EAAHN1,
ΐΙΣ
.

/

e

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΰΔίΚ \ ΕΙΚΟΜΓΡΑΦΗΜίΝΟΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΩ*

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

AGHNA!

ΕΤΟΣ »Β; -ΤΕΥΧΟΣ *?9
ΜΑΙΟΣ *919

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

ΑΘΗΝΑΙ

ΤΤΠΟΙΣ ΕΠΑΜ· Α. ΖΑΓΚΟΎΡΟΓΛΟΥ
'Οδός

Σσ.τν ίϊ. ιό.ι ύόυ 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ
ΜΗΝ1ΑΙΟΝ

Ε1ΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
"Ετος IB'.

’Αθήναι — Μάϊος 1919

ΣΤΝΔΡΦΜΑΙ ΠΡΦΠΔΗΡΩΤΕΑΙ
Διά
Διά
Διά
Διά
Διά

τό
τού;
τήν
τήν
τά

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Δροχμαί
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ .
.
.
.*....
»
ΑΜΕΡΙΚΗΝ .
............................................. .......
Δολλάρια
ΕΥΡΩΠΗΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ....
Έιησία συνδρομή δρ.

15.—
ΙΌ.—

4.—
15.—
30.—

’Έκδοσις έκλεκτη γενικώς Φρ. χρ. η δραχ. 25
ΑΙΗΥΘΥΗΣΙΣ :

ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ

ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΓΟδδς Μενάνδρου 83 —ΑΘΗΝΑΣ
Τηλεγραφική Διβύθυνσις: «ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠ1ΘΕΩΡΗΣΙΝ»

ΜΑΤΙΑ

ΜΜ11

Μάτια γαλαζιοπράσινα, μεγάλα, άτελείωτα μάτια
Όταν σάς βλέπω άντίκρυ μου βαθειά καί σιωπηλά

ΑΘΗΝΑΣ

II*ν χειρόγραφον δημ.οσΐευόμ.ενον ή μ.ή, ζβν έπιστρέφεταο. — ΙΙαν σύγγραρ.μ.0.
άποστελλόμ.ενον εις τά γραφεϊά μ.ας αναγγέλλεται.
Αί έγγραφοί αρχονται άπό 1ης έκαστου μηνάς.— (Τδ ζεϋχος δρ. 1).

Θαρρώ πώς τής Ανατολής άνοίγουν τά παλάτια,
Καί κάποια αύγή άνοιξιάτικη στους ούρανού; κυλά.
•Μ·

Μάτια γαλαζιοπράσινα 1 Κυττάξετί με πάλι!

Ποΰ ναδρω τόν ποιό ξακουστό στό μάρμαρο τεχνίτη,
Νά πάρη τά ζαφείρεια σας γιά μάτια νά τά βάλη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μάτια Γαλαζοπράσινα : Παληοΰ Τραγουδίσταΰ. — ‘Η Εργασία τής ‘Ελληνίδος:
Μυγενέας Ζωγράφου. — 'Η Ψήφος τών Γυναικών; Γ. Β. Τσοχοποΰλου. — ’Ερω
τικές’Αμφιβολίες (Διήγημα—Μετάφρασις) -Γεωργικά Κηρύγματα: Λημ.. Λ. Ζωγράφου.—
'Ο ’Αγγλικός Πολιτισμός — Κρίσεις αγροτικών εργατικών χειρών : Ζ.
ΜΑ ΙΌΣ 1911 : Ή Κατάληψις τής Σμύρνης.—’Από τήν Καλλιτεχνικήν' κίνησιν τοΰ μηνός.—
Άπό τήν ζωήν τοΰ μηνός: Λ. Λ..Ζ. — Στέφανος εις τόν νικητήν. — ’Ολιγόστιχα. — Βιβλία
καί Περιοδικά.
ΚΟΣΜΟΣ : “Οταν επιστρέφω στάς Αθήνας.... — Ό κ. Βενιζέλος και οί Δημοδιδάσκαλοι—
To Ν. Δ τών κ. κ. Ραπτεργατών. — Ό Σ. Τοποτηρητής. — ‘Ο Βασιλικός Κήπος. — Νά τόν υίοθετήσωμεν. — Τό εργατικόν ζήτημα.

Καί στή σοφή τήν Άθηνά αί στή τρελλή Άφροδτη

Μάτια γαλαζιοπράσινα ! "Ηθελα μιά νυχτιά,
Τά μεταξένια βλέφαρα φιλώντας ν’ άγρυπνή w

Νά σάς άνάψω άχόρταγη τοΰ πόθου τή φωτιά.

Καί στό γερό τής ήδονής κρασί νά σάς μεθύ >ω.

Καί δταν βαρειά θ' άνοίξετε καί πάλι τό πρωί,
Ή ήδονή τή λάμψι σας νά ίχή θαμπωμένη.

Μάτια γαλαζιοπράσινα χαρήτε τή ζωή,

ΔΗΛΩΣΙΣ

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ,,
Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» παλαίσασα μέχρι τοΰδε είς μυρίας δυσκολίας διά τήν
έξεύρεσιν χάρτου εϊναι ήδη υποχρεωμένη νά έμφανίζεται με μορφήν καθαρώς πολεμικήν,
μορφήν τής άνάγκης. Ή κρίσις τοΰ χάρτου έφΰασε στό όξΰτατον σημεϊον και δέον νά θεωρήται δ4λος καί δτι κοτορθώνομεν νά έκδιδώμεθα.

Γιατί κι’ ή λάμψι τών ματιών μέ τόν καιρό πεθαίνη.
Ο ΠΑΛΗΟ2 ΤΡΑΓΟΥΔΙΧΙΗΧ

Τεύχος 179

Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΓϊΝΑΙΚΩΝ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ
Στή σύγχρόνη κοινωνική μας ιστορία ή γυναίκα
Αρχίζει νά βιαδραματίζη πρόσωπο άξιο γενικωτέρας
προσοχής.
Σέ κάθε τόπον ποΰ έχει ιστορία είναι άναπόφευκτον η γυναίκα νά καλύπτη μερικές σελίδες άπό υλικό
παρμένο εϊτε άπό τήν επιστημονική, είτε τήν καλλι
τεχνική, είτε τήν πολιτική, είτε τήν κοινωνική δρα
σίν της.
Ή Αρχαία Ιστορία, ή μεσαιωνική ιστορία, ή Βυ
ζαντινή ίποχή, ή νεωτέρα 'ιστορία έχουν νά έπιδείξουν παρόμοιες σελίδες παρμένες άπό τή ζωή δλων
τών Ααών καί δλων τών Φυλών ποΰ υπήρξαν καί
έζησαν στον πλανήτη μας.
Ετσι καί ή Ελλάς βρίσκεται στήν εΰχάριστο
θέσι νά παρατάξη σειράν γυναικείων ονομάτων ποΰ
έτίμησαν καί τό φύλον τους καί τήν ελληνική μας
πατρίδα.
Καί βέβαια άν ή ‘Ελλάς δέν είχε τό άτύχημα νά
διακοπή δ ιστορικός δρόμος της άπό μίαν μακραίώνα
δουλείαν, είναι άναμφισβήτητον δτι ή Έλληνίς γυ
ναίκα θά εΰρίσκετο έκτοτε είς τό κατακόρυφον τής
πνευματικής καί κοινωνικής προόδου.
“Ας μή άνατρέξωμεν σέ πολύ περασμένες εποχές.
'Ας σταματήσωμεν στους αιώνας ποΰ προηγήθησαν
τής τουρκικής τυραννίας. Ή ’Εκκλησία, ή Επιστή
μη, ό Θρόνος, ή Πολιτική, ή Κοινωνία, τά Γράμματα,
αί Τέχναι, δ τότε Πολιτισμός έχουν νά έπιδείξουν
άντιπροσωπευτικούς τύπους παρμένους άπό τή ζωή
καί τήν δράσι τής Έλληνίδος γυναικός.
‘Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δχι μόνο στήν Κωνσταντινούπολιν, αλλά καί στή Θεσσαλονίκη καί στή
Καισαρεία καί στή Νικαία καί τήν ’Αντιόχειαν, εις
Ταρσόν, Δαμασκόν, Νικομήδειαν κ.τ.λ. στολίζεται άπό
γυναικείες γραμμές χαραγμένες μέ τά πιο έντονα καί
πιο δυνατά, τά πιο ζωηρά χρώματα.
Στήν’Εκκλησιαστική καί Θρησκευτική ζωή, ή
οποία τούς αιώνας έκείνους ήτον ή κυρίαρχος εις τήν
σταδιοδρομία τών πολιτισμένων Λαών, ή γυναίκα εύρίσκεται άκλόνητη μαχήτρια είς τά πιο έπικίνδυνα χα
ρακώματα τής μεγάλης μεταρρυθμιστικής πάλης. Έλληνίδες γυναίκες έκ τών έπιφανεστάτων, ήσπάσθησαν
πρώται τον Χριστιανισμόν καί πρώται κατενόησαν
την ηθικήν καί κοινωνικήν αύτοϋ υπεροχήν. Τό δέ
άπίστευτον διά τάς σημερινάς Αντιλήψεις τών ολί
γων οπισθοδρομικών, πρό 18 άκόμη αιώνων γυναί
κες επεμελοΰντο τούς πτωχούς διατηροΰσαι ίδιον ταμεϊον υπέρ ορφανών καίάσθενών, καλούμενοι Διάκο
νοι.
Εις τόν Θρόνον, γύρω τοΰ δποίου πλέκονται ή
ζωντανώτερες καί τραγικώτερες σελίδες τής Βυζαντι
νής ιστορίας, εμφανίζεται στολλές φορές πάνοπλος ή
■Λίναικβια αοοαϊίι διά τόν πλέον βαούν άνώνα.

Εις τήν κοινωνικήν εξέλιξιν υπό έποψιν κοσμι
κής ζωής καί μεγαλοπρεπούς βίου άμιλλάται ή έλληνίς
τής Βυζαντινής εποχής πρός τάς σημερινάς κοινω
νίας τής Δύσεως δπου ή γυναίκα κοινωνικώς εΰρίσκεται είς ύψηλόν επίπεδον επιβολής, μορφώσεως,
ευφυΐας, επιρροής.
Είς τήν σοφίαν, τήν ρητορικήν, τά γράμματα
καί τάς τέχνας ή γυναίκα έχει νά επίδειξη τάς σραίας
εμφανίσεις της άνταξίας τοΰ δλου έθνικοΰ καί κοι
νωνικού βίου τής εποχής έκείνης. "Υστερα άπό τής ολί
γες αυτές χαρακτηριστικές γραμμές κανείς δέν μπορεί
νά άμφιβάλη δτι ή ‘Ελληνίς ήτο προωρισμένη νά
προπορεύεται εΐς πολιτισμόν, εις άνθρωπιστικές Ιδέες,
είς επιστημονική'* μόρφωσιν, είς πολιτικά δικαιώμα
τα, πάσης άλλης γυναικός τής Δύσεως, εάν μή άνέκοπτε τόν δρόμον της ή τουρκική επιδρομή.
’Αλλά καί άπό τόν ζοφερόν καί κατασκότεινον έθνι
κόν δρίζοντα τής φυλής μας έπρόβαλλον ενίοτε φωτινές τινες γυναικείες φυσιογνωμίες. ‘Η φυλή μας
είχε καινούργιο προωρισμό. ’Έπρεπε νά σπάση δεσμά. Καί ή πρόσφατος ιστορία τής παλιγγενεσίας τής
πατρίδος έχη νά επίδειξη λεονίόθυμες γυναίκες καθ’
ήν’έποχήν έκ παραλλήλου ή'Επτάνησος συνετήρει εις
τούς κόλπους της επιφανείς γυναίκας τών γραμμάτων.
Άπό τής άπελευθερώσεως ή Έλληνίς δέν κατώρθωσεν άκόμη νά εδρη τόν δρόμον της. Λιγοστές γυ
ναίκες άναδεικνύονται στή Πολιτική, στά Γράμματα
καί στήν Τέχνη. Μένει ή κοινωνική δράσις καί ή ερ
γασία.
Είς τό πρώτον σημεϊον ή έλληνίς εδρίσκεται έν
πλήρει δργασμφ. Παρέχει ύπερτάτας κοινωνικός
υπηρεσίας διά τής φιλανθρωπικής δράσεως. Είναι
αλήθεια τούτο ώμολογουμένη υψηλή τή φωνή. Δι
στάζει, δείλια, μένει άναποφάσιστη είς τό σπουδαίοτερον σημεϊον τού συγχρονιστικού βίου. Είς τήν ερ
γασίαν. Μέχρι πρό μιας δεκαετίας ή έλληνίς κόρη
δέν έτόλμα νά σπάση τά δεσμά της καί έλευθέρα να
πετάξη μέσα στή βιοπάλη.
Τό Πανεπιστήμιον πρώτα δημιουργεί ένα και
νούργιο καθεστώς. Διπλωματούχοι νεάνιδες έφωδιασμέναι μέ τής επιστήμης τά δπλα ρίπτονται είς τόν
Αγώνα μέ μίαν ζηλευτήν επιτυχίαν. Αί τραπέζαι βραδύτερον, αι μεγάλοι Έταιρεΐαι καί τέλος αί Δημό
σιοι ύπηρεσίαι παρέχουν στήν ελληνική- γυναικεία
νεότητα στάδιον εύρυτάτης εργατικής κινήσεως.
Αύιήν τήν εύρυτάτην κίνησιν αξίζει νά τήν τονίσωμεν, νά τήν έξάρωμεν, νά τήν ύμνήσωμεν, νά
τήν συστηματοποιήσωμεν καί είς άλλο άρθρον—
ίσως δμιλήσω είδικώς περί τής Έλληνίδος Κόρης ποΰ
ωραία, σεμνή, υπερήφανη, γιομάτη ζήλο καί καλοσύ
νη εργάζεται παρά τό πλευράν τοϋ άνδρός.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

F Μέσα είς τήν άκμήν τοΰ πολεμικού σάλου καί είς
τήν Αγωνιώδη περιόδον τών συζητήσεων τής ειρήνης
■[ Βόυλαί τής ’Αγγλίας καί τής Γαλλίας εύρήκαν
Ιχήν εύκαιρίαν νά δώσουν τδ δικαίωμα τής ψήφου είς
Κς γυναίκας.
f Είς τήν ‘Ελλάδα τδ ζήτημα δέν ύπεκινήθη άκό
μη. Ή Β' έν Άθήναις Εθνική τών Ελλήνων Συ|ίλε*ισις είς τήν συνεδρίασίν της τής 25 Σεπτεμβρίου
1864 προσέφερε γενναιοδώρως τδ δικαίωμα τής ψή
φου είς δλους τούς άρρενας, πλουσίους καί πτωχούς,
σοφού: καί άναλφαβήτους, Ανθρώπους καθώς πρέπει
καί παληανθρώπους. Διά τάς γυναίκας δέν έσκέφθη
ή σοφή έκείνη συγκέντρωσις. Δέκα χρόνια Αργότερα
» βαθύς συνταγματολόγος Νικ. Σαρίπολος έκηρύχθη
δπέρμαχος τής ψήφου τών γυναικών. Τριάντα χρό
νια άργότερα δ υιός του ό κ. Νικ. Ν- Σαρίπολος κα
θηγητής τοΰ Συνταγματικού Δικαίου είς τδ Πανεπιστήμιον γράφει είς τδ βιβλίον του : «‘Ημείς εϊμεθα
έπί τοΰ ζητήματος τούτου δπισθοδρομικώτεροι τοΰ
Βατρός»,
F Φεΰ ! δπισθοδρομικώτεροι τοΰ σοφοΰ Σαρτπόλου
«μέθα δλοιοί Έλληνες είς αύτδ τδ ζήτημα. Οί Έλ
ληνες θεσμοθέται τοΰ 64 έπιφυλλάττοντες τδ λαμ
πρόν τοΰτο δικαίωμα τής ψηφοφορίας είς τού, άνδρας
Ηχον έπί τέλους κάποιο δίκαιον. Οί άρρενες τής έποχής έκείνης, μουστακαλήδες, μαγγουροφορούντες,
Βολιτικολογοΰντες, διαδηλωταί έξ έπαγγέλματος,
Ηνοίγοντες συχνώτατα τδ κεφάλι τοΰ άντιφρονοΰντος
μέ τήν δζώδη ράβδον των διά νά τοΰ βάλλουν μέσα
τά δικά των πολιτικά φρονήματα, διέφεραν άπδ τάς
γυναίκας, αί δποίαι ήσαν άκόμη τδ ήμερον κατοικί
διου ζώον. ‘Η έ/λογή έλέγετο άγων καί ήτο. *Ητο>
γερά φωνητικά δργανα διά τάς ζητωκραυγάς, πολύ
ΐθάρρος διά τήν άνατροπήν τών καλπών καί κέντα
μίαν γοργόνα είς τδν Αριστερόν βραχίονα τοΰ κομμα

τάρχου. Ή γυναίκα προσθέτως έφοροΰσε καί κρινόλίνον τδ δποϊον δέν ευκολύνει, ώς γνωσιόν, ένεκα
τοΰ δγκου του τδν σχηματισμόν διαδηλώσεων.
Πενήντα πέντε δλόκληρα έτη μετά τήν Αρρενω
πήν έκείνην έποχήν τά πράγματα εύρίσκονται πλέον
είς τδ ίδιον σημεϊον ; Εύτυχώς δχι. Τώρα τδ μουστάκι
έζάρωσε κατά τδν γερμανικόν τρόπον έπάνω άπό τδ
άνω Ανδρικόν χείλος καί δ Αγριεμένος μουστακαλής
είναι γήϊνον φαινόμενον σπάνιον δσον καί τά ούράνια. ‘Η μαγκοΰρα έξηφανίσθη καί άντεκατεστάθη
άπδ μπαστουνάκι εύλύγιστον ώς Ανήλικος όχιά. Αί
διαδηλώσεις γίνονται σεμναί καί έπιβλητικαί ώς κηδεϊαι πολυτελείας Ή μεταβολή τών φρονημάτων δέν
γίνεται δι’ Ανοίγματος τής κεφαλής, άλλ’ έκ τών
κάτω πρδς τά άιω, έκ τής δεξιάς τσέπης τοΰ σακα
κιού είς τήν όποιαν ώς γνωστόν τοποθετείται τδ πορ
τοφόλι. Καί έπί τέλους άν ύπάρχη άκόμη πουθενά
γοργόνα σταμπαρισμένη, δέν είναι ή παλαιά άγρια
γοργόνα ποΰ έφιγουράριζε είς μαλλιαρά καί άπλυτα
Αντιβράχια παλληκαράδων. Τώρα είναι κρίνον ή άγ
κυρα, λέγεται γαλλιστί τατουάζ καί θεάται είς στρογ
γυλού; βραχίονας κυριών !
Καί τέλος ή γυναίκα δέν είναι τδ γνωστόν ήμε
ρον κατοικίδιων ζώων ποΰ έγνώρισαν οί αόστηροί θε
σμοθέται τοΰ 64. Ί ώρα έγκατέλειψε τδ σπήτι, κα
πνίζει, πίνει ούζο καί συζητεϊ.
Κηρύττομαι προοδευτικός δσον καί δ πατήρ ΝΣαρίπολ.ος, προοδε> ικώτερος τοΰ υίοΰ κ. Ν. Ν. Σαριπ,λου καί ζητώ ψήφον διά τας γυναίκας. Δηλώ
μάλιστα έπισήμως άπδ τοΰδε δτι θά έκθέσω ύποψηφιότητα είς τάς προσεχείς έκλογάς τής Έθνοσυνελεύσεως μέ αύτδ είδικώς τδ πρόγραμμα.
Ζήτωωωωωω ! ....

Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

Οί άνδρες έμάχοντο είς τδν πόλεμον καί αί γυ
ναίκες τούς άντικαθίστων είς τάς έργασίχς των. Ού
τως έάν είς μίαν οικογένειαν ήθελον Ασθενήσει αί γυ
ναίκες οί άνδρες ήναγκάζοντο νά κάμουν τάς οίκιακάς έργασίας.
’Αλλά διατί πρδς Θεού, αί γυναίκες έπετύγχανον
είς δλα τά έργα τών άνδρών, ένφ τούναντίον οί τε
λευταίοι ούτοι μόλις τούς έβγαζε κανείς άπδ τήν δου
λειάν των, άπδ τδ έπάγγελμάτων, άπδ τήν ειδικότητά
των ήσαν Αδέξιοι καί γελοίοι; Τοΰτο είναι δπωςδήποτε ζήτημα θελήσεως καί κάτι τι, μάλιστα κάτι τι

Αρκετά μεγάλο, προέρχεται έκ τούτου. Ότι αί γυ
ναίκες δέν μχνθχνουν είς άλλους τά μυστικά των τά
δτοϊχ φυλάττο-ν ζηλοτύπο; ένφ ήμεϊς οί τόσον εύ·
γενείς, οί τόσον πρόθυμοι, οί τόσον περιποιητικοί σπάζομεν τδ κεφάλι μας νά άναιαλ'ψωμεν καί έφαρμόσωμεν δλίγον γυναικείο μυαλό καί τρόπους γυναι
κείους διά νά έκπληρώσωμεν τδ έργον μας.
'Οποία; άρκ γε δυσκολίας συνήντησεν ή Λευκή
Μπιάγκη δταν κατώοιέωσε να τρυπώση είς τήν Δημαρχίαν ; Ό ’Αλβέρτος Μαρινέζε καί δ Λουϊζης
Καρλόττη οί συνάδελφοί της τοΰ γραφείου άνεκάλυ-
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ψαν μέσα των διδακτικά προσόντα μέγιστα τά δποία
ήγνόουν μέχρι τής στιγμές αύτής καί Αντδς δλίγων
ήμερών μέ μεγάλην έπιμονήν καί υπομονήν καί μέ
μεγάλην χάριν έδίδαξαν τά πάντα είς τήν ώραίαν δε
σποινίδα. Τήν σύνθεσιν τών διατακτικών, τδν τρόπον
τής έπαληθεύσεως καί έξακριβώσεω; τών ήμερομηνιών, τδν τρόπον τή; άπαριθμήσεω; καί έφαρμογής
τών μέσων διά τήν τελείαν άπόδοσιν τών έτησίων
φόρων έκάστης οικογένειας, έν γίνει τής έδίδαξαν τά
πάντα.
Πρέπει έν τούτοις νά προσθέσωμεν δτι ή Λευκή
ήτο καλή μαθήτρια. Έάν δέν ήνόει ή δέν ένθυμείτο τίποτε δέν απέδιδε ποτέ τήν αιτίαν είς τούς διδα
σκάλους της, άλλά έκτύπα ίλίγον τδ μέτωπόν της,
μέ τήν δεξιάν παλάμήν καί έμειδία : «ΤΙ κτήνος!...
τί κτήνος ποΰ εΐμαι..» έπειτα, πολλάκίς έγένετο
Αντιστροφή τών δρων καί ή Λευκή ήτο ή διδασκάλισσα. Παραδείγματος χάριν δ Άλβέρτης Μαρινέζε
δ όποιος έσπούδαζε χημείαν κατά τάς ώρας τής
Αργίας του, τόσον μάλιστα ώστε τδν ώνόμαζον ά λχ ι μη σ τή ν καί αύτδς άκόμη δέν ήδύνατο νά φθάση τήν διδασκάλισσαν. Ή Λευκή, ή ευφυής κόρη,
μετεχειρίζετο μέ μεγάλην εύχέρειαν τό έρυθροΰν υ
γρόν, έπειτα τδ άχρουν καί μέ δλίγον τρίψιμον έβγα
ζε* δλους τούς λεκέδες καί τά στίγματα. Καί δ Λουί
ζης Καρλόττη άπδ ποίον, άν δχι άπδ τήν Λευκήν
έμαθε νά ράβη τά κουμπιά του ;
Εκτός τούτου ήτο δουλειά τής Λευκής νά φροντίση διά τά κάρβουνα τοΰ μαγκαλιού. Ή Δημαρχία
διά νά κάμη οίκονομίαν ’στά ξύλα της παρεχώρει είς
τούς ύπαλλήλους της ένα μόνον μαγκάλι δι’ έκαστον
δωμάτιον. Αί θερμάστραι έσίγων. Κατά τάς πρώτας
ήμίρας, ή Λευκή άφήκεν είς τούς νέους τό έργον
τοΰτο. Άλλ’έπειδή δέν τά κατάφερναν καλά, δέν
’βάσταξε πλέον καί τούς είπεν:
— Παρντόν, τήν ’ξεύρετε τήν παροιμίαν ποΰ
λέγει διά τήν γυναίκα χαί τήν φωτιά. Σταθήτε λοι
πόν νά ’δήτε.
Μέ ένα κλειδί Ανακάτωσε τήν στάκτην, έσεισε
τα κάρβουνα είς διάφορα μέρη, έπειτα έκαμε μίαν
τρύπαν ’στή μέσην καί άμέσως τδ μαγκάλι άναψε
καί πύρωσε· ποτέ άλλοτε τό δωμάτιον δέν είχε τόσην
γλυκείαν,θερμότητα, ούτε άκόμη όταν έχαιεν ή σόμ
πα καί ούδέποτε άλλοτε οί δύοαύτοί δημοτικοί υπάλ
ληλοι ήσαν τόσον τακτικοί είς τάς ώρας τοΰ γρα
φείου των.
Μερικές βραδειές ή μαμά έβράδυνε νά έλθη νά
πάρη τήν Λευκήν καί οί δύο νέοι τήν συνώδευον είς
τήν οικίαν της βραδύνοντες τό βήμα δσον ήτο δυνατόν. Είς τό τέλος ή μαμά έπαυσεν δριστικώς νά έρ
χεται νά τήν πάρη καί δέν τήν έμελλε καί πολύ έάν
οί συνάδελφοι έκαμνον μαζί καί κανένα γυράκι.
Καί τδ, κάτω κάτω τί έπείρα^ε τάχα; Δέν άπετέλει δ εις φύλακα διά τδν άλλον; ’Εκτός τούτου ή μαμά
είχε πολλά άλλα νά σκεφθή. Είχε πάντοτε τόν νοΰν
της καρφωμένον στδ άγόρι της, είς τόν υίόν της, ένα
γραμματοδιδάσκαλον δ όποιος άμα έκλεισαν τά σχο
λεία έπήγεν είς τάσύνορα ποΰ τδν έκά
λ <° εν ή πατρίς, δπως λέγει καί τδ τραγοΰδι.
Δι’ αυτό λοιπόν ή Λευκή ήναγκάσθη νά ζητήση έργασίαν καί μισθόν.
,Η Λευκή ήτο κόρη μέ μυαλό. Όποιος ήθελε τήν
άκουσει στόν δρόμον νά δμιλή μέ τούς δύο νέους θά
τδν κατελάμβανεν ένθουσιασμός.
Δέν ώμίλει ή διά τδν πόλεμον καί διά τδν άδελφόν της τόν στρατιώτην. Μάλιστα περισσότερον διά
τδν πόλεμον ή διά τδν στρατιώτην Αδελφόν της καί
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τά μάτια της.... καί τά μάτια... Ιλαμπον καί Ιβγαζον
Αστραπές όταν έχαμνε λόγον διά βόμβες, χειροβομ.
βίδες, σρνάπελ καί λοιπά πολεμικά μέσα τής κατα
στροφής.,
Οί δύο καβαλλιέροι της, καί οί δύο κουραμπιέδες
δέν ήκουον μέ μεγάλην εύχαρίστησιν δλα αυτά τά*
ένθουσιαστικά πράγματα τά δποία κάπως τους προσέβαλον καί έσιώπων. Άλλ’ Ακριβώς διότι αύτοί έσιώπων, ώμίλει έκείνη καί Ιφθανεν είς λυρισμούς άστε
τά μάτιά της, τά ώραΐα της έκείνα μάτια άνέδιδον
περισσοτέρας λάμψεις άπδ τδν ένθουσιασμόν.
*
* *

Θά ήτο δύσκολον νά δρίση τις θετικώς τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν ό Μαρινέζε καί δ Καρλόττη
ήγάπησαν τήν μικράν συνάδελφόν των. Αί βέβαια,
ή στιγμή δέν θά ήτο ή ιδία καί διά τούς δύο. Έπειτα
ή μετάβασις άπδ τής ήσυχου φυσιολογικής καταστά·
σεως είς τήν ψυχολογικήν κατάστασιν τοΰ έρωτευμένου δέν είναι δυνατόν νά έξακριβωθή ποτέ, διότι
ή κοινωνία δέν πολυσκοτίζεται διά τδν έρωτα. Ή κοι
νωνία ή όποια έδωσε τά κλειδιά τών φυλακών καί τά
κάγγελα τών φρενοκομείων διά νά χωρίση τούς έγκληματίας άπδ τούς άλλους καί τούς τρελλού; άπδ τούς
γνωστικούς δέν έχει ούτε δικαστάς ούτε ιατρούς νά
φροντίζουν διά τδν έρωτα. Άλλως τε τί μας ένδιαφέρει τδ πότε . Μίαν ήμέραν δ Καρλόττη, γενόμενος
τολμητίας ήρώτησε τήν Λευκήν έάν θέλη νά περάση
τήν δεξιάν κλίμακα ή όποια φέρει είς τήν αίθουσαν
τοΰ ύμεναίου. Καί ή Λευκή άπήντησεν είς τδ σκέρτζο
αύτό μέ ένα χαμόγελο. Άλλην μίαν φοράν δ Μαρι
νέζε διά νά προξενήση τάχα έννύπωσιν τής είπε
πώς είναι άρραβωνισμένος,
Καί ή Λευκή μειδιώσα άλλά καί μέ δλον της τδ
σοβαρόν τοΰ είπεν :
— Μπράβο ! χαίρω πολύ. Καί πότε θά φάμε τά
κουφέτα ;
Ώ ! ΰψιστε Θεέ.... ! Πώς κατώρθωνεν ή ώραία
αυτή ή ευλογημένη νεάνις νά περνφ πάντοτε κατ’
αυτόν τδν τρόπον, ανάμεσα ’στά γέλια καί στής λο
ξές καί γεμάτες φωτιά ματιές, δταν έγίνετο λόγος
περί έρωτος ; Καί διατί τδ πρόσωπόν της έγένετο τό
σον έκφραστικόν καί έχρωματίζετο μέ τήν ζωήν ή
δποία τήν έθώπευε καί τήν έκέντα ; Καί διατί δταν
έγέλα τό στόμα της ήτο πάντοτε πλέον δροσερόν, τά
δόντια πλέον άγνά καί λευκά, τά μάτια,τό πρόσωπόν,
δλόκληρη αυτή, έφαίνετο ώ; νά έλεγεν «έρώτησέ με·
καί θά σοϋ Απαντήσω ναί.»
Ό ’Αλβέρτος Μαρινέζε δέν ηΰρε ποτέ είς τά
περί χημείας βιβλία του κανένα συνδυασμόν ό όποιος
νά μή έτελείωνε πάντοτε μέ Αξίωμα, μέ ένα τύπον.
Τόν τύπον δμως αύτόν διά τοΰ δποίου θά ήδύνατο νά
προσδιορίση τδ μίγμα τοΰτο τής άγαθότητος, τής εύφυίας, τής πονηριάς, τής ευπροσηγορίας δέν κατώρθωνε νά τήν εύρη. Έπί τέλους ήρκέσθη εις αύτήν
τήν έξήγησιν.
— ‘Η Λευκή ή νόησε βέβαια δτι τήν θέλω καί
είναι λιγάκι έρωτευμένη μαζύ μου.
‘Ο Λουίζης Καρλόττη προσεπάθησε καί αύτδς
νά είσδύση μέσα είς τήν ψυχήν.τής Λευκής καί έπειτα
μέ τρέμουσαν φωνήν, μή τολμών νά προφέρη τάς
λέξεις έπρόβαλεν είς τδν ίδιον ίαυτόν του τήν έξής
έρώτησιν. «Καί έάν είναι λιγάκι έρωτευμένη μαζύ
μου ;»
Άπδ τήν στιγμήν αύεήν οί δύο φίλοι δέν ήσαν
πλέον μόνον πρόθυμοι καί περιποιητικοί πρός τήν
Λευκήν άλλά έκαμνον έκιίνο τδ όποιον ό κόσμος τδ
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λέγάι «κόρτε». Άπδ κοινού. Τόσον πολύ μάλιστα
έπδ κοινού ώστε νά νομίζη κανείς δτι δ κόσμος δέν
Wtotxeir*’> ή μόνον άπό βασίλισσας καί πρίγκηπας.

β Ό Μαρινέζε ήτο

Αρκετά βέβαιος διά τόν έαυτόν
του διότι είχεν ήλικίαν είκοσιν ένός έτους, έν έτος
έηλαδή περισσότερον άπό τήν Λευκήν. Ήτο ώραίος
νέος καί έκτός τούτου δέν είχε τδ φοβερόν έλάττωμα
ώ όποιον ούδέποτε συγχωρούν αί γυναίκες. Τήν δειI Παν.
ί Τούναντίον δ Καρλόττη ήτο δειλός, ήλπιζεν
I όμως δτι έπειδή ήτο κατά έν έτος μικρότερος τής δεαποινίδος, δτι τοΰτο θά ήτο μάλλον προτέρημα καί
I οδχί έλάττωμα. Καί έπείθετο είς τοΰτο άπδ τδν ίδιI «ίτερον έχείνον τρόπον τδν χαϊδευτικόν, μέ τδν όποιον
Ι ή Λευκή του έκύτταζε τδ εύρύ μέτωπόν του τδ όποιον
ί έστεφεν ώραίος ξανθός βόστρυχος, ύπήρχον μάλιστα
στίγμα! κατά τάς όποιας έθεώρει δτι τόν έπροτίμα.
[ Μέ δλην δμως αυτήν των τήν οικειότητα ή Λευκή
| δύο ή τρεϊς φοράς μόνον έδέχθη τήν πρόσκλησιν τών
^συναδέλφων της νά υπάγουν el; τδ καφεζυθεστιατό
ριον νά πάρουν μίαν μπύραν καί νά περάσουν καμμίαν ώραν μαζύ. Καί τοΰτο τώρα τελευταία, δταν
I ήρχοντο σί εύχάριστοι ειδήσεις άπδ τό μέτωπόν περί
ί τής νίχης, αί όποίαι έκαμνον δλον τδν κόσμον νά
! αισθάνεται τήν Ανάγκην νά ξεσκάση ή νά κάμνη
χίτι τι έκτακτον γιά νά Απόδειξη τήν χαράν του.
Ε Τήν ήμέραν αύτήν δμως αύτή ή ιδία ή Λευκή,
I όταν έβγαιναν άπδ τό Δημαρχείον τού; είπεν :
I — Πάμε ’στδ ζυθοπωλείων ; Έχω κάτι νά σάς
’πώ. Μέ μεγάλην περιέργειαν οί δύο νέοι καθήμενοι
είς τά μαλακά καθίσματα τοΰ καφενείου έπερίμενογ
, νά Ακούσουν τί ήθελε νά τούς είπη:
[ Ή Λευκή ήτο σοβαρά.Έφαίνετο ώς νά ήτο μεγα
λειτέρα κατά έν έτος. Δυστυχώς δέ διότι ήτο τόσον
σοβαρά ήτο καί περισσότερον ώραία. ‘Οραιοτέρα Απδ
πάσαν Αλλην φοράν.
Ήρχισε νά τούς λέγη δτι ή μητέρα της ήθελε νά
τήν ϊδη παντρεμμένην πλέον καί Αποκαταστημένην.
Ή καρδία τοΰ Καρλόττη έσκίρτησεν. Γίνονται
Β λοιπόν αύτά τά πράγματα ’στδν κόσμον; Έδώ έφθάΒ σαμεν ; Τώρα αί νεάνιδες προβαίνουν είς τήν έρωτιΒ *ήν έξομολόγησιν δταν οί άνδρες δέν τολμοΰν; Ή
Β. μαμά ήθελεν ένα παιδί σοβαρό πλέον, μεγαλείτερον
Ε τήν ήλικίαν άπδ αύτήν.
Άλλοίμονον ! Ό Καρλόττη έβλασφήμισε μέσα
■ του τήν ώρα καί τήν στιγμήν ποΰ γεννήθηκε ένψ,ή
[ Λευκή έξηκολούθει καί είπεν δτι δέν τήν μέλλει αύI τήν καθόλου διά τήν ήλικίαν άρχει νά έχη νά χάμη
I μέ ένα τίμιο κχί μορφωμένο παληκάρι. Λοιπόν ; ΛοιΚ «ίν ;
Ό Καρλόττη ήσύχασε πάλιν. Ήτο καί αύτδς
ί μέσα. Ένθυμήθη τδ παιγνίδι ποΰ κάμνουν αί μητέ
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ρες δταν ταγίζουν τά μικρά των. Ή μαμά φέρει τδ
κουτάλι πρώτον στδ στόμα της καί έπειτα στδ στόμα
τοΰ βρέφους. ’Έπειτα πάλιν στδ δικό τη; καί λέγει...
«Μιά έσύ, μιά έγώ, μιά έσύ, μιά... > Είς τρόπον ώστε
ένφ αυτή δέν τρώγει οδτε μισή κουταλιά άπδ τό φα
γάκι τού μικρού, τδ κάμνει αύτδ νά καταπίη τούλάχιστον δέκα.
Αύτδ έχαμνε χαί ή Λευκή. Πώς θά έτελείωνεν
αύτή ύ άτελείωτος άγόρευσις είς τήν όποιαν προέβη ή
νεάνις βλέπουσα πότε τδν ένα καί πότε τδν Αλλον,
χαί κυριολεχτικώτερον οδτε τδν ένα, ούτε τδν Αλλον,
άλλά τήν ταμπέλλα δπου κάτω άπδ ένα καθρέπτην
σχήματος ωοειδούς ήτο κολλημένο τδ τηλεγράφημα
τής νίκης;
★

Πολύ πρίν άκόμη τελείώση ή άγόρευσις τδ μυ
στήριον διελευκάνθη. Τήν Λευκήν τήν είχε ζητήσει
εί; γάμον ένας δικηγόρος πρίν άκόμη άκουσθή τίποτε
περί πολέμου. Δέν είχεν απαντήσει τότε οδτε ναί,
ούτε δχι, είς τάς τρυφεράς δμω; έπιστολάς αί όποίαι
τήί ήρχοντο άπδ τδ μέτωπόν αύτή Απήντα πάντοτε
μέ περισσοτέραν θερμότητα τώραδέ δταν δ νέος έπιστρέφη μαζύ μέ τδν αδελφόν της άπό τδν πόλεμον
δπου ύπηρέτουν είς τδ ίδιον σύνταγμα καί ήσαν τής αύ
τής καί οί δύο κλάσεως, αισθάνεται δτι είναι κάπως
έκτεθειμένη. Άλλως τε είναι ένα λαμπρό παληκάρι
έργατικόν καί είς τήν Ακμήν τής ήλικίας του. Ήτο
τριάκοντα έτών.
Έν συνόψει τί ήθελεν ή Λευκή άπδ αύτούς ;
Μίαν γνώμην των. μίαν φιλικήν λέξιν, μίαν Αδελ
φικήν συμβουλήν. Ήσαν ’σάν Αδελφοί καί οί τρεις
έπί έν έτος σχεδόν !
Τδ νά ζητοΰμεν μίαν συμβουλήν σημαίνει νά παρακαλέσωμεν ένα Αλλον νά μάς είπη πώς έχομεν δί-,
καιον.
Καί ό Μαρινέζε καί δ Καρλόττη δέν ήρνήθησαν
τήν τελευταίαν αύτήν εύγένειαν καί φιλοφροσύνην
πρδς τήν φίλην των.
Τήν ένεθάρρυναν καί τήν συνεχάρησαν μέ τά
λόγια. Καί μέ τί λόγια. Διότι ό Καρλόττη μόλις καί
μετά βίας κατώρθωσε νά Αρθρώση μερικέ; λέξεις.
Είχε πιασθεί ό λάρυγγάς του. ‘Ο Μαρινέζε μέ τήν
ψύχραιμον εύπιστίαν τής έπιστήμης διηρωτάτο διατί
εις ένα τόσον αιματηρόν πόλεμον νά γλυτώνη τήν
ζωήν του Ακριβώς αύτδς δ κύριος δικηγόρος.Ένας πε
ρισσότερον ή ένας δλιγώτερον ’στδν κόσμον δέν ίσήμαι τίποτε.
(
Ήτο πράγματι έπίσημος στιγμή δταν οί δυο φί
λος μέ τήν ρεδιγγόταν των καί τήν έπίσημον έν γέ·
νει περιβολήν έκλεισαν τήν θύραν τού γραφείου των
καί έπέρασαν Απδ τήν περίφημον δεξιάν κλίμακα
τοΰ ύμεναίου δπως χρησιμεύσουνώς μάρτυρες εί; τούς
μελλονύμφους.
(Έκ τοΰ ’Ιταλικού)
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'© Δάσκαλοζ - Ή Δασκάλα — <© Καθηγητής — ‘φ Γυμνασιάρχης
Φ Επιθεωρητής — Καί ή Γεωργία.

Εχουν μεγάλη Εθνική καί κοινωνική Αποστολή
οί «««γόντες τής Εκπαιδευτικής ζωής τής πατρίδος
μας Ολοι δσοι Ανήκουν είς τάς διαφόρους Εκπα^ευτικάς διαβαθμίσεις, δλοι δσοι προωρίσθησαν ύπδ τής
Πολιτείας νά διαπλάσουν καί διαμορφώσουν τήν Έλ ληνικήν νεότητα, δλοι έκεΤνοι στούς δποίους Ανετέθη
ή φροντίς τής διαπαιδαγωγήσεως τής παιδικής Φαν
τασίας τής παιδικής ψυχής, τή; παιδ.κής Συνειδήσεως δφείλουν περισσότερο Απδ κάθε Αλλον πολι
τειακόν παράγοντα νά Εννοήσουν δτι πρέπει νά γίνουν
° λ ° ’P“®TOt ^«υσταί τής θετικής σχέψεως καί
οι ακαταρλητοι κηρυκες τών μεγάλων Αγαθών ποΰ
παρέχει ή έπιαέ^εια τής Γεωργίας καί οί συναφείς
προς αυτήν κλάδοι.
Είναι Εγκληματικόν, Ασυγχώρητον, Αθεοάπευτον
κακόν γιά τήν Ελλάδα, ή Αβελτηρία δλων μας. ή
δποία ίμΑρανε πλείστας πηγάς οικονομικής εύρωστίας
απο την ελλειψιν φιλογεωργικοϋ παρ’ ήμΐν πνεύ
ματος. Ολαι αί τάξεις τής κοινωνίας μας παρέρχονται
Αδιάφοροι,πρός τάς μεγάλα; ύπηοεσίας μ ά: ποοηγμέ
νης καί εύρωστου Γεωργίας. "Ολοι, καί οί Έ,.ιστήμονές καί οί Πολιτευόμενοι καί οί Βιομήχανοι καί οί
Εμποροι, καί ό Υπαλληλικός κόσμος καί οί ’Ανώτε
ροι Κληρικοί μας καί αυτοί οί Μεγαλοκτηματίαι μας
καί οί Γεωπόνοι μας αυτοί-εκτός έλαχίστων έξαιρέσεων δι έργων ένδιαφερομένων υπέρ αύτής—καί οί
Δάσκαλοί μας—μέ ίλαχίστας έπίσης ζηλευτάς έξαιρέσειο—καί ή Δασκάλες μας καί ο! Καθηγηταί μας
καί Οί Γυμνασιάρχαι μας καί οί Έπιθεωσηταί τών
Σχολείων μας κ.τ.λ. κ.τ.λ. και αύτοί Ακόμη θεωρούν
τήν Γεωργικήν Ακμήν τής πατρίδος μας, τήν μόνην
ελπίδα ευρυτατου κοινωνικού, πολιτικού, έπιστημονικού, καλλιτεχνικού καί Εθνικού μέλλοντο-, ώς κάτι
τι πάρεργον καί Ανάξιον τοΰ Ενδιαφέροντός των καί
τής υψηλής σοβαρότητός των.
Καί Επειδή στδ σημερινόν μου Αρθρου θά δμιλήσω
Αποκλειστικώς διά τάς δ.δασκαλικάς τάξεις Αμφοτέρων τών φυλών, θ’ Αναφέρω δτι δέν Ενθυμούμαι άπδ
τας δεκάδάς τών Καθηγητών, Διδασκάλων καί Γυμνά
σιαρχών_πλησίον τών όποιων χρόνια έμαθήτευσα—
μηοέτοϋ πολλοΰ κ. Στάη έξαιρουμένου, τότε ΚαθηΜαθηματικών καί μετεπείτα ύπουργοΰ
τής Παιδείας, πλήρους άπδ ζωήν, άπδ Ενεργήτικότητα, άλλά στερρώς έχομένου είς τδ στενόν δασκα
λικδν πνεύμα τής Εποχής του—νά εύρέθη ένας καί
μόνος που να έπεζήτησεν εύκαιρίαν νά μάς όμιλήση
για τήν Γεωργίαν, ποΰ νά έπεδιώξε νά μάς έμπνεύση
άΙαΑηήνΛΡ?ίτήν
Ti Δένδ^α. τά Φυτά,ζά Ζώα,
τά Λουλούδια, τούς Καρπούς, ποΰ μέ κάποιον Ενθου
σιασμόν νά μάς μιλούσε γιά τήν ύπέοογον σοφίαν

τής λειτουργίας τής ζωής τοΰ κόσμου ποΰ Ανήκει είς
τδ Φυτικόν Βασίλειον.
Τά έννέα δέκατα τών συμμαθητών μας άνήκομεν
τότε σέ οικογένειας κτηματιών τοΰ τόπου μας καί σέ
κανένα άπδ μάς δέν Εδόθη, ποτέ εύκάιρία,—κατά
τδν μαθητικόν μας βίον—δέν προεκλήθη αύτή ή ευ
καιρία—νά σκεφθή πώς θά είργάζετο μελλοντικές
για νά δημιουργηση εύρυτέραν παραγωγικήν ζωήν
στά Κτήματά του, στά Αμπέλια του, στού, Έλαιώνάς του, στά Χωράφιά του ή τά Περιβόλια του καί
συνεπώς καί είς αύτήν τήν παραγωγικήν ζωήν τού
τόπου του.
Μία διδασκαλία έκνευριστική, άχαρις, νεκρω
μένη, χωρίς αίμα, χωρίς ζωήν, ψεύτικη, χωρίς νά
έχη μέσα της τίποτε τδ γερό, τδ Αληθινόν, τδ δημι
ουργικόν, μά; άπεμάκρυνε τελείως άπδ τήν άληθινή
πηγή τής Ανθρώπινης εύτυχίας, άπδ τήν Μητέρα
Γην τήν «τροφόν πάσης Τέχνης καί Έπιστήμης».
Ενθυμούμαι μόνον δτι ό τότε Καθηγητής μας
καί μετέπειτα Γυμνασιάρχης κ. Α. Καραπαναγιώτης, ό δημοσιογραφών νΰν Απδ τών στηλών ήμερησίας Εφημερίδας, έπεζήτει εύκαιρίαν διά νά έμιλή
έναντίον τών πολλών εί; τήν πατρίδα μας έορτων αί
δποίαι υποχρεώνουν τήν κοινωνίαν είς ύπερβοΛικήν
Αεργίαν εί, βάρος τής παραγωγής. Τίποτε περισσό
τερον δέν άπεκόμίσα άπδ τδν δεκαετή ή ένδεκαετή
μαθητικόν μου βίον.
, Έπέοασαν άκίμη μερικά χρόνια καί ?ταν κατά
τύχην έπεσε στά χέριά μου ή < ‘Ελληνική Γεωργία» >
τού ύπερόχου Γεωπόνου μας, Αειμνήστου Π. Γεννα
δίου, ήννόησα μέσα μου σέ ποιδ βάθμδ Αγάπης
έφθανε πρδς κάθε γεωργικόν ή ψυχή μου.
* *

, Έκεϊνα τά χρόνια πέρασαν, άλλά πολύ Αμφι
βάλλω άν ή κατάστασις μετεβλήθη. Δέν βλέπω που- ί
θενά Αληθινήν έκπαίδευσιν, ζωντανήν, δημιουργικήν, I
Ανατρεπτικήν τής μουχλιασμένης ζωής τοΰ Έλληνοπαιδος. Στάς ’Επαρχίας, στά χωριά, στάς Αγροτι
κά; περιφερείας, αί χιλιάδες τά χωριατόπουλά, δη- I
λαδή αί άρτιωτεραι καί αί χρησιμώτεραι δυνάμεις
τοΰ Έθνους μας, μεγαλώνουν χωρίς τά Εφόδια ποΰ
τους είναι Αναγκαία. Οί Καθηγηταί, οί Έπιθεωρη- 1
ταί-μέ τάς έλαχίστας Εξαιρέσεις—οί Διδάσκαλοι, οί
Γυμνασιαρχαι, αί Διδασκάλισσαι είναι οί ίδιοι, έκτδς
άπδ πενιχράς τινας Εξαιρέσεις—δπως δ κ. Ααμπρινόπουλος καί ό κ. Ντόκας, γιά τδ έθνικδν καί πατριω
τικδν γεωργικόν έργον τών όποιων πρέπει νά γράψω
καί θά γράψω σελίδες όλόκληρες—προϊόντα τής
φυσικίίς έΕελίξεως ή όποία καί είς τδν πλέον Βάοαοον J

καί άπολίτιστον τόπον, έξασκεί προοδευτικήν τινα
ίπίδρασιν, μόνον διά τού χρόνου.
Αίμεγάλαι Καθηγητικαί καί Διδασκαλικαί μά
Γαι παραμένουν στερεοτύπως αί ίδιαι καί ΑπαράλΕχτοι*Δέν τάς οίστρηλατεϊ καμμία Εξαιρετική διά
θεσις πρδς διαφώτισιν τοΰ Αγρότου, του χωρικού,
τοΰ γεωργού, τοΰ Κτηματίου.
Δέν ευρίσκονται παρά τδ πλευρδν του Νομογεω! κόνου-δσάκις καί ούτος είναι στδ ύψος τής θέσεως
Ιτου—βοηθοΰντες τδ έργον του. Δέν Ακούονται συσσωΐ «τούμενοι καί Εργαζόμενοι πρδς δημιουργίαν πνευματος φιλογεωργικοΰ. Δέν μελετούν, δέν παρακολου
θούν τάς προόδους τής Γεωργικής ζωής τών προηγ
μένων Εθνών. Δέν έρχονται είς Επαφήν μέ τους γεΙ ωργικούς πληθυσμούς δΓ όμιλιών, δΓ άναπτυςεως

δημοσία θεμάτων γεωργοτεχνικών, συνεταιριστικών
κ. τ. λ. κ. τ, λ.
,
Κάθε Κυριακή ποΰ δ χωρικός δύναται ν άποβή
κεφάλαιον διδασκαλίας καί διαμορφωσεως καί γεωρ
γικής διαπαιδαγωγήσεων, δλοι οί άνήκοντες είς τδν
Εκπαιδευτικόν κλάδον προτιμούν τδ καφφενείδν τους,
τήν Εφημερίδα τους, τδ κουβεντολόγι τους, τήν πολι
τικήν τους συζήτησιν, τδν ύπνον τους,τδ χουζοΰρί τους
τδν περίπατό τους, τήν λιακάδα τους, δχι δμως καί
κάτι τι έκπολιτιστικώτερον, άνθρωπιστικώτερον, ίλληνικώτερον.
Καί δμως τι πνοή πολιτισμού καί Ανθρωπισμού
μπορούσαν νά σκορπίσουν Αν έπαιρναν τδ ζήτημά μας
ιχέ τδν ζήλον τοΰ αποστόλου καί τοΰ Εθνικού κή·
ρυκος;
ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

------ —------*

.

Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
"Ολα τά θαυμαστικά καί δλοι οι σχετλιασμοί,
δλοι οί έπαινοι καί θαυμασμοί κτί δλαι αι λοιδωρίαι
καί διαμαρτυρία» δέν ώφελοΰν καί δέν προάγουν τα
κοινωνικά ζητήματα Αφού μέσα στο Αίμα, στη συνείδησι, στή ψυχή, στή σκέψι ( τών επίλεκτων των
Λαών δέν υπάρχει συνυφασμένος’,και ο ποθος της πρα
γματοποιήσεως τών ανθρωπιστικών ιδεών.
_ *
Παράδειγμα οί επίλεκτοι τοϋ ’Αγγλικού Λαού οι
όποιοι στρέφουν τήν προσοχήν του αυτομάτως, χωρίς
υπολογισμούς, χωρίς υστεροβουλίαν, χωρίς μικροσυμ
φεροντολογικάς σκέψεις, είς το ζήτημα τής κατοικίας
τού "Αγγλου εργάτου. Είναι άπό τά σπουδαιότερα
ζητήματα τής διεθνούς αλληλεγγύης ή μέριμνα τής
Πολιτείας καί τή; Κοινωνίας υπέρ των Δαικων υγι
εινών οικημάτων. ’Αναρίθμητα άτομα έχοντα ισα δικαιώματα πρός τούς προνομιούχους τής ζωής, είναι
καταδικασμένα ευθύς από τή; γεννήσεως των εις βιον
Αθλιότητος καί στερήσεως καί αΰτών των δωρων της
φύσεως.
Μέσ ι σέ πνιγηρός, σέ ανήλιους, σε κακοσμους, σε
ανθυγιεινός, σέ στενοχώρους τρώγλας λαμβάνουν τα
σπέρματα τής καχεξίας,της σωματικής Ιξαντλήσεως και
δλων τών δολοφονικών ασθενειών καί διανυοντα βιον
μαρασμώδη καί εξαντλητικόν σβύνουν γιά πάντα χωρίς
παραπόνον, χωρίς διαμαρτυρίαν, Αθόρυβα και ασυ
γκίνητα.
, , ,
Στήν Ελλάδα, βάρβαρον χώραν απο αποψεως
υγιεινών συνθηκών, ολοι δσοι νομίζουν οτι ενδιαφερονται διά τήν Εργατικήν τάξιν καί τάς λαϊκας δμάδας

παίρνουν τήν επιφάνειαν, κολακεύουν τά ένστικτα τών
ανθρωπίνων παθών, αναλαμβάνουν τήν δημοκοπικήν
δψιν τών ζητημάτων καί αδιαφορούν διά τον ψυχι
κόν έξωραϊσμόν καί τήν υγιεινήν τών προστατευομένων των.
,
,
,
Οί δήθεν Αρχηγοί τών Ελλήνων εργατών, οικτραι
παρφδίαι εΰρωπαίων εργατικών Αρχηγών, δ χείριστος
τών οποίων είναι εις θέσιν νά κάλυψη είκοσι Ελ
ληνας Υπουργούς καί δέκα "Ελληνας Καθηγητας
τοΰ Πανεπιστημίου, αμαθείς, χωρίςιεΰγενέστερα Ελα
τήρια, χωρίς τά έφόδια >ά έπιτρέποντα,τήν καλλιερ
γ^ιαν’πλησίον τοΰ εργάτου Ανωτέρων ιδανικών κα
θήκοντος πρός εαυτόν καί τήν Πολιτείαν, ρίπτονται
εις τόν αγώνα Από μόνης, τής εγωιστικής σκέψεως καί
τής προσωπικής φιλοδοξίας. Καί έτσι σήμερον ή
Ελλάς Από εργατικής Απόψεω; διανύει^κρισιμωτατην
περίοδον ολικής καταπτώσεως, έκ τή; όποιας ενα
δυνατό χερί καί ενα γερό μυαλό και μιά υπέροχη
ψυ<ή, μόνον τό χέρι καί τό μυαλό και ή ψνχή του
Έλληνος Κυβερνήτου, είναι ικανά νά Ανεγείρουν
καί νά αναστηλώσουν τό κατακειμένον καί κατερειπούμενον Ελληνικόν Εργατικόν Σώμα.,
Είθε δ Άνγλικός πολιτισμός, τόν όποιον η Ελ
λάς ευρύτατα αντελήφθη, είς τάς Μακεδονικός εκτά
σεις, νά ρίψη σπέρματά τινα καί έπί’τής Ελληνικής
Συνειδήσέως γιά νά μπόρεση τουλάχιστον μετά δυο
τρεΐ; γενεά; νά βλαστήση καί είς τόν τόπον μας μια
παραλλαγή έστω, τοϋ γνησίου ’Αγγλικού πολιτι
σμού.

ΓΕΟΡΓΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΚΡΙΣΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝ
ΕΙς τήν τρομακτικήν ελλειψιν έργατικών
χειρών έν τή ύπαίθρφ χώρφ έρχεται τό Κράτος
δτερισκέπτως,νά προσφέση μείζονας δυσχερείας
διά τοΰ αυθαιρέτου μέτρου, τό όποιον έλαβεν
άπό τίνος έν τή δημιουργία νέων κατηγοριών
Αγροτών πρός άποκατάστασιν εΐς μικροΙδιοκτήτας.
Άντικρυς πρός πάντα όρθολογισμόν καί
έναντίον τών κοινωνικών καί τών φυσικών νό
μων άκόμη, προβαίνει ή πολιτεία είς τάς άπο·
φάσεις της. Φαντάζεται, δέν ξεύρω άν τοΰτο
άπό πνεύματος άβασατίστου καί άψυχολογήτου Σοσιαλιστικής άρχής, ή άπό έμπνεύσεως
σφαλερά;, δτι είναι εύκολος καί δυνατή καί
πραγματοποιήσιμος ή διαμόρφωσις είς Γεωργοκτηματίαν παντός κατοίκου τοΰ υπαίθρου.
Φαντάζεται δτι ό οΰτω διαπλασσόμένος καί δημιουνγούμενο; Γεωργοκτηματίαςένπλήρει ίσομερείφ έπιμελείας, έργατικότητος, νοημοσύνης,
ψι-χοσυνθέσεως καλείται νά γεωργήση τήν Ελ
ληνικήν Γην.
Άντίληψις άλύγιστος, χωρίς καμαίαν έλαστικότητα. ζητεί τά άδύνατα, τά άπραγματοποί'ιτα, τά άφύσικα, τά Αντικοινωνικά, τά πα
ράλογα. Θέλ ι καί τούς άνθρώπου; τής τσάπας,
καί τούς ά θρώπους τοΰ κουβαλήματος τοϋ
νερού, και τούς Ανθρώπους τών σταύλων καί
κάθε γεωργοεργάτην άζιον, Ικανόν, νά γεωργή
έκτασιν Γσην πρός εκείνην, τήν δποίαν παρέχει
είς παλαιούς κ<»ί δοκιμασμένους γεωργούς. Θέ2 ει τους πάντας ίσους. Άνδρος, γυναίκας, παιδ·ά, βρέφη, ήλιθίυυς, τεμπέληδες, γέροντας, έφήβοος,χωλούς, στραβούς, άκαμάτες,νοήμονας,
έργατικούς, τούς πάντας, έν πλήρει καί Αδιαταράκτφ ίσοπεδόσει. Θέλει δλους νά τούς
έπενδύση διά τοΰ λαμπρού ίματίου τοΰ Άρ
χοντας, τοΰ Χωροδεσπότου, τοΰ Κτηματίου,
τοΰ Νοικοκύρη. Θεία σκέψις ώς ίδιολογία καί
εΰσεβής πόθος, μ ή δυνάμενος Ατυχώς είς τόν
άθλιον αυτόν κόσμον νά πραγματοποιηθή. Άν
ήτο δυνατόν δλοι καί οί ύπηρέται καί οί έργά
ται καί οί σταυλϊται καί οί σκαφτιάδες καί οί
αμαξάδες καί οί νεροκουβαληταί καί οί άγροφύλακες νά γίνουν ίσόβαθμοί γεωργοί, γεωργοΰντες ίσης έκτάσεως γήν, γιατί τότε καί είς
τό ύπουργεϊον τής Γεωργίας νά μή γίνουν δλοι
οί υπάλληλοι Τμηματάρχαι καί Διευθυνταί, μή
έζαιρουμένων καί τών συμπαθητικών κλητή
ρων καί δλων τών ροδαλών δακτυλογράφων

$

τοΰ ‘Υπουργείου τούτου;Γιατί τότε ή Πολιτεία
νά μην έπέμβη καί είς τάς πόλεις γιά νά μετα
μόρφωση δλους τούς άέργους καί καφενό
βιους είς παράγοντας έμπορικής, έπιστη μονι
άς καί βιομηχανικής ζωής ; Γιατί νά μή ζη.
τήση νά πάρη τήν πλεονάζουσαν περιουσίαν
τοΰ Α. μεγαπλούτου, τών έκατοντάδων ’Εφο
πλιστών, τών άπειρων αισχροκερδών μεγαλομ·
πακάληδων, τών αίφνηδίως ύπερπλουτισάντων
μεγαλοβιομηχάνων, τών τραπεζιτών κ.τ.λ. κ.τ.λ.
καί νά τήν κατανείμη έν ίσομερίφ είς δλους
τούς "Ελληνας πολίτας, τούς άτυχήσαντας είς
τό Έμπόριον είς τάς Τέχνας, είς τήν Βιομη
χανίαν, είς τάς Έπιστήμας ; Άπλυύστατα διότι
ή Πολιτεία σωφρονεϊ, δέν μπολσεβ ζει, άντιλαμβάνεται τό άδύνατον τής κατά παραγγε
λίαν δημιουργίας τάξεων καί άφίνει τό άτομον
ελεύθερον στήν σταδιοδρομίαν του, είς τήν
τύχην του, είς τόν άγώνα τής βιοπάλης. Πε
ριέργως δμως ή Πολιτεία δέν έσκέφθη ούτως
καί διά τό Γεωργικόν ζήτημα καί άπεφάσισε
μέ τό στανηό νά τούς κάμη δλους γεωργούς
φανταζομένη δτι έγκαθιστφ ’Ισότητα καί Δι
καιοσύνην καθ’ ήν στιγμήν γιγαντώνει τήν
’Ανισότητα καί τήν ’Αδικίαν. Καί άλλοτε μέν
θά πραγματευθώμεν τό ζήτημα τής μηχανικής
—δχι τής φυσικής καί αυτομάτου, δημιουρ
γίας συμμέτρων Γεωρκτηματιών, σήμερον μό
νον θά οταθώμεν είς μίαν σπουδαιοτάτην άποψιν. Τήν άποψιν τών έργατικών χειρών. "Οταν,
κυρία Πολιτεία, μεταμόρφωσης, καλουπάρης
είς Νοικοκυραίοι ς τούς πάντας, ποιος θά μείνη
δευτερεΰον, βοηθητικόν, πολύτιμον στοιχεϊον
διά τήν ζωήν καί τήν πρόοδον καί τήν κίνησιν
τής ’Αγροτικής Λειτουργίας ; Ποιος θά σκάψη
ποιος θά σκαλίση, ποιος θά άροτριάση, ποιος
θά κουβαλήση νερό, ποιος θά ταΐση καί θά
ποτίση καί θά περιποιηθή τά ζφα, ποιος θά
θερίση, ποιος θά μεταφέρη τά προϊόντα ; Σή
μερον ύπάρχει κρίσις έργατικών χειρών καί μέ
τό υψωμένων τυραννικώς ημερομίσθιον δια
τρέχει κίνδυνον ή Ελληνική παραγωγή. Άν
καί τάς όλίγας αύτάς χιλιάδας τάς άποσπάσης
άπό τόν προορισμόν τους καί τούς ρίψης άπαρασκεύους είς τούς άγώνας τής Ιδίας καλλιέρ
γειας, τής ιδίας παραγωγής, ποιος θά τούς άντικαταστήση καί ποιος θά τούς άναπληρώση ;
Τό έσκέφθη αυτό δ κ. Καφαντάρης καί δ κ.
Σίδερης;
Ζ.

*ι wmww ι»
ΜΑΙΟΣ 1919
Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
‘Η Ιοτορική ήμερησία διαταγή τοΰ κ. Βενιζέλου προς τά Απελευθερωτικά στρα
τεύματα τής Σμύρνης.
«*ϊπό τών Μεγάλων Δυνάμεων άπεφασίσθη ή
| δι' ‘Ελληνικού στρατού κατάληψις τής Σμύρνης καί
I ή δι’ αυτού έξασφάλισις τής τάξεω; έν τή πόλει ταύτη.
|
«Σπανίως, καθ’ δλην τήν μακράν Ιστορίαν τοΰ
Εέθνικοΰ μας στρατού, άνετέθη είς έν έκ τών τμημάΚ των του άποστολή τιμητικωτερα τής ίδικής σας.
«Γνωρίζω έκ τών πρότέρων δτι θά εΰρεθήτε είς
ί τό 5ψος τή; αποστολής σας. Γνωρίζω δτι πάνιες, άξιω
Κ ματικοί καί δπλΐτ ι, αίσθάνεσθε δικαίαν ΰπερηφάΚ νειαν διά τήν άποστολήν σας ταΰτην καί δτι θά άνα■ λογίζεσθε τάς εΰθύνας τάς οποίας έκαστος έξ υμών
S φέρει απέναντι τοΰ Έθ νους.
«Είναι άνάγκη δπως έκαστος έκ τών άνδρών τής
ί Μεραρχίας έμπνέεται άπό τήν συναίσθησιν δτι δ
■ ϊδι ·ς αντιπροσωπεύει τήν Ελλάδα πρέπει δέ άνά
■ πάσαν στιγιιήν νά ένθυμήτ ι δτι άπό κάθε λόγον
Κ του, άπό κάθε πράξίν του έξιρτάται ή πρός τήν ΈλΚλάδα έκτίμησις οΰ μόνον τών ομογενών, άλλά και τών
■ ξινών στοιχείων, άτι να εΰρίσκονται πολυάριθμα είς
γ" τήν Σμύρνην.
»’Αλλά ή τιμή, τήν δποίαν μάς κάμνει ή Διά·
ί σκεψις διά τής άποφάσεώς της δτως μά: έμπιΕ στειθή τήν έξασφάλισιν τής τάξεως εΐς τήν Μητέρα

τής Ιωνίας, άποδεικνύει ποιαν έχει πρός ήμάς έμπι
στο ,ύνην" τή; έμπιστοσύνης δέ ταύτη; είμαι βέβαιος
δτι θά δειχθήτε άξιοι.
«Συστάσεις διά τήν συμπεριφοράν σας άπέναντι
τών ομογενών δέν έχω ανάγκην νά σάς κάμω. "Επί
αιώνας ήδη άνεμέναμεν τήν ευτυχή , ταύτην ημέραν,
χωρίς ποτέ ν’ άπελπισθώμεν οΰτε έν τώ μέσω τών
μεγαλειτέρων συμφορών.
«’Εκτός τούτου δμως, είναι άνάγκη νά δείξετε
διά τής συμπεριφοράς σας καί πρός τό Τουρκικόν,
τό Εβραϊκόν, τό Άρμενικόν στοιχεϊον, καθώς* καί
πρός τάς διαφόρους Ευρωπαϊκός Παροικίας, δτι δ ‘Ελ
ληνικός Στρατός δχι μόνον δέν υστερεί τών Συμμα
χικών κατά τήν γενναιότητα, τήν αΰταπάρνησιν καί
τήν ευγένειαν τή; ψυχής, άλλ’ δτι συγχρόνως διεκδικεϊ δτι ενρίσκεται είς τήν πρώτην γραμμήν τοϋ πο
λιτισμοΰ.
«Άπό τήν έμπιστοσύνην, τήν δποίαν θά έμπνεύσετε είς δλα τά ξένα στοιχεία καί πρό πάντων εΐς τό
έξ αυτών πολυαριθμότερον, τό Τουρκικόν, θά έξαρτηθή έν μεγάλω μέτρφ ή πραγματοποίησις τών εθνι
κών μας πόθων.
.
«Αΐ εΰχαί τοΰ Έθνους δλοκλήρου σάς συνοδεύουν.
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ή διαταγή αΰτη άνεγνωσθεϊσα έϊ; τά στρατεύ
ματα προεκάλεσεν άπερίγραπτον ^ενθουσιασμόν,

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΑΑ1ΤΕΧΜΙΚΒΝ ΚΙΝΗΣΗΝ ΤΟΪ ΜΟΝΟΣ
ΘΕΑΤΡΑ
Μέ τόν Μάϊον ή θεατρική ζωή άρχίζει νά εισέρ
χεται είς τήν μεγαλειτέραν της έντασιν. Οΐ θίασοι
έτοιμάζονται, άνανεοΰνται, συμπληροΰνται, μετασχη
ματίζονται. ’Εφέτος δπου τά θέατρα είνε τόσον πολλά
καί δπου ή θεατρική έπιχείρησις θεωρείται ως μία
άπό τάς πλέον επικερδείς, έφέτος προμηνύεται βεβαί
ως καί δ συναγωνισμός μεγαλείτερος. ”Ας έλπισωμεν
δτι τοΰτο θά συντέλεση είς τήν έκλογήν τών έργων
καί εΐς τήν έπιμεμελημένην διδασκαλίαν αυτών.’Εάν
συμβοΰν τά δύο αυτά θά εΐνε έν μεγάλο κέρδος γιά
τήν ‘Ελληνική σκηνή.
- ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Είς τό ίέατρον τή; Δος Κοτοπούλη έπαίχθη μια
ώραιοτάτη κωμωδίφ τοΰ Αουδ. Φούλνταοΐ «Δίδυμες».

Ό σκηνικός διάκοσμο; έντελής, οΐ τουαλέττες τής
πρωταγωνίστριας θαυμάσιες καί τό παίξιμο σχεδόν
άψογο. Τό έργον άρκειά πνευματώδες ήρεσε καί έχειροκροτήθη πολύ. Νέον έργον έπαίχθη επίσης εΐς τό
αΰτό θέατρον δ «Δαίμονας τή; Γή;»,* καί τό έργον
αυτό εΐχεν άρκετόν ένδιαφέρον είς την υποθεσιν του,
άν καί βασίζεται εΐς τήν υπερβολήν, άφοΰ ή ήρωΐς
σκοτώνει καί τους τρεις συζύγους της.
— ΟΛΥΜΠΙΑ
Είς τά ’Ολύμπια έστεγάσθη καί ή εταιρεία τοϋ
‘Ελληνικού Θεάτρου. Μέ προσωπικόν εκλεκτόν, διαλεγμένον σχεδόν άπό τούς ήθοποιούς οΐ όποιον εΐχον
τάς μεγαλειτέρας επιτυχίας είς τό θέατρον, έκαμε τήν
πρώτην έμφά'νισίν της μίαν από τάς εσπέρας τοΰ μη
νάς αυτού. Είς τήν ιστορικήν αυτήν έμφάνισιν έδίδα-

ξαν τόν Οίδίποδα,ί
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Ή Εταιρεία τοΰ «Ελληνικού θεάτρου» μάς
παρουσίασε τήν άρχαίαν τραγωδίαν άπό τής Νεωτέρας Σκηνής μ’ δλας τάς δυνατάς λεπτομέρειας έργου
παίζόμενου συμφώνως πρός τά; αξιώσεις τοΰ’Αρχαίου
Θεάτρου.
Ή απόπειρα αΰτη ή τόσον έπιτυχούσα οφείλεται
είς τόν κ. Φώτην Πολίτην, έ'να έκ τών νεωτέρων
μυστών τής Τέχνης, γιομάτον άπό ενθουσιασμόν καί
θέλησιν. Είναι Ικανοποιητικόν νά παρακολουθή κα
νείς τήν νεότητα θριαμβεύουσαν καί άπό τής άπόψεως
ταύτης ό κ. Πολίτης έδείχθη άξιο; τής φήμης του.
Ζωή, γοργότης, αίσθημα, χρωματισμός έχαρακτήριζαν τό δλον έργον προξενούν έν μέρει καί εύχάριστον
έκπληξιν μέ τό καινοφανέ; τή; άρχαία; μορφής ή
οποία παρηκολούθησεν ολόκληρον τήν παράστασιν.
Καί μέσα στό άσυνείθιστον αύτό περιβάλλον κυρι
αρχεί είς παράστημα καί έκφρασιν καί πάθος ή Βα
σίλισσα ‘Ιοκάστη, τήν οποίαν μέ τόσην δύναμιν καί
επιτυχίαν υπεκρίθη ή δίς Έφη Άγρα. Τό εργον
έπανελήφθη πολλάκι;—δσον οΰδέν έργον άρχαίις ύπο·
θέσεως καί ούτως έδόθη ευκαιρία νά τό παρακολου
θήσω ευρύτατος κύκλος θεατών ικανών νά. κατανοήουν τάς καλλονάς τοΰ έργου καί τήν επιτυχίαν τή;
ύποκρίσεως.
*0 Οίδίπους έκράτησε τό πρόγραμμα δλον σχεδόν
τόν μήνα.
*
♦ *

Είς τό Κεντρικόν Θέατρον παίζονται τά παλαιά
Παναθήναια άπό τόν θίασον τοΰ κ. Γονίδη, ένφ
προετοιμάζονται τά Παναθήναια τοΰ 1919, τά όποια
ό κόσμος περιμένει πάντοτε μέ’τήν αυτήν άνυπομονησίαν.
Είς τό Πανελλήνιον ή Όπερέττα υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Κυπαρίσση εξακολουθεί τάς παραστά
σεις, μέ τήν αυτήν έπιτυχίαν. Ή Σύλβα, ή κομψή
όπερέττα ήρεσε πολύ. “Ήδη αγγέλλεται ή άφιξις τοΰ
τενόρου Μπεργκαλίαν καί ή ε’ίδησις αυτή έφερε μίαν
ζωηράν συγκίνησιν εί; τούς φίλους τής μουσικής καί
τών αισθητικών άπολαύσεων.
Τό θέατρον Παπαϊωάννου περιωρίσθη τόν μήνα
αυτόν είς τές παλαιέ; του δπερέττες. Άλλ’ είνε τόση
ή κοσμοπλημμύρα ή οποία γίνεται κάθε βράδυ, είς τό
άγαπημένο αύτό θέατρο τών ’Αθηνών, καί τόσον
διψά δ κόσμος γιά τήν «Τιπ-τόπ» καί τήν «Κλαρέττη»
καί τό « Βαφτιστικό» ώστε μόνον τόν ’Ιούλιον ίσως θά
μάς δώση νέα έργα ό εκλεκτός μας καλλιτέχνης.
Ή κ. Κυβέλη δέν έπέστρεψεν άκόμη άπό τήν
Κωνσταντινούπολή άλλά καίδέν θά άργήση νά έπανέλθη άπό τό ταξεΐδι της. Οί ’Αθηναίοι—δλοι οί θαυ

μαστοί της—τήν περιμένουν μέ πολλήν άνυπομονη.
σίαν.
~
* *
*
Είς τό Δημοτικόν Θέατρον έδόθη μεγάλη παράστασις άπό ρώσσους καί ρωσσίδας καλλιτέχνας. ’Ιδίως
τό ρωσσικόν μπαλλέτο ύπήρξεν έξοχον. ‘Η κ. Μούσαξούδη μέ τήν μαθήτριάν της κυριολεκτικώς έθαυμάσθη κατεχειροκροτηθεΐσα ’Εν γένει ή εσπέρα τοΰ Δήμο
τικοΰ είχε μίαν έξαιρετικήν έπιτυχίαν, καί τό χορευτι- ~
κόν μέρος τής εορτής ήρεσεν παρά πολύ.

— Η ΚΓΡΑ ΦΡΟΣΤΝΗ

'Ο κ. Γ. Άσπρέας έτελείωσε τό ιστορικόν έργον
του, τήν «Κυρά Φροσύνη». Ό ρόλος τής τραγικής
ήρωΐδος τήν οποίαν τόσο πολύ έψαλεν ή λαϊκή μοΰσα
έγράφη μέ ιδιαιτέραν προσοχήν άπό τόν έκλεκτόν συγ
γραφέα. Είς τό έργον παρελαύνει ολόκληρος ή αυλή
τοΰΆλή Πασά καί θά κινήση ένα έντελώς εξαιρετικόν
ένδιαφέρον ή διδασκαλία του,
‘Η Κυρά Φροσύνη, παρεδόθη εις τήν Δίδα Κοτο
πούλη διά τήν οποίαν καί έγράφη δ τραγικός ρόλος
τής Δεσποίνης τών Ίωαννίνων.

— ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ
Έπί τέλους έπαυσαν καί αί συναυλίαι. Τόν μήνα *'
αυτόν δέν ήκούσαμεν παρά τρεις ή τέσσαρας νομίζω.
Πρώτη τοΰ κ. Ριάδη, καθηγητοΰ τοΰ ’Ωδείου Θεσσα
λονίκης. 'Ο κ. Ριάδης εί; τήν συναυλίαν του έκρίθη
καί ώ; συνθέτης διότι έξετελέσθησαν έργα του
τά δποΐα ήρεσαν όντως πολύ. 'Η Κα Βελουδίου, έδωκε καί εφέτος τόν μήνα αυτόν τήν συναυλίαν της. "Ο
πως πάντοτε είς τό Θέατρον τής Δίδο; Κοτοπούλη,
προ κοινού άν δχι πυκνού άλλα πάντως έκλεκτοΰ. Ή
κυρία Βελουδίου καλή, μελετημένη δπωςμάς έχει συ
νηθίσει νά έμφανίζεται είς τάς συναυλίας της. Τά
Ελληνικά Τραγούδια, καί ή άπαγγελία τής Δίδος Δα
μασκηνού έχειροκροτήθησαν πολύ.
Ή Μανδολινάτα έδωκε συναυλίαν είς τόν Παρ
νασσόν πρός τιμήν τοΰ κ. Λαυράγκα. Έξ-.τελέσθησαν
άποκλειστικώς έργα τοΰ τιμωμένου μουσουργού. Ό κ.
Συναδινός ώμίλησε δι’ ολίγων περί τών έργων τοΰ κ. ;
Λαυράγκα.

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Είς τάς αίθούσας τοΰ Geo έξετέθησαν τά έργα
τοΰ θαλασσογράφου κ. Καλογεροπούλου.
‘Η έκθεσις άπετελέσθη άποκλειστικώς άπό θαλασ
σογραφίας. "Ολαι πολύ έπιτυχεϊς. Καί είς δλας άναγνωρίζει κανείς τόν εύσυνείδητον καί προσεκτικόν
καλλιτέχνην, όποιος είνε δ κ. Ν. Καλογερόπουλος. ’Εκ
τών εικόνων έπωλήθησαν αί περισσότεροι.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Μάϊος 1919
Χαρμόσυνοι διαλαλοΰν οί κώδωνες τών εκκλη
σιών μας τήν νέαν μας εθνικήν ευτυχίαν. Ελληνικός
Στρατός είς Σμύρνην. Πανήγυριςπανηγύρεων. Εθνι
κή άναζωογόνησις. Δάκρυα χαράς. Ψυχική άγαλλίασις· Πόθοι καί όνειρα αιώνων έκπληρούμενα. Λαός
καί Στρατός, μικροί καί μεγάλοι, άνδρες καί γυναί
κες συναντώμενοι είς ένα ύπέρτατον συναίσθημα
εθνικής παραφορά; πανηγυρίζουν. Καί τόν πανηγυ
ρισμόν χρωματίζουν χαρωποί, αρμονικοί, έκφραστικοί
ύποβλητικοί οί ήχηροί κωδωνισμοί τών Ναών τής
Πρωτευούσης
Ό Ελληνικός Στρατός στή Σμύρνη. ‘Η Σμύρνη
'Ελληνική, δική μας. Ή περίβλεπτος νύμφη τής ’Ιω
νίας, τό αγλάισμα τοΰ ‘Ελληνικού Μικρασιατικού
πολιτισμού επανέρχεται στού; κόλπους τής ‘Ελλάδος.
Στιγμαί ύπερτάτης έθνικής ευδαιμονίας. Άποθέωσις
θυσιών, αιμάτων, πόνων, δακρύων, μαρτυρίων εί;
μίαν εθνικήν άποκατάστασιν ύποδε1?νυομένην άπό
τήν ίστορίαν τών Αιώνων. ‘Η Σμύρνη Ελληνική,
δική μας. Δέν βρίσκονται λόγια έπαρκή γιά νά άναπαραστήσουν τήν άναστάτωσιν τής ‘Ελληνικής ψυχής
προ τοΰ μεγίστου αΰτοΰ γεγονότος. Εις τά 1828 οί
ισχυροί τής Γής μάς ήμφισβήτουν καί αυτήν τήν άρρε νωπήν καί δρεσιβιοτρόφον Αιτωλοακαρνανίαν καί
είς τά 1919—μέσα σέ 90 χρόνια, δ άθάνατος ‘Ελλη
νισμός μέ τήν δρμήν τή; γενναίας του ψυχής—ποΰ
τήν άντιπροσωπεύει δ στρατός μας καί μέ τήν δύναμιν τοδ πνεύματος ποΰ τήν άντιπροσωπεύει δ υπέ
ροχος πολιτικός μας—διεκδικοΰν τά ίερώτερα εδάφη
τή; Ελληνική; ’Ιδέας, τών ‘Ελληνικών Πόθων καί
“Ονείρων.
’Ολίγον μετά τόν άπελευθερωτικόν αγώνα τών
Γιγάντων τή; Φυλής μας, ή διπλωματία τής εποχή;·
εκείνης μέ τό σταγονόαετρον παρεΐχεν εις τόν άναγεννώμενον ‘Ελληνισμόν τάς* προγονικά; του χώρας.
‘Ο άταίσιος Αυστριακός Μέτερνιχ δ όποιος τά πάντα
έχρησιμοποίει διά νά κρατήση τήν ‘Ελλάδα δούλην
τής άπαισιωτάτης τυραννίας, δταν προ τής δυνάμεως
τών γεγονότων έδέχθη τήν άνακήρυξιν τή; μικρά;
‘Ελλάδος είς άνεξάρτητον Βασίλειον, έν στιγμή στοι
χειώδους ευσυνειδησίας συνέστησεν είς τού; έν ισχύει
συναδέλφους του νά μή διστάσουν νά έπεκτείνουν
τά δρια τοΰ νεοσυστάτου Βασιλείου αν σκέπτωνται
νά τό καταστήσουν βιώσιμον.
Ή φωνή τής λογικής, ή φωνή τής ένστικτου δι
καιοσύνη; δέν εύρε κδν άπήχησιν εί; τής ψυχρά; καί
υπολογιστικής διπλωματίας τάς σκέψ'εις καί δ νέος
‘Ελληνισμό; άνέστη άκρωτηριασμένος μέν κατά τά
μέλη, άλλά μέ τήν καρδίαν σφριγηλήν καί σφύζουσαν άπό αίμα καρτερίας, άποφασιστικότητος, θυσιών
καί ηρωισμού. Άπό τής καρδίας αυτής έξεπήδησαν
μέσα σέ εκατόν περίπου χρόνια δλοι οί θρίαμβοι τών
τελευταίων χρόνων καί έν φ οί ισχυροί τή; τρίτης
δεκαετηρίδας τοΰ 19ου αϊώνος ήρνοΰντο είς τόν Καποδίστριαν τήν Κρήτην, τήν Σάμον, τά ήρωικά Ψα
ρά, τήν Κάσσον κτλ. κτλ., οί ισχυροί τή; δεύτερα; δεvricrm/vrXr»*-·»?·
— λ-- Ό—

νιζέλοντόν άξιον διάδοχον τοΰ Καποδίστρια καί τήν
’Ήπειρον καί τήν Μακεδονίαν καί τήν Θράκην καί
αυτήν τήν Μικράν ’Ασίαν.
Καί αν μέσα στήν Ελληνικήν ψυχήν δγκοΰται
βαθύ συναίσθημα άπογνώσεως—βαθύ καί άθεράπευτον συναίσθημα οδύνης, τούτο προέρχεται έκ τοΰ δτι
Λαός χριστιανικός, Λαός κηρύξα; τάς ύψηλάς ιδέας
τής Δικαιοσύνης καί υπό τσς πτέρυγας αυτών άναζή σας καί αναζωογονηθεί; έθνικώς—δ Ιταλικός Λαός,
κρατεί (ίεσμίας έλληνικωτάτα; Νήσους, έλληνικώτατα
εδάφη, ελληνικόν Λαόν πάσχοντα καί άποστέργοντα
τήν δουλείαν καί θυσιαζόμενον υπέρ τής έλευθερίας
—κρατεί τήν Κάσσον, τής δποία; ίζήτει τήν άπελευ ■
θέρωσινδ Κυβερνήτης άπό τοΰ τουρκικοΰ-ζυγοΰ πρό
90 άκόμη χρόνων, καί τήν κρατεί καθ’ ήν στιγμήν
δλόκληρον τό Αίγαΐον άπηλλάγη άπό τό μόλυσμα
τό Τουρκικόν, διά νά σνενάζουν μόνον τά άτυχησάντα Δωδεκάννησα υπό τήν πτέρναν ενός νέου
άπαισίου τυραννικού καθεστώτος, τοΰ ’Ιταλικού
’Ιμπεριαλισμού.
Μέσα λοιπόν στού; πανηγυρισμούς τοΰ ‘Ελλη
νικού Ουρανού, τοΰ ‘Ελληνικού 'Ηλιου, πλανώνται
σκιεραί κηλϊδες, έργον ένός Λαού Χριστιανικού, Α
δελφικού, πολιτισμένου, γειτονικού.
#
Αυτή είναι ή πίκοα τής ‘Ελληνικής ψυχής άπό·
τοκος τών άρπακτικών ορέξεων τών άπογόνων τοΰ
Μακιαβέλη.
Άς λησμονήσωμεν έν τούτοι; πρός στιγμήν τήν
θλιβεράν εικόνα καί άς στραφώμεν έπιχαίροντες πρός
τήν άλλην σειράν τών εθνικών γεγονότων.
Μετά τήν Σμύρνην χαροποιά άγγέλματα αλλεπάλ
ληλα καθηδύνουν τήν Ελληνικήν ψυχήν- Προελάσεις
τού 'Ελληνικού στρατού καί καταλήψεις Ελληνικών
πόλεων καί χωρίων άτελείωτες. Μαγνησία, Φώκαια,
Άϊδίνιον,
Μαινεμένη, Έμεριλέμ, Κυδωνίαι—αί
μαρτυρήσασαι Κυδωνιά—Χαμηδιέ, Κασσαμπά, Θειρά,
Άραπλή, Άχμετλή, Ναζλή, Τζιμόβασι, Μπουρνόβα
κ.τ.λ. κ.τ.λ. υποδέχονται έκφρονα άπό ενθουσιασμόν
τά απελευθερωτικά μας στρατεύματα καί μέ άποθεωτικάς εκδηλώσεις φανερώνουν τόν κατακλυσμόν πού
συγκλονίζει τά στήθη των. 'Ο Μαΐο; τών άνθέων θά
φέρη αιωνίως πλέον εις τήν μνήμην τών έπιγενομένων έθνικές εύμορφιές καί θά σκορπίζη γιά πάντα
στήν 'Ελληνικήν ψυχήν έθνικά άρώματα τής νέας
'Ελληνικής άνθήσεως.
Ή χαρά τοΰ κ. Βενιζέλου, κατά τά έκεϊθεν τηλεγραφούμενα, δέν περιγράφεται. Είναι δ Μεγάλος
Νικητής. Έπόνεσε, έκλήθη προδότης, παρεγνωρίσθη,
ύβρίσθη. Ήλθεν δμως νά λάμψη δ "Ηλιος τής ικα
νοποιήσει»; διά νά φωτίση μαζή μέ τήν δόξαν τοΰ
έκλεκτοΰ μας πολιτικού καί τήν ευτυχίαν δλοκλήρου
τής 'Ελλάδος.

*
Ό Μαϊος άπό εξωτερική άπόψεως δέν διέφερε
κατ’ ούδέν άπο τόν άειμνήστον Απρίλιον. Τό ’Ιτα
λικόν ζήτημα εί; τήν αυτήν θέσιν. Ή Γερμανική
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λβμικής της αγριότατο;, κατ’ οΰδεν μετριασθείσα.
Ο! Ρουμάνοι παραπονούμενοι. Οί Πωλωνοί έλπίζοντβς. Οί Ρώσσοι άλληλοσπαρασσόμενοι καί οΰτω καθ’
έξής ·.
Εντούτοις ό χρόνος προχωρών έξωθεί τά πρά
γματα πρός μίαν λύσιν, καλήν ή κακήν άδιάφορον
και όλοι έλπίζομεν εντός τοΰ προσεχούς μηνός ν’
άντικρύσωμεν τόν παγκόσμιον μηχανισμόν κινούμενον δμαλώτερον, τεχνικώτερον, άνθρωπινωτερον.
Δ. Λ. Ζ.

νης, θά υποβάλω καί θά ζητήσω, όπως έπειγόντως
ψηφίσθή νομοσχέδιον Ικανοποιητικόν δικαίων αξιώ
σεων δημοδιδασκάλων.
Ή μεγαλυνομένη καί πάλιν Ελλάς γνωρίζει δτι
εις τελειότητα δημοτικού σχολείου έχει έν ^μεγάλφ
μέτρφ νά στηρίξη προσπάθειάν της, όπως άποβή
αξία παρελθόντός της καί επιδεικνυόμενης πρός ούτήν εμπιστοσύνης υπό Συνεδρίου Ειρήνης. Καί τήν
άπόφασιν δέ καί τά μέσα έχει σήμερον νά εξασφαλίσω
είς λειτουργούς έκπαιδεύσεως ταύτης άνετώτερσν
βίον.
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πλήν φεΰ καί άλλοίμονον. ΤΙ ώφελοΰν αί καλαί
διαθέσέις τοΰ κ. Βενιζέλου πρό τοΰ όγκου τής Υπη
ρεσιακής Αναλγησίας. 'Υπάρχει πρότασις τοΰ υπουρ
γού τής Παιδείας πρό μηνών διά τήν παρασημοφο
ρίαν τεσσάρων Δημοδιδασκάλων ύπερόχων, εξαιρε
τικών, εϊς υπηρεσίας Γεωργικά;, δπως ό κ. Γκολφινόπουλος καί άλλοι καί δμως οί άνθρωποι ούτοι οί
όποιοι έκρΐθησαν μιας τιμητική; καί ήθικής ένισχύσεως, είναι άδυνάτον έφ’ δσον ζοΰν νά τήν επιτύ
χουν. Μάλιστα διά τάς άνεκτιμήτους θπηρ’σίας του
δ κ Γκολφινόπουλος μετετέθη πέρισι δυσμενώς. Καί
ό Προέδρος μας τηλεγραφεί δτι θά εξασφαλίσω
κ.τ,λ. κ.τ.λ.

<*Οταν έπιστρέψω είς τάς ’Αθήνας, έδήλωσεν ήδη
δ κ. Βενιζέλος έν Παρισίοις, είς τά μέλη τής Βιο
μηχανικής ’Αποστολής, θά έπιβάλω πλήρη έλευθερίαν είς τήν έρ«ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ
γασίαν». ‘Οταν μέ
€ΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ.... » τδ καλό γυρίση δ
κ. Βενιζέλος είς
τάς ’Αθήνας, λέγει δ Άστδς, δ Κληρικός, δ Έπαγγελματίας, δ Δικαστικές, δ Στρατιωτικός, δ Έπιχει
ρηματίας, δ ’Επιστήμων, δ Νοικοκύρης, δ Υπάλλη
λος, ή Οικοδέσποινα, ή Μοδιστρούλα, δλόκληρος δ
Λαός, κάθε κοινωνική δμάς, θά διόρθωση τοϋτο, θά
φτιάση έκείνο, θά θεραπεύση τό άλλο, θά έπιβάλη
τό δρθόν, θά έπανορθώση τό άδικον, θά έμπνευση
τήν, κοινωνικήν πειθαρχίαν, θά πατάξη τούς έκβιασμούς, θά έπαναφέρη τήν τάξιν κ.τ.λ.. κ.τ.λ. Είναι
πλέον ή τελευταία έλπίς τών άδικουμένων, τών καταπονουμένων, τών καταποντιζομένων κοινωνικώς, τών
πασχοντων, καμνδντων κ,τ.λ. κ,τ.λ. ή έπιστροφή τοΰ κ.
Προέδρου καί είναι κατά τοσοϋτον άμφίβολος ή πανά
κεια αυτή τής Προεδρικής έπεμβάσεως καθ’ δσον τά
πάντα Αναμένονται άπδ τήν άφιξίν του καί μόνον. Έν
τούτοις καί μόνον άν πατάξη, άν θρυμματίση τάς
έξοντωτικάς τάσεις τών έργατικών μας τάξεων καί
μόνον άν άνακόψη τήν δρμήν τής καταστροφής, τής
άποξηράνσεως πάσης έμπορικής, βιομηχανικής, ναυ
τιλιακής καί γεωργικής άνθήσεως, θά προσφέρη
νέας άνεκτημήτους υπηρεσίας εις τήν άναγεννωμένην
Ελλάδα. "Οσον Αφορφ τήν άλλην άπογοητευτικήν
εικόνα ποϋ παρουσιάζει δ τόπος μας δυστυχώς ή
έπανδρθωσις δέν είναι ίργον ένός δσον καί άν είναι
οΰτος ύπεράνθρωπος, τήν έπανόρθωσιν θά τήν έπιφέρη ή γενική κατάστασις ή δποία μετά τήν ύπογρα
φήν τής ειρήνης θά ώθήση τόν 'Ελληνικόν Λαόν εις
έργα εύγενοΰς άμίλλης έν τή παγκοσμίω σταδιοδρομία τής φυλής μας. Έν πάση περιπτώσει τό «δτι δ
κ. Βενιζέλος άντελήφθη δτι έσωτερικώς δέν βαδίζομεν παντότε έπί ρόδων καί δτι έδήλωσεν «όταν έπι
στρέψω είς ’Αθήνας.... κ.τ.λ.» καί μόνον αύτό παρέχει
τάς πλέον εύοιώνους έλπίδας διά τό έθνικόν καί κοι
νωνικόν μέλλον τοΰ τόπου μας.

‘Η πρώτη έπίσημος Απόπειρα μπολσεβικισμοΰ έσημειώθη είς τήν πρωτεύουσαν τής ‘Ελλάδος. Αί A. Α.
Ε. Ε. οι κύριοι Ραπτεργάται έπιδιώκοντες ρόλον
πρωταγωνιστοΰ, είς μίαν έξωφρενικήν έργατικήν Αντίληψιν, έξώθησαν τάς Αξιώσεις των είς τό έπίπεδον
τών παραλογοτέρων ά-

ΤΩΝ χ « ΡΑΠΤΝΡΓΑΤΩΝ

ήξίωσαν μέ προθεσμί
αν μάλιστα 48 ωρών
μέσα σέ 14 άρθρα ! "Ολη ή συνομοτάξία τών ειρη
νικών παλτών, παντελονιών, γελέκων, σουρτούκων
χάρμα καί υπερηφάνεια πάντων τών συμπολιτών μας,
έχρησίμευαν ώς βάσεις διά τάς έπαναστατικάς όρμάς
τών νέων κυρίων μας.
Ούδέν διάγγελμα τυράννου, οόδεμία διαταγή τρομοκρατήσαντος έπαναστάτου, περιείχε διαταγάς καί
Αποφάσεις στό ύφος τοϋ περιφήμου βαπτεργατικοΰ τε
λεσιγράφου.
Τό σοβαρόν άπό τδ γέλοιο μόλις άπέχει, λέει
κάποια παροιμία. Καί βαπτεργάται μέ τό φόρτον
τών άπαιτήσεων κορυφομένων είς έπανηλειμμένους
έξωφρενισμούς έδωσαν τόν τόνον τής κωμικότητος
εύθύς έξ Αρχής είς τό διάβημά των. 01 έμπορορρά
πται συνελθόντες έκλεισαν τά καταστήματά των καί
οί ροβεσπιέροι τής βελόνης καί οί υπερήφανοι ίππό»
ται τής φόδρα; καί τής κλωστής, πείνης καί θρήνων
έπικειμένων, ήννόησαν τό λάθος των καί έσπευσαν νά
υποταχθούν είς τά κελεύσματα τής λογικής καί τοϋ
δικαίου.
Καί έτσι άδόξως έτερματίσθη ή πρώτη άπόπειρα
'Ο κ. Βενιζέλος καί μακράν ευρισκόμενος φρον ,έπισήμου μπολσεβικισμοΰ.
τίζει γιά κάθε σοβαρόν καί σπουδαίον έσωτερικδν
ζήτημα. Τηλεγραφεί διαρκώ; εδώ, διαφωτίζει, υπο
‘Η άνωτάιη κορυφή τής Πανελληνίου Έκκλη»
δεικνύει, καθοδηγεί. Έν τή μερίμνη του καί υπέρ σίας, τής Μεγάλης ‘Ελληνικής ίκαί ’Ορθοδόξου ’Εκ
τών Δημοδιδασκάλων κλησίας, δ άντανακλών καί αντικατόπτριζαν ,τήνΟ « ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
έτηλεγράφησεν και είς
Δόξαν Αιώνων κάί έκ
KAI ΟΙ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ τόν κ. υπουργόν τής Ο Σ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ προσώπων τούς ’Α
Παιδείας τά έξης:
γώνας Αιώνων καί
Κατά σύνοδον Βουλής, ήτις θά κληθή τό βραδύ- τάς’Ελπίδας καί τούς Πόθους καί τάΌνειροπολείματα
ΑΙώνων Λ VeRnnuiATnrnr Τηπηνηηυτδ- τοΰ Πατοί-

Λρχικοΰ Θρόνου Μητροπολίτης Προύσσης, δ γηραιός
καί άκιτάβλητος εϊς ένεργητικότητα καί ενθουσια
σμόν κ. Δωρόθεος, έπιστρέφων έξ Ευρώπης παρέμεινεν επ’ ολίγον εις ’Αθήνας, φιλοξενούμενος Υπό
τοΰ ‘Αγίου ’Αθηνών κ Μελετίου.
Εϊς τόν έπίλεκτον Ιεράρχην καί τόν ύπέροχον
Εθνάρχην, ή Εκκλησία τής Έλευθέρας ‘Ελλάδος, ή
Πολιτεία, τό Πανεπιστήμιον, τά Γράμματα, δ Στρα
τός καί δ Λαός έξεδήλωσαν τά ειλικρινέστερα αΐσθή ·
ματα σεβασμοΰ, θαυμασμοΰ καί άφοσιώσεως. Ό
γηραιός ’Αρχηγός τής Εκκλησίας διήλθεν στιγμάς
υπερτάτης συγκινήσεως. Αί άποδοθεΐσαι εις αύτόν
’Ηγεμονικά! τιμαί δέν ήτο άτλώς επιβεβλημένη έκδήλωσις πρό; τό ύπέρτιμον άξίωμά του, ήτο δ φόρος
ευλαβούς τιμής πρός τήν ατομικήν του ίκανότητα,
πρός τάς Υπηρεσίας τάς δποία; προσέφερεν εϊς τήν
πατρίδα καθ’ δλον του τό μακρόν άρχιερατικόν στά
διον καί ϊδίως πρό; τάς ευτυχεί; εθνικά; Ινεργείας
του έσχάτω; κατά τήν μειάβασίν του εϊς την Γαλ
λικήν Μητρόπολιν.
Ό Γεραρός Ποιμενάρχης θά έδοκίμασε τής Υπερ
τάτης ευτυχίας τήν αϊσθησιν καί ήτο άξιος μια; τοιαύτηςέθνική; αρμονικής έκδηλώσεω; άπό δτι άριστον
έχει νά έπιδείξη ή ‘Ελλάς, ώς "Εθνος, ώς Κράτος καί
ώς Φυλή.
‘Όποιο; θέλει νά ξεχάση πολλά άπό τά δυσάρεστα
τής ζωής, όποιος θέλει γιά πολλές στιγμές νά ζήση
δνειρώδηζωήν,νά λησμονήση ότι σύρει τά κουρασμένα
βήματά του επάνω στάς
Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ: ΚΗΠΟΣ ρυπαρότητας τής ωραίας
‘Αθήνας.
"Οποιος ζητάει ένα καινούργιο συναίσθημα έξυγειασμένο, πολιτισμένο, άπαλό, γαλήνιο, δροσερό,
ξεκουραστικό, αναζωογονητικό, όποιος κρύβει μέσα
στή ψυχή του κάτι τι ποΰ λαχταράει τήν εύμορφιά,
τόν αληθινό ήδονισμό τή; ψυχής, μιά ψυχική άναβάπτισι καί μιά πνευματική άνακούφισι, άς τρέξη^ νά
πλανηθή μέσα στους ερημικούς δρομίσκους,, κάτω
άπό τά βαθύσκια φύλλα καί δίπλα άπό τά αρωμα
τισμένα καί πολύχρωμα λουλούδια τοΰ Βασιλικού
Κήπου.
’’Αξιζε νά λείψουν δέκα Βασιληάδες άπό τον τό
πον μόνον καί μόνον γιά νά γίνη προσιτό στό Λαό
τό πιό πολιτισμένο καί Ανθρωπιστικό κέντρο τής
πρωτβυούσης μας.
"Ενα μεγάλο εύγε στό υπουργείο τής Γεωργίας
γιά τό τρόπο μέ τόν όποιον άφησεν ανοικτές τή;
πόρτες το1’ ά θάνατού αυτού περιβολιοΰ στό ’Αθη

ναϊκό Λαό.
Είναι ή άληθεστέρα καί Υγιεστέρα πνοή τοΰ πο
λιτισμού ποΰ έχει νά επίδειξη ή πόλις μας.
"Υστερα άπό τήν Άκροπολι δέν άξίζει τίποτε
ίλλο όσο τό πρασινοστολίστο αυτό κομμάτι τής ύπερηφάνης ’Αθήνας μας.
Τό άπελάμβανον πενήντα—έκατό προνομιούχοι
καί τό εστερεϊτο δ λαός ποΰ δουλεύει καί στερεώνει
τήν εθνικήν μας ζωή. Τό καινούργιο καθεστώς τό
Απέδωσε στό πραγματικό ’ιδιοκτήτη του.

‘Ο Γάλλος Στρατηγός Μεντουΰ έπρότεινεν δπως
εϊς τούς άποστρατευομένους Γάλλους χορηγείται τό
Κράνος των μετά προΝΑ ΤΗΝ ΥΙ00ΕΤΗΣΩΜΕΝ σηρτημένης πλακός άναγραφούσης,τό όνομα
τοΰ πολεμιστοΰ μετά τής φράσεως.« Υπήρξε στρατιώ
τες κατά τόν μέχαπόλε/ιοκ» Μία ώραία|καί τιμητι-

κή άνάμνησις διά τόν πολεμιστήν, διά νήν οϊκογενείαν του διά τού; άπογόνους του.
Διά τούς φονευθέντας θά δίδωνται είς τήν οικο
γένειαν τά Κράνα μέ πλάκα άφ’ ής θά σημειοΰται
• Θανών γαριν τής πατρίδας του».
Δέν θά ήτο δυνατόν νά υίοθετήσωμεν καί ήμεις
τήν έξοχον αυτήν έμπνευσιν τοΰ Γάλλου στρατηγού;
Ό Κλεμανσώ τήν άπεδέχθη μέ ενθουσιασμόν.
Ό διακανονισμός τοΰ εργατικού ζητήματος κατά
τρόπον δμοιόμορφον διεθνώς θά είναι άπό τάς μεγαλειτέρα; εύεργεσίας
ΤΟ ΕΡΓΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ διάτήν Ελληνικήν πα
ραγωγήν.
Ή Διεθνή; ρύθμισις τών σχέσεων εργάτου πρός
τόν εργοδότην θά άποδώση εϊς τήν Ελλάδα ένα άπό
τά ρωμαλέστερα στοιχεία τής προόδου καί τής άκμής.
Έπί τοΰ ζητήματος δέν έπανερχόμεθα διότι εί; άλ
λην στήλην γράφομεν τάς ιδέας μας περί τούτου. "Εν
μόνον θά τονίσωμεν. Έν ϊσομοιρίφ διεθνών εργα
τικών καθηκόντων καί υποχρεώσεων θά εΰρίσκεται
δ Έλλην εϊ; τό διεθνές έπίπεδον τής επαγγελματικής
μορφώσεως καί παραγωγικότητας ;
Ό Άγγλος εργάτης καυχάται ότι μέ ισόχρονον
εργασίαν αποδίδει 40 ο)ο περισσότεραν τοΰ Γάλλου
εργάτου. Ό ’Αμερικανός Ισχυρίζεται ότι άποδίδει
περισσότερον άπό τόν "Αγγλον. ‘Ο Έλλην εϊς ποίαν
κατηγρίαν θά εύρεθή άπαράσκευος διά τόν παγκό
σμιον συναγωνισμόν ;
’Ιδού σπουδαιότατον ζήτημα τό όποιον πρέπει ν’
άπασχολήση καί τήν Πολιτείαν καί τά εργατικά Σω
ματεία, καί τόν εργοδότην καί τούς φαινομενικούς καί
άποκρύφους ΰποστηρικτάς τής εργατική; ιδέας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗΝ
Θαυμαστή ή ίμπνευσις τβΰ Δημάρχου μας χ.
Πάτση άπευθύναντος ίχχλησιν πρδς όλους τούς Δή
μου; χαί τά; Κοινότητας τή; Έλλάδο;, πρδς συλλο
γήν τοΰ άπαιτουμένου ποσού διά τήν παραγγελίαν
χρυσοΰ στεφάνου, τδν όποιον εύγνωμονοΰσα ή Ελ
λάς θά προσφέρη είς τδ μεγάτιμον τέχνον της, τδν
μεγάλον "Ελληνα Νικητήν.
Δημοσιευόμεν κατωτέρω τήν έμπνευομένην έπιστολήν τοΰ κ. Δημάρχου τής Πρωτευούσης.
«Έγγίζβι, Κύριε Συνάδελφε, ή εότυχής ήμέρα
καθ’ ήν δ Κυβερνήτης θά ίπανέλθη θριαμβευτής ίχείθεν, όπου ώς άθλητής Ακατάβλητος, μετά τόσους
άλλους προηγουμένους άγώνας, κατάγει τήν τελικήν
νίκην, δ Πολιτικός Μίλων 6 Κροτωνιάτης.
Οί πρόγονοι αυνείθιζον, ώς γνωρίζετε, τους έκ
τών ’Ολυμπίων ίπανερχομένους νίκητάς άθλητάς νά
ύποδέχωνται κατεδαφίζοντες μέρος τών τειχών τής
Πόλεως. Τείχη Γνα κατεδαφίσωμεν, ώς άχρηστα διά
τήν άμυναν τής Πατρίδος, φρουρουμίνης ύπδ στρα
τιωτών ‘Ελλήνων, δέν έχομεν. Έχομεν δμως τδ Πα
ναθηναϊκόν Στάδιον, ίνα ύποδεχθώμεν καί στεφανώσωμεν διά στεφάνου έκ χρυσοΰ κοττίνου, τδν Μέγαν
Όλυμπιονίκην τοΰ Συνδέσμου τής Ειρήνης, τδν
Ελευθέριον Βενιζίλον, φέροντα είς ήμάς ώς έπαθλον
τών θριάμβων του έλευθέρας τάς πρδ αιώνων δούλας
Έλληνικάς χώρας καί άκτάς.
Είς τδν θρίαμβον τοΰτον τοΰ Όλυμπιονίκου Κυ
βερνήτου ένομίσαμεν δτι είχομεν καθήκον νά καλέσωμεν τούς Δήμους πάντα; καί τάς Κοινότητας δπως
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συμμετάσχωσι τής έορτής ούχί ώ; άπλοι θεαταί άλλ
ώς δργανωταί συμμετέχοντες δςά μικρά: χρηματικής
συνδρομής είς τήν κατασκευήν τοΰ στεφάνου καί παριστάμενοι δι’ άντιπροσώπων αύτών κατά τήν υπο
δοχήν καί άπονομήν αύτοϋ, ίνα ούτως ή στέψιςΛοΰΜεγάλου Όλυμπιονίκου έχει ώς είνε πρέπον τήν
έκδήλωσιν Πανελλήνιον.
Ή πρδς τδν σκοπδν τούτον συνεισφορά άφίεται
είς τήν έκτίμησιν ύμών. Ούχ’ ήττον δμως πρδς απο
φυγήν άμφιβολιών περί τοΰ ποσοΰ δπερ θά ήτο εύπρόσδε^τον ώρίσθη κατώτατον δριον τών δραχμών
έκατδν (100) διά τούς Δήμους καί είκοσι πέντε (25)
διά τά; Κοινότητας.
Τήν συνεισφοράν σας, έάν θά έχετε τήν καλωσύνην νά συμμετάσχητε τής έορτής, παρακαλώ έμβά
ζετε είς τινα τών έν Άθήναις Τραπεζών έν δνόματι
τοΰ Δημάρχου ’Αθηναίων Σπόρου Πάτση.
Άναμένων ταχεΐαν άπάντησιν σας. κ. Συνάδελφε.
Διατελώ μετ’ έξαιρέτόυ τιμής
Ό Δήμαρχος ’Αθηναίων
ϊπ. ΙΙάτβης ,

ΟΛ'ΓΟΣΤΙΧΑ
— Ή Κυβέρνησις Σκουλούδη ενιόπιον τοΰ ειδικού Δικα
στηρίου.
— Ή διαδικασία ήρχισε τήν 8 Μαίαν μέ κατηγορουμέ
νους τούς κ. κ. Σκουλούδην, Ράλλην, Δραγούμην, Π. Χα,τζάκόν. Α. Μιχελιδάκην καί I. Γιαννακίτσαν.
—Πρόεδρο; τοΰ Ειδικού Δικαστηρίου δ κ. Κινδύνη:.
— Κατήγοροι_οί Βουλευταί κ. κ. Καφαντάρης υπουργός
Μαρής, Νακος, Ξηρός καί Κουτσοπέταλος.
— Ή δίκη άνεβλήθη ελλείψει σπουδαίων μαρτύρων.
. — Ή παρασημοφορία τή; Σημαίας τοΰ 8ου Συντάγμα
τος τών Κρητών υπό τοΰ Γάλλου Στρατηγού κ. Γκράμμά
διά τοΰ Γαλλικού Πολεμικού Σταυρού έγένετο μέ άνάλογον
έπιβλητικότητα.
— ‘Ο Μάιος παρήλθε έπιθετικώτατος.
.
— Ή άμυνα τών συμπόλιτών μας δέν ήτο πλατωνική.
— Ήτο θετικωτάτη, έπιστρατευθέντων παλτών, φανελλών, χειροκτίων κ. τ. λ. κ. τ. λ.
— Τί περίεργες Μάιος.
-γ Κατά τήν κατάληψιν τής Σμύρνης έλαβον χώραν άτο
πα τινα προκληθέντα άπό τήν κακοπιστίαν τών τούρκων.
Ώς έκ τούτου έκρίθη άναγκιία ή παρουσία εκεί τού
κ. Ρέπουλη δστις καί μετέβη παραμείνας έλαχίστας ήμέρας.
— Έωρτάσθη πανηγυρικώς ή Έβδομηκονταπενταετηοΐς
τής Ριζαρείου Σχολής.
— Ήρχισε ατέλειωτη ή δίκη τών κ. κ. Μερκούρη, Έσλι-ι ’
Παπούλα, Κωνσταντινοπουλου, Σαγιά καί Ίγγλέση.
— Μέ Πρόεδρον τόν κ. Φατσέα καί Β. ’Επίτροπον τόν
κ. Κούνδουρον.
— Έωρτάσθη μεγαλοπρεπώς καί ή έπέτειος τής ηρωι
κής καταλήψεως τοϋ Σκρά.
— Ήτο ό πρώτος σταθμός τοΰ άναβαπτιζομένου στρα
τού μας καί τής άναγεννωμένης πατρίδος μας.
— Καί ήξιζεν όλη ή έπιβλητικότης ποΰ έδόθη στήν πα
τριωτικήν αύιήν εορτήν.
— Ή Συμμαχική Διοίκησις Κων)πόλεως συναισθανό
μενη τάς ευθυνας τής πλήρους έλευθερίας κινήσεων πρότους Ισχυρούς πολιτικούς τής καταρρεούσης Αυτοκρατορίας
απεφασισε να λαβή δρασιήρια μέτρα κατ’ αύτών. '
— ΟΙ όποιοι παραγνωρίσαντες τήν πλήρη άβρότητοσυμπεριφοραν τών συμμαχικών στρατών, εννοούν νά έργάζωνται μέ τάς παλαιάς τουρκικός μεθόδους.
— Είς τάς μεθδδομς αύτάς αί συμμαχικοί άρχαί άντεταξαν τας Ιδικας των μεθόδους.
— Συνέλαβον ύπερεκατον έξ αύτών καί διά πολεμικών
πλοίων τους έστειλαν ν’ αλλάξουν τόν αέρα των είς Μάλ
ταν.
— Κισμέτ καί υποταγή.
ζήτημα τής τροποποιήσεως τοΰ ένοικιοστασίου
κρατεί είς σμγκινησιν τους συμπολίτας μας.
__~
εΤ™1 ή θλιβερωτέρα λύη: διά τοΰ; Λκτήμονας

κατοίκους τής πόλεως ή παραδοχή έστω καί τής ελαφρότε
ρα; αΰξήσβως,
— Ίδίρ διά τούς φορολογηθέντα; καί πέρυσιν διά Τρί
την φοράν, θά είναι άπόφασι; άκρως οδυνηρά αμέσως όντανακλώσα πρός τό Κυβερνητικόν καθεστά»; τό επιδεικνυόμε
νων τυραννικόν πλέον πρός τήν μεγαλειτέραν τάξιν τών βιο
παλαιστών.
— Έν τούτοι; άς έλπίσωμεν είς σκέψεις δικαιοτέρας,
λογικωτέρας πρός καθησύχασιν τής εξεγερθείσης κοινής συνειδήσεως.
- ‘Ιδρύθη έν Άθήναις Γαλλικόν Νοσοκομεϊον.
— Τό εγκαίνιά του έτελέθησαν πανηγυρικώς.
Είς Σμύρνην εστάλη &ς 'Ύπατος ‘Αριιοστής ό τέως
Γενικός Διοικητής ’Ηπείρου χ. Σεργιάδη, μία αληθινή έξοχότης τής Νεω τέρας Ελλάδος.
— Από τά παράδοξα αλλά καί χαρακτηριστικά τής επο
χής μας·
,. Γ" Συνταγματάρχης συνταξιούχος ζητεί θέσιν άνάλογον
η διαθέτει κεφάλαιον πρός ουνεργ,σίαν. Άπευθυντέον
Poste Restante Δ. I. X.
— Αυτή ή τρίστοιχος είδοποίησις έδηιιοσιεΰθη είς τήν
^Εστίαν».
’
— “Ανευ σχολείων τήν αναδημοσιεύομε?·
— ’Είημοσιεύθη Ν. Διάταγμα περί παρατάσεως τής διαρ ·
κειας τής Κ'. περιόδου τής Βουλής.
Το Διάταγμα συνοδεύει καί αίτιολογική έκθεσις υπο
γεγραμμένη ύποτοΰ κ. Βενιζέλου.
Εφόασεν είς Γαλλίαν ή Τουρκική ’Αντιπροσωπεία.
, , Καλά ξεμπερδεματα καί καλήχώνευσι τών Συμμάχων
από τά πολλά ψεύδη πού θά τούς χορτάσουν.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΣ»
"Ενα ζωντανό ιστορικό στιγμιότυπο παρμένο άπό
άπό τής ένδοξότερες στιγμές τής πολεμικής ζωής
ναυτικού μας, είναι τό πολυθρύλλητο «ιστόρημα»
κ. Φαλταιτς, τό φέρον τόν τίτλον «ή Ναυμαχία
"Ελλης».
Ζωγραφία καί τραγούδι καί πραγματικότης καί
ζωή καί έντύπωσις καί δράσις καί έπεισόδια καί
ένθουσιασμός καί πατριωτική έρμή δλα συνηρμοσμένα, δλα ζωντανά,έκφραστικά, συναρπαστικά άποτελοΰν τό συνόλον τοΰ θαυμαστού έργου τοΰ κ. Κ.
Φκλτάίτς. “Ενας νησιώτης, ένα λεβεντόπαιδο, ένας
άγνός δημοσιογράφος, μία ποιητική ζωή καί μία
δημιουργική άντίληψις, συνύφαναν τό έργον τοΰτο
ποΰ φωτεινό καί έμπνευσμένο σκορπίστικε παρηγόρο
καί άνακουφιστικδ στή βαρυμένη άπό τά τελευταία
γεγονότα Ελληνική ψυχή.
Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» έχει τά πιδ εύ
μορφα λόγια γιά τόν έκλεκτό διανοητικό έργάτη τής
νεωτέρας γενεάς.
μιά
τοϋ
τοΰ
τής

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ
'Ο ακαταπόνητος είς δημοσιεύσεις έργων ζυμωμέ
νων μέσα στο αθάνατο Ελληνικό πνεύμα τής ‘Αρ
χαίας Ελλάδος, δ σοφός δημομιολόγος και πολιτευτής κ. Γ. Φ.λάρετος, έξέδώκε νεώτερον έβδομηκοντασελίδον πολύτιμον καί διδακτικωτατον τομίδιον, άφιε
ρωμένον είς τόν πολύν Κλεμανσότ.
Τό τίτλοφοριΐ «Μετά τήν Νίκην». Τριάκοντα καί
τεσσάρα κεφάλαια αδρά εις νοήμα, είς σκέψιν, εις
καταπλησσουσαν πολυγνωσίαν πρ< βάλλονται θαυμα
στά μελετήματα διά κάθε “Ελληνα πατριώτην.
*0 κ Φιλάρετος άποσυρθείς άπό τήν ενεργόν πο
λιτικήν, ρργαζ-ται «αί δρά περισσότερον θετίκωτεπον,

■ελειότκρον, πατριωτικώτερον άπό πλείστους άλλους
Εωρουμένβυς πρωταγωνιστάς έπί τής πολιτικής
σκηνή?· Είναι ό γνησιότερος άντιπροσώπο; τής Έλίηνικής σκέψεως καί τούτο αποτελεί τίτλον τιμής τόν
ίδποΐον δέν δύνανται ευκόλως νά τόν διεκδικήσουν
πολλοί έκ τών συγχρόνων μας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΙΙοοκήρυςτς Λοαγωνςσμοΰ
ι Τό 'Υπουργείου τής Γεωργίας προκηρύσσει διαίγωνισμόν διά τήν κατάληψιν-μιάς θέσεως γραφέως
είς έκαστον τών κάτωθι Γραφείων Γεωργικής ‘Γπη-
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διαγωνισμός ένεργηθήσεται είς τήν έδραν
ίκάστου γραφείου ώς έξης :
Είς τό Γραφεΐον Δενδροκομικοΰ Σταθμοΰ Πατρών
| τήν 17ην ’Ιουνίου έ. έ. είς δέ τδ Γραφεΐον ΝομογεI ©πόνου καί ’Επιθεωρητοΰ τήν 18ην ’Ιουνίου έ. ί.
Είς τό Γραφεΐον Γεωργικού Σταθμοΰ Τύρινθος τήν
ί 28ην ’Ιουνίου έ. έ. είς τό γραφεΐον Νομογεωπόνου
I Ναυπλίου τήν 29ην ’Ιουνίου έ. έ. Είς τό γραφεΐον
r Νομογεωπόνου Αρκαδίας τήν 2αν ’Ιουλίου έ. έ. καί
ί είςτόν Γεωργικόν Σταθμόν Βυτίνης τήν 4ην ’Ιουλίου
έ. ί. Είς τδ γραφεΐον Νομογεωπόνου Μεσσηνίας τήν
[ 8ην ’Ιουλίου έ. έ. είς τό Γραφεΐον Νομογεωπόνου ΛαI κωνίας τήν 12ην ’Ιουλίου έ. έ. είς τό γραφεΐον Νομο
ί γεωπόνου Μεσολογγίου τήν 20ην ’Ιουλίου έ. έ. είς
I τδ γραφεΐον Νομογεωπόνου ’Άρτης τήν 26ην Ιου; λίου έ. έ. είς τδ γραφεΐον Νομογεωπόνου Πρββέζης
I τήν 2αν Αύγούστου έ. έ. είς τδ γραφεΐον Νομογεω
πόνου Ίωαννίνων τήν 8ην Αύγούστου έ. έ. τήν αύf τήν δ’ ήμέραν καί είς τό γραφεΐον* τοΰ Γεωργικού
I Σταθμοΰ Ίωαννίνων.
Είς τδ γραφεΐον Νομογεωπόνου Ζακύνθου τήν
ί 17ην Αύγούστου έ. έ. είς τδ γραφεΐον Νομογεωπόνου
Κεφαλληνίας τήν 25ην Αύγούστου έ. έ. είς τδ γρα
φεΐον Νομογεωπόνου Κερκύρας τήν 2αν Σεπτεμβρίου
i. έ. είς τδ γραφεΐον Δενδροκομικοΰ Σταθμού ’Αθη
νών τήν 17ην ’Ιουνίου έ. I. είς τδ γραφεΐον-Νομογεωπόνου ’Αθηνών καί τδ γραφεΐον Έπ θεωρητού τήν
19ην ’Ιουνίου έ. έ. Είς τδ γραφεΐον Νομογεωπόνου
Εύβοιας τήν ί.3ην ’Ιουνίου ί. ί. είς τδ γραφεΐον Νο
μογεωπόνου Φθιωτιδοφωκίδος τήν Ιην "Ιουλίου έ. έ.
είς τδ γραφεΐον Νομογεωπόνου Λαρίσης τήν 17ην
’Ιουνίου έ. έ. είς τδ γραφεΐον Νομογεωπόνου Τρικκάλων τήν 25ην Ιουνίου έ. 8., είς τδ γραφεΐον Νομο
γεωπόνου 'Ηρακλείου τήν 17ην ’Ιουνίου έ. έ. είς τδ
γραφεΐον έλαιοκομικού Σταθμοΰ Κρήτης τήν 19ην
’Ιουνίου έ. έ.
Είς τδ γραφεΐον Νομογεωπόνου Ρεθύμνης τήν
25ην ’Ιουνίου έ. έ. Είς τδ γραφεΐον Νομογεωπόνου
Χανίων τήν 2αν ’Ιουλίου έ. έ. Είς τδ γραφεΐον Νο
μογεωπόνου Λασηθίου τήν 2αν ’Ιουλίου έ. έ., εις τδ
γραφεΐον Νομογεοπόνου Θεσσαλονίκης τήν 17ην ’Ιου
νίου έ. έ , είς τδ γραφεΐον Νομογεωπόνου Σάμου τήν
15ην Ιουλίου έ. έ., είς τδ γραφεΐον Νομογεωπόνου
Χίου τήν 20ην ’Ιουλίου έ. έ·, είς τδ γραφεΐον Νομο
γεοπόνου Λέσβου τήν 27ην ’Ιουλίου έ. έ.
Οί βουλόμενοι νά συμμετάσχωσι τοΰ ώς άνω δια
γωνισμού ύποχρεοΰνται ίνα μέχρι τής 15ης Ιουνίου
έ. έ. ίχωσιν υποβάλλει είς τδ ύφ’ ήμάς 'Υπουργεΐον
(Τμήμα Γεωργίας) αΐτησιν έπί πεντηκονταλέπτου
χαρτοσήμου συνηποβάλλοντες τά έξής πιστοποιη-

α') Πιστοποιητικόν τής άρμοδίας Δημοτικής ’Αρ
χής δτι κέκτηνται τήν έλληνικήν ’Ιθαγένειαν προκειμένου δέ περί τών έκ τών νέων χωρών καταγομένων,
πιστοποιητικδντής έκεί δημογεροντίας ή Διοικητικής
’Αρχής, δτι κατάγονται έκεϊθεν.
β') Πιστοποιητικόν τού άρμοδίου στρατολογικού
γραφείου, δτι έξεπλήρωσαν τήν στρατιωτικήν αύτών
ύποχρέωσιν ή δτι άπηλλάγησαν ταύτης ή ίλαβον
άναβολήν κατατάξεως.
γ') Πιστοποιητικόν τών άρμοδίων παρ’ ’Εφέταις
καί Πλημμελειοδίκαις Εισαγγελέων, δτι δέν κατεδικάσθησαν ή δέν παρεπέμφθησαν δι’ δριστικο*» βου
λεύματος έπί πλημμελή μάτι τών ύπδ τών άρθρων
21, 22 καί 24 τοΰ ποινικού νόμου προβλεπομένων.
δ') Πρωτότυπον ή κεκυρωμένον άντίγραφον άπολυτηρίου τοόλάχιστον β' τάξεως δημοσίου γυμνασίου
ή ισοτίμου.
ε’) Άπόδειξιν καταθέσεως δραχ. 15 δΓ άμοιβήν
τών μελών τής ’Εξεταστικής ’Επιτροπής.
Αίθήλεις υποψήφιοι άπαλάσσονται τών ύπ’άριιθ.
λ καί β' άπαιτουμένων πιστοποιητικών.
Έν τή αιτήσει δέον ν’ άναγράφηται καί τδ Γρα
φεΐον παρ’ ω έπιθυμοΰσι νά διορισθώσιν.
(Έκ τού Υπουργείου Γεωργίας)

ΎΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Διαγωνισμός πρός αποστολήν υποτρόφων
τοΰ Κράτους είς 'Εσπερίαν διά τήν
σπουδήν τής κτηνιατρικής.
Τδ δπουργεΐον τής Γεωργίας προκηρύσσει διαγω
νισμόν πρδς αποστολήν δέκα πέντε σπουδαστών έν
ταΐς άνωτέραις Κτηνιατρικαΐς Σχολαΐς καί Πανεπιστημίοις τής Γαλλίας καί ’Ιταλίας ώς υποτρόφων
τού Κράτους πρδς σπουδήν τής κτηνιατριακής έπί
μηνιαία υποτροφία έκ δραχμών διακοσίων πεντήκοντα
διά πάσαν δαπάνην.
Ό διαγωνισμός ένεργηθήσεται έν Άθήναιςέν μι<?·
τών αιθουσών τού “Εθνικού Πανεπιστημίου τήν 20
Ιουλίου ήμέραν Σάββατον καί ώραν 9ην π.μ. Οί
έπιθυμούντες νά μετάσχωσι τοΰ διαγωνισμού τούτου
δφείλουσι νά ύποβάλωσι πρδς τδ καθ’ ήμάς Ύπουργεΐον (τμήμα Κτηνιατρικόν) μέχρι τής έσπέρας τής
15ης ’Ιουλίου έ. έ.
1) Πιστοποιητικόν περί τής έν τφ μητρώφ τών
άρρένων Δήμου ή Κοινότητάς τίνος τοΰ Κράτους έγγραφής των, προκειμένου δέ περί ύποψηφίων κατα
γομένων έκ τών νέων χωρών, έπίσημον πιστοποιητίκδν τής άρμοδίας άρχής περί τής καταγωγής των.
2) ’Απολυτήριον Γυμνασίου ή τδ Πανεπιστημια
κόν αύτών είσιτήριον.
3) Πιστοποιητικόν δηλούν τήν ήλικίαν αύτών, μή
γιιομένων δεκτών πρδς διαγωνισμόν τών άγόντων
ήλικίαν κατωτέραν τών 17 έτών καί άνωτέραν τών 25.
4) Πιστοποιητικόν τής άρμοδίας στρατιωιϊκής άρ
χής, έάν έχουν ήλικίαν στρατεύσιμον, δτι έξεπλή
ρωσαν τήν στρατιωτικήν των ύποχρέωσιν, ή δτι έξη ·
ρέθησαν ή άπηλλάγησαν διά λόγους μή κωλύοντας
τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας τοΰ κτηνιάτρου.
5) Πιστοποιητικόν τών άρμοδίων Εισαγγελέων
Έφετών καί Πλημμελειοδικών δτι δέν κατεδικάσθησαν έπί άξιοποίνφ πράξει συνεπαγομένη στέρησιν
τών ππλιτικών δικαιωμάτων ή έπί τίνος τών έν τοΐς
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άρθροις 22 καί 24 τοΰ ποινικού Νόμου άναφερομένων πλημμελημάτων.
6) Πιστοποιητικό ν δύο ιατρών ένόρκω; βεβαιούντων δτι είνε ύγιείς καί άρτιμελείς.
7) Πιστοποιητικών βεβαιοϋν ή δτι έπαινον εύφλογίαν ή δτι έδαμαλίσθησαν πρδ τριών τδ πολύ έτών.
8) Γραμμάτιον έμφαίνον τήν έν τινι τών έν Άθή
ναις Δημοσίων ταμείων κατάθεσιν γραμματίου 15
δρ. δΓ άμοιβήν τών μελών τής έξεταστικής έπιτροπής. Έν τή αιτήσει δέον νά άναφέρωσι τήν διεύθυν
σιν τής μονίμου κατοικίας ή καί τής προσωρινής αυ
τών έν Άθήναις διαμονής, συνυπογράφεται δέ αύτη
καί ύπδ άξιοχρέου τινδς έγγυητοΰ, δηλοΰντος συγχρό
νως δτι έγγυάται νά άποδώση είς τδ Δημόσιον ταμεϊον τδ διά τήν σπουδήν τοΰ υποτρόφου δαπανηθέν
παρά τοΰ Δημοσίου ποσδν έν περιπτώσει άνακλήσεως κατά τδ άρθρον 16.
Ή έξέτασις γενήσεται έγγράφως καί προφορικός.
Τά δέ άντικείμενα έφ’ ών έκαστος υποψήφιος θ-έλει
έξετασθή είνε τά έξής;
α') Φυσική, β') Χημεία, γ') Φυτολογία, δ') Ζωο
λογία, ε') Γαλλική ή ’Ιταλική γλώσσα.
Πάντα έπί τών κεφαλαίων άτινα διδάσκονται έν
τφ Γυμνασίω.
Ό Ύπουργδς
. Γ. Καφαντάρης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προκειμένου νά είσαχθώσι κατά τδν προσεχή
Σεπτέμβριον κατόπιν διαγωνισμού είς τήν Άνωτέραν
Δασολογικήν Σχολήν τδ ύπουργείον τής Γεωργίας
φέρει είς γνώσιν τών ένδιαφερομένων τά έξής :
Οί έν τφ διαγωνισμφ έπιτυγχάνοντες μετά τε
τραετή εύδόκιμον έν τή Σχολή φοίτησιν διορίζονται
δόκιμοι Δασάρχαι προαγόμενοι μετά ύπηρεσίαν εύδό
κιμον ένδς έτους είς δασάρχας γ' τάξεως. 'q έσχάτως
ψηφισθείς νόμος 1687 βελτιώσας σημαντικότατα καί
άπό πάσης άπόψεως τήν θέσιν τών άνωτέρων δασικών
ύπαλλήλων κανονίζει τδν μηνιαϊον συντάξιμον μισθόν
ώς έξής :
Δόκιμος Δασάρχης δραχ. 270
Δασάρχης Γ' τάξεως δραχ. 300
Δασάρχης Β’ τάξεως δραχ. 330

Δασάρχης Α' τάξεως δραχ. 360
Επιθεωρητής Δασών Β' τάξεως δρ. 420
Επιθεωρητής Δασών Α' τάξεως δρ. 450 μή συνυπολογιζομένου καί τοΰ έσχάτως χορηγηθίντος έκτάκτου έπιδόματος είς άπαντας τούς δημοσίους ύπαλλήλους. Πλήν τούτων δ Νόμος χορηγεί δρ. 60 μηνιαίως δι’ ένοίκιον καί μέχρι δρ. 50 δΓ έξοδα γρα
φείου, δηλαδή δόκιμος δασάρχης υπηρετών είς έπαρχιακόν δασαρχεϊον θά λαμβάνη κατ’ έλάχιστον δρον.
Δραχμάς 270 διά μισθόν, 67. 50 διά πρόσθετον
έπίδομα, 60 δΓ ένοίκιον, 50 δΓ έξοδα γραφείου^ ήτοι
δρ. 447.50 έξαιρουμένων τών άποζημιώσεών του διά
τάς έκτός τής έδρας του όδοιπορίας.
Δεδομένου δέ δπ μετά ύπηρεσίαν εύδόκιμον ένός
έτους ό δόκιμος δασάρχης προάγεται είς δασάρχην
γ' τάξεως αί άπολαυαί τών αποφοίτων τής ώς άνω
Σχολής ανέρχονται έτος μόλις άπδ τής εισαγωγής
των είς τήν ύπηρεσίαν είς δραχμάς 485 πλήν τών δΓ
όδοιπορίας άποζημιώσεως.
Τέλος λαμβανομένης ύπ* δψει τής μεγάλης έλλεί·
ψεως άνωτέρων ύπαλλήλων είς τδν δασικόν κλάδον
ή ταχεία προαγωγή τών άποφοίτων τής Σχολής ιδία
κατά τά πρώτα έτη έσεται έξησφαλισμένη.
Άφ’ έτέρου 6 Νόμος περί ίδρύσεως Άνωτέρας Δασολογικής Σχολής προνοεϊ περί άποστολής κατ’ έτος
είς τήν Εσπερίαν διά διετείς εύρυτέρας μέχρι 5 έκ
τών πρωτευόντων πτυχιούχων τών Σχολών λαμβανόντων πλήν τοΰ μισθού των καί άναλόγου έπιδόματος.
Ό πρδς εισαγωγήν μαθητών είς τήν Σχολήν
διαγωνισμός ένεργηθήσεται κατά τδ πρώτον δεκαή
μερον τοΰ προσεχούς Σεπτεμβρίου δημοσιευθήσεται
δΓ έν καιρφ σχετική προκήρυξις όρίζουσα τδν άριθμδν τών εισακτέων μαθητών προθεσμίαν ύποβολής
αιτήσεων ήμέραν διαγωνισμού, ύποβλητέα πιστο
ποιητικά κ.λ.π.
Μαδήματα είς ά έξετασθήσονται οί ύποψήφιοί
είνε; Μαθηματικά (Άλγεβρα, Γεωμετρία, Τριγωνο
μετρία), Φυσική, Βοτανική, Ζοωλογία, έκθεσις ιδεών
καί ή Γαλλική γλώσσα. Διά πλείονας πληροφορίας
δύνανται οί έ«διαφερόμενοι νά άπευθύνωνται είς τδ
παρά τώ ύπουργείφ Γεωργίας Γραφεϊον Προσωπικού
ή είς τά Γραφεία τής Σχολής δδδς Μιχαήλ Βόδα.
Έν Άθήναις τή 9ή Μαιου 1919

(Έκ τοΰ Υπουργείου Γεωργίας)

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ε

ΑΤΙΑ

Λίδουν τόκον ΐ» ο)ο ζί εξάμηνα καί Τ 1)ί£ ο)ο τά τρίμηνα.
'Ο τόκος των εινε άπηλλαγμενος παντός φόρου καί παντός τέλους.

&ΐινε ήγγυημένα υπό το'5 Κράτους καί υπό τής Εθνικής Τραπέζής.

Ιίληρώ ονταΐ αμέσως είς τήν λήξίν των από τήν ’Κδνικήν Τράπεζαν καί προ·

ξοφλοΰνται υπό τής ιδίας.
Μεταβιβάζονται δι’ απλής παραδόσεως είς άλλον, όπως τά χαρτονομίσματα, ή

δι* όπισδογραφήσεω:, όπως αί συναλλαγματςκαί.
Αποτελούν δηλαδή ρευστόν χρήμα, πρόχειρον είς κάδε στιγμήν, μέ τήν διαφο·

ράνμόνον ότι δίδουν καί τόκον μεγαλύτερου από κάδε άλλην κατάδεσιν.
Έκδίδονται είς ποσά 1ΟΟ, SOO, ΙΟΟΟ. 10,000 καί 100,000, δρα

χίαών.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΑ!

Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

