ΕΤΟΣ ΙΔ'.

ΑΘΗΝΑΙ — ΜΑΡΤΙΟΣ

1921

Τιμή φύλλου i.ao

Τεύχος ι6ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ" ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
Διεύθυνσίς .·
Δ)δα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟ Γ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡ91ΛΗΜΤΕΑ

Διά το ’Εσωτερικόν
Δρ. 15.—·
’Οδός Μενάνδρου, 83.Άδήνας
Διά τήν ’Αμερικήν Δολλάρ. 4.—
Τηλεγραφική Διεύθυνσις .·
Διά τά Δημόσ.Γραφεία Δρ. 30.—
Δι’ ’Αγγλίαν, Αίγυπτον και
Ελληνικήν ’Επιθεώρησιν.’Αθήνας
Κύπρον
Σελλίνια 15—
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:
ΕΚ40ΣΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΔΡ.25.--

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ
Ό Ελληνικός Λαός, υποδουλωθείς τελεσιδικω;
εις τήν ’Οθωμανικήν πολυτυραννίαν, ήσθάνετο εαυ
τόν ύπερέχοντα τού κατακτητοΰ. ’Εκείνος τον ΰπεδούλωσε διά τής ισχύος τών οπλών, διά τής δυνάμεως τοΰ ισχυρότερου, διά τής βίας καί ό Ελληνικός"
Λαός τόν κατέστησεν ύποχείριόν του διά τής I ε·
ωργίας, τοΰ ’Εμπορίου, τής Βιομηχανίας καί τής
Ναυτιλίας. Εκείνος ίσχυσε καί έπεβληθη δια τή;
ρφαγής, διά τής φυλακίσεωσ, διά τής απειλής και
καί τοΰ τρόμου καί τό Ελληνικόν Έθνος έζήρθη είς
ύψος διά τής μαθήσεως, διά τοΰ πολιτισμού, δια τής
Εκκλησίας, διά τής λιτότητας καί έργατικότητοε,
διά τών Αυτοδιοικήσεων, διά τής μερικής Αύτονομίας τήν όποιαν έπέτυχεν εις τινας έκ τών Νήσων
του, είς τινας περιφερείας τής Πελοποννήσου και
τής Στερεάς Ελλάδος. Εκείνος έδειζε τήν Κρατι
κήν ίσχύν του διά τής πίέσεως, διά τής ύβρεως, δια
τής περιφρονήσεως, διά τής άρπαγής, διά-τών άποκεφαλισμών καί ό υπερήφανος Έλλην έτράπη είς
τά όρη Ά ρ μ α τ ω λ ό ς καί Κλέφτης,
τιμωρός τής σκληρότητα; τοΰ κατακτητοΰ και υπε
ρασπιστής ηής έλληνικής περιουσίας, τής θρησκείας
του, τής έλληνίδος γυναίκας. ’Εκείνος βάρβαρος, α
μαθής άπό φυλετικής συνειδήσεως, προληπτικός,
έένος πρός κάθε έκδήλωσιν πολιτισμού, φανατικός,
βίαιος, μυστικοπαθής, άπαίδευτος, αλύγιστος είς τας
άντιλ,ήψεις του, ασυμβίβαστος ποός τά ήθη καί έθι
μα τής Δύσεως. εύρέθη σέπεριβάλλον τό όποιον τον
ίάπώθει, σε άτμόσφαιραν ή οποία δέν τόν ήνείχετο,
σέ όσους κοινωνικούς τούς όποους άντίκρυζέ μετ
άπεχθείας καί φρίκης. Ό Έλλην' ηνευματικώς, ηθισέ όρους κοινωνικούς τούς οποίους άντικρυζε με~
ζαοτησίας έέυψωμένον, μέ παραδόσεις
άνωτέρου
πολιτισμού, μέ αισθήματα άνωτόρας φυλής,συνεσ^ε1·
ρώθ.η γύρω προς τά κεφαλαιώδη πνευματικά, κοινω
νικά καί πολιτικά σηιιεϊα τής νέας ζωής καί ά'/τικρυσε τόν κατακτητήν ώς ίσος ποός ίσον. Δέν ήτο
δυνατόν νά τόν άνεχθή. Ή «Γ ο υ ρ κ ι α». μια
λέζις φοβερά καί ένα πράγμα άπαίσιον, μία είκών ει
δεχθής καί μία αισθησις προκαλούσα Φοίκην ώρθούτο πάντοτε άπειλητική, άποπνικτική. 'Ένα σύννεφο
Τουρκικής δυσμένειας κατέπνιγεν εις τό αίμα καί έ-

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον
ή μή, δέν έπιστρέφεται.
Αί έγγραφα! άρχοντα; άπό 1ης

έκαστου μηνός.
ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ .1.20

ζεθεμελίωνε Λαούς καί μία απειλητική χειρονομία
παρέλυε κάθε ορμήν εύγενή καί κάθε πατριωτικήν
πρωτοβουλίαν. Μέσα στά τριακόσια πενήντα χρόνια
τής Σκλαβιάς, ό 'Έλλην άμέτρητες φορές έπανεστάτησεν. Ό βαρύς ζυγός τοΰ ώζυνε τόν πόθον
τής έλευθερίας καί ούχί άπαζ άπετόλμησε νά τόν
άποσείση, νά τον ζερριζώση. Άτυχώς όλα τά διαβήμστά του άπέτυχον. Έπνίγησαν μέσα στής ίδιές
του συμφορές. Ή Φοβερή «Τ ο υ ρ κ ι ά» με τα
«λεφούσιά» της, μέ τά ζεϊμπεκία της, με .τους
Κούρδους της, τούς ’Αλβανούς της, τούς Λαζού;
Της, τούς ’Ασιανούς της,_τούς Κιρκασίους της, μέ
τούς φαινομένου; σαρικοφορους της, μέ τούς αι
μοχαρείς καί μεγαλοπρεπείς Πασσάδες της, μέ τούς
φανατικούς ίμάμηδές της, μέ τούς μανιακούς Ούλεμάδες της, μέ τά άμέτρητσ έφιππα καί πεζά-στρα
τεύματα της, περιέσφιγγε μέχρις άποπνιγμοΰ καί
’διεπέρα έν στόματι μαχαίρας · καί έδήου καί κα
τέστρεφε καί άπεσυνέθετε τούς τολμηρού; ,οί "όποιοι
έζήτουν νά μετρηθούν μαζή της. ’Εν τούτοις τό
κακόν ήρχισε νά έκφυλίζεΤαι. Ή ρομφαία της δέν
είχε πλέον τήν θρυλλικήν λάμψιν της. Τά φουσατα
της ήσαν μάζαι χωρίς ψυχήν. Το σκότος τής άμα‘θείας της έγίνετο βαθυτερον, έν ω το Φώς τής ελ
ληνικής παδείας έλαμπε ζωηρότερου. Ή έυπνέουσα
τόν τρόμον «Τουρκία» έσπαράσσετο έπί πλέον ή ι
δία άπό τάς άντιζηλίας τών Πασσάδων της. "Ολοι
οί ισχυροί μεγιστάνές της, όλοι οί δυνατοί στρατη
γοί της. όλοι οΐ αδάμαστοι πολεπισταί της ύπεβλέποντο, είχον έχθρούς μέσα στά Σουλτανικά ’Ανά
κτορα καί μέσα στής Υ. Πύλης τούς μυστηριώδεις
θόλους. Ό Άλή-Πασσάς, μέγας εύεργέτης τοΰ
έλληνισμοΰ, άπό ποικίλας άπόφεις, έδιδε Φοβερού
κτύπημα εις τήν Τουρκικήν δύναμιν καί ένίσχυεν άσυναισθήτωσ τήν ύποφώσκουσαν έλληνικήν άποφασιστοκότατα. Αί νεώτεοαι κοινωνιστικαί καί πολιΤειακαί ΐδέαι. αίτινες έβλάστανον εις τούς έλευθερους ’
Λαούς, έκράτυνον άκόμη περισσότερον τήν ελληνι
κήν ζωτικότητα. Ούτω τό αθάνατον Είκοσι Ένα έζεκολάπτετο έν τή ιστορική έέελίζει τής πατρίδα;
καί ή 2 5η Μαρτίου έχρησίμευε διά τήν προσέγγισή
τής Φλογός είς τήν έπαναστατικήν καί άπελευθερω·.
τικέν θουαλλιδα.
Ή έκρηζι; έπή/θ& βροντερή καί ύπο τα εοειπια
τή; Τουρκικής Αυτοκρατορίας άνεβλάστησΦΥ ό νε-
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ος ελληνισμός, άνεγεννήθη ή μικρά Ελλάς, ή αμυν
τική δύναμις τής χώρας έστηρίχθη, αΐ πολεμικά! αύ
τής άρετα! έθριάμβευσαν καί είδεν ό κόσμος έκπλη
κτος ένα άπίστευτον Λαϊκόν Πάσχα, μίαν άπροσδόκητον Άνάστασιν ένός Λαού δουλομένου, άποσυντεθιμένου, άσυντάκτου, νεκρού. Είδε μίαν δράκα λεοντοθύμων γιγαντομάχων νά καταβάλη ένα κολοσ
σόν, νά τού άποσπά τάς σάρκας, νά τοΰ καταστρέφη τάς δυνάμεις, νά τού θερίξη τούς στρατούς, νά
τού φθείρη ένα Δράμαλην κα! νά άντιτίθεται πρός
ένα Ίμπραήμ. Τό Εΐκοσιένα ύπήρξεν ό τάφος τής
Τουρκίας. Τό Εΐκοσιένα άνήγειρε τάς πύλας τοΰ
θριάμβου, αίτινες ώδήγηοαν τήν Ελλάδα μας μέχρι
τής Κων)πόλεως καί φέρουν σήμερον τά άδέρφιά
μας ήρωϊκώς μαχόμενα έν όνόματι τής Πατρίδος
καί τοΰ Βασιλέως, μέσα στά σπλάγχνα τού εχθρού,
μέσα στούς κόλπους τής ιστορικής ξωής του, έκεί ο
πού θά μείνη γιά πάντα βάρβαρος, άπολίτιστος, α
παίδευτος, φανατικός, προληπτικός, άνίκανος νά έξαρθή ύπεράνω των τυραννικώνν ενστίκτων του
κα! τών αιμοχαρών πόθων του.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Ζκαθεν έθεωρείτο ώς ιερά, δικαίως οί Χριστιανοί τήν
εχομεν ώς σύμβολον Ειρήνης καί φιλίας.
’Επί τού χαρακτήρας τών Κερκυραίων έπέδρασεν.
Ό χαρακτήρ τών Κερκυραίων είναι ειρηνικός. Φίλοι
τής ησυχίας είναι πάντες.
Ή έλαια έν Κέρκυρα ττο αυτοφυής καί (κατά τούς
'Ομηρικούς χρόνους, διότι ό Όδυσσεύς φθάσας εις τόν
κερκυραϊκόν αίγιαλόν, προχωρών κατά τί, «δοιούς δ"
» άρ’ ύπήλυθε θάμνους, έξ όμόθεν πεφυΣτας· ό μέν φυ» λίης, ό δέ έλαίης».
Ναι μέν αί Νήσοι μας ώς είπομεν δέν ΰπέφερον τόν
τουρκικόν ζυγόν, αλλά ύπέστησαν δηώσεις αγρών καί έλαιοδένδρων άπό έπιδρομάς πρός κατάκτησιν τών νή
σων καί άπό συχνών αποβάσεων πειρατών.
Άμα κατέλαβαν οί Βενετοί τήν Κέρκυραν είχε μειωθή δ άριθμός τών έλαιοδένδρων καθότι κατά τάς άρχάς τής κυριαρχίας των δέν γίνεται μνεία περί φορο
λογίας έλαίων, άλλά άναφέρεται ή τών άμπέλων. Άπό
τού 1414 αρχίζει νά άναφέρεται ή φορολογία τού έλαίου. Ό Προβλεπτής Κονταρίνης τώ 1510 ΰπελόγισεν ό
τι ή Κέρκυρα παρήγαγε είκοσι τέσσαρας χιλιάδας 6αΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
'ρέλας οίνου καί δύο χιλιάδας έλαίου. Τή 27 Σεπτεμίβρίου τού 1565' ή Βενετία άπέστειλε ^ήν πθ^την διάταξιν περί περισσοτέρας έπεκτάσεως τής έλαιοκομίας
έν Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Ζακύνθω καί Κυθήροις. Κύ
ΚΑΡΠΩΣ1Σ ΤΗΣ ΓΗΣ
ριος αυτών σκοπός συγχρόνως ήτο νά προμηθευθή όσον
τό δυνατόν περισσότερόν ποσότητα έλαίου έκ τών κτή
(Ένεκα άπροόπτων άνωμαλιών έπί σειράν μηνών
σεων αύτής, διά νά μή έ'χη χρείαν έκ τού έξωτερικοΰ.
’Ιδία δ·έ έλάμδανεν ΰπ’ όψιν τήν Κέρκυραν καί προσεπάδιεκόπη ή συνέχισις τής μελέτης τοΰ άγαπητοΰ, τοΰ
πολυτίμου κα! διακεκριμένου συνεργάτου τής'«Έλλ.
θησβ νά τήν ΰποχρεώση νά έξευγενίση τάς άγριελαίας.,
Έπιθεωρήσεως» κ.Σπυρ.Δ. Βιάξη. ’Ήδη επαναλαμ ’νά μεταόάλλη τάς χέρσους γαίας εις ελαιώνας μέ άβάνεται ή συνέχεια, ή οποία θά έξακολουθήση άπειλάς καί άμοιβάς συγχρόνως. Ά πε ι λ ά ς διότι έσκέ
σκέπτετο τήν άφαίρεσιν
τοΰ δικαι/^ιατος
τής
προσκόπτως πλέον).
,
ιδιοκτησίας εις τόν μή θέλοντα νά · καλλιεργη
"
.
'
Σ· Ε· Ε·
Σοφός γερμανόός δμιλών περί ημών τώνΈπτανησίων τή τά χέρ,σα εδάφη μέ έλαιδενδρα. Ά μ ο t 6 ά ς,
ί^θώς παρατηρεί ότι εις χώραν τής όποιας ό πολι BtcJ-j: δ*. ’ έκάστην φυτείαν έκατβν | έλαιών ,«δί
τισμός τήν τρίτην ήδη or(e.t χιλ’Μτηρίδα. ή βλάστησις δε ■ τεσσαράκοντα δύο τ σ ε κ ί ν ι α. Χάριν τής
έπί τοσοΰτον μετεμορφώθη ΰπό τοΰ ανθρώπου, ώστε έν αμοιβής τούτης, όντως γενναίας,
διότι άπέόήτάση αύτής τή εΐκόνι πολλφ μάλλον ή άξια και έκ- κτων περιουσίας καί τσεκίνια, κατ’ ολίγον παρημέλητασις τοΰ αρχικού φυσικού κόσμου έγκατοπτρίζεται. ή ή σαν τούς άμπελώνας διά τήν φυτείαν τών έλαιοδένδρων,
[|ακρά και ποικίλη αυτού έξέλιξις. Άλλα το μακρόν τά οποία δέν είχον τόν κόπον τής καλλιέργειας τών άμτούτο διάστημα τής έπτανησι'ακής ζωής, χωρίς νά ύ- πελώνων. Ούτως τά έλαιόδενδρα πάρα πολύ έπολλαποφίέρωμεν τά δ|εσμά τοΰ τιυρκικού ζυγού, δέν δυνάμεθα πλασιάσθησαν κατά πάσαν τήν Επτάνησον. Δέν προνά έξετάσωμεν, διότι τά θετικά στοιχεία μάς λείπουν. χώροφεεν, διότι ό διαπρεπής φίλος κ. Σαρακομένος,
Μόνον αρκετόν φώς εχομεν, άφ’ ής εποχής έγένετο κυ Γενικός ’Επιθεωρητής τής Έλαιοκομίας έν τώ ύπουρρίαρχος ήμών ό δυνατός και ισχυρός Λέων τοΰ Αγίου γείω τής Γεωργίας έμελέτησε τάς έλαίας τής ΚερκύΜπάρκου, διβτι ό Ενετός, ών πρατκικός είξευρεν ότι ή ρας καί όσον α"πω δημοσιεύει τόν πρώτον τόμον, καί
γεωργία είναι ή πρώτη και άσοΑλής πηγή τού πλού ήδη μελετά τής Ζακύνθου καί τών άλλων Νήσων μας.
του·
Άναφέρομεν μόνον διατάξεις τινάς, τάς όποιας
έξέδιδεν ή Βενετία διά νά έμποδίση τον βανδαλισμόν
Άρχίζομεν τό μέρος τούτο τής καλλιέργειας τού
(εδάφους, άπό τής έλαίας, καί δή άπο της πρωτευουσης (τινών χωρικών, ο'τινες, άντί όλιγίστης ώφελείας, κατών Ίονίων Νήσων, τής όποιας αΰτη δεσπόζει. Δικαί Ψέστρεφον έλαιόδενδρα καί έκλεπτον τάς έλαίας πρός
ως ό Άρνάλδος Τζερβεζάτος γράφων πραγματείαν πε ζημίαν τών κτηματιών·
Συχνά οί χωρικοί έκοπτον έλαιόδενδρα πρός πώληρί Κέρκυρας τήν έτιτλοφόρησεν «Ή Νήσος τών Έσιν εις λεπτουργούς ή πρός καύσιμον ύλην, έννοείται κρυ
λαιών», διότι τό έλαιόδενδρον αύτής δεσπόζει. "Οπου
φίω'ς καί δή τήν νύκτα. Διό οί κάτοχοι κατίέφευγον εις
δήποτε στρέψει τις τό βλέμμα ατενίζει έλαιόδενδρα
τήν εκκλησιαστικήν άρχχήν. Συχνάκις άπο τής έκκληκαι εις το έδαφος φαίνονται φύλλα έλαίας. Άπό τής
αρχαιότητας 'ή έλαια ήτο σύμδολον καί τ|ή!ς Ειρήνης [σίας ή έπί τόπου έγένοντο άφορισμοί κατά τών έλεεινών
έκείνων όντων, πού δι( ολίγα χρήματα, κατέστρεφον ξέκαί τής Νίκης. Δικαίως ό θρύλος ότι αί Άθήναι τήν
νας περιουσίας. Άλλ’ ούτοιι ούτε τούς άφορισμούς έφο(ελαβον ώς δώρον παρά τής Αθήνας καί δικαίως άνέβοΰντρ, ούτε τούς νόμους. Διό ή κυβέρνησις έσκέφθη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
δρακοντίως νά καταδιώξη τούς παραβάτας διά διατα
γής '4ης 2 Φεβρουάριου τοΰ 1653 έν Κέρκυρα δημοσιευθείσης δι’ ής ό παραβάτης άν ήτο άνήρ θά έτιμωρήτο
δ(ά μήνας ϊίκα καί ίρκτώ εις τάς γαλέρας, αν γυνή
ή παιδί έπί έν έτος εις τήν φυλακήν. "Οχι .μόνον άν τά
εκοπτον θά έτιμωρούντό,άλλά καί άν εις τήν οικίαν
των εύρισκον ξένας έλαίας, Οί καταδόται θά έλάμβανον άμέσως ώς άνταμοιδήν πεντήκοντα δουκάτα άπό
τήν περιουσίαν τοΰ παραβάτου καί τό όνομά του θά έτηρεΐτο μυστ«νώτατον.
Άλλά ματαίως. Νέους
•δόμους έθέσπισεν δ Φραγκίσκος Μοροζίνης τή 30 Νοβρίου τού 1685 καί άλλους ό Δομένικος Μοτσενίγκος
τή 12 Απριλίου τοΰ 1691, διά τών όποιων άπηγόρευον
Ιόχι μόνον τήν καταστροφήν τών έλαιοδένδρων, άλλά παν
’τύς δένδρου καρποφόρου.Διά τούτο τή 25Ίανουαρίου τού
Η745 ό Δανιήλ Δολφον άπαγορεύει καί αύτός εις πάντας
τούς κτηματίας νά κόψουν ή κλαδεύσουν καρποφόρα
δ^ίνδρ®, ιδίως έλαιόδενδρα έπί ποινή τής αύστηροτέρας
τιμωρίας. Άπαγορεύει τήν εισαγωγήν τής ξυλείας εις
τήν πόλιν καί τήν έξαγωγήν. Οί παραβάται, έκτος τής
τιμωρίας, θά ϊχανον τό ζώον ή τήν βάρκαν, πού θά έπωλοΰντο προς όφελος τής κυβερνήσεων.
Διατάττει συγχρόνως αύστηρώς ,δπως οί έπιτετραυ,μένοι φροντίσουν διά τήν έκτέλεσιν ιίής διαταγής
/^αώτητ, νά έχουν τήν έποπτείαν καί νά έκτελούν έοεύνας εις τάς οικίας μήπως ευρουν τοιαΰτα ξύλα. Άλλ’
βπειδή, λέγει ή διαταγή, στι ένίοτε καταιγίδες έκριζόνουν τά δένδρα ξηραίνονται ταΰτα τότε., τή άδεια .τής
άρχής.δύναντα νά τά χρησιμοποιήσωσινώςβουλονται καί
θέλουν. Ή πιστοποίησις θά έγένετο ένόρκως φέρουσα
τήν υπογραφήν τοΰ ίερέως καί δυνάαει ττς όποιας θά
έξεδίδετο ή άδεια τής Αρχής. Τή 8 ’Οκτωβρίου τοΰ
1752 καί άλλη έδτ,υ,οσιεύθη διαταγή κατά τών παραβα
τ|ών. Συγχρόνως δέ ή διαταγή αυτή έφρόντιζε καί πεΐί τοΰ καρπού τών έλαιοδένδρων, διότι έκλέπτετο· Ή
διαταγή αότη ήτο τού Αυγουστίνου Σαγρέδου καί ή τι
μωρία δέν ήτο μόνον γαλέγα ή φυλάν
*,
άλλά και έξορία.
"Εχομεν καί νέον θέσπισμα τοΰ γενικού Προβλεπτοϋ
τής θαλάσσης Φραγκίσκου Γριμάνη, δστις μέ ένδεκα
(άρθρα, προσπαθεί νά διασώση καί νά έξασφαλίση τά έλαιόδενδρα καί νά έμποδίση τήν κλοπήν τών έλαιών.
’Αρχίζει μέ όλίγην ποίησή νά προσελκύση τήν /προσο
χήν καί νά άποδείξη ότι δ θεός έδωκεν εις τήν Κέρ/κτυραν τήν χάριν τής έπιτυχίας τής καρποφορίας
>τών έλαιοδένδρων. Προσπαθεί νά προφυλάττη αυτά ό
χι μόνον άπο τούς παραβάτας, άλλά φροντίζει καί νά
τ(ά προουλάττη άπό τ« ζώΑ- Ή τιμωρία λίαν αύστηρα
•ήτο. Ό ΠρΟβλεπτής τ|ής θαλάσσης ’Ιωάννης Βαπτι
στής Βίτουρας διέταξεν όπως όταν αί ζημίαι τών έλαίοδένδρων έγένοντο ύπό άγνώστων θά ύποχρεοΰτο να άποζημιωθή δ (ιδιοκτήτης άπό τό χωρίον εις τό όποιον
τά έλαιόδενδρα ήσαν φυτευμένα. Τοιουτοτρόπως διά νά
μή πληρώσουν οί .'χωρικοί, ήτο εΰκολον νά εύρεθή ό πα
ραβάτης· Έννοείται ο,τι έπετρίόπετο ή κλάδευσίς τών
έλαιοδένδρων τή άδεια τής άρχής.
Καί έν οπωσδήποτε άστείον. Αί έλαίαι δεν παρα'γουσρ πάντοτε τήν ιδίαν ποσότητα έλαίου κατ' έτος. Ό
Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας διέταττε τήν ποσό
τητα τοΰ έλαίου ιδιά τά άγροδοτικά μερίδια συμφώνως
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τή έσοδεία τής έπΟχής.
Παρατηρητέον ότι τής 'Επτανήσου τό έλαιον τών
Παξών θεωρείται τό άριστον “καί είναι το μόνον έλλη,νικόν έλαιον, το δποίον έν τή παγκίυσμίω έκθέσει τών
Παρισίων έτυχε *τοΰ πρώτου βραβείου τιμηθέν διά χρυ
σού μεταλλείου.
(Ακολουθεί)
ΣΠ. Δέ ΒΙΑΖΗΣ

TO PAWTEBO Ύ
*
ΝΒΟ ΤΗΣ .“IHMEIMEU ΕΝΟΣ ΚΤΝΗΓΒΤ,,

Μιά φθινοπωριάτικη μέρα — οτά μέρα τοΰ Σε
πτέμβρη — ήμουν ξαπλωμένος σέ δημιδένιο δασάκι
Άπό· τό πρωί έψιχάλιξε. Κάπου κάπου ή βρόχούλα
έναλλαέότάν μέ θερμό ήλιόσταλτο φεγγοβόλημα.
Ήταν άστατος ό καιρός. Ό ούρανός πότε έγέμιςε παντού άπό χαλαρά λευκά σύγνεφα, ’πότε ξά
φνου δώ κα! κεί ξεκαθαριζόταν γιά μιά στιγμή καί
τότε άπό τά παραμερισμένα .σύγνεφα ξεπρόβαλλε
ή Ιριδα καθάρια κα! χαϊδευτική σάν έξαίσιο μάτι.
Εγώ καθόμουν κα! κοίταξα γύρω κι’ άφουγκραξόμουν.
·
Τά φύλλα μόλις έθροούσαν πάνω άπό τό κεφάλι
μου. Κα! μόνο άπό τό σούσουρό τους είμπορούσε
κάνεις νά καταλάβη^ποιά εποχή τοΰ χρόνου ήταν
τότε.
Αύτό δέν ήταν τό χαρούμενο γελαστό τρεμούλι
ασμα τής άνοιξης, τό απαλό ψιθύρκίμα, ή πολύωρη
λαλιά τοΰ καλοκαιριού, ούτε τό δειλό κα! ψυχρό
ψέλλισμα άργοπορημένου φθινόπωρου, άλλά ή μό
λις ακουστή μισοκοιμισμένη φλυαρία.
’Ανάλαφρο αεράκι μόλις άγγιξε τής κορυφές.Τό
έσωτερικό τοΰ δάσους, ποΰ ήταν υγραμένο άπό τή
βοογή, αδιάκοπα άλλαξε πολυποίκιλες αποχρώσεις
άνάίογα’μέ τό άν έφεγγε ό ήλιος ή άν σκεπαξόταν
μέ σύγνεφα. Κι’ έτσι πότε φωτιξόταν ολόκληρο σάν
αιφνίδια νά χαμογέλασαν μέσα του ολα· οί λεπτοί
κορμοί των σημύδων, ποΰ δέν ήταν πολύ πυκνές ξά
φνου πέοναν τή γλυκειά λάμψη άσπρου μεταξιού,
τά πεσμένα στό χώμα Φυλλαράκια, ξάφνου γίνον
ταν παρδαλά κα! αναφλέγονταν μέ πορφυρένιου
χρυσαφιού χρώμα, ένώ τά ώοαϊα κοτσάνια τής φτέ
ρης, ποΰ ήταν βαμμένα στό φθινοπωριάτικο τους
χρώμα ■—·. παρόμοιο μέ τό χοώμα παοαγινομένου
σταφυλιού — έπρόβαλλαν στά μάτια έντονα ξεχωρίξοντσς κα! πέφτοντας σταυοωτά τόνα πάνω στ’
άλλο. Πότε όλα γύρω ξαναπέρναν τό βαθυγάλαξο
χρώμα ■— Τά χτυπητά χρώματα όλομεμιάς έσβυναν. ή λεύκες όλες έμεναν λευκές, χωρίς λάυύι,
κατσλευκες οάν τό φρεσκοπεσμένο χιόνι, πού άκό
μα δέν τό άγγγιξε ή ψυχρή παιχνιδιάοικη αχτίνα
τού χειμωνιάτικου ήλιου — καί κουφά, σινόκλεφτα.
πονηοά άρχιξε νά σπείρεται κα! νά ψιθυρίξη μέσ
*
στο δάσος πολύ ψιλή βοοχή.
Τό Φύλλωμα στής λεύκες ήταν σνεδόν όλοπράσινο άνκαι αισθητά έχλώμιανε. Μόνον πού κα!
ποΰ ύψωνότσν καμμιά νεοβλάστητη κατακόκκιννι ή
ολόχρυση λεύκη κα! άξιξε κανείς νά δή πώς άναλαμπε στό Φώς τοΰ ήλιου, όταν ή αχτίνες του αιφνίδια
περνούσαν γλυστρώντας μέ πολυποίκιλες έναλλα-
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γές άποχρώεων μέσα άπό τό πυκνό δύχτι τών λε
πτών κλαριών, μόλις λουσμένων 'άπό τήν άχτινόλαμπρη βροχή. Ούτε ένα πουλί δέν άκουγόταν .·
ολα συμμαζεύτηκαν καί έσιώπησαν. Μόνος καμμιά
’φορά ήχοϋσε μέ τόνο άτσαλένιου κουδουνακιοΰ ή
περιπαιχτική φωνή τοϋ μελισσοφάγου.
*
Προτού σταθμεύσω στό σημιδένιο αύτό δασακι
εγω .με τό σκύλο μου διάβηκα μέσ’ άπό τό άλσος μέ
τής ψηλές λεύκες. 'Ομολογώ ότι δέν πολυαγαπώ
αύτό τό δένδρο τή λεύκη μέ τό χλωμό μενεξεδένιο
κορμό καί τό γκριζοπράσινο φύλλωμα, ποϋ κυματι
στά τό τινάζει όσο μπορεί ψηλότερα καί σέ τρεμάμενη βεντάλια τό άπλώνει σκορπιοτά στόν άέρα·
δεν άγαπώ τό αιώνιο ταλάντευμα τών στρογγυλών
της άσκημοκομμένων φύλλων, ποΰ άχαρα κρατιούν
ται άπό τά μακρυά κοτσάνια. Μονάχα κάποια καλό- καιρινά βράδυα, γίνεται, ωραία όταν ύψωνόμενη ξέχωρο άνάμεσα στό χαμηλό θαμνώνα, βυθίζεται στής
πορφυρωμένες άχτίνες τοϋ ήλιου, ποϋ δύει καί
λάμπει καί τρεμουλιάζει άπό τής ρίζες ώς τήν κο
ρυφή περιχυμένη μέ τήν ίδια κιτρινωπή πορφύρα· ή
όταν σέ αίθρια άνεμοσάλευτη μέρα θορυβώντας
τραβιέται πιεζόμενη σέ μουσικό θρόισμα στόν γαλάζιον ούρανό καί κάθε φύλλο της συνεπαρμένο άπό
παράφορη όρμή φαίνεται σά νά θέλη νά ξεφύγη, νά
πεταχτή καί jva πετάξη μακρυά. Άλλά γενικά δέν
άγαπώ τό δένδρο αύτό καί γι’ αύτό χωρίς νά στα
ματήσω στό λευκόφυτο άλσος έτρύπωσα κάτω άπό
ένα δενδράκι, ποϋ τά κλαριά του άπλωνύνταν χα
μηλά πάνω άπό τή γή καί φυσικά μπορούσαν νά μέ
προφυλάγουν άπό τή βροχή· καί άφοϋ άποθαύμασα
τό γύρω μου θέαμα άποκοιμήθηκα εκείνον · όν άσκίαστον γλυκόν ύπνρν, ποϋ είναι γνωστός μόνο στους
κυνηγούς. Δέν είμπορώ νά ορίσω πόσην ώραν έκοιμήθηκα· όταν άνοιξα όμως τά μάτια,—όλο τό δάσος
εσωτερικά ήταν φωτοπλημμυρισμένο καί άπό όλες
τής διευθύνσεις μέσα άπό τό'φύλλωμα, ποΰ άφήνει
τό χαρωπό του σούσουρο, έπρύβαλε σπιθόβολος ό
χτυπητά γαλάζιος ούρανός. Τά σύγνεφα έκρύφθηκαν διωγμένα άπό τόν ξυπνημένον άνεμονθ θ
καιρός έκαθάρισε καί στήν άτμόσφαιρα ένοιωθε κα
νείς εκείνη τήν ξεχωριστή ξερή δροσιά, ποϋ γεμί
ζοντας τήν καοδιά μέ μιά έντονη ποθοξύπνητη διάΒεσι σχεδόν πάντα προμηνύει το άίρ.'.μο καί αίθριο
βράδυ, ύστερα άπό τή βαρύπν^τη μέρα.
'Ετοιμαζόμουν πειά νά σηκωθώ καί νά ξαναδοκι
μάσω τήν εύτυχία, όταν έξαφνα τό βλέμμα μου
σταμάτησε σέ- άκίνητη άνθρώπινη μορφή. Κοίταξτ
προσεχτικά· ήταν μιά νεαρή χωριατοπούλα. Καθό
ταν σέ άπόστασι είκοσι βημάτων άπό μένα, συλλο
γισμένη, χαμηλωμένο έχοντας τό κεφάλι καί τά χέ
ρια πεσμένα στά γόνατα.
Στό ένα ποΰ ήταν μισοξεσκεπο κρατούσε ενα
πυκνοπλεγμένο μπουκετάκι άπό άγριολούλουδα, ποΰ
σέ κάθε της άνασεσμό γλυστροΰσε' άργά στή φού
στα της.
"Ενα ολοκάθαρο άσπρο πουκάμισο, κουμπωμένο
ώς τό λαιμό καί τόν καρπό, έπεφτε μέ μικοες κυμα
τιστές διπλές ολόγυρα στό κοομι της. Χονδρές κί
τρινες χάνδρες σέ δυό σειρές έπεφταν από jo λαι
μό στό στήθος της. ΤΗταν πολύ γλυκςιά. Τά πυκνά

άνοιχΤοξανθα μαλλιά της έχωρίζονταν σέ δυό μέ
επιμέλεια χτενισμένα ήμικύκλια κάτω άπό τό βαθυ
κόκκινο μαντήλι, τραβηγμένο σχεδόν ώς τό μέτωπο,
τό λευκό σάν έλεφαντόδοντο. Τό άλλο μέρος τοΰ
προσώπου της ήταν έλαφρά ήλιοκαμμένο μέ κείνο
το χρυσό ήλιόκαμμα ποΰ παίρνει μόνο τό λεπτό
δέρμα.
Δέν ειμποροϋσα νά ίδώ τά μάτια της — δέν τά
εσήκωνε καθολου —■ άλλά έβλεπα τά λεπτά της υ
ψηλά φρίδια, τής μακριές βλεφαρίδες της·— ήταν
βρεγμένες καί στό ένα της μάγουλο έλαμπε στό
φώς τοΰ ήλιου στεγνωμένο ίχνος δάκρυου, ποΰ στα
μάτησε κοντά στά χείλη τά χλωμιασμένα.— ‘Ολό
κληρο τό κεφαλάκι της ήταν πολύ συμπαθητικό καί
χαριτωμένο. ’Ως καί ή λιγάκι χονδρή στρογγυλούτσικη μύτη δέν τήν άσχήμιζέ. Μοΰ άρεσε προ πάν
των ή έκφρασις τοΰ προσώπου της. ΤΗταν τόσο α
πλή και ακακη, τόσο θλιμμένη καί γεμάτη άπο παι
διάστικη απορία μπρος στήν ίδια της τή θλίψη. Ώς
φαίνεται έπρόσμενε κάποιον. Στό δάσος άκούστηκε
ενα αουνσ.το τρίξιμο.’Εκείνη παρευθυς. έσήκωσε τό
κεφάλι καί έφερε τό βλέμμα της γύρω.
Στή διάφανη σκιά αιφνίδια έλαμψαν μπροστά μου
τα ματια της τά μεγάλα, φωτεινά καί γοργοξάφνιστα, σαν τοΰ ζαρκαδιού. Μερικά δευτερόλεπτα άφουγκραζόταν χωρίς ν’ άποσύρη τά πλατάνοιχτα
μάτια άπό τή διεύθυνση, πού άκουτσηκε ό αδύνατος
τριγμός, αναστέναζε, έγύρισε μ’ άπογοήτευσι μπρο
στά της τό κεφάλι άκόμα περισσότερο έσκυψε κίι
άρχισε άργά νά ξεδιαλέη τά λουλούδια. Τά βλέφα
ρά της έκοκκίνησαν, πικρά έσάλεψαν τά χείλη καί
νέο δάκρυ έκύλησε άπό τής πυκνές βλεφαρίδες
σταματώντας καί άχνολάμποντας στό μάγουλο. Έ
τσι περασε κάμποση ώρα. Τό κακομοιρο τό κοράσι
δεν εσαλευε-—μονάχα πότε πότε μέ καϋμό έκουνοΰσε τά χέρια καί άφουγκραζόταν, ολοένα άφουγκρα
ζόταν .........
Πάλι άκούσθηκε στό δάσος κάποιος κρότος.—’Ε
κείνη τινάχθηκε. Ό θόρυβος δέν έπαυε, γινόταν
καθαρότερος, έσίμωνε. Έπί τέλους άκούστηκαν ' άποφασιστικά, εύκίνητα- βήματα. ’Εκείνη τεντώθηκε
καί σάν νά έδείλιασε. Τό προσηλωμένο της βλέμμα
έτρεμούλασε—μοΰ’ φάνηκε άπό τήν προσδοκία. Μέ- σα άπό τό βάθος ,τδϋ δάσους, άπό μακρυά έπρόβαλε μιά ανδρική σιλουέτα. ’Εκείνη έβύθϊσε τό βλέμμα
της, άναψε ξάφνου, χαρωπά καί εύτυχσιμένα χαμο
γέλασε, έκαμε -νά σηκωθή, μά παρευθύς ξανάπεσε,
έχλώμιασε, έσάστησε σέ ταραχή καί τότε μόνο έσή
κωσε τό τρεμάμενο, σχεδόν ικετευτικό της βλέμμα
στόν έρχόμενον άνθρωπο, όταν πειά έκείνος έσταμάτησε πολύ σιμά της.
Μέ περιέρέγεια τόν κοίταξα άπό τή κρύπτη μου.
'Ομολογώ ότι δέν μοΰ έκαμε καθόλου καλήν έντύπωσΐ; ΤΗταν ένας κατά τά φαινόμενα φαντασμένος
•—στήν καλοπέρασή του — θαλαμηπόλος νεαρού
πλούσιου άρχοντα. Ή ένδυμασία του μαρτυρούσε
τήν μέ προσπάθεια άξίωσι γούστου καί κομψευόμενης άφέλειας. Έφοροΰσε ένά κοντό σοκολατί πανω
φόρι πθανώς άπό ώμους άρ^ντκούς, κουμπωμένο
ώς άπάνω, μιά γραβάτα μέ μοσ άκρες 'καί ένα βε

λουδένο μαϋρο κασκέττο μέ χρυσό συριτι, χαμηλω
μένο ώς τά μάτια. Ό στρογγυλός γιακάς τοΰ ά
σπρου του πουκάμισου άμείλικτα τόν έπίεζε κάτω
άπο τ’ άψτιά κάί τοΰ έκοβε τό λαιμό, ένώ τά κολλα
ρισμένα μανικετάκια τοΰ έκρυβαν όλο ιό χέρι ώς
αύτά τά κόκκινα καί στραβά δάχτυλα, στολισμένα
μέ άσημένια καί χρυσά δαχτυλίδια μέ περουζένια
μή-μέ-λησμόνει.
Τό πρόσωπό του, ροδοκόκκινο, φρέσκο »αι θρασύ,
ανήκε στή κατηγορία έκείνη, ποΰ όπως είμπόρεσα
νά παρατηρήσω σχεδόν πάντα εξεγείρουν τήν άποστροφή τών άνδρών καί δυστυχώς πολύ συχνά άρεσουν στής' γυναίκες. Φαινόταν πώς προσπαθούσε
νά έμπνεύση στά χονδροεδή του χαρακτηριστικά την
έκφρασι τής περιφρονητικότητος καί άνίας. ’Αδιά
κοπα μισόκλεινε τά καί χωρίς αύτό μικχσκοπικά,
σταχτογάλανα ματάκια, έσούφρωνε ολοένα τά φρυ
δά, έκατέβαζε τής γωνιές τών χειλιών του, βεβια
σμένα χασμουριόταν καί μέ αδιάφορη, άν καί οχι
έντελώς άβίαστη έλευθερία κινήσεων διωρθωνε με
τό χέρι του τά κοκκινωπά σφιχτόστριμμενα μαλλιά
στους κροτάφους· πότε τσιμπούσε τής κίτρινες τρί
χες, ποΰ ξεπετοΰσαν στό χονδρό απανω χείλι— μ
άλλα λόγια έκαμωνόταν άφόρητα.
Εϊχεν άρχίσει νά ποζάρη μόλις είδε Τή νεαρή
χωριατοπούλα, ποΰ τόν έπρόσμενε·, μέ άργό, νωχελικο βήμα τήν έσίμωσε, στάθηκε λίγο, έκίνησε τους
ώμους, έχωσε τά δυό -του χέρια, στής τσέπες τοΰ
πανωφδριοΰ του καί αφοΰ τήν αξίωσε μονον να τής
ρίξη μόλις ένα γρήγορο καί άδιάφορο βλέμμα, έκά
θησε στή γή.
(Στό.άλλο φύλλο τό τέλος)
"■■■
(Άπό τό Ρωσσικό)
ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

'Ένα έρημικό δωμάτιο ψηλά, άπάνω στήν ταρατσα
κάποιου σπιτιού. Στήν άκρη ένα κρεββάτι, κι’ απα
νω τό σώμα ένός άνθρώπου νέου πού φαίνεται σάν
νά κοιμάται.... Δειλινό.... Τό φώς μπαίνει θαμπό
άπ’ τά τζάμια. "Ολα τά πράμματα ονειροπολούν
βυθισμένα στόν έαυτό τους. Ή σιγή είναι άπλωμενη πλατειά κι’ έπιβλητική. Μιά άράχνη ψηλά στη
γωνιά τοΰ ταβανιού σιωπηλή πλέκει τό δΰχτί της
γιομίζοντας τόν άγέρα μέ θαμπά διαφανή σύννεφα
πού πέρνουν διαρκώς άλλόκοτες μορφές... Ένχ
’σκουλήκι άπό μιά τρύπα-τοΰ πατώματος βγάζει το
μικρό μακρουλό του κεφάλι καί ρίχνει όλοτρογυρα
άνυπόμονες, δισταχτικές ματιές...
Τό κρεββάτι, τρίζοντας έλαφρά.— Μοΰ
φαίνεται πώς πέθανε.
"Ολα τά πράμματα σταματούν τ’ ονειροπόλημά
τους.
Ό ά γ έ ? α ς, καθώς στέκεται καί κατακαθίζει
βαρύς.—A !
Τά πράμματα κυττιοΰνται σαστισμένα.
Τό εικόνισμα, καθώς λύνεται άπ’ τό καγκελλο τοΰ κρεββατιοΰ καί κατρακυλάει προς τήν
πόρτα·—Έγώ δέν έχω πειά δουλειά έδώ.
Ή κ λ ε ι δ ω ν ι ά, προσπαθόντας νά διπλωθή.—·.
Αύριο θά ’ρθη ή άστυνομία νά σπάση τήν πόρτα.
Τά πράμματα, άναπνέοντας μ άνακούφηση—"Αχ !
,.
Σέ μίαν εικόνα στόν τοίχο, πού παριστάνει ένα
τοπεϊο τό κοπάδι τών άρνιών έξακολουθεϊ το αργό
του βόσκημα· πού καί πού ξεχωρίζει ό ήχος των κουδουνιών. Σέ μιαν άλλη φαίνεται μιά βαρκούλα που
Ιπλέει σιγαλά. Σέ άλλην ένας ψαρράς εξακολουθεί
τό ψάρεμμά του ίδρωμένος. Αλλού μιά γρηά μπα
EMILE AFNAL
λώνει... Αύτό έπαναλαμβάνεται άτέλειωτα σ’ όλο
ΙΔΑΝΙΚΟ
τό μήκος τών τοίχων.
Τό σκουλήκι προχωρόντας μέ τό αργό του α
Γμά νά κάνης πιό εύχάρστη τη ζωή εδώ —κάτω,
σφαλές βάδισμα φτάνει τό κρεββάτι καί γαντζωμέ
( πρέπει
νο στό πόδι του προσπαθεί ν’ άνέβη. . .
νά συλλογιέσαι πράμματα μεγάλα, νά γυρεύης
"Ενα πουλί, πετόντας άπ’ έξω ρίχνει μιά μα
οκοπους ευγενικούς, μακρυά άπό πνεύματα ϋλιμμένα,
τιά γιομάτη φρίκη άπ’ τό τζάμι, κι εξακολουθεί το
ποΰ τίς αντρείας καί τίς ϋερμες καρδιές καταφρο(νάνε. · δρόμο του τσιρίζοντας...
Μιά μικρή χρυσοκόκκινη
π„ε τ'αΆπ τό ουμπβοιο οα μάς βγάλουν τώ(' εύτυχισμενών,
ο υ δ ί τ σ α, φτερουγίζει στό δωμάτιο, κι’ ύστερα
<πισιά νά κρύψουμε μέσ' στά κλειστά μας χέρια,
έχει καί κάθεται στό μέτωπο τοΰ νεκροΰ. — Τι

ΤΟ

( πρέπει
κύί&ως ενα μπουκεγο άπό κρίνα λευκά καί ρόδα,
τά δνείρατα που Ϋ άξ ζαν κι' αυτόν τόν ϋάνατό μας.

Κι' όταν ή άπειρη μοναξιά ,αιεσα στή νύχτα άη ΐνει
ν’ άκούγωνται αυτές, όπου τή σιγή ταράζουν, λέξεις.·
«Τά χάσανε όλα, ανώφελη πιά τώρα είναι ή ϋνσία\»\
Πρέπει νά μαζωχτής και. τή φωτιά ξανά ν άνάψης
μέ τή χαρά προσάναμμα, πουναι μέσ’ στους άνϋρω( πους,
κι’, ώς στή στερνή τή μέρα, «ή ψυχή σου νάζεσταινης
'(Μετάφραση)

Γιάννης Καψαμπέλης

κρΰο !
Πετάει γοργή στό πάτωμα άνεμίζοντας τα φτε
ρά της πού καθώς φτερουγίζο,υν τρίβονται ολοένα
ύψώνοντας συννεφάκια άπό σκόνη. ~
»Ε ν α ς μικρός έρωτας, ,αναπνεοντας
βαθειά·— "Αχ ! πόσο μέ είχε κουράσει μέ τους
δρόμους, του 1 (καθώς κυττάζει τά φτερά του)· —
Διαρκώς μ’ έστελνε νά πετώ ψηλά...
"Ενα κρανίο, άπό μιάν άκρη γελάει.
Ήβιβλιοθήκη, μόνη καί βυθισμένη στόν έ
αυτό της τρίζει.
' ,
-Ή φωτ'ογραφία ένοςφιλου του
ν ε κ ρ οΰ, γελόντας κοροϊδευτικά· — Ποτέ του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
δέν μπόρεσε νά κάνη τίποτα. Ούτε τόν πηλό δέν
ήξερε νά πλάση.
"Ενα γράμμα, άπό κάποιο μακρυνό χωριό, α
κουμπισμένο στό τραπέζι κλαίει— Ποτές μου δε/
6ά μπορέσω νά τόν ξεχάσω...
Τό ρυθμικό νανούρισμα τοΰ ρολογιού σταματαει
τό κλάμμα του καί καθώς παρακολουθεί τό βραδύ
γύοισμα τών δεικτών ’άφηρημμένο άργά-άργά άποκοιμιέται.
Τ ό κ ρ α ν _ί ο, άπ’ τήν άκρη του γελάει.
>' Τ ό τ ί ά κ ι σκοτεινό-—"Αχ ! κρυώνω 1 /Ε
χω νά ζεσταθώ απ’ τόν περασμένο χειμώνα. Φωτηά !
, , <
Μένει μέ ορθάνοιχτο το απειλητικό στόμα.
"Ενα καβαλέτο, άπ’ τή γωνιά του γεμάτο
ανατριχίλα καθώς τεντόνεται στά πόδια του.—Κι’
όμως ’.είμαι γερό άκόμα. Ό παλαιοπώλης θά με
πλήρωνε καλα...
Ή φωτογραφία μιάς γυναίκας,
καθώς στερεόνεται καλλήτερα στό καρφί της και πα
ρακολουθεί προκλητικά μιά φευγαλέαΛσκιά μέ σχήμα
ανθρώπου πού γλυστράει καί χάνεται άπ’ τις χαρα
μάδες τοΰ παραθυριού-— "Ητανε τόσο καλός καί
.μ’ άγαποΰσε τόσο πολύ ! θά σκοτωθώ... Δέν μπορώ
'πειά νά ζήσω...
Τ ό κ ρ α ν ί. ο, γελάει...
Ή πένα, ρίχνοντας όλοτρόγυρα μιά περήφανη
ματιά και καρφόνοντας τό μοναδικό της μάτι στά
διάφορα σκίτσα, σκόρπια στό τραπέζι, στούς τοίχους,
στό πάτωμα, παντού-— Δές τε τί έκανα έγώ !
"Ενα μηρμήγκι, σκεφτικό περπατεί άργάάργά στό πάτωμα. Βλέποντας τούς άτμώδεις κι’
άπιαστους κόσμους πού ύφαίνει ύψωμένη ψηλά ή
άράχνη τή νομίζει γιά θεό. Καθώς άπ’ τή βιάση
της τά μακρυά της πόδια άγγίζουν τόν τοίχο, λεπτά
κομματάκια ασβέστης κυλούν στό πάτωμα. Τό μηρμήγκι τρομαγμένο, χώνεται σέ μιά χαραμάδα και
προσεύχεται στό θεό του.
Ό καθρέφτης, γέρικος και σκονισμένος μέ
τό γυαλί του γιομάτο λε'κκέδες, διηγάται μέ τή γε
ροντική του φωνή παληές ιστορίες. Κανείς δέν τόν
προσέχει.
Μόνο τό κρανίο άπ’ τήν άκρη του γελάει σάν
νά θέλη νά σπάση.
Ή βιβλιοθήκη, βυθισμένη πάντα στον έαύτό της ξανατρίζει.
Ή λ ά μ π α, καθώς βυθίζεται σέ ύπνο-—Μέ κρα
τούσε ξάγρυπνη χωρίς λόγο τόσο πολύ...
Μιά έφημερίδα, πεταμένη-— Προεκηρυχθη διαγωνισμός διά τήν κατασκευήν μεγάλου άνδριάντος τοΰ στρατηγού Β..., όστις θά στηθή είς
μίαν τών κεντρικωτέρων πλατειών τής πόλεως.
"Ενα μισοτελειωμένο άγαλμα^ α
πό μιά γωνιά. — "Αχ ! Τί τυχερό μάρμαρο. Θά
βρίσκεται ολοένα στό φώς καί θά τό κυττάζει όλος
ό κόσμος.
"Ένα κόκκινο βιβλί ο-—Θά βρεθή τό
σο μεγάλο μέρος γιά νά χωρέση όλους τούς νεκρούς
πού έσπειρε ό στρατηγός τους ;

Τ ά βιβλία, μαζεμμένα. στή βιβλιοθήκη τό έ
να δίπλα στ’ άλλο άρχίζουν τή θορυβώδικη συζήτηση'
τους.
Τ ό κρανίο, γελάει.
"Ενας μαρμάρινος μπούστος, πού
παριστάνει έναν άντρα μέ τά στήθη γιομάτα παρά
σημα καί πού ή βάση του είναι κεντημένη μέ οικό
σημα-— Πρέπει νά πενθήσουμε τό θάνατό του.
"Ενα βιβλίο, πού στριμωγμένο μόλις μπορεί
και βλέπει ρωτάει μέ ξενική προφορά- — ’Από τί
νέθανε ;
Ή νύχτα, γλυστρόντας άπ’ τά τζάμια-—Σι
ωπή !
Τ ό ρολόι, ξετυλίγοντας γοργά τό έλατήρ:ό του-— Δέν έχω πειά κάνένα σκοπό.
Τό σκουλήκι, πού έφτασε τό πτώμα-—
Έπί τέλους !
Ή νύχτα, μπαίνοντας βαθύτερη καί πειό έπιταχτική-— Σιωπή !
Όλα σωπαίνουν. ,Μές τό σκοτάδι'δέν ξεχωρί
ζουν παρά μόνο μερικά λευκά κομμάτια άπό άγραφο
χαρτί.

»

*

ΓΡΑΜΜΕΝΑ______
ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ

VII
Τά χόρτα τοΰ όχτου, πουκλεινε το φουντωτό χωράφι
ώσάν ταινία έμοιαζαν πλεγμένη άπό χρυσάφι

γύρω άπό δέματα σταχυών- Καί μές τή τόση λαύρα
τό μεσημέρι, διάδαιφεν άπ’ τις κορφές μιαν αΰρα
**
V-άτω άπ’ τ£>ν ίσκιο γέρικης έληάς, καί πάλι σβοΰσε
σάν πέρασμα χελιδονιού π’ όλο μπροστά γλυστροΰσε.

**
Πάνω άπό κύματα σταχυών άνάτρεμαν μεγάλες
κυματιστά-κυματιστά τοΰ "Ηλιου οί φωτοστάλες,
*
**
Βαθύά στό ίσκιο μιάς πηγής, πού ρίχναν τά καλάμια
ό μι,κρός Πονάς έγυρε στή χλόη, καί τά πλοκάμια.
*
χρυσαφιά του ‘άνέμιζαν γύρω άπ’ το πρόσωπό του,
κάποιο σκοπό φτερώνοντας στο καλαμένιο αύλό του.
*ι

Π. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ

**
"Ομοια μέ κρίνους τά κορμιά οί Νύμφες στά ποτάμια
λούζαν, σάν κύκνοι παίζοντας τριγύρω άπ1 τά καλάμια.
*:

ΕΛΕΓΕΙΟ
Μεσ' 'ςτόν καδρέφτη τόν παληό, τόν ξεβαμένο,
Έφερε ή δύση τη χλωμή κι' ωραία μορφή σου,
Kt' ήταν, άγάπη μου, σαν όνειρο χαμένο
Μέο’ 'ςτά βύδη σκοτεινότατη; άβυσσον.

Κι' ήρδαν ’ςτό νοΰ ιιου οί δισταγμοί κι ή άμ~
(φιβολϊα
Ένός καλού καιρού ποΰ έπέρασε ή βουλή τον,
Πονχει ταφή οέ λίμνη ακύμαντη και λεία,
Γιά ν' άνυψώση τήν εικόνα τού άπολύτσυ.
Κμ ήρδαν άκόμα και περίλυπα έπεράσαν
Μέ τή σφραγίδα τή βαρεία μεγάλης λύπης,
Μενεξεδένια δειλινά πού δέ γεράσαν,
Και μ' άρωτήοανε γιά πόσο δέ νά λείπης.
Και λείμονάνδια πράα κι' άγνά ήρδαν άκόμα,
Κι' είπμν ’ςτ’ άδώα, 'ςτά περασμένα ιδανικά μου
υΠότε ένα χέρι δά μάς πλέξη κάποιο γιώμα,
’Σ ένα λιτό, στοχαστικό στεφάνι γάμου ;»

Κι’ ό πόνος μου έγινε ’ςτά λόγια βους ή ευχή
, (μ0ν’
Βαρείά πεσμένος, μ απονιά, 'ςτό πεπρωμένο,
Σάν τό παράπονο νεκρού καρπού εΰχύμου,
Μπρος ’ςτόν καδρέφτη τόν παληύ, τόν ξεβαμένο.
"Αγγελος Δόξας

μές τήν άνάγλυφη ώμορφιά ποΰ άνθίζει στ’ όνειρό μου !
τ^άχα μοΰ λ|ές, πώς έφυγα άπ’ τόν κόσμο τόν δικό μου:

VI
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«Καί π^τοιαν ώρα ποΰπρεπε στον κάμπο οί θυρσοφόροι
νά διάβαιναν κισσόστεφοι, καί μές τήν πλούσια χλωρή
*>

Σέ μι’ άκρη σου ώ ’Αθήνα μου κάθομαι, και σταλάζει
γύρω μου μι’ άχνα· κι’ ή ψυχή μ’ ένα γλυκό μαράζι,
**ί
•—ώσάν φεγγάρι θλιβερό στήν έρημίά τής στάνης
βρθάει μέσα σέ μαβιά κατάχνια καί τό χάνεις,—
♦ι
*■»
πνίγεται μές τήν καταχνιά, ποΰ θάλεγες πώς βγαίνει
άπό τά μύρια, άπ’ τά βιολιά μιά 'Εσπέρα μαραμένη,
*ι

Τά γ(ασεμια, τό φλάουτο ποΰ, άφήνει μιά γραμμοΰλα
παθητική κάποιων χειλιών βαμμένων ή τρεμμοΰλα,
*ι
*=s
τά κουρασμένα πρόσωπα, ποΰ τά βαραίνει ή έννοια,
κι’ μές στό φώς φαντάζουνε ώσάν μενεξεδένια,
*■
*4

κάτι μου λένε άπόκρυφο, μιά άγάπη γελασμένη
μιά ήδονή ποΰ πέρασε, καί μιά ποΰ περιμένει.,
Λ'
γιά τους μπερντέδες ποΰ γλυστρά ώς τ’ άγρυπνα τους
)
(μάτια
ή Ά^’Τγτή, ποΰ νά μή έρχότανε στά όλεύωδα κρεββάτια.
*ι
*4

Κι’ όλοι μέ! γ(έλοια κρύβουνε άπέραντο ένα θρήνο
ποΰ έγώ τόν νοιώθω ό ξέχωρος, κι’ άπόμερα τόν πίνω.

ή παπαρούνα μάδαγε τά πέταλα ή φλογάτη,
μέ βήμα αργό, νωχελικό, στοΰ άγροΰ το μονοπάτι,

Γ. 0. Σταυρόπουλος

1918

«I

|4ά κορασιά ξεπρόβαλλε, στά ρόδινα ντυμένη,
σάν Χάρις λευκοπρόσωπη στον ήλιο ξαναμμένη.
*
Μπροστά στον ίσκιο μιάς έληάς ρόδινη άφήνει ομπρέλα,
<στή χλοή άπάνω κάθεται, καί μιά λευκή δαντέλλα
*ί
,φρίσσει τριγύρω άπ’ τά λευκά της .πόδια. Κι’ όπως
.
(βλέπει
■νά τρέμη ή λεύκα άπόμακρη, μές σέ γαλάζια σκέπη
*

γύρω άπ' τις μποΰκλες τών μαλλιών της, ποΰ αύρες
·’ [ μί|
(άνεμίζουν
δυό πεταλούδες πάλλευκες τρελλό παιχνίδι άρχίζουν.
*4
♦

ΕΞΑΎΛΩΣΗ
/

. ι

.->···■·
Σ . . . .

Τή νύχτα εκείνη πού ήσουν άρρωστη σιμά μου,
Σάν ικεσία τά χέρια μου έγ έτηκαν,
Κι’ ώς δέηση τά χάδια μου έσταδήκαν
Στ' άρρωστημένο σου κορμάκι αρχόντισσά μου.
Ki\ ώς ήσουν τονειρο πού τόσο είχα προσμένει,
I ’Άσαρκη σάρκα, έγίνη τό κορμί μου,
Καί, γέρνοντας, σ' άγκάλιασε ή ψυχή μου,
\ίίστα>τ,:κιά, πονετικιά γονατιομένη.

"Αγγελος Δόξας

"Υστερα τό βιβλίο της άνοίγει, κι’ .όλο μένει·
\τέ μιά σελίδα μέ γλαυκή κορδέλλα χωρισμένη.
*■

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ W ΡΒΣΣ1ΚΗΣ X0PQAYAE

Τί λόγια νάταν ποΰπεσαν στά μάτια της ; Μή κλείνεις
κρυφή σελίδα ένα φιλί, τά δάκρυα κάποιας Φρύνης ;

Ύπό τής Ρωσσικής Χορωδίας έδόθη εις τό Πειραϊκόν Θέατρον «’Ολύμπια» ή προαγγελθείσα έκ
τακτος συναυλία της. Ή συναυλία έστεφθη
υπο
πραγματικής επιτυχίας- ας μάς έπιτραπί] νά σημειώσωμεν ότι αύτη κατά πολύ ώφείλετο εις τήν συμπραξιν τών Δνί)δων Μπεράτη, Έλβέ καί Παρασκευά
καί τών κ.κ. Όρντά καί Καβαλόβσκι.

♦
*a

|Τ άρχαίο έσβυσε όνειρο στά μάτια μου- ποιος ξέρε:
τί θές γυναίκα σκεπτική μέ τό βιβλίο στό χ»Ί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΝΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΕΠΕΡΑΪΕ...
IN MEMORIAM

Σπαρμένα μές στόν ουρανό τάστέρια σα λουλούδια.
Μ\ά μυρωδιά που χύνεται σού φτάνει ώς την ψυχή.
Σιχά κι' άτίβμακρά θαρρείς άκούγονται τραγούδια...
Κι εΐ;ε ή γαλήνη απέραντη.—Γλυκεία πούνε ή ζωή.
“Q-m οώΛοφνντή κζνείς πως λίγον καιρό άφοΰ έ
γραψε τούς παραπάνω στίχους \ ποιητής τους πέβανε—
πώς ένας τέτοιος ζωϊκός πόθος σβύστηκ» άπό τό θάνατο
έτσι μοιραία—βϊν μπορεί νά μη χϊτδανθή λύπηση, μιάν
άφταστη λύπηση γιά τόν άνθρωπο· κΓ όταν σκύψει λιστο έργο,1 το& νέρυ αύτοΰ τών είκοσι 'χρόνων, δταν
ΐή την λεπτή ψυχή πού κρύβει, τή βαθυά στοχαστικότηix, ό άκριδής παρατηρητής θάγαπήση άληθινά τόν ά
τυχο καλλιτέχνη.
Είταν ένα παιδί όλο ελπίδες κΓ όλο ζωή· ή εξέλιξη
πού μάς παρουσιάζει τό λιγοσέλιδο έργο του, μάς δίνη
τήν πεποίθηση πώς κάτι το εξαιρετικό ετοιμαζόταν νά
παρουσιαστή. Καί όμως· τό Μοιραίο, πάντα δια/.εχτικό
«τους έκλεχτούς του, έπήρχεται αδυσώπητα άφίνοντας
γύρω του μόνο .τή στάχτη τών σβυσμένων ελπίδων, καί
τό όνειρο μιάς πραγματικότητος. Ή φωνή τοΰ ποιητή
δεν θά ξανακουστή πιά· στις 15 ετούτου τοΰ μηνός κλεί
νει ακριβώς ένας χρόνος πού πέθανε ό Νίκος Κοκόλης,
Γ.ές στήν άνθιση τ|Γς νιότης του και με τό χαμγελο τής
πίκρας τής ζεί/.ις — 4> τελευταίο αύτό όπλο τών δοκι
μασμένων άπ’ τον πόνο ψυχών — στά χείλη. Ή ζωή
του στάθηκε ένας σκληρός, ένας εύγενικός, άγώνας.
Αγωνίστηκε νά νι^ήση τήν Γνώση, νά εύρη τήν αληθινή
Τέχνη, νά ύποδουλώση τήν Αγάπη. ΚΓ άν ένίκησε στά
δ*ό πρώτα, τό τελευταίο τόν κατέβαλλε, τόνε τσάκισε.
Καί πέθανε.
Ό Νίκος Κοκόλης υπήρξε πρώτα άπ’ όλα «πο ητής».
Ένας άγνοημένος ποιητής, γιατί θέλησε νά μείνη α
γνοημένος .· μιά αντιπάθεια πρός τή ρουτίνα πού έβλε
πε νά ξαπλώνεται βαθυά στούς περισσότερους άνθρώπους «τής τέχνης», καί, προπαντός, μιά φυστχή μετριο
φροσύνη τον έκανα·; νά στέκη μακρυά άπό κάθε φιλολο
γική συγκέντρωση, άπό κάθε φανέρωμα.
Κ.’ ώς τόσο στό έργο του υπάρχουν σελίδες πού θά
άρκοΰσαν γιά νάποχτήση φήμη όποισδήποτε ποιητής ά
πό τούς νέους· Ή ποίησή του, κράμα δ· t a ν ο η τ ικ ή ς καί λ υ ρ ι κ ή ς διαθέσεως, μάς παρουσι
άζει μιά εντελώς πρωτότυπη τάση καί ξεχωρι
στή. Σέ μερικά ποιήματά του πρικλείνεται ολόκληρη ή
άπολογία. ορισμένων κοινών ι, στ ικών συ
στημάτων, πού πηγάζει όμως όχι άπό μιά όποιαδήποτε κατά παραγγελίαν όπως είνε τά ποιη
τικά έργα τών περισσοτέρων «σοσιαλιστών φιλολο
γούν» μας, άλλά άπό τό ξεχείλισμα μιάς κοινωνικής άγανακτήσεως· ενχ άπ’ τά ν.ιλέτεεα πο'ήματά του στό
είδος αύτό εινε οι «Σκέψεις τής Νύχτας» .·

Στό καρε είο προσμένω κάθε βράδυ,
τήν ώρα ποΰ θά οβύαουν τά λαμπών α,
γιά νά σέ ίδώ νά οβυέοαι στό σκοτάδι
στό μπράτσο τοΰ νταντή. Κι' ή καταφρόνια
ποΰ δείχνει μου, τις πιθυμές μου όόμάδι
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φλογίζει και τδ μίσος. Τί τά χρόνια
τής νιότης ποΰ τής σάρκας εου το χάδι
θά όμόρφηνε περνάν. Μέ σίδερο άναμένο
θά τριγυρ' ώ τή μέρα που κι' ή φτώχεια
θά χαίρεται γκρεμίζοντας τά τζάκια.
Τήν ώρα αύτή, Θεέ, πώς τήν προσμένω.
Θά σκορπιστούν τής κοινωνίας τά βρόχια,
κ-' ώ, θά θραυοτούν κάμποσων κεφ-αλάκια...
Τό ποίημα αύτο θά μπορούσαμε νά το ονομάσουμε .*
άντικε μενικό ποίημα τής ένσυνείδητης υπεροχής. Είνε
•μιά βαθυά φιλοσοφική ιδέα, παρουσιαζομένη μέ .τήν υ
ποβλητικότητα ένός έργου τέχνης.
Ύποκειμενικότερος, καί γι' .αύτό λυρικότερος μάς
παρουσιάζεται στό τραγούδι του «Τήν ώρα πού μέσα σ’
ί<να γραφείο οί υπάλληλοι γράφουν.» ’Εδώ πλέον μάς
παρουσ.ζεται υποβλητικά ή πίκρα τής ζωής ένός άνώτερου αισθητικά άνθρώπου, άναγκασμένου άπο τις άνάγκες τής ζωής νά ζή μέσα σ’ ένα άνιαρό, σ’ ένα πλη
χτικά μονότονο άστικό περιβάλλον -·
... Οί cl δερένιες πέννες σας γκρινιάζουν.
’Αλλάξτε τις γιά τό θεό—καί δέρνουν
τμ νεύρα—-Κι' αρκεί ποΰ με ταράζουν
οί θρήνοι τής βροχής ποΰ παραδέρνουν
απ' τό πρωί.
«Γιορτές τά νιάτα τάζουν’'.
Κι' άν τάςουΓ·, τί; Μεσόκοπος καί γέρνουν
οί πλατές μου. Τά νιάτα έμένα μοιάζουν
μέ τά κορμιά νεκρών παιδι ών ποΰ περνούν
οί νεκροθάφτες.
Ί'ί, ψυχές θλιμμένες,
σκλαβιά παντού... Καί στό κορμί σας, κόρες !
Μά σήμερα προσμένει με ή ταβέρνα
γιά νά διαβώ
όμοιους μου τις ώρες.
'Εκεί δέν έχει ούτε βροχή ούτε πέννες·
μόνο θαμπόφωτο γλυκό.
Καί κέρνα.
Τί ειλικρίνεια έμπνευσεως καί τί θάρρος διατυπθσεως. Ή ποιητική ιδέα γεννιέται μέ ορισμένες
λέξεις, λέξεις πού τής ανήκουν άποκλειστικά. καί,
γιά νά μεταβληθή σέ άρτιο υποβλητικό έργο τέχνης,
πρέπει αύπές τις ΐδ:ες τις λέξεις νά μεταχειριστή. Ό
Κοκόλης τις βρίσκει αύτές τις λέξεις καί δέν δειλιά
ζει νά τις παρουσίαση. Οί στίχοι .· «Τά νιάτα έμένα
Μοιάζουν ■—· μέ τά κορμιά νεκρών παιδιών πού πέρνουν
—■ οί νεκροθάφτες», μοΰ θυμίζουν κάτι άλλους στίχους
τοΰ-πιο άφοβου μπρος στήν εΐλικρ.ίνειά του τεχνίτη,,τοΰ
Feu-1 lairs.
Μέσ’ στό έργο τοΰ Κοκόλη θά βρή όμως κανείς καί
στίχους απαλά-λυρικούς, στίχους γεννημένους στις κα
θαυτό «αΐσθαντικές του στιγμ.ές». Μέ μιά τέτοια δ.άθεση έγραψε μερικά τετράστιχα μουσικά καί υποβλη
τικά .·

Γύρ’ όλη ή πλάθν\ φαίνεται σά νάνε κουρασμένη
Λόγια και λόγια σουρχονται πονετικά ’'ά λές.
Μιά μυρωδιά βαθύτατη στή φύση εϊν απλωμένη
Καί σού γεννιέται ή όρεξη σιγά σιγά ν κλαίς.
Καί προπαντός αύτό, κάτι ξεχωριστό, ένα αληθινό
πετράδι .·
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Τό μισοφέγγαρό κυλά χλωμό στά συννεφάκια
Ταχνόφεγγο τό φέγγος του ποΰ ρίχνει ώς εδώ κάτου
χαρίζει μύρια χρώματα στά ερημικά σπιτάκια,
καί λάμπουνε τά μάτια οου απ' τάντιφέγγισμά | ου.
Τό κυριότερο χ'αραχτηριστικό τής τέχνης τοΰ Κο
κόλη νομίζω πώς είνε·. Αίστημα νοΰς λιτότης και
δύναμη στή διατύπωση. Μά καί τί ά'λΧο είνε ή μόνη,
ή ’Αληθινή Ποίηση ;
ΙΣΑΝΤΡΟΣ ΑΡΙΣ

Η ΖΩΗ ΤοΥ ΜΗΝΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ, ι92ΐ

. Ό Μάρτιος μήν διά τον Έλληνα είναι έκάστοτε
άφορμή πατριωτικών «συγκινήσεων. Φέρει τήν φαν
τασίαν μας προς μίαν έποχήν περασμένην, άπομακρυσμένην, λησμονησμένην ίσως κατά περιόδους,αλ
λά πάντοτε άναζώσαν έν μέσω φωτός καταυγάζοντος τά προγονικά-κλέη καί τόν μεγαλειώδη ηρωισμόν
τών γιγαντομάχων μας. Τό αθάνατον Είκοσι Ένα
έθεσε τάς βάσεις τής ,δόίης του κατά τόν μήνα τού
τον. Ή Ελληνική ζωτικότης, ή ναρκωμένη έπί μακρούς αιώνας, έξεδηλώθη ορμητική, ηρωική, θυελλώ
δης, συγκλονιστική, σεισμική καί έγραψε τάς ώραιοτέρας σελίδας τής φυλής μας τον μήνα τής άναγε·
νωμένης φύσεως.Τό Έθνος σύσσωμον έκήρυζε τήν
έλευθερίαν του μέσα είς τάς πόλεις καί τούς κάμ
πους, μέσα εις τά βουνά καί τάς πεδιάδας, τήν έπέτυχε διά τών θυσιών του jcai τής θεληματικότητός
του καί τήν έθεμελίωσε διά τών τολμηρών κατορθω"μάτων τών ήρωοτόκων πατέρων μα'ς.
Γνήσιοι άπόγονοι οί σημερινοί Έλληνες τών λεοντοθύμων αγωνιστών τοΰ ι8αι, συνεχίζουν τά ήρωικά προγονικά των άθλα εις τά βουνά καί τάς πε
διάδας τής Έλληνικωτάτης Μ. ’Ασίας. Τιμωροί ΐσόβεοι έπιφέρουν τά Τελευταία κτυπήματα είς τδ άνημςρον θηρίον τό τοσάκις σπαράζαν τάς έλληνικάς
σάρκας καί τοσάκις έμπήζαν τούς δνυχάς του μέσα
στούς Ελληνικούς κόλπους. 'Ο Έλλην μετά τήν
θρυλλικήν θυσίαν, μετά τά ολοκαυτώματα καί τάς
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τό άπαίσιον 97> τ° όποιον έπέρρωσε τήν γνώμην
αυτήν. Διήλθεν έκτοτε ή ιερά ιδέα ίοΰ Ελληνισμού
πλείστας όσας δοκιμασίας. Ύπέστη ή Ελλάς άνεκδιηγήτους ταπεινώσεις. Ένας χαμάλης τής Θεσσα
λονίκης διετάρασσε τήν κοινωνικήν μας ζωήν. Ό
Σεφκέτ ήπείλει νά λάβη τόν καφφέν του είς τήν
Πλατείαν τοΰ Συντάγματος. Ό Βούλγαρος ίταμώτατα περιεφρονει πάν ό,τι ήτο έλληνικόν καί ό,τι έσυμβόλιζε τήν Ελληνικήν ιδέαν. 'Ο Ελληνισμός διέτρεχε κρίσιμον στιγμήν. "Ολα τά σημεία τής πα
ρακμής άνωρθοΰντο απειλητικά. Ένα συναίσθημα
έλλείψεως πεποιθήσεως πρός έαυτούς καί τό έθνικόν
μας μέλλον ύπούλως εΐσεχώρει είς τήν ψυχήν μας.
"Ολα όμως ήσαν άπλαί πομφόλυγες καί διερράγησαν.
ΤΗσαν έπιφάνεια χωρίς βάθος. ΤΗτο παρακμή άπα■τειλή, κάτωθι τής όποιας ύπεκρύπτετο ψυχή γενναία
καί τό φρόνημα διαρκώς έζυψωμένον. "Ενας άπλους
πναγμός τής Ελληνικής ζωτικότητας ήρκεσε νά άνατρέψη τά πάντα. Ή ειρηνική έπανάοτασις τοΰ
ι9ο9 είς τό Γουδί, ήτο τό γλυκοχάραγμα τοΰ νέου
Ελληνισμού, όστις άνεγείρετο άπό βαθύν ληθαργικόν"ΰπ'/ον. "Εκτοτε ή Ελλάς άναζή. Τό αίμά της
άναζωπυρούται, ή αλκή της άναγεννάται, ό ήρωϊσμόε
της έκκολάπτεται ύπό τήν θερμουργόν πνοήν ένός
ήρέμου, άλλά βαθυτάτου πατριωτισμού. Τό πολεμι
κόν έγερτήριον ήχοί αμέσως είς τήν ψυχήν τών άνδρών τού ι9ΐ2 καί ι9ι3. Οί θρίαμβοί των, οί η
ρωισμοί των, τά πολεμικά τρόπαιά των, οί νικηφόροι
άγώνές των ώθουν τήν Ελληνικήν ψυχήν ύπό τήν
θέρμην τών μεγάλων αποφάσεων είς τήν έκτέλεσιν
τών μεγάλων πεπρωμένων, τής φυλής μας. "Εκτοτε
ό Ελληνισμός χωρεί άκράτητος είς τήν έκπλήρωσιν
τών ιδανικών του. Ή τελευταία πενταετία μαρτυρεί
καί διαλαλεί τούς Ελληνικούς θριάμβους. Ή άπελευθέοωσις τής Θράκης καί ή κατάληψις τής Σμύρ
νης είναι ή άποθέωσις τοΰ έργου τοΰ άναζωογονηθέντος Ελληνικού Λαοΰ. Καί τό έργον αύτό σήμεοον ήρωϊκώτατα σηνεχίζει ό πολυένδοζος Ελληνικός

καταστροφάς καί τήν φρίκην τής οκταετούς κατα
τοΰ έχθροΰ πολεμικής έζεγέρσεως, εύρέθη ζών ύπΰ
μίαν λανθάνουσαν νάρκην. Αί γιγαντομαχίαι τοΰ
2ΐ δέν έπαναλαμβάνονται είς πάσαν έποχήν καί είς
πάσαν στιγμήν. 'Ο ομαδικός οργανισμός μετά μίαν
ύπερέντασιν δυνάμεων ποθεί αυτομάτως τήν ζωήν
τής γαλήνης, διψά τής μακαριότητος τά νάματα/Ο
■Έλλην, ώς ήτο φυσικόν, μετά τον φόνον τοΰ Καποδίστρια καί τήν άφιζιν τοΰ Όθωνος, κατέθεσε τήν
πανοπλίαν, ήμβλυνε τά πολεμικά του όπλα, άφήκε
τό γιαταγάνι καί έκρέμασε τήν πάλλαν ώς άναμνη• στικόν πλέον οργανον τής θριαμβευτικής του ζωής.
Δεκάδες έτών παρήλθον ούτω. Χωρίς νά λείψουν
κατά περιόδους άφορμαϊ έςεγέρσεως πολεμικού μέ
νους, όφειλόμεναι είς τά άποπνικτικά μας όρια, εις
τάς καταπιέσεις τών ύποδούλων άδελφών μας καί ι
διαίτατα είς τής Κρήτης τά μαρτύρια καί τό άδούλωτον φρόνημα. Έν τούτοις ό Ελληνικός Λαός έθεωρείτο πολεμικώς ώς γηρσσας προώρως, ένομίζετο ΰποστάς συνολικόν μαρασμόν. ΤΗλθε μάλιστα

Στρατός.
’Υπό τήν πνοήν ένός ίδεωδώς άγαπητοΰ καί ένδο
ξου Βασιλέως καί μέ τήν ώθησιν μιάς μεγαλουργού
πολιτικής χαράσσει νέας σελίδαςδόξηςάνταξίας προς
τάς διαγραφείσας άπό τούς γίγαντας τής Έπανσστάσεως. Θεία βουλήσει ή συμπλήρωσις τής πρώτης
απελευθερωτικής μας έκατονταετηρίδος κλείει ένδόξως τόν ιστορικόν της κύκλον. Τόν κλείει μέ τρόπαια
καί ήρωϊσμούς άφαντάστου δυνάμεως. Τόν κλείει μέ
αποτελέσματα ονειρώδη διά τόν σύγχρονον 'Ελληνι
σμόν. Γύρω άπό τήν μικράν νοτιωτάτην περιφέρειαν
τήν άσφυκτιώσαν γωνίαν, ής τήν έλευθερίαν μετά
πολλής δυσφορίας έσεβάσθησαν οί ισχυροί τής έποχής έκείνης, έγιγαντώθη νέα ζωή έκτεινοιιένη μέχρι
τών προθύρων τής Τεράς Πόλεωε τοΰ Ελληνισμού
καί μέχρι τής καρδίας τοΰ κακουργήσαντος Λαού είς
βάρος τής πατρίδος. Τόν κλείει διά νά περιλάβη έντός του ό,τι ιερόν καί ύψηλόν καί ιστορικόν έχει νά
έπιδείξη ή πατοίς μας. Τόν κλείει μέ τήν Θεσσαλο
νίκην, μέ τήν Κρήτην, μέ τά ’Ιωάννινα, ιιέ τήν Δρά
μαν, μέ τήν Άδριανούπολιν, μέ τήν Σμύρνην......
κα’ι πέραν, άκόμη πέραν.....

Δ. Λ. Ζ.
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δια τών θυσιών των, διά τοΰ Φρονήματος, διά τής άφοσιωσεως προς το καθήκον καί τήν ιδέαν τής ελευ
θερίας έτίμησαν τήν πατρίδα μας.
Την πρώτην πανηγυρικήν ήμέραν διεδέχθησαν
σειΡ®< συγκεντρώσεων τών μελών τοΰ Συνεδρίου,
καθ’ άς έγένοντο αναπτύξεις διαφόρων ζητημάτων,
συζητήσεις επ αυτών, ελήφθησαν διάφοροι άποφάαεις καί έξηχθησαν εύχαί πρός τήν Κυβέρνησιν.
Δια πο σπουδαιότατον όντως έργον τοΰ Συνε
δρίου θα γράψωμεν άναλυτικώτερον είς τό προσεχές
ήμών ψύλλον.

Τή πρωτοβουλία τοΰ «Λυκείου τών Έλληνίδων»
συνεκλήθη έν Άθήναις τό Α'. ’Εθνικόν Γυνακείον
Συνέδριον. Ή έπίσημος έναρξις έλαβε χώραν τήν
ι ιην π. μ. τής 28ης λήξαντος μηνός έν τή μεγάλη
αιθούση τών τελετών τοΰ Πανεπιστημίου, έπί παρου
σία ολοκλήρου τής Β. Οικογένειας, τοΰ 'Υπουργικού
Συμβουλίου, τοΰ Προεδρείου τής Συνελεύσεως,
πολλών Πληρεξουσίων, τοΰ κ. Δημάρχου, άλλων ε
πισήμων καί πολλών προσκεκλημένων. Ό Πρωθυ
πουργός κ. Δ. Γούναρης άπηύθυνε εύγλωττον καί
θερμόν χαιρετισμόν έξ ονόματος τής Ελληνικής
Κυβερνήσως πρός τά μέλη τοΰ Α'. Έθνικοΰ Γυ
ναικείου Συνεδρίου, τοΰ τελοΰντος ύπό τήν έπίτι- ΚΑΙ ^ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ ΙΟΥ ΜΗΝΟΣ
μον Προεδρείαν τής Σεπτής ημών Βασιλίσσης Σο
ΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Τ#Σ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
φίας. Τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως διεδέχθη
ό Δημαρχών κ. Τσόχας, όστις έπίσης άπηύθυνε χαι
Και άλλοτε άπό τάς στήλας αΰτάς έγινε λόγος
ρετισμόν πρός τάς Έλληνίδας έκ μέρους τοΰ πρώτου
Δήμου τοΰ Κράτους καί τής ένδοξου Πόλεως τών γιά τόν καλό καί ένθουσιώδη Σύλλογον νεαρών φοι
’Αθηνών. ’Ακολούθως ελαβε τόν λόγον ή Πρόεδρος
τητών, οί όποιοι, γεμάτοι ζωήν καί γεμάτοι όρεξιν
τοΰ Συνεδρίου κ. Παρρέν, ήτις διά μακρών περιέ γιά δράσι, ανεσύστησαν τόν παλαιό φοιτητικόν όμι
λο μέ τόν τίτλο τής «Φοιτητικής Συντροφιάς». Ό
γραψε τον σκοπόν τού Συνεδρίου καί άπηύθυνεν εύχαριστιας εις τούς τιμήσαντος τά έγκαιΤια αύτού ' ύλλογος αυτός είναι άναμφιβόλως ό μάλλον πολυδιά τής παρουσίας των. Τήν κ. Παρρέν διεδέχθη:ιθμος καί ό μάλλον άξιόλογος κάθε άλλου φοιτησαν αΐ κ. κ. Τριανταφυλλίδου, Ζαβιτσιάνου, Βελλί,ικοΰ Συλλόγου· μή έχοντας γιά σκοπό του νά δρά
νη καί Ίωαννίδου, αίτινες, έκάστη έν τώ κύκλω τής ση κομματικά, φύτε νά έμφανίζη άπό καιρού ώς και
άρμοδιότητός των, άπηύθυναν λέξεις τινας εύχαρι- ρόν ώς κομήτην τήν ύπογραφήν του κάτω άπό δια
στίας ή χαιρετισμού.
φόρων, ειδών «ψηφίσματα», άλλ’ άπεναντίας ζητών
, Τήν ωραίαν τελετήν τής πρωίας διεδέχθη άκόμη τας νά προσφέρη κάτι καλύτερο ’ςτή μόρφωσι τών
ώραιοτέρα, έν τή ιδία αιθούση, τό απόγευμα ή έορ- ,νέων, καί ’ςτήν ήθική των άκόμη, έχει γεμίσει μέ
ίύσιαστικώτατες , σελίδες τά πρώτα κεφάλαια τοΰ
τή,^ έπί τή έκατονταετηρίδι τής Ελληνικής Έπαναστάσεως. Κατ’ αύτήν Έλληνίδες μορφωμένοι, πλή ίίου του. Στήν άρχή έστεγάσθη ’ςτά γραφεία τής
ρεις ένθουσιασμοΰ. μέ θάρρος καί καλλιέπειαν, μέ «Πολιτικής Έπιθωρήσεως» ’ςτήν όδόν Κοραή. ’Εκεί
ώραίας εικόνας, μέ φράσεις παλλομένας άπό μίαν ά- άπαριθμοΰνται τά πρώτα «έργα» καί αί πρώται «ήνωτεραν αντιληψιν, εξήρον τό έργον καί τάς θυσίας μεραι» τοΰ Συλλόγου. Έτύπωσε κ’ έμοίρασε σέ ά
τών ήρωϊκωτέρων καί πατριωτικωτέρων Έλληνίδων πειρα άντίτυπα τό πρόγραμμά του, όλο παλμόν καί
τής
Επαναστασεως. Κατά τήν μεταμεσημβρινήν ένθουσιασμόν· έστειλε υπόμνημα ’ςτήν Κυβέρνη;ιν, ύπογεγραμμένο άπό άπειρους φοιτητάς, γιά τήν
αύτήν έορτήν παρίσταντο ή Α. Β. Υ. ό Βασιλόπαις
Νικόλαος μετά τών μικρών θυγατέρων του, πλείστοι διατήρηση τής γλωσσικής άνεξαρτησίας καί τήν άέκ τών έπισήμων καί σημαντικός αριθμός κυριών. ναγνώρισι τής Δημοτικής· έφτιαξε τήν άπαρχή τής
Πρώτη ώμίλησεν ή πολυμαθεστάτη κ. Παρρέν, ήτις Βιβλιοθήκης του· έκαμε τίς πρώτές του ομιλίες μέ
παρεστησε με ζωηρά χρώματα όλην τήν δράσιν τής τούς κ. κ. Δεληγιάννην, Βλαβιανόν, Τέλλον Ά
Έλληνίδος γυναικός κατά τόν 'Ιερόν ’Απελευθερω γραν, Ί. Μ. Παναγιωτόπουλον.—Κατόπιν κατέφυ
τικόν ’Αγώνα τών προπατόρων μας. ’Ακολούθως δι- γε ’ςτήν Έπαυλι Θών καί οί ομιλίες συνεχίσθησαν
αδοχικώς ώμίλησαν ή κ' Μαρία Μομφερράτου περί άπό τούς κ.κ. Βεζύρογλου, Περδικάρην,’Ι. Μ. Πατής, Φιλοθέης Βενιζέλου, ή κ. Άγγ. Χατζημιχάλη ναγιωτόπουλον κλπ.— Έπί τοΰ παρόντος, υφιστά
περί τής Μόσχας Τζαβελλα καί τής συζύγου τοϋ μενος και αύτος τίς τραγικές συνέπειες τής κρίσεως
Στρατηγού Γκούρα, τής περικαλλούς καί γενναίας τής στέγης, εύρίσκεται έγκατεστημένος ’ςτήν όδόν
Γκούραινας, ή κ. Ζαχαρ. Νικολαίδου περί τής ΜανΓ' Σεπτεμβρίου 6g, ’ςτόν «Όμιλον ’Ελλήνων καί
τοϋς Μαυρογένους, ή κ. Είρ. Νικολαίδου περί τής Έλληνίδων», όπου τήν πρασμένη Κυριακή έγινεν ο
περιβόητου Μπουμπουλίνας καί ή κ. Άννα Τριαν- μιλία περί Κάλβου.
ταφυλλίδου μετά συγκινητικών λεπτομερειών περί
, ’Αλλά ή δράσίς του δέν σταματά ώς έδώ· παραλτών γυναικών τής Μακεδονίας. Ώραιότερον, άβρό- λήλως μ’ όλα αύτά, έκινητοποίήσε όλους τούς αρχη
τερον, έθνικώτερον μνημόσυνον δέν ήτο δυνατόν νά γούς του (καί άφοΰ σημειώνονται τόσαι άσημότητες,
λάβη χώραν ύπέρ τών έθνικών γυναικών τής πατρί- γιατί νά μή άναφέρωμε τά εύγενικά αύτά παιδιά; Εί
δος. ’Εξήρθησαν μέ δύναμιν, μέ γλαφυρότητα, μέ ναι οί κ. κ. Βλαβιανός, Μόσχος, Γλέζος, Χάρης,
άκρίβειαν, μέ χάριν καί μέ γυναικείαν λεπτότητα ό Δημαράς κλπ.) γιά τήν όργάνωσι δημοσία σειράς
λα τά μεγαλειώδη συναισθήματα τών ύπερόχων έ- διαλέξεων ’ςτό θέατρο τοΰ Ελληνικού ’Ωδείου —
κςινων Ελληνίδων, αίτινες διά τών πράξεών των, Φειδίου 3—παραχωρούμενον εύγενώς άπό τόν καλ

,.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ

λιτέχνη κ. Καλομοίρη. Ή πρώτη διάλεξις έγινε γιάτή: λέξι «μαλλιαρός» άπό τόν κ. Γρ. Ξς.όπουλο. Ό
κ. Ξενόπουλος έζησε μέσα ’ςτήν περασμένη φιλο
λογική τριακονταετία καί γι’ αύτό ήταν γεμάτος άπό
«άνέκδοτα γεμάτα ούσια», κατά τι'· Φρασι τού κ. Λ.
Ρουσσέλ.. Άνέφέρε λοιπόν ότι ή λεξις «μαλλιαρός»
όβγήκε άπό τόν μα.καρίτην Κσνδυλάκην, όταν ή~αν
άκόμη καθαρευουσιάνος, καί ΰνφαέρέται γιά τον ποι
ητή Πασαγιάννη ιδίως, άλλά καί γιά τούς συγχρό
νους του «καρηκομόωντας»' λογίους. Ή λέξις όμως
σήμερα έχει άλλη σημασία, προσέθεσε “σωστά ο κ.
Ξενόπουλος .· δέν είναι ειρωνεία σήμερα νά γράφη
κανείς ’ςτή δημοτική’ άλλά, κατ’ άναλογίαν, σήμερα
λέγεται «μαλλιαρό» κάθε τι αποτυχημένο καί γελοίο,
κάθε έπαναστατικό μέν, άλλά κούφιο και ανοητο.
Δεύτερος μίλησε ο νέος κ. Π. Χάρης, απο τα μέ
λη τής «Φοιτητικής Συντροφιάς» γιά τόν Λασκαράτο. Έκράτησε πολύ καλά έπί ώραν ολόκληρη τόν
δύσκολο ρόλο του καί τόν ενδιαφέρον τού κοινού,
μιλώντας όχι γιά τό ποιητικό έργο τοΰ Λσσκαρατου,
άλλά γιά τό ήθικό και τήν φιλοσοφική του προσωπι
κότητα.
Τρίτος μίλησε ό κ. Τέλλος Άγρας γιά το έργο
τοΰ ’Αλεξανδρινού ποιητοΰ Κ. Π Καβάφη. Έφώτισε ώρισμένα σημεία τής ποιήσ :ώς του καί μάς έοειξε πόσον άδικη είναι ή παραγ^ώρισις ένός τοσον
πρωτότυπου καί τόσον δυνατού ποιητοΰ.
Θά επακολουθήσουν κάθε Γρίτη διαλέξεις τών κ.
κ. Νιρβάνα, Πάλλη, Κουρτίδη, Σ.τατα,λά καί Φιλήντα.

Α ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ Α
...ΑΣ ΠΕΡΠΑΤΟΥΜΕ

’ΈτΟι άβουλα κι’ αστόχαστα, τό όνειρο τής νειοτης
(σου
όπως έπλάσθη, χάθη,... ,
( ,
Καί τώρα, μένεις σύντριμμα, λιγνή, μες στην οχρο(τη σου,
άνύμπορη άπ’ τά λάθη.
*Ετσι και γώ' κατάντησα. Παληά μου ερωμενη Λ
φίλοι, αδελφοί άς γενοΰμε... ,
,
χεροπιαστά τή στράτα μας, άς βρούμε τή* χαμένη
καϊ σάν τή βρούμε, ώς αδελφοί, χωρία, ας περπα
τούμε.
1

Σταύρος Άκάδημος

ΛΕΥΚΑ

Λευκό τό χιόνι στές κορφές, στά απάτητα τα μέρη,
Τό άφροντυμένο τό παιδί τής θαλασσας, το κύμα,
Τά συγνεφάκια στούρανοΰ τό γαλανό λιμερι, _
Κι’ ό μεγαλόπρεπος σταυρός στο παγωμένο μνήμα.

Ποΰ περιδένει δυό ψυχές τοΰ ’Έρωτα τάγιο. χέρι,
Κάθε ψυχή ποΰ αγνώριστη στέκει μέ τάγριο κρίμα !

Λευκά τά κρίνα, ό μενεξές, τά ρόδα καί τά γιούλια,
Τά λεμονάνθια,τής δροσιάς τάδέλφια τά ζουμπούλια,
Ή άδολη άθωότητα καί κάθε φώς κΓ άλήθεια !. .
Μά ίπειό λευκά άγαποΰλά μου καί στήν άγνότη ά(κέρια,
Τό γέλοιο τοΰ μετώπου σου, τά ηδονικά σου χέρια
Κι’ ό σταυρωμένος ’Έρωτας, ποΰ κλειοΰμε μεσ’ στα
(στήθεια !

Φιλή Κ. Βατίδου .

Σμύρνη.

ΞΕΓΕΛΑΣΜΑ
Στά στήθεια μου τά δύχτια της απλώνει
Κάποιος Νυχτιά... τοΰ τρόμου τό βασίλειο.
Σάν τον κισσό στον τάφο τό ανήλιο.
Ό Πόνος τή καρδιά μου περιζώνει.

Καί λέω .· Άλλοιά 1 Πόνος δέ ριζώνει.
Καί γίνομαι κατώγι όγρό κι’ ανήλιο.
Βλέπω ψευτιά, σ’ έναν καθρέφτη αντί ήλιο.
Κι’ ό όΠόθος στό ξεγέλασμα ξαμώνει ! · ·

Μά καί στον Άδη ποΰ τό φώς γυρευει.
Παντού ή ψευτιά μέ τά στοιχιά γυρεύει,
Κι’ έτσι βαθειά στό σκότος πικροκλαίω...
— Μές’ τόν κισσό σάν τό σπουργίτη μπήκα
Κι’ άρχίνησα τή Μοίρα μου *ά λέω
Γεράκι οχτρό μές’ τή φωλιά μου βρήκα 1

Γερ. Δ. Κασόλας

Μεσολόγγι.

ςιδεροπαλατο

Τόν όχλο άκούω κάτω νά κυλά
χίλιες ψυχές στής πολιτείας τό ρέμα
Σάν μιά ψυχή δεμένη μοΰ μιλά
Κι’ άνιστορά ολοζώντανο τό ψέμα.

Τοξότες όλοι άπό τά χαμηλά
,
Φαρμάκια ρίχνουν βέλη σ’ ένα δέμα .
Τή σκλαβωμένη μου καρδιά—άλλαλα
Χολή ποτίζουνε πημένη κ’ αίμα.
Σιδερόφραχτης πύργος μου ή Ζωη
Ούτε κορφή ούτε θεμελα δε χάνει
Κι’ ούτε φοβάται άμάχη και βοή.

Τ’ άστροπελέκι έμένα δέ μέ πιάνει ,
ΚΓ ή ξελογιάστρα τοΰ όχλου χλαλοη
Βραχνό τραγούδι στήν ψυχή μου φτάνει.

Σμύρνη 92ο
Λευκός ό κύκνος, τό παιδί τάγέρα περιστέρι...,
Ή πεταλούδα ή πλουμιστή, τό μεταξένιο νήμα,

Άπ. Ν. Μαγγανάρης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΧΑΙΡΕ
Καπέλλο, καπελλάκι μου,
.Ξεθωριασμένα ράκη,
Έσύ ρουφάς τόν ίδρωτα
Τοΰ πόνου τό φαρμάκι,

Έσύ γνωρίζει τά κρυφά
Τοΰ κεφαλιού μου, ποΰ δειλά
Σοΰ ψιθυρίζει «χαίρε» !
— Καί πάλιν ,έρώ «χαίρε» !
Γιατί έγέρασες, σκληρό !
Πού χρόνια τώρα σέ φορώ .·
Τά χρόνια σ’ αφανίσανε,
“Οπως καί μένανε θαρρώ.
__ ,..'... . 1

Α. Θαρούλλας.

ΑΜΑΘΗΤΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ

Είμαι φτωχός ανυφαντής κι' ύφαίνω στά σκοτάδια
στον άργαληό μιάς ξωτικιάς
γιατ’ εϊν’ τά φάδια μου φτηνά, τά μεταξένια φάδια
μέσ’ τό γιορτάσι τής νυχτιάς.
Τρίξει τό χτένι στό πανί καί πίσω του ξςσέρνη
τόν πλοΰτό μου τόν ακριβό,
και το ακούραστο άντί μοΰ φέρν’ όλο μοΰ φέρνει
περίσσιο άκόμη θησαυρό.

Τή μέρα σπάζ’ ό αργαλειός κΓ έγώ βαστώ τή στρώση
ποΰ κέντησα όλη τήνυχτιά
τό χτένι ’ναι κατάχαμα, τά δόντια έχ’ άπλώσει, '
γιατ’ είναι μέσα του ή φωτιά.
Kt’ εγώ φτωχός ανυφαντής τή στέλνω στά μαντάνια
τή στέλνω στή νεροτραβιά
μ ακόμα ειν’ αδούλευτη καί μένει στήν άφάνεια
καί ’κεί σκεπάζεται βαρειά.
Μπαίνω ξανά στον' αργαλειό,συντρίμμια ’ναι τό χτένι
καί πέφτω στήν άπελπισιά
σπαν ή πατήθρες, τά λουριά καί πιά τί μ’ απομένει ;
μόνο τοΰ πόθου μου ή φωτιά.
Μάρτιος 1921
,

Ήλίας Σ. Σταμάτης

Τ*** 1

ΑΙΩΝΙΟΑΙΝΙΓΜΑ
"Υστερα άπό τ' άγκάλιασμα, σιμά μου ξαπλωμένη
τρεμοντας, σάν νά πάγωνεν,χλωμή, κι’άγρυπνισμένη,
•
’στά μάτια μέ κυττάς.
’Ορθάνοιχτο τό βλέμμα σου, προφητικό, μεγάλο,
είναι τό βλέμμα τό άλλο,
πουχουν τά μάτια σου, άνθρωπε, σάν τή Ζωή ρωτάς.·

Κυττας, σα να με προσκαλή τό πρόβλημα νά λύσω,
2-φιγγα βουβή, τα μάτια σου μέ καιν’ >ιά νά λαλήσω,
μα μένουν, σάν τά χείλη σου, τά χείλη μου κλειστά.

Γιατί και σε το βλέμμα σου παρόμοια σέ-ρωτά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΝΟΝ ΑΡΙΣΤΕΙΟ

ΣΟΝΝΕΤΟ
Γυναίκα άχρρταγη, άμα έγώ ’ςτήν πεταχτή άγκα·

_ ,.
, ,
(λιά σου
της ηδονής εχωνευα, χορτάτος, τό κρασί
που όλη τή νύχτα τ’ άγρια μ’ έπόπσαν φιλιά σου,
ανησυχη καί τραγική μ’ έκύτταζες έσύ.

Έτρμε ολόκληρο φριχτά τό νευρικό κορμί σου—
σαν ναχε μόνο μιά αίσθησι, πού ^τΐ(·. φωτιά·—
το τάραζαν τά σπάσματα,-κ’ ή κουρασμένη όομή σου
είχε κρυφές άναλαμπές μές ’ςτή θολή ματιά.
Απέραντη είσαι θάλασσα, αιώνια διψασμένη
ποθείς, ρουφάς άχόρταστη τόν κάθε ποταμό,
κ.ιί θες πάνω ’ςτοΰ άκοίμητου κοομιοΰ σου τό βωμό
νάναι ή φωτιά τής ήδονής παντοτε.νά αναμμένη,
ωε, οτου μές ’ςτών σΚουληκιών χαθής τήν αγκαλιά,
που θα σοΰ δώσουν τά στερνά — τ·ά πρώτα τους
(φιλιά.

Π. Φλώρος

Β ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. XATZHTQAHNOY
Είς τό Λύκειον τών Έλληνίδων ό άλλοτε βουλευ
τής καί Δήμαρχος Κύπρου καί τέως Γεν. Πρόξενος
τής Ελλάδος εν Αβησσυνία κ. Ε. Χατζηϊωάννου
'ωμιλησε περί τοΰ βίου, τής γυναικός, τόν γάμον,
τών έθνών καί έθίμων τοΰ Άβησσυνιακοΰ Λαοΰ.
Γλαφυρός έν τή διατυπώσει τής φράσεως, λιτός,
παραστατικός, ξωγραφικώτατος, σαφής, εύφραδής
διέγραψε ζωντανήν τήν πλήρη ένδιαφέροντος Άβησσυνιακήν ζωήν.· Λυπούμεθα διότι ό χώρος δέν
μάς έπιτρέπει νά έκταθώμεν είς λεπτομέρειας. ’Ο
λόκληρός ή ομιλία του ήτο πλήρης ένδιαφέροντος
και συνεκρατησε. τό άκροατήριον έν διαρκεί γοητεία.
Παν ο,τι άνέφερεν ήτο μία τελεία άναπαράστασις
βίου άγνωστου δΓ ημάς, πλήρους θελγήτρων καί
•υστηριου. Ο κ. Χατξηίώαννου έλπίξομεν ότι συντομως θα επαναλαβη τήν ομιλίαν του. Οί μή παρασταντες είς αύτήν καί άκούσαντες παρ’ άλλων τήν
χαριν της καί τό ένδιαφέρον της, άξιούν άπό τόν
συμπαθή αγορητήν νά μή τούς στέρηση τήν πνευ
ματικήν αύτήν άπόλαυσιν.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΓΤΛΤΧΛΗ <&: ΣΙΑΣ
Τό άρχαιότερον τών έν Έλλάδι Χαρτοπωλείων.
Επισκεπτήρια στιγμιαίως
1
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑΣ

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ό «γουρλής» έκδοτης κ. Ί. Ν. Σιδέρης έτοιμάζει δευτέραν έκδοσιν τών ποιημάτων νέου ποιητοΰ,
ύποψηφίου τοΰ ’Αριστείου άπό πέρισυ, χάρις είς
τήν Τυμπανοκρουσίαν ώρισμένης
έφημερίδος, και
εύτυχεστέραν ίσως έφέτος. ’Ασχέτως προς το ταλαντογ τοΰ ποιητοΰ, τοΰ προοριξομένου ίσως να εισέλθη μεταξύ τών.... άθανάτων,—τάλαντον ούτε
σπάνιον, ούτε άνώτερον μεταξύ τών άλλων νέων,—
νομίξομεν ότι, έφ’ όσον λόγιοι τής περιωπής τοΰ
Ξενοπούλου, τοΰ Πορφύρα, τοΰ Θεοτόκη, τοΰ Βου
τυρά, τοΰ Καρκαβίτσα κλπ., μένουν χωρίς τόν τυπι
κό τίτλο τοΰ Άριστέως, άνάρμοστον θά ήτο ή βράβευσις οίουδήποτε άλλου, καί μάλιστα δΓ ύπηρεσιας
προσφερομένας είς άλλο στάδιον,πολύ περισσότερόν
άπό τό στάδιον τής Ποιήσεως....

Ή πρός τιμήν τοΰ κ. Ναπ. Ααμπελέτ δοθ,είσα 3η
Συναυλία τής ορχήστρας καί χορωδίας τής ’Αθηνα
ϊκής Μανδολινάτας διεξήχθη έπιτυχέστατα. , Το
πρόγραμμα άπηρτίσθη άποκλειστικώς άπό συνθέσεις
τοΰ γνωστού μουσουργού, τοΰ τοσον συμπαθούς και
είς τήν ξένην, καθώς καί άνάμεσά μας, καί το άκρο
ατήριον τού Δημοτικού Θεάτρου, πυκνότατον μεχρκ
άσφυξίας, άλλ’ όχι και ολιγωτερον εκλεκτόν δια τού
το, έχείροκρότησε θερμότατα καί συνθέτην καί εκ
τελεστός. Τό θούριον «Φαντάροι και Τσολιάδες»,,
έπίκαιρον σήμερον, ένεθουσίασε κυριολεκτικώς το
κοινόν, ψαλέν άπό τόν κ. Πρεδαρην, τον , συμπαθή
βαθύφωνον, συνοδεία τής ’Ορχήστρας καί Χορωδί
ας. Τό φινάλε ήτο'τό ’Αραβικόν Έμβατήριον, ,εκτελεσθέν μετ’ άκρίβείας καί ισορροπίας, ή όποαί έτίμησεν άληθινά τήν ορχήστραν.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ .· Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ .·
ΑΤΤΙΚΟΙ ΕΡΩΤΕΣ

Ό μοναδικός ιστοριοδίφης ώρισμένων
σελίδων
τής ιστορίας μας, τις όποιες έπιστημονικός οφθαλμός
δέν έτόλμησε νά θίξη άκόμη, μάς χάριζες σένέον ω
ραιότατα τόμο, άφιερωμένον- είς τόν κ. σεενόπουλον,
τήν ειδυλλιακήν ιστορίαν τών έρώτων τοΰ Βύρωνος
πρός τήν περίφημον Κόρην τών Αθηνών. Η δεξιότης τοΰ κ. Καμπούρογλου νά άπλουστευη και να
δίδη τόσον εύπεπτο καί τόσον εύ.γεστο τό ίστορικο
ύλικό καί τόν καρπό άκριβοΰς έπιστημονικής έρεύνης,
ή χαριτωμένη τέχνη του, μέ τήν οποίαν ζωντανεύει
’ςτά μάτια μας μιά τόσον έλληνική έποχή,έπανευρισκονται τλειοποιημένες ’ςτό νεο του μυθιστόρημα,
τό οποίον πλουτίζει τήν σειράν τόσων άλλων βιβλί
ων τής μοναδικής του κατευθυνσεως.
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ .· Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ
ΑΒΕΝΣΕΡΑΓΩΝ
Ρωσσικά Διηγήματα.· μεταφράσεις
Δημ. Μάργαρη—έκδοσις βιβλιοπωλείου Ζηκάκη.
Παραλλήλως μέ τούς άλλους εκδοτικούς οίκους
τοΰ “Αστεως (καί εύτυχώς διά τό Βιβλίον καί, δια
Το Πνεύμα αύξάνονται ολοένα) έξακολουθεΐ καί ό
κ. Ζηκάκης τάς έκδοτικάς του έργασίας. Κομψή σει
ρά μικρών τευχών, έπιτυχείς μεταφράσεις δοκίμων
παρ’ ήμίν λογιών, συμπληρώνουν τάς έκδοσεις του
κ. Ζηκάκη. "Εχομεν ύπ’ δψει μας τά πρώτα βιβλία
τής συλλογής αύτής .· Τό μυθιστόρημα του,πρώτου
τών ρωμαντικών, τοΰ Σατωβριανδου και ,τα, διηγή
ματα τών Ρώσσων ρεαλιστών,— εκλογαι «»ο _τον
Γκόρκυ, τόν Τολστόΐ, τόν Ποΰσκιν, τον Ανορειεφ,
ίτόν Τσέχωφ, μέ εισαγωγήν τοΰ μεταφραστου κ.
Μάργαρη. Εύχόμεθα πλουσιωτάτην την συνεχείαν.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Είς ’Ιωάννινα έγεννήθη ό Μελέτιος, ο συγγραφεύς τής Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας, τό έτος ·ι66ι
καί κοσμικός ών ώνομάξετο Μιχαήλ. Είς ’Ιωάννινα
έπαιδεύθη παρά τού Μητροπολίτου Ίωαννίνων Κλήμεντος καί παρ’ αύτοϋ έχειροτονήθη,ίερεύς καί ώνομάσθη Μελέτιος· φλεγόμενας δέ ύπό μεγαλητερας
μαθήσεως μετέβη εις Βενετίαν καί Πατάβιον,καί έμαθήτευσεν εις τά έκεί Πανεγστήμια, ένθα άνεδείχθη ’Ιατροφιλόσοφος καί εΐδήμων τής Παταβικής·
-είτα έπανήλθεν εις ’Ιωάννινα καί έσχολάρχησε τού
Διδάσκαλείου τού Έπιφανείου. Μετά τούτο τελευτήσαντος τού Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί “Αρτης
Βαρθολομαίου έχειροτονήθη ούτος εις άντικαταστασίν του τόν Νοέμβριον 1692. Το έτος 1701 επ«ψφθη ύπό τής Μεγάλης Εκκλησίας εις Πελοπόννησον
ώς "Εξαρχος καί Πατριαρχικός επίτροπος νά σύνα
ξη τά έκκλησίαστικά δικαιώματα. Έν τάξει δέ έκπληρώσας τήν άποστολήν του, έπέστρεψεν εις Κων)πολιν. Τόν δέ ’Οκτώβριον ιγο3 διωρίσθη, Μητρο
πολίτης ’Αθηνών. Είτα, έγκρίσει τής Μεγάλης Εκ
κλησίας, προσεκλήθη ύπό τών συμπολιτών του Μη
τροπολίτης Ίωαννίνων. Οτε δε ευρισκόμενός, εν
Κων)πόλει κατά τήν ΐ2ην Δεκεμβρίου 1714 άσθενήσιζς έξεδήμησε πρός Κύριον τό 53ον έτος τής η
λικίας του. Συνέγραψε διάφορα σπουδαία συγγράμ
ματα «Περί ’Αστρονομίας», «Γεωγραφίας» καί την
’Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν, ότε έτύγχανε Μητροπο
λίτης ’Αθηνών, καί τήν οποίαν άνεύρεν ό συμπα
τριώτης αύτοϋ Πολυξώης Ασμπανιτζώτης κατά το
έτος 1766 έν τή βιβλιοθήκη τού άγιοταφικού Μετο
χιού έν Κων)πόλει, ή ιστορία δ’ αύτη τού Μελετίου
έφθασεν έως τό 169S καί έξεδόθη είς τρεις τόμους
έν Βιέννη ήτις καί δλα τά συγγοάμματά του είναι
μεγάλης ιστορικής άξίας καί μαθήσεως.

ΤΑ «ΜΟΝΤΕΡΝΑ»
Έκυκλοφόρησεν ή ποιητική συλλογή τοΰ
“Ισαντρου “ Αρι «Τά Μοντέρνα» εις δευτεραν έκδοσιν, μέ τό «Καινούργιο Μανιφέστο».
Ή ποώ-η
έκδοσις
τών
«Μοντέρνων», ως
ννωσ^ έτυπώθη είς ολίγα άντίτυπα, τα οποία και /
έχαρίσθηοαν είς προσωπικούς φίλους τοΰ ποιητοΰ.

Έν ’Ιθάκη ’Οκτώβριος 1920.
Χαράλαμπος Παντ. Καραβίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διεύθυνσις ^Μηχανικού

Επιμελητεία Στρατού (Γραφείον ΙΥ)

Τμήαμ 'Υλικού
Προκηρυξις διαγωνισμού διά την κατάληψιν δύο
θέσεων δακτυλογράφων.

Ποκηρυσσει μειοδοτικούς διαγωνισμούς ένεργηθησομενους εν τώ ως ανω Γραφείω διά τήν προμήθει
αν τών κάτωθι ειδών κατά τάς ακολούθου ςήμέρας
καί ώρας μέ προσφοράς προφορικός.
Α') Τήν ιοην 'Απριλίου 1921 ήμέραν Σάββατον και ώραν ιι—ΐ2 π.μ. διά 20000 ζεύγη τσα
ρουχιού εύζώνων.
Την ιοην Απριλίου 1921 ήμέραν Σάββατον καί
ώραν 4—6 μ.μ. διά 20000 ζεύγη περικνημίδων εύ
ζώνων.
Επι τή βασει τών παρ’ ήμίν κατατεθειμένων έπισήμων δειγμάτων καί προθεσμίαν παραδόσεως ένός
μηνάς.
ΕΡ) Τήν ιαην ’Απριλίου 1921 ήμέραν Δευτέραν
και ώραν ιι — ΐ2 π.μ. δια 3,οοο,οοο κομβίων περισκελίδων .μετάλλινων.
3,οοο,οοο κομβίων οστέινων λινοστολής.
3οο,οοο μέτρων ταινίας χακί (φακαρόνας).
ι,οοο,οοο κομβίων οστέινων χιτωνίων.
Μέ άμεσον παράδοσιν καί κατακύρωσιν έπί τόπου
καί έπί τή βάσει έπισήμων δειγμάτων ή δειγμάτων
προμηθευτών.
Γ') Τήν ιαην ’Απριλίου 1921 ήμέραν Δευτέραν
και ώραν 4 — 6 μ.μ. 5ο,οοο ύδροδοχείων καί 400
λεβήτων ούλαμοΰ έκ λαμαρίνης.
Έπί τή βάσει δειγμάτων προσκομισθησομένων πα
ρά τών προμηθευτών καί τοιούτων έπισήμων παρ.’ ήμίν κατατεθειμένων καί μέ προθεσμίαν παραδόσεως
ένός μηνός.
Δ') Τήν ι3ην ’Απριλίου 1921, ήμέραν Τρίτην
καί ώραν ιι — ία π.μ. διά 8,οοο έξαρτήσεις πε
ριστρόφου πλήρεις, 5ο,οοο ζωστήρας πεζικού καί
5ο,οοο ιμάντας έξαρτήσεως φυσιγγιοθηκών έπί τή
βάσει χ£ίν παρ’ ήμίν εύρισκομένων έπισήμων δειγμά
των καί μέ προθεσμίαν παραδόσεως είκοσιν ημερών.
Κατακύρωσις διαγωνισμού έπί τόπου.
Ε') Τήν 2ΐην ’Απριλίου 1921 ήμέραν Τετάρ
την καί ώραν ιοην π.μ. διά 3α5 κυτία γραφίδων,
70 φιάλας μεγάλας έρυθρδς μελάνης, 3οο φιάλας
μγεάλας μαύρης μελάνης, 3οο φιαλίδια χημ. σφραγ.
φύλλα χάρτου κυανού χονδρού, ιοο όκ. γόμας ρευγίδος, ό,οοο φύλλα χάρτου απορροφητικού, 5,οοο
στής, 5οο τολύπας μυρίνθου, ιοοο μολυβδοκόνδυ
λα σχεδιάσεως καλής ποιότητος, jio δεσμίδας χάρ
του γραφομηχανής, δ5ο τεμάχια ισπανικού κηρού,
5οο κηρία, 5οο όκ. χάρτου περιτυλίγματος, ιοο κυ
τία πινέζ, 5οο χαρτοχάρακας, ιοο κυτία συνδετή
ρων, 2 5ο έκκονίστήρια έκ πτύλων, 12 ρόλους χάρ
του διαφανούς, 12 ρόλους ύφάσματος διαφανούς,
5ο φιαλίδια σινικής μελάνης, 5οο,οοο καρφίδας καί
ι5ο ταινίας γραφομηχανής. Ό τελευταίος οϋτος
διαγωνισμός γενήσεται έπί τή βάσει δειγμάτων τών
μειοδοτών.
■
______
’
ί
Έν Άθήναις τή 26η Μαρτίου 1921.

Έχοντες ύπ’ όψει, τόν Νόμον 1191 τού 1918
καί εις έκτέλεσιν τής ύπ’ άριθ. 3709-20-3-21 Δια
ταγής Ύπ. Στρατιωτικών, προκηρύσσομεν διαγωνι
σμόν πρός πρόσληψιν δύο δακτυλογράφων διά τήν
υπηρεσίαν ημών.
Ό διαγωνισμός ένεργηθήσεται έν τώ Γραφείω
ημών την 4
*ΐν
’Απριλίου έ. έ., ημέραν Κυριακήν
καί ώραν ιοην π. μ.
Αί έπιθυμοΰσαι νά συμμεθέξωσι τού διαγωνισμού,
δέον να υποβαλωσιν ημίν τας κεκανονισμένας αιτή
σεις μετ ενδεικτικού Α’ Γυμνασίου μέχρι τής προ
τεραίας τοΰ διαγωνισμού.
Άθήναι, 27 Μαρτίου 1921.

Ό Διευθυντής
Γ.

■

ΣΚΟΥΦΟΣ

———

* ____

III

--------

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ___

Φιλοδασική Ένωσις. — Προστασία δασυλλίων.

Κατόπιν συστάσεως τής ύπό τήν ύψηλήν προε
δρίαν τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης Φιλοδασικής Ένώσεως τό Ύπουργεϊον Γεωργίας παρεκάλεσε τό
Σώμα Προσκόπων ’Αθηνών, όπως άσχοληθή διά τών
ομάδων προσκόπων είς τήν καταστροφήν τών καμ
πών, αί οποϊαι κατά τήν ώραν ταύτην τού έτους κα
ταστρέφουν τά πεύκα τώ.ν περί τάς ’Αθήνας δασυλ
λίων. Τό Σώαμ Προσκόπων έπελήφθη έκ νέου προθύμως τοΰ έργου τούτου τής έξυγιάνσεως.
Ή Φιλοδασική "Ενωσις συνιστσ. είς τους περί τάς
’Αθήνας δασοκτήμονας, Κοινοτικούς Επιτρόπους,
Διευθυντάς έξοχικών ξενοδοχείων καί φιλοδένδρους
καθολου πολιτας, όπως καταστρέφουν κατά τό δυνα
τόν τάς κάμπας ταύτας, αΐ όποίαι πλήν τής άσχημΐας των προξενούν τόσας ζημίας είς τά δασύλλια.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Άριθ. 6770
Άρχομένου τοΰ νέου οικονομικού έτους 1921 —
1922 άπό ιης ’Απριλίου έ. έ. προσκαλεί τούς ύποχρέους είς δήλωσιν ι) χρησιμοποιήσεως πεζοδρομί
ων, 2) φορολογίας διαφημίσεων, 3) χρησιμοποιήσεως α') τόπων δημοσίων καί δημοτικών κτιρίων, β')
•φανοστατών διά διαφημίσεις καί 4) είς πληρωμήν
φόρου σφαζομένων πρός εμπρόθεσμον έκπλήρωσιν
•τών έκ τών σχτικών Νόμων ύποχρεώσεών των διά
τήν άποφυγήν *τών είς βάρος τών ώς άνω φορολοδουμένων συνεπειών.
Ό Δήμαρχος
_ .. .

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

(Ύπ.) Γ. ΤΣΟΧΑΣ

Ό Υπουργός

— τ-

Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Διεύθυνσις 'Υγειονομικής Υπηρεσίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Προκήρυξις

Διά πάσαν προμήθειαν, καί τής πλέον έστω έπειγούσης ανάγκης, προκηρύσσεται ύπό τών άρμοδίων
γραφείων διαγωνισμός ή γίνεται προσφορά τού αναγ
καίο ύντρς είδους.
Επομένως αί άθρόως ύποβαλλόμεναι προσφορά!,
δι’ είδη, ών ώς έπί τό πλείστον ούδαμώς έχει άνγάκην ή Στρατ. Υπηρεσία, μηδένα έξυπηρετούσα σκο
πόν.
Πρός διευκόλυνσιν τής τε υπηρεσίας καί τών
προμηθευτών γνωστοποιούμεν τοίς ένδιαφερομένοις
οτι ούδεμία προσφορά θά γίνητ'’· *εκτή έάν δέν ύπο
'βάλληται·.
α') Κατόπιν σχετικής προκηρύξεως ημών καί
β') Έάν δέν συνοδεύεται διά τής ύπό τού άπό 3
Μαρτίου έ. έ. Β. Διατάγματος όριζομένης προσωρι
νής έγγυοδοσίας έκ 4 ο)ο έπί τής όλικής αξίας τή;
προσφερομένης κατ’ είδος ηοσοτητος. 'Ως έγγυοδοσίαι γίνονται δεκταί μόνον έγγυητικαί
έπιστολαί Τραπεζών άνεγνωρισμένων καί γραμμά
τια συστάσεως παρακαταθήκης.
Άθήνησι 27 Μαρτίου 1921.

Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ
.

~

Έν Άθήναις τή 2ΐ Μαρτίου 1921
Ό Υπουργός

Ν.

ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Ό Υπουργός

I

Τή ιη Απριλίου έ. έ. ημέρα Πέμπτη καί ώρα
ιι—·ΐ2 π.μ. έενργηθήσεται μειοδοτικός διαγωνι
σμός παρ’ ήμίν (Διεύθυνσιν ’Υγειονομικής Υπηρε
σίας, Τμήμα Υλικού, Έρμού 3), διά τήν προμή
θειαν τών κάτωθι .·
ι) 2ο.οοο σκελετών βαμβακίνων έξ οθόνης λευ
κής.
α) ιο.οοο ύποδυτών’βαμβακίνων έξ οθόνης λευ
κής. Έπί τή βάσει όρων συμφωνιών καί δειγμάτων
προσκομισθησομένων ύπό τών μειοδοτών κατά τήν
ήμέραν τής ένεργείας τοΰ διαγωνισμού.
Οί βουλόμενοι νά λάβωσι γνώσιν τών όρων συμ
φωνιών, δύνανται νά προσέρχωνται παρ’ ήμίν καθ’
έκάστην ιι 1)2 έως 12 1)2 π.μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

r-··------- ,'
Γ'

Ύποδιεύθυνσις Επιμελητείας Μεταγωγικού
καί Αύτικινήτων ·
Διακηρύσσει

ότι

ι

Διεύθ. Ύγειον. Υπηρεσίας.

1 1·
(Τμήμα Υλικού)
Π ρο κ ή ρ υ ξ ι ς

r

Τή 5η Άπριλφίυ έ. έ. ημέρα Δευτέρα καί ώρα
11—ίΐ2 π.μ. ένεργηθήσεται μειοδοτικός διαγωνισμός
παρ’ ήμίν (Διεύθυνσις Ύγειονομ. Ύπηρεσας. Τμή
μα Υλικού Έρμοΰ 3), διά τήν προμήθειαν τών κά
τωθι ειδών .·
Κοχλιαρίων, Περονίων, Μαχαιριών, Πινακίων,
Κυπέλλων, Πτυελοδοχείων. Γαλακτοδόχων Προχόων, Λυχνιών οινοπνεύματος, Κάδων άοσμων μετά
καλύμματος, Λουτήρων σώματος, Λεκανών διάφο
ρων σχημάτων καί μεγεθών, Ούροδοχείων καί Συκοραμίδων διάφορων.
Προσφοραί γίνονται δεκταί συνολικώς ή καί τμηματικώς καί έπί τή βάσει δειγμάτων προσκομισθησο(μένων ύπό τών μειοδοτών δυο ημέρας προ τής ε
νέργειας τοΰ διαγωνισμού.
> Οί βουλόμενοι νά λάβωσι γνώσιν τών ορών συμ
φωνιών καί ποσοτήτων δύνανται νά προσέρχωνται
παρ’ ήμίν καθ’ έκάστην ιι 1)2—12 ι)α π.μ.

Έν Άθήναις τή 2ΐ Μαρτίου 1921
Ν.

Ό Υπουργός
ΘΕΟΤΟΚΗΣ

δέχεται έγγράφους προσφοράς μέχρι τής 3ιης ώρα
ίο π. μ. (Μαρτίου έ. ;.) δι’ έπείγουσαν άγοράν
(έξαιρέσεως άρθρου 3α λογ. Νόμου) ι5οο (χιλιων
πεντακοσίων
έλαστικών
έπισώτρων
συμπαγών
(bandages) τοποθετημένων έπί τών σιδηρών αυτών
στεφάνών καί διαστάσεων ιοιοΧΐ2οΧ85ο συμφωνως τοίς κατατεθειμένοις παρά τή καθ’ ήμάς Γ .
Ύποδιευθύνσει όροις,29θ έλαστικών έπισώτρων σκα
λιστών διαστάσεων 880X120 και 5ο τοιούτων σκα
λιστών διαστάσεων 8ι5Χιο5.
Παράδοσις τό ήμισυ τήν 3οήν Απριλίου 1921
καί το έτερον ήμισυ τήν 3οήν Μαίου 1921.
. Έγάυοδοσία δραχ. 67-^00.
Άθήναι 27η Μαρτίου 1921.
Ό Υπουργός

Ν.

ΘΕΟΤΟΚΗΣ

’___ ——
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Γενικός ’Αντιπρόσωπος σετακρούτας Κίνας
Τά είδη μας αποτελούνται έξ άρίστης ποιότητος,
αί δέ τιμαί μας είνε ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
Διεύθυνσις .· Demetre Photiades

Zagazig=Egypte

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Επιμελητεία Στρατού

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ι) 200,000 (διακοσίων χιλ.) οκάδων Ί υρού Κε
φαλίσιου ή Κασσέρι τήν ι3 ’Απριλίου 1921 ώρα
II ΐ)2.

(Γραφείον ’Αρχηγού)

Δ') Έν Τρικκάλοις (μερίμνη Κέντρου Εφοδια

Άνακοίνωοις

σμού Βόλου).
ι) 2οο,οοο (διακοσίων χιλ.) όκ. Τυρού Κεφα
λίσιου ή Ι^ασσέρι
τήν 22 ’Απριλίου
1921 ώρα

Ή Επιμελητεία Στρατού (Γραφείον II) δέχε
ται έγγραφους προσφοράς δι’ άμεσον παράδοσιν
Πειραιά Τυρού κεφάλι η βαρελιού η 'Ολλανδικού,
Έλαιών καί Λίπους.
Άθήναι, α3)3)2ΐ.

II

ΘΑΝΟΣ
-

ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ

(παρά τή Επιμελητεία

Στρατιάς Θράκης).
ι) 3οο,οοο (τριακοσίωΧ' χιλ.) όκ. Τυρού Κεφα
λίσιου ή Κασσέρι
τήν 22 ’Απριλίου
1921 ώρα
II

'Ο Διευθυντής

ΐ)2.

Ε') Έν Άδριανουπόλει

ΐ)2.

α) ιο,οοο (δέκα χιλ.) τόννων κριθής τήν ιψϊν
'

Συνταγματάρχης

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Επιμελητεία Στρατού (Γραφείον II)

’Απριλίου 1921 ώρα ιι 1)2.
ΣΤ') Έν Θεσσαλονίκη (παρά τή Γενική ’Απο
θήκη Υλικού Στρατού Θεσσαλονίκης).
ι) 5,000 (πέντε χιλ.) τόννων Κριθής τήν 22αν
’Απριλίου 1921 ώρα ιι 1)2.
"Απαντες οί προτιθέμενοι νά μετάσχωσι τών ως
άνω μειοδοτικών διαγωνισμών δέον απαραιτητως να
προσέλθωσιν έγκαίρως παρά ταΐς άνω Στρατιωτικαίς

Διακηρύσσει ότι,

Άρχαίς καί λάβωσι λεπτομερή γνώσιν τών Όρων
Συμφωνιών ύφ’ ών ένεργηθήσονται οί διαγωνισμοί.

Εκτίθεται σείς δημόσιον προφορικόν διαγωνισμόν
κατακυρωτικόν έπί τόπου έπί τή βάσει όρων συμφω
νιών ή προμήθεια εις τήν Στρατιωτικήν ύπηρεσίαν
τών κάτωθι ειδών·.
Α') Έν Άθήναις (παρά τώ Ύπουργείω τών
Στρατιωτικών II Γραφείω ’Επιμελητείας Στρατού.
ι) 6οο (έξακοσίων) τόννων Φακής τήν ΐ3ην
’Απριλίου 1921 ώρα ιι ι)α.
2) 2000 (δισχιλίων) τόννων Όρύζης τήν i4riv

Οί διαγωνισμοί ένεργηθήσονται συμφωνως ταΐς
διατάέεσι τού άπό 3ης Μαρτίου έ. έ. Βασιλικού.
Διατάγματος δημοσιευθέντος αύθημερόν εις τό ύπ’
σριθ. 34 ψύλλον τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως (Τεύχος Α')

’Απριλίου 1921 ώρα ιι Γ)2.
3) 65 (έζηκοντα πέντε) τόννων Καφέ τήν 22αν
’Απριλίου ώρα ιι 1)2.
4) ιοοο (χιλίων) τόννων Ζυμαρικών τήν αγην
’Απριλίου 1921 ώρα ιι 1)2.
5) 5οο (πεντακοσίων) τόννων Ελαίου.τήν 28ην
’Απριλίου 1921 ώρα ιι 1)2.
6) 3ο,οοο (τριάκοντα χιλιάδων) κιβωτίων Σαρ·
δελλών τήν 29ην ’Απριλίου 1921 ώρα ιι 1)2.
γ) 15,οοο (δεκαπέντε χιλιάδων) τόννων κριθής
τήν 3ο ’Απριλίου 1921 ώρα ιι ι)α.
Β’) Έν Πειραιεί (παρά τή Γεν. ’Αποθήκη Ύλκού Στρατού Πειραιώς).
ι) 200,000 (δ.ακοσίων χιλιάδων) οκάδων Σάπω
νος τήν ι3ην ’Απριλίου 1921 ώυα ιι 1)2.
2) 3ο,οοο (τριάκοντα χιλ.) οκάδων Πιπέρεως

τήν 22 ’Απριλίου 1921 ωρα ιι ι)α.
Γ') Έν Πάτραις (παρά τή Επιμελητεία Στρα
τού Γ' Περιφέρειας).

Άθήναι 23η Μαρτίου 1921.
OJ Υπουργός

Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΜΕΓΑΣ ΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΏΣ

ΝΤΡΟΒΑΤΑΣ & Σ,Α
ΕΚ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΊΩΝ
.‘Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ώ Σ,,
οδός Παπαρρηόγοπούλου άρ·°
ΑΘΗΝΑΙ

