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ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
K7SI Ο ΓΑΛΑΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΡΟΣΤΑΝ

Ύπατήν ώθησιντών Αύστροϊταλικών ενεργειών κατά 
τοϋ έν Ήπείρω Ελληνισμού ή έθνική συνείδησις τών 
Ήπειρωτών έξηγέρθη ώς λαίλαψ δρμητική, ήνοήμων 
δέ καί φιλόπατρις αΰτη έξέγερσις τών δψηλοφρόνων 
πατριωτών προέβη μέχρι τοΰ σημείου ώστε νά ζητήση 
και έξωτερικούς προμάχους διά τήν ύπεράσπισιν τών 
έθνικών αυτών δικαίων, καί," ώ; <5 Τύπος άνήγγειλεν 
ήδη, έκάλεσαν είς προάσπισίν αυτών καί τόν έμπνευ- 
σμένον Γάλλον ’Ακαδημαϊκόν ποιητήν Έδμόνδον Ρο
στάν, άπό τής δψηλής καί πεφωτισμένης διανοίας τοΰ 
όποιου εύλόγως οί Ήπειρώται προσδοκώσι πολλά, δτι 
ή φωνή αύτοΰ καί πάλιν θά ύψωθή σθεναρά ύπέρ’τών 
έν Ήπείρφ Ελλήνων, ή γενναιότης και μεγαλοψυχία 
τών όποιων εΐνε μία τών μεγίστων και έξαιρέτων Αρε
τών, αιτινες περικοσμοΰσι τά εύγενή ταΰτα τής Ελ
λάδος τέκνα.,

Ό ποιητής τοΰ «Σαντεκλαίρ» δέν θά έξε.τλάγη πο
λύ έκ τής έκ μέρους τών Ήπειρωτών πληρεξουσιότη
τάς ταυτης. Οτε πρό τριετίας ό διακεκριμένος καί 
γνωστός είς τον έλληνικόν κόσμον δημοσιογράφος καί 
συγγραφεύς Γεώργιος Μπουρντών, ό τοσαύτας καί νΰν 
σπουδαίας εις τό Ηπειρωτικόν ζήτημα προσενεγκών 
δημοσιογραφικός ύπηρεσίας, εύρίσκετο έν Άθήναις, 
δπου έσκόπει νά δώση διαλέξεις, άς καί έδωκε μετ’ 
έξοχου έπιτυχίας έν τή αιθούση τοΰ Παρνασσοΰ, έπί 
τοΰ Έδμόνδου Ροστάν καί τοΰ Μέτερλινκ, έγραφε 
πρός αύτόν ό Άδμόνδος Ροστάν.

* * *
«Πόσον είσθε εύτυχής, φίλε μου, διότι φεύγετε μα

κράν, άνταλλάσσοντες τόν κονιορτόν, τόν όποιον έγεί- 
ρουν οί άνθρωποι, μέ τήν κόνιν ποΰ άφήκαν οί θεοί. 
Πηγαίνετε νά όμιλήσετε είς τόν θαυμάσιον αύτόν Έλ
ληνικόν λαόΜ| δστις άγαπα τούς ποιητάς καί τόν ό
ποιον. Αγαπούν οί ποιηταί. Ενθυμούμαι πάντοτε, δτι 
διά μίαν ωδήν ποΰ Απήγγειλα πρό μακροΰ ήδη χρό
νου, έλαβον έκ τών ίοστεφάνων ’Αθηνών μερικά άπε- 
ξηραμμένα ία είς μίαν έπιστολήν, τήν όποιαν είχαν 
ύπογράψει νεάνιδες, μέ τά ώραία δνόματα : Καλλιόπη, 
Πολύμνια... Καί ένόμισα, δτι αύταί αί Μοΰσαι μοΰ έ
γραψαν αύτοπροσώπως. Άλλ’ έάν συναντήσετε καμ- 
μίαν από τας νεαρας κυρίας, αιτινες θά εΐνε σήμερον 
αί τότε νεάνιδες, είπέ της, δτι τό άρωμα τής λίαν εύα- 
ρέστου αύτής εύγνωμοσύνης δέν έξητμίσθη ποτέ δι’έμέ. 
, ^Ποΐοςτόπδς πιστεύει περισσότερον είς τούς ποιητάς; 
Έσκέφθητε ποτέ τήν ώραίαν περιπέτειαν τοΰ Βύρω
νος, και γνωρι,ετε τι εΐνε τό θαυμασιώτερον είς αύτήν 
τήν Ιστορίαν; Είς ποιητής διαλαλεϊ δτι έναύλωσε πλοΐον 

καί δτι τρέχει πρός βοήθειαν ένός έθνους. Καί ό λαός 
τοΰ έθνους τούτου ριγοΐ έξ ένθουσιασμοΰ, τόν περιμέ
νει ώς σωτήρα, σπεύδει νά τόν προϋπαντήση. Τούτο 
εινε τό θαΰμα. 1 ις άλλος Λαός μανθάνων, δτι συγγρα
φεύς τις, στιχοπλόκος, άξιοι νά έλθη είς βοήθειάντου, 
δέ/ ήθελε γελάση ή μειδιάση.. Τίς θά τόν έδέχετο ώς 
πολεμικόν άρχηγόν του; Μόνος λαός, δστις ήδύνατο 
νά έχη τήν μεγαλοπρεπή ταύτην πίστιν είς τόν ά ο ι - 
δ.ό ν εΐνε ό λαός τοΰ Ομηρου καί τοΰ Τυρταίου. Καί 
διά τήν γενναιόφρονα ταύτην πλάνην, αν εΐνε τοιαύτη, 
διά τήν πτήσίν του πρός έκείνους, οίτινες τόν όδηγοΰν 
μέ τήν μελωδίαν τοΰ ρυθμού, πρός έκείνους, οίτινες οι
κοδομούν διά τής λύρας, διά τήν έμπιστοσύνην ποΰ 
τρέφει πρός τούς ποιητάς, ό λαός ούτος είνε άξιος ευ
χαριστιών εκ μέρους δλων έκείνων, οίτινες Αποπειρών
ται νά ψάλλωσιν δσον μέτριοι Όρφείς, δσον Ασθενείς 
Άμφίονες καί άν είνε.

Φίλτατέ μου, μή προφέρετε τό όνομά μου πολύ δυ
νατά, ,άφοΰ περί έμοΰ θα τολμήσετε νά όμιλήσητε 
κάτω εκεί, εις τόν αέρα οπού παλλονται τόσα μεγάλα 
δνόματα. Ομιλήσατε δειλά, μέ φωνήν σιγανήν περί 
εκείνου, δστις λέγεται φίλος σας, και φέρετέ του άν
θος ροδοδάφνης διά νά ξηραίνεται παραπλεύρως τών 
Αθηναϊκών ίων. θά νομίση έαυτόν εύτυχή καί τετι- 
μημένον».

"Ωστε, ώς φαίνεται έκ τής έπιστολής αυτής, είνε 
βέβαιον, δτι ό ένδοξος ’Ακαδημαϊκός δέν έπαραξενεύ- 
θη ποσώς δτι μετά τόσης έμπιστοσύνης άπετάθησαν 
πρός αύτόν οί Ήπειρώεαι, ίνα συνηγορήση ύπέρ τών 
έθνικών των δικαίων. Καί τίς άλλη φωνή θά ήδύνατο 
νά ήχήση μέ μάλλον έναρμονίους φθόγγους άπό τήν 
φωνήν τοΰ ποιητοΰ, δστις έψαλε τά μεγαλουργά ιδα
νικά, τάς αιθέριας Ανατάσεις τοΰ έλληνικοΰ πνεύμα
τος καί τού; νικητήριους παιάνας τών αιωνίων θριάμ
βων του; Έν τή ’Ωδή του πρός τήν Ελλάδα ό Ρο
στάν πλέκει στεφάνους δάφνης διά τήν Αθάνατον χώ
ραν, ήτις έσπειρε τό δνειρον διά μέσου τοΰ κόσμου, 
καί κάθε ρίγας καλλονής, τής όποιας τήν άνθησιν αί- 
σθανόμεθα είς τό βάθος τής ψυχής μας προέρχεται, 
λέγει δ ποιητής, άπό σπόρον, τόν όποιον έκείνη έρρι- 
ψεν. Έκείνη πρώτη έγνώρισε τήν φλόγα τοΰ πυρός, 
τό όποιον κλέπτουν άπό τόν ούρανόν... Έκείνη Ακόμη 

καί ποτέ δέν σβύνει τό πρώτον άκουσθέν μελωδικήν 
κρούσμα—έκείνη ήτις πρώτη έπί ένός οστράκου τής 
’Ηπείρου κρούουσα τήν πρώοην τανυσθεΐσαν χορδήν 
ήρμοσε τήν πρώτην λύραν. Καί δταν έτοιμος ήδη νά 
λάβη τήν πτήσίν του ό Πήγασος, έσκάλισε τό έδαφος 
διά τής φωτεινής όπλής του, εΐνε έκείνη ήτις έγνώρι- 

σε πρώτη νά τοΰ θωπεύση τόν τράχηλον καί έπειτα νά 
τόν άρπάση διά τής χαίτης.

Καί ό άργυροκύανος αιθήρ πλέκει εις αυτήν χρυ- 
σάκτινον διάδημα... Και περιβάλλουσιν αύτήν βουνά, 
τά όποια περιλούει δ Αήρ καί έφ’ ών πατοΰσιν Αγέ
ρωχοι αί Χάριτες. Ύπό τόν διαφανή ούρανόν βλέπει 
τις αύτήν λευκήν είς τό βάθος τών άφεστώτων αιώ
νων νά Αναπαύεται ύπερηφάνως έπί τοΰ κυανοΰ προσ- 
κεφαλαίου τής θαλάσσης, μέ δακτύλιον χρυσοΰν τάς 
’Αθήνας καί μέ σιδηροΰν δακτύλιον τήν Σπάρτην. 
Καί άν σύ Αναφωνεί ό ποιητής, καί άν σύ,άπέθνησκες, 
Ελλάς, Ελλάς θεία, τό Κάλλος θά έμενεν όρφανόν, 
καί λατρεύομεν τό Κάλλος.

Et toi, si tu mourais, Grece! Grece divine 
La Beaute serait orpheline
Et nous adorons la Beaute.

Καί δμως, έπιλέγει, όποια ήδονή διά τήν χυδαιό
τητα νά λακτίζη περιφρονητικώς τό λίκνον τοΰ Κάλ
λους !

Quel plaisir de lancer pour la vulgarite 
Un coup de pied dans le barceau de la Beaute

Άλλ’ δταν δΓ ηλιθίου κεραυνοβολήματος ήθελε 
θραυσθή τό κρύσταλλόν τοΰ ούρανοΰ τουτου, δταν διά 
τής δσμής τής πυρίτιδος ήθελε άντικατασταθή τό ά
ρωμα τοΰ μέλιτος, δταν θά έπιπταν Απωφυλλισμέναι 
αί τελευταίαι ροδοδάφναι, εις συντρίμματα οί τελευ
ταίοι Φειδίαι, δταν ήθελον πετάξη έξ αίματος έρυθρά 
τά πτερά τών κύκνων τοΰ Εύρώτα, διά νά μή μείνη 
τίποτε άπό τούς ναού; καί τά μάρμαρα, τίποτε ,άπό 
τήν γοητείαν, τίποτε άπό τόν καλλωπισμόν, πρεπει, 
λέγει ό ποιητής, νά κεραυνοβολήσετε καί τά όνειρά 
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ό Κωνσταντίνος Ράδος, δεκαετής ών τότε, έσώθη 

ώς έξής Καραβάνια έξ ήμιόνων καί ήμιονηγός Η- 
πειρώτης διέσχιζαν τότε τήν Μακεδονίαν, Βλαχίαν 
καί τήν Βουλγαρίαν. Είς έν άπό αύτά τόν έδωκαν και 
τόν έκρυψαν οί ήμιονηγοί είς κάλαθον. Τόν έπήγαν 
δέ είς τόν πατέρα του, ό όποιος έζη είς τό Ιάσιον, 
δπου μετήρχετο τόν έμπορον. Ό πατήρ του λοιπόν 
Χριστόδουλος Ράδος τόν άπέστειλεν είς Πίζαν πρός έκ- 
παίδευσιν, δπου έμυήθη και είς τόν καρβοναρισμόν. Ε
κεί πλησίον διέμενε καί ή οικογένεια Σπανοΰ, χωρίς 
ποτέ νά ύποπτευθή δτι ήμέραν τινά θά ένυμφευετο 
τήν ώραίαν καί ζωηράν κορασίδα, ήτις τότε έτρεχεν 
είς τούς Αγρούς τής Τοσκάνης.

Ή περιουσία του συνίστατο κυρίως άπό Αύστριακά 
χρεώγραφα. Τή 6 ’Ιουλίου 1809, ώς γνωστόν, έγινε 
παρά τφ αύστριακφ χωρίφ Βάγραμ ή περίφημος 
μάχη, καθ’ ήν ό Ναπολέων κατετρόπωσε τόν αυ
στριακόν στρατόν καί έξηνάγκασε τήν Αύστριαν εις 
τήν συνομολόγησιν τής έν Βιέννη συνθήκης. Τότε 
πολλοί οίκονομικώς κατεστράφησαν, έν οίς καί ό Ρά
δος και άπέθανεν έκ συγκοπής. Ό Κωνσταντίνος κα
τέφυγε τότε εις Μόσχαν, δπου έμεινεν έμπορευομενος 
μέχρι τής εισβολής τοΰ Ναπολέοντος τώ 1912. Ητο 
κάτοχος καί τής γαλλικής ό Ράδος καί ένθουσιώδης 
τής Γαλλίας φίλος καί έζήτησε νά ξενίση γάλλον 
στρατηγόν, νομίζων τήν γαλλικήν νίκην Ασφαλή. “Οτε 
δμως έκάη ή Μόσχα έξηναγκάσθη νά παρακολουθήση 
τούς γάλλους, Αν καί ήδύνατο νά φύγη πρός τόν στρα

μας Ακόμη, καί διά νά δώσετε τέλος είς την ένοχλη- 
τικήν λευκότητα καί τό 'Ωραϊον, δπερ σάς καταισχύ
νει, πρέπει νά κυριεύσετε έξ έφόδου μίαν πρός μίαν 
τάς ψυχάς μας —αιτινες θά άντισταθοΰν.

Βεβαίως οί διαατρεβλωταί πάσης ιστορικής καί έ- 
θνολογικής Αλήθειας, δέν θά εύρεθώσι σύμφωνοι μέ 
τάς περί τών έν Ήπείρω Ελλήνων ιδέας τοΰ Ροστάν, 
καί αί Αύστροϊταλικαί Αξιώσεις είνε τα καταπληκτικά 
παραδείγματα τής πολιτικής Ακοσμίας καί Ασυνειδη- 
σίας τών καθ’ ήμάς καιρών. Τά ’Ηπειρωτικά δμως 
στήθη θά άντισταθοΰν ώς φραγμός κατά τών έπιδρο- 
μέων τούτων, τών έπιβουλευομένων τό μέλλον μιας με
γάλης Ελλάδος. Αί τύχαι τής ’Ηπείρου, σημαντικω- 
τάτου κέντρου έθνικής ζωής κα» δημιουργίας, ,θά συν- 
δεθοΰν καί συνταυτισθοΰν πρός τής δλης Ελλάδος τήν 
τύχην καί τήν Ιστορίαν. Ή σπάθη τοΰ μεγάλου στρα
τηλάτου—Βασιλέως έχάραξεν άμεταβλήτως ,τά’Η
πειρωτικά όρια. Ύπό τήν σπάθην δέ ταύτην ού μόνον 
δέν δύ,(ανται νά άποσπασθώσιν άπελευθερωθεΐσαι 
Έλληνικαί χώραι, άλλά καί θά περιφρουρηθώσι τά 
υπάρχοντα Ακόμη τμήματα τής μεγάλης έθνικής κλη
ρονομιάς και τοΰ ένδοξου πανελληνίου κράτους τοΰ 
Ελληνισμού. Τό Έλληνικόν στοιχείον έν ταΐς χώραις 
ταύταις ού μόνον ύπερτερεΐ κατά πληθυσμόν πάντων 
τών συνοίκων φύλων, Αλλά καί πρωτοστατεί κατά πο
λιτισμόν καί είνε Αναμφισβήτητος ή τε Αριθμητική’ 
καί ηθική ύπεροχή αύτοΰ. Καί άπό τής φυσεως,, και 
άπό τής Ιστορίας καί άπό τής γεωγραφίας καίέθνο’ 
λογίας ό Ελληνισμός κυριαρχεί ήγεμονικώς έν Η- 
πείρφ. Ύπό τήν Ελληνικήν δέ δύναμιν καί ιδέαν τ° 
δίκαιον καί ή Αλήθεια θά καταστώσιν Ανώτερα πάσης 
Ανοσίας έπιβουλής καί άρπακτικής άντιδράσεως.

Μιλτιάδης I. Δασκαλάκης

τόν τοΰ Κουτούζωφ, άλλ’ έφοβείτο μήπως τόν σκοτώ 
σουν. Έσυλλογίζετο δμως καί τήν φοβεράν πορείαν 
δτε δ στρατηγός ήλθε νά πάρη τά πράγματά του. Ού
τος είχε καί μίαν θαυμασιαν τρόικα ν, ήν ειχεν αρ- 
πάσειάπό τό κτήμα Ρώσσου εύπατρίδου. Ο Ναπο
λέων εΐχεν Απαγορεύσει τήν λαφυραγωγίαν έπί ποινή 
θανάτου. Ό γάλλος στραιηγός δέν ήθελε νά τήν^άφή- 
ση διό καί παρεκάλεσε τόν Ράδον νά επιβή τήςτρ^όι- 
κ α ς καί νά εΐπη δτι είναι ίδική του. Όπως καί έγέ- 
νετο. Είς μικρόν ύψωμα έπειτα δ Ναπολέων μετά με
γάλου έπιτελείου παρετήρει τήν σειράν τών μεταγω
γικών. Έφιππος γάλλος άπό ρητήρος τρέχων, φθάνει 
τήν τρόϊκαν, άλλ’ ό Ράδος έκ φόβου δέν ήδύνατο νά 
άπαντήση είς τήν έρώτησιν :

— A qui cette troika ?
Ό έφιππος έφυγεν, άλλ’ έπανήλθε, μετά διερμη- 

νέως, νομίζων δτι ήγνόει τήν γαλλικήν. Ό Ράδος εί
χε συνέλθει έκ τοΰ φόβου καί τότε άπήντησε γαλλιστί 
δτι ήτο έλλην κάτοικος τής Μόσχας, πρόσφυξ είς τόν 
γαλλικόν στρατόν διά νά άποφύγη τόν θάνατον. Ού
τως ό Ράδος ήδυνήθη νά Ακολουθήση τόν στρατόν μέ
χρι Βίλνας. Άλλά τοΰ είχον ψοφήσει τά οΡογα. καί αί 
τροφαί έλειπον. Αύτός δμως ήτο καλά διότι είχε, μα_ι 
του καί δύο ύπαξιωματικούς είς τήν τρόϊκαν, οιτινες 
τον έπροστάτευον. Έπροχώρησαν έπειτα είς Κόβνο. 
Άπ’ έκεί πάλιν ύπεχώρησαν καί ό στρατηγός Νέΰ 
πεζόζ έπί χεφαλ^ς γραναδιέρων και σκαπανέων εκαιεν 
δ ίδιος καί τήν τελευταίαν Αποσκευήν διά νά μή μείνη 
τίποτε είς τάς χείρας τών πολεμίων. Άλλ’ ή τρόικα 
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έσώθη χάρις εις τού; ύπαξιωματικού;. οΐτινες τήν έ
κρυψαν έγκαιροι;. Εψοφησεν όμως καί ό τρίτος ίπ
πος, άλλ’ άντεκατεστάθη άπό άλλον, ό όποιος εύρέθη 
άοεσποτος καί ούτως έφθασαν είς ΚένιΕμπουργ καί 
συμπεριελήφθησαν εις τό σώμα τοΰ πρίγκηπος Εύγε- 
νίου, δπου ό Ράδος έσχετίσΟη μέ πολλούς άξιωματι- 
κους τής ιταλικής μεραρχίας, χάριν τών όποιων έσωσε 
έκ νέου τήν τρόικαν, κατόρθωσα; νά θεωρηΟή ώς 
vaguemestre du quartier general. ΜαΟων τέλος 
οτι δ στρατηγός,ό κάτοχος τής τρόικας άπέθανε,τήνέπώ- 
λησεν είς ένα πολωνόν καί ήκολούθησε τόν στρατόν τοΰ 
Εύγενίου, εως δτου εύρεν εύκαιρίαν νά μεταβή είς τήν 
Γαλλίαν, δπου έλαβε καί τήν γαλλικήν ύπηκοότητα, 
ήτις βραδύτερου τόν ?σωσεν έν Σμύρνη, δπου τω 1821 
εύρίσκετο μέ Αποστολήν τής Φιλικής Εταιρείας. Γε- 
νόμενος ύποπτος είς τούς Τούρκους κατέφυγεν είς τό 
γαλλικόν προξενειον καί νύκτωρ έφυγαοεύθη μέ πλοι- 
άριον είς Τήνον, δπου εύρε τόν έπίσης φιλικόν 
Δρόσον. Τότε έφόρεσε καί τήν φουστανέλλαν. Σημει- 
ωτεον ότι πολλοί κεγουσιν δτι ό πρώτος ό όποιος έξέ- 
φρασε τήν ιδέαν τής Φιλικής Εταιρείας ήτο ό Κων
σταντίνος Ράδος μίαν εσπέραν είς τήν οίκίάν του περί 
τώ 1812, δλίγον πρό τής άφίξεως τών Γάλλων,είς τήν 
όποιαν ήσαν καί δ ’Αντώνιος Κονιζόπουλος, ό Μάνθος 
Ράδος και δ Σκουφάς καί δτι δ τελευταίος τήν έγκολ- 
πωθη, άπεφασισε δέ δπως τήν πραγματοποίηση.

Έκραγείσης τής έπαναστάσεως έκ Τήνου μετέβη είς 
Κόρινθον καί είργάζετο υπέρ τοΰ άγώνος. Διωρίσθη έ
παρχος^ έν Άνδρφ καί Ακολούθως έν Τριπόλει μέχρι 
τής εισβολής τοΰ Ίμπραήμ, δτε κατέφυγεν είς τά δρη

Αρκαδίας μετά Γριπολιτών. Διαφυγών εστάλη 
παρά τής Προσωρινής Διοικήσεως πρός συλλογήν έρά- 
νων εις τάς νήσους. Έκτιμηθείς έπειτα παρά τοΰ Κυ
βερνήτου καί τυχών τής ιδιαιτέρας του εύνοιας διωρί- 
®θη άμεσως εν Ναυπλίφ προσωρινός διοικητής Ναυ- 
πλίας καί έπειτα έκτακτος έπίτροπος Άργολίδος.Έκεΐ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ολίγες ρΡΡίνπνίΕΣ για ΤΗ ΡΩΣΣΙΚΗ Λ°Γοτε^Νιπ

Γ’.
Απο οσα είπαμε για τονίίουσκιν ό Αναγνώστης θά συνεπέ- 

ρανε πώς μ αυτόν ο ρεαλισμός παρουσιάζεται στή ρωσσική 
λογοτεχνία, ό ρεαλισμός τόν δποϊ »ν ριζώνει ό Γόγολ καί ό 
οποΐος από τότε βασιλιυει επι μεγάλην σειράν ετών. Μέ μι
κρόν χρονικόν διάστημα παρουσιάζονται συγγραφείς πού ά- 
νήκουσιν όχι μόνον στην ανώτερη κοινωνία οάν τόν Πού- 
σκιν, Λέρμοντωφ αλλά σε δλα τά κοινωνικά στρώματα σάν 
τόν Κολτώφ, Γόγολ, Τουργένεβ, Γατσα^ώφ, Ούσπένσκι, 
Νεκράσωφ, Νικήιην, Τολστόϊ, Όστρόφσκι κλπ. καί τούς 
οποίους ένδιαφέρει πειά ό λαός. Οί συγγράφει; δέ ποΰ με
λετούν τόν λαόν πιστεύουν πώς αΰ ιός πρέπει νά είνε ή βά- 
σις τής εργασίας τους, ό σκοπός τής ρωσσικής Λογοτεχνίας. 
Γι’ αύτόν τόν λόγον «ή ρωσσική λογοτεχνία δέν περιορίζε
ται μόνον εις καλλιτεχνικά ζητήματα αλλά γίνεται έδρα άπό 
τήν όποιαν ακούεται ή διδασκαλία». 01 μεγαλύτεροι συγ
γραφείς γίνονται «διδάσκαλοι—προφήται». Ό Γόγολ λέ
γει—είμαι συγγραφιύ; τό δέ καθήκον τοΰ συγγραφέως δέν 
είνε μόνον νά προσφέρη ιύχαρίστησιν στό μυαλό καί τό 
γούστο. Πολύ αυστηρά θά κριθή αν άπό τά έργα του δέν 
μετεδίδετο δποιαδήποτε ωφέλεια καί δέν μένη άπ’ αύτά τί
ποτε πρός διδασκαλίαν τών Ανθρώπων.

Ό δέ Τολστόϊ ό μέγιστος καλλιτέχνης άπαρνεϊται τήν 
πρότερον ποιητικήν του, καλλιτεχνικήν του εργασίαν καί 
γίνεται απλούς διδάσκαλος τού λαού, συγγραφεΰς γιά τόν 

δέ Αρκετόν χρόνον διετέλει ταμίας τοΰ ιδιαιτέρου τα
μείου τοΰ Καποδίστρια καί τοΰ Δημοσίου'. Διώρίσθη καί 
έκτακτο; έπίτροπος τής δυτικής Ελλάδος, έξελέγη 
καί δίς πληρεξούσιος τών Ήπειρωτών.

Εις πάντα τά άξιώματα ταΰτα έδειξε σύνεσιν καί 
χαρακτήρα ζηλευτόν. Και κατά τούς πονηρού; έκεί- 
νου; χρόνους συμβιβαστικόν εΐχε πνεύμα, διό ήγαπάτο 
παρα πάντων καί πανταχοΰ άφινε καλά; Αναμνήσεις. 
"Επειτα εΐχε καί Αρκετήν μόρφωσιν. Πάντα ταΰτα 
ειχον προσελκύσει τήν προσοχήν τής οικογένειας Σπα
νού, ήτις έθεώρησεν αύτόν Αξιόν τής Μαρίας σύζυγον.

*

,Ιω 1834 ή πρωτεύουσα μετετέθη έκ Ναυπλίου 
εις’Αθήνας ήτις κατά τήν Απογραφήν τώ 1836 ή- 
ριθμει 14,000 κατοίκους. Τοιαύτη ήτο ή σπάνις τών 
οικιών τότε, ώστε δ βασιλεύς Όθων μεταβάς είς ’Α
θήνας τον Δεκέμβριον τοΰ 1834 κατώκησεν έν οικία 
πενιχρά, πενιχρότατη. ’Εκ τών πρώτων μετέβη είς τάς 
Αθήνας και ή ’Ασημίνα Σπανού καί έκτισε τό πρώτον 

αξιον λογου κτίριον τών Αθηνών, πολύ πλησίον είς 
τήν θέσιν δπου σήμερον δ σταθμός τοΰ ύπογείου σι
δηροδρόμου Μοναστηράκι είς τήν άρχήν τής δδοΰ 
Αθήνας, δπου πρό εικοσαετίας περίπου έσώζετο ά- 

*όμη· Ή αθτη ήτο ιταλικού σχεδίου, δπως είς 
τό Ιορΐνον μέ arcade. Εις αύτήν κάτηρτΐσθη καί τό 
πρώτον δπωσδήποτε εύρωπαϊκόν ξενο.δοχεΐον τών 
"Αθηνών άπό τήν σινιόραν Σετίνιαν, τήν όποιαν έφε
ραν επίτηδες από τήν Ιταλίαν. Τό δέ ύπόγειον έδωκε 
εις μιαν μαοάμ Ρομπέρ, ή όποια καί ώργάνωσε τό 
πρώτον ζαχαροπλαστείο? ’Αθηνών, πολύ ώραΐον καί 
εύρύχωρον. Έκεΐ έπρωτομαθήτευσεν ό Παυλίδης.

Αύτά ήσαν ίδέαι τής Μαρίας Ράδου, τάς ό
ποιας έξετέλει ή μήτηρ της μέ δραστηριότητα καί 
διοικητικήν ικανότητα δέκα Ανδρών.

( Ακολουθεί) Σπ. Δεβιάζης

λαόν. Ό γάλλος κριτικός de Vogiie πρό πολλοϋ έλεγε — 
έκεΐ στόν βάρβαρο βορρά ή λογοτεχνία καί δ συγγραφεύ; 
παίζουν εντελώς αλλοίωτικο ρόλο παρά σιό Παρίσι, τό κέν- 
τρον τού παγκοσμίου πολιτισμού. Ημείς, οί. γάλλοϊ, ένδια- 
φερομεθα για κανένα κοΐ'ούργιο μυθιστόρημα έν παρόδφ 
ωσάν να εχουμε μπροστά μας καμμιά διασκέδασι, εικόνα τής 
μόδας βαλμένη στήν βιτρίνα’ έκεΐ όμως ή λογοτεχνία είνε 
δ επιούσιος άρτος διά τήν'ψυχήν’ ό «συγγραφεΰς είνε ό 
άρχηγός τής φυλή; του» πού έξωτερικεύει τές Ιδέες έπί τοΰ 
κόσμου, συχνά ποιητής—προφήτης. Καί πρώτος τέτοιος 
συγγραφεύ; είτε ό Νικόλαος Γόγολ (1809—1852) ό όποιος 
όμως είχεν αιών ια τήν βαρειάν άνηουχίαν καί τήν σκέψιν αν 
εινε σκοπιμον τό εργον του. Ό συγγραφεΰς όλην τον τήν 
ζωήν στενοχωριότανε καί ριχνότανε έδώ καί έκεΐ πάντα ζη
τών. «Μέ πόνο κατ’ άρχάς ζητούσε εκείνα πού είχε.μοζέψη 
στήν ψυχήν του κατόπιν διά τόν ίδιον πόνον άρχισε νά άμφι- 
βάλλη έάν είνε σωστός ό δρόμος του χωρίς νά άποβλέπη 
εις τό ότι αύτός τόν ώδήγησεν πρός τήν δόξαν»;

Σ’ αυτα τα πρώτα του έργα ό συγγραφεύ; είνε πιστός 
στην πραγματικότητα. Καη, άρχάς τόν ελκύει ή σύγχρονος 
πραγματικότης—«οί βραδειές στήν Ντικάγκα»—καί τό πα
ρελθόν— αυτού λαμπράν σελίδα μάς δίδει τό θαυμαστό του 
έργον «δ Ταράσ Μπούλμπα»—τής Ιδιαιτέρας του πατρίδας, 
τής Μικράς Ρωσσίας. Κατόπιν όμως δ πνευματικός του ό- 
ριζων πλαταίνει καί ο Γόγολ άπό μακρυά βλέπει όλον τόν 

ρωσσικόν λαόν καί κλείει σιήν ψυχήν του τήν ζωήν αύτοΰ. 
Τέλεια χαρακτηρίζει ό Γόγολ τόν εαυτόν του «στήν Αλλη
λογραφία μέ τούς φίλους του» λέγων «γιά μένα πολλά εί
παν, Ανέλυσαν πολλές μεριές άλλά τήν οΰσίαν τοΰ 
ταλάντου μου δέν ώρισαν.Αύτήν εϊξευρε μόνον ένας, ό Πού- 
σκιν. Αύτός μοΰ έλεγε πάντα πώς κανένας συγγραφεΰς δέν 
είχε αυτό τόδώρον τοΰ νά φανερών η τόσον φωτεινά τήν 
ποταπό ιητα τής ζωής’τοΰ νά ζωγραφίζη μέ τόσην δύνσμιν 
τήν προστυχιά πρόστυχου Ανθρώπου ώστε τό κάθε τιποτέ
νιο καί μηδαμινόν νά μή μπορή νά παρασταθή ολοφάνερο 
στά μάτια όλων. Αυτό είνε τό κύριον χαρακτηριστικόν μου> 
τό όποιον μόνον σέ μένα ανήκει καί τό όποιον σέ κανένα 
άλλον συγγραφέα δέν υπάρχει». Ό Γόγολ γελά, κοροϊδεύει 
διότι διακρίνει κάθε άνθρωπίνην προστυχιάν, άσχημιάν, τό 
άστεΐον σ’ αυτά τά άψυχα. Όλα πέρα, πέρα καί τά φορέ
ματα, καί οί σκούφιες τών επαρχιακών κυριών, καί τά παμ
πάλαια οχήματα, οί βαρειές καρέκλες, όλη ή έπίπλωσις έν 
γένει, οί κατοικίες, τά ξενοδοχεία, οί πολιτείες, τά χωριά υ
ποπίπτουν στό γέλοιο του.

Καί δπως είχε έτοιμο τό γελοίο γιά τό κάθε άσχημον 
πράγμα έτσι, πολύ περισσότερον μάλιστα τό έχει ειοιμο-γιά 
τόν άνθρωπον τοΰ οποίου πετά δλα τά σκεπάσματα ποΰ α
ποκρύπτουν τήν ψυχήν καί διακρίνει στόν καθένα τό ά
σχημο, τό λαίμαργο, τό έπονείδιστον, τό πρόστυχαν.

Οί αναρίθμητοι ήρωές του έχουν νεκράν ψυχήν καί δέν 
ξιύρουν πώς θά περάσουν τήν ώραν τους γι’αύτό βρίσκουν 
διάφορες τιποτένιες αιτίες νά μαλλώνουν, νά δικάζονται, 
μεθούν, παίζουν χαρτιά, διηγούνται ψεύτικες ιστορίες, δη
μιουργούν γύρω τους ζωήν γεμάτην άνοησίες. Πότε πάλιν 
δέν μπορούν νά άνθέξουν σιήν φρικτήν πραγματικότητα καί 
τότε τήν στολίζουν μέ τό ψίμμα σάν τόν Ιδεαλιστήν Χλε- 
στακώφ είς τόν «’Επιθεωρητήν» πότε τουναντίον βλέπουν 
αύτήν καί μόνον αύτήν σάν τόν Τσττσίκωφ είς τές «Μικρές 
ψυχές» τόν θετικόν αυτόν άνθρωπον, ποΰ ώς σκοπόν τής 
ζωής του έχει μόνον τήν υλικήν ευτυχίαν τοΰ έαυτοΰ του 
καίτών μελλόντων άπογόνων του. Αυτή δέ τήν τιποτένια, 
άσκοπη ζωή παύει δ θάνατος δχι σάν μεγαλοπρεπής, μυστη
ριώδης επισκέπτης άλλά «άνόητος μή έκφράζων τίποτε θά
νατος» πού πολύ πεζά διακόπτει τό νήμα τοΰ κτηνώδους 
βίου. Διαβάζοντες λοιπόν τά έργα τοΰ Γόγολ δ άναγνώ- 
σιης γνωρίζει μόνον τήν άρνητικήν μορφήν τοΰ ρωσσικοΰ 
λαοΰ, τής ρωσσικής ζωής παρουσιαζομέτην άπό τόν αιώ
νιον χλευαστήν άστειοτάτη. Παρουσιάζοντας όμως δ Γόλολ 
δλην αύτήν τήν πληκτικήν, άσχημην, πρόστυχην, άτελείωτα 
άνόηνην πραγματικότητα κάτω άπό τό σαρκαστικόν, πολλές 
φορές σκληρόν γέλοιο—κλαίει. Κάτω άπό τήν είρωνίαν 
βρίσκεται ή πλήξις, ή σκληρά καταδίκη. Γι’ αυτό μετά τήν 
άστειότατη διήγησί του «τώς έμάλλωσεν δ Ίβάν Ίβάνο- 
βιτσ μέ τόν Ίβάν Νικηφόροβιτσ ρίχνει τήν άπελπιστικήν 
κραυγήν «τί πλήξις κύριοι σ’ αύτόν τόν κόσμον» στήν πε
ρίφημο του δέ κωμφδίαν ό «’Επιθεωρητής» δ άστυνόμος 
θυμώνει διότι διαδίδεται άπ’ όλες τής μεριές τό γέλοιο έ- 
ναντίον του καί λέγει «καί θά γελούν δλοι καί θά κτυποΰν 
τά χέρια τούς—τί γελάτε τόν εαυτόν σας κοροϊδεύετε !»

* 
* *

Άφοΰ δέ δημιούργησε δ συγγραφεΰς τήν άτελείωτην σει
ράν τών ήρώων του σάν νά φοβήθηκε τόν εαυτόν του καί 
τούς τύπους ποΰ έπλασε, «άρχισε νά άμφιβάλλη άν είτε 
σωστός ό δρόμος του» καί τότε σκέφθηκε νά δείξρ 
καί τήν θετικήν μορφήν τής ρωσσικής ζωής. Τό δεύτερον 
όμως μέρος τών «νεκρών ψυχών», δπως ακριβώς είχε πα
ρουσιάσει τήν εντελώς άντίθετον μορφήν εκείνης τής ζωής 
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ποΰ ζωγράφισε στά προηγούμενά του έργα, έκαυσε λίγες μέ
ρες πριν πεθάνρ. Αύτός δέ ο ίδιος από την πεζότητα τής 
ζωής ζητοΰσε τήν σωτηρίαν στόν μυστικισμόν. ΓΓ αύ:ό ή 
ζωή τοΰ Γόγολ άποτελεϊ δλόκληρη τραγφδίαν, τό γέλοιο 
του είνε «γέλοιο διά μέσου τών δακρύων, ή ψυχή του είτε 
γεμάτη μελαγχολίαν διότι «είνε μεγάλη θλϊψις τό να είνε 
κανείς καταδικασμένος αιώνια νά γελρ». μελα/χολία ό
μως τοΰ Γόγολ, ή οποία τοΰ έφερε πρόωρα τόν θάνατον εί- 
νε ή άρχή τής κατόπιν δημιουργίας, τής κατόπιν ρωσσικής 
λογοτεχνίας. Είνε δοξασμένη σήμερον ή ρωσσική λογοτεχνία 
άκριβώς διότι ποθεί τό ιδανικόν, διότι διακηρύττει ό.τι λέ
γει δ Γόγολ στό «πλέον εύθυμο του» έργο πώς «είνε πλή
ξις στόν κόσμο ένόσφ σ’ αύτόν βασιλεύει ή προστυχιά».Ή 
νέα ρωσσική λογοτεχνία μέ τό αιώνιον «άγιο της παράπο- 
νον άρχίζειάπό τόν Γόγολ. ’Αμέσως μετ’ αύτόν έρχονται ό 
Τουργένεβ, Γοντσσρώφ, Δοστογέφσκι, Σαλτικώφ κλπ. κλπ. 
Τό μυστήριον τής γοητείας όλων αύτών τών συγγραφέων 
συνίσταται στό δτι δλοι τους έχουν τήν βασανιστικά—άνή- 
συχην σκέψιν, τήν αιώνια πλήττουσαν καρδιά. Ή γύρω τους 
πραγματικότης τούς βασανίζει- οί πόθοι τους είνε άπέραν- 
τοι, ή συνειθισμένη ψυχική τους κατάστασις είνε ή πίκρα 
καί δργή, τα αγαπημένα τους λόγια είνε ή διαμαρτύρησις 
καί ή είρωνία. Προσπαθοΰν δλοι τους νά έννοήσουν κατά- 
βαθα τήν γύρω τους ζωήν, τήν εποχήν τους, καί κατ’ αύ
τόν τρόπον «συλλαμβάνοντες τάς στιγμάς» ζητοΰν νά έπι- 
δράσουν έπί τής κοινωνίας καί γι’ αύτό έξωτερικεύουν τές 
δικές τους ιδέες γιά τά πράγματα τής πατρίδας τους. ’Ακρι
βώς δέ σ’ αύτό, δηλαδή ποιον δρόμον πρέπει να ακολουθή
σουν τά έν Ρωσσία οί συγγραφείς χωρίσθηκαν σέ δυό 
στρατόπεδα. Καί άλλοι μέν . — «οι σλαυοφιλοι» επειδή ε- 
πίστευαν πώς κάθε λαός έχει τόν δικόν του προορισμόν στον 
όποιον πρέπει άδιάκοπα νά άποβλέπη λογάριαζαν τήν Ρωσ- 
σίαν σάν κάποιον ιδιαίτερον δλότελα κόσμον, που δέν έχει 
καμμιά άνάγκη μήτε τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολιτισμοΰ, μήτε τής 
πολιτικής διοργανώσεως τής Δύσεως καί άπ’ αύτής τής ά- 
πόψεως ήσαν εχθροί τής μεταρρυθμίσεως τοΰ Μεγάλου Πέ
τρου, τήν όποιαν μάλιστα θεωρούσαν ώς προδοσίαν, ωςά- 
ναγκαστικόν Αποχωρισμόν άπό τήν άρχαιότητα καί διαστρο
φήν τής ’Εθνικής προόδου καί έξελίξεως. Τέτοιοι σλαβό
φιλοι είνε οί άδελφοί Κιρεέφσκι, Άζάκωφ, ο Χαμιακώφ 
καί άλλοι. Ή δέ άντίθετος αύτών μερίδα—«τών δυτικών» 
— τούναντίον μέ θαυμασμόν άπέβλεπε πρός τό έργον τοΰΜ. 
Πέτρου, παρεδέχθηκε τόν εύρωπαϊκόνπολιτισμόν καί απεδεί- 
κνυε πώς δ ρωσσικός λαός θά μπορέση νάέκπληρώση τόνπρο- 
ορισμό του μόνον τότε δταν βγάλη άπό πάνω του«τές βυζαν- 
τινο-ταταρικές» παραδόσεις πού σιαματοΰν τήν πνευματικήν 
πρόοδον τή; ρωσσική; κοινωνίας. Άρχηγός δέ τών δυτικών 
ή-ο ό μέγιστος τής Ρωσσίας κριτικός δ Βισσαρίων Μπελίν- 
σκι (1810—1818). Ό Μπελίνσκι μέ τήν ένθουσιώδη του 
κριτικήν έκαμε γνωστόν τό έργον τοΰ Πούσκιν καί Γόγολ 
καί συγχρόνως άπό τήν μιά μεριά υπέδειξε σ’ δλόκληρη σει
ράν συγγραφέων τήν μελέτην τοΰ λαοΰ, τών άναγκών του 
καί άπό τήν άλλην κατεπολέμησε τήν κάθε μετριότητα τό 
κάθε ψέμμα. Άπ’ δλα δμως αύτά δέν πρέπει νά συμπερά- 
νωμεν πώς οί ρώσσοι συγγραφείς είνε μόνον «συγγραφείς 
—κήρυκες» δτι δέν είνε καί καλλιτέχνες.

Άν θυμηϋοΰμε τές άπειρες έξοχές τους περιγραφές 
τής φύσεως, τής ποικίλης πλούσιας ζωής τών χωρικών καί 
τών κυρίων των, τού; γεμάτους χάριν, ομορφιά γυναικείους 
τύπους των θά πεισθοϋμε άμέσως δτι είνε καί καλλιτέχνες 
—έξοχοι καλλιτέχνες.

- * .♦

Πρώτος ό Δημήτριος Γργηορόβιτσ (1822— ; ) μέ τά έρ
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γα του, «ή έξοχή» «ό Άντών ό δυστυχής» έφανέρωσε τόν 
άνθρωπον. *0  8έ Ίβάν Τουργένεβ (1818—1883)—δ μέγας 
καλλιτέχνης έδοξάσθηκε μέ τές «σημειώσεις τσΰ κυνηγοΰ». 
Μέ την σειράν τών ποιημάτων αύτού ό Τουργένεφ έκτελεΐ 
τόν όρκον ποΰ έδωσε —νά πολεμήση τήν δουλείαν. Σχεδόν 
όλα τά διηγήματα εΐνε παρμένα άπό τήν βαρειάν ζωήν τών 
χωρικών—δούλων. Σ’ αυτά οί κτηματίες παρουσιάζονται μέ 
σκοτεινά χρώματα, ένώ τουναντίον οί χαρακτήρες τών δού
λων εΐνε συμπαθητικοί. «Αί σημειώσεις τοΰ κυνηγοΰ» γε
νικά υπήρξαν διαμαρτυρία έναντίον τής δουλείας καί συγ
χρόνως έδειχναν τό μέγα καλλιτεχνικόν τάλαντον τοΰ Τουρ
γένεβ. Παντοΰ ριγμένες εΐνε οί τιλτιες περιγραφές τοΰ 
κάμπου, τών δασών, τών ποταμών—έν γένει τής ρωσσικής 
φύσεως· παντοΰ Απλώνονται τά μαλακά χρώματα, πουθενά 
δέν βρίσκεται τό πάθο$, ή φλογερά σάτυρα δ.τως εΐνε ή τοΰ 
μεγάλου σατυρικού συγγραφέως Σαλτικώφ. Ό Τουργένεφ 
εΐνε μέγιστος άντιπρόσωπος τής αντικειμενικής δημιουρ
γίας· τό ύφος του εΐνε έξοχον, ή γλώσσα του τέλεια, άρμο- 
νικώτη. Στήν δημιουργία του όμως δέν υπάρχει ή λεγομέ- 
νη «ψυχολογική άνάλυσις». Ό καλλιτέχνης ζωγραφίζει ή 
ψυχολογία σχεδόν πάντα άφίνεται στόν άναγνώστην. Άλλ’ 
άν ή άνάλυσις εΐνε πολύ μικρά τούναντίον ή δύναμις τής ά- 
πεικονίσεως εΐνε τέλεια.. Κατά τόν Κριτικόν Όβσιάνικο— 
Κουλικόφσκι ή ιδιοφυία τοΰ Τουργένεφ δέν ήτο κατάλληλη 
νά παρουσιάζη τήν έξέλιξι τών χαρακτήρων άλλά τό status 
quo —τούτων—τούς έτοιμους πειά τύπους γιά τήν ζω. 
γραφικήν. Οί ήρωές του και οί ήρωΐδες στέκονται μπρος 
στόν άναγνώστην, άκίνητοι σάν νά είτε έργα ζωγραφικής 
έν άντιθέσει πρός τά πρόσωπα τοΰ Τολστόϊ, τά όποια ζοΰν 
καί μπρός στά μάτια μας. Οί ήρωεςτών πολλών του μυθι
στορημάτων πότε εΐνε «οί περιττοί άνθρωποι», οί Απογο
ητευμένοι μέσ’ τήνάμόρφωτη, βάρβαρη κοινωνία, πότε εύ- 
γενεΐς, καλοί σάν τόν Λεβρέτσκι πού,αίσθάνεται τόν έαυτόν 
του είςήλικίαν μόλις σαράνταέτών κουρασμένον άπ’τήνζωήν. 
Πότε κήρυκες τής νέας ήθικής, τών νέων Ιδεών άντιθέτων 
έντελώς πρός τήν τών πατέρων τους, ώς ό Μπεζέρωφ, τό μυ
θιστόρημα «Τά παιδιά καί οί γονείς», πότε Αντιπρόσωποι 
τής άπογοητεύσεως ύστερον άπό τήν άντίδρασιν τοΰ 1860 
σάν τούς Λιτβενώφ, Ποτούγιν, οί ίδεαλισταί—λαϊκοί τοΰ 
1870 κλπ. κλπ. Οΐ δέή ιωΐδεςτου Αποτελούν σειράν τέλεια 
ζωγραφισμένην διαφόρων γυναικείων χαρακτήρων. ‘Εδώ 
εΐνε γυναίκες ποΰ σκοπόν τής ζωής των έχουν νά Αρέσουν, 
οσον τό δυνατόν εις περισσότερους άνδρας δπως ή Ειρήνη 
στόν«Καπνόν» νά θυσιάζωνται γιά τούς άλλους σάν τήν Ε
λένη στήν «Παραμονήν» νά παραδίδωνται στόν έρωτα χωρίς 
νά σκέπτονται τά έμπόδια,τές κοινωνικές συνθήκες καί προ
λήψεις σάν τήν Ζεναΐδα στό θαυμάσιο διήγημα ή «πρώτη 
άγάπη», νά προχωρούν καί πρός τήν σκληρήν πραγματικό, 
τητα, καί πρός τάς Αντιφάσεις τής ζωής καί νά άπομακρύ- 
νωνται άπ’ τήν ζωήν, νά βρίσκουν τήν παρηγοριά στήν θρη
σκείαν σα την ιδανικήν, πανώρεια Λίζαν στήν «Φωλεάν τών 
Ευγενών». Παντοΰ δέ σ’ δλα του τά έργα εΐνε χυμένη ή βα' 
θειά μελαγχολία πού προήρχετο καί Απ’ τό συναίσθημα 
πώς άπέθνησκεν ή γενεά τον, ή νεότης του καί άπό τάς έν- 
τυ.τωσεις που ελαβε παιδί άκόμη σ’ αύτό τό σπίτι του ό
που βασιλεύει ή βία, ή σκληρότη-, ή Αδικία, ή ή βαρβαρό" 
της τής μητρός του.

* * *
Μικράν έργασίαν Απέναντι τοΰ Τουργένεφ καί άλλων 

συγγραφέων δείχνει ό Ίβάν Γοντσαρώφ (1811—1891). Ό 
συγγραφεύς αυτός έγραψε μόνον τρία μυθιστορήματα καί 
όμως σ’ αυτά τά τρία περιέχεται τόση ΰλη «όση θά έφθανε 

σ’ Αλλον γιά δέκα». Στό κάθε του μυθιστόρημα «ή συνη
θισμένη Ιστορία», δ «Όμπλόμωβ», δ «Κρημνός»—προσπα
θεί νά δώση εικόνα ολόκληρης περιόδου τής ρωσσικής 
ζωής. Στά πρόσωπα τών μεγάλων του μυθιρτορημάτων έν- 
σαρκιόθηκαν οί κυριώτερες γραμμές, τά σπουδαιότερα ση
μάδια τής έξελίξεως τής ρωσσικής κοινωνίας. Ό Γοντσαρώφ 
δέν μπορούσε νά γράψη μικρά έργα, μόνον μεγάλες εικό
νες μπορούσε νά παρουσιάζη. Έγραφε δέ μέ μεγάλην ήσυ- 
χίαν καί ηρεμίαν μελετώντας έπΐ σειράν ετών τήν εποχήν 
πού ήθελε νά ζωγραφίση—γιά τόν «Όμπλόμωφ» έχρειά- 
σθηκαν δώδεκα χρόνια, γιά τόν «Κρημνόν» δέκα. Όπωςδέ 
ή έργασία του δέν εΐνε βιαστική, νευρική, έτσι καί τό ύφος 
του εΐνε ίσιο, ήρεμο. Ποι θενά στά έργα του δέν βρίσκεται 
ή μελαγχολία τοΰ Τουργένεφ, τά ιδιαίτερα κτυπητά λογάκια 
τοΰ Πίσεμσκι, ή νευρική συσσώρευσις τών πρώτων τυχαίων 
έκφράσεων τού Δοστογέφσκι. Γράφοντας ό Γοντσαρώφ—- 
δπως ό ίδιος λέγει στήν κριτικήν του «καλύτερα άργά παρά 
ποτέ> στήν οποίαν δίδει τήν έξήγησιν τών μυθιστορημά
των του, έχει ύπ’ δψιν τήν γύρω του ζωήν στήν οποίαν δια
κρίνει πώς μπήκαν πολλοί ρεμβασμοί, αίώνιαι ονειροπο
λήσεις, πολλή τεμπελιά ένφ έλειπε εκείνο πού εΐνε Αναγκαι
ότατο γιά τήν ζωήν—ή έργασία. Ό Όμπλόμωφ—ό ήρως 
τοΰ ομωνύμου μυθιστορήματος—είναι ή ένσάρκωσις τής Α
δράνειας άπ’ τήν οποίαν δέν ήμπόρεσε νά τόν σώση οΰιε ό 
έρως ούτε ή φιλία. Ή έντύπωσιτ τοΰ έργου ήτο μεγίστη έπΐ 
τήςρωοσικής κοινωνίας’ό καθένατπροσπαθοΰσε νά βρή μέσα 
του ίχνη τής αρρώστιας τοΰ Όμπλόμωφ, ό καθένας ήθελε νά 
τά ξεριζώση καί έτσι νά άκολουθήση τόν δρόμον τής Αλη
θινής ζωής. Τό ξύπνημα δέ τής ρωσσικής κοινωνίας, τή 
ζήτησι έργου πού είχε κάποιον σκοπόν ζωγραφίζει στόν 
«Κρημνόν». Ό Ράΐσκι εΐνε ό ήρως τής κατόπιν, μεταβατΓ 
κής έποχής. «Αύτός εΐνε ό ξυπνήσα^ Όμπλόμωβ· δυνατόν, 
καινούργιον φώς παρουσιάσθηκε μπρός στά μάτια του. Άλλ’ 
όμως ακόμα τεντώνεται, παρατηρεί ολόγυρά του καί βλέ
πει τήν κούνια του». Δέν άποφασίζει νά άφοσιωθή σ’ ένα 
έργον γιατί δέν βρήκε ακόμα τόν δρόμον του, ρίχνεται εδώ 
καί έκεϊ, ζητεί, όλο ζητεί —«ένώ Αδιάκοπα τό τραβά πίσω 
ή πρότερή του κατάστασις, ό ύπνος τοΰ Όμπλόμωβ». «Ό 
Ράΐσκι δέν κοιμάται βαθειά —ξύπνησε καί ξεύρει τί νά κά- 
μη άλλά δέν τό κάμνει ακόμα». Στόν ύπνον δέ αυτόν καί 
τήν στασιμότητα, στόν διλεταντισμόν ό Γοντσαρώφ άντι- 
παραθέτει τύπους ζωντανούς, ποΰ έργάζονται μέ σύστημα 
πού έχουν ώρισμένον σκοπόν στήν ζωήν τους σάν τόν Στόλτς 
στόν «Όμπλόμωφ». Τόν θειον «στήν συνειθισμένην Ιστορί
αν», τόν «Βολόχωβ στόν «Κρημνόν». Κατ’ αυτόν τόν τρό
πον καί οί ήρωΐδες του μάς δείχνουν τήν διάφορον άντί- 
ληψιν πού έχει ή ρωσσίδα γιά τήν ζωήν. Ή ψυχρά, ωραία 
Σοφία ζή μέσ’τό παλάτι της καί δέν θέλει νά σηκώση κάν 
τό παραπέτασμα τό βαρύ γιά νά δή τί γίνεται στόν δρό
μον. Όταν δέ προσπαθή ό Ράΐσκι νά τή; κάμη γνωστήν 
τήν άλλην ζωήν τήν τόσον διάφορη τής ίδική; της καί τής 
λέγει γιά τής δυστυχίες, τές πίκρες, τήν πτώχεια τότε ή 
καρδιά της συγκινείται, γεμίζει μέ κάποιαν φλόγαν ή οποία 
όμως—δέν τήν κινεί πρός τήν εργασίαν. Έιφ ή Βέρα ! 
Αυτή εΐνε γεμάτη πόθον γιά έλευθερίαν, γιά δράσιν καί 
γι’ ούτό βέβαια θά πέση, θά κλαύση πικρά, θά πονέση κα· 
τάβαθα γιά τά σφάλματά της στά όποια ήτο επόμενον νά 
περιπέση γιατί εΐνε ή πρώτη πού βγαίνει άπό τό σπίτι της 
στήν έλεύθερην ζωήν καί γι’ αύτό δέν ξεύρει καλά, 
καλά τόν δρόμον της. Κοντά όμως σ ’ αύτήν τήν τόσον λε
πτήν παρατηρητικότητα ό Γοντσαρώφ εΐνε καί έξοχος καλ
λιτέχνης. Οί λεπτομέρειες μέ τές όποιες μάς περιγράφει 
τήν ζωήν τών ηρώων του είτε Ατελείωτες, οί περιγραφές τής 

φύσεως. τοΰ Βόλγα μεγαλοπρεπείς ύπενθυμίζουσαι τές πε
ριγραφές τοΰ Τουργένεβ καί Τολστόη.

Τήν πραγματικότητα ζωγραφίζει Αληθινά καί δ ’Αλέξιος 
Πίσεμσκι (1820 —1881) Ό Πίσεμσκι βλέπει γύρω του καί 
γράφει χωρίς νά έχη πρό οφθαλμών κανένα Ιδανικόν. Κατ’ 
άρχάς παρουσιάζει τήν ζωήν τού λαοϋ, κατόπιν ολόκληρης 
τής συγχρόνου του κοινωνίας. Τά έργα του καμμίαν άνά- 
λυσιν δέν περιέχουν εΐνε όμως γεμάτα μέ έντυ.τώπεις, Α
ληθινές εικόνες παρμένες Απ’ τήν καθημερινή ζωή.

Ό Πίσεμσκι δέν διακρίνεται ούτε γιά τήν επεξεργασίαν 
του ούτε γιά τήν λεπτόιητα Μέ τήν άτλότητά του όμως 
καί μέ τήν ικανότητα νά βλέπη τήν γύρω ζωήν έτσι καί δ
πως εΐνε καί τέτοια νά τήν άποδίδη άρεσε στήν κοινωνίαν.

Καί δ ’Αλέξιος Όστρόφσκι (1823—1886) δ μέγιστος 
δραματουργός τής ρωσσικής λογοτεχνίας εργάζεται κατά 
τήν έποχήν τών μεγάλων ταλάντων καί γεμίζει τήν ρωσσι- 
κήν σκηνήν μέ τά έργα του, ανακαινίζει τό ρωσσικόν θέα- 
τρον Αλλάζει ριζικά τό γούστο τοΰ κοινού. Καί πρό αύτού 
βέβαια υπήρχαν ρωσσικές κωμφδίες δπως εΐνε οί κωμωδίες 
τοΰ Σουμαρόκωφ, τοΰ Φουβίζιν, τοΰ Καπνίστ· ή γνωστή τοΰ 
Γριμποέδωφ ποΰ γράφηκε έπΐ τής έ.τοχής τοΰ Πούσκιν 
«τό κακό άπ’ τό κεφάλι» δέν έχασεν τήν σημασίαν τη;δχι 
μόνον έπΐ τής έποχής τοΰ Όστρόφσκι αλλά καί τώρα ακόμα 
έπαίζοντο κοί παίζονται κωμφδίες τοΰ Γόγολ—τήν και-

ΙΝΔΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
~--------------- I

ΤΟ ΒΟΥΒΟ ΚΟΡΙΤΣΙ
ΥΠΟ ΡΑΒΙΝΤΡΑΝΑΤ ΤΑΓΟΡΕ

'Ο συγγραφεύς τοϋ παρόντος διηγήματος είναι ό διάσημος ’Ινδός ποιητής Ραβιντρανάτ Ταγόρε. εις τόν 
όποιον εσχάτως έδόθη υπό τή; Σουηδική;’Ακαδημίας τό βραβεϊον Νόμπελ (200 χιλιάδες φράγκα) διά τήν 
φιλολογίαν. Έγεννήθη τω 1861 έν Καλκοΰτα ή δέ οΐκογένειά του καταλέγεται εις τάς παλαιοτάτας καί δια
κεκριμένος βεγγαλικάς οικογένειας. Ό πατήρ του επίσης είναι γνωστός λόγιος έν Ίνδίαις. Ό ποιητής 
Ραβιντρανάτ Ταγόρε έσπουδασε Νομικά έν Λονδίνφ, άλλά τό στάδιον τούτο έγατέλιπε έπανελθών είς Βομ
βάην ένθα έκτοτε καί παραμένει. Είναι όχι μόνον ποιητής άλλά καί μουσικός καί φιλόσοφος καί παιδα
γωγός μέ ιδίας δλως άρχάς. ’Αγγλιστί συνέγραψε συλλογήν ποιημάτων υπό τήν έπιγραφήν Gitanzali (τό ά
σμα τών ασμάτων).

’Επί τή ευκαιρία τής άπονεμηθείσης είς αυτόν έσχάιως τιμής έγνώσθησαν λεπτομερέστερου τά κατ’ 
αυτόν καί εις τήν Δυτικήν Ευρώπην, εις τήν όποιαν έξεδόθησαν έντός ολίγου χρονικού διαστήματος πλεΐ- 
σται μεταφράσεις έργων αυτού.

Α’.
Ποιος ήμτοροΰσε νά μαντεύση ότι τό κορίτσι αύτό τό 

όποιαν κατά τήν γέννησήν του έλαβε τό όνομα Σουβασίνη 
(ή καθαρόγλωσση) θά έμενε βουβόν; Είς τάς δύο άλλας 
μεγαλυτέρα; άδελφάς της εΐχον δοθή τά ονόματα Σουκε- 
σίνη (ή σγουρομάλλα) καί Συασίνη (ή βροντογελώσα). "Ε
νεκα λοιπόν τής όμοφων ίας έδωκεν ό πατέρας είς τήν τρί- 
την κόρην του τό όνομα Σουβασίνη. ΟΙ άνθρωποι όμως 
τήν ώνόμαζον χάριν συντομίας μόνον Σούβα.

Τά δύο μεγαλύτερα κορίτσια ύτανδρεύθησαν κατά τά 
συνηθισμένα καί οί γάμοι των έπανηγυρίσθησαν μετά τής 
άπαιτουμένης πολυτελείας. Ή μικροτέρα άπέμενεκαί ώς βά
ρος πλέον τής οικογένειας της.

Οί περισσότεροι άνθρωποι δέν έννοοΰν ότι ό βουβός 
άνθρωπος δέν είναι Ανάγκη νά είναι καί τυφλός.

Δι’ αύτό συνέβη οί άνθρωποι Ανυποψίαστοι δλως διόλου 
να εκφράζουν έπΐ παρουσίρ τή; κόρη; αύ ή; τού; φόβους 
των διά τό μέλλον της, Δι’ αύτό άπό τήν μικράν της νεό
τητα ή Σουβασίνη έγνώριζεν δτι ή γέννησίς της έθεωρήθη 
ώς κατάρα διά τό σπίτι των. ’Απέφευγε λοιπόν δλους τούς 
Ανθρώπους καί έθεώρει εύτύχημά της άν οί άνθρωποι τήν 

νούργιαν όμως πνοήν τήν γεμάτην ζωήν ένέπνευσε στό ρωσ
σικόν θέατρον δ Όστρόφσκι.

Στά έργα του άρχισε άπό τήν άπεικόνισι τής ζωής τής 
εμπορικής κοινωνίας τής Μόσχας, ολίγον δέ κατ’ ολίγον 
περιέκλεισε σ' αύτά τήν ζωήν καί άλλων κοινωνικών 
στρωμάτων. Είτε δημιουργός μεγίστου άριθμοΰ δραμάτων 
καί κωμφδιών—σχεδόν πενήντα—στά όποια διακρίνομεν 
πότε τήν έπίδρασι τής νατουραλιστική; σχολής τοΰ Γόγολ, 
πότε τών ιδεών τών σλαυοφίλων, πότε τών δημοκρατικών 
πεποιθήσεων. Ό Όστρόφσκι όμως δέν εΐνε δοΰλο; ούτε 
τούτων ούτε τών άντιθέτων ο’ αυτές άρχών—προσπαθεί 
νά περίκλειση στά έργα του τήν πραγματικότητα καί δπως 
αύτή εΐνε ποικίλη, Ατελείωτη είς Αποχρώσεις τέτοιο εΐνε 
ποικίλον καί τό πλούσιον έργον του. Συγχρόνως μέ τό μυ
θιστόρημα, τό δράμα καί τήν κωμφδίαν ή ρωσσική λογοτε
χνία πλουτίσθηκε καί μέ τήν σάτυραν. Ό μέγιστος σατυ
ρικός συγγραφεύ; εΐνε ό Μιχαήλ Σαλτικώφ (1826—1889). 
Ή σάτυρά του εΐνε δυνατή, σκληρή’ κτυπά δλας τάς κατα
χρήσεις τών υπαλλήλων, τήν Αμορφωσιάν τοΰ όχλου «πού 
άδικα ονομάζει τόν έαυτον του κοινωνίαν». Σ’ δλα του τά 
έργα εΐνε χυμένο τό σαρκαστικόν γέλοιο. Τά κυριώτερά του 
έργα εΐνε «οί κύριοι τασκέντοι» «Πομπαδοΰροι καί Πομ- 
παδοΰροι» «τό ήμερολόγιον τοΰ επαρχιώτου».

(Έπεται συνέχεια) Άννα Σταματελλάτον

έλήσμόνουν έντελώς. ΟΙ γονείς τη; όμως δέν τήν έλησμό- 
νουν ποτέ. Μπορεί κανείς νά λησμονήση μίαν εντροπήν 
δπου τόν τρώγει;

Περίεργον ! είς τά μάτια τής μητέρας της ή το σάν μαύρη 
κηλίς είς τό ίδιον της σώμα. Διότι μιά μητέρα βλέπει εις 
τήν κόρην της ένα μέρος τοΰ Ιδιου σώματός της πολύ πε
ρισσότερον παρά είς τόν υιόν της. Μία μητέρα αίσθάνε- 
ται ώ; ίδικάς τη; τάς άτελείας καί τάς έλλείψεις μιάς κό
ρης της Ό πατέρας τη<-, όνόματι Πανικάντας, ήγάπα τό 
βουβό του κορίτσι περισσότερον άπό τάς άλλας θυγατέρας 
του. Ή Σούβα δέν ήμποροΰσε νά όμιλήση, άλλά δι’ Αντι
στάθμισμα είχε δύο μεγάλα μαύρα μάτια μέ μακρυά ματό
κλαδα. Καί τά χείλη της, έάν καμμιά φορά συνεκινεΐτο, 
έτρεμαν σάν καλάμια δταν τά φυσά ό σέρας.

Όταν ήμεΐ; μεταφέρωμεν είς τήν γλώοσάν μας μίαν έν 
νοιαν καταβάλλομενκαί κόπον τινά δι’ αύ;ήν τήν μετάφρα- 
σιν. Τό Αποτέλεσμα δέν είναι πάντοτε ικανοποιητικόν. 
Πολλάκις εισέρχονται άνεπαισθήτως σφάλματα δι’ έλλει- 
ψιν καταλλήλου έκφράσεως. ’Αλλά τά μαύρα μάτια δέν έ- 
χρειάζοντο νά μεταφράσωσι τίποτε. Ή σκέψις ρίπτει τήν 
όλισθηράν σκιάν της έπάνω εις αύτά καί ή έντύπωσις έρ-
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χεται καί παρέρχεται μόνη της. Τό βλέμμα της ήδύνατο 
νά άπαστράπτή μίαν στιγμήν διά νά σβέση καί άποκάμη 
έπειτα.

Ενίοτε τό βλέμμα αύτό ήτο σιωπηλόν καί σταθερόν δπως 
ή σιωπηλή σελήνη, άλλοτε πάλιν έλαμποκοποΰσεν έδώ καί 
εκεί καί έσπινθήριζεν εις τού; κΰιλους ώς ή λάμψις λαμ
πάδας. ’Εκείνος ό όποιος είς τήν ζωήν αύτήν δέν μεταχει
ρίζεται άλλην γλώσσαν παρά τήν έκφρασιν τσΰ προσώπου, 
δι’ αύτόν ή γλώσσα τών οφθαλμών είνε τόσον πλούσια καί 
τόσον άπείρως ποικίλη καί βαθεΐα, όπως έν διαφανές σύν- 
νεφον εις τό όποιον φώς κάί σκιά τόσον ζωηρώς εναλλάσ
σονται και νέαι λάμψεις γεννώνται καί εξαφανίζονται. 
“Οπως δέ είς τήν μεγάλην φύσιν οΰ τω καί εις τοιούτους 
ανθρώπους βλέπει κανείς κάτι ασυνήθες μεγαλεΐον. Δι’αύτό 
συνήθως αγόρια καί κορίτσια έβλεπον τήν Σούβα μέ έν 
συναίσθημα φόβου καί δέν ήθελαν νά παίζουν μαζί της. 
Αυτή ώμοίαζε μέ τήν νεκρικήν σιωπήν τής μεσημβρίας χω
ρίς φθόγγους καί χωρίς διασκέδασιν.

Β'.
Ή πόλις περί τής όποιας γίνεται έδώ λόγος είνε γνωστή 

ύπό τό όνομα Σαντιπούρ καί ό μικρός ποταμός, δ όποιος 
ρέει δίπλα, είναι ένα βεγγαλικό ποταμάκι, τό όποιον είναι 
εϋστροφον καθώς μιά χωριατοπούλα. Πετιέται άπό έδώ 
καί άπό έκεΐ μεταξύ τών πετρών καί τής άμμου τής κοί
της καί εργάζεται δπως αύτό ξέρει καί είς τάς δύο όχθας 
του διά τά μέρη όπου εύρίσκονται έκεΐ σιμά, ώς έάν είχε 
συνάψει με αύτά παλαιάν φιλίαν. ΟΙ άνθρώπινοι συνοικι
σμοί είναι κατά μήκος τών υψηλών καί καταφύιων οχθών 
του, καί τά νερά του σάν νά ήσαν μέ τούς έαυτούς των εύ- 
χαριστημένα, τρέχουν πάντοτε χαρούμενα παρακάτω διά 
νά προσφέρουν τάς υπηρεσίας των είς άλλους άνθρώτους.

Τό σπίτι τοϋ Πανικόν τα ήτο μέσα σχεδόν είς τό ποτάμι 
κτισμένο. ΟΙ τοίχοι του άπό ψάθες καί ράπετ, ό σταϋλος 
τών βωδιών του. ή θεμωνιά του καί ό κήπος του όπου ήτο 
γεμάτος άπό δένδρα καί μπανάνες. Τό εύχάριστον αύτό εί- 
δύλλιον προσελκύει τά βλέμματα δλων όσοι ταξειδεύουν 
είς τόν ποταμόν. Κατά πόσον αύ :οί έπρόσεχαν καί τό βου- 
βο κορίτσι, τό οποίον σιωπηλόν καί ήσυχον έκινεΐτο μέσα 
είς αύ:ό τό περιβάλλον, δέν γνωρίζομεν. Τό βέβαιον είνε 
δτιαύιό τό κορίτσι άμα έτελείωνεν ή έργασία είς τό σπίτι 
καί είς τόν κήπον κατέβαινε πρός τόν ποταμόν καί έκάθι- 
ζεν εκεί.

Ή φύσις αύτή άποζημιώνει τήν Σούβα διά τήν βον/3ό- 
τητά της καί τής όμιλεΐ. Τό κελάρισμα τοΰ ποταμού, αί 
φωναί τών άνθρώπων, τά τραγούδια τών βαρκάρηδων, τά 
τετερίσματα τών πουλιώνκαί δ ψίθυρος τών φύλλων τών δέν- 
δρωνάναμιγνύονταιμέ τήν άλλην κίνησιν τοΰ λοιπού περιβάλ
λοντος καί άποτελοΰν έν καί εισέρχονται μέσα είς τήν πάν
τοτε σιωπηλήν ψυχήν τοΰ κοριτσιοΰ.Αί χίλιαι αύιαί γλώσ
σας ή θαυμασία ευκινησία τής φύσεως, αύτά άποτελοϋσι 
τήν γλώσσαν τής βουβής, τήν γλώσσαν τής Σούβας μέ τά 
μεγάλα μάτια άπό κάτω άπό τά παχειά ματόκλαδά της.

Τό μεσηαέρι δταν φεύγουν οί βαρκάρηδες καί ψαράδες 
διά νά γευματίσουν, δταν δλοι οί άνθρωποι ξεκουράζονται 
εις τά σπίτιά των, δταν τά πουλλάκια διά λίγην ώραν δέν 
τραγουδούν, καί τά καράβια δέν άναστατώνουν τό νερό, 
δταν δλος ό πολυπληθής κόσμος έξαίφνης σταματφ καί η
συχάζει άπό τόν θόρυβον καί τές φωνές διάτό καθημε
ρινόν ψωμί τον, καί ζωγραφίζεται έτσι μέ αύτήν τήν ήσι- 
χίαν μία ώραία είκών,—τότε ακριβώς κάθηται ή άψυχος 
φύσις καί τό βουβό κορίτσι άπέναντι ή μία τής άλλη; ά- 
ποκάτω άπό τό διαφανές σύννεφον.Ή μία είναι είς φωτει

νήν διαύγειαν ή άλλη κάθηται άποκάτω άπό τήν σκιάν 
ένός μικρού δένδρου.

’Αλλά βέβαια ή Σούβα είχε καί επιστήθιους φίλους. Είς 
τόν σταΰλόν των ήσαν δύο άγελάδες, αί δποΐαι ώνομάζοντο 
Σαρβλάοη καί Παγκούλη. Αύται δέν εΐχον ποτέ άκούσει τό 
όνομά των νά τό προφέρουν τά βωβά χείλη, άλλ’ όμως έ- 
γνώριζαν τόν βηματισμόν τής Σούβας. Ήτο τόσον ελα
φρός καί τρυφερός, ώστε ήτο δι’ αύτάς προδηλότερος άπό 
κάθε φωνήν. Έκαταλάμβτνον καλλίτερα άπό κάθε άνθρω
πον έάν ή Σούβα ήτο μέ αύτάς εύχαρισιημένη ή δυσηρε- 
στημένη.

"Οταν ή Σούβα ήρχετο μέσα είς τόν σταΰλον συνήθιζε 
νά περιβάλη καί μέ τάδύο χέριά της τόν λαιμόν τής Σαρ- 
βάζης καί νά τόνξύνρ ελαφρώς όπίσω άπό τά αύτιά, ένφ ή 
ΙΙαγκούλη τήν πορειήρει μέ τρυφερά βλέμματα καί έλειχε 
τήν χεϊρά της. Τρεις φοράς τήν ημέραν τάς £τεσκέπτετο 
συνήθως ή Σούβα. Άλλά έττός άπό τσς συνειθισμένας αύ
τάς έπισκέψ.ις ύπήοχον καί έ-.τακτοί· οσάκις είς τό σπίτι 
ή Σούβα ήκούε τραχείς λόγους εναντίον τη; τότε ήρχετο 
πρό; τάς άφώνους φίλας της. Άπό τό σκοτεινιασμένον καί 
λυπηρόν βλέμμα της έκαταλάμβανον αύτά τά ζφα έξ έν
στικτου τόν πόνον τής καρδιάς τη; καί τήν περιέσφιγγον ή 
τήν έχάδευόν είς τά χέρια μέ τά κέρατά των, σάν νά ήθε
λαν νά τήν παρηγορήσουν.

Εκτός άπό τάς δύο αύτάς φί .α; εΐχεν ή Σ >ύβα φίλας 
καί μερικός αίγας καί μερικά μικρά γατάκισ, αν καί ή φι
λία τη; μέ αύτά δέν ήτο καί. τόσον μπιστική. Τά μιτρά 
μάλιστα γατάκια έιαμναν κατοχήν είς τόν κόλπον της ό
ταν τούς ήρεσεν, ημέραν ή νύκτα, καί έκοιμώντο βαθειά 
κοντά της. Δέν παρέλιπον μάλιστα μέ ήσυχον νεύμα νά φα
νερώνουν καμμιά φορά είς τήν Σούβα πόσον θά τού; ή"θ 
εύχάριστον έάν τά μαλακά δάκτυλα τής Σούβας έκαμναν 
χαδευτικόν περίπατον έπάνω είς τόν λαιμόν ή εις τήν ρά- 
χιν των.

Γ'.

Άλλά καί άπό άνώτερα ή αύ:ά πλάσματα εΐχεν εδρει ή 
Σούβα ένα σύντροφον. Είναι δύσκολον νά προσδιορίση κα
νείς τό είδος τών σχέσεών των, διότι ούτός είχε γλώσσαν 
καί ώμίλει, δέν εΐχον λοιπόν τά αύτά μέσα έκφράσεως.

Ό μικρότερος υιός τού Γκοσσάϊν ώνομάζετο Πρατάπ. 
Ήτο ένα χαμένο κορμί, άπό τό όποιον είχαν άποσύρει οί 
γονείς του κάθε έλπίδα νά τού; βσηθήση είς τά γηρατειά 
των, άφοΰ άπέτυχαν έπανειληιιμέναι προσπάθειαί των διά 
νά τόν διορθώσουν ολίγον καί τόν κάμουν χρήσιμον άν
θρωπον- "Ολοι αύτοί οί άτελεΐ; άνθρωποι έχουν ένα προ
τέρημα. "Αν καίοί γονείς καί οί συγγενείς των κάθε άλλο 
παρά εύχαριστηιιένοι μέ αύτούς είναι, δμως εις τοϋ: ξένους 
τέτοιοι άνθρωποι είναι πολύ άγαπητοί. Διότι έτσι έλεύθε- 
ροι δ του είναι καί χωρίς κανένα συνεκτικόν δεσμόν, γί
νονται τρόπον τινά κοινή διασκέδασις δι’ δλους. "Οπως εί
ναι άναγκαϊον νά υπάρχουν εις τσς πόλεις δημόσιοι κήποι 
διά νά διασκεδάζουν δλοι, έτσι είναι άνάγκη σέ κάθε τό
πον νά ύπάρχη ένας τέτοιος, ας τόν όνομάσωμεν, τυχοδιώ
κτης. Διά τήν έργασίαν ή διά τήν διασκέδασιν ό τοιοΰτος 
άνθρωπος έχει έκεΐ πάντοτε τόν τόπον του.

Ή μεγαλειτέρα διασκέδασι; τοΰ Πρατάπ ή ίο τό ψί- 
ρευμα. Μέαύτό ήμποροΰσε κανείς νά σκοτώνη πολύν και
ρόν. Κάθε ήμέρτ λοιπόν μετά τό μεσημέρι έπήγαινεν είς 
τήν όχθην τοΰ ποταμού καί έτσι- συνέβη ώσιειά συναντηΰή 
μέ τήν Σούβαν. Κοντά της ήτο πάντοτε πολύ εύχαριστη- 
μένος ό Πρατάπ δ,τι άλλην έργασίαν καί άν είχε. Είς τό 
ψάρεμα άλλως τε δέν υπάρχει καλλίτερος σύντροφος άπό

ένα δ όποιος είναι βουβό;. Καί δ Πρατάπ έξετίμησε καί 
αύτήν τήν ιδιότητα τής Σούβας δπως έπρεπε. Καί έπειδή 
δ^οι οί άλλοι τήν ωνόμαζαν Σούβα, τής έξέλεξεν αύτός ένα 
άκόμη χαίδευτικώτερον όνομα καί τήν έλεγε μόνον Σού.

Ή Σούβα.έκάθητο συνήθως άποκάτω άπό ένα όξυφοί
νικα καί έκεΐ κοντά έξάπλωνε τήν δρμιά του καί δ Πρα
τάπ, έ»φ προσήλωνε τά μάτια του είς τόνερό. Άπό τώρα 
καί είς. τό έξής έλάμβανεν ό Πρατάπ τακτικά πλέον τό φα- 
γητόν του, τό Ινδικόν μπέτελ. Τό παρεσκεύαζεν ή Σούβα 
ή Ιδία καί τοΰ τό έφερνε. Καί ένφ άύτή έκάθητο έκεΐ καί 
έβλεπε τό νερό, συνέβη πολλάκις νά εύχηθή νά ήιιποροΰσε 
νά ώφελήση πολύ τόν Πρατάπ καί νά ήμποροΰσε νά τοΰ 
■δείξηδτι καί αύτή κάτι άξίζει είς αύτόν τόν κόσμον.Άλλά 
δέν εύρίσκετο τίποτε νά κάμη δι’ αύτόν. Καί έξηκολούθει
νά εύχεται είς τόν Θεόν νά μπόρεση καμμιά φορά νά κάμη 
κανένα μεγάλο θαΰμσ, ώστε ό Πρατάπ νά φωνάξη «αλή
θεια, δέν ήξεύραμε δτι ή Σούβα κατέχει τέτοιες μαγικές 
δυνάμεις!» Άν έγίνετο, παραδείγματος χάριν, νύμφη τοΰ 
ποταμού καί καμμιά φορά νά άνήρχετο σιγά—σιγά από τό 
βάθος του καί νά έκρά'.ει κανένα πολύτιμον λίθον, τοσον 
μεγάλον δσον κεφαλή δράκοντος καί να τόν απέθετε εις τήν 
αμμουδιά τοΰ ποταμού! Ό Πρατάπ θά ε.ταυε τότε να ψα- 
ρεύη, θά έπιανεν αμέσως αύτόν τον πολύτιμον λίθον, θα 
ώρμα καί αύτός είς τά βάθη του ποταμού καί εκεί κάτω, 
είς κανένα παλάτι ασημένιο μέ χρυσά διβάνια θά έκάθητο 
—ίμέ ποιόν άλλον θά έκάθητο παρά μέ τήν κόρη τοϋ Πανι- 
κάντα, τήν:βωβήν Σού, ή όπόία θά έγίνετο βασίλισσα εις 
δλον τόνκάτω κόσμον, τόν μεγάλον σιωπηλόν καί ω; δια
μάντι λάμποντα !

Δέν θά μπορούσε άρά γε τά γινη τέτοιο πραγμα πραγ 
ματικώς; Θά ήτο ένα τέτοιο πράγμα πάντοτε αδύνατον ; 
Μά ίόν Θεόν,· τίποτε δέν είναι αδύνατον, άλλά ή Σούβα 
αντί νά γεννηθή βασίλισσα τοΰ κάτω κόσμου, είχε γεντηθή 
ώς,κόρη τοΰ Πανικάντά καί ποτέ δέν θά ήμποροΰσε νά 
κάμη τίποτε διά τόν Πρατάπ, τόν υίόν τοΰ Γκοσεάϊν.

Έν τφ μεταξύ ή Σούβα δλονέν έμεγάλωνε καί ήλικιώνε- 
το; Σιγά-σιγά ήλθεν είς έπίγνωσιν τοΰ έαυτοΰ της καί έ 
πλημμύρισαν τήν ψυχήν της απερίγραπτα συναισθήματα 
ώς πλημμύρα τής θαλάσση; κατά πανσέληνον. Έκύτταξε 
τόν έαυτήν της-μέ ξυπνημένα πλέον μάτια, έσκέπτετο τήν 
θέβιν της καί; ήρώτα έαυιή» διά τήν θέσιν της αύτήν,
άλλά δέν ήμποροΰσε νά εύρη άπάντησιν.

Ήτο μία λαμπρά σεληνοφώτιστος νύκτα δταν ή Σούβα 
άνοιξε τήν πόρτα τοΰ κοιτώνός της διά νά κυττάξη περί
φοβα έξω. Καί ή φύσις σιωπήλή ησύχαζε τήν νύκτα εκεί
νην καί έπρόσεχε τούς κοιμωμένους ανθρώπους. Τό μυ
στήριον τής νεότητος, ό θρίαμβος καί ή ανησυχία διά τήν 
απόλυτον μοναξιάν καί δλα πέρα καί πέρα ήσαν είς βαθυ- 
τάτην σιωπήν. Είς·μίαν γωνίαν τής σιωπηλής καί έ-.στα
τικής μύτης φύσεως έστέκετο. μία άφωνος καί μαγεμένη 
παρθένος.^’ - ■

Οί γονείς της, διά τού; όποιους αύτό τό δυστυχισμένο 
κορίτσι είχε γίνει βάρος άπό πολύν καιρόν, είχαν αρχίσει 
νά φοβούνται δι’ αύτήν, Τά κακά στόματα είχαν άρχίσει 
τήν δουλειά των. καί ήρχισαν νά συζητούν τόν άτοκλει- 
σμόν της άπό τάς καλάς οικογένεια;. Ό Πανικάντας εύρί- 
οκετο είς .καλάς οικονομικός συνθήκας καί ήμποροΰσε νά 
τρώγη καλά πρωί καί βράδυ’ είχει λοιπόν διά τοΰτο εχθρούς.

ΟΙ δύο σύζυγοι έκαμναν μακρά διαβούλια' μίαν ήμέραν 
ό Πανικάντας άνεχώρησεν εις ταξβϊδι. Όταν έγύρισε πα· 
ρήγγειλβ : Θά πάμε είς τήν Καλκούταν, έτοιμάζεσθε ! 
Αί προετοιμασίαι τοΰ ταξειδιοΰ ήρχισαν. Ή καρδιά τής

Σούβας έπλημμύρισε άπό στενοχώριαν καί φόβον διά τό 
μέγα κακόν τό όποιον τής ήτοιμάζετο. Παρέμεινε μερικός 
ήμέρας διαρκώς κοντά είς τόν πατέρα της καί είς τήν μη
τέρα της ώς άφωνον ζφον. Μέ τά μεγάλα καί ζωηρά μά
τια της έζήτει νά άναγνώση είς τά πρόσωπά των τί συνέ- 
βαινε, άλλά τίποτε δέν κατώρθωνε.

"Ενα μεσημέρι δτε δ Πρατάπ ήτοιμάζετο νά άπλώση 
πάλιν τά άγκίστριά του είπεν εις τήν Συύβαν μειδιών : 
«—Λοιπόν έτσι, Σούβα, σοΰ ηΰραν τόν άνδρα σου ; Θέλεις 
νά παντρευθής; Ένθυμοΰ δμως κάποτε καί ημάς έδώ». 
Καί έξηκολούθησενέπειτα νά προσέχη τά άγκίστριά του.

Ή Σούβα τόν έκύτταζε ώς κυττάζει έλάφι τόν κυνηγόν 
ό όποιος τό έ πλήγωσε είς τήν καρδιά.

—Τί σοΰ έκαμα ;
’Εκείνην τήν ήμέραν δέν ήτο άποκάτω -άπό τό δένδρον 

τη;. Ό Πανικάντας είχε ξυπνήσει άπό τόν μεταμεσημερια- 
νόν του ύπνον, έκάθητο εις τό δωμάτιόν του καί έκάπνι- 
ζεν. Ή Σούβα έκάθησε μπροστά άπό τά ποδάρια του, τόν 
έκύιταξε καλά-καλά καί ήρχισε νά κλπίη, Ό Πανικάντας 
προσεπάθησε νά τήν παρηγορήση, άλλά καί άπό τά ίδικά 
του μάτια ήρχισαν νά τρέχουν δάκρυα.

Τήν άλλην ήμέραν θά έφευγαν διά τήν Καλκούταν. Ή 
Σούβα έπήγεν είς τόν σταΰλον διά νά άποχαιρεπίση διά 
πάντοτε τάς φίλας τής νεότητάς της. Τάς έτάγισε μέ τά 
ίδια τά χέρια της καί τσς έβλεπε μέ μάτια είς τά όποια 
ύπήρχον δλα δσα ήθελε νά έκφραση, ένφ τά δάκρυα άνέ- 
βλυζαν άπό τά ματόκλαδά της.

Ήτο ή δωδεκάτη νύκτα όπου ήρχιζε νά μεγαλώνη τό 
φεγγάρι. Ή Σούβα έβγήκεν άπό τόν κοιτώνά της καί έξη- 
πλώθη είς τήν άμμουδιά τοΰ ποταμοΰ. Σάν νά ήθελε νά 
κρατήση μέ τά δύο τη; χέρια σφικιά τό έδαφος έκεΐνο. σάν 
νά ήθελε νά εϊπη είς τήν μεγάλην καί άφωνον μητέρα δλων 
μα; : — Μεγάλη μητέρα μου, περίκλεισέ με εις τούς βρα- 
χίονάς σου καί κράτει με σφιγκτά !

Δ'.
Είς ένα σπίτι είς τήν Καλκούταν έστόλιζεν ύστερα άπό 

ολίγες ημέρες μία μητέρα μίαν θυγατέρα της. Τά μαλλιά 
της τή; τά περιέδεσε μέ ένα πολυτελή κοί κεντημένον κε
φαλόδεσμον. Ή κόρη ού ;ή έχάνετο μέσα εις τά πολυτελή 
υφάσματα καί είς δλα τά στολίδια. "Ολη ή φυσική της χά
ρις έκρύβη δσον τό δυνατόν περισσό ιερόν. Τά δάκρυα έρ- 
ρεαν άπό τά μάτια της. Ή μητέρα της έξεχύθηκεν είς μα
λώματα εναντίον της, διότι ένεκα αύτοΰ τό πρόσωπον της 
θά έπρήσκετο καί θά έφαίνειο μεγαλείτερη. Άλλά τά δά
κρυα δέν άκούουν καί πολύ πολύ τέτοια πράγματα.

Μαζί μέ ένα φίλον του ήλθεν δ γαμβρός νά ϊδη τήν 
νύμφην. Οί γονείς τη; άνησύχουν καί έφοβοϋντο. Ήτο σάν 
νά ήλθε α ιό τόν ούρανόν κανείς Θεός διά νά παρατηρήση 
ό ίδιος τό θΰμά του. Μετά πολλάς έπιπλήξ ι; αί όποϊαι έ- 
πηύξαναν μόνον τά δάκρυά της,τήν έστειλεν έπί τέλους έξω 
ή μητέρα πρός τόν μνηστήρα της. Αύτός τήν έ ιύτταξε τότε 
καλά-καλά καί είπεν είς τό τέλος.«”Ε! πάει καί έρχεται».

Τά δάκρυά της τοΰ έδείκνυον δτι έχει καρδιά, καί έλε- 
γεν άπό μέσα του δτι αύτή ή καρδιά ή όποια τώρα τόσον 
υποφέρει διά τόν χωρισμόν άπό τούς γονείς της, θά τόν 
κάμνη εύιυχή άργότερα. Καθώς τό μαργαριτάρι οπού κρύ
πτεται μέσα είς τά βρώμια κογχύλια, έτσι καί τά δόντια 
τοΰ κοριτσιού άνίψ ονον τήν αξίαν του.

Τό Ιερόν βιβλίον άνοιξε καί είς την ώρισμένην ήμέραν 
έγειναν οί γάμσι. Άφοΰ οί γονείς της άνέθεσαν είς άλλα 
χέρια τό βάρος τή; φροντίδος διά τήν βουβήν κόρην των, 
έγύρισανόπίσω είς τό σπίτι των. Ή οικογενειακή των
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φυλή καί τό μέλλον των ήσαν πλέον ασφαλισμένα. Ό 
γαμβρός έκατοικοΰσεν είς τάς Βορειοδυτικός έπαρχίας καί 
έκεϊ έπήγε καί τήν νεαράν σύζυγόν του αμέσως μετά τόν 
γάμον των.

Άλλά κανείς δέν έσκέφθη ότι δι’ αύτόδέν έπταιεναύτή.
Δέν έκαμνεν εις κανέναν έντύπωσιν. Τά μάτια της διη

γούντο πολλά άλλά κανείς δέν ένόει αυτήν τήν γλώσσαν. 
Ματαίως έβλεπε τριγύρω της. Κανείς δέν ώμίλει τήν γλώσ

Α09-.Τ·  ̂-An.?g.g4iA.TOY πολέμου

Ο ΠΖίΤΕΡ^Σ ΤΟΎ*  Μ ΖΩΤΙΚΟΎ·

Παραθέτω ενα άπό τά τρυφερότερα Ανέκδοτα τοΰ 
πολέμου μας.

Τό γράφω δπως μοΰ τό διηγήθησα ·.
Μεταξύ τών Αξιωματικών ποϋ πολιορκούσαν τό 

Μπιζάνι. είςτήν τιτανομαχίαν τής ’Ηπείρου, ήτο και 
κάποιος έφεδρος άνθυπολοχαγός καταγόμενος έκ Ναυ
πλίου. 'Ο νεαρός αξιωματικός είχε τόν πατέρα του είς 
τό Ναύπλιον, και πολλές φορές δίαν έ'παυεν ή μάχη 
καί κοντά σε μιά πυρά προσπαθούσε νά θερμάνη τά 
παγωμένα μέλη του, ή σκέψις του έφέρετο πρός αυ
τόν. Τόν αγαπούσε τόσον πολύ. "Ισως περισσότερο καί 
από τήν μητέρα του περισσότερο καί άπό τούς αδελ
φούς του. Καί δμως άπ’ αυτόν τόν πατέρα είχε τεσ
σαράκοντα ήμέρας νά λάβη επιστολήν του.Μιά φρικτή 
απελπισία τόνκατελάμβανενδταν έσκέπτετο δτι και ε
κείνοι έκεϊ είς τό σπήτι του, θά εΐχον,ϊσως, άλλον τό
σον .καιρόν νά λάβουν ειδήσεις του, καί ίσως ίσως τήν 
ώραν αυτήν ή τόν κλαίουν ώς νεκρόν ή τόν φαντά
ζονται ώς άπολεσθέντα διά παντός...

Μέ αύτάς τάς σκέψεις, δταν είχε τόν καιρόν δ νε
αρός άνθυπολοχαγός νά συγκεντρωθή είς τόν εαυτόν 
του, έκοιμάτο είς τή σκηνή του τή νύκτα. Μέ αυτούς 
τούς συλλογισμούς έξυπνούσεν δταν ήχει τό έγερτήριον 
σάλπισμα τήν πρωίαν ή δταν τρομαγμένος άπό τούς 
αιφνιδιασμούς έξεγείρετο μέ τό ρεβόλβερ είς τό χέρι 
έτοιμος νά πλήρωσή καί αυτός δπως καί οί άλλοι, Α
κριβά, πολύ Ακριβά τή ζωή του Ένόμιζε πάντοτε δτι 
έβλεπεν έμπρός του τό σπήτι του,τή μητέρα του, τούς 
αδελφούς του, καί πρό πάντων τόν πατέρα του. Θά έ
διδε τή μι σή του ζωή, έάν εΐμπορούσε νά τή διαθέση 
Αλλού έκτος Από τή πατρίδα του, διά νά ιόν έβλεπε 
μόνον μιά στιγμή, διά νά εΐμπορούσε νά άτενίση τή 
μορφή του, καί νά άκουμβούσε τό κεφάλι έκεϊ είς τόν 
ωμόν του . . .

* * *
Ήλθαν τά Χριστούγεννα χιονισμένα, παγερά.
Τό πρωί έκεϊνο ό Ναυπλιεύς Ανθυπολοχαγός έξύ- 

πνησε ταραγμένος. Ώνειρεύθηκε τόν πατέρα του. Καί 
ήτο τόσον ζωηρόν τό δνειρον, τόσον μεγάλη ή χαρά 
του, ώστε νά εύρη τήν πραγματικότητα διπλασίως δ- 
δυνηράν, καί τή ζωήν του πολύ πικραμένην.

Εύρίσκετο είς τή Μανωλιάσσα.
Ό στρατός έπρόκειτο νά βαδίση έμπρός. Είχε δια- 

ταχθή ή παράταξίς του, καί άπό στιγμή σέ στιγμή έ- 
περιμένετο ή διαταγή τής έκκινήσεως. "Ολοι εδρίσ- 
κονται εις συγκίνησιν. Καί ό ανθυπολοχαγός τόσον 
πολύ προσέχει εις τό καθήκον του, ώστε ενώ μέσα είς 
τή σκηνή του κάμνει τάς τελευταίας ετοιμασία; του, ή 
ψυχή του προαισθάνεται καί αυτή τήν νίκην καί τήν 
δόξαν τών Ελληνικών δπλων ώστε λησμονεί καί μη
τέρα καί πατέρα, καί αδελφούς, καί δέν βλέπει μπρος 
του, δέν ποθεί, δέν ονειροπολεί τίποτε άλλο Από τής 
Ηπείρου τήν Απελευθέρωσήν.

σαν της, κανέν πρόσωπον δέν έφαίνείο τό όποιον νά ήδύ- 
νατό νά άπανιήση είς τά βουβά έράτήματά της, "Ενας άρ
ρητος, ατελείωτος πόνος έμαίνετο ίίς τήν βουβήν καρδιάν 
τής γυναίκας αύτής. Άλλά αΰιόΥ τόν πόνον ήμπορούσε 
ένας μόνον νά τόν άκούση—εκείνος όπου ήξερε τήν καρ
διάν της καί τόν πόνον της.

Έν Βερολίνφ (Έκ τοΰ Γερμανικού)
Κ.

Αίφνης ένας στρατιώτης τόν πλησιάζει καί ανοίγων 
τήν πανίνην πόρτα τής σκηνής τοΰ λέγει !

—Κύριε Ανθυπολοχαγέ, σάς ζητούν.
—Μέ ζητούν ; ’Εμένα ; Ποιό;; 'Ο λοχαγός ίσως.
—Όχι. "Ενας πολίτης.
—Πώς; Πολίτης έδώ έπάνω στο βουνό :
Καί λέγων τά λόγια αυτά δ άνθυπολοχαγός προχω- 

ρεΐ καί έξέρχεται τής σκηνής του καί εδρίσκεται Αντι
μέτωπος πρός τόν πατέρα του..........

* 
❖ *

ΤΙ έγινε τή στιγμή έκείνη δέν εϊμπορεϊ κανείς νά πε- 
ριγράψη. Οί δύο άνδρεςένηγκαλισμένοι δέν ήδύναντο 
νά άποχωρισθοΰν δ ένας τόν άλλον. Τό δνειρον τής 
νυκτός έγένετο πραγματικότης. Ό πατέρας του έγκα- 
τέλειψε τά πάντα, διέσχισε βουνά καί θαλάσσας, «ο
δοιπόρησε έπί ήμέρας καί νύκτας εις τόπους ξένους 
καί Αγνώστους μόνον καί μόνον διά νάίδή καί φιλήση 
τό μαχόμενον παιδί του.

Άλλά δέν εΐχεν ακόμη καλά καλά, ίδή δ ένας τόν 
άλλλονδταν τό στράτευμα διατάσσεται νά προχωρήση. 
Ό υιός ιόφειλε ν’ άφίση έκεϊ τόν πατέρα του. Είς τήν 
σκέψιν αυτήν ένα είδος τρέλλας τόν κατέλαβε. Τρέχει 
εις τόν λοχαγόν του καί τοΰ ζητεί ώς μόνη χάριν νά 
παραλάβη μαζή του είς τή πορεία τόν πατέρα του.

— ’Αδύνατον τοΰ άπαντά δ λοχαγός. Οί νόμοι εινε 
αυστηροί. Πολίτης δέν έπιτρέπεται νά συνοδεύση τόν 
στρατόν. Ή στρατονομική υπηρεσία εινε Αδυσώπητος.

Είς τήν επιμονήν τοΰ άνωτέρου του δ άνθυπολοχα
γός αισθάνεται τήν Αδυναμίαν του. 'Ικετεύει. Είς μά- 
την. "Οταν άπηλπίσθη,εκείνος δ όποιος δέν έδάκρυσε 
πρό τόσων νεκρών, δέν συνεκινήθη δταν έβλεπε γύ
ρω του νά πέφτουν οί συνάδελφοί του κλαίει, κλαίει 
μέ λυγμούς διότι τού άρνοΰνται νά παραλάβη μαζή του 
τόν πατέρα του.

*
Καί δ γέρων πατέρας δ όποιος βλέπει δτι είς πολύ 

δύσκολον θέσιν έφερε τό παιδί του,σκέπτεται πώς είμ- 
πορεϊ νά διορθώση τό πράγμα. Όμιλεϊ μέ τόν έπιλο- 
χίαν, συζητεϊ μέ τό λοχία, κρυφομιλεΐ μέ τούς στρα
τιώτας. Μετ’ δλίγηνώραν ένα Αμπέχονο, ένα πηλίκιον, 
ένα ζεύγος Αρβυλλών παρουσιάζουν ένα στρατιώτην 
εις τήν γραμμήν δ δποϊος μέσα είς μίαν στρατιωτικήν 
φανέλλα ή οποία περιβάλλει τή μορφή του—δπως άλ- 
λωςτε καί τούς δλους άλλους δπλίτας—κρύπτει τό λευ
κόν του γένειον.

*
Ο στρατός φεύγει μετ’ ολίγον άπό τή; Μανωλιά- 

σας τά βουνά. Μέσα είς τούς νεαρούς στρατιώτας εύ- 
ρίσκεται καί δ γέρων πατήρ, τόν όποιον ή στοργή ώ- 
δήγησεν είς τά πεδία τών μαχών καί ή στοργή τοΰ έ
δωσε πτερά νεότητος καί πολεμικόν ακόμη μένος. 
Πατήρ καί υιός δέν έχωρίσθησαν πλέον, παρά αφού 
είσήλθον οί "Ελληνες νικηταί είς τά Γιάννενα.
(’Εκ τής «Σημαίας») Εύγενία Ζωγράφου
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ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
Ένας γάμος αρχοντικός έγεινε μετ’ όλίγας ήμέρας εϊςτό 

παλάτι τοΰ Άλή, διότι υπήρχε συνήθεια οί ευνοούμενοι 
τοΰ τυράννου νά νυμφεύονται, χάριν τιμήτ, εντός τοΰ πα
λατιού του.

Είς τόν γάμον έκεΐνον, ήσαν προσκεκλημένοι δλαι αί 
επιφανείς οίκογένειαι τών Ίωαννίνων, επομένως καί ή 
Κυρά-Φροσύνη, ήτις είοήλθεν είς τήν ιδιαιτέραν αίθουσαν 
τήν προωρισμένην διά τάς γυναίκας, επειδή κατά τήν τέλε- 
σιν τών γάμων ένεκα τής παρουσίας τών Όθωμανίδων 
έμεναν αί γυναίκες χωριστά άπό τούς άιδρας.

Είς τήν ιδίαν αίθουσαν έκάθηντο μεταξύ τών προσκε
κλημένων καί αί σύζυγοι τοΰ Μουχτάρ καί τοΰ Βελή, τών 
δύο υίών τοΰ πασά.

Έφθασεν ή ώρα τών αναψυκτικών καί ένεφανίσθησαν 
αί θεραπαινίδες φέρουσαι τά ποτά έπί δίσκων αργυρών. 
Μία έξ αυτών άνήκουσα είς τήν υπηρεσίαν τής πρώτης 
συζύγου τοΰ Μουχτάρ, έστάθη μέ τόν δίσκον της ένώπιον 
τής Κυρά-Φροού»ης καί προσέφερεν είς αύτήν «σερμπέτι».

Ή Φροσύνη έτεινε τήν χεϊρά τη; διά νά λάβρ τόποτόν 
καί ή θεραπαινίς άφήκε μικρόν κραυγήν έκπλήξεως, τήν 
όποιαν έσπευσε νά καταπνίξη.

Μετ’ ολίγα δέ λεπτά έτρεξε πρός τήν κυρίαν της, λέ· 
γουσα;

— Κυρία μου, αυτή ή άπιστη, καί έδειξε τήν Φροσύνην, 
φορεΐ είς τό δάκτυλό της τό δικό σου δακτυλίδι ποΰ έδω
σες γιά αρραβώνα στόν Μουχτάρ ΙΙασά.

Ή σύζυγος τοΰ Μουχτάρ ωχρά καί τρέμουσα έκ ζηλο

τυπίας ήγέρθη τής θέσειός της καί διελθοΰσα έπιτηδείως 
έμπροσθεν τής Φροούνης, παρετήρησε πράγματι δτι ή ώ- 
ραία Έλληνίς έφερε τόν Ιδικόν της αρραβώνα.

Μή κατορθώνουσα δέ πλέον ένεκα τή; οργής τής νά 
μείνη είς τήν αίθουσαν, έπλησίασε τήν γυναίκα τοΰ^Βελή 
Πασσα καί τής έπρότεινε νά έξέλθουν.

Είς τόν διάδρομον τότε ή ούζυγος τοΰ Μουχτάρ έλύθη είς 
δάκρυα λύσση; καί έξεμυστηρεύίίη τά πάντα είς τήν γυ
ναίκα τοΰ Βελή.

Άπό τής στιγμής έκείνης, οί δύο όθωμανίδες ώμοσαν έκ- 
δίκησιν κατά τής ωραίας Χριστιανή-, ή οποία ύπέκλεπτε 
τήν συζυγικήν των αγάπην.

Τήν έπομένην έζήτησαν καί αί δύο νά παρουσιασθοΰν 
είς τόν Άλήν. Έρρίφθησαν αμέσως είς τά γόνατα καί κα- 
ταφιλοΰσαι τά ίδικά του τόν παρεκάλεσαν νά τάς έκδικήση.

Ό Άλής αύτήν τήν ευκαιρίαν έτερίμενεν. Έδωκε πρός 
αύτάς τήν ΰπόσχεσιν καί ώρκίσθη είς τό δνοματοΰ Μωάμεθ 
ότι θά τήν έκτελέση.
—Τί θά κάμης; ή ρώτησαν μέ αγωνίαν αί δύο Όθωμανίδες.

Ό Άλής έδυσκολεύθη ν’ άπανιήση. Φαίνεται κατά τήν 
στιγμήν εκείνην, «πέρασε άπό τήν σκοτεινήν φαντασίαν του 
ώ; μία οπτασία λευκή τό μαγευτικόν κάλλος τή; Φροούνης 
κοι τοΰ συνεκράτησε ιήν γλώσσαν.

Αί δύο νύμφαι του κατέφυγαν εις τά δάκρυα καί έπί τέ
λους είς τάς άπειλάς.

Είπαν δτι, άν δέν τιμωρηθή ή Φροσύιη, θά έγκαταλεί- 
ψουν καί αί δύο τού; απίστου; συζύγους των καί θά έπι- 
στρέψουν πλησίον τοΰ πατρός των Ίμβραήμ πασσά τοΰ 
Βερατίου, τοΰ οποίου ήσαν άμφότεραι θυγατέρες.
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Ή τελευταία αΰιη απειλή έφόβισε τόν τύραννον, διότι 

θά έξετίθετο τοιουτοτρόπως εις τήν εχθρότητα ενός συμ
μάχου Ισχυρού, ώ; ήτο ό πασσάς τοΰ Βερατίον,καί θά έξε
τίθετο μάλιστα συνεπείρ σκανδάλου, τό όποιον θά συνεκλό- 
νιζε τήν καρδίαν παντός ’Οθωμανού.

“Ελυσε τήν γλώσσάν του καί είπε πρός τάς νύμφας του, 
αίτινες έπερίμεναν μέ αγωνίαν τήν άπάνιησιν.

•—Ή Φροσύνη Οά θανατωθή.
Τό βράδυ τής αύτής ήμέρας ό Άλής έκάλεσεν είς ένα 

ιδιαίτερον δωμάτιον τόν άστυνόμον του Ταχήρ-Άμπάζην.
— Φίλε μου, τοΰ λέγει, ή καρδία μου πονεΐ για έκείνη 

τήν χριστιανή, αλλά δέν τής φταίω έγώ... Άνεκαλύφθη διι 
έφοροΰσεν είς τό χέρι της τόν αρραβώνα τοΰ Μουχτάρ. 
Λοιπόν αί νύμφες μου θέλουν νά έκδικήσω τήν τιμήν των.: 
ΙΙές μου, Ταχήρ, τί νά κάμω ;

— Νά τήν έκδικήσης, άφέντη ...
— Μά δέν λογαριάζεις λοιπόν τί αισθάνομαι μέσα στά 

σπλάγχνα μου γιά τήν γυναίκα οΰιήν; Δέν καταλαβαίνεις 
ότι θά έχάριζα μέ εύχαρίστησιν όλο μου τό χαρέμι σ’ έ- 
κεΐνον ποΰ θά μοΰ έδινε τήν Φροσύνην ; Ταχήρ... άλλοίμο- 
νον... Ντρέπομαι ποΰ σοΰ τό λέγω... τήν αγαπώ... Δέν είδα 
στήν ζωή μου άλλο πλάσμα τόσο ερεθιστικό, δέν είδα άλ
λην γυναίκα τόσον γλυκεία, όπως είναι αύτή ή χριστιανή... 
τί ατυχής ποΰ είμαι ! Πώς ήβελα νά κοιμηθώ έναν ύπνον 
μακράν, μακρότατον σάν θάνατον, μέσα στήν άσπρη της 
αγκαλιά....

— ’Αφέντη, λέγει ό Ταχήρ, μοΰ φαίνεται παράξενο νά 
σ’ άκούω νά μιλρς έτοι. Μήπως άλλοξε ό κόσμος ; Δέν βλέ
πω πλέον τήν σιδερένια σου ψυχή, τήν σκληρή καί τήν ά- 
λύγιστη... μονάχα βλέπω ένα παιδάκι ποΰ είδε πρώτην φο
ράν γυναίκα στά μάτια του... Τί θά είποΰνε ή νυφάδες 
σου, άν άφήσης έτσι τήν Φροσύνην καί τί Οά είπή ό κό
σμος άν τό μάθη... Προσεβλήθηκε ή πίστις μας, άηέντη, ή 
πίστις μας. Καί δέν είνε μόνον αυτό ποΰ τήν έπρόσβσλε, 
τά Γιάννενα είνε γεμάτα άπό άτιμες γυναίκες. Ό κόσμος 
όλος βοά έξω... γιά τό κακό ποΰ γίνεται... Όλοι λέγουν : 
«τί έπαθεν αυτός ό άνθρωπος; Έγέρασε; “Αλλοτε {βασάνιζε 
τούς άτιμους καί τώρα άφίνει τήν άπιστία νά γεμίζη όλα 
τά Γιάάνενα ;»

Ό Άλής έσκυψε τήν κεφαλήν του καί έσκέπτετο.
Ή μέν ψυχή του έπόθει τήν έκδίκησιν, άλλά τό άχόρ- 

ταστονκαί άθλιον σαρκίον του έδίψα τό αφρώδες σώμα 
τής Κυρά-Φροσύνης.Έπί τέλους έλαβε τήν σπόφασίν του.

— “Εχεις δίκαιον, Ταχήρ, είπε. Πρέπει νά τιμωρηθή... 
Καί πρέπει άκόμη νά τιμωρηθούν όλες ή άπιστες γυναί
κες ποΰ έλέρωοαν τή πίστι τους... Φέρε μου, Ταχήρ. 
ένα κατάλογον αύτών τών γυναικών.

Ο, Ι> ι η,α* *
Τ Τήν έπομένην ό κατάλογος προσήχθη κα; έσημείωσεν 
ό Άλής έπ’ αύτοΰ διάφορα ονόματα.

Μετοξΰ τών προγραφεισών μία ήτο ή άπιστήσασα πρός 
τόν σύζυγόν της Ν. Γιάγκον, άνθρωπον έμπιστον πρός τόν 
Άλήν καί τέσσαρες άδελφαί χριστιαταί Σελεκοποίλαι όνό- 
ματι, αϊτινες ήσαν ράπτριαι. Μεταξύ δέ τώιν άλλων ήσαν 
καί πολλαί Όθωμανίδες.
“ Διέταξε τότε ό Άλής κατά ποιον τρόπον νά τάςσυλ? άβουν, 
καί άφοΰ άπεχωρίσθη τόν Ταχήρ,έσπευσε νά είδοποιήση τόν 
φίλον του Ν. Γιάγκον ότι θά έδείπνα τήν νύκτα έκείνην 
είς τό σπήτί του.

Έφθασεν ή εσπέρα τής 9ης ’Ιανουάριου 1801.
Ό Άλής ένδεδυμένος τά συνήθη του μεταξωτά ενδύματα 

έφθασεν έγκαίρως εις τό σπίτι τοΰ Γιάγκου, όπου τράπεζα 
πλουσία τόν έπερίμενεν. . -

Ή οικοδέσποινα περιχαρής ήτοιμάζετο νά περιποιηθβ 
τόν ένδοξον ξένον της,τόν κραιαιότατον Βεζύρην Άλή-πασά.

Έσπευσε μόνη της νά τόν ύποδεχθή καί μόνη της νά τοΰ 
προσφέρή τάς πρώτας φιλοφρονήσεις,

Τό γεύμα ήρχισε καί επροχώρει έν μέσφ ευθυμίας, ο
πότε εις τήν αυλήν τής οικίας άκούεται θόρυβος βημάτων 
καί κλαγγή ξιφών.

Ή οίκοδέσ.τοινα ώχρίασεν εκ φόβου.
—Μή φοβάσθε. .λέγει ήσυχος ό· Άλής .... είναι 

άνθρωποί μου.
Μετ’ ολίγον ή θύρα ήνοίχθη καί δύο χριστιανοί γυναίκες 

έρρίφθησαν είς την αίθουσαν δέσμιοι ωθούμενοι άπό τούς 
στρατιώτας.

—Τί είναι αΰτό ; έκραύγασαν μέ φρίκην όμοφώνως ό 
Γιάγκος καί ή γυναίκα του.

— Είναι ένοχοι, άπήντησεν ό Άλής. ..Άτάτησαν τούς άν- 
δρας των.

Ή οικοδέσποινα ώχρίασε καί πάλιν.
Μετ’ ολίγον νέος θόρυβος ήκούσθη καί νέαι γυναίκες 

πρ.οσήχθησαν, κλαίουσαι καί τίλλουσαι τήν κόμην των.
Ή οικία τοΰ Γιάγκου, αντήχησε άπό θρήνους καί όλο- 

λυγμούς.
—Κλειστέ τους τά στόματα φωνάζει ό Άλής γιατί μας 

έ τάραξαν.
Οί στρατιώται,έξετέλεσαν αμέσως τήν διαταγήν του μέ 

τήν συνήθη βαναυσότητά των.
Μετ’ όλίγην ώραν νέαι γυναίκες προσήχθησαν καί έτο- 

ποθετήθησαν όλαι εις μίαν αίθουσαν τής οικίας τοΰ Γιάγ
κου, τήν όποιαν έφρούρουν άσφαλώς στρατιώται βαρέως 
ώτλισμένοι.

Μέχρι τοΰ μεσονυκτίου αί δεκαέξ προγραφεϊσαι εύρίσ- 
κόντο έκεϊ. Δέν ύπελείπετο παρά ή κυρά—Φροσύνη.

Ό Άλής ϊτπευσε τόν 'ίππον του, διέταξε τόν Ταχήρ καί 
10 στρατιώτας νά τόν συνοδεύσουν καί μέ ταχύν καλπασμόν 
έφθασεν είς τόν στενόν διάδρομον, όπου εύρίσκετο τό σπήτι 
τής Κυρά Φροσύ.ης

Διέταξε τούς άνδρας του νά περιμένουν καί έπροχώρησε 
μόνος είς τήν μικράν όπισθίανθύραν, έπί τής όποιας έκτύ-- 
πησε.

—Ποιο; είναι... ήρώτησε ή γραία βάγια τής Φροούνης.
Είμαι έγώ,...δ Βεζύρη;, άπήντησεν ό Άλής.·
Καί ή θύρα ήνοίχθη μετά τρόμου.
Ό Άλής έσπευσε μέ νεανικήν ζωηρότητα καί άνήλθε τήν 

κλίμακα, διευθυνθείς άμέσως είς τόν κοιτώνα τής Φροσύ-' 
νης.

“Εσπρωξε τήν θύραν.
Κραυγή φρίκης ήκούσθη καί ή Φροσύνη έντρομος, έ-' 

γερθεϊσα βιαίως έκ τοΰ θορύβου, έσπευσε νά · κολύψη τό· 
γυμνόν της σώμα μέ δ,τι εϋρισκε προχειρότερον

—Τύραννέ ! έκραύγασε..... τί θέλεις τέτοια ώρα εδώ ;
Ό Άλής έμειδίασε τό; καταχθόνιον εκείνο μειδίαμά του 

τό όποιον προανήγγελλε τήν καταστροφήν.
— Ή Φροσύνη έξηκολούθησεν :
—Καλά, δέν ντρέπεσαι τόν κόσμον,άμή δέν φοβάσαιτού- 

λάχιστον τόν Θεόν νά μπαίνης είς τό σπήτί μου'νύκτα ;
- Μή φοβάσαι μπί ρο μου, τής είπεν ό άθλιος....Μονά-' 

χα ετοιμάσου καί ντύσου καλά, νά μήν κρυώσης.
—Όχι φωνάζει, έκείνη,.... έγώ στό χαρέμι σου δέν θά 

μπώ......
—Δέν σ’ έτοιμάζω γιά τό χαρέμι μου, μή σκιάζεσαι... ? 

Ένα ταξειδάκι θά κάμησ. Έλα, ντύσου, γρήγορα, γιατί οί 
στρατιώται περιμένουν, > . ·, .
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Ή ήμέρα τής αγωνίας έτελείωσε, καί έφθασεν ή νύκτα, 

μία παγερά καί ζοφώδης νύκτα, κατά τήν οποίαν έξερρά- 
γη μία άπό τάς τρομερωτέρας θυέλλας.

01 κεραυνοί έκρότουν άλλεπάλληλοι, συγκλονούντες τά 
πάντα.. .Χάλαζα χονδρή έν μέσφ τής βροχής ραγδαίας, έ
πιπτε μετά πατάγου.

Ό ουρανός ήτο μαύρος καί έφωτίζετο μόνον κατά δια
λείμματα άπό τάς έουθροκιτρίνους φλόγας τών άστραπών.

Έν μέσφ τής θυέλλης έκείνης ήκούοντο καί μερικοί ά- 
πέλπιδες κραυγαί....

Ήσαν οί θρήνοι ιών έτοιμοθανάτων γυναικών.
Αί θύραι τοΰ ναού Κήνοίχθησαν καί οί στρατιώται τάς 

παρέλαβον, διά νά τάς έπιβιβάσουν είς τά άκάτια.
Άπό τής έκκλησίας μέχρι τής τεταραγμένης λίμνης ή 

άπόστασις ήτο έλαχίστη.
Ήτο ό δρόμος τοΰ μαρτυρίου.
Μόλις ή Φροσύνη έξήλθεν εί; τό ύπαιθρον καί άντίκρυσε 

τήν άγριεμμένην έκείνην κοσμοχαλασιάν, καιελήφθη άπό 
σπασμού; τρόμου καί τινοχθεΐσα άποτόμως έπεσε νεκρά 
είς τάς άγκάλας τής βάγιας της.

Οί στρατιώται παρέλαβον τόπτώμά της, έπί τοΰ οποίου 
ή γραία είχε προσκολληθή κοί τό έφίλει μέχρι σπαραγμού, 
καί τό έτεβίβασαν είς τήν λέμβον,...

Έν μέοφ τότε τοΰ συριγμοΰ τών άνέμων καί τής βοής 
τών βροντών, καί τοΰ πατάγου τών κεραυνών, ήκούσθη ό 
μικρός παφλασμός τών σωμάτων καί οί έ.τιθανάτιοι θρήνοι 
τών πνιγομένων γυναικών.

Οί στρατιώται έρριπταν ιήν μίαν κατόπιν τής άλλης είς 
τά αγριεμένα νερά τής λίμνης.

-Στόν διάβολο...άνέκραξεν ό στρατιώτης, καί έρριψεν 
είς τά κύματα μαζή αγκαλιασμένες τήν νεκράν Φροσύνην 
κοί τήν πιστήν τροφόν της. ★ *

‘Υπόκωφοι στεναγμοί καί μεμακρυσμέναι κραυγαί άντή- 
χουν καθ’ όλην τήν νύκτα είς τά σπήτια τών κατοίκων.

Ήτο αρα γε ή βοή τής τρικυμίας ή μήπως ήσαν οί στε
ναγμοί τών πνιγομένων;

Μετά τινας ήμέρας έπετράπη ή συλλογή τών έκβρασθέν- 
των πτωμάτων, τά όποια έτάφησαν.

'Ολόκληρος ή πόλις ήκολούθησε τήν κηδείαν τής νεαράς 
Έλληνίδος, ή οποία ύ.τήρξε πολύ ωραία καί θά ήτο ευτυ
χή?, άν δέν έτύγχανε νά άγαπήοη ένα άνθρωπον παρά τούς 
νόμου; τής κοινωνίας.

Ή έκδίκησις τοΰ Άλή είχε κορεσθή. ·
Μήπως άρα γε τό τέλος αύτό ήτο καί ή έκδίκησις τοΰ 

Ουρανού έναντίον μιας γυναικός ήτις ή πάτησε τόν σύζυ
γόν τη; ;

Ό λαός έν τούτοις,’τήν έσυγχώρησε καί έψαλε κατόπιν. 
Χίλια ααντάρια ζάχαρι θά ρίξω μές τήν λίμνη. 
Γιά νά γλυκάνουν τά νερά νά πιή ή Κυρά-Φροσύνη».

ΤΕΛΟΣ
-------------- ----  

srrxpciwi, ficrsA
ΑΓΙΟΚΕΡΙ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ

(Άφιεροϋται σ’ τούς πολεμιστάς τοΰ 1912—1913) 
Μπάτε Σιαΐνια σ’ τό χορό, πιασιήτε χέρι—χέρι 
Τώρα ποΰ τ’ όργανα βαρούν καί παίζουν τά παιγνίδια 
Θάρθούν κοπέλλες λιγιερές ξανθές καί μαυρομμάτες 
Νά Ιδοΰν σάν έλατα κορμιά, ψηλά σάν κυπαρίσσια 
Θάρθή κΓ ή κόρη π’ άγαπφ μέ τά γραμμένα φρύδια 
Τά μάτια τά μπιρμπιλωτά τά χείλη τό μερτζάνι 
Στά πόδια της έχει φ ε>ά, τήν άστραπή σ’ τά μάτια 
Ποΰ ’γώ τήν έχω Παναγιά, κρυφά τήν προσκυνάω’ 
Σοΰρτε λεβέντες τό χορό καί δόσιε του νά πάη 
Τρεις δίπλες νάναι ό χορός όσο νά πάρ’ ή νύχτα 
Τό χέρι της νά βρώ καιρό νά πιάσω καί νά σφίξω 
Νά κλέψω τό μαντήλι της γιά φυλαχτό νάν τδχω.

I. U. Σταματούληί

Ή Φροσύνη βλέπουσα ότι δέν ήδύνατο πλέον ν’ άποφύγη 
τό πεπρωμένον της ένεδύθη ταχέως, έχουσα πάντοτε μίαν 
άμυδράν έλπίδα πρό; τόν Θεόν μσς.

Άλλ’ ό Θεός ήδύνατο νά προστατεύση μίαν γυναίκα τε
λείως ένάρετον.... Ή Φροσύν η όμως δέν είχε τήν ψυχήν 
της άμίαντον καί καθαράν.

Με τ’ ολίγον δοθέντος τοΰ συνθήματος, οί στρατιώται 
είσήλθον κοί έδεσαν τάς τρυφερός χεϊρας τής Φροσύνης 
μέ σκληρότατα σχοινιά....

—Πάμε.... λέγει δ τύρανος, καί έκαμε νεύμα νά προ- 
χωρήσουν.

Άλλ’ ένα σώμα γυναικός έρρίφθη άποτόμως έπί τής 
Κυρά Φροσύνης.

Ήτο ή γραία τροφός της, ή βάγια της.
— ΙΙοΰ τήν πΰτε τήν κυρά μου ; . . . έκραύγασεν ή ταλαί" 

πώρος.
Οί στρατιώται έδοκίμασαν νά τήν άποσπάσουν.... Άλλ’ 

αί όστειύδεις χεϊρες τής γραίας είχον προσκολληθή μέ ύ· 
περάνθρωπον δύναμιν επάνω είς τό σώμα τή; Φροσύνης.

—Όχι έφώναξε ... .δέν θά τήν πάρετε..
Οί στρατιώται έτράβηξαν μέ ορμήν τήν Φροσύνην.........

Άλλά μαζή μέ αύτήν παρέσυραν καί τήν γραίαν.
— Θά πάω μαζή της. Όπου θά πάρ, θά πάω μαζή της.
Ή σκηνή ήτο σπαρακτική.
Ό Άλής έκαμε νεϋμα νά τήν άφήσουν καί οί στρατιώ

ται ώδήγησαν καί τάς δύο γυναίκας είς τό σπήτι τοΰ Γιά
γκου. Έκεϊ έγινεν έντός δύο λεπτών ή δίκη.

—Ποΰ εύρήκες τό δακτυλίδι; ήρώτησεν ό Άλής. .
Ή Φροσύνη προαισθανομένη τά πάντα άπεφάσισε νά ά- 

ποθάνη ώ; χριστιανή.... καί άπήντησεν μέ θάρρος.
—Μοΰ τό έδωκεν ό Μουχτάρ.
— Καί γιατί; ήρώτησεν ό Άλής ...
- Γιατί μέ αγαπούσε....
Τό έγκλημα είχεν όμολογηθή.. .Διά τάς αλλας γυναίκας 

ή διαδικασία είχε πρό πολλού τελειώσει....
Αίφνιδίως ύ Άλης έστράφη πρός τήν οικοδέσποιναν.
-r-Έλα έδώ καί ού, τής λέγει, καί τής άπαγγέλλει τήν 

κατηγορίαν..
Λέγειαι ότι ό ίδιος ό σύζυγός της τήν είχε προδώσει, 

Ή ταλαίπωρος τρέμουσα προοήλθε καί έδέθη ύτό τών 
στρατιωτών.

Έντός ολίγων λεπτών ή άπόφασις έξιδόθη.
Κατεδικάσθησαν όλαι εΐ; θάνατον.
Αί δεκαοκτώ γυναίκες μετηνέχθησαν άμέσως ύπό τών , ,. , , ι , _ , ,στρατιωτών εις ενα γειτονικόν ορμίσκον τη; λίμνης.
Έκεϊ όπως οί λεμβούχοι ήρνήθησαν νά τάς παραλάβουν 

άνευ γραπτής διαταγής, καί τοιουτοτρόπως οί στρατιώται 
ήναγκάσθησαν νά τάς έγκλείσουν είς τόν παρά τό άλευρο- 
πάζαρον ναόν τοΰ Αγίου Νικολάου..

Ή αυγή προσήγγιζεν ήδη. Ό ουρανός ήτο αίματοβαφή;.
Κατά τά Τουρκικά έθιμα ό πνιγμός ώφειλε Λά γίνη ύπό 

τό σκότσς τής νυκτός, άνεβλ'ήθη επομένως διά τήν προσεχή 
νύκτα.

Όταν εξημέρωσε τά ’Ιωάννινα ήσαν άνάστατσ.
Όλοι έκλαιαν τάς άπωλεσθείσας γυναΐτας, κοί άντί- 

κρυζαν μακρόθεν τήν έκκλησίαν, όπου έφυλάσσοντο έν 
μέσφ πλήθους στρατιωτών.

Τό ένδιαφέρον ήτο κυρίως διά τήν Κυρά-Φροσύιην, διότι 
αί άλλαι Χριστιανοί ήσαν ώς έπί τό πλεΐιτον άσημοι, αί 
περισσότεροι δέ άγαμοι... Έν τούτοις ούδείς έτόλμησε νά 
παρουσιασθή εις τόν Άλήν καί νά μεσιτεύσρ υπέρ αύτών.
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ANATOLE FRANCE
ΤΕΛΟΣ: TOY ΕΤΟΥΣ
0 Χ.ρόνος φεύγων δρομαίως πληγώνει ή φονεύει 

"ά θερμότερα καί τρυφερότερα αισθήματα μας. Έξα- 
σθενιζει τόν θαυμασμόν, άφαιρών άπ’ αύτοΰ τήν φυ
σικήν του τροφήν: τό άπροσδόκητον καί τήν έκπλη- 
ξιν’ εκμηδενίζει τόν έρωτα καί τής ωραίες τρέλλεςτου, 
διασείει τήν ελπίδα, άπανθίζει, ξεφυλλίζει δλας τάς 
αθωότητας. Τούλάχιστον ας μάς άφήση τόν οίκτον, 

θήν ε'·Ρ·εθΧ έγκεκλεισμένοι είς τό γήρας όπως 
είς ένα τάφον.

Μόνον διά τοΰ οίκτου παραμένομεν ακόμη πράγ
ματι άνθρωποι. "Ας μή μεταβληθώμεν είς λίθους, δπως 
οι ασεβείς τών παλαιών μύθων. Άς έχωμεν οίκτον διά 
τούς Αδυνάτους, διότι τυραννοΰνται, καί διά τούς εύ- 
τυχεις, διότι έχει γραφή : «Ούαί ύμΐν τοΐς γελώσι». 
Ας συνυποφέρωμεν λοιπόν καί ήμεΐς μέ τούς ύποφέ- 

ροντας, καί άς είπωμεν μέ τά χείλη καί μέ τήν καρ
διάν είς τούς δυστυχείς, δπως ό Χριστιανός είς τήν 
Παρθένον: «Fac me tecum plangere»

Αναγγέλλονται αί μεγάλαι κοινωνιακαί μεταβολαί” 
τάς άναμένομεν, τάς βλέπομεν ήδη. Είναι ή αίωνία 
πλά/η τοΰ προφητικού πνεύματος. Ή αστάθεια είναι, 
άναμφιβολως. ό πρώτος δρος τής ζωής· παν ζών με- 
ταοάλλεται άκαταπαύστως, Αλλά βραδέως καί σχεδόν 
ΧωΡ-ξ τύ άντιλαμβανώμεθα.

Πάσα πρόοδος, ή καλυτέρα δπως ή χειροτέρα, είναι 
βραδεία καί κανονική. Δέν θά έχωμεν μεγάλας μετα-

Ό ’Άγγλος Ναύαρχος Λιμηούς ό όποιος 
άνέλαβε νά διοργανώση τό Τουρκι

κόν ναυτικόν.

βολάς, ούδέποτε έσχομεν τοιαύτας, έννοώ ταχείας καί 
αιφνίδιους. Όλαι αί οικονομικά’, μεταβολαί γίνονται 
μέ τήν ήρεμον βραδύτητα τών φυσικών δυνάμεων. 
Καλά ή κακά είς τά δμματα ήμών, τά πράγματα 
είναι πάντοτε δ,τι πρέπει νά είναι.

Ή κοινωνική ήμών κατάστασις είναι Αποτέλεσμα 
τών καταστάσεων αϊτινες προηγήθησαν αύτής, δπως 
θά είναι ή αιτία τών καταστάσεων αίτινες θά έπακο- 
λουθήσωσιν αύτήν. Έξαρτάται έκ τών πρώτων δπως 
αί έπόμεναι θά έξαρτηθώσιν έξ αύτής. Καί αυτός ό 
συνειρμός ορίζει έπί μακρόν τήν διατήρησιν τών αύτών 
τύπων αύτή ή τάξις εξασφαλίζει τήν ησυχίαν τής 
ζωής. Είναι αληθές δτι δέν ευχαριστεί ούτε τά πε
ρίεργα διά νεωτερισμούς πνεύματα, ούτε τάς καρδίας 
τάς οιψώσας δι’ εύσπλαγχνίαν.

Άλλ’ αυτή είναι ή παγκόσμιος τάξις. Πρέπει νά 
ύποκύψωμεν εις αύτήν. "Ας έχωμεν τόν ζήλον τής 
καρδίας καί τά Αναγκαία ιδανικά, ας έργασθώμεν δι’ 
ο,τι νομίζομεν χρήσιμον καί καλόν, άλλ’ δχι μέ τήν 
ελπίδα άμέσου καί έκτάκτου επιτυχίας, δχι έν 
μέσω τής φαντασίας μιας κοινωνικής Αποκαλύψεως’ 
δλαι αί Αποκαλύψεις θαμβώνουν καί έξαπατώσιν. Άς 
μή βαλθώμεν νά έτοιμάσωμεν, δν καί ήμεΐς δέν θά τό 
άπολαύσωμεν, τό κρείττον ή χείρον μέλλον, τό 

όποιον ήμεΐς δέν θά ίδωμεν.
Παρίσιοι, Δεκέμβριος 1913.

S· <·). Aiidv.tiou;
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Η ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ Elf mm
Ή πτηνοτροφία έκαμε μεγάλας προόδους είς τήν 

Ρωσσίαν πρό τινων ετών. Σοβαροί πτηνοτροφικαί 
εταιρείαν ίδρϋθησαν καί άνεπτυχθησαν εκεί. 'Η Αύ- 
τοκρατορική ’Αγροτική 'Εταιρεία τής Πτηνοτροφίας 
τής Ρωσσίας. ίδρύθη πρό Ιδετίας υπό τήν υψηλήν 
προστασίαν τοΰ Μεγάλου Δουκός Πέτρου. Άπό τής 
εποχής εκείνης διωργάνωσεν ή έλαβε μέρος είς τήν 
διοργάνωσιν απειροπληθών πτηνοτροφικών εκθέ
σεων, εις τό εξωτερικόν δσον καί έν Ρωσσία. ‘Η 
'Έδρα τής ’Εταιρείας είναι είς τήν Μόσχαν. Πεντή- 
κοντα τμήματα αύτής διεδόθησαν καθ' δλην τήν 
Ρωσσίαν καί μεταξύ αύτών διακρίνονται τής Πετρου- 
πόλεως, τοϋ Αίκατερινοσλάβ, τής Πολτάβας, τής Τυ- 
φλίδος, Ρήγας, κτλ. κτλ.

Σκοπός τής Εταιρείας εΐνε ή βελτίωσις τής πτη
νοτροφίας υπό έποψιν εμπορικήν καί βιομηχα
νικήν. Τό Δημοσιογραφικόν δργανον τής Εταιρείας 
φέρει τόν τίτλον «’Αγροτική πτηνονροφία». 'Η μο
ναδική δέ επιτυχία τής Εταιρείας ταύτης εΐνε ή ϊ- 
δρυσις ειδικού Μουσείου τής πτηνοτροφίας περιέχον
τας παν δτι παρήχθη σχετικόν πρός άνάπτυξιν τής 
πτηνοτροφίας. ’Επίσης ή Εταιρεία έχει καταρτίσει 
θαυμασίαν βιβλιοθήκην. Τά δύο ταϋτα μέτρα τής 
Εταιρείας Αποτελούν τόν γνώμονα τών εξαιρετικών 
προόδων αυτής, διότι δσον αφόρα τό μΟυσεϊον ού- 
δεμία άλλη τής Εύρώπης 'Ε'αιρεία έλαβε τήν πρό
νοιαν τής συγκεντριόσεως παντός δ,τι παρήγαγεν ή 
πτηνοτροφία είς όργανα, σκευή καί μηχανήματα, δσον 
δέ αφορά τήν ειδικήν βιβλιοθήκην έπίσης εΐνε έκ τών 
άσυνήθων μέτρων διά είδικάς γεωργικός ’Εταιρείας.

Αί έθνικαί φυλαί τής Ρωσσίας—διότι κάθε τόπος 
έχει καί τάς έθνικάς φυλάς του: 'Η Γαλλία τήν 
Houdan, ή ’Αγγλία τήν Dorking, τό Βέλγιον τήν 
Brakel, κτλ.—εΐνε αί Orlovskaja καί ή Povlaskaja. 
Εΐνε αί πλέον διαδεδομένοι φυλαί. ‘Η πρώτη εΐνε 
μεγάλου μεγέθους καί ομοιάζει ως έκ τοϋ σχήματός 

της τήν φυλήν Malaise. Παράγει μεγάλα αυγά. Ή 
περιοχή τοϋ \7olga εΐνε τό κυριώτερον κέντρον τής 
ανατροφής της. 'Η δεύτερα εΐνε μικροτέρου αναστή
ματος, φέρει λόφον είς τήν κεφαλήν καί έχει ποδας 
πτερωτούς. Εΐνε δέ δυο ειδών: ή χρυσίζουσα καί ή 
άργυροειδής.

Εις τήν Μικράν Ρωσσίαν άνατρέφεται μια φυλή 
καλουμένη Oreillarde. Εΐνε μέσου αναστήματος, πολύ 
καλή ώοτόκος καί εξαίρετος κλώσσα. Εΐνε δέ καί με
γάλης αντοχής. Αί γυμνόλαιμοι εΐνε πολύ διαδεδομέ
νοι είς τήν Βεσσαραβίαν. Έκτιμώνται πολύ διά τήν 
γονιμότητά των καί διά τά μεγάλα αυγά τών. ’Επίσης 
χρησιμοποιούν τήν Ασιατικήν φυλήν Langshan 
είς τάς μετά τών έντοπίων μίξεις των. Τά αποτελέ
σματα δέ τής διασταυρώσεως εΐνε έξαίρετα καί οί 
Ρώσσοι πτηνοτρόφοι εΐνε τελείως ευχαριστημένος 
’Επίσης έχουν έγκλιματισθή καί διαδοθή αρκετά αί 
γαλλικοί φυλαί Houdan καί Faverolles. ’Επίσης η 
Αμερικανική φυλή Plymouth Rock, ή οποία εΐνε 
πολύ μεγαλόσωμος καί ή Αγγλική Dorking ή οποία 
δμως απαιτεί πολλάς προφυλάξεις καί άπορό) πώς 
εύδοκιμεϊ είς Ρωσσίαν. 'Η ισπανική φυλή Minorque 
χρησιμοποιείται έπίσης πολύ είς τάς διασταυρώσεις. 
Ή κοινή ’Ιταλική δρνις έπίσης απαντάται είς πολλά 
μέρη τής Ρωσσίας. Τήν ζητούν διά τήν άφθονον πα
ραγωγήν τών αυγών της. Άλλά καί ή Γαλλική φυλή 
Bresse ή οποία έπίσης εΐνε καλή ώοτόκος, ήρχισε νά 
έφελκυη τό ένδιαφέρον τών Ρώσσων πτηνοτρόφων.
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Καμμιά σύγχρον ή σχο) ή δέν κάμνει τόσο θόρυβο 
8σο δ μελλοντισμός.

Τόν μελλοντισμό, δπου καί αν παρουσιασθή, παν- 
τοΰ παρακολουθεί τό σκάνδαλο. Στά διάφορα συνέδρια 
πού κάμνουν οί μέλλοντισταί γίνονται Απερίγραπτα 
πράγματα. Τό κοινόν διώχνει τούς ρήτορας άπό τήν έ
δρα ρίχνοντας πατάτες, αύγά. Διοκόπτει τάς διαλέξεις 
τους φωνάζοντας «ήστε γιά τό φρενοκομείο». Πάλι οί 
μέλλοντισταί δέν μένουν Απαθείς· άπαντοΰν μέ τές ίδιες 
έκφράσεις και τότε... άρχίζει καί τό ξύλο. Τέλος πάν
των δπου καί δν παρουσιασθοΰν αύτοί οί νέοι—οί γε- 
ροντότεροι δέν είνε ούτε τριάντα χρόνων—παντού έχουν 
succes de scandale.

Καί δμως γιά τούς μελλοντιστάς μιλούν, γι’ αυτούς 
γράφουν, τά έργα τους άναλύουν.

Ή ίστορία τής λογοτεχνίας είνε γεμάτη κίνησι· σ’ 
αύτή βλέπουμε πώς ποτέ τήν νέα τών συγγραφέων 
γενεά δέν ικανοποιούν οί αρχές καί οί νόμοι τής περα
σμένης. Γι’ αύτό καί οί νέοι, σύγχρονοι ποιηταί πο- 
θοΰν μέσα στούς στίχους των νά ένσαρκώσουν έκεΐνο, 
πού έφεραν στόν ψυχικό κόσμο τοΰ άνθρώπου οί τε
λευταίες δεκαετηρίδες. Αύτή είνε ή ιστορική έξήγησις 
καί δικαιολογία τοΰ μελλοντισμού. Αύτή δέ είνε καί ή 
αίτια δτι κατά πρώτον δ μελλοντισμός εμφανίζεται στήν 
’Ιταλία καί άπ’ έκεΐ διαδίδεται στή Γαλλία καί Γερ
μανία, στήν Ρωσσία καί αύτή τήν ’Αγγλία.

Ή Ιταλία, κατά τήν έκφρασι τών ΐταλών, δέν είνε 
τίποτε άλλο γιά τούς ξένους, τούς περιηγητάς παρά έ
να μεγάλο νεκροταφείο. Οί ξένοι σ’ αύτήν, λέγουν οί 
Ιταλοί, δέν ζητούν τίποτε άλλο παρά μόνο ίχνη τών 
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’Όρνιθες δι’ έρασιτέχνας εΐνε διαδεδομένοι πολύ αί 
’Ασιατικοί φυλαί Brahma καί Cochin.

'Η δράσις τών πτηνοτροφικών Εταιρειών δέν 
περιορίζεται μόνον είς τήν ανατροφήν τών ορνίθων. 
Περιλαμβάνει καί τάς νήσσας καί τάς χήνας καί τάς 
περιστεράς καί τούς κονίκλους. Δι’ δλα αύτά τά είδη 
γίνεται άνάλογος έργασία καί πρόοδοι καθ’ έκάστην 
σημειοϋνται καί εις τά ε’ίδη αύτά. Είς τόν τόπον μας 
δπου μάς άπασχολοΰν πάντοτε τά’μεγάλα σχέδιαίδρύθη 
Γεωργική Εταιρεία ή οποία άνέλαβε νά άναπλάση 
δλους τούς κλάδους τής Γεωργίας καί Κτηνοτροφίας. 
'Ιδρύθη ίσως πρό δέκαετίας καί ακόμη δέν κατώρθω- 
σεν ούιε ένα δένδρον νέον νά είσαγάγη, ούτε ένα λά
χανο ωφέλιμο νά διαδώση, ούτε ένα κτηνοτροφικόν 
φυτόν νά γνωρίση, ούτε μίαν νέαν φυλήν ορνίθων νά 
σκορπίση. ’Εάν περιωρίζετο είς ένα κλάδον καί έκ 
τών σπουδαιότερων εΐνε δ τής πτηνοτροφίας, ίσως 
έτρώγαμεν τώρα αύγά καί κοττόπουλα άξια τοΰ ονό
ματος των. 'Ιδρύθη πρό τινων ετών τή πρωτοβουλία 
τοϋ αειμνήστου Πεσματζόγλου ή «Πτηνοτροφικη Ε
ταιρεία» καί πολλάκις συναντώμεν ήδη είςτούς άγρούς 
όρνιθας αί δποΐαι οφείλουν τήν καταγωγήν των εί; 
τήν φυλήν Faverolle τήν οποίαν είσήγαγε τότε ά- 
φθόνως ή 'Εταιρεία. Έπέπρωτο όμως τότε θανόντος 
τοϋ μεγαλεπιβούλου Πεσματζόγλου νά πέση ή Εται
ρεία είς χεΐρας τοΰ κ. Βορρέ, δ δποΐος έν τή καλω- 
σύνη του άφέθη νά παρασυρθή καί νά παρασύρη ένα 
τόσον έθνωφελές έργον. Δ. Ζ.

περασμένων μεγαλείων.’Επισκέπτονταιτά μουσεία,θαυ
μάζουν τά έργα τών Ρωμαίων, τών ’Ιταλών τής έποχής 
τής άναγεννήσεως και μόνον δέν βλέπουν, δέν θέλουν 
νά βλέπουν τόν σημερινό ίταλόν. Δέν ένδιαφέρονται άν 
δ σημερινός ιταλός σκέπτεται, έργάζεται, γράφίι, 
δημιουργεί. Καί νά, οί μελλοντιστές μέ έπανάστασι θέ
λουν νά δείξουν πώς ή ψυχή τοΰ συγχρόνου ίταλοΰ ζή, 
δημιουργεί. Δέν θέλουμε νά έχουμε παρελθόν, φωνά
ζουν «τά μουσεία είνε νεκροταφεία’ σ’ αύτά πρέπει νά 
πηγαίνη κανείς μόνο μιά, δυό φορές τό χρόνο. "Οποιος 
πάειστά μουσεία κάθε μέρα-καλύτερα νά φαρμακωθή».

Βέβαια αύτά τά λόγια είνε υπερβολικά άλλά δέν 
πρέπει νά λησμονούμε πώς λέγονται υπό ίταλώχ τή/ 
χώρα τών δποίων κάθε χρόνο χιλιάδες περιηγητών ε
πισκέπτονται έξετάζοντες μόνο τά μνημεία, χωρίς νά 
ρίχνουν ένα βλέμμα στούς δλόγυρα ζωντανούς.

«Γιά τούς έτοιμοθανάτους, λέγουν οί μελλοντιστές, 
γιά τούς αιχμαλώτους, γιά τούς σακκάτιδες ίσως ται
ριάζουν τά νεκροταφεία». Γιά τήν ψυχή ήμών τό πα
ρελθόν είνε βάλσαμο, γιατί δέ/ έχουν τή δύναμι νά 
προσηλώνουν τό βλέμμα τους στό μέλλον. ’Εμείς δ
μως νέοι, δυνατοί καί ζωντανοί μελλοντιστές Απαρνού- 
μεθα τό παρελθόν».

Αύτά γράφονται στές διάφορες προκηρύξεις, πού 
βγαίνουν δυό, τρεις φορές τόν μήνα. Ό μελλοντισμός 
δέν περιορίζεται σ’ ένα είδος” θέλει νά άνανεώση τή 
ζωγραφική καί γλυπτική, τή μουσική καί τή λογοτε
χνία. Στά έργα τής ζωγραφικής θέλει τά λύση «τό πρό
βλημα τής κινήσεως». 'Η ζωγραφική κατά τούς μελ- 
λοντιστάς δέν πρέπει νχ δείχνη τό stutus-quo τών αν
τικειμένων, άλλά τήν κίνησι αύτών έπομένως καί δλες 
τές συνδεδεμένες μέ τήν κίνησι άλλαγές τών γραμμών 
καί τών χρωμάτων. Ή κίνησις πολλαπλασιάζει τό 
Αντικείμενο” γι’ αύτό οί μελλοντιστές ζωγραφίζόντες 
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τό άλογο, τό ζωγραφίζουν δχι μέ τέσσαρχ άλλα μέ 
είκοσι πόδια.

Στή φύσ: δεν ύπάρχει κανένα άντικείμενο μονό
χρωμο—επομένως καί τό πρόσωπο τοΰ άνθρώπου πα
ρουσιάζεται συγχρόνως κίτρινο, κόκκινο, πράσινο', 
μενεξιδένιο καί μαβύ. 'Όπως δέ δέν υπάρχουν άκίνητα 
αντικείμενα έτσι δέν υπάρχουν καί άκίνητες γραμμές. 
Τά γειτονικά αντικείμενα μπαίνουν τό ένα μέσ’ τό 
άλλο, πολεμούν μέ τές γραμμές τους ι’άπό τήν μιά με
ριά τά αύτοκίνητα φέρονται έπάνω στα σπίτια, δίπλα 
στά όποια περνούν, από τήν άλλη τά σπίτια ρίχνονται 
έπάνω στά αύτοκίνητα καί συγχέονται μ’ αυτά. Τά σώ
ματά μας μπαίνουν στό καναπέ, αλλά καί συγχρόνως 
ό καναπές μπαίνει μεσ’ τό σώμα μας».

Κατά τούς μελλοντιστάς εκτός τής κινήσεως ή είκών 
πρέπει νά φανερώνη καί τά συναισθήματα τοΰ καλλι
τέχνου.

Στή μουσική, πού έξωτερικεύει τόν θύρυβο των μη
χανών, τήν κίνησι των τράμ, τον κρότο τών πυροβό-· 
λων, θέλει ό μελλοντισμός, νά είσαγάγη τόν ήχο — 
κρότο. Θέμα δέ τής λογοτεχνίας, λέγει πρέπει νά είνε 
μόνο ή σύγχρονος ζωή, τά συναισθήματα που γεννά 
μέσα μας ή καθημερινή ζωή—une sensation abso- 
bument moderne, δπως διεκήρυξεν ό Μαρινέττι.

«Θέλουμε νά ψάλλουμε τήν άγάπη πρός τόν κίνδυνο, 
τήν συνήθεια πρός τήν ενέργεια καί τό θράσος. Τό 
θάρρος, ή ανδρεία, ό θυμός θά είνε τά θεμέλια τήςποι- 
ήσεώς μας. 'Ως τώρα ή λογοτεχνία έφερε στή ψυχή 
τοΰ άναγνώστου τή μελαγχολική άκινησία ή τήν έκτα- 
σι. 'Ημείς ποθούμε νά διαγείρουμε τήν επιθετική κί
νηση τήν πυρετώδηέγρήγορσ·.. τό έπικίνδυνο πήδημα 
τό ράπισμα καί τή γροθιά».

Έξω άπό τή πάλη δέν υπάρχει ομορφιά.
«Τήν ποίησι πρέπει νά τήν έννοοΰμεν ώς θυελλώδη 

δρμήν κατά τών Αγνώστων δυνάμεων, ποΰ στά τελευ
ταία πρέπει νά ύποκύψουν στον άνθρωπο».

«Θά ψάλλουμε τόν δχλο, πού βρίσκεται πάντα σέ τα
ραχή άπό τήν εργασία, τήν άπόλαυσιν καί τήν άλλα- 
γή. Τήν πολύχρωμη καί πολύφωνη δρμή τής έπανα- 
στάσεως στές σημερινές πρωτεύουσες. Τήν νυκτερινή 
κίνησι στά όπλοστάσια καί τά ναυπηγεία υπό τό φώς 
τών ηλεκτρικών φεγγαριών, τά εργοστάσια..;τές γέφυ
ρες..,τά βαπόρια... τές άτμομηχανές... τά άεροπλάνα».

Κοντά σ’ αύτά δ μελλοντισμός διακηρρύττει πώς 
δέν χρειάζονται ούτε σύνταξις, μήτε σημεία στίξεως, 
μήτε έπιρρήματα,μήτε έπίθετα, διότι δλα αύτά σκοτί
ζουν τήν Ακρίβειαν καίτήν λεπτότητα τής σκέψεώςμας.

’Ιδού μερικά παραδείγματα άπό τή λογοτεχνία τών 
μελλοντιστών.

Άπό τήν περιγραφή μιας μάχης ύπό Μερινέττι 
«Furie angoisse hors d’haleine oreilles nies oreil- 
les mes yeux uarines ouvertes! Attantion! quelle 
joie que la votreo mon peuple de sens voir ouir 
blairer boire tout tout tout tara ra ta ta ta ta les 
mitraileuses criez se tortre sous 1000 morsures 
gif les traak traak coups de triquecoup de forcet 
pic pac poumbtoumb».

Δίστιχο τοΰ Z. Γάντ Δ’ “Ορσάϊλ :
A—A! A — A! Πράσινα κλαδένια κλαδιά A—A! A— 
A! A—A! Ού—ού—ού ! Μερικοί στίχοι τοΰ ρώσσου 
Β. Χλεμπηκωβ ;

Μποεμπί τραγουδιόντανε τά χείλη Βοεομί τραγου

διόντανε τά μάτια Πιεεό τραγοεδιόντανε τά φρύδια 
Αιεεεέί τραγουδιόντανε ή μορφή Γζί—γζί γζεό τρα
γουδιόντανε ή άλυσσίδα. Πρέπει νά λησμονηθώ ή ο
μορφιά τοΰ σημερινού μας λόγ·υ, νά λησμονηθούν αί 
συγκρίσεις. Πρέπει τά ουσιαστικά νά έρχωνται τό ένα 
κατόπιν τού άλλου,“νά γίνεται χρήσίς πολλές- φορές α
κατανόητων αναλογιών. Κάθε τάξις . στό λογοτεχνικό 
έργο πρέπει νά άντικατασταθή μέ τήν αταξία, διότι ή 
τάξις περιορίζει τή δημιουργία’ ή λογοτεχνία πρέπει 
νά παύση νά είνε ψυχολογική». Ποιον ενδιαφέρον μπο
ρεί νά κίνηση ή ψυχή τοΰ σημερινού άνθρώπου,ή γιο
μάτη εντυπώσεις άπό μουσεία,βιβλιοθήκες καί άκαδη- 
μίες, μέ τήν παντοτεινή άνάλυσι καί τήν άξιοκατατα- 
ταφρόνητη λογική; >'Η λογοτεχνία πρέπει’νά ζητή τήν 
έμπνευσί της στον έξωτερικό κόσμο στή φύσι, στήν 
ούσία τών πραγμάτων-«τή θερμότητα ενός κομματιού 
σιδήρου ή ξύλου διαγείρει μέσα μας πειό πολύ πάθος 
παρά τό χαμόγελο ή τά δάκρυα τής γυναίκας»...,

Βεβαίως ή σχολή τών μελλοντιστών έχει πολλά σκού
ρα πολλά Αστεία καί γελοία σημεία. Επειδή δέ πάν
τοτε είνε πολύ πειό εύκολο, άπό τοΰ νά έμβάθύνη κα
νείς στά έργα όποιουδήποτ· νεωτεριστή, νά τόν ονο- 
μάση άγύρτη ή τρέλλό, γι’ αυτό καί οί μελλοντιστές 
έχουν πειά πολλά αύτοΰ τοΰ είδους κοσμητικά επίθετα. 
’Αλλ’ όμως ανατρέψουμε τό βλέμμα μας στό παρελ
θόν θά δούμε πώς πάντα τό καθετί, πού δέ συμφωνού
σε μέ έκεΐνο στό όποιο είχαν συνειθίσει οί· άνθρωποί, 
βαπτιζότανε μέ τά χαρακτηριστικά λεξίδια—τρέλλα, 
βλακεία, άγυρτεία. ’Εν μέρει έξηγείται τό φαινόμενο 
αύτό, διότι δ άνθρωπος συνειθίζει νά προσκυνά τήν 
τέχνη τοΰ παρελθόντος καί νά περιφρονή κάθε τι τό 
σύγχρονο. Καί γι’ αύτό τήν κάθε τέχνη, πού βγαίνει 
άπό τά δρια καί τούς κανόνας τής περασμένης τέχνης 
θεώροΰμεν ώς έγκλημα,λησμονοΰντες πώς καί στήvτέ
χνη γίνονται άλλαγές σύμφωνα μέ τήν εποχή, ή κάθε 
εποχή έχει τή δική της τέχνη, διά τής όποιας ό καλ
λιτέχνης προσπαθεί νά έξωτερικεύση τήν'σύγχρονήτου 
σκέψι καί τού; σύγχρονούς του πόθους. Εννοείται πώς 
πρέπει νά στρέφουμε καί πρός τά δπίσω τά κεφάλια 
μας, άλλ’ είνε τρομερό νά τό έχουμε πάντα στραμμένο 
πρός τά εκεί.

Ό Ντάντε λέγει πώς συνήντησε στή Κόλασι άν- 
θρώπους, πού είχαν πρός τιμωρίαν στραμμένα τά κε
φάλια τους πρός τά δπίσω. ’Αλλά τέτοιους ανθρώπους 
καί μή άκολουθοΰντας τόν Ντάντε στή Κόλασι βλέ
πουμε πλείστους δλόγυρά μας. Καί οι τέτοιοι μιά πού 
τό γύρισαν προς τό παρελθόν δέν έννοοΰν νά τό στρέ
ψουν καί πρός τά έμπρός. Κάθε δέ εποχή είχε άνθρώ- 
πους τών δύο αύτών τάξεων τούς πολλούς, μέ κεφά
λια προσηλωμένα στό μέλλον. Καί πάντα έναντίον 
αύτών τών λίγων έκηρύττετο πόλεμος; Ακριβώς διά 
τοΰτο—διότι ποτέ δέν μπορούσαν οί λόγοι νά γίνουν 
προσιτοί ατούς πολλούς. Αύτούς δέ τώρα τούς λίγους 
τών προηγουμένων έποχών—Ντάντε, Σαίκσπηρ, Τολ- 
στόϊ, Γκαίτε, Μοντέν, Βάγνερ, Μπετχόβεν, Πό, Ούΐτ- 
μαν,· Μποντλέρ — οί μελλοντιστές κατατάσσουν στό 
παρελθόν—τίποτε περισσότερον.

Στή θέσι δλων αύτών βεβαίως οί μελλοντιστές δέν 
έχουν κανένα απολύτως νά βάλουν, συγχρόνως και δ 
τρόπος μέ τόν όποιον τού; κατατάσσουν στό παρελθόν 
έχει πολλές υπερβολές. Μέσα δμως Απ’ δλες αύτές τές 
υπερβολές μιά μεγάλη Αλήθεια, αιώνια άλήθεια ξέ- 
προβάλλει-μήν έχετε Αδιάκοπα τά κεφάλ'α στραμμένα 
πρός τά δπίσω, γ ατί στό γύρισμα αύτό, στή πανφοτει- 
νή προσήλωσι πρός τό παρελθόν βρίσκεται δ θάνατος.

’Οδησσός ‘ Α. Σ.

’Ιούλιος Κλαρετύ [ό άποΰανών Γάλλος Ακαδημαϊκός, ό έπ'ι μακράν σειράν έτών διευ&ύνας 
καί Αννψώσας τό ϋ·έατρον της «Γαλλικής Κωμωδίας».

ΟΙΜΕΓΑΛΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΛΑΡΕΤΥ

Ό ‘Ιούλιος Κλαοειύ ό διάσημος ακαδημαϊκός ά- 
πέθανε τόν μήνα τοΰτον;είς τό Παρίσι.

Τό έργον τοΰ Κλαρετύ, είνε πολυμερές, ποικίλον, 
πολύτιμον. "Εγραψε μυθιστορήματα, δράματα, κωμω
δίας, ίστορικάς μελέτα; καί συνειργάσθη εις τά περισ
σότερα καθημερινά φύλλα και περιοδικά.

Έκλαϊκευτής τών μεγάλων προβλη ιάτων τών ά τα- 
σχολούντων τό πνεύμα, εις τά δημιουργικά του έργα, 
περιέντυσε μέ μίαν εΰγενή χάριν τά πλέον συνήθη κοι
νωνικά ζητήματα καί μέ ένα θέλγητρον ποΰ αυτός 
μόνον ήξευρε νά ύφαίνη.

Μοναδική θά μείνη ή σειρά έκείνη τής «Ζωής τών 

Παρισίων» τήν οποίαν άπας τής έβδομάδος άπελάμ- 
βανον οί άναγνώσται τοΰ «Χρόνου».

"Ολη ή σύγχρονος ζωήτήςμεγαλουπόλεωςκαΐάκόμηδτι 
έφθανον έξωθεν,μακράν μόνον άπό τήν εσωτερικήν πο
λιτικήν, επιστημονικά ή τής τέχνης ζητήματα, γενικά ή 
μερικευμένα, σοβαρά ή αστεία, επικίνδυνα ή μόνον θο- 
ρυβοποιά, δλα διά μιας γραμμής, ή διά μιας παραγρά
φου ήσαν ικανά νά θέλξουν ή νά διδάξουν, νά γεννή
σουν τήν σκέψιν ή νά έλκύσουν τήν παρατήρησιν

Τελευταίως, μετά τήν παραίτησίν του άπό τήν Γαλ
λικήν κωμωδίαν εϊχεν συμβληθή μέ τήν εφημερίδα 
«Ζουρνάλ», νάάναλάβη τήν κριτικήν τών θεάτρων καί 
τήν δημοσίευσιν εις αυτήν τών «απομνημονευμάτων 
του».

Ό κόσμος τών γραμμάτων άνέμενε μετά μεγάλης
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ανυπομονησίας τήν έναρξιν αύτοΰ τοΰ γιγαντώδους 
έργου, διά τοΰ οποίου θά έξηγοΰντο πράγματα ανεξή
γητα, ή έπιδεχόμενα ή έπιδεχθέντα χιλιάδας εξηγήσεις, 
βασιζομένας εις υποθέσεις, εις φαντασίας, είς διαθέ
σεις, είς υπολογισμούς.

Τό καθαρώς φιλολογικόν έργον τοΰ Κλαρεπί, δέν 
γνωρίζομεν ποιαν θέσιν θά καταλάβη εις τόν Παρ
νασσόν τών Γαλλικών γραμμάτων, ίσως δέν θά μείνη 
αιώνιον. Δένκατετάχθη ποτέ μεταξύ τών πρώτων, τών 
αρίστων διότι ή ευκολία μέ τήν οποίαν συνέγραφε τόν 
έπρόδωσε πολλάκις.

Εΐχεν δμωςτό γούστο λεπτό καί τήν άφήγησιν υπό
δουλον καί τά χαρίσματα αύτ<*  δέν εΐνε τοΰ τυχόντος. 
“Επειτα καί είς τήν σύνθεσιν ,ήτο λιτός καί είς τήν έ- 
φευρεσιν τεχνίτης.

Λίιόνιον θά μείνη τό έργον του ώ; Λιευθυντοΰ τοΰ 
πριότου θεάτρου τής Γαλλίας.

Μουσική Κινηςις

ΊΙ ιίννανλία τοθ ’Ωδείου

Μέ τήν αύτήν έντασιν, μέ τήν αύτήν ορμήν εξα
κολουθούν αΐ μουσικοί Συναυλίαι. Πρώτον τό Ώ- 
δειον μάς έδωκε μίαν πρώτης τάξεως μουσικήν εορ
τήν είς το Δημοτικόν θέατρον. 'Η Συναυλία ήρχισε 
μέ τόν Ακάθιστον "Υμνον, «Τή 'Υπερμάχιο Στρα
τηγών. ΙΙρέπει δέ νά όμολογήσωμεν -"τι όχι μόνον 
ή έμπνευσις ήτο πρώτης τάξεως, άλλά καί ή έκτέλεσις 
έφθασεν εις τήν τελειότητα. 'Ομοφωνία τριακοσίων 
μαθητών καί μαθητριών, καθαρότης καί συγχρονι
σμός φωνών έδωκαν μίαν πρωτοφανή μεγαλοπρέ
πειαν εις τόν ώραΐον ύμνον τόν τόσον κατάλληλον 
διά τήν ψυχολογικήν κατάστασιν είς τήν οποίαν εύρί- 
σκεται ό Έλλην τήν στιγμήν αύτήν.

Μετά τόν ’Ακάθιστον ύμνον τόν όποιον ήκροά- 
σθη όρθιος ό Βασιλεύς, έπαίχθη μία εισαγωγή τοΰ 
Μπιζέ, «ή Πατρίς». Κατόπιν ή κ. Καλογεροπούλου 
έψαλε μίαν άριαν τοΰ Χαΐντελ, μέ τήν τέχνην τής ο
ποίας μόνη αύτή κατέχει τό μυστήριον. Επίσης ή κ. 
Καλογεροπούλου έτραγούδησε τή «Γρηά Ζωή» καί 
τό «Στέκει τό Βασιλόπουλο» τοΰ κ. Καλομοίρη. Τόση 
δέ ήτο ή έντύπωσις τοΰ Κοινού, .ώστε έκάλεσε έπί τής 
σκηνής τόν εκλεκτόν συνθέτην καί τόν ήνάγκασε νά 
κατέλθη άπό τό θεωρεΐόν του διά νά τόν καταχειρο- 
κροτήση, δικαιότατα, άλλως τε.

Έν γένει ή Συναυλία τοΰ Ωδείου ύπήρξεν ένα 
πρώτης τάξεως γεγονός διά τήν μουσικήν κίνησιν τοΰ 
τόπου μας.

Τοίί Ώόείον Λότνερ

Υπερπλήρης άπό κόσμον τής καλλιτεχνίας καί 
τών γραμμάτων καί κόσμον τών «έντελλεκτουέλ» ή 
κομψή αίθουσα τοΰ Ώδείοτ· Λότνερ τήν ημέραν τής 
συναυλίας.

'Ο Μπετχόβεν καί Μπράμς, τών οποίων έργα 
έξετελέσθησαν άπό τήν διευθύντριαν τοΰ Ωδείου κ. 
Αίναν φόν Λότνερ καί τούς καθηγητάς κ. κ. Μπέμμερ 
καί Σαΐφφερ σπανίως θά έπόθησαν θαυμασιωτέρους 
έρμηνευτάς άπό τούς διαπρεπείς αύτούς καλλιτέχνας, 
οι όποιοι μέ δεξιοτεχνίαν άσύλληπτον καί εύλάβειαν 
αληθινών ίεροφαντών τής τέχνης διερμήνευσαν τάς 
συνθέσεις τών μεγάλων μουσουργών.

Καταπληκτικόν δέ καί ή ύπερτάτη εύλάβεια μεθ’ 
ής τό πολυπληθές άκροατήριον παρηκολούθησε τήν 

δλην έκτέλεσιν, ωσάν νά παρίστατο είς ΐεράν μυστα
γωγίαν. Κυριολεκτικώς καί μυίγας πέταγμα θά ή- 
κοχΐετο είς τήν ώραίαν αίθουσαν, ασφυκτικούς πλήρη, 
όπως καί τά πλάγια δωμάτια καί οί διάδρομοι.

*11 Συναυλία τοΰ ι:. Δοϋνιι

'Ο Μανδολινίστας κ. Δούνης έδωκεν ύπό τήν υψη
λήν προστασίαν τοΰ Διαδόχου τήν δευτέραν συναυ
λίαν του είς τό Δημοτικόν θέατρον.

Καί όντως ήσαν αντάξια τοΰ μοναδικού έπί λύρας 
φοίνικας, εκτελεστού, τά ραγδαία χειροκροτήματα μέ 
τά όποια έτίμα τόν θαυμάσιον καλλιτέχνην τό άκροα- 
τήριόν του.

ΤΙ έκτέλεσις όλων τών μερών τοΰ προγράμματος 
άπό τοΰ δυσκολωτάτου, λόγω τών μεταπτούσεων Κον
σέρτου είς ρέ μειζον τοΰ Παγκανίνι, μέχρι τής γνιο- 
στής Ρωμάνς τοΰ Μπετχόβεν καί άπό τής ζωηρός 
Γκαβότ τοΰ Γκοσέκ μέχρι τοΰ Ρόντο Καπριτσιόζο 
τοΰ Σαίν-Σάν, ύπήρξεν αληθής άποκάλυψις μελέτης, 
άποδόσεως καί εμπνευσμένης μετακινήσεως τών δα
κτύλων προκειμένου περί φοινικικής λύρας.

Τό Άβε Μαρία τοΰ Σοΰμπερ καί ή Σερενάτα τοΰ 
Ράντεγκερ παρουσίασαν καί ύπό έ τέραν μορφήν τί] ’ 
ιδιοφυίαν τοΰ κ. Δούνη, ώς έπίσης καί ό Ισπανικός 
Χορός τοΰ κ. Σαμάρα, ώραιότατα τεθείς ώς κατακλείς 
τοΰ προγράμματος.

'Ολόκληρος ή Βασιλική Οικογένεια έτίμησε διά 
τής παρουσίας Της τήν συναυλίαν τοΰ Έλληνος Καλ
λιτέχνου.

ΊΙ Συναυλία τϋς κ. Καλό

Τήν τελευταίαν της Συναυλίαν, τήν ά.τοχαιρετη- 
στήριον, τήν έδωκεν ή Κυρία Καλογεροπούλου είς 
τόν Ναόν τής Τέχνης, είς τό ’Ωδείον. Τό πρόγραμμά 
της ήρχιζε μέ Μπετόβεν. 'Η έκτέλεσις μοναδική τε
λείως. 'Η φωνή της άπεδείχθη καί πάλιν ή μοναδική 
έρμηνεύτρια τών θεσπεσίων ύμνων πρός τό θειον τού 
Μπετόβεν. Μετά τόν Μπετόβεν ή Καλό έτραγούδησεν 
Σοΰμαν. 'Υπέροχος καί αύτοΰ έρμηνεύτρια. 'Η άπο- 
θέωσις είμπορεί κανείς νά είπή τής άγάπης. Είς τό 
τραγουδάκι τοΰ Πιζανέλλο δέ, άπέδωκεν όλην τί|ν χά
ριν τής έμμορφιάς του.
Είς τό ’ίϊΰεϊον τοΰ Πειραιώς

'Η Καλό έτίμησε καί τόν Πειραιά διά μιάς συ
ναυλίας της εις τήν αίθουσαν τοΰ Ωδείου τοΰ «Πει- 
ράίκοΰ Συνδέσμου». Άλλά καί ό Πειραιεύς έτίμησε 
τήν έκλεκτήν καλλιτέχνιδα. Ή μεγάλη αίθουσα κατά
μεστος άπό κόσμον έκλεκτόν. Ή κ. Καλογεροπού
λου είχε καί έκεί μίαν καταπληκτικήν έπιτυχίαν ή οποία 
έπροκάλεσε θυέλλας ένθουσιασμοΰ. Τό πρόγραμμά της 
έπιτυχές, ή έκτέλεσις τελεία.
Ή Συναυλία τίις Κίνας Φωκά

'Η Συναυλία τής κ. Φωκά έδόθη είς τόν Παρνασ
σόν. 'Η έπιτυχία της ύπήρξεν όπως πάντοτε μεγάλη 
καί προσδοκωμένη. ’Εκείνο δμως τό όποιον έκαμεν 
άρίστην έντύπωσιν, ήτο ή Ελληνική μετάφρασις τών 
τραγουδιών τοΰ Σοΰμαν, Σοΰμπερτ καί Μπράμς. Ε
πίσης ή Φωκά έτραγούδησεν είς τό Κονσέρτο αύτό 
άρκετά Ελληνικά τραγούδια. Σαμάρα, Σακελλαρίδη, 
Λαυράγκα, Λαμπελέτ. Τό κοινόν τής αιθούσης τοΰ 
Παρνασσού, κοινόν έκλεκτόν, κατεχειροκρότησε τήν 
κ. Φωκά, ή οποία γνωρίζει νά δίδη ψυχήν καί έκφρα- 
σιν εις τό τραγούδι της αληθινά δημιουργικήν.

* *

Αΐ^ΛΕΗΕΙΣ
Είς τόν Παρναόάόν

Φαίνεται οτι αί διαλέξεις τοΰ Παρνασσού έπανέκτη- 
σαν τήν πρώτην των αΐγλην καί έπιβολήν. Τόν μήνα 
αύτόν εκλεκτοί ρήτορες άνήλθον τό βήμα του καί μέ 
ίστορικάς ιδίως διαλέξεις κατεκύλισαν τό άκροατήριον 
τό πυκνόν καί έκλεκτόν, τό γνώριμον εις τήν αίθουσαν 
τού Παρνασσού.

‘Η διάλεξις τοΰ Σεβ. Επισκόπου Μυρέων κ. ’Α
θανασίου, είχε μίαν πραγματικήν έπιτυχίαν. ’Επέτυχε 
καί ώς θέμα άλλά περισσότερον έπέτυχεν ή διαλεκτική 
δεινότηςτοΰ ρήτορος. Μέ απαλότητα ύφους καί ζη
λευτήν ιίφέλειαν διηγήθη βήμα πρός βήμα τά; ύβρεις, 
τάς στερήσεις καί τάς βασάνους δσας ύπέστη άπαγό- 
μενος ύπό τών Βουλγαρικών κτηνών είς τά ένδότερα 
τής πατρίδος των. Τήν διάλεξιν τοΰ Σ. ’Επισκόπου 
Μυρέων έτίμησαν οί Βασιλείς καί οί Βασιλόπαιδες.

Ό καθηγητής τής Ζωολογίας έν τώ Πανεπιστημίφ 
κ. Άποστολίδης έδωσε τήν προαγγελθεΐσαν διάλεξίν 
του «περί τών θαυμαστών άποκαλύψεων τοΰ Φάμπρ».

'Ο Φάμπρ πρώην μέλος τής ’Ακαδημίας τών ’Επι
στημών, εΐνε εις έκ τών μεγαλειτέρων χημικών καί 
φυσιοδιφών τοΰ κόσμου. 'Ο κ. Άποστολίδης άφοΰ 
εϊπεν μερικά άπό τόν βίον τοΰ Φάμπρ εΐτα άνέπτυξεν 
τά τοΰ βίου τών πυγολαμπίδων, τών μυρμήγκων και 
τών μεταξοσκωλήκιον έπί τή βάσει τών άποκαλύψεων 
τοΰ ξένου σοφού.

'Ο κ. καθηγητής ύπεσχέθη εις τό έκλεκτόν του άκρο
ατήριον νά δώση καί άλλην διάλεξιν διά τής οποίας θά 
καταστήση γνωστάς καί άλλας άποκαλύψεις τοΰ μεγά
λου Γάλλου έντομολόγου.

Έν μέσοι κόσμου έκλεκτοΰ καί πυκνοΰ έδωκεν τήν 
δευτέραν διάλεξίν του περί τών ΙΙεριπετειών τής 
Θεσσαλονίκης ό Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. 
’Αδαμάντιου.

'Ο κ. ’Αδαμάντιου εϊπεν περίπου τά έξής :
«'Η πόλις τής Θεσσαλονίκης παρέχει τελείαν καί 

συνοπτικήν εικόνα δλης τής ιστορίας τής Βυζαντινής 
Αύτοκραιορίας. Διότι ένεκα τής γεωγραφικής θέσεώς 
ίης καί τοΰ πλούτου ’αύτής έπέσυρεν έφ’ έαυτήν τάς 
έπιδρομάς σχεδόν δλων τών βαρβάρων λαών, οΐτινες 
έπήλθον έναντίον τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας.»

"Επειτα ό κ. ’ Αδαμάντιου διηγείται τάς συμφοράς 
τής πόλεως κατά τάς τρεις αλώσεις αύτής. Τήν πρώτην 
ύπό τών πειρατών Σαράκηνών τό 904 μ. X , τήν άλ
λην ύπό τών Νορμανδών τό 1185 καί τήν τελευταίαν 
υπό τών Τούρκων τό 1420. Τάς αλώσεις ταύτας πε
ριέγραψαν λόγιοι Βυζαντινοί, τών οποίων διεσώθη- 
σαν αί διηγήσεις. Είναι ευτυχής σύμπτωσις νάσώζων- 
ται αί αφηγήσεις καί τών τριών αλώσεων καί μάλιστα 
άπό συγγραφείς οΐτινες ύπήρξαν αύτόπται τών γεγο
νότων καί ακόμη τό σπουδαιότερου καί αυτοί ύπέ- 
στησαν τά πάνδεινα αίχμαλωτισθέντες.

'Ο κ. Λάμπρος ώμίλησε περί τής ’Ηπείρου μετά 
προβολής φωτεινών εικόνων. Είς τήν πρώτην διά
λεξίν του ώμίλησε μόνον περί τών Ίωαννίνων. "Ηδη 
διεξήλθε τά τής άρχαίας, μεσαιωνικής καί νεωτέρας 
Ιστορίας τών λοιπών πόλεων τής ’Ηπείρου. Τήν διά
λεξίν του έποίκιλλεν ό κ. Λάμπρος μέ πρόσφατα επει
σόδια τά όποια είχε σταχυολογήσει άπό τήν τελευταίαν 
έπίσκεψίν του είς τά μέρη έκεΐνα.

'Ο κ. Χόνδρος έκαμεν είς τόν Παρνασσόν εντελώς 
επιτημονικήν διάλεξιν. 'Ωμίλησε περί ασυρ
μάτου τηλεγράφου μετά πειραμάτων καί προβολών
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φωτεινών εικόνων. 'Ο κ. Χόνδρος περιωρισθείς ι
δίως είς τήν τεχνικήν έξέτασιν τοΰ ζητήματος ανέπτυξε 
τήν θεωρίαν τών ηλεκτρικών σωμάτων καί τών ύψι- 
πύκνων ρευμάτων.

Ό κ. Άμίλκας Άλιβιζάτος ώμίλησεν είς τόν Παρ
νασσόν περί ζητήματος μεγάλης σπουδαιότητος τής 
Άνορθώσεως τοΰ Κλήρου. Ό ομιλητής άναπτύσσων 
τό θέμα του όμιλεϊ κατ’ άρχάς περί τής σπουδαιότητος 
τής θεολογίας. I Ιεριγράφει πώς εΐνε σήμερον ή θεο
λογία καί πώς πρέπει νά γίνη ή ’Εκκλησία. 'Η Εκ
κλησία, πρέπει νά λάβη σοβαρόν έπιστημονικόν καί 
σύγχρονον κοινωνικόν χαρακτήρα, διότι δια τούτου 
καί μόνον θά έξυψωθή έκ τής ταπεινής θέσεως, είς 
τήν οποίαν τιορα εύρίσκεται και θά γίνη καί πάλιν ό 
μεγαλείτερος καί σημαντικώτερος κοινωνικός παρά
γων. Ή ’Εκκλησία καί τά ό'ργανα αύτή; δέν θά ζώσι 
πλέον είς βάρος τής κοινωνίας,άλλο θά ζώσικαί θάέρ- 
γάζωνται δΓ αύτήν. Τοιουτοτρόπως θά προφυλάξωσιν 
άπό τούς άπειλοΰντας αύτήν κινδύνους, οΐτινες 
θά προέλθωσιν έκ τοΰ νέου πολιτισμού, ό όποιο;φέ
ρει μεθ’ έαυτοΰ καί πολλά κακά. ' Η ’Εκκλησία 
θά εΐνε ή μόνη, ήτις θά δυνηθή νά θέση τάς άσα- 
λεύτους βάσεις τοΰ νέου Ελληνικού πολιτισμοΰ καί 
τής νέας Έλληνικ· ς προόδου.

Κατερχόμενον τοΰ βήματος τό πολυπληθές άκροα- 
τήριον συνεχάρη θερμότατα τόν κ, Άλιβιζάτον.
Έταιοία Διαλέξεων
Ή Εταιρία τών Διαλέξεων έξηκολούθησεν τήν σει
ράν τών διαλέξεων της. Πρώτος τόν μήνα αύτόν ώ
μίλησεν δ κ. Σβορώνος περί τοΰ Δικεφάλου Αετού.

Ό κ. Σβορώνος άρχόμενος τής διαλέξεώς του έξήρε 
τήν εύστοχίαν τοΰ Δικεφάλου ώ; σύμβολον Βασιλι
κής ισχύος, δΓ δ καί οί Βυζαντινοί Αύτοκράτορες έ- 
ξέλεξαν αύτόν ώς έμβλημά των.

'Ο Δικέφαλος Αετός είκονίζετο έπί νομισμάτων, 
οικοσήμων, δακτυλίων, καί θυρεών, εΐχον δέ τοΰτον 
ώς σύμβολον των καί οί ίππόται καί άρχοντες τών 
Βυζαντινών χρόνων.' Η συνήθεια τοΰ Δικεφάλου ’Αε
τού είχε τοσοΰτον διαδοθή, ώστε έφθασε μέχρι τής , 
Νοτίου Αμερικής. Ό χρονογράφος Ρέτσμαν άναφέ- 
ρει οτι ό Δικέφαλος είκονίζετο έπί οικοσήμων Κρατών 
καί πόλεων.

'Ο Δικέφαλος άπαντάται έπί Τουρκοκρατίας εις τά 
ίερά Εύαγγέλια καί σκεύη, εις τάς έπιτυμβίους πλάκας, 
είς τάς σημαίας τών Άρματωλών καί Κλεφτών.

Είς τά πέδιλα τοΰ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 
εύρίσκετο συνυφασμένος ό χρυσούς Αετός. 'Ο Δικέ
φαλος, ώς σύμβολον, άναβιοϊ είς τά Δημοτικά άσματα.

'Ο Δικέφαλος έγεννήθη τήν ήμέραν καθ’ ήν ό Κωτ ” 
σταντίνος ό Μέγας έθετε τά θεμέλια τής Κων)πόλεως. 
Είς συγγράμματα τοΰ 15ου αίώνος γίνεται μνεία περί 
ύποδημάτων τών δεσποτών, έχόντων έπ’ αύτών συ- 
νυφασμένους άετούς μαργαριταρένιους. 'Ο Δικέφαλος 
άπαντάται έπίσης έπί άκροστολίων νομισμάτων, περι
κνημίδων καί τριήρεων.

Έθνική λοιπόν ανάγκη, συνεπέρανεν ό κομφεραν- 
σιέ, έγέννησετήν Δικεφαλίαν, μολονότι ή καταγωγή 
του ανάγεται είς τούς Άσσυρίους κατά τήν 3ην χιλιε
τηρίδα.

Τό άκροατήριον έν τέλει συνεχάρει θερμώς τόν κ*  
Σβορώνον διά τήν ένδιαφέρουσαν διάλεξίν του, ήτις 
διήρκεσε περί τήν 1 1)2 όίραν.

Τήν διάλεξιν τοΰ κ.Σβορώνου έποίκιλλον 32 προβο- 
λαί φωτεινών εικόνων.

‘Ο καθηγητής κ. Άνδρεάδης μάς άνήγηρε μίαν 
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πτυχήν άπό τόν πολυμερή βίον τοϋ Άλή Πασά, μάς 
τόν έπαρουσίασεν ώς οικονομολόγον. Πώς διηϋθυνεν 
άπό μνήμης, χωρίς νά μεταχειρίζεται οΰδέν βιβΗον, 
περιουσίαν 250 εκατομμυρίων είς χρήματα καί τιιιαλ- 
φή, καί 291 τσιφλίκια. 'Όλη αυτή ή περιουσία συνέρ- 
ρευσενι ίς χεΐράς του συνεπεία τοϋ δόγματός του ('frL 
«Οΰδείς κλέπτης είς τό Κράτος εκτός τοϋ Πασά».

Τά έσοδα τοϋ Πασά άπετέλουν οί τελωνεια-ζηί 
ροι και αι δι έξυπνων τεχνασμάτων συνεισφορά} όλων 
τών υπηκόων του. Τά έξοδά του ήσαν πολλά. Είχε πο
λυέξοδου καί θαμβωτικήν είς πλοϋτον Αυλήν κατα- 
ναλίσκουσαν πολλά εκατομμύρια έτησίως, καί συνετή- 
ρει στρατών 30 χιλιάδων άνδρών, είς έκαστον τών ο
ποίων παρεΐχεν όχι μόνον τροφήν καί κατοικίαν άλλά 
καί μηνιαΐον λουφέ άπό 20 γρόσια.

Είς όλα αυτά τά έξοδα ήρκει άντί κάθε λογιστικής 
τέχνης ή μνήμη τοϋ ’Αλή-ΙΙασά, εις τόν όποιον ή 
φιλαργυρια και η κενοδοξία αντηγωνίζοντό διαοκώς 
Η πρώτη όμως τον κατέστρεψεν ύπερισχύσασα "Οταν 

έπολιορκεϊτο τοϋ έπροτάθη ή έκμίσί)ωσΐς τ0ιών συν 
ταγμάτων τοΰ βασιλέως τής Νεαπόλεως’’τά Λ™,, Λ 
σφαλως τα του απεδιδον την νίκην. 'Ο ’Α; - " 
άναλογιζόμενος τά πρός τοΰτο άπ„ιτοόμεν^ έθόδα’ 
απερριψε την προτασιν καί ήττήθη ' ’ ’
')Ρά?ηκι·,Ι·Δ”μβέργ^ ™ φ01’ανιέτοϋ Βασιλικού 
θέατρου παρεσυρε και διεσυρε τά έχατο,,,ιόριά του- 
δηλαδη τα εκατομμύρια που εστελλεν ό «όσ.ιος εις τόν 
κ. Πρωθυπουργόν και τα οποία πέοασαν ί5π?) ?)ν γ 
Λαμβεργην που διευδυνε το ειδικόν αυτό γοαωεϊον.
Ομιλία δια το είδος της πολύ ένδιη^χ^ ' λτ' - -Ίΐ' ' ε'οιαφεοουσα. Με πολύ χιούμορ αλλα και πολλά συγκίνητινΑ -Λ ’

Αη μιας μητέρας που του έστειλε τής σοκολάτες καί τόν 
καπνό που τα ετοίμαζε διά τόν γυω ™- '

Δώσατε τα του έγραφε εις τους άγωνιζομένους 
στρατιώτας μας. Εις το γιο μου δέν χοησιμευουν 
πλέον. Έφονευθη πολέμων γιά τήν πατοίδα του.

Ό διαπρεπής ιστορικός κ. Καμ.πουρόγλους ώμίλησε 
περί τών βασάνων, τά όποια ΰπέστη τό Γένος διαρ- 
κοϋντος τοϋ Τουρκικού ζυγού, καί μέ χρώματα, ποο- 
καλοϋντα την φρίκην, μάς παρουσίασε τήν εικόνα 
του παιδομαζώματος, καθώς και αλλοιν ταπεινώσειον, 
όσαι υπό τοϋ βαρβάρου έπεβλήθησαν εις τόν λιπό- 
θυμήσαντα έπί αιώνας Ελληνισμόν.

Τό έτερον ημισυ τής όιιιλίας τοϋ κ. Καμ- 
πουρογλου απετελεσεν η αντιδρασις, ή παοουσια- 
σθεΐσα έν τώ προσώπω τών Κλεφτών καί Άρματω- 
λών, καί ή διάλεξις, γεμάτη ανέκδοτα και. άλλην ύλην 
Ιστορικήν, έληξεν εν μεσω χειροκροτημάτων τοϋ έκ- 
λεκτοΰ άκροατηρίου.

s Μια απο τάς κοσιακωτέρας συγκεντρώσεις έγένετο 
εις τό Φουαγιέ τοϋ Βασιλικού Θεάτρου κατά τάς δια
λέξεις τοΰ κ. Νιρβάνα καί τής κ. Δημητοακοπούλου.

Πρώτος ωμίλησεν ό κ. Νιβοάνας περί τών νοσοκο
μείων εις τόν πόλεμόν, με πολλήν έξαρσιν καί χάριν, 
άπαριθμή .ας ωραία επεισόδια τραυματιών ηρώων, ά
ξια πραγματικως να περιελθουν είς τήν αθανασίαν'. 
Μετά τούτον η, κυρία Ειρήνη Δημητρακοπούλου έ- 
πραγματευθη τό θέμα της περί τής καρδίας τής Έλ- 
ληνιδος συγκινητικά και με ωραία ποιητικά άνθη. Ά- 
νεφερε πολλά έπεισόδια χωρικών συζύγων καί μητέρων, 
αι οποΐαι έχασαν τούς ίδικούς των εις τόν πόλεμον καί 
κατεληξεν εις τήν Βασίλισσαν ’Όλγαν.
c «Πώς επληγωθην εις την Πλεύναν» ήτο τό θέμα τής 
ομιλίας τοϋ κ, Αννίνου, «ή αλληλογραφία τών Πολε

μιστών» ήτο τό θέμα τοΰ κ Δεληκατερίνη. Καί οί δύο 
όμιληταί ανέπτυξαν μέ πολλήν χάριν τό θέμα των. Ή 
Α.Υ. ό Διάδοχος επίτιμος πρόεδρος τοϋ Σωματείου 
συνοδευόμενος ύπό τοϋ πρίγκηπος Νικολάου έτίμησαν 
δια τής παρουσίας των τήν διάλεξιν τοΰ τακτικού 
προέδρου αΰτοΰ.

Ό κ,. Δαραλέξης ώμίλησεπερί τών «Έλλην. χορών».
’Ενώπιον έξαιρετικώς έκλεκτοϋ άκροατηρίου, παρι^ 

σταμένου τοϋ Βασιλέως, τής Βασιλόπαιδος Ελένης 
καί τών πριγκήπων, ό κ. Δαραλέξης έκαμε βαθυτάτην 
άνάλυσιν τοΰ Ελληνικού ιδία χοροΰ ό όποιος ήμπορεϊ 
κάλλιστα νά θεωρηθή ώς έν άχώριστον κτήμα τής 
Ελληνικής ψυχής.

Τό τέλος τής διαλέξεως τοΰ κ. Δαραλέξη τό έποίκιλ- 
λεν ή έκτέλεσις είς τό πιάνο ύπό τοΰ κ. Ξανθοπού- 
λου τοΰ «Χοροΰ τοϋ Ζαλόγγου» ύπό τοΰ κ. Σαμάρα 
έναρμονισθέντος.

Ό κ. Τσοκόπουλος ώμίλησε μέ πολλήν χάριν. Τό 
θέμα του ήτο: «Τί φαίνεται είς τά πεδία τής Μάχης!» 
Ετίσης ό κ. Δημητρακόπουλος άπήγγειλε μερικά άπό 

τά πολεμικά του ποιήματα. «Οί θρϋλοι τής Φωτιάς!» 
Ή Δεσποινίς Ζερβοΰ απήγγειλε τόν Όρθρον τών ψυ
χών τοΰ κ. Γρυπάρη.

Έν γένει τό συνολον τής διαλέξεως αυτής ύπήρξεν 
άπό τά πλέον έπιτυχημένα.

Είς τήν αίθουσαν τοΰ ’Εργατικού Κέντρου ’Αθη
νών ωμίλησεν ό κ. I. Ζερβός πρός τά μέλη τοϋ Συνδέ
σμου τών Έργατίδων, περί τής Γυναικεία: Όργα·’ώ- 
σεως έν Ελλάδι. Ό κ. Ζερβός έξ'ρε τόν σκοπόν τοΰ 
Συνδέσμου άναπτύξ.χς τήν σημασίαν τοΰ συνασπισμοΰ 
τών εργαζομένων γυναικών καί τά αγαθά άποτελέσ- 
ματά του.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ο απερχόμενος χρόνος κληρονομεί είς τόν Ελ
ληνισμόν μίαν περίοδον ύπερόχου ιστορικής αξίας. Τό 
1913 μάς επίτρεψε νά ίδωμεν εθνικούς θριάμβους τούς 
όποιους κανείς μας δέν έτόλμησε νά ονειροπόληση.

Η αφάνταστος ανδρείά τοΰ Στρατού μας, ή αδά
μαστος καρτερία του, ή θυελλώδης ορμή του, ή άπο- 
φασιστικότης του, ή αύτοθυσία του καί ή περιφρόνησις 
πρός τόν θάνατον τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν ήσθά- 
νετο τήν άνάγκην νά συντρίψη τόν Βούλγαρον ό όποι
ος έξεπρρσώπει κάθε άνθρωπίνην ατιμίαν καί κάθε 
βαρβαρότητα και θηριωδίαν εινε άνώτερον κάθε εθνι
κού ονειροπολήματος καί κάθε εθνικού πόθου. Τό Κιλ
κίς καί ή Τζουμαγιά καί ή Κρέσνα θά όμιλοΰν είς τήν 
ψυχήν τοΰ Έλληνος μέ τήν ιδίαν αρμονίαν μέ τήν ο
ποίαν μάς ένανούρισε νό μεγαλεΐον κάθε ωραίας επο
χής τοΰ αθανάτου Ελληνισμού.

** *
Ο Δεκέμβριος είδικώτερον δέν ύστέρησεν είς με

γάλα έθνικά γεγονότα. Έησμειώθη ή οριστική ενωσις 
τής Κρήτης μετά τής Ελλάδος. Τόν αρραβώνα τής έ- 
νωσεως αντηλλαξεν ό δαφνοστεφής καί τιμημίνος Κων
σταντίνος μας. Ή ζωντανή έκπροσώπησις τής σημε
ρινής δόξης τής Ελλάδος,ό υπερένδοξος Βασιλεύς μας, 
περιστοιχούμενος άπό τόν υιόν τουΣτρατιώτην—Διάδο
χον, άπό τόν Πρωθυπουργόν τής Ελλάδος καί περι
φανές τεκνογ τής Κρήτης καί άπό τούς αύλικούς του,

Ό κ. Βενιζέλος είς τό βαγόνι τόϋ σιδηροδρόμου Πελοποννήαου άναχωρών διά τήν Ευρωηην^

παρίστη αυτοπροσώπως είς τήνύπερόχως σεμνήν, συγ
κινητικήν καί υψηλήν αύτήν εορτήν. Μέσα στάς με- 
γάλας στιγμάς ποϋ έζησεν ό ελληνισμός με τήν έκ- 
πλήρωσιν τόσων προαιώνιων ονείρων και ή στιγμή τής 
ένώσεως τής Κρήτης, ήτο άπό τάς μεγαλειτέρας και 
διά τοΰτο ή ημέρα έκείνη εωρτάσθη άπό τον Ελλη
νισμόν ολόκληρον μέ τήν αύτήν θέρμην με τόν αυτόν 
ενθουσιασμόν, μέ τήν αύτήν συγκίνησιν μέ τήν όποιαν 
έπανηγυρίσθησαν ολα τά μεγαλα γεγονότα τής ανα- 
γενήσεως τοΰ Ελληνισμού.

* * - ,,, ,Κατά τόν λήξαντα μήνα έξηκολουθησεν η αυτή 
άοριστία διά τά άλυτα ζητήματα τά άφορώντα τόν 
καθορισμόν τών συνόρων τής Αλβανίας και τών Ν η- 
σων. Ό ΙΙρωθυπουργός τής Ελλάδος έν μέσω χει- 
μώνι περιοδεύει τήν Εύρώπην, ληγοντος τοΰ μηνος, 
καταβάλων μεγάλας προσπάθειας διά νά δοθή εύνοϊ- 
κωτέρα λύσις είς τάς έθνικάς μας βλέψεις. , Η 1 ωμη 
ήτο ό πρώτος σταθμός τών ένεργειών των και αι έκει- 
θεν ερχόμενα: ειδήσεις παρέχουσι πολλάς ελπίδας.

4. Λ. Ζ.
---- -------

ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
Η ΥΓΙΕΙΝΗ THS nPfilOTHTOS
Δίαιτα Γυναικεία

'Η γυνή οφείλει νά τρώγη διά νά ζή καί όχι νά ζή 
διά νά τρώγη· ή έν γένει κατασκευή της δέν τήν προ
διαθέτει είς τό νά λαμβάνη τροφήν, άφθονον όφείλει 
έπομένως νά λαμβάνη μετρίαν ποσότητα τροφής, άν 
θέλη νά διατηρήση τάς γραμμάς τοΰ σώματος καί τό 
εύχαριτών στροφών.

Είς τήν γυναίκα υπάρχει πάντοτε έν είδος,τάσεως 
πρός άνάπτυξιν καί εύτροφίαν, τοΰτο όμως πρεπει δχι 
μόνον νά πολεμηθή άλλά καί νά προληφθή.

'Η λεπτότης τής χροιάς τοΰ προσώπου τής γυναικός 
απαιτεί τροφήν λευκήν καί άπηλλαγμένην ούσιών φλο
γιστικών δυναμένων νά τώ προξενήσωσι φλογώσεις έπι 
τοΰ λεπτοφυούς σώματός της’ οφείλει προσέτι τελείως 
ν’ άπέχη άπό τά οινοπνευματώδη ποτά καί, άπό εκείνα 
άκόμη τά όποια παρουσιάζονται ύπό τήν υποκριτικήν 
μορφήν τών ήδυηότων διά κυρίας' ό χαριεις ού- 
τος τρόπος τής μεταμορφώσεως τοΰ δηλητηρίου και 
τής εισαγωγής αυτού είς τόν οργανισμόν δίδει εις τό 
αίμα δριμύτητα, ήτις δέν βραδύνει νά έκοηλωθή.

’Αλλ’ άν ή ώραιότης ούσα τυραννική έπιβάλλη νο
μούς πολύ σκληρούς, άφ’ έτέρου άμοίβει ,αδτη άφθό- 
νως έκείνας είς τάς όποιας έπιδαψιλεύει τά δώρά της· 
χάριν τούτων λοιπόν δύναται τις να καμη καί τινας 
θυσίας διά τήν ωραιότητα.

Ή γνμναότικΐι καί τό βάδεόμα
'Η γυμναστική εινε άπαραίτητος διά τήν διατηρησιν 

τής εύστροφίας τοΰ σώματος καί τής έλαστικότητος 
τών μελών του’ δύναται νά ήνε γενική ή μερική και 
περιωρισμένη. .

Οι άλτήρες εινε καταλληλότατοι διά τήν άνάπτυξιν 
τής θωρακικής χώρας καί τοΰ στήθους· ή δι’ αυτών ά- 
σκησις εινε ή καλλιτέρα διά τήν άνάπτυξιν τοΰ στή
θους καί τήν ένίσχυσιν τών μυώνων τών βραχιόνων.

Ή απλή γυμναστική γίνεται έντός οίουδήποτε δωμα
τίου καθότι ό άσκούμενος περιορίζεται είς κινήσεις 
κλίσεων καί καμπτών κινήσεων.

Μετά τήν γυμναστικήν ένδεικνυται ή ψυχρολουσία. 
Τό βάδισμα εινε άσκησις άναγκαιοτάτη διά τήν δια-
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τήρησιν τής ισορροπίας τοΰ οργανισμού' επιταχύνει 
τήν κυκλοφορίαν τοΰ αί’ματος και δίδει είς τά μέλη 
τοΰ σώματος βλαστικότητα και είς τάς αρθρώσεις εύ- 
λυγισίαν.

Διά τοΰ βαδίσματος εύκολύνεται προσέτι ή αναπνοή, 
άνανεούνται οί ιστοί καί πλουτίζεται τό αίμα δι’ αί- 
μοσφαιριδΐων.

’Επιτυγχάνεται προσέτι διά τοΰ περιπάτου ελαφρά 
έφίδρωσις, ήτις έξάγει άπό τόν βργανισμόν παν πε
ριττόν και άκάθαρτον- ή άντίδρασις αύτη τονόνει τήν 
επιδερμίδα καϊ τήν ζωογονεί. Είνε πρός τούτοις τό 
βάδισμα εξαίρετος άσκησις διά τάς πολυσάρκους κα
θότι δι’ αύτοΰ έλαττοΰται βαθμιαίως ή πολυσαρκία.

Έν γένει, εξαιρέσει τών γυναικών τών προσβεβλη
μένων ύπό ειδικών άσθενειών, αιτινες άπαιτοϋσι άπό- 
λυτον άνάπαυσιν, τό βάδισμα είνε μία άνάγκη.

Άνάπιινόις καί νπνος
Διά τήν διατήρηση? τής υγείας καϊ τής ώραιότητος 

πρέπει τό σώμα και τό πνεύμα άπολύτως ν’ άναπαύ- 
ωντάι. Πρός τοΰτο επιβάλλεται άπό καιρού είς καιρόν 
τελεία άποχή άπό πάσης σωματικής κοπώσεως καί 
άπό πάσης ήθικήςάνησυχίας'ό άνθρωπος μένει έξηπλω- 
μένος έν πλήρει μονώσει καϊ άναπαύσει, καί ούτω τό 
σώμά του έπανευρίσκει τήν σταθερά·? ισορροπίαν του.

Αί γυναίκες τού 11” αίώνος ένεκλείοντο είς τό δω- 
μάτιόν των ώρας τινάς καί μέ παραπετάσματα έπιμε- 
λώς κλεισμένα άνεπαύοντο έν τή σιγή καϊτή μονώσει' 
τοιουτοτρόπως οί μύς καί τά νεύρά των έπανέκτων 
τήν εύκινησίαν των, έπήρχετο δέ γενική καταπράϋν- 
σις ήτις άντενακλάτο έπϊ τού προσώπου τοΰ όποιου 
διετήρει τήν δροσερότητα.

Δύναταί τις πάντοτε νά εύρη όλίγας στιγμάς πρός 
άνάπαυσιν' δι’ αύτής ό άνθρωπος άνακτά νέαν ένερ- 
γητικότητα καϊ άναπληροϊούτω τόν χρόνον δστις φαί
νεται δτι έχάθη.

’Απαιτείται κατά μέσον δρον ύπνος επτά 
ωρών' περισσότερος διά τά παιδία καϊ τούς 
νέους' δταν δμως φθίση τις εις ηλικίαν τινα 
πρέπει νά μή καταχράται τοϋ ύπνου, δστις 
τότε βαρύνει τό σώμα, επιφέρει πάχυνσιν χω
ρίς υύδόλως νά αύξηση τάς δυνάμεις τοϋ όρ- 
γανισμοΰ.

Δέν πρέπει νά κατακλινώμεθα βραδύτερον 
τοϋ μεσονυκτίου- τής ώρας ταύτης παρελθού- 
σης τά ύπερερεθισμένα νεύρα δέν δύνανται 
νά κατευνασθώσι, διά νά δυνηθώμεν νά κοι- 
μηθώμεν ήσύχως' έχομε·? ούτως αϋπνίαν ή 
διερχόμεθα νύκτα τεταραγμένην ό δέ πρωινός 
ύπνος δέν ούναται νά έπέλθη ώς άντιστάθ- 
μίσμα. (Συνέχεια)

---- —«5 ί®—   ■

οκοςμοχ

Τήν ίην Δεκεμβρίου έγένετο ή επίσημος 
άναγνώρισις τής ελευθερίας τής Κρήτης.... 
Έπϊ τοϋ φρουρίου τοΰ Φιρκά, έλαβε χώ
ραν ή επίσημος τελετή. Μετά τήν τέλεσιν 

τής Δοξολογίας ή πο-
II ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μπή διηυθϋιθη έπί 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ τών επάλξεων τοΰ 

Φιρκά, ένθα ό Βασι
λεύς φθάσας ακριβώς τήν ένδεκάτην παρά τέ
ταρτο άνΰλθεν είς τήν έξέδραν.

'Ο ’Επίσκοπος έρράνιισεν τον Βασιλέα 
. καί καθηγίασε τήν Σημαίαν, ενώ οί χώροι 
έψαλλον :

«Τή ύπερμάχω εγείρονται τρόπαια- χαϊρε, δι’ ής εχ
θροί καταπίπτουσι».

Τήν στιγμήν καθ’ ήν ή Σημαία ΰψοΰτο υπό τοΰ 
Βασιλέως καί τά πλοία τοϋ Ελληνικού Στόλου έχαι- 
ρέτιζον αύτήν δι’ 101 κανονιοβολισμών, οί χωρικοί 
έψαλλον.

«’Ανδρών ηρώων, προμάχων πατρίδας των, πεσόν- 
των εύσεβώς, αίωνία ή μνήμη» καί τά πλήθη φρενη- 
τιωδώς έζητωκραΰγαζον.

'II Σημαία ϋψώθη ακριβώς τήν 11.5' π μ. Τό 
λευκοκΰανον τοϋ 'Ελληνισμού συμβολον παρέδωκαν 
είς τόν Βασιλέα οί άγωνισταί Γιάνναρης καί Μάντα- 
κας, προσέδεσε δέ τήν σημαίαν ή Α. Μ., άνασΰραντος 
τύ σχοινίον κατόπιν τοΰ καπετάν Μάντακα.

Θαυμασίως ωραία υπήρξε καί ή σκηνή, καθ’ ήνέπί 
τοΰ Φιρκά, ευθύς μετά τήν άνϋψωσιν τής Σημαίας, ο 
Βασιλεύς έκάρφωσεν ίδιοχείρως είς τά στήθη τών γη
ραιών αγωνιστών Μάντακα καί Χατζημιχάλη Γιάν- 
ναρη, 94 ετών τοΰ πρώτου,88^’,οΰ δευτέρου,τόν Χρυ- 
σοΰν Σταυρόν τοΰ Σωτήρος.

— —

'Η πρώτη χειρονομία τιμής άπό τόν Βασιλέα, Τον 
φέροντα τήν ’Ελευθερίαν είς τήν Κρήτην, άπυθΰνθη 

πρός δύο αντιπροσώπους τής
ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ Πολεμικής Μεγαλονήσου.

ΠΡΟΣ 1ΙΟΑΕΜΙΣΤΑΣ Μόλις έπήρθη ή Κυανόλευ
κος έπί τοΰ Φιρκά, ό Βασι

λεύς ένεθυμήθην τό πολεμιστήν ’Αρχιστράτηγον καί 
έκόσμισεν αυτοστιγμεί τά στήθη δύο γενναίων μέτόν 
Σταυρόν τοΰ Σωτήρος.

Πολλοί άγωνισταί γηράσαντες είς τό πϋρ διά νά ε
λευθερώσουν τήν πατρίδα των, είμποροΰν νά πεθά- 
νουν αύριον ευχαριστημένοι δτι έδέχθησαν τόν υψηλό· 
τερον θρίαμβον δι’ ένα πολεμιστήν.

Νικηφόρος ’Αρχιστράτηγος θριαμβευτής δύο πο

λέμων, τούς έκάρφωσεν είς τά πολυπληγωμένα στήθη, 
τά Βραβεία τής Πολεμικής ’Αρετής.

Τήνιόρανποΰ ή ’Ελευθερία έχαιρέτιζε τήν Σημαίαν, 
ό μακρυνός επίγονος τοΰ Νικηφόρου Φωκά, έστρέφε- 
το θαυμάζων καί τιμών τούς αντιπροσώπους τοΰ πο- 
λεμήσαντος Κρητικού λαού, ώς πολεμιστής πρόςτούς 
πολεμιστάς.

Τοιαΰται στιγμαί δένπαρουσιάζονται ευκόλως είς τών 
βίον τών Εθνών.

Γενικώς έπεκροιήθη ή έγκλογή, τήν οποίαν ή Λ.Μ. 
δ Βασιλεύς έκαμε, περιβαλών τον πρίγκηπα Θεόδωρον 

Ύψηλάντην μέ τό αξίωμα τοΰ 
Ο ΣΤΑΥΛΑΡΧΗΣ ΣταυλάρχουτώνάνακτόρωνΤου. 

'Ως γνωστόν, άιίύ τής συστάσε- 
ως τοΰ Βασιλείου, δύο μόνον περιεβλήθησαν μέχρι 
σήμερον μέ τό αξίωμα τούτο.'Ο Γενναίος Κολοκοτρώ- 
νης καί ό στρατηγός Καλλέργης. 'Οσάκις άλλοτε έγέ
νετο χρήσις τοΰ τίτλου, παρατύπως έγένετο.

Ό Σταυλάρχης είνε τίτλος έκ τών άνωτάτων τής 
Αύλικής 'ιεραρχίας, παρελήφθη δέ άπό τάς Ευρωπαϊ
κός Αύλάς έκ τής Ελληνικής τοϋ Βυζαντίου, δπου ό 
Κοντόσταυλος (κόμης τών Σταύλων) ήσκει τά τοιοΰτα 
καθήκοντα.

Ή όντος ηγεμονική δωρεά, ήμίσεως όλου εκατομ
μυρίων δραχμών μέ τήν όποιαν ή σεπτή μας Βασίλισ

σα ένίσχυσε τό Ταμεΐον περιθάλψεως 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ τών απομάχων τοΰ πολέμου δίδει τό 
ΘΥΜΑΤΩΝ μέτρον, μέ τό όποιον όφείλομεν δλοι 

νά ένδιαφερθώμεν, δπως καταστήσω- 
μεν δσον τό δυνατόν όλιγώτερον έπιπόνους τάς υπο
λοίπους ημέρας τών τιμίων αγωνιστών, δσους ή γε- 
ναιοψυχία των κατέστησεν ανικάνους περαιτέρω βιο
ποριστικής εργασίας.

Αί άρμόδιαι ύπηρεσίσι επίσημοι καί ιδιωτικά! πρέ
πει νά πολλσπλασιασθοΰν διά νά έπαρκέσουν, διότι 
παραλείψεις δέν επιτρέπονται. Τά άτυχή θύματα τοΰ 
πολέμου πρέπει νά εΰρουν τήν περίθαλψίν των, καί 
άπό τής πολιτείας καί τής κοινωνίας τήν στοργήν νά 
προελθεί ί; παρηγορία των.

Έπ’ εύκαιρία τής συμπληρώσεως 50 έτών άπό τής 
ένώσεως τής Επτάνησου κατά τήν 21 Μαιου τοΰ προ- 
σεχοΰ έτους 1913 δμάς Έπτανησίων έκ τών έν Άθή- 

ναις έπιστημόνων καϊ λογιών 
Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗ- συσκέπτεται τίνι τρόπφ θά 
ΡΙΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ήτο δυνατόν νά έορτασθή με

γαλοπρεπέστερο·/ ή έπέτειος 
αύτη. Πρός τούτο οί κάτωθι Έπτανήσιοι κ. κ. Διον. 
Στεφάνου, Τυπάλδος Μπασιάς, Άνδρ. Άνδρεάδης, 
Σπυρ. Λάμπρος,. Σπυρ. Σακελλαρόπουλος, Δούσμανης, 
I. Βαλαωρίτης, I. Μεσολωράς, Θ.Βελλιαννίτης, Ν. Δε- 
λακοβίας, Σπυρ. Λιβιεράτος, Ο. Σταθάτος, Π. Καλο- 
γερόπουλος, Δ. Σωμερίτης καί Σ. Γκίνης άπετέλεσαν 
τήν κεντρικήν έπιτροπήν, ήτις ήρξατο ήδη συνερχο- 
μένη κατ’ άρχάς μέν έν τή οικία τού κ. Μπασιά, ήδη 
δέ τακτικώς έν τή οικία τοΰ κ. Όθ. Σταθάτου, συν- 
τάσσουσα πρόγραμμα τοΰ πανηγυρισμού τής πεντη- 
κονταετηρίδος άφ’ ής αί έπτά νύμφαι τού Ίονίου πέ
λαγους ήνώθησαν μετά τής μητρός 'Ελλάδος.

Άπεφασίσθη ήδη ύπό τής έπιτροπής δπως αί έορ- 
ταΐ λάδουν χώραν έν Κερκύρα, τή πρωτευούση τοΰ 
πρώην Ίονίου Κράτους. Κατ’ αύτάς ΙΙανιόνιον συνέ
δριο·? συνερχόμενον έν Κερκύρα, θέλει μελετήσει δλα 
τά ζητήματα τ’ άφορώντα τήν Επτάνησον καϊ σχέσιν 
έχοντα μέ τήν άνάπτυξιν καϊ πρόοδον τού Επτανη

σιακού λαού, έν σχέσει μέ τήν τής Ελλάδος μεγέθυν- 
σιν. ’Επίσης άπεφασίσθη ή έκδοσις πανηγυρικού τεύ
χους, τό όποιον θά περιλάβη μελέτας ίστορικάς, φιλο
λογικός καϊ πολιτικός τών έπτά νήσων. Έπ’ εύκαι
ρία τών εορτών, Ιδιον άτμόπλοιον άναχωροΰν έκ Πει
ραιώς θά μεταφέρη εις Κέρκυραν τά έν Άθήναις προ
εδρεία τών Επτανησιακών Συλλόγων καϊ τούς άντι- 
προσώπους τών προσκληθησομένων Σωματείων καϊ 
Δήμων.

'Ο Χριστόδουλος Σώζος άπέθανε; Λέν άπέθανε ! 
Νεκροί, πού τούς περιτυλίσσει μέ τήν χλαμύδα της, 
ή Δόξα είς τήν πτώσιν τους, δέν είναι πεθαμμένοι. Τήν 

στιγμήν πού βγαίνει άπό 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ^» ΣΩΖΟΣ τό σώμά τους ή ήρωϊκή 

πνοή τους, εισέρχεται σέ 
μυριάδες άλλων σωμάτων, εισέρχεται είς τήν ψυχήν 
ένός όλοκλήρου λαού, καϊ γίνεται νέα πνοή πού ζων
τανεύει κορμιά καϊ άνασταίνει ψυχές.

Ό Χριστόδουλος Σώζος ζή σήμεοον όλόρθος είς 
τήν ψυχήν τοΰ Κυπριακού λαού. 'Υπήρξε·? ένας δυνα
τός χείμαρρος όρμής καί άγάπης έθνικής, πού έπα- 
νήλθεν είς τάς πηγάς του. Ένα δυνατό ξετίναγμα ψυ
χικής λάβας τού λαού., πού έφώτισε, πού έγραψε μέ 
τούς έλιγμούς του στόν συννεφιασμένο·? ούρανόν τής 
έθνικής ζωής μας: Δέν υπάρχει τίποτε υπέρτερο·? άπό 
τήν Πατρίδα. "Ολα διά τήν Πατρίδα.

'Ο Χριστόδουλος Σώζος θά ζήση αιώνια, γιατί έ- 
πήρεν άπ’ δ,τι οί αιώνες έοωκαν στό ιστορικό αύτό 
Νησί μχς: άπό τήν όρμήν τών χρόνων τών έλληνικών 
άποικισμών, άπό τό άξιοπρεπές θάρρος τών βασιλέων, 
ποΰ έβασίλευαν προμαχούντες, άπό τήν ωραιότητα τής 
λατρείας τής Θεάς, άπό τήν δύναμιν τών μαρτυρίων 
τού λαού, άπό τόν πόνον τής συμφοράς, άπό τήν πί- 
στιν τής άναστάσεως. Καϊ άπ’ δλα αύτά έπλασε τόν 
εαυτόν του καϊ έκαμε τήν θυσίαν του.

Επάνω είς τον τάφον τοΰ ήρωος πού τόν σκεπάζει 
μέ πλατύτητα τό ώραΐον κυανού·? τοΰ ’Ηπειρωτικού 
ούρανοΰ, άς συγκεντρωθούν σήμερον νοερώς δλοι ς>ί 
Κύπριοι. Όχι διά νά κλάψου·?. Όχι διά νά ένθυμη- 
θούν τήν άπώλειαν τοΰ άνδρός. ’Αλλά διά νά υπερη- 
φανευθοΰν, άλλά διά νά έμψυχωθοΰν περισσότερον, 
δτι άπό τά σπλάγχα τους έβγήκεν ό δυνατός πού 
ένσάρκωσε τά όνειρά τους καϊ τά έστερέωσε μέ τήν 
θυσίαν του. Ό δυνατός! πού έβάδιζε πρός τήν θυσία 
ποΰ άπήτησαν οί θεοί τής έθνικής άνάγκης μέ ίερο- 
πρέπεια σάν άρχαίος θύτης ίερεύς μέ ιερόν σφάγιο·? 
τόν Ιδιον εαυτόν του.

Αλησμόνητε Σώζε! Κάθε χρόνον στάς 6 Δεκεμ
βρίου θά τελή μνημόσυνον υπερηφάνειας καϊ πίστεως 
κάθε Ελληνική ψυχή στόν τόπον τούτον. 'Η ζωή σου 
ύπήρχε στάδιο·? έντιμου καί ωραίου άγώνος. Ό θάνα
τός Σου, πράξις ύψηλή, λειτουργία άρετής, νίκη ιδέας, 
πορφύρωμα δόξης, άνάστασις τής Κυπριακής ψυχής....

Εύάγ. Χατζηϊωάννου
Κύπρος, 6)12)1913. Βουλευτής Λίρνακος—Άμμοχώοτου

Ό γνωστός Ελληνιστής τής Λειψίας καϊ διακε
κριμένος Καθηγητής κ. Dietrich άπευθυνόμενος πρός 
τήν Διεύθυνινν τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως», 

γράφει μεταξύ τών άλλων
ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ έλληνιστι καί τά έξής: «Δε- 

»χθήτε παρακαλώ τά θερμά 
»μου συγχαρητήρια διά τά καινούργια μεγαλεία τής 
«πατρίδας Σας, ποΰ τής εύχομαι λαμπρόν μέλλον 
άντάξιον τοΰ μεγάλου της παρελθόντος».
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Είς αύτά τά άπλά λόγια άναγνωρίζομεν τού άνώ- 

τέρου πνευματικού κόσμου τής Γερμανίας τά φι- 
λελληνικά αισθήματα τά όποια άφθόνως έκαλλιέργη- 
σεν ή ύπέροχος σταδιοδρομία τής έλληνικής φυλής. 
Άπό μέσα από μίαν νάρκην άνεπήδησεν ή πλέον εύ
χυμος καί πολύκαρπος ζωή, καί άπό τόν νεφελώδη 
δρίζοντα έπρόβαλον αί πλέον χρυσοπόρφυραι άκτΐνες. 
Άπό ένα καθεστώς νεκρόν, έδημιουργήθη ή πλέον 
ζωντανή καί εύπτερος αλκή καί δλα αύτά κατέπληξαν 
τούς έχθρούς μας καί έπύκνωσαν τάς τάξεις τών πο
λυτίμων φίλων μας.

Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» άπό τών στηλών 
της άποστέλλει εύγνώμονα χαιρετισμόν είς δλους τους 
φίλους τής πατρίδος της καί ιδιαίτατα είς τόν δια
πρεπή Γερμανόν κ. Dietrich.

Ο ΛIΓ ΟΣ ΤIΧ7Κ

— 'Η Βασίλισσα Σοφία ηύδόκησε νά διορίση με- 
γάλην Κυρίαν έπί τών Τιμών τήν κυρίαν Σοφίαν 
Άλεξ. Σούτσου, τό γένος Μαυροκορδάτου.

— 'Η επιτροπή τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων συνελ- 
θοΰσα καί λαβοΰσα γνώσιν τής άποφάσεως τής Κυ- 
βερνήσεως περί τής οριστικής αναβολής των ’Ολυμ
πιακών ’Αγώνων τοΰ 1914, συνεμορφώθη πρός αύτήν 
καί ώρισεν ώς χρόνον τής τελέσεως τών προσεχών 
τοιούτων τό 1918,συμφώνως πρός τόν νόμον.

— Ή Εταιρία τοΰ Εθνικού Θεάτρου συνελθοΰσα 
είς γενικήν συνέλευσιν κατηρτίσθη ώς εξής :

— ’Επίτιμος πρόεδρος ό κ. Κωστής Παλαμάς, 
πρόεδρος δ κ. Γρ. Ξενόπουλος, αντιπρόεδρος ο κ. Μ. 
Καλομοίρης γραμματέας δ κ. Ν. Ποριώτης, ταμίας δ 
κ. Τ. Μωραϊτίνης καί σύμβουλοι οί κ.κ. Π. Ροδοκα- 
νάκης, Θ. Συναδινός, Δ. Ταγκόπουλος, Η. Βουτιερί- 
δης, Δ. Βρατσάνος καί Σ. Σκίπης.

— Άπέθανεν είς Κοπεγχάγην δ ’ΙάκωβοςΈστρούπ 
θεωρούμενος ώς δ πρύτανις τών πολιτικών άνδρών 
τής Δανίας.

— 'Ο Έστρούπ διετέλεσε πρωθυπουργός άπό τοΰ 
1875 μέχρι τοΰ 1893.

— Άπέθανεν είς ηλικίαν έννενήκοντα ετών.
— Άπέθανεν είς Βιέννην δ βοτανικός Ευγένιος 

Χάλαιτζυ, γνωστός ερευνητής τής Έλληνικής χλω- 
ρίδος.

— Πρώτος αύτός περιέγραψετ είς τρεις τόμους καί 
έπεξειργάσθη κριτικώς τά φυτά τής έλληνικής χλτορίδος.

— 'Η διεύθυνσις τοΰ σχολείου τών Καλών Τεχνών 
προεκήρυξε διαγωνισμόν πρός αποστολήν είς τήν Εύ- 
ρώπην ενός αποφοίτου τής Σχολής τής Πλαστικής 
πρός εύρυτέραν σπουδήν.

— Ή υποτροφία θά χορηγήται έκ τοΰ Άβεοω- 
φείου κληροδοτήματος έκ δραχμών τριακοσίων.

— 'Ο διαγωνισμός θά γίνη είς τό Πολυτεχνείων 
τήν Ιίπροσεχοΰς μηνός.Κριταί οί καθηγηταί τής Γρα
φικής καί Πλαστικήςκαί δύο ακόμη γλύπται.

— Οί υπότροφοι τοΰ Οϊκου τών Τυφλών έδωκαν 
ώραίαν εορτήν είς τήν αίθουσαν τοΰ Παρνασσού.

— Ό Δικηγορικός Σύλλογος ’Αθηνών έξέλεξε καί 
πάλιν πρόεδρόν του τόν κ. Άντ. Μάτεσιν.

— Ίδρύθη ώφελιμώτατον Σωματεΐον υπό τήν έπω- 
νυμίαν Γαλλο-ελληνικός Σύνδεσμος.

— Αποβλέπει εις τήν σύσφιγξιν τών φιλικών δε
σμών τών ένούντων τήν Γαλλίαν μέ τήν Ελλάδα.

— Κατά τάς τελευταίας πληροφορίας ό πρίγκηψ 
Βήδ διστάζει νά άποδεχθή τόν θρόνον τής ’Αλβανίας.

— Άθρόαι άποστέλλονται αί είσφοραί διά τά δώρα 
τών ορφανών τοΰ πολέμου. Έλπίζεται δτι δλα τά 
παιδάκια θά χαροΰν τήν ημέραν τής πρώτης τοΰ έ
τους. 'Π Βασίλισσα ’Όλγα πρός τόν σκοπόν αύτόν 
άπέστειλε χιλίας δραχμάς.

— Έκδίδεται προσεχώς ειδική θεατρική έφημερίς 
υπό τόν τίτλον «Τό Θέατρον».

— 'Η κ. Κάουφμαν ύπέβαλεν έίς τόν Έλεγχον τών 
Σιδηροδρόμων αϊτησιν περί χορηγήσεως διπλώματος 
οδηγών αύτοκινήτων.

— Ό περιώνυμος Έμβέρ βέης έγένετο υπουργός 
τών Στρατιωτικών εις τήν Τουρκίαν.

— Είς τόν ζωγράφον κ. Ροϊλόν άνετέθη ή έκτέλεσις 
τών εικόνων τών ηρώων τών δύο πεζικών συνταγμά
των ιής Πρωτευούσης τών πεσόντων εις τάς διαφό
ρους μάχας.

— Πρώτη ή είκών τοΰ Διαλέττη θά στολίση τήν 
μεγάλην αίθουσαν τοΰ Διοικητηρίου.

Ό κ. Γ. Στρέϊτ, πρέσβυς τής Ελλάδος εις Βι
έννην, άνέλαβε τά καθήκοντα τοΰ ύπουργοΰ τών ’Ε
ξωτερικών τής Ελλάδος.

— 'Η μόρφο^σις καί ή εύφυΐατοΰ νέου 'Υπουργού 
έγγυώνται περί τής πλήρους εύδοκιμήσεοις του.

— Ό τέως υπουργός κ. Πανάς διώρίσθη πρέσβυς 
τής Ελλάδος είς Κων)πόλιν δπου καί απέρχεται μετά 
τινας ημέρας.

—- Έπισκεφθήτε δλαι τό κατάστημα τής κ. Μπου
λούκου. Τά (αραιότερα καπέλλα θά τά εύρήτε έκεΐ.

— Κτενίζεσθε εις τήν κ. Ροΰ.
— Έάν θέλετε νά ήσθε ώραΐαι.

------------------------ ----------------------------------------

ΝΕΑ1 ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Σκόρπια φύλλα.— Ύπό τής Δος Ελένης Φωτιά, 

έξεδόθη μικρός τόμος περιέχων κομψά ποιήματα καί 
χαριτωμένα διηγήματα. Ό τόμος πωλείται άντί δύο 
δραχμών.

Τό ‘Ελληνικόν Διήγημα.—Είς όγκώοη τόμον ό 
καθηγητής τοΰ έν Νεαπόλει Πανεπιστημίου κ. Σιμόνι 
Μπρούβερ έδημοσίευσεν έπιτυχείς μεταφράσεις πολλών 
νεοελληνικών Διηγημάτων.

Θέατρον ΓρηγορΙου Ξενοπούλου.—Είς δύο κομ
ψούς τόμους δ κ. Γρηγ. Ξενόπουλος συμπεριέλαβε τά 
έργα του δσα έπαίχθησαν έως τώρα άπό τής Έλλη
νικής Σκηνής. Ό πρώτος, ό όποιος φέρει είς τό έξώ- 
φυλλον τήν εικόνα τής Κυβέλης περιλαμβάνει, Φω
τεινή Σάντρη, Στέλλα Βιολάντη. Ραχήλ, Πειρασμόν. 
Ό δεύτερος, μέ τήν εικόνα τής Κοτοπούλη είς τό έ- 
ξώφυλλον, Ψυχοσάββατο, Χερουβείμ, Πολυγαμία, Μο- 
νάκριβη. Έκαστος τόμος τιμάται άντί τεσσάρων δραχ
μών.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΩΝ 
ΔΙΑ ΤΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τό ύπουργείον τής ’Εθνικής Οικονομίας προεκήρυξε 
διαγωνισμόν πρός κατάληψιν τριών θέσεων γραφέων 
β'τάξεως έπί μισθώ δρ._ 90 ένεργηθησόμενον τήν 27ην 
’Ιανουάριου 1914. Δεκτοί γίνονται οίέχοντες άπολυτή- 
ριον Γυμνασίου ή Δημοσίας 'Εμπορικής Σχολής καί 
προσάγοντες έκτος τούτου 1) πιστοποιητικόν τών άρ- 
μοδίων Εισαγγελέων Έφετών καί 'Πλημμελειοδικών 
δτι δέν κατεδικάσθησαν έπί άξιοποίνω πράξει. Συνε- 
παγομένη στέρησιν τών πολιτικών δικαιωμάτων, 2) 
γραμμάτιον καταθέσεως δρ. 15 οι’ έξέταστρα, 3) πι- 
στοποιητικόν δτι έξεπλήρωσαν ή άπηλλάγησαν τής 
στρατιωτικής ύποχρεώσεως, άν άγωσιν ήλικίαν στρα
τεύσιμον καί 4) πιστοποιητικόν περί τής έν τώ μητρώω 
τών άρένων έγγραφής των. προκειμένου δέ περί υπο
ψηφίου καταγομένου έκ τών νέων χωρών επίσημον 
πιστοποιητικόν τής αρμόδιας άρχής περί τής καταγω
γής του.Αί γυναίκες είνε δεκταί, έάν κατέχωσι το ιός άνω 
απολυτήριον, τά δέ ΰπ’ άριθ. 3 καί 4 πιστοποιητικά 
έπισυνάπτονται μόνον παρά τών άρρένων ύποψηφίων.

Θέματα έξετάσεως είσίν: Έκθεσις ιδεών, όλόκλη- 
ρος η πρακτική άριθμητική, μία τών εξής ξένων γλωσ-

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Όλόκληρος σελις είς έν τεΰχος................................................................Δραχ. GO
ΤΙμισεια » » ......................................... ..... » 35
Τπχρτον σε?.ίδυς '» ............................................... ..... » 20
Όγδοον » » ............................. .................................. ·_> 12

Ατά χώρον μ.εζρότε;.ον ττμ.τ.1 κνάλογοι
Jkc’ είζονογρν.φημ.ενχς «>ιαφ·η|>.£<. εες, οι. ’ εξ τεύχη η περτσυότερκ, ίϊ»&αί· 

τεραε συρ.φωνί'/.ε.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ15 EYCENIRS ΖΠΓΡ^ΟΥ

ΛΝΕΚ4ΟΤΛ
3.00 ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον
■> 00 θ ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ » κοινωνικόν »

II ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ » ίσαορικόν »
II TZENII ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα- 
μάτιον μονό.τρακτον, μεταφρασθέν είς τήν Αγγλικήν. 
ΟΤΑΝ ΛΕΙΙΙ1.Ι ΤΟ ΧΡΗΜΑ Δράμα κοινωνικόν

5.00 j, τρίπρακτον. -

Χεορχέ τής 'Ιύλληντζ-ής ’ΚπτΟεωρήσεως τοϋ ΛΊδ’ Γ' καί Ji'έτους πωλνΰντχι είς 

τά Γρα,φεεά μα,ς «ρός 1S*  φρ. έζάστη.

ΕΚΑΟΟΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ A' τόμος ..... Φρ.

» Β' » . . . . »
» · Γ' » ..... >

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ. ....... 
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΛ Ιστορικόν μυθιστό

ρημα έξ ύπερεπτακοσίιυν σελίδων . >> 

σώνς Γαλλική ή ’Ιταλική ή Γερμανική ή Αγγλική. 
Πλήν τών γλωσσών τούτων ούναται ό ύποψήφιος νά 
έξετασθή προσθέτως καί είς άλλην ξένην γλώσσαν, ' 
(ιδία τών βαλκανικών Κρατών) δηλών τούτο εις τήν 
αΐτησίν του. ένθα δέον νά όρίζηται καί ή ύποχρεω- 
τικώς έξετασθησομένη, έκ τών άνω δριζομένων, ξένη 
γλώσσα.Ό κατάλογος τών έπιτυχόντων έν τώ οιαγωνισμφ 
τούτω καί λαβόντων βαθμόν τούλάχιστον 7, έπικυρού- 
μενος υπό τοΰ υπουργού, ισχύει οΓ εν έτι έτος άπό 
τής έπικυρώσεως.Έκ τοΰ καταλόγου τούτου συμπληροΰνται αί κατά 
τό έτος, δΓ δ ή έπικύρωσις, κενούμεναι θέσεις γραφέων 
έν τώ υπουργείο», τηρουμένης τής σειράς έπιτυχίας.

Αί αιτήσεις γίνονται δεκαί μέχρι τής πρωτεραίας τοΰ 
διαγωνισμού, συφώνως πρός τό άπό 28 Δεκεμβρίου 
1913 Β. Διάταγμα, πρός δ οί διαγωνισθησόμενοι δέον 
νά συμμόρφωθώσι καί άντίτυπον τοΰ όποιου δύναται 
νά λάβη πας ό αϊτών.ΤΙ παρούσα δημοσιευθήτω ύπό τών έχουσών πρός 
τοΰτο έγγραφον έντολήν εφημερίδων.

(Έκ τοΰ υπουργείου τής Εθνικής Οιχον >μίας)


