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Ήτο φθινόπωρο τοΰ 1912.
Ολος ό ελληνικός κόσμος, δ έλεύθερος καί δ 

άλύτρωτος, εύρίσκετο εις συγκίνησι βαθειά. ’Έπειτα 
άπό νάρκη πολυχρόνιο, μία πνοή άναγεννήσεως εί
χε συγκλονήσει τήν ελληνική ψυχή. Μέ δύναμι νέα, 
με αυτοπεποίθησή μέ δρμή, τδ έθνος έρρίπτετο εις 
τον μεγάλον άγώνα, δ όποιος θά έφερε τήν άπε- 
Αευθέρωσι τών δούλων, τήν έθνικήν έ'νωσι, τήν ε
θνική δόξα.

Μέ ταχύτητα θαυμαστή, μέ προθυμία, μέ εν
θουσιασμό, ή έπιστρατευθεΐσα ελληνική νεολαία 
συνεκεντρώθη είς τά εχθρικά σύνορα και μέ αγωνία 
άνέμενε τήν διαταγή νά βαδίση εμπρός. Οί άλλοι 
όσοι δέν έκλήθησαν άκόμη, όσοι δέν ήδύναντο νά 
φέρουσιν όπλα, όλοι, μικροί,'μεγάλοι, δυνατοί, άδύ- 
νατοι, μικροί πρόσκοποι καί αποστρατευμένοι άξι- 
ωματικοί, κυρίαι τής άριστοκρατίας καί γυναίκες 
τοϋ λαοΰ, όλοι εΰρέθησαν αίφνης είς συναγερμόν 
καί έκαστο προσέτρεχε νά προσφέρη, άναλόγως 
τών δυνάμεων του, τάς υπηρεσίας του διά τόν ά- 
γώνα τής Φυλής.

Μετ’ όλίγον ήρχισαν νά φθάνουν είς τάς ’Αθή
νας τά πρώτα άγγέλματα διά τάς πρώτας επιτυχίας 
τοϋ στρατού μας. Ή πόλις δλη έώρταζε. Όλοι έ
σπευδαν είς τάς πλατείας καί τά κέντρα, μέ ζωη- 
ράς εκδηλώσεις χαράς καί υπερηφάνειας διά τά κα- 
τωρθώματα τών παιδιών, ποΰ άφοβα εκεί επάνω 
έδιδαν τήν ελευθερία είς τούς σκλάβους αδελφούς 

κ,σί έδόξαζαν τήν πατρίδα.
Καί δμως είς τό μέσον τής γενικής αύτής χαράς 

υπήρχε κάποιος, δ οποίος μέ βαρυθυμία παρηκο- 
λούθει δλη αύτή τήν έθνική κίνηθι. Ό Κώστας. 
Νέος, δυνατός είς τό σώμα καί είς τήν ψυχή, μέ 
ιστορικό οικογενειακό όνομα, εύρέθη αίφνης είς 
τήν θλιβερά θέσι νά μή δύναται νά τρέξη καί αύτός 
έκεί ποΰ ή ΙΙατρίδα είχε φωνάξη τά άλλα έλληνό- 
παιδα. Ήτο μόνος υιός καί ήτο ορφανός άπ'ι πα
τέρα. Ανήκε ύποχρεωτικώς είς τήν τάξι τών «ά- 
παλλαγέντοον». Τό εύεργέτημα αύτό, ή λέξ.ς αύτή 
άκόμη έβόρυνε πολύ τήν γενναία καί εύγενή ψυχή 
του. Μέ άγωνία περίμενε νά έπιτραπή ή κατάταξις 
εθελοντών. Τέλος ή ποθητή ημέρα ήλθε. Ή άδεια 
έδόθη. Μεταξύ τών πριότων έσπευσε τότε νά κατα- 
ταχθή ώς άπλοΰς στρατιώτης έθελοντής.

Μέ άγαλλίασι καί υπερηφάνεια άνεκοίνωσε τήν 
ε’ίδησι είς τήν μητέρα του, τής όποιας ήτο ή χαρά 
καί τό καύχημα, είς τάς άδελφάς του, είς τήν φίλη 
του ’Άλμα, τήν οποίαν μέ περιπάθεια ήγάπα. Από 
τήν στιγμήν αύτήν ήτο μόνον στρατιώτης' οί φίλοι 
του δέν τόν έβλεπον πλέον. Ακούραστος, μέ ζήλο 
θαυμαστό, παρηκολούθει δλη τήν ημέρα τά γυμνά
σια μιάς διμοιρίας έπιλέκτων, είς τήν όποιαν ευθύς 
οί άξιωματικοί του τόν κατέταξαν.

Είκοσι ήμέραι μόλις ειχον παρέλθη καί δ Κώ
στας χάρις είς τόν ζήλο του έξέμαθε τόσον καλά 
δλα τά διά πόλεμον γυμνάσια, ώστε έκρίθη άμέσως
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ικανός διά τον βαθμόν τοΰ δεκανέως, Έζήτησε τό
τε μέ επιμονή καί έπέήυχε νά άποστα/.ή, πρώτος αυ
τός άπό όλους τούς έθελοντάς, είς τήν γραμμήν τοΰ 
μαχομένου στρατού.

Εις μάτην ή λατρευτή μητέρα του, είς μάτην οί 
άλλοι οικείοι του ήθέλησαν νά τόν εμποδίσουν, έ- 
ζήτησαν νά τόν κρατήσουν μακράν άπό τούς κινδύ
νους τοΰ πολέμου. %) Κώστας μέ άποφασιστικότη- 
τα ήτοιμάσθη νά φυγή. Καμμία άδυναμία, καμμία 
σκέψις άλλη δέν τοΰ έκλόνησε τήν ψυχή τήν ώρα 
εκείνη, ποΰ άφινε ϊσως διά πάντα τόσας προσφιλείς 
υπάρξεις. 'Η φωνή τών σκλάβων άδελφών οί όποιοι 
έζήτουν τήν ελευθερία ητο πλέον δυνατή άπό κάθε 
άλλη φωνή.

Ή ώρα τής άναχωρήσεως ήλθε.
Ό Κώστας ήθέλησε νά δή μιά φορά άκόμη τήν 

’Άλμα, τήν άγαπημένη του φίλη, νά τής δώση ολί
γο θάρρος διά τόν σκληρό καί ϊσως παντοτεινό χω
ρισμό. Έπήγε άποφασισμένος νά φαιά] ψύχραιμος, 
νά μή όμιλήση παρά διά τήν ήμέρα τής επιστρο
φή του.

'Η ’Άλμα τόν περίμενε μέ άνυπομονησία. Ήτο 
μιά κόρη εκλεκτή, μέ ευαίσθητη ψυχή ποΰ ξεύρει 
νά άγαπά μέ ειλικρίνεια, μέ άφοσίωσι μέ πίστι. 
Άπό τήν ήμέρα ποΰ ό Κώστας διά πρώτη φορά 
τής άνεκοίνωσε άποφασιστικά τήν θέλησί του, ή 
’Άλμα ήννόησε ότι δέν εινε δυνατόν νά τόν κρατή- 
ση ή άγάπη της' άπό τθν στιγμήν εκείνην έζοΰσε 
είς μία διαρκή άγωνία καί τά χείλη της μέ ουγκί- 
νησι έψιθύριζαν συχνά:

«Ό Κιόστας θά φύγη διά τόν πόλεμο».
Κάθε φορά ποΰ έπρόφερε τήν φοβερά αύτή λέ- 

ξι «πόλεμος» μία λύπη άσυγκράτητη, ένας πόνος α
πέραντος τής έσφιγγε δυνατά τήν καρδιά καί έ- 
πλημμύριζε μέ δάκρυα θερμά τά γαλανά της μάτια. 
Πόλεμος.... 'Ο πόλεμος δέν ητο είς τήν φαντασία 
της τίποτε άλλο παρά τό βόλι τό εχθρικό, τό βόλι 
τό φαρμακερό, τό -δολερό, ποΰ περιμέλ’ει δλα τά 
εκλεκτά παλληκάρια. Αύτό τό βόλι, τό ά'πονο, θά 
περίμεί'ε καί τόν Κιόστα της εκεί είς τά άγρια εχ
θρικά βουνά, είς τούς κάμπους τούς αφιλόξενους, 
έτοιμο νά τόν θανατώση, τόν άγαπημένο της, νά 
τόν κρατήση παντοτεινά μακράν της.

Αύτή ή εικόνα ή φρικτή ήρχετο διαρκώς έμπρός 
είς τά μάτια της κάθε στιγμή ποΰ έσυλλογίζετο τόν 
χωρισμό τοΰ Κιόστα καί τήν έβασάνιζε καί τήν έ
καμε δυστυχή.

Καί δμως τήν ώρα ποΰ είδε τόν άγαπημένο της 
νά έρχεται διά τελευταία φορά νά τήν δή πριν φύ
γη διά τό ταξεΐδι τοΰ θανάτου, κατέβαλε καί αύτή 
μία ύστάτη προσπάθεια νά φανή γενναία, νά μή 

τόν άφήση νά φύγη πολύ πικραμένος. Κάτω από 
ένα ελαφρά μελαγχολικό μειδίαμα στοργής προσεπά- 
θησε νά κρύψη τόν μεγάλο πόνο τής ψυχής της.

Ήσαν μόνοι είς τό μικρό κομψό σαλονάκι, είς 
τό ίδιο περιβάλλον, τό όποιον τόσας άλλας φοράς, 
είς ημέρας περασμένος, είχε άκούση τά λόγια τής 
άγάπης των, τά όνειρα τής εύτυχίας των. Ήσαν 
καί τώρα μόνοι, κοντά πάλιν ό ένας είς τόν άλλον, 
άλλά τά χείλη των δέν έτολμοΰσαν έπί πολλάς στιγ- 
μάς νά προφέρουν τά ’ίδια λόγια.

Ή ’’Αλμα τόν παρετήρει τρυφερά μέσα είς τά 
μάτια καί ενώ έσφιγγε μέ στοργή τά χέρια του. έψι- 
θύριζε: «Κώστα, Κώστα, χωρίς άλλη λέξι νά δύναται 
νά πή.

Ό Κώστας άν καίβαθειά συγκινημένος τήν στιγ
μή αύτή άπό τόν εσωτερικό σπαραγμό τής ’Άλμας, 
ποΰ τόσο καθαρά διέκρινε είς τά άδάκρυτα μάτια 
της, έκαμε μιά απότομη προσπάθεια, έπανεΰρε τήν 
ψυχραιμία του καί μέ τόνο ζωηρό, ενώ θερμά έφί- 
λει τά αβρά της χέρια, είπε :

—’Άλμα, μή φοβείσαι. Σύντομα ή άργά, μία 
μέρα πάλι έδώ κοντά σου θά είμαι. Πίστευε αύτό. 
Τίποτε τότε δέν θά μάς χωρίση. Μή φοβείσαι τόν 
πόλεμο. Είς τούς κινδύνους ποΰ μέ περιμένουν σάν 
φυλακτό θά έχω τήν άγάπη σου. Σύντομα ή άργά 
μιά μέρα πάλι έδώ κοντά σου θάμαι.

Είπε τά τελευταία αύτά λόγια ό Κιόστας μέ τό
ση πίστι, ίυστε τά μάτια τής ’Άλμας ήστραψαν 
αίφνης άπό δάκρυα χαράς. Άνεκουφίσθη. Άλλά 
έτσι δακρυσμένα τά γαλανά της μάτια έδιδαν πε
ρισσότερο θέλγητρο είς τήν γλυκύτητα τής ξανθής 
εύμορφιάς της. Διά μίαν στιγμήν ό Κώστας τήν ή- 
τένισε μελαγχολικά. Άνελογίσθη πόσον γλυκειά θά 
ήτο ή ζωή μαζή της, πόσον πικρός ό θάνατος!

Συνήλθε δμως άμέσως, πριν ή ’Άλμα άντιληφθή 
τόν ένδόμυχο πόνο τής στιγμής αύτής. Ζωηρός πά
λι, μέ μειδίαμα χαρωπό, τήν έθώπευσε στοργικά, 
θερμά έφίλησε τά χείλη της καί έπανέλαβε μέ τήν 
ϊδια πεποίθησι.

Ναί, άγαπημένη, διά φυλακτό θά έχω τήν άγά
πη σου....

—’Άν ητο δυνατόν ή άγάπη μου νά σέ φυλάξη, 
Κώστα, άπό τούς κινδύνους θά ήμουν ήσυχη, μέ υ
πομονή θά έπερνοΰσα δλο τόν καιρό τοΰ χωρισμού 
μας, διότι θά ήμουν βεβαία δτι θά σέ δώ πάλι.... 
άπήντησε μελαγχολικά ή ’Άλμα.

Δακρυσμένη βγυρε τό ξανθό της κεφάλι είς τήν 
άγκαλιά τοΰ Κώστα. Άλλά άμέσως, ώσάν μιά έμ- 
πνευσις αίφνηδία νά έφώτισε τήν σκέψι της έσηκιό- 
θη άπότομα, έστάθη άπέναντί του, τόν έκύτταξε έ
πί μονά είς τά μάτια καί ένα φώς χαράς έλαμψε είς

’Ήρεμη τώρα καί χαρωπή, επήρε είς τα χέρια 
της τόν μικρό χρυσό σταυρό καί άφοΰ έπρόφερε μέ 
εύλάβεια καί συγκίνησι, σιγαλά, χωρίς νά άκουσθή, 
ολίγα λόγια ώσάν προσευχή καί ικεσία είς τήν Δύ- 
ναμι τήν Άνωτέραν ή όποια θά έφύλαττε τήν ζωή 
τοΰ αγαπημένου της, έσπευσε νά ράψη στερεά το 
πολύτιμο αντικείμενο είς τό έσωτερικ'ο τής στολής 
τοΰ Κώστα.

"Ενα φίλημα άκόμη, τό τελευταίο, το άνέκφρα- 
στο τοΰ χωρισμού φίλημα. 

*♦ ♦
’’Επειτα άπό όλίγας ημέρας κατέφθασε ό Κώστας τά 

προχωρούντα στρατεύματα, παρουσιάσθη εύθύς είς το σύν
ταγμα είς τό όποιον είχ; άποσταλή καί άνέλαδε ώς δε— 
κανεύς μίαν ενωμοτία τοΰ λόχου του. Ητο αυστηρός, σο
βαρός, άλλά καί στοργικός συγχρόνως πρός τούς στρατιώ- 
τας του* κατάκτησε άμέσως τήν άγάπην των. Δέν εβράδυ- 
νε νά κατακτήση τήν έκτίμησ: καί τήν εμπιστοσύνην τών 
άνωτέρων του. Πειθαρχικός πρόθυμος, άεικίνητος ενθουσι
ώδης, μέ μεγάλη άντίληψι καί ψυχραιμία, ευθύς μετά τό 
πρώτο βάπτιομα τοΰ πυρός έκίνησε τήν προσοχή τοΰ λο- , 
χαγοΰ του. Δύο μήνας βραδύτερον ή ήαερησία διαταγή 
τοΰ Συντάγματος του μέ εξαιρετικόν έπαινον τον προήγαγε 
είς τόν βαθμόν τοΰ λοχίου. Άνέλαβε τήν διοίκησι μιας 
διμοιρίας τοΰ λόχου του, ή οποία έγινε ή διμοιρία τής 
εμπιστοσύνης. Είχε έμπνεύσει είς τούς άνδρας του ολον 
τόν ενθουσιασμό του, όλον τον πατριωτισμό του. Είς τήν 
διμοιρία τοΰ Κώστα άπηυθύνετο μέ πεποίθησι ό λοχαγός 
του οσάκις υπήρχε άνάγκη μιας εξαιρετικής προσπάθειας. 
Ήτο τοΰ λόχου ή ψυχή!

1 Ιαρήρχοντο αί ήμέρα:, οί μήνες καί τό τέρμα τών 
δεινών τοΰ πολέμου δέν έφαίνετο. Μ -τα τον πόλεμο προς 
τούς Τούρκους, ό άκήρυκτος πόλεμος πρός τούς Βουλγά
ρους καί έπειτα ό φοβερός άγών διά τήν προέλασ: προς 
τήν Σόφια.

Ή μία μάχη διαδέχεται τήν άλλην. Ενας άγών σκλη
ρός διά τήν έπικράτησι. Ακαταπόνητα τά παιδια τής Ελ
λάδος, πεινασμένα, διψαομένα πολλαίς φοραίς, άγρυπνα 
νύκτας ολοκλήρους, προχωρούν μέ τήν ίδια πάντοτε ορμή, 
προχωρούν διαρκώς έμπρός, ποτίζουν μέ το τίμιο αϊμά 
των τήν γήν, είς τήν οποίαν έδλάστησε άλλοτε ή δόξα ή 
Ελληνική.

Μάτην οί Βούλγαρο: καταβάλλουν λυσσώδεις προσπά
θειας να άνακόψουν τήν ορμή των. Ιδού μία στιγμή ό ελ
ληνικός στρατός είς τάς πύλας τής χώρας τοΰ εχθρού’ α
πειλεί τήν Σόφια. Ό άγών γίνεται σκληρότερος. Οί Βούλ
γαρο: άμύνονται μέ άπόγνωσι. Είνε δι’ αύτούς ή ώρα 
τραγική. Μετ’ ολίγον οί ελληνικοί λόχο: θά πατήσοον τό 
έδαφος τό βουλγαρικό. Προαισθάνεται τοΰτο ό εχθρός ,καί 
εκεί, παρά τά σύνορά του, καταβάλλει μια ύστάτη προ
σπάθεια, σχηματίζει μία χαλύβδινη γραμμή, μέ τήν έλπίδα

τό πρόσωπό της.
—Κώστα, είπε μέ φωνή συγκινημένη, ή άγάπη 

μου θά είνε ποντοτεινά μαζή σου, ή σκέψις μου 
θά σέ άκολουθεΐ πιστά παντού, μά αύτό μόνο δέν 
αρκεί... φοβούμαι.... ”Α! δχι, τώρα, δχι! Κώστα, θά 
είμαι ήσυχη δσο λείπης..., μαζή μέ τήν άγάπη μου 
θά έχει καί άλλο φυλακτό, θά έχεις τό σταυρό μου, 
αύτός θά σέ φυλάξει, θά σέ φέρει πάλι έδώ κοντά 
μου.

Νευρικά ή ’Άλμα έσυρε τήν λεπτή χρυσή άλυσο 
τοΰ λαιμού της καί θερμό άκόμη άπό τό στήθος 
της έθεσε μέ πίστι είς τά χέρια τοΰ Κώστα τόν 
μικρό χρυσό σταυρό, ποΰ θά έκαμε τό θαΰμα νά 
φυλάξη τόν άγαπημένο της.

Ό Κιόστας χωρίς νά τό θέλει έμειδίασε. Σκε
πτικιστής άπό πεποίθησι, δέν έπίστευε είς τίποτε, 
δέν είχε θρησκευτικός προλήψεις, καμμία πίστι είς 
τά θαύματα.

Ή ’Άλμα ταραγμένη άπό τό δύσπιστο μειδίαμά 
του, έστήριξε τά χέρια της είς τούς ώμους του καί 
ικετευτικά τοΰ είπε

—Κιόστα, μήν είσαι άπιστος. Αύτός ό σταυρός, 
έδώ κάτω άπό τό σμάλτο του έχει τό «τίμιο ξύλο» 
αυτός ποΰ τόν φορεΐ επάνω του δέν' έχει τίποτε νά 
φοβηθή, ούτε τήν σφαίρα τοΰ έχθροΰ. Ήμουν μι
κρή, πολύ μικρή, θυμούμαι, δταν ό Πατέρας 
μοΰ τόν έφερε άπό ένα προσκύνημά του είς τούς 
‘Αγίους Τόπους’ μόνος του μοΰ τόν έφόρεσεν εις 
τόν λαιμό καί άπό τότε ποΰ έμεινα ορφανή ό μι
κρός αύτός σταυρός μοΰ είνε άχώριστη ένθυμησι 
τοΰ πατέρα. Μικρή ήμουν τότε άλλά θυμούμαι δτι 
συχνά ό καϋμένος ό Πατέρας έλεγε είς τά άλλα 
παιδιά τά μεγάλα δτι μόνη ή πίστις σώζει τούς 
άνθρώπους. ’Ήμουν έγώ ή μόνη κόρη εις τό σπη- 
τι, ή άγαπημένη τ,ου’ είς έμέ έφερε τό «τίμιο ξύλο» 
καί θυμούμαι καλά δτι πολλαΐς φοραίς μ έθώπευε 
μέ στοργή καί μοΰ έλεγε. Σύ άγαπημένη Αλμα, 
σύ θά είσαι πάντοτε εύτυχής μέ τό μικρό αύτό 
σταυρό. Καί εξηγούσε είς τούς άλλους δτί τό «τί
μιο ξΰλο» άπομακρύνει κάθε κίνδυνο καί αύτή τήν 
σφαίρα άκόμη. Τώρα, Κώστα, η ζωη σου εινε η 
ίδική μου εύτυχία. Πάρε τό σταυρό αύτο καί δός 
μου τήν έλπίδα νά περιμένω τζ γυρισμό σου.

‘Ο Κιόστας συνεκινήθη άπο τα αθώα αυτά λό
για. Ένόμισέ δτι θά ητο σκληρό νά κλονίση μέ 
τήν άρνησί του τήν πίστι τής Αλμας είς τήν θαυ
ματουργά δύνάμι τοΰ σταυρού της καί νά τηςάφαι- 
ρέση τή μόνη παρήγορη έλπίδα ποΰ θα της εμενε.

Έδέχθη νά πάρη μαζή του τον σταυρό καί έδέ- 
χθη κατά ένα τέτοιο τρόπο, ώστε η Αλμα επίστευ- 
σε δτι τοΰ μετέδωκε τήν πίστι της.
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ότι θα συντριβή έπάνω εί; αύτή ή ’Ελληνική σρμή.
Πράγματι εί; τήν μάχην αύτήν τίθεται εί; δοκιμασία 

ή Ελληνική άντοχή. Είνε ά.τό τα; τρομακτικωτέρα; 
καί κρισ’.μωτερα; μάχα; τοΰ πολέμου. Λυσσών ό εχθρό; 
κατακλύζει τά; ελλήνιζα; θέσει; με σίδηρον θανάτου. ’() 
κρότο; τών πυροβόλων, τών πολυβόλων, τών όπλων, ή ζα- 
ταιγι; τών σφα'ρών ζαι τών οβίδων μεταβάλλει εί; τόπον 
ζολάσεω; το πεδίον τή; μάχη;. 11 ελληνική γραμμή ύ— 
φίσταται μεγάλην φθοράν, άλλ’ οί ελληνε; στρατιώται α
τρόμητο: προχωρούν βραδέως άλλα σταθερώς.

Εύρίσκοντα: τώρα πολύ πλησίον εί; τον εχθρόν. Ή 
φθορά είνε μεγαλητέρα. ΤΙ στιγμή κρίσιμο;. II ημέρα 
κλίνε: εϊ; τήν δύσιν καί είνε ανάγκη νά ζάμψουν τού; 
Βουλγάρου; πριν ή τό σκότο; τή; νυκτο; καλύψει τά; κι
νήσει; των καί προστατεύσει τήν ένίσχυσίν των,

Τήν ώραν αύτήν ό λόχο; τού Κώστα εύρίσζετα: εί; τύ 
πλέον επικίνδυνο σημείο. Το σύνταγμά του προχώρησαν έ
χε: καταλάβει θέσιν έκ τή; οποία; απειλεί νά κυκλώσω το 
απέναντι εχθρικό τμήμα. Ό λόχο; τοΰ Κώστα έχε: πλη
σιάσει περισσότερον. ’Εναντίον τοΰ λόχου αύτοϋ στρέφεται 
προ; στιγμήν όλη ή λύσσα τοΰ έχθροΰ. Ή καταιγί; τοΰ 
πυρό; έχει συντρίψω τά; διμοιρίας του. Δεν απομένει πα— 
ρα μικρά .δύναμι; ά’νδρών, ό λοχαγό; καί δύο μόνον λοχίαι. 
Ύπό τό σφοδρόν πΰρ τοΰ έχθροΰ ή μικρά αύτή δύναμι; 
καθηλοΰτα: μετ’ ολίγον εί; τήν γή και δεν δύναται νά 
προχωρήσω ούτε βήμα.

’(· έχθρός αιφνη; πολυάριθμο; ένεργεί έπίθεσιν όπως 
τήν έκτοπίση άπό τή; θέσεω; έκείνης. (ά’νδρες κλονί
ζονται. Ο Κώστα; κατανόησα; τήν κρισιμότητα τής στιγ
μής, περιτρέχει ερπων, μέ ακλόνητο τήν ψυχραιμία του, 
τήν γραμμήν τοΰ τμήματός του, ένθαρρύνει τούς στρατιώ- 
τας και προσπαθεί μέ τό πυκνόν πΰρ να άνακόψη τήν ορ
μή τής εχθρικής έπιθέσεως.

Άλλά συνέβη τότε κάτι τό τραγικόν. Οί στρατιώται 
έςήντλησαν αίφνης τα φυσίγγιά των’ έκινδύνευον νά πέ
σουν χωρίς άμυνα είς τάς χεΐρας τοΰ έχθροΰ.

’Λντιληφθείς τούτο ό λοχαγός άπό τήν αίφνηδίαν ά- 
ραίωσιν τοΰ πυρός καί βέβαιος πλέον οτι ό λόχος όλος δι
ατρέχει τόν έσχατον τών κινδύνων, διατάσσει, ώς ύστατον 
μέσον σωτηρίας, άντεπίθεσιν διά τής λόγχης. Ή ύποχώ- 
ρησις θά ήτο αναπόφευκτος καταστροφή.

Αλλ οι άνδρες είνε ψυχιζώς κουρασμένοι’ άπό τήν 
έλλειψιν τών φυσιγγίων τό ηθικόν των έχε· κλονίσθή. Μά- 
την ό λοχαγός κραυγάζει «’Εμπρός παιδιά, διά τής λόγ

χης, για τήν Πατρίδα, παιδιά, έμπρός!» Κανείς δέν έγεί- 
ρετα: αμέσως. Έπρεπε κάποιος νά όρμήση πρώτος, να πα
ρασύρω τούς άλλους. Ό λοχαγός δέν έτόλμα να κάμη τού
το, οχ: άπό δειλία, άλλά διότι κατενόει ότι ό σχεδόν βέ
βαιος θάνατός του θα άφινε χωρίς οδηγό τούς ά’νδρας του 
τήν κρίσιμο αύτή ώρα. Στρέφει τά βλέμματά του μέ έμ- 
πιστοσύνη πρός τόν γενναίο του λοχία.

Αλλα ό Κώστας, ό όποιος δέν είχε λιποψυχήσω πο
τέ, ήσθάνθη τήν στιγμή αύτή τήν αγωνία νά περίσφίγγη 
τήν ψυχή του. Τήν τραγική αύτή στιγμή πού έμελλε νά 
ριφθή είς τήν αγκαλιά τού θανάτου, σάν αστραπή ή σκέψις 
του έπέταξε είς τό σπήτι του, είδε τά αγαπημένα μάτια 
τής μητέρας του να κλαίουν τον θάνατό του, είδε δάκρυα 
αστείρευτα είς τών αδελφών του τά μάτια. Έλιποψύχησε.

Λλλ’ αίφνης βλέπε: έμπρός του ώσάν φάντασμα τήν 
γλυκεία μορφή τής "Λλμας, τα γαλανά της μάτια δέν ή
σαν δακρυσμένα, τό μικρό χρυσό σταυρό έκρατοΰσε μόνο 
εις τή χέρι, όπως τήν ώρα τοΰ χωρισμοΰ των. Ήσθάνθη 
τότε ένα δυνατό κλονισμό, έφερε νευρικά τό χέρι του είς 
τό στήθος, έπάνω ακριβώς είς τον Σταυρό, τον όποιον πο
τέ έως τήν στιγμήν έκείνη δέν είχε θυμηθώ, καί μέ μά
τια ποΰ έλαμψαν σάν άστραπαίς, ατενίζει τούς άνδρας του 
«έμπρός, παιδιά, ζήτω ή 1 Ιατρίς,» φωνάζει, έγείρεται καί 
έρμα ακάθεκτος έμπρός. "Ολος ό λόχος τόν ήκολούθησε 
είς μία απεγνωσμένη .έφοδο. Ό έχθρός καταπλαγείς άπό 
τήν ορμή τής μικράς αύτής δυνάμεως, χωρίς νά άντιτάςω 
άντίστασιν τρέπεται είς φυγήν. Ό λόχος έσώθη. Ή όλη 
μάχη μετ’ ολίγον κατέπαυσε· έπήλθε τό σκότος. Τήν νύ
κτα οί Βούλγαρο: υποχώρησαν άπό όλη τήν γραμμή. Ή 
φοβερά μάχη τής ήμέρας έκείνης ήτο ή τελευταία. Τήν 
έπομένην άνηγγέλθη ή ανακωχή καί τό τέρμα τού πολέμου.

★ 
» ¥

Ένα μήνα βραδύτερον ό Κώστας έπέστρεφε θριαμ
βευτής είς τάς Αθήνας.

II Άλμα τόν περίμενε μέ αγωνία. Συνηντήθησαν είς 
τό ίδιο μικρό σαλονάκι καί ήσαν μόνοι όπως τήν ήμερα 
τοΰ χωρισμού των. Ή Άλμα μέ γεμάτα δάκρυα χαράς 
τά μάτια, έρρίφθη είς τήν αγκαλιά του. Ό Κώστας τήν 
άπεμάκρυνε στοργικά, έτεινε τόν μικρό χρυσό σταυρό καί 

Τ_

— ’Άλμα, είς αύτόν τό πρώτο φίλημά σου.

Κηφισσιά. ’Ιούλιος 1922.
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ευθύς ώς έγνώσθη έν Βουκουρεστίφ ή έναρςις τής έλ— 
ληνικής έπαναστάσεως, όένθουσιώδης πατριώτης και ποιη
τής, έγκαταλείψας τήν ξένην γήν,κατήλθε διά Τεργέστης*  
είς Ελλάδα καί δή είς τά Ψαρά ένθα ό ναύαρχος Νικό
λαος ’Αποστολής τόν προσέλαβεν ιδιαίτερόν του γραμμα
τέα. Ούτως ό ’Αλκαίος συμμετέσχεν είς 5λας τας ναυμα
χίας τοΰ ’Αποστόλη, παρευρεθείς καί είς τήν άλωσιν τών 
Ψαρών καθ’ ήν γενναίως πολεμήσας καί πληγωθείς, εσώ- 
θη κολυμβών. Τον Σεπτέμβριον τοΰ 1823 ή βουλή τών 
Ψαρών, έκτιμώσα τάς άρετάς καί τήν ικανότητα τοΰ ’Αλ
καίου, τόν άπέστειλεν εις Μυτιλήνην ίνα έξομαλύντ, τάς 
μεταξύ Ψαριανών καί Μυ ιληναίων διενέξεις περί ών 
μνείαν ποιούνται ότε Όρλάνδος καί Νικόδημος. (**)

(*) Είς Τεργέστην (1821) συναντηθείς ό Αλκαίος με
τά τοϋ Ν. Σπηλιάδου, άνήγγειλλεν αύτώ τήν καταστρο ρήν 
τοΰ Ύψηλάντου. (Ή κατά Ίωάννην Φιλήμονα σύντομος 
βιογραφία τοΰ Ν. Σπηλιάδου σελ. 67, Ναύπλιον 1868).

(**)’Λναστ. Όρλάνδου, Ναυτικά, τόμ. Α’ σελ. 379. Ά
θήναι 1839. ‘Υπόμνημα Κ. Νικοδήμου, τόμ. Α σελ. 141 — 
117)’ . . ,,

(***) Ν. Σπηλιάδου, Απομνημονεύματα, τομ. Α σελ. 
189, Άθήναι 1859.

(****) Ό αείμνηστος ποιητής Γεώργιος Παράσχος, προ
τάσσουν όλίγας λέξεις είς τήν κατά τό 1841 γενοιιένην έν 
Άθήναις εκδοσιν τής τραγφδίας τοΰ Αλκαίου «Θάνατος 
νθϋ Μάρκου Μπότσαρη» λέγει : 1 ενναϊοι Γάλλοι! αί πρός

Μετ’ ολίγους μήνας, άρχομένου τοΰ 1824, μετέβη είς 
Ναύπλιον καί έζήτησε «διαταγήν προτρεπτικήν τής Κυ— 
βερνήσεως πρός τούς κατοίκους τής Μυτιλήνης νά λάβωσι 
καί αυτοί τά όπλα κατά τών Τούρκων»! Ή Κυβέρνησις 
άπηντησεν ότι ούτε διαταγήν ούτε συνδρομήν δύναται να 
δώσω (***  (****))· Εν Ναυπλίω διαμείνας, έξώπλισε μετά τοΰ 
Γεωργίου Καππανδώρου στρατιωτικόν σώμα και τό έστειλεν 
είς Κρήτην, κατόπιν μέ τό ίδιον σώμα μετέβη και ο ίδιος 
εις τήν πολυπαθή Χίον όπου καί έπληγώθη εις τήν χειρα.

Μετά τήν λήξιν τής έλληνικής έπαναστάσεως, τόν ή- 
ρεμον ποθήσας βίον, έγκατεστάθη έν Σύρφ οπού, λησμονή- 
σας τόν Άρην έρρίφθη καί πάλιν εις τάς άγκάλας τής Θά
λειας καί άνήλθεν έκ νέου εις τήν σκηνήν τφ 18·>0. 
Άλλά μετ’ ολίγον, ήπίστισε πάλιν πρός τήν Θάλειαν, καί 
άναζωσθέίς τό ξίφος, άνεμίχθη είς τάς μετά τήν δολοφονίαν 
τοΰ Καποδιστρίου πολιτικός διαμάχας και εϋρενάοικον.

θάνατον έν Άργει τφ 1834 (*).
Τ) ’Αλκαίος, έκτός τής πατρίδος του, ήγάπησε περι

παθούς καί τό θέατρον έπι τής σκηνής τοΰ όποιου άνεβίβα- 
σε καί τήν σύζυγόν του, καθ’ ήν έποχήν (1818) ή επί τής 
σκηνής έμφάνισις γυναικός έθεωρείτο ως ατιμία. Διακριθεις 
ώς ήθοποιός, (“) κατά τάς μαρτυρίας τών συγχρόνων του 
έγραψε καί τέσσαρας εμμέτρους τραγφδίας διά τό θεατρρν : 
«Τήν αλωσιν τών Ψαρών», «Τον θάνατον τοΰ Καποδιστρι— 
ου» «Τόν θάνατον τοΰ Μάρκου Μπότσαρη» και τόν «II:— 
τακόν τόν Μυτιληναίον». Έξ αυτών αί δύο πρώτα: έμει
ναν ανέκδοτοι και άγνωστοι, μόνον δέ «ό Οανατος του 
Μάρκου Μπότσαρη» έτυχε τής τιμής ν’ άναβιβασθή έπι 
σκηνής, άφοϋ συνεπληρώθη καί έδιορθώθη ύπό τοΰ ποιητοΰ 
Γεωργίου Παράσχου (***).  Τον «Πιτακόν τόν Μυτιληναί-, 
ον» έγραψεν έν Ναυπλιφ κατά τήν διάρκειαν τής ελληνι
κής έπαναστάσεως, τόν έξέδωσε δέ έν Αθήναις τφ 1849 
ο υιός αυτου ξενοφών ( ).

Ύπόθεσιν είς τον «Πιτακόν τον Μυτιληναίον» έλαβεν 
ό ’Αλκαίος τούς μεταξύ αριστοκρατικών, καί δημοκρατικών 
έμφυλίους πολέμους της πατρίδος του καθ’ ούς άνεδείχθη 
τύραννος ό Μέλαγχρος (620—G10) μέχρις ότου έκδιω- 
χθέντων τών αριστοκρατικών τών οποίων οπαδός ήτο και ο

τήν 'Ελλάδα εϋεργεσίαι σας είνε πολλαί, άλλά ποτέ ή νέα 
μας ιστορία δέν θ’ ύποσιωπήσι] οτι έπροστρίψατε μόνοι 
αίσχράν κηλίδα είς τόν φιλελληνισμόν σας στεροΰντες τήν 
'Ελλάδα ένός καλοΰ της τέκνου».

( ) Διά τάς πρός τί|ν πατρίδα έκδουλεύσεις τοΰ Αλκαίου, 
ή πολιτεία άπένειμε πρός τήν χυ'ιρα αύτοϋ Μαριγήν Θ. Αλ
καίου, χρηματίσασαν καϊ αύτήν ηθοποιόν έν τφ έν Βουκου
ρεστίφ έλληνικώ θεάτρφ, μηνιαίαν σύνταξιν έκ δραχμών 
18! ’Ονομαστικός κατάλογος τών συνταξιούχων έκδοθείς 
δαπάνΐ) τής Βουλής τώ 1851. ’Εν σελ. 63—37 : «Μαριγόι 
Θ. Αλκαίου, πατρίς Λέσβος. Μηνιαία σύνταξις δρχ. 18, ά- 
πονεμηθεϊσα διά Β. Δ^ τή 2J Μαΐου 1831. ‘Ο Θ. Αλκαίος 
σύζυγός της ήτο αξιωματικός’ ήγωνίσθη είς διαφόρους μά- 
χας καί έφονεύθει είς Άργος ύπό τών Γάλλων» (!)

(**)  Κατά γόν κ. Βαρδουνιώτην, ό Αλκαίος ήτο ευτρα
φής, υψηλός, μελάγχρους καί έπι βλητικόιτατος τό παράστη
μα μέ τήν πολύπτυχον φούστανέλλαν του.

(■***)  Περί του θανάτου τοΰ Μάρκου Μπότσαρη· γε- 
νήσεται λόγος κατά τήν έξιστόυισιν τής έποχής τής έπι σκη
νής άναβιβάσεώς του.

('■***)  ‘Ο υιός τοΰ Αλκαίου Ξενοφών υπήρξε καί αυτός 
ήθοποιός συνεργ.ισθείς μετά τοΰ θι.πσάρχου Λεωνίδα Κα- 
πέλλτ έν Άθήναις τώ 1818.
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ποιητής Αλκαίος, (*)  ό Π'.ττακ'ος έτέθη έ-'ι κεφαλής τής 
πολιτείας.

(*) Ό νεώτερος ’Αλκαίος άγνωστον διατί, παρουσιάζει 
έν τή τραγωδία του τόν ομώνυμόν του ποιητήν συνεργαζό- 
μενον μετά τοϋ Πιττακοϋ κατά τοΰ Μελάγχρου.

II τραγωβία άρχίται μετά το πέρας τών εμφυλίων 
σπαραγμών ούς κατόρθωσε νά περιστείλη ό- Μέλαγχρος.

» Αι τέλος πάντων έγινεν ότ' ή-&ελ' ή πατρίς μου· 

λεγει προλογιζων ό ίσιος έν τή τραγωδία:
» Την τύχην εσρε βοη&όν εις τούτο ή έλπίς μου.
* Της Λέσβου άπασα ή γη τρεις δλοκλήρους χρόνους
» ποτιζομένη μ αίματα an έμφυλίους φόνους 
» χυνόμενα δι' αγενή συμφέροντ’ άλλοτρίων, 
* τών φιλοδόξων 'Αττικών και Λακεδαιμονίων, 
* μ έκάλεσε, καί έσπευσα νά τήν υπηρετήσω, 
» και του πολέμου του δεινού τήν φλόγα ν' άποσβύσω. 
» Τούς λακεδαι μανίζοντας νικήσας κατά κράτος, 
* έ μ βαίνω εις τον οίκόν μου άπδ τιμήν γεμάτος.
* Οποσοι δ είς τδν πόλεμον διέφυγαν τδν φόνον,
» ολους αυτους εξωρισα· τδν Καλλικράτην μόνον, 
» αύτόν τδν ΰπερήφανον απόστολον τής Σπάρτης, 
» κατέχω είς τήν φυλακήν· τί τρομερός αντάρτης ! 
» Είναι λοιπόν, είναι καιρός νά πράξω ο,τι &έλω. 
» Πλήν άρά γε προσκόμματα νά ανακτήσω μέλλω; 
» "Εχω τήν τύχην βοη&όν, ώς εις τδ νά νικήσω, 
» ουτω κ εις τής πατρίδος μου τδν Φρόνον νά καΌ-ήσω ; 
• Συντρέχει ή φατρία μου νά γίνη ό σκοπός μου ; 
» Τό δέχεται δ &εϊος μου τό &έλει δ γαμβρός μου ;

Θειος του ο’ είναι ό τής Λέσβου νομοθέτης Π'.ττακ'ος 
κα! γαμβρός του έπ’ αδελφή ό ποιητής ’Αλκαίος οί’τινες 
όμως δέν συμμερίζονται παντάπασι τούς πόθους τοΰ αρχο
μανούς Μελέγχρου, αποφασίζοντας τέλος, μεθ’ ολας τάς 
συμβουλάς τών συγγενών του, νά καταλάβη τήν αρχήν διά 
τής βίας. Επ; τούτω δίδε: τάς εξής προς τον σύμβουλόν 
του Δημάδην διαταγάς :

» Λοιπόν, Δημάδη, ύπαγε- εύ&ύς δ Καλλικράτης 
» εκεί να φ-ό-αση δι ο^ου τίνος μυστικωτάτης. 
• τούς εξόριστους άπαντας αφού αποβίβαση, 
> να στήση τό στρατόπεδον είς τών Λουτρών τά δάση. 
» Μή κάμη κανέν κίνημα χωρίς τής προσταγής μου 
• ή δοκιμάζει δεύτερον τά βέλη τής οργής μου.
» Θέλω, άν είναι δυνατόν, τδν &ρόνον ν' άποκτήσω, 
» ρανίδα αίματος δμογενούς νά χύσω.
» Ή φήμη δ' ας διαδοϋ·ή, πώς έφυγε κρυφίως, 
» καί πώς έγώ έπαίδευσα τούς φύλακας άξίως. 
» "Επειτα τρέξε, πέταξε τούς φίλους ν’ άνταμώσης 
» κ’ έντεύ&εν πώς άναχωρώ μ’ αυτούς νά διαδώσης. 
» Συγχρόνως πλοία πρόσταζε νά μάς έτοιμασ&ώσι, 
» κ οΐ δπαδοί μας ένοπλοι εύ&ύς άς καταβώσι.
» "Αν δ λαός σάς έρωτά, τί τρέχει, καί δποία, 
» ή τής άναχωρήσεως ημών τοιαύτη βία ;
» Σείς τόν άνταποκρίνεσ&ε : «ό Πιττακός κι’ ’Αλκαίος*,  
» προσ&έτοντες δε κατ' αυτών δπόσα άναγκαίως

» αί περιστάσεις άπαιτοϋν, έγείρατε με τρόπον
» τό πλή&ος όλον κατ' αυτών τών τολμηρών άν&ρ όπων.

Ο: σκοποί κα! τά σχέδια του Μελάγχρου γίνονται 
γνωστά είς τε τόν Πιττακδν καί τδν ’Αλκαίον, άλλά πολύ 
αργά, καθόσον μετ’ όλίγον ή σύζυγος τοΰ ’Αλκαίου Σαπ- 
φί^τούς αναγγέλλει έντρομος οτι ό λαός έπαναστάτησεν ε
ναντίον των καί τούς λέγει οτι:

> Εκείνος, πού έλάτρευε τούς ιερούς σας νόμους, 
» ώς άλαν&άστους δδηγούς καί ευνομίας δρόμους, 
» έκεϊνος φευ! άπατη&είς άπό τούς λαοπλάνους, 
> φωνάζει έναντίον σας καί σάς καλεϊ τυράννους.

Τό σύστημά σας άϋ-ετεΐ, τούς νόμους σας υβρίζει 
» καί έξορίαν δι' έσάς αιώνιον -ψηφίζει.

Σπεύδουν αμέσως άμφότεροι νά συγκρατήσουν τδν λαόν, 
τδ κατορθώνουν πρδς στιγμήν, άλλά τέλος συλλαμβάνονται 
ύπό τών προσδραμόντων οπαδών τοΰ Μελάγχρου κα! δέ
σμιοι φέρονται είς τδ δεσμωτήριον. Άφοΰ λυθώσι τά δε- 
σμά των διαταγή τοΰ Δημάδη, ούτος τοΐς λέγει ότι:

» Καιρός είναι νά κλίνετε, ώς έκλινε;/ δ δήμος,
» τήν τού Μελάγχρου κεφαλήν νά στέψητε πανδήμως.
» —Σιώπησαν, αχρείε! τού άπαντά δ 'Αλκαίος.
» Φύγε ταχέως άπεδώ*  άρκούν αί βλασφημίαι.
» 'Εγώ τυράννου κεφαλήν ποτέ νά στεφανώσω !
ί Έγώ τό δημοκρατικόν στοιχεϊον νά προδώσω !
» Δούλος, είς σέ, ουτιδανός έγώ νά καταντήσω
* καί άτιμος ύπό ζυγόν δεσποτισμού νά ζήσω !
» "Α! παρά ταύτα προτιμώ έέανάτων άπειρίαν.
» Σύ ζήϋ-ι, δούλε άτιμε, είς άτιμον δουλείαν.
» Φύγε, προδότα, ύπαγε.

Δημά5ης

τ>*Ώ!  ύβρις! καί νομίζεις, 
» αύ&άδη δημοκρατικέf δτι τό παν ορίζεις;
» Μά^ε λοιπόν, αύτή ή χειρ ’δ’ά στέγη ‘δ'αρραλέως 

τήν τοΰ Μελάγχρου κεφαλήν μέ στέμμα βασιλέως
» Σκάσε. · β

’Αλκαίος
» "Ω! Ζεύ !

Πιττακός

> Σιώπησον· Δημάδη, μή βραδύνης, 
» και τήν απελπισίαν μας μέ λόγους παροξύνης.
» ύπαγε*  μόνους άφες μας, διά νά συσκεφ·&ώμεν,
■» τί πρέπ' εις τδν αύ&έντην σου ημείς ν' άποκρι&ώμεν.

Άναχωρήσαντος τοΰ Δημάδου, ό Πιττακός και ό Αλ
καίος αποφασίζουν νά φονεύσουν τδν Μελάγχρουν. Τόσον 
δέ ενθουσιάζεται διά τήν άπόφασιν αύτήν ό ’Αλκαίος ώστε,

» Μ’ έρχεται—λέγει—ώς κεραυνός άμέσως νά πετάξω 
> καί έκ τών δορυφόρων του τό μέσον νά τόν σφάξω.

> Άλλά τό βλέπεις! τήκομαι δι’ έλλειψιν αρμάτων.

Πιττακός

» Έγώ τάς λόγχας έλαβον τών δύο μας δοράτων.
» Τάς έχω. "Ομως άκουσε· δέν πρέπει νά πετάξης
» έχτός τών δορυφόρων του τόν τύραννον νά σφάξης.
> Ή εύτολμία ωφελεί, άν ένω&ή μέ γνώσιν.
» Λοιπόν καί σύ μετρίασε τήν τόλμην σου τήν τόσην.
* "Αφες· δ τύραννος έδώ νά φ&άση δέν ■&' άργήση.
■» Έδώ λοιπόν καί δίκαιον τό αίμα του νά χύση.

Έδώ&εν πού έρρίφϋ-ημεν εις τά δεσμά νά ζώμεν, 
» έδώϋ·εν έλευϋ·ερωταί τού δήμου άς έκβώμεν.
» Ναί, τάφος κρυψοτύραννος ή φυλακή άς γίνη, 

Κ' έλευ&ερίας νέον φώς εις Λέσβον άς έκτείνη.

Μεθ’ δ άναμένουν τδν τύραννον, ον κα! ερχόμενον μετ’ 
ό ίγον φονεύουν μετά τών λοιπών συναρχηγών του, τοΰ 
’Αλκαίου άναφωνοΰντος:

s Ευχαριστώ σας, δίκαιοι καί εύσπλαχνοι ϋ·εοί μου, 
- πού έπληρώϋ-η ευτυχώς ή έν-Ά-ερμος ευχή μου !
> Ε’.-&·' όλ' οί τυραννούμενοι όμοίως ν άκουσ&ώσι 
» καί άπό τούς τυράννους των νά έλευ&ερω&ώσι !

Λυτή είναι έν όλίγοις ή ΰ,τόθεσις τής τραγωδίας τοΰ 
Αλκαίου ήν έξέθεσα μάλλον διά νά δείξω τδ ύφος τής 
στιχουργίας τοΰ ποιητοΰ ή διά το ενδιαφέρον αυτής ουτινος 
καθ’ ολοκληρίαν στερείται ξηρά και άτεχνος ώς είναι

(*)  ’Αντίθετον δμως τής ιδικής μου γνώμες έχει ό υιός 
τοΰ ποιητοΰ Ξενοφών ’Αλκαίος, μή ί)·ελων φαίνεται, καί 
αυτός, κρίνων τόν πατέρα του, να υστέρηση τοΰ Αλεζ. I αγ-

ΟΤΡΦΛΟΣ
Παλμός φωτός κ’ ή Ννχτα—ιδες στΐμζ κωχΐ) της 

(λουφάζει,..
Χρυσό ένα γέλιο στ’ ’Άπειρου τ’ ακρόχειρα χαράζει... 
—Κλάψτε τον, κλάψτε τδν τυφλόν, πού τήν Αυγή 

[δέν ξερει 
κα'1 ποΰ έρωιιένης χάδεμα, περνάει πώς ιν τ ά- 

[γερι:...
Γεράσιμος Κασόλας

ΧΕΙΛΙΑ

"Οταν σοΰ τά παρεδινα 
έτριζαν σάν τα μήλα 
κα! ισχίζονταν σάν τδ ώριμο 

Τής αύτής δυνάμεως ή μάλλον άδυναμίας είναι και τά 
άλλα τοΰ ποιητοΰ έργα, τά όποια δεν θά ετυγχανον τής 
τιμής νά μνημονευθώσιν έν τή παρούση ιστορία, άν μηα- 
νήκον είς ένθουσιώδη ύπέρ τοΰ θεάτρου άνδρα και διά τοΰ 
θεάτρου ένθουσιάσαντα τούς συγχρόνους του οιτινες, ως ει- 
δομεν άλλαχοΰ, κα! άπο τής σκηνής καί απο τοΰ ακροατη
ρίου έσπευσαν κα! έπεσαν μαχόμενοι ύπέρ πατρίδος.

("Επεται συνέχεια)

NIK. I. ΛΖΙΣΚ/ΙΓΗΣ

καβή δστις, όμιλών περί τών μετριωτάτων δραματικών έρ
γων τοϋ πατρός του, (A. Ρ. Ραγζαβή, Άπομνημ. Τόμ. I., 
σελ. 75 καϊ 76) λέγει «δτι δ πατήρ μου ώς ποιητής έν Βου- 
κουρεστίω οΰδένα είχε τόν έφάμιλλον αί δέ έκ τοΰ γαλλι
κού μεταφράσεις του καί πρωτότυποι συνθέσεις του σνεγνω- 
ρίζοντο ώς αριστουργήματα, καί ήσαν, ώς μετά ταύτα ήδυ- 
νήθην νά κρίνω, έξοχοι αληθώς είς τό είδος των».

"Ο δέ υιός ’Αλκαίος τάδε φθέγγεται περί τοΰ «Πιττα- 
κοΰ τοΰ Μυτιληναίου» : ·Ή τραγφδία αΰτη, θέμα έχουσα 
τήν υπέρ δημοκρατίας πάλην τής Μυτιλήνης, καϊ άπό αύραν 
αρχαϊκού πατριωτισμού περιπνεομένη, έχει, άν δέν άπατω- 
μαι, τάς εΰγενεστέρας υπέρ τών λαών αλήθειας, καί έμπτε- 
εται άπό δ,τι λαμπρόν αισθάνεται ό πατριωτισμός και τρέ
μει ώχριώσα ή τυραννία. Εκτός δέ τούτου διδάσκει τά ΰπο 
τών δημαγωγών προσγινόμενα όσημεραι δείνα, τά οποία 
πίσα έποχή συναισθάνεται και καταρϊται τρομάζουσα......
"Αλλως τε τό λεκτικόν είναι αφελές, ή γλώσσα νευρώδης, 
αί εικόνες έκφραστικαι καί ό ρους τών στίχων ραγδαίος . 
(ΙΙρόλογος. είς «Πιτακόν τόν Μυτιληχμΐον»). Λαμβάνων τις 
ύπ’ δψει τάς σημερινός κριτικός άς συγγραφείς τινες κά- 
μνουν, περί τών ιδίων των έργων, θά έδείκνυεν άσυγχιόρη- 
τον αυστηρότητα μή συγχωρών τήν φιλόστοργον καί δικαι- 
ολογημένην υίίκήν κριτικήν τών πατρικών έργων '.

τδ ροδί ολομεσις....
Μονάχα τά τσαλάκωνε 

μιά ανάρια ανατριχίλα, 
’ςτδ ρούφημα πού άπόχτησαν 
τοΰ ήδονικοΰ χασίς....

Και δταν σύ μοΰ τά πέστρεφες 
έπεφταν σάν τά φύλλα, 
σημάδια πιά ολοφάνερα 
κάποιας ζωής μισής....

Φθινόπωρου τά ιχνόβαφε 
μιά ανάρια κιτρινίλα 
ποΰ 'ςτδ μεθύσι άπόχτησαν 
τοΰ ήδονικοΰ χασίς.

ΣΜΥΡΧΠ O2VTA. Κ. BA-TIZkOY
(Τής Σοντοο | ι Οί Νέοι )
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ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΙΑΠΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ~ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Η ΖΩΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕ’. ΑΙΩΝΑ
Φ ΠΟΙΗΤΗΣ ΣΤΕΦ. Π-0Ϊ.ΖΖΖΧΖΤΕΕΖΕ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΓΩΡΗΣΙΣ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

’Εννοείται ότι ό κατάδικος διά νά έχζ, τήν εύνοιαν 
τοϋ δεσμοφύλακος τοϋ δίδει τδ καλλίτερον μέρος καί τδ 
στερείται εκείνος. Τέτοιοι ποϋ είναι οί δεσμοφύλακες δέν 
εΐνε δυνατόν νά δώσουν τήν ψυχήν των είς άγγελον.

Ό διάβολος τούς έπιασεν μέ την ζερβήν του 
[Χέραν 

κι’ ό θεός τούς εκατάργησεν πάλιν μέ τήν 
[δεξιάν του 

κ’ έμίσησέν τους δ θεός και βγήκαν άπ’ έμ- 
[μπρός του 

κ’ έπήρεν τους δ διάβολος κ’ έμπήκεν σταΐς 
[κοιλιαΐς των.

Διά τδν ίδικόν του τδν δεσμοφύλακα δ Σαχλίκης 
λέγει:

Μόλις ανοίξει τδ πουρνό τής φυλακής ή πόρτα 
άνακοιτό μοι νά τοΰ πώ «χίλια καλώς έ<ρ«νης» 
καί λέγαν το τά χείλη μου, άμμ’ ή καρδιά 

[μου μέσα 
δλοι σας τδ κατέχετε τδ τί καλόν του θέλω. 
Είς γιώμα κ’ είς δεΐπνον μου δμοΰ έτρώμεν 

[πάντα 
έμπρότερά μου ένέβγενον, πρωτότερα καθίζει 
καί πάντα έπροτίμουν τον εϊς τά καλά 

[μπουκου’νια.
Καί μήπως τουλάχιστον ήρχετο μόνος του ; Έφερε 

μαζί -.ου σκουτέρους ζαι παιδόπουλα, λομπάρξους καί του- 
δέσκους, οϊ οποίοι έζάΟοντο μαζή έτρωγαν ζαι έπιναν γε
ρά άπο τδ φαγητ'ον τοϋ ποιητοϋ, ένω έζεϊνος τούς παρηκο- 
λούθει σιωπηλός ζαί έσκέπτετο μέ αριστοκρατικήν περιφρό
νησή.

’Ίδε το ποΰ σ’ έπίνωσεν ή μοίρα σου, Σα- 
, , , ίχλί,κη 

είς ποιαν κοΰρτην κάθεσαι, κ’ εϊς ποιαν λότζαν 
[είσαι 

καί ποιοι άρχοντες ευγενικοί κάθονται μετά 
[σένα 

καί βλέπεις τους στδ πλάγι σου καί χαίρεσαι 
[μετά τους

Οί δεσμοφύλακες πίνουν τραγουδούν, διηγούνται ιστο
ρίες διά τά ζαλα κρασιά, διά τής ταβέρνες ζαί όταν έπί 
τέλουν φύγουν ό δεσμοφύλαξ πλησιάζει τδν φυλακισμένον 
ζαί ζουροϋνα στδ μεθύσι τοΰ ψιθυρίζει:

«Έγώ τούς έφερα νά σέ παρηγορήσουν».

Δια ί δέ όλα αύτά τά μαρτύρια ; Διότι τά έβαλε μέ 

τήν Κωσταγιώταιναν. Τί ήτον δέ αύτή ή Κωσταγιώταινα 
ή οποία ΰπήρξεν ή αφορμή τής έχθρας δέν έφρόντισε νά 
μας τδ είπή. Δέν έφαν άζετο άλλως τε ό δυστυχής οτι ή 
διαφορά του μέ μίαν γυναίκα Θά μείνη ιστορική καί οτι 
πέντε αιώνας άργότερον 0’ ασχολούμεθα μέ αύτήν. Αύτός 
ώμίλεί είς τδν φίλον του Φραντζεσζήν περί τής Κωσταγιώ- 
ταινας ώς γνωστής καί περί ύποθέσεως ή όποια τότε θά 
είχε ζάμη κρότον καί θεωρεί περιττόν νά έπαναλαμβάνει 
γνωστά πράγματα. Είμεθα υποχρεωμένοι έπομένως νά 
μαντεύσωμεν άπό μερικούς στίχους τήν ιστορίαν είς τάς 
γνωστάς της γραμμάς.

Καί έν πρώτοις ή Κωσταγιώταινα αύτή φαίνεται ότι 
ήτο πολύ ελαφρά γυναίκα. Είς ένα δίστιχον δίδει μίαν 
σπαρταριστήν εικόνα της.

Φιλοΰν τήν Κωσταγιώταιναν κι’ δ σκΰλος της 
[γαυγίζει 

καί κλαίουν τά παιδάκια της κ’ εκείνη χαχα
νίζει.

Έπειτα φαίνεται οτι ύπήρξε μία εποχή καθ’ ήν ό Σα- 
χλίκης ζαί ή Κωσταγιώταινα ήσαν πολύ καλοί φίλοι. Ό 
ποιητής άγανακτησμένος διότι έξ αιτίας της εύρίσκεται είς 
τάς φυλαζάς ένθυμεϊται τούς καιρούς ποϋ τδν έζολάζευε 
ζαί τοϋ έλεγε :

Αγαπώ σε
κι’ άπ’ τήν ευγένειαν τήν πολλήν στέκομαι 

[καί θωρώ σε
βλέπω σέ, κ’ είσαι μετ' έμέ, καί πάλι έπιθυ-

[μώ σε.
"Ολα αύτά όμως έπέρασαν. Τώρα οί δύο παλαιοί φί

λοι είναι άσπονδοι εχθροί. Καί ό Σαχλίκης μή δυνάμενος 
νά έκδικηθή άλλως τήν γυναίκα ή οποία τδν κατήγγειλεν 
είς τήν Αυθεντίαν καί τδν έφυλάκισε χύνει τήν χολήν του 
είς διακοσίους και πλέον στίχους, τών όποιων πολλοί δέν. 
είναι δυνατόν ν’ άναφερθοϋν έδώ, τόσον είναι ώμοι και 
βάναυσοι.

ΤΙ Κωσταγιώταινα έζάθητο είς τής «κάτω γειτονιές» 
ίσως έξι» τοϋ Χάνδαζος είς τδ Μπόργζο, όπου ειδαμεν ότι 
ή ’Αστυνομία άπηγόρευε να παίζων αι τά ζάρια, ή όπερ 
πιθανώτερον είς τάς συνοικίας τοϋ του λιμένος. όπου όλα 
τά πρόχειρα κέντρα διασζεδάσεως, όπως συμβαίνει πάντοτε. 
Αυτές ή κάτω γειτονιές είναι ό τρόμος τοϋ Σαχλίζη.

Χριστέ τις κάτω γειτονιές νά τής ίδώ καϋμένες!
Έκεϊ λοιπόν είς τής κάτω γειτονιές γίνεται ένα συνέ- 

δριον αύτοΰ τοϋ είδους τών γυναικών, μέ τδν σκοπόν νά 
ζητήσουν άπό τήν Αύθεντείαν ένα ξεχωριστόν τόπον νά 
εγκατασταθούν. Ό Σαχλίκης μας δίδει τά ονόματα τών 
περισσοτέρων μελών αύτοΰ τοϋ γυναικείου συνεδρίου τά όποια 
αναφέρω διά ν’ άποδειχθή πρώτον ότι καί προ πέντε α;ώ—

νων τα ονόματα έσχηματίζοντο γλωσσικώς κατά τδν ίδιον 
τύπον όπως καί σήμερον, καί δεύτερον διότι άποδεικνύεε 
ότι είς τδν Χάνδακα είχον συγκεντρωθώ πάσης προελεύσε- 
ως ελαφρά πλάσματα. Συνήλθον λοιπόν έκτος τής Κιο— 
σταγιώταινας, ή Βαλσαμίνα, ή Κουλουμποϋ, ή τρεις Κα— 
βουροπούλαις. ή Κυυλουμπάδαινα, ή Άγγελίνα, ή Πιλά- 
ταινα, ή Σταυράκαινα, ή Έργίνα, ή Κουσούτσια, ή Μπεγ- 
κρίτα ζαί ή Έρετιόλενα^ ή Μαρζεζίνα ζαί ή Σινφουρνάρα 
προφανώς ’Ιταλίδες, καί μία Κατερίνα μέ τδ οξύ—τδ κόκ
κινο—μαντήλι ζαί άλλαι αμέτρητο: ζ’ άπεφάσισαν νά με— 
ταβοϋν είς τήν Αύθεντείαν νά ύποβάλουν τά αιτήματα των. 
Είς τον δρόμον έπήγαιναν μέ τραγούδια «κι’ άπ’ τήν χα
ράν τους τήν πολλήν έχαχανογελοϋσαν».

Η Αύθεντεία όμως δέν είσήκουσε τήν αΐτησιν καί ή 
Κωσταγιώταινα κα! ή επιτροπή έπέστρεψαν είς τδ συνέδριον 
ζατησχυμέναι. Καί τότε μιά διαβολική έμπνευσις ήλθεν 
είς τδν νοϋν τής Κωσταγιώταινας. Νά σζορπισθοϋν αί γυ
ναίκες αύταΐ είς όλην τήν χώραν καί νά προσπαθήσουν να 
ξεμυαλίσουν όλες τής καθώς πρέπει γυναίκας. Δέν είναι 
γνωστόν άν έπραγματοποιήθη ή απειλή. Κατά πασαν πι
θανότητα πρόκειται περί ποιητικής ύπερβολής, ή όποια δέν 
έχει άλλον σκοπόν παρά νά πείση τδν Φραντζεσζήν να 
φυλάγεται άπό γυναίκας αί όποϊαι είναι ίζανα! νά κάμουν 
τόσας ένεργείας. Είς τά διάμεσα τών στίχων αύτών άνα—

FRANCIS JAMlIviES

TO SIIU iff ΟΛΟΓΙΟΜΟ Μ W...

Τδ σπίτι θάν’ ολόγιομο μέ ρόδα και μέ σφήγκες. 
Καί νά χτυπά/] ό εσπερινός τ’ άπόγεμμα θ’ άκοϋμε' 
καί σά μιας πέτρας διάφανης στο χρώμα τά σταφύλια 
στον ήλιο, σ’ ήσυχη σκιά θά μοιάζουν νά κοιμούνται.
1 Ιώς θά σ’ αγαπώ! Τή καρδιά μου ολόκληρη σοΰ δίνω 
τών ’κοσιτέσσερω χρονώ, τδ ειρωνικό μου πνεϋμα, 
τήν περηφάνεια μου καί τούς άπ’ άσπρα ρόδα στίχους' 
κι’ όμως δέν βρίσκεσαι γιά μέ, αγνώριστη μοϋ είσαι. 
Χι’ αύτό πού ξέρω μοναχά, πώς άν στον κόσμο έζοϋσ-ς, 
κι’ άν σάν εμένα έίρίσκοσουν στδ βάθος τής κοιλάδας, 
γελώντας θά φιλιόμαστε μέσ’ στά ξανθά μελίσσια, 
στδ δροσερό ποτάμι π/.άϊ, μέσ’ στά βαθειά τά φύλλα. 
Δέ θ’ άκουγότανε παρά τοϋ ήλιου μονάχα ή ζέστη. 
Και τή σκιά τών φουντουκιών πάνω στ’ αύτί σου θάχες, 
μετά, τά γέλοια παύωντας, θά ενώναμε τά χείλη, 
γιά νά ποΰμε τδν θελκτικά ανέκφραστο έρωτά μας' 
κα! θάβρισκα στό κόκκινο τοϋ χείλους σου τή γεϋσι 
σφηγκών, καί σταφυλιών ξανθών, και ρόδων ροζ στο χρώμα.

(DE L'HGELUS DE L’AUBE
Il I' ANGELUS DU SOIR) ΓΙΑΝΚΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ

φέρεται κα! μία διαπόμπευσις γυναικδς κουρεμένης, πιστο
ποιείται ότι είς τήν αύλήν τών άτυχησάντων συζύγων έτο— 
ποθετοϋντο τα σύμβολα τής συζυγικής απιστίας, άνεκατεύ— 
ονται δέ καί ένας επίσκοπος—άγνωστον άν ορθόδοξος ή κα
θολικός—και μερικοί φλάροι. Άπό τής άπόψεως λοιπόν 
τή; καταστάσεως τών δημοσίων ηθών είς τήν Κρήτην κατά 
τον δέκατον πέμπον αιώνα ή τρομερή Κωσταγιώταινα μας 
προσέφερε μίαν σπουδαίαν υπηρεσίαν. Ή αντιπάθεια τοϋ 
Σαχλίζη πρός αύτήν έγινεν αφορμή νά μάθωμεν μερικά 
πράγματα τά όποια χωρίς τήν βιαιστάτην έμμετρον δια
τριβήν τοϋ ποιητοϋ εναντίον της δέν θά τά έγνωρίζαμεν,

Άπό όσα άνέφερα—καί άπό όσα άναγκαίως παρέλειψα— 
περί τοϋ Σαχλίζη έξάγεται οτι ό Κρητικός στιχουργδς δέν 
έχει ούτε τήν χάριν οΰτε τδ φιλοσοφικόν μέθυ, οΰτε τήν 
μόρφωσιν τοϋ 1 Ιρωχοπροδρόμου. Είναι στιχουργδς κοινός 
χωρίς φαντασίαν, χωρίς ποιητικήν πνοήν,μέ τδν στίχον χα
λαρόν καί άκατέργαστον, με επαναλήψεις κουραστικής. Δέν 
επιθυμώ κ’ έγώ νά σας κουράσω περισσότερον μέ τδν ποι
ητήν μου. "Αλλως τε ένύκτωσεν ήδη καί πρέπει νά γυρί
σετε είς το σπίτι διότι όπως λέγει ό Σαχλίκης:

δπου γυρίζει σκοτεινά πολλά κακά εύρίσκε 
κ’άρρωστάει ή κοίλασεις κ’ΰστερακλαΐ καίπρήσκει.

Γ. ΤΣΟΚΟΠΟΤΛΟΣ

♦
Σάν άρπαξα καί ’φίλησα 
τά ρόδινα νυχάκια, 
γιά ν’ αποκτήσω τωκανα 
θάρρος μέ τή φωτιά, 
Γιατί είχαν φλόγα πιο ήμερη 
άπ’ τά δυό σου τά χειλάκια 
καί έκαίγανε λιγότερο 
καί άπο μισή ματιά...

ΣΜΥΡΝΗ ΟΑΊΓΆ Κ. BA.TIZXOV
(Τής Συντροφιάς -οί Νέου)

ΚΟΥΡΜΣΤΗΚΤ^

Στήν έξαφάνισι ζητώ τή μόνη σωτηρία 
πού hie μπορέσω κάποτε στό βίο μου νά βρω, 
γιά νά ξεφύγω άπ’ τή ζωή καί κάθε μιά κακία 
καί σ’ έναν κόσμον ήσυχο, γλυκά νά κοιμηθώ. 
Κουράστηκα μέσ’ στή ζωή μέ πόθο να παλεύω 
και μέ προσπάθειαν ισχυρή κάτι νά κυνηγώ 
γιά νά μπορώ καμμιά φοράν ίσως καί νά χορεύω, 
άλλά στό τέλος έπειτα αιώνια νά πονώ. 
"Ολα τά ώραία αδιάφορα στον κόσμο πιά κυττάζω 
κι’ ανήμπορος, αδύναμος είμαι νά κινηθώ, 
οΰτ’ αφορμή, οΰτε στιγμή βρίσκω νά διασκεδάζω 
κι’ ό μόνος πόθος μου εΐνε αύτός—γλυκά νά κοιμηθώ.

ΓΕ9ΡΓ0Σ ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ
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Β’.
Ό κ. ’Ιωάννης Παππαλουκϊς. Πληρεξούσιος Φθιωτιδο- 

φωκίδος έπαξίως καταλαμ βάνει τήν θέσιν του είς τήν πο
λιτικήν ημών πινακοθήκην. Ό έκ Λαμίας πολιτευτής εξε
λίσσεται ραγδαίως εϊς πολιτικήν φυσιογνωμίαν αξίαν τής 
ιδιαιτέρας προσοχής έκ μέρους τής δημοσίας γνώμης

Αί έν τή Έθνοσυνελεύσει αγορεύσεις του πολιτικώτατοι 
σκοπιμώτατοι, μελετημέναι, έντός τής ούσίας πάντοτε τών 
πραγμάτων, πνευματώδεις, εύστροφοι, χιουμοριστικοί διέ
γραψαν τόν νέον πολιτικόν άνδρα τόν χωροϋντα μέ βήμα 
ασφαλές πρός τήν πολιτικήν μεσουράνησιν. Ό κράτιστος 
δικηγόρος τής Λαμίας, ό· δημοφιλής πολιτευτής τής Λοκρί- 
δος, καθίσταται μορφή πανελλήνιος, έπιβαλλομένη διά τοΰ 
σεμνού και σταθερού πολίτικου βίου δν έλάμπρυνον ήδη 
κοινοβουλευτικοί άγώνες άξιωθέντες τής έκτιμήσεως τοΰ 
παρ’ ήμϊν πολιτικού κόσμου.

* * *
Τά πολιτικά αυτά προσόντα τοΰ σθεναρού πολιτευτού 

τής Φθιωτιδοφωκίδος δέν είναι άπόρροια τυχαίων περιστά
σεων. Είναι τό έπιστέγασμα ίδιαζούσης έπιστημονικής μορ- 
φώσεως, εύγενοΰς φιλοδοξίας, έξαιρετικής δραστηριότητας 
φωτεινής άντιλήψεως, εύρυτάτων πνευματικών οριζόντων, 
άοκνου έργατικότητος καί ένδελεχούς καί έπιμελοΰς θεω
ρητικής καί πρακτικής έρεύνης τών πολιτειακών ζητημά
των τής πατρίδος.

Γνώστης τού Κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, κάτοχος 
καί τών πλέων άσημάντων αύτοΰ λεπτομερειών ένήμερος 
εις πάσαν νομοθετικήν έξέλιξιν καί μεταβολήν, άόκνως 
παρακολουθών τάς έργασίας τής Συνελεύσεως καί τήν ύ- 
ποβαλλομένην νομοθετικήν έργασίαν, άπέβαινε κατά τής 
συνεδριάσεώς της ό έγκρατέστερος έν τή διαχειρίσει τών 
ζητημάτων, άναπτύσσων τάς γνώμας του μέ συναρπάζοι>σαν 
εύγλωττίαν, μέ απαράμιλλου θετικότητα, μέ σαφήνειαν καί 
πλήρηέπίγνωσιν. Συζητουμένου τοΰ νομοσχεδίου περί φωτο- 
παθολογικής υπηρεσίας έπροκάλεσε διά τής έπεμβάσειός 
του τήν προσοχήν τών συναδέλφων του έπί τής ούσίας τοΰ 
ζητήματος. ‘Ολόκληρος ή Έθνοσυνέλευσις εύρίσκετο έν 
πλάνη. Έφρόνουν οί παρευρισκόμενοι ’Αρχηγοί καί πλη
ρεξούσιοι δτι τό ύπό συζήτησιν νομοσχέδιου, άφεώρα τήν 
καταπολέμησιν τοΰ δάκου, ένφ τοΰτο είς ούδεμίαν εύρίσκε
το συνάφειαν πρός τήν γενικήν έπιθυμίαν τής Έθνοσυνε- 
λεύσεως. Ό κ. Παππαλουκϊς κατά σύστημα μελετών καί 
άνερευνών τά νομοσχέδια κατέδειξε τό σφαλερόν τών αντι
λήψεων καί έπροκάλεσε τά συγχαρητήρια τού Ηγέτου τού 
Μεταρρυθμιστικοΰ κόμματος κ. Στράτου δστις μέ ιδιαιτέ
ραν εύχαρίστησιν άνεγνιόρισεν έν τώ προσώπω του τόν σο
βαρόν. τόν έμβριθή καί μελετηρόν αντιπρόσωπον τοΰ Έ- ' 
θνους.

Ώς μέλος τής ’Επιτροπής έπί τής μεταρρυθμίσεως τοΰ 
Συντάγματος ό κ. Παππαλουκϊς, έκ τών διαπρεπεστέρων 
νομικών τής Έθνοσυνελεύσεως, έξέφερε γνώμην δτι πιστής 
έφαρμογής χρήζει τό Σύνταγμα καί ούχί μεταρρυθμίσεως 
τών διατάξεων του καί ή έν τή Έίΐνοσυνελεύσει γενομένη 
συζήτησις έπί τών Συνταγματικών διατάξεων, έδικαίωσε 
τελείως τήν γνώμην του, έφ’ δσον μεθ’ δλα« τάς ατελεύ

τητους αγορεύσεις τών διαφόρων ρητόρων τά μέχρι τοΰδε 
ψηφισθέντα άρθρα τοΰ Συντάγματος, άπέμειναν άθικτα, δ
πως ύπήρχον είς τό ίσχύον Σύνταγμα.

Εστραμμένος πρός τό προέχον έθνικόν ζήτημα καί τόν 
νοΰν έχων πρός τούς τετιμημένους έφέδρους ούχί άπαξ έδή- 
λωσε καί ύπέμνησεν είς τήν Κυβέρνησιν, δτι οφείλει νά έ- 
πισπεύση πάσαν άναγκαίαν έργασίαν πρός ταχεϊαν λύσιν 
τού ΈθνικοΟ ζητήματος, λύσιν ίκανοποιοΰραν τήν Εθνικήν 
φιλοτιμίαν καί έχουσαν έπακόλουθον τήν γενικήν αποστρά
τευση',δπως έπανέλθωσινείς τάς εστίας των οί τοσοΰτον τα- 
λαιπωρηθέντες έφεδροι.

Ώμίλησε πάντοτε καί έξέθεσεν ώς πρόγραμμα τής πο
λιτείας του δτι δέον νά γείνουν αύστηραί οίκονομίαι εις ό
λους τούς κλάδους τής Διοικήσεως άνευ τών οποίων δέν ά- 
νεγνώριζε τό δίκαιον τής έπιβολής νέας φορολογίας άπέ- 
κρουσε δέ πάσαν ιδέαν νέας έπιβαρύνσεως τών Λαϊκών τά
ξεων.

Ύπεστήριξε τήν γνώμην ότι δέον δι’ άποκεντ(<ϋτικών 
νόμων ν’ άπαλλαγώσιν δλοι οί κλάδοι τής Διοικήσεως άπό 
τήν έπέμβασιν τήζ πολιτικής. ’Ονειροπολεί τόν έλληνα ύ- 
πάλληλον ιδανικόν έκτελεστήν τοΰ καθήκοντος καί έχει τόν 
εύγενή πόθον'νά άντιλαμβάνεται τόν πολίτην άντικείμενον 
σεβασμού άπό τάς κρατικάς ύπηρεσίας. Είνε μία άπό τά? 
μεγάλας πολιτικός άρετάς του ό πόθος τής χειραφετήσεως 
τοΰ κρατικού οργάνου άπό τήν έπήρειαν τής πολιτικής. Καί 
τοΰτο πρός τό συμφέρον καί τοΰ πολίτου άλλά καί τού πο- 
λιτευτοΰ δστις άν φιλόδοξή νά καταστή βελτίων εαυτού ο
φείλει νά μή σπαταλα πολύτιμον χρόνον πρός ίκανοποίησιν 
τών μικροπολιτικών συμφερόντων τοΰ άτόμου. ’Ονειροπο
λεί τούς άντι.τροσώπους τοΰ Λαού περιορισμένους είς τά 
ύψηλά αύτών καθήκοντα, εις τά καθήκοντα τά άπό τοΰ πο
λιτεύματος διαγραφόμενα, τοΰ νομοθετεϊν τούτέστιν καί 
έλέγχειν τάς πράξεις τής Κυβερνήσεως. Διά τών μέτρων 
αύτών δικαίως πιστεύει, δτι θέλει κατά πολύ περισταλή ή 
έσωτερική κακοδιοίκησις.

Είς τόν κ. Παππαλουκάν κατά τό πλεϊστον καί τήν πολ- 
λήν επιμονήν του οφείλεται ή ψήφισις καί ή έφαρμογή τού 
νόμου, δι’ ού ήλαττιόθη δ βαρύς φόρος τών άδειων όπλο- 
φορίας τών ποιμένων, τών ζωεμπόρων τών γεωργών, τών 
ταξειδιωτών, τών κυνηγών. Είς τήν ιδιότητα τών τελευταίων 
υπάγεται καί ό ίδιος περίφημος κυνηγός καί Πρόεδρος τοΰ 
Κυνηγετικοΰ Συλλόγου Λαμίας.

’Επίσης είς αύτόν κατά πολύ οφείλεται ό ψηφισθείς 
νόμος πρός άναθεώρησιν τών άποφάσεων τών έπιτροπών 
έπιτάξεως κτηνών, δι’ ών είχον έπιβληθή χιλιάδες δραχμών 
πρόστιμα έκ πλάνης κατά τό πλεϊστον.

Είς αύτόν επίσης οφείλεται ή έκμαιευθεΐσα μετάπολλάς 
αγορεύσεις του άπόφασις τής σπολύσεως τών άτυχων έφέ- 
δρων τής κλάσεως 1934 καί απαντες οί έφεδροι τής κλά- 
σεως ταύτης άνά τήν 'Ελλάδα άνεκήρυξαν αύτόν προστάτην 
των, καί πανταχόθεν ακούονται εύχαί χιλιάδων οικογενειών 
ύπέρ αύτοΰ.

Έχων τό θάρρος τής γνώμης άντετάχθη πολλάκις κατά

τών ιδεών τοΰ κ. Γούναρη καίπερ φίλος του. Άνεκήρυξεν 
ώς δόγμα, δτι πάντες όφείλουσι νά τάσσωνται εϊς κόμματα, 
διότι άνευ αύτών δέν νοείται Κοινοβουλευτικόν πολίτευμα, 
καί έχαρακτήρισε τήν εύστάθειαν ώς κυριωτέραν αρετήν τοΰ 
πολιτευτοΰ, ήλεγξε δέ συναδέλφους του διά τήν αστάθειαν 
καί τήν μεΐάστασίν των άπό κόμμα είς κόμμα διά λόγους 
προσωπικούς.

Μετά προθυμίας καί εύσυνειδησίας έξαιρετικής παρέσχε 
τήν συνδρομήν του εϊς πάσαν σύστασιν τών συμπολιτών του 
πρός έκτέλεσιν διαφόρων έργων κοινής ώφελείας καί διεκ
περαίωση· πάσης δικαίας ύποθέσεοις των. Πλεΐστα δέ έργα 
ώς ή σύστασις στρατολογικού παραρτήματος έν Λαμία, ϊδρυ- 
σις Γυμνασίων καί Ελληνικών καί Δημ ιτικών Σχολείων 
σύστασις τηλεγραφείων καί τηλεφωνείων κτλ. εϊς τάς έπι- 
μόνους ένεργείας αύτοΰ οφείλονται.

Αί άγορεύσεις του ύπέρ γενικής σημασίας ζητημάτων 
φανερώνουν τήν πολιτικότητα τοΰ κ. Παππαλουκά καί τήν 
ύπέροχον άντίληψίν του διά τήν έξυπηρέτησιν τής κοινωνι
κής προόδου.

Συνηγορεί ύπέρ τής αύξήσεως, τών συντάξεων, ύπέρ 
τών χαλαζόπληκτων, ύπέρ τής συντηρήσεως τών οδών καί 
τής έξυπηρετήσεως τής συγκοινωνίας έν γένει, ύπέρ τών 
τραυματιών τοϋ πολέμου. Συνηγορεί καί εργάζεται άποτε- 

ΤΟ ΕΡΗΜΙΚΟ ΣΠΙΤΑΚΙ
’Εγώ λατρεύω κι’ άγαπώ μ'.άν ομορφιάν ζίών'.ζ, 
μιαν ομορφιά ποΰ αγάπησα καί πάντα θ’ άγαπώ, 
καί με τή μαύρη χειμωνιά καί τά’για χελιδόνια 
μαζύ καί τό φθινόπωρο τό πλέον θλιβερό;

Καί τόσο τήν αγάπησα καί τήν λατρεύοι ακόμα 
τώρα καί πάντοτε πιστά, όσο καιρό θά ζώ, 
ώστε μαζύ μ’ αύτήν θαρρώ θά κατεβώ στό χώμα, 
θαρρώ καί πώς τή λάτρευα καί πριν νά γεννηθώ.

Κ’ οί μέρες οί μονότονες κυλούνε καί διαβαίνουν 
στό σιωπηλό σπιτάκι μας άργά καί θλιβερά, 
μά οί μέρες ποΰ κυλούν θαρρώ πώς πιό γλύκα με δένουν 
πολύ γλυκά ιός φαίνεται σε κείνον πού άγαπα.

Κι’ έ’να φθινόπωρο παληό τό σπίτι μας σκεπάζει, 
φθινόπωρο παντοτεινό, γλυκό καί θλ/βερό, 
μιά υγρή, μονότονη νοτιά στή στέγη άπάνω στάζει 
κι’ έ’να βαρύ ψυχάλισμα ποΰ ώς τόσο τ’ αγαπώ.

" Ηλιος ποτέ χαρούμενος τό σπίτι νά φωτίση 
καί χαρωπή καμμιά γιορτή. Άλλά γιά μένα αρκεί 
τό θλεβερό χαμόγελο στά χείλη νά'χει άνθιση
τής γλυκείας κόρης πουν’ γιά μέ καί φώς μά καί ζωή. 

1920 Γιάννης Κα-ψαμπέΐης

λεσματικώς διά τήν αΰξησιν τοΰ μισθού τών δικαστικών. 
Άποβλέπων εϊς τήν έξυπηρέτησιν τής Δικαιοσύνης, τοΰ 
πρωτίστου θεμελίου τής κοινωνικής καί εθνικής εύημερίας, 
καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν διά τήν ύλικήν άνϊσιν τοΰ 
δικαστικού Σώματος, συνεχίζων ούτοι τό άπό τοΰ 1910 έν
διαφέρον του δπερ μετά σθένους έπέδειξεν κατά τάς έν τή 
τ ιτε Βουλή άγορεύσεις του.

Τοιοΰτος έν ύλίγοις ό κ. Παππαλουκϊς.
"Αμεμπτος ώς πολιτικός, ύπέροχος ώς επιστήμων, εύ- 

θύς ώς άτομον, μέ ψυχικήν εύγένειαν εξαιρετικήν, ξένος 
πρόςτήνσχολαστικότητα,μέπλατύνγέλωτα καί παρατεταμένον 
είς τά χείλη, μέ τήν φαιδρότητα είς τούς λόγους, φίλος έκ- 
λεκτός καί μέ νεωτεριστικός τάς άντιλήψεις τής ζωής, ομι
λητής θελκτικός μέ τήν έλαφράν καί ίδιάζουσαν στερεολ- 
λαδίτικην προφοράν του. Τόν λατρεύουν οί συμπατριώται 
του καί ή πολιτικέ] του σταδιοδρομία διαγράφεται σαφής 
καί οριστική εϊς τόν ορίζοντα.

«‘Η Έλληνική Έπιθεώρησις» εύχεται νά τόν χαιρετήση 
ώς τόν μέλλοντα ‘Υπουργόν τής Δικαιοσύνης ή ορ
θότερου καί σκοπιμώτεοον τής Γεωργίας.

•Ήταν στήν έξοχή μακρυά τ’ Λυγοόστου κάποιο 
[βράδυ·

ολόγυρά μου απλώνεται μιά απέραντη γαλήνη 
και στά βαθειά τοΰ ορίζοντα καί. πάνω άπ’ τό 

[λιβάδι 
αργά τραβάει νά κοιμηθή μιά ώχρόλευκη σελήνη.

Φώς τρέμιο καί μυστηριακό κι’ δλόγλυκο απλώνει 
πάνω άπ’ τά πεύκα ώς γλυστρα καί τίς κορφές 

[σιμώνει, 
κι’ δσο τραβάει πιό χαμηλά τ’ ώχρόλευκο τό χρώμα 
γίνεται κίτρινο ελαφρό, πιό κίτρινον άκόμα.

Καί τιάρα τοΰ τριαντάφυλλου τά χρώματα έχει πάρει 
(στον κάμπον έσταμάτησε ν’ άντιλαλει ή φλογέρα) 
έπήρε κόκκινο πολύ, τοΰ πορφυρί τή χάρι, 
τοΰ ματωμένου τ’ ουρανού κι’ έχάθη στον αιθέρα.

Πάνω άπ’ τά πεύκα τώρα πιά, στή σιγαλιάν επάνω 
μονάχα κάποιας πυρκαϊας τό τέλειωμα έχει μείνει, 
τ’ ωραίο τής σελήνης φώς έσβΰστηκε τό πλάνο

I κι’ απλώνεται γύρω παντού .μιά άτέρμονη γαλήνη. 

1920 Γιάννης Καψαμπέλης
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TO ΕΡΓΟ» TOT ΚΑΝΑΡΗ
W Π ο ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ* κ. ΜΕ ΝΛ ΡΔΟΊΡ

Αξιο; τοΰ μεγάλου ζατορΟώματσ; τοΰ Ψαριανού ηρώ
ο; υπήρςεν ο λόγος τοΰ ζαΟηγητοΰ τοΰ I Ιανε-’.στημίου ζ. 
Μενάρδου εις τήν Χίον. Ό ζ. Μ-νάρδος άοηγήΟη τά; τρο
μερά; σφαγά; τοΰ 1822 ζαί άφοΰ έςέΟεσε λεπτομερώς τήν 
πυρπόλησιν τή; Ναυαρχίδας είσήλΟεν είς τά πολιτικά απο
τελέσματα τής ήρωίζής έζείνης πράςεως, ζαί είς τήν Ελ
λάδα ζαί έξω αυτής.

< ’Ο διασωθείς υποναύαρχος τοϋ Καρχλή—εϊ- 
πεν ό κ. Μενάρδος—άπέσυρεν τδν υπόλοιπον 
στόλον έντός τοϋ στενοϋ τών Δαρδανελλίων. Οί 
Χίοι ειχον έκδικηθή καί ή θάλασσα άνήκεν είς 
τούς "Ελληνας καί πάλιν. Τοιουτοτρόπως διέφυ- 
γον τήνΧιακήν καταατροφηναίαλλαι νήσοι,ή συγ
κοινωνία τών Τουρκικών στρατιών τής Πελοπόν
νησου καί τής Ασίας είχε διακοπή, τόσοι αξιω
ματικοί τής θαλάσσης καί τής ξηρας είχαν έκ- 
λείψει. Τό δέ σπουδαιότατον, ό τύραννος ήσθάν- 
vg τήν ταπείνωσιν τής ήττης, τήν απώλειαν τοΰ 
κράτους τής θαλάσσης, τό όποιον κατόπιν μόνον 
μέ τόν βοήθειαν τήν Αιγυπτιακήν κατώρθωσε 
προσκαίρως νά ανάκτηση.

«Άλλ’ ή πρώτη έκείνη άπελευθέρωσις τοϋ 
’Ελληνικού Αιγαίου, ή όφειλομένη είς τόν βρα
χίονα ένός άνδρός, άπήχησε πανταχοϋ ώς ούδέν 
τών έ'ως τότε κατορθωμάτων τοϋ άγώνος. Καί 
εινε αναμφίβολον δτι καθ’ δλην τήν έπανάστασιν 
τά τρόπαια τής ξηρας, πλήν μιάς μόνον ήττης, 
τής πτώσεως τοΰ Μεσολογίου, δέν έξέπληξαν τόν 
κόσμον τόσον ίσχυρώς, δσον τά ναυτικά μεγα- 
λουργήματα τών Έλλήνω».

Καί άνέφερε τας 3 ώδάς τοΰ Βίζτωρο; Θύγζώ...
CANARIS CANARIS

NOUS' Ν’ AVONS OUBLIE

Άλλ’ ήμεϊς, έξηκολούθησεν, ούδέποτε θά 
λησμονήσωμεν ποίησιν τόσον εύγενή καί θά φυ- 
λάξωμεν άχώριστα ώς σύμβολα υψηλά τά όνό- 
ματα τοΰ Ούγκώ καί τοϋ Κανάρη.

«’Ιδού, κύριοι, έργον έπάξιον αληθώς μιάς 
ζωής’ νά στήση κανείς -τόν ιστορικόν τοϋ Κανάρη 
άνδριάντα. Δέν είμαι, δυστυχώς, έγώ ό άνδριαν- 
τοποιός έκεΐνος. Άλλ’ δ,τι πρό πάντων άγαπώ 
τής έξαισίας έκείνης φυσιογνωμίας ήσαν τά έξής 
δύο κύρια χαρακτηριστικά: Πρώτον, ή θαυμα
στή, ή πανταχόθεν μαρτυρουμένη, μετριοφροσύ
νη. Ό Κανάρης καί γηράσας δέν έννοοϋσε καλά- 

καλά τήν ίδικήι του δόξαν. Τό άλλο χαρακτηρι
στικόν ήτο έ:ι σπανιώτερον Ό Κανάρης δέν έ- 
ζήτει αρχηγίας, δέν έκαλλιέργει κόμμα. Ό νέος 
Θεμιστοκλής ύπήρξεν όμοΰ καί Αριστείδης.

Καί, έφ’ δσον έγήρασκεν, άπέβαινε μαγνήτης 
ένώσεως ό σίδηρους έκεΐνος κολοσσός. Καί Ιδού 
διατί, ένω οί άλλοι ήρωες τοϋ άγώνος, καθώς οί 
πλεΐστοι παλαιοί μεγάλοι τής ‘Ελλάδος, εϊδον 
πολλαπλός τής δόξης μεταπτώσεις, ό Κανάρης 
ώς άλλος Τιμολέων, ώς ό Γαριβάλδης τών ’Ιτα
λών, ύψώνετο άδιακόπως διά τοϋ χρόνου. Καί 
δταν 87 έτών έβαινε πρός τήν άνέσπερον δύσιν 
τής ζωής του, προ χωρών πρός τήν άνοικτήν πύ
λην τής άθανασίας, συνήθροισε γύρω του τω 
1877 έν μέσω τής μεγάλης έθνικής τρικυμίας 
τούς άρχηγούς τών πολιτικών κομμάτων

κ’ ή τρικυμία σκόρπισε στά χέρια τοΰ Κανάρη.

Καί άπέθανεν ό Κανάρης ώς πρωθυπουργός 
τής μικρός ‘Ελλάδος έντός τοϋ ταπεινού οικι
ακού τής Κυψέλης. Έκεϊ τοϋ έφίλησε τήν δεξιάν 
άξιος ποιητής, μεγάλη καρδία, ό Βαλαωρίτης.

Τήν νύκτα ποΰ παράδερνες μ' ενα δαυλί στό χέρι, 
κανένας μάντις σώλεγε οτι &ενάρ&ΐ] ώρα 
νά δής, Καναρη, έλεύ&ερη τή δύστυχη τήν χώρα ; 
ΜΒτρεμα μπρός σου, δάκρυζα, μώδωκες τήν ευχή σου 
και μοΰπες, λιονταρόκαρδε: Μην κλαϊς, δέν &ά 

[πε&άνω 
πριν ξανανοιώσω μιά φορά καί πριν νά ξε&υμάνω».

Δέν ξανάνοιωσες, λεοντόκαρδε, διότι είς τούς 
θνητούς, έστω καί Κανάρηδες, δέν έδόθη νά ξα- 
νανοιώσουν. Άλλά έξεθύμανεν έκτοτε δίς καί 
τρις τό ναυτικόν τό Έλληνικόν, είς τό όποιον έ- 
χάρισες τήν δόξαν σου τήν άπειρον, τό τίμιον 
παράδειγμά σου. ’Άν δέν έξηπλώθης πολεμών έ
πί καταστρώματος υψηλής ναυαρχίδας, ώς ό 
Νέλσων; άν άπέθανες δπως έζησες πτωχός, ά- 
πορρίψας συντάξεις καί άμοιβάς, έπί κλίνης άχυ- 
ρίνης, ό πρώτος ‘Ελληνικού πλοίου κανονιοβολι
σμός θ’ άντιλαλή διά παντός τό δνομά σου.

Άλλ’ δτι συνέβη έκτοτε δέν θά ήδύνατο κα
νείς νά σοϋ προείπη μάντις. "Οτι ό μέγας Πατι- 
σάχ, <5 δυνάμενος διά νεύματος νά σείση τρεις 
ήπείρους, θά κατήντα πτωχόν άθυρμα ξένων άρ- 
μοστών. "Οτι τά σύνορα τά ‘Ελληνικά θά μετε- 
τοπίζοντο πέραν-πέραν, είς τούς βράχους τοϋ 
Εύξείνου. "Οτι ό’Ελληνικός στρατός θά ήτο σή

μερον έλευθερωτής τής Ελληνικής Ασίας, τιμω- 
ρός, δπως καί σύ, τής λύσσης τών πασσάδων. 
Ποιος τολμητίας μάντις θά ήδύνατο νά σοϋ 
προφητεύση πάντα ταϋτα, μετριόφρων Ψαριανέ; 
Καί δμως δλα, δλα κατ’ άλήθειαν είνε οί καρ
ποί τοϋ δένδρου ποϋ έφύτευσε πρό έκατόν έτών 

ή δεξιά σου.
Τά πάντα ήλλαξάν έκτοτε έκτος τής λύσσης 

τών πασσάδων.... Άλλά πατοϋντες σήμερον έπί 
τής μακαρίας νήσου, καμαρώνοντες δλην τήν γύ
ρω μας ζωήν, δση άνεβλάστησεν έπί τοσούτου 

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
Στό τέλος κάθε πράξης, στό τέλος κάθε χαράς, ακόμα 

καί κάθε ευτυχίας βρίσκεται σά καταστάλαγμα μιά μελαγ
χολία. Είναι τό θλιβερό τέλος κάθε ιστορίας καί τής πιό 
ύνειρειιμένης καί τής πιό φανταστικής. Είναι τό θλιβερό 
χρώμα πού δέν λείπει άπό καμμιά ζωγραφική σύνθεση τής 
ζωής. Είναι σά μιά έξιλαστήριο θυσία στήν θεά τοϋ Πό

νου. Ό Πόνος δέν υπάρχει μονάχα στή ζωή. Ό Πόνος 
πλημμυράει τή ζωή. Είναι τό κυριώτερο καί τό πιό αληθι
νό στοιχείο τής Ζωής. Γιαΰτό νιά νά ζήση κανείς ολοκλη
ρωτικά πρέπει νά πονέση, νά πονέσι) πολύ.

Τήν Ευτυχία τήν άποτελοϋν μερικές ελάχιστες στιγμές 
τής ζωής μας πού έξαιρετικά αναφαίνονται μέσα στόν διαρ
κή κατακλυσμό τής δυστυχίας καί τοϋ πόνου.

’Αληθινή καί απόλυτος Εύτυχία δέν υπάρχει. Υπάρχει 
μονάχα σχετική Εύτυχία καί μέρος τής φανταστικής. Σ’αύ
τό μοιάζει ή Εύτυχία μέ τήν Τελειότητα: όπως δέν υπάρ
χει τελειότης (γιατί πάντα μπορεί κανένας νά φαντασθή 
κάτι άλλο τελειότερο), έτσι δέν υπάρχει κι’ εύτυχία απόλυ

τος. Στόν κόσμο λίγα πράμματα είναι ειλικρινή: ό καθρέ

φτης, ή φύση.... 1
Υπάρχουνε άνθρωποι ποϋ δέν είναι απλώς άθεοι, άλ

λά δέν πιστεύουν σέ τίποτε. Κι’ αύτό δμως, τό νά μή πι- 
στεύης σέ τίποτε, αποτελεί μιά πίστη.

Ή ζωή είνε σάν ένα πιοτό μέσα σ’ ένα ποτήρι φτιαγ
μένο άπό καθαρό διαμάντι, σ’ ένα ποτήρι πού ήδη έχουμε 
άκουμπήσει στά χείλη μας. Ό Θάνατος είναι ή τελευταία 
σταγόνα αύτοΰ τοΰ πιοτού. ’Ανάμεσα άπ’ αύτον καί τόν άλ
λο κόσμο δέν υπάρχει γιά χώρισμα παρά μονάχα ό Χρόνος. 
Ή Ζωή λοιπόν είναι σάν μιά άργοπορία τοΰ έρχομοΰ τοΰ 

Θανάτου.Στόν μυστηριώδη πίνακα τοΰ προορισμοΰ τοΰ άνθρώ- 
που, δέν εΐνάι γραμμένο τίποτα άλλο, παρά αύτά, τά πέντε 
μεγάλα, κόκκινα, αιματοβαμμένα στοιχεία: «ΠΟΝΟΣ .

Γιά τόν καλλιτέχνη δέν υπάρχουν ήθικά καί ανήθικα 
πράμματα. Ύπάρχουγ μονάχα στοιχεία δημιουργίας, στοι

χεία Τέχνης.(1918) ΜΕΝΪΛΗΣ

πένθους, πώς δυνάμεθχ νά άμφιβάλλωμεν δτι 
γρήγορα ή άργά καί ή Αίολίς, ή Βιθυνία, ό 
Πόντος δπως ή Χίος, θ’ άναζήσουν; "Οτι θά ί
δωμεν πραγματοποιούμενον καί τό άπώτατον ό
ραμα, ποϋ θά έβλεπες έξάπαντος, δταν έξήρχεσο 
Κανάρη, θριαμβευτής έκ τοϋ λιμένος τούτου. ’Ι
δού πόσην πεποίθησιν άντλοϋμεν σήμερον κατά 
τόν πρώτον τοϋ θριάμβου σου αιώνα, προσερχό- 
μενοι έδώ, καί άναπολοϋντες έπί τόπου εύλαβώς 
τής Χίου τάς σφαγάς, τάς φλόγας τοϋ δαυλού 

σου .

ΣΠΥΡΟΣΛ.ΑΕΜΠΟΝΟΣ
(ΚΙΙΑ ΖΠΗ-ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ)

’Έζησε τή ζωή τών διαλεχτών τής μοίρας. 
Γεννήθηκε άπό τήν ώμορφιά, τή καλωσύνη, τήν 
άγάπη, τήν ευγένεια. Δέν ήτανε μονάχα ώμορφος, 
μονάχα καλός, άγαπημένος, εύγενικός. ’Ήτανε 
άγγελος, λατρεμένος μέ τήν άγνή ψυχή του! Α
γάπησε τά πιό σπάνια λουλούδια στή ζωή του. 
Αγάπησε τή μητέρα, πού τόσο λίγο γνώρισε, κι’ 
είχε γιά φυλαχτό ιερό τό κέντημα τών χεριών 
της. Λάτρεψε ό ίδιος σά μάννα τόν άδερφό. Γιά 
τόν πατέρα ήτανε άκόμα πιό ποτέρας. Δέν ήταν 
φίλος γιά τούς φίλους, ήταν άδερφός, καί γιά 
κείνους πού φθονούσαν ήταν συμπονετικός. Δέν 
διάλεξε τήν άπόλαυσι τής ζωή;. Πόνεσε νά γίνη 
τόσο άξιος, γιά νά τρέξη ή ίδια ή ζωή νά τοϋ 
παραδοθή μ’ δλες της τις ώμορφιές.

’Ήτανε νιος στό σώμα, ήταν άγνός στή ψυχή, 
ήταν καλός στή καρδιά, ήταν σοφός στό πνεϋμα. 
Κανένα μαϋρο φτερό δέν ξέφυγε άπό πάνω, δταν 
μέσ’ στήν πρωτομηνιά φτερούγιζεν ή ψυχή του. 
’Έλαμψε τό λευκό, άστραψε τό άσπρο! Τις ώρες 
πού παρθένες, γονατιστές παρακαλοΰσαν στις έκ- 
κλησίεςτήν ‘Άγια Παρθενιά, τήν Παναγιά, αύ
τός πετοϋσε έκεϊ κοντά—παρθενικό άγόρι. Δέν 
χτύπησαν καμπάνες, ράγισαν οί καρδιές! Κι έ
τρεχαν έκεϊνοι π’ άγαποϋσε νά μάθουν: ΕΙν ά· 
λήθεια; Πέθανε ό Σπΰρος; Χάθηκε ή χαρά, έλ- 
λειψε τό γέλοιο, σκοτίσθηκε τό φώς; Δέν ζή πιά 
αύτός πού μπόρεσε μέ πόνο μά καί μ’ εύχαρί- 
στησι νέ γίνη άκουστός κι’ έδώ, καί στή μοσχο-
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βολισμένη του πατρίδα, καί στή ξενητειά γιά νά 
χαροϋνε έκεΐνο ι ποϋ τον έλάτρευαν; Μά οχι, όχι! 
Έκεϊ ψηλά είναι πιό ευτυχισμένος, μακρυά άπ 
τόν ψεύτικο τόν κόσμο, έ'νασ ’Άγγελος μέσα σ’ 
'Αγγέλους! ’Έφυγε άπ’ τις οίσϋήσεις μας καί ϋ'ά 
ξή μέσ’ στίς ψυχές μας' τό χέρι του άκομα ϋ·ά 
μάσ σπρώχνη στό καλό, τό χάϊδεμά του πάντα 
ϋ·ά μάς ανακουφίζη τό πόνο, τό γελοίο του πά
ντα ϋ·ά μάσ δίνη έλπίδα.

’’Αφησε τό σώμα μέσ' στή μυρωμένη σου 
πατρίδα, άφησέ το στή στοργή έκείνων π’ αγα
πούσες! Θάναι ιερό!! Και ζήσε έκεϊ ψηλά, ζήσε 
μέσ’ στις ψυχές μασ, γιά νά πιστεύουμε στήν 
αλήϋεια, στή τιμή, στήν άγνότητα, στήν ώμορφιά 
στήν καλωσύνη.

Αύγουστος 1922 ΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ

ΓΓ. ΞΕΝΟΠΟΤΛΟΤ: Τό ΓΑνϋ·ρώπινο* δράμα 
ά-ίααος Βεάκη—Νέζερ.—Σ’ αύτό του τό δράμα ό κ. Ξενό- 
πουλος μας παρουσιάζει έναν άνθρωπο, πού στέκεται κα- 
τάντικρυς στον θάνατο. ’Αναλύει ό συγγραφεύς, κρίνει, ψυ
χολογεί, περιγράφει τά συναισθήματα αύτά τοΰ ανθρώπου, 
πού ξέρει πώς σέ λίγο θά πεθάνη. Κι’ ομολογούμε δτι τό 
κάνει αύτό δ συγγραφεύς μέ άρκετή δύναμη. Τό δράμα γε
νικώς ήτανε καλό καί παίχθηκε μ’ επιτυχία. Ό κ. Βεάκης 
έπαιξε έξαιρετικώς καλά.

Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ: «* if Μητέρα- δράμα 
άίασος Βεάκη—Νέζερ.—Ό κ. Δ. II. Ταγκόπουλος βάλθη- 
κε νά φκιάση τήν κοινωνία μας, γι’ αύτό κάθε τόσο μάς 
ιρουρνίζει πότε σοσιαλιστικά δράματα, στά όποια ρητορεύει 
γιά τόν σοσιαλισμό, πότε κοινωνικά δράματα, στά όποια 
καταφέρεται κατά τοΰ γάμου. Τόσο πολύ τοΰ μπήκε έμμονα 
αύτή ή ιδέα, ώστε ψάχνει καί βρίσκει μιάν υπόθεση πού 
κατόπι μας τήν παρουσιάζει ώς θεατρικόν έργον. Λέει δτι 
τά θεατρικά του έργα ανήκουν στό «θέατρο ιδεών» Τί πα- 
ρεξήγησις νά νομίζει κανένας δτι τήν αντίληψή του μπορεί 
μέ λέξη ρητορείας καί λίγα θεατρικά τεχνάσματα νά τήν 
καταστήση πραγματικότητα, νά τής διύση τήν μορφήν πού 
δέν έχει! "Οταν δ συγγραφεύς-προσπαθεί μιάν αντίληψή 
του μιάν Ιδέαν νά τήν καταστήση δράμα, χωρίς νά έργαστή 
γιά νά πάρη τήν ιδέαν του άπό τήν φύσιν. άπό τήν πραγμα
τικότητα, δέν κάνει απολύτως τίποτα. Ή υπόθεση τής «Μη
τέρας» είναι μέ δυό λόγια αύτή έδώ : ‘Ένας νέος ξεπλα
νεύει μιά κόρη, καί κατόπι τραβιέται Ή κόρη προσπαθεί 
ν’ αύτοκτονήση, μ’ άποτυχιένει. Ό πατέρας της καταγγέλλει 
τόν βιαστή στον εισαγγελέα, μ’ αύτός (ό νέος) άπό φόβο 
του παρουσιάζεται στό σπίτι τής κόρης καί δηλιόνει δτι 
δέχεται νά τήν παντρευτή. Ό πατέρας δέχεται χαρούμενα 
μά ή μητέρα άρνιέται, νομίζοντας δτι δ εκβιαστικός αύτός 
γάμος δέ θά φέρη εύτυχία στήν κόρη της, λι’ άφίνει νά 

φύγη ό εκβιαστής ατιμώρητος. Μά ή υπηρέτρια τοΰ σπι
τιού άνάβοντας, τόν πληγώνει μ’ ένα πιστόλι. Καί τότε χω
ρίς καμμιά έξήγησι άπό .μέρους τοΰ συγγραφέα, ό νέος αυ
τός γίνεται άλλοιώτικος καί ζητεί τήν ευχή τών γονέων τής 
κόρης γιά νά ζήση ευτυχισμένα μέ τό παιδί τους. Κι’ ό γά
μος γίνεται. Ό συγγραφέας δέν μας εξηγεί καθόλου μά 
καθόλου πώς έγινε αύτή ή απότομη αλλαγή στή ψυχή τοΰ 
νέου κύτοΰ, υστέρα άπό τήν πιστολιά τής δούλας· έπειτα 
γιατί αύτή ή μητέρα, τί ανάγκη υπήρχε νά ήτανε φιλόλογος 
νά άπάγγελγε Νίτσε, νά ήτανε σοσιαλίστρια κτλ. καί γιατί 
έτσι έξαφνα, στή δεύτερη πράξη νά θέληση νά κάνη τήν 
Ρηνιώ άπό δούλα ισότιμη της, γιατί νά μή θέλη νά τιμω- 
ρηθή ό έκβιαστής τής κόρης της, γιατί ή τόση ρητορεία γιά 
τόν σοσιαλισμό μέσα σ’ δλο τό έργο; Κι’ ό διάλογος γιατί 
νά μοιάζη τόσο πολύ μέ διδασκαλία, γιατί νά θέλη σώνη 
καί καλά ν’ άλλάξη τόν κοσμο ό συγγραφεύς, μ’έναν τρόπο 
πού δέν είναι καθόλου πειστικός ;

ΜΕΝΙΛΗΣ

ΜΙΑ ΖΩΗ
WXZWWW*

Είσαι καλός γιατ’ είσαι ωραίος καί συμπαθής.
Στή γαλανή καί γκρίζα Θέα τών ματιών σου, -ού ή 

ψυχή σου, ή ομοιόμορφη ψυχή σου, δίνει τό πάθος και 
τήν έκφραση (παθητ.κά τήν έκφραση) τών δειλινών χρω
μάτων τών γαλανών καί γκρίζων αρωμάτων πού ξεψυχάνε 
μέσ’ στο δείλι.

Μιά μουσική παράφωνη—(πού, ώς τόσο με κοιμίζει, 
γλυκά καί ώραια μέ κοιμίζει, πλάι στά νερένια γαλανα και 
γκρίζα βάθη τών ματιών σου) είν’ ή ψυχή μου όλη’ μια 
μουσική παράφωνη είν’ ή ψυχή μου ολη.

—-Μέσ’ στά δικά μου τά νεκρά, καί παγερά, καί ερε
βώδη, π’ άντίκρυσαν τόν Θάνατο καί τόν σκληρό Χαμό, 
π’ άντίκρυσαν τόν Θάνατο καί τόν Άφανισμό μοιάζουν κυ- 
παρισένια, ώ, τά δικά σου τά νερένια!

Τόν άραβώνα δύσαμε μέ μια σφιχτή ματιά νά αγαπη
θούμε χρόνια.

Καί τά λευκά μας χέρια δόσανε σιωπηρά, υπόσχεση : 
Θ’ άγαπηθουμε αιώνια.

1 Ιλήν ό καιρός (επίβουλος καί άρνητής) μας έφερε 
μακρυα νά χωριστούμε γιά καιρό μέσα στον κόσμον τού
τον. Πού, έγώ, να γίνω μουσική—μιά μουσική παράφωνη 
καί τραγικιά μέσα στον κόσμο τούτον. Δ.

ΕΡΩΤΙΚΟ

"Ενα ποτήρι μέ κρασί καί λίγα φρούτα ακόμα, 
καί γιά τραπέζι ένα κρυφό κι’ ολάνθιστο λιβάδι, 
και τών,χαδιών μας γιά σκεπή: άς είναι τό σκοτάδι' 
μέ τής αγαπημένης μου τό λατρευτό τό στόμα, 
καί τά γλυκά τά μάτια της όλότρεμα άπ’ τόν πόθο:

—Καί στήν καρδιά μου σπάνω,Θεέ, τό φίλημά σου νοιώθω.
1920 Γιάννης Κα-ψαμπέλης

JiEfll ΕΚΠΟΣΕΙΣ
virAOVm ΕΑΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ. Μέ πολλήν έπιμε- 

λειαν καί εύσυνηδησίαν έκδίδονται, άπορον γνιοστ^(J^o- 
τικόν οίκον 'Ιστορικά, Κοινωνιολο
γικά πρωτότυπα
πόνθΐο^^οΡο^νθέπιδθιχίυιουν/^ιά ώτό τής, τελευ^ιες εκδο- 

σεις τόΰ, ύπό τόν τίτλον «οι Νέοι, ε άν!1.
^=^Χο^^νου παρ’ ήμίν κόσμου-

ΠΟΑ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΙΙΟΤΛΟΥ . « Η Αρετουσα» 
«Τό βιβλίον τής ’Αγάπης» τόμοι δύο. Εκοστικος 
Δ. καί Π. Δημητράκου, ΆΟήναι 1922.

Η G WELLS: «Οί πειραται της Θαλασσή,» 
ψ.»μ. 3, 8ΡΖ· »·«· Χ

τοάκου, Άθήναι 1922. _ __
Ή «Πεντάμορφη» τ-.μαται δρχ. 1 -ο «Κηπσ; ·<■> 

ερωτευμένων» 1.25, τό «Πράσινον Βασίλειον» ;-Μ) η 

«Λίμνη τών πετραδίων» 1.25, «Σιλβερ Δ π α.„ 
"Ολα αύτά είνε αί τελευταία: εκδόσεις τών κ. Δημητρα- 
κου W. πωλούνται είς ολα τά βιβλιοπωλεία.

ΚΛΕΩΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ; «Εικοσιοχτω Ποίημα.α 
καί είκοσιδύο τού BOUDELAIRE». Εκδοσις Ζη- 

κάκη, ’Αθήνα: 1922.

ΠΙΕΥθΥ^ΣΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

ΓΡΛΦΕΙΟΝ IV
Διακηρύττει ότι,

Δ-ά τήν προμήθειαν τών κάτωθι ειδών τής Στρατιωτι
κής 'Υπηρεσίας ίεργηθήσονται δια προφορικών προ  ̂
έν τώ ΙΥ Γραφείω ’Επιμελητείας οι ακολουθο. μ-0>_ · 

, ς ' δειγμάτων των μ=·’.οοο.ων,
κοι διαγωνισμοί, επ. τη βασ-i ^,μ iu-,-/«jrvΙΊ Τλν 96ην Αύγουστου ε. ε. ημέραν Πα^ » - ι 
καί ώραν 11δια'την προμήθειαν 590 (πεντακοσιων 

οκάδων κασσιτέρου, καταλλήλου προς κασσι.νω,.ν 
μαγειρικών σκευών καί τών παρελκόμενων τουιων

9ί Trv 31ην Αύγουστου ε. ε. ημέραν 1-.αρ. । 
ώοαν'11—12 διά τήν προμήθειαν 200.000 (διακοσιων χι
λιάδων) μικρών ιμάντων γυλιών. * .

θ' ορο’ συμφωνιών τών ώς ανω ο'.αγωνισμω «. ■ · 
υ . ιν «.'<.> Επιμελητείας, ένθατατεθειμένοι παρα τω II 1 ^φε.ω υ μ < 

προσερχόμενο: οί βουλόμενοι καθ εκαστην 11 ΙΈ Μ)" 
δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν.

Έν Άθήναις τή 31 ’Ιουλίου 1922.

Ό 'Υπουργός των Στρατιωτικών
Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΤΕΟΠΙΙΙΟΪ TESIHUS

φοιτητών είς τήν’Ανωτέραν Γεωπο^ ιψ 
Σχολήν.

zalγατάτα'ιν τεσσαράκοντα φοιτητών εις 
^Γεωπονικήν Σχολήν δια Υο σχολ^ 

έτος 1922__1923 έν τφ καταστήματι τη, ς
Σχολής. «

■ V «Τ

ιών πρακτικών Γεωργικών σ/ρλνιων Λαριοαης «« ■ 
Κασσαβετείας ή Μέσης Δημοσίας I εωργικη, -χ »1> 

ίγοίή; vi ο»™- 
ut αποψ ιι «■ Γυμνάσιου.

ποβαλωσι και εΐ'ΟοίκτικΛ p ο - . , , .
Οί υποψήφιοι δέον να καταβαλωσι δρχ. δι 

μοιβήν τών μελών τής έξεταστικης Επιτροπή,.
’Εν Άθήναις 1922.

(Έκ τοΰ ’Υπουργείου Γεωργίας)

βΗΒΚΟίΗδΣΙΣ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΗΣΑΤΡΟΤ

εφημερίδων περί των κ^ρι - ”ceo)V φνακοινοΰμεν ότι
Νόμου περίτήςκαύξησεως των .Υπο^γείθυ
άπό τών πρωτων ήμερων της .χικον Έογοστάσιον
Θησαυρού έδόθη παραγγελία Ε ς Af λικον -V λέπτων 
δ?ά τήν Χ-ασκευ.ήν δ" έ^νενλημμένων
κερμάτων εκ,/αλκο^και λ Λονδ-νφ Πρεσβεί? όπως
τηλεγραφημάτων παρεκλη 1 I - ·ν ήποστοΛηςα»-
μ-91’Κήθ’δςρδ’^μενυπληροφορίας έλπίζομεν ότι εντός 
ντο°ΰ·τρέχοντος μήίός θά άρξηται, ή

σης έλήφθη ^Ι^Χζ^ίίων Μολονότι δέ ή έλλειψις 
πτων και πεντάλεπτων κ ρμ ύπερτιμησις των
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πτεμβρίου νά θέσωμεν καί ταύτα είς κυκλοφορίαν.
Δέν παρελήφθη δέ παί ή μέριμνα τής αύξήσεως τού 

ποσοϋ τών χάρτινων δεκάλεπτων, ΐνα διευκολυνθώσιν αί 
συναλλαγαί μέχρι τής παραλαβής τών μετάλλινων κερμά
των. ’Άν δέ δέν έπετεύχθη ώστε έν τφ μικρφ μέχρι σήμε
ρον χρονικφ διαστήματι νά τεθώσιν είς κυκλοφορίαν τά με
τάλλινα κέρματα τούτο προδήλως προήλθεν έξ αύτής τής 
φύσεως τοϋ πράγματος, αφού πρόκειται νά παραγγελθώσιν 
καί νά κατασκευασθώσιν έν τή αλλοδαπή ύπό τάς ένεστώ- 
σας δυσχερείς συνθήκας.

Ώς δέ πρός τάς συστάσεις περί έπισπεύσεως.τής δημο
σιεύσεις τού Νόμου περί αύξήσεως τών συντάξειυν πληρο- 
φοροΰμεν δτι μόλις άπεστάλη ήμϊν έκ τών γραφείων τής 
Συνελεύσέως ό ψηφισθείς νόμος, αυθημερόν υπεβλήθη πρός 
τ»|ν Λ. Μ. τόν Βασιλέα πρός κύριυσιν, έκπληρουμένων δέ 
τάχιστα τών λοιπών νομίμιον διατυπώσεων θά τεθή εις 
έφαρμοχήν.

Έν Άθήναις τή 27 ’Ιουλίου 1922.
(Έκ τού Υπουργείου τοϋ Θησαυρού)

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΣ Α1ΑΓ2ΗΙΣΜ0Υ

I Ιροκε» μενού να έζοοθώσιν αναμνηστικά γραμματόσημα 
τών σπουδαιότερων εθνικών γεγονότων, (ός επίσης και νέα 
γραμματόσημμα κοινής χρήσεως, προκηρύσσομεν διαγωνι
σμόν μεταξύ τών Ελλήνων καλλιτεχνών.

p ΓΡΜΟΜ ΟΗΠίΗ
Τα γραμματόσημμα ταύτα Οα έχουν σχέσιν μέ τά έξης 

εθνικά γεγονότα :
1) μέ τήν 25ην Μαρτίου « Εθνική Παλιγγενεσία».
2) μέ τήν 22αν Φεβρουάριου 1912 «"Λλωσις Ίωανί- 

νιον ».
3) μέ τήν 26ην ’Οκτωβρίου 1912 « Άλωσις Θεσσα

λονίκης».
4) μέ τήν 5ην Ίανουαρίου 1912 «Ναυμαχία Λήμνου».
5) μέ τήν 25ην Ιουνίου 1915 «Μάχη Κιλκίς».
6) μέ τήν 6ην Ιουλίου 1921 «Άλωσις Έσκή Σεχήρ».
7) νέ τήν ΙΟην ’Απριλίου «Έξοδος Μεσολογγίου».

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΜΑ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Τά υπάρχοντα ήδη έν χρήσει θέλουσιν όντικατασταθή 
διά νέων τοιούτων παριστώντων τον Βασιλέα διαφοροτρό- 
πως π. χ. ολόκληρον, ήμισυ, ή απλώς κεφαλήν ή καί άλλα 
θέματα τής εκλογής τού καλλιτέχνου.

ΡΡΛΒΕΙΛ ΚΛΙ ΑΜΟΙΒΗ
Επίσης νά ύποβληθή σχέδιον ειδικόν διά γραμματό- 

σημον έπειγούσης αποστολής, χαρακτηριστικόν δέ σχέδιογ 
καί ιδιαιτέρου μεγέθους, ώστε άπό τού σχεδίου καί τού 

μεγέθους νά διακρίνεται τό κατεπεϊγον τής επιστολής, 
Έλανόδικος επιτροπή ύπό τήν προεδρείαν τού κ. υ

πουργού τών ΤΤΤ καί άποτελουμένη έκ τών καθηγητών 
τού Σχολείου τών Καλών Τεχνών Γ. Ίακοβίδη καί Ε. Θο>- 
μοπουλου. τού καθηγητού ΙΙολυτεχνείου Άν. Όρλάνδου 
τοϋ Γεν. Γραμματέως τού ύπουργού Συγκοινωνίας Κ. Γε- 
ωργικοπούλου Γεν. Διευθυντού ύπουργείου ΤΤΤ Λ. Σιδηρά 
καί τοϋ Διευθυντού τοΰ Αρχαιολογικού τμήματος τού ύ
πουργείου τής Παιδείας Μ. Κυπαρίσση θέλει κραβεύσει τά 
καταλληλότερα τών πρός τόν σκοπόν τούτον ύποβληθησο- 
μένων έργων.

Τά δι’ έκαστον θέμα βραβευθησόμενα έργα θέλουσι τύ- 
χει βραβείου Α' έκ δρχ. 2.509 ή Β' έκ δρχ. 1509 έκαστον.

Πλήν τούτων ή Έχανόδικος Επιτροπή θέλει εκλέξει καί 
άγοράσει έκ τών μή βραβευθέντων έργων τινά πρός συμ- 
πλόρωσιν τής δι’ έκτύπωσιν άναγκαιούσης συλλογής, αντί 
δραχμών 1090 έκαστοτ πρωτότυπον.

ΤΡΟΠΟΣΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΕΩΣ
Πρός διευκόλυνσιν τής έκτυπώσεως δέον οί κ. κ. Καλλι- 

τέχναι νά λάβωσιν ύπ’ όψει των όπως τά πρωτότυπα φιλο- 
τεχνηθώσι δι’ ένός ή δύο τό πολύ χρωμάτων, φωτοσκιαζο- 
μενου έκάστου χρώματος χωριστά καί ούχί διί ένώσεως 
τών δύς χρωμάτων.

Επίσης επιτρέπεται ή χρήσις οίουδήποτε είδους χρημά- 
τωγ μελάνης ή κρητιδογραφίας κτλ. πλήν στιλβούσης έλαι- 
ογραφίας καί μαλακών παστέ λ.

.Η φιλοτέχνησις έκάστου θέματος δέον νά ή τοιαύτη, 
ώστε νά αποδίδεται καθαρά τό θέμα μέ θετικόν σχέδιον 
καί φωτοσκίασιγ έχοντος μάλλον τήν δψιν εγχρώμου σχεδί
ου καί μεγεθέντος γραμματοσήμου.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αί διαστάσεις τών έργων κατά προσέγγισιν αναλογίας 

δέον νά μή είνε μικρότεραι τών 25X29 έκςτοστών ούτέ με- 
γαλείτεραι τών 45X40, έπαφιεμένων τού καθορισμού τής 
οριστικής άναλογίας καίτών διαστάσεωνεΐς τόνκαλλιτέχνην.

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Οί διαγωνισθησόμενοι θά ύποβάλωσι τά έργα των εΐς 

τό ύπουργεϊον τών ΤΤΤ (πλατεία Συντάγματος) άπό 1 Σε
πτεμβρίου, 9ης πρωινής ιόρας μέχρι τής 5ης τού αυτού μη
νός συμπεριλαμβανομένης, λαμβανοντες άπόδειξιν παρα- 
λαβήςτών παραδιδομένων έργων έκ μέρους τού ύπουργείου.

Έκαστος καλλιτέχνης δέον νά παραδίδη τά έργα του 
έντός χαρτοφύλακας ή δέματος συγκεντρωμένα.

Έπί τών έργων όπως καί έπί τού χαρτοφύλακας θά ύ- 
πάρχει ψευδώνυμον ή γνωστικόν τι σημεΐον, τό δέ όνομα 
τού καλλιτέχνου θά είνε κεκαλυμμενογ.

Τα βραβευθησόμενα ή άγορασθησόμενα έργα περιέρχον
ται είς τήν κατοχήν τοΰ ύπουργείου, δπερ’ θά έχη έξ αυ
τού καί τό δικαίωμα τής έκτυπώσεωυ άνευ περαιτέρω άπο- 
ζημιώσεως τού καλλιτέχνου.

(Έκ τοΰ υπουργείου τών ΤΤΤ)

0 “ΕΥΘΥΜΟΣ ΚΟΣΜΟΣ,,

τον Ιανουάριον
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