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ΤΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Επιτελική Υπηρεσία Στρατού Γραγεϊον ΙΙον 

Διακηρύσσει
’Ότι τήν 4ην Δεκεμβρίου ήμέραν Σάββατον και 

ώραν 11ην π. μ. ενώπιον τής πρός τούτο καταρτι- 
σθείσης επιτροπής δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός 
δΓ ενσφραγίστων προσφορών διά τήν προμήθειαν 
τών κάτωθι ειδών πρός ψυχαγωγίαν τών στρατιωτών.

Ιον) Κινηματογραφικών μηχανών άποδόσεισς δι’ 
ηλεκτρισμού ώς καί αυτόφωτων τοιούτων εύμετανομι- 
σίμων διά προχείρους έγκαταστάσεις.

2ον) Πισσόχαρτον καλύψεως παραπηγμάτων.
3ον) Συστημάτων θερμάνσεως ύδατος διά λουτρά 

τών Στρατιωτών είς τό Μέτωπον.
■Ιον) Φωνογράφων καί φωνογραφικών δίσκων.
δον) ’Οργάνων (λαντέρνες).
6ον) Μουσικών οργάνων έγχωρίων καί μή.
Παραδοτέα εντός έβδομάδος άπό τής κατακυρώ- 

σεως επί άμέσω καταβολή τοΰ αντιτίμου.
Πλειότεραι πληροφορίαι παρά τή Επιτελική υπη

ρεσία Αοχαγώ Κυρίω Κέντρω.
Έν Άθήναις τή 1 Δεκεμβρίου 1921

To II Γραφειον

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Έϊτιμ.ελ'ΐητεία. Χπρατοΐί Γραφείου IV 

Διακηρύττει δτι
Εκτίθεται είς δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν 

διά προφορικών προσφορών, ένεργεθησόμενον τήν 
4ην ’Ιανουάριου 1922 ήμέραν Τρίτην καί ώραν 11-12 
έν τή Β' Ύποδιευθύνσει Επιμελητείας ή προμήθεια 
τή Στρατιωτική υπηρεσία έννεακοσίων (900) φανών θα
λάμου καί τριακοσίων (300) φανών σταύλου.

Οί δροι συμφωνιών είσί κατατεθειμένοι εις τό IV 
Γραφειον Επιμελητείας, δύνανται δ’ οί βουλόμενοι 
πρόσερχόμενοι καθ’έκάστην 11 1)2 - 12 1)2 νά λαμ- 
βάνωσι γνώσιν.

Έν Άθήναις τή 21 Δεκεμβρίου 1921.
Ό 'Υπουργός

Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Ό *Γ«ουργός τών Χτρατεωτεκών 

Διακηρύττει, δτι
Μή παρουσιασθέντος ούδενός μειοδότου κατά τόν δι- 

ενεργηθέντα διαγωνισμόν τής 17 Δεκεμβρίου έ. έ. διά 
τήν προμήθειαν έπισώστρων ελαστικών, συμπαγών ε
λαστικών καί αεροθαλάμων διαφόρων διαστάσεων πρός 
χρήσιν τής Στρατιωτικής Υπηρεσίας, επαναλαμβάνε
ται οΰτος τήν 15ην Ίανουαρίοπ 1922 ήμέραν Σάββα
τον καί ώραν 11-12 π. μ. ύπό τούς αυτούς ορούς καί 
συμφωνίας.

Άθήνησι τή 19 Δεκεμβρίου 1921
'Ο Υπουργό;

Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟ ΑΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Διακηρύττει δτι

Άκυρωθέντος τοΰ κατά τήν 8ην ’Οκτωβρίου 1921 
διενεργηθέντος δπμοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού διά 
τήν προμήθειαν εκατόν (100) κιβωτίων ταμείου - αρ
χείου, έπαναληφθήσεται ό διαγωνισμός οΰτος διά προ
φορικών προσφορών τήν 3ην ’Ιανουάριου 1922 ήμέ
ραν Δευτέραν καί ώραν 11-12.

Οί δροι συμφωνιών είσί κατατεθειμένοι είς τό ΙΥ 
Γραφειον Έυιμελητείας ένθα οί βουλόμενοι δύνανται 
προσερχόμεν ·ι καθ’ έκάστην 11 - 12 1)2 νά λαμβάνω- 
σι γνώσιν.

Έν Άθήναις .τή 10ή Δεκεμβρίου 1921'
Ό Υπουργός

Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Έτττμ.ελητείν. Χτρυ.τοϋ Γραφείου II

Διακηρύττει
’Εκτίθεται είς δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν ή 

προμήθεια είς τήν Στρατιωτικήν Υπηρεσίαν τών κά
τωθι ειδών.

α') Τετρακοσίων (400) τόννων ερεβίνθων τήν 9ην 
Δεκεμβρίου ί. έτους ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 11 
1)2 — 12 π. μ.

β') Τριακοσίων χιλιάδων σάκκων κενών καινουργών 
(ρίγας ή τρίριγοι 2 1)4 λιμπρών) τήν ΙΟην Δεκεμ
βρίου ήμέραν Παρασκευήν καί ώραν 11 1)2—12π. μ.

Οί σχετικοί δροι συμφωνιών είσίν κατατεθειμένοι 
έν τώ ώς άνω II Γραφείω ’Επιμελητείας, δπου οί 
ένδιαφερόμενοι δύνανται νά λομβάνωσιν γνώσιν.

Έν Άθήναις τή 26η Νοεμβρίου 1921
'Ο 'Υπουργός

Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Έΐΐτμ.ελ-/;τεία Χτρατοϋ Γραφείου II 

Διακηρύττει
1') Μή έπιτευχθείσης τής αίτουμένης ποσότητος 

κατά τόν ένεργηθέντα διαγωνισμόν τής 22ας Νοεμ
βρίου έ. έτους.

2') Τής αίτουμένης ποιότητος κατά τόν ένεργηθέντα 
διαγωνισμόν τής 20ής Νοεμβρίου έ. έτους επαναλαμ
βάνονται ούτοι ώς κάτωθι:

α') Διά τήν προμήθειαν500τόννωνφακών τήν 7ην 
Δεκεμβρίου έ. έτους ήμέραν Τρίτην καί ώραν 11 1)2 
— 12 π. μ.

β') Διά τήν προμήθειαν 500 τόννων μπιζελιών τήν 
8ην Δεκεμβρίου έ. έ. ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 11 
1)2 — 12 π. μ.

Οί σχετικοί δροι συμφωνιών είσίν κατατεθειμένοι 
έν τώ ώς άνω II Γραφείφ ’Επιμελητείας δπου οί εν
διαφερόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσιν γνώσιν.

Έν Άθήναις τή 26η Νοεμβρίου 1921
Ό 'Υπουργός

Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ
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εππηΝικΗ επιθεωρηςις
ΜΜΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)

ΔΙΞΓΘΓΝΤΡΙΑ :

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δκύθυναι; :

Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΙ- 
‘Οδό; Μενάνδρου, 83, 'Αθήνα;·

Τηλεγραφική Διεύθσνσ'.ς ■
Έλληνικήν’Επιβεώοηόιν - ’Αθήνας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ

Δ.ά τό ’Εσωτερικόν . . . Δραχ. 20.— 
Διά τήν Αμερικήν . · . Δολλάρ. 4.— 
Διά τά Δημο'σια Γραφεία Δραχ. 30.— 
Δ·.’ ’Αγγλίαν. Αίγυπτον καί

Κύπρον......................Σελλίνια 15.—

“Εκδοσις πολυτελής γενικώς Δρ. 25

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενοι’ η μη 
δεν επιοτρέφεται.

—ο—

·4ί εγγραφαί όίρχονται ά.τό τής 1η: Ικό
νιου μηνός.

—ο—

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΑΧ. 1.50

ΑΓΆΠΗ ΧΩΡΙΣ ΔΤΝΆΜΙ...
Έσταμάτησαν και οί δυό άπότομα.
Και τών δύο ή φωνή έκόπη είς τά φλύαρα χείλη 

των. Μέ μίαν και τήν αύτή κίνησιν έστρεψαν τό κεφάλι 
πρός τό μέρος τοΰ Πάρκου τοΰ Ζαππείου άπό το όποιον 
έφάνη έρνομένη μία κομψή καί θελκτική κόρη. Είχε 
συμπαθή και ωραία τή μορφή, κομψό τό άνάστημα 
και φορούσε απλό καί κοκκέτικο φόρεμα.

Καί οί δυό φίλο-., μέ μάτια γεμάτα θαυμασμό, παρα
κολουθούσαν τώρα πλέον τήν γοητευτική εικόνα. 'Όταν 
τέλος αφελής καί άδιαφόρη ή ωραία κόρη έπέρασεν 
έμπρός των, ό Κώστας έρώτησε τό φίλο του ’Αλέκο :

— ΙΙοιά εΐνε ; Τήν ξέρεις;
— Ναί’ εΐνε ή μαμαζέλ Βιέρα Σ.... Έγεννήθη καί 

έζησε επί πολύ στή Ρωσσία καί γι’ αύτό φέρει τό 
παράδοξο δνομα Βιέρα. Είδε; τί ωραία πού εΐνε :

— ’Αλήθεια εΐνε τέλειο καλλιτέχνημα.
— Καί δέν εΐνε μόνον ωραία, άλλά έχει άκόμη καί 

τό στόλισμα τής σεμνότητα:, πού θά έπρεπε νά έχουν 
δλα τά κορίτσια. Δέν τή γνωρίζω πρίσωπικώς, άλλά 
είμαι ’Αθηναίος, ξέρω καλά τήν κοινωνία μας, καί 
μπορώ νά σέ βεβαιώσω οτι τίποτα τό άσχημο δέν έχει 
έως τώρα άκουσθή γιά τό συμπαθέστατο αύτό πλάσμα. 
Εΐνε πράγματι μιά ΰπαρξις εξαιρετική, ένα άπό τά 
δλίγα κορίτσια πού άληθινά άξίζουν καί τά όποια τό
σον σπάνια εΐνε σήμερα στή ξεχαρβαλωμένη κοινωνία 
μας. Γιατί πρέπει νά ξέρεις, Κώστα, δτι στήν εποχή 
πού βρισκόμαστε εΐνε τό ποιό συνειθισμένο πράγμα, νά 
βλέπη κανείς μιά κόρη νά έρωτοτροπή διαρκώς, μπορώ 
νά πώ, μέ δλ.ον τόν κόσμο, νά έχη φίλους, νά έχη έρα- 
στάς, καί νά μή ξέρη πού τελειώνουν τά δρια τής άν- 
θρωπίνης άξιοπρεπείας. Σπάνιο εΐνε φίλε μου σήμερον 
ή κόρη πού ξέρει νά κρατή τήν άξιοπρέπειά της, καί 
δίνει σέ δλους νά καταλάβουν δτι ξέρει ποιό εΐνε τό 
καθήκον της, πρό πάντων άπέναντι τοΰ έαυτοΰ της...

— Νά σοΰ πώ, Άλέκο, διέκοψε δ Κώστας, είσαι 

μοΰ φαίνεται λίγο υπερβολικός. ’Εμείς τούλάχιστον 
στις έπαρχίες δέν είμαστε έτσι...

— Αύτά εΐνε λ.όγια. Καί έκεϊ λίγο ή πολύ τά 
αύτά γίνονται.

— Όχι. Σοΰ τό βεβαιώνω. Γιατί δπως εσύ ξέρεις 
καλά τήν κοινωνία τών ’Αθηνών, έτσι κι’ έγώ άφου , 
ζώ στήν επαρχία ξέρω ποιά είναι ή επαρχιακή ζωή.

— Δέ μέ πείθεις.

Μέ τή συζήτησι αύτή οί δυό φίλοι έφθασαν πρός τό 
κιόσκι του Ζαππείου. Έκάθισαν σ’ ένα τραπεζάκι καί 
έξηκολούθησαν τήν όμιλιά των. Καί είχαν καί πάλι 
έκεϊ, σέ λίγο τήν εύχάριστη εύκαιρία, νά θαυμάσουν 
μιά φορά ακόμη τήν κόρη τήν έκλεκτή, ή όποια μετά 
τόν περίπατό της ήρθε καί έκάθισε κάπου έκεϊ γιά νά 
ξεκουρασθή. Καί ένώ έκείνη άδιάφορη συνωμίλει μέ 
τήν παρέα της, έστρέφοντο πρός αύτήν δλοι οί άνδρες 
μέ θαυμασμό, και τήν παρηκολουθοΰσαν μέ ζηλότυπο 
βλέμμα δλες ή κυρίες....

*

’Αγαπητέ Κώστα,

...Ό χειμώνας άρχισε πιά, καί άρχισε μέ τό ψΰχος 
του, μέ τί; βροχές του, μέ τις μελαγχολικές ή μέρες 
του, άλλά καϊ μέ τις κοσμικές συγκεντρώσεις του τά 
δειλινά και τά βράδυα του. Ξέρεις πόσο μ’ αρέσουν δλα 
αύτά καί σέ βεβαιώ δτι δέν λείπω άπό καμμιά συγκέν
τρωση φιλικού μου σπιτιού. Τήν εποχή αύτή μπορώ νά 
πώ δτι περνώ τήν πιό εύχάριστη ζωή. Μέ ξέρεις άλλως. 
Είμαι φύσις λίγο ιδιότροπη, θέλω ή ζωή μου νά περνά 
πρό πάντων εύχάριστα, μέσα στή κίνησι καί τήν τύρβη 
τοΰ κόσμου, άν καί ή σημερινή κοινωνία—δέν σοΰ τό 
κρύβω—δέν μοΰ εΐνε καί πολύ συμπαθής. Γιατί μέ 
πειράζει νά βλέπω τά μίση τών άνθρώπων καί θά ήθελα 
νά μή άντιλαμβάνωμαι πόσο φθονεί δ ένας τόν άλλον 
καί πόσο τόν κακολογεί. Ή κακία! Τί τά θέλεις Κώ-
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στα, είνε τό μόνο πράγμα πού δέ βρίσκει μέσα στήν 
ψυχή μου συγχώρηση....

’Αλλ’ ας άφίσω τώρα τις φιλοσοφίες καί ας έρθω σέ 
περισσότερο ένδιαφέροντα θέματα. Τις ιδέες μου άλλως 
τε τις ξέρεις κ’ είναι ανοησία νά σοΰ τις έπαναλαμβάνω 
μέσα σ’ αύτό τδ γράμμα, ένφ έσύ περιμένεις νά διά
βασης έ’να-δυδ νέα ’Αθηναϊκά άπδ τήν κοινωνική μας 
κίνησι.

Σοΰ γράφω λοιπόν κι’ έγώ γιά μιά ντεμουαζέλλα, 
τή Βιέρα Σ... τήν ωραία ’Αθηναία κόρη, τήν όποια 
τόσο πολύ έθαυμάσαμε καί οί δυδ είς τδ Ζάππειον, 
ένα έμμορφο απόγευμα τοΰ περασμένου φθινοπώρου, 
θυμάσαι μέ πόσο ένθουσιασμδ σοΰ είχα μιλήσει 
γι’ αυτή καί πόσο σοΰ είχα έξάρει τά ηθικά τη προ
τερήματα.

Αί! φίλε μου,έπλανήθηκα. "Ολη έκείνη ή θέλγουσα 
ώραιότης πού μάς έγοήτευσε, δλη έκείνη ή ευγενική 
άφέλεια καί σεμνότης πού λίγο έλλειψε νά μάς κατα- 
κτήση καί τούς δύο, δέν ήτανε τίποτε άλλο παρά προσ
ποιήσεις. Μοΰ είπαν τώρα τελευταία τόσα καί τόσα 
γι’ αύτή. Καί ή ώραία Βιέρα λοιπόν δέ διαφέρει κα
θόλου άπό τήν πλειονότητα τών κοριτσιών τών ’Αθη
νών. Είνε καί αύτό κορίτσι τής μόδας, κορίτσι τής 
έποχής μας πού φλερτάρει μέ τον πρώτο τυχόντα, πού 
καπνίζει τδ σιγαρέττο της άσύστολα, καί πίνει τδ ούζο 
της μέ τδ ένα πόδι απάνω στό άλλο στά κοσμικό
τερα τής πόλεώς μας κέντρα. Καί δμως αύτή είνε ή 
έποχή μας. ’Αλλά πόσο μέ απογοητεύει ! Δέ μένει 
μοΰ φαίνεται τώρα πιά τίποτα άλλο παρά νά αναζή
τηση κανείς τά αληθινά κορίτσια στά βάθη τών έπάρ- 
χιών, άφοΰ έκεϊ καθώς ισχυρίζεσαι—τούλάχιστον έσύ— 
μπορεί κανείς νά βρή τών κοριτσιών τήν αγνότητα. 
Ποιδς ξέρει, ίσως στήν άφελή καρδιά μιάς έπαρχιωτο- 
πούλας θά είνε κανείς βέβαιος δτι θά προξενήση τόν 
πρώτον άγνδ παλμό!.... Άλλά μήπως καί οί άν
δρες, τής σημερινής κοινωνίας εΐμεθα καλλίτεροι; Μά
ταια στρέφω—σέ βεοαιώ—γύρω μου τδ βλέμμα και 
προσπαθώ νά εϋρω καί τήν άνδρική έκείνη καρδιά ή 
όποια θά ήτανε έπιδεκτική ενός εύγενοΰς αισθήματος, 
μιάς ώραίας άφοσιώσεως, μιάς ειλικρινούς άγάπης... 
Πίστευσέ με πουθενά, πουθενά σχεδόν δέν τήν βρίσκω.

Δέν ξέρω πώς γινήκαμε δλοι έτσι.
Δέν ξέρω τί μάς κάμει, ώστε, μιά γνωριμία πρδς 

μιά κόρη νά γεννά στή ψυχή μας—πρό πάντων δταν 
είνε πτωχή—τόν πόθο πώς νά διασκεδάσωμε μαζή 
της τις ώρες τής άνίας μας.,.

Ποιδς ξέρει ! ίσως, αύτοΰ πάλι, εις τών έπαρχιών 
τόν άγνότερον άέρα νά υπάρχουν καί οί εύγενεϊς άνδρες 
πού μποροΰν νά αισθανθούν τήν ώραιότητα τοΰ άλη- 
θινοΰ έρωτος...!

Άλλά βλέπω δτι άρχισα πάλι τή φιλοσοφία... Δέν 
έχω δμως τίποτα άλλο ένδιαφέρον νά σοΰ πώ γιά νά 
γεμίσω τδ γράμμα μου αύτό, καί αύτή ίσως ή έλλει- 
ψις μέ έκαμε νά σοΰ γράψω τόσα πολλά γιά τή 
Βιέρα Σ... ή όποια βέβαια καί γιά σέ καί γιά μέ είνε 
άδιάφορη, καί νά σοΰ έπαναλάβω χωρίς νά θέλω ένα 
μέρος άπδ τίς τόσες φλυαρίες πού λέγει ό κόσμος είς 
βάρος της....

Σέ φιλώ πολύ
’Αλέκος 

*
Έμπήκε είς τδ φυτόλουστο σαλόνι, τδ καταστόλιστο 

άπδ άνθη, άπδ πλούτον, άπδ πολυτέλεια, έμπήκε μέ 
τήν συναίσθησι τής τελείας καλλονής της. Ένα ψιθύ- 
ρισμα θαυμασμού διέτρεξεν δλο τδ σαλόνι είς τήν έμφά- 
νιση τής Βιέρα: Σ...

Καί ένω οί κύριοι μέ τά φράκα τά κομψά υπεκλί- 
νοντο ταπεινώς πρό αύτής, έκείνη μειδιώσα γλυκά έπρο- 
χώρησε πρδς τίς Κυρίες μέσα στο μικρό ιδιαίτερο 
σαλονάκι.

Λίγο πριν άρχίση δ χορός, δ Άλέκος—προσκε
κλημένος καί αύτος—έλαβε τήν εύκαιρία νά παρου- 
σιασθή είς τήν Δεσποινίδα Σ... Είς τήν ύπόκλισίν του, 
ή Βιέρα άπήντησε μέ τον συνήθη προσηνή χαιρετι
σμόν της δ δποΐος συμφωνούσε τόσο πρδς τον άφελή 
χαρακτήρά της, ένφ ό Άλέκος, είς τοϋ δποίου τόν 
νούν έπέρασαν αίφνης διά μιάς δλες ή φλυαρίες τού 
κόσμου, τής έρριψε ένα βλέμμα κατακτητοΰ καί έπέ- 
στρεψε στή θέσι του, θαμβωμένος δμως και ταραγμέ
νος άπδ τή γοητεύουσα δμορφιά της...

*
'Η Βιέρα υπήρξε δπως πάντοτε ή βασίλισσα τής 

βραδυάς έκείνης. Σ’ αύτή άπηυθύνοντο δλες ή περι
ποιήσεις, γι’ αύτήν έγίνοντο δλα τά φιλοφρονήματα, 
γύρω άπ’ αύτήν έστρέφοντο διαρκώς δλοι οί Κύριοι. 
Καί έκείνη φαιδρά, ζωηρά, εύθυμη, χαρίεσσα, άφε- 
λής δπως πάντοτε, τά έδέχετο δλα μέ ένα μειδίαμα, 
τδ όποιον, έπειδή ήτανε έκ φύσεως θελκτικό, κάθε 
κύριος έπίστευε στο βάθος τής σκέψεώς του, δτι γι’ αύ- 
τδν έγένετο τδ μειδίαμά της τόσο θελκτικό, γι’αύτδν 
έγένετο τόσο έκφραστικδ καί ώραΐο. Καί κάθε ένας, 
άναλόγως τοΰ χαρακτήρός του καί τοΰ έγωϊσμοΰ του,— 
και ποιδς άνδρας δέν είνε έγωϊστής,—κάθε ένας έπί- 
στευεν δτι είχε κατακτήση λίγο ή πολύ τόν νοΰν καί 
τήν καρδιά τής Βιέρας καί έλεύθερος διέδιδε πιά τις 
φλυαρίες του.

Φ
Ή Βιέρα—ίσως νά τδ έκαμε καί έπίτηδες—έφαί- 

νετο δτι είχε στενή φιλία μέ μία κοντή καί εύσαρκον 
κόρη. Συνήθως δταν δέν έβγαιναν μαζή καί συνην-

3

Καί είς τδ αύτό σαλόνι δπου γιά πρώτη φορά 
έγνωρίσθηκαν καί είς άλλα φιλικά των σπίτια ή Βιέρα 
καί δ Άλέκος συνηντήθησαν έκτοτε πολλάκις. Έκά- 
στη νέα συνάντησις τούς προσήγγιζε περισσότερο...

Αγαπήθηκαν....
Έπί άρκετδν καιρό έζησαν τήν δνειρώδη ζωή «τών 

άγαπωμένων. «Νά μ’ άγαπα;» έψιθύριζε τρέμουσα ή 
Βιέρα. «Νά μ’ άγαπα;» ήρώτα τήν ψυχή τόυ άμφι- 
βάλλων καί δ Άλέκος. Καί πολλάκις ήτο άρκετδ γιά 
τήν άγάπη των ένα βλέμμα συμπαθές, ένα άπλοΰν 
μειδίαμα. ’Εκείνη έπερίμενε τώρα πιά μιά λέξι άπδ τά 
χείλη του, έκεϊνος ματαίως ζητοΰσε τδ θάρρος τσυ 
γιά νά τής μιλήση.

Γιατί υπάρχουν άνθρωποι ποΰ γίνονται πολύ δειλοί 
δταν αγαπάνε άληθινά.

*

Τέλος έστάθμισε καλά τά αίσθήματά του καί έπήρε 
τήν άπόφασί του. Έπρεπε νά τής μιλήση. 'Η ψυχή 
του έγέμζε άπδ ένα αίσθημα άγάπης, βαθυτάτης. 
’Ησθάνετο δτι προχωρούσε είς τόν δρόμον μιάς πραγ
ματικής εύτυχίας. Άλλά πριν άκόμη βρή τήν εύκαιρία 
νά άνοιξη πρδς έκείνην τήν καρδιά του δ Άλέκος έπε- 
θύμησε νά γράψη πρδς τόν φίλο του γιά νά τόν κάνη 
καί αύτδν κοινωνδν τής ευτυχίας του. Γιατί δπως τίς 
στιγμές τής λύπης, ή ψυχή ζητεί ^κά που νά έκχύση 
τόν πόνο της καί κάπου νά ζητήση παρηγοριά καί άνα- 
κούφισι, έτσι καί στις στιγμές τής χαράς ή ψυχή τού 
άνθρώπου αισθάνεται, πολλάκις τήν άνάγκη νά έμπι- 
στευθή κάπου τά αισθήματα πού τήν πλημμυροΰν- 
Καί δ Άλέκος θυμήθηκε τδ φίλο του καί έσκέφθη νά 
γράψη είς τον Κώστα.

Άλλά στή πρώτη λέξι πού έχάραξε γιά κείνη άνε- 
τινάχθη σύσσωμος. 'Η πέννα έπεσε μακρυά του. Σάν 
ένας κεραυνός τοΰ ήρθε ή άνάμνησις τής άλλης έπι- 
στολής πού έγραψε άλλοτε πρδς τδ φίλο του, γιά τήν 
ίδια αύτή κόρη τών σημερινών δνείρων του. θυμήθηκε 
τί είχε χαράξει τότε τδ χέρι, αύτό τό όποιον τώρα 
πλιά μέ λέξεις λατρείας θά συνώδευε τό προσφιλές 
δνομά της... Καί ήτανε αύτός, αύτδς δ ίδιος, δ δποΐος 
τήν είχε κατηγορήσει, ήτανε αύτός δ δποΐος είχε 
καταστρέψει τήν καλή φήμη τής κόρης, καί είχε έπα- 
ναλάβει τόσον άπερισκέπτως τίς φλυαρίες τού κόσμου.

Μιά άβυσσος τόν περισφίγγει τώρα πιά. 'Η άνάμνη- 
σίς τών γραμμών έκείνων τοΰ καίει τήν ψυχή, τοΰ πλη
γώνει βαθειά τήν καρδιά. Γι’ αύτδν πιά ούτε δ έρως, 
ούτε ή λήθη έπιτρέπεται. 'Η φύσις του ή έξαιρετικώς 
λεπτή δέν βρίσκει καμμιά διέξοδο. Ή λύπη έγινε τώρα 
τόσο μεγάλη ώστε νά τόν κάμει νά χάση τδ θάρρος 
του καί νά καταρασθή τήνάγάπη του....

■τώντο είς ένα όποιονδήποτε σαλόνι, δέν άπεχωρίζοντο 
σχεδόν πιά ή μία άπδ τήν άλλη. Καί τδ βράδυ έκεΐνο 
ήσαν διαρκώς μαζή. Είς κάποια μάλιστα διακοπή τοΰ 
χοροΰ κουρασμένη ή Βιέρα έπήρε τή φίλη της καί 
έπήγαν νά καθήσουν μόνες ή δυδ μέσα στό μικρό 
κομψό σαλονάκι.

— Βιέρα μου, τής είπε έκεϊ ή Ελένη μέ άνυπό- 
κριτο θαυμασμό, Βιέρα μου, άπόψε είσαι παρά πολύ 
ώραία, σέ καμαρώνω δλη τή βραδυά καί πίστεψέ με 
δέν μπορώ νά σέ χορτάσω...

Ή Βιέρα έμειδίασε άφηρήμένη.
Τή στιγμή έκείνη μιά δμάς άπό Κυρίους ώρμησεν είς 

τδ μικρό σαλονάκι.
— Γιατί έδώ μοναχή δεσποινίς; δ ένας.
— Μαμαζέλ μάς άδικεϊτε! δ άλλος.
— Πρδς θεού μέσα χορεύουμε, δ τρίτος.
— Σέ λίγο θά ρθώ, άπήντησε μειδιώσα ή Βιέρα. 

’Αδικώ καί έγώ τόν έαυτόν μου. Σέ λίγο έρχομαι.
Καί ένω άπεσύροντο οί Κύριοι, ή Βιέρα κυπτουσα 

πρδς τήν Ελένη τής είπε σιγαλά.
— Άχ! Ελένη μου, γιατί είνε τόσον βλάκες οί 

άνδρες!...
— Έτσι είνε, τής άπήντησε ή Ελένη, τδ πολύ 

θυμίαμα σέ κουράζει.
"Οταν έσηκώθη ή Βιέρα γιά νά πάη στήν αίθουσα 

τοΰ χοροΰ, έμπήκεν δ Άλέκος στό μικρό σαλονάκι. 
Χωρίς συνηθισμένα φιλοφρονήματα, μέ μιά κίνησι 
εύγενή καί σοβαρά τής έτεινε τδ χέρι.. Ή Βιέρα άφη- 
ρημένη έδέχθη μέ προθυμία. Άλλά δταν έστράφη 
καί τόν ήτένισεν ήσθάνθη μιά άκατανίκητη ταραχή, 
μιά άπροσδόκητη συγκίνησι. Ένόμισε δτι στό βάθος 
τών καστανών δφθαλμών του διέκρινε κάτι το ξεχωρι
στό, κάτι το έκλεκτό. Διέκρινε τά ίχνη μιάς ποιητικής 
καί εύγενικής ψΰχής τά όποια άπροσδοκήτως άνεύρι- 
σκε τέλος τήν ώρα έκείνη.

Έχόρευσαν μαζή πολύ.
*

Ό Άλέκος ήτανε πράγματι κατά βάθος φύσις λε
πτή, ποιητική, εύγενής καί ώραία. Έτρεφεν αντιπά
θεια ^τίς συνηθισμένες κακίες τών ανθρώπων, καί 
ήσθάνετο πάντα τήν ψυχή του έτοιμη νάκάμη τόκαλό.

'Η έντύπωσις πού τοΰ έκαμε ή Βιέρα ήτανε άπδ 
έκείνας πού άφίνουν μακρά άπήχησι στήν άνθρώπινη 
καρδιά. Άλλά καί ήγλυκύτης τών τρόπων του, τδ με
τρημένο τών λόγων του, τδ άνδρικδν τής δλης συμπερι
φοράς του, πράγματα πού τόν διέκριναν τόσο πολύ άπδ 
τούς συνηθισμένους τύπους τών άνδρών, είχαν έπίσης 
άφίσει ισχυρά έντύπωσι είς τήν ψυχή τής Βιέρας....

*
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μπορεί νά έξηγήση τή μεταβολή ή όποια έπήλθε στόν 
Άλέκο. 'Η στάσις του απέναντι της είνε γι’ αύτή ένα 
αίνιγμα σκοτεινό. Και δμως αισθάνεται δτι τήν αγαπά. 
Είνε έτοιμη νά κατανίκηση τή δειλία της, είνε έτοιμη 
αύτή πρώτη νά τοΰ μιλήση, νά τού αποκάλυψη τήν 
ψυχή της καί νά τοΰ δείξη τήν καρδιά της. Μέ τό 
δνομά του στά χείλη έξυπνα καί μέ τήν άνάμνησί του 
κοιμάται. Καί δταν κάποτε πού ήσθάνθη νά χάνη τή 
γαλήνη της καί μιά τρικυμία φοβερή νά καταλαμβάνη 
τή ψυχή της έγραψε είς άσυνήρτητες γραμμές δ,τι 
τής υπαγορεύει ή χωρίς έλπίδα άγάπη της.

«Γιατί; Γιατί λοιπόν ;
» Αλλοίμονο ! δλα είς μάτην.

»Δέν ύπάρχει τίποτα γιά μένα πιά.
»*Εκλαψα, Απελπίστηκα, ήλπισα- καί άν κατά τό 

διάστημα τοΰ όλίγου βίου μου έπέρασα στιγμές χαράς 
καί εύτυχίας, ήτανε ή στιγμές τίς δποίες έβαυκάλισα 
μέ τρελλά όνειρα, ή στιγμές πού έθέρμανα, Αλλοίμονο, 
μέ Ανεκπλήρωτες έλπίδες. Άλλ’ όχι! Τά χάρτινα αύτά 
είδωλα τών τρελλών πόθων καί τών άνεκπληρώτων 
έλπίδων τά συντρίβω σήμερα. Δέν τά θέλω πιά. Όχι. 
θέλω τήν Αλήθεια, θέλω τήν πραγματικότητα δσον 
δήποτε σκληρά καί άν είνε, γιατί δλα τά άλλα είνε 
πλάνη, πλάνη, πλάνη.

»'Η αμφιβολία μέ συντρίβει».

Άλλά καί τοΰ Άλέκου τή ψυχή, μιά αγωνία δχι 
δλιγώτερον όδυνηρά τήν έχει κυριεύσει. Μιά πάλη 
ίσχυρά καί δεινή γίνεται μέσα του. ’Ερωτήματα με
γάλα προβάλλουν μπροστά του. Νά δώση στή Βιέρα 
τό δνομά του; Νά τήν κάμη δική του ; Άλλ’ άν δ 
φλύαρος κόσμος έξακολουθήση τά λόγια του γιά τό 
παρελθόν τής Αγαπημένης του; Καί άν τά λόγια αύτά 
υπήρξαν Αληθινά ; Άν έκείνη είνε πράγματι δπως αύ
τός δ ίδιος τήν περιέγραψε; Άλλά άν είνε αθώα ; Άν 
είνε θΰμα τής φλυαρίας τοΰ κόσμου ; Άν είνε ύπο- 
κρίτρια ; Άν είνε........Άν..........

Άχ ! τί δέν έδινε γιά νά έξαλείψη τούλάχιστον τό 
γράμμα έκείνο. Δυστυχώς δέν μπορεί. ΙΙρέπει λοιπόν 
νά μείνη στήν αμφιβολία! πού σκοτώνει μέ τό βαρύ 
της σάρακα; Όχι! Τό αποφασίζει. Όχι! Ή Ασθενής 
του φύσις δέν έχει τή δύναμι νά ύπερασπισθή τον 
έρωτά του, δέν έχει τή δύναμι νά πή :

— «"Οποια δήποτε καί άν είνε έγώ τήν Αγαπώ»... 
Γιατί ή άγάπη του ύπήρξε άγάπη, χωρίς δύναμι...

Είνε άλλως τε καί τόσο λεπτή, τόσο εύθικτη ή ύπό- 
ληψις μιάς κόρης. *

Έπέρασαν Ακόμή μερικές μέρες.
"Ενα δειλινό ώραίου χειμερινού απογεύματος μιά 

φιλική συγκέντρωσις στό ΙΙαλαιό Φάληρο έφερε Απρο- 
σδοκήτως είς συνάντησι τή Βιέρα καί τόν Άλέκο.

Τυχαίως εύρέθηκαν σέ λίγο νά περπατούν καί οί δυό 
μαζή πρός τήν Ακρογυαλιά.

Προχωρούν σιωπηλοί. ,
Ή θάλασσα απλώνεται μπροστά των ήρεμη, γαλη- 

νιαία.Είνε ή στιγμή πού δ ήλιος φεύγει καί χαιρετάτήν 
ερχόμενη νύκτα μέ τίς τελευταίες ρόδινες ακτίνες του.

Μέσα στό μελαγχολικό αύτό περιβάλλον τό βλέμμα 
τής Βιέρας πλανάται Αφηρημένον μακρυά έκεΐ στή 
γαλανή θάλασσα καί άπό τή γαλήνη της προσπαθεί 
καί αύτή νά Αντλήση έλπίδες....

Τίς στιγμές αύτές καί είς τοΰ Άλέκου μέσα τήν 
ψυχή μιά νέα πάλη συγκροτείται. Γιά μιά στιγμή καί 
πάλιν Αμφιταλαντεύεται. Τέλος πέρνει τή μεγάλη άπό- 
φασι. ΙΊρέπει νά μιλήση. Καί πρέπει, Αλλοίμονο ! νά 
συντρίψη κάθε έλπίδα.

Καί μέ φωνή, πού καθαρά διεκρίνετο δλόκληρη ή 
συγκίνησις τής ψυχής του στρέφεται πρός τή Βιέρα 
καί τής λέγει Απότομα :

— Αύριο, φεύγω Μαμαζέλ γιά μακρυνό ταξείδι. 
Πηγαίνω στή Σουηδία καί είμαι εύτυχής δτι τήν ώρα 
αύτή μπορώ νά σάς άποχαιρετήσω....

Είς τά λόγια αύτά ή Βιέρα έφάνη σάν νά ξύπνησε 
τή στιγμή μόλις αύτή άπό ένα όνειρο γλυκό καί νά 
είδε έξαφνα μπρός της δ,τι ζητούσε είς τής έπικλήσεις 
της, τή σκληρά πραγματικότητα.

Μέ ένα μειδίαμα έλαφρώς πικρό τόν έκύτταξε γιά 
λίγες στιγμές μέσα στά καστανά του μάτια, μέσα 
σ’ έκείνα τά μάτια πού τόσο Αγάπησε. Ή καρδιά της 
ήτανε πλημμυρισμένη τή στιγμή έκείνη άπό μιά άγάπη 
ύπέρτερη. Άλλά δέν είχε τό θάρρος νά μιλήση γιατί 
ή δειλία τής κόρης έκράτησε τά χείλη της σφαλιστά. 
Καί έτσι ή εύτυχία της έσβυσε έκεί κοντά στήν ήρεμη 
θάλασσα, έσβυσε μαζή μέ τις τελευταίες άκτΐνες τοΰ 
δύοντος ήλιου.

Μόνο, μέ φωνή πού μόλις μπορούσε νά άκουσθή 
τοΰ είπε ;

— Εύχομαι νά γίνεται εύτυχής....

★
Σέ λίγο έχωρίσθηκαν. Σκυφτοί,βουβοί,άπηλπισμένοι.
Δέν έπανιδώθηκαν ποτέ πιά. Τούς έχώρισε, τούς 

έκανε καί τούς δυό δυστυχείς, τοΰ κόσμου ή άσκοπη 
κακογλωσσιά.

Err**/* ZarpA»or

—'Έτσι λοιπόν — άκουσε μια γυναικεία φωνή νά λέη 
τρεμάμενα ...—Νά πεθάνουμε όλοι όλοι ... Μά έκεί τό 
δίκηο δικό μου. Κι' ακόμα δέν θέλω όλα οτι σο'ύχω 
δοσμένα. Μοναχά κάτι γιετίσω .... Πεθαίνουν όλα 
Είναι μικρά είναι παιδιά μου είναι δύστυχα. Μή μάς 
ανοίγεις τήν πόρτα, μή μάς διώχνεις ... Έλεος.

— «τίποτα δέν μπορεί νά γίνη. Ό Θεός άς σέ βοη- 
θήση—άκουσε τή φωνή τού πατέρα του ν' άπαντά...»

— Ναί, ναί. .—τότε άγρια ή γυναικεία φωνή ακού
στηκε νά λέη. — Τό Θεϊκό μάτι αύτό άς σέ κρίνη. Άς 
ρίξη τήν κατάρα του σάν κεραυνό σέ σένα, μά μοναχά 
σέ σένα, γιατί τα παιδια σου τα πονώ.....»

— Έγώ !.. άκουσε τή φωνή τοΰ πατέρα του,—καϊ 
σάν Ίσκιος ξεμαλιασμένη γοργή τρομαγμένη πέρασε 
άπ' τά μάτια του ή άδερφή τού πατέρα του ή Κάκια.

Ταργοκίνητος έφτασε κ' εκείνος στήν εξώπορτα. 
'Ανάμεσα στά πευκόχιονα πού πέφταν καϊ στόν άέρα 
πού μάτωνε τά σπλάχνα, τήν είδε γοργά γοργά να 
χάνεται μέσα στήν τριτυμιασ μένη νύχτα., σάν πουλί 
τής συμφοράς, σάν στοιχειό τής μπάρας.

Καϊ στάθηκε άκόμα ώρες στήν εξώπορτα μέ τά μά
τια κλειστά άπ' τή φρίκη γιά τή δυστυχία, ενώ μέσα 
του σάν άπ’ τό κρύο πού Τον κύκλωνε έσβυνε μεγα
λόπρεπα ώς στερεή σπίθα τής αγάπης του γιά τον άν
θρωπο πού τοΰδωκε ζωή ...

Κάποιοι άλλοι ορίζοντες άνοίχτηκαν «τή σκέψι·, ου 
άπ' το φρικτό εκείνο βράδυ. Καϊ ζητώντας τήν αίτια 
τής ψυχικής του άλλαγής βρήκε μέσα του άγαπη απέ
ραντη γιά τούς σκλάβους τής ζωής πούβλεπε πάντα 
νά σέρνονται μπροστά στά πόδια τοΰ πατέρα του. Κι’ 
άναθυμάται μέ ρίγος τά λόγια πούπε τοΰ γονιού του 
φεύγοντας. «Φεύγω μακρυά. ‘Η άδικία πού πυργώ
θηκε γύρω έδώ μέσα είνε τρομαχτική ... Στις ευτυ
χίες τοϋ σπιτιού μας βλέπω τό ψωμί τής χήρας καϊ 
τόν ιδρώτα τοΰ έργάτη ... Ολόκληρη άβυσσο μάς 
χωρίζει ...»

Κι' όμως ύστερα άπό τόσο καιρό έλαβε τό σπαρα
χτικό γράμμα τής μητέρας του πού τόν καλοΰσε. Γιατί 
ό άνθρωπος πού τόσο άσχημα πίκρανε, τά πρόσμενε 
γιά νά τού δώση τίς στερνές ευχές του προτού νά κλεί
ση τά μάτια....

«Πρέπει νά φύγω» ψιθύρισε βγαίνοντας άπ' τόν 
Ίσκιο τών πεύκων.

- Τό σούρουπο γεμάτο άπό ευωδιές τών άνοιξιάτικων 
λουλουδιών, έσβυνε ά,γάλια . . . Μέσα του ξανάνοιωσε 
τήν άφοβία πούχε πάντα .... Μά εινε καιρός νά λάμψη 
ό ήλιος μισοφώναξε. Κάποιο χαμόγελο χαραξε στά 
χείλη του. Καϊ τράβηξε γοργά κάτω άπ' τά δέντρα 
πάλι πού έκάνανε τά κλώνια τους στόν έρμο δρόμο.

ν 11
^«"Τστερ' άπό τόσο καιρό». — Ψιθύρισε ο Σίρμας 
■κλειονταςτήν πόρτα τής κάμαρας που πέρασε τα πρώτα 
του χρόνια ατό πατρικό του σπίτι....

Πέρασε μιά ,-τ/.ατειά πνοή 
πνοή χαλάστρα 
ν.' εσβνσε ο).α τά τραγούδια 
κι’ δλα ταστρα

Κ. Παλαμά; ..

'Ακουμπισμένος στον τοίχο ό Σίρμας έβλεπε ακόμα 
τό τραίνο πού χανότανε βαθεια στό γαλήνιο κάμπο 
άφίνοντας μαύρες 'γραμμές στόν πλατύ ουρανό.

Οί ιδέες μέσα του τρικυμιασμένες σάλευαν. Τό 
ένοιωθε πώς μ' όλο τον άπειρο τον φόβο τά βουνά 
πού μόλις φαινότανε, τον τραβούσαν πέρα ματρυά σάν 
νά τοΰ φώναζαν πώς έπρεπε νά τρεξη εκεί πλάι στό 
κρεββάτι τοΰ πατέρα του πού πέθαινε........

"Ολη ή ζωή του κοντά στούς γονείς Ιου περνούσε 
γοργόδρομη μέσα, απ' τήν πυρωμένη του σκεψι. Τά 
δίκαια το>ν φτώχιαν πού σάν νά βούιζαν γύρωθέ του, 
κΓ ακόμα ό πλούτος τοΰ σπιτιού τον—η μητέρα του 
πού τόν πρόσμενε πάντα—ή άδελφή του λουλούδι όλο- 
εύωδο στή γερασιά τοΰ αρχοντικού πού ζοΰσε—κι'άιό- 
μα ή άπότομη σύγκρουσι με τόν πατέρα του γιά τό δί
κιο.....  "Ολ’ αύτά περνοδιάβαιναν καϊ μαζεύοντο σέ
μιά μικρή εικονίτσα «ό πατέρας του στο κρεββάτι να 
πεθαίνη προσμένοντάς τον·».

“Επρεπε νά φύγη μ' όλη τή συχασιά του για τόν 
τοπο πού δέν ήταν γιά 'κείνον. Μά καϊ πάλι έδίστασε, 
και πάλι δεν έφυγε. — «"Ισως γιά καλύτερα σκύ
φτηκε : Κι' 'έμεινε ακουμπισμένος στόν τοίχο κυτών- 
τας τό τραίνο που θά περνούσε κι' απ' τήν ωραία του 
πατρίδα νά χάνεται μέσα στον όλόσπαρτο κάμπο.

"Η μέρα έσβυνε γαλήνια.
Κάποια μουντά νέφη έκρυβαν τόν ήλιο πού πήγαινε 

νά βασιλέψη .. ,
«Σάν τήν ψυχή μου» άργοψ θύρισε ό Σίρμας κυτ- 

ταζοντάς το.
Τράβηξε πέρα. Μιά σειρά άπό πεύκα έριχναν τόν 

ίσκιο τους βαρύ. Στάθηκε συλλογισμένος. Κάποιες 
σκηνές άπ' τήν πρωτική του ζωή ξανάρχουντε στή σκέ

ψη του.
'Ητανε—θυμάται—μιά άγρια νύχτα τοΰ Αεκέμβρη" 

τα χιόνια είχαν σκεπασμένο κάθε τι μέ τή θανατερή 
τους ώμορφιά. Τά κύματα τής θάλασσας μανιασμένα 
σπάζαν στούς γκρέμους πάνω καϊ τίναζαν άφρούς σέ 
ύψος άφθαστο ενώ πιο πέρα απλωνότανε σάν φειδία 
τρελλά κι' άγκαλιάζαν τήν πλατεία αμμουδιά... Μέσα 
σε κείνη τή θύελλα κάτι κλάψες σπαρακτικές φτάσαν 
στ' αυτιά του — ώς τό δωμάτιό του — σαν γύρω σέ 

σβυσμένα μάτια.
Σιγά σβυόντας τό φως σίμωσε στήν πόρτα καϊ μέ 

φόβο άκούγοντάς την έφθασε στό γραφεΐον τού πατέρα 
του άπ' έξω πού ή πόρτα του ήτανε μισάνοιχτη. Κα
τόπιν άναφυλιντά άκούγοντο μέσα, ενώ οί Θρήνοι 
είχανε παύση.
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Μ' άργ.τ βήματα έφτασε μπρος στάνοιχτό παρά
θυρο’ τό φεγγάρι χλωμιασμενο άργοδιάβαινε στο σκο
τεινά ουρανό ... Ί" άγιό ιλιμτ πούφθανε ώς πάνω έ
χυνε άπειρες εύωδιές γύρω. Μιά πλατεία λύπη τόν 
βάραινε... Κουρασμένος έπεσε σε μιά πολυθρόνα. 'Αντι
λαλούσαν ακόμα στ' αυτιά του οι καμπάνες, οι ψαλ
μωδίες, οί θρήνοι, όλα όλα ....

— «Kai πέθανε παραπονεμένος—σ κέφθηκε—πού δέν 
μέ είδε ....’»

Μέσα στό σκοτάδι ολομόναχος ένοιωσε τά μάτια 
του νά νγραίνουν’ τι είχε κ ό Ίδιος δέν ήξερε. Ίον 
άνθρωπο πού πέθανε δέν τόν άγαποΰσε. Κι' όμως οί 
ψαλμωδίες κι' οι καμπάνες που αόριστα φτάναν στ’ 
αυτιά του, τοΰ γέμιζαν δάκρυα τά μάτια ....

—κ'Αδύνατες στιγμές περαστικές» ψιθύρισε στη 
σιγαλιά δικαιολογώντας τά δακρυά του.

‘Ξαφνιασμένος ένοιωσε την πόρτα ν' άνοίγη. Μπρο
στά του στεκόντανε η αδερφή του ή Στέλλα πρινό- 
θωρη, ωραία. Μόλις ακουστά του ψιθύρισε’—«τό ή
ξερα ττώ, θάσαι έδώ καί ήρθα, Ξέρω πώς ή συντρο
φιά μου δέ θά σού κάμη κακό ... Μά σύ είσαι πιότερο 
σκοτωμένος άπ' όλους μας.»

Άμίλητα της έδειξε μια καρέκλα πλάι του.
Λυγμοί τραντάζανε τό στήθος της καί πονεμίνη έ

γειρε στό κάθισμα.
— «Στέλλα είμαι νικημένος»—βαρειά βαρεία είπε 

—-.'Απ’ τη στιγμή πού βρέθηκα αντίκρυ στο πεθαμένο 
μας πατέρα κ' είδα τη μάννα νά κλαίει μπρος του και 
τάδέρφια μας νά στέκωνται μαραμένα στη σειρά μέ 
σταυρωμένα τά χέρια, κάτι άνείπωτο ένοιωσα μέσα μου 
την απέραντη αγάπη μου γιά τούς αδικημένους της 
ζωής τήν αισθάνομαι νά σβύνη αγάλια. Είμαι νικη
μένος .......... »

Τόν κύταξε τρομαγμένη άπ' τά λόγια του. Στάθηκε 
γιά λίγο σκάπτοντας. "Υστερα ορμητικά τοΰ φώναξε.— 
«Έλα μαζί μου ... πάμε ... » Μέσα στή σιγαλιά της 
νύχτας άπό μακρυά έφταναν τραγούδια χαράς ....

Χλωμιασμένο το φεγγάρι μεσούρανα έριχνε λουρίδες 
απ' άσπρο φως τρίγυρα. Στό βράχο πού ε'ίταν τό κά
στρο τό παληο δυο ίσκιοι έστέκοντο άκίνητοι.

— «Έδώ χάμου βρέθηκε πνιγμένη ή Θειά μας ή 
Κάτια καί δώ κάθε φορά πού ήμουν πονεμίνη—ερχό
μουν κι αγναντευα τα κύματα πού μετρούσαν νά μοΰ 
δώκουν τή λευτεριά πού ζήταγα. Μά τά ύπέφερα όλα 
χρόνια προσμένοντάς σε. Θυμάσαι τί μοΰπες κάποτε;
—Πάνω απ’ όλα στή ζωή τό καθήκον μας.—Γι' αύτό 
έζησα.»

Το μουρμούρισμα της Θάλασσας έπνιξε τάλλα ? άγια. 
Τ'αύγινό φώς βρήκε-στ' άκρογιάλι λίγα λουλούδια πού 
καποια χέρια ρίξαν στό κύμα γιά μιά ψυχή ....

III *
Τα βώδια άργοκίνητα χανότανε πίσω άπ' τις θημω

νιές. Στή ζέστα πού πύρωνε τό κάθε κορμί, ίδρωμένοι

σκυφτοί σκοτωμένοι άπ' τήν κούραση της δουλειάς 
κινότανε οί θεριστές. Κάπου κάπου μισοκούγονταν κά
ποιος σκοπός τραγουδιού πού σβυνότανε μέσα στή ζέ
στη. 'Από μακρυά φανήκαν οι δυό τους μέσα σέ κύ
ματα σταχυών νά προχωρούνε. Στά μάτια της Στέλ
λας πούβλεπαν πέρα άπ' τό σήμερα καθρεφτιζότανε 
μιά άπόφαση σιδερένια. "Ενας πελαργός έκαμε γοργός 
κάποιο κύκλο στόν άέρα, κι' έκατσε στήν κορφή τής γέ
ρικης βελανιδιάς στήν άκρη τού χωραφιού. Σιγοφτά- 
σαν τούς εργάτες πού θωρώντας τους, σταθήκαν ξαφνι
ασμένοι. Τά μάτια τού Σίρμα έφταναν ως εκεί πού τε
λείωνε ό ορίζοντας, μ' όλη ή πλατειά εκείνη γή ήταν 
δική του.

Τρελλές ζητωκραυγές σχίσαν σε λίγο τον άτρεμο 
άέρα. Τ’ άδέρφια φεύγαν. Κι’ ό αντίλαλος όσο άπο- 
τραβούνταν ξανάφερνε στ’ αυτιά τους τά «ζητώ» τών 
εργατών ποΰσαν όλοι πριν από λίγο μαζεμένοι γύρω 
τους .... Οί θημωνιές τους έκρυψαν. Κάτι φωναγματα 
βατράχων άπό εκεί κοντά γελαστα γελαστα ακουστή- 
καν. Στάθη καν. Τόν κύταζε ή Στέλλα κατάματα. 
Δειλιασμένος αυτός κατέβασε τό βλέμμα του χάμω.

—«Νομίζεις Σίρμα πώς δεν ήτανε αυτή ή αρχή 
πού έπρεπε νά γίνη;» ρώτησε ή Στέλλα.

Αύτός δεν άπάντησε.
—«Δεν τούς είπα τήν Αλήθεια—ξανάειπε αύτή — 

τήν άλήθεια που χρειαζότανε νά πιο ; τα χώματα αύτά 
πού οι γονείς τους κι’ Ίδιοι κάμαν καρποφόρα δου
λεύοντας νυχτοήμερο είταν Ανάγκη νάγίνουν δι κα τους.»

— «Ναί. Ναι.» βιαστικά άπάντησε εκείνος. 'Αμί
λητοι φτάσαν στό δημόσιο δρόμο. 'Ο Σίρμας στάθηκε.

— «Μή προχωρείς Στέλλα’ κάτι ξέχασα νά πώ 
ατούς εργάτες. Θα γυρίσω πίσω». Χωρίστηκαν. Κάθε 
βήμα πού Απομακρύνονταν ό Σίρμας αισθανότανε κά
ποια άβυσσο ν' Ανοίγεται Ανάμεσα αύτοΰ καί τής 
Στέλλας. Τής είπε ψέμματα γιά πρώτη φορά στή 
ζωή του, άφήνοντάς την ατό μισόδρομο. "Ηθελε νά 
φυγή άπό κοντά της. Στάθη κε λίγο σκεπτικός. Μέσα > 
του ήταν αδύνατο νά πνίξη τήν Αγάπη του γιά τήν 
Ιδιοχτησια, γιά τά χώματα πού χρόνια τώρα έτσι ή 
άλλοιώς ήσαν δικά τους. Κι' όμως αύτός είχε δείξη 
στήν αδερφή του, στή Στέλλα, τό δίκηο τού εργάτη 
και τις μεγάλες αλήθειες πού 'έβγαλε άπ' τό διάβα
σμα τοΰ βιβλίου. Κι’αύτός τώρα τ' άπαρνιότανε όλα. I 
Στις ωραίες του ιδέες πρόβαλε σήμερα ή πραγματικό
τητα πού τού άποδείκνυε ότι οί ιδέες του αύτές δέν 
ήταν δυνατόν νά έφαρμοσθοΰν, κι' ότι στή ζωή γκρε
μίζεται κανείς άγρια σάν θελήσει ν' άρνηθή τήν πραγ
ματικότητα καί νά ζήση στά σύνεφα.

Ή μητέρα του όταν τής είπε γιά το μοίρασμα τών 
χωραφιών ατούς εργάτες, τού έδειξε τά μικρά τά Α
δέρφια καί τόν ρώτησε άν είχε δικαίωμα νά διάθεση 
όπως αύτός ήθελε τό ψωμί τους. Κι' όμως κοντά στή 
Στέλλα δέν είχε τη δύναμη ν' άντισταθή. Καί σήμερα 
τόν παρέσυρε ώς τόν Αγρό.. "Οχι! "Οχι ί Έπρεπε 

νά τρέξη ατούς εργάτες νά τούς πει πως όλα όσα τούς 
είπε ή αδερφή του ήταν ψέματα. Τίποτε δέν μπορούσε 
νά γίνη δικό τους. ΚΓ άν έναντιώνωνταν θά τούς 

έδιωχνε όλους.
Μέαα ατό χωράφι οί θεριστές κάτω άπ' τή βαλα" 

νιδιά τραγουδούσαν άξένιαστοι. "ίΐς εκεί πού έφθανε 

τό βλέμμα τους τα στάχια ήσαν δικά τους.
— «Τιάρα τό ακόυσαν πως όλα αύτά εινε δικά μας, 

τώρα. Κι' οχι μόνο αύτά μά όλος ό κάμπος. Ή γή 
ποιανού είνε. "Ολων. Θάνατος σ’ αύτούς πού λέν πώς 
εινε διαφεντευτές τής γης πού βγάζει γιά όλους μας 
ψωμί» έλεγε κάποιος κοκκινομάλης.

— «Ζήτω» φωνάζαν οί θεριστές.
Ξαφνιασμένος ό πελαργός πέταξε σέ μια θυμωνιά. 

Τό σούρουπο λιπόθυμο έσβυνε. "Ενα λεπτό αεράκι 
θροούσε τά φύλλα τού δέντρου. Τά στάχυα γερνάν 

όλα όλα ...

* * 
*

Ό Σίρμας έφτασε στό χωράφι καί τούς σίμωσε 
— «Τ' είναι ; » ρώτησαν όλοι χωρίς νά σαλέψουν. 
—«Δώστε καί τοΰ λόγου του ένα τσιγάρο» γελών" 

τας είπε ό κοκκινομάλης.
Ο Σίρμας φώναξε.—«Σηκωθήτε ! Τό κτήμα είνε 

δικό μου, καί όποιος θελήση μερτικό είνε άπό τάρα 
διωγμένος. άδελφή μου σάς είπε ψέματα».

Ο λόγος έμεινε μισός ατά χείλη του. Ό κοκκινο- 
μαλης μ' ένα στιλέτο στό χέρι ώρμησε πάνω του.

— «Ζήτω» κραυγάσανε οι άλλοι.

*
* *

Τό φεγγάρι γελαστό μά μένα σατανικό γέλοιο άργο- 
πράβαλλε στό 'αταχτί ούρανό. Μιά λουρίδα χλωμή 
άπό φώς τού έπεσε πάνω στά ματωμένα στάχυα που 
κοίτουνταν τό κορμί τοΰ Σίρμα. Ό πελαργός μεγα
λόπρεπα ξανάκατσε στή βαλανιδιά πού θροούσε τώρα 
πιότερο, άπ' τόν άέρα πού γοργοφύσαε πιά.

f θ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

(Μέ λύπη μας μάθαμε στις 20 τοΰ Δεκέμβρη 1921 
τό θάνατο τοΰ Θόδωρου Λασκαρίδη. '0 Λασκαρίδη; 
ήταν νεώτατος, 26 σχεδόν χρόνων, άπό τή Βουλγα
ρία, δημοσιογράφος έκλεκτός καί διηγηματογράφος 
γνωστός στους φιλολογικούς μας κύκλους. Τελευταία 
είχε έτοιμο νά τυπώση ένα βιβλίο άπό πολεμικά του 
διηγήματα. Μά ή άξαφνη αυτοκτονία του έβαλε τέλος 
σέ μιά ζωή ποΰ ή έργασία καί ή πολυμάθειά του τήν 
γιόμιζαν άπό έλπίδες. Τό διήγημα ποΰ δημοσιεύουμε 
παραπάνω, μάς παραδόθηκε ένα μήνα πριν άπό τό 

θάνατό του).
Γ. ΚΑΨ.
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ΊΆ ΕΝ ΝΤ^ΠΑΙίΙ 
(1 825 - 1 834)

Γνωριμία Γ. Καοαϊσκάκη καί Π. Σουτσου.—Τό πρώτον εκδο- 
θεν κατά την ίπανάστασιν ελληνικόν δράμα. — "Εργον κυ
ρίας. — Κλοπή αυτόν παρ’ ετέρας κυρίας. — Άνακρίβειαι 
"Αγγλου συγγραφέως.—Μία παράοταοις εν Τήνο). — Τά φι
λολογικά σαλόνια. — eO "Ασωτος του Α. Σουτσου.— ΓΑ&ή- 
ναι ελευθερωμένα^ Γ. Πραντούνα. — 'Ο οδοιπόρος τοΰ Π. 
Σουτσου. — Ή πρώτη κωμωδία τοΰ *Αλ. Ρχγκαβή.—Φόνος 
τοΰ ηθοποιού θ. ΛΑλκαίου.

Πολύ πρό τής λήξεως τής 'Ελληνικής έπαναστάσεως, 
τό Ναύπλιον, μετά τήν αλωσιν αύτοΰ ύπό τών Ελ
λήνων, έθεωρήθη ώς ή καταλληλότερα καί άσφαλε- 
στέρα πόλις δπως χρησιμεύση ώς μόνιμος τής Κυβερ- 
νήσεως έδρα καί πρωτεύουσα τοΰ ιδρυόμενου Κρά
τους.

Αί απανταχού διεσπαρμένοι τότε εύποροι έλληνικαί 
οΐκογένειαι, φεύγουσαι τήν τουρκικήν μάχαιραν, ήρ- 
ξαντο συγκεντρούμεναι έν Ναυπλίω, ή κοινωνία τοΰ 
οποίου εύρίσκετο έτι εις τήν στοιχειωδεστέραν αυτής 
άνάπτυξιν, τό μέν ένεκα τών προλήψεων καί τής υπέρ’ 
άγαν αύστηρότητος τών τότε ηθών, τό δέ ώς έκ τής 
ανωμάλου πολιτικής καταστάσεως ήτις ηύξανεν έπί 
μάλλον καί μάλλον τήν κοινωνικήν ψυχρότητα καί 
έπιφυλακτικότητα. Διά τούς λόγους τούτους, καίτοι 
άπασα σχεδόν ή διεσκορπισμένη τήδί κακεΐσε αριστο
κρατία τοΰ πνεύματος καί τοΰ πλούτου, είχε συγκεν- 
τρωθή έν Ναυπλίω, ό κοινωνικός βίος τής πολυάν
θρωπου διά τήν έποχήν έκείνην έλληνικής πρωτευού- 
σης διήρχετο μονότονος, άνευ κοσμικών συγκεν
τρώσεων ή άλλων άλλου είδους διασκεδάσεων. Κατ’ 
έ’ξαίρεσιν, εΐς τά σαλόνια τών πολιτευομένων καί τών 
οπλαρχηγών συνεκεντροΰτο καθ ’ έκάστην εσπέραν κό
σμος πολύς, έκ τοΰ άρρενος πάντοτε φύλου, συζητών 
τήν πολιτικήν κατάστασιν καί πληροφορούμενος, παρά 
τών δυναμένων νά γνωρίζωσι, περί τών έν τή λοιπή 
έλευθέρα καί δούλη Έλλάδι συμβαινόντων. "Εστίν 
δτε, άλλά πολύ σπανίως, τήν μονοτονίαν αύτήν τών 
πολιτικών συζητήσεων διέκοπτεν ή απαγγελία ποιήμα
τος, στρεφομένου περί τά κατορθώματα τών ύπέρ τής 
έλευθερίας μαχομένων τότε ήρφων.

Εσπέραν τινά τοΰ Μαΐου τοΰ 1826, έν τή οικία.

1 «Ό πληθυσμός τών έν Ναυπλίω καί έκτος ύπό τά τείχη 
αύτοΰ οίκούντων καθ’ δλην σχεδόν τήν διάρκειαν τοΰ αγώ
νας ύπελογίζετο εΐς 30,000 ψυχών περίπου. Άπετελεϊτο 
πλήν τών Πελοποννησίων καί έξ έπηλύδων τής Στερεας 'Ελ
λάδος, Μακεδονίας, 'Ηπείρου, τών Νήσων τοΰ ‘Αρχιπελά
γους καί ιδίως τής Χίου, Κύπρου, Κρήτης καί Σμύρνης μέ
χρι τών περάτων τής ’Ασίας καί πολλών Εύρωπαίων». 
(Μ. Γ. Ααμπρινίδου : 'Η Ναυπλία. ’Εν Άθήναις 1898, 
σελ. 447).
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τοϋ Ίωάννου Κωλέττη, τή μάλλον τότε συχναζομέντ], 
δ οίκοδ σπότης έδιηγειτο τ'περηφάνως αλλά χαι μέ 
αίμάσσουσαν τήν καρδίαν τά κατορθώματα των δια- 
σωθέντων κατά τήν πρότινος τότε συντελεσθεϊσαν η
ρωικήν τού Μεσολογγίου έξοδον. Μεταξύ των ακροα
τών του παρευρίσκετο και νεανίας τις, προ ολίγου τότε 
άφιχθείς εις Ναΰπλιον, δν μετά τό πέρας τής διηγή- 
σεώς του, κα/.έσας ό Κωλέττης, τον παρουσίασεν, ώς 
ποιητήν έξυμνοϋντα τάς πράξεις των Ελλήνων, πρός 
τινα τότε είσελθόντα στρατηγόν «-ωχρόν τήν δ'ψιν καί 
ίσχιόν τήν σάρκα, αλλά συστρέφοντα οφθαλμούς α
στράπτοντας».

— ’Έρχεσαι μα'ζύ μου, παλληκάρι μου; εΐπεν δ 
στρατηγός προς τόν νεανίαν. Πηγαίνω νά έλευθερώσω 
τήν ’Αττικήν εγώ θά πολεμώ καί σύ θά γράφης, είπε, 
καί λαβών έκ τής ζώνης του δυο χρυσά δπλα τά προ- 
σέφερε προς τόν κατάπληκτον νεανίαν ώς δείγμα εύ
νοιας, δστις δμως, άποποιηθής ευχαριστών τήν προ
σφοράν, ΰπεσχέθη ούχ ήττον νά έξυμνύση έν καιρω τά 
κατορθώματα τοϋ στρατηγού.

Ό στρατηγός κείνος ήτο δ Γεώργιος Καραίσκάκης, 
δ δέ νεανίας ποιητής δ Παναγιώτης Σοϋτσος δστις 
καί έξεπλήρωσε τήν ΰπόσχεσίν του γράψας μετά τινα 
έτη τήν τραγωδίαν του «δ Γεώργιος Καραίσκάκης> 
περί ής έν οΐκείφ τόπφ γενήσεται λόγος.

Εις τό Ναΰπλιον, ώς ήν επόμενον, κατέφυγονκαί οί 
μετά τήν καταστρεπτικήν άλλ’ ένδοξον τοϋ Μεσολογ
γίου πτώσιν διασωθέντες αρχηγοί καί στρατιώται τής 
ηρωικής εκείνης φρουράς. Τά παθήματά των άτινα 
διεκτραγωδούν άνά τάς δδούς καί ρΰμας καί τά γνω- 
σθέντα καθ’ άπαντα τόν πεπολιτισμένον κόσμον άν- 
δραγαθήματά των, ενέπνευσαν εις τινα τοϋ Ναυπλίου 
κυρίαν, ήτις, καίτοι μετριοφρόνως έκρΰφθη υπό τήν 
ανωνυμίαν, έγτώσθη κατόπιν δτι ήτο ή»Ευανθία 
Καΐρη1 2 3 4 5 1 τό πρώτον πατριωτικόν δράμα τό όποιον έγρά- 

• φη, αλλά καί έξεδόθη, κατά τήν διάρκειαν τής Ελλη
νικής Έπαναστάσεως.

1 «Νικήρατος, δράμα εις τρεις πράξεις ύπό έλληνίδος 
τίνος συντεθέν». Έν Ναυπλίω, έν τή τυπογραφίρ τής Διοι- 
κήσεως, 1826.

2 Ώς .γνωστόν, ή έξοδος τού Μεσολογγίου έγένετο τήν 10 
’Απριλίου 1826.

3 “Ιδε πρόλογον εις «Νικήρατον» ύπό τής συγγραφέως.
4 *Ο Ίσκωβάνης Ρϊζος Νερουλός έν τώ «Cours de Lite

rature Grecque moderne» (σελ. 156) λέγει ότι έν τφ «Νικη- 
ράτφ» ύπάρχουσι μεγάλα αισθήματα καί ώραΐαι σκηναί!

5 Τά κύρια πρόσωπα τοΰ «Νικηράτου» είναι τά εξής : *
Νικήρατος στρατηγός εις Μεσολόγγιον, Κλεονίκη θυγάτηρ 
του, Λυσίμαχος φίλος καί αξιωματικός τοϋ Νικηράτου καί 
Τμπραήμης. ' ·

1 Τ’ αυτά πρόσωπα, καθ’ α άναφέρεται έν τφ προσημειω- 
θέντι άριθμφ τοΰ «Φίλου τοΰ Νόμου» παρέστησαν καί τήν 
τραγφδίαν «ό Μεγακλής» περί ής ούδέν έτερον είναι γνω
στόν. Προφανώς πρόκειται περί τοΰ δράματος τοΰ Μετα- 
στασίου «Τά ’Ολύμπια» δπερ έξεδόθη τφ 1820 έν Μόσχρ 
κατά μετάφρασιν τοΰ Ρήγα Φεραίου καί έν φ ήρως είναι ό 

Μεγακλής.

Τό έργον φέρει τίτλον «Νικήρατος», έγράφη δέ τόν 
’Ιούλιον τοϋ 1826 υπό τής ρηθείσης κυοίας ήτις ■ άδΰ- 

L ------------------------ .

1 Ή Ευανθία Καΐρη ήτο αδελφή τού περιωνύμου έξ Άν
δρου Θεοφίλου Καίρη, παρ’ ού καί έδιδάχθη παν είδος 
έγκυκλίου γνώσεως, δι' δ καί έγένετο διευθύντρια τοϋ έν 
Κυδωνίαις Παρθεναγωγείου. Ό Firmin Didot (Notes d’un 
voyage fait dans le Levant en 1816 καί 1817) αφηγούμενος 
μετ’ ενθουσιασμού τά τής έν Κυδωνίαις σχολής καί τής 
φιλοξενίας ής έτυχεν αυτόθι υπό τοϋ Θεοφίλου Καίρη οΰ" 
τίνος υπήρξε καί μαθητής, λέγει δτι «la charmante Evan- 
thiq, ήτο τοσοΰτον προηγμένη κατά τήν παιδείαν, ώστε 
κατενόει εύχερώς τάς ύψηλάς φιλοσοφικός θεωρίας άς έδί- 
δασκεν ό αδελφός αυτής καί ώμίλει άπταίσιως τήν γαλλι
κήν, Ιταλικήν καί άρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν. Έν Κυδω
νίαις ή Ευανθία Καΐρη μετέφρασε τφ 1820 τάς «Συμβουλάς 
πρός τήν θυγατέρα μου · τοϋ Βουίλλεν, έν έτει δέ 1835 έν 
Έρμουπόλει «Μάρκου Αΰρηλίου έγκώμιον, συγγραφέν υπό 
Θωμά τοΰ ρήτορος καί μέλους τής Γαλλικής Ακαδημίας·.

νατον ήτο νά λησμονήση τήν νύκτα τής δεκάτής τοϋ- 
έφετεινοϋ ’Απριλίου. (!) Εκείνα τά ηρωικά φασματα 
παλαίοντα τόσας ημέρας μέ τήν πείνα καί μέ τόν θά
νατον, έκεϊνος τών φίλων καί συγγενών δ αποχωρι
σμός, αί οιμωγαί τών μητέρων, οι θρήνοι τών παίδων ! 
’Εκείνοι οί ήρωες, δσοι άπεφάσισαν νά ένταφιασθοΰν 
υπό τά ερείπια τοϋ Μεσολογγίου μέ τούς ασθενείς καί 
πληγωμένους, τών υπονόμων αί εκρήξεις, αί φλόγες, 
τά χάσματα τά όποια τό κατήντηταν αγνώριστου καί 
κατέπιαν τόσους εχθρούς, ήρ/οντο πάντοτε εις τήν 
φαντασίαν της καί ήτο αδύνατον νά τήν έφησυχάση, 
άν δεν άπεφάσιζε νά έκθέση έγγράφως, δσα ένόμιζεν 
δτι έβλεπε καί ήκουε». (3)

Αυτά ήσαν τά αίτια τά παρορμήσαντα τήν λογίαν 
καί πατριωτικοτάτην κυρίαν νά συνθέση τό πρώτον 
κατά τήν ελληνικήν έπανάστασιν ελληνικόν δράμα. 
Ώς εφόδια εις τό έργον της δέν είχε ή ενθουσιώδης ♦ 
συγγραφεύς τίποτε άλλο παρά τόν πατριωτισμόν της. 
Μέ τήν δραματικήν τέχνην δέν εΐχεν ούδεμίαν σχέσιν, 
διά τούτο καί τό έργον της είναι καθαρά καί απλή 
άφήγησει τής ένδοξοτέρας σελίδος τής νεωτέρας ελλη
νικής ιστορίας μετ’ ακράτου πατριωτικού ενθουσιασμού 
γεγραμμένη. (;) Τίποτε τό πλαστόν-εν αύτώ, τά πάντα 
ιστορικά, πλήν τών ονομάτων τών δρώντων προσκό
πων άτινα μετήλλαξεν έκ προνοίας ίσως. (:)

Τεσσαράκοντα καί τέσσαρα έν τούτοις έτη μετά τήν 
έκδοσιν τοϋ Νικηράτου, έτέρα κυρία, μετριοφρόνως 
καί αυτή κρυπτομένη υπό τά αρχικά τοϋ ονόματος της 
στοιχεία Ε. I. Κ., τά δπ'ΐα κατά σύμπτωσιν είναι καί 
τά αρχικά στοιχεία τοΰ ονόματος τής συγγραφέως 
Ευανθίας Καίρη, αγνοούσα τίνος έργον ήτο ό Νική
ρατος, δν εΰρε προ πολλών χρόνων άνωνύμως έκδο- 
θέντα, τόν έξέδωσεν έπιδιορθωμένον έν Γαλαζίω τώ 
1870 ώς ίδιον αυτής έργον υπό τόν τίτλον «ή άλωσις 
τοϋ Μεσολογγίου» καί επί πλέον τόν αφιέρωσε πρός , 
νινα εκεί κύριον παρ’ οΰ, είναι πεπεισμένη, λέγει έν 
τή αφιερώσει της. ήν υπογράφει ολογράφως πλέον ώς 
’Ελπίς I. Κυριάκού, δτι τό έργον της «δσον ευτελές 
καί άσημον καί άν ή» θέλει τύχει αγαθής δεξιώσεως κτλ.

Ή μετριοφροσύνη τής κ. Έλπίδος I. Κυριάκού, 
ήτις τήν ήνάγκασε νά παρουσιασθή μέ τ’αρχικά τοΰ 

ονόματος τη; μόνον γράμματα έν τώ έξωφύλλφ τής 
έκδόσεώς της, δέν τήν ήμπόδισε καθόλου, δταν παρου- 
σιάσθη εις τήν έπομένην σελίδα μέ όλόγραφον πλέον 
τ’όνομά της, νά χαρακτηρίση... τό ξένον έργον ώς 
ευτελές καί άσημου !

’Αλλ’ό δυστυχής «Νικήρατος» δέν έγένετο μόνον 
αφορμή έπαισχύντου λογοκλοπίας, έγένετο καί αίτια νά 
γραφώσιν υπό ξένων συγγραφέων, ώς συμβαίνει συν
ήθως προκειμένου περί έλληνικών πραγμάτων καί δή 
φιλολογικών, διάφοροι άνακρίβειαι προδίδουσαι τό 
έπιπόλαιον τών ερευνών τών κυρίων αυτών. )υτως, ό 
’Άγγλος Charles Mac-Farlane έν τώ συγγράμματι 
αύτοΰ τφ έπιγραφομένω : «Ή Κωνσταντινούπολή καί 
ή Τουρκία κατά τό 1828 καί 1829» (‘) αναφέρει δτι 
«μία τραγφδία έπιγραφομένη Μάρκος Μπότσαρης (έν 
τώ γαλλική μεταφράσει τοΰ έργου τοϋ Mac-Farlane 
ήν έχω ύπ’ δψει μου φέρεται : Marca Borzari!) ήν 
έπαιξαν μετά μεγάλης έπιτυχίας (!) έν Σύρω κατά τό 
φθινόπωρον τοϋ 1827 ήτο έργον νεαρά; κυρίας καλής 
οικογένειας».

Κυκεών ολόκληρος! ό "Αγγλος συγγραφεύς πληρο- 
φορηθείς, κατά πάσαν πιθανότητα, δτι κατά τά έτη 
έκεΐνα έγράφη δραματικόν έργον υπό έλληνίδος κυρίας 
ΰπόθεσιν έχον τήν πτώσιν τοΰ Μεσολογγίου, πρός δέ 
δτι έν τοιοϋτο έργον έπαίχθη εις τινα τοΰ Αιγαίου πε- 
λάγους νήσον, διά τής εύκολου μεθόδου τής φαντα
σίας, τό μέν έργον έτιτλοφόρησε Μάρκον (Μάρκαν 
μάλιστα, χάριν τής συγγραφέως!) Μπότσαρην, τήν 
δέ σκηνήν τής παραστάσεαις καθίδρυσεν έν Σύρω 
κατά τό 1827, έποχήν καθ’ ήν οί Συριανοί δέν είχον 
ακόμη ουδέ ιδέαν θεάτρου !

’Αλλά ποία τις ή ιστορική ακρίβεια επί τοϋ προ
κειμένου ;

Κατά τούς χρόνους ούς αναφέρει ό Mac-Farlane, 
έκτος τοΰ Νικηράτου, ούδέν άλλο δραματικόν έργον 
είχε γραφή υπό κυρίας, ό δέ Νικήρατος ουδέποτε πα- 
ρεστάθη. Έξ αλλού, ε*φ νωπόν ήτο έτι τό χώμα 
δπερ έκάλυψε τό σώμα τοϋ Μάρκου Μπότσαρη, έρα- 
σιτέχναι τινές παρέστησαν τώ 1825 έν Τήνφ από αυ
τοσχεδίου σκηνής τόν θάνατον τοΰ Μάρκου Μπότσα
ρη, έργον αγνώστου συγραφέως. Τό έργον αυτό καί 
τήν έν Τήνφ παράστασίν του, συγχέων δ "Αγγλος συγ
γραφεύς πρός τόν «Νικήρατον», κατώρθωσε νά δημι
ουργήσω ολόκληρον σειράν άνακριβειών έν τρισί μόνον 
στίχοι;!

Περί τής έν έτει 1825 γενομένης έν Τήνφ παραστά- 
σεως, ή μόνη σωζομένη μαρτυρία είναι «δ φίλος τοΰ 
Νόμου», (’) δστις ούδέν άλλο περί αύτής καί τοϋ έρ
γου αναφέρει, εΐμή δτι τό έργον, «Μάρκος Μπότσαρης»

1 Constantinople et la Turquie en 1828 et 1829, par 
Charles Mac - Failane, tradnit de 1’anglais par M. Vatte- 
ment, τόμ. II, σελ. 279, Paris 1830.

2 «Ό Φίλος τοΰ Νόμου» άριθ. 102/Υδρα, 6 Μαρτίου 1825.

τιτλοφορούμενου, ήτο τραγφδία, πρός δέ δτι «οί ύπο- 
κριταί ήρεσαν καθ’υπερβολήν εις τό κοινόν καί ή 
παράστασις έγεινε προσφυεστάτη καί παθητικωτάτη». 
Μετά τάς πληροφορίας αύτάς, αναγράφει καί τά ονό
ματα τών λαβόντων μέρος εις τήν παράστασίν οϊτινες 
ήσαν οί εξής: ’Αντώνιος Πέτρου Πόμερ, Δρόσος Σι- 
γάλας, Δημήτριος Πόμερ, ’Ιάκωβος Παξιμάδης, Αικα
τερίνη Πόμερ, Ειρήνη Βαρλαάμ καί ΒιολέτταΛόμερ (’)· 
"Αξιόν παρατηρήσεως είναι, δτι κατά τήν περί ής δ 
λόγος παράστασίν, έλαβον μέρος καί κυρίαι αϊτινες 
έκτοτε έλαμψαν διά τής απουσίας των από τής ελληνι
κής σκηνής μέχρι τοϋ 1840.

(Έπεται συνέχεια). NIK. I ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ

"Ενας άνθρωπος έλαβε την σ π ανίαν έμπνενσιν νά 
μας διηγηθή την 'Ιστορίαν τής 'Ελληνικής γής. Τής 
γής μας! 'Αλλά δχι πλέον τής γής—πατρίδα ς, τής · 
γής—κατοικητηρίου, τής γής—έδους θεών πατρίων, 
τής γής—θήκης προγόνων. Αυτήν τήν ιστορίαν τής 
γής μας τήν διηγήθηααν πολλοί καί μας τήν διηγήθη- 
οαν έν έκτάσει. 'Ο κ. Αημ. Α. Ζωγράφος είχε τήν 
έμπνευσιν νά μας διηγηθή τήν ιστορίαν τής γής— 
τροφού, τής γής—ποτνίας μητρός, τής γής που θηλά
ζει τά τέκνα της μέ χιλίους μαστούς, τής γής που 
ένέπνευσεν εις τον Ζολά ένα μυθιστόρημα—εποποιίαν. 
'Έσκυψε λοιπόν έπάνω εις τήν 'Ελληνικήν γην, εις 
τήν 'Ελληνικήν άρουραν, εις τήν 'Ελληνικήν χθόνα, 
εις τό 'Ελληνικόν χώμα, και ήκροάσθη τήν μυστικήν 
του έξομολόγησιν καί μας διηγήθη τήν ζωήν του, τάς 
περιπέτειας του, τήν δόξαν του, τάς συμφοράς τον, τά 
πλοντη του, τά ανέκδοτά του, τήν ιστορίαν του.

Αυτή είνε ή «'Ιστορία τής 'Ελληνικής Γεωργίας», 
τής οποίας ό κ. Ζωγράφος, άνθρωπος μή γεωπόνος 
ό ίδιος, μή γεωργός ό ίδιος, μέ] γαιοκτήμων καν δ 
ίδιος, αλλά εραστής απλώς τής ωραίας αυτής γής, μάς 
έδωκε τόν πρώτον τόμον, διά νά μάς δοόση έν συνε
χεία καί άλλους. Πώς έλαβε τήν άπόφασιν αυτήν δ 
άνθρωπος ; Πώς τήν έπραγματοποίησε, πώς δέν άπ- 
εδειλίασεν εμπρός εις τάς τεράστιας δυσκολίας τοϋ έρ
γου του, πώς δέν έξηντλήθη ή υπομονή του, από τήν
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πρώτην στιγμήν, εις την άναζήτησιν των πηγών, τών 
δοκουμέντων, τών άγραφων πληροφοριών, διά μίαν 
εργασίαν, της οποίας δεν υπήρχε προηγούμενη, διά νά 
τον προσανατολίση καί νά τόν καθοδηγήση ; Μόνον 
ένας έρως πρός τό θέμα τον ημπορεϊ νά έξηγήση τό 
μυστήριον. "Ο κ. Ζωγράφος είνε, ώς φαίνεται, καί 
αυτός ένας άπό τους ολίγους "Ελληνας μονομανείς, 
είς τους οποίους δφείλομεν μερικά 'Ελληνικά πράγ
ματα, που δέν θά τά εϊχαμεν ποτέ χωρίς τήν μονο
μανίαν των.

Είνε οί άνθρωποι ποΰ έκαμαν μόνοι των, χωρίς 
καμμίαν ένίσχυσιν καί χωρίς καμμίαν ένθάρρυνσιν, 
δ,τι δέν έστάθη ικανόν νά κάμη τό Κράτος μέ τάς 
άναριθμήτους υπηρεσίας του, τό Παν επιστήμων μέ 
τάς έδρας του, τά ειδικά καί μεγαλότιτλα σωματεία 
μέ τήν συνεργασίαν τών σοφών των. "Αν τουλάχιστον 
οί ολίγοι αυτοί άνθρωποι, μαζή μέ τήν ίδικήν τους 
θέλησιν καί τήν φιλοπονίαν τους, είχαν νά ελπίσουν, 
όπως αλλού, τήν συνδρομήν ’Αρχείων, Στατιστικών, 
επισήμων "Υπηρεσιών τοΰ Κράτους, προγενεστέρας 
συστηματικής εργασίας. Άλλ’ ούτε αυτό! Κανείς είς 
τήν "Ελλάδα δέν ημπορεϊ νά μάς πληροφόρηση διά 
τίποτε. Κάθε άνθρωπος, που θέλει νά εργασθή, έξω 
άπό τήν ρουτίναν, πρέπει νά άρχίση άπό τό ’Άλφα 
καί νά δημιουργήση έκ τοΰ χάους.

Αυτό έκαμε, φαντάζομαι, καί ό συγγραφέας τοΰ 
βιβλώυ αύτοΰ. Δέν εξετάζω πώς τό έκαμε, ούτε είμαι 
ειδικός διά νά κρίνω τό έργον τον. Βλέπω ότι μέσα 
είς αυτό ή "Ελληνική γή διηγεϊιαι τήν ιστορίαν της. 
Καί τήν διηγείται κατά τρόπον θελκτικόν. Τραγικώς 
θελκτικόν θά. ήτο ή κυριολεξία. Διότι ή γή αυτή έπο- 
τίσθη περισσότερες φορές άπό αίμα παρά άπό τόν 
όμβρον τοΰ ουρανού. "Ο κατακτητής, τόν οποίον δέν 
έπαυσαν ποτέ νά προσκαλοΰν τά πλούσια κάλλη της, 
έσπειρεν επ’ αυτής περισσότερες φορές τό αλάτι του, 
παρά δ γεωργός τόν σπόρον του. Καί ή θεομηνία 
ώργωσε τό χώμά της περισσότερες φορές άπό τό αρο- 
τρον. Καί όμως ή γή αυτή, ίπάνω είς τήν οποίαν οί 
κάτοικοί της καταδικασμένοι διαρκώς ν’ άφίνουν τό 
αλέτρι τους διά ν’ άδράξουν τό όπλον, έπείνασαν, ένώ 
ήσαν καλεσμένοι άπό τόν Θεόν είς ένα πλουσιοιτατον 
τραπέζι, ή γή αυτή, που έφθασαν στιγμαί νά μην 
έχσ διά τήν τροφήν τών τέκνων της παρά τίς κρυφές 
ρίζες τή; άγρώστεως («άνδρες καί υποζύγια έτρέφοντο 
εξ αυτής κατά τόν "Ιερόν υπέρ ’Ανεξαρτησίας ’Αγώ
να», εδίδασκεν <5 Άφεντούλης, κάμνων μίαν ώραίαν 
ποίησιν καί είς τήν Φαρμακολογίαν του άκόμη) ή γή 
αυτή, χιλιάκις κατασκαφεϊσα άπό τόν εχθρόν, χιλιάκις 
παραδοθεϊσα είς τάς φλόγας, χιλιάκις έγκαταλειφθεϊσα 
άπό τά ίδιά της τέκνα, δέν έπαυσε ποτέ νά γνωρίζη 
νέας ’Ανοίξεις καί νά προσφέρη νέα πλούσια θέρη.

Μία ψυχή ’Ανταίου μέσα είς τά σπλάγχνα της, όπως 
καί είς τά στήθη τών τέκνων της. Καί ένας Φοϊνιξ, 
αενάως άναγεννώμενος άπό τήν τέφραν του, ή γή 
αυτή, ώς χώμα καί ώς ιδέα.

’Αξίζει πράγματι νά διατρεξη κανείς τάς σελίδας 
τοΰ βιβλίου αύτοΰ, διά ν’ άγαπήση περισσότερον τόν 
βόλον τοΰ ώραίου αύτοΰ χώματος, επί τοΰ οποίου 
έγεννήθη. Τίόσα δέν διηγούνται τώ όντι αί σελίδες 
αύταί! "Ο συγγραφέας των ήρχισεν άπό μ κράν. 
"Ηρχισεν άπό τόν XIII "Ελληνικόν αιώνα διά νά 
φθάση μέχρι τοΰ XVIII, άπό τόν οποίον άρχίζει κυ
ρίως ή "Ιστορία του. ’Έβαλε τούς περιηγητάς, ποΰ 
έπλανήθησαν επί τής έκλαβωμένης χώρας προ τοΰ 
1821, νά μας διηγούνται τάς Εντυπώσεις των. Έ- 
φθασεν είς τήν Έπανάστασιν. Μάς έδωκε τήν εικόνα 
τής "Ελληνικής γής ύπό τήν απελευθερωτικήν κλαγ
γήν τών όπλων. Ποϊαι τραγικοί σελίδες αύταί.’ Καί 
τελειώνει είς τόν Καποδίστριαν. Έάν νπάρ/η ένας 
’Έλλην, ποΰ δέν έχει στήσει άκόμη μέσα είς τήν ψυ
χήν του τόν άνδριάντα τοΰ μεγάλου αύτοΰ "Έλληνος— 
τό "Ελληνικόν Κράτος δέν έλαβεν άκόμη καιρόν νά 
σκεφθή γιά τέτοια πράγματα—όταν διαβάση τάς σελί
δας, που άφιερώνει είς τόν πρώτον αυτόν καί τόν με
γαλύτεροι· "Ελληνα Δημιουργόν ό κ. Ζωγράφος, θά 
σπεύση νά τόν ύψοόση άπό τό λευκότερον μάρμαρον 
μιας άύλου Πεντέλης. Διότι αύτός ύπήρξεν ό πρώτος 
"Έλλην, που έκλεισεν είς τήν ψυχήν του τόν διπλόν 
"Ελληνικόν έρωτα, τόν έρωτα τής "Ελληνικής ’Ιδέας 
καί τοΰ Ελληνικού Χώματος. Καί πατών επάνω είς 
μίαν γήν έξερχομένην άπό τάς φλόγας, ώνειρεύθη τόν 
άγρόν σκεπασμένον μέ χρυσά στάχυα, τό δένδρον φορ
τωμένων μέ καρπούς, τά χέρσα χώματα, τά σπαρμένα 
μέ τέφραν, πρασινίζοντα είς νέας ’Ανοίξεις, τό άπεψι- 
λωμένον βουνόν σκεπασμένον άπό νέα όργια βλαστή- 
σεως, τήν "Ελλάδα γεμίζουσαν πάλιν, ύπό τήν ευλο
γίαν τοΰ Θεού, «τάς άποθήκας αυτής σίτου, οίνου, 
ελαίου καί πάσης άγαθωσύνης». Αύτό τό μέγα Καπο- 
διστριακόν όνειρον, τό οποίον μάς προσφέρει είς 
τάς τελευταίας σελίδας τού πριότου του τόμου ό κ. 
Ζωγράφος υπόσχεται νά μάς τό συνέχιση είς τό 
δεύτερον, πού δικαιούμεθα νά τόν περιμένωμεν άνυ- 
πομόνως.

Διότι άξίζει, ώρισμένως άξίζει, νά μάθω μεν καί 
ν’ άγαπήσωμεν τήν "Ιστορίαν τής γής αυτής, τής 
όποιας ή καρποφορία υπήρξε μία καρποφορία αίματος 
καί τήν οποίαν νέον αίμα ποτίζει, τήν στιγμήν αυτήν, 
πέραν δρέων καί θαλασσών, διά μίαν νέαν ’Άνοιξιν, 
τήν ’Άνοιξιν μιας Μεγάλης "Ελλάδος.

(Έκ της τΈατίαςτ) ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ
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ΒΑΚΧΙΛΙΔΟΤ ΠΑΡΟ1ΝΙΟΝ

Χαρά στον, δποιος πίνει, πίνει και μεθυά 
Σάν ή κρουτήρ’ άνεβοκατεβαίνει, 
Μιά γλύκα τήν καρδιά του τήν θερμαίνει 
Κι’ δ ’Ερωτας π’ άνάβει τά μυαλά βαθιά.

Κερνά του έλπίδα στά Διονύσια δώρα.
Κάθε σκοτούρα τότε τήν πετά ψηλά
Γοργά τειχιά καί κάστρα μόνος του χαλά 
ΚΓ δλων δ ρήγας θάναι τώρα τώρα.

Χρυσόστρωτ’ ή αυλή του λάμπει χαρωπά 
Καί τά καράβια άλεύρι φορτωμένα, 
Τοΰ Νείλου πλουτη κουβαλούν του δλοένα ! 
Μέ το κρασί ή καρδιά μας πώς χαροκοπά.

(Άπό παλαιόν /ιετάφρααιν τον κ. Μ.) 

λ -------—----------

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΧΟΛΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
(Συνέχεια έκ τοΰ τεύχους Αϋγ—Σεπτεμβρίου)

Τινές ήρνήθησαν την άντίληψιν ταύτην καί λίαν 
δρθώς ίσως,διότι τά μνημεία τοΰ μέσον αϊώνος παρ- 
έγουσι ήμΐν την πεποίθησιν μάλλον ότι η Μεσαιωνική 
Τέχνη είναι μία καί ενιαία ή Βυζαντινέ], πασαι δέ αί 
λοιπαί δέν είναι άλλο τι είμή παραποίησις κατά φυλε
τικόν καί γενικώτερον τρόποντής Βυζαντινής' ίσως βαρ- 
βαρικοότερον. Ούτω παραδεχόμενοι τοΰτο όφείλομεν νά 
άποδείξωμεν ότι ή "Ισλαμική Τέχνη, ή Σλαυική, ή 
Ρωσσική, ή Δυτική τοιαύτη (Όθώνειος, Ρωμανικέ], 
Γοτθική κλπ.) ήσαν Βυζαντινίζουσαι τέχναι, έχουσαι 
δήλον ότι τήν βάσιν Βυζαντινήν. "Αλλά περί τούτου 
ούδαμοϋ σχεδόν υπάρχει αμφιβολία. Βεβαίως ήμας εν
διαφέρει κυρίως ή έπίδρασις τής Βυζαντινής έπί τής 
Δυτικής τοιαύτης, διότι έν τή ’Ανατολή έ] έπίδρασις 
ήτο καταφανεστέρα.

Διάφοροι σοφοί άσχοληθέντες είς τήν έν γένει Σλαυϊ- 
κήν καί Ρωσσικήν Τέχνην άνεγνώρισαν τόν Βυζαντι
νόν αυτής χαρακτήρα. Τοιοΰτοι είναι οί Βλαδίμηρος 
Bock, ό Rambaud, ό le Due, ό Boutovsky, ό 
Maury, ό Sabatier, ό Kopitz (διά τήν Σερβίαν 
(πρβλ. Serbiens byzantinische Munumente), ό Ti- 
xier διά τήν "Αρμενίαν καί Μεσοποταμίαν, <5 Μοζι- 
ner διά τόν Καύκασον κλπ. Άπλοΰν έν βλέμμα έπί 

τών Ρωσσικών έν γένει μνημείων πείθει καί τόν 
πρώτον τυχόντα περί τής απολύτου σχεδόν έπιδρά
σεως ή όποια διερρυθμίσθη μόνον έν τισι τής οικο
δομικής διά κλιματολογικους λόγους.

’Όσον αφορά τήν "Ισλαμικήν ούδείς βεβαίως δύνα- 
ται νά μή αναγνώριση είς τήν θολωτήν οικοδομικήν 
τήν Βυζαντινήν τεχνοτροπίαν. Έάν άλλως τε οί Τουρ- 
κοάραβες ανέπτυξαν κατά τά κάτω τά σκέλη τοΰ Βυ
ζαντινού τόξου καί συνεσώρευσαν πλη&υν μικρογλυ- 
πτικών διακόσμων υπό τύπον κρεμαστών άναδέσμων 
καί τροχίσκων, τούτο ουδεμίαν έγει απόλυτον σημα
σίαν έφ" όσον στερούνται τού κ.υριωτέρου αυται κο
σμήματος τής εικονογραφίας.

A Α 
:<

Άλλά ρίψωμεν ήδη βλέμμα καί έπί τήν Δύσιν. 
Πάντες όμοφώνως οί Σοφοί, καί αύτός ό Σκρίνιερ, 
έν τώ ζητήματι τούτω τής έπιδράσεως τής Βυζαντι
νής έπί τήν Δυτικήν τέχνην παραδέχονται τήν αλήθειαν 
ταύτην κρίνοντες έκ τών παμπόλλιον έργων, τά όποια 
είναι έν "Ιταλία, τή Νοτίω κυρίως τοιαύτη, τή Ίστρία, 
τή Δαλματία, καί αλλαχού. Πλήθος δέ τοιούτων σο
φών, όίοι οί μνημονευθέντες Κράους Σκρίνιερ—οί 
όποιοι καθ" δ Δυτικοί έπεδίωξαν νά έλαττώσωσι τήν 
τοιαύτην άντίληψιν—<5 Brehicr, ό Schnaase, ό κάλ- 
λιστος ούτος τού συμβολισμού έρευνητής, ό Lenor- 
niant, ό Pavlovski, ό Schulz, ό Bertaux καί ό 
Diehl έν τώ αξιολογώ αυτού βιβλίω «Ζ’art byzantin 
dund ΓItalic meridionale» καί ό Barfet έν τή ^Βυ
ζαντινή του τέχνη» (σελ. 291 καί έφεξής) ανέπτυξαν 
τήν άποψιν ταύτην τής έπιδράσεως. "Ιδία οί τρεις 
τελευτυΐοι Γάλλοι ’· Μπερτώ, Ντίλ καί Μπυγιέ, ύπερ- 
μαχοΰσι μετά πειστικότητας καί γλαφυρός γλώσσης 
τού αναμφισβήτητου τούτου ζητήματος.

Καί άποδεικνύουσι διά μακρών τήν άδιάκοπον συγ
κοινωνίαν ■ τών δύο μερών, τήν άδιάκοπον μετάβασιν 
’Ελλήνων τεχνιτών είς τήν Δύσιν, τήν ισχύς άν Υπο
ταγήν τής κάτω ιδίως "Ιταλίας είς τήν Βυζαντινήν 
"Ανατολήν, καί τήν άνάπτυξιν τέλος Νέας Ελλη
νικής τέχνης καί μεγίστου πολιτισμού. Άπό τού 
Δ ’ αιώνας, άπό τής εποχής δήλον ότι τού Μ. Κων
σταντίνου μέχρι τού ΙΕ’ τοιούτου, ή ’Ελληνική έπί- 
δρασις υπήρξε πάντοτε άδιάκοπος καί ισχυρά είτε έν 
Ρώμη, είτε έν Ραβίννη, είτε έν τή Κιριλινείω περιοχή, 
είτε έν κάτω "Ιταλία, είτε έν ταΐς Βορείαις έπαρχίαις 
καί ταΐς δυτικαίς, είτε έν τώ μυχάρ τού "Αδριατικού, 
όπου σώζονται τά περικαλλή δείγματα τού Σπολάτου 
(Spalaso) τής Ριγήσσης, τών Τολώνων κλπ. Ό Ό- 
νώριος, ή Πλακίδια, <5 Θεοδωρϊχος, ό Κάρολος ό Μέ
γας, οί κατά τήν είκονομαχίαν διασπαρέντες, αί τε- 
χνΐται τού X—XI αϊώνος, οί φυγόντες τήν Άλωσιν 
’Έλληνες, πάντες διέδωσαν άλληλοδιαδόχως τήν τέ
χνην καί τά Βυζαντινά φώτα, Τό Βρινδήριον, τό 
Ότράντον, τό Παλέρμον, αί μοναί τής μέσης Ίτα-

λίας, οίον ή Grotta Feratta (Κρυπτοφέρη) είς ήν καί 
σήμερον έτι όμιλούοιν οί Μοναχοί τήν Ελληνικήν, ή 
Βενετία καί άλλαι παρεΐχον τήν εικόνα πόλεων Έλ· 
ληνικών. Ή οικοδομική, ή είκονογρ ιη ία, ό πολιτι
σμός, ή γλώσσα αυτή ήν καΐέαρώ; ’Ελληνική, σωζο- 
μένων έτι καί τών παμπόλλων ού μόνων κωδίκων 
άναγραφομένων υπό τών ’Ελληνοπρεπών ι οναχών 
άλλά καί έπιγραφάς είς τούς ουρανούς καί τούς βό
λους τών έν ταϊς μοναϊς καί ταΐς κρύπταις έκκλησιών. 
Παραδείγματα τινα είκονογραφικά δύνανται νά δώ- 
σωσι καλυτέραν τήν έξήγησιν καί νά ποιήσωσι πολλά) 
ίσχυροτέραν τήν έντύπωσιν έπί τής αναγραφής σοφά)ν 
ονομάτων, θέτω π. χ. παρατηρούν τις τήν εικόνα τού 
•βόλου τού Πογλατινού έκκλησιδίου (Polatina Capella) 
έν Σικελία (Diehl σελ. 230) μένει κατάπληκτος προ 
τής όμοιότητος έτέρας είκύνος έν Θόλω μιας τάιν μο
νών τού "Άθω (Barlet 251) ή όποια μέχρις έλαχί- 
στων λεπτομερειάη’ παρουσιάζει τήν αυτήν σύνΟεσιν 
καί τού Παντοκράτορας καί τών "Αγγέλων. Έτε
ρον παράδειγμα έπίσης φέρομεν τήν εικόνα τής θεο- 
μήτορος έκ τής κρύπτης τής Santa Lucia έν Βρινδη- 
σίω, ή όποια ομοιάζει καταπλην,τικώς πρός όμοίαν 
τοιαύτην Βυζαντινά))’ διπτύχων τού XI αίάονος. Άτε- 
νίσωμεν τέλος τήν εικόνα της Στέψεως τού Ρογήρου 
II υπό τού Χριστού—μωοάϊκόν τού XII αϊώνος— 
καθώς καί τήν τού Άμιρολή Γεωργίου είς τούς πό- 
δας τής Παναγίας έκ τής μονής τής Μοριορίνας έν 
Παλέρμο) (iTiehl 226) καί θά ίδωμεν πόσον αύται 
όμοιάζουσι τήν όμοίαν εικόνα τού Βασιλείου Π κατά 
τήν μικρογραφίαν τοΰ Ψαλτηρίου τού Βασιλείου τού
του, ή τό Ελεφάντινο)’ άνάγλυφον τά»· Παρισίων 
τού Ρωμανού καί τής Ευδοκίας, ή τό Μωσαϊκόν τής 
Αγίας Σοφίας ύπεράνω τού Νάρθηκος τού παριστών- 
τος τόν Ιησούν καί τόν παρά τούς ποδας Αύτοκρά- 
τορα. Άλλ" έκτος τούτων πλήθος άλλων τοιούτων 
παραδειγμάτων καθιστά ήμΐν άκόμη έμφανεστέραν 
τήν άλήθειαν καί μάλιστα κατά τρόπον μάλλον σπου
δαιότεροι’ καί σημαντικόν. Ή πολλαπλώς δηλαδή φε- 
ρομένη υπό® τών δυτικάιν Αναγέννησις τών Καρολι- 
νίων χρόνων ούδέν τι άλλο είναι, είμή ισχυρά τις 
έπίδρασις τής Βυζαντινής τέχνης καί τού Πολιτισμού, 
ατινα <5 Ισχυρός ούτος καί μεγαλοίδεάτης αυτοκράτωρ 
ένεκολπώθη. "Ίδωμεν διά βραχέων τήν σπουδαίαν 
ταύτην έπίδρασιν, καί πά>ς ούτος τήν διέσπειρε άνά 
τήν δύσιν.

Είς τήν ’Ιστορίαν τής Τέχνης, ή όποια κατά τόν 
καλίτερον ορισμόν είναι ή έπιστήμη ή έξετάξουσα 
τήν παράστασιν τών Ιδεών αί όποΐαι έκπηγάζουσι 
έκ τοΰ χριστιανικού πνεύματος, καί έπί πλέον ή 
έπιστήμη ή σπουδάζουσα τήν έκφρασιν τών ιδεών 
τούτων τή βοήθεια τών εικαστικών τεχνών εύρύ- 
τερον δέ καί τών λοιπών, είς τήν ’Ιστορίαν ταύτην

ένεκα τά»· διαφόρων τεχνικά»· έπιτελέσεων κατά δια
φόρους καιρούς διακρίνονται πολλαί έποχαί τής τε
χνικής άναπτύξεως, αί όποΐαι φέρουσι καί ίδιον όνομα 
άναλόγως ή τοΰ Βωμού ή τοΰ περιεχομένου, ή τών 
έπικρατεσιέρων προσώπων' Τοιαΰτα δ" είναι ή χρι
στιανική πρώτη, η Βυζαντινή, ή Κορολίνειος, ή Ρω- 
μαντική, ή Γοτθική, ή Αναγέννησις, ηιετιι τά>ν σχο
λά))· καί τών διακριτικά»· τριά»· ιιικροτέρων περιόδων 
αυτής, ή τοΰ Μπαρόκ, ή τού Ροκκοκό καί ή τοΰ νεω- 
τέρου χρόνου INcuzeit) τής έλευθέρας τέχνης καί τοΰ 
ρωμαντικοΰ. Ώς μίαν δέ τούτων σημαντικήν έποχήν 
φέρουσι καί τήν τών χρόνων τοΰ Καρόλου τοΰ Με
γάλου ήν άποκαλοΰσι Πρώτην μικράν Αναγέννησιν, ή 
ψευδοαναγέννησιν, ή όποια ού μόνον είς τήν τέχνην 
παρετηρήθη άλλάέπεξετάθη καί είς τούς λοιπούς πνευ
ματικούς κλάδους. Ή μικρά λοιπόν αύτη άυαγέννησις 
έν τή Δύσει, ήν μετά θωπείας οί δυτικοί άναφέρουσιν, 
ούδέν τι άλλο ήτο ή μικρά διοχέτευσις τοΰ ’Ελληνικού 
Βυζαντινού Πνεύματοςείς τήνΔύσιν διά τοΰΑύτοκράτο- 
ρος τούτου,ό όποιος φιλοδοξήσας νά καταστή μέγας τών 
Ρωμαίων αυτοκράτωρ (Imperator Romanorum) ήθέ- 
λησε έπίσης νά άναπτύξη καί τήν μάθηση τών σκοτει
νά^ τούτων λαών είσάγων νέον χυμόν ’Ελληνικού 
Πνεύματος καί έκπολιτιστικόν καί καλλιτεχνικόν. Πρός · 
τοΰτο διωργάνωσε τακτικήν συγκοινωνίαν ,ιιετά τοΰ 
Βυζαντίου συνενοούμενος ού μόνον έπί πολιτικά)ν καί 
διπλωματικών πραγμάτων άλλά καί μετακαλών καί 
πολλούς τεχνίτας Βυζαντινούς καί διασπείρων τούτους 
είς τά καλίτερα μέρη. Δεν είναι δέ δμίλου άγνωστον 
ότι και ή ’Ελληνική γλάισσα ήτο έν έκμαθήσει είς τήν 
αυλήν τοΰ Καρόλου. Έπί πλέον καί καλλιτεχνικά κο
σμήματα, μικρογλυφίας καί είκονογραφικι'ι έκόμιζε έκ 
Κ«>ν]πόλ«(φ είς τήν Δύσιν. Ούτω έπίσκοπός τις "Αλι- 
θάριος υνόματι εστάλη είς τήν Κων]πολιν ΐνα μεταφέρη 
έκεΐθεν γλυπτά έλεφάντινα μικρογλυπτικής. Τινές τών ■ 
σοφών οίον οί Labarte καί Viollet-le-Duc παραδέ
χονται ότι ό Κάρολος ούτος ό μέγας, ηιετεκάλεσε πλη- 
θύν Βυζαντινά»· τεχνιτών τούς οποίους καί κατέστησε 
καθηγητάς καί διδασκάλους τής αρχιτεκτονικής καί τής 
ζωγραφικής. Κατά τόν Reber τον janitscheK, καί 
άλλους πραγματευθέντας περί οικοδομικής καί ζωγρα
φικής τοΰ χρόνου τοΰ Καρόλου τοΰ Μεγάλου είς τό 
"Ακνΐσγρανον ("Αόχην, Aix-la-Chapelle) μετηνέχθη 
ολόκληρος Βυζαντινή άρχιτεκτονική έκ τής πολυθρυ- 
λήτου Ραβέννης. Ούτω λέγουσιν, δ,τι τα σχέδια τής 
μητροπόλεως τού "Ακυϊσγράνου μετεγράφησαν άπό 
τών Βυζαντινά»· μνημείων τής "Ιουστινιανής Ραβέννης, 
καθώς καί έκεΐνα τοΰ "Ανακτόρου τοΰ Αύτοκράτορος 
έν τή ^9 ζτόλει τής Γαλλίας. Τάς γνώμας ταύτας έκ- 
φέρει ό ρηθείς Reber ένώ ό έτερος JanitscheK άσχο- 
λεΐται νά κατάδειξη τήν έπίδρασιν τής ζωγραφικής εν 
τε τή μικρογραφία καί τοΐς άλλοις μέρεσιν τής Καρο- 
λινείου. Πρός τούτοις καί ό V. I.e Due καί ό Uoguc 
άναγνωρίξουσι εις πολλά μνημεία τής Καρολινείου

*
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Γαλλικής εποχής τόν μεγαλοπρεπή Ανατολικόν Κυ
ριάκόν τΰπον τής οικοδομικής.

* * 
*

Τέλος είς τας τοιχογραφίας τον Άγ. Σεβίνου τής 
εγγύς τής Πονατιέρης εκκλησίας καί άλλαχοϋ άνευρί- 
σκονσι τόν χαρακτήρα τής Ζωγραφικής τών ήμετέρων. 
Γενικώς δέ καϊ είς πάντα άλλον κλάδον τεχνικόν δια- 
τρέχουσι τήν τοιαύτην έπίδρασιν. Οΰτω καθ' άπασαν 
τήν Δύσιν, τήν Γαλλίαν, τήν Γερμανίαν διά τών Γ)!}(ό
νων, και πρό πάντων τήν ’Ιταλίαν, ή Βυζαντινή τέχνη 
έπέχισε ικανόν φώς, καϊ έπέδρασε σημαντικώς. Τής 
τοιαντης έπιδράσεως έξηρέσαμεν τήν σταυροφορικήν 
κίνησιν ή οποία είναι καθολικώς γνωστή. Έπί πλέον 
δέν έμνημονεύσαμεν λεπτομερώς τής οικοδομικής τον 
"Αγ. Μάρκου τής Ένετίας ήν <5 Δόγης Δομίνικος Κον- 
ταρίνης εν έτει 1063 άνήγειρε διά "Ελληνικών σχε
δίων. Ούδενί είναι άγνωστον δτι ό περικαλλής ούτος 
ναός είναι άντίγραφον τον καταστραφέντος δυστυχώς 
μεγαλοπρεπούς ναόν τών ’Αποστόλων τής Κων]πό- 
λεως περί ον διά μακρών έγραφε ό έν Μονάχω έμός 
καθηγητής Αύγουστος Χαιζεμπεργ. ’Εκ δέ τών ρη- 
θέντων, άτινα έν βραχύτητι διεξήλθομεν καταφαίνεται 
δτι <5 Βυζαντινός πολιτισμός υπήρξε ή πηγή ή μονα
δική άπό τής οποίας ήντλησαν τά ’Ιάματα τής άνα- 
πτύξεως οί Δυτικοί καϊ οϊ μάλλον τούτων προηγμένοι 
τεχνικώς ’Ιταλοί. Δέν θά ήτο δέ διόλου υπερβολή έάν 
έκαλοΰμεν ολόκληρον τήν ’Ιταλίαν μέχρι τής έποχής 
τοϋ Συμαβύη και Γιώττου Βυζαντινήν ’Ιταλίαν. Άλλά 
ήδη δυνάμεθα νά έρωτήοωμεν. Έχουσι τ,αϋτα τ’άνω- 
τέρω σχέσιν πρός τήν παρατηρηθεϊσαν άνάπτνξιν διά 
τών ’Ιταλών τούτων τών Sumabue, καί τοϋ Giotto, 
οι οποίοι κατά τους ιστορικούς τής Τέχνης υπήρξαν 
οί πρόδρομοι τής Τοσκανικής καί πρότερον τής καθ’ 
δλου ’Ιταλικής ’Αναγεννήσεως μέχ,ρι τής έποχής τής 
Φλωρεντινής ηγεμονίας διά τοϋ Μπρουνελέσκο καί 
τών άλλων; Άδυστάκτως δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν 
δτι καϊ έν τούτω ή Βυζαντινή έπίδρασις δέν ύπήρξε 
δλιγότερον ξένη. Άς προσπαθήσωμεν καί έν τουτοις 
νά δώσωμεν έπιστημονικήν έξήγησιν.

Κυρίως τήν οΰτω παρατηρηθεϊσαν τεχνικήν έν τή 
δύσει βελτίωσιν διά τής ορθής κατευθύνσεως πρός 
φυσικήν καϊ πραγματικήν τινα παρατήτησιν τών 
καλλιτεχνών άρχίζομεν άπό τών χρόνων τοϋ Giotto, 
<5 όποιος έδωσε καλύτερον ώθησιν είς τήν τέχνην. 
Τουναντίον τήν έποχήν τοϋ Συμαβύη άκολουθεϊ 
ατενώς ό Βυζαντινός τρόπος, καί πρό πάντων 
είς τήν τέχνην τοϋ Μωσαϊκού ή οποία ήν καθα- 
ρώς Βυζαντινή. Γενικώς τήν τέχνην τής έποχής 
τοϋ Συμαβύη ήν οϊ - τεχνοϊστορικοί θέτουσι μέχρι τών 
άρχών τοϋ ΙΔ’ αίώνος (1311) καλοϋσι γενικώς Ρω
μανικήν τέχνην, έκ τοϋ τρόπου τής οικοδομικής μάλ
λον ή οποία έν τισι ομοίαζε Ρωμαιζοντας τινας τύ
πους. Πράγματι ή τέχνη αύτη έν μέν τή οικοδομική 

ήν κράμα Ρωμαϊσμοϋ, Βυζαντινισμού καϊ Τοπικισμού, 
έν δέ τή ζωγραφική Βυζαντινοί τύποι μετά μικράς 
διαρρυθμίσει»; εϊς δ,τι άφορά τήν πτυχολογίαν καί 
τήν φυσικότητα, αλλ’ ούχί δμως παρά πάσι τοΐς ζω
γράφους. Καλύτερον δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν 
τήν έποχήν ταύτην ώς προσκειμένην πλειότερον είς 
τήν Βυζαντινήν. ’Άλλως δέν πρέπει νά έκπλήττη ημάς 
τό δνομα τοϋ «Ρωμανισμοϋ» τό όποιον είναι γέννημα 
τών νεωτέρων χρόνων δοθέν ύπό τοΰ De Gcrville 
πρώτον κατ’ άπομίμησιν τών Ρωμανικών λεγομένων 
γλωσσά»’ καί γενόμενον μεθ’ ύστερον παραδεκτόν 
υπό τοϋ DeGaumont καί τών άλλων (1825). Άλ
λως τε τό δνομα τούτο ούδέν φανερώνει είμή φυλε
τικήν ομοιογένειαν τών λαών.· Πράγματι ή τέχνη 
αύτη ούδεμίαν έχει σχέσιν πρός τό δνομα τούτο, διό 
καί πρότερον ώνομάζετο ποικίλως ότέ Λομβαρδική 
—ίσως τοπική καλύτερον—ότέ Βυζαντινή δπερ δνομα 
έκδηλοϊ τήν πραγματικήν τής τέχνης προέλευσιν.

"Η τέχνη αύτη άπό τού 1000 μέχρι τοϋ 1311 διελ- 
θοϋσα ίκανάς περιόδους παρέμεινε πιστή είς τόν Βυ
ζαντινόν τύπον, έχουσα ώς πρότυπον τήν Βυζαντινήν 
εικονογραφίαν. Τώ 1291 άκόμη ό Πέτρος Cavallini 
τάς εικόνας τής άψϊδος τής Santa Maria τοΰ Tran- 
stevere ποιεί κατ’ άπομίμησιν τοϋ Βυζαντινού τούτου 
τρόπου. Πάντες οί ζωγράφοι οί ποιήσαντες εικόνας 
καί μωσαϊκά είτε έν Ρώμη, είτε έν Πάρμα, είτε έν 
Βρινδησίγ, είτε έν Βενετία, είτε έν Σιέννη, Φλωρεντία 
καί άλλαχοϋ, είτε οΰτοι είναι ό Taft. ή ό Guido da 
Sienna, είτε ό Ducio Beroninsensa, είτε άλλος τις 
πάντες κατά τήν γνώμην τών μεγαλυτέρων "ιστορικών 
ήργάσθησαν έπί «μοτίβων» Βυζαντινών. "Ο πρώτος 
ό όποιος έδειξε τάσιν τινά έλευθέρας άντιλήψεώς 
ύπήρξε μόνον δ Συμαβύη; (Giovanni Cimabue) ό 
όποιος καί γεννηθείς τώ 1240 έν Φλωρεντία ήκμασε 
περί τό τέλος τοϋ ΙΓ' αίώνος. Οντος τή άληθεία ύπήρ- 
ξεν ό πρώτος ό όποιος έπεζήτησε έλενθέραν τινά τε
χνοτροπίαν καί μάλιστα είς τήν έξωιερικήν μορφήν, 
αλλ.α καί ούτος δέν άπέστη πολύ τής Βυζαντινής τε
χνοτροπίας. Είς τήν εσωτερικήν ρύθμισιν τής εικονο
γραφίας καί τών είκονογραφικών παραστάσεων άφήκε 
να παρουσιόζηται ό Βυζαντινός χαρακτήρ τοΰ όποιου’ 
δέν ήδύνατο βέβαια τόσον ευκόλως ν’ άπαλλαγή. Κα
λύτερον δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν τό έργον τούτο 
ώς συνδυασμόν τής Βυζαντινής τέχνης πρός τήν τε
χνικήν άλήϋειαν καί τήν ώραιότητα κατά έλευθέραν 
άντίληψιν, ή κατ’ άλλον τρόπον ώς προσπάθειαν νά 
έμπνεύση ζωήν καί νά δώση φυσικοτέραν κίνησιν καί 
στάσιν είς τά Βυζαντινά πρότυπα. Κατά τούτο είναι 
άξιόλογος βέβαια, άΑζά πέραν τούτου ούδέν. Ούτε δυ
νάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν τοϋτον ώς τόν άναγεννη- 
τήν τής ’Ιταλικής τέχνης, ούτε καί νά τόν χαρακτηρί
σωμεν ώς μεγαλοφυα προσωπικότητα. Έάν θελήσω- 
μεν μάλιστα ν’ άναλύσωμεν τεχνικώς εικόνας του τι- 
νάς έκ τών ποιηθεισών έν τή Santa Trinita, ή έν τή

St. Maria Novella οίον τήν ένθρονον Παναγίαν καί 
τους άγγέλους ή άλλην τοιαύτην, θά διακρίνω,αεν κα- 
θαρώς τήν Βυζαντινήν μορφολογίαν καί τήν Βυζαντι
νήν συνθετικήν.

* * 
*

Άλλά μεταβώμεν ήδη είς τόν έτερον τών δύο τούτων 
άνδρών τόν Giotto ό όποιος είς δ,τι άφορά τήν ’Ιτα
λικήν τέχνην ύπήρξε ισχυρότερος τοΰ Συμαβύη. Άλ
λά πρός τούτο συνέτεινον πολλοί χρονικοί περιστάσεις 
καί άλλα γεγονότα σχετιζόμενα πρός τήν παρατηρου- 
μένην γενικώς άνάπτυξιν τοϋ άνθρωπίνου Πνεύματος. 
Τήν έποχήν δηλαδή ταύτην συμβαίνει καθολική τις 
άναγέννησις ή οποία άρξαμένη διά τών Ούμονιστών 
καταφεύγει είς μεγάλην πνευματικήν άποκατάστασιν 
θραυσθέντων τών δεσμών τής Παπικής κυριαρχίας 
καί τών παπικών άνοησιών καϊ βδελυροτήτων. Εις την 
καθολικήν ταύτην άναβίωσιν οφείλεται καϊ ή σπουδή 
τής άρχαιότητος είς κόσμον άείποτε νέον καί άληθή, 
καί ή έπάνοδος είς τήν φύσιν, τήν μεγάλην ταύτην δι- 
δάσκαλόν καί πηγήν τοΰ ώραίου. Εν τουτοις όμως 
πάντα ταϋτα κατά τους δυο αιώνας τον ΙΔ καί ΙΕ διέρ
χονται τό στάδιον τής βαθμιαίας αναπτυξεως εξ ου 
καταλήγωσι είς τήν κλασσικήν Αναγέννησιν τοΰ Αγ
γέλου καί τοΰ Ραφαήλ, ή τοϋ Τισιανοϋ τοϋ Γιντορετου 
καί τοΰ Παύλου Βερονέζε. "Ο μεταξύ τών δύο τούτων 
έποχών τής Ρωμανικής καί τής Αναγεννήσεως χρόνος 
άναπτύσει νέον είδος ρυθμού καί Τέχνης, τον Γοτθικόν 
εϊς τήν περιοχήν τοΰ όποιου άνήκει ό Giotto.

Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ε ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ BASIAOHHTTAS
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Me καλό κέφι έλαβε χώραν ή εορτή τής Βα- 
σιλόπηττας τήν παραμονήν τοϋ Ν. ’'Έπους είς 
τά γραφεία τής Εταιρίας τών Θεατρικών 
Συγγραφέων.

Παρουσία τών μελών τοϋ έκλεκτοϋ σωμα
τείου και όλίγοον κεκλημένων ύπό τήν ηγεσίαν 
τοϋ προέδρου κ. Ν. Αάσκαρη έκόπη ή Βασιλό- 
πηττα, και διενεμήθησαν μικρά δώρα είς τούς 
κεκλημένους. Τό Χρυσοϋν νόμισμα έτυχε είς τόν 
τέως πρόεδρον κ. ’Άννινον. Κατόπιν έπαιξαν 
τόμπολα και αρκετοί έκ τών φίλων τής*Εταιρίας 
έκέρδισαν θεωρηθέντες ώςοί τυχεροί τοϋ 1922.

Έν γένει ή εορτή ύπό τό άνεξάντλητον κέφι 
τοϋ προέδρου της, κ. Αάσκαρη καί τών προσκε
κλημένων έκ τών μελών, διεξήχθη έν μέσω 

,. ευθυμίας καί άφήκε ωραίες έντυπώσεις, είς τήν 
έκλεκτήν συγκέντρωσιν.

"Π «*Ελληνική Έπιθεώρησις·» εύχεται καί 
τοΰ χρόνου.

ΒΙΒΠΙΠ ΚΠΙ ΠΕΡΙΟΒΙΚΛ

«Ή Αγροτική Λνγή Μεόόηνίας».—Μηνιαιον γεωρ
γικόν καί συνεταιρικόν περιοδικόν. ’Ιδιοκτήτη;—Διευθυντής 
ό Νομογεωπόνσς Μεσσηνίας κ. Γεν. Γ. Γαρδίκης. ’ Έτος Γ'. 
Τό ύπ’ άριθ. 32—33 τεύχος τοΰ μηνός ββρίου καί Νοεμ
βρίου έμφανίζεται ώς πάντοτε πλούσιον είς ΰλην έξόχως έν- 
διαφέρουσαν. Ή ζωηρότερα έκδήλωσις τής γεωργικής προό
δου ήτις μετά τόσης ορμής φανερώνεται είς τά γεωργικά 
έργα καί τάς γεωργικά; αντιλήψεις τοΰ Μεσσηνιακοΰ Λαοΰ, 
είναι άναμφισβητήτως τό ώραΐον καί τόσον χρήσιμον μεσ- 
σηνιακόν αυτό γεωργικόν περιοδικόν.

Είς τάς σελίδας του έκτος τής ύλης τής πρακτικής, τής δι
δακτικής, τής διαφωτιστικής διά τόν γεωργικόν κόσμον τής 
πατρίδο; μας, ανευρίσκονται σελίδες ύψίστου ενδιαφέροντος, 
άπεικονίζουσαι δλην τήν ζωντανήν έξέλιξιν τών γεωργικών 
πόθων τών ηγετών τής γεωργικής έν Μεσσησίρ κινήσεως,

Ό κ. Γαρδίκης, ό Διευθυντής τής «’Αγροτικής Αυγής», 
ό διέπων διά τής αγροτικής ζωής καί έξελίξεως τής Μεσση
νίας, ό έπηρεάζων εύεργετικώς είς τάς γειτονικός γεωργικός 
περιφέρειας, αποβαίνει οΰτως είς έκ τών σοβαροτέρων μο
χλών τής νέας γεωργικής ζωής τής Ελλάδος καί τοϋ άζίζει 
κάθε έπαινος καί πάσα ήθική κρατική αμοιβή.

Διά τήν νέαν γεωργικήν άνθησιν τής Μεσσηνίας θ’ απα
σχοληθούν έν καιρφ καί έν στήλαι τής «‘Ελληνικής ’Επι- 
θεωρήσεως» καί άπό άλλου δημοσιογραφικού έπιπέδου θά 
έξαρθή ή ζωτικότης τοΰ γεωργικού λαού τής Μεσσηνίας.

Ή «’Αγροτική Αυγή» πολύτιμον δργανον τής γεωργικής 
μας προόδου, δέον νά θεωρείται ώς ό πλέον ειλικρινή; καί , 
ανιδιοτελής σύντροφος κάθε γεωργού καί γεωκτήμονος τής 
χώρας ημών.

Ατ'ρικά Ταξίδια, ποιήματα γραμμένα άπό τόν κ. Τΐμ0 
Μαλάνο, εκδοσις «Σκέψης», Άλεζάντρειας 1922. Δρχ. 3.

Δελτίο έκπαιδεντικοί' όμιλον, άριθμ. 4, τόμοι 9, 
’Αθήνα 1921. ΙΙεριεχόμενα : Horwath Endre.· «Ή Φεγγαρο- 
γεννημένη τού Σολωμού», Μ. Τρισνταφυλλίδη «Πριν καούν» 
κ. λ. π.

Τά Πανελλήνια εβδομαδιαίο περιοδικό. Διευθυντής δ 
κ. Δημητριάδης.

«Ίιϊτορία τής ’Ελληνικής Γεωργίας».—Έξεδόθη 
ή ^’Ιστορία τής ‘Ελληνικής Γεωργίας». Τόμος A'. (1S21— 
1833). ’Έργον πρώτην φοράν έκδιδόμενον έν Έλλάδι. Είς 
τάς σελίδας του συγκεντρούται σπουδαιότατον γεωργικόν υλι
κόν, παρέχον πλήρη τήν εικόνα τής γεωργικής ζωής κατά 
τήν Έτανάστασιν, έπί Καποδίστρια καί μέχρι τής άφίξεως 
τοΰ Όθωνος.

Ή ^‘Ιστορία τής ‘Ελληνικής Γεωργίας» είναι έργον 
χρηοιμώτατον καί απαραίτητον διά τούς Κτηματίας, τούς 
Γεωργούς, τούς Γεωπόνους, τούς ΙΙολιτικούς, τούς ’Εμπό
ρους, τούς Βιομηχάνους, τούς Οικονομολόγους, τούς Κοι
νωνιολόγους, τού; Τραπεξίτας, τούς Σιδηροδρομικούς, 
καί ένδιαφέρει ιδιαιτέρως τούς Συνεταιρισμούς, τά ’Εμπο
ρικά ’Επιμελητήρια, τάς Κοινότητας κτλ. ’Επίσης τάς 
Γεωπονικός, ’Εμπορικός, Βιομηχανικός καί Δασικός 
Σχολάς τής ‘Ελλάδος.

Πωλείται είς τά κυριώτερα βιβλιοπωλεία καί παρά τφ 
συγγράφει κ. Δημ. Λ. Ζωγράφφ, Βερανζέρου άριθ. 14-
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ΑΠΟ ΤΗΝ

ΕΛΕΟΥΣΑ,,

ΤΟ ΒΙ3ΔΙΟΝ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ HPOSEXQS

Ο κ. Γ. Μαράντης εΐχέ τήν καλωσΰνην νά μάς δώση πρός δημο- 
σίευσιν τά παρακάτω σονέτα, παρμένα άπό μιά σειρά πού πρόκειται 
νά κυκλοφορήση προσεχώς μέ τό όνομα «’Ελεούσα». Είναι γραμ
μένα απο τόν Πόντιον Ποιητήν Σταύρον Κανονίδην καί είναι λου
σμένα με τόν πόνον μιάς πρόσφατης καταστροφής—τών σφαγών 

της ιδιαιτέρας Πατρίδος τού ποιητού—τοΰ Πόντου

Ή στράτα π’ άκλουθάτε μακαρία 
σάς προσμένει άνάπαψης λιμάνι, 
πού γύρω του ή ανίερη δέ φτάνει 
τών γήινων παθών ή τρικυμία... 
Γαληνή, συμφιλιώτρα μιά αρμονία 
τόν ύπνο σας πιο ήρεμο τόν κάνει 
τήν ξαστεριά τοϋ ονείρου σας δέ πιάνει 
— μολυβιά καταχνιά—ή αμφιβολία. 
Μά έδώ, ώ νεκροί, κυρίαρχες μανίες 
μας παιδεύουν, τά μίση, φρυμασμένα 
άτια, ποϋ πηλαλανε, ποΰ μάς σέρνουν 
ποιοι γκρεμοί, τάχα, χάσκουν και προσμένουν 
τάβουλο διάβα μας, κατατρεγμένα 
παιδιά, ποιές νά πλερώνουμ’ αμαρτίες ;

ΚΛ.'
ΚΓ έτσι αργά οί γενιές άνηφοράνε 
στό Γολγοθά τής ζήσης καί πληθαίνουν 
οί θύμησες μελίσσια καί βαραίνουν 
τελώνια τά κορμιά καί τάλιγάνε 
καί σκοντάφτουν καί πέφτουν καί πονάνε 
κΓάνασηκώνονται δλο κι’ ανεβαίνουν 
καί δέν κοτοϋν στιγμή νά ξαποσταίνουν 
μήτε καί πίσω νά γυρνάν καί πάνε, 
γιατί προγονικό τους τδχουν τάμα, 
νά προφτάσουν τής Μοίρας τους τό θάμα 
αυγές κενούργιες πάνε ν’ άγναττέψουν 
στις πιό ακριβές κορφές νά ξανακλέψουν 
πάνε τό φώς, πάνε τήν αμαρτία 
νά ξαγοράσουν, πάνε γιά θυσία.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Έ«ιμ.ελτ4τε£» V’ Χτρν.τοϋ Γραφείου II
Διακηρύττει

Ότι μή έπιτευχθείσης ικανοποιητικής τιμής κατά 
τόν ένεργηθέντα διαγωνισμόν τής 26ης Νοεμβρίου ε. 
έ. διά τήν προμήθειαν 6Ο0.000 οκ. γεωμή'.ων επανα
λαμβάνεται οΰιος τήν 21ην Δεκεμβρίου έ. έ. ήμέραν 
Τρίτην καί ώραν 11 1)2—12 π. μ. έν τώ ως ανω II 
Γραφείφ ’Επιμελητείας όπου είσίν κατατεθειμένοι οι 
σχετικοί όροι συμφωνιών, τροποποιούμενοι ως προς 
τόν τόπον παραδόσεως, δριζομένου ώς τοιουτου κ/ι 
τού Βόλου.

Άθήναι τή 11 Δεκεμβρίου 1921
Ό 'Υπουργός

Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚίΐΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Επιμελητεία. .%' Χτρατοϋ. ΓραφεΕον II

Διακυρύσσει
‘Ότι μή έπιτευχθείσης ικανοποιητικής τιμής εις τόν 

κατά τήν 18ην Νοεμβρίου έ. έ. ένεργηθέντα διαγω
νισμόν διά τήν προμήθειαν 200,000 όκ. ντομάτας 
πελτέ, έπαναληφθήσεται ούτος κατά τήν 27ην Δεκεμ
βρίου έ. έ. ημέραν Δευτέραν καί ώραν 11 1)2—-12 
μεσημβρινήν έν τώ καθ’ημάς II Γραφείω Επιμελη
τείας, ένθα είσίν κατατεθειμένοι καί οί άρ,. ικοί όροι 
συμφωνιών, τροποποιούμενοι ώς πρός τήν συσκευα- 
σίαν τής τομάτας, ήτις παραδοθήσεται καί είς βαρέλια.

Άθήναι τή 11 Δεκεμβρίου 1921
'Ο 'Υπουργός

Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Έτΐ&ρ.ελητείχ .%’ Χτρ«το5, ΓραφετΟΥ II

Διακηρύσσει
Ότι μή έπιτευχθείσης ικανοποιητικής τιμής κατά 

τόν ένεργηθέντα διαγωνισμόν τής 24ης Ν ;εμβρίου διά 
τήν προμήθειαν 200.000 οκάδων έλαιών επαναλαμβά
νεται ούτος τήν 22αν Δεκεμβρίου ημέραν Τετάρτην 
καί ώραν 11 1)2 —12 π. μ. έν τφ ώς άνω II Γρα- 
φείφ ’Επιμελητείας όπου είσίν κατατεθειμένοι οί σχε
τικοί όροι συμφωνιών καί δύνανται νά λ,αμβάνωσι 
γνώσιν οί ενδιαφερόμενοι.

Άθήναι τή 11 Δεκεμβρίου 1921
Ό 'Υπουργός

Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Επιμελητεία Χτρατο'Δ Γραφεΐον IV
Προκηρύσσει

τούς ακολούθους δημοσίους μειοδοτικούς διαγωνισμούς 
διά τήν προμήθειαν ειδών τής στρατιωτικής Υπηρεσί
ας ώς έπεται.

1) Τήν 28ην Δεκεμβρίου έ. έ. ημέραν Τρίτην καί ώ
ραν 11 - 12 π. μ. διά τήν προμήθειαν 30.000 συλλο
γών βαμβακίνων (Fil d’ Ecosse) εσωτερικού ιματι
σμού ’Αξιωματικών, άποτελουμένων έκ σκελέας ύποδύ- 
του καί φανέλλας. 15.000 τοιούτων μαλλινοβαμβακί- 

νων άποτελουμένων έκ φανέλλας καί σκελέας καί 15. 
000 όλομαλλίνων τοιούτων άποτελουμένων έπίσης έκ 
σκελέας καί φανέλλας.

2) Τήν αύτήν ώς ανω ήμέραν καί ώραν 4-5 διά τήν 
προμήθει <ν 45.000 μέτρων υφάσματος έκ μαλλινοβαμ- 
βακίνου φανέλλας καί 30.000 μέτρων τοιούτου βαμβα- 
κίνου (ζαφείρι ’Αγγλικό) καταλλήλου διά τήν κατα- 
σκευήν ΰποδυτών ’Αξιωματικών.

3) Τήν 29.|ν Δεκεμβρίου έ. έ. ήμέραν Τετάρτην καί 
ώραν 11 —12 π. μ. διά τήν προμήθειαν 60.000 ζευγών 
ποδείων Αξιωματικών βαμβακίνων (Fil d’Ecosse) 
καί 60.000 τοιούτων όλομαλλίνων άρίστης ποιότητος.

4) Τήν αύτήν ώς άνω ήμέραν καί ώραν 4—5 μ. μ. 
διά τήν προμήθειαν 70.000 μέτρων υφάσματος βαμ- 
βακίνου θερινού χακί ’Αξιωματικών άρίστης ποιότητος

5) Τήν 30ην Δεκεμβρίου ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 
11 —12 π. μ. διά τήν προμήθειαν 5.000 άδιαβρόχων 
Αξιωματικών καί 10.000 ζευγών χειροκτίων έσωτε- 
ρικώς έπενδεδυμένων διά φανέλλας.

6) Τήν αυτήν ώς άνω ήμέραν καί ώραν 4—5 μ. μ. 
διά τήν προμήθε αν 5.000 ζευγών περικνημίδων έκ 
λεπτής έρέας (γαχμπαρτίνας) καί 5.000 ζευγών περι
κνημίδων έκ. χονδρής τοιαύτης.

Άπαντες οί ώς άνω διαγωνισμοί ένεργηθήσονται έν 
τή Β' Ύποδιευθύνσει ’Επιμελητείας διεξαχθήσονται 
δέ διά προφορικών προσφορών.

Οί όροι συμφωνιών τών έν λόγω διαγωνισμών είσί 
κατατεθειμένοι παρά τφ jy Γραφείφ ’Επιμελητείας 
ένθα οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν 
προσερχόμενοι καθ’έκάστην 11 1)2—12 1)2.

’Εν Άθήναις τή 4 Δεκεμβρίου 1921
Ό 'Υπουργός

Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΧΟΓΟ ΓβΧΝΙΚΗ RJRXIOOHKH 
e. e. “ 11 x i’ n x c c i λ. oc

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Μλ|’κογ λγτεΐ’Η
•J I’XI oyAJ THC rXRXXC Δρ. 2.

r r ix|’M i γη

το I nxexio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 5.
CT. KXIIONIAH

exeoycx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.
(COI IG TA Ce Αίγα όμτίτυτοα.

ΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ
A. XAGaIOY

H|’XKXHC JeNOC
Γ)<γ· I ITG MCOIIXCXI I

H ΚΧΗβΟΝΟΜΙΧ
κι ιογτ xxr icoyi ι

h rexey i xix xxpx
ΣΗΜ. Όσοι επιθυμούν νά γραφούν στό τμήμα τών Τακτικών 

Αναγνωστών ττ'ς Λογ· Βιδλιοθ. προκαταβάλουν 20 δραχμές και 
παίρνουν τακτικά κάθε έκδοση κατά ΙΟ % φθηνότερα άπό τά 
Βιβλιοπωλεία. Ο: αιτήσει; καϊ οί προκαταβολές στέλνουνται στή: 
Διαχείρηση τής ■ Παρνασσ'.δος · ('Αθήνα ϋδό; Σταδίου 36).
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