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ΡΡΑΑΙΝΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

’Έτσι περνάνε, άνθρωποι, τόποι 
Σέ μιαν εικόνα μαγική,
Κ Ιτσι μακραίνουνε κατόπι,

Κ ή ώρα ή μελαγχολική

Σημαίνει, καί γυρνάμε μόνοι 
Στήν πρωτινή άπολησμονιά· 

Πόθοι, χαρές, λύπες καί πόνοι, 

Μήδ’ ήσκιος στήν άπονεμιά.

Έτσι περνάμε καί περνάμε,

Κι δ,τι πικρό κι δ,τι απ’ άφρό 
Γίνεται βάλσαμο, καί πάμε 
Μέ τον αθάνατον καιρό.

νΩ, πώς κοιμάστε άγαπημένοι, 
Κ’ ή σιωπή σας τί χαμός!
Τό ξύπνημά σας δέν προσμένει 

Κανένας μάταιος λογισμός, ■

Μήτε πού τον άναζητάει 

Καμμιά τής φύσης ομορφιά,
Τά χίλια λούλουδα τού Μάη,
Μήτε ή κλονογυρμένη ιτιά,

Ή  βρύση, γιά ή πνοή του ανέμου, 
Τά κύματα πού άφροκοποΰν,

Καί τά βουνά, πού έγώ ποτέ μου 
Δέν τάκουσα κάτι νά πουν.

Καί σ’ εΐχα μέσα στήν καρδιά μου, 
Στήν πιο βαθειά μου συλλογή,
Μά ή δάφνη εκεί τού άκροποτάμου 
Τό μυστικό μου τώχει πιει,

Κ* ένα κλωνάρι τώχει κλείσει 

Σέ δυό του άνθόφυλλα χλωρά,
Καί τώδα σάν άφρός νά σβύσει 

Στά θολωμένα τά νερά,

Καί τώδα ακόμα νά τό πάρει 

Καί νά τό κάμει δ ουρανός,
’Από πορφύρα του σουδάρι,
Καί μήτε τώπα κανενός....
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*Ω πώς λαμπίζετε στον ήλιο,

Σ’ ένα πλεμάτι αυγερινό,
Χίλιες ζωές, τρανό βασίλειο,
Χαρούμενο καί εαρινό !

Ή πώς λαμπίζετε ! ώ, νά'χ«,

Χιλιάδες βλέμματα, ακοές,
Νά ζήσω μιά στιγμή μονάχα 
Τίς χίλιες σας φαιδρές ζωές,

Καί νά μέ πάρ’ ένας αέρας,
Καί μέ τό . φως πού θά γυρνά,
Τής πρώτης καί υστερνής μου ημέρας, 

Νά μήν υπάρχω πουθενά.
Μ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ



Ο ΝΟΓΜΑΣ

ΑΤ ΙΜ ΙΑ
Την 28 τ&ί ’Απρίλη του 1819 ή Αγγλία πα- 

ράδωσε τήν ΙΙάργα στην Τουρκία καί πήρε αποζη
μίωση· είχε, σύμφωνα μέ τή Ρωσσοτουρκική συνθή
κη του 1800 καί μέ τή συνθήκη πού τής παραχω
ρούσε τά Επτάνησα, όχι μόνο δικαίωμα νά το κά
νει μα καί διεθνή ύποχρέιοση. Μα κ’ οί ΙΙαργηνο1 
δεν ήταν ομόφυλοι των Άγγλων, ήταν Ρωμιοί, ό
πως τόσα άλλα εκατομμύρια Ρωμιοί, πού τότε βρί- 
σκουνταν ακόμη σχεδόν όλοι κάτω ά ιό τή φτέρνα 
τού Σουλτάνου. Τότε ή ’Αγγλία είχε φροντίσει δυο 
χρόνια πρίν, στα 1817, καί είχε ειδοποιήσει τούς 
ΙΙαργηνούς νά ετοιμαστούν όσοι θελήσουν πρίν πα
τήσει ό Τούρκος νά φύγουν καί αφού έφυγαν ούλοι 
τούς πλήροσε αποζημίωση 142.000 λίρες γιά τά 
χτήματα καί τήν περιουσία πού είχαν αφήσει, καί 
τούς ¿φιλοξένησε στά Επτάνησα.

Κι όμως ποτέ δέ συχωρέσαμε τούς "Αγγλους, 
ούτε τώρα πού λευτερώθηκε πιά ή ΙΙάργα, γιά τήν 
ανίερη αυτή παράδοση, ούτε θά τούς συχωρέσουμε 
ποτέ.

*Τονς Παργηνους πουλήσανε σαν πρόβαεα, σα yiSia*. 

#

Τή 16 τού Φλεβάρη τού 1914 ή 'Ελληνική 
Κυβέρνηση άρχισε νά παραδίνει, αρχίζοντας από τήν 
Κορυτσά, όλη τή Βόρεια "Ηπειρο στό άμορφο καί ά
ναρχο Αλβανικό Κράτος.

Τό ελεύθερο Ελληνικό Βασίλειο παραδίνει τήν 
Κορυτσά, τή Μοσχόπολη, τήν Κολόνια, τό Λιασκο- 
βίκι, τή Φράσσαρη, τήν Πρεμετή, τήν Κλεισούρα, 
τό Τεπελένι, τό ’Αργυρόκαστρο, τό Αιμπόχοβο, τό 
Αέλβινο, τήν Κονίσπολη, τό Βουθρωτό, τούς "Αγιους 
Σαράντα, τή Χειμάρα, κλπ. κλπ. δηλαδή παραδί
νει τή μιαή τήν ’Ήπειρο καί τό νησί τό Σάοωνα 
(πού τού ανήκει από τά 1864), τόπους αναγκαιό
τατους γιά τήν ύπαρξη τού έθνους καί τού κράτους, 
κατοικημένους από αγνότατους "Ελληνες 150.000 
τουλάχιστο.

Πώς αναγκάστηκε τό Ελληνικό κράτος νά κάνει 
τέτοια ακατανόητη θυσία, τέτοια προσβολή στά δι
καιώματα τής Φυλής;

Δεν υπάρχει καμιά δικιολογία, καμιά ανάγκη 
πού νά τό έσφιξε ;

Όπως κι άν γυρίσουμε τό.ζήτημα δέ βλέπουμε 
καμιά άλλη αιτία παρά τήν άναντρία, τήν αμάθεια 
καί τήν έλλειψη αύτοσεβασμού τής Ελληνικής διπλω
ματίας.

Ας σωπάσουν οί άκαρδοι καί οί δειλοί ! Αέ 
φταίει ή αδυναμία καί ή μακρότητα τού 'Ελληνικού 
λαού μπρος στον όγκο τής Ευρώπης.

Τό Ελληνικό έθνος πρέπει νά καταλάβει τή δύ
ναμη καί τήν αξία του1 όσο μικρό κι άν είναι μπρός 
τήν ένομένη (;) Ευρώπη, όμως τό δίκιο του είναι 
τόσο μεγάλο πού τού γεννάει μέσα του δύναμη α
νώτερη από τή δύναμη των εχτρών καί των αδιάφο
ρων. Άρκεΐ νάχει επιμονή καί υπομονή. 'II ευθύνη 
τής θυσίας όλη επιβαρύνει τήν Ελληνική διπλωμα
τία, αυτή πού 8ivui ανίκανη νά νοιόσει τον προορι
σμό καί τή θέση τής Ελληνικής φυλής στήν Α να
τολή, αυτή πού ούτε ίχνος περηφάνειας, καρδιάς, 
επιτηδειότητας, επιμονής καί γντόσης έχει μέ
σα της.

Αυτά άποδείχνουνται από τά πράγματα.
Λοιπόν άς προχωρήσουμε παρευθύς στά πράγ

ματα. Ά ς ίδούμε πώς ή Ελληνική διπλωματία κα- 
τάφερε νά μπει σέ τέτοια θέση πού νάναγκαστεί νά 
δεχτεί τέτοια απόφαση τής Ευρονπης, εύχαριστόν- 
τας την.

’Άς ίδούμε καί μέ τί δουλική εύπείθεια έκτελει 
τήν απόφαση τούτη.

ΓΙρώτα πρώτα όταν πέρσυ πολιορκούσαμε καί 
παίρναμε τά Γιάννινα; ή Ελληνική διπλωματία δέ 
φρόντισε νά καταλάβει τον Αύλώνα καί τό Μπεράτι 
καί τή Νότια ’Αλβανία όλη, τουλάχιστο ίσαμε τό 
Σκούμπη, ένφ μπορούσε νά τό κάνει, ένφ είχε δι
καίωμα καί υποχρέωση στρατιωτική νά τό κάνει. 
Αυτή τήν απίστευτη παράλειψη τή δικιολογεΐ πέος 
τάχα ή ’Ιταλία θά μας έκανε πόλεμο άν προχωρού
σαμε. Ψέμα τρισμεγάλο. Γιατί αφού πρώτα είχε ει
δοποιήσει τής ’Ιταλίας, αυτή μοναχή της, χωρίς κα
μιά εξωτερική πίεση, πέος δ στρατός θά προχωρούσε 
ώς τον Αύλώνα, ή Ιταλία^παρακάλεαε νά μήν τον 
καταλάβει καί μόνο αυτόν. Ώστε καί τότε πάλι τί
ποτε δεν εμπόδιζε τήν Έλλ. διπλωματία νά τό κά
νει δηλόνοντας το πολύ πολύ πώς δέν έχει σκοπό 
νά κρατήσει τον Αύλώνα καί νά καταλάβει καί όλη 
τήν εσωτερική χώρα έΛς τό Σκούμπη. Μά δέν τδκα-
νε. Τότε φυσικά βλέποντας ή ’Ιταλία πιος τή φοβά- 
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ται καί πώς τήν υπακούει ηύρε εύκαιρία καί τής α- * 
παγόρεψε νά καταλάβει τον Αύλώνα, φοβερίζοντας 
ίσως πώς θά μάς έκανε πόλεμο ! "Οπως κι άν είναι 
όμως δέ θά εχτελούσε τή φοβέρα της γιατί όλη ή 
άλλη Ευρώπη θά τήν εμπόδιζε, όπως εμπόδισε τήν 
Αύστρία νά πειράξει τή Σερβία πού προχωρούσε γιά 
τήν Άδριατική, όπως έμπόδισε τήν Αύστρία νά πα- 
ραλάβει μόνη της τή Σκόδρα από τό Μαυροβούνιο, 
όπως άναγκάζει τώρα τήν ’Ιταλία νάφήσει τά Δω
δεκάνησα κλπ. Ά λλως« κι άν έκανε τίποτε κρυφά ή
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9,099,902.53  

26,735,225.'' 2

’ ΐηνεογητί'/όν
Διαθέσιμα : Μετρ. έν τώ ταμείω Φρ. 0 ,497 ,787 .11  
Παρά ταΐς έν τφ εξωτερικφ

Τραπέζαις » 3 ,888 ,458 .81 Φρ. 10,386,24.') 92

Χαρτοφυλάκιο·/ : Συναλλάγματα έπ'ι του ’Εξωτε
ρικού Φρ. 337,904.8

ΙΙροεξοφλήσεις » 8,70 ,997.72

Τρέχοντες Λογαριασμοί
Δάνεια:Έπ’ένεχ. Χρεωγράφων Φρ. 19 ,802 ,342 .20  

» Γραμματίιβν » 1,681,902 .48
» ’Εμπορευμάτων * 15 ,823 ,752 .51 » 37 ,308 ,2  7.2ο

Συμμεχοχα'ι * 1 ,052 ,40  .60
Χρεώγραφα * 4 ,7 17 ,0 7 '.4 4
Τοκομερίδια » 153 ,738 .19
Καταστήματα Τραπέζης » 1 ,1 4 3 ,1 :4 .0 8
’Ακίνητα εξ άναγκ. εκποιήσεων » 4 14 ,7 19 .0 1
’Έπιπλα και ’Εγκαταστάσεις » 39-7,942 76
Λογαριασμοί προσωρινοί και διάφοροι » 2 ,127 ,303 .52
Υποκαταστήματα προσωρινά'. έγγραφαί » 624 ,013 .73

Φρ. 94 ,100 ,047 .25

Ι Ι α Ο  τ̂Λ'/μί
Κεφάλαιον Μετοχικόν 
Κεφάλαιο·/ Άποθεματικόν 
Κεφάλαιο·/ ’έκτακτον άποθεματικόν 
Τρέχοντες λογαριασμοί έν τφ έξωτερι/φ 
Τρέχοντες λογαριασμοί
Καταθέσεις έν δψει Φρ. 19 ,12 2 ,18 1 .4 0
Καταθέσεις έπ'ι προθεσμίφ » 14 ,004 ,742 .70
Ταμιευτήριο·/ » 7 ,993 ,130 .10

Λογαριασμοί τρίτων
Έπιταγαι τρίτων
Γραμμάτια είσπραχθέντα
Λογαριασμοί προσωρι οί κα\ διάφοροι
Μερίσματα παρελθουσών χρήσεων
Μέρισμα β Ιςαμηνίας 19 13
Κέρδη κα'ι Ζημίαι : Τπόλοιτον είς νέον

Φρ. 25 ,000 ,000 .— 
001,687 .00  
700 .000 .— 

» 0 ,2 0 ; ,85 2 .: 5
» 103230, 11.20

41,780 ,054 .32

1,005,040.70  
477,233.97  

19,2.38.75 
1,047,<52.33 

69,4ΐ 9 50 
5 0 0 ,0 0 0 .-  
401,403 .77

Φρ. 94 ,100 ,047 .25

Κ Ε Ρ Δ Η  Κ Α Ι  Ζ Η Μ Ι Α Ι

Γενικά έξοδα 
Έξοδα διαχειρίσεως
’Αποσβέσεις έπ'ι λογαριασμών έπίπλων κ χ\ εγκα

ταστάσεων
’Αποσβέσεις ζημιών κα\ κρατήσεις Πρόνοιας 
Φόροι Γαλλικού Δημοσίου έτών 1910 -  1913 ίρι- 

σθέντες κατά τό 1913 ΰπ’ αΰτοΰ 
Υπόλοιπον κερδών πρός διανομήν

1,450 ,901.05  
110 ,524 .35

28,274.67  
1,0 12 ,298  05

310,529.85  
1,028,248.07

Φρ. 4,552,830.04

ϊΐίβ το ντςς
Υπόλοιπον κερδών του έτου; 1012  
Κέρδη διάγορ > του έτους 1913

Φρ. 383,781.4«  
» 4 ,109 ,055 .10

Φρ. 4,552,830.04

Λ Ι Λ Λ Ο Λ Ι Ι Ι  I i  \ # \ l ‘ l i \  I t  I ] Ρ Δ « \  ISl* Φ Ρ .  1 , 6 ί ί Η , 4.Μ Η .Γ > ?

Κράτησις 5 &)ο ΪΓ Άποθεματικόν έπ'ι Φρ. 1 ,2 44 ,4 07 .19  Φρ. 02 ,228.85
Μέρισμα προσωρινόν πρός 4 ο)ο ετησίως επ. του Μετοχικού Κεφαλαίου διά τήν Λ’ έςαμηνίαν 1913 , ήτοι Φρ 2.50  κατά

μετοχήν, καταβληθέν τοίς Μετόχοις » 500 ,000 .—
Μέρισμα 4 ©)ο ετησίως έπΐ του Μετοχικοί) Κεφαλαίο; διά τή. Β’ έςαμηνίαν 19 18 , ήτο· Φρ. 2.50 έφ’ έ/.άστης Μετοχής » 500 ,000 .—
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου Φρ. 27 ,330 .55

Mstov φόρου Δημοσίου 5 ο)ο » 1 ,300 .85  » 25 ,909.70

Φόρος Δημοσίου 5 ο)ο επ', τοδ ΆποΟεματικοί έκ Φρ. 02 ,223 .35 » 3 ,1 1 1 .15
» » » τών ποσοστών τού \;οιν.ητικοΰ Συμβουλίου » 27 ,330 .55 > 1,300.85
» » ■> τών διενεμομένων κερδών * 1 ,0 74 ,113 .85  ■' 53 ,705.70 58 ,183 .70

Χαρτόσημο·/ 2 t'j’J επί Φρ. 1 ,0 20 ,4 08 .15  - 20 ,408 .15
... .. , ν . εκ κερδών 19 13  * 77,082.29

£:ί λ ί5ν  παλαιόν υπόλοιπον » 383,781.48  » 40 1,403.77

Φρ. 1,028,248.07

*Εν Ά ϋψ α ις  τ?/ 11]24 Φεβρουάριον 1914
Ό  Σ ιΥ ιΟ ο ν λ ο ζ  Γ ε ν . Δ ιε ν θ ν ν τ ίις  Ό  Γ εν. Ίυπ ιθεω οητιις

Μ. Π. ΚΑΜΑΡΑΣ Α. τ υ χ ι α λ δ ο ς :
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ζ Ι Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
ΙΙρδς κατάληφιν 1) θέσειον διευθυντών Γεω^ι- 

κών Σταθμών κ*1 σχολών, υποδιευθυντών καί κα
θηγητών Γεωργικών σχολών καί Νομογεωπόνων, 
και 2) Εργοδηγών, Προϊσταμένων ’Αγροκηπίων ή 
βοηθών Νομογεωπόνων.

Τδ υπουργεϊον της Εθνικής Οικονομίας προ
κηρύσσει τούς κάτωθι διαγωνισμούς.

λ ) Πρδς κατάληψιν έν δλιρ 5 θέσεων διευθυν
τών Γεωργικών Σταθμών καί Σχολών, υποδιευθυν
τών καί καθηγητών Γειοργικών Σχολών καί Νομο
γεωπόνων.

Ημέρα του διαγωνισμού βρίζεται ή 16 ’Απρι
λίου έ. I. β δε διαγωνισμός ένεργηθήσεται έν τφ 
υπουργείω της Εθνικής Οικονομίας άρχόμενος την 
9ην πρδ μεσημβρίας.

Ο! βουλόμενοι νά διαγωνισθώσιν οφείλουσιν ίνα 
πρδ πέντε τούλάχιστον ήμερων πρδ τής ή μέρας τής 
ένάρξεως τού διαγωνισμού ύποβάλωσι προς τδ Ιπί 
τής Εθνικής Οικονομίας υπουργεϊον (τμήμα Γεωρ
γίας) αΐτησιν, έπισυνάπτοντες:

ά') Πιστοποιητικδν τής άρμοδίας δημοτικής αρ
χής, δτι κέκτηνται την Ελληνικήν ιθαγένειαν, 
προκειμένου δέ περί τών έκ τών νέων χωρών κατα- 
γομένων πιστοποιητικδν τής έκεΐ δημογεροντίας ή 
διοικητικής άρχής, δτι κατάγονται έκεϊθεν.

β') Πιστοποιητικδν τού αρμοδίου στρατολογικού 
γραφείου, δτι έξεπλήρωσαν τήν στρατιωτικήν αυτών 
ύποχρέωσιν ή δτι άπηλλάγησαν ταύτης ή ελαβον 
άναβολήν κατατάξεως.

γ') Πιστοποιητικδν τών αρμοδίων παρ’ Έφέταις 
καί Πλημμελειοδίκαις Εισαγγελέων, δτι δεν κατε-

δικάσθησαν ή δεν παρεπέμφθησαν δΓ οριστικού βου
λεύματος έπΐ κακουργήματι ή έπί πλημμελήματι 
τών ύπδ τών άρθρων 21, 22 καί 24 τού ποινικού 
νόμου προβλεπομένων.

δ') Πρωτότυπον ή κεκυρωμένον άντίγραφον δι
πλώματος άνωτέρας δημοσίας Γεωργικής Σχολής 
τής Εσπερίας.

ε') Γραμμάτιον δημοσίου τίνος ταμείου έν Άθή- 
ναι, έμφαϊνον τήν κατάθεσιν δραχμών πεντήκοντα 
δΓ άμοιβήν τών μελών τής έξεταστικής έπιτροπής.

Καί 2ον) πρδς κατάληψιν 12 θέσεων έργοδη- 
γών ή προϊσταμένων αγροκηπίων ή βοηθών νομο
γεωπόνων.

.Ημέρα ένάρξεως τού διαγωνισμού τούτου βρί
ζεται ώσαύτως ή 16 ’Απριλίου έ. I. έν τψ Γεωργι- 
κφ Σταθμφ ’Αττικής καί Βοιωτίας καί ώρα 9 π.μ.

Οί βουλόμενοι νά διαγωνισθώσιν όφείλουσι νά 
ύποβάλωσιν έντος 20 ήμερων άπδ τής δημοσιεύσεως 
τής προκηρύξεως εις τδ υπουργεϊον τής ^Εθνικής 
Οικονομίας (τμήμα Α'Γεωργίας αίτησιν έπισυνά
πτοντες πλήν τών διά τδν προηγούμενον διαγωνι
σμόν τών νομογεωπόνων κλπ. άπαιτουμένων α', β', 
καί γ' πιστοποιητικών:

α') Πρωτότυπον ή κεκυρωμένον άντίγραφον δι
πλώματος μιας τών παρ’ ήμΐν Πρακτικών Γεωργι
κών Σχολών.

β' Γραμμάτιον δημοσίου τίνος ταμείου έν Ά - 
θήναις έμφαϊνον τήν κατάθεσιν δραχμών δέκα καί 
πέντε (15) δΓ άμοιβήν τών μελών τής έξεταστικής 
έπιτροπής.

Έν Άθήναις τή 4η Μαρτίου 1914.
(Έκ τού ύπουργ. τής Έθν. Οικονομίας)

Ή παρούσα δημοσιευθήτω μόνον διά τών λα- 
βουσών έγγραφον έντολήν εφημερίδων.

ΥΠΕΡΟΚΕΑΝΕΙΘΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤ ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ ΝΕΑΝ ΤΟΡΚΗΝ ΓΡΑΜΜΗ

Το Οα/.αμιρ'όν Ύπεροιχράνειον (άπαραμίλλου πολυττλτίης xai ΰνεσεως)

“ΑΘΗ ΝΑΙ,,
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤ’ ΕΥΘΕΙΑΝ ΛΙΑ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ

Τήν I ί ί  Μαρτίου 
Αι έπιβάτας, είοιτήρια καί περαιτέρω πληροφορίας άηεν&υντέον :

¿V S t £ ) c K £ } V ¿Γραφεία 3 εν. 3)ιενόννσε(νς. Οοός ’é%wejjov áptd. 1.

é ¿ J  ¿ / ε ν ικ ό ν  ¿ Τ ί ρ α κ ι ο ρ έ ι ο ν . 'Ο δ ό ς  S P í j jw v o g Q Q  (o v b w ó e v  >3 t y . cC p i á ó o g )  

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

τρικά Πρακτορεία τής Εταιρίας καί τούς κατά τόπους ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΤΣ αντιπροσώπους.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ

ΜΕΓΑΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ,,
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δπου τελειώνει το ένα άρχινά το άλλο. Ά ν στίς 
προηγούμενες φράσες βλέπαμε κάπιος το μουσικό 
κ. Καλομοίρη τουλάχιστο μέσα στο θέμα, έδώ πα
ραχώρησε κι αυτή τή θέση στην «έθνική» μουσική. 
Άπδ έξέλιξη τών μοτφων δέν μπορεί βέβαια να 
γίνη λόγος, καί μάλιστα σέ μιά τρίτη φράση, έκεΐ 
πού τδ allegro con brio είναι τόσο φτωχό.

Όσο γιά τδ finale, αύτδ πιά ξεκαρφώνεται όλό- 
τελα καί πάει τδ δρόμο του. Ό,τι θέλεις γίνεται έκεΐ 
μέσα. Τα λαϊκά δίστιχα θυμίζουνε τά «Παναθή- 
ναια», καί μπορούν νά τραβούν στδ άπειρο, άνάλο- 
γα μέ τή θέληση τού ακροατηρίου. Έκεΐ, άν μιλά 
π. χ. τδ λαϊκδ δίστιχο για τά σκαλοπάτια ένδς σπι
τιού, τδ κουϊντέτο άμέσως, γιά νάξηγήση τά λόγια, 
μεταφράζει τά σκαλοπάτια σέ μουσικές σκάλες. Καί 
στδ τέλος, άμα σαστίσης καί σκοτιστής, ρωτιέσαι, 
γιατί τάχα φωνάζει μια κυρία άπάνω στο πάλκο καί 
γιατί γύρω της πέντε σοβαροί άνθρωποι κουνούν τά 
χέρια τους, τά πόδια τους καί τδ κεφάλι τους.

Έτσι βλέπουμε, πώς δ κ. Καλομοίρης την αξία 
του τή στηρίζει στδ αξίωμα τής δημιουργίας άπάνω 
σέ έθνικά θέματα, άφού άλλο τίποτα δέ δείχνει τδ 
έργο του. Τί σημασία ό'μως μπορεί να έχη μια τέ
τοια σχολή, άμα τής λείπει μουσική ψυχή, τδ α
ποδείξαμε πάρα πάνω.

Άπδ τάλλα μέρη τού προγράμματος, τδ andan- 
te τού κ. Λιάλιου είναι άπδ κείνα τά κομμάτια, πού 
γράφει καθένας άμα έχει σπουδάσει λίγη σύνθεση 
κ’ εχει κ’ ένα πιάνο μπροστά του. Μόνο του κ. 
Βάρβογλη τδ «intermezzo» ξεχώριζε έκεΐ μέσα, 
μέ περσότερη μουσική αίσθηση άπ’ όλα τάλλα. Νά 
έλπίζουμε τάχα σ’ αυτόν ; ΙΤοιός ξέρει. Κ’ οί «Ra
meurs* τού κ. Καλομοίρη είχανε μια φορά κ' έναν 
καιρό) άρκετά καλοί.

’Άν χρωστά κανείς κάποια χάρη σ' αυτή τή συ
ναυλία, είναι γιατί ακούσε πάλε τδ λεφτό, τδ πα
θητικό, τδ πικρδ τραγούδι τής δεσπ. Σμαράγδας Γεν- 
νάδη, πού τήν ευγενική, τήν εύκοσμη φωνή της α
νάγκασαν οί κύριοι τού κόυϊντέττου νά βασανίση, γιά 
να βάλη αίσθημα μέσα σέ μουσικές (καί λογοτεχνι
κές) κουταμάρες.

Καί βγαίνοντας’κανείς άργά τδ βράδυ άπδ τδ 
κοντσέρτο συλλογιέται μέ θλίψη : αυτή είναι ή μου
σική παραγωγή τής Ελλάδας, καί βρίσκουνται άν
θρωποι νά πιστεύουν πώς άλήθεια άρχτνούμε ν’ ά 
ποχτοΰμε μουσικδν άέρα ; Καί σέ τέτοιο σημείο βρί
σκεται δ πολιτισμός μας, πού νά νομίζουμε, πώς 
φτάνει νά βαστιούμαστε σέ εθνικά μοτίβα γιά νά 
δημιουργήσουμε μουσική ; Μας λείπει τόσο πολύ ή 
αισθητική εύγένεια γιά νά δούμε πόσο «δευτερεύον- 
τα» είναι βλα αυτά τά ζητήματα, κ3 είμαστε τόσο

ξεροί στή ζωή μας πού νά μήν μπορούμε νά νοιώ
θουμε καί νά ξεχωρίσουμε μουσικούς τύπους άπδ 
μουσική συγκίνηση ;

Καί, σειών«ας τδ κεφάλι, βλέπεις πώς έδώ τόσο 
εύκολα παίρνει κανείς τδν τίτλο τού «συνθέτη», δσο 
εύκολα γίνεσαι καί μουσικές κριτικός.

ΦΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝ3Α*Η
Ο -ΠΑΡΑΠΕΤΑΜΕΝΟΣ*

Φίλε *Νονμά»,

Ό  φίλος κ. Άριστος Καμπάνης, γράφοντας στή 
«Νέα Ελλάδα» τήν περασμένη βδομάδα γιά τό 
μελλούμενο εθνικό θέατρο καί διορίζοντας δλους τούς 
υπαλλήλους του, άπό το διευθυντή ίσαμε τδν τελευ
ταίο πορτιέρη, βρήκε τήν ευκαιρία νά θρηνήσει γοε- 
ρά γιά τήν εγκληματική παραγνώριση τού πνεματι- 
κοΟ θάματος του εικοστού αιώνα πού λέγεται Ζα
χαρίας ΙΙαπαντωνίου.

«ΙΙιιραπεταμένος, λέει, σέ μιά νομαρχία ό κ· 
ΙΙαπαντωνίου κτλ.». Κι ΰμως δ Παραηεταμένος 
τού κ. Άριστου τρία χρόνια αγωνιζότανε καί σειρά 
άρθρα λιβανιστικά γιά τδ Βενιζέλο έγραψε ώςπου 
νάν τά καταφέρει νά ηαραηεταχτε ΐ νομάρχης στή 
Ζάκυθο.

Βέβαια, γιά μιά τέτια ξεχωριστή μεγαλοφυΐα 
μιά νομαρχιακή παλιοθεσούλα δέ σημαίνει τίποτα. 
Μά τί νά γίνει ! Άλλη γιά τήν ώρα δέ βρίσκεται. 
Ά ς  έχει λίγη υπομονή ό κ. ’Άριστος δσο πού νά 
κενωθεί ό παπικός θρόνος τής Ρώμης γιά νά βρε
θεί έτσι ή κατάλληλη κι άρμύζουσα θέση γιά τον 
ΠαραΛενχμένο του. Στο μεταξύ καλή είναι και ή 
νομαρχία τής Ζάκυθος.

Αικός σου 
ΑΡΛΟΥΜΠΙΔΗΣ

“ γ ρ α μ μ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

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

Συντρομή φρ. 10, προπληρωτέα.

Διεύθυνση «Grammata* Β. R 1146. Alexandri (Egyptee

’¿%ντια>ρόβωωος ζοϋ «έΥονμα* στη £α]ονίκη 
δ X. Π . Θ  Π Α Υ Λ Ι Δ Η Σ

G/q  The American Tobacco Co
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συνθέτη; του καλπασμού των Βαλκύρων, του inter- 
mezzo τη; δεύτερη; πράξης wöLohcngrin, του τρα
γουδιού τήςΣέντας, των ναυτών, καί των κοριτσιών 
πού υφαίνουν, του ύμνου στδν αποσπερίτη, της ει
σαγωγής μέ τά περίφημα μοτίβα των Meistersin
ger, του Siegfried, του Τριστάνου και της Ίσόλδης. 
Μέ δυσκολία βαστιέται δ σοβαρές καί ειλικρινής 
Liszt, ίσια ίσια γιατί του λείπει μια βαθειά μουσι
κή βάση καί τδν κρατά μόνο τδ κοντσέρτο γιά πιά
νο, καί το λυρικό μοτίβο τής Μαργαρίτας μέσα στδ 
βαρετό του «Faust». Κι ό Berlioz είναι πρώτα άπδ 
δλα μουσικός. Μά τι άσωτία ύστερα άπ’ αυτούς! Τί 
ευσυνείδητη έφαρμογή τών άρχών τής σχολής κα* 
τί φτώχεια άπδ μουσικέ φόντο. Καί τί έκπόρνεψη 
τής μουσικής άπδ κάτι γερμανικά μουσικίδια πού 
ξεφύτρωσαν τώρα στερνά, κι άκόμα κι άπδ 
τδ R. Strauss πού μες στδ λαβύρινθο τού Till Eu
lenspiegel άποφάσισε νά φέρη καί ροκάνες μες στήν 
όρχήστρα, γιά νά δείξη πόσο κάτω στέκει άπδ τδ 
σεμνδ Paul Dukas, πού βαστιέται στά δρια τής τέ
χνης, άν καί μεταχειρίζεται ομοια κωμικό θέμα (L’ 
apprenti sorcierj. Καί τώρα θυμούμαι, πώς πριν άπδ 
κάμποσα χρόνια, έδώ στήν ’Αθήνα, ένας Έλβετδς 
μαέστρος, παίζοντας γιά πρώτη φορά ένα ναυτικδ 
έργο του στήν όρχήστρα τού ’Ωδείου, κουβάλησε 
άπδ τδ Βασιλικέ θέατρο τή μηχανή, πού μιμείται 
τδν άέρα.

- X -

II

Ό κ. Καλομοίρης είναι έθνικδ; μουσικές καί 
έπίγονος.Άς δούμε όμως άν έχη καί μουσική φλέβα.

’Αλήθεια είναι, πώς δλο^τδ έργο του δεν τδ ξέ
ρω. 'Αν έχη δώσει κι άλλα κοντσέρτα, θά είταν 
τδν καιρέ πού δέν είμουν έδώ καί δυστυχώς δεν 
μπόρεσα νά τάκούσω. Ξέρω δμως κάποια παλιά 
μπαλλάδα του, «Les rameurs», πού μ’ δλη τήν ξε
νική καί βαγνερική έπίδρασή της (τδ δεύτερο μέρος 
θυμίζει άκόμα καί τήν Εισαγωγή τού Γουλιέλμου 
Τέλλ τού Rossini) δείχνει ένα νέο μέ πολύ ταλέν
το καί τδ θέμα της είναι άρκετά μουσικό. Τδ ίδιο 
μερικοί άπδ τούς «Ίαμβους καί ’Ανάπαιστους» καί 
πρδ πάντων τδ «Βασιλόπουλο». Κ’ ή «Λήθη» έχει 
ένα χαριτωμένο θέμα μέ βαθειά μουσική συγκίνη
ση. Εκείνη δμως ή «Χελώνα μέ τδ Ααγδ» καί τδ 
άλλο τραγούδι τού προχετσινοΰ κοντσέρτου, δέν εί
ναι «παιδικά» μά παιδιάστικα. Καί τδ κουϊντέττο 
σά σύνολο 1

Τδ θέμα τής πρώτης φράσης τού allegro con 
brio (ξεχνώ αύτή τή στιγμή τή μετάφραση) πάει 
κ’ έρχεται. Είναι δπωσδήποτε ένα «θέμα». Κ’ ένα

θέμα στά χέρια ένδς μουσικού είναι πάντα κάτι, 
είναι μια βάση γιά νά ξετυλιχτή καί νά ύψωθή τδ 
κοντραππούντο. Καί τδ κονιραπποΰντο είναι βαθειά 
μουσική ποικιλία, είναι ή λυδία λίθος ένδς μουσι
κού, δείχνει τδ μουσικδ βάθος τού συνθέτη, τή μου
σική του φαντασία καί τήν έπίζηση τών μουσικών 
τόνων. Πάρτε παράδειγμα τδ Brahms, πού στήν 
τελευταία φράση τής τέταρτης, ά δέν κάνω λάθος, 
συμφωνίας του, άπδ τδ θέμα της, ένα θέμα πού ά- 
παρτίζεται άπδ μιά σκάλα μέ ά^λά τέταρτα, δη
μιουργεί μέ τδ κοντραππούντο μιά άληθινή άποθέω- 
ση τής άρμονίας. Ή  κοιτάχτε τί δημιουργεί ό ίδιος 
συνθέτης, μέ βαριασιόνες, άπάνω σ’ ένα θέμα τού 
Haydn. Ί ϊ  παρακολουθήστε τις έξαιρετικές βαρια- 
σιόνες τού Max Reger. Ή  άκόμα καί τις βαριασιό- 
νες τού έγγλέζου μουσικού Elgar.

Βέβαια τόσο πολλά δέν περιμένουμε άπδ τδν κ. 
Καλομοίρη, άν καί δέν τού φέρνουμε καί έξαιρετικά 
πρότυπα. Ούτε ό Max Reger, ούτε ό Elgar είναι με
γάλοι μουσικοί. Ζητούμε δμως άπ’ .αύτδν κάποια 
περσότερη μουσική δράση. Μά άντίς αύτό, τί μονο
τονία στδ κοντραππούντο τής πρώτης φράσης ! Ό 
ίδιος βαρετδς τόνος άπ’ τήν άρχή ώ; τδ τέλος, κι 
άς άκολουθούν χίλιες νότες ή μιά τήν άλλη. Έδώ 
δέν είναι πιά μουσική, είναι μαθηματικό πρόβλημα 
μέ ξερότατη λύση. Καί τδ χειρότερο : δέ νοιώθει 
κανείς τήν άνάγκη τού κόντραππούντου. Οί μουσι
κοί τύποι γίνουνται ρετσέτα. Τί ωφελούν τά έθνικό- 
φανα θέματα, δταν λείπει ή πνοή ;

Τδ adagio, πού ¿νομάζεται «Λήθη», έχει ένα 
έξαιρετικδ θέμα, δπως είπαμε καί πάρα πάνω. Μά 
σταματά ώ; έδώ. Φτωχότατη έξέλιξη καί δίχως έ- 
νότητα. "Ομως ξέχασα : Ό κ. Καλομοίρης είναι έ- 
πίγονος, κι άμα τδ σονέττο του Μαβίλη μιλά γιά 
τής «Λησμονιάς τήν κρουσταλλένια βρύση», άνάγ
κη πάσα ν’ άκούσουμε καί τδ νερδ τής πηγής, αδιά
φορο άν αύτή ή μουσική φοπογραφία δέν ενώνεται 
καθόλου μέ τδ γενικδ τόνο τής φράσης, ή δέν έχη 
καμμιά άξια μουσική. Κ’ έπειτα γιατί αύτή ή είσόρ- 
μηση τού τραγουδιού μέσα σέ όρχηστρική μουσική; 
Μήπως τάχα ζητά ό κ. Καλομοίρης ν’ άποδείξη τήν 
άνάγκη μιας τέτοιας ένωσης, έκεΐ πού αύτο. μένει 
άκόμα πρόβλημα μουσικδ άλυτο ή καλύτερα, λυμένο 
σέ βάρος τής Ιννατης συμφωνίας τού Beethoven; 
(Μακρυά γιά τδ Θεδ άπ’ τή λογοτεχνική εξήγηση 
τού Wagner !)

'Ως έδώ έπί τέλους κάτι πάει κ’ έρχεται. Κά
ποια σχετική ενότητα βαστά καί στις δυδ φράσες. 
Μά τώρα μπαίνουμε στδ τρίτο μέρος, άς τδ πούμε 
scherzo. ’Απαρτίζεται άπδ τρία λαϊκά μοτίβα, πού 
μπορούσανε θαυμάσια νά είναι καί δέκα τρία, άφού,
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Ή Ιξέλιξη, ή σύνθεση, το ξαναγύρισμα ένδς ή 
δυδ μουσικών θεμάτων, πού δημιουργούνε τούς μου
σικούς τύπους της φούγκας, τού κοντραππούντου, τού 
ροντό, κλπ. δέν είναι άπλά μουσικά παιχνίδια, για 
νά γεμίσουνε μια φράση, μά βαθειά μουσική α
νάγκη, πού δημιουργεϊται άπδ την καθαρή άκου- 
στική ένέργεια, δηλ. άπδ μια αισθητική ενέργεια, 
πού στήν άποκλειστικότητά της, άπορροφά τή νοη- 
τική μας θέση, κ’ έτσι φανερώνει τούς τύπους, πού 
μάς δίνει, σά μιάν άνάγκη τέτοια, όπως ή λογική 
λ. χ. σ’ ένα άλλο έπίπεδο ένέργειας, τής νοηιικής.Γι’ 
αύτδ ίσια 'ίσια και ή έξέλιξη ένδς θέματος, σέ μια 
άπλή φράση, ή δυο θεμάτων, στήν πρώτη φράση 
μιας συμφωνίας, στηρίζεται στή μουσική βάση των 
θεμάτων, κι άνάλογα μέ τή μουσική ίκανότητα τού 
συνθέτη, φανερώνοντας τήν αντίθεση των μουσικών 
στοιχείων, δηλ. τήν άπάντηση, πού, μέσα στδ μου
σικό κόσμο, βλέπει τού συνθέτη ή υποκειμενικότη
τα, νά γεννιέται, σαν άλλη άντίληψη, στή μουσική 
θέση τών τόνων τού θέματος, συνθέτει σέ χρόνο,σαν 
τελική λύση, τή μουσική βάση τής φράσης, πού 
μάς δίνει το γενικό χρώμα δλού τού έργου. ’Έτσι 
στή ζωγραφική, οι πλήθείες άντίθεσες τών χρωμα
τικών τόνων, πού βλέπει σ’ ένα άντικεΐμενο δ ζω
γράφος, μάς δίνουνε, σέ χώρο, τή γενική πλούσια 
σύνθεση τής εικόνας. Τδ ίδιο στή λογοτεχνία,σ’ ένα 
δράμα, οί ψυχικές άντίθεσες τών προσώπων, μάς 
φέρνουνε στήν τραγική σύγκρουση, στή λύση, κα
θώς λέμε κοινά, μά πού δέν είναι λύση παρά μόνο 
στήν κοινή σημασία τής λέξης, καί πού είναι, αι
σθητικά, ή σύνθεση όλων τών προβλημάτων πού ρί
χτηκαν απ’ τήν αρχή. Έτσι πλημμυρούν άπδ τον 
πλούτο τής ζωής, στήν έχταση καί στδν τρόπο πού 
μάς τονέ φανερώνει ή ανθρώπινη αντίληψή μας, ό
λες οί τέχνες, σά μιά κοινή άναπαράσταση, άπ’ τή 
μια μεριά άκολουθώντας σέ αισθητικές άπόχρωσες 
τίς άφαιρεμένες έννοιες πού συνθέτει ή κρίση μας, 
τδ μίσος, τδ πάθος, τήν αγάπη κτλ. καί βασισμένες 
άπ’ τήν άλλη μεριά ή κάθε μιά στά στοιχεία τού 
αισθητικού πεδίου της, ή μουσική στους τόνους, ή 
ζωγραφική στδ χρώμα και στή γραμμή, ή λογοτε
χνία στά διάφορα φανερώματα τής ένέργειας, πού 
κοινά δνομάζουμε ψυχή.

Αύτές οί διάφορες άφαιρεμένες Ιννοιες κρύβουν 
μέσα τους ένα μεγάλο πλούτο άπδ παβάστασες,πού

δρίζουν καί ξεχωρίζουν τίς υποκειμενικότητες. Σέ 
τέχνες, πού άγγίζουν περσότερο τήν καθεμερ*νή ζωή, 
στήν άθώα της έκφραση, δπως λ. χ. στή λογοτε
χνία, ξεχωρίζουμε καθαρώτερα τδν υποκειμενισμό 
μιας έννοιας, λ. χ. τής άγάπης. Στή ζωγραφική 
τδ ξεχώρισμα είναι δυσκολώτερο, γιατί ή ζωγραφι
κή δέν είναι, δπως συχνά νομίζουμε, εικαστική ά
ναπαράσταση τού έξωτερικοΰ κόσμου, μά πρώτ’ άπ’ 
δλα χρωματική καί γραφική έκφραση αισθημάτων. 
Γι’ αύτδ μιά έννοια, εκφράζεται στον τρόπο πού χα
ράζει δ ζωγράφος τή γραμμή ή πού τονίζει τδ χρώ
μα, ή έννοια έχει ψυχική δχι πραγματική άξία,καί 
μπορεί νά είναι δλότελα ξένη άπδ το άντικείμενο 
πού άναπαρασταίνεται. Τή στιγμή πού νοιώθουμε 
πώς δ μαίαντρος λ. χ. κινείται, είμαστε κάτι περ
σότερο άπδ άπλοί θεατές, βρισκόμαστε στά δρια με
ταξύ άπδ δημιουργία καί έπισκόπηση. Κι άν φτά
σουμε στή μουσική, θά δούμε, πώς γιά νά νοιώσου- 
με μέσα άπδ τά καθαρά μουσικά στοιχεία, τήν έκ- 
δήλωση μιάς έννοιας, πρέπει νά είμαστε οί δημιουρ
γοί έμεΐς οί ίδιοι.

Έ  άντίληψη αυτή, μάς φέρνει, μέ πρώτη όψη, 
σ’ ένα παράξενο ξεχώρισμα τών τεχνών,. κι ακόμα 
περσότερο, σέ μιά ψεύτικη άντίληψη τής λογοτε
χνικής κριτικής, στήν άντίληψη πού έχουνε γι’ αυ
τή σήμερα οί περσότερο; Ρωμιοί, δηλαδή στήν πα
ραδοχή, πώς ή κριτική μπορεί νά ξηγήση λογικά 
τήν αισθητική αξία. Μιά τέτοια άντίληψη γεννήθη - 
κε σ’ εμάς άπδ τήν έλλειψη συγκριτικών στοιχείων, 
πού μπορούσαν νά κεντρίσουνε σέ βαθύτερη σκέψη, 
έπειδή μόνο λογοτεχνία κατορθώσαμε νά έχουμε 
ώς τώρα, κι αυτή σέ μικρδ βαθμό. Κι όπως είδαμε 
πάρα πάνω, βλέποντας τήν κακή μοίρα τής λογο
τεχνία:, νά βρίσκεται δηλ. κοντήτερα άπδ κάθε άλ
λη τέχνη στήν καθεμερνή ζωή, νομίσαν οί κριτικοί, 
πώς ή άξια ένδς έργου βρίσκεται στήν ένταση τής 
υποκειμενικής υποδιαίρεσης μιάς έννοιας. ’Ακολου
θώντας μιά τέτοια άντίληψη ώ: τδ τέλος, φτάνουμε 
στδ σημείο νά παραδεχτούμε, πώς ή έκφραση τής 
έννοιας του τρόμου, ένδς κοινού τρόμου, φανερώνεται 
καλύτερα μέ μιά κραυγή. Καί σιγά-σιγά φτάνουμε 
πέρα άκόμα, στήν υπεξαίρεση τής υποκειμενικότητας 
δχι τών πλαστών προσώπων, άλλα τού δημιουργού. 
Σ’ ένα καλλιτέχνημα όμως μιά τέτοια έννοια παίρ 
νει μορφή σέ λόγια, καί τά λόγια αυτά οέ μάς εν
διαφέρουν έπειδή ζωγραφίζουν ψυχική κατάσταση, 
γιατί μιά τέτοια κατάσταση μπορεί νά έφτανε στήν 
τελειότητα μέ τή σιωπή, μά πρώτ’ άπ’ όλα γιατί 
μάς δίνουν έκεϊνο πού όνομάσαμε πάρα πάνω «αι
σθητική άπόχρωση> τήζ έννοιας.

’Εδώ είναι τδ σημείο πού ένώνουνται όλες οί
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τέχνες, μέ τή διαφορά πώς σ' άλλες είναι φανερώ- 
τερη καί* σ’ άλλες περσότερο κρυμμένη ή αρχική 
έννοια, ή βάση. Στή μουσική, μέσα στους καθαρούς 
ήχους, ή βάση της δημιουργίας είναι δλότελα κρυμ
μένη, άκόμα και στο συνθέτη οί έννοιες δεν έχουν 
την πραγματική άξία τους, κι αυτό μάς δείχνει φα
νερά, πώς άπάνω άπδ κάθε άναπαράσταση, σκοπός 
τής τέχνης είναι h παλμός ένδς κύματος αισθητικού, 
που τδ νοιώθουμε έντός μας, καί που μάς κρατά σε 
μια θέση παθητική, μή γεννώντας μήτε χαρά,μήτε 
λύπη, μήτε κανένα άλλο ώρισμένο συναίσθημα.

Ό αισθητικός αύτδς παλμός είναι θείο δώρο σέ 
όλους τούς άνθρώπους, πολιτίζεται όμως καίλεφταί- 
νεται είτε σε φύσες έξαιρετικά αισθητικές, είτε σέ 
ανθρώπους πού τδν καλλιεργούνε, καί φτάνει σιγά 
στή δύναμη νά κρίνη άλάθεφτα ένα καλλιτέχνημα, 
ή, καλύτερα, νά τδ νοιώθη. Έτσι κ’ ή κριτική, πού 
σκοπός της είναι ή υπόδειξη τού παλμού αυτού,δεν 
μπορεί, νά είναι ανάλυση λογική, μα περσότερο : 
διοχέτεψη Ινδς αισθήματος, κ* έχει βάση τή γενι
κή άξία τού κριτή, κι όχι τή μαθηματικότητα τού
μυαλού του. “Αν σύφωνα μέ τήν ιδιοσυγκρασία μας
μιλούμε στή ζωγραφική για τή χάρη τού Ghirlan- 
dajo, για τήν πικράδα τής πινελιάς τού Goya, γιά 
τήν εύγενικότητα τού Manet, γιά τή γλυκύτητα τού 
κίτρινου στδ van Gogh κτλ. τα συναιστήματά μας 
αυτά είναι καθαρά υποκειμενικά, καί γι’ αύτδ, προ
σέχοντας καλύτερα, βλέπουμε πώς κάθε έννοια άπ’ 
αυτές δέ βρίσκεται στήν πραγματική, φυσική της ά
ξία, μά πώς είναι περσότερο ή αισθητική απόχρωση 
ένδς συναισθήματος, πού γέννησε μέσα μας ή παρα
τήρηση τής εικόνας, καί πού σωστά ή ψεύτ κα κι 
αδιάφορα άπδ τήν αισθητική συγκίνησή μας, αποδί
νουμε στδν καλλιτέχνη.

Τή στιγμή όμως πού στή ζωγραφική είναι τόσο 
δύσκολο νάβρή κανείς τή βάση τής δημιουργικής έν
νοιας, είναι όλότελα αδύνατο νά τή βρή στή μου
σική. Καί γι’ αυτό, παρατώντας μιαν άχαρη άναζή- 
τηση, πού κι άν μάς φανέρωνε τή βάση, δέ θά μάς 
άπόδειχνε τήν αίσθητική άξία ενός έργου, περιορι
ζόμαστε πάντα στδν αισθητικό παλμό, δηλ. βλέπου
με άν ένα τέτοιο έργο είναι άπάνω άπ’ όλα «μουσι
κό». Δηλαδή άν Ιχη μέσα στούς τόνους του έκείνον 
τδ χυμδ τδν άόριστο, πού τρέχει μέσα σέ κάθε αί
σθητική έκδήλωση, καί πού χωρίς αύτδν τά έργα 
καί ή έξέλιξή τους, τά θέματα καί οί φούγκς, μάς 
φαίνονται σάν ξεροί μαθηματικοί υπολογισμοί. Τδ 
χυμδ πού τρέχει μέσα σ’όλες τίς φούγκς καί τά κον- 
ταππούντα των μεγάλων συνθετών καί πού τόνε βρί
σκουμε κλειστό, σά σέ μια «μουσική «εστία», σέ 
σύνθετη δημιουργία, μέσα στήν άρχή τής πρώτης

φράσης τής έννατης συμφωνίας τού Beethoven, στδ 
δεύτερο θέμα τής δεύτερης φράσης τής ίδιας συμ
φωνίας, στδ τέλος τής πρώτης φράσης τής έβδομης, 
στδ δεύτερο θέμα τής τρίτης φράσης τής ίδιας συμ
φωνίας, στήν Grave τής παθητικής σονάτας, στήν 
άρχή τής πρώτης φράσης τής τέταρτης συμφωνίας 
τού Bruckner, σ’ δλόκληρο τδ σκέρτσο τής πέμ
πτης συμφωνίας τού ίδιου συνθέτη, στδ θέμα τού 
Don Juan τού Strauss — καί σέ απλή δημιουργία, 
στή Romanze τής συμφωνίας σέ Β dur τού Haydn, 
στδ μενρυέττο τής Jupiter—Symphonie τού Mozart, 
στδ θέμα τής πρώτης φράσης του Κοντσέρτου γιά 
πιάνο σέ Dmoll τού ίδιου συνθέτη, στα δυδ θέματα 
τής πρώτης φράσης τής έβδομης συμφωνίας τού 
Beethoven, στδ θέμα τής πρώτης φράσης τής ατέ
λειωτης συμφωνίας τού Schubert, στδ θέμα τού an
dante τής τρίτης συμφωνίας τού Brahms, γιά νά 
μην αναφέρω παρά όσα τώρα πρόχειρα μού έρ
χονται στδ νου.

"Οταν έτσι νοιώσουμε τί είναι μουσική καί ποιος 
δ σκοπός της, βλέπουμε αμέσως 1) Τί έξωτερικά 
είναι τά παιχνίδια τής δημιουργίας έθνικής μουσι
κής, στηριγμένης σέ έθνικά μοτίβα, τής δημιουργίας 
έργων βασισμένων στα τραγούδια τού λαού, καί πό
σο αδιάφορη είναι μιά τέτοια άντίληψη, αγνάντια 
στήν αληθινή βάση τής μουσικής. Μιά τέτοια εύκο
λη τέχνη, τή στιγμή πού ζητά μόνο αύτό, είναι κα
λή γιά τούς σνοβιστές τής ’Αθήνας, πού μή έχον
τας χαμπάρι άπδ μουσική, κι άκούγοντας μεγάλα 
λόγια καί ρεκλάμες, φεύγουν ευχαριστημένοι άπδ 
παρόμοια κοντσέρτα, μ’ άλαφρή τή συνείδηση, πώς, 
άφοΰ ένοιωσαν τόσο εύκολα ένα τέτοιο «σταθμδ»στή 
μουσική τού κόσμου, φυσικά πώς άν δέ νοιώθουν 
καί πολλά πράματα σ’ άλλες μουσικές συναυλίες, τδ 
λάθος είναι τού Beethoven. Καί

2) Πόσο ξένη είναι άπδ τήν ιδέα τής μουσική: 
ή λεγόμενη «περιγραφική μουσική», πού τή χρω
στούμε αλλοίμονο ! στδ Wagner καί στδ Liszt μέ 
τή δημιουργία των απαίσιων έπιγόνων του:. “Αν 
θεωρούν τδ Beethoven άπάνω κάτω αρχηγό τής 
ρωμαντικής αυτής μουσικής, ποιός είναι έκεινος,πού 
μέσα στήν έχτη συμφωνία τού δαιμόνιου δάσκαλου, 
προσέχει τίς έπιγραφές σέ κάθε φράση, καί τδν έν- 
διαφέρει άν τδ περίφημο adagio παρασταίνει «σκη
νή κοντά στδ ρυάκι», κ: άν ή σκερτσόζικη άρχή τής 
τρίτης φράσης δείχνει «εύθυμη συγκέντρωση χωρι
κών »; ”Av λυπάται κανείς γιά κάτι, είναι πώς ό 
κούκκος, όσο κι άν ένώνεται καλά μέ τά προηγού
μενα, χαλνά, όταν παίζεται σέ ορχήστρα, τή γαλή
νη τής δεύτερης φράσης. Μά άν ό Wagner τραβά 
πέρα άκόμα τή σχολή, μέν$ι πάντα δ δλόμουσος
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ταιρίας «Εθνικό Θέατρο» ό χ. Άμπελος σαν Άμπελός 
πάλι φέρθηκε.

’Απόψε ή 'Εταιρία τού »‘Εθνικού θεάτρου» συνέδριά, 
ζει γιά νά κρίνει τό φέρσιμό του αυτό κ’ ελπίζουμε στο 
ερχόμενο φύλλο νά βρεθούμε στήν ευχάριστη θέση νά δη- 
μοσιέψουμε καμιά άντρίκια άιτόφαση τής Ε ταιρ ίας πού θά 
βάζει πιά, μιά γιά πάντα, τον κάθε κ. Άμπελό στη θέ
ση του.

Α
ΜΕ χαρά μας είδαμε τούτη τή βδομάδα στην προμε

τωπίδα τής «'Εστίας* πλάι στόνομα του ίδιοχτήτη της, και 
τόνομα τού κ. Α. Χρυσάνθη γιά διευθυντή της.

Εΐτανε μιά ηθική άναγνόίριση αυτή πού τή χρωστούσε 
ό κ. Κύρος στον πιστό κι άφοσιωμένο του συνεργάτη, πού 
δεκαπέντε περίπου χρόνια πρόσφερε στήν «Εστία» όχι μό
νο τήν πνεματική του εργασία μά καί τά σπάνια τής ψ υ 
χής του χαρίσματα.

Ό  κ. Χρυσάνθης ώς χαραχχήρας, τό λέμε άνεπιφύλα- 
χτα, είναι ένας άπό τούς λίγους πού μπορεί νά δείξει μέ 
περηφάνεια ή Αθηναϊκή δημοσιογραφία.

Λίγο πιο νεοοτεριστής νά είτανε μοναχά, μάκ ι αυτό τό 
χάρισμα ελπίζουμε νάν τάποχτήσει μέ τόν καιρό, γιά νά 
βερνικώσει, έτσι νά πούμε, τό διαμαντένιο του χαραχτήρα 
καί τή σεμνή κι αθόρυβη εργασία του.

Α
ΑΙΙΟ τό Κουλού..!.βακειο μποστάνι (-Μέλλον^ άριθ. 7 

σελ. 1, στήλη 1) ένα ξυλάγγουρο κάθε τόσο :

«..... Ό  γράφων τάς γρι/μμάς ταΰτας περιώδευ-
σεν έκλογικώς τρις ένα νομόν, κατά μέθοδον πνευ
ματικής μετά των λαϊκών στρωμάτων έπικοινοινίας 
πρωτοφανή εις τά εκλογικά ιμιών χρονικά. Αιότι ή- 
γόρευσα άπειράκις καί εις παν χωρίον τοΰ Νομοΰ 
μου έφήρμοσα τήν διαλεκτικήν μέθοδον τής συζη- 
τήσεως. Μεταχειριζόμενος προς δοκιμασίαν εκφρά
σεις τής καλούμενης δημοτικής, ούχ ι μόνον δυαη - 
ρέοτηαα, αλλά καί <$έν ε'ηειοα, καί ηαρεξηγήΰ'ην, 
καί δεν έγενόμην άντιληπ ιός. Βεβαιώ τούτο επί 
λόγω  Καί έχω μάρτυρα ένα βουλευτήν-—
μαλλ ιαρόν— όστις μέ συνεχάρη διά την τελειότητα 
μεθ’ ής χειρίζομαι τήν λεγομένην δημοτικήν. Άλλ’ 
άν θέλη άς μαρτυρήση, ότι εις εν χωρίον, έν φ  απο
λαύω εξαιρετικής δημοτικύτητος, διότι, παίζων, ήθέ- 
λησα νά ευχαριστήσω αυτόν, κατώρθωσα νά πικρά- 
voj τούς φίλους μου χωρικούς κ̂αί νά μή έννοήσωσι 
τους λόγους μου καί τάς συμβουλάς μου......

Κι άφοΰ ό κ. Κονλουμβά:;ης μάς ορκίζεται «επί λόγφ 

τιμής», δεν έχουμε καμιά δυσκολία νά πιστέψουμε πώς οί 

χωρικοί τού νομού Λακωνίας μιλούν καί νιώθουνε uivo 
τήν καθαρεύουσα καί τις συβουλές τού κ. Κουλουμβάκηι 

Α μήν. Κι απόδειξη, πού δέν τονέ βγάλανε βουλευτή.

ΣΥΝΤΑΞΗ θά δοθεί στο Ματσούκα. Τδ είπε έ 
ΙΙρωθυπουργδς μέσα στή Βουλή κι δλ’ οί βουλευτές 
χεροκροτήσανε, κι δλ’ ή κοινωνία τούς ακολούθησε 
μέ χεροκροτήματα.

"Οχι πιά εύγε ! στο Ματσούκα, μά εύγε ! στο 
Κράτος πού τιμώντας έτσι έπίσημα τον άγνδ πα
τριώτη καί τδν κατάλευκο άθρωπο, τιμάει τον ίδιο 
τον εαυτό του.

Ύστερ* άπό τή σύνταξη του Σάθα, ή σύνταξη 
του Ματσούκα έρχεται σάν ή πιο σεμνή και τίμια 
πράξη τής Ελληνικής Βουλής. Εύγε της!

(9 Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ

Άπό τή Σάμο λάβαμε ένα άγγελτήρι γιίμου, γραμέν0 
στη δημοτική : < Γιάννης Στεφάνής καί Ά θη νά  Γιαννικα* 
κη στεφανωθήκανε στις 8 τοΰ Φλεβάρη 1911 . Νά, ν ' ένα 
τραγουδάκι πού τάφιερώνει ό φίλος μας στό διαλεχτό του 
ταίρι :

Καί στώ σύννεφων τά φτερά, οί στοχασμοί μου πάντα 
Μέ τής χαράς ταξίδεβαν τό φωτερό τάγέρι,
Ινυνηγητές μέ τόνειρο μέο’ στάπειρου τά πλάτια 
Κάποιας πού θά μέ γήτεβε μέ τής ψυχής τό μ άγιο,
"Ως,που βαθιά μέ γγίξανε τά π?ωνερά οου μάτισ.
Μέ τό πλατί τό γέλοω τους μέ τή γλυκεία, του; λάψη 
Κι ανάλαφρα σκορπίσανε τον άχνερύ τον πέπλο 
ΙΙού σχή Ζωή μέ πλάναε’ καί σ’ έννοιωσα σιμά μου 
Σάν ανοιξιάτικη πνοή, ώ, τόνειρου, αλήθεια.

Φϊ.εβάρης, ¡1 )1 ! * ΣΊΈΦΟΣ ΓΕΓΜΛΣ
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Γνωστοποιεί on, κατ’ άπόφασιν του Διοικη
τικού Συμβουλίου (χύτης, ή πληρωμή τοΰ έκ φρ. 6 
κατά μετοχήν οριστικού μερίσματος τής Β' εξαμη

νίας 1913 καί τοΰ έκ φράγ. 23 έπί ιδρυτικών τί
τλων άρξεται άπο τοΰ προσεχούς Σαββάτου, 8ην 
τρέχοντος, παρά τή Εμπορική Τραπέζη τής Ελλά
δος καί τώ Ταμείω τής Εταιρείας έπί τή προσα
γωγή τής μερισματαποδείξεως ύπ’ άριθ. 10 διά τάς 
μετοχάς καί τής ΰπ’ άριθ. 5 διά τούς ιδρυτικούς 
τίτλους.

Έν ’Αθήναις τή δ Μαρτίου 19 4.

(Έ η τής Δίευΰ·ύναεως)

Ρ ΟΔΟΠ Η
Ν. Ποριώτη : Ροδόπη, τραγωδία. Σχ. 8ο, σελ. 101 

δρ. 3. Βιβλιοπώλης: Βασιλείου καί Κουκλάρα 
(οδός Σταδίου, 42), ’Αθήνα.
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ταιρίας «Εθνικό Θέατρο» ό κ. Άμπελάς σάν Άμπελος 
πάλι φέρθηκε.

’Απόψε ή 'Εταιρία του «Εθνικού θεάτρου» συνέδριά, 
ζει γιά νά κρίνει το φέρσιμό του αύτό κ’ ελπίζουμε στό 
ερχόμενο φύλλο νά βρεθούμε στην ευχάριστη 0έση νά δη- 
μοσιέψουμε καμιά άντρίκια απόφαση τής Ε ταιρ ίας που θά 
βάζει πιά, μιά γιά πάντα, τον κάθε κ. Άμπελά στη θέ
ση του.

k
ΜΕ χαρά μας είδαμε τούιη τή βδομάδα στην προμε

τωπίδα τής «Εστίας» πλάϊ στόνομα τού ίδιοχτήτη της, και 
τόνομα τού κ. Α. Χρυσάνθη γιά διευθυντή της.

Εΐιανε μιά ηθική άναγνόίριση αυτή πού τή χρωστούσε 
ό κ. Κύρος στον πιστό κι άφοσιωμένο του συνεργάτη, πού 
δεκαπέντε περίπου χρόνια πρόσφερε στήν «Εστία» όχι μό
νο τήν πνεματική του εργασία μά καί τά σπάνια τής ψ υ 
χής του χαρίσματα.

Ό  κ. Χρυσάνθης ώς χαραχτήρας, τό λέμε άνεπιφύλα- 
χτα, είναι ένας από τούς λίγους πού μπορεί νά δείξει μέ 
περηφάνεια ή ’Αθηναϊκή δημοσιογραφία.

Λίγο πιό νεωτεριστής νά εΐτανε μοναχά, μάκ ι αύτό τό 
χάρισμα ελπίζουμε νάν τάποχτήσει μέ τον καιρό, γιά νά 
βερνικώσει, έτσι νά πούμε, τό διαμαντένιο του χαραχτήρα 
και τή σεμνή κι αθόρυβη εργασία του.

k
ΑΙΙΟ τό Κουλουμβακειο μποστάνι (‘ Μέλλον* άριθ. 7 

σελ. ά, στήλη 4) ένα ξυλάγγουρο κάθε τόσο :

«  Ό γράφων τάς γραμμάς ττιΰτας περιώδευ-
σεν έχλογικως τρις ενα νομόν, κατά μέθοδον πνευ
ματικής μετά των λαϊκών στρωμάτων επικοινωνίας 
πρωτοφανή εις τά εκλογικά ημών χρονικά. Διότι ή- 
γόρευσα άπειράκις κα'ι εις παν χωρίον του Νομοϋ 
μου έφήρμοσα τήν διαλεκτικήν μέθοδον τής συζη- 
τήσεως. Μεταχειριζόμένος προς δοκιμασίαν εκφρά
σεις τής καλούμενης δημοτικής, ούχ ΐ μόνον δυαη - 
ρέοτηοα, αλλά καί <5έν ϊα ε ια α , καί παρεξηγήΰ'ην, | 
καί δεν έγενόμην Αντιληπτός. Βεβαιώ τούτο ent 
λό γω  Καί έχω μάρτυρα ενα βουλευτήν- -
μαλλ ιαρόν—όστις μέ συνέχαρη διά τήν τελειότητα 
μεθ’ ής χειρίζομαι τί|ν λεγομένην δημοτικήν. Άλλ’ 
άν θέλη άς μαρτυρήση, ΰτι εις εν χωρίον, έν φ απο
λαύω εξαιρετικής δημοτικότητος, διότι, παίζων, ήθέ- 
λησα νά ευχαριστήσω αυτόν, κατώρθωσα νά πικρά- 
νω τούς φίλους μου χωρικοι^καί νά μή έννοήσωσι 
τούς λόγους μου καί τάς συμβουλάς μου......

Κι αφού ό κ. Κουλουμβάκης μάς ορκίζεται «επί λόγφ 

τιμής», δέν έχουμε καμιά δυσκολία νά πιστέψουμε πώς οί 

χωρικοί τού νομού Λακωνίας μιλούν καί νιώθουνε ιιόνο 

τήν καθαρεύουσα καί τις συβουλές τού κ. Κουλουμβάκη) 

’Αμήν. Κ ι απόδειξη, πού δέν ιονέ βγάλανε βουλευτή.

ΣΥΝΤΑΞΗ θά δοθεί στό Ματσούκα. Τό είπε ό 
Πρωθυπουργός μέσα στή Βουλή κι IV οί βουλευτές 
χεροκροτήσανε, κι ολ’ ή κοινωνία τούς ακολούθησε 
μέ χεροκροτήματα.

’Όχι πιά εύγε ! στό Ματσούκα, μά εύγε ! στό 
Κράτος πού τιμώντας Ιτσι έπίσημα τον άγνό πα
τριώτη καί τόν κατάλευκο άθρωπο, τιμάει τον ίδιο 
τον εαυτό του.

"Υστερ* από τή σύνταξη του Σάθα, ή σύνταξη 
τού Ματσούκα έρχεται σάν ή πιό σεμνή καί τίμια 
πράξη τής Ελληνικής Βουλής. Εύγε της!

(50,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ

’Από τή Σάμο λάβαμε ένα άγγελτήρι γάμου, γραμέν0 
στή δημοτική : ¡ Γιάννης Στεφάνής καί ΆΟηνά Γιαννικά’ 
κη στεφανωθήκανε στις 8 τού Φλεβάρη 19 11 '. Νά, ν ' ένα 
τραγουδάκι πού τάφιεροϊνει ό φίλος μας στό διαλεχτό του 
ταίρι :

Καί στώ σύννεφων τά φτερά, οί στοχασμοί μου πάντα 
Μέ τής χαράς ταξίδεβαν τό φωτερό τάγέρι,
Κυνηγητές μέ τόνειρο μέο* οτάπειρου τά πλάτια 
Κάποιας πού θά μέ γήτεβε μέ τής ψυχής τό μάγια,
"Ιϊς τ̂ου βαθιά μέ γγίξανε χά πλανερά οου μάτια,
Μέ τό πλατί τό γελοίο του; μέ τή γλυκεία τους λάψη 
Κι ανάλαφρα σκορπίσανε τον άχνερό τόν πέπλο 
ΙΙού στή Ζωή μέ πλάναε' καί σ’ έννοιωσα σιμά μου 
Σάν ανοιξιάτικη πνοή, ώ, τονειρου, αλήθεια.

Φλεβάρης, 1!)1Ί * ΣΤΕΦΟΣ ΓΕΓΜΛΣ

Ε 1 Ι Π  Ι Ι Ι Η Ι Ϊ Ι  1 » !  ί Ι Ι Ι Ϊ

Γνωστοποιεί ότι, κατ’ άπόφασιν τού Λιοικη*· 
τικοΰ Συμβουλίου αυτής, ή πληριομή του έκ φρ. (5 
κατά μετοχήν οριστικού μερίσματος τής Β' εξαμη
νίας 1913 καί τού έκ φράγ. 23 επί ιδρυτικών τί
τλων άρξεται άπο τού προσεχούς Σαββάτου, 8ην 
τρέχοντος, παρά τή Εμπορική Τραπέζη τής 'Ελλά
δος καί τώ Ταμείω τής 'Εταιρείας επί τή προσα- 
γι,ογή τής μερισματαποδείξεως ύπ’ άριθ. 10 διά τάς 
μετοχάς καί τής ύπ’ άριθ. 5 διά τούς ιδρυτικούς 
τίτλους.

Έν Άθήναις τή δ Μαρτίου 19 4.

(Έ η τής Δίευϋ'νναεως)

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

δρ. 3. Βιβλιοπώλης: Βασιλείου καί Κουκλάρα 
(οδός Σταδίου, 42), ’Αθήνα.
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%

’Ίδιος ένας διάτχοντας ¿χύθηκε καί τδ τελευταίο 
φως. Τδ λαμπρό άγιοκέρι τής Ελπίδας πού φώτιζε 
τού: ουρανούς τών Βαθυτάτων έσβυσε σάν μιαν ¿δυ
νατή ψυχούλα. Νά με τώρα, δλομόναχος καί άδειος. 
’Ερημιά μου, ξαναβρισκόμαστε, σαν ουδ παληοί χα
μένοι φίλοι. ΙΙώς νά μπορέσω ν’ άπλωθώ ώς τής κοι
λάδες σου πέρα, πού τής στρώνει τδ λουλούδι τής 
υπομονής και τού θανάτου; Θέλω νά σέ φιλήσω μέ 
τήν έντασι τών στοιχείων, ώστε ποτέ νά μή σβυσθή 
τδ σημάδι.

"Ομως τώρα δεν θά σ’ άπαρνηθώ, γιά νά κυ
νηγήσω σκιές πλάνες, σαν ¿κείνες πού χορεύουν τδ 
μεσημέρι κάτω απ’ τής συκιές.

Πέρ α απ’ τδ μέγα κενό σου, τίποτα, τίποτα. 
ΙΙοιός θά τολμήση νά είπή πώς κάτι υπάρχει;

Τήν αγάπη μου τήν έθαψα καί δέν άπομένει 
παρά δ βαρύς ίσκιος της πού έγινε ένα μέ τή 
σκιά μου.

Στδ κορμί μου έχύθηκε άδιαφορία θανάτου κα̂  
είναι ψυχρό μπροστά στα πάντα. 'Η μυρωδιές καί 
τά κελαδήματα φθάνουν σαν έκφράσεις άκατανόη
τες τού γύρω κόσμου. ’Ώ, αλήθεια. Δέν είναι τδ κε
λάδημα πού λιγώνει τήν ψυχή μά είναι ή αίτια πού 
μάς κάνει καί τό αισθανόμαστε.

Τώρα άδικα γυρεύουν νά χαροϋνε τά μάτια. Σ’ 
αυτή τήν άπροσδόκητην ώρα, τά δένδρα τής Πολι
τείας μου είναι θλιβερά καί πυκνά ώστε νά μή τά 
περνάνε τόσες άϋλες φωτοσταγόνες.

Δάσος βαρύ μέ κυκλώνει πού σάν τελείωμα έχει 
ένα βράχο, — τό υστερνό άπομονωτήριο τού κάθε 
Ίδεοπλάστη. Γύρω-τριγύρω τον δέρνει ή θάλασσα 
ή πειό βαθειά κι’ ή πειδ φουρτουνιασμένη πού κανείς 
δέν μπορεί νά τήν περάση. Ούτε άποχαιρετημα φθά
νει ώς τδ ύψωμα τού γκρεμού της.

Τδ πλήθος σταματάει μακρυά κι* αύτδς μονα- 
χδς άνεβαίνει γιά νά πάρη τήν τελευταία έντύπωσι 
καί νά σβύση. Καί δέν είν’ άλλο ό χαμός του, παρά 
έςευγενισμένα όλα μαζύ τά παληά μαρτύρια ιών 
’Εκλεκτών.

Μόνο πού έχει ξεσκλάβωτα τά χέρια γιά νά πα- 
ραμερίζη τής νύκτιες φλόγες τών άστροον καί νά 
χαίδεύη τής χρυσορρόδινες κόμες τών καλών πνευ
μάτων πού θά τδν ανεβάζουνε ψηλά.....

•
(*) Κοίταξε άριΟ. 519 και 520.

Β'.

'Η ήμερα ξημέρωσε γεμάτη ομίχλες δπως κι’ δ 
νους μου. Δέν ¿γνώριζα τή Χώρα μου ούτε τής εύ- 
μορφιές της.Τδ φως δέν τδβλεπα νά παιγνιοίζη πειά 
ήμερα, πλέκοντας μέ τή σκιά σκοτεινόχρυσα λου
λούδια κάτω άπ’ τής φυλλωσιές.

ΤΙ γραμμές γυμνώθηκαν παράξενα, οί γκρεμοί 
τών βουνών ¿φάνηκαν τραχείς, οί δγκόλιθοι ξεροί 
άπδ χορτάρι, ¿φάνταξαν σάν άπομεινάρια χαλασμού.

Μέσα άπ* τήν άνθινη φορεσιά πού πειά ξεθώ
ριασε κι’ ¿ξεφυλλιζόταν, έβγαινε λίγο-λίγο τδ σκλη
ρό σχήμα ένδς νέου κόσμου.

Μιά μεταμόρφωσιν όκνή μά σταθερήν έβλεπα 
γύρω μου, ένα σάλο παράξενο αντίθετων ρευμάτων, 
πού χτυπιόνταν καί τίναζαν ψηλά σύγνεφο άπό μυ
στήριο κι’ άπό άμφιβολία.

Κ

Γύρω δ ορίζοντας παρουσίαζε το θέαμα «διαδο
χής ».Στήν ώρα τήςαύγής πλούσιο ¿χύθηκε τδ χρώ
μα, σάν θεώρατη θυσία γιά τήν άναστύλωσι τού Νέου 
Κόσμου, πού τήν γιόρταζαν Σύγχρονοι Θεοί.

Καί πύρινη γραμμή ώσάν άπδ δαυλό πού τδν 
άνέμιζε νευρωμένο χέρι έπέρασεν έκεί πού άμυδρά 
¿φώτιζαν ώ; τώρα οί άναμένοι μενεξέδες καί τά 
φεγγερά τά κρίνα τών δειλινών..,.

*
Έσταύρωσα τά χέρια κι' έκύτταζα. Πάει κι’ δ 

πόνος μου, έπισόδειο τής στιγμής ήταν πού λησμο
νήθηκε. Γιατί πάντα έτσι συμβαίνει : Νά ξεχνάμε 
τδν έαυτό μας καί νά τδν προσπερνάμε σάν κάτι α
σήμαντο δταν άκούγεται κάποιος ’Ανώτερος Λόγος, 
πού ερμηνεύει τά γενικώτερα τού κόσμου καί τής 
ζωής.

Και πάλι συμβαίνει ώστε συχνά νά φθάνουμε 
στδ ί’διο άποτέλεσμα, μέ τδν άντίθετο τρόπο: ή ψυχή 
μας νά γίνεται ή αιτία τής κάθε τριγύρω μας μετα
βολής, καί τδ δάκρυ στάζοντας άπ’ τά μάτια μας νά 
πληθαίνη,νά πλημμυρίζη, νά φουσκώνη, νά κυλάη 
σάν ζωντανό πνίγοντας τούς άνθόκαμπους, πού άρχή 
καί τέλος τους έχουν τήν ψυχή μας, νά ξεχειλίζη 
πέρα άπδ κάθε δικαίωμα.

Σάν κατακαθίση, άς μή περιμένη κανείς νά ξα- 
ναίδή ίδια τά πράγματα ούτε τδν έαυτό του.....

%
(’Ακολουθεί)
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Μά σά νυχτώνη, και τά πράμματα όλα τά πάρη 
ή μουντάδα κι’ ό αυτοβυθισμός, μαζώνουνται κάτου 
απ’ τά τσίνουρα κι3 αυτά, δειλά, και τά σφραγίζει 
τό μυστήριο... Και τή χαρά τους, τη χαρά τους,τή 
χαρά τους, τί| φυλάνε ως αΰριο το πρωΐ — μιά νΰχτα 
— σαν ή μετάληψη στο δισκοπότηρο, κάτου απ’ τό 
πορψυρό παν! μέ τά στριφτά χρυσά κρόσσα, στο βα- 
θύν Τρόμο και τό Δέος τής "Αγιας Τράπεζας, ευ
λαβικά....

II

Ο ΑΠΟΡΡΙΧΤΟΣ
Και ον/.ιπαν τοντο «Γόον, καί, è'ômxa 
την καρδίαν μον, τις παν ro ποίηνα 
δ πβποίηται νπο τον ήλιον,.,.

(Εκκλησιαστής—Η '. 9 .)

Τά μάτια μου στο φως ακόμα δεν είχανε καλά 
ανοιχτεί, που εγώ τ’ αγάπησα ολα τά πράμματα.

Καλά τά μιίτια μου απ’ τό φως δεν είχαν πο
τιστεί, πού εγώ τ’ αγάπησα ολα τά πράμματα.

Και μέσ’ την τυφλά τυϋ είναι μου, πίστεψα 
πλατειά κι1 αληθινά, πώς μ’ αγαπάνε άλατά πράιι- 
ματα.

"Ομως τό πέπλο σκίοτη— κ’ έφάνη τό σωστό.
Ό  γΐ]λιος να με ιδή δε θέλει, μηδέ τό φεγγάρι* 

κ’ έτσι ολα τό ίδιο, τό ϊδιο μ’ άποστρέφουνται. Τό 
ίδιο μ5 άποστρέφουνται όλα τά πράμματα.

Τό δισάκκι στον ώμο — στρατολάτης και πικρός 
— και κατά πού νά πάω ;

Θ’ αποτραβηχτώ μακρυά, κι’ όπου νά λάχη.
Μέσα μου 0ά κλειστώ, σά σε τέμπλο, σά σε κά

στρο.

 Κ ι’ ΰμως εγώ τ’ αγαπώ, και τ’ αγαπώ γιά
πάντα, όλα τά πράμματα.

Kui δε μπορώ ν’ ά,ιοστραφώ μηδέ τόν ήλιο, 
μηδέ τό φεγγάρι.

Κ ’ έτσι τό ϊδιο, τό ίδιο γιά όλα.
"Ετσι το ϊδιο γιά όλα τά πράμματα.

fil

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
.... Stange is thy pallor : strange thy dies* : 

Strange, above all, thy length of tress, 
And this all solemn silentness !

(EDGAR POE--The sleeper)

Γιατί, ώ Καλέ, τά μάτια σου δέμέ κυττάνε όσο 
βαθειά εγώ θέλω;—γιατί, ώ Καλέ, τά μάτια σου ;

Και τά χέρια σου ώ ! γιατί δέ με βαστάνε δσο 
σφιχτά εγώ θέλω ; — τά χέρια σου ώ ! γιατί δέ μέ 
β α σ τ ά ν ε ;

Και τά χείλια σου στά χείλια μου πώς δέ μεθάν 
όσο πού θέλω εγώ ; — πές ̂ μου, τά χείλια σου, γιατί, 
στά χείλος μου ;

Αυτά ρωτούσα μια βραδυά πού μιάν ίδια φλό
γα, (φλόγα γιά νοσταλγία ;) μάς έδενε. Αυτά ρωτού
σα μια βραδυά....

Μά εσύ δέ μ5 άποκρίθηκες, γιατί είχες πιά πε- 
θάνει. Είχες πιά πεθάνει, κα! δέ μ’ άποκρίθηκες...

IV

Ο /ΛΙΣΕ/ΛΟΣ...
Dear as remember'd kisses after death.
And sweet as those by hopeless fancy feign’ d 
On lips that are for others ;...

(TENNYSON-The Princess).

Λέ μιλούσε.
Τά θαμπά μάτια τη; όλανοιχτά, οά δυο φεγγά

ρια, μέσ’ τά δικά του τό χάος άποζητούσανε* κα! 
δέ μιλούσε.

Σά νά ήταν όλα τελειωμένα— κα! γιά πάντα.
....Στάπόδια τους ή θάλασσα σιγαλινά κυλούσε...
Κα! δέ μιλούσε.
Τ Ι σοόρπα όλο κι’ άρρώσταινε* τά δεντράκια 

φυλλορροούσαν, τά είχε μαράνει τό χινόπωρο...
Σά νά ήταν όλα τελειωμένα —  κα! γιά πάντα.
ΙΙαρακαλεστικά τά μάτια του κυττούσε, μέ τ’ άν- 

ταλούζικα δικά της, κα! μέσα τους περνούσανε, περ
νούσανε οι σκιές τών περασμένων...

Δέ μιλούσε.
....Στά πόδια τους ή θάλασσα σιγαλινά κυλούσε.., 

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΙΙΑΘΙΩΤΙΙΣ

ΠΑΛΑΜ*—Κ*ΛΟΜΟΙΡΗ

ΙΑΜΒΟ! ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΙΣΤΟΙ
ΜΕΡΟΣ Β'.

Μ Λ  I Ί Ο  H O T  Λ  Ν’Λ

Ήιααϋενή, τραγούδι και ωιάνο
ΙΙρελούδιο--Μια uguifia μ ’ ¿γέννησε — Ή γριά Ζωή — 

S te m  to Βασιλόπουλο -Ή  Μαύρη Λάμια—Γυρνά νΛ όρ· 
ρά ό Μενέλαος— Ά π ό  ξένα ¡ΐαοί/.εια - Σπέρμα τής Χαμ- 
κως · ‘Ο Λιγενής ’Ακρίτας.

Σ’ ένα τόμον δρ. «/Όποιος θέλει, παραγ
γέλνει τό βιβλίο καισιά γραφεία τοΓχ Νουμά» 
δίχιος παραπανιστό έξοδο γιά ταχυδρομικά.
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’Ιταλία έναντίο μας, θάτρεχαν παρευθύς κι δλες οι 
άλλες Δύναμες καί για να μας αναγκάσουν νά πα
ραδώσουμε στην ’Αλβανία τον Αυλώνα θά μάς ανα
γνώριζαν ολες τΙς άλλες χτήσες μας στην ’Ήπειρο.

Ή  Σέρβική καί Μαυροβουνιωτική διπλωματία 
φέρθηκε πολύ πιο έξυπνα καί αποφασιστικά από τή 
δική μας. Οί Σέρβοι. καί οί Μαυροβουνιώτες υπό
ταξαν τά τρία τέταρτα τής καθαυτό (γεωγραφικά καί 
εθνολογικά) Αλβανίας κι άς φοβέριζαν ή Αυστρία 
καί ή Ιταλία καί δλη ή άλλη Εύρώπη. Μ’ αυτή τήν 
άντρίκια τους ενέργεια κατάφεραν χαρίζοντας τόπους 
άρβανίτικους, πελασγικούς,νά κρατήσουν, όχι τόπους 
σλαυϊκους, μά καθάριους άρβανίτικους. δηλαδή τις 
περιφέρειες τής Πλάβας, τού Ίπέκ, τής Διάκοβας, 
τής Πρισρένης, τής Λίβρας, καί δλες τις άλλες τις 
μιχτές τού Κοσσόβου, των Σκοπίων, τής "Οχρίδας καί 
τού Νόβι ΙΙαζάρ.

Κ’ επειδή ή Εύρώπη ήθελε καί καλά—πιεσμένη 
από τήν ’Ιταλία καί τήν Αυστρία — νά φτιάξει όσο 
τύ δυνατό μεγαλίτερη τήν ’Αλβανία, ηύρε τήν ακό
λουθη λύση : νάναγκάσει τήν Έλλ. διπλωματία, πού 
είναι γνωστή γιά τή νομιμοφροσύνη της, νά ξεπλη- 
ρόσει τής ’Αλβανίας (Ίταλοαυστρίας) μέ μεγαλίτε- 
ρους, χίλιες φορές πλουσιώτερους καί πιο πολιτισμέ
νους, μέ στρατηγικότερους εσωτερικούς καί παραλια
κούς Ελληνικούς τόπους, τούς άρβανίτικους τόπους 
πού τής έπαιρναν οί Σλαύοι. Μ’ ένα σμπάρο δυό 
τρυγόνια. Μεγαλόνει ή ’Αλβανία εΐς βάρος τού Ε λ
ληνισμού καί γεννιέται διχόνοια άσβεστη αναμεταξύ 
στά αδέρφια, τούς ’Αρβανίτες καί τούς "Ελληνες, 
πού άν ένόσουν ποτέ τις προσπάθειες τους θά γί
νουν τελειωτικό εμπόδιο στή βουλιμία τής Ίταλοαυ
στρίας.

Στο αναμεταξύ αυτό ή Έλλ. διπλωματία αντί νά 
διατάξει προχώρηση τού Έλλ. στρατού τουλάχιστο 
προς τό Μπεράτι, αφήνοντας ελεύθερο τον Αυλώνα, 
έξαφνα χωρίς κανείς νά τής τό ζητήσει χάραξε πά
νω στο χάρτη μιά ορισμένη γραμμή γιά σύνορο καί 
δήλωσε στις Δύναμες πώς δέ θά προχωρήσει πέρα 
από τή γραμμή εκείνη, ζητόντας νά τής αναγνωρί
σουν τά μέρη τά κάτω από τή γραμμή αυτή. Γιατί 

β τδκανε αυτό; Τό εξήγησε αμέσως μοναχή της: Ζη
τούσε, λέει, τόσα μόνο δσα έχει δικαίωμα νά πάρει· 
δέ ζητεΐ 10 γιά νά πάρει, ύστερα από εβραίικα πα
ζάρια, μόνο 5. Αυτή, λέει, αγαπά τήν ειλικρίνεια. 
Επομένως, κι αντίστροφα, ούδέ βήμα θά παραχω
ρήσει κάτω από τή γραμμή πού ώρισε.

Τότε αναγάλλιασε ή ’Ιταλία κι αμέσως τή φο
βερίζει πάλι καί τής είπε πώς πρέπει νά κάνει σύ
νορο κοντά στήν Πρέβεζα. Δηλαδή μάς κατέβαζε πιο 
χαμηλά από τή γραμμή ιού Καλαμά πού οί Μ. Δυ-

νάμες μάς τήν είχαν αναγνωρίσει χωρίς πόλεμο στα. 
Συνέδρια τού Βερολίνου τού 1.878 καί 1880. Βέ
βαια ήξερε ή ’Ιταλία πώς δέν ήταν ποτέ δυνατό νά 
γίνει αυτό πού ζητούσε, μά ζητούσε διπλάσια από 
δσα ήθελε καί ίσα μέ κείνα πού κατείχαμε, γιά νά 
κερδίσει επί τέλους τά μισά, δσα ακριβώς τής χρειά- 
ζουνταν. ’Ήξερε καί καταδέχουνταν νά παζαρεύει.Κ’ 
έτσι μέ χίλια παζάρια έφτασε, στην κάβο Στύλο, ό
που αφού σταμάτησε, ούτε εκατοστόμετρο πέρα δέν 
παραδέχτηκε νά πάρουμε τόπο. Φαίνεται ήταν πιο 
τιμητικό γιά τήν Έλλ. διπλωματία νά παζαρεύει νά 
τής άφήσουν λιγώτερα από τά απαραίτητα, παρά νά 
παζαρεύει για νάφήσει αυτή τά περισσευούμενά της.

'Ως τόσο ή Ελληνική διπλωματία αγαπά τήν 
ειλικρίνεια καί μιά πού είχε πει πώς δέ θά υποχω
ρούσε κάτω από τή γραμμή πού εΐχε ορίσει, θά κρα
τούσε τό λόγο της, ώς τό τέλος

Ή  ειλικρίνεια της όμως περιορίστηκε μόνο στύ 
νά κατέβει από τό Σάσωνα καί τ’ Άκροκεραυνια 
ίσαμε τον κάβο Στύλο* γιατί καί πώς ; ό Θεός τής 

I κολακίας, τής ραγιαδοσύνης καί τής δειλίας μόνος 
ξέρει τό μυστήριο. Κι αφού έγινε ή υποχώρηση και 
παραχώρηση τής παραλίας κι αφού τί| δέχτηκε η 
Εύρώπη, ζήτησε ή 'Ελλ. διπλωματία γιά βραβείο 
νά μάς άφήσουν τήν Κορυτσά. Ούτε. νά ζητιανέψει 
δηλαδή δέν είχε τήν τέχνη. Ούτε τήν εξυπνάδα νά. 
καταλάβει πέος όποιος δίνει εύκολα τού ζητούν καί 
περισσότερα κι ουδέ ένα ευχαριστώ τού λέν.Μά το ευ
χαριστώ τό είπαν οι ευρωπαϊκές εφημερίδες μέ κο- 
λακίες καί επαίνους γιά τή μεγαλοφυία, τή νομι
μοφροσύνη καί ε’ιλικρίνεια τής Έλλ. διπλωματίας, 
γιατί φροντίζει γιά τήν Ευρωπαϊκή ε’ιρήνη, πάντα 
μέ τήν ελπίδα πώς έτσι κι άλλα θά τής πάρουν.

’Ακόμη τά πράγματα δέν ήταν τελειωτικά. Δέν 
είχαν οριστεί από τή δίεθνη επιτροπή τά σύνορα, κά
τι μπορούσαμε vit κερδίσουμε «κόμη. Λοιπόν ή Έλλ, 
διπλωματία άφησε κι δργανόθηκαν στήν ’Ήπειρο ε
θελοντικοί λόχοι κ’ οπλίστηκαν καί γυμνάστηκαν ό
λοι οί Ήπειρώτες, γυναίκες καί παιδιά, τούς γέμι
σε ύπόσχεσες, τούς έστειλε τό Διάδοχο χειροπιαστή 

1 υπόσχεση, τούς έκθεσε μέ κάθε. τρόπο στα μάτια των 
¿γδικηηκών Άρβανιτάδων κλπ. κλπ.

’Έφτασε όμως ή ώρα καί ή δίεθνη επιτροπή τέ- 
λείοσε τον καθορισμό των συνόρων στή Φλωρεντία 
κι άρχισε ή Εύρώπη νά ορίζει προθεσμίες πού πρέ
πει νάδειάσουμε τον τόπο.

Τότε τά χρειάστηκε ή Έλλ. διπλωματία καί άλ
λαξε πέρα πέρα κατεύθυνση. Προσπάθησε να τα 
μπαλόσει συνδυάζοντας τό ’Ηπειρώτικο μέ τό νη
σιωτικό ζήτημα. Γιατί ή λύση τού νησιωτικού ζητή
ματος εύκολύνουνταν πολύ μ’αυτό τό συνδυασμό, δη
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λαδή : θά κερδίζαμε τόσα πολλά νησιά αφήνοντας 
iv a  κομμάτι άπό την ’Ήπειρο. Ίο άντίστροφο θά 
ήταν πολύ πιο δύσκολο' γνώριζε ή Ελληνική διπλω
ματία πώς ό λαός δεν ξέρει πόσο πιο σπουδαίο γιά 
τον Ελληνισμό είναι τό ’Ηπειρωτικό ζήτημα άπύτό 
νησιοκικό. Τά νησιά κανείς δεν μπορούσε νά τής 
τά πάρει, όχι γιατί θάκανε πολλές δυσκολίες νά τά 
δώσει κι αυτά, μά γιατί ή ’Αγγλία δε θέλει κανείς 
μεγάλος νά τάρπάξει—καί μάλιστα αναγκάζει τώρα 
την ’Ιταλία νάφήσει τά Δωδεκάνησα πού έχει αρ
παγμένα.—"Ωστε παραδί^οντας τή μισή την ’Ήπει
ρο ή Έλλ. διπλωματία δέχεται νά κρατήσει τά νη
σιά - (έξουδετερομένα, κολοβομένιι κι αυτά, χωρίς 
καμιά προηγούμενη εγγύηση γιά τούς Έλλ. πληθυ
σμούς δσους δίνει πίσω, ούτε γιά την άσφάλεια των 
νησιών πού κρατεί), πού τά κατέχει πιά  καί που 
ή ’Αγγλία, ί'ιο ι κ ’ έτσι ίέ  θ&φηνε νά πάνε πΐοω 
τής Τονρκιϋς, γιατί στά χέρια τής τελευταίας πάντα 
πιο πολύ, κινδυνεύουν νά αρπαχτούν από καμιά άλλη 
Μεγάλη Δύναμη, παρά βρισκούμενα στά δικά μας.

Μά κι αυτό νά γινόταν, δηλαδή νάγκαζόμασταν 
(μέ ποιό τρόπο ; δε βλέπουμε κανένα) νάδειάσουμε 
τά νησιά καί νά τά παραδώσουμε τής Τουρκίας, πά
λι προτιμώτερο παρά νάφήσουμε τή Βόρεια ’Ήπει
ρο. Τά νησιά είναι εύκολώτερο νά κρατήσουν τά 
προνόμια τους, ποτέ δε θά έχαναν τον εθνολογικό 
τους χαραχτήρα σ’ οποίο χέρι κι άν έπεφταν, καί τέ
λος μέ τή ναυτική υπεροπλία θά τά ξαναπαίρναμε. 
Ένφ, νά ξαναπάρουμε τά μέρη πού παραδίνουμε 
στην Αλβανία, είναι σχεδόν αδύνατο, κι άς δια- 
λύουνταν ή Αλβανία, αφού προορίζουνται γιά τήν 
’Ιταλία καί τήν Αυστρία.

Μά καί θά χάσουν αμέσως τόν Ελληνικό τους 
χαραχτήρα τά μέρη αύτά, γιατί είναι τελείως άδύ- 
νατο οί Ήπειρώτες, μ’ όσες έγγύησες κι αν τούς 
δώσουν στο χαρτί, vd ζήαουν κάτω από τούς ’Αρ
βανίτες ή μαζί τους. Κι άν δέ φύγουν αμέσως δλοι 
τους, θά φροντίσουν οί ’Αρβανίτες, μέ τή βοήθεια 
των προστατών τους, νά εξαφανίσουν κάθε σημάδι 
τού Ελληνικού πολιτισμού σ’ αυτά τά μέρη καί θά 
διεκδικήσουν κατόπι κι άλλα μέρη. Έκεΐ πού έφτα
σαν τώρα τά πράματα τό δλιγώτερο πού θά εξασφά
λιζε τούς Ήπειρώτες άπό τή βέβαιη καταστροφή ή 
τήν πικρή μετανάστευση πού τούς περιμένει, θά ήταν 
νά μείνει ή Βόρεια *Ηπειρο αύτάνομη, ξεχωρι
στή καί διοικητικά καί νομοθετικά καί στρατο
λογικά άπό τήν ’Αλβανία. Καί πάλι σέ πρώτη εύ- 
καιρία θά κινδύνευε νάρπαχτεί άπό τήν ’Αλβανία, ό
πως άρπάχτηκε ή ’Ανατολική Ρωμυλία άπό τή Βουλ
γαρία.

Ή  Ελληνική δμως διπλωματία ¿φρόντισε καί

έγκατάλειψε — γιά νά κρατήσει κολοβομένα τά νησιά 
— τή Βόρεια ’Ήπειρο, το αριστερό χέρι τού Ελλη
νισμού, τό χέρι πού προστατεύει τήν καρδιά, πού 
βαστά τήν Κορυτσά τό κλειδί τών δρόμω ν προς τή 
Μακεδονία καί τή νότια Ήπειρο, χωρίς καμιά πρό
νοια καί θετική εξασφάλιση γιά τήν τύχη τών Ελλη
νικών πληθυσμών.

Κι όταν λέμε εξασφάλιση θετική δεν εννοούμε ύ- 
πόσ/εσες τής ’Αλβανίας, τού ηγεμόνα της, καί όλης 
τής Εύριόπης, πιός δέ θά πάθουν τίποτε οί "Ελλη
νες αυτοί. Τις γνωρίζουμε τις τέτοιες ύπόσχεσες ή 
έγγύησες. Μπορούν νά μαρτυρήσουν οί "Ελληνες τής 
Ρουμανίας, τής Βουλγαρίας καί ’Ανατολικής Ρωμυ
λίας, οί Κρητικοί, οί Άρμένηδες, οί Σαμιώτες, οί 
Εβραίοι τής Ρουμανίας κλπ.κλπ.πόσο τούς έξασφά- 
λισαν οί γραφτές καί τυπικές έγγύησες, ακόμη κ’ οί 
επέμβασες ολόκληρης τής Ευρώπης.

'Η Συνθήκη τού Βερολίνου (1878) είναι γε
μάτη άπό τέτοιες έγγύησες μά καμιά δεν εφαρμό
στηκαν ποτέ!

Ή  'Ελλ. διπλωματία άν είχε άντρίκιο χαραχτή
ρα, άν είχε αύτοσεβασμό καί ειλικρίνεια, άν άληθινά 
ένδιαφέρνουνταν γιά τον 'Ελληνισμό, άν είχε άντί- 
ληψη τής κυριαρχίας τού Έλλ. Κράτους, άν αλήθεια 
πονούσε τούς πληθυσμούς καί τούς τόπους αυτούς, 
δέ θάρχιζε τήν παράδοσή τους πριν άποχτήσει τις 
θετικές καί άποτελεσματικές έγγύησες πού είπαμε 
πάρα πάνω καί μόνο άφοΰ ίδεί νά έφαρμόζουνται, 
τότε νάρχίσει νά παραδίνει σιγά σιγά, κάνοντας καί 
τήν επιφύλαξη, πώς άν πειραχτει ποτέ ή αυτονομία 

! δέν άναλαβαίνει καμιά ευθύνη γιά τις συνέπειες.
Δέν τά έκαμε αυτά κι άρχισαν οί ’Αρβανίτες νά 

εφαρμόζουν τις έγγύησες, πριν τις διό σου ν : μέ έπί- 
θεσες ενάντια στο στρατό μας, μέ κλεψιές,βιασμούς, 
φόνους, έμπρησμούς, καταστροφές.

Μά τέλος έδοξάστηκε καί ή Ελληνική διπλωμα
τία στο ζήτημα τής στρογγυλοποίησης.

Σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία τής ’Ιταλίας κατε
βαίνει 10 χιλιόμετρα πιο χαμηλά άπό τόν κάβο Στύ
λο καί παραχωρεί στήν ’Αλβανία λουρίδα παραλία 
άνεχτίμητης στρατηγικής καί πολιτικής αξίας καί 
πληρώνει 2.500.000 γιά νάκρατήσειίδ Έλλ. χωριά, 
πού τά κατείχε πιά. Αλήθεια, δοξασμένο παζάρεμα.

Ά π’ δσα είπαμε φαίνεται ή γύμνια καί ή Ανι
κανότητα τής Ελληνικής διπλωματίας, ή άγνοια της 
τών Ελληνικών τόπων, τών Ελληνικών πληθυσμών, 
τών Ελληνικών ζητημάτων, άδιαφορία γιά τήν άπο- 
στολή τού Ελληνισμού στήν ’Ανατολή.

Δείχνεται άκόμη Ί\ Ελληνική διπλωματία καί 
χωρίς τήν άπαραίτητη καρδιά καί άντοχή στο νά με
ταχειρίζεται καί τό π ιό ταπεινό όπλο πού βρίσκεται
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στο χέρι, ιΐ]ς για νά περισώσει και τό πιο παραμι
κρό δικαίωμα ή την πιο ασήμαντη, φαινομενικά, ω
φέλεια.

Δεν μπαίνουμε πιο βαθειά και σέ περισσότερες 
λεπτομέρειες.

Ερχόμαστε στο πιο αναγκαίο: ρωτούμε τί μπο
ρεί Ακόμη νά κάνει ή 'Ελληνική διπλωματία για να 
σώσει στην 'Ηπειρο δ,τι μπορεί ακόμη νά σωθεί, 
γιά νά αναβάλει τουλάχιστο, άς είναι και γιά μιά 
ώρα, την καταστροφή. Γιατί καί μιά στιγμή μπορεί 
νά βγει σέ κέρδος σ’ δποιον θέλει καί ξέρει νά τήν 
εκμεταλλευτεί.

Βλέπουμε τώρα μόνο μέσο γιά νά κερδίσουμε 
καιρό καί μεΐς καί οί έπαναστημένοι Ήπει 
ρώτες νάναβάλλουμε δσο τό δυνατό τήν τελειωτι
κή λύση. Τό Σύνταγμα απαιτεί ωρισμένες διατύπω
σες, απαιτεί νόμο γιά νά παραχωρηθεΐ σέ ά'λλο κρά
τος κ’ ενός μέτρου έδαφος ελληνικό. ’Άς οπλιστεί ή 
Έλλ. διπλωματία μέ τό τελευταίο αυτό δπλο.

Καί γιά νά κερδίσει καιρό ας διαλύσει τήν τω
ρινή Βουλή, πού δεν είναι καί νόμιμη, γιατί δέν ε
κλέχτηκε δπως τό απαιτεί τό Σύνταγμα από τό εκλο
γικό σώμα πού πρέπει νάποτελεΐται, από τούς εκλο
γείς όλων των τμημάτων τού Κράτους. Στήν τωρινή 
Βουλή δέν Αντιπροσωπεύεται σχεδόν τό μισό τό κρά
τος· ούτε ή Κρήτη, ούτε τά Νησιά, ούτε ή Μακεδο
νία, ούτε ή Ήπειρο έστειλαν βουλευτές στή Βουλή, 
κι άς αποτελούν Αναπόσπαστο έδαφος τής επικρά
τειας.

Ή τωρινή Βουλή είναι αντισυνταγματική κι αυτά 
πού ψηφίζει είναι χαρτιά γραμμένα κι όχι νόμοι.

Κερδίζοντας καιρό μέ τή διάλυση τής Βουλής καί 
μέ νέες εκλογές μπορούμε νά κερδίσουμε πολλά στήν 
Ήπειρο, γιατί ούτε ή Αλβανία είναι τό παράδειγ
μα τού όργανο μένου κράτους, ούτε ή Ευρωπαϊκή 
συμφωνία είναι χωρίς παραφωνίες.

Αύτή τήν ανώμαλη κατάσταση καί τήν ασυμφω
νία τήν αύξησαν οί Έπειρώτες μέ τήν παληκαριά 
καί τήν αποφασιστικότητά τους. ΤΙ Ευρώπη 
γιά νάποχτήσει τήν ησυχία της, πού εμείς οί "Ελλη
νες τήν ταράζουμε τώρα, θά μας κάνουν μερικές 
παραχώρησες, πού δέ θά τις έκαναν Αλλιώς.

Εμείς κρατούμε τή σπίθα πού μπορεί νά πέσει 
στύ μπαρούτι. Κι δσο μικροί κι άν είμαστε δέν είναι 
δύσκολο νά φοβερίζουμε τον κόσμο μέτή σπίθα αυτή.

Τί θά έκαμνε ή Ευρώπη γιά νά μάς αναγκάσει 
νά ήσυχάσουμε ; Νά στείλει δίεθνο στρατό στή Βό
ρεια ’Ήπειρο; ΙΙράγμα αδύνατο, μά κι άν έγινό- 
ταν κι αυτό κέρδος γιά μάς. Γιατί ό σκοπός μας γιά 
τήν ώρα είναι μέ κάθε τρόπο νά μείνει ξέχωρη 
Από τήν ’Αλβανία ^αί ενέργεια χωριστή από τήν Ι 

ταλία καί τήν Αυστρία νά γίνουνται πάλι θά καταν
τούσε σέ Ευρωπαϊκή επέμβαση ένοπλη καί δίεθνη 
κατοχή.

Αυτό άς κάνει ή Έλλ. διπλωματία τώρα γιά νά 
μπαλόσει κάπως τά προηγούμενα λάθια της.

Μά αντί νά Αγωνίζεται ναΰρει τον τρόπο νά 
σώσει άς είναι καί ένα τετραγωνικό μέτρο Από τά 
μέρη πού παραχωρούμε, προσπαθεί νά πείσει τούς 
επαναστάτες, νά τους πιέσει καί νά τούς Αναγκάσει 
νά υποταχτούν· τούς λέει *ώς μέ «οδύνην ψυχής» 
αναγκάζεται νά τό κάνει, πώς «τά γενικά εθνικά 
συμφέροντα» απαιτούν τή θυσία αύτή. Μ’ αυτά τά 
λόγια δηλαδή προσπαθεί νά εκμεταλλευτεί τά Αγνό
τερα αισθήματα τών Ήπειρωτών. Άφοΰ δηλαδή 
τούς γέλασε, τούς έκθεσε καί τούς άφήκε στήν τύχη 
τους, τώρα στο τέλος καί τούς κοροϊδεύει.

Γιατί δέ βλέπουμε τί φοβερώτερο μπορεί νά πά- 
θει δ Ελληνισμός παρά νά κόβουμε μόνοι μας οί 
Έλληνες τά μέλη τού κορμιού μας καί νά τά πετού- 
με μακρυά μας νά χαθούν.

"Οπου κι δταν τό κράτος Αδυνατεί ή άρνεΐ- 
ται νά ύπεραοπίοει τό ί'&νο;, τό έ#νος £χει ύπο- 
χρέωοη, Αν ΦέΧει νά ζήοει, νάναΧαβαίνει μόνο 
του τήν άμυνά του.

θά είναι ατιμία κολλημένη πάνω στο μέτωπο 
τού Ελληνικού λαού, αν, Ανεξάρτητα από τό όργα- 
νομένο κράτος, δέ βοηθήσει μέ δ,τι μέσο έχει, μέ 
δ,τι δπλο διαθέτει, τον αγώνα τής Ελληνικής φυ
λής, οπουδήποτε κι άν αγωνίζεται ενάντια στούς 
εχθρούς της.

Ό  ήθικός ακρωτηριασμός πού μυζί μέ τον υλι
κό έκανε τό κράτος στον εαυτό του δέν πρέπει νά ε
πιβαρύνει τό Ελληνικό έθνος.

Οί "Ελληνες πρέπει πάντα νά δείχνουν πώς ξέ
ρουν νά φυλάγουν τον εθνικό τους χαραχτήρα, τά 
εθνικά δικαιώματα τους, τήν εθνική, ψυχική καί η
θική κληρονομιά, τούς εθνικούς σκοπούς, τήν εθνι
κή αυθυπαρξία.

’Αλλιώς ή ατιμία, πού βαραίνει πάνω σέ κεί
νους πού παράδωσαν τήν ΓΙάργα, πολύ βαρύτερη θά 
πέσει δλη πάνω σέ μάς τούς ίδιους.

ΤΑΡΚΙΝΊΟΣ

«Κ Ρ Ο  Ν I Ο  Ν>
Κ Ο Υ Ρ € ΙΟ  ΚΑΙ / Λ Υ Ρ 0 Π 9 Λ € 0

‘Οδος Σταδίου, πάτα» από το Άρσάκτιο)

Τά φτηνότερα καί διαλεχτότερα αρώματα. Κολωνία 
λουίζας καί λεμονιού, ειδική γιά έντριβές καί λουτρά. 
’ Ιδιαίτερο τμήμα γιά  τις κυρίες. Εύρισμα καθημερνό δ δρ. 
τό μήνα
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ΜΥΡΙΕΛΛΑ-ΜΟΙΡΙΤΑ

"12 ! έυεΐς αέρινες μορφές, 
που εμπρός μου σταματήσατε μι« μέρ« 
χερυπιασμένες, ιό, αδερφές, 
αγάπες μου, Μοιρίτα και Μυριέλλα.

Γεμάτες καλοσύνη, ευγενικά 
¿σκύψατε «πάνω στί̂ ν καρδιά μου ■ 
Μυριέλλα, πώς μέ κοίταζες δειλά,
Μοιρίτα, πώς έδάκρυζες γλυκέ.ιά μου !■

Και γώ που συνηθίζω νά κρατώ 
το θησαυρό τοΰ πόνου μου για μένα, 
εγώ πού πάντα μόνη^περπατώ 
μέ τα όνείρατά μου τά σβοσμένα,

Ξε/.άστηκα μπροστά σας καί ξεσπώ 
σ’ ένα βαρύ άρρωστημένο θρήνο 
πού λυώνει της ψυχής μου τον άνθύ 
σαν η βροχή τό νιόβγαλτο το κρίνο.

ΜΥύΤΙΩ'ΠΣΑ

ΕΘΝΙΚΗ AIROflAO'I A ΤΗΙ ΕΛΜίΟί

Γ ΡΑΜΜΗ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ  Π Ε Λ Α Γ Ο Υ Σ

Τύ μέ διπλάς έλικας καί μΐ|χανάς, άφΰ'άσχου 
ταχύτητας, πολυτελείας καί άνέσεως θαλαμηγόν άτ* 
μόπλοιον «ΕΣίΙΕΡΙΑ» αναχωρεί έκ ΓΙειραιώς(Πα- 
ραλία Τρούμπας):

Έκάστην Π ΕΜ Π ΤΗ Ν  ώρ$ 11 μ. μ· ακριβώς 
δια Σνρον, * Ανδρον, Κ όφιον, Τήνον.

'Έκαστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ ώρ$ 2  μ. μ. ακριβώς 
δια Χίον, Σμύρνην, Μυτιλήνην, ΘεοοαλονΙκην. 

Αιά πλείονας πληροφορίας άπευθυντέον :
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. Γραφεία Γενικής Διευθυνσεως, 

Άπελλοΰ 1, άριθ. Τηλ. 320.
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ. Γενικόν ΙΙρακτορεΤον δδόςΦί- 

λωνος, αριθ. 44, άριθ. Τηλ. 227.
ΣΗΜ. Αι κατά το έκδοθέν δρομολόγιον δροι «- 

φίςεως καί άναχωρήσεως έν έκαστη) λιμένι είναι 
απολύτου Σιδηροδρομικής ακρίβειας.

ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΗ

“Η Ά Γ Ν Η„
ό ικαινοΰριο μυθιστόρημα, πουλιέται στα γραφεία μας καί 

στο βιβλιοπωλείο Βασιλείου καί Κουκλάρα (οδός Στα
δίου 42), Δρ. 1.50. Για τό εξωτερικό 2 δρ. δίχως τα
χυδρομικά,

ΠΡΟΖΕΣ ΑΠΛΕΣ
ί

Η ΑΓΓΕΛΙΚΑ
Candida sidereis ardescunt Iumina flammis...

(T PETRON1US ARBITER)

Ή  ’Αγγελικά....
Καί συφωνα μέ τ’ όνομά της τά μάτια της εϊ- 

τανε αληθινά αγγελικά.
Τσίνουρα μακρυά, ήσκιερά, συμμετρικά, μυγιάγ

γιχτα σάν άνθοπέταλα ή μά φτερά πεταλουδίτσας· «- 
πάνου στ’ αμυγδαλωτό βαθυοάνοιγμα τών ματιών, 
σκυφτά κι’ άχαρα.

Λένε : Γέρνουμε στη χαρά τών ματιών. Φυλάμε 
τη χαρά τών ματιών, μην τά βασκάνουνε οί κακοί. 
Δίκιά μας βαστάμε τή χαρά τών ματιών, μην καί 
παρθή, μην καί παρθή....

"Ομως βολές ξεδιπλώνουνται πλατειά τά μάτια 
καί μαλώνουν τα : Σάς αγαπάμε, σάς αγαπάμε, ό- 
μως τή χαρά μας, τή χαρά μας, τή χαρά μας πρώτα 
απ’ όλα. Παραμέρισε νά φανή ή Χαρά μας. ΤΙ δέν 
την πιάνει ό βασκαμός τή χαρά μας, τή χαρά μας.,.

Κι’ ανθίζουν τά μάτια, χιλιόκαλα καί νεραϊδένια, 
καθρέφτες τών γαλάζιων όλων καί τών χαρωπών, 
όσα κάτου απ’ τό χρυσόν ήλιον άναδεΰουνται* κυτ- 
τάν τά καλάμια καί τά νερά, καί τά πεσίματα ιών 
ήλιων.

Τή μέλισσα, μέ τον κορσέ τον πράσινο, πού κά
νει βίζιτες στ’ άνθάκια, καί ματαπερνάει, βουερή καί 
κοκέττα, καί ματαπάει, καί πάλε, νά τη, φεύγει...

Καί γιορτάζουνε τά μάτια τήν τρανή γιορτή τής 
Ζωής. ..

Τό καλοκαίρι, τά τζιτζήκια· (τά παράθυρα ανοι
χτά στον πράσινο κάμπο· οί παπαρούνες σειούνται 
σάν κόκκινες κοκκώνες παιχνιδιάρες! ΙΙερνάει κυμα
τιστά έν’άγεράκι πολύ ζεστό, κι’ άχνοχα'ίδεΰει τά μά
γουλα, σά νάν τούς κρυφολέει τό-μεγάλο μυστικό,..)

Καί γιορτάζουνε τά μάτια τήν τρελλή χαρά τής 
Ζωής....

Τό πέλαο είναι μπλου, κ’ ο! βαρκούλες άσπρες, 
κι’ ό· ουρανός βαθειά γαλάζος... Καίει ό ήλιος μέσ* 
τήν πλάση, καί τά νερά είναι κρούσταλλα : παίζουνε 
γυρ’ άπ* τις γυμνές γάμπες, σά σκυλλάκια κυνηγιά- 
ρικα, πασίχαρα καί πηδηχτά... Καί τά νεροπούλια 
λούζουνε τις άκριες τών φτερών, μέ γλιστερά χιλιο- 
περάσματα, σκεδόν άπάνου στ ό στρωτό γυαλί τοΰ 
πέλαου...

Καί τά μάτια μεθάνε απ’ τό χρυσό γιορτάσι 
τής Ζωής..:.,


