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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΗΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΥΠΟΥΡΓ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
,'ΛΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ. ΓΡΑΦ. II 

Διακηρύττει δτι
Μή παρουσιασθέντος ούδενός μειοδότου κα

τά τούς ένεργηθέντας διαγωνισμούς διαφόρων 
τροφίμων, έπαναληφθήσονται οΰτοι α>ς άκο- 
λούθως.

Τήν 25ην ’Απριλίου έ.έ. ήμέραν Δευτέραν
α) "Ωραν 11—12 π. μ. διά τήν προμήθειαν 

20,000 τόννων κριθής.
β) "Ωραν 4—5 μ. μ. διά τήν προμήθειαν 

40,000 όκ. πεπέρεως.
γ) "Ωραν 5—6 μ. μ. διά τήν προμήθειαν 

1000 τόννων όρύζης.
Τήν 26ην ’Απριλίου έ.έ. ήμέραν Τρίτην.
α) "Ωραν 11—12 π. μ. διά τήν προμήθειαν 

1.500,0000 όκ. ελαίου.
β ) "Ωραν 4—5 μ. μ. διά τήν προμήθειαν 

500,000 όκ. σάπωνος.
γ) "Ωραν 5—6 μ. μ. διά. τήν προμήθειαν 

1200 τόννων φακής.
Τήν 27ην ’Απριλίου έ.έ. ήμέραν Τετάρτην.
α) "Ωραν 11—12 π. μ. διά τήν προμήθειαν 

200,000 όκ. στεατοκηρίων.
β) "Ωραν 4—5 μ. μ. διά τήν προμήθειαν 

300,000 σάκκων κενών.
γ) "Ωραν 5—6 μ. μ. διά τήν προμήθειαν 

500 τόννων ζακχάρεως.
Τήν 28ην ’Απριλίου έ.έ. ήμέραν Πέμπτην.
α) "Ωραν 11—12 1 )2 π.μ. διά τήν προμή

θειαν 25,000 κιβωτίων σαρδελλών.
β) "Ωραν 4—5 μ. μ. διά τήν προμήθειαν 

20,0000 κιβωτίων τόννων.
γ) "Ωραν 5—6 μ. μ. διά τήν προμήθειαν 

25,000 κιβωτίων σολωμών.
Τήν 29ην ’Απριλίου έ.έ. ήμέραν Παρασκευήν 
αί "Ωραν 11—12 1)2 π.μ. διά τήν προμή- 

20.000 όκ. καφέ.
β) "Ωραν 4—5 μ. μ. διά τήν προμήθειαν 

500,000 όκ. μπιζελιών.
Οί σχετικοί δδροι συμφωνιών είσι κατατε

θειμένοι έν τώ ιός άνω I I Γραφείο) τής καθ’ 
ήμάς ’Επιμελητείας, ένθα προσερχόμενοι οί βου
λωμένοι καθ’ έκάστην 11 1)2—12 1)2 δύναν
ται νά λαμβάνωσι γνώσιν.

ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΛΙΕΥΘ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Λ'

Διακηρύττει δτι
Εκτίθεται είς δημόσιον μειοδοτικόν διαγω

νισμόν διά προφορικών προσφορών, ένεργηθη- 
σόμενον έν τώ Δ' Γραφείφ Επιμελητείας τήν 
7ην ’Απριλίου 1922 ήμέραν Παρασκευήν καί 
ώραν 11—12 ή προμήθεια 2500 δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων μέτρων υφάσματος λινού λευκού, 
καταλλήλου διά στολάς τών μαθητών τών 
Στρατιωτικών Σχολείων.

Οί δροι συμφωνιών τού ώς άνω διαγωνισμού 
είσι κατατεθειμένοι παρά τώ Δ' Γαφείφ ’Επι
μελητείας, ένθα οί βουλόμενοι, προσερχόμενοι 
καθ’ έκάστην 11 1)2—12 1)2, δύνανται νά 
λαμβάνωσι γνώσιν.

Έν Άθήναις τή 17η Μαρτίου 1922.
Ό 'Υπουργός

Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
Δ)ΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ. ΓΡΑΦ. II

Διακηρύττει δτι
Άκυρωθέντος τού διαγωνισμού τής 22ας 

Μαρτίου έ.έ. διά τήν προμήθειαν 900,000 οκά
δων τυρού έπαναλαμβάνεται ούτος τήν 25ην 
(εικοστήν πέαπτην) ’Απριλίου έ.έ. ήμέραν Δευ
τέραν καί (ήραν 111 )2—12 έπί τή βάσει δρων 
συμφωνιών κατατεθειμένων έν τώ ώς άνω I I 
1 ’ραφείο) Επιμελητείας.

Ό 'Υπουργός
Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

\)Σ1Σ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ. ΓΡΑΦ. II 
Διακηρύττει δτι

Μή έπιτευχθείσης τής αίτουμένης ποσότητος 
λίπους κατά τόν διενεργηθέντα διαγωνισμόν 
τής 19 ης Φεβρουάριου έ.έ.

Έπαναλαμβάνεται ούτος διά τήν προμήθει
αν 200.000 διακοσίων χιλιάδων οκάδων λίπους 
τήν έβδόμην ’Απριλίου έ.έ. ήμέραν ΙΙέμπτην 
καί ώραν 111 )2—12 έπί τή βάσει τών κατα
τεθειμένων έν τφ ώς άνω I I Γραφείφ ’Επι
μελητείας αρχικών δρων συμφωνιών.

Άθήναι τή 22 Μαρτίου 1922.
Ό 'Υπουργός

Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
Δ)ΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ. ΓΡΑΦ. II 

Διακηρύτ.ει δτι
Μή παρουσιασθέντος ούδενός μειοδότου κα

τά τόν διαγωνισμόν τής 26ης Μαρτίου έ.έ. διά 
τήν προμήθειαν 1000 τόννων φασολιών,, έπα
ναλαμβάνεται οΰτος τήν εικοστήν έκτην ’Α
πριλίου έ.έ. ήμέραν Τρίτην καί ώραν 111 )2— 
1 2 π.μ. έν τώ ιός άνω I I Γραφείο) ’Επιμελη
τείας έπί τή βάσει τών άρχικών δρων συμφω
νιών.

Ό Υπουργός
Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΤΓΙ/Ι
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

Διεύ&νναις :
Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

'Οδός Μενάνδρου, 83. 'Αθήνας. 
Τηλεγραφική Διεύβυνσις !ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Αθήνας

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ
Διά τό Εσωτερικόν. . . . Δραχ. 20.—
Διά τήν 'Αμερικήν .... Δολλ. 4.— 
Διά τά Δημόσια Γραφεία. Δραχ. 40.— 
ΔΓ ’Αγγλίαν, Αίγυπτον καϊ

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

ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΔΡ. 25

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή 
δέν έπιστρέφεται.

At έγγραφα’ι αρχονται άπό τής 1ης 
έκαστου μηνός,

Τιμή έκαστου τεύχους Δρ. 1.30ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Τ Α Ε Ν Ν A Υ ΠΛΙΩ

(1825-1834)
(Συνέχεια έκ τσϋ προηγουμένου)

Μ’ δλα ταϋτα, ό «’Άσωτος» ύπό έποψιν ύφους 
είναι τό άρτιώτερον σκηνικόν έργον τής εποχής του. 
Είς πολλά αύτοΰ μέρη, καθαρώς ελληνικά, αναφαί
νεται έν δλη αώτου τή έκλάμψει δ δεινός σατυρικός 
ποιητής. Ή σκηνή, καθ’ ήν άμιμήτως σατυρίζει τούς 
δικαστάς, είναι Ικανή νά δώση ιδέαν τινά τοΰ ύφους 
καί τής σατυρικής δυνάμεως τοΰ ποιητοΰ:

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ καί ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΧΑΡ. θαρρείς πώς ό Σωτήρης σου είν’δλος εΰρωπαϊος, 
γιατί φορει τά φράγκικα κ’ ένα μπόν ζούρ σέ λέγει ; 
Μέ λές πώς είναι πλούσιος· πλήν ποιος δέν τόν αρμέγει; 
το έχει του, θυμήσου με, γυαλιά καρφιά θά γένη. 
Τον τρώγουν ώς τό κόκκαλο κ’ έντόπιοι καί ξένοι. 
Είς ταΐς γυναίκαις, στά χαρτιά, και τήν ζωή του δίδει. 
ΣΙΑΜ. Γελιέσαι.
ΧΑΡ. Μέ τοΰ Φαραώ τό άτιμο παιγνίδι 
εις τό κορμί του ταΐς πληγαίς τοϋ Φαραώ θ’ άνοιξη. 
Τών συνηγόρων ή πολλή φιλία θά τόν πνίξη.
Μαζύ τους πριν τό έχει του σταϊς κρίσαις τελειώση. 
®πο τά χέρια τών κριτών δέν ξεύρω m γλυττώση. 
θαρρείς πώς έχουν άρετήν καί χαρακτήρα όλοι ;
■ΣΤΑΜ. Χωρούν καί εις τά κριτήρια τό ψεύδος καί 
οί δόλοι ;
ΧΑΡ. θεός φυλάξοι ! ’Ακούσε τόν μύθο μου, νά ζήσης, 
*αι μάθε τί θά πή κριταί, κριτήρια καί κρίσεις 1 
Αυτός ό μύθος μου σ’ ημάς δέν λέγω πώς ταιριάζει· 
πΛην άν τόν ξεύρουν οί.γραικοί δέν βλέπω νά πειράζη. 
Ενφ μέ εύκαιρη κοιλιά, μέ διψασμένα χείλη, 
ϊε περιγιάλι έρημο, ταξείδευαν δυο φίλοι, . 
ανέλπιστα- στά· μάττα τους έφάνηκ’ ινα στρύδι.

Καθείς τό θέλει, καί κανείς στον άλλο δέν τό δίδει. 
Ξεσχίζουνται, άπ’ τά μαλλιά ένας τόν άλλον πιάνει. 
Νά, κατά τύχη, κι’ ό Καδής περνά μέ τό Κιαρδάνι. 
Άρπάζ’ εύθυς τή ζυγαριά, τόν φάλάγγά του βγάζει, 
στρώνει στήν γη τόν πεύκινον κ’έμπρός του τους φωνάζει; 
Τους λέγει: «Γιατί κάματε κακό τόσο μεγάλο ;
— Γιά ένα στρύδι.—Φέρτε το είς τό ζύγι νά τό βάλω. 
Μέ θάρρος στον πατέρα σας τά δίκαιά σας πέτε.
Δέν είμαι άδικος κριτής... ’Ακούω έγώ... Λέτε. 
— Λαλούν έκείνοι σοβαρά, ένφ αύτός τούς κρίνει. 
Άνοίγ’ είς δυο τό στρύδι τους, τά μέσα καταπίνει, 
τους ρίχνει τά δυο τσόφλια του καί λέγει: «Νά, χαρήτε! 
Καθείς σας πήρε τό μισό. .. Τί έχετε νά πήτε ;»

Όλίγας ημέρας μετά τήν έκδοσιν τοΰ «’Ασώτου», 
κύριός τις, νεαρώτατος τήν ηλικίαν, παρουσιασθείς 
παρά τώ Ταλιαπέτρα, τοΰ ανήγγειλε δειλά-δειλά δτι 
κατά τάς ώρας τής σχολής του συνέγραψε τραγφ· 
δίαν τινά, τήν οποίαν πολύ έπεθύμει νά τφ άνεγίνω- 
σκε. Ό Ταλιαπέτρας, δστις πρώτην φοράν έβλεπε 
τόν νέον εκείνον, μετ’ εύμενείας έδέχθη τήν παράκλη- 
σίν του καί τφ ύπεσχέθη δτι τήν έπομένην θά προσε- 
κάλει παρ’ αύτφ τούς φίλους του, ϊνα πάντες δμοΰ 
άκροασθώσι τοΰ έργου του. Πράγματι τήν έπομένην 
εσπέραν «έν στενώ κύκλφ φιλολογούντων», ώς θά 
έγραφον αί σημερινά! εφημερίδες, δ νεαρός κύριος 
άνέγνώσε τήν τραγωδίαν του, ήτις τοσαύτην έντύπω- 
σιν έπροξένησεν εις τόν αυστηρόν περί τά τοιαΰτα 
Ταλιαπέτραν, ώστε άνευ περιστροφών καί ειλικρινώς 
τοΰ συνέστησε νά τήν έκδώση καί διά τοΰ τύπου.

Ό νεαρός εκείνος κύριος ήτο δ παρά τή δικαστική 
υπηρεσία τοΰ Ναυπλίου προσκεκολλημένος τότε Γε
ώργιος Πραντούνας, ή δέ τραγωδία του έφερε τίτλον 
«Αί ελευθερωμένοι Άθήναι», ήν καί μετά τινα χρό
νον, έπόμενος τή συστάσει τοΰ Ταλιαπέτρα έξέδιοκεν 
έν Ναυπλίφ (1).

(1) «Άθήναι έλευθερωμέναι», τραγφδία εις πέντε 
πράξεις, ύπό Γεωργίου Πραντούνα τοΰ Ναξίου. Έν



2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Ό Γ. Πραντούνας έγεννήθη έν τή Ιστορική νήσω 
Νάξφ τώ 1800. Νεαρότατος έτι ών άπεδήμησεν εΐς 
Ρωσσίαν παρά τώ έν Όδησσώ έμπορευομένω πατρί 
του. Έκεϊ «έδιδάχθη δεόντως πρώτον μέν τά στρα
τιωτικά, διά τόν ύπό τής 'Εταιρίας τών Φιλίχών έν 
τώ κρύπτω παρασκευαζόμενον εθνικόν αγώνα, έπειτα 
δέ και έκείνην τήν άλλην παιδίεαν, ήν οί τότε νέοι 
παγταχοϋ τής Ευρώπης σπουδάζοντες, εμελλον μετά 
ταϋτα έπι τοΰ εθνικού άγώνος, στρατιώται τής πα
τρίδος γινόμενοι πρώτον, ν’ άναδειχθώσιν έπειτα, τοΰ 
πολέμου παύσαντος, οργανίσταν αυτής, ή λειτουργοί 
είς οίονδήποτε τής δημοσίας υπηρεσίας κλάδον» (1).

‘Όταν, κατά τάς παραμονάς τής 'Ελληνικής έπα- 
ναοτάσεως, οί έν Όδησσώ μεμΰημένοι εΐς τά τής Φι
λικής 'Εταιρίας, άπεφάσισαν καί διά τοΰ θεάτρου 
νά έξάψωσι τό φρόνημα τών έκεϊ 'Ελλήνων, καί χωρίς 
τό παράπαν νά έξωτερικεύσωσι τόν σκοπόν των, δι- 
ωργάνωσαν μετά πολλής περισκέψεως θεατρικός πα
ραστάσεις έπί τώ σκοπώ δήθεν τής έκπαιδεύσεως τής 
σπουδαζούσης νεολαίας, ό Πραντούνας, φύσει φιλελεύ
θερος ών, προσήλθεν έχ τών πρώτων καί μετά τοΰ 
Δρακούλη, τοΰ Λασσάνη, τοΰ Γρ. Καμπούρογλου καί 
άλλων άνήλθε τήν σκηνήν καί έπί μακρόν χρόνον ένε- 
θουσίασε τούς έν Όδησσφ Έλληνας, πολλοί τών ό
ποιων, έκ τε τών ηθοποιών καί τών ακροατών, έν οΐς 
καί ό Δ'ρακούλης, έπεσαν μετ’ ολίγον μαχόμενοι έν 
Λραγατσανίω.

Ύπό τάς ανεξάλειπτους έντυπώσεις ας τώ άφήκσ.ν 
αί έν Όδησσώ θριαμβευτικοί έκεΐναι θεαχρικαί πα
ραστάσεις, έγραψεν έγ Ναυπλίφ ό Πραντούνας τήν 
τραγωδίαν του «’-Αθήναι ελευθερωμένοι». 'Ως ύπόθε- 
σιν εΐς τό έργον του ελαβεν ό συγγραφεύς τήν κατά 
τά τέλη τοΰ τρίτου μ. X. αΐώνος ύπό τοΰ ιστοριογρά
φου Δεξίππου έλευθέρωσιν τών ’Αθηνών άπό τούς 
καταλαβόντας αύτάς τό 267 Γότθους. Κατά σκηνικήν 
άδειαν, αντί τοΰ Δεξίππου ό συγγραφεύς λαμβάνει 
ώς κύριον πρόσωπον τοΰ έργου του Κλεόδημόν τινα, 
όστις, εξόριστος ών άπό τούς Γότθους, έπανέρχεται 
λάθρα εΐς τά πέριξ τών ’Αθηνών καί μετά τινων φί
λων του, έν οΐς καί ό Δέξιππος, συνωμοτεί κατά τοΰ

Ναυπλίω 1830. ’Εν τή συντροφική τυπογραφία τοϋ Κων
σταντίνου Τέμπρα Κυδωνιάτη, Κωνστ. Ίωαννίδου καί 
Γεωργίου Άθανασιάδου Μελισιαγούς.

(1) Ό Πραντούνας, έπανελθών είς 'Ελλάδα, διω- 
ρίσθη ύπό τοΰ Καποδιστρίου παρά τώ τότε Άνεκκλήτφ 
Δικαστηρίφ, έπειτα δέ πρόεδρος τοΰ έν Σπάρτη Πρω
τοδικείου. ’Επί Όθωνος διωρίσθη πρώτον μέν προε- 
δρεύων δικαστής έν Χαλκίδι, είτα ’Εφέτης καί τέλος 
Άντεισαγγελεύς 'Εφετών είς ’Αθήνας καί Ναύπλιον, 
δπου απέθανε τόν Μάϊον τοΰ 1861 (X. Παμπούκη, Λό
γος αυτοσχέδιος είς τήν κηδείαν τοΰ μακαρίτου Γ. 
Ηραντοόνα. ’Εν Άθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου X. Ν. 
φιλαδελφέως, 1863.)

βασιλεύοντος τότε έν Άθήναις Κνίβα. Τήν συνωμο
σίαν τοΰ Κλεοδήμου καί τών σύν αύτώ καταγγέλλει 
πρός τόν βασιλέα Κνίβαν δ Πολέμων, άσπονδος τοΰ 
Κλεοδήμου έχθρός, οστις, πρός τοΐς άλλοις, παραδί- 
δει εΐς τόν Γότθον καί έπιστολήν τινα τοΰ φίλου τοΰ 
Κλεοδήμου Λεωστράτου, δι’ ής ούτος άνήγγελλεν εΐς 
τόν πρώτον δτι στέλλει αύτώ τήν σύζυγόν του Εύάν- 
δραν καί τόν υιόν του Άριστέα, ΐνα, άφοΰ τούς ά- 
σπασθή, τούς έξαποστείλη εΐς τόν ναόν τοΰ Ποσει- 
δώνος, «δπου τούς περιμένει διά ν’ άναχωρήσουν άπό 
τάς ’Αθήνας, προτού ό Κνίβα? μάθη τούτο». Ό Κνί- 
βας στέλλει άμέσως καί συλλαμβάνει τήν σύζυγον καί 
τόν υιόν τοΰ Κλεοδήμου, προσπαθεί δέ διά τοΰ σκλη
ρότερου τρόπου νά πείση τήν Εύάνδραν νά γράψη 
πρός τόν σύζυγόν της νά έπανέλθη εΐς ’Αθήνας καί 
νά γίνη φίλος του.
ΕΥΑΝΔΡΑ. Ποία αιτία σέ παρακινεί ε-ίς τούτο ; (2). 
ΚΝΙΒΑΣ. Αί άρεταί του.
ΕΥΑΝΔΡΑ. Καί πώς αύται δέν σ’ έμπόδισαν νά τον 

έξορίσης ;
ΚΝΙΒΑΣ. Τότε δέν τάς έγνώριζον.
ΕΥΑΝΔΡΑ. Ποιος σέ έδίδαξεν αύτάς τώρα ; 
ΚΝΙΒΑΣ. Οί στεναγμοί δλης τής πόλεως.
ΕΥΑΝΔΡΑ. Ό άνήρ μου θά είναι φίλος σου, δταν καί 

σύ γείνης τών ’Αθηναίων.
ΚΝΙΒΑΣ. Μήπως τώρα είμαι έχθρός των ; 
ΕΥΑΝΔΡΑ. ,Έρώτησον περί τούτου τήν συνείδησίν σου. 
ΚΝΙΒΑΣ. ("Ας κρύψω προς καιρόν τήν οργήν μου.)

’Ενδέχεται νά έκαμά τι άκουσίως έξ αιτίας 
τών κακών συμβούλων μου, τώρα δμως, γν<*- 
ρίσας τήν απάτην μου, ζητώ τόν Κλεόδη- 
μον διά νά έπιδιορθώσω τά πρώτα σφάλμα
τά μου, καί καταστήσω μέ τήν συνδρομήν 
του εύτυχείς τούς συμπολίτας σας.

ΕΥΑΝΔΡΑ. Ό αγαπητός σου Πολέμων είναι ικανός 
είς τοΰτο.

ΚΝΙΒΑΣ. "Ολα τά κακά άπ’ αύτόν προήλθον, καί διά 
τοΰτο είς τό έξης ούτε είναι άξιος τής εύ
νοιας μου.

ΕΥΑΝΔΡΑ. Ό δέ Κλεόδημος είναι ;
ΚΝΙΒΑΣ. Άν δέν ήτον, δέν θά έζήτουν αύτόν.
ΕΥΑΝΔΡΑ. Άπατάσαι, Κνίβα, άν ζητής νά άπατή- 

σης 'Ελληνίδα. ’Όχι αί άρεταί τοΰ Κλεο
δήμου, όχι ή ευτυχία-των ’Αθηναίων, άλλ’ β 
φόβος τοΰ έρχομοΰ του σέ βιάζει νά ζητής 
τήν φιλίαν του.· "Ηξευρε δμως, δτι οίίτε ό 
Κλεόδημος θά συγκατένευε, καί άν έγώ τον

(1) Σπυρ. Λάμπρου, 'Ιστορικά μελετήματα, σελ. 
69—96.

(2) Τήν ανωτέρω σκηνήν παραθέτω ολόκληρον καί 
διά τό δραματικόν αύτής τό όποιον καί είς άλλας σκη- 
νάς μετά τέχνης ού μικράς παρουσιάζει ό συγγραφεύς, 
άλλά καί διά νά δειχθή και τό ύφος αύτοΰ έν γένει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

παρεκίνουν είς τά ζητήματά σου, ούτ’ έγώ 
θά κατεδεχόμην νά ονομάζω αύτόν σύζυγόν 
μου, άν δι’ ίδια τέλη έπρόδιδε τά συμφέροντα 
τών ’Αθηνών.

ΚΝΙΒΑΣ. Είσαι πολλά άλαζών.
ΕΙΆΝΔΡΑ. "Οσον πρέπει νά είναι αί 'Ελληνίδες.
ΚΝΙΒΑΣ. Ένθυμήσου δτι είσαι αιχμάλωτος.
ΕΥΑΝΔΡΑ. Ή αιχμαλωσία δέν μ’ άφαιρεί τό έλληνι- 

κόν φρόνημα.
ΚΝΙΒΑΣ. Άφες τάς αντιλογίας, έπειδή ήρχισαν ήδη 

νά μέ ταράττουν, καί κάμε δ,τι σέ προστάζω, 
άλλέως τρέμε.

ΕΥΑΝΔΡΑ. "Οστις καταφρονεί τόν θάνατον, δέν φο
βείται τούς φοβερισμούς τών τυράννων.

ΚΝΙΒΑΣ. Προτού νά μέ βιάσης νά πράξω δ,τι δέν θέ
λω, συμφώνησαν. >·

ΕΥΑΝΔΡΑ. Μην έπαναλαμβάνης τά αύτά, δταν άπαξ 
. ήκουσες τήν άπόφασίν μου.

ΚΝΙΒΑΣ. Δέν κλίνεις λοιπόν ;
ΕΥΑΝΔΡΑ. Είμαι σταθερά είς τήν γνώμην μου.
ΚΝΙΒΑΣ. Άς ίδωμεν τήν σταθερότητά σου. — Στρα

τιώται, πάρετε άπ’ αύτήν τό παιδίον.
ΕΥΑΝΔΡΑ. Σταθήτε, βάρβαροι.
ΚΝΙΒΑΣ. Δέν ακούσατε τήν προσταγήν μου ; (οί στρα

τιώται παίρνουν το παιδίον).
ΕΥΑΝΔΡΑ. ’Απάνθρωπε, αίμοβόρε ! δέν έχόρτασες 

άπό τά αίματα τόσων καί τόσων ’Αθηναίων, 
καί έπιθυμείς άκόμη νά πίης καί τό αίμα 
τοϋ βρέφους τούτου ;

ΚΝΙΒΑΣ. Λέγε δ,τι θέλεις, άκόμη θά είπης περισσό
τερα. Φονεύσατε αύτό έδώ, έμπροσθέν της.

ΕΥΑΝΔΡΑ. (Πίπτει είς τά γόνατα τοΰ Κνίβα). Βα
σιλεύ ! Δι’ όνομα τών θεόίν, δι’ άγάπην τών 
οποίων έχεις έπί γής φιλτέρων, παΰσε τήν 
οργήν σου κατά τφύ άθώου τούτου. ’Ιδού το 
στήθος μου, κτύπα, φόνευσον, έκδικήσου κατ’ 
έμοϋ, ήτις σέ διηρέθισα.

ΚΝΙΒΑΣ. "Οχι, θέλω νά έκτελέσης πρώτον τάς προσ- 
ταγάς μου.

ΕΥΑΝΔΡΑ. Δέν ήμπορώ....
ΚΝΙΒΑΣ. Φονεύσατέ το. (Σηκώνει είς τό ξίφος.)
ΕΥΑΝΔΡΑ. Στάσου (Πιάνει τόν βραχίονα τοΰ στρα

τιώτου.) Βασιλεύ! συγκατανεύω. Ό στρατι
ώτης άφίνει τό παιδίον, τό όποιον ή μήτηρ 
λαβοΰσα εΐς τάς άγκάλας της καταφιλεί.) 
Άχ! φίλτατον τέκνον μου, μόνη μου έπί 
τής γής παρηγορία !

ΚΝΙΒΑΣ. Γράψε, μην άφίνης νά περνά ό καιρός.
ΕΥΑΝΔΡΑ. Λέγε, τί πρέπει νά γράψω. (Καθίζει νά 

γράψη, έ'χουσα καί τό παιδίον πλησίον της.) 
ΚΝΙΒΑΣ. —(’Εγώ καί ό υιός σου είμεθα αιχμάλωτοι 

είς τόν Κνίβαν, διά νά μάς σώσης άπό τόν 
άφευκτον θάνατον πρέπει νά έ'λθης είς τάς 
’Αθήνας, νά φιλιωθής μετ’ αύτοΰ, νά νομί-

ΕΙΊΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Μ

ζης έχθρούς σου δλους τούς ίδικούς του, 

καί νά......... »
ΕΥΑΝΔΡΑ. Νά γίνη έχθρός τής πατρίδος του καί δ

λης τής Ελλάδος ! "Οχι ! ποτέ, ποτέ δέν 
θά γράψω είς αύτόν τοιούτόν τι. Πήγαινε, 
υιέ μου. (Άπομακρύνει αύτόν άπό κοντά 
της.) Πήγαινε μέ χαράν άπόθανε διά τήν 
πατρίδα σου. — Τίγρις ήγριωμένη, Οηρίον 
άνήμερον, νά, πιε τό αίμα τούτου- ό άνήρ 
μου,άκόμη ζή, καί είναι είς κατάστασιν νά 
έκδικηθή τόν θάνατόν του.

ΚΝΙΒΑΣ. (Πρός τούς στρατιώτας.) — 'Οδηγήσατε 
αύτήν είς τήν φυλακήν καί κρατείτε μέχρι 
δευτέρας προσταγής μου.

("Επεται συνέχεια) NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

ετβαχ
Είς τό Σαιν-κιοϊ. Κοντά στό δάσος άπό τά άργυρό- 

φυλλα πλατάνια ή μάχη έχει πάρει φωτιά. Οί φαντά
ροι μας δέν περιμένουν σέ μάχη χαρακωμάτων νά πά
ρουν τήν νίκην. Στήνονται άντίκρυ στόν έχθρό, τόν κε
ραυνοβολούν μιά μέ τής φλογερές ματιές των καί κα
τόπιν γίγαντες έπικοί μέ άλματα τρέχουν πρός τόν θά
νατον. Οί Κεμαλικοί βλέπουν νά ξεφυτρώνουν άπό τήν 
γήν ελληνικά φαντάσματα. Φαντάσματα μέ σάρκα καί 
οστά. Μέ φωνήν καί μέ πολεμικόν μένος. Μέ λεβεντιά 
καί ορμή. Δέν προφθάνουν νά συνέλθουν. Ή 'Ελληνική 
Λόγχη τούς άγγίζει στά πλευρά.

Τά στήθη τους φουσκώνουν άπό άπογοήτευσιν. Βλέ
πουν ένα ανθρώπινο όγκο μέ ταχύτητα κεραυνού, μέ χαυ- 
στικότητα λάβας νά έπέρχεται στό μικρό καί ύπουλο 
άναστήματά τους. Βαρυγγομούν! τήν τύχη τους, τό μιλέτ; 
τους, τόν άρχηγό τους. Μιά μόνον λέξιν προφέρουν- 
λέξιν πού λέγει τόσα πολλά. Ποΰ φανερώνει δλη τήν 
ψυχική τρικυμία πού ανταριάζει είς τήν ψυχήν των.

— Έί βάχ............
Τά Κεμαλικά μπουλούκια διαλύονται είς τά έξ ών 

συνετέθησαν. Ή γή ξεροψημένη άπό τό λιοπύρι δέχε
ται μέ άνακούφισιν τό Κεμαλικό αίμα. Οί πιό τυχεροί 
τό βάζουν στά πόδια. Καί δέν σταματούν παρά πέρα άπό 
τάς Λεύκας καί τή Γκέϊβε. ’Εκεί γυρίζουν πίσω νά 
ίδούν μήπως τούς παρακολουθεί ό 'Ελληνικός έφιάλτης.

Μά τά βουνά, οί φάραγγες, οί δρυμοί, αί κοιλάδες, 
τά ποτάμια στοιχειώνουν τή φράσι ποΰ τή διαλαλούνε 
μέ τά σαλπίσματα τής μαύρης ήχούς.

— Έϊβαχ — έϊβαχ — έϊβαχ.
Παραστατικωτέρα λέξις γιά τόν Κεμαλιχό φόβο έπί 

τή έμφανίσει τών φαντάρων δέν μπορεί νά γίνη.
ν ί... ~ ■■

Χαΐν-Ντουντοϋ Π. Ο1ΣΤΡΗΛΑΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΛΠ° ΤΑ-Ε ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Μ ΖΩΗ ΕΙΖ ΤΟΝ ΙΕ, ΑΙΩΝΑ
Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΧΛΙΚΗΣ

Η άπόστασις ή όποια χωρίζει τήν έποχήν μας άπό 
τήν έποχήν τόύ έθνικού μας βίου, τήν οποίαν όνομάζο- 
μεν Βυζαντινήν, φαίνεται έκ πρώτης όψεως καταπλη
κτικός μεγάλη. /Ημείς οί νεότεροι Έλληνες άπέχο- 
μεν άπό τούς Βυζαντινούς ολοκλήρους αιώνας. Καί φυ
σικά αύτό μάς κάμνει έντύπωσιν. Μάς φαίνεται οτι με- 
ια,ύ ημών καί έκείνων υπάρχει ένα ολόκληρον χάος. 
Και μέσα εις το χάος αύτό χάνεται ή στενή μας συγ
γένεια. Έν τουτοις ή άπόστασις δέν είναι τόσον μεγά 
λη όσον έκ πρώτης όψεως φαίνεται.

θά μπορούσαμε καί είς αύτήν τήν περίσταση» νά 
εφαρμόσωμ,εν μίαν μέθοδον, τήν όποιαν έφήρμοσε κάποιος 
Αμερικανός, ιδιότροπος καί παραδοξολόγος, όπως όλοι 

οί ’Αμερικανοί. Ό ’Αμερικανός αύτός, πλουσιώτατος 
γεωργός τής Καλλιφορνίας, έταξείδευσε χάποτε είς 
την Αγγλίαν καί έφιλοξενήθη είς τό μέγαρον ενός 
Αγγλου αριστοκράτου, καυχωμένου διά τήν άριστοκρα- 

τικήν καταγωγήν του. Ό "Αγγλος περιέφερε τόν ’Α
μερικανόν είς όλον τό μέγαρόν του, έδειξε τάς συλλο- 
ϊ«ς του, τήν βιβλιοθήκην του, τά κομψοτεχνήματά του 
‘.α. έ,,ο.,α ε,.ήγ» οίς μίαν αίθουσαν, εις τήν οποίαν 
υπήρχαν δεκαπεντε-είκοσι προσωπογραφίαν
, — Έδώ είναι οί πρόγονοί μου, τού είπε. Αύτός είναι 
ο πατέρας μου, εκείνος είναι ό πάπος μου, έκεινος είναι ' 
ο πατέρας του πάπου μου, καί οΰτω καθ’ έξης. Ό τε- 
/.ευταιος που βλέπετε έκεί κάτω έζούσε είς τήν έποχήν 
του Ερρίκου όγδοου τής ’Αγγλίας.
^Μετά ενα έτος ο Άγγλος ευπατρίδης, ταξειδεύων

Αμϊρ,'κη^’ νά ‘δΐ τ°ν παλαιόν του φίλον.
-) Αμερικανός τον έφιλοξένησε είς μίαν εξοχικήν έπαυ- 

λιν θαύμα πολυτελείας καί καλαισθησίας. Κατόπιν τοϋ 
εόειςε τους κήπους του, τά βουστάσιά του, τά ίπποτρο- 
φεια του.

. - 'Όλα θαυμάσια, είπεν ά "Αγγλος, μόνον πού εσείς 
Οί Αμερικανοί δεν έχετε προγόνους.

— έχω, άπήντησεν ό ’Αμερικανός. Αύριο θά 
τους δητε κι αυτούς.

Ύγ επομένην ό Αμερικανός ώδήγησε τόν ’Άγγλον 
εις ενα απεραντον κήπον, όπου έπερίμεναν πεντακόσιοι 
και πλέον άνθρωποι παραταγμένοι είς τήν γραμμήν 
και φεροντες διάφορων ειδών στολάς.

Τ — Είναι οι πρόγονοί μου, είπεν ό ’Αμερικανός. Αύτός 
είναι ο πατέρας μου. Ό άλλος είναι ό πατέρας τού πα
τέρα μου. Και ουτω καθεξής. Δυστυχώς λείπει ό πρώ
τος μου προγονος.

— Καί πού είναι ; ήρώτησεν ό ’Άγγλος.
Υ~ Ρκκρός, Τόν έσφαξε ό Ηρώδης

μαςη με τ άλλα παιδιά όταν euafis —' ν ~ εμαοε την γεννησιν τούΛρ ιστού.

Θά ήμπορούσαμεν νά κάμωμεν ένα άνάλογον υπολο
γισμόν χωρίς τήν ειρωνικήν παραδοξολογίαν τού Ά_ 
μεριχανού. Καθένας άπό ημάς έχει ή τούλάχιστον 
επρόφθασε τον πάπον του. "Αν βάλωμεν δεκατρείς μό- 

_νον παπους μας είς τήν γραμμήν ό δέχατος τρίτος 
θα εζουσε είς τήν έποχήν τοΰ Παλαιολόγου καί θά είδε 
την πτωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως. Άπό ’Αβραάμ 
μέχρι Δαυίδ γενεαί δεκατέσσαρες, λέγει ό Εύαγγβλι- 
στης Ματθαίος. Από τούς τελευταίους Βυζαντινούς 
Ελληνας μέχρις ημών τών σημερινών γενεαί μόλις 

δεκατρείς.
Μολονότι όμως ή άπόστασις, όπως πιστεύω ότι άπέ- 

δειξα, δέν είναι καί τόσον μεγάλη, τί γνωρίζομεν άπό 
την Βυζαντινήν έποχήν; Μόλις τάς γενικάς γραμμάς. 
Ινωριζομεν μερικούς μεγάλους αύτοκράτορας, μερικούς 
μεγάλους Πατριάρχας, μερικούς μεγάλους πολιτικούς 
και συγγραφείς, όλίγας μεγάλας μάχας, δηλαδή τα 
μεγα/.α, τα περισσότερον χτυπητά σημεία τής ιστορίας 
χι/.ιων έτών. Όλα μεγάλα καί κολοσσιαία. Άλλ’ οί 
άνθρωποι πού έζούσαν τότε δέν ήσαν βέβαια όλοι αύτο- 
--α.ορες, η πατριαρχαι, ή κορυφαίοι πολιτικοί καί 
συγγράφεις. Υπήρχε βεβαίως καί λαός, καί άπλοι άν
θρωποι, όπως είμεθα ημείς σήμερον. Πώς έζούσαν αύ- 
τοι οί άνθρωποι, πώς έσκέπτοντο, πώς έφέροντο, πώς 
ησθανοντο, πώς άγαπούσαν, πώς έμισούσαν; ’Ιδού τί 
γνωρίζομεν πολύ ολίγον ή τί δέν γνωρίζομεν καθόλου. 
, -άρχουν σήμερον μεταξύ μας όχι σοφοί, άλλά απλώς 
όιαοασ-μενοι, οι οποίοι χωρίς νά σκεφθούν διόλου θά ήμ- 
πορουσαν να σάς απαντήσουν πώς καί ποιον βράδυ καί 
ποιαν ωραν^έφονευθη ό αύτοκράτωρ Νικηφόρος' Φωκάς. 
, ι εκαμνε όμως ο λαός τής Αύτοκρατορίας όχι μόνον 
«κείνο π βράδυ, άλλά δλα τά βράδυα καί δλαξ 
ρ^ς,,θα εδυσκολεύετο νά σάς άπαντήση καί ό σοφώτεόος 
κ«ι ο ^αθυτερος Βυζαυτινολόγος,
, Καί αίτιος είναι ό Θουκυδίδης. Άν δυσκολευώμεθα 
ακόμη να?ισδυσωμεν είς τήν ψυχήν τής μεγάλης έκεί- 
•Τ εποχής, αν δεν κατωρθώθη ή άμεσος διανοητική 
ε..αφη την οποίαν έπρεπε νά έχωμεν μέ τούς άμέσους 
•Ρ /Ονους μας, εις αύτό πταίει ό Θουκυδίδης. Πραγ- 
ίαΙΖ? BuiaVT!V0V 'Ελληνιαμόν συμβαίνει κάτι 
^,α-οςον. Η παραδοσις τής πολιτικής, τής διπλω- 
ματ,ας, της οιοικησεως του είναι Ρωμαϊκή. Άλλά τό 
- ευμα, η διανοησις, ή σκέψις είναι Ελληνικά. Οί αύ- 
τοκρατορες τιτλοφορούνται βασιλείς τών Ρωμαίων. Ή 
^ωνσταντινουπολις λέγεται Νέα Ρώμη. Τό αιώνιον

σχεδιον είναι ή άνασύστασις τής Ρωμαϊκής 
μαϊ-ζί ΜΕ-’’? ,δ!Οίκ^εως είναι Ρω-

° των Παλαιολόγων ορθώνεται πλέον 
φανερα και ανίκητος ή 'Ελληνική έθνική συνείδησις. 

μνηνών. Ό Πτωχοπρόδρομος είς τήν περιγραφήν τώυ 
αναγκών τής οικογένειας του, είς τας σκηνας με τη 
γκρινιάραν γυναίκά του, είς τήν τρομεραν λαιμαργ

. τοΰ μάς πληροφορεί πώς έζούσαν, τι εχρεια,οντο τι 
έπιθυμούσαν οί άνθρωποι τής έποχής του. Εις ενα τ.υ 
ποίημα αάς δίδει μίαν σπαρταριστήν εικόνα των δρόμων 
τής Κωνσταντινουπόλεως μέ τούς πλανοδίους έμπορους, 
τούς γιαουρτάδες, τούς παπουτσήδες. Ολα αυ^α Οευ 
έχρειάζοντο διά νά περιγραφούν τήν γλώσσαν του θου-

, κιδίδου καί- τού Όμηρου. Ό ποιητής των τα εγραφε 
διά νά συγκίνηση τόν Αύτοκράτορα καί τούς πριγκη- 
ιτας τής Αύτοκρατορικής οικογένειας, ώστε να τον ελεή
σουν. Διά νά συγκινήση έπρεπε νά μεταχειρισθη την 
γλώσσαν τής καρδιάς. Καί ό πτωχός ποιητής μας οι- 
δει κατ’ αύτόν τόν τρόπον καί τήν ψυχολογίαν της 

γλώσσης. ...
Ό Στέφανος Σαχλίχας, ό ποιητής τον οποίον θα πα

ρουσιάσω σήμερον, εΐνε άκόμη δλιγώτερον γνωστός απο 
τόν Πτωχοπρόδρομον. Ούτε πρέπει άλλως τε, ούτε είναι 
δυνατόν νά γίνη γνωστότερος. Διότι ό Πτωχοπρόδρομος 
έ'χει και κάποιαν χάριν καί κάποιον μέθυ. Ό Σαχλίκας 
δέν έχει ούτε χάριν, ούτε μέθυ. Είναι άφόρητος βωμο- 
λόχος, λέγει κάθε πράγμα μέ τό όνομά του. καί δέν 
αισθάνεται τήν ύποχρ'έωσιν νά κρύψη τίποτε. Ό Πτωχο
πρόδρομος ήτο ποιητής αύλικός, άπετείνετο προς τον 
ώ-οκράτορα καί τούς πρίγκηπας τής Αύτοκρατορικής 
οικογένειας καϊ δέν έτολμούσε νά παρεκτραπή. Ό. Σα
χλίχας είναι ποιητής λαϊκός, απευθύνεται προς τόν 
λαόν, καί τά λέγει δλα χωρίς καμμιαν έπιφύλαξιν. 
Άλλά τό θέμα τό όποιον έδιάλεξε καί ό τρόπος με τον 
οποίον τό χειρίζεται μάς παρέχει πληροφορίας περί της 
ζωής τών διασκεδαστών μιάς μεγάλης Ελληνικής χω- 
oae tic Κρήτης, είς έποχήν πολύ πλησίον πρός ημάς, 
άλλά γνωστής μόνον είς τάς μεγάλας ίστορικάς γραμ- . 
ι,άς της. Πρέπει λοιπόν νά τού συγχωρήσωμεν τήν'έλευ- 
θεροστομίαν, νά παραβλέψωμεν τάς παρεκτροπάς τής 
έκφράσεως. καί νά τού είμεθα εύγνώμονες διά τό κοινω
νικόν υλικόν πού μάς προσφέρει.

Ό Σαχλίκης έγεννήθη κατά-πάσαν πιθανότητα εις 
τόν Χάνδακα, δηλαδή είς τό σημερινόν 'Ηράκλειον της 
Κρήτης, κατά τόν δέκατον πόμπτον αιώνα, περίπου κατά 
τήν έποχήν τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Λαμβάνων ύπ’ δψει τό ύφος του Θά ελεγα δτι το όνομζ 
του Σαχλίχης, έχει κάποιαν σχέσιν ή είναι ό προλογος 
τής σημερινής λέξεως σαχλός. Άλλά δέν συμβαίνει 
τούτο. Τό οικογενειακόν έπίθετον Σαχλίκης είναι πολύ 
άρχαιότερον άπό τόν ποιητήν. Ένας Σαχλίκης άναφε- 
ρεται είς Κρητικόν έγγραφον δύο αιώνας πρό τής γεν- 
νήσεως τοϋ ποιητού. Σαχλίκης λοιπον και σαχλός δον 
έχουν άλλην συγγένειαν. Πρόκειται απλώς περί μιάς 
συμπτώσεως.

Ό Στέφανος Σαχλίκης λοιπόν έγεννήθη είς τόν 
Χάνδακα έπί Ενετοκρατίας. Οί Ενετοί είχαν γι/ει 
κύριοι τής Κρήτης, άγοράσαντες αυτήν άπό τόν Βονι-

Ή σκέψις όμως — έπαναλαμβάνω — είναι Ελληνική. 
Ή γλώσσα είναι Ελληνική. Τό πρώτον και αρχαω- 
τ6ρον Πανεπιστήμιον τού κόσμου, ιδρύεται είς την Κων
σταντινούπολή 'Ελληνικόν. Και όλοι οι συγγράφει, 

«5 θ.-»»·»· “'·
χρονογράφοι πολυάριθμοι, όλοι προσπαθούν να μιμηθουν 
τόν άρχαίον ιστορικόν. Δέν έχουν ούτε την δυναμιν ούτε 
τήν διαύνιάν του. ’Έχουν όμως τάς λέξεις του.— Αλλα 
διά νά τάς γράφουν, μεταφράζουν. Είναι πλέον ιστορι- 
κώς άποδεδειγμένον ότι ή γλώσσα που ωμιλουσαν τότε 
δέν διαφέρει πολύ άπό τήν γλώσσαν πού ομιλουμεν ση- 
αερον Έν τούτοις όταν διαβάζη κανείς ιστορικούς και 
χρονογράφους, ότι κατά τον Μεσαιώνα οι προ
γονοί μας ώμιλούσαν όπως είς τήν έποχήν του άκρα
τους. Μεταφράζουν λοιπόν τήν γλώσσαν τής ειΓ0Χ’θζ 
των είς τήν γλώσσαν τής κλασσικής αρχαιότητας. Κά
ποτε εύρίσκονται είς δύσκολον θέσιν. Ό χρονογράφος 
Θ'οφάντς περιγράφει λεπτομερέστατα τήν περίφημου 
στάσιν τού Νίκα έπί ’Ιουστινιανού. 'Ως γνωστόν, ο Αυ- 
τοκράτωρ έπήγε είς τόν 'Ιππόδρομον καί έπροσπαθησε 
νά καθησυχάση τό έξηγριωμένον πλήθος,_ είς το οποίον 
ώμίλησε διά τού Μανδάτορος, δηλαδή τού αύτοκρατορι- 
κόύ άννελιοφόρου. Ό χρονογράφος άναφέρει ολόκληρον 
τόν διάλογον μεταξύ τού Αύτοκράτορος καί του πλήθους 
είς γνησιωτάτην ύπερκαθαρεύουσαν. Έξαφνα, είς μιαν 
στιγμήν πού δ Αύτοκράτωρ λέγει «καί έκταφιησαν τα 
οστά αύτού» τό πλήθος άπαντά’ «Έπιορκείς, γαιδαρε.». 
Τί συνέβη; Πώς έχείντ ή λαϊκή λέξις έχώθη μέσα εις 
τήν άπεφθον καθαρεύουσαν; Άπλούστατα, ολόκληρος 
ό διάλογος διημείφθη είς τήν όμιλουμένην. Ό χρονο
γράφος διά νά μείνη πιστός είς τήν λόγιαν παραδοσιυ 
τόν μετέφρασεν είς τήν κλασσικήν τού αιωνίου θουκι- 
δίδου. Όταν όμως έφθασεν είς τήν λεξιν γάιδαρος .ε· 
σκέφθη ότι ήτο δύσκολον νά τήν μεταφράση’ «Έπιορκείς, 
όνε!» δέν σημαίνει πλέον τίποτε. Καί ήναγκάσθη να 
άφήση τήν λέξιν «γάιδαρε» χωρίς μεταφρασιν.

Συγγραφείς, γράφοντες είς τήν γλώσσαν τού θου- 
κιδίδου.’ δέν κατεδέχοντι· βέβαια νά άσχοληθούν και με 
μικρά καί ασήμαντα πράγματα, όπως είναι ή ζωη τώ^ 
άλλων άνθρώπων. Θά έμέναμεν λοιπόν χωρίς καμμιαν 
πληροφορίαν περί τής ζωής τών προγόνων μας, όσοι 
δέν ήσαν αύτοκράτορες καί στρατηγοί, αν έκτος των 
σπουδαίων συγγραφέων δέν υπήρχαν χαί μερικός ταπει
νοί λόγιοι, ένας Πτωχοπρόδρομος, ένας Μιχαήλ Γλύ
κας, ένας Στέφανος Σαχλίκης, οί όποιοι νά γράψουν 
είς τήν απλήν, τήν δημοτικήν γλώσσαν τής^έποχής 
των, καί νά γράψουν δι’ απλούς ανθρώπους και οι ά..λά 

πράγματα.
Πρό δύο έτών έγώ καί πρό δύο εβδομάδων ό κ. Κου- 

κουλές, παρουσιάσαμεν άπ’ αύτής τής άπόψεως τόν ποιη
τήν ό όποιος έπέρασε τήν ζωήν του πεινών διά να τρο- 
φοδοτήση ήμάς μέ τάς άφθονους πληροφορίας του περί 
τής ζωής τών λαϊκών τάξεων κατά τόν δέκατου τώυ Κο_
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φάτων, τόν μαρκήσιον τοΰ Μομφερράτου, είς τόν οποίον' 
ελαχεν η Κρητη μερίδιον δ„,, οΕ Στβυρ0φέρ0[ τής 
Σταυροφόρος χατέλαδαν τήν Κωνστανηνούπολιν καί 
εμοφασαν μεταξύ των τό Βυζαντινόν κράτος. Μολονότι

ιστορικοί, διαφωνούν μετ,αξό των, τό πιθανώτερ’ον φαί- 
ν-ται οτι το ποσόν τό οποίον έπλήρωσαν οί Ενετοί διά 
να αγοράσουν ολόκληρον τήν νήσον δέν ύπερέβαινε τάς 
Ζήλιας χρυσα-ς μάρκας, δηλαδή εξήντα τέσσαρας χιλι 
«δας σημερινας δραχμάς. Μέ τό ποσόν αύτό μέ τό οποίον 
δεν αγοράζει σήμερον κανείς τρία ισόγεια δωμάτια είς

< Αθήνας, ήγοράζετο τότε μία μεγάλη νήσος εύφο- 
ρωτατη, με πληθυσμόν ήμίσεος εκατομμυρίου κατοίκων, 
σπουδαιότατος ,δε σταθμός έμπορικός είς τό μέσον ά- 
κριοως του δρομου πρός τήν Συρίαν καί πρός τήν Αί

(Έπεται συνέχεια) Γ. ΤΣΟΚΟΠΟΓΛΟΣ

ΤΰΙρίΙΤβΓπΜΕΑΑΜϊΙ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΧΥΝΕΔΡΙΟΝ

- Γ'.

. 4πθ τής εποχθζ τή5 άπθκαταστάσεώς μας 
εις Κράτος χρονολογείται ή κοινωνική και πο
λιτειακή ημών αδιαφορία πρδς τδ αγροτικόν 
μας στοιχείων. Θα ητο ξένη πρδς τήν μελέτην 
' “υτην, την γραφομένην χωρίς αξιώσεις, ή ’έ
ρευνα των λόγων, διά τούς όποιους πισ^οΰται 
ιστορικως η αναμφισβήτητος άλή&εια τοϋ θλι
βερούτουτου γεγονότος. Καί τδ περίερνον εϊνε 
on το νόσημα τούτο δέν παρήλθεν απαρατή
ρητος ουδ απ αυτους τούς ανδρας τής Έπα- 
ναστασεως καί έχομεν άπδ τοϋ 1829 τήν δια
μαρτυρίαν τοΰ έξ Άργους πληρεξουσίου αεί
μνηστου Κωνστ. Νικολάου, δστις, απευθυνό
μενος προς την Εθνοσυνέλευσή τής 'Ελλάδος 
Οιύες πίστην εικόνα τών αντιλήψεων τής έπο- 
χης εκείνης έν σχέσει πρός τά πολιτειακά μέ- 
-ρα, ατινα δημιουργοΰσι τάς άστικάς τάξεις 
προνομιακας απέναντι τών αγροτών τής άπε- 
λερωμένης πατρίδς. Τήν διαμαρτυρίαν ταυ- 
■ην έρχεται, αποάλλης άπόψεως, μεγαλόστο-

V“ ένΐσΧύσϊ1· Τ« Ζ^ίλη τοϋ 
ω , ΑΡΖΐστρατηγου τής Έπαναστάσε

ως Ο. Κολοκοτρωνη δέν έδίστασαν ν’ αποδώ
σουν την τιμήν τήν ποιαν έδικαιοϋτο ό Έλλην 
έεωργος, ως ελευθερωτής τής πατρίδος. Βοα- 
δυτερον μαλιστα τιμητικώτατα άπεκλήΰη ού- 
^ος «ο αθλητης τής έλευθερίας». Παρά ταϋτα 

Ελλην κάτοικος του υπαίθρου καί έν γένει 
ας οστις η&ελησε να συνδέση τήν τύχην του 

και τα όνειρα του μέ τήν Έλληνικήν γήν άπε- 
γυμνωθη από πάσαν έκδήλωσιν κρατικής S 
κοινωνικής μερίμνης καί ή Ελληνική Γεωογία 

παρά τάς παργκοσμίους αυτής προόδους, δι- 
ηλυε και διέρχεται ζωήν μαρασμώδη, ζωήν ά- 
τονον, ζωήν καχεκτικήν.

Επομένως πάσα προσπάθεια, κάθε έργασία 
κάθε σκέψις διά τήν άναζωογόνησίν της, τήν 
ρυθμισιν, αύτής έπί βάσεων ζωτικών, την έξύ- 
ψωσιν αυτής πρδς τά έπίπεδα τής παγκοσμίου 
προοδου και ακμής εύρίσκομεν δτι αποτελεί έρ
γον στοιχειώδους καθήκοντος, παντός Έλ- 
ληνος άξιου τοΰ ονόματος του. Άπδ τής ά- 
ποψεως ταύτης τδ Α' «Πανελλήνιον Γεωργι
κόν Συνεδριον» ύπήρξεν αντάξιον τών ελπίδων 
όλων εκείνων δπως ονειροπολούν τήν γεωργι
κήν μας άναγέννησιν, έσχε δέ τήν καλήν τύχην 
να φερη είς τήν έπιφάνειαν γεωργικάς ποοσω- 
πικοτητας άξίας τοϋ σεβασμού μας καί τής 
εκτιμησεως μας. Ήδη ώμιλήσαμεν περί τοΰ 
κ. Ινίαργετη..Σήμερον θά στρέψωμεν τήν προ
σοχήν μας πρδς τδν κ. Άλέξ. Μυλωνάν, τόν 
^εως 1 ενικόν Γραμματέα τοϋ 'Υπουργείου τής 

εωργιας καί έκ τών φωτεινοτέρων μελών τοΰ
Συνέδριου.
_ Ό κ. Μυλωνάς, αντιπροσωπεύω ν τούς Συν

εταιρισμούς τής Ηπείρου, παρηκολούθησε τάς 
συνεδρίας εναργώς, συμμετασχών είς τάς συ
στήσεις τών ύπό έρευναν θεμάτων μέ ζωτι
κότητα άπαράμιλλον, μέ όρθοφροσύνην έκπλήτ* 
τουσαν, με ζήλον άνώτερον παντός έπαίνου καί 
με επιγνωσιν τών θεμάτων βαθυτάτην. Ύπό 
τοιουτους όρους ό κ. Μυλωνάς έπεβλήθη είς 
την εκτιμησιν τών συνέδρων καί αί γνώμαί 
του, αι ιδεαι του, αί άντιλήψεις του έδημιούρ- 
γουν γύρω του άτμόσφαιραν έξαιρετικοϋ έν- 
διαφεροντος Ο γράφων τάς γραμμάς όμολο- 
/ει οτι ευρεθη προ λίαν ευχάριστου έκπλήξεως. 
ναι την εκπληξιν του ταύτην δέν έδίστασε νά 

την γνωρση πρδς τδν ίδιον κ. Μυλωνάν κατά 
το σταδιον τών έν τώ Συνεδρίορ συζητήσεων. 
Είχε την γνώμην, κρίνων έκ τής υπαλληλικής 
δράσεως του τέως κ. Γενικού, δτι ό κ. Μυλω
νάς απεδιδε μεγαλειτέραν σημασίαν είς τάς 
διατάξεις τοϋ νομού, είς τήν θεωρητικήν αύ- 
,ων αποψιν; προσεκολλάτο άναποσπάστως 
προς το νεκρόν γράμμα καί παρέκαμπτεν ου
σιώδεις απόψεις τών έκάστοτε άναφυομένων 
πολυσχιδών και βαρυσημάντων ζητημάτων τής 
1 εωργικης υπηρεσίας, ήρκει νά εΰρισκεν 
ΙΖη ™ari τών <™ών ορίων τής 
υπαλληΛικης του ιδιοτητος. 'Όλη αύτή ή έσφαλ- 
^νη κρι_σις κατεπεσε ραγδαία πρό τής εύρύ- 
-ητος των αντιλήψεων τοϋ κ. Μυλωνά, ποδ 
της ορθοτητος τών γνωμών του, πρό τής σα
φήνειας των σκέψεών του, πρό τής εύγλώττου 
και θετικής αναπαραστασεως καί άναπτύξεως

τών έπιχειρημάτων του. Δέν θά είσέλθωμεν 
είς λεπτομέρειας διά ν’ άποφυγωμεν να επανα- 
λάβωμεν κρίσεις ημών δημοσιευθεισας ηδη εις
σειράν έκ 10 άρθρων είς τήν «Έφημ. των Συ-
ΟείΌΠν ΟΛ Α'' I , „ q X ο
Κτήσεων». Άπδ τών στηλών αντων »α ,η- 
Σώμεν είς μεγάλας γραμμας να_ συμληοωσω- 
μεν τά κενά δσα άπέμειναν εκ της πρω.ης η 
ιιών μελέτης.

Ό κ. Μυλωνάς, μία γεωργική φυσιογνω-
> Q_____ στηηίΌηΐΓΠΙ.Ρ,νΠμία εξαιρετικού ενδιαφέροντος, προωρισμενη 

νά έπιδράση έπί τής γεωργικής ημών ζωής, θα 
άπέβαινε μεγάλη γεωργική δύναμις■ απεφα-
σΐζε νά έπισκεφθή τήν γεωργικήν, Ελλαδα και 

ί . * - '___ _ —Α/- TllC.OILS να · , /
μελετήση έκ τοΰ σύνεγγυς τας αναγκας τ ]ς, 
τάς ελλείψεις της, τήν ψυχολογίαν της, το το
πικόν χρώμά της. Μέ τήν ιδιαξουσαν πείραν, 
ήν άπέκτησεν έν τή ίδιότητι του ως Γενικού 
Γοαμματέως, μέ τήν άκούραστον μελετην των
θεωρητικών προβλημάτων, μία βαθύτατη και 
προσεκτική άνερειτνησις τής γεωργικής ξωης 
τής πατρίδος, μέσα στήν καλύβα του αγρότου, 

, / __ rr-Λ vmnr/cniτης πατριυυς, ----- Ύ
μέσα στήν οικογένειαν του, μέσα στο χωραφ 
του, μέσα στήν ταβέρναν του, μέσα στο σχο
λειό του, θά άπέβαινεν έξόχως επωφελής και 
διδακτική καί άπολύτως συμπληροιματικη της 
πολυσχιδούς θεωρητικής μορφωσεως του.ΙοΛ- 
μωμεν νά προβώμν είς τήν συστασιν ταυ.ην 
πρδς τδν κ. Μυλωνάν, διότι αντιλαμβανομευα 
τήν άνάγκην τής δημιουργίας άνδρων πρακτι
κών. Έχομεν άφθονίαν θεωρητικολογουντων, 
έχομεν ύπερεπάρκειαν άνδρών τού γραφείου και 
τής μελέτης τών έντυπων. Τουναντίον στερου- 
μεθα ποοσώπων εύρυτάτης πρακτικής μορφω
σεως δηναμένων μετά τού πλούτου των θεω
ρητικών αυτών γνώσεων ν’ άποβωσιν αληΰεις 
άναδημιουργοί τής ελληνικής παραγω, ικης 
ζωής. Ό κ. Μυλωνάς διά τής συμμέτοχης του 
είς τδ. Πανελλήνιον Γεωργικόν Συνεδριον ν.α- 
τεφάνη ζωηρότατος μαχητής, άκούρασ.ο, ομι 
λητής, ιδεώδης ύποστηρικτής των μεγάλων γε
ωργικών συμφερόντων και κατέλαβε cOiv με 
ταξύ τών άνδρών, έφ’ ών θά δύναται να στη- 
ριχθή μελλοντικώς ό γεωργικός κοσμος της 
πατρίδος μας. Ό κ. Μυλωνάς έν τφ Συνεδριφ 
έλαβε πολλάκις τδν λόγον και με την μευοδι- 
κότητα σαφήνειαν καί διαύγειαν της σκεψεως 
του ώμίλησε περί τής άνάγκης τής ιδρυσεως 
Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών, περί της η 
μιουργίας ’Αγροτικού κόμματος, περί της διαρ- 
ρυθμίυεως τοΰ φορολογικού νόμου επι της α
καθαρίστου προσόδου έπι τά άνακουφισ. ικω^ 
τερον διά τάς γεωργικάς ημών τάξεις. Επι 
τού αγροτικού ζητήματος επίσης άνεπτυξε τας 
γνώμας του, έπί τών όποιων δμως θα μάς επι-

-οαπή νά διαφωνήσωμεν απρλυτως, εφ^ οσον 
ό\ιέν κ. Μυλωνάς άπδ θεωρητικής μεν απόψε-, 
ω. φρονεί δτι ή άπαλλοτριωτική ημών νομοθε- 
σΓα δέοΤνά στηρίζεται είς τήν άμεσον συνεται- 
ρικήν όογάνωσίν,’έπ’ άγαθώ καί των αποκα- 
θΐσταμένων άγροτών και τής ασφαλείας .η, 
άποζημιώσεως τών ιδιοκτητών απο πρακτική, 
δυως άπόψεως άντιτίθενται τα 
λαλούντα δτι είναι αδύνατον να ριξωθη και 
ξήση συνεταιρική συνείδησις εις έδαφος ανο- 
μοιογενές, οίον τδ δημιουργούμενον αψυχο/ο- 
γήτως καί άντιοικονομικως δια του 2Ό52 
παλλοτριωτικοϋ νόμου. , z _

Ό κ. Μυλωνάς έμβριθώς ανεπτυξεν εν .ω 
Συνεδοίω τάς γνώμας του έπί του κρατουντος 
εκλογικού συστήματος. Έπρστεινε 
δεκτή ή πρότασίς του, όπως καταβληθεί ιοια 
προσπάθειαν διά τήν εισαγωγήν εις ,την νομο
θεσίαν μας τής αναλογικής αντιπροσωπείας, 
διά τής όποιας θά εύρη έδαφος κοινοβουλευ
τικής έκπροσωπήσεως τδ ώργανοηιενον αγρο
τικόν κόμμα, κατά τάς πρώτας αυτου προσπά
θειας. Έπί τού ζητήματος τουτου εξεύωκεν ε
σχάτως 66σέλιδον φυλλάδιον περιεχον θαυμ λ- 
σίαν διαφωτιστικήν άνάλυσιν τού ι,ητηματος, 
ής τήν μελέτην συνιστώμεν εις τοΐς παρ ημιν 
δημοσιολογούντας. _ , _

Έν γένει ή συμμετοχή τού κ. Μυλωνά εν τφ 
Σινεδοίω άπέβη είς άκρον καρποφόρος. Διε- 
πίσ-ωσε\ήν ύπαρξιν μιάς έξαιρετικής γεωρ
γικής φυσιογνωμίας καί διεφώτισεν επ. των 
κυριωτέρων ζητηιιάτων τάς αντιλήψεις των 
συνέδρων έπ’ άγαθφ τών γεωργικών συμφερόν
των καί τής άναπ-.'ξεως καί έδραιωσεως μιας 
ντίβας γεωβν,Υής <^*“ΙγΡΛΦΟΣ

ΤΟ ΡΗΜΟΚΛΗΣΙ

Μικρός, θυμάμαι, ερχόμουνα σέ σένα, έρημοκλήσι, 
Μέ προσευχής χαμόγελο, μ’ εύλαδικο μεθύσι.
Θυμάααι. τό φθινόπωρο, πδχεις τό πανηγύρι,^ 
γλυκά ή καμπάνα χτύπαγεν. ό ήλιος, προτού να γύρη, 
στόν έσπερνό φωνάζωντας κάθε πιστό διαβατή 
νά ποοσκυνήση, πόπερνε σιγά τό μονοπάτι.
Άστάλοτα παιδόπουλα. παιδούλες ανθισμένες 
γερόντια, νηές καμαρωτές, καλλίκορμες παρθένες. 
Προσκύναγαν τή χάρι σου κι άναβανε κερακι 
κι’ όλοι ζητούσαν βάλσαμα στής πίκρας το φαρμακι. 
Τώρα μού φαίνεσαι έρημο σάν άπαρατημενο. 
σκιά άπ’ δ,τι έγνώρισα, μαράζι^ φορτωμένο.
Τά άνάνθιστα τά δένδρα σου γέρνουν σα μαραμένα 
και τά καντύλια τ’ άγια μοιάζουν μισοσδυσμενα. 
Ό κάθε σου προσκυνητής ρημάδ’ είναι τού χρονου 
κι’ ή διαλαλήτρα σου ή μικρή ξύπνισμα είναι του πονου.

Ή δλα τώρα αλλάξανε καί μοιάζουν νεκρωμένα, 
- ' "ν « tv ν αί ιιοιάζουν πεθακεναη μέσα ολα σουστηκα'? και μυΐαι,νυζ . -^ΟΕΛ

Μεσολόγγι. '
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S

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ςελις ~—4

ΠΑΡΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΦΠΑΙ
Πολλοί απορούν, δτι χρειάζεται τό βραβεϊον Νό- 7οωό- -η- ί™ ~ ’ 'x r

οφος τη, εποχΐ]ς επεδειξε και το έλάχιστον έστω έν·|μπελ η άλλο τι, διά νά γίνη γνωστός ένας σοφός εις 
το πολύ κοινόν. Φαίνεται δμως δτι ό έν άγνοία βίος 
των μεγάλων άνδρών, είς δν έχουν καταδικασθή, είνε 

ι αυτους ή μικρότερα ύβρις καί δτι τοΐς είνε πολύ 
«διάφορον τό περί τό ά'τομόν των ένδιαφέρον καί δτι 
ολη των η σκέψις καί δλος των δ πόθος περιορίζεται 
εις το εργον, οπερ έγέννησεν ό εγκέφαλός των καί 
οτι η μονή οδύνη δι’ αυτούς είναι ή έναντίωσις ήν 
συναντούν είς τάς ιδέας των ή τάς νέας θεωρίας J.

Πριν η γράψωμεν ένια τών κλασικότερων παρα
δειγμάτων, ύπενθυμίζομεν τούς δύο δαιμόνιους Ca- 
•ατας: Κιουρί καί Μπρανλί, τοϋ μέν άνακαλύψαντος 

το ραδιον, του~ δέ έφευρόντος, χάρΐς είς τό ραδια- 
γωγον, το «θαύμα» τού άνευ σύρματος τηλεγράφου, 
οι οποίοι εγενοντο γνωστοί είς τούς πολλούς δ μέν 
πρώτος χάρις είς τό βραβεϊον Νόμπελ, δ δέ δεύτεοος 

εις τάς, περί τό δνομά του, πολεμικάς.
, Επίσης απο τούς όλιγώτερον γνωστούς είνε ό Ιδρυ

τής της Μεταλλογραφίας, δ Φλορίς Όσμόν, ούτινος 
αι εργασιαι έπανεστάτησαν τήν μεταλουργίαν καί είς 
ον οφειλομεν τήν φυσιολογίαν τού χάλυβος, διά τής 
περίφημου μελέτης του: «Κυτταρώδης θεωρία τών 
ιδιοτήτων τοΰ χάλυβος» (1).

, Είνε αναρίθμητοι αί περιπτώσεις, άς δυνάμεθα νά 
αναφερωμεν ώς παραδείγματα.

Οταν δ Παστέρ έξέθεσεν ενώπιον τής Ιατρικής 
Ακαδημίας των Παρισίων τήν θεωρίαν τών μικρο

βίων, απεδοκιμάσθη ύφ’ απάντων ά ν ε ξ α ι ο έ τ ω ς 
των ιατρών ’Εν τούτοις εις τόν Παστέρ δφείλεται ή 
αντισηψία. Ό δέ Παστέρ δέν ήτο ιατρός. ...

Ο Δωρ Λε Μπόν έν τω συγγράμματι: «Ή Έξέ- 
λιξις τής "Υλης», υπενθυμίζει τήν έποχήν, καθ’ ήν 
ο φυσικός "Ομ άνεκάλυψε τόν νόμον, έφ’ ού στηρί
ζεται απασα ή επιστήμη τής ήλεκτρολογίας καί ού 
μονον δεν επεισεν άπολύτως ούδένα, άλλά καί ύπέστη 
να πανδεινα εκ των έχόντων επιρροήν τότε σοφών, 
ώστε ν απολυθή έκ τής θεσεώς του, καί έπί τέλους 
εθεωρησε εαυτόν ευτυχή νά εύρη μίαν θέσιν μέ μη- 
νιαιον μισθόν εκατόν φράγκων. Δέν τώ άπεδόθη δι
καιοσύνη η περί τό τέλος τού βίου του 
βέο^Μ^ 8X1 θ^γωτερον μεγας, δ Ρο
βέρτος Μεγιερ, υπήρξε περισσότερον ατυχής. “Οταν 
«νεκαλυψε τον σπουδαιότρεον τών μεγάλων έπιστη- 
μοηκων νομών, οϊος δ τής «διατηρήσεως τής ένερί 
σινΎιάευρνετα μεΥίθτης δ1’σκ0λίας μίσν έπ^ώρη- 
σιν, δια να δημοσίευση τήν μελέτην του, εΐφήν ούδεί;

τ’ «Μεταλλογραφία»
ι^πιυ, ι, 104. Ιούνιος 1916.

διαφερον. Αφού κατ’ άρχάς άπεφάσισε ν’ αύτοκτο-Ι 
νηση, έχασε μετ’ ολίγον τό λογικόν του καί έ'μεινενΙ 
επι μακραν σειράν έτών τόσον άγνωστος, ώστε ό Έλ·| 
μολτς^ έκαμε τήν αύτήν άνακάλυψιν χωρίς νά γνω-Ι 
Ρΐι,η οτι ετερος είχε προηγηθή.

Αλλάξτε καί δ Έλμολτς δέν εΰρε καλλιτέοαν ύ-| 
ποδοχην η ενθαρρυνσιν κατ’ άρχάς, καί τό μεγαλεί-Ι 
τερον των επιστημονικών περιοδικών τής έποχής I 
« α Χρονικά του Πάγγεντορφ» άπέρριψε τήν κα-1 
-αχωρησιν τής περιφήμου μελέτης του «Ή διατήρη-1 
σ·ζ της Δυναμεως», θεωρηθείσης «ώς αποκύημα φαν- I 
τασιας, αναξιον σοβαρών άναγνωστών» ! Ό Δωρ Λέ I 
Μπον, ό όποιος ύπήρξεν αύτός ό ίδιος θύμα δστρα- I 
^σμου, παρατηρεί, δτι «αί έπιστημονικαί ίδέαι, αί I 
οποιαι διεπουν τήν ήωχήν τών σοφών έκάστης έπο- I 
χης, έχουν την αύτήν σταθερότητα, οϊαν καί τά θρη- I 
καΤπΓ δ0γματα·, Πθλύ βραδέως επικρατούν, άΗά 
xai πολύ βραδέως επίσης έκριζοΰνται. Αί νέαι έπιστη- I 
μονικαι αληθειαι έχουν, βεβαίως ώς βάσιν τό πείοε 
μα και τον συλλογισμόν, άλλά δέν διαδίδονται ή διά I 
νης απατηλής εξουσίας, ήτοι δταν έξαγγέλλονται ύπό 
οοφων ων η επίσημος θέσις άνταυγάζει μεγαλοποε- 
πη οφθαλμαπάτην είς τό πολύ κοινόν. Άλλ’ άκριβώ- 
περι των σοφών τούτων πρόκειται, οί όποιοι ού μΖ 
τον δεν εξαγγέλλουν τάς νέας ιδέας, άλλά τουναντίον 
Χαταχρωνται τής θέσεώς των διά νά τάς καταπολε
μήσουν».

Είνε, τφ δντι, άδιαφιλονίκητον, δτι αί μεγάλαι άνα- 
Χαλυψεις οφείλονται είς τούς έργάτας τής σκέψεως 
εις τους ^αναζητητας εκείνους τής ’Αλήθειας, οΐτινε- 
προχωρουν καί προχωρούν πολύ μακράν τών συγχοό- 
ΖΖ.|,ήμ“ ”“fce0v 8,5 ’»’Ά.

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΤΗ ΓΑΛΗΝΗ '

Μ’ αρέσει μέσ’ στης νύχτας τή γαλήνη 
που με γεμίζει θέλγητρα σωρό, 
ν , ακούω τά γαυγίσματα ποΰ χύνει 
κάποιων σκυλιών ένα κρυφό κακό.

Μ1 αρέσει καί πώς θέλω γιά ν’ άκούω 
στης εξοχής τήν έ'κτασι μακρυά 
τ ωραίο νυχτοτράγουδο τοϋ γρύλλου 
που τραγουδάει τόσο πολΰ γλυκά

Μ’ άρεσε; ξαπλωμένος στ’ άκρογιάλι 
κάτι τραγούδια ν’ άκούω σιγανά 
που τραγουδούν στής άμμου τήν αγκάλη 
ήσυχα κύματα κοντά - κοντά.

ΓΕΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΦΙΛΟΛΟΠΑ 
«ΤΑ ΙΩΝΙΚΑ» ΤΟΥ ΙΣΑΝΤΡΟΥ API 

’Αθήνα 1922

Ό κ ’ Ισαντρος Άρις μάς εδωσε τή σ υ ν α ί σ θ η- 
σι ώρΐσμένων πραγμάτων χωρίς νά *
άλλα μέσα μορφής (μουσικά ρίμα x<n 
μονάχα σέ μιάν άπλήν υποβολή. Ο,τι θελει να πη 

λέει απλά.

«γιά κάποια άγάπη μου θά σοΰ μιλήσω, ’Άγρα.
"Εξω ανοιξιάτικη ήρεμία καί τα φύλλα 
θοοίζουν ντροπαλά θαρρεί στον κήπο.
Άπ’ τό παράθυρο μιά μυρωμένη αύρα 

έρχειαι.»

__ καί κάτι άπροσδοκητο

«μακρυά τό τραμ περνάει...»

Μερικοί θέλουν νά βρίζουν τήν Τέχνην ώς συνδυα
σμό ουσίας καί μορφής σέ μιαν άρμονικη συνένωσή 
Έξ αρχής μπορούμε νά δούμε δτι η μορφή λείπει απο 

τά ποιήματα αυτά. , .
Νομίζω δμως δτι β κ. Άρ. κατορθώνει να μας αρ- 

μονίση μ’ αυτά ποΰ περιγράφει : τα ποιήματα του 
επομένως είναι ειλικρινή. . , ,

Ό κύκλος τών θεμάτων του δεν είναι ευρυς. Του
ναντίον δέν ένδιαφέρεται παρά γιά αρωματισμένες 
άναμνήσεις, γιά λεπτά συναισθήματα, γΐα ενα φιλί, 

γιά ένα δάκρυ.

«κάτι σιγοειπωμένα λόγια, ένα φιλί, 
καί μιά γλυκειά, τρεμάμενη φωνή.»

«κάτι ξανθά μαλλάκια μέ παιδεύουν, 
κάποια μορφή, απροσδιόριστη, χαμένη.»

“Εχει μιά έκλέπτυνσι συγκινήσεων «μέχρι παθή- 
σεως», μιά νοσταλγκή θύμηση παληών ευτυχισμένων 
στιγμών, κρυφές ομολογίας, μισοειπωμένα λόγια, μια 
διάχυσι λεπτών λεπτών καί διαλεγμένων αρωμάτων.

«θέλω νά συλλογιέμαι κάτι λόγια 
πού ειπωθήκαν τόσο σιγανά, 
θέλω νά συλλογιέμαι κάτι σκέψεις 
γιά κάτι πράμματα ασήμαντα, παληα.

Κάτι μορφές θέλω νά συλλογιέμαι 
τόσο θλιμμένες, τόσο μακρυνές· 
θέλω νά ξαναζήσω κάτι αγάπες 
τόσο θαμπές, τόσο παληές, τόσο δειλές.»

«’Έξω άπ’ τά τζάμια έπεφτε ή βροχή 
άργά; μονότονα, δπως τώρα... Και μακρυα 
θυαάμαι κάποιον μιναρέ πού στοργικά 
καί πού φιλόξενα υψωνόταν - και θλιμμένα...»

Θά είχε- αρχίσει πλέον νά νυχτώνει... 
φώς δέ θ’ άναβαν...»

«Φαντάζομαι πώς θάρθει ως σουρουνώνει... 
Θα. περπατάει έλαφρυά καί θαχει 
τών ποώτων συναντήσεων τό χαμόγελό, 
κινήσεις απαλές, μάτια κομμένα...»

Σ’ άλλη δμως συλλογή του δ κ. ’Άρις είχε και α/.- 
λους στίχους, δπου ήτανε βαθύτερος καί εσωτερικός. 
Καί νά μερικοί τέτοιοι στίχοι του:

«Δέν πρέπει ν’ αποφεύγουμε κάτι στιγμές 
πού νοιώθουμε πώς θάχουνε τή δύναμι 
ν’ αλλάξουνε τήν δψι τής ζωής μας.»

Μά πάνω σέ τέτοιο θέμα δέν περιέχει τίποτα η νέα , 
συλλογή του. Καί φυσικά δέν μπορεί νά γίνη πλατύ

τερος λόγος. , ,
’Ελπίζουμε πώς δ κ. ’Άρ. εκδήλουμενος αργότερα 

σέ πιό έντονα καί πιό βαθύτερα στοιχεία, θά μπόρεση 
νά μάς παρουσιάση ένα έργο άσυγκρίτως γενικωτερο 
καί άρτιώτερο. Κ^ψ

ΞΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ρενέ Μαράν. «Μπατουάλα», αληθινό αρά

πικο ρομάντζο, Παρίσι, 1922.

Τό βιβλίο αύτό τό συνέγραψε ένας αΐθιοπας αποι
κιακός υπάλληλος τοΰ Γαλλικού Κράτους, δ Ρενε Μα
σάν καί βραβεύτηκε μέ τό βραβείο τής Ακαδημίας 
Γονγκούρ. Μέσα σ’ αύτό τό ρομάντζο περιγράφει ο 
συγγραφέας τους μ’ ένα απλό καί ειλικρινή τροπο 
τή ζωή καί τόν χαραχτήρα τών νέγρων τής Αφρική, 
αύτούς γιά τούς όποιους έμείς ξέρουμε μοναχα οτι 
είναι γυμνοί καί άγριοι. Ό Μασάν μάς παρουσιάζει 
τά πράγματα αληθινά, δπως πράγματι συμβαίνουν, 
χωρίς νά προσπαθη νά μάς γελάση κρύβοντας τα 
πράμματα μέ διάφορα ψέμματα. Συνάμα μας περι
γράφει καί τόν πόνο τών μαύρων γιά τή μεταχείριση 
πού τούς κάνουν οί λευκοί, καί ειδικά παρουσιάζει τα 
δικαιώματα πδχουν γιά τη ζωή οί νέγροι της ’Αφρι
κή' ενάντια στούς μισητούς άσπρους αποικους. , ι 
περισσότεροι κριτικοί στή Γαλλία ποΰγραψαν γιαυτο 
τό'βιβλίο επιτεθήκανε καί τό βρίσανε για τα καλα. 
Κι’ δμως είναι περίεργο· τό βιβλίο αυτό αξίζει πολύ. 
’Ίσως οί Φραντσέζοι πειράχτηκαν στά νεύρα άπο με-
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ΑΓΑΠ
ρικά γλωσσικά λάθη ποΰχει τό βιβλίο. Κι’ δμως ό Μα- 
ράν κόπιασε έξη χρόνια γιά νά μάθη γαλλικά, καί 
μάς φαίνεται δτι αυτά τά λάθη μπορούσαν νά τά 
συμωρήσουν. Ή διήγηση τοΰ Μαράν είναι τόσο πα
ραστατική, πού νομίζει κανένας δδτι βλέπει- μέ τή 
φαντασία τον πραγματικά αυτή τή ζωή έκεϊ πάνω.

Είναι τώρα κάμποσος καρός ποΰ ή ζωή μου παρου
σιάζει διαρκώς νέες ευτυχίες, νέες εντυπώσεις, νέα 
σημάδια άξια νά μέ κρατούν περισσότερο στόν κόσμο 
αυτό.

Θυμούμαι κάτι και τό αναφέρω αύτοΰ:
Προ δύο μηνών, ένα βράδυ τοΰ Δεκέμβρη, συναν

τήθηκα μέ τό φίλο μου Ρ. στό Μοναστηράκι, στήν 
αρχή τής ύδοΰ Μιαούλη. Ό καιρός κρύο; και βρο
χερός. ΟΙ διαβάται ζαρωμένοι πήγαιναν γλήγοροι 
και τά λίγα φώτα τών τριγύρω καταστημάτων δέν 
σταματούσαν σχεδόν κανένα. ’Ήτανε εφτά μέ έφτά- 
μιση, και άρχιζαν τά περισσότερα καταστήταμα νά 
κλείνουν.

-— Περιμένω, τοΰ είπα.
— Περιμένεις; Τό λές μέ τέτοιο τρόπο !
— Ναι, μείνε μαζί μου. Είναι στό πλαγινό φώς και 

έτοιμάζουνται νά κλείσουν. Μιά μοδιστροΰλα χαριτω
μένη, καλή και εύκολη.

’Έμεινε μέ ευχαρίστηση.
Σέ λίγο άπό τήν πόρτα τοΰ μαγαζιού πετάχτηκε 

ένα μικρό παληοκόριτσο τυλιγμένο σέ κόκκινο χαλα
σμένο σάλι, μέ τά μαλλιά στεγνά κόκκινα, ακατάστα
τα. Ήρθε νά τραβήξη πάλι άπό κεϊ ποΰ ήρθε. Τήν 
πλησίασα.

— Δέν μοΰ λές, τής είπα, ή Μαρίνα θά σχολάση; 
— Ναι, τό Αφεντικό θά σβύση τώρα τά φώτα.
— Πές της πώς περιμένει στή γωνιά άπό κάμποση 

ώρα, ό Κώστας.
— Ναι, θά τό πώ, πώς τήν περιμένει ό Κώστας.
Είπα στό φίλο μου:
— Ξαναγυρίζουμε λοιπόν πάλι στά περασμένα. 

Είδες ή σκηνή αυτή πόσο μοιάζει μέ τήν παληά μας 
ζωή ; Πριός τδλεγε πάλι πώς θά βρισκώμαστε ύστερα 
άπό τόσα χρόνια στήν ίδια κατάσταση !

— Φαίνεται πώς δέν γεράσαμε άκόμη. Μοΰ έκανε 
τήν ίδια κα σέ μένα εντύπωση αύτή ή σκηνή τής άνα 
μονής μας έδώ, και ή παρέμβαση αυτής τής μικρός.

— Τής μικράς, μά διαβόλισσας. Ποιος ξέρει άν 
δέν έχη και αύτή άπό τώρα τόν δικό της !

— Μήν άμφιβάλλεις.. . Μά ποΰ είναι έπί τέλους 
αύτή ή Μαρίκα ;

Τά φώτα φαίνονταν νά έλαττώνωνται. Γίνηκε ύ
στερα μέσα στό μαγαζί σκοτάδι, καί ένα άντρικος 
όγκος πέρασε έξω άπό τήν πόρτα.

Ή Μαρίκα ήρθε μέ τό κλείσιμο τοΰ μαγαζιού

γλήγορη καί χαρούμενη. Τήν χαιρέτησα σφίγγοντάς 
της τά δυό χέρια, καί δδταν προχωρήσαμε λίγο τής 
σύστησα τό φίλο μου.

Κείνο τό βράδι· πήγαμε καί οί τρεις μαζί σέ ένα 
ιδιαίτερο δωμάτιο μιας μάντρας τής όδοΰ Πατησίων. 
’Ήπιαμε καί άρκετό κρασί. Τήν Μαρίκα τήν σεβα
στήκαμε μόνο δσο επιτρέπεται. Δέν είμαι καθόλου 
ζηλιάρης στις σχέσεις μου μέ τίς γυναίκες καί διόλου 
εγωιστής. ’Ένευσα στό φίλο μου νά μή μείνη άμέτο- 
χος τών φιλημάτων καί τής άλλης ομορφιάς τής μο- 
διστρούλας, · ποΰ δέν φαινόταν έξ άλλου διόλου νά 
στενοχωρήται, γιατί ύστερα άρχίσαμε καί τό τραγούδι. 
Ξαναθυμηθήκαμε έ'τσι πάλι μιά παληά ζωή, καί κά
ποιο παρόμοιο επεισόδιο σέ ένα δωμάτιο μπύρας μέ 
δυό ύπηρετροΰλες. .. ’Αλήθεια, πόσα λίγα παρόμοια 
επεισόδια είχαμε τότε, καί πόσο είμαστε ευχαριστη
μένοι καί εύτυχεΐς γιά καθένα άπό αύτά !

Ή φιλία μου μέ τήν Μαρίκα βάσταξε σχεδόν ένα 
μήνα. Περάσαμε πολλές ώρες μαζί καί ήτανε άλή- 
θεια σχεδόν χαριτωμένο κορίτσι καί άρκετά σαρκικό. 
"Αν καί κρατήθηκα νά προχωρήσω στις σχέσεις μου 
ώς τό τελευταίο βήμα, είμαι βέβαιος δτι τό βήμα αύτό 
δέν είχε διστάσει άλλο; πριν άπό μένα νά τό έπιχει- 
ρήση. ’Αδιάφορο ή σκέψη μου γιά παρόμοιας μορφής 
βήματα μέ κάνει πάντοτε πολύ, ύπερβολικά μπορώ νά 
πώ, συντηρητικό.

Θυμούμαι μερικά κομμάτια άπό τή φρασεολογία 
τής Μαρίκας, ποΰ μέ κάνουν άκόμη νά εκτιμώ τήν 
άκαλλιέργητή της εξυπνάδα. "Οταν έξω στήν έξοχή 
τής έλεγα καί έβαζε τήν σταχτιά μου ρεμπούμπλικα, 
φαίνονταν εξαιρετικά χαριτωμένη καί εύγενική. ’Έτσι 
σπάνια τήν άφινα νά μοΰ φορή τό καπέλλο μου, ένφ 
έγώ καθόμουν ή περιπατούσα μέ γυμνό τό κεφάλι.

Τώρα ύστερα άπό τό διάστημα ποΰ πέρασε θά ή
θελα νά τήν ξανασυναντοΰσα σέ καμμιά συνάντηση. 
Δέν έφερε ποτέ καμμιά αντίρρηση στις κινήσεις μου, 
καί ή ειλικρίνειά της τήν έκανε άπό τήν πρώτη φορά 
να μοΰ πή τό άληθινό της όνομα καί τό έπίθετο. Τό 
στήθος της μάλλον μέτριο, άλλά σφιχτό’ δέν ήτανε 
καθόλου δύσκολο στό χάϊδεμα τών χεριών μου καί τά 
χείλη της καμμιά άντίρρηση δέν είχαν νά δίνουν τόσα 
φιλήματα δσα έπαιρναν.

"Ενα άπόγεμα τήν είδα μέ ένα ναύτη νά κατεβαίνη 
τήν οδόν Ήρώδου τοΰ ’Αττικού, καί τό βράδυ μοΰ 
έκανε παρατηρήσεις καί άρχισε τίς διαμαρτυρίες γιατί 
τάχα τήν ξέχασα. Δέν κάθησα νά τής πώ δτι τήν 
είδα μέ άλλους καί νά τής φανερώσω τίς άπιστίες της, 
άφοΰ ποτέ δέν τής ζήτησα νά μοΰ είναι πιστή. Προσ
πάθησα τό ένανίον νά τής άποδείξω τό λάθος της 
καί δτι δέν θά πάψω ποτέ νά τήν άγαπώ. "Οσο τήν 
βεβαίωνα γιά τήν άγάπη μου, τόσο αύτή δυνάμωνε 
τήν πολεμική της. ’Έτσι ήλλαξα καί γώ τήν τακτική 
μου, έφερα τήν ομιλία μου άλλοΰ καί τήν πήγα σέ ένα 
κινηματογράφο. Γινήκαμε πάλι καλοί φίλοι,

Περισσότερο καιρό όμως δέν μπορούσε νά κρατήση 
ό ένας τόν άλλον. Έγώ τήν ευρισκα υπερβολικά άκά 

φθαρτή. Ποτέ τά έσώρρουχά της δέν τά είδα πλυμένα, 
καί τά μαλλιά της άκόμη μυρίζανε τό λίπος τής άπλυ 
σιάς. Τό ίδιο τό σώμά της. Τό ώράϊο, δροσερό, τό 
δυνατό καί θαυμάσιο, δέν φαινόταν νά γνώριζε πολύ 
τή συντροφιά τοΰ νερού. Καί πώς μπορούσα νά τής 
πώ έγώ δτι έπρεπε νά λουστή μιά έπί τέλους φορά 
καί νά άλλάξη! "Υστερα τόν τελευταίο καιρό φαίνε
ται πώς έπιασε καί άλλου; καινούργιους φίλους. Μιά 
βραδειά τήν είδα νά βγαίνη άπό τό κατάστημά της 
μέ μιά μεσόκοπη γυναίκα. Λέω δτι ήτανε ή μητέρα 
της. Άπό τότε δέν πέρασα άπό τό κατάστημά της, 
ούτε ξεύρω τί γίνεται. ’Ίσως αύτές τίς μέρες, άν μοΰ 
λείψη κάποτε ή γυναίκα, νά περάσω πάλι άπό κεϊ.

Κρατώ γιά άνάμνηση τοΰ κοριτσιού αύτοΰ μιά 
απλή παραμάνα παρμένη άπό τό μπουστάκι της ποΰ 

φύλαγε τό στήθος της.
Προχτές μέ έρώτησε ό Ρ.
— Πέρασες, άλήθεια, καθόλου άπό τό Μοναστη

ράκι ;
— Νά κάνω τί ; άπάντησα.
—’Αλήθεια! Τί νά κάνης τώρα πιά !
'Ύστερα άπό λίγο θυμήθηκα δτι εννοούσε τό μοδι- 

στράκι τής οδού Μιαούλη καί γέλασα.
"Ας είναι πρέπει κάποτε νά ξαναπεράσω. Ή Μα

ρίκα δέν ήταν κορίτσι τελείως άνάξιο παρατηρήσεως, 
καί είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο νά μοΰ λέη στό αύτί:

— Είμαι θερμό, πολύ θερμό κορίτσι.
K?ΦΑΛΤΑΊΤΣ

ΙΤΑΛΙΚΑ ΤΛ^ΕΙΔΙΑ
ΓΕΝΟΒΑ Η “ΠΕΡΥΦΑΝΗ,,

Οί ’Ιταλοί έδωσαν σέ μερικές πόλεις των άπό ένα 
έπίθετο ποΰ νά χαρακτηρίζη τήν κάθε μιά, ένα κο
σμητικό ποΰ νά φέρη στό μυαλό μας τήν παράσταση 

καί τόν χαρακτήρά των.
’Έτσι τή Ρώμη τήν λέν «Αιώνια», «γαληνιώτατη» 

λέγεται ή πεντάμορφη Βενετία, καί τήν Γένοβα τήν 
ονομάζουν «Περύφανη» (Λά Σουπέρμπα).

Μεγαλόπρεπη καί έπιβλητική φανερώνεται σδποιο 
τήν δή άπό τόν κόλπο, φωτισμένη έκταση σπητιών 
καί περιβολιών στή ράχη ψηλών λόφων, άνάμεσα άπό 
τον μεγάλο Ιταλικόν ούρανό καί τή βαθυγάλανη Με

σόγειο.Περύφανη, άγέρωχη άλήθεια, μά καί χαριτωμένη 
σάν τή γνωρίση κανείς άπό κοντήτερα. Έπιβλητική 
ώς σύνολο, άλλά στής λεπτόμέρειές της είναι δλη χάρη 
καί χαρακτήρας ϊταλικώτατος, δίχως νά μοιάζη στής 
άλλες ιταλικές πόλεις· άλλωςτε δλες ή πόλεις στήν 
’Ιταλία έχουν δικό τους χαρακτήρα, ϊταλικώτατο καν 
ξεχωριστά γιά τήν καθεμιά. Τόσες ψυχές, ποΰ άγα- 
πάει κανείς βαθειά μόλις τής άνακαλύψη.

Υπερβολικά μάρέσει, σάν φτάνω σέ μιά πόλι νέα, 
νά τή «γνωρίζω», νά γυρεύω τόν χαρακτήρά της, τήν 
ψυχή της τήν ιδιαίτερη, ποΰ θά τήν ξεχωρίζη, στήν 

άνάμνησή μου άπό τής άλλες.
Ή Γένοβα στόν νοΰ μοΰ φέρνει δρόμους στενούς, 

θέες υπέροχες καί φώς άφθονο. Χτισμένη δπως είνε 
ολόκληρη στήν πλαγιά βουνού (τό ψηλότερο σημείο 
της βρίσκεται πάνω άπό 300 μέτρα), έχει φυσικά 
δλους της τούς δρόμους σέ άνήφορο, φαίνονται νά 
κυλάν πρός τή θάλασσα, άλλά οί κυριιότεροι τρέχουν 
παράλληλοι στόν κόλπο, άρκετά στενοί κι’ αύτοί. 
Στήν καινούργια συνοικία, πέρ’ άπό τόν χείμαρρο 
Βιζάνιο άνατολικά τής παληάς Γένοβας, ή ρυμοτομία 
είνε πειό γεωμετρική, γιαύτό δμως είνε καί ή άσχη- 

μότερη συνοικία.
Άλλά ή καθαυτό Γένοβα, ή Γένοβα τοΰ βουνού 

καί τής θάλασσας, είνε παράξενη πολύ, μέ τούς δρό
μους της ποΰ περνούν κάποτε δ ένας πάνω άπό τόν 
άλλον μέ γέφυρες, τά περβόλια ποδναι ψηλά πάνω 
άπό δρόμους σάν κρημνοί, τά σπήτια-πώχουν τά ισό
γεια στό ίδιο επίπεδο μέ τό 4ο ή τό 5ο πάτωμα τού 
άμέσως παραπάνω σπητιού, τά σωκάκια μέ τής σκά
λες, οί αναβατήρες καί τά φουνικολάρι (σχοινικός 
σιδηρόδρομος;;) πού σέ άνεβάζουν ψηλά άν φοβάσαι 
τόν άνήφορο πεζή, τά τράμ ποΰ περνάν κάθε τόσο 

άπό υπόγεια.
"Οπως στήν Πόλη καί στήν Αθήνα, έδώ πρέπει 

νά φτάοης άπό θάλασσα. Φτάνοντας μέ τό τραίνο ή 
εντύπωση είναι άσχημη, τό ήλεκτρικό τραίνο σέ περ- 
να άπό ατελείωτους βιομηχανικούς συνοικισμούς, ά- 
φήνοντάς σε κάθε τόσο νά βλέπης τή θάλασσα μέσ’άπό

ΛΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΗΡΘ’ ΑΝΟΙΞΗ
Λέλα, καί πάλι ήρθ’ άνοιξη στά δέντρα καί στά ρόδα, 
στή λαγκαδειά καί στό βουνό τό χόρτο πρασινίζει 
καί καθαρώτατη αντηχεί στήν κάμπον πού εύά)δα 
ή μελωδία τ’ άηδονιοΰ πού τή φωλιά του χτίζει.

Λέλα, μέσ’ στό πάρκο άνθισαν καί πάλι τά λουλούδια 
κι’ άρώματα μεθυστικά σκορπιοΰνται στόν άγέρα, 
καί τά πουλάκια στά κλαδιά μ’ έρωτικά τραγούδια 
υμνολογούν τόν ’Έρωτα μέ μιά χρυσή φλογέρα.

Λέλα, γιά δές τά κύματα πού σπάνε στ’ άκρογιάλι 
πόσο ναζιάρικα φιλούν τήν άμμο έρωτεμμένα, 
καί κοίτα μέσ’ στόν κήπο μας τάνθη μέ τά ώρια κάλλη 
πώς καρτερούν τό διάβα σου νά ράνουν άνθισμένα.

Λέλα, στό σπίτι έγύρισαν τρελλά τά χελιδόνια 
καί μέ γοργότη τή φωλιάν οικοδομάνε πάλι, 
κι’ έρωτεμμένα στέκουνται καί τραγουδούν στά κλώνια 
τήν "Ανοιξη πού πρόβαλε μέ τάνθη στό κεφάλι.

Λέλα, ή άγάπη μου γιά σέ, σά μυρομένο κρίνο, 
ξεχύθηκε στους στίχους μου μέ τά θερμά της θάμπη, 
καί τήν ψυχή μου προσφερτή στήν άπαλάμη δίνω 
σ’ εσέ, τ’ άστέρι πού γιά μέ αιώνια θέ νά λάμπη.
2 τοΰ Μάη 1922. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΜΠΒΛΗΣ
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δυο εργοστάσια, και σέ φέρνει στον κεντρικό σταθμό 
™ είναι υπόγειος και όπου δέν φτάνουν παρά ηλε
κτρικά τραίνα. Μόλις βγής, στήν πλατεία «τοΰ Πρίγ- 
κιπα>> θωρεϊς τόν ανδριάντα τοΰ Κολόμβου, ποΰ σοΰ 
θυμίζει δτι ή Γένοβα είναι πατρίδα νάυτικών άπό αιώ
νες. Στον λιμένα κίνηση μεγάλη. Φορτηγά τραίνα α
διάκοπα φορτώνουν στήν προκυμαία, οπού είναι πλευ
ρισμένα τά μεγάλα ατμόπλοια.

’Απέναντι δ φάρος, ή λαντέρνα δπως τήν λένε ύ- 
ψωνεται σέ ύψος σεβαστό πάνω στον γήλοφο ποΰ χω- 
ρι^ει τη Γένοβα άπό τό Λαμπιερδαρένα, τό βιομηχα
νικό καί ναυπηγειακό της προάστειο. Στήν ποοκυμαία

η παλαιοτερη τράπεζα τοΰ κόσμου, εδώ καί επτά 
αιώνες, νομίζω, εκεί τώρα έγιναν τά εγκαίνια τής 
μεγάλης συνδιασκέψεως τών λαών.

Απο την πλατεία τοΰ Πρίγκιπα, περνώντας τούς 
δρόμους γεμάτους κίνηση, μέ θαυμάσια παλάτια, φτά
νεις στο κέντρο τήςΓένοβας, τήν πλατεία Ντεφεοράρι 
ιδω βρίσκεται το θέατρο όπερας, τό Καρλοφελίτσε 
ενα απο τα πρώτα τής Ιταλίας. Λιγάκι παραπέρα 
η ωραιοτατη πλατεία Κορβέττο, μέ τους κρεμαστούς 
κηπου;_ ολσγυρα καί δρόμους ίσιους καί ωραίους, 

αντου κάτι το περήφανο καί ευγενικό. Καί εκκλη
σίες εχει θαυμάσιες ή Γένοβα καί μουσεία μέ πλούτη 
μεγαλα. Στην εμορφιά της ή Γένοβα είναι άξια τής 
«mwg χώρας Ρώμης Χα1 „5 Π 
Φ.οογτ»; τής Β„„ίο. Γ„ωρ|ζοντώ ; ν' Ι· 

ζ-τϊ Γ,; ,!ν” “Μνα™νά «ίΖνό η η ωρ“'Ο'ητ“' τίτοωί

ι. Δ. ΚΟΛΛΑΣ

.ΚΟΥΡΕΛΙΑ

ΓΑΒΡΙΑΣ
Γδύμια, φαγί, ξυπολησιά καί νιώτα. 

γκρεμας θαρρείς τής έ'νιας τό βωμό, 
πέρα απ τής κοινωνίας τάρρωστα χνώτα 
φιλώντας της ψυχής τό λυτοωιιό.

Χρυσός ; Θεος_καί νόμος είν’ γιά σένα 
τα δυο ποΰ δέν έφίλησες ποτές, 
ολ,α γιά σέ ακριβά καί γυρεμμένα 

/'<ι, , ε= Jlu σενα ή σκέψες δυνατές.
,°?, του, πλ°υσιου τομμορφο παλάτι 

σ ολον τον κοσμο έσύ είσαι βασιλιάς 
ςτο μάρμαρο ποΰ πέφτεις σκαλοπάτι

■ , τη ζεσταση κρατάς τής αγκαλιάς.
Κρύο, το μέτωπο σου μέσ’ στ’ αγιάζι 

αχνίζει από τής σκέψης τή φωτιά 
κι απατητο αν σιμά σου τό μαράζι 
αναβει σου απ’ τήν αίσθηση φωτιά..

Κι άτιμοι αυτοί οπού σπρώχνουν τό κοομί σου 
μακρυα απο την ήλιάτη τους φωλιά.
Αν μποραγαν νά δοΰνε ώς τήν φωνή σου 

θα κούρνιαζαν ’ςτήν άγια σουάντηλίά
-μορνη ΟΛΓΑ Κ. ΒΑΤΙΔΟΥ

Ν. 1 . ΚΑΤΗΦΟΡΗ : Τραβώντας στήν 
τρελλα, Οί καμπάνες τοΰ φόνου.
(ιϊ'Ιία κριτική έπισκόπησι πάνω στις τάσεις, ατούς 

σκοπούς, στις απόψεις, στους λόγους πού χαρα· 
χτηρίζουν καί έμφανίζουν τόν καλλιτέχνη καί 
τό διήγημα).

Ό άνθρωπος καί ή μοίρα του,— δ,τι σχηματίζει 
καί δημιουργεί μέσ’ στον χρόνο, τήν ιστορία καί τήν 
αντιληψι τής ζωής, δ,τι εκδηλώνει καί συγκεφαλαιώ
νει συγχρόνως τό μυστήριο τοΰ κόσμου, τό φαινόμε
νο τής ύπάρξεως, έστάθη πάντα τό κύριο καί μονα
δικό μέλημα, στις ευγενικότερες, στις πιό εξελιγμένες 
φύσεις.

Πίσω απο το έργο τους, διαγράφεται, αποκαλύπτε
ται^ μάλλον η παρουσία καί ή δύναμις, ή σημασία καί 
η ύπόστα&ις τών δύο αυτών δυνάμεων. Τό πρόβλημα 
τίθεται, καθορίζεται άπό τόν καλλιτέχνη, μέσ’ άπό 
τίς άπειρες, εκφάνσεις, άπό τίς ποικίλες περιπτώσεις 
που έμφανίζουν τά δύο αύτά αιώνια σύμβολα: ό άν
θρωπος καίή μ·οίρα του. Ό συμμερισμό_ του ε1ναι 
βαθύς και εναργής γιά τίς μορφές των, γιά τούς 
συνδυασμούς των, γιά τό δραμά τους: έχει δοθεί βα- 
θια στον εαυτό του- κι’ έχει ζητήσει τήν κατανόησι 
και μυησι του φαινομένου. Γιατί ξέρει πολύ καλά 
οσο κανένας μέσ’ στον κόσμο, πώς ή μεγάλη θεότης, 
εχει δοσμένα την ισχυρή πνοή της, μέσα σ’ αύτή τήν 
πάλη, σ’ αύτή τή σύγκρουση σ’ αύτή τή θέα, πού δια- 
< ραματιζεαι καθημερνά κιάδιάκοπα μπρος άπό τά μά
τια μας. Κι’ αύτό πού ζητάει εκείνος, πού έπιποθεΐ 
βαθεια να εκπληρώση στον ίδιο του εαυτό, είναι νά 
πλησιάση προς τό άγνωστο, νά προσέγγιση τή θεό-

_ τητα. Είναι η μόνη ίκανοποίησί του.
Ω\ άμεσο αποτέλεσμα, καί συνέπεια τής κυρίαρ- 

< .χηζ ρ°πίίς τϋυ> ε'Χθυμε τό έργο του — πού" δια- 
/.αλει τό έγώ του, τήν προσωπικότητά του, τήν ικανο

ί ^ποησι ή τήν άποτυχία, τών δσων συναισθάνθηκε ποός 
Γ^λυτρωσι καί άποκα-.άστασι, πρός άνακούφισι τών πό- 
<νων του. Μέσα σ’ αύτό τό περίγραμμα τών καταστά 

σεων περιστρέφεται ή προσοχή του, εντρυφώ ή φαν- 
του, συνδυάίε· ή μνημονοσύνη του, καί συντο- 

μ-, νιζει τοβαθύ ένστικτο τής έπιλογής του, τά γεγο
‘ ’ Α μΐ“ καί,0ΛΙκΊν εννοια> π°ΰ άποαένει πάν

τα στο βάθος δλων αύτών τών φευγαλέων απόψεων
. κ. επεισοδίων. Σ’ έκεΐνο αποβλέπει. Γιά νά φτάση δ

μως προς αύτό, είνε υποχρεωμένος νά περάση καί νά 
συμμερισθη τήν πορείαν πού δ1ανύουν δλαέκεΐνα τά μι
κρά και ευτελή καί πού δίνουν καί συντελούν στή μου- 
ψη| και στο τελικό παρουσίασμα τοΰ φαινομένου 
ν αυτό κάνει. Ιδίως ή νεωτέρα συνείδηση. Στσύ- 

αρχαίους χρόνους, ό μύθος είχε αντικαταστήσει, ένα 
τέτοιον τρωτόν άπεικονίσεως τοΰ φαινομένου γύρω 
«πο μιαν αλληγορία πού άποτελεΐτο μέ στοιχεία παο- 
μένα απ ευθείας άπό τίς παραδόσεις τοΰ λαού, έδινε

νά σκε(^ε 
άπό τήν πρώτη σελίδα, καθώς προχωρεί 

κανείς ός τήν άνάγνωσιν, άποκομίζει την, έντιμη 
ένός σοόαοοΰ καί έπιβλητικου περιεχομένου. Νιώθει 
νά μεταγγίζεται σέ μιά ζώσα πραγματικότητα· συναι
σθάνεται μιά ποίησι πραγματική, άληθινη^ ακούει τη 
φωνή τής δυστυχίας. Οί δύο τύποι των διηγημάτων 
του δέν είνε σκιές καί δστεώδη πλάσματα· έχουν ζωη 
ένεργοϋν, υποφέρουν. Μέσα τους κρύβεται ένας κο- 
σιιος'ταραγμένος καί άρρωστος: τραγικός Διέρχον
ται στιγμές ύψίστης άγωνίας· κι’ έχουν ποθήσει σφο
δρά τή 'ζωή- Μά, ή άθλιότητα κι’ ο συνεχής πονος 
τούς έχε-’ έξουθενώσει. Ή απόγνωση δεν αργεί να 
τούς καταβάλη. Στό τέλος - δ ένας τρελλαινεται, 

ό άλλος σκοτώνει.

Γι/ίύτούς τούς δυστυχείς, τούς απόκληρους, τους 
ναυαγούς, γι’ αυτές τίς θυσίες τών ισχυρών.. . τις 
άόοατες θυσίες, πού συντελοϋνται καθημερινά και 
αδιάλειπτα, πάνω στό βωμό τής Πολιτείας του Θο
ρύβου... γι’ αύτούς, αισθάνεται κανείς αμέσως μό
λις τούς άντικρύση, έκεΐνο πού ό Ρασκολνικώφ για 
τή Σόνια, καθώς μάς λέει δ Ντοστογέφσκη εις το 
ύπέοοχο ποίημα, · τ ό π ο ί η μ « τ ο ΰ ο ι κ τ ο υ όπως 
ώνόμασε τό Έγκλημα καί Τιμωρία του ο Οσκαρ 
ΟύάΛδ — δ πλέον λεπτός καί έκλεκτός ωραιοπαθής 
καί στοχαστικός τών τελευταίων χρόνων της μεγά
λης Άλβιώνος — διαβάζοντάς το στις μακρινές κι α
πελπισμένες ώρες τής μελαγχολίας του, μέσα στη φυ
λακή τοΰ Ρήντιγκ, καί πού τό δέχτηκε μέ περίσσια 
έντρύφησι, καί ώς μιά φωνή θεϊκιά παρηγοριάς: — 
«Είνε κανονισμένη ή τύχη της, έστοχαζοτανε, μπρο
στά της έχει τό κανάλι, τό φρενοκομείο ή τήν απο- 
χτήνωσι». Νά! ή μοίρα καί ό δρόμος, πού στάθηκε σε 
όλους έκείνους τούς περιπλανωμένους, τούς κατα
τρεγμένους, τούς διωγμένους άπ’ τήν ευμάρεια της 

ζωής.

Ό άφανισμός καί ή πικρία τους, είνε ένας στο- 
νος, ένας θρήνος, ένας λυγμός, μιας ύπερτάτης μου
σικής συναισθήσεως καί σοφίας. Τραγικής συναισθή- 
σεως, μπορώ νά πώ· γιατ’ είνε αληθινός κι ανθρώ
πινος. Δέν έχει, βέβαια, τό ΰψός τής λυρικής ευτυ
χίας- έχει τό βάθος τοΰ πόνου και τής έλεγειας.

Δυστυχώς δμως, δπως παρουσιάζονται, δπως πα- 
ρακ.ολουθοΰνται καί έξελίσσονται μέσ στά διηγήματα* 
του, μάς διαφεύγουν: μάς μένει έ λ λ ε ι πή ς δ 
χαραχτήρας των. Δέν μάς δείχνονται άνάλο- 
γοι στήν πρόθεσί τους. Αύτό, άναμφιβόλως, είνε έλάτ- 
τωμα. Ή σύνθεσις καί ή πληρότης τής συλλήψ-εως 
δέν υπάρχει. Αύτή, είνε σχεδόν ασυνείδητη, βεβιασμέ
νη. ’Έτσι, ή μορφή τους, δέν συντελεί είς τήν άπό- 
δοσι καί άποκατάστασι τοΰ χαραχτήρος, τής ψυχικό-

ς—άκροατηστο βαθο. 
* ι στήν ουσία τού κόσμου. Ή νεωτερα ομως_ δήμι
ου L συνείδηση παραθέτει, ή μάλλον μπορούμε να

- £ ε σ η κ ώ ν ε ι ολόκληρο τήν ροή καί την υφη
πούμε, ^^κωζ , τό., τοόπο ξέρεν πολύ 

Ϊά πώς κατορθώνει νά μάς έκδηλώση αμεσωτερα 
^γενικότερα τήν φύσι και το νόημα του.

Ή επινόηση καί ή πλοκή τοΰ θέματος της είναι 
απλή· σχεδόν μηδαμινή. Στερείται της δρασεω, και 
τής περιπέτειας, πού εξαντλεί καί εξασθενιζει τη δια- 
θ σι καί τήν υποβολή. Ή έκφρασή της είναι σύντομη 
S σφριγώδης, παλμική ή έσωτερική. Με συντομία 

καί φυσικότητα συγχωνεύει τον άπειρο κοσμο των
I τυπώσεων σέ μορφές διαυγείς καί λιτες; Καμμια ευ

ρέως· παοά πιστή καί συναισθηματική αποδοση των 
παοαστάσεων, τών αντικειμένων, πού συνεκινησαν και 

! ^τάραξαν τούς μυχούς τής ψυχικότητός του· και, 
πού στήν πλέον δυνατή της άπλοποιησι εχει συγκε
φαλαιώσει καί περιλάβει τό βάθος της ζωής. <

’Έτσι ή έπιπολαιότης ή άπλοϊκότης, και η νεκρή 
έπίφαση τής πραγματικότητας, είς τήν έκφρασι κα. 
σύλληψι τών νέων καί νεωτέρων διηγηματογραφων 
μας, δσο πάει καί έκλείπευ σχεδόν δέν απανταται. 
(’Εξόν άπό μερικά ασήμαντα καί άσυστατα και α
τελή καί υποτυπώδη ταλέντα, που κατά καιρούς κά
νουνε τήν έμφάνησί τους στά διάφορα περιοδικά καί 
θορυβοποιούν, καί τά οποία, ουδόλως’λαμβάνονται υπ 
όψιν, ώς μή συνιείνοντα ουδέ κατά έλαχιστον εις την 
εξέλιξιν καί μοργοποίησι τής νέας λογοτεχνίας μας). 
Είς τούς ολίγους διηγηματογράφους μας, που ασχο
λούνται συστηματικά καί άποκλεισ πκά μέ τό διηγημα, 
δπως, ο Βουτυράς, ό Παρορίτης— δ Νικολαιδης, ο 
Λαπαθιωτης, ό Παπαδήμας, έχει, νά παρατήρηση κα
νίς, αύτήν τήν καϊβφανή διαφορά. Εις τους μεν δυο 
πρώτους, στήν τάσι τών όποιων συγκαταλέγεται και 
δ νεότερος τών πεζογράφων μας,'δ κ. Κατηφορης,— 
βλέπει νά παρίσταται ή ζωή, ή κοινωνία, δ άνθρωπος, 
ιδίως στον Βουτυρά, μέ σφριγώδη καί εντατικό παλμό, 
μέ διάθεσι επαναστατική καί ρωμαλέα, μέ αγανακτη- 
σι, μέ τάθος: μέ έσωτερική καί θολωμένη ύπόστασΓ 
είς τούς άλλους, ή άβρότης καί ευπάθεια τής ψυχής 
των, ποοσδίδει, περιπάθεια καί λυρική σκέψι, άπα-

|· Αότητα καί γαλήνη. Τών μέν, οι τύποι παρουσιά
ζονται, ώς έπί τό πλεΐστον, μέ στερημένες επιθυμίες, 
μέ άνικανοποίητους τούς πόθους των — καί ώς εκ τού
του, μιά ολόκληρη Επαναστατική δράσι καί έξέλιξι 
συμπληρώνει καί αποτελεί τήν τραγφδία της καθη- 
μεοινότυτός των τών δε, η ικανοποίησή και ασφα^ 
λισμένη ζωή των, τούς άναγκάζει νά παρατηρούν και 
νά φέονωνται στην κοινωνία αρυφερα, να μεταφερων 
ται σέ ορίζοντες λεπτούς και πνευματικού,, να ζοϋνε 
τίς κοσμικές καί ραφιναρισμένες συνήθειες της έπο-

. χής των. — —
Σχετικώς, μέ τά δυο διηγήματα του κ. Κατηφορη
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τητός των. Είνε πρόσωπα ημιτελή, ασχημάτιστα. ’Α
κόμη, ^)έν απέκτησε, σωστή καί βαθιά ένημερότητα, 
γιά τις ψυχολογικές μνελίξεις καί καταστάσεις τών 
ανθρώπων. Ή παρατήρησ ι δέν τοΰ έγινε σ υν- 
είδη σ ι. Ή κοινωνία τοΰ είνε θέαμα: δέν έχει έννω- 
τισθή μέσ’ στους μυχούς της, δέν έχει συλλάβει τήν 
απέραντη τραγφδία της.

- Είνε νέος- τοΰ λείπει ή μορφή, ή γλώσσα, τό ύφος, 
ή έπίγνωσι. ’Έχει δμως ειλικρίνεια καί δύναμι- καί 
ή έννοια τοΰ κόσμου, πολύ νωρίς, θά σχηματισθή, 
θά στερεοποιηθή μέσ’ στήν ψυχή του. Ώς υποθέτω, 
κι’ δπως μπορώ νά καταλάβω, μέσ’ άπό τήν πρόθεσί 
του, πολύ γλήγορα θάρθή στή λύτρωσι καί στή συνει
δητή έπανάστασι. Δέν πιστεύω νά συμβή καί σ’ αυτόν, 
δ,τι καί σέ κάποια άλλα ταλέντα. Θάνε γιά μένα με
γάλη άπογοήτευσις· καί παντελής άπόγνωσις γιά τήν 
εποχή μας. —

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ

’Ας συλλογιστούμε μόνον, πώς κάπου, βαθιά στον 
ορίζοντα, ή φωνή τής θεότητός, προ πολλοϋ, έχει 
αφήσει τήν ηχηρή κι’ αποκαλυπτική λαλιά της.... 
Μέσ’ άπ’ τούς αιώνες κι’ άπό τήν ιστορία, υψώνεται 
ή βοή, πού ζητάει τήν επιστροφή μας : τήν έξοδο 
πρός τήν γή τής ελευθερίας... Έως πότε βαρυκάρ- 
διοι καί μικρόψυχοι καί χαμερπεϊς θά βαδίζουμε στο 
δρόμο τής μιμήσεως, τοΰ εξαναγκασμού καί τής ύπο- 
τελείας. Ή εργασία, θενάνε ’κείνο πού θά μάς σώση: 
ή εργασία πού γίνεται μέ τόν σκοπό τής τελειώσεως 
τοΰ εαυτού μας, τής κατανοήσεως τοΰ εαυτού μας, 
πού, δπως είπα, είνε ή μόνη ίκανοποίησι πού πρέπει 
νά απαιτούμε σήμερα. Είνε τά πρώτα και σωστά 
βήματα, πού φέρνουν στήν πραγματικήν έπα- i 
νάστασι (λυτρωσι). "Ολα τάλλα ανήκουν στο 
περιθώριο καί στή διακόσμησι· είνε σάν νά μήν 
έχουν φανη ποτέ. Τά περιφρονοΰμε.

"4. 5. Μαΐου 1922— Α. Γ. ΔΡΙΒΑΣ I

(1920)

Νάτο, μάς ξανάρθε πάλι 
τ’ απαλό φθινόπωρο, 
όπως πάντα γάλι-αγάλι,' 
θλιβερό καί γνώριμο.

Νάτα, πέφτουνε τά φύλλα 
θλιβερά καί πένθιμα, 
καί σκορπούν μιά ανατριχίλα 
στά νερά τ’ ακίνητα.

Στή φτωχή καρδιά μιά θλίψη 
καί μιά λύπη απλώθηκε, 
τή χαρά Οέ νά συντρίψη 
που ήταν τόσο άξέγνοιαστη.

Σιγά μέσ’ στήν ανθοδόχη 
τό ρό?ο έμαράθηκε, 
κι’ όξω νά τό πρωτοδρόχι 
που κλαίει τόσο αθόρυβα.

Ό δρομάκος πουχε πλύνει 
ή βροχοΰλα ή νειόφερτη 
γλυκό κάποιο μύρο αφήνει 
καί μένει ολοκάθαρος.

Κι’ έγώ νείρομαι ένα ’Απρίλη 
στο έρημο τό σπίτι μου 
κι' άς άνθίζη μου στά χείλη 
θλιβερό χαμόγελο.

Μιά πνοή μέ τάνθη σβύνει 
πένθημη καί γνώριμη, 
μιά ευωδιά στερνήν αφήνει 
τ’ απαλό φθινόπωρο.

ΠΑΝΝΗΣ ΚΑΙΤΑΜΠΒΛΗΣ

Α ΒΟΛΕΙΕ ΝΑΜΠΟΡΟΥΣΑ!...
Πάει τώρα πλιά, έπέρασε ή ήλικία, τά χρόνια 
καί μαζί τους τής ζωής μας ή πρώτη άνοιξι — 
ποιος _είς τόν παληό καιρό θά μάς έπαναφέρη ; 
ποιος τώρα πλιά τήν πρωτινήν θειότατην 
δροσιά θά μάς χαρίση ;
’'Ανθρωπε φτωχέ, τίποτα 
άπ' δ,τι σέ περιβάλλει δέ γνωρίζεις, 
έρμαιο τών άμειλίχτων νόμων 
τίποτε νά μεταβάλης δέ μπορείς !... 
ό καιρός έπέρασε, ή ήλικία, τά νειάτα, 
πού νά κυττάξουμε καί ποιο άπό τά δύο 
γιά τό παρελθόν ποΰ άκαρπο έχάθη νά θρηνήσουμε 
ή γιά τό θλιβερό, ποΰ στείρο θά περάση μέλλον ; 
Φτωχέ άνθρωπε! πόσο τραγικός μοΰ φαίνεσαι καί πόσο 
στις δυστυχίες σου καλός! "Αχ, αύτή σου ή άθφότης! 
τό ύποταχτικό τό βλέμμα σου! (Ποΰ είσαι, γ'όησσα, 
ποΰ είσαι, αιθέρια, ρωμαντική βούλησί μας;...) 
"Αχ, αύτό τό βλέμμα σου τό άρνήσιο στις πίκρες γύρω 
ποΰ τή φύσι σου φθείρει τήν καταραμένη 
είναι αδύνατο νά είπώ τί μέσα μου νά παραστήσω 
γιγάντιο μέ πιάνει καί σύζωον
αίμάτινα μ’ αναστατώνει !
Ένα πανηγύρι είναι ή ζωή, ένα πανηγύρι, 
χαρά στον, ποΰ μέ τούς δικούς του αγαπημένος 
κατορθώνει αγαπημένος νά γεράση 
καί πεθαίνοντας τήν αγαθήν ευχή καί τήν αγάπη 
νά έχη τών δικών του !...
Ένα πανηγύρι είναι ή ζωή — 
’Αλλοίμονο ! άς ήταν νά μπορούσα 
τήν Ευτυχία καίτήν καλωσύνη νά φυσήσω τήν υπέρτατη 
στή γήν έτούτη, ποΰ τόσο πικρόν 
μάς έκαμε τό βίο καί ποΰ τόσο 
στενά μαζί της είμαστε δεμένοι καί τήν αγαπάμε ! 
ή άς βόλειε νά μπορούσα !...

22 ΦΩΤΗΣ Μεντζελοπουλος

ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ
Αί προλήψεις όλονέν πίπτουν ή Ιδέα δτι μόνον ό 

αρχαίος κόσμος πρέπει νά σπουδάζεται, διότι αυτός 
μόνος παρήγαγεν έ'ργα τέχνης σπουδής άξια καί 
προϊόντα λογοτεχνικά απαράμιλλα, υποχωρεί είς δι- 
καιοτέρας κρίσεις καί περί άλλων περιόδων τής μακρο
χρονίου ήμών ιστορίας καί δή καί τής Βυζαντινής. 
Ό κόσμος καί ό πολιτισμός δ Βυζαντινός, πράγματα 
μέχρι χθές περιφρονούμενα άπό τάς μεγάλας μάζας 
τοΰ λαού μας, άρχίζουν χάρις είς τάς έντεταμέναξ· καί 
άξιεπαίνους προσπάθειας τής 'Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, νά γίνωνται άντικείμενον έρεύνης καί αγά
πης, άγάπης ή οποία δέν ύπερβάλλομεν άν εϊπωμεν 
δτι φθάνει μέχρι πάθους.

'Η επάνοδος είς τόν Βυζαντινόν κόσμον καί ή μί- 
μησις αυτού έχει γίνει πλέον μόδα· κτίζονται σήμερον 
σπήτια Βυζαντινά, κατασκευάζονται τάφοι κατά Βυ
ζαντινά πρότυπα, α'ι οίκοδέσποιναι προθυμοποιούνται 
νά έπιπλώσωσι τάς αίθούσας καί τά δωμάτιά των κατά 
Βυζαντινόν στύλ, κοσμήματα Βυζαντινά γίνονται τοΰ 
συρμού, βιβλία βλέπουσι τό φώς μέ Βυζαντινά έξο)- 
φυλλα καί καταστόλιστα άπό Βυζαντινά έπίτιτλα, 
τάπητες μέ Βυζαντινά σχέδια ύφαίνονται καί έν γέ- 
νει πνέει πνοή, ή όποια μεταφέρει τήν παρούσαν γε
νεάν πρός τήν όχι μακρυνήν εποχήν τών Βυζαντινών 
προγόνων μας.
Πόσον δ’ ένδιαφέρον δεικνύει ή κοινωνία διά κάθε 
Βυζαντινόν, μαρτυρεί καί ή ασφυκτική συρροή είς 
τάς διαλέξεις τής 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 
αί όποΐαι γίνονται καθ’ έκαστον Σάββατον έν τή με
γάλη αιθούση τοΰ Παρνασσού άπό τούς έκλεκτοτέ- 
ρους τών ρητόρων καί έπιστημόνων, καί τών όποιων 
τό πρόγραμμα έδημοσιεύσαμεν εις προηγούμενον ψύλ
λον τοΰ περιοδικού μας.

Ή διεύθυνσίς τοΰ περιοδικού, άποφασίσασα νά 
δίδη έκάστοτε σύντομον περίληψιν τών διαλέξεων 
τούτων, φρονεί δτι άνταποκρίνεται είς θερμήν τών 
άναγνωστών του έπιθυμίαν.

Ή πρώτη διάλεξις τής σειράς έγένετο άπό τόν 
συντάκτην τοΰ 'Ιστορικού Λεξικοΰ κ. ’Άνθιμον Πα- 
παδόπουλον μέ θέμα- «Ποια ή τύχη τών 'Ελλήνων 
άπό τής έμφανίσεως τών Τούρκων».

’Επικρατεί ή πεπλανημένη γνώμη δτι οί Τούρκοι, 
ύποδουλώσαντες τούς Έλληνας, δέν τούς έξηφάνισαν, 

1 διότι τό κοράνιον επιβάλλει τήν άνεξιθρησκείαν. Ό 
ρήτωρ, έπι χωρίων τοΰ κορανίου άκριβώς στηριζόμε- 
νος, άπέδειξε δλως τουναντίον, δτι δήλο δή τούτο 
δέν άνέχεται ούδεμίαν θρησκείαν, επιβάλλει μάλιστα 
τόν φόνον καί τόν έξολοθρευμόν τών άπιστων. "Αλ
λοι λοιπόν ήσαν οί κατά θείαν οικονομίαν λόγοι τής 
διασώσεως τής φυλής μας. ,

Οί "Ελληνες άπέφυγον τόν εντελή όλεθρον πρώ
τον, διότι οί Τούρκοι χάριν άργυρολογίας, έκριναν
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συμφερώτερόν νά τούς πωλοΰν ώς δούλους ή νά τους 
σφάζουν, δεύτερον, διότι έκ τών Ελλήνων άπετελοΰν- 
το τά γενιτσαρικά τάγματα, άτινα, ώς έξ άρνησιθρη- 
σκων συνιστάμενα, έπολέμουν μέ φανατισμόν καί έστή- 
ριζον επομένως τό κράτος, τρίτον διότι έπρεπε να 
υπάρχουν οί φορολογούμενοι, άφ’ ού οί Τούρκοι ή
σαν σχεδόν άφορολόγητοι, τέταρτον, διότι έκ τών 
'Ελλήνων έλαμβάνοντο οί ναΰται τοΰ Τουρκικού στό
λου, πέμπτον, διότι μόνοι οί Έλληνες ήσκουν τέχνας, 
καί έπιτηδεύματα, πράγματα αναγκαιότατα δι’ έν 
κράτος καί τέλος, διότι οί Έλληνες, ώς πεπαιδευμέ
νοι καί γνώσται Ευρωπαϊκών γλωσσών, ήσαν απα
ραίτητοι διά τήν διεξαγωγήν τών οικονομικών καί δι
οικητικών υπηρεσιών τού Τουρκικού κράτους. Οί 
Τούρκοι λοιπόν εϊχον συμφέρον νά μή άφανίσουν τούς 
Έλληνας, διότι άνευ αυτών καί δέν θά ήτο δυνατόν 
νά ζήση τό Τουρκικόν κράτος. Οί Νεότουρκοι καί οί 
διάδοχοί των, είπεν ό ρήτωρ, έπιθυμοΰν νά έξαφανί- 
σουν τόν 'Ελληνισμόν, άγνοούντες τήν ιστορίαν των 
ας είναι δμως βέβαιοι δτι, έάν έκλείψουν ποτέ-οί "Ελ
ληνες έκ τής Τουρκίας, θά μαρανθή καί αύτή ώς δέν- 
δρον, τό όποιον έστερήθη τήν ζωτικήν ικμάδα τοΰ 
έδάφους.

— Δεύτερος ρήτωρ ήτο ό καθηγητής τοΰ Πανεπι
στημίου κύριος Σ. Μένανδρος μέ τό θέμα «Τά συνα
ξάρια καί οί συναξαρισταί», θέμα τό όποιον μετέχει 
αληθινής ποιήσεως.

Τά μαρτυρολογία, είπεν ό κ. Μένανδρος, τά π«ρι- 
γράφοντα τόν βίον καί τήν δίθλησιν τών μαρτύρων 
καί κατόπιν τά συναξάρια, γραμμένα είς απλήν 
γλώσσαν, χάριν κατανοήσεως έκ μέρους τών πολλών, 
αποτελούν μνημεία σπουδαιότατα, δχι μόνον διά τήν 
γέννησιν τού έν Αίγύπτω καί Παλαιστίνη ασκητικού 
βου καί κατόπιν τού μοναχικού, άλλά καί τού ιδιωτι
κού βίου τών Βυζαντινών γενικώτερον καί τών σχέ
σεων πολλάκις τής κοινωνίας πρός τούς ισχυρούς. 
Αύτά είναι πολύτιμοι πηγαί δι’ έκεϊνον ό όποιος θέλει 
νά σπουδάση τήν έξέλιξιν τών Χριστιανικών κοινοτή
των, τήν ιστορίαν μιας χώρας καί τάς είς αυτήν έποι- 
κήσεις ξένων λαών. Αί σελίδες των, μέσα είς τάς ό
ποιας παρελαύνουν παράδοξα ’Ανατολικά διηγήματα, 
θατ'ιματα, όμιλίαι πρός άγρια θηρία, μετάνοιαι καί 
έγκαρτερήσεις αμαρτωλών, άποπνέουν άλλοτε όσιό- 
τητα καί άλλοτε καυτηριάζουν δεινώς, παρέχουσαι πο
λυτίμους πληροφορίας διά τόν βίον άνδρών αμαρτω
λών καί γυναικών τοΰ έλαφροΰ κόσμου.

Τά συναξάρια, περί τήν συγγραφήν καί μετάφρα- 
σιν τών όποιων ήσχολήθησαν αληθώς λόγιοι άνδρες, 
μεταξύ τών όποιων έξέχουσι · Μόσχος δ Εύκρατάς, 
Συμεών ό Μεταφραστής καί ό Νεαπόλεως Λεόντιος, 
τά συναξάρια, μετά τάς είκονομαχικάς έριδας, μετε- 
φράσθησαν, σύμφωνα μέ τό πνεύμα τής έποχής, είς 
τήν ’Αττικήν, πάλιν δ’ είς τήν δημοτικήν κατά τούς 
χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Ώς κείμενα έπι χίλια
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επτακόσια έτη έστήριξαν τήν πίστιν τών προγόνων 
μας καί έπετέλεσαν θαύματα εθνικά.

Τρίτος ώμίλησεν ό Γενικός Γραμματεύς τής Εται
ρείας Βυζαντ. Σπουδών κα'ι γνωστός Βυζαντινολόγος 
κ. Φαίδων Κουκούλες «Περί Πτωχοπροδρσμου καί 
του ιδιωτικού βίου τών Βυζαντινών κατά τόν IB' 
αιώνα». Ό ρήτωρ, άρχίσας άπό τόν πασίγνωστοι- 
στίχον

xrTi· ”’8™υ ’***« 
ξειίηκε τα κατα την πολυποίκιλον φιλολογκήν 

δρασιν του ποιητου, άνέφερε τάς ευμενείς περί αύτοΰ 
κρίσεις του Θεσσαλονίκης Ευσταθίου καί ποοσέθηκεν 
οτμ ως γνήσιος αντιπρόσωπο; τοΰ αίώνος του ποέπε. 
ο Προδρος να κριθή μετά δικαιοσύνης.

Γο πολυσυζήτητον ζήτημα, άν εϊς ή πολλοί εϊνε οί 
γραψαντε; τα Προδρόμεια ποιήματα, είς τά όποια πε- 
ριεχεται αφθονία λαογραφικών πληροφοριών, έποαγ- 
ματευθη με σαφήνειαν, έξέθηκε δέ καί τούς λόγους 
δια του; οποίους ό ποιητής έγραψε τά ποιήματα αύτά 
εις, την τότε απΛουστέραν γλώσσαν, άποκρούσας τήν 
γνώμην οτι ταϋτα είς τήν ύπρκαθαρεύουσαν έγράφη- 
σα\Τ° ™ θ Πρόδρομο; άνήκεν εϊς τού' 
ποιη,ας της αυλή; των Κομνηνών, παρέσχεν αφορμήν 
W »ν«. κ.™,Λίν νά „ρ1γ(, τ.ν ». 
οικονομικήν στενοχώριαν τών λογίων τοΰ IB' αί
νος με δύναμιν καί παραστατικότητα θαυμαστήν

Προχωρων ο κ. Κοκουλές έξήτασε καί ήομήνευσεν 
ωρισμενα σημεία τών Προδρομείων ποίημά τά 

«ποια με την απλήν καί παραστατικήν γλώσσαν’των 
παραμένουν μνημεία πολύτιμα διά τήν ίστοοίαν τής 
Ελληι-κ(ης γλωσσης καί διά τήν γνώσιν τοΰ ϊδιω 

τικου βίου των Βυζαντινών κατά τόν IB' αιώνα Ώ- 
ρισμενιος ωμίλησε περί τής θρησκείας, έν σχέσει πρό- 
Ζ-Ξδατρ"ίινκα1περ1άπομυ^  ̂
ψεως δηλα δη των πασχοντων διά μύρου έζεοχομένου 
απο τον τάφον μυροβλητών αγίων, κατόπιν δέ καί έ 
λαιου εκ κανδηλών καί τΰτ έκκΐ -
άκοοατΑ. ’ ■ έκκλιΝι«?, μετεφερε τού;
ακροατας «ναγ.νωσκων πάντοτε τούς σχετικούς στί’ 
' ’ ’°1' π0ΐη,τ°υ’ 615 τί)ν ^ω’1ν τοί δρόαου, πεοιε- 

-ού- έλ'α καΤ“ έπαίταζ’ πε?ενρίνους' δπως τότε 
τους ελεγον, ανεγνωσεν, έν μεταφράσει, κ.οαψότατα 
ερωτικά πο,ήματα ύπό τού Προδρόμου συνΖΖΖ

ενδιαφέρον των ακροατών.
Αί διαλέξεις, τών όποιων οί ρήτορες έπαξίως έκά 

στοτε καταχειροκροτούνται ύπό τού πολυπλη^άτου'

r Τελευταίος ομιλητής ύπήρξεν ό κ. Γ. Τσοκόπουλος, 
ο οποίος μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν παραστατικό
τητα,^ ωμίλησε περί τοΰ αγνώστου Κρητός ποιητου 
-αχλικη. Ή «Έλληνική Έπιθεώρησις» εϊνε εύτυχής 
διότι θα φιλοξενήση εϊς τάς στήλας της όλόκλυοον 
την διαλεξιν τοΰ εκλεκτού εργάτου τών γραμμάτων 
χαι πολύτιμον φίλον τΐ]ζ,

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Υπο τού εκδοτικού οίκου τών κ. κ. Δημ. καί Π. 
Δημητράκου έξεδόθησαν «Τό Πράσινον Βασίλειον»" 
«Απο την ζωήν τών ζώων», «Ή Πεντάμορφη» καί τό 
« αγικο άλογο», εκδόσεις επιμελημένοι καί άξιαι τοΰ 
ενδιαφέροντος τών βιβλιόφιλων καί τού αναγνωστι
κού κοινού.

<(ΙΛΤτΡ,ΙΑ Ί'ΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» 
Α Τόμος 1821—1833). Ύπό Δημ. Ζω- 

,ραφουλ Πωλείται είς ολα τά βιβλιοπωλεία 
ν.αι παρα τφ συγγράφει, Βερανζέρου 14.

Τιμή Δρχ. 20.

γΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΠνΩΝ 
Δ1ΕΥΘ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Δ' 

•ρ Διακηρύττει δτι
ν.π,ώΓίί - £ίζ δ'1ίώσιον μειοδοτικόν διαγω- 

, μον δια προφορικών προσφορών, ένεργηθη-
σομενον εν τφ καθ’ ήμάς Δ' Γραφείφ ΈπΖ 
λη^ειας την 29ην Απριλίου 1922 ήμέραν Πα

|η ι ς ι,ης κατασκευής τών υποδημάτων καί Μπ»ητών τών Στρ„τ,Χ“"

Οί οροί συμφωνιών τοϋ ώς άνω διανωνι 
σμου εισι κατατεθειμένοι παρά τώ Δ' ΓοαφΖ 

δέ Οί β°υλθμενοι νά 
ufenj προσέχομε™ Κα9’ έχόστην

Έν Ά9ήνοις η, go Μαρτίου 1922.

• Ο Υπουργός 
____Ν· Γ· ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Υ ΠΟΥ PI ΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΔϊΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ. ΓΡΑΦ. II 

Διακηρύττει δτι
Ακυρωθέντος τοΰ διαγωνισμού τΰ- 

αρ-ιου ε.ε. διά τήν προμήθειαν 900 000 ό 
-αδων τυρού επαναλαμβάνεται οΰτος τήν 25nv 
(ειχοστην πέμπτην) ·ΑπρΛίου U.
τέραν καί ώραν 11 1)2—12 έΜ „
ρων σύμφωνη χατατείε.μέ,^'  ̂
ill ραφειφ Επιμελητείας. " 5

Ό Υπουργός Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓ.ΣτΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Λ'

Γ ν ω στ οπ ο ί η σ ι ,.,
Γνωστοποιοϋμεν δτι άπό της Ισης --\πρι π- 

ου ζαί εφεξής διά τύς προκηρύσσομε^ και 
ου και εμ. η νη·.11Ρϊ- Siovcr-ισιιους δια 
προκηρυχθεντας εκκρεμει, 0;' .-Τ ·γπουο- 
διαιτόοους ποομηθειας του καυ ημ· -= -,5° 9&ο». γίνονται δεχτοί αοοοοοοαι 

ε|ς ξένον νόμισμα. ,θ

Ν. Γ· ΘΕΟΤΟΚΗΣ

..... υπουρτ Στρατιωτικών
ΔΙΕΥΘ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Λ' 

Διακηρύττει δτι
’Εκτίθεται είς δημόσιον μειοδοτικόν διαγω

νισμόν ένεργηθησόμενον διά
ωοοών έν τώ Δ' Γραφείφ Επιμελή-εια^ .ην 
21"'Απριλίου 1922 ημέραν Πέμπτην και ωρα 
Π 1)2-12 D2 ή προμήθεια 25000 είκοσι 
πέντε χιλιάδων περικνημίδων ευ.ωνων

01 ίίοοι συμφωνιών είσΐ χ«τατε9ειμενο 
παρά τώ Δ' Γραφείορ ’Επιμελητείας, δυναν.αι 
δέ οι βουλόμενοι να λαμβάνωσι £«01^ προ - 
ερχόμενοι καθ έκαστην 1 -

Έν Άθήναις τή 29 Μαρτίου 1922.
Ό Υπουργός

Ν. Γ· ΘΕΟΤΟΚΗΣ

-------υποΫργΓςτρατιωτικων
ΔΙΕΥΘ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Δ 

Διακηρύττει ότι
Μσταιωθέντος τοΰ κατά τήν 7ην Φεβρουά

ριου έέ. διενεργηθέντος διαγωνισμού προς 
προμήθειαν 400.000 ατομικών αντίσκηνων 
πλήοων. έπαναληφδήσεται· ουτος την 9ην - 
ποιλίου έ.έ. ήμέραν Σάββατον και ώραν 11- 
12 ύπό τούς δρους τής αρχικής διακηρύξω,.

Άθήναι, τή'δη Μαρτίου 1922.
Ό Υπουργός

Σ. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΣίΟΥΡΓ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Λ' 
Διακηρύττει ότι

Κοιθέντος ασύμφορους τοΰ αποτελέσματος 
-οΰΤά τήν 7 ην Μαρτίου έ.έ. διενεργηθεντος 
δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού προς προ- 
Χισν 3.500,000 τριών εκατομμυρίων πεν- 
-ακοσίων χιλιάδων μέτρων υφάσματος θερινού 
χα/ οπλιτών, έπαναληφθήσεται ο διαγωνισμό, 
S-οθύπό τούς δρους τής άρχικής διακηρυςε- 
ως’τήν 11ην Απριλίου έ.έ. ήμέραν Δευτέραν 
καί ιοραν 11—12. ζ

Έν Άθήναις τή 1< Μαρτίου 1922.
Ό Υπουργός

Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓ ΣΤΡΑΊΤΩΤΙΚΩΝ

Δ)ΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ. ΓΡΑΦ. Π 
Γνωστοποίησις

Γνωστοποιοϋμεν δτι οί προκηρυχθέντες δια- 
νωνισμοί προμήθειας ρόβης, λίπους εδωδίμου, 
κοιθής καί όρύζης ένεργηθησονται επι τη βά
σει τών αρχικών δρων συμφωνιών, καθ ου 
ή πληρωμή γενήσεται μετά την παραλαβήν -y 
ολικήν ή τμηματικήν διά 
των έκδοθησομενων εις δραχμας '--) ; γ 
καί ούχι δι’ έντοκων γραμματίων, εκδοθησομε- 
νρν Εΐζ Ι^ενον νθρ-ίορ-ίχ.

’Αθήναι 30 Μαρτίου 1922.
Ό Υπουργός 

Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΎΠΟΫΡΤΣΤΡ AT ΙΩΤΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Δ'

Διακηρύττει δτι
Εκτίθεται είς δημόσιον μειοδοτικόν διαγω

νισμόν διά προφορικών προσφορών, ,ενεργηθη- 
σόμενον έν τφ καθ’ ήμάς Δ' Γραφείφ Επιμε
λητείας τήν 29ην Απριλίου ε.ε ημέραν Πα- 
οασκευήν καί ώραν 11-12 ή έπι εν έτος ανα- 
ληψις τής κατασκευές καί έπισκευης των υπο
δημάτων, ήμιυποδημάτων και κνημιδων Μα
θητών τών Στρατιωτικών Σχολείων.

Οί δοοι συμφωνιών τοΰ ως ανω διαγώνι
οι ιού είς κατατεθειμένοι παρά τώ Δ Γραφειορ 
’Επιμελητείας, δύνανται δέ οί βουλομενοι, να 
λαμβάνωσι γνώσιν προσερχόμενοι καθ εκα- 
στην 11 1 >2—12 1 )2.

Έν Άθήναις τή 30 Μαρτίου 1922.
Ό Ύπουργος

Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
Δ)ΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ. ΓΡΑΦ. II 

Διακηρύττει δτι
Άκυρωθέντος τοΰ διαγωνισμού τής 7ης 

Μαρτίου έ.έ. διά τήν προμήθειαν -00 . >0 οκα 
δων Ρόβης, επαναλαμβάνεται ουτος την εβοο- 
μυν ’Απριλίου έ.έ. ήμέραν Πέμπτην και ώραν 
γγ 1)2—12 έν τώ ώς άνω Γρ ·φεκο επι τη 
βάσει τών αρχικών δρων συμφωνιών.

Άθήναι τή 22 Μαρτίου 1922.
Ό Υπουργός 

Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ
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ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΙ
AO PBINTEMPS

Δ. & Φ. ΜΗΤΖΟΠΟΥΛΩΝ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τδ τελειότερον κατάστημα 
Γυναικείων Ειδών 

Άσπρόρρουχα διά προίκας 
■■—Μ·.·· Ι". ."!!£ ■·ι«Γ»···Ύ,ΐΗί····π. . 'Λ’ Τ,~ '■■1/Λ·'^,Δ '!Πτ,ιι*ι» ί1' ■'*■«->ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΙΚΟΙ
ΑΔΕΛ. ΒΑΤΑΝΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ami no w h
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 

Τδ άρχαιότερον έν Έλλάδι Χαρτοπωλεϊον 
’Επισκεπτήρια στιγμιαίως.

Τύποις Άγ. Βαρουξάκη, οδός Ι.Παπαρρηγοποΰλου Ιό 
’Έναντι Υπουργείου, Ναυτικών.

Α. ΑΕΝΑΞΑ & Σ,ΑΣ
Πατησίων 12.

ΛΠΟΘΙΙΚΛί ΧΑΡΤΟΥ 
Παντδς είδους γραφής, γραφομηχανών 

περιοδικών, αλληλογραφίας 
λευκά και χρωαατικά. 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
Τμήματα ιδιαιτέρα έκτΰπωσις συγ- 

γρααμάτων καί περιοδικών. 
ΠΩΛΗΣΙΣ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ 

Διδασκαλία — ’Αντίγραφα. 
Έπισκευαί.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 11.

ΑΓΟΡΑ ΣΑΙWMMHMffl

ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚχΧΕΟΔΈ 12
Γραφεία αγοράς καί πωλήσεως μεταχειρι

σμένων καί μή γραμματοσήμων ύπδ τοϋ κ. Ν. 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ. Οίκος εμπιστοσύνης καί 

εξαιρετικής ευσυνειδησίας


