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μαί του σνγχαζυ.$ατιγ.ώταιαι.—ΆληίΗ|ς ά.ιοί)ή<η των χρησίμων καί 
ονομαστών βι-βλίων, παλαιών καί véijiv.—Ό άσιρα^έσεερος προμηθευ
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Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Π . Α Ρ Α Π Λ Κ Η Σ 
Ιατρός— Καλλιθέα 

ΠΟΙΜΝΙΟΝ ΕΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΙ 

Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ν 

Κύριοι, 
Πλάναι ο ί κ τ ρ α ί καί σ φ ά λ μ α τ α τ ε ρ α τ ώ δ η , ως γ ν ω 

σ τ ό ν , ώδτίγησαν τ η ν χώραν εις τ η ν π α ρ ο ϋ σ α ν έκπτω-
σιν . Ή πτώσις αληθώς ήλθε μ ε τ ά τ ό σ ο υ π ά τ α γ ο υ ώστε 
ν ά σ υ γ χ υ σ θ ώ σ ι τ ά π ά ν τ α , θ ά ρ ρ ο ς δμως,Κύριοι , και σ ύ 
σ τ η μ α ε ρ γ α σ ί α ς , κ α τ ά π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν λ ό γ ο ν , κ α θ ό τ ι η 
ε υ θ ύ ν η β α ρ ύ ν ε ι δ λ ο υ ς , ά ρ χ ο ν τ α ς καί α ρ χ ό μ ε ν ο υ ς . 
Κάτω δ τ ι γ ρ ε ώ δ η ς α τ ο μ ι κ ό ς κ ο μ μ α τ ι κ ό ς ε γ ω ι σ μ ό ς , 
κάτω τ ά μ ίση , κάτω ή ε γ κ λ η μ α τ ι κ ή ά γ ν ο ι α τών δρων 
καί συνθηκών ύφ' α ς Βιαβιοι ή χώρα χαί δ λ α ό ς και 
ε μ π ρ ό ς π ρ ο ς τ η ν ένωσαν, π ρ ο ς τ η ν έ ρ γ α σ ί α ν καί δι* 
α υ τ ή ς π ρ ο ς τ η ν ά ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ ι ν τών δ υ ν ά μ ε ω ν τ η ς 
χωράς. 

(Έκ τής Διευθύνσεως) 
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ΤΑ ΔΥΟ ΔΟΓΜΑΤΑ 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Υ Λ Ι Σ Μ Ο Σ 

ΙΙαρήλΟσν δύο χιλιάδες έ'τιι άτ;ό την έποχήν έκεΚνιιν του 
σκότους και της μέθη- του αίματος, άπο την έποχήν της έσχά 
της διαφθοράς κατά την οποίαν οι λαοί περιδεείς απεφάσισαν 
όπως αντιτάξουν μίαν ύ-ερβολικήν άμυναν διά του έν το) προ 
σώπο) τού ίΝαζωραίου ' \πάτου συναισθήματος « Αγα-ατε 
(Αλλήλους»/ 

Ή. νανάγκη ήτο τοιαύτη ώστε τά έθνιι και οί λαοί τό εν 
μετά τό άλλο νά χωρήσουν ενθουσιωδώς προς τό νέον δόγμα 
σχεδόν άσυζητητεί- δυστυχώς όμως #ί κυρίως Σταυροφόροι 
τού δόγματος. μεΟυσΟέντες, ήγνόησαν παντελώς τά τρωτά και 
τά κενά τούτου, Άφιλοσόφητοι παντελώς οί διαγγελεϊς και 
ένισχυταί του έστρεψαν τά νώτα πρός τάς παραλλήλους λεω
φόρου- της εξελίξεως τής ζωής του πλανήτου μας. πρός τους 
αγώνας τών φυσιοδιφών πρός τους αποστόλους τοϋ θά -
λητος και του "Επικούρου και με σκώμμ]ατα ανθρώπων αμα
θών έ'βλε-ον την έπικράτησιν τών ύλιστών· 

Ουδεμία εξαιρετική ιδιοσυγκρασία ηθέλησε νά έργασ&ϊΊ 
-τοός συνάνίησιν τών δύο αυτών δογμάτων τών τελευταίων 
αιώνων· τού «Χριστιανισμού» καΐ τού «Υλισμού»· "Οτι πα-
ρεσκεύαζεν τό ώραΐον τού «Χριστιανισμού» δόγμα έΟραύετο 
επί τών σκοπέλων τού «Υλισμού»· Τώ 1402 ό Χριστιανισμός 
της Μικράς Ασίας φίίύγων τό φάσγανον τού Ταμουρ κατέ-
φυγεν εις την τρωτβύουσαν της Ιωνίας, τίιν ό~οίαν έπροσ-
τάτευον οί Ευγενείς και δυνατοί ΧριοτιανοΙί με έδοαίαν ;ιην 
πεποίθησιν ότι εκεί θά εύρισκε, προστασίαν· Επλανηθη δμΐ»4 
πλάνην οίκτράν διότι ως £Ϊνε ιστορικώς έξηκριδωμένον υ ί ευ
γενείς Ίππόται και Χριστιανοί τίίς Δύσεως πιεζόμενοι παρά 
τών ορδών τού Ταμερλάνου εγκατέλειψαν τά φρούρια των και 
έτ:έβησαν τών ττλοίων τω^. έκείθΐν δε άπηγόρευσαν _ ε'υς τά 
«λήθη τών Χριστιανών νά διασωθώσιν έπ' αύτών·^ έπΐ-
τρέψαντες ούτω εις τον Ταμερλάνον νά κτίση τό τεράστιον 
εκείνο Ιστορικόν κτίριον άπό κρανία τών δυστινών Χριστια
νών- Ή πλάνη διά μέσου τών αιώνων έξηκολούθει^ μεσουοα-
ν ο ύ ν ^ πάλτοτε τού «Αγαπάτε Αλλήλους» της εκκλησίας, 01 
έκμεταλλευθέντεςτό δόγμα τούτο δυνατοί καΐ δι' αυτού κρα-
ταιωΟέντες· παρά τάς μεγαλόστομους πρός τούς λαούς ύποσ-



2 

χέσεις τα>·\|. επέτρεψαν _|ν έτει σωτηρία) 1922 εις τον νεώτερυν 
ι αμερλάνον, τον Μουσταφά ΚεμάΛ» νά κατακρεούργηση και 

πάΛΐν τον Λριστιανισμόν τή- Ιωνίας πρός δοςαν των ισχυ
ρών Χριστανο)ν της Δύσεως. 

*ϋΐ ώραϊον και χρυσοϋν της «Τελεδδέμ - -^ούμ» όνείρον1 

Πόσα καί -πόσα τερατουργήματα 6έν δια-ράττονται έν ονό
ματι σοι}.. Ναζωραίε! Εν όνόματί σου τά εϋνη επιπίπτουν κατ' 
αλλήλων και ο τελευταίος παγκόσμιος συνταρακτικός πόλεμος 
τών κεφάλαιοκρατών έν ονόματί σου καί αυτός διεξήχθη-

Οί Έλληνες οί όποιοι πρώτοι έκ τών πρώτων έσπευ 
σαν πλησίον σου δέχονται τά τελευταία κτυπήματα 
ιης χρεωκοπίας του ωραίου σου δόγματος- Ιίερί την 
Γ.ο/.ιν του Σωκράτους, όστις τόσον φίλοοφικά προείπε την 
ελευσίν σου> μυριάδες λαών άιίενίζοικτι προς την ο^ραίαν σου 
Ορησκείαν· Ή πάλη -προς τόν ύλισμόν εξακολουθεί και άλλαι 
μυριάδες μυριάδων ζηλωταί σου και αύτοί̂  υίοί του '1-υο>/ά, 
άρχονται νά ζητι'ισουν τόν λόγον παρά της Δύσεως δια τό 
κατάντημα αυτό τής Χριστιανωουνης- οί δ έ σοφοί τών Τευτο-
νικών λαών, οί'τινες και αυτήν την ύ-αρξίν σου διημφισόήτιι-
σαν· έτοιμάζοντίαι μετά τών ερυθρών του βορρά νά συζητή 
σουν όσονρύπω τό δόγμα σου προ£. τό τοΰ υλισμού και μας 
υπόσχονται ότι Οά άναστειλώσουν αυτό. επί υγιέστερων βά
σεων· *·#ν -1 

Ημείς οί "Ελληνες- κλαίοντες επί τών ερειπίων της ωραί
ας σου παραγγελίας και τρικυμιζόμενοι έπί τών σκοπέλων 
τη- ύλης άναμένομεν ά γ ω Λ Ί ω δ ώ ς τήν έ-ικράτησιν υγιέστερων 
αρχών· -Ί·ί*ί#! 

* Λ . Ε . Τ Ζ Ι Α Θ - Ζ 

Τ Ο ΛΕΞΙΚΟΝ Λ Ι Β Α Δ Α 

Ή (ίΆνΟίίωπότης» κι! άπό οημασ!0(2Χ^κήν έ ν η μ ε ^ 
τητα και μέ τήν Υνώμην Svi όφείλε-ί να μή παραλίπη 
τ'·, τό όποιον συντελεί εις τόν έπιβτημ'.νικόν και ΥΙ'*1<· 
ματείακόν αλλ* και τόν έθνικόν σκοπόν της ) άφίερωνε: 
τάς ολίγας αύτοΛ; λέ£ε·.ς εί|? τό μέγα έπιστημονικόν £β. 
γον_ τό όποιον έπτ^-είτα* έν Ελλάδι. Tè Λεζικόν Λ ι -
6αδδ. 

Παοεκάλεαε τόν φίλον ΚαΟ^γητήν κ. Νικάλαον Λ ί 
6αοάν να της παράσχη τμήμα τη- ίδφλβνομ Εισαγωγή-; 
τοΟ Λε£ι)κο{; τοο. Ό συγγραφεύς αν καί άντεΐπεν ότι 
δεν είνε δυνατέν να νοηθη τό σύνολον ορό εν τμήμα, 
τό οποίον δίν δύναται v i είνε καί άνεζάίοτητον^ παρε. 
χώρησεν tic τήν i¿AyOp*t/!r\yiVt» τό π εραιτέοω δημο-
σίευόμενον, £κ χου οποίου φαί·νεται ή μεγάλη εργασία 
τοΟ κ. Λιΐ6*δά) ο«τι£ μ|ε. νέον πνεύμα έ£ετά£ει! τα Λ α . 
τινικά γράμματα και την Λατινικήν γνώσιν. 
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Κ Α Θ Η Γ , Δρος Ν . Λ Ι Β Α Δ Α 

0 ΛΑΤ1ΝΙΣΜ0Σ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
Έ / δλω τώ γνωστώ τώ άνθρωπο) κόσμω υπέρ πάσανί αλλ ην γλώσ-

σαν μεγίστην έ'κτασίν κατέλαβε ήοί κατέχει ή Λατινική, Τό πρώτον 
είνε ώμολογήμενον, τα δεύτερον άποδείρ'.ννται, υπό τ ή ; επιμελούς έξε-
τάσεως πασών τών νέων γλωσσών και femefaüW ών οί τύποι κα ι οί νό
μοι ένέδυααν λογοτεχνικά κ α ι καθόλου επιστημονικά καί τεχνικά δια
νοήματα καί τών λαών ; ών ή γλωσσική μορφή δεν άριίθμεΐται έν ταύ-
ταΐς. 

Προς αποφυγήν άντι-ροήσεως περί τών μάλιστα εκτεταμένων έν 
τώ κόσμω ημών γλωσσών, περί μεν τής !)Αγγλΐκής, τ ή ; Γαλλικής καί 
τής Γερμανική; σημειωτέον δτι είνε μέν α λ η θ έ ς ό'τΐ μεγάλως έξέτ^ιναν 
ταύτας ή πολιτική καί ή επιστημονική δΐΜαμις| ή εμπορία καί Α ναυ
τιλία, άλλ' είνε ομοίως και «ναντίροητον δ ά. τάς είρημένας γλ.σσα^, 
δτι ελαβον ζωήν άπ·ό τών έν αντίαΐς ù\jaf;-oiw]TO>v λατ^κών στο*χείω·', 
ών ή σωτη,αία' καί η διύδοσις ύποδηλοΰσι καί τήν έ'μ|μεσσ/ τής Λ Γ 
δκίσωσ.ν. Περί δέ τής Σινικής γλώσσης λεκτέον τό εντός τ ω ν έπι. 
στ»ΐμονικών δογμάτων τόδε· 

Είνε μέ/ άλγ;θές δτι. την* ΰπό το καθολιχόν τοΡυα σ·Όμα) γ|λώσσαν 
π)^ίστα ιέκΛτομμύρια ανθρώπων1 λαλονσιν, ΐΰλά καί ουδαμώς π,-πλανη-
/Evm είνε τό &τι κακώς πιστεύεται οχΐ ή γλώσσα α{'τΐ]| είνε μία· ή Σ<-
νική γλ. ώς κακώς ονομάζεται οίίτω, είνε 14 γλώσσαι (ή Μανδαρί 
νων καθαρεύουσα, ή Araoy , ή Canton , ή F o o c h o w , ή H a i n a n , ή 
Hakka , ή K i e n n i n g , ή Kienyang , ή Ningpo , ή S a n g h a i , ή S w a -
tow, ή Taichow, ή T ingchow, ή W e n c h o w ) καί 6 διάλεκτοι (uí 3 
W e n Ii, ή Nank ing , ή Peking χαί ή W u k i n g f u ) με ,άλω; διάφοροι 
ά/.λήλων καί τών μηιέρων γ-'.ωσσών, δ άποδείκνυται κ»ί υπό τβϋ ό'α 
δεν γράφονται πάσαι δια σινικών χα^α<τήρων ή διά τινο; τών δύο 
συστημϊτων.τής Γρω.ηιική; γραφή; , του Chu Yin ή του W a n g Chao , άλλα 10 μέν, ή Λ m >y, 'ή Ha inan , ή Kienning, ή Ki^nyang , ή Nin-
g r o , ή S w ? t o w , ή Taicbow, ή T i n g c h o w , ή W e r c h o w καί ή 
Wukiiigfu γυιίφονιαι δ.ιΐ μόνυν λατινικών χ ιρακτήοων, έ'τεραι δέ 4, 
ή δ. Pek ing , ή γλ. Canton, ή γλ. F o o c h o w , ή γλ. H a k k a , γράφον
ται δια σιν. καί Sed λα: , χ /ρ ικτ. Γα είοημέν » καταδεικνίονσιν δτι εν 
τη γοοφΓ] τή ; "ΐν γλ επιχριτεϊ ή λ«ιτ. μορφή, τής τοπικής ύποχωρη-
σαση; ενώπιον τή; όχονμένης ε ιί τοΰ Πολιτισμού λατινίδος. ' 

Έ κ τών ; κατά τόν γεωγράφοι B ; lb i περίπου 900 γλωσσών έν 
•τώ ήμετέριο πλανήτη, έκτος τών 6000 διάιλεκτων^ 300 περίπου yXtocV-
aat οίδαμώς λαμβάχιονται ύπ' όψιν 9πό τοΰ γλωσσολόγου έρει\ΐ]το3, 
δτά πολλούς λόγου; ανει> επιστημονικής α ξ ί α ς ούσα', έκ δέ τώνι λοιπών 

ά ) α'ι εφεξής (1) οκτώ; ή Γαλλική, ή| Α'αταλωνικ^ ή Ίσπαληκή, 
ή Ι ταλ ική ή Πεδεμονχίακή. ! 2) ή Πορτοη'αλική, ή ΠοοβιγκίοΓ/ή 

( ι ) Τούτων τίνες ονομάζονται έν τωδ ε ουχί κοιτώ γλωσοΐκήν ό^οφυλίαν! 
αλλά κατά λόγον λατινίσιιοΰ. 

(â) Αΰτη δεν είνε διάλεκτος της Ιταλικής, έκτός( της Νέας Πεδεμον. 
τΐ^κης : 'τής Vaudois nopl ής έν § «ΚατΙά! τήν Ίταλι^ήν καί τήν Γαλλικήν 
γλώσσαν». 
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( i . a n g u e d ' o c , μετά ϊής διαλέκτου αυτής La S a l e St P i s r r e ) 
ή Ρουμανική είνε άμεσα κληροδοτήματα τ ήζ ΛατΊνΜϊηΐ γλώσσΐ]ς .τφ 
νέω κόσμφ· 

β' ) 'Botali, τίνες των άλλων νεωτέ-ρων γλωσσών^ κατ' έ-ΐστημιο-
νιχήν άλήθειαν είνε άμέοως απότοκοι της ΛΓ. 

γ ' ) 31 γλώσσας εχσυσαι ίστορικήν αρχήν και έξέλιξίν δ'άφορην 
της τής ΛΓ^ άποδεικνύουσιν δτι ή Λ Γ μεγάλως έπεκούρησε τΓ, δη
μιουργία «ai τη επιβολή τούτον 

δ ' ) 52 γλ. καί διάλ. έδημιοιν>γύ|ϊ)ησαν η έπερρώσθησαν ΰπο τής 
ΛΓ διΰ τών θυγατέρων γλωσσών. 

ε ' .) 'Χπερεκατ'ον δια/., τών Νεολατινικών* γλ. λαμδάνουσι τα έαν. 
των στοιχεία κιαί a r ò των μητέρων γλ. και άπύ τής χοάνης πασών 
μητρός τής ΛΓ^ αμέσως· 

Ç ' I 388 γλ. και διάλ. έν χφ κόσμφ ημών έκ τών1 γραφομένων 
542 ακριβώς, γράφονται δια λατινικών χαρακτήρων, κατ' έπΐ6υλήν? 

ύπο τής Λ Γ τών ιδιαζόντων ταύτη εξωτερικών τοιούτων. 
Τοιαύτη είνε ή έν τω κόσμφ τούτφ δύναμις και έ~ι6ολί| και δη-

μιουογικότης της ΛΓ. 
Ά π ο άλλης έπόψεω; εξετοζα·ι

,,·'.> ης τ % ροπής, ην εσχεν ή Λ Γ 
προς τάς ν έας γλ., ΟΛοδεικ-νΰεται το δτι ή σακρηνβια και ή έκτασης 
τούτων οφείλεται μόνη εκείνη πα:ασχούση παλλάς χιλιάδας λέξεων 
ταύτ'ϋις ά|μέσως ή έμμεσους. 

'Ε / ταϊς νέ«<; γλ . έσώθησαν λατ-νικαί λέξεις y.at pr(ofciç, άμφότε-
Λ>αι αναλλοίωτοι, έκτος τών αλλοιωθείσών λατ. λέξ. κατά τους νόμου; 
ΐκάτΛης γλ. 

Λατ. λέξεις επέζησαν τη άτωλεία της Λ Γ τοίτα μεν πολλά λατ. 
μόρ/ί, τοΰτο δ" επιστημονικοί •,.«(, τεχνΜκοί δροΐΙ από τής κατά; τον Μέ
σον αΐώνα5 κυρίως, λατ· παιδείας καί δ'ανοήσειος και) ε'νε^α τών κληί 
.^νομικών λόγων τή,ς δημιουργίας καί της αναπτύξεως τών νέων γλ. 

Λατ. ρήσεις έπεκράτησαν καί έσωθησαν έν ταΐς Ν Γ 
α' εμπρόθετοι, 
β ' ; ) παροιμίαι, 
γ ' ) φιλοσοφικά αξιώματα καί ρύ,μ&τα, 
δ ' ) γενικοί έ.τστημ. óV>oi καί άπο τών ονομάτων κύκλων καί 

κλάδω* της μαΦηΛως. 
ε' ) arò τής πανεπιστημιακής γλ. 
Ç ' ) άπο της νομικής γλ., 
ζ' ί arò της εκκλησιαστικής γλ . 
η ' 1 άπο τής Ιστορίας, δεξαμενής καί παριχδιδούσης αναλλοίωτους 

πολλούς όροι; 
fi' I ο-·-· τ"ι" ίατοικής καθόλου καί τής avace.axìfc ιδία γλ 
ι' J α.ΊΧ' τής φαρμακει τικής γλ;. 
la ' ) άπο τής φυσιογραφίας, 
ιβ' 1 à-ò τής -θεατρικής γλ. καί Ίδια τής τών κωμωδιών, 
ί γ ' ) από τής ά/αγνωσεως λατ. πεζογράφων καί ποιητών, 
ιδ' ) ρήσεις άναφε-ρόμεναί ε'ις την1 ποϊησίν 
ιε' άπο τοΰ νομισματικού συστήματο; 1 

tÇ ' ) τίτλοι έν τη πολιτεία και τή κοινωνία, 
ιζ ' ) άπο τής Νέας ΛΓ, ή ί έπεκράτησαν1 ένι ταΤς Ν Γ τύποι· άή-

θεις τη ΛΓ ή άπαξ | ν ταύτη είρημένόι. Τοΰτο άποδείκνυται και υπό 
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τής δίφορουμέιιις γραφής λέξεων τίνων καί ύ*το τής έπϋκρατήσεως 
τύπων κατά την νεολατ, όρθογρα,φίαν 

ιη ' άπο τών λατ. έργων νεολατζνων καί άγγλων ( συγγραψάντων 
λατινίοτί. 

iti' ') άπο τής καινής συνη-θείας τών νεολατ,νων^ π α ρ ' οίς al σω 
ζόμεναι λατ. ρήσε,ις είχον καταστή παροιμίαι ή ΰπ 1 αύτώ»» ή κατά 
παραδοσίν àxò τών χατέ^ων^ 

κ' ) άπό τοΰ μεσαιωνίΐκού δημο<ίφυ βίον^ δσχις έγένετο αιρετηοία 
τΓς λατ. διπλωματικής γλ. 

κα' ) άπο τ ή ς γλ. τώ\* (ί/.χημιστών. 

ΓΛΩΣΣΛΙ ΜΕΤΑ ΛΑΤΙΝΙΖΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Αλβανική 
Ή έκτασις τής Λ Γ έν x\j Ά λ 6 . γλ. καθορίζεται έν μόνη τή καί 

θολικη Άλ6. γλ.. ήτις uó>.ic -pò δύο δεκαετηρίιόυηΐ ήίξατο έμφανι. 
ζομένη έν γλωσσικοί; μνημ^ρις, 'Εν ταΐς διαλ. τής Ά λ 6 . γλ. ìS^'a 
δε τίί ΓκεγκικΓ; κ«ί τή Τοσκ; κή, ελάχιστα λατ. στοιχεία νπάιχοΐ'σι. 
μάλ'στα δ' έκείνα,όίτινα. κληροδοΤηθέντα άπο παλαιότατων χρόνων. δέ>-
ήλλοιωθησαν ύπο τών είσρειιισασώΐ' είς την Ά λ 6 . γλ., γλ.οχτσών. 

Β 1 e k a 
Ή έν Lolanga τ >ΰ Βελγικού Κπγγο γ" ώσσα Eleku περιέχει 

λατ. στοιχεία κ\'ρίω; μεν κατά τα θέματα τών λέξ. καί τα μόρια, ε
λάχιστα δέ κατά λατ. λέξ. αναλλοίωτους ή| μικρόν) ήλλοκομένας κατά 
την καχόληξιν. Τής γλ. ταύτης ο'ι *αΤ' έπίφασίν λατ. φθόγγοι διακ.οι 
τέοΐ τών τοΰ τοπΐκο-3 Ιδιώματος. 

Σλαβικααι γλώσσαι 
Αί γλ. αύται περιέχουσί TI.'U λατ, στ'ίχεϊα κατ' έπ*χ)ρασι>> καθό 

λου μέν τ ή / Έπιστν|μ.ης, IHlù δέ τήςΐ Γειμί. καί τής Γαλλ., γλ. ώς 
καί ή Πολ,ωνική γλ. 

Πλείονα τών ocW ôv σλα6.. γλ. λατ. στοιχεία πϊρ'έχιι ή ΡαΜίχή) 
ή Σερβική, ή Βουλγαρική γλ., έλάχΛττα δί' ή Ιν λ"<αζάν> τής Ρωσίας 
γΐ. Cheremis», ή έν Κόλα τής Β. 'Ρωσ. γλ. Lapp , αί έν τή Κε.το. 
' Ρ ω σ . διάλεχτοι Ersa καί Moksha , ή έν τώ Κεντρ. Καυχάσφ γλ. 
Ο sete , ή Not . 'Ρωσ. , Γαλικία κι ί Βο^κοβίνη, 'Ρουθηνική ή ('ύ-<ρα-
νική γλ , ή Σλ'ίβο ι<ή, ή Σλοβικική, ή Σλ< βί>ική (ή; διάλ. ή Τσε /ο-
σλοβένικη καί ή Ούγγρ σλοβε* ική), αί Γουρκοιρωσικαι ιού O i e m -
b e r g (ή Bashkir) , τής κοιλάδος τοΰ Βόλγα (ή Chuvash) , τοΰ Καζάν 
(όμών.), τοΰ Σινικοΰ Τουρκεστάν (ή Kirchi i μετά τών 1 διαλ. σ ' τ ή ), 
τής ΒΑ Σιβηρίας (ή Yakut ) , τής V y a l k a (ή Votiak), τής V o l o g d a 
(ή Ζ tye.,) . 

Τα λατ. στοιχ. τών γλ. τούτω/ εΤνε ολίγα) το)· άρτ9μον λατ. -θέματα 
καί, τ νια μό-oiaj έκτος ελαχίστων! λατ. λέξ., αηίΐνες κατέστησαν δροι 
δ,ιεθ'/είς. , ,'-Γ; 

5 
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Αγγλοσαξωνικαι γλώσσαι 
Των γλ. τούτων αί μεν κύριαι χεριέχουσι λατ. σΐϊίχεΐα πολλά έν 

τη κοινή λαλιάς επιστημονικούς δ' όρους πλείστους^ αί δ' ηττο"/ος έκ. 
τάσεως όλίγώτερα, κ|ατά λόγον τής εις τόν. χολιτισμόν αναπτύξεως τ ώ ν 

λαλοΐ'ντων ταύτας λαών; Έ / τπ εκδηλώσει και αποδείξει ταύτη, τοΰ χο-
λιτισμοϋ ή Α Γ ού μόνον εΐνε χαράλληλος τή Έλλ.^ άλλά και έν πολ
λοίς υπερβάλλει ταύτηνί 

ΑΙ γλ. αύται εΐνε ή Αγγλική, ή Γερμανική, ή Δανικής ή Ισλαν
δική, ή 'ΑετχΚκή, ή Νορβεγική, (μετά της Λ«ππονο?6εγΐκής). ή 
Όλλοη<ίκ>γερμανική (μετά της Αφρικανικές διαλ. αυτής), ή Σανη. 
δική (μετά τη|ς Λαπποσουηδικής) μετά τών πολλών διαλ. 'αύτών και 
τών κατ' αιώνας δ ιαμορφώσε ι τών γλωσσικών αυτών εμφανίσεων. 

'Ή Γερμ. γλ., μαλλί/ τών άλλων Ν Γ , έσωσε χονς λατ. χημικούς 
όραι·ς, οΌς αί αλλαι ήλλοίίο(σαν. Κατά λόγον της τούτω/ ΓλλοιώσεωΙ; 
μ^η/,.'.σ/εντέαι ή γαλ,. ή ίτ"λ., ή αγγλ., ή ίσπ.,ι 'ΚπομένΙος· αϊ πρώται 
λατινογενείς μεγάλως άπέστησαν τ ϊ £ μητρός γλώσσης, έν τί> ρωσ. 
γλ . έσώθησαν πολλοί λατ. χημικοί όροι τοϋτί μέν| κατά τον έν τη 
γαλλ. γλ. ήλλοιωμένσν τύπβν τοΰτο δε κατά τους; περί καταλήξεων 
νόμους τ η ; ρωσ, γλ. ; 

•Ό λατίνίσμός εκάστης τών κυρία»» νεολαΐ. γλ. εΤνε ύχοκείμενον 
ίδιας έρεύνής. (1) 

Ιαπωνική 

Έ ν τη γλ. ταύτη σώζονται και καθ' έκάστην λαμβάνονται λατ. τύ
ποι προς εκφρασιν επιστημονικών καί τεχνικών ?ρα>ν, εΐσρευσάηων 
ΐ,ίς την Ία* , γλ. κυρίως μεν1 δια της Γερμ., καί της Ά γ γ λ . γ λ . , μι. 
κρον δέ δια της Γαλλ. Έ ν τη έπιστημ1· Ίαπ. γλ. σώζονται. κ«ί τίνες 
λατ. ρήσεις, κάταστ<3σαΐιί παροιμίιαι διεθνείς. 

Τ ο υ ρ κ ι κ ή 

•Όμοίως κρίνονται και τά έν τη γλ. ταύτη λατ, στοιχεία. 

'Ε λ λ η ν ι κ ή 

Ό παοηκμακώς ελληνισμός δεν είνε ανάξιος προσοχής καί ένεκα 
(έπίστημο^ιΙκών &όγων καί, δι' ήι«ί>ς; τους "Ελληνας, ένεκα εθνικών. 
Ούτος εΐ ν ε δ μέγας συνεκτικός) δεσμός τοΰ νΐέοΜ ελλ., κόσμου προς 
τον άοχαίον από πάσης επιστημονικής έχάψεως και παρεχε|ι τηνί είκό 
να της νεωτέρας έλλ. διανοήσεως, ής απότοκος ή νεωτάτη. ΔιΑ τόν 
λόγον τούτον δέν εΐνε μόηρ τω ερευνητή της Α Γ ενδιαφέρων, 

Ύπό την* δύναμιν τής ρωμ. κυριαρχίας δ δεσμός ούτος έ'χει καί 
χροιά-/ λατινΊκήν άναπόφευκτον. Ή ρωμ· πολιίτεία καί κυβερνησις 
επέβαλαν τη έλλ. γλ. λάΐ. λέξε-ΐς^ άλλά καί ή ρωμ. |ίστσρί<χ καί ό βίος 

( ι ) Eifc τηοασεχη' τεύχη τ ης « ΑνθΏωττότητοα, 9à δημοο-χύ^ωμεν τ μ . ^ 
ΐιχτα^τήί.οντωί πολύ ένδιιχφερούσης έργζσίας αύτης η τοΟ κν Λ!;6ο·δ5.. έκ 
της δποίας <5ποδεικνύε.ται £ τ ί aJ Αγγλοσαξονικοί γλωσσαι Γεομανίκη καί 
Ά ν τ λ ί κ ή δέν είναι; ολιγύτερον λιτϊνικοιί ani tfà? νεολατιν ! (κάς. Σ . τ . Δ . 
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καί είτα ό ριομ. χαρακτήρ τον Βυζαντίου καί τής έκείσε άοχής. Ό 
Πλούταρχος κατ' εξοχήν καί οί πλείστοι τών μετά Ιίολύβιον γραψάν-
τω/ ιέλληνίστί και τών τοΰ Βυζαντίου συγγραφέων είσήγαγον εις την 
Έλλ. γλ. πλείστας λατ. λέξ. Έπε ιτα ή μεγάλη κοίνωηα πρός τήν 
'Ίταλίαν (καί δη κατά τόν Ιοον αίώ™ καθ' δν μεγίστην είχε ζωήν 
ή πρό δύο τότε αιώνων αναπτυχθείσα μ,εγάλως ίταλ. γλώσσα) και ή 
επί αιώνας ναυτική Ίταλ, κυριαρχία έν τί) Μεσογείω, ή ίταλ. ισχύς 
έν έλλ. νήσοίς καί παραλίοις καί ή δημιουργέ και ακμή ίταλ. πα_ 
ρο κΐών έν ιέλλ, χώραις έ'δοσαν τή έλλ. γλ. μεγα^3 άριιθμόν λατ. λέξ. 
διά της Ίταλ. γλ. Πάσαι αύται, αί έν τί| έλλ. γλ.| λατ. λέξεις κατανε. 
μο/ταΐ εις τάς έξί^ς τάξεις; α ' ) ή έμεινοτ/ .αμετάβλητος &') ή μετε 
βλή&ησαν κατά μόνην την κατάλ.,. γ ' . ) ή ήλλοιώθησαν κΐατά την ?λ. 
τΐν;στί κροφοράν δ ' . Ι τι έ'σ(οσαν τήν λατ. ποσότητα σ'.'/.λαβών, ε ' . ν η 
έσωσαν τί'ν λατ. ποοσίοδίαν, I ή σι^νεμορφώθησαν προς τούς περί 
τβνισμοΟ νόμους τής έλλ. γραμμ. ζ'·) ή ένεφάνίσαν άπώλειαν φ<ο-
νηέ/των ή ιιή προφερο;χενων συμφώνων, η ' . ) ' ; ή μετέ6αλον εις τά αν
τίστοιχα έλ-λ. φωνήεντα τά μακρά φων. τής λατ. γλ, κατά τήν π α » α _ 
διδοιχενην λ«τ ινιστί εκφρασιν τών &ρ%. Ιλλ. Κάο. όνομάτίον καί προση
γορικών και αφηρημένων. ί 

ΜόλΌν· γΜ*κοί κα/όνες καί ενταύθα έκτί&ελ^α,ι, προς σι»μπλή. 
οιυσιν τ 5 ύ όλου, τό έ'ογον τούτο θ ' απαίτηση ιδίαν μακράν έργασίαν. 

ΓΛΩΣΣΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΕΝ ΑΙΣ Σ Ω Ζ Ο Ν Τ Α Ι 
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α Π Ο ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

σιόζουΉ Ja r . στοιχεία 
α') Ή Gagl iar i ta , ή Σαρδ διάλεκτος, σώζουσα πλείστα Ιτη), λατ. 

στ ιχεΐα καί «ναλλιίοιτα λατ. τοιαΓιτα, Ιδία δέ τα ούϊ . , ώατε μετά )ό-
γου θα ήτο δυνατόν νά ταχΟή ή Σαρδ. έν ταΐς vroXut. γλώσσαις. 

β') Έ Ν Έ λ λ Γ λ καί ίδιώμ'ΐτα ιαύτη: άπα τη; Ένετοκοατ 'ας έν 
Ελλάδι , ναυτικούς Spovc, τοπω\υμίας, λ^ξει: τής κοινής /αλιδς. 

γ ') Ή έν Onta r io γλ. Mohawk, ή<ις ελ'ΐχίσΐ'ΐς ό'ζας λατ. λέξ 
σώζει κ·'ί »ινα λατ. έ.τίθετα. 

δ') Ή έν τοΐ\ Νήοοι : Nicobai δ ι ; λ . τής γ!. Micobarese (ουχί δ' ή 
διάλ. Car), σωίουσα κ ρ ίω; t» λατ. ρήματα, μικρόν μεταβεβλημένα 
κατά τήν νατίληξιν. 

ε') Ή Ν ο υ β ι ι κ ή γλ. έν άμφοτέραις t u l ; διαλ. αύτης, τ | Fiadi-
dja κ ί ττ̂  Kunuz , έ/άχιστα, ίδ 'α δέ κατά τά; όηιιατ. ρίζας. 

2) Κ ο ι τ ά τ ή ν Ι ^ λ λ ι χ ή ν γ λ ώ η β τ ι ν 
σφζουσι λατ. στοιχεία 

α') Ή καιά τον Γαλλ. Ίσημερινόν έν Ά φ ι ική γλ. Benga , έν f) 
επικρατεί ή τοπική λαλιά, έκ ο; τεχνιτών ?εξεων wà δηλωτικών τί)ς 
έν .τολ τ ιαμώ άναπιύίβως, είσρευσασών από τής Γαλλ. γλ. διά ι ή ; 
γαλλ. κυριαρχία; καί τής εμπορίας. 

β') Ή εν ταί; Δ. Ί ν δ ί α ι ; γλ Dom : n !ca , ήτις σιόζει τήν γαλλ. 
προφοράν καί γ,,αρήν, έκιός έν έλιιχίστοι: σημι-ίι ι ; ( π - / , έν xfj γραφή 
τοΓ' ποικίλ'Τ' φθόγγου e), γαλλ. ρήσει? ά 'α λ< ιώτονς, πολλά ρήμι.τι 
καί μ ; ρ ι α τη : γ«· λ γ'·. καί 11 να λατ. ούσιαστι .ό κατά τ |ν Ί ο π , < αί 
ιήν Πορ 'ογ. γλώσσαν. 
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γ') Ή έν G a b u n R i v e r του Γαλλ. Ισημερινού γλ. F a n g , ÎCFQI 

ής Ισχύει το έν α ' σημειωθβν περί της γλ. B e n g a , σώζουσα και μι
κρόν αριθμόν λατ. επιθέτων κατά την Γαλλ. γλ., εν αντιθέσει προς 
την έφεραν γλώσσαν F a n g , ^ v Pabou in , ή τ κ , συνισταμένη έκ μονο
συλλάβων και δισιλλ. λέξεων, δεν ήδυνήθη να περιλάβη πολλός γολλ. 
λέξεις, εκιός των ύπαχδεισών εις τους νόμους εκείνης και καταστασών 
οΰτω δυσδιάκριτων. 

3) Κ α τ ά τ ή ν Ί τ α λ ι κ ή ν κ α ι τήν Γ α λ λ ι κ ή ν γ λ ώ α α α ν 

σωζουσι λατ. στοιχεία 
α ' ) Ή Νέα Πεδεμοντιακή γλ., ή Vaudo i s , εν η έι,ένετο αξία πολ

λή ; παρατηρήσεως διατήρησις λατ. τύπων, ήλλοιωμένων προς δ ή) ω-
σιν της προφοράς μόνον καί ανάμειξις των λατινογενών Ϊτολ. και 
γαλλ. στοίχε ων. "Εν τη γλ. ταύτη έσώθησαν από μεν της Ίταλ . Γλ. 
τα λατ. μόρια, άρθρα καί ρήματα, τονιζόμενα πάντα κατά την προφο-
ράν, ήτις πολλάς άσφσλα; ειδήσεις περί της προφοράς της ΛΓ δύνα
ται να παρα'σχη, άπό τής Γα/λ. Π . ελάχιστα μεν επιρρήματα, τα 
παραθετίκα και τα επίθετα κατά την γαλλ. προφοράν, ήλλοιωμένα 
κατά τον καταληκτικον τΰπον, ό'στι; εν Tij Vaudo i s άπό/λυται, uv μη 
προφέρηται βν τή Γαλλ. Γλ., ής των καταληκτικών τΰπων ιό θεματι-
κον σύμφωνον δηλοΰται εν τή Vaudois πρός έπίρρωσιν χής προφοράς. 

β') Ή εν Gr isons της Ελβετ ίας Τ ω μ α ν ι κ ή γλ. εν ταΐς τρισι 
διαλεκτοις αδτής (τη τ η ; "Ανω E r g a d i n e , τη της Κάιω, τη ιού 
Oberland) , ήτις είναι δυνατόν να όρισθή καί λατινογενής αμέσως, 
επειδή σώζει αναλλοίωτα πλείστα λατ. στ· ιχεΐα καί αμεταβλήτου; νό
μους της λατ. γραμματική:, δια μόνον δε τον λόγον o u σώζ.ι τύπους 
της Ί τ . καί της Γαλλ. Γλ. αναλλοίωτους, εκτός των λατ. σωζόντων την 
λατ. γραφήν, τάσσεται ένθάδε. Παρατηοητέον δτι ή γλώσσα αυτη Ιον) 
ήλλοίωσε τους λατ. τύπους κατ ' Ιδίους νόμους προς διάσωσιν της λατ. 
προφοράς ή άφομοίωσι ν ταύτης προς τους τυπικού: φθογγικούς νό
μους, 2ον) δια την αυτήν λέξιν έλαβε καί κατά τάς ρηθείσα; λατινο
γενείς γλώσσας τύπους καί τον λατ. τύπον άναλλοίωτον, 3»ν) έδέξατο 
καί ήλλοιωμένα τα επίθετα τών νεολατ. τούτων γλ. καί αναλλοίωτα τα 
αντίστοιχα λατινικά, 4ον) εδημιούργησε σνζνγίας συμφώνων δια την 
διάσωσιν^τής λατ. προφοράς, 5ον) εδημιούργησε σύνθετα μετά λατ. 
συνθετικών μερών, ακολουθούσα τους γενικούς τόμους τών νεολατι
νικών γλωσσών. 

4) Κ α τ ά τ ή ν Ισπανικήν γ λ ώ σ σ α ν 
σωζουσι λατ. στοιχεία 

α') ή y\. Vejoz η Mataco του R i o Bermejo της Αργεντινής 
Δημοκρατία:, εν ή γλ. σώζονται λατ. τύποι ού μόνον κατά τήν Ί σ π . 
γλ., άλλα και ήλλοιωμένοι τήν καττίληξιν κατά τάς φωνητικός άνάγ-
κας τών έπιχωρίων, οΐ; αρεστά τα χειλικά, τα ούρανικά, τα δασέα εν 
μείζονι μοίρα πάντων τών άλλων συμφώνων. 

β') Ή ίν Νοτ. Luzon τών Φιλιππίνων Νήσων γλώσσα Bicol, ής 
τα λατ. στοι;^. είναι δυσδιάκριτα ένεκα της ελαχίστης έ«εΐσε επιδράσεως 
της Ί σ π . γλ. Ή γλ. Bicol σώζοί λατ. Ισπ. καίρια ονόματα, αντωνυ
μίας, μόρια, καταλήξεις καί ευάριθμα ρηματικά θέματα. 

γ ' ) Ή εν ταΐς αυταϊς νήσοις γλ. Visayan , εν r¡, καί έν ταΐς τρισΐ 
ταύτης διαλεκτοις, (του Cebú, του Panay , του Samar) παρατηρούν
ται τα λατινίζοντα γλωσσικά φαινόμενα τ ή : γλ. Bicol. 

δ') Ή ισπανική δ:άλ. G i t ano , σώζουσα κ Λ ίσπ. λαχ. στοιχεία (θε-
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ματα, καταλήξει:, γραφήν κατά τήν προφοράν) κίιί καθαρά λοτινικά 
(ουσιαστικά, κ ύ ρ η ονόματα). 

ε') "Η εν Βορ. Luzon γλώσσ» I b a n a g , σώζουσα λατ. ίσ.τ. στοι
χεία πολλά, άλλα καί άναλλυίωτα λα: μόρια καί τήν λα-., ουχί δέ τήν 
[σπ., εν τισι γραφήν. 

σι ' ) Ή εν Βορ. Luzon νλώτσα Igoro t (δ.άλ. Bon toc ) , έν ή πα
ρατηρούνται τα λεχθεν :α δια τήν γλ. Bicol καί V i s a y a n μεtà δ ιαφο
ράς δτι έν τή Igoro t ηύ'ςηται ó αριθμός τών έν τη ί ι π . γλ. δασυτήιων 
(γραφής καί προφοράς). 

ζ') Ή εν ΒΔ Luzon γλαπσα l locano , ής τα λατ. στοιχεία εύδια-
κριτότερα τών τών ά/.λων γ?. τού Luzon, επειδή έν χαντη σώζονται 
καί λατ. ρηματικά θέματα. 

η') Ή ίουδαιοϊσπανική γλ., ήτις ιοοοϋτον προήχθη, ώσιε και τήν 
ΐουδ. παράδοσιν κατώρθωσε να μετατρέψη υπέρ της Ισπ. γλ. καί να 
καταστεί γλώσσα υαββινική· ένεκα τούτου είναι δυνατόν να όνομασθή 
διάλεκτος της ίσπ. γλ., ής τούς τύπους μικρόν μετιΐβάλ'ει κατά τήν 
προφοράν καί τήν γραφήν, ό'ταν μή γράφηται δια ραββινικών χαρα
κτήρων. 

θ') Ή έν Παπούτ) γλώσσα Keapara , f]» από πρωτογόνου γλώσ
σης, εν ή κύριος φθόγγος δ α, ή ΛΓ δια της ίσπ. γλ. ώδηγησεν είς τήν 
τάξιν τών λελεασμένον γλωσσών πεπολιιισμένων ανθρώπων, πα^α-
σχοΟσα ταύτη μόρια, ρ ιμ . θέμαια, ποικιλί ιν κιταλήξεων. 

ι') Ή έν Γουατεμάλα γλώσσα Quich" , έν ή σώζονται λατ. ίσπ. κύ
ρια ονόματα. 

ια') Ή γ Λ . Quichua έν αμφότερα»; τ η ς κυ_>ίιις αυτή; διαλέκτοις, 
τή Βολιβία ή κσί τή Έκουαδο ηκή, πλείστα λατ. στο(χεία (χύρ. όνο
μ α ^ , ουσιαστικά, επ ίθετ ι , (>ημ. θέμαια), έλάχισια δ ' έν τή Περουβι
ανή δια^., έν ή διαλ. επικρατεί ή ι ο ι ι κ ή λαλιά. 

ιβ') Ή γλ Lengua τής Παραγουάη:, έν γ, αίρονται λατ. ίσπ. 
κύοια ονόματα. 

ιγ') Ή γλ. P a m p a n g a τών Φιλιππίνων Ν., ομοίως. 
ιδ') Ή γλ Pangas ' tna ο ΰ ΒΑ Luzon πολλά λ tr. στοιχεία κατ ì 

τ ·ύ; περί π ι ο ρ ο ρ ά ; καί κχτ ί τήν κατίληξιν ιίλλοΐώιεως rJov λατ. λέ
ξεων νόμους έν τή ίσπ. γλ., ή; σώζ·>νι:αι καί τα ήλλοιωμένα λατινί
ζοντα μόρια, 

δ) Κ α τ ά τ ή ν Γ α λ λ ι κ ή ν κ α ί τ ή ν Ισπανικήν γλώσσαν 

σο^ζουσι λατ. στοιχεία 
α') ή διάλ. Aniva τών Νέων Έβρ ίδων , έν ή εύρηνιαι ελάχιστα λατ. 

στοιχεία, ευάριθμα μεν κατά τήν ίσπ. γλ., έλσ-χισια δέ κατά τήν γαλ-
λικήν. Παρατηρητέον δτι τοιαύτα στοιχεία, κυρί >ς ισπανικά, ύπάρ-
χουσιν έν τή παραλλήλω διαλ. Ane i tyum, ένφ έν ταΐς λοιπαΐς διαλ. 
τών Ν. Έβρ ίδων ( Ι ) δεν ύπάρχουσι τα στοιχεί « ταύτα, Ι/τός τής T a -
siriki έν Ν λ Esp í r i tu S a n t o καί τής Lenakel τής Ν \ T a n n a , οϊτινες 
πα.ιά τα λατινογενή ισπανικά αυτών στοιχεία, σωζουσι καί τινα στοι
χεία τώνάγγλοσαξ. γλωσσών. 

(1) Π. χ. xfj Rakl έν < W Epi, τή B i e « a εν Ν4 Epi , τή Eromatiga, Ta-
siko êv NA Epi, τή Fulana, tft Malekula (έν ταϊ; xéaaiçai διαλέκτοις ταύ
της Aulua, Kullviu, Pangkurou καί Uripiv) της "Ανατ. καί ΝΑ Malekula,x-jj 
Nguna καί τα Nguna-'f ongoa, τη Nduln'lui τή: Oba (έν τή νήοω Leper), τ^ 
Santo Bay του ΒΑ Espíritu Santo, τή Hag Harbour τοϋ "Ανατ. Espíritu 
Santo, τή Fanting ή I.onv?olwol τοϋ Atnbrim, τ | Raga τής νήσου P e n t e o s t , 
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β ) Η Άνναμαίη γλ., εν ή εύρην^αι λατ. στοιχεία ολίγαι μεν τόν 
αριθμόν γολ' . λέ;·ις, εν:α δέ τινα μό . ια της ^αλλ. γ ' . κατά τα λατ καί 
τα ισπανικά. 

γ ' ) Ή γλ. Β eton (διάλ. Léon) εν Βρεττάνη· ή διάλ. aur i | μβ>έ-
γραψε τα /α- , '.ύτής σ.οιχεία κατά τήν ιοπικήν λιλιάν, μεγάλω; όμοι 
άζοί'σ ιν τη ίσπ. κ ιί ι/η γαλλ. γλ. κατά τήν π.ιοφοράν. 

δ') Ή κατά την Β . Ίσταν ίαν διάλ. Guipuzcoan της γλ. Basque , 
εν η διαλ., έκτό; τίνων τοπικών τόπων, σώζονται λ «t. ίαπ. τύποι κατ ι 
γραφή ν και προφοράν, ά ιό δέ της γαλλ. γλ. α άρθρα. 

ε')^ Ή Μάλτα α γλ , ή ο ς οώζει μεν ιάς εν τη γαλ. γ ) , όν ματικάς 
καταλήξει:, ά φ ω μ ι ι ώ θ η δε τή ί ιπ. -,λ. κατχτήν γ . α ρ ή ν και πολλα-
χ ύ και κατά τήν π ρ ο φ ^ α ν τών ^ατ. υτοιχείω. . 

στ') Έ γλ.Οιην/ènè τούγαλ\ . Ισημερινού, ή Κα&ν.ικί] και ή διάλ. 
tiorriç Gai .Vd, έν α ί ; σώζονται τ ι γα λ. λατ. στοιχ ΐ ι , *αρ ιδόξως 
μόνα τα ό ιμκικά,—έ,ιτ ιςελαχ σ ων ίταλ. καί ΐσ.τ.—, ήλλο/,ωμέν ι κατά 
μίνον τό σιΐΛφωνον τή; κα αλή;-··ος πρύ; έκτράχυνοιν τή; προφο.άς. 

ζ') Ή Π"οηνοϊ-('ι Οι ιλ. S o u k t i n τής γλ. B i s q u e , έν [| δια'.. πα 
ρατηροΰνται αί γαλλ. κατά ήξ··ς σπανίως και τα άρθρα, συνιμΊέιτατα 
δε οι ιστ . λατ. τύποι ή άνολ 'οίω οι ή ·<ίΐτά μ ε π ι β ο ή ν του γένους τών 
ουσιαστικών εις θ;|λυ ά. 

6) Κ α τ ά τ ή ν Πορτογαλικην γ λ ώ α σ α ν 

σιόζουσι Ja r . στοιχεία 
α') Ή γλ. Chokw3 τή; Β \ Angola τή Πορτογαλικής Α. Α φ ρ ι 

κής, έν ή γλ. σώζοντ ι πλείστοι J I O J T γ . λα:, τόποι καί ά αλλο'ωτ ι 
λατ. Λντονι μικοί. 

β') Ή γλ. ¡Vlbundu, ή καί KiniHundu, τί]ς Β. Ango ' a ίμοίως 
μετ* άπιο/είας τών δασυτήτων. 

γ ') Ή γλ. R o u g i , ή m l S h i r o n g a , τής Πορτογ. Λ. Α φ ρ ι κ ή ς 
εν ή γλ^ τοιαυτην καθολι :ήν άλλοίωσιν υπέστησαν rà Xc.c. στ ιχεΐα, 
ώστε έγένοντο δυαδιάκοιςα. 

7) Κ α τ ά τ ή ν Γ α λ λ ι κ ή ν κ α ι τήν Π ο ρ τ ο γ α λ ι κ ή ν γ λ ώ σ σ α ν 

σιόζοισι λατ στοιχεία 
α') Ή Πνρηναϊκή διάλ. Labouid in τής γλ. Basque, έν ή δ. εί'-

ρη τ ι πλειιτυΐ πορτ ·γ. και λατ, τόποι κ<>ί ή πορτογ προφορά ιών 
λατ ίν ι 'ών καί λατι\ογενών λέξεων, ελάχιστοι δέ γαλλ. τύπ ι, άμ ι δέ 
καί τα γαλ . άρ ρα. 

β') Ή Ίνδοπορτ γ ιλικη γλ , ή λαλουμένη ίπό τών απογόνων τών 
Πορτογάλων έν Κεϋλά-η. Παι,αδ ξως ή γλ. ΰτη δέν ι'μολούθιισε πάν-
τας τους περί άφομ ιώ .εως καί προφοράς νόμους τή : μητρός Πορτογ. 
γλ., ουδε καί τόν περί λ τ. κ ιταλήξεων τών κυρίων ονομιτων νόμον 
ταύτης, ουδέ τόν περί διασώσεω, έν τή Πορτ .γ. γλ. το3 λατ. γένους 
τών ουσιαστικών, άλλ' έ'ίημιού.ιγησε μέγιστ ν άρι 'μον άροενικών κ i 
άπό τών θηλνκών καί à ιό >ών ούδετέ ων, έσωσε τάς λατ. άντωνυμί ις 
καί τάςρηματι ας κ τταλήξει; /αί έδέξατο τα μόρια τή; γαλλ. γλ. ήλ· 
λοιωμένα καιά ιούς πε ί προ ρορά. τής ποοτογαλ γλ. νύμοις. Κΐνε 
τοσούτον εκτεταμένος ó λατινισμός τής γλ ιαύτης, ώστε ί εν θα έπλ »-
νάτ ί τις, άν ώνόμ<ζ«ν αυτήν κ,,ν}.τ ι,ν λατινογενή· ή γλ. αύτι) μάλλον 
δια πολιτικού; λόγους ή διά γλω ισκού , φέρει καί τύ όνομα Ι ν δ ι κ ή . 
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8) Κ α τ ά τ ή ν Ίσπανικήν και την Πορτογαλλικήν γλώσσαν 

σώζουσι λατ. στοιχεία 
α') Ή γλ. Bugo tu τών Ν Α τής Νήσου της Ισαβέλλα; έν τή συ-

στάδι τών Νήσ'ον τοΓι Σολομώντο , ¡¡ti; γλ, περιλαμβάνει καί καθαρά 
ίση. καί πορογαλ . λα-, στοιχεία καί αγγλικά τοιαΓ·τα, πάντα ελάχι
στα και άδύναια ν" αλλοιώσω η τ ό ; τοπ κόν χαρακτήρα τής γλώσσης. 

β') Ή γλ. E w e ή Efe τής Ν. Τυγ.ίλάνδη; τής Α. "Αφρικής, έν T¡ 
γλ. ευάριθμα λ α · . ίσπ. κ ù π ο ρ τ ο γ . στοιχεία καί λέξεις κατά τήν έν 
ταΐς είρημέναις γλ. άλλιίωσ.ν. 

γ') Ή γλ. Maya τού Yuca tán τής Κεν.ρ . Ά μ ρικής, έν"γ;γλ. 
καθαρά λατ. ίσπ κα ί πορτογ. σιοιχεΐα ήλ\οιωμννα >ατά τα; γλ. τ α ύ 
τας κ ιί σώζοντ ι τήν λατ. προφοράν των νεολαανικών /αών. 

δ') Έ γ λ . Ulava τών Ν. Ιολ μώντος, ήτις, έκτος τής άλφαδικής 
αυτής χροιάς, προσέλαβε καί λατ. ίσπ. καί πορτογ. τύπ· υ . άν·λ !>υιώ-
τους ά,τό τών γλωσσών τούτων, άνευ επιδράσεως τή : Ά γ γ λ . γλώσσης. 

9) Κ α τ ά τ ή ν Ισπανικήν, τ ή ν Πορτογαλλικην κ α ί 

τ ή ν Αγγλικήν γλώσσαν 

σιόζουσι λ ι τ . στοιχεία 
α') Ή διάλ. Arosi τών Ν. Σολομώντος, έν ή /ατινογενεϊς ίσπ., 

πορτογ. καί άγγλ. λέξεις αναλλοίωτοι. 
β') Ή γλ. B inande re τής Παπούης ομοίως. 
γ') Ή γλ. Malo Χ)ϋ Ά γ . Βαρθολομαίου τών Ν . Έ β ρ ί δ ω ν ομοίως, 

μετά μείζονος χρήσεως τών στ ιχείων τούτων καί μετί τ ίνων δυσδιά
κριτων γαλλ. στοιχαων. 

δ') Ί Ι «Μαυροαγγλική» γλ τού Su r inam νής Γουιάνα , έν ή γλ. 
οΐ άγγλ. καί οί λατ. άγγλ. ιύ τοι ήλλοιωμένοι /-.ατά τούς νόμοι ς τής 
Ί σ π . κ >ί τής Πορτογ. γλώσσης. 

ε') Ή γλ. Mwala τών Ν. Σολομώντος καί έν ταΐς τέσσαρσιν αυ
τής διαλέκτ. ις (τή F iu τ ή ; ΒΔ Mwala , τή Lau τής ΒΑ, τή Malu τής 
Β καί τή Saa τής ΝΑ), ιδία δ' έν τή Lau, ομοίως ως ή Aros i . 

ζ ' ) ι Η γλ. R o v i a n a τής Νέας Γεωργίας τών αυτών Νήσων 
ομοίως, έ/άχιστα. 

10) Κατά τήν Ρουμανικήν γλώσσαν 

σιόζουσι λατ. στοιχεία. 
α') Ή Τουμανομακεδονική διάλ. καί 
β') ή γλ. S a m o g i t έν Κ ο ν η ο καί Suva lk i , οΐτινες αμφότεροι 

σώζοίΌΐ πλεΐοτα ρονμ . λατ. στοιχεία αναλλοίωτα ή μικρόν ήλλ ιωμένα. 

11) Κ α τ ά τ ή ν εν τ α ϊ ς Ά γ γ λ ο σ α ξ ω ν ι κ α ι ς γ λ ώ σ σ α ι ς 

αλλοιωσιν τ ώ ν λ α τ ι ν ι κ ώ ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν 

σώζουσι τοιαύτα 
α') Ή Ιρλανδική γλ., προς ή ν Ι'σχε ρ ο π ή ν καί ή Ίσ .τ . γλ., ιδία 

κατά τα ονόματα. 
β') Ή γλ. Kiwai τής Παπούη: , έν ίΛ γλ. εύ\>ηνται αγγλ. κύρια 

ονόματα. 
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γ ') Ή γλ. Kusaie των ΚαοοΛινών Νήσων όμοίω ; . 
δ') Ή γ ν Kwagut l της Β ο ε π α ν ι κ ή ; ΚοΙομβίας όμυίως. 
«') ή γλ. W e d a u τη; ΙΙα.τοΰ.ι; όμοιας. 
Οΰ ω ζί) ή A'itivixh Γ/.ώ^σα έν τω κ ό ^ ω ημών καθ ους χρόνους 

οί ημιμαθείς κακο. όγοι ι ή : μαθήσεω; χοί τ η ; γ \ώσεω; ό<θμάζθ·σΐ 
τοΰτην > εκράν. 

( Έ κ της ε ι σ α γ ω γ ή ; t o ö a v e x ö i c o v λ ε ξ ι κ ο ύ τ ή ; Λ ί π ν ι κ ή ς γ λ ώ ι σ η ; 
ύ π ό Ν. Λ ι β α δ α ) . 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ 

Ο Π Α Ν Σ Ε Λ Η Ν Ο Σ 

Πολύς λόγος άκ) μακροί χρόνου έ'χε,ι γίνει κερί τ=ύ -θρυλικού 
μεγάλου ζθ/γράφου έν Ά γ ε ί ω "0?ει τού Εμμανουήλ Πανσελήνου. Ό -
λόκληρος δε φιλολογία καί χλήθος γνωμών έχει! σχηματισθή καί εξε
λίχθη χαρά χολλών καί ημέτερων και ξένων. 

Προ ήμερων δε τίνων κοί, 6 ημέτερος λογογράφας καί ίοτορίκών 
καί χαλλίτεχν »ων έργων μελετήτής κ . Θ. Βελλωνίτης είς τάς «Αθή
νας» εγραψεν εκτενές άρθρον! κερί τού ώς μεγάλου τούτου θεό>ρουμέ 
iiw ζωγράφου άρυόμενος τάς γνώμας καΐ έξ ιταλικών τίνων περιοδί-
" ώ ν , έκτος τής Ιδικής του άντιλήι|»ε(ος ήν έσχημάτισεν έκ 'τής επισκέ
ψεως το-ΰ Πρωτώλου των Καρτών. 

Λεν θέλω ν ' ακολουθήσω ΤΉΝ σε οάν τών σκέψεων τού κ. Βελλια 
Ί'ΤΟΗ ούτε ν ' άντικρούσο» τούτον ει ; ,'τά πολλά σημεία τα όχοΐα θίγει 
' Απλώς μόνον, έχειδή άπό τιινος χρόνου έτοΊ|μάζω σχετηκήν μεγάλη* 
μελέτην χερί τών χολλών ίωγράιροχν, χοΐούμαι βραχε^αν : είσο/. 
γωγήν! είς τά προβλήματα τα όχοΐα αποβλέπουν είς τον Πανσέληνον. 

Κ^ρτ'Μς το μεγαλύτερον τών ,'προβλημάτων είνε ά ν τ ò τ ο 
τ ή ς υ π ο σ τ ά σ ε ω ς τοΰ Πανσελήνου εάν δηλαδή ό Coi-
γριίφος ΟΎΤΟΣ ό ώς μεγίσΐη καλλιτΣχνΓκή κορυφή θεωρούμενος υπήρξε 
πράγματι. Πολλαί γνώμαι έξηνέχθησαν έπί τον χροκειμέναυ· φαίνεται 
δέ ώς χιθ«νώτερον ότι τή άληθε^α, υπήρξε ζωγράφος χΐς σημαντικός 
κατά τον 1 5 αιώνα έν "Λθω ό όποιος έζογράφ σε τό Πρ(οτάτονί ίδί^ 
τών' Καρυών και τίνα άλλα, κ«ί ό όποιος ' ,ΕΐΝΕ τρόπον τινά ή σ υ ν Ι 

σ τ ά μ ε ν η χασών τών ροχών ΔΟ<*ς κατά φν χρόνο/ εκείνον έπε-
κράτιουνί έν "Αθω και άλλαχού χοτ>. "Οτί| δΓ ούτος ήτο Θεσσαλονικεύς, 
και δτ'· ύπήρξεν ό μέγας διδάσκαλο; και, τό κορύφωμα σχολής τίνος 
ΙΧΛΟ 3IAJ3 ojnoi ^ J A S V O T D R N Q Λ 'Ί 31ΙΟΡΟΗΤΊΚΤ) ί-ΓοκΰΛΧίτΙΙιο 5ίικΐΛΧ3ΐΐγν»κ 
τελικώς αποδεδειγμένο/. Βεβα^ι»;1 τπάρχουσίν έγχρονολογημένα δείγ
ματα τέχνης τοιαύτη; ών τ»'·'α σπουδαία έξεκόλα\|«ενΐ ό έφορος κ. Σ ω . 
Τηρίου, ό οποίος και μελετά w ζήτημα τής τέχνης ταύτης. Όφείλομεν 
να χερίμείνιοιιεν τήν έξάρτησιν τών γνωμών του. διότι οΰτο> θ ά δι<-
νηθώμεν να λύσωμεν μέγα πρόβλημα. "Οτι έν θεσσαλονίκη ήκμασε 
μεγάλη τέχνη έ'ντινι χρόνφ ( ΊΔ ' . αιών;) παραγαγογΰσα δείγματα τ'να 
•υψηλοτάτης τέχνης τούτο εΐνε 'άληθές. "Εχω 'ύχ' δψει μου κεφαλήν 
'Ιησοΰ καταχρόσωπον. ή όποια εΐνεε πράγματι έργον έ·/: τών μοναδι
κών «τινα παρήγαγε/ ή Τέχνη έν Θεσσαλονίκη. 

Άλλ' ή διαφορά τού χρόνου και ακόμη Ητερά τ>να τεχνολογικά 

ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ 

προβλήματα χαρέχουσιν άκόιιη έμχύδιμ είς τή/"τελκήν έχικράτησιν τών 
άντιλήψε(υν αύτών ) αί όποϊαι εχουστ πουλάς μεμαρτυρη·μένας ά/λως τ^ 
αληθείας. 

Δεύτερον μέγα χρόβλημα είνε τό ζήτημα τού χ ρ ό ν ο υ κ«θ 
δ,, εζησεν ό Πανσέληνος; ' Ε ^ μακρό\Ί χρόνον ημέτεροι και ξένοι έθεώ-
ροιν τοϋτον ώς ζήσαντα κ α τ ω Ι Α ' , ή 1Β αιώνα. Και άκ,όαη τ ι '^ς πα
ραδέχονται, τήν χρονολογίαν ταύΐην. 

Ουδεμία δμως άμφ,βολία δτι ό Πανσέληνος έ'ζησε τόν Ι Σ Τ ' αίώ. 
να (1550) . Ό χρόνος δέ ούτος καθ' δν έζησε είνε πολύ μεταγενέστε
ρος τών ροπών και τών αντιλήψεων τού ΙΒ αιώνος και έπομέφς πολύ 
διάφορος είς τεχνικάς εκδηλώσεις. Ή δέ κατά τόν χρόνό\' τούτον έμ_ 
φάντσίς τοΰ καλλ>ιτέχνοι· «ύτοϊϊ δέν είνε και τόσον μο\ν<δΐκό. χρ ίγμα, 
ώστε νά έξαίρηται κια; ν' άναδείκ/ύι,ται Ή ση;Λ(<σία τοΰ Πανσελήνου. 
Πλήθος άλλο ζωγράφων και συγχρόνων και προγίφστέριον υπάρχει, 
τό όποιον άσφαλώΐ; επισκιάζει τόν' ΙΙανσέληνον, 'Ρ .̂Ι Κρήτη καθ' ά 
γράφει και ό Γκερόλα και έν "Etat1'«}, καί Ειβαία και άλλαχοΰ και 
έν αυτή τμ Αττική σώζονται έργ'α ζωγράφω/ γνίωστών ών ή τέχνη ί) 
άμιλλδτΐ: Ή ι-Τνε ύχερτέρα τον Πα/σεν.ήνου. 

'Άλλ' εκείνος ό όχοϊος μέλλειι νά επισκιάσω όριίστίικώς και νά α
μαύρωση τήν λάμψιν τού Πανσελήνου, είνε ό υφί ημών πολ>.(ίκις μνη-
ΐίΛίευθείς άγνιοστος ζωγράφος Μΐχαϊ)λ ό Δαμασκηνός, τό καύχημα καί 
κλέος τής 'Ελλά$ος, ό μέγας >ίαλλΐτέχν}ης τήν ψυχήν καί τό αίσθημα 
ό έ'ξοχος έκεί,νος λόγιο- καί εικονογράφος ό χρυσοκονδυλ'στϋς. δ & • 
τιγραφεύς κωδίκων, ό χιητιής έχιγρσμμάτοχ/, ό χέ\Ύ (ς πλην σι·λλο·(·εύς 
εί/.owov κατό τόν 1ΣΤ αίώνθ| δ δεκάδας πρό τοΰ Πανισελήλ'ου Γή<νος. 
Ούτος είνε δ πραγμα τινΛς άξιος τής φήμης τού Πανσελή/ου, ό άλη. 
θ ή ; Πανσέλιινος tou Πιανσελή'/ου.· 

Ν. Δ. Κ Α Α Ο Γ Ε Ρ Ο Π Ο Γ Α Ο Σ 

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Π . Α Ρ Α Π Α Κ Η Ίατρού 

Η Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ι Σ Τ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Η Τ Ω Ν Ν Ο Σ Ω Ν 
επι τ ο υ σ τ ρ α τ ε ύ μ α τ ο ς 

Αί έχΟρι/.αΙ ϊφαίραι οέν είνε ίκαναί νά καΤαρρί-Ιωτ! τι η
θικόν ένος Στράτου τυντεταγαενιυ' νσα; απώλειας και έάν Έ -
τιφέροισιν- Ούτε αί κακουχία1, οταν υυμβαίοιζωσι αε το άνα-
ΖΩΙ-^ούμενοτ,Ι αίσθημα τού -πατικοτισαοΰ και αέ την γενναΐβ-
φροσύνην τής ψυχής· "Οταν άποφασιση νά ά-οΓΐάνη τ;ς. οία 
-ην Πατρίδα του· τόσον ό θάνατος, ό'σον και αί κακουγίαι. εί
ναι δι' αύτον τιμή αθανασίας· Το τζλεον αθάνατο πράγμα ει-
νε ό ηρωικός θάνατος· Μέ αυτά τά αισθήματα ή Κλληνική αρ
βύλα καί το Έλλητοιχέ τσαρβΰχι ο'.ήνυταν τάς Ασιατικας εκ
τάσεις · · · 

Αλλα ο-ου η απο'/αρρυνσις εκει και Γ οειλια, ο-ου η οει-
λία εκεί καί τ έντρ^-τ/· Το ' αίσθημα τοΰ "Ελληνος στρατιώ
του ύ-ήρςε "άντοτε γενναίον καί τατοκοτικόν. εκεί οέ ό-ου 
παρελήφθη νά έκδηλω;0ή τοΰτο οφείλεται είς παρήσακτα κακ,ά 
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ςεσεως των ονύχων εςελισσονται εις οερματιτιοα· 
'2) Άτονα έλκη. εκμεταλλευόμενοι παλαιά έ'.τουλωΟέντα 

τοιαύτα- άτινα έ'φεοον συνεπεία κιρσών· 
3) i οεΟίζουσιν τ ά.-οςέουσι τά εκζέαατα- εάν τυχόν φέ-

ρουσι τοιαύτα, οια διάφορων μέσων-
4 ) Εγκαύματα _ πρώτου· δευτέρου και τρίτου 'ίαΟμοϋ (κα

τά την Γαλλικήν όιαίρεσιν),. άτινα πα^άγωσι διά ζέουτος ύδα
τος ή νιτρικού οξέως και άλλιον τοιούτων- Σημειωτέον ότι τα 
του τρίτου βαθμού φΟάνουσιν εις το σημείον τούτο έΗ άυ.ελε''ας 
ή άνεπιτηοειότητος τού χρωμένου το προς -ούτο μέσον· 

5 ) Ερυσίπελας προσώπου· Γπάρχει είδικόν πρός τοϋτο 
χορτον οι ού έπιτρίίουσι τό πρόσωπον και παράγεται καύ'ολικόν 
και ά,ταίσιον οίδημα έμοιάζον καταπληκτικώς πρός έοεσύπελας-
J οϋτο κατωΙ'Οωσα νά καθορισμό ώς ψευδές εκ της γενικής κα
ταστάσεως του οργανισμού ού ή εύεςία ουδόλως μειοϋτα! και 
έκ τής άπυρεςίας. οιότι το Οερμόμετοον μόλις υπερβαίνει όλίγχ 
οε/.ατα τους !ί7ο· Εκ τούτων ούδένα άπέττειλα εις τό Νοσο
κομείων άλλ έ/.ράτησα πάντας- -έντε τόν αριθμόν, πρός παρα-
"ήρ'^'ν ί'"; ~^ύς λόχους και μετά τρεις ημέρας ά.:έ)η;αν κα-
λώς· 

(">) Φλεγμονας τών άκρων ενίοτε περιγράπτους άλλ' ώς έπί 
το πλείστον διάχυτους, ους παοάγωσι δι' ενέσεων πετρελαίου 
η δενζίνης κλ,τ· 

7) Οιδήματα τώ / άκρων δι έ.τιδέσεως επί Τ ής βάσεως ή 
του μέσου τούτ(ον· (παλαιά μέΟ'οδος)·> 

8) Χαίνοντα τραύματα, ότε μεν έπιπολής- ότέ δέ βάθθζ;, α
ναλόγως του Οά'.'ρους ό'περ έχει ó προσπαΟών νά '-αράγη ταύτα 
οπλ ί της και καθ όσον ή άοεςιότης και απειρία τώ επιτρέπει, 
πρός τούτο μεταχειρίζονται άκρίτον φαινικοιν όςύ ή ά'λ).α πα
ρόμοια καυστικά μέσα- Ε ιδ ικώς παρετήρησα εις μίαν περίπΤί·)-
σιν περίγραπτον και έντετοπισμένην τού δέρματος νεκ.ρωσιν- με
γέθους αργυρού πενταδράχμου. έ,-.ί τής πρόσθιας επιφανείας τής 
δεςιάς ταοσοκνημικής άρ '̂-ώσεως ήν είχε παράγει δι' έπιχρη-
σετος άκρατου φαινικοϋ οςέως. 

9) άποφίλλωσιν τριχών -/.εφαλής·- Παλαιά μέθοδος παρατη-
ρηΟείσα κατ αρχήν εις τά χωρία τ ί ε περιφερείας Ναυπλίου· 

10) Ψευδαγκύλώσεις διά περισφύζεως παρατεταμένης ώστε 
νά παρακωλύη αύτη τάς κινήσεις τού μέλους επί μακρν; χρο-
νικον διάσττμα· Τούτο επιτυγχάνεται εις τά προτφάτως έπου-
λωΟεντα τοαυματα ή εις αλλάς παρόμοιας πε-ίΊπτωσε'.:· 

11) Έξελκώσειε έπί τού Βλεννογόνου τού στόματος διά νι
τρικού άογύρου ή δι' εγκαυμάτων (σιγάρου) πρός άναπαοάστα-
σιν συφιλιοικών πλακών· 

12) Αίτιώνται ά'κράτείαν ούρων και προ παντός λευκόμα-
τουρίαν δι' ής τήν έμφάνισιν μεταχειρίζονται εσωτερικώς το 
χλωο'κόν κάλι· 

\3) Χοωνύουσι τά ού?α έουΟοά διά τής προσλήψεως ετω-
τεοικώς ειδικού φαρμάκου rrpóp άναπαράστασιν αιματουρίας 
(Γαλλική μέθοδος) • 

14) Επιπεφυκίτιδας τεχνητάς οιά τής έπιθέσεο^ς εντ£ς 

15 
ελατήρια, άτινα άπωλέσαντα τόν πατριωτισμόν τους έττεδύΟη-
σαν εις προσωπικά συμφέροντα* 

Πρέπει νά ομολβγησωμεν ότι κατά την τόσοιν οικτρώς κα-
ταρρευσασαν Ασιατικην έκστρατείαν τό μέγιστον άπολογικόν 
στοιχείον ήτο ή _άποθαρρυνσις^ ήτις άπό χρόνου κΐ.'ότερον ήρ-
ξατο έκόηλουμένη· 

Ι'.ίς μίαν τοιαύτην άποΌάρρυνσιν επακολουθεί και ή ψυχική 
ύποχωρητικότης τού στρατιώτου χαθ' ην τ£ πάν δύ.αται νά 
μεταχειρισθώ ίνα άποψύγη την άσκοπον κατ* αυτόν Ουσίαν- Και 
τοτε μύρια έπονται 

Ιδού ότι και ο μέγας αριθμός των τεχνητών νόσων εις 
τούτο οφείλεται· Περιήχβησαν δέ αύται ποικιλλοτρό-ως εις 
υψος επιστημονικό^ και ούτω άπεμάκρυνον τή,ς μαχίμου δυνά
μεως τού Στρατεύματος Ίκανον αριθμόν ανδρών-

Εξ εκθέσεως μου κατά τήν έν τφ Τάγματι Προσκβλλήσε-
ως. ύπηί'εσίαν μου «Τά. κατά την ύγείονομίκήν Γπηρεσίαν α
ναφαινόμενα ζητήματα» παραθέτω »,τι άνάγεταί εις τάς τε
χνητά; νόσους-

«Πλή|ν τούτων η κυρία και καθημερινή ένασχόλησις Των 
ιατρών είνε και ή έΐςέτασις τών καΐΟ' έκάστην προσερχόμενων 
ασθενών- ήτις Οσον ομαλή και αν φαίνηται παρουσιάζει άρκετόν 
μέγεθος δυσκολιών καθ οτι δεν πρόκειται περί έςετάσεα)ς α
πλής μόνον ασθενών άλλα και παρεμβολής προσποιήσεων, απά
τ η ς , δημιουργίας ασθενειών- ώς και άλλο ι̂ν συναφών μέσων 
άτινα φυσικώς ί,τόμενον είνε νά έπιφέρωσι σχετικάς δυσχέ
ρειας- Κ α ι ούτω τι έργον του ιατρού δέον νά άνταποκρίνηται 
τρ'.ς άπάσας τάς ώς άνω ουσχε·ί.'είας και νά τείνχγ άφ' έώς 

εϊς τήν όίωξίν τών προσποιούμενων και έκ τρίτου εις την κα-
ταστολήν τών εκάστοτε δημιουργούμενων παραπόνων· Εκείνο 
ο~ερ έπεοείωςα προ παντός είνε οί μεν νοσοϋντες νά τ.,γχάνωσι 
τής αμέριστου προστασίας ο'ι οέ υγιείς ,νά πείΟωνται ότι όντως 
είνε τοιούτοι προς αποφυγήν παραπόνων- ΙΙαρ όλα όμως ταύ
τα εύρίσ/,ονται τινές· ενίοτε· παρεμζάλλοντες οιά ποικίλλων 
μέσων προσκόμματα μέχρις εκβιασμού τής υπηρεσίας τοιούτοι 

, οέ είνε οί φυγόστρατοι-
Εκείνο όπερ μοι γεννά κατάπληςιν είνε τά τεχνητά νοσή

ματα άπει? πολλοί τών οπλιτών εις μεγάλην μοίοαν μεταχειρί
ζονται· Τά οέ μέσα δι' ων παράγωσι ^αύτα ού μόνον είνε πολ
λά- άλλ' έν μέρει και τρομακτικά, διότι οιά τούτων ίιακίνδυ-
νεύωσι και αύτην την άπώλειαν της ζωής των λόγω άγνοιας 
τής ακριβούς χρήσεως τών τεχνιτών μέσων- Κροπαιντός δ έ'νιοι 
τών χωρικών οίτινες ώς έπί τό πλείστον -ίιττουσι θύματα κα
κοηθών έ κμετ αλλευτ ων · 

Περιγράφω τάς νόσους και τά μέσα άτινα προσέπεσαν ε<ς 
την άντιληψίν μου κατά τή ι τετράμηνου περίπου &ι τ ώ Τάγ-
ματι ύντηρεσίαν μου· 

1) Δερματίτιδες καθολικά! ή περίγραπτοι άς παοάγουσι δ·.ά 
σκίλλης ή άλλων ερεθιστικών χόρτων 'διΓ ων ,έπιτΰίβουσι την 
έπιφάνειαν τού δέρματος· Έν τή άρχή παράγεται έρυΟρότης 
τ:·ϋ δέρματος και κνίσμός άτινα διά τής ακαθαρσίας και τής 
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των οφθαλμών διαφόρων ερεθιστικών μέσων ως Ψείίκού χαλκού» 
επιθέσεως καπνού και το τραγικότερον άσβεστου ως άπαξ πα-
ρετηοήΟη τούτο· 

15) Τραχωματώΐόεις έπι-εφυκότας διά της κατ' έπανάλη-
ψιν τριβής φύλλων χόρτου τραχείας επιφανείας ή ένοφΟαλμί-
ζουσιν έ'κκ·?ιμα έξ άλλων τραχωματιών διά την παραγωγήν α
ληθών τραχωμάτων· 

16) Τεχνητοί πυρετοί., δι' ών την παραγωγήν καπνίζουσι 
σιγάρα μετά ζακχάρεως ή κινίνης· 

17) Κεπτικαί διαταραχαί- διά διάφορος καταχρήσεων δι
αίτης- οινοποσίας η άλλων παρομοίων μέσων·' 

18) Εντεροκολλίτιδες όξείαι - δι' ύποΟέτο>ν άπό του απευ
θυσμένου ών βάσις εΐνε ή μαγνησία, άλλα τή προσθήκη και άλ-
λ(ϋν ερεθιστικών μέσων δζ'1 ών παράγεται τεινεσμός του έντέ-
μου μετά διαρροϊκών και αιματηρών κενώσεως-

19,! "Κμετοι και καταβολή δυνάμεων διά νικοτινισμού· 
Ιΐρός τοΰτο παραμένουν/ ά;>,-νοι επί μίαν νύκτα και προ της 
εις τον ΐατί'ον προσελεύσεως των καπνίζουσι σιγάρα το άμεσες 
κατόπιν τοϋ άλλβυ όποτε παρατηρεί τις και λυποΟυμικά φα.νό 
με»να· 

20) Καρόιακαί άνωμαλίαι, ως ταχυκαρδία·. κλτ· διά χρή
σεως εσωτερικώς της άτροπίνης ή μεταχειρίζονται κατά την 
άκρόασιν του ιατρού την κοιλιακήν άναπνοήν προς παραγωγήν 
;φυ>σήματος· 

¿1) Κατα-ρροίκοί ίκτεροι διά πικρικοΰ οξέως (παλαιά μέΟο 
δο; παρατηρηΟεΐσα και κατά τίν πόλεμον τού 1912) · 

22) Ιίοιούνται χρήσιν διαφόί'ων εμβολίου ως άντιτυφικοΰ ή 
άντιχωλερικού προς παραγωγής υψηλού πυρετού- άλλα μεν οι 
ενέσεων, άλλα δέ προσλαμβάνουσι και εσωτερικώς· 

23) Τεχνικοί Βρογχικοί κατάρροι, διά της χοήσειυς ιωδιού
χου καλλίου μετα ιωδίου ή διά καπνίσματος πούρου έμπεποτι 
σμένου διΓ ελαίου ή και έν συνοιασμώ· 

Περιττόν νά εϊπω οτι έ'νιοι τών τραυματιών εκμεταλλεύον
ται τά_ε, ούλάς τών τραυμάτων των άποςέοντες ταύτας η παρα-
κωλΰουσι τήιν έπούλωσιν· Ή ανωτέρω πεοιγίίαφείσα ποικιλλια 
των τ ε χ ν η τ ώ ν μέσων οεν επιτυγχάνει εις όλους τους οργανι
σμούς· 

Έφρόντισα παντί σΟένει νά αποφύγω τήν παραποαπην τού
τον εί; τό Στρατοδικείον καθότι μετά τα ; πρώτα; ημέρας τα 
τεχνητά μέσα άλλοιούντα κατά τοιούτον σημείον ωστι Οα̂  άπε-
τέλει ματαιοπονίαν καΐ άσκοπον άπασγόλησιν τής υπηρεσίας,^ 

Κατόπιν ενός τόσου αριθμού τεχνητών νοσημάτων ών Ίϊολ-
λώς τάς ακριβείς μεθόδους παρέλειψα ινα μή διά της γνώ
σεως τούτων γεννήσο) κακόν εις τους μή γνωοίζοντας την 
χρήσιν όπλίτας δύναται τις «α φαντασΟτ τήν έπίδρασιν τών 
τεχνητών νόσων εις το Στράτευμα· 

*Ας μή άμφιβάλλωμεν οτι πολλοί έκμε-α7.λευταί έχουσιν 
ώς επάγγελμα βιοποριστικόν τάς άνω μεθόδους και δή( γυναίκες 
νοσοκόμοι αΐτινες έν άμαρτίαις έζησαν μέ πεποί^ομένην την 
συνήοεισ&ν· 
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E M I L E B E R N A R D 

Μ Ι Α Σ Υ Ν Ο Μ Ι Λ Ι Α Μ Ε Τ Ο Ν Σ Ε Ζ Α Ν 

(Σνιέχεια έκ του προηγούμενοι-) 
· · Ιπάρχουν στή φύσι δυό πράγματα κοϋ εργάζονται γιά 

την αρμονία, το φώς και ó αέρας, το φώς χρωματίζει και ó αέ
ρας περιβάλλει-

— Λεν είνε εντούτοις δυνατόν ν' άποφασίσωμε νά ζωγραφί
ζουμε μονο ο,τι το φώς αύτο και ό αέρας διαλύουν· Φθάνει νά 
λαόη κανένας ύπ' όψιν του τή δύναμί τους γιά νά παραδεχΟή 
νά περιορισΟή στά χρώματα χ,αί τ'ές άςίες; (Και δέν μπορούμε ν' 
ακολουθήσουμε τους νόμους αυτούς τής φύσεως και νά τους 
εφαρμόσουμε στά εσωτερικά μας πεδία· Ιίαραόε/όμαστε πώς 
ένας ζωγράφος έ οποίος κάνει ένα πορτραίτο τέλειωσε τον πί
νακα του όταν καλά ζωγράφισε χ,αί καλά αντέγραψε το μοντέ
λο του; 

— '^χι βέβαια, εννοώ νά τό άποοώση- i 
· · ΙΙώ; θα τό κατωρΟώση αφού έχει ύποχρέωσι προ παντός 

άλλου νά ζωγραφίζη. δηλαδή νά τό μεταδίδη μέ τές γραμμές 
και μέ τα χρώματα πού νομίζει οτι βλέπει χωρίς νά έπιτρέπη 
τήν παραμικρή άνάμιςι στή σκέψι του; Γιά νά προχώρηση πέ
ραν αυτού και νά κάνη με τό πορτραίτο αυτό ένα! έργο πού Οά 
μείνη, ό καλλιτέχνη; δεν πρέπει νά έγκλείση στον πίνακα αύ 
ΤΟΝ τήν σκέψι πού αισθάνεται και υποθέτει τό μοντέλο; Δέν 
ζωγραφίζει λοιπόν μονάχα σχήματα, απομιμείται τήν ψυχή τού 
μοντέλου του και καθοδηγείται πολύ περισσότερο άπό τό πνεύμα 
ή από τήν ορασι· "Ε- λοιπόν ¿ ζωγράφος ό οποίο; δέν κάνει α
κριβώς αυτό γιά όλους τού; πίνακας πού πεονάναι άπό τά χέρια 
του μού φαίνεται πώς κουράζεται αδίκως. 'Ιπόν τό σύμβολον τής 
ύλης αναπαριστούμε τή ζωή· και ύστερα, ή ζωγραφική δέν 
έξαυλώνει τό ον αφαιρώντας του ο,τι είνε βάρος, φθορά) μεταλ
λαγή; Ή πνευματική αυτή εργασία προδιαγράφει τον σκοπό 
της και τήν τυ7.Τι Tfe Απάνω, σ' αυτό επιτρέπε μου νά σάς 
;ανα~ώ τή γνώμη ενός τών συναδέλφων μα;, τού Σωκράτους 
τοϋ γλύπτου- «'Άλλ' εάν έλ.Οη κανένας και μου είπη οτι εκείν--
το οποίον συντελεί εις το νά εΐνε (opaw ένα πράγμα είνε ή 
ζ(·)ηρότης τών χρωμάτων, τ : σχήμα του ή -αρομοια τέτοια 
πράγματα, άφήν(ο στην άκρη όλους αυτούς τους λόγους οί̂  ο
ποίοι μέ συγχίζουν και βεβαιούμαι πώς τίποτα άλλο οεν το κά
νει ωραίο όσο ή παρουσία ή ή μετάοοσις τής πρώτης ώραιοττ-
τος, α' Ατοιονδήποτε τρόπον και αν γίνεται ή μεταοοσις αύττ-
J ιατι επ αυτού οεν bcoaico τιποτ αλλο παρα οτι ολα τα ο)-
ραία πράγματα είνε ωραία ώς εκ τής παρουσίας τής copaio 
τητος,»-

- Αυτό δέν σημαίνει τήν έπαναφοράν στές "ίσιες μύτες τοϋ 
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Λαβίδ, την έπαναφοράν τού αρχαίου, των επιβλαβών κλασικών 
Ίγρε,ς και 2ιροντέ· 

— Δεν το πιστεύω- II ώραιότης δεν είνε κλεισμένη σ έ
ναν ορισμένο αριθμόν συνταγών, μέσ' τή/ν ίοέα πού σχηματίζει 
γι' αυτήν ή Διάνοια- Ιίρεπει πρώτα νά τή συλλαβή κανένας 
για να μπορή υστέρα να την άποοώση· Ό Φειοίας οεν πήρε a1.:' 
τους άλλους το σχήμα που της έκδωσε, έφθασε και αυτή otà 
Των μέσων που τού έμαθαν ή λογική και ή αγάπη- Είνε πολύ 
γελοιον νά σκ.πτεται κανένας όττι Οα γΟιάση το Lipaíov, άπομι-
α-ούμενος τους κανόνας της ώραιότητος- Παραδέχομαι πώς μπο· 
ρουν νά φιυτισουν κάπως το ορόμο- μα έφ' όσον τυφλά 0' αντι
γράφουν φόρμες, δεν Oà πραγματοποιήσουν παρά κακότεχνα και 
άταχτα πράγματα- Γιαυτο τίποτα οέν μού φαίνεται ν.ιό άπατη 
λό απο την ρουτίνα του ψευτοκλασικοΰ τών καθηγητών. 

— ΙΙέστε και κάμετε ο,τι θέλετε, το απόλυτο σας ωραίο 
είνε μια χίμαιρα-

— Λεν το πιστεύω, Κανένας δεν ήταν πιο πλατωνικός άπι 
τον Λ,εονάρδο, τον Ραφαήλ; τον Μιχαήλ Αγγελο καί εν τού
τοις αυτοί είνε ακριβώς πού έφθαναν, οιά τής φύσεως, εις την 
πραγματοποίησι την πλέον συγκεκριμένη τής τέχνης,. 

"Ότι έδημιούργησαν ήταν νέο, έξ αιτίας αυτού τούτου του 
σκοπού ó όποιος τούς ώόήγει καί μένει άνυ-έρβλητος γιατί ολί
γοι άνθρωποι κατώρθωσαν νά φθάσουν τόσο ψηλά, καί κανένα: 
πιο ψηλά ά,τ' αυτούς- Αμφιβάλλω αν στην Αρχαιότητα υπήρ
ξε ένας ζωγράφος Ικανός νά κάμη ένα πορτραίτο ανάλογο προ; 
τα δικά τους, ή μια σύνΟεσι τόσο 0εία> όσο αϊ συνθέσεις τής 
Ειξτίν. 

ί) Σεζάν φαινότανε κουρασμένος, τού πρότεινα τ η 
σκιά ένος δέντροι που άπλωνε τον σκοτεινό του ταπέτα στο 
επίχωμα τού ορόμου. 

Κ αν'ήσαμε· 
— Είμαι άρριυστος άπό τον διαβήτη μου είπε, οέν μπορώ να 

συζητώ- Αισθάνομαι πώς μέ κατέχει μια άρρώστεια πού C'a μέ 
τελείωση. 

'Κσφούγγισε το μέτωπο του καί εξακολούθησε; 
— ΙΙρέπει νάσαστε ζωγράφος καί όχι συγγραφεύς ή φιλό

σοφος! Καί εγώ θέλησα νά μεταχειρισθώ την ,φαιντασία- Haca 
συρνόμου.α άπό τον Ντελακρουά καί άπό τούς μεγάλους ζωγρά
φους τού Λούβρ- Ί Ι νεότης ,μου εί>νε γεμάτη άπό πίνακας τέ
τοιους εις τού; ό-Ο'.ους ξανάκανα μέ τον ό'.κό μου -ρόπο καί 
μέ την σειρά τον Βερονέζι τον Γιμπέρα. τον Αέ Καραζι τον 
Καλαμπρέζ. τόιν Ίνουρμέτ καί τόν Ντελακρουά, τον ίδιον- Κα 
τάλαβα Οταν συνήντησα τ:ιν Μονέτ καί τον ΙΙισσαρό, .οί οποίοι 
είχαν έλευΟερωΟΓι άπο τέ; ιδέες αυτές- πώς οέν έπρεπε κανένας 
νά ζητάη άπο το παρελθόν ·»:αρά μόνον διδάγματα ζωγραφικής. 

ΤΙΙσαν καί αυτοί Οπως εγώ γεμάτοι άπο ενθουσιασμό για τον 
μεγάλο ρομαντικό' Άλλ ' αντί νά παρασυρθούν άπο τ ά με
γάλα του σχ.οια Γεν ζητούσαν άπ' αύτον,παρα μαθήματα χρω
ματισμού άπο τά όποια έμελλε να βγή μια νέα εφαρμογή τής 
παλέτας- Ό Πισσαρο έκαμε την φύσι καλύτερα άπο -ΛαΟέ άλ· 
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γων σας. 
— Ζωγραφίζανε λοιπόν πολύ άσχημα τον καιρό αυτό; 
— Μ' ενθουσίασε ή άναζήτησίς σας τής στερεστητος, τής 

αληθινής ζωγραφικής, εύρισκα άδικο πού οέν σας καταλάβαι
ναν. Έχανα ο,τι μπορούσα γιά νά σάς δώσουν τή Οέσι σας· 
Γότε έγραψα καί τό μικρό σημείωμα πού σάς έ£ι»σε ό ΓΙόλ 
Σινάκ, το όποιον σάς έκαμε νά πιστέψετε πώς οέν ήμουνα ζω
γράφος άλλα βιογράφος- Γιατί τέτοια είνε ή αδικία τών αν
θρώπων πού στρέφονται ακόμη εναντίον εκείνων πού προσπα
θούν νά έπαναφέρουν την δικαιοσύνη· Μεταξύ Ολων εκείνων πού 
ζητούσαν είσαστε γιά μετνα εκείνος πού είχε βρή· 

— ΙΙοτέ μου οέν κατώρθωσα νά πραγματοποιήσω. "Α! σαν 
τό κατάφερνα!)·· Μα ένας άλλος νά καταφέρη ίσως ο,τι εγώ 
μάταια προσπάθησα. 

— Αείξατε τον δρόμο··· Σάς χρο)στώ ολη την αλήθεια-
Καν. αύτη τή στιγμή, σάς συναντούσα, 0ά γινόμουνα, χωρίς 

καμμιά αμφιβολία) οπαδό: σας- "Ημουνα ήδη οπαδός τών πινά
κων σας. &α γινόμουνα οπαδός καί τού πνεύματος σας- Μά Γ̂ οι 
ζόμουνα νά τά ιδώ, δλα νά μάθω··· καί έφυγα γιά την Ι τα 
λία. | 

— θάπρεπε νά κλεινόσαστε στη φύσι· 
— Τό ςέρω; μά ο,τι έ'βλεπα γύρω μου καί τό οποίον έστηρί-

ζετο μόνον εις αυτήν μού φαινότανε αντίθετο προς ο.τι αγα
πούσα και πιο ωραίο· "Ακουγα νά τό υποστηρίζουν συγγραφείς 

λον, οσο γιά τον Μονέ-j ποτέ μου δεν συνήντησα ένα παρόμοιο 
συνο'ιαστη με μια τόσο εξαιρετική ευκολία νά συλλαμβάνη το 
αληθινό·.· Η φαντασία είνε κολύ ωραία μά ττρέττει νάχη κα
νένας γερές πλάτες, έγώ. άμα γνώρισα τους έμπρεσιονιστάς, 
κατάλαβα πώς έπρεπε νά ξαναγίνω μαθητής του κόσμου, νά 
ξαναγίνω σπουδαστής 'άπλός·. Λεν απομιμήθηκα τό.ν Πισσαρό 
και τον Μονέτ, όπως δέν απομιμήθηκα και τους μεγάλους τοΰ 
Λουβρ. Προσπάθησα νά κάνω ένα δικό μου έργο, ένα έργο με 
ειλικρίνεια, άπλό: με τά μέσα μου καί μέ την οπτική μου. 

=— Θελήσατε νά ξαναρχίσετε τήν τέχνη^ όπως ¿ Ντεσκαρτ 
ξανάρχισε τήν φιλοσοφία/ περιφρονήσατε ό',τι είχε βρεΟη πριν 
άπο σά"ς· 

— Ναι είμαι ó πριμιτίφ μιας νέας τέχνης· ©άγω το κατα
λαβαίνω οπαδούς που Θα μέ συνεχίσουν. 1 

Καί λέγοντας αυτά ó Σεζάν μέ κύτταξε βαθειά· 
Του απήντησα; 
-—"Οταν ήμουν 1S χρονών, ζγαίνοντας άπο μια) ακαδη

μία άπου μέ είχαν σέ κακό μάτι γιατί είχα διαλέξει τους όδη 
γητάς μου στο Αούβρ, συνήντησα το έργο σας- Είχατε τότε 
μερικούς πίνακας στον Ίούλιον Ταγκέ τον πο^λητή χρωμάτων 
της όδοΰ Κλαζέλ, που άπο τοτε έπονώμασαν ó γέρο) Τανγκέ· 

— "Ενας κάλος άνθρωπος •' 
— Λέ»ν σας κρύβο) πώς αμέσως σά: έπροτίμησα· Σ α : επρο-

τίμησα άπο όλους τοΰ; ζωγράφους της γενεάς μας καί ά~ο 
τους έμπρεσιονιστας τών οποίων ή θελκτική τέχνη μου φαινό
τανε μιά επικίνδυνη σιρήνα· Άπο τότε έγινα μαθητής τών ερ-

19 
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Τόσο περιορισμένης αντιλήψεως τόσο κακοί ζωγράφοι πού έσχη-
ματισατήν έντύπωσι πώς μόνη ή φύσις δεν μ»ιιορθΟσε νά άρ-
κεση νά γίνη. έργο, πώς ό καλλιτέχνη* που σ' αυτήν μόνο από
βλεπε^ χάνει τον λόγο-ής εργασίας του. πώς, στό τέλος, το 
τόσο δυνατό αυτό μοντέλοοχι μόνο δέν τόν βοηθέ·, όταν παρα-
δινεται πολύ εύκολα, άλλα τον υποτάσσει και τρν οδηγεί στην 
αρνησι του εαυτού του- Ή ιστορία της τέχνης, πού διάβαζα 
στο Αουβρ, στις αίθουσες γεμάτες άπο ε'ργα όλων τ ών αιώνων, 
μού τα έδειχνε ύπό τρεις φάσεις· ΊΙ πρώτη μυστικιστική, ή 
οευτερη ανθρωπιστική, ή τρίτη ^ ρεαλιστική- "Αρχισα να όνειρεύ. 
ο;με τον μυστικιστικό πριμιτιβίσμ γιά νά βγω ά~ό το κανάλι 
της ρεαλιστικής φάσε(υς, ή οποία φαινότανε τότε -ώς είχε 
φθάσει στό_ ύψιστο σημείο τής άποσυνΟέσεως και χωρίς νά τ ο 
θέλω, εις αποτέλεσμα τής θρησκευτικής και ρεμβώόους φύσεως 
μου, επανάλαβα τον συμβολισμό; 

— Πρέπει νά πραγματοποιή κανένας στους πίνακα; του 
την εικόνα πού πέφτει στης αισθήσεις του, είχατε χάσει τόν 
εαυτό σας· \ 

Ιο χρωστούσα ίσως στόν πριμιτιβισμο -ού έ'ργου σας, ό 
οποίος με ωθούσε στόν έρωτα τής «πλότητος και ύστερα είχα 
κάτι νά πώ Έφυγα λοιπόν γιά τήν Ιταλία, και σάς λησμό
νησα· * 

—' Κάματε καλά· 
— "Οχι γιατί ή τέχνη σας μού έγινε αδιάφορη- Συχνά -ήν 

σκεπτόμουνα, ήθελα να σας γνωρίσω5 και είχα αποφασίσει νά 
διαλέξω και νά κάμω δική μου τήν κατάλληλη ήμερα γιά τή 
ομνάντησί μας- Λ1|ά αυτό συνέβηκε πολύ αργά. άφοΰ είμαι σή 
μερα τριάντα εξ χρόνο^ν και ήμουν Τότε μόνον δΊεκα οχτώ··· 

Λεν όυσκολεύτικα νά καταλάβω, βλέποντας τά αριστουργή
ματα από τά οποία είνέ γεμάτη ή Ίταλ,ία,. πώς στ; Λούβρ δέν 
μπορούμε παρά νά σχηματίσουμε μια ατελή ιδέα τών μεγάλων 
ζωγραφοιν· Βγαλμένοι ά~ό τά μνημεία γιά - ζ ίποία έζωγραφί-
Οησα'Λ στο κρυο και λίγο φώς τώ ι μουσείων μας, μέσα σέ αί
θουσες γυμνές και μελαγχολικές, οπο·ν τάς βάζουν στη σειρά 
σαν στρατιώτες, οί πίνακες των μοιάζουν σαν νεκροί μέ σεβα
σμό στη γραμ».η τοποθετημένοι σαν μέσα σ' ένα νεκροταφείο-
Στόν τόπο τους μέσα στο αρμονικό σύνολο τών άπείροιχτ^ον 
ιστορικών πόλεων των. μέ το φώς τού ήλιου αναζωογονούνται 
-με μιαν ιδιαίτερη ζωη και φαίνονται νά υπάρχουν πιο πολύ καί 
άπο μας. Πλησιάζοντας τους αισθάνθηκα τήν παντοδυναμία 
υ.ιάς αιωνίας τέχνης, τής όποιας ή άρΥη χάνεται στο σκό_ος 
τού χρόνου καί πώς ή ακατανίκητη αγάπη τού ϋραίου εξακο
λούθησε γιά νά ικανοποίηση μιά άπο τις πλέον επιτακτικές α
νάγκες τής ανθρωπινής ψυχής. Από τότε, συγχωρήσατε με 
γιά τήν εκλογή μου κατέστησα τ;ν εαυτό μου ανεξάρτητο τών 
άμεσων επιρροών, έστράφ/κα προς τήν Γέχνη οπο;ς σεις έστρα-
φτκατε προς τή φύσε- Μού φάνηκε πώς είχαμε ανάγκη νά 
κάνωμε τήν τέχνη ν ά ξαναζήση μαζί μας υστέρα άπό τόσες αι
ώνες ρεαλισμού, ό οποίος έπνιξε κάτω άπό τήν μονότονη σκόνη 
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του τήν θαυμάσια περίοδο τών ούμανι-τών τού αιώνος τού Ρα
φαήλ, τών Βινσί, τών Ζιορζιόν, τών Μπελλίνς καί τήν θεία 
περίοδο τών μυστικιστών τού, μεσαίωνας· ' 

— Βεβαία δέιν μπορούμε ν' αρκεσθούμε στ Γ στενή τραγμα 
τικότητα. στην άπατη- Τήν άπόδωσι πού κάνη ό ζωγράφος o'lflí 
τής ιδικής του οπτικής δίνει στήν άναπαραστανομένην φύσιν 
ένα καινούργιο ενδιαφέρον γράφει σαν ζωγράφος ζωγραφική ά. 
πολύτως· Δηλαδή κάτι τι άλλο ά.-.ò τήν πραγματικότητα 
Λυτό δέν είνε πια κοινή άπομίμησις-

— "Οχι· 'Αλλά μία μετάφρασις σ' ένα ιδιαίτερο λεκτικό, το 
ί.τοίον περιέχει τές ιδιότητες τής ενδιαφερόμενη: τέχνης. 

— Καί τού οποίου το μέσο; είνε το ταμπεραμέντο, το τα
λέντο-

— Χ) φίλος σας ί Ζολά έλεγε πώς ή τέχνη ήτανε η φύσι 
τήν ό,τοίαν βλέπει κανένας δια τού ταμπεραμέντου του- Εχετε 
καί σείς ί'σως αυτήν τήν γνώμην; 

— Ό όοισμός μού φαίνεται καλό:· μά. Οά προσέθετα μ' ένα 
πειθαρχικό ταμπεραμέντο, το οποίον ξέρει νά όργανώνη τα ς αισ
θήσεις του. 

— "Ενα ταμπεραμέντο πού έχει ^άς δικάς του μεθόδους· 
— Καί το όποιον φοβάται όλες τες άλλε ς · 
— Μά αύτο είνε το ξανάρχισμα τής τέχνης, σέ κάθε ζω

γράφο· , 
"Οχι βέβαια- Υπάρχουν χωρίς αμφιβολία στη φύσι και 

πράγματα πού δέν είδε κανείς ακόμα- Όταν ένας ζωγράφος τ 
ανακάλυψη ανοίγει ένα δρόμο δια τους διάδοχους του- Καν δεν 
είπα τό πάν Οά πουν ότι μένει. 

—· θάτανε λοιπόν στή τ ίχνη όπως καί στήν είκιστήμη οπού 
ένας σο'οός εξακολουθεί καί καλλιτερεύει έναν άλλο σοφό- ειε̂  
οετε πώς μέ τέτοια πεποίΟησι δικαιόνετε τόν κλασικισμό καί 
εξασθενείτε τήν Utopía σας; ' f 

— Βλέπουμε στήν επιστήμη επαναστάσεις συστημάτων1 

γιατί ινά μήν* υπάρχουνε καί στή ζωγραφική; Μιά νέα οπτική 
μπορεί ν' 'άνακαλυφΟή, νά συνεχισΟή, νά τελείοποίηΟη-

_ Κί ν ε ,j.tà έοευνα πού απαιτεί πολύ; χρόνον μάλιστα αν 
ξαναρχίζετε τ ό οικοδόμημα άπό τήν βάσιν του- Οί εποχές τής 
παρακάής δείξανε πάντοτε μιαν ακράτητη προτιμησι για το 
καινούργιο· γενήκανε αφορμές τής άπολίας τών καλλίτερων 
παραδόσεων. 

— Ποέπει νά ζούμε τή ζωή μ'αςίί 
(Συνέχεια εις το επόμενον) 
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ΟΤΑΝ ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΩΡΕΣ 
Ο ΛΑΒΩΜΕΝΟΣ 

Άΐτέ, Γ.ου πάς του ψήλου μέ φτερά πλατιά, 
χαμήλωσε λιγάκι προς τή ρεμματιά-
χαμήλωσε ν' ακούσης γιατί oèv μπορώ· 
·3αριά είμαι λαβωμένα στο δεξί πλευρό. 
ΌλόοΟος r.vh\H\.ea μέ παλληκαριά, 
μα σήμερα ενα βόλι μ7 έ'ρριξε βαριά· 
Άΐτέ. το ματωμένο πάρε μου κορμί 

και οτί- ψηλές ραχούλες φέρε το μ' ορμή. 
μην τδβρουνε οί οχτροί μας και το πιάσουνε 
καί μπρος στον αρχηγό τ ου Γ το ντροπιάσουνε. 

'^τά χιόνια, roti σκεπάζουν άλυωτα, πυκνά, 
την πιο ψηλή κορωσύλα πάνοι σ τ α βοιτνίά,, 
σκάψε βαθύ έΚ·α λάκκο, τρεις όργυιές βαθύ, 
ν α βάλης το κορμί μου, ν' άποκοιμηΟή-
Κι" οταν ξανά τ α χιόνια λυώσουλ' καί στητά 
τα μάτια μου άντικρΰσουν τάνθια τάνοιχτά, 
σαν όνειρο ν α φτάσιΐ κάτα> άπ' τ α χωριά 
σταυτιά μου το τραγούδι για τη λευτεριά, 
που ν α το λεν φλογέρες γλυκομίλητες, 
λεβέντες ν α χορεύουν, νιές άφίληΐες' 

Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ Σ Π Ε Ρ Α Ν Τ Σ Α Σ 

Η Φ Α Ν Α Ρ Ι Ω Τ Ι Κ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ & 

Ο Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 

(Συνέχεια έκ τοΰ π^ηγοιμένου), 

'¡0 Αθανάσιος Χοιίστύπουλος, τοΰ έργου του οποίου την κριτικήν 
ά/άλυσιν θά επιχειρήσω με ν, \>ίός ιερέως, έγε/νήθη έν Κάστανα της; 
Μακεδονίας κατά τόν Μάΐον του 1772. Φεύγωνι ό πζτήρ του τ ή ν 

,Τουρκίικήν θηρίωδίαν κατέφυγε μετάϊ του υίοΰ του εις το Βουκουρέ-
στιον^ δπου κατά τύ 1780 ) δ νεαρός τότε Αθανάσιος εξεδόθη εις ιήν 
Ιέκμάθησιν της Τ^λληηκής γλώσσης, υπό τόν σχολάρχη Νεόφυτοι 
ΚαυσοκαλΙυβίτηΜ. Κατόπϊ,ν μετέβη είς την 'Ακαδημείαν ΐ»}ς Βούδης, 
όπου έπεδόθη Οχι μόνον εις τή|ν{ μελέτην της φιλοσοφίας καί της έλλη. 
νικής φ'λολογΐας άλλα και της *Ιατ;ρί\κής, ώς οί πλείστοι έλληνες 
σπουδασταί τ ί ^ 'έποχής τοιν 'Εκ Βαύδης μεταβάς είς τό Πανεπιστή-
μιον τοΰ Πατατ'ΐου έσπσύδαοε τίην 'Ιατρικήν, μετά την άποπεράτωσιν 
της οποίας έσπούδασεν ωσαύτως καί τήν ΝομΑΐήν^ προς την οποίαν 
ώθεΐτο ύπό ενδομύχου κλίσεως. Εκείθεν έπα/ελθών είς το Βουκο^-
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οέσΐιον, προσελήφθη ένεκα τίής φήμης τη|ς πολυμαθεΐας του ως* οίκο. 
διδάσκαλος τοΰ ηγεμονεύοντος Αλεξάνδρου Μουρούζη, (καί κατΟΧ** 
ώς δικαστής ανωτέρου δικαστηρίου,) τόν όποίανί ήκολούθησε , μετά ιό 
πέρας της ηγεμονίας τ ου, είς τήν Κωτ/στα/τύνούπαλιν δπο-j παρέμεινε 
μετ" αύτοΰ μερικά ετη^ μελετών την πλουσίαν βι&λιοθήκην τν>υ ν.«Κ 
σνγγρίίφων1. 

° ί ; τως εληξεν ή πρώτη περίοδο; τη: 1 ζωής του καί άρχεται ή 
δειτέρα. Άποχον>ήσας τοΰ οίκοι» του Αλεξάνδρου Μουρούζη κατά η» 
1Η12 προσελήφθη, ένεκα της γ\<ίι>στής δικαστικής πεί.οας* του καί της 
νομικής συγκροτήσεως τ:υ παρά τοΰ ήγεμόνο;1 της Μολδαι-Τας Ίωάν-
von Καρατσά ώς πρόεδρος τήιί λογοθεσίας των ξένων υποθέσεων. 
Είνε ήδη Χ ά πολυάσχολα καί φ'Αε.ργα εΐη τίής ζ<άής τοΰ πολ υτρόπου 
Χ,ριστοπρύλου. Μετά uva χρόνον προάγετα' είς μέγαν λογοθετην χών 
ξένων υποθέσεων καί διαφορών. Αργότερα, γενομένου προέδρου τ ή ; 
λογοί^εσίας τών ξένω/ αϊτών· ύποθέοεων(. τοΰ αδελφού χου Α'υριάκου 
ό Χριστόποιλος γίνετα! σύμβουλος τ«ΰ Καρατσά. Τέλος σ^τάσσει, 
χονης* συνεργασία·» ο-ύδενός κατά δ'ιαταγήν τοΰ ήγίρμάνος τοι» τήν 
νέον ΜολδαυίκήΜ Νομοθεα'ίοΛ'1, ή όποια ίδιαιτ-ραν σημαίσίαν έχει διά 
τό NlÉOy 'Ελλη\1&<όν Λίκαισν\ hi/niì «ΰτη αποτελεί εν τών πρώτω'ν επι-
σήιιω,- κειμ^'Λ*/. δια τω-> όπούονΙ άλίαγνωοίζεται το ατι»πον τών συμ 
βάσεο// έν 'ΕΙ/.λάδι. 

) 0 Άθα/άσίος Χριστόπουλος, ,οπ«δ<νς τή; περί ατόμων θεωράις 
τοΰ ί\ημοκρίτου. Ιιελεχητής καί μετίίφοασχής Ι̂ .βλ',ων Σ?ξτ3υ τ^ΰ Ί·"μ-
πϊίρικοΰ, {Λιστής, τέλος ζηλοτύι>Χΐ* κρυπτών τάς ιδέας ναύ ά,η:ό τον 
παραφερομενον δχλσν είν~ μία φωτεινή αναλάμ«η τοΰ π^.ύματ^ς τοΰ 
Δογματικού Ύλιίσμ.οΰ μέσα είς τ<ΐς θρίμίκευτικάς πλάνας καί τά πα-
χυλά κ α ί δεισΐδ<£ιιονα ψεύδη τοΰ δεκάτου 'ίννάτου έλληνικοΰ αάω-
Λίος. Σπουδάσας νομί/'.ήν ΐατρικήν, φΛολογίαν καί φιλοσοφίαν δέ\" 
ήτο ξένος οίπε πρό; τά δύγυ/χτα της φυσ^-ήί^ οίτϋ προς τάς θεωρίας 
τής Χ»|μικής Επιστήμης. « 'Όλαι αί άνακαλ-^ίείς καί ευρέσεις τών 
νεωτέρων φυσικών καί χημ&ώ* λέγ-i Ρ^όγοάφος τ«ι>, ώς πρί>ς τόλ' 
μαγ/τ,τίσμό/ καί τήν ήλεκτρυ<ήν τΓ>ς γίενικής φυσιν:·ής) ώς προς τήν1 

ζοΗΐκήν κατ' αυτόν δύναμιν τών άΐόμω)» τής ειδική; χημϊίας, ήσ>/\ 
είς a ù w γΑι)στύταται». Επ ίσης ήτο έλτρ·6ής καί είς τήν Άστ 5 ονο. 
ιιίιΐν^ μελετίΜία; ιόν "Ιτ.-παρχσ/, τό.' ΐΓτολεμχιϊο·;, τόν Κοπέ^νικον, άλ
λους ακόμα, καί θαι»,χτίζων τήν μεγαλοτρυή θεα>ρίαν τ^ΰ Γιίϋ-ου Λα. 
πλ(ίί:. 'ΡΙιΙοης γ\νορίζ<^< ^ιουσικήν είχε μ-ελοποιήοει. π.τ?-λά εκ τών ποι
ημάτων του. τά όποια έπαιζε μέ τόν «υλόινί του ή τό ταμποΰρι.. 'Κ'πίσης 
ώς Ιατρός καί φίλόλογος έξ'ήτασε χό Ίππο^ρατικόν ζι^τημα, μοοφώσα; 
γνώμη/ περί αύτοΰ καί έκαθάρισε μέρος τον -κειμένου άπό τάς ξένα; 
παρεμβο/.ιίς. Τοιουτοτρόπως ύ Χριστόπουλος, νομικός, σ ιντ ίκτη; να. 
μοθεσύις, συγγοαφευς πολιτικών ηυγγραμμάΓ.ον, Ιατρός, φιλ<»/.ογος, 
φικτικός, χΐ(;χΐικός, άσΐρολίτχος, μουσικός, γλωσσολόγο»;], όχι ξένος 
πρός τήν μελέτην τής φιλοσοφίας, ύλιστής, λίξ'κογ/κίφος, μεταφρα_ 
οτής, τέλοίς ποιητής, εΐνε iva τών π^υσχιδεστερων π/ευΐλάτίον^ ίσως ό 
πλέον ποί.ι'τ^οπος Λ<οΰς τοΰ δεκάτ-ύ έιάτου ΊΊ/."/.ηνι>.οΰ αίώ'/oc. 

Μελετών καί σι ιγγράφων ό Αθανάσιος Χρΐβτόπ»υ?.ος άπό νεοοάς 
ήλ',κί'α^. εμφανίζεται επισήμως ώς σιγγοαφεύς καί ποιητής κατά τό 
ετος 1805^ ιο/ω; τότε χύ 33ον ετος τής ηλικίας του, Tjò ετος αχτό 
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1805, δημοσιεύεται έν Βιέννη «ή Γραμ;)ατκή τοι τής αίοΛοδωρικής 
γλώσσης», περιέχουσα yyjì τόν< «Αχιλλέα» δράμα μακαρονοειδές, αρ
χαϊκής υποθέσεως^ στερούμενον καί τής παραμικρός αξίας. Μετά πα-
pKXcufftìV πολλών κάΜ κατά τά 1863 έξεδόθηοα/ έν Αθήναις , δα-> 
πάνυ, τον Τριαντάφυλλου ΜπάρΤα tic «"Ελληνικά άρχαιολογήματα». 
Ταύτα περιέχο\τν τήν μετ.άφρασίν του του Α της Ίλιάδος, μεταφρασιν 
μερ;κώνΐ ωδών τής Σαπφούς^ αποσπάσματα της μεταφράσεως TOH τοϋ 
κίβητ περιέχουν τεσσάρας διατρι;βά1ς' με τούς τίτλους «Ελλήνων ο'νομα 
καί γένος», «Γράμματα "Ελλήνων!f «Γλωβσα "Ελλήνων Ηροδότου καί 
τί))' «Στοχείωσνν της Σκεπτικής του Φιλολογίας». 'Ετί^σης παλαιά καί 
νέα» καί «θρησκεία και μυστήρια τών) ΈλλήνωΙ^ ώς καί βιογραφία/ 
τοϋ Χριστοπούλου νπερεκατοντασέλιδον. 'Αλλ' ξχι Ili τοϋ Εργου toi» 
είχε πλείστας αλλεπάλληλους εκδόσεις είνε το ποιήτΐκόν του soyoy, τα 
Λυρικό κ,αί τά Βακχικά. Τα Λυρικά τοϋ Χριστοπούλου έτυπώθησαν, 
πρώτην φοράν έν BI IÉWTJ κατά το 1811. M'era τρία έτη. tò 1814, εξέ . 
δωσε καί πάλικΙ αυτά ¿y ^ερκύρα ó ποιητής! τών< «Ωδών» Α ν δ ρ έ α ; 
Κάλβος. Το 1818 έτυπώθησαν εκ νέοχι έν Βιέννη μετά τον δράματος. 
Το 1818 μετετυπώθησαν καί πάλιν έν Βιέννη μεταή γερμανικής με-
ταφοάσεως- Επίσης το ετοτ 1833 έγένετο καί πάλΐ)- υπό τοϋ Κατσα
ρά, νιέα έ'κδοσίς των. δίτομος όμως. Μετά παρέλευσιν οκταετίας, το 
1841, έρχονται) πάλιν εις το φώς τής δημοσιότητος. 'Ρπί<τηρ κατά το 
182G έξέδο>κεν ó Ρεϋμόλίοοΐΐ εί< èva τόμον τα «Λτιρι-κά» τοϋ Χρίστο, 
παΰλου καί τάς «Ώδάς του Κάλβου», μετά γαλλικής μρταφοάσεως. 'Ei. 
νένονχο τόσαι αλλαΐ εκδόσεις tea/ ώστε καί ματαίοποήα είνε κα· δυσ
κολία ομοίως να τάς άναφέρ*; κανείς. Δεικλ^υουν όμως αί άλλεπάλλη. 
λοί avrai εκδόσεις πάίαν έ'/τύπωσιίν επροϊένησαν ό'γι μόνοτ ε!.ς τδ / 
ΙΒλληνίκον. άλλα και w ευρωπαϊκοί φιλόλογον κόσμον κατά τάς 
πρώτας πέντε δεκαετηρίδας το5 δεκάτου ένατου αιώνος, τα ποιήματα 
τοϋ Χριστόπουλου. 

Ωσαύτως ó παιγνιώδης έοωτογρΰφος Χριστόπουλος ύσγολήθη καί 
ιι.έ, πολιτικώς συγγ?αφά:ν «Τα Πολιτικά Παράλληλα» έξεδόθησαν έν 
Παοισίοίς κατά το 1833. «Τα" Πολιτικά του Σοφίσιιατα» μένουν εισέτι 
ανέκδοτα. Τέλος ή Νέα Μολδαυ (:κή Νομοθεσία την· οποίαν μόνος συ· 
νέ-πα?εν έχει ιδιαιτέρα/ σημασίαν δια τί> Νεοελληνικό-/ Δ'ί,ναΐον, ώς 
καί άλλαχού λέγομε.ν. διΙότι αϋτη αποτελεί ? / τ«ν πρώτων έπ'σήμοιν 
κειμένων δια τών όποιων άναγνωοίεεται το άτυπον των συμβάοεων έ\* 
"Ελλάδι. ' 

τ τ 
Ό Αθανάσιος Χριστόπουλο: traivi κοτ' ù :yàc ε'ις τήν αυλή/ το" 

Μουρουζικοϋ οίκου, αργότερα cid την1 αύλτιν τϋ ήγεμόνος Καοατσί. 
αέσα ε'ς το άρΐσΤοκ/>ατικοΐ' π%οιίβάλλο'/.'"τοΰ οποίου την πεοιγοαφήν 
έπεγειοτ»σαμεν δεν ήτ» δυνατό/, παοά να εναρμονίσω; την τέχντιν του 
προς αυτό. Ή ζωή μέσα i te rnv Φανα-οιωτικυ,ν Λίΐστοκρατίαΐ' Τίτο ?κ. 
λεπτίσμέν» ιιία οηαινομενιίκή π ' ν έ ^ ι α εις Tovc τρόποι^ στ>νεκράτει t à c 
>i»Viffficì ολ<ον. voi, ?/α' π^εϋνα έπιπόλαιον να; έλαοιοον ιτεοίετλανατο εί ; 
την (*τΐ).('κΤ(Τΐαΐ/>άν tnc. Μ'α ίπίδει&Η πνρι'ηοτι; υι'εταϊΰ των νέων — 
το όποΤο·; r"fta>V).. ναι να ν.ήν mñoytv — ώοαΤαι εκφοάπει^ καί ώοαΐος 
fló'^i'firl- -lìvxft <ì~ò Xr> παοα'ΐ.'ν.ηη·/ κάποια ^λίσ''ς rnò-; έλαφαάν ?-
ρωτθτροπί)αν, βεβαίως θα έρρ\'»θμΐζαν καί αύται την ζωήν τί»ν εν^/ενίον 
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Φαναρίιοτών. 'Ακόμα έ/α π\ΐΰμα λογιωτατ'σμοϋ μία σχο/χιστική χα-
ριίδοσις ; μία προγονόπληκτος λοτρεϊα τοϋ αρχαίου Ελληνικού κόσμου 
καί π·νεν|ματο>ς, ώς έκ τής εθνικής ανατροφής, δεν1 έ'λειπε,— καί ίδού 
πλήρης ή ε'ικών τής Φα/αρια|ι'<κή; αριστοκρατίας. Ζών ό Χριστόπου
λος εις τοιούτον φυσΐν.όν καί π·/ευα.αχικι()νί περιβάλλον, χο>ο\ς να εΐνε 
εις θέσιν να τ<> ΰπεοβΓ^ έμφα/ίζεχαι συνεπής ά-αιπρασωπευτι^α; τύπο; 
τοις . Ί δ ο ύ διατί παρουσίιίζετιαι φΐί'.όκαλος) |ji λεπτή"/ καί μετρημένην 
φρασεολογίαν^ ελαφρύς^ χωρίς va' {•έλη να κουράση< καθώς οί αιΌροι 
ποι τώί< κοσμικών κύκλων· είς ολας τάς έποχάς.^ Ίδου διατί ομιλών 
Λερί έρωτος ; à/τί irà κρ ίΐ^ίζ·() ·,;αί να πονή μέ πραγματικον πάθος, 
καθώς κάθε (ϊ/θρωπος αγαπών, άναζη τύν> σχθ/.ασχ4κον ρεμβασμι'ιν τής 
Αφροδίτης καί χοΰ μικρού χαρ'τιφένου φαρετυοφύρου Τυ
ράννου. Ί δ ο ύ τέλος ή #ξτγγΐΐ!σ·ίπί -<αί τής χαριτ^όγου καί1 φιλοκάλου 
μ,ορφής καί τής ελαφρύς ουσίας τοϋ ποιητικού εργοι^ τοιΊ-

Έ ν τούτοις δμως ό ΧρίιστοποιΑος, π/εύμα πολυσχιδές^ μελετητής, 
ά'πλη.στοις) υ%.ρ;ώς οπαδός καί υποστηρικτής τής περί άτόμιον ·θεο>ρίας 
τοϋ Δημοκρίτου, έπί τής όποιας έπέ{)εσε τήν επίσημο/ σφραγίδα τοΰ 
κύροι>ς της ή νεωτέρα Έπιστ»)μη, αποτελεί, καθώς εΐπομε/, μελετών, 
τες τήν ζωι'ρ» του τήν μόνηνί φωτεινίρ άναί.αμπήν1 τού Δογματικοί 
'·Τ(/.ισμο> μέσα εις τάς •θρησκευτικάς πλά/ας καί τα παχυλά και δε.ισί-
δα^ονα ψεΰδη τοΰ 19ου, itó.Tjv%coC αώί/ος, "ίίς ύλιστη; ό Χριστόπου
λος (άλλα έπιρρεασμένος καί άπα το περιβιίλλον Χ ής Φαναριωτικής 
αριστοκρατίας ώς καί τών ήγεμονι-,·.<Τ>\ί κύκλ<ρ// τής Μολδο6λαχίας ( έν 
μ-έσω τοϋ οποίου ένεπνεύσθη καί εγραψεν), έμφα/^εχαι ώς δημιουρ
γός ή -θερίι,ίηί ύποστΐ|ρικτής ΐδεώνΐ ένδι'αφεροΐ'σών, εγκατεσπαρμένων 
εΙ;* τοί'ς στίχους του. Καί àorò τής απόψεως αυτής, μή έξετασθείση; 
άκομψα, έπιχειρήσ<ομε·/ ήδη Λΐά έξετάσω;χεν τον Χριστύπουλο'^— ώς 

•ποιητή- δηλαίίή σκέψεων καί ό'χι< αίσθ-ι'^ματος. 

I Ί I 

Μαζί με τον Δι\μήτριον Παπαρρηγόπουλον ν.αί -τύσοιΊς α)Λους καί 
. ό εντριβής εις τήν 'Βπίστήμηνί τής Φυσικής καί τής Χημείας Φανα-

ριώτης ποί'ητής, σι^ρωνεΐ 5 τι ό κόσμος προτού πολιτ'σθή ήτο κατά πο-
λ̂ ύ εύτΤνχέστίερος; διότι, ή γ ν ό ε ι, καθ' όσον ή α γ ν! ο ι α 
είνε ή πηγή τ ή ; είτυχ'ίας καί τής ειρήνης.(1 ) Ή επιστήμη-, ή μάθη. 

Ή την >.ατοεύειο ταχατε, γιατί μ' άπείοονς τοόττο,'ς 
Φίλο: φείτοι; πάνχο τε να βλάφτίΐ τούς ά^ρΐίπονς ; 
Hia v γεννηθώ άπ' τον Διός το πάγκακο Κ5φάλΐ; 

Έλουσαν ολ' ιοί $yufcjjxxa\\ <? άνάπαψι, μεγάλη ; 
Δέν 4>a.ivajVTiv eì πόλεμος ol £xOt>ai;, oì αΐτ'·0";, 
Οί ψόν' οί σσπ?.·αχ\*Ι)τατοι κου οί λοιπές κακίαιίς. 
Άφον πλην έγεννήΟηκε αΰ̂' fi αγριεμένη 
Kt' άιπ' το κεφαλή πήδησε φρικτά αρματωμένη 
Ευθύς αμέσως άρχισε το ιπάν ν ' άνακατώνη. 
Καί δλον ε!ς τον πόλεμο τον κόιμο V- άοματωνη. 

( ι ) τήν Άθηνάν (το σνίιβολον τηί Σοφίας τ η ί Αληθείας της 
'ΈιΤιστήμ^ς) λέγει ò Μ-ωιιος εις τον («"Ε^ωτα άπολογονμενον»ι 
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Μετάλλευσε τα σίδερα μέ ι* άσπλαχνα της χέοια 
Kai κάνοντας ή άγιια κοντάρ«2 καί UixatVj^ 
Ta εσπε'«<?ε κιί τάχυσε παντοΰ εις κάθε ^όπον 
Κ' εις κάθε γένος καί φνίλήν καί τάγμα τό>ν áv6k>J>n-jv. 

«ο=ι*γ=ι την δυστυ^ίαν - oi|«p«ü«vfcX και εις τοΰτ:»,— διότίΐ αντί 
δλίγων (ίίίλύκν γνώσεων, άντί τής μ'(κρ«|ς ωφελιμότατος, τής όποιας 
vótTOtt πρόξενος ele την ανθρωπότητα αφαιρεί χόν θησαυρόν χ ή ς 
ευτυχία^ άπό τήν άνθρ'οπίνην ζωην την άποστεώνει άπό τα θέλγητρα 
της καί μολονότι π.ροσφέρει κάποιαν ε£τυχίαν είς Τ όν πνει>ματΐκόν έρ-
γάτην, γεμίζει σμως τόν κόσμαν πίκρίαν.(2) Αγόμενος ό Χριοτόπου-

('2) Δέν 0έλ(ι) γνώσιν Το-ΰτα«ξ ci κούαιίς 
Ούτβ κάν τάσην Ή φαντασία* ς 
"Οσ' ιίΐν'· τοΰ "Οσο εύφβχίνο>ν 
Κι' ö-jf εΐν' %<ζι\\νι Ί^ίβο π-.«>αί'νοπν 

λος άτ,-υ τή/ ì<V«v (αυτήν καθώς icpaívfexat arò τη>ς σχ'χους του «al 
urtò μερικός άπον.αλυπτικάς γραμμάς τών πεζών έργων τον δεν θίγει 
είς την ΙΙοίησίν τ 0 υ τά Άπόλι ΐον Αληθές, ' χ ή ν δημιουργίαν τώ\; 
κόσμων^ πράγμα το όποιον ήσθάνετο οχι! θά είνε ματοαοπονία. 'Εν τού
τοις εχων προ αύτοϋ τα φαινόμενοι τ ή ς ζωής xvfì γηΐ^η; τοα· σφαί
ρας, όρθούμενον ώς αϊνίγμα μυστηριώδους Σφιγγός^ καί προσπαθών 
νά συλλαβή την εννοιάν του., λαμβάνει τήν παγεράν" r/vbiavf οτι ó 
κόσμος τα ζώνχα πλάσματα, έρχονται εις τήν ζωήν κ αί εξαφανίζονται 
είς τόνΐ θ ά ν α ^ κινούμενα ύπύ μΐίς σκοτεινιάς 'A ν ά γ κ η ς υ
πέρτερος της ανθρωπινής συ).λήι|>εως. ( Ά λ ο γ η ανάγκηÌ Ή Ά . 
ν ά γ κ η αύτη δεν είνε η Αΐσα, ή ανωτέρα «θεών τε) ανθρωπιά-/», ή 
Μοίρα τή,ς Μυθολογίας τ ώ ν άρχρύον ' Ε λ λ ή φ ν ή μήτρα καί ή πηγή 
τ: 0 Παντός^ (Ός θ« ήδύνατο j-à -υποθεστ) κανείς, παραφερόμενός άπό 
την έρωτ*κην μυθολογικήν μανίαν τσύ Χριστοπούλου. Δια τον πολύ 
προηγμένων αυτόν "Ελληνα, τον προχωρημένο/ αυτόν όπαδόν τοΰ 
Δογματικό Ύλίσμοΰ, ó οποίος σκέπτεται τώρα μέ την επιστημονική-/ 
τραχύτητα παρόμοια ύπόθεσις πρέπει να πέση. Προε-ρχόμεναι. αί ζωαί 
τών άνθώπων àbrò τήν άνυπαρξί^ν εύχονται προς τύ φώΐ;) τηΐς ζωής 
•υπό τΓ,ς ύπερτέρας ά ν θ ρ ω π ο ς ¡ ^υλλήψεως « Ά ν ά γ κ η ς» εκείνης 
καί υπό αΐτής πάλ<ν «βυθίζονται £ ' ι ς τ ο -ρώτον χάος καί έρεβος». Κα
τεχόμενος ó Χριστόπουλος άπό τύς σκέι]>εις αύτας γράφει δωδεκάοτί-
χον επίγραμμα olà v t t χαραχθή εί,ς τήν πλάκα τοΰ τ άφου του. μέ πα-
.ράμοια τοΰ οποίου δέν μας έ'χ^ι σινηθίσει ή χαρίτο/^,'ος του Ποίησ'ς. 
'Απομακρι'ινεται από r»iv συμβατικήν χάριν, την τεχνητή»» xptì ξηρι'χ/. 
των Φαναριωτικών μεγάρων καί ί3φήνεΐι την σκεψιν του έλει^έααν να 
σ/χΛ'ί,σν» Τ ό ά'γα>αια τών ψυχικώλΐ του εικόνων. 

Γεννηοϋμαι· τί 'παιθαίνω; 
Παίθαίνω· τί "/εννηοΓίΛαΐ ; 
"Αχ! "]\λογη τοΰ κόσμου 
Γεννήτρα, φθάρτ-ο' ανάγκη!1 

Μέ πηρκ; τίινζωή ν μου 
Μ' άφάνησες το πανίι 

Μ' αφάνισες το κάλλος 
Της πρώτης μου εικόνας. 
Μ' έούθτσες στο χάος 
Στο έ'ρεδος το πρώτον. 
"Αχί "{Αλογη ανάγκη 
Λ'ά μ' είχες γΐν/ηθΓ|. 
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Κατερχόμενος ό Χριστόπουλος άπό την απόλυτον θεωρητικην έρευ. 
von' τΓ]ς ανθρωπινής ^ωής εί; την είδικιοτέραν έρευνα, τοΰ φαινομένου 
της έμφανίζετα,ι συνεπής π )̂όι3 εαυτόν καί την θεωρίαν του. 'ίΛτός 
τών διΉ> βασ«κώ/ δυλ-άμεων τής Άπει^ότητος^ τοΰ Χρόνου και τον 
Διαστημμτος, ή μεταβολή τής "Υλης, ή μορφώΛγΐκί| σύστασίς της, ή 
σύνθεσις καί άποσύ/Οεσιζ τών στοιχείων της, παράγει την έμφάνισιν 
καί την έξαφάνιίσιν τών άνίθρω^ίνων φαινομένων κ«ί συνεπώς δημιουρ
γεί τό φαινόμτ/ον της καθο/.ικης άν-θριοπίνης ζωής. «"Ανθρωπε, άγω-
λ'ίίζεται νά κραυγάζη ό Χρίστόπουί.ο;^ μην) έριυτ<ις νά μάθι^ς τί πα
θαίνεις, όταν γεννάσαι καί αν π,αΟαϊ,.η); κά χ ι τί γίνΈσαί.. Μί|ν\ έβωτάς 
τις Μοίρες, κυβερνήτραις τής άνθρωπΓνης της ζωής μας για τη ζωή 
σου γιατί τήν κωμωδία της ζωή)ς σου, (σάν έπάνωι σ' typ τεντωμένο 
σχρινί) τί(ν παίζον/ τά στοιχεία τής "Υλης. ΕΧνε ζωντανά κοίί, τρέχουν 
πιίντοΐε μέσα είς τον Χρόνον καί τί> Διάστημα, καί συμπλέκον}ταιΐ καί 
ξεμ-πλέκοπαι, χωρίς νά στέκωνται καί ν ' άκινητοΰν, δΐ)μιουργοϋντα 
τ=*οιη:οτρόπως τό φαι^όμενον της ζωή: . Μην έπαναστατί)ς, ανθρωκε, 
κατά τής άστασίας τών σταΊχεί/jjv τής "Υλης, δ*ότι ή «οτασία της 
Φύσεως είνε ή πηγή τών γεν/ήσεων καί τών θανάτων».1 ( Ί ) Ετσι ο 

ΦΥΣΙΣ 

( ι ) Μοίρα£ μου πολυτ&χνίτοχις, Μιά σ^μπλέκουν^ μιάι £,·ειιπλέκο»>ν 
τήί μ»< κίΛβεονήτίοαις, Καί ποτέ ποσώς δέν στέκουν. 
Τί 'π«θο|νο» αν γεννηοϋμαι; 'JffiP" _ 
Κι' άν 'παοοαίν·^ τί γεννηοϋμαι; "Ολη, τέτΜα είν' επίσης 

Ήπαντάστατη το·υς φίίΛί· 
"ΑνΟρωπιε ή Μοί,οαις λέγουν> Kt' απ' αύτην^ λοφτόν^ στοχάσου 
"Οτ' είς τούτο ?έν σε φταίγουν. Τρέχ^ ή γέννα κί ή φΟο̂ ά σ ου. 
Καί χύτήν τ ήν κ-^μωδία 
Κ'' ευθύς πάλι εκεί ζεσμίγουν. Ό σοχ>ός τους ό ομιγμένος 
Σέ τήν παιίίουν τά στοίχε^χ. Ησ ' έσύ ό γεννημένος. 
Ζ^χ\·τχνά 'ναι. τρέχο-υν σμίγο'υν Κι' έ c^noic δ ζεσμιγμένος 

ΕΙσ' έσυ ό- πεθχ,ιιι. ένος. 

Χριστόπουλος, δια τοΰ συλλογισμού αΐιτο^ προσανατολίζεται, εις νέους 
ορίζοντας σκέτων . Λαμβάνει, άφορμήν νά έξετύστ; καί κάτΐί δαθνιε 
ρίον τό πκριίεχομενον τής άτΛοωπίνης ζιοής, τήν εντυχίαν καί τήν 
δι·στΐ7.ίαν, την ζιώρ καί τον θάνατον. Β?^πω τήν ζωήν του ώς «σύν. 
δεσμσ/ τών στοιχείων, τής "Υίλτ,ς», τά όποια πρόν.ειταί κάποτε νά δια
λυθούν καί νά έπέλθη τό τέλος τη£ καί δέν σκέπτεται \>£ πόνον ψυχής 
τήν) απόλυτον ,δυστυχί,αν, ώς οι άοαθεΐς αίσιόδοξοίΙ διότι άντίλαμβάνε. 
ται οτί ή ζωή του δέν θά είνε αιώνιος^, Εκατομμύρια •ανθρωπίνων υ
πάρξεων! έπέρασαν επάνω άπό τόν ευτελή φλοιόν τ ο ΰ άστρου της γης 
μέχρις δτου έμφανισθή τό άδιάφορον καί σιινείθισμένρν φαινόμενον 
τής ζιοής του καί Εκατομμύρια ακόμη άνθρωπί\ΐιον υπάρξεων θά πε
ράσουν κατά τήν διαδ-ρομήν τοΰ σκοτεινού Μ έ λ ι τ ο ς . Ή κωμωδία τη'. 
ζωης θά έξα/ΐουθήστ) πολύ άγνωστο/ πόσολΊ, μέχρις ότοι> έξαντληθη 
καί ή τελευ-οοίί,α ποσότης της φωΐεινής θερμότητος καί ό παγκόσμιος 
θά/α τ ος άπλωθή είς τάίς- έναστρους σφαίρας τοΰ ηλιακού μας συστή 
ματος. Τοιουτοτρόπως ύ Χριστόπουλος χωρίς νά (ντοτ'μά τήν άξίαν 
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της ζωής καθώς ό Σοπενάουερ και οι άλλοι πεσσιμίσταί, χοΰ κλαίουν 
καί δδΰρονι«ΐ(ι Δ ΙΑ τψ έξαίρανίζσμένην y j l \ γ ε μ ά τ η ω ώ δυστυχίας 

έσκέφίίησαν, έν τοντοις δέν στερείται κά'ποίας λάμψεο>ς πρωτοτυπίας 
μέσα είς ΤΟΥΣ στίχους τον. 

ανθρώπων τ η ; φθαρτές γης1, ό,τι θεωρείται1 ευτυχία), ό πλοϋτ=ς, τα 
μεγαλεία, τα άξ,ιώματα, ή οόξα ή γνώσης, ή σοφίαΐ, ή μάθησις, κάθε 
τί τέλος, δλα ) είνε Φα)τασιώσεις, είνε σκιά καί άέρας>.(1ϊ "Ας μη 

( ι ) ΙΐΙ; αυτόν τον κάτω τόπον Πλούτος δόΕα μεγάλε^ 
Των φθαρτών της γης AVFLEÈLTU* Γνωσ1: μάθηση σοφία, 
"Ολαις μας ή εύτυχίαις Ehfa ϊ'κιος και άέοχς 
ΚΙν' της πλάνης φαντα-'ίαις. Κα! όνείρ«τα ημ£ο«ς. 

έπιχειρήσωμεν να τον μεχαβλωμεν διβχι «άρχήθεν έ'τσΊι έκΐίσθτ, καί είνε 
αδύνατον ν ' άλλάξη τήν άτακτην τάξιν τοι», (1)ί Βλέπομΐε\> ο η ό Χρ 1 · 
( ι ) 'ΑοΟηΟεν ετοι έκχίοθη Κ«ί δέν μπορεί ν' άλλά£θ 
Καί έτσι έσχηματίτΟη Τήν άτακτη του χάζι. 
στό~ονλο£ ό αισιόδοξος, καχαλήιγει είς τα πόρισμα μ.αζί με τόν< Π α · 
πο.ρρηγόπουλον, τον πτκρόν άπαϋσιόδοξον ψάλτην καθώς και μέ κάθε 
«ϊνθοωπον σοθαοώς σκιεφθέντα, ότι τίποτε, ατώ O.ti υπάρχω μέσα ε!ς 
τ ι όρια ΤΗΣ ανθρωπινής σνειοηχής υπάρξεως δεν δννμται να έ''/r, 
σημασίαν και σπουδαιότητα. Έν τούτοις ό Χριστόπουλος, 6αίν<ον πέραν 
τ.ιΰ Παπαρ ρηγόπουλου ΥΨΏΝΕΙ νέαν πυραμίδα ΟΚΈΨΊΛΊΝ, π.ρός ΤΗΝ 

&α£α* ελεύθερος ό ικαθένας είνε va ('ή σιμφωνή. «Το μόνον το όποιον 
αξίζει Φς την άθλίαν) αύτήνι γήν, καΐ την άθλιεστέραν ζωήν — ΤΟΎΤΟ 

είνε το βασικόν πόρισμα του,— είνε ή ΐτ,'εία καί ή νεότης. ΒΓνε ν' ά_ 
πολοίμοαντ,ς την ζωήν καί vài την διασκέδαζες». «Δίότΐ;, συνεχίζει, τί 

( 2 ) MiJi ?vat μρνον ευτυχία Φίλοι φίλο» μη πλανάστε-
'JH ατάραχη υγεία, Φάτε, π'.ί/τ'ε, άνκϊλ.ιβΛε. 
Νά' μποιρ^ς vi τρύς } và ττίνης^ Ηδονή 'vai τούτη μόνη 
Κι'· άγκαλ-,ά va μην άφίνης. Κ'.' 'όί.χ τδλλα πλάνα πόνο:. 

θα κερδίστ,ς δν γείίνης γραμματισμένος- Η βαθύς φιλόσοφος, ùqwv 
γνωρίζεις), ΌΤΙ Ώ Σ ό πρώτος αμαθής, θ 4 «ποθάνης πάντοτε > Ά φ ο ΰ 
(3) Έρωτω σε τί κερδαίνες Τάχα Οέν καταλαμβάνε^ 
"Αν γραμματΊομένος νέν^ς "Οτ'· πάλε θ' άποΟάνης 
"Αν φνλ&σοφος βαθύς Σαν Ό πρώτος άμ.-Θής: 

οσα κΐ' « ν κάμ^,Σ, όσον>ς θησαυρούς καί δν ρν^'κεντρώσιις. οσην δό 
ξαν και «ν άποκτηστ^ 6σο/ ερο)ΤΑ και ùy απόλαυσης Ώ Σ θνητός 
που είσαι θ' απόθανες κ·ύποτΕ; Άφοΰ κρί αν ακόμα κεροίσης κα! Ό-
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λον χόν κόομον, θα to''' « ψ ' Ρ ΐ ί ^ °^αν έ-ρθη ό χύρος^ olà' άφανΐστΓ|Σ 
γυμ\*ός;» ( 4 ) 

( 4 ) "Οσα κ:Γ αν κάν^ Καί δν τον κόσμον 
Καταλαμβάν-,Λ) "Ολον KESSÌJJÌ 

Θνητός ΟΤ' είμα! Τ9* ερΟη ό XAFOC 

Καί 3' αποθάνω. Θα τόν αφήσω. 

Ο Χριστόπουλος ά6ιάστ(ος καί ΓΡΥΣΪΚΏΣ ακολουθών τί|>' περί 
ζωηίρ θεωοίαν του καταλήγει είς χο συμπιέραομα ; «Μακρυ*^ λοΐπόν> τα 
6i6J.irt μακ/>ι« ή φλυαρία, οΐ λέξεις^ οί λόγρι δ"Λο( χα ;κακά της κοί. 
νω\^κης [ιορφώσεως μακριοί». «Λεν θέλω ούτε να ελζίζωί ουτε να 

( ι ) "Eijj) ίί,ω τά βιβλία^ Aiiuc Xò'(oit δλα κάτ^ 
Στια Φ ι̂τ'ά η φλαα}ίχ Τί ~οί κάικον τί' φυλάττο»; Π 

ιρροντί,ζω χόι μέλ/.ον Τ ^ ς ζωης μου. Το σ)'ιμερον προτιμώ, το ,δέ αΐ<ρ<°ν 
xò àkfv^o είς τιμι ροήν της τΰχΐίς. Το τί θα γίνίΐιή μετά τον θΰνατόν 
μου ; το τί, μετά τόν θάν.ητόΜ μου», ¡4 άναμενΑΐ. δέν ?tò σκέπτομαι κα 
θόλου, ί>ιότ1 εννοώ ότι εί-̂ ε ματαιοπσΛία δτι είνε >:«τι \'«π:!ρτερον τών 
δυλ'νίμεών μου να τό σ>ίέπτοχιαι., "Ας γίνη έπ! τέλους ό.τι θέλει. "Ας 
πέση ό ουρανός^ ας 6ουλιάξγ; ή γ η καί ό ήλιος, ας σβί'σ^ ).αμ-
πιίδ« του, xoQayéfWf σκοτεινός μετά χόν θάνατον μου. Ε γ ώ ζιμώ 
τί|ν eiiiyjav χοΰ παρόντος, ζητώ να χαρώ την στιγμήν) αύ-την^ Οσο\' 
μου είνε δυ/ατόν, ζητώ να δΐασκεδ(ίσω με τον ε·ρωτά μοι*, τί|ν àviL 
πρυσιν! καί τόν σκοπών τής ζο^ής μοι>». (2) Α'αί ώς να θέλβ νμ προ. 

¡ ( 2 ) Δέν Θέλ)» νά' έλπίιω "Ac Yfvg ο,τι &έλε< 
Δέν θέλω να φροντίσω Τελείως δέν με μέλλει· 
Το μέλλον <sxhv i'j>nv "Ac πέσίΐ ό ουρανός. 
Τό σήμερα τροκρίνω Ή γίΐ μας άς βούληση 
To aüctov τ ' άφίνω Κ'.' ò ηλΛς ας σβΰ-ση 
Στης τύχης την οοήν. Κι' ας μείν^ σκοτεινές, 

Τό τ ' ϋστεβα Gà γένη ?Εγώ ζητώ τά?<*. 
Καί τί μέ «ναμένει Καί τούτο μου τήν ώ?* 
Ποτέ δέν τ ό φρονώ Πασχίζω νά ΧΑ:ω 
Ποτέ δέν τ' άναβάνω Τόν έρωτα φιλώντας 
/Ίατί τόν VIJJV μου χάνω Καί παίζοντας γελώντας 
Κ Α Ι ματαιοπονώ.· Όπόαον "εΐ̂ ιπορ-ω. 

λάβη χας άντΐρρήσεις5 al ύποΐαΐι δχ'νατον tivs và προταθούν ui τήν 
σκέψιν^ ότι τίποτε ad δ,τι ύπαρχε, μέσα εις τ α όρια τής ανθρωπινής 
συνειδητής ΰπάρξεοίς δέν εχει σημασΐ,αν καί σπουδαιότητα, απευθύνει 
ζρος τον εαυτόν του τάς ένδεχομένας απορίας δια và τας λΰστ,; «Γιατί 
λοιπόν và στενάζωμεν λυπηρά, άφοϋ εΐνϊ γνωστόν χρό ποί̂ Λύ οτι κά
ποτε θ ' ύποθάνίομεν ; Καί άφοϋ θ ' ύποθάνίομενι κάποχε, — αυτό είνϊ 
(ίέ&ΑΙΟΐ',— προτού ΰποστώμεν τό κράχο^ του του θανάτου^ Iii 
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πηδηξωμεν, άς χορεύσωμεν, ας χαρούμε ολας (τάς ήδονάς της ωραίας 
ζωης / - ώραίαν τήν Οεωρεΐ ó αισιόδοξος ποίν,τής,— κ,αΐ τήν1 μέθην καί 
τον εροηαί^Γ 1 ) 

Τοιουτοτρόπως ó Χριστόπουλος κοταλήγει είς τήν σκέψι·/ τής α. 
πολαύσεως τού ηαρόντος, δ'ά τήν όπάίαλ! απαραίτητος είνε ή νεότης 
καί ή ύγε'-α, ' II «πόλαυσις, τού παρόντος ξ,ϊνε το κέντοον τών σκέψεων 
τ ή ; ζωής χοι^ το όποιον ή προδρομική καί αοεξία εις τήν εκψρασίν 
τής ουσίας τέχνη του ξεδιπλώνει πολύ συχνά μέσοι εϊς τους στίχους 
του. Ιίρος xíjvf άπόλαυσιν του παρόντος, προς τον σκοπύν μόνο/ αυ
τό"/, κατασταλάζει κάθε σκέψις του. I I άπόλαυσις του παρόντος1 είνε 
το τ :λ'κόν πόρισμα του κα! τή / άπόλαυσιν αίτήν τοΰ παρόντος παρο. 
τρΰ/ει και συμβουλεύει. Το πσ.ρόν είνε ή μεγάλη έννοια καί ιδέα, περί 
τήν οποίαν είνε συγκεντρωμένη δλη ή σκέψις vai δλη ή νπσ.ρξις τοΰ 
Χι,νκίτοποι'λου ΙΙ«\'τοΰ ττ παρόν. Υπέρ π ά / άλλο το παρόν. 
Το irwòv elΛΕ ή ζωή μας, ή ύπαρξ'ί.ς μας, -• φιτικώτατα 
άφού δια τον Χ.ριστόπουλον ή ζωή είνε σύ/δεομος στοιχείω/ 
τής " ί λ η ς . των όποίω/ ή διάλυσις είνε ή καταστροφή τής 
ζωής,— το σπουδαιότερο»· «πό ότι έχομε/, τα μόνον δια τό όποιον αξί. 
ζει να γίνεται λόγος. Δι,' a i t ò καν ó Επικούρειος ποιητής το παρόν 
ψάλλει εις δλα σχεδόν τα ποιήματα του. 

Ε Λ Α 

Αγαπημένο ταίρι μον δόσε μέ τήν αγκαλιά,σον 
Γιά vi /a:;f,; τ-i νειάτα μον κΐ' 'έγώ τα εδικά σ υ . 
' ΐβύ για μέναν íyr.-y¡c, κ' έγώ Ota ¿3;να · 
Νά χαβ^υασθί πάντοτι κ*' οί δνο va' εΐμασθ' £να. 
Άψήφ/ισ' τή νεότητα t i Svftec τιηί XuitAwu 
"Οπου καχαμαθαίνεται στο τονφε^ό κοομί οου, 
Τό άν^ος eívj «σύντομοι. Άκάμια δέν ανοίγει 
Κι ' ò μαρχσμίοί rrf,οφθάνονχας «ù&ùc τό Καταπνίγει. 
'Ίδέ τα τ^ϋ^-ντάφ'/λλα στην τ&,ανόηϊ^Κλ'.ά τους 
Πύς πάραυτα μαραίνονται και χάνουν τή CMtíá τουί. 1 

Βίΐνόνα τοϋτ' 5c ταχωμε, το άνΟ&ς íc χαρούμε 
Πυίν φθάσουν τ ά γεοάμα-tia κι' οί δυο μας μα,οαΟΌϋμε, 

Αί,ταΙ είνε α'ι σκέψεις> «ΰτός, είνε ó πνευματικός κύκλος, μέσα 
εις τον οποίον περιστρέφεται, ζή και κινείται ή ΙΤ°ίησις τοΰ Χριστά 
πούλου. Ό ορίζω/ τών σκέψεων χου μέσα εις τα ποιήματα του καθώς 
ά/τιλαμβάΐΐται ó μελετητής του, είλίε στενός.! Ή Ιδεολογία τ°υ επανα
λαμβανόμενη και χρωματ'ζομένη διαφοροτρύπος: άλλα πάντοτε έπί τού 
αύτοΰ θεμελίου elvt ή 'έξίϊς. "Ας άπαλαίνωμΐ,ν την ζωήν κροτοΰ τα 
στοιχεία, παίζοντας· μίαν κωμωδία"/ εις βάρος μας, μάς αφαιρέσουν 
τή\ί άτομΙκήν συνείδησόν καί μάς βυθίσουν ώς άσκεπτα, χωρίς βού. 
λησ*/ στοιχεία ε'ις τήνι άπε'-.ροι; αίωνότητα τής ψύσεο.ς. Ή ταλάί,πιο. 
•ρος νεότ»|ς φεύγει καί χάνεται, ή ωραία ζωή,— ώραίαν τήν ίτειορεΐ ό 
αισιόδοξος Χριστόπουλος,— εξαντλείται καί μεταβαίνει είς τό μηδέ/, 
είς τον θάνατο/ άνεπιστρεπ χεί. Προτού έλθη, άνθρωπε, — άγωνίΠετα» 
νά κοαυγάζτ}, — τό άπαίσιον καί πικρό/ γήρας, προτού έξαντληθΰ τό 
ώμμύμεχρον των ήμερων μας, προτού λευκανθωμεν καί τό νεαρό"/ καί 
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σ<(ν/ιγηλόν σώμα μας, κυρτωθή^ άπόλ^αικτε τήν φε,ί^/οΐΌαν ζωήν σου. 
Ή εϋτΐ'χΐία, ή ζωή ? ή χαρά καί ό έ'ρως, ό υπέρτατος σκοπός τή? ζω
ής, δλα παρέρχονται καί εξαφανίζονται, ^ ίή άνα,'ητής έπομέ·/ο>ς μα
ταίας εύτιτ,ίας, μή άφίνγ-,ς τό παρόν να παρέρχεται, μή βοοιικαλίζεσαι 
μέ μελλσ/τικάς χίμαιρα;,— *αί απόλαυσε ότ ι δι?νασαι, π;;»οετοΐμαζόμε. 
λος δ'ά το/ πικρόν έξαφανιοΙ«)ν Χού ί>α/άτου. 

Αυτός είνε ό πνευματικός χνχλρς μέοαι είς τόν οποίον, λαθιος είπα, 
ικριστρέφεται, ζή καί κινείται ό Χ.ροτόπουλος, ά/τιπρησιοπειτικός τύ
πος τ ή ; Φα'/αρ'ιοτ'κής εποχής του καί τού Φαναοωχίκού π7·ριβ(ίλλοντός 
του. Στε·/ός, περιωρισμένος, ά κ ό μ α σ|ΐιΐ'ειθΊσμέ\Ός, είς τρόπον ώστε ό 
σημε·ρΐν<)ς αισθητικώς μορφαχλένος μελετητής του νά πλήτττ. καί νά 
άνίφ. 'Ε>/ τοΐ !το·ς, καθιυι: μοι» άνέπτυσε μίατ/ νύκτα ·λέ Λχυμαοτήν σα-
φή/είαν, ό μελ<.·Λ>ΐ/.ός τεχνίτη; τού στίχου Λάμπρος IIoρφύρaς J ή 
ΪΙοίΐ)σις δέν είνε παρά αίσθημα. <Τά σι<στή'ΐοτα τών ίί,ε,ών, Χ άς κοσ
μοθεωρίας, δέν τάς άνε\\ρίοκομεν ρϊ ; τους πα ητάς, άλλά τάς ^οι ,ητώ. 
μεν είς τους φιλοσόφους». Σχετικώς, ίσως νά έχω μερικάς άντί'ρρή 
σεις. Ά λ λ α ή ΙΙοίησ'ί^, ώς αίσθημα πού είνε εϊμ.π:>ρεϊ ιά ζηχτν; καί 
ν ά είνε ωραία, καί νά μήνΐ παϊ'ΐΓ,ι τού νά! είνε ΙΙσίησίς καί μέσα ε'ις 
έναν στενόν, περιωρισμένΌ·/^ ακοιια αινειίθισμέΐ'Ον πνευματικό-/ κΰκλον. 
Κ:Λ «πό τής απόψεως αύτής ( θά έξίετάσωμε/ τήν Χριστοπουλικήν Π'οί-
ιίσιν,— δ»)λ. ώς αίσθημα καί Τέχ/ην. 

IV 

Ο έρως είς ιόν Χρίστόπουλον δέν είνε τό ύπέρταχον ά\'Ι?ρύ)πι/ον 
^πάθος, τό συνχαράσσον καί συγκλο/ίζο/ δλην τ ή / ά^θριι>πίvη^· ύπαρ 
ςιν αισθημ^α, μέχρι τών βαθυτάτω/ έγκιίτω/ τη.ς!. Δέν είνε «5 παννσχυ. 
ρος έρως, τού οποίου ό πό·/ος διαπερΓί; τά οστά ταΐ', πού τοΰ π'.ρι-
σφίγ^'ει την πονοϋσα/ καρδιά, πού χύνει σκότος πολύ μπρος στα μά
τια του καί παυεκτρέπϋΐ εκ τού στήθους τάς φρένας τοι» όποΛς τόν 
αισθάνεται; ό αρχαίος Αρχίλοχος. Δέν είν£ τό ύ/περάνθρωπο/ αίσθημα, 
τό υποτάσσον πάσαν άνθριυπίνη/ λογικής τό βαΐ/ον πέραν τών κοι. 
νωνικών; συ/θηκών καί τών καΐΝνιΤ/ικών δκαβαθιώσεων. Είνε ό σχολαστ'-
λός ρεμβασμός τής Αφροδίτης και τού φαρετροφόρου υ'ιού της καί 
ή έν*/ο·α τ°ΰ "Ερωτος μέσα εις τήν Χρισταπουλική/ ΙΙοίΐ|σιν είνε ξη
ρά, μιμητική, δασκαλική, τεχνίτη καί ψυχρά. 

Ό έροος όμως είς τηνι Χριστοποιιλι^ήν ΙΙοίησιν· έχεϋ και μίαν δευ 
τέρι^ μορφιμ-. Αύτη ή δευτέρα μορφή τοΰ έρωτος εΙ/Ε τό άνθρώπινον 
α'σθιιμα, τό υποτάσσον πάσα/ λογικι^ν^ ή άντ,.θέτως, τ' ' υποτάσσαμενβν 
είς τόν σχολαστικόν ρεμβάσ[ΐόν.Ί "Ηδιι σκέπτεται ό πο/.ύτροπος Χρι
στόπουλος ό προχωρημένος άνθρ^οπος, ό θερμός οπαδός καί, υποστη
ρικτή; τού Δημοκρίτου καί τοΰ Δογματικού Ύλισμοΰ καί ό έ'ρως γί
νεται ε ν φ ν α φιλοσοφική. Ό έρως γίνεται σύμ.βολον κοσμο^Ό-/ΐ|κιν/. Δέν 
είνε πλέον ό έ'ρως τό απελπισμένον αϊσθημ,α τού 6υ·ρο>·Λζοντος δεκά-
του έννάτου αιώνος καθώς ούτε τό πανίσχυρον πάθος τ ού Αρχιλόχου. 

Είνε ή σκοτεινή και μυστηριώδης δι'υ-αμις ή συγκρατούσα τί|/ 
άρμονίαν τών έναστρων κόσμων.,, Ηνε ή υπέρτερα ανθρωπινής συλλή 
•ψεως Ανάγκη , ή δημιουργούσα καί διατηρούσα τάς ονρανο ις σφαί
ρας. Εΐ/ε ή αίτια τής δημιουργίας τών βουνών, τών θαλασσών, τών 
λιμνών} τής βροχής, παντός θαυμάσιου. Ε1\«£ ή μυστικί) γονιμοποιός 
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δύναμις. πού δημιουργείς κάχω άπό της γης τόν φλοιόν, μέταλλα και 
φλεβικός ροάς. "Ο,τι ώραΐον καί ύπ^ροχον και μυστηριώδες υπάρχει 
μ,έσα είς τά φαινόμενα της Φύσεως πηγήν και άφετηρίαν και τέλος 
και σκοπόν έχει; τόν έρωτα, εις την μορφ'ήν του αντήν. Γύρω άπό χήν 
ϊδέαν και τό κοσμογονικόν σύμβολο,, τού έρωτος τούτου πλέκεται «ό "$!ΐ-
ρως Απολογημένος», ποίημα με σχολασχίκή/ μορφήν', ώς όλα σχεδόν 
τού Χριστοπούλου, αλλά τό όποιον περιλαμβάνε» κάπου-κάπου και στί
χους νευρώδεις και ρωμαλέας ιδέας . Ι δ ί ω ς όμως; ό έρως αϊτός, «ώς 
κυβερνήχης χοϋ κόσμου, ('ος γονιμοποιός δύναμις τού πα\\"ός, χωρίς 
τήν οποίαν ό κυκλικός και ατελείωτος δρόμος της ζωής δέν θά εύρι
σκε τ')ν δρόμο/ της διαίων^εως και τό ενδιαφέρον τής ζωής θά έ ξ ί . 
λ'πεν υπό τόν ήλιοη», ύφώνεχαι) είς καθαρόν πίοιηχικον! ούμβολον, είς 
τόν «'Ύμνον^. 

Υ Μ Ν Ο Σ 

Τ Ω ! ερωτ' άνθηρώτατε. 
Γλυκέ και Ιλαρώταχε 
T o j κόσμιου κυβερνήτη 

Τό βλέμμα σου τό ήμερον 
Σ Ά π ό τόν κόσιμον σήμερον 
Στιγμήν σχεδόν ¿¡v λείψνι 

Εσένα ό νους, τά σώμα μου 
Ία στήθη και το ·σφμα μου 
Λατρεύουν και κηούττε:. ϋ 

VO κόσμο; όλος, σπύνεται 
Και καταντά και γίνεται 
Κατήφεια καί Θλίψι 

Έσυ θεούς αίθέ::α 
Ουράνια Κι' αέρια 
Κρατείς και βασιλεύεις 

ΤΛμίμητα τά κάλλη σου· 
Ή δύναίμι μεγάλη σου· 
Μεγάλη σου ή δόςα. 

Και εως τά* αίώ\'!« 
Τής γης μας καταχθόνια 
Τά βέλη σου τοίεύεις. 

Λατρεύω τήν α'ώνιαν 
Καί θαυμαστήν σου πρό^'.ίαν 
Κα ; τάφΟαρτά OVJ τίίχ. 

II μορφολογική σύστασις ιών ποιημάτων τοϋ Χριστοπούλου δέν 
είνε φθασμένη είς τ ο καλλιτέχνη κ ό ν εκείνο ΰψος ποϋ να γεννά σήμερον 
τόν θαυμασμό-/ ή τόν ενθουσιασμοί", Ό στίχος tori είν^ πάντοτε σχεδόν 
6ρ'.«.χυσι>λλ.'«6ος και όμαιομε,ρής εΊς τ ή ν στροφήν. Πεντασύλλαβος έξαι-
σύλλαβος, έπτασύλλαβος, οκτασύλλαβος, έννεασύλλαβος,, δεκασύλλα-
6 ο ς , σπανίιος μακρότερος, σπανίως δεκαπεντασύλλαβος στερείται τής 
ευλυγισίας τών λνοικών ξεσπασμάχίο*^ τ ή ς τέχνης τέλος ν ά τόΐ' κάμτ, 
πάντοτε άνεκτόν. Επίσης είς πολλά μερί], είνε δύσκαμπτος, χασμο>δι-
κός, υδαρής ψ\ ή ομοιοκαταληξία είς χήν οποίαν ό Χριστόπουλος 
προσέχει πολύ, επαναλαμβάνεται τυμπανόκρουστίκώις. Επ ίσης πολύ. συ 
χνά_ μέσα εις τους στίχους ταυι τρώγονται συ/λ,αβαί, έξαφανίζονχαι ή 
επαναλαμβάνονται, /-έξεις κάι κάτι τί τό άσύνδετον εμφανίζει πολλά 
ποιήμ<<χά- του ώς π-ροπλι^τματα- ποιημάτων τά όποια έπρεπε να δου. 
λειθούν. Έ ν τούτοις μέσα είς το προδρομίκόν έργον τοϋ Χριστοπούλου} 
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μία φιιλοκαλία εις χήν ά/ΐΜαράστασίν τών μυθολογικών εικόνων, μία 
άβρότης είς τήν έκφρασίν φυσική, κατ* ΐί, τό λεπτόν, χαρακτηριστικά 
ένος) άρΐστοκρ|ατικού π!ερ ι βάλλοντος f έμφανίίζουν τό ποδρομικόν αυτό 
έργον ώς κάτι πού έβλάστηοιε και έπρεπε νά βλάστηση είςι τήν άτμό-
σφαιραν κα: τό θερμοκήπιο/ τής Φαναριωτικής αριστοκρατίας. 

"Οταν ό Χριστόπουλος απομακρύνεται άπό τούς σχολαστικούς ρεμ
βασμούς τής αρχαίας μυθολογίας καί aflftv" τήν καρδιά του να μιλή-
ση μόνη της ν.αί τό αίσθημα του νά ξεχι·θή ελεύθερον, παραμερίζων 
τά συμβατικά ψεύδη, πού προσεπάΟει νά τά εμφάνιση ώς αληθείας, 
δεικνύει ότι ξέρει νά τ^αγουδήση. Ό στίχος του1 ό όποιος φαίνεται εις 
πολλάς μνθολογικάς αναπαράστασης; ώς ξύλινος άποκτρ έξαφνα εΰλι. 
γησίαι} παθητίκότητος). Ή φωνή tan δέν είνε μόνον φιλόκαλος άλλα 
και μελωδική καί είνε κάποτε ώς νά έρχεται άπό μίαν κατα/υκτικην 
πηγήν μυστικά. Καί ίσως τό μέρος μόνον τούτο Τ ή ς είλιΙκρίνΌυς εμπνεύ
σεως του νά άντέχη καί σήμερον $i τη/ αύστηράν αισθητική/ ά/οχήν 
καί ΐσο^ς καί εις τάς προσβολάς τοϋ Μέλλοντος* 

Φ Λ Ο Γ Ε Ρ Α 

Φιλέρημη φλ:γέρα ? 

Νά τβΰτον τόν αέρα 
Κι ' . αρχίνα νά φυβάς. 
K i r S*v ίσως καί σέ καίγει 
ΕΙν' στεναγμός μου^ λ έ γ ε ι ; ( ; ) 
Καί μή μου τον μι|σάς. 

Όδήγησ' χον να φθάση 
Ορός τοϋτ' αύτοΰ τ * δάση 
Στο στόμα τής Ήχώς. 
Κ-.' άπ' τήν Ή χ ώ νάοχίσΟ 
Εκεί νά καταντίσΐ[ΐ 
Ποϋ ξεύρει μοναχός. 

Κ-.' είπε του νά προσεχή 
Σ-*ύς βράχους όπου τοέχει 
Νά μήν εμποδιστή 
Μ'άν' Ισία να περάση 
Ά ΐ ά ρ α χ * να Φ&άσ-β 
Κα πρά£η νάκο-υσθή. 

Κ ί ' έκεΜ σ' «ύτό καί μόνον 
Με λύπην καί μέ π)ΛΌν 
Χωρίς οιακοπή. 
Ά π ' τής καρδιάς τά1 $άυη 
Του στήδους μου fi πάθη 
Τά πάθη μοο να πΟ I 

Α Τ Α Ρ Α Ξ Ι Α 

Περ-λυρη ψυχή μοο, 'ΑρχήΟεν £τσι εκτίσθη 

Γα.βάΟι£ε(;)' κ α ' ι κοίμου Κα; ετσι έσχηματίοθη 
Ό κόσμος μή σέ μέλη Κα\ δέν μπορεί V άλλά ι 

κάμη ?πως &έλη· Τήν άτακτη του τά£ι, 

Όμοίως είς τήν αυχίιν καΐηγορίμν τών ποιημάτων του άν"ήκουν ν.αί 
τά εκτεθέντα ανωτέρω «Χειμώνας», «Ευθυμία!»!, «Έλα», «ίΤάρα», κα-
θιΌς καί τό απηχούν μίαν έξαιρεχικήν μ.ουσικήν μέσα εϊ ; ολγ,ν τήν 
Χριστοπουλ'κήν Ποΐί;ησΐνΐ «Αδιαφορία». Είς τήν αυτήν ν,αιηγορίαν 
πρέπει νά κατατο:χθή καί ή μίμησΟς τού ά/ακρεω/τείου «Πόθος», του 
όπιοίου οί δύο χελευταΐοι κυρίως στίχοι είνε τόσω σφικτοδέ^ιενοι καί 
ένφράζουν τόσω βαθύ αίσθημα, ώστε νά εμφανίζεται άξιον καί τήί 
Μούοης τοϋ ποίητοϋ τής «Φλογέρας τού Βαοίληα>> και τού ποιητοϋ τ ώ ; 

32 
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«Σκαραβαίων», Εις τήν αυτήν κατηγορίαν ωσαύτως πρέπε,ι να κατα 
τάξωμεν >.αί μερικάς άπό τάς μυθολογικά; αναπαραστάσεις του, όπως 
τήν «Αφροδ ίτη» και εις τάς οποίας ό Χριστόπουλος απομακρύνεται 
της παιγνιώδους έρωτογραφ^ις και τό αίσθημα ταυ εκφράζει κάτι τί 
βαθύτερον καί κατανυκτικώτερον. 

Π Ο Θ Ο Σ 

"Ας γενούμε Λ* καθρέφτης να βλέπεσαι σ' έμενα 
Κ-;' εγώ νά βλέπω πάντα τ ό κάλλος σον ici'' εσένα. 
' Ά ς γένουμα-jv χτενάκι σ(γά _ σιγά1 ν ' αρχίζω 
Νά σχίζω τα μαλλιά σου νά οχά συχνοχτεν'ιζω. 
'Άς ήμουν άερ·άκ|ι καί όλος να κινήσω 
Στά·1 στήθη σου να πέσω^ γλυ*κά να σχ' αερίσω. 
''{!'•' ας ήμουν τέλος ύπνος 1: Νά έοχωμαί τό βρίϊ ; 
Νά δένω τά γλυκά σου ματάκιία στο σκοτάδι. 

Η Α Φ Ρ Ο Δ I Τ Η 

Ώ Ι Χάλκης καδαρωτατε καί γαληνέ λιιμένβ 
Ποια £Ivg τούτη ή 6εά TTCJ κολυμπά σ' εσένα; 
Θαλασσινή δέν φαίν*ται δέν εί ν ' ή Άμφιτιρίτη· 
Ναμποέ λιμένα γ.ι Ώωοώ; Αύτ ' είν' ή Αφροδίτη, 
Καί νά τη- μέιί' άπ' τόνι άφρόν έβγαίνει κολυμπώντας 
Καί άνέβαιν» εις τό νησί γλυκά χαμογελώντας. 
Ποοβαΐνε^ εμπρός ό έρωτας καί ή θεά αγάλια 
Ακολούθα κατόπι του πάνω στα περ'.γυάλ'.α. 
Κ;' ι όπου πατεί κα'· στέκεται ό τόπος πρασινίζει 
Ή γή καταστολ!ζετΙχ,: καί όλη λουλουδίζει. 
Μυρτ<ές και τΟ'.αντάφυλλα καί σπάοτ" φουντωμένα 
Συντρέχουν καί τήν δέ/ο\·τ«ι παντού στή γή στρωμένα. 
ΆνΘοβολοΰν» οί νάρκίισσο; άν^οβολοϋν οί κρίνο·; 
Καί όλα τ' <5ν&' ή Άνο ' .Εί στά ίχνη τη·ς Τ* χύνε». 
Στάσου θεά τής ώμμορφιάς χυτού στο λοολουδάτον 
Τό δάσος τό κατάδοοσον τών φουντωτών έλάττων 
Στάσου ν" αρθώ, ν' άζιωθώ νά σέ προϋπαντήσω 
JKal τά λουσμένα κάλλη σο·υ νά* στα καταφιλήσω. 

· ; .VI 

Ηδη ε'ις τ ό μέοος τούτο συυπερασματικώς, αξίζει να γίνη κάποια 
διάκρισ'ς. Τήν έποχί|ν κατά τήν οποίαν εγράφησαν «υπό τού ανταξίου 
τού Κ'ΐΐου γέροντος» — δπως ώ'/όμαζον τον Χριστόπουλον σύγχρονοι τον 
ή καί μεταγενέστεροι κριτικοί του και βιογράφος δόσαντες πλέον είς 
τόν σημερ'νόν* μας ΐΓνειιτιατ'κΟν άείζοντα,— τά κλασσίκόμορφα ποιήμα 
t(< του, ή ελληνική ψυχή δούλη υπό tan Τουρκικόν ζυγό, ν έβλεπε 
πίσω άπό τήν Αφροδ ί της τήν Ερατώ, τόν Βάκχον καί χους θρύλους 
των1, τό θαύμα τού αρχαίου ελληνικού κόσμου καθώς και την αΐγλην" 
juâç ελευθέρας Νέας "Ελλάδος, Ιδίως1 πρό τών ομμάτων της Φανα. 
ρκοτ,ικής αριστοκρατίας, τής όποιας τήν έθνΐκήν άνατροφήν και τα; 
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προγο/οπλήκταιίς ιδέας περιεγράψαμεν, ώς καί πρό τών ομμάτων τών 
φιλέλλή\^ον τής εποχής" εκείνης, οί όποιοι: έφλέγοντο πρό τού ονόματος 
τής Ελλάδος, χά κλασσικόμορφα ποιήμαχα χοϋ Χριστοπούλου άφηναν 
νά σχηματίζεται ώραιότερον της πραγματικότητος χό ίνδαλμα χής νέ
ας άναγεννωμένης παχρίδος μας, σοφής καί τροφού πνευματικής τού 
ν.άσμου ώς ή Αρχαία . Ι δ ο ύ ό λόγος διά τό/ όπ»ΐον) τόσον έθαυμάσθη 
ο Χριστόπουλος κατά τήν έποχήνΐ του καί μετεφράσθη είς ξένας εύ?ω-
πα'κύς γλώσσας όσον ουδείς άλλος έκ τών νεοελλήνων ποιητών. Σή
μερον όμως", οπότε παρασύρου/ άλλα ρεύματα, υπό τά πρίσμα όρθωτέ-
ρων αισθητικών αντιλήψεων ή αξία καί ή τέχνη τού Χριστοπούλου, 
κατβρχομένη πυλλάς βαθμίδας είς τήν έκτ',μησίν μας καί τόν θαιμα-
σμύν, λαμβάνει τήν άρμόζσυσαν θέσιν της είς τήν νέα·/ μας Ποίηση·. 
Καί ήδη φαίνεται πόσοι1 άδικος υπήρξε/ ή κρίχις του σπ'νθτ,ροβο-
λούντος πνεύματος τού Ρο?δου θέτ;ν χος τόν Χριστόπουλο/, μέ τόν 
Σολω'ΐύ/ και τόν Βηλαράν είς χήν ΰψηλωτέρ'ΐν κορυφήν τού Έλληνι. 
>ί-ϋ Παρνασσού καί είς βαθμίδα πολύ κατωτέ.ραν τόν Γεώργιο/ Ζα 
λοκώσταν, τους Σούτσους καί άλλους. 

Αυτός είνε ό Χριστόπουλος καί αύτη ύπήρξεν' ή Ποίηση του. Τό 
π:οιητ'κόν| έργον χ αη φέρει καί δέν ήδύνατ» παρά νά φέρη τόν προδρο-
)ιΐκόν τοι> χαρακτήρα. "Αν καί νέα ρεύματα παρασύρουν σήμερον τήν 
έλληνικήν Πο^ήσΐν καί τήν παγκόσμιον σκέψιν καί νέοι, θεοί λατρεύον
ται ε'ις νέους βωμούς, ή Ποίησις τού Χριστοπούλου, κάποτε — κάποτε 
αντέχει είς τήν αίοθτ,τκ'ήν βάσανον.; Τό έ'ργον του θ' αναφέρεται ώς 
επί τό πκλύ ώς ιστορικός σταθίιός τών Λ<εοελληνιικών γραμμάτων, δη 
λαδή ώς ή αφετηρία τής εντέχνου Ποιήσεώς μας., Διότΐ' ό Χριστόπου. 
λος ύπή.οξε μαζί μέ τόν σατυρικόν Βηλαράν, ό πρώτος νεοέλλην, ό ό
ποιος ώμίλησεν είς τάς 'Ελλην',δας Μούσας όταν Ενας επαναστατικός 
αναβρασμός έρρύθμ'σε καί τάς πνευματικάς ενεργείας τού έθνους και 
ή κρήνη χής Δημοτικής μας' Ποιήσε(ος έπαυσε νά χύνη τους ακρι
βούς σταλαγμούς της. Ά λ λ ' δμως ή έντεχνος "Ελληνική Ποίησις δέν 
εμει νεν εις τό σημείον, όπου τήν άφησεν ό Μακεδών ποιητής. Συγ
χρόνως τότε ή ολίγον μετ' αυτόν, ένά,ς άλλος, ό πινδαρικός Κάλβος, 
ήρως της ποιητικής σκέι|«ος, έσκάλιζεν είς χόν σκληρώτερον βράχον 
τάς πιατριωτικάς του 'Ώ|δάς. Έπ^της συγχρόνως καί με αυτόν, ά'λλά 
εις μεγαλύτερα"/ διάρκειαν, ανέτειλε κατ' αρχάς εις τήν Ζάκυνθον και 
έμεσουράνισεν έπειτα είς τήν ,Κέρκυραν, μεταξύ ενός κύ/.λου διανοη
τικώς προηγμένων ανθρώπων τό ποίητικόν άστρον τού Σολιομού, εις 
μίαν ζωήν μεστ»'|/ σκέψ«ων αισθημάτων καί ρεμβασμών. Καί πολύ 
μετά ταύτα, μέχρι τώΜ ήμερώ'.] μας, μία άλλη πλειάς ώριμωτέρων 
πνευμάτων προσανατολίζει πάντοτε τήν νεοελληνικήν Ποίησιν είς φω-
τεινοπέοοιίς ορίζοντας. 

(Νοέμβριος 1921) Γ Ε Ο Ρ Γ Ι Ο Σ Β. ΙΩΑΚΕΙΜ 

Η Γ Ι Ο Ρ Τ Η Τ Ο Υ ΘΛΙΜΜΕΝΟΥ 

Καλέ;, ά-λές, γλιτ/ές -ψυχούλες 
αδεροροΰλες. 

άπ' τήν ζ ω ή κατατρεγμένες, 
ψυχούλες πονεμένες, ·' 
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ελάτε απόψε εδώ στην ερμη κάμαρα μου 
πού κ.','ποτες αντιλαλούσε από χαρά, 
ελάτε, νά γενητε συντροφιά μου 
κ«ι)(υς στά χρόνια τά παληά- · · 

Απόψε έδω θά ψάλλουμε χαρούμενες καί πάλι 
—;'ρωτευμενές, λες, πλάΐ στ' ακρογιάλι—, 
της νιότης τά τραγούδια 
τού βίου τις χαρές, 

κι' αγνές 
σάν αυγινά λουλούδια, 
όπως τον έρωτα εγαν καιρό, 
τό Θάνατο θά έρωτίευΟούμί 
τάγόρι τό καλό 
τό γαλανό καί τό ξανθό · · · 

Ελάτε, απλός φυχούλες 
ά^ερφούλε;· · · 

Τά δυνατά 0άνά·φθ3 ηλεκτρικά 
ίηλιος τό φώ^ νά. τλημμυρίση, 
και σάν τρείλλά καί σά_ν τρελλά, 
άπο ,παράφορην χαρά 

λες μανιακά, 
"Ω\ θάλαλάξο\*ν τά βιολιά, 
μες της νύχτας τη σιγαλιά 
καί μες της Πλάσης τήν ερμιά, 
έ'να διθιίραμβο στή Χτίση··· 
Μουγγά καί θυμωιιέν' αντάμα 
τό πιάνο θά βογγή^ι;. 

καί μέβ' τήν «άπειρη ησυχία τού Π α ν ^ 
ύμνος καί θρήνος, & αδελφούλες μου, θά σμίξη ·· 

(1922) ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΤΖΑΒΑΛΑΣ 

Α Ν Τ Ι Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ Α . Μ . 

Η Π Ρ Ο Π Α Γ Α Ν Δ Α ΕΝ Ε Λ Λ Α Δ Ι 

Δέν γνωρίζω 5ν υπη.ρ£ε συστηματική τοιαύτη. Κατά τί)ν τελευταίαν 
περίοδον_ κχ*' ήν ή ανάγκη προπαγάνδας καθίστατο έπιτχκτικ,, λόγω τοΰ 
£ν Μ. 'Ασ'α π:λί\ιο\, καί Ιδίως Sia xìft σ^στηματικήν διπλωματικήν άντί-
Syaa'.v ίΧχχ'.οια η ουδόλως 'εδωσε σημεία ìewteÉ&wc. 

Eie τό Ύπο.ογε·ρν τών ΈΣώτκ>'.κών υπήρχε το Γραφεϊον τοΰ Τύπου, 
όλλϊ τοΰτο ήτο διά τον τύπον, χωρίς νά θέλω νά λογοπαΐξω. Ό Στοχτη-
γός Μπαίρας έζέδοτο μιϋ-έτην ϋπό τον τίτλον «Tò όχυίόν ανασχέσεις Ρο0_ 
πελ, £ν ή δι" επισήμων έγγραφων J άποκαθίστατο ή αλήθεια τών πραγμάτων 
Τβ«ον δί'ά τήν παράδοσιν τοΰ όχυρ'ο;» Ροΰπελ, Οσον και δια τήν! ειλικρινή 
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ένίργειαν τοΰ Ύπουργείου Σκουλούδη και τήν πατριωτικών έργασίχν και 
γέν ι ; ένέργειαν χοί> Βασιλέως Κωνσταντίνου. ΤΗ'το σθεναρά άπάντησις εις 
τόν Στρχτηγόν Σχοάί'γ καί άπεδίδετο ή πι|στή εΐκών τεΟ Βασιλέως δν 
αποκαλούν ^αί αποκαλούν ετι τ * εγκυκλοπαιδικά λε£<κά Λ έ ρουχ φελςν 
Τ ί έπραξε το Ύπονργειον τοΰτο πρός διάδοσιν τοΰ έργου τ ο ύ τ ο . Ελάχι
στα ή μάλλον προέβαλε την μεγαλ^'.έρχν άντίδίρασΆ. 

Ό Ελληνικός τύπος άλάχιστχ έάν όχι ουδόλως άντεπίρ^σωπεύετο έν τ») 
αλλοδαπή. Όσάκι/ς δέ παρουσιάςετο κατάλληλον πρόσωπον άντεμοίβετ: 
τόσον γλ:!σχρώς, ώστε δεν ήδύνατο ν' άποδώ«7ί μυγάλας καί σοδαράς ύπη. 
Ι^σίας, εΪ£ τ ή ν έν πολεμώ ευρισκομένων χώοχν^ ουτε άπο πολιτικής άπό. 
ψεως ουδέ καν κοσμικής, ένώ εο ε ι ν3ί £ητηθώσι τό' κατάλληλα πρόσωπα 
Ι.αΐ ν' άμοιφΟώσι! γενναίως. 

Καθίστατο αναγκαία επίσης ή δημιουργία τοιούτων γραφείων εν είς 
τήν Επιτελική ν Ύιπηρεσίαν το3 Στράτου. Ετερον εις τα Ναυτικόν Έπ·._ 
τελεϊον^ δια τήν «ΙχκήρνΕιν τών πολεμικών έπιίτυχίών, καί των ναυτι
κών τοιούτων^ αμφότερα δέ τα γραφέα ταύτα ύπό τήν έν.αίαν Δ'.-ύθυνσιν 
τοΰ Γραφείου τοΰ Υπουργείου τών Εξωτερικών 

Ό Έλλην. Στρατός έν Μ Ά τ ί α καί άλλαχοΰ ίσχεν έΟχως καλάς 
επιχειρήσεις καί ήροΛκά1 κατοοδωμιατα και θαυμάσιους έλ'γμ^ύς, άλλ' όλα 
ταύτα έφοόντισβ v i καταπλ'ίίίι;) έν τό σιωπή του τό Ύπουογεΐ/ον τών Έ£ω-
•τερικών^ 

Είνε επίσης άπαραίτητον -οΐβΰτον χοαφζίσν καί £δε< να έί^ιτοΰογει και 
^ΐς τό TÎQS τού μετώπου Γεν.ιφν Στυατίγείον^ , 

Αϊ διαταγαΐ τών Ύπο.ιργείων Στοατιωτ^ών καί Ναυίκών, ai άφοοώ. 
αα( Όιγ λογτκρισίαν καί τήν ωκλοφ^οίαν τών έφημβρίδων^ πρέπει πρωτί. 
στως να π.ίΐ>ΐΐ2άλλων-ρχιί μέ τήν συιγκμτάθεσιΜ τοΰ Υπουργείου τών 'Ε£ωτε. 
0:κών. ούτως ώστε αϊ έφημορίδες xVr.Vsa θά.1 φωτίίωσΊ τούς ουδετέρου; ζερι 
'τών παρίκτ·!>οπών κα'ι' παρα6·1,άσεων οοϋ διεθνούς δικαίου, έκ μέρους, τών ίχ_ 
Οο-ων της Έλ).άδος, v j ^ύρίσικωσ»\ πάσαν εΰχολ^» είς τα σύνορα καί τους 
λ-.μένχς τής Ελλάδος διό' τήν τχχΐστην έ£αγωίγήν< 

T à iMfàâ τών σομμίάχων διαπραχθέντα καί ιδίως ΰπό τών 1?ά?.λων, έν 
ΐ λ λ ά δ ι πρός έκβίασμάν τχΰτΓ.ί; εις τον (πόλεμοι ούδάλωΐς έγένοντίο γνω
στά είς τούς ούδετέρο·υς κχί ιδίως ε!{: τήν "ΑμειοΙικήν, ελλείψει καταλλήλου 
προπαγάνδας< 

Ουδέν φυί^,άδιον εξεδόθη ουδεμία διατριβή έγοάφη είς τόν έ£ωτιοικόν 
τύπον cm τών έν γένει διαταχθέντων κα'ι δή εκτοπίσεων αθώων άγδ·'ρώγ, 
ών τό μεγχλήτερον έγκλημα ήτο τό c-t1. πρό παντόι;^ ήσαν "Ελληνε; πα-
•Π>ιώτα<. / • 1 

Έλαχίσην έδιδε το γοχφείον τ οϋ τ'ϋπου σημασί'αν είς τήν διαψι/Λφωσιν 
της κοίλης γνώμης έν ττί £ένη_ Ή Γαλλία είχε κατοίίθωση ϊδ'.ον χ^πον 
προπαγάνοας, τόν τ^λεβώτεοον ίσως, οοτως ώστε γ«νική έμοοφώδη γνώμη 
είς άπασαν τήν ϋδρόγειρον 'όχ\ ο'ι γάλλοί κχί οί Βέλγοι καθ^ταντο ά^ώα Οΰ. 
ματχ τών γιρμχνών ένώ "οϋδείί έγνώριίε τα θ·ΰμχτα τών γάλλων £ν Έλ 
λάδ. και δή έν τη Maκεδo^·ía-

Ύπήρεαν, £σ-.ω καί ελάχιστοι άνδρες μ)εθ' ών καί ό γράφων τάς γραμ. 
μί)ς ταύτας οϊτιί^ες παι?·άί τάς νίκας τών στρατευμάτων μας. διέίλεπον 
τό φΟίκώδε; τέρμα 'τής μοιφαίας ταύτης έκστίρατείχ;· ουδείς τούς ήκουε. 

'Ev i δέ έν^ούσχαεν σοχτ'ωτ'.κώς ήττώμεδα πολιτικώς δια της προπα. 
γάνδας Τ : ΰ έχθροϋ μας. Ή έλλην^.ή δημρσΊογραφία επανειλημμένως εγ(?α. 
ψε π-εοί τούτου_ 
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ΕΙνε καϊρός νά έξευιρεθώσι| κατάλληλοι υπάλληλοι κα'ι αξιωματικοί είς 
Ιοίανδήπίοτε κατάστα-σιν καί ό*ν διατελώσι καί ν' άποσταλώσι)ν άνά είς η και 
#ύο ε ί ς τήν Αμερικής Γερμανίαν, Ίταλίαν και Αγγλίαν ϊνα έργχσθώσιν 
Οπέ τχ< εμπνεύσεις της Έπι^ελι^ής Υπηρεσίας. Δέον ομως νό) ώσ,ιν όχι 
μόνον γλωσσομαθε^ καί κϊΐνωνι^ώις παραστάσιίψι, άλλα καί άδήμονες είς 
τήν έργασίαν της προπαγάνδας και δημοσιογραφίας. 

Ή Προπαρασκευή της εργασίας ταύτης των γραφείων καί των ατόμων 
πρέπει νά ή ώργανωμένη πρέ πάσης ενάρξεως εχθροπραξιών^ καθόσον κα
τόπιν θά ίΐνε πολύ άργά καί αί £ημία>. άνεπαν©β©ωτοι 

Προσέτι ή εργασία δλων των γραφ'είων τούτων πρέπει νά γίνεται έν 
πλήρη αρμονία καί έπί γενικού σχεδίου κατόπιν διασκέψεως και αποφάσεως 
τοΰ Ύπουργείου τών Εξωτερικών. Δέν πρέπει εκαστον γραφεϊον νχ έργά-
£ εται! δι' ίδιον αυτού λογαριασμίόν 

Είς τήν έργασίαν χαύτην θά συμβάλωσι καί οί έν τω έξωτερ&ώ έφημέ. 
ριοι ύπό τάς εμπνεύσεις τοΰ Ύπουριγείου τών έξωτϊρικών) ξιά μέσου τών 
Ελλήνων προξένων προέχει δέ &!ς τήν έργασίαν ταύτην ή διάδοσις τών 
'Ρλληνι'κών δικοίων καί ή μετ' άξι'οπρ'επείας άνχίίρεσίί πάσης συκοφαντία; 
καί ψευδούς διαδόσεως. ι 

Κατάλληλος επίσης τρόπος τού γραφείου της προπαγάνδας εϊνε ή χοή. 
σις λακωνΙκών κεραυνοβόλων τηλεγραφημάτων^ είς άπάντησιν τών κυρίωγ 
άρθρων σοβαρών εφημερίδων. Μετά τούτο έρχονται) πά' κύρια άρθρα πών 
σοβαρών εγχωρίων εφημερίδων^ κατόπιν αί έβίδομαίδιαία^ έπιστολα'^ φυλλά. 
δια καί κ·/νη(ματογράφοι. 

Δέον επίσης νά έφιστάται| μεγίστη προσοχή είς τάς γνωστοποιήσεις καί 
ειδοποιήσεις τών εφημερίδων εγχωρίων και ξένων, διότι) δι' αυτών γνωστό. 
ποθούνται1 συμβολικώς πολλά ιπράγματχ καί παρέχωνταώ πολύτιμαι πληροφο
ρία! είς τόν έχθρόν. Διά τών ειδοπο·ήσεων τούτων γίνονται πίριοσέτι' γν-ω. 
στόν_ -ά1 υπάρχοντα εμπορεύματα τ ά διαθέσιμα τρόφημα'. αί τΐιμαί τών £μ. 
πορευμάτων αί ελλείψεις τών αναγκαίων ειδών, αί τ'ΐιαΐ τών καθημερινών 
τροφίμων αί Εημοπρασίαί κλπ. Λεληθότως αί γνωστοποίησες αύται άποτε. 
λο'σι τό βαοόυετρον τών εφοδίων και αναγκών. ΕΙνε πηγή ανεξάντλητος 
τών πολιτικών πληροφοριών, μεγαλει>έρας σημασίας καί τών πολιτικών δρ. 
θοων τών εφημερίδων. 

Ή Στρατιωτική υπηρεσία έ.π' ούδενΊ λ,όνω δέν πρέπει ν ' άνΟίίσταται 
εϊς τήν πχρονσίαν τ ών ξένων ανταποκριτών είς τό μέτωπον.. Μετά έπιμε-
μελημ'ένην καί λεπτομερη έξέτασιν καϊ ερίευναν τοϋ Γραφείου τοΰ Τύπου. 
εφοδιάΖωνται ούτοι! δι«Ι δελτίου '.αί,τόλητος και αδείας παραμονής καί παρα 
κολουθήσεως τοΰ στρατεύματος διά λόγους προπαγάνδας. Νοείται υτι θα 
λαμ6άνωνΤαι ολχ τά κατάλληλα μέτρα διία τήν κατασκοπείαν_ 

Τό προσωπικόν £ν γεν-;, κα'ι οί αξιωματικοί δέον νά ώσι πρός αυτούς 
πηοσηνείς ο! δέ αρχηγοί νά δέχωντα·. τούτους ευγενώς καί ν"> άκροώντα: 
ευμενώς, δίδοντες μετά Γίρκχτοχής τάς καταλλήλους πληοοφορίας. 

Διά της προπαγάνδας καί τ ής δημοσιεύσεως φυλλαδίων ώς π. χ. «Τό 
Βέλγιον £ν μαρτνρίω» «τά κομμένα χέρια τών παι^ιΙών» έξήγειίραν ' τή*' 
μήνυν ολοκλήρου της άθρωπότητος. 

Επαναλαμβάνω ή ελλειψις προπαγάνδας £ν Ελλάδι κατέστησαν αγνω. 
ίστον τήν θαυμασίαν συμ>περιίίο.ριάν τών Ελλήνων στοχτίώτών ποός τ*:ύς 
κατοίκους καί τούς αιχμαλώτους £ν Μ. Ασία. καθ' ήν έποχήν £γράφοντο 
μακροσκελή πύρ!<να άρθρα £ν Γαλλί^ περ'ι τών νικών τοϋ Κεμαλικοΰ στρα
τού καί τ°ύ παραστήματος τών ανδρών αυτού. 
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Ή προπαγάνδα σήμερον αποτελεί τό* κυ)Ρ»ώτερον μοχλόν καί τόν σπου-
δα-ότερον παράγοντα τής διεξαγωγής καί της επιτυχίας -oj πολέμου_ 

Α. Μ 

Η Α Ν Η Σ Υ Χ Η Ψ Υ Χ Η 

Ό τεχνίτης, πιν άιτκοΐ'ζεΐ. tì| βασανι-σχίκα γλυκεία σν.'.ά τής Τέ
χνης να ξεπροβάλλω ανήσυχη καί βιαστική, γυρίζει καντσΰ, τινάζεται 
σαν πληγο>μένο λιοντάρι κα: πέφτει μέ χό κεφάλι του βαρύ orò ν.ιτοι. 
νισμενο χορχάρι,.. , 

Το κιχοινίσμένο χορχάρι αλήθεια... u v τ ' δβλεπε κανένας ΰγειονο-
λόγος, οφελιμίστής, ή κανένας μαθηματικός, θα τώβρισκε σιχαμερό, 
ανθυγιεινό ί σ ω ς ! . . . 

Μα ύ Τεχνίτες ξεκουράζει απάνω σ' αυτά τ:> άρ?ω!στεμμένο χου 
βλέμμα καί τό συμπονάει^ πονάει! μαζί μ' εκείνο. 

Και άγναντει'ιει κάπου παράμερα, σέ σκόν^ βουτημένο £ya μποπ-
κετιίκι άπο μενεξέδες, που μαράθηκαν σέ κάποια χέρια, ποιο; ξέρει.., 
Εϊνε τυλιγμένο έλαφ.ρά μέ μια λεπτί) μεταξωτή κλωστής πσύ μόλις ενώ
νει τ ι ; άκρες τών κοτσανϋών· κε'τσι χα λοη'Γ/.οΐ'δια μένουν πεσμένΐ* σαν 
παοα^Λπιέΐ'α. 

,Τά πέταξε έκεΐ ό προνοητικός και πρακτο^ίς ό πολτισμένος ίχν-
•Οριοπος άφ·οΰ τοΰ ΠΤαν u7./>ifoT« πιά. ναί, τοϋ ήηαν περιττά... 

yià ό κο/λιτέχ\ΐι|ς 5έν μο'άζει μί; χο σοφό άνθρωπο; πού έ'οοΐ.ξε. 

χους μενεξέδες. 
Τώρα πιά έχει νΜ> αυένα τα κουρασμένα χου βλέφαρα παραδομένος 

ολόψυχα σχο γλυκό και ήσυχο ρεΰμα χΐΰ ονείρου.·, ποΰ χον ξ εσηκώνει 
άγιίλι' άγά/ja ολοένα ψυλόχερα^ — πάνω από χα γ ι μ ν α . . . 

Και οραματίζεται αύ σέ μποΰπνΐ έκστάσρως ενα φ9,νοπο>ρινο δει.. 

Κ νο. 
Μια γΐ'ναίκα Ίσχη και πτλϋ ψηλή μέ σ6υσμένη φλόγα στα σκ'ασυέ. 

να μάχια ιης και με μια άόρ·^Τη τρέμουλα στ.ά αδύναμα πόδνι εϊνε 
γιιομένιι κάχυ-ΐ dbwWa χρψ^όδενδρο. Το χαμηλό χορτάρι ~cì< έλιγισε άπο 
τό βαρεμένο της κορμί έρχεται ògijlà καί. ακουμπά στι> χλωμΛ, κοινέ 
ν'ο της λθ| μο καί φιλάει σιγανά xà ξέπλεκα, μπερδεμένα της μαλλιά, 
χα άχνόλει·κο χνουδιίκι, που φυτρώνει στο,, άγγιχτ- λ α ΐ ^ τυ,ς': 

Σΐο χέρι: της βαιστί το μποι·>:ετάκ·ι μέ χθί>^ σκόρπιους μει· εξέδες. 
Έχει· άκοι»μ-ημένο χ.'> πηγοΓ^ι χης oxò χαμι^λο y7.(0WÌpil τοΰ χαμόδεν-
δρου ΥΜ\ νευρ xà τινάζεται σέ κά\)ε κίνηοι χοΰ κλωναριοϋί# ποΰ tò 
σ.ιιρώχνει ό βίαιο- άνεμος. 

Κι' έτσι μοιάζει μέ χήν πονεμένη ν.ι' ανήσι-χη ψυχή Τ'>ΰ καλλιχέ 
γ\Ί]ι ποί? »ποτέ της yd\, ποιμένα δεν εϊμπορεί| να γαιληνέ»|'η. 

Αθήναι 1917 ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΟΊΠΣ 
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ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑ 

Τ Ο Κ Α Θ Η Κ Ο Ν 

(Σ"νέχεια εκ τ< ν προηγονυένον' 
'Αλλ" όταν τ'> ά'τομον μόνον^ έκούσ·ον β/ευ τήΤς συμπράξεως tu>v 

χοίλ&ν προσφέρει εαυτό ώς θΰμα υπέρ του χΐι.νδυνεύοντος xoivey 
τούτου αγαθού, δτ,αν συναισθάνεται την ανάγκην yà πράξη το καθήκον 
του καί 1>ι' αϋτοϋ να σώου την εύτυχίαν τήν εύημερίαν τώνι άλλιον 
καΐ ύποβσλλόμεναν εις αύταπάρί'ησιν, άπηλέστι την Ιδϋ,αν ευτυχί α ν , 
την Ιδίαν «υτοΐ προσωπικότητα καί μηίενισθη από πάσης απόψεως 
ύπακοΟο/ ε'ις την φωνίιν χής συνειδήσεως του, χών πεποιθήσεων t w , 
και àVαφορούν διά τ ε το παρελθόν και τό μέλλον ανχου. τό άτομον 
τοΓτο άνααφιβό|λ<ι>ς επιτελεί έργον πολλώ μείζονίος; λόγου και τυι.ης 
άξιον Πίπτε.·, ύποστηρίζον χάς αντιλήψεις α{ιτ"ΰ, έφ' δσον δια τούτων 
φρονεί δχΐ υπηρετείται χο κοινό/ συμ,φέρον της Πατρίδος και βΐ 'ε 1 

τα ώχα εις πάσαν άλλην φωνήν. Al προς χήν πατρίδα ύπηρεσίοι καΐ 
αί υπέρ της ευδαιμονίας χώνΙ πολλών γενόμεναι θυσία· δέν επιβάλλον. 
τ·Μ έξ ένσχίγμαχικης τίνος καί ακατάβλητου ανάγκης. Αποφασίζονται 
•XquMgCDg υπό χοϋ έναρέχίυ ανδρός καί δ à χοϋχο άποτελοΰσι μίαν τών 
ευγενέστερων πράξεων και διεγείρουσι χά αϊσθήματα της ΰπολήι| ιεως 
καί τής αγάπης χών πολλών .̂ Μόνον το κτήνος δρα] κατά φυσική/ ά-
νάγκην σύμφυτο,, προς τήν ϋπαρξίν τ ου, υπό μοιραΐον' όμα όμορφον 
καί αναπόδραστα/ νόμον. Άλλ ' 1 ό άνθρωπος ό ύπέρχερος καχ« το 
αίσθημα, ^αί τήν εύγένειίαν χής ι|<υχή? χών: ομοίων* χου. ενεργεί ώς 
'πρόσοΛίΡν καί χαράσσει τον τύπον τή,ς ιδίας του ένεργητΊκότητος δι' 
^Λίας σκέψεως, δι' Ιδίας απολύτου έλεχ^εΛ,^χς και. άποφάσεο>ς. Ό 
το κιαθήκον τούτο έκτελών. έν ώ ήδύνατο ν ά παρίδη xoyto καί έν πά
ση ήσι>χΪΛ ζών ν* απόλαυση τών αγαθών της γης καί χών ήδσ/ών^ 
καί θέλγητρων του βίου ώς το πλήθος τώ<( όμοιων του πράττεϊ, άναν. 
τίροήχως δύναται να λογισθή ώς τέλειος τα/ νοκκικτήίρα και το αΐσθυ,. 
μα της υπέρ τών άλλων αυταπαρνήσεως νμ\ έθελοθηχΛας ταυ έξίΜμοΰ -
ται ευλόγως έν τΰ συνειδήσει πάντθ>ν καί μετεωρίζεται εις το fisetoov 
ή δόξα αύτοΰ, καί Ί'πταται εις τήν αιωνιότητα το δνομά του δημιουρ
γικό/ πλέον σποβαΐνον1 εις τήν γενεάν νέων κόσμων^ νέων ίδεωδων 
HEtDM άρχων. πεποιθήσεων1 και αισθημάτων. δι ! ι ών καί μόνον ό άνθ/χο-
πος έξεπολίτίσθη. προώδευσε καί εις τίρ τελειότητα αύτοϋ όλονέν όδη. 
γεΐται. 

Τά τελευταία πολιτικά γεγονότα της Χώ.ρας ημών, προσπάθεια 
κατεβλήθη να παραοπαθώ»ν ώτ έξαίιοετι.κά ύποδε^'Ο-στα τΰς έπιτ£-
λέσεως καθήκσ/τος. ώς τοϋχο εξηγείται ανωτέρω. "Οχι. Ή εννο'α 
τοίί ευγενούς, το3 άληΑοΰς. του θετικοί καθήκοντος παρηομηλ-ε^'-θη, 
έοτρε6λ(οθι(. παρεστήθησαν δέ ώς καθήκον, πρίίξειε. aÌTi^c δέν ù-f_ 
t6k0w "ι αρνηαΐ»· καθήκον-χο;. Δίέν π.οοτίί'Ηιιαι ένταΰθα yà έκταθω ε'ς 
τί)ν έξιστόοηπίν τ<ί>ν γεγονότων τούτων, προσφάτων Γ/ν.λίος τε καί 
να>πών έτι όντων. Λΰο πολιτικοί ά»'τιλτ'μ|ιεις fκaì θέλω να π: στει'χ» δτι 
αμφότεροι àiwonin'yftTtoav έκ τ)~Κ aìmy: εύ·'ενοϋ- ί . τ Λ ' · . / α ' τη;: εξιτη.. 
ρετήσεω: τοΰ κ°ΐνοΰ καλοΰ. τοϋ συμφέροντος της Πατρίδος) ευρέθη-
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σαν έν διαφωνία. Τοιαϋται άν'ιιθέσεις δέν είνε ασυνήθεις έν τ[) εξε
λίξει τών Έθ 'ών . Ά π ' εναντίας αίται πλήν τής τάξεο>ς τών από σι 
σχήματος δημαγωγών εϋρηί'ται εις έξαίΛετίκας διανοίας και δημιονρ 
γοΰσι τάς ελευθέρας άρνάς, τ χς ιριυτε νΊχς' ιδέας πρός ας Γίνταγοη-ίζε. 
ται καί προοδεύει ύ άν^ρωπότης μορφοΰσα τάς γνώμας «ύτής και 
ρυθμίζουσα χ» ; τΐ'χας της τά σινΑφέρο/Τιί της, τάς σχέσεις της έπί 
τί]ν ΐπίτευξιν τής τελεοιέρας ευδαιμονίας της!., έι-ώ α./ αί αντιθέσεις 
αΰται. δέν έγενών^ο καί ό',ς φάροι χη'/.αι>γεΐς δέν έφώτiζov ταΰτην, (> 
κόσμ.ος ΰά έπάλαιεν εις τό σκότας χής αγνοίας χής βαρβαρύχητος καί 
£ ά έπελαγοδρόμει. άνευ ύδηγίΰ εί; τους ωκεανούς τών αγρίων υ.ομών 
χ:υ χών έστίκτω/ τής κτηνώδους αυτοσυντηρήσεως του. ήτις κ.τιϊ ',^νη 
θα άπετέλει χ όν σκοπόν, τον προορισμόν τής ώποστ.ν.ής χου, της υ . 
πά.ρξεο>ς του.\ ·Αί (ίντιλήφΕΐΙς έκείναί διίστά.με/αι έ>, τΰ, έννοΐτ μάλλον 
τοΰ χρόνοι τή'ί έφαρμογή|ς ν&', φρονώ δτι: ένεπνέοντο έκ τοΰ συναισ
θήματος τοΰ καθήκοντος1 ύπέ·ρ τής Πατρίδος^ εκάστη δέ τούτων έκ 
πεποιθήσεων* αγομένη άγηΤ)ν, ανιδιοτελών προς ενα κ α ί τιιν αΰχόν1· 
απέβλεπε σκοπόν·. Περί τούτου ουδεμίία συμφέρει νά συζητήται αμφι
βολία;, άγ 'αθή δέ και παχρίωχική πρόθεσι'ς ας αποδίδεται πάντοτε είς 
άμΓΓοτέ.,τα,ς τάς αντιλήψεις ταύτοίς.. Ή έκτίμησις μό/ον τών περιστά
σεων ύφ" ας έκρ^νοντο α/' αντιλήψεις αίτιαι δέ,, υπήρξαν ομοιόμορφοι, 
τοΰχο δέ έπήνεγκε τήν έπιτέλεσν καθήκσ/χος άλ/^ί κατά τρόπον διά-
φορον. 'Επήλθεν ή γνωστή διαφωνία .ριζική καί έκαστος οκολοΐ'θήσας 
ήΐ' ή πεποίθηση; αύτοΐί ένεδίείκν^ ι'ιδόν. εύρέ«>η μοίρα',ως άνχιμέχοπο; 
του έχέρου. ου τας αντιλήψεις δεν ενέκρινε, έθεώρησε δέ ταίτας ώ ; 
άντ στριίτ.^'.'χίμένας είς τ·) συμφέρον τών πολλών, τής Πατρίδος, ήτιί; 
ώς ήτο ιρυσίκόν ήρξατο συνταρασσομένη έσο>τερικώς, καθότο·/ δ.έβ?ε. 
πεν ότι άν"Λΐαλίαΐ καί περίπϊτει,αι έγκυμον^ου/το ών τήν εκτασιν κα. 
τενόει καλώς. κα· τί , ν σοβαρότητα έξετίμ<α, Αλλ1 ήδυνίάτει νά :>.αηϋώση 
Κι/ί τώ δνΤι μεθ' δλην 'τήν έκδηλυτ<μένην άντ',νασιν «έτη; Γ'!)<ν.:ν κα 
τώρθίοσεν. 

Ή φορά τών έπ^ρχομένΐον γεγονότων) απέβαινε/ όσημέραί ισχυρά 
και ΰπό τό πρόσχημα τοϋ συναισθιμιοτος δήθεν τν5 κΐ'/δύ/ου τοΰ άπνί-
λοΰντος τήν χώραν και τοΰ καθήκα/τος τοΰ τ»πέρ της προλ»']ψεως καί 
της ματαιώσεως τοϋ κ'.νδι'^οιυ τοί'χου, ό όπαδ<>ς χής ετέρας τών άντ -
λ*ήιψεων σπει«δει μετ' ού πολύ ν' ά/τΐμετ(ι>π!ση τόι/ κατ' αντόν έπερχύ-
ίλενΌ/ κί,νδι<ν«ν. «Οί (Καιροί οΰ μενετοί» εϊπ*. και έφ' δσον αί άντιλή 
ψεις ιιου δέν άκούονίαΐ, δέ"/ εφαρμόζονται, απέρχομαι εις δ σημεΐον 
μέ ίϊη%ΐ τό κατά τάς πεποιθήσεις μου καθήκον προς έξχτπηοέτησιν 
χής Πατρίδος». Ή χειρονομία συνετέλεσθη, έσχολιάσθη. σ\·νΐζητήθη; 
παρέσυρε πολλούς οπαδούς καί τρλος έπεκ.?άτησ£ και επεβλήθη εις τό 
έΊΉ^ς διά' τής τελευταίας π:ράξεο>- τής] έκχη'λιχθεΐ,της κατά τά χέ.λη 
Μα'ου 1917 . τής δντως δραματικής, κ,αθ' ην ό μέν έν^ού^μβευσε καί 
τάς πεποιθήσεις αι'τοΰ κατέστησε πολιτική)» τοΰ κ-οιίτοιις. οί δε αντι
φρονούντες έδοκίμασαν τ«ς γ/ωστά; περιπέτειας, ήγοτηχένου τοΰ Βα-
σιλεο>ς. δστις άπεμακρύνθη τοΰ Θρόνου Τοχ> β·{<3! καί παρητήθη τών 
λ.ο'πίν τΓις ιδιαζούσης θέσεώ; ττ. 1 πλεονεκτημάτων θυσίασα; χ«ΰτα χά-
•οιν τής Πατρίδος, υπέρ τήν οποία,, διά τοϋ παραδείγματος Του έδί 
δοξεν ?τ' ουδείς κείται, και πάντα διά το συμφέρον αυτής πάς αληθής 
πατρ'ώτηϊ οφείλει νά προσφέρη ίπαρνοι'^.εν'ος έαιτύν καί τά πεοί εαυ
τόν αγαθά δσον και «ν ταΰχ,α ώσ.ν< προσφιλή, απαραίτητα διάί τήν 
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ποοσωχικήν του ή την τών άλλων ευημερία* ήν δεν ήσθάνετο ή μόνον 
έν τύ Παχρίδι εύχυχούση και μη δοκιμαζόμενη εκ περιπετειών. Μεγα. 
λοπρεπης τώι δνίτι ή τοιαύτη αι ταπάρνησις ύπήρξεν και άσυγκοίχο>ς 
^ίΟοχοαχίηα ύς ί'ψος καθόσον έι'ίκησεν εαυτόν, το εγώ χοΐ) κ«ι ύπε_ 
χάχϊΐη εις την φρό\ησΐν τη / έσκεμμένην, χην| λελογισμένη ν, τί)ν θυγα
τέρα Εαύχην χοΰ ύγοϋς νού, χού αγνού Πατριώτου, του θέσανχος εαυ
τόν ύπεράιΐω πάση- ανθρωπινής 'άδιναμ',ας, ήν παραμέρισε μετά πρω
τοφανούς θάρρους και αποφάσεως, άπέβλεψε δέ εις· τόν επί χού Γολ
γοθά στηθέυχα Σταυρόν ΧΛ' μετά της γρλήνης «αϊ της γλυκείας 
ηρεμίας, ήτις1 αρμόζει μόνον εις τους ΰπέ.ρ τών χολλών έν πεποιθήσει, 
έν πίσχει άκραδάντω θυσιαζομενους· κα τού; συναισθανόμενου; ϊχι έπί.. 
τελοΰσ, καθήκον έπ:ι6αλλόμενον εις αυτού;, υπέρ πάντα άλλον δταν 
ή Πατρίς, ό λαός της κΐί/>υνεύη καί ανάγκην έίς νά θυσιασΟί· 
ΰπ^.ο τών πολλών!! 

M A R I O R Α Ρ S A R D I 

Τ ' A Σ Τ Ρ Α 

Ρίχτει σέ μάς, αδάμαστη, τη φοβερή της γνώση; (1 ) 
Τί μας άξιζες τ' ουρανού χρυσά παιδιά, 
"Οταν ένος ασθενικού θνητού ή ματιά 
Το ι|ηλο φως τ' απόκρυφο κ' ή σκοτεινάδα ή τόση, 
Φτύνει της ένα ταίριασμα γυΐαλιών απλό (2) 
Κα) χάΟεν' άστρο ακλόνητο, ή που γοργά διαβαίνει, 
Καί του αιθέρα το βασίλειο χο τρανό 
Μια -εδιάδα ηλιόλουστη οτον τολμηρό να γέν\\· 
•'Δεν έχει στην επίμονη του νικηΟή 
Εκείνος που στο βόρέορο rò πόδι έχει χωμένο. 
Καί πού το φως και τήν αλήθεια πάντοτε ζηΐεί, 
Τρέχει κ' εδώ στον ουρανό μέ πνεύμα φτερωμένο· 
Άγέροιχος! Στη σοκτεινή του κατοικία,, 
"Οπου γεννιέται και πεθαίνει πάντα λυπημένος, 
Στη μαύρη τίθύ μάς τριγυρίζει σκοτεινιά, 
Πάντα κάνει κακό 'κεϊνο τ' ανθρώπινο το γένος· 
Σε σιδερένιο στεφάνι φωτεινό 
Ί Ι τύχη εκεί για λίγην ώρα τον στριφογυοί^ει. 
«Μα κουρασμένη, άπ* τ' άχαρο παιγνίδι αυτό, 
Τον ο~ρώχνει προς το θάνατο πού τονε τριγυρίζει-
'Γιά το σκουλήκι αυτό, όπού δέ σταματά, 
Το κάθε πράγμα άγατ.ητον είνε ή μισηιιένο· 
Και τα μυστήρια τ' ο\>ρανού να βρή ζητά 
Μπρος στους Θεούς ενάντια μέ μάτι χλευασμένο. 

ι 1 ι Ό ποιητή; φαντάζετοί'. οτι τα άίστρ,α ομιλούν, 
ι 2 ι Το τηλεσκόπειο. 
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"Ω, σε κανέν' ά-ό τήν "Ισιδα γνωστά (3) 
Μέσ' 'στο διάστημα, αστέρια, ό)ριοστολισμένα, 

1 Οπού φωτάμε καί μιλούμε θεΐκά, 
Λύοε; δροσόλουστεο. δείλια φλογισιιένα» 

' «μ*μϊχ~;> •· Τν'ν"1... ·Τ· Ί& 
Νά, ό άνθρωπος, ί/Ορός άπόκρυφός' μας 
Κείνο,- πού κάΰϊ Λ-όμο καταστρέφε^ ξεσκεπάζει, 
Μέ μάτι βέβηλο το βασίλειο μας· 
Πάντ' άκλουθάει. πάντα ιΙ^χνει. πάντα μάς διαβάζει, 
Λ ν τους σκουλήκι τής σκιάς έκή κάτου 
Ειιάς, τού ουρανού μας τόσο λαμπρούς ταξειδευτές, 
Λιτός, ζωϋφι καί, θύιια τού θανάτου, 
"Κιι«;. φωτά πάντοτ' άστείοευτες πηγές. 
("Μετάφραση) Σ Π Γ Ρ Ο Σ Μ. ΑΝΝΙΝΟΣ 

Ο ΑΛΗΤΗΣ 

Σκυφτός, τουρτουρ^ζωντας με τα χέρια στις τσέπες τού σακακιού 
τον Βρ^χωρονσε φοβισμένα μέ βήμα ακατάστατο ι$λλ' αργό, ρίχνωντας 
βλέμματα φοβισμένα ατά γύρω Το μισοκλεισμένο xpiyoQO χ.υ σφί-
νομένο ανάμεσα στα δυό χου χείλια, άφ ι , / ε νά ξεφεύγτ, καυλουρίασχός. 
άσπρος - άσπρος, ό καπνός πού άφού ύψωνύτανε ίσαμε ε'/α σημείο, 
υστέρα ξαπλώνουνΐαν, τεντώνουνταν σαν νάθελε νά ξεκούραστη άπό 
το δρόμο ποΰχε κάνει Φαινόταν οά να γύρευε κάΐΙ κα! τά έξέρευνητί-
κά του μάτια, μάτια κλασμένα: θολά άπο τά δάκρια, λυπημένα, παρα
καλεί xà που τά χαρακτήριζε μ*α μανρο»Αέλ.<νη γραμμή κιίτω, ά?·<κο 
στημένα παρακολουθούσαν, κάθε άνθρ(ϋπο, κάθε βιτρίνα, κάθε καρο
τσάκι πού τσ-ακισμέι-οςΙ, άρρωστιάρης, κυλονσεν ό μικροέμπορος ή ό 
λαχανοπώλης. 

"0?,α τον α~αινό|)τουσαν ώραϊα). "Ισως πού αυτός τίποτε δεν έίχεν 
άπ 1 taìxa. Και μόνο πού δεν τάχε.; Κάίτε ιΐ2\)θριο>πος πού δεν έχει κάτ' 
Ticv χοϋ άρεσε-, μέ τ,χ /.εφτά χοαι τ' αγοράζει,, τ' αποχτά. Μα 'κεΤνο; 
Πίώς: Μόνο τά κρύα τ ου χέρια βρίσκουνταν ά^νητα "τις τσέπες του 
μερικά χαρτ.ά π ου δεν ήσαν παρά σημειώσεις άχρηστες κ«ί τίποτε 
άλλο, Αεπτά σπάνια ή τσέπες! του να είδαν. Κ& άνι είδαν κοτέ δεν 
?!!σανε δικά του. ποτέ από λόγου του δέν προερχόντουσαν. ΙΚάποΒος θα 
ρ j χάνε δανίσε.ι ή σε καμμία κατά'ληλη στιγμή ·θα' ταρπαξεν άπό κα. 
v a « χικίΛέζι κάποιου ζαχον/οπλασχείου ποτ· καποίος θά τάχε òkffmi 
γ:ά Λ'ά πληίώση χό γά?α TW ή άπό κανένα μπάγίκο κανενός ;ΐίγαλομ-
πακάλικοτ», δπου πολύς καί πλούσιος κόσμος πετά με περιφρόνηση τά 
λεφτά αγοράζοντα; πράμματα πού αι'τί>ς ποτέΙ Τ3υ δέν τάχε γετ*τή. Μά 
κι.' ανία δέν τόν ένοιαζε. Τέτοιου είδους, φαγώσμα χα περιφ·?ο/οϋσε. 
χά συχα'νόχανε·. δέν χα λογάριαζε. Τά θεωοοΰσε καχωτερα. άνοστο 
τερα άπό τό σκέτο ι[ιωμι. κ«1 χ\ιί 'λίγες έληές πού κι," αυτέ; σπάνια 
έτρωγε. 

(θ)Ι Ή ^Ισι,ς γ/ίοστη θ ε ά τής "Αοχαΐ^χ; Αιγύπτου., Οί ίερεΐ; της 
έφύλλαγαν μυστικά τήν επιστήμη χης, εποχής τους. 
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Ή τ α ν άλλος άνθρανπος. Έ ν φ οί φτιοχοι ποθανε τά πλούτη αϊτός 
τά μισούσε. Ό χ ι άπό Ιόεολογία Ί σ ω ς άπό κάποια πα.ρεξε/ιά πού ή 
φύση του τη μζιοσε μέσα τοιυ και πού με κανένα τρόπο δέ ξεριζώνω, 
ται. Ήθελε πάντα να ζΓ; την άλέμικην αύτη ζωή ηνΰ περνούσε, ρυ|>ο-
κ νδυνεύων τον εαυτό του κλέβωντας '^ίγες ν]>α.ν·ροδραχμές πού Οά τβί 
αρκούσαν να περάση ενα_δυύ 'μέρ:ς. 

Μα δεν είχε μόν' αυτό. Δέν ήθελε νά ντιθή και καλά. Πολλοί \ Μ 
πρόσφεραν ρούχα χοντρά ) θερμά πού σα του ζέσταινα/ τί> κορμί. Αυ
τός ομω;' χροτίμηΐσε να φιννή τά τρύπια, τά κουρελιασμένΙαΐ, άπό τις 
τρύπες τ ώ ν οποίων, ξερό, πιρουνιαστό τρύπω'.Ιε τό κρύο και τού μά 
στ'ζε τό κορμί, τού τό άνα!6στητούσε) ΓΙιζρΟ όλο τύ κρύο κα'ι χη πείνα 
δεν ύποχο>ρούσε. Είχε πειά μέ χα δυό αυτά φυοίκά φαινόμενα άδελ-
φιοθή. 

Αυτό όμως τό αλλόκοτο πλάσμα τό όποιο ποτέ δεν κ,ινόύσαν ή π ε . 
ριστάσε^ς, πού ποτέ δέν θέλησε νά ζήση καλι'τι.-ρα κ.αί πού ή ζωή Χ Η ; 
όλες τις μέρες ήταν ίδια, στερεότυπη, ίείχε £ν' άλλο πραμμα ενα ,δυ 
νατό εφόδιο πού τον έ'κανε σ ' δλσυς κ«1 σ' όλες αγαπητός Ήχαν 
ώμορφος. Δ\>ό μάτια στολισμένα άπό ενα πυικνό κρόσι χρυσόξανθω/ 
τόξο» και μακρυών βλεφαρίδων έκαναν έντύπο>ση δυνατή, σχά/.α πού 
καμμιά φορά μ£ χό καιρό αύτη μεταμορφωνου/χαν σ' έρωτα, σ' έκεΐ/ον 
ποΐ' χ?} ά^ί>κΛυζε σ' εκείνο^ πούνοΌ^ΰε νά ξεχωρίζω τ ' ωριαίο από τό 
σπάνια. Μά την ώμορφιίίια τών μαΤΤ&ν συμπλήρωναν1 τά άλλα μέλη 
σπά/ια. Μά χήν ιομορφάδα τών ματ'ώ'/ σπμπλήριοναν χά άλλα μέλη 
χοΰ προσώπου χου· Τά κιχρινοκόκκινα μάγουλα χου δμοια μέ μισό 
α μο βερύκοκο, π ού οχαν γελούσεν σκημάτ'ζαν δυό ωραίες λαχομβί 
χσες πράγμα χό όποιο συμβαίνει σέ γυναικεία ευαίσθητα προσοίπάκ.ια, 
τά πικνά και καχισαρά μαλλιά χοή ή λεπχί) με κάποια προεξοχή στό 
επάνω μέρος μήχήι χου και χό μικρό, χι'κτο δά σχομαχάκ·. από χό όποιο 
κανω/ΐκά ) αραδιασμένα σά σχραχιώχες, ά'σπρα σάν τά πανιά της \|>α 
ροπούλας καμάρωνα/ χβ δόν'χ'α του- Αό άλλο χοι* σώμα ήταν κανονικό. 
Μόνο ό δεξιός του ώμος έγερνε 'λίγο περισσότερο. Τό γέρσιμο κάτ. 
ωραίο έπ-ρόστενε σχό σύνολο. 

Κι' έτσι τή/ εξωτερική χοιι πε-ρ βολή. τά σ>::σμέ\|ι ρούχα του ό 
:'Ι>σμος δέ\' τά πρόίσεχε, δέν τά λογάριαζε γιαχι ή ώμορφάδα χου τά. 
σκεπεζεν όλα και μπρος σχά ιι/άτια ολω ν παρσυσιάζουνναν σάν τού; άλ-
λους τ ο ύ ; καλοντιμένσυς τούς νοικοκυρεμένους. Γιαιυχό κι' οί πλον 
σιοί φίλο: δέν τούλειπαν. Και γιαυτό, ποιό σπουδαίοι απ' χό πρώτο, ή 
Δουκ!.α μιά νόστιμη έργάτισσα, λεπτοκόκκαλη^ μέ ώμορφο πρόσωπο 
στολισμένο από δυό μαύρα μάτ|:α πού ή κόρες χαυς άπό μαύρες σιγά 
σιγά ά'νογαν και κατέληγαν σέ μΐά σχαχχιά ξεθωριασμένη γραμμή 
κυκλί'κή, τού χά.ρισε τή καρδιά τη ; . Κι' αύτό^ περιφρονώντας τις πλού-
Γ ; Ι : ; . παύ μα χήν αλήθεια δέν χουχαν ρίχτει κα'ι 'λίγες, χάρισε σ' α υ 
τή τή κοοδιά χοι>. χό μόνο εφόδιο πούγε σ? ανχύν τό κόσμον,, αφού 
ολα χ' άλλα. πού οί γύρω χου συνάνθρυποι μεχαχειρίζου,ιταν, ήσανε 
ξέ/α γ>αυτόν και ποχέ του δέν χά χρησιμοποίησε Μά και νά χάχε δε 
θά τ ι χοιισιμοπο ούσε. Ό π ω ς και τώρα τό ϊδ'ο θάκανε και χόχε. Κα: 
γαρίζονχα; χήν καρδιά χ:«.· άποφιίσκτε νά τήν πά?η γιά γυναίκα τον. 
Κι' εχσι ε/α βραδάκι χής χό πρόχ|τ:ΐ\<ε 'Κείνη άπό λύγου χης δέχτηκε 
χωρίς νά λογαοιάση τούς δικούς χιγ; πού χήί; ετοίμαζα»- γιί^ια κάπως 
καίατεοο ή μάλλον άσι·γκρίχως καλύχεροι γιαχι χαΐ χό φτωχότερο νά 
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πα,ρνε Οά βρ'ί,σκαινταν σέ πολύ καλύτερη κατάσταοη από τό κουρελιά
ρη αυτόν π' αγάπησε, χό ν ώ,ι'ιτη οπως δά χής τό χτυπούσαν ή φιλενά. 
ί*; της. 

"Επρεπε νά παντρεφΤου\'ε χό γρηγο>ρύχ?,ρο. Μά πώς; ΚουφέχίΑ. 
στεφάνια, φορέματα πού θά χά&ρισκαν; Εκείνο; δέν είχε χ,.ποχε. 'Ε . 
κείνη πάλι άπ' χό μισχό χης δέν έ'περνε τίπίτε σποι«δαίο. Ί σ α . ίσα νά 
κάνη χά λούσα της. Τήν έθρεφαν χ' άδέρφα της κα'ι ό γεοω πατέρας 
της. Αυτά ομως δέν χά π,'ολυλογάριαι,'αν. Τά ρούχα δέν χούς συγκινού
σαν. Αυτός μέ χά κουρέλια χου κ·' οχ"τ»̂  μέ χά ρούχα πού φορούσε σχό 
έργοσχάσιο, ΰ ά μπορούσαν νά παντρευτούν, Κ«' έξ άλλου ποιος θ ά 
τούς έβλεπε; Α'Γ άν χού; έβλεπε χό ίδιο πά[Μ τ»ύς εκα/ε. Κ'αί γιά, 
όλα χ' άλλα χό "ίδιο - · . 

Μά γιά ενα πού χωρίς «ύτό δέν γίνεται* χίποτα χι, θάκαναν; Πώς 
μέ ποιό τρόπο θά χ' αποχτούσαν," Τού; έλειπαν ή ΰ έ .ρ ε ςΐ Λ'α:, 
αυτά τά δυό τοχττλιδάκια, τά άσ)'|μ.αντα, α{ιτά ήταν τό μόνο έμπόδ'ο 
πού τούς έφραζε χό δρόμο χής ευτυχίας των. 'Ηταν πάλι ϊνάγκη νά 
παιρ/αν χ-ρυσές πού κόστιζαν δ,ιακόσες δραχμές πάνω .- κάχω; "Ας ?. 
πα*ρναν άσι^νί«Ες πούχοι^ φθι^νόχερα. "Αϊ Σ [ αϊτό χό ζήτημα ό α
λήτης έδειξε φαρδυά πλατειά τόνί εγωισμό του. Δέν κιχταδεχύτΓίν ποτέ 
νά φορέση στό χέρι του ασημένια) βέρα. ( Μ ά π?ός αυτό; Ά φ ο ύ δε 
'νοιάζσιηταν γιά τά τρύπια ρούχα του, 'νοί,αζσύνταν γΐά[ τις βέρες; ΕΙ 
όσο γιαιτύ έρχουνχαι στ'γι^ς πού ό ίί^ροχιος συ/αισθάνεχαι οχι εΐνε 
ά'/Ορωπος. Ααί προ πάνχο^ οΐές στ>γμές χού χράκεΐσαι νά πϊχ/τρεφχη. 

Τ I 

Μά τόσο δά χράγμα δέν θά κατάφερνε;, Τριακόσιες ψισροδρσχμές I 
Κάποιος θά βρίσκοι^χαν νά τού τις Ιδ&.νε^ 'Ακομα κι' από χϊς Λλού-
σ'ες κυρίες πού του είχαν ριχτεί μπορούσε να ζ ^ ή ρ η . Κι ' ά'/ πάλι 
δέν τό κατόρθωνί; ^ αναγκαζόταν νά κλέψη. Δέν ήτα/ δά και πρώτη 
του φορά πού σά τό επ ιδρούσε . Έκεΐ πού, Όάκλεβε πέντε ή ε ! δραχ
μές άπό τό πάγκ-ο τού μπακάληκου ή κανενός ι'Λλου μαγαζιού, δποι 
ό κόσμος πάντοτε έκεΐ μέσα είι-ε πολύ; θάρχαζε δακόσιες, τρίακό. 
σες, οσε; μχοροΰσε γιά νά χαντιρεφτή. Κι' άν αργότερα τόν καταλά-
βαίΛχν κα', τόν έπιαναν δέν θά τόν ένοιαζε γιατί πιά θάχε Αα/τρεφτΓ| 
Λιτό καθόλου δέν τόν στενοχωρούσε. Δέν θάκλεβε,ή Οά ζητιά/ευε λε. 
φχά γιά νά καλντερέψη τή ζωή του. Α'άθε ά?./.ο. Θάκανε δ,τι θάκανε 
γιά νά πανχρεφτή. 

Κι' εχσι μέ ήσυχασμ.ένη χή σιητίδηιοή του άρχισε ν α έκχελη σ ;Υ"~ 
σιγά χίς άίποφάσεις τσυ. 

Και πρώτα — πρώτα 'πήγε σ' ενα φ^λο (του π/Λυσίο^ Τού ζήτησα 
λεφτά 'Κεΐνος τόν κύταξε άπό 'πάνιο ώς κάχω και γέλασε, χού χιίΐδε-
ψε χόν ώμο και τούπε μέ ίίρεμηΐ φωνιή.πώς δε μπορεί ούτε πεντάρα να. 
δ αθεση Δέν τού τό έπέ έρεπαν ή οίκονομίε; του. Φαίνεται ό άνθρωπος 
πύ>; θά παραξήγησε τό χράμμ.α. Και μέ τό δίκηρ του. Πιά μ.πορούσε 
νά Οέλη γι' ά/τρα τη^| αυτό τό τιχοτένιο κ : >ρμί, αύχ5ν τόν παράσιτο ( 

αυτόν χέλο; πάνχων πού μά>ο ήταν ώμ.ορφος κα'ι τίποτε άλλο. Ό Ά λ ή . 
της δέν χάλασε καθόλου τό κέφι του, δέν| κάκΐα<σε με τ^ φίλο του. 
Ό π ω ς πάντοχε χό\' αποχαιρέτησε μέ τήν ίδ^α διάθεση κ·υ' ε'φυγε γε . 
λώντας. 

"Υστερ' αχ' αυτόν 'πίήγε σέ δυό τρεις άλλους. Πα/τού ΰμως τά 
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tön« eov περίμεναν. Άκόρκ» κι" αυτές ,,wsii τού γύοευ,αν τη καρδιά του, 
*ββ πόθησαν να σφίξουν την ΆΧΟΚΜΜΛ* αυτή τόμορφάδα στήν α Υ" 
καλη τους^ όχι ¡ A O V O βέν τουδωσαν μά κα'ι τούκλε; σα/ χαιάμουτρα τη 
πόρτα χονς. Μάλισχα μ, ά 0V αχ,τέ^ μιά λεπτονλα πού δυό ρόδινε; 
πλάκες κυριαρχούσαν μ' αναίδεια στα μάγουλα της. έκαμε πώ; δέν 
τύν γ*ώρΐ'ύ: πως nx>tS δέ ν ιόν είχε ανταμώσει, στό,δρόμο της ώμορψης 
ζωή; τη; . Μα μπορούσαν να.κάνουν κ,ι' άλλα,ιώς; Γυναίκες δέν ήσαν; 
Βλέπετε ή ζήλια κι/' έδώ Ιπρίξβ μεγάλο ρόλο. Ήτανε δυνατό νά βοη_ 
θήσουν έιαν άνθρωπο πού τού .πρδσφί-ραν χή καροΗι του; και τους τήν 
άίρνήθηκΐ; ;Κ<*1 γΐά ποιό λόγο μάλιστα; Γ ι ά ν ά π α ν τ ρ ε φ τι ή. 
'ÜÜI αν τάθελε γιά τίποτε άλλο κάτι μπορούσε νά γίν^. Γιά να παν-
τρεφτη όμως ποχέ^ 

Κι' ετσ· αναγκάστηκε νά καταφυγή στο άλλο μέσε. τό ατιμωτικό. 
Νά κλέψτι. Μά κ' εκεί ή άτυχ·« άγρια κ α ι απειλητική χόΐ' περίμενε δ 
πως κα'ι στην άλλη περίπτωση. 

'Ενω π.ρθ(Γπαθο·.ίσε νά πάρη μέ τρόπο άπό το μπάγκυ ενός έμπο. 
ρικού έ'να κατοστάρικο,, ó άγκωνάς του χτύπησε σ' ενα πνλινο αγγείο 
πού γ ά κακή ταυ τύχη βρέθηκε "χείνη τή στιγμή ακουμπισμένο πάνω 
στο γυαλί της βιτρίνας πού χρησ',μευέ γιά ταμεΐο) άίκριβώ; 'πίσιο 
άπύ τό χέρι του και y.ovSxuj στον αγκώνα Χου, Χαταν* τουλάχιστο παρα
πέρα Μ κατόρθωνε νά οικονομούσε τό κατοστάρικο. "Οσο γΐά τά ύ-
πόλο·π:α είχεν ó Θεός! Μέ χό σκούντιμα τό πύλινο αντικείμενο σύρθη 
κε πάνω στό γυαλί γ«ά 'λίγες στιγμές κι' ύστερα σωριάσθηκε θριμα-
•Πσμένο χ(ίμω στο πάτωμα.. "Ολοι, από τό κρότο, πούκανε τρομάξανε 
mi σχρί<|'α)·ε Τ ά βλέμματα χους «cfcj; τό μέρος του. Εκείνος τοομαγ. 
μένος, άγριεμμένο; ρίχτηκε οτί| πόρτ-α, άφΓ,νοντας άπ' τό τρόμο του'τό 
καχοσχάρικο · κα! χάθηκε μές τό κόσόμο πού ά/αΐίβοκατέβαινε 'κείνη 
τη βραδυνή ώρα. 

ΔΙέν μπορούσε πιά νά «λπίζη άπό πουθενά, jKpí τίποτε δεν έμενε 
Η Ί κάν»] παρά νά σφίξ-α τή καρδιά του, και νά ξ̂χάοΥ, την ώμοοφη 
μ :κ?ή του Λούκια. Μά πώς; Καλύτερα τούρχουνραν νά ξεχάση πώς εΐ-
νε άΜθρωπος και πώς ζή ai κόσμο. Μά "νά ξεχάση τή Λουκία του, 
αυτό δέ θά τόκανε ποτέ. 

Γι ' αυτό κ' εκείνος 'κεϊνο τ,ό βράδυ σκυφτός, ταυρτουρίζοντας^ μέ 
τά χέρια στις τσέπες του σακακιού" του προχωρούσε μέ βήμα άργό 
σκεπτόμενος τί έηρεπε νά κάνη,. Νά της έλεγε πώς ό γάμος δέν μπ». 
ρούσε νά γίνη ήταν αδύνατο. ^Ισως νά πάθαινε ή δύστυχη κ,αί τίποτε. 
Τότε τί έπρεπε, νά γίνη; "Οπως δήποτε ήταν ανάγκη νά τελειώσουν 
δλα. Και ó παράξενος αλήτης γιά πρώτη του φορά συγκινήθηκε, για 
πρώττη φορά τά μάτια του αιστάνθησαν νά Τ)ά βρέχουν δάκοΐΌ. Τούρ. 
χουΐ'ταν νά φωνάξτ», νά πα?ακα?^ση δλου; εκείνους πού πηγα νοέρχουν_ 
Χ αν χαρούμενοι, νά τού δώσουν νά Χόν βοηθήσουν, νά τον παντρέι|«ουλ'. 
Μά έ'να άλλα κύμα ό?μηχικώτε·ρο άπΓ τί) δυστι·χία χου, ή ν τροπή, που 
καθόλου δέν την αίστάίΌηκε τόσο καιρό γιά τό ντύσιμο, του, γιά τ^ς 
κλεψές του κα: ποχι την «ϊστάνουνυαν τώρα πού ήθελε νά παντοεφτ^ 
τσ/ έκανε νά χαμηλώντ; ποιο ^οιλύ τό κεφά/.4 και ν ' άρκιέται; να κυ 
τ;ίζη δλη 'κπ,νη τή κοσμοπλημμΰρα, περίεργα, δπω- σε κινηματογρά. 
φον. ; ; Λ . .ι yl 
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'Σ;.έφΤηκε, τυριανίστηκε νά 6.jfj μ à λύση. Τίποχε ό'μως. "Ο/.α κρύα 
ακατόρθωτα χού φαινόντουσαν. 'Ώσχε δέν έ[χίνε τίποτε aW.o παρά να 
Γ»ιν πάρη έτσι, χωρίς βέρες. Μά Ô π:απάς θύί δεχόχιαν ένα τέτοιο 
πράγμα πού στο κάτω κάχω θ ά tò θειοροΟσεν καί σαν καρβίδια σά 
χλεύη; • "Άνθρωπος κ ι ' αυτός ηΤΟνε κι' είχε νεϋορ τά ότ|οία σε κάτι 
τέτοιες στ'γμές έςάπτου/τα^. ξεπετούν. 

Τό πάρ γιά αυτόν γκρεμιζότανε. 
[Γύρισε κάμποσε; ώρες ετσι κυτάζοντας ένφ αγρία λύπη, δολοφό· 

να τουσκιζε τή καρδιά τοι^ τού χ\\ κομμάτιαζε. Έδώ λυπούνται άνθρω. 
ποι πού εχοιυν ΰΜ τά μ.έσα τ^υς ? τά άγ«θά τουςι, τ»ΐΜ ήσυχίαί ιούς.. 
Κι' αυτός πού τίποτε άλλο δέν είχε άπό τά ξεσκισμένα ρούχα ταυ liai 
την /όμορφα του δέ θ ά λυπόταν; '.Ο νοί«ς του γύριζε, δέν ήχαν σχό 
κεφάλι του. Δέν έ6'· ε^ε πιά μπρος του. Τραβοΰσεν άσυ>αίσΟητα χαιρίς 
νά ξέρη πού πάει καί γιατί πάει. 

"Ενα χειροκίνητο αμαξάκι πού τδσουρνε ε να; λοιστράκος ϊσιιμε δε
καπέντε χρονώ μέ μαλλιά ça^a^, ανακατωμένα, λερωμένα^ xoy χτύπησε 
στό πύ·δ!. Μ 'ά [ΐκρή τρυπούλα πού ήταν στο, παντελόνι το^ μπλέχτη 
κε στή ρόδα τ'άμαξ;ού καί στή θέσηιη; μια μεγάί^ηάνοίχτηκε πούμο'.α. 
ζε σά στόμα λιονταριού πεινασμένου. Ά π ό 'κεΐ τ·> κρύο μ όρΐΐή ύγριό-
ififà, τρύπο>σε καί μιά τρεμούλα τέ-ν τάραξε σύγκορμο. Λ'ές καί δυό 
δυναΧ« χέρ'α τόν άρπαξαν άπ : τους ώμοι»; καί τό/ τίναξαν ψηλά! 

Τό σπρώξιμο τ ν αμαξιού, ή τρεμούλα τόν δρπχιξαν άπό τή σκέφη 
πούχε πέσει. Ενοιωοε πο)ς κάτι ασυνήθιστο τού συνέβαινε. Γέλασε μέ 
τή καρδιά του καί τράβηξε αποφασιστικός να πζίγ; ναύρη τ»| Λουχία. 
"Εκείνο τό βράδυ θ ά πα/χ-ρεύουνταν. "Ας χόύλειπαν ή βέρες κ · ' οί 
παπάδε;. "Οπως κι' αύχό; ήταν περιφρονημένος, έτσι κι' ó γάμο; χ>υ 
ά; γίνουνχαν περιφρονημένος, βουβός χωρίς καν ν ά 'νοιασιΓ( γιαυχόν 
κιανένας... ; 

Βράδυαζε. Ό ήλιος έγε;.οε άπό ώρα πίσω άπό τί» πανύψηλο βουνό 
: Í 3 Í μόνο ένα ρόδ'νο φόντο ήταν ξαπλωμένο ή καλύτερα μπλεγμένο με-
&ι στα σύ^/εφα πού κυριαρχούσαν στό γαλάζιο έπΐί*πεδο. Πήρε τή 
Λουκία χου καί σ ιγά- ίσιγά σκυφτοί κι' ο'ι δυό toit,' "fftáouv σ' ενα 
ρημοκλήοι.ΤΙ πόρτα του χαλασμένη, ξεχαρβαλωμένη πού μέ μ ιά δυνατή 
σπρωξιά θά έπεφτε μέ κρότο πάνα) στις πλάκες τού πατώματος τή ; 
εκκλησίας, ήταν μισανοιγμένη. Ό Αλήτης χήν έσπριοξε γίά ν' ά /oiçr, 
κΐ3ΐλά. Έ ν α τρίξιμο δυνατό, κρύο τους έκανιε ναν«ατριχ άσουν., "Ωστε ν.ι' 
ή πόρτα;Κι'αίτή άποδοκϋμαζε τό δι!ά6ι\μά ταυς;Μπήκαν μέσα τρομαγμέ 
voi Τους έπιασε μεγαλύτερος φόβο;} άνακαΤο^μένος μέ φρίκη. Τ ' ά
δειο εκκλησάκι έπϊδρασε περισσότερο στις φοβισμένες ψυχές τους. 
"Ενα κ<ΐντύλι· αναμένο καί μ ιά εικόνα ξεθωριασμένη τής Παναγιάς 
στηριγμένη σ' ενα ξί'λινο σαρακιασμένο θηκάρι, στόλιζαν τήν εκκλησιά. 
Ό Ά λ ή χ η ; δέν μπόρεσε ν ά μή θυμηθχ; ένα τ^γουδοϋΛ πού μικρός μέ 
τ' άλλα παιδάκια, "χαροί-μενος τότε τραγουδούσε χωρίς νά Το αίστάνε. 
ται. 
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Εις ιό βουνό ψηλά έ/.εϊ 
εϊ\ΐ εκκλησιά ερημική 

το σήμαντρο της δέν χτυπά 
δεν έ'χει ψάλι ' ούτε παπα. 

Τώρα ο'Μα- τά λόγια αυτά (τόν συ^κί^ησαν, τόν έκαναν ?ά >:·λάψυ,.. 
Έτσι φοβιομένοι πλησίασαν π^ός τή μον«5ικί| εικόνα της Πανα

γίας. Γ-\άτ,σαι\ Ή φλόγα τοϋ καντηλιού"ά9χ'σε νά χοροπηδά μέ τί-
ι):ιο τρόπο πού ήταν φόβος νά σβήσ^. "Ωστε κι' αυτό; Κ. Λ αντο άκύ-
μ.α δέν ήθελε να τους προσφέρε το ιφώς του για νά παλτρεφτ^Ονε: 
"Αδ;'κε κόσμε !..(. "Οχι,! Θά παν^ευόντουσαν. Έπιαοεν ό εΐΌς το χέρι 
τ' άλλου και ετσι γονατισμένο, Αλλαξαν ένα δειλό ; άγνό ( Άεϊο φιλί. Το 
φως τ°ί κ«ντυλιοΟ εκείνη τη στιγμή ουνάμωσε καί φάνηκε τό πρόσωπο 
τής Ιΐαναγίας μητέρας χαρούμενο. Είχαν πιά παντρεφτϋ- Γιαυτούς 
αυτό τό φιλί ήτ<*ν όλο τό μυστήριο. Μά αποδείξεις δέν είχαν. Ό κό 
σμος θά τό πίστευε; ']Ε.' γ|.ά τό κόσμο δέν εδεο^αν σΐ[μασία. Μή αύ. 
«ΐτύς δέν ήταν ή αϊτί<α πού παντρεύτηκαν 6πως παντρεύτηκαν; Φτάνει 
πού ή Παναγία μητέ-οα τονς εΐλόγηρε τούς έ'νακ* γ,ιά πάντα,· 

ί : ί ιν, 

"ΤσΆρα άπό δυο 'μέοες ενας "νωματά^χι^ς μ£ διιό χωροφύλακες 
χτυπούσαν τή πόρτρ τοω Άλήτημ Είχα,, ένταλμα συλλήψεως. ΟΊ δικοί 
της τόν είχαν καταγγείλει έπ* ά π = π λ μ ν ή σ ε ι'·· 

Χαρούμενος, ή^τυχος, αδιάφορος σάν πριν πουτα/ 'λεύτε-ρος πρό
βαλε. 01 χωροφύλακες τόν άρπαξαν άμέσ<ος ν/Α τ»0 πέοασαν τά σί. 
δερα στα χέρια. Δέ μίλησε· ηξευρε πώς ήτα·/ αθώος. Ξεκίνησαν. Χα. 
οοναενος σάν νά μην είχε γίνει τίποτε τους ακολούθησε. Προχώρησαν 
ά·οκ·ετά "Εφτασαν στο στρίψιμο τον δρόμου^ Ά π ό 'κεί δέ θά μ.πο. 
(ρούσε π. ά νά ξεναδη ό αλήτης τό μικρό σπιηιτάκΛ του 'όπομ άφησε μέσα 
ξένοιαστη τή γυναίκα του την ευτυχία του. Δέ βάσταξε. Γύρισε δα. 
κρυσμένος πΊ'ίσΌ προς! τά εκεί κα'ι φώναξε συντριμενος. 

- Γ ι ν α ϊ ζ α α ο υ ! · · . 

Β Α Σ Ο Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΙΤΉΣ 

~«5 <·>·=^-
Ι Α Τ Ρ Ο Υ Κ Δ . Κ . 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑΝ -ΑΙ ΔΗΜΕΥ-

ΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ 

VD Κεμάλ εις τα νε^αταλειφ>9·έντα μέρη εφήρμοσε το με-
τοον τ ή ; έπισχέσεως των κινητών καί ακινήτων περιουσιών 
τών έκζατρισθέτνων· 

Ολόκληροι εκατοντάδες εκατομμυρίων περιέρχονται εις 
την κυριότητα τοϋ Κεμαλικοϋ Κράτους, χάρις ει; he. νόμον 
Ελληνική- έπινοίας-

Αί -πεοιουσίαι έπισχι9εΐσαι: εκποιούνται, ϊνα καρπωθη το 
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τρίτον ό έκποιων ιδιώτης καί τοι έτερα δύο, τ6 υπέρ ου εκ
ποιείται δημόσιον,, μέ την άοτείαν προϋπόθεσιν 'ηι δυνατόν 
νά ζητηθώσι, πότε;! κατά την παλινόστησιν, τών δυστυχών-, 
οΐτινεΓ τώρα φεύγουν την μανίαν της Τουρκικής θηριωδίας, 
τιθέμενου μάλιστα προς μεγαλειτέραν είροννίαν και (ορισμένου 
'/ρον.κοϋ διαοτι'ίΐΐΓ.τος: ά\ς προθεσμίας διεκδικήσεως· 

Δυστυχείς Μικρασιάται-
Ί\.-τ£-ο(οτο διάνοια άνθρώποΐ'· αναξίου, δι' ο'α κατείχε α

ξιώματα, νά άποβή, οχι μόνον ό -αραδώσας εις τόν όλεθρον 
καί.την άτίμωσιν, άλλ και οί νόμοι- τοϋ περιπύστου άδεκά-
στου ι νά χοησιμοποιηΟώσιν, άμιμλαφώς, δικαιολογοϋντες το)· 
ρα τόν καταοτρέφι.ντσ. ίχΟρόν-

Πολιτικοί Συνειδήσεις: έ|ηρ&ρωμέναι, άπό τα '»ρ ι α τίί? 
κοινΓ]Γ πλέον λογίκήί, υπήρξα^·, οί συντελεσται τής συμπλη-
ίώοΐίος τής εξαφανίσεως κάθε ελληνικού εν Μικρά Ασία, 
συμττληρούσαι διά τών έργοιν το)ν· τόν άπαισιώτερον έ"ίλο-
γυν Ϊ % συγγχρόνου τραγφδία;· 

Εινε μία άπό τ ά : χαρακτ>]ριστικάς απερισκεψίας, της 
καταδίΛασΟείοη; καλαιοκ&ΐίμοιικης φατρίας, της όπο-'α; τάς α
νεπανόρθωτους συνεπείας υφιστάμεθα· 

Χωρίς νά έπιδιώκομεν νά παρουσιασθώμεν ώς εγκαλούν
τες φρονοϋμεν ότι ό άτυχης αυτός Ελληνισμός, θά παρηκο-
λο·.Όη μέ άλα-,ούφισιν, την δ.αοαφήνησιν τοϋ ζητήματος τού-
τοιν στοιχίζοντος ήδη καί 'ί,ν πλήρη ύλικην καταστρ^φτη τΖη 
ϊίερίπλαΛΌμβνων -προσφύγοιν· 

Δέν διαφεύγει τής μνήμης ονδενός Μικρασιάτου ή έμφά 
νησις εις τίιν έμπορικήν άγοράν, διαφόρων προσκειμένων τώ 
τότε κομμάτι. ο'>ς εμπόρων, ένώ θά έχρησιμο^οιούντο, πιθα
νόν λυσιτελέστερον εις τά στρατιωτικά γραφεία τών Μετόπισ
θεν-

Ποσότητες μεγάλοι, κολοσσιαίαι -προϊόντων τών εγκα
ταλελειμμένων Τουρκικών ιδιοκτησιών, άντι πινακίου φακής1 

ίκ/ορούμεναι. απετέλεσαν, τά κεφάλαια τοϋ ανυπάρκτου πρό-
τεραν ενεργητικού των· 

Χάρις ε'ις του- ολίγους αυτούς έκμεταλλευτάς τοϋ παντός, 
σβύνουν τορα καί χάνονται κολοσσιαίαι -περιούσιοι, δημιουρ-
γι^θείσαι διά τόσων κόπων καί προσπαθειών* μέ τον παράδο-
ξον κιααιολογίανι. «οί Ελληνικοί νόμοι τό ύπαγορεύουση·»· 
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

AÌ)U± Βουχνρά. «Τό γκρέμισμα τών θεών^, Διηγήματα. "Αθήναι. 
Άθηναΐκόν Βίβλιοπωλεΐον Χ. Γανιάρη και Σ,ιας Δραχ. 6. 

'ΐο δ ηγηματογραφικό έργο ιοί ::. Βουτυρμι είνε παρίγνωστο πιά 
$:ίς ολο xò διαλεκτό άναγνωστ'κό κοινόνί τής Ελλάδος. Μέ δλην τήν 
παράξενη φα\τασία του, ό Βουτυράς επεβλήθη. Επεβλήθη γιατί είνε 
ένα ταλέντο έξα,ιρετ'κά ισχυρό και μέ καθαρή κάι ρωμαλέα ,-.ρα-
τα>π.κότητα. Ό νέος ούτος τόμος διηγημάτων τοΰ Βουτυρά προσθε^ι 
Lttaw νέαν σειράν από μικρά έργα εξαιρετικά υποβλητικά και γεμάτα 
από τή ' παράδοξη γοητεία του εκλεκτού μας διηγηματογράφου. 

Οί Νέο*, εκλογή άπό το έργο τών νέων! ΊΕλλήνυ^ν Ποιητών. 1910— 
1920 f επιμέλεια ϊέλλου "Αγ·!?α- Εκδοτικός οίκος «ι^λευΟεροι^άηκη·. 
Έν Αθήνας 1922. Δρ. 10. 

Μέ αυτόν τύν τίτλο/ εξεδόθη ένα ογκώδες βιβλία μέ πο'ήματα νέων 
ποιητών »αί στ/χοπλόκων. Καμμία τάξις δέν υπάρχει στύι βιβλίο αϋτό^ 
Θέλει νά μ«ς δώστ, μία εικόνα.' μί άς φΐ'-ολογίκής εποχής τίχα'. Άλλά 
τότε γ'οτΐ περιέχει τόσα ανάξια λόγου στιχαγραφήματα και δέν περι«·. 
χει ποιήματα άξιολογώτατα χοΚητών της αυτής εποχής; 'Αλλά ποιας έ. 
ποχής ποιητής ή ποιήματα π£ριέχει; Απέξω γρά<ρει 1910—1920. Ά λ . 
λά όλο*1 βλέπουν, μόλις ανοίξουν τό β βλίον, ótij λε,ίπαυν ποιηταί γρά-
ψιντες αριστουργήματα κατά τό διάστημα πύτό.ενώ περιέχονται ανάξια 
λόγου στ'χοπλόκοι γραφίτες τραγουδάκια, ή άκμάσαντες πρό ταΰ 1910 
ή εαφανισίτέντες μετά τό 1920. "Επειτα γιατί μερικοί άντιπροσωπεύον· 
τα; μέ πλείστα ποιήματμ ανάξια πρ^σοχι^ς, κ«* άλλοι γνωστοί ποιηταί 
μέ έ'ργα άξια μεγίστης προσοχής παρουσιάζονται μέ ενα κομμάτι ποιη, 
ματός των μονάχα; Άλλά και τα βιογραφικά σημειώματα πού ,^ριέχει 
τό βιβλίο είνε άνακρίβέσχατα. Γιμτί βεβαία ό «Ρήταυρος» του χ. 
Γκόλφη δέν παραυσιάσθη ττελευταία, αλλά έδημ,οσιεύθη προ 18 χρο
νών γ.αΧί βέβαια ούτε ό κ. ΑαπαΟιώτης έγεννήθηκε τό 1893 ούτε δ 
κ ίνοιτχουράς τό 1899 άφοχ. χαϊ οί δύο κατά τό έτος της γεννήσίώς 
των θα ήσαν χουλάχιατον δεκαετείς:; "Ακόμα και στη;/ κατάταξι των 
ποιητών καμμία τάξις δέν υπάρχει. Μόνον μία σειρά αλφαβητική μέ 
τά οικογενειακά των ανάματα, [χα όποια κανείς δέν τά ξέρει! και καμ-
μία σχέση δέν είχαν ποτέ με τή φιλολογία μας1,. Άλλά και αίχτ) ή 
αλφαβητική σειρά είνε σφαλμένη! Ό κ. "Αγρας σημειώνει, μίαν κλα. 
σ^κή αποτυχία μέ τό βιολίο αντό· Τον (συλλυπσύμεθα μαζί μέ τον 
άξιόλογον1 γυμναοτήν κ- Χριυβάφην. 

Δ. Π. Ταγκοπούλου. Φιλολογικά Πορτραίτα. 1 8 8 6 - 1 9 2 2 . Αθή
ναι Δη. ί f · 

Πολύ χαρακτηριστικό τό β! βλίο πύτύ. Μας δίνει! άνεκδοτ'ικώς καί 
πολύ ζωηρά μερικούς «co TCÌ:C χαρακτηριστικότεροι»; τύπους τής φ<~ 
λολογίος μας και. τής δημοσιογραφίας μας τό>νί ίριών τελευταίων δε
καετηρίδων. Περιοοόιεοο εμφανίζεται ό Ραμπαγάς κιαί όλιγώτερον οί 
άλλοι. Μάλ,ιστα ό Γαβριψάδης καίΐ ό Νιρβάνας δέν εμφανίζονται κα
θόλου; αν καί υπάρχουν κεφάλαια σχό βιβλίο γιι' αυτούς. Πολύ όμορφο 
είλίε τό κομψό κα; πετ/ιχτό γράψιμο τού βι̂ λίο-υ, ποϋ τό κάνει έ'ρ-Ό λα-
γοτεχν·κο κ|αά όχι άπλό ντοκουμέντο Ιστορικό. Ελπίζουμε γρήγορα νά 
Ιδούμε και τή δεύτερη σειρά τών «Πορτραίτων» πού μάς "πόύυχε;αι 
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-ό κ. Ταγκόπουλος. Το ε:γο αυτό θο μείνη. Δυστυχώς ομ-ος ιά Ολ-ίτοα 
τού κ. Δημ, ΠαπαΓ.τμητρίου πού περιέχονται ^στό βιβλίο είνε κατά ιό 
π/.εΐστον αποτυχημένα. 

Δημ. Νίκαλοπούλου. N¿w Άνθος. 'Αθήνιιΐ. Δραχ. 5. 
Ό κ. Δημ. Ν>(-\'τ.οιλος^ ά,'.λοτε δημοσιογράφος ναί πάνίΤύτε λό-

γιος ) έγρα»1ΐ στήν Λί'.υσσηιία. ότου· £με'ΐνεν ώς Γε ν . ΙΙρ>:;νος της 
Ιν.λάδος. t'j βιβλίο ο.ντό Είνε βγαλμένο άπό τί\ ζωή τής 'Αβτ,σσυνϊας. 
γεμάτο ένδ'αφερον|. 

Σωτήρη Σκίπη «Επίλογοι» (Τόμος Α'.) και «ΧριστΟς 'Ανέοτη» 
Δράμα Έκδ. Περιοδικό·] «Ακρίτας» 

Σέ άιραΐες έκδόσειίς έ βγήκαν χεΑευίαϊα tai δύο αυτά εργα ΐοΰ κ. 
.Σκίπΐ|. io ποέτο.εΐνε πολύ αξιανάγνωστες παρατηρήσεις και σκέψε'ς 
τού δκ»λεκτού μας ποιητον γιά διάφορα φλο?Λγικά και καλλιτεχνικά 
ζητήματα. Κάθε διανοούμενος άνθρωπος πολλά έχει νά διδαχθη και 
yá παρατιιρήσϊ) από τό βιβλίο αυτό Τό, a}Jj) είνε τό τελει·ταΐο δράμα 
τοΰ κ · Σκίπιι} εξόχως αξιανάγνωστο καί ιαΰτό. 

ΦΩΤΟΣ ΓΙΟΦΥΛΛΗΣ 

Ξ € Ν Η Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

'Από τίς μεταφράσεις εκλεκτών ξένων έργων πού βγήκαν σέ β.ι-
βλία κατά τόν τελευταίο μήνα, αί π?^ονΙ άξι οσΐ)μείωτΐς είνε-

Τά «Ροινπαγιάτ» τοϋ 'Ομάο ΑΓαγαίμ, Μετιίφρ;. Σ'. Σκίπη. Αθή
ναι. 'Εκδ. Περιοδικού «Ακρίτας». 

— Αίμ. Ζολά «Τερέζα Ρακέν» Μετάφρ. Λ. Παυλίδη. 'Εκδ- οίκος 
Γ. Βαάιλείου. Αθήναι..; Δρ., 6.50· 

— Τζιοβάνι Κιέζε «Φραντζέσκο ντά Ρίμινι» (ρομάντζο) Έκδ. nl-
3tcς Γ. Βασιλείου. Αθήναι, Δρ. C. 

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ 

Παύλου Ζεραλίτύ. *Άγαπάν» ("Εκδοσίς Βιβλιοπωλείου Στόκ. Πα 
-ρίσι Ì,— Τό θεατρικον αυτό έργον πριν βγη σέ βιβλίο, 'έσημείωσε μί-
γάλην ίπιτυχίαν ^εατρικί) στό θέατρον τής «Κομεντί Φρανσαί,ζ»). 

Ερρίκου Μπορνχώ. Ή Λίμνη». ( Έ κ δ . Πλού—Νουρρίρ καί Σ ι« · 
Παρίσι).— Νέον ' μυθιστόρημα Χοϋ γνωστού τούτου άκαδημαίκΟΜ. άξιο/ 
-πολλής προσοχής. 

Κανοΰντο. Η Δαντική \|τ>χή(* ("Έτ/ά. «Αναγεννήσεως τοΰ Βι6λί_ 
cifti. Παρίσι). Μέ τήν ευκαιρία τής 600ετηρίδος τού Διίντε,, τό φετεί-
νόν ετος ήτο γόν.μον εξαιρετικά είς μελετάς επάνω στό ε?γο καί στή 
ζω\\ τού ύπεοτάτου Ιταλού ποϋητπί'· Στό εργο αυτό αναλύεται ή εν
τελώς έξα' οεΐική φυχοσύνθεσι,ς τοϋ μεγάλου δημίονργού τής «Θείας 
Κ(ΰμωδΓ|ας>· 

Ρενέ ΝτΛ'μίκ. « Ή Γεωργία Σάνδη. ό β'ίρς. τη; καί τό έργο/ της» 
<!Βιβλιοπ. Περρέν καί Σια. ΠαρίσΟ . Τό νέον αυτό βιβλίο τοίΐ Γάλλου 
Ακαδημαϊκοί είνε άπό τ ά πλέον πλήρη πού Εγράφησαν σχετ,κά μέ τήν 
περίφημη Γαλλίδα ποίήτ^αν. 
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Λουΐ Ρουσσέλ. « Ή προφορά τής κλασσική; Αττική;» . Αθήναι - · 
Στό όγκιΤδε; τούτο βιβλίο» του υ ακούραστο; μελετητή;1 τ~;ς νεοελλη
νικής γλώσσης καί φιλολογίας κατατάσσει τά γραμματικά στο χεΐα τή ; 
δημοτικής μέ τρόπο μεθοδικό xal πρωτότΐυπο. 

Χονΐ Ρουσσέλ. «11 προφορά της κλασσική; 'Λττ'κής»;. Αθήναι.— 
Σ ' αύχύ τό μΐίκρό βιβλιαράκι ú ίδ.ο; εξετάζει το ζήτημα τής αρχαίας 
Αττικής προφοράς. 

Ραίμόνδου Μποι*/α5ντέλ. «Ποιήματα τού Απρίλη». (Έκδ. Ε ί γ . 
Φιγκ:έρ· Παρίσι)· 

Γενική Ά*θολογία τώ/! Γάλλων Λυρικών ποιητών. (Έ-.'δ. Καρ-
ΟόΛτε;. Βαρκελώνα/. — Πρόκειται πε-ρι ποιημάτο^ν τών καλλιτέρων 
Γάλλων λυρ^/.ών μεταφρασμένων στήν Ίσπί»νικήν γλώσιαν. 

Ε . Άλτάρ . «Ή Έλλην,κή τραγικό — κωμωδία». (Βιολιοπωλίΐον 
Άκαδημ.αίκόν Περσινέ καί Σ'.α Παρίσι). 

Μπρε . «Τρείς καλοί φίλο'». Κωμωδία. (Βιδλιοπωλεΐον Στόκ. Πα
ρίσι) ·Ν 

ΜπριΟίσελ. «Λασάλ καί Μαρξ» (Στουτγάρδη). Ένδιαφέ-ρον Γεο-
μανιν.όν σύγγραμμα σχετικυν μέ ί ; σοσιαλιστικέ;, μελέτ-ς καί τήν ίστο_ 
οία Τους. 

ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

ΑΘΗΛΑ» ΜηΑαία έπίθεώρησ.ς τής Τέχνης καί τής φιλολογία;. 
Διευθυντής Άλέξ . Λετύ—Κουρμπιέ. Παρίσι. 

€Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η ΕΥΡΩΠΗ». Μηνιαία έπ θεώρησίς εκδιδομένη 
έπίμελε'ί,α ιού Ινστιτούτου διά τήν 'Ανατολι^ήν Εύρώπην. Ρώμη. 

«ΚΡΙΤΙΚΗ Ε Π 1 Θ Β Ω Ρ Η Σ Ι Σ Τ Ω Ν ΙΔΒΩΛ ΚΑΙ ΤΩΝ Β Ι . 
ΒΑΪΩΝ». Μηνιαία εκδοσις^ Παρίσι. 

«ΠΡΙΣΜΑ». Διεθνή; έπίθεώρησ.ς της ποιήσεως. Διευυθντής Ρ . 
Λοτζάνο. Παρίσι. ; 

« Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Ι ΐ ρ ί Σ ^ . Έπ-ιθεώοησίς τής Τέχνης 
καί τής φιλολογίας. Περιέχει ε,ίδΐίίή στήλη γιά τήν Έλλην.κή Λογο-
τ-/νΐ<α άπό τον κ. 'Ανρύ Ρενέ ντ' Τδερμρ^. 

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ϊ Σ ΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Δ Ω Ν ΣΠΟΥΔΩΝ . Παρίσι, 
Περιέχει μελετάς σέ καθαρώς Ελληνικά θέματα τών κ, κ. Λ. Κροαζέ, 
Α. Κουνή, Α . '0/>λάν1δου κ /π . 

«ΕΡΜΗΣ Τ Η Σ ΓΑΛΛΙΑΣ»* Παρίσι. Μέ εκλεκτά φλολογικά πε
ριεχόμενα τοίν κ. Μ. Γ . Μπιρινέ, Τ · Λερού,, Ι · . 'Αζαλμπέρτ κλπ. 

«Ο Ν Ε Ο Σ ΚΟΣΜΟΣ». Παρίσι. Περιέχει έ/ργα τών κ. κ. 'Ερ. 
Μάρτιο), Ε- Ροσσέ κλπ. 

"«̂ 'χΙΟΥΠΑ» (ΜΠΡΟΓΠνη. Δι*θνές περιαδνκόν τών Τεχνών, 
εκδίδομε νον άπό 'Αμερ.κανούς εις τήν Ίταλίαν . Έκδοτης I . Πρετζο-
λί»·ι. Ρώμη, Τό περιοδικός αύτρ συγκεντ.ρώ-'ει ολην| τήν Παγκόσμιον 
κίνησίν τών πιό «μοντέρνων» καλλιτεχνών καί λογοτεχνών. Στό τελευ. 
ταΐο φυλλάδιο περιέχονται τό θεατρικόν έργον «Προκεύς» τού Π . 
Κλωντέλ σέ Α γ γ λ ι κ ή μετάφραση, μελέτες γ»ά τη σύγχρονη Ρωσσική 
ποίηση κλπ. 

« Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ Τ Η Σ Τ Ε Χ Ν Η Σ ^ . Μουσική. δ?άμα ; φιλολογία, 

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν 
Ίΐκτος τών ήδη έν κυκλοφο-* 

ρία κερματικών γραμματίων δρ. 
2 καί i, τίθενται κατ' αύτάς 
εις κυκλοφορίαν καί νέου τύπου 
τοιαύτα, ών τά κυριώτερα δια 
κοιτικά γνωρίσματα ' είνε τ» έ-

Τοΰ γ ρ α μ μ ά τ ι ο υ της 
δραχ· 1 αί διαστάσεις είνε αϊ 
αύται προς τα ήοη κυκλοφο
ρούντα- ή κυρία οψις φέρει μιαν 
κυανίν έκτυπωσιν έκ χαλυ*οι 
νης '.τλακός προστατευομένήν υ 
τ.ο 'Ττολυνρώμιαν' έκτυπώσείον, 
συνίσταται 2' αύτη έκ περιδω 
ρίου. Ελληνικού ρυθμού ίτ.ι ΐίΰ 
δεςιοΰ μέρους του όποιου εύρί 
σκεται ή εΐκών τοΰ Έρμου· ή 
πισΟία οψις φέρει VA το κέντρον 
τον Έλληνικον Ουρεάν εντός κό 
κλου περιβαλλομένευ υ.το ττερι 
Οωρίου Ε).).ην.κοΰ ρυθμοϋ-

Τοΰ γ ρ α μ μ α τ ί ο υ τά 
os*/.- 2 αί οιαστάσεις είνε αί '* 
ταί -προς τά ήοη κυκ).οφοροΰν 
τα· Ή κυρία οψ'.ς φέρει τ:ορφυ 
ράν έκτΰπωσιν έκ χαλυβοίνη 
τ:λακος τ:ροστατευομένην ΰτο 
~ο).υχρώμ(ον έκτυ^ώσείον είςτό 
κέντρον τής όζοίας -αρίτσατα 
c 'Λ-όλλων κιΟαρωοός· 

Ή ο-πισΟία οψις είνε αύτη ώ 
τοΰ μονοϊράχμου· 

Ιονίζεται ιοιαιτεοΐΊ:; οτι ε; 
τα νέα ταΰτα μ5ν.όδρα"/μα κχί 
3ίδραν/"μα οέν υπάρχει ó επί των 

Θ Η Σ Α Υ Ρ Ο Υ 
κυκλοφορούντων /χνκος ροι· 
κλ·;ς έφ' οδ. άτοτυτ-οοΰται το 
'Ε/.ληνικον Στέμμα, και όστις 
ύπέκειτο ευκόλως εις φβοράν-

Τά; έν κυκλοφορία κερματικά 
γραμμάτια ορχ· 2 καί 1_ τύττου 
κατασκευής -τώ^ έν Κέρκυρα 
Εργοστασίων 'Λίελφών Ασ-
τ:ιώτη ταύουσι νά έ'χωσι νόμι-
μον κυκλοφορίαν απο 1 Σεπτεμ 
£ Ά Ο < * έ- έ'. <ίά έ :,αΛθλουθησωσιν 
ό'μως νά γίνωντα. ώεκτά και 
άνταλλάσσωνται ο'-' ετέρων και 
νουργών - είς τά ταμεία τοΰ 
Κράτους μένρι τέλους Δεκεμβρί 
ό'ί) έ· έ'· Τά άποΓυρόμε'να τής 
κυκλοφορίας γραμμάτια φέρουσι 
τά |λέν τών 2 δραχ. τήν -τροτο 
μην τοΰ Περικλέους έπΓ τής 
-ροσΟίας οψειος καί τήν κεφα
λήν τοΰ Μ· Άλεςάνδρου έ-ί 
τής ότ:ισθίας τά δέ τής 1 δρτ.· 
επί μέϊ> τής προοΟίας οψεοις α 
οιστερά τον Έλλήνίκον Ουρεον 
καί δεξιά τήν ιτροτομήν τοΰ 1». 
ρικλέους, επί. δέ της οΓ:ισί)ίας 
οψειος μετάλλων άπεικονίζον 
τήν Θέτιδα κομίζουσαν τά όπλα 
τοΰ Άχιλ7.έως. 

Ιίροσκαλοΰνται όθεν «1 κατέ 
γοντες τοιαΰτα μετά τήν 1 Σε 
τττεμβρίου. ο-ως τ:αρουσιάσο)σ'.ν 
:'ύτά μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 
εις το Δημόσια Ίααεία προς 
άνταλ7.αγήν· 
Έν Αθήναις 11' Αυγούσ- 1 9 2 2 

< (Έκ τοΰ Ύπουργ. θησαυρού). 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 

Ν . Γ · Κ Α Μ Η Λ Ο Σ & Γ . Δ · Β Α Κ Α Σ 

M I l W M k O I - Χ α ν τ α ρ ό ς * IÍ —Αθήναι 
Οίπι.δοιιΐκαί 8»χεΐρήσ€ΐς, — Αναλήψεις εργοί.αβικώς πάση; φΰσεω; 

οικοδομικών εργασιών καί «Ίδικώ; έκ ο ιδηρ>πιγα · ; σκύρο :ο-
νιάμαιος ( μ τ β ί ό ^ ύ ρ μ : ) . 



Ε Θ Ν Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α 
ΤΗΣ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ 

Λ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ Μ Α Ξ Ι Μ Ο Σ 

ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΤΗΣ | Ι. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Σ Ι Γ Α Ρ Ε Τ Τ Α 
Γ Ι Α Ν Ν Ο Υ Κ Α Κ Η - Π Ρ Ω Τ Ο Π Α Π Α 

Ν Ε Σ Τ Ο Σ 
ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ 

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ 

Τ Ο ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ 
Ο Δ Ο Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Α Ι - Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ Α Ι 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Δ Η Σ & Α Ρ Β Α Ν I Τ Α Κ Η Χ 

Σνγκεντρώπι μέ τήν διαΜμπονσαν «αΰαριότψα και τά άριατα 
νλικά 'όλην τήν έχλεκτήν κοννωνίαν τών Άϋηνών. 


