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Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενο?

ή μή, δέν έπιττρέφεται.
Αί έγγραφα! έρχονται άπό 1ης

έκαστου μηνάς.
ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΑΧ .1.50

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΓΟΝΙΑΣ

Μέσ’ στά μεγάλα σου τά ονειρεμένα μάτια
θάθελα τήΖωή νά ξήσω:
νά μή τά βλέπω άπο μακρυά καθώς παλάτια
καί δέν ’μπορώ νά τά φιλήσω.
, Καί νάμεναν τά χέρια σου μαρμαρωμένα:
όταν μέ πόθο τ’ άντικρύξω,
χά ξέρω πώς δέν εϊν’ γιά μένα χέρια ξένα,
μά μάρμαρο νά ξέρω πώς αγγίξω.
Θάθελα νασαι κύκνος άσπροφορεμένος
μέσ’ στά νερά τά πεταχτά:
όταν μέ πόθο σέ φωνάξω λυπημένος,
νά ξέρω πώς ειν’ κύκνος ποΰ δέν μ’ άπαντά.

Ή σιωπή σάν σάβανο· τά Μίση
παραμονεύουν έξω, καί γυρίξουν...
Κάτι ξανθά μαλλάκια ωσάν νασπρίςουν
στό σύθαμπο...
Ή άμφιβολία παντού μάς ξώνει, ώ τυραννία...
(Δυο γκρίξα μάτια τόσο άθώα, τόσο άγνά, ·
τίς βέβηλες έπιθυμιές πώς τίς νικούν...)
"Ω, αγωνία...

—Είνε στιγμές που νιώθω όλη τή δύναμη
νά λυτρωθώ άπ’ τή Σκέψη, δλο τόν πόθο
νά κυλιστώ στήν άσωτη τή ίωή·
ά ναι, είναι στιγμές
πού σκίξεται ή ψυχή μου άπό μάταιο πόθο...
,Α

H
Τά μάτια τά μεγάλα σου, τά ονειρεμένα
είναι σάν θάλασσα στο φώς τής.χαραυγής:
πάνω της ξωτικά καράβια μαγεμένα,
σιγά σιγά κυλούν σάν ίσκιοι τής ψυχής:
τά όνειρά μου !

ώ θάλασσά μου 1
Κι’ άπό ψηλά τά συντροφεύουνε πουλιά,
σαν αφρος ασπρα κι’ απαλά σαν τα φιλία,
ποΰ τά σηκών’ ή Μοίρα μέσ’ στήν αγκαλιά της,
σάν ναν ’παιδιά της:
ή ’Ελπίδες μου.........
Σμύρνη 1919.
ΠΑΥΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

/ Β Α Ν\ΤΟΥΡΓΚΕΝΙΕΦ

^

ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
(ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΟΣ ΚΥΝΗΓΟΥ)

(Συνέχεια καί τέλος)
— Αί τί λοιπόν—άρχισεν έκείνος, εξακολουθών
τας νά κοιτάξη κάπου παράμερα, κουνώντας τό πόδι
σέ χασμούρημα.—Πολλήν ώρα είσαι δώ; Ή κόρη
δέν είμποροΰσε νά τοϋάπάντήση αμέσως'
— Πολλήν ώρα, Βίκτωρ Άλεξάνδροβιτς—έπρόφερε έπί τέλους, μέ σβισμένη φωνή.

...Κι’ είναι στιγμές οπού ποθώ κάτι Αγνό,
κάτι ’Απροσδιόριστο—δέν ξέρω· ίσως
άπό ανοιξιάτικες έλπίδες νά μεθύσω,
άπό ηρεμία, άπό δροσιά νυχτερινή...

(—Μά ή αναπόληση είνε τόσο ηδονική
κάτι ματιών δίχως αγάπη ή μίσος............ )
ΙΣΑΝΓΡΟΣ ΑΡΙΣ

— ”Α!—Έκείνος έβγαλε τό κασκέτο, μεγαλόπρε
πα, πέρασε τό χέρι πάνω στά πυκνά σφιχτοκατσαρωμένα του μαλλιά, πού άρχιξαν σχεδόν άπό τά φρύδια
καί μέ αύταρέσκεια αφού καίταξε γύρω του, έσκεπασε
πάλι τό πολύτιμό του κεφά/π.-—Καί γώ πήγα όλότελα
νά τό ξεχάσω. Μαξί μέ τ’ άλλα είναι κι’ ή βροχούλα.
(Πάλι χασμουρήθηκε).—Δουλειές ένα σωρό: όλα δέ
προφθάνείς νά τά προσέξης καί κείνος ακόμη βρίξει.
Αύριο φεύγουμε.........
...
— Αύριο;.... έπρόφερε τό κοράσι καί κάρφωσε
απάνω του τρομαγμένο βλέμμα.
— Αύριο. . . Αί, αί σέ παρακαλώ—τής απάντησε
βιαστικά και μέ φούρκα ϊδώντας ότι έκείνην ολόκληρη
τήν έπιασε τρεμούλα ένώ έσκυψε σιγά τό κεφάλι:-—
σέ παρακαλώ Άκουλίνα, μήν κλαϊς. Ξέρεις δέν το
υποφέρω αύτό.—Καί έξάρωσε τή πλακουτή του μύ
τη.—Διαφορετικά θά φύγω αμέσως..... Τί κουταμάρα
νά νιανίαρίξης σά μωρό παιδί!
— Καλά δέν τό ξανακάνω, δέν τό ξανακάνω—^
έπρόφερε βιαστικά ή Άκουλίνα μέ δυσκολία καταπι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
νοντας τά δάκρυα.—"Ωστε αύριο φεύγετε;—επρόστεσε έπειτα άπό λιγόστιγμη σιωπή:—Πότε ό Θεές
Θά μ’ άξιώση νά Σάς ξαναδώ Βίκτορ Άλεξάνδρο
βιτς.—
— Θά ιδωθούμε, θά ιδωθούμε. "Αν όχι τού χρό
νου, αργότερα ασφαλώς. Ό κύριός μου θαρρώ θέλει
νά μπή σέ Δημόσια θέσι—έξακολούθησε προφέρο/τας
τής λέξε'ς αδιάφορα καί λιγάκι μέ τή μύτη—άλλά ί
σως φύγουμε καί στό ’Εξωτερικό.
— Θά μέ ξεχάσετε Βίκτορ Άλεξάνδροβιτς—πόνεμένα έπρόφερε ή Άκουλίνα.
— "Οχι, γιατί νά σέ ξεχάσω; Δέ θά σέ ξεχάσω,
μονάχα νά είσαι φρόνιμη, ν’ άκόΰς τόν πατέρα σου.....
Καί έγώ δέ θά σέ ξεχάσω όχι.—(Καί μέ ήρεμία τεν
τώθηκε καί πάλι χασμουρήθηκε).
— Μή μέ ξεχνάτε Βίκτορ Άλεξάνδροβιτς—εξα
κολουθούσε μέ ίκετεβτική φωνή.—Καί όμως—μού
! φαίνεται—Σάς άγαποΰσα τόσο..... ολα, μοΰ φαίνεται,
γιά Σάς..... Μά καί πώς ν’ ακούω τώρα τόν πατέρα
μου....
( , (
— Καί τί σέ πειράξει;...—Έπρόφερε τής λέξεις
αύτές σάν άπό τήν κοιλιά, ξαπλωμένος μέ τήν πλάτη
καί κρατώντας τά χέρια κάτω άπό τό κεφάλι.
— Μά πώς, Βίκτωρ Άλεξάνδροβιτς—Σείς μό
νος σας τό ξέρετε.....
Εκείνη έσιώπησε. Ό Βίκτωρ έπαιξε κάμποσο με
τήν άτσαλένια άλυσσιδίτσα τοΰ ρωλογιού του.
—’Εσύ, Άκουλίνα, δέν είσαι κουτή κοπέλλα—ομί
λησε έπί τέλο.υς—γι’ αύτό μή λές άνοησίες. Έγώ
θέλω τό καλό σου, μέ καταλαβαίνεις: Βέβαια δέν εί
σαι κουτή, όχι εντελώς χωριάτισσα,—ποΰ λέει ό λόι γος—καί ή μητέρα σου κι’ αύτή δέν ήταν πάντοτε
χωριάτισσα. ".Οσο ν’ άναι όμως είσαι άγράμματη καί
γι’ αύτό φυσικά πρέπει ν’ άκοΰς δταν σοΰ λένε κάτι.
— Μά μέ πιάνει φόβος....Βίκτωρ Άλεξάνδροβιτς.
—Τί κουταμάρες είν’ αύτές πάλι, άγαπητή μου !
Ποΰ βρίσκεις τό φοβερό; Τί είν’ αύτό πού κρατάς—
έπρόσθεσε καί τραβήχθηκε σιμά της—λουλούδια;
Λουλούδια—σέ κατήφεια άπάντησε ή Άκουλινα.
— Αύτά έδώ είναι σουρβιά τού κάμπου, πού έκο
ψα—έξηκολουθησε λιγάκι ξωηρεύοντας—κάνουν κα
λό στά μοσχάρια. Αύτό είναι λυσιμάχια, κατά τής εύλογιάς..... Νά κοιτάξετε τί θαυμάσιο λουλουδάκι· τέ
τοιο θαυμάσιο λουλουδάκι έγώ άπό τότε πού γνώρισα
τόν κόσμο δέν έχω ξαναδή. Αύτά έδώ είναι μή—μέ
—-λησμονεί. Καί αύτό....είναι γιά Σάς—έπρόσθεσε
, —βγάζοντας άπό τά κίτρινα σουρβιά ένα.μικρό μπουκετάκι άπό γαλάξια άγρίολούλουδα δεμένα μέ ένα λε
πτό φύλλο χορταριού.—Τά θέλετε;—
. .
Ό Βίκτωρ τεμπέλικα άπλωσε το χέρι, τό πήρε, α
νόρεχτα τό έμύρισε καί άρχισε νά τό στριφογυρίζη
στά δάχτυλα μέ περισπούδαστη σοβαροπρέπεια κοιτάξοντας ψηλά. Ή Άκουλίνα τόν έκοίταξε. Τό λυπη
μένο της βλέμμα είχε τόση τρυφερή άφοσίωσι, εύλαβητική ύποταγή καί άγάπη!....
Αύτή καί τόν φοβόταν καί δέν τολμούσε νά κλάψη
καί τόν αποχαιρετούσε καί τόν καμάρωνε γιά στερνή
φορά. Καί εκείνος.... ήταν ξαπλωμένος σά Σουλτά
νος, καί μέ μεγαλόψυχη ύπομονή καί έπιείκεια ανε
χόταν τή λατρεία της. Έγώ, ομολογώ, μέ άγανάκτησι
έκοίταξα λεπτομερώς τό κόκκινο του πρόσωπο, ποΰ
άπάνω του πίσω άπό τήν υποκριτικά περιφρονητική ά-

διαφορία ξεπρόβαλλε ή ικανοποιημένη παραχορτασμυνη φιλοτιμία. Ή Άκουλίνα ήταν τόσο συμπαθητικά
ωραία αύτή τή στιγμή. "Ολη της ή ψυχή με έμπιστοσύνη, μέ πάθος άνοιγόταν διάπλατη μπροστά του, α'βάσταχτα τραβιόταν σιμά του, τόν έχάϊδευε τρυφερά,
ένώ έκείνος.... έκείνος άφησε νά πέσουν τά λουλούδια
στό χορτάρι, έβγαλε άπό τή πλαγινή τσέπη τού πα
νωφοριού του ένα μονόκλ, μέ έπίχρυσο περίγυρο και
βάλθηκε νά τό στερεώση στό μάτι· όμως όσο κι’ ά'
προσπαθούσε νά τό ουγκρατήση μέ· τό σουφρωμένο
φρύδι, μέ τό άνασηκωμένο μάγουλο, καί άκόμα μέ τή
μύτη,—τό μονόκλ ολοένα ξέφευγε καί έπεφτε στό
χέρια του.
— Τί είν’ αύτό;—ρώτησε έπί τέλους, μέ έκπλη
ξη ή Άκουλίνα.
— Μονόκλ.—άπήντησί μέ σπουδαιότητα.
— Γιά τί χρειάζεται; <
—- I ιά νά βλέπη κανείς καλύτερα.—
— Δείξετέ το καί μένα.
Ό Βίκτωρ συνωφρυώθηκε, άλλά τής τό έδωσε.
-— Πρόσεξε νά μήν τό σπάσης.
— "Εγνοια σας δέν τό σπάω. (Εκείνη δειλά τό
έφερε κοντά στό μάτι).—Δέν βλέπω τίποτα—αθώα
έπρόφερε.
—Μά κλείσε τό ένα μάτι, τής άντίμίλησε μέ τόνο
δυσαρεστημένου παιδαγωγού. (Εκείνη μισόκλεισε τό
μάτι έκείνο, πού ήταν μπροστά του τό γιαλί).
— "Α, όχι αύτό, όχι αύτό κουτή! Τό άλλο—ανέ
κραξε ό Βίκτωρ καί χωρίς νά τήν άφήση νά διωρθώση τό λάθος της, τής πήρε τό μονόκλ.
Ή Άκουλίνα έκοκκίνησε, μόλις έγέλασε και γύρι
σε αλλού.
— Φαίνεται δέν κάνει γιά μάς—έπρόφερε.
— Άμ’ βέβαια!
— Άχ, Βίκτορ Άλεξάνδροβιτς πώς θά μάς έρθη νά μείνουμε χωρίς εσάς είπε ξαφνικά.
Ό Βίκτωρ έσκούπισε τό μονόκλ καί τό ξανάβαλε
στήν τέσπη.
— Ναι, ναι—άρχισε νά λέη τέλος—θά σοΰ φανή
στήν άρχή βάρύ, έτσι βέβαια. (Καί έπιεικώς τήν έχτύπησε ελαφρά στόν ώμο.) (Εκείνη σιγά πήρε άπο
“όν ώμο της τό χέρι του καί τό φίλησε).—Αί βέβαια,
βέβαια είσαι αληθινά, καλή κοπέλλα—έξακολουθοΰσε
καί μέ αύταρέσκεια χαμογέλασε—μά τί νά κάνη κα
νείς; Σκέψου καί μόνη’σου! Δέν είμποροΰμε βέβαια
έγώ μέ τόν κύριό μου νά μείνουμε έδώ. Τώρα σιμώ
νει ό χειμώνας καί τό χειμώνα στό χωριό—τό ξέρεις
καί μνόη σου—είναι έλεεινά. Ένώ στήν Πετρούπολι!
Έκεϊ κυριολεκτικώς είναι τέτοια θαύματα, που έσύ
ανόητη, ούτε στόν ύπνο σου δέν εΐμπορείς νά τά φαντασθής. Τί σπίτια, τί δρόμοι, καί ή κοινωνία, ή μόρφωσις—είναι νά χάση κανείς τό νοΰ του!—Ή Άκου. λίνα.τόν'άκουε μέ άπληστη προσοχή, μέ μισανοιγμε. να χείλη, σάν παιδί.
— Άλλά—έπρόσθεσε κυλιόμενος στό χώμα -—
γιατί σοΰ τά λέω όλα αύτά; Αφού βέβαια δέν είμπορείς νά καταλάβης!.....
—Καί γιατί δέν είμπορώ Βίκτορ Άλεξάνδροβιτς;
Έγώ κατάλαβα· όλα τά κατάλαβα.
— Είδες έκεϊ τί σού είναι!
Ή Άκουλίνα έχαμήλωσε τό βλέμμα.
— Πρωτήτερα δέν έκουβεντιάξετε μέ μένα έτσι

'Ολόκληρο τό κορμί της έσφάδαξε ύστερίκα^ σκλη
Βίκτωρ Άλεξάνδροβιτς—έπρόφερε χωρίς νά
ρά τραντάξονταν, ή σφαή της ολοένα νευρικά άνα- ι
ση τά μάτια.
ταραζόταν.....
— Πρωτήτερα..... πρωτήτερα...... Είδες έκεϊ
:ιπι
Ό πολυβάσταχτος πόνος ξεχύθηκε έπί τέλους με
σά φουρκισμένος. Σιωπούσαν κ’ οί δυό.
— "Ομως είναι ώρα νά πηγαίνω, έπρόφερε ό Βί χείμαρρου ορμή. Ό Βίκτωρ έμεινε όρθιος σιμά της
κάμποσην ώρα, άνασήκωσε τούς ώμους, έγύρισε καί
κτωρ καί έκανε νά στηριχθή στόν άγκώνα.
έφυγε μέ μεγάλα βήματα.
— Μείνετε άκόμα, λιγάκι—μέ ικετευτική φωνή έ
πρόφερε ή Άκουλίνα.
Πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα.....
— Τί νά κάμω; Έγώ πειά άποχαιρετήθηκα μαξί
Εκείνη έσιώπησε σέ θαμπό μούδιασμα, σήκωσε τό
σου.
κεφάλι, άναπήδησε, κοίταξε γύρω μέ κίνημα απελπι
— Μείνετε λιγάκι ξαναείπε ή Άκουλίνα.
σίας τών χεριών, έδοκίμασε νά τρέξη ξοπίσω του μά
Ό Βίκτωρ πάλι ξαπλώθηκε καί άρχισε νά σιγοσφυ- τά πόδια της έλύγισαν καί έπεσε στά γόνατα.....
ρίξη. Ή Άκουλίνα· πάντα κρατούσε έπάνω του τό
Έγώ δέν κρατήθηκα καί ώρμησα νά τή σιμώσω,
βλέμμα της. Κι’ έγώ παρατήρησα ότι σιγά σιγά μέ άλλά εκείνη μόλις έπρόφθασε νά μέ ξανοίξη,—πού
σα της έδυνάμωνε ή ταραχή: τά χείλη της έτρεμαν, τή βρήκε τή δύναμί—όλομεμιάς μέ αδύνατη κραυγή
τά χλωμά της μάγουλα άναψαν.
πετάχτηκε πάνω καί χάθηκε πίσω άπό τά δένδρα α
— Βίκτορ ’άλεξάνδροβιτς—άρχισε έπί τέλους νά φήνοντας σκορπισμένα τά λουλούδια στή γή.
λέη μέ διακοπτόμενη φωνή.... είναι κρίμα..... είναι α
Έγώ στάθηκα λίγο, σήκωσα τό μπουκετάκι άπό α
μαρτία..... Βίκτωρ Άλεξάνδροβιτς μά τό Θεό!
γριολούλουδα καί βγήκα έξω άπό τό δασάκι στόν κά
— Τί είναι άμαρτία—έρώτησε συνοφρυωμένος μπο. Ό ήλιος ήταν χαμηλά στό χλωμογάλαξο ούρα.καί γύρισε άνασηκωμέγο πρός τό μέρος της τό κε yo, ή αχτίνες του καί αύτές σάν νά ξεθώριασαν καί
φάλι.
νά ψυχράθηκαν: δέν έλαμπαν πειά, άλλά χύνονταν μέ
— Είναι άμαρτία, Βίκτορ Άλεξάνδροβιτς. Κι’ άπέμενε όχι παραπάνω άπό μισή ώρα, καί τό ηλιοβα
ενα μόνο καλό λόγο νά μοΰ λέγατε γι’ αποχαιρετισμό, σίλεμα μόλις άναβε.
μονάχα ένα, ένα καλό λόγο έμένα τής μαύρης ορφα
Παράφορος άνεμος γοργοπετοΰσε αντάμα μου,
νής.....
πάνω άπό τό κίτρινο ξεραμένο άλώνι μέ βία φτερώ
— Μά τί νά σοΰ πώ;
νοντας Ψηλά σά καπνός, ώρμοΰσαν πλάι άπό τό δρομο
— Έγώ δέν ξέρω. Σείς καλύτερα τό ξέρετε αύτό
ώς τήν άκρη τοΰ δάσους μικρά κυρτωμένα φύλλα, ή .
Βίκτωρ Άλεξάνδροβιτς’. Νά εσείς φεύγετε καί ούτε πλευρά τού δάσους, ποΰ ήταν σά τείχος γυρισμένη
ένα λογάκι..... Τί σάς έκαμα;
πρός τό λιβάδι όλότρεμη έλαμπύριξε μέ μιά λάμψι
— Τί παράξενη ποΰ είσαι; Τί μπορώ;....
καθαρή μά όχι χτυπητή. Στό κοκκινωπό χορτάρι στα
— ’Έστω κι’ ένα λόγο.....
θερισμένα σταχια, στά άχυράκια, παντού έλαμπαν καί
— Αί, όλο τά ίδια καί τά ίδια κοπανάς—έπρόφερε
έτρεμαν άναρίθμητα νήματα φθινοπωρινών αραχνών.
φουρκισμένος καί σηκώθηκε.
Έγώ σταμάτησα...... Θλίψη βαθειά μέ κυρίευσε.
— Μή θυμώνετε Βίκτωρ Άλεξάνδροβιτς—γρή
Μέσα άπό τό μελαγχολικό άν καί δροσερό χαμόγελο
γορα έπρόσθεσε μέ δυσκολία κρατώντας τά δάκρυα.
τής Φύσης, ποΰ μαραινόταν φαινόταν νά προβάλλη
— Δέ θυμώνω, μονάχα είσαι κουτή.... Τί θέλεις
σ’ένα ρίγος σά φόβος, σά λυπητερός στοχασμός ή πι
έπί τέλους; Νά σέ πάρω γυναίκα μου—βλέπεις—δέν κρή προαίσθησις· κάποιας ερημιάς καί σκληρότητοςπού
είμπορώ, δέν είμπορώ, δέν δΐμπορώ. Τότε τί θελεις
έφερνε τό σίμωμα τοΰ χειμώνα. Ψηλά πάνωθέ μου,
άπό μένα, τί;
___ βαρειά καί άπότομα διασχίξοντας τόν άέρα μέ τά φτε— Έγώ δέ θέλω τίποτε, τίποτε—απαντούσε κομ
t ρά του, έπέταξε προσεχτικός κόρακας, γύρισε τό κε
πιαζόμενη καί μόλις άποτολμώντας νά τού άπλώση
φάλι καί μέ κοίταξε άπό τό πλάγι κα'ι ξάφνου γοργοτά όλότρεμα χέρια της, μόνον έτσι, έστω κι’ ένα λό
φτέρωσε ψηλά και μέ διακοπτόμενα κρωξήματα χάγο, γι’ άποχαιρετισμό.....
. θηκε πίσω άπό τό δάσος. Μεγάλο κοπάδι περιστεριών
Καί δάκρυα θερμά ξεχύθηκαν μέ ορμή άπό τά μά
ορμητικά πέρασε άπό τό άλώνι καί ξάφνου στροβιλι-,
τια της.
. ξόμενο σά στύλος μέ ανήσυχη φροντίδα σκορπίστηκε
— "Ετσι καί έγινε τ’ ώριξες στό κλάμα—έπρόφερε, δώ καί κεί πάνω στό λιβάδι—προμήνυμα φθινόπωρου.
ψυχρά ό Βίκτωρ, σπρώχνοντας άπό πίσω τό κασκεττο Κάποιος πέρασε πίσω άπό τό γυμνωμένο λόφο δυνα
στά μάτια του.
τά χτυπώντας μέ τό άδειανό του κάρρο.
— Δέ θέλω τίποτε—έξακολουθοΰσε σ’ άναφυλληΈγώ έγύρισα στό σπίτι· αλλά ή μορφή τής άμοι
τά σκεπασμένο έχοντας τό πρόσωπο μέ τά δυό τηο
ρης Άκουλίνας γιά πολύ δέν έβγαινε άπο τούς στο
χέρια, μά καί πώς θά κάνω τώρα στό σπίτι μου, τι σα χασμούς μου καί τά άγριολούλουδά της, ποΰ προπολτραβήξω τώρα καί τί θά γίνω, τί μέ προσμένει τη λού πειά μαραθήκαν, ώς τά τώρα άκόμα τ’ άχω φυ
μαύρη; Μέ κανέναν παληάνθρωπο- θά μέ παντρέψουν λαγμένα..
(Άπό τό Ρωσσικό)
τήν όρφανούλα.... Καϋμένο μου κεφαλακι!
ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ
— Γλυκοτραγούδα, γλυκοτραγούδα—χάμηλόφωνα
έμουρμούρισε ό Βίκτωρ μετατοπιζόμενος.
—· Καί αύτός ν’ άλεγε τούλάχιστο ένα λόγο, ένα
λόγο σάν νά πούμε.—Αί, τί νά γίνη Άκουλίνα έγώ...
ΣΗΜ.—Λόγω πληθώρας ύλης αναβάλλεται διά τό
Αΐφνήδιοι λυγμοί πού τήν έπνιγαν, ποΰ τής ξέ
σχιζαν τά στήθη δέν τήν άφησαν ν’ άποτελειώση.— προσεχές φύλλον ή συνέχεια τής μελέτης τού κ. Δε"Επεσε βαρειά στό χορτάρι μέ τό πρόσωπο κάτω Βιάξ·'
καί τήν πήρε ένα πικρό, πικρό κλάμα.
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ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ
’Ανάμεσα στά μακρυνά περβόλια, μές στο δείλι
πού χάνονται κατάμαυρα, σ’ ομίχλες τυλιγμένα, ’
έδώ καί 'κεί προβάλλουνε ασάλευτοι, ίσιοι οί μ-λοί,
σάν ξωτικά ικριώματα στήν καταχνιά στημένα..

Κι όσο βραδυαξει, μέ τά ωραία σου μάτια στηλωμένα,
σε μάς αντίκρυ, νά κυττάς, ώρα πολλή, έχεις μείνει
τού χορταριού τά λείψανα στά σύρματα μπλεγμένα
που έδώθε-έκείθε ό άνεμος λυπητερά τά σείνει...

ΠΕΡΑΣΜΑ
Μές στοΰ γέρικου ελαιώνα
τό κρυφό τό μονοπάτι
κάποιον ακόυσα διαβάτη,
νά περνά άπ’ τό μονοπάτι
μές στόν γέρικο έλαιώνα.

ΤΗταν βράδυ τοΰ χειμώνα
κ’ ή σελήνη ίσκιους σκορπούσε
τις ελιές καθώς φιλούσε,
μύριους ίσκιους έσκορπούσε
μές στόν έρημο ελαιώνα.

Στό κρυμμένο μονοπάτι
οί αγριελιές ήταν σκυμμένες
σαν ξωθιές άναστημένες,
οι αγριελιές ήταν σκυμμένες,
οΰ διαβάτη νά πουν κάτι.
Μές στοΰ γέρικου · έλαιώνα
τό χαμένο μονοπάτι
δέν ακούω πιά τόν διαβάτη
να περνά τό μονοπάτι
μές στις νύχτες τοΰ χειμώνα...
MIX. Δ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΚΡΙΑ Η ΓΑΛΗΝΗ!

ΨΑΛΜΟΣ ΔΑΒϊΔ

Στών ποταμών τις Βαβυλώνας λυπηρά
έκεί καθίσαμε στις όχτες δακρυσμένοι
και τή Σιών πού έρχότανε νοσταλγικά
στή θύμησή μας, κλάψαμε πικροθλιμένοι.
Καί τις κιθάρες μας κρεμάσαμε ψηλά,
στις θλιβερές τών ποταμών ιτιές, στή μέση,
γιατί ξητησαν από μάς προσταχτικά
αυτοί πού τήν έλευτεριά μας είχαν δέσει,
νά τραγουδήσουμε ώδή χαροπικιά
μια τής Σιων ωΟη γλυκια να τούς αρέσει.
ΓΩ πώς νά πούμε τού Κυρίου μιάν ώδή
σέ ξένη γή. Νά λησμονήσω τό οεξί μου
άν σάρνηθώ, 'Ιερουσαλήμ κι’ άς κολληθεί
παντοτινά μές στό λαρύγγι μου ή φωνή μου
στής εύτυχιάς μου άν δέ σέ βάξω στήν αρχή *
ω 'Ιερουσαλήμ πού ξής στή θύμησή μου.

Θυμήσου, Κύριε, κεινούς πού τρανταχτά,
όλοι: γκρεμίστε την, κρεμίστε την» φωνάξαν,
οί γιοι Έδώμ, «άπό τά θέμελα, ξανά
κρεμίστε την, κρεμίστε την» ούρλιάξαν.

Τής Βαβυλώνας κορασιά πού μιά φορά
θά έρημωθής, όποιος άντίδωρο σοΰ δώσει
εκείνα πού έδωκες σέ μάς άσπλαχνικά
τή δυστυχώ μές τούς καιρούς νά μή τήν νιώσει
Κι’ ομοια καί κείνος εύτυχής, πού άρπαχτικά
πάνω στούς βράχους σου τά νήπια σου σκοτώσει.

ΑΛΕΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ

Francois Coppee
Γ€Ρ/ΛΑΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

ΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

Δώ στό παντέρμο τής ξωής τό μαρμαρένιο αλώνι
τα νιάτα καί ό θάνατος τόν πόλεμο έχουν στήσει,
χυμάει ό άγριος θάνατος τά νιάτα νά νικήση,
μάχονται ανυπεράσπιστα τά δόλια μας τά νιάτα.
Ποΰ είστε μαύροι γεννήτορες γιά νά μάς λυπηθήτε!..
II
Έχεις στιγμές ποΰ· εύχουμαι ποτές νά μήν τις νοιό κόσμος όλος
(ώση
κ’ έχεις στιγμές ποΰ ή δύναμη
ή παραδείσια μέσα μου
ανείπωτες δημιουργεί εύτυχίες !
I II
Θα σ’ άγαπώ αδάμαστη, ένάρετη ψυχή' μου
γιατί μ’ όλα τά βάσανα, ποΰ χρόνια τώρα
τής μοίρας ή ανιστόρητες καταδρομές κ’ ή μπάρες
τόν πόλεμο σουχουν στήσει,
ποτές δέν έσυξήτησες μέ τήν αισχρή ξωή σπονδές
καί μέ τήν πόρνη ανάγκη!...
Φ. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

—.
,
Χθες βράδυ, πού είδα τή μικρή Μαρίκα νά καθήση
στή λάμπα μπρος,σάν άφωνη καί έκστατική μοΰ έφάνηγιατί απ τό ξύλινο της τό μπαούλο είχε ξεχύσει
το γερμανοπαιγνιδι αύτό, πού τό καλούνε στάνη.
Ωσάν τή βίλλα ήταν χοντρά τ’ όρνιά, σωστό κοπάδι,
ωσάν τη βιλλα, που ολοι οί χωρικοί δέ θά χωρούσαν.
Τα δεντρ , ορθά τ’ απλοϊκά τους πόδια τά κρατούσαντό πράσινο παληό χαλί άσκημα τό λιβάδι
παρασταινε. Κι’ απ’ τή μικρή, πιότερο είχα βοσκήσει
γ’ όρνιά- κι’ άφοΰ μουχουν φραγμό στό ταξεϊδι μου,
, ,
,
,
. ,
(άχ!, στήσει,
ψεύτικο ένα άντιφέγγισμα άπόλαψα μιάν ώρα...
Ή μυρουδιά άπ’ τάσκημα, σκαλιστά τούτα δώρα,
μεσ’ στά μέρη σου άπ’ έλατα, μ’ άφισε νά γυρίσω,
—τήν άφταστη σκιά σου, ώ Μαύρο—Δάσος, νά γνω(ρίσω !
(Μετάφραση)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ

~”ΧΑ
ΡΤδΠΩΛΕΐδΝ
*
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ΓΤΑΛΛΜ &. Χ2ΙΑΣ
Το άρχαιότερον τών έν Έλλάδι Χαρτοπωλείων.
’Επισκεπτήρια στιγμιαίως.
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ.

Είχε πέοει ό ήλιος καί τό κρύο τοΰ χειμώνα έτσου
ζε όξω.
Στην ταβέρνα σιμά στό λιμάνι με πάτωμα χωμα
τένιο, καί τά βαρέλια στή γραμμή παρατεταγμένα,
μέ τις καμπυλωτές κοιλιές τους, στό βάθος η κου
ζίνα τυλιγμένη σέ καπνούς, μέ τά τζετζέρια στη
σειρά κι' δ μάγειρος λιγδωμένος, άπ' τη φωτιά γιο
μάτο λίπος τό πρόσωπό του, σέ κίνησην νά τηγανίζει
μαρίδες, νά βάζει φαί στά πιάτα, δλα μόνος του νά
τά βολεύει.
Ανθρωποι εργάτες τοΰ λιμέ'.α κατακουρασμένοι.
ίδρωμένοι, μπαίνανε μέσα, κάθονταν νά ρουφήξουνε
κρασί μέ δίψα, Κάτι καρβουνιαρέοι, μέ τά μοΰτρα
πονδραρισμένα απ' τη σκόνη που βγάζανε τά κάρ
βουνα καθώς τά κουβαλούσανε μές τά κοφίνια στους
ώμους τους απ' την άποθήκη στη μαοΰία. Ολημερίς
νά γίνεται αυτη η άγγαρία, μές την πνιχτική μαύρη
σκόνη, τρέχοντας έδώ κ έκεί, πατώντας ξυπόλυτοι
άπάνου στό μαυρισμένο κρύο χώμα, μέ μιά μικρή
διακοπή τό μεσημέρι.
Σάν αιχμάλωτοι πολέμου, άνθρωποι τοΰ σκοτα
διού, μαυροπρόσιύποι, έγκληματΙ^ες δικασμένοι έτσι
τυραγνισμένα νά κερδίζουνε τό ψωμί τους μέ ιδρώ
τα καί στεναγμό, κουρελήδες καί βρωμεροί, άξιολνΛητού.
Οί τρεις τους στή γωνιά μέ τέτοια ομιλία είχανε
αρχίσει, χωρίς νά θέλουνε νά δίακόψουνε τη φλυα
ρία τους, ωσάν νά φύγουνε, νά πάνε για ύπνο.
Μπήκε μέσα ό Χειλάς δ βαρκάρης. Μέ στραβό τό
κασκέτο'' του, νά φαίνεται τό άσπρο ζουνάρι του, με
παπούτσια μισά καμηλόδερμα .καί μιοά μέ πράσινο
καστόρι, κουμπόδετα. Δέ φορούσε κολλάρο, μόνο είνε
σέ άσπρο μεεαξίύτό μαντήλι δεμένο τό λαιμό του. Τό
ένα χέρι στην κοφτή τσέπη τον ήμιτζογώ πανταλο
νιού του.
"Εφτισε καί πετάχτηκε ή φτυσιά του πέρα τρία
μέτρα.
—< ΆπόΨε θά βάλω τη νυναίκα μου νά μέ τρίψει"Εχω άοπάξει πούντα γενναία.
— Κ' εγώ, γιατί μέ πονάει η μέση μου φριχτάΧωοιοτά που ΰποφέρνω στά πόδια άπό ρευματι
σμούς.··,.
Κι' δ τρίτος, χτυπώντας τη γροδιά του.
— Νά, αντή νε η κατάντια μας.
■— Ποιος καοβσυνιάάηϊς έχτισε σπίτι; αί;.·.
'^Οξω απλωνότανε τό νυχτερινό σκοτάδι
_ Νά δ βλάμης !...— είπε δ ένας απ' τη συντρο
φιά.
___ΓΔέ ντρέπεται νά βγαίνει στην κοινωνία;
Κι' δ τόίτος μέ πεοιφρόνηου καί μίσος.
— Τέτοιος παλιά 'θροιπος είνε ’. — φώναξε.
Ό νειλάς κοίταξε στό γύοω δλονε τσυσ ιιπεκσν
δες. ΠΙΜασε ϋστεοα τον μάνειοα. Κοίταξε τά ρ α
γιά. Παοάγγειλε ιιαοϊδες καί κάθισε πιο, πέρα να
φάει ιιόνος τον. άφοΰ ξεσκόνισε τό καινούργιο παν
ταλόνι του.
Ή δαιλία τών τριών ξακολουδοϋσε γιά τό χειλά.
Μιλούσανε μέ νεύρα. Ό Στάθης ό καβουονιάρης
κουνούσε τό χέρι του απειλητικά, καί τά μάτια του

πετούοανε σπίδες οργής ποΰ κυλούσε σάν φωτιά μέ
σα του. "Ω ! πώς> είχε γίνει... Τά νερά τού λιμανιού,
ένας δυνατούτσικος Αγέρας, ποΰ ξαφνικά σηκώδηκε,
τά δύμωό’ε, τά έφερενε σέ ταραχή.
— Τί θέλεις τώρα νά μαχαιρωθούμε; — είπε δ
Μπάκας οτό Στάθη ανστηρά·
— Αύτόνε. θαρρείς, πώς τόνε λογαριάζω; αί...
— Ναι, μά πάλι πρέπει νά σκεφτεϊς πώς είνε ένα
πουλημένο τομάρι. Έσΰ άλλος άνθρωπος είσαι.·· Αυ
τό πρέπει νά ’ξέρεις.. . Αυτός... αύτός ένας χαμένος
είνε.
*0 Στάθης φύσηξε δυνατά, έβαλε στά δόντια του
τό δάχτυλό τοΰ.
— "Ετσι μο'ύρχεται τώρα δά να...
Κ' οί δυό τά χάσανε. Φοβηθήκανε. Τοΰ έπιαοε
τό χέρι δ Μπάκας σφιχτά, τόν κοίταξε 'άγρια.
— Μά είσαι οτά καλά σου; Θέλεις νά μπλέξουμε
δηλαδής; ..
Τοΰ είπανε πολλά συμβουλευτικά λόγια, κι ό Στά
θης κράτησε τήν δργή του.
Τό κρασί, ποΰ έπινε μέ δίψα, τοΰ είχε φέρει ζάλη,
ένώ ποτές άλλοτες δέ τόν πείραζε τό κρασί. Ο Ουμαιί
μέ'·ος μεθάει πιό εύκολα. Στήριζε τό κεφάλι του στα
στήθεΐα του. Σά νά κοιμότανε. Μέσα εβραζε τό άίμά^
τον.σάν σέ καζάνι στή'φωτιά, τού ρχβνταν παροξυειιώ_ κοκκινάδα στά μαγούλα...
Ό Χειλάς μόνος του έπινε.. Ποΰ καί που λοξά
κοιτούσε τόν Στάύη. Μά δεν ήθελε να τον καταλα
βουνε. πώς τόν είχε έκεί στή -/ώνιά αΆίλμιρτεΐ. καί
κοιτούσε μέ τρόπο, προφυλαχτικά πτιλυ, σάν γάτος
ποΰ παραμονεύεις.
Ό δυστυχισμένος νιος πόσο ύπόφερνε... Ενα βά
ρος μεγάλο τοΰ πίεζε τά οτόθεια. ζητούσε νά τοΰ κό
ψει καί τήν αναπνοή, νά πεθάνει άπό ασφυξία "Εν
αγκάθι ωαρμακεοό, σουγλεοό,
τοΰ αγγιλουνντήν καρδιά, ώσπου νά τνν τρυπήοει. νά^ ιιατώοει. νά
οτααατήσ' w λειτουργία τηε. 2)’? μιά τέτο'α θλιβέοή
κατάσταση άπό καιρό βοιοκοανε, που. πολλές φορές,
τόν έπιανε κλάμα παιδιού άπαουγόρητο
Τόν καηιιένο τόν ΣτάΛι,ί Κ' είτανε τόσο καλοκά
γαθο. είρυνικό καί φιλότιιιο παιδί, ποΰ οί φίλοι, ΰ
γειτονιά ολη. τό έχτιμοϋσε βαθειά ’ Ενα παιδί που
δέν άκούοτηκε ποτές στή νειτονιά. Ποΰ κ>άθε γιορτή
πάναινε οτΰν έκκλυσιά Κι όντας ναμογελοΰοε έστα
ζε ίί μορτχη το>· εύγένεια κοριτσιούΌ άγέοας άαχιοε νά οφυταΐει λίγο, οά να είχε
πιεί κ είνε μπει στό κέτρι κι αϋτός...
Οί αίλοι τον τόν πείσανε νά δεχτεί να φυγουνε.
νά πώνε για νπ ο.
Ό Στάθης βαοΰυ συκο')θηκε Τόν πήρανε απ το
'ΐποάτσο καί βγήκανε όξω στό σκοτάδι της νύχτας,
οί τοεΐσ τους, ζητούσε m άπόσπαστέϊ άπ' 'τά χέρια
tore, ιιά τόν κρατούσανε σφιντά.
ί^τανε άδύνατο νά λφριιοννσεί
Σύκοινε τή γοσθιά του ψηλά, έτοιζε τά δόντια
τον. ιισζτονε τί; δύ αμό του στά νεύοά του...
__ Δέον νά κά»ζω τό κοκό άπόυ'εί . — σ-'όναζε.
έκ»'·- σάν ^οελλός. τοΰ οχότσνε νά γυρίσει πάλι στην
ταβίονα. δλοιοια νά προνίοοΰοε< οτό τραπέζι τον. νπ
το.· έυντάξει απ' ·ώ σακκ'-Ί
τέλοι.ί· καί νά τον
πεί· «Τώρα σ' έκδικούμαι!..« Καί νά τόν χτυπήσει,
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«ώ τόν χτυπήσει μέχρι θανάτου!..
Μά... πάλι μήπως <5έν τά είχε σκεφπεί δλ’ αντά;
Τις συνέπειες, πού σε κνδυνο τόν φέρνανε μεγάλο',
Νά σκοτώσει!!·.. Νά γίνει φονιάς. . . Ν’ άμαρτήσει,
κ’ νοτερά ή φυλακή!· ■. Τον καιρό που εϊτανε στρα
τιώτης και φύλαγε φρουρά στη φυλακή είδε κ' έγνώριοε τή ζωή τών φυλακισμένων. Νά μην έχει λε
φτά..,. νά κοιμάται χωρίς κρεββάτι, νά κρυώνει. ..
νά τρώει παλιοφάγια. · .νά πεινάει... νά υπηρετεί
μέσα έκείνους που είχανε λεφτά, νά ξευτελίζεται ή
συνείδησή του.·. "Υστερο τό άλλο κακό' ν' αναγκάζει
τή μού ούλα του, γριά γυναίκα, νά τοϋ κουβαλάει στή
φυλακή φαγητό, ρούχα, νά ξενοδουλεύει τώρα στα
γεράματα πρός χάρι του'...
Αυτά κι άλλα σκεφτότανε γι' ά°τδ δεν είχε απο
φασίσει νά εκδικηθεί τον Χ-ειλά, πού δίν έφταίσε
κιόλας μόνος αυτός, νά λερώσει άπό α^ιια τά χέρια
του... Ή κοινωνία άς γελούσε, ας χλεύαζε δυνατά.
’Αλλά οί πιστοί φίλοι του, πού ζυγίζανε αύτές τις
συνέπειες, τόν δικαιώνανε, οί φίλοι του πού τόν αγα
πούσανε καί δεν πιθυμούσηνε τό έργητιν
.
*
να! ωιίλτιμο παιδί νά πέσει φυλακή, νά σκλαβώσει οιούς
τέοοερες ψηλούς τοίχους, τά νιάτα του, νά καταστρέ
ψει τήν υγεία ου, τό μέλλον του, νά γίνει ερείπιο
καί νά βγει απ' τή φυλακή εν άχρηστο κορμί, αξιο
δάκρυτο.· .
Ο αγέρας πιο δνατά φυσούσε, οί βάρκες, τά κα
ΐκια. δεμένα στά μουράζια και με τής άγκυρες στή
θάλασσα κρατιόνταν άπ τή μικρή φουσκοθαλασοιά,
πού τά κινούσε ανήσυχα κάνοντάς τα νά χορεύουνε
αναγκαστικά σέ ώρα ησυχίας.
Οί ταβέρνες ακόμα μένουν ανοιχτές.
Οί μεθυσμένοι μέσα τραγουδούσα έ, άλλοι παίζανε
κιθάρα, ό εργατικός κόσμος έσπαζε κέφι έκεϊ, νά
ξεχάοει καθένας τήν κούραση, τής μέρας, αυτή τή
σκληρή συνέχεια τών βασάνων στή ζωή, με τό κρασί,
πού μαλακώνει τόν πόνο.
Απ’ όξω στις ανοιχτές φαρδύπλατες πόρτες τών
κρασοπουλιών παίζανε οί λατέρ \ες τής εποχής τρα
γουδάκια μέ ντέλφια κι’ αμανέδες μαζί 'καί τραγού
δια ανθρώπων πώι ζήσανε άλλοιώτικα τή ζωή μέ
περιπέτεια, μέ φυλακή, γυναίκες, ξενύχτυ·. ι ε ,.α,
και τόν πασά στό χέρι, νά φεύγει, χωρίς να μένει
τίποτα γιά τό ϋστεοο μόνο νά κυλαίει σά» ποταμάκι
πότε καθοοό, πότε θολό στό δοόαο της ή ζωή, χωρίς
. λιμάνι, γιά w καοάβι πού τρ°νει μέ φουμκωμένά τά
πανιά, κι’ όπου τ' άοάζ' >; Μοίρα του. ή πού σ·"' βράϊ
χία πέσει και τσακιο~ει όπου λάχει. .
Άνθοώποι παύ νιώσανε τά μυστικά τής ζωής, πού
τά είδανε μέ άλλο μάτι και τά αίσθανθηκανε οέ άλ
λη καρδιά, τό μάτι πού θόλωσε τό αληθινό δάκοι’.
κι' ή καοδιά πού ύπόφεοε απ' τόν αληθινό πό-ο. Οί
κατατρεγμένοι αύτοί. πού όλες τις απόοες δοκιμάσανε
στή οάχι τους Οί θαλαοσόλυκοι πού παλέφανε- ΐιέ όλα
τ’ άγρια στοιχεία τού πέλαγους πού ή γαλήνη νά
περνάει τό νοΰ τους μέ γέλιο ειρωνίας Η γαλήνη
πού πάντα σαν ρόδο βαστάει σ’ αυτούς Νά ρουφιόταν
κεΐ μέσα οτά οτάόιιακρα ισόγεια, τά καπνισμένα, τά
θαιιποφωτιομένα. τό κρασί, μέ δίψα, νά μεθάει ο
πόνος γιά νά δίνει τήν άδεια στή γαλήνη νάοχεταΐ
τότες..,. Νά ξεδιαλύνεται τό σύγνεφο πού κάθε ανά
μνησή πικρόχολη άφίνει οτό -κεφάλι μέσα, τυλίγοντας

ΧΡ. Γ£Ι·ΟΓΙΑΝΝΗ

το μέ καπ ιά πού λερώνει καί οραβώνει "Ενα πα
ρελθόν πού κέρδισε ή κόλαση καί τό θεωρεί δικό
της σωστά. Αρρώοτειες, γιατροί φτώχειες, ζητια
νιά, ξευτελισμοί, συνείδησις τέλειου θαάτον, χαλά
σματα ονείρων πού χτιστήκανε μέ κόπο κ’ ιδρώτα,
μέ τή μιοή ζωή κάτω. Νά πέφτουνε μεμιάς τόσο εύ
κολα; (< Ανεμομαζέματα-άνεμοσκορπίσματα». Πόσες
φορές νά κάθεται πλάι τους ό θάνατος μ£ φιλική ά
δεια, νά μιλάει γιά τόν πόθο σου μέ άνυπομονυοία.
Νά δίνει ακόμα τή σκέψη τής... αυτοκτονίας! Νά
σκέψης μέ τά ίδια σου τά χέρια τόν τάφο σου. "Αν
μπορέσεις μόνος νά κουκουλωθείς νά μή κουράσεις
ανθρώπου χέρι.
("Επεται συνέχεια)
Κ. Α. ΦΩΤΑΚΐΙΣ
Η ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Πληθώρα ύλης εις .το σημερινόν ψύλλον τής Έπίθεωρήσεως μάς αναγκάζει νά δώοωμεν μίαν στιγιι·ότυπον F'/WlrT(.mV άττΑ την Ε' Καλλιτεχνικήν Έκθεοιν τού Ζαππείου. Σήμερα, δούμε μέσα σέ μίαν ε
ποχή τόσον πυρετώδη, τόσον πολεμικήν, τόσον σπα
σμωδικήν, ώστε δικαίως μπορούμε νά τήν κατατάξωμεν σέ καιρούς πολύ άπομεμακρυσμένους, σ’ αιώνας
παρελθόντος, γιά τούς όποιους διαβάώμε στις Γραμ
ματολογίες ότι υπήρξαν βάρβαροι καί άγονοι πνευμα
τικών. Ή χώρα δίδει τό αΐμά της, τό χρήμα της, τήν
προσοχήν της, τήν ύπόστασίν της, εις τόν συνεχιξόμενον πόλεμον και άπο τούς καλλιτέχνας πού εκθέ
τουν έογα εις τό Ζάππειον ξεύρω άρκετούς πού φο
ρούν τήν στιγμήν αυτήν τό χακί καί περισσότερον
τούς απασχολεί αύτό άπό κάθε αισθητικόν credo. Θά
ήτο λοιπόν πολύ άδικον νά θελήση νά κρίνη κανείς
αύστηοώε rn'ir άξιους κάθε συιιπαθ^’ας καλλιτέχνας
μας, ένώ ακριβώς πρέπει νά τούς δώση όοο θάρρος
περισσότερο μπορεί, ώστε νά συνεχίσουν την εύγενή
παράδοσιν, ή οποία μόνη θά έπιέήση άπό κάθε άλλην.
Διτνα εΐσ τον niaitre κ. Παοθένην, ε^θέτοντα τήν
ζωντανήν «Θάλασσαν τοϋ Πόσου» καί αλλας συμβολιστικάς εικόνας (οτξως ό «Εσπερινός συλλογισμός»,
όπου τά άγγελόμοοΦα νεφύδρια είναι τό σύμβολον
τής Ψυχικής καταστάσεως τής ώοας). δ’πλα εις τόν
κ. Λύτραν (ποοτραίτο Κυο’ας) τόν κ. Μαλέαν («Άσποη ’Εκκλησία), την Δα Λασ^αοΐδου. τόν κ. Χοηστοφήν (ρεαλιστικοί εικόνες, σκίτσα, γελοιογραφίαι καί
ρωπονοαώίαι άοκετά άξιοσπούδαστοι καί ύποσχόμεναι
πολλά),τόν κ.Ροδοκανάκην(μουσική ασάφεια καί πνευ
ματική σύλληΦ'ς).ύπόρχουν άρκετά δειλά χέοια πού
ύψώνονται δεξιά καί άοιστερά καϊέλκύουν συμπαθέστα
τα τήν ποοσοχήν μας.Μ'α συστάς πεύκων καί κυπαρισσιών,άπείρως μελαγχολική,τοΰ κ. Δ. Γιολδάση,ένα μα
φίες τής Δος Στεφάνου, οί οποίες προφητεύουν ενα
ίσχυοότατο καλλιτεχνικό ταλέντο γιά τό μέλλον {«τό
λιμανάκι», ίκτό άοαγμα»), άξίέουν θερμά συγχαρητή
ρια. Κλείομεν τό σηιιείωμα. μέ τις πολύ νόστιμες γε
λοιογραφίες τοϋ κ. Παπάδημητρίου καί ένα fantaisie
Λυκαβηττόν καί μέ τάς ώραίαν προτομάς τοΰ νεαρού
γλύπτου Άλεξανδροπούλου.
Εύχόμεθα ολόψυχα τήν Έκτην Καλλιτεχνικήν Έκθεσιν άπείρως πλουσιωτέραν εις άπόδοσιν καί τοποθετημένην σέ εύθετον χρόνον ειρηνικής περιόδου.
Ο ΘΕΑΤΗΣ

~~ΝΑΥΑΓΪΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
("Έκδοσις Άγκυρας)

δέ φανερώνεται παρά σ’ επαρχιώτικη περιπάθεια ή σε
παπαδίστικο μυστικισμό. Μιά νοσηρή τάση βέβαια μπο
ρεί ν^χει ηθική βάση, μπορεί νάναι ρωμαλέα στήν εκ
δήλωσή της. "Οπως παρουσιάζεται σήμερα όμως ϋέ δει• Λ >
t
χνει παρά ψυχικό ξεπεσμό.
Ρ.

Ali τον τίτλ.ον αύτόν. πεσιμιστιχον κάπως, κυκλοφό
ρησε τελευταία, ένα κομψό βιβλιαράκι — έκδοση «Άγ
κυρας» — τοϋ γνωρτοΰ νέου διηγηματογράφου κ. Χρ.
Γερογιάννη.
Ό συγγραφέας του διακρινεγαι γιά τή δυνατή φράση
του, ,γιά τήν παρατήρησή του — προτερήματα που έξουδ-ετερώνουνε τήν κάποια ατέλεια τών μύθων τών διηγη
μάτων του,'πού μ’ ολο τό ρεαλισμό έχουνε καλή χρήση
τοϋ ρομαντικού στοιχείου, άπαράλαχτα, δπως τά μεγά
λα πάθη υπολανθάνουνε, κάτω άπό τις πεζές έμφάνσεις
τής ζωής, βουβά κι’ αθόρυβα. Ή ιστορία τοϋ πρώτου
διηγήματος, είνε ή τραγική μοίρα τοϋ κοριτσίοϋ που κα
ταστράφηκε άπό τήν πρώτη ερωτική περιπέτεια άφοϋ
τοϋ λείπει όλότελα ή άγωνία τοϋ σπιτιού^ — ή ηθική
καθοδήγηση — κι’ έφτασε όδηγουμένη άπό τήν έςουσία
στό «σπίτι τής ντροπής». ’Εκεί ή άγνή παρθενική του
ψυχή μένε·, αμόλευτη κι’ έπειτα άπο έναν ’υστερικόν έρω
τα — σάν έξαίλωση τής ζωής ποϋ περνάει — αύτο-

ΤΑ __
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Ποιήματα Περικλ, Λουκοπούλου

Ό τίτλος του ξαφνιάζει- άνοίγομε μέ δέος τό βιβλίου
ράκι αύτό έτοιμοι νά κεραυνοβοληθοϋμε άπό βροντώδη
καθαρεύουσα, τύπου Μιστριώτη|. Ευτυχώς μάς ύποδέχεται γελαστή μιά απλή! καί φυσική ποίησις. Είναι κά
πως άκατάσταση, θυμίζει τις νέες ωραίες γυναίκες ποϋ
μάς υποδέχονται άχτένιστες, μά φαιδρές καί συμπάθητίκές εύκολες σ/L χάδια. Ή άφέλειά της μάς συγκινεί δέν
ντρέπεται κανένα, σάν τις απλές τις naives εκείνες
κοπέλλες ποϋ λέγουν, χωρίς νά κοκκινίζουν και τά πιο
τρομερά πράγματα ;

"Ναι, τά βυζά σου ααν κυλούν λαχταριστά κομμάτια
άπ’τά βαθειά τού κόρφου οου, μ'άλλοιθοραύν τά μάτια!
Μά όντας πέφτουν απαλά ατό στόμα τοϋ παιδιού οου
κτονε
!
...
Τό διήγημα αύτό έχει δυνατές σκηνές, δπως καί τό νοιιόθω καί γιο τί τρικυμία πού έχω νά μού οβύνη
δεύτερο - ή ιστορία μιάς ρωμαντικής άγάπης πού τε- κ ένα συναίοθνιια βαθύ : πές διάβολο καί θείο
/.ειωνει στο θάνατο του ν,εου σ’ ένα σανατόριο... Τό δεύ μαζί πές τά ορίζουνε σαν τάπλασαν κ' οί δύο".
τερο εχει διαλεχτά κομάτια ημερολογίου,, σέ μορφή έρωΘά έπερίμενε κανείς ένα συμπέρασμα πιο εύγενές έν
τικών γραμμάτων, τοϋ φθισικοϋ ποϋ φυσιολογικά, άπό
τούτοις, Στό «Δειλινό»/, απλό τετράστιχο, σημειώνουμε
τήν πάθησή του, άγαπάει παράφορα, υστερικά.
Τόν κ. Γερογιάννην διακρίνει ή κριτική παρατήρηση μιά χαρακτηριστικήν εικόνα.
·
— πράγμα ποϋ δεν τώχουνε πολύ άπό τοϋς νέους —
«Ο ήχος τής καμπάνας
ακόμα κι’ ή άβίαστη δυνατή, υποκειμενική του φράση.
αυλάκια κάνει άέρινα γεμάτα άπό άχό.υ
ΤΑΣΕΙΣ...

Φτώχια καί ψυχική γύμνια ;— νά τί χαρακτηρίζει
τή Νεοελληνική Λογοτεχνική κίνηση. "Οπως καί άλ
λοτε έΤσ·. καί τώρα θά μπορούσε νά προταχθεί γιά δι
καιολογία : ή πολεμική κατάσταση. Μά καί στήν ειρη
νική περίοδο ή1 ίδια νωθρότητα βασίλευε, ποϋ ταρασσό
ταν κάπου-κάπου άπό τά λιγόζωα λο-ροτεχνικά περιοδι
κά. Κι’ δλ" αύτά γιατί λείπει ή καθολικότητα το' πνεύ
ματος άπό τοϋς νέους λογίους. Ό καθένας θεματογραφεί πάνω στά αϊσθηματάκια του, στις προτιμήσεις του
κι’ εκείνοι ποϋ άλλαλάζουνε γιά τήν κλασσική φόρμα,
μάς δείχνονται τέλεια άβαθοι
Ό νεοκλασικισμός άπαιτεί βέβαια βάθος ιδεών, δια
φορετικά είνε κάτι τις εξωτερικό, σημάδι ψυχικής κε
νότητας. Ό νεοκλασικισμός ζητάει ψυχική υγεία
ζητάει τή χαρά τής ζωής, ζητάει πίστη μ'έσα στή δη
μιουργία Πόσοι άπό τοϋς νοέυς λογοτέχνες αισθάνονται
δλ’ αυτά: ‘Ο καθένας μιλάει μέ αυταρέσκεια γιά λε
πτομέρειες τής ζωής, ηέτοιες. στις οποίες δίνεται μιά
νοσηρή διάθεση — γι’ άνακολουθήσει τάχα τό πνεύμα
τής έποχής. σά·υ ή εποχή νά ήταν άνάξια νά δεχθή έρ■’3 ψυχικής υγείας, έργα πίστης στή χαρά τής ζωής.
Έτσι τά έξαρθρωμένα μυαλά τών νεοφώτιστων παλεύ
ουνε πάνω στά ίδια μοτίβα — κακέκτυπα τών Μπωντέλαίρ και τών Βερλσίν κι’ ή λογοτεχνική τους άξια

Κι’ άλλωΰ ανακαλύπτομε τέτοιες ώραίες φράσεις :

«Γιάνηκα, πού έπερνα μετάδοσι
προφέρο.ιτας τ' όνομά Σας...»

Μολαταύτα ή πατριωτική ποίησις σήμερα πιά δ:ν
μάς έλκυει: Πιο σύγχρονη είναι ή «Άσία» του-

’Έχω ένα άδειο στήν ψυχή καί ποιος θά τό γέμιση
κάποια χαρά μέ τριγυρνρ, χωρίς καί ΐ’ά καθήση'
κ’ ή λύπη έτσι βλέποντας νά φεύγη ή χαρά μου
φοβάται καί δέν κάθεται κ' αυτή γιά συντροφιά μου.»
Άπλοι καί άληθείς στίχοι TUO’J GtTfXlVOUV.
Ο «Κολασμός» υ.άς αποκαλύπτει -ον πο-ητή γεμάτον

άπο διονυσιακό πόθο :
«ανέβα νά σ'- ξαναϊδοϋν οί μανεμμένοι λόφοι
καί στάσου μπρός στον "Ηλιο γδυτή νά σέ βατέψη».

Τολμηρές καί ζωηρές έκδηλώσειτ συσιολογικοΰ ο.ογιαστικοό τόνου ποϋ κυοιαηνεί είς τό βιβλιαράκι. Εύνόΐχεθα εις τόν ποιητήν πλούσιον τήν συνέχειαν.
[Fife

Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
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Κι ήταν μιά νύχτα παγερή
ΓΓίλυσα τά «άτια εκείνα,
κι· ήοθαν θλιμμένα, και σκοτείνιασαν,
οαν νά μαράζωναν δυό κρίνα .

στης μαζύ μέ δυό άλλους. Ό ένας ταχτική τρυ πα

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
Ώς μία υποβολή χρωματισμένη άπό μουσικότητα, ή·
δονεμένη άπό παλμούς ώραιοπαθείας, μπορούμε νά χαραχτηρίσουμε τήν δλην του ποιητική διάθεσι, καθώς
παρουσιάζεται είς τά επόμενα τραγούδια του. Νέος, είς
τήν ηλικίαν τών ωραίων χρόνων, τών είκοσι ετών, μάς
υπόσχεται ή '.τόσον λεπτή του συναισθηματική έξάνθησι,
πώς θά προσφέρη στήν Τέχνη καί μερικώτερον, είς τήν
αίσθησή τών καλών στίχων. Τραγούδια περισσότερον άρτιμελή καί πλαστικοί Ώς τόσο έντροφά καί μορφώνε
ται, (έκτος τής γενικής του μορφώσεως τής επιστη
μονικής) με τής «ρμονίες που μάς έχουν χαρίσει οί
μουσικότεροι τών ποιητών μας: 'Ο κ. Μαλακάσης τού
οποίου τήν έπίδρασι έχει, καταφανή, ό κ. Πορφύρας, ό κ.
Χατζόπουλος, τού εινε υποδείγματα άπό άπόψεως μοοφής
καί αίσθαντικότητος. ’Έχει δμως προσδώσει, είναι ή α
λήθεια, σ’ αύτό τό κράμα τών επιδράσεων — αί όποιες,
φυσικά, τού συγχωρούνται καθ’ ότι νέος — μιά δική
του άπόχρωσι αντιλήψεων καί μιά κάποια μπορούμε νά
πούμε «λιποθυμία αισθήματος» ^ν δχι υπερευαισθησία,
που μάς δείχνουν, δπως δήποτε καί μάς ενθαρρύνουν,
γιά τήν έλλειψι εκείνης «τής ωχρά- καί άναιμικής
ρουτίνας πού τόσον συχνά είς τά νέα καί διά πρώτη
φορά εμφανιζόμενα ταλέντα παρατηρούμε νά έδιάζη»·
Είνε βαθύτερα αίσθαντικός.
Α. Γ. ΔΡΙΒΑΣ
ΙΕΡΟΝ

Οί θύμησες γελούμενες, καλέ μου,
—κοράλλινο δεμένες κομπολόι·—
ώς ιην ημέρα τ’ άγλΰκανιον πολέμου
ποΰ έπότισε ιδ αϊμά του τή χλόη ,
την ανοιξιάτικη τη χλόη, άξέχαστέ μου!
ποΰ τόν καϋμό μάς κέρασες άλόη,·—
κι' έκαμες άπό τότε ή δακρυρρόη
ή στείρα νά πλαντάξη όσο ποτέ μου!—
. ■ ·νά συλλογιέμαι μουμείνε τόν βόγκο
τής υστερνής βραδυάς στον κρύο τόν λόγκο—
r

και νά θυμάμαι πώς έγώ ήθελα πλύνει
με νάρδο τό κορμί σου: ήθελα πάρει,
άνυφαντό λευκότατο σουδάρι
τόν ύπνο σον αλαφρά γιά ν άπαλύνη. . .
ΚΛΑΨΙΜΟ

Σήμερα πάλι ανήμπορο μέ δένει
μεο' τοϋ κρυφού κανμου τό βρόχι,—
ή στάλα σου θλιμένο πρωτοόρόχι
στό δάκρυ τό πικρό μου σταλαγμένη.. .

Στό φύλλο 'κεί ποΰ ή συρμή σου φέρνει,
νεκρό κι ωραίο στή γωνιά τοϋ δρόμου"
ξεπροβοδάω, θλίιιμένο τόνειρό μου,
πού στ’ άγκιγμα τής χειμωνιάς πεθαίνει.
ΜΑΝΤΕΙΑ

"Οπως τόπε ή μά'ΐιβσα
τό τραγούδισε τό ντέφι:

νά μέ πλανεύη τ’ όνειρο
καί νά μέ φέρνη ή μέθη.

Κι δπως έγεινα ανήμπορος
κι' όπως πάω ακαμάτης,
τόπε καί τούτο ή μάντισοα:—
ό νυχτοδιαόάτης,

/

'
ν' ακολουθήσω τό δρόμο σου,
τ’ αλαφρά βήματά σου,
καί ν' άσωτέψω τό είνε μου
ιιπρός στ’ άκρόνυχά σου...
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ

STM ΓΩΝΙΑ
Είχε σουρουπώσει όταν ό Μίλας μπήκε στήν τα
βέρνα.
1
Πέρασε διγαλά μές στο ισόγειο καί τράβηξε στή
συνηθισμένη του θέσι.
Καθώς περνούσε μπρός άπ’ τόν μπάγκο δ ταβερ
νιάρης τόν καλησπάρισε·
— Καλώς τά παιδιά...
*0 Μίλας προχώρησε αργά. Μία στιγμή φάνηκε
σάν κάτι νά ήθελε νά πή μ’ άμέσως σάν νά τό μετάνοιωσε τράβηξε...
Τό παιδί τοΰ μαγαζιού τόν πλησίασε βιαστικό.
— Τό ταχτικό;
Ό Μίλας τόν κύτταξε μιά στιγμή, φάνηκε πώς
κάτι ήθελε νά πή κΓ ύστερα ξαπλώθηκε καλά στήν
καρέκλα, του.
Τό παιδί έφυγε καί παράγγειλε πάντα βιαστικό.
Σέ λίγα λεπτά ή φωνή τόύ κάπελα ακούστηκε·
—· ’Άντε, Γεώργη, κουνίσου. Μισή στή γωνία.
Κατοστάρι στό τρία...
Ό Μίλας άνασήκωσε τό κεφάλι, μά πάλι μαζεύτη
κε αμέσως.
’Απ’ τό βάθος τοΰ μαγαζιού φώναξ’ ό ταβερνιά
*ρης
— Τό φώς.
Τό παιδί σερβίρισε κι’ ύστερα παίρνοντας μιά κα
ρέκλα άναψε τή λάμπα τοΰ γκαζιού.,
Ένα έκνευριστικό σφύριγμα ακούστηκε σαν το ρο
χαλητό κάποιου δαίμονα κι’ ένα φώς άρρωστο κιτρίνόλευκο απλώθηκε στήν κάμαρη άπ’ τό λεκιασμένο
γυαλί.
Ή ταβέονα ήτανε άκόμα σχεδόν άδεια. Τά βαμ
μένα σανιδένια τραπέζια σκορπισμένα μέσα στό στε
νόχωρο Μισοσκότεινο δωμάτιο ήτανε άκόμα τα περισ
σότερα άδειανα.
Μιά μυρωδιά ύγρασίας μαζύ μέ τή ζαλιστική σπίρ’ τσδα τοΰ κρασιού γιόμιζε τήν κάμαρη.
Τά βαοέλια σέ τρεις σειρές τό ενα άπάνω στ’ αλ
ί λο έπιαναν ολον τόν τοίχο έχοντας στή μέση ένα
μικρό βαρελάκι μέ μιά ζωγραφιά πού παρίστανε ενα
κρανίο υέ δυό κόκκαλα καί μιά άνορθόγραφη επιγρα
φή· «Ένθσδαι κήται τό βηδάνιον».
■ ■ Κάτω άπ’ τό ωχρό φώς τοΰ γκαζιού ό _Μίλας να
νουρισμένος άπ’ τό μονότονο σφύριγμα τής ζαμπας
ροφοΰσε άργά-άργά το κρασί του.
Καθισμένος στή γωνιά του κρατούσε μισόκλείστα
τά μάτια σαν νά προσπαθούσε τ^ά συλλαβή κάποιες
εικόνες που ξετυλιγόντουσαν μπροστά τού. ,
Σέ λίγο μπήκε στήν ταβέρνα ο Γιαννακος ο χτι-

ρέα ήτανε ό Σκαλιωτης ο μαραγκό, κι ο
παιδάριο ξανθό, αμούστακο ακόμα και
J
τανε καινούριος φίλος, ένας ηκεχτρολογος
φώναζαν Κοσμά.
....
_
Καθήσανε κι’ οί τρεις γΔαστσι σ ενα τραπεί κμ.
παραγγείλανε κρασί μέ σκοτακία.
,
,
Ό Γιαννακος γύρισε ολοτρογυρα τη ματια του
άντικοίζοντας τό Μίλα τού φώναξε ευθυμα·
. —Ρ Καλή-σπέρα... ’Απόψε έχουμε και καινούργια

Θυιιοϋιιαι, κάποια μάτια, καποτ ,
πόΰτάτα ο&ν καί τήν ψυ%η
Θυιιοϋμαι κάτι μάτια ^e^iva (

πσΡΟ Μίλίς κινήθηκε πάλι μιά στιγμή, μισάνοιξε τα

χείλη σάν νά ψιθύρισε κάτι, κΓ υστέρα σταματησ
φευγαλέα τή ματιά του στον ήκεχτρολογο., Ενα_σ νεφο πέρασε άπ’ τό πρόσωπό του .μ, αμέσως ξανα-

πιαβε τό ποτήρι του.
,
, ,
__ Ποιος είν’ αύτος; ρώτησε ο νέος την παΗ-υ

Αθήναι—1-)^'■■

lEVO-TIANlW
________

~~

ΚΑΤΑ ΤΟΤΣ ΒΪΖΑΝΤΙΝΟΤΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Τ°Ϊ1_ Ταχτικός πελάτης, άποκρίθηκε ό Γιαννακος.

»Μονάχα κομματάκι παοάξενος.
Ό νέος φώναξε τό παιδί. ,
r
„
:ρα
_Δώσε άπ’ ο,τι πίνει στη γωνία... ,Κι υστ
γυρίζοντας στήν παρέα του: κερνάω εγω απόψε για
τά καλοοροίζικα.
, , ,
__ ’Εβίβα του λοιπόν, εϊπ ο μαραγκός.
Μέ το τσούγκρισμα τών ποτηριών ακούστηκε η
νή τού παιδιού·
,
__ Ένα κρασί στή γωνία...
Ό Μίλας ξαφνιάστηκε. Σούφρωσε για
_t__ τ;ά μάτια του στο νεο.
τά οούδια κι ύστερα^ ερριξε
ος ‘'τον
τόν” κύτταξε
μιά στιγμή καί τοΰ
Ό ήλεχτρολόγος
...ττ
*
φώναξε
έπιτρέψης άπόψε πού έρχουμαι γιά
— Θά μάς
πρώτη Φοοα...
. .
" *
ό, .....
Μίλας
άντί_ Είναι δικός μας άνθρωπος
ο,ς Μιλάς
τοντόν
αντί-

όών και γνωστός
ό,οίος -θε/τος
Παρνασσού εν κεφαλαίο
*

σκοψε δ Σκαλιωτης.
,
. „
__ Τό παιδί άπό ’δώ είναι παρέα μας, εκανε τ-.
Μίλα δ Γιαννακος.
_
, «
Ό Μίλας πάλι φάνηκε πώς θα πη κάτι μα επιασ

Α
*
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1° Όταν τό παιδΗού πήγε τό κρασί έστειλε ένα κα
τοστάρι στήν άαρεα.

— Έβ-'βα.

,

Τεναρης Ιθλι.

Μ - τγ

,

__ Έβ’βα, είπανε κι’ οι τέσσερις...
(Τί
.'.5 Λ
ΜΠΑΤΙΣΤΑΤ0Σ

>,αντινων προ.κοσ μ
;
· φορέματα, *
°£ ολ α ίων, έκ -τών οπαίων
W J
/ώ
σμήματα, κτήματα καί ΧΡ^ατα ελαμβαν.
κροίκα μία νύμφη.

συν3έη έκάστοτε το

---------

Μ ΑΤΊ α
θυμούμαι κάποια μάτια, κάποτε
τρελά ποΰ ξέραν παίγνιδακια.
φαν πεταλούδες δυό νά παίζανε
σ’ όλανθισμένα λουλουδάκια.
Μιά ά°γή, τον πόνο μου ποΰ θέλησα
ζτό γλυκό' θείο φώς τά χύσω
1 πάλι τά μάτια εκείνα άντικρυσα.
πικρά οαν πήγα νά μιλήσω.

Καί μιά βραδυά, που άρχίνησα
μιά αγάπη νάν τούς λέω θλιμμένα.
τάειδα, έτσι πού βαρεία σούρουπων.,
^ν δυό πουλιά κυνηγημένα...

4ων Ελλήνων, ωμιλησε -ρ^των^κιατα^τ
τινούς χρονους π α_σ τ ο η .
w
δηλαδή τής νυμφικής ,πασταοος κ- ·
βαλλόμενων άσματών ανεγνωσε
■
τ^ς διαφόPw ’ΡΛ.'
·
*
ς. ?, ζ.δς ,ί, yp4m τίί τΛί—,.ν»
προγονοί εν σχεσε. προ,
ΖΡ
Ίούνιον καί Ιούλιον
^ζ^ΓΓ^4^ΥΧος.;διότΐ «Καρκίνον ή Λέοντα

του (70λ·^;

‘ τβ5 μυστηρίου τού γάμου έντος τη?

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΙΟ

καί, άφ’ ού είπέ τινα wept τοϋ ό ψ t κ ί ο υ, τής γαμή
λιου δηλαδή πομπής, έτελείίωσε το πρώτον μέρος τοϋ
λόγου του μέ τήν περιγραφήν τών διασκεδάσεων, αί ό
ποια! έγίνοντο μετά τόν γάμον καί μέ τήν άνακοίνωσιν
χαριτωμένων έπιθαλαμίων ασμάτων.
Τό δεύτερον μέρος τοΰ λόγοιυ. του άνεφέρετο είς τήν
τέλεσιν οΰχί λαϊκού, άλλά βασιλικού γάμου. Καί τό
μέρος τοϋτο έπροκάλσε άδιάπτωτον τό ένδιαφέρον τών
πολυπληθέστατων ακροατών μέ τήν περιγραφήν τοϋ
στεψίματο ς, τής έπιθίέσεως δηλαδή έπί τής κε
φαλής τών μελλονύμφων τοϋ βασιλικού στέμματος ή
τοΰ γαμήλιου στεφάνου, μέ τήν μνείατ? τών κατά τους
βασιλικούς γάμους απλικών εθιμοτυπιών, μέ τήν περι
γραφήν τής υποδοχής τής βασιλικής νύμφης καί μέ
τήν άνάγνωσιν τών άκτολο/γημάτων. τών εμ
μέτρων τουτέστιν ευχών πρός τούς νεονύμφους.
Ό χώρος δέν μάς επιτρέπει, δυστυχώς, νά δώσωμεν μακροήίραν άνάλυσιν τής θαυμασίας ομιλίας τοϋ
κ. Κουζουλέ. Ή Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, ή
όποια άπό τριετίας μετά τόσης δραστηριότητας προσπα
θεί νά διαδώση τήν άγάπην πρός τόν Βυζαντινόν Κό
σμον διά διαλέξεων καί δημοσιευμάτων ώς τό περί Βασιλίσσης καί Βυζαντινών ’Αρχοντ’.σσών τοΰ μακαρίτου
II. Ροδοκανάκη καί τοΰ κ. Κουκουλέ έκ τοΰ βίου τών
Βυζαντινών, θά παρείχε αληθή εύχαρίστησιν καί πραγ
ματικήν υπηρεσίαν είς τούς θέλοντας νά μελετήσωσί
τήν Βυζαντινήν εποχήν, αν έξέδιδεν είς ένα τόμον τάς
άπό τοΰ βήματος τοΰ «Παρνασσού» γενομένας διαλέ
ξεις τών μελών της.
Εύχόμεθα καί περιμίένομεν.
ΕΚΛ'ΠΟΤΣΑΙ ΦΥΣΌΓΝΟΙΑΙΑΙ

[ΠΑΝΝΗΣ ΣΤΔΜθΤΟΥΛΗΣ
’Λφ ής στιγμής έξέλιπεν ή μεγάλη φυσιογνωμία τοϋ
Βλασίου Γαβριηλίδου έκ τοΰ Δημοσιογραφικού τής χώ
ρας ημών κόσμου είναι καταδικασμένα είς σιγήν πλεϊστα όσα ζητήματα άοορώντα πρόσωπα ή πράγματα τής
Ελληνικής ζωής. Έάν ό θάνατος έπί παραδείγματι
τοΰ έπιλέκτου τέκνου τής Πατρίδας, τού άειμνήστου I.
Σταματούλη έπήρχετο ζώντος έτι τοΰ Γαβριηλίδου αί
στήλαι τής «Άκροπόλεως» θά έδονοΰντο άπό τήν κραυ
γήν τοΰ πόνου διά τήν απώλειαν ένός έκ τών ΐδιορρυθμοτέρων άλλά καί φωτεινοτέρων πνευμάτων τής έποχής μας. Έκλιπόντος τοϋ Γαβριηλίδου συνεξέλιπον άπό
τό σύνολον τής Ελληνικής δημοσιογραφίας ή άγνή
πνοή τοΰ δημοσιογραφικού ένθουσιασμοϋ, τού άγνοΰ δη
μοσιογραφικού ενδιαφέροντος, τό όποιον γνωρίζει ν' άλιεύη έκ τοϋ κοινωνικοΰ βιυθοΰ τής λήθης ή τής παραγνωρίσεως τά ζητήματα εκείνα ποΰ είτε μεμονωμένως
είτε όμαδικώς λαμβάνουν χώραν, χαρακτηρίζουν τήν
εποχήν ή δίδουν τόν τόνον τοΰ συγχρονισμού είς τήν ύπό
μελέτην κοινωνίαν.

*
*♦

Τήν λήθην ασφαλώς είς ήν περιέπεσεν άπό τού θα
νάτου του ό υπέροχος έρημίτης τού Ξυλοκάστρου Στα

ματούλης, μόνος δ Γαβριηλίδης ήτο ικανός νά έξουδετερώση.

Ό Σταματούλης δέν ήτο ισχυρός πολιτικός, ούτε
κ®ν ήγειίγο θορυβώδους τίνος έπαρχιακής δμάδος. Δέν

κατέλαβε θέσεις επιδεικτικός καί δέν έδρασεν ούτε
κοινωνικώς ούτε πολιτειακώς είς τά καφφενεϊα και τά
άλλα ’Αθηναϊκά κέντρα περιστοιχούμενος άπό περισαίνοντας φίλους ή οπαδούς.Ό Σταματούλης πνεύμα πο
λυσύνθετον, διάνοια κρυστάλλινης διαύγειας, νούς ερευ
νητικός καί ψυχή άμόλυντος άπό τήν άδυναμίαν μιάς
έφήμέρου δόξης, έζη μέ τά όνειρά του. μέ τούς πόθους
του, μέ τήν χολήν του, μέ τό καυτηρών του, μέ τήν κα
λοσύνην του, μέ τάς άπεράντους γνώσεις του, μέ τάς
διαυγείς κρίσεις του, μέ τήν κοχλάζουσαν ζωήν εις τά
γεροντικά του στήθη, μέ.τήν σπινθηροβόλον ευφυΐαν
του άποτραβηγμένος καί σχεδόν άγνωστος μέσα στό
πρασινοστόλισγο χωριό τοϋ Κορινθιακού κόλπου. Εσχά
τως προσβληθείς ύπό γεροντικής άνίας καί έγκλεισθείς
έπί μήνας, ήδη ύπε^ογδοηκοντούτης, είς ειδικήν κλινι
κήν διέκοψεν άποτόμως τήν μετά τΙής ζωής έπικοινωνίαν καί έλησμονήθη άπό πάνγας πριν ή. άκόμη νελρωθή τό σώμά του καί κλεισθούν διά παντός οί οφθαλμοί
-ου. ’Επομένως ό θάνατός του δέν συνεκίνησε κανένα.
Ό Δημοσιογραφικός κόσμος πρός τόν όποιον ήτο άλλο
τε τοσούτον οικείος έκρινε φαίνεται άνάξ'.ον ,τού κόπου
νά χαράξη όλίγας γραμμάς γιά τήν φωτεινήν σκέψιν
τού έκλιπόντος άνδρός καί οΰτω μία άπώλεια μιάς έξαιρετικής · άξίας προσωπικότητάς παρήλθεν έν άπολύτω σιωπή καί ίσως σήμερον οΐ πλείστοι έκ τών γραμ
μών αύτών θά πληοοφορηθοϋν ότι άπό μηνών ήδη δέν
υπάρχει πλέον ό I. Σταματούλας.
·**
Διά τό έργύν του 1 άπαιτειται σίδική προσπάθεια διά
ν’ άποδοθή πλήρως ή άξια του καί ή σημασία του. Είς
τάς σημερινάς μας γραμμάς δέν σκοπούμεν νά έξετάσωμεν καί άναλύσωμεν τοϋτο κατά πλάτος καί βάθος. Α
πλώς θά περιορισθώμεν είς άναγραφήν γενικών τίνων
σημείων χαρακτηριζόντων τόν άνδρα ώς μίαν έκ τών
έπιφανεστέρων άλλά καί ίδιορρυθμοτέρων φυσιογνωμιών
τής παλαιοτέρας γενεάς. Ό Γαβριηλίδης γράφων ποτέ
περί αύτοϋ, τόν άπεκάλεσεν «ά ν ε ξά ν τ λ η τ ο ν». Και
Οντως ήτο άνεξάντλητος είς γνώσεις πάσης φύσεως,
τάσης τέχνης καί έπιστήμης. Έίχεν ιστορικήν μόρφω·
σιν έφάμμιλλον πρός τούς άρτ’.ώτερον κατηρτ’-σμένομς
καθηγητάς τοΰ Πανεπιστημίου. Ήτο γνώστης τής άρχαίας μυθολογίας μέχρι τών πλέον άσημάντων λεπτο
μερειών, τήν γραμμίατολογίαν κατείχε μετ’ έκπλησσούσης ακρίβειας πάν δέ ότι άφεώρα τούς αρχαίους ιστορι
κούς, ποιητάς και φιλοσόφους ήτο οίκείον πρός αύτόν.
Έγνώριζε κατά βάθος τόν βίον καί · τά έργα
δλων τών 'Αγίων
τής Εκκλησίας.
Ήτο κά
τοχος τής νομικίής έπιστήμης τής
σχετίιζομένης μέ τήν φιλοσοφίαν καί τήν ψυχολογίαν. Έγνώριζεν έν καταπλησσούση λεπτομερείς πάν ότι άφεωρα τόν βίον τών. αρχαίων 'Ελλήνων, έν ίση δέ ανα
λογία κατείχε τά άφορώντα ήθη καί έθιμα, προλήψεις
και παραδόσεις τών· λαϊκών και αγροτικών -άξεων
όλων τών επαρχιών τής 'Ελλάδος. Κάθε βουνόν, όρος,
κοιλάς, χαράδρα, δάσος, φάραγξ. λίμνη, ποταμός καί
νήσος τής Ελλάδος ήτο βιβλίον ανοικτόν δ:’ αύτόν.
Κατείχε τό πλουσιώτερον λαογραφικόν υλικόν τής χώ
ρας μας. Είχε καταρτίσει τήν τελειοτέραν συλλογήν
Ελληνικών παραμυθιών, ή όποια, χάρις είς τόν ανε
ψιόν ^ου Δικηγόρον κ. Σταματοΰλην, μετά σεβασμού
έχόμενον πρός τήν μνήμην τοϋ θείου του, ε’ίμεθα όέίαιο:
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ότι συντόμως θά ϊδη τό φώς. 'Υπήρξεν άληθής πολιτι
σμένος γεωργός, πρότυπον Έλληνος πατριώτου συναισθανομένου τάς πρός τήν γεωργίαν ΰψίστας υποχρεώ
σεις ώς κοινωνικού άτόμοιλ Έγνώριζε τήν Οικονομικήν,
Διοικητικήν καί ’Εκπαιδευτικήν Νομοθεσίαν μας όσον
δεκάς ειδικών τμηματαρχών συγχρόνως. ‘Υπήρξε ρήτωρ γοητευτικός, έτοιμόλογδς, άρτύων τήν ομιλίαν
του μέ απειρίαν ’παροιμιών, παρομοιώσεων καί άφηγητοΰ διαφόρων τερπνών έπεισοδων. Έγνώριζε τήν γεννεαλογιίαν τών μεγαλειτίέρων οικογενειών τής Ελλάδος
καί δέν άπέκρυπτε τά τρωτά των έξαίρων μετά θαυμα
σμού τάς άρετάς των. Ύπήρξεν άνεξάντλητος είς διη
γήσεις τών άπειρων επεισοδίων τού μακροΰ καί πλήρους
δράσεως βίου του. Το περίεργον δέ ήτο τούτο. "Οτι άν
καί έζη άπομεμονωμένος στό χωριό του, έν τούτοι ς
ήτο γνώστης δλων τών κοινωνικών, πολιτικών .καί οι
κογενειακών σκανδάλων όλης τής Ελλάδος. Διέτήρει
αλληλογραφίαν μετά λογίων, δημοσιογράφων, ·πολιτΐτ
κών, δικαστικών, στρατιωτικών, κληρικών, γεωπόνων
καί μετά κυριών καί αί έπιστολαί του θ’ άπομείνουν
υπόδειγμα ευφυΐας, πολυμαθείας καί καυτηρίου. Διά τήν
πολυμάθειάν του θά τελειώσω μέ ένα χαρακτηριστικόν
έπεισόδιον. Κάποτε ό κ. Νιρβάνας έγραψε γιά τήν
«Σκύλλ’ άπιστη·’ καί ύπενόει τό έτερον ήμισυ τοϋ γέ
νους τών σκύλλων. Ό αείμνηστος Σταματούλης αμέ
σως έσπευσε δι’ άρθριδίοφ του είς τήν έπανόρθωσιν.
Διηγήθη ότι ή φράσίς αΰτη προήλθεν έκ τής Σκύλλας
μιάς Βασιλόπαιδος τών Μεγάρων ή όποια επρόδωκε
τόν πατέρα της εις τούς έχθρούς του. Είναι ανάγκη
νά έρευνηθή και μελετηθή ή εξαιρετική αύτή νεοελλη
νική φυσιογνωμία. Νά ζητηθή ολόκληρον τό έργον του
τό τόσον υγιές, φωτεινόν, φιλόπατρι καί νά έξαρθή
τό πνευματικόν αύτο φαινόμενου, ©ά ήτο εύχής έργου
ή Κυβέρνησις νά ώριζεν ’Επιτροπήν ή όποια νά ομε
λέτα τά χειρόγραφά του καί ή όποια νά άποκαθίστα έπί
τοΰ στυλοβάτου τής εθνικής συνειδήσεως τήν ΰπέροχον
μορφήν τοΰ Σταματούλη.
_____________
_
Δ. Λ. Ζ.

ΑΘΗΝΑ
Τό χρώμα οον τό δυνατό και γα>τεινό
χρόνια και χρόνια εζησα. Τό δειλινό,
τό φλογερό καταμεσήμερο καί ή αυγή,
μέ βρήσκανε πάντα εραστή σου. Καμιά πηγή
στή φωτερή τή μό ίωση, στό γαλανό
τρικύμισμα τών πεδιάδων — στείρα καί σιγή.
Τό παν εμπνέει, περιβάλλει, εμψυχώνει
τό πνεύμα τών αιώνων, καί, καί δέν ξεχνώ
τόν πιο μεγάλο ϋίφαυρό που μάς ενώνει
— κάτι πολύτιμο σά μϋρο γιασεμιού
τά άναγλυπτά δράματα τοΰ ΈλληνιομΟν. — Τώρα στις σατραπείες δόθηκες, θρν/ντί
τό κάθε σου παιδί κάθε μητέρά. Μητέρα
τό αίμα τους άπομυζεί, φριχτή εταίροι·.
Πηχτό πυκνώνει τό σκοτάδι' πλέον ζοφερό
τό χρώμα σου τό δυνατό καί φωτερό.
Τό βλέμμα εναγώνιο — πονεΐ, πονεί,
κι δλο μακριά κυτάει, στή Δύση πέρά...

... πρός τή νύχτα' καί τάστέρια είνε οβνστά-

καί δλων ή ματιά περίτρομη καί ξενυχτά
πνιχτό άπόμεινε τό κλάμμα καί τό κλάμμα"
καί, καί μέ αλκή Αίσχνλική όρμάει
— τήν τραγική στιγμή αποθυμάει —
πρός τήν ίδοφίική γρμμμή' τώρα~.
“Ομως
χρησμός κανείς (πεθάναν οί θεοί;), νόμος
δρίζει τών μεγάλων καί μικρών τήν τύχη
— τήν Ιαχή σκορπίστε, ποντίστε τήν κραυγή
πρός τόν σκοπό, καί μέ σκοπό καί θά πετύχη

καί θά περάση καί θά ταφή ή μισερή
έτοΰιΙ^ εποχή — τή διδαχή νά δώση
ή ιστορία στίργει, — Μά, μιά καί παραδώσει
τόν πιο μεγάλο θησαυρό — ώ πόθοι ιεροί,
νόμισμα νόθο θά γονή, καί θά πεθώ η —
μά φθάνει, τόν χαραχτήρα. της νά ξαναδώσΐ)
άτόφιον· — ωσάν χρυσόβουλο αύτοκρατορικό
σέ τρίπτυγο μετάξι — στό κάθε ξενικό.
Καί, καί τότε στή φυλή θενά προοδώοη
πραγματικό περίγραμμά, Ελληνικό, —

Τό ξέρω (πόσον καλά τό ξέρω) τό χρώμα σου
τό πλούσια περιχυτό' αύτό θενά μάς δα'ιοί),
θεναποδώση, εκείνο τό μεγάλο καί τό πλαστικό.
Καί άν στις σατραπείες δόθηκες' στον θρήνο,
ατό έκρυθμο καί μηδαμινό — ποτέ, ποτέ,
(πιστέψατέ με) ό^· θά χαθή
*
τό πιο ωραίο ιδανικό.
14. Γ. ΔΡΙΒΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ Α’, ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΣΤΝΕΔΡΙΟΝ

Μ ΕΓΊΤΑΝΗΣΙΑ
Ή ομιλία τής Δος Μαριέττας Γιαννοπούλου

Ή Έπτα ηοία, άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων, άπό
μίαν εποχήν, ποΰ ή ψυχή της ήτο γυμνή άπό κάθε άνάπτυξιν, έχει νά επίδειξη παντοιοτρόπως παραδείγ
ματα άξιοθαύμαστα τοϋ εγγενούς χαρακτήρός της.
Ακόμη άναφέρεται ή γυναίκα τής εποχής τοΰ Ο
μήρου διά τήν άφοσίωσίν της τήν συζυγικήν φ είς τό
πρόσωπον τής ΙΙή,νελόπης, ή όποια υποφέρει τόσα,
διά νά μην ύπανδρευθή ένα τών μνηστήρων.
Παρουσιάζεται υπόδειγμα ύπομονής, άναμένουοα
έπί είκοσίν έτη τήν επάνοδον τοΰ Όδυοοέως.
Βλέπομεν τήν Καυοικά μετ'αβαίνουοαν εις τόν πο
ταμόν διά νά πλύνη τά φορέματα τοΰ σπιτιού της, αυ
τή ποΰ ήτο μιά βασιλοπούλα. Τήν βλέπομεν νά δεικνύη τόσην ευσπλαγχνίαν καί νά περιποιήται όσον
τής ήτο δυνατόν τόν Όδυσσέα, δηλαδή ένα άγνωστον
δι' αύτήν.
Εις αύτήν επίσης, λέγει δ ’Αθηναίος, δτι ή Κερκυοαία λόγια Άγαλλίς τήν όποιαν δ Σουιδας καλεί Ά·
νάγαλιν, αποδίδει την έφεύρεσίν τής σφαιρίστικής,
διότι είναι ή μόνη τών ομηρικών ήριοιδων ή καταγινομένη είς τό παιγνίδι τούτο.
Έχει ή Έπτανηοία άκόμη νά επίδειξη τήν άφοοίωοιν τής πιστής υπηρέτριας Εύρικλείας πρός ιόν Ο-
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δυσοέα, ή όποιαέξαλλος έκ χαρας τον καταφιλεί μετά την μακράν απουσίαν του.
Και το πέλαγός μας, εις γυναίκα οφείλει την δνομασίαν τοΰ Ί ο ν ί ο υ, είς την ώραίαν Ίώ την
κορΙι^ν τοΰ βασιλέως Ινάχου, την ερωμένην τοΰ Δ ιός.
ποΰ άπό φθόνον ή Ήρα έτρέλλανε κι' έκανε νά πέρα
ση άπό τ’ άσπρογάλανα κύματά του.
Ακόμη οτά βάθη της ή θάλασσά μας κρατεί τά κόκκαλα τής ποιητρίας Σαπφοΰς, της ακυχοΰς ερωμένης,
της μή άνταγαπωμένης άπό τόν Φάωνα, ή όποια διά
να π·8.ξη την τρικυμίαν τής ψυχής της, έπεοεν άπό
τον Λευκάτα καί ηίρε τόν θάνατον.
*
* ·ψ
Αλλά θ’ άοχοληθφ περισσότερον μέ τήν γυναίκα
τής^ Ένετοκρατουμένης 'Επτάνησου καί εντεύθεν.
"Ερχομαι είς τήν εποχήν εκείνην που, παρ’ όλους
τους περιορισμούς, και αυτή ή Ιδία έδρασε, και παρουοίασεν είς τήν κοινωνίαν τέκνα επιφανή.
*
■
, Εις την 'Ελλάδα, ιιετά τήν, Ρωμαϊκήν κατάκτηοίν.
έπέδοασεν είς τήν γλώσσα,'·, τά ήθη και τά έθιμα ή
διάλυσις τής Βυζαντινής Αντοκρατοοίας, υπό τών
ΣταυοοφόΟων ή γενομίνη καπά τόν 13ον αιώνα.
^Απ' αυτό έπωωελήθη ή Ένετία διά νά κυοιεύσι,
τήν Επτάνησον. Ή ΚεφαλληΊα καί ή Ζάκυνθος άπεσπσσθησαν άπό τό Βτιζαντιακόν κράτος εις τά 1185
καί έσνηιιατίσθη η Κομητεία τής Κεφαλληνίας. ΊΙ
καπαστοοωή τοΰ Βυζαντίου δλονέν ηυξα'νεν. Οί Τούρ
κοι ποουλαυνον νικηταί. Οί Κεηκυραίβι φοβούμενοι
τους κι ·άή”θ>·ς. έζτπησαν τήν Ένετικήν προστασίαν
τήν 28ην Μαϊου 1386.
Αλλα δ>α πολυν καιρόν άκόιιη ή Επτάνησος έβαοανίζετη. Βαθμηδόν όιιως. οί ’Ενετοί έσχισαν να. κα
ταλαμβάνουν καί τάς αλλας νήσους. Ούτω ή Ζάκυν
θος πεο'ϋλθεν εις χείοας τών Έ-ετών εις τά 1483.
κατόπιν δέ καί αί λοιποί νϋσοι, οϊτινεε ειιειναν υπό
την Ένετικήν κυηιαοχίαν, έως οτου ό Βοναπάοτν.ς
έδολοωόνυσε τήν Ένετικήν Πολιτείφυ. Τοΰτο συνέβη
εις τά 1797.
Είς τό διάστημα αυτό, βλέποιιεν τήν Έπτανηοίαν
νά ιιένη πιστή είς την θρησκείαν. ("Αν κρι πάντοτε
ή Έπτα-νυσία διεκηίϋυ διά τά φιλόθρησκα αισθήμα
τα της. δ'ότι ιιεταξυ τών π^ώτώ," μαοτύοων τοΰ Χο·στιανισιιοή βλέπουεν τήν Κεοκνοαν νά υηοτέοη υπό
τοΰ είδωλολάτοου πατρός τΐ/ις Κερκιλλίνου, οστις ντο
κυβεανόττις τής νήσου, δτε αυτή ευσίσκετο υπό τήν
ΡωιιαΜν κυοίαονίαν. μαοτυοίκον θάνατον. Ή κόοη
αυτή, ήτο τότε 15 έτών. Διά τή" ύοωϊκήν δέ καί πλή
ρη σθένους πράξίν της κατετάχθη μεταξύ τών. .Α
γίων. )
Επειδή έπετρέπετο ό μικτός γάμος. ένένονιο όέ
ψηφίσματα υπέη αυτού κατά τά έτη 1581. 1593 1599.
1682 καί 1760. πολλοί Ενετοί ύπανδοεύθηοαν
Έπτανηηίας Επίσης τήν Ιην Μαίου 1440 έγένετο
νόμος οστιε έλεγεν ότι ό ξένος ό νυμφευόμενος Κεόκυοαΐαν, έθεωρείτο Κεοκυοαϊος πολίτης. Ένώ διά
νά γίνη τις. χοτοϊς τήν άφοοιιήν τοΰ γάμου, έπρεπε
νά ιιείνη δέκα ξτη είς τήν νήσον.
Είς τά 1565. τη χρονικόν διάστημα τής διαμονής
πεηιωοίσθη είς 5 έτη.
Ό μικτός γάμος, έπετρέπετο υπό τόν όρον ό καθείς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
___

τών συζύγων νά μένη εις τό δόγμα του, τά δέ παιδιά
ν’ άνατρέφωνται κατά τό πατρικόν δόγμα. Ό γάμος
έπρεπε νά γίνεται κατά τό δόγμα τοΰ άνδρός. Άλλ
αι γυναίκες, ήθελον ώς έπί τό πλείοτον νά γίνεται δ
γάμος έκ δευτέρου υπό όρδοδόξου ίερέως.
Εις τό δρημτκευτίκδη ζήτημα, ή Έπτανησία έπαιξε
μεγαλον ρολον. Αί γυναίκες ήσαν—διά m μεταχειρισδώ τήν έκφρασίν τοΰ Έρμάνου Λονντζη—αί όρδόδοξοι, οί ιεραπόστολοι καί οί ιεροκήρυκες τής Ορ
θοδοξίας.
Οντως ή έχουσα ανδρα δυτικόν, ΰπεχρέωνε τά παι
διά της νά πηγαίνουν είς τάς ορθοδόξους εκκλησίας
καί νάκολουθοΰ,Λ τάς λιτανείας
Πολλάς φοράς, έβάπτιζον κρυφά άπό τους συζύ
γους των τά παιδιά των καί κατά τό ορθόδοξον δό
γμα. Τοΰτο ουνέβαινε καί ύστερον άπό τήν .Ενετο
κρατίαν.·
Φυσικόν ήτο, τά παιδιά, και όταν έμεγάλωναν νά
διατηρρήχ πάντοτε πίστιν^ είς τό δόγμα έκείνο, τό ο
ποίον άπό μικρά ήκουοαν νά σέβεται ή μάννα τους.
Διά τοϋτοσυχνότατα ουνέβαινε ν' άφήνουν τό δυτικόν
καί ν άκολουθοΰν τό ορθόδοξον.
Απ αντο προήλθεν έλάττωσις τοΰ καθολικισμού.
Επίοημα έγγρατγα τό πιστοποιούν.
(Ή ουνέχεια είε τύ επόμενον)

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΓ ΔΑΦΝΙΟΥ
Την Κυριακήν τοΰ Θωμά ημέραν κατ' έξοχήν βροχεραν, ευρυτατη οαάς Βυζαντινοφίλων έξέδραιιεν επ'
αυτοκινήτων είς Δαφνί. Ή εκδρομή έγένετο τή πρω
τοβουλία τής «'Εταιρείας τών Βυζαντινών Σπουδών».
Είναι ή άπαρχή τοιούτου είδους ψυχικών καί πνευ
ματικών άναζωογονήόεων τάς όποιας υπόσχεται τό
έκλεκτόν Σωματείου Ή εαρινή θαλπωρή καί ή θω
πευτική γαλήνη τής έξογής έπιδροΰν εύεργετικώς
εις τόν άνθρωπον τής πόλεως. Ή χαοά τής φύσεως,
ή ευμορφιά ηης. ή γοητεία της γιομίζουν τήν ψυχήν
,ιιέ νέα συναισθήματα καί πληρούν τυν φαντασίαν μέ
εντυπώσεις ρ αιδοάς καί εΰθΰυους. ζάέ μΐα·ι τοιαΰτην
ψυχικήν πραδιάθεσιν ώυίλησεν είς τους έκδοομείς ό
κ. Όολάνδος περί τής Αρχιτεκτονικής τοΰ Ναοΰ καί
τής Τέχνης τώιν ψηφιδωτών, ό >i Τυπάλδος περί τών
οικοσήμων τών Δουκών Άτζαγιόλι καί. Ντέλαοώς καί
ό κ. Κουκουοέσ πεοί της 'Ιστορίας τής Μονής. Τάς
ομιλίας έποίκιλλε βροχή ραγδαιοτάτη ή όποια έδιδεν
ιδιαίτερον τόνον είς τήν όλην μαγευτικήν σκηνογρα
φίαν τοΰ γειτονικού δασειλλίου. Ή κυρίαρχος καί άδάιιαστος φνσίς έξεδήλου τους θυμούς της καί ό άν
θρωπος προφυλαν ιιένος μάτανθι σκωληκόβρωτου οτέάνέμενεν άνίβνυοος νά άνακόψη τήν όρμήν της
διά νά κατευθννη άδέσμευιος τά βήματά του μέσα στό
πυκνα8 φύλλωμα τοΰ δάσους, είς τήν κορμφήν τών '
λοωίσκων ή παοά το φλοισβίζον κΰυα.
Τό άπόνευμα ό ούοανός αιθριάζει καί ή συντροφιά
τιιηματικώς κατευθύνεται είς τοΰ Σκαραιιαγκά. 'Εκεί
έκτείνεται. ή θάλασσα της Σαλαιιΐνος. Ή δυσις τοΰ
Ήλιου τήν χρωματίζει μέ έλαωράς έρυθοοστακτεράς
άποχρώοεις καί νομίζει κανείς ότι άντικρύζει γηοα'/ϋαν φιλάρεσκου ή όποια δέν βαρΰνεται ?ΐά ψιιιμυθιοΰται άπό αιώνων ήδη. Τήν βαρύνει μεγάλο ίστορι-

κόν παρελθόν καί άπό αιώνων την κουρα,ει ό θαυμα
σμός τοΰ ανθρώπου έπαναλαμβάνοντος τά κλέη της
καί τά μεγαλεία της. ’Εκεί παρά τήν παραλίαν παρέμειναν σιγηλοί οί έκδρομεϊς άντίκρύζονιες μετά σε
βασμού τήν ιστορικήν θάλασσαν καί μόνον τό άσμα
τής άνοιξάτικης άηδόνος διέκοπτε τήν βαθείαν προοήλωοιν τών ομάδων πρός τήν λαλιστατην σκηνογρα
φίαν ιών πέρι’ζ.

Λ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΓ ΜΗΝΟΣ

ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ <·►
ΤΙ ΤΑ

I...

Σάν σοΰ ζήταγα μικρούλα
νά μοΰ δώσουν δυό φιλιά
τά κοράλλια σου τά χείλη,
μοΰ κρατούσαν πείσμονια!...
Σάν σοΰ είπα, πειά πως φεύγω
άπ’ τά μάτια σου θολά_
—τί τό .ήθελα—σοΰ είδα
ένα δάκρυ νά κυλά!...

Απρίλιος ιΐ)21
Είς τήν · γιγαντώδη ορμή τοΰ Ελληνικού 2.τρατοΰ καί εις τον άχαλίνωτον ενθουσιασμόν του στηρί
Kt’ άπ’ τά χείλη πικραμένα
ζει ή 'Ελληνική συνειοησις τήν πιστιν της προς την
—τί τά θέλω—στό χαμό
Νίκην. 'Ολόκληρός ό ανοιξιάτικος μήν παρηλβε με
τό δικό μου, κι’ άν άφηκαν
τήν παρασκευήν τοΰ "Έθνους διά τόν τερματισμόν
κάποιο κρυφοστεναγμό!...
τοΰ πολέμου.
'Άμφισσα
Τσακαλακης
Είς τά μικρασιατικά βουνά ή 'Ελληνική νεότης τελεσιουργεί μέ ιεράν αποφασιστικότητα τήν μεγάλην
ΕΡΗΜΙΤΗΣ
πρός τήν πατρίδα θυσίαν. Είναι γενική πλέον η έντύπωσις ότι ό Ελληνισμός καταβάλλει τάς ύστάτας
Ψηλά στό κορφοβούνι
...........
προσπάθειας του, αίτινες δια τοΰτο θα απαιτήσωσιν
Νά στήσω ένα παλάτι
Κι’’κεΐ νά ζω μονάχος
k
ίσως ανυπολογίστους θυσίας, άλλά θά άποφέρωσιν α
ποτελέσματα καί θά έπιφέρωσι τό τελευταίου κατα
Πουλάκι στήν έρμίά.
τοΰ έχθροΰ κτύπημα. Ή Ελληνική λόγχη κραδαινομένη είς τάς χαλύβδινους χείρας τοΰ 'Έλληνος στρα
Πουλάκι άποδιωγμένο
Άπ’ τής χάρες τοΰ κόσμου,
τιώτου, όδηγουμένη άπό τήν φωτεινήν καί^ διαυγή
κρίσιν του καί τήν άφοβον καί ατρομον καρδιαν του
Τοΰ κόσμου ποΰ ζή παντα
θαυματουργεί έπί τοΰ Μικρασιατικού μετώπου. Ό ε
Μέ τόσην άπονιά^
χθρός ^θηριώδης έν τή άντιλήψει οτι παλαιει όιά τα
τελευταία έθνικά του ράκη, μαινόμενος έν τώ τυψλω
Ψηλά στό κορφοβούνι
θρησκευτικό του φανατισμό, ίκφρων έκ τής οδύνης
Πουλάκι άποδιωγμένο
τήν οποίαν'τοΰ προκαλεί ό Ελληνικός θρίαμβος, δεν
Νά ζήσω, νάποθάνω
άπομένει βεβαίως μέ έσταυρωμένας τάς χείρας. Ή
Πουλάκι στήν έρμίά.
Τουρκία καταβάλλει απεγνωσμένος προσπάθειας.Μά
’Άδοη'ΐς Θφρούλλας
χεται τόν ύπέρ τών όλων άγώνα καί ό Έλλην μαχη
τής κατανοεί ότι πλήσσει τό θηρίον έντός τής φωλε
ΕΙΚΟΝΑ
ός του, κατανοεί τήν άντίστασίν του, αντιλαμβάνεται
Χρυσοπανηγΰρι... λιόλουστη μιά μέρα,
ότι θά πα^,αίση μέ γενναιότητα, με αποφασιστικότητα
Μέσα στοΰ χειμώνα τήν ψυχρή άγκαλια...
καί επιμονήν. Καί διά τοΰτο πολλαπλασιάζει εαυτόν,
Άσπροπεταλοΰδες παίζουν στόν άγερα ■
εντείνει είς τό κατακόρυφον τάς δυνάμεις του και
Καί πουλάκια αλλάζουν στά κλαδιά φιλία;
μέ ψυχικόν σθένος άδάμαστον καί καρτερίαν άδιασαλευτον αναμένει τήν στιγμήν διά νά πράξη τό ελλη
Στο βρυνό ό τσομπάνος παίζει τή φλογέρα.;.
νικόν/του καθήκον.
(
_
Βόσκουνε τάρνάκια.,.μέσ’ στή σιγαλιά
ο
Ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεων καί ο Ύπουρ/οε
Μιά βραχνή καμπάνα στέλνει στον αιθέρα
τών Στρατιωτικόν μετά τού ’Αρχηγού και, ΥπαρχηΠροοευχοϋλα!...Ή λήθη σκιάζει τά παληά.
γοΰ τού Επιτελείου καί άλλης έπιλέκτου ακολουθίας
διήλθον τό Πάσχα εν μέσω τού σ.τ^>ατευομενού Ελ
Χαμογέλοίο ρίχνει ό μενεξές, τό γιοΰλι....
ληνικού Λαοΰ. Το άκατάβλητον φρόνημα των Ελλη
Καί πειό κεΐ άπ’ τό μύρο γέρνει-τό ζυμπούλι,
νικών στρατευμάτων έτονώθη επι πλέον, κατέστη χαΝά κι’ 6 μύλος πέρα ποΰ άνεμογυρνά...
λύβδινον καί ή Ελληνική ορμή μόλις συγκροτούμενη
ύπό σιδηράς πειθαρχίας αναμένει έναγωνιως ενα :
Πέρα στό καθάριο καί στρωτό αμμογιάλι, .
Εμπρός του ’Αρχιστρατήγου κ. Παπούλα δια να
Παίζει τ’ άφροκΰμα σάν φιλάκι αγάλι....
έπιτεθή ακάθεκτος, λαίλαπώδης, άστραπηβόλος κατα
Κι’ ή ψυχή γυρμένη ψέλνει τό .Ώ σ α ν ν α ■
τοΰ όγκου τόν εχθρικών δυνάμεων. Ό κ. Γούναρην
Φιλή Κ. Βατίδου
καί ό κ. Θεοτόκης έπιστρέψαντες έμπλεοι θαυμα 2 ιύονη
σμού καί έμπιστοσύνης διεδήλωσαν τά αισθήματα των
* ·.
· V*.
ηλιοβαςιλεμματα
καί διεκήρυξαν τήν πίστιν των προς τά ηρωικά παλληκάρια τά οποία έταξεν ή,πατρίς ΰπερασπιστας τής
Ροδοβαμμένα δειλινά !...κΓ ή Νύχτα πέφτ’ αγάλι
τιμής καί διεκδικητας των εθνικών μας οικαιων.
Γαλήνια, άπαλοήρεμη—σα πέπλος τοΰ Θανάτου.
A. Λ. Ζ.

Μ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΪΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΪΣ
Kd κάθου,μαι τραγουδιστής δώ πέρα στ’ ακρογιάλι,
Που ο Μπατης μοσκομυρίστος ξαπλώνει τά φτερά του.
Καί γύρου μου τά δύχτια της ή Μαύρη Νύχτσπλώνει.
Βραχνόν τό κύμα ερωτικά, κλαψιάρικο μοΰ' φέρει.
Μια πίκρα στο τραγούδι μου,ποϋ μοιάζει μέ τοΰ γκιώνη
2,6οϋνε τα ρόδα τ’ ούρανοΰ γελάει το πρωταστέρι.

Καί μου πςρνοΰν οί θύμησες πιστές σά σέ καθρέφτη...
Που ερχοτουν δώ ή Αγάπη μου κι’ είχε μιά λάμψη
π - <
«
(τόση,
Που φανταςε σαν Άνοιξη σάν άστραπή πού πέφτει
Και καθουνταν στά πλάϊ μου τη γλύκα της ν απλώσει.

Τώρα γλυκοχαμόγελη νά ρθή νά μ’ άγκαλιάση,
τ7ε0Τ<°ΰτ,0 έδω το σουρωπο, τό χέρι νά μού πιάση
Καθώς η πρώτη ξένοιαστη κι’ ό θάνατος άς βάνή
1 υρα σ’ αύτή πάνω σέ μέ τής Νύχτας τό στεφάνι.

Γερ Δ κ<ν},)ας

Μεσολόγγι
.

,

Ζωγράφος

-Ά-ίχ. χ ° J 15
ΚΟΡΑΣΙΔΑ
Είμαι μεγάλη νά μέ λέν παιδί,
μικρή νά μέ καλούν κοπέλλα,
μαζεύοντας τό πέπλο τό φαρδύ
μέ πνίγουν τά στενά τά βέλα.

Ήλιόκαμμα μοϋ πέφτει στό κλαδί
πλήξι,στής,νιότης τήν όμπρέλλα,
τρομάζω ξένο μάτι μή μέ δή
καί λαχταρώ νάκούσω τό «έλα».
Γελώ στήν κόλασι ποϋ καρτερώ
καί στόν παράδεισο δακρύζω
ποϋ φεύγει σάν μέ ’δή.

στο και άκαταρτιστο καί άωρο τής αισθητικής του διαπλασεως.
Πρέπει λοιπόν πρωτίστως νά δούμε, τήν ειλικρί
νεια και το πηγαίον σύμφωνα μέ τή χροιά καί τόν
παλμόν τής ιδιοσυγκρασίας του, καί όχι, τό έπιψαν^ιακο και επίπλαστο, ίσως και άρτιο, ανάλογα μέ
τους καθιερωμένους καί έπιβεβλημένους νόμους τής
μορφής—θέλω, νά πώ: ότι, η έμψύχωσις τών πραγ
μάτων μέσ’ άπό τήν ίδια μας ψυχή, μέσ’ άπό τή χροιά
και τον παλμόν τοΰ ίδικού μας ψυχικού πλουτισμού,
θά
πάντοτε γνωμων καί στάθμη, πού θά δίνη
τες άξιες, καθορίζοντας τές ποιότητες τών διαθέσε
ων, ερμηνεύοντας τές κατευθύνσεις τών δημιουργι
κών παροομήσεων. Ως πρός αύτήν τή θέση, ό νέος
ποιητής ’Ίσαντρος, Άοίς, δέν υστερεί. Προσπαθεί
να δώση τόν εαυτόν του σ’ ένα τόνο πού θέλει αύτος να μόρφωση. Καί ίσως αύτό νά είνε τό πλέον
σημαντικό καί σπουδαίο εις τόν Κόσμον τής Τέχνης,
άλλά είνε καί τό δυσκολώτεοο καί τό πλέον απρόσιτο
κα· ακατόρθωτο γιά τούς πολλούς, καί πού συχνά α
ποβαίνει τέτοιο, ώστε νά μάς άποπλανά έξω άπό τά
όριά της.
*Είνε,
κατά γενικόν χαρακτηρισμόν, αισθη
σιακός καθώς οι μοντερνίζοντες τής εποχής μας :
μια έξασθενησι συγκινήσεων, μιά έκλέπτυνσι πόθων,
μιά πνοή αρωμάτων πού προκαλοϋν στήν άνάμνησι
φαντασιώσεις καί παράδοξες ανταύγειες καί αποχρώ
σεις θερμοκηπίων, αποπνέουν καί ύποβάλλουν οί στί
χοι του. Βέβαια, δέν έχει τόν έκκεντρισμό τής νοσηρότητος καί τόν ,ύπερερεθισμό τών εξεζητημένων
συγκινήσεων, άλλά μιά τέτοια κατάστασι διαθέσεων,
γίνε ίσως κάπως ουνατον νά περιέχουν οί εντυπώσεις
τών τραγουδιών του:

Είπανε βαμένη, κι ε'ίταν
άμορφη σαν Παναγιά....
. . . Κ" εϊταν οάν Παναγιά τοϋ Ραφαήλου.

■Έχει τήν αβρότητα καί τό ημίφως τών χρωμά
των. Ποθεί δέ νά βλέπη τήν ομορφιά καί νά δονή
τες συγκινήσεις του μέσ’ άπό τό πολυεδρικό κάτο
'Όλγα Κ. Βατίδου πτρο τής τέχνης καί τών άποχρώσεών της.
------------------ ______________________________
,
*7 σ* ,ν<* γΚεται, πολύ τεχνικός καί άντιζωϊκος, με τό νά θυμίζη τις έταζάρες τών σαλονιών
καί τούς κρυστάλινους καθρέφτες τών. μεγάλων μπάρ,
ως, τοσο, όμως δέν παύει νά μάς κινεί τήν προσοχή
(αυτό το μεγάλο μυστικό τής Τέχνης), ώς πρός
ΤΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑ
τούτο: οτι όλη αύτη ή εντρυφησις καί προσήλω^ίς
ΝΙΦΕΣΤΟ. ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
του, απορρέει καί είνε συμφυής προς τό ολον περι
ΑΘΗΝΑ, 1921.
βάλλον πού κινείται καί ζεί ή συγκίνησίς του. Ό κα
Πρωτίστως, εκείνο πού πρέπει νά ζητήσουμε καί πού
θένας μας δέ έχει ένα τρόπο προσαρμογής, γιά τή
επιμελως καί ,έπισταμένως πρέπει νά έξετάσουμε άπο
ύωη, που, εξαρτάται τοσον από τον χαρακτήρά του,
ενα νεο ταλέντο, είναι, υποθέτω, τ ό σ η μ ε ι ο ν
οσον κι απο τες συνθήκες πού διέπουν τή ζωή του.
Τ ή c (ε Μ Ψ υ χ ω σ ε ω ς πού ήδονήθη νά δώση ό Καί πραγματικά. /Οταν μάς έκφράζεται πώς «ό,τι
καλλιτέχνης είς τόν κόσμον τής συνέιδήσεώς 4ου ·
είναι ωραίο σάν,ψέμα, αληθινό σάν τή ζωή μπορεί καί
καθ οτι ή ε μ ψ ύ χ ω σ ι ς τ ώ ν ά ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν
να , μάς συγκινήση» έχουμε νά δούμε τότε (καίτοι
απο άπλές παραστάσεις είς έναργή μέσα ύποβολή υπσρχει άντίφασι καταφανής εις τόν συλλογισμόν αύτών πραγμάτων τής ζωής, έρχεται ώ ς ά π ο τ έ λ ετής τής, σκέψεως) τήν έπιθυμία καί τή ροπή τής
ο μα τής όλης ένεργείας τής συνειδήσεώς του· ε
αισθητικοτητος του, τους ορίζοντας πού έπιζητεί ή
πομένως,_ έαν ύποτεθή πώς υστερεί ή ύποτυπωδώσ
Ψ^ΧΊ του, τον τροπο με τον οποίον προσπαθεί νά
και ατεχώς εκφράζεται είς τό σημείον αύτό τό β σ
φθαση το ανέφικτο προς συμπλήρωσι καί ίκανοποίησι
όι κ ο ν τής δημιουργίας, άναμφιβόλως τότε θά πρό
τών θελήσεων ,του. ,Να’ι, μάλλον ώς τρόποι έκφράσεκειται περί μικρόχαρων καί άντιαισθητικών έκφάνσεων
ως, παρά ώς αντιλήψεις πεποιθήσεων πρέπει νά έκτοϋ λογου, που θα εκδηλώνουν τό έντελώς άκαθόριληφθοΰν οι ορισμοί αύτοί τών πραγμάτων. Άλλα ή
Διψώ τής άμαρτίας τό νερό
καί τήν άγνότη λαχταρίζω
Κοπέλλα καί παιδί....

Ο Φ ΛΟΛΟΠΚΟΣ
& ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΝ

. . ,άηό τά γύρω τά τραπέζια φτάνουν
διάφορες λέξεις άσεμνες γιά λάγνες.
. .Κι έγόν, κεϊ καθισμένος, συλλογίστηκα,
καί τό ξανάζησα μέ φαντασία καί μέ πόθο,
κάτι ποϋ συνέβη περσυ. στις αρχές
τής άνοιξης · · .
Στό καφενεδακι τοϋ θέατρου
Αυτές τις τελευταίες μέρες τοΰ "Απρίλη,
πολύ έπόθησα κάποια γυναίκα
κοινή, καί τήν άπήλαυσα μονάχα
#
γιά μιά νύχτα, και έντελώς
.. .Πολϋ έπόθηοα κάποιο κορμί γυναικείο
σάν έγμώρισα—συγκεχυμένα τό θυμάμαι—_
μονάχα γιά μιά νύχτα, ο ένα σπίτι ανοχής...
(Πολϋ έπόθηοα)

ούτως ή άλλέως είνε πάντως ενδεικτικά καί προσοιο,ριστικά τής όλης του αισθητικής διαπλάσεως. ^-υχνα
όμως δέν ξεχνά όπως κατέλθη καί στις πιο ανθρώπι
νες κι’ άληθινές' έκφάνσεις τής ζωής—ως, ητρ, επό
μενόν καί ένακόλουθον σύμφωνα με τους,νομού-,
τών άντιθέσεων—άπό τού · ρόδινους καί απαλλινουσ ■
ορίζοντας τής μέθης καί τής λησμοσύνης, σε στιγ. μές'περισυλλογής καί αύτοεξετάσεως. Και εινε τοτέλεγειακός και βαθύτερος μέ, μιά_κυρίαρχη προσηλωσι στα. πρασιιένα: ή τραγωδία τών καθημερινών με
ταπτώσεων, οί νόμοι τών διηνεκών καί φρουοων με
ταθέσεων, κατορθώνουν όπως δήποτε νά του ,προκα
λοϋν βαθύτερα νοήματα πού κρύβουν και „ζούν και
ύπολανθάνουν πίσω„ άπό όλα,έκεϊνα που εζησε, και
πού έζησαν τόσον, όσον καί τά άνθη στις· μυρωμένες
μπουτουνιέρες τών ήδονεμενων κυριών. Φθάνει να
ένατενίζη τή ζωή: τοΰ παρουσιάζεται μέ τή σωστή
και θετική βαρύτητά,της. Μεταφέρεται απο^τη σκιά
τής νύχτας τών οργίων και τής λαγνείας τών σαΛονιών, πρός τή σκιά τήν περισσότερον φωτεινή και
εύκρινή και ήρεμη τών άναμνήσεων, και τής νοσταλ
γίας. Μπορούμε νά πούμε ότι αρχίζει να εισέρχεται
κάπως είς τήν άφετηρία τών, διανοητικών καταστά
σεων. Οί έξής στίχοι άποφαίνονται και' εκδηλώνουν
αύτή. τήν ύποφώσκουσα τάσι του;
'·■
. ι

·.
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’Ιδού λοιπόν ένας κόσμος πού αίωρείται και πάλλεται μέσα σέ μιάν άτμόσφαιρα, γιομάτη απο ,ηόονη
καί νοσταλγία.
,
/
.. ·
Τόν γοητεύει ό,τι είναι ωραίσμενο μεχρις ,ελαττώ
ματος, επιμελημένο μέχρι πού νά καταντά ματαιο και
άψυχο στολίδι. Καί είναι αλήθεια, πως έτσι τείνει
καί φθάνει, τις περισσότερες φορές, σέ μια στειροτητα καί τεχνικότητα συγκινήσεων: μάς δίνει τον ε
αυτόν του τόσον ξεφτυσμένον ώστε θαρρούμε
πώς βλέπουμε άνθόφυλλα νά άποφυλλιί,ωνται άπο ι

Δεν πρέπει νάποφεύγουμε κάτι στιγμές
σάν νιώθουμε πώς ϋάχουνε τη δύναμη
τ·άλλλαξουνε την οψη τής ζοίής μας·
(Οί στιγμές).
’Επίσης οί κατωτέρω στίχοι, μάς δίνουν τές, ανω
τέρω αιτιολογημένες καταστάσεις τών διαθέσεων

του.
;■

"Εγύρίσε πολύ ωχρός καν κουρασμένος,
ώρα τιεντέμιση, στά ξημερώματα.
1
Μιά σκέψη οίλύπητα τόν τυραν.εϊ,
πώς όλαυτά θά ξεχαοτοϋν στά περασμένα,
καί θά τατροϋν, σάν τόσες άλλες
νόχτες Ιγιομάτες λάγνη ηδονή.
... .καί άκόμα
κάτι κέντρα ολο ζωή, μέ τους καθρέη.τες
καί τά ήλεχτρικά.
Άπ’ τό μπαλκόνι αρχίζουνε νά μπαίνουν
οί πρώτες πρωινές αχτίδες τοϋ ήλιον,
ξαγρυπι'ημένες, κίτρινες, άρθενικές.
(Πολύ ωχρός) .
Σέ κείνα βρίσκουμαι τά χβώ'ΐα. Πώς περάσαν. . .
πώς ξεχαστήκαν μές τήν τύρβη τής ,ωής. ■.
Σέ κείνες βρίοκανμαι τις μέρες τις ηδονικές.
Κι' άπ’ τδ μπαλκόνι, μέ κρυφομιλήματα απαλά,
νιώθω νάρχεται γλυκά ή δροσιά...
’Ά. τί έποχή\.. Τΐ χρόνια... Τί καιροί...
( Καί μές τή νύχτα τρεμοοβννει τδ κερί.}
(Μέρες ηδονικές) ,
Στο διπλανό τραπέζι κάτι
γυ"αϊκες έμιλοϋσαν δυνατά.
ΕΙγεν άρχίσει διά νά σαυρουπώνη
καί δέ διακρίνουνταν παρά οί σκιές του μόνο.
‘Όμως,τά μάτια τονς γιαλίζαν κι οί ψωνές τους
άκονγονταν βραχνές καί δυνατές.

σχνούς μίσχους.
,
,
,
'Άλλά, καθώς είπαμε, καθότι εινε ο ,κοσμος των
ίδικών του αισθημάτων, κίαι έπειδή ό κόσμος αυτός
είνε, ούτως είπείν, άπόρροια τοϋ ίδιου κυρίαρχου παλ
μού’πού καί τις άλλες μορφές-,τις παραδεδεγμένες
καί δεσπόζουσες διαμορφώνει καί ζωοποιεί, τον προοδεχόμεθα, μέ τήν προύπόθεσι πάντα, πώς μιά,καποια
πτυχή του, μιά φευγαλέα σκιά του, θά έχη, ,τήν ιοιο-ητα νά μάς προσδώση και μεταγκίση τις αιώνιες ου
σίες τών φαινομένων καί τών πραγματικοτήτων. ,
Πρέπει όμως νά πώ, πώς ή άντίληψί μου αύτή, να
μή έκληφθϊί ώς συμβιβαδισμός, άλλά τροπος_ κααί αποψι πρός άποφυγή τών μονομερικών και, τών μερι
κών έκδηλώσεων, πού τοσον συχνά περιπίπτουμε, ' αύτές τις άκρότητες, γιά νά άποφυγουμε τις αντι-

Ό κ. Ίσαντρός Άρις έάν συγκροτηθώ σέ κοινά
εκφραστικά σημεία πιο δυναμικά και πιο χρωματισμέ
να θά έχουμε τότε, άναμφιβόλωσ, νά προσβλεψουμε
σ’ αύτόν ώς προς κάτι άρτιότερο καί πιο συνολικό.
Τ. Γ. ΔΡΙΒΑΣ'

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Γενικές ’Αντιπρόσωπος σετακρούτας Κίνας
Τά είδη μας αποτελούνται έξ άρίστης ποιότητοί
αί δέ τιμαί μας άνεπίδεκτοι συναγωνισμού.
Διεΰθυννσιν Demetre Photiades.

Zagazig—Egyptc
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Διακηρύττει ο τ ι

Διακήρυξις Δημοπρασίας.
Εκτίθεται κατά την 3οήν 'Απριλίου, ημέραν Πα
Ή Γενική Διεύθυνσις τών Σιδηροδρόμων τοΰ
ρασκευήν καί ώραν 11-—12 π.μ. έν τφ Δημαρχιακά λ Κράτους δέχεται προσφοράς διά τήν προμήθειαν 3ο,
Καταστήματι καί ένώπιον τής Δημαρχικής Επιτρο οοο στρωτήρων έκ δρυός κανονικής γραμμής δισπής ή κατασκευή 65ο περίπου οκάδων έσχαρών πρός στάσεως 2.6οΧο.ι5Χο.22 καί πληρούντων τους ό
χρήσιν των υπογείων τοΰ 'Δημαρχιακού καταστήμα ρους τής σχετικής συγγραφής τών ύποχρεώσεων.
τος, όμοιων τών ύπαρχουσών τοιούτων.
Προσφορά! γίνονται δεκταί καί διά ποσότητας εθρόνος παραδόσεως ορίζεται εΐκοσαήμερος άπό
λάσσονας τών 3ο·οοο στρωτήρων.
τής ήμέρας τής δημοπρασίας. Ή πρός τόν. εργολά
Οί έν λόγω στρωτήρες παραδοθήσονται είς ένα
βον πληρωμή γενήσεται μετά τήν παράδοσ,ιν, ζύέκ τών σταθμών τοΰ δικτύου τών σιδηροδρόμων τού
γισιν καί παραλαβήν αύτών ύπό τής αρμόδιας τοΰ Δή
κράτους.
μου ύπηρεσίας.
Ή παράδοσίς γενήσεται έφ’ άπαξ ή και τμηματι-·
Ό εργολάβος οφείλει νά καταβάλη λόγω έγγυήκώς έν πάση όμως περιπτώσει δέον νά έχη συντελεσεως είς τό Δημοτικόν Ταμεϊον δραχμάς aoo.
σθή έντός 4 μηνών άπό τής υπογραφής τής σχετι
Ό Δήμαρχος
κής συμβάσεως. Ή πληρωμή γενήσεται έπί τή βάσει
Γεώργ. Α. Τσόχας
τών πρωτοκόλλων παραλαβής διά γραμματίων λήζεως ι5, 3ο καί 45 ήμερών άπό τής ήμέρας τής πα
ραδόσεως.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Οί τελευταίοι μειοδόται θέλουσι καταβάλει είς τό
Διακηρύττει ότι
Ταμεϊον τών Σιδηροδρόμων τοΰ Κράτους λόγω έγ’Εκτίθεται εις μειοδοτικήν δημοπρασίαν κατά τήν γυοδοσίας μίαν δραχμήν ( κατά στρωτήρα.
Αί ένσφράγιστοι προσφορά! δέον ν’ άπευθύνωνται
3οήν ’Απριλίου, ήμέραν Παρασκευήν καί ώραν 1ι
—12 π.μ. έν τφ Δημαρχιακφ καταστήματι καί ενώ είς τόν κ. Γεν. Διευθυντήν τών Σιδηροδρόμων τοΰ
πιον τής Δημαρχικής ’Επιτροπής ή διά τσιμέντου Κράτους· νά φέρωσι δέ έπί τοΰ φακέλλου την έπι(σκυροκονιάματος) έπίστρωσις τών δαπέδων τών ύ- γραφήν «προσφορά στρωτήρων».
At προσφορά! γενήσονται δεκταί μέχρι τής 6ης
πογείων τοΰ Δημαρχικού καταστήματος, συμφώνως
τοϊς οροις ταυταρίθμου καί ύπό τήν αύτήν χρονολογί μ.μ. ώρας τής ίο έπιόντος μηνός είς τά γραφεία
αν πλήρους διακηρύζεως κατατεθειμένης έν τφ άρχι- τής Γεν. Διευθύνσεως έπί τής όδοΰ Κοραή άρ. ι.
Ό Γενικός Διευθυντής
τεκτονικφ τού Δήμου τμήματι. '
Α. Μ ά τ σ α ς
Ό Δήμαρχος

Γεώργ. A. Τ σ ό χ α ς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διακηρύττει ότι
’Εκτίθεται εις μειοδοτικήν δημοπρασίαν κατά τήν
3ην Μαίου έ. έτους, ήμέρας Δευτέραν καί ώραν 11

—12 π.μ. εν τφ Δημαρχειω' ’Αθηνών καί ένώπιον
τής· Δημαρχικής ’Επιτροπής ή έργολαβίσ προμήθειας
35 τόννων γαιανθράκων ’Αγγλικών (Κάρδιφ), διά
τόν άποτεφρωτικόν κλίβανον τών Δημοτικών Σφαγεί
ων, συμφώνως πρός τούς όρους ταυταρίθμου καί ύπό
τήν αυτήν χρονολογίαν συγγραφής υποχρεώσεων, έκτεθειμένης έν τφ Δημαρχείω ’Αθηνών (Διεύθυνσις
Δημοτικών Σφαγείων) πρός γνώσιν τών ενδιαφερο
μένων.
Έν Άθήναΐς'τή 22 ’Απριλίου 192
*.

Ό Δήμαρχος
Γεώργ. Α. Τσόχας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προκήρυξις μειοδοτικής δημοπρασίας διά τήν προ
μήθειαν 3,οοο άροτρων σιδηρών.
Βασίλειον τής Ελλάδος
Ή Διεύθυνσις
’Εποικισμού Μακεδονίας
Προκηρύσσει διά τήν α5ην ’Απριλίου ήμέραν Κυ
ριακήν μειοδοτικόν διαγβνισμόν διά τήν προμήθειαν
τριών χιλιάδων άροτρων σιδηρών δίχειρων μετά τρο
χού προσθέτου ύνίου καί κλειδός βάρους 24—26 πε
ρίπου οκάδων καί τύπου παρομοίου πρός τούς τύπους
Λ. τοΰ κ. Σταματοπούλου καί Κ. τοΰ κ. Καζάζη. Ή
μειοδοσία γενήσεται έν Θεσσαλονίκη είς τήν Διεύθυνσιν ’Εποικισμού.
Πληροφορίαι διά τους όρους παρά τφ Τμήματι τής
Διευθύνσεως ’Εποικισμού τού 'Υπουργείου τής Γε
ωργίας.
Ό Γενικός Γραμματεΰς
Ε. Περιβολαρόπουλος

