούτως ώστε ή «ΠΑΤΡΙΣ» αρχικής τιμής δρ. 2,150,101, ήδη αναγράφεται έν τοΐς ¿ιρλίοις τής Ετ α ι
ρείας αντί δρ. 851,8"5. Ό  «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» καί αί «ΑΘΗΝΑΪ», αρχικής τιμής δρ. 5,120,7*0 ήδη 
κοστίζουν τή 'Εταιρία περί τά 3,000,000 δραχμών.

ΛΑΊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ά π ό  σήμερον μέχρι  ίίΟ  Μαρτίου ε. έ. άρχονται αί 

έγγραφαί εις τό Λίέον Εθνικόν Δάνειον τών

ΦΡ. 250.000.000;
τό οποίον είνε ήγγυ^μένον άπό τον ’Έλεγχον καί φέρει . 

ε ισ ό δ η μ α  8 , - 4 4 ο ) ο


