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0 Η ΠΕΡΙΟΠΗ ΤΗΣ ΓΥΗΑΙΚΟΣ 0
Τιμή στή γυναίκα που πλέκει και υφαίνει 
Ουράνιες μοσκιές στή ζωή τή θλιμμένη,
Που πλέκει πασίχαρο αγάπης δεσμό,
Κι' ακοίμητη μες τής σεμνής ομορφιάς της 
Τόν πέπλο φυλά τής πανώριας καρδιάς της 
Τήν άσβυστη φλόγα μέ χέρι αγαθό.

Τής αλήθειας δέ γνωρίζει 
Τά όρια ή άγρια όρμή τ ’ άντρός 
Πάθους πέλαζα νά σκίζει 
Τόνε σπρώχνει ό στοχασμός,
Λαχταρά τά ξένα μέρη 
Καί μέ ανήσυχη καρδιά 
Μές τό άζύγωτο τ ’ αστέρι 
Τόνειρό του κυνηγά- 

Μ* αυτή τό φεγγάρι κρατεί μ’ ένα γνέμμα 
Και πίσω τόν γέρνει τό μάγο τη; βλέμμα, 
Καί πάλι τόν βάζει σέ δρόμο σωστό.
Στό απλό τό καλύβι τή; μάννας άξαίνει 
Κ’ έκεϊ τήν ενάρετη άγνότη μαθαίνει 
Παιδί τής .πανάχραντης φύσης πιστό.

Μ’ όχτροπάθεια αυτός δουλεύει 
Καί μέ όρμή που όλα άνασπά,
Στήν ζωή πάντα αγριεύει 
Καί ποτέ δέ σταματά·

Σάν τής "Υδρας τό κεφάλι 
Πού όλο γίνεται ξάνά,
Τού καημού τόν δέρνει ή ζάλη,
Κι’ ό,τι κάνει τό χαλά- 

Μά δόξα ήσυχότερη χαίρεται εκείνη,
Τό ρόδο πού φέρνει ή στιγμή δέν τό άφίνει, 
Τό θρέφει μέ σπλάχνος κι* αγάπη θερμή,
Στό έργο τό υπόχρεο πολύ πλιό αυτεξούσια, 
Στή; γνώσης τόν κάμπο απ’ τόν άντρα πλιό

[πλούσια,
Στον άπειρο κύκλο τής ποίησης σοφή.

Δέν ήξέρει τού άντρα ή μαύρη,
Κρύα, κ ι’ αράθυμη καρδιά 
Ν’ άκκουμπήσει άλλού γιά ναύρει 
Τού ’Έρωτα τή θεία χαρά.
Δέ φιλεί ή ψυχή του μιαν άλλη 
Καί οί ίδιοι οί, αγώνες τής ζωής 
Κάνουν πλιό σκληρό τό ατσάλι 
Τής σκληρής του τής ψυχής.

• Μά είναι όμοια στού Αιόλου τήν άρπα, πού
[σειέται

Γοργά, όταν γλυκά από μίαν αύρα χτυπιέται, 
Έ  αγνή τής γυναίκας ψυχή. Τρυφερά 
Τή σκιάζεικ* ή εικόνα τού πόνου, κΓ άνάφτει 
Τό πράο της τό στήθι* κΓ ατίμητα αστράφτει 
Στό μάτι της τότες ή ουράνια δροσιά.

Γιά τούς άντρες δικαιοσύνη 
Είναι ή δύναμη καί βία,
Μέ τή σπάθα ό Σκύθης κρίνει 
Καί τόν Πέρση τρώει ή σκλαβιά, 
'Αχαλίνωτα τά πάθη 
Πολεμώντας μανιακά,
Κυβερνά όπού ή χάρη έχάθη 
Ή  έχτρα μέ άγρια φωνατά.

Μά αυτή μέ γλυκές ομιλίες καταπείθει,
Τό σκήπτρο κρατεί από τά ήμερα τά ήί)η 
Σιγάζει διχόνοιες πού παίρνουν φωτιά,
Τές δύναμες πού ναι εχθρικές καί μισιούνται 
Τές σμίγει, ώστε αντάμα μέ χάρη βαστιούνται, 
Τά άδιάποπα ενάντια τά ένόνει ώ ; κΓ αυτά.

Κέρκυρα 7.1.915 Κ. ©ΕΟΤΟΚΗΣ

— Στό ερχόμενο φύλλο θά δημοσιέψουμε τή «Μινιόν» 
τού Γ καίτε .μεταφρασμένη άπ’ τόν κ. Κ. Θεοτόκη, γιά νά 
τραγουδιέται κατά τή μουσική τού Μπετόβεν. Τή μετάφρα
ση τήν πρωτωτραγούδησε στήν Κέρκυρα, τόν περασμένο Φλε- 

! βάρη, στή συναυλία τής «"Ενωσης των έ^ασιτεχνών», ή κ.
■ Ρίνα ΓουλβλιοΟ».



Ο ΝΟΥΜΑΣ

TO JCPE02 ΤΟΥ Β4ΣΙΛ14

Συμφωνάμε μέ τή σημερνή «Ν.Ήμερα» δτι θά είναι 
εθνική ζημιά, άν πιστευτή «δτι δ κ. Βενιζέλος ήτυ καί 
είναι δ μόνος έ,ν Έλλάδι πολιτικός, δ συνοψίζων καί 
ένσαρκώνων τάς προς τάς Δυνάμεις τής Τριπλής Συν- 
εννοήσεως φιλικωτάτα^ διαθέσεις τής Ελλάδος». Καί 
χχιρούμαστε γιά τή διακήρυξη δτι «ή πολιτική τής 
Ελλάδος, είτε τήν κυβέρνα δ κ. Βενιζέλος, είτε τήν 
κυβερνούν άλλοι, είνε μία, πολιτική φιλίας προς τήν 
Α γγλίαν, τήν Γαλλίαν καί αύτήν ακόμη τήν Ρωσσίαν» 
καί δτι «ούτε είναι δυνατόν νά ύπάρξη κυβέρνησις έν 
Έλλάδι μέ πολιτικήν άντίθετον». Καί συμπεραίνουμε 
μαζί δτι «καθήκον τής κυβερνήσεως είνε νά έξεύρη 
πάντα τρόπον, δπως έξαλείψη τάς τυχόν δπαρχούσας 
περί τού ζητήματος αύτοΟ άμφιβολίας, μεχρις δτου? 
χάριν τού έθνικοδ συμφέροντος, καταστή άναμφισβή- 
τητος καί άσυζήτητος ή πολιτική τής Ελλάδος, ή δ- 
ποία δεν δύναται νά είνε διάφορος άπό εκείνην τήν ό
ποιαν ήκολούθησεν δ κ. Βενιζέλος».

Καί βέβαια, δεν είναι δ Βενιζέλος ό μόνος φίλος τής 
Συνεννόησης πολιτικός. Καί ή πολιτική τής Ελλάδας 
δεν μπορεί παρά νάναι φιλική προς τή Συνεννόηση. | 
Σ’ αύτά είν’ δλοι σύμφωνοι οί “Ελληνες. Ά λλά έμάς οέ | 
μάς φτάνουνε αύτά καί δέ νομίζουμε δτι θεραπευού- 
μαστε, άν κηρυχτούνε δλοι οί πολιτικοί μας άγγλογαλ- 
λορωσσόφιλοι κ ι άν πούμε δτι δέν είναι δυνατό ή Ε λ 
λάδα «νά στραφή καί πρός τήν Γερμανίαν». Εμείς 
δεν τό νομίζουμε καθόλου τό ίδιο νά κηρύχνουμε δτι 
ή πολιτική μας είναι ίδια μέ τού Βενιζέλου, ενώ τό 
Βενιζέλο τόν κρατούμε μακρυά άπ’ τήν πολιτική, τονέ 
συκοφαντούμε, τόν καταδιώκουμε. Γ ι’ αυτό ξετάζοντας 
δωπέρα άλλη μιά φορά τό κρίσιμο ζήτημά μας, τήν 
πολιτική πούχει νάκολουθήση τώρα ή Ελλάδα καί 
πού φοβούμαστε πώς δεν ακολουθεί, θέμε νά δείξουμε 
ποιό ’ναι τό χρέος τής Κυβέρνησης καί τού Βασιλιά, j
άν θέλουνε νά διαλύσουνε τούς φόβους καί τίς άμφι- '
βολίες. j

*  1

Τάγκαθερό τό ζήτημα δεν είναι, δπως βγαίνει άπό 
τάρθρο τής «Ν. Ημέρας», άν 0avat ή/Ελλάδα φιλη- 
νάδα τής Entente ή τής Γερμανίας θεωρητικά, ούτε 
άν θά συμμαχήση ΰστερ’ άπό γενεές δεκατέσσερις μέ 
τή μιά ή μέ τήν άλλη. Καί γ ι’ αυτό, δσο κι άν μάς 
είναι συμφέρο, δέν τελειώνει' ή δουλειά μας, δπως εί
παμε, μέ τό νά κηρυχτούνε οί πολιτικοί μας φίλοι τής 
Entente. Μέ τό κοπάνισμα τής φιλίας δέ βγαίνει τί
ποτα. Ή  φιλία μας είναι γνωστή έκει πού χρειάζεται. 
Τό ζήτημα είναι: Τώρα πού πολεμούνε τήν Τουρκιά 
οί Άγγλογάλλοι καί οΕ Ροΰσσοι καί μάς καλούν νά 
συμμαχήσουμε καί μάς δπόσχουνται τήν έθνική μας 
ένωση κι άποκατάσταση, θά πάμε μαζί τους ή θά μεί
νουμε ουδέτεροι, δπως μάς θέλει ή Γερμανία, μέ κίν
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δυνο νά μή γίνη ποτές πειά ή έθνική άποκατάσταση 
καί νά χάσουμε τό μισό έθνος καί τήν έθνική κληρο
νομιά μ α ς :

ΊΑν μείνουμε ούοέτεροι μέ τήν πλατωνική φιλία μας 
μονάχα, ίσως ή φιλία μας αυτή νά εξασφάλιση τήν ά- 
κεριοσύνη τού σημερινού Κράτους, άν δέν κουνηθή ώς 
συμμάχισα τής Entente ή Βουργαρία κι άν μέσα στο 
Κράτος βασιλέψη ή δμόνοια, άν -δηλ. μείνουμε δλοι 
σύμφωνοι νάπαρνηθοΰμε τά δ/ειρά μας καί τό μισό 

| έθνος. Περισσότερο δέν μπορούμε νά πιτύχουμε, άν 
πρέπει νά πιστέψουμε τή δήλωση των Συμμάχων δτι 
δποιος δέν πολεμήσει δέν έχει νά κερδίση τίποτα, θά  
είμαστε καλά μέ τόσο μόνο ; Μά άν μάς Εκανοποιή τό 
τέτιο άποτέλεσμα, γιατί τώρα νάχουμε όχτρούς τούς 
Τούρκους καί τούς Βουργάρους καί τούς Γερμανούς 
καί γιατί νά κηρυχνόμαστε φίλοι των Άγγλογάλλων 
καί των Ρούσσων άποκλεισιικά ; Κι άν δέν πονούμε 
γιά κοτζάμ Θράκη, ΙΙόλη καί Μικρή ’Ασία, γιά τό 
μισό έθνος, πώς καμωνόμαστε δτι πονούμε γιά τήν 
Καβάλλα ή γιά τή Θεσσαλονίκη; Καί δέ θάταν έτσι 
λάθος δλη μας ή Εστορία καί οί πόλεμοί μας, δπως λέ
γαμε καί σέ προηγούμενο άρθρο ; Κι άφοΰ μιά φορά 
κάναμε τό λάθος, γιατί νά μήν τάναγνωρίσουμε καί νά 
μήν περιοριστούμε άφίνοντας κάθε έχθρα μας μόνο στά 
μέρη πού δλοι συμφωνούν νά μάς άφήσουν καί νά 
μήν κηρυχτούμε μιά ουδέτερη άρχαιολογική πολιτεία 
καταργώντας βασιλιάδες καί στρατούς καί στόλους καί 
διπλωματίες καί ζητώντας μόνο νά πιτύχουμε γερές 
αποζημίωσες γιά τίς οικογένειες πού έχασαν ανθρώ
πους των στούς κατά λάθος καμωμένου: πολέμους μας; 
Ή  σ’ αύτό τό συμπέρασμα πρέπει νά καταλήξουμε ή 
πρέπει νάνκγνωρίσουμε δτι, άν γίνη δ,τι μάς φοβερίζει 
ή Entente, δταν δέν πάμε μαζί της τώρα πού μάς θέ
λει, θά πάθουμε τή μεγαλύτερη έθνική συφορά πού 
μπορεί νά γίνη.

ΚΓ άναγνωρίζοντας αύτό, άκόμη καί τό δτι, άν εί
ναι νά νικήση ή Γερμανία* ενώ θά είμαστε μέ τήν 
Entente, δέν έχουμε νά πάθουμε τίποτα περισσότερέ 
άπ’ τό νά περιοριστούμε στή Βερολινέζικη γραμμή καί 
γιά τά έξω άπό τά γραμμή θά κυττάξουμε τότες πειά 
πετώντας τά εθνικά ιδανικά Ά  σώσουμε, άν μπορούμε, 
τούς άνθρώπους μας συμβουλεύοντας τους νά γίνουν 
Γερμανοί ή δ,τι άλλο, γιά νά μή γίνουν Τούρκοι, άνα
γνωρίζοντας, λέω, αύτά ή πρέπει νά δεχτούμε μέ γνώ
ση τού κινδύνου νάβγουμε άπ’ τήν ούδετερότη πρός τό 
μέρος τής Entente, καί μόνο ένα στά εκατό άν είναι 
πιθανό πώς θά νικήση κ ’ έστω κι άν είναι φόβος νά 
κάνη ή Τουρκιά ειρήνη καί νά μή διαλυθή καί φόβος 
νά κατέβουνε οί Γερμανοί στά σύνορά μας, ή πρέπει 
νάμαστε μέ κάπιον τρόπο άσφαλισμένοι δτι δέ θάληθέ- 
ψη ή φοβέρα τής Entente καί θά πάρουμε καί δίχως 
πόλεμο κείνο πού μάς άνήκει ή τέλος πάντων νά ξέ
ρουμε πώς έχει έκατό στά έκατό ή Γερμανία πιθανότη 
νά νικήση.

Ά φοΰ τό τελευταίο δέν τό ξέρει καί δέν τό βεβαιώ-
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vet κανένα:, μένουνε τάλλα δυό : Νά συμμαχήσουμε 
άμέσως με τήν Entente ή τουλάχιστο νάμαστε έτοιμοι 
νά το κάνουμε, δταν θά είναι ώριμη ή επιχείρηση για 
τάνοιγμα των Στενών καί πρίν κριθή, ποιός θάναι δ 
νικητής στο γενικό πόλεμο, ή νάμαστε ¿σφαλισμένοι 
πώς θάχουμε τά ίδια κέρδη καί μέ δίχως συμμαχία 
καί πόλεμο.

"Εν’ άπ’ αυτά πρέπει νά είναι ή έλληνική πολιτική.
Τό τελευταίο δμως σαν απίστευτο μάς φαίνεται δτι 

μπορεί νά γίνη. Μπορούνε νά υποσχεθούν κρυφά οί 
τρεϊς Δυνάμεις δτι θά μάς δώσουν καί δίχως νά πολε
μήσουμε εκείνα, πού φανερά μάς λένε δτι θά τά πά
ρουμε μόνο άν πολεμήσουμε ; ’Από που άλλου μπορεί 
νά μάς δοθή τέτια εξασφάλιση ; ’Από πουθενά. Μόνο 
τίποτα ψίχουλα μπορούμε έτσι νά ελπίσουμε, γιά έλε- 
ημοσύνη, άπό κάνα σπασμωδικό ψευτοκίνημά μας στο 
τέλος του πολέμου, δπως στα 78, στο Ρωσσοτουρκικό 
πόλεμο. Καί μόνο άπό καμμιά άπροσμόνετη τύχη μπο- 
ροΟμε£ κάτι νά έλπίσουμε ή άπό καμμιά περιπλοκή. 
"Ωστε ή πολιτική αυτή είναι λαχείο. Μά δεν είναι λα
χείο, θά ’πή κανείς καί τάλλο, τό νά συμμαχήσουμε 
καί άν ή πιθανότητα νά νικήση ή Entente είναι, δπως 
είπαμε, κ ’ ένα στά εκατό ; Ααχεΐο είναι κι αύτο μέ 
τή διαφορά δμως δτι, έ/ώ τό κέρδος θάναι ή δλοκλη- 
ρωτική έθνική αποκατάσταση, κείνο πού διακινδυνεύ
ουμε περισσότερο παρά δταν μείνουμε ουδέτεροι είναι 
μια λουρίδα μόνο Μακεδονική, ενώ τού άλλου, νά μεί
νουμε ουδέτεροι καί νά νικήση ή Entente, ή χασούρα 
θάναι ο μισός 'Ελληνισμός καί ή μισή Έλλάδαν ή 
θρακοασιατική. Ό  Βασιλιάς κ ’ οί Σύμβουλοί του έ
χουνε τό κουράγιο νά παίξουνε 'τέτιο λαχείο ; Δέ θέ
λουμε νά τό πιστέψουμε.

Δέ μένει λοιπόν ώς πιθανή πολιτική ελληνικής Κυ
βέρνησης κ ’ Έλληνα Βασιλιά παρά ή συμμαχία μέ 
τήν Entente, ή άμεση ή σέ πολύ κοντινό μελλούμενο 
καιρό.

Αυτή ακριβώς τήν πολιτική ακολούθησε δ Βενιζέ- 
λος άπ’ τήν άρχή τού Εύρωπέϊκου πολέμου. Κι ό Βε
νιζέλος είναι δ καθαυτέ αντιπρόσωπος τής πολιτικής 
αυτής, γιατί αύτός ευτύχησε νά πρωθυπουργεύη στις 
περίστασες αυτές πού μάς παρουσιάστηκε ή άνάγκη 
νά τήν άκολουθήσουμε. ’Άλλοι πολιτικοί μας μπορεί 
νά είναι δσο θέλει φίλοι τής Συνεννόησης, αλλά δέ 
βρέθηκαν σέ περίσταση γιά νά παραδεχτούνε καί νά 
επιδιώξουνε συμμαχία τέτια καί σύμπραξη. Μπορούμε 
λοιπόν νά πούμε πώς ή πολιτική αυτή συνταυτίζεται 
μέ τό πρόσωπο τού Βενιζέλου, δτι είναι ό μόνος πού 
τήν αντιπροσωπεύει. Τώρα ξέρομε δτι αφού κρατήθη
κε εφτά μήνες περιμένοντας δ Βενιζέλος, τέλος κήρυξε 
πώς βρέθηκε ή εύκαιρία πού χρειαζότανε, γιά νά- 
ογουυ,ε άπ’ τήν ούδετερότη, καί δτι δ Βασιλιάς δέ βρέ
θηκε σύμφωνος καί έπεσε δ Βενιζέλος στις 21 τού 
Φλεβάρη. Πρέπει λοιπόν νά συμπεράνουμε, αφού πα
ραδεχτήκαμε δτι 'Έλληνας Βασιλιάς δέ μιτορεί νάκο- 
λουθήση τωραδά άλλη πολιτική, δτι ή διαφωνία του

είταν* γιατί δέ βρήκε τή στιγμή κατάλληλη καί δτι 
τώρα ή καινούρια Κυβέρνηση περιμένει καλύτερη εύ
καιρία καί είναι έτοιμη κι αυτή νά έμπη στον πολε
μικό χορό.

*

Μ ο; ό α ι)ς ι | ϊ ; > > ι ' τόν πόλεμο ένάντια 
στον κυριώτερο άντιπρόσωπο τής έθνικής πολιτικής ; 
Τό δτι ή Έξοδό μας άπό τήν ούδετερότη έμεινε γ ι’ 
άργότερα—θά παρουσιαστή άραγες ή καλύτερη εύκαι
ρ ία ;—εΐταν αύτό λόγος νά πολεμηθή 6 Βενιζέλος μέ 
κάθε λογής ψέμα καί κάθε λογής συκοφαντία καί νά- 
ναγκαστή στό τέλος νά παραιτηθή άπ’ τήν πολιτική ; 
ΙΙώς νά ξηγήσουμε τό δτι δ Βασιλιάς δέ διαφώνησε 
καθόλου σ’ αύτή τήν καταδίωξη του Βενιζέλου άπό 
τήν Κυβέρνησή του; Καί πώς νά ξηγήσουμε τό κή
ρυγμα στον έλληνικό λαό δτι οί έκλογές θά σημαίνουν 
λύση τού ζητημάτου, άν θέλει ό λαός νά γίνη πόλεμος 
ή οχι καί δτι θά έχλέξη μεταξύ Βασιλιά καί Βενιζέ- 
λο ; Καί τί σημαίνουν οί χαραχτηρισμοί τής Μικρής 
Άσίας ώς άποικίας, ώς Βελουχιστάν καί ώς Μαρόκου; 
Καί τί σημαίνουνε οί συζητήσεις, άν μας συμφέρνει ή 
δχι ή κατοχή τ η ς ; Καί τί σημαίνουνε οί υπαλληλικές 
άδιάντροπες μεταβολές;

Ή  «Ν. Ημέρα» κηρύχνει πώς η σημερνή Κυβέρ
νηση «άκολουθεί πιστώς, πιστότατα» τήν πολιτική τού 
Βενιζέλου. Κ ’ εμείς εύρήκαμε δτι έτσι πρέπει νά κάνη 
άν είν’ έλληνική κυβέρνηση. Καί θέλουμε νά παραδε
χτούμε δτι δέ λέει ψέματα ή κυβερνητική εφημερίδα. 
ΙΙώς δμως συμβιβάζουνται τάνάποδα πού είπαμε ; "Η 
μήπως κοροϊδεύουν τόν έλληνικό λαό οί αρχηγοί του ; 
Έ  μήπως παίζουνε ρόλο στήν κρισιμώτερη έθνική πε
ρίσταση μνήσικακίες άσυχώρετες ; Ή  μήπως σωστά 
τά λέει έ Ν. Γιαννιός στό γράμμα του τού περασμένου 
φύλλου τού «Νουμά», δτι Βασιλιάς καί Βενιζέλος ντύ
νουνε μέ τήν έθνική υπόθεση προσωπικούς καυγάδες 
τους ;

Γιά νά μήν πιστευτούν δλες αυτές οί υποθέσεις, βρί
σκουμε κ ’ εμείς δπως κ' ή «Ν. Ημέρα» αναγκαιότατο 
το συμπέρασμα [πού καταχωρίσαμε άπ’ τό άρθρο της 
μπροστά : Πρέπει ή Κυβέρνηση δπως μπορεί νά βρή 
τρόπο «νά εξάλειψη τάς αμφιβολίας» γιά τήν πολιτική 
της. Τονίζουμε δμως κιόλας εμείς πώς ή πρώτη καί 
χαρακτηριστικότερη πράξη τής Κυβέρνησης, γιά νά 
δείξη τήν ειλικρίνεια τής πολιτικής της, είναι νά εύρη 
μέσο καί νά καμη τό Βενιζέλο, τόν κυριώτατο άντιπρό- 
σωπο καί τή ζωντανή εγγύηση γ ι ’ αύτή τήν πολιτική, 
νά γυρίση άπό τή γνώμη τής παραίτησής του. Ά ς τά 
μπαλώση δπως μπορεί γιά τις περίφημες παραχωρή
σεις, ώστε νά *μή βγή ψεύτης ούτε ό Βασιλιάς, μά 
ούτε καί ό Βενιζέλος' ούτε καί πλανημένος νάδγη ό 
ένας ή ό άλλος. Δίχως νά γυρίση άπό τή γνώμη του ό 
Βενιζέλος, πώς θά πιστέψή ό έλληνικός λαός κ ’ οί εν
διαφερόμενε? Δυνάμεις δτι ακολουθούμε τήν ίδια πολι
τική ; Δέ θάναι ζωντανή διάψευση αύτής τής βεβαίω



σης, δταν ή προσωποποίηση της πολιτικής αύτής, 
δταν δ πολίτικος δ μπιστεμένος καί τής Συνεννόησης 
καί τού έλληνικοΰ λαού μένει Αποκλεισμένος άπό τό 
να πολιτευτή ; fO σχ σχεδιασμένος μαστορικά Απο
κλεισμός του πολύ φυσικά όέ ΘΑ εξηγηθή ώς αποκλει
σμός τής πολιτικής του, άφοΰ δλοι οί πολιτικοί μας σ’ 
αύτό προπάντων το'γνώρισμά του, σ’ αύτόνε το χρω
ματισμό του καί στη διαχείρηση των εξωτερικών ζητη
μάτων δεν μπορούν να κάνουν ούτε μισό Βενιζέλο ; Τό 
ξαναλέμε λοιπόν δτι ή πρώτη καί Αναγκαιότερη δου
λειά πούχει νά κάνη ή Κυβέρνηση στο δρόμο πού τής 
συμβουλεύει ή φιλική της εφημερίδα είναι νά φέρη 
πίσω τό Βενιζέλο. Ύστερα χρειάζεται νΑποκηρύξη δσο 
μπορεί πειό ’γρήγορα δλα τα ψέματά της. Καί για τΙς 
εκλογές να κηρυχθή δτι- ΘΑ γίνουν μεταξύ Γούναρη 
καί Βενιζέλο καί δποιον Αλλον Αρχηγό κι δτι δεν πρό
κειται δ λαός να έκλέξη μεταξύ πόλεμο καί ειρήνη, 
Βασ'λια καί Βενιζέλο. Ά ν  τυχόν για δλ’ αύτΑ δεν 
είναι πρόθυμη ή Κυβέρνηση, χρέος τού Βασιλιά νομί
ζουμε να την Αναγκάση.

*

Ά ν  δείχνουμε πολύ μεγάλη Αφέλεια— παιδιάστικη, 
ζητάμε τό συμπάθεια.

29.3.1)15 Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΟΥ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ

Η  < 0 1 Ν Η  Γ ν ώ μ η  _
0  0  Α Ν Τ ΙΑ Ν Τ Α Π Α Ν Τ Η ΙΗ  0  0

’Α γαπητέ Νουμά ,

Πληροφόρησε, σέ παρακαλώ, τό διάδοχο τού συχω
ρεμένου Signor Paolo Benedetto Francesco (πειό καλά 
πάει εδώ να πούμε Tedesco, κι ας είναι τούτο έθνικό 
δνομα) Bonuomo (Αλήθεια, bonuomo, άφοΰ δ Αποθα- 
νών δεδικαίωται» έστω καί αυτοχτόνος) Gontalonieren 

κ. Gonfalonieren II (συφορά μου, αν αύτοί oí Gonfa- 
lioneren πρόκειται νά ξεφυτρώνουν σαν τα κεφάλια 
τής Λερναίας Ύδρας καί μάλιστα Ύδρας μέ κεφάλια 
γεμάτα στρατιωτικό γερμανικό πνέμα, τό πνέμα πού 
σίγουρα θαχε ύπ ’ δψη του δ Heine λέγοντας τά λόγια 
πού Αρέσανε τού μακαρίτη), πληροφόρησε τον δτι «δ 
Αδερφός μου δ Γιάννης» δεν είπε πουθενά πώς μέ μια 
ταξιαρχία έννοούσε την δχτ σωστή Μεραρχία, τΑ 8— 
9000 τουφέκια, πού ζήτησε τελευταία, αν δεν κά
νουμε λάθος, δ Βενιζέλος, ή μέ μια Μεραρχία ή καί μ’ 
ένα Σώμα Στρατού ê à  ξοψΧήαουμε καϊ δε #ά μένη 
τίποτα  πειά , π α ρ α ν ά  προσμένουμε νά  συνάξουμε  
τά κέρδη. Είπε μονάχα πώς δσο ή στάση τής Βουρ- 
γαρίας είναι Ακαθόριστη, οί Σύμμαχοι ΘΑναγνωρί- 
σουνε πώς δέν μπορούμε νΑ διαθέσουμε τόν αλλο στρα
τό μας κεί πού θαπρεπε. "Οτι ΘΑ παίξουμε τελειωτικά 
τήν τύχη τού Ελληνισμού το νομίζει πολύ πιθανό.

Ά λλα μήπως κι δ Βενιζέλος έκρινε άλλοιώς; Τί άλλο 
■σημαίνει το να συνταυτίσι υμε τήν τύχη μας μέ τήν 
Α γγλία  ; Κάπια φρονιμάδα βέβαια πού χρειάζεται 
στο παίξιμο. Ά λλα  πού βρίσκεται ή φρονιμάδα : Κι 
αν δέν είμαστε μείς οί κατάλληλοι για νά κρίνουμε 
τήν περίσταση καί τον τρόπο για τό σοβαρό παιγνίδι, 
λέει Ακόμη «δ Αδερφός μου ό Γιάννης», είμαστε δμως 
οί κατάλληλοι για να κρίνουμε ποιοί είναι οί κατάλ
ληλοι καί ποιοί οί Ακατάλληλοι.

Αυτά να πληροφορήσης, σέ παρακαλώ, Αγαπητέ 
Νουμά, τό διάδοχο καί μέσο τού διάδοχου τό πνέμα 
τού μακαρίτη Gonfalonieren. Σού κάνω Ακόμη γνωστό 
δτι, για να μήν πονώ τά χέρια μου, Ανάλογα μέ τή 
βασταγερή παντιέρα παράγγειλα κ ’ έγώ ένα κοντάρι. 
Κι δσο για τήν έγκράτεια, λέει δ Αδερφός μου κέγώ 
μαζί του, θά χαρούμε, αν παραδεχτή τήν Αξία της ό 
Οοη{8ΐοηΐεΓε II καί μπορέση νά γλυτώση άπό τίς σό
δες καί τίς λεμονάδες τού μακαρίτη.

29.3.915. Σέ χαιρετώ
ό ΡΚΚΟΕ-ΟΟΝΡΑΙνΟΧ

ΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΟΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

’ ¿ γα π η τέ  μου κυρ-Νουμα.

Σ’ ευχαριστώ πού έκαμες γνωστά τά βαφτίσια τού 
Αγαπητού μου Αναδεξιμιού τού «Άφιονισμένου Τσα
ρουχοφιλόσοφου.»

Έ καμες δμως μιά παράλειψη.
Δέν έγραψες συχαρητήρια καί σ ’ αύτήν πού έγέν- 

νησε τόν τσαρουχοφιλόσοφό μου, άπό τόν όποιον πε
ριμένω πολ?ά καί μεγάλα σέ δλους τούς κλάδους τής 
λογοτεχνίας, δηλαδή στη φιλοσοφική Βιβλιοθήκη 
τού Φέξη.

Ό  δικός σου 
ΓΑΥΡΟΣ ΟΡΝΙΘΗΣ

------4------

ΕΘΝΙΚΟ» ΔΑΝΕΙΟΝ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ
Φ Ρ . 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0

Ε(ΙΙ ΤΟΚΩ 6 ο)ο

Ή γ γ νη μ ένο ν  δ ια  τώ ν  π λ ε ο ν α σ μ ά τω ν  το κ  Έ λ έ γ - 'ο ΐ’ 
Έ ξ ο φ λ η τ έ ο ν  ε ίς  τό ά ρ τ ιο ν  τ ή ν  30ήν Μ ο νν ίο ν  1918

II ΛΑ Ι'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Οετει ε ίς  τ η ν  δ ιάΟ εοιν τοϊ? κ ο ιν ο ί  

‘¿9 ,9 0 0  ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ το ΐί ά νω τέρ ο ν  Α α νε ίο ΐ' 
π ρός έκ α τό ν  (100 φ ρ ά γ κ α  έκόΟ τιιν  

ή τ ο ι ε ίς  τ ή ν  ΤΙΜ11Χ ΓΟΥ Λ Ρ ιΙΟ Υ  

άπό τ ή ς  1 η ς  μέχ ρ ι τ ή ς  3 0 ή ς  Α Π Ρ ΙΛ Ό Υ

'Η π ώ λ η ό .ς  γ ε ν ή ό ε τα ι έν ’ Α θ ή ν α ις  δ ιά  του Κ εν
τρ ικ ο ί?  Κ α τ α ν τ ή μ α τ ο ς ,  έν  ΙΙε ιρ α ιεΙ  δ ιά  τοι? Υ π ο 
κ α τ α σ τ ή μ α τ ο ς  Λ ΙΩ Φ . Μ ΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ, έν τ α ϊς  
έ π α ρ χ ία ις  δ ιά  τ ώ ν  ’ Α ν τα π ο κ ρ ιτώ ν  τ ή ς  Τ ρ α π έζη ς.
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^  “ ζ ω Η κ ι

ΤΑ. Μ Α Τ ΙΑ  ΤΗΣ Μ Α ΡΙΩ Σ

Φέρνει δ βοριάς τά χιόνια δ νότος τή βροχή 
Μά τής Μάρκος τά μάτια φέρνουν άνοιξη 
Μιά της ματιά οΐ άνέμοι παύουν νά φυσούν, 
Μιά της ματιά κι’ δ γήλιος λαμπροφαίνεται.

χ

Τ Α  Ρ Ο Τ Χ Α Κ Ι Α

Βάνειή παιδούλα τάσπρα τη; βγαίνει κ ι’ ασπρίζει δ
[τόπος,

Γαλάζια πάει και ντύνεται κΓ δ κόσμος γαλαζιάζει. 
Μαύρα ρουχάκια φόρεσε κΓ ηύγε μαυροντυμένη 
Γίς κΓ ουρανός εμαύρισε στο γοργο πέρασμά της.

X

Ο ΜΟΡΦΟΝΙΑ Α Ν Α Σ Τ Ε Ν Α Ξ Ε

Όμορφονιά αναστέναξε ψηλά σέ παραθύρι 
Κ ι’ δ νιος πού περνοδιάβαινε στέκεται τή ρωτάει : 

Κοπέλλα μου πανέμορφη τί έχεις κΓ αναστενάζεις; 
5Ά  θέλεις μήλο πέμε το κυδώνι γύρεψε το 
51Α θέλεις ρόδο κόκκινο πέμε νά πά σ ’ τό φέρω,
—Μηδέ και μήλο ί)έλω εγώ μηδέ κιδώνι θέλω 
Μηδέ και ρόδι κόκκινο νά πά νά μέ τό φέρεις.
Σύρε κα/.έ μου κΓ άσε με νά βαρυαναστενάζω.

X

ΤΟ Φ Ε Γ Γ Α Ρ Α Κ Ι  Μ Ι Λ Α Γ Ε

Στον κ. Μάρκο Τσιριμώκο

Τό φεγγαράκι μίλαγε μέ τον αποσπερίτη:
— Αποσπερίτη, γλήγορα που πας καί βασιλεύεις, 
Κάνε νά ίδεις τή μάννα μου νά πής τήν άργητά μου, 
Κοπέλλα μέ σταμάτησε μέ το τραγούδισμά της
Μά τό τραγούδι τέλεψε καί γώ τό δρόμο πύρα.

X

Πα ΡΑΠ Ο Ν Ο

’Ομορφονιά στην άνοιξη πικρά παραπονιέται.
— ’Άνοιξη ανοίγεις τά δέντρα φέρνεις τά χελιδόνια 
Καί μένα τήν καρδούλα μου πότε θά συνεφέρεις ;
Νά ξανανοίξει σά μηλιά σάν άσπρη μυγδαλίτσα,
Νά κελαηδούν στα κλωνιά της χίλιω λογιώ πουλάκια ;

7* Γ  7* Π Μ „ &
— ΣΤΟΝ ΙΔΑ -

ΕΙΔΑ ΤΟ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ

Ειδα τό ηλιοβασίλεμα στή θάλασσα στον κάμπο 
Τον είδα τον αυγερινό πρί πάρει νά χαράξει 
Είδα καί τήν αγάπη μου μαζύ μάλλα κοράσια 
Σάν κρίνο σάν τριαντάφυλλο μέςστ’άλλα τά λουλούδια. 
Πήγα καί διαλογιζόμουν καί νάβρω δεν μπορούσα 
"Αν ε ιν ’ ή αγάπη μ’ πιό όμορφη, δ αυγερινός αν είναι, 
Για τά ηλιοβασιλέματα στή θάλασσα, στον κάμπο. 
Πουλάκι στήν αύλίτσα μου γλυκά ακόυσα νά λέει: 
Όμορφο-ν-τό βασίλεμα στή θάλασσα, στον κάμπο 
ΚΓ αυγερινός είναι γλυκός πρί πάρει νά χαράξει 
Μά είναι ή καλή σου πιό όμορφη καί πιότερο γλυκειά

[’ ναι.
X

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΤΛΑΑ

’Ανοίγουν τά τριαντάφυλλα καί χαΐρουντα. καί λένε : 
Ό  ήλιος μάς γλυκοφιλεΐ τ ’ αγέρι μάς χαϊδεύει 
Μά: νανουρίζουν τά πουλιά μάς χαίρονται τ’ αηδόνια 
Μάς κόφτουν καί οί πεντάμορφες στολίζονται καί πρέ-

[πουν.
X

Μ Ε Ρ Α  ΤΟ Γ Μα Ί Ό Τ

Μέρα τού Μαϊοΰ νιος άγουρος περπάτα, 
Έσυνέτυχε ιιιχοούλα μαυρομάτα,
Τά ματάκια τους τά μαύρα άντικρυστήκαν 
Ό  νιος δ άγουρος καί ή κόρη αγαπήθηκαν.

Μέρα τού Μαϊοΰ τήν κόρην έπαντρεύαν 
Μ’ άρχοντόπουλο, τραγούδαγαν χορεύαν 
ΚΓ δ νιος δ άγουρος, λεβέντης πια φτασμένος 
Σέ περιγιάλι άνεκοίτουνταν πνιγμένος.

Τ Α  Δ Α Κ Ρ Υ Α

Πλάι σέ ποτάμι κάθεται καί κλαίει ό νιος καί λέει : 
Τά δάκρυμ μου, ποτάμι μου, στο περβολάκι φέρ’ τα 
Στο περβολάκι τσ’ άκαρδης τής κόρης τσ’ άπονιάρας, 
Νά ποτιστούνε τά δέντρα νά πικραθεί ό καρπός τους 
Νά κόψει ή νιά νά φάει ή νιά νά ξαφνιαστεί νά λέει: 
Γιατί καρποί μου είστε πικροί.— Τό ποταμάκι ρώτα: 
—Ποτάμι μου τί γίνηκε καί οι καρποί πικράθηκαν;
—Έκατσε δ Γιάννος πλάι μου κ ’έκλαψε στά νερά μου. 

I Έποτιστήκαν τά δεντρά καί πίκρανε ό καρπός τους.
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ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΟΥ Ν· ΠΑΡΑΙΚΕΥΑ

Στό γήλιο ή μυγδαλιά πολύ πικρά παραπονιέται 
—Γήλιε που μέ ξεγέλασε; κι’ άνοιξα πριν τήν ώρα, 
"Απονε μέ παράτησες κακέ πήγες και κρυφτής 
Τώρα οι άγέρηδες φυσούν τώρα τά χιόνια πέφτουν 
Καίνε τά δόλια άίΚτσια μου τά φύλλα μου μαραίνουν.

Φ Υ Σ Α  Ο Α Γ Ε Ρ Α Σ

Φυσά ό αγέρας τά κλοτνάρια καί λυγίζουνε 
Και τά παράπονά του; άρχινίξουνε 
— ΙΙάψε αγέρα νά μά; σέρνεις καί νά μά; λυγάς 
ΙΙριχού νά μάς τσακίσει; πάψε νά φυσάς.

*

ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΜΕΝΟΥ ΦΙΛΗΝΤΑ

Καλόχτιστο σπιτάκι σέ παλάτι όμπρός,
Μέσα βασιλοπούλα πήγε κλείστηκε,
Τό περιτριγυρίζουν πριγκηπόπουλα 
Κι ό βασιλές τήν πόρτα πάει βαρυοχτυπά 
— ’Άνοιξε πέρδικά μου κ ’ έβγα αηδόνι μου 
Νάρέσεις γιά νά πάρεις πριγκηπόπονλο 
—Μήτε την πόρτα ανοίγω μηδέ βγαίνω έγώ 
Μηδέ ν’ αρέσω Πέλω πριγκηπόπουλα.

*

Π Ε Ρ Ι Β Ο Λ Α Κ Ι

Κορίτσι όεκοχτώ χρονώ πλούσιο περιβολάκι 
Θέλω γιά μήλα παίρνω τα άέλω γιά πορτοκάλια 
Θέλω γιά κιιρολέϊμονα τά στήΟια σου τ’ άψράτα. 
Κορίτσι όεκοχτώ χρονώ πλούσιο πεοιβολάκι 
"Ο,τι καρπό κι’ άν όρεχτώ δέ μου τόνε στερεύεις.

¡Κ

ΝΥΧΤΑ ΠΑΡΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. · ■

Νύχτα πάρε τό δρόμο άγαπούλα μου 
Κ’ έλα στό περιγιάλι περδικούλα μου 
ΤΙ έχω στοιχηματίσει μέ τά κύματα 
Για να τά ξεπεοάοω στα φιλήματα,
Έκεΐνα ώί φιλούνε ιήν ακρογιαλιά,
Καί γώ κόκκινα χείλια ιιαιακια γλυκά.

ΙΩΣΊίΦ ΙΆΦΤΟΙΙΟΥΑΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΒ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Β.ΧΑΤΖΗ

— Υέ λίγες μέρες ό συνεργάτης μας Λέων Κουκούλας 
βγάζει μια σειρά τραγούδια του μέ τόν τίτλο «Τής ζωή  
καί τού θανάτου». Μερικά άπό τά τραγούδια του, λ. χ. «Τό 
τραγούδι τού αλήτη», «01 χαροκόποι», τό«’Αττικό χάραμα» 
μπορούνε νά χρησιμέψουνε γιά υποδείγματα στούς έμμετρους 
άερολόγους τής τελευταίας φουρνιάς. Το βιβλίο τού Κουκού
λα θά πουλιέται δυό δραχμές καί τό συσταίνουμε θερμότατα 
βτούς αναγνώστες μας.

Κείνο πούγινε καί γίνεται στήν ποίησή μας, γίνεται 
καί στη ζωγραφική. Έ νω δηλαδή ή έλληνική φύση 
έχει τόσα στοιχεία Ανεκμετάλλευτα, νά ποϋμε. στήν 
ποίηση, καθώς τή θάλασσα, λόγου χάρη, οί περσότε- 
ρ'οι άπό τούς ποιητές μας πού δεν είχανε τή δύναμη νά 
δημιουργήσουν ένα δικό τους κόσμο, περιοριστήκανε 
στή μίμηση τού δημοτικού τραγουδιού καί στήν άπλή 
περιγραφή τής ζωής τού βουνού καί του κάμπου. Κ’ 
ενώ ακόμα κΓ άπό παράδοση κΓ άπ ’ αύτή τήν ίδιατή 
γεωγραφική θέση τής χώρας μας είμαστε θαλασσινοί τό 
πιό πολύ, δεν μπορέσαμε ν" άποχτήσουμε κανένα σχε
δόν άξιο τραγουδιστή τού γιαλού. Ά ν  εξαιρέσουμε δυό 
παλιούς ποιητές, τό Σπηλιωτόπουλο καί τό Δαμιανό, 
κανένας άλλος δεν έγραψε γιά τή θάλασσα, τό πιό 
πλούσιο αύτό ποιητικό στοιχείο τού τόπου μας.’Έγραψε 
κι ό ΙΙαλαμάς, βέβαια, τού: «Καημούς τής Λιμνοθά
λασσας» κΓ ό Πορφύρα; πολλές φορές νοιώθει τις 
όμορφες συγκίνησες πού γεννά ή πολύτροπη ζωή της. 
Μ’ αύτοί είναι υποκειμενικοί· ποιητές /.αί ή θάλασσα δέ 
μπόρεσε νά σταθεί σάν αντικειμενικός, νά πούμε, σκο
πός στήν ποίησή τους. Πρόκειται γιά κείνους πού απο
κλειστικά τή θάλασσα τραγούδησαν. Τό ίδιο λοιπόν γί
νεται καί στή ζωγραφική. Στή ζωγραφική μάλιστα 
υπάρχει καί τ’ άλλο τό πιό σοβαρό. Ένώ τό έλληνικό 
τοπίο είναι γυμνό μάλλον καί ξερο καίτό γαλαζιο τού- 
ρανοϋ δεν εναρμονίζεται με τό φχ/τασμαγορικό ποα- 
σινο τού κάμπου, ή θάλασσα, αντίθετα, ξαπλώνεται 
πλούσια γύρω μας. μ’ όλε: τ ι: εναλλαγές των χρωμά
των της, μέ τούς θυμούς τη: καί τά χάδια της, μέ τά- 
κρογιάλια της καί τούς βράχους της, μέ τήν πολύ
μορφη τέλος ‘ζωή της. Καί μέσα σ’ ένα σωρό ζωγρά
φους πού δεν είχανε τή δημιουργική δύναμη ενός Γκύζη 
κ ’ ένός Λύτρα, μέ κόπο ξεχωρίζουμε τού; λιγοστούς 
θαλασσογράφους μας, τό Βολωνάκη. τό Μπορσαλέντη, 
το Γιαλινά και το Ι>. Χατζή πού λίγο καιρό τώρα πέ- 
θανε, χωρίς νά μπορέσει νά τελιώσει τό έργο του. γιατί 
πάει νά πιστέψει κανένας πώς αύτό είναι τό μοιοο- 
γραφτο κάθε ρωμιού τεχνίτη.

λ

Στή μεγάλη αίθουσα τού Ζκππείου έχουν εκτεθεί 
όλοι οί πίνακες, μικροί καί μεγάλοι, τά σκέόια καί τά 
σκίτσα τού Χατζή, όσα δηλαδή δεν είχανε πουληθεί 
στό διάστημα πού ζοϋσε. Μπορεί δμως από τήν έκθεση 
αύτή των έργων του πλατύτατα νά τόνε κρίνει κανέ
νας, γιατί βρίσκουνται μέσα κεί όλα του σχεδόν τα έρ- 
γα^ καθώς κΓ ό μεγάλος του πίνακας τής Χαυμαχ;ας 
τής 'Έλλης, πού σύνθεσε μ’ ειδική εντολή τού Υπουρ
γείου τών Ναυτικών, ά δεν κάνουμε λάθος. 'Ένα πε
ρίεργο θά παρατηρήσουμε πρώτα πρώτα, θέλοντας νά 
παραβάλουμε τά πρώτα σκέδια των έργων του, τά 
σκιαγραφήματα του, μ’ αύτά τά ίδια πάλι σάν είναι 
έχτελεσμένα. Χωρίς στήν έχτέλεσή τους να ύστεροΟνε
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στή σύνθεση, τα σκιαγραφήματα του μας δίνουν μιαν 
εντύπωση πια έντονη. Είναι κακός ό χρωματισμός του 
Χατζή καί γ ι’αύιό ;

"Ενας θαλασσογράφος θά μπορούσε ποτέ νάναι 
ουνατώτερος στό κραγιόνι παρά στο χρωστήρα ; Νά 
ένα περίεργο πράμα. ΚΓ δμως τά σκιαγραφήματα τού 
Χατζή έχουνε μια δύναμη καί μιαν εντέλεια πού δέ 
μάς παρουσιάζουν οί ίδιες αύτές του σύνθεσες σάν εί
ναι μέ χρώμα έχτελεσμένες. Δέ μπορούμε μολοντούτο 
νά πούμε πώς ί  Χατζής δεν είναι και στο χρώμα δυνα
τός. Στο «ΛΓώνισμχ τού Ναυτικού στο Μούδρο», ένα 
μικρό χαρακτηριστικώτατο πίνακα, βλέπουμε μιαν 
εξαιρετική ευγένεια στό χρώμα του, ένα γαλάζιο πού 
μπορεί νά χαραχτηριστεί γιά άποκλειστικά ελληνικό. 
Κι’άλλοιάπο τ ,ύς μικρούς του πίνακες, δπως οί «Πρόσ
φυγες στό κατάστρωμά», ή«Ι1εριπολία νυχτός».τό« Πλύ
σιμο τού καταστρώματος« έχουν δλητή δύναμη καί στήν 
πνοή καί στή σύνθεσή τους, γιά νά μπορούνε νά χαρα- 
χτηριστούνε ώς £ρ)/α.Ένα μικρό τετράγωνο Οκλασσας 
άφρισμένης είναι μοναδικό στήν απόδοσή του. Ό  Χα
τζής ήξερε πραγματικά τά μυστικά τής θάλασσας καί 
τις ανατριχίλες τη:. Μπορεί νά πει κανένας πώς είναι ό 
πιό εμπνευσμένος θαλασσογράφος μας. Τή ντελικατέ- 
τσα πούχει όΒολωνάκης στό δούλεμα δέν τήν έχει βέ
βαια. "Εχει όμως άλλα χαρίσματα κα φυσικά καί τε
χνικά. Ό  Χατζής είναι ποιητής θαλασσογράφος. Δέν 
έπιανε άπλά νάποδόσει ένα κομμάτι θάλασσας. “Ηξ-.ρε 
νά διαλέγει τή στιγμή τήν ποιητικη της θάλασσας. 1Υ 
αύτό μάς συνεπαίρνει σέ·κάποιους του πίνακες πού π α 
ρασταίνουν δνειρεμένα σύθαμπα καί δειλινά. Θαρρώ 
πώς μιά επάρκεια στη ζωή του, επάρκεια πού λείπει 
από ζωή κάθε ρωμιού τεχνίτη, θά μάς τονέ παρου 
σίαζε πιό δυνατό, Στή θέση πού παρασταίνουν τά 
ναυτικά τρόπαια . τής Ελλάδας στον τελευταίο 
της πόλεμο, θά προτιμούσαμε μείς άλλες σύνθε
σες πού νάχουν καλλιτεχνική σημασία μεγαλύτερη 
παρά ιστορική. Μ ’ αύτό δέν έχει νά κάνει. 'Ο μεγάλος 
του πίνακας ή «Ναυμαχία της 'Έλλης» είναι μοναδι
κός στή σύνθεσή του, άν καί είναι γνωστό πώς τόν ¿πίε
σαν πολύ οί εντολοδότες του σέ πολλά σημεία, γιά νά 
μή φανεί ανακόλουθος στήν πολεμική ταχτική καί 
στήν παραταξη μάχης σκαφών. Είπαμε πώς τά δυο 
σκιαγραφήματα τού έργου α,τού μάς τονέ παρουσιά
ζουνε πιό δυνατό. Καί πραγματικά Ο χρωματισμός τής 
θάλασσας σ’ αύτόνε τόν πίνακα καθώς καί στόν άλλο 
μεγάλο πίνακα πούχει, τη «μεταφορά τού νεκρού τού 
Βασιλιά από τή Θεσσαλονίκη»,έχει κάτι τό βαρύ καί 
τό σκοτεινό. Δέν μπορούμε βέόχια ν ’ Αμφισβητήσουμε 
την αλήθεια σ’ αύτό τό σημείο. Έ  θάλασσα έχει κά
ποιο μυστήριο στις εναλλαγές των χρωμάτων της. Τυ
χαίνει πολλές φορές νά βλέπουμε τόν ουρανό γαλάζιο 
καί τή· θάλασσα πράσινη. Μά κείνο τό βαθύ γαλάζιο 
του σά νά μήν ικανοποιεί τό μάτι. Ά ν  δμως άναπαρα- 
σταίνει τό πραγματικό, δηλαδή τή φύση, θά πει πώς 
άνταποκρίνετχι καί στήν Τέχνη, όταν πιά δέν παίζει

κανένα ρόλο ή ιδιοτροπία τού ματιού. Ό  Χατζής έχει 
ακόμα καί μιάν άλλη δύναμη. Τή διαφάνεια στό σκο
τάδι. Στούς πίνακες του πού παρασταίνουν νύχτα είναι 
απαράμιλλα δυνατός. "Εχει άκόμα καί μερικά χαρα- 
χτηριστικά του paysages, καθώς εκεί/ο πού ανήκει 
στήν κ. Κυβέλη, καί τ ’ άλλο πού αγόρασε ό κ. Κογε- 
βίνας. Ό  Χατζής είχε συνθέσει τό σκεόιο καί τής δεύ
τερης έλληνοτουρκικής ναυμαχίας, πού ό ξαφνικός του 
δμως θάνατος τ ’ άφησε άνεχτέλεστο.

*
θάπρεπε ξεχωριστά νά μιλήσει κανένας γιά κάθε του 

έργο. Μ’ αύτό ίσως νά ξεφεύγει από τη δικαιοδοσία 
ενός άνθρώπόυ, που άν καί δέν έχει παρεξηγημένη τή 
λέξη «αισθητική», δέ μπορεί μολαταύτα νά έπιμείνει 
και πολύ στις τεχνικές λεπτομέρειες. Κείνο πού πρέ
πει νά τονιστεί ιδιαίτερα είναι πώς ό Χατζής σημείωσε 
μιάν εποχή στην ιστορία τής τέχνη: μας καί πώς άν 
έχει μερικές ατέλειες, αύτές πρέπει / αποδοθούνε στ’ 
διι αύχός εϊταν ένας απο τούς πρώτους πού τράβηξαν 
έναν παρόμοιο δρόμο κΓ ακόμα στην εγκληματική 
αφροντισιά τής Πολιτείας, πού τονέ Θυμήθηκε όταν ό 
αγώνας γιά τη ζο>ή τόν είχε φέρει πια μπροστά στόν 
τάφο.  ----

Κ Γ ΑΛΛΑ ΑΤΟ ΛΟΓΙΑ
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Σέ μιάν αίθουσα τού Παρνασσού» ό νέος ζωγράφο; 
κ. Αυκ. Κογεβίνας έκανε την έκθεση τών έργων του. 
Καθώς κι’ ό ίδιο; θά „πιστεύει (εμείς τουλάχιστο θέμε 
νά τό πιστεύουμε αυτό) δέ βρήκε άκομα το δρομο του. 
"Π κχλύτεοχ τονέ βρήκε, μα σήμερα οεν έχει άκομχ χ. 
ποχτήσει τή δύναμη πού Ίάτονέ βοηθούσε γιά ν άντα- 
κ '¿ιριθεί σχο ίδιο του τό ιδανικό. Λη/,χοή τού χρειάζε
ται, καθώς κ ι’ άλλοι τονίσανε. τό metier. Αύτό δμως 
δέν έχει καμμιά σημαα.α γ ύ  έναν τεχνίτη τοσο νέο. 
Φτάνει πώς άν καί νέο: είναι προσω^κο;. Κ’ ε'χει μιά 
προσωπικότητα πρωτότυπη όσο καί σεμνή. ι ΙΙ τεχνο
τροπία του στηρ.ζεταί πάνω στή αισθητική κ ι1 άντα- 
ποκρίνεται στην έννοια τής πραγματικής Τέχνης. Ή 
τάση πού εκδηλώνει σ’ όλου; σχεδόν τού μικρούς του 
πίνακες, τάση προς ένα Ορισμένο πάντα σημείο, κείνο 
δηλαδή πού μάς κάνει νά λέμε πώς είναι στυ/.ιστας. 
είναι αξιέπαινη. Είναι .ο τεχνίτης πού ξερει τι θέλει καί 
πού ά οεν μπορεί νά ενσαρκώσει τον ποθο του δέν 
παύει νάποβλέπει πρ.ός τον ιδιο σκοπο. I [ολκοί πίνακες 
του είναι σκληρά οουκεμενοι παρ' οκη τήν αραχνοΰ
φαντη senbilité πού φανερώνει 6 τεχνίτης τοσν συχνά, 
παντού σχεδόν. "Αλλοι όμως σάν τό «Πέραμα» τη μο- 
νχδικιά του »Nocturne3, τό «Σηκουάνα», τήν « ’Ακρό
πολη» κ'ένα σωρό ακόμα κερκυρχίίκχ τοπίο, έχουν καί 
μιά λεπτότητα ξέχωρη όλως διόλου στην απόδοσή του; 
καί τήν ατομική πνοή τού τεχνίτη τους άκόμα. πού 
ανήκει δίχως άμφιοολία στό Αύριο. Γιατί σήμερα από 
τά έργα πού μάς παρουσίασε, ούτε σ'ένα σταθμό εξέλιξης 
δέ μπορεί νά πει κανένας πώ ; έφτασε. Βρίσκεται άκόμα 
στήν άρχή ενός δρόμου, δρόμου πού οδηγεί όμως δίχως 
αμφιβολία απ’ άνθοιόπια χ/,ς αληθινής Τέχνης.

AIENANTF02 Μ ΑΓΝΗΣ
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Τόσο μόνο έννοώ, πώς αότόν χό χειμώνα, πού σε 
κάθε ανάμνηση πού μοΰ άφησε ούτε θέλω ούτε μπορώ 
νά γυρίσω, ή εύχυχία μου είχανε σχό πώς βρήκα σχό 
χέλος κάτι, πού θα βοηθούσε, όπως πίστευα, σχή σω- 
χηρία τής γυναίκας μου.’Τί ευτυχία είταν εκείνη ! Νά 
μή μένω πια άπραγος θεατής, μά νά μπορώ νά λάβω 1 
μέρος, νά ενεργήσω, νά εργαστώ μ’ έναν ώρισμένο 
σκοπό μπροστά μου, ένα σκ,πό, πού πίστευα τουλά-' 
χιστο πώς θά τον πιτύχω. Τον καιρό τής νιότης μου 
μιά τέτοια πηγή θά φαινότανε ίσως πολύ φτωχή. Μά 
όταν τά χρόνια αρχίζουνε νκσπρίζουν κάπως τά μαλ
λιά, άρκείται κανένας μέ λιγοτερα παρότι πρίν. Τότε 
μπορεί νά ζή καί νά ύποφέρη, όταν πιστεύη πώς 
είναι δυνατή μιά καλλιτέρεψη καί μέ τή συναί- 
στηση πώς αυτή βρίσκεται μέσα στά σύνορα χού δυ
νατού, μπορεί νά βρή κάτι, κάτι πού νά μοιάζη κάπως 
μέ την εύτυχία.

Σέ μένα ήρθε αυτή ή βοήθεια τήν ίδια στιγμή πού 
ή υποψία, πώς ή ζωή τής πόλης εΐταν δλέθρια γιά τή 
γυναίκα μου, άρχισε νά γίνεται σιγά σιγά βεβαιότητα 
καί τέλος έφτασε στην απόφαση νά τήν πάρω άποκεΐ 
καί νά γυρίσουμε στην έξοχή, πού όέν έπρεπε νά τήν 
άφήσουμε.Ό γιατρός μοΰ δυνάμωρε τήν άπόφαση αύτή 
κι δταν είπα τής γυναικός μου τό σχέδιο αυτό, σάν ά- 
πλή πιθανότητα, τό πρόσωπό της έλαμψε, σά νά τής 
έταξα τις χαρές του παράδεισου, κ ’ είπε μόνο :

— Μπορείς νά τό κάμης αύτό γιά μ έ ; Τό θέ
λεις ;

Τά λόγια αυτά μου δώσαν ενέργεια καί ζωή καί 
μέσα σ’ όλη τήν απελπισία, όλη τήν άνησυχία κι όλα 
όσα έχω περιγράφει πριν καί διηγήθηκα, μέσα σ’ 
όλα όσα μέ κατασυντρίβανε, τά λόγια αυτά λάμπανε 
μπροσΐά μου σάν άστρα στο σκοτάδι καί μέ κεντούσανε 
στήν τελευταία μεγάλη προσπάθεια,πού έλπιζα πώς θά 
ξαναέδινε τή χαρά σ’ όλους μας. "Οσο περσότερο τά 
συλλογιζόμουνα, τόσο πιθανότερο μοΰ φαινότανε πώς 
είχα τώρα βρει έκεΐνο πού θά ξανάνοιγε τής γϋναικός 
μου τό δρόμο τής ζωής. Σάν ένας πού φαντάζεται 
πώς βρήκε ένα φυλαχτό, πού τού δίνει τή δύναμη νά 
κάνη θάματα, στήριξα όλες τις ελπίδες μου σ ’ αυτά τό 
σχέδιο κι όταν τέλος βρεθήκαμε στή μικρή βίλλα, πού 
εΐτανε χτισμένη σ’ ένα ψήλωμα μέ θέα πρός τά φιόρδ 
καί πρός τά δάση, στή βίλλα, πού τά φύλλα τών λευ
κών σαλεύανε μπράς στό παράθυρο, όπου θά καθότανε 
ή γυναίκα μου νά μέ προσμένη νά γυρίζω άπό τήν ερ
γασία μου, όταν λοιπόν βρεθήκαμε κεί, είχα τή βε
βαιότητα πώς είχε βρεθεί πιά ή λύση. "Οσο καί νά 
μοΰ φαίνεται τώρα αύτό παράξενο, τότε είμουνα γε

μάτος βεβαιότητα. Πίστευα κ ’ είμουνα μέ τήν πίστη 
μου εύτυχισμένος όσο δέ λέγεται.

Ποτέ μου άλλη φορά δέν αίστάνθηκα περσότερη 
χαρά κ ’ ελπίδα, όσο όταν άρχισε νά πέφτη τό χειμώνα 
αύτάν τό χιόνι καί νοιώσαμε κείνο τό ξεχωριστό κρυ
φό αΐστημα, πού είναι χαραχτηριστικό τών βορεινών 
κλιμάτων πώς είμαστε άποκλεισμένοι απ’ όλους κι 
α π ’ όλα. Άπό τή σοφίτα ως κάτω στό δπόγειο είταν 
έτοιμο τό σπίτι μας καί, όπως πρώτα, ταχτοποιώντας 
όλα καί στολίζοντας τις κάμαρες μέ πραματάκια κ ’ 
έφευρέματα, πού’ είναι τό ξεχωριστό μυστικό τού θη
λυκού φύλου, πήγαινε κ ’ ερχότανε ’πάλι μεταξύ μας ή 
γυναίκα μου. Οί φωνές τών παιδιών αντηχούσανε στις 
κάμαρες, τά καναρίνια κελαδο-ύσαν, ό σκύλος γαύγιζε 
με τά παιγνίδια και τά μαλλώματα τούν παιδιών. Καί 
τό πιάνο δέν είχανε πιά κλειστό.

Άνοιξε ένα βράδι, πού λίγο τό περίμενα. Δίχως νά 
προδώση τό σκοπό τη: ούτε μ’ ένα λόγο, ήρθε ή 
Έλσα κάτω στή σαλα καί κάθησε στά πιάνο. Μέ 
κοίταξε καθώς πέρασε μπροστά μου κ ’ ένοιωσα πόσο 
είταν ευτυχισμένη, πού μπορούσε νάκολουθή τούς πό
θους τη ς.. Ά πό τότε πού πέθανε ό Σβέν καί δέν μπο
ρούσε νάκούη τήν κρυστάλλινη φωνή του νά σμίγη μέ 
τούς ήχους τοΰ πιάνου, ή γυναίκα μου δέν ήθελε νά 
τραγουόήση τούς σκοπούς, πού τούς άκουγε πάντα 
μόνο έκεΐνος. Μόλις πίστευα τά μάτια μου όταν τήν 
είδα νά καθήση στό πιάνο καί νάρχίση νά παίζη.

Καί σέ λίγο αντηχήσανε στήν κάμαρα τά λόγια :

Λευκέ μου κύκνε, 
βουβέ, νεκρέ, 
δέ θά σ’ άκούοω 
τώρα ποτέ.

Καί τό τέλος:

"Αμα σβήσιηκ?; 
τόσο πονοΰσες, 
εΐσουνα κύκνος 
καί τραγουδούσες.

Ούτε πρωτήτερα, ούτε ύστερότερα τό είχα άκούσει 
έτσι τό τραγούδι αύτό. Έ νφ  τραγουδούσε ήρθανε τά 
παιδιά μέσα σιγά καί σταθήκαν άφωνα στήν πόρτα. 
Μέ κοιτάζανε ξαφνισμένα, σά νά μήν πιστεύανε κι αύ- 
τά δ,τι βλέπανε καί τούς απάντησα μ’ ένα νέμα, ένφ 
τά μάτια μου δακρύσανε. "Αμα σβήσανε οί τελευ
ταίοι τόνοι, χύθηκε σιωπή στήν κάμαρα, μιά σιωπή δ- 
μως έπίσημη.

Ή  γυναίκα μου σηκώθηκε κ ’ έκλεισε το πιάνο.
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Π α ρ α γ ρ α φ α κ ι α

0  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ άπσθεώθηκε στήν Άλεξάντρεια. 
Τί σημαίνει δμως; Οί Άλεξαντριανοί δέν έχουν ψήφο 
κι δσο άξίζουνε δέκα ψηφοφόροι τοΰ Με.ιδιοΟ, έλεγε 
κάπιος πολύ σοφά, δέν άξίζουνε δέκα χιλιάδες Ά λε- 
ξαντριανοί. καί μέ το Σουλτάνο τους μαζί. Επιχείρημα 
ακλόνητο πού σβήνει δλη τήν άποθεωτική υποδοχή 
πού τού κάμανε κεί κάτου.

'Ωςτόσο κάτι θάξίζουνε κι αύτοί οί φουκαράδες κ ι’ 
ά δέν έχουνε ψήφο, έχουν ψυχή ελληνική καί ίσια 
ίσια στούς "Ελληνες τοΰ εξωτερικού, πού ζσύνε μακριά 
άπό τά κόμματα καί μακριά άπό τις μικροπολιτικές 
μας κακομοιριές, υπάρχει ή πιο άδολη, ακόμα καί ή 
πιο γνήσια, ελληνική ψυχή καί είναι κάτι να τήν εχε  ̂
ένας πολιτικό: μέ τό μέρος του. Ψέματα;

ΔΕΥΤΕΡΗ έπιτυχία, ύστερ’ άπό τήν πρώτη του ε
πιτυχία μέ τήν ιστορία τού ΒουργαρικοΟ πολέμου, έχει 
στό δημασιογραφικό ένεργητικό του ό φίλος Γρηγόρης 
Βασιλάς μέ το καινούριο του άνάγνωσμα 4 Άπό τήν 
Σμύρνην εϊς τήν Βαγδάτην—όλόκληρη ή διπλωματική 
τραγωδία τής Ασιατικής αύτοκρατορίαςκ πού δημο
σιεύει τώρα στή «Νέα Η μ έραν

Ό Βασιλάς μέ τά δυό του άναγνώσματα άπόδειξε 
πώς κατέχει τό μυστικό νά διαβάζεται, γιατί δε διηγή- 
ται ξερά ούτε πάλι άραδιάζει ιστορικά καί διπλωμα
τικά ντοκουμέντα μέ τρόπο πού νά φέρνουνε βαρυστο* 
μαχιά, μά τά γράφει μέ χάρη καί τά γαρνίρει μέ δια- 
σκεδαστικά επεισόδια, ώστε νά διαβάζουνχαι,δσα γρά
φει, σά ρομάντζο.

Βτροστομαχιά μόνο στούς Ιταλούς δημοσιογράφους 
φέρουνε αί όιπλωματικιές άποκάλυψές. του καί γιά 
τούτο οι φρατέλοι βάλανε τις φωνές. Τούς άγγιξε στά 
ψαχνά ή αλήθεια.

ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΗ κατάσταση "Ενας παλιάθρωπος 
άποπειράθηκε νά σκοτώσει τό διευθυντή τού«Έθνους». 
Βέβαια, δέ θέλουμε νά υποψιαστούμε πώς εϊτανε βαλ
μένος άπό κανέναν πολιτικό,, μά πρέπει νάν τό θεωρήσει 
χρέος τιμής τή βαριά καί παραδειγματική τιμωρία του

ό κ. Γούναρης, ά δέ θέλει νά πιστευτεί πώς στίς ήμε
ρες του βρουκολάκιασε δ τραμπουκισμός άλλης περα
σμένης κ ι’ άξιοθρήνητης πολιτικής εποχής, πού μιά 
τέτια άναντρη άπόπειρα έδινε στό δράστη της τά προ
σόντα γιά διορισμό σέ θέση κυβερνητική.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ είναι, καί κανείς δέν τάρνιέται, 
ό κ. Γ. Χατζηδάκης. Επιστήμονας ομως είναι μό
νο σά μιλάει γιά περασμένα πρόσωπα καί πράματα. 
Σά φτάσει στά σημερνά δ κ. καθηγητήςσβηέται καί μέ
νει μόνο ό κ. Χατζηδάκης,γιομάτος προσωπική έμπά- 
θεια πού τον τυφλώνει σέ σημείο πού νάονιέται τήν α
λήθεια. Κι ά δέ μάς πιστεύετε, άνοίχτε τή «Σύντομη 
ίστορία τής Έλλληνικής γλώσσης» πού τού τύπωσε 
τούτες τις μέρες ό «Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων 
βιβλίων». Οί τελευταίες σελίδες σέ κάνουνε νά ντρέπε
σαι γιά λογαριασμό τού κ. καθηγητή.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
«ΒΕΡΑ ΒΑΡΛΑΝΗ» τοΰ κ. Α ί ι ιν λ ίο ιτ  ’Ί ω ν ο ς .—Κοι

νωνική Ιστορία κομένη οτά αχνάρια τών γαλλικών ρομάν
τζων. Θέλει νά μάς παρουσιάσω τήν ψυχολογία μιας γυναί
κας τής άσιικής τάξης, πού παλεύει μέσ’ στή θάλασα ενός 
ψεύτικου κόσμου. Α’ιστηματολογία κοινοτοπική παλεύει σ3 
όλες τίς σελίδες μέ μιά πλατυλογία πού κάνει άντιπα&ητικό 
τό βιβλίο. Ό συγγραφέας φαίνεται νά είναι παιδί τών α θη 
ναϊκών σαλονιών, κ3 έτσι μάς δείχνει αθέλητα τί πνέμα 
στείρο καί τ ί ανάβαθος κόσμος βασιλεύει κεί μέσα. 'Η 
γλώσσα τοΰ βιβλίου, αξιοπαρατήρητο άνακάτωμα καθαρεύ
ουσας ιώ ν αιθουσών, μέ τις απαραίτητες ασυναρτησίες, ά- 
συνιαξίες κ ι ανορθογραφίες. Τό νά γράφης τή γλώσσα, 
«όπως μιλούμε», άμα είσαι αδιάβαστος, πού δέν κρα’ άς κα" 
νόνα καί γραμματική, νά λάθος άσυχώρετο καί τραμαχτική 
αφέλεια. Κ ι δμως τό βιβλίο αυτό λιβανίσιηκε άπό λογίους 
πού θέλουνε νά περνάνε γιά σοβαροί κριτικοί.

«ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ* τοΰ κ. Σ τριιτΛ  Μ υρτδΐι- 
5 .Η .—Τό βιβλιαράκι μάς ήρθε άπό τή Μιτυλήνη. Έ χ 'ΐ έξη 
δηγήμαια πού φανερώνουν κάποιο ταλέντο άξιο προσοχής. 
Θά θέλαμε περισσότερη προσοχή άπό τό συγραφέα στόν 
τρόπο τής αφήγησης, έτσι πού νά μήν κουράζω ιόν ανα
γνώστη. Να διαλέγη τίς μεριές πού θά βάλω ™ χρώμα χτυ- 
πητότερο, τί,ν αντίθεση δυνατώτερη. Κ ι αν στό σύνολο δέν 
μπορεί νά δώση κάθε δήγημα τήν εντύπωση πού πρέπει νά 
βγαίνη ά 'ό ένα καλλιτέχνημα, δμως έχει σελίδες κού ή 
εικόνα, ή ζωντάνια, ό σωστός χαρακτηρισμός σε κείνο πού 
ζουγραφίζει, λάμπουν μέσα κι άστράφτουνε ζηλεμένα. Τή 
δημοτική γλώσσα, τί] μόνη βέβαια φιλολογική, τή μελετά 

σπουδαχτικά, οχι δμως τόσο, ώστε νά πειάξω κάθε φράση 
πού έρχεται άπό τήν καθαρεύουσα, καί κουβαλά τούς δα
σκαλισμούς.

Ο ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΣ ΠΟΥ Ρ0ΥΙ»ΑΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΟΥ, μελέτη τοΰ κ. ’Α θ .,Μ ΐχ α . — Ξανατυπωμένα 
χωριστά σέ βιβλίο, δσα άρθρα δημοσιευτήκανε στήν «’Α
κρόπολη» πάνου στό ζήτημα τή ; έκμετάλλεψης τοΰ γεωργ0$
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άπό τόν τοκογλύφο. Γραμμένα μέ πέννα δηιιοσιογρρφική, α 
λαφρά καί πεταχτά, δίνουν μολοντούτο τή ζοφερήν εικόνα 
πού παρουσιάζει ή αγροτική μας πίστη. Γ ιά τήν πολιτεία ό 
λαός δέν έχει άλλον προορισμό άπό τό νά δουλεύει γιά φό
ρους καί νά στρατεύεται.

«ΙΣΤΟΡ1V ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» 
υπό κ. Κ λ .  Ν ιχ ο λ α ΐδ ιι .  — Γραμένη γερμανικά, μετα
φράστηκε άπό τόν Ιδιο τό συγραφέα καί τυπώθηκε στή 
σειρά τής «Πολεμικής βιβλιοθήκης Γ, Φέξη», Πουλιέται 4 
δρ. σέ όλα τά βιβλιοπωλεία.

«Ο ΧΟΡΟΣ Γ 0Υ  ΒΟΡΙΑ -  Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΓ ΣΚΟ
ΤΩΝΕΙ. Μονόπραχτα δράματα του κ. "Αλκη Θ ρ ύ λ ο υ · ’ 
ΙΙρωτόπειρη πέννα, ωστόσο έχει άρκετά χαρίσματα καί τό 
σπουδαιότερο, έχουνε γλώσσα στρωτή, ομαλή, ολοζώντανη 
πού δέν τολμούνε νάν τή γράψουν έτσι πολλοί πού ποζά
ρουνε γιά δημότικιστές. Ό  συγραφέας είναι νέος (ή νέα, 
γιατί κάτου άπό τόν "Αλκη Θρύλο κρύβεται μιά χαριτωμένη 
Άθηνιωτοπούλα) καί έτσι τού συχωριέτσι κόπια άτειρία τής 
σκηνής. Τά δράματά του δέν ενθουσιάζουνε μά καί δέν ά- 
πελπίζουν.Κάτι έχει μέσα του καί κάτι θά γράψει μιά μέρα. 
Κι αύιό είναι πολύ γιά ένα νέο πού πρωταρχίζει. Σώ ει νά 
μήν παρασυρθή άπό τά κοόφια κι άνειλικρινή παινέματα 
πού άπευθύνουνται περισσότερα στήν κοινωνική του τάξη 
παρά στό έργο του. "Ας βο λώσει ταύτιά τσυ κι άς δουλέ
ψει. Σίγουρα τό δεύτερο βιβλίο του θάναι καλύτερο, σάν 
προχωρώντας στήν ήλικία γνωρίσει καλύτερα τή ζωή καί τή 
μελετήσει προσεχτικώτερα. Ό  διάλογός του είναι πολυκαλός 
καί σέ μερικά μέρη τέλειος. Χάρισμα σημαντικό πού λιγο
στοί δραματογράφοι μας τόχουνε.

— ---

GE CRG B RAN D ES

ΓΙΑ ΤΟΗ ΙΨΕΗ KAI ΤΗ ZQH ΤΟΥ
(HENRIK IBSEN INTIME)

Μετάφρ. Λ. Κ Ο Υ Κ Ο Υ Λ Α  13.—

' Είναι καταπληχτικό τούτο γιά ένα σκεφτικιστή πού 
μισεί τον ιησουιτισμό, νά καταλήγει δηλαδή σέ μιά τέ
τοια γνώμη πού φέρνει τόσο μακρυά. Σ’ αύτό τό ση
μείο ύ Νίτσε εϊναι σύφωνος μέ πολλούς άπό τούς 
εναντίους του. Ό  Έψεν πάλι πού φανερώνεται μ’ δλη 
τή δύναμή του ένας λάτρης τής αλήθειας, φτάνει, δσο 
ξετυλίγεται μέ τόν καιρό, στό σημείο νά βλέπει τά 
πράματα μ’ έναν τρόπο άνάλογο. Δέν πρόκειται γιά 
κανένα χωρατό, βέβαια, δταν μέ τό στόμα τού Ρέλ- 
λιγκ, μεσ στήν Ά ^ ίό π ά Λ ία , ό *Ιψεν μάς μιλά γιά 
τΙς άπαραίτητες ζωτικές πλάνες. (*)

('■ ) Τ’ δτι ό "Ιψεν έβαλε στό "στόμα τού δόχτορα Ρέλλιγκ 
λόγια πού εϊτανε μιά πίστη δική του καί τ ’ δτι άκόμα τούτο 
τό πιστεύανε κ’ οί άλλοι, τό μαρτυρά τό ακόλουθο γεγονός: 
Έ νας νορβηγός ή^οποιός παίζοντας τό ρόλο τού δόχτορα 
στήν Άγριόπαπια, βγή ε πάνω στή σκηνή φορώντας τή 
μάσκα ίοϋ ίδιου τού "Ιψεν. Ό  κόμης Προζόρ μιλώντας 
πάνω σ’ αύτό, ¡παραδέχεται πώς τό φέρσιμο τού ή&οτοιού 
εϊτανε χοντροειδέστατο, μα ή επινόηση του ώς τά μισά σω
στή. Αύτός φρονεί πώς ή κεφαλή τού συγραφέα θά  ταίριαζε 
περσότερο στό Γρηγόρη Βέρλε. Σ. του Μ.

Στήν άρχή, βέβαια, κηρύχνει τό ζωτικό ψέμα ώς 
άπαραίτητο, μά μοναχά γιά τούς μέτριους άνθρώπους. 
’Αργότερα δμως ό *ίψεν τραβάει πολύ πιό μακριά κι’ 
άποδείχνετ μέ τον ίδιο τρόπο πώς ή άνάγκη τής πλά
νης είναι άπαραίτητη καί γιά τον άνώτερο άνθρωπο.

Άρχινώντας άπό τό δράμα του οί Βρνκόλαχες,τονέ 
βρίσκουμε νά σταματά μπρος στή δυσκολία νά πει γυ
μνή τήν άλήθεια. Ή  κ. "Αλβιγκ δέ θέλει μά κΓ οδτε 
μπορεί ν ’ άπαντήσει στις ερώτησες του Όσβαλτ γιά 
δ,τι άφορά τόν πατέρα. Σταματά σάν μπρός σέ μιαν ά
νάγκη, γιατί καταλάβαινε πώς άν τού μιλούσε θά τού 
κατάστρεφε τά ιδανικά του. Δώ πέρα λοιπόν άντιτάσ- 
σουνται τά ιδανικά με τήν άλήθεια. Καί μοναχά σά 
βρίσκει μιά κατάλληλη περίφραση, μιά μεταμόρφω
ση νά πούμε τής άλήθειας, στό τέλος κοπά του έργου, 
τολμά νά τού τήν άποκαλύψει.

ΚΓ δταν οί Σόλνες, οί Μπόρκμαν, οί Ρούμπεκ, 
πρόσωπα πού έκλεισε μέσα τους ό Ηψεν, άλλες φορές 
μέ τρόπο δυσκολόβρετο κΓ άλλες φορές καθαρά τήν 
ίδια του τήν προσωπικότητα—δταν θένε νά υπερασπί
σουν ένα τους πόθο πού δέν έχουν τή βεβαιότητα καί 
τήν πίστη πώς θά πραγματοποιηθεί, άρνιούνται τήν ά- 
πατηλότητά του, λέγοντας: «Αύτό θέλω νάναι άλη- 
θινό». Ό  Σόλνες μάλιστα έπιμένει πώς οί πόθοι του 
καί μόνο έξασκούνε μιά πραγματική ενέργεια πάνω 
του κΓ δτι κατέχουνε μιά δύναμη σκεδόν μαγική.

Νά καί γιά τό ζήτημα τού Ράγναρ τά ίδιο : «Τόπε 
σέ σάς ;·■> Ή  Χίλδα έπικυρώνει τή βεβαιότητα πού 
θέλει ναχει, πώς ό Σόλνες είναι δλως διόλου αδιάφορος 
γιά τήν Κάγια, μέ τόν άκόλουθο τρόπο. «Ό χι, μά 
είναι έτσι ! Αύτό δέ μπορεί νάναι άλλιώς. (Μέ περιπά- 
θεια). θ έλω —μά θέλω νάναι έτσι αύτό !»

Ή  κ. Μπόρκμαν ζεί πάλι μέ τή ζωτική πλάνη πώς 
ό Έρχαρτ, ό γιός της, θά γίνει ένας μεγάλος άντρας, 
πώς θά κάνει ένα ευγενικό επάγγελμα γιά ν ’ άποκα- 
ταστήσει τήν τιμή τού σπιτιού.

Κ’ ή άδερφή της τής άπαντά : «Αύτό είναι ένα 
πράμα πού μονάχα νά ονειρεύεσαι μπορείς. Μ’ ά δέν 
είχες πάλι αύτή τήν ιδέα γιά νά προσηλώνεσαι, θά- 
φηνες τήν άπελπισία νά σέ καταλύσει ¿λότελα».

Ό Μπόρκμαν ζεί μέ τή ζωτική πλάνη πώς θάρ- 
θουν μ’ ειδική άποστολή γιά νά τού προσφέρουν τή 
διοίκηση τής Τράπεζας. «Δέν τό πιστεύεις πώς θάρ- 
θουν ; Πώς θάναι μιά μέρα άναγκασμένοι, ναί, Αναγκα
σμένοι νάρθουε νά μέ ζητήσουν; Έ χω απόλυτη πεποί
θηση γ ι’ αύτό. Τό ξέρω μέ μιαν άσάλευτη βεβαιότη
τα. "Α δέν είχα πάντοτε αύτή τή βεβαιότητα, θάπρεπε 
άπό καιρό νάχω τινάξει τά μυαλά μου στόν αγέρα».

Στον ’ Επίλογο ό Ρούμπεκ υπερασπίζει μέ τόν άκό
λουθο τρόπο τή σημαίτικότητα τού Ιργου τοσ : 
« ... "Οταν είχα δημιουργήσει τό άριστούργημά μου— 
γιατί «ή Μέρα τής ανάστασης» είναι ένα άριστούργη- 
μα (νοιώθει πώς τδχει καταστρεμένο). .  . Όχι. μένει 
άκόμη άριστούργημά. Είναι, πρέπει νάναι αριστούρ
γημα !
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1\α τόν Ίψ εν , κΓ Απαράλλαχτα γι ά τό Νίτσε, δ ά-„ 
συνείδν,τος πόθος όρθώνεται πίσω άπό τή συνειδητή 
ψυχική ζωή. Καί για τούς δυο τό μεγαλείο του άν- 
θρώπου κρέμετοι άπό τό μεγαλείο των ένστίχτων του. 
Γιά τον Ίψ εν  μονάχα πού ή γυναίκα προ πάντων ξέρει 
νά κρατάει τούς Ασυνείδητους αύτούς πόθους μακριά 
άπό κάθε ταπεινωτικό ριψοκιντύνεμα, τόσο Αγνούς, 
πού μέσα στο Μ πράντ τούς όνομάζει «πνέμα συβιβα- 
σμοΰ». Είναι μιά γυναίκα πού Αφομοιώνεται τέλεια μέ 
τή διανοητικότητα του ήρωα, πού έχει τή δνναμη νά 
ενσαρκώνει άπό τό πνέμα' τοϋ Μπράντ δ,τι έχει καλύ
τερο καί αγνότερο καί πού κατορθώνει στο τέλος νάνε- 
βάσει τό Μπράντ στο ύψος τού έάυτοΰ του. "Οπως μ’ 
άλλα λόγια κ ’ ή Χίλοα θέλησε νάνεβάσει τό Σόλνες 
κ ’ ή Ειρήνη το Ροΰμπεκ σέ ύψη καινούρια.

Ό  "Ιψεν γιά νά πολεμήσει τήν παράδοση καί τά 
κοινωνικά ψέματα, δεν ξέρει άλλη δύναμη τόσο έν
τονη. δσο τή γυναίκα. Μέσ’ στά δράματά του ή γυναί
κα είναι κείνη πού ξυπνά κ ’ έρεθίζει τις ένέργειες. Καί 
σ’ αυτό τό σημείο δ Ί ψ ε ν  διαφέρει πολύ άπό τό Νίτσε, 
πού ή περιφρόνησή του γιά τή γυναίκα είναι γνωστή. 
Γιά τό Νίτσε ή γυναίκα εξευτελίζει τον άντρα. Είναι 
μιά δύναμη τής φύσης πού πρέπει νά τή νικήσει ό 
άντρας.

'θ  "Ιψεν κ ι’ ό Νίτσε ζήσανε καί δουλέψανε άπο- 
τραδηγμένοι άπό τον κόσμο, μ’ δλο πού κ ’ οί δυό 
τους δεν είτανε διόλου Αδιάφοροι διά τήν τύχη των 
έργων τους. «'Όποιος ζει πιό πολύ μοναχός του είναι 
καί περσότερο δυνατός», λέει δ δόχτορας Στόκμαν. 
ΚΓ δ κόμης ΙΙροζορ ρωτά κάπου : «Ποιός άπό τούς 
δυο είτανε περσότερο μόνος' δ Ίψ εν  γιά δ Νίτσε ;»

Ό  Ίψ εν πού άπόφευγε κάθε σκέση με τούς γύρω 
του καί πού δεν αμελούσε δμως ποτέ νά παρουσιάζει 
τά έργα του μπροστά στον δχλο πού γιόμιζε τά θέα
τρα, γιά δ Νίτσε πού Απομονώθηκε ρέβαια σά σκεφτι- 
κιστής, χωρίς δμως νά πάψει κ ι5 αυτός ποτέ νά ζητάει 
σαν άνθρωπος— κΓ αλλοίμονο, μάταια τό πιό πολύ— 
διανοητικούς φίλους καί οπαδούς καί πού τά έργα του 
μολαταύτα μείνανε άν όχι άγνωστα γιά τό πολύ κοινό, 
άκατανόητο πάντα σ’ δλο τό διάστημα τής ζωής τού 
συγραφέα ;

'Η Απάντηση δέν είναι διόλου εύκολη καί σάν πρό
κειται μάλιστα νά δοθεΐ σέ κείνον πού άπό μιά παρά
δοξη τύχη έλαχε νάναι φίλος καί τού ενός καί τού άλ- 
λονρύ.

Ακόμα πιό δύσκολο είναι νά ξεδιαλώνουμε τό ζή 
τημα καί νά δούμε ποιός άπό τούς δυό μπόρεσε νά 
έξασκήσει τήν πιό βαθειά κΓ Αποτελεσματική έπίδραση 
πάνω στις σύχρονες ψυχές, καθώς καί ποιός θά μείνει 
γιά πιό πολύν καιρό διάσημος.

XIV

Στις χώρες τού Βορρά δλοι μας δίχως έξαίρεση, 
χρωστάμε κάτι στον "Ιψεν, άν καί ή έπίδρασή του εί-

τανε πιό δυνατή πάνω στούς δραματικούς συγραφεις 
κΓ αυτό χωρίς νά σχηματίσει καί δική του σκολή.

Στή Γερμανία κατά τό 1885 δ "Ιψεν, μέ τόν Τολ- 
στόϊ καί τό Ζολά μαζύ, είχε δοξαστεί γιά μεγάλος να- 
τουραλιστής συγραφέας. Τότε μάλιστα κάνανε ενα με
γάλο άγώνα ένάντια τού παλιού ιδεαλισμού, τού ιδεα
λισμού τού Σίλλερ, καί δέ δίνανε διόλου προσοχή σ’ δ,τι 
ίδεαλιστικό είχε καί τό έργο τού "Ιψεν.

Στόν δμοιόμορφο, νά πούμε, λογοτεχνικό κόσμο τής 
Γερμανίας, φαινότουν πότε γιά τήν πίστη του στήν 
μειονότητα ώς άτομιστής καί πότε γιά τήν έπαναστα- 
τική τάση του ώς σοσιαλιστής. 'Η  έπίδρασή του πολύ 
εύκολα φαίνεται πάνω στούς γερμανούς δραματικούς 
συγραφεις, άπό τό Ριχάρδο Φός ίσαμε τόν Έρμαν 
Μπάρ. Στό μεγαλύτερο μάλιστα άπ’ αυτούς, στό Γε- 
ράρτο "Αουπτμαν φαίνεται πιό χτυπητή : τό ΠρΙν 
β γε ι ό ήλιος είναι έπιδρασμένο τόσο άπό τούς Bgv- 
κόλακες τοϋ Ίψεν , δσο κι άπό τό Κράτος τοϋ ζόφου  
τού Τολστόϊ : Έ  Βουλιαγμένη καμπάνα  θυμίζει ταυ
τόχρονα τό Μ ηράντ  καί τό Σόλνες.

Στήν Α γγλ ία  ό Έδμόνδος Γκόσσε, ό Γουλιέλμος 
"Αρσερ καί μέ μιά μεροληψ ία ό Βερνάρδος Σόου δου
λέψανε γιά διάδοση καί τή φήμη τού "Ιψεν. 'Ως
δραματικός ^γραφέας ό Σόου ώφελήθηκε πολύ άπό
τά.διδάγμο: του. Τό πιό περίεργο δμως είναι πώς
στήν Ά γγ . δέ χτύπησαν μονάχα γιά άκατάνοητο
τόν Ίψ εν , καί γιά υλιστή. ΙΙρό πάντων τονέ θαμά
ζανε γιά ψ )λόγο.

Στή Γαλ πού ό συμβολισμός είτανε τής μόδας, ό 
"Ιψεν χαιρ ίτηκε γιά μεγάλος συμβολιστής. Οί κα
λύτεροι άπ ούς δραματικούς συγραφεις της* δπως ό
François d urel, νοιώσανε τήν έπιρροή του, Έκει, τό
μυστικό, vt οΰμε, μέρος τού Ίψ εν , δπως τ’ άσπρα
άλογα στό ομερσχολμ, ό άγνωστος άνθρωπος στήν
Κερά τής ίλασοας , έχτιμήθηκε παραπάνω. Πολύ
συχνά πάλ ωρήθηκε γιά Αναρχικός. Τόν Εχτρό τοϋ
Λαοϋ τονέ ;ράσανε γιά κατηγορητήριο ενάντια τού
Κράτους κ: ;ής Κοινωνίας καί τόν Οϋρλιχ Μ πρέν-
τελ γιά μι: οινωνική σάτυρα.

Τίποτα : )ά μπορούσε νά μαρτυρήσει καλύτερα τό
μεγαλείο τ Ανθρώπου αύτού άπό τ ’ δτι στή Νορβη
γία στήν ά ¡ θεωρήθηκε γιά συντηρητικός κ ’ ύστερα
γιά ριζοσπι ης, ένώ στή Γερμανία είχε δοξαστεί γιά
νατουραλισ καί γιά σοσιαλιστής καί στή Γαλλία 
γιά συμβολ ής κΓ Αναρχικός.

Γιά πο.λΐ καιρό σέ κάθε χώρα δέ βλέπανε παρά
λίγες δψες δ τό έργο του. 'Η άφθονία των δψεων
αύτών άποϊ: ;νει καλύτερα άπό κάθε άλλο τήν καθο-
λικότητα τ πνέματός του.

i Τ Ε Λ Ο Σ

Μ ιά  ( μείωση.
Στο 547 i λο τοΰ «Νουμδ» κάνοντας μιά σημείωση γιά

τόν Ά ν ι ψ ι ί  oß Puyo», πού αναφέρει δ Brandes, λέω
πώς ε ί'α ι δ »ς ό Ν άρκτόύος τής τραγωδίας του Brachνο-
gel. Δέν καί ιζα μονάχα αν δ Γ ιό ς  to ö  Ζ τμ π ο να γτέ
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πού γράφτηκε τό 1862 οπό τόν Αιμίλιο Ώζιέ είναι απόγο
νο; roö Ν όρκιόάον τοΰ Albert Brahoogel, πού αν κα), 
γράφτηκε πέντε χρονιά πριν καί στερέωσε τή φήμη τοΰ 
γερμανοΰ δραματικοΰ, είναι ζήτημα civ ε’ίτανε τότε γνωστός 
καί στή Γαλλία. Γ ι’ αύ ό τείνει νά πιστέψει κανένας πέος ό 

Ά ν ιύ ιό ς  το ir Ρ α μ ώ  πού μνημονεύει ό Georg Brandes 
στή μελέτη του, είναι τό παλιό μυθιστόρημα τού γάλλου σο- 
φοΰ Denis Dideiot, πού φέρνει τόν ίδιο ακριβώς τίτλο.

ΛΕΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

0 > τ ι Q e a e t e

Σ' ενα τετράπηχο άρθρο του στό «Χρόνο» τής περασμέ
νης Δευτέρας ό ύπερποιητής κ Φωκίων Πατσάς παραθέσει 
τήν «περί αύτοΰ έκφρασθεΐσαν αυθεντικήν γνώμην τοΰ νΰν 
σοφοΰ ΐαουργοΰ τής Ε θνικής Οικονομίας» πού τοΰ είπε : 
« Μόνε αντάξιε τοΰ άναφαιρέ cou τίτλου τοΰ έθνικοΰ ποιητοΰ». 
Τί άλλο θέλει ; ’Αβάντε τώρα γιά τό Νομτίλ !

— Ή  συνέχεια καί τό τέλος τής κριτικής μελέτη; τοΰ 
ΙΙαλαμά θά δημοσιευτεί στό ερχόμενο φύλλο.

— Τήν αντιπροσωπεία τοΰ «Νουμά» στή Μιτυλήνη είχε 
τήν καλοσύνη νάν τή δεχτεί ό ποιητής "Αγγελος Σημηριώ- 
της (γραφεία εφημερίδας «Λέσβος»).

— <;Ό  αδερφός μου ό Γιάννης» μάς έστειλε άρθρο μέ 
τόν τίτλο «Τρανοΰ τό ανάγνωσμα», πού θάφίσωμε γιά τό 
ερχόμενο φύλλο.

Γραμμή Πειραιώς—Κυκλάδων

Γραμ  ιή Πειραιώς — Άλεξα* δρείας

Τό μέ διπλούς έλικας καί μηχανάς άφΟ άσου ταχύτητας 
πολυτελεία; κ >ί cP έσεως θαλαμηγόν άτμόπλοιον .ΕΣΠΕ
ΡΙΑ* ά αχωρεΐ έκ Πειραιώς (Πσραλία Τρούμπας).

Έκάστην ΠΕΜΠΤΗΝ, ώραν 1 0 -3 0  μ. μ. διά Σύρον 
Τήνον, "Ανδρον κα ί Κόρ&ιον.

Έκαστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ, ώραν 3 μ μ .  δ ι’ ’Αλεξάνδρειαν

Διά περαιτέρω πλη ιοφσρίας άπευθυντέον :

Εν Ά&ήναις. Γραφεία Γεν. Δ ΐ'υθύνσεως, οδός Άπελλοΰ 
άριθ. 1 καί εις τά Πρα πορεία ταξειδίων κ. κ. Θωμά 
Κούκ καί Υίοΰ, ’Αδελφών Γκιόλμαν καί Σ. Σω ιάδου, 
(Πλατεία Συντάγματος) καί Ίωάν. Ρέντα (παρά ιόν ή- 
λέκτρικόν σταθμόν Όμο οίας).

Έν Π ειρα ιε ϊ. Γεν Πρακτορεϊον, οδός Φίλωνος, 44, (όπι
σθεν 'Αγίας Τριάδος).

’ Εν ’ Α λ εξά νδ ρ ε ιά  Μ II. Σαλβάγ,.ν ό ός ’Λντωνιάδου, 1 

(Έκ τοΰ Πρακτορείου)

ΕΘΝΙΚΗ Α Τ Μ Ο Π Λ Ο Ι Α  ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΙ
Γενικό; Α&ευθοντής Λ ΕΩ Ν IΔ Α Σ  Ε Μ Π ΕI ΡI Κ Ο Σ

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

Το τκχύπλουν θαλαμηγόν 'Ελλάνικον υ«ερωκεά.νε&ον*

“ ΠΑΤΡΙΣ”
ά'αχωρήσει έκ Πειραιώς μέσφ Καλαμών—Πατρών κ α τ ’ εύέέε ϊαν  διά Ν. "Υόρχην τ η ν  13 Ά π ρ ιλ ίο ι ;*

’Επίσης τό μέγα ελληνικόν ύπερωκεάνειον

ΙΩΑΝΝΙΝΑ..
α ν α ν ω ρ ίιά ε ι έκ Π ειρ α ιώ ς ( ιιέό ω  Κ α λ α μ ώ ν-Π α τρ ώ ν) κ α τ ’ εύΟ εΐαν δ ιά  Ν έα ν Ύ ό ρ κ ιιν  τ η ν  20 Ά π ρ ιλ ίο ι-  

Έ π ίά ιις  τό μ έγα  Ε λ λ η ν ικ ό ν  ύπ ερ ω κ εά νε ιο ν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
άνα ^ ω ρ ίιά ε ι έκ Π ειρ α ιώ ς μ ίό ω  Κ α λ α μ ώ ν —Π ατρών κ α τ ’ εύΟ εϊαν δ ιά  Ν .Ύ ό ρ κ ιιν  τ η ν  27 ’ Α π ρ ίλ ιο ν *

Λ ι ’ έπ ιΟ άτα ς, ε ίύ ιτ ή ρ ια  κ α ι π ερ α ιτέρ ω  π λ ιιρ ο ψ ο ρ ία ς  άπειτΟ νντέον :

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ : Πρακτορεϊον ΈΟν. Άτμοπλοιας όοδς Άπελλου 1. ΆριΟ. τηλ. 320.
ΕΝ Ι1ΕΙΡΑ1ΕΙ : Γενικόν Πρακτορεϊον ΈΟν. Άτμοπλοιας τής 'Ελλάδος, όόός Φίλωνος άρ. 44 (όπισθεν 'Αγία; 

Τριάόσς). Ά ρ . τηλ. 127.

Οί Οέλοντες νά ασφαλίσω®', θέσει; ανάγκη νά δηλώσω®: εγκαίρως εις τά Κεντρικά Πρακτορεία τής Έταιοίας καί εί; 
τούς κατά τόπους άνεγνωρισμένου; αντιπροσώπους.

Ύποστηοίζοντες τά Ε λληνικά ατμόπλοια, υποστηρίζετε τήν Σ η μ α ία ν  ά α ς , μεγαλυνετε τήν Π ατρ ίδα  ό α ς .


