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LES VACHES DANS U PLAINE

Les vaclies dans la plaine 
avancent lentement 
et je raconte au vent 
ma peine.
Arrive au rivage 
apres un long voyage, 
la premi£re plainte qu’ il en tend 
apres celle de Γ onde, 
c’ est ma plainte pour une blonde.

En les voyant dans le vent 
ces vaches qui marclient comme en dormant 
de leur pas lourd et cadence, 
Γ envie me prend de sommeiller.

Le soir de son voile noir 
remplit les plaines et les tertres 
tout comme Γ amour qui me penetre 
le soir.........le soir..... le soir...........
les vaches d’ un pas lent, nonchalant, 
s' avancent dans la plaine des nonchaloirs, 
et je raconte ma peiue au vent. . .

ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΙΣΘΗΣΕΟΣ

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
Όταν όΜέλλος έφτασε στάτέσσερα χρόνια, άπάνω 

δηλαδή πού πρωτάνοιγε τίς παλάμες του γιά ν’ 
άγκαλίάση τήν άλλη του μητέρα, τή Ζωή, παρου
σιάστηκε στή ζωή των ’Ονείρων ένα βράδυ ένα άγ- 
γελούδι στήν ήλικία του, κρατώντας στήν μιά άγ- 
καλιά του ένα μικρό παιδάκι, πού δλο γέλια ήταν 
καί παιχνίδια, καί στήν άλλη, μιά κερένια, μικρή 
κούκλα.

Τό άγγελοΰδι χαμογέλασε τού Μέλλου,καΙ τού είπε 
μέ μιά φωνή θελκτική :

—Είμαι ένας καλός φίλος σου. Μπορεί δμως έσύ 
νά μή μέ θυμάσαι διόλου, γιατί δταν άνταμωθήκαμε

TROIS JOURS D ETE
Depuis trois jours j’ avais cherche 
cette fille au long regard 
et je rentrais tres tard 
pendant ces jours d’ ete.
Je la cherchais pour pas grand’ chose, 
ni des paroles ni des baisers. .. 
pourquoi va-t-on chercher une rcse ? 
Pour son arome, pour sa beaute.. . 
Oui, pour trois jours 
ce fut en vain 
et fou d’ amour 
pour trois matins 
et pour trois soirs 
je la cherchais pour son regard, 
par le soleil et la chaleur . 
de ces trois jours d’ ete. 
Ch! j*  aurais tant donne 
pour son regard charmeur, 
mais je tordais mes mains 
en vain 
de desespoir, 
le troisieme jours au soir 
je le comqris qu’ elle etait loin... 
Alors sans trop savoir pourquoi, 
moi, insense de douleur 
je visitais les endroits 
remplis, jadis, de sa blondeur, 
et je restai morne et hagard 
pour un regard.. .

Paris, Aout 1921
PERIKLES KOLLAS

έδώ καί καιρό στήν Αύλή τού Παραδείσου, είμαστε 
πολλοί έκεΐ φίλοι, καί έπειδή είχαμε δλοι στήν 
καρδιά μας τήν Ιδια Άγάπη τ®0 Κυρίου μας, στή 
μορφή μας τή Γοητεία του, καί είμαστε δλοι μας 
σύμβολα τής ’Αθανασίας, γι αύτό βέβαια δέ θά μέ θυ
μάσαι, γιατί είχαμε τό ίδιο γέλιο, κΓ ίση γιά δλους 
ακράτητη Άγάπη.

—Κι’ ήρθα τώρα, νά σού κάνω ένα δώρον, γιά νά 
θυμάσαι τή φιλία μας.

Καί δείχνοντας τά δώρα του ό Άγγελος, τού εί
πε :

—ΤΙ θέλεις τώρα νά σού χαρίσω; Τό μικρό αύτό 
παιδάκι πού παίζει. πάνου στό μπράτσο μου, ή τήν 
δμορφην αύτή κουκλίτσα, πού είναι ντυμένη μέ ολο
μέταξα ρουχαλάκια;
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣΚΙ ό Μέλλος, άνοίγοντας τήν αγκαλιά του άπό 
βαθεχά χαρά, είπε στό φίλο του:

—Δόσε μου αύτό τό παιδάκι .... Θά τό άγαπώ 
τόσο, σάν νάταν άδελφούλης μου . . . Καί θά θυ
μούμαι πάντα έσένα, δταν μαζή του θά παίζω, καλέ 
μου φίλε.

—Θά σοΟ τόδινα, τοΰ είπε τό άγγελοΰδι, γιατί 
είσαι φίλος μου, μά άν ήξερα πώς θά μποροΰσες νά 
τό μεγαλώσης ... Στά χέρια σου δμως δλο θά κλαίη 
γίατΙ θάθέλη τήνμανούλατου.,.ΙΙάρε τούτη τήνκούκλα 
πού δέ θά θέλη ούτε νά τρώη, ούτε νά πίνη, κι’ ούτε 
νά κλαίη διόλου, διολου, δταν καμμιά φορά θά τήν 
άφήσης στήν κούνια μόνη της, γιά νάβγης στό περ
βόλι^ νά κόψης τριαντάφυλλα, ή νά παίξης στήν 
αύλή σου τό κρυφτούλη.

Καί φεύγοντας δ Άγγελος, έρριξε στήν άγκαλιά 
τ°0 φίλου του τή στολισμένη έκείνη κούκλα.

Τό άλλο πρωί άγόρασε τοΰ Μέλλου ή μητέρα του 
μΐά ξανθιά, ώραία κούκλα. Κι’ έπαιζε, δλο έπαιζε ό 
Μέλλος μέ τήν μικρή άδελφούλα του, δπως έλεγε τήν 
κούκλα του. <

• *
Ύστερα άπό χρόνια, δταν ό Μέλλος γίννηκε μεγά

λος, κι’ είχε παντρευτή, παρουσιάστηκε στήν ζωή 
τών ονείρων ένα βράδυ, τό Ιδιο πάλι άγγελοΰδι, 
κρατώντας στήν άγκαλιά του ένα μικρό παιδάκι, πού 
δλο γέλια ήταν καί παιγνίδια.

Τό άγγελοΰδι χαμογέλασε τοΰ Μέλλου, καί τοΰ 
είπε μέ μιά φωνή μελαγχολική:

—Είμαι ένας καλός φίλος σου... "Οταν είσουνα 
παιδακι ακόμα, σουχα δωρίσει μιάν ώραίαστολισμένη 
κούκλα, πού περνούσες ώραία τΙς ήμέρες σου, παί
ζοντας μαζή της.., Ύστερα, τή βαρέθηκες, καί μιά 
μέρα τήν έσπασες, γιάτΐ ήθελες νά ίδής πού ήτανε 
ή καρδούλα της κρυμμένη. Κι’ ούτε λυπήθηκες καθό
λου, κι’ ούτε άπ’ τή μητέρα σου έζήτησες νά σοΰ 
άγοράση άλλη, γιατί είχες τότε πιάσει άλλους φί
λους, τής γειτονιάς σου, καί μ’ άλλα περνούσες τίς 
ώρες σου παιγνίδια,

—Κι’ ήρθα τώρα νά σοΰ κάνω κι’ άλλο δώρον, γιά 
νά θυμάσαι άκόμα τή φιλία μας. .

Καί δείχνοντας τήν άγκαλιά του ό Άγγελος, τοΰ 
είπε:

— Θά σοΰ χαρίσω αυτό τό παιδάκι, πού παίζε: 
πάνω ατό μπράτσο μου, όλόγελο...

Κι’ ό Μέλλος άναστέναξε, κι’ άνοίγοντας τήν άγ- 
καλιά του, είπε στό φίλο του :

, — Δόσε μου καλλίτερα μιά κούκλα, γιατί ούτε 
θά κλαίη, ή ψυχή μου γιά νά σπαράζη, ούτε ποτέ 
της θ’ άρρωστήση, ούτε θάχω τίς βαρειές καί τόσες 
έγνοιες ένός παιδιού μου, πού θά κυλίση σέ μιά μα- 
κρυά, ακάνθινη, πικρή ζωή, καί στό τέλος γιά νά 
παη στό θανατο.,.Δόσε μου, καλέ μου φίλε, τήν κου- 
κλίτσα μου, πού έσπασα δταν ήμουνα παιδάκι...Θά 
τήν άγαπάω σά Θεό μου... Καί θά θυμούμαι πάντα 
έσένα, καλέ μου φίλε..,

— Θά σού τήν έδινα, τοΰ είπε τό άγγελοΰδι, γιατί 
είσαι φί?.ος μου, μα άν ήξερα πώς θά μποροΰσες νά- 
παι^ες μα^ή της. Εσύ δμως λ,ησμόνησες νά ράβης 
τά ρουχαλάκια της, λησμόνησες καί τά παιγνίδια 
σας, καί τά τραγούδια πού τής έλεγες...Πάρε αύτό τό 
παιδάκι τώρα...Καί στό άφήνω πάνω στά χέρια σου 
γΐά νά τδ ρίξης έσύ στή ζωή, καί νά τό μεγ'αλώσης 
μέ. τά δάκρυα καί τόν πόνο...

Καί φεύγοντας ό Άγγελος, έρριξε στήν άγκαλιά 
τού φίλου του τ’ όλόγελο αύτό παιδάκι.

Ιστερα άπό καιρό,—ένα ξανθό, ώραΐο άγοράκ1 
είχε γεμίσει τό σπίτι τοΰ Μέλλου χαρά', χαρά άσυγ- 
κράτητη. Κι’ ήταν ή ζωούλα αύτή τό πρώτο ολό
δροσο λουλούδι πού έσκαζε στό κήπο τοΰ έρωτος, 
τών ονείρων, καί τώρα πέταξε μέσ’ στή ζωή, στά 
πρώτα φώτα τής ήμέρας.

'Ύστερα άπό χρόνια πολλά, δταν ό Μέλλος γέ- 
ρασε, κι’ αποκοιμήθηκε ένα βράδυ στήν παληά πο- 
λ -θ?οναζ ύστερα άπό τις σκέψεις τής βαρείας ζωής, 
παρουσιάστηκε στή ζωή τών ’Ονείρων πάλι τό ίδιο 
αγγελούδι, κρατώντας στό χέρι του ένα μώβ ρόδο, 
πού είχε ένα άρωμα σαπίλας, πνιγηρό.

Τό άγγελοΰδι άναστέναξε τοΰ Μέλλου, καί τοΰ 
είπε μέ μιάν άναιμική φωνή :

— Είμαι ένας καλός φίλος σου .."Οταν ήσουνα 
παιδάκι άκόμα,—πάνε τώρα χρόνια... καί χρόνια, 
σούχα χαρίσει μιά ξανθή κουκλίτσα.,.Μά μιά μέρα 
τήν έσπασες, γιατί ήθελες νά ίδής πού ήτανε ή καρ
δούλα της κρυμμένη... Κι’ ύστερα, πάλι άπό χρόνια, 
δταν μεγάλωσες, σοΰ χάρισα ένα γλυκό παιδάκι, πού 
σούστειλε στό σπίτι σου τήν άμόλυντη χαρά, τό 
άσουστο γέλιο, τή γοητεία.,.Μιά μέρα σούφυγε κι’ 
αυ τό μέσ’ άπ’ τά χέρια σου, άπ’ τή ζωή σου, άπάνου 
πού με τα πρώτα, αρμονικά λογάκςα του άρχιζε νά 
•τ^εχη κι αύτό τούς πρώτους στίχους άπ’ τό Ποίημα 
τής ζωούλας του.,.Κι’ έπρεπε νά σβύση άπ’ τή ζωή, 
γιατί ήταν μέσ’ στό σπίτι σου τό σούρουπο πάντα, 
δλο ή γκρίνια, κι’ ύστερα ή νύχτα πού τό σκίαζε μέ 
τή θλίψι... r

Καί δείχνοντας ό άγγελος τήν άγκαλιά του, τοΰ 
είπε :

—θά σοΰ χαρίσω αύτό τό σάπιο ρόδο, πού μοΰ 
χλωμιασε τά στήθη μου τόσην ώρα...

Κι ο Μέλλος δάκρυσε, κι’ άνοίγοντας τήν αγκα
λιά του, είπε στό φίλο του :

— Άν δέν έχω πλέον τά δώρα σου στά χέρια μου, 
έχω δμωο τά δάκρυα στά μάτια μου, καλέ μου φίλε...

—ΤΩ ! Χάρισέ μου τήν αγκάλη σου, πού είναι ού- 
ρανος μέ άτέλειωτα γλυκοχαράμματα, στή δύση 
μου . , . Ώ ! Δώρισέ μου τό άμάραντο λουλοΰδι τής 
γοητείας, πού είναι σκασμένο στή μορφή σου,—τώοα 
στό φθινόπωρο τής ζήσης μου...

Ω ! Ελα τύλιξε μεμέ τά φώτα σου, πού σάν χ>α 
μίδα σέ τυλίγει τό μυστήριον...

, -1 ^λη μου τή ζωή άντίκρυζα πάντα τό σκοτεινό 
πέλαγος δλων τών σκέψεων καί τών πόνων...Κι’ έκεΐ 
παντού^ ταξείδευα... Ποτέ μου δέν είδα τόν Απρίλη 
* σε λουλούδι, στό φώς, ή στήν ψυχή μου... 
Καί με^ σ στά βάθη τής ψυχής μου πάντα υπήρχε 
μία θλιβερή σιωπή, μιά βαθειά σιωπή έως θανάτου?..

— Και τώρα δός μου μέσ’ στήν αγκάλη σου, τή 
συναισθησι μιάς νέας ζωή.;, πού θά τήν τονίσουν οί 
άρμονικοί ψα/μοί σου, πού χύνονται, —γλυκασμοί,— 
τίς νύχτες στ’ άρρητα τών ούρανών.
, —Πάρε, τοΰ είπε, ό Άγγελος, αύτό τό σάπιο 
ρόοο, καί λάβε τή συναισθησι τοΰ θανάτου .. . Καί 
φεύγοντας ο Λγγελος, έρριψε στήν άγκαλιά τού φί
λου του τό μώβ έκεΐνο βόδο.

Κι’ ύστερα, σέ τόνο κατανυκτικό, τραγούδησε τό 
αγγελοϋοι ένα κομμάτι, απ τό ιΠοίημα. τοΰ Κνρίου 
Μοι· για τίρ· κολωαΰνιι πού έχυνε τήν άπεοιό- 
ριστη μελαγχολ α πρός τ’ άστρα.

Κι’ έτσι, έδοσε τό άγγελοΰδι στό Μέλλο καί τή 
συναισθησι μιάς μελαγχολικής, μεταφυσικής ζωής,

του μέλος...μοναδικά μικρό.,.άνοιγε τό σιόμα του„. 
κ’έτριζε τά δόντια,.,σάν κόκκαλα τά μεσάνυχτα σ’ 
ένα κοιμητήρι λευκό...καταπόρφυρο άπό πύρινα λου
λούδια..,άσχημα γιατί ;.„μεταβληθήκανε σέ φωτιά... 
μεγαλόπρεπη ..μιά χαμηλή φωτιά, τιποτένια...άπό 
μέσα της πήδηξε ένα παιδί ξανθό, δμορφο.,.μέ άλεί- 
θωρα μάτια, ,κι’ άρχισε νά ούρλιάζει.,.ειταν παρα
μορφωμένο δλο, άπαίσιο...χάθηκε στή θάλασσα.,.ένα 
νερό πράσινο.—Κι’άδιάκοπα άναμεσα σε κάθε εικόνα, 
διακόφτβντας μονότονα τή σειρά, έμφανίζονταν ή 
θέα μιάς τρύπας άβυθης ποΰ έπρεπε νά γεμισθεΐ, κι’ 
ά; είτανε' αδύνατο, κι’ ά; έμφανίζονταν κάθε φορά 
βαθύτερη, πού έπρεπε νά γεμισθεΐ μέ χώμα καυτό σά 
λαύρα,' τσουχτερό σάν πλασμένο άπό τσουχνίδες. 
Ένα νερό πράσινο... φωτισμένο άπό ήλιοσπινθήρες... 
μόλις διακρίνονταν τό νερό άνάμεσα στή συσσώρευση 
πλοίων... καϊκιών μέ πανιά άνεμισμένα, πολύχρωμα .. 
δλα τά χρώματα άνακατομένα σέ μιά ξεσχιστική 
παραχορδία... ύψώθηκαν τό ένα πάνω άπό τό άλλο 
σάν πέτρες... βράχοι... καί κάτι κατρακύλισε μ’ δλη 
τήν άγωνία μιάς τέτοιας πτώσης.. άπό τό βουνό ^τ 
όλόψηλο ,. άλλ’ άκατανόητα χωρίς χιόνι... μ’ ένα 
κάστρο στήν κορφή... σά γιγάντιο λουλοΰδι... μιά 
στέρνα στειρεμένη... πλέρια άπό ένα ύγρό... πού δέν 
έβρεχε άλλά' μόνο κολνοΰσε... μέ μιά μυρωδιά ήπο 
κρουστική... έσβυσε σ’ ένα σκοτάδι πυκνό... φωτισμένο 
άπό ένα άστρο... έφεγγε .. σάν ήλιος... πληγωμένος...

Απότομα κόπηκε δ στρόβυλος τών είκόνων. Πόσο 
άσήμαντετ, πόσο κούφιες, πόσο χωρίς νόημα δλες! 
"Ομως ή συνείδηση ένάντιαστή θέλησή της σάν άναγ- 
κασμένη, σά γοητευμένη άπό τήν έξαλλη δδύνη προσ
πάθησε άκόμα νά ξαναεύρει τήν παράδοξη έντύπωση 
συνοχής καί σπαρακτικής άσυναρτησίας άλλ’ άνώ 
φελα! Αίσθάνθηκε άνυπόφορη μιά πικρία νά τής στε
γνώνει τό στόμα καί ρυθμικά σφυριά νά τής χτυ- 
ποΰνε τό μέτωπο μέσα στό στενωτερο άκομη άτσα
λένιο δαχτυλίδι. Ένιωσε τό Έγώ συντριμμένο, ριγ
μένο χάμω άπό τήν άγωνία. Μηχανικά, χωρίς τό λόγο 
τής κάθε της κίνησης ν’ άντιλαμβάνεται, οδηγημένη 
άπό κάποιο άλλοτινό άξεδιάλυτο. Πρέπει, μέ πόνο 
γιά τήν παθητική δποταγή της, τό άνάγκασε βίαια 
ορθό νά σηκωθεί καί τό έφερε σ^ό παράθυρο σ’ ανα
ζήτηση τοΰ Ήλιου.. Μά κι’ δ Ήλιος, είχε χαθεί πιά 
καί δέ διακρίνονταν παρά πολύ άμυδρά οί γραμμές 
τής δλόγυρα Πολιτείας μέσα στή σκο'εινή νύχτα... 
Κατασκότεινη. Τό βασίλεμα τή χτύπησε σά βουβή 
μαχαιριά... Ίσως καί τά μάτια της νά βλέπανε λιγό
τερο άπ’ δ,τι είχε Φώς γιατί είσαν άστέρια πολλά 
στόν ούρανό, καί φώτα στούς δρόμους, τα μάτια της 
τά θαμπωμένα, τά μολλωπισμένα, δπως ολόκληρο τό 
σώμα της πού τό αισθανότανε σκεπασμένο άπό βα
θιές, μέσα στή σάρκα, δλόμαυρες σφραγίδες.

Τρικλίζοντας μέσα στό δωμάτιο μέ μιά διάθεση 
τραγικά ολοένα πιό άρρωστημένη, άλλά μέ τήν άκα- 
τάπαυστα ξελεπτισμένη άνάλυσή της, τήν πεποίθηση 
τοΰ περαστικού κι’ άκίνδυνού της, τοΰ βαθύτερα 
ύγιανοΰ, σπάραζε μέ αίματωμένους λυγμούς, πνιγμέ
νους, πού δέ μποροΰσαν ούτε καν νά έκφρασθοΰν 
τουλάχιστον. . .. Ίδια άσυνάρτητες καί κομένες οί 
πραγματικές στιγμές τής περασμ'νης ζωής, της ξυ
πνούσαν τώοα άλλόκοτες, έντατικές.... Επεισό
δια τιποτένια μόνο, άλλά πού δείχνονταν γιγάντια, 
συναισθήματα τής δίνανε, έξαλα καί φεύγανε χαοτικα 
άμέσως, χωρίς νά μπορέσει νά άκολουθήσει τό παρα
μύθι τους, σέ τίποτα νά προσηλώσει τό πάντα πιό

μ’ δλο σουρπώματα, έκστασι, βαθεχές λιγοθυμιές καί 
νοσταλγίες.

(Γράφτηκε τόν Δεκέμδριον του 1918)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟ - ΓΙ 'ΝΝΗΣ

---------------------------- ♦- .-β»-·-·--------------------------------------------------------

ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ
Στό βασιλικό άποχαιρετισμό τοΰ Ήλίου πού βαριά 

τά σύννεφα για μέρες είχανε σκεπάσει, στόν Ηλιο 
τό θριαμβευτή τώρα, ύψώθηκε ή διάθεση ή άνυπό- 
φορα κουρασμένη, σκυφτή κάτω άπό τή σκοτεινή, 
άσφυχτική μελαγχολία, σάν άπολυτρωμένη, σέ ύμνο 
έκστατικής λατρείας. Μά τά φτερά τόσον καιρό συγ
κρατημένα είσαν άδύναμα, κ’ έξαφνα νιώσανε τ’ ά- 
νήμπορο νά πετάξουν κεΐ πού έπιταχτικά τά ήθελε 
ό ΙΙόθος, τ’ άνήμπορο νά σηκώσουν τό βάρος τής 
κόπωσης. Κ’ ή ’Ανάγκη νά ύψωθοΰνε μαζί μέ τήν 
Ανάγκη πού τά κρατοίσε χαμηλά, άνήμερη έπλεξε 
τήν έσώψυχη πάλη τήν άδιέξοδη. ’Αδύνατη είταν 
δποια συμφωνία ή κι’ δποια ύπεροχή ένός τών δύο 
άπόλυτα ίσων άντιπάλων.

Έχυσε ό "Ηλιος τήν πορφυρένια του φλόγα σ’ 
δλη τήν άτμόσφαιρα Ύπερεντατική έγεινεν ή Νο
σταλγία τής Χαράς. Κ’ ή παιδεμένη άγωνία έβλεπε 
τή μεγαλόπρεπη άνταύγεια μόνο σάν τό αίμα μιάς 
μολυσμένης άσχημης πληγής.

Ή διαμάχη έξαλλη πιά στό άκυβέονητα τυρρανι- 
σμένο Έγώ δημιουργούσε είκόνεςείκόνες άρμονισμέ- 
νες μέ τό άρρωστημένο του, εικόνες πού σά νά τίς 
ζωγράφιζαν τά παράδοξα, άόριστα, μά σύγχρονα έπι- 
βλητικά ζωντανά ξωτικά πού χορεύουν τίς νύχτες 
μανιασμένα, τρομαχτικά.

Τρομαχτικά κι’ δταν άκόμα είναι άφάνταστα^έλκυ- 
στικά. Εικόνες άξεδιάλυιες πού δμως Κάτι Άλλο 
μέσα στό Είναι τις μάντευε, τίς ένιωθε, μέ γοητεία 
κι’ άποστροφή, ίσαμε πού αποτομα, άνατριχιαζοντας 
παγωμένα, τίς γνώρισε..

Είσαν οί εικόνες δλων τών όνείρων πού κανένα ξύ
πνημα δέν είχε ποτέ θυμηθεί, τών άνύπαρχτων ίσαμε 
τώρα, άλλά πού θά είχαν άποκοιμηθεΐ μονάχα πολύ 
βαοιά. Σηκώνονται τώρα μέ τήν άσύλειπτη μορφή 
τους μά ή άσθενικιά ή διάθεση τά έβλεπε συνειδητά. 
Τά έβλεπε μέ συνείδηση τοΰ άφύσικου, τής τρέλλας 
της, χωρίς νά μπορεί, χωρίς νά θέλει, κάν νά άπο- 
φύγει τό πρωτόφαντο, κι’ άσύγκριτο μέ δποιο άλλο 
μαρτύριο.

Είξερε τό άσυνάρτητο, τό άνόητο τών δεσποτικών 
είκόνων, κι’ άφίνονταν όλότελα παραδομένη σ’ αύ
τές, τίς ζοΰσε. Είξερε θετικά άλλά χωρίς νά τής 
είναι δυνατό νά τό ορίσει, δσο κι’ άν ήθελε, μά έπί- 
μονα, κονεμένα τό άναζητοΰσε, σέ ποιά νύχτα κάθε 
όνειρο είχε δει, είξερε πονεμένα χωρίς νά μπορεί νά 
τό έκφράσει ούτε στόν έαυτό της, δλη τήν έξέλιξη 
τοΰ κάθε δνείρου πού μόλις παρουσιάζονταν μπροστά 
της έφευγε άμέσως διωγμένο άπό άλλο. Κ’ ένα στε
φάνι άτσαλένιο, ολοένα πιό στενό, σά δαχτυλίδι γιά 
τό πιό μικρό δάχτυλο τίς έσφιγγε τό μέτωπο. Εφι
άλτες κι’ δνειρα έβλεπε μαζί, μά καί τά όνειρα τίς 
δίνανε τήν έντύπωση σκληρότερου άκόμα έφιάλτη.

Ίριδένιες τούφες άπλώνονταν . . . κ’ ύστερα ένα 
κενό χωρίς φραγμό, χωρίς τέλος.,.μιά Πολιτεία δλό- 
χρυσή...μέ ψευτοχρυσωμένα καρφιά δλόκληρη στολι- 
σμένη.,.πολύ μυτερά...έκλεινε...μέσα στό κλουβί της... 
ένα θηρίο έξαιρετικό.,.πολύ μεγάλο άλλά μέ κάθε
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άλγοινό της κεφάλι.
Είχαν είσδύσει καί παράσαχτοι στή Μοναξιά της 

πού συνειθισμένα μιλούσαν., . . Κοινότοπο κι’ άσκο
πο, πρσβλητικό ακούε κάθε τους λόγο, σάν άκόνι- 
σμα μαχαιριού μέσα στήν πληγή, κι’ δμως χθες τής 
άρεζαν οί τέτοιες ομιλίες σά διασκέδαση στή μελαγ
χολία της, κι’ αύριο θά τής αρέσουν πολύ πιό σημαν
τικές καί πλούσιες άπό τό άνόητο καί στείρο της 
παραλήρημα, Σέ λίγο κατώρθωσε καί νά τής άκούει 
καί ν’ άπαντά, λογικά, τό εϊξερε, άν και δ) οι τήν 
ώρα περισσότερο τίς μισούσε, εϊξερε δτι μόνον τϊς 
μάντευε χωρίς ν’ αντιλαμβάνεται ούτε μιά φράση, 
ούτε άπ’ δσες έλεγε ή ίδια. Προσπάθησε νά θυμηθεί 
τά όνόματα έκείνων πού γύρω της μιλούσαν μά δέν 
τό κατόρθωνε κι’ άς τούς φώναζε μέ τ’ δνομά τους.

Κανένας δέν ύποπτεύθηκε . . τή διάθεση πού τί
ποτε δέ μαρτυρούσε άλλο παρά ίσως κάποια φλόγα 
στά μάτια καί στό πρόσωπο, μά πού δέν τήν ε’ίδανε 
τήν Τρέλλα δπως θά τήν λέγανε μέ περιφρόνυση καί 
μ’ άποστροφή. Τή συμπαθειά τους τής χαρίζανε. 
Καί τούς μίσησε γιά τήν ύποκρισία της. "ίσαμε τή 
νύχτα δπου ολότελα άνήμπορη τήν πήρε πιά ό ύπνος 
γιά νά γαληνέψει τό νοερό μέ ισχυρά σάρκινο άντί- 
χτυπο βασανηστήριο πού δημιουργεί κάποτε δ άνυ- 
πόφορος πόνος στις ψυχές πού έντελώς άδυνάτισε. 
Κοιμήθηκε ένα πέτρινο ύπνο μέσα στή βαθιά μαύρη 
νύχτα μιας κουραστικά συννεφιασμένης μέρας μέ ολό
χρυσο φτερωμένο ’Ηλιοβασίλεμα.

ΑΛΚΗΣ ΘΡΙ’ΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ 
Κάποτε τδφερε ό δρόμος και πέρασα μεσημέρι,φω

τιά,κοντά σέ κάποια μηλιά. ’Απρίλης μήνας κ’ ήτανέ 
λουλουδιασμένη. Χαρά και πανηγύρι τών ματιών. 
Κ’ οί μοσκοανασασμοί της γιόμιζαν γύρω τόν άγέρα. 
Είπα ας καθήσω λίγο νά ξεκουραστώ στόν ήσκιο της 
και μές στίς μυρουδιές της κ’ ύστερα τραβώ. Ξαπλώ
θηκα κάτω στά χόρτα καί μοΰ μίλησε ή μηλιά.

Καλώς τό στρατοκόπο, πού ζήλεψε τά μΰρα μου 
κ’ ήρθε νά ξεκουραστή στόν ήσκιο μου. Καί μιά ποΰρ- 
θες θά σοΰ πώ καί τήν ίστορ'α μου. Τό βλέπεις αύτό 
τό σπίτι μπροστά μας, πού'χει πόρτα καί παράθυρα 
κληδομανταλωμένα ; “Ηλιος μέσα δέν μπαίνει. Φω- 
νούλα άνθρώπινη χρόνια έ'χει ν’ ακουστή. Τό κατώ
φλια του χορτάριασε. Μά νές πώς ήταν έρμο καί τόν 
καιρό ποΰ ζοΰσε καί μπαινόβγαιναν κ’ οί νοικοκυ- 
ραϊοι του. Ένας γέρος ζοΰσε μέ τή γρηά του μοναχά, 
δίχως παιδιά, δίχως άγγόνια. Ό χάρος τούς είχε δρφα- 
νέψει άπό φαμηλιά. Κι’ δπως ήταν έρμος άπό παιδιά 
δ γέρος άνάστησεν εμένα, ένα μικρό σποράκι ειμουν 
στήν άρχή. Μέ φύτεψε στή γης. Καί τό μικρό σπο
ράκι μές στόν κόρφο τής μάνας μας τής γης άνάδωσε 
ένα φύτρο. Κι’ δ φύτρος τρύπησε τό χώμα καί πρό
βαλε στόν ήλιο. Άπό φύτρος μι κρος έγινα δεντράκι. 
Δεντράκι μέ ρίζες μές στή γης καί μέ φυλλαράκια 
πράσινα καί τρυφερά στόν άέρα καί στόν ήλιο. Καί 
μεγάλωνα δλο μεγάλωνα. Κάθε μέρα καί νέο βλα- 
σιάρι ξεπετοΰσα. Κι δ γέρος καθώς μ’ έβλεπε τά προ
κόβω μέ καμάρωνε. Κ’ ή λάτρα του δέ μ’ άφηνε. Ξε
ρίζωνε τά χορταράκια, πού ξεφύτρωναν γύρω μου 
κ’ έριχνε τίς ρίζες του στίς χυμοφόρες φλέβες, κοντά 
στίς δικές μου ρίζες, Καί κάθε βράδι σάν βασίλεβε δ 
ήλιος καί^μιά πνοούλα δλο δροσιά καί χάϊδι ο’ δλη

τήν πλάση άναδινότανε, έφερνε τρικλίζοντας μιά στά
μνα γεμάτη κρύο νερό άπό τή βρύση καί τδριχνε στή 
ρίζα μου.

Πολλές φορές ή γριά του σάν τόν έβλεπε νά παιδέ- 
βεται μ’ εμένα τοΰ φώναζε.

— Καημένε, δέ σέ χωρεΐ δ τόπος νά καθίσης ; τί 
παιδέβεσαι καί παιδέβεσαι καί σταματημό δέν έχεις ; 
σάν κα· θά γίνης χιλιόχρονος νά προφτάσης νά φάς 
μήλα ; εδώ δ χάρος πήρε παλληκάρια..,.

Μ’ αυτός δέν τής μιλούσε. Γύριζε καί τήν κοίταζε 
καμμιά φορά βουβός καί μέ μιά έκφραση άγανάχτη- 
σης στά μάτια του.

Κάποια μέρα έπεσε άρρωστος στό στρώμα δ γέρος, 
άρρωστος βαρειά. "Ολοι τόν είχαν ξεγραμμένο, άκόμα 
κ’ ή γριά του. Κ’ είχαν δίκηο. Γιατί κ’ εσείς οί άν- 
θρώποι είστε σάν έμάς τά δέντρα. Μπορεί ποτέ ένα 
γέρικο δέντρο ν’ άναδώση καινούργιο βλαστάρι καί 
νά νιοτέψη : τό ίδιο καί σείς, σά γεράστε, δέν ξανα- 
νιοτέβετε

Φώναξε τό γιατρό. Σάν δλοι οί γερόντοι δταν άρ- 
ρωστοΰν είχε κΓ αυτός τή φλυαρία του. Τό παράθυρο 
πού κοιτάει κατά δώ τδχαν άνοιχτό κΓ δ,τι κΓ αν 
έλεγε τ’ άκουα.

Ήταν βράδι—βράδι κΓ άποδώ, άπό τούτο τό δρό
μο περνούσαν τά γίδια τοΰ χωριού, πού τάφερνε δ 
πιστικός άπ’ τή βοσκή. Μιά γίδα πήδησε τό φράχτη 
γιατί τότε μέ χώριζε φράχτης άπό τό δρόμο—πήδησε 
πού λές μιά γίδα άπό τό φράχτη κ’ ήρθε ίσα κατ’ 
επάνω μου.Μά έγώ είχα ψηλώσει πιά καί δέ μ’ έφτα 
νε. Γιά τούτο σηκώθηκε στά πισινά της πόδια, άκ- 
κούμπισε μέ τά μπροστινά της στό κορμί μου καί 
μοΰ μάδαε τά φύλλα τών κάτω κλωναριών. Δέν ξέρω 
πώς έκανε δ γέρος άπό μέσα κ’ είδε τή γίδα πού μου- 
τρωε τά φύλλα. Καί φώναξε μ’ δλη τή δύναμή του :

— Μωρή γυναίκα δέ βλέπεις, έξω πλάκωσαν τού 
χωριού τά γίδια καί μάς τρώνε τή μηλιά, χτύπατα.

Πετσχτηκε δξω ή γριά κι5 έδιωξε τή γίδα. Μά τήν 
άκουσα πού μουρμούριζε :

— Καί στό ψυχομαχητό σου άκόμα μέ τή μηλιά... 
Είπε κι’ άλλα μά δέ μπόρεσα νά τ’ άκούσω, γιατί τά 
ψιθύριζε, δέν τά φώναζε δυνατά.

"Υστερα δ γέρος άρχιζε νά μιλάη τοΰ γιατρού γιά 
μένα καί νά μέ παινέβη.

Δέν ξέρεις, κυρ-γιατρέ, τί μηλιά είν’ αύτή Είναι 
άπό ράτσα, πού κάνει κάτι μήλα μεγάλα, τόσα δά καί 
μοσκοβολάτα άλλο πράγμα. Μά δέν έχει καρπίσει άκό
μα. Κι’ ούτε καί φέτο πιστεύω νά δώση καρπό, Μι
κρή μαθές άκόμα, 'Υπομονή, κύρ γιατρέ, κάνα-δυό 
χρόνια άκόμα κ’ ύστερα πιστεύω νά φάμε μήλα. Καί 
τί μήλα ! Σά φάς ένα θά σοΰ γεμίση τό στόμα δροσιά 
καί μόσκο. Θά δής πού δέ σέ γελώ. Έδώ είμαστε 
καί θά μοΰ πής : τέτια μήλα, γέρο δέν έχω ξαναφάει.

Αργότερα πού έφυγε δ γιατρός τόν άκουσα νά 
λέη καθώς περνούσε δίπλα μου μέ τό κεφάλι σκυφτό.

— Κουράγιο πώχει νά φάη μήλα σέ κάνα-δυό χρό
νια : Καί χαμογέλασε.

’Εκείνη τή χρονιά πρωτοκάρπισα. Μά δ γέρος δέ 
γέφτηκε τά μήλα μου. Ούτε αύτό; ούτε ή γρυά του. 
Είχαν πεθάνει κ’ οί δυό. 'Ο γέρος άπό τήν άρρώστεια 
πού σοΰ λέω κ’ ή γρυά σέ κάνα μήνα ύστερώτερα. 
Ξένος κόσμος χάρηκε τόν καρπό μου.

ΗΑΝ. Λ. ΜΠΕΡΕΚΕΚΛΗΣ

ΕΛΕΓΕΙΑ

Λιπόθυμος καί λιώνω άπό δοκιμασία 
κΓ άπό φρικτήν δδύνη·

(μά πιό πολύ γιά ’κείνη 
πού θάρρεψα πώς θάχε μείνει, 
πού, ωσάν στερνή θενάχε μείνει, 
άπελπισία)·

λιπόθυμο; καί λιώνω άπό δοκιμασία 
κΓ άπό φρικτήν δδύνη— 

καί φεύγω, , ,
φεύγω μέ τόν καρδιοσωμο στα χείλη, ,
πού φεύγω νά μισέψω κΐσως γ<ά νά σβυσω, 
κΓ άκόμη, γιά τά τόσα πού θ’ απολησμονήσω,: 
π’ δρφανεμένα πρέπει, Ώ, πρέπει νά τα φησω . - 
μέσ’ στήν κοιλάδα τή στρωμένη απ ασφοδειλι, 
πρός τήν κοιλάδα, τών άτελεύτητων δακρύων, - 
γιά τήν τρανή θυσία, , , ,

στερνή κι εγω θυσία,
στερνή κΓ έγώ θυσία τών άντρείων— f

(Μ’ ας είνε δά’ δ,τι θά γινη και θα γινη)

Τήν κρίσιν δμως κΓ άγωνία τής ψυχής μου, 
τό άρρητο κλάμμα τής ψυχής μου, 
ποιός θά μοΰ σταματήσει;

τόν θρήνο της ψυχής μου, 
μές στό δπάλλιο ημίφως τής ψυχής μου!

... δλα βουβά κΓ άνύμπορα, θαμμένα, 
κΓ δλα μουγκά, μουγκά, ξεψυχισμένα,

σάν έκθετα παιδιά στό τρίστρατο, θαμμένα, 
νυχτογεννημένα, νυχτοπεταμενα. . .

μέσα στόν θρήνο, _
μέσα στόν θρήνο της ψυχής μου. 

μές στό δπάλλιο ημίφως τής ψυχής μου!

τί ύπερτάτη δδύνη π’ άναδίνει 
δ μισεμός—καρδιοσωμός στα χείλη,, 
πρός τήν κοιλάδα τή στρωμένη απ ασφοδειλι, 
πρός τήν κοιλάδα,,τών άτελεύτητων δακρύων, 
γιά τήν τρανή θυσία, , ,

στερνή κι έγω δυο ία, 
στερνή κΓ έγώ θυσία τών αντρείων-

(Μ’ άς είνε δά’ δ,τι θά γινη και θα γινη)

Κάποτε, σάν ήμουνα μικρός, μικρό παιδάκι, 
μιά ιστορία άπέμεινε άτέλειωτη σε μένα’

καί τώρα νά ποΰ βρίσκω τάλλοτινό παραμυθάκι, 
νά τελειώνη λυπημένα, λυπημένα. . .
Mrfffnos 1920_____ A‘ Γ· ΔΡΙΒΑ-

ΕΠΙΚΛΗΣί ΚΑΙ ΗΔΟΝΗ
Στόν άμφορέα τής ζωής δόσε καί πάλιτήν καρδιάσουι - 
τά νυσταγμένα μέλη σου νά ζωηρέψουν, Φίλε, 
τά ρίγη τά σαρκόφιλα και τα ποθολυμενα

Στόν άμφορέα τής ζηώς, χύνε 1 καλέ μου χύνε! 
μύρα τοΰ νάρδου νά χυθούν εις σλο σου το^εητ...

Ο ΠΥΡΓΟΣ

Τό βράδυ έχτές τό σπίτι μας,σάν πύργος είχε μοιάσει 
μονάχος καί κατάχλωμος στή βράδυνή ερημιά, , 
σά νά θωροΰσε άντίκρυ του τά μακρυσμενα δάση, , 
πού ώς μαύρος δγκος σβύνονταν βαθειάστήν καταχνια.

Έμοιαζε έχτές τό σπίτι μας σάν πύργος αφημένος, 
πού έχουν στούς τοίχους του φωλιές οι νυχτερίδες κάνει 
κΓ είναι στίς σάλες τίς παλιές δ Χάρος θρονιασμένος 
κΓ δλοι οί δικοί του άπό καιρό πολύν έχουν πεθανει,

Η ΑΔΕΙΑ ΣΑΛΑ

Πώς άδειασεν ή σάλα μας, πώς έγινε μεγάλη ζ 
Καί στήσανε οί άντίλαλοι μέσα σ’ αύτή φωλιά, 
δπως τά βράδυα στήνουνε, στό μακρινό άκρογιαλι 
φωλιά στοΰ βράχου οί άντίλαλοι τήν έρημη σπηλιά.

Πώς άδειασεν ή σάλα μας άπ’ τά στολίσματα τηςJ 
ΚΓ έκεΐ ψηλά τό κάδρο σου μονάχο έχει άπομεινει 
κρεμάμενο μές στόν γυμνό τόν τοίχο, στη γωνιά της 
καί μάςθωρεϊ δπως σ’ έρημη βραδυά θωρεϊ ή σελήνή.

MIX. Δ. ΣΤΑΣ1Ν0Π0ΓΛ0Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΝΑ, ΠΟΥ ΠΕΟΑΝΕ

Κάποιον ’Απρίλη έχεις πεθάνει. 
Στόλανοιχτό, απλωμένο σπίτι 
Τά ρόδα έπλέκανε στεφάνι. 
Στό γκρίζο γείσο τον φεγγίτη 
Τά χελιδόνια είχανε χτίσει 
Φωλιά. Καί τάσπρο γιασεμί σου 
Μέσ’ στάνδισμάτου τό μεδύσι 
Εύώδαε, Άννα, ώς ή ψυχή σον,

Στάσπρο κρεββάτι ξαπλωμένη 
Μόλις, που Άνοιξες τό στόμα: 
— Καρδιές ή Άνοιξη άνασταίνει 
Κι’ εγώ είμαι Άρρωστη άκόμα. 
Μου είπες. Κοίταξες τριγύρου 
Σά νάχες κάτι άναζητήσει. 
Μέ τά ροδόκρινα τοϋ ονείρου 
Σ’ είχε στολίσει τόν ήλιου ή δύση. 
Κι' άπ’ τάνοιγμένο παραδύρι 
Κοιτάζοντας τάγιοκλημάτου 
Τό πλέξιμο, έτσι ώς είχες γύρει, 
Σέ βρήκε ή ώρα τοΰ δανάτον.

12ΑΝ. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΪΛΟΣ

ΜΑΡΑΜΕΝΑ ΧΕΙΛΑΚΙΑ

Αέν πίστεψα πώς ήρδε τό χινόπωρο...
Κι’ ας κλαίει στό παραθύρι μου ή βροχούλα, 
Κι ’ άς πάψαν τάηδονάκια τά τραγούδια τους 
στ’ Άνδια πού σβήσανε, καλή άγαπονλα.. .
” άν δέ φιλούσα κάποιο βράδυ τά χειλάκια σου 
τά μαραμένα, δέν θά πίστευα^ καλή μου 
πώς ήρδε τό χινόπωρο, πώς έφτασε 
μιά μπάρα άκόμα στή ζωή μου...

Κι’ άς πάψαν τάηδονάκια τά τραγούδια τους 
στ’ αν δια που σβήσανε, καλή αγαπούλα. . .

ΔΗΜΟΣ ΠΟΜΟΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣΕΡΩΤΕΣ

ΑΡΜΟΝΙΑ

(Στη μικρή μου Νίκα)

Κ’ ήσουνα, λέει, ωραία, ωραία απόλυτα, 
ωραία σάν τίς αρχαίες Θεές!
Ή εΰγραμμία κ’ ή αρμονία μεγαλόπρεπα 
ήτανε απάνω σου χυτές.

Τό αιθέριο σώμα σου είχε άρχαιόπρεπο 
καί σοβαρό μέσ’ στόν αιώνα 
ελληνικό, τέλεια χυτό, περίγραμμα 
σά δωρικού ρυθμού κολόννα.

Κ’ ήσουνα εσύ, λέει, ή ’Αφροδίτη σύγχρονα 
μαζύ μέ τή σοφή ’Αθήνα.
Κ’ ήσουνα, λέει, ωραία, ωραία καί τέλεια 
σάν τήν ϊδια τήν ’Ομορφιά!

Κ’ ήσουνα, λέει, ρυθμός, γραμμές καί χρώματα 
καί μιά αρμονία, μυστική.
κ’ ήσουν ρυθμός, γιορτή κι’ ομορφιά μάγισσα 
κ’ ήσουν ρυθμός καί μουσική.

Κι’ ό κόσμος έπεφτε και σέ προσκύναγε, 
λέει, Βασίλισσα: Κι’ ώ, χαρά μου!
’Ήσουνα λέει εσύ, δική μου δλόκληρη 
καί σ’ είχα μέσ’ στήν αγκαλιά μου.

1920 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΗ ΤΣΕΧΟΒ

ΤΟ ΚΑΚΟΠΑΙΑΟ
(Συνέχεια)

Τήν άλλην μέραν δ Λάπκιν έφερε στό Κόλλια άπ’ 
τή πόλι μπογιές καί μιά υδρόγειο σφαίρα, κι’ ή 
’Αννα τοΰ χάρισε δλα τά κουτάκια της. “Υστερα ά- 
ναγκάστηκαν νά τοΰ χαρίσουν κουμπιά γιά τά μανι- 
κέτια μέ κάτι σκυλίσιες μουρίτσες. Φαίνεται πώς δλα 
αυτά αρέσανε πολύ στό σιχαμένο παιδί, κι*  αύτό γιά 
νά τοΰ δίνουνε περσότερα ξακολούθαγε νά τούς κα- 
τασκοπεύη. Κεΐ πού πηγαίνανε δ Λάπκιν καί ή “Αν
να κεΐ κι’ αύτός' ούτε μιά στιγμή δέν τούς άφινε 
μόνους.

Τό βρωμόπαιδο έλεγε δ Λάπκιν τρίζοντας τά δόν
τια του. Τόσο μικρό καί νάναι τέτοιος παλιανθρω- 
πάκος! Τί θά γενή σά μεγαλώση!

“Ολο τόν ’Ιούνιον δέν άφησε καθόλου τούς καϋμέ- 
νους έρωτευμένους σέ ησυχία. Τούς φοβέριζε πώς θά 
τούς προδόση τούς κατασκόπευε καί τούς ζήταγε δώ
ρα. "Οσα κι’ άν τοΰ δίνανε δέν έμενε εύχαριστημένος 
στό τέλος τούς γύρεψε άπαιτώντνς το κένα ώρολογά- 
κι τής τσέπης... τί νά κάνουν; Τοΰ τό ύπεσχέθηκαν.

Κάποτες στό γεΰμα, σάν σερβίριζαν τό γλυκό ξα
φνικά δ Κάλλιας μέ προσποιημένο χ .χάνισμα καί 
κλείνοντας τώνα του μάτι ρώτησε τόν Λάπκιν.

—Νά τό πώ. Έ, έ, έ..
Ό Λάπκιν έγινε κατακκόκινος, κιαντίς γιά τό 

γλυκό δάγκωσε τή πετσέτα του.
Ή Άννα πετάχτηκε άπ’ τή θέσι της κέτρεξε στό 

διπλανό δωμάτιο.
Σ’αύτή τή κατάστασι βρισκόντουσαν οί νέοι ώς τά 

τέλη τοΰ Αύγούστου, ώς τήν μέρα κείνη, δηλαδή π’ δ

Λάπκιν ζήτησε επίσημα «τό χέρι» τής Άννας. Τί 
εύτυχισμένη μέρα. Άφοΰ τά κανόνισαν, δλα μέ τούς 
γονιούς των οί άραβωνιασμένοι καί πήρανε τή συγ
κατάθεσή τους, πιό μπρος άπ’ δλα δ Λάπκιν, έτρεξε 
στό κήπο κέψαχνε νά βρή τόν Κόλλια. Σιν τόν βρήκε 
λίγο καί νά κλάψη ήθελε άπ’ τόν ενθουσιασμό του 
ν’ άρπαξη τό σιχαμένο παιδί άπ’ τ.ύτί... "Ετρεξε κι’ή 
Άννα πού κι’αύτή ζήταγε τόν Κόλλια καί τόν τσά
κωσε άπ’ τό άλλο αύτί. "Επρεπε κανένας νά έβλεπε 
τή χαρά καί τήν εύχαρίστηση ζωγραφιασμένη στά 
πρόσωπά των τά ερωτευμένα, σάν δ Κάλλιας έκλαι- 
γε καί παρακάλαγε νά τόν λυπηθούνε.

Γώ πού σάς άγαπάω, γώ πού σάς θέλω, λυπηθήτε 
με δέν τό ξανακάνω πιά... συγχωρίστε με...

Κι’ οί δυύ τους άνεγνώριζαν πώς ούλο τό καιρό 
πού'σανε ερωτευμένοι δέν αίσθανθήκανε ποτές τέτια 
χαρά, παρά σάν τραβούσανε άπ’ τ’αύτί κειό τό πα
λιόπαιδο.

(Μετάφρασις) Μ. ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

Η ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Τό όνομα Άλδοϋ Μανουτίου τοΟ πρεσβυτέρου 
είναι γνωστόν είς τούς κατέχοντας τήν “Ελληνικήν 
λογοτεχνίαν καί είς τούς βιβλιόφιλους, διότι ούτος, 
τφ 1489, μετέβη είς Βενετίαν έπί σκοπώ νά ίδρύση 
τό γνωστόν τυπογραφεΐον άπό τά πιεστήρια τού 
οποίου έξήλθον τόσαι περισπούδαστοι έκδόσεις 'Ελ
λήνων συγγραφέων. 'Ο Άλδος έγεννήθη τό 1450 έν 
Βαστάνφ τής ’Ιταλίας, έξεπαιδεύθη έπιμελέστατα καί 
ιδίως έγένετο κάτοχος τής Ελληνικής καί Λατινι
κής. Ώς γνωστόν έν ’Ιταλία έξεδίδοντο αί πρώται 
Έλληνικαί έκδόσεις, άλλ’ δχι μέ τήν δέουσαν έπι- 
στημονικήν έπιμέ)ειαν, δι’ 3 ό Άλδος συνέλαβε τήν 
ιδέαν νά ίδρύση τυπογραφεΐον πρός έκδοσιν ιδίως 
Ελλήνων άνεκδότων σ -γγραφέων, τή μελέτη καί 
βοηθεία Ελλήνων ευρισκομένων έν Βενετία. Έξέλε- 
ξεν ό Άλδος τήν Βενε ίαν διότι έν αύτή όχι μόνον 
ύπήρχεν έν άνθηρά καταστάσει ή Ελληνική άποι- 
κία, τήν όποίαν τόσον ωραία έξιστορεΐ ό ’Ιωάννης 
Βελούδο;, άλλά καί πολλοί “Ελληνες σοφοί κατέ- 
φευγον έκεϊ διά ν’ άποφύγουν τήν τουρκικήν τυραν
νίαν τής οίκτρώς καταμαστιζομένης πατρίδας των. 
Λ.χ έκεϊ έδίδαξαν ό ’Εμμανουήλ καί ’Ιωάννης Χρυ- 
σολωράς καί ό Γεώργιος Τραπεζούντιος. Κατά τήν 
έποχήν δέ έκείνην έδίδασκον έκεϊ ό Μάρκος Μουσοΰ- 
ρος, ό Δημήτριος Χαλκοκονδύλης, δ ’Αριστόβουλος 
Άποστόλιος, ό Δημήτριος Δούκας καί ό ’Ιωάννης 
Γρηγορόπουλος. Οί Έπτανήσιοι ώς ύπήκοοι τής 
Γαληνοτάτης θαλασσοκρατείρας εύρίσκοντο πάντοτε 
έν έπικοινωνία μέ τήν πρωτεύουσαν, καί έκεϊ πολλοί 
διέμενον ώς έμποροι καί ώς άνθρωποι τών γραμμά
των Κατά τήν έποχήν έκείνην διέπρεπε καί δ έπΐ- 
φανής Κερκυραΐος ’Ιουστίνος Δεκάδιος. 'Η έπιχεί 
ρησι; βμω; τήν όποίαν ό Άλδος είχεν άναλάβει ήτο 
τόσον εόρεΐα, ώστε-είς μόνος άνθρωπος, δσον φιλό
πονος καί έμβ;ιθής καί άν ήτο, δέν ήδύνατο ν’ άρ 
κίση νά τήν φέρη είς έπιτυχές πέρας. Είχε δέ πα 
ρέλθει δεκαετία σχεδόν άπό τής ένάρξεως τών έργα- 
σιών τού τυπογραφείου δτε έσκέφθη διά νά προσίλ- 
χύση τήν προσοχήν καί τό ένδιαφέρον πάντων τών 
σοφών τής Βενετίας καί τών άλλων χωρών, νά ί 

ορύση κοινωνικόν δεσμόν τόν όποιον έκάλεσε Νεα- 
καδημίαν. Διά τού Καταστατικού αύτής, ή ώς έλέ- 
γετο Νόμου, γραφέντος είς τήν άρχαίαν έλληνικήν, 
τό όποιον έπιτομεύω έν τή κοινή ήμών γλώσση, άπε- 
φασίζοντο τά έξής : «’Επειδή πολλή καί μεγάλη 
αποβαίνει ή ωφέλεια τής μελέτης καί τής δμιλία; 
τής Ελληνικής γλώσσης είς τούς έπιθυμούντας ν’ 
αποκτήσουν σοφίαν, συνεσκέφθησαν ό "Αλδος Μανού- 
τιος, ό ’Ιωάννης Γρηγορόπουλος καί ό Σκιπίων Καρ- 
τερόμαχος, νά θεσπίσουν νόμον όπως έν τή ’Ακαδη
μία αί όμιλίαι καί συζητήσεις γίνονται έν τή άρχαία 
ελληνική. 'Ο δέ παραβάτης ή έπίτηδες ή κατά λά
θος ή έξ άλλης τινός περιστάσεω; ήθελεν ομιλήσει 
άλλην γλώσσαν θά έτιμωρεϊτο διά προστίμου οσάκις 
έπραττε τούτο Τό πρόστιμον θά έπληρώνετο αύθωρεί 
καί δέν έπετρέπετο ν’ άναβληθή διά τήν αύριον ή 
μεθαύριον καί έάν δέν έπλήρωνεν τότε θά έτιμωρεϊτο 
τό διπλοΰν καί έάν δέν τό έδιδε αύτό, τό τετραπλοΰν 
καί οδτω καθ’ έξής έως δτου πληρώσει. 'Ο παραβαί
νω1/ τόν νόμον τούτον θ’ άπεβάλλετο τής Νεακαδη 
μίας ταύτης τών Ελληνιστών καί θά έτιμωρεϊτο ώς 
ανάξιος νά συμμεθέξη μετά τών σοφών, ούτως ώστε 
νά θεωρήται άποφράς ή συνάντησίς του. Τά είσπρατ- 
τόμενα χρήματα θά έτίθεντο είς βαλλάντιον ή μάλ
λον είς πυξίδα έπί τούτφ μόνον έκτετορνευμένην, καί 
νά τήν φυλάττη άσφαλώς ή έν έκ τών μελών, ή άλ
λος τις έκλεχθείς διά ψήφου, δστις θά έκρίνετο άξιος 
εμπιστοσύνης. Άμα δέ θ’ άπεφασίζετο δτι πρέπει 
ν’ άνοιχθή, νά μετρηθούν τά χρήματα καί αν έπαρ- 
κούν διά τάς δαπάνας ενός συμποσίου νά παραδοθούν 
είς τόν Μανούτιον, δστις νά φροντίση δπως λαμπρώς 
έπιτύχει ούχί κατά τόν κοινόν τρόπον, άλλ’ ώς άρ- 
μόζει είς τούς δνειροπωλούντας τήν Νεακαδημίαν, 
κατά Πλάτωνα. Νά μήν έπιτραπή είς ούδένα έκ τών 
μελών νά καλέση κανένα είς τό γεύμα άν δέν είναι 
φιλέλλην καί θιασώτης τής Νεακαδημίας. Έάν κατά 
τύχην θά εύρίσκετο έν Βενετίη ξένος τις πεπαιδευμέ
νος καί τών Ελληνικών έπιστήμων, θά έπετρέπετο 
νά είναι συνδαιτημών. ‘Ο πραβάτης δέν θά έσυγχω- 
ρεϊτο, οδτε θά τοΰ έπιτρέπετο ν’ άπολογηθή άλλ’ αύ· 
Οωρεί θά κατεδικάζετο είς διαγραφήν έκ τών μελών 
τής Νεακαδημίας ώς άνάξιος, καί οδτε νά γίνη πλέον 
δεκτός είς αύτήν. Έάν τίς, άγνοών τήν Έλληνικήν 
διότι είσέτι δέν τήν έδιδάχθη, ή δέν είναι τόσον 
προχωρημένος ώστε νά δύναται νά τήν όμιλή, καί 
άν άκόμη τήν μελετά ή έπιθυμεϊ νά τήν μελετήση νά 
τοΰ έπιτρέπεται νά έγγραφή μεταξύ’τών μελών, δπως 
κατ’ δλίγον συνειθίσει νά όμιλή έλληνιστί ώς τά 
λοιπά μέλη. Έάν δμως παραμελήση τοΰτο, ή τυ- 
χαίως καταγελάσει άκόμη τόν σκοπόν μας, νά έκ 
διωχθή, καί νά μή θεωρηθή πλέον άξιος τών συνερ
γασιών μας έστω καί άν τό έπεκαλεΐτο. Εισηγητής 
τοΰ νόμου τούτου είναι δ Σκιπίων Καρτερόμαχος. 
Έπεψήφισαν δέ δ Άλδος Μανούτιος ό άρχηγέτης 
τής Νεακαδημίας, καί δ ’Ιωάννης Κρής, πρύτανεις. 
Τόν έπεκήρωσαν πάντες οί Νεακαδημαϊζοί, μεταξύ 
τών δποίων Βαπτιστής πρεσβύτερος, Παύλος Κανάλ, 
'Ιερώνυμος Λουχαΐος, Φραγκίσκος Ροζέτο; έκ Βε- 
ρώνης καί πολλοί άλλοι έχοντες τήν έπιθυμίαν νά 
μάθουν καί νά είναι μέλη τής Νεακαδημίας, οί’τινες 
δέν είχον ψηφισθεϊ άκόμη.»* # 

* aΓενικώς πιστεύεται γράφει δ έφορος τής Μαρ- 
ριανής Βιβλιοθήκης Καστελλάνι έν τφ λαμπρφ αυτού 
ίργω: La Stampa in Venezia κτλ. (Βενετία 1889) 
δτι ή Νεακαδημία ίδρύθη κατά τόν Μάϊον τοΰ 1502, 

διότι τήν πρώτην φοράν κατά τήν όποίαν γίνεται 
μνεία αύτής είναι είς τόν Σοφοκλή μέ τήν ημερομη
νίαν τοΰ Λύγούστου 1502 καί άναφέρεται είς τό 
Δουκικόν Διάταγμα τής 14ης Νοεμβρίου τού αύτοΰ 
έτους. Άλλά πρό τοΰ χρόνου τούτου δέν ηύρε μνείαν 
αύτής.

Έδρα τής Νεακαδημίας ήτο ή οικία τού Άλδου.
Έκ τών Ελλήνων μέλη ΰπήρξαν Μάρκος Μουσοΰ· 

ρος, ’Ιωάννης Γρηγορόπουλος γυναικάδελφος αύτοδ 
γνωστότερος ύπό τό όνομα ’Ιωάννης δ Κρής, Δημή- 
τριος Δούκας, Αριστόβουλος Άποστόλιος, Ιωάννης 
'Ρόζος ώς καλλιγράφος, πάντες ούτοι έκ Κρήτης. 
’Ιουστίνος Δεκάδιος έκ Κερκύρας καί ’Ιωάννης Λά- 
σκαρις. Έκ τών 'Ενετών μέλη ήσαν Πέτρος Βέμπος 
δ καρδινάλιος, Άνδρέας Ναβάγερος, Άγγελος Γα- 
βριέλης, Παύλος Κανάλ, Δανιήλ Ρενιέρης, Βαπτιστής 
Τσιπέλλης έπονομασθείς ’Ιγνάτιος, Πέτρος Άλτσιό- 
νιος, ’Αλέξανδρος Βουδένης έξελληνισθείς Άγαθή- 
μερος, Μάρκος Μολέν, Νικόλαος Γιουδέκας' έξ άλ
λων’Ιταλικών πόλεων, Σκιπίων Φορτιγγέρας έξελ- 
ληνισθείς Καρτερόμαχος έκ Πιστοΐας· Ίερόλυμος 
Άλέανδρος έκ Μόττας, έπειτα καρδινάλιος' τρεις έκ 
Βερώνης, ’Ιωάννης Τζιοκόνδος, γνωστότερος ύπό τό 
όνομα μοναχός Τζιοκόνδος, 'Ιερόλυμος Άβάντσης, 
Φραγκίσκος Ροζέτος· έκτος τούτων, Ούρβανός Βολ- 
τσάνης έκ Βελούνου γνωστότερος ύπό τό όνομα μο
ναχός Ούρβανός, Γαβριήλ Βράτσιος, λατινιστί Ura- 
sichallensis' ’Ιωάννης έκ Λούκας καί ό ιατρός Τε· 
ρόλυμος Μενόκιος, έπίσης έκ Λούκας καί Βενέδικτος 
Τερένος. Έξ άλλων έθνικοτήτων Έρασμος έκ Ροτερ· 
δάμης καί θωμάς Linaire έξ ’Αγγλίας· είς αύτούς 
συγκαταλέγονται ώς συνεργάται Μαρίνος Σανοΰδος, 
ό πρίγκηψ ’Αλβέρτος Πίος έκ Κάρπης, δ τυπογράφος 
Άνδρέας Τορεζάνης, πενθερός τοΰ Άλδου, καί οί 
δύο υίοί του Φραγκίσκος καί Φρειδερίκος. Κατά τάς 
συνεδριάσεως τής Νεακαδημίας .άπεφασίζοντο τά 
συγγράμματα άτινα έπρόκειτο νά δημοσιευθούν, έξε- 
τάζοντο κριτικώς τά χειρόγραφα τά δποϊα έξελέ- 
γοντο πρός έκδοσιν καί έδιορθώνοντο τά δοκίμια τοΰ 
τύπου.

* *
Κατά τό 1494 έδημοσιεύθησαν μέ ώραιότατα έλ- 

ληνικά στοιχεία τά δύο ποιήματα 'Ηρώ καί Λέαν- 
δρ ος τοΰ Μουσαίου καί ήΓαλεομυομαχία, τό 
1495 ή Ελληνική Γραμματική τού Κ. Λα- 
σκάρεως· τόν Νοέμβριον τοΰ αύτοΰ έτους άρ- 
χίζει ή έκδοσις τοΰ Άριστότέλους, ή μεγαλυτέρα φι
λολογική επιχείρησις τού 15ου αίώνος, τή συνεργα
σία τοΰ Μάρκου Μουσούρου, τού Άλδου, τού Καρτε- 
ρομάχου, καί άλλων σοφών συνεργατών. Καθ’ δν 
χρόνον έξεδίδοντο οί τόμοι τοΰ Άριστοτέλους, είδε 
τό φώς ή Γραμματική τοΰ Θεοδώρου Γαζή’ δ Θεό
κριτος μέ τόν ’Ησίοδον καί τά Χρυσά Έπη τού 
Πυθαγόρα καί άλλα κατώτερα έργα, μία συλλογή 
γραμματικών έγχειοιδίων τό έλληνο-λατινικόν λεξι
κόν τού Ίωάννου Κράστεινος’ έπειτα άπό τόν ’Ιού
λιον τοΰ 1498 μέχι ι τοΰ Φεβρουάριου τεύ 1515 ό 
Αριστοφάνης' οί Επιστολογράφοι, οί Συγγραφείς 
’Αστρονομίας, ό Διοσκουρίδης μέ άλλους συγγραφείς 
τής ’Ιατρικής· δ Φιλόστρατος, τό ονομαστικόν τοΰ 
Ιουλίου Πολυδεύκους, δ Θουκυδίδης, δ "Ομηρος, δ 
Σοφοκλής, δ 'Ηρώδοτος, δ Λουκιανός, δ Ξενοφών, δ 
Ήρωδιανός, οί Επιγραμματικοί, ό Εύρυπίδης, αί 
ποιήσεις Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ, ό Δημοσθένης 
καί άλλοι Έλληνες ρήτορες· δ Αίσωπος, τά Ηθικά 
τοΰ Πλουτάρχου, ό Πλάτων, έκδοσις έπίσης σπου-
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δαία ώςέκείνη τοΰ Άριστοτέλους τη συνεργασία τοΰ 
Μουσούρου καί Άλδου ό Πίνδαρος, ό Καλλίμαχος, 
ο Διονύσιος Περιηλητής. ό Αυκόφρων, οί Δειπνοσο- 
φιστα'ι τοΰ Αθηναίου καί άλλα. Ή τελευταία δέ 
έκδοσις ήτο τό λεξικόν τοΰ Σουίδα δημοσιευθέν κατά 
τόν ίδιον μήνα τοΰ θανάτου τοΰ Άλδου, Έκ τών 
λατινικών έκδόσεων αναφέρω τήν τοΰ Βιργιλίου 
(1501) καί τοΰ ’Οβιδίου (1502). Έκ τών ’Ιταλών 
συγγραφέων φημίζονται αί ποιήσεις τοΰ Πετράρχη, 
1501 γενόμεναι έπ’. τή βάσει αύτογράφων τά οποία 
έλαβεν άπό τόν Βέμπον ώς καί ή Θεία Κωμωδία τό 
1502, Ώς πρός τήν καλλιτυπίαν καί καλλιτεχνίαν 
έφάνη έργον μεγάλης σημασίας ή έξοχος έκδοσις τής 
Ύηνε^κτομαχίας, άλληγορικόν μυθιστόρημα μέ 
ύφος μακαρονικόν, δηλ. ώς έπΐ τό πλεΐστόν μέ λέ
ξεις έβραϊκάς, έλληνικάς καί ίταλικάς, μέ λατινικάς 
καταλήξεις. Ώς συγγραφεύς φαίνεται ό Πολίφιλος 
άλλ’ είνε ψευδώνυμον μέ τό όποιον έκρύπτετο ό μο
ναχός τοΟ τάγματος τοΰ Αγίου Δομίνικου, Φραγκί
σκος Κολόννας, ό οποίος έλαβε ώ; θέμα τόν έρωτά 
του μέ τήν καλογκραΐαν Ίππόλιταν, ή ώς τήν δνο- 
μάζει αύτός ΙΙόλιαν. Έν φ έπεχείρει τόσας σπου
δαίας έκδόσεις ήτοιμάζετο νά τυπώση προσέτι καί 
έβραϊστί τήν έκδοσιν τοΰ κειμένου τής Βίβλου είς 
τάς τρεις γλώσσας, έβραϊκήν, έλληνικήν καί 
λατινικήν, είδε δέ τό φώς μία σελίς ώς δοκίμιον. 
Εννοείται δτι είς τάς παντοίας ταύτας έπιχειρήσεις 
έλαβε μεγίστας βοήθειας καί προνόμια άπό τήν Ένε- 
τικήν Πολιτείαν, καθώς καί πολλοί πλούσιοι ίδιώται 
δέν έλειψα*  νά τοΰ φανώσιν ώφέλιμοι είς συνδρομάς. 
Ώς έμβλημα δέ τών έκδόσεων του είχε άγκυραν μετά 
δελφίνος. .

Άς άναφέρω τώρα καί τά έπισημότερα τών με
λών.— Μάρκος Μουσοΰρος, έκ τών έξοχωτέρων άν- 
δρών τοΰ αίώνος του καί ώφελιμοτέρων συνεργατών 
τοΟ Άλδου, ούτος είς τήν έκδοσιν τοΰ Πλάτωνος τήν 
οποίαν άνέφερα άνωτέρω άφιερομένην είς τόν Πάπα 
Λέοντα I! δε’ ένός έξοχου ποιήματος του προσπαθεί 
νά συγκινήση τόν φιλέλληνα Ποντίφηκα, ϊνα συντε- 
λέση είς τήν άπελευθέρωσιν τοΰ γένους. Ό δέ ίταλός 
Μπόσης ιστορεί δτι ή εύχή αύτη τοΰ Μουσούρου ήτο 
κοινή σχεδόν είς τά συγγράμματα τής έποχής έκεί- 
νης τής δουλείας, προσέτι έξέδωκε μετά προοιμίων 
καί σχολείων τόν Άριστοφάνην καί τήν σπουδαία 
συλλογήν τών Ελλήνων Επιστολογράφων, έπίσης 
δέ έπιμεέεϊτο σχεδόν πάσας τάς έκδόσεις τών Ελ
λήνων συγγραφέων.—’Ιωάννης Λάσκαρις δστις τά 
μέγιστα συνέτεινε είς τήν διάδοσιν τής Ελληνικής 
γλώσσηςάνά τήν δύσιν διά τής διδασκαλίας του συγ
χρόνως έξέδιδε καί "Ελληνας συγγραφής έν οίς καί 
τήν άνθολογίαν τοΰ Μαξ. Πλανουδίου.—’Ιωάννης 
Γρηγορόπουλον Κρής, έλαβε σπουδαΐον μέρος είς τήν 
σύνταξιν ώς είδομεν τοΰ Νόμου τής Νεακαδημίας, 
καί ώς διορθωτής τοΰ τυπογραφείου. —Δημήτριος 
Χαλκοκονδύλης Αθηναίος, έδίδαξε καί τά Ελληνι
κά είς ίταλικάς μεγαλουπόλεις. Έπεμελήθη τά κεί
μενα τών πρώτων έν Ίιαλίφ έκδοθέντων έλληνικών 
βιβλίων, οίον τόν "Ομηρον έκδ. Φλωρεντίας, τόν Ίσο- 
κράτην καί τόν Σουΐδαν έκδ. Μιλάνου. Ό Άλδος 
τόν κα)εΐ ό έξοχος άναμορφωτήςτής Ελ
ληνικής γλώσσης καί τοΰ άφιέρωσε τήν έκδο- 
σιν τοΰ Εύριπίδου. Ιουστίνος Δεκάδιος Κερκυραίος, 
έλαβεν ένεργόν μέρος είς τάς έργασίας άπό τής 
ίδρύσεως τοΰ Τυπογ. αφείου τοΰ Άλδου. Έπιμελεία 
αύτοΟ έξεδόθη ή σπανιωτάτη έχδοσις;τοΰ Ψαλτηρίου, 
τοΟ όποίου άντίτύπον σώζεται καί είς τά Στροφάδια 

—Δημήτριος Δούκας Κρής, έπεμελήθη τήν έκδοσιν 
τών Ελλήνων Ρητ ό ρ ω ν,—’Ιωάννης Ρόζος Κρής, 
διαπρεπής καλληγράφος, ώς έκ τούτου άντέγραφε τά 
χειρόγραφα δλων τών έπισημονέρων προσωπικοτή
των. θ μάς Linacre άγγλος, έδιδάχθη τήν Έλλη
νικήν παρά τοΰ Δημητρίου Χαλκοκονδύλη καί έγέ 
νέτο είς έκ τών έπισημοτέρων έλληνιστών τής έποχής 
του. Συνεργάζετο μετά τοΟ Άλδου καί έλαβον άξιο 
λογον μέρος είς τήν είρημένην έκδοσιν τού Άριστο 
τέλους προσέτι είναι δ πρώτος δστις έχει τήν δόξαν 
τοΟ ίδρυτοΟ τής έδρας τών έλλην. έν τφ πανεπιστήμιο» 
τής ’Οξφόρδης καί τοιουτοτρόπος συνέτεινε νά δια- 
δοθή ή έλληνική καί έν Αγγλία. —Πέτρος Βέμπος 
δ γνωστός τήν σήμερον διά τήν ιστορίαν τής Βενετίας 
μάλλον, κάτοχος τής Ελληνικής ήν έδιδάχθη έν Μεσ
σήνη παρά τού Αασκάρεως, τό άντίτυπον τής γραμ
ματικής τού όποίου έκόμισεν είς Βενετίαν διορϋωμέ- 
νον παρά τοΰ ίδίου συγγραφέως καί άμέσως έδίδαξε 
τήν φιλοσοφ'αν έν τφ πανεπιστημίφ τοΰ Παταυίου 
Ύπήρξεν έκ τών μάλλον ένθερμοτέρων ζηλωτών τής 
άκαδημίας, Έπεμελήθη τήν έκδοσιν τοΟ Πετράρχη 
ώς είδομεν καί προσεπάθησαν μετά τοΰ Άλδου νά 
τακτοποιήσουν τήν ιταλικήν δρθογραφίαν καί στίξιν. 
—Έρασμος έκ Ροτερδάμης, ό γνωστός παρ’ ήμϊν διά 
τό σύγγραμμά του περί προφοράς τής γλώσσης μας, 
θέλων νά προφέρονται αί δίφθογγοι διαλελυμένοι 
άλλά μέ δλην του τήν σοφίαν δέν κατόρθωσεν νά έπι 
κράτηση ή πεπλανημένη ιδέα του. Έξέδωσε παρά τφ 
Άλδφ τήν μετάφρασίν του τών δύο τραγωδιών τοΰ 
Εύριπίδου καί τά Αποφθέγματα.—Σκιπίων Φορτιγ- 
γουέρα, έξελληνισθείς Καρ χερομάχος, μέγας θι
ασώτης τών έλληνικών γραμμάτων. Είς τών πρώτων 
ιδρυτών τής ’Ακαδημίας, ής συνέταξε καί τόνΝ όμο ν 
ώς είδομεν. Είς αυτόν δφείλεται ό έκδοσις τοΰ Δη- 
μοσθένους.—Ούρβανός Βολτσάνι, έδίδαξεν έλληνικά 
τόν Ίωάννην τών Μεδίκων, δστις άργότερα έγεινεν 
δ περίφημος φιλέλλην Πάπας Δέων I! έσυνώδευσε 
τόν δόγην Άνδρέαν Γκρίττην είς.μίαν πρεσβείαν έν 
Κων]πόλει καί άκολούθως περιηγήθη δλην τήν Ελ
λάδα, τήν Παλαιστίνην, τήν Αίγιπτον. καί τήν Συ
ρίαν πεζός. Έδίδασκε δημοσίως τήν Ελληνικήν φι
λολογίαν έν Βενετία.—Αλέξανδρος Βονδίνης, έξελ- 
ληνισθείς Άγαθήμερος, είς τών συνεργατών τής πε- 
ριφήμου έκδόσεως τοΰ Άριστοτέλους.—Ίερόλυμος 
Άβάντσιο, καθηγητής τής φιλοσοφίας είς Παταύϊον. 
έπεμελήθη τήν έκδοσιν τού Αουκρητίου καί τοΰ Κα- 
τούλου.—Ίερόλυμος Άλεάνδρος, είδήμων τών άρ- 
χαίων γλωσών, τών μαθηματικών τής άνατομίας καί 
τής μουσικής, ούτως ώστε άπέκτησε τό δνομα καί 
τήν φήμην σοφού. Έπεμελήθη τόν "Ομηρον καί συ 
νέτεινε είς τήν έκδοσιν τών Ηθικών τοΰ Πλουτάρχου 
Κληθείς άκολούθως ύπό τοΰ Βασιλέως Αουδοβίκου 
12ου διά νά διδάξη τά έλληνικά, διωρίσθη πρύτανί; 
τοΟ Πανεπιστημίου τών Παρισσίων τή κοινή ψήφφ 
καίτοι δέν ήτο διδάκτωρ : ύπήρξεν ομοίως δ κυριώ- 
τερος ύποκινητής τών έβραϊκών μελετών έν Γαλλίφ: 
ό Πάπας Αεάν 10ος διώρισεν αύτόν έφορον τής Βιβ
λιοθήκης τού Βατικανού.—Πέτρος Άλ>ιόνΐος, σοφός 
διορθωτής τοΰ τυπογραφείου, άργότερα δέ καθηγη· 
τής τών Έλληνικών έν Φλωρεντία καί Ρώμη. Ύπήο- 
ξεν εΐς τών ένθερμοτέρων θεασωτών τοΰ Μουσούρου, 
έγραφε λατινιστί μέ πλείστην γλαφυρότητα καί σαφή 
νειαν.

Ή Νεακαδημία ήκμασεν έν τώ μέσφ πολλών πέ 
ριπετειών μέχρι τού θανάτου τού Άλδου, κατά τό 
1515, Δύναιαί τις νά εϊπή δτι ή Νεακαδημία έλαβε 

νέαν ζωήν κατά τό 1558, μέ τήν Βενετικήν Ακαδη
μίαν ή Φήμη-οϋτω κληθεΐσαν διότι είχε ώς σύμβολον 
μίαν Φήμην μέ τήν έπιγραφήν : «Volo al Ciel per 
eiposarmi in Dio», δηλ. «Πετώ είς τόν Ούρανόν διά 
ν’ άναπαυθώ είς τόν θεόν», ίδρυθεΐσαν ύπό τού Φρει 
δερίκου Βαδουέρο καί διευΰυνομένην ύπό τοΰ Παύλου 
Μάνου ι ίου, υίού τοΰ Άλδου.

Αύτά έν συνόψει περί τής περιφήμου ταύτης Άκα
δημίας τής τόσον πολύ ώφελησάσης τά έλληνικά 
γράμματα. Ό χώρος μοΰ άποκλείει τό δικαίωμα νά 
επεκιανθώ περιιτλέον, άλλ’ ό έπιθυμών περισσοτέρας 
πληροφορίας 'δύναται πρός τοΐς άλλοις νά συμβου- 
/ ευθή τό περισπούδαστον σύγγραμμα τοΰ Firmin 
Didot «Aide Manuce et Γ H llenisme a Venise» 
έκδοθέν έν Παρισσίοις τό 1875, καθώς καί τό : La 
btampa in Venezia τοΰ ρηθέντος Καστελλάντ.

Ζάκυνθος, Σεπτέμβριος 1921 Νίταα Μαχρή. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣΕΛΙΣ

Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Ή περιέργεια τοΰ άνθρώπου διά τήν ήλικίαν τοΰ 

πλησίον του, ιδίως ή τοΰ ώραίου φύλου είνε σχεδόν 
γενική ήθική άσθένεια. Τό περιεργότερον άλλως τε 
μνημοτεχνικόν φαινόμενον είνε ή γυνή, ή τις ούδέποτε 
γνωρίζει έπακριβώς τήν ήλικίαν της, άλλ’ ήτις δμως 
γνωρίζει άριστα τήν τών φίλων της. Άλλά το άκατα- 
πόνητον άροτραν τοΰ χρόνου αύλακώνει τά ώραία 
πρόσωπα, αί δέ τρίχες μεταβάλλουσι χρώμα, ών τό 
πλείστον πίπτει... άπό έντροπήν, παρά τήν πρόοδον 
τής χημείας, ήτις άναλαμβάνει νά σ:έφη τά ρυτιδ'ο- 
μένα πρόσωπα μέ τά πλέον «φυσικά» χρώματα.

Ή Επιστήμη μέ τήν αύτήν περιέργειαν έζήτησε 
νά προσδιορίση τήν ήλικίαν τής ρυτιδομένης γής, έφ’ 
ήςένδιαιτάται δίκην άθεραπεύτου φθειριάσεως τό άλ- 
ληλοσπαραζόμενον άνθρώπινον γένος.

Υπάρχουν ήδη νεώτερα δεδομένα, άτινα διερευ- 
νηθέντα λεπτομερώς, ύπό τοΰ γεωλόγου Γκορτάνι, 
έπέτρεψαν νά έγγραφοΰν, μεθ’ ικανής άκριβείας, είς 
τό μητρφοντών άστέρων τά έτη τής τροφοδότου γής. 
Αοιπόν ή Γή μας έπαυσε νά είνε νέα πρό πολλών.... 
έκατομμυρίων έιών. Διήλθε πρό πολλοΰ καί τήν «κα
νονικήν» ήλικίαν, ή δέ δψις της έχει άφανισθή άπό 
φρικώδη έξανθήματα, ιδίως άπό τάς δροσειράς, αί 
οποΐαι είνε συμπτώματα τριτογενή έν τή παθολο
γική ίστορίφ της.

Υπάρχουν, τφ δντι, άξιόλογοι μέθοδοι διά τόν 
προσδιορισμόν τής ήμερομηνίας τοΰ σχηματισμού τοΰ 
γήινου φλοιού, αί όποΐαι έδωσαν άξιοσημείωτα άπο- 
τε)έσματα. Γνωρίζοντες τήν ποσότητα, ήτις αύξάνει 
κατ' έτος τό πάχος τών στρωμάτων τών άλλουβίων 
ή προσχώσεων, αϊτινες σχηματίζονται είς πλείστας 
κοιλάδας, είς τά δέλτα τών ποταμών ή είς τάς άνα- 
βαθεΐς παραλίας, καί γνωστού δντος τοΰ δλικοΰ πά
χους τών στρωμάτων, συμπεραίνομέν εύκόλως τήν 
διάρκειαν τοΰ σχηματισμού των. "Η άλλως: γνωρί
ζοντες τόν βαθμόν τής άλμυρότητος τών ώκεανών 
καί τήν ποσότητα τοΰ άλατος τήν όποίαν οί ποταμοί

έναποθέτουσιν είς τούς ώκεανούς κατ’ έτος, ύπολογί- 
ζομεν τό χρονικόν διάστημα, δπερ έχρειάσθη διά 
νά φθάσουν είς τήν σημερινήν αλμυρότητα. Διά τών 
άνωτέρων μεθόδων, έν αίς συμπαρομαρτοΰν άρκεταΐ 
άβεβαιότητες, εύρίσκομεν, διά τήν ήλικίαν τοΰ γήι
νου φλοιού, άριθμούς γειτνιάζοντας τά έκατόν έκα- 
τομμύρια έτη. Υπάρχουν καί άστρονομικαί μέθοδοι, 
ιδίως ή μέθοδος δι’ ής ύπολογίζομεν τήν ήλικίαν τοΰ 
φλοιοΰ τής γής άπό τόν έκρεύσαντα χρόνον, ό όποιος 
έχρειάσθη,ούτως ώστεή τριβή τής παλιρροίας, παρα- 
χοεΐσα ύπό τής γής έν τή σεληνιακή μάζη, έπεβράδυ- 
νεν τήν περιστραφικήν κίνησιν μέχρι τής παρούσης 
στιγμής, καθ’ ήν ή σελήνη μάς παρουσιάζει πάντοτε 
τήν αύτήν δψιν. Ό άστυνομικός ούτος ύπολογισμός, ό 
όποιος άλλως τε είνε άρκετά εύκολος, μάς δίδει άριθ
μούς δλίγον διαφόρους ούχ ήττον δμως πάντοτε άνω 
τέρους τών 60 έκατομυμυρίων έτών.

Τέλος μία νέα μέθοδος έπέτρεψε νά έξελεγχθώσιν 
οί άνωτέρω άριθμοί έτών. Ή μέθοδος αδτη δίδει τήν 
ήλικίαν ένός όρυκτοΰ διά τής ποσότητας τοΰ έν τφ 
δρυκτφ τούτφ περιεχομένου ραδίου. Είνε γνωστόν, 
δτι τό ράδιον προέρχεται έκ τής βραδείας άποσυν- 
θέσεως τοΰ ούρανίου, τοΰτο δέ τό ράδιον διά τής 
ιδίας του άποσυνθέσεως δίδει δλίγον κατ’ δλίγον τό 
περίεργον έλαφρόν άέριον, δπερ τό πρώτον άνεκαλύ- 
φθη, διά τής αστροφυσικής, είς τόν Ήλιον, διό καί 
τό ώνόμασαν ήλιον,παρασχόν ίκανάς ύπηρεσίας κατά 
τόν τελευταΐον εύρωπαϊκόν πόλεμον είς τήν πλήρω- 
σιν τών άφλέκτων άεροστάτων. Άλλά γνωρίζομεν, 
δτι έν γραμμάριον τού δξειδίου τοΰ ούρανίου δίδει 
κατ’ έτος έν δεκάκις έκατομμυριοστόν τοΰ κυβικοΰ 
ύφεκατομέτρου ήλίου. Καταμετροΰντες λοιπόν τήν 
σχετικήν άναλογίαν τοΰ ούρανίου καί τοΰ ήλίου είς 
ολόκληρον σειράν όρυκτών, ήδυνήθηοαν νά ύπολο- 
γίσουν κατά προσέγγισιν τήν ήλικίαν των. Οί εύρε- 
Βέντες άριθμοί είνε σχεδόν πάντες άνώτεροι (πλεΐ- 
στοι δέ κατά πολύ άνώτεροι) τών 50 έκατομμυρίων 
έτών.

Ώστε βλέπομεν, δτι πολύ άπέχομεν άπό τά 6 χι
λιάδες έτη, τά οποία μάς διδάσκει ή παραδοξολο· 
γική κοσμολογία τής «παλαιάς διαθήκης» καί άπό 
τόν εύλογημένον έκεΐνον παράδεισον τοΰ «πρώτο 
πλάστου» συζύγου τής Εύας, καί τοΰ μοναδικού 
άδε^ροκτόνου Κάϊν, διότι. ... δέν ύπήρχαν άλλοι ’.

’ΆφοΟ διά δεκάδων έκατομμυρίων έτών μετρώμεν 
τό έπί τοΰ γηραιοΰ πλανήτου βασίλειον τοΰ άδελφο- 
κτόνου τούτου ζφου, τοΰ άνθρώπου, εύνόητον πώς 
διά τής βραδείας έπισορεύσεως τών αιώνων καί τοΰ 
«πολιιισμοΰ», έφθάσαμεν είς τό κοινωνικόν σημεϊον 
νά θαυμάζωμεν τούς άνερχομένους έπί πτωμάτων, διά 
τοΰ ψεύδους καί τής «έννόμου κλοπής», είς τόν «πο
λιτισμόν» τούτον, δπου οί αισχροκερδείς άποκεφα- 
λίζουν διά τών αύτοκινήτων των τά γελοία θύματά 
των, άντί νά άποκεφαλίζη τούτους ένας νόμος.

Άλλ’ ϊσωςήΓή νά φαίνεται ώραιοτέρα είς έκεί- 
νους ποΰ γνωρίζουν νά τήν βλέπουν μόνον μέ τήν 
δρυκτήν της καθαρότητα . . . , Καί μέν τήν τετραε 
δρικήν της μορφήν μέ καμπύλας έδρας, όμοία μέ 
καρδίαν. ή οποία άπό τοΰ άποχωρισμοΰ της συνε 
πτύχθη βραδέως καί πλανάιαι είς τό ψυχρόν διά
στημα πρός άφθιτον έρωτα, άλλά μή συναντώσα ή 
τό κενόν.

ΙίΟΑϊΑΩΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΛΗΜΗΤΡΙΟΪ
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Κοινωνικά Ζητήματα

Περί τοϋ ζητήματος της αύξησεως 
τή; μισδοδοσίας τών υπαλλήλων 

τοΰ Τροχιοδρόμου

Τό πρώτον έτος θα είσπράξη 470,000 καθόσον τάς 
500.000 έδοσε διά τό πρατήριον τά λοιπά έτη άπό 
970.000 τό έτος μετά 8 έτη άπό σήμερον.
θά έχη είσπράξει 470.000
970,000 χ 7 = 6790.000

τό δλον 7260,090

? ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ϊ
ν*

Πρό πολλοΰ χρόνου καί κατά διαφόρους έποχάς οί 
ύπάλληλοι τών τροχιοδρόμων ύπέόαλον αιτήσεις πρός 
αύξησιν τής μισθοδοσίας τών λόγφ τής μεγάλης άκρι- 
βείας τοΰ βίου’ κατέφυγον είς άπεργίας, ήγανάκτησεν 
ό κόσμος, διεκόπη ή συγκοινωνία. Και μόλα ταΰτα 
οί βιοπαλαισταί ούιοι έχουσι άπόλυτον δίκαιον.

Εις δλα τά μέρη τοΰ κόσμου έθεσπίσθή ή Κυριακή 
άργία, πρός άνάπαυσιν, πρός έκτέλεσιν τών θρησκευ
τικών καθηκόντων καϊ πρός άπόλαυσίν τής φύσεως 
δι’ έκδρομών είς τάς έξοχάς, Πάντες δύνανται νά 
έπωφεληθώσι τής Κυριακής άργίας,μόνον οί ύπάλλη 
λοι τής συγκοινωνίας δχι μόνον δέν άπολαμβάνουσι 
τοΰπλεονεκτήματος τούτου άλλά τούναντίον κοπιά 
ζουσι περισσότερον ώς έχοντες μεγαλειτέραν έργασίαν 
τήν ήμέραν τής Κυριακής άργίας Δίκαιον λοιπόν νά 
άνταμειφθώσιν.

Είς δλα τά πεπολιτισμένα κράτη έθεσπίσθή δπως 
τάς ήμέρας τής Κυριακής άργίας τό είσιτήριον έπιβα- 
ρύνεται μέ αύξησιν 50 ο]ο ήν αύξησιν εισπράττει τό 
σωματεΐον τών ύπαλλήλων καί ούχί ή έταιρία δι’ ει
δικού εισιτηρίου τοΰ σωματείου, δηλ. ό είσπράκτωρ 
δίδει τό κεκανονισμένον είσιτήριον τής έταιρίας έπί 
πλέον έτέρου τοΰ σωματείου άξία; τοΰ ήμίσεως τοΰ 
χεκανονισμένου.

Προτείνομεν λοιπόν δπως καί είς ήμδ; θεσπισθή 
τοΰτο καθόσον ένφ άφ'έ ός θά άνακουφισθή τό Σωμα- 
τεΐον τών ύπαλλήλων ήτοι οί υπάλληλοι τοΰ Τράμ 
άφ" έιέρου θά ώφεληθή καί τό κοινόν. Άς εΐδομεν 
ποία είναι τά άπο ελέσματα τής αύξήσεως ταύτης.

Τήν ήμέραν τής Κυριακής άργίας τό Τράμ εισ
πράττει κατά τούς μετριοτέ;ους ύπολογισμούς50,000 
δραχμάς, έάν λοιπόν ύπολογίσωμεν τό :>0 ο]ο θά έχω- 
μεν είσπραξιν υπέρ τοΰ ταμείου τοΰ σωματείου 
25.000 δραχμάς Τό έτος έχει 58 ήμέρας Κυριακής άρ
γίας καί έορτής· θά έχωμεν 58χ25 000=1.450.000

Έάν ύπολογίσωμεν δτι οί ύπάλληλοι τοΰ τροχιοδρό
μου είναι 400 καί δτι τόΣωματεϊονάναλαμβάνει νά δίδη 
τήν έπαύξησιν καί ούχί ή έταιρία ή έπαύξησις δέ 
αύτη νά είναι 100 δραχμάς τόν μήνα θά θέλωμεν τόν 
μήνα 40,000 δραχμάς, τό έτος 480 000 δραχμάς’ έάν 
άφαιρέσωμεν τό ποσόν τοΰτο έκ τοΰ άνω έχομεν ύπό- 
λοιπον 145.000—480.000=970.000 δπιρ δέον νά τό 
έκμεταλευθώσιν καταλλήλως πρός συγκρότησιν τα
μείου συντάξεων καί πρός άνακούφισιν τά τοΰ βίου.

Έάν έκ τοΰ άνω ποσού τών 970.00) δραχμών 
διατεθώσι 500,000 δραχμοί διά σχηματισμού πρατη
ρίου ειδών τής πρώτης άνάγκης καί έπιβαρύνομεν 
τά είδη τοΰ πρατηρίου νά αποδίδουν έν καθαρόν κέρ
δος τόν μήνα 2 0]0 Οά έχωμεν τό έτος κέρδος 120,0 
00 μετά 4 έτη τό κεφάλαιον τοΰ πρατηρίου θά δι- 
πλασιασθή ήτοι Οά γίνη 1,000,OjO καί μέ τά 4 άλ
λα έτη ήτοι μέ τά 8 έτη άπό τής συστάσεώς του 
θά γίνουν 2.000.000 ίπότε τό κέρδος δύναται νά μειω· 
θή είς 1 0]0 τόν μήνα καί συνεπώς τό πρατήριον θά 
δίδη κέρδος ύπέρ τού ταμείου τών συντάξεων 240,0 
00 δραχμάς.

Άς είδομεν τώρα τά περί ταμείου τών συντάξεων.

Έάν λογαριάσωμεν τόκον πρός 5 ο]ο τών κατ’έτος 
δόσεων τών χρημάτων τούτων είς τά 8 έτη θά είσ
πραξη άπό τόκους είσέτι 1 500,000 έπομένως μετά 
8 έτη τό ταμεΐον συντάξεως θά έχη κεφάλαιον 87 
60,000.

Άπό τό έτος τούτο τό ταμεΐον συντάξεων Οά 
έχη τά έξής εισοδήματα 
τόκος 5 ο]ο τοΰ κεφαλαίου του 430.0 -0
3 ο]ο κράτησις έκ τοΰ μισθού 
τών ύπαλλήλων ύπέρ τοΰ τα
μείου τών συντάξεων, ύπολογι- 
ζομένων τών ύπαλλήλων είναι 
400 καί μέσος δρος μισθοδοσίας 
400 δρχ. τόν μήνα 57,000
ύπόλοιπον έκ τοΰ 50 ο]ο 970,000
έκ τού πρατηρίου 240,000

τό δλον ~17706,000 ~

Μετά 8 έτη άπό σήμερον οί άγοντες ήλικίαν 45 
έτών καί άνω λαμβάνουσι σύνταξιν καίή σύνταξίς των 
είναι 250 δραχμάς κατά μήνα καί ύπολογίσωμεν δτι 
τοιοΰτοι θά ή-αι 200 ύπάλληλοι, θά θέλωμεν 50.000 
δρχ. τόν μήνα ήτοι τό έτος 600.00) δρχ. έάν άφαιρέ
σωμεν τό ποσόν τοΰτο έκ τών εισπράξεων τού ταμείου 
μένη υπόλοιπον πρός αύξησιν τού κεφαλ. 1.105,600. 
'Ως βλέπομεν λοιπόν σύν τφ χρόνφ ένφ θά αύξάνων- 
ται οί συνταξιοΰχοι θά αύξάνωνται έφ’ έιέρου καί 
τά κεφάλαια τού ταμείου καί συνεπώς καί αί εισπρά
ξεις καί θά δύναται δχι μόνον νά ύτεραρκέση, άλλά 
καί νά αύξήση τάς συντάξεις.

Διά τοΰ μέσου λοιπόν τούτου αυξάνεται ή μισθοδο
σία τού ύπαλλήλου κατά 100 δραχμ. τόν μήνα" έξα- 
σφαλίζεται είς αύτόν μία άρκετά καλή σύνταξις άγο- 
ράζουν αύτοί καί ή κοινωνία τά τρόφιμά των φθηνότε 
ρα κατά 20 0]θ πατάσεταιή αίσχοκέρδεια.Έννοεΐται 
δτι ή έταιρ(α άφοΰ έκ τών εϊσπράξεών της δέν θά 
πληρώνη τήν αύξησιν τών 100 δραχμών οφείλει νά 
έλαττώση τό 25 λεπτών είσιτήριον είς 20 λεπτά. Έκ 
τούτου τό κοινόν θά ώφεληθή τά έξής’ άς λάβωμεν 
τό τράμ ύτ’ άρ. 3 καί 7 έκαστον έάν κάμη 4 διαδρο· 
μάς καθ’ έκάστην θά κερδίση 20 λεπτά τήν ήμέραν 
έπί 6 ήμέρας 1,20 δρ. σήμερον πληρώνει 25 λεπτά 
τήν Κυριακήν θά πληοώση 30 λεπτά μέ τήν αύξησιν 
50 0[q καί μέ είσιτήριον 20 Ρεπτών ήτοι 5 λεπτά 
έπί πλέον τοΰ σημερινού, ήτοι έπί πλέον 20 λεπτά 
διά 4 διαδρομάς τήν ίβδομάδα έκέρδισε 1,20 τοΰ μέ
νει κέρδος 1 δρ.

Ιδού λοιπόν μιά λύσις ήτις δχι μόνον δέν έπιβα- 
ρύνει τό κοινόν άπ’ έναντίας ένφ έχει κέρδος άνα- 
κουφίζει σπουδαίως μίαν τάξιν τής κοινωνίας, τούς 
τροχ,ιοδρομίκούς ύπαλλήλους.

ί. Β. ΛΕΛΑ.ΚΙΙΣ 

‘Ϋπούιράζηγος ir άποστραίει'^.

ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ

Φουρτούνα οπού τραβάμε, και κουφάρια 
Μας ξεγελούν τά βράχια οτ’ ακρογιάλι, 
Ή μαυροθάλάσσα μας ψέλνει πάλι 
Μέ τ’άερικά βραχνόλαλα δοξάρια.

Λάμνετε άκόμα πρίμα, παλληκάρια, 
Καί θά κοτήσουμε στήν ξέρα άγάλι 
ΙΙρί σπάση τό σκαρμό ή ανεμοζάλη 
Καί μάς ξεκαταλήσουν τά γουφάρια.

Φουρτούνα οπού κι αν πας μέσα στή ζήση 
Καί βράχια οί συφορές ποΰ σέ μποθάνε 
Νά ρίξης πλώρη στή χαρά. Κι1 άς σβύση

Μιά μέρα τό λυχνάρι σου ποϋ άνάβει 
Ή Νιότη κ' ή Άντρειά, σέ πλημμυράνε 
Καϊ σου βουλάν τά Πάθια... τό Καράβι.

ΚΟΡΑΣΙΔΑ

Δές τήν κορασίδα τό χορό ποΰ σέρνει, 
λόσγουρα ξαπλώνουν τά μαλλιά στό πλάγι, 
λές καϊ τά φιλούνε καϊ τά πλέκουν μάγοι 

κ’ ίσως μιά νεράιδα στά νερά τά φέρνει.

Πέσε καϊ σκλαβώσου στά γλυκά της μάτια 
γαλανά καϊ πλάνα σά νά ρίχνουν βέλη, 
ρουμπινένιο στάζουν τά χειλάκια μέλι 

μές άπό κερίνια μελισσοπαλάτια.

’’Ω τήν κορασίδα, λυγισιά καϊ νάζι, 
κάθε μίλημά της σιγοκλεϊ μιά βρύση, 
στήν καρδιά φωλιάζει πορφυρένια ντύση, 

κρούσταλλο τό στόμα καί δροσιά σταλάζει. 
Δες τήν κορασίδα καϊ τραγούδησέ την

τί κι’ αν έχης λύρα καϊ λυρϊ καϊ γλώσσα, 
μαντευτής κι’ άν είσαι, τής καρδιάς τά τόσα

δες κι’ άγάπησέ την.
‘in, If. Μαγγανάρης

ΜΙΣΕΜΟΣ

Ή ’Αγάπη <5 κρυφός πόθος μου, 
ή ’Αγάπη κι’ ό καύμός μου... 

ποτές δέν άγαπήθηκα γλυκά καϊ στοργικά.. . 
Όνειροπλέχτης πάντα μου περνώ καϊ βλέπ' ολοένα 
Πανώρη’ ’Αγάπης “Ονειρα νά σβύνουν θλιβερά.,.

Τώρα μέ σέρνη ή ζωή ! Πάω νά τήν άγκαλιάσω 
μ’ ώρηες ελπίδες μέσα μου κι’ όνειρα άνθισμένα.. . 
Μά δέ θά μοΰρθουν θύμησες άλοτινές, χαμένες 
καί μάτια δέ θά ονειρευτώ ποϋ νά θρηνούν τά ξένα...

Λευκάδα Γιώργο, ‘Βλάτης

GIOVENTU SEPOLTA

Φεύγει, διαβαίν ’ ή νειότης μου στό θλιβερό βιλβλίο, 
Στις τόσες πίκρες τής ζωής, στήν έρμη τή βιοπάλη. 
’Ώ! τής γητεύτρας τής ζωής δέ γνώρισα τά κάλλη. 
Ούτε χαρά δοκίμασα στόν άχαρο τό βίο.

Καϊ σά στό πλάνο διάβα μου τριγύρω μου άντικρύσω 
Τόν κόσμον οπού ολόχαρος τόσο τρελλά γλεντάει, 
Τόν όρκο τής Παφίας γυϊό, τό Βάκχο ποϋ μεθάει. 
Μαζί τους θέλω ξέγνοιαστα νά ζήσω νά γλεντήσω.

"Ομως ή νειότη μου περνά στό θλιβερό βιβλίο, 
Στις τόσες πίκρες τής ζωής, στήν εριιη βιοπάλη, 
Κ’ έσπλαχνικά ό θάνατος θ ’ άνοιξη τήν άγκάλη 
Προτού γνωρίσω τήν χαρά στόν άχαρο τό βίο.

Σπνρος ‘Avvivof

ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙ

"Ερμο τών Μουσουλμάνων κοιμητήρι, 
στό άκόπριστο τό χώμα ποϋ φυτρώνουν 
λεβέντες, λιγαργίές. Καϊ περιζοάνουν 
τίς πέτρες τεϋν μνημάτων ποϋχουν γύρει

Σάν γέρικες έληές. Σαρικοφόρες, 
ή στήλες σου σκυμμένες στά λουλούδια, 
τής νειάς άκοΰνε Γής τ’ άρχαΐα τραγούδια, 
άπάνω στ’ άνθη τής σαπίλας κόρες, 
‘Η μέλισσα μέ γλύκα πιπιλίζει 
μέλι δροσάτο καί σαρκοθρεμμένο, 
πού άχεϊλι θά γλυκάνη διψασμένο.

Καϊ στοργικά, άπ’ τής μέλισσας τό στόμα, 
ή Φύση, ή Μάννα, εμάς γλυκοταγίζει 
τους ζωντανούς, μέ τών νεκρών τό σώμα.
Σμύρνη. ΙΙανλος Φλώρος

Φω τόπε ρίχυτο

Σ.οιάδι ! ποϋ μυττήριο μεο’ στή ψυχή σου κλείιει; 
καί μαίρες τή: φτιρ> ύ,ε; σου ξαπλώνεις τή νυχτιά, 
&» ιά μοΰ δώσεις δύνασαι σταλαγματιά γαλήνης, 
έλα σ' έμέ κι*  αγκάλιασε μιάν χη καρδιά.

Ώ ! μή σέ νοιάζει, βά χαρή; 1 Σοΰ μοιάζει στά μαυράδι 
κ ιι δέ Οα ξ-χωρίζεται στά μα’ρ ι συυ φ·ερά.
Κι’ &ν εΐ-αι σύ, άΗό^υβο, λυπητερό, σκοιάδι, 
έτσι χτυπάει κι*  ή καρΜά, σιγά λυπητερά ,.

Άν θέλεις, σκέπασε μοζύ μέ τήν καρδιά ιά । άτια, 
ποΰ σβύσιηκε ι’ αστέρι τους, δ λαμπερός θεός...
Σκοτάδι ! στ ι πελώρια σου, τ' άφάντασια π λάτια, 
πάρε καί μένα» ε μαζύ, ποϋ μίσησα τό φώς.

“Αλμν.ης Γιαλλίλης
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Προσευχή.

Ώ ψυχή πού σέ τάραξε 
Τοΰ κόσμου ή τρικυμία

Μέρεψε στοΰ γραφείου μου 
Τή σοφήν ησυχία

Είμαι μονάχο,' Ώ χαρά !
Ηισιοί μου φίλοι ώ βιβλία !

Ξανά θέ νάρχινήιουμε 
Τή σοφή γνωριμία.

Ώ ψυχή στό κατώφλι σου, 
Γονατιστός καί πάλι

Θέλω ιό πώ τήν προσιυχή 
Μιά προσευχή μεγάλη.

“Αδων. Θαρσΰλλας

’An' τΙς λύηες μου

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΣΟΛΑΣΦούντωσα πιά κι’ άπ’ τή χαρά πλημμύρισαν 
τά σιήβεισ μου, τ’ αχείλι μου, τό μάτι· 
κι’ ό λογισμός μου κι’ άγεροφέρνετσι 
δίχως μιάν έγνοια νά τόν τρώη κομμάτι.

Σβύσου πιά μέθη τή; χαράς, πού μέθυσες 
καί φούσχωσες τό γαϊμα μου σιή φλέβο, 
κι' έλα πού σέ ζητώ, απ' τά βάθια λύπη μου 
καί γίνε κΰμα καί στάχείλι ανέβα.

Βαγγέλης Δ. Φάντης

Με πολλή ευγ,α,ρίστηοι παρουσιάζει εις τούς αναγνώοτας της ή 
< Έλλ. Έπι&εώρησις ένα εκ τών εκλεκτών συνεργατών της 
τόν κ Γερ. Κασόλα. Και τόν παρουσιάζει ώς ενα εκ τών 
νεαρωτέρων καλλιτεγν&ν, πλήρη ελπίδων καί νποογέοεων 
όιά τό μέλλον.

Μιά σφαίρα στό λαιμό.

Στόν άγνωστο στρατιώτη /

Σέ έρημο, κ? απάτητο, μά τιμημένο χώμα, 
κείτεται αστεφάνωτο το δόλιο του τό σώμα ! 
Κείτεται έρηιιο, βαΟιιάστό χώμα είνε θαιιένο. 
νιά εΧν*  ελαφρό το χώμα του γιατ’ εϊι ε δοξασμένο ! 
"Ησυχη ήφύσις γύρω του βοΟειά, βαθειά κοιμάται, 
κι’ εϊνε κι' αύτή περίλυπη, κι' αύτή πολύ λυπάται. 
Κοιμά αι, μά στόν ύπνο της σάν Κέρβερος προσέχει, 
νά μήν τή: τόν ξυπνήσουνε, ποΰ μοναχό τόν έχει 1 
Έκιΐνος, ονειρεύεται καί μέσα στ' όνειρό του, 
θυμάται κάθε λύπη του, κάθε συλλογισμό του. . . 
Μά κεϊ ποΰ μεσ' σιόν ύπνο του μονάχος συλλογιέται 
καί πότε απελπίζεται, πότε παρηγοργιέται, 
άξαφνα μιά περήφανη σκιά βγαίνει μπροστά του, 
μέ γαλαζέιίο φόρεμα καί κάθεται τιμά του ! . . 
Μέ δάκρυα στά μάτΐτ τη: τόν ήρωα κυττάζει, 
κΓ έχει στά χέρια τη, κλαδί, δάφνης κλαδί βαστάζει! 
τήν βλέπ-'ΐ μέ χαμόγελο, βουβαίνε αι σωπαίνει, 
κι' εϊν’ ανυπόμονος νά ίδή, τί τάχι τόν προσμένει*  
ΚΓ έκείνη, μέ γλυκεία φωνή σά ν' άθελε νά σβύση, 
Πάρτο, τοΰ λέγει, το κλαδί, αύτό θά σέ τιμήση. 
εϊνε μικρό τό δώρο μου γιά όσα έχεις κάιει, 
μά δμως τήν άξίαν του, ποτέ του δέν τήν χάνει ! 
Πόρτο, τού λέγει, τό κλαδί κι’ έχε σ' αΰιό ελπίδα, 
αύιό σοΰ δίνει γιά τιμή, ή "Αγια σου Πατρίδα)

Δ. Ν. Δ.

Καί πέφτουν κανονιές καί πέφτουν βόλια 
τί κόλαση φρικιή, 

ταράζεται ή ή ιυχη χαράδρα· ή δόλια 
τί φταί«ι κι' αύτή.

Καί μέσ' στό αγρίεμα, μέσ’ τό θυμό τοΰ "Αρη 
πού θύματα διψά

νά, τόμορφο, τ’ ολόρθο παλληκάρι 
πού ατρόμητα χυμά.

Κι*  εϊνε άγριο κ’ εϊνε ωραίο παλληκάρι 
κανείς δέν τοΰ γνωρίζει τή γεννιά, 

μονάχα ή σφαίρα πού στά στήθια θά τόν πάρη 
αύτή τό γνώρισε, τ’ αγάπησε τρελλα.

Καί σκούζουν κανονιές, σφυράνε σφαίρες.
"Α ! τόμορφο παιδί, 

τό σέβουνται· φαίνεται θάχη μέρες ;
... Ποιά νά μή γγιχτή I

Τραγοϋ6ι

Μά ξάφνου στό λαιμό μιά σφαίρα τό φιλάει, 
κι' αύτό μέ μιά στοργή 

χαϊδεύει τό λαιμό καί τοΰ χαμογελάει 
καί πέφτει κατά γή.

Γοργά κυλάει χαρούμενο τό κΰμα 
κΓ άποσταμενο φτάνει στ’ ακρογιάλι 
γι' άιαπαμό' μά γίνεται ένα μνήμα 
ή μαλακή τή; αμμουδιά; αγκάλη !

.,.Έτσι κι' έγόι πού στήν Αγάπη πήγα, 
ηύρα τήν άραχλη τοΰ Πόνου Αγκάλη.

—Τραγούδι μου σιγά τή θλίψη τρύγα 
καί σκόρπα την σέ θρήνο στ*  άκρογιάλι.

Γερ. Δ. Κισόλας

Καί τώρα σ' έναν λόφο ποΰ δλοι τόν ζηλεϋσνν 
βλέπει κανείς τόν τάφο τοΰ άγνωστου παιδιού, 

καί γύρω γύρω σφαίρες συχνά τόν αναδεύουν 
ψΐχνονταςγιά νά βρουν σή σφαίρα τοΰ λα.μοΰ.

Τ. Τ. 903 Στάάης Θεοδωρύπουλος

Ο ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟ ΙΟΟ ΕΤΩΝ

Ό Φ£μ νισμός έξεδηλώ&η πρό 109 ετών είς τήν 
καρδιά τής Πελοπόννησου, στή Τριπολιτζά, κατά τόν 
πλέον περίεργον καί άπροσδόκητον τρόπον. Ήρωΐ 
δες μ άς τολμηράς δμαδικής ένεργε ας υπήρξαν αί.... 
δθωμανίδες. Ό Ανακύ.ττων έκ τής μακράς δουλείας 
Ελληνισμός κυριαρχεί θριαμβευτής. Οί Τούρκοι τής 
Τριπολιτζάς εις επανειλημμένος συγκρούσεις καί μτ- 
χας ΰπέστησαν πανωλεθρίας. "Εχασιντό ήθικόν των. 
Έπέστρεψαν έπανειλημμένως κατησχυμένοι μ«σα στά 
Κονάκια τους καί στά Παλάτ.α τους. Έχασαν επισή
μους ’Οθωμανούς. Θρήνος καί δδυρμός καί κραυγή 
οδύνης ήκούσθη διάτορος έκ μέρους τών οικογενειών 
τών φονευθέντων. Ό μ-ΐχι μος τουρκικός πληθυσμός 
είναι έπτοημένος καί δ άμαχος εύρίσκεται ύπό τό 
κράτος άπεριγράπτου δέους. Ή Τριπολιτζά, ή πρω 
τεύουσα τοΰ Μωρέως είχε τά σκήπτρτ τής Αριστοκρα
τίας καί έν τή ιεραρχία τή Διοικητική άνευρίσκοντο 
οί έπισημότατοι τών ’Οθωμανών “Αμα τή ένάρξει 
τής Έπαναστάσεως εις αυτήν προσέφυγον οί πλεϊστοι 
τών ’Οθωμανών τών άλλων πόλεων. Λεονταρΐται, Λα- 
καδαιμόνιοι, Καρυτινοί, Φαναρίται, Τζαχιώται κτλ. 
κτλ. Τριάκοντα χιλιάδες Τ.,ϋρκοι έζήτησαν καταφύ 
γιον εις τήν πόλιν ταύτην.

Καί κατ’ αύτής εστράφη ή Ελληνική στρατηγική, 
*Ηρχισεν πολιορκία συστηματιή. Οί Τούρκοι συνειθι- 
σμένοι εις Αγερωχίαν καί υπεροψίαν, συνειθισμένοι 
νά βλέπουν τόν ράγιάν κύπτοντα δουλικώς τήν κεφα
λήν, δέν ήθελον νά πιστεύσουν δτι θά ήτο δυνατόν νά 
αντιμετωπίσουν νικηφόρον ελληνικόν στρατόν. Όταν 
δμως έπανειλημμένως κατενικήθησαν καί έδοκίμασαν 
τής ελληνικής αποφασιστικότητας τήν αιχμήν Αντελή- 
φθησαν δτι δειναί συμφοραί τούς Αναμένουν. Έπήλ- 
θε κατόπιν τό φάσμα τής πείνης καί ή τουρκική 
υπεροψία κατέπεσεν είς πολλούς βαθμούς από τό 
ύψος της. Δειναί στιγμαί έπηκολούθησαν, Οί ’Αλβα
νοί έπί πλέον ήσαν έτοιμοι ν’ αναχωρήσουν συνθηκο- 
λογήσαντες μέ τόν Κολοκοτρώνην. Νέον πλήγμα κατά 
τής τουρκικής Αδυναμίας. Ήτο Ανάγκη νά έξευρεθή 
τρόπος νά έπιτραπή καί ή αναχώρησ,ς τών έντοπίων 
Τούρκων. Άλλά μέσα στό παλάτι πού ουνείρχοντο 
οί πρόκριτοι ’Οθωμανοί, ποιος τολμούσε νά προτείνη 
πρώτος συνεννόησιν μετά τών ραγιάδων ; Ποιος θά 
ήτο δ δράστης ένός τοιούτου φοβερού εγκλήματος; 
Άλλά τό πράγμα δέν έπιδέχετο Αναβολάς καί παρελ
κύσεις. Ή λύσις έπρεπε νά είναι ταχεία καί γοργή. 
Μυστηριωδώς ύπεδείχθη είς τάς Όθωμανίδας δτι 
αύταί έν σώματι έπρεπε νά ζητήσουν άπό τό παλάτι 
τήν συνεννόησιν. Καί πράγματι συγκεντρωθεϊσαι είς 
πολυπληθή διαδήλωσιν μετά κραυγών καί απειλητι
κών χειρονομιών έζήτησαν νά υπογραφή τό ταχύτε- 
ρον ή παράδοσις καί αύταί ανελάμβανον εύθύνην 
απέναντι τοΰ ’Αλλάχ καί τοΰ Σουλτάνου.

Καί ή δμαδική αύτή γνώμη τών φεμινιστριών, τής 
έποχής έκείνης έλήφθη ύπ’ δψει σπουδαίως καί έπί 
τή βάσει αύτής έπηκολούθησαν τά μετέπειτα γνωστά 
γεγονότα τής άλώσεως καί παραδόσεως τής Τριπό- 
λεως.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΝΟΥ ΦΙΛΗΝΤΑ: ΟΧΤΑΒΕΣ*.  ’Εκδοτι

κός Οίκος Γ. Βασιλείου. ’Αθήνα. Δραχ. 5.
Ή διεύθυνσις τοΰ περιοδικοΰ μοΰ άνέθεσε νά κρί

νω τις ε’Ο αάβες» τοΰ κ. Φιλήντα Φρονώ δτι ύπάρ
χουν λόγοι έξαιρέσεως, καί καθιστώ τόν Αναγνώστην 
προσεκτικόν έπί τοΰ σημείου τούτου : άς μή πιστεύη 
τούς έπαίνους οίουδήποτε νέου που έπαινεΐ κριτικώς 
τόν κ. Φιλήντα. 'Ο μόνος Αξιόπιστος θά ήταν ό μα
καρίτης Μιστριώτης. ’Εμείς μπορούμε νά κρίνωμε 
τά πάντα έκτος άπό τον Αγαπητό maitre : μας συν
δέει δλους μιάσχέσις σχεδόν οικογενειακή —φυσικά, 
δέ θά μπορούσε κανείς νά γράψη κριτική γιά τόν πα
τέρα του ! Κι’ δμως, ό πατέρας αύτός είναι περισσό
τερο παιδί κι’ Από μάς' έπικοινωνοΰμε μαζί του μ’ 
δ,τι παιδικότερο, άθωότερο καί ειλικρινέστερο έχομε 
άκόμη ’ς τήν ψυχή μας.— Λυπούμαι ποΰ δέ μάς έδω
σαν άκόμη σέ σκίτσο τό γέλιο τοΰ Φιλήντα, τό περί
φημο «γέλιο» πού Ανάφερε ό κ. Ψυχάρης: θά 
ήταν Αληθινή εύδαιμονία'γιατί ό Αληθινός Φιλήντας 
είναι ό Φιλήντας πού γελά, πού γελά πλατειά, ήδο- 
νικά, άβίαστα, μέ τήν καρδιά του. —Μαζί του αίσθα- 
νόμεθα Ασφάλεια. Μάς κάνει νά μή πιστεύωμε ,πιά 
’ςτήν Κακία ώς έννοια. Στις «’ Οχτάβες» του ώς κ’ 
ή Κακία του είναι παιδιάστικη («θεολογία» σελ. 32, 
33. 34).

Καί τής άγάπης Του δοσίδι 
έβαλε δίπλα σου τό φίδι, 
κ’ είναι τής πρόνοιας του σημάδια, 
πόνοι, αΐ'ματα, βέπια, Ρημάδια. 
Τήν τόση έσύ του καλωσύνη 
τιμάς μ’ αιώνια εύγνωμοσύνη, 
μ’ Αύτός σιχάθηκέ σε, ώ Πλάση, 
καί δλο λέει νά σέ χαλάση.

Δέν ξέρω παιδικώτερη καί συγκινητικώτερη βλα
σφημία' έχει δλη τήν πίστι τών μικρών μας χρό
νων, πού ό σκεπτικισμός καί τό μηδέν δέν ήρθαν 
άκόμη νά δείξουν τό μάταιο ’ς τήν όργή μας.

Στούς «Έρωτες» ή θερμή του διάθεσι ή ζωηρή 
του λέξι, φθάνει ’ς τά σύνορα τοΰ πάθους' τό στεφά
νωμά της είναι ’ςτή «Ζουλέϊκα», εικόνα ζηλευτή :

Γυμνό τό στορνετό κορμί της 
σέ πουπουλένιο παραδέρνει 
στρώμα' λαγνείας σύγκρυα τής φέρνει 
ό βαδινός ’Ισραηλίτης ..
ξεφεύγει αύτός, μά Ακόμη έκείνη 
κρατώντας τό μανδύα του όργιάζει».

Τό βιβλίο τελειώνει μελαγχολικά, πεσσιμιστικά- 
τό λάδι τής ζωής του σώνεται, ζητά νά τό Αναπλη
ρώσουν μέ κρασί...

«ζωερά νά φέξη λίγο άκόμα, 
κι’ άπέ χύσ’ το σπονδή ’ςτό χώμα».

Τις γραμμές αύτές, τά ώραϊα καί ήρωϊκά αύτά 
λόγια, δέ θά έδίσταζε νά τά ύπογράψη καί ό μεγά
λος ποιητής τής ήμέρας, δ έναρμόνειος Όμάρ Κα- 
γιάμ. Τ. Α.

ΡΑΜΠΙΝΤΡΑΝΑΘ ΤΑΓΚΟΡ —Στή «Revue 
des deux Mondes» ό Louis Gillet έδημοσίευσε πρό 
καιροΰ μιά μελέτη γιά τό ρομάντζο τοΰ Ταγκόρ «Ό 
κόσμος καί τό σπίτι», δπου λέει σέ συντομία τά Α
κόλουθα:

Ξαίρουμε πώς άπό λίγο καιρό τώρα ό μεγάλος ίν-
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δός ποιητής Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ φαίνεται δτι πρό
κειται νά καταλάβη στά σύγχρονα γράμματα μιά 
θέσι πού άνάλογα είχε άλλοτε ό κόμης Λέων Τολ- 
στόϊ. Τό κοινό γίνεται προσεκτικό στη φωνή αότή 
τής ’Ανατολής. Άν κανένα άπό τά δράματα ή άπό 
τούς μύθους τού Ταγκόρ δεν πήρε άκόμα στις ευρω
παϊκές χώρες τή φήμη «Τού Κράτους τού «Σκότους» 
ή τής «Σονάτας τού Κρόΰτζερ», είναι όμως στή 
θέσι τού περίφημου ρώσσου συγγραφέα πού θυμ ζει 
σήμερα ίδική του θέσι : τή θέσι ένός θρησκευτικού 
αρχηγού, ένός διευθυντοΰ τής συνείδησης, περισσό
τερο παρά τή θέσι ένός καλλιτέχνη ή ένός ποιητή. 
Μέ τή διαφορά μονάχα δτι δ προφήτης τής Γιασνά 
γιας—Πολιάνας είχε τή συνήθεια νά ζή στή μονωσί 
του, πού κατήντησε τόπος προσκυνήματος, κ’ δττου 
άκουγε δτι ταχτικά τού έστελνε ή γή, πιστούς ή 
εύλαβεΐς’ ένφ δ σοφός ίνδός, πού δεν είναι εύχαρι- 
στημένος νά διδάσκη στό σχολείο του ή στό «Asram» 
του τού Shanti Nlkitan, όχι μακρυά τού Bolpour. 
(ένα άληθινό σπουδαστήριο τής καινούργιας έπι- 
στήμης), έκανε τόν εαυτό του άπόστολο και κήρυκα 
τών ιδεών του, καί έπήγε νά τΙς κηρύξη στίς ’Ιν
δίες, στήν ’Αγγλία, σιήν ’Αμερική καί στήν Ίαπω- 
νία.'υ γέρο δάσκαλος άν καί κοντεύει στά έξήντα, δεί
χνει μιά καινούργια νεότητα καί δραστηριότητα γιά 
νά κάνη ν’ άκουστή στόν κόσμο ή φωνή τής ’Ασίας, 
πού έλησμονήθηκε. Είδανε στό Τό-co, στή Νέα Ύόρ- 
κη καί στό Λονδίνο ένα γέρο περιηγητή μέ γιαλιά 
καί γενειάδα ν’ άνεβαίνη γλήγορα τό βήμα καί νά 
κηρύττη μέ πολύ ωραία λόγια τις φιλοσοφικές του 
ιδέες.

Στό «Στον κόσμο καί στό σπίτι», τά κύρια πρό
σωπα είναι μονάχα τρία, δ σύζυγος, ή σύζυγος, καί 
ένας τρίτος, ένα ίδεολόγος, σοσιαλιστής μέ νέες θεω
ρίες καί νέα δράματα.

Ό τρίτος αύτός μέ τής θεωρίες του προκάλεσε 
μιά έπανάσταση τής κοινωνίας γενικά καί τής συζύ
γου, ένάντια στά οικογενειακά ήθη, ειδικά. Μέσα σ’ 
αύτό τό ρομάντζο δ Ταγκόρ διατυπώνη τις θεωρίες 
του γιά τήν άνθρωπότητα, τήν κοινωνία καί τήν οι
κογένεια.

Γιά νά δούμε θά μπορέσουν νά έπιβληθοΰν οί νέες 
αύτές θεωρίες; 'Ο καιρός θά μάς τό δείξη, δπως τό 
έδειξε καί γιά τόσα άλλα φιλοσοφικά συστήματα.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

Τ. Τ. 903 τη 25 10-21.— «Τό ζηλευτό καμάρι τής 
λεβεντιάς τ’ αλησμόνητο προτοπαλήκαρο τής Τρίγλιας 
δ στρατ ώτης Πουτούρης εκ Τρίγλιας Προΰσης δ λε
γόμενος «τουρκοφάγος» υπό τών συναδέλφων του, 
έπεσεν ήρωϊκώς μαχόμενος κατά την μάχην Όβατζήν 
την 11ην ’Ιουνίου έ. έ.» την αυτήν δέ τύχην εύρεκαί 
δ δεκανεύς Ενωμοτάρχης του Παπαγεωργίου Εύστρ. 
έκ Χαλκίδος.

Μετά τι μής
Μπέης Χαράλαμπος.

ato.Sou JLfyvj 1> ΣΤ.Τ. 903.

μαλλινα
ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ

Βοηθήσατε τό έργον τής Βασιλίσσης μας.
Ό Στρατός κρυώνει, ριγοΐ, υποφέρει ατό 

ψύχος. Τά κρυοπαγήματα έπικειτται.
Σπεύσατε

Εφοδιάσετε Τους μέ μάλλινα. Κάλτσες μαλ
λί νας, ζουνάρια μάλλινα, σκεπάσματα μάλ
λινα, φανέλλας, γάντια.

Σιείλατε κονιάκ. Θερμαντικά διά τούς 
ήρωάς μας, διά τούς γενναίους μας, διά τά 
παλλ.ηκάρια μας.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ή έκλεκτοτέρα μερΐς τής κοινωιίας τών ’Αθηνών 
προέπεμψε μέ άνυπόκριτον θλϊψιν εις τήν τελευταίαν 
της κατοικίαν γηραιάν δέσποιναν, τήν άείμνη τ >ν 
Πηνελόπην Άιαστασοπούλου μητέρα τοΰ έπιφανοΰς 
πολιτικού τής 'Αττική: καί Πληρεξουσίου κ. Γευργ. 
Άναστασοπούλου και τών άλλων εκλεκτών καί γνω
στών επιστημόνων τής πόλεώς μας. Ή γηραιά αρχόν
τισσα ήτο τό χάρμα καί ή ευτυχία τών πολυτίμων υιών 
της καί τήν άπώλειάν τη; έθρήνησαν απαρηγόρητα 
τά τέκνα της. Τήν θλϊψίν των συν μερίσθησαν πάντες 
καί ούδεΐς άπέμε.νεν αδάκρυτος παρακολουθών οΰτω 
ζωηρώς έκδηλούμενον τόν υίικόν πόνον. 'Η αείμνη
στος Πηνελόπη περιστοιχουμένη άπό τά μέλη τής 
Πατριαρχικής της οίκο/ενείας κατήλθεν εις τόν τά 
φον εύτυχής. ’Άπειροι στέφανοι, δείγμα τής κοινω
νικής έκτιμήσεω . περιέβαλλον τό σεπτόν σκήνωμά 
της καί δ κοινωνικός σεβασμό; έξεδηλοΰτο αμείωτος 
προς τήν μνήμην της. Ήτον ή ευτυχισμένη μητέρα, 
ή δημιουργός μιας ζηλευτής πολυκλάδου Ελληνικής 
οίκογενείας μεστής αρετών επιστημονικής καί κοινω
νικήν έκδηλώσεως σπανίας διά τήν εποχήν μας.

Τήν κηδείαν της γενομένην πάνδημον ήκολούθη- 
σσν Υπουργοί, Στρατηγοί, Βουλ υταί, ’Ανώτεροι 'Υ
πάλληλοι, πολλοί ’Αξιωματικοί καί πλήθος φίλων καί 
θαυμαστών τοΰ διαπρεπούς μέλους τής Έθνοσυνε- 
λεύσεως καί δημοφιλεστάτου πολιτευτοΰ ’Αττικής καί 
Βοιωτίας κ. Γεωργ. Άναστασοπούλου.

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ

Στή σειρά τών βιβλιαρίων τών έκδιδομένων υπό 
τής Β. Γεωργικής Έταιρείυς διακρίνεται διά τήν 
εξαιρετικήν χρησιμότητά του τό τελευταΐον τομίδιον, 
έκ οελ, 72, τό έπιγραφόμενον «Τό άμπέλι, ή Στα
φίδα και ή Σουλτανίνα. Είναι έργον τοΰ Διιυθυν- 
τοϋ τής Εταιρείας καί Γενικού Έπιθεωρητοΰ τής 
’Αμπελουργίας κ. Β. Δ. Κριμπά. Εις τό σύντομο 
αύτό βιβλιαράκι είναι συγκεντρωμένον μέ σαφήνειαν, 
μέ συντομίαν, μέ γλώσσαν απλήν καί ρέουσαν, κάθε 
τι πού είναι απαραίτητον διά τόν 'Έλληνα άμπελουρ- 

γόν καί σταφιδοκαλλιεργητήν. Τρία εκατομμύρια 
στρέμματα τής Ελληνικής γής — έκτος τής Θράκης 
καί Μικρά; ’Ασίας— άπασχολοΰνται μέ τήν καλλιέ >· 
γειαν τής αμπέλου καί τής Σταφίδας, άποδίδοντα μέ 
τάς σημερινός τιμάς ένα περίπου δισεκατομμύριά 
δραχμών εις τήν ’Εθνικήν καί ιδιωτικήν οικονομίαν 
καί κάθε προσπάθειαν τών έπιστημόνων γεωπόνων 
μας προς ένίσχυσιν τού κλάδου τούτου καί διαπαιδα
γώγηση, τών άσχολουμένων εις αυτόν, είναι έργον 
μεγίστης έθνικής σημασίας. Ό κ. Κριμπά; έκ τών 
νέων Γεωπόνων μας, έκ τών ά'ριστα μορφωμένων, μέ 
έπιστημονικά έφόδια τά όποια αποκτώνται μόνον 
άπό τούς προνομιούχους έν τή ζωή, μέ ζήλον άφθα
στου καί μέ άφοσίωσιν προκαλούσαν τόν θαυμασμόν, 
κάτοχος τοΰ θέματός του ως δλίγοι, προέβη εις τήν 
έκδοσιν τοΰ πρακτικού καί ωφελίμου τούτ υ έργου 
του έν πλήρει έπιγνώσει τών άναγκών τοΰ σταφιλιοΰ 
καί τής σταφίδος μας.

Άπηλλαγμένον άπό τόν φόρτον μεταφυσικών θεω
ριών, έπιστημονικών δρων καί παντός δπερ θά έπε- 
σκότιζε τήν σκέψιν τοΰ άναγνώστου καί θά καθίστα 
τό περιεχόμενόν του άμφιβόλου χρησιμότητας, άπο- 
βαίνει δ άπαραίτητος σύντροφος παντός άμπελουργοΰ 
καί σταφιδοκαλλιεργητοΰ καί θέτει τάς βάσεις εύρυ- 
τέρας άναπτύξεω; τοΰ σπουδαιότατου τούτου κλάδου 
τής έθνικής μ ς παραγωγής.

Ό κ. Β. Κριμπάς έξαιρετική επιστημονική φυσιο
γνωμία, προώρισται νά άποβή εις έκ τών σοβαρωτέ- 
ρων παραγόντων τής γεωργική: μας άναπλάσεω; καί 
άπό τών στηλών μας θά δοθή πολλάκις ή εύχάριστος 
ευκαιρία νά άπασχοληθώμεν διά τόν πλοΰτον τών έπι
στημονικών του έφοδίων καί τής έπωφελοΰς αύτών 
χρησιμοποιήσεως.

Ο κ. ΠΟΛ- ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έπέστρεψεν κατόπιν μακράς έν Βελγίω καί Γαλ
λία διαμονής ό Μηχανικός Μεταλλειολόγος (A. I. Σ.) 
κ. Πολ. Χατζηδημητνίου. Ουτω ό έπιστημονικός κό
σμος τής πρωτευούσης έπανεΰρεν έν τφ προσώπω 
τοΰ έκλεκτοΰ συνεργάτου μας τόν ισχυρόν παράγοντα 
τής μεταλλευτικής μας έξελίξεως, τόν βαθυν έπιστή- 
μονα, τόν ό-ύν έρευνητήν τών υψηλών ζητημάτων 
τής μηχανικής καί τόν άκαταπόνητον καί ιύρυτάτων 
οριζόντων μελετητήν τής έ ληνικής γεωλογίας. Ό κ. 
Χατζηδημητρίου τυχών τής τιμής νά έκλεγή τακτικόν 
μέλος τής Γεωλογικής 'Εταιρίας τοΰ Βελγίου έπα- 
νήλθε μέ τό κΰρος τοΰ έπιοτήμονος τοΰ άνεγνωρι 
σμένου πλέον άτό τήν αύστηρότητα τής εύρωπαϊκής 
σοφίας. Ή Ελληνική ’Επιθεώρησις φιλοξενεί είς τάς 
οτήλας της περισπούδαστον άρθρον τήν άπαρχήν μα
κράς συνεργασίας τοΰ έπιφανοΰς έπιστήμονος.

ΪΠΟΪΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

'Επιμελητεία Στρατού Γραφεϊον 11 
Λιακτηρύττεο

"Οτι μή έπιτευχθεισών τών αίτουμένων ποσοτήτων 
είς τούς διενεργηθέντας διαγωνισμούς τής 8ης καί 
11ης ’Οκτωβρίου έ. έ. διά τήν προμήθειαν καφέ, 
τυρού, άπαναλαμβάνονται ούτοι ώς κάτωθι’

1) Διά τήν προμήθειαν 150,000 οκάδων καφφε τήν 
29ην Όκτωβοίου έ, έ. ήμέοαν Παρασκευήν καί ώ 
ραν 11 1)2 12 1)2.

2) Διά τήν προμήθειαν 750,000 οκάδων τυρού τήν 
30ην Όκτωβοίου έ, έ ήμέοαν Σάββατον καί ώραν 
11 1)2—12 1)2.

Οί δροι συμφωνιών κλπ. κατατεθειμένοι έν τώ ώς 
άνω II Γραφείφ ’Επιμελητείας.

Έν Άθήναις τή 19η ’Οκτωβρίου 1921,

Ό 'Υπουργός 
Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΪΠΟΪΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

’Επιμελητεία Στρατού Γραφεϊον II

Διακηρύττει
"Οτι μή έπιτευχθεισών τών άπαιτουμένων ,κατά 

τούς διενεργηθέντας διαγωνισμούς τής Ι2ης, 15ης: 
16ης καί 18ης ’Οκτωβρίου έ. έ, διά τήν προμήθειαν, 
σαρδελλών, πεπέρεως, στεατοκηρίων καί σιγαρέττων 
έπαναλαμβάνονται ούτοι ώς κάτωθι.

1) 55000 κιβώτια σαρδελλών τήν Ιην Νοεμβρίου 
έ. έ, ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 11 1)2—12 1)2.

2)15000 όκάδας πεπέρεως *τήν  2αν Νοεμβρίαυ 
ήμέοαν Τρίτην καί ώραν 11 1)2—12 1)2.

3) 220000 όκάδες στεατοκηρίων τήν 3ην Νοεμ
βρίου έ. έ, ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 11 1)2 -12 1)2

4) 25,000.000 πακέτα σιγαρέττα τήν 4ην Νοεμ
βρίου έ, έ', ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 11 12 —12 1)2.

Οί σχετικοί δροι συμφωνιών είσίν κατατεθειμένοι 
έν τώώς άνω II Γραφείφ τής έπιμελητείας.

Έν Άθήναις τή 19η ’Οκτωβρίου 1921.

Ό Υπουργός 
Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΓΙΊΟΓ1ΤΕ10Ν ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Επιμελητεία Στρατού. Γραφεϊον II 
Διακηρύττει:

"Οτι μή έπιτευχθείσης ικανοποιητικής τιμής 
κατά τόν δ:ενεργηθίντα διαγωνισμόν τής 19ης 
’Οκτωβρίου δ.ά τήν προμήθειαν 150,000 δκάδ. 
κονιάκ, Επαναλαμβάνεται ουτος τήν 29ην Νοεμ
βρίου έ. έ, ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 11 1)2 — 
12 1)2 π. μ. έν τφ ώς άνω II Γραφείφ τής 
καθ’ ήμάς Έπιμελητείας οπού είοί κατατεθει
μένοι οί σχετικοί δροι συμφωνιών καί δύνανται νά 
λαμβάνωσι γνώσιν οί ένδιαφερόμενοι.

Έν ΆΘήναι 10 Ν)βρίου 1921,

Ό Υπουργός
Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩιΝ

Λιχκυρύττει οτι :
Προκηρύσσομεν δημόσιον μειοδατικόν διαγωνι

σμόν ένεργηθησόμενον τήν 22αν ’Οκτωβρίου ημέραν 
Παρασκευήν κα'ι ώραν 10 —12 π. μ. διά τήν προμή
θειαν 100.000 οκάδων δερμάτων χονδρών εξωτερι
κών πελμάτων (κρουπόν).

Σχετικοί δροι συμφωνιών είσί κατατεθειμένοι παρά 
IV Γραφείφ, ένθα οί βουλόμενοι δΰνανται νά λαμ- 
βάνωσι γνώοιν καθ’ έκάστην 11 1)2—12 1)2 π.μ.

Άθήναι τή 6η ’Οκτωβρίου 1921 
Ό υπουργός

Ν. Θεοτόκης

ΥΠΟΪΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ’

Επιμελητεία στρατού, Γραφεϊον ΙΥ, 
Προκηρύσσει δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν 

τήν προμήθειαν τών κάτωθι ειδών.
1) τήν 25 ’Οκτωβρίου ημέραν Δευτέραν καί ώραν 

11—12 πμ. διά τήν προμήθειαν 30000 χιτωνίων σω 
φέρ έκ δέρματος.

2) Τήν27ην ’Οκτωβρίου ημέραν Τετάρτην καί ώραν 
11—12 π· μ. διά τήν προμήθειαν 150. 000 ζευγών 
περικνημίδων έξ ερέας χακί.

3) Τήν 28ην’Οκτωβρίου ημέραν Δευτέραν καί ώραν 
11—12 π.μ. διά τήν προμήθειαν 460.000 ζευγών 
άρβυλών πορείας.

4) Τήν Ιην Νοεμβρίου ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 
11—12 π.μ. διά τήν προμήθειαν 50.000 φυσιγγιο
θηκών οπισθίων.

5) Τήν 2αν Νοεμβρίου ήμέραν Τρίτην καί ώραν 
11—12 π.μ. διά τήν προμήθειαν 50. 000 έξαρτύσεων 
φυσιγγιοθηκών.

6) Τήν 3ην Νοεμβρίου ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 
11—12 π. μ. διά τήν προμήθειαν 100.000 ζωστή
ρων πεζικού.

7) Τήν 4ην Νοψβρίου ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 
11 —12 π.μ. διά τήν προμήθειαν 50.000 αορτήρων 
δπλου μακρύκάνου,

8) Τήν 5ην Νοεμβρίου ήμέραν Παρασκευήν καί 
ώραν 11—12 π.μ. διά τήν προμήθειαν 3.000 αδιά
βροχων τετράτροχων,

9) Τήν 8ην Νοεμβρίου ήμέραν Δευτέραν καί ιόραν 
11—12 π.μ, διά τήν προμήθειαν 3 000 αδιάβροχων 
δίτροχων.

10) Τήν 9ην Νοεμβρίου ήμέραν Τρίτην καί ώραν 
11—12 π.μ. διά τήν προμήθειαν 10.000 αδιάβροχων 
φορτηγών κτηνών.

11) Τήν ΙΟην Νοεμβρίου ήμέραν Τετάρτην καί 
ώραν 11 —12 π. μ, διά τήν προμήθειαν 500 αδιά
βροχων κλιβάνων.

12) Τήν 11ην Νοεμβρίου ήμέραν Πέμπτην καί 
ώραν 11 — 11 π μ. διά τήν προμήθειαν 300.000 κο
λοβίων μάλλινων.

13) Τήν 12ην Νοεμβρίου ήμέραν Παρασκευήν καί 
ώραν 11—12 π. μ. διά τήν προμήθειαν 860.000 ζευ
γών ποδείων μάλλινων.

14) Τήν 15ην Νοεμβρίου ήμέραν Δευτέραν καί 
ώραν 11—12 π. μ. διά τήν προμήθειαν 60.000 ατο
μικών άντισκήνων πλήρων.

Οί δροι συμφωνιών τών άνω προμηθειών είσίν 
κατατεθειμένοι είς τό καθ’ ημάς ΙΥ Γραφεϊον Επι
μελητείας ών οί βουλόμενοι δΰνανται νά λαμβάνωσι 
γνώσιν προσερχόμενοι καθ’ έκάστην.

Αί παρ, ήμϊν κατατεθεϊσαι έγγυητικαί έπιστολαί 
διά προγενεστέρους δ.αγωνισμούς σχετικούς πρός 
τούς διά τής παρούσης προκηρυσσομένους δέν ίσχύου- 
σι προσκαλούνται δθεν οί ενδιαφερόμενοι ν’ άποσύ- 
ρωσι ταύτας.

’Εν Άθήναις τή 11η ’Οκτωβρίου 1921
Ό Υπουργός 
Ν ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΓΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
’Επιμελητεία Στρατού. Γραφεϊον ΙΥ 

Προκηρύσσει τού; άκολούθους μειοδοτικούς διαγω
νισμούς διά τήν προμήθειαν ειδών ύλικού ένεργηθη 
σομένου; έν τή Β' 'Ϋποδιεύθυνσει ’Επιμελητείας ώς 
έπεται:

Α') Τήν 6ην Νοεμβρίου 1921 ήμέραν Σάββατον καί 
ώραν 11 — 12 διά τήν προμήθειαν 100,003 (έκατόν 
χιλιάδων) ορθοστατών άντισκήνων.

'Ο διαγωνισμός ούτος ένεργηθήσεσαι διά προφο
ρικών προσφορών έπί τή βάσει τών έξαιρέσεων τού 
άρθρου 34 τού ΣΙΒ' νόμον, έσται δέ κατακυρωτικός 
έπί τόπου.

Β ) Τήν 22αν Νοεμβρίου 1921 ήμέραν Δευτέραν 
καί ώραν 11—12 διά τήν προμήθειαν τών κάτωθι 
υλικών γραφείου έν γένει:

1) 30 (τριάκοντα) ρόλων χάρτου διαφανούς.
2) 300(τριακοσίων) έκκονιστηρίων.
3) 500 (πεντακοσίων) φιλαδίων μελάνης χημικής 

σφραγίδας.
4) 500(πεντακοσίων) κυιίων γραφίδων διαφόρων 

ύποδειγμάτων,
5) 5000(πεντακισχιλίων) φύλλων απορροφητικού 

χάρτου.
6) 3000 (τρισχιλίων) τολυπών μυρίνδων.
7) 5000 (πέντε χιλιάδων) φύλλων χάρτου κυανού 

χονδρού.
8) 500 (πεντακοσίων) φιαλών μελάνης μαύρης.
9) 200 (διακοσίων) φιαλών μέλάνης έρυθράς.

10) 200 (διακοσίων) όκάδων γόμας ρευστής.
11) 200 (διακοσίων) κυτίων πινέζ.
12) 200 (διακοσίων) κυτίων συνδετήρων.
13) 50000 (πεντήκοντα χιλιάδων) φύλλων άποτυπω- 

τικού χάρτου Καρμπόν.
14) 20000 (είκοσι χιλιάδων) φακέλλων έπιστολών 

μή διαφανών.
15) 30 (τριάκοντα) ρόλων ύφάσματος διαφανούς. 
16) 100 (έκατόν) φιαλιδίων σινικής μελάνης μαύρης.
17) 100 (έκατόν) φιαλιδίων σινικής μελάνης έρυθράς 
18) 3000 (τρισχιλίων) μολυβδοκονδύλων διχρόων, 
19) 1,000,000 (ένός έκατομμυρίου) καρφίδων.
20) 500 (πεντακοσίων) ταινιών γραφομηχανής 

«Ροΐάλ».
21) 5000 (πέντε χιλιάδων) τεμαχίων 'Ισπανικού 

κηρού.
22) 1000 (χιλίων) άποσβεστήρων κοινών.
23) 1000 (χιλίων) δεσμίδων χάρτου γραφομηχανής. 

‘Ο διαγωνισμός ούτος ένεργηθήσεται διά προσφο- 
ρικών προσφορών καί ύπό τήν ήμετέραν έγκρισιν.

Οί δροι συμφωνιών τών άνω προμηθειών είσί κατα- 
τεθειμένει είς τό καθ’ ήμάς Γραφεϊον ΙΓ ’Επιμελη
τείας, δύνανται δέ οί βουλόμενοι προσερχόμενοι καθ’ 
έκάστην 11 1)2 — 12 1)2 νά λαμβάνωσι γνώσιν.

Έν Άθήναις τή 29η ’Οκτωβρίου 1921
Ό 'Υπουργός

Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ


