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β Ό ’Ίήεν δεν είναι μόνον δ δυνατός πεσιμιστής,
«γραφείς των «Βρυκολάκων» καί δ φιλόσοφος μεΚτιμή; των κοινωνικών προβλημάτων, στο «Σπίτι
"τή; Κούκλας» καί εις τόν «Ίωάννην Γαβριήλ Μπόρ■ααν». ΕΙνε δ τρυφερώτατος λυρικός ποιητής δπως
«δεικνύουν τά τρία ποιήματα του γεμάτα από με^Κχολικήν καί αφελή χάριν τά όποια 'παραθετο-
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θυμάσαι; Άπανττγδήκαμε εκείνη τή βραδυάί··.
Ματιές και όρκους καί φιλιά μοϋ έχάριοες μέ πόθο.
Μα οι όρκοι σου δέν έβγαιναν βαϋειά άπ’ την καρδιά
Καί τή πικράδα ττον φιλιών άκόμη ώς τώρα νοιώϋω.
Καί μόνο όταν άπέϋανες, καί ακόυσα που μέ πόνο,
Πικρό τραγούδι χ,ώριομοΰ αιώνιο τραγουδούσες,
Καί απ' τό τραγούδι σου ένοιωσα πώς ήσουν—τότε
(μό'ΐο
έ) Κύκνος ό λευκόφτερος πού στα νερά έκυλούσε.

ΓΙΟΡΤΗ — ΟΝΕΙΡΟ

δεσποινίδα

ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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Ιϊίν χειρόγραφον δημοαιεύμενον ή μή, δέν εκτρέφεται. ΙΙάν
γραμμα αποατελλομενον εις τά γραφεία μας αναγγέλλεται.

βύγ-

Αί έγγραφοί άρχονται άπό 1η; ένΛύτου «ηνός. — (Το τεύχος δρ. 1 )

ΒΚπα', ε πειά ή μουσική, ιά φώτα έοόυοτήκανε,
Ιίίαί οι καλεσμένοι φεύγανε ένας ένας
ομορφιές ποΰ ελαμγαν για λίγο έχα^ηκανε
ράά χορευτής δεν έμεινε κανένας.
Jpi’eioo ητανε ί] γιορτή ποΰ δλουςμας πήγε νά με^νο\]
Β'ίποτε τώρα πια δεν μένει.
Κΐάει και ή κόρη ή όμορφη. ’Ητανε καλεσμένη
Καί πια έδώ> ποτέ δέ ϋά ξαναγυρίοη.
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ίθ Κύκνος μέσ στα διάφανα νερά
Ι'ήζ λίμνης μας μερονυχτής αμίλητα κυλρ,
Βιτοτε δεν τον εκανε ώς τώρα να μιλήσ^
Κά'ΐε ή λίμνη οντε ή χαρά,
Κιζάες κυλάει αδιάκοπα και γύρω του σκορπά,
ρ’ήν ηρεμία ποΰ &αρρεϊς πώς εΐνε ποτισμένος.
κ£λϊα τριγύρω κελοίίδοΰν. Μόνος αύτδς σιωπή,
Κόιάφορος ωσάν παληός #εός λησμονημένος.

ΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ
Κύτταξε τί λουλούδι δά σου στείλω
Μέμ ατού νερού τή σιγαλιά γεννιέται
Καί στό χιονάτο, τό λευκό του φύλλο
Θαρρείς όνείρου πά&ος κρνφοκλειέταΐ.
Στό στή&ός σου καλά ας καρτγωϋή
Γιατί στά φύλλα του ακόμα κλείνει
Τό κύμα τής αβύσσου τό βα&ύ
Καί τήν απατηλή της τή γαλήνη.
Πρόσεξε τήν απάτη τού νερού
Τά όνειρα ξεγελούνε—συλλογήσου
Τό άνϋος τού ανοιξιάτικου καιρού
Φυτρώνουν στά χείλη τής αβύσσου.
Κρύψε τούς πόύους σου Άμυαλο παιδί,
Φυλάξου από τό μυστήριο τής ζανης σου,
Κύτταξε τό λουλούδι πώς μαδεΐ
Τά φύλλα του στά χείλη τής αβύσσου.

Ο ΠΑΛΗΟΣ
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Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΟ
ΚΑΓΑ ΤΟΓΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑΣ ΑιΩΝΑΣ
Τφ άγαπητφ φίλφ κ. Δημηνρίφ Α. Ζωγράφοι

(Συνέχεια)
Δέν είναι μόνον οί πλούσιοι άνθοφάείς· Γάστραι
και ανθοδοχεία κοσμοΰσι καί πτωχά σπίτια και αύτή
έκείνη ή πενιχρά καλλιπάριος άγρότις θεωρεί καλλω
πισμόν ψε^ου.τα άνθος ιί; την κόμην καί είς τό στή
θος. Καί αυτός δ άπορος σννοδεύων τόν συγγενή ή
φίλον είς τ:ρ ύστατην διαμονήν, θεωρεί ώς εγκάρ
διον δώρον, σ.;ί·ανον ή σταυρόν έξ άνθέων νά άποστείλη. Ιό αϋτο συμβαίνει καί κατά τά μνημόσυνα.
Τά 'Επτανησιακά κ ό λ υ 6 α είνε τά άνθη.
Παρά τούς τάφους· φυτεύονται άνθη δπως φαιδρό
νουν τήν θλϊψιν τοϋ ευθυτενούς κυπαρίσσου. Άνθοδέομαι καλύπτουν τούς τάφους δχι μόνον κατά τά
μνημόσυνα, άλλά καί κατά τήν επέτειον τοΰ -ύνόιιατας τοϋ νεκρού καί κατά τάς επισήμους έορτάς.
Τά άνθη είνε το τελευταίου δώρον ποΰ προσφέρει
ό Επτανήσιος εις τάς προσφιλείς αύτοΰ υπάρξεις α
πό άμνημονεύτους χρόνους. Εϊδομεν διαθήκην τοϋ
1547, διά τής όποιας, ή διαθέτουσα έξορκίζει τόν
υιόν της νά μή τήν θάψη μ έ σ α σ τ ή ν εκκλη
σίαν, άλλά είς τό προαύλιου τής έκκλησίας τοΰ
Μετοχιού της διά νά σ τ ο λ ί σ ο υ |ν τόν τάφον;
μέ λουλο ύ δ ι α. Τά άνθη είνε τό τελευταίου
δώρον πού αγαπά ό νεκρός. ’Αλλά τά άνθη τόν θνη
■τόν άνθρωπον συνοδεύουν καθ’ δ'λην τήν σταδιοδρο
μίαν τοϋ βίου του, άπό τής κούνιας μέχρι τοΰ τάφουΠάσα νέα άνθησίς είναι ελπίς νέα, ύπόσχεσις νέο{,
ποΰ μας κολακεύουν, μας άπατοΰν, ώς ενα εύχάρνστον δνειρον.
(
Τί ενδιαφέρει άν καί αυτά είνε άπατηλά ; Θά ξα^νάλθη ή άνοιξις μέ τά νέα άνθη, καί θά ξαναφύνη,
άλλά φεύγει μειδιώσα με πεποίθησιν τής επιστροφής.
Διά τούτο οί ’Ινδοί καλοΰσι τήν άνοιξιν, ά φ ι ξ ι ν
τών άνθέων ('τουσχπαγάμα’ι καί ό Κάμας, ό
’Έρως τών ’Ινδών, δι’ άνθέων αγωνίζεται καί πάντες οί θεοί τοΰ βασιλείου του, έ ν τ ώ Π α ρ α δ ε ίτού έρωτος, φέρουσι άνθος τοΰ ίδιου αυ
τών χρώματος.
Καί ό μέγας Θεός Βαρούνας έχει δι’ έδραν όρος
έξ άνθέων (πουσχπαζίρι) δήλα δή έπί κορυφής τού
οί ρανοΰ άνθισμένσυ άπό άστρα καί είς τό Γ ο ϋ λή Σ α μ α ο ύ μ π α ρ, ή βασίλισσα ■'οσάκις γελά; έξέςχονται άπό τό στόμα της άνθη, άνθη. Άς άφή.
σωμεν τό ρόλον ποΰ παίζουν τά άνθη είς τήν .Ινδί
αν καί είς τάςάλλα- μυθολογίας καί λαογραφίας τών
άλλων έθνών.
Καί οί προγονοί μας άνθη είχον κατά τάς ευωχί
ας, τάς έορτάς καί θρησκευτικός τελετάς. ΑΙ άνθοκ
φόροι παρθένοι έφερον είς τούς ναούς κάνιστρα πλή
ρη άνθέων. Είχαν τά’Ανθεστήρια και ό δγ-

δοος μην τοϋ αττικού ήμερολογίου εκαλείτο Άνθεσ τ η ρ ι α κ ό ν αντιστοιχούν περίπου πρός τό δεήιερόν δεκαπενθήμερον τοΰ Φεβρουάριου ή τό πρωί I
τον τού Μαρτίου. Τά Άνθεστήρια πρός τιμήν τής
Περσεφόνης κατά τήν άνοιξιν, δτε ήγή άναδ ίδ ε ι άνθη καί έπιστεύετο διά τούτο δτι έγίνετο ή 3.
ν ο δ ο ς τής θεάς έκ τοΰ Άδου. Έν Άργει υπήρχε
ναός τής Άνθείας Ήρας, δπου παρθένοι άνθεοφόροΐΊ
εμνημονεύοντο, εις τάς οποίας έπηύλουν, κατά τήν I-J
ορτήν, ΐδιόν τι μέλος, ίεράκιον καλούμενον.
Είχον καί τήν Χλωρίδα, τήν σύζυγον τοΰ Ζεφύρου
και μητέρα [τού Καρπού- Ή; εορτή της ήτο άνθοβολή,
ανθοστεφάνωμα^,άνθη εδώ, άνθη έκεϊ, καί έν φαιδρό- I
τητί διήρχοντο τά ποιήτικά έκείνα ήμερονύκτια.
Εορτή τών άνθέων καί διά ίτήν 'Επτάνησον άπο |
τοϋ Μεσαίωνας, θεωρείται ή πρώτη Μαΐου, ιδίως έν ι
Κέρκυρα δπου εορτάζεται ίδιορρύθμως. Νέοι μέ όλό-1
λευκόν περιβολήν περιφέρουσιν άνά τήν πόλιν, τρα-1
γουδώντε; ιδιαίτερον τραγούδι τή συνοδεία τυμπάνώ®
έχόντων κατά τήν περιφέρειαν διάφορα μετάλλια κρο |
τοΰντα, υψηλόν κυπάρισσον, τοΰ οποίου τό φύλλωμα?,
είναι έστολισμένον διά ξύλινων στεφάνών, τάς οποίας J
έπικοσμοΰσι μέ μεταξωτός πολύχρωμους ταινίας ώς ’
μμνδήλια, άνθη, οπώρας τής εποχής, αγκινάρας, δλα.
κεχρυσωμένα, κόκκινα αυγά τοΰ Πάσχα, κώνους πίτυ "1
ος·, περιστεράς καί σλλα τοιαϋτα.
Τινες, άντί τοΰ ποιητικοΰ τούτου κυπαρίσου, περιέ-1
φερον άνθοστολισμένον άρμα, έπί τοΰ όποιου ϊσταται |
ώραΐον παιδάκι μέ κατάλληλων περιβολήν καί τράγους |
δουν.
>
.
Πρόκειμένου περί σημασίας τών άνθέων ας άφίσω 1
μεν τήν μυθολογίαν καί ,τήν λαογραφίαν καί άς ελ- θωμεν εί- κάτι πρακτικώτερον. διά νά ίδωμεν ότι ή 1
κυριαρχία αυτών είναι πάντοτε ή αύτή. Παρήλθον οί
ποιητικοί όμηρικοί χρόνοι, παρήλθεν η δύναμίς καί ή
ισχύς τής άρχαίας Ελλάδος καί τής κοσμοκρατείρας ί
Ρώιιης, έχάθήσαν αύτοκρατορίαι, βασίλεια, δημοκρα- ώ
τίαι, παρήλθε τό σκότος τοΰ ,μεσαίωνος καί τής ήμι- 1
σελήνου τά βασανιστήρια τοΰ Γένους μας, άλλά τά
λουλούδια έκόσμουν πάντοτε μέ τήν ίδια δύναμι καί
κοσμοΰσι τήν γήν. Καί δτε αύτοφυώς έστόλιζσν —
καί εις τινας χώρας στολίζουν άκόμη — τά λείψανα 4
τοΰ περασμένου μεγαλείου,-, έφερον τήν ελπίδα νά ξα- |
ναφανή/η δόξα των,
ίΐ
Τις οίδε ποσάκις οί αθάνατοι 'Αρματωλοί καί Κλέ- |
φται καθήιιενοι, σΑ'νομιλοιντες η τραγουδοΰντε; τά ■
αθάνατα κλέφτικα τραγούδια, είς τά ανθισμένα χορ
τάρια τών δοξασμένων ερειπίων μας θά είπον :
«'Όταν θά ξανανθίσουν αυτά τά χορτάρια, τό Γέ>
νος μας θά οπάση τάς άλύσεις». Καί θά έπροφήτευμ 1

ί «αν διότι κατά τήν εποχήν τών άνθέων ή ’Ελευθερία,
^Κολιοΰ'/ος αύτη τής Ελλάδος Θεά,
f ’Απ’ τά κόκκαλα βγαλιιένη
ΚΙ Τών Ελλήνων τά ίερά,
ιρομερό σπαθί στό χέρι, ήρχισε νά θερίζη τής
γ δοϊύίας -ας οκλ.ηράς άκάνθας καί κρατεί γυμνό·? τό
Εβπμθί |<εχρι τ,15 ώρας, πού θά άναπαυθή είς τόν ναόν
ΕηΙ 'Αγίας Σοφίας.
Β Αυτά τά αυτοφυή τοϋ άγράύ λουλούδια έχουν πε■σοτέραν ποίησιν άπό τά άνθη τών άνθώνιον, τά όΕσΐ« επιστήμη έποίησε θαυμαστά καθ' δλας τάς ά5^Κψει.:. Τά λουλούδια τού αγρού συνδέονται «έ τήνΚρδίυν μσ|ς, μέ τήν ψυχήν μας, δταν τά άναδίδει ή
Εγή|τή? πατρίδος διότι έχουν Ιερός καί άγιας άναμνή
Ι''.σεις. 'Ότε κατά τόν Μάρτιον τού 1819 ό μέγας Κα■Μστοιας μετέβη εις τήν Κέρκυραν, ήμέραν τινά πε
■υτατών μέ τόν φίλον καί ζωγράφον του, Δημήτριον
Βφλιώτην. εις τήν ρωμαντικήν τής γενετείρας έξοΚήγ, ένφ συνομιλεί, αίφνης σταματά, σκάπτει καί ν.όρειρύο λουλούδια*, αυτά, είπε πρός'τόν άγαπητόν φίΕΐον| αύτά τά λουλούδια τής γενεθλίου πατρίδος μου.
Κιώονν είς τήν φαντασίαν μου καί είς τήν καρδίαν
μι;■εύφραδέστερον άπό δλην τήν,δόξαν μου «καί ή
^»ότη; καί άθωότης τής ζωής, είναι ή άλϊ]θής δόξα
[χειρ έξοχή είναι ή τροφός πασών τών αρετών».
βΚαθ ’ όίπασαν τήν γηΐνην επιφάνειαν τά αΰτοωυή
β?λούδια φέρουν παρηγοριάν καί ελπίδα καί είς αυ

τά τά παγίομένα άρ?-ικά μέρη.δπ··,’βα< ιλει'ει καί ιρό
μσν προξενεί ή λευκή άρκτος καί είς τάς .φλόγιζούσάς
χώρας [τής ’Αφρικής.
Είς νοσηράς γαίας και έλάιδεις παρουσιάζονται διά
νό. δείξουν τήν, υγιεινήν των δράσιν. Μήπως πολλοί
άσφαλεστε Ρν τήτ κινίνης φάοιηκον δέν Οεωροϋσι τήν
εντός πευκώνων διαμονήν ; Καί ή ευκάλυπτος δέν πα
ρακωλΰει τήν άνάπτυξιν νοσογόνων σπερμάτων: Δέν
είνε ή ήδύοσ'μός, ήτίς φύεται πυκνά ιδίως εις έλώδεις τόπους καί ελαττώνει τάς νοσογόνους ιδιότητας
καί εξουδετερώνει αυτός μέ. τήν έντονον βαλσαμώδή
οσμήν:Μήπως ίπόλλά τών άνθέων δέν είνε αγνά φάρ
μακα, δρώντα είς τόν δργανισμόν μας ;
Ό Ζακύνθιος άγαπα υπερβολικά ίτά άνθη. Άντί
δύο ή πέντε λεπτών άγοράζει καθεκάστην ώραΐον μα
τσέτο (μικρόν ανθοδέσμη) άπό γιούλια, γ<αζίας, ή
ιιοσκιές ή άλλα τής εποχής άνθη Καί δτον Λ πτωχός
πηγαίνει πρός έπίσκεή'ΐν ιδίως πρός άνωτέρους του κοι
ττονικής τάξεως; προσφέρει μ α τ σ έ τ ο· Κατά τήν έ
ποχήν τών ίάσμων τό βράδυ γίνεται μεγάλη κατανάλώσις άπό κιόκες πού πωλοϋσι τά παιδιά άντί δύο λί
πτών. Ή κιό κ α είνε τζανσαμίνια( Jasminum
oilicinalio/διαπερώμενα είς ξηρόν κλαδίσκον. Θε
ραπεύονται καί εμπορεύονται έν Ζακύνθω τά μϊπουγα
pivia (Jasminum sambac) καί ή διαφορά αύτών ή
διπλανθής ή καλούμενη Γ ρ ά ν δ ο ϋ κ α.
(Ακολουθεί)
ΣΠΥΡ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΟΡΑΤΙΟΥ ΦΛΑΚΚΟΥ
(Συνέχεια)
πεθάνουμε μεϊς ’κι’ δτι είνε δικό μας.
■ Ό συγγραφεΰς πού ύποσχέθηκε ενα ποίημα στον
"Αν καί ό Ποσειδών (ή θάλασσα) πού είνε μέσα
κόομο, πρέπει νά είναι έπιφυλακτικός στις λέξεις που στΐ| γή, ύπερασπίζει τά καράβια αας άπό τούς βοΕ
με'ταχει.ρισθή. Θά καταλιίβυ, /ιέ ωζοοφο τοοπο, ρειάδες, έργο θαυμάσιο- Κι’ άν ένας βάλτος γιά πολύ
μ’ ένα έξυπιω τέχνασμα ξαναγίνεται νέα μιά καιρό άγονο; καί κατάλληλος γιά πλοία, τώρα τρέφει
||Αηά έκφρασις. °'Αν έξαφνα πρέπει μέ νέα λόγια νά
Λς γειτονικές χώρες κι’ άπάνου του Ακούε, τό βαρειό
Κιγράι|>η νέες ιδέες θ’ ακούσετε λόγια ποΰ ποτέ δέν άλέτοι. Κι’ άν ένα ποτάμι ακολουθώντας καλύτεροι
■άκουοε ό Κέτεγγις θάχετε ιιιιΐ τέτοια ελευθερία, δρόμο, αλλάζει διεύθυνση πού ή προηγούμενη ήταν
άντα μέ κάποιο μέτρο. Κ’ εκείνες αί έκφρά- βλαβερή στήν καλλιέργεια. *Ότι κάνουν οί άνθρωποι
°άς πού σχηματίστηκαν τώρα θ’ αρέσουν άν έίνε ά- χάνεται. Μονάχα θά μείνουν ή χήμορφιά καί ή ζωη
•’βΈλληνική ρίζα καί πού άλλαξαν λίγο. Άλλά γιατί ρότητα τών λέξεων. Πολλές άπό κείνες τις λέξεις ποΰ
τωοα κάνουν τιμή νά τις άναφέρη κανείς, θά πέσουν
®Fv Καικυλιο καί Πλαΰτσ δ ρωμαϊκός λαός θά πα■ί&ρήση αυτή τή χάρη, ένω δέν τήν Έδωσε στον άν τό θέλη ή έποχή, ή συνήθεια καί δ τρόπος τής δΚγίλ'.Ο καί Βάριο. Καί γιατί έγώ αν μπορώ νά σχη μιλίά",
ι
Βίσω κάμποσες λέξεις δικές μου, θά κατηγορηθώ ;
Ο 'Όιηιρος έδειξε πώς πρέπει νά περιγράφωνται
Κροΰ πλούτισαν μέ λεξιλόγιο δικό τους τή γλώσσα τά κατορθώματα τών διαφόρων βασιληάδων καί τών
R; ύ Κάτων καί δ Έννιος δίνοντας καινούρια ’>νό- αρχηγών τών στρατών, δπως-καί τους άτυχους πολέ
Bfu στά διάφορα πράμματα. Επιτρεπότανε καί θά μου. Άπό στίχους ανομοιόμορφους είνε ένωμέγα πρώ
Βρέπεται πάντα νά μεταχειρίζουνται λέξεί; πού εί τα τό παράπονα κι’ έπειτα ή χαρά τής εύτυχίά;. Άγ·
ίή οηιιαδειιένες μέ,^ιν τωρινή σφραγίδα. Άμα τό ^χό.ιια οί γραμματικοί ιιαλώνουν γιά τόν συγγραφέα
■9η άί,λάξουν φύλλα στό τέλος τοΰ χρόνου, έκ'.ίνα πού φαντάστηκε τά ελεγεία, και ύ δίκη εξακολουθεί.
Κ γίνηκαν πρώτα, έκείνα κιόλα πέφτουν πρώτα, ’() θυιιός έδωσε θ ρρος στον Άρχί/ωχοι γιά νά κάμη
■m χάνονται καί ή παληές λέξεις καί κείνες ποΰ τόν ίαμβό του. Οί κωμικοί κάί οί τραγικοί μετεχειρί'Λκ.αν τώρα ανθίζουν καί ζοΰν σάν τού; νέους. Θά στηκαν αύτό τό μέτρο που ήταν κατάλληλοι γιά δια-
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λόγους, καί ποΰ κυριαρχούσε στις λαϊκές θορυβώδεις καί νά χτυπάη όλους μέ τό σπαθί. Ή Μήδειά νάναι
συγκεντρώσεις. '
ι4
περιφανή καί ανένδοτη, ή Ίνό) άς μουγκρίζει, ή I,
Ή Μούσα έδωσε στις λύρες νά εξυμνούν τούς ©ι
ξίων /άναι άπιστη, ή Ίώ νά πηγαίνη άπό μέρος σέ
ούς και τά παιδιά τών θεών καί τόν νικητή στήν πυγ
μέρος, καί ό Όρεστης νάναι λυπημένος.’
μή και τ’ άλογο πού νίκησε πρώτο· σέ ίμάχη, καί τις
(3) "Αν βάνης στη σκηνή κανένα θέμα ποΰ δέν ξαέρωτικές φροντίδες τών νέων και την ελευθερία στά ναπαραστάθηκε, ή αν παρουσιάζης ένα καινούργιοι
συμπόσια. Άλλά γιατί έμενα νά μέ ονομάσουν ποιη πρόσωπο, πρέπει νά προσέχης νά μείνη ώς τό τέλος
τή άν δέν ξέρω νά παρατηρήσω τό ύφος πού πρέπει
όπως φάνηκε στήν άρχή, καί νάχη πεποίθησι στόν
νά πάρω στά διάφορα έργα ; Γιατί άν είχα μιά ντρο εαυτό του. Είναι δύσκολο νά δημιουργήσουν μέ έκ
πή γελοία θά προτιμούσα νά μή ξέρω παρά νά μάθω;
φραση τούς διαφόρους άφηρημένους ρόλους. Καί
"Αν πρόκειται ένας νά περιγράψη κάτι κύ'.ιιικό δέν σύ σκέπτσντας φρονιμώτερα γράφεις ένα έργο έμ
πρέπει νά τοϋ δώση τραγικό ύφος. ’Επίσης τό δεί πνευσμένο άπό καμιά ραψωδία τής Ίλιάδος, παρά
πνο τοϋ Θυέστου δέν πηγαίνει νά τό περιγράφουν μέ πρώτος σύ νά βάλης στη σκηνή θέματα άγνωστα έ
έλαφρά στιχάκια σάν κωμωδία Καθένα πράμα έχει να θέμα πού’ τό ξέρουν δλοι θά γίνη δικό σου δγ
τή θέσι του, πού τή πήρε γιατί τοΰ αξίζει. "Ομως
δέν σοΰ φθάσουν οί συνηθεισμένοι έπαινοι, κι’ άν
καμμιά φορά καί ή κωμωδία πέρνει ύφος πιό ψηλέ δέν προσέχΠ; γιά κάθε λέξι τό έργο πού τό πήρες.
καί δ Χρέμης θυμώνει μέ στόμα φουσκωμένο· Συχνά Καί νά μην γίνης μιμητής του σέ δλα, γιατί θάπτπιίλι ό τραγικός μιλά μιά γλώσσα πολύ πεζή σάν φτες σέ πολές δυσκολίες, άπό τις όποιες δέν θά
τούς Τήλεφο καί Πηλέα τήν ώρα πού καί οί δυο φτω σάφηνε ή ντροπή καί η ιδία ν πλοκή τού έργου. Καί
χοί καί έξόριστοι πετοϋν μοκρυά κάθε περηφά δέν θ’ άρχίσης δπως μιά άλλη φορά Βνα κυκλικό®!
νια καί προσπαθούν μ’ άπ/ά λόγια παραπονετικά, νά ποιητής.
συγκινήσουν τή καρδιά τού θεατή.
<Θά υμνήσω τήν τύχη τοΰ Πριάμου κ’ έκεϊνο τόν
Δέν φτάνει νά. είναι όμορφα τά ποιήματα. Πρέπει περίφημο πόλεμο». (4) Κείνος πού τό ύποσχέθηκε
νά συγκινοΰν καί νά τραβούν όπου θέλουν τή ψυχή τί θαυμάσιο ετοιμάζει σύμφωνα μ’ αυτό τό προοίΙ.
εκείνου ποΰ τ,ακουει-Τά πρόσωπα τών ανθρώπων γε ιιιο· Τά βουνά γέννησανένα γελοίο ποντικό· (5) Πώς
λοΰν στά πράμματα πού τούς γελούν, κλαΐνε δέ σέ είναι καλύτερες κείνος πού δέν λέει τίποτα, μέ τέ
κείνα που κλαΐνε. (2! Άν θές νά κλάψω πρέπει νά τοιο γελοίο τρόπο. «Μούσα τραγούδησέ μου τό-? ή*
μοΰ πής κάτι λυπηρό. Τότε Τήλεφε ή Πηλέα ή δυ ρωα πού άπό τήν εποχή ποΰ πήραν τή Τροία είδφ τά
στυχίες σας θά μέ συγκινήσουν· Άν όμως εκφράζε έθισα καί τις πόλεις πολλών λαών*. Δέν ΟνειρεύεΥαΙί I
σαι άσχημα ή θά κοιμηθώ ή θά γελάσοι. Λόγιία πα νά δόση καπνό ύστερα άπό τό φώς, άλλά φώς έ- οαπονετικα πηγαίνουν σ’ ένα πρόσωπο λυπημένο, α πειτ’ άπό τόν καπνό. ( 6) ’Έτσι αρχίζει έπειτα νά ξε |
πειλητικά σέ θυμωμένο, αστεία σέ γελαστό, σοβαρά τιλύγη όλα τά περίφημα θαύματα τοΰ Άγτιφάτη |
σέ ^σοβαρό. ’Αληθινά ή φύσις μάς έχει δώσει χωρι καί Σκύλλας καί τής Χάρυβδης αέ τοϋ Κύκλωπα. ·
στό αίσθημα γιά κάθε είδος. Μάς κάνει νά χαιρόμα Καί δέν άρχίζει τή ‘διήγησί του άπό τό θάναιτο τοΰ
στε ή μάς σπρώχνει στο θυμό, ή μάς χαμηλώνει' σΓή Μελεάγρου γιά νά φθάση στήν έπιστροφή τοϋ Διο-1
γή άπό καμιά βαρειά λύπη καί μάς βασανίζει. Έπει- «ήδη, ούτε άπό τό αυγά τό διπλό τΰς Αήοας, γιά 1
ιο έκφράζεί τά αισθήματα τής ψυχής μέ τή γλώσσα.
νά φθάση στόν Τρωικό πόλεμοι (7) Βιάζεται πάντα!
Αν κείνα που λεει δέν μοιάζουν μέ τή στάσι εκείνου
νά φθάση στή κύριον θέμα, καί σέρνει τόν άκροα- φ
ποΰ τά λέει, οί Ρωμαίοι ίππότε καί δ λαός θά τ1·ιτ μέσο άπό τά διάφορα πράιιατα σάν να τά έγνώ ϊ
θάνουν στά γελοία. Θέ. νάναι διαφορά στη κουβέντα ρι’,ε καί άφήνει δτι καταλαβαίνει πώς καί καλογραμ I
τοΰ Δαου αποί κανενός ηρώα τοΰ γέρου άπό τοΰ ζωη
μένα δέν θά έκαναν, έντύπωσι. Καί κείνα ποΰ δέν ’
ρού νέου, τής πλούσιας κυρίας άπό τής ταπεινής πα τάζεται τά δένει, μέ τέτοιο τρόπο >ιέ τ’ αληθινά, ώ- 1
ραμάνα-, τού εμπόρου πού τριγυρίζει, άπό ενός εργά
orc ιι μέση έρχεται σύιιφωνα μέ τήν άρχή καί τό 3
τη πού καλλιεργεί ένα μικρό αγρό, τοΰ κατοίκου τής τέλος ιιΐ" τήν μέση.
Κολνιδος απο ενός Άσυρίου, ενός πού άνμξράφηκε
(Ακολουθεί)
ΜΑΡΓΙΕΤΙΝΑ ΓΓΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ι
στις Θήβες. άςιό κείνου πού έ-ησε στό "Αργος.
3) Si quid inexpertum scenae committis et auΣυγγραφέα ή πρέπει ν’ άκολουθήσης τά ίδια ή άν
ττανταστής κάτι, πρόσεχε νά πηγαίνης «έ ταλλα Άν des, Personna formare novam servetur ad imun |
θέλυς νά βάλης στήν σκτ)νή τόν Άχιλλέα πού θέλει qualis ab incepto processerit et sibi contset.
4) Ignotum Tragicae genus invenisse Came— j
νά έκδικηθή, παράστησέ τον, θυμωμένρ. ανένδοτο-,
άγοιο.
..—-η nae Diciur, et plaustris vexisse. poemata Thes- I
Νά μή θυμάται ούτε πιής γίνηκαν νόμοι γι’ αύτόν, pis quae canerent agerentque peruneti fecibus
ora.
5) Quanto sectius hie qui nil molitur inepte!
1) Progicit ampullas et sesquipedalia verba si
Die mihi, Musa, virum captae post tempora Trocurat cor spectnatis, tetigisse querela.
goe Qui mores hominum multorum vidit et ur2> Si vis me Here, dolendum est, primun ipsi
bes.
Tibi.
6) Semper ad eventum festinat.
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Η ΛΥΤΡΩΜΕΝΗ ΑΛΥΤΡΩΤΗ
Χαρι ιιέιον ά.ΛΟ έχιίμησιν μ«/άλην
είς τήν Μαοιάναν. Σ. Ρετοίκαλη.

(Συνέχεια)
...... Δέν πέρασαν παρά λίγα λεπτά, κ’ Ένας α
παίσιος κρότος έτάραξε τήν νεκρική γαλήνη. Τό μαρ
«αροκτισμένο γεφύρι, ήτανε έρείπια, ποΰ έκρυβαν
«έσα τους τό σώμα τού Βουλγάρου.
..... Ή δύστυχη χώρα εΐχεν ύποστεί μία νέα κα
ταστροφή, άναγκαία δμως γιά τή σωτηρία της. Στά
έρείπάί εκείνα κτίζεται ένα νέο παλάτι τής παντοτεινής λευθεριας·
Ή αναισθησία έξακολουθσΰσεν, άπό τή μεγάλη αί
μορραγία, δταν άνδρες τοΰ λόχου του μετέφεραν τόν
Αλέκο Μάρκελλο στό κοντεινό νοσοκομείο, μέ άτελεύτητες ζητωκραυγές, μέ τρελλό ένθουσιασμό.'Όταν
άνοιξε τά μάτια του κ’ ένοιωσε λιγάκι, μ’ άδυναιισμένη πολύ φωνή ψιθύρισε.
’ '
—Τ.,ό,.ν ν..ί. .κ. .η.,σα..
Καί ξαναλιποθύμησε πάλι ·
I

Τέσσαρες μήνες πέρασαν άπό τήν τρομερή άλλά
καί τιμητική νι'ψτα. Τό καλοκαιρινό εκείνο απόγευ
μα έπανευρίσκει τόν Άλέκο Μάρκελλό καθισμένο σιό
ιδιαίτερο γραφείο του στό μέγαρό τους τής όδοΰ
Καρνάδου καί Λουκιανού στάς Άθήνάς· Τό γρα
φείο του ήτανε στολισμένο μέ μεγάλη πολύ τέλεια καί
προσοχή ύπό τήν έπίβλεψι τής άδελφής του τής Μάο
θας. Είχε’γενικό συνολικό χρώμα καφέ βαθύ καί τών
έπ)Γπ>ων τοΰ γραφείου καί τών άλλαον καί τών τοί
χων. Τούς τοίχον- έκοσμοΰσαν διάφάροι εικόνες καί
άπέναντι ακριβώς τοϋ γραφείου του υπήρχε ή εικόνα
τής ιιητρός του καί κάτω απ’ αύτήν ή φωτογραφία
τοΰ πατέρα του. Ή άριστοκρατία μίλησε πολύ γιά
τό κατόρθωμά του, τά κορίτσια τό θεωρούσαν τιμή
τους μεγάλη νά μιλούν γι’ αύτόν ή άν τούς έρριχνε
κααμιά ματιά, δίαν περνούσε σιμά τους στό δρόμο,
καί έφημερίδες τόν άπεκάλεσαν τό καμάρι..· ήρωα.
Άπ’ δλα αυτά τίποτε ,^έν τοΰ έκαμε έντύπωσιν ούτε,
τήν παραμικρή· Στό γραφεΐό του κάθεται σκεπτικός.
’Έχει τό αριστερό του χέρι σέ μαΰρο επίδεσίμο άκόμα- Ή πληγή του έχει θεραπευθεΐ, μά τό τραύμα
είνε τρομερό, τό αριστερό του χέρι είνε τελείως πα
ράλυτο. Ή ηλιοκαμένη δψι του εκφράζει βαθειά, πο
λύ βαθειά οδύνη, ποΰ δέν είναι γιά τό παντοτεινό
του τραύμα. Ή οδύνη του είνε τό αποτέλεσμα βαθύ
τερου άκόμη πόνου, αγάπης. Ό έραίς άνοίγει τής 6α
θύτερες πληγές. Κ’ αν δ χαρακτήρ είναι πονετικός,
ή πληγή είναι πολύ τρομερή καί δύσκολα γιατρεύε
ται. Μπορεί μάλιστα νά παρασύρη τόν άνθρωπον αύ
τόν στήν άβυσο τής καταστροφής καί τής τελείας δι
αφθοράς. Ένας τέτοιος πονετικός χαρακτήρ ήτανε
δ Άλέκος Μάρκελος, μέ τήν διαφορά πώς είχε τήν

δύναυι νά συγκρατήσρ τόν εαυτό του. ’Αγαπούσε ιτ
δλή τήν ειλικρίνεια, κ’ ύστερα άπό τόσους ιιήνες δέν
είχε κατωρθώσει νά μάθη, αν, στή καρδιά τής Μασι
ά ννας, κατείχε καί τήν ποιο μικρή γωνία.
'Όλοι στό σπήτί του άπ’ τήν ήμερα τοϋ γυρισμού
του είχαν νά κάμουν μέ τόν τόσο διαφορετικό του
χαρακτήρα. Ή μητέρα τοϋ θρηνούσε τήν διπλή της
συμφορά, σαν μητέρα, τό τρομερό τραύμα, ποΰ έλα
βε τό παιδί της, καί τήν άλλαγή τοΰ χαρακτήρά τουΚ’ ή αδελφή του προσπαθούσε ν’ άνακαλύψη τό [μυ
στικό του. Πλήν μάταια δλα... ' Ολοι υπεθεταν πώς
τό χάσιιιο τού χεριού του τό τόσο άωρο στήν αυγή
τής ζωής του, τόν μετέβώε· Κ’ ή ύπόθεσις αυτή έγινε
βεβαιότης μετά λίγο καιρό καί γιά αύτό προσπαθού
σαν νά τόν διασκεδάσουν.
Μονάχα ή Μαριάννα, ποΰ ήτανε δασκάλα τών Άγ
γάικών τής άδελφής του τής Μάρθαςισυμπέραινε χω
ρίς κ αυτή νά έπιβεβαιώνη, πώς δ Άλέκος Ρ.ατεβαλλετο από ούλο πόνο. Άπέφευγε νά τόν συναντδί, νά
τοΰ μιλφ, γιατί δταν τόν έβλεπε, δταν κύττοΰσε μέ τό
ση δυνατή φλόγα, μέ παράπονο μεγάλο στά ^ιάτια τά
έχανε. . . .δέν μπορούσε νά τοϋ μιλήσφ “Ητανε έτοιιιυ νά πέση στά πόδια του, νά τού ζητήση συχώρεσι
καί νά τού πή.·.«σ* αγαπούσα.. . .σ’"άγαπώ,.μόνο σέ
'σένα έχω.... χαρίσει τήν καρδιά μου... . * Καί πολ
λές φορές στήν άπελπισία της αυτό σκεπτόταν: νά
κόμη. ’Αλλά μία σκιά... τρομερή... άπαισία........
σκιά τόσο άδιάρρηκτα συνδεδεμένη μέ τό παρελθόν ‘
της τής έλεγεν αποφασιστικά «. . .. ’Όχι.. δχι.. αύτό
μή τό κάνης....»
Κείνο τό άπόγευιια καθισμένος στό γραφείο του
φαινότανε πώς διάβαζε. 'Όταν κλεινότανε έκεί κανέ
να; δέν τολμούσε νά διακόψη τήν πένθιμη ησυχία
του. Κ’ αυτή άκόμη ή μητέρα του, αν χαρούμενη έμ
παινε γιά νά τού δείξη καμμιά έφφιιερίδα πού έγραφε
γι’ αυτόν ή καμμιά τιμητική πρόσκλησι τοΰ ήρωα σέ*
κανένα σπήτι., έφευγε άπογοητευ/ιένη απ’ τή στερεό
τυπη άπάντησί του·
—Μπορείτε νά πάτε. Έγόι δέν μπορώ νά έρθω.
Τήν ερημική του ησυχία διέκοψεν δ υπηρέτης του,
ποΰ τού άνήγγειλε, πώς ή δίς Σοφία Μηλιώνη τόν
παρακαλοϋσε νά τήν δεχθή. Τόν έβρισε γιατί παρέβη
τήν έντολή του και ύστερα τού είπε ψυχρά.
—Μπορεί νά περάση.

11
Ή συνοιιιλία τους ήτανε μακρυσμένη πολύ καί δχι
ήρεμη. Ή δίς Σοφία Μηλιώνη ήτο κόρη ϊφοπλίστοΰ.
Έμεναν τόν χειμώνα στήν έπαυλί τους στά Πατήσια
κΐ'ί τό καλοκαίρι στή Κηφισσιά. Κόρη «έ πολύ φιλό
δοξες ιδέες, μ’ ευφάνταστα όνειρα ποΰ τά διέλυε καί
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τό τυχαίο περιστατικό, μ’ όλους έφλερτάριζε, όλους
κεντούσε χωρίς ποτέ της νά δώση και την παραμι
κρή σέ κανένα σημασία· ’Ήθελε άνδρα <ψιλφ δνό/ιαύ
τΐ” νά είναι δ τύπος μόναχά ποΰ ονειρευότανε, άρέ1σιΰ; στά σαλόνια ποΰ σύχναζε, όπου νά μιλήσου/ κο
λακευτικά γιά τήν ώμορφιά του, τούς τρόπους του,
καί γιά τήν ίλέσι του.Ό άνδρας της θά ήτανε δ άναγ
καΐος σύντροφος μέ τής νέες κοινωνικές θεωρίες, δ
απαθής θεατής τών επακολούθων τών ρεαλιστικών ι
δεών ποΰ είχε. Άφ’ ότου δμως γνωρίσθηκε μέ τήν
οικογένειαν Μαρκέλλαν ενοχλούσε πολύ τόν Άλέκδ,
άίΐά πάντα τήν άπέφευγε μέ τόν πλέον εύσχημα
τρόπο.
Ή Σοφία φαινότανε πώς αισθανόταν: συμπάθεια
για τόν Άλκο Μάρκελλο. Τής είχε περάσει ή ιδέα
πώς μπορούσε νά τόν ξεγελάση γιά νά τόν κάνη άνδρα της, μέ Vo χρήμά της καί μέ ιήν ώμορφιά της.
'Όταν ξαναγύρισε άπ’ τό μέτωπον καί ζγινε τόσος
θόρυθος γι’ αΰτόν, ή Σοφία έθεσε σέ κίνησι κάθε ε
νέργεια της γιά νά τόν κάνη δικό της, Κάθε της

προσπάθεια κτυποΰσε στό χαλύβδινο του χαρακτήρα,
φασί του νά μή ΰποχωρήση σέ σίποτε.
κάθε μέσο γιά νά τόν άποκτήση άτήν άκαμπτη απόΤό απόγευμα έκεΐνο άφοΰ έ'λαβεν άφσρμή νά τοΰ
παοαπονεθή γιατί δέν πήγε σέ μιά έσπερίδα της, τοΰ
μαρτύρησε καί πάλι, μέ δάκρυα σχεδόν στά μάτια τά
αισθήματα της. Ό ατσαλένιος του χαρακτήρας έμει
ναν άκαμπτος. Τής δήλωσε τής σκέψεις του καί στό
τέλνς τής προσέθεσε μέ σταθερή φωνή.
—Άπεφάσισα νά ξήσω μόνος /ιούς .... Τήν ζωή
μου συνέδεσα μέ κάποιο μυστικό, ποΰ θά μέ κρατή..
έτσι' αιώνια.
!
-ή
Ή Σοφία είδε τήν σταθερότητά του, δάγκασε τά
χείλη της μέ λύσσα γιά τήν γυναικεία αποτυχία καί
έπεφυλάχθηκε άλλοτε σέ καλύτερη σ*τιγμή νά τόν πλα
νέψη, μέ πειό δελεαστικά μέσα. Ή γυναίκα ποτέ
της δέν μπορεί νά παραδεχθή πώς νικήθηκε στον έ'ρωτάτης. ούτε πώς άπέτυχεν. Καί σήτν αποτυχία της
πάντα ελπίζει(’Ακολουθεί)
ΑΛΕ3. Κ. ΜΩΡΑ! ΤΗΣ

Α. ΔΩΔΕ

H ΑΡΛΕΖΙΑΝΑ
Μετάφρασες

I
Γιά νά πάμε στό χωριό,κατερχόμεθα άπό τόν μύλον
μου, περνάμε μπροστά άπό ένα πυργόσπιτο κτισμένο
κοντά στο δρόμο, είς τό βάθος μιας αυλής φυτευμένης μέ μικουλιές. Είνε ένα αληθινό σπίτι Προβιγκιανού νοικοκύρη, μέ τά κόκκινα κεραμίδια, μέ την
πλατειά σταχτιά πρόοοψί του, την άτεχνη, έπειτα πειό
ψηλά άκόμη βλέπεις την άνεμοδοΰρα τής σιταποθή
κης, τό καρούλι ποΰ ανεβάζουν τής θυμωνιές καί με
ρικές τοΰφφες μέ μελαψό σανό ποΰ εξέχουν. Γιατί
αύτό τό σπίτι μοΰ έχει κινήσει τήν^προσοχήν μου ;
Γιατί αυτός ό κλεισμένος πυλών μοΰ σφίγγει τήν
καρδτά μου ; Δέν θά ήδυνάμην. νά τό πώ, καί δμως
δ πύργος αυτός μάς έτρόμαξε ! Γύρω του έβαοίλευε
μεγάλη σιωπή. . 7^ "Οταν περνούσαμε οί σκύλοι δέν
έγαύγίζαν,' ή φραγκόκοτες έκρύβοντο χωρίς νά κρά
ζουν καθόλου.. "Εσωθεν ονδεμία φωνή. Τσιμου
διά, ούδέ ένα χρεμέτισμα μούλας.. 'Εάν δέν ήσαν
οί λευκοί μπερτέδες στά παράθυρα καί αν ό καπνός
δέν ανέβαινε στή στέγη θά τό έπαιρνα γιά ακατοί
κητο.
Χθες καθώς σήμανε τό μεσημέρι, επέστρεψα στό
χωριό γιά νά άποφύγω ιόν ήλιο, έπήγα τυχαίος στό
κτήμα στή σκιά τών μικουλιών.. Στό δρόμο, μπρο
στά στό πυργόσπιτο σιωπηλοί έργάται έτελείωναν τό
φόρτωμα ενός κάρρου -μέ σανό. . . Ό πυλών είχε
μείνει ανοικτός. "Ερριψα μιά ματιά περνώντας καί
είδα στό βάθος τής αυλής, ακουμπισμένο—μέ τό κε

Δ· ΠΑΥΛΑΚΗ

φάλι στά χέρια του—απάνω σένα πλατύ πέτρινο τρα
πέζι, ένα ψηλό κατάλευκο γέροντα μέ ένα κοντό, πο
λύ κοντό οακκάκι καί παντελόνι κουρελιασμένο....
Είχα σταματήσει, είς άνθρωπος μοΰ είπε χαμηλοφώνως.
Σούτ- ι. Είνε ό νοικοκύρης... Κάθεται έτσι άπό
τήν εποχή τής οντιφοράς τοϋ γυιοΰ τουι
Αυτή τή στιγμή μιά γυναίκα καί ένα μικρό άγοράκι μαυροφορεμένοι, πέρασαν εμπρός άπό εμάς καί
έμπήκαν στό κτήμα.
'() άνθρωπος έσκυθρώπαοε.
—Η νοικοκυρά καί ό υστερότοκος ποΰ έρχονται
άπό τήν λειτουργειά. Πηγαίνουν κάθε μέρα άφ' δτου
πέθανε τό παιδί ■ ■..
Ά ! Κύριε, συμφορά μεγάλη... Ό πατέρας φοοεΐ άκόμη τά μαύρα, δέν μπορούν νά τοΰ τά βγάλοι ύ . Ντέ, ντέ, μπρέ. . .
Τό κάρρο τινάχτηκε γιά νά ξεκινήοη. 'Εγώ ποΰ
ήθελα νά μάθω λεπτομερέστατα τήν υπόδεσι, παρακάλεσα τόν καρραγωγέα νά καθίσω στό πλάι του, καί
εκεί πάνω μέσα στό σανό έμαθα, δλη τήν σπαρακτική
ιστορία........
II
Τόν έλεγαν Γιάννη, "Ητο είς θαυμάσιο^ χωρικός
εικοσαετής, φρόνιμος σάν ένα επαρχιώτικο κορίτσι,
συνετός καί άνοικτόκαρδος.
Επειδή ήτο εύμορφος, ή γυναίκες τόν παρατηρού
σαν, μα αυτός μία καί μόνη είχε στό μάτι του—τήν

μικρή Άρλεζιάνα—χωμένη μέσα στά βελούδα .καί
στής δαντέλες ποΰ τήν συνήντηοε κάποτε στό Αίσντ-’Άρχ. Στό σπίτι του δέν είδαν κατ' άρχάς μέ καλό
μάτι τήν γνωριμία αυτή. Ή κόρη έφαίνετο φιλά
ρεσκη καί οί γονείς της δέν ήσαν έντόπιοι, άλλά ό
Γιάννης ήθελε τήν Άρλεζιάνα όπως κι’ όπως* έλεγε
—Θά πεθάνω αν δέν μοΰ τήν δώσουν. Ήναγκάσθησαν έπί τέλους νά συμφωνήσουν καί νά τούς παντρέ
ψουν μετά τό θέρος, "Ενα ,Κυριακόβραδο λοιπόν στήν
αύλή τοΰ πυργόσπιτου ή οικογένεια έκόντευε νά άπο.
φάγη. Τά φαγιά ήταν πλούσια, Ή άρραβωνιαοτικιά
δέν ήτο έκεί, είχαν πιει δμως στήν ύγεία της άκατάπαυστα . Εις άνθρακιος παρουσιάζεται είς τόν
πυλώνα καί ζητεί νά όμιλήση τρέμων είς τόν κ.
Έστέβ, μόνον είς αυτόν. Ό κ. Έστέβ έοηκώθη καί
έξήλθε είς τήν οδόν.
Κύριε, θά παντρέψετε τό παιδί σας μέ τήν έρωμένην μου, τήν είχα δυο χρόνια. . . "Ο,τι οού λέγω είνε
αλήθεια, νά καί τά γράμματά της 1’...
ιθί γονείς της τά ξέρουν δλα καί μοΰ έδωσαν τόν
λόγο τους δτι θά μοΰ τήν δώσουν, άλλ’ άφ’ δτσυ ό
γυιός σου τήν ζητάει μήτε άΰτο'ι μήτε ή καλή σου ιιέ
θέλη....
Πιστεύω δτι ύστερα άπό αυτά ποΰ σοΰ είπα θά
συμφωνήοης καί ου πώς δέν μπορεί νά γίνη γυναίκα
ένός άλλου.
"Εχεις δίκαιο * εϊπεν ό κ. Έστέβ όταν είδε τά
γράμματα. "Εμπα νά σέ κεράσω ένα κρασί μοσχάτοΌ ξένος άπήντησε. Ευχαριστώ· έχω περισσότερη
στενοχώρια παρά δίψα, καί έφυγε.
Ό πατέρας ξαναμπήκε άνυπόμονος στήν αήλή, κά.θηβε στήν ίδια θέοι καί τό φαί έτελείωοε δπως καί
άρχισε....
Τό ίδιο βράδυ ό κ. Έστέβ καί δ υιός του έξήρχοντο μαζύ είς τους κάμπους. Παρέμεινοι έπί πολύ
έξω' όταν έπέοτρεψαν ή μήτηρ τους περίμενε άκόμη.
—Γυναίκα, είπε ό άρχοντας καί τής έφερε τό
Γιάννη. 'Αγκαλιάσου τον ί' Είνε δυστυχής....
III

Ο Γιάννης όέν έμίλησε άπό τότε γιά τήν Άρλε
ζιάνα. Τήν αγαπούσε δμως αιωνίως καί τιορα περισ
σότερο άπό κάθε άλλη φορά, γιατί τοΰ είχαν πή δτι
άγκάλλιασε άλλον, Άλλά ήτο υπερήφανος, δέν είνε
τίποτα αυτό. . .. ναι αυτό είΐ’ε ποΰ τόν σκότωσε τόν
καϋμένο ί
Κάποτε περνούσα ολόκληρες ήμέρες καθήμενος ιιοναχός σέ μιά γωνιά, ασάλευτος. "Αλλοτε είργάζετο
μέ τόση δρεξι, ώστε έκουρέλιαζε τήν εργασία δέκα
μεροδουλιάρηδων ■ ·..
Κατά τό βράδυ έπαιρνε τό δρόμο τοΰ "Αρλ καί
έβάδιζε όόσο μέσα στά δάση, δοο άρκούοε νά άνεβή
νηλά γιά νά ίδή τά βελονωτά τής πόλεως καμπα
ναριά.
Ποτέ δέν πήγαινε πάρα πέρα. Οί άνθρωποι τοΰ
πυργόσπιτου βλέποντάς τον έτσι λυπημένο καί μόνο
δέν ξέραν τί νά κάνουν I
Έφοβοΰντο κανένα δυστύχημα....
Μιά φορά ποΰ τόν είδε ή μητέρα του μέ τά μάτια
πρισμένα άπό τά δάκρυα τοΰ είπε. Αοιπόν I άκου,
έάν τήν θέλης έπιμόνως θά στήν δώσουμε....
Ό πατέρας κατακόκκινος άπό ντροπή χαμήλωσε τό
κεφάλι του ;.£
, ,

Ό Γιάννης έσχεδίασε ένα δχι καί βγήκε έξω··.
Από κείνη τήν ημέρα άλλαξε τρόπο ζωής, προσ
ποιούμενος, δτι είνε πάντοτε φαιδρός γιά νά ένθαρρύνη τους γονείς του. Τόν ξαναείδαν, οτό χορό, στή
ταβέρνα καί στής ταυροδρομίες, Karc' έπιθυμίαν τού
Φονδίαγ ό Γιάννης έσυρε τόν χορόν·
’Ο πατέρας του έλεγε·—γιατρεύτηκε.
Ή μητέρα του δμως έφοβ^ιτο περισσότερο καί τόν
έπετήρει· ·..
■Ό Γιάννης κοιμότανε μαζύ, μέ τόν αδερφό του,
κοηά στό κουκουλοτροφεϊο, ή γρηοΰλα έστησε ένα
κρεββάτι παραπλενρως είς τό δωμάτιό τους... Οί
μεταξοσκώληκες εΐχον τήν άνάγκη της τήν νύκτα,
"Ηρθε τοΰ Άγιου Ήλιου, προστάτου τών νοικοκυ
ραίων.
Πανηγύρια οτό πυργόσπιτο · ·. Διασκεδάσεις, τρέλ
λες σ’ όλο τόν κύαμο καί βροχή παληοΰ κρασιού. Πυ
ροτεχνήματα, άνεμοφωτιές, ιά δένδρα ήσαν γιομάτα
ιιέ χρωματιστά φανάρια.. . ζήτω ό "Αγιος Ήλίας.
Έχόρεψαν πολύ. Ό δστερότοκος έκαυοε τήν και
νούργια μπλούζα του....
Καί ό Γιάννης ήταν χαρούμενος. "Εβαλε νά χορέψη ή μητέρα του* ή δυστυχής έκλαιε άπό τήν χα
ρά της.
Τά μεοάνυκτα πήγαν νά κοιμηθούν. "Επρεπε. Ό
Γιάννης μόνος δέν έκοιμήθη. Ό υστερότοκος διηγήθη έπειτα πώς δλη τήν νύκτα ώδείρετο. . . Ά ί...
σάς βεβαιώ δτι είχε πολύ στενοχωρηθή.
mi

Τήν αυγήν, ή μητέρα ακούσε κάποιον·/ρέχοντας,
νά διαοχίζη τό δωμάτιόν της,
Σάν νά προηοθάνετο ή καΰμένη,
-—Γιάννη, σύ είσαι ;
'() Γιάννης δέν άπήντησε, ήταν πειά στή σκάλα.
Γρήγορα, γρήγορα σηκώθηκε ή μητέρα.
—Γιάννη ποΰ πας ;
Tor είδε νά άνεβαίνη στον άχυρώνα καί άπάνω
άπ’ αυτόν.
—Γιά τό θεό παιδί μου ί
Ό Γιάννης κλείδωσε τήν πόρτα.
—Γιάννη, Γιαννάκη μου, πές μου. Τί θές νά κά
νης ;
'
Πασπατευτά μέ τά τρέμοντα γέρηκα χέρια της ζη
τούσε νά βρή τό λουκέτο... 'Ένα παράθυρο ήταν άνοικτό, ό χτύπος ένός σώματος άκούοτηκε στό πλα
κόστρωτο τής αυλής, τελείωσε.... Ό Γιάννης πέ
φτοντας έλεγε’ ι<Τήν αγαπώ πολύ., πρέπει··, νά πε
θάνω» ....
Ά ! Τί άθλιες καρδιές ποΰ έχουμε... Κάτι ισχυρότερον θάνε γιά νά μήν μπορή ή περιφρόνιμτις νά
ιπνίξη τόν έρωτά των....
Τό πρωί έκεΐνο οί χωρικοί έτρεξαν γιά νά μά
θουν γιατί φώναξαν τόσο δυνατά, οτό πυργόσπιτο
τοϋ Έστέβ.
Βρήκαν μέσα στήν αυλή, μπροστά οτό λίθινο τρα
πέζι τό σκεπασμένο μέ δρόσο καί αίμα, τήν μητέρα
όλόγυμνη, πνιγμένη στά δάκρυα, μέ τό νεκρό παιδί
στήν άγκαλιά της.
_
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ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΧΑΙΚΕΛ
Κατά τάς τελευταίας ημέρας τον 'Ιουλίου άνηγγέλθη διά των εφημερίδων ό θάνατος τοΰ «φιλοσό
φου» Χαϊκελ, Δέν είνε, βεβαίως,. δυνατόν είς έν
άρϋρον νά δώση τις καί άμυδράνέστω ιδέαν τον
έργου τον μεγάλου φυσιοδίφου, άρκεϊ νά λάβωμεν
ΰπ’ δψει μας, 'ότι άπλή άπαρίθμησις τον) έργων, με
λετών καί διαλέξεων τοϋ ύπερασπιστοΰ τούτου τής
’Αλήθειας, θά έπλήρου αρκετός σελίδας τής «'Ελλη
νικής Έπιθεαιρήσεως». Πρό δεκαπενταετίας ήδη έ
χουν γραφή επίτομοι βιογραφίαι διά τόν Ακαταπό
νητου τούτον εξερευνητήν τής Φύσεως οϊαι αί ύπό
τοΰ Β. Βόλτσε . « Ερνέοτος Χαϊκελ, βιογραφική με
λέτη 2α έκδοσις 1905, Σεέμαν Βερολϊνον καί ή ύπό
τον Β. Μπραΐντεμπαχ « Ερν. Χαϊκελ, ή ζωή του καί
τό έργον του». ’Επίσης, δέ ύπό τώ') Κ. Κέλλερ καί
^4. Λάνγκ, έξεδόθησαν ύπό τόν τίτλον «Ο σοφός καί
ό άνθρωπος», απαντες οί έκφωνηθέντες λόγοι κατά
τήν ημέράν τής έδδομηκοοτής πέμπτης επετείου τής
γεννήσεως τοΰ Χαϊκελ, (16 Φεβρουάριου 1909),
Ό Ερνέοτος Χαϊκελ έγεννήθη. έν Πότσδαμ τήν
Ιϋην Φεβρουάριου 1834, Έόπούδασεν άλληλοδιαδόΙ/ως εις τά Πανεπιστήμια τοΰ Βερολίνου καί τοϋ
Βύρζμπουργ, προσληφθείς εϊτα ώς παρασκευαστής
τον Βίροχωφ παιί! ακολούθως Ιατρός έν τή αυτή πόλει. Γνωστός ήδη έκ τών σπουδαιότατων μελετών
του, προοεκλήθη ώς καθηγητής τής Ζωολογίας είς
τήν Ίέναν κατά τό έτος 1865.

Ό Χαϊκελ είνε ό δημιουργός μιας νέας επιστήμης,
τής φυλογονίας, ητις έχει ώζ σκοπόν τήν άναζήτηοιν
καί ταξινόμησιν τοϋ γενεαλογικού δένδρου τών ορ
γανισμών ή τήν παλαιοντολογικήν άνάπτυξιν τοϋ εί
δους έν άντιθέσει πρός τήν οντογονίαν ή τήν έμβρυογενή άνάπτυξιν τοϋ ατόμου.
Τά πλεϊοτα τών έργων τοΰ Χαϊκελ περί τήν επι
στήμην τής φυλογονίας περιστρέφονται, οϊα «Τά άκτινωτά» (1862), διά τά όποια πρώτος ό Χαϊκελ έτόνιοεν, ότι είνε ακοιλα καί άντιτίθενται πρός τά έγκοιλα (Καιλομάτι), ή «Γενική μορφολογία τών Όρίγανισμών» (1866), έργον μεγίστου ενδιαφέροντος,
έν ώ περιέχονται αί βάσεις τής φυλογονικής έπιστήμης, «Νατύρλιχε Σλέπφοογγ σγκέοικτε» (1868), ή
περίφημος Ιστορία τής φυσικής δημιουργίας, δι’ ής
έξελαΐκευσε τήν φυλογονίαν καί ήτις προύκάλεοε
τρομερόν πόλεμον κατά τε τοΰ συγγραφέως καί τής
Δαρβινικής έν γένει θεωρίας. Περιττεύει, νομίζω,
νά άναφέρω, δτι οί αντίπαλοί του ήττήθησαν προοκρουσαντες είς τήν αλήθειαν τών πραγμάτων. Κατά
τό αυτό δέ έτος έκδίδει τήν πρώτην μονογραφίαν του
έπί τής έκ τών ζώων καταγωγής τοϋ ανθρώπου. (1)
{Κατά τό 1874 έκδίδει τήν «’Ανθρωπογονίαν» κτλ.
'κτλ. ’Εκδίδει συνεχώς πρωτοτύπους μελετάς, συγ
γράμματα καί τάς κατά τών θεοεμπόρων πολεμικός
διαλέξεις του, κατά δέ τό 1896 τήν «Συστηματικήν
Φυλογονίαν», ήτις είνε καί τό κυριώτατον έργογ διά
τήν γενεαλογίαν τοϋ ζωϊκοϋ κόσμου.
‘‘Υπάρχει μία βιβλιογραφία, κατά τό μαλλογ. καϊ

ήτταν πλήρης, έκδοθεϊσα έν Τέννη τώ 1894 (2), έν
τή όποια περιέχονται 108 έργα ή μελέται του, δημοσιευθεϊοαι άπό τοΰ 1855 μέχρι τοϋ 1894,
Υπάρχουν δέ είς γαλλικός μεταφράσεις δημοσιευθείσας ύπό τοϋ εκδοτικού οίκου Ρενβάλ ή «Ιστορία
τής Φυσικής δημιουργίας» καί ή «Ανθραχπογονία»,
έργα έκλαϊκενσεως, δι’ ιόν κάλλιον ή διά τών με
γάλων έπιστημονικών έργων, δείκνυται ή τάοις τοϋ
συγγραφέως, έπίοης δέ καί αί «Έπιστολαί ένός ταξειδιώτου» είς τάς Ινδίας,
’Επίσης δέ καί είς 'Ελληνικός μεταφράσεις έξε{δόθησαν ένια τών συγγραμμάτων τοΰ μεγάλου φυ
σιοδίφου, οϊα «θρησκεία καί ’Επιστήμη» έν ή τά κυριιοτε'ήα κεφάλαιά είοι «θεωρία τής καταγωγής
καί δόγμα τής ’Εκκλησίας», «Συγγένεια τοΰ άνθρώχώρησεν, ουδέποτε ήττήθη άπό τους άπαρνουμένους
που μέ τούς πιθήκους καί τά σπονδυλωτά, «Ό Αύτοκράτωρ και ό Πάπας», «Ό Δάρβιν καί ό Βίοχωβ», «Ή θρησκεία καί ή ’Ιδέα τής έξελίξεώς».
Επίσης έδήμοσιεύθησαν Ελληνικοί μεταφράσεις
είς τινα περιοδικά περικοπών ή ολοκλήρων έργων,
δπως ή «Ιστορία τής φυσικής δημιουργίας» δημοσιευθεϊσα έν τώ «Προμηθεϊ» (τόμος Α') κατά μετάφρασιν Στ. Βάλβη, έργον έν ώ συμπληροϋται πολλαχώς ή Δαρβίνειος θεωρία,
Έπολέμησε νικηφόρως διά σειράς διαλέξεων ε
ναντίον τής διδασκαλίας τοΰ ψεύδους. Επιτίθεται είς
τήν περισπούδαστου διάλεξίν του «Ό Μονισμός ή ή
ομολογία πίοτεως ένός φυσιοδίφου» καί κατ’ αυτού
τοϋ άρχικαγκελαρίου τής Γερμανίας ό όποιος είχε θέ
οει τό ζήτημα είς τήν Βουλήν ώς έξής, «”Η μίαν
χριστιανικήν άντίληψιν τοϋ κόσμου, ή μίαν άθεϊστίκήν τοιαύτην». «Έπρόκειτο τότε, άπαντφ ό Χαϊκελ,
περί ύπεραοπίσεως τοΰ περίφημου σχολικού νόμου, ό
όποιος είνε προωρισμένος νά θέση χειροδέομιον τήν
παιδείαν είς τήν παπικήν ιεραρχίαν»,
Αί έναντίον τών θεωριών του πολεμικοί ήοαν τρο
μεροί καί συνεχείς, άλλά καί ούτος ουδέποτε ύπεχώρησεν, ουδέποτε ήττήθη από τούς άπαρνουμένους
τήν ’Αλήθειαν, δι’ ώριομένους λόγους καί θέλοντας
νιι υποδουλώσουν τό πάν είς τήν θρησκείαν. Πάντοτε
ύπερυμήνθη κατά τών θηρευτών ώραίων λέξεων,
τών προσπαθούνΐων νά καλύψουν τήν άγνοιάν το>ν
δι’ έπιτετηδευμένων εγράοεων. Ή αληθής ’Επιστήμη
όμολογεϊ είλικρινώς, δ,τι άκόμη άγνοεϊ καί προσπα
θεί νά διεισδύση εις τό αγνοκτον, μή παραλείπουοα
ν’ αναγνώριση ετι ύφίστανται πρό αήτης δυσχερέ
στατα όημεϊα έν οίς δέν θά εισχώρηση, ίσως ποτέΑλλ’ οί αντίπαλοι άρνοϋνται τήν ’Αλήθειαν δι' ώρι
ομένους σκοπούς, λίαν γνωστούς, έπιμένοντες είς τήν
θείαν δημιουργίαν τών ειδών, καίτοι διαψεύδεται
άφ' έαυτής, δι δπερ καί ό μέγας πρόδρομος τοϋ
Χαϊκελ, ό ’Ιωάννης Λαμάρκ έγραφεν εις τήν «Φι
λοσοφικήν Ζωολογίαν του» (3) «Είνε συνήθως δυσκολώτερον νά κάμης ν’ άναγνωριοθή μία αλήθεια
παρά νά τήν άνακαλύψης».
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ί ΚΟΙΝίϊΝίΚΑ^ΖΗΤΗ.νίΑΤΑ
ηοΛΪτίεΜδΓκΑίΦΥειε

ΔΗΑΩΣΙΣ
Λόγφ τών διακοπών τού θέρους θέλουν έκδοθή

Β Ή ζωή είναι γλυπειά, τό πιστεύω- Ποιος λέει δ- τά τεύχη Αύγούστου. καί Σεπτεμβρίου δμοϋ —- άς
ίΖιΙ 1 *1ν Φαντ”ζ01101 °άν ίναν μεγάλο κάμπο, γεμίϊ- άλλως τ', άπό ετών τοϋτο έπαναλ.αιιβάνέταί.
|τ«| άπό άνθη. Παντού .χαρά, παντού άπόλαυσις,
Κιατι τί άλλο απ’ δλ’ αυτά συμβολίζουνε τά άνθη ;
Κάποιος ποιητιής είπε «πώς ή ζωή μας είνε φκιασμέ- χαίως τά βλέιι/ιατά του σ’ αυτές τής γραμμές μολ’,
Β·1 όσχψτα γιατί μέσα στα ρόδα φυτρώνουν κι’ άγ γελά καί δέν τον αδικώ γιατί ή στής λίγες αυτές
Λ«θος- Τά ρόδα βγαίνουν μόνα τους— γραμμές μου βρίσκει τό γελοίο ή σ’ δλα τ’ άλλα γύ
Κνά ή ζωή. Τ’ άγκάθια έμεΐς τά σπέρνουμε. Το <τυ- ρω μας πού Πναι άποτέλεσ,σα τοΰ πολιτισμού, της
Hbr/.o είναι τό ποιο ωραίο πράμμα πάντα, τύ άλλο προόδου. Μπορεί ό καπνός πού βγαίνει άπό τά ερεί
Κίοΰ ή πρόοδος μάς φέρνει είναι ό τάφος τού ώ- πια νά τοϋ κάνη εύχαρίττησι, να τού φέρνη γέλωα.
^Βαίοι
Πρόοδος. Λέξις πού δέ λέει τίποτα ή γιά
ΣΠΥΡΟΣ Π. ΔΕΣ.. ..Μ9Σ
Κνα είμαι πιο ακριβής, αυτός είνε δ σπόροίς ποΰ οέ
Κΐιγο θά κάνη νά ξεφυτρώσουν τ’ αγκάθια πούΠΟΣΟ ΓΟΡΓΑ ΠΕΡΝΟΥΝ Η ΕΥΤΥΧΙ
■ρλεππ ό ποιητής καί λέει ,πώς φυτρώσανε μ,αζί' ιιέ
Ε τί άνθη μόνα τους·
ΣΜΕΝΕ— ΗΜΕΡΕΣ γιά νά μή ξαναγυρίοουν πο
ΒΕίναι μεγάλος ό πόνος σου κι’ αϋτός μ’ άναγκ<<- τέ ί Πόσο εύκολα χάνονται δλα έκεϊνα ποΰ έφαντάοθη
Κει νά γράψω αυτές τής γραμμές, νά πώ τή μεγά- ή γνχή μας σαν περάσουν τά χρόνια Β.. . Καί μέ
■λη αύτή αλήθεια Πρόοδος. Πφ. . . . Πολιτισμόςνουμε άχαροι, ψυχροί, μελαγχολικοί, οέ αιώνιες οκέ■ίαταστροφή. Ερείπια βλέπω μπροστά μου δπου κι’
Βτν στραφώ. Γυρνώ χιλιάδες χρόνια πίσω καί βλέπω. ψετς, σέ. αιώνιες, στενοχώριες βυθισμένοι....
Εκεί κάτω στό ώμορφο περιγιάλι, ποϋ σιγαλά τό
Ε^λίπω τό Χριστό ποΰ πέρνει τούς ψαράδες γιά νά
»οΐς κάιιη δάσκαλους σ’ δλη αυτή τή πλάση καί βλέ άφρόκυμα παίζει μέ τήν άμμο, ήκουσα άλλοτε πνοές
■πω τί κατώρθωσε μέ τή βοήθεια τους- Δέν ,τόν ώ- μελωδικές αιθέριας κόρης, ποϋ τήν έσφιξα έπί έτη
ίΊΐοΰω πουθενά νά μιλή γιά πλούσιόυς καί γιά φτω- στό στήθος μου, σαν νά ήθελα νά τής μεταγγίσω δλο
Εούς, γιά δεύτερους ή γιά πρώτους, αλλά βλέπω ποΰ
■ιούς θέλει δλσυς γιά παιδιά του καί τόν ακούω τό πάθος ποΰ έπλημμύριζε τή ψυχή μου τή τρελλή.
■ποϋ τούς λέει δλους αδελφούς- Καί βλέπω έπειτα τόζ Κι' εκείνη είς ύψίοτην βυθισμένη περιπάθειαν, λή»όσμο πόύ ζεΐ μέ κείνες τής αρχές, καί κα/ιαρώνω, σμονοΰοε καί κόσμο καί ρ'ύσι κα>ϊ έπλεε μέσα ατά διά
ί καί λέω νά ή πραγματική ζωή.
πλατα νερά τής άγάπης καί τής πρόσκαιρης ευτυ
■ Λίέ πνίγει δ πόνος. Τό χέρι μου νά στάματήση χίας.. ■
'
'' „
‘
[δέν μπορεί. Τί μου συμβαίνει ;
Δες τε κι’ εκείνο τό δάσος τό ολόδροσο ποϋ ύπό τά
“Ενα κορίτσι άγάπησα καί τ’ αγαπώ καί μ’ ά!παχύφυλλα δένδρα του, χίλια πουλάκια καλλικέλαδα
βνα.τα. "’’Av ζοϋσα όταν κι’ δ Χριστός κατέβηκε στό
^Κσμο τί θάκανα ; Μέ ήθελε, τήν ήθελα, θά γι- οτήσαν τραγούδι καί ρωτήστέ το πόσες φορές μέ έδέ■νόντανε δικηά μου. Μά σήμερα ή πρόοδος τί λέει ; χθηκε αργά τό βράδυ σαν πρόβαινε ή σελήνη μέ τήν
■Αΰτη δέν είναι γιά οέ, γιατ’ εήναι δούλα. Πόσο ίί- ώραία μου νύφη, έκεϊ ποΰ τόσα ζευγάρια σήμερα σβύ^Βχη'ΐα κτυ.τάει στ’ αυτί- Δούλα εκείνη κι’ Ιγώ.....
νουν άπό τή ζωή τους τής πειό ευτυχισμένες στιγ
Ε^έντης. Είναι αστείο. ’ Αν πάρουμε έτσι τή δουλειά μές. Στιγμές περιπαθείας καί ηδονής, δσο νά περά
■καί πούμε είναι δούλος οποίος δουλεύει, πήτε μου α,Βρέ\'Π|ς ποιος θά μείνη ; Έγώ κανέναν δέν βλέπω. σουν τά χρόνια, νά σβύσουν δλα καί νά μείνη μόνη ή
^Εθγάτης κι’ έκείνος πού σκάφτει, εργάτης κι’ ό άνάμνηοις σκληρά άπογοήτευσις διά τό μέλλον.
. . . Και τιορα είνε γιά μέ δλα έρημα, ψυχρά, με■ίραμματικδς ποΰ δλη μέρα γράφει. Δουλειά κι’ ή
»ιια γιά τό ψα^μί, δουλειά κι’ ή άλλη τό ίδιο.
λαγχόλικά- ·..
«
Β Δέν θέλω νά γεμίσω πολλές στήλες γιατί θέλουν
ΤΩ, γλυκειές μου πεταλουδίτσες καί μεθυσμένοι
Ε*1, ά’λοι νά γράψουν, γι’ αιίτό προσπαθώ νά τά
άταάραντοι, δοα είσθε άκόμη στήν ώραιοτέρα ηλικία
Η Ρώ έλα σέ λίγες γραμμές.
σας, ρουτμήξατε τό ποτήρι τής ήδυπαθείας μέχρι τέ
■.Πάρετε έναν οποίον θέλετε. Ψυχολογήστε τον δI SO μπορείτε καί φιλοσοφήστεΧ δσο σάς έπιτρέπει ή λους, καί λαίμαργοι προσπαθήσατε νά χορτάσητε άπό
I Ι^ΐιΐιατική σας άνάπτυξις. Θά δήτε . ο.ύτά πού τό κάλος μιας άγάπης τρυφερής^. Γιατί θά προβάλη
I Βάς λέω.
μιά ημέρα άποφράς καί κακή καί θά δίακρίνητε δ
I Σ’ αγαπώ — λέει ή κόρη — καί ύποφέριο γιαπί πως οί πρωτόπλαστοι τήν γυμνότητά σας- Θά έχη πεΒ?ωπω πώς δέν είμ’ έγώ γιά σένα. Τήν αγαπώ καί ράσιι ή άνοιξις καί ό φοβερός χειμώννας θά οπεί’δη
θά τήν κάμω δικηά μου— λέω έγώ. Δέν εΤνοΰι γιά
ΐ'ί. βήμα γοργό ι·<\ μαράνη τά δένδρα σας, καί θά σας
■σένα — φωνάζει ό πολιτισμός- Λέει κι’ αύτός τά ϊ|δια μέ τήν κόρη πού τήν έκαναν νά πιστ.-ίη πώς ' ύήοη μιά. νύχτα ή ανεμοζάλη σέ χωριστό δρόμο καί
|δέ\ είναι άνθρωπος. Δέν ξέρω τί νά κάμω- ΕΙαι πολ δταν προβάλη ή ημέρα θά εύρεθήτε χωρισμένοι, κού
■οί κι’ είμαι ιιύνος· Φωνάζω δέν ακούομαι Γράφω ροι καί σκοτισμένοι άπό τήν άπότομη μετάπττοσι.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΝ ΕΝ Κ)Π0ΛΕΙ ΑΪΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ
ΑΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΔΩΣΕΩΣ
Κωνσταντίνος ΣΤ'.
—Ειρήνη έθαν τωσε τον υιόν της
Κωνσταντίνον ΣΤ', καί έβασίλευσεν
Νικηφόρος Α'. ό Πατρίκιος
Σ’αυράκιος
Μηχαήλ Λ', ό κουροπαλάτης
Λέων Ε'. i Αρμένιος
Μηχαιήλ Β'. ό Τραυλός
Θεόφιλος
Μηχαήλ Δ', καί ή θεοδώρα ή μήτηρ αυτοί)
Βασίλειος δ Μακεδών
Λ*ων ό Σοφό»
Κωνσταντίνος Ζ' δ πορφυρογέννητος
και Ρωμανός Λεκαπινός
'
Ρωμανός Β'.
Νικηφόρος Β'. δ Φίσκας
'Ιωάννης Λ'. ό Τσιμισκής
Βασίλειος Β' δ Βουλγαροκτόνος
Κωνσιαντϊνος Η'.
Ρωμανός Γ'. ό ,Αργυρόπουλος
Μηχαήλ Δ', δ Παφλαγών
Μηχαήλ Ε'. ό Καλαφάτης
Κωνσταντίνος Θ', δ μονομάχος
θεοδώρα καί Ζωή
Μηχαήλ ΣΤ', δ Στρατιωτικός
Ίσαάκιος Α'. ό Κομνηνός
Κωνσταντίνος I'. δ Δούκας
Ρωαανός Δ. δ Διογένης
Μηχαήλ Ξ. δ ΓΙαραπινάκης
Νικηφόρος Γ' δ Βοτανώτης
'Αλέξιος Α' δ Κομνινός
Ίωάν/ης Β'.
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Μανουήλ Λ'
1143
Αλέξιος Β — Πορφυρογέννητος.
1180
Ανδρόνικος ό Κομνινός
118ο1
Ίσαάκιος Β—δ "Αγγελος Κομνινός
1193
’Αλέξιος Δ'.
1195
Μοΰρτξοΰφλος
1204
'Άλωσίς Κων)πόλεως υπό Σταυροφό
ρων Φράγκων έν Κων)πόλει
Βαλδουίνος Α'.
1204
Ερρίκος
1206
Ροβέρτος
1221
’Ιωάννης δ Βριέννης
1228
Βαλδουίνος
1237
Βυζαντινοί έν Νίκαια
Θεόδωρο; Λάσκαρής Α'.
1204
’Ιωάννης Γ. Βατάζης
1222
Θεόδωρος Λάσκαρής Β.
1225
Μηχαήλ ΤΙ'. Παλαιολόγος
1257
’Ανάκτησις Κων)πόλεως υπό Μηχαήλ Η'.
Πσλαιολόγου έν έτει 1261.
’Ανδρόνικος Β'. Παλαιολόγος
1282
’Ανδρόνικος Γ'.
1328
’Ιωάννης Δ. Παλαιολόγος
1332
Ιωάννης Κατακουζινός
1342
’Ιωάννης Α'.
1355
Μανευήλ Β. Παλαιολόγος
1391
’Ιωάννης ΣΤ'.
1424
Κωνσταντίνος ΙΑ' δ Παλαιολόγος
1448
"Αλωσίς Κων'πόλεως υπό Μωάμεθ Β'.
έν έτει 1453 ' ’ '”7
'Εν ’Ιθάκη κατά.’Ιούνιον 1919
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΠΑΝΤ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ

ΑΠΟΙΤΗΝ[ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ^ ΚΜΝΤΟΪΜΗΝΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1919
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
Τον μήνα αυτόν ή καλλιτεχνική κί,νησίς περιοκ
ρίοΟη είς τά θέατρα. Ή ζέστη τσΰ ’Ιουλίου δέν έπιτρέ.’ίει τάς συγκεντρώσεις Ε<ς αίθουσας και αί
σι ναυλίαι αναβάλλονται δλαι διά τον χειμώνα, "ίϊσνε δέν απομένουν παρά τά θέατρα, κ’ εκείνο τό ό
ποιοι· κιριολεκτικώ; έκυριάρχησε τόν μήνα αυτόν
είναι τό «Πανελλήνιον» μέ τήν κ. Σαμπ'ατιέβαν, τ?,ν
έκ Ρωσσίας Έλλην.ίδα ή οποία έκλήθη νά παίξη έδ< και ή οποία μέ τό καλλιτεχνικό της ανάστημα

Προαστείσυ. Διά νά έννοήσουν οί αναγνώάτοά μας
τήν καλλιτεχνική αξία τής κ· Σαμπανιέβα, μεταφέοομεν εις τάς στήλας μας έκ τοΰ «Πανοράματος9
μιά συνέντευξιν τής Άμυμώνης μέ τήν Έλληνίδα
καλλιτέχνιδσ^ ή οποία μίνε αρκετά χαρακτηριστική
τής αξίας της.
■

«Χθες περί την μεσημβρίαν είχα τήν εΰχαρίστησι
να έπισκεφθώ εις τό ξενοδοχείο·/ τής Μεγάλης Βρ=τ
τανίας τήν (παρεπιδημούσαν εις τήν πόλι·/ μαζ Έλληνίδα καλλιτέχνιδά τήν Κ-αν Σαμπανιέβα. Ό καμα

Κ Ιεί VC τή περιμένω είς τό ιδιαίτερο σαλόνι της τό
όποιον συγκοινωνεί μέ τό δωμάτιόν. της· ΠραγματιΚ «ως παρέρχονται, ολίγα λεπτά όταν αίφνης ανοίγει
Ε ή πόρτα τοΰ δοφατίου της και μιά φωνή γλυκυτάτη,
Κ ή οποία ομοιάζει περισσότερον σΐίν κελάδημα πουλί» ών, ζητεί συγγνώμην γιατί θά με κάνει νά τήν κεβ-ριμένω δλίγην ώραν Ακόμη...
| Καί πράγματι·
4
‘Η κ. Σαμπανιέβα αργεί νά έιιφανισθή και εγώ
^Κίιινω διαφόρους σκέψεις, έξετ ζω μέ τή γυναικεία
^■•μου περιέργεια τό ευρύχωρο σαλόνι καί σταματώ σ'
Bfya πολυτελές έπανωφόρι τό όποιον εϊνε έρριμμένον
Κΐπάνω σέ μιά πολυθρόνα μέ γιακά από γκρίζα γοΑ.
Κ να, δ όποιος ασφαλώς προφυλάσσει τόν πολύτιμο
Βλαιμό τής μεγάλης καλλιτέχνιδος.
I Έν ώ κάμνω αύτάς τάς σκέψεις εμφανίζεται ή κ.
■^Σαμπανιέβα. Νεωιάτη,, μικροκαμωμένη, κομψή, μέ
Β θαυμάσια μάτια, τυλιγμένη μέσα σ’ ένα πενιουάρ από
Β ροζ κρεπ ντε σίν, κτενισμένη άψογα:, φέρει ώς συμ^Επλήρωμα τής πρωινής τουαλέττας της κόκκινα βε
βελουδένια γοβάκια. Ένα σύνολο νεανικώτατο, άρμονι
^Κκο, ύαυιιαστό, έλκυστικώτατον Ευθύς αναγνωρίζω
β τήν ονειρώδη Ροζίνα εις τον «Κουρέα τής Σεβίλλυ,-p τήν απαράμιλλο? Μπουτεοφλάϋ καί τήν έξοχον
Β- ΤραβιάτάΖ
1
[ Είναι έξαιρετικώς πλασμένη καί σωματικών γιά
■ΐτοΰς ρόλούς αυτούς τούς τόσον ύπερόχους. Μέ μιλ
Βάφέλεια εντελώς παιδική μου ζητεί συγγνώμην γιά
^Βτύ βραδύτητά της κάθεται κοντά μην καί σαν νά
Βγνωριζώμεθ'α άπό χρόνοι’ μακοοϋ άρχίζομεν τή συ^Κνομιλία μας.
Φυσικά δέν περιστρέφεται παρά στο θέατρο, καί
^Κπρό πάντων στή ζωή τιΐς καί τάς καλ?1.,τεχνικάς έπιΚτυχίας της.
Τεσσάρων Ιτών έφυγε άπό τόν Πειραιά >ιέ τούς
Κγονεϊς της, οί όποιοι έγκατεστάθησαν εις τήν Ρωσ
■ σίαν. ’Εκεί έοπούδασε καί έζησεν έκτοτε· Προ οκτώ
Κ χρόνων αφού έκαμε τήν έμφάνισίν της προσελήφίΐη
^Κεΐς τήν Αύτοκρατορική ’Όπερα τής Πετρουπόλεως
και απέκτησε·/ άπό τά πρώτά της χρόνια μία φήμην
^Κπαγκόσ| ιιον καί μεγάλο καλλιτεχνικόν ό'νοιια· Καί οί
ΚΡώσσοι εΐνε φύσει ψωχροί, καί φύσει πολύ δύσκολοι.
■ —Τό ίδικόν μας κοινόν πώς τό βρίσκετε ; τήν έΗΤρωτά’
|, —Όλίγο παράξενο. ’Έχουν τά; ιιεγα/,εΐ’-έρας άΜ ξιύσεις, χωρίς νά έχουν τήν μουσικήν μόρφωσιν ή
I [όποια ί)ά τού; έπέτρεπε τάς αξιώσεις αύτάς. ’?\πόΐ
Βίδειξις ότι δέν εννόησαν τήν Μπουτέρφλσϋ. Καί ί?ΒΙ «ως σ’ ενα κοινόν μουσικώς μορφωμένον καί αΰστη
Β| ρόν, όπως τό Ρωσσικό, ή Μπουτεοφλάϋ ,μΐ άνέδειξε,
Ιί καί μοΰ έδωκε τήν πρώτη βέσι — θά μοΰ επιτρέψε.
■ τε νά σάς τό πώ μόνη μου, μεταξύ των Ευρωπαίων
Hl· άοιδώ ν.
— Έ?^χδη, τής άπήντησα, ότι Μπουτερφλάϋ καί
Κουρεύς τής Σεβίλλης είναι δύο αντίθετοι μουσικοί
Ε πόλοι. Καί έθεωοήθη — πριν ακόμη παίξετε — ότι
ίσως δέν θά μπορέσετε νά επιτύχετε καί είς τάς δύο
■ αύτάς σχολάς.
—’Ακριβώς εκεί έγκειται τό τάλαντον. Νά έπιτυγΗχάνη κανείς εξ ίσου είς εκείνα ποϋ παίζει, όσον δή■ ποτέ διάφορος καί άν εϊνε ή αία σχολή άπό τήν άλΚ λη. Καί ώς προς αύτό υπήρξα πάντοτε πολύ εύχαρι| Ε οτΊΙι^ν'*'ι άπό τόν έα,υτόν μου··

—Μι; καί Ιτό κοινόν εΐνε ένβουσιασμένον μαζή
σας.
—Αύτό δέν μέ εκπλήσσει. Είδα μεγαλειτέρους έν.
θουσιασμούς άπ’ αντούς ποΰ έκδηλώνουν οί συμποετριώται μου....
—Καί τούς 'Ε/ληνας συναδέλφους σας πώς τοές
βρίσκετε ;
Καλούς. ’Αγωνίζονται ενώ τούς λείπουν όλα. Ο
ταν λείπει άπό ένα θέατρον ό Ροζισαίρ δέν μπορεί
νά γείνη τίποτε. Καί είς τό 'Ελληνικό ·9έατρον ροζισ.'ρ δέν υπάρχει, ’Αγωνίζονται λοιπόν νά τά κάλ
μουν όλα έκ ίτών ένόντων καί αύτό δέν μπορεί ποτέ
νά δόιση μία τελεία έμφάνισι.
—’Από τές 'Ελληνικές φωνές ποία σάς αρέσει ;
—Τής κυρίας Κυπαρΐσση· Έχει φωνή καλή, δυ
νατή.
—’Ακούσατε άλλ.ες Έλληνίδες ; Τήν κ. Φωκά,
τήν κ· Καμπανάκη, τήν Δα Κολυδά.
—"Οχι, δ'χι, δέν ακόυσα καμμίαν.
—Άπό τούς άνδρας.
—Τόν κ. Άγγελόπουλο. Μ’ αρέσει πάρα πολύ.
"Οπως μ’ αρέσει καί δ Μπεργκαμίνι. Εΐνε ένςα άπο
τούς καλλιτέρους παρτεναίρ ποΰ έχω παίξη Εως
τάρα.
—Καί γιά τό δραματικό θέατρο ύί ιδέαν έσχημάτίσάτε Είδατε τήν Κυβέλη, τήν Κοτοπούλη, τήν
Κόκκου.
—Είς τό θέατρο δέν έπήγα παρά 2να βράδυ στής
■Κυβέλης όπου έπαϊζετο ή «Κυρία μέ τάς Καμελίας».
Μέ συνεκίνησε πολύ ή Κυβέλη, άφοΰ έκλιτψα — Sv
καί εΐνε έργον ποΰ τώχω δή τόσες φορές,-— δέν μοΰ
ήρεσε όμως. Ή υπερβολική της περιπάθεια δέν υ
πάρχει πλέον είς τό εύρωπαϊκό ίίέφτρο. Μόνον είς τό
Γαλλικόν εξακολουθεί, αλλά καί είς αύτό δχι εΐς το
βαθμό εις τόν όποιον έπαιζεν ή κ· Κυβέλη τήν «Κιν
ρία με τής Καμελίες». Αύτό έν τούτοις δέν έμποδΐ.
ζει νά μ’ άρέοη ή Κυβέλη και ώς καλλιτέχΥις καί
ώς γυναίκα...
*” ’·
Μέ τής λέξεις αύτές ή συνομιλία μας έτελείωσε.
Άπεχαιρέτησα τήν βαυμαυίαν αυτήν Έλληνίδα, ή
όποια τόσον τιμά τήν πατρίδα μάς καί αφσΰ μοΰ &■
σφίξε φό χέρι καί μοΰ έπανέέπχβε : νά οάς ξαναϊδώ,
έφυγα μέ τής ωραιότερες έ.ντυπώσεις, εφυγά εύχαριστημένη δτ.ι έγνώρισα μυά γυναίκα τόσο εξαίρετε
κώς καλλιτεχνική, τής όποιας πολύ, μά πολύ δ’ άργήση νά σδύση ή άνάμνησίς τής θαυμάσιας ίάπρξέ
ως της...........

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ
Είς τό θέαιρον Κυβέλης έπαίχβη τόν μήνα~αΰώ
ένα νέον έ'ργον τσΰ έκλεκτοΰ συγγραφέως κ. Συναδινοΰ ,«τά Μήλα τών Σοδόαων». Τβ1 έργον εΐνε μία
φάρσα άπό τής πλέον έξυπνες καί τής πλέον συγέ
κρατημένες είς τά δρια τοΰ φυσικού. Τά ®ΰήλα τώ'ν
Σοδομιον·: περιστρέφονται είς τήν ηιύχωσιν άπό τήν
οποίαν έχει κατάληφδή ένας νέοι; ανδρας διά τήν τιΐ'ήν τής γυναικός του- Γύρω είς τό πάβος αύτό
πλέκονται τά πλέον έξυπνα, τά π/ίέον χαριτωμένα ?κοινόν. ’Η κ. Κυβέλη ώς Νσνα είχε .μία διΎατή ίκηνόν. ΊΙ κ. Κυβέλη ώς Νίνα είχε μια δυνατή {πιτυχία. ’Έπαιξε «έ ίνα κέφι πραγματιχώς σπάνιο,
καί έδωκε δλη τή ζωή ποΰ έχρειάζετο <Λο έ'ργον.

652

Δυστυχώς ot 8/Θχλ ηθοποιοί, καί Ιδίως ό ζ· Λούης, νυελοφοροϋοαν, αυτήν πρεσβύτιδα. Και 'ίσως θά εΐνό
έράνη πολύ υπερβολικό; και εύθικτος σύζυγος ;τής * ανεκτά δ/,α εκείνα δοα ΰπέοτ η ή -Ελλάς κατά ιό παΝίνας, και ύιϊήρξαν στιγμαί κατά τάς οποίας ό κο ρελθόν λόγφ ουγκρουομένων συμφερόντων άγριας
σμικός σύζυγος ένεφανίζετο ύπό χόν τύπον τοΰ κου έθνιστικής πολιτικής τών Μεγάλων Δυνάμεων άλλά
τσαβάκη·
κατ’ ούδένα λόγον ήδύνατό τις νά φ>ανταοθή δτι θά
Εν τούτοις τό έργον ήρεσε πάρα; πολύ και τό κοι ήρχετο εποχή φ.ατύι τήν όποια') ή ’Αμερική θά ήτο
νόν δγέλασε μέ τή καρδιά του, το · έχειροκρότησε δημιουργός δυοχερειών διά τήν εθνικήν μας άποκα.
• ζωηρότατα και μέ ενχαρίατησι τά «Μήλα-τών Σοί- τάστασί»’. Α'αί δμως έπέπρωιο έπί τών ημερών ιιας
δόμων«.
ν' άιτιμετωπίζη ό Ελληνισμός τήν ' Αμερικανικήν
Διπλωματία» άντιτεθειμένην είς τήν έκπλήρωοιν
τών ιστορικών δικαίων του καί τήν ίκανοποίησιν
ΘΕΑΤΡΟΝ ΟΑΥ-ΜΠΓΑ
Εις τό θέατρον τής ’Εταιρίας τών θεατρικών τών εθνικών πόθων του.
II Θράκη μας—ή πλέον ή ελληνική, ή ελληνικά*
Συγγραφέων έπαίχθη σειρά νέων έργων. "Οσον οιιώς ή Διεύθυνσις ύπήρξε άτυχης είς τήν έκλογήν τάτη τήν ψυχή'), τό αίσθημα, τήν ιστορίαν, τάς θυ
τών μεταφράσεων, τόσον ευτυχής εις τά πρωτότυπα σίας, ή Γή ή ποτισμένη άπό τό αγνότερο ελληνικό
Ιργα. Οί «Φοίτηταί», τοΰ κ. Ξενοπούλου. καί ή «.Φ2ό αίμα, μέσα στους κόλπους τής όποιας ήνθισεν ό πλέον
γα» τών κ.κ. Μακαβαίου και Μελά έσημείωσαν με- άδικος πόνος τον μαρτυρίου καί τής τυραννίας. Ή
γάλην έπιτυχίαν. Οί «Φοιτήσω» είναι ένα κομμάτι Θράκη μας άγωνιώσα μέσα στά Τουρκικά καί Βουλ
παρμένο άπό τή πραγματική ζωή τών φοιτητών η γαρικά. δεομά, τά μέν άπαισιώτερα τών δέ, τά μέν
όποια μέ πολλή τέχνη άναπαρίσταται εις τή σκηνή. ϋρη'τίτικώτερα τιΐιν δέ, σέ μιά στιγμή ιστορική πλή
ρους άπελευθερώσεως, πλήρους απαλλαγής τυραννι
*Α·λως καί ή έκτέλεσις ύπήρξεν άψογος, καί gva
κότατου έυγοΰ, νά βρίσκη τήν Άμερικανικί/ν άντίπαίξιμο τόσο τέλειο δίδει τήν επιτυχία στό έργον, ή
ληη ιν, τό 'Αμερικανικόν έγτο, αντίθετον πρός τήν
όποια βασίζεται στή γοργότητα καί τή μελέτη. ΈΔικαιοσύνην και τήν Αλήθειαν, ειι·ε δχι άπό τά
- πί’σης κ'αί ή «Φλόγα», έδιδάχθη μέ τήν αυτή έπιιιέαπροσδόκητα! καί τά παράδοξα, άλλά άπό τά άπίλεια. 'Όλοι οί ηθοποιοί 'στή θέσι των, όλοι κάτοχοι
στεμτα γιττ τήν εθνικήν μας Ιστορίαν, γιά’ τό συγ
τοΰ μέρους των- Τό έργον, κομεντί,— στέκεται στή
χρονιστικόν πνεύμα καί τά αποτελέσματα τοΰ μέχρι
σκηνη πολύ καλλύτερα άπό μερικά έργα ξένων συγ
χβές παγκοσμίου άλλη/ώσπαραγμοΰ. Καί σήμερον ό
γραφέων τά όποια έννοοΰν νά σάς σερβίρουν οι θία μεγαλόνους αντιπρόσωπος τής Ελλάδος διεξάγει
σοι. Στή «Φλόγα» τίποτε τό έξεζητημένον, τίποτε πάλην μετά το>ν αντιπροσώπων τής ’Αμερικής μετατό ύπερβολικό. "Ολα‘'φυσικά, άβίαστα. Οί θεαταί -χειριξόμενος δλην τήν η λόγα τοϋ πατριωτισμού του
φεύγουν πολύ εΰχαριστηιιένοι.· Φεύνοντες οιιως οί καί τήν ορμήν τής ευγλοητίας του διά νά διάνοιξη
περισσότεροι έκαμαν τάς εξής σκέψεις. Τόν μήνα τούς ότρθαλμοΰς των καί τούς η έρη εγγύς πρός τήν
άΰτόν έδόθησαν τρία 'Ελληνικά πρωτότυπα έργα. Δικαιοσύνην καί τόν Ορθολογισμόν.
’ Καί τά τρία ήσαν πρώτης τάξεως. Ή φάρσα τοΰ
’Ο Ελληνισμός δστις έηρόνει δτι θά ευρίσκη σέ
κ. Συναδινοΰ άνωτέρα κατά πολύ τών Γαλλικών μέ κάθε περίοτασιν έν τώ προσιόπω τής ’Αμερικανικής
τά υπερβολικά επεισόδια. Αί κομεντί τών κ.κ. Μελά όππ-ιπροσωπείας τόν ηανατικώτ~£ρον ύποστηρικτήν
— Κοκκίνου καί Ξενοπόΰλου καί αΰται άντάξιαι τής τών Δικαίων του, άντίμετωπίξει τούς πλέον δύσκαμ
λεπτότητας τών ξένων έογων, καί έν γένει τής αυτής πτους ένισχυτάς τών εχθρικών πόθων καί ονείρων.
σκηνικής επιτυχίας. "Ώστε τό συμπέρασμα διιιλεΐ '() ’Ελληνισμός αντιμετωπίζει τήν ’Αμερικανικήν
άφ* εαυτού. Δέν θά παρέλθη άκόμη πρλύ καιρός καί Πολιτεία» μέ τάς δυσμενεστέρας διαθέσεις διά τά
πό 'Ελληνικό θέατρο θά χειραφετηθή άπό τάς ξέιΕλληνικά Δίκαια καί τάς εύμενεστέρας αντιλήψεις
ν ·.ς ίπιδράσειε. Οί Έλληνες συνγραωει- 'για τό θ', διι'ι τί/ν Βουλγαρικήν τυραννίαν, άγριόταται, άπάνσ,τοο καί τό ‘Ελληνικό θεατοο γιά αυτούς.
θρωπίαν καί βαναυσότητα. Ό 'Ελληνισμός άντιμεΘΕΑΤΡΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
τοιπίζει αγωνιών) τήν 'Αμερικανικήν επιμονήν, άλλά
Πρωτότυπα έργα δέν έπσ,'χθησαν τόν μήνα αυτόν
άπελπίζεται. Δέν μπορεί νά ηανταοθή μίαν-διαρεΐ; τό θέατρον τήσ Δίδος Κοτοπούλη. ’Από τάς με κή άντίδραοιν έκ μέρους τοϋ φιλελευθέρου καί φιλο
ταφράσεις ποΰ έδόθησαν ίίοεσε παοά τή «εάνλη δίκαιου Λαού τής ’Αμερικής. Διαβλέπει μίαν νέαν
τοσγικότητα του, «Ένατ Γάιιος» τοΰ Τζάκοβο. .Η παροδικήν δοκιμασίαν προερχομύ'ΐην άπό τούς θερδεσπτ,ιν'ς Κοτοπούλη παίζει υπέροχα εις τό έργον μοιέρους .φίλους του. Φαντάζεται ότι πλαναται στον
σ’ τό. ’Επίσης ν«1 & ν.. Ρεζάν καί Μυοάτ.
εθνικόν μας ορίζοντα ενα νέφος κατάμαυρον, τό ό
ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΛΑΜΠΡΑ
ποιον όμως γλήγωρα θά τό παραοΰρΐ) ό άνεμος τής
Ιικαιοσύνης.
'Αγγέλλονται οί «Ερωτευμένοι» τοΰ κ. Χα,τζηΑ
Ή Έλληνικη ψυχή δέν πιστεύει είς ένα σκληρόν,
π»··: τύλου·
ι'·,·;ί,·κτον, άδικον 'Αμερικανικόν διωγμόν.
Πι
στεύει στή η ιλία της, πιστεύει στήν δικαιοσύνη της,
πιστεύει στά η ιλελεύθερα .αίοθήματά της. οτής αν
θρωπιστικές Ιδέες της, στά ωραία ιδανικά της, στήγ
άσύγκριτεν είλικρίνειάν της. Καί μέ τήν πίστιν αυ
‘Ιούλιος 1919
τήν ελπίζει σέ ημέρες περισσότερον ευνοϊκές καί σέ
Τά παράξενα καί τά απρόοπτα άπό τήν διπλωμα στιγμές πλέον ευτυχισμένες καί πανηγυρικές γιά τό
ι
ΐίνικό') μέλλον, τήν εθνικήν μας άποκατάστασιΐ’.
τίαν ουδέποτε έχειψαν Ό 'Ελληνισμός άλλος τε' ειιτ
τό αιώνιον θϋμά της καί ή ιστορία τον έχει νά έπ'★
δείξη σελίδας αί όποΐαι (φανερώνουν, έπί μίαν υλόΟ Ελληνισμός ό/ιως δέν άντιπαλαίει κατά πε.
κληρον εκατονταετηρίδα, τί έδοκίμαοεν άπό τήν μο- πλανημένων αντιλήψεων. Παλαίει είς τήν Μικράν
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rjoiav πρός τάς όρδάς έξημμένω') τυράννων, φροΙνούηων δτι είνε ικανοί νά στηρίξουν τό καταρρέϋν
Τουρκικόν οικοδόμημα, 'Εκεί δοκιμάζεται καί πάλιν
<τό άκατάβλητον 'Ελληνικό') σθένος. ’Εκεί νέα μαρΗτίρια, νέαι ουμφοραί, νέαι καταοτροφ'αί, έρημόισεις,
Εηώσετς. ,Εκεί καί πάλιν θυοίαι είς τάς όποιας
βπροοφέρονται θύματα άθώα παντός η.ύλου και πά,οης τάξεως καί πάσης ηλικίας. 'Εκεί δμως στερεώ
νεται ό νέος Ελληνικός Κόσμος απάνω σέ θεμέλια
[ίέρά ποτισμένα άπό αίμα άγνώς. Ελληνικό').
| Ό Τούρκος σφαδάζει, παραδίδει τήν μολυσμένην
'Μ>υχύ]ν του, άλλά δέν σταματά' είς τό μαρτύριού καί
.τήν καταστροη ήν.. Γύρω άπό τόν Μουσταψα Κε/ιάλ
^συνεγείρεται ό Μουσουλμανικός φα'/ατισμός, ή Μου
σουλμανική θηριωδία, ό πόθος τής λεηλασίας καί
τής σφαγή? καί ό Ελληνισμός, ωσάν νά ζή ξένος
.πρός κάθε άλλην άλληλεγγύην, ξένος πρός τόν άλλον
πολιτισμόν, όχι μόνον δέν βλέπει περί αυτόν τήν βοή
θειαν ποΰ είχε δικαίωμα νά ζητήστ^, άλλά καί άντι,μέτθ)πίζει δυοχερείας, διά νά άμννθή καί τιμωρήοη
τήν αυθάδη βαρβαρότητα ποΰ άνίσταται απηνής κατά
ΐτήν στιγμήν πού. έκπληροϋνται οί ίεριοτεροι πόθοι
του καί τά 'προαιώνια έθ)ΐκά του όνειρα.
Δέν υπάρχει άτιη ιβολία δτι ή τελική Νίκη θά οτείφαί'ώσι/ τούς νέους μας εθνικούς αγώνας καί θά
ίΐίνε εγγύς ή ημέρα καθ' ήν ή Μεγάλη 'Ελλάς είς
ηό στάδιον βίου ειρηνικού θ' άποβή μέγιστος ηθικός
^παράγων, έμπνέων σεβασμόν είς τούς φίλους και
ιφόβο') είς τούς εχθρούς της. "Εως τής ευλογητής
αυτής στιγμής οφείλομε? νά ύπ&μένωμεν πράττοντες
τό καθήκον μας, υφιστάμενοι ύπερηφάνως τάς τε
λευταίας θυσίας καί ένισχύοντες μέ δλην τήν δύναμιν τής ψυχής Μας τούς άγωιιζοιιένους έν τή ςέΐ'η
; νυχθηιιερον υπέρ τών έθνικιον μας Δικαίων.
-- -----------------

Ο ΚΟΣΜΟΣ
| EL; τόν τόπον μας ευρισκόμενον εις τά σπάργαε
[να. ύπό τήν έποψιν τής «οργανωμένης Πολιτείας,
[προσετέθη καί ό άπαλΑοτριωτικός νόμος ό όποιος
δημιουργεί καθεσ ιιιϊ
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
’γιομάτο άπό κινδύνους
[ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ κοινωτ*.κού·ς, οικονομι
κούς. πολιτειακούς καί
; γεωργικούς. Ό νόμος 1072 ό δπρΐος θά ήτο δυναI τον νά άποβή ευεργετικός διά τόν τόπον καθίσταται
[δΰτως στοιχεΐον επικινδύνων τάσεων καί όρμων. Έ-.
5 χει /ιέσα του ολα τά σπε ραατα τής αδικίας, τής άΙνατοοπής. τής βλάβης. Καί δέν είναι παράδοξον άρ
έγότεοον ό τόπο; νά θοηνήση διά το γεωογοοικόνομιΙκόν αδιέξοδον τό όποιον μάς δημιουργεί. Μόνη έγ··
ίγι'ησ'ς δυζ τήν περιστολήν τών επικινδύνων αϊτών
|«rt ΐΈ-ευον είναι ή παρουσία τοΰ κ. Καφαντάρη είς
|ΐό Ύπουργεΐοιν τής Γεωργίας ώς Άνιοτάτου ρυθμιΙστοΰ τών σκέψεων καί άΐ'τ.λή',εων της υπηρεσίας
: κα·', χαΰ υπέροχου συνεργάτου του κ· Σίδερη, διευΒθι ντοΰ τών Κτημάτων.
t Ευτυχώς έπιρροαί καί αντιλήψεις καί γνώιιαι
[δεύτερε’όντων τινων παραγόντων των οπαίων καί
Εμονη ή παρουσία είς τ<> Υπουργείου τής Γεωργίας
[ αποτελεί άνανοονισμόν καί επικίνδυνον έπίδρασιν, έ

παυσαν ισχΰουσαι άποσβεσθείσαι πρό τής δυνάμεως
τής Λογικής καί τοΰ Δικαίου.
’Αποκλεισμένοι μέσα στή «ρωληά ,τους οι θρασύ,
ταιοι είς πάσαν τοΰ εθνικού των βίου στιγμήν
«Προσσοι τής ’Ανατολής», δέν είχαν τήν ευκαιρίαν
γά σκορπίζουν εις τόν κόσμον ό»
ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ λόκληρον τά ανίερα ψευδολογήΣΊΌ ΙΙΑΡΙΣΙ γήματά των καί τιΐς καταφόρους
διαστροφάς γεγονότων καί πραγ
μάτων. Άπό τής ανακωχής μέχρι τοΰ ληξαντος ήδη
Ίουλωυ εΐχον αποξενωθεί άπό πάσης πολιτικής καί
πνευματικής συνάφειας μέ τόν κόσμον του όρθολοίγισμοΰ καί τής δικαιοσύνης. Εσχάτως όμως έκλήθη
σαν εις Παριάίους δπου συνεδριάζει τό ’Ανώτατο/
Σιιιβούλιον τής Ειρήνης, τό Σι·μβούλιον τών πενιε
δι ικανονίζον τάς τύχας τοΰ Κόσμου καί τούς έδόθη
ή ευκαιρία νά βροντοφωνήσουν στήν ανθρωπότητα
τάς /Λέον εξωφρενικός καί θρασυτάτας άξιάισεις
των- Ό πολύς Λεοδωρώφ, δ έπί κειραλής τής άντιποοσωπζία- των καί Πρωθυπουργός τοΰ ληστοικοΰ
αυτοί Κράτους, άπηύθυνε μαζύ μέ μάκρόν ΰπό·μνηΤ
μπ καί επιστολήν γιομάτην άπό θρασυτατα ι'ιεύδη
καί άσυστόλους αξιώσεις. Ευτυχώς δτι ή Διάσκεψις
δέν είναι διατεθειμένη νά καταστή δργανον τής κοκε',θεία:. τής βαρβαρότητας καί τής θηριώδους άπ·:νθρωπίας καί έδέχθη προσηκόντως τό ανόσια/ έ’γ
γραφον. Άλλά οί Βούλγαροι δέν «τπελπίζονατι. Έχοντες ιιάλιστα καί τάς ευμενείς υπέρ αΰτών διαθέ
σει; τής Αμερικής, θά καταβ«ίλωστν απεγνωσμένος
προσπάθειας διά νά επιτύχωσιν, έστω καί ράκη εύ
νοϊκών υπέρ αΰτών αποφάσεων. Άλλά καί αν τοΰτο
κατορθώσουν ό 'Ελληνισμού δέν θά άνηουχήση Ό
Ελληνισμός θά φανερώση καί ιπάλιν τήν άκιΤτάβλη.
τον διιναιιίν του είς βάροίς τών άγριανθρώπων τής
Ευρωπαϊκής Οικογένειας.

Άνεπνεύσαμεν.’ Μία εστία αγρίου Μπολσεβισμοΰ
έοβέσθη. Μία πηγή ακράτητος πόνου καί καταστροί.
φής έστείρευσε. Μία πληγή επικίνδυνος έθεραπεύ
θη· Ο κόσμος ατενίζει πρός τό
Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ μέλλον μέ κάποιαν περισσοτέ
ρων εμπιστοσύνην. Ή ύπερήφανος
Ουγγαρία ερμαιον οδυνηρά; άναρχίας καί άνιέρου
έκμεταλλεύσείι,ΐς τής -Εβραιοκρατίας, μέ έπί κεφά
λες τον Μπι'λα Κούν, συνήλθεν είς έαυτήν., Ο
Μπολσεβικισμός κατεκερματίσθη. .Η κεφαλή του έθοαύσθη. Ό Ρουμανικός στρατός είναι ό δημιουρ
γύ; τοΰ νέου καθεστιώτος. Είσήλθε νικητής στΰ,ν
Βουδαπέστην καί. μέ τήν ορμήν ταυ .παρέσυρε τήν
βαρβαρότητα καί κατέλυσε'τήν άπαισιωτάτην τυοσννίαν τοΰ Σοβιετισμού. Έπί κεφαλήΐς τοΰ νέου Πο
λιτειακού καθεστώτος έίτέθη ό Άρχιδούξ ’Ιωσήφ
θείος τοϋ τέως Αύτοκράτοοος τής Αυστρίας.
Το Παρίσι καί τό. Λονδΐνον έπανηγΰρισαν δι’ είδίκίόν ^στραταδτικών έορτίϋν τήν περίλ.αμπρον «τυτψ
μαγίκήν νίκην
Παρελάσεις /«εγαλοπρεπείς καί στολίσκοι ύπεροί,
χοι, καί φρενίτις ενθουσιασμού άΠ ΕΟΡΤΗ
συγκράτητος καί αρχηγοί ίστορίΤΗΣ ΝΙΚΗΣ
κοί καί αντιπροσωπευτικά Σώμα
τα Στρατού καί σημσϊαι πολυένδο-

£■>· καί τραυματίαι τιμημένοι, καί άναμνηστίκαί ε’—Ή τέως πανίσχυρος Καϊζερίνα παρακαλεΐ τήν
κάνες καί παραστάσεις τών μεγαλειτέρων μαχών καί Βασίλισσαν τής ’Ολλανδίας νά μεσολάβησή στή Βα.
ένα ούνολον ποϋ παρόμοιον άπαξ εΐς τούς αΙώνας θά σίλιοοα τής Αγγλίας υπέρ τοϋ άναξιοπαθοΰντος ου.
μπορούν νά έπιδείξουν πόλεις ώς τό Παρίσι και τό ζύγου της, τοϋ τέως κραταιοϋ Μονάρχου.
Λονόΐνον,
—Έωρτάσαμεν καί έφέτος τήν έθνικήν έορτήν
Καί μέσα είς αύτήν τήν δίνην τοΰ (θεάματος καί τών Γάλλων μέ τόν αυτόν ένθουοιασμόν καί μέ τάς
τ'ίΐ ψυχικού συγκλονισμού, -Ελληνικόν απόσπασμα ιδίας έκδηλώσεις άφοοιώσεως πρός τήν Μεγάλην
μέ διάτοητον τήν Σημαίαν τοΰ Σκρά έδιδεν ένα πόί- σύμμαχόν μας καί συναγωνίοτριάν μας.
ντ ν Ιδιαιτέρως τιμητικόν γιά τό όνομα καί »τάν ήρωί
—Οί συντάκται τών έφημερίδων μέ έπί κεφαλής
σιιόν τής πατρίοος μας. Καί νά σκέπτεται κανείς ποία τόν Πρόεδρον τοΰ Σωματείου των κ. Άνδρ. Μέτα
θά ή;» σήμερον ή θέσίς τοΰ Έληηνισμοΰ αίν δέν δ· ζαν, αρχισυντάκτην τής «Εστίας», προοέφεραν τιμή,
πεκράτει ή πολιτική της όρθοφροσινης καί τών γεν τικόν γεύμα εις τόν ’Αντιπρόεδρον τής Κλβερνήσεως
ναίων αποφάσεων·
, ' κ. Ρέπονλην.
—Τό γεύμα έδόθη είς τήν πάνδροσον «Αϊγλην»,
καί διεξήχθη μέ έξαιρετικήν έγκαρδιόϊητα.
ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
—Κάθε μέτρον ποϋ θά λάβη ή Κυβέρνησις υπέρ
—'Από τον προσεχούς μηνός ό φόρος ιών Δημο τών αξιωματικών τών συγκεντρωιιέ»ων είς τόν "Α.
σίων θεαμάτων καί άκροαμάτων περιέρχεται είς ιό γιον Γεώργιον, είνε έθδειξις στοιχειώδους φιλάν,
θρωπικής ύποχρεώοεως υπέρ άτυχησάντων συμπολι
Κράτος.
•—Κατά τόν νέο» νόμον <5 φόρος θά πληρώνεται τών μας.
—Τά τραμ μάς προσέθεσαν νέα» ανξησιν είς τήν
μαζν μέ ιό είσιτήριον έπί τοΰ οποίον θά τίθεται εί-,
δική σφραγίς,
4 τιμήν τών εισιτηρίων.
—Νά εϊμεθα ευχαριστημένοι ποΰ δέν λαμβάνει καί
—Εις τήν ’Αμερικήν μεγάλην άντίόραοιν ευρίσκει
ό Πρόεδρος Οΰίλοων διά την έπικύρωσιν τών ορών άλλα έπαχθέστερα δικαιώματα.
—Νά μάς έπιβάλη καί άλλας φορολογίας ίδικής
της ειρήνης.
Μ
— Ο πρώην Πρόεδρος Τάφτ άνέλαβε νά μεσο της έμπνεύοεως.
—Καί στήν νέαν έπιβάρυνσιν ουδέ καν έοκέφθη
λαβήσω.
,
·
νά είδοποιήοη τό κοινόν.
—Τί μυστήριον ποΰ είνε ό άνθρωπος.
—
Καί τάς πρώτας ημέρας ό "Ελλην ραγιάς έπλή—Ποιος έφαντάζετο μιά τέτοια πολιτική έξέλιξι
ρωνεν άφοΰ προηγουμένως έκαμε καί ένα καυγαδάκι
μέοα στήν καρδιά 'τής Αμερικής.
—Μερικοί έκρήξεις φιλελληνικαί φέρουν τήν Έλ καί έχαλοΰσε τό γούστο του.
—Σνζήτηοις σοβαρά σ’ δλον τό» κόσμον άν πρέπει
λάδα ατά ύψη τής παγκοσμίου έκτιμήσεως.
—Καί συγχρόνως γιά τους Βουλγάρους ακούονται νά δικαοθή καί νά καταδικασθή ό σημερινός δημιουρ
γός τής δυστυχίας τών Λαών.
οί πειό κατάλληλοι χαρακτηρισμοί.
—Ό «Κήρυξ τής Ν. Ύόρκης» (Παρισινή έκδο—Τούρκοι οτρατίώται ευρισκόμενοι παρά τό καγ
σις) γιά τούς "Ελληνας βρίσκει τά πιό ένθουοιιυδη κελωτόν τοΰ Τελωνείου είς Μάκρην, έδολοφόνηοαν
λόγια.
ί αγρίως 'Ελληνα αξιωματικόν.
—Γιά τους Βουλγάρους άντιθέτως έκηράζεται
—Τόν αρχηγόν τής αποστολής τοΰ Ελληνικού ’Ε
ότι άπεδείχθησα» «άξιοπεριψρόνητα Κτήνη».
ρυθρού Σταυρού τής Μάκρης ανθυπίατρον Νικόλαον
Μάνωλαν.
—Και όμως οί συμπατριώταί του ζητούν θυσίας
άπό τόν Ελληνισμόν διά νά φανούν ευχάριστοι είς
—Έπεβιβάζετο ούτος είς τό άτμόπλοιον «Ρούμε
τά «Κτήνη» αυτά.
λη» καί ντιέστη τόν δολοφονικό» θάνατον.
—Ό «Χρόνος» τών Παρισίονν έξ άλλου τά άπο—"Ενα καινούργιο θύμα τής 'Ελληνικής 'Ιδέας.
καλεϊ «αίσχος διά τήν έποχήν μας καί κίνδυνον δι’
■—Ή 'Αμερική είς άναστάτατσιν.
ο
’ λόκληρον τήν άιθρω^βπητα».
—’Εμφύλιος σπαραγμός μεταξύ Λευκών καί Μαύ
. —Καί ζητεί τήν παραδειγματικήν τιμωρίαν της. ρων.
*—Παρ' δλίγον νά καή τό ’Αρσάκειου.
—Ή Ούάοιγκτων καί τό Σικάγον ανάστατα.
—Πυρκαζά καί! τά λοιπά κατέστησε τήν πρόσοψίν
του όμοίαε πρός μουντζουρωμένου θερμαστήν.
—Ποιός ξέρει πόσον θά διαρκέση ή άσγ,ημία τον. ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ_________
. —.Εϊχαμεν αίφνηδιαστικήν απεργίαν μέ χροιάν ε
παναστατικήν.
—Ευτυχώς τό Κράτος συνήλθε καί ήννόησεν δτι
'Ο συν δελφος κ. Μ. .Μάλαινος μάς έδοσε μέ
δέν π.οέπει νά παίξη έν ου παικτοίς.
—Έλαβε μέτρα σύντονα καί συνεπώς αποτελε τον άνω τίτλον, είς ενα τεύχος μίαν σειράν άπό άρ
θρα του δημοσιευθέντα τελευταίως είς τήν «’Αθηνα
σματικά.
—Συνέλαβεν, άπήλαοεν, άπηγόρευσε καί. διέλυσε ϊκήν.··
Δυνατά, άνδρώδη, ειλικρινή, γεμάτα θάρρος καί
συγκεντρώσεις, έτιμώρησε καί έπί τέλους έκαμε τό
ορθολογισμόν, πσοσυσιάζσυν, έ’τσι ‘συσσωματωιιέ'Λχ.
καθήκον της.
—Καί ό έπαναστατικός οργασμός έκόπαοε διά ποιος εΐνε ό κ- Μάλαινος ώς άρθρογράφοψ, καί ποι
ος θά έξελιχθή.
μ τάς.
Παρά τήν βαρι'ιτητα τοΰ περιεχομένου του, τό
—Καί άπέμεινεν ώς δείγμα τής άνιέρου έκμεταλλεύοεως τής έργατικής ιδέας τό κρυπτογραφικό» λε μικρό αύτό βιβλίο μάς δίδει έκεϊνο τό όποιον δυν »
ξικόν τών συμμοριτών καθορίζον τάς επαναστατικός μέθα νά χαρακτηρίσωμεν <ος «φιλολογικήν συγκίνησιν». C
καί έγωληματικάς προθέσεις των.

~Η ΕΟΝΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κΈχοντες ήπ’ άψει τό Νομοθετικόν Διάταγμα τής
’Ιουλίου έ. έ. «περί λειτουργίας έ» Θεσσαλονίκη
μέογς Γεωργικής χολής, ώς καί τό άρθρον 20 τοΰ
Β. Διατάγματος τής 23 Αύγουστου 1918 «περί καβατάξεως κλπ. μαθητών τής Άβερωφείου Γεωργι
κής Σχολής Λαρίσοης», όρίζομεν τόν αριθμόν τών
ίκαιά τό σχολικόν έτος 1919—1920 εισακτέων έοωΒερικών μαθητών εις τριάκοντα. (30)
| Οί βουλόμενοι νά εΐοαχθώσιν έσωτ
>{ μαθηιαί
δρέπει νά ύποβάλωσιν είς τό καθ' ημάς ' Υπουργείου
Κχρτ τής 10 Σεπτεμβρίου έ. έ. τό βραδτερον.
[ Λ'} Αΐτησιν έν ή ν' άναιγράφηται καί ή κατοικία
Βάί ή διεύθυνσις τοϋ αίτοΰντος.
Ε Β') ’Ενδεικτικόν τής σπουδής των ήτοι απολυτή
ριον Δημοσίου 'Ελληνικού Σχολείου μέ βαθμόν του
λάχιστον καλώς (6) καί διαγωγήν κοσμίαν.
I Γ’) Πιοτοτωιητικόν γεννήσεως έκ τοϋ μητρώου
’τών άρρένων έξ σύ νά έμφαίνεται, δτι κατά τήν Ιάην
Σεπτεμβρίου έ·. έ. θά έχωσι συμπληρώσει τό 14ον
ρτος τής ηλικίας των, μή ύπερβή δέ τό 18ον·
f Οί έκ τής αλλοδαπής ύποβάλλουσι πιστοποιητικό»
τής Προξενικής 'Αρχής ή τοΰ ίερέως τής Κοινό| 'Εάν ό αριθμός τΰλν έχόντων τά ανωτέρω προσόν
τα υπερβαίνω τόν αριθμόν τών όριοθεισών θέσεων,
^απαρτίζεται πί»αξ άναλόγως τού βαθμού δν κέκτη.
ται έκαστος είς τό απολυτήριον τού 'Ελληνικού Σχο
λείου, μή λαυβανομένου ύπ' δψετ τύχόν παρουσιαοθησομένου ένδεικπικοΰ άνωτέρων σπουδών.
Μεταξύ πλειόνων έχόντων τόν αύιόν βαθμόν προ.
«ιμώνται οί παχΜυσιάίζοντες ένδεικτικόν Δημοτικού ή
^Ελληνικού Σχολείου έδρεύοντος είς αγροτικήν κοι
λότητα, δντες δέ τέκνα γονέων άοκούντων τό έπάγ.
γελιια τοϋ γεωργού.
| Έκ τών έγγραφέντων αποβάλλονται τής Σχολής
όί προσάγαγόνιες ψευδή πιστοποιητικά καί προβάντες
είς άνακριβεϊς δηλάκτεις περί τών προσόντων αυτών
έπιαυλασσομένης καί τής ποινικής διώξεως.
' Καθ' έξαμηνίαν οί μαθηταί προπληρώνουν είς τό
-Τα,ιιετον τής Σχολής δραγ.μάς 350 διά τροφεία και
δίδακτρα·
Ποοσέτι κατατίθενται ΰφ' έκάστου μαθητου δραχ.
,50 άμα τή είσόδω του είς τήν Σχολήν, Ίνα χρησιμεύσώοι πρός πληρωμήν τών ζημιών, ας ό μαθητής ήθελεν έπιφέρη κατά τήν διάρκεια» τών σπουδών του
είς τήν Σχολήν, τό δέ τυχόν υπόλοιπον παραδίδεται
αιτώ κατά τήν άπόλυσίν του.
'Ο Ύπουιρ^’ός
Γ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Πρόοκληοις πρός εισαγανγήν μαθητών είς τό έν Τριπόλει κατώτερον πρακτικόν Γεωργικόν
Σχολείο»
I ”Εχοντες ύπ’ δψει τό άρθρον 5 τού Νόμου 301 τοΰ
11914 «περί συστάσεως κατωτέρων Γεωργικών Σχο\ λών» όρίζομεν είς 25 τόν αριθμόν τϋνν εισακτέων μα: θυτών είς τό πρακτικόν Γεωργικόν Σχολείον Τριπο. λεως κατά τό προσεχές σχολικόν έτος 1919—1920.
IIροσκαλοΰμεν δέ τούς βουλομένους να ειοανθώοιν
’ δπως μέχρι τής 20ής Αύγουστου έ. έ. υποβαλωσιν
είς τήν Διενθυνσιν τής Γεωργικής Σχολής Τριπόt λεως αΐτησιν ουνοδευομέ»ην ύπό τών έξης έγγραφων.

α’) Πιστοποιητικού γεννήσεως έκ τοΰ μητρώου
τών άρρένων τοΰ Δήμου ή Κοινότητας. Έν τώ πιστο.
ποιητικώ τούτφ πρέπει νά άναγράφητσι καί ή ηλικία
τοΰ υποψηφίου, άπακλειομέντον τών έχόντων ήλικΐσν
μίκροτέραν τών 14 έτών ή μεγαλειτέραν τώ>ν 19 έ
τών συμπεπληρωμένοον τήν 15 Σεπτεμβρίου, ημέραν
ένάρξεως τοΰ σχολικού έτους.
β) Πιστοποιητικού τού Δημάρχου ή Προέδρου τής
Κοινότητας δτι είνε τέκνα γονέων άπαοχολουμένων
άποκλειστικώς ή έν μέρει μέ τήν γεωργίαν ή κλάδον
τινά αυτής,
γ’) ’Απολυτήριον δημοτικού σχολείου.
δ’) Πιστοποιητικού έπιοτήμο»ός τίνος ιατρού, κε.
κυρωμένου ύπό τής Δημοτικής ή Κοινοτικής ’Αρχής,
δτι ό υποψήφιος μαθητής εΐνε υγιής καί σωματικώις αρτιμελής καί ικανός διά τήν έκτέλεοιν γεωρ
γικών έργαοιών.
Εν περιπτώσει καθ’ ήν ό αριθμός τών ΰποψηφίοο’
ιιαθητών ήθελε» ύπερβή τόν ανωτέρω δρισθέντα τοιοΰτον, θά προτιμηθώοι τέκνα γεοιργών θανόντσιν γ
καταοτάντων ανικάνων έν πολέμφ καί μετά τοΰτο οί
εΐς πλησιεστέρας περιφέρειας πρός το σχολείον κατοικοΰντες, έν ίσώητι δέ ή προτίμηοις ορίζεται διά
κληρώσεως γενομθνης δημοοίρ ύπό τής Διευθΰνοεοις
τοΰ Σχολείου.
Οί μαθηταί θά φοιτήοωσιν έν τώ σχολείφ έπί διε
τίαν θά διατρέφωνται καί θά κατοικώσιν έν αντίμ
κατά τό διάστημα τοΰτο δωρεάν, παρεχομένων άμα
αύιείς δωρεάν πιλικίανν, ύποδημάτω» έργασίας, χιτόίνων έργασίας, ιατρικής περιθάλψεως καί φάρμα
κων.
Ή έν τφ σχολεία) τούτφ διδασκαλία θα εί^ε εν
τελώς πρακτική έφ' όλων τών γεωργικονν κλάδων,
είδικώτερον δέ καί ευρύτερου έπί τής οινολογίας. ·4ί
είς τά κτήματα καί τά εργαστήρια τής Σχολής εβγασίαι θά έκτελώνται άποκλειστικώς ίδιοχείρως ύπό
τών μαθητών, οίτινες θά διδάσκωνται θεωρτμικώ>ς
έπί τοσοΰτον μόνον, ώστε να έπεξηγήται είς αυτους
ό λόγος, ό σκοπός καί ή μέθοδος έκάστης έργασίας.
Ό 'Υπουργός
Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

Άριθ. πρωτ. 59680

Ilspt ύρεβμ.τ>5 τού ά.ρε0μ.ου|, τά>ν ιεβαζτέων ·υπ.6ητών αίς ταβ Λ»βοκομ.τ*α<
σχολάς ΙΙυτίνης κ»ί Άγυι3.ς.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντες ύπ” οψει τό άρθρον 11 παράγρ. 1 τοΰ
νόμου 1687 καί τό άρθρον 3 τοΰ άπό 26 Ιουλίου
1918 Β· Διατάγματος «περί τών Δασδκομικών Σχο
λών», μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ παρά τοΰ καθ’ ψ
μάς 'Υπουργείου γνω/ιοδοτικοΰ συμβουλίου τών Δα
σών. όρίζομεν τόν άριθμόν τών εσαίκτέων μαθητών
κατά τόν προσεχή Σεπτέμβριον πρός διετή φοίτησιν
εις τάς Δασονομικάς Σχολάς Βυτίνης και Αγυιάς,
εί; πεντήκοντα δι’ έκάστην Σχολήν·
.
Οί εισακτέοι δέον νά εΐνε πολιται 'Έλληνες, ΰμέ('.
πτου ηθικής, ουμπληρωσαντες τό 16ον Γτος τής ί(λικίας των καί μή ΰπερβάντες τό 25ον, κεκ,τημένοι
απολυτήριον σχολαρχείου μέ τόν βαθμόν τσιϊλάχιστον
6 (κα/Λ·ς), ικανοί δέ σωματικώς διά τήμ δασικήν_
ύπηρεσίαν. Οι εισακτέοι είς τήν Σχολήν Βυτίνης σέο» νά κατάγονται ή νά είναι κάτοικοι τών νομών
Πελοποννήσου, Κρήτης, 'Επτάνησου καί Κυκλάδων
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και οί εισακτέοι είς. τήν Σχολήν Άγυιάς έξ θλη<,
τής Έλλαδος.
’Εάν έκ τών ύποβαλόντων αιτήσεις ό άρ^θ^ός τών
δι έκάοτην Σχολήν προοριζομένων ύπερβαίνει τον
ώς άνω αριθμόν δι’ έκάστην σχολήν εισακτέων μοβ- θητών, .καταρτίζεται πίναξ και προτεί^ίονίται κατά
-σειράν
1) Τά τέκνα τών ύπαλλήλων τής δασικής €Λή|*
ρεσίας
2) Ο: κεκτημενοι απολυτήριον δημοτικού ή Ελ
ληνικόν σχολείου έδρεύοντος εις κοινότητα παρακει
μένων δασών( καί
3) Οί κεκτημενοι απολυτήριον δημοτικού ή .Ελ
ληνικού σχολείου εδρεύοντας εις άγροτικάς κοινό
τητας.
Μεταξύ πλειόνων τής αύτής κατηγορίας, προτιμώντα οί εχοντες ανώτερα" προσόντα
εγκύκλιων
σπουδών καί έπί ίσων προσόντων οί εχοντες |ΐς τό
σχετικήν αποδεικτικόν αυτών μεγαλείτερον βαθμόν
κύ ϊν άπολΰτφ ίσότητι αποφασίζει c κλήρος.
Μ·-τά τόν καταρτισμόν τοΰ ’πίνακας θέλουσι_κληθή οί εισακτέοι ϊνα έμφανισθώσιν ενώπιον τοΰ Αιεαθι ν^οΰ τής οικείας Σχολής τό βραδύτερον μέχρι τής
10 Σεπτεμβρίου- Ούτοι πρό τής έγγραφης των είς
τό ,μαθητολόγιόν θά ύποβληθώσιν είς Ιατρικήν έξέτασιν υπό έπιτροπής δυο τουλάχιστον ιατρών, όπως
άποκλεισθώσιν οί πάσχοντες έκ στηθικών, καρδια
κών ή άλλων νοσημάτων ή σωματικών ατελείων, ε.
νεκα τών οποίων δέν θεωρούνται ικανοί διά τήν δα
σικήν ύπηρεσίαν·
Εΐς τούς μαθητάς τών Σχολών χορηγείται μηνιαΐον έπίδομα άναλόγως τής εΐς τά μαθήματα έπιδόσεώς των, ήτοι έκ δραχμών 45 εις τούς άριστεύίοι·'τας, 40 εΐς τούς έπιδεικνΰονια; εΐς τά μαθήματα
έπίδοσιν βαθμολογουμένην διά τού* βαθμού «καλώς»,
εΐς τούς υπολοίπους δέ δέν χορηγείται επίδομα·
Οί, έξερχόμενοι τών Σχολών διορίζονται δασοφύε
λάκες β' τάξεως μέ μισθόν κλπ. έπιδόιίατα, εκτός
τών οδοιπορικών, δραχ, 170 μηνιαίως, προαγόμενοι
δέ δταν εύδοκίμως ύπηρετοϋσιν οπωσδήποτε ταχέως
φθάνουσι τόν βαθμόν δασονόμου α' τάξεως μέ. μι
σθόν κλπ. επιδόματα, έκτος τών οδοιπορικών, 340
δραχ’ περίπου κατά μήνα·
"Πθεν παρακαλοΰμεν τούς βουλομένου; δπως εΐσαχθώσιν εΐ- τάς ώς άνω Σχολάς, άναλόγως τής πεοιφερείας τής καταγωγής ή κατοικίας των καθ’ ά
ανωτέρω. δπως τό βραδύτερον μέχρι τής 15 Αυγού
στου έ. έ· ύποβάλωσιν εΐς το Ύπουργεϊον (Γραφεϊον
Προσωπικού) σχετικήν ύπ’ αύτών ύπογεγρο^ιμένην
α>τησΐί, έν ή νά αναγράφεται ή κατοικία καί ή διεύθυνσίς τοΰ αίτοΰντος νά έπισυνάπτωνταί δέ καί τά
εξής πιστοποιητικά.
1) Πιστοποιητικόν τής αρμόδιας αρχής έμφαΐνον εγγραφήν εΐς τό μητρώον τών άρρένων δήμου ή
κοινότητάς τίνος τού Κράτους, καί τήν ηλικίαν τοΰ
αΐτοΰντος, ή τό απολυτήριον τοΰ' στρατού ή πισ*τοποιητικόν αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου, ό
τι δέν υπέχει οπωσδήποτε στρατιιότικήν ύποχρέωσιν.
21 Υπεύθυνον δήλωσιν τού αΐτοΰντος μέ. τάς συ
νέπειας τοΰ άρθρου 271 τοΰ Ποινικού Νόμου διά τό
•ψευδές τής δηλώσεως ότι δέν κατεδικάσθη υπό ποι
νικού δικαστηρίου, ούδ’ ύφίσταται. εναντίον του έκκρεμής ποινική κατηγορία. ’Ήδη κατά τό παρελθόν
έτος καί ποότεοον παοεπέαωθησαν πολλοί ύποψΛωι-

ot εΐς τήν ποινικήν δικαιοσύνην διά πλαστογράφησή 3
βαθμού απολυτηρίου κλπ.
•5) ’Απολυτήριον ’Ελληνικού Σχολείου μέ βαθμόν .
τουλάχιστον 6 «καλώς».
4) Έφ’ δσον δέν έπαρκεΐ τό ύπ’ άριθ. 1 πιστοποιητίκόν διά νά κριθή ή τοπική άρμοδιότης τής
Σχολής καί πρέπει αΰτη νά κριθή σύχί έκ τής δια
γωγής τοΰ ’αΐτοΰντος άλλ’ έκ τής κατοικίας, πιστοί I
ποιητικόν τής οικείας αστυνομικής αρχής δτι ό αϊ
τών κατοικεί εΐς ώριαμένον μέρος τής περιφέρειας |
της καί δτι δέν διαμένει προσωρινώς αυτόθι. Τό πι- ·
στοποιητικόν τούτο δέον νά φέρη χρονολογίαν μετά
γειεάτέραν τής δημοσιεύσεως τής παρούσης. καί
5 I ‘Εάν τό προραγόμενον απολυτήριον /Ελληνικού
σχολείου δέν προσδίδη τήν καθ’ ά ανωτέρω προτΈ |
μησιν εις τόν <άτσΰνταρ διότι ή έδρα τού Ελληνικού
σχολείου δέν κεΐται εΐς κοινότητα παρακειμένων δα
σών ή αγροτικήν, κέκηται δέ απολυτήριον δημοτικού
σχολείου τοιούτου, δέον νά προσάγήται καί τούτοΈν Άθήναις τή 6 ’Ιουλίου 1919
Ό Υπουργός
Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΙΉΣ

ΥΠΟΤΡΓΕΙΟΝΓΕΠΡΠαΣ
I ft ροζήρυΕες Λεαγωνεσμού προς ζατάληψεν 30 ϋέβεων βοηθών ( Ί·«ολογεστών) β' τάξεως τής Τοπογράφε·ζ.ής '>·πηρεσεπ.ς του ’Τπουργεεου Τε
ωργεχς.
Ό διαγωνισμός διεξαχθήσεται τήν 5 Σεπτεμβρί
ου 1919 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 9 π, μ. έν τΕ
Ύ,πουργείφ ή τώ Πανεπιστημίφ. Αιτήσεις γίνονται
δεκταΐ, μέχρι τής 2 Σεπτεμβρίου έ· έ'. συμπεριλαμβανομένης.
ι
Τή αιτήσει ουνυποβληθήσονται·
11 ,Απολυτήριον Γυμνασίου ή Διδασκαλείου, δη
μοσίας ή άλλης άνεγνωρισιιένης ’Εμπορικής σχολής
2) 1Ιι στοποιητικόν 'Ελληνικής ’Ιθαγένειας.
3· Πιστοποιητικόν Εισαγγελέων Έφέτών καί
Πλημμε?.είιθδικών δτι δέν κατεδικάσθη ό αϊτών έπί
κακουργήμιατι ή τών ύπό) τών άρθρων 22, 24 τοΰ
Ποινικού Νόμου πλημμελημάτων·’
4) Πιστοποιητικό'? τοΰ οικείου σήρατολογικυή
Γραφείου περί έκπληρώσεως τής στρατιωτικής ύποχρεώσεως ή νομίμου απαλλαγής·
5) Π.ιστοποιητικόν καταθέσεως παρά τώ Τμή,
ιιατάρχη τοΰ Τεχνικού τμήματος τής Διευθύνσεως
Κτημάτωνλδραχ. δέκα πέντε (15).
Τά έξετασθησόμενα μαθήματα έ'σονται πρακτική
αριθμητική καί έ'κθεσις ιδεών.
Ό βοηθός .(υπολογιστής) β' τάξεως τοΰ Σώμαν .Τοπογράφων Μηχανικών εχε.ι μισθόν 180
δραχ, καίτά μήνα, έπί πλέον τό νόμιμον πρόσθετον έ
πίδομα άνάλογον τής οικογενειακής καταστάσεως α
πό 40 ο) ο καί άνω, έπί Λλέον άποζημίωσιν άνάλίοΐγον τής καταμετρούμενης ύπό τοΰ είς δ θά άνήκυ
■1200 δραχ, έτησίως κατά δέ τούς μήνας ους θά διεξάγωνται αί έν ύποήθρω καταμετρήσεις θά, λαιι,6άνη άποζημίωσιν ϊσην πόρς τόν αρχικόν μισθόν
συνεργείου έκτάσεως ποικί/λουσαν, άπό 1000 μέχοι
τών οδοιπορικών εξόδων καί τοΰ ένοικίου πληοων»μένου ύπό τοΰ ΔημοσίουΜετά τριετΰ εί'δόκιιιον ·ύτηιοεπί<» πποάνεχοι

βοηθόν X' τάξεως μέ αρχικόν μισθόν iizO καί μέ
το ανάλογα έπιδόμοίτα καί άποζηαιώσεις έπιπρσοθέΟί εύδοκίμως έργασθέντες δύνανται νά τοποθετηθώσι. παρά ταϊς Οΐκείνομικαϊς Έφορίαις ώς Τε
χνικοί υπάλληλοι.
Τά Τοπογραφικά Συνεργεία καπά τούς εξ. θερι
νούς μήνας ασχολούνται είς έν ύπαίθρω καταμετρή
σεις κατά τούς χειμερινούς συγκεντροΰνται κυρίως
εις ’Αθήνας, Ολίγα εΐς Λάρισσαν, καί τινα προσεχώς
εΐς Θεσσαλονίκην.
Ό .Υπουργός
Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
·'

Κ-οινότητος, δτι είνε τέκνα γονέων άττα^ολονιΐένων
άποκλεωτικώτς Γ/ έ»’ μέρει μέ τήν Γεωρ^’ίαν ή κλά-,
όον τινά αντής.
Γ) ’Απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου,
Δ) Παποποιητνκο»' έπιΟτήμονός τίνος ιατρόν κεκυραιμενου ύπό τής Δημοτικής ή Κοινοτικής ’Αρχής,
δτι ο νποηιήτ/ίος μαθητής είνε νγίής και οωματικώις
καί ’ζκιυς όια 7ί/ν-εκτέλεοί-κ.^^ργικά
έργα^ιώικ. 2 *
Έν πέριπτώσει καθ’ ψ ό άρι&μός τών νποψήφίανν
μαδητών ήδελεν νπερβή τόν ανωτέρω όρισδέντα, θά
προτιιιηδώομ τέκνα γεωργών δανόντων ή καταοτάντων ανικάνων έ>· πολέμφ και μετά τοΰτο οί εΐς πληοιεμιέρας περιφέρειας πρός τό Σχολείον κατοικονντ^ς/ έ* Ιοότητι δε ή προτίμηοις ορίζεται όιά κληρωοεως γενομένης δημοοία νπό τής Διενδτινοεως του
Σχολείου.
. ,
,
()ί ιιαδηται δά f/yoitijoowiv έν τώ Σχολείο) επί
διετίαν, θά διατρέιροινται καί δά κατοικώοιν έν αντφ> κατά τό διάστημα τούτο δωρεάν, παρεχόμενα))'
φΈα αώάίς^ίρΚ-ίΛ θπ^φαάτ^ έργαφς, ιατρικής

• *0 ’ Υπουργός τής Γεωργίας
' Εχοντες υπ’ όψει τό &ρΰρον 5 τον Νόμον 301 τονί
1314 «περί σνοτάοεοτς κατωτέρων πραχτικτύν γεωρ
γικών σχολώΡ», όρίζομεν εΐς 20 τόν άρτΟμόν τών είοακτέων μαθητών εις τό πρακτικοί' Γεωργικόν Σχο
λείου
Ι^ρ^εχέ^ σχεΛιίίό^ έτος;
131^—τόί ςηϊούέβμένό’υς νά
εΙοαχΐ^οέν^όΜτ^τΟ^ι^τ^ς^ fO •‘Ά.ιημ^ίον’-έ. «·££λ/Η εν-ίϋ) ^γ¥ε^Έοϋτω Μα&αλια'δα εινε ενύπε^άζοΜίν εΐς τήν Διεΰ^ννοιν τον Γεωργικόν Σγο- τελοις πρακτική έη’ όλων το>ν γεωργικών κλάδων,
λείου Καοοαδετείας 'Αλμνρόν-^εοοαλίας, αϊτηστν στ «ετάικώτερον δέ καί εί’ρύτερον έπι τής μεγάλης καλλιεργείας καί κτηνοτροφίας καί τών ουναφών αυτή
τοόενομενιρ' υπό τών εξής έγγράγωμ.
Α) Πιατοποιητι^Υ'^γ^ν'ήσέως έκ τοϋ' Μητρώου γαλάπτΐπωονας "κα- τυροκομίας'.:Ά! - εϊς -τόί κτήματα
των άρρένων τον Δήμον ή Κοινότητας. Έν τφ πι- καί τά έργαοτήρια τοΰ Σχολείου έργαοιαι θα έκτε-λοοπαι άποκλέιατικώς νδιαχείραις^τνφ^ΰ^μαδητίόν,
στυποιητικώ τούτφ'άρεπέι' νά ά?ίαχρ«δμήίατ κα■ λικίιι τοΰ υπογήρ ίοι·, άποκλειομένων τΰ>ν έχόντο.ν οίτινες θά διδάοκωντω θεωρητικώς έπί τοοοϋτον
ήλίκίαν μικροκ^ρα» τών Μ έτητν ή μέγαλειτέραν.τοιν ιιόνω. ώσϊί νάιΟπί^ήται.Αΐ^ PV-ταυς ό λ,όγος καί ο
1·> έτών, οιμιπεπί.ηρωμένοτν τή 1 ’Οκτώβριον έ, ε,, σκοπός καί ή μέδαδος^έκάοτης έργαοίαξ.
Ό ΎτφυργΦς
; γ/μέρατζ έ^ρί-^ί®» τοΰ, ,^χ·ΦΚιι>οΰ έτουςΓ*4.
Γ. Υ ΑΦΑΝΤΑ ΓΗΣ
13) ίΤΐοτοποιητικον τον Δημάρχου ή Προέόρον τής

ϊ«<«’ tfWP0· *«*T6Sfa?
των.
¥ατας,
■ > ’ν-ΐ
X
Α■ . ... Διά
Τό μεγαλείτερον καί πλονόιώτερον
οτήιιατος «ΚΟΣΜΟΣ» αρκεί μία μόνον έπίσκεγις.
·
^i^QAflS. ΣΤΑΔΙΟΥ^k
- «5 ΓΑΣΤΗΜΑ '■> ΑΝΔΡ1ΚΪ1Ν ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ ‘

ΚΟΣΜΟΣ

ι

Έφάμιλλώ'. ιτώ^Λ Χίαλλ-ιτερφ)' βύρ,ω^ϊ^ΰΐ'. Έμ- < . ■: ’Ε^ιήιάόφ- ^Ερμοΰ μ^δ.φΑ^, .
ταστημάτων.
.ο,».- mowim

ν,νου-

m

Τρ πόνον έν τή πρωτευονοη Λειτουργούν μετά πα
PRINTEMPS »
ραδειγματικής ακρίβειας καί τάξεως.
Προμηδευόμενον άπ’ ετ’θεΐας έκ τών όνσμαοτοτέ, ,ρτρι:^αλλρτμόνγιαι ’^γγλι^^Έργομτ^φίω)' καί μωι
" λων μέ Λογικας τιμάς τά στερεά"και εξέχοντα . είς
Εις τόν άφθονοι·’καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον
καλαισθησίαν είδη του, κατώρθωσεν έν έλαχίστφ χρο ■ καί ;πρλύχρο)μογ έμπμωκρν; πλ^ί^ρ^'γτ^ Κατμστή,taiνικώ διαοτήματι νά τίμαται άπό εΰρυτάτης καί έκτος
Αδελφόν’ \1οντοθ7ΐονλο>ν
ici τε·
λεκτωτάτης πελατείας.
λειότερα άσπρόρρουχα διά προίκας, τά πλέον πολυποίΣυστήοαν ίδιον Έργοστάοιον υποδηματοποιίας, κα κιλλα κεντήματα καί δαιπέλλας καί τά τελευταίας μό
τασκευάζει καί πωλεί έτοιμα καί έπί παραγγελίρ υ δας υφάσματα. Δέν δά σας προσέλκυση μόνον ο πλού
ποδήματα άνδρών καΓγυναικών, καταστάντα τά όνο- τος καί ή εΰδηνία τοΰ Καταστήματος άλλά καί ίδιάμαστώτερα Έλληνικιί υποδήματα δια τήν απαράμιλ ωυσα είς τους Καταστηματάρχας ευγένεια καί άβρόλου αυτών στερεότητα, τήν τελείαν εφαρμογήν καί της τών τρόπων.

Δ. & Φ. ΜΟΥΤΣΘΠόΥΛηΗ
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ΕΙΣ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
Α-----------(---------------.
• '

Λίδουν τόκον Ϊ5 ο)ο τά εξάμηνα καί 4 1)ίϊ ο)ο
■

■

:

'

\ χ*

,

τά τρίμηνα.

:

;

Ό τόκος των είνε άπηλλαγμένος παντός φόρου καί παντός τέλους.
'

' ■

·

■

,

'

"i

Είνε ήγγυημένα υπό τοΰ Κράτους καί ύπό τής Εθνικής Τραπέζης.
Ιίληρώνονται αμέσως είς τήν

λήξίν των άπό

τήν

προεξοφλούνται ύπό.τής ιδίας,.

Έβνιζήν

Τράπεζαν καί
' -"r~^-r

.

ΛΙεΐαβιβάζονται Πι’ άπλής παραδόβεως είς άλλόν,^ίδ^κός τά χαρτονομίσματα,

„

ή tie’ όπισΟογραφήβεως, όπως αί συναλλαγματεκαί.

Αποτελούν δηλαδή ρευστόν χρήμα, πρόχειρον είς κάθε στιγμήν, μέ τήν δια
φοράν μόνον ότι δίδουν καί τόκον μεγαλύζερον άπό κάβε άλλην κατάβεσιν.
Έκδίδονται είς ποσά 1ΟΟ, SSOO, 1ΟΟΟ,
δραχμών.*

;ι ;;ν J, ■

10,000 καί

.·

ΠΩΛΟ^ΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΠΟΥ

; '

ΖΑ! Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.
'

'

100,000,

·

’

ΥΠΑΡΧΟΥΝ

'
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