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ΡΟΥΠΑΙΓΙΑΤ
(Τειράντιχα τον Πέροου ποιητοϋ Όμάρ Καγιάμ)

1
Στοϋ άφανισμοϋ τήν έρημο γιά μια στιγμή σταθήτε 
άτ’ τής ζωής τήν ’Όασι λίγη δροσιά νά πιήτε· 
Χαράματα ετοιμάστηκε τό μέγα Καραβανι _ 
καί ξεκινάει γιά τήν αυγή ..τοΰ Τίποτα. ’Ώ, βιαστητε.

2
Τό δυνατότερο κρασί ποϋ ό χρόνος έχει φτιάση 
δλοι μας γύρω έπίναμε σέ χωματένιο τάσι - 
Κ’ ήπιαμε μιά φορά καί δυό... Μά ύστερα ένας ένας 
σιωπηλά μάς ξέφευγε καί πάει.,.νά ήσυχάση

Ι| · 3
°0σω κι* αν είσαι δυνατός, μ ή γίνεσαι η ανταρα 
Καί μή σκορπάς τριγύρω σου τόν φόβο, τήν τρομάρά 
Άν ένης πόθο μέσα σου γιά μιά γαλήνη αιώνια . 
μή θέλης νάσαι δ δήμιος, τοϋ τραγουδιού ή καταρα

4
Σύ ποϋπλασες τόν άνθρωπο μέ τή γλυκειά μορφή του 
καί τήν.Έδέμ τοϋ-χάρισες, μά έβαλες μαζύ του 
τόν ’Όφι, γιά τά κρίματα ποΰ, σοΰχει καμωμένα 
δίνε του τή συγχώρεσι μά πάρ’ καί τή δική του.

5
I Άν έχης μέσα σου όνειρα με φώτα, μάγια, ή χρώμα

ξερίζωσέ τα, θάψετακάτω βαθειά στο χώμα 
Χάϊδευε μόνο τά ξανθά μαλλιά καί τό ποτήρι, 
τί δλα περνοΰν. Πές μου, ώ Μηδέν, πόσο θα ζήσω 

[άκομα ;

•AWlP·» Π"Λ6ΐ ΓΝΕΥΤβΣ
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Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ
ΚΑΤΑ TOYS ΠΑΡΕΛΟΟΝΤΑΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΝΕΥΤΟΣ

(Άναμνήβεις νεανιχαΐ)
Τφ

Μία ώραία ξανθή κυρία, τής οποία; τό οικογενει
ακόν όνομα συνδέεται στενώτατα μέ τήν τέχνην τών 
στίχων,«ξεδίπλωσεν ένα δέμα και μοΰ έτεινεν έ'να βι· 
βλίον.

—Αυτό σάς τό στέλνει ό Παύλος ό Γνευτός.
Ό Πιδλος δ Γνευτός! τΐ άναμνήσεις ξυπνά μέσα 

μου αΰιό τό όνομα! Εϊμεθα τότε etc τήν πρώτην 
νεότητα, παιδιά εικοσαετή άκόμη, οΰριοδρομοΰντες 
εΐς πέλαγη ελπίδων, ονείρων καί πόθων. Μία μικρά 
συντροφιά εις τό καφφενεϊον τοΰ Κυριάκου—νά 
σώζεται άραγε άκόμη;—στον κήπον τοΰ Ζαχαρία» 
στο Νούμερο Ταλάτα, σιήν άκρογιαλιά τοΰ Μέτς! 
Μπύρα οέ μεγάλα ποτήρια, γκάιιπσρες ρόδινες σάν 
Απριλιάτικα τριαντάφυλλα, χνμώδεις χουρμάδες τοΰ 
Σίντι—1 χΐάμπερ,δροσερό χουσάφι, άνέκδοτα, διηγή
σεις, σχέδια, δ··ειρα, καί ποιήματα. Μέσα είς τήν 
συντροφιάν τών διαλεχτών, διαλιχτώτερος δ Παύλος 
Γνευτός, ψηλός, λεπτός, χλωμός, μέ μαίρα φλογερά 
μάτια, μέ μαΰρα γένεια, άγιος ποΰ θά νόμιζες ότι έλι- 
ποτάκτησε άπό κάποιο παλαιόν Βυζαντινόν εικόνι
σμα τοΰ μεγάλου Π ινσελήνου.

Παιδίατρο; μέ τό ε τιστημονικόν μέλλον πλατύτα
τα άνοικτδν μπροστά του, ά λά καί ποιητή;, πρό 
πάντων ποιητής, κυρίως ποιητής,έβγαζεν έξαφνα άπό 
τήν τσέπη του ένα τετράστιχον καί μάς τό άπήγγει- 
λε μέ τήν β θ>ιάν, σιγανήν φωνήν του, ποΰ θά ένό- 
μιζε; ότι έβγαινεν άτό τούς τέσσαρας κόλπους τής 
καρδ ά, του. Κάποτε έ περνούσαν έβδομάδες καί μή
νες χωρίς νά έμπ»ευσθή τετράστιχον. ‘Ο Γνευτός εί
ναι άπό τούς καλλιτέχνας ποΰ δέν πέρνουν τήν τέχ
νην γιά δουλιά. “Οταν ή θεία άκτ'να δέν χαϊδεύει 
το μέτωπόν του δ Γνευτός σιωπά. Γιά νά εΰρη τά 
δάκτυλα εΐς τά χρυσά τέλια τής ’Ορφικής λύρας, 

πρέπει νά τόν σπρώξη μία εσωτερική άνάγκη.
Ένα.τέταρτον αΐώνος—καί φεΰ! καί κάτι άκόμη— 

έπέρασεν άπό τότε Ή μικρά συντροφιά τής πλατείας 
τοΰ Μωχάμεντ—“Αλη, εσκορπίσθηκε εΐς τά τέσσαρα 
σημεία τοΰ δρίζοντος. "Οπως και τότε και τώρα δ 
λε.,τός ούτός τεχνίτης τραγουδεΐ. Καί δσάκις τράγου· 
δει δέν ξεχνά τούς παλαιούς φίλους τής ωραίας πρώ
της νεότητος. Ένα πρωί τό ταχυδροαεΐον τής ’Αλε
ξάνδρειάς μοΰ έφερε μίαν ΰπέροχον Ρυδιακήν μπαλ- 
λάνταν κάτω άπό τήν δποίαν έδιάβασα ιό όνομα τοΰ 
Γνευτοΰ, τώρα μοΰ έρχεται εΐς ένα κομψόν τόμον ή 
μελαγχολική θυμοσοφία, ή φιλοσοφική ειρωνεία, έ 
μακρυνός έπικουρισμός ενός Άνατολίτου ποιητοΰ εΐς 
στίχους καλά σκαλισμένους, κάτω άπό τούς δτοίους 
ξαναβλέπω τό δ>ομα τοΰ Παύλου Γνευτοΰ. Δέν ξέρω 
πώς μετέφρασαν τόν 'Ομάρ Καγιάμ οι ‘Άγγλοι. ’Αλ
λά δ ποιητής αύιός ποΰ έγεννήθη εΐς τήν θαλασσό· 
πληκτον Ρόδαν καί εξακολουθεί ή >εμος καί άθόρυβος 
νά σμιλεύη ωραίας έμπνεύσεις κάιω άπό τής χουρμα
διές τοΰ Νείλου, ήμπορεΐ νά καυχηθή ότι ήτον δ 
καταλληλότερος νά μας δώση τήν γαλήνην, τήν ήδυ- 
πάθειαν, τόν μυστικισμόν, τήν έλαφράν ειρωνείαν, 
τό μοιρολατρικόν κέφι ούιοΰ τοΰ Επικούρου τής 
’Ανατολής, δ δποΐος σέ σφιχτά τετράστιχα, μέ τό 
μειδίαμα εΐς τά χείλη άφήνει τούς βαθύτερους στε
ναγμούς.

Καί συλλογίζομαι πότε άραγε πάλιν τό ταχυδρο
μείων τής Αΐγύπτου θά μοΰ φέρη μίαν νέαν έκλεκιήν 
εργασίαν τοΰ παλαιοΰ άγαπημένου μου φίλου, φειδώ- 
λοΰ εΐς δώρα αυτής τής φύσεως, πρός τούς μακρυνούς 
συντρόφους τής ωραίας πρώτης νεότητος.

Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

αγαπητά) φίλοι χ. Δημητρίφ Δ. Ζωγράφο) 

ψεις τών έμπειρικών γεωργών τε καί γεωπόνων διά 
τή; φυτοχημεία; καί ζωοχημείας. Διδάσκουσιν ή μέν 
τήν δύναμιν Ιδίως τοϋ κάλεος καί τοΰ φωσφορικού 
οξέος πρός διατροφήν τών φυτών καί τοΰ άζώτου εΐς 
τήν ΰπαρξιν τών φυτών, ή δέ τήν έπιστημονικήν 
κτηνοτροφίαν.

Πρέπει νά προσθέσωμεν καί έτερον κλάδον τή; 
γεωργίας, κλάδον γεμάτον καί άπο ποίησιν, δηλαδή 
τήν κοσμητικήν κηπουρικήν πρό; κατάρτισιν κήπων 
τέρψεως καί παραδείσων. Είναι άναμφισβήτητος ή 
τερψις ποΰ άπολαμβπνομεν άπό τήν ?άμπυυυαν μυ- 
ριοχρουν θέαν των άνθεων καί άπό τήν μυροβόλον 
άτμοσψαιραν, ή ις μά; περικυκλώνει, εύρισκ «μένους 
έντος κήπου. U Πλίνιος γράφει δτι τα άνθη είνε ή 
ένδειξις δτι τό έτος ξαναγεννάται καί δηλοϊ τήν 
χαραν ήν αΐσθανεται τό φυιόν άναγγέλκον τούς νέους 
καρπού; του. 'Ο ίταλό; ιατρό; ’Ιωάννη; Βαπτιστής 
Ιίορτα; παρομοιάζει το ά θο; μέ τόν οφθαλμόν τοΰ 
άνθρώπου, διότι έπί τοΰ άνθους συσωρεύεταΐ ή λαμψις, 
ή οσμή και το ιδεώδες τοΰ δένδρου,καθώ, εΐ; ιόν οφθαλ
μόν διακρίνεται ή ποίησις τή; άνθρωπίνη; κσρδίας.

Καί ή ανθοκομία κατέστη τώρα άληθη; έπιστήμη. 
Καί αυτό το έμπόριον τών άνθέων έπιφέρει σή
μερον κέρδη. Συνετελεσεν εΐς τούτο ή γενίκευσις τοΰ 
πρό; τά άνθΐ] έρωτος είς πασας τά; κοινωνικας τά
ξεις. Εν Έπτανησφ ό έρω, ούτος είναι παμπάλαιος. 
Θεωρούνται ώ; ένας τών ώραιοιερων κ ί άπαραιτήιων 
στολισμών τών οικιών, τών συμποσίων, τών έορτων, 
τών γαμων, τα άνθη. Διό γραφομεν γραμμάς τινας . 
περί τή, άνθομανιας μας.

*Η αγαπη πρός τα άνθη είναι άπόδειξις τής εμ
φύτου καλαισθησίας τοΰ άνθρώπου. ‘Η αγάπη αΰτη 
παρατηρεϊται καί εΐ; ζφα τινα, ΐδίφ τά πτηνά καί τά 
έντομα.

'Η άγάπη αΰτη πρός τά άνθη φέρει καί τήν άγά* 
πην δια τούς άνθοκή «.ους ή άνθώνας, ή παραδείσους 
ή γραφικού; κήπους ή πάρκα. Καί οί αρχαίοι πρόγο
νοί μα; είχαν γραφικού, κήπους. Περιλάλητοι εΐς 
τήν μυθυδο ογίαν μας είνε οΐ κήποι τών Εσπερίδων 
και τή; Καλυψοΰς καί τοϋ Άλκινόου.Έ τειδη ό λόγος 
περί τή, άρχ»ιοτητος, ένθυμούνται οΐ εύμενε,ϊ; ημών 
άναγνώσταί τον ώραϊυν έν Σάρδεις παράδεισον τοΰ 
βασιλεως Κόρου καί δτι ώς έν τών 7 θαι ματων τοΰ 
κόσμου εθεωρούντο οΐ λεγόμενοι κρεμαστοί κήποι τής 
βασιλίσσης Σεμιραμιδος εΐς Βαβυλώνα.

(άκολουθεί) Σ11ΥΡ. Δ. ΒΙΑΖΗΣ

I Τό άσθενές τοΰτο σημείωμά μας είναι γράμμαί 
τινες τής έν γένει ιστορίας τή, Γεωργίας τών έλληνι- 
χΒν χωρών, κατά τούς παρελθόντα; αιώνας, κατά 
του; όποιους δ ‘Ελληνισμός έστέναζεν υπό τόν βάρ
βαρον υγόν καί αΐ Επτά τοΰ Ίονίου πέλαγους Νήσοι, 

βϊίνέπνεον, δπως δήποτε, ελεύθερον άερα ύπό τήν κυ· 
Κμαρχιαν τοΰ οχυρού Λεοντος τοΰ Αγίου Μάρκου ,δ· 

σεις μά, διέσωσεν άπό τόναίματοβόρον Τοΰρκον.Τοϋτο 
τ| σημείωμα, φυσικά, θά άναψέρη καί τού; νόμους, 
οΐόποώι διέπουν τήν παραγωγήν δτά τής καλλίερ- 

' γειας τής γής, τών χρησίμων τφ άνθρώπφ οργανι
κήν προϊόντων, φυτικών καί ζωικών, τας διατυξεις 
τάς άφορώσας την προστασίαν τής άγροτικής ΐδιοκτη-

1 βίας, την μέριμναν πρός μόρφωσιν γεωργών διά διδα- 
Ι ίχαΜας τής καλλιέργειας τής γης καί τής άνατροφής 

ιών φυτών καί ζώων, τά βραβεία, τα όποια αί τότε 
κυβερνήσεις μας έδιδον προ, έμψυχωσιν τής καλλιερ 

Κμίας καί τα τοιαύια μέχρι τοΰ 18ύ4 καθ’ δν χρονον 
Βξεπληροϋτο τό επτανησιακόν Ιδεώδες διά τής ‘Ενώ- 

«ως των νήσων μας μειά τοΰ Βασιλείου τής Έλλά- 
! δβς. Θά ϊοή δ ευμενής άναγνώ <τη; μας δτι έν Έ- 
Κ«τανήοφίύρΰθησαν τόιε Γεωργική’Ακαδημία καί Γεωρ- 
Ejucai σχολαί, έδιδάχθη τό πρώτον ή Βοτανική άπό 

τής έδρας τής ’Ακαδημίας καί τοΰ Ιΐανεπιστημίου 
καί ύπήρξε καί Βοτανικός κήπος.

Κΐίάντα ταΰτα συνέβαινον είς τάς Νήσους, δτε οΐ 
Αδελφοί μας ήσαν άκομη άλυσσοδετοι καί έμελέτων 
ιήν έθνικήν έποποιίαν δια τήν άναστασιν τοΰ Γένους.

***
Οΐ άγριοι λαοί, οΐ ζώντες άπό θήρας καί αλιείας, 

Κητοΰσι μόνον άπο τής γής τούς αύτοφυώς παραγο- 
I μένους καρπούς καί ρίζας. Αΐ πρόοδοι ιή, Γεωργίας 

I ίπήρξαν βραδεϊαι καί βασιζόμενοι μόνον έπί τής πεί
ρας. Ή πρόοδο; δμως των επιστημών έπεφερε καί 
τήν πρόοδον τή; γεωργία,,ήτις δέν είνε σήμερον πλέον 

ρείρσματική τέχνη, άλλα τεχνολογική έπιυτημη, σκο
πόν έχουσα τήν καλλιέργειαν τή; γης προ; υλικήν κυ
ρίως άπόλαυσιν καί ϊνα τήν καταυτήση γόνιμον δσον 
*ό δυνατόν καί περισσότερόν προσοδοφόρον. Περι- 

Βαμβανει δέ έν αυτή καί δύο άλλους σπουδαιότατους 
|βύτη; κλάδους, πηγην μεγάλου πλούτου, τήν ζφοτε- 

Χνίαν καί τήν δασοκομίαν.
Ε Ή επιστήμη, κατ’ ολίγον, έκμηδενίζει τάς προλή-



629

Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΟΡΑΤΙΟΥ ΦΛΑΚΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δέν ξέρει κανείς ακριβώς πότε γράφτηκε αύτό τό 
έργο. .Λένε πώς τό φαντάστηκε τό 745 κατά τήν ρω 
μαϊκή χρονολογία. Προσθέτουν επίσης πώς είναι έν’ 
από τά τελευταία έργα τοϋ Όρατίου καί πώς τό με
λετούσε 36 χρόνια. Πολλά γράφτηκαν γι’ αύτό καί 
πρώτ’ άς άρχίσουμε άπό τόν τίτλο του. Ό Dacier, 
δ B©nd κι’ άλλοι τοϋ δώσαν τ’ ό'νομα τής «Ποιητι
κής Τέχνης».

Προτήτερα δμως άπ’ αυτούς τυν ονομάζει έτσι ό 
Κουϊντιλιανός ’στο 8ον βιβλίο Κεφ. 3ον. ‘Ο yossio 
ο Sanadon κι’ άλλοι πολλοί κριτικοί βασιζόμενοι σ’ 
ένα χειρόγραφο, παληό πού τό αναφέρει δ πορτογάλ- 
λος Αχιλλευ; Estaso καί ’στήν περίφημη έκδοσι τοΰ 
Landini στη Φλωρεντία τό 1482 λένε πως μονάχα οί 
παληοί δασκάλοι τήν ώνόμασαν έτσι, καί, πώς είχε 
μονάχατόν τίτλο τής Epistola ad pisones Οί Πεί- 
σωνες αυτοί ήταν τρεις· Ό πατέρας δ Λούκιος Πεί
σων' κείνος ποΰ νίκησε τούς Θράκες, καί ποΰ γίνηκε 
έπειτα ‘Ύπατος τής Ρώμης,γιά τόνδποΐον λέει δ Vel
leius Paterculus πώς ήταν «diligentissimus atque 

'idem lenis^imus securitatis urbanae custos», είχε 
στενή φιλία μέ τόν Οράτιο. Είχε δυο παιδιά άρσενι- 
κά ποΰ καταγίνονταν στα γράμματα σάν τόν πατέρα 
τους. Στους τρεις αυτούς απευθύνεται δ Όράτιος. 
Πρίν να τήν γράψη είχε συνθέσει πολλές δδηγίες γιά 
τήν ποίηοι ποΰ ήταν σκορπισμένες ’δώ κ’ εκεί. ’Εκεί
νη τήν εποχή λένε, θέλοντας δ Αύ'γουστος νά μαζέψη 
δτι πειό ώμορφο είχαν δλα τά έθνη στο δικό του, 
σχημάτισε μιά>’Ακαδημία—ήμπορεί νά πή κανείς— 
άπό τούς κορυφαίους τής εποχής. ’Σ αύτή ήταν δ 
βίργιλιος, ο Πείσων πατέρας, ό Όράτιος καί πολλοί 
άλλοι. ’Απ’ αύτό συμπεραίνει δ Μαρσίλιος πώς ή 
Ποιητική τοΰ^Όραάου δέν είναι άλλο, παρά μία 
συλλογή τών οδηγιών, ποΰ δλοι εκείνοι οί μεγάλοι 
άνδρες έγραφαν γιά τούς ποιητάς. Υπάρχει άκόμα μιά 
άλλη γνώμη τοΰ Petrini, ποΰ λέει πώς ή Ποιητική 
Τέχνη, δέν γράφτηκε δπως είναι τώρα άλλά οί άντι 
γραφείς τήν ανακάτεψαν, καί γιά νά τ’ άποδείξη τήν 
μεταφραςει σε μιά φόρμα δλόιελα διαφορετική.

Τέτοιες δδηγίες γιά τήν ποίησι πολλοί έγραψαν 
■και πρώτα, δπως οι: Κρίτων, Ζήνων, Δημόκριτος, 
Νεοπτόλεμος τή; Πάρου κλπ. (καλύτερη άπ’ δλες είναι 
ή Ποιητική Τέχνη τοΰ’Αριστοτέλη) καί έπειτα, (άπό 
τής κατοπινές, είναι γνωστό πώς ή περιφημότερη εί
ναι εκείνη τοΰ Boileau).

Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
('Στούς Πείαωνες)

Αν σκεφτότανε ένας ζωγράφος νά βμλη άνθρωπι* 
Vo κεφάλι σ’ ένα λαιμό άλογου, κι’ ακόμα σ’ ολο του 
to κορμί νά κο/ληση πούπουλα διαφόρων χρωμάτων, 
θάμοιαζε μιά γυναίκα ώμορφη πάνου, καί ποΰ θά τε

λείωνε σάν ένα ψάρι μαΰρο, άπαίσιο.Άν βλέπατε ένα 1 
τέτοιο.φίλοι μου,θά μπορούσατε νά κρατήσετε τά γέλια·!

ΙΙιστέψτε Πείσωνες, πώς μ’ αύτήν τήν εικόνα εί-j 
ναι δμοιο καί τό βιβλίο εκείνο ποΰ σάν συγχισμένεθ 
σκεψεις άρρωστου είναι ή ιδέες του ανακατωμένες,! 
καί, δέν έχουν καμμιά συμφωνία μεταξύ τους.

Οι ζωγράφοι καί οί ποιηταί πάντα είχαν τό προ· I 
νόμιο νά τολμοΰν κάθε τι. Τό ξέρουμε. Κ’ εμείς λοι
πόν άς ζητήσουμε αύτή τήν άδεια κι’ άς τή δώσουμε] 
κι’ έμεΤς μέ τήν αράδα μας. Άλλ’ όχι νά ένωθοδνΐ 
μαςί τ αγρια ζώα μέ τά ήμερα. Όχι τά φείδια νά· | 
ναι κοντά στά πουλιά, ούτε τά πρόβατα στις τίγρεις. 1 
Πολλές φορές σέ κάτι επιβλητικό, ποΰ υπόσχεται πολ-Ι 
λα πράμματα, κολλθΰν ένα δυο κόκκινα υφάσματα γιά 1 
νά φιγουράρουν άπό μακρυά. Περιγράφουν τό δάσος 
ή τό βωμό τής Άρτέμιδος, ή τό τρέξιμο ένός ρυα-! 
κιοΰ ανάμεσα σε δροσερά λειβάδια, ή τόν ποταμό^ 
Ρήνο, ή τό ούράνιο τόξο. Αύτό τό μέρος όμως ήθε· ’ 
λεν άλλη περιγραφή. Καί ’ίσως ξέρεις νά ζωγοαφίσης 
ένα κυπαρίσσι. ’Αλλ’ αύτό τί έχει νά κάμη άν ένας 
φεύγοντας άπό τό καράβι του γιατί έναυάγησε κολυμ-ί 
πάει γιά νά σωθή καί πληρώνει νά τού ζωγραφίσουν] 
αύτΰ τή σκηνή; Άρχισε κάποιος νά φτε άνη ένα βά· ] 
ζο. Γιατί άπό τόν τροχό ποΰ γύριζε βγήκε ένα φλυτ- 
ζάνι; ‘ Γενικά κάθε πράμμα πρώτ’ άπ’ δλα πρέπει νά 
είναι ά.τλό καί ομοιόμορφο.

* *
„ Οί περισσότεροι ποιητές—πατέρα καί σείς παιδιά 
αξία τοΰ πατέρα σας—απατώμεθα άπό τό καλό εξωτε
ρικό 2 Προσπαθώ νά τά λέω μέ λίγα λόγια. Άλλ’ 
έτσι δεν ,με καταλαβαίνουν εύκολα. Κείνος πού· ζητάει 
παντα εύκολα θέματα τοΰ λείπει νεΰρο καί θάρρος. 
Και κείνος ποΰ ζητάει τά μεγάλα πράμματα παίρνει 
ενα ύφος πολύ φουσκωμένο. Σέρνεται πολύ χαμηλά 
όποιος φοβάται καί τήν πειό μικρή τρικυμία. Κείνος 
ποΰ θέλει νά στολίση μέ ύφος ψηλό ένα θέμα απλό 
ζωγραφίζει ένα δελφίνι στό δάσος, ή ένα άγριογού- 
ρουνο στά κύματα. 8 Αμα θέλει ένας ν’ άποφύγη ένα 
έλάττωμα πηγαίνει στό χειρότερο, άν δέν έχει τήν 
τέχνη νά τό διορθώση. Κοντά στον Αίμυλιανό κύκλο 
ένας μονάχα σιδηρουργός θά κάμη σά ζωντανά καί, 
θά μιμηθή μέ μέταλλο τά μεταξένια μαλλιά. Άλλά θέ 
να·αι άτυχος στό γενικό τοΰ έργου του γιατί δέν θά 
ξέρη νά τό κάμη δμοιόμορφο. Άν εγώ σκεπτόμουν 
νά γράψω κάτι, βέβαια δέν θάθελα νά είμαι ένας 
τέτοιος, όπως δεν θά μάρεσε νά ζώ μέ μιά μύτη δυ
σανάλογη πολύ μεγάλη, ενώ θά φημίζουνταν τά 
μαύρα μου μάτια καί τά μαΰρα μου μαλλιά.

ψ * *
Διαλέγετε ένα θέμα σύμφωνα μέ τις δυνάμεις σας 

σείς ποΰ γράφετε, καί 4 σκεφτήτε πολύ καιρό τί βά
ρος μπορούν νά βαστάξουν αί πλάτες σας καί πόσο 
δεν ήμποροΰν. 5 Σέ κείνον ποΰ διαλέγει ένα θέμα 
σύμφωνα μέ τις δυνάμεις του δέν θά λείψη ποτέ ούτε 

ή γονιμότητα τών έκφράσιων ούτε ή σαφήνεια. Ή 
άξια καί ή ώμορφιά τής τάξης είναι αύιή—θαρρώ 
πώς δέν γελιέμαι—στό νά λέη ένας τώρα, ,τά πραμ- 
ματα ποΰ πρέπει νά πή τώρα καί νά φύλαξη της λε
πτομέρειες γιά τήν κατάλληκη ώρα.

(Άπό τό Λατινικό) (’Ακολουθεί)
MhPlETTAE. ΠΑΝΝΟΠΰΥΛΰϊ

1) . Boileau Ποιητ. Τέχ, στίχ. 179 ’Άσμ. Ιον. 
Que d’ un art delicat les piecer assorties 
N’ y forment qu’ un seul tout de diverses Parties

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΠΕΡΙ ΨΥΧΟΥΣ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ

Δέν γνωρίζομεν είμή έλάχιστον μέρος τοΰ σύμ- - 
παντός. Καί δέν ήδυνήθημεν νά σπουδάσωμεν τά 
φυσικά φαινόμενα εΐμη εις έλάχιστον τμήμα τής κλί
μακας'ιών θερμοκρασιών!

Παρατηρήσαντες, δτι ή πίεσις τοΰ αέριου άζωτου 
είς τήν θερμοκρασίαν τοΰ τηκομέ,νου πάγου (τό μη
δέν τοΰ εκατοντάβαθμου θερμομέτρου) έλαττοΰται κα
τά έν διακοσιοστόν εβδομηκοστόν τρίτον, οσάκις ή 
θερμοκρισία κατέρχεται κατά ένα βαθμόν, συνεπέρα- 
νον, δτι, είς 273 βαθμούς ύπό τό μηδέν, τό αζωτον 
στερείται πάση; π.έσεως, ήτοι δέν κέκτηται πλέον ού 
δεμιάς ένεργείας, ούδεμιάς θερμότητος καί δτι έφθα- 
σεν ε’ις τό άπόλυτον ψύχος, είς τό απόλυτον μηδέν, 
δπως λέγουν.

‘Η θερμοκρασία δέν δύναται πλέον νά κατελθη, 
άφ’ ούάτότοΰ βαθμοΰ τούτου δέν υπάρχει θερμο
κρασία. Είνε, ούτως ε’ιπεΐν, τό κενόν τής θερμότητος. 
Άλλ’ έάν τό άπόλυτον μηδέν δέν εύρίσκεται πολύ ά· 
πομεμακρυσμένον τών κοινών θερμοκρασιών, εν αι; 
ζώμεν, αί ύψηλαί θερμοκραιίαι, ας ήδυνήθημεν νά 
έκτιμήσωμεν άφίστανται άσυγκρίτως περισσότερον. 
Άγνοοΰμεν τελείως τό άνώτερον δριον τής θερμότη
τας.

Μετρώμεν τάς ύψηλάς θερμοκρασία:, όπως και 
τάς χαμηλάς τή βοήθεια τή; μονάδας, ην καλοΰμεν 
βαθμόν, δστις άνταποκρίνεται έπί τής εκατοντάβαθ
μου κλίμακας, εις τό έκαταστόν μέρος, μεταξύ τής 
θερμοκρασίας τοΰ τηκομένου πάγου καί τή; θερμο
κρασίας τών ατμών τοΰ ύδατος τοΰ ζέοντος ύπο τήν 
ατμοσφαιρικήν πίεσιν τών 760 χ.μ.

Κατώρθωσαν πρός τοΰτο νά χαράξουν μίαν_ σει
ράν σημείων, κατόπιν άναζητήσεως καί δυσχερών υ
πολογισμών, ύπολογίσαντες τό ακριβές ύψος τών 
βαθμών.

Ούτως ό υδράργυρος στερεοποιείται πάντοτε εις— 
39°,4 καί βράζει είς 4-357°,2. Ό αήρ ύγροποιείεαι^ 
είς—200°. Τό κάδμιον τήκεται είς 320°,2, δ ψευ
δάργυρος είς 418°,2, τό άντιμόνιον είς 629°,2, δ άρ
γυρος είς 9<>0ο, δ χρυσός είς 1035°, δ χαλκός είς 
1082°,6 τό νικέλιον 1452°,3 τδ κοβάλτιον είς 1489° 
8, δ λευκόχρυσος είς 1755°.

2) . Boileau Ποιητ. Τέχ. στίχ. 66 ’Άσμ. 1<>ν. 
J’ evite d’etre long eb je deviens obscur

3) . Boileau Ποιητ. Τέχ. στίχ. 64 Άσμ. Ιον 
Souvent la peur d’ un mal nous conduit dans 
un pire.

4) . Boileau Ποιητ. Τέχ. στίχ. 12 Άσμ. Ιον.
Et Consultez longtemps votre esprit et vos 
forces.

5) . Boileau Ποιητ. Τέχ. στίχ. ΙοΓΆσμ. Ιον. 
Se’on que notre idee est plus ou moms obscure 
J’ expression la suit ou moins nette ou plus pure.

---  

μοκρασία; κατά πολύ τών ανωτέρω ύψηλοτερας. Ου- 
τω: υπολογίζουν, δτι ή έπιφάνεια τοΰ Ήλίου εχει 
6000 βαθμούς τοΰ έκπτονταβάθμου θερμομέτρου, ο 
δέ Svente Arrhenius, διϊσχυρίζεται, δτι τό κέντρον 
αύτοΰ έχει 6 εκατομμύρια βαθμούς!

‘βρισμένα βακτηρίδια τεθέμενα είς τήν θερμο
κρασίαν τοΰ ύγροποιημένου άέρος (—200 βαθμού;) 
έτανέυρίσκουσι κατόπιν τήν ένεργητικότητά των-

Είνε τά ενιαία δντα τής ζωή:, άτινα ανθίσταμαι 
είς τοιοΰτον ψύχος. "Ηδη ύπό—40 βαθμούς δέν υφί- 
στανται είμή μερικά κατώτερα φυτά καί ένιοισποροι, 
οϊτινες δέν άποθνήσκουν. Ό περίφημος όμως εξερ
ευνητής Amundsen συνήντησε τούς λιπαροχηνας^, 
οϊτινες διέρχονται τόν βίον των είς μέρη, δπου η 
θεομοκρασία δέν ανέρχεται σχεδόν ποτέ ίκανου; βαθ
μούς ύπέρ τούς—40 καί πο'λάκι; κατέρχεται και τού
των. Ζώσι δέ εί; τάς θερμοκρασίας καί ίχθεΐς, δι ων 
τρέφονται οί στεγανότοδες ούτοι κάτοικοι τών κατε- 
ψυγμένων χωρών. ,fc , -

Άλλ’είς+100 βαθμούς τό δδωρ βράζει και πασα 
ζωή, ώς καί αυτών τών βακτηριδίων εκμηδενίζεται. 
Τά δρια τής θερμαντικής κλίμακο; τής ζωής είνε λ^ιαν 
στενά καί δέν ύπάρχει λόγος νά πιστεύσωμεν, οτι, 
άφ’ ή; παοουσιάσθη ζωή έπί τοΰ ήμετέρου πλανήτου, 
αί θερμοκρασίαι, αϊτινες βασιλεύουν_έπί τής^επιφα 
νείας αύτοΰ μετεβλήθησαν σημαντικώς, και οτι υπε- 
ρέβησαν τούλάχιστον τ’ άνωτέρω όρια. ‘Επομένως 
ούτε ή θερμοκρασία τοΰ ήλίου δέν θά έχη μεταβληθή 
πολύ. , e »-

Δέν θά ήτο, τφ οντι, πολύ σπουδαιον να υψωθη 
ή θερμοκρασία αίφνης κατά 60_ βαθμούς (η πτώσις 
μιας ίκανώς μεγάλης πλανητικής μάζης επι του κεν
τρικού άστρου θά ήσκει) δπότε άτασα ή ζωη θα είχε 
καταστραφή έπί τής γης. , e

Μεταξύ 100 καί 525 βαθμών, δεν δυναται να_υ- 
πάρξη είμή Ανόργανος ύλη μήπω φωτεινή άφ’εαυτής. 
Είς 525 βαθμούς, ή ύλη άγχεται νά έκπέμπη φωτει
νά; ακτίνας: είνε ή θερμοκρασία τοΰ «σκοτεινού ερυ
θρού». , , _ «

Έφ’ δσον ή θερμοκρασία ανέρχεται το εκ τη; υ· 
λ« έκπειιπόιιενην <ηω: νίνβται Ρηνηηότεοην. Αϊ «οη-
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κτώς κυαναϊ, αί βαθυχύαναι κα'ι αί Ιώδεις ακτίνες έ- 
πίπ υοστίθενται διαδοχικώς είς τάς έκπεμπομένας κατ’ 
άρχάς ακτίνας. Τά σώματα μεταβαίνουν ούτω έκ τοΰ 
σκοτείνώς έρυθροΰ είς τδ λευκόν ερυθρόν. Πολλοί 
ευθαρσείς φυσικοί παραδέχονται, δτι τό φαινόμενον 
τοΰτο, διά τών μοριακών κινήσεων, αϊτινες τό άκο- 
λουθοΰν, είνε εν είδος έκδηλώσεως τή; ζωής. Δέον 
λοιπόν ν’ άποδοθή είς τήν λέξιν ταύτην μία έννοια 
μάλλον εκτεταμένη εκείνης, ής εϊθεσται ν’ άποδίδω- 
μεν.

Είς 1000 βαθμούς, 27 τουλάχιστον ιών γνωστών 
μετάλλων (έπί 50) μεταβαίνουν είς τήν ΰγράν κατά- 
στασιν, δπως δ υδράργυρος είς τήν κοινήν θερμοκρα
σίαν. Μεταβάλλουν κατάστασιν καί καθίστανται ικανά 
είς νέας χημικάς αντιδράσεις. Είς 1775 βαθμούς δ λευ 
κόχρυσος ύφίσταται τήν αυτήν μέ τά άλλα μέταλλα με
ταβολήν. Καί άπό τής θερμοκρασίας ταΰτης ή άντί- 
ληψις τών θερμοκρασιών καθίσταται έπί μάλλον καί 
μάλλον δυσχερής.

Είς 2000 βαθμούς, άπασαι σχεδόν αί γνωστοί οΰ- 
σίαι καθίστανται πλαστικοί, ύγραί ή άέριαι. Αί φυ
σικοί τούτων ιδιότητες μετεβλήθησαν άρδ·)ν. 'Η 
σκληρότης, τό πορώδες, ή αντοχή, τό ελατόν, ή έλα· 
στικότης, δ μαγνητισμός, τό χρώμα, ή πυκνότης κτλ. 
εκμηδενίζονται ή μειαβάλλονται τελείως, δταν ή θερ 
μοκρασία υπερβαίνει τούς 2000 βαθμούς. Μόνον αί 
δυο θεμελιώδεις Ιδιότητες τής ύλη -, ή άδράνεια καί ή 
βαρύτΐ]; μένουν αναλλοίωτοι. 'Όσον δ’ αφορά τόν 
άνθρακα, γνώρίζομεν δτι άνθίσταται μέχρι 3700 
βαθμών, όίπότε έξαεροΰται χωρίς νά τακή.

Έν γένει δέν γνώρίζομεν τάς ιδιότητάς τής ΰλης ή 
μεταξύ τών δρίωντής θερμοκρασίας έν ή ζώμεν. Ού- 
δέν άποτέλεσμα παρατηρήσεων δέν μάς διδάσκει ιδιό
τητά τινα τής ΰλης δταν εΰρίσκεται είς τήν θερμό 
κρασίαν τοΰ άπολύτου μηδενός. Άπό —200 βαθμούς 
γνώρίζομεν δπως δήποτε μερικά. Τό άθροισμα τών 
γνώσεών μας αυξάνει έφ’ δσον πλησιάζομεν είς τήν 
κοινήν θερμοκρασίαν τών +20 βαθμών, είς τήν δ- 
ποίαν έκτελοΰνται τό πλεΐστον τών πειραμάτων τών 
έπιστημονικών έργαστηρίων.

'Υπεράνω ταύτης αί γνώσεις μας έλαττοΰνται κατ’ 
άρχάς μέν βραδέως, έπειτα δέ τάχιστα μέχρι τών 2000 
βαθμών, δπου γνώρίζομεν ελάχιστα Πέραν δέ τών 
2000 βαθμών δέν γνώρίζομεν σχεδόν τίποτε.

Ή θερμαντική κλίμαξ είς τήν δποίαν έκτελοΰνται 
τά πειράματα είναι λίαν μικρά καί δέον νά λεχθή, δτι 
πέραν ταύτης εδρισκόμεθα είς τό στάδιον τών Απο
θέσεων καί τής φαντασίας.

Οΰδέν, έπί παραδείγματι, γνώρίζομεν άκριβώς πε
ρί τής χημείας τοΰ κέντρου τής γήτ, ουδέ τής τοΰ 
Ήλιου υΰτινος τά φαινόμενα λαμβάνουσι χώραν με
ταξύ ίλιγγ ώδους διαφοράς θερμοκρασιών, ήτοι με 
ταξύ τών 6’J00 βαθμών τής έπιφανείας αΰτοΰ καί 
τών 6 έκατομμυρίων τοΰ κέντρου! Όπόσα θά άνε- 
καλύπτοντο άναμφιβόλως, έάν ήδυνάμεθα νά παρα- 
τηρήσωμεν, δ,τι λαμβάνει χώραν είς τάς θερμοκρασίας

έκείνας, αϊτινες διαδέχονται άλλήλας. 'Αρκεί ιιία στιγ 
μή νά σκεφθή τις, διά νά έννοήση πόσον έλάχιστα 
είνε δσα γνώρίζομεν έναντι τών δσων άγνοοΰμεν.

Άλλά φαίνεται, δτι ή παροΰσα φιλοδοξία μας πε
ριορίζεται είς τήν έξερεύνησιν έπί έδάφους, έφ’ οΰ 
ήδη έξηρευνήσαμεν καί δτι δυνάμεθα νά θεωρώμεν ε
αυτούς ικανοποιημένους έάν κατωρθώσωμεν νά γνω· 
ρίσωμεν τί γίνεται μεταξύ 100 καί 2000 βαθμών τό
σον καλά, δσον γνώρίζομεν τί γίνεται μεταξύ τοΰ 0 
καί 100, ένθα άλλως τε υπολείπεται νά γίνη οΰ σμι- 
κρός άριθμός ανακαλύψεων.

Ό Northrupp, δ δποΐος προκαλεΐ τήν προσοχήν 
έπί τούτφ, είνε τής γνώμης, δτι θά είνε λίαν ένδια- 
φ-ρον διά τούς φυσικούς νάέπιδοθώσιν εις τήν σπου
δήν ενός μικροΰ άριθμοΰ έκ τών κυριωτέρων ιδιο
τήτων διαφόρων οΰσιών εις εΰρεΐαν ζώνην θερμο
κρασιών, ή νά περιορίζωνται εις άτειραρίθμους ιδιό
τητας μικροΰ άριθμοΰ οΰσιών. Ή είδίκευσιςαΰτη τών 
αναζητήσεων θ’ άπήτει πολύ δλιγώτερα δ'ργανα καί 
θ’ άνέπτυσε κάλλιον «τό πειραματικόν πείραμα» 
τών άναζητητών.

Έφιστφ ιδιαιτέρως τήν προσοχήν έπί τής ηλεκτρι
κής αγωγιμότητας, έφ’ ή; ήσχολήθη είδικώς δ ίδιος. 
Τφ έκαμε, τφδντι, μεγίστην έντύπωσιν ή μείωσις τής 

λαντιστάσεως τών είς τήν κοινήν θερμοκρασίαν δυση
λεκτραγωγών οΰσιών κ ιτά τήν διέλευσιν τοΰ ηλεκτρι
κού ρεύμαιος έφ’ δσον ή θερμοκρασία άνέρχεται. Ου 
τω κύλινδροι έκ πορσελάνη;, οϊτινες έμετρων 10 ε
κατομμύρια Ohms εί; 550 βαθμούς, δέν έμέτρων 
παρά 1500 Ohms είς 1100 βαθμούς.

Τοΰναντίον δέ ή άντοχή τών μετάλλων καί ενώ
σεων αΰτών, αΰξάνει τάχιστα έφόσον ή θερμοκρασία 
πλησιάζει τό ση ιεΐον τής τήξεως τούτων. Είς τό ση- 
μεϊυν τής τήξεως ή άντοχή έκτελεΐ έν είδος άλματος. 
Αί καταμετρήσεις τοΰ συγγραφέα); άποδεικνύουσιν, 
δτι γίνεται 2 έως 2 1)2 φπράς ίσχυροτέρα διά τό άρ· 
γίλιον, τό κάδμιον καί τόν χαλκόν. Έτεοοι δέ έκαμαν 
άναλόγους παρατηρήσεις δια τόν ψευδάργυρον καί τόν 
κασσίτερον. Άλλοι δέ παρετήρησαν άκόμη, δτι διά τά 
σώματα, οία τό δξείδιον τοΰ πυριτίου καί τό τιτάνιον 
ώς καί διαφόρων οξειδίων καί θειούχων μεταλλικών 
ένώσεων, ή άντοχή έλαττοΰται κατ’ άρχάς μέχρι δοθεί- 
σης θερμοκρασίας, είτα δ’ αΰξάνει έφ’ δσον ή θερ
μοκρασία άνέρχεται.

Είνε δέ πιθανόν, δτι είς μίαν λίαν υψηλήν θερ
μοκρασίαν δέν θά είνε δυνατόν νά κάμη τις διάκρι- 
σιν μεταξύ άγωγών ή άπομονωτικών σωμάτων.

Άπαντα ταΰτα δέον νά μελετηθώσι μετά μεγίστης 
προσοχής, διότι είνε πιθανόν νά συνεισφέρουν είς 
τήν ή^εκτρομεταλλουργίαν καί είς τήν χρήσιν τή; ή» 
λεκτρικής καμήνου. Είνε δέ τοιαύτηςφύσεως, ώστε νά 
δώσουν επίσης εΰρυτέρας ιδέας έπί τής συστάσεως τοΰ 
Σύμπαντος, δπερ, παρά τόν αιώνα τής έφαρμογής 
καί τοΰ συμφέροντος, ενδιαφέρει τούς ίεροφάντας τής 
’Επιστήμης.

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Ό μικρός βράχος πούνε στήν άκροθαλασσιά, αΰ· 
Ι τός τά ξεύρει δλα.

Αυτός τακτικά όίωυγε τά γλυκά τους λόγια, καί 
στο πόνο τους ήταν κι’ αΰτός άχώριστος σύντροφος. 

I Είχαν γνωρισθή άπό μικρά παιδάκια στο σχολείο, 
ι ποΰ κάθονταν στο ίδιο θρανίο καί διάβαζαν μαζύ τό 

μάθημά τους.
‘Ο Άλκις—έτσι τόν έλεγαν—τώρα πειά μεγάλος, 

ρργαζόνταν σένα γραφεϊο^καί κάθε δειλινό ποΰ θά- 
' φεύγε κλειώντας τό γραφείο, περνούσε άπ’ τό σπήτι 

τής Μνας—έτσι τήν έλεγαν—χωρίς κανείς νά ξέρη 
Lτίποτα, καί τραβούσε γιά τό βράχο, περιμένοντας τήν 
ΙΝίνα.

Μά καί ή Νίνα ποΰ τόν είχε πάντα στο νοΰ της, 
: τήν ώρα ποΰ περνούσε δ Άλκι: ήταν σιό παράθυρο, 
καί μένα γλυκό χαμόγελο τοΰδινε νά καταλάβη πώς 

Iθά πήγαινε.
Έ<εΐ άντάμωναν καί λέγαν λόγια γλυκά άγάπης ά- 

I τέλειωτα.
* *

•
"Ενα βράδυ δπως πάντα, πέρασεν δ ’Άλκις καί 

ί τράβηΕε γιά τδ βράχο, καί ή Νίν,α πού τόν είδε νά 
ι.περνάη φόρεσε τό καπελάκι της καί τράβηξε καί εκεί 
‘ νη γιά τό βράχο. Ο "Αλκις καθηστός τήν έπερίμενε, 
[σφυρίζοντας έ α τραγούδι πού "κάθε βράδυ τό τρα- 
Ε γουδοΰσαν μαζύ. Γοργόφτερη καί πεταχτούλα έτρεξε 
f κοντά του, τόν άγκάλιασε, κι* ένώθηκαν τά χείλη τους 
[πού διψούσαν άπό άτέλειωτα αγνά φιλιά. Κι* άγκα- 
Ελιασμένοι δπως ήταν τοΰ είπε

—Άλκι μου, χρυσέ μου Άλκι, μ’ άγαπάς;
Καί πάλα σδν νά μή χόρτασαν τά φιλιά, ξανά- 

ί σμιξαν τά χείλη τους γιά πολλή ώρα. Ό ’Άλκις δμως 
κάτι εΐχενά τή; ’πή κάτι ποΰ τόνοιωθε μέ πόνο μέ
σα στά στήθεια του, άλλά δέν τολμούσε γιατί φοβούν
ταν μή τήν λυπήοη.

Ή Νίνα ποΰ τόν ήξερε πώς πάντα δταν ήταν 
φμαζύ τη: ήταν χαρούμενο; καί γελαστός, τόν ρώτησε 
τί είχε. Μά δ ’Άλκις ποΰ δέν ήθελε νά τήν λυπήση, 
δέν ήθελε νά τή; τό πή. Μά στή μεγάλη της επιμο

νή, και στο παραπονιάρικο τη; κλάμμα, τής είπε.
—Δέν ήθελα Νίνα μου νά σοΰ τό πώ νά μή σέ 

λυπήσω. Φεύγω Νίια μου γιά τήν Αθήνα νά κατα
λάβω κάποια δημόσια θέσι,άλλά έσένα, Νίνα μου, δέν 
θά σέ ξνχάσω. Καί μάρτυρα έχω τό Θεό καί τούτον 

ι’δώ τόν βράχο.
—Άλκι μου άονιέσαι τούς δρκους μας, πώς ποτέ 

* δ ένας άπ’ τόν άλλον δέν θά χώοιζε;
—Νίνα μου καί ’γώ δέν τδθελα, μά πρέπει νά 

Γφύγω, γιά το μέλλον μου καί γιά τή δική σου τήν .ευ
τυχία.

—Μά πριν νά φύγης Άλκι μου θέλω νά μοΰ 
όρκισθή; πώ; δέν θά μέ ξεχάσης καί αύριο πάλι ποΰ 
θά ξανάρθουμε εδώ σαύ>όν τόν βράχο θά δρκισθοΰ- 
με κι’ οί δυό μας στόν Θεό πώς πάντα θ’ άγαπκό- 
μαστε

Καί άφοΰ φιληθήκαν χωρίσθησαν.
Χωρίσθηχαν κι’ οί δυό μέ πονεμένη τήν καρδία 

‘καί μέ παράπονο στά χείλη.

Ή Νίνα δλη τήν νύχτα ήταν ξάγρυπνη. Δέν έκ
λεισε καθόλου μάτι, σάν θυμώταν πώς τήν άλλη ’μέ
ρα θά χωριζόνταν άπ’τόν Άλκι της.

Μά κι’ δ Άλκις ποΰ τοΰχε κοστίσει πολύ δέν 
’μπόραγενά ήσυχάση. Ξημέρωσε κι’ άρχισε νά έτοι- 
μάζη τά πράγματά του γιά νά τ’ άχη έτοιμα, κι’ ά
φοΰ τά έτοίμασε βγήκε έξω άπ’ τό σπήτι γιά ν’ άπο- 
χαιρετήση τούς φίλους του καί συγγενείς. Τό βράδυ 
καί πάλι πέρασε άπό τή Νίνα του, καί’κείνη ποΰ 
τόν περίμενε έτοιμη στο παράθυρο, έτρεξε γιά τό 
βράχο. ’Αντάμωσαν πάλι καί σφιχταγκαλιασμένοι δ
πως ήταν, δέν βάσταξε δ Άλκις καί τούφυγ’ ένα δά
κρυ άπό τά μάτια του βλέποντας τή Νίνα του κρεμα
σμένη στήν άγκαλιά του νά κλαίη. Τής σήκωσε τό 
κεφάλι ψυλά τήν χαΐδεψε στά μαλιά καί τής είπε.

— Νίνα μου τώρα πειά πρέπει νά φύγω. Έχε 
πάντα πίστι στήν αγάπη μου ’στούς δρκους μας, καί 
στά φιλιά μας.

—Άλκι μου, άγαπημένε μου, σαν έλθη κείνη ή 
στιγμή θά σέ περιμένω, στολισμένη πειά τότε νυ· 
φοΰλα δμορφη. Κι’ έβγαλε τό μανδήλί της νά σκου
πίση τά δακρυσμένα μάτια της. Ξαναφιλίθηκαν πολ
λές φορές καί χωριστήκαν.

* *
*

Ό Άλκις μπήκε σιό βαπόρι κι’ έφευγε. Κι’ ή 
Νίνα μέ βουρκωμένα μάτια τράβηξε γιά τό σπήτι της. 
Κάτοτε πήγαινε στο βράχο καί κάθονταν γιά νά- θυ
μάται τής ευτυχισμένε; στιγμές ποΰ πέρασε μαζύ μέ 
τόν Άλκι της καί πότε—πότε έβγαζε τδ μανδηλάκι 
τη; γιά νά σκουπήση τά δάκρυα ποΰ τρέχανε άπό τά 
μαύρα μάτια της.

Ό Άλκι; τώρα στήν Αθήνα μέσα στήν νέα ζωή 
τοΰέλαφροΰ κόσμου γλεντούσε καί πολύ γρήγορα ξ έ
χασε τήν Νίνα του. ’Εκείνη τούγραφε τακτικά, μά δ 
Ά?κι; ποΰ τοΰχαν κατακτήάη τήν καρδιά άλλα μα
τάκια πειό γλυκά άπ’ τής Νίνα; δέν τής άπαντοΰσε. 
Τοΰ ξανάγραφε ή Νίνα μά δ Άλκις τίποτα. Τοΰ κά- 
κου, έγραφε ή δυστυχισμένη Νίνα.

Τάμαθε δμως ή Νίνα κι’ έ»α βράδυ έφυγε κρυφά 
άπό τό σπήτι της καί πήγε πάλι στο βράχο. Έκλαψε 
πολύ ώρα, καί άπ* τά πονεμενα στήθεια της εβγήκε 
μιά φοβερή κατάρα.

—Άλκι ποΰ πάτησες τούς δρκους μας, τόν ίδιο 
θάνατο μέ μένα νάβρη:.

Έπεσε κάτω στή θάλασσα γιά νά μή ξτναφανή 
πειά.

Ό Άλκις έμαθε τό θάνατο τής Νίνας, καί γύρι
ζε στο χωριό.

Μά οαν ζύγωνε τό καράβι πειό κοντά, καί άντί- 
κρυσε τό βράχο ποΰ άλλοτε λέγαν μέ τήν Νίνα λόγια 
κρυφά άγάπης, καί τώρα σάν θυμήθηκε πώ; κείνος 
ήταν δ παρθενικός της τάφο;, άγρίεψε, θολόσαν τά 
μάτια του καί κρεμίστηκε στή θάλασσα.Είχε τρελλαθή.

Έμπλέχθηκε στήν έλικα τοΰ πλοίου, κι’ έγινε χί
λια κοματάκια. Κι’ έτσι έξεπληρώθη ή κατάρα τής 
Νίνας.

Ευάγγελος I. Παιιακωναναντ^ς
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(συνέχεια) .

Ερχόμενοι ήδη εις τήν εποχήν τών βαρβάρων εύ- 
ρίσκομεν οτι παρ’ αΰτοϊς ϊσχυε τό προσωπικόν τοΰ 
νόμου, οπουδήποτε δέ καί άν εΰρίσκετο ό βάρβαρος 
ύπέκειτο εις τήν νομοθεσίαν τής πατρίδος του, έδι- 
κάζετο κατά τούς νόμους τής καταγωγής του και ύπό 
δικαστών ομοφύλων. Καθ’ όσον δέ άφορά τά άδι
κή ματα και τάς ποινάς ή νομοθεσία αυτών ήτο ά· 
πλουστάτη.

Τό άδίκημα έθεωρεΐτο ώς ζημία και ή ποινή είχε 
ώς μόνον λόγον τήν έκδίκησιν. Όλως δμως πρωτό
τυπος σύστημα παρουσιάζει ή νομοθεσία τών βαρ
βάρων ώς πρός τήν έκδίκασιν τών αδικημάτων καί 
διαφορών. Παρ’ αΰτοϊς τό δικαίωμα τοΰ έχειν δικαιο
δοσίαν διέφερε τοΰ δικαιώματος τοΰ δικάζειν. Καί 
τοΰτο διότι τό μέν δικαίωμα τής δικαιοδοσίας εΐχον 
οί λεγόμενοι άκόλουθοι τοΰ βασιλέως, τό δέ δικαίω
μα τοΰ δικάζειν οί κατά τόπους έπί πλούτω και 
εύγενεία διακεκρινόμενοι οΐτινες έπεϊχον, οϋτως 
είπεϊν, θέσιν τών σημερινών ένόρκων.Έκτό; δμως 
τών τακτικών τούτων δικαιοδοσιών ύπήρχον ή τοϋ 
κλήρου καί τοϋ κυρίου αϊτινες ήσαν εκτατοί. Έκ 
τών δύο τούτων δικαιοδοσιών προέκυφαν έπειτα ή 
Θεοκρατία καί τό Τιμαριωτικόν σύστημα. Έξ’ δλων 
δμως αυτών έπεκράτησε ή Θεοκρατία ήας ώς απο
τέλεσμα έσχεν τήν δικαστικήν μονομαχίαν. Ό κατή
γορος δηλαδή έμονομάχει μετά τοΰ κατηγορουμένου, 
έπειτα δέ ούτος μετά τών μαρτύρων καί εκείνος ό ό
ποιος ένίκα έθεωρεΐτο ώς έχων υπέρ αύτοΰ τό δίκαιον

Τό ορκωτόν σύστημα τό όποιον, ώς έν αρχή εΐπο- 
μεν, έθεωριϊτο μάλιστα παρά τινων συγγραφέων ώς 
εύρημα τών βαρβάρων, διά τής καθιερώσεως τής δι
καστική; μονομαχίας έξέλειπε πλέον παρ’αΰτοϊς καί ε
πομένως οΰδείς δύναται νά γεί'νη λόγος περί επιτυχίας 
ή μή αΰτοΰ.

‘Ο Μέσος Αιών ό όποιος κατά τόν Σαρίπολον ήτο 
—τά μέγα έργαστήριον τοΰ νεωτέρου πολιτισμοΰ, ύ- 
πήρξεν έπί τρεις ολοκλήρους αιώνας τό Θέατρον εμφυ
λίων σπαραγμών.

Ή δύναμις-των Μεγιστάνων κατά τήν εποχήν εκεί
νην ήτο τοιαύτη, ώστε συνεκέντρου πάσας τάς εξου
σίας τοΰ κράτους καί ήτο άνωτέρα τής τοΰ βασιλέ- 
ως. Δικαιοσύνη δέν ύπήρχεν ώς έκ τής έπικρατούσης 
τότε διαφοράς, ήτι; είχεν είσχωρήση οΰ μόνον είς 
τάς αριστοκρατικός καί λαϊκός τάξεις, άλλά καί είς 
αυτόν τόν κλήρον. *Οτε δμοος ό Πιπΐνος κατά τήν έν 
St. Quintin μάχην ένίκησε τόν Thiery τόν Γ.' αΰ- 
τός μέν ήρκέσϋη είς τόν τίτλον τοΰ Δουκός καί ‘Ηγε
μόνας τόν δέ νικηθέντα άνεκήρυξε βασιλέα. Διάδο
χος τοΰ Πιπΐνου υπήρξε ό υιός αΰτοΰ Καρόλος δ 
Μάρτελλος, καί μετ’ αυτόν ό υιός αΰτοΰ ΙΙιπίνος ό 
Βραχύς. Κατά τό έτος δέ 768 έγένετο βασιλεύς Κά
ρολο; ό Μέγας, ή δέ δόξα αΰτοΰ κυρίως έγκειται είς 
τά νομοθετικά αΰτοΰ έργα. Οΰτος διωργάνωσε τά 
τοΰ κράτους, τά δικάστήρια, έπαναφέρει τός έλευθερί- 
ας τοΰ λαού, ένεψύχωσε τάς διαφόρους τέχνας. Έκτος 
δμως οΰτοΰ συνέστησε διάφορα σχολεία καί ’Ακαδη
μίαν, καί διά νά έκπαιδεύωνται καλώς οί υπήκοοί

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ

του μετεκάλεσεν έκ διαφόρων χωρών τής Εύρώπης 
έξίχοντας επιστήμονας ιδίως νομικούς. Οί μεγιστάνες 
μετά τοΰ κλήρου άπετέλων τήν αριστοκρατικήν τάξιν, 
δ δέ λαός μετείχε τών κοινών καί τής δικαιοσύνης. 
'Επειδή δέ τά δικαστήρια τών Μεγιστάνων εΐχον κα- 
ταστή τακτική πλέον δικαιοδοσία καί δ Κάρολος ή
θελε μέν νά τήν καταργήσω, άλλά τοΰτο ήτο δύσκο- 
λον διά πολλούς καί διαφόρους λόγους, προέβη είς 
τό εξής μέτρου. Διέταξεν δπως οί κατά τόπους Διοι- 
κηταί άνά πάσαν τριμηνίαν συγκροτώσι ταχτικός δι
χαστικάς συνεδρίας (Assises). Σκοπός αΰτών, ήτο, ή 
άναθεώρησις τών ύπό τών δικαστηρίων τών Μεγιστά
νων έκδοθεισών αποφάσεων. Καί αυτός ό ίδιος βα
σιλεύς παρεκάθητο είς τό δικαστήριον καί έδέχπο 
προθύμως, πάντα υπήκοον θέλοντα νά έκκαλέση οΐ- 
ανδηποτε άπόφασιν υποδεεστέρου ’Άρχοντος. ’Επί 
τών ήμερών αΰτοΰ περίεστάλησαν σπουδαίως αί πα· 
ρεκτροπαί τοΰ κλήρου άπό τοΰ όποιου καί άφήρεσε 
τό δικαίωμα τοΰ στρατεύεσθαι.

Μετά τόν θάνατον αΰτοΰ άνήλθεν έπί τοΰ θρόνου 
ό υιός αΰτοΰ Λουδοβίκος δ έπικληθείς Εΰήθης, άλλά 
δυστυχώς οΰτος ών άδυνάτου χαρακτήρας, δέν έφάνη 
άντάξιος τοΰ μεγάλου πατρός του. ‘Η πρώτη αΰτοΰ 
φροντίς ήτο νά διαιρέση τό Κράτος του είς τρία μέρη 
τό όποια διένειμεν είς τούς τρεις υιούς του, οΐτινες 
φιλονεικήσαντες πρός άλλήλους έπέφεραν εμφυλίους 
σπαραγμού;, άπό τούς οποίους έπωφελήθησαν πάλιν 
οί Μεγιστάνες, οΐτινες έπί τής βασιλείας τοΰ πατρός 
του είχαν χάσει τήν ίσχύν των. Οΰτοι έκ νέου οίκειβ- 
ποιήθησαν τήν εξουσίαν τοΰ βασιλέως, τό δέ Κράτος 
καί ή Δικαιοσύνη παρέλυσαν πλέον εντελώς. Οί μεγι
στάνες κατόρθωσαν νά πείσουν τόν Λουδοβίκον νά 
καταργήση τάς έθνικάς συνόδους, τοΰτο δε έπετάχυνε 
τήν γενικήν καταστροφήν τοϋ Κράτους του, τό ό
ποιον κατά τήν έποχήν εκείνην κατετρύχετο καί ύπό 
εξωτερικών κινδύνων. Πολλαί έπαρχίαι έπωφεληθεΐ- 
σαι τής ανωμάλου αύτής καταστάσεως άνεκηρύχθησαν 
αΰτόνομοι καί έδιοικοΰντο δι’Ηγεμόνων τής εκλογής 
των. Έν Γερμανίφ δ ’Ερρίκος ό Θηρευτής (Henri Γ 
Oisellur) έπί 37 έτη βασιλεύσας (936—973) καί 
οί διάδοχοι αΰτοΰ περιόρισαν τήν έξουσίαν τών άρ- 
χόντων καί έκανόνισαν άλλως τά τής Δικαιοσύνης.

Ότεή ’Αγγλία κατά τό έτος 1066 μ. X. κατεκτήθη 
ύπό τών Νορμανδών διά τοΰΓουλιέλμου τοΰΚατακτη- 
τοϋ,έδημιουργήθη εκεί πολίτευμα καί σύστημα Λαϊκής 
ίδίωςΔικαιοσύνης έντελώς διαφόρου τών άλλων εθνών, 
ένφ πρό τριών αιώνων οΰδέ ίχνος νομοθεσίας ΰπήρχεν. 
Καί δ λογος ήτο εΰνόητος, διότι τά πάντα διεϊπεν ή 
αυθαιρεσία τών Μεγιστάνων, ήτις είχε φθάσει είς τό 
ζενίθ τής ισχύος της. "Οτε δμως περί τά τέλη τοΰ 
ΙΓ' α’ιώνος ή βασιλεία έπανέκτησε τήν ίσχύν της έ- 
πήλθε ποιά τις βελτίωσις είς τά πράγματα τής Πολι
τείας καί Δικαιοσύνης. Καί μετά πι ρέλευσιν επτά ε
τών άπό τής ύπό τών Νορμανδών κατακτήσεως τής 
ΆλβιΑνος, δτε άνήλθεν έπί τοΰ έπισκοπικοΰ θρόνου 
τής Ρώμης δ Βονιζόνης μέ τόν τίτλον τοΰ Καρδινα- 

[.Μου καί Πάπα Γρηγορίου Ζ' (1073 μ. X.), οΰτος 
I συνέδεσεν οΰ μόνον θρησκευτικός, άλλά καί πολιτικός 

πάντα τό>κλήρον τής Εύρώπης πρός τόν έπισκοπικόν 
[θρόνον τή; Ρώμης. ’Αλλά κατά τό έτος 1085 άπέθα- 
£ νεν έξόριστος έν Σολέρνφ,οΐ δέ μετ’αΰτόν διαδεχθέντες 
| τόν θρόνον έξηκολούθησαν τό πολιτικόν σχεδιον αΰ- 
Ε τοΰ, τό όποιον ιδίως συνίστατο είς τήν ένίσχνσιν καί 
Ε υπεροχήν τήςΈκκλησίας έπί πασώντών ύποθέσεων 
[ τοϋ Κράτους Και’ άρχάς ένομίσθη δτι ή υπεροχή 
Εάΰτη θα έβλαπτεν,έν τυύιοις άπέβη χρησιμωτάτη διά 
■τόν μετέπειτα πολιτισμόν, διότι έβελτίωσε τά ήθη, 
j-άνύψωσε πρό παντός τήν Δικαιοσύνην καί άντέστη 
Βπασει δυνάμει είς τήν αΰθαιρεοίαν τόν ισχυρόν. 
I ’Επίσης έπέβαλεν εις τό Κράτος νέον πολιτισμόν καί 
I άπέτρεψε τόν άπα'σιον δεσποτισμόν, δστις είχε έγκα- 
| ίθιδρυθή τότε κυρίως έν ’Ασίφ. Άλλ’ έάν ή υπεροχή 
L τήςΈκκλησίας έπέφερε τά άνω θαυμάσια αποτελέσμα
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Ε, Κωνσταντίνος δ Μέγας
ι Κωνστάντιος
[ Ίουλιανός δ Παραβάτης
Ε Ίοβιανός
ί Οΰαλεντιανός καί Οΰάλης
ί Θεοδόσιος Α'. δ Μέγας
L Άρκάδιος
Ε Θεοδόσιος Β'. δ Μικρός 

Μαρκιανός
Ε Λέων Λ'. Θράξ δ μέγας
[Λέων Β'. καί Ζήνων δ "Ισαυρος

’Αναστάσιο; δ Δίκορος
^’Ιουστινιανός Λ', κτήτωρ τή; ‘Αγίας Σοφίας 
Ε ’Ιουστίνος Β'.

Τιβέριος δ Θράξ
Β Μαυρίκιος
t Φωκάς δ Τύραννος

ΙΟΪΝΙΟΣ 1919

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ Κ1ΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΘΕΑΤΡΑ

Ή ζωή τόν θεάτρων μας τόν μήνα αΰτόν έξεδη- 
λώθη ζωηροτάτη. “Ολα τά θέατρα γιομάτα άπό κό
σμον κάθε βράδυ, όλα τά θέατρα έργάζονται χαλά, καί 
δλα εΐνε εΰχ ιριστημένα.
-ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Είς τό θέατρον τής Δος Κοτοπούλη έδόθη ένα 
παλαιόν έργον είς τό όποιον πρωταγωνιστοΰσεν είς 
-λ wnn.iAA.. * tr------- ' 

τα, επίσης κατά μέγα μέρος συνετέλεσεν είς τοΰτο 
καί τό τιμαριωτικόν σύστημα, τό όποιον καίτοι διέ- 
κειτο έχθρικώς πρός τό έμπόριον καί τήν βιομηχα
νίαν υπήρξε διά τά έθνη λίαν έκπολιτιστικόν μεθ’ δ- 
λην τήν βάρβαρον προέλευσίν του. Έρευνόνιες επι- 
σταμενως τό σύστημα τοΰτο πειθόμεθα δτι περιεΐχεν 
άρχάς πολύ δικαίας καί δρθάς. Καί έν πρώτοις τόν 
σεβασμόν πρός τήν προσωπικήν έλευθερίαν έκάστου 
πολίτου, έπίσης περιελάμβανε τά τής τιμωρίας τοϋ 
δικαστοΰ τιμωρουμένου δι’ άποζημιώσεως ένεκεν 
τής βραδύτητας τής διαδικασίας του' τέλος τήν απαλ
λαγήν τοΰ κατηγορουμένου άπό τΰς ΰποχρεώσεως 
τοΰ δρκου. Προκειμένου δμως περί τής ύπό των κα
τηγορουμένων προσβολής τών αποφάσεων, άπαντώ- 
μεν λέγει, δ Σαρίπολος, λίαν περίεργον καί μοναδικόν 
τής τοιαύτης ένεργείας τρόπον.

(’Ακολουθεί) Ν. ΣΑΐΤΑΣ

322 Ηράκλειος 610
337 Κωνσταντίνος Γ'. καί Ήρακλεωνάς 641
359 Κώνστας Β'. 641
363 Κωνσταντίνος Δ', δ Πωγωνάτος 668
364 Ιουστινιανός δ Β'. δ Ρινότμητος * 685
379 Εξορία τοΰ ’Ιουστινιανού Β' καί άναγόρευσις
395 Τιβερίου υ'. 695
4θ8 Επιστροφή καί άναγόρευσις’Ιουστινιανού,θά-
450 νατό; Τιβερίου 706
457 Βασίλειος δ Φιλιππικός δ καί Βαρδάνκι 711
474 ’Αναστάσιος Β' δ Αρτέμιος 713
491 Θεοδόσιος Γ' δ Άδραμυττηνός 716
527 Λέων Γ' δ "Ισαυρος 717
565 Κωνσταντίνος Ε' δ Κοπρώνυμος 741
578 Λέων Δ' δ Πορφυρογέννητο; 775
582 ΧΑΡ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ
602 (’Ακολουθεί)

Ή Κυρία Κοτοπούλη είχε δρέψει άρκετάς δάφ- 
νας είς τό παρελθόν εις τό έργον αΰιό< Ό ρόλος τής 
γραίας Φροσάρ τή; μεγαίρας ή δποία βασανίζει τάς 
Δύο ’Ορφανός ε’χε μείνη ένα άναφαίρετον κτήμα τής 
Κας Ελένης Κοτοπούλη

Πρό τεσσαρακονταετίας είς τόν ρόλον αΰτόν κα- 
τέκτησε, καί έϊρεψε χειροκροτήματα καί δάφνος. ’Ή
δη ή παλαίμαχος καλλίτιχνις έχει άποσυρθή προ δέ
κα έξη έτών άπό τό θέατρον. Γιά τοΰτο ή έκ νέου 
έμφανισίς της είς τόν άγαπητόν της φόλον, τόν φό-
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λου κόσμου τήν προσοχήν και έθεωρήθη ώς μία πρώ
της τάξεως θεατρική εσπέρα ή βραδυά τής έμφανίσε- 
ώς της

Εϊς τάς «Δύο Όρφανάς» έλαβον μέρος δλη σχεδόν 
ή οικογένεια Κοτοπούλη. Ή Δεσποινίς Μαρίκα Κο
τοπούλη ΰπεδύθη τήν τυφλήν Λουίζαν, ή κ. Μυράτ, 
τήν Έρριέτην, ή κ. Λούη τήν ^όμησσαν, και δ κ. 
Μυράτ τόν Πέτρον, και τά άλλα πρόσωπα τά λοιπά 
μέλη τοΰ θιάσου.

Έν γένει ή διδασκαλία τών Δύο ’Ορφανών, υ
πήρξε τελεία. Μέ Φροσάρ τήν Κοτοπούλη μητέρα, 
καί μέ Λουίζαν τήν Μαρίκα Κοτοπούλη, δέν ήτο δυ
νατόν παρά νά διδαχθή τό έ'ργον μέ τέχνην έν· 
τελώς εξαιρετικήν.

«Αί Δύο’Ορφαναί» έκράτησαν εσπέρας τό πρόγραμ
μα καί κάθε βράδυ τό θέατρον ήτο πλέον ή πλήρες, 
κα1. τά χειροκροτήματα άκράτητα πρός τιμήν τής 
γηραιάς καλλιτέχνιδος.
— ΚΥΒΕΛΗΣ

Είς τό θέατρον «Κυβέλης» παίζει δ θίασος τής Κας 
Θεοδωρίδου, Αφοΰ ή Ιδία Απουσιάζει εις τό Παρίσι, 
'Η κ. Κυβέλη εδρίσκεται πρό ημερών εΐςζτήν Γαλλι

κήν πρω εύουσαν. Άνηγγέλθη μάλιστα δτι δ κ. Βενι
ζέλος περιέβιλε μέ εξαιρετικήν τιμήν τήν ‘Ελληνίδα 
Καλλιτέχνιδσ, ήν έκάλεσε εις πρόγευμα καί τήν έ 
παρασημοφόρησεν ηγεμονικότατα μέ τό παράσημον 
τοΰ άργυροΰ Σταυροΰ τοΰ Σωτήρος. *Αν δέν Απα- 
τώμεθαή κ.Κυβέλη είνε ή δευτέρα Έλληνίς ή δποία 

r παρασημοφορεΐται επί τής πρωθυπουργίας τοΰ κ.
Βενιζέλου.

Έν τούτοιςς'και έν τή Απουσίφ τής Κας Κυβέλης 
τό θέατρό» τηςέργάζεται αρκετά καλά, καί δλόκλη- 
ρος δ θίασος τηςάνταποκρίνεται είς τάς αξιώσεις τοΰ 
κόσμου δ δποίος τόσον πολύ Ινθουσιάζεται άπό τήν 
παρουσίαν τής Κας Κυβέλης.
-ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ

Είς τό Κεντρικόν θέατρον εξακολουθούν νά παί- 
ζωνται τά παλαιά Παναθήναια μέ μεγάλην συρροήν 
κόσμου.

"Ηδη πυρετωδώς προετοιμάζονται τά νέα Πανα- 
θήναιατοΰ 1919. ‘Ο θίασος τοϋ κ. Γονίδου υπόσχε
ται πηανιιατικάί ιιέ τά νέα «Παναθήναια.»

- ΑΛΑΜΠΡΑ
Είς τήν Άλάμπραν έδόθη δ Νέος Παπαγάλος τοΰ 

1919. Τό έ’ργον Αρκετά ευφυές ήρεσεν είς τό κοινόν, 
ιδιαιτέρως δμως ή σκηνή τώνΜπεμπέδων, καί δ Βιλ- 
λάρ ώς Σουφραζέτος.
- ΔΙΟΝΥΣΙΑ

CO κ. Ίακωβδης κατήρτισε Ρωσσικόν θίασον επι
θεωρήσεων, δ δποίος θά παίξη είς τά Διονύσια τή 
«Ρούσσικη Σαλάτα,» Έλληνο-γαλλο-ρωσσικήν Έπι- 
θεώρησι.
-ΟΛΥΜΠΙΑ

Είς τό νεοσύστατον θέατρον τών ‘Ελλήνων Θεατρι
κών Συγγραφέων έπαίχθησαν νέα έργα. Μετά τόν 
θίδίποδα, ή διεύθυνσις τοϋ Θεάτρου έφιλοτιμήθη νά 
δώσρ σαράν έργων εκλεκτών, ώς έπί τό πλεΐστον Από 
τό Γαλλικόν καί Ρωσσικόν δραματολόγιον. Τέσσαρα 
έργα μάς έδωκε τόν μήνα αυτόν. «Γυναίκμ Πέρασε», 
Ό «Επιθεωρητής»,—τοΰ Γκόγκολ, τό μονόπρακτο 
δράμα τοΰ Κλεμανσώ δ «Πέπλος τής ευτυχίας» καί 
τούς «’Αδελφούς Καραμαζώφ», δράμα βγαλμένο Από 
τό μυθιστόρη'μα τοΰ Δοστογιέφσκη.

Καί τά τέσσαρα αυτά έργα έδιδάχθησαν τελείως 
καλά. ’Ιδίως δ ’Επιθεωρητής Αφήκε τάς καλυτέρας 
εντυπώσεις διότι καί ώς έ'ργον είνε πολύ δυνατό, 
αφού άναλύ ι τή ζωή ένός λαοΰ μεγάλου καί πολυ- 
ταράχου, δπως είνε δ Ρωσσικός.

—ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
Είς τό Θέατρον τής δδοΰ Πανεπιστημίου έδόθη 

νέα ζωή μέτήνάφιξι τοΰ Ιταλού καλλιτέχνου Μπερ- 
γκαμίνι. Ή έμφάνισίς του ε’ς τήν «Τραβιόταν» υπ
ήρξε ανώτερα τών προσδοκιών δλων. Επίσης Αρι
στοτέχνης έδείχθη εϊς τόν Ριγγολέτον είς τόν όποιον 
δμως είχεν ανταξίους συναδέλφους τήν κ. Κύπαρίσση 
καί τόν κ. Άγγελόπουλον.

Ό κ Μπεργκαμίνι είνε πολύ κομψός είς τήν έμφά- 
νισιν.
—ΠΑΠΑΙ2ΑΝΝ0Υ

Είς τήν Όπερέττα τοΰ κ. Παπαϊωάμνου εξακολου
θούν νά παίζωνται παλαιά έργα. ’Ήδη αγγέλλεται ή 
«Δαιμονισμένη» τοΰ κ. Σακελλαρίδου καί δέν υπάρ
χει Αμφιβολία δτι καί τό νέον έργον τοΰ έκλεκτοΰ 
μας συνθέτου θά κατακτήση—δπως καί δλα τά άλλα— 
τό ’Αθηναϊκόν κοινόν.
— ΗΜΕΛΛ0ΔΡΑΜΑΤ1ΚΗ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Τό Ώδεΐον έκαμε τή δευτέρα έμφάνισι τής Μελο
δραματικής Σχολής του είς τό Δημοτικό Θέατρο. ’Έ
παιξαν «Φάουυτ» καί τή δεύτερη πράξι τής «Μάνταμ 
Μπουτερφλάϋ», και πρέπει κανείς νά δμολογήση δτι 
γιά μαθητάς καί μαθήτριας τοΰ ’Ωδείου ήτο αρκετά 
καλή ή έκ:έ .εσις.
—ΜΙΑ ΕΟΡΤΗ

Εϊς τό Βασιλικόν Κήπον δ "Ομιλος Ελλήνων καί 
'Ελληνίδων έδωκε μίαν φιλανθρωπικήν εορτήν υπέρ 
τών παιδιών τών πολεμιστών μας.

Ή εορτή καλώς διοργανωθεισα επέτυχε πολύ καί 
Αφήκίν ένα Αρκετό καλό ποσόν διά τόν φιλανθρωπι
κόν σκοπόν ύτέρ τοΰ όποιου έδόθη.

—ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
1) ’Απολυτήριον δίπλωμα (Σολίστ) έλαβον: 1} 

Ό κ. Δ. Μητρόπαυλος είς τό κλειδακύμβ ιλον, τάξις 
κ. L. Wassenhoven, 2) ή δεσποινίς Ε. Βαφειάδου_ 

είς τήν μονφδίαν, τάξις κ. Ν. Φώκά, 3) ή δεσποινίς 
Μ. Μεσολωρά είς τήν μονφδίαν, τάξις κ. Κ. Τριαντά
φυλλου, 4) ή δεσποινίς Βεν. Μπενηψάλτη είς τήν 
δραματκήν, τάξις κ. Ν. Ζάννου, 5) ή δνίς 'Ερ. Ρον- 
μπέν εϊς τήν μονφδίαν, τάξις δεσποινίδας Σ. Γεννά-

Ή Δίς Βαφειάδον
Διπλωματούχος τοΰ Ωδείου

δη, 6) ό κ. Χρ. Βρυωνίδης εις τό βαθύχορδου, τάξις 
κ. I. Τζουμάνη, 7) ή δεσποινίς Μ. Λασποπούλου εϊς 
τό κλειδοκύμβαλον, τάξις κ. Μ. Καλομοίρη, 8) ή δε
σποινίς ’Αρτ. Βρασιβανοπούλου είς τήν μονφδίαν, 
τάξις κ Ν. Φωκά, 9) δ κ. Γ. Λομπιάνκο είς τό βιολί- 
ον, τάξις κ. Τ. Schultze.

2) Πτυχίον έλαβον: 1) ή δεσποινίς ‘Ελ. Φαραντά- 
του είς τό βιολοντσέλλον, τάξις κ. Ρ. Γαϊδεμβέργερ, 
2 ) δ κ. Χρ. Βρυωνίδης είς τήν ένοργάνωσιν, τάξις κ. 
Σ. Καίσαρη.

3) Τιμητικά! διακρίσεις, Χρυσοΰν μετάλλιον Άν- 
δρέου καί Ίφιγενείας Συγγροΰ έλαβον: 1) δ κ. Δημ. 
Μητρόπουλος είς τό κλειδοκύμβαλον, 2) ή δεσποινίς 
Έλλη Βαφειάδου είς τήν μονφδίαν, 3) ή δεσποινίς 
Μαρία Μεσολωρά εϊς τήν μονφδίαν, 4) ή δεσποινίς 
Βενετία Μπενή Ψάλτη είς τήν δραματικήν.

Άργυροΰν μετάλλων έλαβον: 1) Ή δεσποινίς 
Έρ. Ρουμπέν είς τήν μονφδίαν. 2) δ κ. Χρήστος Βρυ
ωνίδης εις τό βαθύχορδου.

Χαλκοΰν μετάλλων^ έλαβεν ή δεσποινίς Μαρία 
Λασποπούλου είς τό κλειδοκύμβαλον.

ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
Άπό τάς εκτελέσεις μελοδραμάτων έκ μέρους τή; σχολής 

τοΰ Ωδείου θ* άπομένη εξαιρετική ή άνάμνησις τής έμφα- 
νισθβίσης είς τήν «Καβαλλερία Ρουστικάνα* δεσποινίδας 
Κλεοπάτρας Λεοντοποΰλου. Πρόκειται περί μιας αληθώς ε
ξαιρετικά προικισαένης κολλιιέχνιδος μέ προσόντα φυσικά 
καί επίκτητα, τά όποια υπόσχονται νά τήν άναδείξουν μίαν 
ήμέραν λαμπρόν αστέρα τοϋ ελληνικού θεατρικοΰ στερεώμα
τος. Φωνή κρυστάλλινη, θερμή, μέ μεγάλην έκτασιν καί μέ 
ελαστικότητα σπανίαν, γερή άντίληψις είς τήν τεχνικήν έκ- 
τέλεσιν, φυσικά δραματικά προσόντα καί έμφάνισις εκτά
κτως συμπαθής, Ιδού τά δπλα μέ τά όποια κατήλθεν είς τόν 
ώραίον άγώνα ή δεσποινίς Λεοντοπούλου. Περιττόν νά προσ- 
θέσωμεν ότι έθριάμβευσεν. Καί δέν χρειάζεται νά είνε κα
νείς μάγος διά νά προφητεύση δτι μέ αυτά τά προσόντα ή 
δεσποινίς Λεοντοπούλου θά προχωρή άπό θριάμβου είς θρί
αμβον.

Μ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΩΜΟΡΦΙΑ

Τό νά ε κανένας νέος κι’ ώμορφος δέν Αρκεί γιά 
ν’ αρέση. Πολλά, άλλως τε νέα, κι’ ιυμορφα κορίτσια 
έχουν λάβει πολύ πικρή πείρα Απ’ αυτό.

Ή νεότης κΓ ή ώμορφιά είνε προσωρινά πλεο
νεκτήματα, γιατί καί τά δυο χάνονται ,^δυστυχώς, μέ 
τόν καιρό.

Πρέπει λοιπόν άρά γε νά καταφύγουν τά κορίτ
σια στά λοΰσα, γιά ν’ Αρέσουν, γιά ν’ άγαπηθοΰν, 
γιά νά παντρευτούν;!

Άλλα γιατί νά καταφύγουν αυτά, στον τεχνικό 
στολισμό των, Αφού μπορούν ν’ αποκτήσουν φυσικό;!

Ό φυσικός αυτός στολισμός είνε ή ψυχική ώμορ
φιά, ή πραγματική ώμορφιά, ή μόνη πολύτιμη ώ
μορφιά.

Προέρχεται δέ αυτή ή ώμορφιά από ζωή υγιεινή, 
Αγνή, σεμνή καί σοφή, Από ψυχή Αγαθή. Μέ τέτοια 
ώμορφιά μπορούν τά κορίτσια νά προκαλέσουν πειό 
αληθινόν, πειό εύγενή καί πε.ό υψηλόν έρωτα απ’ 
εκείνον ποΰ προκαλεΐή ψεύτικια ώμορφιά, τό ψεύτι
κο θέλγητρο ποΰ δίνει σέ δαϋτα ή τέχνη τή; μοδί
στρας, τής καπελλοΰς, τοΰ χρυσοχόου καί τοΰ κουρέα 
των, κι’ έτσι ν’ άπκελέσουν Αργότερα μιά Αρμονία, 
ένα γλυκό τραγούδι, μέ τούς άντρες τους, σ’ δλη τήν 
συζυγικιά ζωή του:. Αυτό δέ τό τελευταίο πρέπει 
νάνε τό γλυκύτερο δ’νειρο κάθε κοριτσιού. ‘Η ψυχι- 
κιά αυτή ώμορφιά—αυτή καί μόνη—εξασφαλίζει εύ- 
τυχισμένον, πιστόν καί μέχρι θανάτου διαρκή συζυ
γικόν βίον.

Έάν δέ τυχόν μαζύ μέ τήν ψυχικιά αυτή ώμορ
φιά συνυπάρχει κι’ ή φυσικιά ώμορφιά τοΰ προσώ
που καί τοΰ σώματος, τότε τόσφ τό καλλίτερον, γιατί 
αυτό είνε τό τέλειον.

"Ωστε τά κορίτσια—είτε ώμορφα άν είνε είτε ά
σχημα—πρέπει νά διορθώσουν τά ψυχικά έλαίτώμα - 
τά των καί ν’ Αποκτήσουν τήν μόνη Αληθινή ώμορ
φιά, τήν ψυχικιά, γιατί, Αλλοιώτικα, θέ ν’ άρθη μιά 
μαύρη ’μέρα, ποΰ θέ νά μετανοιώσουν πικρά.

ΔΆΜΗΤΡΙΰΣ Ν. ΖΰΡΜΠΑΣ

ΠΟΛΗΜΙΚΒΧ ΙΕΤΟΡΙΗΧ

Η ΛΥΤΡΩΜΕΝΗ ΑΛΥΤΡΩΤΗ
Χαριαμδνον άπό εκτίμησε* μεγάλην 
els τί)ν Μαριάνναν. Σ. Ρετσίχαλη.

Νύχτα βαθειά κ’ ατελεύτητη τοΰ χειμώνα. Κρύος 
βορρηας σφυρίζει. Τά πεΰκα στήν δρ μή τοϋ Αγέρα 
σφυρίζουν πένθιμα καί τά ξεφυλλισμένα δένδρα τρί
ζουν μέ μανία στή πνοή τοΰ Αγέρα. Μιά Απαίσια νυ
κτερινή Αρμονία Από κρότους κανονιών, Από πανδαι
μόνιο τής φύσις συνταράζει τόν τομέα 904, δπου ένα 
Ελληνικό Σύνταγμα προσμένει τήν στιγμή γιά ν’ 
αποκτήση δ,τι είναι δικό του.

Στό αμπρί του κλεισμένος ό Άλέκος Μάρκελλος 
ήτανε βυθισμένος σέ Ατελεύτητες σκέψεις μελαγχολι
κές. Σκιές, όνειρα, φαντασίας γελάσματα. . . Αργά......
σύντομα .... μ’ Αστραπιαία δύναμι περνούν Από τά 
μάτια του. Τά πολλά του μελαγχολικά αισθήματα, 
κατέχουν πειό πολύ τήν καρδιά του, τόν βασανίζουν 
Ακόμη περισότερο. Αυτό τό μυστήριο, τό Απόκρυφο 
τοΰ έπνιγε τήν καρδιά.
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Μόλις 20 χρόνων ήτανε, δταν Αγάπησε μιά κόρη 
τήν Μαριάννα Τήν έγνώρισε στή Σύρα, δπου έφθασε 
ή οίογένειά της,ύστερα άπό τούς Απαίσιους διωγμούς 
τών Τούρκων. Κατήγοντο άπό τα Άλάτσατα τής Μι
κρά; Άσία<-, αρκετά εύ'πορη. Λιγερή καί μελαγχροινή ή 
Μαριάννα ήτανε, μ’ ώμορφα χαρακτηριστικά, μαύ
ρα εκφραστικά μάτια, μέ χείλη ρόδινα στεφανωιιένα 
άπό μιά σειρά πάνλευκα δόντια. Μέ τήν ώ ιορφιά της 
αύτή τόν είχε κάμει σκλάβον της γιά πάντα

Τή- μαρτύρησε τόν πόνο του, τόν κοϋμό του, άλλ’ 
αύτή περιωρίσθηκε σέ μιά πολύ Απλή έκφρασι συμ
πάθειας.

—Λυπήσου με, τοϋ είπε κλαίγοντας, μή μοϋ ζη- 
τήσης νά σοΰ πώ τίποτα άλλο . .μή. . .μή. . .δχι......

Είχε τήν άπόφασι δλη του τήν περιουσία νά τήν 
θυσιάση γιά τήν εύτυχ α της.

Ό Άλέκος Μάρκελλος παιδί μεγάλοβιομήχανου 
στή Σόρα, ήτανε π »λύ τίμιος καί πολύ μορφωμένος. 
Στο μερίδιό του είχε σημαντική πολύ περιουσία, άν 
καί είχε προσφέρει ένα μέρος, γιά οΰξησι τής προί
κας τής αδελφής του τής Μάρθας. Τό δικηγορικό του 
επάγγελμα δέν πρόφθασε νά έξασκήση, γιατί υπηρε
τούσε τήν πατρίδα. Στό πόλεμο είχε τόσο άναδειχθεΐ. 
ήρωας, ώστε κοντά, κοντά εϊχε πάρει δυό βαθμούς, 
και τό στήθος του κοσμούσαν τιμητικές διακρίσεις.

‘Η άρνησι δμονς τής Μαριάνναςτόν ταλαιπωρούσε.
.’Έπασχε, πονούσε, ύπέφερε, βασανιζότανε. Γιατί 

άρνήθη-ε; Μήπως άγαποΰσε άλλον; 'Η σκέψι όμως 
αύτή διαλυότανε άπ’ τήν ρητή της ομολογία, πώς πο
τέ της δέν άγάπησε άλλον. Τί λοιπόν είχε; Il· ιό μυ
στικό ήτανε άδιάρρηκτα συνδεδεμένο μέ τήν ζωή της; 
Καί γιατί δέν τοΰ τό μαρτυρούσε; Αίφνης σήμανε τό 
ήλεκτρικό κουδούνι. Στό άκουσμα ηλεκτρίσθηκε, τι- 
νάχθηκε μέ μιας. Ή δική του συφορά ήτανε τίποτα 
μπρος τό καθήκον στήν άόρατη μάννα.

— Έμπρός, είπε πέρνοντας τό ακουστικό.
— 'Ο λοχαγός Μάρκελλος;
— ‘Ολόκληρος.
— Νά έλθετε στό στρατηγείο, σάς περιμένει δ 

στρατηγός Μ. . . .
Βιαστικά φόρεσε τόν μα'δύα του, βγήκε άπ’ τό 

αμπρί του, πέρασε άπ’ τά χαρακώματα τοΰ λόχου του 
κ’ Ανέβηκε στό στρατηγείο, δπου τόν περίμενε δ 
στρατηγός Μ............., παρατηρώντας προσεχτικά δι
άφορους χάρτες ξαπλωμένου: σ’ ένα παληοτράπεζο 
καί σ< μαδεύοντας πολλά σημεία.

— Ξ ρεις, λοχαγέ, τοΰ εϊ τε, μόλις τόν άντίκρυσε, 
τό μαρμ ιρινο γέφύρι, π>ΰ βρίσκεται κατά κεΐ στή 
βαθεια χαράδρα κοντά στό λόχο σου;

Ό λ< χκγός κίνησε καταφατικά τό κεφάλι του.
—Αυτό τό κατέχουν οί Βούλγαροι. Αύ'ριο τό 

πρωί δέν πρέπει να ύπάρχη
Τόν πλησίασε καί τόν φίλησε. 'Τστερα, κυτώντας 

κατάματα τοΰ είπε.
—"Οτι ώρα κ’άν γυρίσης σέ περιμένω νά μοΰ Αν- 

ακοινώσης το άτοτέκεσμα τής άποσιολής σου.
'Ο λοχαγός άμίλητος τόν χαιρέτησε καί έφυγε 

βιασιικά σιό άμπρί του δπου καί κλείσθηκε γιά νά 
σκεφθή-

II
Τά μεσάνυχτα είχαν περάσει δταν μιά σκ'ά διωλί- 

σθησε μέσ’ άπ’ τές γραμμές τών χαρακωμάτων πρός 
τή μέρια εκείνη τού βουνού, πού βρισκότανε στό βά- 
θο, του τό μαρμάρινο γεφΰρι. “Ητανε δ Άλεκος 
Μάρκελλος. Ώρες πολλές σκέφθηκε κ’ υστέρα Απεφά-

σισε νά έκτελέση μόνος του τή βαρειά, άλλά τόσο τι
μητική Αποστολή.

—’Ή θά πεθάνω τίμια, σκέφθηκε, ή θά καταθέσω 
στά πόδια της δόξα τρανή.

Ό δυνατός Αέρας σφύριζε τρομερά. 'Ο χονδρός 
πλάτανος στή Πικρόβρυσι,δεχότανε μέ περηφάνια τήν 
δρμή του. Τό γλωσσίδι τής μικρής καμπάνας τοΰ "Α
γιου Γιώργη κτυποϋσε άθελα. Βάδισε λίγο καί βρέθη
κε στή μεριά τοΰ προχώματος, άπό ’κεΐ ποΰ άρχινοΰ- 
σε ή άποστολή του. Σ’ ένα ξεροδένδρι έδεσε τήν άρχή 
τοΰ σπάγγου ποΰ κρατούσε γιά νά μήν χάση τόν δρό
μο, κ’ υστέρα προχώρησε πρός ιό γεφΰρι. Μωλοπίσθη- 
κε, σχίοθηκε, κουρελιάστηκε, μά γιά δλα αδιαφορού
σε. Τ . ματια του είχε καρφωμένα κάτω κεΐ στή χαρά
δρα, στό γεφΰρι ποΰ προχωρούσε. 'Ώρα πολλή σερνό
τανε έτσι, π ωσπαθώντας νά μή κάμη καί τόν παρα- 
μικτό θόρυβο καί τόν νοιώσουν. Φοβότανε καί τό 
άλλο μήπως νομίσου» πώς γίνεται γενική έιίθεσι καί 
μέ τήν έ^ερσί τους ναυανή’η δ σκοπός του. "Επρεπε 
άφοΰ άνέλαβε ή νά τελειώση ή νά μή ξαναγυρίση πί
σω. Αύώ θά πή στρατιώτης. "Τστερα άπό πολλής 
ώρας κόπο καί άγωνία έφθασε κοντά στό ποτάμι.

Μόλις έφθασε στό χείλος τοΰ ποταμού κύτταξε γύ
ρω μέ πολλή προσοχή. Τίποτα, νέκρα. Μόνο τό ρυθ
μικό τοΰ Βούλγαρου σκοποΰ βήμα άκουγότανε επάνω 
στή γέφυρα καί δ κρότος τοΰ δπλου του ποΰ Α<ουμ· 
ποΰσε άπόκαιροΰ σέ καιρό χίμω "Υστερα προχώρησε 
πρός τό γεφΰρι. Κρέαασε τές δυό εκρηκτικές δβίδες 
καί βαστώντας τό ήλεκτρικό σύρμα καί τό σπόγγο 
άρχισε ν’ άνεβαίνη.

Δέν είχε προχωρήσει παρά λίγα βήματε, δτε άκου- 
σε Βουλγαρικά.

— Τις εί ;
Ό Βούλγαρος τόν είχε μυρισθεΐ. Δίχως νά χάση τό 

θάρρος του σηκώθηκε κι’ ώρμησε πάνω στό γεφΰρι 
πριν προφθάση δ Βούλγαρος νά πυροβολήση, κρα
τώντας στά χέρια του σφιχτά, δυνατά τό σπάγγο καί 
τό ήλεκτρικό σύρμα. Μιά ά/ρια πάλη άρχίντισε πάνω 
στό γεφύρι. 'Ο Βούλγαρος κρατώντας τή ξιφολόγχη 
του, έπεχείρηιε πολλές φορές νά τήν μπήξη στά στή- 
θεια τοΰ λοχαγού, μά δέν τό κατώρθωνε. Μιά δμως 
Απ^ ξεγλύστοιμα τόν πέτυχε στό Αριστερό χέρι. Τό 
αίμα, ποΰ σαν βρύσι άρχισε νά τρέχη, έκανε τόν Λ χα· 
γό άλλο άνθρωπο. Κ’ έ»ώ προσπαθούσε γιά δεύτερη 
φορά νά τόν κτυπήση συναθροίζοντας δλες τές δυνά
μεις ποΰ τοΰ είχαν μείνει τοΰ κατάφερε μιά γροθιά 
στά μούτρα.

’Αναίσθητος δ Βούλγαρος ξαπλώθηκε χάμω. "Αρ
παξε μέ μια; τή ξιφολόγχη καί του τήν έμπηξε μέ μα
νία στά στήθια του.

Δίχως νά χάση τόν κοιρό του, έρποντας ξαναγύ- 
ρισε πίσω, κυί σέ λίγο έπεφτε άναί ·θητος στήν πόρ
τα τοΰ Στρατηγείου, κρατώντας ά'όμη πολύ πολύ 
σφικτά τό σύρμα καί τό σπάγγο. Ήτανε νικητής.

... Δέν πέρασαν παρά λίγα λεπτά, κι’ ένας Απαίσιος 
κρότος τάραξε τη νεκρική γαλήνη. Τό μαρ^αροκτισμέ- 
νο γεφΰρι, ήτανε ερείπια, ποΰ έκρυβαν μέσα τους τό 
σώμα τοΰ Β< ύλναρου.

...Ή δύστυχη χώρα είχεν ύποστή μιά νέα καταστρο
φή, άναγκαία δμως γιά τή σωτηρία της. Στά ερείπια 
εκείνα κτίζεται ένα νέο παλάτι τής παντοτεινής λευτε
ριάς.

Ή Αναισθησία έξ «κολουθοΰσε, Από τή μεγάλη αί- 
μορραγία, δταν άνδρες τοΰ λόχ.»υ του μετέφεραν τόν 
Άλέκο Μάρκελλο στό κονιεινό νοσοκομείο, μέ Ατε
λεύτητες ζητωκραυγές, μέ τρελλό ενθουσιασμό. 'Όταν 

JvoiEs τά μάτια του κι’ ένοιωσε λιγάκι, μ’ Αδννατι- 
βμίνη πολύ φωνή ψιθύρισε-

■[L.Τ,.ό,.ν ν..ί κ..η..σ..α. 
I Καί ξαναλιποθύμησε πάλι.

-
I

ΒίΤέσσαρες μήνες πέρασαν από τήν τρομερή Αλλά 
καί τιμητική νύχτα. Τό καλοκαιρινό έκεϊνο Απόγευμα 

■βεύρισκε τόν Άλέκο Μάρκελλο καθισμένο στό ι- 
Κοίτερο γραφείο του στό μέγαρό του τή, δδοΰ Καρ 
Ικάδου καί Λουκιανού στάς ’Αθήνας, Τό γραφείο του 
ήτα νε στολισμένο μέ μεγάλη πολυτέλεια καί προσοχή 
Μ τήν έπίβλεψι τής αδελφής του τής Μάρθας. Είχε 

Κνικό συνολικό χρώμα καφέ βαθύ καί τών επίπλων 
τοΰ γραφείου καί τών άλλων καί τών τοίχων. Τούς 
»ίχω ς έκοσμοΰσαν διάφοραι εικόνες καί απέναντι α 
ριβώ; τοΰ γραφείου του υπήρχε ή εικόνα τής μη- 
άριις του καί κάτω απ’ αυτήν ή φωτογραφία τοΰ 
Κτέρα του. Ή αριστοκρατία μίλησε πολύ γιά τό κα- 
»θυ μά του, τά κορίτσια τό θεωρούσαν τιμή τους 
■γάλη νά μιλούν γι’αΰών ή άν τούς έρριχνε κααμιά 
■ιτιά, δταν περνούσε σιμά τους στό δρόμο, οί έφη- 
■ίριδες τόν απεκάίεσαν τό καμάρι . . . ηρώα. ’Απ’ 
δλώούτά τίποτα δέν τοΰ έκαμε έντύπωσι ούτε τήν 
■ραμικρή. Στό γραφείο του κάθεται σκεπτικός.

ι (’Ακολουθεί)
ΑΛΕΞ. Κ. ΜΩΡΑΊ-ΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ZQHN ΤΟΥ ΜΗΝΟΪ

Ιούνιος 1919

Ε Μέ μίαν διαρκή αμφιβολίαν περί τοΰ άν θά ύπο- 
Βράψι.υν ή δχι οί Αντιπρόσωποι τάς Γερμανίας τό 
ρείμενον τάς ειρήνης, μεταβληθεΐσαν τάς τελευταίας 
■μέρας εις δδυνηράν αγωνίαν, έφθασεν ή ιστορική 
[•ιιγμή τής υπογραφής τής ειρήνης.
Γ Τδ δράμα ήρχισε^ μέ μίαν δολοφονίαν, μέ δύο 
Κώματα καί κατεληξεν εις μίαν πολυτελή αίθουσαν 
ίπου αί μεγαλείτεραι διεθνείς πολιτικοί φυσιογνωμί- 

Κ έπεσφραγιζον τό τέλος τή; πολεμικής ζωής καί τήν 
f ίρχήν τής αγνώστου πολιτειακής καί κοινωνικής έξε- 
Ιίίξεω; τοΰ κόσμου.
■Ούτως έσημειώθη τό πέρας μιάς μεγάλης καί δδυ- 
Βρά; ί ιτορικής εποχής διά τά έπιζώντα μέλη τοΰ 
ρλανήτου μας.
t Τό κείμενον τής ειρήνης γραμμένον μέ τό αίμα 
*η; Ανθρωπότητας είναι προωρισμένον νά έπισύρη 
’ον σεβασμόν τών Λαών. Είναι κείμενον πραγματικής 
βήνης, είναι πολιτικόν εύαγγέλιον τών μελλοντικών 
Μνεών ή είναι απλούν πρόσχημα, απλή παρένθεσις 
Κπλή αντιπροσωπευτική χρονική περίοδος βραχείας 
Ηάρκείας; 

■ Θάνατος, καταστροφή, πένθη, άκροτηριασμοί, πλη- 
[ϊαί, αίματα, θραύσεις κεφαλών καί κ οκάλων, διαμε- 
Βσμοί σαρκών αφ’ ενός καί Αφ’ ετέρου πείνα, βαρ- 
Βρότης, όπιοθυδρομιτικότης, έλλειψις φωτός, τροφί
μων, αναπαυτικών μέσων, μεταφορικών μέσων, απλών 

■ίσων συνεννοήσεως, Ακρίβεια ζωής, αίσχροκέρδεια, 
^μετάλλευσις, μία ζωή έπώδυνος, κουραστική, απο

καρδιωτική καί μέσα σ’ δλα αυτά ένα ψεΰδος τερά
στιον, μία ηθική πεσμένη Ανυπολογίστως, μία μέθη 
καί μία κραιπάλη αισθημάτων καί πόθων, ένας παν
ζουρλισμός καί ένας κλονισμός καί μία ανατροπή τοΰ 
παντός. Βούρκος παντού, βούρκος ποτισμένος καί 
ζυμωμένο; μέ αίμα σπηλόνων τά πάντα. ’Ιδέες, σκέ
ψεις, όνειρα, ιδεώδη. ’Ιδεώδη κοινωνικά, πατριωτικά, 
πολιτικά, ανθρωπιστικά, Μιά χρεωκοπία πολιτευ
μάτων, παραδόσεων, ιδανικών, θρησκείας, δικαιοσύ
νης, ελευθερίας, συνειδήσεως. Τί παρέμεινεν ορθόν; 
Τί παρέμεινεν άκλόνητον, τί π ιρέμεινεν 'αδιάσειστου, 
Ασάλ υτσν έν τή ζωή μας; Καί σήμερον ό λογικός 
άνθρωπος λησμονεί δλα αυτά καί πανηγυρίζει έορτα- 
οτικώς τό καινούργιο καθεστώς, τό αμφίβολον, τό Α- 
σταθέ:, τό Ακαθόριστον. Καί πανηγυρίζει καί ζητω
κραυγάζει καί έν£ θυσιάζεται καί χαίρεται, λησμονών 
δτι έληξεν δ πόλεμος τών στρατών, δ εντοπισμένος 
εις τι πολεμικά μέτωπα, διά ν’αρχίση δ κοινωνικός 
πόλεμος, έξοντωτικώτερος Ισως, Απάνθρωποτερος, 
σκληρότερος, εφ’ δσον δέν έχει δρια είς τούς σκοπούς 
του καί άγεται από απατηλούς καί φευγαλέους πόθους 
εις τάς βλέψεις του.

Καί άν Από Απόψεως βιοπάλης εγείρεται πρό η
μών βαρύ τό πρόβλημα τής ζωής, Από εθνικής από
ψεως δ ‘Ελληνισμός σφαδάζει καί πάλιν. Οί εχθροί 
του άφοβοι πρό τών ΰποχρεώσεών των πρός τούς 
νικητάς διο ,γανοΰνται στρατιωτικώς διά νά έξορμή- 
σουν δολοφονικώς κατά τών έν Μικρφ Άσία Απελευ
θερωτικού Στρατού μας κπί επιφέρουν νέας κατα- 
στροφάς πρός τούς Αόπλους ομογενείς πληθυσμούς 
τής Μεγάλης Ελλάδος.

Νέα μαρτύρια, νέαι χιλιόμβι.—Έλληνες Άξ ω- 
ματικοί καί Στρατιώται, παρθένοι Έλληνίδες καί 
Προεστώτες καί Λαός 'Ελληνικός εύρον είς Άϊδίνιον 
μαρτυρικόν καί έπώδυνον .θάνατον. Τά θηρία τής ’Α
νατολής έφεΰρον νέας μεθόδους διά νά έξωθήσονν 
τάς δδύνας τοΰ μαρτυρίου είς τό τραγικότερον σημεΐ- 
ον τής Ανθρώπινης καταστροφής.

Ό Ελληνισμός πονεϊ καί πάλιν. Οΐ Ευρωπαϊκοί 
δμως, φαίνεται, Λαοί δοκιμασθέντες έπί μίαν πεντα
ετίαν Από τό Απαίσιον Αλληλοσπάραγμα, Αδιαφοροΰν 
διά τό νεώτερον ‘Ελληνικόν μαρτυρολογίαν.

Οί ’Αρχηγοί των παρέρχονται ανάλγητοι πρό τών 
νέων ελληνικών συμφορών. Ή Ιδεολογία έπαυσε πλέ
ον νά τούς ένδιαφέρη. Τά ωραία ιδανικά έγιναν έ- 
πεα πτερόεντα. Ύπεχώρησαν πρό συμφερόντων, ύ· 
πολογισμών, έπηρεασμών. ’Άγγλοι, Γάλλοι καί Α
μερικανοί βρίσκουν δτι πολύ τούς ενοχλούμε μέ τά 
δεινοπαθήματά μας. Καί καθ’ ήν στιγμήν αυτοί κρα
τούντες κλάδον ελαίας πανηγυρίζουν τή; είρήνης τά 
Αγαθά δέν αισθάνονται καμμίαν ανάγκην νά κατα
στρέψουν τό κέφι τους διά τάς «φαγάς καί τά μαρ
τύρια ολίγων χιλιάδων Ακόμα Ελλήνων καί ‘Ελλη- 
νίδων.

Σήμερον κυριαρχεί καινούργιος πολιτισμός. Καί 
έχει Ανάγκην Από νέα αίματα, Από οΐμωγάς, Από 
καινοφανείς συμφοράς διά νά ποικίλλη ολίγον καί τήν 
μονοτονίαν τής ζωής.

Οί Τούρκοι δηοΰντες, δολοφονοΰντες, Ανασκολο- 
πίζοντας "Ελληνας καί ’Αρμενίους τούς παρέχουν αυ
τήν τήν ευχαρίστησην.

Ζήτω τά μεγάλα ιδανικά τοΰ Κλεμανσώ, τοΰ 
Λόυδ—Τζώρτζ καί τοΰ Ούΐλσωνος. Θά τά Αναζη- 
τοΰμεν μέσα στά άχρηστα τών γραφείων των.

Δ. A. Ζ.
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, Μακαθ'οι οί: Ιταλοί πολιτευταί. Ζοΰν εΐς πέλαγη 
όπτασιασμων δια τήν ’ιταλικήν κοσμοκρατορίαν. Καί 
τί δεν επιδιώκουν καί τί δέν μηχανεύονται και ποια

Η ΙΤΑΛτυη μ6Τ?? δέν '«Ψένουν καί ποια μέ- 
μακαριωτρς % εν <ίειαΛιβονΓαι· ΈΥιν«ν οί 
ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΣ φίλοι των εχθρών τής άνθρωπό

, , , τητος. Οί Τούρκοι σφάζουν, οί ’Ι
ταλοί είναι παρασταται των. Οί Βούλγαροι βυσσοδο- 
μουν εγκλήαατα, οί Ιταλοί εΰρίσκονται εις τό πλευ- 
ρον των. Οι Αλβανοί δηοΰν και ληστεύουν οί ’Ιτα
λοί τους χεψοκροτουν.-Οί Ούγγροι άποσχίζονται άπό 
τήν νηφάλιον ανθρωπότητα καί επαναστατούν κατά 
της λογικής και τής δικαιοσύνης, οί ’Ιταλοί τού.- ενι
σχύουν και τους εφοδιάζουν μέ όπλα, δπως βέβαιοί 
ο διαπρεπής γαλλος συγγραφείς κ. Γκωβαίν είς τήν 
« Εφημερίδα των Συζητήσεων». Ή Μάλτα διαταράσ-

° οχλαγ®Υικ<^ εκδηλώσεις, πράκτορες ’Ιταλοί 
συλλαμβανονταΐ υποκινηταί. Ή Αίγυπτος αίμτκυλίε- 
ται, αλλοφρονει εις κινήματα εκφρονα, ’Ιταλοί πάλιν 
φΖ?νηςτ0νΤαΐ °1 δηί1ςθυργ°1 νέα« αύτί)5 παρα- 

ιταλική μακαριό της έφθασε πλέον ε’ις τό ά οο- 
λωρητον Ζητεϊ τά πάντα δι’ έαυτήν. Ζητεί νά κυρι- 
«ρχήση δια του τρόμου, τή; δολιότητοτ, τής ύπουλο- 
τη^ος καιεις τήν Ανατολήν καί εΐς τήν Δύσιν καί εΐς 
τον βορραν καί εΐς την Μεσημβρίαν.

Εθνική ευγνωμοσύνη οφείλεται είς τά μέλη τοΰ 
Αμερικάνικου « Βρυθροΰ Σταυρού».

Ω θαυμαστά τά έργα σου ’Ιταλική Μακαριότης'

Αίπροσενεχθεΐσαι ύπηρεσίαι καί αί'φιλανθρωπι- 

Ο Αμερικανικήν Χαΐ WVai υπέρ τών δει- 
U ΑΜΕΡΙΚΛΝΠΌΣ νοπαθούντων πληθυσμών 

«ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» τής ’Ανατολική; Μακεδο- 
, , , νιας υπήρξαν έξόχως τελε

σφόροι και άποτελεσματικαί, άντάξΛι τοΰ υπέροχου 
\αου του τοσον επαξίως αντιπροσωπευόμενου ύπό 

»τρν,ε;Ύλείίιω'' 6·ελών τ°ϋ ’Αμερικανικού Σταυρού.
_ ες μήνας προσεφερον πολυτρόπως τής ένεργητι- - 

Χης των προνοίας τά αγαθά διανέμοντες εϊδη αναγ
καιότατα καί δημιουργοΰντες έργασίας εΐς πλείστους 
πρόσφυγας. ’

Το ονομά των θά παραμείνη εύλογημένον εΐς τά 
στόματα των ευεργετηθέντων καί ό υπέροχος Άμερι-

5 ^α°5 μχτ?|ν πο,λιΤισ^νην ψυχήν του θά χρη- 
σιλευση ω; παρήγορος άγγελο; είς τόν πάσχοντα Ελ
ληνισμόν.

Όφείλομεν νά έξάρωμεν μέ τάς πλέον θερμάς φρά- 
οεις την αποφασιν τοΰ κ. Υπουργού τών Οικονομι
κών, δπως διά Νομοθε«κοΰ Διατάγματος εξίσωση 
Η γύναιά λ ηη Ιν υπηρεσιακή ΐεαραρ- 
Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΡΟΰΔΦΣ χιφ τάς υπαλλήλους γυ-

_. , νοχΛας πρός τούς άνδρατ.
1H προσκόμματα τά όποια μέχρι τοΰδε ή δπηρε'- 

σία παρενέβαλεν εΐς τήν πρόοδον τής γυναικός εξα
φανίζονται καί αί προαγωγαί τών υπαλλήλων αντιπρο
σώπων τοΰ ώραίου φύλου, είς άνωτέρους βαθμούς 
καθίσταται πλέον άντικείμενον τής αξίας των ώς ατό
μων.

Νεωτερισμός άξιος παντός επαίνου και δικαιοΰηΐ 
δια θερμότερα συγχαρητήρια ο κ. Υπουργός τών Οΐ 
κονομικων δστις έσχε τήν πρωτοβουλίαν τής έω™ 
μογη; του.

ΠΩΣ ΕΙΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΕΧΩΜΕΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΝΘΗ

Μία εργασία λίαν ενδιαφέρουσα καί ελάχιστα δια
δεδομένη είναι ή διατήρησις τών φυτών καί άνθέων 
εις την φυσικήν αυτών δψ«ν τών χρωμάτων των. Τά 
φυιά τά όποια διεσκευάσθησαν κατ5 αυτόν τόν τρόπον 
φαίνονται ώς νά τά έδρεψαν τήν στιγμήν αυτήν καί 
διατηρούνται έπι μήνας καί έτη εΐς τήν κατάστασή 
αυτήν. Ημποροΰμεν νά έχωμεν εΐς τά ανθοδοχεία 
μας κατά τον χειμώνα άνθοδέσμας, 'αί δποΐαι νά φαί 
νωνται δτι έκόπησαν τήν ιδίαν ημέραν.

’Ιδού ό τρόπος.
Πλύνομεν ψιλήν άμμον εις μίαν λίτραν κα'ι τήν ά- 

φινομεννά ξηρανθή. Έτοιμάζομεν διάλυσιν τριών 
γραμμαρίων στεαρίνης, τριών γραμμαρίων παραφίνης, 
κα'ι τριών γραμμαρίων σαλισιλίκης, εντός 100 γραμ
μαρίων οινοπνεύματος λίαν ισχυρού, τό όποιον προ
ηγουμένως έθε^μάναμεν μέσα εΐς μιαν φιάλην βυθι·λ 
σμενην εις το θερμόν λουτρόν. Χύνομεν έπειτα στα
γόνα πρός σταγόνα τήν διάλυσιν εΐς τήν ξηράν κα'ι 
θερμήν άμμον. Καθ’ οΛην αυτήν τήν ώραν πρέπει νά 
άνακατώνωμεν τήν άμμον, δπως έκαστος κόκκος τής 
άμμου βραχή άπό τήν διάλυσιν.
, ’Αφίνομεν έπειτα τήν άμμον νά ξηρανθή εΐς τόν δ
έρα. Δαμβάνομεν έν κιβώτιον άρκετά' μεγάλον, ώστε 
να περιλάβη τά άνθη, τά όποια προιιθέμεθα νάάπο- 
στειρώσωμεν.
„ Χύνομεν εΐς τόν πάτον τοΰ κιβωτίου ένα στρώμα 
άμμου, επ’ αυτής δέ τοποθετώμεν τά άνθη ήτά φυτά 
μαζ·' Το καλλιτερον είναι να μεταχειριζώμεθα έκαστον ’ 
φυτόν η άνθος χωριστά. Όταν τά ένώνωμεν εΐς δέ- 
σμας δέν πρέπει νά τά έχωμεν στριμώξει σφιγκτά. Ρί- 
πτομεν την άμμον εΐς τά κενά διαστήματα έως δτου 
σκεπασθοΰν δλα τά’άνθη καί φυτά.

Τοποθετοΰμεν έπειτα τό κιβώτιον έπί δύο ημέρας 
εΐς έν μέρος δπου ή θερμοκρασία παραμένει άπό 38- 
40 βαθμούς.Εΐς μίαν θερμάστραν π χ. τοΰ μαγειρείου. 
Άφαιροΰμεν τήν άμμον μέ προσοχήν καί δ καλλίτε
ρος τρόπος είναι νά κάμωμεν μίαν τρύπαν εις τό βά
θος τοΰ κιβωτίου, διά τής οποίας εξέρχεται σιγά σιγά 
ή άμμος. Πέρνομεν έπειτα τά άνθη, τά όποια κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον διατηροΰνται νωπά καί φρέσκα έπί 
πολύν χρόνον. Έάν συμπέση μερικά άνθη νά ώχριά- 
σουν, πράγμα, τό όποιον δέν δυνάμεθα νά άποφύγω- 
μεν διά μερικά έξ αυτών, τούς δίδωμεν πάλιν τό ζω
ηρόν των χρώμα μέ χρώμα άνιλίνης. Τά λεπτά άνθη 
πρέπει νά κρέμωνται είς τό κιβώτιον άπό λεπτόν 
σύρμα.

Διά νά καταβτήσωμεν τά φυτά μας ταΰτα ή τά 
άνθη φυσικότερα άκόμη χύνωμεν έπί τής έπιφανείας 
των ολίγον άρωμα, ώς έσάνς, ρόδων, ΐασμίνου, βιο- 
λέττας, ηλιοτροπίου κλπ.

Η Ιστορία αύιή άπαιτεΐ πολλήν προσοχήν μας ΐκα- ι 
νοποιεΐ δμως μέ τά λαμπρά αυτής αποτελέσματα.

ΟΑ ΓΟΣΤΙΧΑ

Β,-Ό παύμένος δ ΌρλάνδοΙ!
ΒΥστερα άπό τόσες δόξες καί άπό τόσες Ιταλικές σα- 

8^^Τφουσκες ποδ αΐω^οδντό γύρω στδ ονομά του έπεσεν 
ίες.

■ ‘Κφυγεν άλλη μιά φορά άπό τό Παρίσι γιά νά μή επι- 
Β^ψύ πλέον.Β- Καί φεύγοντας προέβη είς τάς γνωστός μεγαλόστομους 
Βάσεις-Κ- «Ή ’Ιταλία έφθασε πλέον ε’ις τό άκρότατον δριον 
ήβχοχωρητικόιητος καί δέν δέχεται πλέον καμμίαν άλλην 

Κήτησιν»,
Μπουμ.

Β- Ό κ. Βενιζέλος άνεκηρύχθη καί πανηγυρικός μέλος 
Β Άχαδημίας τών Ηθικών καί Πολιτικών ‘Επιστημών. 
Γ — Ή Γερμανική Έθνοσυνέλευσις συνελθοΰσα εΐς Βαΐ- 

Μην άπεφάσισε μετά ζωηρός αντεγκλήσεις και διαμαρτυ
ρίας τήν αποδοχήν τή; Ειρήνης.

Βί-Τήν απόφασιν τής Έθνοσυνελεύσεως άπεδέχθηΆ Λαό;
Βσφοδρά; διαμαρτυρίας καί θορυβώδεις διαδηλώσεις.

’Αλλά δλα άπεβησαν μάταια πρό τής σιδηράς ανάγκης. 
Β- Οί κληθέ»τες εν τή διασχέψει τής ειρήνης Τούρκοι άν- 
Βρόσωποι ύπέβαλον υπόμνημα..,, τουρκικώτατον.

‘Ωσάν νά μή εγινεν δ τρομερός αύτός πόλεμος, ήξίω- 
σαθνά διαπραγματευτούν τήν τύχην τής..., Α’ιγύπτου καί 

■Κίτρου καί ν’ άναλάβυυν όλος τάς χώρας και δλα τά δι
καιώματα ποϋ είχαν πρό τοΰ πολέμου.

Κ- ‘Αποτέλεσμα-
— Ευγενικός διωγμός έκ Παρισίων, άλλά καί ξεόύμασμα 

Κνούργιο κατά τών Ελλήνων.
Β—Τά νεώτερα κακουργήματα τά προηγηθέντα τής άνα- 
■ρχή; τών Τούρκων δέν περιγράφονται.
Β-Τόσον εϊιαι άνατριχιαστικά καί έπώδυνα καί μαρτυ- 
Μΐχά είς βάρος τοΰ διαρκώς πάσχοντο; ‘Ελληνισμού.
Β— Καί δμως πανηγυρίζουν είς Παρισίους καί Αονδΐνον 

τήν υπογραφήν τής Ειρήνης.
Ε. — Ό’ι Γερμανοί έπωφεληδέντες τής ασθενούς συμμαχικής 
«βλέψεως έβύθισαν πολεμικά πλοϊά των τόννων 100 χιλ" 

χαι άξιας 70 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών.
Κ— Ό Γερμανός Ναύαρχος Φόν Ροίυιερ είναι ό διατάξας 

τό πραξικόπημα τούτο,
Β- Αί τελευταϊαι ήμέραι τοΰ ’Ιουνίου υπήρξαν άπελπιστι- 

χώ; πνιγηραί.
Β— Νοσταλγοϋμεν Μάϊον, τόν αθάνατον έφετεινόν δροσερόν 
-Μάιον
Β- Ό άγιώτατος Πάπας εξακολουθεί, άγωνιζόμενος διά 
νά πείση τόν κόσμον περί τών δικαιωμάτων τοΰ Βατικανού 

Βπί τής ‘Αγίας Χοφίας.
■>— ’Εσχάτως προτείνει νά δοθή αϋτη εις τού; Έλλ^νοου- 
»ίτας, οί όποιοι, ώς λέγει, είναι ώς έπί τό πλεϊθτον ‘Έ/ιλη-

Γΐες υπήκοοι!
f — Δύο πράγματα διαιωνίζονται ή δίκη Μερκούρη, Έσλιν 
*.τ.λ. καί ή απεργία τών ΰπαλλήλων'τής‘Αθηναϊκής Τραπέ-

Εης.
■: — Τί τρεξίματα, τί συνεννοήσεις, λόγοι, φωνασκίαι, άγα- 
Βκτήσεις, άτειλαί, θρίαμβοι, άπελπισίαι, χαραί, έλπίδες, 
| όνειρα.
■ — Πόση ζωτικότης χαμένη!
| — Πόση πνευματικόιης άδικοσπαταλωμένη.
Γ — Άν έτρέπετο άλλον δρόμον ποία θαυμαστά κοινωνικό- 
|κονομικά αποτελέσματα θά είχε γιά τό Λαό μας!
ί — Καί δσον άφορρ τήν δίκην έπήλθε τέλος τό τέρμα της, 
I — Διά τής καταδίκης εις θάνατον τοΰ Μερκούρη, Έσλιν, 
Χαγιά καί Πεσματζόγλου (έρήμην) τοΰ Κωνσταντινοπούλου 
είς 10 έτών δεσμά καί τοΰ Ίγγλέση είς 5 έτών ειρκτήν.
Β— ‘Ο στρατηγός Παπούλας έκηρύχθη άθφος-
; - Όσον άφορφ δμως τήν απεργίαν άγνωστον &ν θά έπέλ-

ι ®θ και αυτής ή λήξις.
Κ — Οί Γάιμς τού Λονδίνου έδημοσίευσαν ύπέροχον άρθρον 
Ιδιά τήν άποκατάστασιν τοΰ ‘Ελληνικού μεγαλείου.
Β— Έχορτάσαμεν πλέον άπό παχειά λόγια.
■ — Τό μεγαλεϊυν τό βρίσκουμε τώρα σέ νέες άδικες θυσίες 
Βίοΰ ‘Ελληνισμού.
i — Είς τήν Θεσσαλονίκην φοβεραί έκρήξεις πυρομαχικών 
|ίπέφερον μεγάλος ζημίας είς υλικόν πόλεμου.
R — ‘Η «Εστία» διά συστηματικών προσπαθειών έργάζε- 
Ι?αι διά τήν περιστολήν τής χρήσεως αύτοκινήτων άπό τής 
■ δημοσίας υπηρεσίας.
■ —’Ιδίως τά στρατιωτικά αύ.Όκίνητα έγιναν τό φόβητρον 
■τοΰ κόσμου,
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— Διαρκώς καί κόβουν ανθρώπινα μέλη καί αποστέλλουν 
εις τόν άλλον κόσμον αθώους διαβάτας.

— Ποιός ξέρει αν δέν κόψουν καμμιά μέρα καί τόν γρί
φο ντα.

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΝ ΜΗΝΑ

Διά νά γίνετε μακρόβιοι.

Ή κραιπάλη καί ή άσωτεία φέρουν προώρω; τό 
γήρας.Όσον περισσότερον άναζητοΰν τάς κοινωνικός 
αιτίας τών φυσικών ή ψυχικών νόσων, δσον περισ
σότερον εξερευνούν τήν άφορμήν τών μεταλλαγών αΐ 
δποΐαι έπέφερον προώρως κατάπτωσιν, τόσον περισ
σότερον ευρίσκουν οτι ή αρχική αιτίατοΰ κακού είναι 
ή τάσις πρός τήν άκράτειαν τήν δποίαν ούτε ύ.τοθ.’- 
τουν καν δτι ενυπάρχει εΐς αυτούς δλοι αυτοί οΐ ό
ποιοι έχουν τό ελάττωμα τοΰτο. "Οταν τό γήρας ήρ- 
χισε πραγματικώ; -εΐμποροΰμεν νά βραδύνωμεν τήν 
πρόοδόν του δίδοντες μεγαλειτέραν προσοχήν εΐς τού; 
κανόνας τής υγιεινής. Καί πρώτα πρώτα δέν πρέπει 
νά τρώγωμεν ή μόνον ελαφρά φαγητά άλλά θρεπτικά, 
τών οποίων τήν βάσιν θά άποτελεση τό γάλα, ά-,α 
λόγως τής ώρας τοΰ έτους. Πρέπει νά τρώγωμεν με- 
τρίως τέσσαρας φοράς τήν ημέραν καί χάιι νά τσι
μπάμε πριν πέσωμεν νά κοιμηθώμεν. Πρέπει νάφο- 
ροΰμεν θερμά ενδύματα άλλ’ έ?<α·ι ρά εΐς τρόπον ώστε 
νά διατηρώμεν μίανϊσην θερμοκρασίαν καθ’ δλας τάς 
έποχάς τοΰ έτους. Πρέπει νά κάμνωμεν καί μικράν 
τινα γυμναστικήν καί νά μή άφήνωμεν τό πνεύμα 
μας νά κοιμάται. Πρέπει νά λαμβάνωμεν ενδιαφέρον 
δΓ δλα δσα γίνονται εΐς τήν γην, νά λαμβάνωμεν μέ
ρος εΐς έργα ή διασκεδάσεις λογικάς ώ; νά μή εϊμεθα 
γέροντες.

Πρέπει νά κοιμώμεθα καλά τάς ώρας, τάς προωρι- 
σμένας διά τόν ύπνον. Πρέπει νά μένωμεν έν*έα ώ
ρας στο κρεββάτι καί νά προσέχωμεν δπως ή θερμο
κρασία τού δωματίου τοΰ ΰπνου διατηρείται πάντοτε 
εΐς 15 έως 16 βαθμούς. Πρέπει άκόμη νά άποφεύγω» 
μεν τάς συγχύσεις, τά πάθη καί πρό πάντων τήν ά- 
πληστίαν.

ΤΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Λιχγωνιτρ.ος προς χποατολήν υποτρόφων 
τοΰ Κράτους βΐς τήν ΆλλοΠ-χπήν 
διά τήν απουδήν τής Γεωπονίας

Τήν 1η Αΰγούστοο έ. έ ημέραν Τέτσρτην καί ώ
ραν 9 π μ. έν τφ ύπουργείω τή; Γεωργίας ή έν μιά 
τών αιθουσών τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου, ένερ/η- 
θήσεται διαγωνισμός πρός αποστολήν υποτρόφων τοΰ 
Κράτους εΐ; τήν άλλοδαπήν πρός σπουδήν τή; γεω- 
πονίας.

Διάρκεια τής υποτροφίας έσται τουλάχιστον τρι- 
ετής. Ξέναι δέ γλώσσαι, εΐς μίαν τών οποίων κατά 
βούλησιν έξετασθήσονται οΐ υποψήφιοι, ορίζονται ή 
’Αγγλική, ή Γαλλική καί ή ’Ιταλική.

Οΐ βουλόμ'νοι νά διαγωνισθώσι πρέπει τό βρα· 
δύιεραν μέχρι τής εσπέρας τή; 9ης Αύγούστου έ. έ. 
νά έχωσιν ΰποβάλη εΐς τό καθ’ ημάς υπουργείον Γε
ωργίας α’ίτησιν έπί πεντηκονταλέπτου χαρτοσήμου 
είς τήν οποίαν θά άναγράφουν καί τήν ξένην γλώσ
σαν (’Αγγλικήν, Γαλλικήν, ’Ιταλικήν) εΐς ήν έπι- 
θυμοϋσι νά έξετασθώσιν. ’Εντή αυτή αιτήσει πρέπει 
ν’ άναγραφή καί ή διεύθυνσις τής μονίμου κατοικί-
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ας τοΰ α’ιτοΰντος ώς και δήλωσις Αξιόχρεου έγγυητου 
δτι έγγυάται ν’ Αποδώση εΐς τό Δημόσιον τό παρ’ 
αύτοΰ πρός σπουδήν τοΰ υποτρόφου μέλλον νά δα- 
πανηθή ποσόν, έν ή περιπτώσει ύποπέση ούτος εις 
τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 8 τοΰ ύπ’ άριθμ. 246 τοΰ 
1914 νόμου καί τοΰ άρθρου 21 τοΰ Βασ. Διατάγμα
τος τής 28 Μαΐου 1914.

Μετά τής αΐτήσεως οί υποψήφιοι ΰποχρεοΰνται 
νά ύποβάλωσι:

1) Πιστοποιητικόν περί τής εν τφ μητρώφ τών 
άρρέιων δήμου τίνος τοΰ Κράτους εγγραφής των ή 
επίσημον Απόσπασμα τούτου, προκειμένου δέ περί 
καταγομένων εκ τών νέων χωρών, επίσημον πιστο- 
ποιητικόν τής Αρμόδιας αρχής περί τής έκεΐθεν κα
ταγωγής των.

Έν τφ πιστοποιητικφ τούτφ δέον νά Αναγράφη- 
ται καί ή ήλικία τών υποψηφίων, αποκλεισμένων 
τών έχόντων ηλικίαν Ανωτέραν τών 23 ετών συμπε- 
πληρωμένων, τοΰ έτους γεννήσεως λογιζομένου τήν 
Ιην ’Οκτωβρίου τοΰ έτους τοΰ διαγωνισμοΰ.

2) Τό πρωτότυπον ή κεκυρωμένον άρμοδίως αντί
γραφων άπολυτηρίου Γυμνασίου δημοσίου ή άνεγνω- 
ρισμένου, ή εμπορικής δημοσίας σχολής ή πρακτικής 
Γεωργικής σχολής δημοσίας ή τό Πανεπιστημιακόν 
αυτών εΐσιτήριον.

3) Πιστοποιητικόν τής αρμόδιας Στρατιωτικής 
αρχής, έφ’ δσον άγουσιν ηλικίαν στρατεύσιμον, διι 
έξεπλήρωσαν τήν στρατιωτικήν των θητείαν ή δτι έξ- 
ηρέθησαν ή διι ά,τηλλάγησαν διά λόγους μή κωλύον
τας τήν έκτέλεσιν γεωπονικών εργασιών ή δτι έτυχον 
Αναβολής κατατάξεως.

4) Πιστοποιητικόν τών αρμοδίων παρ’ Έφέταις 
καί Πλημμελειοδίκαις Εισαγγελέων, δτι δεν κατεδι- 
κάσθησαν έπί άξιοποίνφ πράξει συνεπαγομένη στέρη- 
σιν τών πολιτικών δικαιωμάτων ή έπί τινι τών έν 
τοΐς άρθροις 22 καί 24 τοΰ Ποινικού νόμου Αναφε- 
ρομένων πλημμελημάτων.

» 5) ’Επίσημον πιστοποιητικόν δύο Ιατρών ενόρ
κως βεβαιούντων δτι είνε υγιείς καί αρτιμελείς.

6) Γραμμάτων έμφαΐνον τή* έν τινι τών έν Ά- 
θήναις δημοσίων ταμείων κατάθεσιν δραχμών δεκα
πέντε (15) δΓ άμοιβήν τών μελών τής έξεταστικής ε
πιτροπής.

Οί υπότροφοι θά λαμβάνουσιν μηνιαϊον χορήγη
μα δραχμ. έξακοσίων (600) κατά τό πρώτον έτος 
μετά τήν λήξιν τοΰ πολέμου, Ανάλογον δέ πρός τάς 
παρουσιασθησομένας άνάγκας μετά ταΰτα.

Άντίτυπον τοΰ κανονίζοντρς τά τοΰ διαγωνισ
μού καί τών έξεταστέων μαθημάτων, τά τών υπο
χρεώσεων τών υποτρόφων κλπ. Β. Διατάγματος Απο- 
σιέλλεται παντί τφ αΐτοΰντι, πάσα δέ πληροφορία 
σχετική δίδεται είς τούς βουλωμένους καθ’ έκάστην 
11—12 π.μ. εΐς τό γεωργικόν τμήμα τοΰ καθ’ ήμάς 
υπουργείου.

(’Εκ τοΰ υπουργείου Γεωργίας)

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντες ύπ’ ό'ψει τό άρθρον 2 τοΰ Β. Διατάγ· I 

ματος τής'23 Αύγούστου 1918 περί κατατάξεως κλπ. 
μαθητών τής Άβερωφείου Γεωρ. Σχολής Λαρίσσης, \ 
ώς καί τήν ύπ’ άρ. 817 πρότασιν τοΰ Διευθυντοΰ τής 
Σχολή:, όρίζ· μεν τόν αριθμόν τών κατά τό Σχολικόν^ 
έτος 1619—1920 εισακτέων μαθητών, τών μέν έσω·, 
τερικών εις τριάκοντα (30) τών δέ εξωτερικών είς δέ
κα πέντε (15).

Οί βουλόμενοι νά εΐσαχθώσιν ώς εσωτερικοί μα- 
θηταί πρέπει νά ΰπτ·β ιλωσιν εΐς τό καθ’ ήμας Ύ· 
πουργεΐον μέχρι τής 15ης Αύγούστου ε. έ. τό βρα-,. 
δρύτερον.

α') Αϊτησιν έν ή ν’ άναγράφηται καί ή κατοικία 
καί ή διεύθυνσις του αΐτοΰννος.

β') ’Ενδεικτικόν τής σπουδής του, ήτοι Απολυτή
ριον Δημοσίου Ελληνικού Σχολείου μέ βαθμόν τού- 
λάχιστον καλώς (6) καί διαγωγήν κοσμίαν.

γ') Πιστοποιητικόν γεννήσεως έκ τοΰ μητρώου I 
τών άρρένων, έξ ού νά έμφαίνηται δτι κατά τήν 15 
Σεπεμβρίου έ. έ. θά έχωσι συμτληρώση τό 14ον έτος 
τής ήλικίας, μή ύπερβή <“έ τό 18ον.

Οί έκ τή; αλλοδαπής ύποβάλλουσι πιστοποιητικόν 
τής προξενικής ’Αρχής ή τοΰ ίερέως τής κοινότητος.

Οί βουλόμενοι νά εΐσαχθώσιν, ώς εξωτερικοί μα- 
θηταί πρέπει νά ΰποβάλωσινεΐς τό καθ’ ήμάς Ύπουρ- 
γεΐον τό βραδύ τερον μ χρι τής 10 Σεπτεμβρίου έ. έ. 
τά αύτά ώς καί οί εσωτερικοί πιστοποιητικά. 'Η ή
λικία δμως τούτων δέον κατά τήν 15 Σεπετεμβρίου 
έ. έ. νά είνε ανώτερα τών 18 έτών καί κατωτέρα 
τοΰ 23ου.

Έάν δ αριθμός τών εχόντων τά ανωτέρω προσόν
τα ύπερβαίνη τόν αριθμόν τών όρισθεισών θέσεων, 
καταρτίζεται πίναξ άναλόγως τοΰ βαθμού, δν κέκτη- 
ται έκαστος εΐς τό απολυτήριον τοΰ 'Ελληνικού σχο
λείου, μή λαμβινομένου ύπ’ δψει τυχόν παρουσιασθη- 
σομένου ένδεικτικοΰ άνωτέρων σπουδών.

Μεταξύ πλειόνων εχόντων τόν αύτόν βαθμόν 
προιιμώνται οί παρουσιάξοντες ενδεικτικόν δημοτι- 
κοΰ ή ελληνικού σχολείου εδρεύοντας εΐς αγροτικήν 
κοινότητα, δντες δέ τέκνα γονέων Ασκούντων τό έπάγ- 
γελμα τοΰ γεωργού.

Έκ τών έγγραφέντων Αποβάλλονται τής Σχολής 
οί πρασαγαγόντες ψευδή πιστοποιητικά καί προβάν- 
τες εΐς ανακριβείς δηλώσεις περί τών προσόντων αύ
τών, έπιφυλασσομένης καί τής ποινικής διώξεως.

Καθ’ εξαμηνίαν οί μέν έσωτερικοί μαθηταί προ
πληρώνουν εΐς τό Ταμεΐον τής Σχολής δρ. 350 διά 
τροφεία καί δίδακτρα.

Προσέτι κατατίθενται ύφ’ έκάστου μαθητοΰ δρ. 
50 άμα τή εΐσόδφ του εΐς τήν Σχολήν, ϊνα χρησιμεύ- 
σωσι πρός πληρωμήν τών ζημιών Ας δ μαθητής ή- 
θελεν έπιφέρει κατά τήν διάρκειαν τών σπουδών του 
εΐς τήν Σχολήν, τό δέ τυχόν υπόλοιπον παραδίδεται 
αύτφ κατά τήν Απόλυσίν του.

Ό υπουργός Γ. Καφαντάρης
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ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΕΙΣ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

Λίδουν τόκον 5» ο)ο τά εξάμηνα καί -4 1)58 ο)ο τά τρίμ,ηνα.

'Ο τόκος των *iva άπηλλαγμ-ένος παντός φόρου καί παντός τέλους.

Εινβ ήγγυημ.ένα υπό τοΏ Κράτους καί ύπό τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Ιίληρώνονται άμ,έτως είς τήν λήξέν των άπό τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν καί προ- 

ζοφλοθνται ύπό τής ιδέας.

Μεταβιβάζονται δι’ απλής παραδόβεως εις άλλον, όπως τά χαρτονομ-ίβματα, ή 

δι’ όπιβθογραφήαεως, όπως αί βυναλλαγμ.ατ1κα£.

Άποτβλοϋν δηλαδή ρβυβτόν χρήμ,α, πρόχειρον είς κάθε ττιγμ.ήν, μ.έ τήν δϊαφο- 

ράνμ-όνον ότι δίδουν καί τόκον {κεγαλΰτερον άπό κάϋ· άλλην κατάθβσιν.

Έκδίδονται ·ΐς ποβά 1ΟΟ, £$00,1000, 10,000 καί 100,000, δρα 

χμών.
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