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ΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
ΥΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΙΩΤΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΓ ΘΗΣΑΓΡΟΓ

Διακηρύττει ότι
Ένεργηθήσεται μειοδοτική δημοπρασία κατά τήν20 

Μ at ου έ. έ. ήμέραν Παρασκευήν καί ώραν 11—12 
π. μ. έν τφ καταστήματι τοϋ υπουργείου τοΰ Θησαυ
ρού (Τμήμα Διεκπεραιώσεως) διά τήν έπίπλωσιν τοΰ 
Α' Ταμείου Πληρωμών ’Αττικής συμφώνως τή ΰπ’ 
άριθ. 47,220 σημερινής χρονολογίας διακυρήξει.

Οί βουλόμενοι νά συναγωνισθώσι, δύνανται νά λά- 
βωσι γνώσιν τών δρων καί συμφωνιών έπΙ τή βάσει 
τών δποίων ένεργηθήσεται ή δημοπρασία αΰτη παρά 
τφ Ταμείφ τμήματι τοΰ υπουργείου Θησαυρού (όδός 
Γ Σ)βρίου ip. 30).

Ό 'Υπουργός Κ. ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ

Η ΠΛΗΡΩΜΗ
ΤΟΝ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Πρόσκληοις πρός τούς έχοντας λαμβάνειν έκ τοϋ 
Δημοσίου.

ΙΙροσκαλούνται πάντες οί έχοντες λαμβάνειν έκ 
τού Δημοσίου Ταμείου, έξ οίασδήποτε άπαιτήσεως 
πρδ τού νόμου περί Αναγκαστικού δανείου ύφισταμέ- 
νης, δπως προσέλθωσιν εις τά Αρμόδια ταμεία πρός 
εϊσπραξιν τών δφειλομένων αύτοίς μέχρι τής 20ης 
τρέχοντος μηνάς συμπεριλαμβανομένης.

Πρός έκείνους οΐτινες δέν ήθελον τυχόν προσέλθει 
μέχρι τής ήμέρας ταύτης πρός έξόφλησιν τής Απαι- 
τήσεως των, καθίσταται γνωστόν, δτι τό δφειλόμενον 
αύτοίς ποσόν^θέλει κατατεθή διά λ)σμόν τών παρά 
τφ Ταμείφ Παρακαταθηκών καί Δανείων ή παρά τή 
Εθνική Τραπέζη, συμφώνως τή διατάξει τού άρθρου 
7 παράγραφος δ' τού νόμου 2749 περί Αναγκαστι
κού δανείου.

Άθήναι τή 13 Μαϊου 1922

Ό υπουργός τού Θησαυρού 
Κ, ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ

ΓΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Δ)ΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΪΟΝ ιν 

Διακηρύττει ότι
’Εκτίθεται εις δημόσιον έπαναληπτικόν διαγωνι

σμόν ένεσγηθησόμενον διά προφορικών προσφορών 
τήν 30ήν Μαίουν 1922 ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 
11—12 ή έργολαβία τής έπι έν έτος κατασκευής 
καί επισκευής τών_ήμιύποδημάτων, υποδημάτων καί 
κνημίδων τών μαθητών τών Στρατιωτικών Σχολείων.

Οί Spot τοΰ ώς άνω διαγωνισμού είσί κατατεθει
μένοι παρά τφ jy Γραφείφ Επιμελητείας, δύνανται 
δέ οί βουλόμενοι νά λαμβανωσι γνώσιν, προσερχόμε- 
νοι καθ' έκάστην 11 1)2—12 1)2.

Έν Άθήναις τή 14η Μαϊου 1922

Ό Υπουργός
Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Δ)ΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΕΦΕΙΟΝ II

Διακηρύττει διι
Μή έπιτευχθεισών ικανοποιητικών τιμών κατά 

τούς ένεργηθέντας μειοδοτικούς διαγωνισμούς τής 
25ης ’Απριλίου έ. έ. διά τήν προμήθειαν 1.500.000 
όκ. έλαίου καί 1.200 τόννων φακών έπαναλαμβάνε- 
ται ούτος ώς κάτωθι:

Ιον) διά τήν προμήθειαν 1.500.000 δκ. έλαίου 
τήν 24 εικοστήν τετάρτην Μαϊου έ. έ. -ήμέραν Τρί
την καί ώραν 11 1)2—12 1)2 π. μ.

2ον) διά τήν προμήθειαν 1.200 τόννων φακών τήν 
εικοστήν πέμπτην Μαϊου έ. έ. ήμέραν Τετάρτην)καί 
ώραν 11 1J2—12 1)2 π. μ. »

Οί ώς άνω διαγωνισμοί ένεργηθήσονται έν τφ καθ’ 
ήμάς II Γραφείφ δπου είσί κατατεθειμένοι καί οί 
σχετικοί δροι τών συμφωνιών.

Άήθναι τή 10η Μαϊου 1922

Ό Υπουργός 
Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Δ)ΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΪΟΝ II

Διακηρύττει ότι
Προκηρύσσει τούς κάτωθι μειοδοτικούς διαγωνι

σμούς διά τάς άνάγκας τής ύπερησίας.
1) Τήν εικοστήν έκτην Μαϊου έ. έ. ήμέραν Πέμ

πτην καί ώραν J1 1)2 12 π. μ. διά τήν προμήθειαν 
200,00 δκάδων ντομάτας μπελτέ καί

2) Τήν εικοστήν έμβδόμην Μαϊου έ. έ. ήμέραν 
Παρασκευήν καί ώραν 11 1)2 12 1)2 διά τήν προμή
θειαν 300,00 οκάδων γεωμήλων.

Οί σχετικοί Spot συμφωνιών είσί κατατεθειμένοι έν 
τφ ώς άνω Γραφείφ Επιμελητείας ένθα καί ένερ- 
γηθήσοντ ι οί διαγωνισμοί ούτοι.

Άθήναι τή 14 Μαϊου 1922.

Ό "Υπουργός
Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΤΟ ΓΠΟΓΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Δ^ΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΪΟΝ IV

Διακηρύττει ότι
Εκτίθεται εις δημόσιον έπαναληπτικόν διαγωνι

σμόν, ένεργηθησόμενον διά προφορικών προσφορών 
την 30ην Μαϊου 1922 ήμέραν δευτέραν καί ώραν 11 
12 ή έργολαβία τής έπι έν έτος κατασκευής καί έπι- 
σκευής τών ήμιϋποδημάτων, ύποδημάτων καί κνημί
δων τών μαθητών τών Στρατιωτικών Σχολείων.

Οί δροι τού ώς άνω διαγωνισμού είσί κατατεθειμέ
νοι παρά τφ ΙΓ Γραφείφ ’Επιμελητείας, δύνανται δ’ 
οί βουλομενοι νά λάβωσι γνώσιν, προσερχόμενοι καθ’ 
εκάστην 11 1)2 12 1)2.

Έν Άθήναις τή 14 Μαϊου 1922.

Ό "ΐπουργός
Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΕΤΟΣ ΙΕ’. ΑΘΗΝΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 174

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

______ __________  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ρ,·--......... ...........—......................................

ζ!<«ν#ι>»ο<ς ; 
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Μός Με.νάιδρου, 83. Αθήνας. 
Τηλεγραφική Διεύθυνσίς

ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΙΝ
■ Αίΐήνες

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ
lit τό ΈοωΐΓ.ρικόν. . . . Δοσχ 20.
Ιιά τήν ’Αμερικήν............. Δολλ. 4.—
Ιιά τά Δημόσια Γραφεία. Δραχ. 40.—
Ιι’ "Αγγλίαν, Αίγυπτον καί

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

ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΔΡ. 30

It Till IHOPUN TOY ΙΕΙΕΗΙΙΙΙΙΥ 0ΕΙΤΡΟΥ

ΤΑ ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΟ.
(1825-1834)

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Είς τάς φύλακας εί; δ; έρρίφθησαν ή Εύάνδρα 

μετά τοΰ υϊοΰ τη; καί τοΰ Λεοστράτου κατορθώ
νουν νά δραπετεύσουν, δ ΙΙολέμων, μετανόησα; διά 
τό μυσαρόν του έγκλημα, έξορύσσει τού; όφθαλμούς 
του καί τυφλός περιφέρεται άνά ιό στρατόπεδον τών 
συνωμοτών, Ιν φ Ιν τώ μεταξύ, μετά σειράν δραματι
κών έπεισοδίων, ό Κλεόδημος, λαβιύν επικουρίας εκ 
τών νήσων τοΰ Αιγαίου καί τή; Πελοπόννησου, I- 
φορμα κατά τών Γότθων καί έλευθεροΐ τάς Α
θήνας.

Τοιαύτη έν ώχραΐς γραμμαΐς ή ύπόθεσις τής τρα- 
γφδίας τοΰ Πραντούνα ήτις, χωρίς νά είναι αυτή 
καθ’ έαυτήν τραγική καί έπιτηδεία πρός έγερσιν τών 
έκ τοιούτων έργων προκαλουμένων παρά τοΐς θε.α- 
ταΐς συναισθημάτων, είναι ούχ' ήττον ώραία καί 
μετά τέχνης Ικλελεγμένη, δπω; έξαψη τό τής φιλο
πατρία; αίσθημα, δπερ είναι καί δ κύριο; σκοπός 
τοΰ συγγραφέως, δστις έντέχνως λίαν διέγραψε τούς 
δύω έν τώ έργω του πρωτεύοντας χαρακτήρα; τών 
φιλοπατρίδων συζύγων Κλεοδήμου καί Εύάνδρας. 
Βεβαίως τό μοναδικόν έργον τοϋ Πραντούνα ούτε 
ώς υπόδειγμα τοΰ είδους δύναται νά θεωρηθή, άλλ’ 
ουδέ νά συγκριθή κδν πρός τά τής αυτής φύσεω; 
έργα τά όποια αυτός δ ποιητής είς παλαιοτέραν έπο 
χήν διηρμήνευσεν άπό σκηνής, ούχ ήττον λαμβανο- 
μένων ΰπ’ δψει τών περιστάσεων καθ’ δ; έγράφη 
καί τής έν γένει καταστάσεως είς ήν εΰρίσκετο ΰ 
θεατρική μας τότε φιλολογία, άσφαλώ; αί «έλευθε- 
ρωμέναι Άθήναι» θά διεξεδίκουν τήν δάφνην με
ταξύ τών δμοειδών τής έποχή; Ικείνης. (1) Διά τούτο

(1) Ό Άλέξ. Ραγκαβής, τού όποιου ή «Histoira 
litteraire do la Grfece modenre» φαίνεται δτι έ
γράφη κατά τό δή λεγόμενον, «είς τό γόνατο», χω
ρίς ποτέ ν’ άναγνώση τό έργον τοϋ Πραντούνα, 
δπως τοΰ συνέβη καί διά πολλά άλλα, ώς θά ίδω
μεν άλλαχού, τό μνημονεύει έν τή ρηθείση ιστορία 
ίου (Vol. ΤΙ, pag. 187) ώς έπικόν ποίημα!

ίίάν χειρόγραφον δημοοιευίΐόμενον ή μή 
5έν έπιατρέφεται.

Αί έγγραφα! αρχονται άπό τής 1ης 
ύκάστου μηνάς.

Τιμή έκαστου τεύχους 4g. 1 50

καί οί πρώτοι συγκροτηθέντες Ελληνικοί θίασοι μετά 
τήν άποκατάστασιν τής Ελλάδος, πλέον ή άπαξ Ιδί · 
δαξαν αΰτάς άπό σκηνή;, τιμής ής δέν έτυχον τά 
περισσότερα τών συγχρόνων τότε έργων.

Διά νά ήτον δμως καλόν τό έργον τοϋ δυστυχούς 
Ιίραντούνα καί επιτήδειον δ’ δν σκοπόν έγράφη, είχε 
καί τάς άμαρτίας του. Δύωιτής Σμύρνης έκδόται, οί 
Κ. Πυρνέας καί Ν. Ήαμπουριάδης, κατά τό 1873, 
καθ’ δ εν προλόγω τής έκδόσεώς των γράφουν «εΰ 
ρόντες που τό πρωτόιυπον τούτο δράμα καί διελθόν 
τες μετά προσοχής, πρώτον μέν έθεσαν έπι σκηνής 
ακολούθως δέ σκεφθέντες ΐνα καταστήσωσιν αυτί 
κτήμα κοινόν, άπεφάσισαν νά τό έκδώσουν διά τοϋ 
τύπου.» Καί διέπραξαν τήν έκδοσιν οί ίερόσυλοιύπο 
τόν τίτλον: «Κλεόδημος ή ή έξωσις τών Γότθων έκ 
τών Αθηνών» (2) ανευ τού δνόματος τού συγγρα 
φέως, άφοϋ προηγουμένως—δπως έν προλόγω γρά
φουν—«κατέγιναν μετά πολλής προσοχής δπως καλ- 
λύτερον όσον ένεστι άποκαταστήσωσι τό δράμα(Η) 
ποικίλαντες αυτό καί διά τινων ποιητικών ύμνων (|!)

Είναι δε οί «ποιητικοί των ϋμνοι» δι’ ών έποί- 
κιλον τήν τραγωδίαν οί άηοκαταατάται (κατά τό: 
έπαναστάται) αυτής, εις μέν κατά τό τέλος τής πρώ
της πράξεως, ψαλλόμενος, καθ’ δ άναγράφεται έν τή 
έκδόσει των, έπι τοΰ ήχου «Suona la tromba» τού 
μελοδράματος «Puritan!» (3), έτερος δέ ... δ πρός 
τήν ελευθερίαν ύμνος τοΰ Σολωμού ψαλλόμενος κατά 
τό τέλος τής τραγωδίας.... εκατόν έβδομήκοντα περί
που έτη πριν ή τόν γράψη ό ποιητής του!! Διά νά 
μή χαθούν δέ τά ονόματα τών δραστών όλων τού 
πραξικοπήματος αύτοϋ, οί έκδόται έφρόντισαν καί 
τά άνέγρσψαν μέ κεφαλαία στοιχεία έν αρχή τής Ικ- 
δόσεώς των υπό τήν κάτωθι σημείωσιν: « Έδιδάχθη 
άπό σκηνής κατά τόν παρελθόντα Μάρτιον ύπότών 
κάτωθι μελών τοΰ έν Σμύρνη Αναγνωστηρίου Όμό-

(2) Εν Σμύρνη, Τύποις Νικολ. Α. Δαμιανού (ό- 
δός Αγίας Φωτεινής άριθ. 40) 1873.

(3) Ό «ποιητικός ύμνος» έχει ώς έξής:
Τοϋ "Ελληνας δ τράχηλος ζυγόν δλν υποφέρει 
δ Πλάστης τόν προώρισεν Αδούλωτος »-d μύνη

Τό χ&μα νδναι κλίνη μας 
οί βράχοι σύντροφοί μας 
κΐ άνίσπιρός μας /)λιος 
τό ξίφος κ ή φωτιά.



_____ ^ΑΑΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

'°0 ’λ™ν»“«ηρίου
Γόιθων Γδΐ &- πζίϊ Kr:faf>«· ΚΜην. ΑΙωνίο t0„ ή μΫ/|(,’,Π λίμ"ν »«»»μΑπ|ς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

νέτο πασίγνωστος, δσον η^ν «‘πόρος» έγέ- 
YOV (ό), άνά παν τό Ελληνικόν £ 
πάντων σχεδόν τών ‘Ελλήνων αένοΓ?^?'0 
«κόμη, φέρονται ο[ πεοιπίθέπ,·™ σθμερον
πολλοί τών όποιωνέφ' ρ^θησα^ “VroC 
των μελοδραμάτων τής έποχής έκείνης5 άλλ >Η°17’1κ£ν 
μετεπειτα. Α 1 '■«εινης, ά/,λα και τ|·>.

νων Άθηΐών>>ΓέξέδωκΤκ«ίσό Παν Γί’Ε^υ8εθωμέ- 
τό πρώτον του δράμα, τόν ΣοΓ'Γσ°ί (])
σιευθέντα μετά τό- „nr-ir Οδοιπόρον». συνδημο- 
Χ°υ ποιήσεων ύπό’τούς ΤίΤλο. ΟυλίρΥ^ς r<Sv λυρικών 
λεγεΐα.» (2) s ΤΙτλους : Ερωτικά» κα! «Έ-

μέν άπό τοΰ 1828°έν Σαλαα^’61 0?°®Γσο» κα™ τούς

Α'αρά μας νάν1 J θάεατος 
ν.0?? t τϋ°Ψή μας, 

ο1-^όν°ι ;^01 
ίΗ Ό ΙΓ . ’Τρ ς

ίγεννήθη έΤ Κω^α’ντΐν ’Αλεξάν-
πως καί δ άδελτός [ ^ίλε' 180(ϊ· Ό- 
Χίφ Υομνασίω, κατόπιν ίν
μσίοις πρός εύρυτέραν μόρφωσή ΐκε?^*' >
^δημοσίευσε γαλλιστί τάς π^)Τ- w \ΪΡΛ’^ κα! 
οας νεαροΰ ‘Ελληνος , ψν Ιρ/Λ3όζου «Ό-
ΥΡαψε τόν «ΌδοιπΧΰΓ’ν f-AAaot έπανελθών,
Υω?ίας δ «ΜεσσίαςΓ^«1 T<? τάς τ<5α-
1841 τήν Όδήν ι^ύτοΰ ΑνΤ' ?
xal τέλος τψ 1842 τά δράματα ¥ί°λέ&ντα τόν Λ'.
• Καραϊσκάκης . "Ετεοα δέ ? " Αγνωστος» κα;

Ναπολέων»^ καί «Τ
νηίαγιπ 6 ποιητής διά στΛ.~ Βίτ®«Ρ»ϊί», άτινα 
Αγγέλου Άγγελίδου (184οΓούδέ^°υ \ΫίϊΟυ αύτοΰ 

ηΐτΐ^ μάλιστα Γ? ^Ρ^ιεύθη-
τσαρης», φαίνεται ού4 Μάρκος Βί-
καθόσον έν τή ένδεκάίη ε"ς έΓ

ύποσημειώσει ίου’^ ' Καραϊ-
|ήί : «δ Καρα’ισκος αύτός δίΓνύθ^ ^.^ει χά έ- 
δτι κατά τήν μάχην τη- VP™ 6 * τον ποι1ϊτήν,^°μ«ζ®ν«7μΥτάΛςο^Γ®βύρ6^ϊείςτ1^ 

γενναιότερον^αύτοΰ καΐ έδ ε!5εν ^·
Sptiav του· «δύσκολα άτιτ/« -επ^αΥ’? «ιά τήν αν- 
«‘«ύτ, ήχον ή φράσις τοΰ Γ ΜάΡκ^>’
Μάρκου Βότσαρη· καί δ,.,ί Λρα:σκακ7? τοΰ
νλ 5‘ηγώνται S X αημερον χολμώσι'τίνέ, 

ι«4 4; gi’T'' ά.?

ά Κ«ρπ(νήσιον Χα!
απελπισίαν· δ ποιητής ^c, τ'^ κα1 άπό
δΡ«μα τοΰ Μάρκου Βότσαρη καί W λ'^ν ' 

>·,,ν ■ 
2γθ«^<~ί18β8Χ45^“’" L■"/-’«'= -·^ ·(β) Ό

λιτική κίνησις έπ·1 'no. Ci ^ουτσοι καί ή πο- τ, με·αβάλλων εκάστοτε τύννύ,.Ζ λ A'‘«“ β’

Ναυπλίφ^τή ^Ρθν° η τ°^σεΐί» τίθθί πρώτος στοιΧ®1ον δραματικού τίνος έργου τέ κ '7------- -

(· Μάλλον έν Κροστάνδη φαίνεται νά ϊ ι λασσον αί περί τΛς νέα- Η3ημο!’ κα1 οσάκ'ί ήλ-

άirp0‘'όκ !5ί»s5^ • ρ·** it · Λ

τ°ΰ Άλεξάν-

■·> ............
θυγατέρα τοΰ ποτέ ήνειιόνο - '^’ν0π'4ιδ« Ραλλοΰν, 
πρώτα τής νεότητάς τουέ™. ώουταοΟ ?|ς καΓ« τά 
[ή ν έν Στεφανουπόλει διαμονήί ζζυΧου ? έρ?σΗκαίά 
ξιν τής Έλλιινικΰ- ’ρ μ 1 ,ΓΟυ’Οπουκατατήνέναρ· 
πώΜ ·Ε«ήτ“5 «γ«ψίγ..

^-^^οχήν1

γνω« πρός τδν^Αλίξ^Χο δέΓ *4 τόν άνί~ 
έξίγεται έκ τής κατωτέρω 7πισ«λήΓ\“θ 
χρονολογουαένυί έν ινί πιστολης τοΰ ποιητοΰ, '«.υ, ώά Γμ 4,4 ?■-τ>ι'1,1 
ώί πρός τούς στίχου £ / παρ<χτ^^, *δίως

έτελείωσα πρΧθέσαςΊ 2(Η δρβμ?Πχ4ν’ τά

Άσας είμή 250 *?*'βαίνει μετ’ ολίγον εί Λ’ « γ'·οέσο£τε> πΡ«- 
διόρθωσίν του \ΰ ”έ Λέ ’ διετή
τόν είχον Ι^εοώσει '’Έί >’" τόν
σ«ί, έλπίζω δτι'θέλει εύοί» L'W‘ τό 
ταβπτικωτέρους έ\Λ α ‘, άν“γνωστας συγκα- 
ΤΡη«ν Μ ,4 ί ”4Χ4’ξ” Y'fi:

άπόλαυσις ήν ν’ ακούω taJ s'°Va/> Ρ·ίί'^τη μου 
λόντων (δπε? συνεχέστατα άπχϊ^-
τας ποιήσεις δσας τότε έν ξΡ^θυμότα έπραττον) 
ψει.» Α ΡανκαδΓ ’F“^V ή *λλοτε ΪΡί-

258.) Υ Απομνημονεύματα

τάς είκοσι καΐ^πέντε* έκδό ^XP' σ^εΡον ύπέΡ 
ίη διΐ κανΓν6

. ίον. Τάς 
;ν δ ίδιος 6

. ι αύτών 
άχος (Ά- 

'Ή τό σπουδαιότατον

Ραλλοΰν (1) έρωτά του έγνώριζον καί τό έν έτει 1828 
έν Παρισίοις δημοσιευθέν ποίημά του επί τώ θανάτιρ 
τής Ραλλοΰς έν ω καί ό πρός αύτην ερως του δια
φαίνεται καί ή έξ άπελπισίας έν Άθο» άπομόνωσίς 
του ήν μάς παρουσιάζει έν τώ Όδοιπόρω του (2),τοΰ 
οποίου σύντομον δίδομεν άνάλυσιν :

Ό ‘Οδοιπόρος, άγαπήσας έν Κωνσταντινουπόλει 
τήν Ραλλοΰν, εγκαταλείπει αύτήν άμα τή ένάρξει 
τής Ελληνικής Έπαναστάσεως καί σπεύδει εϊς Έλ 
λάδα ν’ άγωνισθή. Περατωθ εντός τοΰ άγώνος καί 
τύψεις συνειδότος αισθανόμενος διά τήν έγκατάλει- 
ψιν ταύτην, καταφεύγει εις τόν Άθωνα δπου, έρημος 
καί μόνος, περιπλανάται άνά τά δρη θρηνών:

Αύτό βλέπεις τό ποτάμι 
οπού τρέχει θολωμένο;

Αύτό βλέπεις τό καλάμι 
τό ξερό τό κυρτωμένο ; 

"Έγώ είμαι τό καλάμι, 
τό ποτάμ’εΐν’ή ζωή μου 

Καί τό μέλλον μου, αί άμμοι 
τής ξερής αύτής ερήμου. . . .

Κατά τάς περιπλανήσεις του ταύτας συναντάται 
μετά τοΰ σοφού ίεροκήρυκος τής Μοτής τών Ίβή- 
ρων Παϊσίου, εξομολογείται πρός αύτόν τόν πρός 
τήν Ραλλοΰν έρωτά του καί τήν έγκατάλειψίν του, 
νομίζει δτι βλέπει τήν σκιάν αυτής, ήν ύπολομβανει 
θανοΰσαν, καί τέλος ζητεί τόν θάνανον ώς άπαλλα- 
γήν τών δεινών του. Εϊς τόν ’Άθωνα έχει επίσης 
καταφύγει μετά τής τροφοΰ της Εύφροσύνης καί ή 
Ραλλοΰ, θρηνούσα καί αύτή τήν έγκατάλειψίν της :

Ήλθ’ ό Μάρτης, μέ τον Μάρτη γύρισαν τά
[χελιδόνια

Καί σταΐς βρύσαις καταβαίνουν τέρι, τέρι, τα 
[τρυγόνια.

Κ’ έγώ πάντα χωρίς τέρι 
ΚΓ άνοιξι καί καλοκαίρι

Κλαίω... κ’ εϊς ταΐς ξέναις πέτραις κτυπώ μό'η

(1) «Άναγινώσκων τόν 'Οδοιπόρον μου, θέλεις ϊ- 
αως έξετάσει, Sv πραγματικώς όπήρξεν ή πρωταγω
νίστρια τοΰ δράματος, ή έξαίσιος Ραλλοΰ, ή φαντα
σίας είναι γέννημα. Εις τήν πρώτην ήλικίαν μου 
άπήντησα μέ τδ δνομα τοΰτο νέαν ένώνουσαν ούρά- 
νια τής καρδίας καί τοΰ νοός δώρα μέ σπανίαν τοΰ 
σώματος καλλονήν. Άν καί τής νέας αύτής ή ψυχή, 
ξένη διά παντδς ύπήρξεν είς τάς έρωτικάς όπτασίας 
τοΰ 'Οδοιπόρου μου, νομίσας αύτήν τύπον τής γυναι
κείας έντελείας τήν έζωγράφισα είς τάς ποιήσεις μου, 
καί νά καθιερώσω αύτάς ήθέλησα μέ τδ όνομά της.» 

(2).......................................................................
Je vois le monde errer et voguer dans 

[]’ espace
Sur les flots de Γ Eternite, 

Semblable an frele esquif, qui passe et 
[qui repasse 

Sous un ciel noir et sans clarte... 
Puissi-je an mont Athos an sein de la 

[nature 
Cacher ma vie et ina douleur!

Le fond d’ une celule, un vetement de 
[bure 

Voilii ce qui plait a mon coeur.

[τό κεφάλι, 
Σάν τή θάλασσα ποΰ κλαίει και κτυπά στό 

[περιγιάλι.
Τέρι γύρω μου δέν βλέπω τής καρδιάς νά πώ 

[τόν πόνον, 
Και τά σύννεφα ποΰ τρέχουν ’ς τούς αέρας, 

[βλέπω μόνον...
Σύννεφα ευτυχισμένα! ’ς τήν πατρίδα μου άν 

[πάτε, 
Άπό μέρους μου τούς κήπους τοΰ Βοσπόρου 

[χαιρετάτε.
Ένφ οΰτω θρηνεί παρά τούς πρόποδας του 'Α

γίου Όρους ή Ραλλοΰ, μανθάνει παρά τής τροφοΰ 
της δτι, φορών ένδυμα άσκητοϋ, εύρίσκεται έκεϊ 
πλησίον της,

Εκείνος δπου δλον της τόν βίον φαρμακεύει.
Μολονότι δέ τόν αγαπά κι’

Αύτόν ζητοΰν τά μάτια της και δταν τά σφαλίση, 
αύτόν ζητοΰν τά μάτια της και δπου τά γυρίση. 
ζητεί νά φύγη και νά κρυφθή διότι λέγει:

Όπόταν βάλω κατά νοΰν πώς δι’ αύτόν καί 
[μόνον 

Εϊς υπογείους φυλακάς έτάφην ένα χρόνον 
Πώς άλλοτε δοκίμασα στιγμάς παραφροσύνη;| 
Πώς άλλοτε άπό σπασμούς και σπαραγμούς 

[δδύνης
Ήμέραις νύκτα·? πέρασα μέ τήν ψυχήν ’ς τό 

[στόμα, 
- Αϊσθάνομ’ έκδικήσεως παραφοράς άκόμα....

Μετ’ ού πολύ έν τουτοις, οί δύο έρασταί συναν
τιόνται, άλλ’ ό οδοιπόρος δέν αναγνωρίζει τήν Ραλ- 
λοΰν του, πρός ήν άποτείνων τόν λόγον, λέγει μέ 
τρέμουσαν φωνήν:

Γυνή ! συγχώρησέ με 
τήν τόλμην μου... τί σ’ έφερε’ς τήν έρημον, ε’πέ μου ; 
ΡΑΛΛΟΫ.— 'Η τρικυμία ττον παθών.
ΟΔΟΙΠΟΡΟΣ. — (Καθ’ έαυτόν.) Δέν ήτοή φωνή της; 

(Καί μετ’ δλίγον.)
Άλλοίμονον I Τήν έθαψα και τήν ζητώ άκόμα! 
Άφίνει δ νεκρός ποτέ τοΰ μνήματος τό χώμα; 

Έξακολουθών δέ νά βλέπη έν έκστάσει τήν άγνω - 
στον και

’ς τήν μορφήν της, ’ς τήν φωνήν της όμοιο- 
(τητα εύρίσκων 

πρός τήν Ραλλοΰν του, υπο αιφνίδιου καταλαμβάνε
ται έρωτος και αποτείνει αύτή λόγους αγάπης:

Τήν αγγελικήν μορφήν σου, τό ουράνιόν σου 
[σώμα, 

’Έκθαμβος έγώ κυττάζιο και θαυμάζω πώς 
[ακόμα 

Είσαι κάτοικος τοΰ κόσμου. : 
Εϊς τό κάθε κίνημά σου, °ς τό μικρότερόν σου 

[βήμα.
Τρέμω μήν έπαναλάβης τό αγγελικόν σου 

[σχήμα 
Και πετάξης άπ’ έμπρός μου.

Ώ! αν ήθελες έκ νέου σχηματίσει νέας σχέσεις I 
Ώ ! άν ήθελες έκ νέου εϊς τοΰ βίου σου τό νήμα 

Τύχην νέαν νά ουνδέσης.!
ΙΙοίαν τέρψιν αισθανόμην πριν καταίβω εϊς 

[τό μνήμα!
Άπό’Αδου σκότη τρέχων εις τό φώςτοΰ παρα-
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-η- , , [δείσου,
1 ων μακάριον τας εκστάσεις θά αϊσθΑνουμουν 
ω, , , I 1*α'ζύ σου·
«α λησμόνονν τήν γην δλην είς τά θαυμα- 
„ |<π« σου κάλλη,
Καί ο κόσμος μου θά εινε ή γλυκεία σου Αγ-

Συ θά ήσουν η την λάμψιν σπείρουσα τών 
«,. , , . , | Αρχαγγέλων,
Χυ το ευτυχές π«ρον μου, σύ τό ίλάρόν μου 
. , , [‘ έλλον.
Ο άγρύς ο μιτκρυσμένος, ή κατάξερη καλύβη 
Οσονήθβλε μαζύ σου, ή ψυχή μου θιατρίβει, 

Και μαξύ σου μία σκάφη ’ς τά πελάγη αφημένη, 
Ηθελαν άπ’ ε'ναν θρόνον περισσότερον μ’ εϋ- 

R.J . , . , Ιψοαίνει.
, ε&ις το άκουσμά των λόγων αυτών ή Ραλλοΰ, έκ

το; έαυτής, σχεδόν μαινομένη, επίτιμα τόν Απονου, 
κα^χιν ' ’ Ρ®^νασίι μ^η Αποφασίζει νά τόν έκόι- 
κηθη καί μετσμορφουμένη είς φάσμα τής Ραλζοΰς 
εμφανίζεται πρό αυτού καί τόν έλέγχει. Ό δυστυχής 
οδοιπόρος ζητεί συγγνώμην:

Σ’έπταισα... συγχώρησε με... δένφυλάττεικα
ί νείς μίσος 

__ ε·ί εχθρούς άποθανόντας.
Μι μισείς, καί τι» πιστεύεις πώς άκόμη χρό- 

[νους ίσως 
θά μέ βλεπης είς τούς ζώντας ;

Ή Ραλλοΰ, άκαμπτος, τόν άφίνει κατά γΰς λιπό
θυμου καί Απέρχεται, άλλά τόν Αγαπρ άκόμη καί 
μεταμελείται διά τήν σκληρότητα' της καί σπεύδει νά 
«,ητήση παρά τοΰ ΙΙαϊσίου νϋ Καραπατα παοηγο 
ρΐαν καί συμβουλήν;

Σύμβουλός ζητείς ν' άκούσης άπό ερημίτου 
- ,, . , , [στόμα;

της λεγει ο σοφος ιεροκήρυί:
Ακουσέ τας κι’ Αν σέ είναι άχρησίμευτοι 

, , [ακόμα·
Ια φαντασματα τής νύκτας καθώς φεύγεις 

a u . [κ«1 Φθβεΐσαι,
Φοβοΰ, φεΰγε τούς άνθραίπους κ’ εϊς τήν έ- 

. , . , ,, [ρημίαν ζήσε.
Απεχε άπο κακίας' εχε καθαρόν τό σώμα 

, , -άν τό ρόδον τοΰ Σινά.
Ιο νερόν μήν ιίμοιάζης τι'» λαμβάνον κάθε 

[χρώμα 
χ όταν φεύγει καί πέρνα...

—υμβουλή έ.γω σέ δίδω. . δ αμαρτωλός έγώ! 
Μ Α, . , u ,, , δ τυφλός σέ οδηγώ !

. Ρ“λλθΓ’„σπευδ/1 νά ζητήση συγγνώμην
από τόν Οδοιπόρον οστις, υπολαμβάνων αύτήν διαο- 
κως ως φάσμα τήν διώκει, πλήν μετανοών και αύ- 
τός ζητεί νά τόν ένθυμηθή δταν

Αντίκρυ της τόν τάφον του ίδή ’ς τό περιγιάλι 
Η λυσις κατόπιν έπέρχεται ταχεία- ό οδοιπόρος 

αυτοκτονει, όλίγας δε στιγμάς πριν ή Ικπνεύση Απο
καλύπτεται πρός αύτόν ή Ραλλοΰ, Αλλ’ ήτον αργά 
πλέον ο όδριπόρος Αποθνήσκει. Ή Ραλλοΰ δέν 
επιζει.

'Γοιαύτΐ) ή ύπόθεσις τοΰ «'Οδοιπόρου», εντελώς 
πατθαριωθης καί άνευ τοΰ έλαχίστου δραματικού 
ενδιαφέροντος. Αναγινωσκων τις τό πρώτον αύτό 
έργον τοΰ Σουτσου ή Ακούων αύτό Από σκηνής δι

δασκόμενου, ευρίσκεται είς τήν Ανάγκην νά όμολο- 
γρση δτι η δραματική τέχνη, Αν ύποτεθή δτι εί» 
τότε γεννηθή, εύρίσκετο Ακόμη έν τοΐς σπαργάνοί 
της· 11 των παθών σύγκρουσις άγνωστος είς τόν 
ποιιιτ μ·, <>πως καί η τών δραματικών χαρακτήρων 

τ ^σις. Αύτοι ακόμη οί διάλογοι, ό ΰπεράγαν λυ
ρισμός των οποίων, περικαλλής όμολογουμένως κατά 
το πλειστον, Αώαιρεΐ τήν άπαιτουμένην είς θραμα- 
Χ7 έΓχ°ζ 8”Χν’ ^"μίζθυν μάλλον τούς δ η 
της ορθοδόξου έκκλησιας φάλτσο, οίτινες έξ ύπαμοι- 
Ρης ψάλλουν τά τροπάριά των παρά διαλενόμενα 
.. σκηνής πρόσωπα. Καί δμως ό Σοΰτσος καί τό 
ΐ’Υΐες εν Ευρώπη θέατρον είχεν Ακολουθήσει καί τούς 
κλασσικούς δραματικούς καί άλλους ποιητάς είχε με
λετήσει, των οποίων πολλούς στίχους, όχι έμιμήθ,ι 
ως τινες διατείνονται, άλλ' αύτουσίους Αντέγραψε» 
εν τη» Οδοιπορώ του, ώς είναι λ. χ. οί. εξής:

«Δέν φίρει άλλο πόνον
Λ r Δριμυτερον εϊς τήν ψυχήν 

Παρ όσον ή ένθύμισις τών εύδαιμόνων χρόνων
Εις δυστυχίας έποχήν.» (1) 
(Πράξ. Α'. σκην. Γ'.) 

«Ό Θεός ποιεί θαύματα μεγάλα
Γα μικρά των πτηνών τρέφει.» (2) 

... ,. e (Πράξις Δ', σκ. Β'.)
* II ΐ’παρ5ις.......θάνατος... ιδού οί δύο δρόμοι·» (3)

.. , , (Πράξις. Ε'. σκην. Β'.)
, « ( δοιπορος» ευθύς ώς συνέστη έν Αθήναις 

κατα το 1 83Γ»_ δραματικός θίασος ανεβιβάσθη έπί 
σκην»|ο μετά τών Αλλων τής έποχής εκείνης πρωτο
τύπων έργων, άλλ ενωρίτατσ, <ί»ς ήν επόμενον, εγκα- 
τελειψε το θεατρικ ν πρόγραμμα καί τελείως έλη- 
σμονηθη ω; θεατρικόν έργον. ενώ τουναντίον πλεί- 
σται οσαι «περικαλλείς λυρικοί σελίδες αύτοΰ γνή
σια, εμπνεύσεις μούσης Ελληνικής» παρέμειναν μέ
χρι της σηυερον άνά τά στόματα τών 'Ελλήνων 
πάντων. 1

(Έπεται συνέχεια) NIK. |. ΛΑΣΚΑΡΕΣ

(1) «Nessim niaggior dolore 
elm ricordarsi del tempo felice 
Nella mieeria.»
(Dante, Inferno, canto y. στιχ. 121_ 123)

(2) «Aux petits des oiseaux il donne 
. . 4. , I,eur patin-e,

ι·γ sa honte s £tend stir toute la nature · 
(Racine, Athalie, πράξ. II σκην. 7.)

(3)«1 o be or not to be, that is the question . 
(Shakespear, Hamlet, Πράξ. Γ'. σκην 1.)

Νγχτα
Σάν άργυρό μισό φλουρί κομμένο τό φεγγάρι 
τοΰ αστερόφωτου ούρανοΰ, θαρρείς, αύξεί τή χάρι. 
καί γύρω παντοΰ μιά όμορφιάτό ούράνιο αύτό λυχνάρι 
θαρρείς, δτι σκορπάει ώσάν μέ πάθος έρωτάρη. ‘ 
‘Ο ουρανός λαμπρόφωτος μέ τ’ άπειρα τ’ άστέοια 
ωσάν χλαμύδα ξωτικιά κι’ έμοιαζε ιίισάν αιθέρια 
μέ χίλια δυό κεντήματα λαμπρά, όφασμίνη ακέρια 
άπό κάποια θεία, μαγικά καί νεραϊδένια χέρια.

1920 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ

εΠΟ ΤΑΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Η ZQH ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕ'· ΑΙΩΝΑ
ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΧΛΙΚΗΣ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
χηγός τών έπαναστατών άπήντησε: «Νά μάς άπαλ- 
λάξης άπό τήν άνάγκην νά σπάσωμεν τής π°Ρτί« 
καί νά καταλάβωμεν τό Διοικητήριον διά τής βίας.» 
Ό Δούξ ήρνήθη’ δ άρχηγός έπανέλαβε τήν άξίωσιν. 
Ό Δούξ ήρνήθη καί πάλιν. Τότε δ άρχηγός διέτα- 
ξεν έφοόον, ή πόρτες έσπασαν καί τό Διοικητήριον 
κατελήφθη. Ό αρχηγός τών έπαναστατών δ δποΐος 
έκαμε τόν διάλογον έκείνον κάτω άπο τό παραθυ- 
ρον τών Ανακτόρων ήτο ό ’Ιωάννης Καλλέργης.

Μετά 480 έτη τήν νύκτα τής Γ'. Σεπτεμβρίου 
1843 είς τάς ’Αθήνας δ λαός καί δ στρατός οιηυ- 
θύνθησαν πρός τά Ανάκτορα τοϋ δζ* ν*
ζητήσουν τήν παροχήν τοϋ Συντάγματος. Είχαν πε
ράσει τά μεσάνυχτα καί δ ’Όθων έργαςόμενος είς τ 
γραφείόν του καί άκούσας τόν θόρυβον καί τας; ζη- 
τωκραυγάς έξήλθεν εις τό παράθυρον διά νά ίδή τί 
συμβαίνει. Τότε άντελήφθη δτι έπρόκειτο περί στά
σεως. «Τί ζητείτε;» ήρώτησε πλήρης δργής τόν έπί 
κεφαλής τών στασιαστών. «ΔΙεμαλειότατε, άπήντη- 
σεν δ άρχηγός τής έπαναστάσεως, ευδοκήσετε να 
ικανοποιήσετε τήν αΐτησιν τοΰ στρατού καί τοϋ λαού 
ζητούντων Σύνταγμα.» Ό άρχηγός τής έπαναστά- 
σεω; τοΰ 1843 δ όποιος έκαμε αύτόν τόν νυκτερινόν 
διάλογον μέ τόν Βασιλέα Όθωνα ώνομαςετο Δημη- 
τριος Καλλέργης καί ήτο άπόγονος έκείνου δ όποιος 
είχε κάμει τόν ίδιον περίπου διάλογον μίαν νύκτα του 
1863 μέ τόν Βενετόν Δοΰκα τής Κρήτης.

'Όταν έζοϋσεν εις τόν Χάνδακα δ Σαχλίκης, δ 
Χάνδαξ ητο μία μικρογραφία τής Βενετίας. Είχε καί 
αύτός τήν πλατείαν τοϋ Αγίου Μάρκου, δπως ή Βε
νετία, είχε τήν ζωηράν κοσμικήν καί κοινωνικήν κι- 
νησιν τήν δποίαν είχε καί ή Βενετία, είχε λιμένα 
έμπορικώτατον, πλούσια μέγαρα, πλατείς δρόμους, 
βρύσεις καί άναβρυτήρια, δημόσια κτίρια. Εατα τον 
ΙΕ', αιώνα ή Βενετία είχε φθάσει είς τό κατακδρυ- 
φον τής δόξης της. Άλλά παρουσίαζε κα.ί τά πρώτχ 
συμπτώματα τής καταπτώσεως. Ή μεγάλη της οι
κονομική ευτυχία καί ή διαρκής σχέσις της μ« Ο
λους τούς λαούς τοΰ τότε γνωστού κόσμου, τής είχαν 
φέρει, τήν πολυτέλειαν, τήν σπατάλην καί φυσικά 
χαλάρωσιν τών ήθών. Αι γυναίκες τής Βενετικής α
ριστοκρατίας έθεωρούσαν δτι είχαν έθνικήν ύποχρέω- 
σιν χάριν τοΰ γοήτρου τής πόλεο-ς νά έμφανί^ωνται 
ένδεδυμέναι καλλίτερα καί άπό τήν Βασίλισσαν τής 
Γαλλίας. 'Όταν μάλιστα κάποτε δ Πατριάρχης τής 
Βενετίας ήθέλησε νά τάς περιορίση, αί κυρίαι άπηυ- 
θυναν έκκλησιν πρός τόν Πάπαν, ζητοΰσαι τήν ά
δειαν νά φέρουν δλα των τά κοσμήματα. Ό έρως 
είχε έξαιρετικήν θέσιν είς τήν πόλιν τών διωρύγων.
Γυναίκες έλαφράς ήθικής ύπήρχον χιλιάδες, σκλά
βες ωραιότατες συνεκεντρώνοντο άπό δλα τά μέρη 
τού κόσμου, χρήμα ύπήρχεν άφθονον, καί επομένως 
τά σκάνδαλα ήσαν συχνώτατα μέχρι του νάρθηκος 
τού Αγίου Μάρκου καί κάποτε καί μέσα είς τόν Α
γιον Μάρκον.

’Εννοείται δτι όέρως δέν έρχεται μόνος του. "Εχει

Οί Κρητικοί έμαθαν έξαφνα δτι έπωλήθησαν κατ 
αυτόν τόν τρόπον, άπό έν« κατακητήν δ Οποίος δέν 
τούί »lye κατακτήσει, είς ένα άλλον κατακτητην 
τόν όποιον δέν έγνώριζον. Καί, εκείνοι, οέν έμειναν 
ευχαριστημένοι. 'Η Βενετία έστειλε? άμεσως είς τήν 
νέαν της κατάκτησιν ένα διοικητήν μέ τον τίτλον 
Δουκός, τόν Ιάκωβο Τιέπολο, καί ένα σμήνος αέρ- 
γων-ίπποτών άπό τους όποιους είχεν άφθονους. Αλλα 
είς τήν Κρήτην ύπήρχεν έγχώριος άριστοκρατία και 
εύχενείς καταγόμενοι άπό τό Βυζάντιον, οι Αρ- 
γυρόπουλοι, οί ‘Αγιοστεφανίτοι, οί Μελισοινοί, οι 
Σκορδύλιδες, οί Βλαστοί, οί Χορτάτσηδες. οι ,Καλ- 
λίργαι, οί Σεβαστοί καί άλλοι. 'Όλοι αυτοί οένή
σαν άνθρωποι δεχόμενοι νά πωληθοΰν ως δούλοι. 
Ή 'Ελληνική ιδέα ήτον πάντοτε βαθύτατα ριζω
μένη εις τήν Κρήτην καί δ ευαίσθητος
καί ιύέξαπτος καί πατριώτης. Επί τετρακόσια εκα 
πέντε έτη, άπό τής πρώτης έγκαταστάοεως των Βε- 
νετών είς τήν Κρήτην, μέχρι τής αλωσεως αυτής 
ύπό τών Τούρκων, αί επαναστάσεις ησαν άδιακοποι. 
Ή Βενετία πανίσχυρος τότε έπνιγε κάθε έπαναστα- 
σιν είς τό αίμα. Άλλά δέν κατώρθωσε νά δαμαση 
τόν άκαταδάμαστον Κρητικόν λαόν. Διά νά κα.α ει 
χθή δέ δτι αύτό τό άδάμαστον είναι τό κύριον χα
ρακτηριστικόν τών νησιωτών αρκεί ένα μόνον παρά
δειγμα. Μόλις έπάτησαν οί Ενετοί εις την Κρητην 
αρχίζουν αί επαναστάσεις τών 'Ελλήνων Κρητών 
εναντίον των. Άπό τό 1204 έως το 1363 έχομεν .η ν 
έπανάστασιν τών Άργυροπούλων, των Σκορδυλη ων, 
τοΰ Μελισσινοΰ, τήν έπανάστασιν τών άοελφών Λορ- 
τάτσηδων, άλλην έπανάστασιν έκ συνεν οήσεω·» μ- 
τόν Αύτοκράτορα τής Νίκαιας Ίωάννην βατατσην 
τήν έπανάστασιν Άλεςίου Καλλέργη, τήν άλλην του 
Βάροα Καλλέργη ή Πρικοσειρίδα, τήν επαναστασιν 
τού Δέοντος Καλλέργη, τών Ψαρομηλίγκων, του Κα- 
ψοκαλύβα, ήτοι έ/νέα μεγάλα; έπαναστασεις καί α
πειρίαν μικροτέρας έκτάσεως καί διαρκε.ας έπανα^ 
στατικά κινήματα. · Άλλά κατά τό 136,3 συμβα νε 
κάτι πολύ χαρακτηριστικόν. Νέα έπανάστασις κα.α 
τής Β νετίας έξερράγη. Άλλ’ έπαναστάται δεν ε.ναι 
πλέον μόνον οί "Ελληνες Κρητικοί. Είναι κυρίω» οι 
ίδιο: οί Βενετοί άποικοι, έπαναστατοΰντες κατα της 
πατρίδος των, καί συνεργαζόμενοι αδελφικώς με το s 
Είλ’ΐνις τή; K? ήτης.

Ηά μοΰ έπιτρέψετε άπό τήν περίφημον αύτήν έ- 
πανάστασιν ν’ αναφέρω ένα περιεργώτατον επεισο- 
διον. Δούξ τής Κρήτης ήτον κατά τήν έποχήν 
εκείνην δ γηραιός Λεονάρδος Δανδολος. Οι έπα
ναστάται φοβούμενοι μήπως άνακαλυφθή ή συνωμο
σία των προώρως άπεφάσισαν νά τήν έπισπευσο^ν, 
καί νά καταλάβουν τό Διοικητήριον καί το φρουριον 
τοΰ Χάνδακος.Μόλις έξημέρωνεν όταν το μέγαρον του 
Δουκός εΰρέθη περικυκλωμένον άπό τούς έπανα- 
στάτας. Ό Δοϋς μέ τά νυχτικά του έπλησίασεν εις 

ό πσφάθυρον καί τούς ήρώτησε τί θέλουν. Ό αρ
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^ακ5λουθήσϊ νά ύττοφέρ^ £ 
κος, ή Κ, τχ,έλ*ΡΡά τ’1ί η»η χυρίχ τίοχάνΧ 

ΜόΧταίνΟί’ τ*ν χχ^Υϊ^εν ε1ς ^ωΓ 
λακάί. Τ -αχλίκ^ς εύρέθη ejc .
ζομεν. 11 ^νεκαι πώς έτελείωσε δέν “ωρί-'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

W δολοφο7α "χϊ α’^' έπί ^ους άπα- 
*Τ**» Γμω /,?, ή»»» Λ

Φυσικά δλα . ύτά «Α 7 ?ptv^v διάταξή 
πί 6ίί;?ν Μτ>?ν. Καί'έχ°ε770ν νά’συμίίαίνουν 
χ ον ®c Εκδηλώσεις της χα,ν , ϊ,ιω* ενεφανίζο ντο 
X? χ άκολθυ»εί τήν άίμήν “ Γ ^ζ/π°συν&έσεω« ή 
Χανδαχα κα^ώ , μγ «υ πολιτισμού. Είς τόν 
> τήν Κρήτην ή Δι5ίαΧανίάΓδπωί *α1 * δ 

^το τόσ™ στενή. ώ-,τΓκ^ Ελλη νων καί 
^«ως τών Βενετώ Va’ ?
™ τοΰ 1360, τήν δ^αν άν7 ^ανάστα-

νες καί Β6νβτ'οί °‘®v άνεϊ=εΡ« πρό δλίγου, Έλ- 
τής Βενετίας χαί άνεκηοϋΕ^^ τι^ν έπ[κυΡΐαρχίαν τ^ιντοΰ 'Αγίου Τίτ^^°*Ρ« 
^ρισσοτερΟι Βενετοί εΙγΑ $ τίϊ« 
λικ^ν δόγμα, καί είχαί α,σ7Γ3ίσ^ τό Άνατο- 
ταλικην. ΕΙς τόν χΑ* λγϊσμονιΊαϊΐ έντελώς τήν Ί

ι™Λ01 δ™“ ««‘, «% «ι
«ημα, τού δποίου μ(ανώ^ΐϊ Ρ ^αροκτύ- 
Β^έντιος Κορνάρος είς τΛ W‘YP<Mv δίδει ό !

** βρωτοκριτον.

*δε« τής χαλ^ς κοινωί,Λ;^ “/τε Γυναίκες καί νεά- 
Δ°^τί των έτρεχαν τόν' χίνδίν^ Ψρ^Ρεν^ άπό 
διαί£ν“στ°υς £ίί τάν δρόμον «ϊν Va πΡοσβ^ηθοΰν

τελείως χαί 1 έξ^_
νετία^ V'5ν°μα Μοάτσος σ^εΡ°ν γνω
νετίαν δια νά ζγ,-υ,^, ’ , εσταλησαν είς τήν Rc
τής δια-ρ^άς.ϊ3σήνπ?τρ* πολιτείας κατά

Μέσα είς αύτό τό xo^0^ δύο ΧίιΡών· 
?~~s:vsi 

σις τότε εις τήν «,; » χα-αστάσεως ή ί.Χττ~ι^η- Εις τήν ^νΤν^'^57 χάλλι^« ώργανω- 
ζ, οί“* έργηχαν διάστ,Α, υτζΎ1ρΧαν σχολαί ά/ό τάς 
7άασ\ ?έν άΥ^οΰσε ATJ Μεσ«^νος. Ό 
καί τ» νεχαι νά μάθυ ’Έπ^^ι’ ήγαγ- 

τετράδια καί «„ »Λζ*'Γ!?· έπειτα έπέταΡ^ ^rp^y 4ς ^1σε νά διασχεδάζ* ύ J 
δτι μένα?^ζ Τήν ί7Γεί«ν χάϊνει , 

επ«Πεζμα δέν έστερεώθ» ΧαΓ · είί 
”’Κί

* ' /ν 

„μ£“ -n s„ £ 
σ£ως.έσυνηθ-ίΓετο ττΓ)' ) V ε'δθί αυτό τής ποιή-' 
’^,Ρ„ ΐ;■ »<««»««. τ» ;χ.

τ°5 δποίου συγγοα"^ I’ - Κ ε,ναι 6 ^yiXf, 
τακρ^τορ^ς οίογενεί’ας Τ'ΑΗ^Ρ^ τ^Αύ’ 
κΡάτορος Ίωάννου Κομν«νούΑ Τό ?’ Τ°ύ Αύτο' 
τ°υ Σαχλίχ^ είναι ή rOrLV° -Τ Μυτερόν ποίημα 
τής διαμονής του ε-’ς τάς'χ /υΛακ^σεώς του καί 

ενας άνθρωπος μέ Γωήν > 7"°“ ™ρίεΡΥ™
«ναλαμ^ίάνει νά συμβουλεύσω ΙΑ χ«νονιχήν 
-«Χλίκης φαίνεται γνωρίμων Cν °Ui'- Εν τούτοΕ« δ 

ά·Χ·

.Ιχ. V’
ίδιο;. Γ4ς ΟΟμΒοοίά; .Λ- U ! τι e-va[ Ία&ό>ν 

“ίγΦΜο.ζ,,χί" t!< «ί"··ον
Είσαι—λόνΕ. <, ΙΛ/\5ζί-'υ του φί/.Οϋ :

ϊ μεγάλου ανθρώπου υ?ός άκρι- 
Είχα μέ τον πατέη» η -ι < ί^οαν«^εμμένΟς 
«είπνους χ d S °°υ πο^.κ«λήν φιλίαν 

γειωματα πολλά, σπλάγχνος καί 
καίτοΰ πατρός σου ίί < [ομιλίαν

' Ί <ί|λ,,ί φουσκώνει με νά 
παί σέναν πάλιν ■ < I χλάψωtV ύι«τ«Υ·ΐν χαί παίδευσή νά
Ή πρώτη λοιπόν συμβουλή τλν ■ ^ϊρ??ω· 

^ν υίον τού φίλου του elt~ , 'y7IOiav δίδει είς έξω τήν νύχτα. Ό μεσαιών ‘ δλΑλΑ I 

νον ο μεσαιών άλλά καί α·’ ί :^POi’ κ°ά ίχι μό- κήί μας διαπνέεται άπό τόν ^’Sy^-^ lSl' I 
οεισιοα(μονία άφ’ ένός κα ή ΑνΑ νυχτίί· Ή 
ετέρου κάμνουν τήν νύκτα Ar 'λ<"ί^:ς,ασϊ:9ίλεί«ί άφ’ 
βγαίνουν τά στοιν^ά τά νύκτα
ί’ήν νύκτα γίνονται \ά έΑιΑ*0^*™’-τ* τελώνζ«· I 

σκοτεινούς δρόμους ΛΙόλιΆΧΑ^χτ;Ζ θεσα είς τους 
τ*« μπάλας πύλας καί βά^ * W’eti xXefouv 
ε:£τας θέσεις των. ()[ πύργοΑχαΑ - νυχτο+μ°υρούς 
βας^υν μέ τήν δύσιν το/Lr, \ κχστΡχ χ«τε- 
Ρ«ν. Αι παράλιοι πόλεις «irΧίνήτήν γέφυ- 
Ρσι κάμνουν τήν νύκτα τά- έπιξ^ϊ^ θί κουΡ^- 
τουν τής βίγλες εί. ^.ς τωΛ τοποθε- |
τα^ειοιωται πού εύρίσκονταί εί- ζ?· ‘ νυ*τωσει. Οί |
μτυς σπεύδουν νά χλεισθούν V Α με^λου« Μ- I 
Ptxx τών δποίων είναι ώπλΑΑ^ ^ε'χ Μ- 
Χουν πύργους, έπάλξεις χαί , fP°Jp!a Χ5(ί έ' 
Ρ^' γρουρίν. ’ ^^’στασια χαί όλόχλ^-

Κ’ωνσταντιίο'πολπςΑό1* πύ)!^ξ έκζχίνδυνος. Ί{ . I

τήν κίνησιν τών ξένων. Ειδική άστυνομία νυκτερινή 
δπάρχει ύπά ένα νυκτέπαρχον. Έσώθησαν διατάξεις 
έιτιβάλλουσαι τδν φωτισμόν ώρισμένων ορδμων καί 
ώρισμένων καταστημάτων. Μδλα ταύτα ούτε είς τήν 
πρωτεύουσαν δέν υπάρχει πλήρης άσφάλεια, Ό Προ
κόπιος άναφέρει πώς άνθρωποι τής μιας άπό τάς δύο 
φατρίας τού 'Ιπποδρομίου, περιέτρεχαν τήν νύκτα τούς 
δρόμους καί έλήστευαν καί έφόνευαν τούς διαβάτας 
πού είχαν καθυστέρηση νά γυρίσουν είς τό σπή- 
τι τιτ».

(’Ακολουθεί) Γ. ΤΣΟΚΟΠΟΓΛΟΣ
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ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

ΚΟΥΡΕΛΙΑ

ΝΟΞΤΑΛΓIES
"Ολοι μού λέν—’ςτόν πλούσιο δρόμο έκείνο 

φώς άπλετο καί βλαβερό έχουν βάλει 
τού κόσμου οί κυβερνήτες οί Μεγάλοι.— 
Μά έγώ, ψυχή γιά πλουτη παραδίνω

καί λέω—δ χρυσός κερνάει ήδονή καί πίνω 
ένώ ή τιμή ξανοίγει υγρήν άγκάλη. 
Τό γιούλι θέλω ’στακριβό άνθογιάλι 
κι’ δχι ’ςτόν πλέριο άνθόκαμπο τό κρίνο.—

Μά όντας θεωρώ ψηλά τά πλουσιοκάστρα, 
πού παίζει μέσα ή τύχη ή άναγελάστρα, 
νά κόβουνε τόν ούρανήσιο άγέρα

φωνάζω—τρέξε, φτώχια μου έλεήτρα
νά γίνης τοΰ άλλου δρόμου σύ δδηγήτρα, 
πούναι πλατιά ή ανάσα πέρα ώς πέρα.—-

Σμύρνη ΟΛΓΑ Κ. ΒΑΤΙΔΟΥ

ΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΘΥΣΙ
Στή λατρευτή μου

Τό σώμά σου, γλυκεία, στήν άγκαλιά μου όταν κρατώ 
τίς νύχτες τίς ήδονικές, πού ξέρεις νά χαρίζης 
άπό τήν ήδονή μου τήν παράφορη μεθώ, 
ώσότου πώς νά τρελλαθώ σέ κάνω νά νομίζης.

Μιά έκδήλωσίς υπέροχη είν’ τού έρωτος αυτή, 
δταν τό κάθε μόριον τοΰ σώματος κ’ ή ’Ιδέα 
δικά σου γίνονται, μελαχροινή, σέ μιά στιγμή,— 
σέ μιά στιγμή μοναδική, σέ μιά στιγμήν ώραία.

Κάποιο μπουκέττο δροσερό, νοιώθω, καί μυρωδάτο 
σφιχτά μέσ’ στήν άγκάλη μου δικό μου νά κρατώ, 
γυρμένος δταν βρίσκομαι στό στήθός σου τ’ άφράτο

Καί πότε πειό παράφορος μέσ’ τ’ άνθη του βουτιέμαί 
καί μ’ ένα πόθο άκράτητο ζητώ νά μυρισθώ,— 
καί πότε άναίσθητος, νεκρός, κατόπι άποτραβιέμαι,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ

ΣΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΟΡΑ

Γυρίζαμε μέ τδν Φαλτάϊτς, συνάδελφο τοΰ Άθ. 
«’Εμπρός,» άπδ τή Προύσα στό Κιοπροΰ-Χισσάρ 
γιά νά βρούμε τή Μεραρχία. Ή ψυχή άσφυκτιούσε 
μέσα στή βαρειά Τουρκόπολι. ’Ήθελε νά πετάξη ίξω 
στον ελεύθερο άέρα, κοντά στήν εκπομπή μέ τής 
ακένωτες πηγές τοΰ πολιτισμού, τής λευτεριάς, τοΰ 
άλτρουϊσμοϋ. Καί εκπληρώνομε τή θέλησί της τώ
ρα στριμωγμένοι έπάνω σέ ένα υγειονομικό αυτοκί
νητο ποΰ μέ τή δαιμονισμένη ταχύτητά του πρός τό 
Γενή-Σεχήρ μάς ταλαντεύει δίκην καρουδότσουφλων 
στό λιμάνι τοΰ Γαλατά. Κοντεύουμε νά φθάσωμε στό 
Μεντεσέ στόν τελευταίο σταθμό τής τελευταίας Ελ
ληνικής προελάσεως. "Εξαφνα τό καρμουλατέρ στα
ματά καί δ μαινόμενος δαίμων χάνει δλα τά προσ
όντα του ριγμένος βαρύτατα στό μέσον τοΰ δρόμου. 
Είναι ηλιοβασίλεμα καί ή νύκτα, ή μεθυσμένη άπό 
μυρωδιές καί κρύο ανατολική νύκτα δέν θάργήση νά- 
πλώση τά μαύρα πτερά της. Θά μείνουμε λοιπόν 
έδώ. Μές στήν ερημιά, κοντά στήν ύπουλη χαρά
δρα τοΰ Μεντεσέ.

Γεννηθητω τό θέλημά σου άκαμπτη τύχη. Πέρνω 
τό σακκίδιόν μου καί προχωρώ πιό πέρα πρός μιά 
συστάδα δένδρων. Μένω έκθαμβος. Πίσω άπ’ τά 
τσαλιά δηλή σειρά συρματοπλεγμάτων, ένα συρμά- 
τινο οδόφραγμα άχρηστο πιά καί ίχνη Πομπηίας 
φυλακίου.

Έδώ ήταν τά παληά τά σύνορα. Ό Ελληνικός 
αητός μέ αδημονία καραδοκούσε τή στιγμή ποΰ θά 
πετοΰσε στά εχθρικά χαρακώματα πρός τήν χαράδρα 
τοΰ Μεντεσέ. Πράγματι ή στιγμή ήλθε καί τά παληά 
τά σύνορα μετεσταθμεύθησαν εκατό, εκατόν πενήντα 
χιλιόμετρα πιό πέρα γιά νά μετατοπισθοΰν στά και
νούργια σύνορα ποΰ κάθε μέρα έναλλάσσονται έκεϊ 
ποΰ δέν μπορούμε τιόρα νά πάμε γιατί δέν έχουμε... 
βενζίνη.

Μακαρίζω χίλιες φορές τό άργοκίνητο γαϊδουράκι 
ή τήν καμήλα πού αργά τέλος πάντων σέ φέρνουν 
στόν τελικόν σκοπό σου χωρίς τήν έπενέργεια τής 
βενζίνης πού απαιτεί ό στροβιλιζόμενος δαίμων ποΰ 
λέγεται υγειονομικόν αύτοκίνητον.

Ή βενζίνη γιαύτά είναι τό καταπράσινο λειβάδι, 
τά φύλλα τοΰ καβακιοΰ καί οί αδιάκοπες φωνές τοΰ 
ονηλάτου. Θά μοΰ πήτε πώς μέ τά αυτοκίνητα περ
νούμε σέ μεγάλας αποστάσεις. Σάς άντικρούω. Μή
πως οί Χετταίοι καί οί Κιζιλμπάσηδες δέν περνού
σαν άπό τό ένα είς τό άλλο άκρο τής άνατολής μέ τά 
πρωτόγονα μεταφορικά μέσα;

Κατά καλήν μου τύχην πέρασε ένας άλλος στροβι- 
λιζόμενος δαίμων, μάς έδωκε λίγη ρευστή δύναμι καί 
εξακολουθήσαμε τό κεραυνώδες ταξεΐδί μας στά και
νούργια σύνορα. Μά μέ δλη τους τήν κίνησι τά και
νούργια σύνορα δέν είχαν τήν αίγλη τών παλαιών. 
Τοΰ ερειπωμένου συρματίνου οδοφράγματος. Τοΰ 
μυστηρίου τών διπλών συρματοπλεγμάτων πρός τήν 
χαράδραν τοΰ Μεντεσέ.

ΧΑΊ Ν-ΝΤΟΥΌΝΤΟ Π. ΘΙΣΤΡΗΛΑΤΗΣ
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ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Δ'.

Ούδεμία αμφιβολία οτι θ’ άποβή ήμέραν τινα 
καρποφόρο; κα! αποτελεσματική ή άφύπνισις τοΰ 
"Ελληνος γεωργού ή τόσον· έναργώς έκδηλωθεΐσα 
κατά τήν διάρκειαν τών συνεδριάσεων έν τφ Πρώτφ 
Πανελληνίφ Γεωργικφ Συνεδρίω. Κατ’ αυτά; έφανε- 
ρώθη μεγάλη ορμή, έξεδηλώθη ύπερεκχειλίζουσα 
ζωτικότης. άπεκαλύφθη θετική καϊ σαφής άντίληψις 
καϊ ήκούσθησαν ίδέαι καί γνώμαι ΐκαναϊ νά έμβά- 
λωσιν είς σκέψεις σοβαρά; τον πολιτικόν, τδν 
οίκονομικδν καϊ γεωπονικόν παρ’ ήμϊν κόσμον- 
Μεταξύ δέ εκείνων οΐτινε; έπροκάλ?σαν έντύπωσιν 
καϊ έθεωρήθησαν παρ’ ημών ά'ξιοι ιδιαιτέρας προσο. 
χής, πρωτίστην θέσιν κατίλαβεν ά Γεωπόνος καϊ 
Βουλευτής Φλωρίνης κ. Χριστάκης.

Ό κ. Χριάτάκης φλέγόμενος άπό γεωργικόν ζή
λον, έμπνεόμενος άπό μίαν βαθυτάτην προσήλωσιν 
πρδς τά ύψ-ηλά ιδανικά τοΰ γεωργικού κόσμου τής 
πατρίδος, έσκόρπισεν άφειδώλευτα τήν ψυχικήν αύ
τού εύρωστίαν κατά τό διάστημα τών έν τφ Συνε- 
<\ ίφ βαθυστοχάστων συζητήσεων. Ό κ. πληρεξού’ 
σιος Φλωρίνης, έπίλεκτον μέλος τού Συνεδρίου, έτό’ 
νωσε κατ’ έπανάληψιν τήν δρμήν τών συνέδρων καί 
μέ τήν μακράν πείράν του καϊ τδν άνεξάντλητον εν

θουσιασμόν του έδημιούργησε νέαν ατμόσφαιραν έ. 
θνικής γεωργικής ζωής καϊ έθνικών γεωργικών πό
θων. Καϊ τοϋιο τδ επέτυχε πλήρως. Διότι ό κ- Χρι- 
στάκης είναι ή προσωποποίησις τής εθνικής γεωρ* 
γικής εργασίας. Είναι ό εθνικός γεωργικό; απόστο
λος· Είναι τό σύμβολον τής εθνικής γεωργικής επι
κρατήσει»;. Γνωστός εκπρόσωπος τάν έθνικών διεκ
δικήσεων, τών έθνικών βλέψεων, πόθων καϊ άντι- 
λήψεων έπιδιώκει τήν άποτελεσματικήν αυτών κατί- 
σχυσιν διά τής γεωργίας. Τό χωράφι, τό δένδρον 
τά σπαρτά, ό πολλαπλασιασμός τών ζώων, ή Συνε
ταιρική Ιδέα, παν τέλος δ,τι άπορρέει έκ τής παρα
γωγής καϊ συντρέχει εΐ; τήν πρόοδον αύτή; αποτε
λούν διά κ. Χριστάκην φραγμόν κατά παντός εχθρι
κού προσηλυτισμού καϊ κινητήριαν δύναμιν πρός 
άνάπτυξιν καϊ έδραίωσιν τού εθνικού αισθήματος· 
Τόν ταράσσει, τόν συγκλονίζει, τόν διεγείρει, τόν φέ
ρε Γκατέρυθρον, έξαλλον είς τδ βήμα παν δ,τι άντι- 
τίθεται εί; τήν σκέψιν του, εις τάς ωραίας πατριω
τικά; ιδέα; του. "Αγαθότατος, εύγενέστατος, μειλι- 
χιώτατος, έξαγριούται, κραυγάζει, χειρονομεί μέ ανορ
θωμένα; τά; τρίχα; τής κεφαλής, μέ τήν φωνήν πνι- 
γομένην είς τούς βρόγχους του τήν στιγμήν καθ’ ήν

άντιλαμβάνεται δτι ε’ιμπορούν ν’ άκουσθούν γνώμαι 
απομακρυνόμενοι άπό τά εύγενή έθνικογεωργικά ιδα
νικά του.

"Ολη του ή δράσις, δλη του ή επιθυμία, δλη ή 
φωτιά τής ανεξάντλητου ζωτικότητάς του στρέφεται 
πρός τήν έθνικήν κυρίως γεωργικήν πολιτικήν. Θέλει 
τούς γεωργικούς πληθυσμούς πού εύρίσκονται εις 
τήν μεθόριον πλέοντας μέσα είς ένα φώς αγνού ελ
ληνικού γεωργικού πολιτισμού. Παθαίνεται εις τήν 
σκέψιν οτι γείτονα έθνη, ύποβλέποντα τού; ελληνι
κούς πόθους καϊ ύπονομεύοντα διαρκώς τήν έλληνι
κήν άγροτικήν συνείδησιν, δύνανται νά ρίψωσιν εις 
τήν έλληνικήν γεωργικήν ψυχήν τό σπέρμα τής άπο- 
γοητεύσεως διά τής αντιπαραβολής τών προόδων, 
αϊτινες σημειοΰνται άθρόοι εις τήν γεωργικήν ζωήν 
τών γειτόνων λαών καί άτυχώς φθίνουσαι ή λιποψυ
χούσα! είς τό Ιδικόν μας δημόσιον καϊ κοινωνικόν 
περιβάλλον. Τήν γεωργικήν καϊ ζωοτεχνικήν εργα
σίαν τής Σερβίας, τήν έξελισσομένην πρό τών παρα
μεθορίων ελληνικών γεωργικών πληθυσμών μετά 
τό ιης εύρωστίας και έπιβολής, τήν αισθάνεται ύ κ. 
Χριστάκης, ώς πλήγμα κατά τής έθνιχής μας συτει- 
δήσεω; καϊ ονειροπολεί, καϊ έργάζεται ύπέρ τής Ιδέας 
αύτής καί διαμαρτύρεται πρός τούς αρμοδίους καϊ 
προσπαθεί νά διάνοιξη τά όμματά των, καϊ κατα
βάλλει άγώνας καί κηρύσσει μέ τόν εύγενή πόθον 
νά διαλάμψη ή ελληνική γεωπονική εργασία Ισότι
μος έν τή ψυχή τοΰ παραμεθορίου "Ελληνος ά- 
γρότου.

Ό κ. Χριστάκης, γνώστης όσον ολίγοι τών γεωρ
γικών συνθηκών τής Μακεδονίας, ήδύνατο καϊ ώ- 
φειλε νά χρησιμοποιηθή ώς μία μεγάλη έθνική δύ- 
ναμις, έν τώ άγώνι τής έδραιιόσεως τής εθνικής συν- 
ειδησεως τών παραμεθορίων Μακεδονικών πληθυ
σμών. Είναι τοΰτο Γσπουδαιότατον. Καϊ πρέπει νά 
έχωμεν πολιτικού; καί δημοσίους ά'νδρας άπολύτως 
άμβλυωποΰντας, διά νά μή αποδίδεται ή δέουσα ση
μασία έπϊ ένός τόσον σπουδαιότατου ζητήματος. ’Ο 
κ. Χριστάκης ζυμωμένο; μέ τάς γεωργικάς άνάγκας 
τών Μακεδονικών πληθυσμών, γνωρίζων τήν ψυχι
κήν σύνθεσιν τοΰ ’Αγρότου Μακεδόνος, παρακολού
θησα; τον τρόπον τού σκέπτεσθαι αύτού, τήν δύνα- 
μιν τή; δράσεώς του, τάς τάσεις του, διαβλεπων, Οσον 
ούδείς ά'λλος, τούς περικυκλοΐντας αύτόν κινδύνους, 
κατανοών τήν αποστολήν’αύτού έν τή συνολική πο
λιτική τής χώρας μας εκδηλώσει καϊ έν ιή έθνική 
σταδιοδρομία τής φυλής μας, καθίσταται φυσιογνω
μία εξαιρετικής'σημασίας ικανή νά έπισύρη τήν 
πλέον έντονον προσοχήν ιού πολιτικού ημών κόσμου.

Είς τό συνέδριου άπετέλεσε μοναδικόν ίσως φαι
νόμενου άνδρός έπιδιώκοντος τήν έπίτευξιν ώρισμέ-

„Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΟΡΛΤΙΟΧ

νης κατευθύνσεως είς τάς σκέψεις τών Συνέδρων. Έ· 
γΛωριζε τϊ ήθελε καϊ τδ έγνώριζεν ώς έπιστήμων, τό 
έγνώριζεν ώς πατριώτης, τό έγνώριζεν ώς δημιουρ
γός, τδ έγνώριζεν ώς μελετητής, τδ έγνώριζεν άπό 
τήν προσιοπικήν του παρατήρησιν, άπό τήν έντονον 
ππράστασιν τής ανάγκης, άπό τήν βαθεία έξονύχι- 
σιν προσώπων, πραγμάτων, περιστάσεων. Ό κ. Χρη- 
στάκης διανοίγει νέους όρίζυντας είς τόν έρευνώντα 
ιά γεωργοοικονομικά καϊ δημοσιονομικά προβλή
ματα τής χώρας μας. Ζητεί τήν άκλόνητον θεμελίω. 
σιν τής εθνικής ζωής τής Μακεδονίας διά τής Γε
ωργίας. Ονειροπολεί μίαν ιδεώδη γεωργικήν διοί- 
κησιν έμπνέουσαν είς τδν Μακεδόνα άπόλυτον πί- 
στιν έπϊ τής κρατικής δυνάμεως τής πατρίδος. Λεν 

. άρέσκεται είς άερολόγους θεωρίας, ούτε ζητεί τήν 
πραγμάτωσιν ιδανικών αμφιβόλου πρακτικότητος. 
Μάχεται μέ ζήλον, μέ φανατισμόν, μέ άκλόνητον πί· 
στιν διά τάς ίδικάς του άντιλήψεις ποΰ είναι αί 
πραγματικοί γεωργικοί άνάγκαι τού Μακεδονικού 
Λαού, δν άντεπροσώπευεν έν τώ Συνεδρία» καϊ ευ
τυχώς άντιπροσωπεύει καί έν τφ Κοινοβούλια». Ού
τως ό κ. Χριστάκης αφανής ώς χθες εργάτης μιάς 
εύγενοΰς πατριωτική; ιδέα;, άνεδείχθη έν τφ Συνε- 
δρίφ εις μίαν έθνικήν δύναμιν παλλομένην άπό τόν 
ϊερώτερον ενθουσιασμόν ύπέρ τής γεωργικής μας άνα- 
πλάσεως καί θά μάς επιτροπή νά έκφράσωμεν τήν 
βαθυτάτην ημών θλίψιν καί κατάπληξιν διά τήν 
πραξικοπηματικήν ενέργειαν τού Συνεταιριστικού Συ
νεδρίου τού μηνος Μαίου. τό όποιον απέκλεισε τών 
συνεδριάσεων άνδρα έμπνευσμένον, ύπέρμαχον θια
σώτην της Συνεταιρικής ιδέας καί ικανόν νά δια
φώτιση τό Συνέδρων μέ τήν μόρφωσίν του, τήν πεί
ράν του καί τήν συνεταιρικήν εργασίαν του τήν 
πλουσίως άποδώσασαν έν Μακεδονία. ’Αλλά τά περί 

τού ζητήματος τούτου άλλοτε.
ΛΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

><

βιβλίο καϊ πιό άρτίαν μετάφρασιν τής Ποιητικής 
Τέχνης τού Όρατίου ήτο αδύνατον νά φαντασθώμεν.

Έν τή πρός τούς άναγνώστας εισαγωγή του ό κ. 
Δέ-Βιάζης μάς όμιλεΐ περί τοΰ γένους Γιαννοπούλο”, 
τού γένους Σβορώνου, καί τού παλαιού ζακυνθινοΰ 
οίκου Άγιαποοτολίτη, όπόθεν κατάγεται ή Δνις Γιαν
νοπούλου. Κατόπιν μάς άναφέρει τάς φιλολογικός ερ
γασίας τής δ. Γιαννοπούλου είς διάφορα περιοδικά 
καθώς καί ώς προέδρου τοΰ έν Ζακύνθω παραρτή
ματος τού Λυκείου τών "Ελληνίδων. Μάς όμιλεΐ πε
ρί τής γυναικείας μορφώσεως καϊ τών γυναικείων 
φιλολογικών έργων έν Έπτανήσφ. Τέλος κρίνει κο- 
λακευτικώς τό βιβλίον τής δ. Γιαννοπούλου.

Έν τώ πρόλογφ ή δ. Γιαννοπούλου μας άναφέρει 
τά τών διαφόρων συζητήσεων τών προκληθεισών έκ 
τής Ποιητικής Τέχνης καθώς καϊ τούς ισχυρισμούς 
πολλών ότι ή ΙΙοιητική τέχνη άπαρτίζεται άπδ κοι 
τικές καί γνωμικά πολλών έξοχόντων λογ'ων τής επο
χής εκείνης. Μας αναφέρει τούς κυριωτέρους γράψαν- 
τας περί ποιητικής τέχνης άπδ τοϋ Άριστοτέλου; μέ
χρι τού Boileau, μάς αναφέρει τά έργα τοϋ ‘Ορα- 
ϊίου και τέλος μάς δίδει άλλα; επεξηγηματικός ση

μειώσεις.Έπειτα έν τώ βιβλίι;» ή μικρά περιγραφή τοΰ βίου 
τού Όρατίου άπό τόν Σουετώνιο, καθώς καί πλήθος 
σημειώσεων τής δ. Γιαννοπούλου περί τοΰ βίου τοΰ 
Όρατίου, τών σχέσεών του πρός ά'νδρας καί γυναίκας 
περί τών φδών του, τοΰ χαρακτήρας του, τής ποιή- 
σεως του, τών μέτρων τά οποία έφήρμοσε ή έ.μιμή- 

θη κ. λ. π.Κατόπιν παρατίθεται ή κάλλιστα μεταφρασθείσα 
Ποιητική Τέχνη τοΰ Όρατίου καί ακολουθούν αί. δι
άφοροι φιλολογικοί, ίστορικαί καί άλλαι σημειώσεις 

αί σχετιζόμεναι πρός τό κείμενον.
Τό βιβλίον αύτό τής δ. Γιαννοπούλου, τό τόσον 

άρτων καί τόσον τέλειον, ώρισμένω; είναι μία καλή 
συνδρομή πρός τήν νεοελληνικήν <| ιλολογίαν.

R.

μπι τον neon ποιηποιτ
(1900—Έκδοσι^ τοϋ Ιίεριοδικοί’ 

♦ Πολιτισμός».
Τό περιοδικό -Πολιτισμός» πού τό διευθύνει ό 

δημοσιογράφος καί ποιητής κ. Φώτος Γιοφύλλης κα 
ιώρθωσε κι’ έβγαλε τήν «'Ανθολογίαν τών Νέων». 
Έπϊ τέλους ήταν καιρό;. Δέν μπορεί κανένας πάντοτε 
νά φυλζομετράη τά περιοδικά γιά. νά βρή καί για να 
κάνη γνωστό ένα ποιητή- Πολλοί μάς είχαν ύ.τοσχε- 
θη άπδ δύο χρόνια τώραγιά τέτοιαν ανθολογία μά 
μάταια περιμέναμε-Τό περιοδικό τούλάχιστον «ΠολΓ

μέ πολλές οιμιειώοεις ΰ.τύ ΜΛριέτας Γιαν" 
νοπούλοη, τόμος πρώτος, Ζάκυνθος 192-.

Τό βιβλίο αύτό περιέχει μίαν εισαγωγήν πρός τοϋ 
άναγνώστα; τοΰ κ. Σπύρου Δέ Βιάζη, έ’να πρόλογο 
τη; Δδο; Μ. Γιαννοπούλου, τόν βίο τοΰ Όρατίου? 
άπδ ιόν Σονετώνιο, μερικέ; άκόμα βιογραφικέ; ση
μειώσεις τοΰ Όρατίου, τήν μετάφραση τής Ποιητι
κή» Τέχνης ή τής ’Επιστολής πρό: τούς Πείσωνας τοΰ 
Όρατίου, καϊ πολλές άλλες σημειώσει; περί τή; βιο* 
γραφίας, περί τής ποιητικής τέχνης, ιστορικέ;, φίλο- 
λογικές, ποιητικές κ.λ.π. ‘Ομολογούμεν ότ< πισ άρτιο
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τισμός» δέν έδωσε ψεύτικες υποσχέσεις.
Μέσα στήν ’Ανθολογίαν αύτήν περιέχεται ή έργα

σία πενήντα ποιητών .αρχίζοντας άπό τόν κ. Σικελια- 
νό καί τελειώνοντας στόν κ. Δρίβσ. Ή αλήθεια είναι 
ό εκδότης της προσπάθησε νά δώσχ) τά πιό χαρα
κτηριστικά κομμάτια τών έργων τών ποιητών, μά 
μάς φαίνεται πώς γιά μερικούς άπ’ αυτούς καθώς 
τούς ’Αγρα, Άθάνα, Κουκούλα δέν έπέτυχε. Γιά 
πολλούς δμως άλλους καθώς τούς Σικελιανό, Χαν- 
τζάρα, Αύγέρη, Μπεκέ, Πορφυρογέννητο, Μυρτιώ 
τισσα, Δούρα κ.λ.π. ή εκλογή μάς φαίνεται δτι έγι
νε καλή.

Έπίσης μάς φαίνεται δτι λείπουν άπό έκεϊ μερικός 
ποιηταί σάν τούς Πέτρο Βλαστό, Κυριαζή, Μαλάνο, 
Μαιναλιώτη, αύτούς πού πρόχειρα θυμόμαστε. 'Π 
έκδοσις τής «’Ανθολογίας τών νέων» συνεπλήρωσε 
ένα κενό τής νεοελληνικής μας φιλολογίας.

Γ. ΚΙΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
«Στά σόνορτ τής δόξας» καί «Ένα μεγσ 
λο μίσος», Άλεξάντρεια 1922.

Τά διηγήματα αύτά δείχνουν πώς ό κ. Κι τρόπου- 
λος κατέχει ένα αναμφισβήτητο διηγηματογραφικό 
ταλέντο. Είναι τά διηγήματα του απλά, ειλικρινή καί 
άβίαστα. Μά ίσως τούς λείπει μιά κάποια πιό άρι- 
στοτεχνική μορφή καί ένα πιό δουλεμένο ύφος. "Αν 
προσπαθούσε μάλιστα νά έπιμεληθή τή γλιόσσα του 
περισσότερο καί νά μεταχειρισθή μίαν κανονική δη
μοτική ιορισμένως τά διηγήματά του θά ήτανε άρτια.

Η δημιουργική άπόδοση τών «Νέων» τής Σμύρ
νης μάς φαίνεται πώς δέν μπορεί νά παραβληθή μέ 
νά λόγια τοΰ προλόγου καί τοΰ προγράμματος, μέ 
τα λόγια πού μάς υπόσχονται τόσα πράμματα. Μο
νάχα σά προσπάθεια μπορεί νά λογαριαστή τό έρ- 
γον ίτών νέων πού διαβάσαμε τά έργα τους. Μι
λάμε γιά τούς νέους μονάχα, γιατί γιά τούς μερικούς 
άλλους, καθώς τούς Στογιάντη, Φωτιάδη, Σιμηριω- 
τη, Σταύρου, έχεΓήδη μιλήσει ή κριτική.

Έπειτα νομίζομε,ζπώς ένα μεγάλο λάθος εκείνου 
ποΰ μάζεψε τά έργα, είναι δτι έζήτησε άπό τους συ- 
νεργάτας καμμάτια άδημοσίευτα, κΓ όχι τά πιό χα 
ρακτηριστικά άπό τά έργα τους.

Έστσι μονάχα σά περιοδικό μάς παρουσιάζεται τό 
βιβλίο «τών Νέων,» καί όχι σάν ’Ανθολογία πού, 
μπτά τή γνώμη μας, έπρεπε.

Γ. Κ,

Σ’ ΕΞΕΧΑΣΑ

Σ” έξέχασα! Περνάς άπό μπροστά μου 
και δέν Ακούω χτύπο στην καρδιά μου 
Σέ βλέπω καί δέν νοιάιθω πυρετό 
Καταλαβαίνεις τάχα τ' είν' αυτό;

Σ' εξέτασα! Τά ώραϊα περασμένα 
σβύστηκαν πιά σέ μιά στιγμή γιά μένα 
Μόνη τό δρόμο τής ζωής πετώ 
Καταλαβαίνεις τάχα τ' είν * αύτό ;

Σ' έξέχασα! Ή καρδιά μου δέν πονεί 
γιά μιά σκιά Αγάπης μακρυνή 
Πίσω μου όχι π»ά. Μ ρόστα κυττώ 
Καταλαβαίνεις τάχα τ’ είν’ αύτό;

Ζ. Ζ.

ΑΝΘΟΓΥΑΛΙ

Λουφάζει μέ τήν κώχη της καί ξεψυχάει ή οδύνη 
Όταν γελάς, γιατί είσαι Σύ, κάποιας χαράς πηγή!..

------ -- * »«τι

«Χαρισμένο <$3*λ<ρούΛα, 
jtov μον τό όώρησβ »

.Χαρά σέ Σέ, ποΰ μούδωσες τό ζηλευτό Λνφογιάλι 
Μέ τά βαρειά πλουμίδια...

Περβόλι μοΰ χαμογελά, μέ παραδείσων κάλλη 
Μαγγελο Έοέ τήν ίδια.

Σάν θά ξυπνήσω τό πρωί,—μεθυστικό γιορτάσι.
ΜΛνθένιο φώς τό ντύνω....

Κι' όλη τή μέρα δίπλα του, φιλώ^νά μή χαλάσει
Τό φόδο, γιά τό κρίνο/

Τό βράδυ πριν νά κοιμηθώ, θά τό κρυφοφιλήσω
* Υστερα αυτό άπό Σένα...

Σάν νάχω Αγάπες δυο μαζύ, μέ τό φιλί »ά ζήσω, 
Μέ πόθο ξέχωρο ένα !

“Ο,τι λατρεύω σφιχτοκλεϊ καρδούλα αγνή κΓ Ακέρια,
Μυριόχρωμα λουλούδια,

Κύματα, σύγνεφα, βουνά... ώς κι’ ουρανούς μάστέρτα 
Κι' έρώτων πεταρούδια.

Πανώριο, λαμπρό χάρισμα, θά τό κρατήσω αΐάινία 
Ξένος δέ θά τό έγγίζει....

Μονάχα ή Μούσα Αγνόφτερη, μέ τών Σκοπών τάη-
Λά Σέ γλυκοθνμίζει! δόνία,

Σμύρνη ΦΙΛΗ Κ. ΒΑΤΙΔΗ

ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ
το γέλιο τον

Τό γέλιο σου, Αγαπούλα μου, γεμάτο καλωσύνη !
*· ευλογία ρ'// >β ιί. ι ι, σ'ι · ή >ι ι; σιή ε .1 5/ '.ή

Τ' άκροθαλάσσι, ολάνθιστο στής θάλασσας τήν Αγκαλιά 
Ποϋ λυσσασμένη τό βουφάει, μ' έρωτικά φιλήματα...
Κι' Ινώ φαρμάκι δέχεται, τής στρίγγλας τά φιλιά, 
Άνθους σκορπίζει, δένοντας τά τρομερά της κύματα..

ΓΕΩΡ. Δ. ΚΑΣΟΛΑΣ (1921)

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Τό κοινό, κοινό τραγούδι τό είπε πολύ κοινά ;
«Μέσα στή θάλασσα πού άδιάκοπα, τίς μέρες καί 

τίς νύχτες, τραγουδεΐ τόν πολύτονο, πάντα άλλοιώτικο, 
σκοπό της, είναι ή φωνή Σου, είσαι Σύ.

Μέσα στήν πρωινή μελαγχολία τής μέρας πού 
άνατέλνει πολύ ολόφωτη γιά τό άπλεοό της, μέσα στό ( 
τόσο βαριά πύρινο μεσημέρι, μέσα στήν απεριόριστη 
νοσταλγία τοΰ δειλινού, είναι ό χωρισμός μας είσαι 

πάντα Σύ.’Ίσαμε τόν δρίζοντα, όχι τών ματιών μόνο, τής διά
νοιας, κι’ άκόμα πιό πέρα, στό ικετευτικό άργοσ ι- 
λεμα τοΰ κάθε δέντρου, στήν εύωδιά καί τού πιό 
δειλού λουλουδιού, στο χάδι τών άπαλόγραμμτον βου

νών, είσαι Σύ, μονάχα Σύ-
Ια μάτια σου βλέπουν εντατικά απάνω μου καρ

φωμένα καί καθρεφτίζουνε κάθε μου κίνηση, κάθε, 
μου βλέμμα, κάθε μου θέληση- Μέσ’ άπό τά μάτια 
σου πού δέ θά τά ξαναδώ πιά ποτέ βλέπω μονάχα 
τόν εαυτό μου. Πέσ’ άπό τά μάτια σου μόνον ύπάρ- 

■ χω. Τά ζωηρά σου μάτια! .
Μέσ’ άπό δποιον μέ πλησιάσει σέ νιώθω ’Εσένα.

Μέσ’άπό οποία Άγάπη, μέσ’άπό δποια χείλια φι
λώ τό δικό σου στόμα, δική σου μονάχα δική σου, 

Ε γιά πάντα δική σου, άπόλυτα δική σου.
Σέ κάθε μόριο τοΰ κάθε τί πού είναι στό Σύμ- 

παντο τρέμω τήν τυρανικά οδυνηρή χαρά, τόν δλό- 
χαρο πόνο πού μοΰ έδωσες γιά πάντα Έσύ, Έσύ, Έσύ.

; Σώπασε κ’ έκλαψε άπέλπιδα, κοινά.
Πέφτουν αναιμικά τά χέρια.Τά χέρια τά τόσο νεα

νικά μά πού δεν τεντιόνονται πιά σέ κανένα άγκά- 
fc λιασμα γιατί τό 'Ένα, ιό μόνο όμορφο, αδύνατο τό
Ε ξέρουν· Καί τά μάτια σβύνουν. "Ο,τι επιθυμούνε δέ

θά ιό δοΰνε πιά.’ Είναι νύχτα. Πυκνή, συννεφιασμένη, σκεπάζει τό
μισοφέγγαρο πού κάποιες του αχτίδες ξεγλιστράνε χλο- 

jjE μες και φωτίζουν θαμπά, πολύ πιό μελαγχολικά κι’
άπό τ’ απόλυτο σκοτάδι. Μέσα στίςψυχρές άναλαμ- 

|ώί· πες τό Σύμπαντο φαίνεται σά νεκρό. Κλαίει λυγμούς 

πού ούτε κδν θά έκφρασθοΰνε.Πέφτουν τά χέρια σάν πλατιά σπασμένα φτερά 
ενός μεγάλου πουλιοΰ πού θά ζήσει άκόμα γιά και- 
ρό χωρίς νά πεταξει πιά ποτέ καί πού ούτε τό θέλει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Στά βαριά χαλιά τ’ άπλομένα γιά ν’άπαλύσουν κάθε 

βήαα τής Βασίλισσας γονατίζουν στά πόδια της οί 
σκλάβοι.Ξεφυλλίζουν ροδοπέταλλα κόκκινα ν’ ανθί
σουν δλα γύρω της, σάν άπό τό ϊδιο τους τό αίμα, 
δπως θά τό ή θ-:λαν, θέλουν νά τήν άγκαλιάσει ολό
κληρη ή κόκκινη ευωδιά τής λατρείας τους. Αδιάφο
ρη ή Βασίλισσα, πλαγιασμένη μέ νωχέλια στό μεγά
λο, πολύτιμα κεντημένο της διβάνι, χαϊδεύη μέ τό 
λευκό, σάν άσαρκο, μά δεσποτικό της χέρι τά μεγά
λα της σκυλλιά καί παίζει καί μέ τά μαλλιά τών 
γυρτών της σκλάβων. Τά δάχτυλά της σταλάζουν άνυ- 
πόφορη τήν ηδονική πικρία στις πληγές πού ανοί
γουν τά χάδια της ..Χαμογελάει. Κ’ένας σπασμός οδυ
νηρά σφίγγει τά χείλια της. Τά μισόκλειστά της μά
τια κάτι άπόμακρα βλέπουν ένα όνειρο πού δέ θά 
τό φθάσει ποτέ. Τό Βασιλόπουλο πού έφυγε αγύρι
στα, άδιάφορο, περιφρονόντας την. ’Ακούει τόν ξαν
θό της Τραγουδιστή πού τής λέει ένα σκοπό πολύ 
ηδονικό, πολύ παθητικό, πολύ γλυκό, καί πολύ πονε- 
μένο. Τόν τραβά καί τοΰ φιλεΐ πολύ βαθιά τό στό 
μα του πού τής τραγουδεϊ^γιά τή χαμένη της, τήν 
απέθαντη Αγάπη. Μ’ αηδία τόν πετά μακριά της, 
Σέρνονται οί σκλάβοι της χάμω νά τούς πατήσει, 
τό άγγιγμα τών μικρών της, σκληρών ποδιών νά 
νοιώσουν. Παλεύουν μέ τά σκυλλιά γιά τό χάϊδεμα 
τοΰ χεριοΰ της. Καί κείνη τούς ξεχνά καί νευρικά 
παίζει μέ τό μεγάλο της κομπολόι. Μονότονα χτυ

πούν οί κεχριμπαρένιες του χάντρες.
*♦* *

Ενα κουνούπι σφυρίζει.. Επίμονα ολόγυρα πετά 
κι’ άπιστο άκουμπά στό άσπρο χέρι. Πίνει τό αίμα 
τοΰ άσπρου χεριού πού οδυνηρά πονεί. Ενα μικρό, 
σχεδόν αδιόρατο κουνούπι, τόσο τιποτένιο. Σφυρί
ζει μονότονα τό τραγούδι τοΰ ασήμαντου μικροκαη- 
μοΰ, τής πλήξης, καί πνίγει κάθε άλλο τραγούδι, κάθε 
άλλη σκέψη στή διάνοια.Έπιτίθεπαι σιγανά, πονηρά 
καί πεισματάρικα, άδιωχτα τό μικρό κουνούπι. Ανώ
φελα προσπαθούν τά πονεμένα χέρ α νά τό σκοτώ
σουν. Δέ σωπαίνει... "Ολη νύχτα εμποδίζοντας καί 
ίόν ύπνο δλο πίνει αίμα καί θριαμβευτικά σφυρίζει.

♦Μια φωτιά θαμπή, μισοσβυσμένη μέσα στή στά
χτη στερνά τρεμοσαλε ;ει καί μόνη φωτίζει τό πυκνό 

σκοτάδι. Στή μικρή της λάμψη Ι ού γράφει.
«Εϊταν ή Άγάπη μας παθητική, όλόφλογη, μα 

εϊταν σάν δλες τίς Αγάπες τώρα, άσθενικιά. Οπως 
τό έγώ μας, τό τυραννισμένο άπό αναρίθμητες γοη- 
τίες, άπειλές, στοχασμούς, τό ανήμπορο γιά δ,τι α
πόλυτο καί σταθερό. Εϊταν ή Άγά τη μας σκλάβα 
τής πλούσιας, μά κι’ άνυπόφορης, καταστρεφτικής 
ανάλυσης. Εϊταν καταδικασμένη άπ’ δ,τι τόσο πολύ
τιμο καί σπάνια ήδονικό μάς τήν ομόρφαινε, άπο 
τούς περίπλοκους καί ξελε κτισμένους ελιγμούς της,.-
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Σ’ άγάπησα απεριόριστα μέ ολη τήν ορμή μου καί 
τήν αφοσίωση, κι’ δλόκληρη τήν αμφιβολία μου, τή 
συνείδησηποδ άκατάπαυστα πλανεροί? κι' άβέβαιου... 
Ένιωθα κάθε φιλιοϋ τήν έξαλλη μέθη, τήν καλωσύ- 
νη τής δλόσφιχτης ψυχικής μα; συμφωνία;, καϊ τδ 
θάνατο που κλείνουν μέσα τους, τήν άδυσσώπητη Μο- 
ναξιά.’Ήθελα τό χάδι σου καί σά φυλακή τό αΐσθανό 
μουνα, παράφορα ποθώντας Εσένα νοσταλγούσα τό 
χωρισμό, τό άνεςάρτητο.

Τώρα δέ σ’άγαπώ πια καί σέ θέλω. Θέλω τή Χα
ρά μας ποΰ άνήσυχη λύπη μοΰ έδινε όταν τήν είχα, 
πού τίπλερη τήν ξέρω, άζώητη «ν τήν έφθανα πάλι. 
Παράφορα σ’έπιθυμώ Εσένα καί τή Χαρά μας καί 
δέ σ’ αγαπώ. Είσαι δ μόνος καί δέν είσαι τίποτε, 
αδιαφορώ γιά σένα, μισώ καί τήν ιδέα τής μονότο
νης κι’ άσφυχτικά στενής έξακυλοΰθησης τής ζωής 
κοντά σου, τή θυσία σέ σένα τής μοναξιάς μου ποΰ 
λατρεύω, καί δμως τίποτε ά'λλο δέν ποθώ.

’Αγαπηθήκαμε τρελλά μέ πλήξη. Πλήττομε χωρίς 
τήν αγάπη μας. Έσβυσε ή φωτιά. Μέσα στή’ νύχτα 
άγναντεύει γιά ώρα τή θαμπή σου εικόνα.

*’Απλά, σχεδόν παιδικά, τραγικά παιδικά, τόσο ει 
ναι άπέλπιδοι καί δυνατοί οί λυγμοί της, κλαίει. Χω
ρίς νά ξέρει γιατί. 'Ολόγυρά της, απεριόριστα, ερη
μιά μόνον απλώνεται. ’Ερημιά απόλυτη, μονότονη, 
σταχτιά, όπου οΰτε μιά γραμμή σαλεύει, οΰτε ένας 
ίσκιο; ζεϊ. Τό Σύμπαντο υποφέρει, πλήττει. Ένας 
βράχος βαρύς θέλει νά έκμηδενισθεΐ μέσα στή θά
λασσα καί πέφτοντας νά σκοτώσει καί τή θάλασσα. 
Κλαίει ή γυναίκα καί νοσταλγεί νά φύγει., νά ιρύγει.. 
νά φύγει... Καί νά μή γυρίσει πιά ποτέ στή Ζωή. .

ΑΛΚΗΣ (-)Ι’ΓΛΟΣ

ΟΜΙΛΙΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΑΥΚΛΗΡΟ
ΙΙάντοτε παρετήρησα μέ κάποιο παράξενο ενδια

φέρον τά μικρά δράματα τής ζωής, τά δράματα αύτά 
ποΰ δέν αποτελούν τίποτα γιά τού; άλλου;, γιατί δέν 
δινκρίνονται καί δέν έχουν χρώματα χτυπητά νά 
φαντάζουν, είναι δμως τόσο μεγάλα, τόσο διαρκή καί 
τόσο παγερά γιά τά στήθη στά όποια έκλείσθησαν.

Ό κύρ Χρίστος ό ναύκληρος, τον καιρό ποΰ τόν 
πρωτογνώρισα άποτελοΰσεν ό ίδιος, ένα άπό τά σι
γαλά και παγερά αύτά δράματα.

"Οταν ήρθα κληρωτός στή « Σφενδόνη» μοΰ έκανε 
έντύπωση, ένας περασμένος στά χρόνια κελευσιής, 
καμπουριασμένος σχεδόν, μέ τραχύ αξύριστο πρόσωπο 
γεμάτο αυλάκια, ποΰ κρατούσε τά χέρια δεμένα πί
σω, άπό τήν πρύμνη στό καμποΰνι, ώρες καί ώρες δ- 
λομόναχος. Άλλοι ύπαξιωματικοί μιλούσαν έδώ και

ΕΛ Λ ΗΝΙΚΗ Ε ΠΙΘΕ QPI ί ΣIΣ
κεί στό κατάστρωμα, άκουαν τούς ναύτες, βωτοΰσαν 
γιά τά νέα τής ή μέρας, άνεβοκατέβαιναν στά διαμε- 
ρίσματά τους, γελούσαν δυνατά, ετοιμάζονταν νά 
βγουν έξω στή ξηρά.

Ό γέρο κελευστής δλομόναχος τραβούσε τό δρόμο 
του, μέ τά χέρια του τδ ίδιο δεμένα πίσω, άμίλητος 
καί καμπουριασμένος. Ήτανε έ κ’ρ Χρίστος,δ ναύ
κληρος τής «Σφενδόνης».

Θυμούμαι κάποια στιγμή τόν πλησίασε ένας ναύ
της άρμενιστής, τού είπε’ «κυρ Χρίστο’» καί αυτός 
τού άπήντησε μέ ένα· «άντε στό διάβολο!» χωρίς νά 
τόν άφίσει νά μιλήσει.

’Αργότερα συνήθισα καί γώ στις κακομοιριές καί 
καί στις βρισιές του, καί έπαψα, δπως καί οί άλλοι, 
νά τού δίνω σημασία καί νά τόν φοβούμαι γιατί 
είχε χάσει κάθε έπιβάλλον στό πλήρωμα καί κάθε 
έκτίμηση στους άνωτέρους του.

Κάποιο μυστικό δράμα είχε παιχτεί μέσα του, καί 
άλλαξε ένα άπό τούς καλλιτέρους στήν καρδιά καί 
άξιωτέρους στήν προθυμία ύπαξιωματικούς, στόν πιό 
στραβόξυλο, στόν πιό κακομοίρη, στόν πιό άχρηστο 
ύπαξιωματικο τοΰ Βασιλικού Ναυτικού.

Πριν άπό τό 1905 ήτανε αυτός ποΰ έπροβιβάζετο 
κατ’ εκλογήν, καί ήτανε οί κυβερνήται τών πολεμι
κών καραβιών, ποΰ έστηναν άληθινή φιλονεικία γιά 
νά τόν κρατήσουνε ναύκληρο μαζί τους· τήν έποχή 
έκείνη άρχισαν νά έρχωνται τά πρώτα έλληνικά 
άντιτορπιλλικά, καί οί τέσσαρες άτμομυοδρόμωνες, οί 
τέσσαρες Ποταμοί, «’Αχελώος,» «Πηνειός,» «Άλφει 
ός.» «Ευρώτας,» μοναδικά πλοία έκπαιδεύσεως καί 
γυμνασίων, νά πέφτουν άπό τό ύψος των, νά χά
νουν άπό τήν δόξα των, νά γυμνόνωνται άπό τά πα
νιά των, καί νά καταντούν σιγά-σιγά, Εύκαιρίαι, μέ 
μοναδικό προορισμό, τήν μεταφοράν ναυτών καί τρο
φίμων άπό τον Πειραιά στό Ναύσταθμο. Κάποτε-κά
ποτε, έχρησιμοποιοΰσαν κανένα Ποταμό, καί γιά Σχο
λή τών δοκίμων, τού έβαναν πάλι τήν 'υπερήφανη 
αρματωσιά τών πανιών του, καί τόν έστελναν σέ έκ- 
παιοευτικό ταξείοι στά νησιά τοΰ Αιγαίου ή τού Ίο- 
νίου. Άλλ’ήτανε τόσο ολιγόχρονη καί τόσο σχετικώς 
μικρά ή δόξα του αύτή !...

Καί εγώ σιγά-σιγά, κατώρθωσα νά βρω τά νή
ματα καί-νά συνδυάσω τά γεγονότα, τά όποία ώδη- 
γούσαν στήν λύση τού αινίγματος τής περίεργης άλ- 
λαγής τοΰ ναύκληρου.

"Ενα κομμάτι πανί στό βαθύ άσπρογάλαζο τοΰ 
πέλαγους, ένα λυγιστό μπάρκο μέ τά τριπλά του 
άρμενα ποΰ περνούσαν γεμάτα καί σκίαζαν τό άντι· 
τορπιλλικό μας, μιά σκούνα μέ ανοιγμένα στά πρί
μα δλα τά πανιά, τήν ράντα, τόν τρίγκο, τις γάμ
πιες, τόν παπαφίγκο, τό φλίτσι, τήν τρικετίνα, τό 
φλόκο, τόν κόντρα φλόκο, έκαναν ιόν γέρο ναύκληρο

νά άφίνει κάποιο αναστεναγμό, καί έδιναν στό κρύο 
μάτι του, κάποια απότομη φλόγα, σάν νά υπήρχε 
μ(σα· κεί ί πυρετός.

“Υστερα όταν στις σπάνιες φορές, φαινόταν Ομι
λητικός καί άνοιγε τό στόμα του, δέν έλεγε άλλο 
παρά γιά τά πανιά, τά πάλη4 πολεμικά ιστιοφόρα, 
τά μεγαλεία έκείνων τών καιρών, κχί τήν τωρινή 
πεζότητα τών καραβιών, μέ τόν άτμό, τού; διπλούς 
έλικας, καί τήν στρωτή τακτική, ποΰ μπορούσε νά 
τά κυβερνήσει καί ένα μικρό παιδί.

"Ητανε ποιητής ό γέρο ναύκληρος, αθεράπευτος 
ποιητής μάλιστα. Καί ή έπίμονη νοσταλγία σέ ένα πε
ρασμένο, όριστικά καταδικασμένο νά μή ξαναγυρί- 
σει, τόν έφερε·σιγά σιγά, στή σημερινή αύτή κατά
σταση.

Καί άκομη μαζί μέ τή ν κατα ττραφείσα ποίηση 
τής ιστιοπλοΐας, ό γέρο ναύκληρος έβλεπε καί τόν 
κλάδο του, τόν κλάδο τοϋ άρμενι ιτοΰ άπλοποιούμενον, 
παραγκωνιζόμενον άπό τούς άλλου;, καί τό δύσκολο 
καί πολύμορφο έργο του, περιοριζόμενο στό κοτσαρι
σμά καί ξεκοτσάρισμα τής άγκύρας, καί στήν έπι- 
τήρηση μιας ελεεινής αποθήκης υλικών, ενός μπα
λαούρου, πού δέν έκλειε μέσα τίποτα άλλο σχεδόν 
άπό λαδομπογιές καί στουπέτσα.

Άπό τήν έποχή ποΰ ο' τέσσαρες Ποταμοί παρηγ- 
κωνισθησαν άπό τά άντιτορπιλλικά καί έμπήκαν σέ 
άχρηστία σχεδόν, άρχισε καί τό χάλασμα στό χα- 
χακτήρα τού κύρ Χρίστου. «'Έμεινε πίσω στού; προ
βιβασμούς τότε, τόν έφθασαν οί άλλοι ποΰ τούς είχε 
περάσει, πήρε τό καθυστέρημά του κατάκαρδα» άρ
χισε νά βρίζει περισσότερο, νά δουλέβει λιγώτερο, 
καί νά φέρεται άκόμη πιό βάναυσος στό πλήρωμα.

Έμεινε καί στους δευτέρους προβιβασμούς στάσι
μος καί άποχάλασε. Έπαψε νά μιλά τώρα καί μέ 
τού; συναδέλφους του.

Κάποιο κυριακάτικο πρωί τόλμησα νά τοΰ πώ: 
«Καλημέρα, κύριε ναύκληρε.» ’Εξακολούθησε τή 
βόλτα του χωρίς νά άπαντήσει. "Υστερα δμως στό 
γύρισμα, άπάντησε: «Καλημέρα.» Άπό τότε τόν κα
λημέριζα κάθε πρωί, καί μοΰ άπαντοΰσε μέ ένα 
γειά σου, ή ένα καλημέρα.

Ή Σφίγκα τήςύπάρξεώς του, τό άμίλητο αίνιγμα 
τοΰ άτέλειωτου μοναχικού του δρόμου στό κατά
στρωμα, μέ τραβούσε σ’ αυτόν.

Περνούσαμε τό Καβοντόρο ένα άπόγευμα, καί ε- 
τυχε νά βρεθούμε μαζί κρατημένοι άπό τά μπουντέ- 
λια τής πρύμης. Μιά πλημμύρα αίματος πορτοκαλ- 
λιών άπλωνε τό χρώμά της στό γαληνιασμένο τώρα 
στενό, καί ένα τρεχαντήρι περνούσε μέ τσατάλια τά 
πανιά.

—Σάν όνειρο! σκέφτηκα μέ δυνατή κάπως φωνή,
—Σάν όνειρο ! Τόν άκουοα νά κάνει μέ άλλαγμένη 

φωνή. Αυτό είναι τό μεγαλείο!

Τό άντιτορπιλλικό μας γέμιζε τόν αέρα μέ μαύ
ρους καπνούς, καί κάτω ή κόκκινη θάλασσα ε μοιάζε 
έτσι σάν νά ήτανε πυρκαϊά καί νά καπνίζει' έ ναύ
κληρος περισσότερο μιλούσε μέ ,όν έαυτό του.

Τρεχαντηράκι μέ όλοκαίνουργια τά λατίνια, καί 
ό καπετάνιο; σά νά ψυχοπορεύει τό κουφάρι τοΰ κα
ραβιού γιά τόν άλλο κόσμο.

—"Οχι δά καί τόσο, κύρ Χρίστο !
—Έ μωρέ καράβια !.. . 2τόν «Ευρώτα» νάβλεπε. 

κείνη τήν έποχή τά μεγαλεία. Καί δλα τά ποτάμια 
τό ίδιο. Τά λέγαμε «Μαύρη Μοίρα » όχι ποΰ ήτανε 
βαμμένα μαύρα, μά τή ζωή ποΰ τραβούσαν τά πλη
ρώματα.... Βγαίνανε δμως στους έξη μήνες, καρα- 
βοναΰτες τζιμάνια.

—Α !
— Αύτά ποΰ σοΰ λέω έγώ, όχι ψεύτικες μπαγκα- 

τέλες. Καί έπιτελεϊο μαγκιόρο. Τί πλοιάρχοι κυβερ- 
τήται, καί άντιπλοίαρχοι ύπαρχοι.

Κάποιες σχέσεις άπό κείνη τή βραδειά μαζί μας 
είχανε άρχίσει

Τόν ευρισκα τις περισσότερες φορές, δίαν δέν έκανε 
τις μοναχικές του βόλτες, στήν πίντα τής πρύμης 
άνακαθισμένο, καί άρχίζαμε τήν ίδια όμιλία γιά τά 
καλά περασμένα. Έτσι άνακάλυψα στό γέρο ναύ
κληρο, δλόκληρο θησαυρό θαλασσινών γνώσεων, καί 
άληθινή έγκυκλοπαίδεια τής ναυτικής επιστήμης.

—Μαθαίναμε, καί μαθαίναμε τότε, έλεγε ταχτι
κά. Κληρωτοί μέ τά χέρια όλο κάλους, καί ύπαξι- 
ωματικοί κεφάλια γερά, άρβανίτικα, κατά ποΰ λένε, 
οί περισσότεροι ύπαξιωματικοί, Ποριώτες νά πεις.

Παρετήρησα δτι δέν τοΰ έλειπε κάποια μέρφωσις. 
Στήν εποχή του πρέπει νά διάβαζε τακτικά έφημερί
δες, καί ήτανε στό είδός του μοναδικά μορφωμένος. 
Παιδί τής θαλάσσης άπό παράδοσι οικογενειακή, 
καί άπό ίδιοσυκγρασία, στόλιζε, τά λόγια του μέ τήν 
γλυκεία ποίηση τής ναυτικής φρασεολογίας, καί τών 
άγνώστων θαλασσινών λέξεων.

Στό πέρασμα κάποιου ιστιοφόρου τά λόγια του έζε- 
σταίνοντο, καί άρχιζε μιά όμιλία, ποΰ ήτανε άληθι- 
νή διδασκαλία.

Κόπιασα δμως πολύ ώς νά κατορθώσω νά κρατώ 
δλα τά παράξενά των ίνόματα, καί νά μπορώ νά 
ξεχωρίζω τά είδη τών ιστιοφόρων άπό τήν άρματω 
σιά καί τά καρτάτια, καί χωριστά άπό τό σχήμα τοΰ 
σκαριού.

Ταχτικά γινόνταν τις πρώτες μέρες αύτή ή όμιλία :
—Τί καράβι είναι αυτό;
—Σκαρί μπορμπάδα, άρματωσά σκούνα.
—Καλό, καλό.
Αλλοίμονο άν έκανα λάθος δμως καί έλεγα τό σκα

ρί γιά άρματωσά, καί τήν άρματωσά γιά σκαρί. Κοκ
κίνιζαν τ’ αύτιά του, καί τό στόμα του έβγαζε κομ
μένες λέξεις. Βέβαια βρυσές. Καί έκανα στήν άρχή
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τόσα λά&η 1
‘Αλλες φορές :
~Αυ·5 ξευτίρι πού βουγάρε( κΛ: φ5β11βίζβι τ? 

ίταλασσα;
—Μπαρχβμπέστιο, σχέδιο λότιχ«.
“Ετσι σιγά-σιγά, μέ τό χαχό ή μ zi γίλ^ . 

το γλυκύ ή μέ τή βλαστήμια, έμαθα «λα τά iv£ua- 
τχ’ .λ» τά σκαριά, όλε; τις άμχρτωσές τών ιστιο
φόρων.

Τρεχαντήρι, τσερνίκι, μπομπάρδα, καραβόσχαρο, 
πέραμα η γαίτα, γάγαλη; ή μαυρβθαλασσίτης, τραμ, 
πάκσυλσ, κοχκοφέλι ή γατζάος, γιώτ ή κότερο, βαρ. 
καριόλος, τράτα. ’

Καί ακόμη τά είδη τών καραβιών άπό τήν άο- 
ματωσά τους: Μιτρατσέρα, γολέττα, βρίκι, φρεγάδα 
σκούνα, πακολέβα, νάβα, λόβερο, μπάρκο, μπαρκομ’ 
πέστια. r

Και μαζί τά έπίδημα, τά Αρχαιοπρεπή των όνό- 
ματ/· τ* «πως λέγονται στό πολεμικό ναυ-
τικ.·, υσκολα αύ.α, Αστεία, κα! χωρίς καμμιά ποίηση.

Δρόμων, πάρων, μυοδρόμων, μυοπάρων, ήμ-.ολία, 
κερκουρος, λιβυρνίς, κάτεργον, μέχρι καί τις υδρο
φόρου ή νεροκουβαλίστρας.

“Γστερα ήτανε ή περιγραφή τοΰ κοίτους τών ιστι
οφόρων. Ζωγράφιζε επιδέξια στό χαρτί μέ τέχνη καί 
λεπτομέρεια μοναδική τό κουφάοι, καί σημείωνε μέ 
γράμματα τοΰ αλφαβήτου δλα τά μέρη καί τά όνο- 
ματα.

—’Αρχίζομε άπό τήν καρίνα, έλεγε μ ύφος δα- 
σκαΛου. ‘Η κόντρα καρίνα τό κάτω-κάτω μέρος, καί 
ποο,σταμ^ τά μαδέρια τή; πλώρη; καί τή; πρύμης.

. “ μα„υ πάλι τά λένε ποδόσταμο. "Γστερα έχομε 
τα βρεχαμενα έδώ, τά νερά τοΰ καραβιού ή τήν πα- 
λάμη, τή μέση-ελληνικά γάστρα-καί τ!ς πλευρές.

• άκρες με τήν πλευριά καί πρυμιά μάσκα, καί τά 
μαδέρια τή; κουβέρτας.

Έδινε έτσι τό σκελετό τοΰ πλοίου, σέ δυό γλώσ
σες, θαυμάσιο; άνατόμος,. καί έμπαινε στις λεπτο- 
μίρ»ιες. Τα ονόματα πέφτανε σά βροχή : Παραπέτο 
κουπαστή και μπαστιγάγιο, κουβούσι, μπόμπα, κο
ράκι, τριμπόνι, μουράδες, παλάμη, κοπή τοΰ νερού, 
τσάπα, άφαλο ταμπουκιο, παγκάτσες, σουφράδες, πίν- 

μ’ϊάδεί’/>αολούί> μεσολοΰρος, φουρκαδίλλες 
τ°υρέλλί έω·* xatl σαντάρδο άκόμη

Μέ μεγαλείτερη προθυμία άκόμη ζωγράφιζε τά 
πανιά καί τα καρτάτια, μέ τήν έκπληκτική των ά- 
νκτομία ω; τις τελευταίες Ινες, ώ; τό στιμόνι κα- 
τ^ φά,ι του καραβόπανου, ώ; τό σπάγο καί τόν 
τρυπο μέ τον όποιον ράβουν τά πανιά. Τις άγχυρ£ς 
ποΰ ήτανε Αμέτρητες σιά είδη, καί κάθε μιά χωρι- 
,ονταν σε είκοσι μέρη καί σέ σαράντα όνόματα. Τις 

τ?ι**οντάδα τών ειδών των. Τί; άλυ- 
σ.νες. Τούς γάτζους καί τούς μακαράδες.

'νοαάτω^0 λε?ιλοϊ10 μ® κατακλυσμό εκατοντάδων 
^νομάτιον, καί ίλιγγο χιλιάδων άγνωστων λέξεων

δλα^λα «ήν άπλή γλώσσα τοΰ έμποριχοΰ 
:“'τ 7°!ί· ‘χ··

Γ.:/ \\ °1”' «««W·ί«ρτη έπίσημο γλώσσα τοΰ πολεμικοΰ ναυτεκοΰ ' 
τια 'άν/ Τα μ£Ρεί XOt! μέρεί’ μέ 8ύο χ°μμά- 
κ1πίυ7ΎΛΧ τσύς

α ίνόματα των, καί τή χρήσί τους.
Ιίοίο ίλιγγος, θεέ μου. Καί ποία ύπομονή χαί 

ίπιμονή τοΰ διδασκάλου! '
Εμαθα έτσι «τι τό σχοινί άποτελείται άπό τήν 

ή «Ζ2 ’ Λ χλώ’μ’ ' ,φ,;·ά'”·

’4’ζ ‘ϊ5’' -Ζ“'"ί”'· x“‘ Πί’“ '« 
CJ^, τύ σ«^«Χ-σχοινο, ή γούμενη, ό τόνος ή

Ρτσίνες, .ό συρματόσχοινο, τό κανάβι
άκ<ε 3 σνο ^ίΰσχν μέ δυό

σχ0ίνζα’ Χα} Y‘i ποία χρήση ό κα&ένας ή- --Πηλός. Άπό τόν συνη,./μένο καί ε“κί 

σταυρόκομπο η σταυρό, καί γαϊδουρόκομπο ή 
Χ-^, έως τήν περίτεχνη καί δυσκολωτάτη καντή
λια ή κρεμάλα μέ τήν οποίαν δένονται οί ναΰται 
.·? πεί Ϋά άνέ^υν °- ξάρτια. ’Ακολουθούσαν 
αμέσως με την σειρά πλήθος άλλο άληθινά σοφών 
χδμπων, μέ τά άστείά των κάποτε όνόματα καί τΐ 
αστειότερες των χρήσεις;

Ή σφενδόνη ή μπίζα τύ μάζεμα 
^'μΐ°εσμΐί ’Ί μ”ζοβδλτα· ή ψαλίδιά- 

ρα η .σακιστη ή στροφή ή βίλτα. Γά 
^δέσιμο σχοινιού σέ κάποιο στερεό πράγμα. Όξυ 

μα·-ϊ««μ« ή δέσιμο μπαρμπαρέσσας, 
λ ιά δ ΓλΤ,μζκρών βαρών'τό Χουλο5Ρι· ^· 
^ε.α . βολιδόοεσμο;· τό σύναμα. Μέχρι τού λαιμό- 
-σμου η φιόγκου, πού δέν ήτανε άλλο, παοά 
μΙντήίΛ &ί ναύΐαί Wve’JV τά τω*

Αύτο; ήτανε έ κύρ Χρίστος ό ναύκλνοΓ- 
τχ- · - , ''αυκκηρο, τήςπρω-τη. έποχής, και όπως τώρα παρουσιάζεται σέ μένα

Απο τήν όμιλία του καί τις ιστορίες του, σιγά-’ 
σιγά, συνήθισα νά καταλαβαίνω τί; πεοισσότεο,ς 
λέξεις Δέν υπήρχε καμμιά σχεδόν φράσις χωρίς κά- 

χωρίς ναυτικό ιδιωτισμό ή ναυτική εικόνα
Ητανε γεμάτο; άνέκδοτα τοΰ παληοΰ καλού και- 

γάτακ<ΈλλΓ’ε ίγίπη ϊίά ^5-
, τα Ελλά;» τήν «φρεγάδα», ποΰ άπό ποώτο κα
ράβι μας τό είχαν κάνει Σχολή Ναυτόπαιδων καί 
γ(ά τό καταδρομικό «Μιαούλης» τό πρώτο έλληνκό 
σκάφος ποΰ πήγε στήν ’Αμερική. Είχε κάνει ναύ- 
κλήρο; στό Μιαουλη πριν νά τοΰ βγάλουν τά κα- 
,άνια καί νά τό ξαρματώσουν. Τό έλεγε «κοπέλλα» 

ή τό «κορίτσι» καί δέν σταματούσε του; επαίνου, 
του γιά τά ταξ.ίδια του, τήν αντοχή του τή γλη- 
γοράδα του, τούς αξιωματικού; του, τό πλήρωμά το 
Τά ξύλα του ήτανε άπό δρΰ, οι θάλαμοι των ναυ ο 
άπό καρυδιά, τό μεσόστεγο καί τά παραπέτα απυ

** Κάποτε ό ναύκληρος σκούπιζε κρυφά και κανένα 

δάκρυο. , _
-’Εμάς μά; πήρε καί μάς πήρε ή ανερουσα, συνε 

πέραινε. Τώρα μπαζάρατε σείς μέ λιγνές μεσ 
τσες, καί τά βυζαρούδια οί. Αξιωματικοί που μάς κζ 
νουνε τό φρόντε. Κείνο τό σεφέρι είχαμε τ« πέ,υ 

μας έμείς. Αμ!·..
Στό Ναύσταθμο, ποΰ είμαστε αραγμένοι στή μ 

κρά σκάρα γιά έπισκευή, δ ήλιος βασίλευε πίσω 
άπό τά βουνά τής Σαλαμίνος, οί σημαίες κατεβα - 
ναν αΐσθαντικές σέ άσπρογάλαζους κυματισμους, οί 
κρότοι τοΰ Μηχανουργείου έπαιρναν καί ά^νάτιζαν 
τά όνειρα άρχιζαν νά ξυπνούν και μείς. πίσω> .ή^
πίντα τής πρύμης, ξεχνιούμαστε με ,τις J
ατέλειωτες ιστορίες, τά ίδια σκοινιά, τα -.δια πανί , 
τούς ίδιους χειρισμούς. Ταξειδεβαμε πολύ μακρια, στα 
μέρη πού ό ναύκληρος άπό μικρός είχε ταξειδέψει. 
Ταξειδέβαμε μέ τά πανιά καί μέ τά ματια του ναυ- 
κλήρου πού έλαμπαν τότε σάν κάποιος φάρο,.,

Κάποτε ξαφνικά έρχδτανε στήν πρύμη, κάποιος 
ύπαξιωματικός, στεκότανε άπό πάνω μας, καί ελεγ 

κάτι τέτοιο:
- Τί ξηγιέται πάλι δ κύρ Χρίστος.;
’Εκείνος τοΰ έρριχνε μιά ματιά χωρίς να μιλή

σει. 'Όταν έπί τέλους έφευγε δ ύπαξιωματικ,ς, 

λί-Δέν μίλησα γιά νά μή τόν ντουκιάρω τόν πο

ταμίσο !·. . λέξεις άπό τό μονα-
Κρατώ στό νου μου πολλές λέξεις απ> 

δικό του λεξιλόγιο.
Τό άλειμμα τό έλεγε γλαρέττο, ,τό μούσκεμα αρ- 

τσίδι, το ένωρίς άνώρια, τό ξημερώνει διχάζει, τή 
γαλήνη γλάρα, τήν δμ'χλη κατσιφάρα, τό σκοινί 
τοΰ καντηλιού βαστάγι, τό αμέσως εοα. Ακόμη έ
λεγε, άνοιξε ένα μάτι, άντί καθάρισε δ ουρανός 
Βουγάρω, άντί προχωρώ. Σκρου, αντί « txa^· 
νερά άντί στάχτη. Γάρος, άντί άρμη. Αποβολα, 
άντί’καθολοκληρίαν. Καψί, άντί λίβας Γαντανου, 
άντί παγωνιά. Κελμπακοΰρι, άντί δυνατό κρύο.

Κάποιο δειλινό, καθάριζε μόνος του ψάρια.
—Κέφαλοι, είναι αύτοί, κύρ Χρίστο;
-Κέφαλοι, μά τί κέφαλοι: δσω λογιών κεφάλι 

χαί τόσοι είναι οί κέφαλοι.
—Κάνε^κράτει τό λοιπόν. Κέφαλος είναι και ή 

μπάφα, κέφαλος είναι καί τό λιξινάρι, κέφαλος είναι

χαί τό καθαραντέρι, κέφαλος είναι καί τό μαυράκι, 
κέφαλος είναι καί τό λαυράκι, κέφαλος ,ε.ναι καί ή 
μελανίτσα, καί τά κεφαλόπουλα, καί τά αφροκέφα Ια.

— Τάξερα δλα αύτά καλλίτερα στο πιάτο. ,
—Τά ψάρια δέν είναι μόνο στό πιάτο. Α/..

«πολ«»κΙί, »«.« ΜΧ·, ■’’«·
«u« «|ς «ί'ί>«· Τ» ■■

—Πώς ! δ χάνος, δ σκόρπιός, δ κοβιος.. .
—’Αμή ή σαρπίνα, άμή οί χιλουδες, άμή ή πέρ

κα, άμή ή γουάκα, άμή σαλιάρα, άμή « γίλος, 
πού οί Κουλουοιώτες τόν λένε καί γραμματικό ; . .

Καινούργια έκπληξη. Τό στόμα του ήτανε δλό- 
κληρη ιχθυολογία. Τά ψάρια έβγαιναν με άπιαστη 
γληγοράδα, σέ είδη, σέ χρώμα, σε τρόπο ψαρίμμα- 
τος,σέ σχήμα, σέ τρόπο ζωής, σέ τρόπο παρασκευά
σματος άκόμη. Ποιάγιά τό πλακί, ποιά για τό τη
γάνι, γιά τή σκάρα, βραστά, μαγιονέζα, παστά, μα

ρινάτα, λιασμένα.
Στό τέλος έφθασε στά καβουροειδή, κα: μέτρησε 

άπό αύτά μέ δλη τήν βιολογία τών διαφορών των καί 
τής ζωής των: τόν άστακό, τήν καβοΰρα. τό καβούρι, 
τόν κάβουρα, τό παγούρι, τήν καβουρομάνα Κα α
κόμη’ Ό; καλιβόνες, τήν παληοκαβουρα, τ,ν βασι- 

Will·, «ή» «*«?“·· ■ ■

αων ποΰ Αδύνατο νά τά κρατούσε Ανθρώπινο μυα ο.
■Ένα πρωί, τόν είδα γ ιά πρώτη φορά με κάποια 

(,,μ,ρΐί. στ! χέρ.«. Μί«« ^‘· A‘‘ ζ 
ύκ«εωμ=.τ«ρΐ ή»« 11‘Ρ'μ·’'”.·''

τ-b, «ρ-.«ρ.ϊ»ν Pit ^’·

‘“ϊΐ'βλίμμ» »«1 ώ ,03 ν«υ«λή-
ρου, ήτανε τό ίδιο όπως πάντα, στεγνά, μή εκφρά- 

ζοντα τίποτα. _
—ΝΡ αφήσανε πάλι άπό στεριάς, μου είπε.
■α«>. ,ή» ήμΐρ« ‘“‘”1 "°λύ ”4 “ζ ζζμ 

in: «ρί». «» 1“λί ”■■ YLi

"&.1 Μ, ·’«

1 Κ. ΦΑΛΤΑ Ι·ΤΣ

ΙΑ Ο KOTMA Τ8Υ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Μ
Το ιστορικόν καί’Εθνολογικόν Μουσεΐον άπέκτη- 

σεν έκ δωρεών καί αγορών τά έξης πολύτιμα κειμη- 
λια, τά όποια καί έξετέθησαν ήδη εΐς κοινήν θέαν 
Τό ποώτον καί παλαιότερον πιεστηριον τού Εθνι
κού Τυπογραφείου λίαν περιέργου κατασκευής. Τούτο 
ύπήρξε δώρον τού περιωνύμου Έλληνιστού Άμβρο-
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«ίου Φερμέν Διδότου προς τόν δνομαστόν τυπογρά 
φον τής Έπανασιάσεως Τόμπραν ον ό Διδότος ίγνώ 
ρισεν έντή Σχολή τών Κυδωνιών. Βραδόιερον τό 
πιβατήριον ήγοράσθη υπό τής ‘Ελληνικής Κυβερνή- 
οεως. 'Έτερον σπουδαΐον δώρημα είναι τό μέγα καί 
ώραϊον ακρόπρωρον τού έν 2’φακτη ία άθλήσαντος 
«Άρεως» τού Τσαμαδού. ‘Ομοίωμα τού ιιΰτού σκά
φους, κατασκευασθέν έν τφ Β. Ναυστάθμφ ΰπό τού 
αριστοτέχνου μοδελοποιού κ. Λέδε, δπερ δίδει σαφή 
καί πλήρη Ιδέαν τών σκαφών τού πολεμικοί ήμών 
ναυτικού κατά τόν ‘Ιερόν αγώνα. Τριάκοντα πολυτε
λέστατα τουρκικά λάβαρα περί ελθόντα είς χεϊρας τού 
I" σώματος Στρατού κατά τήν εις Έσκή Σεχήρ προ- 
έλασιν. ’Ένδεκα τουρκικά όπλα διαφόρων συστημί- 
των καταληφθέντα υπό τού καταδρομικού «Δάφνη». 
Ώραίαν προσωπογραφίαν καί τά διάσημα τού άρ- 
χηγοϊί τού έν Γουδή κινήματος τού στρατηγού Ζορμ- 
πά καί συλλογήν επάργυρων όπλων τού άγωνιστοΰ 
τού 21 Γ. Ζορμπα καί πολλά άλλα αντικείμενα. ’Ε
πίσης καί ή έκ Μαλμαιζών κομ σ9εΐσα συλλογή τών 
ενθυμίων τών «Ελλήνων τού Ναπολέοντος», ή τό
σον έπαινεθεΐσα υπό τοΰ στρατάρχου Φος καί τού 
προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας Μιλλεράν. Έκ 
τής κληρονομιάς IΙονηοοποόλου έλήφθη σειρά εικό
νων καί ιστορικών έγγραφων δέν Πάτραις κ. Δοού- 
κας προσέφερε διά τού κ. Μ. Κορυλλου τριακόσια 
δέκα ίστοοικά έγγραφα.

55*%
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

LOYIS ROYSSEL: La Versification <Γ ΛιηΙ- 

treas Kaivos.
LOY I’ ΡΟΥΣΣΕΛ: *'Η σαχονργία τοϋ Άν- 

δρέου Κ&Ιβου*
Ά&ήνα, 1922.— Λάβαμε τό τελευταίο βιβλίο 

τοΰ πάντοτε καλά μελετημένου γάλλου έλληνιστοϋ κ. 
Ρουσσέλ. Τό βιβλίο αύτό εΐναι γραμμένο μέ κριτικό 
πνεύμα καί πολλή προσοχή. Εξετάζει, αναλύει καί 
κρίνει τήν μετρική τοΰ Κάλβου, καί παρατηρεί τά 
έλαττώματά τη; καί τά προτερήματα. Είναι έ'να πο
λύ Αξιόλογο βιβλίο. Μάς φαίνεται δτι είναι ή καλλί
τερη μελέτη πού γράφτηκε γιά τόν Κάλβο.

ΠΟΙΚΙΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (βιβλία γαλάζια) 
1) Κίναν Ντίϋλ «Τά πέντε κουκούτσια τοΰ πορτο
καλιού», «‘Ο σύλλογο; τών πυρροτριχών», 2)Κ· Ντοΰλ 
«ί έπαίτης τών ναυπηγείων », 3) Ούέλλς «οί πείρα- 
ταί τής θαλάσσης», 4) <δ κήπο; τών έρωτευμένων», 
5) «’Εκείνο το ίποϊον φέρει ευτυχίαν».— Τό καθέ
να 1,25 δρχ.— ’Εκδοτικός οίκος Δ. καί Π. Δημη- 
τράκου, Άθήναι 1922.

• ΕΣΤΙΑΔΑ», Μηνιάτικη φιλολογική έκδοσις. Δι- 
ευθυνταί: Γ. Σγόνζος, Άνδρίας Λοΐζος, χρονιά Α', 
άριθμ. φύλλου 5, Φλεβάρης 1922, Χίος.— Περιεχό

μενα: «Τό κοράκι» Έδγαρ Πόε, «Οί βραδυνές ώρες» 
Βεράρεν, «Γιορτινό» Λ. Λοίζου, «’Έδνος τό παρελ
θόν» Κ. Φωτάκη κ.λ.π.

POESIA-' παγκόσμια λαγοτεχνική έπιθεώρησις Δι
ευθυντής Μάρκος Ν’τέσσυ, έκδοτικός οίκος «Mode 
rnissima·,, όδός Ντουρίνι 18, Μιλάνο, ’Ιταλία.

MERCVRE DE FRANCE .· δεκαπενθήμερη ίκδο- 
σις. Διευθυντής Άλφρέδος Βαλέτ, Λιεόθυνβις : όδός 
Κοντέ 20, Παρίσι.

Γ. Κ.
Α ΑΚ1ΑΣ Μ ΑΤΙ ΑΤΟΥ: <Σάν ΰνίίρο, σάν ηα- 

ραμϋ&ι», Ά&ήναι 1922. ’Από τάς πρώτας αύτάς 
έντυπώσεις άπό τήν ζωήν, καί άπό τάς μικρά; Αφη
γήσεις, άπό τό πρώτον ίργον μιας γραφούσης έξά* 
γομεν τήν γνώμην δτι τό φυσικόν ταλέντο υπάρχει 
εις τήν Δα Ματιάτου. Ή Ιδέα, ή κατάστρωσις τοΰ 
θέματος μάς ικανοποιούν. Βεβαίως δέν έχει τήν άψο- 
γον φιλολογικήν μορφήν, άλλά το στοιχείον αύτό, 
τό όποϊον είναι ζήτημα φιλολογικής πείρας, δέν είναι 
δυνατόν νά μάς παρουσιασθή τέλειον αμέσως. Έλ· 
πίζομεν δτι τό βιβλίον αύτό θά είναι ή Απαρχή ωραί
ων μελλοντικών δημιουργημάτων τή; Δδο; Ματιά 
του τό ταλέντο τής όποίας τόσον πολλά μάς υπό
σχεται. R.

ΥΙΙΩΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Δ)ΐΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ II

Aiuxqjuctei <ict

’Εκτίθεται εις δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν 
ή προμήθεια είς τήν Στρατιωτικήν 'Υπηρεσίαν δέκα 
πέντε εκατομμυρίων (15,000,000) πακέττων σιγαρέ
των ποιότητος οευτέρας, τήν 4ην ’Ιουνίου ήμέραν 
Σάββατον καί ώραν 11 1 )2 π. μ.— 1 μ. μ.

‘Ο διαγωνισμός ένεργηθήσεται έν τφ ώς άνω 11 
Γραφείφ τής καθ’ ή μάς ’Επιμελητείας, δπου είσίν 
κατατεθειμένοι καί οί σχετικοί δροι συμφωνιών.

Ό Υπουργός 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δ)ΣΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άκυρωθέντων τών πρακτικών τής κατά τήν 19ην 
παρελθόντος μηνός ’Απριλίου έ. έ. ένεργηθείσης μει
οδοτικής δημοπρασίας διά τήν προμήθειαν έξήκον- 
τα χιλιάδων μέτρων υφάσματος χακί φειμερινοΰ όπλι- 
τών, ένεργηθήσεται νέα τοιαύτη τήν 2|ην έλευσομέ- 
νου μηνός Ιουνίου έ. έ. ήμέραν Τρίτην καί ώραν 11 
12 π. μ. παρ’ήμίν (Γραφείον Διευθύνσεως Χωροφυ
λακής καί Δημ. Ασφαλείας υπό τούς αύτούς όρους 
καί συμφωνίας ών οί βουλόμενοι νά μειοδοτήσωσι 
δύνανται νά λάβωσι γνώσιν προσερχόμενοι καθ’ έκά
στην 9 12 π. μ.

Ό ‘Υπουργός
Ν. ΣΤΡΑΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΧ
ΟΙΝΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΝΟΙ ΜΑΡΚΟ ΟΙΝΟΙ

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
AU PRIHENPS

Δ. & Φ. ΜΗΤΣΟΠΟΛΩΝ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό τελειότερον κατάστημα
Γυναικείων ΕΙδών

Άσπρόρρουχα διά προίκας

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΙΚΟΙ
ΑΔΕΔ. BATANCY
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΧΑΡΤΟΠΗΑΕΙΟΝ ΠΑΑΑΗ ΚΑΙ Σιαε
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό άρχαιότερον έν 'Ελλάδι Χαρτοπωλείου 
’Επισκεπτήρια στιγμιαίως.

Τύποις Άγ. Βαρουξάκη, δδός Ι.Παπαρρηγοπουλου 15 
"Εναντι 'Υπουργείου Ναυτικών.

Α. ΔΕΝΑΞΑΣ & Σ.*ι
Πατησίων 12.

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ 
Παντός είδους γραφής, γραφομηχανών 

περιοδικών, αλληλογραφίας 
λευκά και χρωματικά.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
Τμήματα ιδιαίτερα έκτυπώσις συγ

γραμμάτων καί περιοδικών, 
ΠΩΑΗΣΙΣ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ 

Διδασκαλία—’Αντίγραφα 
Έπισκευαί.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 11.

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΒΑΗΣΙΣ ΓΡΑΗΑΐΟΣΗΜΟΝ

ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 12
Γραφεία αγοράς και πωλήσεως μεταχειρι

σμένων και μή γραμματοσήμων ύπό τοΰ κ. Ν. 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ. Οίκος έμπιστνσύνης καί 

εξαιρετικής ευσυνειδησίας.


