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ΔΗΛΩΣΙΣ
Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,

ΤΙ «Ελληνική Έπιθεώρησις» παλαίσασα μέχρι τοΰδε είς μυρίας δυσκολίας 
διά την έξεύρεσιν χάρτου είναι ήδη υποχρεωμένη νά εμφανίζεται μέ μορφήν κα
θαρός πολεμικήν, μορφήν τής άνάγκης.Ή κρίσις τοϋ χάρτου έφθασε στό όξύτα- 
τον σημεϊον και δέον νά θεωρήται άθλος και δτι κατορθώνομεν νά έκδιδώμεθα. 
Ή τιμή τοΰ χάρτου έφτασε πλέον είς απρόσιτα ύψη.

Ή τελευταία, ή ύστάτη κοινωνική έξέλιξις 
τής πόλεώς μας έφερε στήν έπιφάνειαν έργον 
έξόχου εκπολιτιστικής αποστολής.

Έφερε τό θαυμάσιον Έμπειρίκειον.
Έφερε τό "Ασυλον τοΰ οποίου ή λειτουρ

γία έγινε διπλώς αισθητή. Τήν ήσθάνθησαν, 
τήν άπήλαυσαν τά έλεεινά πλάσματα τής έπε- 
τείας καί τής έκμεταλλεΰσεως, τής γυμνότη- 
τος και τής έγκαταλείψεως, τήν ήσθάνθη 
δμως και τήν άπήλαυσε και ή κοινωνική μας 
ζωή είς βάρος τής δποίας ό παρασιτικός ού- 
τος κόσμος ύπό τούς πλέον ενοχλητικούς δρους 
έ£η καί έπολλαπλασιάζετο.

Νομίζει κανείς δτι άπό τής άρχής Ιουλίου 
δτε ήρχισεν ή περισυλλογή τ«ΰ άλητοκόσμου 
τής πόλεώς μας, νομίζει κάνεις δτι αί ’Αθήναι 
ήλλαξαν δψιν. Έλαβον δψιν ανθρωπιστικήν, 
έξημερώσεως, πολιτισμού. "Επαυσε τό οίκτρόν 
έκεϊνο θέαμα τής δυστυχίας είς δλους τούς 
τόνους, μέ δλας τάς εκδηλώσεις τής θρασύτη- 
τος, άλλά και μέ τάς θλιβερός άποχρώσεις τοΰ 
άληθινοΰ πόνου, τής αληθινής οδύνης.

Νομίζει κανείς δτι ή κοινωνική άτμόσφαιρα 
έξυγειάνθη. 'Εκείνο τό θέαμα τής άπλυσιάς, 
τής ξυπολητιάς, τής κουρελιάς, τών διαστρε
βλωμένων σωμάτων, εξηφανίσθη άπό τούς 
δρόμους, άπό τά κέντρα, άπό τάς συνήθειας 
μας, άπό τήν ζωήν μας, δπως μετά ραγδαίαν 
βροχήν εξαφανίζεται άπό τήν άθηναϊκήν ά
σφαλτον ή σκόνη καί άπό τά άθηναϊκά πεζο
δρόμια ή κλασική τών 'Αθηνών ρυπαρότης.

Ό πατριωτικώτατος καί γενναιοδωρότατος 
κ. 'Αντώνιος ’Εμπειρικός, δ φιλοτίμως συμ- 
μετασχών διά τοΰ δημαρχεύοντος κ. Πάτση 
Δήμος 'Αθηναίων, δ 'Υπουργός τής Περιθάλ- 
ψβως κ. Σιμός δραστηριώτατα καί έπιστημο- 
νικώτατα καί άποφασιστικώτατα έργασθείς 
ύπέρ τής συντελέσεως τοΰ έργου καί ό Γενικός 
Διευθυντής τοΰ Ιδίου Υπουργείου κ. Ήλ. 
Μελισσουργός άντάξιος συνεργάτης τοΰ κ. 
'Υπουργού, είναι οί πάσης τιμής καί πολλής 

ευγνωμοσύνης άξιοι έκ μέρους τής πόλεώς διά 
τό έξόχως εκπολιτιστικόν έργον των.

Τό Έμπειρίκειον δέν έχει μόνον καθαρώς 
φιλανθρωπικόν σκοπόν. Έχει ύπερτάτην έξυ- 
γειαντικήν κοινωνικήν άποστολήν. ’Απομα- 
κρύνει τό έγκλημα άπό τάς άπλάστους ψυχάς 
τής άλητευούσης άνηθικότητος. Καταστρέφει 
άπό κάθε μιασματικήν πηγήν τό μικρόβιον τής 
κοινωνικής έξαχρειώσεως. Δεσμεύει τόν ψυχι
κόν έκφυλισμόν έντός περιβάλλοντος περιορι
στικής άκτΐνος καί έφ’ δσον ούτος παραμένει 
άθεράπευτος καθίσταται άκίνδυνος καί άνίκα- 
νος νά έπεκτείνη τήν έπίδρασίν του έπί τής 
κοινωνικής μας ζωής. ’Αν δμως—δπερ καί τό 
πιθανώτερον, έπέλθη ψυχική έξυγείανσις και 
θεραπεία άποδίδεται είς τήν κοινωνικήν τρο
χιάν μία άναζωογονημένη ψυχικώς καί σω- 
ματικώς ΰπαρξις.

Είς θαυμαστόν λόγον του μεστόν άπό κοι
νωνικός άληθείας δ κ. Σιμός μας έδωκε πλή
ρη τήν εικόνα τών ελπίδων ας στηρίζει ή Πο
λιτεία είς τήν άψογον καί επιστημονικήν λει
τουργίαν τοΰΈμπειρικείου. Άποκομίζομεν δέ 
έκ τούτου καί μίιν παρήγορον λεπτομέρειαν. 
Τό ένδιαφέροντοΰκ. Προέδρου τής Κυβερνή
σεως. Ό κ. Βενιζέλος είς τήν περίστασιν αύτήν 
έφάνη δ μεγάλος Κυβερνήτης ποΰ διαισθάνε
ται τήν άνάγκην τής ίδικής του έπεμβάσεως.

Ό κ. Πρόεδρος, είπε χαριτολογών δ κ. Σι
μός «είναι υπεύθυνος διά τήν γοργότητα τής 
λειτουργίας τοΰ Έπειρικείου». Καί μάς παρέ
στησε τόν πόθον Του τής τάχιστης περισυλλο
γής τοΰ σμήνους τών επαιτών ποΰ προκαλοΰ- 
σαν τήν άσχημίαν καί τά δυσμενή σχόλια τών 
ξένων διά τήν ελληνικήν Πρωτεύουσαν. Οδ- 
τω συνετελέσθη ενα άπό τά θαυμασιώτερα 
κοινωνικής σημασίας έργα διά τά δποία δύνα
ται νά ύπερηφανεύεται καί ή Κυβέρνησις καί 
ό Δήμος καί δ φιλόπατρις καί υπέροχος είς εύ· 
γενή αισθήματα κ. ’Αντώνιος ’Εμπειρικός.
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τάς αγκόλας διά νά Ιναγκαλισθοΰν τήν άσταιον και 
άδικον Θεάν. Κυττα οκνηρούς Ιξιπλωμέιους έΐς μό- 
σχοβολισμένα μαλακά στρώματα, κοπιασμένους οχι 
άπό καλάς πράξεις καί προσδοκώντας άπό άλλους. 
Στούς δειλούς ή κακούργου;, πρός αύτούς ή θεά φαί
νεται χαρούμενη ή ένοχος.

Γ'

Ή αρχαιότης ήκουσε νά κατέλθης έκ τοϋ Όλύ’μ- 
που ε’ς τάς δεήσεις ένός ίερέως, μέ -τήν άστράπτουσαν 
φαρέτραν έπ’ώμων, πού αναπήδα, καί άπό τό άργυ- 

ροΰν τόςον νά έξέλθή ή κλαγγή τών βελών τών τόσων 
μοιραίων διά τού; ’Αχαιούς (2).

Δ'
Τί, δέν ακούω καί έγώ, οχι τοϋ δυστυχούς όχλου, 

άν άπατηθέντα έξεγείρεται’ ά/.λά πρός τίνα στρέφεις 
τήν. εύνοιάν σου πρός ζημίαν τών πατριωτικών αρε
τών; Τι, δέν ακούω καί έγιδ τόν ήχοϋντα συρισμόν 
τοΰ απαίσιου, τόξου σου ; Βλέπεις σύ πώς μολυσμένο 
άπό κόρακας είναι τό εύγενές βουνόν καί θολωμένη 
ή λίμνη ; (3)

(Συνέχεια) ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΠΕΖΩ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΑΛΒΟΥ

----------- —-----------

ΦΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ

(Συνέχεια έκ τοϋ Τεύχους 127) 
’Αγαπητέ μοι Φώσκολε,

1814, από τοϋ λόφου Φιέζολε.

18 Ιουνίου
Άφοΰ έπι πολύν χρόνον έστεροΰμην πληροφοριών 

σου, Φώσκολε μου, at πρώται υπήρξαν τόσογ λυπη
ροί, ώστε φυγαδεύων θά ήρχόμην νά σέ εύρω εις Μι- 
λάνον, έάν αύτά τά ευλογημένα διαβατήρια δέν έμπό- 
διζον τόν δρόμον. Έμάθσν έπίσης τήν μέχρι Βονω- 
νίας μετάβασίν σου, ποΰ ασφαλώς θά ήρχεσό εΐ; Φλω
ρεντίαν, καί έλυπήθην δτι έπέστρεψες είς Μιλανον. 
Έμαθον τό αίτιον καί διπλά έλυπήθην. Δυστυχία, 
ποΰ οί άνθρωποι ποτίζουν δηλητήριο εκείνους οί 
οποίοι τούς γαλουχοΰν! Καί, θά ήμην μέ τό κόμμα 
τοϋ Rousseau, έάν είχον τήν Γαλλίαν πατρίδα. 
’Αλλ’έχω πατρίδα μεγαλόψυχου τόσον εις τήν ρήνιν, 
δσον εΐς τάς άρετάς πρό; τά; οποί"; (άν καί ό/ίγον 
αυτή σκέπτεται νά μοϋ τά; διευκολύνη) θά είναι πάν
τοτε έστραμμέναι αΐ ίεραί μου εδχαί. Σύ είξεύρεις τί 
περιέμενα. Μάθε δτι μέχρι τοϋδε ματάίως περιέ α, 
καί δτι περί τής άμεριμνησίας ταύτης δέν παράπονου- 
μαι, τό μαρτυρεί ή παρούσα ’Ωδή, ήν απευθύνω 
πρό; τούς συμπολίτας μου. Θά μοΰ εΐπής τήν γ ώ ιην 
σου. Καί άν καλα ένθυμήσαι τά; διδασκαλία , τάς 
οποίας μοϋ έδωκες είς Beliosguardo, θά έχης λόγους 
νά τήν θεωρήσης ΐδικήν σου μάλλον ή ΐδικήν μου 
έργασίαν. Τήν νύκτα μεταξύ τής ήμέρας ποΰ έ.·.· βον 
τήν ιδέαν καί έκείνης ποΰ τήν έγραψα, σέ είδα εί; τό 
δνειρόν μου. Καί μειδιών μοϋ έλεγες : βλέπεις πόσον 
ή άγάπη τής πατρίδος κάμνει λαμπρότερους τού; .στί
χους ; Μεταξύ δέ τών άπαντήσεών μου ένθυμοϋμαι 
αυτήν : Θά την εννοήσουν άρά γε ; ’Αναστέναξες εΐ- 
πων. Θα τήν στειλω έγω εις άνθρωπόν;, οί ότυΐοι 
εχουσι δύναμιν καρδίας μάλλνον ή νοΰ καί άρκεΐ. Έάν 
δύνασαι, παρακαλώ, πραγματοποίησε τοϋτο τό δνει
ρόν μου.

Χαΐρε. Γράφε μου ενίοτε.
Άνδ^έαζ Καλβος

Παραθέτομεν τώρα καί τήν μετάφρασιν τή; ’Ω
δής» έν τή πεζή μας γλώσση.

Ό Κάλβος είχε πλουτίσει τήν ’Ωδήν:· του μετά 
φιλολογικών καί ιστορικών σημειώσεων, ών, τάς κυ- 
ριωτέρας δημοσιεύομεν εΐς τό τέλος τής .«’Ωδής» 
πρός ευκολίαν.

’Ω?»ή ηρης τ'ιύς Ίονίους 
('Υπόϋεσις)

Ό αΰτοκράτωρ ’Αλέξανδρο; υπέσχετο πρός τόν 
Κερκυραίον Καποδίστριάν μα;, δτι αί Ίόνιοι Νήσοι 
θά άπετέλουν Πολιτείαν. ’Αλλ’ ένας προδότης έ'γρα· 
ψεν εΐς τάς εφημερίδας, δη θά παρεχωρόΰντο άΐ ώ- 
ραίαι αύται Νή'σοι εΐς αύτόν τόν βασιλέα τής Νεαπό- 
λεως, τοϋ οποίου τό βασίλειον είναι δΐ/οτομημένον 
καί περιωρισμένον εΐς τήν Σικελίαν. "Οθεν δ φόβος 
μήπως πραγματοποιηθή αύτή ή δυστυχία μου, μοΰ 
ύπηγόρευσεν αύτή τήν «Ώδήν:>.

Ό ποιητικός λόγος θά κατανοηθή άπό ολίγους 
καί θά ευρουν αύτοί, ποΰ δέν θα έμβαθύιουν. δτι 
έγώ συχνά άναμίγδην ομιλώ. .Τόσο καλλίτερα. Θά 
κοινω τήν ψυχήν τοΰ αναγνώστου μοΰ άπό τήν κρι-, 
τική καί θα απαντήσω μόνο ’ άν αύτη είναι άνθρω? - 
πινή καί πρός έμέ μ.ονον διευθυνομένη.

Κάποιος έπίσης, σ«γκοίν< .■.· ήν ωδήν ταύτην μέ τό 
άσμα (canzone) τοϋ 1811 π ιο; τον Ναπολέοντα θά 
κατηγορήση τήν διαγωγήν μου. ’Αλλ’ άς μάθη δτι 
τότε έγραψα πρός αύτόν τον σκηπτούχον, παρακινού
μενος άπό τάς δυσκολίας άχάσης τής Εύρώπης καί 
τόν έκάλουν μέγαν, διά νά έννόηση δτι δ κύριος 
σκοπός τών στίχων μου, ήτα ή ελπίς νά παύση τούς 
αιματηρούς καί φρικτού; αγώνας, κάί επειδή έγώ έ
ψαλλαν δτι ή Αγγλία παρεκίνει τόν πόλεμον, τοΰ 
ώμίλουν περί εό-ήνη; ώς μέσου νά καθησυχάσουν οί 
Έπτανήσιοι, "Οπω; δήποτε αποκηρύττω τό άσμα 
έκεινο καί τό κοταρώμαι, άφ< ΰ δέ,ν έξετέλεσεν δ,τι 
τοϋ έτεβάλλετο’ διότι έκτοπ; μάλΙστα ή γή ετιε τδ 
αίμα ένος έκατοομυρίου περίπου μαχομένων περι- 
φανεΐς πόλεις έκάησαν' κατεστράφησαν επαρχίαι καί 
οί κατακτηταί διέπραξαν μυριοπληθεΐ, άδικίας.

’ίϊδή
Α'

Δειλοί ’. Ποιον έργον ή ποιαν μεγαλόψυχον σκέ- 
ψιν’ ώ σκλάβοι, ποιαν ευσεβή πραξιν είδέ τις *ίτό  

" σάς ; Ποίαχ αγάπην αγνήν καί αληθή ; — Αΐ! δέν 
άνέιειλες, ώ. ήλιε, διά να φωτίζης εκείνους, οί όποιοι 
δέν έχουν ούτε πατρίδα, ούτε θεούς, ούτε νόμους, 
ούτε καρδίαν παρά ελεεινήν νωθρόχητα ή μοχθηρά 
κατορθώματα. Έπί αυτών, α ! ποτέ νά μή λάμπουν 
χαρούμενοι αΐ ακτίνες σου (1).

Β'
Κνττα πώς τρέχουν οί παράφρονες μέ Ανοικτάς

(.ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ) 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ξαπλωμένος κάτω άπό ένα πεύκο, ποΰ βρέχει σχεδόν 
τή ρίζα του στή θάλασσα, φιλοσοφώ. Καί ανακαλύπτω 
μέ κατάπληξιν πόσον β ίθ ·ς φιλοσοφίας κρύβει μέσα 
του δ άνθρωπος χωρίς νά τό ξέρη, καί τό οποίον πε
ριμένει εύκαιρίαν μόνον νά φανερωθή.

Πρεσβεύω δτι ή φιλοσοφία είναι ή δουλιά τών άερ
γων. “Ολοι αύτοί, ό "Αριστοτέλης, ό. ’Επίκτητος, δ 
Δημόκριτος, ό Ζήνων, έφιλοσοφοϋσαν διότι δέν είχαν 
τίποτε άλλο νά κάμουν, ακριβώς δπως ■/.’ έγώ αύτήν 
τήν στιγμήν. ’

Άς έβγαζαν εφημερίδα—καί μάλιστα άπαξ τής ε
βδομάδας τετρασέλιδον—καί θά έβλέπαμε αν θά είχαν 
δρεξι νά φιλοσοφήσουν.

ΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ KAI II ΜΑΡΙΔΑ
’Ινδικό παραμύθι διηγείται δτι ένας άνθρωπος έ- 

στάθη οέ μιάν άκρογιαλιά κρατών ένα μαργαριτάρι 
στό χέρι. "Έξαφνα τό μαργαριτάρι τού έπεσε στή θά
λασσα. Τό-ε εκείνος έτή,ιε ένα τενεκέ καί ήρχισε ν’ 
άδειάζη τή θάλασσα για νά βρή τό μαργαριτάρι του. 
Τό στοιχειό τής θαλάσσης έφοβήθη δτι θά τήν άδεια- 
ζεν όλόκλη/η καί τούδωσε πίσω τό μαργαριτάρι του;

Ό ψαράς ποΰ περνφ αύιήν τήν στιγμή α τό μπρο
στά μου λέει στόν σύντροφό ταυ:

— Άκοΰς έκεΐ! τέσσέρες ιορες τά δίχτυα καί ούτε, 
μιά μαρίδα!

Άνθρωπε, δείξε στή θάλασάα πώς είσαι άποφασι 
άμένος νά τήν άδειάσης καί θα σοΰ δώση όχι μαρίδες 
άλλά καί τό κήτος τοϋ ’Ιωνά.

* * * /
ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

Έξ ήμέραις τώρα πού έρχουμ’ έδώ βλέπω τά ίδαν 
κύματα νά περνούν ά τό μπροστά μου και να σβυνουν 
έκεΐ κάτω στήν αμμουδιά.

Καί θά είναι τά ’ίδια, αιώνες πρίν, άπο τήν επο
χή ποΰ δέν μπορεί νά τήν συλλαβή ό νοϋς μας και 
ποΰ ή Ευρώπη καί ή Άσία ησαν άκόμη στον πάτο 
τής θάλασσας.

Ποιος ξέρει άν αύ ό τό κυματάκι ποώτρέχει τώρα 
μπροστά μου δέν είδε τήν ναυμαχίαν τής Σαλαμίνας 
καί δέχ έροάντισε μέ τόν άφρό του τήν ήρωίκή εκεί
νη άντρογυναϊκα, τήν Αρτεμίσια !

* * 
ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΙΣ

Ό ’Ιησούς είπε «ό ταπεινών εαυτόν ύψωθήσεται».

Καί θυμούμαι ανθρώπους πού ταπεινώνονται, σκύ 
.βουν, λιγύζουν, εξευτελίζονται, γιά νά υψωθούν. Κα 
τό κατορθώνουν!

Καί δμως, γλυκύτατε Ραββί, πόσον καθαρά ήσαν 
τά λόγια σου!

** *
«ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΟΙΔΟΙ»

• Χωριατοπούλα μου πολυύμνητη, πού σ’ έτραγού- 
δησαν σέ -δεκαπεντασυλλάβους, σέ τροχαίους, σέ ιάμ
βους, σέ σπονδείους, στή δηαοτική, στή καθαρεύου
σα, καί σέ όλες ταϊς γλώσσες. Τώρα ποΰ είμαστε μό
νοι σκύψε νά σοΰ έκμυστηρευθώ μίαν μου, υποψία. 
'Υποπτεύω πώς δλοι αύτοί οί τραγουδιστοί σου δέν 
σέ είδαν ποτέ παρά ζωγραφιστήν.

Διότι συμφωνώ δτι έχεις δύο ωραιότατα ματάκια, 
γεμάτα αφέλειαν καί έκπληξιν. “Εχεις ένα κορμόν με
στόν ώ; κλαδί ροδακινιάς. Άλλά είσαι τρομερά ά
πλυτη. Πήγαινε, παιδί μου, στή βρύσι. Δέν θά σοΰ 
φύγη έπί τέλους τό βάπτισμα!

* * *
ΛΥΣΙΣ ΜΙΑΣ ΑΠΟΡΙΑΣ

“Οταν εΐμεθα παιδιά στό σχολειον δ Γερμανός μου
σικός ’Ιούλιος Χαίνιγκ, μάς έδίδασκε ένα τράγου δι'

Ή σελήνη, βλέμμα τείνει 
καί τήν γην κατασκοπεύει

Έσπασα έπανειλημμένως έκτοτε τό κεφάλι μου νά 
έννοήσω γιατί ή σελήνη κατασκοπεύει τήν γήν. Αυ
τήν τήν στιγμήν βρίσκω τήν λύσιν τής άπορίας. Τό 
τραγούδι ήτον ΙΛερμανμ*4ν,'  ή μουσική γερμανική, δ 
δάσκαλος Γερμανός.-Ά.ρα, ή σελήνη ήτο Γερμανική. 
Λοιπόν σελήνη γερμανική τί άλλο ήθέλατε νά κάμη, 
πάρει νά κατασκοπεύη:

** *
ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

Δύο χιλιάδες χρόνια· πρίν άπό τόν Δάρβιν δ Πυθα
γόρας διελάλησεν, δη «δ άνθρωπος είναι συγγενής 
μέ τα ζώα». 'Η σάλα ένός μεγάλου ξενοδοχείου λου
τρό πόλεως δίνει Ιδέαν τής κιβωτού τοΰ Νώε.

Κύριε; κύριε ! μή σοΰ έλθη ή έμπνευσις νά κάμης 
καί δεύτερον κατακλυσμόν. Μέσα εΐς τά τόσα ζώα δέν 
βλέπω μόνον τήν αγνήν λευκήν περιστεράν, πού θά 
έστέλναμε νά μάς πλήροφορήση άν άπεσύρθησαν τά 
ύδατα.

φ *
ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΕΣ

”Ε ! Έ; Τ’ είναι αύτό ; . . . , ’Ονειρεύομαι ; ... ( 
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"Οχι, αυτό είναι! 'Ο άθλιος τζίτζικας τοΰ πεύκου τρα- 
γουδεΐ τήν «Κόρην τών κυμάτων>

Τζιτζίτξι τξιτζιτζί τζιτζιτζί!

ΚΑΚΕΝΤΡΕΧΕΙΑ
Μή μοΰ εΐπήτε δχι. Ή φύσις εΐναι κακεντρεχής. 

Αυτήν τήν στιγμήν ποΰ δλα εΐναι απαράμιλλα γύρω 
μου φώς, χρώμα, γραμμή, νά ένας οΐκτρός σκάθαρος 
κυλών τό άηδές φορτίον του.

Τό ίδιο εις τό τσάι τοΰ αριστοκρατικού ζαχαροπλα
στείου δπου μέσα εις τό βούτυρον ανακαλύπτετε έξα
φνα τήν αριστερόν κνήμην ανηλίκου κατσαρίδας.

*

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑΣ

Ή κυρία και δ κύριος, άπό τ’άντικρυνά τραπέζια, 
έκυττάχθησαν μ’ ένα βλέμμα βαθύ, εκφραστικόν, πα- 
ρατεταμένον, δπως είς τόν κινηματογράφον. 'Η κυ
ρία έστέναςε καί ήρώτησε κρυφά τό γκαρσόνι'

— Γιάννη, εφοπλιστής εΐναι αυτός δ κύριος ;
Τήν ίδιαν ακριβώς στιγμήν δ κύριος ήρώτησε 

κρυφά τό άλλο γκαρσόνι’
— Κωστή, παντρεμμένη εΐναι αυτή ή κυρία;
*0 Γιάννης άπήντησεν εις τήν κυρίαν’
— Εφοπλιστής ; ”Α, μπά ! εΐναι ένας ποΰ γράφει 

στής εφημερίδες’
Ό Κωστής άπήντησεν εις τόν κύριον
— Παντρεμμένη ; Όχι. Εΐναι ζωντοχήρα. Μόλις 

χώρισε ....
*Από εκείνην τήν στιγμήν δ κύριος κυττάζει διαρ

κώς τήνκυρία. 'Η κυρία δέν έξανακύτταξε τόν κύριον.
** *

ΤΑ ΛΑ’Ι’ΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Καθώς πάντες έκ πείρας γνωρίζομεν, σπανίως τό 
έγκλητήριον καί τό παραπεμπτικόν βούλευμα έκθέ- 
τουσιν άμερολήπτως τά διάφορα γεγονότα. Ή ήιιε- 
τέρα Ποιν. Δικονομία έν τφ άρθ 265 παρ. 3 ά ταιτεϊ 
ΐνα τό έγκλητήριον περιέχη συνοπτικήν έκθεσιν τών 
κυριωτέρων περιστατικών. Επομένως πρέπει νά έκ- 
τεθώσιν όχι μόνον τά υπέρ τής κατηγορίας συνηγο- 
ροΰντα, άλλά καί τά υπέρ τής ύπερασπίσεως περιστα
τικά τά περιεχόμενα έν τφ παραπεμττικώ βουλεύματι.

Έν τή Βελγική βουλή ύπεστηρίχθη ύπό τοΰ β>υ· 
λευτοΰ κ. Begeren ή κατάργησις καθ’ ολοκληρίαν τής 
άναγνώσεως τοϋ εγκλητηρίου. Έν τή Γερμανική Π. 
Δικονομία τό έγκλητήριον (anklageschift), κοινοποι
είται μέν πρός τόν κατηγορούμενον, άλλά δέν άναγι- 
νώσκεται εις τούς ενόρκου; έπ’ άκροατηρίφ. Καί 
τοΰτο διότι φρονούν, ότι ή άνάγνωσις τοΰ εγκλητη
ρίου πιθανόν νά γεννήση εις τούς ενόρκους προκατα
βολικήν τινά έντύπωσιν, δυσμενή διά τόν κατηγο
ρούμενον. ’Ανάγκη λοιπόν, οί συντάσσοντε; τό έγ
κλητήριον νά φροντίζωσιν δπως έκθέτωσι τά γεγο
νότα έπ’ ωφελείς μέν τής κατηγίξίας, όχι δμως πρός 
ζημίαν τής υπερασπίσεων.

Πώς εΐνε δυνατόν παρ’ ήμϊν οί ένορκοι νά άπο- 
φανθώσιν δρθώς δταν μένωσι μέ τάς εντυπώσεις 
μόνον τής άναγνώσεως τοΰ εγκλητηρίου καί παρα

ΚΑΙ ΟΛΙΓΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Χθες έτελέ ιθη επιβλητική ή κηδεία τοΰ μεγαλει- 

τέρου γαλατά τής εξοχικής αυτής περίφερείας.
’Απόψε δ Γαλαξίας μοΰ’φαίνεται αραιότερος σάν 

νερωμένος. 'Ωρισμένως ή ψυχή τοϋ γαλατά έφθασε 
εις τούς ουρανούς.

*
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΙΪ KAI TO miPIEXOMSNON

Τέσ αρε; νεαρ ά κσριαι τού ξενοδ ιχείου ήλθαν έδώ 
στήν έρημη ίνρογιαλω νά κο/υμβήσουν ιθέατΉ. 
Τέσσαρα ζεύγη κνη ιών τό ένα καλλίτερο άτ ) τό άλ
λο, εκτίθενται εις τΰνή.ΐιν. Καί δμως καμπίαέντύ- 
πωσις ! '

Συλλογίζομαι τί θά έζίνετο εΐ; τό Ζάτπειον αν αύ- 
ταί αΐ δκτά> κνήμαι Ιπρόβα .α’ν λίγο-Λίγο έίαφρά και 
διακριτικά μέσα άπό διαφανείς κάλτσες. Δέν εΐναι 
παράξενο νά έγίνετ > καί άδελφοκτονία.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ
Ό γλάρος διέγραψε τήν χιονώδη λευκότητα του 

μεταξύ τοΰ τουρκουάζ τοΰ ούραν >ΰ καί τ ΰ σααρά- 
γδου τή; θαλάσσης, έζυγίσθη, Ιψιλοκρεμάσθη και 
έπειτα ώρμηρε πρός τά κάτω κάθετος ώς σαΐτα /Ε
πειτα μέ ό/.ίγα δευτερόλεπτα έκάθησε Αναπαυτικά εις 
τόν άφρόν τοΰ κύματος, και έινίσσηοε μέ ήδ ·νήν έ'·α 
σπαταριστό μπαρμπούνι. Όταν έτελείωσε έβούτησε 
μέ χαράν είς τήν κρυσταλένια διαύγειαν τοϋ κύματος.

’Εγώ πρό δ.ίγου έφαγα μία» συναγρίδα τής όποί- 
ας είχε γίνη καί τό μνημόσυνου, δταν δέ κατέβηκα 
άπό τήν καμπίναν καί έ,Ιούτηςα εΐ; τήνθάλ.σσαν, ήλ
θε καί μέ έκτύ τησε κατάμουτρα ένα παληοπάπουτσο!

Και δμως, άνθρωπε, ονομάζεσαι βασιλεύς τής κτί
σεως. Δέν πας νά χαθής !

Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

πεμπτικού βουλεύματος’ πολλάκις παρετηοήθη κατά 
τάς διασκέψεις ήαών δτι, ή άνάγνωσις τών έγγράφων 
τούδων τόσην επιρροήν έξήικει έπί τινων έξ αυτών, 
ώσ ε τ> ύ, εγέννα τήνίδέιν τήχένοχή; τού δικαζομέ- 
νου. Πώς να εΰρω δμως λόγους διά νά χαρακτηρίσω 
τήν άσυ>'8ΐδησί.<ν άλλον πάλιν ενόρκων, οί όποιοι 
δέν εΐ/pv καί τήν έλαχίστην έστω υπομονήν νά έξα- ■ 
κριβώσωσι τά τή; ίποδεικτική, διαδικασίας καί έδι
δαν κατά τας εμπνεύσεις των, καταδικαστικήν ή αθω
ωτικήν ψήφον διά τόν κατηγορούμενον ; Έαν δέ εις 
τήν περίπτωσιν αύτήν προσθέσωμεν καί τήν προκα- 
τάληψίν των, ή ις έγεννάω άπό τής έ»άρ- 
ξεως τής δίκης, τότε άλλά'μονον διά τόν κατηγο
ρούμενον! Ή πρόκατάληψις αυτή δύνιται νά προσ- 
δώση είς περιστάσεις τι-.ας χαρακτήρα και σπουδαίο- 
τητα εντελώς διάφορον εκείνη; τήν ότοίαν ήθελε 
δόση ε’ις αυτά ό δικάζον τοϋ ό το ίου ή συνείδησις 
γνωρίζει νά τά έκτιμήση Δέν μάς συμβ ιίνει πολλάκις 
ώστε ή ιδέα τήν δ τόίαν έκ προκαταΛ,ήψεος έσχη ια- 
τίσαμεν, δτι π. χ. δ κατηγορούμενος εΐνε αυτουρ
γό; τοΰ αδική’ΐ ιτος, μας αναγκάζει νά δώ··ω·ιβν είς 
περιστατικά τ ·ΰ έγκλήΐιτος ά-ιήμαντον έξήγηΊν ου
δόλως δεΔικαι/λο·, η ιένην καί · ά πειτθώαν δ .ι εΰ- 
ρομεν τήν αΐτί ν γεγονότος τινός; Και τά χρονικά 
τών ήιίετερων καί άλλοδιπών δικισ'ηηων βρίθουσιν 
αποφάσεων έκδοθεισων έπί τή βάσει τών κρατουσών 

έκάστοτε παρά τοϊς ένόςκοις προκαταλήψεων. Καί 
τότε μόνον εΐνε δυνατόν <3 καιηγ ιρ >ύ ιε ο; νά δια
φυγή τήν συνεχεία, τών τροκα·: ιλήψε ον τούτων κα·_ 
ταδίκην του, έάν · τόν έφώτισεν ό θ·>ς να άναθίση 

'τήν ύ.ιεο ίσπισίν του εις διαπρεπή δικηγόρον. Έάν 
αύτο; εΐ ε εύγλωττος καί κατά τήν άγόρευσίν του 
παρουσίαση πειστικά επιχειρήματα διά τόν πελάτην 
του εΐνε πιθανόν νά δσνη.Ιή νά απόσπαση ατό τούς 
ένορκους τήν προκατάληψιν αύτών.

Έν τή αρχαίοι Στίρτη καί έν Άθήναις ιδίως ή 
ρητορική έ τί ποινικά; δίκαι; έπ-αζε πάντοτε σπου- 
διιότατον ρόλ»ν διά τήν τύχην τοΰ δικαζόμενου. Έάν 
μάλιστα ό συνήγορ >; κολακεύση τούς ένορκους, μή 
άμφιβάλλε ε, δ ι τοΰτο θά τούς έπηρείση καί θά 
τούς διαί+έση ευν ·ϊκώ, διά τον πελάτην του. Έν τφ 
θαυμασ’φ έ > /φ τοΰ <. Guilherniet «Comment se 
ion; les erreurs Judiciaires» εύρίσκομεν εν θ.·υιιά· 
σιον παράδειγμα της άνω περί πτώσεως.‘Ο κ, Albert 
Richard, διακεκριμένος έν [I ιρι-πίοις δικηγόρος, ήτο 
π αέ συνήγορος, δύο αδελφών κατηγορουμένων δΓ έν 
καί τό αύτό έγκλη ια. "Αν καί ή ύπεράστισις τών 
πελατφν οι> ήτ > ή αύ ή, έν τούτοι; έκρινε καλόν νά 
ζητήση καί τήν συνδοοαήν τοΰ διαπρεπ >ΰς επίσης 
συναδέ/.φου του κ. Pouil’et προέδρου τοΰ δικηγορι 
κοΰ Συλλόγου τών Π ρισίων, είς τόν ότ ΐον καί ανέ
θεσε τήν ύ τερ ίσπιην τ ·ΰ μεγαλειτέρου τών αδελφών. 
Όταν κ. Richard είσήρχετο είς τό δικαστηρίων τόν 
πλησιάζει ένορκός τις καί τόν παρακιλεΐ νά τόν έξαι- 
ρέσή διότι αί επείγουσα εργασίαι του δέ’τοΰ έτέ- 
τρε ιον νά λάβη μέρος εΐ; τήν δικαζομένην ύιτόθεσιν.

‘Η παρ ικλησις αιάη τού ενόρκου γίνεται αφορμή 
συζητήσεω: ιεταξύ των καί εντός ολίγου γίνονται καλοί 
φίλ ι. « —Mi, πώς λοιπόν, κ. έ’νορ<ε, τοΰΖέγει ό κ. 
Richard, θέλετε νά έξαιρεθήτε’ δέν φαντάζεσθε πό
σον μοΰ εΐσθε πολύτιμο: είς τήν ύτόθεσιν τήν οποίαν 
πρόκειται νά ύπερασπισθώ σή ιερον. Σάς βεβαιώ, 
δτι έάν έτιμείνητε εις τήν άτόφατίνσ ις θα λυπηθώ 
πολύ, διότι, διά νάάτονέμηται καλώ; ή δικαησύνη, 
χρειάζονται τοιοΰτοι ώ; υμείς ένορκοι».

Ό κ. ένορκος κολακευθείς άπό τά compliments 
τοΰ κ. Richard τοΰ λέγει αποφασιστικών: « —’Έ ! 
τώρα, κ. συνήγορε, ιιετέβαλα γνώμην, καί δέν εννοώ 
πλέον νά eτι ιείνιο εις τήν άρ/ικήν ϋ. τόφασίν μου καί 
θά λάβω καί έγώ μέυο; είς την δίκην».
"Ας ίδιο <εν τώρα-π·>ΐον ήτο τό αποτέλεσμα τής ετυ
μηγορίας τών ενόρκων διά τούς δύο αδελφούς’ θά 
φαντάζεσθε βέβαια, δτι ήτο τό ίδιον δι’ άμφοτέ- 
τέρου: ; Όχι, διότι διά μέν τόν πελάτην τοΰ κ! 
Pouillet δη αδή τόν μεγαλείτερον αδελφόν ήτο κατα- 
δικαστική, μεθ’ δ ην τήν θαυμασίαν άγόρευσίν τοΰ 
συνηγόρου του, διά δέ τόν πελάτην τοΰ κ. Richard 
άθωοτική ! Έξ αυτού σιμπεραίνο ιεν, δτι ή γνώμη 
τοΰ κολακευθέντος ενόρκου ποσού.-ν έπεβνήθη και 
έπί τώι άλλων συναδέλφων του, όίστε κατώρθωσε νά 
τού; παρασύ η καί νά άποφ ισίσωσιν οΰτοι συμφώ
νους μέ τήν κρίσιν του.

’Άλλη σπουδαιοτάτη αιτία ή όποια? σοβαρώς επι
δρά έπί τών ένόρκω ιδίως εΐναι καί ή Κοινή Γνώ ιη, 
τής οποίας ή επιρροή καί κατά τήν πρ ιδικ-ισίαν και. 
τήν έπ’ άκροατηρίφ^ διαδικασίαν εΐνε σπουδαιοτάιη. 
Τόν ορισμόν αύτής καίτ-αεΐνε δυσχερέ. νά όρισθή έν 
τούτοις μάς τόν δίδει δ συνάδελφος ημών κ. Γ. ΙΙε- 
τρόπουλο:, έν τή έμβριθεΐ αυτού πραγματεία «Ψυ
χολογική άνάλυσις τή; Ποινική; Δίκης», ώς έξης: 
»Κοινή γνώμη εΐνε τό σύνολον τών ιδεών καί αισθη
μάτων τή; πλειονότητας τών ανθρώπων ώρισμένης 
χώρας, ή κοινωνική; τάξεως, έπί ζητήμα,ο, τινός γε
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νικού ενδιαφέροντος». «Ή δικαστική ψυχολογία»,. λέ
γει, «βαθέως κττενόησεν τήν δηλητηρίασιν καί Ιπί- 
δρασιν τή; κοινή; τοΰ πλήθους γνώμης, έπί ποινικών 
δικών». Κατά τό άρθ. 77 και 78 τή; Ποιν. Δικονομ. 
δύνατα τό δικαστήριον νά άπομακρύνη τό ακροατή
ριων οσάκις ή κοινή τάξις καί ή χρηστοήθεια τό επι
βάλλει. Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει θά έπεθύμει τήν 
τελείαν άπομάκρυνσιν τοϋ πλήθους κατά τήν έπ’ ακρο
ατή >ίφ έιτύλιξιν τής δίκης, ή τις δπως εΐνε σήμερον 
δα ιιάζει πολλάκις πρός άρχαϊ ιν ιπποδρόμων καί τήν 
ότοίαν ή δικαστική ψυχολογία τείνει νά τήν άπαλ- 
λάξη τοΰ θεατρικού χαρακτήρος. Πολύ δρθώς δ κ. 
Guilbermet, διαιρεί τήν Κοινήν Ένώμην εις δύο 
κατηγορίας : α') εί? κοινήν γνώμην δυσμενώς πρός 
τόν κ ιτηγορούμενον διακειμένην, καί β') εΐς κοινήν 
γνώμην φιλίως πρός αύτόν διατεθειμένην. Καί προ- 
κειιιένου περί τοΰ πλήθους τό όποιον έν τή απονομή 
τή; λαϊκή; δικαιοσύνης, έπέχει σπουδαιοτάτην θέσιν, 
λέγει: «Qiiand aux jures emanation de la foule 
et qu’un orateur politique appelle «la conscience 
legale de la nation, ils constituent une foule ju- 
diciaire avec toutes ses defaillances avec aussi 
ses elans admirables et grandioses. Les juge - 
ments de da foule sont semplistes et definitifs».

Διά να μάς απόδειξη δέ τήν έτίδρασιν τοΰ πλήθους 
έπί τής συνειδήσε ο; τών ενόρκων, μάς απαριθμεί δια
φόρους σπουδαιότατα; δίκας. Καί έν πρώτοις τήν δί
κην τοΰ στρατάρχου Bazaine θεωρηθέντος ώς μόνου 
υπαιτίου τής καταστροφής τοΰ 1870, καίτοι ούτος έ
πεσε θύμα τής έπιθυμία; καί τής ανάγκης τοΰ πλή
θους Τήν περίφημον έπίσης δίκην Dreyfus, τήν 
ότοίαν άποκαλεΐ τό συγκινητικώτερον δικαστικόν 
δράιία τοΰ 19ου αίώνος, ένθα ούχί τόσον αί κατά τοΰ 
κατηγορουμένου ένδείξεις'κάί τά έκ τή; δικογραφίας 
έπιχειρήματα, δσον αί διάφοροι αντιλήψεις, εΐςτά·θρη- ~ 
σκευτικά, έθνικά καί πολιτικά ζητήματά έπειθον τόν 
λαόν νά ταχθή κατά ή υπέρ τοΰ κατηγορουμένου καί 
διακήρυξή τήν άθωότητα ή τήν ενοχήν αύτοΰ; Μή
πως αί δίκαι τού Φωκίωνο ·, τοΰ Σωκράτούς. καί τοΰ 
’Ιησού Χριστοΰ δέν εΐνε αποτέλεσμα τή; πλάνης τοΰ 
πλήθους;

(Συνέχεια) . Ν. Θ. ΣΑΊ'ΤΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Ή ευτυχία αύτών ποΰ.δέν υπάρχουν είναι 
νά κάμουν νά πιστεύουν εκείνους ποΰ 
μένουν.

Julia
Ό ουρανό; εΐνε σκοτεινός. Μία πένθιμη μελαγχολία 

βασιλεύει παντοΰ. Μέσα εΐς τά μοναχικά σπητάκια, ή 
γυναίκες κλαΐνε αύτούς ποΰ δέν υπάρχουν πειά ένφ 
τά πτωχά ορφανά στολίζουν μέ ολίγα άνθη τούς τά- 
φ ·υς τών ήρώων.

Έκεΐ κάτω είς τά χαρακώματα ένας νεαρός στρα
τιώτης στέκεται άγρυπνος φρουρός ένφ τό βλέμμα του 
χάνεται μακράν εΐς τήν πεδιάδα.

Τό τηλεβόλον έχει πρό πολλοΰ σιγήση, άλλά θάνα
τος ποΰ έχει περάση χπό τόσον κοντά του τόν κρατεί 
βυθισμένου εΐς θλιβεράς σκέψ-ις. Δύο χρό'νια τώρα 
εύρίσκεται είς τό μέτωπον. Έλαβε μέρος εΐς πολλάς 
μάχας’ είδε τούς συντρόφους του νά πεθαίνουν εΐς τό 
πλευράν του... Εΐς τί λοιπόν οφείλει τήν ίδικήν του 
ύπαρξιν; Δέν μοιάζει μέ σταγόνα ύδατος μέσα εΐς ένα 
άπέραντο ωκεανό; Καί δμοις αισθάνεται δτι μία μυ·
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«κηριώδης ιαί «κάτανίκηΐο'ς δνναμις τόν κρα 
τήν ζωήν και ά.τό αυτήν ίϊντλέΐ καθημερινώς νέας δυ- 
νάμει;.-Είνε .τνευματισώ);, «■»*.··.■»··  <..<·..·· ,,ς ;'.·ΰ •·<γ·».π<ΐ 
τήν μοναξιά. Ή μο,'αξτά γι’ ■■■' ... σχολή
ποΰ τόν εμπνέει, είνε πηγή άτ ι· ’..'γ; :ν. εϊνε κάτι 
ποΰ τόν κάμνει νά έπικοινωνή μέ τά ·'θ.-ίτ...

Τό βλέμμα του έ.νιναπαΰρται γαλήνιον εΐς ενα αόρι
στον σημεΐον Ινώ τό θέαμα τή: κοιμωμένη; φόσεως 
χύνει εις τήν τρικυμιώδη ψυχήι ;τϊδ
δο; και εμπιστοσύνης διά τό μέλλον.

Σιγά-σιγά νυχτώνει...Τ’ αστέρια ■ ~ ί\α- 
έ'να και μοιάζουν μέ ματάκια περίε ιγα ποΰ κυττάζουν 
φοβισμένα τήν αιματοβαμμένη π?δ'·ίδι καί ό νεαρός 
στρατιώτης στήν ήσυχία τής , ορει-κα^αρά
μίαν φωνήν νά τοΰ ψι ιρίζη:

-«'Ακούσε, μικρέ μου, θά » ά - ιϊ,. εϊνε
ο σκοπός τοϋ τρομερού αύτοΰ . τί
δλα αυτά τά δεινά, αλλά αλλοίμονο ι νά
γίνη καλή ή’συγκομιδή πρέπει π. λιγ ή γή νά ιΐ ■> ι ν- 
θή βαθειά τό κοπτερό άροτρο’;

’•Αν ό πόλεμ ι; .. . ί ή . <
δτιεϊμεθα ει: τάς παρ-ιμονάς μεγάλων ypynvo-cm ν καί 
γρήγωρα θά ΰποστώμεν μίαν γενικήν κ ιΐ ριζική. ϊνα- 
διοργάνωσιν.·

Πόσες καρδιές ποΰ πενθούν, πόσες ij’i’Vi-c .τοΰ αγω- 
νιοΰν.καταφεύγουν εις εμάς ζητ >ντ γοριά,
άνακούφισι...

Κι*  εμείς άνυπομονοΰμε,' κι’ έμεΐς ι ιόιιεί) ι, κι’ 
εμείς πενθούμε καί μάλιστα περισσότερον άπό σάς, 
άλλά έχομε το προνομίαν νά βλέ.τωμε» φανερότερα 
πρός ποιον σκοπόν τείνει ό φονικός αϊιιός άγών. Εΐς 
τά μάτια τά' ϊδικάς μας άν< . - ια και
χρυσίζ ι χαραυγή μ

Έχετε λοιπόν π 1 τον Γαλ
λίαν μας διότι ιν .. . . ρά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ <ΦΙΛ

τα ss.msaia Toy oypANoy
Γΐ*  Άπό τήν στιγμήν πΈ .τίθαν: ·· : Γ· ·,, <r.o ■ ί.ρϊαι 
έγέμιζον τήν ψυχήν ιου. Πρώτα - , .. :ρι-
κήν του κλίνην κανένας άγγελος καί κανένας δι ή··;.·: .δέν 
είχε σταθεί γιά νά ιύ.· συνι,όι ύ >η σιό ■ .<· τ< ΐ ' ο.τως
δάσκαλοι και πατάδ : ■••.τό । ■ ■ ■ ι ■·.- ■ ···. ■ !■· >. ανον 
νά πιστεύη πώς ί>ύ. συνίβαιν Επτιτα «,ιτε · ■ , ι, ι>>ς.
ούτε άνατριχιαστικό σ.·:ατ·'.'ι τόν περί· ?'· ·. ■ στα
χτερή, : να; γ, ο: ■< <·...· ι , ■> .
καταπιή άφότου έξι ι'ύ/η ■■■ ■■ ■
τόν κόσμο ποΰ άι, ήκ . ούΐί κείνον τοϋ

Γιά :·ιά στιγ.ιη " Γιανω..·.>ι; αί··'ΐ ·.. .· . ,ανυ
πομονησία. Λέν ί|Αρε πώς νά ΐ’.ινηίίή. π.:ι; ■■ μίσα
συό ψυχρό . / . . ■ <4ϊ)
καί νά ρωτήο । τό ■ ωστ >. , ·. । ■ ;
τοϋ σταμάτησε τήν .πι,ιόδ,σι. Ό ί’ι . π,ιρρ.; .:-·ΰτηκε. 
Άπο κάπου ι . ανά
μεσα στή γ ρίζα . καί
άμφίβοί.α τόν κοττοϋσκν άμί/,ητα.

— Περίεργο. ·'·■■·.■■ . 1 ; Λ . . . ■ τή-
σκυλίτσας μου. Φαίνεται ι βοίσ . ■ κρικό
μου θάλαμο. -

Τότε ήλθε ένα; ψυχρ >: ίίνειιο; :·λά " ■ . >·. οι ιιάτ α τής 
σκυλίτσας. Ό Γιαννιίκη; κ.αιαλ ’■ · 7 Άλ
λά πρός ποιο μέρος κινείτο δέν μποροΰ νά. μαντέψη. Ό 
γκρίζο; ουρανό.; 1. . . ..χ . καί
δέν είχε σημεία ιδιαίτερα ποΰ vci τά κρατήση γιά ση-·άδι.

Μ.τά, σκέφθη ύ Γιανάκης δέν είναι καλά έδώ. Μοΰ.φαί
νεται πώς σέ κακό δρόμο μέ οδηγούνε..

πάλη τών πνευμάτων τ ιΰ φωτός εναντίον λεγεώνων 
ο... Εΐι ΐνπρός ΐπόκτησιν μιιδς
ιδέα-', ενός ιδανικού!...

Μή κλαϊτε τούς νεκρούς σα;! Οί. νεκροί σας ζοΰν, 
μάχονται εί; τό πλευράν σας, υτοβοηθοΰν τούς συν
τρόφους των, χάνουν βάλσαμο είς τάς ,τληγάς των, 
δέν έ'ψθασεν δμως ακόμη τό τέλος τών δεινών σας. 
Θι ύ τοστήιε ίϊ ιόμη πσλλ'ίς δοκιμασίας, άλλά δείξατε 
και τερί'ΐν διότι οί κίνδυνοι έχουσι πλέον παρέλθη.

Ζ’ ΑΥΤΟΥΧ ΠΟΥ ΚΛΑίΝΕ....
Έπέρασα χθες άπό τό κατώφλι' τής πόρτας σας ά- 

κριβώς τή σ:ιγ;ιή ποϋ ώδηγοΰσατε εΐς τήν τελευταία, 
του κατοικία τόν προσφιλή σας νεκρό...

’Ακολουθούσατε άπηλπισμένη μέ τό πρόσωπο πλημ- 
μυρι ηιένο ατό δάκρυα, μέ τούς ώμους συγκλονουμέ- 
νου; ατό τούς λυγμού; ιΐ ή καρδιά μου at μάτωνε 
’μπρος στην άγωνίσ τοΰ θανάτου ποΰ κτυπάει αμεί
λικτα ό'λ·ς τή; πόρτες.

Ψυχή αδελφή τής ’δική; μ >υ, κ’ έγώ. έκλαυσα δπως 
εσείς, κ’ εγώ αΐσθάνθηκα τήν άιελπισία, τήν τρομερή 
άπόγνωοι μπρος στό μοιραίων! κ’ έγώ είδα νά κλεινή 
ό τάφος καί νά μέ άφίνη συντετριμμένου! καί είπα πώς 
μόνος, εντελώς μόνος έτρεπε ν’ αντλήσω δυνάμεις άπό 
τόν ίδιο τόν ίδιο, τόν ε ιυτό μου καί νά περιμένω άπό 
τόν παντοδύναμον χρόνον μίαν μικράν άνακούφισίν ! 
’Όχι όμιος ποτέ τήν λήθην..,,

Άπό μία ακαταμάχητη έ τιθυμία νά συμμεθέξω εΐς 
τήν λύπη σας γράφω τας δλίγας αυτάς γραμμάς.,.Ή 
χαρά μου θά εΐνε απερίγραπτος αν εις τά πτωχά μου 
λόγια ι ΰρετε λίγη παρηγοριά κ ά πολύ μεγάλη θά εινε 
ή ιίνταιι·>ιμή μου άν κατώιά'ιιη'α ν.ι στεγνώσω καί 
ΐ\\: σ ι; δάκρυ... Δίς ALEX. ·

(Έκ νβ® Γαλλικού)

I Λ ! Η ΓΗ MA I

I >ε’|ι νά έ . όρμέφυτο καί άντίστασι»
' . . ■ . . · . . . . ώ■ : κ; ι■ ·; νά τό κάμη. Τά

. υ'· ■■ .... ι.·.’. ό? .... . <ι είχε σβΰση μέσα
μ ιοΰσε τίποτε 

.η Ε ηιια ό ψυχρός έκεΐ- 
V. , ·■’ ιϊ/·· - . , ·,·’ι ήτο καθόλου
ο ;ό ϊΰιο δπως
ι·,.· -,.·..·ι··.!ΐ ί ■■■'■ ■■ , ,.| . ι·· έ'.τερνε ό άνεμο-
σι ,.· ι: ι . ' .·. ···.- , .ι?·..!·.। η τού μεγάλου
κ<;' sooioi ,· · στέκει....... στό σπήτι του.

ι > . · ■■. . .. ■· : Ά τειρίλυπα & Γιαν-
ν Εγώ ποτέ δέν άγαπησα τήν έρημία. Γιατί μ’ αφή
σανε μονάχο '.

. ' ’ . ■ ' Γιαννάκης δέν
ιΐ :. · ]. -Μ j.i σέ κι-ίνη τη σταχτερή ατμο
ύ ■ । ' "όω''.όγι.ι, ήλιοι,

to ■■ > παράξενο τοϋ 
Γιαννάζη.

- Μ . . : καί τό ri-'. —τίικ μέο.ι μ.ου. Τί περίεργο!
Έτσι μ.τι'ίρχεϋαι νά γελιλσω.
:'.;'···,· .' Γ· ■ ν ίΐ'.'ΐ-·. Τ.·. χι ί'.ια τοΰλειπον 

.ι ., . νό. δ.-ίϊΐ] τά δόντια, ποϋ κΓ
Κ7.' ■ ’ τ , .>■■/.. \ . τό τπ'στ: νε λοιπόν >('.ηθι.νά πώς τουρ- 
7. .·. .?ιι ο; ό γκρίζος ού-

μένη ψυχή. Τί θά γίνη 
; . ■ γ ι : ο την άιελεμοιη αιώνιο
ι ιά τήν (όποια τόσο ί είχαν μιλήσει παπάδες
καί δάσκαλοι; · -

Έξαφνα στό βάθος το γκρίζο άρχισε νά ξανοίγη λιγάκι· 
"Ιδια δπως στή γή τό φ.>; μπαίνει στό μεγάλπ δωμάτιο άπό 
τή κλειδαρότρυπα. Ό Γιανάκης τό κυτταξε καί θυμήθη τό 
πανόραμα δπου έβαζε τό μάτι στό γυαλί καί έβλεπε περίεργα 
πράγματα μέσα.

—Τώρα καταλαβαίνω, σκέφθη παρηγορητικά. Έκεΐ μέ 
πάει ό άνεμο:. Νά δώ τουλάχιστο φως! Νά δώ κόσμο! Μ*  
έπληξε αυτή ή μοναξιά.

Καί περίκενε ν’ ανοίξουν διάπλατα, ή αόρατες θυρε;. Άλ
λά τίποτε δέν έκινεΐιο. Καί πριν.άκόμα άντιληφθή πώς συ
νέβη τό πράγμα, ύ Γιαννάκης σαν ολωσδιόλου άϋλο; πέρα
σε τό ακαθόριστο φράγμα καί άφησε πίσω του τό γκρίζο 
πληντικόώϋρανό.

Ό τωρινός τόπος ήτο' όλαφρά φωτισμένος καί δέν ήτο 
διόλου έρημος, ^κιές άπό δώ, σκιές ά.τό κεϊ ώλίδθαινον πρός 
όλαις τές διευθύνσεις, καί άλλες έστέκοντο ακίνητες χωρίς 
κα^μια νά προσέχη τό Γιανί’άκη, πράγμα ποϋ τοϋ έκαμε με
γάλη λύπη.

—"Ετσι μοϋρχεται νά κλάψω, είπε ήσυχα, Μοϋ είχαν πή, 
■πώς οί πρόγονοί μου, ύ -τατέρ.ας μου, ή άδελφόΰλες μου θά 
μέ περιμένουν έδώ πάνω. Τώρα κάνει; δέν έρχεται. Έτσι 
μοϋρχεται νά κλάψω.

Άλλά πώς νά κλάψη ύ Γιαγνάκη;:. Δάκρυα δέν.έ'κρυβον τά 
ξιάτια του, καί ούτε κ.'ί μάγουλα ύ.τήρχον γιά νά κολλήσουν 
επάνω·. Έξαλλου τό μέ■••ο; ήτο περισσότερο περίεργο-παρά 
θλιβερό. "Ολος δ χώρο; ί,' απέραντος επειδή είχε τέρμα τό 
άκαθόριστο, καί τό θαμπό. Ή σκιές ήσαν σκορπισμένες 
παντού, καί πάνω — άν ιιτ ^.ιϊ βέβαια κανείς νά πή έπάνω 
εκείνο ποΰ δέν είναι κύ ι ΐ — καί κάτω — άν πάλι μπορεί 
νά νομίσθή κάτω δ,τι δέν είναι έ ω.νω. Εί; ένα δέ σημείο ποΰ 
θά μπορούσε κανείς νά τύ ύνομ.άσήκέντρ®, αν δέν,ήτβ ταυ
τόχρονα καί ακρινό μιά μεγάλη γραφή άπό φωτεινά γράμ
ματα έγραφε «Κριτήριο». ,-

— Μπά,. εϊπεν ό Γιοννάκη;· Μ’ αύτά φωτίζεται. αύτό; ό . 
χώρος. Άλλά τά γράμματα δέν είναι Ελληνικά. Δέν είναι 
Λατινικά. Καί οϋτε γράαματα είναι. Είναι ή ίδιες ή άσύλ- 
ληπτες εικόνες ποϋ σχηματίζονται στή σκέψι μου δταν ζοϋσα. 
Τί περίεργο !

Καί σιγά — σιγά ό Γιαννάκης έσπρώχνετο κοντά σ’ αύτά 
.τά γράμματα. Σέ λίγο μάλιστα είχε τόσο πλησιάσει ώστε εί
χε σκεπασθεϊ τέλεια ιιέ.τό φώ; τους. Καί τά γράμματα δέν 
τά διέκρινε πειά. t -

Τότε δ Γιανάκης ήκουσε μιά φωνή ήσυχη καί δλως διόλου 
ψυχρ'ή.Στήν αρχή δέ ν εννόησε τί έλεγε. "Οταν δμως πρόσεξε 
περισσότερο ήκουσε νά λέι] καθαρά καί ξάστερα,

— Γιαννάκη έκλεψε; !
‘Ο Γιαννάκης κύτταξε γύρω του νά δρ ποιος μιλούσε. Δέν 

είδε δμως τίποτε καί άπήντησεν ήσυχα καί άπλά.
— Ναί, έκλεψα. Κατοικούσα σ’έ'να καλύβι έγώ, ένφ δ Ερ

ρίκος, δ ευγενικός μου φίλος, είχε δικό του έια ολόκληρο 
παλάτι. Ή μητέρα μου ήΤο δλυ γκρίνια άπό-τή φτώχια καί 
ή μητέρα τοΰ Ερρίκου ήτο μιά τρυφερή ευγενική κυρία. Ή 
αδελφές μού μέρα — νύχτα τυφλώνοντο στές ποιό ταπεινωτι
κές δουλιές, και ή άδελιμέ; τοΰ Ερρίκου περνούσαν σάν που
λιά καί σάν λουλούδια. Μέ βοηθούσε ό 'Ερρίκος, ό ευγενι
κός μου φίλος, δσό τοΰ έπέτρεπεν ή λεπτή του καρδιά άλλά 
κΓ αύτό άκόμα μέ ταπείνωνε.·»

«Μιά μέρα ή τύχη έφερέν’εμπρός μου τό βαλάντιο τοΰ 
πλουσίου. Καί είπα. Γιατί νϋ μήν τά έχω έγώ αύτά; Γιά 
πειά λόγο πρέπει νά τά έχη άλλος: Δικοί του κόποι δέν είναι. 
Τόσα δέν μπορεί νά τά έδωόε δ ίδρωτα; ενός, ’Άς κλέψω 
λοιπόν. Άς πάρω, άφοϋ δέν μπρροΰν νά πάρουν, δσοι πρά
γματι γι’ αύτά ίδρωσαν. Καί πήρα. Καί έκλεψα. Καί άπό 
τότε έγινα ίδιος μέ τόν Ερρίκο, τόν ευγενικό μου φίλο. Δεν 
έγεινα ; »

— "Οχι, Γιαννάκη ύ. φίλος σου ήτο καλός καί τίμιος.
— ’Αλήθεια, είπεν άτλά ό Γιαννάκης. Τό ξέρω. Άπό τήν 

αγάπη ποϋ μούχε. 'Ανθρωπος ποΰ άγαπφ. έτσι ευγενικά καί 
αναίτια εϊνε καλός καί τίμιος. Άλλά κι ’ έγώ ίδια τόν^άγα- 
ποϋσα τόν ’Ερρίκο. ’Ήμουν ίσιος κι’ έγω μ’ εκείνον- Ιδια 
ευγενικά καί ίδια λεπτά σκεπτόμην. Τόν Ερρίκο όμως τόν 
προφύλοξεν ή ευτυχία ά.τό τό πειρασμό του κακού, αν πράγ
ματι εϊνε κακό αύιό ποϋ έκαμα. Γιατί δέν πιστεύω νά εινε 
κακό ποϋ έκαμα εύτυχισιιι νε; τές άδελφοΰλές μου.

— Ευτυχισμένε; μέ ξένα αγαθά Γιαννάκη;
— Μέ ξένα; Καί τι τάχα θά πή ξένα καί τί θά ,πή δικά 

μας ; Κάτω εί; τήν γή δ.τι είχεν μ ένας πλούσιος τη μιά 
μέρα, τήν άλλη τύ είχε ό ά'.λο;. Τό έντιμο εμπόριο έκανε τό 
θαύμα. Θαΰμ ι καλό καί τίμιο. Οί λειτουργοί τού Ύψίστου 
τό ευλογούσαν καί κάνει: δέν τό ώνόμαζε κλεψιά.

»Έγω δμως έκλεψα. Έκει κάτω στή γή ή λέξις αυτή εϊνε 
ντροπιασμένη Καϊ κεϊ κάτω κοκκίνιζα. Άλλά έδώ πάνω 
δέν τό ντρέπομαι. Έκλεψα. Πήρα κάτι ποΰ τό χρειαζόμην 
άπό κάποιον ποϋ δέν τό έχ.ειάζετο έ.τειδή είχε κΓ άλλο, κι’

άλλο. Κακό είνε; Πήρα κάτι ποΰ έπρεπε νά τό έχω άπό 
κάποιον ποϋ δέν ώφειλε νά τό έχη. Πώς λοιπόν; Γιατί είχε 
σωρεύσει δλα τα άγαθά ό πλούσιο; εκείνος; Δέν είχε κηρύξει 
δ Θεάνθρωπος «μή μεριμνάτε περί τή; αυριον;»

"Οσο μιλούσε δ Γιαννάκη; τόσο ξεκαθάριζε ό τόπος εμ
πρός του. Ένόμίζε πειά πώς βλέπει τόν ήλιο, πώς άκούει 
ζωή γύρω'του. Καί γι’ αύτό άκολουθοΰσε στή σκέψι του 
μιά απλή γόησσα λογική. Μόλις δμως τελείωσε τήν τελευ
ταία του λέξι έχασε άμέσως τό νήμά του καί βρέθη πάλι στό 
θαμπό χώρο τοΰ Κριτηρίου. 'II σκιές στά διάφορα σημεία 
δέν εφαίνοντο. "Ενας δμως ψίθυρος ημοίο; μέ κείνον ποΰ 
βγαίνει άπό μιά δμήγυρι δπου ακούονται πένθιμα παράξενα 
πράγματα-έφθανεν ώ; αυτόν. Έπειτα δλα ήσύχασαν. Καί 
ό Γιαννάκης ήρεμο; ακούσε πάλι τή ψυχρή φωνή.

— Καί τόν άπηγορευμένο καρπό, Γιαννάκη;
— "Q, καί τόν έδοκίμασα. Άλλά πώς μτορεϊ κανείς νά μέ 

κατηγορήσω άφοΰτά Χερουβείμ έδάνεισαν τό σκήνωμά τους 
στό -φεΐδι τής αμαρτία?; "Οταν ήμουν παιδί δ λειτοτρ,ός 
τοΰ Ύψίστου μέ σταμάτησε μιά μέρα κάτω άπό τούς θο
λού; τοΰ ναοΰ καί μοϋ' έδειξε τοϋ; ωραίους αγγέλους. Πολ
λές φορές ή μητέρα μου μέ άναζητοϋσε ε’ις τόν ιερό Οίκο. 
Γονατισμένος εμπρός είς τής μεγάλες εικόνες κυττοϋσα ά.τορ- 
ροφημένα τής ωραίες μορφές δπω; τές εξαγλάϊξε τό φώς 
τής ημέρας περίεργα χρωματισμένο άπό τά χρωματιστά 
γυαλιά τών παραθύρων. Καί δλη τήν ώρα τοΰ εκστατικού 
θαυμασμού μου άποροϋσα άληθινά γιμτί οϊ ωραίοι αυτοί 
άγγελοι έκόλλησαν στούς ψυχρούς εκείνου; τοίχους καί δέν 
κατέβαιναν νά μιλήσουν μαζή μου, καί δέν έβγαινον άπό 
τήν έκκλησιά νά δοΰν τό πράσινο τών κοιλάδων καί τό μώβ 
τών χαϊδεμένων άπό τόν ήλιο βουνών.» ·.

«Έπειτα, δταν μεγάλωσα, δταν έγινα άνδρας,ένόμισα πώς 
είδα τούς αγγέλους νά κατεβαίνουν άπό τά τελάρα του; καί 
νά βγαίνουν έξω άπό τό μισοφώτιστο ναό γιά νά θαυμό σουν 
τές πράσινες κοιλάδες καί τό μώβ τών χαϊδεμένων άπό τόν 
ήλιο βουνών. Χάρηκα λοιπόν καί τούς έπλησίασα. Καί αύ- 
τοί μέ έδέχθησαν στήν άρ/ή χαρωπά καί μέ ευγένεια. "Ε
πειτα άνοιξαν τά χέρια καί μέ έσφιξαν τόσο στό στήθος 
ποΰ έπνίγηκα.»

— Γιαννάκη, αμάρτησες!'
— Ναί άμάρτησα εϊπεν δ Γιαννάκης. Άλλά πταίει δ ού- 

ρανό; περισσότερο άπό μένα.."Ενα κομμάτι ουρανού φωτει
νού καί καθαροΰ έκρυβε εΐς τά μάτια του τό φεΐδι τής < μαρ- 
τίας. Καί αύτό μέ εϊλκυσε περισσότερο. Πώς θά μπορούσα 
τάχα νά άντισταθώ στό αιθέριο; Μέ τή γήινη ζίοή μου; Μέ 
τό γήινο σώμά μου;»

— Μόλις έτελείωσε τή φράσι του ενα δυνατότερο ή'ίθυ- 
ρο ακούσε δ Γιαννάκη; «τό ίά σημεία δπου βρίσκοντο ή 
σκιές. Κύτταξε πρός τά έκεΐ άλλά δέν είδε τίποτε καί έμεινε 
πάλι ήρεμος καί σέ σιωπή απόλυτον. Τότε δμως ή παγερή 
φωνή είπε κάπως δυνατότερα :

— Γιαννάκη στό βίο σου ψέμματα είπες;
— Μπορεί, είπε άπλά καί ήρεμα πάλι ό Γιαννάκης. Άλλά 

ποτέ δέν κατάλαβα τί εϊνε ψέμμα καί τί άλήθεια. ‘Ό,τι 
έβλεπα μέ τά μάτια μου καί τό νόμιζα αλήθεια, σέ λίγο 
πίσω άτό ένα πρισματικό γυαλί τό έβλεπα άλλοιώτικο > αί τό 
νόμιζα γιά ψέμμα. Εκτός άπ’ αύτό εϊχα συγχισθεϊ μέ τές 
αντίθετες άλήθειες ποϋ μοΰ δίδασκον οί σοφοί καί οϊ άγιοι.

Μερικοί έδειχναν αύτό τό δρόμο. Και θεωρούσαν ττν άλ
λο γιά ψεύτικο. Άλλοι έλεγαν τά άντίθετα. Τί νά κάμω τότε 
έγώ; Σύμφωνα μέ τήν κρίσι ποϋ μού' είχε δώσει ή δημιουρ
γία έκρινα, Καί έκρινα, καί τά δύο τά άντίθετα γιά άλήθειες 
ή καί τά δύο γιά ψέμματα. Λοιπόν; Πώς εϊπα ψέμματα; 
Τάχα τά ψέμματα δέν ήσαν άλήθειες; Τάχα ή άλήθειες δέν 
ήσαν ψέμματα ; -

Μ’ αύτές τές λέξεις τοΰ Γιαννάκη δ ψίθυρος"άπό τές σκιές 
άρχισε νά γίνεται θόρυβος. Καί δ θόρυβος αυτός έμοιαζε μέ 
συνεσταλμένη, έκδήλωσι μέσα σέ μεγάλο συνέδριο δπου ά- 
κούονται λόγια άληθινά καί δίκαια. 'Ο Γιαννάκης άφηγκρά- 
στηκε.νά άκούση άλλά τίποτε δέν διέκρινε. Στάθηκε λοιπόν 
ήρεμο; καί περιμενε. Σέ λίγο ή φωνή άκούσθηκε καί πάλι. 
Καί τώρα ήτο δυνατή καί αυστηρά οπωσδήποτε.

— Γιαννάκη ποτέ δέν προσευχήθης?
— Ναί είπε δ Γιαννάκης. Ποτέ δέ στάθηκα μέ σταυρω

μένα τά χέρια γιά ν’ άπαγγείλω κατανυκτικά καί εύστροφα 
λόγια πρό; τό Πλάστη μου. Καί χειρότερα μάλιστα. "Οταν 
έβλεπα .κάποιο πιστό νά μουρμουρίζω ανάμεσα σνά δόντια 
του, ψσ.λμοΰ; καί τροπάρια έσκοΰσα στά γέλια. Γιατί νό
μιζα πώς ή ωραίες φλυαρίες καί τά μελφδικά φληναφήματα 
τέρπουν μόνο τού; ταπεινούς ανθρώπους. Νόμιζα πώ£ τά ω
ραία λόγια είνε φτωχή τροφή γιά τό Δημιουργό τοΰ κόσμου.

ΚΓ είχα τή σκέψι πώς αν οί ήχοι ήσαν ή χαρά τοΰ Πλά
στου, .τότε τό χάο; θά ηχούσε καί θά έβόύϊζε. Καί στά άτέ- 
λειωτα εκείνα πλάτη τοΰ κυανού θά είχαν τεντωθεί πυκνές 
χορδές γι,ά νά χτυπούν επάνω του; τά ουράνια σώματα στή



4S8 α*
ουθμική τροχιά τους καί νά σκορπούν ήχο έναρμόνιο καϊ 
θόρυβο μελωδικό στά ύψη καί στά βάθη.»

«Βέβαια, ποτέ δέν προσευχήθηκα. "Οταν δμως ή ψυχή 
μου ήτο γεμάτη άπό λύπη καί άποκαρτέρησι σταματούσα 
κάποιο γαληνικό βράδυ σ’ ένα ερημικό γιαλό καί ύψωνα τό 
βλέμμα στόν έναστρο ούρανό. Καμμιά λέξι δέν έβγαινε ποτέ 
■ ίπό τά χείλη μου. Καί ούτε καί μέσα στή ψυχή μου κάτι 
ψιθυρίζετο. "Οταν δμως ύστερα άπό πολλή ώρα κινούσα 
; άλι τό βήιιά μου πρός τή δυστυχία μου ένας στεναγμός 
έβγαινε άπό τά στήθεια μου καί είχα τήν άνακούφισι μιάς 
μεγάλης, μιάς άληθινής προσευχής. Μολαταύτα δέν. είχα 
;;οτέ προσευχηθή. Ποτέ δεήσεις δέν κούρασαν τή γλωσσά 
μ.ου.» .

Τή στιγμή αύτή ό θόρυβος άνανεώθη. 'Η ιαχή έπνίγετο 
<ττή δυνατή μουρμούρα. Δέν ήτο δμως αντιληπτό άπό ποΰ 
καί πώς ήρχετο. Γι’ αύτό ό Γιαννάκκης δέν έδειξε πειά εν
διαφέρον. "Εμεινε στή θέσι του καί περίμενε. Σέ λίγο ή ψυ
χρή φωνή έφερε πάλι τή νηνεμία.

— Καί ούτε πτωχό ελέησες, Γιαννάκη.
— "Οχι, είπεν ό Γιαννάκης. Δέν ελέησα. Έκεϊ κάτω έμί- 

<ϊησα τούς φτωχούς. Αύτοί έρρύπαναν τήν οδύνη. Ή ρυπαρή 
δυστυχία τών δρόμων έδειχνε τήν αηδία τής γης. Δέν έκρυβε 
ιήν άγάπη τών ουρανών, οί λειτουργοί τ >ΰ Ύψίσιοιι μπορεί 
νά τό βεβαίωναν. Άλλά τά λόγια τους δέν κατώρθωνον νά 
: είσουν. Άκόμη καί οί άνθρωποι πού πρόθυμα τους πι
στεύουν κινούντο δχι άπό τήν βεβαιότητα άλλά μόνο άπό τή 
πιθανότητα.»

«Ποτέ δέν έλέησα. Καί δέν διάβασα ποτέ δειλιασμένα τήν 
επιταγή τής γραφής. Καταλάβαινα πώς λανθασμένα μοΰ 
ξητεϊτο ή ευσπλαχνία. Έλεγα πώς θά ήτο ταπεινό, θά ήτο 
ιοκογλυφικό, νά κάμω τό καλό γιά τήν άνταμοιβή τής αιω
νιότητας. Καί ούτε μπορούσα νά πιστέψω πώς οί όσιοι έγι
ναν άγιοι γιά νά σιγουρέψουν τή μακαριότητά τους!»

«Δέν έ λέησα. Οί λειτουργοί τοΰ Ύψίστουμοϋ τό ζητούσαν 
μέ υποσχέσεις. ’Εξόν άπό τήν αιωνιότητα μού χάριζαν καί 
ιήν γήϊνον ευτυχία. «Τό θείο αγαπά τούς καλούς καί τούς 
βοηθεΐ στό βίο τους». "Ετσι ή κακία έκεϊ κάτω γίνετο πάντα 
φιλόπτωχη. Ή άσέλγεια, καί κείνη εΰσπλαχνική. Γιατί ζη- 
। οϋσε μέ τή βοήθεια τού θείου νά έξασφαλίση τή δράσι της 
η μία, καί ή άλλη τήν ένοχη τρυφερότητα της. ■

« Έγώ δμως δέν μπορούσα νά παζαρέψω μέ τό άγνωστο. 
Καί δέν άγάπησα τήν ευσπλαχνία. "Οταν ή δυστυχία απλώ
ν ετο στόν ήλιο έφευγα. Κι’ δταν ρητόρευε στους δρόμους γε- 
? οϋσα. Λοιπόν, ποτέ δέν έλέησα. Χειρότερα μάλιστα. Έμί· 
ι>ησα τή συμφορά. Γιατί επάνω της έ'βλεπατό βόρβορο άντίς 
γιά τό μαρτύριο καί τή φλυαρία άντίς γιά τήν οδύνη.»

— Πώς; Γιαννάκη. Τήν πορφύρα ζητούσες;
— "Ωναί, είπε λυπημένα ό Γιαννάκης Τή πορφύρα τής 

σιωπής. Καί πουθενά δέν τή βρήκα. Κρίμα! "Οπου έφαίνε- 
ιο δέν υπήρχε καί δπου υπήρχε δέν έφαίνετο.

Τώρα δ θόρυβος έγινε δυνατός πειά. "Οπως μέσα σέ χα- 
ι.άδρα όταν φυσά ό βίαιος άνεμος σφυρίζει στό κορμό τών 
σκορπισμένων δένδρων, τονίζει στές καλαμιές καί αντηχεί 
στους βράχους, ίδια στόν άπέραντο έκείνο χώρο κυριαρχού
σαν ή ταραχή. Ό Γιαννάκης παραξενεύθη. Καί άν ό φόβος 
.ιρύβετο στή ψυχή κι’ δταν τό σώμα δέν ύπάρχη πειά γιά 
νά δίνη μέριμνα γιά τή συντήοησί του, ώρισμένα έκείνη τή 
στιγμή θά άπλωνε καί θά τόν κυρίευε. Ή παγερή δμως 
φωνή έφερε πάλι τήν ησυχία.

— Γιαννάκη σκότωσες!
— "Ω ναί, είπεν ό Γιαννάκης. Ή Ουρανία είχε γίνει θρη

σκεία μου. Τήν έλάτρευα δπως έλάτρευα τό φώς, τήν άγα- 
ιοΰσα δπως άγαποΰσα τήνάνοιξι. Τό βλέμμα μου δέν τήν 

: ίδε ποτέ άνόσια. Ή καρδιά μου,ποτέ δέν τή χαιρέτισε κα- 
•.όρρυθμα. *Ω  κι’ δ,ν άδελφούλά μου έξαφνα γινώτανε κα

θόλου δέν θά λύπούμην.»
«Μιά μέρα ήλθεν ό κακός καί τήν έσυνέτριψε. Τήν έπά· 

ιησε μέ πόδια ποΰ τά είχε βυθίσει πρό ολίγου στή λάσπη. 
Τήν έσύντριψέ! Τήν έπέθανε! Τότε κι’ έγώ έσκότωσα. ”Ω, 
ναί, έσκότωσα! Άλλά τί τάχα θά συνέβαινε στούς ουρανούς 
>ίν δμοια συνετρίβετο ή αειπάρθενος;»

— Σιωπή, Γιαννάκη, έκαμε θυμωμένα ή φωνή.
— Σωπώ, είπε πικρά δ Γιαννάκης. Σωπώ γιατί είμαι λυ

πημένος τώρα. Καί βλέπω πώς ή λύπη έχει τήν ίδια χαρά 
καί στά ουράνια αύιά μέρη. Τήν ίδια γαλήνη καί τήν ευγέ
νεια. "Ω! Εύχαριστώ Θεέ μου. Εύχαριστώ πολύ!

— Γιαννάκη είπε πάλι κατευνασμένα ή φωνή. Έκλεψες, 
έμοίχευσες, έσκότωσες! Αμάρτησες Γιαννάκη. Καί άμάρ- 
ιησες χωρίς μετάνοια!

— Χωρίς μετάνοια, είπε ό Γιαννάκης. ‘II μετάνοια εϊνε 
δειλία ποΰ δέν ταιριάζει μέ τό φώς τοΰ ήλιου. Άν ώφειλα 
νά μετανοήσω δέν έπρεπε νά άμαρτήσω. Κι’ άν άμάρτησα 
«3έν μπορούσα νά μετανοήσω. Τό σύντριμμα τών γονάτων 

άπό τήν άτέλειωτη γονυκλισία δέν θά διώρθωνε τήν αδικία 
αν τήν είχα κάμει.»

«Άλλά καί τό Έγώ μου δέν θά μπορούσε νά φτιασθή 
άπό τή μειάνοια. Ή χθεσινή αμαρτία θά ήτο καί κείνη μέ
ρος του. Καί μάλιστα τό άληθινώιερο. Γιατί ή μετάνοια 
εϊνε φόβος. Καί ό φόβος τά άνακατεύει δλα σέ παραπλανη
τική κατάνυξι, δτω; στό παράδειγμα τής γρηάς πού μετα
νοεί δταν πειά δέ μπορεί νά άμαρτήση, καί τοΰ κοριτσιού 
πού προσεύχεται δταν δέ βρίσκει νά φλερτάρη.»

«Άμάριησα χωρίς μετάνοια. Ήμουν ευγενικός άνθρωπος. 
Καί δέν ήθελα νά προσθέσω στό παραπάτημα τήν υποκρι
σία. Τήν άληθινή δηλαδή αμαρτία. Δέν ήθελα καί δέν μπο
ρούσα νά τό κάμω. Ήμουν εύαίσθητος άνθρωπος.»

Ό Γιαννάκης έσιώπησε. Ήθελε άκόμη κάτι νά πή άλλά 
δέν είξερε πώς νά τό έκφραση Τού έφαίνετο κακό νά μετα- 
νοη κανεί-άλλά ή δικαιολογία του κολλούσε σέ γραμμές 
γήινου κύκλου. Πώς νά έξηγούσε στό θαμπό εκείνο τόπο 
οτι ή μετάνοια εϊνε άχαρο λιμάνι γιά τό ναύτη ποΰ τόν γυ
ρίζει πίσω τό ενάντιο κύμα; Πώς θά μπορούσε νά μαρτυ- 
ρήση, νά φέρη ασάλευτα δοκουμέντα στό πολυσάλευτο έκείνο 
χώρο, δ:ι ή μετάνοια εϊνε τό υπολογισμένο άτοκοΰμπι τής 
άποτυχημένης άμαρτίας καί τής κυνηγημένης κακίας;

Λοιπόν δ Γιαννάκη; δέν είπε δ, τι είχε νά πή. *0  θόρυβος 
εκείνος άλλωστε πού κορυφώνετο σέ κάθε διακοπή τόν είχε 
ζαλίσει λιγ τκι καί ή παγερή φωνή δέν τοΰ άφηκε καιρό νά 
βρό τήν γραμμή του.

— Γιαννάκη είπε άργά καί θετι ιά, αμάρτησες πολύ. Καί 
αμάρτησες χωρίς μετάνοια. Μακρά άπό ’δώ Γιαννάκη!

‘Ο Γιαννάκης κατάλαβε καί έλυπήθη. Δέν τρόμαξενδμως. 
Στάθη ήσυχος καί κύτταξε γύρω του μέ γαλήνη.

— Καταλαβαίνω, είπε απλά. "Εκλεψα, έμοίχευσα, έσκότω
σα. Καί καταδικάζομαι τώρα. Δέ μετανοώ δμως. Έκαμα 
δ, τι μοΰ έγραφε τό ριζικό μου νά κάμω. Άν ή Δημιουργία 
μέ είχε τοποθετήσει σέ άλλο σκαλοπάτι έκεϊ κάτω στή γή, 
βέβαια άλλα θά έκανα.»

«Μέ καταδικάζουν τώρα. "Ομως δέ φοβάμε, δέ τρομάζω. 
"Λν έκεϊ πού μέ στέλλουν νά περάσω τήν αιωνιότητα κυβερ
νούν τά αντίθετα άπό τούς ουρανούς, τόσο τό καλλίτερο γιά 
τήν τύχη μου. Ζητάω μιά ένάντια δικαιοσύνη! Μιά ριζικά 
αντίθετον. Άν τήν εΰρω έκεϊ θά είμαι αληθινά έύχαριστη- 
μένος.»

Τότε άνεμος ψυχρότερος καί δυνατώτερος άπό πριν, έσυρε 
τό Γιαννάκη. Καί σέ λίγο σ γκρίζος ούρανό;, πειό σταχτε
ρός καί πειό σκούρο;, τόν κατάπιε καί τόν έσβυσε. Ό 
Γιαννάκης σκοτίσθη απότομα καί βυθίσθη στήν αΐωνία νάρ
κη. Τή στιγμή δμως πού ή σταχτερή ατμόσφαιρα τόν έσμιγε 
καί κείνον σέ νεκρή στάχτη δ κορυφωμένος θόρυβος συντά
ραζε το χώρο ίδια καί φρικτότερα μέ βροντές κι*  αστροπε
λέκια δταν ξεσποΰν ατέλειωτα σέ βουνοτειχισμένες κοιλάδες. 
Κάπου έκεϊ κοντά μιά άνάσα άπό κακά βέβαια πνεύματα 
μουρμούριζε χαιρέκακα.

— Ό Γιαννάκης έσαλεψε τούς ουρανούς! Τρίζουν τά θε · 
μέλια τών ουρανών!

« χ·»

ΙΠΟ ΤΗΝ IUMTEXNIIH ΙΙΝΗΙΙ

ΘΟθ θθθ θθθθθθθθθθθθφ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

* Λ) Λόγφ τών θερινών διακοπών κατά 
ι τά ανέκαθεν τηρούμενα, τά τεύχη Αΰ- 
* γούστου και Σεπτεμβρίου θά έκδοθώσιν 
φ όμοΰ.

Φ Β) Η συνέχεια τών άρθρων <ιΉ 
Φ Θεσσαλία ύπό γεωργικήν άνάπλασιν· 
Ψ έλλλείψει χώρου αναβάλλεται διά τό έ
χ πόμενον.

ΙΟΥΛΙΟΣ 19'8
Μονόπρακτα έδόθησφν καί άλλες βραδειές είς τό θέατρο 

τής Κυβέλης. Τού κ. Πολέμη «Μιά νύχτα μέ φεγγάρι», 
ένα ποίημα κατά τήν έποχήν τή; Φραγκοκρατίας, μέ δλα 
τά ποιητικά χαρίσματα τοϋ ποιητοϋ. «Ό Παππούς» δράμα 
τής κ. Σακελλαρίου, καί τό «Παλιόπαιδο», δράμα αγνώ
στου συγγραφέως.Έκ τών τριών αύτών έργων άρεσε περισσότερον «δ 
Παππούς» «ής κ. Σακελλαρίου, διότι έχει άρκετήν δραμα- 
τικότητα καί φυσικότητα έν ταύτφ.

·ΕΑΤΡΑ=ΚΥΒΕΛΗΣ

• Ή ’άνατολέτισσα»

Ένα έργον έκλεκτοΰ δραματικού συγγραφέως, τοΰ κ. 
Χόρν, τό σποϊον προανηγγέλθη ώς τό κορύφωμα τής πα- 
τριωτικής δραμαιοποιίας, έκαμε τήν έμφάνισίν του άπό τής 
Κυβελλείου σκηνής μέ τόν πλέον άτονον τρόπον.

Ή πλατεία τοΰ θεάτρου ήτο μία άπό τάς πλέον έλκυ- 
στικάς. Οί κορυφαίοι τών φιλελευθέρων μέ έπί κεφαλής 
τόν κ. Πρόεδρον, έν πυκνή τάξει παρίσταντο είς τήν διδα
σκαλίαν έργου επιφανούς έργάτου τού σημερινού έξυγειαν- τήν άρχακν ε,λληνικην ν>>·;» γ— - - .τικαΰ καθεστώτος. Άτυχώς τό φιλικόν ένδιαφέρον τόσου- φρασιν καί τήν σύνθεσιν. Αυτή δε η αρισιοφανειος ελευθε- 
wv έκλεκτοΰ Ακροατηρίου δέν έπηρέασε τήν δύναμιν τοΰ 9^ έκίνησε πολλά σχόλια μέχρι και τη; επεμβασεως της
ίργου. Ή «Άνατολίτισσσ» χωρίς πνοήν δημιουργικήν, χω- αστυνομίας, η οποία λόγφ τή; μεγάλης ελευθεριότητας το

’· ”· ««^βσσεν άπό τό πρόγραμμα παρά τήν συρροήν τοΰ κό
σμου. Φαίνεται οτι η --- --------„ - ί «ό πρό
γραμμα δταν άφαιρεθοΰν αί πολλοί της έλευθεροστομίαι.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

•ων με βπι Είς τό θέατρον τή; δος Κοτοπούλη έπαίχθη ή «Μέ-
ιι αν το είς τήν διδα- λισσα» τού κ. Δηιιητρικοπιύλου. Τό έργον έξηγμένον άπό 
σημερινού έξυγειαν- τήν άρχαίαν ’Ελληνικήν ζωήν άριστοφανίζει είς τήν έκ- 

ν ένδιαφέρον τόσου- φρασιν καί τήν σύνθεσιν. Αύτή δέ ή άρισιοφάν 
τβυ έκλεκτοΰ Ακροατήριου οεν επηρεοοβ «ητ ------— -«·» «««« καί τό; επε
έργου. Ή «Άνατολίτισσα» χωρίς πνοήν δημιουργικήν, χω- αστυνομίας, ή οποία λόγφ τή; μεγάλης ελευσεριοτ 
ρις κάν πνοήν ποιητικήν άφήκε ψυχρόν καί ασυγκίνητου κατεβίβασεν άπό τό πρόγραμμα παρά τήν συρροήν 
τόν άκροατήν κοί άπέδειξεν οιι δέν άρκεϊ νά έχη κανείς σμου. Φαίνεται δτι ή «Μέλισσα» θά έπανελθη είς 
σννεργάτιδας τής προσφυγοποΰλες τοΰ Τσεσμέ, πρέπει νά ' ' - --------έλευθεοοστι

3χη σννεργάτιδας καί τήν έμπνευσιν καί τό δραματικόν έν- 
διαφέρσν ποΰ είναι οί αχώριστοι σύντροφοι τής δημιουργι
κής έργασίας. Ό κ. Χόρν όμως είχε τήν ευτυχή έμπνευσιν 
νά μάς άποζημιώση μέ ολίγους στίχους δροσερά; έμπνεύ- 
σεως, πού συμπεριέλαβεν είς τήν αυτοκριτικήν του.

Χάριν αύτών τών ολίγων στίχων ποΰ άναδημοσιεΰομεν, 
«•Ο συγχωροϋμβν δλην τήν άπογοητευσιν ποΰ όδοκιμάσαμεν, 
άπό τό τριπρακτον έργον του.

"Q, Κάτω Παναγίτσα μου, 
ποιός σ’ άφτει τής λαμπάδες, 

ποιος τ’ αργυρά καντήλια σου, 
οί Τουρκαρβανητάδες ;

Όχι, γλυκειά μου Παναγιά, 
μέ μιάν έλπίδα ολοι 

έμεϊς θά τά ξανάψουμε 
νά πάμε καί στήν Πόλι.

Καί στό κωδωνοστάσιο 
θά στήσουμε παντιέρα 

ν’άστράψη ή γαλανόλευκη 
στόν κόσμο πέρα—πέρα.

Μέσα α ’ αύτούς τούς απλούς στίχους κρύβεται ό άληθι- 
νός πατριωτικός πόνος, τά ώραϊα πατριωτικά όνειρα, τά 
όποια έλλειψαν άπό τήν τέχνην τής περιβοήτου «Άνατολί- 
τισσος». Ό κ. Χόρν αύτοκρινόμτνος χαρακτηρίζει καταδι- 
ωγμόν τάς δημοσιευθείσας περί αύτοΰ κρίσεις. Καί έξάγει 
τό συμπέρασμα ότι τό έργον του μπορεί νά έχη καί αξιώ
σεις αριστουργηματιλής έργασίας. Δέν θέλομεν νά άφαι- 
ρέσωμεν άπό τόν ουτγραφέα τήν γλυκείαν αύτήν οπτασίαν. 
Τόν βεβαιοΰμεν όμως οτι καϊ ήμείς οί όποιοι τόν κρίνομεν 
μέ ωμήν ειλικρίνειαν τό πράττομεν όχι διότι τυφλούμεθα 
πρό τής λάμψεως τής «Άνατολίτισσας», άλλά διότι δ κ. 
Χόρν ως συγγραφεύς, απολαμβάνει τής έκτιμήσεως ποΰ τοΰ 
αξίζει;

Έπίσης είς τό θέατρον Κυβέλης έδόθησαν τρία μονό
πρακτα. Τά δύο ή «Ζήλεια» καί τό «Παιδί» τού κ. Λαέρτη 
Λαρμη, καί τό τρίτο «Ταξειδιωτική περιπέτεια», τοΰ Ρο
βέρτου Μπράκο. Ό κ. Λάρμης κάμει έφέτος τήν δευτέραν 
έμφάνισίν του είς τό θέατρον με τό «Παιδί». Ή «Ζήλεια» 
έδόθη καί πέρισυ*  άλλά όσον ή «Ζήλεια» ύπήρξε ποίημα, 
τόσον τό «Παιδί» φέρει τόν συγγραφέα περισσότερον πρός 
τήν πραγματικότητα καί τήν τραγικότητα τής ζωής.

Ή ύπόθεσις τοΰ «Παιδιού» δέν εϊνε ίσως πολύ πρωτότυ
πος. Άλλά είνε ύπόθεσις καλή, παρμένη άπό τήν ζωή καί 
τήν πραγματικότητα, καί αύτό είναι μία βάσις γιά τήν έπι- 
τνχία ενός έργου.Ό κ. Λάρμης δέν υπάρχει αμφιβολία, έάν κρίνη κανείς 
ώιό τάς άπαρχάξ του, δτι θά μάς δίύοη μιά μέρα έργ*α  καλ
λίτερα καί θυνατώ«ερα.

·. ΑΛΑΜΠΡΑ.
"Ενα θεατρικό γεγονός— όπως πάντοτε, άλλως τε — ήτο 

καί έφέτο; ή άναβίβασι; τών «Παναθηναίων». Ή άπόκτη- 
σις ένός εισιτηρίου διά τήν πρώτην ήτο μεγάλη τύχη. 
Καϊ τήν τύχην αυτήν την έξησφαλισαν όσοι προνοητικοί ε- 
σπευσαν έγκαίρως νά ζητήσουν τό είσιτήριόν των. Τέλος 
έάν τά Παναθήναια έπέτυχον, αύτό τό θεωροΰμεν άσκο
που νά τό είπωμεν. Π .ναθήναια γραμμένα άπό τοΰ; τρεις 
έκλεκτοΰ; συγγραφεί; δέν εινε δυνατόν παρά νά έχουν «ήν 
επιτυχίαν τοΰ παρελθόντος καί νά εξασφαλίσουν καί έφέ
τος την μακράν σειράν τών παραστάσεών των.

. ·. · -

Θ. ΠΑΠΑ Ι-QAMNQY
Τόν μήνα αύτόν είς τό θέατρον Παπαϊωάννου έκυριάρ- 

χησεν «ό Βαφτιστικό;», ή νέα όπερέττα τοϋ κ. Σακελλα- 
ρίδου. Ό κ. Σακελλαρίδης είς τήν όπερέττα αυτή δημι
ουργεί πραγματικώς μίαν πολύ πρωτότυπο καϊ χαριτωμένη 
μουσικήν Ό κ. Παπαϊωάννου καί ό θνισός του παίζουν 
μέ πολύ κέφι, καί έτσι δ «Βαφτιστικός» θεωρείται καί εϊνε 
μία άπό τάς έφετεινάς έπιτυχίας τοΰ θεάτρου.

ΠΛΕΣΣΑ
Είς τό θέατρον Πλίσσα έπαίχθη «ό Πλέσσας-Γυναίκα» 

διασκευή ενός διηγήματος τοΰ Τσέχωφ ύπό τοΰ κ. 3ενο- 
πούλου. Τό έργον γραμμένο άποκλειστικώς διά τό μιμι
κόν τάλαντον τού κ. Πλέσσα δέν είμποροϋσε παρά νά έίτι- 
τυχη πολύ Είς σειράν παραστάσεων διεσκέδασε τό κοινόν, 
τό όποιον έν συρροή έγέμιζε κάθε βράδυ τό δροσερό θέ
ατρο τών Πατησίων. ♦* *

«Ό Ά|6<ρώφΜ0ί»
Έγνώσθη δτι δ Άβερώφειος δραματικό; διαγωνισμός 

τού ’φδείου έκανονίσθη κατά τρόπον πολύ ώφελιμώτερον 
καί πρακτικώτερον διά τούς Έλληνας συγγραφείς. Όλα τδ 
θεατρικά έργα τά όποια παριστάνονται είς τό θέατρον θά 
συμμετέχουν αύτοδικαίως τού διαγωνισμού. ‘Εκείνα δέ τά 
όποια θά θεωρηθούν άξια ιδιαιτέρας προσοχής, θ’ αποστέλ
λουν είς τήν Επιτροπήν τά χειρόγραφά, των καί ούτω θά 
κριθοΰν συμπληρωματικούς τά έργα τά όποια ήρεσαν περισ
σότερον καί επομένως μέ έπιτυχίαν. Τοιο.ι τοτράτως υπάρχει 
έλπίς ή κρίσις τοΰ Άβερωφείου νά συντελείται έν περισσό- 
τέρρ δικαιοσύνη.

« .1 ·» <«,·» ’··
’Αξίζει Ιδιαιτέρας μνείας ή νυκτερινή ίορτήτΛν «*Ολν  V
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«£ων» κατά τόν πανηγυρισμόν τής Γαλλικής επετείου.
Σπανίως τό διοργανωτικόν πνεύμα έν Άθήναις έξήρ&η 

εις τοιοΰτον ϋψος τελειότητας. Ή εορτή τών «’Ολυμπίων» 
υπήρξε τό ΰαυμασιώτερον καί μεγαλοπρεπέστατον συμπλή
ρωμα τής ενθουσιώδους συμμετοχής τοΰ ’Ελληνικού Λαού, 
είς τόν εορτασμόν τής 'Εθνικής εορτής τών Γάλλων.

Η αναπαραστασις · δι’ εικόνων καί ασμάτων τής πολε
μικής ,ζωής τών Γάλλων καί Ελλήνων, έκτελεσθεϋσα άμέμ- 
Πτως εκορύφωσε τόν ύπέρ τών Γάλλων ενθουσιασμόν καί 
έπροκάλεσε ρίγη εύγενικών πατριωτικών συγκινήσεων. 
' Ένα μεγάλο εύγε στούς διοργανωτάς τής ωραίας, τής 
αλησμονήτου εορτής τών «’Ολυμπίων».

WMmrem,,
ΙΩΑΝΝΟΥΖΕΡΒΟΥ

Πρώτα άπ’ δλα θέλουμε νά κάνωμε μιά δήλωσι: - 
Δέν εινε κριτική δ,τι θά γρ,άψωιιε γιά’ τό καιν ιύργιο 
βιβλίο τοΰ κ. Ζερβοΰ, είνε μονάχα ή Ιντΰτωσί μα; 
απ’ τό- προσεχτικό διάβασμα καί τό ξαναδυιβασμά 
του, εινε τό δ,τι αϊσθανθήκαιιε σέ κάθε του στίχο 
καί ή σκέψι-ποΰ μας έδωσε, ’Έτσι απορεί ή έντύ.τω- 
σίς μας αυτή νά άπέχη πολύ άπό τήν αλήθειά τή; 
σωστή; κριτική; και να μήν έχη καμμιά σχέσι μαζή 
της. Τό παραδεχόμαστε, άφίνουμε στό κριτικό τήν 

; επιστημονικήν άνάλυσι τοϋ έργου, ε.ω εμείς περιο
ριζόμαστε αποκλειστικά στήν προσωπικήν μας έντύ- 
πωσι.

'Χωρίζομε λοιπόν τό βιβλίο σέ τέσσαρα μέρη': 
«Όρμή στή φύσι», «’Αγάπη στή ζωή», « Γή; ζωή; 
άπόλογοι» κα> «Στοχασμού δρό'ιιοι». Καί ή γνοίμη 
μας εινε δτι, ανχαΐ δλο τό έργο έχει τραγούδια γιο- 

■ μάτα εσωτερική καί εξωτερική όμμορφιά, τό πρώτο 
μέρος ολάκερο, «'Ορμή στή φύσι», είνε τό ωραιότερο.

' Διαβάζοντας το αισθάνεται κανείς πώς όχι μονάχα 
οΐ στίχοι του έχουνε πραγματικά/άτι από τήν ορμή 
ποΰ δ ποιητής φαντάζεται δτι έχει ή φρσί στό ανοι
ξιάτικο ξύπνημά της, άλλά πώς ώρες ώρες τοΰ μεταγ
γίζει κι’ αύτουνοΰ τοΰ ίδιου τήν ορμή τη; νοιώθει 
τό μορμίγκιασμά της. Ποΰ και ποΰ σ’ δλο αύτό τό 
μέρος νά βρεθούν κομμάτια ποΰ νά μάς άφίνουν μιά 
στάλα αδιάφορους, κι’ αύτα πάλι ’ίσως νά χάνουν 
γιατί βρίσκονται δίπλα στ’ άλλα ποΰνε δλο παλμό. 
Γιατί βέβαια τα τραγούδια ποΰ επιγράφονται « Ή 
κόρες στή βρύσι», «Βοσκοί στήν πλαγιά», «Μιά γυ
ναίκα», «'Ο άγαπητικός τη;», μά; φαίνεται πώς βρί
σκονται πολύ πιό κάτω άπό τ’άλ/.α, «Σάτυροι», «Σει- 
ληνοί», «Στοχασμοί Σειληνοΰ», «'Ο Μέγα; Πάν» 
καί ολόκληρον τήν κουβένια ποΰ κάνει δ μεθυσμένος 
Παπασειληνός μέ τή; νεράιδες καί τόν “Ερωτα. Μτο- 
ρεϊ δμως κανείς νά πή, καί πολύ σωστά, γιατί θά 
ήτανε μιά στάλα παράξενο νά αισθάνεται ένα κορίτσι 
ποΰ τό φανταζόμαστε δσο τό δυνατόν πιό άθώο, καί 
νά τό δείχνει μάλιστα, τήν ορμή του γιά τή ζωή καί 
τά ένστικτά της, μέ τήν ’ίδια ορμή ποΰ θά τό κάνει

.. ένας μεθυσμένος Σειληνός ή ένας Σάτυρος, ’Ίσως νά 
τό παραδεχώμεθα αύτό γιά λογικό άν δ ίδιος δ ποι
ητής δέν μάς ήμπόδιζε. Γιατί ακριβώς σ’ αύτό τό 
μέρος τοΰ έργου, πετιέται δυνατά ή δρμή γιά τή ζωή 
άπό στόμα, ποΰ κατά τή; συνθήκες έπρεπε νά σω- 
παίτη κα. ποΰ-νομίζει κανείς πώς περισσότερο καϊ 
άπό τ’ άθώο^κορίτσι έχει καθήκον του τήν αγνότητα, 
τήν έξαΰ ωσι, τήν εξάλειψι κάθε πάθους. Και πραγ
ματικά, χωρίς νά θίγη καθόλου μέ άπρεπες εκφρά

σεις τήν αυστηρή του ύπόστάσι, βάζει τόν Καλόγερο 
νά δείχνη βαθειά τόν πόνο τής χαμένη; του ζωού
λας. Ζηλεύει τά πουλειά ποΰ χτίζούνέ στο παραθύρ 
του, ερωτική φωλειά, άποζητάει τή νιότη του, θυμά
ται τήν αγάπη λέγοντας :

«Κι’ είνε γλυκεία ή ένθυμησι ποΰ μένει- 
μ’ άν αγαπούσα τώρα... θάταν πιό καλά».

Κακόμοιρε, Καλόγερε 1 πώ; τόν λύπδα.αστε· γιατί 
δ Τάφος ποΰ αμέσως ύστερά του. έρχεται..νά πή τό 

• λογάκι του κΓ αύτό; στήν δρμή τής φύσεώς, πόΰ χύ
νεται παντού καί ξεχυλίζει καί δέν άφίνει τίποτες χω - 
ρί; νά τό κεντρίση --ελπίζει. Καί μάξ λέεί πως μέσ’ 

.στά σκουλήκια πόΰίτόν τρώνε αίσθανεται ίστά σωθι
κά του «φρίκες έρωτα γλυκέ;» ποΰ άπ?-αύτές‘τή; 
φρίκες θά βγή ή καινούργια ζωή. Καί μήπώ; ψέμ- 
ματα; Δεντό Λέει «Γ δ Βαλαωρίτη; νοάιζόύμε κά
που. «’Άν είμαι Χάρος χαλαστής, είμαι ’ καί- Χάρος 
πλάστης» καί μονάχα ο- κακομοίρης ό Καλόγερος κά
θεται κα ρέβει καΐ οήπ'εται στό μελί του.

’Αν θέλαμε νά πάρώμε ένα-ένα τά τραγούδιατοΰ 
μέρους αύτοΰ καί νά. τά ίδοΰμε άπό πιό κοντά-— 
πράμμα ποΰ στ’ άλήθειαπούς αξίζει—θά είχαμε νά 
σηιιειώσωμε πάρα πυλλά. Δυστυχώς δ χώρος άόΰ 
διέθεσε ή «Έλληνική Έπιθεώρησι» γιά τή; «’Εν
τυπώσεις» μας, εινε πολύ. περιωρισμένος καί δέν μάς 
επιτρέπεται νά ξανοιχ »οΰμε. Μό-νο θά σηιιειώσωιιε 
τήν ωραία στροφή μέ τήν οποίαν τελειώνει ή «Όρμή 
στή φύσι»:

«Τώρα είνε νύχτα πια ·■ 
καί ψηλά στό γλυκόν ’Αποσπερίτη 
ντυιιένη ασήμια καί διαμαντικά 
στή γή κρυφογελάει ή ’Αφροδίτη, 
τής μολογάει καινούργια μυστικά».

Και προχωρούμε. Γιά τ’ άλλα μέρη πρέπει νά 
μιλήσωιιε δσο πιό σύντομα μπορούμε—μ’ δλο ποΰ 

-μ’αύτό θά' τ’άδικήσωμε—άλλά ή έλλειψις χώρου 
προβ ίλλει αιωνίως σάν Εφιάλτης μπροστά μας. 
Όλα τά τραγούδια ατό «τή; ζωή; άπόλογοι» μάς 
φαίνονται σάν ένας κόσμος μεσαιωνικός μέ .τής μά- 
.γισσες καί τούς μάγους ποΰ κρύβονται στό κίκιδο τοΰ 
κυπαρισσιού «γιά νά μαγέψουν τό νερό ποΰ νίβεται 
ή νειά>. Ένφ τό τραγούδι τοΰ Βασίλειά ποΰ γιά νά 
τού κάνει δ Χάροντας μιά σιδερένια κορώνα, θυσιά
ζει τοΰ κόσμου τόν κόσμον καί το άλλο ποΰ ή επί
βουλη μοίρα γύρευε νά ξεπλανέψη τσ νειό δείχνοντάς 
του δλα τά κατατό.τια γιά νά πάη νά εύρη τόν κρυμ
μένο τάχα θησαυρό, μά; θυμίζουν κάτι παρόμοια 
παραμύθια ποϋ μά; ξετρέλλαιναν σάν τ’άκούγαμε 
μικρά παιδιά, άνάβοντας τήν φαντασία μας, καί ποΰ 
μάς αρέσουν τό ίδιο καί τιάρα. Κι’ έτσι περνώντας 
δλ’ αύτά τά ωραία τραγούδια μόνο μέ μιά ματιά ερ
χόμαστε στό «Στοχασμού δρόμοι», τό τελευταίο μέρος 
ποΰ μά; φαίνεται τό φιλοσοφικώτερο άπό τά τέσσα- 
ρα. "Αν μπορούσαμε τόσα άπό τά τραγούδια αύτά 
δέν θά σημειώναμε ; Τώρα θά άναφέρωμε μονάχα δ
πως τό «Όνείρωνε ’ίσκιοι τριγυρίζουν» καί τά δύο 
τελευταία. «‘Έν τό πάν» ποΰ εκφράζεται ή "απορία 
τοΰ σκεπτικιστή ανθρώπου γιά τήν ίδια του τήν ϋ- 
παρξι ποΰ δλο ρωτάει καί ξανάρωτάει καταλήγοντας :

Μ ή έγώ ή χαρά
κ’ ή δύναμη τοΰ κόσμου, έστάθηκα 

κΓ είμαι ή σπορά
ποΰ φύτρα έρρίζωσα καί χάθηκα,

καί λαχταράν
τώρα οι βλαστοί σπόρο νά ρίξουνε

«Κ’ ένα.τό πάν»
τοΰ ανθρώπου ό νόΰς νά ξαναδείξουνε ;

Ένφ στό τελευταίο «Τής Γης δ δρόμος» παρα
τώ ντα; τήν δική του έννοια, καταπιάνεται μέ τό ρι-> 
ζικό τής μάννας γης ποΰ άγκομαχάει καί τήν βλέπει 
κΓ αύτήν σιγά σιγά νά σβΰνει.

Όποιος θέλει νά πή πώς παρακολουθεί’ τήν ση
μερινή Ελληνική φιλολογία εινε απαραίτητο νά δτα^ 
βάση τό βιβλίο αύτό. Θά βρή τόσα ωραία πράμματα 
’κεί μέσα κΓ άν ίσως δέν τά δή μέ τό πρώτο ας τό 
διαβάση καί δεύτερη καί τρίτη φ ·ρά. Πολλοί θησαυ
ροί του εινε κρυμμένοι καί τό βιβλίο έν γένει δέν 
εινε γιά τοΰ; πολλούς.

Μ. Π.

ΣΗΜ. «Έλλ. Έπι®.». Ευχαρίστως δημοσιεύομεν εκλε
κτής Έλληνίδος κόρη; τάς ένιτοιώσεις έπί τών έργων τοϋ 
κ. Ζερβού. Μάς τάς έστειλεν ύλίγον πριν άφήση τήν.άγάπη- 
μένην της πατρίδα. Ταξειδεύεί γιά τήν Ελβετία, μέ τή 
δίψα τής εύμορφιά; πού βρίσκει πάντα στή ζωή ή ανω
τέρω διανόησις τοϋ εκλεκτού. Άπό τά ξένα ή «Έλλην. 
’Επτά.» θά'έχη ευτύχημα πολλές φορές νά φιλοξενήση 
έργα της.

ΑΠΟ ΤΗ ΖίΙΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 1918

Ό ’Ιούλιος άναδεικνύει μίαν στρατηγι
κήν μεγαλοψυΐαν. Βεβαίως διά τούς Λαούς 
θά ήτο όκτημα άν άνείει-
κνύετο μία έπιστημανική μεγαλοφυΐα, άν διε- 
λαμπεν ένας Νους έξαιρετικώς υπέροχος είς 
ανακαλύψει; ττικών διά την ανθρω
πότητα έργων. Άτυχώς ή άφθαστου άγριό- 
τητος γιγαντομαχία τών Πολιτισμένων Εθνι
κοτήτων έχει ανάγκην ενός υπεράνθρωπου 
είς στρατηγικήν ικανότητα διά να δαμάση το 
θηρίον καί νεκ( ά . η κάθε <·.το.τνικτικήν αύτοΰ. 
προσπάθειαν.

Διά τοΰτο αντί οί Λαοί καί τά "Εθνη νά. 
πανηγυρίζουν διότι άνέλαμψεν η μεγαλ-οφυια 
τή; Ζωής, ; η ■ ./.ονται διότι
άνέλαμψεν ή πολυένδοξος μεγαλοφυΐα τοϋ 
Θανάτου.

Αύτή είνε ή τύχη τοϋ ανθρώπου.
Τύχη φθονερή διά τό αγαθόν το όποιον 

ή φύσι; έδυόρΐ]σεν αφειδώς εις τα δίποδα δη
μιουργήματα. τη;. Τύχη φθονερή^ η οποία 
διότι τοϋ εχάοισε το Λογι,κον καί την Σκέψιν 
τόν έπλαγιοκόπησε μέ τά ακαταπολέμητα,, τα 
§υσπο?νέιιητα όπ?.α τής Φιλοσοςίας, της Α- 
πληστείας, τής ϊιαρπαγής. Καί μέ τά Τευτο- 
νικά αύτά δπλα κατασυντρίβεται σήμερον και 
νέκροϋται ή διε λνής Νεότης. ΙΙρο τών έχι- 
δνών δμως αύτών τάς δποίας έςαπελυσε κατά 
τοϋ Κόσμου ή Γερμανική 'Υπεροψία καί ο 
απαίσιος Έμπεριαλισμός της, επρόβαλαν τών

Δη’ΐοκρατουμένων Λαών αι κορυφαι άκλόνη- 
τοι είς τήν πίστην των πρός τό Δίκαιον και 
τόν Παγκόσμιον Πολιτισμόν.

Καί έν φ έως χθες έκαμπτε το ή ’Ιδέα πρό 
τής Δυνάμεως καί ήλάλαζον άπό άγρίαν χα
ράν οί άνηλεεϊς κρεουργηταί τών ωραίων ιδα
νικών τή; Ζωής, αίφνης τό δοξασμένο Σπαθί 
τοϋ Φός, ή ’Άφθαστος ,δρμητικότης τών ’Α
μερικανών, δ Ηρωισμός τών "Αγγλων άνέ- 
κοψαν τήν δρμήν τους, έσταμάτησαν τό δρόμο 
τους καί περίτρομους είς όδυνηοάν φυγήν, 
τούς απέδειξαν δτι ή 'Ύλη κάμπτεται πρό 
τοϋ Πνεύματος καί ή ’Ισχύς ύποχωρεϊ πρό 
τής ’Ιδέας.

Έσημειώθη πλέον κατά-τόν μήνα αυτόν 
ή αρχή τοϋ τέλους. Άδιάφορον άν τοΰτο θά 
εινε εγγύς ή μακράν, τό άναμφισβήτητον 
πλέον γεγονός τών Δημοκρατικών Θριάμβων 
εϊνε ή όνειρΟπολουμένη χαραυγή τήν όποιαν 
ή άνθρωπότης παρακολουθεί μέ τό πρώτον 
μειδίαμα τής άνακουφίσεως, υστέρα άπό τεσ
σάρων ήδη αιματηρών καί πλήρων τραγικό
τητας έτών. Ό Μάρνης άνυψώθη γιγάντιος 
είς τήν ‘Ιστορίαν τής ανθρωπότητας καί είς 
τάς σελίδας της θά εΰρη θέσιν άνάλογον πρός 
τόν Μαραθώνα, τάς Θερμοπύλας, τάς Πλα- 
ταιάς καί τάς άλλας πολλυσρήμονας στιγμάς 
τής ιστορικής Ζωής τοΰ Ανθρώπου.

Μία στρατηγική φυσιογνωμία τοΰ Αίώνος 
άναδεικνύεται καί άν τό πνεϋμα τών Λαών 
δέν έτεινε πρός τάς Δημοκρατικάς ιδέας, δέν 
ήτο παράδοξον ή εύγενής μορφή του νάέστο- 
λίζετο άπό ένα Στέμμα καί οί βαρείς καί ά- 
θλητικοί ωμοί του άπό μίαν Αύτοκρατορικήν 
χλαμύδα.

Αύταί αί μεταπτώσεις ανήκουν είς τό πα
ρελθόν.

Σήμερον άλλα ήθη,' άλλοι χρόνοι, άλλαι 
άντιλήψεις....

Σήμερον αί προσωπικοί φιλοδοξίαι είς 
τάς τάξεις τών ύπεροχοτέρων προσωπικοτήτων 
τής Άντάντ υποχωρούν πρό τής Μεγάλης 
’Ιδέας, ή όποία εϊνε ριζωμένη στάς ψυχάς 
των. Σήμερον, ένας μεγαλειώδης πόθος συνέ
χει καί ενώνει είς κοινάς προσπάθειας τούς 
Ηγήτορας τοϋ Γαλλικού, τοΰ Άμερικανικοΰ 
καί τοϋ ’Αγγλικού Λσοϋ. Ή συντριβή τοΰ 
θηρίου. Ή συντριβή τής Γερμανικής πολιτι
κής ή όποία ολίγον πρό τοΰ πολέμου έτόλ- 
μησε νά προτείνη στήν ύπερήφανον Γαλλίαν 
νά δηλώση δτι παραδιδει τα φρούρια του 
Βερδέν καί τοϋ Τούλ ώς έχέγγυα τής ουδε
τερότητάς της!! ·'

' Καί ή συντριβή βραδεία, άποτελεσματική, 
μεθοδική, άσφσλής πλέον τελείται άπό τίνος 
μέσα είς τάς αιμοφύρτους καί αίματοβρέκτους
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κοιλάδας τής Γαλλίας.
Ό υπέροχος Φός νικά παντού.
Αί κινήσεις του, θαΰμα στρατηγικής με- 

γαλοφυΐας, φέρουν είς κατάπληξιν και θαυ
μασμόν καί αυτούς τούς έχθρούς του.

Παραδίδεται ούτος κατά χιλιάδας, αφήνει 
τά όπλα του, τά πυροβόλα του αναρίθμητα, 
λείαν είς τούς νικητάς καί ύποχωρεΐ συντε
τριμμένος είς τήν παλαιάν γραμμήν του σκε 
πτόμενος πλέον περί άμυντικής στάσεως.

Καί τοΰ έπιβάλλεται τοΰτο.
Ό Ρωσσικός όγκος ήρχισε νά εκτινάσσε

ται, Ή νάρκη τής άθλιότητός του έξαδυνατί- 
ζει καί άπό τό χάος τοΰ αλληλοσπαραγμού, 
τής λεηλασίας, τής ληστείας, τοΰ φόνου, αρ
χίζει νά ξεπροβάλλη ή *Ηώς  τής πατριωτικής 
άγωνίας, τής πατριωτικής συναισθήσεως, ή 
δποία σύντομα θά ταράξη βαθέως τούς Τευ- 
τονικούς υπολογισμούς, τάς Τευτονικάς έλ- 
πίδμς.

Ή άνθρωπότης άναπνέει βαθύτερον, άνα- 
κουφιστικώτερον.

Οί Λαοί ατενίζουν μέ μεγαλειτέρας έλπί- 
δας πρός τό άμεσον μέλλον.

Καί αυτός δ μέχρι προ ολίγου έθελοτυ- 
φλών Γερμανικός Λαός διερωτάται: Ποϋ 
βαδίζομεν;

Δ. Λ. Ζ.

Ο Κ0Σ ΜίΧΑΛΑΚΟΠΟΤΛΟΣ

’Ιδού καί ένας δεύτερος "Αλην τόν όποιον 
έγνώρισε μέ άνάλογον θαύμα μόν ή διανοού
μενη Εύρώπη. Παρά τό όνομα Βεπζέλου, τό 
όνομα Μιχαλακοπούλου.

Ό έκ Πατρών έπιφανής πολιτευτής, τύπος 
τοΰ νεωτέρου πολιτικού, στιβαρός τήν παρά- 
στασιν,στιβαρός τό πνεΰμα, τήν μάθησιν, τήν 
άντίληψιν,άνεστράφη μέ τάς έπιφανεστέρας κο- 
ρυφάς τής Ευρώπης καί έδραιώσε τήν φήμην 
τής Ελληνικής ευφυΐα:. τής δεξιότητος καί 
υπεροχής. Έξέχουσαι είς Γαλλίαν καί ’Αγ
γλίαν προσωπικότητες τής Πολιτικής, τής 
Έπιστήμης, τοΰ Στρατοΰ, τής Βιομηχανίας, 
τής Γεωργοοικονομικής σκέψεως, τής Διοική- 
σεως, τοΰ ’Εμπορίου, τής Δημοσιογραφίας, 
τής Δικαιοσύνης καί τής Τέχνης εύρεθεϊσαι εις 
συνεργασίαν, είς άναστροφήν, είς ανταλλαγήν 
σκέψεων, ιδεών καί γνωμών μειά τοΰ Έλλη- 
νος πολιτευτοΰ, ήσθάνθησαν τήν επιβολήν 
του, τήν αξίαν του, τήν πολιτικήν γ ’ατροφίαν 
του, τήν άδάμαστον ένεργητικότητά του καί 

έθεώρησαν τιμήν των καί καθήκον των νά 
έξυπηρετήσουν τά 'Ελληνικά συμφέροντα διά 
μέσου μιας εξαιρετικής Ελληνικής φυσιογνω
μίας.

Ή εκλογή τοΰ κ. Προέδρου, έν τφ προσώ- 
πφ τοΰ κ. Μιχαλακοπούλου Υποδεικνύει τήν 
θετικήν αντίληψιν τοϋ άνδρός έν τή έκτιμήσει 
τών συνεργατών του.

Ρήτωρ επιφανής, νομικός έκ ιών διαπρεπε- 
στέρων, βαθύς γνώστης τών γεωργοοικονο- 
μικών αντιλήψεων τοΰ Αίώνός μας,έφερεν έξ 
ίσου τά πολύτιμα έφόδια τής έξωτερικής πα- 
ραστάσεως. Νέος, μέ παράστημα έπιβλητικόν, 
τύπος μεσημβρινού πλήρους ζωής, εΰ/λωττος, 
εγκυκλοπαιδικός, πολύγλωσσος, έμβριθής τήν 
σκέψιν και κομψός τήν διατύπωσιν, ευχάρι
στος συνομιλητής ήτο ό ένδεδειγμένος αντι
πρόσωπος τοϋ κ. Βενιζέλου καΐ τής φυλής μας 
πλησίον τών ξένων καί ό προωρισμένος νά κα- 
ταγάγη έπιτυχίας, θριάμβους έν τή έξυπηρε- 
τίσει τών στρατιωτικών, οικονομικών, πολι
τικών καί έθνικών συμφερόντων τής πατρίδος 
μας.

Ή μικρά Ελλάς ή παράγουσα άνεξαντλή- 
τως τάς επιφανείς μορφάς τής Διανοήσεως καί 
τής Σκέψεως άπέδειξεν ότι εγκλείει είς τούς 
κόλπους της άτομα τά όποια θά μπορούσαν νά 
τιμήσουν καί μεγαλητέραν καί ίσχυροτέραν πα
τρίδα. Τόν Βενιζέλον μας τόν έζήλευσαν καί 
τόν (ονειροπόλησαν Λαοί καί Κράτη κατά τάς 
όδυνηράς αύτάς σιιγμάς τής ιστορικής ζωής 
τής ανθρωπότητας, άλλ’ ιδού παρά τό πλευ
ράν τοΰ υπέροχου Άρχηγοΰ άναλάμπει παρα
στάτης πάμφωτος, γιομάτος άπό πνευματικήν 
α’ίγλην, άξιος νά διαχειρισθή Οριαμβευτικώς 
γενικότερα ζητήματα, μία έγγύησις μέσα στήν 
καταφανή λειψανδρίαν τής Ελληνικής πα
τρίδος.

Είς λεπτομέρειας τοΰ έργου του κρίνομεν 
περιττόν νά έπανέλθωμεν. Ό ημερήσιος τύ
πος μάς άπεκάλυψε τήν δράσίν του καί είς 
ημάς απομένει ή χαρά ότι διά τόν διαπρεπή 
συνεργάτην μας έχομεν νά χαράξωμεν λόγους 
ύπερτάτης εθνικής ίκανοποιήσεως τήν όποιαν 
μετ’ εύγνώμονος εύλαβείας καί υπερηφάνειας 
τοΰ Υναγνωρίζειόλόκληρος ό ’Ελληνικός Λαός.

ΑΠ© 2ΗΜΕΡΦΝ
Εις τό Λημ,ό’Τ.αν ΤχμεΙον κχί είς 

όλχ: τάς Τρχπέζχς.

II« ΛΟ V Λτ Τ ΛΙ

Τΐ έντοζχ Ταμειακά, Γρχμψιχτιχ.

Ο ΚΟΣΜΟΣ
’Επ’ ευκαιρία τοϋ εορτασμού τής ’Επε

τείου τών Γάλκων άντήχησεν, καί πάλιν 
θριαμβευτική ή Λαϊκή κραυγή υπέρ τής 

ωραίας Γαλλίας Ζ,ί ■ 
ΖΗΤΩ Η ΓΑΛΛΙΑ ! τω ή Γαλλία!! Άν

τήχησεν είς τάς δ- 
δούς, είς τάς πλατείας, είς τά Θέατρα. 
Έξεπήδησεν άπό πυκνά; λαϊκά; μάζας, 
ποϋ πανηγυρικώς, μέ θούρια Άσματα διηυ- 
θύνοντο είς τήν Γαλλικήν πρεσβείαν διά 
νά διαδηλώσουν τήν πίστιντων πρός τό με
γαλείο ν τής ενδόξου συμμάχου μας καί τήν 
αγάπην των προ; τόν Γαλλικόν Λαόν. Διε- 
δηλώθη άπό τόνέορταστικόν πανηγυρισμόν 
τής πόλεως, άπό τόν πλούσιον καί χαρμό 
συνον σημαιοστολισμόν της, άπό τήν πάμ
φωτου στολήν της. Διεδηλώθη άπό τήνδια- 
γελώσαν φυσιογνωμίαν, άπό τόν εξαιρετι
κόν ενθουσιασμόν τοΰ 'Αθηναϊκού Λαοϋ 
διατρανώσαντος μέ τόν είίικρινέστερον 
τρόπον τήν άφοσίωσίν του πρός παν ότι 
έκπροσωπεΐ καί συνδέεται προ; τήν χώ
ραν τοϋ καλοϋ καί τοϋ ωραίου καί άνα- 
φωνοϋντος είς πάσαν στιγμήν :

— Ζήτω ή Γαλλία.

λύσια τής αιώνιας μακαριότητας, παρέρχεται ά- 
. συγ κινητός καί πρό αύτής τής ξένης έργασίας.

‘ Ημείς ό περιούσιος Λαός,ή προνομιούχος φυλή, 
δικαιότατα πρέπει νά καταταχθώμεν μεταξύ τών 
Λαών ποΰ κατοικούν είς τούς άνερευνήτους καί 
άνεξεχνιάσιους αστέρας, διότι βεβαίως οί κάτοι
κοι τής Σελήνης, τοΰ ’4ρ«ως καί τής Μ. ’’Αρ
κτου, έπί παρδείμγατι, ασφαλώς θά πληροφο
ρούνται καί θά σνγκινούνται άπό κάθε προοδευ
τικήν κίνησιν τών Λαών τής Γής.

Εϊμεθα ό θαυμασιώτερος Λαός τής ΰφηλίου. 
Εϊμεθα οί πυωτοτυ τότεροι κάτοικοι τοΰ πλάνη - 
του μας. Εϊμεθα ο'ι γνήσιοι άτόγονοί τοΰ ύπε- 
ρόχου εκείνου ‘ Ιπποκλεί,δου ό όποιος χορεύσας 
είς Σικνώνα άπρεπώς ηρό τής θυγατρός τοΰ 
Κλεισθένους και μνηστής του, είπε τό περίφη- 
μον εκείνο: *Ού  φροντις Ίπποκλείδη*  δταν ε- 
πληροφορεϊτο τήν πανηγυρικήν Αποπομπήν του 
άπό επιδόξου μνηστήρος!

Ή ‘Ελλάς τοϋ πνεύματος, τής ελευθερίας, 
τών φώτων, τής άντιλήψεως, τής τέχνης, τής 
προόδου—λέξεις μεγάλες ποϋ μέ τήν μεσημ

βρινήν φαντα-
ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ σίαν μας μετά- 

ΣΥΝΕΔ ΓΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ χειριζόμεθα εις 
κάθε ευκαιρίαν 

και γιά κάθε ζήτημα, αγνοεί, ήγνόησε 
καί θά άγνοή φαίνεται γιά πολλά χρόνια, 
δλην τήν γύρω της έκτελουμένην εργασίαν 
διά τά μεγάλα μεταπολεμικά ζητήματα, ποϋ 
απασχολούν όλους τούς Λαούς τών πολιτι
σμένων εθνών. ‘Η περίφημος αύτή ‘Ελλάς 
τοϋ Πνεύματος, τής Καλλιτεχνικής Δό- 
ξης, τοϋ ‘Ιστορικού μεγαλείου, τής πρώτο- 
πορείας της έν τή ’Ανατολή, προ ειμένου 
περί θετική;,έθνικής προπολεμική; εργασίας, 
πρός έπίλυσιν τόσων καΐ τόσων σπουδαιοτάτων 
έκπαιδευτικών, βιομηχανικών, εμπορικών, γε
ωργό · οικονομιών, ναυτιλιακών ζητημάτων 
καθεύδει τόν ύπνον τοϋ δικαίου. Σπουδαιό- 
τατον έκπαιδευτριόν,, παιδαγωγι όν συνέ
δρων συνέρχεται είς Ρώμην πρός μελέτην καί 
έπίλυσιν μεγάλων εκπαιδευτικών προβλημάτων, 
τά όποια έπροκάλεσεν ό πόλεμος και ή ‘Ελλάς, 
ωσάν νά έζει είς τόπους μακρυνούς, εις τά Ή-

Ή παλίνστροφος τύχη, εργον καί αύτή 
τών περιστάσεων, καταρρίπτει άπό τόν Θρόνον 
ένα πανίσχυρον Ηγεμόνα, πρό τοΰ όποιου έ

κυπταν ’ ία*  
0 ΤΣΛΡυΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β’ πεινά ίκα- 

τομμύρια δ- 
μοίω> του καί άκόμη χειρότερον, τόν φέρει θύ
μα εγκληματικής άποφάσεως άξεστων Ρώσσαεν
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επαναστατών είς τήν όδδν τοΰ Μαρτυρίου.
'Η εύγενικιά μορφή τοϋ άγαθοΰ Τσάρου 

κατέπεσεν αδρανής άπδ τάς σφαίρας τών δη
μίων του. Χωρίς δίκην, χωρίς άπολογίαν έ- 
σύρθη ένας Αύτοκράτωρ προ τοΰ τόπου τής 
έκτελέσεως και πριν προλάβη νά εϊπη λόγους 
τινας πίπτει αμνούς, τουφεκιζόμενος άπδ τους 
αντιπροσώπους τών άγριων Σοβιέτ.

Ή τύχη του ώς άνδρώπου καί τδ οίκτρδν 
τέλος του, εινε ενα άπδ τά σπαρακτικώτερα 
δράματα τής εποχής μας. Κατατάσσει καί τήν 
σκληροτέραν καρδίαν. Αί δημοκρατικοί ίδέαι 
σταματούν πρδς στιγμήν πρδ τής μεγάλης αύ
τής αδικίας και άν στρέφωνται αδιάφοροι πρδς 
τδ Αύτοκρατορικδν Στέμμα, μετά συγκινήσεως 
δμως παρακολουθούν τήν τραγικήν τύχην ένδς 
άνθρώπου <5 όποιος εύρέθη κύριος τής ζωής 
καί τής περιουσίας, ολοκλήρων Ααών, καί είχε 
τοιοϋτον τραγικόν τέλος.

* *

Τό ’Υπουργικόν Συμβούλιον —έγράφη στής 
/*.  εφημερίδες, άπεφάσισε ν’άποστείλη είς Αον- 

' δΐνον ’Έλληνας βιομηχάνονς, διά νά περιέλ
θουν τά διάφορα 

Β10ΜΗΧΑΝ0Ι Βιομηχανικά κέν-
ΕΙΣ ΑΓΓΑΙΑΝ τρα τής ’Αγγλίας 

καί λάβουν γνώσιν 
τών βιομηχανικών προόδων καί σνντελέσουν 
είς τήν ούσφιγξιν τών βιομηχανικών σχέσεων 
τών δύο χωρών.

Έπικροτούμεν δλοψύχως, μέ δλον τδν ιρυ· 
χικόν μας ενθουσιασμόν, τήν τοιαύτην,σκέψιν 
και άπόφασιν τής Κυβερνήσεως. Είναι ενα 
βήμα πρακτικής δράσεως σοβαρώτατον. Άπο- 
δείκνύει δτι ή Κυβερνητική μηχανή έχει τήν 
δύναμιν νά έκφεύγη άπδ τήν ζωήν τής ρουτί
νας, έχει τήν δύναμιν ν’ άποτινάσση τδν ύπνον 
τής μακαριότητας. Χαιρετίζομεν τήν σκέψιν 
αύτήν ώς απαρχήν θετικωτέρας εργασίας, δχι 
μόνον διά τήν βιομηχανίαν άλλά καί διά τδ έμ- 
πόριον, τήν γεωργίαν, τήν ναυτιλίαν, δλους αύ- 
τούς τούς μεγάλους πνεύμονας τής εθνικής μας 
ζωής.

Ο ημερήσιος τύπος έδημοσίευσε πίνακα τής 
άλματικής καί άδικαιολογήτου ΰψώσεως τών 
χρηματιοτικών άξιών, ούδ’ αύτών τής Εθνι

κής Τραπέζης 
. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ εξαιρούμενων.

’ Ο πίναξ αύτδς 
εύγλωττότερα πάσης άλλης λεπτομερούς άνα- 

**’ ·■ λύο ως, άποδεικνύει τδν παράφοραν δρόμον 
πσϋβ ακολουθούν αί μετοχαΐ διαφόρων Βιομη-

■■· Επιχειρήσεων πάρ 
ήμΐν. ’Αφήνει δέ πλήρη τήν έντύπωσιν τοΰ 
κινδύνου ποϋ ... δλων εκεί
νων ποΰ μέ ’ μήν έφιλοδόξησαν νά
γίνω,σι πλονσιώτεροι, παίζοντες στό Χρηματι
στήριου. Έυτνγο : δτι ή ΙΙολιτεία δέν ήδιαφό- 
ρησεν. Και παρά τήν Ανατολικήν νωχέλειαν 
ποΰ χαρακτηρίζει . ς, καί παρά
τήν άπδ συστήματος περιφρόνησιν τών ιδίων 
διαταγών της, έδειξεν επιμονήν καί θέλησιν 
αξίαν εύνομουμένου Κράτους έχοντος. συναί- 
σθησιν τής αποστολής ταυ καί των κυριαρχικών 
του δικαιωμάτων. Τδ ’Υπουργεΐον τής Εθνι
κής Οικονομίας άξιον τής Κοινωνικής εύγνω- 
μοσύνης, πρωτοστατήσω’ είς τδν άγώνατής προ
στασίας τών κοινωνικών συμφερόντων. Μέ επι
μονήν, μέ αυστηρότητα, μέ άποφασιστικότητα 
έπάταξε δεξιά και αριστερά καί δ κόσμος άνέ- 
πνευσεν ί·: τών μέτρων του καί δλοι άντελήφθη- 

' σαν δτι ύπάρ·χει Κράτος, υπάρχει ’Αρχή διέ- 
πονσα, έποπτεύουσα καί τιμωρούσα.

*Ημέλλουσα αριστοκρατία τοϋ πλούτου — ή 
δποία καί θά έπιπλεύση στόν τόπο μας, θ’ ά- 
ποτέλήται κυρίως μέν άπδ τούς απογόνους τών 

σημερινών έφοπλι-
ΥΣΙΕΡΛ ΑΠΟ π λιστών,δευτερευόν-

10ΥΣ ΕΦΟΙΙΛΙΣΤΑΣ τως δμως άπδ τούς 
επιδόξους επιγόνους 

τών λαχανοπωλών καί όπωροπωλών τής πό
λεώς μας.

Ούτε οί παίζοντες είς τδ χρηματιστήριον δ
που, μέ ταχύτητα μαρκονείων κυμάτων 300 Ε
κατομμυρίων μέτρων κατά δευτεοόλεπτον, βλέ
πουν αύξανομ ;νην τήν περιουσίαν των άλλ' 
δπουμέ'άντίστοιχον δαιμονιώδη ταχύτητα μπο
ρούν νά παρακολουθήσουν άξιοθ^ήνητα έρεί- 
πεια, καί τραγικά; εκπτώσεις, ούτε αυτοί δέν 
μπορούν νά Ισχυρισθοΰν δ,τι άπομένοντες κερ
δισμένοι Dec άποκομίσουν τούς θησαυρούς ποΰ 
εναποταμιεύουν σήμερον οί ευτυχείς όπωροπώ· 
λαι καί λαχανοπώλαι τής πόλέώς μας.

’ Υστερα άπδ τούς ι'φοπλιστάς μας είς στιλ- 
βηδόνα πλούτου καί κοινωνικής εύμαρείας θά 
διαλάμψουν οί ευτυχισμένοι αυτοί έπαγγελμα- 
τίαι, βάθρα καί ·· ,-ς τεωτέρας άριστα·
κρατίτω τοΰ πλούτου είς τδν πό,νδροσον και 
περικαλλή τόποι ιή ής σταφυλής.

Είναι τούτο μ.α εγγύησή τής εύρωστίας τής 
φυλής μας, διότι γ αριστοκρατία της θά πλα- 
σθή μέ καινούργιο αίμα, ποΰ διαπλάσση σή
μερον ή κοινωνική εξέλιξις άρυομένη άπδ τό
σον ύψηλάς πηγάς τούς εκλεκτούς της καί τούζ 
προνομιούχους της.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙ Π Ε NGH στιλβωτήρια,..νά. έργάζωνται. τά κορίτ.σιοι μϊς μ$ ζήλον 
•zor? αηΚΐΤΗΛίτ/υ ·'

Οί άγαπώντες τήν νέαν ’Ιταλικήν φιλολογίαν — 
και_τοιοΰτοι είνε πολλοί είς τήν Έλλάθά— θά λυπη
θούν βεβαίως .μάνθανοντες τόν θάνατόν μιας τών 
γνωστότερων μύθιστοριόγράφω.ν, τής?(;’Άννης Ράν- 
τιους Τζουκάρί, επισυμβάντα τήν 19 Ίου.νίου εϊς Μι- 
λάνον. Ύπό τό.-ψευδώνυμον «Νεέρά». είχε δήμο-, 
σιευσει πλήθος μυθιστορημάτων, διηγήματα καί 
ποιητικός συλλογάς. Ό ειδυλλιακός τόνος τώ.ν έργων 
ττΐίΐ'ή τρύφερότης, ή περιπάθεια καί ή γλαφυρότης 
τοΰ υφους, εΐχον Καταστήσει τήν. Νεέραν . φυσιογνω
μίαν, έντελώς^ ξεχωριστήν εις τά Ιταλικά" γράμματα. 
Προσθέτως ύπήρξεν τέλέιος τόπο; τής. ’Ιταλικής καλ-. 
λονής. ·

Συγγραφήν; Ιδιόρρυθμος και πολυθόρυβος ό Ζο- 
ζεφέν Πελμβάν άπεθανεν ε|ς Π ϊρισίρυς.. Είς άλλην 
εποχήν ο θάνατός του θά εδιδεν αφορμήν εις μακράς 
μελετάς έπί τής' ζωής καί τών έργων του^ Διότι δ 
Πελαδάν δέν υπήρξε μόνον είς τών δξυτέρων κριτι
κών και τών γονιμωτέρων μυθιατοριογράφων. Ή- 
σχολήθη και μέ τάς λεγομένας απόκρυφους έπιστή- 
μας, δημιουργήσας ίδίμν μυστικολογικήν σχρλήν, 
προωρισμένην ,νά επίλυση τό πρόβλημα τής «πλάνη; 
τοΰ θανάτου·» κάί «νά έξασφαλίση τήν σωτηρίαν τών 
άνθροίπων διά τής άποκαλύψεως τ»ΰ τελικ*»ϋ  μυστι
κού». Αί τάσεις του αΰταί έξεδηλώθησαν κατά τόν 
διαφηιιιστικώτερον τρόπον τφ 1892, οπότε έγινε 
τρομερός θόρυβος εις' τόν παγκόσμιον τόπον.

’Ολίγον βραδύτερόν έγνώρισαν τόν Πελαδάν κάί 
οί ’Αθηναίοι. Ό μυστικοθεολόγος’ συγγράφεΰς ίίαρ- 
έμεινεν όντως εις τήν πόλιν τής Πσλλαδ·»ς έπί μα;- - 
κρόν χρόνον, χωρίς νά. προσέλκυσή οπαδούς τής θεω
ρίας του. Οί ’Αθηναίοι προετίμησαν νά μείνουν^·εις Λ 
«τήν πλάν ν -τοΰ θανάτου»' καί· δ Πελαδάν έφυγεν 
άπό τήν χώραν τών δυσπιστών ανθρώπων.

. κ«.ι ά^οσίωστν. '■
— Ή γυναίκα εισχωρεί ιταντοϋ.
— Μόνον είς τα τυπογραφεία καί-τά κουρϊεα δέν τήν 

«ϊδαμεν άχόμη ■ '.■■■'
— Είς τήν’Αγγλίαν ίκλήθησαν .νά:χρησψ.οποιη9οδν 

καί οί παρήλικες άκόμη.
— Ο βαρώνος Μτούριαν ομιλώ/ είς τήν αυστριακήν 

βουλήν, έπί τής έςωτερίκής πολιτικής Ιδήλωσεν, βτι θά 
ήδύνατο νά συνομολογηθή ειρήνη, έπί τή βάσεπτών ορών

■ τοϋ Ούίλσωνος ! ’ ’
. ( — ’Αλλά, προσέθηκέ. νά μή γίνη τοΰτο, νά μή γίνη 
το άλλο, .νά-.· μή γίνη_ εκείνο,,δηλαδη καταρρακουμένων 
τών-.ούιλσωνείών δεών.^

— Φαυμασία Αύϊτριακή πολιτική άντίλ,ηψις.
— Η^-ΐΟη Ιουλίου τοΰ 1918, θά παραμείνη ιστο

ρική διά τούς δυστυχείς ένοικιαστάς.
— Αντιθέτως ήγον θριαμβευτικήν εορτήν οί ιδιό

κτητα:. .
— Χάρις είς τήν κυβερνητικήν άντίληψίν τους πα- 

ρείχετο ή ίλευθερία νά φορολογήσουν διά τρίτην καί 
τετάρτην φοράν τούς άτυχεϊς ένοικιαστάς' των I -

— Ό άλιευτικόςςπλούτος τής ‘Ελλάδος, έπανερχο-. 
μενού ές ’Ιταλίας τοΰ ιχθυολόγου κ. ’Αθανασοπούλου, 
κατά ’Οκτώβριον, |λπίζεται δτι θά καταστή άντικεί-.

- μενον σοβαρής κρατικής μερίμνης.
— Πρέπει νά έςάρωμεν τό έργον-τής «’Αδελφής 

τοΰ Στρατιώτου»·.
— ’Επιφανή , μέλη τοΰ- Σωματείου έξέδραμον είς τό 

μέτωπον σκορπίζοντα μαζή μέ τά-δώρα καί τήν δρόσον 
τοϋ άδελφικοΰ ένδιαφέροντος τής Έλληνίδος ύπέρ τή« 
αγωνιζομενης’νεοτητος.

— Τ: ύπουργεΤον τής Παιδείας άπεφάσισε ν’ άγο- 
ράση έργα ’Ελλήνων ζωγράφων, πρός -δ’.ακόσμησιν τών 
σχολείων.

— Θαυμάσιον τό μέτρον.
- — Ό τυφοειδής πυρετός μαστίζει τήν Βευλγαρικόν.
στρατόν. . ....

~ ,Τϊρ«™’α ίκρχ]ξις έλαβε .χώραν είς τά παρά τήν 
Βιέννην σιΙηροχυτήρια- Μουρόζι. - . -

— Επτά χιλιάδες τόννοι χαλκοΰ έν τήςει, έςεχύ- 
θησαν εις τάς δδόύς.

— Κατιτί άφάνταστον.
— ‘Υπήρξαν καί θύματα πολλά.

Ετ-θη ό θεμέλιος λίθος Ιουδαϊκοΰ Πανεπιστη· < 
, μίου είς Ιεροσόλυμα.

— Κατόπιν τής. αποτυχίας τοΰ ύπρδρυχ.ιάκοΰ. έργου 
τών Γερμανών ύπεχρεώθη νά παραΐτηθή ό επιτελάρχης · 
τοΰ γερμανικού ναυτικού φόν Χαίτζενδορφ. !

’— Ό.Χάρδεν είς τό «Φόρβαιτς» γράφει’- ·
— Πρεπει νά έκκενώσωμεν αμέσως, χωρίς διαπρα

γματεύσεις και συζητήσεις και δρους τό Βέλγιον.,
— Υπάρχουν και λογικοί άνθρωποι εις τήν επιστη

μονικήν παραφροσύνην τής Γερμανίάς.

— Οί φίλοι μας οί Γερμανοί—:θί μεγάλοι καί τρανοί, 
δέν άφήνουν ευκαιρίαν νά έπιδείξουν τά -άγρια ένστικτά 
των. ■ - - ’

—Τορπιλλίζουν. ουδέτερα πλοία καί δέν αισθάνονται 
οϋδεμίαν ηθικήν ϋποχρέωσιν άπέναντότών εχθρικών' πλω
τών νοσοκομείων . ·

— ’Εν ονόμάτι τοΰ ίδικοΰ των Δικαίου, τοΰ «Γέρμα- 
νικοΰ Δικαίου», διαπράττουν τάς πλέον ώμάς .-βαρβαρό
τητας διασπείροντες τόν θάνατον εις πάσαν στιγμήν ποΰ 
θά τούς παρουσιάσθή' ευκαιρία.

— Έπετάχθη ό Σιδηρόδρομος Πελοποννήσου.
— Ύπήχθη δέ ύπο διοίκησιν νέαν, σφ’φώνώς πρός 

τας διατάξεις τοϋ σχετικού νομ. διατάγματος.
— Ή έπίταξι'ς, — έκ τή: οποίας πλεΐστα συγκοινω

νίας άγαθα θά προκόψουν,— θά ίσχΰή καθ’ δλον τό διά
στημα-τοΰ πολέμου καί 6 χήνας μετά το πέρας αύτοΰ.

— Προεκηρύχθη διαγωνισμός διάτήν κατασκευήν άν- 
δριάντος τοΰ πρώτου κυβερνήτου τής 'Ελλάδος Καπό- 
δίστρια.

— Τον διαγωνισμών προκηρύσσει. τό Πανεπιστήμιον.
— *Ήρχισαν  "εις τά-λαϊκά-καφενεία, είς ξενοδοχεία,

Δ. ΘΕΟΔΩΡΙ ΔΗΣ

lr—ΤΣΑ.ΜΆΔΟΥ~τΩραι έπισκέψεων 3—5 μ.μ..
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Επειδή έσφαλμένως έδημοσιεΰθη ό κατά

λογος τής ’Επιτροπής ή οποία παρεχλήθη ύπό 
τοΰ υπουργείου τής ΐίεριθάλψεως πρός σύντα
ξιν τοϋ όργανισμοϋ τοϋ Άσυλου καί τήν πα
ρασκευήν Νομοσχεδίων κατά τής έπαιτείας 
καί άλητεΐας, δημοσιεύομεν ακριβή τόν κατά
λογον των ονομάτων έχοντα ώς έξης.·

Τιμ. Ήλιόπουλος, καθηγητής τοϋ έθνικοΰ 
ΙΙανβπιστημίου, Θρασ. Πετμεζάς, χαθηγ. τοϋ 
έθν. Πανεπιστημίου, Π. Θηβαίος, γεν. γραμ. 
υπουργείου Δικαιοσύνης, Π. Σχουριώτης, 
διευθυντής υπουργείου Δικαιοσύνης, Δημ. 
Γλυνός, γεν. γραμματεύς υπουργείου Παι
δείας, Άλέξ. Δελμοΰζος, ανώτατος έπόπτης 
δημοσ, έκπαιδεύσεως, Ήλ, Μελισσουργός, 
γεν. διεθυντής ύπουργ. Περίθάλψεως, Ίω. 
Χρυσάφης, Γεν. Έπόπτης Γυμναστικού Τμή
ματος υπουργείου Παιδείας, Δημ. Μπαλανος- 
Διευθυντής ΌρφανοτροφείουΧατζηκώστα, Κ. 
Τριανταφυλλόπουλος, δικηγόρος, Άλ. Σβώ
λος, Τμηματαρχης υπουργείου Έθν. Οικονο
μίας, Δαμ. Κυριαζής, Τμηματάρχης ύπουρ- 
γείου Έθν. Οικονομίας, Γιαβάσης, Διευθυν
τής Τεχνικού Διδασκαλείου είς Μαράσλειον Δι- 
δασκαλεΐον, Ίω. Σοφιανόπουλος, Γεν. Γραμ
ματεύς υπουργείου Έθν. Οίκονομίας.

ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΪ ΓΗΠΕΔΟΥ
TON Β. ΣΤΑΪΛΒΝ

Ό ύχουργός τής Συγκοινωνίας 
διακηρύττει δτι:

Εκτίθεται είς δημοπρασίαν ή άπαλλοτρίω- 
σις τού έντός τοϋ έγκεκριμένου σχεδίου τής 
πόλεως ’Αθηνών κειμένου γηπέδου τοΰ περι
λαμβανόμενου μεταξύ τών δδών Σταδίου, 
Δυκαβητοΰ, Πανεπιστημίου καί Βουκουρε- 
στίου, έφ’ ού κεΐνται οί Βασιλικοί Σταΰλοι, 
ύπό τούς έξής ορούς:

1) Τό έμβαδόν τής έπιφανείας τοΰ έκποι- 
ουμενου γηπέδου συνίσταται εΐς τήν άπομέ- 
νουσαν έκτασιν μετά τήν άφαίρεσιν τής άπαι- 
τουμένης τοιαύτης πρός διαπλά τυνσιντών όδών 
Βουκουρεστίου καί Λυκαβητοϋ είς 15 μέτρα, 
ήτοι περίπου είς 9026,91 τετραγωνικά μέτρα 
ή 16045,84 τετραγωνικ. τεκτ. πήχεις.

2) 'Η άπαλλοτρίωσίς περιλαμβάνει ή τήν 
μεταβίβασιν τοΰ δικαιώματος τής κυριότητος 
ή τήν σύστασιν δικαιώματος έπιφανείας πρός 
οικοδομικήν έκμετάλλευσιν τοΰ γηπέδου έπί 66 
ή 99 έτη, μετά τήν παρέλευσιν τώνδποίωντό 
γήπεδον μεθ’ δλων τών έπ  αυτού οικοδομι
κών έγκαταστάσεων θέλει περιέλθει καί αύθις

*
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εΐς τήν κατοχήν καί πλήρη κυριότητα τού δη
μοσίου. Αί δέ σχετικοί αίτήσεις πρός άπόκτη- 
σιν τοΰ άπαλλοτριουμένου γηπέδου δέον νά 
περιεχωσι προτάσεις διά πάντα τά άνωτέρω 
είδη άπαλλοτριώσεως.

3) Ή μεταβίβασις τής κατοχής τοΰ γηπέ
δου είς τόν νέον κύριον ή τόν έπιφανειοΰχον 
θέλει συντελεσθή έντός έννέα μηνών άπό τής 
ύπό τοΰ ύπουργικοΰ Συμβουλίου έγκρίσεως 
τοΰ άποτσλέσματος τής δημοπρασίας.

4) Είς τάς ύποβληθησομένας προτάσεις 
δέον νά καθορίζεται ό χρόνος τής ένάρξεως 
τών οίκοδομικών έργασιών καί τής πιθανής 
αύτών άποπερατώσεως καί δέον αίται νά συ
νοδεύονται ύπό έπεξηγηματιχής έκθέσεως 
μετά τών σχετικών διαγραμμάτων, έξ ών νά 
έμφαίνεται έν γενικαΐς γραμμαϊς τό είδος τών 
άνεγερθησομένων οικοδομημάτων, άτινα δέον 
νά αποτελούν αρμονικόν σύνοίον, και ή δα
πάνη, εΐς ήν εΐνε διατεθειμένος ό άνάδοχος 
νά προβή δΓ αύτά.

ό) Ό είς δν κατακυρωθήσεται τό γήπεδον 
πρό τής ένάρξεως τών οίκοδομικών έργασιών 
ύποχρεοΰται νά ύποβάλη είς τό Ύπουργεΐον 
τής Συγκοινωνίας πρός έγκρισιν τά τελικά 
σχέδια μετά τοΰ προϋπολογισμού, τό δέ Ύ· 
πουργεϊον έχει τό δικαίωμα μετ’ έγκρισιν τοΰ 
Υπουργικού Συμβουλίου, νά προκαλέση τήν 
δαπάναις τοΰ Κράτους ένέργειαν διαγωνισμού 
πρός έκπόνησιν τών τελικών σχεδίων τών 
άνεγερθησομένων οικοδομημάτων έπί τή βά
σει τοΰ αύτοΰ προγράμματος καί έντός τών 
ορίων τοΰ αύτοΰ ποσοΰ δαπάνης.

6) Τό τίμημα δύναται νά καταβληθή είς 
χρήματα ή δημόσιά χρεώγραφα. Προτάσεις 
πρός αγοράν τμημάτων τοΰ γηπέδου δέν εΐνε 
δ έκτο ί8

7) Τό άνώτερον έπιτρεπόμενον ύψος ολο
κλήρου τής οικοδομής δέον νά μή ύπερβαίνη 
τό άναλογοΰν ύφος έξ ένός ύρόφου καταστη
μάτων καί τεσσάρων ύποκειμένων ύρόφων, 
ήτοι τό ύψος έν δλφ τών είκοσι καί έπτά μέ
τρων.

8) “Επιτρέπεται ή μετάθεσις τής οίκοδρμι- 
κής γραμμής έντός τής περιοχής τοΰ γηπέδηυ 
είς οίανδήποτε τών τεσσάρων περιβαλλουσών 
τό γήπεδον δδών.

9) ΑΙ σχετικαί αιτήσεις πρέπει νά υποβλη
θούν μέχρι τής 18 (31 ν. ήμερ.) Δεκεμβρίου 
1918. ΑΙ ύποβληθησόμεναι προτάσεις μέχρι 
τής κατακυρώσεως δύνανται νά τροποποιηθούν 
έγκρίσει τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου.

10) Ή κατακύρωσις τής έκποιήσεως ή συ
στάσεως έπιφανείας άπόκειται εΐς τήν έλευθέ- 
ραν κρίσιν τοΰ ’Υπουργικού Συμβουλίου,δπερ 
θέλει αποφασίσει περί αύτής μετά γνώμοδό-

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πρός προστασίαν τής παραγωγής και τής έμπορίας τής σταφίδος 

ζΐεΐτιον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αύγουστου 1916—9 Αύγούστου 1917

■£ S A Τ « Γ II
"Ετη Λίτοαι ένετικαι

1716—1917 107.567.801
1915-1916 209.023.018
1914- 1915 221.859.409

ΛΙΙΟΗΙΙΚΛ1 ΙΓΆΙΙΈΙΛΪ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

"Ετη Ποσόν δελτίων Συμψηφισμός ’Υπόλοιπον
1916—1917Ί-κδοβένια καί παρελθυΰσης χρήσεως 17.733.500 10.702.400 7.030.100
1915-1919 » 86.017.700 74.161.100 11.886.600
1914—1915 > » » 121.393.600 98.720.100 22.673.500

11ΡΟΚΑΊΆΒΟΑΑΙ Ε Π’ ΕΝΕΧΥΡΩ
“Ετη Εισαγωγή ’Εξαγωγή ’Υπόλοιπον

1916—1917 24.405.608 19.957.422 4.448.186
1915—1916 17.923.441 17-.923.441
1914—1915 36.307.927 36.307.927

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΙ ΩΣ
“Ετη ’Ενεχυριάσει; Αναλήψεις Υπόλοιπον

1916-1917 794.600 . 327.400 462.200
1915-1916 9.889.600 9.569.100 320.500
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'Ολόκληρος σελις
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Διά χώρον μικροτερον αί τιμαί ανάλογοι
Δι εικονογραφημένος διαφημίσεις δι’ έξ τεύχη ή περισσότερα ιδιαίτεροι σνμφωνίαι ι
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ΕΡΤΆ TI2S ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖίΖΙΓΧΑ ΦΟΥ

ΕΚΛΟθΕΛΤΑ

Ί1 Γκαύρχννχ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα

έξ ·ύπερεπτακοοί<ον σιλιίων · ,· ■ λ *-*0

ΛΧΚΚΙΟ’ί'.·*

Ή ΑΙονχχ-ή Δράμα Βνζυΐτηύν τρίπρακτοι.
Ό Ίν£ΐλαβμ.ός Δράμα κοινωνικόν ιρίπρακτον.
ΊΕ ί<Χε.γ~<ΐΛΓ»'3Χα. Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον. 
Ίϊ Τζένη μ.έ τό γέλοτο τηςΚοικυνικύν δραμά- 

ιιον μονόπρακτοι’ μεταφρασί’έν είς τήν Ά’/γλικήν- 
■Όταν λβ£π<η τό χρ·ήμ.χ Δράμα κοινωνικόν τρί’ 

πρακτον. Πανια ΔιδαχΟέντα από τής Έλλ. Σκηνής.

Σειραι τής «ΕλληνικήςΈπιύεω^ήσεως» τοΰ Α'. Β .)Γ\ Δ'. Ε'. ΣΤ'. 
Ζ.Η-. καϊΘ·. έτους πωλοΰνται εις τά Γραφεία μας πρδς'3() φρ. έκάστη
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ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΠΟΛέΜΟΥ ΚΑΙ ©ΑΛΑΚΚΣ
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