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«ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ» ΑΘΗΝΑΣ

■ ■ϊν χειρόγραφον Γ»ημοσι«υόμενον ή μ,ή ϊϊέν έηιβτράφεται.
ΙΙάν βόγγραμ-μα άποβτελλόμενον εις τα γραφεία μας άναγγίλλεται.
Αί έγγραφα! άρχοντα; άπό 1ης έκαστου μηνός. —ΙΤό τεύχος δρ. 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Είχα όρ/.ισθη: (ποίημα I Ιΐαίληοΰ ΤραγουδιβτΟθ.ι— Τά ’Ιταλικά και τά έν πεζφ έργα τοΰ
Κάλβου (τέλος).: Χΐΐυρ. Λε Βίαιε.— Σκηνήν
Πλατεία: Γ. Β. Τσοζοτιοόλου.— ’Ήθη καί
έθιμα έν Σενεγάλη: Λούλας ΙΙαπαδάτοο. —
Μεγάλοι ’Άνδρες στο Σχολειό: Map. Ε. Γιαν»
νοοτοόλοο.— Τά Λαϊκά Δικαστήρια: Μ. 2Εαίτα.— Τρίτη καί; τελευταία Πατριαρχεία Γρηγορίου

Ε'.: Χ,αρ. Καραβία.— Απρίλιος 191·Άπό τήν Καλλιτεχνική Ζωή.— Άπό τή ζωή τοΰ μη
νός.— Τό χαμένο μνήμα (ΙΙοΙησις) Λικαίτ. Β.
Κ.ατθυφοΰ.— Διαλέξεις.

ΚΟΣΜΟΣ: Ή Αγγλική βιομηχανία.— Ή ψυχρο
λουσία.— ’Ολιγόστιχα.

ΥΙΤΟΥ’^Ι’ΚΙΌΙΧΓ ΓΚΩΕΠΛ8
ζλιεόΟυνβις Γεωργίας.
Τό Ύπουργείον Γεωργίας τά έσχάτως κομισθέντα έξ ’Αμερικής Γεωργικά Μηχανήματα άπεφάσισε νά
πωλήση μέ σηματνικήν έκπτωσιν (25 ο Ιο περίπου I ήτοι εις τάς έξης τιμάς.
Βενζινάροτρα μικρά 15,500 δραχμάς έκαστον.
Βενζινάροτρα μεγάλα 17,500 δραχμάς. έκαστον.
~
Άλωνιστικάς μηχανάς μικράς 5,272 δραχμ. έκάστην.
—ι
Τό ύπουργείον ΐνα διευκολύνη τούς έ.τιθυμοΰντας ν’ άποκτήσωσι τοιαύτας μηχανάς κτηματίας καί επι
χειρηματίας άπεφάσισε νά παραχωρήση ταύταο μέ πληρωμήν τής αξίας των κατά δόσεις ιός κατωτέρω;
1) “Αμα τή παραλαβή καταβάλλεται τό 112 τής ά··ξίας.
21 Είς τό τέλος τοΰ μηνός Αύγουστου τοΰ οπομέν<η> έτους τό υπόλοιπον.
31 Εις τό τέλος τοΰ μηνός Αύγουστου τοΰ πρόιτου έτους τό 1) 4 τής αξίας.
41 Ή καθυστέρησις μιας δόσεοις συνεπά ]εται επάνοδον τοΰ γεωργικού μηχανήματος είς τήν κυριότητα
τοΰ Δημοσίου δυνάμένσυ νά εκποίηση αύτό διά λογαριασμόν τοΰ αγοραστού.
5) Ό άγοραστής τοιούτου μηχανήματος δέν δύναται νά τό έκποιήση ή άλλως νό τό μεταβίβαση πρότής
πληρωμής τής άξίας.
Τό ύπουργείον Γεωργίας ϊδρυσεν άπό τοΰ παρελθόντος έτους Σχολάς καί κέντρα άσκήσεως οδηγών βεν
[ζιναρότρων έκ τών οποίων έχουσίν αποφοιτήσει περί τούς εκατόν χειρισταί καί δδηγοί μηχανημάτων (βεν
ζιναρότρων κλπ. I. εις τούς οποίους δύνανται. οί άγορασταί νά έμπιστεύωνται τόν χειρισμόν τών μηχανημά
των των.
Τά παραχωρούμε να βενζινάροτρα μεθ’ &νός τριΰνοου άροτρου έκαστον καί τών παρακολουθούντων αν
ταλλακτικών λετουργοΰσι μέ βενίίνην πετρέλαιον καί μστερίνην, εϊνε δέ τοΰ καταστήματος Κάζ.
Προσέτι τό ύπουργείον έκόμισε πολλά εξαρτήματα βενζνιαρότρωνκαί άλωνιστικών, επίσης δε καί τά
κάτωθι μηχανήματα τά όποια πωλεϊ τοΐς μετρητοΐς είς την έναντι έκάστου σημειουμένην τιμήν.
Βολοκόπους (Ρουλώί 326 δραχ.
Κοσές μετά μιας άνταλλακτικής λαβής 26.30 *ρ.
Σβάρνας 360 δραχμάς.
“Αροτρα Σ. A. Α. Πιόν 563 δραχμάς.
Σπορείς 1943 δραχμάς.
1- Φόυρκέλια καί τσαπιά 7 δραχμάς.
Ή έκπτωσις τών 25 ο>ο ϊσχυσε καί διά τ’ άνωτέρω γεωργικά μηχανήματα καί έργαλεΐα.
Διά την παραλαβήν έκάστου μηχανήματος κατατ{&εται ε’ις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τό άντίτιμον ή ή ο
ριζόμενη δόσι; καί δυνάμει τής σχετικής άποδείξεωςπρθσαγοΙμένης, τό ύπουργείον Γεωργίας (Διεύθυνσις
Γεωργίας ι δίδει τήν έντολήν πρός παραλαβήν άφοΰ{,πογραφή.
(Διεύθυνσις Γεωργίας)'

ΕΙΧΑ ©ΡΚΙΣΦΗ....
Είχα ορκωτή νά μην ξαναγαπήσω
τους πόδους, τής ελπίδες, τά δνειρά μου
άαθειά μέοα ατά στήδια μου νά κλείσω
ν' άργαπεδαίνουν μέσα στη καρδιά μου
Είχα βρκισθ/j νά μήν ξαναγαπήσω.

*
Ξάφνω έν' Ανοιξιάτικο πρωί
ατό δρόμο μου έτυχε νά σ’ άπαντήοω
Σ&ν ν' αλλαξεν άμέσως ή ζωή
καινούργια μέοα μου έννοιωοα πνοή
Και είχα όρκιοδή νά μην ξαναγαπήσω.

©
"Ενα ζεστό τοϋ Μάη μεσημέρι
—δυμάσαι; Στην αυλή, οτό φράχτη πίσω,—
άφησες μές στα χέρια μου τδ χέρι
καί μούδωοες τά χείλη νά φιλήσω
Και είχα όρκιοδή νά μην ξαιαγαπήοω.

Μιά νύχια, στη μικρή μας τή φωληά
μαζύ σου έπόδησα νά ξενυχτίσω
Μ' εμέδυοες με χάδια μέ φιλιά
τρελλδς μές οτή δερμή σου άγκαλιά.
Κ' είχα όρκισδή νά μην ξαναγαπήσω.

"ΑχΙ1 άπό τότε, βλέπω καθαρά
■^ωρις έσέ δέν θά μπορώ νά ζήσω
Έαυ είσαι κ' έλπίδα κ' ή χαρά
χωρίς έσέ σ&ν τδ κερί δά σβύσω
Κ’ είχα δρκισδή νά μή ξαναγαπήσω.

Ο ΠΜΛΗΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
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(Συνέχεια)
'Επειδή ένδιαφέρεται ό κόσμος είς δ,τι αφορφ είς
τά περί τοϋ βίου τών μεγάλων άνδρών, παραθέτομεν
τό έγγραφον τοϋ διαζυγίου, τό όποιον σώζεται είς
τό άρχειοφυλακεΐο'ΐ Ζακύνθου. Ίόοϋ αυτό.
«1805. 'Οκτωβρίου 10. έ.π.
Ό πανιερώτατος, θεοφιλέστατος καί υπερτιμάς
Μητροπολίτης τ^ς Άγιωτ'άτης Μητροπόλεως Κε
φαλληνίας, Ζακύνθου καί Ιθάκης Κύριος, Κύριος
Ίωαννίκιος, λαβών είς^γεϊρας καί έπιμελώς άναγινιοσκων τήν αναφοράν έπιφερθεϊσαν παρά τής κυ
ρίας Άνδριανής Βουκάνη ποτέ Νικολάου Ζακυνθίας
<δι ης επιζητεί νά διαζενχθή άπό τόν ανδρα της Ιωάννην Κάλμπον, ωσάν όποϋ έγκαταλείη'ας αυτήν προ χρόνων έφέρθη είς αλλοδαπήν γήν
χωρίς ελπίδα επιστροφής είς τήν ιδίαν όμόζυγον καί
μέ κίνδυνον αύτής ψυχικόν τε καί σωματικόν ώς
κτλ, δτι δέ θεωρών τήν πρωτότυπον επιστολήν τοϋ
αϊτού Ίωάννου Καλμπου πεμφθείοα τή αυτή δμοζύγφ διά τής όποιας άριδήλως φανεροί τήν πει
σματικήν αύτοϋ γνώμην είς τό νά μή θέλη ποτέ ένοισαι μετ' αυτής, ούτε νά έπιστρέφη είς Ζάκυνθον,
τήν πατρίδα της, καί τέλος άναγιντοσκων τό ιστορι
κόν δημόσιον γράμμα τοΰ αυτού, καταστρωθέν είς
τήν πόλιν Λιβόρνον μέ τάς αναγκαίας αυτόν πιστο
ποιήσεις καί έπιβεβαιοϋν τό σταθερόν τής υπογρα
φής του πρός τήν αυτού όμ&λυγον ώς κτλ. καί παν
έτερον ώς κτλ. τά πάντα ό αυτός Πανιερώτατος κα
λώς οκεψάμενος, ποιων τόν πρεπώδη στοχασμόν εις
τάς δικαίας αιτήσεις τής ρηθείοης γυναίκας καί ε·ς
τόν Επικείμενον αύτής κίνδυνον κατά τάς χρεωστι
κός ειδήσεις, ληφθείοας παρά τοϋ ίδιου αύτοϋ αρ
χιερατικόν επιτρόπου Μεγάλου Οικονόμου καί πρωτοπαπα Ζακύνθου, δυνάμει τής αρχιερατικής αυτού
εξουσίας έν Άγίω Πνεύματι, θεσπίζει και δογμα
τίζει: «δτι ή ρηθεϊοα κυρία Άνδριάνα Βουκάκη ποτέ
Νικολάου διαζευχθείσα παρά τοΰ άνδρός της Ίωάν
νου Κάλμπου νά μένη ελεύθερα άπεράσαι ώς βού
λεται. Αυτός δέ ό 'Ιωάννης ώς Εγκαταλείψας τήν
Ιδίαν όμόζυγον ώς έκπλήρωοιν τών ιερών κανόνων
νά μένη δεδεμένος καί κεκωλυμένος πάσης έτέρας
νομίμου συζεύξεως καί ούτως έν Άγίφ Πνεύματι
διατάξατο κτλ.
ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ
δ Κεφαλληνίας, Ζακύνθου καϊίθάκης Μητροπολίτης

Νομίζομε·/ δικαίαν τήν άπόφασιν τοϋ Μητροπολί

του, διότι προκειμένου περί διαζυγίου πρέπει νά τιμωρήται ό αίτιος. Έξ υπαιτιότητας λοιπόν τοϋ άνδρός

της διεζεύχθη τφ 1805 καί αμέσως ΰπανδρεύθη είς
δεύτερον γάμον μετά τοϋ Κωνσταντίνου Καλέκα. Γέ
ροντες συγγενείς τής μητρός του μ“ς έβεβαίωσαν,
δτι αΰτη πάντοτε ένεθυμείτο τόν έξυηνον Άν·
ϊΐρέα·/ καί έ'κλαιε.
Τή 30 ’Ιουνίου τοϋ 1815 έτους άπέθανεν ή μήτηρ, ή όποια έν τή διαθήκηα αυτής, τή σωζωμενιΐ
έν τφ αρχειοφυλακεία) Ζακύνθου, ένεθυμήθη τά τέ
κνα της διαΟέτουσα- «...Τό αμπέλι οπού έχω καί
^κυριεύω είς τό Ρόιδο, διορίζω νά τό έχη καί γοδέρη
«τόν καρπόν του ό συμβίος' μου ό δεύτερος γιά δύο
^χρόνους καί έπειτα θέλω νά περάση εις τήν έλευ«θέραν εξουσίαν τών δύο παιδιών όνόματι Άν·
>.δρία καί Νικολάου· αδέλφια Κάλμπου, όποϋ έχω
» προκρεάρη (α) μέ τόν πρώτον συμβίον σινιόρ
»Τβανέτο Κάλμ,ηου, τά όποια παϋδία, έπειδή
»εύρίσκονται είς τό Λιβόρνον, αυτά έπειτα άπό τήν
»διορίαν τών δύο χρόνων τοϋ εισοδήματος, θέλει συ
στήσουν ένα έπίτροπον νά τό περιλαβαίνη καί νά τό
«•κάνουν δ,τι θέλουν καί βούλονται....» Ώς είπομεν, ό Κάλβος πολύ ήγάπα τήν μητέρα τόυ, ή οποία
δΓ αυτόν ήτο το παν. Πόσον σκληρόν είνε δΓ ένα εύαίσθητον καί τρυφερόν υιόν το άποχωρίζεσθαι διά
παντός άπό τής μητρός του, ζωντανής οΰσηςί Τρο
μερόν είναι μόλις νά τό σκεφθή τις. Καί δμως έτνχε
τό σκληρό τοΰτο ποτήρι νά πίη ένας ποιητής μέ
μεγάλη·/ ψυχήν καί μέ έκτακτον νοΰν. Τό μέγίστον
τοΰτο τών δυστυχημάτων ταυ, συνέτεινε πολύ είς τήν
άνάπτυξιν.τοϋ πικροχόλου τοϋ χαρακτήρος. Άπό παι
δικής ηλικίας έκυριεύβη άπό άπαισιοδοξίαν διά τά
οικογενειακά του, τά όποια δλα τά έβλεπε μαύρα καί
πάντοτε ένεθυμείτο τήν μητέρα καί έκλαιε. Καί ώς
αυτός έλεγέ,, τήν έβλεπε συχνά είς τό δνειρόν του.
Οϋτω τήν υίϊκήν στοργήν άπετύπωσεν έν τή πρός
τόν θάνατον ωδή του· θά ένεθυμήθη τούς τελευ
ταίους ασπασμούς, τούς οποίους έδωκεν είς τήν μη
τέρα, δταν ή μοχθηρά τύχη ζωντανή άπεχώρησε διά
παντός δύο τρυφερά δντα, τό τέκνον άπό τήν μάννα·
Ώ φωνή, ώ μητέρα,
*Ω τών πρώτων μου χρόνων
Σταθερά παρηγόρησις,
ι
’Όμματ’ όποϋ μέ βρέχετε
*
Μέ γλυκά δ,άκρυαί
Καί σύ στόμα όποϋ έφίλησα
τόσες φορές μέ τόσην
Χ ,
θερμότατη? άγάπην
Πόση άπειρος άβυσσος
μας ξεχωρίζει ί
Εις Λονδίνον ένυμφεύθη δ Κάλβος Άγγλίδα, ?ξ

απέκτησε θυγάτριον. Δυστυχώς, πρός αϋξησιν τής
^δυστυχίας του, άώρως άπέθανεν ή σύζυγος καί έπειL τα έχασε καί τήν κόρην του. Λυστυχίαι έπί δυστυχιΓ ών. "Οτε, ώς είπομεν, τφ 1859 έγκατέλειψε τήν
| Κέρκυραν καί μετέβη εις Λονδίνον· είς δεύτερον γά|Γ μην ένυμφεύθη έκ νέου Άγγλίδα. Έκ τής κανονικής
| ή άτάκτου άσκήσεως τής φαντασίας έξαρτάται ή
Κ ευτυχία ή ή δυστυχία τοΰ άνθρώπου. Δυστυχώς ό
Ε Κάλβος μέ τήν φαντασίαν του έμεγαλοποίει τήν δυσΚ τυχίαν του καί τώ 1867 άπέθανεν έν Λονδίνφ άσθεΚ-νής. πάμπτωχος καί άπογοήτευμένος. Άκλαυστος δέ
Κ τάφος περικλείει έν τή φιλοξένφ γή τά ιερά αυτού
Κ λείιμανα. Έπραγματοποιήθη ή επιθυμία, ήν έξέφρασε
J εις τό τέλος τής ώδής πρός τούς Ίονίους νά
Β^άντηγή περί τόν τάφον αύτοϋ ή φωνή· Ή ζωή

πωφελή είς τήν πατρίδα. Αλλά δέν έπραγματσποιήθη ή άλλη ευχή, δταν έψαλλεν ·
*Άς μή μοΰ δόση ή μοΐρά μου
εις ξένην γήν τόν τάφον.
Είναι γλυκύς ό θάνατος
μόνον όταν κοιμώμεθα
είς τήν Πατρίδα.
Τά αυτά έλεγεν,ώς εϊδομεν καί είς τήν έβδόμην
στροφήν τής ΏΠής πρός τούς Ίονίους.
Εΰχόμεθα νά μή άργήση δ χρόνος, καθ’ δν καί
ή Ελλάς εις ενα Πάνθεον, νά περισυλλέξτι τά δστδ
πάντων εκείνων , οϊτινες έδόξασαν τό Ελληνικόν
Γένος.

Χπυρ. Λέ.-Ι1ιάζης

■ σου v.'tt -.ά. Λοιήματ-ζ. όπήρξαν Γ,ώρν £.

ΣΚΗΝΗ

ία) Π ροκρεάρε—-Τίκτω.

ΚΑΙ

Γ Λέγουν δτι δταν ό Λουδοβίκος 1Δ. προσέφερεν
Κ..είς τόν Μολιέρον τήν αίθουσαν πού είχε χτίση ό Ριβσβλιέ είς τό Παλαί —Ρουαγιάλ διά νά παίξη τήν «_Μιράμ», τόσοι πολλοί εύπατρίδαι καί αϋλικοί τοΰ ΒασιΚ /'έως ·εΐχαν τό δικαίωμα νά κάθωνται έπάνω είς τήν
Κ σκηνήν, ώστε ό Μολιέρος παρεπονεϊτο δτι δέν έμενε
I θέσις διά νά παίξουν οί ηθοποιοί. Φοβούμαι ότι καί
είς τσς ημέρας μας θ’ άντιστραφοϋν οί δροι καί οί
| θεαταί τής πλατείας θά έλθη μία στιγμή πού θά παV ραπονοϋνται δτι τόσον συχνά οί ηθοποιοί κατεβαίνουν
είς τήν πλατείαν), ώστε δέν ήμποροϋν πλέον οί θεαταί
Κ νά ίδοΰν. Είς τόν αιώνα τοϋ Βασιλέως|—Ήλιου ή
Κ πλατεία έσκαρφάλωνε πρός τήν σκηνήν. Είς τύν αιώΒ νά μας ή σκηνή ροβολά πρός τήν πλατείαν. Καί έπειΕ τα μάς φάλλρυν δτι οί αιώνες άντιγράφουν άλλ.ή-^
Βόλους ί
ί Αύτάς τάς σκέψεις έκαμα καθήμενος είς τήν πρώΕ την σειράν τών καθισμάτων' τής πλατείας τών «’UΕ λυμπίιον» κατά τήν παράστασιν τοϋ «Οίδίποδος Τυβράννου» υπό τών ήθοποιών τοϋ «Ελληνικού ΘεάΕ τρου». Ή σκηνή είχε καταργηθή καί τό δράμα έπαιζε
Κ το εμπρός μας, άπαράλλακτα όπως είς τό ένδοξον θέΗρατρον τοϋ Λυκούργου, άφιερωμένον είς τόν θειον ΔιΚ όνυσον,δπου ό ήθοποιόςΆριστόμαχος έπαιζε τά δράματα
R τοΰ Διόδωρου. Ή θέσις τήν οποίαν είχα έγώ θά ήτο
Κίιερίπου έκείνη τήν οποίαν είς τόν Λ.’ αιώνα κατείχε
ίί ό «Ίερεύς Διάς Πολιέίος» καί έβλεπε τόν άγαπητόν
। μου πρόεδρον κ. Μπάμπην ’Άννινον είς ένα κάθισμα,
Ε είς τό όποιον πρό δύο χιλιάδων τριακοσίων έτών θά έΙ^κάθητο μόνον ό «Πυθοχρήστης έξηγητής».
| Αυτή ή νέα θεατρική μέθοδος τής άνάμίξεως τής
Κ σκηνής μέ τήν πλατείαν, τής δράσεως μέ τόν άκροαΕ τήν, τοϋ πάθους τοΰ ένεργοϋντος μέ τήν προσοχήν τοΰ
Ε άκούνοτος, άμέσως, έμπρός του, άρχίζει νά άπλοϋται
|, καί νά κατακτά τό θέατρον. Καί παντού δπου κατηρΚ γήθη ή σκηνή καί έπεσεν αυτή ή φανταστική άπόσταε σις μεταξύ ηθοποιού καί θεατού, ή έντύπωσις είνε
Κ. ίσχυροτάτη καί δ θεατής χάνει σιγά-σιγά τήν αίσθηΚ σιν δτι άπέχει άπό τήν ύπόθεσίν καί άπό τήν έποχήν,

ΠΛΑΤΕΙΑ

καί δτι τά συμβαίνοντα έμπρός του είνε καί ξένα καί
ψεύτικα, τά όποια απλώς παρακολουθεί διά νά περά
ση τήν ώραν του, διά νά διασκεδάση ή νά φαιδρυνθή,
άν θέλη Είς αυτήν τήν-έπανάστασιν δέν ζητείται ή
συγκατάθεσίς τοΰ θεατού. 'Ο θεατής συγκινείται, δονεϊται, παθαίνεται θέλει δέν θέλει I
Είδα είς τό θέατρον Άντουάν είς τό Παρίσι τόν
«Έμπορον τής Βενετίας» παιζόμενον μέ αυτήν τήν μέ
θοδον άπό τόν άπαράμιλλον Ζεμιέ, μίαν σημερινήν
δραματικήν δόξαν τής Γαλλίας. 01 Βενετσιάνοι φίλοι
τοΰ Αντωνίου έκάθσντο μέ τά έπιδεικτικά κοστούμια
ίι'ων άνάμεσα είς τούς θεατάς. Μπροστά μου δύο ώραΐες Βενετσιάνες μέ τά παιδιά των είχαν ξαπλωθή καί
έβλεπαν τό περίφημον Βενετσιάνικο καρναβάλι. Είς
τήν σκηνήν τοΰ δικαστηρίου καί τήν στιγμήν ποΰ ό
Σάϋλωκ διατυπώνει τήν άγρίαν άξίωσιν τής λίτρας τοΰ
κρέατος, άπό δλας τάς θύρας τής πλατείας ώρμησαν
νέοι Βενετοι φίλοι τοΰ Αντωνίου νά πνίξουν τόν άχρείον τοκογλύφοι».
Καί δμολογώ δτι ήλθαν στιγμαί ποΰ έχασα άπολύ
τως τήν ατομικήν καί τήν χρονική·/ μου άντίληψι^,
καί ένόμισα δτι βρίσκουμε είς τόν αιώνα τοΰ Σαϋλώκ
καί είς τήν. πόλιν τιών διωρύγων καί δη έπειτα άπό
δλίγην ώραν κ* έγώ μαζή μέ τούς άλλους άκροατάς
θά έπηγαίναμε είς τήν Πιατσέττα νά συζητήσωμε τάς
λεπτομερείας τής δίκης.
Δέν είνε δέ μόνον ή δύναμις τοΰ Σαιξπηρικού πά
θους ποΰ φέρνει ίκύτήν τήν μεταβολήν. Είς τό «Ρόαγιαλ θήατερ»- τοΰ Λονδίνου, είς |να εργον φιλολογικώς
άσήμαντον άλλά σκηνικώς άπαράμιλλον, δταν οί ηθο
ποιοί άνεμίχθησαν ,μέ τό κοινόν καί έπλημμύρισαν
τήν πλατεία^, δέν ήμουν ίσως δ μόνος θεατής ποΰ μετεφέρθην άπό τό κοινόν βελούδινου κάθισμα διά μέ
σοι· τόπων καί χρόνων είς τό γραφικόν παζάρι τής
Δαμασκού, άπαραμίλλως άναπαριστώμενον έπί τής
σκηνής.
Ή νέα σκηνοθεσία προχωρεί, απλώνεται καί κα
ταλαμβάνει τό θέατρον. Δέν είνε φρόνιμον νά προμαντεύση κανείς ποιας διαστάσεις θά λάθη καί δν θά
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?λθΐ) μία στιγμή ποΰ ό θεατής θά προσκαλήται νά έντύπωσιν. Μία άπόστασι; δλίγων μέτρων καί ένα ύ
πηγαίνη είζ τό θέατρον, όχι μέ φράκο ή μέ ίσακκάκιζ ψος ακόμη όλιγωτέρων. υπενθύμιζε διαρκώς τήν άάλλά μέ τό ένδυμα τής έποχής τοΰ παίζόμενου έργου. πόστασιν αιώνων. Τώρα αυτή ή άπόστασις πέφτει ο
Είνε πιθανό'? καί αυτός ό νεωτερισμός νά φέρη μαζή λίγον κατ’ ολίγον. Ούτε υψηλότερα ούτε μακρύτερα
του ύπερβολάς, δπως συμβαίνει εις όλους τούς νεωτε
άπό τόν θεατήν γίνεται τό δράμα. Ό θεατής έχει,
ρισμούς. Είνε ενδεχόμενον άνθρωποι αμελέτητοι καί μπροστά του τούς ήθοποιοϋς καί ένας δεσμός στενωπέ
ακαλαίσθητοι νά ίδοΰν είς τόν νεωτερισμόν μόνον ρας έπικοινωνίας συνδέει τάς αποστάσεις, τάς ιδέ
τήν έλξιν τοΰ *νέόυ.
ας καί τούς αιώνας.
Νομίζω πώς πλησιάζομε·/ είς τήν άρχαίαν άλήθε-ι.
Εκείνο ποΰ δέν δέχεται άμφιοβήτησίν είνε δτι ή.
νέα θεατρική μέθοδος είς τά μεγάλα καλλιτεχνικά έρ αν. Τουλάχιστον είς καμμίαν άλλην παράστασιν τοΰ
να, ώς έκεΐνα ποΰ έχουν τήν δύναμιν νά μιλσΰν |είς τραγικού βασιλεως τών Θηβών δέν είδα τόσην συγκί
τήν ψυχήν τοΰ θεατού, ασκεί μίαν βαθεΐαν υποβλητι νησιν είς τούς θεατάςζ όσην είδα είς τήν παράστασιν
κότητα, υποβοηθούσαν τήν βαθυτέραν κατανύησιν τοΰ αύτήν, μέ τήν οποίαν αρχίζει τήν δρασίν του τό αλη
έργου. Ένας μεσότοιχος πραγματικός καί φανταστι θινά ’Εθνικόν 'Ελληνικόν Θέατρον.
κός, διατηρούμενος μεταξύ τής σκηνής καί τοΰ θεα
τοΰ, έψύχραινε έως τώρα ή τουλάχιστον ήλάττωνε τήν
Γ. Β. ΓΣΟΚΟΓ1ΟΥΛΟΣ

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΕΝ ΣΕΝΕΓΑΛΗ
Α'. Η ΓΕΚΚΗΣΙΣ

μεταβαίνει είς τήν οικίαν τής νύμφης, καθ’ οδόν δέ
άοιδός Άδει συνοδευόμενος ύπό τυμπάνου. 4ί δύο οί
κογένειαι ουγχαίρουοιν άλλήλας καί μεταβαίνουσιν
όμοϋ είς τήν δημοσίαν πλατείαν, ένθα κάθηνται α
πέναντι άλλήλων, άφήνουσαι θέσιν είς τόν ίμάμην,
τόν προϊστάμενον τής εορτής. Μετά τινας προσευχάς Ιί ιμάμης έρωτα τήν μνηστήν «θέλεις αύτόν σύ
ζυγον;» Είτα έρωτφ τούς γονείς αύτής, έάν τό συν
οικέσιο? τους είναι εύάρεοτον. 'Ομοίως δέ έρωτά
καί τόν μνηστήρα. Τότε όμως έγείρεται ή αδελφή
τοΰ μελλονύμφου, ή ή γυνή ή άντικαθιοτιοσα αύτήν
καί άποτειναμένη είς τόν ίμάμην, λέγει κρατούσα
ζεύγος γυναικείων φορεμάτονν. ιάϊδού ό δεσμός όοΒ. Ο ΓΑΜΟΣ
τις θά συνδέοΐ] ταύτην τήν γυναίκα μέ τόν αδελφόν
Ή κατάλληλος ηλικία διά γάμον, είναι διά μέν μου». Ο ιμάμης λαμβάνει τά ένδύματα καί καλών
τό» άνδρα 16 έτών, διά δέ την γυναίκα 8 η 10 ετών. αυτούς όνομαστί τους εύλογεϊ άναφέρων ρητά τοΰ
Ό άνήρ δύναται νά νυμφευθή Άνευ τής ουγκατοεθέ- Κορανίου καί τούς λέγει «είσθε ηνωμένοι».
οεως τών γονέων αύτοΰ, έάν ούτοι άνθίοτανται είς
Μετά ταΰτα ή γυνή μεταβαίνει συνήθως είς τούς
τοΰτο. Ή συμφωνία γίνεται ώς εξής. Ό άνήρ οτέλ- γονείς της όπου μένει, μέχρις ότοο ό άνήρ κατασκευ
λει τους πλησιεστέρους συγγενείς του είς τήν οι άοει τήν οικίαν αύτών. "Οταν δέ αυτή κατασκευα
κίαν τής μελλούσης συζύγου του, οΐτινες έκθέτουοι στή όρίζουσι τήν ημέραν τής έν αυτή έγκαταστάοετόν σκοπόν τής αποστολής των. Έάν οί οικείοι τής ως. Κατά τήν ίίριοθείοαν ημέραν ή νύμφη άναχοιΈ
γυναίκας δεχθώοι τήν πρόταοιν. ταύτην, συμφωνοό- ρεί τής πατρικής οικίας, συνοδευομένη ύπό τών φί
οι τήν προίκα, ήτις άποτελεϊται άπό ύόας καί υφά λων αύτής, αΐτινες ψάλλουσιν άσμα μονότονου καί
σματα, καί τήν οποίαν ή γυνή αποδίδει είς ιόν Άν θλιβερόν, έκφράζουσαι τήν λύπην των άπογωριζόμεδρα ευ περιπτώοει διαζυγίου. Μέρος τής προίκας ναι αύτής, ή οποία ϋά διάγη βίον μονήρη, έξαοκούδίδουσι άμέοως είς τήν νύμφην, τό δέ υπόλοιπον κα σα ύγηλά καθήκοντα. Είς τήν είσοδον τής οικίας
τόπιν. Πολλάκις δέ τόσον βραδύνει ή άπόδοσις αϊ τοϋ γαμβρού, ή αδελφή αύτοΰ δίδει είς τήν νύμφην
τού, ώοτεϊρ πατήρ περιμένει νά λάβη τήν προίκα τών εντός ξηρός κολοκύνθης κεχρί, καπνόν καί φιστί
ιδίων θυγατέρω», διά νά πλήρωσή τήν Ιδικήν του. κια, ή οποία λαβοΰσα ταΰτα εισέρχεται είς αύτήν
Συνήθως οί γονείς υπόσχονται τήν σύζυγον άπό τής συρσμένη μέ τά γόνατα. "Οταν δέ φϋάση πλησίον
γεννήσεως αυτής είς πολλούς μνηστήρας, τήν δί— τής κλίνης έγείρεται καί κάθηται επ' αύιής, δειδουσιν όμως είς τόν δώσαντα περισσοτέρου προίκα. κννουσα οΰτω τήν είς ταύτην τήν οικίαν έγκατά—
Οταν συμφω»ήσωσι τήν προίκα, συνέρχονται τήν στάσίν της. Είς αύτήν δέ τήν θέσιν καθημένη δέχε
Παρασκευήν, ήτις είναι εύτυχής ημέρα τών Μου ται τά συγχαρητήρια τών παριοταμένων είς τούς
σουλμάνων, οί συγγενείς άμφοτέρων διά νά έοριά οποίους παραθέτουσι πλούσιον όεϊπνον μετά χορών,
σώοι τό Τάκ (τάκ σημαίνει δεσμός) ήτοι τόν δεσμόν ασμάτων καί πυροβολισμών, άναλόγως τής περιου
δστις θά ουνδέση αυτούς. Πρός τούτο ό άνήρ ουνο- σίας τοΰ γαμβρού. Τήν έπομένην ύμοίως έξακολου
ύευόμε»ος ύπό, τής αδελφής αύτοΰ καί τών φίλων θούοι οφάζοντες βόας καί πρόβατα,
πολλάκις δέ

Ή άδελφή τοΰ άποθανόντος έάν μέν εύρίσκεταί
πράττουοι τοΰτο έπί οκτώ ημέρας, κατά τάς όποιας
•μ0Γθν ό άνήρ παρουσιάζεται, ή δέ γυνή είναι κε- είς φιλικός σχέσεις μέ τάς χήρας λύει τήν κόμην
νε
^λεισμένη δεχομένη μόνον τάς φιλάς τ>/ς. Συνήθους αυτών καί ένδύει έκάοτην μέ ένδυμα τοϋ
ή πρώτη γυνή έκτελεί χρέη οίκοδεοποίνης, αί δε Άλ κρού είς ενδειξιν πένθους. Έάν δέ τουναντίον έδλαι κάϋηνται μέν είς τήν αύτήν οικίαν, άλλ’ είς ρίσκεται έν διαοτάοει έκδικείται αυτός καί μή έκ‘ιδιαιτέρα διατιέρίοματα, ^ιροσφέρουοαι καθ’ έκά- τελοϋσα τό είς αύτήν έπιβεβλημμένον χρέος, αύταϊ
οίΐν ημέραν είς τόν κοινόν σύζυγον μερίδα έκ τοΰ δε μένουσιν έν τή οικία αυτού. "Οταν δέ πενθηφορήσωοι μεταβαίνει έκάστη είς τήν έαυτής οικίαν έν
φαπιτοϋ τό όποιον έκάστη παρασκευάζει.
θα μένουν έπί τέοοαρας μήνας καί δέκα ημέρας, έΓ'. Ο ΟΑΝΑΤΟΣ
Χ
Ε "Οταν ά οικοδεσπότης ψυχορραγή περιστοιχίζεται χουοαι κεκαλυμμένην τήν κεφαλήν, καί εξέρχονται
ύπό τών γυναικιον αύτοΰ μέχρι τοϋ θανάτου, τόν ό μόνον έκάοτην Παρασκευήν τήν έοπέρα», διά νά ζη
ποιον ‘καϋιοτώΰιν γνωστόν είς τούς γείτονας διά τήοωσι τήν συνδρομήν τών γειτόνων, ήτις χρησι
κραυγών. Άμέοως δέ προσκαλοϋοιν ανθρώπους, οϊ- μεύει πρός διατροφήν αύτών. Η οικοδέσποινα δί
^τινες είναι προωρίομένοι διά τήν ετοιμασίαν τού δει είς τήν ζητούσα» πινάκιον φαγητού, χωρίς νά
ϊεκυοΰ. Ούτοι άφοό έκδύοαισιν' αύτόν πλύνουοι τό ιδη τό πρόοονπον αυτής, διότι τούτο θεωρείται κα
οώ«α τού νεκρού τρις, άλλάσσοντες έκάοτην φοράν κόν διά τήν δίδουοαν. Ή χήρα λαμβάνει τό περΤ,εΆό ύιά ιό πλύοιμον ύδωρ, ένδύουοιν αύτόν διά λευ- χόμενον τού πινακίου ρίπτει αύτό χαμαί καί ευχα
κοΰ ενδύματος. Είτα μεταφέρουσι τόν νεκρόν, τόν ριστεί τήν γείτονα. Κατά τό διάστημα τοΰτο τού πέν
όποιον συνοδεύει ό ιμάμης είς τόν τόπον νής ταφής, θους άπαγορεύεται είς τήν χήραν νά όνναντήοη ανενϋα ύπάρχουοι δένδρα ιερά, τά όποια είνε άπηγο- δρα, έάν δέ παραστή άνάγκη νά έξέλθη τ>,ν ήμέίρευμένον νά έγ)ύσωσιν οί ζώντες. Ένώ δέ οκά - ραν, κρατεί έγχειρίδιον, δ δλέποντες οί Άνδρες
πτονοι τόν λάκκον οί συγγενείς καί οί φίλοι θρηνοΰ- άλλάσουσι δρόμον διό νά άποφύγωοι τήν ουνάντη‘σι κραυγάζοντες, εκτός δέ τούτων υπάρχουσι καί_ σιν αύτής. Κατά τόν θάνατον τής γυναικός τό πέν
άλλοι μισθωτοί θρηνοΰντες. "Οταν ό νεκρός ταφ*ή θος γίνεται άπλούστερον. Ό άνήρ πενθεί μό»ον
υφάζουσιν έπί τοΰ τάφου 6οόν, ον διαμοιράζουοιν οκτώ ημέρας, καλύπτων τι^ν κεφαλήν μέ κεφαλό
είς τούς παρισταμένους. Έν τή οικία τοΰ νεκρού πα- δεσμον τής θανούοης. Τά παιδία μόνον δέν πεν—
1
ιραθέιουοι πλούσιον δείπνσν είς τούς συγγενείς καί θοϋοιν.
. (Μετάφραοίς)
ΛΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥί
φίλους.

Μετά την γέννηοιν τον παιδιού, ή μήτηρ ανα
παύεται έπί τεσσαράκοντα ημέρας, καθ’ ας έχει κεκαλυμμένον τό πρόσωπον μέ άντιμό»ιον και κρατεί
Εγχειρίδιου διά νά άπομακρννη τον παιδιού τά κα
κά πνεύματα. Την δγδόην ημέραν ή άδοληή τον κα
ιρός μεταβαίνει εις την οικίαν αύτοΰ διά νά δώοβ
τό ό»ομα είς τό νεογέννητοι1, καθ’ ην δέ στιγμήν ο
νομάζει αύτά, σφάζει πρόβατου, τό όποιον έφερε μα
ζί της. Μετά ταΰτα παραθέτουσι πλούσιον δείπνου.
Έάν τό γεννηθέν είνε άρρεν καί ό πατήρ στρατιωτι
κός ρίπτονοι πυροβολισμούς.

'Έχετε zaha μέρος 1ΟΟ δραχ·

άπένχνττ τής ΙΙατρίβος σου, σ.ηένχντι τοϋ
έα,υτου σου, άττένανττ τών παιδιών σου

μάς, 300. 1ΟΟΟ:
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ϋπεΰσατε ν’ άγοράσέτε
Αον)-Λίά κάμνης οικονομίας
Βον) Λίά Ίάς έξασφα'λίζης μα^ύ
καλόν τόκον, άγοράζων

^να

ΠΤΟΠ ΓΡ1ΙΙΠΙΛ

(ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ Ο ΐΑΣ ΤΑΣ ΓΡΑ11ΕΖΑΣ)

ΤΑ ΛΑ Ϊ ΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Ό Γκιοΰστι ποΰ δίνει τιμή ’ς τήν ιταλική σάτυρά
πήγε σχολείο, δώδεκα χρόνων, γιατί πρώτα μάθαινε
γράμματα μ’ ένα παπά. Άλλά δέν κατάφερε νά μάθη
παρά- <Νά είνε νευρικός, Ορθογραφία.... Καί πεί
σμα, ύκνηρία, τελεία πεποίθησιί, πώς δέν είνε γιά τί
ποτα».
Σ’ τό σχολείο δμως τής Φλωρεντίας, είχε τή τύχη
νά βρή ένα έξοχο δάσκαλο, τόν Άνδρέα Φραντσίνι.
— Τοΰ οφείλω — γράφει ό ίδιος — δλη τήν ίπαρξί μου, δτι κι’ δν ξέρω, κάθε άνακούφισι ποΰ βρήκα
σέ διάφορες μελέτες δτα» ήμουν παιδί, ποΰ άκόμη τές
έχω γύρω μου>, δν και είμαι πειά μεγάλος, καί ή ό
ποιες θά τριγυρίζουν πάντα μέ χαρά τήν ηλικία^ τής
παραξενιάς, τών άσπρων μαλλιών, καί τής παρουσί

ας».

ι

Τοΰ ανάπτυξε επίσης τό νοΰ, ή γνωριμία του μέ τό
νομάρχη. Γιατί κάθε γιορτή, τόν έπαιρνε καί τόν πή
γαινε, ς’ τές διάφορες γαλλερίες, μουσεία καί έκκλησίες. Άλλά σέ λίγο κλείσθηκε εκείνο τό σχολείο. Έτσι
Αναγκάσθηκε νά πάη ’ς τήν Πισότϊα κ,’ έπειτα 'ς τή
Λοέκκα, δμως πολλές φορές καί σ’ αυτό τό σχολείο έ
καμε τ<’ μάγκα, άλλα πάντα είχε μεγάλη Αγάπη ς’ τό
τραγούδι, ς’ τούς στίχουυς καί ς’τό Δάντε, αγάπη,
ποΰ τοΰ τήν ένέπνευσεν ό πατέρας του, μαθαίνοντάς τον
άπό μικρό τή μουσική καί αποσπάσματα άπό τή «Κό
λασε». "Ολα αυτά συνέτειναν πολύ ς’τήν πνευματική
του άνάπτυξι.
Γιά τήν παιδιάστικη ζωή τοΰ .Μαντζόνη βρίσκουμε
πολλές λεπτομέρειες, σ’ ένα βιβλίο τοΰ Άλφάνη.
Σέ ήλικία έξη χρονών, ό Μαντζόνη, ποΰ είχε λάβει
τή πρώτη του άνατροφή άπό τή μητέρα του, μιά γυ-<
ναΐκα μέ έκτακτη μόρφωση, πήγε ’ς τό σχολείο τοΰ
Μεράτε δπου έμεινε άπό τό 1791 ώς τό 1796. Τόν συνώδευσε ή μητέρα του, καί γιά ν’ άποφύγη τά κλάμματα τοΰ χωρισμού; έφυγε, ένώ’ επίτηδες είχε βάλει
κάποιο δάσκαλο νά μιλή μέ τδ παιδί.
«Πάντα ό Μαντζόνη επαινούσε τήν ανατροφήν ποΰ
είνε λάβει σέ ’κείνο τό σχολείο, καί γέρος ακόμη διατόοησε, τές πειό γλύκες αναμνήσεις. Σ’τήν αρχή, πολ
λοί άπό τούς συμμαθητάς του οί πειό πρόστυχοι. δοκί
μασαν νά τόν πειράζουν. ’Άλλοι πάλι προσφέρθηκαν
άμέσως νά τόν ύποστηοίξουν, άλλά ό Μαντζόνη, προτι
μούσε νά ΰπεσασπίζεται μονάχος του, καί τέτοιο «αίσθήαα Αντιπάθειας· γιά κάθε είδους τέτοιας βοήθει
ας τού έιιεινε ζωυοό σ’ δλη του τή ζωή».
«"Ενδεκα χοονών δ Μαντζόνη, πήγε σ’ ένα άλλο
σχολείο καλογερήσιο δπου έμεινε ώς τό 1798. Έκεϊ
γνώρισε τόν πάτερ Σοάβε. ποΰ τόν θυιιότανε μ’. Αγάπη
πάντα γιά τή μετριοφροσύνη του». "Οιιως δν καί εί
χε πάντα αύτό τό προτέρηαα ό Μαντζόνη .— λένει ό
άρχιτέκτων Μποβάοα, ποΰ ήταν φίλος του παιδιάστι
κος — τίποία δέν ’μπορούσε κανείς νά διοκρίνη απάνου του. ώστε νά πιστέψη πώς θά γινότανε τόσο! ιιεγάλοσ. «’Αγαπούσε πολύ τό διάβασμα. Καί διάβαζε,
διάβαζε, ς’ τό σχολείο. Ιδίως τόν ευχαριστούσαν κά

ποιοι ποιητές ποΰ τότε έκριναν θόρυβο, άλλά ποΰ είχαν προστυχότατο γούστο. Ώς πού1, μιά μέρα ήλθαν
ς’ χέρια του ’πίτηδες (μερικά ποιήματα τοΰ Ιωσήφ 11α
ρίνη. Τοΰ ά'ρεσαν τόσον πολύ, ώστε έτσι σώθηκε άπό
κάθε κίνδυνο. Ό ίδιος μάλιστα έλεγε ς’ τούς φίλους
του, δτι μιά άπό τές μεγαλύτερες του λύπες ήταν ε
κείνη·, πού έμαθε πώς p Παρίνη πέθανε. Τή στιγμή
ποΰ τό ακούσε διάβαζε μιά περίφημη ωδή του, ήταν
βυθισμένος τελείως ς’ αύτό τό διάβασμα.
Νά τόν Ιθή, νά τοΰ μιλήση ήταν τό πειό ιύμορφό
του όνειρο!' Σέ λίγο δμως, παρηγορήθηκε γιά αύτό τό
μεγάλο χαμό. Γιατί σέ λίγο τοΰ δόθηκε εΰκιαρία νά γνωρίση έναν άλλο ποΰ θαύμαζε ίσια μέ τόν
Παρίνη.
Μιά ’μέρα ποΰ τά παιδιά παίζανε, είδε νά έρχεται
κοντά του ένας άνθρωπος μέ σοβαρό πρόσωπα, ,ί μέ
δυο μάτια ποΰ σπινθηροβολούσαν. Σαμάτησε και τόν
ρώτησε μέ ευγένεια κάποιες λεπτομέρειες γιά τόν
Μπεκαρία, τόν μεγάλο συγγραφέα τών «’Εγκλημάτων
καί τών ποινών» δ διευθυντής τοΰ σχολείου, ειδοποίη
σε τόν Μαντζόνη πώς ό επισκέπτης ήταν ό Βικέντιος
Μόντη. Ό Μαντζόνη ποΰ είχε τή Μπασβιλιάνα διαβα
σμένη, συγκινήθηκε, τοΰ φάνηκε πώς είχε γκίξει μέ
τό δάκτυλό του τόν ουρανό. — Γιά αυτόν ήταν— γρά
φει ύ Ιούλιος Καρκάνσ—ή εμφάνισα? ένός Θεού—
Ποιος θά μπορούσε νά ιιαντεύση, πώς αργότερα ύ
Βικέντιος Μόντη, διαβάζοντας ένα άπό τά πρώτα ποι
ήματα τοΰ Μαντζόνη (δπως διηγούνται μερικοί) θά ή
ταν ύποχρεώμένος νά ’πή «Αυτός αρχίζει έκεϊ. ποΰ»,
έγιο ήθελα νά τελειώσω?».
Πάντα ό Μαντζόνη ’ξακολούθησε νά σέβεται, τό
Μόντη. Καί μάλιστα καί τές τελευταίες του στιγμές δ
Μόνη] είχε άπό αυτόν μιά υίϊκή περιποίησι.
Δύο άκόμη μεγάλοι τής ιδίας εποχής πέρασαν τή
μικρή τους ήλικία σέ σχολείο- ό φιλόλογος Πέτρος
Τζιορδάνη καί ό πατριώτης Λουδοβίκος Σετεμπρίνη.
Καί γιά νά τελειώσουμε ας έλθουμε τώρα ς’ τούς συγ
χρόνους
Ό Φραντελέττε, ό έξοχος ρήτωρ πού μέ τις δια
λέξεις του, προξενεί σ’ όποιον τόν ακούει, μιά χαρά·
ασύγκριτης τέχνης καί ό μεγαλύτερος άπό τούς σημε
ρινούς συγγραφείς Γαβριήλ Ντ’ Άννούντσιο.
Ό Ντ’ Άννούντσιο ς’ τά γράμματά του καί ς τά
βιβλία του δέν επαινεί πολύ τό σχολείο τού Τζικονίνι
ντι Πράτο, δπου μιά πειθαρχία πολύ μεγάλη, ήμπόδιζε τό ζωηρό του χαρακτήρα. Συχνά γιά νά παρηγοριέται έγραφε ς’ τό ποιητή "Ερρίκο Μαντσι|όνη. Άλ
λά ποιος δέν ’μπορεί νά ύποθέση, πώς έκεϊνος δ στε
νός περιορισμός, δέν έσυντέλεσε πολύ ς’ τήν πνευμα
τική του άνμπτυξι, δέν έχάραξε βαθειά μέσα του τό
άγκάθι τής εΰγενικιάς ζήλειας ποΰ συχνά σηκώνει τόν
άνθρωπο σέ ιδανικά πράγματα;

ΛΙ-ν.ριεττίν-χ. Ε. Γταννοπούλου
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Γ Είνε αληθές, δτι ή Ρωμα-κή νομοθεσία καί πρό
Ε τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου είχεν ίπΟσίή πολλας τροΗΑποποιήσεις διότι καί έξ επαγγέλματος κατηγορίαι εΐΒζ χον είσαχθή, καί καθώς έν τώ πρώτω μέρει τής πακρούσης είπομεν, δ Τιβέριος έπεχείρησε νά καταρ-!
Κ γήση τά λαϊκά δικαστήρια, τά οποία τόσον (είχον
^Κεΰοδωθή επί τών κουεστσιόν περπεταί.
| Ώς αναφέρει ή ίστορίι^ δ τύραννος σδτος έσφεΚτερίσθη και αύτήν τήν επί τών κοινών αδικημάτων
■Εξουσίαν, άντεποιήθη δέ πάντα τά κυριαρχικά δικαι-

!; ώματα τοΰ δήμου. ’Ητο δέ παράδοξον δτι καί αυτοί
οί κατηγορούμενοι δέν ήθελον νά δικασθώσιν ούτε
' ύπό τών τακτικών δικαστών, ούτε ύπό τών λαϊκών
Κ τοιούτων, άλλά ύπό τοϋ Καίσαρος, δστις ή έδέχετο
κ τΐ|ν αίτησιν αυτών καί έν τόιαύτη περιπτώσει έδίκαΚ ζεν ο ίδιος?, ή τήν είσήγαγεν εις τούς τακτικούς δικαΕ στάς. Τέλος, ώς έν άρχή άναφέρομεν, ό Διοκλητιανός
|κατήργησε τήν λαϊκήν δικαιοσύνην τοΰ "Ορνεο Γιουντίσιρουμ καί έγένετο κανών, δ,τι μέχρις αύτοΰ ώς έξαίρεσις πάντοτε έθεωρεϊτο. Έκ τής καταργήσεως έν
Ρώμη. τοϋ θεσμού τής λαϊκής δικαιοσύνης, συμπεραίνοηεν ότι σδτος δέν έσχέν επιτυχίαν άν καί τινες
Ε· των συγγραφέων φρονουσι το ενάντιον. Εν τη νομοκθεσίφ τοΰ· Μωϋσέως ύπήρχεν επίσης τό όρκωτύν σόg στημα, έν τούτοις, ώς λέγει ό Σαρίπολος, ή συγκρόΒτησις τών ’Εβραϊκών δικαστηρίων έπέχει ιδιάζου
ν.σαν δλως θέσιν έν τή νομοθεσία τω”. Καί τοΰτο δικ ότι ένφ είς τά άλλα Ανατολικά έθνη, δ τρόπος κατά
κ.τόν όποιον συνεκροτοϋντο, οί τύποι μέ τούς όποιους
ί έδίκαζε καί ή άρμοδιότης αυτών εΐχον τι τό άβέβαιον
Ε καί αόριστον, τουναντίον παρ’ Εβραίοις καλώς εΐχον
I πάντα ταύτα. Ώς δικασταί εξελέγοντο έκ τών νομο«μαθών καί εΰπορωτέρων έν ώρίμω ήλικία, ήσαν δέ
κ ισόβιοι. Πρόεδρος ήτο ό πρεσδύτέρος τήν ηλικίαν καί
g έκ καταγωγής ’Ιουδαίος. ΟΙ δικασταί οδτοι ήσαν αι[ ρετοί, άλλά άπό τής συστάοεως τής βασιλείας διωρί£.·- ζοι-το υπό τοΰ βασιλέως. Τάς ποινικάς υποθέσεις έκ δίκαζε τό έξ είκοσι τριών δικαστών δικαστήριον, έt δρεΰον άνά πάσαν πόλιν Αριθμούσα·? εκατόν είκοσι
ϊ· οικογένειας. Πρός καταδίκην τοϋ Κατηγορουμένου ά[■ πυτοΰντο δέκα τρεις ψήφ<4. προκειμένου δέ περί δίΕΕκης κ α κ ο δ ι κ ε ί ο υ, άποστάσεως ολοκλήρου
ί τής πόλεως, ψευδοπροφητών καί επί μοιχεία, έδίκαζε
Κτίι Μέγα Συνέδρων έξαιρετικώς. Ώς αποδεικτικόν μέL · σον είχε τήν Θ ε Ό δ ι κ ί α νν, ήτις έπεκράτε; κα
ί τά τήν βάρβαρον τής Χριστιανικής Ευρώπης έποI ζχήν. "Οσον άφορρ τόν όρκον τοΰ κατηγορουμένου.

ονδαμοΰ έν τφ 'Εβραϊκώ νόμφ εΰρίσκομεν μέσον άποίείξειυς (Σαρίπ. Ποιν. Νομ. Σελ. 233. Ί’ομ, 1).
’Επίσης περί βασάνων ούδείς γίνεται λόγος. Τινες
τών συγγραφέων διϊσχυρίζονται, δτι ύ ΙΙοινικύς Νό
μος τών ’Ιουδαίων ήτο Ατελέστατος, τούτο δμως άντικρούει ό Σαρίπολος Ιχγω·? δτι «ή Πεντάτευχος αυ
τών περιλαμβάνει τήν Ποινικήν Νομοθεσίαν τών Ε
βραίων.» Έν τή νομοθεσία αυτών έπεκράτει ή π ερ I άντι,πεπονθότος διάταξις, δέν £πεά
βάλλετο μέν αύτη ώς ποινή· έπείχεν δμως θέσιν αυ
τοδικίας, διότι έδίδετο τό δικαίωμα είς τόν συγγενή
τοϋ φονευθέντος νά φονεύση τόν φονέα. Έν τούτοις
δ Γκρότιους διϊσχυρίζεται δτι ή αΰτοδικίμ τότε άπηγορεύετο, οί δέ δικασταί τήν κατ’ άντιπεπονθότος ποι
νήν κατεψήφιζον. Τήν κατηγορίαν είσήγεν1 δ παθών,
ή άνάκρισις διεξήγετο συνοπτικώς καί διά ζώσης φω
νής, ή δέ άπόδειξις έγίνετο διά μαρτύρων. Τοΰ μαρ

τυρεί? αίτεκ/,είοντο οί δούλο ι, α ί γ υ ν α ΐκ ε ς, οι ξένοι καί 5σοι τών πολιτών (ήσαν έπιληψίμου προελεύσεως, οι δέ Αρχιερείς άπηλάσσοντο αυτής τής ύποχρεώσεως.
Ό ’Ιουδαϊκός νόμος τότε επέβαλλε τήν άπόδειξιν
εις τήν κατηγορίαν, έξαιρετικώς δμως ύπεχρεοΰντο οί
κατηγορούμενοι είς άπόδειξιν προκειμένου περί τοΰ
αδικήματος τής
ά π α ρ θ ε ν. ί α ς. (Δευτερομ.
Κ Β. 14). Ό κατηγορούμενος άπήγγελλε μόνος του
τήν απολογίαν διότι συνήγοροι δέν ύπήρχον τήν έ:ωχήν έκείνην άπηγορεύετο δέ αΰστηρώς πάσα (πρός
αυτόν παραπειστική έρώτησις. Οί δικασταί έφίχιντο
αυστηρότατα ού μόνον πρός τους κατήγορους καί
τούς μάρτυρας,, άλλά καί πρός τούς εαυτούς των, διό
τι ένήστευον κατά τήν ήμέραν κατά τήν όποιαν άπήγγελλον μίαν καταδίκην είς θάνατον. Άπηγορεύε
το δέ είς τούς δικαστάς νά άπαγγείλωσι τήν αυτήν
ήμέραν δύο καταδίκας είς θάνατον, εκτός έάν οί κα
τηγορούμενοι ήσαν συναυτουργοί τής πράξεως. Έν
τή έπισήμφ 'Εβραϊκή Νομοθεσία Μ ι σ χ ν ά ανα
φέρεται έν δικαστήριον τό όποιον άπαξ έπι έπταετίαν έξέδιδεν άπόφασιν καταδικάζουσαν είς θάνατον καί
έκαλείτο αιμοχαρές. Ή, έκτέλεσις τής άποφάσεως έλάμβανε χώραν τήν έπομένην- τής καταδί
κης, έάν δμως οί δικασταί μέχρι τής τελευταίας στιγ
μής έπείδονο δτι αδίκως κατεδίκασάν, αυτοί οί ίδιοι έζήτων τήν ά ν α ψ η λ ά φ ι σ ι ν τής ςδ ι κ η ς.
’Όχι δέ μόνον οί δικασταί, άλλά καί οίοσδήποτε πο
λίτης ανεξαιρέτως ηλικίας, έάν διεμαρτυρετο διά
τήν άδικον καταί ην είσηκούε co, μόνον δέ οι ·.; ηφίσαντες κατά τοΰ κατηγορουμένου δικασταί ήδύ-
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ναντο νά ζητήσωσι την άναψηλάφισιν. Καί λέγουσι
τινές των έρμηνευτών, δτι δπως μετριάσωσι τήν συν
αισθησία τής έκτελέσεως, έμέθων τόν καταδικασθέντα. Έν τούτοι; .οϋτο έλεγχεται ώς ψευδές, διότι εις
τάς ίεράς βίβλους δεν υπάρχει ούδαμοΰ τοιαύτη διάταξις, άναγβμενη είς τούς καταδικασθέντας,
Ε ν
τή Πεντατεύχφ άναφέρονταί δύο είδη
ποινών, ή λιλ< (σλίαήτις έπεβάλλετο είς τούς άσε-ί
Βεις και βλασφήμους καί δ διά ξίφους?, δστις έπεβάλλετσ έπί πολιτικών μάλλον έγκλημάτων, ήτο δέ άτιμωτικώτερος της λιθοβολίας. Προκειμένου δμως περί

αψομυξίας καί πορνείας θυγατρδς Λευίτου έπεβάλλετο δ διά πυρός θάνατος. Ούδαμοΰ δμως τοΰ ΜωΟείυκοϋ Νόμου γίνεται λόγος περί βασάνων, δόγματος
κοινοΰ εις πάσας τάς αρχαίας νομοθεσίας. Κατά πό
σον δ θεσμός τών λαϊκίόν δικαστώ'? είχεν έπιτύχη κα*
τά τήν εποχήν εκείνην παρά τοΐς Ιουδαίοι;, δεν δυνάιιεθα νά άποφανθώμεν ώς έκ τών έπικρατουσών τό
τε θεοκρατικών ιδεών καί τής ΐδιαζούσης παρ' ciτοΐς νομοθεσίας.

ΝεχΟλ. Χαίτκς

ργ; άπήγαγε τόν Πατριάρχην είς τήν παραθαλάσσι
ον οικίαν τοΰ Μποσταντξήμπασα, δστις ίδών τόν
Γέροντα Πατριάρχην ήρξατο νά τόν παρηγορά, μειέι
ήρχιοαν οί δήμιοι προτρέχοντας .(ι’τόν είς τήι· αρνηοιν τής πίοτεως, έν έναντίρ. περιπτώοει απειλούν
τες βαοάνους, άλλ’ ό άτρόμητος Έθνομάρτυς Γρη>γύριος έφώνει «ματαίως κοπιάζετε, ό Πατριάρχης
ζτών Χριστιανών θά άποθάνη Χριστιανός», αΰτοί δέ
αξαγριωθέντες έκ τής άπαντήσεως του έκτυπων τόν
μάρτυρα. Είτα διέταξαν τόν αποχωρισμόν του ΐκ
ιών συγγενών του καί ήρχιοαν τά μαρτύρια. 'Ενώ
δέ οί δήμιοι ήτοίμάζον τήν άγχόνην είοήγαγον τόν
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ΤΡΙΤΗ KAI ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥΕ.

Πρύοκλησις διά δύο θέσεις μηχανικών

ΰλεκτρολέ>·

Γρήγορων είς τό άοτυνομικόν Κατάστημα, ένθα έ
χλεύαζαν αυτόν Β δέ Πατριάρχης, έκτείνας τάς χείρας καί εΐιλογών τούς ορθοδόξους Χριστιανούς άνύτειυε τά βλέμματα προς τόν Ουρανόν λέγων ιΈύριε ,Ιηοοΰ Χριστέ δέξαι τό πνεύμα μου» καί δε
χθείς την άγχόνην άπέπτη είς τήν θριάμβεύουοαν
έν Οΰρανφ έκκληοίαυ τών Πρωτοτόκων ένφ δέ ό
Μέγας νεκρός ακόμη έοφάδαζεν ό. 'Αρχηγός ιός
Τουρκικής φρουράς έκρέμαοεν έπί τοΰ στήθους τοι
τήν επιγραφήν «V αποστάτης οΰτος ήτον ό πρώτος
αίτιος τός έπαναοτάσεως».

Χ,αρ. Κ;3ΐρ«<>ίν.β

ληψιν ιών άνωιέρω όργανικεϋν κενών θέοετύν τής
Διευθύνοεως τών Σιδηροδρόμων, κατόπιν επιτυ
χίας είς τόν κεκανονιομένον διαγωνισμόν.

γων β' τάξεως.
Μετά την παύαίτησιν τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου
κατά τό τέλος τοΰ έτους 1918 προσεκλήθη κμί αΰθις
ό έν τ<~· άνίφ "Ορει έπί δέκα έτη διανύσας την εξο
ρίαν του Πατριάρχης Β Ε'. Μόλις δέ άνεβιβάσθη
δ μακάριος Γρηνόριος εις τόν θρόνον τοΰ Χρυσοστό
μου έοτρεψεν ιδιαιτέραν προσοχήν είς την επιμελή
έν τοΐς Σχολείοις έκμάθηοιν της Ελληνικής Γλώσοης και εις τήν μόρφωσιν τής νεολαίας κατά τό
πνεύμα τής 'Ορθοδοξίας, διότι έϊγον καταντήση είς
λήθην. Έκτοτε δμως ώς ό Άλέξ Ύψηλάντης καΊήλθεν είς Βλαχίαν και έκήρυξε τήν Έπανάοτασιν
κατά τής Τουρκίας έν αρχή τοΰ Μαρτίου 1821, ουνε
λήφθη και ένεκλείσθη είς τάς φύλακας 15 Μητρο
πολίτης 'Εφέσου Διονύσιος Καλιάρχης, αδελφός έύός τήν αύθεντών τής Μολδαυίας, πάντες δέ οί
εύγενεϊς Κ)πόλεως. δσοι εϊχον συγγενείς είς Βλα’χία καί Μολδαυια άπεκεφαλίοθηοαν. Επίσης έρρίφθηοαν είς τάς φύλακας ό Νικομήδειας Αθανά
σιος καί ό Ιερείς Ρρηγόριος, μέλη τής Συνόδου,
ώοαύιως δέ έφυλ,άκιοαν μεταφερθέντα δέομιον εξ
Άγχιάλου, τόν έπίοκοπον Άγχιάλου Ευγένειαν τόν
Ίθακηοιον. Βλέπων ταϋτα |ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε'· ήρξατο νά προαισθάνεται, τό ίδιον αΰτοΰ
τέλος. Χωρίς νά πτοεϊται άνέμενεν ευχαρίστως τήν
έκπλήρωοιν τής θείας θελήοεως. Τέλος τήν ημέ
ραν τοΰ Πάσχα όπότε ό Πατριάρχης έλειτούργει καί
παρετηρήθη δτι έν καιρφ τής προσφοράς τής άγιωτάτης θυσίας έμνημόνευοε πάντων τών γνωστών
αΰτοΰ, τών φίλων καί εχθρών ζώντων καί τεθνεώή ίσχύς μου, δ Πατριάρχης μετά δακρύων ήοπάζετο
ή Ισχύς μου, 15 Πατριάχρης μειά δακρύκν ήοπάζετο
πάντας τους αρχιερείς τόν τελευταϊον ασπασμόν. Τό
'θέαμα ήτον μεγαλοπρεπές έπί τοΰ Πατριαρχικού

θρόνου έν μέσφ χορού Αρχιερέων Ιερέων καί δια
κύνων ϊοταται άγερώχως ό Πατριάρχης Γρηγόρι-

ος, τότε δέ οΰτος ΰψώοας τάς Αγίας αΰτοΰ χεϊρας
καί ευλογών πάντας μετά δακρύων έψαλεν «Κύριε
Στόσον τού ευσεβείς καί έπάκουσόν ημών.»
Μετά τό τέλος ό Πατριάρχης είσήλθεν μετά τών
’Αρχιερέων είς τό Πατριαρχεϊον καί μετ' αυτών απενήοτιοεν. Μετά τινας στιγμάς οι ’Αρχιερείς μετά
λύπης άπεχωρίοθηοαν καί |ό Πατριάρχ,ης είσήλθεν
είς τό μικρόν κελλίον του. Τότε εις τών οικείων
προσελθών τφ εϊπεν δτι ό μέγας διερμηνείς είσήλ
θε r είς τό Πατριαρχείου δΐ άλλης κλίμακος και
έπορεύθη είς τήν μεγάλην Συνοδικήν αίθουσαν, είς
ήν μετέβαινεν καί ό Πατριάρχης προς ουνάντηοίν
του, άλλ’ Ιό διερμηνείς ουναντήοας τόν Διάκονόν του
καλύπτων τά δάκρυά του εϊπεν είς τόν
διάκονον
νπρόλαβε τήν Αυτού Πανάγιότητα, δτι τόν παρα
καλώ νά νπομείνης, ό 'δέ γέρων άκούαας ταϋτα άτεπαύετο" ό δέ διερμηνείς καλέοας ταχέως ένα τών
οικείων του, τόν διέταξε νά αυγκαλέοη
πάραυτα
τους είς τό Φανάριον κατοικοΰντας
’Επισκόπους.
Μετά μίαν ώραν έρχεται είς τό Πατριαρχείου Β
Κεοεδίρης τοΰ Υπουργού τών ’Εξωτερικών καί i
’ϊ’σαουσλάρ—'Εμίρης καί ό μεν είσήλθεν είς τό μέ

ρος δπου ήτον (ό διερμηνείς, ό δέ έτερος ένθα ήτο
ό Πατριάρχης. Ό Πατριάρχης δμως ίδών άντ* τοΰ πεοιμενομένου διερμηνέως τόν Τούρκον τούτον ήλλοιώθη τό πρόοωπον, δμως διέταξε νά τφ προοενέγκωσι τήν συνήθη υποδοχήν, άλλ' αυτός άπεποιήθη είπών ότι οφείλει νά τόν οδηγήοη έκεϊ δπου διετάχθη. Ό Γρηγόριος άκούοας τούτο αμέσως ένεδύθη
τό ράσον καί τό καλυμμαύχιον καί λαβών τήν ράβ
δου ιρυ ήκολούθει του Μουσουλμάνον. Ένφ δέ κα
τέβαινε τήν κλίμακα διέταξεν ένα τών ανεψιών του
νά λάβη μεθ’ έαυτού χρήματα τινα διά τά συνήθη
δ···ρα προς τους εισαγωγείς καί θυρωρούς ιών έπιοήμων οίκων καί νά τόν άκολουθήση, Ό Κεοεδη-

(Έκ τοΰ Υπουργείου)

’ Εχοντες ΰπ· οψει τό ΐίρθρον 1β τοΰ όπ’ ;ίρ·.9.
.972 ώαου ώς καί τήν ΰπ' άριθ. 19 πράξιν τοΰ Κα
τωτέρου υπηρεσιακού Συμβουλίου τής Διευθύνοεως
Δημοσίων 'Έργων καί Σιδηροδρόμων,
καλοϋμεν
τους βουλομένοΰς όπως διορισθώοιν πρός πλήρωοιν
δύο κενών θέσεων μηχανικώ·ν μηχανολόγων (Γ τά
ξεως καί δύο θέσεων μηχανικών ηλεκτρολόγοι
,Γ τάξεως τής Διευθύνοεως τών Σιδηροδρόμων
τοΰ ΰφ' ημάς υπουργείου, ϊνα ύποβάλωοτν εις τό
ύπουργεϊον Συγκοινωνίας τμήμα Δ’ τήν σχετικήν
αίτησώ των μετά τών συναφών πιστοποιητικών εν
τός τριάκοντα ημερών άπό τής δημοοιεύοεως τής
παξιούσης προοκλήοεως.
I ΟΙ προοληφθήσομενοι πρός πλήρωοιν τών άνω. τέρω κενών θέσεων δέον νά κέκτηνται δίπλωμα ά- νεγνωριομένης ά'/υτόπης τεχνικής σχολής μηχανο
λόγων ή ηλεκτρολόγων, ηλικίαν μή ΰπερβαίνουοαν
τό Ά2ον έτος καί διετή τουλάχιστον πρακτικήν έξάσκηοι,ν τοΰ έπαγγΐ·. · >ιό; τίιν είς έργαστήρια Ε
ταιρείας καί ιδιωτικά έν γένει έργα, θέλουσι δέ δι. οριοθή έπί μίαν διετίαν ώς δόκιμοι μηχανολόγοι
ή ηλεκτρολόγοι έπί μηνιαίοι μιοθφ δραχμών 350.
έκτος τών κεκανονισμέγων έπιδομάτων ώς τών έI κτάκτων δαπανών, μετά τήν παρέλευσιν δέ τής διε■ τίας ταύτης θέλουσι διοριοθή μονίμως πρός κατά-

ΥΠΟ ΥΡΓΕ1ΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πρόοκληοις,

-

Εχοντες ΰπ' όψει τό άρθρον 14 τοΰ ΰπ' άριθ.
971 νόμου ώς καί την ΰπ' άριθ. 19 πράξιν τοΰ Κα
τωτέρου υπηρεσιακού Συμβουλίου τής διευθύνοεως
τών Δημοσίων 'Έργων καί Σιδηροδρόμτον, καλονμεν τους βουλομένους όπως διοριοθώοι πρός πλή
ρωοιν δύο θέσεων μηχανοτεχνιτών ϊνα νποβάλωοιν
είς τό ύπουργεϊον τής Συγκοινωνίας (Διεύθυνση·
Σιδηροδρόμων) τήν σχετικήν α'ίτηοιν μετά τώιν συ
ναφών πιστοποιητικών έντός δέκα πέντε άπό σή
μερον ήμερων. Οί προοληφθησόμενοι πρός πλήρω
οιν τών ανωτέρω κενών θέσεων δέον νά κέκιηνται
τουλά ιστόν πενταειή πείραν tv έργαοτηρίοις ή ·,ατσσκευαΐς έργων έγκύρως βεβαιουμένων.

Εν 'Αθήναις ιή 7 Μαίου 1919.
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( Εκ τοΰ ' Υπουργείου)
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— ΘΕΑΤΡΑ
Άν καί εφέτος τόν χειμώνα είργάοδηοαν αρκε
τά δέατρα, έν τούτοις >) δεατρική κίνηοις όέν πα

ρουσίασε μέχρι τοΰδε τι τό έξαιρετικώς ενδιαφέρον.
Και τοΰτο, διότι άφ’ έΐ'ός μεν τά έργα τά όποια «νεβιβάοδησαν έπί τής σκηνής τών διαφόρων δεάτρων, ήσαν έργα γνωστά άπό τά δερινά δέαχρα,
άφ' ετέρου δέ, αί μεγάλαι συγκινήσεις τής Ειρή
νης, καί όλων τών γεγονότων τά όποια διαδραμα
τίζονται πέραν έκεϊ, απορροφούσαν κάδε ενδιαφέ
ρον καί απέκλειαν κάδε άλλη σκέψι ή οποία δέν άφεώρα είς τάς έξαιρετικάς περιστάσεις τής παγκο
σμίου κινήσεως.
‘Όσον όμως καί άν υπήρξε τό ’Αδηναϊκόν κοι
νόν άπερροφημένον άπό έξωτερικά γεγονότα, υ
πάρχουν πάντως είς τήν έκλείφαοαν δεατρικήν κίνηοιν τοΰ χειμώνας δύο σοβαρά σημεία είς τά όίτοία οφείλει νά οτάμά,τήοη] ό χρονογράφος. Καί
τά σημεία αυτά είνε άφ’ ένός ή ίδρυοις τοΰ δεάτρου «Ωδείου», άφ' ετέρου αΐ φιλολογικοί IIέμπται, αί διδόμενοι είς τδ δέατρον τής Δ-νίδος Κο
τοπούλη, αί οποίοι συγκεντρώνουν δλον ιόν έκλεκιόν κόσμον τής Ελληνικής Πρωχευούοης.
Τό δέατρον τοϋ ’Ωδείου μάς παρουσίαοεν ένα
ούνολον ήδοποιών, έπί τών }>ποίων πολλά ήμπορεί
νά βαοίση ιό Ελληνικόν θέατρον. Κύριοι δεσποι
νίδες καί κύριοι, όσοι παίζουν είς ιό δέατρον αϊ
τό, προέρχονται άπό τήν δραίματικήν σχολήν τον
Ωδείου, καί κατέχουν τήν σχετικήν μόρφωοιν, ή
οποία τόσον χρειάζεται γιά νά άναδείξη ένα τά
λαντου, ή νά συμπληρώοη μίαν ιδιοφυίαν.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Επιτυχίαν άρκετήν έοημείωοε·) εφέτος ή Μου
σική Σκηνή, τής όποιας ό λυρικός δίασος παίζει
είς τό «Πανελλήνιον». 'Ιδίως ό Ριγολέτος. μέ τήν
κ. Άρχεμιν Κυπαρίοση καί ιόν κ. Άγγελόπουλου
ό όποιος έπαίγδη έπανειλημμένως, άπεδόδη μέ
μεγάλην έπιτυχίαν. Ή φωνή ιός μοναδικής μας
καλλιτέχνιδος κ. Κυπαρίοση ένεδουσίασεν είς τοι-

οΰιον βαδμόν ιό άκροαιήριόν της, ώστε δέν εΐξευρε πώς νά τής έκφράση αύτόν. 'Επίσης δαυμάοιος
καί ό κ. 'Α γγελόπουλος ώς Ριγολέττος.
Μέ'πολλήν έπιτυχίαν έπαίγδη είς τό αυτό δέα
τρον καί ή «Σνλβα», ή χαριτωμένη δπερέττα. Ή
λεπτή καί πεταχτή μουσική της ήρεσε πολύ.
ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Απ’ δλα τά έργα, τά όποια έδωσε τόΜ μήνα αυ
τόν ή Δ-νίς Κοτοπούλη, ζωηρόν εντύπωσιν άφήκεν ή «Μονομαχία». Είνε άπδ τά δυνατώτερα καί
τό παίζει μέ πολλήν δύναμιν καί πολλήν τέχνην
ή Δ-ν'ις Κοτοπούλη.

ΑΛΆΜΠΡΑ
Είς τήν «Άλάμπραν» έδόδη ή πρώτη τοϋ «Σινεμά—Καμπαρέ» τοΰ κ. Δημητρακοπούλου. Εΐνε έ
πιδεώρηοις μέ νούμερα μέ πολύ πνεύμα καί έχει
έξυπνα καί πεταχτά τραγουδάκια.

ΟΛΥΜΠΙΑ

Τό Ελληνικόν Μελόδραμα έδωσε σειράν παρα
στάσεων είς τό δέατρον «’Ολύμπια». Δυστυχώς ή
>^Ελληνική *’(Επ!ιδέώρη'σής»
δέν 'ποίρηκολούδηοε
τάς παραστάσεις του, καί δέν εΐνε είς δέσιν νά έκ/μέρη σήμερον ουδεμίαν κρΐσιν περί αυτού.
ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ
Καί τόν μήνα αυτόν αί ουναυλίαι υπήρξαν άη δονοι δπως υπήρξαν άφ-δονοι και αί Καλλιτεχνι
κοί 'Εκδύσεις. Άρ-χίζομεν άπό τήν Συναυλίαν τής
Δ-νίδος Κικής Τσακασιάνου. Έδόδη είς τήν άίδουσαν τοΰ Ωδείου,καί είχε μια πολύ μεγάλη έπι
τυχία. Η φωνή τής δ-νίδος Κ. Τσακασιάνου δρο
σερά καί εύηχος κατακτφ άπό τές πρώτες νό
τες. Είς τήν έπιτυχίαν τής δλης Συναυλίας συνετέλεοεν ή κ. Κούλα Ζερβού (απαγγελία) καί ό
κ. Βαλτετοιώτης.

Ή Συναυλία τής δ-νΐδος Γεννάδη, τής Καδηγητρίας τοΰ 'Ωδείου ουνεκέντρωοε πολλήν προσο
χήν. Ή δ-νίς Γεννάδη παρουσίαοεν είς τήν ουναυ
λίαν της τρεις έκ τών μαδητριών της, τάς δ-νίδας
Λαλαούνη, Κυριαζή καί Ρουμπίν,
Καί αί τρεις
'έχειροκροιήδησάν πολύ.
Ό κ. Μαροίκ είς τήν συναυλίαν του παρουσίασε
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ενα ές αιρετικόν μουσικόν ούνολον. Ό κ. Μητρόπουλος, ή Πριγκήπιοσα Τοερκάσκυ, ό κ. Λυκούδης
Ι’.αί όλοι οί άλλοι εκλεκτοί κμλλιτέχναι ουνετέλε»
|>αν πολύ. έίς~τήν, έπιίύγβαν. 'Η συναυλία έϊελείωμέ ένα μπαλέττο άπό τήν «Βεντέτα Κόροα». Καί
ήτο τόσο» απολαυστικόν, ώστε δικαίως νά προκαλέσι/ ολον τόν ενδουοιαομόν τοϋ κοινού.
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I Είς τήν τελευταίων Ρυνοώλίαν τής Όρ'χήστρας
τοΰ ’Ωδείου παρουοιάοδησαν οί έφετεινοί τελειόφοιτοι. Πρώτος δ κ. Αομπιάνα, ένας νεαρώτατος
βιολινίοτας, ο οποίος μέ πολλής έπιτυχίαν έπαιξε
τό «Κονσέρτο είς μι'μπεμόλ» τοϋ Μόζαρτ. Ή δ-νίς
Κατοιμαντή καί αυτή πιανίστα μέ αρκετό μέλλον.
"Επαιξε τό «Κονσέρτο» τοϋ Τοαίκόφοκυ. Ή δ-νίς
Βαφειάδου —είχεν έμφανισδή άπό πέρυσι—έπαιξε άπό τόν 'Αμλέτον τοΰ > Τόμας μέ τήν γνω-

Ε στην της εΰοτροφίάν καί χάριν. Είς τό δεύτερον
£ μέρος' έκυριάρχει ό κ. Μητρόπουλος.

Ή συναυλία τοϋ κ. Λυκούδη είς τό Δημοτικό θέ
| ο,τρο ήτο ένας πραγματικός δρίαμβος. "Επαιξε μέ
Κτέχνην, μέ ειλικρίνειαν, μέ αίοδημα, μέ δύναμιν.

[ Ή σονάτα εΐς σόλ μείζον τοΰ Μπράμς ή οποία
' έξετελέοδη τή ουμπράξει τοΰ κ. Μητροπούλου, άφό
>κ.εν άλησμονήτους εντυπώσεις. Ό κ. Λυκούδης
f έηδαοεν είς ύψος πραγματικής τελειότητος.

Είς τό δεύτεραι μέρος ή κ. Παξινοΰ μέ τό τραΚ άγοΰδί της τό δροσερό έδωκε πολλήν χάριν είς
κ ίτήν συναυλίαν. Έν όλίγοις, ή συναυλία τοϋ κ.
I Λυκούδη έγάρισε στιγμής έξόχως μουσικός είς
t τό έκλεκτόν άκροατήριόν του
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Είς τό δέατρον Κοτοπούλη έδόδη ή τελευταία τοΰ
Κουαρτέττου υπό τών κ. κ. Λυκούδη, Καζάζη, 01κωομίδου καί Κωνσταντινίδου. Τό πρόγραμμα έκλεκτόι, έξετελέοδη μέ πολλήν άκρίβειαν. Συνέποαξε πλήν τοΰ κ ΜητρΟπούλου καί ό κ. 'Αντωνό
πουλος (βιολοντσέλο), β όποιος συνετέλεοε πολύ
είς~ τήν δλην έπιτυχίαν τοΰ Κουαρτέττου.
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Έπίσης τόν μήνα αυτόν είγ,ομεν δύο μουσικά γε
γονότα. Τό ένα ή «Είκοοιπενταετηρίς>ν τοΰ κ.
Λαυράγκα, ή οποία έωρτάσδη είς τό δέατρο'ΐ « Ο
λύμπια», μέ ένα άσυνήδη ένδουοιασμόν άπό δλους
ιούς δαυμαστάς τοΰ εκλεκτού Καλλιτέχνου Τό άλ
ζο,
απονομή τού ’Αριστείου τών Μουσικών εΐς
τόν κ. Καλομοίρην. Ή εορτή έλαβε χώραν είς

τήν μεγάλην α’ίδουοαν τοΰ Πανεπιστημίου Τό α
πόγευμα έδόδη συναυλία είς τό Δημοτικόν θέατρυν μέ έργα τοϋ τιμηδέντος μουσουργού.

Ή Πριγκήπιοσα Τοερκάσκυ
έδωκεν είς τό
— τάδιον ίίΐαν παράστασιν ύπέρ τών Pioooojv καί
Έλλι]νων προσφύγων ’Έπαιξεν «’Αϊδά», καί ΰπήρξεν απαράμιλλος είς τόν ρόλον της. ΤΙ ορχή
στρα άπέτελέσδη άπό εκατόν όργανα, τά ύποΐα διηύδυνεν ό κ. Μαροίκ.
Η έορτή επέτυχε παρά πολύ.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ή έκδεοις τής -4ος Λασκαρίδου είς τάς αίδούοας
τής Εταιρίας «Ανατολή» έοημείωοε πολύ μεγάλην
έπιτυχίαν.
Είς τάς τρεις αίδούοας ή ζΐπς Λασκαρίδου ίξέδηκε περίπου περί τούς ένατόν πεντήκοντα πίνακας.
Είς δλα αυτά τά έργα, υπάρχει τόση ποικιλία έργα
σίας, τόση παρατηρήτικότης, τόση τέχνη καί τόση
tf-ιή, ώστε νά μή ήμπορή κανείς νά τά κρί'ΐιι ένα
πρός ένα. Σέ καταπλήσσει τόσον πολύ τό ούνολον και
ή έργατικότης τής Δος Λασκαρίδου, ώστε νά μή
σάς δίδη τόν καιρόν νά’ άποδαυμάοετε ένα πρός ένα
τά έργα της. Διότι δά ήδελε κανείς δι' αυτά χρόνο·),
καί' χρόνον πάρα πολύν. Ώς ούνολον λοιπόν ή έκδεοις τής Δος Λασκαρίδου εΐνε δαυμαοία καί σας
άφίνει τή βαδειά έντύπωοη τής Τέχνης καί τήν
υπερηφάνεια δτι ιιία Έλληνίς Ιργάζεται είς τό
πλευρό·) τών ουναδέλφιον της μέ έπιτυχίαν, ή όποια
ασφαλώς μίαν ημέραν δά τά άμφωβητήοΐ] τά πρω
τεία τής Τέχνης.
’Έργα τής Δος Λοακαρίδου έπωλήδηοαν αρκετά.
Είς τήν αίδουσαν «Ζέο» έξέδηκεν έργα του ό κ.
Χρηοτοφής. Είς τήν αυτήν αίδουσαν έγένετο ή έκδεοις τών έργων τοΰ κ. Ν. Καλογεροποι>λ.ου. Ό κ.
Καλογερύπουλος, ειδικός δαλασσογράφος, έξέδηκε
περί τούς εξήκοντα πίνακας. "Ολα τά έργα τοΰ κ.
Καλογεροποΰλου έχουν μίαν μίαν Ιδιαιτέραν σφρα
γίδα ζωής καί έκλεκπικότητος καί κάδιστοΰν τήν
έργασίαν του εντελώς εξαιρετικήν.
Έπωλήδηοαν αρκετοί πίνακες.
Ό κ. Βικάτός έξέδηκε τά έργα του είς τάς αίδρύσας τής Ανατολής. Καί περί τής έκδέαεως «>τής ώμίλησαν μέ πολύν ένδουοιαομό·) οί φ ίλοι τών
ωραίων καί έκλεκτών έργων.
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Έν μέσω χεήιώνος ένσκήψαντος άπροσδοκήτως
διήλθοιιεν τον μήνα τών λουλουδιών, τών χρωμάτων
καί τών αρωμάτων. Μαζύ δμως μέ τά ρίγη ποΰ μας
ί'φεραν τα απρόοπτα ψύχη παρακολουθούσαμε καί τής
’Ιταλικής αδηφαγίας καί μεγαλομανίας τούς φαδρούς
τόνους. Ή ’Ιταλική αξιοπρέπεια ανήσυχος είς τούς
φιλοδόξους Νόθους της, δέν αναγνωρίζει δρια είς τάς
αξιώσεις της. Διακηρύττει πλέον, άπροκαλύπτως δυ
νάμει διαφόρων δικαίων ’της — δικαίου κατοχής, δι
καίου συνθηκών, δίκαιοι· ονείρων, δικαίου τών Λαών
καί τών εθνικοτήτων, δικαίου άμύνης, δικαίου ασφα
λείας, δικαίου καταβροχθίσεως1, σύμφωνα πρός τά
συμφέροντα της — δτι ό διεθνής σπαραγμός δέν εΐχεν άλλον σκοπόν παρά τήν Ιταλικήν Ικανοποίησιν.
Διακηρύττει μεγαλοφώνως πλέον δτι δύο δυνάμεις
μπορούν νά κυριαρχήσουν τοΰ κόσμου. Ό Γερμανι«μός καί ό Ίταλισμός. Άφ’ οΰ συνετρίβει δ πρώτος,
έρχεται δικαιωματικάς νά έπιπλεύση δ δεύτερος.
Άν ένίκα ή Γερμανία, ή Γαλλία, ή Ρωσσί<4 ή
Ρουμανία, ή Σερβία, ή Αυστρία καί ή Ελλάς θά έ-'
κλινον γόνυ πρό τών κελευσμάτων τής Γερμανικής
Παγκυριαρχίας. Τώρα ποΰ ένικήθη ή Γερμανία, οφεί
λουν νά κλίνουν γόνυ παθητικής υποταγής άιιέσως
μεν οί "Ελληνες, οί Σέρβοι, οί Τούρκοι, οι ’Αλβανοί,
εμμέσως δέ δλόκληρος ή Ευρώπη καί ’Αμερική.
Τρέμετε Λαοί διακηρύσσει ή ’Ιταλία, αν δέν ΰποκύψητε είς τά αναρίθμητα δίκαιά μας. Τρέμε
τε Έθνη καί Στρατοί αν άποτολμήσετε νά διαχαρά
ξετε αποφάσεις ξένας πρός τούς ’Ιταλικούς πόθους.
Ό ’Ιταλικός ηρωισμός τά ’Ιταλικά λεφτά τό
’Ιταλικόν αίμα, αί ’Ιταλικοί θυσίαη σβύνουν είς τήν
ιστορίαν δλων τών άλλων Λαών τούς αγώνας. Μία
προκήρυξις τού Άνούντσιά, μία χειρονομία τοΰ Όρλάνδο ενα αύστηρό βλέμμα τού Σοννΐνο, άρκοΰν διά
νά συγκλονίσουν τό σύμπαν.
Δέν υπάρχει διασκεδαστικώτατον θέαμα στούς δυσ
κόλους αυτούς χρόνους άπό τήν ’Ιταλικήν αυτήν δια
νοητικότητα. Είνε μέσα στο χαρακτήρα τών 'Ιταλών
μέσα στο αϊμά τους, ϊμέσα στά νεύρά του, στή ηυχοσύν
θεσί τους, ή φωνές, ή άνφπουμποΰλες, δ θόρυβος, αί
αξιώσεις, ή διαμρατυρίες, αί άπειλαί. Φωνάζουν σάν
τούς Εβραίους, πιάνονται σάν τούς Φελλάχους, χειρο
νομούν διαμαρτύρονται,, απειλούν. Εντείνουν δέ δλας
αύτάς τάς εκδηλώσεις δταν εύρίσκουν απέναντι τους δια
θέσεις σώφρονος υπολογισμού ή εύνενούς ύποχωρητικότητος. Νομίζει κανείς ότι μέσα Ιστήν ορμή τής άγανακτήσεως είνε ικανοί νά θρυμματίσουν τά πάντα. Καί
όμως είς τήν πρώτην άντίστασιν, εις τό πρώτον άγρι
ον βλέμμα» είς τό πρώτον βροντώδες αλτ, μεταβάλλουν
τρόπους, φερσίματα, ιδέας, αποφάσεις. ’Από τό στό
μα τους ποΰ πετούσε άφρούς βγαίνουν λόγια γιομάτα
μέλι, Άπό τά μάτια της ποΰ πετοΰσαν σπίθες εξακον
τίζονται άστραπαί ικεσίας, άπό τάς άπειλητικάς
των χειρονομίας διαγράφονται χιλίων ειδών αιτήσεις
συγγνώμης. Άλλως τόν άντιπροσωπευτικόν τύπον τής
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εικόνας αΰτής μάς τόν άνεπαρέστησεν έσχάτως μεγα
λοπρεπή αυτός δ Όρλάνδο, ύπό τήν ιδιότητα ΙΙρωθυπουργού Μεγάλης Δυνάμεως. Οί θυμοί του, τά άνακοινωθέντα τοι). αί άπειλαί του, ή εσπευσμένη άναχώρησίς του έκ Π αρ ίσιων, έν συνδυασμώ πρός τάς θεα
τρικός καί πομπικός ύποδοχάς τής Ρώμης, πρός τάς
λαϊκάς εκδηλώσεις, καί νά γαρφόμενα τοΰ ΙταλικούΤύπου μάς εδωκαν τήν μία·/ όψιν τοΰ νοιιίσυιατυς. “Ο
ταν ή Συνδιάσκεψις άπεφάσισε νά τραβήξη τόν δρό
μον της καί χιορίς τόν ’Ιταλικόν άλτρουί’σμόν
εϊδομεν άναδεικνυομένην καί τήν έτέραν δψιν τής Ι
ταλικής ψυχής. Ό μηνύων Αχιλλεύς καί ή κουστωδία
του έλαβον ύπό μάλης τά χαρτοφυλάκιά των, έτακτοποίησαν έν τάχει τάς άποσκευάς των καί νύκτα καί μέ
έκτακτον ιραίνον ϊσπευσαν νά έπανέλθουν απρόσκλη
τοι εις τάς θέσεις των, φανταζόμενοι δτι προσφέρουν
μίαν άκόμη υπηρεσίαν είς τήν ανθρωπότητα μέ τήν άνεξάντλητον καλοσύνην των καί επιεική καταδεκτικότητά των.
“Ενα άπό τά φαιδρότερα επεισόδια τής άγριας πο
λεμικής ζωής τών τελευταίων ετών. θά προβάλλεται
είς τούς Αιώνας, άπό μέσα άπό τήν ’Ιταλικήν διανοη
τικότητα. Τώρα Εσχάτως άκολουθοΰν νέαν μέθοδον.
Καταλαμβάνουν πόλεις καί χωρία μέ τήν άσυνειδησίαν
μικρού παιδιού ποΰ επιχειρεί νά ουλλάβη τήν φλγόα.
Επιχειρούν αποβιβάσεις όπου τούς φαίνεται δτι ικα
νοποιούν τά ’Εθνικά τους Δίκαϊα. Καταλαμ
βάνουν τήν ’Αττάλειαν, τά ’Άδανα, τό Ίκόνιον, τήν
Σμύρνην, τήν Ραιδεστόν. τήν Νικομήδειαν, τό Δεδεαγάτς, τό Πεκΐνοή, τό Αφγανιστάν, τήν Νέαν Ύ|ίρκην, τό Τζιμπουτΐ, τήν Νατάλην, τόν Βόρειον ΙΙόλον.
Φουσκώνουν, γαυριοΰν, κοκκορεύονται καί φαντάζονται
ούτως δτι εξαπλώνεται άνά τήν Γήν σύμπασαν παντ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ώ ς δ ’Ιταλικός ’Ιμπεριαλισμός. Έ
νίοτε, γιά νά μή ξεχνούν καί τόν .ηρωισμόν τους, λογ
χίζουν "Ελληνας ιερείς καί έξορίιούν έναντίον άόπλων
Ελληνικών πληθυσμών. Έν τώ ίιεταξύ δμως δ Ούΐλσων εμμένει ακλόνητος είς τά; αποφάσεις του, ’Αγ
γλία δέ Γαλλία κα'ι Αμερική διά νεωτάτης συνθήκης
καταρτίζουν νέαν Συμμαχικήν ομάδα άπό τήν όποιαν
ελλείπει ή ’Ιταλία. Τό γεγονός αύτό προκαλεΐ δυσφο
ρίαν είς τόν ’Ιταλικόν Λαόν δ όποιος άκόμη δέν ήννόησε τόν ρόλον τόν όποιον παίζει ή πατρίς του είς τήν
διεθνή κίνησιν. Ό χρόνος δμως δέν σταματά καί στον
δρόμον του θά δούμε νά καταρρεύσουν άκόιιη πολλά
’Ιταλικά όνειρα καί δταν έ’λθη ή στιγμή τής τιμωρίας
θά εϊνε πλέον αργά διά νά συγκινήσουν οί λυγμοί^ τά
δάκρυα καί αί ίκεσίαι τών φίλων μας ’Ιταλών.
Άπό τόν φαιδρόν τόνον τής ’Ιταλικής Σκέψεως καί
τοΰ Ιταλικού χαρακτήρος,, είσήλθομεν κατά τόν μήνα
αύτόν είς τό κρισιμώτερον οημεΐον τής μεταπολεμικής
εποχής. Είς τήν ύπογραφήν τών όρων τής ειρήνης. Οί
Σύμμαχοι μετά πολυστένακτου προσδοκίαν’ ολοκλήρων
μηνών προσέφερον άρτιον είς τήν Γερμανικήν |δεολο-

γίαν το προϊόν τών Αποφάσεων των καί τών αντιλή
ψεων των.
Μέ τήν συνήθη έθιμοταξίαν τών κατά «συνθήκην
ψευδών» τοΰ Κόσμου τούτου, συνήλθαν είς τό Τριανόν
οΐ Αντιπρόσωποι τών Λάιον καί έφωδίασαν τούς Γερ
μανούς αντιπροσώπους μέ τήν καταδικαστικήν άπόφασιν πού συνέταξαν οί ισχυροί Ιτής Γής.
Οί Γερμανοί, ώς είνε είκός, άπολοφύρογται διά
τούς «ύπεράγαν βαρείς δρους τών συ^ιάχων» ενώ οί
’Άγγλοι, οί Γάλλοι καί οι Αμερικανοί ανευρίσκουν
τό ιδανικόν τής δικαίας τιμωρίας μέσα στάς ανεκκλή
τους άποφάσεις των. Κατά τό διάστημα αύτό οί Τούρ
κοι σφάζουν τούς “Ελληνας μέ τήν ει’κολίαν τρυφερών
πετειναρίων, οί Βούλγαροι έν άγαστή σύμπνοια μετά
τών μεγαλοκάρδων ’Ιταλών σκευωρούν, μηχανώνται
πάσαν κακοήθειαν καί φαντάζονται καί αυτοί κατα
κτήσεις καί έπεκτάσεις εις δλα τά σημεία τοΰδρίζοντος.
Οί Ούγγροι έπαναστατοΰν, οί Ρουμάνοι πολεμούν, οί
Σέρβοι δέν ξέρουν πώς νά οικονομήσουν τό τρισυπό-
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στάτον Κράτος των, οί Ρώσσοι μπολσεβικίζουν άγρώ)τερον καί μας στέλλουν κατά χιλιάδας τούς «έκ Ρωσσίας πρόσφυγας», οί Ουκρανοί εΰρίσκόνται μεταξύ
σφυράς καί άκμονος, οί Φιλλανδοί νικούν, οί Βέλγοι
παραπονούνται, οι Ελβετοί ζητούν βελτιώσεις καί
διαρρυθμίσεις υπέρ τής χώρας των, οί Αυστριακοί
περιμένουν έναγωνίως τάς άποφάσεις τοΰ Συνεδρίου,
οί Ίαπωνέζοι μένουν ευχαριστημένοι, οί ’Ολλανδοί θέ
λουν ανταλλάγματα, οί Δανοί άνησυχοΰν καί έν γένει
δλόκληρος ή Γή εύρίσκεται σέ μιά ΰπερδιέγερσι ποΰ
δέν ξέρουμε ποΰ θά καταλήξη.
Μόνον οί "Ελληνες πεποιθότες είς τό Δίκαιόν των
νομιμόφρονες καί (οπλισμένοι μέ τής λογικής καί τής
μετριότητας τά εφόδια αναμένουν καρτερικώς νά διαλάμψη ό ήλιος τής χαράς καί τών πανηγυρικών συναι
σθημάτων. Ό κ. Βενιζέλος Αγωνίζεται πρό τών πολι
τικών χαρακωμάτων καί δλοι γνωρίζομεν δτι είνε έξ
έκείνων ποΰ άντίκρυσαν πάντοτε τήν τελικήν νίκην καί
τόν θρίαμβο»
Δ. Λ. Ζ,
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ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΜΝΗΜΑ
Το μνήμά σου χορτάριασε!
Ποιος νά τό βοτανίση;
Ποιος νά σοΰ οτήση τό σταυρό'
καί ποιος νά θυμιατίσηΐ;

Σ’ άλησμονήσαν οί δικοί,
δέ λένε τ’ όνομά σου.
Ξεχάστηκ’ ή άγάπη σου
καί κάθε χάρισμά μου.
·**
Ψυχούλα μόνη βρέθηκε,
λουλούδια νά σοβ φέρη.
Μά τό χαμένο μνήμά σου
άδικα τό γυρεύει.
»**
’Απόστασε. . . νυχτώθηκε. . .
στά μνήματα σκοντάβει.
Στέκει καί ξεκουράζεται,
όπου καντύλί’ Ανάβει.
«#·

·"*,

Άπό τ’ Αγέρι σέ ζητά,
άπό τό κυπαρίσσι,
Απ’ τή θλιμμένη τήν ιτιά...
«
Μά ποιος νά τής ΤΛίλήστ) 1
«*«
Φωνάζ’ άχ < σά δέ μ’ άκοΰς,
ή δόλια τί νά κάνω;
’Αφήνω τά λουλούδια μου
I
σε ξένο χώμ’ Απάνω,
ΑΙΚΑΤ. Β. ,ΚΑΤΣΥΦΟΥ
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ΞΪ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ i=
Ο κ. ΠΩΠ
1 Ή εξαιρετική ιδιοφυία τον κ. Πώπ έδριάμβευσε και είς τό στάδιον τών διαλέξεοον. Άπό
»,·οΰ βήματος τον Παρνασσού άνέπτυξε πρό έκλεκτοτάτον ακροατηρίου δέμα Εξόγως ενδιαφέρον.
Τόν «Κοινωνικόν βίον ήώρ· αρχαίων. ΈλλήνοΛ·».
Ή απαράμιλλος ευφυΐα του έν ουνδύασμώ πρός
τό φιλοσκώμμον πνεϋμα τον, τό διαπερων τά γεγο
νότα μέ τήν βαδυτέραν φιλοσοφικήν Ανασκόπη
ση, άναμέτρηοιν καί διερεύνησιν, κατέστησε τάς
Ομιλίας του κατ’ εξοχήν δημοφιλείς. Ό κ. Πύοπ
δέν είνε άνδρωπος των μετριοτήτων. ’Έξοχος
‘δημοσιογράφος,
μετεπήδήοεν >εις τήν. πολιτικήν
διά νά έξελιχδή είς διαπρεπή πολιτικόν καί άνερ
ίριχήδη πρός στιγμήν
είς τάς κοινωνιολογικός
σκέψεις διά νά άναδειχδή υπέροχος μελετητής
■ιού κοινωνικού βίου τών προγόνων μας. ·Άπηλλαγμένος δασκαλικότητος, ευφάνταστος, μέ ά'στεοτΛς' πνευμαήικάς άσυγμροτήτουςί, πολυμαθέ
στατος, όξύτατος, άναλυτικώτατος, πρωτότυπος τήν
οκεψιν καί τήν έμπνευοιν, είρωνικώιατος, διαξιφιστής δεξιώταιος, βαδύς, μέ πλουσίαν τήν έκφραοιν,
^προξένησε κατάπληξη έν τή πρωτοτυπώ διερευτήσει καί αναπτύξει τον δέματός του.
Ό κ. Πώπ, ί φανατικός ΰποοτηρικτής της καδαρενούοης, ό μέχρι μυελού όστέων δ ευποτισμένος
από άφοοίωσιν καί πίστιν πρός τήν άγνήν καδαρώ
τητα τών λέξεων, ό κατά τούτο μόνον μειονεκτώ*',
ότι έν τή φρασεολογία του καί έν τή πλούσιοι επιχει
ρηματολογία του ανευρίσκεται πολλάκις σιρυφνότης
τις περί τήν διατύπωση, έτίμησε πραγματικώς τό.
βήμα τοΰ Παρνασσού καί ή Εμφάνισές τον είς τόν
διαλεκτικόν όρίζοντα είναι αναμφισβήτητου ότι έσημείωσε οταδμόν είς τήν παρ' ήμίν πνευματικήν κί
νηση. "Ενα σημείο μόνον αποτελεί σκιάν είς δλην
αυτήν τήν έκδαμβοϋοαν εικόνα. ΊΙ αφροντισιά τόσον
τοΰ ίτμιλητον οσον καί τών διευδυνόντων τά τοΰ
Παρνασσού είς τό νά μεριμνήσουν διά τήν στενογράφησιν τών λεχδέντων. Είναι τοϋτο άδίκιγμσ κατά
τών μή παραοτάντων είς τάς διαλέξεις, οί οποίοι
μόνον διά τής δημοοιεύοεως δά ικανοποιούν την
δίψαν τους. Ό ομιλητής έχει καί τούτο τό μέγα
πλεονέκτημα, ότι δέν δμιλεϊ άπό χειρογράφου, πλε
ονέκτημα όμως, τό ήποίον καθίσταται μειονέκτημα
διά τους έραοτάς τών Εκλεκτών καί διδακτικών μελετημάτων.
Ό κ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ

Τό βήμα τοΰ Παρνασσού ήτο εφέτος κατ’ Εξοχήν
τνχηρόν. "Ενας άλλος πνευματικός κολοσσός τό έτίμηοεν. Ό κ. Δαμβέργης. Μία αρχέτυπος φιλολο

γική φυσιογνωμία. "Ενας αντιπρόσωπος μιας ω
ραίας πνευματικής Εποχής. Ένας άψογος καΈλευκός μαχητής τοϋ καλού καί τού ωραίου. Μία ύιη’αμις πνευματική, τήν όποιαν δέν ήμβλυναν, ούτε ό
φρόνος, ούτε αί νειοτεραι πνευματικοί καί κοινωνι
κοί συνδήκαι. Ό χρόνος τρέχει, επηρεάζει, μετα
βάλλει, ρευστοποιεί, ανατρέπει, αφομοιώνει, παρα
σύρει είς τήν δίνην που αί χιλιάδες μετακινούν
ται, μεταστρέφονται, άλλοιοΰνται, Οί έκλειτοί παρα
μένουν ακλόνητοι. ’Έχουν καί έπί τού χρόνου τήν
έπίδραοίν των. Τό δερμουργόν ρευστόν τής ιδίας
αυτών προσωπικότητας είναι κακός άγωγός διά τάς
εξωτερικός επιδράσεις. Καί άντιμετοτπίζουν ώς
μονάδες τά πλήδη καί κυριαρχούν καί επιβάλλονται
καί νικούν. "Ενας τοιοΰτος φιλολογικός καί πνευ
ματικός νικητής ήκούσδη άπό τού βήματος τού Παρ
νασσού. Ώμίλησεν έπί δέματος εξαιρετικός φυλετι
κής και Εθνικής σημασίας.
Περί τής έννοιας τής
λέξεως Βυζαντισμός, ή οποία μετέπεοεν -ίς τήν
σημασίαν τής άκάρπου σχολαστικότητας.
Τό δέμα
του τό διεχειρίοδη μέ τήν γνωστήν δεινότητά του.
Έννοιαι καί φράσεις καί Παρατηρήσεις καί σχόλια
καί εξάρσεις και έδνικαί άστραπαί
πλαισιωμένοι
άπό πλούτον πνευματικός ευστροφίας καί αρμονίας
^δημιούργησαν ένα σύνολον διαλεκτικόν αντάξιον
•πρός τό Εκλεκτόν καί πυκνόν άκροατήριόν του, τό
όποιον εΰρέδη είς τό 'ύψος ένός τόσου πνευματώ
δους καί ΰπερόχου όμιλητού.

Ο κ. ΣΙΜΟΣ ΜΕΝΑΡΔΟΣ
Καί τρίτη προσωπικότης άντιπροσαιπει τική ιών
Ελληνικών γραμμάτων άνήλδε τό βήμα τοΰ Παρ
νασσού κατά τόν διαρρεύσαντα
Ιπρίλιο··. Ό επίλε
κτος Κύπριος, ό τιμών τό 'Ελληνικόν Πανεπιστή
μιο? καί τό Ελληνικόν όνομα μέσα στοές δόλους
καί τάς στοάς τού πνευματικού Ναοϋ τής 'Αγγλι
κής διανοητικότητας, ό κ. Σιμός Μενάρδος.
Τό δέμα του επίκαιρον «ό 'Ελληνισμός καί τά
’Αγγλικά Πανεπιστήμια».
Ό εύγλωττος διιιλητής
τό διεχειρίοδη Επαξίως τής φήμης του, τής Εξαιρε
τικής μορφώσεώς του καί τής ΰπερόχου και βαβείας Επιστημονικής καταρτίσεώς του. ΊΙ δι.ι/.ία
του άπέβη Εθνικόν κήρυγμα έμπνέον καί διδάσκον
καί κατευδϋνον τά βήματο. τής 'Ελληνικής νεότη
τας προς τάς υγιείς πολιτικός καί έπιοπμιόνικάς
αντιλήψεις τών 'Αγγλικών Πανεπιστημίων. Ό κ.
Μενάρδος ήτο ό ένδεδειγμένος νά διαχειρισδή τό
ξήιηιια τούτο κάί άντεπεκρίδη τελείως είς >ήν κοι
νήν σκέψιν, τήν όποιαν τόσον πλουσίως και Ενδουοιοιδώς άντεπροσώπευε τό Εκλεκτόν άκροατήριόν του.

ΚΟΣΜΟΣ

κ. Ιδιαίτεροι φροντίδες καταβάλλονται διά τήν έξάπλωσιν έν Έλλάδι
τοΰ Βρεττανικοΰ Εμπορίου.
L Προαγγέλλεται ή δημιουργία είς Άδήνας έκδέσεως ειδών τής Βρεττανικής
Ε Η /ίΓΤ^ΙΖΛΓΙΙ
βιομηχ^πΐας καί ό έν Έλλάδι
I ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ αντιπρόσωπος τών 'Αγγλων βι
ομηχάνων κ. Κεννάρδ ΰπόοχεβτβ( τήν μεγαλειτέραν Επιτυχίαν τού έργου του.
Αί Άδήναι ώς πρωτεύουσα τής Μεγάλης ΈλI λάδος δά άποβή κέντρον μεγίστης εμπορικής οημαI οίας καί ή Αγγλική άντίληψις στρέφεται μετ’ έμ|. πισιοούνης είς αντάς.
■- Τό Ζάππειον μέγαρον δά φιλοξενήση τά προίΕ όυτα τής ’Αγγλικής βιομηχανίας καί ή Ελληνική
I κατανάλωοις δά εύρη ευκαιρίαν νά έφοδιαοδή άπό
Ι τά είδη τνίς Αγγλικής ευσυνειδησίας καί οτερεότηr τος.
Άλλά δέν αρκεί ή προσωρινή Αγγλική Επιτυχία,
t Δέον οί έπί κεφαλής τών ’Αγγλικών βλέψεων νά
ΐ-ιοκεφδίϋσιν έμπορικώτερον
δημιουργοϋντες βασίI μους και βιώσιμους Εμπορικός σχέσεις μέ τους έμΚ-πορικους παράγοντας τοΰ τόπου μας.
Ή Ιταλική πολιτική έζήτηοε νά προκαιαλάβη
||·το"ί)> Συμμάχων της τάς αποφάσεις καί προέβη είς
Ε ήρωϊκωτάτηΊ δήλωοιν.
Άρχάς ιού δευτέρου δεI Η ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ καημέρου τού μηνάς τού
του έδημοοίευοεν είς- τό
Κ «Ζουρνάλ» τών Παρισίων μέ στόμφον καί άποφαΕ σιοτικότητα,προκειμένουπερί καταπόοεως τοϋ Φιοΰμε
β' καί εφαρμογής τής ουνδήκης τού Λονδίνου,ότι
«ή
t Ιταλία Επιμένει έπί τής είς ά κέ ραίο ν ίκαΕ νοποιήοεως τών δικαίων άξιώσεών της καί ότι δά
Ef περασπιοδή πά δίκαιά της μέ οίανδήΕ ποτέ δυσίαν».
ί Είς τόν τόνον αύτόν τής Ιταλικής σταδερότητος
^επήλδε μέ τήν ‘κατευναοτικήν ψυχρολουσίαν του ό
Ε αμίμητος Ούΐλσων,
’Εκδίδει διάγγελμα μέ τό όποιον ξεκαδαρίξει τά
^ζητήματα καί άφαιρεί άπό τούς πόβερους ’Ιταλούς
F τά 99)100 τής λεοντής των. ΊΙ τελευταία παράΕ νροφος τοΰ διαγγέλματος εινε χαρακτηριστικωτάτη.
Κ Ξεοπάξει ή άγανάκτηοίς του είς μίαν νπέροχον δήΕ λωσιν.
L «Ή συνδήκη τής ειρήνης τήν όποιαν δά ύπογράψωμεν πρέπει νφ στηρίζεται έπί τών δικαιωμάτων
Ε> ναι συμφερόντων τού Λαοΰ καί ούγί μόνον έπί τών
Κ; συμφερόντων τής ’Ιταλίας».
I Ή τελευταία αότή παράγραφος δά άπομείνη IΒ στορική. ’Έκτοτε δά χρονολογούνται αί άργαί τής
Ε καταρρεύσεως τόσο»' Ιταλικών όνείρων καί πόδω».

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
Τής Γής ολοκλήρου τούς σφαδαομούς αίσδάνεται ακόμη ή Αίγυπτος, ή ’Ιρλανδία καί αί περί τήν
Ρατσοίαν γειτονικοί καί νεοσύστατοι χώραι.

-— Είς τήν Αίγυπτον στάσεις, Επαναστάσεις, «περγίαι, πυρπολήσεις, φόνοι, κρεουργήσεις.
— Ζήτω ό πολιτισμός.
■—Ο νεώτερος τιολιτισμός διά νά ζήόη απαιτεί
δυοίας αιματηρός άνταξίας τών οκοτειντόν χρόνων
τοϋ μεσαιωνισμού.
— Ό «Αβέρωφ» καί ή «Λήμνος» κατέπλευσαν
εϊς Σμύρνην.
—· Αγγλικά στρατεύματα άπεβιβάσδηοαν είς
Μικρόν ’Ασίαν.
’— Είς τήν μεταξύ Μάκρης και Δαλαμάν Μικρα
σιατικήν άκτήν.
— Έτελέσδη είς τό Στάδιον ΰπέροχος Προσκο
πική έπίδειξις.
—■ Τά Ελληνικά άερόπλανα διά τών τολμηρών
πτήσεων των προσέδωκαν ιδιαίτερον ενδιαφέρον
είς τήν έορνήν.

— Τό Πατριαρχείου μας στη Πόλι εφέτος, διά
ςιρώτην φοράν δέν έστειλε κόκκινα αυγά, ούμφοτνα
πρός τό άνέκαδεν τηρούμενου έδιμον, είς τάς Τουρ
κικός άρχάς.

—Ό κόμης Ραντσάου εΰρίσκεται έπί κεφαλής
τής Γερμανικής άντιπροσωπείας είς τό Συγέδριον
τής ειρήνης.
— Είς τάς Βερσαλλίας, οπού οπό 1871 εοπέφετο Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας ό νικητής Βασι
λεύς τής Πρωσσίας, είς τόν ίδιον τόπον οί αντιπρό
σωποι τής σημερινής Γερμανίας έρχονται νά ύπογράψουν τήν καταδίκην -Όυς καί τήν ταπ ■:'> ω·ιίν
τους.

— Ή Αγγλική Κυβέρνησις έξέδωκεν όγκιοδη
Λευκήν Βίβλον περιέχονοα πλήρη τί/υ εικόνα τοΰ
Μπολοεβισμού τής Ρωσσίας.
— Αί λεπτομέρειαι τής Βίβλου είνε ά-νοιεύτως
φρικιαοτικαί καί νομίζει κανείς όνειρον τό ότι Επί
τών ήμερά»· μας διαπλάττεται αίσχος γοιαύτης βγριότητός.

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
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Tc 6ά βίνε το «ΙΙΑΛΤΟ^ΛΜΛ» '
ΙΙεριοδτκόν, τό όποιον θά έχη πρωτοτυπίαν, έν-

διαφέρσν. Θά πάλλεται άπό κίνησιν
καί ζωήν. Θ& φέρη τήν χαράν καί
τήν ενθύμίαν σέ κάθε 'Ελληνικήν
Οικογένειαν.

'*

Λιότς·
'Λ.πλοόβτα·ρχ ΛΙΟΤΙ
πρώτιστος μπορούν νά γίνουν

ναγνώστης καί κάθε αναγνώστρια. Θά άνταλλάσοειε
τά μικρά μυστικά σας, τάς ιδιαιτέρας σκέψεις σας
καί θά διεξάγετε τήν αλληλογραφίαν Σας μέ τόν
πλέον ει’χάριστον καί άνετον τρόπον.
ΑΙ
ΕΙΚΟΝΕΣ
μας θά είνε ολοσέλιδοι
χρωματιστοί μέ δλον τό ένδιαφέρον τής σύγχρονο#
ζωής. Η είκών τής πρώτης σελίδος θά μας γνωρίζη
τό σοβαρώτερο ή τό κωμικώτερο γεγονός τής έβδομάδος.

Χυνζργά^κι τοΔ «ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ»
δλοι οι άναγνώσταί του. Καί μάλιστα συνεργάται
του........... πληρωνόμενοιΐ» Πώς θά κατορθωθή τοΰτο,
θά τό πληροφορηθήτε άπό τό πρώτο φύλλο στό όποι
ον θά δημοσιευθοΰν δλαι αί λ^πτομέρειαι ποΰ θά
καθοδηγούν είς τρόπον τής συνεργασίας κάθε ανα
γνώστην μας.
’Ίί^ΐεττα ; "Ολοι οί άναγνώσταί μας τρέ
χουν τόν κ ί ν δ υ ν ο< ν νά γίνουν! μονομιάς
πλούσιοι-, καθ’ όσον άπό τό πρώτον φύλλον προκη
ρύσσεται διαγωνισμός άπλούστατος, εϋκολώτατος, μέ
βραβείον Τρεις Ααχειοφόρηυς μετοχάς

τής Έβνιχής Τρχ«έζν4ςΙ
ι.
’Ιλπι πλέον το ΙΙΑΛΌΡΛΜΑ/
θά δημοσιεύη δυό-τρία μυθιστορήματα σπαρταρι
στά, αισθηματικά!, έκτάκτου ένδιαφέροντος. 'Αρκεί
νά άναφέρωμεν τόν τίτλον τοΰ πρώτου; <Ή Καλόγρηα
τής ’Αγάπης»! Θά περιέχη έπίσης καί πρώτης τά-,
ξεως διήγημα σέ κάθε φύλλο του. Θά εχ|] τά άνέκδοτά του, τά ποιήματά του, τά άστεΐά του, τούς γρί
φους, τά πνευματικά παίγνια, τάς πρακτικός οδηγίας
του.
·’ ·♦ '·σ
Θά έχη ιδιαιτέρας στήλας διά την ΓΥΝΑΙΚΑ.
Τήν έμμορφιά της» τήν ζωή της, τό πνεΰμά της, τήν
τουαλέττα της, τήν ψυχήν της, τάς σκέψεις της, τούς
πόθους της.
- · Τ·.ι
Θά έχη. στήλην διά την Ιδιαιτέραν αλληλογραφί
αν κάθε αναγνώστου μας καί κάθε άναγνωστρίας.
Θά έξυπηρετήση Ιδιαιτέρως τήν Ιδέαν τοϋ ΓΑ
ΜΟΥ και τό πρώτον ΣΥΝΟΙΚΕΣΊΟΝ τοΰ
ΙΙΛΝΟΡΛΜΆΤΘΧ» θά τό έορτάσωμεν
πανηγυρικώς είς τάς ιιλίδας του.
Τά Τ Τ Τ τιΰ «ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ» τό Ταχυδρομείου — τό Τηλεγραφεΐον — τό Τήλέφωνσό—θ* τά μεταχειρίζεται ώς ίδικά του κάθε α

Γιά δλες τής ώραϊες. Γιά ’κείνες ποΰ εργάζονται
στά Υπουργεία, στάς Τραπέζας, στάς Εταιρείας,
στά Σωματεία, στά ’Εμπορικά, στά ’Εργοστάσια τής
μόδας, ειδικός συνεργάτης τοΰ «ΙΙανοράματος»
θά φιλότεχνη εικόνες, λεπτομέρειες, επεισόδια άπό τή
ζωή τους καί άπό τήν δράσί τους. Θά μάς γνωρίζη
σιλουεττας καί θά περιγράφη πώς έργ,άζονται, πώς
αντιλαμβάνονται τη ζωή, πώς διασκεδάζουν, πως έρωτεύονται. Ό Γυναικείας κόσμος ε’ις άναστάτωσιν!
Τό «ΙΙΛΛίΟΙ*.·%%'ΙΑ.» θά σάς δίδη δλαις
τάς σπαρταριστός* τάς ζωντανός εικόνας τής καθη
μερινής ζωής. "Οσοι παρακολουθούν τό «IIALWΟ1*ΛΛΪΛ.» θά βλέπουν, ώς έν Πανοράματι, τήν
ζώήν τών ’Αθηνών καί οί ’Αθηναίοι θά παρακολου
θούν τήν ζωήν τών ’Επαρχιών, διότι, είς τάς σελίδας
του θά παρελαύνουν καί αί Έπαρχίαι μας μέ τά πε
ρίεργα τοπικά, ιστορικά καί κοινωνικά ήθη καί έ
θιμά των καί τήν απλότητα καί γαληνιαίαν ζωήν των.
Τό ΙΙΛΛΟΡΛΜΑ
μέ τάς άνταποκρίσεις, περιγραφάς κ|αί τό ένδιαφέ
ρον ποΰ θά προκαλέση είς τάς Αθήνας, τάς ’Επαρ
χίας καί τάς Νέας 'Ελληνικός Χώρας θά κυκλοφορή
είς Κίκοσι χιλιάδας άντίτυπα.
’Ιδιαιτέρα στήλη διά τούς φίλους τοΰ Κυνηγιού
καί τών Σκυλλών.
'
ι
Τά «ΙΙΑΝΟΡΑΜΑ»
θά είνε γιά δλον τόν κόσμον. Ή Δεσποινίς, ό Γέρον-*
τάκος, ή Κυρία, ό "Εφηβος, δ σοβαρός Κύριος, ή
Δασκάλα,, δ Υπάλληλος, ό ’Εργάτης, ό Νέος, ή Για
γιά δλοι θά εΰρουν κάτι τι ποΰ θά τούς τέρψη, πού
θά τους συγκινήση, θά τούς κάμη νά γελάσουν, νά
σκεφθοΰν, θά τούς κινήση τήν περιέργειαν ώστε νά
περιμένουν τό άλλο φύλλο μέ αγωνίαν.

Ίδιοκτή^ρια — ΛικυΘύντρικ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Γραφεία Βερανζέρου 14.

(ΙΟΛΟΙ ΙΙΜΙΙΙ Ι Ι Ι'Ι’Χ ΗΙΙΧ

ΙΙαθητικάν
| ·*ίνεργη“-Ζ<*’’
14.540.000.—
&Μδηροδρόμ',. κτήσεις καί τροχαϊσν υλικόν 46.207.607.15Μετοχικόν Κεφάλαιον
1,505.900.— Αποσβεσδέν διά κληοώσεως με«η άνψουσαι τή Εταιρεία 15,059
460.000.— 15.000.000.—»
τοχών
(Έλλ. Δημόσιον 1.115.301.21
αστικοί Λ · σμοί
1,665,794,86
Ά π ο θ ε μ α τ ι κ ά
(Διάφοροι <— '550,490,65
31S.323.64
Τακτικόν Άποθεματικόν
212.429.96 \t’ αποσβέσεις, μετατροπήν δα
Βκυχή Υπηρεσία Σ11ΑΠ
νείων καί συναλλαγματικήν
' ’Εκκρεμείς Α)σ μ ο ι
890'643.79
διαφοράν
«καταβολών είς Προμη3 278.-80,03
2.074.812.60
Εκ χρεολυσίων δανείων
363,751.17
πκ Εξωτερικού
toSiziov καί επισφαλών άπαι-

8.152.18
i|Ku υλικών, εργαλείων καί εντύπων
Κέκδόσειο: Δανείου Δρχ. 1.200.000
Μ^ράιιιιάτια Εθν. Άμύνης καί Όμολογίαι
|$a παρά Τραπέζαις καί Ταμείω Διαχεικσβητήσεις κατά τοΰ Δημοσίου έκ ζημίας
«ώλεύσεω; 3 τμημάτων του έτών 1915,
116, 1917 καί Α’ εξαμηνίας 1918
ίίιιον ζημία; είς νέον

441.90ο.3όΙ1ροβλέι|.·εις διά δαπάνας φθορά;
υλικών καί έργων Γραμμής
1.555.293.65Δάνεια
12 760.40Πιστωτικοί Λογαριασμοί
T11.978.—Άντίκρυσμα άπαιτήσεως κατά τού
Δημοσίου έξ ελλείμματος 3 τμη348.408.95 μάτων του έτών 191§, 1916’,
1917 καί Α' ϊξαμηνίαν 1918

284.396.46
29.790.342.20
4.046 913.29

2 647.430,09

2.647,430.09
138.355.66

Δρ. 55.047,862.07

Δρ. 55.047,862.07

ΑΧΑΛΥΧΙΧ ΜΕΡ1ΛΟΪ

* Χρέωσ:;

ΚΕΡΛΙΙ Κ.ΚΙ ΧΙΙΑΙΙ ΑΙ

ΙΙίβτωβις

Εισπράξεις έκμεταλλεύσεως
Α' έξαμην. 1918 τμημάτων
6.530.239.86
235.16?9ο
Έξ άντιτίμσυ παλ. θλικών
23.493.48
Εισπράξεις διάφοροι
118,386.306.672.119.64
■254.816750
»
καί κυκλοφ. μετοχών 19.6.'>O..V>
Τόκοι, προμήθειαι καί ουνιτική διαφορά
16.63193
Ελεγχοι1 Σιδηο. έτους 1917
Εισπράξεις έκ Διαφημίσειον
4.343.60
16.600.55
20. ίΟΟ 20 Αντίτιμον 4 ομολογιών Δανείου 12 1)2
Γ »
» Α' ’λξαμ. 1918
6.800.05
έκ. έσφαλμένως άποσβεσθεισών
1.595.—»
■λογία (Κώσίου
έξ
Άπό Κυβερνητικήν Υπηρεσίαν ΣΠΑΠ
Μΐεύσεο; 3 τμημάτων ταυ
427.982.—
τά διά τήν τοκοχρεωλυτικήν ύπηρεσί—
ίζαμηνία; 1918
5 066.249.85 αν τών Δανείων Β' εξαμηνίας 1918
710,672.67
ρ.ίκμεταλ.. Λ' έξαμ. 1918
80.160 89 Υπόλοιπον πρός έξίσωσιν
'Φ'’ ~·^
138.355.66
^δαπάτ-αι >·>
»
»
■ Έξοδα Α' έξαμην. 1918
101.620.16
114 875.11
»
Β'
»
>
13,254.95
Hr ζημία; έτους 1917
9 Δημοσίου εισιτηρίου επιβατών
Οικοδομών, έπιτηδεύματος 'Εταιρίας

ΒΗ*δόσεωε δανείου Δοαχ. 1.200.000
^■Μεδουλευιιένω έτους J91S
Γ’· δΒ- δεδουλευμένων »
»

16.018.14

12.000.—Ί.332.465.87
218.149.94

Δρ. 7.543.118.50
Έν Αθήναις τή 16 ’Απριλίου 1919

Ρ-’Μεδρο; τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου
■’•MIX I. ΠΟΛΙΤΗΣ

<7—“

γ· —

Δρ. 7.543.118.50
'Ο Λογιστής

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ

ΤΑ SPRMATA XAS

ΕΙΣ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
.7

'

-

Λ ί δουν τόκον S* 0)0 τα εξάμηνα καί ^5 1)5? ο)ο 'τά τρίμηνα.
Ό τόκος των είνε άπηλλαγμένος παντός φόρου καί παντός τέλους.

Είνε ήγγυημένα ΰπό τοΰ Κράτους καί υπό της Εθνικής Τραπέζης.

ΙΙληρώνονται αμέσως είς τήν λήςίν των άπό την ’Εθνικήν Τράπεζαν καί προξοφλουν*ται υπό τής ίδιας.

Μεταβιβάζονται δι’ απλής παραδόσεως είς άλλον, όπως τά χαρτονομίσματα,,
ή δι’ όπισθογραφήσεως, όπως αί συναλλαγματικαί.

Αποτελούν δηλδή ρευστόν χρήμα, πρόχειρον είς κάθε στιγμήν, μέ τήν διαφοράν μόνον ότι δίδουν και τόκον μεγαλυτερον άπό κάθε άλλην κατάθεσιν.

Έκδίδονται είς ποσά 1ΟΟ, SOO, 1ΟΟΟ. 10.000 καί 100,000 δρα
χμών.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ 1Ι0ΛΕ1Σ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 1PAHEZAL
Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

