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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΤΚΗ ΤΕΧΝΗ. ΣΑΜΟΣ

Φορεσιές
Ή  β ρακάδικη  άντρίκεΐα φορεσιά τής 

Σάμου αν καϊ δέ βάσταξε σταθερά τό 
παλιό πατροπ.·ράδοτο της σχήμα μολα
ταύτα διατηοήθηκεν περισσότερο άπό τή 
γυναικεία. ’Έ τσ ι βρίσκομε ήλικιωμένους 
άντρες μέ αρρενωπά παραστήματα ντυ
μένους μέ τή νησιώτικη βράκα σέ πολλά 
χωριά τής Σάμου, έ ν ώ  αντίθετα δέν υ-

1. Σ αμιώ τες βρακάδες

παρχει γυναίκα που να φοραη τή ντν» 
μασιά τοΰ τόπου.

Ή  παλιά φορεσιά τών Σαμιωτών,' 
άπό τις λίγες πληροφορίες πού έχομε, 
φαίνεται πώς άποτελεΐτο άπό· ένα μακρύ 
άντερϊ πού έσφιγγαν στή μέση μ’ ενα 
ζωνάρι άπό πλούσιο ύφασμα καί από. 
τό τζουμ πέ , τό μακρύ επενδυτή πού 
έφτανε ώς τά πόδια τους. Στό κεφάλι 
οι νέοι φορούσαν γαλάζιο ή κόκκινο 
σκούφο, τή μπερέτα  καί οί ηλικιωμένοι 
πλατύ μαύρο ή κόκκινο τετράγωνο ύφα
σμα πού στριφογύριζαν στό κεφάλι -Τους.

Ή  σημερινή φορεσιά τοΰ Σαμιώτη 
(είκ. 1) πού έχει δλα τά χαρακτηριστικά 
τής νησιώτικης βράκας, άποτελεΐται άπό 
τό  άσπρο χασεδένιο ποκάμισο τής κοινής 
χρήσης. Τ ό  φαρδύ σώβρακο μέ τίς δε
καπέντε πήχες πλάτος, πον γιά νά γίνη 
χρειάζονται τριανταδυό πήχες χασές καί 
κάνει τις δυό σέλες, μιά μπρος καί μιά 
πίσω πού δίνουν ιδιόρρυθμο και Xa Qa” 
κτηριστικό σχήμα στή βράκα. Οί σέλες 
αύτές δέν λείπουν άπό καμιά νησιώτι
κη βράκα μέ τή διαφορά πώς σέ κάθε 
νησί έχουν ξεχωριστήν ονομασία. Πάνω 
άπό τό σώβρακο μπαίνει τό βρακί, πλα
τύ καί αύτό γίνεται σήμερα άπό χασέ, 
ή χασεδένια βράκα, μαύρη καί λου- 
στραρισμένη. Οι νεωτεροι φορούν τά 
σαλβάρια , ή κάπως, στενότερη βράκα 
σέ μαύρο ή γαλάζιο σκούρο χρώμα. Τ ή  
βράκα καί τό σαλβάρι σφίγγουν στή μέ
ση μέ τό πολύχρωμο μεταξωτό ζωνάρι 
Πάνω άπό τό ποκάμισο μπαίνει τό οταν-

Ά γ γ ε λ έ  Χατζημιχάίν: ------

τά καβάδια, (2) ^ ω ς
άπό τό  βυζαντινό καβα- 
διον. Τ ά  καβάδια  αυτά 
ανάλογα με τον πλούτο 
τού υφάσματος έπαιρ
ναν, καί μαζι τους ολο- 
κληρη ή φορεσιά, ^διά
φορες ονομασίες. Οσα 
γίνονταν άπό χρυσού- 
φαντη στόφα λέγονταν 
πετένια, όσα από μετα^ 
ξωτή μέ χρυσά κλαδιά 
σεβαγιά  και δσα άπό 
μεταξωτή ταμκαχανέ- 
όες Πάνω άπό τά κα
βάδια έβαζαν τό χρυ-

2 .' Γυναίκες τή ς Σάμου. Χ α λ χ ο ν ,α ,Ι»  17 «Ιωνα). ^ μ α ^ ά ν  ^ ν δ ύ τ η ,  ̂

5 ° ζ Χ η  & εσ Χ α ν ατη ταινία ΐ έ  τά 

με μαύρη τσόχα καί κεντημένα με μαυ- 2) Στί)ν Κάλυμνο ό επενδυτής λεγεται κο-

^  —σανταμαρκα γίνονταν απανω σε βαίΐυ 
χρωματιστό βελούδο κεντημένο με χρυσά 
γαλόνια καί χρυσά καί μαύρα κορδονα- 
κια, σέ όμορφα σχήματα. Οί πλουσιωτε- 
ροι είχαν άλλοτε καί πλούσιο πανωφόρι 
τη γλένα, πού χάθηκεν πιά σήμερα εν
τελώς. Στή θέση  της βρίσκομε την άμ- 
παδίτικη σταυρωτή κάπα  ή καποτα , 
πού μεταχειρίζονται οί  ̂ Σαμιωτες στη 
δουλειά τους, γινομένη από το χοντρο, 
παχύ άμηαδίχικο υφασμα^μέ τη γ\ωστη 
ιδιαίτερη επεξεργασία. Οί κάλτσες τους 
γαλάζιες ή άσπρες πλεγμένες τα παλια 
χρόνια πάντα άπό τίς γυναίκες βαστιούν
ται μέ τόν χαλτσοδέτη- Τά  ̂ γνωστά, 
βρακάδικα παπούτσια  καί το μεγάλο 
κόκκινο βρακάδικο φέσι συμπλήρωνοΐΛ 
τή φορεσιά τους.

Ή  γυναικεία φορεσιά φαίνεται^ πως 
σέ παλιότερες έποχές ήταν πολυ πιο δια
φορετική άπό κείνη πού βρίσκομε  ̂σημε- 
οα άπό πληροφορίες ή φωτογραφίες _

‘Η γυναικεία φορεσιά τ ώ ν  παλιών 
χρόνων (ιϊκ . 2) άποτελεΐτο, άπ οσα 
άέρομε άπό τό μ ε τ α ξ ω τ ό  ποκάμισο με τις 
μπιμπίλες.(1) Τό μακρύ μεγάλο ^ρυσου- 
φαντο φόρεμα πού σκέπαζεν ολο το σωμα

(1) Εικόνα παρμένη από τόν I, Π. Τουρνέ^ 
« ρ ό ρ  t  ιον ποΰ περιήΑθεν τήν ανατολή κατα τοΠΟ .

3. Σαμιώτικη



4. Γ Ιο κ ά μ ιπ ο

γνωστά κλειδωτήρια, τις βονκλες ί'ιά 
κάλυμμα είχαν ένα κόκκινο σκοΰφωμα 
χαι άπάνω τους ερριχναν χρυσοκέντητο 
λεπτό ύφασμα πού οί δυό του άκρες έ
φταναν ώς τή μέση, 6 μαχραμάς. Τις 
δυό πλεξούδες και τό στήθος στόλιζαν μέ 
πολύτιμα κοσμήματα, τά κρεμασίδια 

Είναι λυπηρό πώς καμιά περισσότερη 
λεπτομέρεια δέ στάθηκε δυνατό νά βρού
με γιά τήν πλούσια καί όμορφη αυτή φο
ρεσιά τής Σάμου. Ή  φορεσιά πού μπή- 
JUE στή θέση της [είκ· 3 ]  όταν ήρθε ή 
μόδα δέν κράτησε έξω άπό τό λεπτό με
ταξωτό ποκάμισο, τό μπρονζονκένιο, 
δπως τό λένε σέ κοντινά νησιά, μέ τις 
«μορφές μπιμπίλες (είκ. 4 )  κανένα άλλο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα τής παλιάς φ ο
ρεσιάς. Ή  νεώτερη αύτή φορεσιά πού 
είναι ξαπλωμένη τήν ίδια έποχή σέ πολ
λά νησιά δπως π.χ. ’Ανάφη, Λέρο, Σύ
μη, Κρήτη κτλ. καί σέ πολλά μέρη τής 
ήπειρωτικής Ελλά δος, φαίνεται πώ ς έχει 
»ήν άρχή της άπό τή φορεσιά τών Κάλα
μων, πού ή βασίλισσα Αμαλία επέβαλλε 
«τήν αυλή δίνοντας σημασία στήν έθνι- 
χή φορεσιά. Τό χαρακτηριστικό γνώρι- 
ομα τής φορεσιάς αύτής είναι κυρίως τό 
φαρδύ μεταξωτό σουρωτό φουστάνι μέ 
ιόν μποΰστο, τό πανωκόρμι καί τά στε
νά μακρυά μανίκια πού πολλές φορές 
πλαταίνουν στήν άκρη. Τό φουστάνι αύ
τό πολλές φορές έ'βαζαν χωρίς κανένα 
«λλο συμπλήρωμα. Στά περισσότερα μέ
ρη συμπληρώνεται μέ τό χρυσοποίκιλτο 
κοντογούνι απαράλλαχτα δπως στή φο

ρεσιά τής ’Αμαλίας άλλά σέ πολλά νη
σιά, δπως στή Σάμο, γιά μεγαλύτερη α
πλότητα καί ευκολία, στή θέση του μπήκε 
ό σάκος πού γίνεται άπό καλό μεταξωτό 
ύφασμα μέ σχήμα πού διαφέρει κάπως 
κατά τόπους. Στή φορεσιά αύτή τής Σάμου 
χαρακτηριστικός εϊναι ό κεφαλόδεσμος,. 
τό μανδήλωμα , γινόμενό άπό άραχνοΰ- 
φαντο μονόχρωμο ύφασμα σέ διάφορους, 
χρωματισμούς καί στολισμένο στούς γύ
ρους μέ λεπτή πολύχρωμη μπιμπίλα. Πά
νω άπό τό μανδήλωμα φαίνεται πώς έρ·- 
ριχναν καί ένα' κάλυμμα ϊσω ς μεσάλι-

Φαντά Κεντήματα

Ή  χειροτεχνία τής Σάμου γενικά, μάς 
δίνει πιά σήμερα'πολύ λίγα στοιχεία γιά 
νά τήν έξετάσωμε μέ ακρίβεια καί λεπτο
μέρεια. Τό ρεύμα τοϋ ψευτοπολιτισμοϋ 
κατέστρεψε καθ’ ολοκληρία στό νησί κάθε- 
όμορφη παλιά τέχνη καί τεχνική. Ή  
υφαντική καί κεντητική σαμιώτικη τέχνη,, 
φαίνεται νά άκμαζαν πολύ σέ παλιότερα 
χρόνια. Αύτό φαίνεται κυρίως άπό τήν 
έσωτερική διάταξη τοϋ σπιτιού, πού με
γάλο μέρος γιά τό στολισμό θά έπαιρναν, 
τό φαντό καί τό κέντημα, δπως σέ δλα 
σχεδόν τά νησιά πού έχουν τήν ώρισμένη 
θέστι τους καί εϊναι συνδεδεμένα μέ τά 
διάφορα έθιμα καί τίς ανάγκες.

Πώς, ή υφαντική ευδοκιμούσε στό νησί 
τά παλιότερα χρόνια μποροΰμε άκόμη νά. 
τό παραδεχθούμε γιατί τό μαλλί, τό μπα
μπάκι καί τό μετάξι άφθονοϋσαν τόβο· 
πού μεταξιού γίνονταν μεγάλη εξαγωγή 
στό εξωτερικό. Σήμερα δείγματα τού 
άργαλιοϋ τους, έχομε κυρίως τό χοντρά-

’Αγγελικής Χατζημιχάλη 'Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, Σάμος 1 3 3

Γ.. Φαντές σερβέτες

μαλλίτικο ύφασμα τής άμπαδίτικης
καπότας τοϋ βρακιού, μερικές καρπέτες 
καί χράμια  σέ όμορφα σχέδια, μερικά 
μπαμπακερά υφάσματα, τά μπαμπακερά 
καί μεταξωτά τών μεσαλιών καί τό θαυ
μάσιο λεπτότατα μεταξωτό ύφασμα τών 
ποκάμισων μ:· τίς ραβδώσεις. (Ε ίκ . 4).

Ά π ό  τά κεντητά στόν άργαλιό, οί σερ- 
βέτες. (ι) (Ε ίκ. 5) τά πεακίρια τής κοι
νής χρήσεως, παρουσιάζουν μερικά τους 
δπως βλέπομε στις εικόνες άρκετά ιδιό
τυπα σχέδια. Γινόμενα μέ τό σακόραφο, 
τή χοντρή βελόνα (Ε ίκ . 6) ή μέ τή σπά
θα (Ε ίκ . 5) — τό σανίδι μέ φάρδος πέντε 
δάκτυλα περίπου, πού περνά ανάμεσα 
άπό τό νήμα κανονίζοντάς το ανάλογα 
γιά νά περάση ή σ α ΐτ α  καί νά γίνουν έτσι 
τά διάφορα σχέδια— εΐναι πολύχρωμα μέ 
κυριαρχούντο χρώματα τό κόκκινο κα! 
γαλάζιο.

Δείγματα τής κεντητικής τέχνης στή 
Σάμο σήμερα μπορούμε νά βρούμε μόνο 
μερικά μαξιλάρια [Ε ίκ .  7]  μερικούς γύ ' 
ρους άπό σεντόνια (βλέπε εικόνα βινιέ
τας πάνω άπό τόν τίτλο) τά άσπροκέν-

(') Σιήν ’Αμοργό λέγονται επίσης σερβέτες.

τητα μεσάλια καί οί μεσάλες (εικόνες 
στούς τρεις ολοσέλιδους πίνακες) μερικές 
νταντέλες καί τίς μπιμπίλες [Ε ίκ .  4 , 8 t 
9, ΊΟ ],

Τό μβσάλι (.) καί ή μεσάλα φαίνεται
πά>ς είχαν τήν πρώτη θέση στό σαμιώ
τικο σπίτι. ’Έ τσ ι Οάταν ευχάριστο αν 
μιπορούσε κανείς νά εξακρίβωσή πόσα 
μεσάλια χρειάζονταν στήν προίκα τοΰ 
κοριτσιού. Τά μεσάλια κρεμούσαν στή 
σειρά ένα ένα σέ παλούκιιι κάτω άπό 
τό ράφι καί άπάνα» τους ερριχναν τή με
γάλη πετσέτα τή μεσάλα πού χρησί
μευε κυρίως γιά νά σκεπάζουν τά ψωμιά 
δταν ζύμωναν ή νά τοποθετούν άπάνω 
τά φρεσκοψημμένα. ‘Η  μεσάλα θ εω 
ρούνταν τό πρώτο καί τελευταίο εξάρ
τημα τού σπιτιού καί έτσι χαρακτήριζαν 
κάθε καλή νοικοκυρά μέ τό «καί τή 
μεσάλα έχει στόν τόπο της»,

Τό μεσάλι (1 .2 θ Χ θ ·4 5 ) καί ή μεσάλα 
(2 .0 0 )  45) κεντιούνται στις δυό άκρες 
μέ στενότερο ή φαρδύτερο κέντημα, άπά
νω οέ μπαμπακερό ή μεταξωτό ύφασμα, 
μέ τή λοιπή τους επιφάνεια χωρίς κανένα 
άλλο στολίδι. Τά μπαμπακερά ή μετα
ξωτά αύτά κεντήματα έχουν δλα τό βά
θος κεντημένο μέ μικρές τετράγωνες 
τρυπίτσες, πού γίνονται ξεφτιώντας τις 
κλωστές τοϋ υφάσματος. (’ ) Σ έ μερικά 
δμως οί μικρές αύτές τρυπίτσες γίνονται 
χωρίς ξέφτισμα άλλά μέ τό δυνατό τρά
βηγμα τής κλωστής δταν κεντιούνται,

Τά  κεντήματα αύτά φαίνεται πώς λ έ
γονταν χυτα  γιατί έχυναν τίς κλωστές 
δηλαδή τίς ξέφτιζαν. Μέ ποιό τρόπο

7. Μαξιλάρι

(·) Μεσάλι λέγεται καί σιήν Κάλυμνο.
(s) Ό  τρόπος αυτός τής εργασίας εϊναι γνο»- 

στός σήμερα μέ τή γαλλική λέξη φίλ—τιρέ.
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s. Μπιμπίλες

5

δμως γίνονταν δέν εΐναι ακριβώς γνωστό 
φαίνεται δμως πώς πρώτα κεντούσαν τό 
τρυπητό βάθος αφήνοντας ώρισμένα μέρη 
ακέντητα και υστέρα, γιόμιζαν μέ τήν 
περαστή βελονιά  τίς άλλες επιφάνειες 
άποδίνοντας ετσι, πρωτότυπα γεωμετρικά 
σχέδια Καμι-'t φορά δμως κεντούσαν 
καί μερικά μέρη τοϋ τρυπητού βάθους 
μέ χρωματιστές κλωστές σέ γαλάζιο, 
πράσινο, κόκκινο ή πορτοκαλί χρώμα.

Τό είδος αυτό τοΰ χυτοϋ κεντήματος 
μ’ ιδιαίτερη δμως ιδιορρυθμία στά σχέδια 
συναντάμε κυρίως στήν ’Αμοργό, Ανάφη, 
’Αστυπάλαια κ.τ.λ. μέ τή διαφορά πώς 
στά κεντήματα αύτά δέ βρίσκομε ποτέ 
χρωματισμούς,

Τά θέματα τών σαμιώτικων αύτών 
κεντημάτων παρμένα άπό τό ζωϊκό καί 
φυτικό κόσμο, εΐναι σχηματοποιημένα 
καί παρουσιάζουν ξεχωριστή ιδιορρυθμία 
μέ τόν ιδιαίτερο τοπικό τους ρυθμό. 
Ά π ό  τό ζωϊκό κόσμο είναι οί παραστά
σεις μέ άνθρώπους καί πουλιά: αετοί, 
παγόνια πετεινοί καί άπό τό φυτικό : δεν- 
τράκια, κλαδιά, κυπαρισσάκια, λουλούδια, 
ρόδακες κτλ. Πολλά τους έχουν αναπαρα
στάσεις απ:: γλάστρες, βρατζέρες, τζερ- 
νίκια τρεχαντήρια, τρικάταρτα καράβια, 
περάματα, : μικρά καράβια, τά ξύλα  
καί πού εΐναι άπό τά πιό αγαπητά θέ* 
ματα ποΰ οί Σαμιώτισες στόλιζαν τά 
κεντήματά τους και πού τούς θύμιζαν

τούς προσφιλείς ξενητεμένους όπως φαί
νεται καί άπό τά τραγούδια τους : «Μη-
σεύω καί αποχαιρετώ τή Σάμο τήν καϋ- 
μένη, τά πόδια μου παν’ έμπροστά κ ’ δ 
νοϋς μου πίσω μένει».

‘Ο μισεμός είναι καϋμός, τό κατευό
διο ζάλη καί τό καλώς ορίσετε εΐναι χα
ρά μεγάλη».

Ό  κεντητός γΰρος τοΰ σεντονιού (βλέ
πε Βινιέταν) έχει Ιντξλώς ιδιαίτερον τρό
πο επεξεργασίας, εΐναι ενα εΐδος νταν- 
τέλλας στά κοπανέλια μέ φάρδος πέντε 
δάκτυλα. Άπάνω στήν νταντέλα αύτή ποΰ 
ολόκληρη άποτελεΐται άπό μικρά τετρά1· 
γωνακια κεντιάν μέ πολύχρωμα μετάξια 
διάφορα, γεωμετρικά σχέδια μέ άνίΐρώ- 
πους ρόδακες, σταυρούς κτλ.

Οί νταντέλλες πού μπαίνουν γιά τέ* 
λειωμα στα μεσάλια καί τίς μεσάλες ε ΐ 
ναι οί περισσότερες γινομένες στά κοπα
νέλια πού άκμαζαν δπως είναι γνωστό 
σέ πολλά νησιά.

Μιά γυναικεία ενασχόληση πού δέν 
χάθηκεν εντελώς άκόμη άπό τή Σάμο, 
άν καί αντιπροσωπεύεται μονάχα άπό λί
γες γυναίκες, είναι ή μπιμπίλα (είκ. 4. 8, 
9, 10). Ή  μπιμπίλα που μπορεί νά θ ε-  
ωρηθη ή γνησιώτερη ελληνική νταντέλλα 
καί συνηθίζεται σέ δλα σχεδόν τά μέρη 
τής Ελλάδος άκμαζε κατ’ εξοχήν στή

Μπιμπίλα
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iMAMMAMAJ ή  OCK o K * p f

ΤΓ^τ^Ζκ'·

i p  /oKVTdsyy^»

Tty fjypri-ii 
r*.

Σάμο. Χρησίμευε κυρίως γιά μόνο στό
λισμα στά ποκάμισα καί τέλειωμα στά 
καλλύμματα τής κεφαλής, φαρδύτερη ή 
στενώτερη, άν άλογα μέ τόν πλούτον τους. 
Π ολλέ; φορές δμως γιά στόλισμα καί σέ 
διάφορα άλλα υφάσματα. Γινόταν τό πε
ρισσότερο, άπό μετάξια μέ λεπτότατη 
■επεξεργασία, μεγάλη ποικιλία στά σχέδια 
«πω ς καί στις ονομασίες. Μερικά άπό τά 
απλά η πολυπλοκώτερα αύτά σχέδια μέ 
τίς ονομασίες τους βλέπομε στήν εικ. 10 
δπως ό γάγγελος. τό μοσκοκάρφι, τό 
παπδάκι. τό καμαράκι τό κλήμα, τό 
παρασολάκι, τής μνρτι ας τά φύλλα 
τά μήλα, τό γαρύφαλλο, τό οωλογάκι

ίο . Σχέδια άπό μπιμπίλες

τό τριαντάφυλλο, τό γιααεμάκι, κλπ. 
Μπιμίλας Ιξόδευση γίνονταν άκόμη 
τελευταία καί στήν Εύρώπη. Σήμερα 
στέλνεται στήν Α μερική καί γίνεται κυ
ρίως στό Ά ν ω  Βαθύ καί Μαραθόκαμπο

Ξυλογλυπτική.

Ά π ό  τά λίγα απλά αντικείμενα τής 
οικιακής ξυλοτεχνίας πού βρίσκομε σή
μερα στή Σάμο θ° άναφέρωμε τή μονό- 
ξυλη, βαθουλωτή σκάφη γιά ζύμωμα τό 
σκαφίδι, καί τή μικρότερη τό νάπο, 
τόν σοφρά ή καρέκλι, τις ρόκες καί 
τά κουτάλια. ‘Η ρόκα (rfx. 11) καί τά



12. Κουτάλια

κουτάλια (ε ίκ . 12 ) χά πιό απλά άντίκεί- 
ιιενα τής ποιμενικής κυρίως τέχνης μέ 
κάποια καλλιτεχνική σημασία παρουσιά
ζουν στά υποδείγματα ποϋ φέρνομε αρ
κετά χαρακτηριστικά σχήματα καί στο
λισμό.

Ή  ρό/.α μέ τριάντα έκ. μάκρος σέ 
σχήμα ιιικροϋ ραβδιοΰ εΐναι απλή καί 
μικρή οπως οί περισσότερες νησιωτικές

1.5. Ξύλινη κοΰπα.11. Ρόκα

'Αγγελικής Χατζημιχάλη 'Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, Σάμος

ρόκες. ’Έ χ ει σχεδόν ολοκληρπ την επι
φάνεια μέ χαραγμένα απλα κοσμήματα 
γινόμενα μέ άπλούστατο εργαλείο συνή
θω ς σουγιά. Τά  κουταλια μέ σιενη και 
μακρυά λαβή έχουν τρυπητά και χαραχτα 
κοσμήματα και ή άπάνω άκρη τος τευ- 
λειώνει συνήθως 
σέ πουλάκια.

’Ά λλα  απλά 
αντικείμενα ξυλο- 
τεχνίας πού αξί
ζουν τήν προσοχή 
μας, εΐναι μερίκά 
πού κατασκευά
ζονται άπό απλο
ϊκό τεχνίτη, τις ώ 
ρες τής άναπαύ- 
σεως του. Εΐναι 
τά περισσότερα 
μονόξυλα γινόμε
να άπό ξϋλο έληάς 
Η κοϋπα (είκ . IS ) 
μέ τό πρωτότυ
πο καί ιδιόρρυθ
μο σχήμα, στηρίζε
ται άπάνω σέ τέσ
σερα μικρά σκαλι
στά πόδια καί εΐναι 
στολισμένη μέ α
πλά γραμμικά σχέ
δια και κοψές.

Ή  αγοραία ξυ
λογλυπτική άπό έ- 
παγγελματίες ξυ
λόγλυπτες, φαίνε
ται νά άκμασεν 
κατ’ εξοχήν στή 
Σάμο αν κρίνομε 
άπό τίς πλούσιες 
σκαλισμένες μ η -  
σάν τβ ες , ταβάνια 
καί πόρτες (είκ. 14 
κ α ι 15) τών άρ- 
χοντικών σπιτιών 
πού περιγράψαμε 
στό προηγούμενο
φύλλο. Σήμερκ χάθηκεν καθ ολοκληρίαν 
καί στή θέση της μπήκαν τά διάφορα κα
τασκευάσματα τής ευρωπαϊκής τέχνης.

λ ά ε ι  τό ̂ χερούλι» (σαμιώτικη παροιμία).
Τήν άρχαία έποχή ή Σάμος ηταν 

ξακουσμένη γιά τά κεραμικα της δημιουρ
γήματα. Οί Ρωμαίοι άναφέρουν πως η 
τέχνη αύτή βγήκε πρώτα από τή Σάμο, 
επειδή υπήρχε τό κατάλληλο υλικό για 

τήν κατασκευή των 
πήλινων αγγείων 
και άπό κεΐ έγινε 
γνωστή στή Σικε
λία καί στήν ‘Ε λ 
λάδα/Έτσι, οί Ρ ω 
μαίοι προτιμού
σαν καί άπ’ αύτά 
άκόμη τ’ ασημένια 
καί χρυσά, τά «α- 
μιακά αγγεία, πού 
τούς άρεσε νά τά 
έπιδείχνουν καί 
στά μεγάλα συμ
πόσια σάν π ιό δια
λεχτά γιά τή στε
ρεότητα, τή λεπτό
τητα, ελαφρότη
τα, κα! κομψότητά 
τους. Ό  Ρωμαίος 
Λαχνάντιος επαι
νώντας τα έλεγε 
γιατί άρα δέν τι- 
μάται ό εφευρέτης 
τών πηλίνων σκευ
ών καί διατί οί 
πλούσιοι, τά άρ- 
γυρόχρυσα προτι- 
μώντες παρορώσι 
τά Σαμιακά αγ
γεία (')■

Ά λλά  στούς με
ταγενέστερους χρό 
νονςφαίνεται πως 
ή κεραμική πα
ραμελήθηκε πολύ 
στή Σάμο καί έτσι 
τά δημιουργήματά 

π. πόοτα πνρνόοπιτο της άρχισαν να πε-
ριφρονοΰνται. Σ ή 

μερα ή κεραμική ευδοκιμεί αρκετα στο 
νησί, γιατί τό καταλληλο υλικό δεν ελει- 
ψε ποτέ. Στούς Μαυρατζαίουί (τμήμα

Κ ε ρ α μ ικ ή ■ >Ε π. Σταματιάδη «Σαμιακό.» Τόμος
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1Λ. Πόρτα από πυργόσπιτο

Χώρας) και στά Καρλοβάσια κατασκευά
ζονται πήλινα αγγεία πού αν καί δέν μπο*- 
ροΰν βέβαια νά συγκριθοΰν μέ τά παλιά, 
μολαταύτα είναι μοναδικά γιά τή στερε
ότητα τους και τά ιδιαίτερα τοπικά τους 
σχήματα.

Σ έ παλιότερα χρόνια, ακόμη τελευ
ταία, πήλινα κατασκευάσματα γίνονταν 
καί στούς Φούρνους, χωριό κοντά στά 
Καρλοβάσια, πού φαίνεται πώς πήραν τήν 
ονομασία αύτή άπό τούς πολλούς φούρ
νους πού είχαν γιά τό ψήσιμο τών αγ
γείων.

Στούς Μαυρατζαίους 
καί τά Καρλοβάσια, ποΰ 
τά τελευταία έχουν δέκα 
περίπου αγγειοπλαστικά ερ
γαστήρια, γίνονται κάθε 
είδους αγγειοπλαστικά κα
τασκευάσματα : πυθάρια,
βυτίνες, κιούπια, γκιοϋμ- 
νες, μπονρνιές, στάμνες, 
σταμνάκια, κουπάκια, πιά
τα. κανάτια, κουμάρια, γα
βάθες, γκαβανοί, σάν κου
μάρια, καυκιά γιά μέτρο; 
ή μπέλνα γιά τό γάλα, ο  
κνενός καί ή χατέλλα, τό 
κανάτι καί ή λεκάνη γιά τό· 
νίψιμο, οί φυγοϋδες , κα
πνοδόχοι καί κάθε είδος 
χρήσιμογιά τό κτίσιμο τοΰ 
σπιτιού. Τά κεραμικά αύτά 
κατασκευάσματα αν καί 
καμωμένα από κοινό υλικό, 
κοκκινόχωμα, αξίζουν τήν 
προσοχή μας γιά τή γά- 
νωση τους πού δέ τή βρί
σκομε πουθενά στήν Ε λ 
λάδα. Στά Μαυρατζέϊκα αγ
γεία ή γάνωση είναι πρά
σινη σέ διάφορες αποχρώ
σεις καί στά άλλα καφέ, 
γαλάζια ή άσπρη. Ή  γά
νωση αύτή, μπαίνει τίς πιό 
πολλές φορές γιά στόλισμα 
ριχμένη σποραδικά γιατί τά 
αγγεία αύτά δέν έ'χουν κα
νένα ζωγραφικό διάκοσμο. 
Φαίνεται δμως πώς τά πα
λιότερα χρόνια τά στόλιζαν 
μέ χαραχτά κοσμήματα καί 

κατόπιν τά γάνωναν.
Μερικά άπό τά πιό χαρακτηριστικά καί 

σπάνια γιά τή ευτράπελη χρησιμοποίηση 
καί σχήμα τους, είδη αγγειοπλαστικής,πού 
γίνονται στούς Μαυρατζαίους είναι : τό 
μασκαρομπαρδάκι. ή δικηα κοϋπα, τό 
ρόΐ '-'•αί ό παπαμανώλης.

Το μασκαρομπαρδάκι (είκ- 16) ε ί 
δος κανατιού φραγμένου λίγο παρακάτω 
άπό τό στόμιο έχει τρύπες στήν εσωτε
ρική επιφάνεια τοΰ στομίου καί γύρω 
ατό λαιμό. Τό δοχείο αύτό μπορεί νά 
μεταχειρισθή κανείς γιά νά πιή νερό «ν

1C. Μασκαρομπαρδάκι καί ϊίίκηα κοϋπα

φράξει μέ τά δυό του δάχτυλα, δυό τρύ
πες πού υπάρχουν, μιά κάτω άπό τό χ ε 
ρούλι τοΰ κανατιού καί μιά κάτω άπό τό 
σωληνάριο.

Ή  δίκηα κοϋπα· (είκ. 16) ολόκληρη 
μέ πράσινη γάνωση έχει έ'να φαλλό στό 
κέντρο πού φτάνει ώς τά χείλη. Στή βάση 
τοΰ φαλλού, δεξιά καί αριστερά υπάρχουν 
δυό τρυπίτσες πού συγκοινωνούν μέ μιά 
κεντρική, πού φτάνει κάτω άπό τήν κού
πα. Χρησιμεύει γιά ώρισμένο μέτρο στό 
λάδι, κρασί, κλπ. γι’ αύτό προσέχουν νά 
μή φθάση τό υγρό παραπάνω άπό ένα 
ώρισμένο σημείο, γιατί τότε χύνεται δλο 
άπό τήν κεντρική τρύπα.

Τό 6όΐ(ΕΙκ.17) πού χρησιμεύει καί 
αύτό γιά μέτρο γίνεται χωρίς στόμιο ή 
μέ φραγμένο στόμιο. ’Έ χει μιά τρύπα 
συό κέντρο άπό κάτω καί μιά στό σω
ληνάριο. Είναι ένα είδος αντλίας γιά νά 
βγάζουν κυρίως τό λάδι κλπ. άπό τό πι
θάρι. Τοποθετούν τή βάση του μέ τήν 
τρΰπα στό πιθάρι, ροφοΰν άπό τό σωλη
νάριο καί τό ρόϊ κρατάει τό λάδι έως έ'να 
ώρισμένο σημείο. ’Ά ν ρουφήξουν πάρα 
πάνω τό περιπλέον χύνεται άπό τήν κά
τω τρύπα.

Δοχείο λαδιού σέ κοινή χρήση είναι 
και ό παπαμανώλης- Είναι κουμάρι μέ 
πράσινη γάνωση καί μέ μακρύ λαιμό πού 
τελειώνει σέ πρόσωπο μέ γένεια πού γι’ 
«ύτό πήρε τήν ονομασία του.

Έ ν α  αντικείμενο αγγειοπλαστικής πού

απαντάμε στή Σάμο οπως καί στά πιό 
πολλά νησιά είναι τά επιτραπέζια λαήνια 
τοΰ κρασιού (Ε ίκ . 18) πού σπάνια τά 
μεταχειρίζονταν γιά τήν καθημερινή χρή
ση. Χρησίμευαν καί έδώ κυρίως γιά τό 
στολισμό τοΰ σπιτιού τοποθετώνταστα στά. 
ράφια κοντά στά διάφορα άλλα γυάλινα 
σκεύη, τούς μαοτραπάδες, καί τά διάφο
ρα πήλινα πιάτα καί αγγεία ντόπιας και 
ξένης προελεύσεως τίς ζαμπετοϋλες

Μπήκαν στίι χρήση τοΰ σπιτιού δταν- 
άρχισαν οί εμπορικές σχέσεις τών νησιών 
μέ τήν ’Ιταλία. Κατασκευάζονταν στό Π ε- 
ζάρο κοντά στήν Αγκώνα τής ’Ιταλίας,, 
στό Μπορντενόνε τής Βενετίας καί στή 
Μασσαλία καθώς εξακριβώνεται άπό κεί
νο πού έχουν τό όνομα τού τόπου τής 
κατασκευής. Οί Σαμιώτες πού βρίσκονταν 
σέ συχνή επικοινωνία μέ τήν ’Αγκώνα,, 
προμηθεύονταν τ ’άγγεία αυτά άπό τό Π ε- 
ζάρο δπου κατασκευάζονταν στό πηλό- 
πλαστικό εργαστήριο τού Καλεγάρη καί 
τού Καζάλη τών οποίων βρίσκομε μέ λα
τινικά στοιχεία τά ονόματα, δπως καί τόν 
τόπο τή ; κατασκευής σέ αγγεία τοιούτου- 
είδους.

Τά άγγεία αύτά είχαν μεγάλη διάδο
ση στήν άνατολική Μεσόγειο καί στά. 
παράλια τής Άδριατικής ώς τή βόρρειο. 
Δαλματία καί έ'χουν καταφανεί τά χαρα-



κτηριστικά τής ιταλικής τεχνοτροπίας. Τοϋ
το αποδείχνεται και άπο τό ρυθμό και τό 
χρωματισμό τοΰ διακόσμου και απο τη 
γάνωση καί τό υλικό, διαφέροντας^ ετσι 
'κατά πολύ άπό κάθε αγγειοπλαστικό εργο 
τής άνατολή;. ’Έ τσ ι, τά λαήνια αύτά δέν 
μποροϋν νά χαρακτηρισθοΰν ^γιά εργα 
ελληνικής τέχνης, γιατί κάθε εργον τέχ
νης εχει ιδιαίτερα εθνικά γνωρίσματακαί 
μέ αύτά κατατάσσεται στό έθνος πού α
νήκει. Και άπό τά λαήνια αύτά λείπουν 
τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής ελλη
νικής τέχνης. Καί αύτό τό σχήμα άκόμη 
■τών λαηνιών πού έχει τόση συγγένεια 
μέ τις αρχαίες ελληνικές οίνοχόες, δέν 
είναι δυνατ. ς λόγος γιά νά μάς πείση, 
πώς μποροϋν νά καταταχ\^οΰν στήν 
έλληνικη λαϊκή τέχνη, γιατί το  σχή
μα αύτό εΐναι κοινό κτήμα τής ελληνικής 
καί ιταλικής τέχνης. Μέ το ίδιο σχήμα 
λαήνια γίνονται σήμερα σε πολλά αγγει- 
οπλαστικά εργαστήρια τής Ελλάδος, δπως 
πχ. στήν Τήνο, Σκύρο, Κέρκυρα, Αίγινα, 
Χαλκίδα κλπ. διαφέρουν δμως αύτά πολύ 
άπβ τά Ιταλικά λαήνια ώς πρός τήν λε
πτότητα τής τεχνοτροπίας καί τήν ποικι
λία τοΰ χρωματισμού, περιορίζονται σέ 
απλούς χρωματισμούς καί σέ απλές συν
θέσεις λουλουδιών, μ εντελώς διαφορετικό 
χαρακτήρα.

Ή  ξένη αύτή βιοτεχνία Ιπειδή ήθελε να 
κάμη αγαπητά τά προϊόντα της στόν τό
πο μας,τά στόλιζε τίς περισσότερες φορές 
.μέ τό δικέφαλο αετό καί μέ στίχου; γρα- 
μένους άλλοτε σέ απλή ανορθόγραφη 
γλώσσα καί άλλοτε σέ άπταιστη καθα
ρεύουσα, άπό τερπνά λαϊκά τραγούδια 
μέ βακχικό θέμα πού σχετίζονταν μέ τή 
χρήση τους. Οί στίχοι εΐναι μέ τόση ευ
κολία γραμμένοι καί καλλιγραφημένοι, 
πού δέν μποροΰμε. ν’άμφιβάλλωμε πώς στά 
εργαστήρια αύτά καταγίνονταν καί Έ λ 
ληνες τεχνίτες. Τό πώς ίσως ασχολήθη
καν καί "Ελληνες τεχνίτες στά ξένα αυ
τά εργαστήρια αύτό δέ θά πή άκόμη πώς 
τά λαήνια αύτά είναι εργα ελληνικής τέχ
νης. Γιατί κάθε τεχνίτης μιάς εθνικότη
τας, πού εργάζεται σέ ξένο τόπο μπορεί 
αξιόλογα νά παράγη προϊόντα τοΰ τόπου 
εκείνου και οχι τής εθνικότητάς του.

Ά π ό  τά πολλά τετράστοιχα μέ τά τερ- 
,πνά βακχικά θέματα πού ίχουν τά λαή

18 Λαήνι

νια άναφέρομεν τά άκόλουθα :

«Κράσή σέ πίνο) διά καλλώ, 
κ εσή μέ κροΰς στόν τίχω 
εγώ σέ πίνω νά χαρώ 
Κ εσί μέ σέρνης σάν μορώ».

*
«Διά νά χαρώμεν φίλοι 
καθώς θέλομε ν κοινά 

. άπό λόγου μας κανένας 
ποθητοί ας μή μεθά».

*
«Δέν πίνουν Τοΰρκοι τό κρασί, 
τό πίνουν οί ρομέοι 
τό πίνουν οί φτωχολογιά 
ν’άλησμονοΰν τά χρέη».

*
«"Οστις νέος εΐ τις νέα. 
πίνει υπερβολικά, 
τήν αμήν του αφανίζει 
τήν υγείαν του χαλνά».

*
«Μετρίως πίε ποθητέ 
μή μεθΰης αδελφέ,

ν’άπερνώμεν φιλικά 
και δχι ποτέ εχθρικά».

Πολλές φορές μερικά γίνονταν μέ 
παραγγελίαν— γιατί συνέβαινε καί τότε 
μέ τά διάφορα είδη τή ; βιοτεχνίας (πο
λύτιμα υφάσματα, τσεμπέρια κλπ) έκεΐνο 
πού γίνεται καί σήμερα άκόμη, που κατα
σκευάζονται στήν Εύρώπη διάφορα είδη 
τής τέχνης προωρισμένα γιά κατανάλωση 
στήν άνατολή. —  καθώς φαίνεται άπό 
τούς ακόλουθους στίχους ένός λαγηνιού:

«Καλαρρυτιώταις χαίρεται 
καί πιέται μέ ύγΰαν 
Κρρσί γλυκό καί κόκκινο 
π’εύφραίνη τήν καρδίαν».

Γιά  τούς Σαμιώτες δμως, δσο καί αν 
δέν έτυχε νά βρούμε λαήνι μέ δικούς του 
στίχους, εΐμεθα  βέβαιοι πώς θά γίνον
ταν καί μερικά γι’ αύτούς θυμίζοντας τό 
μοσχάτο κρασί τους πού ή κατανάλωσή 
του ήταν μεγάλη στήν ’Ιταλία στις άρ
του 18 αιώνα.

FIR M IN  G E M IE R

ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Μοϋ φαίνεται πώς δ καλλίτερος τρό
πος νά βοηθηθή τό εργο τοΟ Λοκάρνο, ε ί
ναι νά δημιουργ7]θοϋν γιά κάθε έπαγγελ- 
ματικό κλάδο όργανισμοί διεθνών σχέ
σεων συχνών καί κανονικών. Κατά τή 
γνώμη μου δταν κάθε κλάδος θά έχη 
σχηματίσει ένα διεθνή πυρήνα, ποΰ σέ 
συνέδρια άπό καιρδ σέ καιρό θά κάμνη 
■γνωστούς τούς κανονισμούς του, χΐς δι
δασκαλίες του, τήν πρόοδό του, θά εχη 
έπιτευχθή μιά ήθική δύναμη ικανή ν’ 
άντιταχθή σέ κάθε ιμπεριαλιστική ιδέα.

Χάρις σ’ αύτή τήν άδελφική ατμό
σφαιρα, δημιουργημένη άπό τή διαρκή 
επικοινωνία τών μελών, χάρις στίς συ
νόδους τών διεθνών συνεδρίων, θά άφο- 
•πλισθοΟν καί τά πιό φιλοπόλεμα πνεύ
ματα καί θά συγκεντρωθοϋν τά ειρηνευ
τικά στοιχεία πνευματικά και οικονομι
κά πού θά συντελέσουν γιά νά βασιλεύση 
στούς λαούς ή Λογική.

"Οταν δλα τά έπαγγέλματα όργανω- 
ΒοΟν πάνω άπό τά σύνορα, δταν αύιή ή 
μεγάλη διεθνής τοΟ κόπου θά έχη  έγ- 
κατ*σταθή παντοΟ, στήν τέχνη, στά 
γράμματα, στήν έπιστήμη, στή βιομηχα
νία, στό έμπόριο, καί θά λειτουργή κα
νονικά, ούτε τά καπιταλιστικά συμφέρον

τα, ούτε οί πολιτικές όρέξεις θά μποροΟν 
νά κλονίσουν τήν ειρήνη.

Ή  έργασία θά είναι δ πιό δυνατός δε
σμός άνάμεσα στούς λαούς καί τά άτομα.

Δέν ύπάρχει άνθρωπος άξιος τοΟ όνό- 
ματός του πού δέν άγαπά τό Ιπάγγελμά 
του, εϊτε σοφός είναι είτε έργάτης τοΟ 
χεριού, καλλιτέχνης ή χωρικός. Ή  δου
λειά είναι άνθρώπινη εύγένεια. ‘Η μόνη 
εύγένεια πού άξίζει.

Μπροστά σέ ένα έργο πραγματοποιη
μένο δέν ύπάρχουν μήτε χειρώνακτες μή
τε διανοούμενοι: Υ πάρχει δ παραγωγός. 
Καθένας πού παράγει έκεΐνο πού μπορεί 
καί δσο μπορεί, είναι άξιος νά πάρη αύ- 
τόν τόν δμορφο τίτλο: Έ ργάτης. Μπο
ρεί νάναι βιολόγος ή σκαφτιάς συγγρα
φέας ή λεπτουργός, άνθρωπος φιλόπονος 
μυαλωμένος, μέ ιδανικό, έμψυχωμένος ά
πό τό πάθος «νά έξυπηρετήση» είναι 
χρήσιμος γιά τήν πρόοδο. Είναι άλλωστε 
μιά Εδέα πού τήν κατάλαβαν άπό τώρα οΕ 
έργάτες. Γιατί έπΐ τέλους διδάχθηκαν 
καί έχουν συνείδηση τοΟ τί μεγάλο πραγ. 
μα είναι ή δουλειά τους.

"Ολοι εκείνοι πού δουλεύουν, ένωμέ- 
νοι, χειρώνακτες καί διανοούμενοι νά 
ποιοι άποτελοΟν στήν πραγματικότητα τά



λαό. Καί άπό αυτόν τό λαό βγαίνουν 
δλες οί ιδιοφυίες. Ά π ’ αύτόν βγαίνουν 
ολοι οί κοινωνικοί σωτήρες.

Καί τώρα, τό έλπίζουμε, ό λαός της 
Εύρώπης θά σώση τήν Εύρώπη άπό τόν 
πόλεμο, δπως άργότερα ό λαός δλης τής 
οικουμένης θά άσφαλίση τήν ειρήνη καί 
θά προστατεύση τόν πολιτισμό.

’Επιχειρούν νά χωρίσουν τους διαφό
ρους κλάδους τών Ιργαζομένων. Προσπα
θούν νά διαιρέσουν τόν λαό. Μάταια' οι 
άνθρωποι πού Ιχουν καλή θέληση θά έ- 
νωθοΟν κάθε φορά ποΟ μιά μεγάλη προσ
πάθεια, μιά θυσία θά είναι άναγκαία, κά
θε φορά πού ό δρθός λόγος θά άπειληθή 
κάθε φορά πού ή σκέψη θά ζητήση βοή- 
θίΐα. ΙΙρΙν άπό τή συμφωνία τοΟ Αοκάρ- 
νο είχα σκεφθή γιά μιά Παγκόσμια Θε
ατρική Ε τα ιρ ία . Καί δταν ύπογράφηκε 
ή συνθήκη έκείνη σκέφθηκα γ ι’ αύτήν ά ' 
κόμη περισσότερο. ’Εκείνοι πού ξεχωρι
στά είναι οί έργάτες τοΟ πνεύματος θά 
ώφειλαν κατά τή γνώμη μου νά ένωθοΟν 
πρώτοι γιά νά προσφέρουν τίς δυνάμεις 
τους στό νοΰ, μέσα στόν αιώνιο άγώ- 
να του κατά τής άνοησίας. ‘Οφείλουν 
σήμερα νά είναι οί πρώτοι στρατιώτες 
τής ειρήνης μέσα σ’ αύτόν τόν διαιωνι- 
ζόμενον πόλεμο τοΰ πνεύματος κατά τής 
ύλης. ΜοΟ φαίνεται πώς διακρίνονται 
άπό τίς τρεις αύτές λαχτάρες πού αι
σθάνονται πολύ περισσότερο γιατί άπαι- 
τοΰνται άπό τό είδος τής καθημερινής 
τους δουλειάς: Έ ν α  καθήκον ή έργασία. 
Μιάάγάπη, ή άλήθεια- μιά σοφία: ή έπΐ- 
είκια καί ή άνοχή. Τό θεάτρο είναι ή τέ
χνη πού συγκεντρώνει δλες τίς άλλες. 
Τό θέατρο απευθύνεται κατ’ εύθεΐαν στή 
μ&ζα, τή συναρπάζει τήν ηλεκτρίζει.Ε ί
ναι κατά τή γνώμη μου ή μεγαλύτερη 
διανοητική δύναμη σέ κάθε έθνος.

Πώς νά μή δή κανείς πώς άν δλοι οί 
συγγραφείς, οί μουσικοί, οί καλλιτέχνες, 
οί ηθοποιοί, οί τεχνίτες, δλων τών έ- 
θνικών δραματικών τεχνών συμφωνοΟσαν, 
ή συμφωνία τους θ’ άσκοΟσε μιά άποτε- 
λεσματική επιρροή στήν παγκόσμια 
γνώμη;

θέλησα  νά ψηλαφήσω λοιπόν, τό έδα
φος στό Ιξωτερικό. Πήγα πρώτα-πρώτα 
στό Βερολίνο, γιατί όπέθετα π ώ ς  έκεΐ 
θά συναντοΟσα τήμεγαλύτερη άντίδραση.

’Ή θελα πριν άπ' δλα ν’ άντιμετωπίσω- 
τή μεγαλύτερη δυσκολία. Δέν είχα 6πο- 
λογίσει άλλωστε άσχημα. Γιατί σέ δλες 
τίς άλλες χώρες ποΰ έπεσκέφθηκα πήρα. 
συγχαρητήρια γιατί άρχισα εξασφαλίζον
τας πρώτα τή συγκατάθεση τών γερμα- 
νών. Α ληθινά οί έπαγγελματίες τοΰ θεά- 
τρου στή Γερμανία δέχθηκαν μ’ ένθου. 
σιασμό τίς προτάσεις πού τούς άνέπτυξα 
καί μέ παρώτρυναν νά έργασθώ χωρίς 
άναβολή γιά νά καταρτισθή μεταξύ τους 
μιά έθνική ένωση πού νά επερνε υστέρα 
μέρος στήν παγκόσμια θεατρική Έταιρία_ 
Ε ξίσ ο υ  εύνοϊκά μέάκουσαν στό Λονδίνο. 
Καί έπειτα άπό τό ταξίδι μου στήν’Αγ- 
γλία ή άλληλογραφία πού πήρα δείχνει 
πώς τίς 'προτάβεις μου τίς πράσεξαν πολύ· 
καλά δλοι έκεΐ. Η British Drama Leagne 
οργανώνει γιά τό Φεβρουάριο μιά δεύτερη, 
συνέλευση καί μοΟ γράφει; «πρέπει νά 
ξανάρθετε· θά είμαστε δλοι εκεί όποια- 
δ ή π οτεκ ι’ άν είναι ή ’μέρα ποΰ θά δια
λέξετε».

Στήν Αύστρία, στήν Ούγγαρία βρήκα, 
τίς ίδιες επιδοκιμασίες. Καί οί πιά φη
μισμένοι άντιπρόσωποι τής δραματικής 
τέχνης βάλθηκαν νά ίδρΰσουν έθνικές έ- 
νώσεις1 προωρισμένες νά μποΟν στόν παγ
κόσμιο πυρήνα.

Πήρα προσκλήσεις νά πάω νά μιλήσω· 
στή Βαρσοβία, στις Βρυξέλλες, στό Ά μ 
στερνταμ, στήν Πράγα. Είναι πιθανόν· 
έπίσης νά πάω στή Στοκχόλμη στή- 
Μόσχα.

Στή Γαλλία πολλές συγκεντρώσεις 
πραγματοποιήθηκαν. Ό  Harry Baur πρό-' 
εδρώς τής ένώσεως τών δραματικών, καί. 
λυρικών καλλιτεχνών, άπέδειξε μέ φλο- 
γερά λόγια πόσο άπαραίτητη είναι ή ε
παφή τών έπαγγελματιών τοϋ θεάτρου 
άκόμα μέσα στά δρια κάθε έθνους, μέ Ι -  
να πνεΰμα αύστηρά πρακτικό Έ τόνισε 
πώς ό δγκος μονάχα θά έπιτρέψη στή, 
συντεχνία μας, τόσο χρήσιμη γιά τή δι
ανοητική άνάπτυξη νά προστατευθή άπό 
τίςάδιάκοπες καταπιέσεις πού έξασκοΟνοΓ 
δημόσιες εξουσίες Ό  κ. de Flers τής Γαλ
λικής Α καδημίας, έπιτίμος πρόεδρος τής 
έταιρίας τών συγγραφέων καί συνθετών· 
καθώς καί ό κ. Tristan Bernard έτόνισαν· 
τά πλεονεκτήματα πού θά είχε  ή δραμα
τική τέχνη κάθε έθνους άπό τίς συνεχείς;

σχέσεις μέ τα θέατρα τοΟ έξωτερικοϋ.
'Ο κ. Arquilliere τέως πρόεδρος τής Έ 
νώσεως τών ηθοποιών, δ κ. Henri Clerc 
καί ό κ. Baty μίλησαν πρό πάντων γιά τό 
ίδεαλιστικο πνεΰμα πού πρέπει νά έμψυ- 
χώνη τήν Ε τα ιρ ία  μας, πού πρέπε^ νά 
γίνη σέ όλόκληρον τόν κόσμο ένας 
άπό τοΰς καλλίτερους έργάτες τής Ειρή
νης. Ό  κ. Andre Rivoire πρόεδρος τής ί-  
ταιρίας τών θεατρικών συγγραφέων jIto - 
νισε τήν άμιλλα πού θά έξησφάλιζε ή 
δυνατή αύτή άδελφότης.

‘Η πρώτη λοιπόν ώθηση δόθηκε σέ 
μάς δπως καί άλλοΰ. Είπα καί τό έπανε- 
λαβα πώς παραμελοϋσα κάθε φιλοτιμία 
συγγραφέως κάθε προσωπική φιλοδοξία. 
Έ φ ερα  μιάν ίδέα πού μοϋ φάνηκε ωφέ
λιμη γιά δλους καί τήν εμπιστεύθηκα σέ 
δλους γιά νά καλλιεργηθή μέ τή συνερ
γασία δλων. Σκοπός τής εταιρίας μας 
είναι νά δημιουργηθοϋν καί νά διατηρη- 
θοΟν μεταξύ τών συγγραφέων, τών συν
θετών, τών έκτελεστών καί τών τεχνιτών 
τοΰ παγκοσμίου θεάτρου δεσμοί άμετα- 
βλητοι, πνευματικοί καί υλικοί, νά έν- 
θαρυνθοϋν καί νά γίνουν γνωστά τά έρ
γα καί οί καθαρές πρωτοβουλίες, νά κρα 
τηθη τό θέατρο σ’ ένα πλαίσιο τέχνης 
καί διδασκαλίας, νά γίνη έργασία γιά 
τήν έξάπλωση καί προστασία τοϋ καλλι
τεχνικοί) αισθήματος τοϋ κοινοΰ, νά συν- 
αγωνισθοϋν στή καλιτέρευση τών δρων 
πού καί τώρα υπάρχουν στίς διάφορες 
χώρες, νά προκαλέση παγκόσμιες συμ
φωνίες μέσα στό καλλιτεχνικό πεδίο δ. 
πως καί στό έμπορικό, επαγγελματικές 
καί διοικητικές, μέ μιά διεθνή συνεργα
σία οργανωμένη γερά.

Ή  δράση της λοιπόν θάναι:
Νάέπιδιωχθ^ προστασία καί υπερά

σπιση άπό μέρους τών Κυβερνήσεων κι 
άκόμα ή άναγνώριση άν είναι δυνατόν, 
τών δικαιωμάτων καί συμφερόντων, τών 
ενώσεων καί τών ιδιωτών, ηθικών καλ
λιτεχνικών έπαγγελματικών καί έμπορι- 
κών, τής δραματικής καί μουσικής τέ
χνης άφοϋ τό θέατρο είναι Ινα δργανο 
έπαφής μεταξύ τών άνθρώπων. Νά γενι- 
κευθοΰν τά έργα καθώς καί τά μέσα, οι 
άνακαλύψεις, οί έφευρέσεις, οί_θεωρίες 
πού προέρχονται άπ’ δλες τίς χώρες, νά 
γίνεται διδασκαλία άπάνω σέ δλα τά

συγγράμματα καί τίς προσπάθειες, νά 
βοηθηθη τό μέλλον καί ή πρόοδος γενικά 
τοϋ θεάτρου.

Νά δημιουργηθοϋν στενές καί συχνές 
σχέσεις μεταξύ τών έμάδων καί τών άτό- 
μών τών διαφόρων έθνικοτήτων. Α μ ο ι
βαία χρησιμοποίηση τής δουλειάς τοϋ 
καθενός άπό δλους μέ τή δημοσίευση 
ραπόρτων στατιστικών, πληροφοριών, I- 
ρωτημάτων, προτάσεων, μέ Ινα περιοδικό 

•πού νά βγαίνη σέ κάθε τόπο μέ μια παγ
κόσμια μηνιαία έπιθεώρηση μέ έπαγγελ- 
μαηκές καί γενικωτέρου ένδιαφέροντος 
διαλέξεις, έθνικές καί διεθνείς, τέλος μέ 
ένα συνέδριο, μιά μεγάλη γιορτή καί μιά 
παγκόσμια έκθεση στό τέλος τ ή ς  άνοιξης 
κάθε χρόνου. Νά δργανωθή ή γενική 
στατιστική τών θεάτρων, σχολείων, άκα- 
δημιών, εταιριών, δμάδων, κύκλων δλων 
τών θεατρικών οργανώσεων ή έκείνων 
πού ένδιαφέρουν τή δραματική καί μου
σική τέχνη σέ δλον τόν κόσμο μέ άκρί- 
βεΐς λεπτομέρειες γιά τό σκοπό, τίς έρ- 
γασίες καί μέ τά όνόματα καί τούς τ ί
τλους όλωνών πού πέρνουν μέρος. Δημι
ουργία έθνικών καί διεθνών ταμείων, μέ 
πόρους τίς συνδρομές τών μελών καί τών 
όμάδων, τίς έπιχορηγήσεις καί δωρεές 
τών Κυβερνήσεων, τών ιδρυμάτων καί 
τών άτόμων πού φροντίζουν μέ ένδιαφέρον 
γιά τήν άνάπτυξη τής εθνικής καί διε- 
θνοϋς διανοητικής μορφώσεως, καί πού θά 
σταθοϋν οί βάσεις τής ηθικής καί ύλικής 
δράσεως τής Παγκόσμιας θεατρικής Ε 
ταιρίας. θ έλ ετε  νά πληροφορηθήτε πώς 
θά λειτουργή ή έταιρία μας; 'Ο ρίστε: Σέ 
κάθε χώρα θά ίδρυθή μιά έθνική ένωση 
πού θά συγκεντρώνω δλους τούς γνω
στούς άντιπροσώπους τής δραματικής 
καί μουσικής τέχνης, δηλαδή έκείνους 
πού αγωνίζονται, πού ξεχωρίζουν άπό τά 
έργα τους τίς πρωτοβουλίες τους. Μπο- 
ροϋν νά υποδειχθούν άπό τίς δργανώσεις 
πού μετέχουν, ή, σέ κείνους τούς κλάδους 
πού δέν είναι οργανωμένοι, άπό τήν πλει- 
οψηφία τών συναδέλφων τους.

Κάθε Ινωση θ ϊ φέρη τόν τίτλο « ’Εθνι
κή "Ενωση τοϋ θεάτρου. . . . (έδώ θα ση
μειώνεται 6 τόπος). Οί έργασίες τών έ
θνικών ένώσεων θά προπαρασκευάζωνται 
καί θά γίνωνται άπό τά άκόλουθα τμή
ματα :



Ιο τμήμα. Δραματικά εργα. Τό τμήμα 
αύτό πραγματεύεται δλα τά προβλήματα 
πού σχετίζονται με τά έργα, τού; συγ
γραφείς, τούς Ικτελεστές, τις έκδόσεις 
κ λ. π.

2ο τμήμα. Μουσικά εργα. Ε π ιφ ο ρ τι
σμένο μέ τά ζητήματα πού ένδιαφέρουν 
τό μελόδραμα, τις συναυλίες, τούς συν
θέτες, έκδότες, εκτελεστές κλπ.

3ο τμήμα. Τά άνέβασμα στή σκηνή καί 
ή εκτέλεση.

4ο τμ. Κωμωδίες.
δο » Τραγουδιστές.
βο ’Ορχήστρα.
7ο » Χορός.
5(ο » Φώς.
9ο » διάκοσμος καί περιβολή.
10ο >■> ’Αρχιτεκτονική καί μηχανική
11ο » ‘Ιστορία, κριτική, εκδόσεις, 

θεατρικός τύπος.
1 2 ο » Διαχείριση.
13ο » Λαίκά θέατρα καί γιορτές.
14ο » Σχολεία, ώδεΐα, Studios.
Κάθε τμήμα θά συγκροτήται άπό μ έ

λη πού θά κρίνωνται τά πιά άρμόδια γιά 
τή δουλειά τοΟ τμήματος πού πέρνουν 
μέρος. Σκοπός θά είναι νά γίνουν γνω
στές δλες οί προσπάθειες, νά γνωρισθοϋν 
δλοι έκεΤνοι πού μποροΟν νά έξυπηρετή 
σουν τήν πρόοδο τοΟ κάθε κλάδου, τής θε
ατρικής κινήσεως καί τής καί δραματικής 
μουσικής τέχνης. Οί Ιργασίες τοΟ τμήμα
τος θά είναι άνεξάρτητες άπό τούς έπαγ- 
γελματικούς κλάδους, δηλαδή θά μποροΟν 
δυό ή περισσότερα τμήματα νά συνέρ. 
χωνται γιά νά κανονίσουν τά ζητήματα 
πού ή ερευνά τους ένδιαφέρες πολλούς 
κλάδους. Ή  λειτουργία αύτών τών τμη
μάτων θά ρυθμίζεται άπό μιά διευθύνου- 
σα έπιτροπή πού θά τήν άποτελοΟν άν- 
τιπρόσωποι δλων τών τμημάτων. ‘Η  δι- 
ευθύνουσα έπιτροπή τής Εθνικής Έ νώ - 
σεως θά συνέρχεται τούλάχιστο κάθε μή
να. Αύτή θά καλή τή γενική συνέλευση 
εϊτε άπό δική της πρωτοβουλία είτε άν τό 
ζητήση ή πλειοψηφία τών τμημάτων. Ή 
γεν. Συνέλευση τής έθν. Ένώσεω ς πρέπει 
νά συγκαλήται τούλάχιστο μιά φορά τά 
χρόνο γιά νά προπαρασκευάζη τίς έργα- 
σίες τοΰ διεθνούς συνεδρίου

Σ ’ αύτό τά διεθνές συνέδριο, τά τμή
ματα καί οί διευθύνουσβς έπιτροπες θά

στέλνουν τούς άντιπροσώπους τους. Τό 
διεθνές συνέδριο θά γίνεται κάθε χρόνο 
τήν άνοιξη. Οί έθν. ενώσεις θά παρουσι
άζουν έκεΐ τίς ιδέες καί τά σχέδιά τους. 
Κάθε μιά άπ’ αύτές θά όποβάλλη στίς 
άλλες ένώσεις τά ζητήματα πού ή  λύση 
τους θά γινόταν κατορθωτή μέ τη συνερ
γασία δλων. θ ά  συζητοΟν γιά τήν έ 
ξέλιξη τής δραματικής τέχνης σέ κάθε 
χώρα, γιά τά νομοθετικά μέτρα καί τούς 
κανονισμούς πού θά κρίνονταν κατάλλη
λοι ^ νά γενικευθοΟν ή νά τεθοΟν σέ ά- 
χρηστια.

Γ ιά  νά έπικυρώνεται ή δράση τής παγ
κόσμιας έταιρίας καί γιά νά δοθή μεγα
λύτερη σημασία στά διεθνές συνέδριο 
πού θά γίνεται κάθε χρόνο, γιά νά μπο
ροΟν δλες οί τάσεις τής δραματικής τέ 
χνης νά δοΟν τό φώς τής δημοσιότητας 
ν’ άντιπαραβληθοϋν, νά προσθέση ή μιά 
έκεΐνο πού ή άλλη δέν έχει, θά  άφιερώ- 
νεάαι κάθε χρόνο μιά μεγάλη διεθνής 
γιορτή.

"Ολα τά τελευταία Ιργα πού \θά έ'χουν 
τραβήξει τήν προσοχή στίς διάφορες χ ώ 
ρες, θά άνιιπροσωπεύωνται στή γιορ
τήν αύτή άπό τούς θιάσους πού τά πρω- 
τόπαιξαν.

Τρεις σκηνές φτιαγμένες άπό άπλά καί 
προσωρινά ύλικά, σύμφωνα μέ τά νεώ- 
τερα γούστα, πού υίοθετοΰν οί καλλίτε
ροι σκηνοθέτες, θά έτοιμάζωνται γιά 
τού; θιάσους αύτούς. Θά ύπάρχη τό 
S tu d io  μέ 4 0 0 — 5 0 0  θέσεις, ή αίθουσα 
γιά τίς κωμωδίες μέ 1000 θέσ εις καί ή 
μεγάλη αίθουσα τού μελοδράματος μέ 
1 5 0 0 — 2 0 0 0  θέσεις.

Τό Παρίσι μάς φαίνεται κατάλληλο 
γιά τά τρία πρώτα χρόνια. Έ κ ε ΐ  πρα
γματική κάθε άνοιξη μαζεύονται πολλοί 
ταξιδιώτες καί φυσικά έκεΐ θά είναι 
συνκεντρωμένη ή άναγκαία πελατείαγιά 
μιά έκδήλωση άληθινά παγκόσμια.

Αύτά είναι τά σχέδιά μας πού άπό 
τώρα μπήκαν στά δρόμο τής πραγματο- 
ποιήσεώ; τους. Οί μεγάλες θεατρικές 
όμάδες τόσο τών συγγραφέων δσο καί 
τών ήθοποιών μέ έπεσκέφθησαν έξίσου 
στό Βερολίνο στό Λονδίνο, τή Βιέννη, τή 
Βουδαπέστη, δπως καί στό Παρίσι. Σέ 
δλες αύτές τίς χώρες κρατικοί άντιπρό- 
σωποι μάς είπαν πώς μέ καλό μάτι πα

ρακολουθούν τήν κίνησή μας.
Τήν ίδέα μας δχι μονάχα τήν κατάλα

βαν μά καί ένθουσιάσθηκαν δσοι τήν α
κόυσαν καί είμαι εύτυχής γιατί ακόυσα 
τόν κ. G ilbert M urray, καθηγητή στό 
Πανεπιστήμιο τής ’Οξφόρδης, άντιπρό- 
σωπο τής Ν. ’Αφρικής στή κοινωνία 
τών ’Εθνών, πρόεδρο τού συνεδρίου μας 
στά Λονδίνο νά ύπενθυμίζη αύτά τά λό
για πού δρίζουν τή βασική άρχή τής 
επιτροπής τής διανοητικής συνεργασίας 
στή κοινωνία τών Ε θνώ ν. ‘Η έπιτροπή 
έχει δλο τά ένδιαφέρον γιά τήν όργάνω- 
ση τής διανοητικής έργασίας. Ξέρει πώς 
τά μέλλον τής Κοινωνίας τών ’Εθνών έ- 
ξαρτάται άπό τή διάπλαση τής παγκό
σμιας συνέιδήσεως. Ή  δράση της δέν 
θά μπορούσε νά βλάστηση καί ν’ αύξηθή 
παρά μόνον άν οί σοφοί, ο ί σκεπτόμενοι, 
οί συγγραφείς δλων τών χωρών, θά άν- 
ταλλάσσουν έκθέσεις συχνά καί θά δια-

Ε. ΣΤΑΜΑΤΗ

ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΩΣν

Σ’ δλη τήν Ελλάδα θά είχαν ίδρύθη 
περί τά είκοσι πέντε περίπου αθλητικά 
σωματεία μέ 3-4  τής Σμύρνης καί τής 
’Αλεξάνδρειάς. Τό κάθε έ'να άπ:ό..τά γυμ
ναστικά αύτά Σωματεία είχε χαράξει βέ
βαια δικό του δρόμο στήν γύμναση τών 
μελών του> παντοΰ δμως κυριαρχούσε ή 
γενική προσπάθεια νά ξαναφέρουνε 
στή ζωή δλα τά αρχαία Ελληνικά αγωνί
σματα· Άλλά δέν καθυστερούσαν καθό
λου εις τό νά παρακολουθούν καί τήν ε
ξέλιξη τής γυμναστικής πού ερχόταν άπό 
τή δύση καί ετσι, οί κορύνες, τά δίζυγα 
καί τά μονόζυγα έδιναν κι’ έ'περναν. Κατα
λαβαίνει βέβαια κανείς τί γινότανε μέ τίς 
προσπάθειες αύτές, πού δέν βάδιζαν μέ 
έ'να γενικό ενιαίο σύστημα πού πρώτα- 
πρώτα τό Κράτος θά έπρεπε νά είχε

δίδουν άπό τόν ενα τόπο στόν άλλον τίς 
ιδέες έκεΐνες πού θά  άσφαλίσουν τήν ει
ρήνη τών λαών». Έκεΐνο πού μένει νά 
εύχηθοΰμε είναι νά όργανωΑοΰν μέ τή 
σειρά του; δλες οί άλλες τέχνες διεθνώς 
ή ζωγραφική, ή γλυπτική ή άρχιτεκτονι- 
κή, ή χαρακτική, έ  κινηματογράφος καί 
νά άποτελέσουν μαζύ μέ τό θέατρο τήν 
παγκόσμια όμοσπονδία τής Τέχνης.

Καί θά πρέπει ύστερα ή μαζύ δλα τά 
είδη τοΰ λόγου, δλες οί έπιστήμες, ν’ ά* 
ποκτήσουν μιάν άλληλεγγύη καί νά ένω- 
θοΟν μέ τήν όμοσπονδία τής Τέχνης μέ
σα στή Παγκόσμια Συνομοσπονδία τοΰ 
άνθρώπινου Πνεύματος.

Καί είμαι βέβαιος πώς σέ πολλές εύ- 
καιρίες αύτή ή Συνομοσπονδία πού θά 
τήν άποτελοΟν δλοι οί άνθρωποι πού σκέ
πτονται δλοι οί καλλιτέχνες, θά έξασκή- 
ση στή ζωή τών άνθρώπων μιά δπέρτατή 
καίάποτελεσματική ΐπιρροή.

Μ ετάφραση: Μ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΔΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ

φροντίση νά θέση σέ εφαρμογή. 'Ως τό
σο οί μερικές αύτές προσπάθειες έπρεπε 
κάπως έπισήμως ν’ άναμετρηθούν καί έ
τσι γεννήθηκε επιτακτική ή ανάγκη να ύ- 
πάρχη μιά οργάνωση πού νά μπορή νά 
φέρη σένα δρόμο δλη αύτή τήν πραγμα
τική αθλητική δημιουργία καί ή οργάνω
ση αύιή άρχισε νά λειτουργή άπ’ τά 
1897 καί ή πρώτη της δουλειά ήτανε νά 
όργανώνη κάθε χρόνο τούς πανελληνίους 
αγώνες στούς οποίους έλάμβαναν μέρος 
οί άθληταί δλων τών αθλητικών συλλό
γων τής χώρας μας. Ό  Σύνδεσμος τών 
Ελ. Α. Γ · Σωματείων είχε τό ευτύχημα 
ν’ απόκτηση γιά περιουσία τΟυ έ'να σεβα
στό χοηματικό ποσό άπό τό μακαρίτη 
τόν Κοργιαλλένιο, τά εισοδήματα τοϋ 
οποίου μοιράζει κάθε χρόνο σ’ δλα τά



Σωματεία πού δείχνουν κάποια δράση. Σ ’ 
δλη αύτή τήν κίνηση πού γιά τήν τότε 
εποχή ήτανε «άτι, τό Κράτος δέν μπόρεσε 
νά μείν|) αδιάφορο. Αύτό κυρίως ένδιεφέ- 
ρετο γιά τή γυμναστική τοϋ Σχολείου 
πού ώς τότε ακολουθούσε δπως μπορούσε 
τις κορύνες και τά μονόζυγα- Μ ’ άλλα λό
για γυμναστική καθαυτό δέν υπήρχε γιατί 
ελειπαν οί κατάλληλοι άνθρωποι· Δέν υ
πήρχε παρά μόνο έ'νας πυρρήνας άπό 
τούς θιασώτες τής γυμναστικής, δπως ό 
Πέππας, Αρβανίτης κλπ· Οί νέες τάσεις 
πού ακολουθούσε πιά ή γυμναστική στά 
Σχολεία τής Ευρώπης δέν μπορούσε νά- 
φηση αδιάφορο τό Κράτος μας καί έτσι 
στέλλονται στή Σουηδία οί κ-κ. Χρυσά- 
φης καί Καρβελάς οί οποίοι ύστερα άπό 
3 — 4 χρόνια παραμονή στή Σουηδία καί 
πολλά άλλα κέντρα τής Εύρώπης, έπεσαν 
μέ τά μούτρα στή δουλειά. Ή  επιστρο
φή τών δύο αυτών διακεκριμμένων γυμ
νάσιών έσημείωσε εξαιρετικό σταθμό στή 
Γυμναστική τοΰ Σχολείου μας. Ό  κ· Καρ
βελάς επί 2 0  χρόνια περίπου, ώς υποδι
ευθυντής τής Σχολή; τών Γυμναστών καί 
τελευταία ως διευθυντής, κατώρθωσε νά 
παρουσιάση ενα ενιαίο γυμναστικό προ
σωπικό γιά τά Σχολεία μας τό όποιο 
καθωδήγει δπως έπρεπε δ κ· Χρυσάφης 
ως γενικός επιθεωρητής τής Γυμναστι
κής. Ώ ς  βάση τής γυμναστικής γιά τά 
Σχολεία είχε όρισθή τό Σουηδικό σύ
στημα πούχε θεμελιώση ό Ligues καί 
οί διάφοροι γυμνασταί μας δέν εννοού
σαν να ξεφΰγουν διόλου άπό τό σύστημα 
αύτά καί ετσι πολλές φορές, προσπαθού
σαν νά πνίξουν κάθε εισαγωγή κανενός 
νέου αθλητικού πού δέν είχε σχέση μέ τό 
σύστημά τους·

Ό πω ς βλέπομεν γιά τήν ώρα, τό 
πραγματικό Κρατικό ενδιαφέρον γιά τί 
γυμναστική εκδηλώνεται άπ’ τήν εποχή 
πού πήγαν στή Σουηδία οί κ. κ. Χρυσά
φης καί Καρβελάς. Έ ν  τώ μεταξύ πρό 
τών ’Ολυμπιακών άγώνων τοΰ 1906 εμ
φ α ν ί σ τ ε  τό φούτ-μπόλλ στήν ’Αθήνα 
μέ ύπέρμαχο θιασώτη του τόν Παναγή 
Βρυώνη, ό όποιος είχε τότε έπιστρέψη άπ·’ 
τήν Ελβετία  δπου έπήρε τά εγκύκλια μα
θήματα του- ’Ή τανε ενα άγνωστο τελείως 
αγώνισμα ή μάλλον παιγνίδι καί στήν 
άρχή περιορίστηκε στήν παρέα τοΰ κ· Βρυ-

ώνη ή οποία φοιτούσε ταυτοχρόνως στό 
γυμναστήριο τοΰ έθνικοΰ Γυμναστικού 
Συλλόγου παρά τό στάδιο. ’Ήτανε φυσικό 
ήείσαγωγή αύτοΰ τοΰ καινούργιου πράγμα
τος ν’άναστατώση τούς γυμναστάς καί τους 
οπαδούς τοΰ κλασσικοΰ άθλητισμοΰ καί 
έτσι άρχισε μιά άγρια άντίδραση κατά τής 
έξαπλώσεως τοϋ φούτ-μπόλλ ή οποία δ
μως έφερε άντίθετα τελείως άποτελέσμα- 
τα· ’Εκεί δμως πού τό φούτ-μπόλλ είχε 
θριαμβεύσει, κυριολεκτικώς ήτανε τό Σχο
λείο δπου μόνα τους τά παδιά οργάνωσαν 
όμάδας Ισχυρότατες.

Τόση δμως ήτανε ή άντίδραση κατά 
τοΰ νέου αύτοΰ παιγνιδιού, ώστε επί τής 
υπουργίας τοΰ κ. Στάη· έξεδόθη καί διά
ταγμα άπαγορευτικό τοΰ φούτ-μπόλλ, γιά 
τά Σχολεία- Ή  άντίδραση αύτή είχε πολ
λά τά αίτια. Πρώτα πρώτα οί γυμνασταί 
τής έποχής εκείνης δέν ήξαιραν νά τό δι
δάξουν καί συνεπώς θά παρουσιάζοντο 
στά μάτια τών παιδιών ώς άμαθείς, ύστε
ρα ενόμιζαν δτι, μέ τό νά έπιδίδωνται τά 
παιδιά στό νέο αύτό αγώνισμα, ελαττώ
νεται ό άριθμός τών γυμναζόμενων στά 
άγωνίσματα τού στίβου, καί έ'τσι θά υ 
πήρχε φόβος νά κλείσουν τά γυμναστή
ρια καί νά  μείνουν αυτοί χωρίς δουλειάν 
Είναι λοιπόν επιστρατεύσει διάφορες θ ε
ωρίες γιά νά πείσουν τούς αρμοδίους δ η  
τό φούτ-μπόλλ’καταστρέφει τό σώμα τά 
κάνει καμπούρικο κλπ. Βέβαια δέν πρέπει 
νά λησμονάμε δτι «πάν μετράν άριστόν» 
καί φυσικά δτι κάθε υπερβολή σέ κάθε 

. μας ενέργεια ει^αι καταστρεπτική. ’Απ’ 
αύτό δέν είναι λόγος νά σταματήσουμε 
μιά ψυχική διάθεση γιά. κάτι πού πραγ
ματικά συναρπάζει καί συγκρατεί τήν 
ψΐ’χή τών παιδιών. Ά π ’ τό 1912 ώ ς τό 
1922 πού βάσταξαν οί πόλεμοι ναι μέν 
δέν έπαυσε κάθε κίνηση άθλητική γενικά, 
άλλά ήτανε τόση λίγη, δση άπλώς χρειά
στηκε γιά νά χρησιμεϋσχι ως άφετηρία 
τής συγχρόνου άθλητικής μας κινήσεως. 
Μποροΰμε νά ποΰμε δτι σχεδόν είχε στα- 
ματίσει κάθε άθλητική μας πρόοδος παρ* 
δλ'νν δτι ελάβαμε μέρος καί είς τούς Παν
συμμαχικούς άγώνες στό Παρίσι μετά 
τή νίκη στό Στάδιο ΙΊέρσιγκ (1919) καί 
στούς ’Ολυμπιακούς τής Ά μ β έρ σ η ζ ' τοϋ 
1920-

Μέ τή λήξη τοϋ Ευρωπαϊκού πολέμου

άρχισε καί στήν ‘Ελλάδα νά πνέη μιά 
άναδημιουργική άθλητική προσπάθεια καί 
ύστερα άπό 100 χρονιά ελεύθερης ύπο- 
στάσεως τοΰ Κράτους μας, άποφασίζεται 
ή ίδρυση ξεχωριστού τμήματος Γυμνα
στικής στό ‘Υπουργείο τής Παιδείας, πού 
ώς τότε τήν διεύθυνσή του ειχε τό τμή
μα τής Μέσης Έκπαιδεύσεω:·— Τό μεγά
λο αύτό βήμα γιά τή γυμναστική τοΰ τό
που άνήκει ολοκληρωτικά στόν κ· Χρυσά- 
φη πού κατώρθωσε νά ύπερνικήσιι τίς 
πάμπολλες άντιδράσεις, τών λειτουργών 
τής Έκπαιδεύσεως.

’Έ γινε άκόμη μιά άρκετά σπουδαία 
νομοθετική δουλειά πού κατωχυρώθηκε 
τελείοκ ό γυμναστής καί έξυψώθη στό 
πραγματικό εκπαιδευτικό επίπεδο πού τοϋ 
αρμόζει— Τόση μάλιστα ήτανε ή τάση 
γιά τήν έξίψωση τής γυμναστικής στό Σχο
λείο ώστε γιά αρκετό καιρό θεσπίσθηκε πώς 
ό βαθμός τής γυμναστικής θά εΐναι ισό
τιμος πρός τό βαθμό τών Έλληνικών καί 
Μαθηματικών·

Βέβαια, οί υπερβολές αύτές δέν μπόρε
σαν νά σταθούν πολύ καιρό, δχι τόσο δτι 
ή γυμναστική δέν παίζει σπουδαίο ρόλο 
στήν καθ’ δλου εκπαίδευση, δσο, δτι δέν 
πρέπει ν ά  θεωρή κανείς τή γυμναστική 
γιά μάθημα· Πρέπει ν ά  πεισθή τό παιδί 
ότι ωφελείται άπό τή γυμναστική καί γιά 
νά πεισθή πρέπει νά τήν άγαπήση, άλλοιώς 
γυμναστική ι<έ τό φόβο τοΰ βαθμού δέν 
φέρνει αποτελέσματα. Άλλά γιαυτό θά 
έπανέλθω άργότερα·—  Ή  άναδημιουργι- 
κή αύτή προσπάθεια έστράφη καί στήν 
μορφωτική εξύψωση, τοΰ Γυμναστοΰ-Έτσι, 
ή Σχολή τών γυμναστών πού σέ δυό χρό
νια κατήρτιζε τούς Γυμναστάς μετωνομα- 
σθηκε σέ Διδασκαλείο τής Γυμναστικής 
καί ή φοίτησις ώρίστηκε τρία χρόνια μέ 
προσθήκη πολλών σχετικών μαθημάτων- 

"Υστερα άπό τήν Μικρασιατική κατα
στροφή τού 1922 βλέπουμε μεγάλο αθλη
τικό οργασμό στή χώρα μας δ όποιος 
τά τελευταία αύτά χρόνια εχει τόσο πολύ 
φουντώσει, ώστε δέν θά είναι υπερβολή 
άν πούμε, δτι διατρέχει καί τόν κίνδυνο 
νά πάθη άπο πρόωρο άνάπτυξη- Κυρίως 
βργασμός αύτός παρατηρείται στό φούτ 
-— μπόλλ τό οποίον έχει άπολύτως έπι- 
βληθή καί στήν πιό μικρή ελληνική γω
νιά Πολλά εΐναι τά αί'τια πού επεκρά-

τησε τόσο πολύ τό φούτ-μπόλλ καί δέν 
θ ’ άμελήσω νά τάναφέρω σαν έλθη ή 
κατάλληλη ώρα ώς τόσο κυρίως, λόγοι ψυ
χολογικοί πρώτα πρώτα καί δεύτερο ή 
μή άπαίτηση πολλών οργάνων καί ειδικών 
τόπων εΐναι οί κύριοι λόγοι τής έπικρατη- 
σεώς του-

"Ενας ανοικτός τόπος, ενα οικόπεδο, 
μιά μπάλλα καί ή παρέα δημιούργησε α
μέσως τή ποδοσφαιρική ομάδα, πού αν 
έ'χη καί θεμέλια μπορεί νά εξελιχθή σέ 
αθλητικό Σωματείο' τώρα βέβαια ή λει- 
τουργεία τοϋ Σωματείουαύτοΰ, δπως βγαί
νει άπό τήν μικρή μας ιστορία στό ζήτη" 
μα αύτό, θά έξαρτη’θή άπό πολλά πρά
γματα κυρίως δμως άπό τόν κατάλληλο 
τόπο πού μπορούν νά γίνουν οί σχετικοί 
άγώνες μεταξύ τών ομάδων.— Τέτοια ποδο
σφαιρικά Σωματεία ήσαν ώς τό 1922 τρία 
ή τέσσερα στήν ’Αθήνα καί στόν Πειραιά 
καί οί άγώνες τους έγίνοντο στό ποδη
λατοδρόμιο τοϋ νέου Φαλήρου δπου εΐναι 
κατάλληλος χώρος·

Τά ποδοσφαιρικά αύτά Σωματεία δέν 
είχαν δική τους έντελώς διοίκηση πού νά 
ρυθμίζη σέ γενικές γραμμές τή δράση 
τους. Κατ’ άνάγκην, γιά νά μπορούν να 
διαγωνίζωνται ήσαν μέλη τοΰ Συνδέσμου 
τών Ε·Α .Γ·Σ· ό δποίος έκάνεπολλές φορές 
άγώνες ποδοσφαιρικούς οί όποιοι βέβαια 
δύσκολα τέλειωναν κανονικά, γιατί δλοι 
ήθελαν μέ κάθε τρόπο νά έλθουν πρώ
τοι, δεδομένου δτι ό καθένας τους έκανε 
τή σκέψη πώς ή ίκανότης είναι σχετική 
καί κατά συνέπεια τά πρωτεία τοΰς 
άνήκαν. Μ ’ δλες αύτές τίς προσπάθειες 
τού Συνδέμου τά ποδοσφαιρικά Σωμα
τεία δέν έ'μειναν καί πολύ ευχαριστημένα 
άπό τή προϊσταμένη τοτ>ς Άρχή, ή δποία 
ίσως φρόντιζε πιό πολύ γιά τόνκλασσικό 
Αθλητισμό.Άλλά ή δράση τών Σωματείων 
αυτών ήταν πολύ περιορισμένη καί παρ 
δλες τίς φωνές των δέν τολμούσαν νά ση
κώσουν τή σημαία τής Έπαναστάσεως 
Καί πάλι, δέν θά έκαναν τήν επανάστα
σή αν δέν είχαν τήν τύχην νά Ιδρύθη 
στήν ’Αθήνα έ'να γήπεδο κατάλληλο για 
ποδοσφαιρικούς αγώνες, δπως είναι τό 
γήπεδο τοΰ Παναθηναϊκού ομίλου οτή 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας κοντά στούς Α μ 
πελοκήπους. Έ τ σ ι , μιά ώραίαν πρωίαν ε- 
κηρύχθη ή επανάσταση καί 4— 5 ποδο-



σφαιρικάΣωματεϊα ιών ’Αθηνών ίδρυσαν 
τήν Ενωσιν ποδοσφαιρικών Σωματείων 
Αθηνών τό 1923· Ό τα ν βέβαια άκούη 

κάνεις, ποδοσφαιρικά Σωματεία θα νο
μίζω δτι πρόκειται γιά οργανωμένους στά 
σοβαρά Συλλόγους. Ε π ειδή  τό θέμα αυ
τό θά μάς απασχόληση πολν στήν ερευνά 
τών ποδοσφαιρικών μας καυγάδων που 
θά μείνουν ιστορικοί γιά τόν αθλητισμό 
μας, δέν κοίνω ά'σκοπο νά σημειώσω έ 
δώ δτι τ ά  Σωματεία πού ίδρυσαν τ ό  

1923 τήν έ'νωση ’ Αθηνών, καί εΐναι σή
μερα άπό τά Ισχυρότερα δέν λέω καλλί
τερα Θά είχαν μιά ώς δυο ποδοσφαιρι
κές ομάδες καί 20 -30  μέλη. Γραφεία και 
γυμναστήρια δέν είχαν και τά διοικητικά 
τους Συμβούλια συνεδρίαζαν ή σέ καμμιά 
γωνιά Καφφενείου στήν ‘Ομόνοια ή σέ 
κανένα φιλικό φαρμακείο, ή σέ κανένα 
φιλόξενο σπίτιτοΰ Προέδρου ή τοΰ Γραμ- 
ματέως δπου τά φλέγοντα ποδοσφαιρικά 
ζητήματα έλύοντο.

Καί δπα»ς κάθε επανάσταση χρειάζεται 
τό δυνατό χέρι τόν κατάλληλο αρχηγό 
γιά νά έπιβληθή, έτσι καί ή αναίμακτη 
αύτή επανάσταση στό πρόσωπο τοΰ υπι
άτρου τοΰ Πολεμ- Ναυτικοΰ καί παληοΰ 
μου φίλου τοΰ Γεωρ. Καλαφάτη βρήκε 
τόν άνθρωπό της καί δέν άργησε νά δώ- 
<5fl τούς καρπούς της. Ό  Καλαφάτης είναι 
ή πιό σπουδαία ποδοσφαιρική μας φυσι
ογνωμία πού τόσο πολύ είχε έπιβληθή 
ώστε δταν έφτιαξε τό γυμναστήριο τοΰ Π α
ναθηναϊκού, τοΰ Συλλόγου πού αύτός θ ε 
μελίωσε, πέρασαν πολλά χρόνια γιά νά 
ξεμάθη ό  κόσμος νά λέη πιά, τό «τερ- 
ραίν τοΰ Καλαφάτη^· Ή  ένωση ’Α θη
νών πήρε τό δρόμο της καί άπό χρόνο σέ 
χρόνο τά Σωματεία μέλη της έγίνοντο 
περισσότερα. Τήν πρωτεύουσα δέν άργησε 
νά την άκολουθήση ή Θεσσαλονίκη καί ό 
Πειραιεύς καί έτσι τό 1924 .1 9 2 5  μάς βρί
σκει μέ τρεις ποδοσφαιρικές ενώσεις. ’Α 
θηνών, Πειραιώς καί Μακεδονίας-Θράκης 
(μέ έδρα τή Θεσσαλονίκη). Καί οι τρεις 
αύτές ενώσεις είχαν ώς μέλη των περί τά 
70  Σωματεία μέ 1500 περίπου ποδοσφαι- 
ρισιάς- Κάθε ένωση ειχε κύριο σκοπό νά 
προκηρύσση άγώνες μεταξύ τών Σωμα
τείων της στούς οποίους υποχρεωτικά έ'- 
παιρναν μέρος δλα τά Σωματεία πού κά
θε ένωση τάεΐχε κατατάξη καί σέ κατάλ

ληλη τάξη (κατηγορία) ανάλογα μέτή δυ
ναμικότητα τών ομάδων των-Σπουδαία 
έλλειψη ήτανε έ'νας οργανισμός πού νά 
συνδέη δλες αύτές τις ενώσεις, νά φρον- 
τίζη νά δημίουργή άλλες, σ’ δλη τήν 
Ελλάδα καί νά χρησιμεύη καί ώς Σύν
δεσμος τών Σωματείων μας πρός τά Ε υ 
ρωπαϊκά καί γενικώς-τά Ηένα Σ-οματεΐα.

‘Η πρωτοβουλία για τήν ίδρυση τής 
‘Ελληνικής ποδοσφαιρικής 'Ομοσπον
δίας ανήκει σέ λίγους φιλάθλους καί στίς 
14 Νοεμβρίου τοΰ 1926 ιδρύθηκε στήν 
"Αθήνα ή μεγαλύτερη αύτή ποδοσφαιρι
κή μας ’Αρχή άπό τίς τρεις τοπικές ενώ
σεις ποδοσφαιρικών Σωματείων- Μέχρι 
τοΰ ’Απριλίου τοΰ 1927 τά πράγματα 
πήγαιναν θαυμάσια καί είχανε φθάση στό 
άποκορύφωμα τών προσπαθεό.ν μας μέ 
τή συγκρότηση τοΰ Α '. Πανελληνίου πο
δοσφαιρικού Συνεδρίου πού συνεκροτήθη 
άπό άντιπροσοίπους 80 καί πλέον άθλητι- 
κών Σωματείων. Άλλά διάφορα ζητήματα 
μάς έφεραν σέ αντίθεση, τούς κυριωτέ- 
ρους συνεργάτες τής ιδρύσεως τής ομο
σπονδίας καί έτσι διάφοροι επιτήδειοι 
κατώρθ-ωσαν νά καταλάβουν τήν ομοσ
πονδίαν. Άλλά ναταν μόνον αύτό. Τό 
καταστατικό τής ομοσπονδίας ήτανε μέ 
πολύ δημοκρατικές αρχές φτιαγμένο καί 
ήτανε πολύ εύκολη ή αντικατάσταση ό* 
ποιόυδήποτε Συμβουλίου. ’Έ τσ ι λοιπόν 
έπεχειρήθη τόν περυσίνό Σ)βριον βασική 
τροποποίηση τού Καταστατικού, τό άποκεν. 
τρωτικό σύστημα πού είχαμε καθιερώση 
έγεινε συγκεντρωτικό καί νόμιζε κανείς δτι 
τά Σωματεία ύφίστανται μόνον καί μό
νον γιά νά ύπάρχη Όμοσπονδία, ένφ 
ή Ομοσπονδία έγινε γιά νά έξυπηρετή- 
ση τίς άνάγκες τών Σωματείων. Η ομο
σπονδία, άλλαξε αυτή τή βάση τής ίδρύ- 
σεώς της καί ήτανε πολύ φυσικό νά πε* 
ριμένη κανένας μιά έπανάσταση ή οποία 
καί δέν άργησε νά έκδηλωθή.— Τό Κρά
τος σ’ δλη αύτή τήν ιστορία τής ίδρύσεα>ς 
τής ομοσπονδίας αδρανούσε. Πολλές φορές 
πού τό ενοχλήσαμε γιαυτή τήν υπόθεση- 
μάς έ'λεγε «νάρθετενά σάς πώ νά βάλλετε 
στό καταστατικό σας πώς πρέπει νά γυ
μνάζονται οί ποδοσφαιρισταί»· ’Έ τσ ι λοι
πόν σκεφθήκαμε μόνοι μας δτι γιά νά 
λειτουργήση μία ομοσπονδία χρειάζονται 
χρήματα οχι λίγα, καί είπαμε δτι αύτά

μπορεί νά βρεθούνε άμα έχουμε καλή θ έ
ληση· Ά πάνω λοιπόν στή καλή θέληση 
τών μελών της Σωματείων στηρίχθηκε ή 
ίδρυση τής ομοσπονδίας καί άποφασίστη- 
κ ε  δπως κάθε Τοπική "Ενωση βάληδυό 
τά πιό καλλίτερα Σωματεία της ν’ άγω- 
νισθοΰνε μεταξύ τους καί άπό τούς άγώνες 
αύτούς αί εισπράξεις νά δοθούν γιά τό 
Ταμείο τής ομοσπονδίας· Έ τ σ ι  καί άρχί- 
σαμε μέ τό καλό. Σταλλα Κράτη οί πα
ρόμοιες ομοσπονδίες παίρνουν μεγάλες ε
τήσιες επιχορηγήσεις. Έ δ ώ  ζητήσαμε ε
πανειλημμένος άλλάοί διάφοροι Υπουρ
γοί μελετούν άκόμη τό ζήτημα-— Γιά να 
καταλάβετε πόσο μελετάται τό ζ ή τ η μ α  ά π’ 
τούς ‘Υπουργούς μας δέν θεωρώ περιττό 
νάναφέρω τό εξής πραγματικό περιστα
τικό πού έλαβε χώραν πρόπερσυ. “Ενας 
Σύλλογος ειχε όργανο>οχι Σχολικούς αγώ
νες φούτ-μπόλλ Είχε καλέση καί τόν Υ -

ΤΑ Χ Ρ Υ Σ
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Οί «δυό καλοί φίλοι» 
παιδαγωγικά διηγήματα 
Κώστα Πασαγιάνη γιά 
τίτλο « Τά χρυσά Λόγια

1. Η ΚΑΛΟΣΥΝΗ
Γενάρης μήνας. Τά  βουνά δλα πέρα 

πέρα χιονισμένα.
Κρύο, τί κρύο; Φαρμάκι! Δέ μπορεί 

νά σταθή άνθρωπος χωρίς φωτιά.
Ή  κυρά Χρυσούλα ή καϋμένη, γριά 

φτωχή, κακοπαθιασμένη, κρυοίνει περισ
σότερο.

Δέν έχει λεφτά ή άμοιρη ν’ άγοράση 
ξύλα, ν’ άνάψη φ ω τιά .

Ά π ό  τό πολύ κρύο ξύλιασε ή δύστυχη. 
Δέν μπορούσε νά ύποφέρη άλλο καί λέει.

— Τ ί κουτή, πού είμαι ! · . Δέν πηγαί
νω δώ παραπάνου στό βουνό κοντά, νά 
μαζέψω κανένα ξυλάκι, ν’ ανάψω λίγη 
φωτίτσα, νά πυρωθώ ; . .

πουργό ό όποιος μ δλο τό τσουχτερό 
κρύο δέν παρέλειψε νά παρευρεθή στήν 
ώρα του- "Οταν είδε 3 0 0  παιδιά νά παρε
λαύνουν μέ τίς γραφικές στολές τους καί 
κατόπιν ν’ αγωνίζονται, μοΰ λέγει ενθου
σιασμένος άλλά καί έμπιστευτικά, πώς 
πρώτη φορά έβλεπε αύτό τό παιγνίδι·

‘Η ποδοσφαιρική Επανάσταση τοΰ 
’Οκτωβρίου συνετάραξε άπό τά θεμελια 
κάθε οργανωτική προσπάθεια καί θά πα- 
ραμείνη ίσστορικός εις τά ποδοσφάιρικα 
μας χρονικά ό οξύς ανταγωνισμός μεταξύ 
τών υπό τήν ομοσπονδίαν Σωματείων καί 
τών έκιός αυτής·— Στό επόμενο τεΰχος θά 
προσπαθήσω μέ τήν πιό δυνατή αντικει
μενικότητα νά περιγράψω τά κατά τήν 
Έπανάσταση αύτή, ώς καί τήν σχετική 
ενέργεια άπάνω σ ’ αύτή, τοΰ κ· Χρυσαφη 
έκ μέρους τοΰ ‘Υπουργείου τής Π αι
δείας.

Α Λ Ο Γ Ι Α
Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ )

καί τά φλουριά καί τό. φίδια» είναι δυό μικρά 
από νέο ανέκδοτο αναγνωστικό βιβλίο τοϋ κ. 
χήν τρίτη τάξη τοΰ δημοτικού Σχολείου μέ τόν

Πήρε τόν ανήφορο κι’ ανέβαινε στό 
βουνό. Στό δ ρ ό μ ο ,  όπως ανέβαινε, έπιασε 
πρώτα μιά ψιλή ψιλή ψυχάλα. Σ έ  λίγο 
άρχισε νά βρέχη πιό πολύ.

Έ κ εΐ κοντά ήτανε μιά σπηλιά, πού τήν 
ήξερε κ ι’ άπό άλλοτε ή κυρά Χρυσούλα.

— Δέν πάω σ’ εκείνη τή σπηλιά, δώ 
κοντά, λέει, νά καθήσω, νά περάση κι’ ή 
βροχή! . .. Τ ί καλούμαι καί βρέχουμαι ; ..

’Έ τσ ι είπε κι’ έπήγε στή σπηλιά.
Μόλις μπήκε μέσα στή σπηλιά, τί νά 

ίδή ! . . Βρίσκει έκεΐ μέσα νά κάθωνται 
γύρω γύρω ξαπλωμένα δώδεκα παλικά
ρια, συντροφιά,

Τά  χαιρέτησε ή κυρά Χρυσούλα τά 
παλικάρια.

— Καλημέρα, παιδιά μου, τούς λέει.



Καλό στή γερόντισα! τής λένε τά πα
λικάρια. Π ώς βρέθηκες έδα>, κυροΰλα, μέ 
τέτοιον καιρό; . .

— Βγήκα, παιδάκια μου, νά μαζέψω 
κανένα Έυλαράκι στό βουνό, γιά τή φω- 
τίτσα μου. .. Τούς λέει ή κυρά Χρυσοΰλα 
Μά μ' επιασε ή βροχή και μπήκα μέσα 
στή σπηλιά, ώστε νά πάψη...

Τή ρωτάνε πάλι τά παλικάρια.
— Κάνει κρΰο, κυρούλα, πολΰ ; . .
— "Οχι καί τόσο, παιδάκια μου, λέει 

Μ κυρά Χρυσοΰλα. Έ ,  χειμώνας είναι 
πάλι . .  Πάντα κάτι θά χαμοκάνη κρΰο...

— Δέ μάς λές. γερόντισσα ! τής ξανα- 
λένε. Ποιος μήνας είναι ό πιό κακός;

— Ό λ ο ι καλοί καί χρυσοί είναι, παιδιά 
μου, λέει ή καλόψυχη ή κυρά Χρυσοΰλα.
Αν δέ χιονίσΐβ ό Δ εκέβρης, άν δέ χιονίση 

ό Γενάρης κι’ ό Φλεβάρης, παιδάκια μου, 
οΰτε τ ’ αμπέλια, οΰτε οι ελιές προκό
βουν . .  . Ά ν  δέ βρέξουν πάλι οί άλλοι 
μήνες, αν δέ ζεστάνουν λίγο οί άλλοι κα · 
νένα εισόδημα δέ γίνεται καλό...

'Ύ στερα  σηκώθηκε ή κυρά Χρυσοΰλα 
νά φΰγη. .

— Έ ,  πρέπει τώρα νά πηγαίνω, παι- 
δάκια μου... Έ π α ψ ε ή βροχή.., Μή νυ
χτώσω .. Σάς acpivco γειά!. Τήν εΰκή μου 
νάχετε!

Τής λ ένε τά παλικάρια.
— Δέ μάς δίνεις τό σακουλάκι σου, *υ- 

ροΰλα, νά σέ φιλέψουμε, μιά φορά πού 
ήρθες στό φτωχικό μας. Έ μ ε ΐς  ξέρεις 
είμαστε οί Δίόδεκα μήνες, κυροΰλα, καί 
τούς αγαπούμε ιούς καλούς ανθρώπους..

— Πάντα καλά νά εϊσαστε παιδάκια 
μιου ! .  .

’Έδω σε τό σακούλι της ή γριά. Πάνε 
καί τής τό γιομίζουν. Τό παίρνει ή κυρά 
Χρυσοΰλα καί φεΰγει.

— "Ωρα καλή, παιδάκια μου . . Τήν εύ" 
κή' μου νάχετε.

—-Στό καλό, κυροΰλα, κι’ ή Παναγιά 
κοντά σου, τής λένε οί Διόδεκα μήνες.

Πάει στό καλυβάκι της ή κυρά Χρυ
σοΰλα.

’Ανοίγει τ ό  σακοΰλι τ η ς ,  τί νά ίδή!..
Έ λ α μ ψ ε  ό τόπ ο ς! . ■ Τ ή ς  τό είχαν δλο 

καί φλουριά γιομάτο τό σακοΰλι της.
"Ετσι πληρώθηκε ή καλωσΰνη.

2. Η ΚΑΚΙΑ
Είχε καί μιά γειτόνισσα ή κυρά Χρυ

σοΰλα, τήν κυρά Μάνενα τήν πλύστρα, 
πού δέν έλεγε καλό γιά άνθρωπο ποτέ.

Αύτή, μόλις είδε τήν κυρά Χρυσοΰλα 
ν' άλλάζη στήν αγορά καί νά ξοδεΰη 
φλουριά, τήν επιασαν κοψίματα.

Ποΰ νά τάβρε τά φλουριά, πού αλλά
ζει ή στρίγγλα /. . αναρωτιόταν μ’ δλη 
της τήν κακία ή γριά Μάνενα,

Δέ μπο.ιοΰσε μέ κανένα τρόπο νά τή 
χωνέψη τήν άξαφνη τήν καλοτυχιά τής 
κυρ \ Χ ρυσόΰλας.

’Από τά πολλά, δέ βάσταξε καί μιά μέ
ρα ρώτησε τή γειτόνισσα.

Καί ποΰ τόβρες, κακομοίρα μου έσύ 
τό τόσο βιός ; . .Πού τάβρες τά τόια  φλου
ριά. μαθές, τοϋ λόγου σου άξαφνα, πού 
πριν δέν είχες πεντάρα νά ξΰσης τό δόν
τι σου τό κούφιο; Ά π ό  π ο ΰ κ ι ’ όις πόΰ;..

Ή  κυρά Χρυσοΰλα ή καϋμένη, χωρίς 
νά πειραχτή, μ’ δλη τήν καλωσΰνη της 
είπε :

— Πήγα άπάνου στό βουνό, κυρά μου, 
νά μάσω ξυλαράκια, καί μ’ επιασε 
βροχή .... Μπήκα στή σπηλιά πού είναι 
έκεΐ νά φυλαχτώ. Έ κ ε ΐ  μέσα ήταν Δ ώ 
δεκα παλικάρια... Πήραν τό σακουλάκι 
μου καί μοΰ τόγιόμισαν φλουριά..

— Θά πάω κι’ εγώ! λέει ή γριά Μά
νενα αγριεμένη.

—-Νά πάς, κυρά μου, γιατί νά μή πας 
τής λέει ή κυρά Χρυσοΰλα μέ καλωσΰνη 
πάντα.

Μιά καί δυό ή γριά Μάνενα, παίρνει 
έ'να μεγάλο σακί καί .τραβάει όλοΐσια στό 
βουνό

Ανεβαίνει τή πλαγιά τοΰ βουνού, τά
χα δτι μάζευε ξΰλα, καί πάει καί μπαί
νει στή σπηλιά.

Μπαίνει μέσα στή σπηλιά ή γριά Μά
νενα καί χαιρετάει τά Δώδεκα παλικάρια, 
πού τά βρήκε μέσα, μουτρωμένη.

— Πώς ήρθες ώς έδώ γριά ; .  . τή ρω
τάνε εκείνα.

— τΗρθα ώς έδώ, γιά κανένα ξυλαρά- 
κι νά μαζέψω . . .  Μ ’ επιασε ή βροχή 
π ’ άνάθεμάτη καί μπήκα μέσα στή σπη
λιά δώ, νά προφυλαχτώ , . ,

’Έ πειτα  άρχισε νά γκρινιάζη ή γρου
σούζα καί νά βλαστημά»).

— Ά π ό  τότε, πού μπήκε αυτός 6 κατα
ραμένος ύ Γενάρης, πού ανάθεμά τον, να 
μήν είχε σοόσει να μπή, ξεραθήκαμε στα 
αόδια μας άπό τό κρΰο . . .

— Ά μ  ποιος είναι ό πιό καλός γριά ; 
τή ρωτάνε,

Η γριά Μάνενα, γρουσούζα καί γκρι
νιάρα πάντα, άποκρίθηκί.

— 'Ό λοι μουντζωμένοι νά ε ίν α ι! . .  Κα
κό χρόνο νάχουνε! . .  Κ ι’ 6 Φλεβάρης ο 
κουτσοφλέβαρος , . Κ ι’ 6 Μάρτης ο  γδάρ
της .Ό λ ο ι τους κακορίζικοι καί αχαΐ- 
ρ ευτο ι. . .

Ύ σ τερ α  σηκώθηκε γκρινιάζοντας παν- 
τα ή γριά νά φΰγη.

— Α ΐ, τώρα πρέπει νά πηγαίνω παιδα-
κια μου! , .

Τής λένε τά παλικάρια,
—  Δέ μας δίνεις τό σακοΰλι σου, κυ

ρούλα, νά σέ φιλέψουμε, μιά φορά κι’έ- 
κόπιασες στό φτωχικό μας ; . ·  ·

’Έ δω σε τό σακούλι της ή γριά Μάνε
να, χαρούμενη, δτι θά τής τό γιομίσουν 
φλουριά, δπως καί τής κυρά Χρυσοΰλας.

Παίρνουν τό σακί της καί τής τό γιομί
ζουν ώς άπάνου.

Τής τό δωσαν γιομάτο καί τής λένε. 
Κοίταξε καλά νά μήν τ ’ άνοιξης στό 

δρόμο, κυροΰλα . , Παρά δταν φτάση; 
στό σπίτι σου. , , Καί τοτε παλι να κλει 
αης πόρτες καί παράθυρα πριν, κΓ ύστε
ρα νά τ’ άνοιξης

— Καλά, παιδιά μου, τούς λέει, καί 
φεΰγει κτιί πάει στο σπίτι της χαρούμενη.

Κ/.εΐ τίς πόρτες δλες καί τά παράθυρα 
καλά ή γριά Μάνενα κι* ανοίγει το σα
κί της.

— Βοΰ,ού,ού!,,. κάνουν καί πετιουνται 
άπό μέσα τα πιο μεγαλα, τα πιο φαρμακε
ρά φίδια . . ’Οχιές, δεντρογαλιές, άκόνια, 
σαΐτες ! .  .

Διπλώνονται γΰρω άπό τό κορμί της. 
Διπλώνονται γΰρω απο τό λαιμό της. Την 
κουλουριάζουν, τήν σφίγγουν, την τρώ 
νε, τή ρουφάνε, τήν έκαμαν ψαροκόκκαλο.. 

"Ετσι πληρώθηκε ή κακία.
Δυό καλοί φίλοι 

Ή  Ριρή άνεβασμένη πάνω στή μαλλι- 
οή τή ράχη τοΰ φιλη κοιμάται μια χαρα. 
Αές κι’ ή ράχη τοΰ Φίλη εΐναι τό πιό 
μαλακό κρεβατάκι για τη χαδιαρα τη 
Ριρή.

Ό  Φίλης ό καϋμένος είναι τόσο κα
λός. Τόσο υπομονετικός / Δέχεται τη 
Ριρή στήν πλάτη του, χωρίς καμιά δυ
σαρέσκεια· Μάλιστα ούτε σειεται άπό τή 
θέση του. Τόσο πιά εχει συνηθίσει ο 
φίλης σ’ αύτό.

Α νοίγει μόνο πότε πότε τά μεγάλα γα
λάζια μάτια του, καλωσΰνη γιομάτα.^ 

Α νοίγει τά μεγάλα ματια του, οπως 
κοιμάται χάμου ξαπλωμένος, για να ιδή 
λοξά, χαϊδευτικά τή φιλενάδα του τή Ρ ι 
ρή μέ πατρική τρυφερότητα.

Καί νά ίδ ή τε! Μέ κάθε άλλο σκύλο ή 
Ριρή θεριό ανήμερο γίνεται.

Μόλις άντικρΰσει άλλο σκύλο στην αυ
λή, κουλουριάζει πέρα δώ θε σά βουρ- 
δουλα τήν ουρά της;

Σηκώνονται οί τρίχες της ορθές σάν 
τοΰ άχινοΰ τ’ αγκάθια.

Καμπουριάζει σάν τήν καμήλα τή ρά
κη της , ,

Α γριεύει τα ματια της, δείχνει τα 
δόντια της, σά γύφτικο φυσερό ξεφυσάει.

—  Ιΐφ φ  ! π φ φ ! . .  Πάφφ ! · . πα φ φ ! .  . 
πάφφ / . . .

Μόνο μέ τόν αγαπημένο της τό Φίλη 
τρώνε στό ίδιο πιάτο. Παίζουν δλιι την 
ημέρα μαζί καί κοιμούνται αγκαλιά σάν 
δυό άδερφάκια άγαπημένα,

Μά μέ τό Φίλη τή δένει τή Ριρή μιά 
παλιά ίστορία, πολύ συγκινηιΐκή.

ΤΟ ΓΑΤΑΚΙ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΙΙάνε άπό τότε χρόνια.
Ό  Φίλης ό καλός, παίζοντας τήν ου

ρά του, άκολουθοΰσε μιά μέρα τον αφέν
τη του τόν κύριο Πεντεδεκα τό γιατρό 
πού βγήκε περίπατο κάτω στήν ακρο
ποταμιά.

Τό ποτάμι ήταν φουσκωμένο. Κΰλαε 
καί κατέβαζε θολά στή θάλασσα τά βουρ
κωμένα του νερά.

’Άξαφνα τρία κακόπαιδα τού δρόμου 
βγήκαν εμπρός στό γιατρό, πάνω στήν 
ακροποταμιά.

Τό πιό μεγάλο παιδί κρατούσε στά χέ
ρια του ένα μικρό ό'μορφο γατακι,
Τό γατάκι έγκλαιε καί σπάραζε στην αγ
καλιά του σά νά προαισθανόταν κάτι κα
κό, ποΰ τό περίμενε.

Οί θρήνοι του θά συγκινούσαν τήν 
καρδιά καί τοΰ πιό άπονου παιδιού.



— Νιάου ! Νιάου! Νιάου ! έκλαιγε καί 
θρηνούσε απαρηγόρητα τό άμοιρο χό γα
τάκι, τό φτωχό, τό απροστάτευτο γατά- 
κι, στίιν αγκαλιά τοΰ άπονου, τοΰ σκλη
ρού κακόπαιδου.

Μά τό κακόπαιδο εμενε ασυγκίνητο, 
Δέν ειχε φαίνεται καθόλου καρδιά. Ή  
στή θέση  τής καρδιάς του θά είχε κα
μιά σκληρή πέτρα.

Γ ι ’ αυτό, αντί νά συμπονέση στό θ ρ ή 
νο καί στό σπαραγμό τοΰ μικροΰ τοΰ 
ζώου, γελοΰσε μέ τόν τρόμο του καί τίς 
φωνές του.

"Αξαφνα τό κακόπαιδο αρπάζει μέ τό 
δεξί του χέρι άπό τήν ουρά τό δύστυχο 
τό γατάκι, τό στρυφογυρίζει στόν αέρα 
καί τό σφενδονίζει μέσα στό ποτάμι.

Τ ’ ά'λλα τά δυό μαγκόπαιδα χειροκρό
τησαν τήν άγρια πράξη τοΰ φίλου τους. 
"Εβαλαν άγριες φωνές, χοροπηδούσαν 
χαρούμενα μέ τήν αγωνίαν τοΰ μικρού 
ζώου, πού πάλευε απελπισμένα μέσα στά 
θολά νερά.

— ’Ά αα! ’Ά α α ! Ά α α ! φώναζαν άγρια.

Τ Ο  Σ Κ Υ Λ Ι  Σ Τ Ο  Π Ο Τ Α Μ Ι

"Αξαφνα δ  γιατρός ό κύριος Π εντεδέ' 
κας, μέ μεγάλη χαρά του βλέπει τόν ω
ραίο τό σκύλο του νά όρμάη μόνος, του, 
καί νά ρίχνεται χωρίς καμιά παρακίνηση 
μές στόν ποταμό:

Κολυμποΰσε γοργά καί γλήγωρα δ Φ ί' 
λης πρός τό μέρός, πού είχαν παρασύρει 
τά θολά νερά τό μικρό γατάκι, νά τοΰ 
δόση βοήθεια.

— Μπράβο, Φίλη ! . Μπράβο φίλη ! .  
τοΰ φώναζε απόξω άπό τήν ακροποταμιά 
ό γιατρός γιάνά τόν έγκαρδιώση.

— Μράβο, Φίλη ! . .  Γειά  σου ! ..
Κ ι’ δ  Φίλης ό καλός πλησίαζε τώρα 

κολυμποίντας δυνατά τό γατάκι.
Μά τό γατάκι τό άμοιρο ήταν τόσο 

πολύ τρομαγμένο άπό τά κακόπαΐδα !
"Επειτα, πού δοκίμασε τόση σκληρό

τητα άπό τούς ανθρώπους δέ μποροΰσε 
βέβαια νά περιμένη καμιά πιό φιλική 
διάθεση άπό τό σκύλο, τόν άσπονδο τής 
γάτας τόν εχτρό.

Μόλις πλησίασε ο φίλης, τό γατάκι 
καταφοβισμένο πήδησε κι’ ανέβηκε πά
νω σ’ ενα μικρό νησάκι άπό νεροκάλαμα 
πού βρέθηκε έκεΐ κοντά μές στό ποτάμι.

’Αγριεμένο άπειλοΰσε τό σκύλο.
Πφφ ! . . .  Π φφ ! . .  · Γ Ιφ φ φ !.. .
‘Ο Φίλης ό καλός, αναγκάστηκε τότε. 

νά άφήση ατέλειωτη τήν δμορφη τή πρά
ξη του·

Κολυμπώντας πάλι ξαναγύρισε στήν 
ακροποταμιά στόν αφέντη του.

Τό γατάκι τώρα τό παράσυραν στήν 
ορμή τους τά φουσκωμένα τά νερά άπό 
τό νησάκι καί κουρασμένο δπως ήταν, 
πήγαινε νά πνιγή.

Η Σ Ω Τ Η Ρ ΙΑ

Ό  γιατρός μέ φωνές, μέ τά χέρια του 
τοί»ρα παρακινάει ζωηρά τόν ευγενικό του 
τό σκύλο, δείχνοντάς του τό φτωχό τό 
γατάκι, πού πνίγεται.

— Ε μ π ρ ό ς, Φίλη . . . Ε μ π ρ ός, Φίλη. .. 
Γειά  σου Φίλη . .

‘Ο Φίλης δέν περίμενε καί περισσότε
ρη παρακίνηση.

— Μπλούμ ! ξαναπηδάει στό ποτάμι.
Κολυμπάει γοργά στά θολά νερά δ

Φίλης καί φτάνει πάλι κοντά στό γατάκι 
πού πάλευε τώρα μέ τίς τελευταίες δυ
νάμεις του.

Τό γατάκι αύτή τή φορά δέ φοβάται 
τό σκύλο, πού ερχεται καταπάνω του 
κολυμπώντας.

Μπροστά στόν κίνδυνο τώρα τό γατάκι 
κολυμπάει μ’ δλα τα δυνατά του. Π ιά
νεται άπό τή μαλλιαρή τή ράχι τοΰ κα
λού τοΰ Φίλη καί σκαρφαλώνει πάνω 
στό κεφάλι του.

’Έ τσ ι ό Φίλης βάνει τώρα διπλή δύ
ναμη στό κολύμπι. Σφίγγεται καί προ
χωρεί. Μέ τό γατάκι στό κεφάλι του ά
πάνω πάντα, πού τό κρατόΰσε δξω άπό 
τό νερό. φτάνει στήν άκροποταμιά, δπου 
τόν υποδέχεται δ  κύριός του ολόχαρος.

—  Μπράβο, Φίλη μου ! Μπράβο καλέ 
μου Φίλη !

Τό γατάκι τό πήρε στήν άγκαλιά του 
δ  κύριος ΙΙεντεδέκας ό γιατρός καί τό 
φερε στό σπίτι του μαζί μέ τό σωτήρα 
τουτό Φίλη.

Κι’ αύτό είναι ή ίδια τώρα ή δμορφη, 
ή χαδιάρα ή Ριρή.

’Από τότε τής έ'μεινε φαίνεται ή συ
νήθεια νά άνέβαίνη καί νά κοιμάται στή 
μαλλιαρή τή ράχη τοΰ καλού τοΰ Φίλη, 
τοϋ σωτήρα της.

R . G U E N O N

Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣ Η  ΤΟΥ Σ ΥΓΧ Ρ Ο Ν Ο Υ ΚΟΣΜΟΥ

Έ ν α  άπό τά ειδικά χαρακτηριστικά 
τοϋ σύγχρονου κόσμ°υ εΐναι τό σχίσμα πού 
βλέπει κανείς νά ύπάρχη μεταξύ της 
’Ανατολής καί της Δύσης : Αν καί έχω-
με μιλήσει άλλοτε γ ι’ αύτό τό ζήτημα 
εΐδικώτερα, εΐναι έν τούτοις ανάγκη νά 
ξαναγυρίσωμε σ αύτό εδώ γι® ν® καθο- 
ρισθοϋν μερικές απόψεις και νά διαλυθούν 
κάποιες παρεξηγήσεις- Ή  άλήθεια είναι 
δτι υπήρχαν πάντοτε πολλοί καί διάφο
ροι πολιτισμοί, πού καθένας τους εξελίχ
θηκε μέ δικό του τρόπο καί κατεύθυνση 
πού ήταν σύμφωνη μέ τις ικανότητες αύ- 
τοΰ τοΰ λαοϋ ή αύτηςτής φυλής- Διάκριση 
ομως δέν σημαίνει αντίθεση καί μπορεί 
νά ΰπάρχη ένα είδος ισοδυναμίας μεταξύ 
πολιτισμών πού έχουν πολυ διαφορετικές 
μορφές, τη  στιγμή πού θά βασίζωνται δλοι 
πάνω στίς ’ίδιες βασικές αρχές καί δέν θά 
αντιπροσωπεύουν παρ® μόνο εφαρμογές αυ
τών τών βασικών αρχών, άν καί οί εφαρ
μογές αύτές θά έ'χουν έξαρτηθή άπό τήν 
προϋπόθεση διαφορετικών περιστάσεων.

Αύτό συμβαίνει σέ δλους εκείνους τούς 
πολιτισμούς πού μποροΰμε να τούς όνομά- 
σωμε κανονικούς ή πολιτισμούς πού έχουν 
τή  βάση τους στήν παράδοση' δέν υπάρ
χει μεταξύ τους καμι® σοβαρή άντίθεση 
καί οί διαφωνίες— άν ύπάρχουν—  δέν εΐναι 
παρά έξωτερικές καν επιφανειακές- ’Αντί
θετα  ένας πολιτισμός πού δέν άναγνωρί- 
ζει καμιάν άνώτερην άρχή, πού στήν πραγ
ματικότητα μάλιστα δέν εΐναι βασισμέ
νος παρά σέ μιάν άρνηση τών βασικών άρ- 
χών, έχει χάσει, γι’ αύτό άκριβώς, κάθε μέ
σο συνεννοήσεως μέ τούς άλλους, γιατί 
αύτή ή συνεννόηση γιά νά είναι πραγμα

τικά βαθειά καί αποτελεσματική δϊν μπο
ρεί ν® πραγματοποιηθή παρ® έκ τών άνω, 
δηλ· μ έκεΐνο άκριβώς πού λείπει απ αυ
τόν τόν πολιτισμέ, τόν παραστρα\ημένο 
καί ακανόνιστο· ’Έ χομ ε λοιπόν, στή σημε
ρινή κατάσταση τοϋ κόσμου, άπο τό ενα 
μέρος τούς πολιτισμούς που εμειναν πι
στοί στό πνεΰμα τής παραδόσεως και αυ
τοί εΐναι οί ’Ανατολικοί πολιτισμοί, και 
άπό τό άλλο έναν πολιτισμό καθαρά άντί- 
θετο  πρός τήν παράδοση, καί αύτός εΐναι 
ό σύγχρονος δυτικός πολιτισμος,

Έ ν  τούτοις έφθασαν ώς τό  σημείο ν 
άμφισβητήσουν άκόμη καί το άν ό χωρι
σμός τής ανθρωπότητας σέ Άνατολή καί 
Δύση άνταποκρίνεται σέ μιά πραγματι
κότητα. Γ ι’ αύτό δμως, τούλάχιστον στή 
σημερινήν έποχή, δέν φαίνεται δτι μπορεί 
στά σοβαρά ν® ύπάρξη άμφιβολία- Πρώτα 
πρώτα, τό  δτι ύπάρχει ενχζ δυτικός πο
λιτισμός κοινός στήν Εύρώπη καί  ̂στήν 
Αμερική είναι ένα γεγονος πού σ αύτο 
δλος ό κόσμος πρέπει νά συμφωνήση, <r 
ποιαδήποτε κι άν είναι ή κρίση πού θά 
σχηματίση κανείς γι® τήν άξία αυτοΰτοΰ 
πολιτισμοΰ- Ό σον άφορα τήν Άνατολή, 
τά  πράγματα δέν εΐναι τόσο άπλά γιατί 
ύπάρχουν πραγματικά δχι ένας άλλά πολ
λοί πολιτισμοί· Ά ρκεΐ δμως νά έχουν αύ- 
τοί οί πολιτισμοί μερικά κοινά γνωρίσματα, 
έκεΐνα πού χαρακτηρίζουν α ύ τ ό  πού ώνο- 
μάσαμε πολιτισμό βασισμένο στήν παρά
δοση καί άρκεϊ ν® μή βρίσκωνται αύτά 
τά  ΐδια χαρακτηριστικά στόν Δυτικό πο
λιτισμό, γιά νά εΐναι ή διάκριση άκόμα 
καί ή άντίθεση, μεταξύ ’Ανατολής καί 
Δύσης τέλεια δικαιολογημένη· Επομένως



τά  πράγματα είναι έ'τσι καί τό χαρακτη
ριστικό του δεσμοΰ προς τήν παράδοση 
είναι πραγματικά κοινό σ’όλους τους ’Ανα
τολικούς πολιτισμούς- γι’ αυτούς θά ξα- 
ναθυμίσουμε, γιά νά προσδιορισθοΰν καλύ
τερα οί ιδέες, τή γενική διάκριση πού παρα
δεχτήκαμε πρωτύτερα καί πού, άν καί είναι 
ίσως, λίγο άπλοποιημένη, εις δ ,τι αφορά 
τίς λεπτομέρειες, είναι εν τούτοις σωστή 
όταν Ιχει κανείς ύπ° όψει του τίς μεγάλες 
γραμμές · Ή  < Απω ’Ανατολή , πού αντί' 
πρόσωπεύεται κυρίως άπό τόν Κινέζικο 
πολιτισμό, ή < Μέση ’Ανατολή» μέ τόν 
Ινδικό πολιτισμό, ή < ’Εγγύς— Ανατολή » 

μέ τόν Μουσουλμανικό πολιτισμό· Πρέπει 
νά προσθέσουμε ότι αυτόν τόν τελευταίο, 
σέ πολλές απόψεις, θά έπρεπε νά τόν ίδή 
κανείς μάλλον σάν διάμεσο, μεταξύ Άνα" 
τολής και Δύσης κι’ότι μάλιστα πολλά 
άπό τά χαρακτηριστικά του τόν κάνουν 
νά μοιάζη, πρό πάντων, μέ τόν {Μεσαιωνι
κό δυτικό πολιτισμό. "Αν τόν δή όμως 
κανείς σχετικά μέτήν σύγχρονη Δύση, πρέ
πει ν αναγνώριση ότι κι’ αύτός τής άντι- 
τίθεται, όπο>ς καί οί καθαρά ’Ανατολικοί 
πολιτισμοί, καί, επομένως, άπ’ αύτή τήν ά
ποψη πρέπει νχ τόν ενώσουμε μαζύ της· 

— αύτό πρέπει νά έπιμείνουμε : ή αντί
θεση μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσης δέν 
θά είχε κανένα λόγο νά ύπάρχη όταν θά 
υπήρχαν καί στή Δύση πολιτισμοί βασι
σμένοι στήν παράδοση. ‘Επομένως δέν έχει 
σημασία παρά μόνον όταν πρόκειται ειδικά 
γιά τήν σύγχρονη Δύση, γιατί αύτή ή αντί
θεση είναι μάλλον αντίθεση πνευματική πα
ρά αντίθεση δυό περισσότερο ή λιγώτερο κα
θαρά ξεχωρισμένων γεωγραφικών περιοχών. 
Σέ ώρισμένες εποχές, πού ή πλησιέστερή 
τους πρός εμας είναι ό Μεσαίο^νας, τό δυτι
κό πνεϋμα έμοιαζε πολύ, στίς σημαντικώ- 
τερες πλευρές του, μέ αύτό πού είναι ά
κόμη σήμερα τό ανατολικό πνεύμα, πολΰ 
περισσότερο παρά όσο μοιάζει μέ τόν έ 
αυτό του οπο,ις έγινε στά νεώτερα χρόνια· 
Τόν δυτικό πολ.ιτισμό μπορούσε κανείς τότε 
νά τον συγκρίνη μέ τούς Ανατολικούς πο
λιτισμούς, απαράλλαχτα δποις μπορεί νά 
συγκρίνη τούς ανατολικούς πολιτ'-σμούς 
μεταξύ τους. Δημιουργήθηκε, τούς τελευ
ταίους αιώνες, μιά άξιοπαρατήρητη άλλα
γή, πολύ πειό σοβαρή άπό όλες τις παρεκ
κλίσεις πού μπόρεσαν νά έκδηλωθοϋν πρω

τύτερα σέ έποχές παρακμής άφοΰ φτάνει 
ως ενα αληθινό άναποδογύρισμα τής κα- 
κατευθύνσεως τής δοσμένης στήν άνθρώ- 
πινη ένέργεια" αύτή ή άλλαγή γεννήθηκε 
αποκλειστικά μέσα στόν Δυτικό κόσμο. 
Συνεπώς όταν λέμε δυτικό πνεϋμα, έχον
τας ύπ όψει μας αύτό πού σήμερα ύπάρ- 
χει, πρέπει νά καταλαβαίνουμε μ’αύτή 
τήν έκφραση τό νεώτερο πνεϋμα' καί ε
πειδή τό άλλο πνεϋμα δέν διατηρήθηκε 
παρά μόνο στήν ’Ανατολή, μποροΰμε, 
πάντα σχετικά μέ τίς σημερινές συνθήκες, 
να τό ονομάσουμε ’Ανατολικό πνεϋμα- 
Αύτοί οί δυό όροι, μαζύ, δέν εκφράζουν 
παρά μιά πραγματική κατάσταση. Καί άν 
φαίνεται πολύ καθαρά ότι τό 2να άπ’ αύ- 
τα  τα δύο πνεύματα εΐναι σήμερα πραγ
ματικά δυτικό, γιατί ή εμφάνισή του α
νήκει στή νεώτερη ίστορία, δέν έχουμε 
σκοπό νά προδικάσουμε τίποτα όσον 
άφορα τήν προέλευση τοΰ άλλου, πού 
ήταν άλλοτε κοινό καί στήν ’Ανατολή καί 
στή Δύση καί πού ή αρχή του, στήν 
πραγματικότητα, πρέπει νά συγχέεται μέ 
τήν άρχή τής ίδιας τής άνθρο;πότητας, 
άφοΰ είναι τό πνεϋμα πού θά μποροϋσε 
νά χαρακτηρισθή κανονικό, άκριβώς γιατί 
έχει έμπνεύσει δλους τούς πολιτισμούς πού 
ξέρουμε, περισσότερο ή λιγώτερο μέ μιά 
μόνο έξαίρεση:τόν σύγχρονο δυτικό πολι
τισμό-

Κάποιοι πού, χωρίς αμφιβολία, δέν είχαν 
κάμει τόν κόπο νά διαβάσουν τά  βιβλία 
μας, πίστεψαν ότι έπρεπε νά μάς κατηγο
ρήσουν δτι είπαμε πώς όλα τά δόγματα 
τα  βασισμένα στήν παράδοση είχαν άνα- 
τολ.ική καταγωγή, ότι καί ή ?δια ή άρχαι- 
ότητα, σέ δλες τίς έποχές, ειχε πάντα πά
ρει τις παραδόσεις της άπό τήν ’Ανατολή, 
ποτέ δέν έγράψαμε τίποτα παρόμοιο οΰτε 
κάν κάτι πού νά μπορή νά ύποβάλλη στόν 
αναγνώστη μιά τέτοια ιδέα, γιά τόν ά- 
πλούστατο λόγο ότι ξέρουμε πολύ καλά 
πώς αύτό εΐναι λ,άθος- Πραγματικά, ά
κριβώς τά  δεδομένα τής παραδόσεως πο
λεμούν μιά τέτοια διαβεβαίωση· Παντοΰ 
βρίσκει κανείς τήν κατηγορηματική δια
βεβαίωση ότι, ή άρχέγονη παράδοση τοΰ 
σημερινοΰ κύκλου ίχει έρθη άπό τίς 6περ- 
βόρειες χώρες- 'Τπήρξαν υστέρα πολ.λ.ά 
δευτερεύοντα ρεύματα, πού άντιστοιχοΰν 
σέ διάφορες περιόδους' έ'να άπό τά  σημαν-

/ 3 » » χ \ r ’ “ν'τικωτερα απ αυτα τα  ρεύματα, τουλάχι
στον άπό ^εΐνα πού τ ά ’ιχνη τους φαίνον
ται άκόμα, πήγε άναμφισβήτητα άπό τή 
Δύση πρός τ ή ν ’Ανατολή. Ό ),ο  αύτό όμως 
άναφέρεται σέ έποχές πού βρίσκονται πολύ 
πεώ πέρα άπό κείνες πού τίς λένε κοινώς 
«προϊστορικές» καί δέν είναι αύτό εκείνο 
πού έχουμε ύπ’ όψει μας. Εκείνο πού λέ
με είναι, πρώτα-πρώτα, δτι, έδώ καί πάρα 
πολύ καιρό, ή παρακαταθήκη τής άρχέ- 
γονης παράδοσης μεταφέρθηκε στήν ’Α 
νατολή κι’ότι έκεΐ βρίσκονται τοίρα οί 
δογματικές μορφές πού άπό κεϊ άμεσώτερα 
έπήγασαν, κι’ δστερα ότι, στή σημερινή 
κατάσταση τών πραγμάτων, τθ  αληθι
νό πνεϋμα τής παραδόσεως μέ όλα τά  έπα- 
κόλ,ουθα του, δέν έχει πιά αύθεντικούς 
άντιπροσώπους παρά μόνο στήν ’Ανατολή· 
Γιά νά συμπληρώσου με αύτή τήν τακτο
ποίηση πρέπει νά εξηγηθούμε έπίσης, τού- 
λάχιστον σύντομα, πάνοι σέ κάποιες ιδέες 
νά παλινορθωθή κάποια δυτική παρά
δοση», ιδέες πού είδαν τό φώς σέ διάφο
ρους σύγχρονους κύκλους. Τό μόνο ενδια
φέρον πού παρουσιάζουν κατά βάθος είναι 
ότι δείχνουν πώς κάποια πνεύματα δέν 
είναι πιά ικανοποιημένα άπό τή  νεώτερη 
άρνηση, δτι νοιώθουν πώς τούς χρειάζεται 
κάποιο πραγμα διαφορετικό άπό κείνο πού 
τούς δίνει ή έποχή μας, ότι διαβλέπουν τή  
δυνατότητα μιας επιστροφής πρός τήν 
παράδοση, ύπό τή  μία ή τήν άλλη μορ 
φή, σάν τό μοναδικό μέσον για νά βγοΰμε 
άπό τή σημερινήκρίση· Δυστυχώς ό 'τραντι- 
•ποναλισμός5' καί τό αληθινό πνεϋμα τής 
παραδόσεωςδέν εΐναι καθόλου τό ΐδιοπρα- 
γμα. Μπορεί νά μήν είναι, καί τίς περισσό
τερες φορές δέν είναι πραγματικά, παρά 
μιά άπλή τάση, μιά λαχτάρα περισσότερο 
ή λιγώτερο ακαθόριστη, πού δέν προϋπο
θέτει καμιάν αληθινή γνώση. Καί μέσα 
στή διανοητική σύγχυση τοΰ καιροϋ μας, 
αύτή ή λαχτάρα προκαλεΐ προπάντων, 
πρέπει νά τόποϋμε, φανταστικές καί χιμαι
ρικές αντιλήψεις, πού δέν έχουν καμιά σο
βαρή βάση. Μή βρίσκοντας καμιά αύθεν' 
τική παράδοση γιά νά μπορέσουν να στη- 
ριχθοΰν, φτάνουν ώς τό νά φανταστούν 
ψευτοπαραδόσεις πού δέν ύπήρξαν ποτέ 
καί πού κι’ αύτές, δπως κι’έκεΐνο πού ή
θελαν ν’ αντικαταστήσουν μ αύτές, δέν 
έ'χουν μέσα τους καμιά βασική άρχή. Αύ

τά τά  κατασκευάσματα είναι ή άντανά- 
κλαση όλης τής σύγχρονης άταξίας κι’ο
ποίες κι’ άν ήταν οί προθέσεις εκείνων 
πού τά έφεΰραν τό μόνο τους άποτέλε- 
σμα ήταν νά συνεισφέρουν στή γενική άνι- 
σορροπία· (Μ)ά σημειώσουμε μόνο, άπο αύ
τό τό είδος, τήν δήθεν :<δυτική παράδοση,» 
πού τήν έφτιαξαν κάποιοι άποκρυφιστές 
μέ τή βοήθεια τών πιό ανόμοιων στοι
χειών καί πού ήταν προωρισμένη προπάν
των να συναγωνισθη μιά * ανατολική παρά
δοση® όχι λιγώτερο φανταστική, τών θεο- 
σόφων' έχουμε μιλήσει άλλοΰ άρκετά γι 
αύτά τά πράγματα καί προτιμοΰμε νά έρ
θομε άμέσως στήν εξέταση κάποιων άλ
λ ο jv θεωριών, πού μπορούν νά φανοΰν πειό 
άξιοπρόσεχτες. γιατί βρίσκει κανείς σ αύτές 
τήν επιθυμία,τουλάχιστον, νά έπικαλεσθοϋν 
παραδόσεις πού είχαν κάποτε πραγματική 
ύπαρξη·

’Αναφέραμε πρωτύτερα τό ρεΰμα τής 
παραδόσεως πού βγήκε από τίς δυτικές 
χώρες οί διηγήσεις τών άρχαίων, σχετική 
μέ τήν Ά τλαντίδα, δείχνουν τήν καταγω- 
γή του' ϋστερ άπό τή  καταστροφή αύτής 
τής ηπείρου, πού εΐναι ό τελευταίος άπ& 
τούς μεγάλους κατακλυσμούς πού έγιναν 
στό παρελθόν, φα^εται αναμφίβολο ότι 
άπομεινάρΐ” αύτής τής παραδόσεως μετχ- 
φέρθηκαν σέ διάφορες χώρες, όπου άνακα- 
τεύίΗ)καν μέ άλλες παραδόσεις πού υπήρ
χαν άπό πριν καί κυριώτερα μέ παρακλά
δια τής μεγάλης ύπερβόρειας παραδόσεως" 
είναι πολύ πιθανόν τά  Κελτικά δόγματα, 
ειδικά, νά εΐναι ένα άπό τα προϊόντα αυτής 
τής ένώσεως. Κ άθε άλλο παρά νά θέλ,ωμε 
ν’αμφισβητήσουμε αύτά τα  πράγματα' 
πρέπει όμως νά σκεφθη κανείς καλά ότι 
ή καθαρ t «ατλαντική» μορφή έχει χαθεί, 
έδώ καί χιλιάδες χρόνια, μαζύ μέ τόν πο
λιτισμό πού τής ανήκε, καί πώς ή κατα
στροφή της δέν μπορεί ν ϊ δημιουργήθηκε 
παρά έξ αίτιας μιάς παρεκλίσεως πού ίσως, 
άπό μερικές άπόψεις, θά μποροϋσε κανείς 
νά τήν συγκρίνη μ’αύτή πού διαπιστο-)- 
νουμε σήμερα, άν καί μέ κάποια αξιοση
μείωτη διαφορά επειδή ή άνθρωπότητα 
δέν εΐχε μπει άκόμα στό Καλί— Γιοΰγ/.α- 
Ά κόμααύτή ή παράδοση αντιστοιχούσε σέ 
μιά δευτερεύουσα μόνο περίοδο τοΰ κύ
κλου μας καί θά ήταν μιά μεγάλη πλάνη 
τό νά θελήση κανείς νά τήν ταυτίση με



τήν άρχέγονη παράδοση» άπ όπου έπή- 
Υασαν δλες οί άλλες καί πού εΐναι ή μόνη 
πού διατηρείται άπό τήν άρχή ώς το  τ έ 
λος· Θά ηταν άκαιρο να εκθέσουμε έδώ 
όλα τά δεδομένα πού δικαιολογούν αύτές 
τίς βεβαιώσεις' δέν θά κρατήσουμε παρά 
μόνο τό συμπέρασμα, δηλαδή ότι εΐναι ά
δύνατο νά ξαναζωντανέψουμε σήμερα μιά 
«άτλαντική» παράδοση, άπ αύτή άκόμακαι 
τόνά δεθοΰμεάπ’αύτή περισσότερο ή λιγώ
τερο άμεσα’ υπάρχει, άλλωστε πολλή φαντα
σία μέσα στίς τέτοιες απόπειρες. Είναι όμως 
επίσης άληθη/ό, ότι μπορεί ν' εΐναι πολύ 
ενδιαφέρουσα ή αναζήτηση τής άρχής τών 
στοιχείων πού βρίσκονται σέ παραδόσεις με
ταγενέστερες, άν, εννοείται, γίνη αύτό μέ 
όλες τίς προφυλάξεις πού εΐναι αναγκαίες γιά 
νά προφυλαχθοΰμε άπδ ώρισμένες παραι
σθήσεις· Αύτές δμως οί έρευνες δέν μπο- 
ροϋνι σέ καμιά περίπτωση, νά καταλήξουν 
στήν άνάσταση μιας παραδόσεως πού δέν 
θά ήταν προσαρμοσμένη μέ καμιά άπό τίς 
σημερινές συνθήκες τοϋ κόσμου μας.

Ύ  πάρχουν άλλοι πού θέλουν νά δεθούν 
μέ τόν (< Κελτισμό*, καί επειδή έπικαλοΰν- 
ται κάτι πού εΐναι λιγώτερο μακρυνο γιά 
μάς, μπορεί νά φανή ότι αύτό πού προ
τείνουν εΐναι εύκολώτερο νά πραγματοποι- 
ηθή. Έ ν  τούτοις, ποΰ θά βρουν σήμερα 
τόν ' Κελτισμό» καθαρό καί με τόση ά
κόμα ζωτικότητα μέσα του ώστε νά μπο- 
ρη κανείς νά στηριχθή πάνω του; Δέν μι- 
).άμε βέβαια γιά ανασύσταση άρχαιο- 
λογική ή άπλώς «φιλολογική® σάν αύτές 
πού είδαμε· Πρόκειται γιά κάτι έντελώς 
διαφορετικό Εΐναι αλή θεια ότι πολλά Κελ
τικά στοιχεία, πού πρέπει ν άναγνωρισθοΰν 
καί πού μποροϋν ναχρηιιμοποιη&οΰν, έχουν 
φθάσει ώς έμας μέ διάφορα διαμεσα. Αύτά 
όμως τά  στοιχεία απέχουν πολύ άπό τό 
ν’ άντιπροσωπεύουν τήν ακριβή ολότητα 
μιας παραδόσεως καί πραγμα πού εΐναι 
πολύ παράξενο— αύτή ή παράδοση, στούς 
τόπους άκόμα οπου έζησε άλλοτε, εΐναι 
τώρα πιό άγνωστη άκό τίς παραδόσεις 
πολλών πολιτισμών πού ήταν πάντα ξένοι 
γι’ αΰτούς τούς τόπους. Δέν ύπάρχει σ’αύ- 
τό μέσα κάτι πού θά έπρεπε νά βάλη σέ 
σκέψεις τούλάχιστον έκείνους πού δέν εΐναι 
τελείως κυριαρχημένοι άπό μιά προκατά
ληψη; Προσθέτουμε: Σ ’ολες τις περιπτώ
σεις δπως αυτή, όπου εχει νά κάμη κανείς

μέ ερείπια χαμένων πολιτισμών, δέν μπο
ρεί, νά καταλάβη σωστά αύτούς τούς πο
λιτισμούς παρά μόνο συγκρίνωντάς τους 
μέ τά  ομοιογενή στοιχεία τών πολιτισμών, 
τής παραδόσεως πού ζοΰν άκόμα. Καί 
μπορεί κανεί; νά είπή τό  ίδιο γιά τόν Με- 
σαίωναάκόμα, όπου, βρίσκουμε τόσα πράγ
ματα πού ή σημασία τους εΐναι, γιά τούς 
σύγχρονους δυτικούς, χαμένη· Τό νά φέ
ρουμε τούς πολιτισμούς σέ επαφή μέ τίς 
παραδόσεις, πού τό πνεΰμα τους ύπάρχει 
πάντα, είναι ό μόνος τρόπος γιά νά ξανα
ζωντανέψουμε κάθ-ε τ ί  πού μπορεί νά ζή
ση. Σ αύτό, όπως πολύ συχνά ώς τώρα έ" 
δείξαμε, βρίσκεται μιά άπό τίς μεγαλύτε
ρες υπηρεσίες πού μπορεί νά προσφέρη ή 
Ανατολή στή Δύση. Δέν πρόκειται ν’ 

άρνηθοΰμε ότι έπέζησε κάποιο « Κελτικό 
πνεΰμα*, πού μπορεί νά εκδηλώνεται άκό
μα κάτω άπό διάφορες μορφές, δπως έγι
νε ώς τώρα σέ διάφορες έποχές' δταν Ομως 
έρχονται νά μας βεβαιώσουν δτι υπάρχουν 
πάντα πνευματικ». κέντρα πού διατηρούν 
όλοκληρωμένη τή δρυϊδική παράδοση, 
περιμένουμε νά μας δώσουν τήν απόδειξη 
καί, μέχρι νεωτέρας διαταγής, αύτό μιας 
φαίνεται πολύ άμφίβολο, άν όχι απολύτως 
άπίθανο·

Η άλή θεια εΐναι Οτι τά  περισσότερα 
άπο τά  κέλτικα στοιχεία που υπήρχαν, τά 
άφωμοίωσε στόν Μεσαίωνα ό χριστιανι
σμός' τό συναξάρι τοΰ « Αγίου Γκράαλ» 
μαζύ μέ όλα έκεϊνα πού συνδέονται μα
ζύ του, εΐναι άπ αύτή τήν άποψη, ένα 
παράδειγμα ειδικά αποδεικτικό καί σημαν
τικό Σκεπτόμαστε, άλλωστε, ότι μιά δο
τική παράδοση, άν κατώρθωνε νά ξανα- 
δημιουργη&η, θά έ'περνε μιάν άπολύτως 
θρησκευτική έξωτερική μορφή, στήν πειό 
αυστηρή έννοια τής λέξεως καί ότι αύτή 
ή μορφή δέν θά μποροΰσε νά εΐναι παρά 
ή χριστιανική, γιατί, άπό τό  ενα μέρος, 
οί άλλες πιθανές μορφές εΐναι, έδώ καί 
πάρα πολύν καιρό ξένες πρός τή δυτική 
νοοτροπία καί, άπό τό  άλλο, Ιπειδή μόνο 
στόν χριστιανισμό, καί άκριβέστερα άκό
μη στόν Καθ-ολισμό, βρίσκονται γιά τή 
Δύση, τά άπο · εινάρια τοΰ πνεύματος τής 
παραδόσεως πού ζοΰν άκόμη.

Κάθε «παραδοσιακή» άπόπειρα> πού 
άγνοεϊ αύτό τό γεγονός είναι προωρισμένη 
νά άποτύχη γιατί τής λείπει ή βάση. Ε ι-

ναι πολύ φανερό ότι δέν μποροΰμε νά στη- 
ριχθοϋμε παρα σέ κάτι πού πραγματικα 
υπάρχει καί ότι έκεΐ όπου ή συνέχεια έχει 
κοπή δέν μποροϋν νά υπάρξουν παρά άνα- 
συστάσεις τεχνιτές πού δέν μποροϋν 
νά είναι βιώσιμος· Ά ν  μας-φέρουντήν άν- 
τίρρηση δτ1 καί τόν χριστιανισμό άκόμα 
στήν έποχή μας, δέν τόν καταλαβαίνουν 
πιά άληθινά καί στή βαθειά σημασία του 
θ ’ άπαντήσουμε δτι έφύλαξε τούλάχιστον 
μέσα στή μορφή του δλα τά  στοιχεία πού 
άπαιτοϋνται γιά νά μάς δώση τή βάση 
πού μας χρειάζεται-

Η λιγώτερο χιμαιρική άπΟπειρα, πού δέν 
προσκρούει σέ πράγματα άμέσως αδύνα
τα, θά ήταν λοιπόν έκείνη πού θά έσκό- 
πευε νά ξαναφέρη κάτι, παρόμοιο μ εκεί
νο πού υπήρχε στόν Μεσαίωνα, μέ τίς δια
φορές πού έπέφερε ή μεταβολή τών περι
στάσεων και για κάθε τ ί πού είναι ολο
κληρωτικά χαμένο στή Δύση, θά έπρεπε 
νά ζητήση τή βοήθεια τών παραδόσεοαν 
πού έχουν διατηρηθώ) ολοκληρωμένες, δπως 
πρό ολίγου έλέγαμε, καί νά κάμη άμέσως 
κατόπι μιά εργασία προσαρμογής πού δέν 
θά μποροΰσε νά γίνη παρά άπό μιά γερά 
συγκροτημένη διαλεκτή, τάξη μορφωμένων· 
Ό λ ’ αύτά τά  είχαμε πει. Χρειάζεται Ο
μως νά έπιμείνουμε άκόμα> γιατί πρέπει 
νά καταλάβουμε καλά ότι, άν τίς άνατολι- 
κές παραδόσεις, μέσα στίς δίκες τους μορ
φές, μπορεί άσφαλώςνά τίς άφομοιώση μιά 
διαλεχτή τάξη πού, άπό τήν έννοια της 
γιά νά ποΰμε έτσι θάχη, τό χαρακτηριστι
κό ν ί είναι έξω άπό κάθ-ε μορφή, κάθε τίς 
ίδιεςα’ιτές άνατολικέςπαραδόσεις μέ τίς δι
κές τους μορφές δέν θα μπορέση, δίχως αμ
φιβολία να τίς άφομοιώση ποτέ, έκτος μό
νο άν γίνουν μετασχηματισμοί άπρόβλε- 
πτοι, τό σύνολο τών Δυτικών, γιατί οί 
Άνατολικές παραδόσεις δέν είναι φτια
γμένες γι αύτούς. Αν μιά διαλεχτή τάξη 
Δυτικών μπορέση νά σχηματισθή, ή άλη- 
θινή γνω^η τών άνατολικών δογμάτων, 

-γιά τόν λόγο πού είπαμε, θά τής είναι 
-απαραίτητη γιά να τελειώση τήν άποστο- 
λή της. Εκείνοι δμως πού δέν θάχουν πα
ρά να μαζέψουν τό  κέρδος τής δουλειάς 
της καί πού θά είναι οί πολλοί θά μπο
ρέσουν θαυμάσια να μήν καταλαβαίνουν 
τίποτα άπ’ αύτά τ «  πράγματα καί ή 

-έπίδραση αυτών τών πραγμάτων πού,

γιά νά ποϋμε έτσι, δέν θά  τά  ύποψιάζων- 
ται κάν καθόλου οί πολλοί καί πού, δπως 
καί άν έχη θά γίνη μέ μέσα πού ή ση
μασία τους θά ξεφεύγη άπ’ αύτούς 
ολοκληρωτικά, δέν θα είναι γι’ αύτό 
λιγιότερο πραγματική· Ποτέ δέν είπαμε 
τίποτα διαφορετικό. Νομίσαμε Ομως 
πώς έπρεπε νά τό ξαναποΰμε έδώ δσο 
γίνεται πιό καθαρά γιατί άν πρέπει νά 
περιμένουμε ότι δέν θά μάς καταλαβαί
νουν όλοι πάντοτε, φυλαγώμαστε όμως 
τούλάχιστον άπ’ αύτό : νά μήν άποδίδουν 
σέ μάς σκοπούς πούδέν εΐναι καθόλου σκο
ποί μας.

’Ά ς  άφήσουμε δμως τώρα κατά μέρος 
ολες τίς προκαταλήψεις, άφοϋ ή σημερινή 
κατάσταση τών πραγμάτων πρέπει πρό 
πάντων να μας άπασχολή, κι’ άς ξαναγυ- 
ρίσουμε πάλη μι» στιγμή στίς ίδέες έκεΐ- 
νες ν’ άποκατασταθή ή «δυτική παράδο
ση», δπως μποροΰμε νά τίς ίδοΰμε γύρω 
μας· Μια μόνη παρατήρηση θα ήταν. αρ
κετή γιά νά μας δείξη δτι οί ιδέες αύτές 
δέν είναι καθόλου «έν τάξει», άν έπιτρέ- 
πεται νά χρησιμοποιήσουμε αύτή τήν έκ
φραση : τίς αντιλαμβάνονται σχεδόν πάν
τα  μ’ ένα πνεΰμα έχθρας, πού τήν όμο- 
λογοΰν περισσότερο ή λιγώτερο, απέναντι 
τής Ανατολής. ΚΓ εκείνοι άκόμα πού θά" 
θελαν νάστηριχθοΰν στόν χριστιανισμό, έμ- 
πνέονται κάποτε, πρέπει να τόποΟμε, άπό 
αύτό τό πνεΰμα· Φαίνονται ότι ζητοΰν προ
πάντων ν’ ανακαλύψουν άντιθ-εσεις πού 
στήν πραγματικότητα, είναι τελείως άνύ- 
παρκτες·

Κ Γ έτσι άκούσαμε αύτή τήν παράλογη 
γνώμη ότι άν τά  ίδια πράγματα βρίσκον
ται συγχρόνως στόν χριστιανισμό καί στά 
Ά νατολικι δόγματα καί έχουν έκφρασθή 
καί στό ένα μέρος καί στό άλλο μέ τήν 
ίδια σχεδόν μορφή, έν τούτοις δέν έχουν 
τήν ίδια σημασία καί στίς δυό περιπτώ
σεις. δτι μάλιστα έχουν αντίθετες σημα
σίες! Εκείνοι πού βεβαιώνουν παρόμοια 
πράγματα φανερώνουν μ’ αύτό, δποιες καί 
άν είναι οί προθέσεις τους δτι δέν έχουν 
προχωρήσει πολύ στήν κατανόηση τών 
δογμάτων πού βγαίνουν μέσ άπό τήν πα
ράδοση, άφοΰ δέν μπόρεσαν νά διακρίνουν 
τή  βασική ταυτότητα πού κρύβεται κά
τω  άπ’ δλες τ ίς  διαφορές τής έξωτερικής 
μορφής κι Οτι έκεΐ άκόμα δπου ή ταυτό-



τη  τα γίνεται τελείους φανερή έπιμενουν α- xot, δεν μπορεί βέβαια αρκετή μια  ̂ Επι
κόμα νά τήν παραγνωρίζουν. ’Επίσης αύ- σάώμη τελείως διανοητικη για ν ανορ
τοί έδώ δέν αντιμετωπίζουν καί τόν χριστι- θώση τή νοοτροπία μιας φυλής η μιάς έ-
ανισμό τόν ίδιο παρά μ’ έναν έντελώς έξω- ποχής- Καί μας χρειαζεται γι αυτο χ.άτι
τερικό τρόπο ποΰ δεν θά μποροΰσε νά είναι άλλο κι’ όχι μιά φιλοσοφική θεωρία που,
ανάλογος μέτήνέννοια μιας αληθινής δ,δα- και στήν πιό ευνοϊκή περίπτωση, είναι,
σκαλίας π«ύ ξεπηδάει άπό τήν παράδοση και καταδικασμένη, άπό τήν ίδια τή φύση της,.
770u δίνει σ’ '"'λες τίς τάξεις μιά τέλεια σύν- νά μείνη τελείως εξωτερική και νά βρί
θε τ/·,- Τοί'ς λείπει ή βασική άρχή, ένώ είναι σκεται πολύ περισσότερο στά λόγια πα-
ποτισμένοι πολυ περισσότερό άπ Οσο φαν
τάζονται άπό τό ίδιο τό δυτικό πνεΰμα 
πού έν τούτοις ήθελαν νάτο πολεμήσουν.

ΚΓ δταν τούς συμβαίνει νά μεταχειρι- 
σθοΰν τή λέξη «παράδοση» δέν τήν πέρ
νουν, βέβαια, μέ τήν ίδια έννοια ποΰ τήν 
πέρνουμε εμείς.

Σ τή διανοητική σύγχυση πού χαρα
κτηρίζει τήν έποχή μας έφτασαν νά χρη
σιμοποιούν αδιακρίτως τήν ίδια λέξη «πα
ράδοση» προκειμένου γιά διάφορα πράγ
ματα, συχνά εντελώς άσήμαντα και κά
ποτε έντελώς σημερινής καταγωγής. Ση
μειώσαμε άλλοτε μιά παρόμοια κατάχρη
ση πάνω στή λέξη «θρησκεία». Πρέπει 
νά μήν εμπιστεύεται κανείς αύτά τά  
γλωσσικά παραστρατήματα πού φανερώ
νουν ένα είδος έκφυλισμοΰ τών αντίστοι
χων ιδεών. Και δέν άρκεϊ νά λέγεται κα
νείς οπαδός τής παραδόσεως γιά νά είναι 
βέβαιο δτι ζητάει, έστω καί άτελώς, εκεί
νο πού είναι ή ' παράδοση» στήν άλη&ινή 
σημασία τής· λέξεως αύτής· Έ μ εΐς , άπό μέ
ρους μας, δέν δίνουμε, μέ κανέναν τρόπο 
αύτό τό όνομα σέ κάθε τ ί  πού άνήκει 
στήν καθαρά άνθρώπινη τάξη. Δέν είναι 
παράκαιρο νά τό  δηλώσουμε αύτό καθα
ρά καί ξάστερα τή  στιγμή που συναντάει 
κανείς σέ κάθε στιγμή μιά έκφραση όπως 
«φιλοσοφία πού στηρίζεται στήν παράδοση» 
παραδείγματος χάρη· Μια φιλοσοφία) κι Ο
ταν άκόμα είναι άληθινά δ,τι μπορεί νά 
είναι, δέν έχει κανένα δικαίωμα πάνιο σ 
αύτόν τόν τίτλο, γιατί βρίσκεται ολόκλη
ρο μέσα στή λογική τάξη, άκόμα κι Ο
ταν δέν άρνεϊται δ,τι τήν ξεπερνάει, καί 
γιατί δέν είναι παρά μιά οικοδομή χ τι
σμένη άπό ανθρώπους χωρίς αποκάλυψη 
ή έμπνευση κανενός είδους, ή, γιά νά σ̂υ
νοψίσουμε δλ'αύτά σέ μιά λέξη, γιατί είναι 
κάτι τό αναγκαστικά ; βέβηλο»- Αλλωστε 
στό πείσμα δλων τών παραισθήσεων οπου 
φαίνεται δτι εύχάριστα κολυ'μποΰν μερι-

ρά μέσα στα πράγματα, ι ια να ξαναφε- 
ρουμε τή χαμένη παράδοση, γιά νά τήν 
ξαναζωντανέψουμε πραγματικά μας χρειά
ζεται ή έπαφή μ έτό  ζωντανά πνεΰμα τή ς  
παραδόσεως καί, τό έχουμε πει, μόνο στόν 
Ά  ατολή ζεΐ τέλεια τό πνεΰμα αύτό· 
Δέν είναι λιγώτερο αληθινό πώς αύτή ή, 
δουλειά προϋποθέτει προπάντων» στή Δύ
ση, μιά λαχτάρα γιά κάποιο ξαναγύρισμα. 
στό πνεΰμα τής παραδόσεως, δέν φτάνει, 
όμως μιά άπλή λαχτάρα· Τά κάποια κι
νήματα τής «άντισυγχρονιστικής» άντι- 
δράσεως πού έγιναν ώς τώρα και που,, 
κατά τή γνώμη μας, άλλωστε, δέν είναι, 
καθόλου τέλεια, δέν μπορούν παρά νά βε
βαιώσουν τήν πεποίθησή μας γιατί όλο. 
έκεΐνο πού είναι δίχως αμφιβολία έξοχα 
στήν αρνητική καί κριτική του μέρια βρί
σκεται έν τούτοις πολύ μακρυά άπό μιά 
παλινόρθωση τής άληθινής διανοητικότη
τας καί έξελίσσεται μέσα στά όρια ενός 
άρκετά περιωρισμένου διανοητικού όρίζον- 
τα. Υπάρχει όμως μέσα σ’ αύτή τήν κα
τεύθυνση κάποιο πράγμα πού φανερώνει, 
μιά πνευματική κατάσταση πού, θάπρεπε 
νά κουραστή κανείς πολύ για ν άνακάλυ
ψη καί τό μικρότερο ’ίχνος της άκόμκ καί 
πριν άπό λίγα χρόνια. Αν όλοι οί Δυτι" 
κοί δέν είναι πιά σύμφωνοι στό νά τούς 
φτάνη ή άποκλειστικά ύλιστική εξέλιξη 
τοΰ συγχρόνου πολιτισμού, αύτό, ίσως, εΐ
ναι ένα σημάδι ότι γι’ αύτούς δέν χάθηκε 
άκόμα ολοκληρωτικά κάίΐε έλπίδα σωτη- 
ρίας-Όπως κι άν είναι, άν ύποτεθή ό'τι \  
Δύση, μ’έναν όποιοδήποτε τρόπο, ξαναγυ- 
ρίζει στήν παράδοσή της, ή άντίθεσή της· 
θά έπαυε, μόνο μ’ αύτό» νά ύπάρχη, 
άφοϋ δέν δημιουργήθηκε παρά εξ αιτίας, 
τοΰ παραστρατήματος τής Δύσεως κι 
άφοΰ, στήν πραγματικότητα δέν είναι 
παρά ή αντίθεση τοΰ πνεύματος έκείνου- 
πού ξεπετιέται άπό τήν παράδοση κ ’ 
εκείνο πού ζητάει-νά τό πολεμήση· Έ τ σ ι,.

αντίθετα στίς υποθέσεις έκείνων πού άνα- 
φέραμε παραπάνω, τό ξαναγύρισμα στήν 
παράδοση θά είχε, μέσα στά πρώτα του 
άποτελέσματα, καί τό άποτέλεσμα νά κά
μη άμεσα δυνατή μιά ένωση μέ τήν ’Ανα
τολή, όπώς εΐναι άμεσα δυνατή ή ένωση 
αύτή μεταξύ όλων τών πολιτισμών που 
κατέχουν στοιχεία παρόμοια ή ισοδύναμα 
καί μόνο μεταξύ αύτών, γιατί αύτά τά 
στοιχεία άποτελοϋν τό μοναδικό έδαφος 
όπου μπορεί νά γίνη σωστά αύτή' ή ένω
ση· Τό άληθινό πνεΰμα πού στηρίζεται 
στήν παράδοση, οποία μορφή κΓ άν πά- 
ρη, είναι παντοΰ καί πάντα τό ίδιο, στο 
βάΟ-ος. Οί διάφορες μορφές πού έχουν προσ- 
αρμοσθή ειδικά σ’ αύτές ή έκεΐνες τις νοη- 
τικές καταστάσεις» σέ τέτοιες ή άλλοιώτι- 
κες τοπικές ή χρονικές περιστάσεις, δέν 
εΐναι παρά εκφράσεις μιάς καί τής ίδιας 
άλήθειας. Πρέπει όμως νά μπορή κανείς 
νά τοποθετηθή μέσα στήν τάξη τής καθα
ρής διανοητικότητας γιά νά μπορέση ν’ ά- 
νακαλύψη αύτή τή  βασικήν ενότητα κάτ 
άπό τή  φαινομενική πολλαπλότητα τους- 
’Αλλωστε, σ ’ αύτή τή  διανοητική τάξη 
βρίσκονται οί βασικές αρχές άπ όπου έ- 
ξαρτάται κανονικά τό ύπόλοιπο σάν συνε- 
πεια ή σάν έφαρμογή περισσότερο ή λι
γώτερο μακρυνή- Πάνω σ αύτές λοιπον 
τίς βασικές άρχές πρέπει νά γίνη ή συμ
φωνία κυρίως, άν πρέπει νά μιλάμε γιά 
μιάν αληθινά βαθειά ένωση, άφοΰ έδώ βρί
σκεται τό βασικό καί τά σπουδαίο, κι ά
πό τή στιγμή πού θά τίς έχουν αύτές 
αληθινά καταλάβει, ή συμφωνία θά έχη 
γίνη μόνη της· Πρέπει πραγματικά νά 
σημειώσουμε ότι ή γνώση τών βασικών 
αρχών πού είναι ή κυρίως γνώση, ή μετα
φυσική γνώση, στήν άληθινή σημασία τής 
λέξεως αύτής είναι παγκόσμια όπως κι οί 
βασικές άρχές οί 'ίδιες, όλοκληρωτικά. λοι
πόν, άπαλλαγμένες άπό όλες τίς άτομικές 
συμπτώσεις, πού, άντιθέτως, έπεμβαίνουν 
αναγκαστικά άπό τή στιγμή που θάρθή 
κανείς τίς έφαρμογές· Επίσης αύτό τό 
έδαφος τό καθαρά διανοητικό είναι το 
μόνο όπου δέν παρουσιάζεται ποτέ άνάγκη 
νά προσαρμοσθοΰν διαφορετικές νοοτροπίες· 
Ά λ λ ω σ τε  όταν γίνη μιά δουλειά τέτοιας 
τάξεως δέν μένει παρά νά εξελιχθοΰν τά 
άποτελέσματα γιά νά βρεθη πραγματο
ποιημένη σ’ δλα τά  επίπεδα ή συμφωνία,

άφοΰ, δπωζ έλέγαμε, άπό κεΐ έξαρταται 
άμεσα ή έμμεσα τό κάθε τί· Α ντιθέτω ς 
ή συμφωνία πού έγινε σ’ ένα ειδικό επί
πεδο, έξω άπό τίς άρχές, θά είναι πάντα 
έξαιρετικά άστατη καί πρόσκαιρη καί θά 
μοιάζ-fl πολύ περισσότερο μ’ έναν διπλω
ματικό συνδυασμό παρά μέ μιάν άληθινή 
ένωση. Γ Γ  αύτό ή ένωση αύτή, έπιμέ- 
νουμε άκόμα, δέν μπορεί νά γίνΐβ πα
ρά έκ τών άνω, κ ι’ δχι άπό κάτω, πρά
γμα πού πρέπει νά τό καταλαβαίνουμε 
μέ δυό έννοιες : Πρέπει νά ξεκινάς κα
νείς άπό τό πιό ψηλό πού ύπάρχει, 
δηλαδή άπό τίς βασικές άρχές, γιά νά 
κατέβΐβ βαθμιαίως στίς διάφορες τάξεις 
τής έφαρμΟγής, βλέποντας πάντα προσε
κτικά τήν ίεραρχική έξάρτηση πούόπάρ. 
χει μεταξύ τους.

Αύτή τή δουλειά— είναι τέτοιος δ χα 
ρακτήρας της— δέν μπορεί νά τήν κάμΐβ 
παρά μιά διαλεχτή τάξτg δίνοντας σ ’ αύ
τή τή λέξη τήν τελειώτερη καί άληθι- 
νώτερη έννοιά της' μιλοΟμε γιά μιά τά
ξη διαλεχτή άπό τή διανοητική άποψη 
άποκλειστικά καί γιά μάς, δέν ύπάρχει 
καμιά άλλη, άφοΟ δλες οί έξωτερίκές 
κοινωνικές διακρίσεις, δέν έχουν καμιά 
σημασία άπό τήν άποψή μας.

Αύτές ο ί λίγες σκέψεις μποροΟν νά 
κάμουν νά καταλάβω κανείς τώρα πιό 
είν’ έκεΐνο πού λείπει άπό τόν σύγχρονο 
δυτικό πολιτισμό, δχι μόνο δσον άφορά 
τή δυνατότητα, μιας άληθινής προσεγγίσε- 
ώςτου μέ τούς Ανατολικούς πολιτισμούς, 
άλλά καί στόν έαυτό του, γιά νά είναι 
ένας κανονικός καί τέλειος πολιτισμός. 
"Α λλωστε, στήν πραγματικότητα αύτά τά 
δυό ζητήματα είναι τόσο στενά δεμένα, 
ώστε δέν κάνουν παρά ένα καί άκριβώς 
θά ποΟμε άμέσως γιατί είναι έτσι. θά  
έχουμε νά δείξουμε τώρα πιό τέλεια τί 
εΐναι τό πνεΟμα πού είναι άντίθετο στήν 
παράδοση, πού εΐναι καθαρά τά νεώτερο 
πνεΟμα καί ποιές είναι ο ί συνέπειες πού 
έχει μέσα του, συνέπειες πού τις βλέπου
με νά ξετυλίγωνται μέ μιά άσπλαχνη 
λογική μέσα στά σημερινά γεγονότα.

Πρίν δμως έρθουμε σ’ αύτό, έπιβάλλε- 
ται μιά τελευταία σκέψη άκόμα. Τό νά 
εΐναι κανείς τολμηρά «άντινεωτεριστής,» 
δέν είναι τό ίδιο μέ τό νά είναι κανείς 
ϊάντιδυτικός»,— άν μπορή κανείς νά χρη-



σιμοποιήση αύτή τή λέξη— άφοΟ είναι ί 
σα Ισα τό άνάποδο : ή μόνη προσπά
θεια πού θά ήταν άξια νά σώση τή Δύ
ση άπό τήν άταξία της. Κ ι’ άπό τ ’ άλ
λο μέρος κανένας ’ Ανατολίτης πιστός 
στήν παράδοσή του δέν μπορεί ν’ άντι- 
κρύση τά πράγματα άλλοιώς, παρά δπως 
εμείς. Ύ π άρχ ου ν  βέβαια πολύ λιγώτεροι 
έχθροί τής Δύσεως γιατί είναι Δύση, πρά
γμα πού, άλλωστε, δεν θά είχε έννοια, 
καίπολύ περισσότεροι έχθροί της Δύσεως 
δσο, ταυτίζεται μέ τόν σύγχρονο πολιτι
σμό. ΜιλοΟν μερικοί σήμερα γιά τήν «ά
μυνα της Δύσεως» πράγμα πού είναι πο
λΰ παράξενο, δπως θά ϊδοΟμε πιό πέρα, 
ή Δύση είναι έκείνη πού άπειλεΐ νά κα- 
τακλύση τό, κάθε τί καί νά παρα- 
σύρη τήν άνθρωπότητα όλόκληρη μέ
σα στόν άνεμοστρόβιλο της παρασρατη- 
μένης ένεργητικότητάς της. Παράξενο, 
λέμε, καί έντελώς άδικαιολόγητο, άν έν- 
•νοοΟν, δπως φαίνεται καθαρά, παρά τούς 
κάποιους περιορισμούς, δτι αύτή ή ά
μυνα πρέπει νά κατευθυνθη έναντίον της 
’Ανατολής, γιατί ή άληθινή ’Ανατολή 
δέν σκέπτεται ούτε νά προσβάλλη ούτε 
νάκυριαρχήση πάνω σέ κανέναν, δέν ζη 
τάει παρά τήν άνεξαρτησια καί τήνήσυ- 
χία  της, πράγμα δηλαδή, δπως καθένας 
θά όμολογήση άπολύτως νόμιμο. ‘Η άλή- 
θεια έν τούτοις, είναι δτι ή Δύση έχει

πραγματικά μεγάλη άνάγκη προστασίας, 
προστασίας δμως μόνο έναντίον τοΟ έαυ- 
τού της, έναντίον τών Ιδιων τών τάσεων 
της, πού, άν σπρωχθοϋν ώς τά άκρα θά 
τήν φέρουν άναπόφευκτα στήν έρείπωση 
καί στήν καταστροφή' θάπρεπε λοιπόν νά 
ποΟμε «μεταρρύθμιση τηςΔύσεως» κ Γ  αύ
τή ή μεταρρύμιση άν ήταν έκεΐνο πού 
πρέπει νά εΐναι, δηλαδή μιά άληθινή πα
λινόρθωση της παραδόσεως, θάχε γιά έν
τελώς φυσική συνέπειά της προσέγγιση 
της Δύσεως μέ τήν 'Ανατολή.

’Από μέρους μας δέν ζητάμε παρά 
νά συνεισφέρουμε συγχρόνως, άνάλογα 
μέ τά μέσα μας, σ ’ αύτή τή μεταρρύθμιση 
κ ι’ αύτή τήν προσέγγιση, μόνο δμως άν 
είναι άκόμη καιρός κ ι’ άν ένα τέτοιο ά- 
ποτέλεσμα μπορεί νά έρθη πριν άπό τήν 
τελική καταστροφή δπου δ σύγχρονος 
πολιτισμός πηγαίνει μέ μεγάλα βήματα' 
δμως κ Γ  άν άκόμα θά ήταν πολύ άργά 
γιά ν' άποφύγουμε αύτή τήν καταστρο
φή, ή δουλειά πού θά είχε γίνει μ’ αύτό 
τό σκοπό δέν θά πήγαινε χαμένη, γιατί, 
δπως κι’ άν ήταν, θά χρησίμευε γιά νά 
έτόιμάση, έστω κ Γ  άπό μακρυά, αύτδ τό 
«ξεχώρισμα» πού άναφέραμε στήν άρχή 
καί νά άσφαλίση έτσι τή διατήρηση 
τών στοιχείων πού πρέπει νά γλυτώσουν 
άπό τό ναυάγιο τοΟ σημερινοΟ κόσμου γιά 
νά γίνουν οί σπόροι τοΟ μελλοντικοί,.

ΕΛ Ε Ν Η Σ  ΡΩ ΤΑ

Δ Α Σ Κ Α Λ Ε Σ
Δ Ι Η Γ Η Μ Α

(Συνέχεια  άπό  τό προηγούμενο)

Η ταν άπ όγ εμ α  κα ί ή Ν ίτσα εκανε μ ά 
δ η μ α  στις μ ικρές. Οσο τη γνώριζαν τόσο  
τη λάτρευαν, δλες αυτιά κ α ι μάτια, τ ετρα 
π έρ ατες  χαριτωμένες-

Ή  Ν ίτοα είχε ξαναγεννήσει, ό κ α θ α 
ρ ός  α έρας  τον βοννοΰ, η ησυχία τον χ ω 
ρίου η περιποίηση τών χω ρικώ ν την είχαν  
■άνακόυφίσει· Ε ίχ ε  άφ οσ ιω θ εΐ στη δ ονλειά 
της και δεν ήξερε τι αλλο νά κάνη γιά 
τις μ ικρούλες της. %Ας ερθει ας  ερθει τώ 
ρ α  ό επ ιθεω ρητής ελεγε μ ε  τό νοΰ της■

— Μ ας εχεις σκλαβώ σει με την καλω -  
•σΰνη σου κυρία  Ν ίτσα, της ελεγε δ Π απ ά ς  
τήνΚ υριακή  που βγαίνανε άπ ό  την εκκλη
σ ία-Τ ά κορ ιτσάκια ψέλνανε και κείνα στή- 
■δοξολογία και οι κ α θ α ρ ές  παιδιάτικες φ ω 
νές τους, άναγάλιαζαν τονς χω ρικούς που  
τά  καμάρω ναν-

Μ ά π ώ  πολΰ είχαν νά τό κάνουν οί 
χω ριάτισσες με τίς ώ ρα ϊες  νταντέλες ποΰ  
■εμαθε στά κορίτσια τους και τις ώ ραϊες  
φιγούρες που κεντούσαν.

Μ ήπω ς δταν χόρευαν στην αυλή δε 
μ αζεύονταν δλες οι γειτόνισοες νά τά κ α 
μ αρώ νου ν  τά ζουλαπάκ ια  τους ποΰ θέλουν  
χορό- Τραγουδούσαν δλα τά χω ριάτικα  
τραγούδια κ α ι τό μ ικρό χω ριό άντ ηχούσε 
■στά διαλείμμ ατα άπ ό  τραγούδια  και χ α 
ρούμ ενες κ α θ α ρ ές  φωνές·

‘ Ο ’Ε π ιθεω ρη τή ς ήρθε. Κ α ι σάν τέλει- 
•ωσε την επ ιθεώ ρηση  ειπ ε :

— Τ ώ ρα είσα ι καλά και εχεις δουλέ
ψ ει μ ε όρεξη, φέτος καλλίτερα άπ ό  πέραν, 
μ π ρ ά β ο .

Τό βράδυ  ατοΰ Δ ημάρχου έκαναν τρα-  
ζιέζι τον 'Επιθεω ρητή και τών δασκάλω ν.

Ή  μάννα τοΰ δημάρχου είχε μαγερέψ ει 
μ έ δλη της τήν τέχνη, στο γλυκό τή βόη- 
θησε κα ι ή δασκάλα. "Εφτιασαν μ ιά κ ρ έ
μ α  που  ό επ ιθεω ρητής τή βρήκε έξοχη- 

Αγνό γάλα και πολλά αυγά κ· επ ιθ ε
ωρητή, εϊπε ή δασκάλα καί ή κρέμ α  γί
νεται νόστιμη.

Μ ά κ α ί ή τέχνη πα ιδάκ ι μ ον , π ρόσδεσε  
ή μάνα του Δημάρχου-

Ό  Δ ήμαρχος εφ αγε εκείνο τό β ράδυ  μ ε  
εξαιρετική όρεξη. Κ α ι δ  επ ιθεω ρητής ευχα
ριστήθηκε κα ι ή δασκάλα■ Μ όνο δ  κύ 
ριος δάσκαλος φαινόταν σάν στενοχωρη
μένος κα ι δλο ξεροκατάπινε. Τ ι τοΰ αυνέ- 
βαινε τοΰ Χ ριστιανού, ζήλευε λοιπόν τή 
δασκάλα ; Ο επ ιθεω ρητής εΐναι αλήθεια  
τήν επαίνεσε πολΰ μπροστά σ όλους στό 
καφενείο, καί στό τραπέζι πολλά επαινετικά  
είπαν- Μ ά ό κύριος δάσκαλος δεν επρεπε  
νά θέλη κα ι αυτός επ αίνους ’ αύτόν δά  
τόν ήξαιραν, χρόνια τώ ρ α  στό χω ριό, εκ α 
νε καλά τή δουλειά του-

Μ ά δταν γύρισαν στό σπίτι είπε:
— Ε ίδ ες  τό δάσκαλο ζήλεια- Τό περί- 

μενες ;
Κ αλέ θ ε ία  κάτι είχε αύτός.
—’Ά ν  ή δασκάλισσα δέν είχε τή συγ

κίνηση δτι ετρω γε μαζ'ι μ ε τό επ ιθ εω ρη 
τή, θ ά  εβλεπε δτι κα ι ό Δήμαρχος κα ι δ  
δάσκαλος τήν κοιτούσαν και δεν τήν χόρ
ταιναν.

Ή τ α ν  εξαιρετικά όμορφη ή δασκαλί
τσα μ α ς  έκεΐνο τό β ράδυ , και ή άφ ελειά  
της και ή αγνότητά της τή στόλιζαν άκόμη  
πιό πολν κ α ι άναβαν τό δάσκαλο π ον  
εβλεπε φοβερόν αντίπαλο τό Δ ήμαρχο πού



παίνευε δ ιαρκώ ς τή δασκάλα στόν επ ιθ ε 
ωρητή.

— Ξεύρεις, ε ϊπ ε η  θ ε ία , θ α ρ ρ ώ  π ώ ς  
π ρέπει νά προσέχης πολν δταν μιλάς με  
τό Δ ήμαρχο. Θ αρρώ  γρήγορα θάχ ονμ ε  
κ α μ ιά  πρόταση·

— Αύτό μον λείπε τώ ρα  εΐπε η νέα νά 
γίνω κα ι Βλαχοδημαρχίνα. Κ αλέ θ ε ία  μη 
μ ε  πειράζεις, αύτός είνε 50  χρόνων.

— Πενήντα χρονών ε ΐπ ε ή θεία , αλλά 
Δ ήμαρχος νοικοκύρης, περιονσία σπίτια 
χτήματα, κα ί ή μάνα τον ε ίδ ες  τι χ αρ ιτω 
μένη γρηοΰλα.

— Σ ούτ, κάποιος χτυπάει ■
— Κ νρία, κυρία εχεις γράμ μ α φ ώ ναξε 

ή ν ο ικοκνρά !
— Κ όπιασε κνρά  Γ ιώ ργαινα , κόπ ιασε  

μέσα ε ΐπ ε η θεία-
Ή  κνρά Γ ιώ ργα ινα  μ πήκε και έδω σε 

τό γράμ μ α στη νέα και επ ιασε την κον- 
βέντα με τή θείά .

— Π ώ ς περάσατε, είχε ώ ρ ά ϊα  φαγητά  
ή κνρά  Δημαρχίνα;

Ή  νέα  άνοιξε τό γράμ μ α κ α ι κιτρίνισε, 
κάθ η σε στήν καρέκλα, κοίταξε τή θ ε ία  
πον κουβέντιαζε μ ε τήν νοικοκνρά και 
αναστέναξε, υστέρα δ ιάβασε τό γράμ μ α  
κ α ι τόκανε κουβάρι καί τό π έταξε στή 
γωνιά.

— Π οιός γ ράφ ει;  ρώ τησε ή θεία- 
Μ ιά φίλη μον, κουταμ άρες, μ  έκανε καί 

θύμ ω σα-
ιΗ  θ ε ία  τό πήρε άπ ό  τή γωνιά τό ξε- 

ζάρω σε καί κοίταξε τήν υπογραφή. Κ ο ίτα 
ξ ε  τήν άνηψ ιά της που είχε άκονμπήσει 
τό κεφάλι της στό χέρι κα ί συλλογιόταν, 
u d κρατή θη κε δε μίλησε εξακολούθησε 
τήν κουβέντα με τή νοικοκνρά- 

1Εκείνη  εΐπε.

— Τά μ ά θ α μ ε  κνρία , ό κ. ’Ε π ιθεω ρητής  
εύχαριστήθηκε τόσο πολν άπ ό  τό σχολείο 
μας· Ε ίχ ε  βλέπεις κα ί ή νοικοκυρά μερτικό  
στονς επαίνους-
— Μ π ράβο κυρία, μον νά μ ά ς  ζήσης. Αμ 
μ ή πω ς δεν τό βλέπομε κ α ί μεΐς τά ζα~ 
λιάρικα πον γίνανε άνθρώ ποι.

Μ ά σάν ή νέα δεν τής έδινε άπάντηση, 
καληνύχτησε καί εφνγε.

Μόλις μείνανε μόνες, εΐπε ή θεία .
— Α υτός π α ιδά κ ι μον, τόλμησε ό αδ ιάν 

τροπος !■'
— Σ ώ π α  θ ε ία , ψ ιθύρισε ή νέα κ α ί με 

μ ιάς  έσκνψε τό κεφάλι κα ί άρχισε τά 
κλάμματα.

— Τόν αγ απ άς  λοιπόν; ρώ τησε ή θ ε ία  
καί αγκάλιασε τήν κόρη κ α ί  τής φίλησε 
τά μαλλιά· Φ τώχιά μον, έσν άλήθεια;

’Εκείνη εκλαιγε με λυγμούς, με α ν α 
φιλητά-

'Η  θεία  ξαναδ ιάβασε τό γράμ μ α.
’Αγαπητή μου.

"Οσο καί αν προσπαθώ νά σέ ξεχάσω δέν 
μπορώ. Συχώρησέ με πού τολ;ιώ ύστερα άπό 
τόσον καιρό νά σοΰ γράψω

Σ ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ.
Γιώργος.

— Τόν άθλιο σκέφ θηκε ή θ ε ία , νόμιζεt 
π ω ς  μ π ο ρεί ν ’ άρχίση αλληλογραφία καί 
σχέσεις.

Π ές  μον, πές μου , γιατί τά χαλάσατε με 
τόν άστννόμο; ε ΐπ ε  δυνατά ■
— ’ Α σεμε θείτσα  μου, άσε μ ε, νά χαρής, 
έλεγε ή Μ ικρή μ έ αναφιλητά-

Σ έ  λίγο γδύθηκε καί έπεσε στό κρεβ-  
βάτι-

Γύρισε στόν τοίχο καί φαινόταν π ώ ς  
κοιμήθηκε.

‘Π  θ ε ία  δεν Εκλεισε μάτι δλη τήν νύχτα.!
(ακολουθεί)
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“Οποιοι επιθυμούν ν’ άναλάβουν 
τήν άντιπροσωπεία μας στις επαρ
χίες ας μάς ζητήσουν ταχυδρο

μικής δρους καί ό&ηγίες.

ΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ

ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ —"Ενα Αλεξανδρινό περιοδι
κό μας ρώτησε πολλές φορές γιά ποιο λόγο 

διαθέτομε ενα μεγάλον αριθμό σελίδων κάβε 
τεύχους γιά μεταφράσεις. Ά ν  τό ερώτημα αύτό 
μάς τό εϊχε κάμει ενας κοινός αναγνώστης τ ε 
λείως άνίδεος τής πνευματικής πραγματικότη
τας αύτοΰ τοΰ τόπου θά τόν δικαιολογούσαμε 
πληρέστατα. "Ενα περιοδικό δμως δέν εχει τό 
δικαίωμα νά ύποβάλχ) καί νά έπιμένη σέ τέτοια 
ερωτήματα γιατί υποτίθεται πώς άπόάπλή και 
σκληρή πείρα θά γνωρίζΐ] τούς λόγους πού  ̂μάς 
αναγκάζουν νά διαρρυθμίζομε τήν δλη μας δπως 
ίσως καί μεΐς δέν θά θέλαμε.

Τό σωστό βέβαια είναι στίς σελίδες ένός 
ελληνικού περιοδικού γιά δλα ανεξαιρέτως τά 
ζητήματα νά γράφουν συνεργάτες έ'λληνες. Ά - 
τυχώς δμως —ή επιμονή μερικών μάς αναγκά
ζει νά άποκαλΰψωμε μερικές μελαγχολικές άλή- 
θειες —οί έλληνες λόγιοι έξω άπό μιά στενή 
λογοτεχνική εργασία τίποτε άλλο δέν εΤναι σέ 
θέση νά προσφέρουν, γιατί ούτε τόν καιρό έ 
χουν, ουτε τά μέσα καί φυσικά ούτε καί τή 
διάθεση. "Οσο γιά τούς επιστήμονες μας αύτοί 
είναι άπλοι έπαγγελματίαι καί κανένας δέν εχει 
νά έπιδείξχι στόν κλάδο του βιβλία ή μελέτες 
άρτιες καί γραμμένες ωραία ώστε νά είναι 
προσιτές γιά περισσότερους. Ά ν  κρίνη κανείς 
άπό τά συγγράμματα πολλών καθηγητών τοΰ 
Πανεπιστημίου μας θά άντιληφθχ) ποιά διαφο
ρά ύπάρχει μεταξύ μιάς ζωολογικής μελέτης 
ένός Μπυφόν ή ένός ,Φάμπέρ ή ένός Δαρβίνου, 
μιάς βοτανικής μονογραφίας τοΰ Μαίτερλιγκ 
ή μιας ιατρικής μελέτης ένός Ντυπρέ καί 
πλείστων άλλων καί τών δασκαλίστικων εγχει
ριδίων τών καθηγητών μας πού εΤναι τόσο

κακογραμμένα, ώστε|δέν διαβάζονται ούτε άπό 
τούς φοιτητές ποΰ εΐναι υποχρεωμένοι νά τά 
διαβάσουν. Ό ταν λοιπόν ενα Ελληνικό περιο
δικό θελήσί) νά δώση τροφή λίγο διαλεχτή 
καί τήν τροφή αύτή δέν τή βρίσκει έδώ, ποιός 
είναι εκείνος πού θά τό κατηγορήστ) γιατί και 
ταφεύγει σέ ξένη εγγυημένη δμως εργασία; Κα- 
γιά τόν Αναγνώστη άκόμα μιά σελίδα γραμμένη 
άπό έναν μεγάλο επιστήμονα καί πιό ευχάριστη 
είναι καί πιό όφέλιμη είναι άπό τίς κοινηνιολο- 
γικές προχειρολογίες διαφόρων νεοελλήνων 
πού δέν έχουν άλλο σκοπό παρά νά άναδείξουν 
άτομίδια πού βρίσκονται έξω άπό τά πλαίσια 
τής πραγματικής επιστήμης καί πού δέν ίκρε- 
λοΰν διόλου τόν άναγνώστη ό όποιος μυρίζεται 
πολύ καλά πού ύπάρχει σοφία, καί μόχθος καϊ 
πού, ήμιμάθεια καί κωμική επίδειξη.

Αύτή είναι ή άλήθεια ποϋ ίσωςδέν κολακεύει 
τήν ελληνική διανόηση μά πού είμαστε υποχρε
ωμένοι νά ομολογούμε δταν μας ζητοΰν τό λόγο 
τής τακτικής μας πού δικαιολογείται άπό αΰ
τά τά πράγματα.

ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΟ·—Δέν είμαστε άπό κείνους 
πού πιστεύουν πώς ή επαιτεία καί άλη- 

τεία μπορούν νά λείψουν μέ μέτρα καθαρώς 
άστυνομικά. Τό κακό έχει αφορμές βαθύτερες 
καί ή θεραπεία του ανάμεσα σέ άλλα, προϋπο
θέτει καί έργα κοινωνικής πρόνοιας, πού δέν 
ύπάρχουν. ’Επειδή λοιπόν ξέρομε πόσο ακα
τάλληλη εΐναι ή άστυνομία νά καταστείλΐ] τό 
κακό, γιά τοΰτο ποτέ δέν θά  τή συμβουλεύαμε 
νά ένοχλή τούς ζητιάνους. ’Οφείλει νά τούς άνέ- 
χεται καί νά είναι έτοιμη νά άντικρύοχ) καί τήν 
επαγγελματική τους οργάνωση, θ ά  μποροΰοε 
ομως νά τούς υποχρέωση μιά καί ζοΰν άπό 
τούς διαβάτες νά μή προκαλοΰν τήν αηδία εκ
θέτοντας πληγιασμένα μπράτσα, καί έξελκώοεις
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πού πυορροούν. Μιά τέτοια απαγόρευση δέν 
θά  ήταν άακοπη καί θέλομε νά πιστεύωμε δτι 
οί επαίτες θά πεισθοΰν νά τήν οεβαστοΰν.

ΜΙΑ ΠΗΛΗΑ ΙΣΤΟΡΙΒ.— Μας έπεσκέφθη πολ
λές φορές καί μας εξήγησε τή θεωρία του 

η καλλίτερα τήν ανακάλυψή του περί τοΰ « Ε 
νιαίου τών νόσων» ό ιατρός κ. Κούζας. Δέν 
Ζχομε καμμιά ειδικότητα νά κρίνωμε μιά ιατρι
κή ανακάλυψη καί γιά τοΰτο ή άρνησή μας νά 
δημοσιεύσωμε μιά πολυσέλιδη ανακοίνωσή του 
είναι δικαιολογημένη. Ωστόσο ή θεωρία δέν φαί
νεται καί τόσο νέα αν κρίνη κανείς άπό μιά 
οελίδα τών «M axim es» τοΰ La R ochefoucauld  
*ού λέγει τά εξής -'

«"Αν έξετάση κανείς τή φύση τών ασθε
νειών θά ίδή δτι έχουν δλες τήν πηγή τους στά 
πάθη καί στίς "θλίψεις.‘Η έποχή τοΰ χρυσοΰπού 
ήταν αγνή δέν είχε άρρώστειες. Ή  έποχή τοΰ αρ
γύρου .τού άκολούθησε παρουσίασε τήν ίδια κα
θαρότητα.Ή έποχή τοΰ χαλκού έγέννησε τά πά
θη καί τίς θλίψεις τοΰ πνεύματος.Τήν έποχή αυ
τή άρχισαν νά σχηματίζωνταιοί άρρώστειες πού 
είχαν άκόμη μιά νεανική αδυναμία καί ελαφρό
τητα. Παρουσιάσθηκαν δμως σ’ δλη τους τήν 
ένταση, τήν εποχή τοΰ σιδήρου καί ξαπλώθη
καν σ’ δλο τόν κόσμο, δλες αύτές οί άρρώ- 
βτειες πού βασανίζουν τόν άνθρωπο έδώ καί 
τόσους αιώνες: Ή  φιλοδοξία δημιούργησε τούς 
οξείς πυρετούς. Ό  πόθος έγέννησε τόν ίκτερο 
καί τήν αϋπνία. ’Από τήν τεμπελιά προήλθε 
ή ληθαργία οί παραλησίες καί ή χαύνωση. ‘Ο 
θυμός προκάλεσε τίς ασφυξίες, τόν άναβρασμό 
τοΰ αίματος καί τό στηθικόν άγχος. ‘Ο φόβος 
έγέννησε τήν ταχυπαλμία καί τίς συγκοπές, ή 
ματαιοδοξία έγέννησε τήν τρέλλα, ή φιλαργυ- 
ρία τήν ψώρα,ή σκληράδα τή λιθίαση ,ή συκο
φαντία τήν ευλογιά,ιλαρά καί τό άνεμοπύρωμα, 
καί στή ζηλοτυπία οφείλομε τή γάγκραινα, τή 
πανούκλα καί τή λύσσα.. . Καί τέλος ό έρωτας 
μοναχός του έκαμε περισσότερα κακά άπό δλα 
τάλλα μαζύ καί κανείς δέν θ ’άναλάβη νά τά ά- 
ποκαλύψη.'Επειδή όμως είναι καί ή άφορμή τών 
μεγαλυτέρων άγαθών τής ζωής άντί νά τόν κα- 
ταριώμαστε οφείλομε νά σωπάσωμε. Τόν έρω
τα πρέπει νά τόν φοβούμαστε κα! νά τόν σε
βόμαστε πάντοτε».

‘Ορίστε λοιπόν πού τό ένιαϊον τών νόσων 
δέν είναι ή τελευταία λέξη τοΰ εικοστού αιώ- 
νος άλλά μιά πολύ παληά ίστορία πού συζη
τήθηκε καί τό 17ο αιώνα, κάπως πιό άρτια. 
‘Ο Κούζας δέν λέει οΰτε λέξη γιά τδν έρω
τα. Κι’ δμως πόσες θλίψεις γέννα καί κατά 
συνέπεια, σύμφωνα πάντα μέ τή θεωρία του, 
πόσες φοβερές άρρώστειες.

ΠΡΟΣ ΓΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ- — Στήν 
εφημερίδα «Παμπροσφυγική» (άρ. 779 — 

Τετάρτη 18 ’Ιουλίου 1928) δημοσιεύθηκε ή 
ακόλουθη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δήλωση'

Δήλωσις
Συχνά ϊημοοιίύονται είς εφημερίδας άνακοι-

νώσεις καί δηλώσεις φερούσας αγνώστους £>- 
πογραφάς ύπό τόν τίτλον «Πρόεδρος Συλλόγου 
Ταμπουρίων Ά ναστίσεω ς», Παρακαλοΰμεν νά 
δημοσιεόσητε δτι ονδε'ις δικαιούται νά εκμε- 
ταλεύεται τους κατοίκους Αναστάσεως έκτος 
τοΰ νομίμου Προεδρείου τοΰ Συλλόγου αυτών 
συμφώνως κλπ.

Ό  Πρόεδρος ‘Ο Γεν. Γραμματεύς

ΙΊρός γνώση λοιπόν καί συμμόρφω
ση τής Ποάδα καί άλλοιν αφιλοκερδών οργα
νώσεων πού δέν έχουν, καθώς φαίνεται άπό 
τήν παραπάνω δήλωση, τό δικαίωμα νά μπερ- 
δεύωνται σέ ξένη διαχείριση καί μάλισια στό 
συνοικισμό Ταμπουρίων πού τήν έκμετάλευση 
τών κατοίκων τήν έχουν μονοπωλιακώς άναλά- 
βει άλλοι νόμιμοι πρόεδροι γραμματείς, φαρι- 
σάίοι καί σαδουκαΐοι.

ΑΝ ΕΙΔΑΜΕ TY^H — ’ Από μιά φωτογραφία 
εσπερινής έφημερίδος πληροφορηθήκαμε 

πώς στή Ν. ‘Υόρκη πέθανε ένας διάσημο; λη
στής καί πώς τοΰ έγινε καί μεγαλοπρεπεστάτη 
κηδεία. Κατά τίς πληροφορίες πάντα τής ίδιας 
εφημερίδας ακολούθησαν 250 αυτοκίνητα πού 
έφεραν δλους τούς κλέπτες καί τούς ληστές 
τής Ν- Ύ όρκης καί τό φέρετρο ήταν άπό κα
θαρόν «ργυρο καί έκόστισε 15000 δολάρια καί 
ή αστυνομία μέ χαρακτηριστική κατάνυξη πα
ρακολούθησε τή ληστρική αύτήν έπίδειξη. "Αν 
είχαμε τήν τύχη ή κηδεία αύτή νά γίνονταν 
στάς ’Αθήνας καί ό ληστής νά ήταν έλλην 
άνάμεσα στούς τεθλιμένους φίλους τοΰ μακαρί
τη θά  διακρίναμε καί πολλά ευυπόληπτα πολι
τικά δίποδα τών τελευταίων ετών, μέ ψηλό κα- 
πέλλο καί άναμνηστικό χαρτοφυλάκιο καί δέν 
έχομε διόλου τήν υπόνοια πώς ή ελληνική 
άστυνομία θά έδειχνε στάση λιγότερο κατανυ - 
κτική άπό τήν άστυνομία τής Ν, ‘Υόρκης.

ΤΑ  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  ΚΑΙ ΟΙ Τ Ε Χ Ν Ε Σ

Γ Υ Ρ Ω  Α Π Ο  ΤΑ  Β Ι Β Λ Ι α

Σαρλ Μπωντλαίρ— Τά άνθη τοΰ κακόν— 
Μετάφραση·. Μανώλη Κανελλή. — “Αμα σκε- 
φτεΐ κανείς δτι τό γαλλικό πνεϋμα τή μεγαλή- 
τερή του επίδοση τήν έδειξε στή σάττ’ρα, θά 
βρή δτι ό Μπωντλαίρ εΐναι κατ’ εξοχήν γάλ- 
λος ποιητής καί ένας άπό τούς άξιολογώτερους. 
‘Ο Μπωντλαίρ δλο καί μεταφράζεται καί ή έκ 
δοση τούτη τοΰ Ζηκάκη εΐναι μιά πολΰ σοβα
ρή δουλειά, πού δ Κανελλής τήν καταπιάστηκε 
ευσυνείδητα. ‘Ο πρόλογός του όδηγάει μέ σι- 
ΰστερα άπό μόχθο καί άδιάκοπη αυτοκριτική»
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γουριά τόν άναγνώστη, τόν κατατοπίζει καί τόν 
πληροφορεί. Κ ι’ ή μετάφραση μπορεί νά πή 
κανείς πώς εΐναι άρκετά πετυχημένη, μ’ δλο 
πού συχνά σκονταύει ιτέ άγνωστες ή φκιαστές 
λέξεις καί στριμωμένα νοήματα καί μόλον ποΰ 
οί στίχοι δέν είναι βέβαια πάντα άρμονικοΐ καί 
άψεγάδιαστοι. Τό πρωτότυπο, άνυπόταχτο, δ
πως λέει κι’ ό Κανελλής, συνεπήρε πολλές φο
ρές τό μεταφραστή καί τόν έκαμε νά χάση τή 
γλώσσα του. Μολαταΰτα ή έκδοση αύτή εΐναι 
μιά πρώτης τάξεως σοβαρή δουλειά.

Δημ. ' Ιωαννοπούλου : Παιδικό θέατρο .— 
Παιδικό θέατρο θά είπή θεατρικά έργα τέτοια 
πού \ά μπορούν νά τά παρακολουθήσουν παι
διά, δηλαδή έργα σύντομα, άπλά κι' ελαφρά 
κι’ οί καλήτερες υπόθεσες γιά τέιοια έργα είναι 
τά παραμύθια· ‘Ο Ίωαννόπουλος λέγοντας 
«Παιδικό Θέατρο» θέλει νά πή κάτι περισσό
τερο, δηλαδή θεατρικά έργα δπου καί τά πρό
σωπά τους νά εΐναι παιδιά, νά μπορούν δηλα
δή καί νά τά παίξουν παιδιά. Καί κάτι άκόμα; 
τά έργα αύτά κατά τόν Ίωσννόπουλο πρέπει νά 
εΐναι ήθοπλαστικά, διδαχτικά. Κι’ άπ’ αύτή 
τήν άποψη τά τέσσερα μονόπραχτα πού βγάνει 
στό φώς ιι αύτόν τόν τόμο δέν είναι καί τόσο 
πετυχημένα. Τούς λείπει κάτι πολύ σπουδαίο. 
Τούς λείπει ή άλήθεια- Τά πρόσωπα δέν είναι 
ζωντανά, δτι λένε κι’ δτι κάνουν δέν δικαιολο
γείται άπό τήν παιδική τους ψυχή κι’ άπ’ τό 
χαραχτήρα τους, παρά άπ1 τό γοΰστο καί τό 
πνεϋμα τοΰ συγγραφέα. "Ενα χαραχτηριστικά 
παράδειγμα. Σέ μιά σκηνή τής κωμωδίας «ή 
Κυρία μέ τ ’άσπρα (πού είναι ή ίδια υπόθεση 
τής παιδικής κωμωδίας «οί τρεις μπουρνέλλες») 
τά παιδιά κλαίνε μέ τήν ιδέα πώς έχουν δη
λητηριαστεί μέ τό δηλητηριασμένο τάχα γλυ
κό πού φάγανε κρυφά.’Αφίνω δτι τά παιδιά στήν 
ηλικία τών δέκα καί έντεκα χρόνων δεν έχουν 
άκόμα σωστή ιδέα τί παθαίνει κανεί: δταν δη
λητηριάζεται. κι’ άφίνιο τ ’ δτι τό μέσο αύτό 
πού μεταχειρίζεται ή μαμά γιά νά κάνη τά 
παιδιά νά μαρτυρήσουν είναι κακό μέσο γιά 
τήν άγωγή τοΰ παιδιού, έπειδή διδάσκει τό 
ψέμμα. (Γενικά άπό τήν ήθοπλαττική τήν ά
ποψη τά έργα αύτά τοϋ Ίωαννοπούλου μεταχει
ρίζονται τά σφαλερότατα μέσα τής άγωγής πού 
μεταχειρίστηκαν καί μεταχειρίζονται άκόμα 
δυστυχώς οί διάφορες χρηστομάθειες μέ τά 
ρωμαντικά φτωχά παιδιά άλλά τίμια κ.λ.π.). 
Μά τά παιδιά στή σκηνή αύτή δέν κλαίνε άπ’ 
τό φόβο πού πήραν, κι’ ούτε κλαίνε σάν παι
διά, παρά κλαίνε δσο καί δπως θέλει ό συγ
γραφέας, δσο καί δπως τοΰ χρειάζεται γιά νά 
πετύχει τό σκοπό του, δηλαδή νά κάνη τό α
κροατήριό του νά γελάστ).

Καίτη—(τρομαγμένη) Θά πεθάνουμε;
’Αχιλλέας—(βάζει τά κλάμματα δυνατά) Α ! 

A ! A ! Α !
Καίτη—Τί κλαίς εσύ πριν πεθάνεις ;
’Αχιλλέας.—(κλαίγοντώς) Μά δέ θά μπορώ 

νά κλαίω σάν πεθάνω.

Βλέπετε ό ’Αχιλλέας μιά φορά εΐναι εννέα 
χρόνων καί κλαίει κι’ άμέσω; γίνεται σαράντα 
χρόνων δανδής καί κάνει πνεϋμα ! ’ Ανά
λογα μέ τό ποράδειγμα τοΰτο φέρνονται καί 
μιλοΰν δλα τά πρόσωπα σ’ δλα αύτά τά έργα. 
Γ ι ’ αύτό τό «παιδικό αύτό θέατρο» δ έ μπορεί 
νά χαραχτηριστή παρά σάν μιά καλή προσπά
θεια, πού δέν φαίνεται δμως νάχη πάρει τό 
σωστό τό δρόμο, τό δύσκολο, παρά τό στραβό 
τόν εύκολο. Τώρα ό Ίωαννόπουλος είναι νέος 
κι’ ’ίσως νά τόν βρή τό σωστό τό δρόμο. Φαί
νεται δμως πολύ επηρεασμένος άπό τή γαλλι
κή παραγωγή κι’ αύτό πολύ θά τόν βλάψη 
αν δέν τόν έχει κιόλας παραστρατήσει.

Β. Ρ Ω Τ Α Σ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Θέατρο «Κεντρικόν» Δ . 3Ιωαννοπούλου : « ' 1ϊ 
Σάαα παντρεύεται.— ‘Ο κ. Ίωαννόπουλος 
μάς παρουσίασε άπ’ τή σκηνή τοΰ Θεάτρου 
«Κεντρικόν» μιά τρίπρακτη φάρσα μέ τόν τί
τλο «ή Σάσα παντρεύίται».

Στό έργο αύτό υπάρχουν μερικές άτέλειες 
καί αδυναμίες — δπως π.χ. ολόκληρη ή σκηνή 
τοΰ πατέρα στήν α' πράξη, πού είναι απίθανη— 
μά ύπάρχουν καί αναμφισβήτητα προτερήματα 
πού μάς φανερώνουν πώς ό συγγραφέας μέ 
τόν καιρό καί μέ τήν προϋπόθεση φυσικά πώς 
θά εξελίσσεται, θά φτάση στό σημείο νά πά- 
ρη μιά ξεχωριστή θέση άνάμεσα στούς έ'λλη- 
νες κωμικούς συγγραφείς.

Έ χ ε ι  σκηνική δεξιοτεχνία, ξέρει νά επινόη
ση καί νά πλέξη τεχνικά μιά κωμική υπόθεση, 
εΐναι σέ θέση νσ εκμεταλλευτή μέ έπιδεξιότη- 
τα δλες τίς κωμικές θέσεις πού δημιουργούν- 
τσι στήν έξέλιξη τού έργου καί τέλος έχει στή 
διάθεσή του διάλογο φυσικοίτατο καί έξυπνό- 
τατο, δηλ. μέ άλλα λόγια έχει στά χέρια του 
καί μπορεί νά τά διάθεση κατά πώς θέλει, 
δλα εκείνα τά εξωτερικά μέσα πού εΐναι άπα- 
ραίτητα γιά ένα κωμικό συγγραφέα. Δέν μάς 
άπέδειξε δμως μέ τή φάρσα του πώς έχει καί 
έκεΐνο πού χρειάζεται γιά νά εΐναι αληθι
νός συγγραφέας. Μέ τά προσόντα πού άρα- 
διάσαμε πάρα πάνω θά σκορπίση βέβαια τό 
κέφι καί θά διασκέδαση τό θεατή μά δέ θά 
μπόρεση \ά τού δώση μιάν άνώτερη καλλιτε
χνική απόλαυση, έκεΐνο τό γερό καί πλατύ 
γέλιο, πού θά τόν άλαφρώση άπ’_ τίς άθλιό- 
τητες τής καθημερινής ζωής. Κ ι’ αύτό, γιατί 
τοΰ λείπει ή ποιητική φαντασία, ή δύναμη νά 
συλλάβη ζωντανές άνθριόπινες μορφές. Κάτι 
θέλησε νά μάς παρουσίαση στούς δυό ρόλους, 
τοΰ κοριτσιοΰ μέ τίς νέες ιδέες καί τοΰ μον
τέρνου νέου, άλλά τούς απέδωσε τόσο ρηχά 
καί τόσο έπιπόλαια.

Λυό δρόμοι ανοίγονται μπροστά στόν κ. Ί -  
ωαννόπουλο. Ό  ένας μέ έλάχιστο κόπο καί μέ 
κάποια εξάσκηση φέρνει στήν εύκολη επιτυχία, 
ό άλλος, πιό δύσκολος καί πιό τραχύς, όδηγεΐ,



στήν άληθινή, τή γνήσια τέχνη. Ό  κ. Ίωαννό- 
πουλος φαίνεται πώς διάλεξε τόν πρώτο, εβα- 
λε δηλ. Ιδανικό του τις διάφορες βιομήχανικές 
γαλλικές φάρσες, ποΰ έχουν πλημμυρίσει ολό
κληρη τήν ύφήλιο. Τ ί κρίμα! βρίσκεται σέ η
λικία ποΰ έπρεπε νά τόν θερμαίνω ή λαχτάρα 
γιά κάτι υψηλότερο.

Ά πό πραγματικό ένδιαφέρο καί εκτίμηση 
τόν συμβουλεύουμε νά παρατήσΐ) τό σφαλερό 
δρόμο πού πήρε καινά πασχίση μέ μελέτη, καί 
παρατήρηση νά μεταχείρισή) τά χαρίσματα 
πού έχει, γιά κάτι καλλίτερο.

Ό  ρόλος τοΰ φίλου «θέσει κωμικός» πολύ 
καλά σχεδιασμένος, μά ό κ. Χέλμης έθεώ- 
ρησε καθήκον του νά τόν καταστρέψη μέ τό 
παίξιμό του. Μας έφερε πολλά χρόνια πίσω, 
στήν έποχή, πού, καθώς λένε, οί παλαιότεροι 
ηθοποιοί, άπό εκφραστική αδυναμία, έτόνιζαν 
διαφορετικά τίς κωμικές φράσεις τοϋ ρόλου 
τους, γιά νά προκαλέσουν τό γέλιο τών ακρο
ατών.

‘Ο κ. ,Aργυρόπoυλoc εξαίρετος στό ρόλο 
τοΰ δικηγόρου. Ε π ίσ η ς, πολύ καλός ό κ. Μα- 
ρΧκος ώς πατέρας.

‘Ο  κ. Πολίτης στό μέρος τοΰ νεαροΰ δανδή 
ανυπόφορος.

Δ. Ρ Ο Ν Τ Η Ρ Η Σ

Τό τρίτο άρθρο τον κ. Α. Δοξιάδη 

« ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΜΕ ΒΛΣΗ ΤΗ Η ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ»

ϋ·ά δημοσίευση στό ερχόμενο φύλλο

'Επίσης στό φύλλο της 15ης Αύγούστον &ά 
δημοσιεύσωμε τον κ . Γρ. U. Χατζηβασιλείον, 
ΰγιεινολόγου.

«ΣΚΙΤΣΛ ΒΠΟ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΗΣ ΚΗΤΗΣΤΒΣΗ»

Τ Α  ΝΕΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ι)  P sellos.— Hstoire d’un siecle de By- 

zatice. E n  deux volumes'
2) Rilke.—Rodin.
3 ) Jo ly"—Le poeme byzantin a Venies.
4) A ristophane.—Les oiseaux. Traduction 

par Mario Meunier
5) Srephane Zweig—L a vie de Dostoiewski
6) Pierre Louys— Poesies de Meleagre.
7) Ju les Rom ain— Chants des dix annees
8) Edgar Poe —Les poemes. Traduits par 

Stephane Mallarme.
9) Babel—Cavalerie rouge.

10) M erejkovsky.— L ’ombre de celui qui 
vient.

11) Albert Erlande— La vie de Jo h n  Keats.
12) Albert F lam en t—L a  vie de Manet.
13) Marius Andre—L a vie de Mistral
14) Costes el Le B rix .— Notre tour de la 

terre.
15) W ilson—Les flottes de guerre an com

bat.
16) Edmond Tranin—Les rouliers d ela  mer 

(1914— 1918).
17) Mussolini—Ses discours.
18) Rene Fu lop —M iller—Raspoutine et les 

femmes.
19) Lawrence— La revolte dans le desert 

(1916—191S).
20) Je licoe de scap a—La graupe flotte.
21) Lamouclie— Quinze ans d ’histoire Bal

kan ique.
22) General Spiridovitch — Les dernieres 

annees de la cour de T zark o ie-Selo .
2 3 ) Rene Thevenin—Moeurs et histoire des 

Peaux-Rouges.
24) Lacour—O ayet—Talleyrand.
25) A. M achabey — H istoire et evolution 

des formules musicales.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΟΥΦΜΗΝ -
--------  ΣΤΑΔΙΟΥ 24 --------

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΠΥΡΣΟΣ Ρ. Ε·

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Τό σημαντικώτερον μνημείον της Νεοελληνικής έκατονταετίας. 
Συντάσσεται όπ4 700 Ελλήνων επιστημόνων, λογίων καί συγγραφέων. 
Διευθύνεται ύπό έπιτροπης έκ Καθηγητών τοΟ Πανεπιστημίου. 
Έγγράφονται συνδρομηταί διά τούς 4  πρώτους χρυσοδέτους τόμους πρός

Δραχ. 1000 είς 10 μηνιαίας δόσεις,
=  Ζητήσατε έγκύκλιον έγγραφής καί δείγμα δωρεάν. =

ε κ δ ο τ ι κ ο ί  ο ικ ο ς  Δ .  &  Π .  Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Κ Ο Υ
Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Ε  -  Τ Η Λ Ε Φ  1 1  -  4 8

ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ

Ιστορία τού μεγάλου πολέμου 1 9 14— 1 9 1 8  καί ή κρι
τική αυτού μέτ’ είκόνο)ν καί χαρτών ύπό Πατρόκλου Κοντογιάννη 
Υποστρατήγου. ’Έ κδοσις Β ' άναΦεωρηΟεΐσα καί εύρέως έπαυξηΦεϊσα. 
Χρυσόδ. Δραχμ. 17δ—άδετος 150.

‘Η πρώτη έκδοσις τοΰ έργου δημοσιευθεϊσα εύ ϋ ύ ; ετά  τήν λήξιν 
τοϋ τεραστίου πολέμου, διατυπωθεΐσα δέ έν στενοτάιψ  πλαισίψ με
γάλης συντομίας ήτο  επόμενον νά μή διαφο>τίζπ έπαρκώς πάντα τά 
σημεία τοϋ πολέμου τούτου. ‘ Η ευρυνσις συνεπώς τή ς πρώτης έκδό- 
σεως ύποβοηϋουμένη έκ τή ς  έκτοτε δημοσιεύσεως έργων αύΦεντικών 
έπέτρεψεν είς τόν συγγραφέα άφ’ ένός μέν νά διαλευκάνη έν αύτή, 
δσα γεγονότα δέν ήσαν έπαρκώς γνωστά κατά τήν  έποχην τή ς πρώ
τη ς έκδόσεως, άφ· έτέρου δέ νά έπεκταθϋ έπ ί άλλιον, Ινα καταστήση 
αύτά μάλλον ένδιαφέροντα. Ή  παραμονή τοϋ συγγραφέως ώς άρχη- 
γοϋ τή ς  ‘Ελληνικής στρατιω τικής Αποστολής έν τώ  Δυτικφ Μετώπιο 
έν ιο έκρίνετο ή τύχ·ι τού Μεγάλου Πολέμου δέν άπέβη ματαία πρός 
τήν  περί ής πρόκειται έξιστόρησιν, ή τις  περιορίζεται είς τήν άφήγησιν 
μόνον τών πολεμικών γεγονότων, ών πάλιν τά ένδιαφέροντα ημάς 
άμεσώτερον, ώς αί έπιχειρήσεις τοϋ Βαλκανικού Μετώπου και ή εκ
στρατεία τώ ν Ααρδανελλίων έκτίΦενται έκτεν^στερον.

Γ . Ν. ΙΙαλαιολόγου. Σκέψ εις τινές περί όργαν. έκπαιδεύσεοος Δρ. 30
R . K jeelen. Τ ά  αίτια τοϋ. Παγκοσμίου Π ο λ έ μ ο υ ....................... , , 3 5
Zilinski. ‘Η μείς καί οί άρχαΐοι . . ' .............................  ,, 50
Π . Δημητρακοπούλου. ‘Ο Π νευματισμός (Ζωή καί έπίζησις) . ,, <>0 
Κ . Χολέβα. ‘Οδηγός τοϋ Γεωργικοϋ Συνεταιρισμού . . . . ,, 30
J. Cohn. Πρωτοπόροι Φ ι λ ό σ ο φ ο ι ......................................................... ....... 30
Ν. Έξαρχοπούλου. ‘Η Ψυχογραφία έν τ φ  σχολείφ . . ,, 30 
Πλάτωνος Π ολιτεία .νΕκδοσις Σ τερεότυπ ος ύπό Γ . Γαρδίκα . ,, 20

Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν
ΟΔΟΣ ΣΤΗΔΙΟΥ 56

Ποίλησις και εκδοσις παντός 
είδους Ελληνικών βιβλίων: 
Νομικών, ιατρικών καί φιλο
λογικών εις είκοσι μηνιαίας 
δόσεις.

Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ ΙΟ Ν
Ό δ ό ; Φράττυ και Ριτσιώτη 

Γαριβάλδη

Αί εγκαταστάσεις μας άπό ιάς 
τελειοτέρας τοΰ είδους. Περιλαμ
βάνουν 40 διάφορα μηχανήματα 
καί τά άκόλου&α τμήματα:

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΕΙΟΥ
ΛΙθΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

Έχτελοΰνται παντός εϊδονς 
έργασίαι, τυπογραφικοί λιθο

γραφικοί, βιβλιοδετιχαί.



ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ
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ΓΕΝΙΚΟΙ Α Ν Τ ΐπ ο 0 Σ Ω π 0 Ι

ΑΔΕΛΦΟΙ Π. Ζ Ε Ν Ε Τ Ο Υ
Α Δ Α Μ  Α Ν Τ Ο Τ Γ Ω Λ Α Ι

9  G R A N D S  P R IX

3 0 9  •ΠΡβΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Ο Δ Ο Σ  Ε Ρ Μ Ο Υ  
Α Θ Η Ν A I

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ

Μ . f l R r i R M R Y P O Y
ΟΔΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 25

ϋλουτισ&έν μέ δλα τά νέα μηχανήματα καί 
μέ προσωπικόν άρτιον, έκτελεΐ ταχέως και 
μέ τιμάς λογικάς-ΚαΦε είδους Βιβλιοδετικήν 
εργασίαν.

F Κ Δ Ο Τ Ι  Κ Ο Σ  ΟΙ  Κ Ο Σ

Γ. Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Υ
Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  4 2

01 Κ0ΛΛΙΤΕΡ0Ι 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
KRI ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

---
Ε Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η 2Ε Ν

—  C ΗΛΙΘΙΟΣ ----
Τ© ’ Αριστούργημα τοΰ Ντοστβγιέφοκυ 

Τ όμ ο ι 1 — 4  Δ ραχ 6 0

Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ  Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Σ ΙΣ

ΣΙΓΓΕΡ
Ρ Α Π ΤΕ ΤΕ  Δ Γ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΣ Μ Ο Υ Η

Ε φ ο δ ιά σ α τ ε  τήν ρ α π τομ η χ α ν ή ν  οα ς  
(χ ειροκ ίν η τον  ή π ο δ ο κ ίν η τ ο ν  

μέ τόν  η λ εκτροκ ιν η τή ρα  
Σ Ι Γ 1 Ε Ρ  (μ ιά  β ίδ α  

τόν  σ τερ εώ ν ει) .

ΙΕΡΑ Π Τ Ε Τ Ε  Χ Ω Ρ ΙΣ  Κ Ο Π Ο Ν

Ζ η τή σατε π λ η ρ ο φ ο ρ ία ς  π α ρ ά  τώ ν  
Κ α τα σ τη μ ά τω ν  ή ύ π α λ λ ή -  

λω ν τον  Σ Ι Γ Γ Ε Ρ .

Σ Τ Ο ΙΧ ΙΖ Ε Ι Ε Λ Α Χ ΙΣ Τ Α ft

"ΒΟΤ ΡΥΣ„
ΕλλΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΓΙΑ ΟΙΝΟΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΜΐ

ΗΝΩΝΥΜΟΣ ETRIPEIR

>
♦

♦
Μ

=♦;
Λ
♦
>:
ν

Κεφάλ. Μετοχικών καί Άηοθεματικον 
\ρ. 60,000,000 την 31 Δεκεμβρίου ι927.

Κ εν τρ ικ όν  Π ρ α τ ή ρ ιο ν :
‘Ο δός Ά&ην&ς ά ρ ι ϋ 2 7 α

Ο ΙΝ Ο Ι Χ Υ Μ Α ; Λευκοί, έρυΰροί, 
γλυκ<ΰ<:, μοσχάτοι,

Ο ΙΝ Ο Ι Ε ΙΣ  Φ ΙΑ Α Α Σ  : Επιτραπέζιοι 
έπιδήρπιοι, ορεκτικοί, τονωτικοί. 

Β Ε Ρ Μ Ο Υ Τ  : Έ κ  παλαιού μοσχάτου 
Οίνου·

Μ Α Υ Ρ Ο Δ Α Φ Ν Η . ’Απαράμιλλος

ΠΑΛΑΙΟΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΟΙΝΟΥ “ 0ΟΤΡΥΣ,,
ΤΥΠΟΥ KOIMIRK
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I8 ’Εφάμιλλον τών καλλίτερων Γαλλικών Κονιακ.ρ^ 
♦ϊΠωλοΟνται είς δλα τά κέντρα κάταναλώσεως.βΐ
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ΖΗΤΗΣΑΤΕ 
ΠΑΝΤΟΥ TON 

ΕΚΛΕΚΤΟΝ 
Σ  Α Π Ο Ν Α

ΑΡΩΜ ΑΤΟΠΟΙΊΑ 
GEO LE JEUHE 

«  C °

Φροντιστήριον Μαθηματικών 
Καθηγητοΰ

Ε Υ Α Γ .  Σ Τ Α Μ Α Τ Η
! Τμήματα δι’ επανεξετάσεις καί δι’ύ.-τοψηφίους 

δλων τών Σχολών 
Πληροφορίαι παρά τω ίδΐω έκάστην 

| Δευτέραν— Τετάρτην— Παρασκευήν 5 —6 μ. μ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙ0Ν ΜΕΓΒΡΕΩΣ 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 132

^Q 3f5fSW BaW !«5iiS<£S3!TCS^^

ΙϋΙΗΦ ΣΦΑΚΙΑΗΑΚΗΣ
Όδος Ά γ  Κωνσταντίνου 29

‘ Ο κ. ’Ιωσήφ Σφακιανάκης διδάκτωρ τής 
'Ιατρικής τοΰ Πανεπιστημίου Βερολίνου, επι 
Ιοετίαν έν Γερμανία εκπαιδευτείς θεραπεύει 
άπαντα τά Γυναικολογικά, Μαιευτικά, Ου
ρολογικά, Δερματικά και Μεταδοτικά νο
σήματα. 'Εγχειρήσεις γυναικολογικαι επιτυχέ
στατοι. Δέχεται 10 — 12 π. μ. και 4 — 8 μ. μ. Iti
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Π Ι Α Ν Α
Ε Χ Ε Τ Ε  ΑΝΑΓΚΗΝ ΠΙΑΝΟΥ;!

Κ ά μ ετε  τήν έκλογήν σας άπό 
τήν πλουσιιοτέραν συλλογήν 
έν  Έ λ λ ά δ ι δπου θά  εϋρητε 
ασφαλώς ενα  ΠΙΑΝΟ ποΰ νά  
έϊ,υπηρετί] τάς άνάγκας σας, τά 
γούστα σας, τό βαλάντιόν σας.

‘Η πλήρης ίκανοποίησίς σας 
είναι απολύτως έξησφαλισμένη 
άπό τό σύστημα τής πρακτικής 
έγγυήσεα'ς πού παρεχόμενη δο- 
κιμάϊ,οντες τό ΠΙΑΝΟ τής έ- 
κλογής σας είς βάρος μας. 

τήν έκΟεσίν μας καί θά  σάς διύσωμεν τάς άπαιτουμένας Μ 
οριΐ τήν έγγύησίν μας, τό σύστημά μας τώ ν  πω λήσεω ν μέ Η

Έ π ισ κ εφ θ είτε
εδηγήσεις οσον αφορά 
δόσεις κτλ. κτλ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΑΝΩΝ ΣΤΑΡΡ
Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι Σ Α

Κ Α ΤΑ Σ ΤΗ Μ Α  ΑΘΗΝΩΝ
ixo a Άραακϊίου 12

R ichm ond . Ind U .S.A .
1 8 7 2

Κ Α ΤΑ ΣΤΗ Μ Α  Π ΕΙΡΑ ΙΩ Σ
'Οδός Φίλιβνος 48

Ή  λύσις τοΰ ενοχλητικού προβλήματος 

τών εμμήνων τής γυναικός

“ ΚΑΜΕΛΙΑ, ,
Τό θαΰμα τοϋ συγχρόνου γυναικείου πολιτισμσΰ

Έ λ λ π ν ίδ ες ! !
ΜεταχειρισΦήτε ανευ αναβολής τδ Ιδεώδες περίζωμα 

“ΚΑΜΕΛΙΑ,, καί θά έκπλαγήτε πρό τής οικο

νομικής καί πρακτικής ίδιότητος του.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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ΓΕΝ ΙΚΑ Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ

Δ "01 Δ Η  Μ. Λ. Δ Α Ν Α Λ Η
ΟΛΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡ1Θ. 7 9  -  ΑΘΗΝΑΙ

(Π Λ Α Τ ΕΙΑ  Κ Α Ν ΙΓΓΟ Σ )

— Ειδικά τμήματα διά τάς είσιτηρίους εξετάσεις είς το Πανεπιστήμιον, ΠολυτεχνεΙον, 
Άνωτάτην ’ Εμπορικήν κλπ.

— Ειδικά τμήματα διά τούς επανεξεταστέους δλων τών τάξεων τοΰ Γυμνασίου καί 
τής ’Εμπορικής σχολής.

— Ειδικά τμήματα διά τούς τελειόφοιτους τών ιδιωτικών 'Εμπορικών Σχολών τοί>£ 
βονλομένους οπως νποστοΰν εξετάσεις διά τήν απόκτησιν ιοΰ πτυχίου των.

— Ειδικά τμήματα διά τούς Φοιτητάς τής Ά νω ιάτης Σχολής Οικονομικών καί Ε μ π ο 
ρικών επιστημών.

Τά φρονιιστήριά μα; έγγυώνται απόλυτον επιτυχίαν, οί δέ πρώτοι έπιτυγχάνοντες 
πάντοτε είνε μάθηταί μας.

Τά εμπορικά καί οικονομικά μαθήματα διδάσκει ό ίδιος ό κ. Λανάλης καθηγητής, 
συγγροφεΰς κλπ. τά δέ κλασσικά ό Γεν. επιθεωρητής—Γυμνασιάρχη; κ. Βαλάσης.—Τά λοιπά 
μαθήματα διδάσκουν καθηγηταί επίσης μεγάλης πείρα; καί επιστήμονες αριστοι.

— Τελεία όργάνωσις — Αυστηρότης — Τάξις·
Ειδικά Τμήματα θηλέω ν. Έγγραφαι κ α θ ’ έχάστην 7 — 12 π . μ. 3 — 8  μ.μ.

7 9  — Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ Σ  — 7 9  (Πλατεία Κάνιγγος)

%
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Ε .  Ζ Α Χ Α Ρ Α Κ Η Σ
Π α ιδ ία τρ ο ς— Π α θολ όγ ο ς

Έ ν  Παρισίοις καί Λυώνι έπί τριετία είδικώς 
έκπαιδευ3·είς. Δέχεται έν τφ ίατρείω του 
9 — 1 1  π.μ. καί 4—6 μ. μ.

’Ο δός Σ ό λ ω ν ο ς 103.

Ι Ω Α Ν .  Γ .  Λ Ο Υ Ι Ζ Ι Δ Η Σ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Διπλωματούχος τής όδοντ. Σχολής Παρισίων 
Ε .Δ .Ρ . ’Επί τετραετίαν είδικώς έκπαιδευ&είς: 
έν Παρισίοις. Έργασ&είς έπ’ αρκετόν έν τοΐς 
νοσοκομείοις τών Παρισίων L au b o isiere  st 
A nto in e καί P itie . ’Ολιγοήμερος ανώδυνος 
καί ήγγυημένη 9-εραπεία παθήσεων στόματος 
καί όδόντων. ’Επιστημονική εφαρμογή Γεφυ
ρών καί οδοντοστοιχιών·. Τελεία καί ριζική 
9-εραπεία Ούλίτιδος Πυορροίας καί δυσοσμίας.

Χ α λ κ ο κ ο ν δ ύ λ η  4 * (‘ Ομόνοια)

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  Γ .  Α Κ Τ Υ Π Η Σ
Ι Α Τ Ρ Ο Σ

Μ αιευτήρ - Γυναικολόγοζ 
’Επιμελητής Δημοτικού Μαιευτηρίου

'Ο δός Τ ζώ β τζη  1 2  (Πλατεία Κάνιγγος) 
’Επισκέψεις 4— 6 μ. μ.

ο ικ τ ρ ο ς  1. K R M R P IO T M I
E& tx® ; εκπαιδε«θείς έν Παριοίους είς τά 

’Αφροδίσια, Συφιλιδικά , Ουροποιογεννητικά 
Δέχεται 9  — 1 και 4  — 9  μ.μ.

'Ο δ ό ς Γ ε ρ α ν ιο ύ  17 ( 'Ο μ ό ν ο ια )
’Ιδιαίτεροι αΤ8·ουσαι κυριών

Ε Μ Π Ο Ρ Ο Ρ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Ν

ΟΜΗΡΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ
Ο Δ Ο Σ  ΜΑΡΝΗ 4 4

^ ψ *

ΠλοΒΟία συλλογή υφασμάτων. 
Εφαρμογή τ ελ ε ί! 

καί μέ εύκολίαν πληρωμής.

ΑΝ9ΗΥΜ0Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ET4IPIH ΠδΛΗΣΕΒΣ ΑΞΙ5» 
“ Η  Α Ξ Ι Ο Π Ι Σ Τ Ο Σ , ,

Χοφοκλέους 1 β
Πώληοις Λαχ. 'Ομολογιών επί πιοτώοει. 
Μόνον με 50 δραχμάς μηνιαίως αποκτάτε 
5 — 10 Λαχ. 'Ομολογίας τον Κράτους η 

τής Έ&νικής.
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  Ω Δ Ε Ι Ο Ν
Ε Δ Ρ Α : ΑΘΗΝΑΙ, Φ Ε ΙΔ ΙΟ Υ  3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Κ Α Τ Α ΒΕΒΛΗ Μ ΕΝ Ο Ν  ΔΡΑΧ. 2.700 000 
Μ έτοχοι Καλλιτέχναι Φιλότεχνοι κλπ- ή Έϋ'νική Τ ράπεζα τής 'Ελλάδος
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ΤΜ Η Μ Α ΩΔΕΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ Ν  KRTftZTH M R ΟΔΟΣ Φ Ε ΙΔ ΙΟ Υ  3

Διδάσκονται «πάντα τά όργανα καί μαθή
ματα Μ'ΐνιυδια, Δραματική, ’Απαγγελία, 
‘Ισιορία Μουσικής, P rim a V is ta , Ρυθμική 

σύστημα D alcroze).
Ε Ι Σ  Τ Α  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α  Π  A F T  Η  Μ Α Τ  Α  Α Θ Η Ν Ο Ν

Μ ΗΝΑΣ Α Η ΔΟΝ ΟΠ ΟΥΛΟ Υ καί Σ ιας Μ. Ά λεξάνδ.14 
ΔΗΜ . Χ Α Ί 7.Η ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ Άχαρνοδν-Σουρμελή 
Γ Ε Ρ . ΣΑ Λ ϋΑ Ν Ο Υ Κεραμέων - 'ΕλευσινΙων 
Λ ΕΟ Ν ΤΙΟ Ν  Λ Υ Κ Ε ΙΟ Ν  - Τέριια Πατησίων 
ΑΔΕΛΦΩΝ’ Π Ρ Ω ΤΟ Π Α Π Α  - Πατησίων 306 
Μ ΙΧ Α Η Λ  Π ΙΤ ΙΔ Η  - Παγκράτι 
ΑΛ. ΖΕΡΗ Ο Υ-Λ Α ΖΑ ΡΟ Π Ο ΥΛ Ο Υ - Καλλιθέα 
ΠΑΝ. Π Α 1ΙΑ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ - Κηφιοοία 
Ν. Μ Π' ΤΌ ΥΝ Η  - Πειραιά 
Μ. n F T P v K H  · Πειραιά 
Μ Α ΡΚ Ο Υ  Ία ϊ Μ Α ΚΡΗ  - Ν. Φαλήρου 
Λ . Ψ Α ϋ ΊΩ Φ  - Νέα Φιλαδέλφεια

Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Κ Α  Τ Μ Ι Ι Μ α Τ α

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Ο Ν  Ω ΔΕΙΟ Ν  Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ  
ΧΑ Λ Κ ΙΔΟ Σ 
ΚΟ ΡΙΝ Θ Ο Υ 

„  Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ Υ  (Κ Ρ Η Τ Η Σ ) 
Κ Ρ Η Τ ΙΚ Ο Ν  Ω ΔΕΙΟ Ν  ΧΑ Ν ΙΩ Ν  (Κ Ρ Η Τ Η Σ ) 
ΕΛ Λ Η Ν ΙΚΟ Ν  ΩΔΕΙΟ Ν  Χ ΙΟ Υ  

„  „  ΒΟ Λ Ο Υ
Μέοος δρος φοιτώντων μαθητών κάτ* έτος 25C0

ΤΜ Η Μ Α  ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
π I Α Ν Α

ΜΟΝΟΙ Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι ΤΩΝ  Μ Ε ΓΑ Λ Υ Τ Ε Ρ Ω Ν  
Κ Α Ι Π Ε Ρ ΙΦ Η Μ Ο Τ Ε Ρ Ω Ν  Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ ΙΩ Ν  Τ Η Σ  
ΓΕ Ρ Μ Α Ν ΙΑ Σ  BL U TH N ER  CRO TRIAN -STEIN  

W EO  N EU M EYER, SOPH  Κ.Λ .Π .
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Μ Ο Υ Σ ΙΚ Α  ΤΕΜ Α Χ ΙΑ
"Ολα τά κλασσικά, παιδαγωγικά καί νεώτβρα.Γίνον
ται δεκταί Ιδιαίτεραι παραγγελίαι. Συνεργασία μέ 
τούς μεγαλύτερους έκδοτικούς οϊκους τη ς Ευρώπης.

Μ Ο Υ Σ ΙΚ Α  ΟΡΓΑ ΝΑ 
Βιολιά, βιόλες, βιολοντσέλλα, κοντραμπάσσα, μανδο- 
λίνα, κιθάρες, δλα τά  είδη τών πνευστών όργάνων 

έξαρτήματα παντός είδους, μπάντα φιλαρμονικών, 
ρόλοι, πιανόλες, χρονόμετρα, κλπ

ΤΜ ΗΜ Α Ε Κ Δ Ο ΤΙΚ Ο Ν  
Αναλαμβάνει τήν δκδοσιν μουσικών τεμαχίων καί 

έκδόσεις έργων διαφόρων μουσουργών

ΤΜ Η Μ Α Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Ω Ν  Κ Α Ι ΧΟ ΡΔ ΙΣΜ Α ΤΩ Ν  
Χορδίζονται, λουστράρονται καί έπισκευάζονται παν
τός είδους πάντα, πιανόλες, καί μουσικά όργανα 

άπό άρίστους τεχνίτας.

I

1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΪ ΕΑΛΑΑΟΪ
ΊδρυΘεϊσα τω 1811

Κεφάλαιον μεχοχ. Άπο9·εμ. Δρι 330.000.000 

"Εδρα έν ’ASnvai;

Κ Υ ΡΙΩ Τ Ε ΡΑ Ι Ε Ρ ΓΑ Σ ΙΑ Ι ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Καταθέσεις έν δψει άπλαϊ καί εις 
άνοικτόν λογαριασμόν. —  Καταθέσεις 
διαρκείς καί έπί προσθεσμί^.— Κατα
θέσεις Ταμιευτηρίου. — Προεξοφλήσεις. 

k  — Δάνεια , καί άνοιχ,τοί λογαριασμοί 
JI έπί όποθήκη.— Δάνεια καί άνοικτοί λο- 
fi γαριασμοίέπΐ ένεχύρω Ελληνικών τίτ- 
Ψ λων.— Δάνεια καί άνοικτοί λογαρια. 
H σμοί έπ’ ένεχύρω πολυτίμων μετάλλων. 
|| — Δάνεια έπ’ ένεχύρφ έμπορευμάτων 
41 καί ένεχυρογράφων.— Πιστώσεις εναν- 
4) τι φορτωτικών.— Δάνεια πρός Δήμους, 
H λιμένας καί Ιτερα νομικά πρόσωπα.— 
Ψ Συμμετοχή είς άνωνύμους Έλληνικάς 

Ε τα ιρ εία ς.— "Εκδοσις καί πληρωμή 
|) τών πιστωτικών έπιταγών, Ιπιστολών 
U καί έντολών πληρωμής.— Έ κτέλεσις 
m έντολών Χρηματιστηρίου.
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ΤΡΗΠΕΖΗ 
Κ0ΣΜΗΔ0Π0ΥΛ0Υ

ΒΝ Ω Ν ΥΜ Ο Σ ET R IPE IA

Κεφάλ. Καταβεβλημένον Δρ. 25,5OO,OO0g 
Άποθεματικον Δρ. 830.228 

ΕΔΡΑ  ΕΝ BOAQ 
Υ ποκαταστήματα έν Ά θ ή ν α ις

F  I  L I A L  Ε S

Τράπεζα Λαρίσσης—Λάρισσα 
Τράπεζα Τρικκάλων— Τρίκκαλα

ΑΝ ΤΑ ΠΟ ΚΡΙΤΑ Ι 
Ε ίς  δλας τάς πόλεις τής Ελλάδος 
καί τάς κυριιοτέρας τοΰ εξωτερικοί)

Ταμιευτήοιον μέχρι ^ΟΟ,ΟΟΟ δραχμών 
μέ 7°]ο· —  Έ κτελεΐ π«σης φΰσεως Τρα

πεζιτικός εργασίας.

ΓΡΑΚΜΟΦΩΝΑ-ΑΙΣΚΟΙ

ΓΕ Ν . Α Ν ΤΙΠ ΡΟ ΣΩ Π Ο Ι

ΑΛΕΞ. ΚΟΚΟΛΗΣ & Σ,Α
Α Θ Η Ν Α Ι . ΒΟΥΛΗΣ 9

ΠΚΙΡΑΙΕΥΣ: ΚΟΥΝΤΟ ΥΡΙΩ ΤΟ Υ 130
ΘΕΣ)ΝΙ1νΗ ΒΕΝ ΙΖΕΛΟΥ 3 -

- . Ι Ο Ι · ' · · (|„ „ „ ,

Σ Ω Κ Ρ .  Λ Ο Υ Ι Ζ Ι Δ Η Σ
Ι α τ ρ ό ;

2 υ φ ιλ ιδ ο λ ό γ θ £  —  Ο υ ρ ο λ ό γ ο ς  
Γ υ ν α ικ ο λ ό γ ο ς

Σπου&άσας έπί μακρόν έν Παρισίοις, εις τά τ ε 
λειότερα Νοσοκομεία (S t  Louis, N echer Lar 5 — Α Ν' Λ λ  ’ ί \Λ    riboisiere) τά Συφιλι&ολογικά, Οΰροποιογεννη 

τικά, Γυναικολογικά Νοοήματα
Δέχεται 9 π· μ —1 ι )2 μ. μ. 

καί 4 1)2 — 8 ι )2 μ. μ.
58 όδός Σωκράτους (‘Ομόνοια)

π ι,ΐ'̂ .!, ,ιιι...̂ , ||,·Μ· » . .     .1,
ι·· ι·. ·■ lUMj wil III..... 11.......

Ζητείτε από δλα τά Φαρμακεία 

—  τίς ανώτερες C O M R E S S E S  — 
--------------------Μάρκας -----------------

“ ETOILE,,
άποστειρωμένες, καί κατασκευασ
μένες άπό τήν πλέον καλλιτέραν 

  ’Αγγλικήν Γάί,αν  ------

3
|ϊ Ζητήσατε έγκαιρους 

fj τόν Α τόμον τοΰ

ΗΕΓΑΛΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
75ο σελίδων πυκνοτυπωμένων 

είς μέγα σχήμα

γ

Πωλείται εϊς ολα τά βιβλιοκωλεϊα 
καί εις τά Γραφεία μας.

1 ■ ι

Παρακολουθήσατε 
τά έκδιύομενα έβδομαύιαίως τεύχη 

τοϋ Β’ τόμου 
Απέμειναν έλάχιοτα μόνον αντίτυπα

S Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α :

ΒΟ ΥΛ Η Σ  6 — ΑΘΗΝΑΙ

.fe.n.,SHUimS...M,,,15,« . h J p J i , η,Ι^ ,,,.^ ι̂ , ιΪ Τ , & S B
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COGNAC StEftA.METAXA
, ».ε  ρ ί Λ έ ε - ο η έ ο ε  φ 
KON1AK-WETAXA

  -

ΠΛΑΤΕΙΑ

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

C-Ϊ̂ - <*£τ gigs η-rr

βΥΛ

Λ Α Γ Ο  ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΑΤΑΒΕΕΕΙΣ ΕΝ ΓΕΚΕΙ

ΪΝ Ε  ΤΟΥΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Τ Α Μ Ι Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

Μ ΕΧΡ Ι ΔΡΑΧ ιοο.οοο

ΚΑΙ Μ Ε ΤΟΚΟΝ 5 %

A. Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΠΑΠ ΗΡΡΗΓΟ Π Ο ΥΛΟ Υ 9

1‘Εκάσιη κλήρωσις τοΰ ΜεγάλουΛαχείου είνια 
αυτοτελής 5.250 λαχνοί κερδίζουν εις έκά- 
σιην κλήρωσιν δρ. 5 .500.000.

I

ΠΙΝΑΕ ΚΕΡΔΩΝ

Κλήςοι 1 2 .000.000 πρός Δρχ·
» 1 400 000 » »
» 1 250.000 » >
> 1 200.000 » »
» 1 100.000 » >
» 1 50 000 » »
» 1 20.000 » ·>

1 15.000 » »
» 1 10.000 » »
» 1 9.000 » »
» 1 8.000 » »
» 1 7.000 9 »
» 1 6.000 > »
» 2 5.000 > »
» 10 4.000 » »
» 25 3.000 » »
» 100 2.000 » »
> 100

250
δ.ΟΟΟ

1.000

400

» »

5250

2 .000.000 
400 000
250.000
200.000 
lnO.OUO 
50 ΟοΟ 
20.000
15.000
10.000
9.000
8.000 
7.000 
β.000

10-000
40.000
75.000 

200.000 
ιοαοοο

3.500.00ο
2 .000.000
5.500.000

& ’Αριθμός τις κερδίζων είς μίαν κλήρωσιν 
nj ώς έκτοΰ συστήματος τής διανομής τών κερ- 
sfj δών, πλείονα τοΰ ένός κέρδη,λαμβάνει πάντα 

τά κέρδη ταΰτα.

% Τετάρτη κλήρωσις Αύγουστου
I

f "Εκαστον Γραμμάτιον διαιρείται είς 4 τμή
ματα πωλούμενα αντί 50 δραχμών καί παρέ- 

|! χοντα δικαίωμα είς τό τέταρτον τών ώς άν<ο 
«3 κερδών.

I  ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΖΗΚΑΚΗ $
I  Ν ΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  |
βΛούβαρη: - Νίτοε Ο προ(/ ήτης μιάς νέας θρησκείας^

» 'Ή θρησκεία τοϋ Βάγνερ.
> * Από την χώραν τών χιλίων λιμνών
» και τών παραμυθιών (εντυπώσεις άπο '

τί) Φιλανδία)
Σαίξπηρ ■ Χειμωνιάτικο παραμύθι μετάφραοις 

Κωντ. ΟΙκονομίδον.
Σ  Προκοπίου'. ° Ελλη ν είς τά άδυτα τοΰ  ̂Ιολα u. , 
Παναγιωτοπούλου■ Γεν. cΙοτορία τής Τέχνης. 
Ευστρατίου: Αί Τράπεζαι.
Δ. Ροδίου : 30 τραγούδια τετραφώνων χωρών 

άνδρών.

ΤΥ π Ο ΙΣ  “ ε Λ Λ Α Σ . .  Μ Α Κ ΕΔ Ο Ν ΙΑ Σ  10 Τ Η Α Ε Φ .  3*23

6 Μ  ΤΑ ΓΑΛΛΙΚ Α ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΑΟΥΗΓΑΙ
κ ι  π κ α ι m r t i A t K i H  mmim κ α τ μ μ η

J U t n  T A X Y iM M K M  K ill 0ΥΔ Ε Η 1Α Ι ΑΛ Λ Η Σ ΕΠ ΙΒΑΡΥΝ ΣΕ8Ι
Ε Ι Σ  T O  Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν

=  K A C Y  Φ Μ Α Ν  ·■·: —
24 Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ — A © H N A I

Ι·Μ4ΙΜΙΙ·ΙΜ«»»«4Ι

ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΘΗ ΠΛΕΟΝ
άπό £λας τάς Κυρίας xai Αας οτι διά τής χρήσεως του μόνου άβλαβους 

'Αμε&χ,ανικον Άντι  - Ίδρωτιχοΰ

O D O  -  R  Ο  -  N O
έπ ιτ  ν γχ ά ν ο υ σ ι τή ν  α π ό λ υ τ ο ν  Μ α κα ρ ιό τη τα , τήν  ά μ ε μ π τ ο ν  ίμ φ ά ν ια ίν  τω ν  

Hat τ η ν  ο ΐχ ο ν ο μ ία ν  εν& υμάτω ν τ ω ν . Π ω λ ε ίτ α ι jxavxov.
Πώληοιξ Λιανική, χαι Α Π Ο Κ Λ Ε ΙΣ Τ ΙΚ Έ Σ  χον&ριχ))

8ι' ίλην τήν ‘Ελλάδα.

Καταντήματα αρωμάτων Μ. Ν. Μ Α Τ Σ Ο Υ Κ Α  
W W  14 τηλ. 1S—4 5  ν.—Α Θ Η Ν Α Ι-Κ α νά ρ η  ΙΟ τηλ. 21 — 6 8

Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α  Ο Υ Λ Ι Τ Ι Δ Ο Σ
Η  ΟΥ Α ΪΤ Η Σ ,  Πνώδης οολιπς, στο-ματΐτις ως «at «ί λο <jtai παθήσεις 

τών ουλών καί των οδόντοχν θεραπεύονται ασφαλώς διά τοΰ

S Α Ν Ο G Υ L £
Τ οΰ  έν Π αρισίοις ινστιτούτου «LR B IO T H E R R P IE *

Είναι ή μόνη επιστημονική οδοντόπαστα πού καθαρίζει τονς όδόντας 
καί προλαμβάνει τάς παθήσεις τών οίίλων.

M a tittta i ε ίς  δλ α  τ ά  Φ αρμ ακεία-  Δείγματα δωρεάν ζητήσατε παρά τφ 
κ. Γ . ΚΑΤΑΠ ΟΔΙ! Μακρας Στοΰς 4 ? —Πειραιά.



*0  βχδμαχος &ά π ροφ νλαχ&β  
δηοας ό φνλάργυρος φνλάτχει 

τδ χρήμα του

δ ιά  ζης  
ζα κζικής χρήσεω ς  

ζής

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Σ. ΠΕΛΛΕΓΡ1ΝΟ

ΤΟ ΠΛΕΟΝ  
Α Π Ο ΤΕΛΕΣΜ Α Τ ΙΚΟ Ν  

Ο Λ9Ν  Τ9Ν  ΚΑΘΑΡΤΙΚΉΝ]


