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παλαιά παπλώματα, παλαιά σίδερα, παλαιά κρεββάτια, παληές λάμπες». Μά, βέβαια, αδερφέ.
Αύτή είναι.
Είναι λοιπόν ή Βαγγεγίτσα, τό κοριτσάκι τοΰ
άντικρυνοΰ υπογείου, ποΰ ξυπνά πρωί-πρωί, πριν
ξυπνήση ή γειτονιά, καί χωρίς νά τήν βλέπη κα
νείς σφουγγαρίζει τδ πεζοδρόμιο. Τά γυμνά της
ποόαράκια οέν σκανδαλίζουν τους πρωινούς εργα
τικούς πού πηγαίνουν στή δουλειά τους, γιατί τό
γυμνό δέν σκανδαλίζει ποτέ. Είναι ή Βαγγελίτσα
ποΰ έπειτα, χώνεται στδ υπόγειο Ζ*ζί ράβει τά καπελλάκια τών νοικοκυριών τής γειτονιάς και τΙς
σεμιζέττες τής κόρης τοΰ μανάβη τής γωνίας.Είναι
ή Βαγγελίτσα πού τή νύχτα σκυμμένη κάτω άπδ
τη μικρή λάμπα τοΰ πετρελαίου κεντάει τίς μάρ
κες στά μαντίλια τής κυρίας Εύδοξίας «πτυχιούχου
μαίας» τής συνοικίας.

Κουνιστή, λυγιστή, μυρωδάτη, δίδουσα εις τον
κορμόν καί είςτά ισχία ενα ρυθμιστικόν λιχνιστικον
•παλμόν, κομψή, αρμονία νεανικής ζωής καί λεπτότητος γραμμών μέ τήν καλτσίτσα μεταξωτή οιαφανή καί τό λουστρινάχι αίγλήεν, ή μικρούλα διέ
σχισε θριαμβευτικούς τό πεζοδρόμιου τής πλατείας
τής Όμονοίας. Τό ματάκι της έξυπνου καί αεικί
νητον διέγραφε μίαν εύρεϊαν καμπύλη/ γύρω της
ώς ένα δίχτυ πελώριον ποΰ άπλώνετο γιά νά μαζέψη θαυμαστικά.
Ό Σταύρος ό άμαξας φιλοσόφων έπί τών ανθρω
πίνων άπό τά ύψη τοΰ καθίσματος του — τά ύψη
Αύτή λοιπόν ή Βαγγελίτσα τδ βράδυ μεταμορ
δίδουν πάντοτε κάποια εφόδια φιλοσοφίας καί είς φώνεται. Φουστανάκι οπλο άλλά κομψότατο, κατόν πλέον αφιλοσόφητο'/—έγυρισε πρός τον Πανα- πελλάκι άορίστου σχήματος χωμένο ώς τά φρύ
γτν τόν άααξάν ό οποίος έπίσης έφιλοσοφοΰσε είς δια, καλτσίτσα τρανσπαράν, γοβάκι άστραπηβόλον,
τά ύψη τοΰ δικού του καθίσματος καί τού είπε :
καί ολίγη οδός Σταδίου. Άλλά μόνη της. Α, δλα
— ΙΙαξιμαδάχι!
κι δλαΐ Κομψή, ώμορφη, έπιδεικτική, φιλάρεσκος
— Τής βα'.ίλλιας, άπήντησε ό ΙΙαναγής, γλύ- ή Βαγγελίτσα, δέν χωρατεύει δμως είς τδ κεφά
λαιο-/ τής ηθικής.
φων τά πλατειά χείλη του.
Έκύτταξα κ’έγώ τό «παξιμαδάκι». Καί αμέ
Είς το μεταξύ ποΰ έκανα αύτάς τάς σκέψεις ή.
σως έσκέφθηκα πού τό γνωρίζω. Ωρισμενως κάπου Βαγγελίτσα είχεν έςαφανισθεΐ. Άν την έπρόφθανα.
τό είχα ίδεΐ. Άλλά που ; Ααμβανομένου ύπ’δψει θά τήν έπλησιάζα καί θά τής έλεγα :
δτι δέν συχνάζω είς τούς φούρνους πού έχουν αύτοΰ
—Βαγελίτσα, παιδί μου, χωρίς νά τδ νοιώθεις
τού είδους την παραγωγήν, ποΰ το είδα, πού το καί χωρίς νά το φαντάζεσαι είσαι κάτι μέγα. Είσαι
είδα;.. .
ό πολιτισμός J Δώσε μου τδ χεράκι σου νά φιλήσω
μέ σεβασμό τά άκρα τών δακτύλων σου ’
—Μπρέ, μπρέ, .. ή Βαγγελίτσα.
Πραγματικώς ήτον ή Βαγγελίτσα ή γειτονοΓ· Β. ΤΙΟΚΟΠΟΥΛΟΧ
ποΰλα μου, ή κόρη τοΰ κύρ Θανάση, πού γυρίζει
στούς δοόμους καί αγοράζει «παλαιά στρώματα.
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Μέσα στό φυστικί της καμ«ρινάκι βάφεται ή Μυ
ροΰλα' ή Μυροΰλα δέν ανεβαίνει άπό νωρίς στό κα
μαρίνι της παρά αργά καί ποΰ’ δταν έχει πρεμιέρα
κι’ όταν βαρΰνεται τούς φορτικούς θαυμαστές της.
Μπρος στό μακρουλό στρογγυλό καθρέφτη της, μισόγυμνη, βάφεται ή Μυροΰλα" κουρασμένη καθώς
είναι κυττάει νά λεπτύνει τό απροσδιόριστον απαλό
συναίστημα τοΰ φυζέν, ποΰ αγγίζει τά ματοκλάδια της.
Τί όμορφο καί τί περίεργο τό φυζέν. Δέν είναι μόνο
σκιά, είναι στιγμές πούχει ένα παράξενο βαθύ παγώνι
φώς. καί δίνει κάτι τό ξωτικό στά μεγάλα της χρυσαφιά μάτια. ’Έχει γοΰστο αυτός ό κομψευόμενος ό
Μικές ποΰ τής τό χάρισε. Καλό παιδί, ευγενικό, μά
έλα ποΰ έχει καί αυτός Άδωνίτιδα.... Χά! χά! ωραία
λέξη πρέπει νά γραφτεί "· Άδωνίτιδα... τί επιδημία
Θεέ μου νά θέλουν νά κάνουν τούς ωραίους...
Μά.Άννέττα, τό πολισουάρ παιδί μου... τό ζητάει
μισή ώρα τώρα τό πολισουάρ. Είναι φρίκη αύτό τό
καμαρίνι! δλο αργεί, ξεχνάει τό κλειδί καί σπάει τήν
κλειδαριά γιά νά ντυθή. "Ολα χάνοντα κεΐ μέσα" προ
χθές τής κλέψάν τό άτλαζένιο μαΰρο κουτί μέ τίς μπεζ
σταυρωτές κορδέλες" σήμερα τό πολισουάρ. Θά καταντήση καμμιά μέρα νά τήν κλέψουν καί τήν ϊδια άν
δέν προφτάσει δ Σταυρής, πού γιά νά πλήρωσή έναν
καφέ ξεδιπλώνει χιλιάρικα, νά τηνέ ζητήσει σέ γάμο...
Φαντάσου νά παντρευτή τό Σταυρή... τί τρέλλα πού
υπάρχει στόν κόσμο!
....Μά τέλος πάντων δέν υπάρχει ούτε ένα κομμάτι
γάντι γιά νά γυαλίσει τά νύχια της; Θέλει νά τά κά
νει ν ’ αστράφτουν περσότερο άπό τά μπριγιάντια, ποΰ
τής χάρισε δ γέρω-Τάσσης, γιά νά τοΰ πή δταν θά
κατέβει; «Είδατε τά νύχια μου άπόψε; γυαλίζαν σάν
ήλιοι μπροστά στά μπριγιάντια σας» καί κείνος νά
της απαντήσει: «’Ά! μένα δέ μέ ξεπερνάει κανένας
μήτε το βερνίκι... θά σάς χαρίσω μπριγιάντια πιό
μεγάλα άπό τά νυχάκια σας, ποΰ θ’ αστράφτουν σάν
τά ματια σας»... Μά, Άνέττα, ό μηχανικός παιδί μου.
γάντια δέ φορεϊ έχτός άν τοΰ γλυκομιλάς ’ ιά νά σοΰ
δώση κανένα κομμάτι άπό τό πετσί του. Ά ! βρήκε
γάντι... έλα τώρα πουντράρισε τά γοβάκια της.
Μπρος στήν τουαλετίτσα της ποΰνε στολισμένη μέ
φυστικιά σοΰ γυαλίζει τά νυχάκια της ή Μυροΰλα.
Η Μυροΰλα έχει ένα χεράκι κρινί μέ κάτι μυτεράμυτερά ροζ νυχάκια. Τά νυχάκια τής Μυροΰλας είναι
σάν τά νυχάκια τής. Φωφώς τής άσπρης της γατούλας
μυτερά μαζί καί χαδιάρικα. 'Απαλά απαλά σέρνει τό
γάντι της στό κάθε της νυχάκι καί θυμάται δταν ήταν
μικρό κοριτσάκι πως τά μεταχειριζότανε κάποτε γιά νά
βάλει στή θέσι του κείνο τόν άγριόγατο τόν Γιαννάκη, τόν ξαδερφούλη της, πού τήν περνούσε μιά σπι
θαμή καί τρία χρόνια.:. Σέρνει τό γάντι απαλά στό
κάθε της νυχάκι καί θυμάται τά όμορφα τετράξανθα
μαλλιά του, καί τά υγρά μπλαβιά του μάτια, κι’έπειτα
κείνα του τά όμορφα κοριτσίστικα χέρια του, πού τά
περνούσε συχνά μέσα άπό τά μαλλιά της καί τήν έκανε
χι ανατρίχιαζε γλυκά-γλυκά.... θυμάται ένα βράδυ
σ’έναν κήπο ποΰ τά χέρια του θαρέψανε πιό πολύ,
πού τά μάτια του γινήκαν πιό υγρά, καί τά σγουρά
του τά μαλλιά φεγγίσανε παράξενα. Θυμάται κάπια
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άγγίσματα καί κάπια φιλιά, πού τής κάναν τόση ευ
χαρίστηση. Θυμάται πώς αύτά τά νυχάκια, τά ϊδια
νυχάκια, ποΰ γυαλίζει τώρα, μπήχτηκαν στό ανατρι
χιασμένο παιδιακίσιο κορμάκι της'έτσι σά νάθελε νά
εμποδίσει ένα εύτυχισμένο βογγητό. Καί χωρίς νά τό
θέλει ή Μυροΰλα ξαναμπήγει τά νυχάκια της στό άνατριχιασμένο κορμί της.
Ντρρ... τό κουδούνι... Άννέτα, Άννέτα γρήγορα
πού είναι ή ξανθή της μ περούκα.... τό παντατίφ
Άννέτα.
Βγάζει βιαστικά τό φουστάνι της άπό τό κουτί καί
το περνάει. Ετσι που φκιάχνεται πρός στήν τουαλετιτσα με τά φυστικιά σοΰ μοιάζει σάν άσπρη μπουμπουνιέρα άπό μεταξωτό τούλι... ’Ά ! κι’ δ ρόλος της,
μήτε ξαίρει πού θά γελάει καί πού θά κλαίει.... είναι
τόσο σαχλός αύτός δ συγγραφέας Θέ μου.
Μπαίνει δ συγγραφέας τήν κυττάζει μέσα άπό τό
μονόκλ, τής φιλάει τό χέρι : < Σέ σάς κυρία μου, έχω
κρεμάσει τάς ελπίδας μου». Τοΰ κάνει κοπλιμέντα καί
τόν διώχνει... άλλο κουδούνι... Θέ μου πρέπει νά βγή
κι’ αύτός δ, βλάκας δ Γιαννάκης δ άγριόγατος πήγε
καί παντρεύτηκε μιά τέρας... Τί φρίκη...
ΦΛΩΡΑ ΒΟΡΔΩΝΗ ΒΕΛΜΥΡΑ

ΠΑΡΑΜΥΘΙ
θά σοΰ διηγηθώ ένα παραμύθι. Μή φοβάσαι, δέ θά
είναι τραγικό, ούτε καν λυπημένο. Κανένα παράπονο
δέ θά κλαίει μέσα του. θά χαμογελά, δλο θά χαμο
γελά. Κι’ αν κρύβει τό χαμόγελο καί κάποια πικρία δέ
θά είναι ανάγκη νά τήν καταλάβεις. Τό παραμύθι μό
νο θά τή θέλει. Χρειάζεται κάποτε κ’ ένα δάκρι γιά νά
γίνει ένα παραμύθι. Είσαι κουρασμένη καί πρέπει νά
κοιμηθείς, θά σοΰ διηγηθώ ένα παραμύθι νά σέ λι
κνίσει σά νανούρισμα. Είμαι καί γώ πολύ κουρασμένος.
θά σοΰ διηγηθώ ένα άσυνάρτητο παραμύθι γιά έναν
Τρελλό. Εΐταν μιά φορά κάποιος πού άπό παιδί κάτι
γύρευε άδιάκοπα. Γύρευε τή Χαρά. Μέ πείσμα, μέ
μανία. Δέ σοΰ φαίνεται άστεία απαίτηση, κωμική
μεγαλομανία; Γιατί εΐταν κι’ άσχημος, πολύ άσχημος,
φαντάσου πώς αισθανότανε δτι πρέπει, δτι είναι ’υπο
χρέωση τής ζωής νά δίνει τή χαρά, γιά νά δικιολογιέται κάπως δτι έδωσε τόν έαυτό της! Φαντάσου
άκόμα δτι αισθανότανε πώς δταν θά εύρισκε τή χαρά
'θά ήξερε βαθιά καί δυνατά νά τήν άγαπήσει, νά τή
λατρέψει, νά τή φυλάξει στοργικά, νά τής στήσει έναν
αχάλαστο Ναό μέσα του. Δέν τοΰ άξιζε κάθε τιμωρία,
καί ήπιό σκληρή, γιά τίς τέτοιες του μεγαλομανίες ;
Κοιμήσου Άγάπη μου.
Παιδί δέν τό ικανοποιούσαν τά παιχνίδια. Ένιωθε
τόν εαυτό του άπλαστο άκόμα, ένιωθε δτι τοΰ έλλειπαν
τόσα πολλά καί πώς έτσι δέ μπορούσαν νά είναι πλέ
ριες κ’ οί χαρές του. Είχε πολλές χαρές, μά ήθελε Μία,
βαθιά, άπόλυτη. Σοΰ είπα, εΐταν Τρελλός.
Αργότερα γύρεψε τή Χαρά πρώτα στή φύση. Μά
τή φύση τήν άντιλείφθηκε μόνο σάν ένα καθρέφτη κ’
έναν άντίλαλο τοΰ εαυτού του.
Ρώτησε πολλούς διαβάτες. Άλλοι άναστέναξαν-γιά
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τήν ανοησία του φυσικά - άλλοι γέλασαν, άλλοι τόν νούρισμα καί γιά μένα. Είμαι καί γώ πολύ, τόσο
κύτταξαν μέ οΐχτο, κΓ άλλοι ειρωνικά. Δέν άποκρί- πολύ, κουρασμένος. Δέ βλέπεις τί ήσυχος πού είμαι.
θηκαν. Τοΰ φάνηκε πώς σ’ δλα τά μάτια καί στα πιό Μόνο πού οέ μπορώ νά κοιμηθώ. Ήθελα νά ξέρω αν
νεανικά δπως καί στά πιό θαμπωμένα, στά σχεδόν τή βρήκες έσύ τή Χαρά. Όχι μή, μοΰ απαντήσεις.
κλειστά πιά, διάβασε έναν πόθο. Σήμαινε ότι δέν είσαν Καλίτερα. Άφησε με νά τό νομίζω. Αλήθεια, ναί,
εύτυχισμένα άφοΰ κάτι έπιθυμοΰσαν. Μά κΓ αύτό δέν άλήθεια, μοΰ φαίνεται δτι θά ήθελα νά τήν είχες βρει.
τόν άπογοήτεψε. Είχε τέτοια πεποίθηση στόν έαυτό του! Πονεΐ τόσο πολύ δ Πόνος. Τόσο πολύ.. Πάρα.πολύ..
Πήγε παντού δπου γλεντούνε. ’Ακούσε ζωηρές φω Δέ θάθελα νά ξέρεις ποτέ πόσο.. Κοιμήσου.
ΑΛΚΗΣ βΡΓΛΟΣ
νές, άνακαγχάσματα, είδε πρόσωπα ν’ άστράφτουν,
είδε τή διασκέδαση. Τού φάνηκε άδεια, πλανερή,
γεμάτη μόνο άπό καημό, πιό Οδυνηρό άκόμα, γιατί τό
Η ΜΙΚΡΟΥΛΑ NINON
σο πολύ προσπαθούσε νά κρύβεται. 'Όλες τίς εύθυμες
φυσιογνωμίες τις είδε μόνο σά μάσκα, μιά μάσκα πού
Ή μικρούλα Νινόν έχει ένα λεπτό ρόδινο φόρεμα.
σκεπάζει σπασμούς άπέλπιδους. Τό μεθύσι, κάθε με
θύσι τοΰ φάνηκε μόνο ένα ψέμα τραγικό. Μά κΓ αύτό 'Ένα άνοιχτό ρόδινο φόρεμα"τίποτ’ άλλο...
Ή μικρούλα Νινόν έχει δυό καστανά μάτια. Δυδ
δέν τόν άπογοήτεψε. Είχε τέτοια ποποίθηση στόν
παιχνιδιάρικα καστανά μάτια" τίποτ’ άλλο...
έαυτό του!
Ή μικρούλα Νινόν έχει σγουρά λαμπερά μαλλιά.
Μιά νύχτα συνεφίασμένη, τήν έσειε δλόκληρη ή
τρικυμία, πήγε κουρασμένος σ’ ένα κοιμητήρι. Νο- Σγουρά λαμπερά μαλλιά δεμένα μέ μιά ούρανιά κορσταλγικά έσκυψε σ’ έναν τάφο. «Μήπως υπάρχει ή δέλλα" τίποτ’ άλλο...
Ή μικρούλα Νινόν έχει ένα άργό βάδισμα. Ένα
Εύτυχία στή Γαλήνη, καί μόνον έκεϊ;», σκέφθηκε.
Μήν τρομάξεις, Άγάπη μου. Άστραψε κ’ είδε στό άργό άφρόντηστο βάδισμα" τίποτ’ άλλο...
χώμα κάποια σκουλίκια, μ’ αύτό δέν τόν πείραξε. Μέσα ΚΓ δμως άπό μακρυά μέσα σέ χίλιες θά τήν γνωρίσω...
στό Φώς συλλογίσθηκε πώς κΓ άν άκόμα υπήρχε άνά- Άπ’ τό παράθυρό μου τήν παρακολουθώ κάθε βράδυ
παυση, κ’ έδινε καί τή Χαρά, τέτοια Χαρά δέ θά τοΰ τό δειλινό πού μόνη τραβάει τό μονοπάτι γιάτόδάσος...
Τήν περιμένω ώρες νά περάση, κρυμμένος πίσω άπ’
άρεζε. Ήθελε τή Χαρά τής ένέργειας, τή Χαρά πού
τήν αισθάνεται, τήν άντιλαμβάνεται, τή δημιουργεί τίς κουρτίνες τοΰ παραθυριού, κάθε μέρα μιάν δλό
κανένας, τή συνειδητή Χαρά. Τή Χαρά που δίνει ή κληρη άνοιξη...
Ποτές δέν έστριψε τό κεφάλι της στδ παράθυρό μου·
Ζωή, κΓ δχι δ θάνατος Είχε πάντοτες άλλόκωτες ιδέες!
μά έγώ τήν ξέρω πώς είναι δική μου. Τόσο δική μου
Καί γύρισε στήν πολιτεία.
Είδε κ’ ένιωσε πολλές Αγάπες ν’ άρχίζουν. Μά πού ούτε τήν χαιρετώ ούτε τής μιλώ...
Ή μικρούλα Νινόν κάθε σούρουπο·περνάει τό μονο
σύγχρονα έβλεπε καί τήν καταδίκη τους, τό μαρασμό
τους. Τίς ένιωθε τιποτένιες δλες, κοινές. Είσαν πολλές πάτι τοΰ δάσους" ή μικρούλα Νινόν μέ τό άνοιχτό ρό
άγάπες, κΓ ήθελε Μία. Καί γιατί δέν τήν εύρισκε ζή δινο φόρεμα σάν δλα τά άνοιχτά ρδζ φορέματα....
'Ένα βράδυ ή μικρούλα Νινόν δέν πέρασε τό μονο
τησε τή Χαρά, φαντάσου, στό Έργο, στή Δουλειά, στό
δημιουργικό ένθουσιασμό. Μά καί κεΐ τόν πλήγωσε ή πάτι τοΰ δάσους... ΚΓ ύστερα άλλο ένα... κΓ άλλο
αιώνια διαφορά τής έμπνευσης μέ τήν έκφραση. Κάθε ένα...
λόγος, κάθε γραμμή, κάθε μουσικές τόνος άκόμα, κά
θε συνειδητή σκέψη, χαλνούν έστω κΓ άνεπαίσθητα,
Η ΚΟΠΕΛΛΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΜΑΤΙΑ
τήν ιδέα. Κ’ έπειτα τό Έργο είναι άπομίμηση τής
Κάτω
άπ’ τό παράθυρό σου είναι ή μικρούλα λαμ
Ζωής, δέν είναι ή ίδια ή Ζωή... Καί τότε άρχισε νά
άμφιβάλλεί" Αίσθάνθηκε σά νά είναι άδυσσώπητα άδύ- περή λίμνη...
Οί καλαμιές δλόγυρά της θροϊζουν κι’ άργοσαλεύουν
νατη ή Χαρά... Σά νά είναι δλόκληρη ή ύπαρξη, μόνο
μιά γελιογραφία, μιά άποτυχία ένός ονείρου πού υπάρ σάν λιγνές άέρινες νύμφες πού δ άγέρας παιχνιδίζει μέ
τά πράσινα πέπλα τους...
χει, άκατανόητο γιατί.
Μεγάλες γυαλιστερές πέτρες λαμπυρίζουν στά πλά
Μά καθώς σέρνονταν άπελπισμένος άγνάντεψε δυό
για της σάν ωχρά άλαβάστρινα βάθρα, πού θά ξαπλω
μάτια βαθιά, άπέραντα πολύχρωμα, σάν τάδικά σου
άκουσε’Αγάπη μου—άγνάντεψε δυό χέρια λευκά,λεπτά, θούν οί ξωθιές νά Ονειρευτούν τις άγάπες τους...
Ένα πλατάνι μοναχικό στέκει άπόμερα" είναι σάν
μέ μακρυά δάχτυλα, σάν τά δικά σου, δύο ορθάνοιχτά
χέρια καί γιά πρώτη φορά πίστεψε πώς άντάμωσε πιά φύλακας πού άγναντεύει σιωπηλός τόν έρχομό σου.
τήν Χαρά του. Εΐταν Τρελλός σοΰ τώπα. Όρμησε μ’ Όταν φανή άπό μακρυά τ’ άγεράκι θά τού φέρει τό
βλη τήν ύπερδυναμωμένη άιτό τήν άπογοήτεψη έλπιδα μήνυμα καί τά μεγάλα του μπράτσα θά σπαρταρίσουν
καί πεποίθησή του. Άλλ’ δταν πλησίασε πιό πολύ τη άπό ήδονική φρικίαση...
Αγριοπερίστερα φτερουγίζουν άπάνω άπ’ τή λίμνη
Χαρά του, δταν κύτταξε μέσα στά πολύχρωμα μάτια
της, δταν τήν άγκάλιασε, κατάλαβε πώς δέν έσφιγγε σου. Σάν μεγάλες πολύχρωμες πεταλοΰδες άπάνω άπδ
κοντά του, μέσα του, παρά τδν Καημό του, τόν πιό ένα γιγαντιαΐο λουλούδι...
Τά νερά τής λίμνης είναι λευκά σάν ένα μεγάλο
μεγάλο, τόν πιό άβάσταχτό του Καημό.
Μήν ανησυχείς, Άγάπη μου, μήν ταράζεσαι. Δέν δλοκάθαρο διαμάντι, σάν τή ματιά σου μόλις σηκωθής
είναι παρά ένα παραμύθι, ένα νανούρισμα. Ένα να άπ’ τδν άγουρο ύπνο σου....

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Τά νερά τής λίμνης είναι ώχρα σάν ένας κίτρινος
θλιμμένος άχάτης,σάν τή ματιά σου πού προσμένει στό
παραθύρι τόν καλό σου πού άργεΐ νά φανή...
Τά νερά τής λίμνης είναι πράσινα λαμπερά σάν διά
φανο ζουμπροΰτι, σάν τά μάτια σου δταν άντικρύζουν
άπό μακρυά τήν άγάπη σου νά ζυγώνη...
Τ’ άγέρι θόλωσε τά νερά τής λίμνης σάν τά ματάκια
σου πού τά σκότισ’ δ πόθος...
Κανένα χρώμα δέν έχουνε τώρα... Άφταστα κι’
άπλησίαστα κι’ ακατανόητα, γιομάτα μυστήριο, ασύλ
ληπτα, παραδέρνουν άνήσυχα, σάν τά ματάκια σου μέ
τά ματόφυλλα κατεβασμένα, μέσα στήν άγκαλιά τ’α
γαπημένου σου...
Τά νερά τής λίμνης είναι μαβιά, σάν ένας λιγοθυμισμένος άμέθιστος, σάν τά ματάκια σου πού γλαρώ
νουν βαρειά, κουρασμένα άπ’ τά παιχνιδίσματα τής
άγάπης...
, Άνήσυχα είναι τά νερά τής λίμνης, σταχτυά, θλιμ
μένα, σάν κάποιους παληούς ξεβαμμένους σκαραβαίους,
σάν τά ματάκια σου πού βουρκώνουν στή σιωπηλή νύ
χτα πού σ’ άφησε μονάχην ό καλός σου....
Μαύρα σκοτεινά είναι τά νερά τής λίμνης, σάν μιά
όαρειά πλάκα άπό έβενο, σάν τά κλεισμένα μάτια σου
στόν βαθύν ύπνο σου....
Τό παράθυρό σου είναι κλειστό... Και τώρα τίποτα
πεια δέν βλέπω... 'Η νύχτα απλώθηκε στήν πολυκίνητη λίμνη σάν ένα μαύρο αδιαπέραστο σάβανο...
Χαθηκαν καί τ’ αλαβάστρινα βάθρα καϊ οί πρασινόπεπλες γλυκοθροοΰσες νεράιδες και μόνος ό γέρικος βα
ρύς πλάτανος σιωπηλός κι’ άκίνητος φαίνεται σάν ν’
άγναντεύη ολοένα μακρυά μέσα στά σκότη....
Π. ΜΠΑΤΓΣΤΑΤΟΣ

ΗΠΟ ΤΙΣ

ΗΝΟΙΞΙΗΤΙΚΒΣ ΗΓΗΠΕΣ»

ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ
Φαντάζομαι πό>; θάρθη ώς σουρουπώνει...
Θάνε ντυμένη ολόλευκα. Καϊ δλα
γύρω πώς θάνε γκρίζα και θλιμμένα....
Θά περπατάει έλαφρυά, και θάχει
τών πρώτων συναντήσεων τδ χαμόγελο,
κινήσεις άιαλές, μάτια κομμένα....

Θάρθη απλά, σάν πρώτα. Θάν μονάχη
κι αμίλητη. Ό ή^,ιος θάχη γΰρει.
Θά νιώθει πώς αυτή εΐταν ή μοιραία.
—Κι απέναντι μου θά έλθη νάκαθήση ...

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Σύμβολα χρυσαφένια ποϋ
απ’ τοϋ παραδείσου σας τή δύση θεία
μιά αχτίνα περνάει ατά ύπερζόμια χείλη
τής Ευτυχία; καί μά; αγγίζει—τΐ μοϋ ψιθυρίζετε
ατόν βαθύν Καιρόν τοϋ φθινοποπώρου,
ποϋ τής Συνείδησης τής φθισικής ή Μεγαλοφυία
γόνιμη γίνεται καί ποϋ κάτι βαθύτερο
απο τής γης τά έγκατα αναπνέει,
απ’ τήν ψυχήν τοϋ Όντος καί μέσα μου πανηγυρίζει,
όπως ξέρεις νά πανηγυρίζεις ώ μεγαλοφυία τής ψυχής
στόν κίτρινον τώρα καιρόν τοϋ φθινοπώρου!
Ποιός λέει πώς δεν υπάρχεις
ίϊαθειά, βαθειά τών όντων καί μυστική Άγάπη 'Ενιαία—

πώς νιώθω στο θάνατο νά μέ τραβάς
των κίτρινων των φύλλων, ποϋ γαλήνια τόσο
στήν θλιβερή πεθαίνουνε τήν όχθη
καί ποϋ τόσο μυστηριώδικα στής Ευτυχίας
ξεβγαίνουν τόν Καιρό
όπου χρύσινα άτρέμητα πουλιά
άλλων καιρών τραγουδάν τραγούδια ! . .
Ποιός λέει πώς δέν υπάρχεις μυστήριο βαθύ
σάν μέσα μου σε νοιώθω καί σ’ ακούω
στίς παρορμητικές μου ανησυχίες!—
ώ γέλιο γέλασε λοιπόν τής Μητέρα;
ποϋ τόσο αθόρυβα πεθαίνει
κιά; πάει τόν Παράδεισο νά βρή τύν έδικόντης
γέλασε λοιπόν στούς σκοτεινούς τούς στίχου; μου
ποϋ αδύνατο πιό φωτεινοί νά γίνουν—
γέλασε τώρα στόν πένθιμον καιρόν τοϋ φθινοπώρου
ποΰ μέσαμου έθέριωσε ή άγάπη ώ Άγια
καί μιά Ουσία τεράστια μοϋ υποβάλλει
κοσμοδονήσ-ρα!
Γέλασε λοιπόν νά σέ ακούσω
εδώ στό έρμε ποϋ κάθομαι ώχρολίθι
ν αναπαυτώ
καί ποϋ ανίκανη τής άγάπης μου ή δύναμη
στάθηκε νά σέ νιώση ώ Ουσία ώ Ουσία!
Γελασε γιά μιά στιγμή νά σέ ακούσω
ώ μεγάλη Έσύ τό γέλιο τό αληθινό
άπό χαράν αληθινήν καί τό έρμο
νά συγκινηΟή ώχρολίθι—
Έδώ κάθουμαι στήν όχθη
ποϋ κίτρινα πέφτουν φύλλα
καί σαπίζουν οι καρποί’
αινίγματα γεμάτος κάθομαι έδώ
στήν όχθη καί σέ συλλογίζουμαι
ώ παραμυθένια πράσινη Εΰτιχία
τώρα τόν κίτρινον καιρό τοϋ οθινοπδ,ρου! . . .

ΦΩΤΙΙΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠί ΤΛΟΣ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ

Κι ολα πώς θάνε ήρεμα....

(Μά μόνο
τά μάτια της βαθυά θά διατηρούν
τή γοητεία τών πρώτων μας ελπίδων
πού είνε μοιραίο σκληρά νά διαψευσθοΰν....)
ΙΣΑΝΤΡΟΣ ΑΡΙΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Στή σελίδα 12 τοϋ τελευταίου άριθμοϋ ό 25ο; στίχος τή; δεύ
τερα; στήλης πρέπει νά διαβαστί έτσι.
κάποιον ήχο σχ χάδ·..
'Ομοίως στήν ίδια σελίδα τοϋ ίδιου άριθμοϋ ό 33ος στίχο; τής
δευτέρα; στήλη; πρέπει νά διαβαστή έτσι
ποϋ πα;.—Δέν ξέρω. Στήν ορμή τη;.

’ama

Κι' ώρες πολλές νά περπατώ εξωτικά θλιμμένος
(μέ τις σκιές νά περπατώ πού μυστικά γλυοτρουνε}
καϊ το πρωί νά καρτερώ καϊ νά γροικώ θλιμμένος,
κάποιες φωνές (ώ τις φωνές) ποΰ μυστικά μιλούνε.

Ή ρήγισσα ιιέ τά κυανά μαλλιά τά κορδελόσφιχτα
στοΰ κάστρου της τί; έπαλξες γέρνει, συνταραμένη
άπ’ τή γητειά τών θυμιατών καί νιώθει, Άγάπη ατέρμονη,
τή θαλασσά σου στή φτωχή καρδιά της ν’ ανεβαίνει.

Τά μενεξιά τη; βλέφαρα κλειστά, νείρεται ακίνητη,
στά μαλακά, ώς λιγώνεται, προσκέφαλα πού ρένε,
χρυσοί βαργοϊ οί κολιέδες της, άνασκωτοί άπ’ τά στηθειατης
τή χαυνωσέ) της, τού; βουβού; τού; πυρετούς της λενε.

Τριανταφυλλί; χαιρετισμός πά στών μνημείων τά μέτωπα
τρέμει’ λες καί βελούδιναν οί ίσκιές τό στερνοδεΐλι
τ’ όλο μαγεία, κι’ ένώ μακρυά θρηνούνε οί κροκόδειλοι
μέ συσπασμένα δάχτυλα κι
* δλη λυγμούς όποΰναι
ομολογίες, ή ρήγισσα νιώθει στόν άνεμο απαλά
καί λάγνα χέργια τά μαλλιά τά ωραία της νά εξαντλούνε.

II
Στίς σκοτινιές τού Νείλου όχτιές έπεσε ή νύχτα όλόβαρη
κ\ή Κλεοπάτρα στά πυρά μπρος τ’ άστρα γονατίζει,
ξάφνου παραμερίζοντας ωχρή τίς οκάλβε; έντρομες
μέ λάγνο τό χιτώνι της, πλατύ κίνημα, σκίζει

Καί στήν ταράτσα ξέφρενη στυλώνει τό παρθένο της
τό σώμα άπ’ έρωτα μεστό, γόρμο καρπό’ σβυσμένη
κ’ ολόγυμνη άναπάλεται, συστρίβεται στ’ άχόρταγο
χλιαρό άγεράκι, πού όχεντρα λέ; κι’ είναι πυρωμένη,

Απόψε θέλει—μιά αστραπή τά ρούσσα μάτια στέλνουνε—
ή πλάση δλη τής σάρκα της νάχει τό μύρο: άνθάκι
σκότιο, 'γυναικείο, σκορπιστό στό νύχτιο τ άγερακι.
Κι ή Σφίγγα πού άπ’τής άμμουδιάς τήν πλήξη άποκοιμήθη.
νιώθει νά εισδύει τό σιωπηλό γρανίτη της, κάπια φωτιά
καί κάτωθέ της, ή έρημο ή ατέρμονη έκινηθη.

ΚΩΣΤΗΣ

1919)

ΒΕΛΜΥΡΑΣ

__ .___

ΒΡΑΔΎΑΣΜΑ
. . . Έαειι/α πιά νά περπατώ μονάχος μες στους δρόμους,
τούς μακρυνοΰς, μιας σιωπηλής και ρνγηλής έρμιας
άνελπες ώρες νά περνώ σε νυχτωμένα πάρ ια,
πάρκα που τα σκεπάσανε τα πένθη της ερμιας.
Τους πάγκους τούς μοναχικούς νά εχω,τούς θλιμμένους,
7ιά συντροφιά' — και μέ δεχτήκανε όλάκαιρες νυχτιές '
και τώ δεντριώνε τούς γυμνοί ς τους κλώνους, τούς
θλιμμένους,
π' ωσάν κι' εμένα δύσανε, άπ'ο καιρό, φυλορροες.—

Σ. Γ. Δ.

__

Λΐηίμββιο; 1920

Ο ρ Θ 1° Ο X
Ό ώεός ό Θεός μου. πρός σέ ΰρθρίζω.
έδίψησέν σοι ή ψυχή μου.
ποσαπλώς σοι ή σάρξ μου,
έν γή έρήμω κχί άόάτω ζαί άνϋδρω....
ΐΞΒ — Ί'αλμό; τώ Δαυίδ, έν τώ είναι
αύτόν έν τή έρήμω τής ΊδουμαίαςΙ-

Χερονβικού ψαλμού κατάνυξη
(στήν έκσταση τοΰ πόνου...)
το άναγλυπτό σου κάλλος'
στή μετουσίωση τή; αίσθηση;
έστάλαζε σΐν δάκρυ,
σάν μελιστάλαχτη σπονδή,
τό πλανερό άνάβλεμμά σου

κι’ ωσάν θυμίαμα πνοή
ανάδευε τού; λογισμούς,
τούς γλυκυτάτου; λογισμού;
π’ άναρροεΐ δ γλυκασμό; :
τό άναγλυπτό σου κάλλος—

Στοΰ ψυχισμού τήν ένθεη τελετουργία
κι’ ανείπωτη μέ δένει ψυχοπόνια...
και μιάν απόκοσμη μέ ζώνει ταραχή,
κι’ ανατριχίλα γλυκασμού μάναταράζει,
τίς ώρες πού πασίχαρα
έφάνταζε μπροστά μου,
ωσάν αργό βλεφαροσφάλισμα
τό πέρασμά σου.

Άγγελε! μέ τήν λευκάνθεμη μορφή
καί μέ τά μελιχρώματα μαλλιά σου,
σάν οπτασία νάρκισσου θενάπλωθής
στή φεγγερή κι’άτάραχΐ] λιμνούλα τής ψυχή; μου...

σάν οπτασία νάρκισσου
τό άναγλυπτό κορμί σου,
σάν μελιστάλαχτη σπονδή
τό πλανερό άνάβλεμμά σου,

ωσάν αργό βλεφαροσφάλισμα
τό πέρασμά σου.
τί; ώρες ποΰ πασίχαρα
έσύρθηκε μπροστά μου,
ωσάν αργό βλεφαροσφάλισμα
τό πέρασμά σου.—

’Άγγελε! αΐσθαντικά μέ σέρνει,
προσκυνητή κΓ όργιαστή
τό άναγλυπτό σου κάλλος.
Μάοτιο; 1919

Α. Γ. ΔΡΙΒΑΣ
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΧΓΧ1ΙΟ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΜΠΡΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ

Τά μικρά κύματα αγαπώ πού σπάνε στό ακρογιάλι
κι’ όπου έρχονται άπό θάλασσες καί χώρες μάκρυνες,
τάσπρα πανιά στό πέλαγος πού χάνονται αγάλι
καί πίσω θά ξανάρθουνε σέ νέες πάλι αυγές.
Τά λευκά σύννεφα αγαπώ πού μόνα τους κυλούνε
έρημα κι’ άσυντρόφιαστα στον ουρανό ψηλά,
κα'ι ν’άφυγκράζωμαι αγαπώ τούς δχτους ν’<<ντηχοϋνε
απ’r’ άπαυτο τών βαθρακιών τραγούδι στά νερά.

'Όσο περνά ό καιρός καί στόν άγώνα τής Ζωής
άνακατεύομαι κι’εγώ γιά νά παλέψω δυνατά,
τόσο καί πείθομαι πώς ή Ζωή
δέν είναι ευτυχία γιά κάθε άνθρωπο στή Γή,
μά ούτε προνομία.
Στόν κόσμο τόν επίγειο
πού κανείς δέν έζήτησε νάρθη,
στήν κοινωνία, πού έσχημάτισαν
οί άναγκαστικοί αυτοί έπισκέπται
καθένας δέν ειν’ εύκολο νά ζή δπως τό θέλει.

Τά κιτρινόφυλλα αγαπώ πού πέφτουν, πέφτουν, πέρα,
τραβιούνται κα'ι σωριάζουνται άπ’ τόν πικρό βορριά,
και ζωγραφίζουνται θλιβά στον έρημον αιθέρα
ως πέφτουν ωχροκίτρινα καί κοίτονται νεκρά.

Γιατί ενώ άβούλητα κάτω έδώ κατέβη,
νά φύγη καί τή θέσι του ν’άφήση δέν μπορεί,
καί πολεμά, άγωνίζεται άπρεπα κΓ άνήθικα
νά έπικρατήση άμφίβολλα, σέ φρικτή κατάστασι.

Καί τού φθινόπωρου άγαπώ τό δειλινό πού σβύνει
καί μέσ’ στή φύση χύνεται στήν έξοχή άργά,
σάν στά βαθειά τού ορίζοντα τή στερνή άχτίδα χύνει
μεγάλος ήλιος πορφυρός καί δέν τόν βλέπιις πιά.

'Ωσάν νά είχε ωφέλειαν, ωσάν νά ήτο ευτυχής,
πού γιά νά ζήση μόνον,
τοΰ κόσμου τήν οχληρότητα καί τήν άδιαφορία
πάντα άντιμετωπίζει,
καί δούλος υποχείριος πολλάκις καταντά.

Στό ηλιοβασίλεμα άγαπώ τή θλίψη πού σκορπιέται
σά μόνος κάποιος κάθεται στών κάμπων τήν έρμιά,
καί τίς φλογέρες τών βοσκών ν’ άκούη έκεΐ ξεχνιέται
πού στή στάνη τά πρόβατα καλούν άπό μακρυά.

Μά γώ δέν σέ αισθάνομαι, Ζωή μου, έτσι
ποταπή, μηδαμινή κΓ άνύπαρκτη.
Σέ θέλω, δχι γιά νά μ’ όδηγής, δχι νά μέ τραβάς,
αλλά νά δίνης, δ τι σού ζητώ, δτι σού άφαρπάζω.

Καί τά μοναχικά άγαπώ κι ’ ολόρθα κυπαρίσσα
πού υψώνονται στόν ουρανό σιγά κ’ εΙρηνίκά,
καί τόν παντέρημο καπνό πού κεΐ στό βάθος ίσα
πάνω άπ’ τό σπίτι ξεκινά κ’υψώνεται άργά.
Καί τούςΤσιγγάνου; άγαπώ πού στάγνωστο τραβάνε,—
αφού χθές βράδυ έμάζεψαν τίς φτωχικές σκηνές,
ξένοι τού κόσμου ολόγυρα, όλούθε δπου κι’ άν πάνε,—
καί πρέπει πάλι εφήμερες νά χτίσουνε φωλιές.
ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ

Μέ τή προσπάθεια τήν ισχυρή, πού καταβάλλω
καί τόν άγώνα, πού έπιχειρώ, τόν άνισο
τά δώρα σου ζητώ νά μού χαρίζης
άφθονα, πλούσια, ευγενικά.
Πρέπει νά ξέρης άλλως τε, δτι είμαι άπ’ έκείνους,
πού δταν έμπόδιο αδιάβατο κι ’ έξευτελισμός
στά πόδια μου εύρεθοΰν καί μέ κρατήσουν,
ποτέ μου, μά ποτέ δέν θά λυγίσω.

’Αλλά μέ μιαν άπόφασι παρμένη άπό τά τώρα,
τήν Τύχη μου άπ’τά μαλλιά θά σύρω έκεΐ πού θέλω
καί Σένα άποφασιστικά καί τίμια θά τελειώσω
μέ τή στερνή μου θέλησι.
ΓΕΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΠ<>ΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στόν κήπο άς περπατήσουμε μέ τίς πυκνές πορτοκαλλιές,
Ποΰ τό φεγγάρι ερωτικά τίς έχει άσημώσει
Κι άς πιούμε άπ’ τίς πολύκλωνες δροσοφιλάκια πα
*
[σκαλιές
Κιάς κοιμηθούμε στήν άβρΐ] τών άσπρων ρόδων στρώση.
Τό μυρωμένο αγιόκλημα θά μάς στολίσει τά μαλλιά
Μέ τών ανθών του τόν άφρό. Καί στής φραγής τό πλάι
Πρός τό χρυσό ξημέρωμα, πνιγμένοι μέσα στά φιλιά,
Θά δούμε τόν Αυγερινό νά μάς χαμογελάει.
ΙΩ. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΓΛΟΧ

ΦΕΓΓΑΡΙ
Χλωμό καί μαγικό σκορπά γεμάτο τό φεγγάρι
κάποια μαγεία σ’δλη τή γή, στά πράμματα μιά χάρΓ
τ’ αηδόνια μέσα κλαίγανε στών ρόδων τό χαρέμικαί λυώναν οί καρδιές μας στή νυχτιά μέσα πού τρέμει.
Φεγγάρι, πού φωτάς τίς νύχτες, τυύρανοΰ τό στέμμα,
νεκρού κεφάλι, τί μάς λές πώς δλα είναι ψέμμα;
Φεγγάρι, πού τών ουρανών μας πιό πολύ τούς βάνεις
τρυφεράδα, σά λάμπης στις άγάπες μας επάνω
καί πιό θεία, κ’ υπέροχα τά δνείρατά μας κάνεις;
1919

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΙίΙΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
Συνέχεια

Μά ή συνείδηση αύτή τής άλληλεγύης οργανώνει
τάχ ·. κάθε άνθρωπο γιά μιά ζωή σέ υψηλέ έπίπεδο,
ή μήπως πρέπει νά είναι κανείς πλασμένος γιά μιά
τέτοια ζ ·»ή, δπως είνάι πλασμένοι γιά μιά τέτοια ζωή
οί καλλίτεροι άπο τούς ανθρώπους;
Μήπως άραγε άν έλαβες συνείδηση τής άλληλεγύης
σου μέ τούς άλλους, σημαίνει πώς πλάστηκες άξιος νά
λάβης μιά τέτοια συνείδηση, πώς έτσι είναι τδ μναλό
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Π Ε Ρ.

AV Τ ΡΑ Σ

(Σπουδή σέ δέκα paysages).

Δ
Μιά τέτοια προσαρμογή, μιά τέτοια έπαφή παρου
σιάζει δ έμπρεσσιονισμδς τοΰ κ. Περ. Λύτρα. Ή Φύσις,
τδ τοπεΐον, τό ύπαιθρον, ένώ διαγράφεται καί άναγνωρίζεται ώς τέτοιο, έχει συνάμα νά μάς ύποβάλλη καί
δλες έκεΐνες τίς ίδιάζουσες, άνάλογες καί πρεπές, πνευ
ματικές ιδιότητες καί άρετές του. Τό ύπαιθρον έδώ έμψυχώνεται (μιλάει) μέ τή δική του ψυχή: μέ τήν άρρητην έκείνη καί υψηλή γοητεία, ποΰ αύτή ή φύσις
του, σαύτήν τήν έποχή, κα'ι σαύτήν τήν ώρα, μέσα
στδ δλον πλαίσιον ποΰ κεϊται, ξαίρει νά μάς μαγεύει,
γνωρίζει νά μάς διαθέτει, μέ κάτι βαθύ, άόριστο καί
μουσικό, π’ άναπηδάει άπδ κάθε πτυχή της, άπδ κάθε
της δψι καί έπιφάνεια, άπό δλην τήν πλαστικήν της:
ένάργεια.Έχει κατορθώσει, κατ’ αυτόν τδν τρόπο, τήν
έπαναφορά μας πρός τόν πλατύ καί άδιάπτωτο κόσμο
τής ύπάρξεως.Ή έπιστροφή μας πρός τά έκεΐ είνε καί
ή πιδ βαθιά αισθητική μας συγκίνησι. Μάς έπικοινωνεΐ
μέ τίς ένδόμυχες λειτουργίες τών φαινομένων μάς βυ
θίζει σέ πλήρη χαίάχμαία ζωή.Είνε ζωικός.Τδ χυμώδες χρώμα του έχει τή ρευστότητα τοΰ φυσικού. Τρέ
μει. Ή συγχρωμία του, έχει τή συνοχή καί έξαέρωσι πού
τδ φώς του ήλιου ξαπλώνει καί κυματίζει μές στόν
κάμπο — στδν άνοιχτδν δρίζοντα τών ’Αττικών πεδιά
δων. Άνετο, εύρύχωρο, διαφανές καί μονήρες, δσον
καί παραστατικό, προβάλλει ένώπιον μας καί ζωοποι
είται μέσ’ άπ’ τήν προοπτική του (τή χρωματώδη γρα
φικότητα τής είκόνος), τδ Αττικό τοπεΐο. Μαζί του δέ
καί δλη ή άγροτική γαλήνη, ή ήσυχία καί ή μόνωσι
τής έξοχής· ή έρημική κι’ έφήμερη ομορφιά της· τό
αίσθημα τής Φύσεως.—Έχουμε συμμερισθεΐ έτσι, τήνμουσικότητα, τό πνεύμα, ποΰ μέσα κεΐ άναδεύεται,
κινείται καί κυριαρχεί. Έχουμε τά άνάλλογα συναι
σθήματα. Καί βέβαια σ’ ένα τόνο, μ’ ένα τρόπο, πού
αύτδς τά είδε καί τά συναισθάνθηκε. Αλλά πάντως
έχουμε συναισθήματα πού άπορρέουν μέσα άπ’ τήνιδια τους τή φύσι- τή φύσι πού άναπαριστάνουν.

οον φτιασμένο;»
Στις αντιρρήσεις αύτές πού δ ίδιος προβάλλει στον
έαυτό του, ό Δραγούμης άπαντά;
«’Αδιάφορο, ή άντίρρηση αύτή χρησιμεύει γιά νά
σέ κάμη νά μήν περηφανεύεσαι πάρα πολύ γιά τδν
έαυτό σου (τδ ξέρομε πώς έλεύθερη βούληση δέν υπάρ
χει στδν άνθρωπο).
’Αδιάφορο έσύ κάνε τή δουλειά σου, παίρνε συνεί
δηση της άλληλεγγύης, ζήσε σέ ύψηλδ ήθικδ έπίπεδο,
αφού μάλιστα αύτδς είναι κα'ι δ προορισμός σου. Καί
δείχνε μέ τδ παράδειγμά σου καί μέ τδ φανέρωμα τής
σκέψης σου, τδ δρόμο πού έσύ έλαβες συνείδηση δτι
παίρνεις,τδ δρόμο πού άκολούθησες γιά νά πάρεις συνεί
δηση· προφανώς αύτδ θέλει νά πει μέ τήν κάπως σκο
τεινή αυτήν έκφρασή του, δ Δραγούμης.
Καί δ,τι έχουν καλλίτερο μέσα τους θά έπηρεασθή
άπδ σένα καί είναι άξιος δ μισθός σου. Καί δσοι είναι
πλασμένοι σάν έσένα, δηλαδή γιά ζωή σέ ύψηλδ ήθικδ
έπίπεδο, χωρίς δμως νά έχουν καί τήν ικανότητά σου
νά λάβουν συνείδηση βαθειά τοΰ έαυτοΰ τους καί τής
άλληλεγγύης, αύτοί θά έπηρεαστοΰν άκόμη περισσό
τερο παρά οί άλλοι άπ’ τδ φανέρωμα τής δικής σου
συνείδησης, γιατί θά τούς δώσης έσύ τά ιδανικά τους,
τά ιδανικά πού έχουν μέσα τους χωρίς νά τδ ξέρουν.
Ό κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος κληρονομικά
κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή γιά κάτι. Έχε: λοιπόν
μιά ύποχρέωσή, νά λάβη συνείδηση τοΰ έαυτοΰ του, νά
δή, αν μπορεί, γιά τί πράμα είναι πλασμένος, νά
βγάλη άπ’ τδ δρόμο του τά έμπόδια, νά ξεκλαοίση τά
Ε'
τά κλαριά πού τδν έμποδίζουν, νά άνοιξη τδν ίδιο του
δρόμο, γιά νά φανερωθή δλη του ή δύναμη».
Στον πίνακα του «Αττική» παριστάνεται ένα άνη’Απ’ τδ παραπάνω άρκετά έκτεταμένο άπόσπασμα, φόρι, κιτρινωπό, μέ μουντές άποχρώσεις πρασσίνου, καί
βλέπομε ποιος είταν άπάνω κάτω ό σοσιαλισμός—άνθρω- πού ανέρχεται λοξά' πίσω δέ καί μακρυά, στδ βάθος,
πισμδς τοΰ Δραγούμη. Ό σοσιαλισμός αύτδς είταν ένας τδ βουνό, μέ άρκετά ξέθωρο χρώμα γαλάζιο, πού φθάνει
ούμανιταρισμδς μέ ήθική μέν βάση, μιά πλατειά αν σχεδόν τδ μολυβί (είνε ή φλόγωσι τοΰ καταμεσήμερου
θρώπινη άλληλεγγύη, μέ υλική δέ έναν δικαιότερο στδ φωτεινότερο μήνα τοΰ έτους, τήν έποχή τοΰ θέ
καταμερισμό τοΰ πλούτου.Φυσικά γιά ένα κομμουνιστή, ρους)· έπίσης, ένα κομμάτι ούρανοΰ, ποΰ τδ σκεπάζει
γιά έναν σοσιαλιστή τής άριστεράς δ σοσιαλισμός αύτδς σχεδόν ένα έντελώς κάτασπρο σύγνεφο, δίνει έντονώκάθε άλλο παρά έπαρκής είναι. Είναι δμως μέ τό παρα- τερα τήν αϊσθησι τοΰ καμάτου καί τής πυράς. Μεταξύ
πάνου δταν λάβει κανείς ύπ’ δψιν του δτι προέρχεται δέ τοΰ πρώτου έπιπέδου καί τοΰ βάθους, πίσω άπδ τό
άπό έναν έθνικιστή σάν τδ Δραγούμη, είς τδν όποιον μονήρες αύτδ ανηφόρι, μαντεύεται ένα χάσμα, άφίνεπολύ δλίγο συμπαθής είταν ώς τή στιγμή πού άρχισε ται ένα κενό' μπροστά δέ καί κάπως πρός τά μέσα,
νά μεταστρέφεται δ σοσιαλισμός, είτε συντηρητικός υψώνεται ένα δεντράκι, σάν πεύκο, μέ τή βαθιά σκιά
είταν αύτός, είτε τών άκρων.
του- μπροστά δέ καί άκριβώς στήν άκρη, κάτι βραχάκια σπασμένα καί γυμνά.—’Ιδού δ πίνακας,πού μαϋτή
ΚΛΕΩΝ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
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του τήν άπλήν έκτέλεσι, μά- έχε: ’πή τά περισσότερα
λόγια ! Πόσα κα· πόσα δέν έκφράζε: ή ήρεμη αύτή κα·
Αγροτική διάθεσι ποΰ πλανάτα: μέσα στο φωτισμένο
και κιτρινωπά ανηφόρι! 'Όσα άφίνει νά ύπονοοΰνται
άπά εκείνο πού κρύβεται, άπό εκείνο πού δεν εικονίζεται στόν πίνακα, καί,πού μόνον ό θεατής,συναισθάνεται
τήν παρουσία του. θά είνε, ώρισμένως, κάποιο χωριό
μέτή φυσική, Απέριττη καί δροσερή ζωή του. Ίσως
κάποιο δάσος μέ τή σφριγηλή γονιμότητά του, νά έπεκτείνεται. Ίσως, ακόμη, μιά γυμνή πεδιάδα πού δέν
ύπάρχει σαύτή καμμιά ζωή παρά λοφίσκοι καί χαμό
κλαδα. Καί τοΰ αγρού ή πράσσινη ζώνη,κιτρινιασμένη
καί μουντή, έρπύζει κάτω άπό τόν ήλιο, στήν πυρή,
πασίφωτη κι’ ερημική πλαγιά του. Κυριαρχεί τό αί
σθημα μιάς θερμής φωτεινότητος, πού, σέ δλην ττν
ένάργειαν της συμπεριλαμβάνει κάθε μουσικόν λυρισμόν.
Συναισθάνεσαι τήν πύρα και τόνκάματο τής ώρας έκείνης,καΐ σοΰ γίνεται τόσο ποθητό τό έρημικο δεντράκ.ι μέ
τή βαθιά σκιά του, δσον καί ή δροσερότης τοΰ νερού
καί ή σκιερότης μιάς κάποιας στέγης. Τό κίτρινο;
θαμπό, έξατμίζεται στή φλόγα τοΰ ήλιου· καί τό έπικλεινές έπίπεδο πού Ανέρχεται, ή καμπυλότης ποΰ
διαγράφεται σαύτό τό ανηφόρι μέ τούς κιτρινιασμένους
στάχεις του, τούς φυτρωμένους εκεί ύπό τό έλεος τοΰ
θεού, καί έγκαταλελειμένους σέ κάθε μιά θεομηνία,
καθώς καί στά φιλέρημα καί φθοροποιά πουλιά, μά,
πού τή στιγμή τής πτύσεώς των, τά άνάερα τόξα των,
πού διαγράφονται πάν’άπ’τήν άτμόσφαιρά του,άφίνουν
νά γλυστροΰν σκιές άνάπαλες κι’άλαφριές,στή χαρωπή
καί φωτεινή έπιφάνειά του,—μάς ξεκουράζει τή μα
τιά μας άπό τό εκτεταμένο τοΰ ορίζοντος. Ναί! ή
κυρτότης αύτή στήν έκστατική ματιά μας λαμβάνει τίς
αφαντες οιαστασεις ενός θειου και ζωογόνου ήρεμισμοΰ:
μάς πλυμμηραει τή ψυχή απο άνάπαυσι καί σιωπή.
Όχι, δέν μάς δίνει κούρασι, ή άνωμαλία αύτή τοΰ επί
πεδου. Τή δεχόμεθα μέ κείνην τήν άνετωσύνη μέ κείνο
τάάβίαστο συναίσθημα,τό άφθόρμητο καί μουσικό.πού.
καί δταν τή συναντούμε μέσα στήν ’Αττικήν πεδιάδα.
’Εκεί, μπορεί νά μή τήν προσέχουμε σέ δλην της τήν
έντασι. Έδω δμως, τήν έχουμε σέ δλην τν: τή βαθιά
έκδήλωσι καί σημασία. Νά’ τί μπορεί νά σκοπεύη ή
Τέχνη, τί κατορθώνει μάλλον ή Τέχνη ! Νά προσέ
ξουμε τή Φύση μέσα στις ποικίλες καί πληθω
ρικές μορφές της ; Ίσως ...

Σέ κάποιον πίνακά του «’Εξοχικό σπιτάκι» ό έμποεσσιονισμός του παίρνει δλην εκείνη τή φωτεινή αίγλη
πού οί ζεστές φωτοστάλλες τοΰ ήλίου διαχύνουν στόν
ανοιχτόν όρι,ρντα τών ’Αττικών πεδιάδων. Μέ περίσσιο
φώς μάς διαθέτει σέ μιάν άποθέωσι φωτεινών επιπέδων,
πού ή λευκή γοητεία τους έχει δλα τά ρίγη τής χαράς
καί τής άνοίξεως. Αισθάνεται κανείς τόν εαυτό του εύτυχή και αισιόδοςο. ς,εχνά τόν άφανισμό καί τήν καθη
μερινότητα : τήν πλήξι καί τήν άνία τών πόλεων.
’Αναπνέει ελεύθερον αέρα καί ζή στιγμές έλεύθερες__
δσο έλεύθερο είνε τό φώς νά διαχύνεται αύτοΰ. Μάς
γιομίζει μέ μιάν άνετη-άνετη ευρυχωρία! πού ξαπλώ
νεται^ μέσα στά βαθιά τής ψυχής μάς. Ή ζωή μάς
έχει δοθεί έτσι, μέσ’άπ’έν’απέραντο φωτεινό γέλο.ο...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΪΣ
Μάς τραβάει πρός τό μέρος της· καί ή άγροτική γα
λήνη πρααίνει καί μακραίνει τις καθημερινές Ανησυ
χίες τών κινδύνων, μέσ’ άπό τήν ψυχήν μας, πού ώσάν
κακοί δαίμονες έχουν φωλιάσει... Τό αίσθημα δμως
πού επιβάλλεται πρωτίστως, είνε τό άφθονο ερατεινό
φώς τ’ άπομεσήμερου,πού καθιστά δλα τά Αντικείμενα
ευκρινή καί λαμπερά: φωτοβόλλα. Ή σκιά τους έχει
πάρει τώρα τόνους φωτεινούς. Είνε φωτοστάλλες· φω
τερές κηλιδες,πού φρίσσουν πάνω στό φρυγμένο χώμα,
στο φρυγμένο γείσωμα, ή στή φρυγμένη κάτόψι ένός
έπιπέοου, — μέ τίς άνάλλογες καί σχετικές Ανταύγειες
καί αποχρώσεις. Είνε σχεδόν μαβιά· έκεί πού κάθετα
κι απευθείας κρούει καί φλογίζει δ ήλιος.Δέν μάς μένει
καμμιά αμφιβολία.Είνε δλα δοσμένακάτω άπό τόνήλιο.
Καί τά σκιερά τους μέρη δσο κι’αν τονώνουν, έπιτείνουν
τήν δλη σύνθεσι τοΰ πίνακος, δέν χάνουν όμως τόν σω
στό κι Αληθινό τους τόνο (χαρακτήρα), θριαμβεύει καί
κυριαρχεί παντού τό φώς. Τό πράσσινο είνε βαθύ,
σκούρο. Τό άνοιχτό τής Ατμόσφαιρας Αερώδες καί δια
φανές. Τό έαρινό ειδύλλιο τού φωτός Αναγνωρίζεται σέ
ολην τήν ’Αττικήν λαμπρότητά του: έρατεινό κ’ ήδονεμένο...
Στόν πίνακά του «’Εξοχική αύλή» τόν βρίσκουμαι πάλι πώς ξαίρει νά προσέχη τίς Απλές, κοινές
καί συνήθεις δψεις τής ζωής, πού μέσα τους κρύ
βεται καί ζή, δ,τι καθημερινά έχουμε ζητήσει, δ,τι
καθημερινά έχουμε σκοτώσει: τήν ασάλευτην καί σο
βαρήν δψι τής καθημερινής τραγικότητες. Έδώ, τό
χρώμα, ή γραμμή, ό τόνος, ή συγχρωμία του, διαγρά
φονται παραστατικά καί Ατόφια. ’Εχουν τή ζωική τους
χάρι. Τό απεριποίητο καί φυσικό διάγραμμα στήν
αύλή ένός χωρικού σπιτιού, μέ τήν γυμνότητα τήν
χαραχτηριστικήντών έπιπέδωντου, παρουσιάζεται στήν
ακριβή και βαθιάν έννοιά του. Διατυπώνει καί διαλαλεί
τήν ιστορία της πούνε τραχεία καί βάναυση, μονότονη
καί κουρασμένη· κι’ ί θεατής διέρχεται μέσ’ άπ’
αύτήν, πού ή πενιχρότης καί ή ταπεινωσύνη είνε τά
μόνα θεόδοτα δωρήματά της—στούς βρίζοντας τής κα
θημερινής τραγωδίας, στις εκτάσεις τών ζωικών από
ψεων. Τό εσωτερικό διάγραμμα μιάς χωρικής α.ύλής
μέ τήν απλήν του φόρμα, τό Ακατάστατο καί τραχύ
τής περιοχής του, δίνει τό ποίημα τών Απόμερων καί
τραβηγμένων υπάρξεων, τή συνείδηση μιάς φτώχιάς καί
καταφρονεμένης Αγροτικής ζωής, δ,τι είνε βαθύ καί
σιωπηλό στήν έγκατάλειψί του, άφιμένο στή μοναξιά
καί στήν άσημότητά του... .«καί τοΰτο είνε ένα Αγαθόν
πού είναι αδύνατον πιά νά χάσωμεν», καθώς λέει, ό
Μ. Maeterlinck.
Α. Γ. ΔΡ1ΒΑΣ

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΚΛΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Τό βράδυ μέ τό σούρουπο σέ θέλω δώ σιμά μου
—Τίς ώρες πού σημαίνουνέ φωνές βαθιές στή Φύση—
γιά νά σέ φέρω μακρυά: πνοή μές ατόνειρό μου------

Καί μήν αργής(ώ μήναργής!) κ’ή νύχτα δές σιμώνει,
καί μοναχό μέ βρει έδώ καί τή ψυχή μου μόνη.
Αύγουστο; 1921

A. I’. ΔΡ1ΒΑΣ
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χριστιανικήν οικουμένην. Τήν τέχνην λοιπόν τ «ύτην
άκολουθήσωμεν έν τή μορφώσει αυτής διότι αυτή
άπ·>τελεϊ τήν μοναδικήν έκδήλωσιν τοϋ τεχνικού καί
τοΰ πολιτιστικού περιβάλλοντος κατά τοϋ μέσου χρο
νου καί καθ’ άπασαν τήν οικουμένην, παρ’ δλας τάς
ΣΧΟΛΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
περί τοΰ έναντίου φερομένας γνώμας τοΰ JΑντωνίου
Σπρένιερ καί εμμέσως τοΰ Λύπκε, καί τού νεωτερου
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Κλαϊνσμιτ καί άλλων, έν τή άντιλήψει περί τού μονα
δικού τής τέχνης ταύτης ή δποία όντως υπήρξε ή κυ
ρία τεχνική έκδήλωσις άφ’ ής έξωρμήθησαν πάσαι
ΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ! ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
αί άλλαι έκδηλώσεις εις τε τήν ανατολήν καί τήν δύσιν,
καί έν τή τέχνη δήλ:ν δτι τών Μουσουλμάνων καί τών
'Ελλάς έν τή Τέχνη καιΈ δλου.—Ή Σημασία Ρώσσ υ.ν, καί τών Καρολινίων καί τών άλλων έσπερίων
τον Βυζαντινοί πολιτισμού και τής Τέχνης- Αί λαών, κατά τόν χρόνον τής σκοτεινής έποχής.
Ή περιώνυμος αύτη Βυζαντινή τέχνη ή γεννήσασα
επιδράσεις.— Ή Ανατολή.— Βυζαντινή Ιταλία.
άφ’ένός τήν πληθύν μεγάλων χριστιανικών μνημείων
ΆρχαΙ άναζητήσεωζ.—"Ελληνες Ζωγράφοι εν τή καί ή μεταδώσασα τάς καλλίστας τεχνικάς, Αντιλήψεις
εις τήν άγονον εκείνην τότε καί στείραν έποχήν άπό
Λύσει. — Συμαβύης, Γιώττος.
πολλοΰ χρόνου κατά τήν νεωτέραν τών ερευνών περίο
Δέν προτιθέμεθα ενταύθα νά δμιλήσωμεν περί τής δον διήλθε στάδιον καταφρονήσεως καί μυκτηρισμών,
’Αρχαίας Τέχνης, ούτε νά καταδείςωμεν τό μεγαλο έως ου άναγνωρισθή δ λαμπρός αυτής χαρακτήρ. Τήν
πρεπές καί τό δαιμόνων τών έργων τών κλασσικών τ «ιαύτην περιφρόνησιν μετά πικρίας άναφέρουσι καί
χρόνων, ήτοι τοϋ Φειδίου τοΰ Πολυγνώτου τοϋ Ζεύ- δ Bavet, καί δ Κοντακώφ, καί δ Ντίλ καί ’ Εσσελλιγ
ξϊδος τοΰ Άπελλοΰ κ.λ.π. Δέν σκοπεύομεν έπίσης νά είς τάς άρχάς τών Βιβλίων αύτών, ύπεραμυνόμενοι διά
θίξοψεν τήν 'Ελληνιστικήν, τήν Ελληνορωμαϊκήν τήν τό κατά τής έξενεχθείσης άδικου αυτής κατηγορίας!
Πομπηϊανήν κ.λ.π. Τήν μεταχριστίανικήν έποχήν με- Τήν τέχνην δέ ταύτην. ήν σήμερον τέλος πάντες θαυλετοΰμεν καί τήν κατά τούς μεταγενεστέρους χρονους μάζουσιν, καί τής δποίας τόν κάλλιστον πανηγυρι
άναπτυχθεϊσαν τέχνην. Άλλ’ δ.του καί άν στραφώ- κόν μετά θαυμασίας έξάρσεως έξήγγειλε ό Στριγκόβμεν, καί οΐανδήποτε έποχήν εάν μελετήσωμεν έν πό σκι έν τώ Βυζαντινώ περιοδικώ τοΰ Κρουμπαχερ
ρισμα πάντοτε έξάγομεν, δτι δηλαδή ή Ελλάς πρώτη (Τόμ. 1 σελ. 61-73 έτος 1892) έξέφραζε μόνον δ 'Ελ
αείποτε υπήρξε ή πρόδρομος πόσης Τεχνικής ληνισμός δημιουργήσα; μνημεία άντάξια τού Ελλη
προόδου καί έν τή Ζωγραφική καί τή Οικοδομική νικού πνεύματος, καί ισάξια τών κλασσικών χρόνων
καί τή Γλυπτική, καί τοίς άλλοις τής Τέχνης τρόποις. τοΰ Φειδίου κ ί τοϋ Περικλέους. Ή Κωνσταντινού
Ραβέννα, η
‘Ως εϊναι γνωστόν άλλως τε, έπ’ εσχάτων μεγάλως πολή, ή Θεσσαλονίκη, ή Μ. Άσία,
έκρίθησαν οί ορίζοντες τοϋ Ελληνικού κόσμου, καί Παλαιστίνη, ή Δαλματία, ή Αίγυπτος, η Ελλάς κλπ
ή Ελληνική Γή τής ’Ανατολής έν η υπερβαλ- είσίν τά κάλλιστα μουσεία τής Τέχνης ταύτης. Εν Ραλόντος άνεπτύχθη ό Ελληνικός πολιτισμός υπήρξε βέννη τή ιστορική πόλει τής Γάγλας Πλακιδάχς καί
κατά τόν τελευταίον χρόνον ή μοναδική έστία ερευ τοϋ Θεοδωρίχου σώζονται περικαλή μνημεία τών χρό
νών πρός καθορισμόν τής άναπτύξεως τής χριστ α- νων τοΰ ’Ιουστινιανού τής Γάγλας Πλακιδίας καί
νικής Τέχνης Μετά τήν πολύκροτου εκείνην θεωρείαν τών Γότθων. Τό Μαυσωλείου τής βασιλίσσης ταύτης
τοϋ I. Στριγκόβσκι, δ όποιος διά τοϋ έργου του τό Βαπτιστήριον τών όρθοδοξων, τό Βαπτιστήριον
τών Άρειανών, δ Άγ. Άπολλινάριος ο νέος, ο Απολ«Orient oder Rom» μετέθηκε τήν έδραν τής
πρώτης δημιουργίας τής τέχνης άπό τής Ρώμης εις λινάριος τών Κλάσσεων, δ Αγ. Βιταλτος κλπ., τα
τήν ’Ανατολήν, ήτοι Συρία Μ. ’Ασία κ.λ.π,πάντες οι περιώνυμα Μωσαϊκά, τά δποία κατά τήν γνώμην τοΰ
σοφοί μετά φιλοπονίας άξιοθαυμάστου έρευνώντες Gitiff καί τών άλλων είσίν ή έκφραστικωτέρα δογμα
έβεβαιώθησαν, δτι όντως ή 'Ελληνική έκείνη χώρα τική άναλογία χριστολογικών τινων ζητημάτων μαρυπήρξε ή πατρίς τής χριστιανικής Τέχνης. Εις τήν τυροΰσι τήν αξίαν τής τέχνης ταύτης, ή όποια υπήρξε
Συρίαν γίνονται οί θαυμάσιοι έκεΐνοι οικοδομικοί τύ έφάιιιλλος καί έν Θεσσαλονίκη καί Κωνσταντινουποποι, τών οποίων τό κάλλος κρίνεται άπαράμιλλον. λει.'ΌΆγ. Γεώργιος, ό Άγ. Δημήτριος, ή ‘Αγία
Έπίσης ή κοσμητική τών μερών τούτων εκ συνδια- Σοφία, ή Αγία Ειρήνη, δ Σέργιος καί Βάκχος η με
σμών Ελληνικών-’Ανατολικών προτύπων καί ή γλυ γίστη Αγία Σοφία τό πνεύμα τής Βυζαντινής Πχ^ης
πτική τών τεμαχίων της Mschatta—πολεως αραβικής καί τό δνειρον τοϋ Ελληνισμού εϊναι έργα τ .ΰ Βυ
έπί τής οδού άπό Δαμασκού εις Μέκινον —αι θαυμά- ζαντινού δα'ιμονίου. Αΐ θαυμάσιοι μικρογραφία! τής
σιαι έξ ογκολίθων αψίδες καί τά τοιαΰτα μαρτυροϋτι ΒιενναίαςΓεννέσεως,τού περιλάμπρου κώδικος τοϋ Ρουπερί τής υψηλής 'Ελληνιστικής χριστιανικής Τέχνης, σκιανοΰ (Rossanoj τοΰ ψαλτηρίου τών Παρισίων κλπ^.
καθώς καί αΐ τοιχογραφίαι τής Παλμιριανής κατα αί συμβολικοί έκεΐναι καί ωραιότατοι παραστάσεις τοΰ
κόμβης κ.λ.π. τήν πρόοδον τής ζωγραφικής. Γενικώς Δαυίδ μετά τής μελωδίας προσωποποιημενης, τοϋ
δέ πάσα ή Αίγυπτος καί Ιδία ή Μ. ’Ασία ήν δ Στρι- Ήσαΐου μεταξύ τής νυκτός καί τοΰ όρθρου καί τό
γκόβσκι άποκαλεΐ νέαν τής τέχνης γήν (Neuland τοιοΰτον δμολογούσι τήν ανθούσαν χάριν καί τήν Βυ
der Kunst) ανέπτυξαν έπί βάσεων Ελληνικών, χρι ζαντινήν έλευθέραν άντίληψίν μετά τήν παράδοςον
στιανικών, καί ανατολικών πρωτοφανή πολιτισμόν εκείνην έποχήν τών είκονομαχικών ερίδων.^ Ιελος τά
καί έχνην. ’Ατό τώ ν μερών τούτων κατόπιν έξηπλώ- λαμπρά μικρογλυπτικά αριστουργήματα τού ελεφαν
θη καθ’ άπαν τό νέον Κωνσταντίνειον κράτος ή κρα- τοστού κατά τόν χρόνον τών Μακεδόνω'· καί των
ταιόν προστάτην εύροϋσα τέχνη ή μετ’ ολίγον κλη- Κομνηνών τά Μωσαϊκά τοΰ Δύοντος Βυζαντινού κρά
θεΐσα Βυζαντινή καί ή κατασχοϋσα σύμπασαν τήν τους, καί αί εικόνες τής Περιβλέπτου καί τού Αγίου
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Μάρκου αί φέρουσαι τά ίχνη τής Βυζαντινής έπιδράσεως δμιλοΰσι λίαν ευγλώττως περί τής ωραίας ταύτη; τέχνης Άλλά θά ήτοάσκοπον νά όμιλήσωμεν διά
μακρυτέρων περί τής καθαρός 'Ελληνικής Βυζαντινής
ταύτης τέχνης καί τής αγίας ταύτης άφοΰ σκ 'πόν μό
νον εχομεν νά καταδείξωμεν τήν έπίδρασιν ταύτης καί
τοΰ πολιτισμού έν γένει. Ό ’Έσσελιγκ κ <ί ό Κρουμβάχερ άμιλλόίμενοι πρός τούς έρευνητάς τής Τέχνης
διήνοιξαν τήν εΰρεΐαν οδόν τής Βυζαντινής φιλολογίας
καί τοΰ πολιτισμού περιγράφοντες δΓ ωραίων γραμ
μών τήν Βυζαντινήν κίνηοιν, καί τήν ποιητικήν μεγαλοφυίαν τών Ρωμανού τού μελωδού τοΰ μεγαλυτέρου ύμνογράφου πασών τών εποχών τοΰ Άνδρέοα, τοΰ
Κοσμά, τού Δαμασκηνού τή: Κασσιανής κλπ. Οί σο
φοί πάντες σήμερον καί τής Γαλλίας διά τών προδρό
μων Uogue Bayet καί τών άλλων Σλουμπερζέ Ντίλ
μιλλέ κ.λ.π, καί οί Γερμανοί διά τών πλείστων αυτών
σοφών Κράους, Κρουμβάχερ Χαΐζεμβεργ Βοίλφ
Μπροκχάους Βίκωφ Χάζελωφ καί τών άλλων και οί
Ρώσσοι διά τών Κοντακώφ Αϊναλιοφ Ρεντίν Σμυρνώφ κ.λ.π. ανύψωσαν είς μέγαν βαθμόν τήν σπουδήν
καί έκτίμησιν τής Βυζαντινής ταύτης τέχνης ή οποία
καί κατά τήν γένεσιν καί άνάπτυςιν υπήρξε προϊόν τοΰ
Ελληνικού πνεύματος. Άλλά ή Τέχνη αΰτη τού Βυ
ζαντίου δέν υπήρχε μόνον παράγων σημαντικός εν τή
Ανατολή άλλα καί πανταχοΰ έπί τοΰ τότε κόσμου έπέδρασε σημαντικώς.
*.

Οί ιστορικοί τής τέχνης παραλλήλως πρός τήν Βυ
ζαντινήν τυποθετοΰσι καί τήν τέχνην τοΰ Ίαλάμ. Ό
Σπρένιερ έν τή πολιτίμω αυτού ιστορία τής Τέχνης
παραδέχεται τήν αρχήν ταύτην. Καί παρ’ άλλοις τισι
έπίσης έπικρατεΐ ή ιδία εις τήν μεσαιωνικήν τέχνην
πρέπει νά διαιρέσωμεν είς τούς δυο τούτους χωριστούς
κύκλους, καί ακόμη είς τρεις διστρόφους τοιούτους
ήτοι τών τής Βυζαντινής τών Ίαλαμικων - ’Αραβι
κών έν ’Αραβία, Ανατολή, Αφρική, ’Ισπανία (Κορδύβη κ.λ.π.) καί τών Δυτικών. Τινές ήρνήθησαν τήν
άντίληψιν τούτων καί λίαν δρθώς ϊσως διότι τό μνημεΐον τοΰ μέσου αϊώνος περιέχεται ήμών τήν πεποίθησιν μάλλον δτι ή Μεσαιωνική Τέχνη είναι μία καί
ενιαία ή Βυζαντινή πάσαι δέ αί λοιπαί δέν είναι
άλλο τι εΐμί παραποίησις κατά φιλετικόν καί γενικώτερον τρόπον τής Βυζαντινής ϊσως βαρβαρώτερον.
Οΰτω παραδεχόμενοι τοΰτο όφείλομεν νά άποδείξωμεν
δτι ή Ίσλαμική Τέχνη ή Σλαυική, ή Ρωσσική, ή Δυ
τική τοιαύτη (Όθώνειος, Ρομανική, Γοτθική κ.λ.π.)
ήσαν Βυζαντινίζουσαι τέχναι έχουσαι δήλον δτι τήν
Βάσιν Βυζαντινήν. Άλλά περί τούτου οΰδεμιά σχεδόν
υπάρχει αμφιβολία. Βεβαίως ήμας ένδιαφέρει κυρίως
ή έπίδρασις τής Βυζαντινής έπί τής Δυτικής τοιαύτης,
διότι έν τή αποστολή ή έπίδρασις ήτο καταφανεστέρα.
ι Συνέχεια)

Ν. Δ.

ΑΝΤΟΝΗ

ΤΟ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΓΛΟΣ

ΤΙΕΧΟΦ

ΚΑΚΟΠΑΙΔΟ

Ό Ίβάν Ίβάνιτσ Λάπκιν ένα όμορφο παλληκάρι
κ’ ή ’Άννα Συμεονόβνα Ζαμπλιτσκάγια νέο κορίτσι,
κατέβηκαν κάτου στήν Ακρογιαλιά και κάθησαν σένα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
μπάγκο πού ήταν τοποθετημένος μέσασέ πυκνούς κλώ
νους μιάς νιας Ηίς. Έξοχη τοποθεσία! οι νέοι είχαν
πάρει μαζί τους Αγκίστρια, δίχτυα, κουτιά μέ σκουλίκια—γιά δολώματα—κΓ δλα τά είδη τής ψαρικής.
Σάν κάθησαν Αρχίσανε Αμέσως τό ψάρεμα.—Τί καλά
πού βρισκόμαστε πιά μόνοι! Αρχισε νά τής λέει όΛάπκιν, παρατηρώντας γύρω του. Έχω νά σάς πώ πολλά,
— Άννα Συμεονόβνα... πάρα πολλά... Σάν σάς είδα
γιά πρώτη φορά....Τό δικό σας βλέπω τσιμπάει...
Τότες, κατάλαβα, γιατί ζώ στόν κόσμο. Κατάλαβα
πού είνε ή εύτυχία μου πού έπρεπε νά αφιερώσω άπ’
ένα καθήκον γιά τήν έντιμη και βασανισμένη ζωή μου...
Φαίνεται πώς είνε μεγάλο... τσιμπάει. Σάν σάς είδα,
σάς Αγάπησα γιά πρώτη φορά, σάς Αγάπησα μέ με
γάλο πάθος! Μή βιάζεστε νά τό τραβήχτε... άφεΐστε
νά τσιμπήσει καλύτερα. Πέτε μου λατρεία μου, σάς
έξορκίζω, μπορώ νάχω έλπίδα — δχι σά πιθανότη
δχι—δέν είμαι Αξιος γώ γι’ αύτή, ούτε τολμώ καθόλου
καί νά τή σκεφτώ, μπορεί ναχω έλπίδα σέ... τραβειχτε το!
Ή 'Άννα Συμεονόβνα σήκωσε τό χέρι της πρός τά
πάνω μέ το Αρμίδι, τώσυρε κ’ έβγαλε μιά κραυγή.
Στό κενό άστραφτε ένα ψαράκι άργυροπράσινο.
θέ μου! μιά πέρκα! Αχ, Αχ!... γλήγορα ξέφυγε!...
Ή πέρκα ξέφυγε άπ’ τάγκίστρι, πήδηξε πάνω στό
χορτάρι κΓ Από κεΐ μπλούμ στο νερό πάλι. Μέ τή
φόρα νά πιάσει τό ψάρι, δ Λάπκιν, Αντί γιά τό ψάρι,
χωρίς νά τό θέλη έπιασε τό χέρι τής Άννας καί τδφερε
μηχανικά στά χείλη του... Κείνη τράβηξε τό χέρι της,
μά ήταν Αργά πιά, τά χείλη των μέ μιά έμφυτο δρμή
ανταλλάξανε ασπασμό. Αύτό συνέβηκε χωρίς νά τό
θέλουν... "Υστερα απ’ τό πρώτο φιλί καί δεύτερο, ύ
στερα όρκοι, διαβεβαιώσεις!... Ευτυχισμένες στιγμές.
"Ομως σαύτή τήν έπίγειοζωή δέν υπάρχει καμμιά Από
λυτος εύτυχία.'Η εύτυχία τίς πολλές φέρνει τή δηλητη
ρίαση στόν ίδιο τον έαυτόσου, είτε δηλητηριάζεται άπό
άπό κάτι τίς πού δέν τό χρωάει δ νοΰς σου. Τό ίδιο καί
σαύτή τή περίσταση. Τή στιγμή πού οί νέοι φιλιόν
τουσαν ξαφνικά Ακούστηκε ένα γέλιο. Γύρισαν τίς μα
τιές των κατά τό ποτάμι καί μείνανε σαστισμένοι. Μές
τό νερό έως τή μέση στεκόταν ένα γυμνό παιδάκι. Ήτανε δ Κόλλιας μαθητής τοΰ Γυμνασίου, άδερφός τής
Άννας Συμεονόβνας. Στεκόταν μές τό νερό, κύταζε
τούς νέους καί μειδιοΰσε πονηρά:
—Α. ά. ά. Φιλιόσαστε ! έφώναξε δ μικρός. Καλά,
καλά... θά τό πώ τής μαμάς.
—Γώ σέ νομίζω γιά τίμιο παιδί, ψυθίρισεν κοκκινί
ζοντας δ Λάπκιν, δμως νά κάθεσαι νά κατασκοπεύεις
είνε πρόστυχο πράμα καί νά τό θέλεις νά τό προδώσεις
είνε Αποτρόπαιο, σιχαμερό. Σέ φαντάζομαι γιά τίμιο
κ’ εύγενικο παιδάκι...
—Δόσε μου μιά δραχμή νά μήν τό πώ, είπε τό
εύγενικο παιδάκι, άλλιώς, θά τό πώ.
Ό Λάπκιν έβγαλε άπ’ τή τσέπη του μιά δραχμή
καί τήν έδωκε στό Κόλλια. Κείνος έσφυξε τή δραχμή
στή βρεγμένη χούφτα του, σφύριξε κ’ έπεσε πάλι στό
νερό. ΚΓ οί νέοι άπ’ αύτή τή φορά δέν ξαναφιλή
θηκαν πιά.
ΙΣυνεχ«ια)

Μ«τά»?αστ,ι

Μ. ΚΑΣΤΡ1ΤΗΣ
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τών πολλών καταχρήσεων ή Ένετία έκαμε νόμον είς τά
1349. Είς δλην τήν Επτάνησον ήσαν γυναικεία μονα
στήρια.Έαί είς τήν Ζάκυνθον ύπήρχον δύο. Τό ένα ήτο
είς το Φρούριον δπου ήτο ή παλαιά πόλις, τό δέ Αλλο
Η ΕΠΤΑΝΗΣΙΑ
είς τήν πόλιν. Καί τό μέν πρώτον ήτο άφιερωμένον είς
(Συνέχεια)
τόν "Αγιον Ίωάννην τόν Πρόδρομον, δστις έθεωρεΐτο
δ Πολιούχος τής νήσου πρό τοΰ Άγιου Διονυσίου, τό
Συχνά ήκουε τόν πατέρα της παραπονούμενο, δτι έξ δέ Αλλο είς τον "Αγιον Νικόλαον τών ξένων. Έπί Αγ
αιτίας τής άγάπης της πρός τήν μελέτην, έλησμόνει γλικής προστασίας, έγένετοτό Μοναστήριοντής Μητρο*,
καί τών
τάς οίκιακάς έργασίας, καί παρη μέλει τά έργόχειρα. πόλεως, είς τό όποιον έπήγαν αί καλογραία
Δύναται τις νά εΐπη δτι εύρέθη πρό ένός χάους. Δέν δύο προηγουμένων. Τά δύο πρώτα διελύθησαν.
Αί μοναχαί έπροικίζοντο. Τό συμβούλιου Κέρκυρας
έφθανε μόνον ό κόπος, διά νά μάθη μόνη τό κάθε τι.
Τήν έβασάνιζε καί ή σκέψις άν αύτό πού κάμνει είναι έν έτει 1670 έψήφισε νά λαμβάνη έτησίως εκάστη
ορθόν. Πώς θά τό έγνώριζε, έφ’ δσον ήκουε νά κατη μοναχή 60 δουκάτα. Αί μητέρες ήδύναντο νά δώσουν,
είς τάς μοναχάς κόρας των έκ τών ίδικών τους, είτε
γορούν διαρκώς τά πολλά γράμματα ;
ΙΙόσας ήμέρας Απελπισίας, γεμάτας Απότήν φρικτήν 1000 δουκάτα διά μιάς, είτε 60 έτησίως.
Αί πτωχαί, εύγενοΰς καταγωγής, έπιτρέπετο νά μέ
μελαγχολίαν τής Αμφιβολίας έπέρασε !
Μά μ’ δλα τά έμπόδια πού τής παρησιάζοντο, τήν νουν στό μοναστήρι Ανευ τής δόσεως τών χρημάτων.
βλέπομεν άκλόνητον, νάμανθάνη μόνη τήν Ιταλικήν, μ’ Έπίσης έπετρέπετο νά μένουν προσωρινώς καί αί χήρες.
Άλλην Αδικίαν ύφίσταντο αί γυναίκες άπό τό Ένεένα βιβλίον δνομαζόμενον Fiordi Virtu καί νά γρα
φή είς αύτήν τήν γλώσσαν συνθέσεις ίδικάς της. Τήν τικόν Στατοΰτυ καί κατόπιν άπό τόν Ίόνιον Κώδικα.
βλέπομεν άκόμη, νά μανθάνη μόνη τήν γαλλικήν έντός Διότι οί Έπτανήσιοι είχον τόσον συνειθίσει τούς Ένε40 ή μερών, νά έννοή τό κάθε γαλλικόν βιβλίον, καί τικούς νόμους, ώστε, οί κατόπιν νομοθέται, νά έχουν
έντός δύο μηνών νά στέλνη είς τόν πατέρα της τήν είς τον Ίόνιον Κώδικα, πλεϊστα έκ τών περιεχομένων
πρώτην έπιστολήν γαλλιστί. Τό γράμμα τοΰτο, δέν είχε είς το Στατοΰτο. Συμφώνως μέ τούς νόμους αύηούς
σχεδόν κανένα λάθος. Συνέθεσε στίχους, μύθους έκληρονόμουν, τόν πατέρα καί πάσαν περιουσίαν προερχομένην άπό αυτόν, μόνον τά άρσενικά. Μόνον τήν
διαλόγους.
Είναι έπίσης αύτοδίδακτοςείς τήν ζωγραφικήν. Άντέ- περιουσίαν τής μητρός έκληρονόμουν Αρρενακαί θήλεα.
γραφεν άπό Αλλας εικόνας, περιβόλια, παλάτια, τά Ή κόρη άφοΰ έλάμβανε τήν προίκα της δέν ,έδικαιοΰτο
όποια κατά τήν φράσιν της «δέν ητο δυνατόν νά νά πάρη τίποτ’ άλλο. Ώς προίκα δέ, ήδύνατο νά πάρη
καί τό τέταρτον τής μητρικής περιουσίας, αν ήθελε
θεωρηθούν αντίγραφα, άλλά τύποι».
συνεναίσει είς τοΰτο καί δ άνδρας της.
Συνέθεσε μύθους είς τήν άρχαίαν ελληνικήν.
Άλλά άπό τόν Αύγουστον τοΰ 1920, έτέθη είς έφαρΜοΰ κακοφαίνεται πού δέν έχω τά πρώτα μου συν
θέματα, — λέγει ή ιδία — καί τοιαύτης λογής, δέν μογήν ό καί είς τήν λοιπήν Ελλάδα λειτουργών περί
είμπορώ ν’ Αντιγράψω έδώ κάτω ολίγον τί άπ’ αύτά, κληρονομιάς νόμος.
Καί όμως έν τώ μέσω τόσων περιορισμών ή Έπταδιά νά οείξη τί δύναται νά κάμη ή φύσις, χωρίς τήν
βοήθειαν τής τέχνης. Τήν 2αν ’Οκτωβρίου 1801 έγεν- νησία έδρασεν ύπερανθρώπως καί αύτή ή ίδια, και πα
νήθη. Τό βνομα τοΰ πατρός της ήτο Φραγκίσκος Μου- ρουσίασε διά τής πολυτίμου Ανατροφής της τέκνα έπιτσάς, τής δέ μητρός της ’Αγγελική Σίγουρου. Καί οί φανή. Ή Έπτανησία άνέθ^εψε τον Βαλαωρίτην, τόν
δύο έκ τών 1 άριστοκρατικωτέρων οικογενειών τοΰ Σολωμόν, τον Σπυρίδωνα θεοτόκην, τόν Εύγένειον
Βούλγαρην, τόν Ήλίαν Μηνιάτην, τόν Νικηφόρον θεο
τόπου μας.
Απογοητευμένη έκ τοΰ φοβερού περιορισμού καί τής τόκην, τον ’Εμμανουήλ θεοτόκην, τόν Μάντζαρον,
μονοτονίας, προσεπάθει μέκάθε τρόπον νά πείση τούς τούς Προσαλέντας, τόν Φώσκολον, τόν Μάριον Πιέρη,
γονείς της νά γίνη καλογριά. Αύτοί δμως έμενον Ανέν τόν Νικόλαον Δελβενιώτη, τόν Σπυρίδωνα Πετριτίτην,
δοτοι. Ώς πού είς ηλικίαν 28 χρονών ήρραβωνίσθη τόν τόν Κάλβον κ. Α. ποΰ Αποτελούν δόξας έλληνικάς.
Άν τήν έποχήν έκείνην παρ’ δλα τά έμπόδια, πα
Νικόλαον Μαρτινέγκον. Άπέθανεν είς ήλικίαν 31 χρο
νών τήν 9ην Νοεμβρίου 1832, 16 ήμέρας μετά τήν ρουσίαζε δράσιν εξαιρετικήν, δύναται τις νά φαντασθή,
πόσον εύρύ μέλλον θά έχη τώρα, ποΰ εύρίσκεται είς
γέννησιν τοΰ υίοΰ της Έλισαβετίου.
Ή λύπη της διότι άπέθνησκεν ήτο μεγάλη, έπειδή σχετικήν έλευθερίαν.
Άν κατόρθωσε νά διαπρέψη αύτοδίδακτος ή Ελι
τά διάφορα συγγράματά της θά περιεφρονοΰντο, καί θά
τά έδινεν ό Αδελφός της διά νά τά μεταχειρισθοΰν οί σάβετ Μουτσά, έν μέσφ τών γενικών Αποδοκιμασιών
ύπηρέται είς τό μαγειρεϊον, ένώ αύτή τά ήγάπα, ώς μη ποΰ έδέχετο διά τάς ιδέας της, πολύ περισσότερον θά
τέρα τά παιδιά της. Ευτυχώς τά χειρόγραφά της, φυλ- δράση ή σημερινή Ζακυνθία, ή όποια ναι μέν δέχεται
άκόμη ειρωνικά λόγια, καί Αποδοκιμασίας διότι θέλει
λάσσονται άκόμη άπό τούς έγγόνους της.
Άλλο μαρτύριον διά τήν Έπτανησίαν ήσαν τά μο νά πάρη τήν έλευθερίαν της, άλλ’ δμως δέν εύρίσκετα;
ναστήρια. Διά λόγους κερδοσκοπικούς καί κληρονο ύπό περιορισμόν.
'Η σημερινή Ζακυνθία, είμπορει νά πή κανείς, δέν
μικούς, οί γονείς έκλειον τάς κόρας των είς τά μονα
στήρια, υποσχόμενοι είς αύτάς δτι θά γίνουν ήγουμέ- έχει τήν φιλομάθειαν τής Μουτσά, διότι μ’ δλην τήν
νισσαι. Ούτω ύπήρχον πολλά μοναστήρια. Ένεκα δμως έλευθερίαν ποΰ έχει, δέν βλέπομεν πολλάς διανοου-

Άπό τό Α.' Γυναικείου Συνέδριου
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μένας. Έχε: δμως επιθυμίαν νά έργασθ-ζ. Οΰτω βλέπομεν τις ^αζιθινοπουλες νά εργάζονται είς τά διάφορα
γραφεία ώς υπάλληλοι άπό τό πρωί είς τό βράδυ. Είς
τό πρίσωπόν τους φαίνεται ή ευτυχία διότι, έλεύθερες
πλέον δύνανται νά δείξουν, δτι καί αύται μπορούν νά
κάμουν δσα καί οί άνδρες, μπορούν νά δείξουν τήν εύγένειαν τής ψυχής των τρέφουσαι διά τής έργασίας των
πολυμελή οικογένειαν. "Λν καί προηγουμένως, έκαμνον
τό ίοιο κρυφά. Πόσες έξενυχτούσαν κεντώσαι, διά νά
θρέψουν τους γονείς τους, ή καί τά μικρότερα αδέλφια
τους! Η πόσες, δέν ήργαζοντο, διά νά παρουσιάζονται
ντυμένες πολυτελέστατα καί νά γυρίζουν είς τήν πλα
τείαν, οί χασομέρηδες αδελφοί των τάς Κυριακάς .'
Αλλά τώρα πιά, ή Ζακυνθία είμπορεϊ νά δράση
δσον θέλει, έχει ελευθερίαν, αδιάφορου άν μερικοί μέ
τάς ιδέας τής έποχής εκείνης τήν κατακρίνουν.
ΜΑΡΙΕΓΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟι’ΛΟΓ

HENRI

HERTZ.

■Σ. Μ.— Ηπαρακατεινή μελέτη άναφέρεται στήν
κίνηση για τήν ελευθερία τοΰ σύγχρονου γαλλικού
Λυρισμού και διαγράφει μιά γενική άποψη απάνω
στη ποίηση. Ο Henri Hertz ανήκει στή γενεά τών
ποιητών πού κατάγονται ακριβώς άπό τόν Mallarnie, τον Rimbaud καί τόν Laforgue. Ό Hertz έχει
ώς τώρα δημοσιεύσει : «Queiques Vers!», «Les
Mecreants > κοινωνικό έργο σέ τέσσερες πράξεις.
• Les Apartes- Lieux Commons;, Sorties, έονο
σέ πρόζα κ.τ.λ.ί

ΕΡΕΥΝΑ
ΕΠΙ ΤΟΓΣΓΓΣΡΟΠΟΓ ΓΛΛΛΣΚΟΓ ΛΓΡΙΣΜΟΓ
’Άς δούμε τί γίνεται από τά μέσα τοΰ δέκατου έννάτου αιώνα καί^ πέρα μέ τά δυό μεγάλα ρεύματα, τό
κλασσικό καί τό ρομαντικό.
Τό ρεύμα τού ρομαντισμού απλώθηκε σέ ποταμό μέ
πλατεία κι
* άγρια γυρίσματα μέσα σέ ακατάστατες ό
χθες ο ποταμός αυτός τελειώνει σ’ένα απέραντο δέλ
τα, τού οποίου τά καλάμια σέ μεγάλο αριθμό εισ
δύουν κι’ άχτινοβολούν μέσα σέ πλήρη πρόζα. Λυτό
τό μεγάλο δέλτα είναι ιιιά συνέχεια επαναστάσεωνδημιουργήματα τής στιγμής, εφευρέσεις χωρίς τέλοςθρασεία παραφορά ρομαντικής λαμπρότητος. ’Εσω
τερικοί πυρετοί τόσοι θερμοί πού συγκλονίζουν καί
μεταφέρουν τή διάταξη τών λέξεων καί πού γεννάνε
συντομίες. Συγχρόνως έρχονται ν’ ανακατωθούν οί
μακρυνές πνοές τοΰ εξωτερικοί κόσμου, γιατί αισθά
νεται κανείς οτι βρίσκεται στό στόμιο τών αιώνων,
στο σημείο δπου η γενέθλιος ευαισθησία ρίχνεται
ολάνοιχτ») μπρος σ’ δλα τά μυστικά τοΰ κόσμου. Ποτέ
ό γαλλικός λυρισμός ,δέν έδείχτηκε τόσο γενναίος καί
τοσο άπλιστος. Μιά ανάγκη ένός απείρου σφυγξίματος
τον εμπνέει καί περικυκλώνει πρός άπειρες εκτάσεις
μιά πλουσιοπάροχη πείρα.
Σέ μερικούς αύτή ή βράζουσα πλεισμονή φαίνεται
για τρέλλα. Είμεθα τρελλοί, έστω! Rimbaud, La
forgue, Verlaine, ποιές ήταν οίτύχες σας! Μέ ποιά
ατυχία, μέ ποια έξωρία χτυπηθήκανε οί ποιητές πού
κατέβηκαν απο τά μεγάλα σκαλιά τοΰ Beaudelaire.

Καί νά απάνω σ’ αύτό τό ζήτημα μιά γενική άποψι:
Απάνω στο ρομαντισμό βρίσκονται αγκαλιασμένοι
ό Beaudelaire κι’δ Mallarme. Ό Beaudelaire παρά
τήν άσταμάτιστη παραφορά του νά βγάζη λυρισμό κι’
απ αυτή τή λάσπη, είναι θρεμμένος μέ τή σατανική
δυστυχία τοΰ Edgar Poe. Ό Mallarme συνέλαβε
μιά επιστήμη φράσεως πού αντικαθιστά τήν ασφάλεια
τοΰ λογικού φωτός μέ απότομες αστραπές, καί τήν πε
ριγραφή τής επιφάνειας τής ψυχής μέ τό δραμα τών
άβύσσεοόν της, δπου τά σκότη φαίνονται διαφανή.
Ό Rimbaud, δ Laforgue κι’ δ Verlaine ξεδι
πλώνουν και πολλαπλασιάζουν τά άντιφεγγίσματα
αύτοΰ τοΰ λυρισμού τών λάμψεων.
Τότε σχηματίζονται αύτά τά κέντρα τής έποχής :
Ή «Vogue» μέ τό Gustave Kahn, ή «Revue
Independante» μέ τόν Edouard Dujardin, ή «Art
Independent» μέ τόν Edmond Bailly. Καί άπό κεϊ
πέρα βγαίνουν οί: Paul Claudel, Andre Gide,
Georges Polti, Louis Duniur, Henri de Regnier,
Saint- Pol-Roux, Andre Fontainas, Ferdinand
Herold κι ολοι αυτοί πού αργότερα σχηματίσανε τή
φήμη τοΰ Mercure de France.
Μετά έρχονται στό φώς: Les Edits pour Γ Art,
L’Ermitage, Vers et Prose, La Phalange, La
Nouvelle Revue Franyaise. Οί Rene Ghil, Andre
Gide, Paul Fort, Jean Royere ενώνουν στή πρωτο
βουλία τών ατομικών των έργων, τή βαθειά ζωή συγ
γενικών εμπνεύσεων ενωμένων κοντά σ’ αύτούς. Φιλοξενεια μιάς άτελειοδτου εύκαμψίας. Είπανε συμβολική
σχολή. Ή λέξις γεννήθηκε άπό ένα σπινθηροβόλημα
πνεύματος τοΰ Jean Moreas ή άπό καμμιά άλλη τύχη.
' Γ.πώρχει σχολή λιγώτερο κλειστή ; Έ ελευθερία ή πιό
ποικίλη ήταν τοΰ λοιπού ή άρχή τοΰ λυρισμού.
Στήν Vers et Prose καί στή ν Phalange συναντή
θηκα μέ τούς Guillaume Apollinaire, Max Jacob,
Andre Salmon, John Antoine Nau, Roiuard,
Louis de Gonzague Frick, Ferdinand Divoire,
Andre Spire, Henri Strentz, Guy Lavaud, Geor
ges Duhamel, Jules Romains, Charles Vildrac,
Rene Arcos, Emile Cottinet, Luc Durtain, Louis
Mandin, Charles Adolphe Cantacuzene κ.τ.λ.
Εάν οί τρεις πρώτοι καί έγώ υπερασπίσαμε πρό
παντός τα δίκαια μιάς φαντασίας άδέσμευτης σέ κάθε
φόρμα, έάν οί Louis de Gonzague Frick, Andre
Spire, Henri Strenz, Guy Lavaud δέν λαμβάνουν
μέρος στις κλειστές συναθροίσεις, έάν τούναντίόν οί
Georges Duhamel, Jules Romains, Charles Vil
drac κ.τ.λ. είναι ένωμέιοι κάτω άπό τό όνομα τών
unanimistes, έάν δ Nicolas Beauduin έδημιούργησε τόν paroxysme (παροξυσμόν,) έάν δ Ferdi
nand Divoire έγραψε ποιήματα simultaneistes (ταύτοχρονιστικά), αύτά είναι μονάχα λεπτές διακρίσεις
μεθόδων καί χαραχτήρων. Τήν στιγμή τής άναχωρήσεως δέ βρέθηκαν έμπόδια. Άπό τότε δ δρόμος μένει
πάντοτε χαραγμένος άπό πηδήματα καί εκπλήξεις. Στό·
σύνολο υπάρχει ένα ζωηρό γούστο μακρυας καί ελεύ
θερης έκφράσεως, τής δποίας κυριαρχεί άπ’άνω άπ’
ολα δ χειρισμός τοΰ ελεύθερου στίχου καί τοΰ κομμέ
νου ρυθμού, μοιρασμένος κάτω άπό διάφορες φόρμες.
Άκόμα καί τώρα εξακολουθεί τό φανέρωμα, κι’
έρχονται οί νέοι: Blaise Cendrars, Marcel Millet,
Paul Reverdy, Jean Cocteau, Paul Morand, Marcello-Fabri καί αυτοί πού τούς λένε dada'istes (ντανταϊσταί) καί αύτοί πού είναι antidada'istes (άντιντανταϊσταί) προεκτείνουν τόν δρόμο πού έχάραςαν

οί Alfred Jarry, Apollinaire, Max Jacob, Rene
Ghil, Viele - Griffin. Νέα περιοδικά φανερώνονται:
La Revue de 1’ Epoque, la Vie des Lettres, les
Cahiers Idealistes, les Cahiers d’ aujourd hui,
Action.
,
,
’Ανάμεσα άπ’ αύτή τήν επαναστατική αφθονία
διακρίνει κανείς άκόμα τά δυό μεγαλα παληά ρεύματα;
Μάλιστα.
_
,
Άλλά οί παληοί ποταμοί έξωκύλανε στή λάσπη·
Τό πλήθος πού τούς περιτριγυρίζει άκόμα, βλέπει νά
ναυαγούν κοντά στήν Γέφυρα τών Τεχνών, τά σημαιο
στόλιστα βαπόρια τοΰ Rostand, τοΰ Aliguel Zamacois, τά λαμπερά άπό χρυσάφι βαπόρια τοΰ Jean Richepin, καί τά λουλουδένια βαπόρια τής κυρίας de
Noailles καί τοΰ Henry Bataille.
(Μετάφραση,
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λεγε καί θά κρατούσε μονάχα τή τελευταία μετάφραση τού
κ. ’’Αγρα.
,
„
"Εχτός τοΰ τόμου αύτοΰ τοΰ Moreas ο κ. Άγρας μας εχει
ώς τώρα δώσει μεταφράσεις καί άπό τά «Poenies et Sylves»,
. Syrtes·, Pelerin Passion e» καί »Cantilenes ■. Άλλά ή μετα
φραστική εργασία τοΰ κ. Άγρα δέ σταματάει στόν Moreas·
Προχωρεί στόν Verhaereu καί στόν Verlaine- στις_ μετα
φράσεις τών δύο τελευταίων άφίνει πιά τή ρίμα ό μετα
φραστής καί κυττάει μονάχα πώς ν’ άποδώση καλύτερα το
πρωτότυπο. Έχτός αύτών έχει μεταφράσει άκόμα Άνακρεοντα (σχεδόν δλο τό έργο του), Θεόκριτο καί Κάτουλο.
Πρωτότυπο έργο έχει ό κ. ’Άγρας άρκετό. Έχτός τών
παληών «Πλειάδων· του έχει άκόμα «Egloga», «Παραφωνίες», «Φθινοπωρινό Ειδύλλιο
.
*
«Βουκολικά». «Σπουδές»
καί άπειρα άλλα μικρότερα πού θά μοΰ χρειαζότανε άρκετός
χώρος γιά νά τά αναφέρω.
Μέ τή ξεχωριστή πρωτότυπη καί μέ τήν αριστοτεχνική
μεταφραστική του εργασία ό κ. Άγρας πήρε μιά άπό τις
καλλίτερες θέσεις μέσα στούς νέους μας λογοτέχνες.

ΠΑΝ. ΚΑΨ.

σημειώματα
JEAN MOREAS «Στροφές
*
Μετάφραση Τέλλου Άχρα.
Ό κ. Άγρας ό τόσο συμπαθητικός καί τόσο άγαπητός ανά
μεσα άπό τούς νέους μας λογοτέχνες έβγαλε τό πρώτο του
βιβλίο. Τό βιβλίο αύτό είναι μιά παληά μεταφραστική ερ
γασία. πού έκδίδεται τώρα, πού έκδίδεται λίγο αργά. Άπό τη
«Διάπλαση», άπό τό «Βωμό, καί άπό τά «Γράμματα» ο κ.
Άγρας κατέκτησε άμέσως δυνατές συμπάθειες στό φιλολο
γικό μα; κόσμο. Αργότερα στούς «Νέους» καί στη «Μούσα»
έδειξε μιά δυνατή πρόοδο τοΰ καλλιτεχνικού του ταλέντου.
Οί «Stances» οί τόσο γνωστές γιά τις μεταφραστικές τους
δυσκολίες, πού απάνω τους σκόνταψαν τόσα ταλέντα, ώστε
νά χαραχτηρισΟοΰνε καί άμετάφραστες, βρέθηκαν καλλιτε
χνικά άποδοσμένες άπό τόν νέο μας μεταφραστή. Ο κ.
Άγρας μετέφρασε δλες τις στροφές πού είναι περίπου .ν.
Άπό τις στροφέ; αυτές ή XI (τοΰ πρώτου βιβλίου), ή IX
(τοΰ δεύτερου), ή I, IV (τοΰ τρίτου) καί ή II (τοΰ έκτου) είναι
ίσως οί ωραιότερες πού έγραψε ό Moreas. Μέσα στά έξη βι
βλία τών στροφών είναι τραγουδισμένα τό Παρίσι, ή ζωη.
τά δέντρα, τά λουλούδια, τα βουνά, τό φεγγάρι, οι κάμποι,
οί θάλασσες μ’ ένα δυνατό καί μελαγχολικό χρωματισμό. Να
ή δεύτερη στροφή τοΰ έκτου βιβλίου :

Συλλογισμένος, έρημος, τις στράτες θέ νά πιάσω.
κάτω άπ’ τόν άτονο Ουρανό, πού παραιτά η χαρά.
κΓ άπ’ τής λεύκα;, χαμηλά, τά πόδια θ’ άγκαλιάσω,
μέ τήν καρδιά «ίλην έρωτα, τά φύλλα τά νεκρά.
Τόν άνεμο καί τά πουλιά, πού, σά νυχτώνη. κράζουν,
χαμοπετώντας γύρω άπ’ τά σπαρτά, 0 αφυγκραστώ
πλάϊ στά θλιμμένα τά νερά, στούς κάμπους πού βρα·
[δυάζουν,
τόν τάφο θέλω, τή ζωή, μακρειά νά ονειρευτώ.
Τ’ απλασία νέφη ή παγωνιά θά τά στηλώση γύρω,
κ’ ή δύσι θά πεθάνη αργά στήν πάχνη τή χλωμή,
κι’ έγώ, άπ" τόν κάμπο, στοΰ άγροΰ τό σύνορο, θά γείρω
τότες, νά κόψω, ειρηνικός, τού πόνου τό ψωμί.

Αύτή ή στροφή πού είναι μιά άπό τις ωραιότερες τού Mo
reas, ήταν καί ή πιό άγαπητή καί στόν ίδιο. Και πολλές
φορές δταντά βράδυα γύριζε (μέ τό μονοκλ. καί τό μπαστούνι
του δπως πάντα) σιά φιλολογικά καφενεία τοΰ Παρισιού,
καί τύχαινε πουθενά ή φιλολογική συζήτηση να μεταβληθη
σέ καυγά, τότε δ Moreas ξαφνικά άρχιζε V απαγγέλη στί
χους του καί συνήθως αύτή τή στροφή του : κΓ δλοι τότε
παύανε κι’ άκουγαν τούς θείους στίχους.
,
Τις «Stances» τοΰ Moreas τις έχουνε μεταφράσει αρκετοί
έως τώρα στά έλληνικά. Άν τις διάβαζε δλες αύτές τις μετα
φράσεις τών Στροφών του ό Morens, μοΰ φαίνεται οτι θα δια-

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ

ΦΙΛΟΑΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Ί) πσιητής κ. Γωφύλλης ϊζγαλε ένζ καινούργιο Εβδομαδιαίο πε
ριοδικό, τόν «Πολιτισμό». Τόν σονιοτοϋμε στού άνκγνώστάς μας
καί στόν ίκδάτη του ευχόμαστε καλ.ή προοδο.
Ό συμπαθή·' γλωσσολόγο; μα; ζ. Φιλήντα; ϊόγαλε ένα τόμο ποι
ημάτων, τί; «’Οχτάβες». Στό άλλο φύλλο θά δημοσιεύσουμε μιά
κοιτική γιαυτέ;.
' Στειρότης φιλολογικών περιοδικών. Ή φιλολογική μα; κίνηση
περιορίζεται στόν .Νουμδ· καί στή Μούσα .—Άπό δεκαπεντε
τώρα μέρε; ό φίλος ποιητής καί κριτικό; κ. Παράσχο; δημοσιεύει
στήν εφημερίδα -Πρωτεύουσα» ταχτικά κριτικά άρθρα. Στά ουο
πρώτα του έξήταζε γενικά τή νεοελληνική ποίηση, στά τελευταία
του δέ έδωσε μερικά σημειώματα γιά τούς νέους ποιητά; κυρίου;
Καρυωτάζην, Άθάνα καί Γιοφύλλη. Μαθαίνουμε μέ ευχαρίστηση
οτι τά κριτικά αύτά σημειώματα θά έςακολοιΛήσουν.
Τήν έκδοσι αύτοΰ τοΰ φύλλου τή; Έπιθεωρήσεως» έπιμελήθηκε
ό κ. Γιάννης Καψαμπέλη;·

ΣΓΓΣΡΟΠΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΠΟΙΗΣΗ.
«Le Visage des Jours τοΰ Antoine Giaco
metti.—Ό Τζιακομέττι είναι ένας νέος, κΓ ένας νέος πού
πολέμησε. Τήν ό>ρα πού έχτελοΰσε τό σκληρό έπάγγελμα τοΰ
στρατιώτη, έφκιαχνε συγχρόνως καί στίχους. Οί στίχοι του
είναι κανονικοί, ήχητικοί, γεμάτοι, στίχοι, πού τούς λείπει
μιά μεγάλη προσωπικότης, μά πού έχουν δύναμη, συγκίνηση
καί αρμονία. Ό Τζιακομέττι μπαίνει μέσα στά μυστικά τών
πραγμάτων, σκέπτεται κΓ εξετάζει καί τή καρδιά και τη
ψυχή. Ό τόμο; του δέν είναι ολόκληρος εμπνευσμένος απο
τόν πόλεμο- κ’ ’ίσως τά καλήτερα ποιήματά του είναι εκείνα,
δπου έβαλε περισσότερο άπό τόν εαυτό του, δπου βρίσκεται
μιά ήχώ τής φυσικής μελαγχολίας του κΓ ένα άντιφέγγισμα
τών ονείρων του.

ΡΟΜΑΝΤΖΑ.—Τό «Μικρό εϊόωλο» τής Sarah Bernhardt.
Άπό πολύ καιρό ή δραματική ηθοποιός Σάρα Μπερνάρ ανα
κατεύεται ζωηρά μέ τήν ιστορία. Είναι επίσης καθώς -αί
ρουμε γλύπτης καί ζωγράφος. Τώρα αύτή ή άκούραστη στρα
τοκόπος δοκιμάζει καί τήν τέχνη τοΰ συγγραφέα. Η μεγάλη
ήθοποιός μάς δίνει μιά αυθεντική καί συγκινητική εικόνα
τοΰ θεατρικού κόσμου, πού γνώρισε σχεδόν ^άπό τότε που
γεννήθηκε. Τό «μικρό είδωλο» μπορεί ν’ άξίζη μοναχα για
νά μάς ικανοποίηση τήν περιέργεια- δέ πειράζει. Είναι όμως
πάντα ένα ρομάντζο, καλά φκιαγμένο καί πού θά κάνη τις
νεαρές δεσποινίδες νά χύσουν θερμά δακρυα.
_
«Pierre et Luce» τοΰ Romain Rolland.— Ενας πολύ νέος
καί μιά πολύ νέα κόρη γνωρίζονται στό Παρίσι τόν καιρό
τοΰ πολέμου. Μέ δλα τά ζέππελιν καί τά άβιατίκ, αύτά τα
παιδιά άγαπιοΰνται θερμά. Είναι ή προστασία του έρωτα

■
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ένάντια στό θάνατο. Άλλά τόν Μάρτη τοΰ 1918 μέσα στήν
έκκλησιά τοΰ Saint-Gervais σκοτώθηκαν μαζύ μέσα στήν
καταστροφή πού έγινε καθώς ξέρουμε τότε. Αύτό τό ροιιάντζο είναι συγχρόνως κι’ ένα συγκινητικό ποίημα, δπου θάλ
λεται θερμά ή μεγάλη καρδιά τοΰ συγγραφέως του.
ΘΕΑΤΡΟ.—«Θέατρο» (τόμος δεύτερος) τοΰ Emile Fabre.
Ό Αιμίλιος Fabre μαζεύει τά θεατρικά του έργα. Τελευταία
παρουσιάστηκε ό πρώτος του τόμος πού απαρτιζότανε άπό τό
Χρήμα, τά Δώρα τών Χριστουγέννων, τή Λαϊκή ζωή. Ό
δεύτερος τόμος άποτελεϊται άπό τά : Les ventres dores. Le
bien d’ autrui, La maison d’ argile. Τό έργο τοΰ Αιμίλιου
Fabre είναι άρκετά γνωστό. Σημειώνουμε μονάχα δτι τό θέ
μα τών Ventres dores έχει ξαναδουλευτεΐ άρκετά καί βρί
σκεται διορθωμένο. Αύτό τό έργο πού είναι ίσως τό πιό δυ
νατό τοΰ συγγραφέα. είναι συγχρόνως αύτό πού χαρακτηρίζει
καλλίτερα και τή τεχνοτροπία του.

ΓΙΑΝ. ΚΑΨ.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
δέν μένει χωρίς νά έξονυχισθή. Δοκουμέντα άφθονα καί ήάξία τόσης έκτιμήσεως καλή θέλησις τοΰ συγγραφέως νά
φθάση, μέ τή βοήθεια δλων τών στοιχείων, σέ κάτι τό θε
τικό καί ύριστικό· σπανίως βιβλίο έγράφηκε μέ τόση ειλι
κρίνεια. Ό σοφός επιστήμων κ. Τριανταφυλλίδης δέν δι
στάζει νά όμολογήση τίς άδυναμίες τού συστήματος’ μήπως
τό ίδιο «Δελτίο- τοΰ 'Ομίλου δέν κατεχιύρισε άλλοτε κριτική
τής κ. Δέλτα δυσμενή γιά κάποιο άναγνωστικά; Τέτοια ελευ
θερία σκέψεως είναι βέβαια πρωτοφανής στήν Ελλάδα. Έδώ
προτιμάται τό ψεΰδος καί ή υποκρισία έκ μέρους κάθε κα
τηγορουμένου, καί ή 'Επιτροπή παραμονεύει τό γλύστρημα
κάθε προσπάθειας γιά νά τήν εΐρωνευθή πρόστυχα, άντί ιά
τής διόση τό χέρι καί τήν έπιδοκιμασία της.

Τ. Α.

----- -

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Karagheuy ou VnTheatre <Γ Ombres a Athenes, par Lou
is Roussel. Tome premier.
Ό γνωστός λόγιος κ. Τουσέλ, πού άπό καιρό άσχολεϊται
μεθοδικά μέ πολλά ζητήματα τοΰ τόπου, καθώς τό γλωσσι
κό, αφιερώνει 60 σελίδες έπί τοΰ παρόντος γιά τή μελέτη τοΰ

Karagheuy Καραγκιόζη τών ’Αθηνών. Ό Καραγκιόζης,
κληρονομιά τοΰ τουρκικού θεάτρου (ό Βελή Γκέκας, ό Σουλ
τάνος, ό Χατζιβάτης κ.λ.π. είναι οί πιστοποιήσεις τής κατα

γωγής του)' έγκλιματίσθηκε δμως τόσο θαυμάσια εις τήν χώ
ραν τής άρχαίας τραγωδίας, ώστε δχι μόνον ό Καραγκιόζης
έγινεν ισοτελής, άλλά καί ό κ· Μόλλας ό διάδοχος τοΰ Εύριπίδου. ’Ιδού μία άποψις πολύ ένδιαφέρουσα, ή οποία, ένεϊδει
φιλοσοφικής κριτικής, θά ήτο ευχής έργον ν’ άπασχολήση
τόν κ. Ρουσσέλ. Ό Καραγκιόζης έγινε σήμερα εις τό θέα

τρο τών σκιών ή ένσάρκωσις τοΰ άλλου θυμοσόφου ήρωος
τής λαϊκής παραδόσεως, τοΰ περιφήμου Μπερτόλδου, τοΰ
έφευρετικοΰ, εύφυεστάτου Μπερτόδλου, τοΰ έραστοΰ τής
χονδροκομμένης replique, πού είναι τό εντρύφημα τοΰ λαοΰ’
συγχρόνως δμως καί τοΰ υίοΰ τοΰ Μπερτόλδου, ήλιθίου καί»
γελοίου τύπου, πού προκαλεϊ τά γέλοια εις βάρος του καί δχι
έξ αιτίας τής ευφυΐας του. Συγχώνευσες τών δύο αυτών είναι
ό σύγχρονος Καραγκιόζης. "Ο κ. Ρουσσέλ τόν παραβάλλει
μόνον μέτόν Φασουλή’ άλλ’ ό φασουλής είναι μάλλον «ξενήλατος» καί γι’ αύτό σχεδόν έξέλιπε.
Τήν μελέτην ακολουθεί μία άπό τίς εξυπνότερες παρα
στάσεις τοΰ Καραγκιόζη, γραμμένη άπό τόν Μόλλαν.
• ΤΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ ΥΙΖΟΥΣΙ» ύπό Α. Γαβριήλ
■ΠΡΙΝ ΚΑΟΥΝ» ύπό Μαν. Τριανταφυλλίδη.
Δύο έκδόσεις τοΰ άκαταπονήτου ’Εκπαιδευτικού 'Ομίλου,
άναφερόμεναι εις τά διδακτικά βιβλία τών Δημοτικών Σχο
λείων. Ή πρώτη, γραμμένη σέ ώραϊο χιουμοριστικό ϋφο:,
είναι ή ιστορία τοΰ Ελληνικού άναγνωστικοΰ βιβλίου, άπότό
«βουα-βά- έως τά «ψηλά Βουνά» ώς «τό αλφαβητάρι μέ τόν
ήλιο-». Ό αναγνώστης είναι μόνος του σέ θέση νάέκτιμήση
τήν τεραστία πρόοδο πού έγινε στά βιβλία έκεΐνα, πού ή
έπιτροπή τοΰ νέου Υπουργείου έρριψε στή φωτιά: τό μισό
βιβλίο έχει άποσπάσματα άπ’ δλα τ’ αναγνωστικά’ τό συμ
πέρασμα βγαίνει μόνο του.
Είδος συμπληρώματος, συστηματικού, μεθοδικού, έπιστημονικοΰ, τού ανωτέρω βιβλίου, είναι τό «ΠΡΙΝ ΚΑΟΤΝ»,
γραμμένο ώς άπάντησις είς τήν περίφημη κριτική τής « Ε
πιτροπείας». Άγνοια, διαστροφή, διαβολή, άδικία, άκρισία
είναι δ,τι χαρακτηρίζει τήν έκθεσι έκείνη: άποδεικνύονται,
ένα - ένα σέ τόμο εκατόν πενήντα σελίδων. Ουτ’ ένα σημείο

ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΤΓΟΤΣΤΟΤ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ. - * Ή κόρη τοϋ Ιεφ&άε» τοϋ Felice Cavalotti. «Τό κοριτσάκι»
τών Meilhae και Halevy. « Τριαντάφυλλα δλο
τό χρόνο» τοϋ Giulio Dadas. Στό πρώτο έργο στό
ρόλο τής μικρής παντρεμμένης έπαιξε ώς πρωταγωνί
στρια ή Ανίς Μυράτ' και μ' όλο πού τό έργο είχε στό
ρόλο αύτό, εναν υπερβολικό καί κουραστικό ρωμαντισμό, πού έκούρασε καί την καλλιτέχνιδα ηθοποιό
καί τόν θεατή, ή Ανίς Μυράτ έπαιξε πολύ καλα, όσο
ήταν δυνατό καλά γιά ένα νέο κορίτσι στόν δύσκολο
αύτό ρόλο, θάχαμε όμως νά παρατηρήσουμε, ότι ό ρό
λος αύτός δεν πήγαινε στήν Αδα Μυράτ, τής όποιας
τό εξαιρετικό ταλέντο μάς έχει ενθουσιάσει άπό άλλα
έργα. Στις «Δυο ' Ελεονώρες» καί στήν «Παληά Άΐδελμβέργη» μάς έδωσε ενα τέλειο παίξιμο, θά ήτανε
δύσκολο νά βρούνε ένα τρίτο τέτοιο έργο ;
Τό «Κοριτσάκι» είναι μιά πολύ χαριτωμένη κωμω
δία. Στόν ρόλο τής μικράς Άδέλας ή Ανίς Θεοδωρίδη
έπαιξε τέλεια, θάλεγε κανείς ότι ό ρόλος αύτός είχε
γραφεί επίτηδες γιαυτήν. Ή μικρή 'Αλίκη είναι ή
ϊδια ή μητέρα της. Τά ϊδια τά κουνήματα, ή αύτή
φωνή, τό 'ίδιο παίξιμο, όλα : μιά αντιγραφή ή καλλί
τερα, μιά δεύτερη έκδοση τής κ. Κιβέλης. Στόν «'Ά
τιμο» πού είχε παίξει ή Ανίς θεοδωρίδη πρό τριών
ετών μάς είχε δείξει τό πλούσιο καί εξαιρετικό τα
λέντο της τό δραματικό. Τώρα μάς έδειξε ότι έξ 'ίσου
καλά, άν όχι ανώτερα, τά καταφέρνει στήν κωμωδία.
Η κ. Κυβέλη μπορεί νά είναι υπερήφανη γιά τή κό
ρη της, οί δέ ενδιαφερόμενοι γιά τό σοβαρό μας θέα
τρο μπορούν νά είναι βέβαιοι ότι μιά δεύτερη Κυ
βέλη, έξ ϊσου δυνατή, είναι έτοιμη γιά νά άναπληρώση μεθαύριο τή μητέρα της. Τή Αδα Κοτοπούλη
όμως ποια θά τήν άναπληρώση ; Πρός τό παρόν καμμιά αληθινή τραγωδός δεν φάνηκε στόν καλλιτεχνικόν
μας ορίζοντα.
Τό τρίτο μονόπραχτο, τά «Τριαντάφυλλα όλο τό
χρόνο» είναι ένα μικρό καί συγκινητικό δραματάκι πού
παίζεται μονάχα άπό δυό πρόσωπα, δυό έξαδέλφες.
Τό έργο έχει άρκετά δραματικά στοιχεία, πολύ τε
χνικό διάλογο καί είναι άληθινό. Αί Αδες Μυράτ καί
θεοδωρίδη συνεκίνησαν υποβλητικά μέ τό ώραϊο παίξιαό τους τούς θεατές καί άπέδωσαν πολύ καλά τούς
ρόλους τού έργου. Τό τρίτο αύτό έργο είναι, ϊσως, τό
καλλίτερο άπό τά τρία. "Οσον άφορά γιά τά σκηνικά,
ή επίπλωση τής κάμαρας στο πρώτο έργο ήτανε καλή,
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έχτός άπό ένα χώρισμα άπό άσπρες καί μαύρες κά σως συνέρχεται, ξαναμαζεύεται, κρύβεται. Ή Εντα
θετες γραμμές, σά στολή καταδίκου, πού έζάλισε όλων είναι άπό τούς άρρωστους ανθρώπους τού αιώνα μας.
Άπό μάς, πού νομίζ ουμε ότι ή αυτοκτονία μπρος στά
τά μάτια υπερβολικά καί τούς έδωσε ένα δυνατό πονο
κέφαλο. Μά δέν υπάρχουν άλλα σκηνικά ; Στά άλλα εμπόδια ή στή χυδαιότητα τής ζωής είναι μιά όμορφη
πράξη. Αύτόν τόν άνθρωπο τόν θεωρούμε δυνατό. ‘Ο
έργα τά σκηνικά μέτρια.
'Ίψεν ζωγράφισε στήν "Εντα Γκάμπλερ αι'τή τήν
ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ.-«Ζητώ ή ζωή
τοϋ Σούντερμαν. Ή υπόθεση τού τελευταίου αύτοΰ αρ'ρώστειά.
Ή Ανίς Κοτοπούλη έδωσε μελετημένα και ψυχο
έργου τού Σούντερμαν στρέφεται γύρω άπό τή ψυχο
λογία κυρίως καί τή δράση μιάς παντρεμμένης γυναίκας, λογημένα τήν "Εντα Γκάμπλερ,όπως τή φαντασθήκανε
όλοι
όσοι διάβασαν τό έργο. "Ομοια καί ό κ. Μυράτ.
μιάς άνώτερης γυναίκας πού έθυσίασε όλα στόν άντρα
πού αγαπησε, ακόμα και τή ζωη της για να σώση τή Οί άλλοι ηθοποιοί άρκετά καλοί.
ΓΙΑΝ. ΚΑΨ.
δική του. Οί ακατάβλητες κοινωνικές συνθήκες καί
υποχρεώσεις, αύτά τά δεσμιί πού προκαλούν τήν
ΘΕΑΤΡΟΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ.—Jean de la Brete :
άνάγκη, ιιναι αύτά πού κάνουν νά σκοτωθή μιά τό
< Mon Oncle et mon Curd».— Διασκευή γιά τή
σο ευγενική καρδιά. Τό έργο έχει ζωντανούς καί άλησκηνή ύπό Γρηγ. Ξενοπούλου .Πράξεις 3.
θινούς τύπους, διαπνέεται άπό μιά δυνατή δραματική
Πολύ λίγες φορές πρωταγωνίστρια προσαρμόσθηκε
πνοή, είναι ψυχολογημένο, ένθουσιαστικό, ώραϊο, καί
δείχνει τήν τέλεια εξελιγμένη σκηνική τέχνη τού συγ τόσο καλά σέ υποθετικό ρόλο θεατρικού συγγραφέως’
γραφέα. Δίπλα στήν «Τιμή», στήν «Μάγδα», στήν ό κ. αενόπουλος δεν μπορούσε νά κάμη επιτυχέστερη
«Γυναίκα», στούς «Ράσσοφς», στήν «Μια προσευχή», εκλογή καί ή Ανίς Άλικη θεοδωρίδου θριαμβευτικόστό «'Ήτανε», προστίθεται τώρα καί τό σύγχρονο καί τερο debut. Ή νεαρή πρωταγωνίστρια ήταν τόσο κατ
ποτισμένο μέ τις σοσιαλιστικές καί ανθρωπιστικές ταλληλη ν.ι διερμηνεύση τήν μικρούλα ήρωιδα, τήν
ιδέες τού Σούντερμαν, το «Ζήτω ή ζωή». Ή Ανίς ingenue, πού είναι όμως ενα «τρομερό παιδί». ‘Ο κ.
Κοτοπούλη, ό κ. Ροζάν καί ο κ. Μυράτ έπαιξαν άρι- Άενόπουλοτ, απαντώντας σε μιάν άδικη έπίκρισι τής
στουργηματικά. Ό κ. Άργυρόπουλος, πού είναι καί επιτυχέστατης διασκευή·- τον, αναλύει ο ίδιος τόν
ή μεταφραστής, μάς έδωσε ένα ώραϊο τύπο τού συγ inapprivoise χαρακτήρα τής Ρένας μέ ψυχολογική
γραφέα. Τά σκηνικά τής τελευταίας πράξεως πολύ λεπτολογία : « Άγαπΐι ή μισεί' μέσος όρος δεν υπάρ
χει’ καί, όταν μισεί, γίνεται άμείλικτη, άλλά όχι καί
καλλιτεχνικά.
ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ.— «"Εντα Γκά- αντιπαθητική διά τούτο’ καί ή σκληρότης τη; είναι
τόσο τρυφερή, όσο καί ή τρυφερότης της».
μπλερ ’Ερρίκου "ί-ψεν.
Μ' όλη τήν προδήλωσί του στό αρχικό κείμενο, ό
Συγκρίσεις καί άντιθέσεις χαραχτήρων, άντίθεσις τής
"Εντα; πρός τήν Τέαν, πρός τόν Γέσμαν καί τόν Λέβ- κ. αενόπουλος, savant καθ' ολη tj; σημασία τής λέ·
μπορκ, άντίθεσις πρός όλα τά πρόσωπα τού έργου, ξεως, όσον άφοριϊ τή σ κηνή, έβαλε αρκετή πνοή δημι
γιά νά ζωγραφιστή μέσα α' αύτό τό φόντο τό ζων ουργικής πρωτοβουλίας : χτυπητά επεισόδια, λόγια,
τανό πορτραϊτο τής "Εντας. Μιά γυναίκα πού άπα- συνομιλίες, πετυχαίνουν να ζωγραφίσουν σέ τρεις πρά
γοητεύθηκε καί σάν κορίτσι καί σά γυναϊκα. Πάντοτε ξεις έναν χαρακτήρα τέτοιον, πολυσύνθετον, ηφαι
μέ όνειρα. Σάν κορίτσι ελπίζει νά δη τον Λέβμπορκ στειώδη" ό κ. ‘αενόπουλος ξέρη στήν εντέλεια τήν
«στεφανωμένο μέ κλήμματα». Σά γυναϊκα θέλει νά τέχνη τής διασκευής («’Έρως εσταυρωμένος» «Στέλλα
λάμψη μέσα στόν πολιτικό κόσμο. Μιά γυναϊκα πού Βιολάντη». «Κόκκινος βράχος» «Φωτεινή Σάντρη».
«πλήττει μέχρι θανάτου». Μια γυναϊκα που τής αρέ «το Μυστικό τή; Κοντέσσας»Ί. Είναι μιά άπό τίς
σει ό κίνδυνος καί πού «γιά νά παίζη έχει μονάχα τά αποκλειστικές του ειδικότητες, δοκιμασμένη άπό καιρό.
πιστόλια της». ΊζΙού δέν είχε «τό θάρρος νά ύποφέρη,
Τ. ΑΓ.
γιά νά ζούσε τή ζωή της». Κι' όταν ξαναβλέπει τόν
Λέβμπορκ θέΊει νά κάνη κάτι περισσότερο άπό τήν
Τέα, νά τόν βάλη άπέναντι στον πειρασμό, γιά νάχη
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
μετά «πεποίθηση στόν ίδιο τόν έαυτό του». "Τστερα
ΙΙαρκκαλούμε όσου; μδς στέλνουνι τίποτα γιά δημοσίευση, νά
είναι ύ μεγάλη ζήλεια της γιά τήν Τέα, πού ασυνεί
δητα ιιχε μιάν επίδραση άπάνω στόν Λέβμπορκ. Καί μά; τό στέλνουνε σέ χωριστό χαοτί. ποΰ νά μήν πε,οιέχη τίποτα
μετά η αποτυχία. Ό Λέβμπορκ ξανακυλάει πιό βα- άλλο, καί νάνα·. τό χαρτί γραμμένο μονάχα άπό τή μια μεριά.
Άλλοιώς Οά τά σκίζουμε χωρϊ; να τά διαβάζουμε.—
θειά. Τότε τού δίνει ένα πιστόλι. Τουλάχιστον «ό
Δ δα "Εί.. 'Λ. ι’ΑΟήναΐ). Στά πεζά δεν τά καταφέρνετε όσο
μορφα Έυλερτ Λέβμπορκ». Άπό τή ζήλεια της καίει στό τραγούδι ποΰ μδ; υπόσχεται κάτι τί. Στείλτε μας καί τίποτα
καί τό μεγάλο βιβλίο τού Λέβμπορκ, «τό πνευμα άλλο. - Ζϊ. Λα. Τά «μαλλιά πού φαντάζουν σάν άστρα» όέ μάς
τικό του παιδί» μέ τήν Τέα. Κ' ύστερα, αποτυχία καί ■αρεσαν. Άλλοτε παρακαλοϋμε νά υπογράφετε μ’ όλο’κληρο τ' δ-νομά σας. — Γιρ. Κασ. ’Ελπίζουμε ένα άπό τά τραγούδια ποΰ μά;
στό θάνατο τού Λέβμπορκ: σ κοτώνεται μέ μιά σφαίρα στείλατε νά μπει στό άλλο φύλλο. -Αα.λίαγ. Καί σεί; στό άλλο
στήν κοιλιά στό σπίτι μιανής σαντέζας. Καί μιά απει φ·ϋλλο. —Ρώ«· 11η).. Οί «εικόνες·· δέ μάς άρεσαν. Πεζά τέτοιου
λή ενάντιο της: ό Μπράκ πού ξέρει τό μυστικό καί ε”δου; δέ δημοσιεύουμε.— Λ’Γκ. Καρ. Τά μάτια σας ποΰναι.τών
της ύυχογιοΐ» δέν μάς άρεσαν. Άν ’έλειπε τουλάχιστο ε
θέλει νά τήν κάνη ερωμένη του,τώρα πού τήν έχει στά ματιών
κείνο τό «ψυχογιοί». — Δδα Αΐ Χ. τό «κωμικοτραγικό επεισόδιο»
χέρια του. Κι' ό άντρας της πού συνεργάζεται μέ τήν δέ μά; άρεσε. Είπαμε καί παραπάνω, εντυπώσεις δέ δημοσιεύουμε.
Τέα γιά νά ξαναγράψουν τό χαμένο βιβλίο. Στό τέ Στείλτε μας τίποτα άλλο πού νά έχη τή μορφή διηγήματος. —
λος όλα στρέφονται ενάντιο -.ης, άλλ' αυτή σαρκάζει. Γεώργ. Βαρ. Μ’ όλη τή καλή θέληση πού είχαμε, τά τραγούδια
σας δέ μα; άρεσαν. Νά διαβάζετε, νά διαβάζετε πολύ. Σάς συνιΠαίζει πιάνο. Μετά, «τώρα θά κάτσω φρόνιμα». Καί -στοϋμε
τόν Πορφύρα. "Αν έχετε κανένα πιό καλό και πιό πρωτό
πεθαίνει μέ αιά σφαϊρα στόν κρόταφο.
τυπο 'δχι! χιλιοειπομένα πράμματαΙ στε’.λτετο—Παΐ·).. Φ1· ΤόΤό έργο είναι απόλυτα εσωτερικό, ψυχολογικό. Μιά «κοιμητήρι · θά δημοσιευτεί.— Σσ. Άυ.Τό·· Gioveutu Sepolta ·
φορά μονάχα ξεσπάει ή "Εντα μέσ' στή πλήξη της καί στό άλλο φύλλο. --Βιί. φρερ. Τό διήγημά σα;θά δημοσιευότανε
σηκώνει τίς γροθιές της’ άλλά κανένας λόγος, καί άμέ αν είχε άλλου είδου; θέμα. Περιμένουμε τίποτα άλλο.
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ΣΥΡΙΑΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΣΡΟΠΙΛΤΣΖΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΛΟΣΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡίΙΊΌΣ 1922
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ :

BE Λ.

ΦΡΕΡΗΣ

Ή έκδοσις τού Συριανόν ’Ημερολογίου οέν
άποφασίσθη παρά αφού προηγουμένως έξησφαλίσθη ή συνεργασία κορυφαίων λογογράφων.
Η φιλολογική περίοοος τοϋ 19'2'2 Ο’άνοιχΟή μέ
το Συριανόν ‘Ημερολόγιου.
Το Συριανόν 'Ημερολόγιον Οχ είνε σωστή
πρωτευουσιάνιχη έζοοσις. Στόλισμα κάθε βιβλιο
θήκης, απαραίτητον γιά κάθε άνθρωπον τών Γραμ
μάτων καί Τέχνης, αναπόσπαστων κάθε φιλανα
γνώστου. Θά κυκλοφορήση άρχάς Δεκεμβρίου έ.έ.
καί θά πωλείται εις τά μεγαλήτερα βιβλιοπωλεία
τών ’Αθηνών.
Τιμή έκάστου τόμου ορ. 5.
Πληροφορία’, εις τό πρακτορείου τών έφημερίοων

Γεωρ, Στα&οηούλου.
Χϋρος
’Εμπορικόν κατάστημα Αδελφών Τσαντίλ-η.
Εγχώρια και ξένα υφάσματα. Φανέλες, χασέδες,
κουβέρτες, τάπητες, νήμιτα κ.τ.λ. 'Οδός Αίολου 15
κα'ι Πανδρόσου, Άθήναι.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
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5) Διά τήν προμήθειαν 295.000 κολοβίων μάλλινων
ένεργηθησόμενον τή 27η Σεπτεμβρίου έ. έ. ήμέραν
Δευτέραν καί ώραν 10-12 π. μ.
6) Διά τήν προμήθειαν 60.000 ατομικών άντισκήνων πλήρων, ένεργηθησόμενον τή 27 Σεπτεμβρίου έ.
έ. ήμέραν Δευτέραν καί 6 μ. μ.
7) Διά τήν προμήθειαν 860.000 ζευγών ποδείων
μάλλινων ένεργσθηόόμενον τή 28η Σεπτεμβρίου έ. έ.
ήμέραν Τρίτην καί ώραν 10-12 π. μ.
8) Διά τήν προμήθειαν 150.000 κλινοσκεπασμάτων
ένεργηθησόμενον τή 28 Σεπτεμβρίου έ. έ. ήμέραν Τρί
την καί ώραν 6 μ.μ.
9) Διά τήν προμήθειαν 50,000 πηλικίων ελληνικού
τύπου χ·>κί ένεργηθησόμενον τή 30ή Σεπτεμβρίου έ.
έ. ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 10-12 π. μ.
Διά τήν προμήθειαν 100.000 χειροκτίων μάλλινων
ένεργηθησόμενον τή 30ή Σεπτεμβρίου έ. έ. ήμέραν
Πέμπτην καί ώραν 10
*12
π. μ.
10) Διά τήν προμήθειαν 190.000 ζωνών κοιλίας
έκ φανέλλας, ένεργηθησόμενον τή 2 ’Οκτωβρίου έ. έ.
ήμέραν Σάββατον καί ώραν 10-12 π. μ.
11) Διά τήν προμήθειαν 60.000.υφάσματος μέτρα>ν
κυανό υ μαγειροχιτόνων ένεργηθησόμενον τή 2 ’Οκτω
βρίου έ. έ. ήμέραν Σάββατον καί ώραν 10-12 π. μ.
12) Διά τήν προμήθειαν 50.000 αορτήρων όπλου
μακροκάννου, 20.000 ζωστήρων πεζικού καί 15,000
κρεμαστρών ξίφους ένεργηθησόμενον τή 4 ’Οκτωβρί
ου έ. έ. ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 10-12 π. μ.
13) Διά τήν προμήθειαν 80.000 γυλιών πεζικού
πλήρων ένεργηθησόμενον τή 6 'Οκτωβρίου ήμέραν
Τετάρτην καί 10-12 π. μ.
14) Διά τήν προμήθειαν 1000 φανών θαλάμων, 500
φανών σταύλων καί 100 κιβωτίων Τατείου αρχείου
ένεργηθησόμενον τή 5η 'Οκτωβρίου έ. έ. ήμέραν Πα
ρασκευήν καί ώραν 10-12 π. μ.
"Απαντες οί σχετικοί όροι συμφιονιών είσ'ιν κατατε
θειμένοι παρά τφ ΙΥ. Γραφείφ Επιμελητείας ένθα
οι βουζόμενοι δύνανται νά λανβάνωσι γνώσιν καθ’ έκάστην 11 1)2 - 12 1)2 π. μ.
Ό "Υπουργός

Ί>’. Οεοτόκης

Ίύπ’.μ.ελητεόα Χτρατοί» Γραφετον IV.
Προκηρύσσει
Δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν ένεργηθησόμε
νον έν τώ ώς άνω Γραφείφ ’Επιμελή είας οιά τήν
προμήθειαν τών κάτωθι ώς έξης:
1) Διά τήν προμήθειαν 70.000 χλαινών πεζών έξ
ερέας ή 175.000 μέτρων έρέας χλαινών ένεργηθησόμενον τή 20ή Σεπτεμβρίου έ. έ. ήμέραν Δευτέραν και
ώραν 10-11 π. μ. και 12Ο.()ΟΟ χιτωνίων έρέας χακί
ή 500,000 μέτρ. έρέας χακί ένεργηθησόμενον τή αυ
τή ήμέρα καί ώρα 11-12 π. μ.
2) Διά τήν προμήθειαν 270.000 περισκελίδων έφιπ
πων έρέας χακί καί 110.000 ζευγών περικνημίδων έ
ρέας χακί ένεργηθησόμενον τή 20ή Σεπτεμβρίου έ. έήμέραν Δευτέραν καί ώραν 6 μ. μ.
3) Διά τήν προμήθειαν 2.390.000 μέτρων οθόνης
ή 540.000 ετοίμων σκελεών καί 220.000 ετοίμων νποδυτών οπλιτών ένεργηθησόμενον τή 25η Σεπτεμ
βρίου ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 10-12 π. μ.
4) Διά τήν προμήθειαν 460.000 ζευγών άρβυλών
πορείας ένεργηθησόμενον τή 25η Σεπτεμβρίου έ. έ. ή
μέραν Σάββατον καί ώραν 10-12 π. μ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Έπτμ,ελητεία Χτρατοΰ - Γραφειον II

Διακηρύττει δτι:
Μή συμπληρωθέντος τοϋ άναγκαιούντος τή Στρατ.
'Υπηρεσία ποσού πακέττων κατά τόν διενεργηθέντα
μειοδοτικόν διαγωνισμόν τής 10ης Αύγουστου έ. έ.
θέλει έπαναληφθή ούτος τήν 16ην Σεπτεμβρίου έ. έ.
ήμέραν Πέμπτην καί 11 1)2 - 12 1)2 διά τό υπόλοι
πον ποσόν 4.300.000 πακέττων σιγαρέττων.
"Απαντες οί σχετικοί όροι συμφωνιών εισί κατατε
θειμένοι παρά τφ II Γραφείφ Έπιμεληνείας δπου οί
ένδιαφερόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ’
έκάστην 11 1)2 - 12 1)2 π. μ.
Ό "Υπουργός
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