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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΟΜΟΥΣ

Η ΛΑΤΕΡΝΑ
Εις τόν μεγάλον δρόμον έφάνη αύτό τό μυθολο
γικόν τέρας, τό πελώριο ξύλινο κουτί μέ τά πόδια
άνθρώπου, κάτω άπό τό όποιον προβάλλει ένα κε
φάλι μέ άφέλειες καί ένα κόκκινο ζωνάρι. ’Αμέσως
ό δρόμος διετέθη έχθρικώς. Μία κυρία ποΰ έστέκετο
είς τό μπαλκόνι έσπευσε νά χωθή είς τό σπήτι.'Ένας
διαβάτης καλοντυμένος κύριος έπέσπευσε τό βήμά
του. Ό καμαριέρης τοΰ μεσαίου σπητιοΰ ποΰ έκάπνιζε είς τήν πόρτα τής υπηρεσίας έκαμε ένα μορ
φασμόν περιφρονήσεως και έχάθη πίσω άπό τό πορτάκι.
'Η λατέρνα έστάθη μίαν στιγμήν, έπαιξε δλίγην
«Τραβιάτα», έπειτα ένόμισε πώς θά συγκινήση τόν
μεγάλον δρόμον μέ τόν «Πάπα». ’Αλλά ό μεγάλος
δρόμος έμεινεν άξιοπρεπής καί άσυγκίνητος. '0 άν
θρωπος μέ τό ντέφι έστράφη πρός τό κουτί κάτω
άπό τό όποιον έπρόβαλε ένα κεφάλι μέ λαδωμένην
άφέλειαν καί δυό πόδια μέ κόκκινες κάλτσες καί
είπε:
— Πάμε ρέ Πανάγο! Έδώ δέν μάς σηκώνει τό
κλίμα, έκατάλαβες;
Καί ή λατέρνα σιωπηλή τώρα διέσχισε τόν με
γάλον δρόμον, έχώθη είς μίαν πάροδον καί οιηυθύνθη
μέ βιαστικά βήματα είς τήν μικράν λαϊκήν συνοι
κίαν, είς τό στενόν δρομάκι ποΰ παρατάσσονται σπητάκια ισόγεια, δπου τά παράθυρα στολίζονται μέ τήν
γλάστραν τοΰ βασιλικοΰ καί δπου ή μεγάλη πόρτα
τής μάντρας παίζει ρόλον αιθούσης.
Τό θηρίον μέ τά άνθρώπινα πόδια εύρέθη άμέσως είς τό στοιχεϊόν του. Τά παιδιά ποΰ έπαιζαν
γύρω άπό ένα ψόφιον ποντικόν έπαυσαν άμέσως τό
παιγνίδι, Άγοράκια καί κοριτσάκια έξώρμησαν άπό
πόρτες άνοικτές, συνεκεντρώθησαν έκ περάτων, έφύτρωσαν άπό τήν γήν. Καί δλα μαζή συνεκεντρώθη
σαν γύρω άπό τό κουτί μέ τ’ άνθρώπινα πόδια καί
βυθίζοντα τό δάχτυλον είς τό στόμα έστάθησαν μέ
θρησκευτικήν εύλάβειαν, ένφ ό άνθρωπος μέ το ντέφι
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Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή, δέν
έπιστρέφεται.
Κά£ε συνεργάτης είναι ύπεύδυνος γιά κάϋε
δημοσίευμά του.

Αί έγγραφοί άρχονται άπό 1ης έκαστου μηνός.
ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΣΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΑΧ. 1.20

έκτυποΰσε τά κουδούνια μέ τόν άγκώνά του καί πε
ριέφερε τά δάκτυλά του ,μέ βιρτουοζιτέ είς τό τεντωμένον πετσί.
Είς τό μεταξύ τά παράθυρα μέ τήν γλάστραν τοΰ
βασιλικού έστολίσθηκαν άπό κεφαλάκια δροσερών
κοριτσιών τοΰ λαοΰ, διά τά όποια τό βραχνόν τρα
γούδι τής λατέρνας είναι ή μοναδική άπόλαυσις καί
ή μεγάλη πόρτα τής μάνδρας έγέμισε άπό ματρόνες
ποΰ χωρίς ν’ άφήσουν το πλέξιμο τής κάλτσας των
έβγαιναν καί αύτές νά πάρουν τό μερίδιόν των άπό
τήν καλλιτεχνικήν άπόλαυσιν.
'Η λατέρνα έτελείωσε τώρα τό παλαιόν τραγοΰδι «Πουν οί δρκοι, πούν ή πίστις», έπαιξε ένα
φόξ-τρότ καί συνοδεύομενον άπό τό κόρο τών παι
διών έφθασεν είς τό «θέλω νά ίδώ «τόν Πάπα!»
’Αλλά τό άκροατήριον έπερίμενε κάτι άλλο. Καί έπί
τέλους τό κουτί καί τό ντέφι ήλθον είς τήν μεγάλην
επιτυχίαν τοΰ προγράμματος.

’Άν ήμονν πλάστης τ’ ούρανοϋ
κ“ εϊχα τή δύναμι εκείνον
δεν (?ά ξημέρωνα ποτέ
γιά τδ χατήρι σον, καλέ !
Αύτό ήτον ! Ήτον τό ήδονικόν λαϊκόν τραγου
δάκι, περιπαθές καί μερακλίδικον, ποΰ έξυπνοΰσε
τούς πόθους ενός άργοΰ, σφιχτοΰ καί θερμοΰ άγκαλιάσματος μέσα είς τήν σάλαν τοΰ χοροδιδασκαλείου.
'Ο δρόμος δλόκληρος τό έτραγούδησε, τό έσφύριξε,
τό έμουρμούρισε καί κομψά ποδαράκια κοριτσιών τό
έσχεδίασαν είς τά ξύλινα πατώματα.
Οί άνθρωποι τών μεγάλων δρόμων συναντώντες
τήν λατέρνα μπροστά των άπομακρύνονται μέ τό
βήμα βιαστικόν. ’Αλλά ή λατέρνα είναι ή ορχήστρα,
ή μπάντα, ή συναυλία, ή χαρά, ή εύτυχία καί ή
άπόλαυσις τών μικρών, ταπεινών καί άπλοϊκών δρομίσκων ποΰ συχνά δέν έχουν ούτε όνομα καί ποΰ ή
πινακίς καί ό άριθμός είναι περιττή πολυτέλεια.
Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΪΣ
ΕΝΑΣ ΓΑΛΛΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

"Ενας άπό τούς πολλούς, πάρα πολλούς, ποϋ
σχημάτισαν τή μεγάλη εκατόμβη τοΰ στερνού θρηνοφόρου πολέμου, ’Εραστής αύτός τής Μούσας, μά
ποϋ στά τελευταία δέχτηκε τις δάφνες τοΰ "Αρη άπ’
εκείνες ποΰ τοΰ πρόσφερνε ή Μεγάλη Ερωμένη,είναι
καί δ Γάλλος ποιητής Paul Drouot.
Καθώς είναι άγνωστος όχι μόνο σέ μάς, άλλά καί
σέ Γάλλους άκόμα δ νέος ποιητής, νόμισα καλό νά
τόν παρουσιάσω μέ λίγα μόνο βιογραφικά σημειώ
ματα, άφίνωντας σέ κάποιον άλλο πειό διαλεχτό τήν
ανάλυση ολόκληρου τοΰ "Εργου του.
Ό Paul Drouot γεννήθηκε τό 1886 στό Youziers, μιά μικρή πολίχνη τοΰ νομού ArdennesΥίτα,ν
άνηψιός τοΰ γνωστού άπ’ τήν 'Ιστορία στρατηγού
Drouot (ler Empire), καί άνατράφηκε πρώτα στό
Youziers καί κατόπι στό Παρίσι—όπου ήρθε σέ ήλικία οχτώ χρόνων—μέ τή φροντίδα τής μητέρας
του, ποΰ έζησε μαζί της μέχρι τοΰ πολέμου καί τής
έχει αφιερώσει κ’ ένα του βιβλίο.
Ή συλλογή αύτή τών ποιημάτων του—ή αφιε
ρωμένη στή μητέρα τοΰ ποιητή —τιτλοφορείται :
«Κάτ’ άπό τό ψιθύρισμα τής δρυός» (Sous le
vocable du Chene), επειδή ίσως οφείλει τό γράψιμό
της στή διαμονή τοΰ ποιητή, σ’ ένα δάσος τή; Γαλ
λίας, όπου έμεινε στά 1905 καί 19U6.
"Εγραψε τό πρώτο ποίημά του τό 1905, άλλά
δέν τό έδημοσίεψε ποτέ. Τό πρώτο δημοσιεμένο
έργο του είναι τό «Τραγούδι τοΰ Έλιακείμ» (La
chanson du Eliacm).
Έπιστρατεύθηκε τόν Νοέμβρη τοΰ 1914 καί
έλαβε μέρος στόν περασμένο μεγάλο πόλεμο, όπου
διακρίθηκε πολλές φορές καί άναφέρθηκε μάλιστα τό
1915 στήν ήμερησία διαταγή, μετά τήν επιχείρηση
τής Notre Dame de Lorette.
Σκοτώθηκε τόν ’Ιούνιο τοΰ 1915.
Νά τί λέει γι’ αύτόν ή ήμερησία διαταγή τής
17-1 — 1915:
« Ό Παύλος Λουδοβίκου Ντρουό, άκροβολιστής
τής 2α; σειρά;, κατά τήν διάρκειαν μιά; νυκτερινής
εφόδου, τήν νύκτα τής 16ης πρός τήν 17η-» ’Ιανουά
ριου έπέδειξε τήν μεγαλυτέραν ανδρείαν καί τήν μεγαλυτέραν δραστηριότητα είς τήν εκ τοΰ συστάδην
μάχην».
Αύτή είναι μέ πολύ γενικές γραμμές ή ζωή τοΰ
ποιητή, καί βλέπουμ’άπ’αύτή πώςέστάθηκε αληθινός
ήρωας, ψυχή γεμάτη ενθουσιασμό καί φιλοπατρία.
Ό Paul Drouot είναι δ Μαβίλης τής Γαλλίας !
Ό ποιητής δέν ανήκει σέ καμμιά σχολή, ήταν
έκλεχτικός ή καλύτερα έγραφε τά ποιήματά του μέ
την επίδραση τής στιγμής καί γιά τούτο άντανακλοΰνε τήν ψυχή του. Καί άλλοτε τείνουν πρός τόν
κλασσικισμό, άλλοτε πρός τόν ρωμαντισμό, άλλοτε
παλιν είναι συμβολικά, σύμφωνα μέ τήν ψυχολογική
κατάσταση καί τό περιβάλλον ποΰ βρισκόταν.
Ό πειότερο προσφιλή; του άπό τούς Γάλλους
ποιητές είναι δ Leconte de Lisle, δ συνθέτης τών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΪΣ

βαρβάρων καί αρχαίων ποιημάτων καί πιστός μετα
φραστής τοΰ 'Ομήρου, τοΰ Σοφοκλή καί ίοΰ Θεό
κριτου.
Στόν ϊδιο λόγο ποΰ είπαμε πάρα-πάνω πρέπει
ν’ άποδώσωμε τήν ποΰ καί ποΰ τελειότητα ή άτέλεια
τών τραγουδιών του.
“Ενα άπ’ τά ποιήματά του, ποΰ στάθηκε σάν ένα
προαίσθημα τοΰ ένδοξου θανάτου του, είναι τό
άκόλουθο:

«Sous le vocable du Chdne»
TO ΦΟΝΤΑΣΜΛ

Ταράζοντας μέ άξαφνη φωνή τή μαύρη νύχτα,
Ό ’Απόλλωνος μοΰ έφάνηκε κρατώντας είς τά χέρια
μιά δάφνη ποΰ έδεσε μ’αύτή τό πράο τό μέτωπό μου
στήν άθλια δόξα μέ δεσμά άδιάρρηχτα καί στέρια.
« Οπισω ! φώναζα εγώ, είναι τό στέφανό μου;
Αραγε βλέπω ανταμοιβή; Τούς κλώνους τούς σπα
ρμένους
αυτους, λοιπον ένας πατέρας στό γυιό του γι’ άγάπη
σέ ποιο μέρος άνίερο τούς έχει μαζωμμένους;»

Καί τότε μούπε δ Θεός: « Ή άληθινές ή δάφνες
είναι λερές, στό βόρβορο στή διαφθορά ριγμένες,
ώς καί αύτές άκόμα ή δάφνες τών ήρώων
άπό άνθρώπους ποταπούς είνε περιφρονημένες.
’Αθήνα, Φλεβάρης τοΰ 1921
Σπνρος Άννινος

KOΡΟΥΛΕΣ

Άργοκινάν κοροΰλες γιά τή βρύση
Μέ τά σταμνιά ποκάτω στή μασκάλη
Δροσάτο σάν τά στήθεια της κρουστάλι
Ή καθεμιά νεράκι νά γιομίση.

Κι’ ώς τρέχουνε κΓ ώς πάνε μέ τή ντύση
Τήν άνοιξιάτικη καθώς κοράλι
Τις πλημμύρα στό χάϊδι τό μαϊστράλι
Κι’ ό Ζέφυρος κλουθάει νά τις φιλήση.
Μά κάπου εκεί, στά βάτα τά κρυμμένα
'Ο "Ερωτας φυλάει καί τις προσμένει
Μέ τά ριχτάρια του τά φτερωμένα,
Κι’ έχει καί νηούς μαζί καί δαχτυλίδια
Νά τούς δεθοΰν οί πόθοι οί μαγεμένοι
Καί τάκριβά τής παρθενιάς στολίδια.
Σμύρνη 920

Άπ. Ν. Μαγγανάρης

ΣΤΕΡΝΑ ΛΟΓΙΑ

Διώξε τής παρθενιάς σου τή ντροπή προτοΰ σκεπάση
τοΰ έρωτα τή φλόγα πού κουφακαίει τή καρδιά σου,
γιατί τή γλύκα τής ζωής θά τήν ίσκιάση
τοΰ χρόνου τό ξεδίπλωμα στήν όμορφη θωρειά σου...
Μαρίνος A. Movcsodvtog
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μικρή άλάφρωσι, δ πόνος ξανάρχιζε μέ περισσότερη
δύναμι. Στή στιγμή πού ήσύχαζε λιγάκι, δ ΜπένΤώβιτ συλλογιζότανε τό γαϊδουράκι καί παρηγοριότανε καί σάν ξανάρχιζαν οί πόνοι βογγοΰσε, θύμωνε
μέ τή γυναίκα του καί τή φοβέριζε πώς άν δέν πάΤήν φοβερή έκείν’ ήμέρα πού γένηκε τό μεγαλύ ψουν οί πόνοι, θά σπάση τό κεφάλι του στήν πέτρα.
τερο άδίκημα στόν κόσμο, καί στό Γολγοθά μεταξύ Περπατούσε άδιάκοπα στήν ταράτσα τοΰ σπητιοΰ του,
ληστών σταύρωσαν τόν ΊησοΟ Χριστό,—τήν ίδια ’μέ άπό τήν μιάν άκρη στήν άλλη, χωρίς νά ζυγόνη στήν
ρα, κατά τά ξημερώματα, ό έμπορος τής Ίερουσολήμ άκρη, γιατί ντρεπότανε νά τόν ίδοΰν μέ τό κεφάλι
Μπέν-Τώβιτ ξύπνησε μ’ ένα φοβερό πονόδοντο. Από μαντελοδεμένο σά γυναίκα. Κάμποσες φορές τά παι
βραδύς είχε άρχίσει νά τοΰ πονή έλαφρά τό δεξιό διά του έτρεξαν σ’ αύτόν καί τούλεγαν γρήγορασαγόνι, κ’ ένα δόντι, τό άκρινό κοντά στό φρονιμίτη, γρήγορα κάτι γιά τόν ΊησοΟ τόν Ναζωραίο. Ό
σά νά σηκώθηκε λιγάκι καί κάθε φορά που τάγγιζε Μπέν-Τώβιτ σταματούσε, τ’ άκουε μιά στιγμή, ζά
μέ τή γλώσσα, τοδ άφηνε έν’ άλαφρό πόνο. "Υστερ’ ρωνε τό πρόσωπο, κΓ υστέρα κτυποΰσε τά πόδια του
άπό τό φαί δμως, δ πόνος πέρασε δλως διολου καί δ μέ θυμό καί τάδιωχνε. Ήταν άγαθός άνθρωπος κι’άΜπέν-Τώβιτ τόν ξέχασε καί ήσύχασε. Εκείνη τήν ή γαποΰσε τά παιδιά, τώρα δμως θύμωνε γιατί τόν
μέρα είχε έπιτύχει νά κάνη τράμπα τό γέρικο γαϊ- ένοχλοΟσαν μέ τέτοια κολοκύθια, δπως τοΰ έκανε
δοΰρί του μ’ ένα νέο καί γερό καί μέ τοΰτο ήτανε κακό νά βλέπη τόν κόσμο συναγμένο στούς δρόμους
χαρούμενος καί δέν έδινε σημασία διά τά κακά καί στής γειτονικές στέγες καί νά μήν κάνη άλλο
τίποτα παρά περίεργα νά τόν κυττάζη μαντυλομένο
σημάδια.
Κοιμήθηκε πολύ καλά καί βαθειά, άλλά κοντά σά γυναίκα. Ήταν έτοιμος νά πάη κάτου, δταν ή
νά ξημερώση, κάτι άρχισε νά τόν ένοχλή, σά νά τόν γυναίκα του τοΰ είπε:
— Κύττα, νά, φέρνουν τούς κακούργους. Αύτό
φώναζε κάποιος γιά πολύ σοβαρά ύπόθεσι, καί σάν
ξύπνησε δ Μπέν-Τώβιτ θυμωμένος.—τού πονοΰσαν μπορεί νά σέ διασκεδάση λιγάκι.
— ’Ασε με, παρακαλώ. Δέ βλέπεις τά βάσανά
καί τόν σούβλιζαν τά δόντια άθεόφβα. Σ’ δλο τό στόμα
καί τό κεφάλι αισθανότανε τέτοιους φοβερούς πόνους, μου; άποκρίθηκε δ Μπέν-Τώβιτ, άλλά στά λόγια τής
σάν νά είχαν άναγκάση τόν Μπέν-Τώβιτ νά μασσήση γυναίκας του βρήκε μιά άμφίβολη ύπόσχεσι πώς
χίλια πυρωμένα σουβλερά καρφιά. "Εβαλε στό στόμα μπορεί νά τοΰ περάση δ πονόδοντος καί ζύγωσε ά
νερό άπό τό πήλινο κανάτι καί μέ μιά στιγμή ή θελα στό παραπέτο. Έκλινε τό κεφάλι του στό πλάι,
μανία τοΰ πόνου πέρασε, τά δόντια μάζεψαν μουδια έκλεισε τό ένα μάτι καί μέ κλαμμένο πρόσωπο, κρα
σμένα καί ό Μπέν-Τώβιτ εύχαριστημένος κάπως τώντας τό μάγουλο μέ τό χέρι, κύτταζε κάτου.
Άπό τό στενό δρόμο πού πήγανε κατά τό βουνό,
ΰστερ’ άπό τά προτερινά βάσανα ξαναπλάγιασε,.
άρχισε νά θυμάται πάλι τό νέο γαϊδουράκι καί συλλο προχώροΰσε κατασκονισμένο καί μέ άταξία άπειρο
γιζότανε τί εύτυχισμένος θάταν άν δέ τοΰ πονοΰσαν πλήθος καί φώναζε άδιάκοπα. Στή μέση σκυμμένοι
τά δόντια. "Ηθελε νά κοιμηθή, άλλά τό νερό ήταν άπό τό βάρος τών σταυρών, προχωρούσαν οί κακούρ
ζεστό καί σέ πέντε λεπτά δ πόνος ξανάρχισε πιό γοι καί άπό πάνω τους στρηφογύριζαν, σά μαύρα
δυνατός άπό πρίν. 'Ο Μπέν-Τώβιτ κάθησε στό κρεβ- φείδια, τά καμτσίκια τών ρωμαίων στρατιών. "Ενα;
βάτι κι’ άρχισε νά κουνιέται σάν κρεμαστάρι ρωλο- άπό τού; κακούργους,—έκεϊνος μέ τα ξανθα μαλλια,
γιοΰ. Τό πρόσωπόν του ζάρωσε γύρω στήν κιτρινια- μέ τόν ξεσχισμένο χιτώνα,—σκόνταψε σέ μιά πέτρα,
σμένη άπό τούς καϋμούς μεγάλη μύτη του, πού άπάνω πού τούρριψαν στά πόδια του κ’ έπεσε. Ή φωνές γέτης είχε πήξει μ.ιά σταλαγματιά ίδρώτα. Με τό κού νηκαν δυνατώτερε; καί ό δχλος, σάν πολύχρωμο τής
νημα καί τούς άναστεναγμούς άντίκρυσε τής πρώτες θάλασσας νερό, έκλεισε άπό πάνω του. Έξαφνα δ
άχτϊδες τοΰ ήλιου εκείνου, πούταν γραφτό του νά ’δη Μπέν-Τώβιτ άνατρίχιασε άπό τόν πόνον,—σά νάχωτό Γολγοθά μέ τρεις σταυρούς καί νά σκοτεινιάση σαν στό δόντι του πυρωμένη βελόνα καί τήν έστριψαν,
βόγγισε: ου-ου-ου, καί μέ περιφρονητική άδιαφορία
άπό φρίκη καί θλίψι.
'Ο Μπέν Τώβιτ ήταν καλός καί άγαθός άνθρω καί κακία άποτραβήχθηκε άπό τό παράπετο.
— Πώς φωνάζουν ! είπε μέ φθόνο καί φαντάπος’ δέν άγαποΰσε τ’ άδικα, μά σάν ξύπνησε ή γυ
ναίκα του, άν καί δέν μπορούσε ν’ άνοιξη τό στόμα, σιηκε τά δλάνοικτα στόματα μέ τά δυνατά γερά δόν
τής έψαλε τόν άναβαλλόμενο μέ τό παράπονο πώς τια καί πώς θά φώναζε κι’ αύτός άν ήτανε καλα.
τόν άφησε μοναχό σάν τσακάλι νά ούρλιάζη καί νά Άπ’ αύτή τή σκέψι, δ πόνο; άγρίεψε περισσότερο καί
στρηφογυρίζη άπό τά βάσανα. Ή γυναίκα του άκουσε συχνοκινώντα; τό κεφάλι, μούγκριζε: ου-ου ου.
* — Λένε, πώ; Αύτός γιάτρευε τούς τυφλούς, είπε
ύπομονητικά τής άδικες παρατηρήσεις, γιατί ήξερε
πώς δέν τάλεγε άπό κακία, καί τοΰφερε πολλά καλά ή γυναίκα του, καί άπό τό παραπέτο πού στεκότανε
γιατρικά: καθαρισμένο ποντικοκούραδο γιά νά τό έρριψε ένα πετραδάκι στό μέρος, πού σηκώθηκε καί
βάλη στό μάγουλο, σπίρτο δυνατό σκορπιοΰ κ’ ένα περπατούσε σιγά δ ’Ιησούς.
— Αί, βέβαια ! Καλλίτερα νά γιάτρευε τόν πο
γνήσιο κομμάτι άπό τήν πέτρα ποΰ έστησε δ Μωϋσής
μέ τό δεκάλογο. Τό ποντικοκούραδο κάπως τόν έλά- νόδοντο μου, άπεκρίθηκε ειρωνικά δ Μπεν-Τωβιτ καί
φρωσε, δχι δμως γιά πολλήν ώρα, τό ιοιο καί τό μέ πικρό έρεθισμό πρόσθεΛ : —Τί σκόνη σηκώνουν !
σπίρτο καί ή πέτρα, καί κάθε φορά ύστερ άπο τή θαρρείς κΓ είνε κοπάδι 1 "Ολους αύτού; έπρεπε νά
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τούς διαλύσουν μέ τό ξύλο ! Πήγαινέμε κάτου Σάρρα!
Ή γυναίκα του είχε δίκήο' τό θέαμα διασκέδασε
κάπως τόν Μπέν-Τώβιτ, μά ίσως τό κάτου-κάτου νά
τόν βοήθησε καί τό ποντικοκούραδο, καί κατώρθωσε
ΣΤΟΝ ΗΛ. ΓΑΦΟ
ν’ άποκοιμηθή. Σάν ξύπνησε ό πόνος είχε σχεδόν πε
Les yeux en pleurs au ciel se levent a tout lieure;
ράσει καί μοναχά τό δεξιό σαγόνι του ήταν λιγάκι
L’espoir vers Dieu se tourne et Dieu 1’entend crier.
πρισμένο, πού μόλις φαινότανε. 'Η γυναίκα του έλεγε
Laissez tout ce qui pleure.
πώς δε φαινόταν καθόλου, μά ό Μπέν-Τώβιτ χαμο
Prier
γελούσε πονηρά, γιατί ήξερε τήν καλοσύνη τής γυ
VICTOR HUGO (Les Quatres vents de L’esprit).
ναίκας του καί πώς άγαποΰσε νά τοΰ λέη εύχάριστα.
θά σας μιλήσω γιά λίγες στιγμές.
Ήρθε ό γείτονάς του ό ταμπάκης Σαμουήλ, καί ό
Καί πραγματικά ή ιστορία μου—αν μπορεί νά
Μπέν-Τώβιτ τόν πήγε νά τού δείξη τό νέο γαϊδουράκι
καί μέ ύπερηφάνεια ακούε τούς πολλούς έπαίνους πού πωθή τέτοια - στό άργοπέρασμα λίγων στιγμών κλείνεται κι’ είναι σύντομη δσο τό χρονικό της πλαίσιο
έκαμε ό γείτονας γιά αύτόν καί γιά τό ζώο.
κι’ είναι παθητική κΓ άπό τήν φρένα άδιάγραφτη
"Γστερα, γιά νά εύχαριστήσουν τήν περιέργεια ώς είναι μόνο κάποιες στιγμές τής ζωής μας, μόνον
τής Σάρρας, τράβηξαν κι’ οί τρεις γιά τό Γολγοθά,
στιγμές!!
.
>
γιά νά ίδούν τούς σταυρωμένους. Άπό τή στιγμή ποΰ
Έσουρούπωνε στό Σαλιχλή. . . Περπατούσα, μο
ξεκίνησαν, ό Μπέν-Τώβιτ άρχισε νά διηγιέται γιά ναχός μου στό μάκρος τής γραμμής ,τοΰ Σιδηροδρό
τόν έλαφρό πόνο πού αίσθάνθηκε άπό βραδύς στό
μου κι’έπινα βαθειά μέσα μου δλη τήν μελαγχολία
δεξιό σαγόνι καί πώς ύστερα τή νύκτα ξύπνησε μέ
ποΰ κλείνουν μερικές δΰσες αυτών τών δλοφύτων
φοβερό πονόδοντο. Καί γιά νά τόν καταλάβη καλλί μερών τής Μικράς Ασίας.
,
τερα έδινε στό πρόσωπό του μαρτυρική έκφρασι,
Λίγο πειό πάνω μου, ένα Τούρκικο νεκροταφείο
σφαλνοΰσε τά μάτια, στρηφογύριζε τό κεφάλι καί πές τελειωτικά αδέσποτο, μέ τίς μαυριδερές του πέ
βογγοΰσε, ένώ ό άσπρογένης Σαμουήλ συμπαθητικά
τρες ποΰ δρθοστέκονταν κεφαλαριές κάποιων τάφων
κουνούσε τό κεφάλι κ’ έλεγε :
καί πειό κάτω ένα ανηφόρι 'ό μονοπάτι βυθισμένο
— *
Αϊ-αϊ-αϊ! Τί πόνος !
στό δάσος πού σχημάτιζαν περήφανες οί λεύκες καί
Ό τρόπος αύτό; τοΰ Σαμουήλ άρεσε στόν Μπέν- πού στό βάθος του διάκρινες ένα καραβάνι άπό φορ
Τώβιτ καί ξανάρχισε τή διήγησί του. Σέ λίγο ξανα- τωμένες καμήλες, ποΰ ρχώντουσαν άπό τό Άλασεγύρισε στά παλιά έκείνα χρόνια πού γιά πρώτη φορά χίρ καί πειό κοντά κάποια μαυριδερή σιλουέτα ποΰ
κοντοζύγωνε τή γραμμή.
τοΰ είχε χαλάσει τό πρώτο κάτου δόντι στό άριστερό
Δέν είχαν περάσει λίγα λεπτά καί στά μάτια μου
μέρος. Μ’ αύτή τή ζωηρή κουβέντα έφθασαν στό 'καθαρά φάνηκε δ Γιουσούφ, δ Χόντζας ενός τζαμιού
Γολγοθά. Ό ήλιος καταδικασμένος νά φωτίζη τόν ποΰ βρίσκονταν κοντά στό Τούρκικο νεκροταφείο.
Ό Γιουσούφ Έφέντης ήταν άπό τούς άνθρώκόσμο τή φοβερή έκείν’ ήμέρα, είχε πιά βασιλέψη
πίσω άπό τούς μακρυνούς λόφους καί στόν όρίζοντα πους ποΰ έβλεπαν δλα μέ τό φιλοσοφικό μάτι τοΰ
άνθρώπου που βλέπει τά πράγματα άπό πολύ ψηλά.
φλόγιζε σά ματωμένο σημάδι μιά στενή λουρίδα καί Ψηλός, λιγνός, μέ δύο σταχτιά μάτια μικρά καί σκεστό βάθος μόλις μαύρ.ζαν οί σταυροί. Στό βάθρο τοΰ δόν στρογγυλά, υποδέχονταν κάθε σου λόγο μέ κά
μεσαίου σταυρού άσπριζαν θαμπά κάποιοι γονατι- ποιο χαμογέ/ειο λίγο άχάρακτήριστο ποΰ έκλεινε
μέσα του κάποια καλωσύνη, μ’ άντάμα καί κάποια
σμένοι άνθρωποι.
'Ο κόσμος είχε πιά διαλυθή, άρχιζε ψύχρα καί πικρή ειρωνεία ποΰ λές κι’ είταν παιδί γνήσιο τού
ριζικού, αυτού τοΰ αιωνίου κεσμέτ (πεπρωμένου),ποΰ
ό Μπέν-Τώβιτ, άφού έρριψε μιά γρήγορη ματιά στούς
καθοδηγάει δλα ψυχρά κΓ άστοργα,
σταυρωμένους, πήρε άπό τό χέρι τόν Σαμουήλ καί μέ
Τόν είχα γνωρίσει σ’ ένα ραχάτ-καφενέ καί
προσοχή τόν γύρισε κατά τό σπίτι. Αισθανότανε τόν κάθε μεταμεσήμερο συναντιόμαστε κι’ οί δύο πάνω
εαυτό του εξαιρετικά ^εύγλωττο καί ήθελε νά άποτε- στόν ναργιλέ καί, κεΐ, κάτω άπό τή μεθυστικιά γοη
λειώσέι τήν διήγησί του γιά τόν πονόδοντο. ’Έτσι τεία τοΰ Καπνού γινήκαμε φίλοι, πού άφοβα νά
λέμε δ ένας στόν άλλον τίς σκέψες μας—μάλιστα ό
προχωρούσαν κ’ ένώ ό Σαμουήλ συμπαθητικά τού
Γιουσούφ Έφέντης ποΰ δέν εκφράζονταν καθόλου
έγνεψε καί τοΰ ξεφωνούσε, ό Μπέν-Τώβιτ έδινε στό καί ιδιαίτατα στούς Ρωμιούς ποΰ γι’ αύτόν ήσαντε
πρόσωπό του μαρτυρική έκφρασι, στρηφογύριζε τό άπλοι κατακτητές.
Μαζύ μου δμως άρχισε νά πέρνη θάρρος ώς τό
κεφάλι καί ψευτοαναστέναζε, στήν ώρα πού άπό τές
βαθειές χαράδρες, άπό τής μάκρυνες κατακαμμένες σημείο νά μέ καλέση στό σπίτι του.
Πήγα καί κεΐ συνάντησα μιά Τουρκάλα μέ τόν
πεδιάδες σηκώνουνται ή μαύρη νύκτα, σά ναθελε νά
φερετζέ καί γώ μόλις πμήκα, μιά καί τή θεώρησα
κρύψη άπό τήν δψι τού ουρανού τό μεγάλο κακούρ τοΰ σπιτιού, τής έσφιξα τό χέρι γερά γερά.
γημα τής γής.
Αύτός ό χαιρετισμός δέν ξέρω πώς φάνηκε στόν
Γιουσούφ κι’ άπό κείνη τήν ήμέρα έπαψε νά μού πο(Ataviiai Άνίρίεφ)
Μεταφραστή; Κ. ΚΟΚΟΛΗΣ.
λυκουβεντιάζη κΓ άπόφευγε νάρχεται στόν καφενέ

ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΣΤΟΝ 1ΣΛΑΑΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
τις ώρες πούξερε πώς θάμαι εγώ. “Ετσι είχα νά τόν
δώ κάπου-δέκα μέρες καί μόνον κείνο τό σούρουπο
τόν συνάντησα στή γραμμή καί μιά καί τόν είδα
άποφάσισα νά κοντοσταθώ γιά νά τόν καλησπερήσω.
Σέ λίγο πέρασε.
— Καλησπέρα Γιουσούφ τού κάνω.
—Καλησπέρ«
έφέντη
*
μου λέει καί προχώρησε ώς
τή πόρτα τού τζαμιοΰ.
,’Εγώ στάθηκα καί τόν παρακολούθησα ώς ποΰ
τόν είδα νά κάθεται στή πεζούλα τής πόρτας καί νά
άραδιάζη επάνω κάτι φαγώσιμα καί νά τρώη.
Γορίζοντας, πάντα θά πέρναγ’ άπ’ τό τζαμί κΓ
έτσι-μιά καί καλή - γύρισα καί προχώρησα μέ γρή
γορα βήμα.
χ; "Οταν κοντοζύγωνα τόν είδα νά μέ κυτάζη μ’ ένα
τρόπο ποΰ. έδειχνε δλη του τήν άμηχανία άναφορικά
μέ τή στάση πούπρεπε νά τηρήση.
Κείνη τή στιγμή ό τύπος ’νίκησε καί πέρνοντας
τό συνειθισμένο χαμόγελο, μοΰ λέει:
—Μπουγιουροΰ έφέντη (δηλ. ορίστε).
Δίχως δεύτερη πρόσκληση έζύγωσα καί κάθησα
στή Μπεζοΰλα πιάνοντας άμέσως κουβέντα.
Δέν-σέ καταλαβαίνω Γιουσούφ έφέντη τοΰ λέω.
Άπ’ τήν ήμέρα κείνη ποΰρθα σπίτι σου μ’ άποφεύγεις, γιατί; ’Εμείς οί ‘Ρωμιοί δέν πειράζουν κανέναν
κΓ δμως μάς φοβάστε. Κι’ άκόμα τοΰπα πολλά γιά
τά αίστήματά μου
Σέ τίποτα δέν άπάντησε. Μονάχα άφού μέ κύταξε καλά, μέ νοτισμένα μάτια, έβγαλέν ένα βαθύ
άναστεναγμόν. ΚΓήταν βαθύς πολύ βαθύς όάναστεναγμός του γιατί στ’ αύτιά μου άντήχησε σάν μακρυνός θρήνος, μοιρολόι άτέλειωτο.
Τόν κύταξα καλά στά μάτια προσπαθώντας ν’
άντικρύσω τή ψυχή του καλύτερα, μά δέν τό κατώρθωσα γιατί ό Γιουσούφ άπότομα σηκώθηκε,μοΰδειξε
τόν Μιναρέ καί μπήκε στήν αύλόπορτα τοΰ τζαμιοΰ.
Τόν είδα διαδοχικά νά βγάζη τά παπούστια του,
νά πλένη σ’ ένα μικρό συντριβάνι τά πόδια του, νά
γονατίζη μπρος στήν πόρτα τοΰ τζαμιοΰ καί τέλος ν’
άνεβαίνη στό Μιναρέ.
Γύρω είχε' νυχτώσει καί μοναχά τό φεγγάρι χρυσοστεφάνωνε τίς λεΰκες. Κρότος κανένας δέν άκουγόνταν κΓ αύτό τό τό θρόισμα ποΰ άνάδυναν οί λεΰ
κες — μεγαλόπρεπη προσευχή τής νύχτας—είχε κείνη
τή στιγμή σταματήσει. ’Ερημιά γύρω βασίλευε καί
μοναχά μιά μυστηριώδικη σκιά κινιώνταν στό Μιναρέ, ποΰ σάν βρυκόλακας όρθόνονταν στό γκρίζιο φώς
τής σελήνης.
Έκάθησα κάτω άπό μιά μοναχική λεύκα πούβλεπε στόν Μιναρέ κΓ άσυνείδητα περίμενα ν’άκούσω
τήν προσευχή.
Σέ λίγο μέσα στή μυστικοπαθή σιγή τής νύ
χτας άκούστηκε ή προσευχή τοΰ Χόντζα.
’Έτυχε ποτές σας, ν’ άκούσετε τή νυχτιάτικη αύτή
προσευχή τοΰ Χόντζα;
Απλό τραγούδι, συρμένος άμανές σέ πεζότατου
διαβάτη α’ίσθησες, ήταν γιά μένα μακρύ καί πικρό
τατο μοιρολόι, κλάψα άτέλειωτη ποΰ άνάβρυζε άπό
τά βάθεια ή τά άδυτα κάποιας φυλής, πού σπασμω

δικά άγωνιοΰσε κάτω στή δυστυχιά τής υποδούλω
σης κΓ ένοιωθε βαρύ καί άσήκωτο τό πέλμα τσΰ
κατακτητή της.
ΚΓ ήταν άκόμα κάποιο παράπονον ποΰ ίσια κά
ποιο μονοπάτι έπερνε γιά τού Ίσλαάμ τής ώριόμορφες χώρες. ΚΓ άκόμα έκλειε μέσα του τό μοιρολόι
αύτό, δλο τό χρώμα κάποιας εγκαρτέρησης ποΰ σέ
συγκλόνιζε σύγκορμο καί νότισμα στά μάτια σου
έφερνε.
ΤΩ, τοΰ προφήτη δ ταπεινότατος δούλο; πειθίνια τά παράπονα έστελνε σάν γήϊνο θύμιασμα, ποΰ
καπνός άπό άνέμου άπείραχτος κύματα τοΰ προφήτη
τή μακαριότητα άνατάραζε.
Καί τή γλυκόλαλη φωνή τοΰ Χόντζα λές καί χί
λιες άλλες φωνές άκολουθούσαν μυριόστομες άπ’ τών
γερόντων βγαλμένες. τά άδύνατα στήθεια κΓ άπ’
τών άντρών τά φλογισμένα ώς τις πειό γλυκές εκεί
νες ποΰ άπ’ τά καφάσια κάποιου γυναικωνίτη έβγαι
ναν γλυκόλαλες, παθητικές, μά άκόμα ραγισμένες καί
μυριόστομες, τρεμάμενες στής σάρκας τούς φόβου;
καί τίς άνατριχίλες.
ΚΓδ Χόντζας δλο ξακολουθοΰσε τή προσευχή του
γυρίζοντας σέ χίλια σημάδια τοΰ ορίζοντα, μή καί
μείνει πιστός ποΰ νά μήν τήν άκούση καί ποιητής
ποΰ νά μήν κλάψη.
Κι’ δλα τά πρόδεινε κάποιος συρμένος ήχος.’ ‘Ο
Χόντζας δμως στούς άγέρηδες ξεχυλίζοντας τό πικρό
τατο μοιρολόι του, ξακολουθοΰσε μέ άκλόνητη πί
στη τήν δμιλία του, πού σέ στιγμές έπερνε τόν τόνο
τόν παράξενο ποΰ κρύβει τό ρώτημα κάποιου άδικημένου. Μά πάλι δέν πρόφτανες νά νοίωσης αύτόν
τόν τόνο καί τό παληό ξεσυρμενο μιρολόϊ άκολουθούσε.
ΤΙ ν’ άταν ;
'Υψώνονταν ώς τό θάρρος κάτι ν’ άρωτήση τόν
μακάριο προφήτη ;
Μά πάλι πειά ή άστοργη άπάντηση ποΰ στό πι
κρότατο μοιρολόι τόν ξανάριχνε ;
“Ολα ήταν ένα μυστήριο. “Ολα κρυβώντουσαν
στά άδυτα μιάς ψυχής ώριόμορφης, επιτήδεια δμως
κρυμένης στό φερεντζέ, πού δλα τά κάλλη σού'κρυβε
καί μόνο στού ήχου τό κλάμα τή πίκρα σοΰ φα
νέρωνε.
ΚΓ δ Χόντζας πάλι προσηλωμένος στήν άξεδιάλυτη δμιλία του, έπερνε τή τελευταία του στροφή.
Λές κΓ έλεγε κάποιο έπίλογο στό μοιρολόι του,
σ’ άλλοιώτικο τόνο τονισμένον, γιατί τώρα δ Χόν
τζας λές καί ξέσπαγε σέ κάποιο μεράκι.
Ποιος ξέρει;—'Ο Προφήτης θ’ άκουσε.
Κάποια, άχτΐδα θά θαμποφώτισε τοΰ πόνου τά
άδυτα καί σέ κάποια Διονυσιακή μέθη τόν πονεμένο
Ιερέα είχε ρίξει.
Ώ πόσο τότε δρμητική κΓ άκατασχετη, σάν χείμαρος, ή ψυχή στόν ήχο τής προσευχής φανερώθηκε!
ΚΓ άκόμα πόση σταθερότη έκρυβε στήν πίστη
γιά τά μελλούμενα!
Θάταν κάποια,ίερή στιγμή. Τοΰ προφήτη ή αιώ
νια μακαριότητα γιά στιγμή μόνον θάχε σταματή
σει.—“Ησυχα.
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θά πρόσεξε στους πιστούς του. Μά πάλι τί νά
κάμη άνείμπορος πολύ μακρυά, πες πολύ ψηλά.
Κάποιο σύνεφο διαβατάρικο ψιλή βροχοΰλα ξαπόλυσε.
Ό Χόντζας πάλι ξύπνησε άπ’ τό λιγόστιγμο Διο
νυσιακό μεθύσι,ξανάπεσε στό παληό μοιρολόι τό γιο
μάτο πίκρα, το άτελειωτο, το σπαρακτικό ποΰ πρόδινε τή κατάσταση μιας ψυχής ποΰ μέσα της καθρε
φτίζονταν, καί δειλά δειλά φωτίζονταν, χίλιων ψυχών
οί αγωνίες,
_ Τό συνεφάκι προσπέρασε, ψιλή πολύ ψιλή ή βρο
χοΰλα του και λιγόστιγμη.
'Ο Προφήτης θάχυσε κάποιο δάκρυ. Μά πάλι
θάπεσε στό ραχάτ. Ό ουρανός ξαναφάνηκε καθάριος
καί ό τόπος μαζεμένος καί μυστικόπαθα φωτισμένος,
εις τό γκρίζιο φως τής σελήνης.
Ό Χόντζας ύστερα άπό ληγοστούς ήχους τε
λείωσε τή προσευχή του.
Σιγά σιγά κι’ ή σιωπή χάθηκε στα μικροψιθυρίσματα καί στά βήματα κάποιων ποΰ ρχώντουσαν.
Ησαν οί πιστοί ποΰ ρχώντουσαν νά προσευχη
θούνε.
Ό χόντζας τούς άντίκρυσε καί τούς έρριξε κά
ποιο βλέμμα σάν νά τούς έδινε θάρρος.
Μπήκαν δλη στό τζαμί κι' έκαναν μετάνοιες,
κρατώντας τ’ αυτιά τους.
Ώ έκείνη τήν ώρα ή ίερή τελετή κατ’ κι’ ή κα
τάνυξη είχε πάψει.
Ό Ίσλαάμ σίγουρα δέν τούς άκουγε.
Ησαν πολύ πάρα πολύ επίγειοι.

για πάντα νά γράφη: καί μήπως μένει πιά τίποτε
πιό πολύ γιά τόν Καλλιτέχνη! Ή ψυχή πολλές φο
ρές βλεπει μέ τά μάτια της πίσω ςτούς αιώνας, έπειτα
τά σφαλφ καί μάς λέη τήν σκέψι της.
Άλλά, δταν έσουρούπωσε, ή ’Αμφιβολία, πού
είναι ή πεισματάρα κόρη τής Νύχτας, κατέβηκε άπαλά
ρ°; ”ά ’ς τόν Καλλιτέχνη
*
θ
*
τό σκότος ήταν πυκνό
*
ό Καλλιτέχνης σήκωσε τά μάτια άπό τό έργον του
καί τήν κύτταξεν άτενώς καί ώρα πολλή. Ή νύχτα
ήταν σκοτεινή, μά μπορούσε νά ξεχωρίζη μπροστά
του τήν στυγνή καί άκατάδεχτην δψι της πού άλλαζε
χίλιες φορφές- έβύθισε τό χέρι του ’ς τά πυκνά του
μαλλιά, σάν μαργαριτάρι μέσα ’ς τόν έβενο, έρριξε
πίσω τό κεφάλι του, καί άρχισε νά σκέπτεται...........
Καί, ύστερα άπό πολλήν ώρα, άπάνω άπό τά
δένδρα τών έρημων κάμπων καί άπάνω άπό τά άπόμονα βράχια τών άκτών, άνοιξε σιγαλά, σάν θαύμα,
ένα μεγάλο, στρογγυλό, άργυρό βλέφαρο, τό φεγγάρι
έπεσε μέσα ’ς τήν κάμαρα τού Καλλιτέχνου καί
γύρω δλα τά πράγματα άπέκτησαν, σάν σκοτεινά
εξωτικά, μακρουλές μαύρες ούρές : οί σκιές τών
πραγμάτων φαίνονται δταν βγή τό φώς.
Τότε ό Καλλιτέχνης έσυρε ένα φύλλο χαρτί καί
εγραψε κάτω άπό τό φεγγάρι,-ίσως γιατί τό προτι
μούσε, ίσως γιατί, δέν είχε άλλο φώς. Καί έγραψε
έτσι : Καλέ μου φίλε σήμερα έκάθησα νά γράψω ένα
Ελεγείο γιά μιάν έτοιμοθάκατη πεταλούδα
*
καί ’ςτό
τέλος έχω σταματήσει : ή πεταλούδα πρέπει νά πεθάνη ! Έβασάνισα πολύ τόν νού μου, άλλά είδα πώς
δέν μπορούσα νά φανώ εύσπλαχνικός: ή Τέχνη μοΰ
ΚΩ2ΤΗ5 I. ΜΠΑΣΤΟΥΝ©ΠΟΥΛ©2
ζητεί άποκλειστικώς νά τήν θανατώσω. Τό άπεφάσισα λοιπόν, μά τότε μοΰ παρουσιάσθηκε ή άμφιβολία, άν έδώ ή Φύσις θά ήτο σύμφωνη μέ τήν Τέχνη.
Πριν άπό τή γενεά τών σημερινών θεών, έβασίλευε ς τόν κόσμο ό ’Απόλλων καί τότε θά ήμποροΰσα
νά ήμουν άπολύτως βέβαιος,δτι ή Φύσις θά ύπετάσσετο
Οταν ή λεύκα άφησε καί τό τελευταίο της
’ς τήν Τέχνη, δπως είναι χρέος της. Άλλά σήμερα δ
φύλλο’στόν άνεμο, ό Καλλιτέχνης, πού άπό πολύν
Απόλλων είναι πεθαμένος καί είναι κάπως δύσκολο
καιρό δέν είχε καθόλου έργασθή, έκάθησε νά γράψη.
νά είναι κανείς ειδωλολάτρης: ή θά γίνη ένας Αποτυ
Πρώτη φορά είχεν αίσθανθη τόσην όρεξη νά γράψη,"
χημένος γόης πού δ κόσμος θά τόν χλευάση ή θά γίνη
καί κάτω άπό τά μακρουλά, λευκά του δάκτυλα,
τέλος ένας θεός: έγώ είμαι άδύνατος γιά τό δεύτερο
πρώτη φορά„ άλλαξε τόσο γρήγορα τά φύλλα. Στά
καί έξ άλλου τρέμω πολύ γιά τό πρώτο.—Λοιπόν,
μαλλιά του έπνεε ή σκυθρωπή νοτιά καί τά ενωμένα
ψάξε σέ παρακαλώ,νά μέβεβαιώσης, — πεθαίνει τάχα
φρύδια του, κατεβασμένα, έμοιαζαν τό Πνεύμα ε
ή Πεταλούδα τό ίδιο φθινόπωρο ή ζή ίσως μερικά
πάνω στο μέτωπό του, μ’άνοιγμένα φτερά.
χρόνια; ή Τέχνη μοΰ λέει: < -Πεθαίνει ! Λέν μηοΔέν έγραφε μήτε γιά τή γαλάζια φλέβα τού ρυ
ρεΐ νί κάνη άλλο, παρά νά πεθάνη !» Άλλά ή Φύσις
ακιού, πού ρέει μες ςτή βελούδινη χλόη, μήτε γιά τί ν Αποκρίνεται; Δέν ξέρω πώς νά τή ρωτήσω. Καί
τ’ άσημένια άστρα, πού σαλεύουν έπάνω άπό τίς έρηή Αμφιβολία μέ βασανίζει.—Κύτταξε έσύ σέ κανένα
μίες, μήτε τέλος γιά τόν λευκό, τόν κατάλευκο άγ
μεγάλο λεξικό — καί γράψε μου, μόνον αύτό-δά :
γελο, πού είχεν ίδή μιά σκοτεινή χιονισμένη νύχτα
τ άλλα δλα τ’ άνεπλήρωσε ή Τέχνη δπωσοΰν. Μά
νά πέφτη καί νά πεθαίνη παγωμένος άπάνω ’ς τό
θέλω νά μοΰ Απάντησης γρήγορα· ώς πού νά λάβω
χιόνι- ή σκέψι του είχε σταθή γιά μιά στιγμή άπάνω
άπαντησι, δέν θά κάνω άλλο, παρά νά περιμένω».
ς τό πιο λεπτό καί ’ς τό πιό άβρό: στά φτερά μιας
Έσκέφθηκε, ύστερα προσέθεσε : « Ύστερόγραπεταλούδας, μιάς παραστρατημένης πεταλούδας, πού
φον-θά έρχόμουν ό ίδιος, άλλά δέν είμαι εις κατάεσαλευε αρπαγμένη σ’ένα κλαρί, κάτω άπό τόν ήλιο,
στασι νά έλθω ’ς τήν Πολιτεία»
*
ύστερα τό έσβυσε
καί ς τό πιό άπόνεμο μέρος τοΰ κήπου. Τήν είδε
καί εγραψε «άλλά είμαι πολύ κουρασμένος».
μια στιγμή, μιά στιγμή μόνο- ύστερα ό ήλιος έσκυθρωπασε καί τήν έχασε : μά αύτός έσκυψε ’ς τό χαρτί
του καί θάλεγες πώς, άπό μιά στιγμή, θά μπορούσε
Οί μουσικές ήμέρες τοΰ φθινοπώρου έπερνοΰσαν
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μιά-μιά, σάν χορεία μελφδικών Μουσών. Τά φύλλα δρθιον άπάνω ’ς τή γη, μπορεί δμως νά σηκώση
έπέθχινχν ’ς τή χλόη, τό άρωτρο χαράκωνε σιγαλά ’ςτούς ούρανούς τόν Καλλιτέχνη.
Κάτω άπό τά νερά, πού έστάλαζαν άπέραντα άπό
τά γυμνά χωράφια, καί οί άνεμοι ωρμοΰσαν ά<νό πίσω
άπό τά βουνά καί σάλευαν μέσα ’ςτά σύννεφα. Μπρο τή στέγη, μέσα σ’ δλη τή ψύχρα καί τήν υγρασία,
στά ’ς τό παράθυρο ένα μάτσο κλαριά, ύστερα πάλι π:ύ άπλώνετο μέσα ς’τό δωμάτιο, δ ’Ελεύθερος Καλ
πιό κάτω κλαριά, δλο κλαριά,—-σάν καταρτια τών λιτέχνης μέ ένα μειδίαμα ύπερτάτης Εύδαιμονίας,
μεγάλων λιμένων Ακίνητα μέσα ’ς τήν πάχνη. Τό πού θά έζήλευαν δλοι οί άγγελοι τοΰ ουρανού, έξηκο*
καί έλεγες, πώς άμα θά έσταμαμαύρο κοράκι, πού έπλανάτο ’ς τόν ούρανό, καί δ λούθησε νά γράφη
άσπρος άφρός πού έκόχλαζε μέσα ’ς τό ποτάμι,-αύτά τοΰσε πιά νά γράφη, θά έπαυε πιά καί νά ζή. Ήτχν
μονάχα έμεναν νά παλεύουν μέ δλο έκείνο τό χλώ- δέ πάντα τόσο ευτυχής, γιατί ή Πεταλούδα γεννιέται
μιασμα τού φθινοπώρου. . . Ό Καλλιτέχνης έστρι- τήν άνοιξι καί πεθαίνει τό ίδιο φθινόπωρο.
ΤΕΑΑΟΣ ΑΓΡΑΣ
φογυρνοΰσε τότε άνάμεσα ’ς τά μαδημένα περιβόλια,
έμπλεκε τά πόδια του ’ς τά ξερά φύλλα, καί πολλές
φορές έστεκε νά άφριγκαστή τόν κρωγμο τών ορνέων
ή τό βέλασμα μακρινής Αγελάδας. Δέν είχε λάβει ά0 ΛΟΓΟΣ TOT Κ. ΚΠΝΣΤΛΝΤΟΠΟΤΛΟΤ
κόμη καμμιάν άπάντησι καί είχε παύσει νά γράφη
*
εύρισκε πώς ήταν άνόητο νά μήν άκούη κανείς δ ίδιος
τίς πνοές τοΰ άνέμου, παρά νά περιμένη νά τοΰ τις
Δημοσιεύομεν κατά καθήκον έκ τών έστενογραφημένων
έρμηνεύη τό βιβλίο' καίάποροΰσε ποιάείναιή ανάγκη πρακτικών τόν λόγον τοΰ Πληρεξουσίου τών Σαράντα ’Εκ
νά γράφωνται τόσα βιβλία, γιά πραγματα πού είναι κλησιών δ.τιις έν τή συνεδρίρ τή; ’Εθνοσυνελεύσεως κατά
τήν 15 Φεβρουάριου έ. έ. έπροκάλεσε ρίγη πατριωτικών
τόσο Απλά καί εύκολα.
ουγκινήσβων.
Μιά μέρα δμως δ άγριος άνεμος αναποδογύρισε
ϋωνσταντόίτο'υλτ»?- ’Ίσως θα ήτο πε
άπό ψηλά-ψηλά τά σκοτεινά φτερά του καί έβρεξε
ριττός πάς πρόσθετος λόγος επί τοΰ ζητήματος, δπερ
κάτω τούς κάμπους μέ πυκνότατο νερό- άρχισαν οί
απασχολεί κατά τήν εσπέραν ταύτην ,τήν„έντιμοτάτην ,
πρώτες Ατελείωτες βροχές, μακρειά σειρά ήμερων,
Συνέλευσιν, κατόπιν τής τόσον εΰρείας δσον καί πο
πνιγμένων ’ςτή βροχή· ··· 'θ Καλλιτέχνης έμενε
λυμερούς άναπτύξεως τοΰ ζητήματος τούτου έκ μέ
πάντα κλεισμένος ’ς τήν κάμαρά του καί έβλεπε έ
ρους αξιότιμων συναδέλφων.
πάνω ’ςτά τζάμια του νά άπάζη δλη ή όργή τοΰ στοι
Άλλά προκειμένου περί ζητήματος, τό όποιον θί
χείου, καί άκουε τή στέγη του νά στάζη σέ χίλιες
γει αυτήν τήν υπαρξίν μας, αυτήν τήν
*
ΰπόστασίν
*
μεριές
Αλήθεια, έσταζε σιγά καί μέ πικρό παράπονο, μας, αυτήν τήν ψυχήνμας νομίζω, δτν.οΰδείς λόγος
σάν νά ήταν κλάμμα, πού έπρόσεχε πολύ νά μή τόν
θά ήτο άσκοπος, ούδεμία προσθήκη , περιττή.
,
λύπηση.—Φύλλα καί σκόνες ήταν σκορπισμένα ’ς τό
Διότι κατά τήν στιγμήν ταύτην εικάζεται δτι πρό
πάτωμα καξτά χαρτιά του σκεπασμένα άπό στάχτη...
κειται εξ εσφαλμένων βέβαια υπολογισμών νά μάς
Καί τότε αίσθάνθηκε μιά σκλαβιά, πολύ στενή καί ζητηθή υπό τών ισχυρών τής γής, τί; Οΰτε * περισόπολύ σκοτεινή, καί άρχισε νά μετανοιώνη πού είχε
τερον, οΰτε δλιγώτερον, νά τεθή καί πάλιν έν αμφιπαύσει πιά νά γράφη καί είχε ξεχάση πιά νά σκέ
βόλω ή δικαίωσις τής κυριότητος ημών έπί τοΰ πεπτεται. Ή φωνή τού άνέμου τοΰ μιλούσε πολύ θλιβερά
φιλημένου θρακικοΰ έδάφους, έπί τή βάσειαγνοω
καί δέν είχε τίποτε νά τού άπαντήση.
τίνων μαθηματικών υπολογισμών καί τίνων αντιλή
Τότε τά μάτια του έπεσαν έξαφνα σ’ ένα φάκελο
*
ψεων, τιθεμένων κατά μέρος καί παραβλεπομένων
τόν ξέσχισε μονομιάς καί διάβασε αυτά τά λόγια : τών τόσων θυσιών μας, τών τόσων μαρτυρίων μας,
«’Αγαπητέ! μέ συγχωρσις, πού δέν έπρόσεξα εγκαί
χ
,
ρως γιά τό καλλιτεχνικό σου εκείνο ζήτημα, άλλά τών τόσων συμφορών μας.
Έπανερχόμεθα λοιπόν καί πάλιν εις το ξηρόν πρό
ήμουν άπασχολημένος μέ πολύ σπουδαιότερα
*
άγο· βλημα τών Αριθμών, τό όποιον θά έμενεν αιωνίως
ράζω μετοχές. Τέλος κατώρθωσα χθές ν’ Ανοίξω τό
άλυτον, έφ’ δσον ό εις έκ τών παραγόντων σφαςει
*
λεξικό
μάθε λοιπόν δτι ή πεταλούδα ζή μόνο ώς τό
διαρκώς,δ δέ άλλος σφάζεται καί έλαττοΰται διαρκώς.
φθινόπωρο».
Ε’ινε έκτος άμς ιβολίας, δτι διά τής μεθοδου αυ
« — Τό έχω ! τό έχω !» έφώναξε ό Καλλιτέχ
τής ουδέποτε θά εΰρίσκωμεν λογαριασμούς, εαν ο
νης πανευτυχισμένος. Καί ήταν τόσο ευτυχής, που, ελληνικός στρατός διά τοΰ έλευθερωτικοΰ ξίφους του
άν τού τό έπέτρεπαν τά παγωμένα του πόδια, θά πη δέν ήρχετο αυτός νά λύση άπαξ διαπαντός, να κόψη
δούσε κιόλας άπ’ τή χαρά του.
τόν δύσλυτον αυτόν καί άνίερον δεσμόν, και να κλειση
Καί εύθύς έσκυψε καί άρχισε νά ψάχνη
*
καί, Α άπαξ διά παντός τους περίπλοκους τουτους λογάριφού πολλές φορές έσκυψε, τέλος ηύρε τό άπαρριγμένο του σχέδιο μαζί μέ πολλά άλλα σχισμένα χαρ
Άπό τής ήμέρας έκείνης δέν ύπαρχει πλέον δι η
*
τιά
τό τίναξε, τό φύσησε, καί τό ξεδίπλωσε άπάνω μάς ζήτημα Θρακικόν. Ή καί άν ΰπάρχη λογω του
’ςτό τραπέζι. Καί έκάθησε καί άρχισε νά γράφη γεγονότος, δτι πρέπει όλοκληρωτικως η Θαρκη να
κα’. ή Έμπνευσις έγέλασε μέσα του, καί καθρεφτί έλευθερωθή καί ή ευτυχία αΰτής νά συμπληρωθη ε5
στηκε ’ς τά μάτια του καί γέλασε γύρφ δλο τό δω
ολοκλήρου.
,
,
,
μάτιο καί έπειτα έξω δλη ή Φύσις. Γιατί, άν ή ’Ε
"Υστερα άπό πεντακόσια χρονιά που ετυραννηλευθερία φθάνη τόσο μόνο, δσο νά σηκώση τόν δούλο
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θημεν καί έβασανίσθημεν παθόντες, νοσταλγούντες,
λαχταρίζοντες τήν 'Ελλάδα, υστέρα άπό τόσα αίματα
καί τόσας σφαγάς μάς ήξίωσεν ό Θεός νά ίδωμεν ε
κείνο τό όποιον μάτην έπόθησαν δεκαπέντε καί πλέ
ον γενεαί. Είς ημάς έπεφυλάσσετο κατόπιν εξορίας
καί κακουχιών πέντε ετών τοΰ τελευταίου πολέμου νά
άπολαύσωμεν τήν ΰπερτάτην ευτυχίαν ποΰ δύναται
νά απόλαυση άνθρωπος επί τής γης.
Δέν υπάρχει πικρία, συμφορά, τήν όποιαν νά μήν
έδοκιμάσαμεν, τήν οποίαν νά μήν ΰπεφέραμεν.
Σάν τά σκυλλιά έπετάχθημεν μέσα εις τούς δρό
μους καί εϊδαμεν τάς μητέρας μας καί τάς αδελφός
μας νά αποθνήσκουν έκ τών στερήσεων καί τών κα
κουχιών, χωρίς νά ύποκύψωμεν.
Καί δταν έφθασε τό θειον άγγελμα τής ελληνι
κής νίκης, έτρέξαμεν όλοι, κολοβωμένοι συνοδίαι, έ
τρέξαμεν, λέγω νά έπανέλθωμεν εκεί, δπου έγεννήθημεν καί δταν έπανήλθομεν πολλοί έξ ήμών δέν
έπανεύρομεν ούτε τούς τοίχους τών οικιών μας- δταν
δέ έμετρήθημεν, έλειπον οί μισοί.
Άλλ’ εύρομεν τήν Ελλάδα ένθρονισμένην επί τών
ιερών ερειπίων τής πατριωτικής μας γής, καί τά Ελ
ληνικά δπλα κρεμασμένα επί τών τοίχων τών εστιών
μας, δσαι ΰπελείφθησαν, καταστόλιστα υπό δαφνών
καί περιλαμπή υπό τής αθανάτου αίγλης τής νίκης
καί τοΰ εύγενοΰς θριάμβου καί ή ίκανοποίησις αύτη
έμετρίασε τήν θλϊψίν μας, επούλωσε τάς πληγάς μας
έκάλυψε τάς πικρίας μας καί τάς συμφοράς μας. Καί
είδομεν τάς αδελφός μας καί τάς μητέρας μας νά
κατασπάζωνται μέ κλόμματα τά χέρια καί τά δπλα
τών στρατιωτών τής 'Ελλάδος εϊδαμεν τά άδελφάκια μας νά ρίπτωνται μέσα εις τάς αγκόλας τών ήρωϊκών εΰζώνων μας και νά εύχωνται νά γίνωσι καί
αυτά δπως εκείνοι.
"Ενας κόσμος ολόκληρος άνέζησεν, ένας κόσμος
ολόκληρος άνέβλεψεν, ένας κόσμος δλόκληρος άνεγεννήθη. Άπό τοΰ Νέστου καί τής Ροδόπης μέχρι τοΰ
"Εβρου καί τοΰ Έργίνου, καί έκεΐθεν μέχρι τών πυ
κνωμένων βουνών τής Στράντζας, όπόθεν κατοπτεύ
ονται αΐ ίεραί επάλξεις τών τοιχών τοΰ Βυζαντίου, καί
έτι πρόσω, μέχρι τών άπορρώγων βράχων τοΰ Εύξείνου, τοΰ προγωνικοΰ μας Εύξείνου τοΰ οποίου τά
φουρτουνιασμένα κύματα διαλαλοΰσι τήν δόξαν καί
τό μεγαλεΐον τών προγόνων μας, μία πανταχόθεν ήκούετο κραυγή, ένας ιερός έπτερύγισε παλμός, έν έδονεϊτο
αίσθημα: τό «Χαϊρε> πρός τήν μητέρα πατρίδα τήν
αΐωνίαν, τήν άφθαρτον, τήν άκατάλυτον Ελλάδα.
Ποιος θά έτόλμα νά άφαιρέση έκ τοΰ άναγεννηθέντος τούτου λαού τήν ευτυχίαν του; Ποία ανθρώ
πινη δύναμις θά ήσθάνετο έαυτήν τόσον ισχυρόν,
ώστε νά τολμήση νά μάς έπαναφέρη είς τά πρώην
καί πάλιν καθεστώτα, τά καθεστώτα τών σφαγών
καί τών έρημώσεων; Ούδεμία. Καί εάν δέν ήτο ε
παρκής ή ιστορία μας καί τά έξ αυτών άπορρεύσαντα δίκαιά μας, πού άπό τής πρώτης στιγμής καθ’ ήν
ή Ελληνική φυλή διά πρώτην φοράν λαβοΰσα συ
νείδησης έαυτής ένεφανίσθη έκεΐ παρά τάς καλλι
γράμμους έσχατιάς τής Ροδόπης μέ τήν λύραν τής
θρησκείας καί τής ποιήσεως είς τό πλευράν, ϊνα έξε-

λιχθή καί δράση κατόπιν είς τούς κλασσικούς καί
Μακεδονικούς χρόνους, διά νά λάμψη κατόπιν καί
μεγαλουργήση κατά τούς μεγάλους χρόνους τής με
σαιωνικής ιστορίας μας, καθ’ οΰς ή Θράκη, τό προαύλιον τοΰ Βυζαντίου, έχρησίμευσεν ώς ηρωικόν
θέατρον τών μεγάλων αγώνων τών Βυζαντινών πα
τέρων μας, καί έάν δέν ήτο, λέγω, ή μακραίων
καί φεγγοβολούσα αυτή Ιστορία μας διά νά μάς έξασφαλίση έπί τέλους τήν έλευθέραν ΰπαρξίν μας, αί
αίματηραί περιπέτειαι τής τελευταίας πενταετίας δέν
είναι άρά γε άρκεταί διά νά μάς έξασφαλίσωσιν έλεύθερον βίον εις τάς αγκόλας τής Μεγάλης μητρός μας;
’Οχι- τό δίκαιόν μας δέν στηρίζεται μόνον έπί
τών ανθρωπίνων νόμων τής ιστορίας- είναι κάτι
περισσότερον
*
είναι ιερόν, διότι έξήλθεν άπό τήν
ΐεράν κολμβύθραν τοΰ αίματος.
’Εγώ, δ δποΐος έχω τήν τιμήν νά σάς δμιλώ
κατά τήν στιγμήν ταύτην, Κύριοι πληρεξούσιοι,είμαι
δ μόνος ύπολειφθείς έκ πενταμελούς οικογένειας. Οί
δύο άδελφοί μου έσφάγησαν, καί τά άλλα μέλη τοΰ
σπιτιοΰμας άπέθαναν έν τών στερήσεων καί τών κα
κουχιών κατά τήν διάρκειαν τής έξορίας. Ποιος θά
άποδόση είς έμέ τά θύματα; Καί έπειτα προτείνουσι, λέγει, νά μετρηθώμεν καί νά παραβληθώμεν
έθνολογικώς! Κατά ποιον νόμον; μέ ποιον δίκαι
ον; Πρέπει λοιπόν, διότι έγώ ύπελείφθην μόνος έξ
δλοκλήρου οικογένειας, πρέπει, λέγω, νά ύποκύψω
άπέναντι τού άλλου ή τών άλλων Τούρκων είτε
Βουλγάρων, διότι αυτοί ώς μή σφαγέντες έτυχε νά
είναι περισσότεροι τοΰ ένός; ’Όχι, έπαναλαμβάνωχιλιάδες φορές όχι.
Έάν πρόκειται νά άναθεωρηθή τι ή νά τροποποιηθή, τούτο έδει νά είναι όχι υπέρ έλαττώσεως,
άλλ’ υπέρ αΰξήσεως τής ευτυχίας μας. Διότι ή Θρφκη
δέν άπηλλάγη άκόμη έκ τοΰ ζυγοΰ δλόκληρος- δέν
άπηλευθερώθη δλοκληρωτικώς. Στενάζει άκόμη ή
πέραν τοΰ Άρδα ελληνική χώρα- μένει δούλη άκόμη
ή άνδροπρεπής Στενήμαχος, καταπατεϊται άκόμη καί
μολύνεται ή δροσερά καί καλλίμορφος πόλις τοΰ Φι
λίππου, ή δίδυμη αυτή άδελφή τής Άδριανουπόλεως,
τής θελκτικής νύμφης τών τριδύμων ποταμών. Καί
άναμένει τήν συμπλήρωσιν τής άπαλλαγής της καί
της δριστικής της άποκαταστάσεως ή θρυλική πόλις
τών ονείρων μας, δπου είναι έναποθηκευμένη ή ιερά
Κιβωτός τών έλπίδων καί τών ιδανικών τοΰ Γένους
μας, ή μεγάλη πρωτεύουσα τής Φυλής μας, ή Κωνσταντινούπολις.Ίδού πού δύναται νά γίνη και πρέπει
νά γίνη ή άναθεώρησις, ιδού ποΰ πρέπει νά έπέλθη
ή μεταβολή. ’Όχι λοιπόν άναθεώρησις, άλλά έπέκτασις· όχι τροποποίησις, άλλά συμπλήρωσις τοΰ έργου
τής Συνθήκης τών Σεβρών.
'Υπέρ τής έπεκτάσεως καί συμπληρώσεως ταύτης,
υπέρ τής δριστικής καί ολοκληρωτικής μας άποκαταστάσεως, εϊμεθα πρόθυμοι τά πάντα νά θυσιάσωμεν
καί έν ανάγκη καί οί ίδιοι νά θυσιασθώμεν. Καί μά
τήν άλήθειαν άξίζει κανείς νά άποθάνη διά τήν
'Ελλάδα. (Χειροκροτήματα).
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ΓΛΩΣΣΟλ οπκα
βλωνάρι. Φάβης), (τά ένάντια» τάινάντιαζ>τάγνάνria (κοινό).
1τ>γτ: (άετός» &ΐτδς^>άγτός (Κεφχλονιά).
Β'. Τό ένάντιο : ύγρολαρυγγικός -f- δοντικός }>
ύγροουρανικός μισοτριβάμενος 1;
γδ»δ : Σμαράγδουζ>Σμαράιδου (Άθηνάς Κ Ε',
76), άμύγδαλα~^>άμύιδαλα (άφτοΰ), ό γδυμνός'^όιδυμνός καί Σμαραίδη (χωριά τής Κύζικος, τίκουσα μέ
τάφτιά μου).
γλ»λ: γαμαγλί (Τουρκ.))>χαμαιλί Οχαιμαλί).
γρ>> 1ρ : (τό χράμι>» ) τό γράμι (Γραμ. Φίλην.
238)^>ιδιράμι (Βυτίνα τοΰ Μόριά).
γν> IV : γνωμιάζω^> ινωμιάζω (Χρον. Μορέως
Ρ, 1731 πού γράφεται σχολαστικά Ινωμιάζω)1,
(παχνί» παγνΐ (Γραμ. Φίλην; 238)>πα»νί (Άρα6άνι). Κατά τούτα λοιπόν καί: τό γνώ&ω > *το»νώ&ω, μεταγνώ&ω^> *
μεταινώ&ω, ή γνώση
*ήινώση.
Άπ’ άφτά βγαίνει:
Τύπος α'. Συντραβηγμός τού ύποταχτικοΰ φτόγγου » άπ
* τόν προηγούμενο τό δυνατότερό του:
τ<.ΐνώ&ω'^>τδ-νώ^ω (πρβλ. βοη&ώ> βο&ώ),

’Αρχαίο άττικό γιγνώσκω. άόριστος: εγνων,
τρίτο πληθυντικό πρόσωπο : εγνωσαν.
Άπ’ άφτό τό εγνωσαν μέ πισόδρομη άναλογία
έγινε πρώτο ένικό πρόσωπο : εγνωσα (Boelih. Corp.
Inscr. 2221) στήν Κοινή, πού λένε. Άφτό τό Ονο
μάσανε άόριστο πρώτο, πού δέ θά πεϊ τίποτες, άφοΰ
είναι υστερνός άόριστος.
Κατόπι άπό τό ίγνωσα έγινε νέος ένεστός: γνώ&ω
κατά τό σκήμα : έκλωσα—κλώθω, έπλασα—πλάθω.
Τό ρήμα γνώ&ω άπαντιέται συχνά στήν κάτω
Βυζαντινή γραμματεία (Χατζ. ΜΝΕ, α', 297 καί
Ξανθουδ. Έρωτοκ. 532).
Στά 1904 γράφοντας τή γραμματική μου είπα
πώς τό νιώ&ω γίνεται άπό τό: γνώ&ω, άφοΰ πρώτα
μαλάκωσε τό άρχικό γ σέ ι καί κατόπι έγινε τό διφτογγικό μεταπήδημα (Γρ. Φίλην. § 330) τόινώ&ω
2> τδ νιώ&ω (πρβλ. νά τόί<5ώ»;ά τό διώ κτλ.)
Στά 1914 ό κ. Ξανθουδίδης παραδέχεται τήν ά
ποψή μου πώς άπ’ τό γνώ&ω γίνεται, μά τό ξηγάει
μεταινώ&ω'^>μετανώ&ω (πρβλ. χά>δαροί^>/άδαροί,
άλλιώτικα (Έρωτοκ. σελ. 406).
άηδόνϊ^>άδόνΐ)
'Ο σοφός καθηγητής κ. X. γράφει ωστόσο κοοώ&ω· άπ’ τό έννοια, λέει (ΜΝΕ, α', 297). Άπ’ τό : ηΐνωοη>η νωση (πρβλ. διηγΰται^>διγαται).
Έτσι ξηγιούνται καί τού Μαχαιρά (57, 64,
έννοια—έγνοια έχουμε τό : νοιάζωι νοιάζουμαι—
γνοιάζουμαι. Ούτε τόνε σώζει ό τύπος κοιώνω γιά 157 κτλ.) τά : νώ&ω, μετανώ&ω καί νώσις (Ξανθουδ.
διάμεσος, άφοΰ ό ίδιος δμολογεΐ τόν τύπο γνώνω σελ. 626).
(ΜΝΕ, α', 290), άπ’ τό : έγνωσα, γνώσω.
Τύπος β'. Μεταπήδημα τού ύποταχτικοΰ φτόγγου:
Πώς άπ’τό γνώ&ω γίνεται τό νιώ&ω φαίνεται δ- ή>να5ση^>ή νιώση (πρβλ. πτελέ>νος^>φτελέν»ος)
λοκάθαρα άπ’ τό στίχο τοΰ Έρωτόκριτου Γ', 35 πού μεταινό)&ωζ> μετανίώ&ω (πρβλ. μπαιράμιζ> μπατάχει καί τά δυό μέ τό ίδιο νόημα :
ρΐάμι, &άιδώ'ζ>&ά διώ)
«τά πάθη τζι δέ γνώ&ονσι ούδέ τά κρυφά τζι νιώσα(ν)ν τδινώ&ω^>τδ νιώ&ω (πρβλ. τόιάάκι^> τδ Θιάκι,
' τδιδα>τδδια).
Πρίν άπό μένα άκόμα τό είπε ό Μαβροφρύδης
στό Δοκίμιό του, μά τό γν^>νι τό ξηγάει κατά τήν
“Οπως λοιπόν τό νιώ&ω γίνεται άπ’ τό γνώ&ω,
Ίταλογαλλική φτογγολογία gn=vi. Τέτοια ξήγηση έτσι καί τό νιώνω γίνεται άπ’ τό γνώνω, τύπο πού
δέ στέκει στά Ρωμαίικα
τόνε διδάσκει δ Ιδιος ό κ. Χατζηδάκης, δπως είπαμε
Ούτε άπό τό νοτιοϊταλικό ντοπιολάλητο: γνωρίζω παραπάνου.
—νωρίζω (Morosi stud. dial. gr. d’Otranto, 1870,
Λυπούμαι πού είμαι άναγκασμένος νά μήν μπορώ
σελ. 173) δέν μπορεί νά ξηγηθεϊ ή κοινή Ελληνική νά δεχτώ τά παραδείγματα τοΰ κ. Ξανθουδίδη —τοΰ
φτογγολογία,δπως δέχεται όκ. Ξανθουδίδης (σ. 696). έβγενικοΰ καί ύπέροχου λόγιου, πού τιμά τήν έλλην.
Ή φτογγολογία τού Ότράντο δέν έχει καμιά, μά έπιστημη —, τά παραδείγματα, λέω, γιά τό ν>νΐ:
καμιάν άντάμωση μέ τή δική μας (πρβλ. καί Χατζηδ. φωνιάζω, συχιΐά, μόνιος, Μανιόλης εινιαι. Τό καθένα
Άθην. ΚΔ', σ. 46, άράδα 9). Είναι άδύνατο σέμάς τους έχει λόγο ξεχωριστό, καί μήτε ένα μέ τάλλο
νάγίνει τό γνώ&ω: νώ&ω, πρίνγίνει πρώτα: ινώ&ω. ταιριάζουνε τά ιστορικά τους μήτε μέ τά ιστορικά
Πώς τώρα τό λαρυγγικό γ γίνεται ούρανικό 1, άφτό τοΰ νιώ&ω. Άλλωστε καί μέ τό νά φέρνεις δμοια πα
έρχομαι νά ξεδιαλύσω :
ραδείγματα φτογγοπαθειάς, χωρίς νά ξηγάς τήν Ιδια
'Ο μισοτριβάμενος φτόγγος 1 (ποΰ καταντά ύγρο τή φτογγοπαθειά, τίποτα δέν προσθέτεις στήν άνηξαιουρανικός j λατινικό) κιό ύγρολαρυγγικός γ πρίν άπό ριά μας. Μά καί σάν άφτά νά δεχτείς τό νιώ&ω,
δαντικούς: λ. δ, τ, ν φαίνεται πώς συναλλάζουνται
πότε πότε. λ. χ.
1 01 Άφεντάδες τής Μολδοβλαχίας ποΰ λεγούντανε ’ΑγιάΑ' ύχροουρανικός-|-δοντικός > ύγρολαρυγγικός: νηδες (πρβλ. καί Μοραγιάνης==Άγιάνης τοΰ Μόριά, απ’ τό
1λ>γλ : (ά-ήλί>) άϊλί >άγλί (Κεφαλονιά), (ή άράβικο : ayan πληθυντικό τοΰ ayn = μάτι κιάπ’ άφτό
άγιόν = οί «χώρας άνακτες») ΰπογραφοΰντανε: ’Ιωάννης
ίλαρά» ή»Λάρα> ή γλάρα (κοινό).
1δ)>γδ: (νά ίδεϊς» νάιδεΐς^νά γδεις (Κεφαλο- Σκαρλάτος ΓρηγορΙοο Γκίκας, ’Ιωάννης Στέφανος Μιχαήλ
Ρακοβίτζας (Νοεοφ. Καυσοκ Ίοτ. Μονής Σουμελά. Λειψία,
νΐά), Νεράϊδα^Νεράγδα (Κρήτη).
1775, σελ. 54), δπου τό Ιωάννης είναι εξελληνισμένο τάχα
1ν>γν: (άεινόν» άινό > αχνό (=παντοτεινό, τό Άγιόν, δπως πολύ σωστά τό ξηγάει δ σοφός μου φίλος
Μπλάτσι καί Βελβεντό), (τό ύνί» τό»»4>τό γνί (Ά- Δ. Γρ. Καμπούρογλους (Έφημ. 'Εστία 26 Νοεμ. 1914), Έτσι
λοιπόν καί τό ινωμιάζω εξελληνίζεται τάχα σέ ένωμιάζω.

πάλι δ ξεπεσμός τοΰ άρχικοΰ γ άλλιώς δέν ξηγιέται.
Τό φωνιάζω λ. χ. τό Κρητικό δέν είναι τό κοινό
φωνάζω. Άμέ τί είναι; ’Ιδού τί είναι: “Οταν ή
ρηματική καταλ.-ίζω γιά δποιαδήποτε αιτία γίνεται
-άζω, τά μεσογλωσσικά ψιλά λι, νι (=gl, gn Ίταλ.)
καί πρίν άπ’ τό α μένουνε μεσογλωσσικά καί δέ γίνουναι άκρογλωσσικά παχιά' λέμε λ. χ. άγκαλίζω^>
άγκαλίάζω (κιδχι άγκαλάζω), βολίζωΟβουλιάζω,
καψαλίζω»ιαψαλιάζω κτλ. μανίζω>μαν1άζω (κιδχι
μονάζω), χρονίζω^>χρονΐάζω, άρραβωνίζω^>άρραβωνιάζω. Έτσι: άτονίζωζ>άτοτιάζω ή άτονιάρω, μέ
τήν Ίταλ. κατάληξιν. Καί δπως έμφυλλίζω>φυλλιάζω, έτσι καί έκφωνίζω^>φωνιάζω γιατί μετά τόν
ξεπεσμό τοΰ άρχικοΰ « σύμφωνο πρίν άπ’ τό φ δέν
μπορεί νά σταθεί στήν άρχή τής λέξης.
Καί καθώς τό (ί\ί)φυλλίζω έγινε φυλλιάζω κατά τό
μπολιάζω έτσι καί τό (έκ) ψωνίζω έγινε φωνιάζω
κατά τό κοινό φοινάζω. Άφτό είναι.
Τό μόνιος. Κατά τό σχήμα : δρ&δς καί δρ&ιος,
κα&αρδς καί κα&άριος, κρυφός καί κρύφιος, σπανός
καί σπάνιος, είπανε στή νέα Ελληνική: καινονργδς
καί καινούργιος, πρεπδς καί πρέπιος, ξυπνδς καί
ξύπνιος, κουφός καί κούφιος ζοφδς καί ζούφιος,
σαπρδς καί σάπιος, οτερρδς καί στέρριος, ψαιός καί
ψάνιος, κομπδς καί κούμπιος. Έτσι είπαν καί στήν
Κρήτη : μονός καί μόνιος. (Κοίτα άρθρο μου περιοδ.
«Βωμός», φυλ. 8 καί 9). Κιάκόμα ύποθέτω πώς θά
είπανε καί τά συχνός καί σύχτίος κιάπ’ άφτό τό
•υχηάίω καί κατά τοΰτο τό συχνίά, κιά δέ λέγεται
σήμερα τό σύγνιος δέν έχει νά κάνει, κάπου κάποτε
θά τό είπανε, ίσως δμως καί νά λέγεται.
Τό είνιαι. Τό άρχαΐο ενι γιά νά γίνει ρήμα πήρε
τήν τριτοπρόσωπη μέση κατάληξη e: ένι-β^>έκ»αι'
πρβλ. φίλει-ε^>φίλιε. Γραμ. (Φίλην. § 1005)' πώς έ
γινε : *
Ινιαι κατά τά είμαι, είσαι, γνωστό (Γραμ.
Φίλην. § 1045), “Ετσι στήν Κρήτη είπαν καί τό:
καί-άν-εϊς^κιανείς άντί τό κοινό κανείς.
Τό Μανώλης (γιατί τό γράφουνε μέ ω;) είναι
σύμφυρμος τοΰ ύποκορίστικοΰ Μάνΐος-}-Μανόληςζ>
Μανιόλης.
t
Τά έγνοια, σύγνεφο, τύραγνος δλα μέ δυό ν άρχικά είναι άλλη σειρά καί τά έχουμε πει στό Νουμά
πέρυσι, φυλ. 686 σελ. 349. ΙΙώς δμως τόσο διαφορε
τικά πράματα τάβαλε δ κ. Ξανθ. δλα μαζί δέν τό
νιώθω.
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ΣΤΟ ΤΡΥΓΟΣ

“Οταν σχολάση ή άργατειά δπου τρυγά στ’ άμτέλια
γεμίζει άπό πειράγματα ό δρόμος κΓ άπό γέλια
Και κάπου εκεί παράμερα, σάν πάρη νά νυχτώση
θά ϊδή; χειλάκια ποΰ ή τρελλή ή αγάπη έχει ενώσει.
Λές καί βασιά δ τρυγητός, κΓ οί νειοί τρυγούν άκόμα
τό μέλι ποΰ ξεχείλισε στών κοριτσιών τό στόμα.
Β. *Αντωνάπης

ΚΟΥΡΗΛΙΗ

Φ ASIMO ...
(’Στήν άδελφή μον Μ.)

Σαγίτα άργοπετά τό λογικό μου
και φαίνει μου τό στίχο άχνά κΓ άνάρηα,
στιμονοφάδι τό άγιο μυστικό μου
σταυροπλοκίέται μέ ύπερουσιαν αρια....
Χεράκι εργατικό στέκει ή ψυχή μου
προσμένοντας ουράνιες ώμμορφάδες,
Μά ή στήμη σβυνεται κ’ ή δύναμή μου
μέσα σ’ άμέτρητες παραφαμάδες.
“Ολγα Βατϊίου

Σμύρνη

Ο ΥΠΝΟΣ ΤΗΣ ΣΟΝίΑΣ

Αντίκρυ στό φεγγάρι, στό παράθυρο,
έγειρε ή κόρη τό κεφάλι καί κοιμήθηκε
στό χέρι άκουμπώντας....
ρεμβάζοντας μέ κάτι πού θυμήθηκε
κΓ άπόμεινε χαμογελώντας.

Όλόξανθο άγγελοΰδι τήν άντίκρυσε
και πέταξε κοντά της καί τή φίλησε
στά μάτια καί στό στόμα....
Χάϊδεψε τά μαλλιά της καί τή; μίλησε
μ’ αύτή κοιμάτ’ άκόμα !

Καί τ’ άγγελοΰδι τότε τήν άγκάλιασε,
τήν έσφιξε μέ λαύρα μές τά στήθια του
καί ξύπνησε ή Σόνια....
μά στά γλυκά του πάλι παραμύθια του
κοιμήθηκεν αιώνια !
Τυμφρηστός

Μ. ΦΙΛΗΝΤΑΕ

------------- —--------------

APVENTUS
Αισθάνομαι κηλιδωμένος άνθρωπος νά είμαι,

μερόνυχτα νά περπατώ έξω άπ
*

=■> ΦΙΛΙΚΗ ΣΪΝΤΡΟΦΙΑ
Τ ΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΣΤΟ ΟΕΡΟΣ

Τό γιόμα σάν σταμάτησε τό θέρος στά σιτάρια
τά κοριτσάκια τρέξανε στους ’ίσκιους νά καθήσουν
μά, κακή ώρα, βρέθηκαν κάμποσα παλληκάρια
καί λησμόνησαν δλη τους στον δργο νά γυρίσουν.

τά Κάγκελα

πλουσίου Περιβολιού μέ άνθη καί στέρνες
καινά μή βλέπφ νά ξανοίγεται ήΜεγάλη Πόρτα γιά ιό μ: ώ

*
Κι
έχω μιά κούραση, μόνο μέ τήν ανάμνηση
τής κακίας πώχα ζήση ώς τά σήμερον ζωής!
καϊ μιά δυσθυμία, γιατί μ’/μποδίζουν,τώρα ποϋ έπιθι'μη ><τ,
νά ξαπλωθώ κάτου άπ’τά φυλλώματα τή; ίσκιερή Καλ,ωού· η;
Καϊ τα κουτά τά ζφα, Λαγοί καί Νυχτερίδες,
Κόττες καί περιστέρια, ελεύθερα γυρίζουν στοΰ; Θάμνους.

Τραγουδάν τά Μελίσσια. Καϊ τά Σαλιγκάρια,
Τστερ’ άπ’ τή βροχή, πηγαίνουν αμαξάδα Πασχαλιάτικη-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΕΠΙθΕΩΡΗ ΣΙ Σ
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Μονάχα έγώ, στά Κάγκελα, σά Λαθροθήρας, σά Ζητιάνος

το παλλαϊκόν συναίσθημα τό διηρμήνευσε μέ τόν έμφαν-

δαιότατες διά τήν κατά τής Μπολσεβικής τυρρανίας έξέ-

διωκόμενος απ’ τού; Περιβολάρηδες καί τις κακέ; τις
['Γπερέτριες,
πλησιάζω νά πεθάνω, στΐν υγρασία τήν πνιγερή

τικώτερον τρόπον ή Ελληνική Βουλή. Ή Κυβέρνησις καί
ή Έθνοσυνέλευσις διά τών έκλεκτο.τέρων ρητόρων της,

γερσιν τού Ρωσσικοΰ λαοΰ. Ή Άντεπανάστασις διεξάγεται

νυχτών ολόκληρων χειμωνιάτικων καί στους παγερούς
[Βορεηάδες,
Ούτε νά φύγω ποΰ ξαναμπορώ στήν Πολιτεία τοΰ Θορύβου,

έπευφημούντων τών ακροατηρίων καί τών Πληρεξουσίων,

κρατερά και θά είναι εύχής έργον ν’ άπαλλαγή ή άνθρωπότης άπό τό φάσμα τής έξανδραποδίσεως τών Λαών ύπό

έξεδήλωσε τόν πόνον τοΰ 'Ελληνικού Λαοΰ,. άλλά καί τήν

μιάς νέας ολιγαρχίας τής οποίας τά

σταθεράν άπόφασίν του νά μή δεχθή μείωσιν τών κεκτημένων, ούδέ μεταβολήν τών κεκυρωμένων διά τή; υπογρα

είς τήν διεθνή συνείδησιν τόν πανικόν τής φρίκης και τής
οδύνης. Αύτήν τήν οδύνην ονειροπολούν νά σκορπίσουν

φής τών Συμμάχων μας.

καί έν Έλλάδι οί ύποκινοΰντες τάς ατελεύτητους απεργίας

σφιχτά μέ περιζώνει, στό μόνο άντίκρυσμά της.
Φωνάζω, φωνάζω, στό Κατώφλι τή; Όξώπορτας,

Η Συνεδρίασις τής Έθνοσυνελεύσεως κατά τήν Ιό
Φεβρουάριου θ’ άπομείνη μία έκ τών έπισημοτέρων καί
ίστρρικωτέρων έν τή ζωή τοΰ ’Ελληνικού Κοινοβουλίου.

τού μηνός τούτου.
.
Άτυχώς Έλληνες έχοντες μέσα στήν ψυχήν των δλην

φωνάζω, σάν Ψευδοπροφήτης, καταφρονεμένος άπ’ δλους:
Τουλάχιστον στήν ’Εκκλησίαν, ανοιχτέ μου νά διευθυνθώ

Μετά τόν Υπουργόν τών Εξωτερικών, όιτις έδωκε μετ’

ποΰ βλέπω τήν αγκάλη τής Κακίας, σέ θερμήν υποδοχή
νά μοΰ ξανοίγεται. Άλλ’ άηδία

έργα έδημιούργησαν

τήν ρώμην τοΰ άγνοΰ πατριωτικού ένθουσιασμοϋ, παρασυρθέντες άπό άπατηλάς εισηγήσεις, είς οΰτω κρίσιμους έθνι-

ακρίβειας τήν εικόνα τής κατασιάσεως, ώμίλησεν αρθείς
εις ύψος πατριωτισμού ό κ. Γούναρης, τούτον ήκ-ολούθησε

κάς στϊγμάς ήξίωσαν νά γίνωσι δεκτά τά πλέον παράβολα

καί τούς Πλανωμένους ’Αλήτες τών

[Βουνών.
Καί δέν ιάκούγετατ εύσπλαχνία στήν δεητική φωνή,

χειμαρρώδης, πολιτικώτατος, μέ πλήρη έπίγνωσιν τοϋ θέ

έφϊίνή αντάξιον τών κοινωνικών πόθων, έξήσκησε τά δι-

ματος άπό διπλωματικής άπόψεως ό κ. Στράτος, μετ’ αύ
τόν ήτούσθη ή εύγλωττος φωνή τοΰ Στρατηγού κ. Δαγκλή

καίώματά του, έθίσεν εις χρήσιν τα δικαιώματα τήςέξουσίάς του καί κατέστήσεν αβλαβείς τούς δημιουργούς μιάς

καί έπηκολούθησαν ό κ. Δεβίδης,

κοινωνικής κακοδαιμονίας καί πλήρους άναστασώσεως.

εκεί ποΰ δέχεστε

ή Τιμωρία μέ κολαφίζει σά Χειμώνας χιονοδαρμένος,

σάν ανυπόφορη Παγωνιά, δίχως φωτιά, δίχως κρεβθάτι

δ’χως τραπέζι, δίχως στέγη, δίχως οίκτο καί συχώρεση’
Πλησιάζουνε τά· χιονισμένα Χριστούγεννα,
ξεκρεμνάνε τά

στις

φλάουτα

εκκλησίες, κι’

οί

Ποιμένες,

ξεσκονίζουνε τά

[’Όργανα
ο’ι Μάγοι νυχτόημερα κυττάζουν τό

[Στερέωμα,
τοΰ Νέου Μικρού Θεοΰ τό “Αστρο νάνακαλνψουν.
Μικρήν Άχτϊδα ζωής καί ζέστας, πίσωθε άπό Φράχτη

σαν Πυγολαμπίδα, σέ βαθειά Μεσάνυχτα ’Αγρυπνία:,
έφτασε ώς εμένα. Μήπως έρθουν καί γιά μένα

οί Άγγέλοί, οί Έπισκέφτες τών χωριών, μέ τά χαρούμενα
[τά Κάλαντα ;
ϋαπατζώνης nobilissimus.

ό κ. Μπούσιος, ό

κ.

Σουλιώτης Νικολαίδης, ό κ. ’Εξηντάρης (Πληρεξούσιος
Καλλιπόλεως), ό κ. Δαυίδ Άλχανάτας, δ κ. Μανουηλίδης
(Ραιδεστοΰ), ό κ. Παπαζιάν Όχανές Κεβόρη (Ραιδεστοΰ —

Αρμένιος), ό κ. Μπακάλμπασης (Καλλιπόλεως) έκ τών
πλέον μορφωμένων μελών τής Έθνοσυνελεύσεως, καί οί

κ. κ. Κουρτίδης καί Άντωνιάδης (Πληρεξούσιοι Άδριανουπόλεως). Η Παλαιά καί ή Νέα "Ελλάς,, οί άντιπρόσωποι
όλων τών κομμάτων καί οί έκπροσωποΰντες όλας τάς φυ
λάς αΐτινες ένσωματοΰνται έν τφ Έλληνικφ Λαφ, φερόμε-

νοι έπί πτερύγων άγνοΰ ένθουσιασμοϋ έξεδήλωσαν τήν άκατάβλητον θέλησίν μας, τήν εμμονήν μας εις τά καθεστώτ ι
καί άνεγνωρισμένα ύπό τών Συνθηκών

έν πλήρει συναι-

σθήσει τής εύγνωμοσύνης τοΰ “Εθνους πρός τούς Συμμά

χους μας <δεά τό αείποτε ΙπεδεεχΦέ
*
φέρον υπέρ τών 'Ελληνικών δικαίων
,
*

Φεβρουάριος 1921

ΰπ’ ανιών ένόιαόπως έν τφ ύπό

τοΰ Πληρεξουσίου Άττικοβοιωτίας κ. Άναστασοπούλου
ύποβληθέντι καί όμοθύμως έγκριθέντι ψηφίσματι άνάφέρεται.
Άπό τής στιγμής

έκείνης

ή

άκατάβλητος

‘Ελληνική

Γονιμώτατος είς Ιστορικά γεγονότα ό διαρρεύσας Φε
βρουάριος. Γόνιμος έπίσης είς τήν δημιουργίαν ψύχους

ψυχή ένίκησεν. Ό κ. Καλογερόπουλος ώς Πρόεδρος

σφοδρού, παρατεταμένου καί χειμώνος κρυεροΰ, σκληρού,

’Ελληνικής ’Αντιπροσωπείας έν τή Διασκέψει
δίνου ένταλθείς προσηκόντως μετεβίβασεν είς

καταταλαιπωρήσαντος καί κατατυραννήσαντος τού; ριγη
λού; ’Αθηναίους. Καί ή ισχυρά αυτή παγωνιά είναι προωρισμένη αργά ή ταχέως νά ύποχωρήση είς τής άνοίξεως
τήν θαλπωρήν καί νά λησμονηθή μέσα στής άλλες τρικυ

μίες τής ζωής, μέ επί κεφαλή; τήν όργιάζοισαν ύπέρποτε

τή;

τοΰ Λον
τόν Πρόε

δρον τής Συνδιασκέψεως τήν άκλόνητον έμμονήν τοΰ 'Ελ
ληνικού Έθνους είς τό νά μή άποδεχθή τήν πρότασιν τής
αποστολή; τής Εξεταστικής'Επιτροπής. Καί ή άρνησις τής
'Ελλάδος έλήφθη ΰπ’ όψει καί οί δυσμενείς όροι μετεβλή-

αισχροκέρδειαν, άλλά τά έξελιχθέντα ιστορικά γεγονότα
άδηλον ποΰ θα καταλήξουν καί τίνα επιρροήν θά έξασκή-

θησαν καί ή Συνδιάσκεψις έστράφη έπί άλλου πεδίου. Άν

σουν επί τή; εθνικής ζωής τής χώρας. Πρό παντός συνεκίνησε βαθύτατα, οδυνηρότατα, συγκλονιστικότατα τήν ελ

τικών κ. Γούναρης ώς έκπροσωπών ούσιαστικώτερον τοΰ κ.
Καλογεροπούλου τάς άντιλήψεις τής πλειοψηφίας τού’Ελλη-

ληνικήν ψυχήν ό κίνδυνος τής τροποποιήσεως τής Συνθή

νικοΰ Λαοΰ. Έκτοτε ήκούσθάσαν καί διεσαλπίσθησαν ποικίλλαι ασύστατοι λεπτομέρειαι, έδημοσιεύθησαν διάφοροι
λύσεις, διεδόθησαν πολυπίκιλλαι σκέψεις, χωρίς νά φθάση

κης τών Σεβρών, κίνδυνος αμέσου κλονισμού τοΰ οικοδο
μήματος έφ’ οδ στηρίζεται ή Θράκη καί ή Σμύρνη. Ό
πόνος τοΰ Λαού υπήρξε βαθύς, Ισχυρός καί σύσσωμος έξη-

τφ μεταξύ κληθείς μετέβη καί ό ’Υπουργό; τών Στρατιω

γέρθη κατά μιάς τοιαύτης απόπειρας. Όταν έγνώσθη ότι

μέχρις ήμών σαφής τις καί κατηγορηματική πληροφορία
άνταποκρινομένη πρός τά πράγματα καί άντιπροσωπεύβυσα

ή έν Λονδίνφ Διάσκεψις έπρότεινε τήν αποστολήν έξετα-

τήν έπίσημον σκέψιν.

στικής επιτροπής είς Θράκην καί Μικράν Ασίαν καί εύρέθη πρόθυμος ή Τουρκική καί ή Κεμαλική αντιπροσω

τοτε έπί τήν ίσχύν έθνικών μας δικαίων καί τήν έμφρονα
άντίληψιν τών συμμάχων μας.

πεία να άποδεχθή τούτο, απερίγραπτος κατήφεια κατέλαβε
πάντας, θλΐψις άσυγκράτητος διεχύθη παντοΰ. Όλον αύτό

αιτήματα των. Ευτυχώς τό Κράτος έδειξε τήν πυγμήν του,

Καί ό Λαός άγωνιά έλπίζων πάν

*
♦*
Κατά τά τέλη τοΰ μηνός τούτου

ήλθον ειδήσεις σπου-

Δ. Λ. Ζ.

------------------ - »

-------------------

ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ
Το Βουκουρέστιον και αί Άθήναι ήνώθησαν είς
μίαν πανηγυρικήν έκδήλωσιν, ’Αντήλλαξαν τας πορφυρογεννήτους παρθένους των. Έταξαν παρά τό
πλευράν ωραίων εφήβων περικαλλείς νύμφας. Ή
κόρη τών Ρουμανικών Όρέων σκορπίζει τήν γοη
τείαν της ε’ις τήν θαλπωρήν τοϋ ’Αττικού Ήλιου καί
ή Νεράιδα τών ζωγραφικών Δύσεων τοϋ ’Ιοστεφούς
Άστεως ακτινοβολεί τήν χάριν της είς τήν χώραν
τής εύθυμου ζωής. Βλαστοί καλίγραμμοι τών Βασι
λικών οικογενειών τής Ρουμανίας καί Ελλάδος, Βασιλόπαιδες σφριγηλοί, υγιείς, ρωμαλέοι έπηξαν τούς
Οϊκους των. Οί φυσικοί νόμοι καί αί πολιτειακοί άνάγκαι απαιτούν τήν συνέχισιν τής σταδιοδρομίας
δημοφιλών Βασιλικών Οίκων καί αί Έκκλησίαι ύπό
τάς ενθουσιώδεις καί ειλικρινείς εύχάς τών δύο
Λαών ήνωσαντάς A. Β. Υ. τόν Διάδοχον τού Ρου
μανικού Στέμματος Κάρολον μετά τής πρωτοτόκου
Θυγατρός τοΰ Βασιλέως Κωνσναντίννου, τής Α.Β.Υ.
τής Βασιλόπαιδος Ελένης καί τόν Διάδοχον τοΰ
Ελληνικού Θρόνου Γεώργιον, μετά τής έπίσης πρω
τοτόκου θυγατρός τών Βασιλέων τής Ρουμανίας
τής Α. Β. Υ. τής Πριγκηπίσσης Έλισσάβετ. Αί Ά
θήναι υποδεχόμενοι τούς Νεονυ'μφους τής Ελλάδος
καί Στέφουσαι τούς Μελλονύμφους τής Ρουμανίας
έπέδειξαν τό ζωηρότερον ένδιαφέρον καί τόν βαθύτερον ένθουσιασμόν πανηγυρίζουσαι διά τά εύτυχή
αύτά γεγονότα.
Αί εύχαί πάντων στρέφονται πρός τούς νεαρούς
νεόνυμφους καί ή εύαισθησία τού 'Ελληνικού Λαού
πρός τήν χάριν, τήν εύμορφιάν,τήν ζωήν καί τήν λε
βεντιάν έξεδηλώθη ακράτητος, ζωηρά, συγκινητική.
Είθε αί μέλλουσαι Βασίλισσαι τών φίλων καί
συμμάχων χωρών καί οί μέλλοντες μονάρχαι τής
Ελλάδος καί Ρουμανίας νά Βασιλεύσωσιν εύτυχώς
έπί εύτυχών Λαών καί έν διαρκεϊ εθνική δόξη.
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ςυνιβουλ10^

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΓΝΑΙΚΩΝ
Ένα Σωματεΐον τό όποιον δρά σήμερον περισσό
τερον δλων -τών άλλων είς τά; Αθήνας, είναι ώρισμένως τό σωματεΐον τό φέρον τόν τίτλον, « Εθνικόν
Συμβούλιον τώνΈλληνίδων Γυναικών > .’Αποτελούν μέ
ρος τής Διεθνούς Ένώσεως, είς τήν όποιαν μετέχουν
αί γ.υναικειαι Οργανώσεις δλου τοΰ κόσμου, Αποβλέ
πει είς τήν έξασφάλισιν τής εύημερίας τής γυναικός
καί τήν Ανύψωσιν της καί τήν έξίσωσίν της ώς Ατό
μου, καί ώς μέλους τής Οικογένειας, τής Κοινωνίας,
καί τής Πολιτείας.
Τα διάφορα τμήματά του εργάζονται δλα μέ τόν
μίγαλείτερον ζήλον έκαστον εις τόν εύρύν κύκλον τόν
' όποιον τοΰ προσδιόρισε τό κέντρον αύτών, καί τά
όποια δλα είς τό βάθος αύτών έχουν τόν ώραΐον σκο
πόν νά ύποστηρίξόυν τήν ιδίαν των οντότητα τούτέστι
τήν παροχήν Αμοιβαίας βοήθειας τών γυναικών δλων,
ανεξαρτήτως θρησκεύματος, κοινωνικής τάξεως καί
έθνικότητος.

Τό «Εθνικόν Συμβούλιον τών Έλλην. Γυναικών,
κατά τήν τελευταίαν αύτοϋ συνεδρίασιν, κατιδόν τήν
Ανάγκην τής στενωτέρας πνευματικής έπικοινωνΓας
καί έναργεστέρας Αλληλεγγύης μεταξύ τών ^Έλληνίδων γυναικών, Απεφάσισε νά έκδοση περιοδικόν ύπό
τόν τίτλον «Έλληνίς
,
*
τό όποιον θά έξυπηρετή τάς
άνάγκας καί τά συμφέροντα δλων τών γυναικείων
Σωματείων, μελών τής λυτρωθείσγ]ς καί αλυτρώτου
Ελλάδος. Τά Γραφεία τής ^Ελίηνίδος > έγκατεστάθησαν είς τήν όδόν Παπαρρηγοπούλου Αριθ. 15.
Ή έκδοσις τής «ΓΕλληνίδος» Αρχίζει Από τας
15 τοΰ μηνός Μαρτίου.
Εύχόμεθα τήν πραγματοποίησιν δλων τών ώραίων
όνείρων τών εύγενών καί πατριωτικωτάτων Έλληνίδων μας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Ο/ΛΙΔΟΣ

Τακτικότατα ό ’Εκπαιδευτικός "Ομιλος έπανέλαβε τάς
έργασίας του είς τήν έπί τής όδ. Λέκκα 4 Λέσχην, τον.
"Υστερα άπό μακράν διακοπήν, κατά τήν όποιαν οί ίδρνταί
του κατέγιναν νά εφαρμόσουν είς τήν πράξιν τις εκπαιδευ

τικές αρχές των, ώς ανώτεροι έπόπται τής Έκπαιδευσιως,
έπανήλθαν μέ νέα ζωή είς τό παλαιό των’όρμητήριο. Στές

τακτικές συγκεντρώσεις πού γίνονται κάθε Παρασκευή 6 1 )2
μ. μ., θά είχε κανείς νά παρατηρήση συρροή τών πιό έπι-

λέκτων ανθρώπων τών γραμμάτων καί διανοουμένων : καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου, πρφηνκαϊ νΰν (οί κ. κ. Σβώ
λο:, Βπρβαρέσος, Τριανταφυλλόπουλος), ’Εκπαιδευτικοί
λειτουργοί, λόγιοι,

κυρίαι τοΰ

Συλλόγου τών Δικαιωμά

των τής Γυναικός καί άλλαι, παρακολουθούν μ’ ένδιαφέ

ρον τάς έργασίας τού ’Ομίλου. Ό άκατάβλητος γραμματεύς του κ. Δ. Γληνός, σπανίας μορφώσεως έπιστήμων,
είναι ό έκ τών συχνότερον καταλαμβανόντων τό βήμα γιά
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νά μεταδώσω 'σ.ό άκροατήριον πλούτον γνώσεων καί δι

τών Προσκόπων.

δάγματα σοφής έρεύνης και πείρας.

συνομήλικον καί συνάδελθον τοΰ συγγραφέως.

Τό διήγημα

Νίκης, 11, Αθήνας.

‘Η αναμόρφωση τής ελληνικής παιδείας είναι μιά άπό

τις ανάγκες τής ελληνικής ζωής.
1. Ή παιδεία πρέπει νά γίνη κτήμα όλου τον ί&νονς.
Γιαυτό πρέπει ή οργάνωσή της νά είναι δημοκρατική καί

καί τό σύστημα τών σχολείων νά μή θυσιάζη τή μόρφωση
τού μεγαλύτερου μέρους τοΰ έθνους γιά νά προετοιμάση
τούς λίγους γιά τό πανεπιστήμιο.
2. Ή παιδεία πρέπει νά στήση τά Δεμέλιά της απάνω
στά πραγματικά στοιχεία τής ελληνικής ζωής, όπως τή

διαμόρφωσε ή Ιστορική εξέλιξη τοΰ έθνους. Ό ιδανικός της

σκοπός της πρέπει νά είναι, ν’ άναπτύξη όσο μπορεί πε
ρισσότερο τις σωματικές, πνευματικές καί ψυχικές δυνά
μεις τοΰ σημερινού "Ελληνα.
Ή παιδεία μας πρέπει νά

νεοελληνικό

κότμο,

δηλαδή

&εμελιω&ή στδ γνήσιο

στή ζωντανή

εικονογραφηθώ άπό

ΔΓ αγοράς άπευθυντέον: κ. Β. Βαλασσόπουλον,

Πρόγραμμα τον 'Εκπαιδευτικόν Όμιλον

3.

έχει

γλώσσα, τή

λαϊκή παράδοση (δημοτικά τραγούδια, παραμύθια, θρύλοι,

Δραχ. 2.

— ΓΡ. 8ΕΝΟΠΟΓΑΟΤ : Ή κωμωδία τον Αριστείου. Δρ.
2.50.

Μή άρκούμενο; είς τήν μέχρι τοϋδε γελοιοποίησιν τοΰ
θεσμού τοΰ ’Αριστείου δ κ. Ξενόπουλος μέ τό νέο του
βιβλιαράκη, αποκαλύπτει τά παρασκήνιά του. Audiatur et

altera pars. Δέν ξέρουμε κατά πόσω ό κ. Δροσίνης είναι
διατεθειμένος νά άνοιξη φιλολογικό καυγά, ό όποιος θά
ήτο άπολαυστικώτατος.

Θά έπροτιμούσαμε τό βιβλιαράκη

χιουμοριστικώτερα γραμμένο, μολονότι δέν συμφωνούμε είς
τό ότι άπό τό Άριστεΐον έπρεπε νά παραληφθή ένας mai-

συλλήψεως, μπορούμε νά πούμε πώς δέν δούλεψε τές συγ
κινήσεις του προπλασματικά : δέν είχε συγκεκριμένες καί

σαφείς γραμμές (παραστάσεις) τή στιγμή πού έστιχούργει
τόν κόσμο τού πάθους του, ή δέν είχε τή συνείδηση καί

κατανόησι

τών

εννοιών πού τοΰ προκαλοϋσε

ό κόσμος

αύτός. Καί τούτο, ώς αποτέλεσμα, δέν μάς δίνει στό τρα
γούδι του μιάν κάποιαν ασάφειαν ή έναν συμβολισμό,παρά
ένα συμφυρμό όχι συντονισμένο καί καθόλου πλασμένο.
Τού λείπει ή μετουσίωσις καί ό συγκερασμός σέ μιά διά
θεση πιό ισχυρά' αύτή αποβαίνει ασθενής καί ελλειπτική.

Σέ μιά δέ τεχνοτροποία ποΰ τείνει νά διαμορφώσω καί ν'
αποδώσω μιάν ατμόσφαιρα διανοητική στά συναισθήματά
της, έπιβάλλεται μιά συνειρμικότης δετή στά ούσιώδη καί

tre τής Νεοελληνική; ποιήσεως, ό κ. Γριπάρης, καί ένας
καλός διηγηματογράφος, ένας δεύτερος Παπαδιαμάντης, ό

έντυπωτικά σημεία τοΰ θέματος ποΰ θέλει νά κλείση καί

γιατί Αλλοιώτικα

τό ποίημα αύιό καί ή

κ. Μωραϊτίδής. Θά τό έπροτιμούσαμε άθωότερο. Άλλ
*
ό
Ξενόπουλος δέν αστειεύεται : Τό βιβλιαράκι έξαιτεΐται έν

τεχνοτροποίμ του θά καταλήγω

οέ μιά συρραφή καί συ-

έπιλόγφ τήν έπέμβασιν...

τών άρχών διά τά; παρανομίας

νά υποβάλω’

σχέτιση ιδεών καί εικόνων μέ δικαιολογημένην αιτιότητα.

Ώς τόσο άπ
*

τά ποιήματά του, δέν αμφιβάλλω νά πώ,

ήθη καί έθιμα, ποικίλοι τρόποι

τοΰ ’Αριστείου. Διαφωνοϋμεν είς τοΰτο μέ τόν συγγραφ έα

πώς απορρέει μιά κάποια τάσις διανοητική, ή όποία όμως

ζωής, φανερώματα τής τέχνης) και τή δημιονργική λογο

του : λυπούμεθα νά βλέπωμεν νά τοΰ Αποδίδω τόσην ση
μασίαν. Έδείχθη ανώτερος του· κατορθώνει νά τό εξευ

χάνεται καί έξατμίζεται σέ περιττότητες. Ή Τέχνη όμως,
ώς δημιουργική έννοια, έστάθηκε πάντοτε ή αποβολή (ά-

τελίζω άνοικτιρμόνως.

φαίρεσις) τών περιττοτήτων, στις δέ καλλίτερες καί γονι
μότερες έποχές της σέ μιά σοφή εντέλεια. Καί είνε αύτονόητον πώς εύτέλεια, ό Θουκιδίδης—ή άριστη αύτή ήθική

παροιμίες, νεοελληνικά

τεχνία.
4. Κοντά σ’ αυτήν τή βάση, είναι ανάγκη νά φωτιστή
με ειλικρίνεια ή παιδεία μα; καί άπό κά&ε πραγματική,

—ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΞΑΣ : Τά γυμνά Ά&ήνα 1921.

ΑΝΒ0Λ0Γ1Α TOH ΒΕδΗ ΠΘΙΗΤΑΝ

ή σκοπός καί ύμνος, τών αμέσων συγκινήσεών του πρός σέ
δαύτη. Καί επειδή αύτό είνε ζήτημα τεχνικής όσον καί

ΟΙ λόγιοι νέοι, εργαζόμενοι ώς τώρα μόνον θεωρητικώς καί χωριστά, άρχισαν νά έργάζωνται κάπως όμαδικώτερα, πρακτικώτερα, καί κοσμικώτερα. Τό έπί τής οδού
Ακαδημίας καφφενεΐον «Μαύρο, Γάτος», άνάλογον,—πάν
τοτε, βέβαια, τηρουμένων τών αναλογιών— μέ τό Παρι
σινό «Chat Noir», δπου είδε τόσες γαλλικές κορυφές καί
τόν ίδικόν μας Mor£as,— χρησιμεϋον άπό πολλοϋ ώς ένα
φιλολογικόν έντευκτήριον, έγκαινιασθέν μάλιστα άπό ιόν
Παλαμάν τφ 1916, γίνεται τώρα κέντρον, όπου οι νέοι άνταλλάσσουν τις σκέψεις των καί καταρτίζουν τό πρόγραμμα
τής τακτική; των. Άπό τά πρώτα άποτε’ έσματα τής κα
λής αύτής προσπάθειας είναι τό φιλολογικόν μνημόσυνον
τού Παππαδιαμάντη, τελεσθέν είς τό Θέατρον Κοτοπούλη,
εύγενώς παραχωρηθέν άπό τόν κ. Μ. Λιδωρίκην, είς τάς
30 Ίανουαρίου.—- Ένα δεύτερο έργο τής. συντροφιά; τών
νέων θά είναι ή Ανθολογία τών νέων ποιητών. Σ ιερούμέθα πραγματικώς μιάς άνθολογίας τών ποιητών μας, έστω
καί τών παλαιοτέρων, καί προτιμούμε νά διαβάζωμε μόνο
τις Γαλλικές, πού κυκλοφορούν, τόσων ειδών, άπό τά
Γαλλικά εκδοτικά Καταστήματα. Άν άναφέρωμεν τήν πα
λαιόν άνθολογίαν τού κ. Δ. Ταγκοπούλου καί τήν «Λύραν»
τοΰ κ. I. Πολέμη, έξαντλοϋμεν εντελώς τάς τοιούτου βίδους
εργασίας. Καί πρόκειται μάλιστα είς αύτάς περί μορφών
παρερχομένων, καί περί ποιητών οί όποιοι έχουν έκδώση

πει τις δυνάμεις ένός λαού, άν παράλληλα μέ τήν έπίγνωση
τοΰ ήθικοΰ κόσμου δέν προβαίνει καί ή κυριαρχία τοΰ κό

Μάταια ζητρς τ’άπόλυτο καλή μου φιλενάδα
Μ'άρεσες σύ καί σ’άρεσα τί ευχάριστα περνάμε,
Καί τί χαρά ψαρεύοντας τό σήμερα νικάμε.
Μ’αΰριο ’στήν ευτυχία μας άλλων θάρΟη ή άράδα
Άλλον θά βρή τό γούστο σου, κιέγώ θά βρώ μιάν άλλη
Κι’απλά όπως γνωριστήκαμε θά χωριστούμε πάλι

είναι ανάγκη νά πάρη τή

"Ωστε μπορεί νά πή κανείς μέ κάποιαν βεβαιότητα, πώς

&έση της στά πρόγραμμα τών μορφωτικών σχολείων χαΐ

τά τραγούδια ποΰ ό ποιητής περιέλαβε στό βιβλίο του,—

στή διδασκαλία ή έπίγνωση τον φυσικόν κόσμον καί πρέ
πει νά καλλιεργήσωμε στό ίλληνόπονλο κά&ε ικανότητα,

τραγούδια γραμμένα καί Αφιερωμένα σέ μιά γυναίκα—βαλθήκανε γιά νά διακοσμήσουν τό παραπάνω έξάστιχο, ή

ποΰ &ά τό βοη&ήση νά μεταχειριστή σκόπιμα τις φυσι

γραφτήκανε γιά νά διερμηνεύσουν τήν έννοια ποΰ θέλει νά

σκοπούς τής

δώση καί ώς συμπέρασμα νά διατυπώσω στήν περιπέτειαν

— Έξεδόθη στό Κάιρο τό Περιοδικό <Za Vie Nouvelle»,

ζωής τον.
6. Πρέπει άκόμη νά όργανωθοθν σχολεία συμπληρω

τού ερωτισμού του. Καί πραγματικά. Μέσ’ άπ" τά τριάντα

ματικά γιά τό λαό καί σχολεία επαγγελματικά, πού νά δί
νουν τις άμεσώτερε; χρήσιμες ειδικές γνώσεις προπάντων

πνεύση ένα έρωτικόν πάθος σέ μιά γυναίκα ;) ένας τόνο1»
σκεπτικής αμφιβολίας καί μιά πικρία, μιά ελαφριά οδύνη

διευθυνόμενον ύπό τοΰ κ. Π. Σταυρινού.
Ό κ. Σταυρινός κατώρθωσε νά περίκλειση στάς στήλας
τού περιοδικού του συνεργάτας εκλεκτού; καί διακεκριμέ
νους, μέ τούς οποίους δέν υπάρχει αμφιβολία, θά κατορ
θώσω ν® έπιβληθή εις τό διανοούμενον κοινόν.

στους τεχνίτες καί

ή&ική καί πνευματική κατάχτηση
σμόν.
5.

Είναι όμως αδύνατο νά καλλιεργήσουμε όπως πρέ

σμου τοΰ

κές

τον σημερινόν πολι

φυσικοΰ. Γι’

δυνάμεις

καί νά

αύτό

τις νποτάζη στον;

στή μέση αστική τάξη, πού

ποιήματα

τοΰ

βιβλίου του (τόσα

μόνον δύναται νά έμ-

σοβαρότης τών αιώνων—θά έννοεί τήν αρμονία τον πε~
ριττον : ήτοι, τήν προσπέλαση μέσα άπό τις απειράριθμες
λεπτομέρειες καί τού; ποικίλους μερισμού; τών φαινομέ
νων πρός τήν ολότητα τών δυνάμεων, ή, τήν αποβολή (α
φαίρεση) όπως είπαμε, όλων αύτών τών περιττών, πρός

τήν κατεύθυνση τής συντεταγμένης των. — ’Απ’ τά ποιή

ματά του άπουσιάζει ένα τέτοιο σχεδίασμα μένει δέ μόνον
μιά άπλή, απλοϊκή μάλλον εντύπωση τών συγκινήσεών των.

Α. Γ. Δρίβας

σκέψεως, καί άκόμη, τό επίμονο ερώτημα ποΰ βασανίζει,
μπορούμε γά πούμε, τή συνείδηση του ποιητή : ποιά ή θέσις, ή δύναμις καί σημασία τών πραγμάτων μές τή διάρ

κεια τής ζωής,—είνε τά ενδόμυχα, νήματα ποΰ δένουν καί

Τ’ άνθη τοΰ κήπου μου, παντού έχουν χαρά απλωμένη,

τές πληρώνουν μαζί μέ τό Δελτίο 10 δρ Συνδρομή τοΰ

συντονίζουν ; τήν στοιχοποιΐαν τών τραγουδΐών του. Άπό
τις πρώτες γραμμές έως τις τελευταίες προσπαθεί νά πάρη

μά ξέρω μιά έρημη γωνιά, πού πάντα είναι θλιμμένη.

μιά θέση αντικειμενική ; Τόν βλέπουμε περισσότερον νά

Τις μέρες τοΰ χειμώνα, έκεϊ τά φύλλα, μαδημένα,
κυνηγημένα απ’ τό Βορριά, σωροί είναι στιβαγμένα.

15 δρ.

τή

χρονιά.

"Οποιος θέλει νά γίνη μέλος τοΰ ’Ομίλου ή συνδρομητής
τοΰ Δελτίου, ας γράψει στή <Διοικητική ’Επιτροπή τον

' Εκπαιδευτικού Όμιλον, ' Α&ήνα, ‘Οδός Δέκα 4.

προσέχω αύτά τά πράγματα ποΰ τοΰ δημιουργούν οί ερωτι
κές στιγμές, νά τά παραβάλλω καί νά τά συσχετίζω μέ τόν

κόσμον τής έμπειρίας του,

παρά νά άφοσιώνεται καί νά

προσκολλάται στόν κόσμον τής ηδονής

NERI ΕΚΑΟΣΕΙΣ
— ΒΑΛΣ. ΒΑΛΑΣΣΟΠΟΤΔΟΓ : Καρδιά Προσκόπου. άιήχημα.
Ό κ. Βαλασσόπουλος, πρόσκοπος, ’Αρχηγός Όμάδος,
τά καταφέρνει αρκετά καλά είς τό Προπαγανδιστικό βι

βλιαράκι του. Καμωμένο γιά νά κυκλοφορήσω *
ςτόν κύκλο
του, είναι μιά καλή απαρχή ειδική; φιλολογική; εργασία;

αύτές οί στιγμές, αύτό τό πάθος

ποΰ τοΰ παρέχουν

καί ή λατρεία του πρός

τήν γυναίκα ποΰ αγαπάει. Δέν άφίνει τή ψυχή του νά
χυθή καί νά τραγουδήσω τή γυναίκα ποΰ έτσι απλά καί

έτσι μοιραία καθώς μάς λέει, συνεπάθησε, παρά παρεμ
βάλλει τίς αναμνήσεις καί τις άλλες διάφορες σκέψεις του
μές τήν έρωτικήν ζάλη τοΰ ήδονισμοΰ του,

κατά τέτοιον

τρόπον, που δέν μπορεί κανείς νά ξεγνωρίση, έάν τού γί
νεται μέσον ό έρωτάς του άλλων σκέψεων καί συνδυασμών

είναι περισσότερον άξιαι αύτής.

Μ. Εσπερινός.

ΠΕΝΘΗ

σήμερα

λείπουν όλότελα.
Τά μέλη τοΰ ’Ομίλου πληρώνουν 20 δρ· τό χρόνο καί
πέρνουν τό δελτίο χάρισμα. ΟΙ δημοδιδάσκαλοι καί φητηΔελτίου, γιά όσους δέν είναι μέλη

καί είς τόμους τά έργα των.
Ή Ανθολογία τών νέων πού άνέλαβε νά τήγ έκδώση
γνωστό; εκδοτικός Οίκος, θά παρουσιάσω τήν νέα πνευ
ματική χαραυγή καί θά οδηγήσω εις τό 'Ελληνικό κοινό
τούς νεαρού; ποιητάς, πού εύκολα ειρωνεύονται μερικοί
παλαιοί, καί τών οποίων τό έργο συνήθως Αγνοείται. Θά
έμφανίσω τό «μέλλον έν σπέρματι» καί θά αποδείξω ότι οί
νέοι έργάζονται σήμερα σοβαρά καί ότι ίσως δ,τι χάνουν
σέ ποσόν, τό κερδίζουν σέ ποιόν. Θά παρουσιάσω μία φά
λαγγα καλλιτεχνών, οί όποιοι Vai ώς παράδειγμα είναι
Αξιοσημείωτος, καί ώς έξαίρεσις είναι άξιοι έπευφημιών ;
αφού μόνοι, είς μίαν περίοδον υλισμού, απληστίας καί
ακολασίας, διατηρούν Αμείωτη τήν πίστι των πρός τό
Πνεύμα, συνεχίζοντες τήν εύγενεστέραν παράδοσιν γιά νά
τήν μεταδώσουν είς τάς μελλούσας έποχάς, αί όποϊαι θά

------- » » »
/ΛΙΑ Γ9ΝΙΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ

Στή θλιβερήν αύτή γωνιά, ξερή κΓ ερημωμένη,
τις νύχτες νεκρικήν φδή οί άνέμοι έχουν στημένη.

Ήγγέλθη έξ ‘Αλεξανδρείας ό θάνατος διαπρεπούς μέ
λους τής αύιόθι 'Ελληνικής Παροικίας. Ακμαίος, γιομά

τος άπό πόθον πρός έργασίαν, μέ τά ώραιότερα πατριω.
τικά όνειρα, σκορπίζων, μέχρι πρό ολίγου, τήν αισιοδο

ξίαν του διά τήν έθνικήν μας σταδιοδρομίαν, ό αείμνηστος
Νικόλαος Πιλαβάκις, ϋπέκυψεν αίφνηδίως πρό τών άνεξιχνιάστων βουλών τής μοίρας καί άπωρφάνωσε τήν εύγενή
οίκογένειάν του καί έστέρησε τήν πατρίδα ένός ώραίου

άγωνιστού, ενός εύγενούς τέκνου της.
Ιδιαίτατα πενθεί ή γεννέτειρα Κύπρος,ήτις έν τφ προ-

Μές 'ςτό σκοτάδι έχει χορό στημένο ή τρικυμία,
τά φύλλα σάγ χοροπηδούν ’ςτήν σκοτεινή έρημία.

σώπφ του άπώλεσε τόν πανσθενή κήρυκα τών ιδεωδών της
καί τόν άκάματον έργάτην τών έθνικών έλπίδων της.

Πιό ’κεΐ, ένας κίονας,—μιά σκιά θαμπή, σά στοιχειωμένη,

Ή «'Ελληνική ’Επιθεώρησις» μέ ιδιαιτέραν θλϊψιγ
έπληροφορήθη τόν θάνατόν του καί έκφράζει εις τήν οί-

στέκει μονάχος, σκεφτικός... σάν κάτι νά προσμένω-..

δίιχ. Δ. Στασινόπονλος

κογένειάν του τά ειλικρινέστερα συλλυπητήριά της.

ΕΛΉΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΪΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΩΝ Β' ΤΑΞΕΩΣ

Καλοΰμ,εν πάντας τσΰς ύϊΐθβαλόν·Γ/ς
αέτήβεις συμ.μ.ετοχ-ί)ς εις τον διά τήν
τρέχ. μ.ηνός όρεσθέντχ/διν.γωνισμον πρρς
χχτάληψιν κενών θέσεων γραφέων β' τάξεως μ.ηδέ τών στρατευσίμων έςκίρουμένων, όπως προσελΟωσι τήν προσεχή Κυ
ριακήν Την Μαρτίου καί ώραν 1> π. μ.
εις τήν Νομικήν Χχολήν τοΰ Πανεπιστη
μίου όπου ένεργηθήσεται ό διαγωνισμός.
Παρακαλοΰνται οί υποψήφιοι, όπως
προ τής άνω προθεσμίας, διέλθωσιν έκ
τοΰ Υπουργείου Γεωργίας καί λάδωσι
γνώσιν τής αποφάσεως τής εξεταστικής
Επιτροπής, σχετικώς πρός έγκαιρον υ
ποβολήν τών έλλειπόντων πιστοποιητι-,
κών των.
(Έμ τοΰ

Υπουργείου τής Γεωργίας)

ΥΠΩΥΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΟΚΤΩ ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΩΝ Β' ΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Καθίσταται γνωστόν ότι άναβλήθέντος
διά τήν Τ τρέχοντος τοΰ διά τήν ΙΤην
Φεβρουάριου προκηρυχθέντος διαγωνι
σμού πρός κατάληψιν 8 κενών θέσεων
γραφέων β' τάξεως. καί πάραταθείσης δι’
υπουργικής πράξεως, τής προθεσμίας
πρός υποβολήν αίτήσεως μέχρι τής <»ης
τρεχ. συμπεριλαμβανομένης, θέλωσι γίνη
δεκταί αιτήσεις συμμετοχής είς τόν δια
γωνισμόν τών εχόντων τά κατά τόν νόμον
προσόντα,μέχρι τής σήμερον β Μαρτίου.
Μις τόν διαγωνισμόν έχουσι γικαίωμα
συμμετοχής καί οί στρατεύσιμοι.
(Έ« τοΰ ‘Υπουργείου τής Ιεωργίας)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ)ΜΩΝ Ν)ΓΕΟΠΟΝΩΝ
Τήν 29ην Μαρτίου έ. έ., ήμέραν Δευτέραν και ώραν 9
π. μ., ένεργηθήσεται έν τφ Υπουργείο) τής-Γεωργίας δια
γωνισμός πρός κατάληψιν τριών (3) δέσεων δοκίμων νομογβωπόνων.
Οί βουλόμενοι νά μετάσχωσι τούτου οφείλουν μέχρι
τής προτεραίας τής ένάρξεως.τού διαγωνισμού νά ύποβάτωσιν εί{ τό Ύπουργεϊον σχετικήν περί τούτου αϊτησιν
έπισυνάπτοντες τά ΰπό τοΰ νόμου άπαιτούμενα πιστοποι
ητικά.
Πλείονες πληροφορίαι παρέχονται καθ’ έκάστην έν τφ
Ύπουργείφ (Διεύθυνσιν Γεωργίας-Τμήμα Γεωργικόν).
(Έκ τοΰ Υπουργείου Γεωργίας).

ΠΡΟΚ HP ΥΞΙΣ

Πλειοδοτικής δημοπρ'αοϊας εκποιήσεως ϋείου
Τό ύπουργεϊον τής Γεωργίας προκηρύσσει πλειοδοτικήν
δημοπρασίαν δι’ ενσφραγίστων προσφορών πρός έκπρίη-

σιν 1566193 περίπου οκάδων ιαπωνικού θείου, ευρισκο
μένου είς τάς έν τφ νομφ Μεσσηνίας αποθήκες του, έξ
οδ τό μεγαλείτερον ποσόν είς τάς άποθήκας Καλαμών,
Γαργαλιάνων. Πύλου καί Φ.λιατρών.
Αί ενσφράγιστοι προσφοραί γίνονται δεκταί μέχρι τής
12 μεσημβρίας τής 27ής Φεβρουάριου (ήμέραν Σάββατον)
επιδιδόμενοι έναντι άποδείξεως, εϊτε είς τό τμήμα διεκπεραιώσεως καί ’Αρχείου τοΰ Υπουργείου Γεωργίας, είτε
είς τούς έν„Πάτραις .καί Καλάμαις εδρεύοντας Νομογεωπόνους.
"ΑΙ προσφοραί δ’ αποσφραγιστούν τήν δεκάτην π. μ.
ώραν τής‘5 ης Μαρτίου ( ήμέράν"Παράσκευήν) έν τφ Καταστήματι τοΰ 'Υπουργείου τής Γεωργίας ενώπιον επι
τροπής.
Κατά τήν κρίσιν τής επιτροπής ταύτης δύναται νά συνεχισθή φανερά πλειόδοΐίκή δημοπρασία μετά τήν άποσφράγισϊν, είς ήν δύνάν·τάι νά σύμμέτάόχουν καί άλλοι
πλειοδότάι, μή-ύπόβαλόντες ενσφραγίστους·προσφράς.
, Ή φανερά δημοπρασία .θά περμτωθή τήν, 12 ; μεσημπρινήν τής αυτής ημέρας (5 Μαρτίου).
r
Τό αποτέλεσμα τή; δημοπρασίας άπόκέιίαί είς τήν
κρίσιν τοΰ ’Υπουργού τής Γεωργίας’.
Οί βουλόμενοι νά συμμετάσχουν τής δημοπρασίας δύνανται νά έξετάσωαι τό εκποιούμενου θειον, αποτεινόμε
νοι πρός τόν έν Καλάμαις Νομογεωπόρον καί -νά ,,λο^ωσνώσιν τών λεπτομερών δραίν τής διακηρύξεώς, άπευθυ-ι
νόμενοι εϊτε είς τό Ύπουργεϊον τής Γεωργίας (τμήμα
Γεωργικής Οικονομίας), εϊτε είς τούς έν Καλάμαις: καί
Πάτραις εδρεύοντας Νομόγεωπόνους, παρ’ οίς είνε κατα
τεθειμένη ή ύπ’ άριθ. 1211) διακήρυςις τοΰ 'Υπουργείου
τής Γεωργίας.
(Έκ τοΰ 'Υπουργείου τής Γεωργίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Ειδοποιούνται ρί κ. κ. Συνδρομηταί τών τηλεφωνικών
Κέντρων ’Αθηνών καί Πειραιώς ότι συμφώνως τφ νέφ
περί Τηλεφωνικής Υπηρεσίας Νόμφ, διά νά έχωσι δικαί
ωμα τηλεφωνικής συγκοινωνίας μετά Κηφησιάς, Π- Φαλή
ρου, καί Ν. Φαλήρου, δέ,ον, όπως καταβάλωσι, επί πλέον
τής κεκανονισμένης Τηλεφ. αύτών συνδρομής, καί τά διά
τάς άνω συγκοινωνίας οριζόμενα πρόσθετα έτήσια τηλεφω
νικά τέλη.
’Επίσης, δσοι έκ τών κ. κ. συνδρομητών δέν έλαβον
τήν σχετικήν είδοποίησιν προσκλήσεως διά τήν καταβολήν
τής τηλεφωνικής' αυτών συνδρομής διά τό έτος 1921, πα
ρακαλούνται όπως προσέλθωσι μέχρι τής 20ής τρέχ. μη
νός Φεβρουάριου είς τό ύφ’ ή μάς Τμήμα Τηλεφώνων πρός
κανονισμόν αΰιής, άλλως ύπόκεινται είς αΰξησιν τής συν
δρομής των κατά 20 ο)ο καί είς διακοπήν τής συγκοινω
νίας των.
(Έκ τοΰ υπουργείου)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ JIHXANINOY ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ

Αιαχήρυξςς
Γίνονται δεκταί ένσφράγιστοι προσφοραί μέχρι τής
μεσημβρίας τής 8ης Μαρτίου έ. έ. διά τήν προμήθειαν
150 τηλεφωνικών Πινάκων $τών 4 Δ)σεων καί 100 τοιούτων τών 8 Δ)σεων.
Οί σχετικοί οροί Διακηρύξεις είσί τοιχοκολλημένοι έν
τφ καθ’ ημάς Γραφείφ Πληροφοριών, έν τφ Δημάρχείφ
’Αθηνών καί έν τοϊς Έμπορικοϊς Έτιμελητηρίοις ’Αθη
νών καί Πειραιώς.
ΆΟήναι τή 16η Φεβρουάριου 1921.
Ό Υπουργός
ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ

