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ΙΙάν χειρόγραφον δημοσιεόμενον ή μή, δεν έπιστρέφεται.—ΙΙ^ν σύγ· 
γραμμα άποστελλόμενον εις τά γραφεία, μας αναγγέλλεται.

Αί έγγραφα! δρχονται άπό 1ης έκάσζου /ιηνός. -- (Το τεύχος δρ. 1)

Καρόλου Λϊΐΐωντλαιρ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ή θλίψι; τής Σελήνης· Γεωργίου Χημηριώτη. — Η Γεωργίώ έν Έπτανήσώ- X. Λέ — 
ΪΙιάΧη. Ποιητική Τέχνη ΛΙαργιετίνα Γιαννοπούλου. - Λυτρωμένη — Άλι»τρ<Βτη -%. 
ΛΙωραίτη. - - Λικελη· Λήμου Λύκου. — Φωτεινά Σκοτάδια- Χπυρ. II. Λεσ.,.μος. — 
Άπό τά παραμιλητά τής ραγισμένης κιθάρας· ’Λλδρά — Βάσσου X. ’Λρέντα. — Λαϊκά Δικα
στήρια- Λίικου Χα?τα. — /Από τήν Καλλίτεχνι ζην Κίνησιν των Μηνών·—Άπό τήν Χωήν τοΰ μην ;ς. 
— Από τά φιλολογικέ πένθη. Γ. Χουρή. — Σπυρίδων Δέ Βιάζης. — ’Ολιγόστιχα.

Ο ΚΟΣΜΟΣ· Ή Αναθηματική Στήλη τών φοιτητών. — Ή Γεωργία 4ς τάς φύλακας.
ΕΙΚΟΝΕΣ· Ή Μόδα. — Ο! έφημεριδοπώλαι.

Τώρα ή Χελήνκ4 β’ όνειρο νωχελικομισευει,
Χάν μια ομορφιά, «ούχει στ’ άχνά πούπουλα ξαπλωθή, 
Καί πού γλυκορεμβάζοντας, λαφρά - λαφρά, χαϊδεύει 
Τά. στρογγυλά τά στήθη της πριν άποκοιμηβή.

««»
Χέ προσκεφάλια άτλαζωτά και μαλακά σάν χιόνι, 
ΙΙεθαίνοντας, σέ μακρυές πέφτει λιγοθυμιές. 
Και σ* όραματισμούς λευκούς τά μάτια καρφώνει, 
ΙΙού στά ουράνια άπλώνονται σάν άνθισες χρυσές.

δηλωςις

<ι, όταν καμμιά φορά στη γή, πάνω σ^ο λιγωμό της, 
Λφίνει κανένα κρυφό δάκρυο και κυλάει, 
Ο ποιητής πού ξάγρυπνα και τήν δοξολογάει, j

War 
ώχρο άργυροδάκρυό της, 

κομμάτι, 
άπ’ τού Ίίλιού το μάτι·

ΙΙέρνει βτή φούχτ’ 
ΪΙού τρεμολάμπ* έριδωτά σαν όιταλιού 

Και τ' άηοκρύβει ατήν καρδιά, μακρυά.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ‘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΓΕ ΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ

Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις.» παλαίουσα μέχρι τοΰδε εις μυρίας δυσκολίας διά τήν-έξεύρεσιν χάρτου' 
είναι ήδη υποχρεωμένη νά έμφανίζεται μέ μορφήν καθαρώς π ο λ εμικήν, μορφήν τής ανάγκης. Ή κρι
οί; τβΰ χάρτου εφθασε στό. όξΰτα-ον σημ/ϊον καί δέυν νά θεωρή-αι αθλος καί ότι κατορθώνομεν νά 
έκδιδώμεθα.



Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ

■κουσίως, τώ 1386, ύπό τήν τήν σκέπην τής Ισχυράς 
■ενετίας.

■ρΟΪ Τούρκοι έν τούτοις μετ?’1 έπανειλημμένα; έφό- 
προσέβαλον τούς Τόκους, οϊτινες ήσαν οί κυρ£- 

Κχοι τής ζομητχίας τής Κεφαλληνέχς.
r Τώ 1479 κατέστρεψαν τήν Κεφαλληνίαν, αίχμα- 

Κοτίσαντε; δέκα χιλιάδας ανθρώπων καί έπειτα διηυ- 
■Μησαΐ' είς τήν Ζάκυνθον, τήν όποιαν έπίσης έρή- 
βιοσαι· καί έπώλησαν τούς κατοίκους πρός τεσσαράκον 
■(άσπρα τό ατομον εις τούς Ενετούς καί ούτως ar 

,459

πέφυγον τόν θάνατον. Τώ 1484 οί ’Ενετοί ήσαν κυ
ρίαρχοι τής Ζακύνθου καί διά προκηρύξεως τής 4 
Μαΐου 1485 προσεκάλουν έκ Μεθώνης, Κορώνης, 
Ναυπλίου καί Ναυπάκτου ανθρώπους δπως μετοική
σουν είς Ζάκυνθον καί λάβωσιν οικόπεδα xat γ<χ£ας 
προς ζα,λλεέργειαν. Τήν Κεφαλληνίαν κατέλα
βαν οί Βενετώ τώ 1498 άπό τάς χεΐρας τών Τούρ
κων. Κατέλαβον καί τήν ’Ιθάκην· Τά Κύθηρα τώ 
1530 καί τήν Λευκάδα τώ 1684

(Ακολουθεί) * ΣΠΥΡ. ΔΕ—ΒΙΑΖΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΥ.Ε ΠλΡΕΛΘΟΝΤΑΣ ΑΙΩΝΑΣ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Άν οί 'Ενετοί έπεκάλεσαν "Ανθος τής Α

νατολής την Ζάκυνθον (Φιόρο ντί Λεβάντε) πο,ι- 
ηταί τινες τή έδωκαν τήν επωνυμίαν Χήβος χών 
* ΛνΟέων ή Λήτος μοροβό.λος. Η πρώτη 
βαοίλισσά μας ή ’Αμαλία τήν έκάλεσε ΙΙλω^ον 
Κήπον. Εσχάτως ή γνωστή Σοφία Δέ Βακουνίν έ
γραφε, συν τοϊς άλλοι; ; ’Άσματα, ζυμ.ατα. 
άζτΕνες, άνθη, άνθη, πανταχοΰ άνθη. Ί- 
ϊϊοο εις τέββαρας λέξετς ή ίΚάζυνθος. ’ 5- 
οοϋ αί περί αύτής άναμ.νήσεες jxou, άνε- 
ξίτελοι, γλοζύταταε, ποεητεζώταται.

Άνεφέρα,αεν τόν κήπον τοΰ ’Αλκινόου είς τάς άρ
χάς τοϋ ασθενούς σημειώματος μας. Ό κήπος οϋτος 
έκειτο έν τή πρωτευούση τοΰ Ίονίου πελάγους Νήσφ. 
Ή γεωργία τών Φαιάκων, καί ή έπιδεξιότης αυτών 
είςτάς τέχνας άπεθανατίσθησαν άπό τά ομηρικά έπη. 
Καί αύταί αί γυναίκες μέ έπιδεξιότητα καί άδιαλεί- 
πτως έπεμελοΰντο τήν εριουργίαν καί κατεσκεύαζον 
λεπτότατα ίμάτια. Καί εΐ,ς τά ανάκτορα ή ποίησις έ- 
ξετιμάτο, διό βλέπομεν τό-/ άοιδόν Δημόδοκον ά'δοντα 
τήν πόρθησιν τοΰ Ιλίου καί άλλας σοβαρά; υποθέ
σεις καί ερωτικής φύσεως. Διά τοΰ πλοϋ καί έμπορίου 
έγιναν ζάπλουτοι οί Φαίακες. Ή ηδονή καί ή πολυτέ- 
λεια δέν είχεν άκόμη διαφθειίρει τά χρηστά ήθη αυ
τών, ουδέ τήν ιδέαν τοϋ δικαίου καί τής άρετής.

Δή&νιεν τώρα τόν λόγον είς τήν ’Οδύσσειαν 
διά νά μάς περιγράψη τόν κήπον τοΰ ’Αλκινόου τοΰ 
βαιτλεως τών Φαιάκων διά νά έπανέλθουν εις τήν 
μνήμην τοϋ εύμενοΰς ημών αναγνώστου δτι καί οί. 
μυθικοί χρόνοι μαρτυροΰσι τήν πρός την καλλιέργει
αν έφεσιν τών Νήσων μας. ’Εκτός, λοιπόν,' τής αιά- 
λήσ τών ανακτόρων καί παρά ταΐς θύραις έκειτο τε- 
τράπλεθρος κήπος, ον περιεκύκλωνε λίθινος φράκτης. 
'Υψίκορμα καί ευθαλή δένδρα, άπιδιαί, ροδιαί καί μη 
λέαι άγλαόκαοποι, γλυκεΐαι συκαΐ καί θάλλουσαι έλαΐ- 
αι έφύοντο- Τά δένδρα ταΰτα έκαρποφόρουν καλο
καίρι καί χειμώνα, άλλά καθ’ δλο τό έτοςπνέουσα ζέ
φυρου αύρα τά μέν έφύε,ι τά δέ ωρίμαζε. ’Αχλάδι έ- 
γήρασκε έπάνω εί- άχλάδι, μήλον πλησίον τοΰ μήλου, 
σταφύλι κοντά στύ σταφύλι, σϋκον έπί σύκου. Εκεί 
πολκαρπος άμπελος έρριζοβόλει, τής οποίας τά στα- 
φυλλία έν όμαλώ καί ευηλίφ τόπω, τά μέν άπεξηραί- 
τοντο τά δέ έτρύγουν, άλλα έπατοΰντο. Συγχρόνως 
είσ τήν σιιπελον έιραίνοντο αί άγουρίδαι, έκ τών ό
ποιων μόλις είχε πέσει ,τό άνθος, ή οτι ήρχιζαν νά 
μαυρίσουν.

Κατά τά άκρα τοϋ κήπου κοσμηταί πρασιαί πάντο

τε έχλόαζον καί δύο πηγαί, έκ τών όποιων ή μέν διό. 
χεε τά νερά άνά τον κήπον» τής δέ τό νερόν διωχε- 
τεύετο ύπό τήν αυλήν πρός τά ανάκτορα, πρό τών ο
ποίων σταματά καί άπ’ έκεί ύδ ρεύοντα οί πολΐται.

Καί ό Λαέρτης έκαλλιέργει άγρϊ»ν ζάλον ο ί
διος μετά μεγάλης φροντίδας καί έκεΐ έπίσης έθαύ- 
μαζον τήν συκήν, την άμπελον, τήν ελαίαν, τήν απι
διάν καί άλλα τοιαΰτα καθώς καί τάς πρασιάς.

'Ώστε καί οί προϊστορικοί χρόνοι ιιαρτυροϋν δη 
εϊς τάς Νήσους μα; δέν περιεφρόνουν τήν γεωργίαν 
καί τήν γεωπονίαν.

Φυσικά κατά τούς ιστορικούς χρόνους καί αί Νή-' 
σοι τοϋ ’Ιουνίου παρηκολούθοιν τήν πρόεβον τή; γε
ωργία; τής λοιπή; Έλλάδός. Τό αύτό συνέβη και ό
ταν καί γα Νήσοι μας ύπέκυψαν εί; τήν ρωμαϊκήν κο-ϊ 
σμοκρατορίαν. Εκ τών προϊόντων τών χρόνων έκεό· 
νων, ώς γνωστό»’, ό ’Αθηναίος.λόγον ποιούμενος περί 
τών οίκων ιστορεί δτι ; «Χαριέστατος δί’ οίνο- είς πα- 
»λαίω®ν ό Κερκυροίος· ό δέ Ζακύνθιος καί Λευκά!·; 
>:διο; διά τοΰ γύψου λαβείν καί κεφαλήν άδικοΰσιν» 1

Άλλ’ ή γεωργία κατ’ ολίγον παρήκμασεν, ώς πσ- 
οήκμαζεν καί ή άνθρωπότης. Οί πονηροί χρόνοι του 
λίεσαίωνο; μέ τήν εισβολήν τών Βαρβάρων, μέ τούς 
συνεχτ"; πολέμους, μέ τάς γελοία; θρησκευτικά; δια-; 
μάχα;, μέ τά; πειρατείας καί ληστείας, μέ τάς άνδρα 
ποδίσει·,;, διέδιδε τό σκότος πανταχοΰ· Οί Σταυροφό
ροι έκαμαν δμως έν καλόν έί; τήν γεωργίαν διότι εί- 
σήγσγον εϊς τήν δύσιν πολλά νέα φυτά.

II. επτανησιακή γεωργία ήκολούθησε τήν ιταλικήν 
πρόοδον, διατηρούσα έδώ καί έκεΐ τάς έγχωρίους πα
ραδόσεις ώς πρός τήν καλλιέργειαν καί είς άλλους τι-1 
νά; κλάδους τής γεωπονίας.

Ναι μέν κατά τήν διαίρεσιν τοΰ Ρωμαϊκού κράτους 
ή Επτάνησος συμπεριελήφθη, φυσική» τώ λόγοι f’? ] 
τήν βυζαντιακήν αυτοκρατορίαν, άλλά ύπό τήν κυρι- 1 
•/οχίαν αύτής δέν έμεινε μέχρι τής άλώσεως τώ 1453. 1 
Ο Ροβέρτος Γουϊσκάρδος, Νορμανδός, ήγεμ.ών τής 1 4 

ταλίας κατέλαβε τήν Κέρκυραν τώ 1032. Τό Βυζάν- 1 
τιον ζητεί τήν έπικουρίαν άπό τήν Βενετίαν διά 1 
έλευθερώση τό Ίόνιον.Έκτοίτε κατακτηταί, δυνάστου I 
ηγεμονίσκοι, τυρανίσκοι, εναλλάξ εκυρίευον. ή έλειι- 
λάτουν ή κατεβασάνιζον τάς νήσους αας. Άλλα τά δει· Ί 
νά ήσαν έλαφρότερα άπό έκεϊνα τοϋ βαρβάρου Τούρ- - 
κου. Βλέποντες οί δυστυχείς Κερκυραϊοι οτι τό Βυ- | 
ζοντιακό,ν κράτος έβαινεν έπί τό χείρον είς τελικόν δ- 1 
λιθρον καί τήν πρόοδον τών κοίτακτήσεων τών Τούρ- | 
κων όρθώς σκεπτόμενοι άπεφάσισαν νά ύποβληθώσιν 1

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΟΡΑΤΤΙΟΥ ΦΛΑΚΚΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου»
■ Μάΰε τί αρέσει οέ μέ και στό λαό, ’Άν ^έλτ]ς να- 

ένα θεατή ποΰ νά κάθεται ώς .τό τέλος, ώς ποΰ 
αρωνάζτ] ό τραγουδιστής «χειροκροτείτε», πρέπει 

Βτιί παρατηρής τους ρόλους κάθε ηλικίας, νά δίνης 
■ ii.it εινε κατάλληλο στους διαφόρους χαρακτήρας και 
Κωά διάφορα χρόνια, Τό παιδί ποϋ ξέρει νά πή κάμ- 
■πυσες λέξες και ποΰ πατεΐ τή γή μέ πόδι στερεό, τοΰ 
Β αοέσεί πολύ νά παίζη μέ τά παιδιά τής ηλικίας του 
■ καί. δυμώνει και ησυχάζει δίχως νά τό καταλάβη, 
■ κι' αλλάζει κάδε ώρα. Ό αμούστακος νέος, άμα έπί 
^ρέζους φύγει εκείνος ποϋ τόν επιβλέπει, διασκεδάζει 
■ •μέ αλόγα, σκυλιά, τήν πρασινάδα τών ανοιξιάτικων 
Κλειβαδιών. Σαν τό κερί' γέρνει στα διάφορα έλατ- 
■ τώματα, θυμώνει μ’ εκείνους ποϋ τόν συμβουλεύουν, 
■ ύ'/.Άει αργά δ,τι τοΰ είνε αν) έλιμο, σκορπάει τά χρή- 
■ ματά του, γεμάτα όνειρα, έτοιμος νά λησμονήση δ^τι 
■ μ-γάπησε.

ί 11. "Αμα γίνη άνδρας, αλλάζει όλότελα σκέφι, 
I Γι ρεύει νά πλου.τίσμ, νά κάμη φίλους ωφέλιμους, 
■ ζητάει νά ιόν εκτιμάνε, καί προσπαδεί νά μή κάμη 
■ τίποτα ποϋ δά κόπιαζε νά το διορδώση. 12, Πολλά 
■’άν,χι^μα περικυκλώνουν ,τό γέρο ένφ είνε πλούσιος, 
■είνε φτωχός, γιατί φοβάται νά μεταχειρισδή τήν 
Λ ·π; ριουοία του, σ’ δλες ;ιου τις δουλειές παίρνει ένα 
■τρόπο ψυχρό, ελπίζοντας λίγο, φοβώντας ιό μέλλον, 
Κ παράξενος, παραπονειόντας αιωνίως,, επαινώντας 
■ ιρι περασμένη εποχή., που ήταν εκείνος παιδί, πάντα 
I / ’ρί. ωντας τους νέους.

Ερχουνται τά χρόνια φέρνωντας μαζί τους και 
Κ πολλά καλά, καί φεύγοντας μάς παίρνουν έπίσης 
^Επολλά. IS' Γιά νά μή δώσουν ένα ρόλο γεροντικό 
I ο ένα νέο άνδρωπο, ούτε ρόλο μεγάλον σ’ ένα παιδί, 
ί> πρέπει νά προσέχουν πάντα στους ρόλους ποϋ μοιά- 
| ζσνν στην κάδε ηλικία.

"Ενα έργο παίζεται στή σκηνή, κ’ άμα γρατμτή μάς 
■ τό διηγούνται. 14. "θ',,τι άκοΰμε μονάχα μέ τ’ αυτιά 
I μάζ κάνει λιγώτερη έν^ύπωσι, άπό κείνο ποϋ είνε 
Ι ιιπροστά στα μάτια μας, καί ποΰ ό δεατής τό κατα^ 
Ι' λ'όαίνει δπως θέλει. "Ομως δέν δά βάλης στή σκη- 
I ;ή, εκείνα ποϋ δέν μπορεί νά κάμη κανείς μπροστά 
I ·ο.ί κόσμο, θά άπομακρύν\\; άπό τά μάτια του πολλά 

π.ράμματα„ ποϋ σ' ένα διήγημα δά τά μάδη. Η Μη~ 
δεια νά μή σκοτώνη τά παιδιά της μπροστά στό λαό, 
ούτε ό κακούργος Άτρεϋς νά οφάξη μπροστά στο 
λαό τ’ άνδρώπινα σωδικά. Ούτε ό Πρόκνης ν' άλλά- 
ζη σέ πουλί, ούτε ό Κάδμος σέ φείδι. 'Αηδιάζω δ,τι 
και αν μοΰ δείχνης μέ τέτοιο τρόπο. 15. "Αν θέλης 
ένα σου έργο νά ζητάη ό λαός νά ξαναπαίζεται συ
χνά πρέπει νά μην έχη ούτε λιγώτερες ούτε περισ
σότερες άπό πέντε πράξεις. "Ενας θεός νά μην πα
ρουσιάζεται παρά μονάχα σαν έλευδερωρήςΛ καί νά 
μή μιλή ένα τέταρτο πρόσωπο.

Ό χορός νά έχη τό ρόλο ένός ηθοποιού καί νά 
μή τραγουδάη οχή" μέση τών πράξεων τίποτα ποΰ 
δέν πηγαίνει μέ τό δέμα τοϋ έργου. Νά ουμπαδή τούς 
καλούς, νά συμβουλεύη φιλικά, νά ησυχάζει τούς θυ
μωμένους, ν’ άγαπάτι κείνους ποϋ φοβοϋν,ται νά κά
μουν κακό, νά έπαινή τά φαγητά ένός λιτού δείπνου, 
τή δικαιοσύνη, τήν ειρήνη. Νά κρύβη δ^τι τοΰ εμπι
στεύονται, νά παρακαλή τούς δεούς νά ξαναδώση τήν 
ευτυχία ατούς δυστυχισμένους καί νά τήν άπομακρύ- 
νη άπό τούς περήφανους. Ή φλογέρα ποΰ δέν ήταν 
σαν τώρα μέ όφείχαλκο, έμοιαζε μέ τή σάλπιγγα, 
άλλ’ είχε άπαλό ήχο κι' ήταν απλή μέ τις λίγες τρύ
πες της, χρησίμευε στό νά συνοδεύη τδ χορό, καί νά 
γεαίζη μέ τό παίξιμό της τά λίγα καθίσματα, δπου 
μαζευότανε τόσος κόσμος ποϋ εύκολα ιμπορούσε κα
νείς νά μετρήση' γιατί λίγος,, άχαθός καί εΰχαρι- 
στιότανέ μέ τό ελάχιστο, 'Αλλ' άμα ό λαός αυ,τός, 
νικητής, άρχισε νά αύξαίιπ\ τις κτήσεις του, νά δχυ- 
ρώνη μέ φηλότερο τείχος τή πάλι (τή Ρώμη) κάί 
τις γιορτινές ημέρες νά διασκεδάζη σέ τραπέζια άπό 
τό πρωί ρδς τό βράδυ, τότε άρχισε μιά ελευθερίά με
γαλύτερη στοές σ,τίχους καί στα τραγούδια, Άλη· 
δινά πώς δά διασκέδαζε ο άξεστος χωριάτης ποι 
άμα τελείωνε τήν έργαοία ,του πήγαινε στό θέατρο 
μα-υ μέ τόν χωραΐτη, καί πρόστυχος μέ τόν εϋγενι 
κό ; "Ετσι κείνος ποΰ έπαιζε τή φλογέρα, πρόσθεσι 
-οώ Λΐοΐ) οορογ ρΐ τοκ ρόο'Ζ,ρΐ luXax Λοί ηί1γ»π αΚ 
ρειιά,των) καί περπατώντας στό θέατρο έπερνε τ 
μακρυά του φορέματα. Γιά τόν ίδιο λόγο πρόσδεσα 
ici' άλλες φωνές στή σοβαρή λύρα καί ή ομιλία στ 
θέατρο πήρε ένα ύφος άσννείδιστο, καί ή σκέψη τη
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Ιοοφή στα χρήσιμα πράμματα και μαντεύωντας τό 
μέλλον, δεν είχε καμμιά διαφορά άπό τή γλώσσα 
τον μαντείου^ τών /Δελφών.

Κείνος πού πολέμησε μέ τραγικούς στίχους γιά 
ένα ελεεινό τράγο—βραβείο τον νικητή—έδειξε επί
σης γρήγορα στήνάξεστη μορφή τους τούς πρόστυχους 
οατύρους, και μέ φαρμακερή ειρωνεία βρήκε ένα 
είδος αστείου,, για νά σώοη την σοβαρότητα τής τρα
γωδίας, "Ετσι ό θεατής ποΰ γύριζε άπό θυσίες, με
θυσμένος, διασκέδαζε μέ κάτι νέο ευχάριστο, ’Αλλά 
πρέπει οί ειρωνικοί οάτυροι, νά γυρίζουν μέ τέτοιο 
τρόπο τά σοβαρά στο αστείο, ώστε ένας θεός ή ένας 
ήροιας, νά μή φτάνρι σέ καπνισμένες ταβέρνες και 
νά μιλή λόγια πρόστυχα, ενώ πρωτοφάνηκε γεμάτος 
μέ -χρυσάφια καί μέ πμρφύρα. Ούτε νά ζητάη ν’ άρ· 
πάΐΐι ιό σύννεφα και ,τό χάος, ενώ Αποφεύγει δ,τι 
εϊνε γήινο. Ή τραγωδία δέν πρέπει νάχη ελαφρούς 
στίχους. Τότε δά βρεδή μπροστά στους αύθάδεις σα
τιρικούς,λιγάκι κόκκινη άπό ντροπή, σάν μια άριστο- 
κράτισοα, ποΰ εϊνε υποχρεωμένη νά χορέψη εις γιορ
τινές ημέρες μπροστά στο λαό. Έγώπιστεύω αν ή
μουν σατυρικός συγγραφεύς δέν δά μάρεοε νά (Μετα
χειρίζομαι άκομψες εκφράσεις καί λέξεις χυδαίες. 
Επίσης δέν δά προσπαθούσα ν’ άποφύγω τό τραγικό 
ύφος, ώστε νά μην έχη καμμιά διαφορά ή κουβέντα 
τον Δάου και τής τολμηρής Πυθίας, ποΰ έκλεψε ατό 
Σίμωνα κάτι χρήματα, τού φύλακα και τον υπηρέτη 
Σειληνοϋ ποΰ ανάθρεψε τό Θεό. Θά περιγράψω τό 
ποίημα ποΰ φαντάσδηκα, ποΰ έχει ένα δέμα κοινό, 
μέ τέτοιο τρόπο ώστε ό πρώτος ποΰ δά τ’ άκαύση νά 
έλπίζη νά καταφέρη τό ίδιο κι’ αυτός, καί οκέπτων- 
τας έτσι, δουλεύει πολύ, ιδρώνει, αλλά δίχως απο
τέλεσμα, Τυρη τέχνη δάχη τό δέμα ποΰ άλλοι τόσες 
φορές μεταχειρίστηκαν. Οί Φαύνοι έρχονται από τά 

€ δάση τους,, τους συμβουλεύω νά προσέχουν νά μή 
ύιοιάζουν μέ ,τους γεννημένους ατό δρόμο, ούτε νά 
κάνουν τούς αριστοκράτες, μιλώντας λόγια τρυφερά, 
ούτε καί νά φωνάζουν λέξεις άπρεπες, χυδαίες, 
Πραγματικώς δά προσβάλλωνται έτσι οί ιππότες, 
οί γερουσιαστές καί οί πλούσιοι. Καί άν ο αγοραστής 
•τηγανισμένων ρεβυδιών καί καρυδιών επιδοκιμάζει 
κάτι, δέν τοΰ κάνουν καλή υποδοχή καί δέν τό βρα
βεύουν, '16.

'Όλοι δέν καταλαβαίνουν τάτεχνα ποιήματα, κετσι 
δόθηκε μιά επιείκεια πού δέν άξιζε στους Ρω
μαίους ποιητές. Γι' αυτό τό λόγο δά έβγαινα από 
τούς κανόνες καί δάγραφα μ’ όλη μου τήν ελευθερία· 
"Η δά σκεπτόμουν πώς όλος ό κόσμος δά ίδή τά λά
θη, αλλά θέ νώτου ν ήσυχος έχοντας τήν ελπίδα πώς 
δά ιιέ συγχώρηση ;

’Επί τέλους άπόφυγα τά λάδη, αλλά δέν αξίζω 
καί επαίνους. Σείς ξεφυλλίζετε νύχτα καί ήμερα τά 
έλληνικά αριστουργήματα. ’Αλλά οί πρόγονοί μας 
παίνευαν τους στίχους καί τ’ αλάτι τοΰ Πλάστου, 
δαωιάζοντάς τους μέ επιείκεια για νά μή πώ ανόητα. 
Σείς όμως κ εγώ ξέρουμε νά διακρίνουμε μιά πρό
στυχη λέξη από μιά αστεία, καί μέ τά δάχτυλα καί 
τ αυτιά ένα ήχο σοορτό.

Διηγούνται πώς ό Θεσπιός πρωτοφαντάσθηκε τό 
άγνωστο ώς τότε είδος τής τραγικής Μούσας, καί 
είχε ανθρώπου φάπάνω σέ κάρρα μέ τό πρόσωπο τυ
λιγμένο μέ λάσπη), ποΰ τραγουδούσα τά ποιήματά 
που καί τά παράσταιναν, 17. ’Έπειτα άπ’ αυτόν έ 
Αισχύλος σκύφτηκε τή μάσκα καί τήν πολυτέλεια. 
Αότας όχι μονάχα στήριζε τή σκηνή σέ τρίποδα α

πλά, άλλ, ακόμα δίδαξε νά μιλούν ευγενικά καί νά 
στηρίζουνται στον κόθορνο. ’Έπειτα φάνηκε ή παληά 
Κωμωδία ποΰ έκαμε μεγάλο δόροβο. 'Αλλά ή έλευ. 
δερία αυτή έφδασε στην κσ,τάχρηση και έπρεπε νά 
περιορισδή μέ ένα νόμο. Ό νόμος γίνηκε δεκτός, καΐ 
ό Χορός ντροπιασμένος σώπασε γιατί τοΰ άφαιοέ- 
δηκε τό δικαίωμα τοΰ νά βλάφτη. Οί ποιηταί μας δέν 
άφησαν κανένα δέμα ποΰ νά μή τό μεταχειρίστηκαν 
Καί όμως δέν αξίζουν τήν πιο μικρή δόξα. Τόλμησαν 
νά φύγουν από τά έλληνικά αχνάρια και νά μεταχειζ 
ρίζουν.ται δέματα τοΰ τόπου τους στις κωμωδίες καί 
τραγωδίες. Καί τό Αάτιο δέν δά ήταν δυνατώτερα 
μέ τήν στρατιωτική του αξία ούτε μέ τήν γλώσσα 
του αν μέ τον καιρό δέν άποδοκιμάζουνταν όλοι οί 
ποιητές, 18. Σεις ποΰ έχετε αίμα τοΰ Πομπηιου στις 
φλέβες κατακρίνετε τούς στίχους ποΰ δέν διορθώθη
καν πολλές φορές καί πολλές ημέρες καί δέν δια
βάστηκαν δέκα φορές.

(’Ακολουθεί)
Δνίς ΜΑΡΓΙΕΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΤΟ ΘΛΙΜΜΕΝΟ ΒΙΟΛΙ

Λησμονημένα διηγήματα γραμμέ
να εις τό σκιόφως ,τής παιδικής^ 
άντιλήψεως (1915).

Έπλησίαζεν ή ώρα ποΰ δά έφευγεν ή Μίνα για 
τήν χώρα τοΰ Φαραώ. Λιγάκι ανήσυχος, μέ τήν φυ
γήν οφιγμένην από κάποιο αόριστο αίσθημα φόβου, 
έβγήκε νά καδήση στο αγαπημένο της μπαλκόνι ποΰ 
έβλεπεν εις ,τό περβόλι τό άνδισμένο. Άφηρημένή 
έκύτταξε τ’ αγαπημένα μέρη ποΰ δέν δά τά έβλεπε 
γιά πολύν καιρόν, μέ πόνον δέ έγύριζε στα περασμένα , 
καί· έσκέπτετο όλην τήν μικρούλα της ζωή... Πόσον 
γρήγορα περνά ή ευτυχία. "Οταν έγεννήθη ή εύτυ-, 
χία είχε φωληάσει εις τό σπίτι της, αμέριμνα καί 
χαρούμενα έπέραοαν τά παιδικά χρόνια καί επειδή' 
αγαπούσε πολύ τά γράμματα, έπήρε τό δίπλωμα τοΰ 
Αρσάκειου, χωρίς ποτέ νά σκεφδή ότι δά ήρχε™1 

εποχή ποΰ δά έγινε,το δασκάλα. Δυστυχώς όλα μετα
βάλλονται, τό μυριοπόδητο άνδος τής χαράς ραραίΐ 
•νεται γρήγορα.

"Ηλδαν γιά τό σπίτι της δύσκολα χρόνια, άτυχίο»^ 
αναποδιές, βάσανα,. ■ . Τά μαλλιά τής μητέρας της·· 
άσπρισαν από τάς δλιβεράς φροντίδας καί στο εν ον 
μέτωπο τοΰ πατέρα της αί πικρίαι τής ζωής έχάρα-1 
ξαν βαδιές ρυτίδες.. ..

Μέ πόνον ή αβρά κόρη έβλεπε τήν σσμφυραν vai 
έρχεται καί έπονοϋσεν,, έπονούσε πολύ. Έπονοϋσε τ’| 
άδελφάκιατηςποΰ δ’άνετρέφοντομέ στενοχώριαν,γιατί 
ή οίκονομική καταστροφή είχε φδάσει... Μέ μόρ-, 
φωσιν λεπτήν, μέ ανατροφήν έπιμΐλημένην, ή καρ-, 
διά της μέ τον πόδον τής ευγενούς δράσεως καί τοΰ' 
άλτρουισμοΰ,, άπεφάσισεν αυτή—ποΰ ήτο τό /ιεχαλεί-] 
τερο παιδί—νά βοηδήση τήν οΐκογένειάν της. "Εγραΐ: 
ψεκ εις τήν ’Αλεξάνδρειαν εις σεβαστήν κυρίαν^ φι-i 
λην τής μητέρας της, όπου τής ευρε καλήν δέση σέ 
ίδιοντικόν σχολεϊον. Καί τώρα ή Μίνα δά έφευγε γα* 
τήν πατρίδα τής Κλεοπάτρας, εκεί όπου ΐ> αιώνιος 
Χείλος κυλά τά νερά του καί φύεται ό λωτός. Πόσον 
ήτο ουγκεκινημένη.

’Έξαφνα ένας απότομος λυγμός βιολιού τήν έςυ-J 

πνηοεν από τάς σκέψεις της και μιά γλυκεία αρμο
νία,. πού έχύνετο γύρω της, άνοιξεν άλλους κόσμο-^ς 
εις τήν ψυχήν της. Πόσες φορές είχεν ακούσει τό 
βιολί εκείνο νά τής μιλή μέ τούς παδητικούς ήχους. 
'Αλλά τώρα γιατί έπαιζεν άλλοιώτικα κι’ έφαίνετο 
σάν νά κλαίη ; Τά υψηλά πυκνόφυλλα δένδρα τοΰ κή
που τής έκρυβαν ,τόν συμπαθή μουσικόν, όοτις καδη- 
φμένος από μέσα από τό παράθυρό του, αφινε τό δο
ξάρι του νά σκορπίζ\\ όλην τήν τρικυμίαν τής καλλι
τεχνικής Ψυχής του καί όλον τον ευγενικόν του 

πόνον, μαζή μ’ ένα δειλό παράπονο. Πώς πονοϋοεν ά·. 
ληδινά τό βωλί, πώς έκλατγε...

Ή Μίνα, αιχμαλωτισμένη από τήν μελατδίαν τού 
βιολιού, έβυδίζετο μέσα στα ά^ιιονικά, μουσικά αυτά 
κύματα, μέ σφόδρούς παλμούς ουγκινήσεως εις τήν 
ψυχολογικήν εκείνην στιγμήν τού πόνου, τών άκα- 
μνήοεων, το/ν ελπίδων καί τής αμφιβολίας...

ΛΥΤΡΩΜΕΝΗ - ΑΛΥΤΡΩΤΗ
ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

III

Ή σιωπή τής Μαριάκκας, ή προσπάθεια τυς νά 
τον αποφεύγω μετέβαλε πρός τά χειρότερα τον χαρα- 
κτήρά του.'Όσο βρισκότανε στό μέτωπο περνούσε τόν 
καιρό του μέ τήν ελπίδα πώς όταν γυρίση θά «αθη 
δ,τι τοΰ έκρυβε, πώς θά τοΰ μαρτυρούσε αύτή τήν 
αγάπη της. Ή ελπίδα αυτί] έσβυσε καί ή Μαριάινα 
φαινότανε πειο ξένη σ, αύτόκ. Γιά κά διασκεδάζη 
τόν πόνο του, έπιχειροΰσε εκδρομές σέ διάφορες εξο
χές. Καί τόν περισσότερο καιρό περνούσε στήν μονή 
τών Κλειστών. Σέ μιά απότομη μαγευτική χαράδρα 
τοΰ ορούς Πάρνης, βρίσκεται τό μοναστήρι ή 'Αγία 
'Τριάς. Ό ηγούμενός του γνώριζε τόν ’Αλέκο Μόρ- 
κελλο, τόν έξετίμησε πολύ γιά τόν χαρακτήρά του καί 
γιά παλληκάρι ποΰ θυσιάσθηκε καί όχι μόνον τόν δε
χότανε σ,τό μοναστήρι αλλά καί τόν προσκαλοΰσε νά 
πηγαίνη συχνά.

Κ’ ό λοχαγός ποΰ ποθούσε τήν μοναξιά, πήγεικε 
πολύ συχνά Οτό μοναστήρι. Ό ερημικός βίος είναι; 
ευχάριστος στήν ήσυχη καρδιά κ’ αμέριμνη, κ’ οχι σέ 
κείνη ποΰ κάτι προσδοκά ακόμη. Γι’ αυτό σύν τφ 
χρόνφ κ’ αυτή ή έξοχή τόν έκανε νά ύποφέρη ακόμα 
περισσότερο· Σπήτί του δυστυχισμένος, o'rip' ερημιά 
βασανισμένος, στή συναναστροφή δίχως καμμία τέρ- 
φι. Βίο; μαρτυρικώς. Γιά τόκ έρωτά του σταυρωνό
τανε στήν άγάπΐ] του θυσίαζε καί~τή στερνή του ρα
νίδα.

Ή Μάρθα παρακαλοΰσε τήν Παναγία νά λύτρω
ση τόν μονάκριβό της αδελφό καί κά μή τής τόν στέ
ρηση πρόωρα. Ή μητέρα ,του τό ίδιο έκανε. ’Απ’ ό
λους περισσότερο τόν θρηνούσε πειό πολύ ή δύστυχη 
Μαριάκνα. Αυτή όσο τόν έβί^επε είχε κάποια παρη
γοριά καί ένίσχυσι.. Άφ’ δτου δμως έλει^τε κατάλαβε 
τήν μόνωσί της καί πόσο μεγάλη αγάπη είχε γι’ αυ

’Έπειτα από άρκεγήν ώραν εύρίσκετο ε'ίς τό κατά
στρωμα τοΰ βαποριού, ανάμεσα σέ άγνωστο κόσμο, 
μαζή jιιέ τούς δικούς της, πού δά τούς άπεχωρίζετυ 
γιά νά ριφδή, αυτή ή τόσον αβρά, εις τήν βιοπάλη'* 
σέ ξένο τόπο, εκεί όπου τόσοι "Ελληνες εργάζονται 
>ιίμια, πάντοτε μέ τήν νοσταλγίαν τήζ αγαπητής πα- 
ΐρίδος. · .

Μέ ,τήν σταλαγματιά τής οδύνης είς τά ωραία της 
μάτια καί' μέ τό χαίιόγε/.ο τής αγάπης στα δροσερό, 
της χείλη, άπεχαιρέτησε τούς προσφιλείς της.

Ένφ δέ τά κοντυλένια κύματα τής γαλανής θαλάσ
σης έσπρωχναν ,τό ατμόπλοιο είς τήν ξένη γή, τά αρ
μονικά κύματα τού θλιμμένου βιολιού, έσπρωχναν 
θωπευτικά τήν γενναίαν της ψυχήν είς ένα (ορισμέ
νο σκοπό. Νά άνακουφίση τό σπίτι της καί νά χαρί
ση σ’ αυτό τήν παληάν ευτυχίαν καί χαρά. ..

Ίιοάννινα ΒΑΣΩ ΜΠΟΣΑΚΑ 

τόν. ’Έκλαιγε όμως για,τί ή μεγάλη της αγάπη ήταττ 
καταδικασμένη μόνο στή καρδιά ποΰ γεννήθηκε. Μαρ 
τυριο τρομερό, πειό μεγάλο άπ’ τοΰ Άλέκου· Τές ώ
ρες τής νύχτας ποΰ χωριζότανε άπ’ τί] Μάρθα κρα- 
τώιμας τήν φωτογραφία ίου... .έκλαιγε. Κι’ ακ τήν 
έπαιρκε ό ύπνος όνειρα τρομακτικά, απαίσια τήκ τά
ραζαν.. ’Ά/λοτε τον έβλεπε κά κλαίη καί νά τήν πα- 
ρακαλή. Καί δτα ξυπνούσε μέ περιέργεια κυττοΰσ:-· 
γύρω της καί έροχτοΰσε.

ι— Είκαι αλήθεια ;
Τό μελαγχολ'Μο μειδίαμα, ποΰ στεφάνωνε τά χνί 

λη της έδειχνε τήκ ξερή πραγματικότητα. Άλλες β- 
μως φορές τόν έβλεπε σέ απαίσιες σκηνές νά πέφτη 
σέ βαθύ γκρεμνό θέλοντας νά σκοτωθη...Τότε βίου-» 
τηγμένη στον ιδρώιια πεταγότανε άπ’ <τό κρεδβάτι. 
κλαίγοντας...’Ήθελε νά τοΰ μιλήση.. .μά αυτός έ7.- 
/^ιπε κ’ άγνωστα πώς περνούσε τήν βραδυά τουν Το 
νέο αυτό μαρτύριο τήκ κατέβαλε πάρα πολύ. Είχε 
καταντήσει) φάσμα τής πραγματικής Μαριάννας. 
Στής ψυχολογικές αυτές στιγμές τής τόσο κρίσιμες, 
φωνή ενδόμυχη τής έλεγε.

ι—Μαρτύρησε >τόν πόνο σου.........
Μέ μιας διέβαινε ή περασμένη σκιά, τό τρομερό 

φάσμα.
— ’Όχι, έλεγε, όχι είμαι ή καταδικασμένη προσ

φυγόπουλα...........
'Ένα πρωί άφοΰ γύρισε ό Άλέκοίς άπό τόν συ- 

νειθιάμένο πρωινό περίπατό του μέ τό κομψό του καρ, 
οοτσάκι κάλεσε τόν ιδιαίτερό του υπηρέτη τόν Μάν- 
θο. Ό υπηρέτης τρόμαξε γιατί είδε tc^v κύριο τσο 
τόσο καταβεβλημένο. .

—Ό κύριος μήπως είναι άρρωστος ; τόκ ρώτησε.
Ό Άλέκος κατώ.αβε τές υποψίες τοΰ υπηρέτου 

τού καί γελώντας βιασμένα τοΰ είπε.
ε—"Οχι, Μάνθο, είμαι πειό κα?,ά άπό κάθε άίλι; 

μέροο
)—Δόξα νάχη ό Κύριος.



463462

t—"Ακούσε, Μάνθο, αποφάσισα νά κάμω ένα τα- 
ξείδι ώς τήν Κέρκυρα.

.—Μόνος σας πάλι νέο ταξεΐδι θά κάνετε ;
—Μονάχος.
I—Θέλετε τίποτα άπό μένα_ς
<·—Μιά χάρι. Δέν πιστεύω νά μοΰ άρνηθής έ : Σοΰ 

έχω μεγάλη εμπιστοσύνη.
■—Ό Μάνθος πομ έβλεπε πρώτη φορά τόν κύριο 

που νά τοΰ μιλά φιλνκά και προ πάντων νά τοΰ δεί
χτη εμπιστοσύνη μέ τόνο τοΰ εϊπβ.

—Ό κύριος μπορεί νά βασίζεται σέ μένα, θά εί
μαι, καθώς λέγουν οι σοφοί, και ιχθύος άφωνότερος.

ι—Αο’.πόν θά σοΰ άφήσω στο γραφείο μου μιά επι
στολή. Τό βαπόρι φεύγει στά; 5 τό βράδυ· Έσύ στάς 
ί» θά μπής,θά την πιίρη; καί θά τήν παραδώσης στή 
δίδα Μαριάννα.

ι—Στη δίδα Μαριάννα ; είπε έκπληκτος.
-—Σοΰ φαίνεται, παράξενο γιατί γράφω στη δασκά 

λα της αδελφής μου ;
•—Καί βέβαια.
•—Γράφω στη δίδα Μαριάννα, καί τήν παρακαλώ 

νά τό πή μέ τόν πειό γλυκό τρόπο, τήν άπόφασι μου 
στη κυρία σου καί στην αδελφή μου.

—Ά........τώρα... .καταλαβαίνω....
—Αρκεί, τοΰ είπε διακόπτοντας την πολυλογία του, 

θά τη ρήσης πιστεύω τόν λόγο·
-—Άμ’ πώς θά τόν ατιμάσω ; Ό λόγος μου συμ

βόλαιο.
—Καλά, τώρα πήγαινε καί βάλε μου τά πολύ άπα- 

ραίτη π μου ρούχα στή μικρή μου βαλίτσα· Τά πολύ 
ώπτραίτητα άκους ;

Ή Μαράννα είχε περάσει πολύ κακή νύχτα, βα
σάνιζα .'νη- άπό τρομερούς εφιάλτες, άπό μαύρο όνει
ρα. Πρωί, πρωί κοίτέβαινε γιά νά περπατήση λίγο 
στον υήπ», ποΰ ίσως νά συναντούσε καί τόν Άλέκοί· 
Λυτή ή συνάντησι, έστω καί μακρυνή, τήν παρηγο
ρούσε. "Οταν διάβαινε άπό τό γραφεΐόν του, θέλον
τας νά βεβαιωθή πώς βρισκότανε μέσα άνοιξε δειλά 
την πόρτα καί παρατήρησε. ’Εκείνη ακριβώς τήν 
στιγμή έλεγε στον υπηρέτη του γιά τό γράμμα πού έ
στελνε σ’ αυτή.

—Γράμμα σέ μένα ; γιατί ; Ποιος λόγο; τόν άυ 
ναγκάζι ι ;...........μήπως.............. ;

Δίχως νά τολμήση ν’ άποτελειώση τήν σκέψι τής μ' 
ασυνάρτητο αργό κίνημα έσυρε σιγά τές κουρτίνες 
καί π.^'.ενε vet ιδή τό αποτέλεσμα·

Ό ‘Λλέκος μόλις έφυγε ό Μάνθος άφιγκράσθηκε 
τμ.ί άγ:ΰ βεβαιώθηκε πώ; κανένας άπό τούς δικούς 
•του δ'- ι· είχε σηκωθεί άνοιξε τό συρτάρι τοΰ γραφεί
ου τυ < καί περιεργάσθηκε τό πιστόλι του· Ρ

—Οά σκοτωθή, έψιθύρισε μέ φρίκη ή Μαριάννα, 
Θεέ μου. .....

'Ύστερα πήρε τό γράμμα, κάθησε στήν πολυθρόνα 
-ίου καί άρχισε νά τό διαβάζη. Προς τό τέλος μέ, φω 
νή πολύ παθητική καί τρεμουιασμέΙνη έξηκολούθησε 
δυνατά- τήν άνάγνωσί του-

«................... ....."Οταν πειά, άγάπη μου επί-
τρεψέ μου έτσι άφωνα νά σέ αποκαλώ, λάβη; τό γράμ 
μα μου αύτό θά είναι αργά πολύ... .’Αντίο όνειρα 
γλυκά. καί πλάνα, σκέψι μου γλυκεία, θά είμαι νε
κρός. ’Άλλοτε είχα τήν δύναμι νά σκέπτομαι πώς 
θά σέ κάνω ευτυχισμένη, τιάρα έχω τήν δύναμι να 
σκέπτομαι πώς πρέπει νά πεθάνω. Ζωή «ου ήσουνα 
ι-ύ όλλ ή ζωή μου έχεις πεθάνει είσαι ή ξένη Μα- 

ριάννα, ποΰ ίσως νά μή αίσθάνθηκες παλμό δικό σου 
γιά μένα... Πεθαίνω μή άπόφασι. Είναι, προτιμότερος 
θάνατος άπαίσιος μιάς φοράς, παρά ό καθημερινός 
θάνατος·

«............................ .. Πίστευσε πώς καί στή τελευ
ταία μου στιγμή, θά σέ σκέπτομαι... .Σ’ αγάπησα...· 
σ’ άγαπώ... .καί θά σ’ άγαπώ ώς πού τά ξεψυχήσω. 
Στά βουνά...., - στές ερημιές .... ,στό κόσμο...., 
στο μοναστήρι..., στή μόνωσι... .μόνο... .μέ τή 
σκέψι σου ζοΰσα....’Ησαν όμως όλα όνειρα .... καί 
μόνον όνειρα.... Ήσαν ελπίδες ψεύτικες, απατη
λές............... ..

*—Χαΐρες. . .άγάπη '-μου... .φεύγω... ,πεθαίνω... 
ζήσε.... Πάντα θά σ’ άγαπώ κεί ψηλά αν πράγματι 
κά μπορεί κανένας νά ζήση καθώς λένε-

Ή Μαριάννα έκλαιγε σιγαλά προσπαθώντας νά 
συγκρατηθή. 'Όταν όμως είδε τήν άκαμπτη του άπό- 
φασι μέ μία τράβηξε τές κουρτίνες τρέχοντα; τόν άγ 
κάλιασε καί τοΰ είπε κλαίγοντας γοερά.

—"Οχι... .όχι. .. .‘Αλέκο, μή σκοτωθής ... .σ’ <ί 
γαπώ.. ·σ, άγαπώ·... είμφι δική σου.... δική σου.

Καί μέ μανία τόν φιλούσε παράφορα, τρελλά. Κ, 
αύτός σαστισμένος τήν παρατηρούσε, τήν ψηλάφιζε 
νομίζοντας πώς γελιότανε. <

-—Είναι άλήθεια όσα ακούω ή γελιέμαι ; Είσαι σύ:
—Ναι, ’Αλέκο, είμαι εγώ ή Μαριάννα σου... .δι

κή σου. ’Εγώ κοντά σου, συντροφιά σου...........παρη
γοριά σου...........

‘—Μαριάννα άκούω καλά, είπες πώς μ’ αγαπάς ;
—Ώς τόν θάνατο... .πάντα .... δική... ·σου.

-—Τήν πήρε στήν άγκαλιά του καί τήν φιλούσε πολύ, 
παράφορα, πρσφέροντας λόγια ασυνάρτητα, Ή Μαρι 
άννα τόν βαστούσε κοντά της. Αίφνης άπάτομα σηκώ
θηκε, σάν νά σέ μιά σκέψι αίσθάνθηκε φρίκη, καί 
προχώρησε στο μέσον τοΰ δωματίου, κρατώντας τό 
κεφάλι της στά χέρια της, καί κλαίγοντας γοερά.

— Όχι.. .όχι.. .’Αλέκο, σέ γέλασα.. .ναι δέν μπο 
ρώ.. ,οχι.. .νά γίνω ποτέ.. .δική σου... ποτέ..—’ 
μοΰ είναι άπηγορευμένον...........

—Μαριάννα, τής είπε προσπαθώντας νά τήν σύρη 
στήν άγκαλιά του-

—’Όχι.. ·δχι.. .δέν πρέπει.. .τό -μιίστικό μου...- 
"Αχ ϊ .. . δέν μπορείς τα τό λησμόνησες ποτέ...

Καί έτρεξε γιά νά φύγη· Μά δ λοχαγός μ’ δρμή 
τήν άρπαξε καί τήν έσυρε κοντά.

—Σύ προ ,λίγου, τής είπε, μ’ έτράβηξες άπ’ τό 
παΰτοτεινό βάραθρο ποΰ ήσουνα τόσα χρόνια. Φαντά
ζεσαι πώς δέν μπορώ νά σέ τραβήξω, πώς δέν έχω 
τήν δύναμι ;

—Δέν θά μέ συγχωρέ)σης.. .ποτέ σου.,.Τό κρί
μα δέν είναι δικό μου.. .Δέν θά θέλησης .. .τό κα 
Τάλαβαίνω....

-—Σέ παρακαλώ... πές μου.. ,διηγήσου μου ... 
θά σ’ άκούσω.. .θέλω .. .θέλω .. .θέλω... Μαρι- 
άννα-

■—Επιμένεις ;... .θά σέ λυπήση.
—Ναί.
—"Ακούσε, λοιπόν, τή θλιβερή ιστορία μου».

(Έπεται τό τέλος) ΑΑ. ΜΩΡΑΤΤΗΣ

ΔΪΚΕΛΗ
(Τίικράς ’Ασίας)

Μιά άπό τμς πιο μεγάλες στενοχώριες θά νοιιοση 
κανείς οαν ΰά καύήση νά περιγράψη τί έκαμαν στους 
"Ελληνας αυτοί/ οί μυσαροί εχθροί μας Τούρκοι 
Γιατί τόσον τρομερό, τόσο μελανό χρώμα ποΰ έχουν 
οί καταστροφές καί ατιμώσεις εναντίον των, ποΰ 
εϊνε αδύνατον, πέννα, λόχος, περιγραφή νά δώση. 
.... Σάν πέρασης λίγο τόν κάβο καί άρχιζης νά 
μπαίνης ,στό προλιμάνι πρώτα,πρώτα, ύά προοεξης 
στη παραλία γιά νά Ιδής λίγους ανθρώπους ποΰ φαν
τάζεσαι πως ϋάνε γιά νά δουν η νά υποδεχθούν τό 
καράβι μιά ποΰρχεται στον τόπο τοος φέρνοντας την 
έλευθερώτρα γαλανόλευκη στο ώς τώρα υπόδουλο 
χόριό τους. Αλλά.... ώ μάννα... ερημιά....

Ραττάς τόν εαυτόν σου, μη ξέροντας.. . μά έρημο 
εΐνε τό χωριό ; Κι’ εϊνε αλήθεια τίποτε άλλο δέν υ
πάρχει εκεί μέσα άπό ερημιά, άπό μιά άνατριχια~ 
στική σιγή, μιά νεκρινή δψι. Πότε πότε λες καί θέλει 
νά βεβαιώση, νά όώσρ μιά έντασι στη δυστυχία' έκεϊ 
μέσα πετά κάποιος πελαργός άπο μιά στέγη σέ μιά 
άλλη ποΰ σκεπάζει κάποιο σπίτι μέ όλάνοιχτα παρά
θυρα, έρημο νεκρίοπιτο, χωρίς πόρτα, χωρίς έπιπλα, 
μόνον καθώς βλέπεις άπ έξω τόν τοίχο μαθημένο 
άπό ση αΐρες ή άπό τόν πολΰ καιρό ή κανένα κιρκι
νέζι φαίνεται μέσα πετώντας άπό χάλασμα σέ χά
λασμα. ’Εδώ άκόμη μπορείς νά δής ποιος ξεύρει ί
σως ξεχάστηκε άπ' τους Τούρκους ένα σιρ,τάρι^ ή 
κάποιο μικρό γεμάτο σκόνη κι' αράχνες κουτάκι ποΰ 
άφησαν φεύγοντας. Τάνοιξα, ένα μικρό κουβάρι μαλι 
άσπρο. Πόσα πράγματα, πόσες σκέψεις περασμένης, 
αδικοχαμένης, κλεμένης άπ’ άτιμα χέρια ευτυχίας, 
δέν σοΰ φέρνει αύτό τό κουβαράκι ποΰ ίσως θά είχε 
άπομείνΐ) άπό κάποιο άλλο μεγαλήτερο ποΰ χρησίμευε 
γιά νά πλέξη ή μάννα τήν κουβέρτα ή τήν βελέν,τζα 
γιά προικιό τής κόρης της τής ώμορτρης Έλληνο- 
πούλας.

Μέ έκτίμηοι
JHMOZ ΛΕΚΟΣ

Ο ΠΟΝΟΣ ΜΙΑΣ ΨΤΧΗΣ
Ώ άγγάλη τοΰ ύπνου είς σέ προστρέχω όπως είς 

όρμον μικρόν καί άσημον, δ ναι»της δ διαφυγώ. τήν 
τρικυμίαν. Είς σέ προστρέχω μή δυναμένη νά προσ
τρέχω είς τόν θάνατον, καί σύ φέρε τήν λήθην υής 
τραγικής μου περιπέτειας ?

Υπήρξα νέα καί νέα έκπάγλου ώραιότητος. Τό έ- 
γνώριζα καί ήμην υπερήφανος. ’Αλλά μέ παρέσυρε ή 
φύσις, διότι είναι στιγμή ποΰ αυτή υπερβαίνει, -τόν ού 
ραιόν είς αϊγλην καί λαμπρότητα, καί ένόμισα ότι 
διά νά άπολαύσω τήν ηδονήν τής ζωής είχον άνάγ- 
κην συντρόφου κοά δδηγού μου. Καί αύτότό ένστι
κτόν «ου έκεϊ μέ ωθούσε. Ώς το.όΰτον εύρηκα Ψέογ 
2Οετή„ διότιΧκσί εγώ διέτόεχον τό 18. ώραΐον ώσ ό 
ΐρω: καί ύπερήφανον ώς ή ανδρεία, κιά μαζί του έρ- 
ρίφβην νά άπολαύσο> τό κάλλος ποΰ διέβλεπα είς τό 
πάν. "Εβλεπα δυστιγοις τήν επιφάνειαν ήτις υπήρξε 
τόσον ωραία, τόσον έλκίΌΤική ’. Έρρίφθην μέ όλος 
μου τάς δυνάμεις καί επεθύαησα νά ροφήσω μέχρι τέ
λους τό ήδύ ποτήρι τής ηδονής. ΊΙΟέλησα διά μιας

-τλ»όι 5lu ρδκ υκ'Λρ,ιόιίο'ιηκ Λθόΐ3κ» οά <θ£Λΐογαΐ£» »Λ 
κής μου άπογοητεύσεως μόνη έγκαταλελεψμένη μέσα 
είς ' > γελοίαν αύτήν πλασιν Είδα γυμνόν τύ ψεύδος 
καί ν.εκρινα τήν συμφορά μου. Παρ’ ολίγον νά έχω
να τάς φρένα; μου. Έσκέφθηκα διά τού θανάτου να 
ζητήσω τήν λήθην καί νά ησυχάσω τή θνητή ΰπαρξίν 
μου. Ά?Λά δέν έτολμοϋσα νά προσθέσω ένα έγκλη,ιια 
’ςτή τόση συμφορά μου. Καί τώρα άπογσιγιευμένη καί 
άί.αλη ζώ μέσα ’στή φύση τήν όποιαν περιφρονώ για
τί αυτή μοΰ έδωσε δ,τι.-ωραϊον είχα είς πρό®ωί®ν.ίΚ,<ί 
φλογερόν βλέμμα, είς κόμην καί σώμα. Τήν περιφρο
νώ διότι τήν θεωρώ μσταίαν καί δολοφονικήν. Βλβπΐι> 
τριγύρω τόν κόσμον, τήν αίσχράν αυτήν κωμωδίαν και 
είμαι δυστυχής διότι είμαι μέλος τ>«ς. Αυτοί; δ κό
σμος i...........τό ατελές ποίημα τοΰ δημιουργού θά
είχε ανάγκην πολλάύν αιώνων νά γίνη καί ουχί των 
έξ ήμερών πού κατηνάλιόσε. Ίδέτε τόν ήλιον, τδέτε 
τά λαμπερά αστέρια τής νυκίτός είναι τελειότερα διό μ 
ε’ναι δεύτερα ή τρίτα έργα- του.

Ο ΑΓΝ42ΣΤΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ
Τό χαρίζω σέ κείνη ποΰ μοΰ 

εμπνέει κάθε τι πού γράφω, σ' 
ένδειξι εύγ,ω>μοσύτΤ|ΐς.

Μή φύγης σκιά τοΰ ονείρου υσυ. Ή. θέα 'σου 
μοΰ δίτ·ει άνακούφισι· Νόιιισε; πώς φοβήθηκα : 
"Οχι. Ταράχτηκα όταν είδα πώς πέρασαν τρεις ο
λόκληρες ώρες άπ’ τίι στιγμή πού κάθησα σ’ αύτό τό 
τραπέζι κι’ άρχισα νά σκέπτωμαι.

Σ’ εύγιωμωνώ ποΰ ήλθες νά ώ ξτιπκήογκ άπ 
to βαθύ μου ύπνο. Σ’ ευχαριστώ γιά τό συντροφιά 
σου· Σέ παρακαλώ μή -φύγης. Σάν σέ β?.έπω» ή χαρ<ί 
γεμίζει, τήν καρδιά μου. Μείνε ποίλ.έ: ώρες ικοντά 
ιών. Κάνε μου σύντροω’ά ου- πού τά ξυκερώσο. Δέ” 
θέλω νά κοιμηθώ/Αν ή κ<ύ.ή μου κοιμάτ&'ί, λάβε καί 
σύ τή στάση της.Τίποτε μή φοβηθής. Άγρυπνος δί
πλα σου θά σέ φυλάω, όπως φίλαγα καί ’κείνην μ'ά 
ολόκληρη καλοκαιρινή νυχτιά, θαυμάζοντας τήν ό>- 
μορωιά τη".

Θέλω νά θυμηθώ τό βοάδυ έκεΐνο. Μή ωεύγεις, 
νίλιε; κακές ίδέ«σ μέ τρομάζουν. Φοβάααι, μτίνε.... 
Ποΰ είσαι........χάθηκες ; ...........Τί κρίμα ?

Χπ-ορος II. ίϊ.εσ...μ·'&5 
----------------- -------------------------------------------------  
Άίφσι 1!))919 ---------- -
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΜΙΛΗΤΑ
ΤΗΣ ΡΑΓΙΣΜΕΕΠΣ ΜΟΥ ΚΙΘΑΡΑΣ

Χρόνια παληά.. .
Χρόνια θαμένα σιής λήθης τό σκοτάδι...
Χρόνια ήλιοπερίχυτα, φέγγαροφαντισμέτα. ..
Χαθήκαν πιά. ..
Μπήκαν καί σβύσανε βαθειά στον "Αδη,
’..!<,■ ίνοντας τ' αχνάρια τους άσπροξεθωριεομέ'να...'

■— «Χλωμή νυχτιά,
Χλωμή κι’ εγώ ξεκουρδιομένη
Σκορπώ τις ύστερες φωνές στή κοιμ:ε;ανη πόλι...
Γέρνω βαθειά,
Ειίποκοτμιέμαι κουρασμένη. . .
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Jf’ αντιλαλούνε μακρυά οί ταραγμένοι μύλοι..·»

«’Αστροφεγγιά
Στοϋ τροβαδούρου γέρνω την αγκάλη, 
Ξεχύνοντας τους οτόνονς μου παδητικά θλιμμένα 
Στη Βενετία.
Που κοιμισμένη γέρνει τό κεφάλι. ..
Ολα σδυοτά, οί πύργοι, τά παλάτια νεκροηιένα...»

Μά μιά βραδιά
Αργόσυρτη, οιγόφωνη, ύλιμμένη

Χωρίς καρδιά,
Γέρνω σέ μιά γωνία ραγισμένη... » 

Τρυγητής—’Αδήνα. ΑΛΔΡΑΣ

&
ΗΜΟΣ Λ' ΗΡΙΓΕΝΕΙΑ ΦΑΝΕΙ

«Στο αγαπημένο μου Ντουφέκι.υ 
Γλυκοχαράζει και ψηλά εις τά βούκα ή ράχες 
Πορφύρες άπό μάλαμμα και άλυκο φορούν 
■Ιήαί 17 κοπέλλες τού χωργιοϋ παρέες ή μονάχες 
Γιά τές δουλειές μέ χάχανα καί γελοία ξεκινούν.

’.4.7’ της μυρτιές τών άηδονιων ακούονται τραγούδια* 
ποΰ χαιρετούν τόν έρωτα' ή πρωινή δροσιά, 
χιλιάδες χίλιες διαμαντικών απάνω στά λουλούδια 
σκόρπισε καί στην πράσινη τής γης τή φορεσιά.

©
Σιές στάνες πέρα τά αρνιά πηδούνε και βελάζουν, 
τές μάνες των άπό μακρυά οάν βλέπουν νά γυρνούν* 
εδώ τά χτοριατόπαιδα, άγνά καί αυτά φωνάζουν* 
γελούν καί κλαίουν κάδ’ αυγή ακόμα δέν ξυπνούν.

©
Κρύο νερό καί τσουχτερό τό πρω'ίνό αγέρι, 
[έχίίροί σ’ εκείνους πού μ αυτά δέν έχουν γνωρισϋή, 
μά ξανανοιώνουν δυο φορές οσοι σ’ αυτά τά μέρη, 
σαν κυνηγούσαν, έχουνε μ' ίδρωτα ποτισ&ή.

©
Ελπίζω άλλη μιά φορά, χωργιό μου, πριν πεδάνω 
ν' ακούσω τές βουνίσιες σου πέρδικες νά λαλούν* 

■κι ή ρεματιές, ή λαγκαδιές, τά διάσελά σου επάνω 
τοΰ ντουφεκιού μου τή φωνή πάλι ν' αντιλαλούν.

Μονταβελή (Μ. ’Ασίας)·
ΒΑΣΣΟΣ Σ. ΑΡΕΝΤΑΣ

ΤΑ ΔΑ’ΓΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
(Συν.χί ια)

Έάν τούτέστιν ή έκδοθεΐσα άπόφασίς δέν ήρεσεν 
εις τον καιαδικαοθεντα, ούιος είχε τό δικαίωμα νά ύ- 
βρίση κατά πρόβωπον τούς δικαστάς, λέγων οτι 
ή άπόφασίς χίαν ήτο «δ ο λ ί α καί ψευδής». ' Υπήρ 
χον δμως περιπτώσεις κατά τάς οποίας οΐ κατηγορού
μενοι έστεροΰντο τοΰ υβριστικού τούτου δικαιώματος, 
τοιαΰται δέ ήσαν, at καταδικαστικαί ε’ις θάνατον α
ποφάσεις. Η απευθυνόμενη προς τούς δικαστάς ΰ- 
βρις εΐχεν ώς, συνέπειαν την δικαστικήν μονομαχίαν, 
περί ής έπραγματεύθημεν έν τή «Εικονογραφημένη»), 
κατά τήν οποίαν έάν ό δικαστής ένικάτο ή προτέρα 
διαδικασία και άπόφασίς ήκυροϋτο. Ή δικαστική μο
νομαχία παρουσίαζεν έναν τύπον διαδικασίας, και μί
αν μόνην ποινήν, τον διά μονομαχίας θάνατιν. Τέλος 
το τιμαριωτικόν σύστημα ήτο αποτέλεσμα τής μεταξύ 
τών διαφόρων κοινωνικών τάξεων άνισότητος, κατ’ 
άντίθεσιν τοΰ ύπό όμοτίμων δικάζεσθαι συστήματος, 
τό όποιον, ώς εϊπομεν, άποτελεϊ τήν βάσεν τών 
λαϊκών «Ιεκααςηρίων, τά όποια είναι ή ίσχυ- 
ροτέρα έξασφάλισίς τής ελευθερίας έκάστου πολίτου.

"Οσον άφορσ. διά τούς τότε λαούς τής ’Ανατολής, 
οΐτινες διετέλουν υπό τήν επήρειαν τής Θεοκρατίας 
καί τού δεσποτισμοΰ, προκειμένου περί Ποινικής Δι
κονομίας καί περί τακτικών ή λανκών δικαστη
ρίων έχόντων ώρισμένην αρμοδιότητα, ούδείς. βεβαί-. 
ως δύναται νά γείνη λόγος: καθ’ δτι ή αυθαιρεσία τοϋ 
δεσπότου, ώς ήτο επόμενον, έκανόνιζε τά πάντα καί 
τά τότε υπάρχοντα δήθεν δικαστήρια ούδένα έτήρουν 
τύπον αύτογνομώνως δ,ικάζοντα.

Είίς τάς Ελληνικά; τής ανατολής έπαρχίάς, καθ’ 
δλον τόν μακρόν ύπό τούς. Τούρκους ζυγόν, ή μέν πο
λιτική δικαιοσύνη παρά τοις "Ελλησιν άπενέμετο κατά 
τό πλεϊστον ύπό τών επισκόπων καί τών προεστώτών. 
Έν Κωνσταντινουπόλει^ ό Πατριάρχης έ'χων συμβούϊ 
λιον συγκείμενον έκ τών τά πρώτα φερόντων καί άπο- 
τελούμενον έκ κληρικών καί λαϊκώψ,έλυε τάς ά- 
ναφυομένας διαφοράς- έν δέ ταϊς, έπαρχίαις οι επίσκο
ποι καί αρχιεπίσκοποι, έπελαμβμνοί'το τά τής πολιτι
κή; δικαιοσύνης. Ή δέ Ποινική Δικαιοσύνη άπενέ- 
μετο μέν ύπό τών Βοϊβόδων, τών Καδήδων καί τών 
πασσάδων^ΦΛ’ οί δημογέροντες ή προεστοί ε’χον κα 
θήκον νά ύπερασπίζωνται μόνον τούς πόλίτας αυτών, 
κατηγορουμένους έπί έγκλήϊιασι, καί νά συμπαρίσταν 
ται μετ’ αυτών ώς συνήγοροι ενώπιον τών δικαστη
ρίων τοΰ καδή κατά τήν έκδίκασιν τών ποινικών δι
κών. Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλειος είχε δι
καίωμα νά έκδικάζη παντός είδους αξιοποίνους πρά
ξεις καί νά έπιβάλη πάσα; τάς συνήθεις τότε ποι- 
νας, έκτος τής θανατικής, τή έγκρίσει δμως τοΰ ή-

γεμόνος. Έάν ©μως αι τουρκικοί άρχαί κατεδίκαζον 
Έλληνα είς θάνατον, ό -Πατριάρχης είχε τό προνο
μίαν νά παρεμπιδίζη τήν έκτέλεσιν, συνεννοούμενος 
μετά τής Κυβερνήσεως καί νά τήν μεταβάλη είς τήν 
τοΰ κάτεργου ποινήν.

Σήμερον μεταξύ τών διαφόρων ποινικολόγων ύ- 
πάρχουσι διάφοροι γνώμαι περε τής έπετ^χεας 
ή τού ίίεσμ?;ύ τής λαϊκής Πεκαεοσύ- 
νης. Καί τινες μέν έξ αυτών θεωροϋσι πλήρη τήν 
έπιτυχίαν τοΰ θεσμού, άλλοι εΐνε ύπέρ τής αλλαγής 
τοΰ ήδη ίσχύονιο- ορκωτού συστήματος. Καί τέλος 
άλλη θεωροϋσι τον θεσμόν ώς τελεεως άίτοτυ- 
χόντα. καί ζητοΰσι τήν κατάργησιν αυτού. Έν τώ 
πρώτω μέρε,ι τής παρούσης έργασίας μου άνέφερα 
λεπτομερώς τάς γνώμας τών ποινικολόγων τών κηρυ- 
χθέντων υπέρ καί κατά τοΰ θεσμού τών ορκωτών δι
καστηρίων. Κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην ό θε
σμός τής. λαϊκής δικαιοσύνης έπέτυχεν έν μ.έ- 
ρετ καί έχει άνάγκην μεταρρυθμίσεων τινών άς θέ
λω: υπόδειξη κατωτέρω. Βεβαίως δέν πρέπει νά άλλά 
ξη /ποσώς τό ήδη ίσχύον σύστημα, ούτε είμαι τής 
γνώμης νά καταργηθή, δπως έφρόνει μερίς τις των 
ποινικολόγων, μεταξύ τών οποίων έπρωτοστάτησεν ό 
βαρώνος Garofalo δστις άπεφήνατο δτι «τά ορκωτά 
δικαστήρια δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν ώς γελοΐ- 
ον καί οίκτρόν υπόλοιπον βαρβαρικών χρόνων παρεισ- 
δΰσαν είς τάς νεωτέρας νομοθεσίας.» ΟΙ κατά κ&ι- 

>ρούς πραγματευθέντες περί τής λαϊκής δικαιοσύνης 
άναγνωρίζουσιν αυτήν ώς καλλίστην Θεωρη<-ε« 
κώς, άλλά δυσχερεστάτην έν τή έφαρμυογγί 
τής-, άνευ τής δεούσης τών π ο λ ι τ ώ ν ά- 
ναπτύξεως. Μάίς είνε γνωστόν, δτι περί τοΰ ζη
τήματος τούτου λεπτομερέστατα έπραγματεύθη ό 
Barrot |ν τφ έ'ργφ του «Organisation .ludiciaire en 
France»

Παρ’ ήμϊν, έάν ληφθή ύπ’ δψιν ή σημερινή άνά- 
πτυξίς τ<ΰν διαφόρων κοινωνικών τάξεων, εΐνε δυνα
τόν νομίζω ή εφαρμογή τοΰ θεσμού να καταστή εΰ~ 
χερεστέρα. Έκτο- δμως αυτού, δπερ καί σπουδαιότα
τοι!, ή κατά τήν παλαιάν έποχήν δργιάσασα έπιρροή 
έπί τών ενόρκων έξεμηδενίισθη, διότι οί σήμερον έκ- 
λεγόμενοιενορκοι παραυσιάζουσι περισσότερα έχέγγυα 
τών έξ επαγγέλματος παλαιών, οΐτινες έμερολήπτων, 
καί τινες έξ αυτών πολλάκις έδωρρδοκοΰνΐο. 'Ως εί- 
νε γνωστόν δ ψηφισθής Νόμος ΒΞΗ' τής 20ης Ι
ουλίου 1892 σμολογόυ|.ιένως έβελτίωσε κατά πολύ 
ιόν θεσμόν τών λαϊκόίν δικαστηρίατν, δυστυχώς όμως 
δέν έπέφερε ρεζεκην ικεταβο>λήν είς τό σύ
στημα. (Άκολωυθεΐ) ΝΙΚΟΣ ΣΑ-ΓΤΑΣ



ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ

ΘΕΑΤΡΑ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Ο -δεύτερος άπό τους δύο αυτούς μήνας παρήλθε 
μέ πολλήν άγωνίαν γιά τό ’Ελληνικόν θέατρον. "Ο- 
σον τον Αύγουστον τά θέατρα έλειτούργησαν κανο- 
νικώς, τόσον τόν Σεπτέμβριον τά έκαμεν άνω κάτο> 
ή παραζάλη τής απεργίας των ηθοποιών.

Καθ' δλον τόν Αύγουστον έν τούτοις δλα τά θέα
τρα είργάοίνησαν καλά. Παλαιά καί νέα έργα—όλα 
μεταφράοεις-έδιδάοκοντο έκάοτην εσπέραν καί είς τό 
θέατρον Κοτοπούλη έκαμε τήν έμφάνισίν της ή δνίς 
Μιράντα Μυράτ-

Ή δνίς Μυράτ έπαιζεν είς τάς «Δύο Έλεονώ- 
ρας». Ή έμφάνισίς της έπροκάλεοε, καί δικαίως, 
τό ενδιαφέρον ολοκλήρου τοϋ θεατρικού κόσμου. Κό- 
ρη τής κ. Κυβέλης, τής μεγάλης Έλληνίδος καλλι- 
τέχνιδος, καιί! τοϋ κ. Μυράτ., δέν ήμποροϋοε παρά νά 
έχη μέσα της τό θεατρικό δαιμόνιο τών γονέων της. 
Είς τάς «Δύο Έλεονώρας» έπαιζε μέ πολλήν φυσικό 
τητα καί χάρι. "Ολα, ή στάσις της, τό βλέμμα 
της;, ή φωνή της, αί κινήσεις της ενθύμιζαν τήν μη
τέρα της. ’Ολίγος καιρός άκόμη καί θά έχω- 
μεν τό ευτύχημα νά χειροκροτώμεν δύο Κυβέλας έπί 
τής σκηνής. Καί αύτό είνε ένα μεγάλο άπόκτημα γιά 
τό Ελληνικό θέατρο-

Μεταξύ τών άλλων έργων, ποΰ έοημείωσαν έπι- 
τυχίαν είς τό θέατρο τής δος Κοτοπούλη ,ήτο ό«Ένας 
Γάμος» τό δυνατό έργον τοΰ Τζάκοβυ. Ή τραγωδία 
άής γυναίκας αύτής, ή όποια έχει εραστήν καί έν 
τούτοις αγαπά, τόν άνδρα τής., είνε όντως τραγική. 
Ή δνίς Κοτοπούλη είνε τέλεια είς τόν ρόλον τής 
Σοφίας τής ήρωίδος τοϋ έργου τοΰ Τζάκοβυ.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ
Είς τό θέατρον Κυβέλης έδόθησαν πολύ ολίγα 

νέα έργα. Ή κωμωδία τοϋ Φρακαρόλι «Μή μ' άγα- 
πάς τόσο», ήρεσε πολύ. Ή κ. Κυβέλη διέπλασε ένα 
χαριτωμένο ρόλο, ό όποιος προσαρμόζεται τέλεια είς 
τό τάλαντόν της. 'Επίσης «Αί άδελφαι τοϋ Έρω
τος» έπαίχθησαν πολύ καλά·

ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΛΑΜΠΡΑΣ
«Οί 'Ερωτευμένοι Μυλωνάδες», τό γνωστό παλαιό 

έργον, μελοποιηθέν ύπρ τοϋ κ- Χατζή αποστόλου, έ
παίχθη είς τΐό θέατρον τής Άλάμπρας. Ή κ- Νίκα 
είχε μιά χαριτωμένη έμφάνιοι. Ή μουσική τών Ε
ρωτευμένων ήρεσε πολύ.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑ
Καί τό θέατρον τών ’Ελλήνων θεατρικών Συγ

γραφέων είργάσθη πολύ καλά τόν μήνα αυτόν, είς 
τά 'Ολύμπια· Τό κοινόν ήρχισε νά αισθάνεται τό ευ
συνείδητο παίξιμο καί νά ήή εκτιμά. "Επαιξαν δέ 
Μίτάκτως καλά δλοι οί ηθοποιοί είς τό έργον «’Επί
σκοπο καί Σια» τοϋ Ντανούντσιο. Τό έργον διασκευή 
άπό τό ομώνυμον διήγημά του, άφίνει μιά ισχυρά έν- 
τύπωοι είς τόν ακροατήν. Ό κ. Γαβριηλίδης ήτον 
απαράμιλλος ώς επίσκοπος, όπως τελεία καί ή κ. 
Καλογερικού ώς γυναίκα του.

Τό έργον τοϋ Γκανττγύό «Πρός τόν ’Έρωτα», δέν 
ηρεσε καθόλου είς τό κοινόν. Έν τούτοις οί ηθοποιοί 
έπαιξαν πολύ καλά καί εις αυτό τό έργον.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
Είς τό Πανελλήνιον έπαίχθη ή «Μαντάμ ντέ- 

Ί έμρ», μ' ένα εξαιρετικό πλούτον διακόσμου. Ή ύπό 
θεοις είνε άπάχηκη καί ή μουσική έκτάκταις έλκυ- 
στική- Ή κ. Λαουτάρη έπαιξε πολύ καλά.

Ή αίφνης κη.ςυχθεϊσα απεργία τών ηθοποιών 
έματαίωσε τάς περισσότερός άπό τάς παραστάσεις 
αίιάς. Οί ηθοποιοί έφυγαν άπό τούς θιάσους των, 
καί τά περισσότερα θέατρα έκλεισαν τάς πύλας 
των. Τότε οί απεργοί ήρχιοαν ίδικάς των παραστά
σεις. θά μείνη αλησμόνητος ή παράστασις τήν όποιαν 
έδο.ικαν είς τό θέατρον τών Όλνμπίατν τά μέλη τών 
ιιπερηώγ. Έπαίχθη ή «Εύθυμη Χήρα» τοΰ Λέχαρ. 
Η σκηνή παρουσίασε ένα φαινόμενο μοναδικό γιά 
Ελληνικό θέατρο, Τό δέ κοιϋόν έσπευσε μέ τόση 

προθυμία είς τήν παράστασι τών απεργών, ώστε νά 
καθιστμ σχεδόν συγκινητική τήν ύποστήριξί των.

Επίσης καί είς τά λαϊκά θέατρα έδόθησαν παρα- 
οάσεις ύπό τών απεργών ηθοποιών. Καί εκεί τό κοι
νόν τούς υποστήριξε μέ πολλή ζέση. Δυστυχώς τό 
αποτέλεσμα ’όλης αύτής τής κινήσεως υπήρξε σχεδόν 
μηδέν. ’Ένας ένας οί απεργοί έπανέρχονται πρός 
τούς' έργοδότας καί θά είνε πολύ ευχαριστημένοι εάν 
επιτύχουν τά πρώτα των δικαιώματα. Αί άπεργίαι 
ευτυχώς, αρχίζουν νά μή βρίσκουνε έδώ πρόσφορο το 
έδαφος.

★ *

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ
Etc τήν Υζηφισσιά έδόθη ή Συναυλία τής δος 

Γεννάδη.
,Επίσης είς τό αύτό ξενοδοχεϊον τής Κηφισσιάς 

έδόθη ή συναυλία τοϋ κ. Γ. Λυκούδη.

AHO ΤΗΝ ZQHN ΤΟΪ «ΗΝΟΣ
ι

Αύγουστος—Σεπτέμβριος 1919
Ό 'Ελληνισμό; αγωνιών άνέμενε τήν λύσιν του 

Θρακικσϋ ζητήματος. Ή έπίδοσις τής συνθήκης πρός 
τούς Βουλγάρους θά ήτο ή αρχή τοϋ τέλους τοΰ ζψ 
νήματος τούτου. Καθ’ δλον τόν Αύγουστον ή λύ^ς 
τοΰ ζητήματος ήτο διαρκώς έπικειμένη χωρίς δμως 
καί νά καθίσταται δυνατόν νά πραγματοποιηθεί.

.Σχέδια έπί. σχεδίων ύπεβάλλοντο είς την Συνδιά
σκεψήν συνεζητοΰντιη άπεσύρσντο, άπερίππτοντο, έ- 
τροποποιαϋντο. Δισταγμοί, άιμφιβολίαι, άοριστίαι έπη 
κολούθουν καί ιά ήμέραι παρείρχονυο χωρίς νά δια
γράφεται πουθενά ή ελπίς τής όνειροπολουμένης λύ- 
σεως.

Έν τφ μεταξύ οί Ιπποτικσί Βούλγαροι δι’’ έπανει- 
λημιμένων υπομνημάτων διεφκότιζον τόν Διεθνή ”Α- 
ρειον Πάγον των Παρισίων. Περιέγραφον τήν ήμε- 
ρόιητα τής φυλής των, τον ΰπέροχον πολιτισμόν, 
των, τήν άψογον στάσιν τ·ωή, καί έζήτουν έν δνόματί 
τής Δικαιοσύνης, γην προστασίαν τών εθνικών των 
συμφερόντων. Έξήρον τήν διοίκησίν των, τά αισθή
ματα τω·>, τήν άνταντοφιλίαν των, τήν καλοσύνην τής 
τμυχής των καί, χάριν τών περιστάσεων, ήρκοϋντο είς 
Διεθνοπσίησιν τής Θράκης, ή όποια θά έξησφάλιζε 
τήν διατήρησήν τής· φυλής των, χάριν τής .οποίας, ή- 
γωύίσθησαν Άλλά τήν Ύ|ψηλήν 'Ομάδα τών πέντε 
δεν απασχολεί μόνον τό Βουλγαρικόν ζήτημα. ’Έχουν 
καί τό ζήτημα τής ’Αρμενίας κεά τό ζήτημα τοΰ Πόν
του, καί τό Σερβοίτάλικόν ζήρτημα, καί τάς κοσμοκρα 
τόρικάς Ίταλικάς αξιώσεις, καί τό Ρουμανικόν, καί 
τό Αυστριακόν;, καί τό Ουγγρικόν ζήτημα, καί τής 
Συρίας τά νέφη καί τά Ρωσσικά προβλήματα, καΡ 
τάς · Γίολωνικάς ανωμαλίας καί τήν Γερτμανοπολωνι- 
κήν διαφοράν καί, κ.αί, καί., ατελείωτα καί.

Είριχετο λοιπόν στό μέσον τό Βουλγαρικόν ζήτη
μα καί τό παρεμέριζεν άλλο πλέον επείγον, -καί τής 
Τουρκίας ή έπιδεινουμέτη κατάοτασις και ό φόβος α
μέσου Ίταλοσερβικής συγκρούσεως καί τής Ρουμανί
ας <ά αξιώσεις καί πλτρθύς άλ?.ων διαφορών έκ τής 
λυσεως τών οποίων εξ αρτώνέα,ι άλλα ζητήματα, πα
ραβλάπτονται άλλων συμφέροντα,, δημιουργοΰνται άδι 
κήματα, ή άνεγείρονται νέαι τεράστιαι αξιώσεις. ’Αλ
λά καί τώο’ Αμερικανών αντιπροσώπων ή άπό συστή
ματος παρέλκυσις *τοΰ ζητήματος, ήτο άλλη αφορμή 
διά τήν έπαύξησιν τής αγωνίας γοΰ Ελληνικού λαού-

Πότε έπρόβαλλον έξασφάλισιν εξόδου^είς τό Αί- 
γαι&ν είς τούς Βουλγάρουή πότε ήθείων νά τό συν
δέσουν μέ τήν λύσιν τοΰ Τουρκικού ζητήματος, πότε 
μέ τάς αποφάσεις τής Γερουσίας των, δσον άιρορα τάς 
περίφημους πότε ήξίουν νά άφεθή ό
■'διακανονισμός του.Ιμετά τόν καθορισμόν τοΰ Διεθνούς 
Κράτους τής Κωνσταντινουπόλεως καί πότε έπρότει- 
νον τήν αποστολήν έξεταστικής επιτροπής διά τά πε
ραιτέρω. Καί με γην αμφίβολον αυτήν κατάστασιν δι- 
έρρευσεν ολόκληρος ό Αύγουστος.

Ή Συνθήκη ικανοποιεί τόν Ελληνισμόν ; Αύτό 
κάποτε. Καί όντως τάς πριοτας ημέρας τοΰ Σεπτεμτ 
θρίσυ έπεδόθη ή Συνθήκη μετά τής Βουλγαρίας είς 
τούς έν Παρ.ισίοίς άντιπροσ'όπους τηά, μέ τήν συνή
θη έθιμοτυπικήγ τελετήν. Κατ’ αυτήν ό κ. Θεοδωρώφ, 
πρώτος αντιπρόσωπος τής πατρίδος του άνέγνωσε μα 
κρόταττν θπόμνημα. τό οποίον έΎένετο_Μετά.υη!Ύ.οότυ-
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τβς δεκτόν. Λέγουν δτι δ κ. Κλεμανσώ δέν απέκρυπτε, 
τήν δυσφορίαν του έπί γή θέρ! τών αντιπροσώπων Κράι 
τους άποτελοΰντος παραφωνίαν είς τήν πολιτισμένης 
Ευρωπαϊκήν Οικογένειαν^ ^^^ΙΝΠΝΝΙ

Ή Συνθήκη ικανοποιεί τςν Ελληνισμόν ; Αύτό 
θά τό απόδειξη τό μέλλον. Τό μέλλον τό ό^μρσον που 
θά έπακολουθήση τήν οριστικήν υπογραφήν τής συν
θήκης καί τό μέλλον τό άπώτερον τό όποιον εύρίσκε- 
ται είς χεϊρας τοΰ 'Ελληνισμού), τοΰ άλματικώς βαί
νοντας πρός τήν άρτιωπέραν έκπλήρωσιν τών έθνικών 
του δνείρων.

’Ολίγον μετά τήν έπίδοσιν τής Βουλγαρικής Συν
θήκης, έπηκολούθησεν ή κατάλητ^ις τοΰ Φιοΰμέ ύπό 
τοΰ Ποιητσΰ — Στρατηγού Δ’ Άννούντσιο, ή ασθέ
νεια βραδύτερον τοΰ Προέδρου κ. Ούΐλσων, ή οξυτης 
τών σχέσεων ’Ιταλών πρός ’Αμερικανούς, Άγγλους 
καί Σερβο — Κροάτας — Σλοβένους καί τράβα κορ- 
δέλλα.

Ό πολεμικός σάλος κλονίζει διαρκώς τά θεμέλια 
τής Είρή/ης — Ανακωχής, άλλά κρίνεται βέβαιον 
δτι ουδεμία δύναμις θά ίσχύση νά τά διασάλευση.

Ρ'ι Λαοί ποθούν ειρηνικόν βίον καί ό αγών ήδη 
μεταβιβάζεται έπί οικονομικού πεδίου καί μακάριοι οι 
Λαοί, οί παρεσκευασμένοι διά τήν πάλην. Δ. Λ. Ζ.

ΑΠΟ ΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΝΘΗ
Γ- ΧΟνΡΜΣ

'Ο δημοφιλέστερος, ό λαϊκώτερος, ό περισσότε
ρον γνώριμος πρός τήν λα·ι·κήν ψυχήν), έκ τών συγ
χρόνων ποιητών, ό Σουρής, άπέθανε τήν 26 Αύγου
στου, είς τήν έν Φαλήρφ κατοικίαν του,

Ή σάτυρά του έπί τέσσαρας δεκαετηρίδας * αντι
προσώπευε τήν σώ/χρονον ζωήν. Μ’ δλας -άς προό
δους τοΰ τόπου μας, μ)” δλας τάς άλματικάς βελτιώ
σεις ποΰ είναι σκορπισμένοι σέ μερικά σημεία τής 
χώρας μας, κατά βάθος διεπαιδαγωγήθημεν καί διε- 
μορφώθι>ιεν μέσα σ’ ένα περιβάλλον πού μόνον ή 
σάτυρα δύναται νά τό άναπαραστήση πιστώς. Καί ό 
Σουρής ύπήρξεν δ άπαράμιλλως, δ άβίαστος, ό βα
θύς, ό ειλικρινής διερμηνευτής τής πραμ(γατικ>'); 
Έλληνικής ζωής.

Μέσα στά σαράντα χρόνια ποΰ έζησε καί συνεζυ 
(;ιώθη καί συνέπαθε καί συνέχαρη ό ποιητής, μέ τήν 
'Ελληνικήν ψυχήν, υπάρχει στό ποιητικόν του έργον 
ή μεγαλειτέρα άλήθεια διά τόν χαρακίτήρά μδ.ς, τά 
αίσθήματά μας, τάς σκέψεις μαζ, τάς τάσεις μας, 
τάς αντιλήψεις μας, Άνέ(ταμε μυριάκις τήν ελληνι
κήν συνείδησιν καί έφερεν είς τήν επιφάνειαν άλη- 
θειαν, τήν όποιαν καμμία άλλη πνευματική εργασία 
δέν θά άφήση, ώς ιστορικόν ύλακόν, διά τά£ μεταγε- 
•νεάτέραΐς γενεάς.

■Φιλόσοφος δχι τής θεωρίας καί τών μεταφυσι
κών άντιλήψεων. Φιλόσοφος τής άληθινής, τής πραγ 
ματικής ζωής), έγνώρισεν, έμελέτησε, διησθάνθη τόν 
ελληνικόν χαρακτήρα καί τόν έσμίλευσε σέ στίχους 
καί εικόνας ποΰ θά παραμείνουν μθήίμεΐον διίά γόν 
μελετητήν *τής συγχρόνου Ελληνικής σκέψεως κεά 
σταδιοδρομίας.

Ό Σουρής χωρίζεται άπό τάς γενεάς πού έσχο- 
λίασε μέ" τόν νεοσκαφή τάφον τοϋ. Επομένως δέν 
ήλθεν ό καιρός νά κριθή έπιστημονικως, ιστορικώς, 
έθνικώς, κοινωνικώς τό έργον του. Αί μεταγενέστε
ροι γεναί θά τόν κρίνουν άσφαλέστερον καί θά τοΰ 
αποδώσουν θερμότερον τόν φόρον τού θαυμασμού ποΰ

ΛνΎΐν.Γ I_____________________ ______________
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Είς τόν περίβολον τοΰ Πανεπιστημίου έστήθη «Ά- 

ναβημ-χτεκή Χτήλη τών «1»οετητών» τών πε 
σόντων κατά τόν τελευτάϊον πόλεμον.

Τά αποκαλυπτήρια τής
Η ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗ «Στήλης» ταύτης έ- 

ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ γένοντο με τόν επιση
μότερου τρόπον,Ό Βα 

σιλεύ-, χό 'Υπουργικόν Συμ(δούλιον, οί καθηγηταί τοϋ 
Πανεπιστημίου, ανώτεροι υπάλληλοι, βουλευται άξι- 
ιαματικοί), φοιτηταίκαί πλήθος κόσμου παρέστη κατά 
τήν πατριωτικήν αυτήν έορτήν.

Ό Πρύτανις κ. Γαζέπης προσεφώνησε τόν Βασι
λέα θερμότατα και κατέληξε πρός τήν ’Ακαδημαϊκήν 
νεόητα, ήν έκάλεσε νά στεφανώση τό κενοτάφιο” τών 
τιμημένων συναδέλφων των. Τό Πανεπιστήμιον προσ- 
έ,φερε τόν οβολόν του είς τόν βωμόν τών θυσιών. Νε- 
ότης θερμή, ακμαία, ενθουσιώδης έπεσε υπέρ τών ε
θνικών δικαίων. 'Η «Στήλη» θά διαιώνιση τά όνόμα- 
τάτσυς. Μέ εϋλάβειαν δέ θά άναφέρωνται τά ονόματα 
τοΰ Ν. Παπαστάθη, Α. Καρναμπάί, Η. Κοντολέοντος, 
Γ. Ίγγλέση, Α. Τζιάτα, Α. Λαγοσκούφη. Σ. Γυφτά
κι}. Ε. Δογάνη. Α. Καρακουλάκη, Ν. Καραφύ/λα, Γ. 
Μιχαλακέα, Α, Μαλανδράκηι, Μ· Χαραλαμποπούλου, 
Ε. Τζουτζουράκη, Α. Ρωμανία, Ν. Χρυσάφη), II. Κω- 
τσιρέα, και Σ. Χατζηκωνσταντή

Μετά τό πέρας τής προσφωνήσεως άπεκαλύφθη ή 
στήλη), έν μέσω τών πατριωτικών έπευφημιών τών 
Φοιτητών. Μετά τοϋτο ό Βασιλεύς άπένειμε εις τό Λά 
βαρον τοϋ Πανεπιστημίου τόν Άνώτερον Σταυρόν χθΰ 
Πολέό|ου.

Κοά έληξεν ή ωραία έορτή διά τοϋ στεφανώμα
τος τών αναθηματικών στηλών τών πεσόντων κατά 
τούς πολέμους 1897 καί 1912—1913.

"Ενα φωτεινόν έ'ργον τοΰ Υπουργείου τής Γε
ωργίας ποϋ αξίζει χίλια εύγε.' "Ολαι αί καταβαλλό
μενοι προσπαθείαι δπως ό δγκος τής άδρανείας καί 

τής έκφαυλίσεως τών Έλληνι- 
Η ΓΕΩΡΓΙΑ τών φυλακών, μεταβληθή είς 

ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ παράγοντας εργασίας καί γε 
ωργικής μορφώσεως, είναι έ

να άπό τά έθνικώτερα έργα έξ δσων έχει νά μας πα- 
ρουσιάση ή 'Ελληνική Διοίκησις. Διά τοϋτο όφείλο- 
μεν νά έξάρωμεν τό ενδιαφέρον τοΰ κ. Καφαντάρη 
καί τοϋ κ. Μυλωνά καί νά εύχηθαϊιεν δπως ή ένθαρ- 
ρυήτική απαρχή της π^ωτευούσης έπεκταθή καί είς 
άλλας πόλεις τοΰ Κράτους, δπου οΐ έγκληματίσαντες 
ζώσιν μέσα είς τρώγλης καί άποθηρισΓ^ται εις "να 
περιβάλλον άθλαόίτητος καί βαρβαρότητος.επΥΡίΔΩΝΤεΒίΑΖΗε

Τό εκλεκτόν τέκνον τών’ Ίονίων Νήσων, ό μυθι
κός εργάτης τοΰ πνεύματος, ό γνήσιος άντιπρόσωπ ·; 
τής 'Ελληνική; ’Ιδέας, τής Ελληνικής σκέψεως. ζών 
μέσα σ’ ενα περιβάλλον ιστορίας καί αναμνήσεων, τέ
χνης καί ΰπερόχου φύσεως, θρύλων καί παραδόσεων, 
σκορπίζει αφειδώλευτα τά πνευματικά του πλουτη εί; 
πάσαν- γωνίαν τής 'Ελληνικής Γης-

Ό κ. Σπυρ. Δέ Βιάζης, δ έπίλεκιος οϋτος "Ελ. 
λην ό πιστότερος καί πολυτιμότερος έκ τών συνεργα
τών μας, έτιμήθη εσχάτως ύπό τής Πολιτείας, 
προτάσει τοΰ Νομάρχου Ζακύνθου κ. Πασχάλη τοΰ ά. 
πενεμήθη διά προαγωγής <5 Χρυσούς'Στυρός τών 'Ιπ
ποτών τοϋ Β'. Τάγματος 'Αγίου Γεωργίου-

Ό κ. Πασχάλης γνωρίσας έκ τοΰ σύνεγγυς τό έ- 
θηκόν καί πατριωτικόν έργον τοΰ διαπρεπούς Ιστορι
οδίφου ύπέβαλεν εις τό Ύπουργεών τών Εξωτερικών 
τό κάτωθι ώραΐον έγγραφον, τοϋ οποίου θεωροΰμεν 
καθήκον μας νά δημοσιεύσωμεν αποσπάσματα είς τάς 
σ,τήλας μας.
ΆρεΘ. 3621 ' ·*

Έν Ζακύνθω τή 2 ’Ιουλίου 1918

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο Νομάρχης Ζακύνθου προς έπί τών Εξωτερικών

1 ' Υπουργεών
περί προαγωγής τοΰ ιστοριοδίφου 
κ· Σπυρ. Δέ Βιάζη είς τόν Χρυ- 
οοΰν Σταυρόν τών 'Ιπποτών τοΰ· 
Β, Τάγματος Γεωργίου Λ'.

Κύριε 'Υπουργέ,
"Εχω τήν τιμήν ϊνα προτείνω τήν είς τόν Χρυσοΰν 

Σταυρόν τών ιπποτών τοΰ έπιδηλουμένου Τάγματος 
προαγωγήν τοΰ ιστοριοδίφου και έφορου της Φωσκο- 
λιανής έν Ζακύνθω Βιβλιοθήκης κ, Σπυρίδωνος Δέ 
Βιάζη, δστις πρό είκοσιπενταετίας καί πλέον είνε 
τετιμημένος ύπό τήν ιδιότητα τοϋ λογίου διά τον 
'Αργυρού Σταυροΰ τών 'Ιπποτών τοΰ Β. Τάγματος 
τοΰ Σωτήρος,

Τήν προαγωγήν ταύτην κρίνω, Κύριε Ύπονργέ9 
έπιβαλλομένην ώς δικαίαν ηθικήν αμοιβήν άνδρός, 
δστις άπό μακροτάτου χρόνον, πρό ήμίσεως ακριβώς 
αίώνος, έγκύπτων ευδόκιμους είς πρωτοτύπους ιστο
ρικός μελετάς διά τής άναδιφήσεως Ιδίως τών 'Ε
πτανησιακών ’Αρχείων καί τής καταλλήλου χρησι- 
μοπειήοεως τών έξ αυτών ποριζομένων ιστορικών 
ειδήσεων ήγαγεν είς φώς πάμπολλα λόγου άξια πο
νήματα^ περιώνυμος γενόμενος διά τήν εις αρχεια
κός έρευνας Ιδιοφυίαν του, τήν ιστορικήν ευρυμά
θειαν και τήν κριτικήν δεινότητα.

Απειράριθμοι κα>1 περισπούδαστοι, Κύριε 'Υπουρ
γέ., είνε αί ίοτορικαί μονογραφίαι καί μελέται αί φι- 
λοπονηθείοαι κατά τό διάστημα ήμισείας περίπου έ- 
κατονταετηρίδος ύπό τοΰ’ όντως χαλκέντερου τού
του διφήτορος καί δημοοιενθεϊσαι έν τοϊς άξιολογω- 
τέροις τών Ελληνικών καί Ιταλικών περιοδικών 
συγγραμμάτων, καί διά τών οποίων ό κ, Δέ Βιάζης 
ήδυνήθη νά καταλάβη περίοπτον καί τίμητίκωτάτην 
θίσιν ού μόνον μεταξύ τών Ελλήνων ιστορικών, άλ
λα καί μεταξύ τών τής 'Εσπερίας τοιούτων,

Ιοτέον, Κύριε Υπουργέ, δτι ό κ, Δέ Βιάζης, καί 
περ πάν άλλο τνγ χάνων ή εύπορος, τουναντίον δέ μά
λιστα υπό απείρων πιεζόιιενος υλικών άναγκών, ου
δέποτε έζήτησεν ή έλαβεν ύλικήντίνα αμοιβήν οίαν- 
δήποτε, είτε διά τάς υπηρεσίας του ώς Εφόρου τής 
ά’ωσκολιανής Βιβλιοθήκης, είτε διά τά άπειρα ιστο
ρικό. αύτοΰ δημοσιεύματα, τών όποιων μόνη τών τί
τλων ή άπαρίθμηοις θ’ άπετέλει ολόκληρον βιβλίον, 
άλλ έν θαυμαστή καί όντως μοναδική αύταπαρνήοει 
άφιέρωσεν εαυτόν άπό ολοκλήρου πεντηκονταετίας 
οενεχώις καί άδιιΰείπτως είς τήν διευκρίνιοιν τών 
οκο-.εινώ>ν αελίδοιν τής κατά μέγα μέρος άνεξερευ- 

τήτου μεσήλικος εθνικής καί ιδιαίτατα τής Έπτανη- 
σιακής Ιστορίας καί ώς άλλος τις τοΰ μεοαίωνος 
Βενεδικτίνος μοναχός εγκύπτει νυχθημερόν μέ θυ
σίαν καί αύτής τής υγείας του είς τήν μελέτην και 
έρευναν τών κονισαλέων καί σκωληκόβρωτων χειρο
γράφων τών Επτανησιακών αρχείων τών ουχί είς 
πολλούς ευπρόσιτων καί έκ τών όποιων τά τής Ζα
κύνθου όφείλουσιν έν πολλοϊς τήν σωτηρίαν των καί 
τήν έπιστημονικήν κατάταξίν των είς τόν ένθεου ζή
λον αύτοΰ·

Κρίνοι στοιχειώδες διά τήν Πολιτείαν καθήκον, 
Κύριε 'Υπουργέ, άφ’ ού αΰτη, ώς μή ιόφελε, δέν έ- 
προνόησε, καθ’ ήν είχε επιτακτικήν ύποχρέωσιν ϊνα 
παράσχΐ] υλικήν τινα άνακούφισιν είς τοιοΰτον ακά
ματου τοΰ πνεύματοςf εργάτην, λοσοΰτον πολυ
τίμους παρασχόντα καί παρέχοντα έτι υπηρεσίας, θε
ωρώ, επαναλαμβάνω, έπιτακτικήν διά τό Κράτος ί·- 
ποχρέωσιν νά παράσχη τουλάχιστον είς αυτόν άνά- 
λογον ηθικήν αμοιβήν καί έκ καθήκοιγρας, άλλά και 
πρός παραδειγματισμόν έτι τών ανθρώπων τών γραμ 
μάτων]· αί τάξεις τών οποίων, όφείλομεν νά τό όμο- 
λογήσωμεν, δέν περιλαμβάνουν πολλούς τοϋ πνιτυμα- 
τικοΰ άγροϋ σκαπανείς τής αξίας καί τής ηθικής 
περιωπής τοϋ Σ.Δέ Βιάιζη καί ούδένα *σως δεύτερον δια 
πνεόμενον άπό τό ιερόν πΰρ, δπερ καταφλέγει τόν 
.πολύτιμον καί άπό πάσης άπσψεως θαυμάσιου τούτον 
άνδρα, τόν όποιον ή λύ]θη τής Ιίολιτείας δέν άπεγοή- 
τευοεν ονδ’ επ’ έλάχιστον, ή δέ έν έγκαρτερήοει αί- 
‘ταπάρνησις έν τή έπιτελέοει τοϋ καθήκοντος, είς c 
φιλοσοφικώς άφιέρωσεν όλόκληρον τήν ζωήν ιου, 
δικαίως δύναται νά κατατάξη μεταξύ τών μαρτύρων 
τής Επιστύιμης,

Ευπειθέστατος
Ό Νομάρχης

Δ. Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

Είς τόν έΐ'θοιχη'ασμόν τοΰ κ. Νομάρχου δέν βρί- 
σκομεν νά προσθέσωμεν τί ουσιωδέστερου. "Εχομεν μό 
νον νά συγχαρώμεν τόσον τόν τιμηθέντα ύπέροχον 
πνευματικόν έργάτην, δσον καί τόν άξιον τής ύψηλής 
του θέσεως άνώτατον διοικητικόν ύπάλληλον, δστις 
μετά τόσης .θέρμης καί μέ τόσην δρμήν ύπέβαλεν είς 
τήν Πολιτείαν τήν έκπλήρωσιν ένός καθήκοντος.

Διά τό? πολύτιμον φίλοι· μας κ· Δε-Βιάζην έχει ί·- 
ποχρέωσιν ή «'Ελληνική Ήπιθεώρησις» νά αφιέρωση 
καί άλλας γραμμάς φόρον θαυμασ/ιοΰ καί τιμής προ; 
ένα άκάματον πνευματικόν έργάτην τής συγχρόνου 
φιλολογικής καί καλλιτεχνικής ζωής μας. ’Έχει τήν 
ύποχρέωσιν νά δμλήση διά τόν τόμον είς δν διαγρά
φονται οί τίτλοι τών έργων του καί δ δποΐοίς έσ/άτω; 
τϊδε τό φώς είς Ζάκυνθον. Είναι ό φόρος τιμής πρός 
τό Νεοελληνικόν πνεϋμα τό όποιον τόσον πλουσίοτς άν 
τιπροσωπεύει δ αγνός εργάτης τής ’Ιδέας κ. Δε - 
Βιάζης.

ΟΛΪΓΟεΤΪΧΑ
— Ένεκαινιάσθη έναέριο- Τακτική ταχυδρομική 

ΰπηρεσίία μεταξύ Παρισίων καί Λονδίνου.
— ΙΊς τά αεροπλάνα, ποϋ θά έκτελοϋν τήν ύπη- 

ρεσίαν αυτήν, θά γίνωνται δεκτοί έπιβάται καί τα
χυδρομικά δέματα.

- - Εκατόν χιλιάδες ’Αμερικανοί καί τέσσαρες χι
λιάδες Πορτογάλλοιι στρατιώται, έξ εκείνων ποϋ ϊ-

πολέμησαν είς τό Γαλλικόν έδαφος, ένυμφεύθησαν
I ’αλλίδες,

— Καί ή έπαιίςια αΰτη έγένε,το είς βάρος τών Ά 
μερικανίδων καί Πορτογαλλίδων.

— •’Αλλά καί άπό τούς άλλους στρατούς ένυμφεύ
θησαν Γαλλίδας κατά αναλογίαν 33 έπί τοϊς χλίοις.

— Τό γεγονός είνε δτι έλαβε χώραν μιά διεθνής ε
πιμιξία πρωτοφανής ίσως είς τήν ζωήν τής άνθρω- 
πότητυς.

— Άπέθανεν έκ γρίππης ό στρατηγός Μπόθας, 
Πρωθυπουργός τής Νοτιοαφρικανικής Κτήσεως τής 
Μ. Βρεττανίας,

— Ό κ. Καφαντάρη- συνοδευόμενος ύπό τοϋ κ. 
Σίδερτ^, διευθυντοϋ τών Κτημάτων τοΰ Ύ|πουργείου 
τής Γεωργίας έπεσκέφθη τήν Μακεδονίαν.

— Σκοπός μιΰ ταξειδίου ήτο ή μελέτη τής έκμεταλ- 
λ,εύσεως τών μεγάλων Μακεδονικών κτημάτων καί ή 
άποκατάστασις τών Μακεδόντον κολλήγων.

■— Εί- τάς Ηνωμένας Πολιτείας φυλετικός πόλε
μος.

— Μεταξύ μαύρων καί λ^ιικών.
—Θύματα, αήαητφ, άγριότη;, ίσον πολιτισμός.
— Ό Στρατάρχης Μάκενσεν φλοξενεϊται πλουσί 

ως άπό τούς Γάλλους είς τήν.... Θεσσαλονίκην.
— ”Ω πολεμικά! παραδοξότητες, έως πότε θά έ- 

ξακολουθήτε ;
— Διωρίσθη έπόπτις τής Εργασίας ή Δνίς Δεσό- 

πρη, έπιτυχοΰσα είς διαγωνισμόν.
— Θά ύπιοβάλη είς έλεγχον τήν γυναικείαν εργα

σίαν.
— Άπέθανεν ό Σπυρ. Κ. Σακελλαρόπουλος περι

φανής ηΓυσιογιττικτία είς τόν κύκλον τών διανοουμέ
νων.

— Καθηγητής τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πα. 
νεπιστημίου ύπήρξεν είς έκ τών πολυμαθεστέρων έκ 
τών συγχρόνων Ελλήνων.

— Διετέλεσε Πρύτάνις καί κατείχε τό άξίωμα τοΰ 
'Προέδρου τοΰ ΦΛολογικοϋ Συλλόγου δ «Παρνασ
σός».

■— Ή, κηδεία τοϋ εκλεκτού τέκνου τής πατρίδας έ- 
τελέσθη δημοφιλής καί ανάλογος πρός τήν θέσιν τοΰ 
τιμημένου νεκρού.

- — ΕΓναι άκραις θλιβερόν δτι ή άπόφασις τοΰ κ- 
Μπενάκη πρός ΐδρυσιν Γεωργικής Σχολής, άνε- 
κλήθη.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 
»ρος είσκγωγήν μαθητών

Ό Διαγωνισμός πρός εισαγωγήν 25 μαθητών εις 
τήν Άνωτέραν Γεωπονικήν Σχολήν ’Αθηνών (ισό- 
βαθμον πρός τό ΙΙανεπιστήμιον, τό ΠσλυΤεχνεΐον, 
καί τήν Άνω<τέραν Δασολογικήν Σχολήν) ένεργηθή- 
σεται τήν 4ην Νοεμβρίου έ. έ. Δεκτοί είς τόν διαγω
νισμόν είναι οι απόφοιτοι Γυμνασίων}, Πρακτικού 
Λυκείου, ή Γεωργ. Σχολών, εξεταστέα δέ μαθήματα- 
Φυσική καί Χημεία, Βοτανική, Ζφολογία, "Εκθεσις 
ιδεών καί στοιχεία Γαλλικής Γλώσσης, έκ τής ύλης 
τής διδασκόμενης είς τά Γυμνάσια.

Οί άπόφοιτοι τής Σχολής έχουν εύρύ στάδιον τό
σον έν τή Δημοσίφ ύπηρεσία, ήτις έχει άνάγκην κα
λών γεωπόνων μέ Ικανοποιητικούς μισθούς, ών προ- 
βλέπεται ταχεία αΰξησις, δσον καί έν Ιδιωτικοί; τοι- 
αύταις.

Πρόγραμμα τής Σχολής και τού διεξαχθησομένου
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«Ισιτηρίου διαγωνισμού μετ’ αναλυτικού προγράμμαί 
τος τών έξετασθησομένων μαθημάτων δίδεται είς 
πάντα άπευθυνόμενσν είς τό 'Υ,πουργεΐον Γεωργίας 
(Διευθ. Γεωργίας Τμήμα Α'.ή καί άποστέλλεται δω 
ρεάν εις τόν αίτούντα.

(’Εκ τοΰ Υπουργείου τής Γεωργίας).
«-■ '"u-LuIL-'l ' ' ~~ί·~~ί· ,ιι'J -ηρ-η

ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΊΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ

·' —Πεωργοίψ καλλιεργήστε ^σον ήμπορεϊτε περισΛ 
σότερον.

-—Πρό πάντων καλλιεργήσετε στάρια.
—Έτσι καί σείς θά κερδίσετε.
—Γιατί θά εξασφαλίσετε φθηνότερο τό ψωμί τό 

δικό σας καί τήν τροφήν τών ζώων σας.
■·—Αλλά τό σπουδαιότερων.

'—Θά γίνετε αφορμή νά φτηνίνουν δλα τά άλλα 
πράγματα.

•—Όχι μόνον γιατί τό χρήμα ποΰ ξοδεύουμε στο 
έξωτερικό θά μείνη στον τόπο μας.

—’Αλλά γιατί καί τά βαπόρια ποΰ φέρνουν τό 
στάρ^ )θά χρησιμοποιηθούν διά νά ιμ,εταφέρουν άλ 
λα πράγματα, τά όποια τότε θά φτηνίνουν.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

’’Εχοντες ύπ’ δψει τό άρθρων 2 τοΰ Β. Διατάγμα
τος τής 23 Αύγουστου 1918 «περί κατατάξεως, σπου 
δών καί καθηκόντων τών μαθητών τής Άβερωφείου 
Μέσης Γεωργικής Σχολής Λαρίσσης», τήν ύπ’ άριθ. 
62134 έ. έ' ποοκτωυΕιν ήαών καί τόν άπό 28 Αύγοώ

1—Μόνον αν αυξήσετε την παραγωγή σας καί πε. 
ριοίρίσετε τά έξοδά σας καί κάνετε οικονομία, θά 
φτηνίνετε τή ,ζωή σας.

—Ένα σπουδαίο μέσον διά νά ένισχυθήτε καί 
αυξήσετε τήν παραγωγικότητά σας καί τήν πίστιν 
σας εϊνε νά ένωθήτε εις συνεταιρισμούς σύμφωνα 
με τας οδηγίας τοΰ Υπουργείου τής Γεωργίας:,

—Μή σπαταλατε τά περισσεύματα καί τάς οίκΟ- 
νομίας σας, βάλετέ τας στόν τόκο ή στό ταχυδρο
μικό Ταμιευτήριο ή πέρνετε έντοκα γραμμάτια τοΰ 
Κράτους γιά σάς.

—Τό 'Υπουργείων τής Γεωργίας κάμνει ο,τι εί
ναι δυνατόν.

—"Αλλά μή περιμένετε τό κάθε τι άπό τό Κρά-> 
τος.

—Πρώτα, πρώτα πρέπει μόνοι σας νά κάμετε μέ 
δλα σας τά δυνατά τό καθήκον σας.

—Γεωργοί, μέ τό νά αυξάνετε τήν παραγωγή 
σας, κυττάτε τό συμφέρον σας καί ευεργετείτε τόν 
τόπον σας.

—'Ιερείς δάσκαλοι καί κάθε άλλος γραμματισμέ
νος πολίτης, ποΰ θά διαβάσετε αυτήν τήν έκκλησιν, 
διαδόοατέ την καί διδάξατε την είς τύΰς γεωργούς,.

ί’Νπα τό Υπουργείων τής Γεωργίας!

στου έ. έ. καταρτισθέντα πίνακα τών έμπροθέσμι-.ς 
ύποβαλλόντων αΐτησίν διά τό σχολικόν έ'τος 1919 _ -
1920 υποψηφίων μαθητών τής Άβερωφείου Γεωργι- 
κής Σχολής Λαρίσσης καί έχόντων τά νόμιμα προσόν
τα, προσκαλοΰμεν δπως έμφανισθώσιν ενώπιον ιού 
ενθυντού τής ώς άνω Σχολής έν Λαρίσση μέχρι τής 
15ης Σεπτεμβρίου έ. έ· τό βραδύτερων έκ τοΰ ώς άνω 

πίνακος τών ώς έσωτερικών ε’ισαχθησομένων μαθη
τών κατά σειράν τούς κάτωθι τριάκοντα.

1) Γ. Κορδέλαν έκ Μ. Κεσερλί.
2) Νικ. Κωστάμην έκ Ναυπάκτου.
3) Παναγ, Χάσικα> έκ Σμύρνης.
4) Σπ. Τζουβέληιν έκ Καρδίτσης.
5) Γ. Βουτσινάν έκ Λαυρείου·
6) Μάρ. Τρύπην ή Τρόπην έκ Κλεισούρας.
7) Γ. Παπαστεργίου έξ ’Αλμυρού.
8) I. Παπαστεργίου έξ ’Αλμυρού.
.9) Άθ. Καρέτσον έξ ’Αλμυρού.

10) Παναγ. Τάσιον έκ Καλαμπάκας.
11) Β. Μπαλάφαν έκ Καρδίτσης.
13) Η. Γκανούρην έκ Καρδίτσης.
14) Παναγ. Παναγ.Άνδρικόπουλον έκ Μεσσηνίας.
15) Κλ. Μαλιώραν έκ Τρικκάλων.
16) Μεν. Λιβέρτον έξ ’Αθηνών.
17) Χαρ. Σιετήν έκ Κορίνθου.
18) X. ΚουβαράΙν έκ Μεσολογγίου.
10) Θ. Κωσταβάραν έκ Κ«ναλίων.
2ο) Γ. Χαώζηνικολήν έκ Καρύστου.
21) Α. Μπουχοΰτσον έκ Μυκηνών.
22) Άθ. Κλάραν έκ Λαμίας.
23) Τηλ. Παπαευσταθίου έκ Βόλου.
24) Άλ. Σακελλαρίου έκ Κραδίτσης.
25) Κ. Γουνάρην έξ ’Αλμυρού.
26) Σπ. Καντούρην έκ Δερβενίων.
27) I. Κονπούρην έκ Ρόδου.
28) Κ. Σερέτην έξ ’Αθηνών
29) Π. Παπαλεξανδρήν έξ ’Αθηνών;
30) Άθ. Παπασταύρου έκ Κρανιδίου.

Ύπό τόν δρον ϊνα οί Σερέτης Κ., Κουτούρης I., 
καί Χάσικος Πή ύποβάλωσιν ήμϊν μέχρι τής 20ης 
Σεπτ»υ(6ρίού τά ’ έλλείποντα πιστοποιητικά των, ό δέ 
Σιετής Χαράλαμπος καί Παπασταύρου Άθαν. πιστο
ποιητικών γεννήσεως έκ τοΰ όποιου νά έμφαίνεται ότι 
τήν 15ην Σεπτεμβρίου έ. έ. ό μέν α' συνεπλήρωσε το 
14ον έτος τής ηλικίας του, ό δέ β' δέν ύπερέβη τό 
18 άλλως θέλουσιν άποκλεισθή.

Τά μαθήματα τής α' τάξεως άρχονται τήν 15ην 
Σεπτεμβρίου έ. έ. αύδείς δέ έκ τών άνωτέρω θά γεί- 
νη δεκτός παρουσιαζημενος είς τήν Σχολήν πέντε η
μέράς μετά τήν έναρξιν τών μαθημάτων.

Έν Άθήναις τή 4 Σεπτεμβρίου 1919.
Ό 'Υπουργός

Γ. ΚΛΦΑΝΤΑΡΗΣ 
1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Κοινοποίηοις δι’ άπαλλοτρίωσιν τοΰ κτήματος Χαρ

βάτι Άττικοβοιωτίας
Φέρομεν είς γνώσιν τών ενδιαφερομένων.
Ιον) δτι διά Β, Διατάγματος τής 30 Μαρτίου 

1919 δημοσιευθέντος εις τδ ύπ’ άριθ. 74 τής 3ης 
’Απριλίου 1519 φύλλον τής Έφημ. τής Κυβερνη- 
οεως έκηρύχθησαν άπαλλοτριωτέα, δυνάμει τοΰ α
γροτικού νόμου 1072 τά δύο τρίτα του αγροκτήματος 
Παλλήνης (Χαρβάτι) νομού Άττικοβοιωτίας, άνή- 
χοντος είς τον Μ. Καλλιφρονάν, κάτοικον ’Αθηνών 
προς γεωργικήν άποκατάστασιν τών έν αυτή άκτη- 
μόνων καλλιεργητών.

2ον) ότι ή άποζημίωοις προοωρινώς όρισθεϊσα 
τοΰ Προέδρου τοΰ Πρωτοδικείου 'Αθηνών δι’ άπο- 
ψάσεως ύπ’ άριθ. 1993 και ημερομηνίαν 11 ’Ιουνίου 
1919 κατετέθη είς τδ έν Άθήναις Ταμεϊον Δανείων 

και παρακαταθηκών τήν 13 ην Σεπτεμβρίου έ. έ, 
3&ν) ότι έκτδς τοΰ άνω ποσού ώρίσθηοαν (40.000) 

τεσσαράκοντα χιλιάδες δραχμών καταβλητέα ύπδ τοΰ 
συνεταιρισμού έξαγοράς αγροκτήματος «η Παλλήνη» 
ώς ειδική άποζημίωσις τής καρπώσεως τής γής μέ
χρι τής μεταγραφής τοΰ κτήματος έπ’ όνόματι τοΰ 
Κράτους καί ώς αμοιβή τής χρήσεως τών πατητη- 
ρίων τοΰ ιδιοκτήτου ύπό τοΰ συνεταιρισμού.

4ον) ότι τδ άναγκαοτικώς άπαλλοτριωθέν κτήμα 
μετεγράφη έπ’ όνόματι τοΰ ’Ελληνικόν Κράτους εις 
τδ βιβλίον τών μεταγραφών τοΰ Δήμου Κρωπίας 
νπ άριθ. εφημερίδας 477 βιβλίον τών μεταγραφών 
Κρωπίας τόμος 96 καί ημερομηνίαν 14 Σεπτεμβρίου 
1919, δυνάμει όδεν τοΰ άρθρου 17 τοΰ Ελληνικού 
Συντάγματος καί άρθρου 4 τοΰ άγροτικο νόμου 1072 
Δ' κοινοποιείται τοίς ένδιαφερομένοις.

Πρώτον, Ή κυριότης τών δύο τρίτων τοΰ αγρο
κτήματος Χαρβάτι «.ή Παλλήνης» (όπως λεπτομερέ- 
οτερον καθορίζεται είς τδ σχεδιάγραμμα τής τεχνικής 
υπηρεσίας τοΰ υπουργείου άπδ 3ης ’Ιουλίου 1919) 
μεταβιβάζεται έλευθέρα παντός βάρους καί υποθή
κης είς τδ Κράτος καί δι’ αύτοΰ είς τδν συνεταιρι
σμόν έξαγοράς «η Παλλήνη»,

Δεύτερον, Πάσα άξίωσις είτε τοΰ καθ’ όν έγένε~ 
το η άπαλλοτρίωσις έΐτε άλλου προσώπου στηριζομέ- 
νη έπι κυριότητας ή άλλου έμπραγμάτου ή προσωπι
κού δικαιώματος ή έπί οιουδήποτε λόγου αταξίας 
τής ιιετά τήν έκδοσίΊ τοΰ ρηθέντος Διατάγματος δια 
δικαοίας τής άπαλλοτριιοσεως εϊνε απαράδεκτος έφ’ 
δσον στρέφεται κατά τού Δημοσίου καί μόνον ώς προ
σωπική άξίοΜίς έπί τής κατατεθείοης άποζημιώσε- 
ώς είς τδ έν ’Αθήναις Ταμεϊον Δανείων καί παρα
καταθηκών δύναται νά άσκηθή.

Ή παρούσα δημοσιευθήτω είς τάς λαβούσας ει
δικήν άδειαν έφημερίδας καί κοινοποιηθήτω εις τδν 
ιδιοκτήτην καί τδν συνεταιρισμόν. ,

Ό 'Υπουργός Γ· ΚΛΦΑΝΤΑΡΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
’ Εχοντες ΰπ δψει τδ άπδ 12 Φεβρουαρίου 1918 

Β. Διάταγμα περί διαγωνισμού διά θέσεις γραμμα
τέων νομικώμ ή λογιστών τοΰ ύπουργείου τής Γεωρ
γίας, ώς έτροποποιήθη διά τοΰ άπδ 17 Μαρτίου έ. 
έ. Β. Δ. προκηρύσσομεν διαωνισμδν πρδς πλήρωοιν 
μιας δέσεως λογιστοΰ παρά τή ’Αβερωφείφ Γεωρ
γική Σχολή Λαρίοσης καί καλοΰμεν τους κεκτημέ- 
νους τα κατά τδν νόμο^ προσόντα καί έπιθυμοΰντας 
νά μετάσχωσι τοΰ διαγωνισμού δπως ΰποβάλλωσι τά 
αναγκαία πιστοποιητικά των είς τδ καθ’ ημάς ΰπουρ- 
γεϊον (Διεύθυνοιν Γεωργίας, Γραφεϊον Προσωπι
κού).

Ό διαγωνισμός διεξαχθήοεται τή 23 ’Οκτωβρίου 
έ. έ, ημέραν Τετάρτην περί ώραν 10 π. μ. έν τώ 
καταστήματι τοΰ καθ’ ημάς υπουργείου, αι δέ αιτή
σεις γίνονται δεκται μέχρι καί τής 21 ’Οκτωβρίου 
έ. έ. συμπεριλαμβανομένης,

Οί έπιθνιιοΰντες νά μετάσχωσι τοΰ διαγωνισμού 
οφείλουν κατά τήν ύποβολήν τής σχετικής αιτήσεώς 
των νά καταβάλλωοιν έκαστος δραχμάς 25 δι’ άμοι- 
βήν τών μελών τής έξεταστικής έπιτροπής εις τδν 
έπ) τοΰ πρωτοκόλλου υπάλληλον τοΰ ύπουργείου έπι 
αποδείξει.

Πιστοποιητικά συνυποβληθηοόμενα τή αιτήσει εϊνε 
τά εξής,

1) Πιστοποιητικού τής αρμόδιας άρχής ότι έξε-
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πλήρωσαν τήν στρατιωτικήν αυτών ύποχρέωσιν ή δτι 
έξηρέθησαν ή άπηλλάγησαν ταύτης. Τό πιστοποιη- 
τικόν τούτο δύναται ν’ άντίκαταστήση τό ατομικόν 
βιβλιάριον.

2) Πιστοποιητικού τών αρμοδίων παρ’ ’Εφέταις 
Πλημμελειοδίκαις Εισαγγελέων, δτι δεν κατεδικά- 
σθησαν ουδέ παρεπέμφθησαν δι’ οριστικού βούλευμα 
τος επί τίνι άξιοποίνω πράξει έκ τών άναφερομένων 
εις τά άρθρα 21, 22 καί 24 κα1„449 εο>ς 489 τού 
Ποινικού Νόμου

Οί έφημεριδοπώλαι τού Πρακτορείου τού 'Ελληνικού Τύπου διαλαλούντες τό «Ιΐανόραμα»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
αΔιαγωνίομός διά τήν εισαγωγήν μαθητών εις τήν 

Άνωτέραν Γεωπονικήν Σχολήν»,
Ή άρτι ίδρυθεϊσα έν 'Αθήναις ’Ανώτερα Γεω

πονική Σχολή Ισοβάθμιος πρός τό Πανεπιστήμιου, 
τό. Πολυτεχνεϊον καί τήν Άνωτέραν Δαοολογικην 
Σχολήν, εϊνε προωρισμένη νά πλήρωσή ωμίοτην α
νάγκην. Θά παρασκευάζη άφ’’ δνός Γεωπόνους διά 
τό Κράτος, τό όποιον χρειάξετάι πολλούς, άφ’ έτε
ρον δε ιδιώτας θέλοντας ν’ άσχοληθώοι πρακτ,κώς 
ή θέωρητικώς μή τήν γεώργίαΊ! ή μέ τάς γεωργι
κής βιομηχανίας (οινοποιίαν, έλ,αιουργίαν, τιροκο- 
μίαν κλπ·; II Σχολή θά διανοίξμ επομένως έκ πα
ραλλήλου και πρός τήν λειτουργούσαν από διετίας 
Ά νωτέραν Δαοολογικην Σχολήν, νέον ώφελιμώτα- 
τσν στάδιον άνωτέρων σπουδών .είς τάς,θετικάς έπι- 
ατήμϋίςή επικερδές δέ συγχρόνως, λαμβανο μόνης νπ’ 
ωρεν τής ανάγκης πολλών γεωπόνων είς τήν 'Ελ
λάδα καί είς ολην τήν 'Ανατολήν διά τάς έδαφικάς 
βελπ/ιώσεις· και τήν έπιοτημονίκωτέραν εν γένει έκ- 
μετ^λλεχοιν τής γής,

'Η Σχολή θά έχη υποδειγματικόν κτήμα καί έπι- 
στημονικά εργαστήρια, Καθηγηταί τοΰ Πανεπιστη
μίου καί Πολυτεχνείου καί ήμέτεροι καί ξένοι γεω
πόνοι θά διδάσκουν έν τή Σχολή. Μ ετακαλεϊται ήδη

Τά πιστοποιητικά ταΰτα δέον νά εινε έκδεδομένα 
ένα μήνα κατ’ άνώτατον οριον πρό πρό τής ένάρξεως 
τών σπουδών των' καί

Αποδεικτικά τών σπουδών αυτών ήτοι δίπλω
μά Εμπορικής Σχολής (Δημοσίας ή άνεγνωρισιιέ- 
νης). , · /ν’.

Έν τή αιτήσει δέον ν άναγράφωντάι καί αί ξέναι 
γλώσσαν είς αν ό υποψήφιος έπιθυμβΐ νά έξετασθή.

Έν Άθήναις τή 17 Σεπτεμβρίου 1919,'
Ό ''Υπουργός Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΠΣ 

δεών. φυσικήν, χημείαν, ηνοικήν ιστορίαν καί είς 
τήν Γαλλικήν γλώσσαν, κατά πρόγραμμα έκδοθησό- 
με'Φον ύπό τοΰ υπουργείου καί ■ επί τή βάσει τής είς 
Σι Γυμνάσια διδασκομένης ύλης. Οί μαθηταί τυγχά- 
ναυοιν αναβολής κατατάξεως είς τον στρατόν, διαρ- 
κοι'σης τής φοιτήοεώς των,

Οί διπλωματούχοι τής ήμετέρας Σχολής 'θά έχω- 
σι τό μέγα προσόν, δτι ευθύς μετά τό πέρας -ών 
σπουδοιν των, θά γνωρίζωοι καλώς τήν 'Ελληνικήν 
Γεωργίαν, καπ’ άντίθεσιν τώτν αποφοίτων ξένων σχο

αλλοδαπός. διευθυν:ϊ,ς ,αυτής·
Ή φοίτηρις. θά διαρό.ή ί έτη, έξ ών δύο εξάμηνα 

■ώά πρακτικήν έξάσκησιν είς κτήματα. Ή.έξάσκησις 
άρχετάι ευθύς από τοΰ’πρώτοσ έξαμή'ΐσυ προπαιδευ-

Ή λειτουργία τής Σχολής θ’ άρχίση εφέτος. 
ir. το·~τό δέ προκηρύσσεται υπό τοΰ υπουργείου 
■-ής Γι:ι·:ργίι/.ς διαγωνισμός διά τήν 4ην Νοεμβρίου 
έ. έ, είς τό ίπ.ουργεΐον τής Γεωργίας δι' είσάγω- 
γ'ηΐ 25 μαθητών μόνον δι’ εφέτος.

Οί υποψήφιοι πρέπει νά ύποβάλωσιν είς τμ 
παυργεϊον αϊτησιν έπί πεντηκονταλέπτου. χαρτοσήμου» 
έπισυνάπτοντες είς αυτήν.

α'). ’.Απολυτήριον Δημοσίοτι Γυμνασίου ή Πρα- 
κτίκού Λυκείου ή Δημοσίας Μέσης Τεωργική< Σχο- 
λ'ής, ή των τέως· πρακτικών Σχολών Λαρίσσης καί 
Κασσαβετείας, Οί άπίτφοιτοι Γεωργικών Σχολών 
δέοΊ νά προσαγάγωοι καί ενδεικτικόν τουλάχιστον 
Ε' τάξεως δημοσίου Γυμνασίου.

β') Άπόδει ~ιν τοΰ Γραμματέως τοΰ Γεωργικού 
Τμήματος έμφαίνουσαν τήν είς αυτόν κατάθεοιν 
δραχμώιν 25 ως άμοιΰήν ιών μελών τής εξεταστι
κής έπιτρορής,

Οί διαγωνιξόμενοι ΰη ίσταντσι. γραπτήν καί προ
φορικήν δοκιμασίαν είς τά μαθηματικά, έκθεσιν ι

λιΰν, οί όποιοι έρχονται έντελιος απροσανατόλιστοι 
ιϊς τάς έγχωρίσυς ου^θήκας.

’Αλλά καί πρός ειδίκευσιν καί τελειοπυίησίν ε’ς 
τινας κλάδους θ’ άποστέλλωνται ώς υπότροφοι τοΰ 
Κρότου 5 κατ’ έτος .έκ τών πρωτευόντων διπλωμα- 
ιοίχων, ■

ξΈν Άθήναις τή'29 Σ)βρίου 1919·
’Εντολήν' Υπουργού Γεωργίας.

Ο Γενικός Γραμματέας
Α. ΜΥΛΩΝΑΣ #
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ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΕΙΣ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
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Λεδουν τόκον SS ο) ο τά εξάμηνα ζα'ε‘^5 1)ίΒ ο) ο τά τρίμηνα , |

’Ο τόκος των είνε άπηλλαγμένος παντός φόρου καί παντός τέλους.

Εενε ήγγυημένα υπό τοΰ Κράτους καί ΰπό τής ΈΟνεκής Τραπέζης.

Ιίλήρώνονταε. αμέσως εις τήν λήξίν των άπό την Έβνεκήν Τράπεζαν καί 

προεξοφλοΰνταε ΰπό της ίδεας..
■ - ■’

Λίεταδεδάϊοντα,ε δε’ απλής παραδόσεις είς άλλον, όπως τά χαρτονομίσματα, " 
- ·. · ’ ■' ■ .·. . _ ' '* - · . * ■ , *■■■*, - ... ■·. ■ . 3

η δε’ δπεσόογραφήσεως, δπως αέ συναλλαγματεκαε.
, ' ' . ■ .,· ' ■; ; ‘ ' ί1 ■; C‘'' ; ’ : ί 3

ΆποτελΟΰν δηλαδή ρευστόν χρήμα, πρόχεερον εές κάβε στεγμήν, μέ τήν δεα- | 
' I

φοράν μόνον ότε δίδουν καε τόκον μεγαλϋτερον άπό κάΰε άλλην κατάΰεσεν.

Έκδεδρνταε εες ποσά 1ΟΟ. 300. !<»<»<». 10,000 καί 100,000,

δραχμ,ών.

ΠΩΛΟΥίΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ' ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΛΠΕ- ?

ΖΑΙ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.
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