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ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΦΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΣΓΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ)

Έτος IB.

Δια τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Διά τοΰ- ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Δραχίαά 15.—
»
10

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ

Δολλάριβ
Φρ. χρ.

4__
ΐ5* _

Έτησία συνδρομή Δρ.

30·—

Διά τά ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ί.<1

‘Ίϋκδοσις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
’Αθήναν ’Οκτώβριος 1 α 19

Τεύχος 144

τ»νινο>5 4Ρρ. χρ. ή δραχ. 56 Κ

Δ<«Υ·Υ|ί£ΐΣ :

ληπομμλ
I
ι

ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

'Οδός Μ^νάνδρβυ

.

~ ΛΒΜΝίΛΧ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

Τηλεγραφική Διεύθυνσις ; «ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘ0ΩΡΗΣΙΝ» ΑΘΗΝΑΣ

χβορόγραφον δηΐΜ»6»όμβν<»
μη, δέν άπιβτρίφδτα&.—ΙΙαϊν
γραμμα άποσταλλόμανον «ί5 τ* γραφζοί μας Αναγγέλλεται.

βύγ-

ΑΙ έγγραφοί άρχονται άπο 1ης έκάστου μηνάς. —- (Τό τεύχος δρ. 1)

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ
—----

Καρόλου ΜπωντλαΙρ

ΠΕΡΙ ΕΧΟΜ ΕΝ Α
Ό Άνθρωπος καί ή θάλασσα (Καρόλου Μπαν,τλοάρ Μ&τάφρασις) Γ. Χημηριώτου. - Ή
Γεωργία & Έπτανήσω κατά τούς παρελθόντα; Αιώνας- Χπ·>ρ. Λέ Βιάζη. — Ποιητική Τέχνη Όρατίου φλάχχου — Μαρίδας Ι’ιαννοπυύλου. Λυτρωμένη — ’Αλύτρωτη (Διήγημα» 'Αλες.
Hfc. IMiwpatvou. — Τά Λαϊκά Δικαστήρια- (τέλος) W.
Χαϊταν — Υπόδεσις γιά δράμα’
.■ί&ηυρ. VI. Αεσ.μ^ς.
— Γ. ΙΙρωτοπαπα — Ή Νυχτωμένη Ψυχή μου- *ΑγνωβτΟΟ. - Ό περιφρονημένος/ Κύκνου - - Ό αγνός ερως- Β. Β.
ογιατζή ’Αγάπη γιά τί·
ζωή- Μετ. Βουγεύ^η — Άπό τή Καλλιτεχνική κίνησιν τοΰ μηνάς — Άπό τή £ωή τοΰ μηνός. Ό>-ωδρ»ο; 1919 Λ. Α. 2Ε.
'
ΚΟΣΜΟΣ. Πρός την Θράκην.—Πολΐται και Πολιτεία. ‘Ολιγόστιχα. Δημοσιεύσεις Υπουργείου Γε
ωργίας καί ΓΙερίιθάλ-ψεως.

ΔΗΛΩΣΙΣ

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,
Η «‘Ελληνική Επιθεώρησις» παλαίουσα μέχρι τοϋδε είς μύρίας δυσκολίας διά τήν έξενρεσιν χάρτου'
ηδη υποχρεωμένη νά εμφανίζεται μέ μορφήν καθαρός πολ'εμικήν, μορφήν τής ανάγκης. Ή κοί' : τοΰ. χάρτου εφθασε στό δξύτατον σημείου καί δέον νά θεωρήτα^ άδλος καί ότι κατοοδιόνομεν νά
ίΑ'δωμεθα.

Άνθρωπε πλάνε, ή θάλασσα πάντα θά σέ τραβά !,
Είνε δ καθρέφτης σου αύτή· κυττάζέίς τους βυθους σού,
Στοΰ κύματός της τ’ άπειρο τό κύλισμα, κι’ δ νοΰς σου
Μέ βάθη δέν εΐν’ άβυσσος, λιγώτερο πικρά.

Σ’ αρέσει νά βυθίζεσαι στόν ίδιο σου εαυτό·
Μέ μάτια καί λαχτάρισμα τρανό τ-ήν Αγκαλιάζεις
Καί τής καρδιάς σου κάποτε τήν τρικυμία ησυχάζεις,
Μ’ αύτόν της τόν αδάμαστο κι’ άγριό στεναγμό!
Είστε κ’ οί δυο σας σκοτεινοί καί μυστικοί: κανείς,
€. Κ
ΤΩ άνθρωπε δέ μέτρησε τήν άπειρη άβυσσό σου,
Κάνεις δέ ξέρει, ώ θάλασσα, τόν πλούτο τό κρυφό σου,
Τόσο μέ ζήλεια κρύβετε τά μυστικά σας σεις!
Κι’δμως νά ποΰ, αναρίθμητους αιώνας, χωριστοί,
Μέ δίχως τύψη καί καμμιά ευσπλαχνία πολεμάτε
Τόσο κ’ οί δυό σας τή σφαγή, τό θάνατο άγατ άτε,
ώ πολέμαρχοι αιώνιοι, άμέρευτοι Αδερφοί!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ
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Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ! ΑΙΩΝΑΣ
(Συνεχεία έκ τοΰ προηγουμένου)
Έπί ’Ενετοκρατίας ήρχισεν ή γεωργία εις τάς Ήτο έν άκρα ακμή τό 'Ιταλικόν έμπόριον, δτε ή Βε
νετία έκυριάρχει έν τώ Αιγαίο) Πελάγει καί ή Γένουα
Νήσους μας νά ανακτά ζωήν. Πάσαι αί βιομηχα·
νίαι καί βιοτεχνίαι είναι βεβαίως χρήσιμοι εις τήν έν τή Μαύρη Θαλάσση, τά δέ ’Ιταλικά πλοία διέσχιανθρωπότητα, άλλά πασών ήγεμών είναι ή γεωργία, ζον τάς θαλάσσας ώς θαλασσοκράτορες. Τότε είχεν ή
ήτις είναι καί ή βάσις τοΰ πολιτισμού. ’Ενώ ό βιθ- Φλωρεντία δγδοήκοντα δημοσίας τραπέζας. Τό Μιλάαήχανος ζητεί άπό τήν γ ωργίαν τήν πρώτην ύλην νον έ.τρομήθευε μαλλί καί έριοΰχα εΐς τό ήμισυ τής
διά τήν έργασίαν του, συγχρόνως άπό τήν γεωργίαν Ευρώπης καί ή ’Ιταλική βιομηχανία έγέμιζε τάς αγο
ράς τοΰ κόσμου. Ή γιγαντιώδης πρόοδος αυτή τής
τρέφεται καί αντέχει εις τήν βιοπάλην.
Διά τοΰτο ή Βενετία καί διά τάς νήσους μας έ- Ένετικής βιομηχανίας ήτο ιδίως αποτέλεσμα τής παγ
κοσμίου ζητήσεως. Θαυμαστόν ήτο τό θάρρος τών
φρόντισε νά τήν αναπτύξω καί προστατεύση.
Άλλ’ είς δποίαν κατάστασιν ήτο ή γεωργία έν ’Ι Γενουηνσίων εμπόρων. Έπλεον καί εΐς αυτήν τήν
ταλία; Οί Γότθοι καί Λογγοβάρδοι δπως δήποτε ένε- Κασπίαν Θάλασσαν καί δέν έλήσμόνουν ουδέ τούς λι
θάρρυναν τήν γεωργίαν άφοΰ κατέκτησαν τήν Ιτα μένας τής Κίνας.
Κατά τήν εποχήν εκείνην ούσης τής Έπτάνήσου
λίαν. Μετά ταΰτα ήρχισεν ή επιστήμη νά δίδη θετι
κός βάσεις εις τήν γεωργίαν. Ένταΰθα πρέπει νά ά- Ένετικής επαρχίας, ή έξαγωγή της ήκολούθει τά Έναφέρωμεν τόν φιλόσοφον καί νομομαθή Πέ νετικά έθιμα καί ήτο έν άκμή τό έμπόριον αυτής ώς
τρον Κρεσέντσκον έκ Βονωνίας, γεννηθέντα τώ κατωτέρω θά ίδωμεν.
1233 καί άποθανόντα τώ 1305 καί 6 όποιος θεω
Α'.
ρείται δ έπανορθωτής τής νέας γεωργίας. Ούιος μεΜαρίνος Χαρβούρης
λετήσσς τούς αρχαίους συγγραφείς καί έπιμελώς πα·
Προκειμένου περί σημειώματος τής ιστορίας τής
ρατηρήσας τήν σύγχρονον γεωργίαν καί γεωπονίαν
συνέγραψε τό μέγα πόνημα Liber Ruralium Com- Επτανησιακής γεωργίας. πρέπ>ι νά προηγήιαι τό
modorum. Μετεφράσθη ό'χι μόνον είς τήν Ιταλικήν όνομα τοΰ Κεφαλλήνος κόμητος Μαρίνου Χαράλλα καί είς^]ν γερμανικήν καί είς ά>λας γλώσσας βούρη, τοΰ γνωστού φυσικομαθηματικού καί μηχα
ένεκα τής μεγΛ;ς αύτοΰ αξίας. Μετά δετήν έφεύρεσιν νικού, περί τοϋ δποίου τόσα έγράφησαν διά τήν με
τής τυπογραφίας εγένοντο πολλαί έκδόσεις. Ό Frase- ταφοράν τοΰ ογκώδους γρανίτου άπό τοΰ τελματώ
guier έντή Βοτανική Βιβλιοθήκη δημοσιευθείση τώ δους εδάφους εΐς τάν πλατείαν τής Πετρουπόλεως τώ
1740 άναφέρει είκοσι καί εξη γνωστός έκδόσεις. Τό 1769, διά βόθρον τοΰ άνδριάντος Πέτρου τοΰ Μεγά
πρώτον έτυπώθη έν Αύγούστα τής Βαυαρίας τφ 1471 λου. Ό ένδοξος ούιος άνήρ συνέλαβί τήν ίεράν ιδέαν
ΰπό τοΰ Sehulzer. Καί έτερον Ιταλικόν πόνημα γε νά εγκατάλειψη τήν έν Ευρώπη δόξαν του καί νάκλει—
ωργίας εφημίσθη τό τρϋ Αυγουστίνου Γάλλου τοΰ σθήεΐς τήν εξοχήν τής Κεφαλληνίας διά νά φαν ή ωφέ
γεννηθέντος ένΒρεσιαιώτώ 1499 καίάποθανόντος τώ λιμος εΐς τήν πατρίδα του, κιλλιεργών φυτά τινα Α
1570, τό φέρον τίτλον: Venti giornale dell’ Agri
μερικανικά. Τήν έπιθυμίαν ταΰτην έξέφραβεν εΐς τήν
coltura ei piaceri della Villa τοΰ δποίου εγένοντο Αύτοκράτειραν Αικατερίνην, ήτις συνεφώνησε καί ΰπολλαί εκδόσεις καί είς άλλας γλώσσας μεεφράσθη. πεσχέθη καί τήν συνδρομήν της.
Ό γεωπόνος ούιος είσήγαγεν εΐς τήν’Ιταλίαν καίτήν
Πρές βορράν τοΰ λειβαδιού τής Πολικής είς τό
καλλιέργειαν τοΰ δριζίου. Έν Ίταλίρ οχι μόιον ήρ- παράλιον, άοιστερά τοΰ μυχοΰ τοΰ κόλπου τής Κεφ»λχισανέπιμελώς νά καταγίνωνται εΐς τήν γεωργίαν άλλ* ληνίας καί εΐς μέρος μεσημβρινόν κ ί εΰήνεμον έξεοί ’Ιταλοί ήσαν οί πρώτοι κατά τούς χρόνους εκείνους τείνετο μεγάλη, τελματώδης παχεϊα κοιλάς, δλη σχεδόν
οιέινες κατεγίνοντο είς χρήσι μα γεωπο > ικά συγγράμ ακαλλιέργητο,·, κοινώς ΙΙάλτος καλουμένη, δεχόμενη
ματα. Τά ίχνη της ήκολούθουν καί άλλα έθνη ώς δέ τά ΰδατα ΰπό τών ΰπερθεν βουνών, μή έχοντα διά
φαίνεται έκ τοΰ έργου τοΰ Gregoire τοΰ τιτλοφο- τό χθομαλόν διέξοδον εΐς τήν θάλασσαν, άλλά μάλι
ρουμέιου Essai historique sur letat de I’agricul- στα καί μετά ταύτης συγκοινωνυΰντα. ‘Ο Χαρβούρης
ture en Europe au XVI siecle, τοΰ δημοσιιυθέν- έσκέφθη δτι ή έκτασις εκείνη άπ< ξηραινομένη θά ήτο
τος έν ΙΙαρισίοιςιφ 1837.
κατάλληλος διά τήν καλλιέργειαν’Αμερικανικών φυτών.
Κατ’ ολίγον λοιπόν προοδεΰσασα ή ’Ιταλική γεωρ
Μεταβάς εΐς Βενετίαν έξέφρασε τήν επιθυμίαν του
γία, έδωκε καί νέαν ζωήν εις τήν ναυτιλίαν καί τό εΐς τήν Γερουσίαν, ήτις ΐδοΰσα τό ορθόν τής σκέψεώς
έμπόριον διά τής εξαγωγής. Οί ’Ιταλικοί οίνοι έζη- του, τφ έδωκε τήν νόμιμον παραχώρησιν τής τελμα
τοΰντο καί εΐς τήν Γαλλίαν, Γερμανίαν καί ’Αγγλίαν.
τώδους γής. Τό 1778 άφίκετο εΐς Κεφαλληνίαν οίκογενειακώς μέ τόν Γερμανόν Ίδάουτερ καί τόν Γάλλον

Μπαντρί. Ό μέν είχε ■''«ωργικάς γνώσεις, δ δέ έπί
πολλά έτη ήτο διευθυντής έν ταΐς Άμερικανικαϊς'Ίν| δίαις κτημάτων καί πεπειραμένος εΐς τήν καλλιέργειαν
' τών Αποικιακών φυτών·
1
Ήρχισεν αμέσως δ Χαρβούρης τά ΰδραυλικά έργα.
, προσλαβών έργάτας καί άπό τήν Λακωνίαν, Ζάκυν
θον καί άλλαχόθεν. ‘Η Κυβέρνησις άπέστειλε διά τήν
άσφάλειάν του φρουράν έκ τεσσάρων στρατιωτών μεθ’
ένός δεκανέως.
Διήρεσε τό έδαφος εΐς τμήματα, ώρυξε τάφρους
πρός διεύθυνσιν τών ΰδάτων εΐς κεντρικόν βαθύν αύ
λακα έκβάλλοντα είς τήν θάλασσαν. Ακολούθως ήρχισετάς έκχερσωτικάς έργασίας πρός άποξήρανσιν τών
γαιών. Κατασκευάζονται παραπήγματα πρός κατοικίαν.
Τό αυτό έτος τής σποράς ή δρυζα επέτυχε θαυμασίως
ώς καί δ καφές. Ή φυτεία τοΰ σακχαροκαλάμου έπί
σης έπέτυχεν ώς καί τοΰ ΐνδικοφόρου (indicofera anile). Τοΰ τελευταίου τούτου θάμνου βαφικού παρέ
χοντας τό τνδτκόν, τβ άλλοτε λόχοον κοινώς λουλάκς καί ενιαχού λαπάς, παρουσία τοΰ ιππότου
Νάνη έξήχθη τό καταστάθμισμα (fecola) ποιότητος
άρίστης, ώς εκείνης τή; Γουατεμάλας. Ό Νάνης μά
λιστα τούς πρώτους καρπούς τών φυτειών άπέστιιλεν

ώς δείγμα είς τήν ένετικήν Γερουσίαν. Επέτυχε και
ή φυτεία τοΰ Περουβιανού βάμβσκος (G. Herbaceum).
Ό Παραβίας δστις έπεσκέφθη'τόν Χαρβούρην καί
τόν εΐδεν εργαζόμενον, μαρτυρεί δτι είδε τά φυτά
ταΰτα καί άλλα τής ’Αμερικής, τά όποια έκαλλιέργει.
"Ωστε τά ΰπό τοΰ Grasset Saint Sauver γραφέντα
εΐνε ψευδή καί τά όποια,λαμπρά ήλεγξε καί άνεσκεύασεν δ Άνθιμος Μαζαράκης(Ι).
Δυστυχώς δ μεγαλεπήβολος ούτος Κεφαλλήν δ ό
ποιος θά ήτο μέγα; ευεργέτης, εΐσαγαγών τόσα νέα
φυτά, έδολοφονήθη εντός τής ο’κίας του τή 18 Α
πριλίου τοΰ έτους 1782 μέ τούς ΰπηρέτας το» καί τόν
Γάλλον φυτοκόμον! Όποιαν πρόοδον θά έλάμβανεν
ή γεωργία καί δποΐα χρήματα θά έκέρδιζε τό έμπόριον
καί ή βιομηχανία, άν ή εργασία του έπροχώρει.
Έδολοφονήθη έτών πεντήκοντα τριών (2).
(1) Βιογραφία τών Ενδόξων Ανδρών τής . Κεφαλληνίας
έν Βενετία 1843 σελ. 86 καί έπ.
(2) Πρβλ. Τήν βιογραφίαν τοϋ Χαρβούρη είς τάς βιογρα
φία; τών ένδοξων Κεφαλλήνων ΰπό Α. Μαζαράκη καί είς
τά «Κεφαλληνιακά Σύμμικτα» τοΰ Ήλία Τσιτσίλη σελ· 800

ΠΟΙΗΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΗ

ΟΡΑΤΙΟΥ ΦΛΑΚΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Επειδή δ Δημόκριτος νομίζει πώς τό μυαλό τά,
καταφέρνει καλύτερα άπό τή τέχνη καί βγάζει άπό τόν
Έλικώνα τούς ποιητάς πού έχουν σωστό μυαλό, πολ
λοί άπ’ αυτούς προσέχουν νά μή άποχωρισθοΰν τά
νύχια τους καί τά γένεια τους. Ζητάνε τά λιγοσύχναστα μέρη, αποφεύγουν τά μπάνια. Αληθινά θά πάρρ
τή δόξα καί τό όνομα τοΰ ποιητή, δποιος δέν άφίνει
ποτέ τό κεφάλι του — πού δεν θά γιατρεύονταν ούτε
με τρεις Άντίκυρες = στόν κουρέα Λυκίνιο.
Ό ανόητος εγώ πού πίνω καθαρτικό γιά τί] χολή
κάθε «νοιξη! Κανείς άλλος δέν θάγραφε καλύτερους
στίχους. Άλλά τίποτε γιά μέ δέν άξίζει τόσο. Θά πά
ρω λοιπόν τό ρόλο μιας πέτρας πού τροχάει, πού έ
χει τή δύναμη νά κάμη τό σίδερο νά κόβη, άλλά πού
ή ίδια δέν μπορεί νά κόψη. Έγώ έπίσης αν καί δέ
γράφω, θά διδάξω τήν τέχνη καί τά καθήκοντα τοΰ
συγγραφέως, ποϋ είναι οί πηγές τοΰ ποιητικού πλού
του, δ,τι θρέφει καί σχηματίζει τόν ποιητή. Ότι πη
γαίνει καί δ,τι δέν ταιριάζει. Ποϋ δδηγεΐ ή τέχνη καί
ποΰ τα λάθη.

Ή λογική είναι ή βάση τοΰ νά γράφη κανείς κα
λά. Τά βιβλία τοϋ Σωκράτη θά σοΰ τό δείξουν. 19.
Και οί λέξεις θά έκφράσουν δίχως δυσκολία δ,τι σκύ
φτηκε άπό πρίν. Κείνος πού έμαθε τί χρωστάει στήν
πατρίδα καί αχούς φίλους του, μέ ποιά αγάπη πρέπει
ν’ άγαπάη ένα πατέρα, ένα άδελφό, ένα πού τόν φι
λοξένησε, ποιά είναι τά καθήκοντα τοϋ γερουσιαστή
καί τοΰ δικαστή, τί πρέπει νά κάμη ένας στρατηγός

στον πόλεμο, αυτός δίχως άλλο θά δώση στο καθένα
πρόσωπο τις ιδέες πού τοΰ ταιριάζουν. Θά συμβού
λευα τόν ποιητή νά παρατηρή προσεκτικά τήν εικόνα
τής ζωής κμί τά έθιμα, καί άπ’ αΰτά νά έξάγη εκ
φράσεις ζωντανές. Καμμιά φορά ένα κομμάτι άξιοσημείωτο γιά τις ιδέες του καί γιά τήν άπόδοσι τήν
πιστή στά έθιμα άλλά δίχως καμμιά χάρη, άξιοπρέπεια,
καί τέχνη, άρέσει καλύτερα στο λαό άπό στίχους φτω
χούς σέ Ιδέες καί γεμάταις άπό άστεΐα.

Ή Μοϋσα έδωσε στού; "Ελληνες τήν εξυπνάδα
καί τήν εΰγλωττία. Αυτοί δέν άγαποΰσαν τίποτ’ άλλο
τόσο πολύ δσο τή δόξα. Τά παιδιά τής Ρώμης μα
θαίνουν, μέ πολλούς ύπολογισμούς νά διαιρούν τή
λίτρα σέ εκατό μέρη. ‘Ο)γυΐός τοϋ Άλβίνου λέει—άν
μιά ούγγιά τραβήχτηκε άπό τις πέντε τί μένει; Μποροΰσες, νά τό πής; — Τό τρίτο. — Μπράβο ! Θά μπορέσης νά διατηρήσης τή περιουσία σου. Μιά ούγγιά
πρόσθεσε.|Πόσο γίνεται; —Τό μισό Άλλά σάν μιά τέ
τοια τσιγγουνιά στά χρήματα μπή στο μυαλό, άς ελπί
σουμε πώς θά γίνουν στίχοι σάν βουτιγμένοι σέ λάδι
κίτρου καί πού θ’ άξίζουν νά τούς φυλάξουν σέ κυπαρισένιο κουτί.
Οί ποιητές θέλουν ή νά γράφουν κάτι ωφέλιμο ή
κάτι πού ν’ άρέση. Ή νά καταφέρνουν καί τά δυό.
Νά λένε καί ευχάριστα καί ωφέλιμα στή ζωή. Ό,τι
κΓ άν γράφης νάναι περιεκτικό γιά νά τό καταλα
βαίνουν άμέσως δλα τά πνεύματα καί νά τό θυμούνται
πιστά. 20. Ό,τι είναι περιττό ξεχειλίζει άπό τή γε-
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μάτη καρδιά. 21. "Ο,π φαντάστηκες για νά ευχάριστή
πρόσεχε νά μοιάζη πολύ μέ δ,τι είναι αληθινό. Τό
έργο σου νά μή ζητάη νά πιστεΰη δ θεατής κάθε τι.
Ούτε νά βγαίνη ζωντανό ένα παιδί άπό τήν κοιλιά
μιας πειναβμένης Λάμιας. Οί γερουσιαστές άποδοκιμαζουν δ,τι δεν είναι ωφέλιμο. Οί ιππότες περιφρονοϋν τά σοβαρά ποιήματα. 22. ’Επιδοκιμάστηκε γε
νικά κείνος πού άνε-κάτεψε τό ωφέλιμο μέ τό ευχάρι
στο μαγεύοντας τον αναγνώστη καί μορφώνοντας τον
συγχρόνως. 23. Τέτοιο βιβλίο δίνει πολλά χρήματα
στό βιβλιοπώλη καί εξασφαλίζει μακρυά ζωή στό" διά
σημο συγγραφέα του.
'Όμως είναι καί λάθη πού θέλαμε νά συγχωρή.
βουμε. Γιατί ούτε ή χορδή δεν κάνει πάντα τον ήχο
πού τό χέρι και τό μυαλό θέλουν και συχνά βγαίνει
ένα δυνατό, ενώ χρειαζόντανε ένας χαμηλός, ούτε τό
τόξο χτυπάει πάντα δτι θέλει. Πάλι άμα σ’ ένατοί ημα λάμπουν πολλά προτερήματα, δέν θά μέ νοιάση γιά
λίγα λάθη πού σκόρπισε ή αμέλεια ή πού δέν πρόσεξε
τό φυσικό τοΰ ανθρώπου. ’Αλλά τί νά πή κανείς ; Σάν
εκείνον ποΰ αντιγράφει συγγράμματα, οίν κάνη πάντα
τά ϊδια λάθη ενφ τον ειδοποίησαν, δέν τον'συγχω
ρούν, σάν κείνον ποΰ παίζει λαγούτο καί σφάλλει
πάντα σςήν”ιδια χορδή προκαλεϊ τά γελοία, έτσι είναι
γιά μένα δ ποιητής ποΰ λαθεύει συχνά. Είναι γιά
μένα δ Χαιρίλος πού θαυμάζω ενφ γελώ, πώς ήταν
καλός δυό-τρεΐς φορές. Καί τό ίδιο θυμώνω κάθε
φορά πού δ θείος "Ομηρος φέρνει τον ύπνο, "Ομως
έπιτρέπεται νά γλυστρήση δ ύπνος σ’ ένα μεγάλο
ποίημα.
Ή ποίηση είναι οάν ζωγραφική.Άλλ η θά σούάρέση
καλύτερα από κοντά, άλλη από μακρυά. Αυτή είναι ώμορφήτερη ατό σκοτάδι, άλλη ποΰ δέν τή νοιάζει γιά
τό αυστηρό βλέμμα τοΰ κριτικού θέλει νά τήν βλέ

πουν στό φως. Αυτή άρεσε μιά φορά, ή άλλη κΓ έ
πειτα άπό δέκα φορές θ’ άρέση άκόμα.
”Ω μεγαλείτερε άπό τά παιδιά, άν καί σχημάτισες
ιδέα τού καλού κι’ άπό τον πατέρα αλλά καί μόνος
την πήρες, θυμήσου καλά αυτά τά λόγια: 24 Πώς τό
μέτριο σέ μερικά πράμματα δίκαια επιτρέπεται. Ένας
νομομαθής μέτριος ή ένας δικηγόρος είναι μακρυά ά
πό τήν ρητορική τοΰ Μεσσάλα, ούτε ξέρει οσα δ Κασ^ιος^Α ΐ’λος καί δμως τοΰ έχουν κάποια έκτιμησι. 25
Ούτε, άνθρωποι δμως, ούτε θεοί, ούτε οί στήλες δέν
επέτρεψαν στους ποιητές νά είναι μέτριοι. "Οπως δέν
άρέσει στή μέση ενός ευχάριστου γεύματος μία πα
ραφωνία μουσικής καί μία σάλτσα πρόστυχη, καί ή
παπαρούνα μέ τό μέλι τής Σαρδηνίας, γιατί μπο
ρούσε νά τελείωση τό τραπέζι καί δίχως αυτά, έτσι
καί ή ποίηση, γεννημένη γιά νά ευχάριστή τά πνεύ
ματα, άμα χάση λίγο τή σειρά της άπό ψηλά, πέφτει
πολύ χαμηλά. "Οποιος δέν ξέρει νά μεταχειρίζεται ό
πλα, αποφεύγει τά γυμνάσια τοΰ πεδίου τοΰ "Αρη,
καί κείνος ποΰ δέν καταλαβαίνει τίποτα άπό πυγμή,
δίσκο, ησυχάζει, φοβώντας πώς οί πυκνοί κύκλοι τών
θεατών θά γελάσουν εις βάρος του.
Κείνος ποΰ δέν ξέρει δμως τολμάει νά συνθέτη
στίχους. Καί γιατί όχι; Γεννημένος ελεύθερος, έχον
τας μάλιστα τό χρηματικόν ποσόν ποΰ πρέπει, νάχουν
οί ιππότες, απαλλαγμένοι άπό κάθε ελάττωμα. Σύ
δέν θά πής ούιε θά κάμης τίποτα εναντίον τής ’Α
θήνας. Μία τέτοια κρίση, μιά τέτοια σκέψη εχι-τς. "Αν
όμως γράψης τίποτα καμμιά μέρα νά πάη στ’ αυτιά
τοΰ κριτικού Μετίου, τοΰ πατέρα σου καί στά δικά
μου. Νά τόέχης δέ κατά μέρος εννιά χρόνια. "Οσο
είναι στό συρτάρι σου έπιτρέπεται νά σβύσης δτι δέν
θέλεις νάδιαβασθή· δτι δημοσιεύθηκε δέν γυρίζει πίσω.
(’Ακολουθεί)
Μαριεττίνα Γιαννοηούλου

<| ΛΥΤΡΩΜΕΝΗ ΑΛΥΤΡΩΤΗ |>
ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Στάθηκε λίγο διάστημα και άναπνέοντας δυνατά
άρχίνησε.
— Στή πατρίδα μου τά Άλάτσατα περνούσαμε
πάντα ευτυχισμένοι μέ τήν έλπίδα πώς μιά μέρα θά
ίλευθερωνόμαστεκαί ίμείς. Ή έλπίδα μας έγινε πεποίθησι υστέρα άπδ τούς δυδ πολέμους. Μάή κακή
μας τύχη μάς γέλασε, ή έλπίδα μας διαλύθηκε καί
μείς δυστυχήσαμε. Περισσότερο άπ’ δλους έγώ ποΰ
φέρνω τδ βάρος τής διπλής συμφοράς, τής δυστυχίας
καί τής άτιμίας...
Οί Τούρκοι ύστερα άπδ τούς πολέμους άρχισαν
νά σφάζουν, νά τυραννοΰν, νά βασανίζουν, ν’ άτιμάζουν κορίτσια....
Έκδίκησι γιά τήν ήττα τους ήτο τδ σύνθημα
τους....
Κατά τδ σούρπωμα μιας μέρας τοΰ ’Ιουνίου είδησι τρομακτική διαδόθηκε σ’ δλο τδ χωριδ: <Οί Τούρ
κοι σφάζουν», μοΰ έχει άποτυπωθεί μέ τά μελανότερα χρώματα ή σημαδεμένη αύτή μέρα Τρίτη. Μόλις

διαδόθηκε ή φήμη, πανικδς κατέλαβε τδ χωριό. "Ο
λοι έτρεχαν στή παραλία πέρνοντες δ,τι μπορούσαν
καί στιβαζόντουσαν στά καΐκια, στές μαούνες. Ό πα
τέρας μου πήρε τές μικρότερες αδελφές μου καί τ’
άδέλφια μου καί έτρεξε στδ καΐκι μας, κ’ έγώ μέ τή
μητέρα μου μείναμε λίγο πίσω γιά νά πάρουμε μερι
κά πράγματα.
Ένώ βρισκόμουνα στδ κατώγι καί έπερνα τά χρυ
σαφικά μου άπδ κάπιο σεντούκι, άκούσα άγριες φω
νές τής μάννας μου καί βήματα πολλά στές σκάλες
τοΰ σπιτιού μας. Ή μητέρα μου κατέβαινε πρδς τδ
κατώγι φωνάζοντας.
— Μαριό.... Μαριό..... θράσιο... θράσιο....
Άπδ τήν τελευταία της κατάλαβα τδν κίνδυνο.
'Ώ άν ή μάννα μου δέν έτρεχε στδ κατώγι... ίσως...
νά σωζόμουνα.... Έτρεξα σέ μιά γωνιά κάπως σκο
τεινή γιά νά κρυφθώ, μά δέν πρόφθασα. Ένας άπαίσιος σοφαρίδης, πού κυνηγούσε πίσω τήν μάννα
μου μόλις μέ είδε γέλασε σαρκαστικά κ’ έτρεξε κατ’
εύθεΐαν κατά πάνω μου. Τότε άρπαξα ένα σίδερο καί

άμύνθηκαδσο μπορούσα, οέν ήμουνα ή σημερινή
Μαριάνα, άλλά ή λυσσασμένη, ποΰ μάταια ζητούσα
νά σωθώ. Κι’ ένώ πάλευα ένας άλλος άπαίσιος Τουρκαλάς, μέ κίνδυνο τής ζωής του, κατόρθωσε νά μοΰ
άφαιρέση τδ σίδερο.
Σταμάτησε λίγο σάν νά προσπαθούσε νά συγκέν
τρωση τές σκέψεις της. Ό Άλέκος τήν παρατηρού
σε μέσα στά μάτια.
....’Όταν είδεν δ σοφαρίδης πώς μ’ έπιασαν μέ πό
θο καί μέ πάθος έτρεξε κατά πάνω μου. Κι’ ίγιϋ ξεφεύγοντας άπδ τά χέρια τοΰ Τουρκαλά, χίμιξα σάν
σκύλλα πάνω του, μέτά νύχια μου τοΰ κατέβαζα κομ
μάτια κρέας, τδν δάγκωνα άφρισμένη δπου μπορού
σα.... 'Η υπερβολική τών δυνάμεών μου έντασι μοΰ
έφερε τήν τελεία κατάπτωσι. Έπεσα χάμω... ήμου
να... ά...τι...μασμέ...νη,
Λυγμοί τήν έπνιγαν. Μετά μικρή σιωπή έξακολούθησε.
Τδ βαθύ σκοτάδι ποϋ μάς κάλυπτε σκέπαζε τό
μυστήριο τής δικής μου φρίκης. ‘Η γυναίκα είνε μυ
στήριον, άλλ’ έγώ πειδ σκοτεινδ. Κι’ ένώ αυτός ήτανε παραδομένος στήν άπόλαυσι τοΰ ποθου του, είδα
κεϊ πάρα πέρα χάμω νά γιαλίζη ένα δίκοπο μαχαί
ρι, προσπαθώντας νά μή κάνω καί τδν παραμικρό
θόρυβο άπλωσα τδ δεξί μου χέρι, καί μέ τδ άριστερό
μου τδν έσφιξα σφιχτά στήν άγκαλιά μου. Κι’ αύτδς
νομίζοντας πώς εύχαρίστως θά δεχόμουνα νά είμαι
ένα άπδ τά πολλά του θύματα, ήσύχαζε. Ξάφνου υ
ψώνοντας άπειλητικά τδ χέρι μου τοΰ κατάφερα κτυ
πήματα... άλύπητα, δσα μπορούσα... πίσω στή πλάτη
του.... Σάν ψάρι κυλιότανε κάτω στδ πάτωμα... δί
χως καμμιά βοήθεια, δυδ θύματα τής άτιμίας έγώ
καί τής έκδικήσεως αυτός....
Δίχως νά νοιώση σηκώθηκε άπδ τήν πολυθρόνα
καί κυτώντας κατάματα τδν άφηρημένο Άλέκο του
πρόσθεσε.
— Είμαι φόνισσα,... ή κακούργα... έμπηξα τδ
μαχαίρι... άλύπητα στά στήθια τού.:, δολοφόνου...
τής... εύτυχίας μου... Γκρέμισα έκεΐνον... πού.,.γκρέ
μισε τά δ.,,νειρά... μου,
Ή άναπνοή της είχε γίνει θορυβώδης στήν έξέλιξι τής διηγήσεως.
— Πήρα τήν μητέρα μου... καί φύγαμε... σάν...
τρελές... στδ... καΐκι. Είμαι δμως... ή άτιμη... ποϋ
άξίζω... τήν... περιφρόνια... τού... κόσμου...
— Άλέκο, τοΰ είπε γονατίζοντας μπρός του, τδ
μυστικό μου τώμαθες λησμόνησέ το, άφησέ με τώ
ρα... νά φύγω... μακρυά σου... γιά νά κλαίω τδ δι
πλό μου καϋμό... τήν άτιμία μου... καί τήν χα.,.μένη... μου... άγάπη. Μονάχα πές μου σέ παρακαλώ
πώς μέ συγχώρησες... δτι δέν θά μέ καταριέσαι για
τί σοΰ πίκρανα τήν ζωή σου... Αυτό μονάχα πές μου
γιά νάχω άνακούφιση στή καρδιά μου.
Ό Άλέκος Μάρκελος βυθισμένος στές σκέψεις
δέν άπαντοβσε. Ή Μαριάνα παρεξήγησε τή σιωπή
του.
__ "Ημουνα δυστυχισμένη. Μά τώρα θάμαι α
κόμα περισσότερο, θά νοιώθω τό όνειδος τής ντροπής
μου δτι είνε άσυγχώρητο... άπδ τδν... κόσμο... δλο...
καί άπδ... σένα...
Καί προχώρησε μέ τρικλιασμένο βήμα, βαστώντας κάθε έπιπλο γιά νά μήν πέση πρδςτήν πόρτα
ποΰ μπήκε. Όταν δ Άλέκος τήν είδε νά φεύγη έτσι
τινάχθηκε καί μέ βήμα γοργδ έτρεξε καί τήν άρπαξε
στήν άγκαλιά του. Κι’ αυτή μέ τρεμουλιασμένη κ’
άδυνατισμένη φωνή τδν ρώτησε υπερήφανα ;

— Μέ συγχωρεϊς Άλέκο ;
— Άπ’ δλη μου... τήν καρδιά· είσαι ή γυναίκα
μου . δική μου...
— Πόσο είμαι εύτυχισμένη- είμαι ή λυτρωμένη α
λύτρωτη γυναίκα σου. Λυτρωμένη άπδ τδ βαρύ όνει
δος τής άτιμίας, άλύτρωτη πρόσκαιρα στή πατρίδα.
— Πολύ κοντά δμως, άγάπη μου, είνε ή μέρα
τοΰ λυτρωμοΰ σας. Γοργοπροβαίνει ή άνοιξι τής δι
κής σας λευθεριάς. Θά είσαι ή διπλολυτρωμένη.
— ’Εκείνη τή" στιγμή τδ λαϊκδ δργανέτο τού
δρόμου έπαιζε τούς στίχους ένδς λαϊκού προφητικού
τραγουδιού.
Γοργοπροβαίνει ή άνοιξι τοΰ δοξασμένου αγώνα,
ποΰ φέρνει τήν Άγιά Σόφιά κοντά στδν Παρθενώνα.
Κι’ Sy γι’ άλλους ήταν όνειρο άπατηλδ κι’ ώραίο
είναι κ,Γ αύτδ μοιραίο άλήθεια νά γενή.
Δακρυσμένοι οίδυδ ήρωες, δ ένας στήν άγκαλιά
τού άλλου παρακολουθούσαν τές στροφές του. ,. Λ·.(

VII
Ή Μάρθα έξεπλάγη γιατί πουθενά δέν μπορούσε
νά βρή τήν Μαριάνα, τήν τόσο καλή σύντροφό της.
Ένφ κατέβαινε βιαστικά καί πρδς τδν κήπο μέ
δισταγμέ άνοιξε τήν πόρτα τοΰ γραφείου τοΰ άδελφοΰ της, γιά νάτδν καλημερίση. Τούς βρήκε σέ μιά
στιγμή ήδονικής άγάπης, ποΰ μονάχα αυτοί αισθα
νόντουσαν σ'ένα φίλημα παρατεταμένο. Ντροπιασμέ
νη ετοιμαζότανε ν’ άνοιξη τήν πόρτα καί νά φύγη,
δταν δ Άλέκος τήν φώναξε μέ πολύ θωπευτική φω- ,
νή. Τήν πήρε στοργικά κοντά του καί τής είπε:
Ό άδελφός σου γιά σάς ήτανε χαμένος· δέν εί
ναι έτσι;
— Ναι, είπε δειλά ή Μάρθα έχοντας άκόμα κατεβασμένο τδ κεφάλι.
— Ό άδελφός σου ξαναζή καί θά ζήση, ευτυχι
σμένος.
— Άλέκο, είπε ή Μάρθα, Άλέκο είνε αλήθεια.
— Ναι Μαρθοΰλα μου θά ζήσω κοντά σας εύτυχίομένος· τήν εύτυχία μου μού τήν ξαναδίοει ή ΜαΡίάννα.
— Σείς; έπρόφερε δειλά, σύΜαριάννα; Πόσο κα
λή είσαι.
— Αύτήν άγαποΰσα, γι’ αύτήν βασανιζόμουνα...
ήθελα νά σκοτωθώ... κι’ αύτή μ’ έσωσεν άπ’ τήν τε
λευταία καταστροφή.
Καί τής διηγήθηκε σύντομα ολη τήν ιστορία τής
άγάπης τους. Ή Μάρθα δσο διαρκοΰσε ή διηγησι έκλεγε. Όταν τελείωσε έτρεξε στή Μαριάννα καί σφίγγοντάς την στήν,άγκαλιά της τής είπε :
— Καλή μου άδελφοΰλα θά σέ λατρεύω... έσω
σες τδν άδελφοΰλι μου.
’Υστερα πέρνοντας αυτήν άπδ τδ χέρι, άνοιξε τήν
πόρτα καί μέ άθώο παιδικό' τόνο φώναξε :
— Μαμμά . . . μαμμά έλα νά ίδής τό νέο σου
παιδί.

VIII
Ένα μήνα άργότερα στή μικρούλα έκκλησιά
τής Παναγιάς τού Κεφαλαριοΰ έτελοΰντο μαζύ οί
γάμοι τοΰ Άλέκου καί τής Μαοιάννας, τής Μάρθας
καί τοΰ υποπλοιάρχου Κλαυδίου Πετροπούλου. Ή
άριστοκρατία είχε σχολιάσει πάρα πολύ τδν ακανό
νιστο γιά τδ χρήμα γάμο. Μά δταν είδαν τήν νύφη
κοντά στδν ώραίο λοχαγό, δέν μπόρεσαν νά κρατή
σουν έπιφώνημα μεγάλου θαυμασμού. Μονάχα ή
Σοφία Μηλιώνη έξακολουθοΰσε τδ κατηγορητήριο.
Ό κόσμος είνε κακός, μισεί τδν άλλον γιά τήν
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ευτυχία του, χαίρεται στή δυστυχία του. Τά λόγια
τοΰ κόσμου δέν τούς ένδιέφεραν διόλου, άφοΰ υστέρα
άπδ τόσες πίκρες ή σαν ευτυχισμένοι για πάντα.

πάλιν ελλείψεις τινες, αλλά φρονοΰμεν δτι αΰται θά
ώστν άσήμαντοι απέναντι τών ήδη παρουσιαζομένων
ιδίως κατά τήν έκδοσιν τής έτυμηγορίας των. Εί
Παλαιόν Φάληρον
Άλέξανίρο; Κ. Χωραΐτη;
μαι βέβαιος οτι ή Ελληνική δικαιοσύνη θά φθάση
είς τό ύψος τής αποστολής, της εάν κατορθωθή ή καλή
εκλογή τών δικαστών της, ουδόλως δέ λαμβάνω ύπ’
όψιν τήν θετικήν ποινικόλογίαν, ήτις εξακολουθεί νά
κατακρίνη τά λαϊκά δικαστήρια έπί τφ λόγφ δτι ταϋτα
δικάζουσιν έν τή άπλότητο τής πεποιθήσεώς των
δηλαδή σχηματίζουσι τήν γνώμην των οΰχί δι’ έποστημ.ονοζής έπαγωγης. Αύιό ακριβώς κατά τήν
γνώμην τών πλειοτέρων ημεδαπών καί αλλοδαπών
συγγραφέων αποτελεί τήν αξίαν καί τόν λόγον τής
ύπάρξεώς των καί ύπερτεροΰσιν άναμφιβόλως είς
(Συνέχεια έκ τοΰ. προηγουμένου)
Εϊνε αληθές δτι προ πολλών ετών ύπουργοϋντος τήν έκτίμησιν τών πραγματικών γεγονότων έπί τών
τοΰ Δ^ Ράλλη βοβαρ&ς έζητήθη ή βελτίωσι; τοΰ ποινικών υποθέσεων.
2)
. Οί ένορκοι νά άμοίβωνται ώς έν ’Αγγλία.
θεσμοϋ τών ορκωτών δικαστηρίων καί πράγματι συν3) Εις περίπτωσιν καθ’ ήν δέν ήθελεν άποδειχθή
έστη προς τόν σκοπόν τοΰτον επιτροπή έκ νομικών
συμβουλών και άλλων άνωτέρων δικαστικών λειτουρ ή ένοχή τοΰ κατηγορουμένου να δίδεται τό δικαίωμα
γών, είς τήν οποίαν έλαβε μέρος ό διαπρεπής παρ’ είς τούς ενόρκους ν’ άποφασίζωσι δι’ ιδιαιτέρας έ
ημΐν συνάδελφος κάί νομομαθής κ. Γ. Φιλάρετος. Καί τυμηγορίας, ώστε νά καθίσταται δυνατόν νά έπαέν έτει 1882 ή έπιτροπή αΰτη έπεξαργάσθη ειδικέν ναληφΰή ή δίκη, άφοΰ,· έννόεΐται, συμπληρωθώσιν αί
περί ενόρκων νομ.οσχέδοον, δπερ έπεθεώρησε αποδείξεις.
4) ’Επίσης νά έχωσι τό δικαίωμα οί ένορκοι εις
κατόπιν άλλη έπιτροπή έκ βουλευτών, καθηγητών τής
Νομικής Σχολής καί άνωτέρων δικαστικών, ΰποβληθέν αερισμένα, αδικήματα νά άποφαίνωνται εκτός
εις τήν Βουλήν κατά τήν Γ Σύνοδον τής Θ' Περιό τών συνήθων έλαφρυντικών περιπτώσεων καί άλλας ε
δου. Τό ΰποβληθέν , τοΰτο νομοσχέδιον μεταξύ τών λαφρύ ντικωτέρας, ώς υπεβλήθη είς τήν Γαλλικήν Γε
άλλων τροποποιήσεων άς έπρότέινεν, έπεδίωκεν ιδίως ρουσίαν τήν 4’Απριλίου 1885 σχέδιον νόμου (Pro
τήν βελτίωσιν ώς προς τόν καταρτισμόν τοΰ jet de loi sur les circonstances atteanuantes). To
καταλόγου τών ένορκων, ζήτημα, ώς εϊπομεν σχέδιον δμως τοΰτο τοΰ νόμου κατεπολεμήθη υπό
άλλαχοΰ, σπουδαιότατον διά τήν κανονικήν λειτουρ πολλών ποινικολόγων, οί δέ Bertheau έν τή Refor
γίαν τής λαϊκής δικαιοσύνης. Καί αυτός ό αΰτοκρά- mes pratiques καί Lelois έν τφ «De la frequence
τωρ Ναπολέων έδωσε μεγίστην σπουδαιότητα εις τό des aquittem^nts et du projet de loi sur les cir
ζήτημα τής εκλογής τών ένορκων εϊπών: L’instuti- constances tres attennantes en France judicition du jury est bonne ou mauvaise selon que ciaire επίσης δι’ άκαταμαχήτων επιχειρημάτων άπεles jures soit bien choisis». Δυστυχώς τδ νομοσχέ κήρυξαν αυτό.
Ζ ό) Έ“ν κατηγορούμενοι όμολογήσωσι τό έγκλη
διον έλαβε τήν άγουσαν είς τά αρχεία τής Βουλής καί
έμεινεν άψήφιστον, διότι ή τότε Βο'υλή ασχολούμενη μα των δεν πρεπει οί ένορκοι νά δικάζωσιν αυτούς.
,6) Εάν τυχόν αί έκδιδόμεναι έτυμηγορίαι διά δια
εις αλλα σπουδαιότερα, ώς λ. χ. περί αΰξήσεως τών
φόρων τοΰ χαρτοσήμου κλπ. δέν ηΰκαίρησε νά συζη-· φόρους λόγους είναι έσφαλμέναι νά δύναται ό πρόε
δρος
τών συνέδρων νά άναβάλλη ή καί νά άκυρώνη
τήση τό περί ενόρκων πτωχόν νομοσχέδιον.
Διά να έπέλθη ριζική βελτίωσις τοΰ θεσμόΰ πρέ αΰτάς.
• 7) Πρέπει , απαραιτήτων νά συμπεριλαμβάνηται
πει :
μεταξύ τών ένορκων καί είς τουλάχιστον δικηγόρος,
,1) Νά καταρτίζωνται καλλίιερόν οί σημερινοί κα
τάλογοι τών ενόρκων καί νά μην έκλέγωνται ώς νΰν οί δστις σπουδαίως θά'ύποβοηθή τό έργον των.
8) ’Εάν ύφίσταται αδίκημα έλαφροτέρας μορφής
’ίδιοι, άλλα πάντες έν γένει <>ί πολΐται οί εχοντες τά
υπό τοΰ νόμου προσόνια. Οί εκλεγόμενοι νά είναι είς τοΰ τής κατηγορίας, νά δίδεται τό δικαίωμα είς τούς
θέσιν νά δοτρευνώσι καί έξετάζωσιν δρθότερον τήν ένόρκους νά άποφαίνωνται δτι πράγματι ύφίσταται
έντύπωσιν ή οποία έγεννήθη εις αυτούς έκ τών κατά τοιοΰτον.
9) Νά επιβάλληται βαρύτατον πρόστιμβν καί έν
τοΰ κατηγορουμένου προσενεχθεισών αποδείξεων καί
τά μέσα τέλος τής ΰπερασπίσεώς του ("Αρθρ. 342 υποτροπή φυλάκισις είς τούς κατ’ έπανάλήψιν καί ανευ
δεδικαιολημένης αιτίας απουσιάζοντας ένόρκους.
Ποιν. Δικόν.) Δέν άρνούμεθα ©τι πιθανόν καί μετά
τήν εκλογήν ικανών ενόρκων νά παρουσιασθώσι καί
ΤΕΛΟΣ
jh .
. χαετ*ς.

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΜΑ

Η liTH βω

Είχα γνωρίσει τή γυναικεία αδυναμία καλά, καί
πάντα μ’ αυτά τό δπλο έκανα τής κατακτήσεις μου.
Δέν ήξερα δμως δτι αυτή πολλές φορές εϊνε τόσο με
γάλη ποΰ μπορεί νά χρησιμεύση. ώς δπλο έναντίον
έκείνου ποΰ τήν έκμεταλλεύεται.
Τώμαθα κι’ αύτό, νά πώς.
,Στδ σπήτι κάποιας γνωστής μου οικογένειας είχα
γνωρίσει ένα πολύ συμπαθητικό κοριτσάκι. Δέν έζήτησα ποτέ νά μάθω άν ανήκε στήν πρώτη τάξι, γιατί
δέν μέ έφόβιζαν τά πλούτη, ούτε άν ήτον άπό τή με
σαία ή τελευταία. ’Αδιαφορούσα γιά δλ’ αυτά καί
μόνον δτι ήτανε ώραία έβλεπα, γιατί γι’ αύτό ένδιαφερόμουνα. Πάντως πρέπει νά δμολογήσω δτι ήτανέ

πωσι τής έκαμαν τά λόγια μου, μέ παρεκάλεσε νά
τήν θεωρώ γιά πάντα ώς μιά άπό τής καλλύτερές
μου φίλες καί μ’ ίβεβαίωσε δτι κι’ αύτή σάν ειλικρι
νή φίλο μέ θιωρεί κι’ δτι ή παρουσία μου τής κάνει
μεγάλη εύχαρίστησι.
Ήτανε σάν νά μούλεγε δτι ή άπουσία μου θά
τήν λυπήση υπερβολικά,'^ά τήν κάμη νά ύποφέρη,
θά τήν άναγκάοη ϊοω’ξ νά κόμη καί καμμιά θυσία.
Αύτά σκέφθηκα. Μπιρεΐ έσω νά βρίσκεται ή άδυναμία της. ’Ας δοκιμάσω.

Τής έδήλωσα δτι λυπούμαι ποΰ τή χάνω άλλ’ δτι άναγκάζουμαι νά μήν έλθω πιά σ’ αύτδ τδ σπήτι

πολύ άνεπτυγμένη, δτι άπ’ τά λόγια της καταλάβαι
νε κανείς καλά δτι ήτανε άνθρωπος ποΰ είχε διαβά
σει πολλά, ποΰ είχε καταλάβει καλά τόν κόσμο.
Ήτανε δμως γυναίκα κι’ αυτή, κι’ έπειδή τό δ
πλο γιά τή κατάκτησί τους τδ είχα καθώς σάς είπα
δέν έδίστασα μιά μέρα νά τής πω πώς θάμουνα εΐ>·
τυχής άν μούλεγε δτι άπό σήμερα θ’ άνήκει σ’ έμένα.
,
Στήν άρχή μ’ άκουσε χωρίς νά μοΰ δώση καμμια
άπάντη.σι, χωρίς νά σηκώση καθόλου τά μάτια της
γιά νά διαβάσω έστω σ’ αυτά τή λύπη ή τή^χαρα
της, τήν άγανάκτησι ή τόν ένθουσιασμόν της Οταν
δμως γιά μιά άκόμη φορά έζήτησα νά μάθω τί έντύ-

γιατί ή παρουσία της θά ξυπνά διαρκώς αύτό τδ αίοθημα ποΰ γεννήθηκε μέσα μου άπ’ τήν ήμέρα ποΰ
τήν πρωτογνώρισα.
Αύτδ, δέν είχα γελαστεί. Έπειτα άπό μιά
μεγάλη ταραχή πού δέν μπόρεσε νά μοΰκρύψη, κρε
μάστηκε στό λαιμό μου καί μοΰδωσε έκείνη πρώτη
τδ πρώτο φιλί. Είχε νιχηθή. Τά δάκρυά της τδ μαρ
τυρούσαν.
Κ
Τήν άλλη μέρα έδέχτηκε νά πάμε μαζύ σέ κά
ποιο έξοχικδ μέρος, γιά νά μ’άποδείξη τδν έρωτά της.

Περπατούσαμε είκοσι λεπτά τής ώρας χωρίς νά
μοΰ πη μιά λέξη, χωρίς *ά μοΰ ρίξη μιά ματιά. Έγώ
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τήν άφινα νά ρεμβάζη.
Φθάσαμε. Τής είπα κάτι. Εκείνη άντί άλλης άπαντήσεως έξέσπασε σέ λυγμούς. Τήν ρώτησα τί έχει,
γιατί δποφέρει. Μοΰ είπε: «Μή φοβάσαι τίποτα, ή
άπόφασίς μου είναι άπόφασίς». Δέν μ’ Ιφθασε αυτό.
Έπέμενα νά μάθω τήν αιτία ποΰ τόσο πολύ τήν έ
κανε νά ύποφέρη καί σέ λίγο τήν άκουσα νά μοΰ διηγήται:
— Είμαι άπ’ τή Σκωτία. Ό πατέρας μου είναι
Σκωτσέζος, ή μητέρα μου Γαλλίς. Ειμεθα πολύ
πλούσιοι. Είχα καί μιά άδελφή μεγαλύτερη άπό μέ
να. Όταν τελείωσε τά σχολεία τοΰ τόπου μας, έζήτησε νά πάη στό Παρίσι νά έξακολουΰήση τής σπου
δές της. Οί γονείς μου τήν έστειλαν. Τούς πρώ.ους
μήνες μάς έγραφε τακτικά, μά σάν περνούσε ό και
ρός τά γράμματά της γίνανε άραιότερα καί άργότερα
άκόμη δέ μάς έγραφε καθόλου. Όλα τά κακά πέρα
σαν άπ’ τδ νόΰ μας καί μονάχα τήν άλήθεια δέν φαν
ταστήκαμε ποτέ.
Έγράψαμεν στδ σπίτι ποΰ έμενε καί μάς άπάντησαν δτι είχεν άφήσει τδ δωμάτιό της. Ζητήσαμε
πληροφορίας άπ’ τήν άστυνομία, άλλά δέν ήξερε νά
μάς πή τίποτε. Τέλος άπδ ένα γράμμα ποΰ λάβαμε
άπδ κάποια κλινική τά μάθαμε δλα.
Μάς έγραφαν: «Έδώ καί τρεί; μέρες ήλθε ή κό
ρη σας—αύτδ τδ μάθαμε δταν πέθαινε—-καί μάς
εϊπεν δτι κάποιος νέος τήν είχε άπατήσει καί μάς πα·
ρεκάλεσε νά τήν βοηθήσουμε νά κρύψη τδ σφάλμα
της. Δεχτήκαμε νά τήν έγχειρήσουμε καί σήμερα
πέθανε.. .» Σέ λίγες μέρες λάβαμε ένα γράμμα άπδ
τή θεία μου αυτή, στδ σπίτι τής δποίάς μέ έγνωρίσατε καί μοΰ έγραφε νά έλθω έδώ νά περάσω τδ κα
λοκαίρι μαζύ της. Οί γονείς μου ίέν άρνηθήκανε και
μόνρν δταν έφευγα μοΰ είπαν: «Παιδί μου, έκεϊ ποΰ
θά πάς πρόσεξε νά μή σοΰ φύγη στιγμή άπ’ τδ νοΰ
τδ πάθημα τής άδελφής σου. Πάντα νά τώχης γιά
μάθημα δικό σου».
Ήλθα έδώ. Σάς γνώρισα. Είμαι εΰτυχής ποΰ εί
μαι δίκιά σας. Τίποτε μή σάς φοβίζει. Ή άπόφασίς
μσυ είναι άπόφασίς. Σάς τά είπα δλα, καί τώρα... θά
πάμε σπίτι γιατί πολύ άργίσαμε...
Άπδ τότε —τελειώνει δ ήρως τής σκηνής ποΰ
σάς διηγήθηκα — έγίναμε δύο καλοί - καλοί, άδελφικοί φίλοι, ώςτήν ήμέρα ποΰ χωρισιήκαμε γιά νά γυ
ρίσω σπίτι μου καί νά μάθω άργότερα δτι έγινε κυ
ρία... δέ θυμάμαι τίνος Άγγλου Ταγματάρχου.
Χπθρος II. Λέσ...μ.ος.

----- —**W£*^-----I COELHO ΝΕΤΤΟ
Ή 'Αλβώ, ή καλή μάγισσα ήτις φροντίζει διά τούς έρωτευμενούς καί κατοικεί εις τάς κυανός κόρας τών οφθαλ
μών άθώωγ παρθένων διερχομίνη πρωίαν τινά πλησίον ρόδου
ήκουσε τό όνομά της προφερόρενονάπότρεις τρεμούσας στα
γόνας’ ^Αφοΰ «πλησίασε καί εκάθισε εις τήν καρδίαν τοΰ
άνθους ήράτησεν εΰγενώς :
— Α ί θέλετε άπό έμέ, λάμπουσαι σταγόνες.
—_Έλθέ νά λύσης μίαν απορίαν, εϊπεν ή πρώτη. Εϊμεθα τρεις άνόμοιαι σταγόνες διαφόρου καταγωγής. Θέλομεν
νά μάς εϊίιης : ποία έξ ήμών έχει π ρισσοτέραν αξίαν. Ποία
είνε ή καθαρωτέρα.
— Δέχομαι- όμίλει σταγών λάμποισα !
Καί ή πρώτη σταγών ώμίλησε τρέμοΰσα.

— ’BOW·» « ιών ύψηλώγ ν»φώγ· είμαι θυγάτηρ τών

μεγάλων θαλασσών έγεννήθην είς τόν ύπεροντον Ωκεανόν
τόν άρχαϊον καί ισχυρόν. Έπεσκέφθην άκτάς καί παραλίας
ύπό χιλίων κεραυνών έκτιναχθεϊσα άπερροφήθην ύπό νεφέ
λης, άνυψώθην μέχρι τοϋ ύψους ·που λάμπει ό άστήρ κα
περιστραφεϊσα έκιϊθεν μέσα» αστραπών έπεσα έπί τοϋ άνθους
έπί τοϋ ό.τοίου τώρα αναπαύομαι. 'Αντιπροσωπεύω τήν θά
λασσαν.
— Ή σειρά σου τώρα, λάμπουσα σταγών, εϊπεν ή μά
γισσα πρός τήν δευτέραν’
— Εϊμαι ή δρόσος, ήτις τρέφει τά λείρια. Εϊμαι ή αδελ
φή τών όπαλίνων σεληνιακών άκτίνων, κόρη τών ομιχλών,
αΐτινες εκτείνονται όταν ή νΰξ καλύπτει μέ τόν πέπλον της
τήν φύσιν. Αντιπροσωπεύω τήν Αυγήν.
— Καίσύ; ήρώτησεν ή Άλβώτήν μικροτέραν.
— Δέν έχω καμμίαν αξίαν.
— Όμίλει- άπό ποϋ προέρχεσαι ;
— Έκ των οφθαλμών μιας'μνηστής ! Ήμην μειδία
μα, ήμην πίστις, ήμην έλπίς- έπειτα ήμην έρως- σήμερον εί
μαι δάκρυ!
Αί άλλαι περιπαίζουσι τήν μικράν σταγόνα- άλλ· ή Άλβ(ό, άνοίξασα τούς βραχίονα; της λαμβάνει αυτήν μαζί της
καί λέγει .·
— Αυτή έχει τήν μεγαλειτέραν αξίαν, αΰτή είναι ή καθαρωτερα.
— 'Αλλ' εϊμαι ή θάλασα ! διαμαρτύρεται ή πρώτη.
— Καί εγώ ή 'Ατμόσφαιρα ! λέει ή δεύτερα.
— Ναι, τρέμουσαι στβγόνβς,, άλλ' αυτή εϊναι ή καρδία.
'Απήντησεν ή Άλβώ, καί έχάθη έ« τώ κυανφ άπείρφ συγκομίζουσα καί τήν πτωχήν σταγόνα.
(Μετάφρασις) .
Γ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

Η ΝΥΧΤΩΜΕΝΗ */ ΥΧΗ ΜΟΥ
«Τ’ άστέρια ποΰ λαμπιρίξανε
στους οΰρανούς μου πρώτα
έσβΰααν τέτοια φώτα
δέν ανατέλλουν πιά».

ι Πόσο αργεί νά προβάλη απόψε τό φεγγάρι πού
μόνος καί έρημος τό περιμένω μέ τόση λαχτάρα, γιά
νά βηκώση τό βαρύ σκοτάδι πώχιι σκεπάσει τριγύρω
τή φύση! Πώς αργεί γιά νά φωτίση μέ δλη του τί)
λάμψη τή σκοτεινιασμένη ψυχή μου, γιά νά μπορέσω
νά διακρίνω δλα εκείνα τά μέρη ποΰ άλλοτε χαρού
μενος καί τρελλός τά διάβηκα μ’ εκείνη!.,.
Νά δώ απαλό τό κΰμα στό περιγιάλι νά κυλιέται
μέ αρμονικό φλοίσβο, καί νά νοιώσώ ξανά τήν ανα
τριχίλα ποϋ περνούσε τό κορμί μου, δταν τήν έβλεπα
νά τρέχη στήν αγκαλιά μου σάν καμμιά νεράιδα κά
τασπρη καί τρελλή άπό τή χαρά της.
Άχ! γιατί απόψε ούτε φεγγάρι προβαίνει, ούτε ά
στέρια; Γιατί σκοτείνιασε τόσο ή νύχτα;...
Ώ! Φαίνεται δτι τό βαρύ σκοτάδι πού σκέπασε
τούς ουρανούς τής ψυχής μου δέν θά σηκωθή ποτέ
ώστε νά μπορέσω νά δώ μιά φορά άκόμη τό φεγγάρι
καί τ’ άστέρια ποϋ έφώτιζαν τό δρόμο τής ζωής μου,
τά ευτυχισμένα εκείνα χρόνια.
Πειραιεύς 19)8)1919.

”Λγκυβτο$

Ο ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΦΣ
Γνωστοί καί άγνωστοι,μ’ άλλες πάνε νά κοιμηθούν καί
μ’ άλλες γλύκοξυπνούν, περνούν μά δέ μέ χαιρετούν,
γιατί δέν είμαι σάν αυτούς, γραυτό καί μέ περιφρονοΰν, σαν τό παρθενικό λουλούδι τού αγρού,, πού περ
νούν εμπρός του, χωρίς νά ρίξουν μιά ματιά, μά τέ
λος τό πατούν;, χωρίς νά αισθανθούν τό έγκλημά ποϋ
πράττουν. Άν έγνώριζον τί έγκλημα πράττουν θά τό
έσπαίιρνον μ’ εύλάβεια καί θά έθέτσν σέ χρυσά ποτήρι
καί θά τό έτρεφαν μέ τά φιλιά τους.
"Οπως ό φτωχός ζηττιάνος μέ τό παράπονο στό
πρόσωπο,; τείνει τό χέρι στσύς διαβάτας, γιά νά τοΰ
δώσουν κάτι τι άπό τό περίσσευμά τους;, έτσι κ’ έγό)
κάθησα σέ μιά απόκεντρη γωνιά ώς που νά περάση ή
αγάπη μ’ ή γλυκειά, ίσως μέ τό πέρασμά της μόνον
μοΰ έφευγε ’λίγη πίκρα άπ;’ τό στόμα μου.
Περνάει μά δέ μέ χαιρετάει καί αυτή, έναν άλ
λον μούπαν άγαπάει καί μέ δέ με κυττάεε, ούτε μιά
ματιά δέ ρίχνει ή σκληρά σ’ αύτά μου τά σωθικά. Έ
να βλέμμα, ένα χαμόγελο τής ζήτησα άπ’ αυτά ποΰ
τόσ ακαί τόσα γύρω της μοιράζει, γιά νά μπορέσω νά
περάσω τις πικρές μου ’μέρες, πού μοΰ έχει καθορίσει
ή μοίρα γιά νά ζήσω. Είνε δυνατόν δ Χριστός, δστις,
ώς λέγεται, αγάπησε καί αύτός μιά γυναίκα καί έγνώρισε τις πίκρες καί τά βάσανα τού έρο>τος4 νά
φαίνηται τόσον άσπλαγχνος καί άδικος πρός τούς ε
ρωτευμένους ; Οί λόγοι τού Χριστού «άγάπα τόν πλη
σίον ώς σεαυτόν» τί άλλο είνε παρά συμβουλή γιά έ
ρωτα.
Ποιος μπορεί ν’ άρνηθή ποτέ δτι μέσα σ’ αυτή τή

μεγάλη συμβουλή τού Χριστού «άγάπα τόν πλησίον
σου ώς σεαυτόν», δέν συμπεριλαμβάνονται καί οί ε
ρωτευμένοι οί πειό πιστοί παντός άλλου τήν συμβου
λήν τού Χριστού άκολουθούντες; Άρα υπάρχει καί
είς τήν χριστιανικήν θρησκείαν προστάτης τών ερω
τευμένων καί αυτός είνε δ υπέρ πάντα άγιος Χρι
στός. Σένα κ’ εγώ;, Χριστέ μου, άκολουθάω πιστά τά
λόγιά, σου «άγάπα τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν» ζη
τάω τήν συνδρομήν σου γιά τήν άγάπη μου. Σύ,
Χριστέ μοη,. πώχίεις τήν πειό μεγάλη δύναμι άπ’ δλους μας, είπε της άν δέν μ' άγαπηση δέ θάνε χριστνανή, άλλά αιρετική καί άδικα έρχεταιί στήν έκκλησιά
σου άφού τήν μεγα/.είτερη δέν θέλει ν' άκολουθήση
πιστά.
’Αληθινός χριστιανός, χωρίς άγάπη, έρωτα δέν είμπορεΐ νάνε κανείς;, διότι αύτό έδίδαξεν ό Χριστός
δσονν άγαπούν τόν πλησίον τους ώς, σεαυτόν», δσων
ερωτευμένοι είνε αύτός προστάτης καί αυτοί λέγον
ται άληθεΐς καί είνε πραγματικοί χριστιανοί.
Τώρα μιά καρδιά πμστή, Χριστέ μου, είχα νά τής
χαρίσω τώρα ραγίστηκε κ' αύτή πάρεμου την Χριστέ
μου πίσω.
Καί τώρα ζώ σάν πουλάκι διωγμένο άπό τής μοί
ρας τό φθόνο. Άχ! άλλοι σέ ,μένα πού τή ζωή μου με
πόνους τήν περνώ. Μά τρισαλλοϊ d’ εκείνον π* άγ,άπησε σάν καί μένα είλικρινά μ’ &λη του τή καρδιά καί
δέν άνταγαπήθηκε·,
ΚΥΚΝΟΣ
Άθήναι 19-9-19.
.
j
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ΣΚΙΤΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ

ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

O ΑΓΝΟΣ ΕΡΩΣ
Ζομσαν σέ μια έξοχή, μακρυά από τον θόρυβον
τών πόλεων, σέ μια κωμοπολι. Ήσαν μικροί ακόμα, κρό αεράκι, καί συνέπερνε τά καστανά της τά μαλ
καί γι' αύτο τους άφιναν οι γονείς των δλην την η λιά- ό συνηθισμένος τους σύντροφος, τό μικρό, τό άμέραν μαζύ. Συχνά έ'καμναν έκδρομάς στά κοντινά ηδονάκι κάθησε πάλιν πάνω στον πλάτανο κι’ άρχισε
λειβάδια, καί ’κεϊ περνούσαν σχεδόν ολην γην ημέ νά τραγουδάς καί! νά μιλάη μέ τή γύρω φύσι. Τότε
ραν έτρεχαν από δένδρο σέ δένδρος καί από ποτάμι ό Λ..^ κόφτει ένα αγριολούλουδο πούταν ’κεϊ κοντά,
σέ ποτάμι, κυνηγώντας ό ένας τόν άλλον. 'Από τό| πο κι’ αφού τό φίλησες μ’ έναν τρόπο ποΰδιειχνε δλον του
λύ τό τρέξιμο «μα διψούσαν, έσκυβαν καί οί δυο σέ τόν πόνον, τδρριξε ’πάνω στο μικροκαμωμένο σωμακανένα ποταμάκι καί σάν τάρνάκια έπιναν δροσερό νε τάκι τής Ν... Ή Ν... άν καί φαινόντανε πώς κοιμούνρό; δταν δέ πάλιν κουράζονταν), πήγαιναν κάτω από ταν, δμως δέν τής διέφυγε καμμιά κίνησις τού Λ...της
τόν αγαπημένο τους τόν πλάτανο, δπου μ’ ένα σουγια- κι’ αφού τό πήρε τό φίλησε μ’ ένα τρόπο πού διέφερε
δάκι είχαν χαραγμένα τμ όνόματά τους, κρί ’κε( ξα πολύ απ’ τά φιλιά πού χάριζε στάλλα λουλούδια!.,., κι’
πλωμένοι καί οί δυο σάν μικρά άδελφάκια λέγανε γιά ύστερα αφού τό χάϊδεψε λιγάκι τώβαλε στό στή
χίλιες δυόι ιστορίες... γιά δλα τά σκανδαλάκια πού ά- θος της.·. Τό άηδονάκι τώρα έψαλλε πιο γλυκά- ίσως
κουγαν.... πως ό Α αγαπάει τήν Β, τί κάνει ό Γ καί νάξερε δτι τη στιγμή εκείνη έμώνοντο δυο καρδιές
τίί ή Ε,... μόνον γιά τούς εαυτούς το>ν δέν λέγανε τί γιά πάντα. Ή τελευταίες αχτίδες τού ήλιου, χρύσω
ποτε. “Υστερα άμα ξεκουραζόντανε, άρχιζαν τά τρε ναν τά γύρω βουναλάκια!, ένφ ή Ν... περπατούσε στό
ξίματα καί τά γέλια μέσ’ τό δάσος. Ία αηδόνια πού πλάϊ τού Α... μέ τό αγριολούλουδο στό στήθος της,
τής πρώτες μέρες μόλις τούς άντίκρυζαν φεύγανε, καί| τής φαίνονταν δτι μ’ αυτό ήταν χίλιες φορές ότώρα] τούς συνήθισαν καί δταν τούς βλέπανε νά γε μορφώτερη, παρά εάν είχε τού κόσμου τά διαμαντι
λούν καί νά τρέχουν, καθόντανε καί τούς καμάρωναν^ κά. Τώρα δμως αντί νά λένε) γιά τήν αγάπη τών άλ
καί προσπαθούσαν μέ τό τραγούδι των νά συντε/έ- λων, λέγανε γιά τή δική τους άγάπη...'Η Ν... δταν
συναντούσε τά μάτια τού Λ... ξεροκοκκίνιζε. καί χα
σουν περισσότερο στή χαρά των.
Πολλές, φορές ό Α.·. γιά νά εύχαριστήση τήν Ν... μογελούσε τό χαμόγελο εκείνο τής αθωότητας πού σέ
του, τής μάζευε πεταλούδες καί αυτή αφού τής χάϊ- πολύ λίγα χείλη ανθεί. ·. Γύρισαν κι’ οί δύο στά σπί
δευε λιγάκι^, ύστερα τις άφηνε γιά νά χαρούν τήν ε τια τους ευτυχισμένοι !· αλλά δέν βάσταξε πολύ ή ευ
λευθερίά τους, πού τόσον τήν έννοιωθε ή μικρά Ν... τυχία των, διότι δλα τάννοιωσαν οί γονείς των, καί
καί τόσον σκληρά τήν έχασε έπειτα1,... πριν τής άφίσει τούς άπηγόρευσνα δ ένας νά μιλάη τόν άλλονε- αύτο
δμως τις χάριζε καί άπ’ ένα κρυφό φιλί. "Αλλοτε πά δμως δέν σημαίνει οτι καί δέν άγαπιώνται.
Τί τυχηρά πούταν τό αγριολούλουδο καί τό μικρό
λιν τήν έφκιανε στεφάνιοί μέ κάτι αγριολούλουδα, καί
μ’ αυτά τήν στόλιζε· έτσι ή μέρες περνούσαν ευτυχι τάηδόνι!.'. ήρκεσαν αυτά τά δυο νά τούς ενώσουν
σμένες. Μιά) μέρα δμως 'κεϊ πούσαν ξαπλωμένοι κάτω γιά πάντα, ένφ άλλοι π’ ανταλλάσσουν τόσα καί τόσα
άπ’ τόν πλάτανοί, τήν Νγ. τήν ζάλισε (πήρε) ό ύ διαμάντια καί τόσον έπισήμως, δέν διαρκει) ή ένωσις,
πνος... 'Ετσι πώς ήταν ξαπλωμένη, έμοιαζε σαν κα παρά δσον διήρκεσε γιά νά μαραθή τό αγριολούλουδο.
νένα αγγελούδι κατεβασμένο άπό τόν παράδεισο. Ό ’Αλλά) όπόση διαφορά! εκείνο άν καί μαραμένα χύνει
Βασιληάς τής ημέρας ξελιγωμένος απ’! τό μεθύσιΐ, κα- δλη τή δροσιά τής αγνής αγάπης.
Άθήναι, τή 14)9)19.
τρακύλαε προς τή Δύσι, ενώ έ'ρριχνε τις τελευταίες
μαγικές του αχτίνες... "Αρχισε νά φυσάη καί ένα μι
Βασίλειος Θεοδώρσυ Βογιατζής

Χρόνια τώρα κάθεται στό καλύβι τού συχωρεμένου,
πού έκαμε χρόνια καί χρόνια τελώνης, δήμαρχος, α
στυνόμος άπαιρνώντας δλες αύτές τής βαθμίδες, δπως
έκαναν στά παληά αρχαϊκά χρόνια ή κυρά Παναγιώταινα καί χρόνιά τώρα πού τή θυμάμαι δέν ξέρω αν
ήτανε πιο νέα τότε ή τώρα πού τή γνωρίζω.
“Ενα μοναχά κούτσουρο. Κάψαλο στό λόγγο, Ό
δνδρας της, ό κύρ-Παναγιώτης μέ τήν άνεμπόδιωτη
γλώσσά του πέθανε άπό καιρό. ’Από τότε, πάνε τόσα
χρόνια μπροστά—άπό άρχόντίσσα ξακουσμένη στούς
Μύλους τού Άργασταρά πού τρων ψωμί καί ξεϊδι,
γιά νά φτουρήση τό λεφτό νά πάρουν τό φτιασίδι,
έγινεν ή χηρευάμενη πλύστρα, δώ κάτω στή πολιτεία
άπ’ τήν άνάγκην πού άκολούθησε τό Μοιραίο. Δώ πέ
ρα άράδα πεθαίνουνε νέοι άνθρωποι, γεμάτοι δροσιά
καί χάρι. Κορίτσια πού λές νά πάρης τό κεφάλι του;
σβύνουνε ταπεινωμένα, άνίσχυρα—καί; ποιος μπορεί ν’
άντίσταθή—μπρος στού θανάτου τόν ίσκιο. Καί εκεί
νη ή κυρά Παναγιώταινα, ή κακοπερασμένη γυναίκα,
πού σέρνει στούς ώμους ένα βαρειό φορτίο χρόνων
ζή. Άς ζήση ή κακομοίρα), γιατί;
Ένα πράγμα μέ κάνει μοναχά νά γελώ. Ή θέλησίς
της, νά μήν πεθάνή ποτέ, άπέθαντη νά μπορρύσε νά
γεφη? Θυμάμαι πού τής είπα κάποτε, μιά φορά μο
ναχά), πώς θά πεθάνη, καί μόβαλε ’στής φωνές καί
'στής άΐστραπές. Δέν θέλει, λέει, νά τήν βάλουνε μέσα
στά χώματα,, νά μή’ άκούη, νά ι\ϊ) βλέπη, νά μή μαθαίνη. Άν μπορούσε ό Θεός νά την γλυττώση!
Τραγούδια μοναχά θέλεις ; τραγούδια λογιών-λογι-

ών. Είνε τό δυνατό σύμβολο τού γλεντιού. ’Απάνω
στούς Μύλους όπού έμεγάλωσε, έμαθε, λέει, τραγού
δια, συνδεμένα άπό άγνώστούς ποιητάδες. Καί μιά
φορά ένα βράδύ καλοκαιρινό ποϋόθε στό σπηπι μου
ι—περηφανεύομαι νά τήν λέω γειτόνισσα—τήν ώραν
πού έπεφταν ή κουρασμένες αχτίνες γύρω σάν απο
χαιρετιστήριοι άσπασμοί, σέρνοντας σιγά τής κουρα
σμένες παντούφλες της πού τόνιζαν ενα τραγούδι
κλαυθμηρό, λυπηρό σάν μοιρολόγι, άρχισε σ’ ένα ήχο
ποΰ μοναχά αυτή ξέρει νά βρίσκη.
Ό ήλιος γέρνει στά βασιλέμματα
καί συ διαύλου κόρη, κάνεις τά διανέμματα.
'Τήν ίδια στιγμή αναστέναξε δυνατά. Θυμήθηκε ί
σως τήν παληά εποχή |ΐέ τό κατακόκκινο μάγουλο, δ
ταν άπάνω στήν ώμορφη έξοχή έκανε τά παλληκάρια
νά γέρνουν ταπεινωμένα, ανίσχυρα στη; ματιές της.
Κι’ άλήθεια κάτου άπό τά ψηλά βαθύσκια δένδρα
πού τρέφουνε οί νερόμυλοι1 κοντά στά ρεμμάτια, τής
λαγκαδιές, έπέρασε μιά ζωή γεμάτη άπό επαρχιακούς
έρωτας καί θερμά χτυποκάρδια. Τά λείψανα τής ζο>
ής αυτής κρατιούνται σφιχτά δεμένα άπό τήν γρηά
αυτή γυναίκα ποΰ τρέχει σήμερα σέ ξένες δουλειές.
Κάποτε δταν θ’ άφήση τήν τελευταία πνοή της,
πράγμα πού φοβάται πολύ, είμαι βέβαιος πώς κάθε
σπήτ^, κάθε καλύβι, κάθε γειτονιά, κάθε δρόμος, θά
λυπηθή γιά τό θάνατό της, γιατί μαζύ μέ τόν τάφο της
θά κλείση σώμα πού ξέρει σήμερα νά τραγουδάη τή
χαρά τής ζωής.
ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΓΙΩΊΉΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΉΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ_ _ _ _

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Μέ της τελευταίες φθινοπωρινές ημέρες τοΰ ’Ο
κτωβρίου έδόθηοαν καί τά τελευταία έργα, Ευτυχώς
τό σύνολον ΰπήρξεν αρκετά καλόν ώστε νά άπορή
κανείς νά πή δτι τά τελευταία 'Ελληνικά έργα έδω
σαν τάς προσδοκωμένας ελπίδας γιά τό σύγχρονον
ϋέατρον
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Ό θίασος τής 'Εταιρείας τού 'Ελληνικού θεάτρου,
ενθός μετά τάς πρώτας φθινοπωρινός ηιιέρας, ήρχισε τάς παραστάσεις του εις τό Δημοτικόν θεατρον.
ΙΙρώτον έργον τό οποίον άνεβίβασετ άπό τής σκηνής
ίου ήτο ή «Νέλλη» τοΰ κ. Άχ. Κύρου, διευϋυντοΰ
τής «Εστίας». Ή κομεντί τοΰ κ. Κύρου είνε ένα
κωιη'ότ έργον, τό οποίαν. αρέσει προ πάντων εις τήν
βάσι του. Γιατί ή ΰπόθεοίς του—ή κόρη ή οποία
αντιλαμβάνεται τή θεσι της, καί τή θέοι τής μητέ
ρας τής καί δέν θέλει νά ύπανδρευθή τόν άνδρα ποΰ
πράγματι αγαπά—είνε νπόθεσις μέ σκέψεις ευγενι
κές καί μέ κάτι τι τό πολύ ηθικό εις τό βάθος τον.
Καί άφοϋ ό κ· Κόρος εξευρίσκει υποθέσεις τοιαύτης

1919

φνσεως, δέν τοΰ λείπει παρά ή σκηνική πείρα καί
ή μελέτη γιά νά μάς δώοη μιά ημέρα έργα πολύ καλ
λίτερα άπό τή «Νέλλη» τής σήμερον.
Επίσης εις τό αίηό θέατρο καί άπό. τόν αυτόν
θίασον έδόθησαν τρία μονόπρακτα έργα. Τό «Πατρ·κό Σπίτι» τοΰ κ. Δάφνη, «Οί τρείς Μάσκες» μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικον καί ό «“Ορκος» .ον κ. Κ.
Γ. Κορσμηλά.
' ’Επειδή τό «Πατρικό Σπίτι» έχει παιχθή καί άλ
λοτε καί εινε γνωστόν ε'ς τόν θεατρικόν μας κόσμον,
δέν μένει παρά νά όμιλήσωμεν πριν τοΰ «“Ορκου»
τοΰ κ. Κορόμηλά. Τό μονόπρακτο δραματάκι είναι
ένα μικρό καλογραμμένο έργον μέ τρία πρόσωπα.
Μιά ωραία 'Αθηναία δέσποινα τύν ημέραν τών γάμων της ορκίζεται εις τό)· σΰζιγόν της νά
ό;}
πλέον τό πρόσωπόν της στον κα^ρέπτη. Καί κρατεί
τόν όρκον της. καί δταν μετά πάροδον χρόνου πολλοΰ ζητρ ένα βράδυ μιάς πρωτοχρονιάς νά τόν παραβή είνε πια ψοηά, κυρτή καί ρντιδαΜιένη καί μέ
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δλη την πίκρα της έγκαχαλείψεως στην ψυχή»
Αΰίό είνε τό μικ^ό έργον τοϋ κ Κορόμηλά. Ή
ύπόθεσίς του είνε λίγο υπερβολική, 'άλλά έχει τόσην
αβρότητα είς τόν διάλογον ώστε λησμονεί κανείς πρό
τής ποιήσεως τοΰ δλου τό μειονέκτημα τής βάσεως.
♦

ΊΙ «Φαίδρα» τοΰ κ. Προόε/.ε/χίου, άπό τά εκλε
κτότερα και οοβαρώτερα έργα τοΰ 'Ελληνικού δρα
ματολογίου· Έδόθη- καί αΰτη διά τοϋ Ελληνικού
θεάτρου καί παρουσίασε μιά Φαίδρα» μέ δλην την
τελειότητα τήν οποίαν μπορεί νά προσδώση ή αριστο
τεχνική πέννα τοΰ κ. Προβελεγγίου. Δέν θά όμιλήοωμεν γιά τήν υπόδεσι τοΰ έργου, Ό μύθος τής
«Φαίδρας» είνε πολύ γνωστός καί πολλοί μεγάλοι
δραματικοί τή διεχειρίσθησαν. Άλλά ό κ. Προβελέγγιος είνε "Ελλην καί ή «Φαίδρα» του έπήρε καί
αυτή τόν τύπον καί τό, άρωμα τό ’Ελληνικόν, δ,τι
ίσως έλειψε άπό τους ξένους ποιητάς έως τώρα.
Δέν τήν παρουσιάζει ούτε μέ τής νευρικότητες τοϋ
. Δ’ Άννουντσϊο ούτε μέ τήν προσωπίδα τών γυναι
κών τής Αυλής τοΰ Λουδοβίκου, Ή Φαίδρα» τοΰ
κ. Προβελεγγίου είνε διαυγής καί συναισθάνεται
δλο τό βάρος θείας δργής καί εξεγείρεται ευσυνει
δήτως έναντίον αυτής κοί φθάνει είς τό οημείον τής
οΰτοκχονίας διά νά σταματήση τάς συμφοράς τοϋ
γένους της.
θερμά συγχαρητήρια είς τόν ΰπέροχον ποιητήΐ
μας κ. Προόελ,έγγιον.

θέμα του άπό την ζωνή τΰη> μεγάλων γυναικών τόν
Βυζαντίου»
__

Alia ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΪ ΜΗΝΟΣ
Όχτρβ’ριος 1Ο1Ο

Ό ’Οκτώβριος παρήλθε μέ μίαν καλοκαιρίαν καταπλήσσουσαν. Μία Αύγουστίάτικη θερμοκρασία έκυριαρχσΰσε καθ’ δλον τον διαρρεύσαντα μήνα. Μία
θερμοκρασία εκνιεύριστική, άποχαυνωτίκή, έξαντλητϊκή. Ή όποια δμως δέν ήμπόδισε την 'Ελληνικήν
δημοσιογραφίαν να έπιδοθή μετά φανατισμού είς μί
αν άπό τάς άνιερωτέρας συζητήσεις έξ δσων ύπεχρεώθη ποτέ τδ 'Ελληνικόν αναγνωστικόν κοινόν νά πα
ρακολούθηση άπό τών στηλών ήμερησίσυ τύπου. Συζήτησιν ή όποια άφεώρα τήν θέσιν τής Άντιπολ.ιτεί'σεως. Τουτέστιν μιας πολιτειακής έκδηλώσεως ή Ο
ποία δέν δημιουργεΐται, δέν ύφίσταται, δέν λειτουρ
γεί? δέν υπάρχει διά τής συζητήσεως, άλλά διά τής
άνάγκης, διά τών πραγμάτων, διά τής έξελίξεως.
Και ύπό τάς σημερινός πολιτικός συνθήκας έν Έλ
λάδι, ή Άντιπολίτευσις ύπέστη τοιούτον Ισχυρόν κλο
νισμόν, ύπέστη τοιαύτην έξάρθρωσιν, εύρέθη ύπό τήν
πίεσιν τών ιδίων αύτής σφαλμάτων είς μίαν καταβα
ράθρωσή' είς μίαν εξουθένωσην, ή όποια θ’ άπαιτήση
και χρόνον μακρόν και νέον υλικόν εις πρόσωπα, εις
χαρακτήρα, είς άντίλήψεις, είς συνείδησιν, είς μόρ*
φωσιν, εις τόλμην, είς διανοητικήν άκμήν, διά νά έ1Τό έργον τοΰ κ. Άθαναοιάδη, τής «Ομορφιάς' πανέλθη έκ νέου έπί τής έπιφανείας τής πολιτικής
τά Μάγια» είνε ένα πολύ ποιητικόν έργον. "Ισως νά κονίστρας. Θά άνακύψη έπομένως, ούχί διά τής άνιμήν έχη πρωτοτυπίαν. Ό Βάρδος ποιητής ποϋ βρί αράς καί άσκοπου συζητήσεως περί τοΰ ύποστα-οΰ
σκεται δίπλα οτήν αρχόντισσα, ό έρως ποΰ συνδέει καί ύπαρκτοΰ τής πολιτειακής αυτής έκδηλώσεως, άλ
τάς δύο αυτάς υπάρξεις καί τό δράμα ποΰ έκτυλίσ- λά διά τής έξελίξεωϊς τών πραγμάτων, τά όποια θά
οέτμι δέν είνε βεβαίως τίποτε τό πρωτότυπον. Υπό έπιβληθοϋν, θά άναδέίξουν τήν προσωπικότητα τήν
δεσις άπό τής πλέον γνωστές, τής πλέον τετριμμέ εύρισκομένην εις τό ύψος τών περιστάσεωνω, τήν Ι
νες; Άλλ’ αυτό δέ νέμποδίζει τόν κ. Άθαναοιάδη κανήν ν’ άναλάβη τόν άγώνα τής έπικρατήσεως τών
νά δείξη πολλά ποιητικά χαρίσματα στους στίχους νέων ιδεών καί άντίλήψεων. Επομένως θά έζήτει καί
του, καί νά φανή δτι έχει
;ει-—αύτό άλλως τε τδ γνωρί- θά άνέμενε κανείς άπό τήν δημοσιογραφίαν μας, άπό
ζομεν καί άπό τό- παρελθόν—γνυοία ποιητική φλέ- τούς πολίτευομένους μας, άπό τους πολιτικολογοϋντας
3α, ή 'οποία τις
ν<.α τής
ιης μελέτης
μελέτης καί
καί τής καί κοινωνιολογοΰντας έξ ήμώή. συζητήσεις γονίμους,
\ οίδε. ίσως διά
πείρας νά φθάοη τήν τέχνη τή δραματική. Διότι θά έξηκριβωμένας, θετικός, έπί άλλου έπιπέδου έθνικωεννοεί καλά ό κ. Άθαναοιάδης δτι τό ποίημα δέν , τέρας μορφής. 'ΔΙπάρχσυν κοινωνικοοικονομικά ζητήυπορεϊ νά είνε όραμα1• ματα κεφαλαιώδους σημασίας διά τήν ζωήν καί; ύπόΘΕΑΤΡΟΝ ΩΔΕΙΟΥ k’। στάσιν τής μεγαλυνθείσης Ελλάδος. Υπάρχουν ζηΕίς τό Βασιλικό θέατρο έκαμε καί έφέτος τήν.
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Ή έκτέλεσις υπήρξε αρκετά καλή όπως καλός καί • ωσάν νά πρόκειται νά άνεγερθή ένα καινούργιο έθνι--------------- γ ιν εννιί J vrwr
-Τ... διά τής
~ άναδείξεωςω
ό διάκοσμος τοϋ θεάτρου, είς τόν οποίον και 3ασί-|
κόν μεγαλείον
ή άναγνωρίσεως
άντίπολιτευτικής κορυφής ή δποία σήμερον κρύπτε-ι
Γ"ται τό μεγαλείτερο μέρος τής επιτυχίας τοΰ έρ
γου.
‘ J τήν κεφαλήν της δπως είς τό κέλυφός του τό σαλιγκά
ΆΙΑΛΕΞΕΙΧ
» ρι Καί δλος αυτός δ θόρυβος μή άνταποκρινόμενος
"Ήρχισαν αί προαγγελία! τών διαλέξεων τού νει-^ είς ούδεμίαν άνάγκην έθνικήν, κοιιτονικήν, πολιτεια
μώινος- Έκ τών πρώτων άγνέλλονται αί διαλέξεις ] κήν, οικονομικήν, πλουτοπαραγωγικήν, έπιστημονικήν,
τοϋ κ. Γ. Τοοκοπούλσυ. ώά ό>"λήσυ ε> · τώ' "Πor.- . είνε προορισμένος νά σβεσθή ώς ηχώ έντός χαώδους
σπηλαίου, άλλά άποβαίνει χαρακτηριστικός κατά τοϋ
ναοοόν» καί είς τάς περί τάς έξη
mv θά
το, δτι φανερώνει δτι ούδέν νέον έμάθομεν καί ουδέν
ιστόρηση τή ζωή τών γυναικών τοϋ Βυζαντίου, τι
παλαιόν άπεμάθομεν ύστερον άπό τόν παγκόσμιον κλο·οποία τόσο ένδιαφέοο νπαρονσιάζει q’c τΰν έ^έλιξί
νισμόν τής τελευταίας κολοσσιαίας συρράξεως. Έσμέν
του. Ai διαλέξεις τοΰ κ. Τσοκοπούϊον πεοιιιένονται
μέ πολλήν ανυπομονησίαν. Ιδία άπό τόν ννναικείον . "Ελληνες, οί ίδιοι, άμετάβλητοι, δκαμπτοιί μέσα στάς
^κόσμον, άφοΰ ό έκλεκτός μας λόγιος έδιάλεξε τό σκέψεις μας}, τάς άντίλήψεις μας και τά μκιροσυμφέροντά μας.

Καί ένώ ημείς εδώ παλαίομεν άγωνιωδώς διά νά
εύρύνωμεν τόν κύκλον τών απογοητευμένων έκ τής
σφαλερός καί άσκόπΟυ άντίπολιτευτικής κινήσεως, είς
τήν Γαλλικήν πρωτεύουσαν ό "Ελλην Πρωθυπουργός
θεμίελιώνει τό έθνικόν μεγαλείον καί ώθεϊ τά όνειρα
τής φυλής είς τά πλατύτερα σημεία τής πληρεστέρας
έθνικής άποκαταστάσεως. Καί ήνφ ημείς έδώ φίλοι
του καί εχθροί, συνεργάται του καί μή, συμμαχηταί
του καί μή έργαζόμεθα διά νά έμπνεύσωμεν τήν βε
βαιότητά είς τήν ύφήλιογ δτι εΐμεθα άνίκανοι νά άντίληφθώμεν τάς ύποχρεώσεις μας ώς Κράτους τής
έργασίας καί τής προόδου', ό κ. Βενιζέλος καί άπό μα
κράν έμπνέει, φρονηματίζει, ένθαρρύνει καί χρησιμο
ποιεί τώ πάντα διά νά έξουδετερώση τήν εσωτερικήν
μας άποβουτύρωσιν καί μαλάκυνσιν. Καί μέσα στους
άλλους άγώνάς του κυριαρχεί ό πόθος πρός δξουδετέρωσιν τών Βουλγαρικών προσπαθειών διά τήν βελτίωσιν τών δροιν τής ειρήνης. Πρώτος δέ καρπός Ιτών
προσπαθειών του ή είσοδος τού Ελληνικού στρατού
είς τήν Θράκην, τήν οποίαν άν δέν έπανηγύρισέν ή
'Ελληνική Κοινωνίμ, πάντως ζυωως έπανηγύρισέν ή
'Ελληνική ι|'υχή άπληστος γιά ^νέάς συγκινήσεις πα
τριωτικής έξάρσειός.
Ό ’Οκτώβριος παρήλθεν ολόκληρος με τήν έλπίδα
ύπογραφής τής Βουλγαρικής συνθήκης, με τήν οποί
αν συνδέεται καί ή άμεσος επιστροφή τού κ. Βειτζέλου. Ή Βουλγαρική Κυβέρνησις μετεχειρίσθη κάθε
μέσον διά νά μετριάση τούς δρους τής συνθήκης. Ύυ
πεκρίθη μετάνοιαν, έπέρριιμε τάς εύθύνας είς ώμους
πολιτειακών κορυφών τής πολεμικής έποχής, προέβη
είς άθρόας συλλήψεις πρώην υπουργών, άνωτέρων άξιωματικών, υπαλλήλων, δημοσιογράφος κτλ. ιίαί έν
γένει κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν διά νά παρασκευ
άσω έδαφος εύνοϊκώτερον διά τά φιλόδοξα όνειρά τής.
Ευτυχώς δτι τό παρελθόν τού Βουλγαρικού Λαού' δέν
έμπνέει καμμίαν έμπιστοσύνην καί ή Εύρώπαίκή Συνδιάσκεψις έδέχθη καί δέχεται κάθε Βουλγαρικόν διά
βημά μετά χαρακτηριστικής ψυχρότήτος Αποκαρδιω
τικής διά τάς Βουλγαρικός ελπίδας.

Έν τφ μεταξύ εϊχομεν τόν κίνδυνον τής ζο>ής τοΰ
κ. Ούΐλσων ευτυχώς άποσοβηθέντα κατά πολύ, τήν
υπό τόν Γερουσιαστήν Λόδζ όμάδα τών άντιπολιτευομένων έν τή ’Αμερικανική Γερουσία τόν κ. Πρόεδρον,
οΐτίνες έπιτυγχάνουν είς τήν ματαάοσιν τής έπιψηφίσεω; τής είρήνηςΙ, τάς δύο. τεράστιας ’Αγγλικός καί
’Αμερικανικός άπεργίας εύτυχώς άνασταλέίσας, την
εσωτερικήν έν ’Αγγλία πολιτικήν άνωμαλία» άρθεΐσα·?
καί ταύτην διά τής επιβολής τοϋ "Αγγλου Πρωθυ
πουργού κ. Αόϋδ Τζώρτζ, τάς άρνήσεις Ρουμανίας
καί Σερβίας διά τήν ύπογραφήν τής ειρήνης, τόν Ρωσ
σικον Μπολσεβικισμόν καμπτόμενον άλλά καί άναζώντα, τήν παγκόσμιον νομισματικήν κρίσιν είς δλα τά
Κράτη έίϊτός τής ’Αμερικής καί ΈλλάδοςΙ,' τήν Ουγ
γαρίαν έν άναβρασμώ καί δλην τήν άλλην διθνή άναστσ.τωσιν ή οποία, ώς έργον άνθρώπινου, είνε άδΛνατον να μή χαλαρωθή >διά νά ϊδη κα'ιί ή μνθρωπότης
ήμέρας όντως ειρηνικός καί πλήρους κοινωνικής καί
πολιτειακής άποκαταστάσεως,

Δ. Λ. Ζ.

ΕΝ ΑΝΕΚΑΟΤΟΝ ΤΟΪ«, ΒΕΝΙΖΕΑΟΪ
Ό ίπποτισμός καί ή άνεξικακία τού Προέδρου τήί
Κυβερνήσεως κ. Βενιζέλου, ε’νε γνωστόν πάσίν δτι
σπουδαίως σνίΈβαλεν έίς τήν πολιτικήν αυτού νίκην,
Τό άκόλουθόν άνέκδοτον μας δεικνύει τήν μεγαλα*
ψυχίαν κάί τόν ΐπποτιθμόν άύτοό<
Ήτο ή έποχή τού Θερίσσου δηλαδή καί τό «ίο;
1905-1906, Ό κ. Βενιζέλος τότε ήτο δικηγόρος-βουλευτής τοϋ Νομού Χανιών. ”Ετύχε λοιπόν μίαν ίιμιραν τής έποχής έκίείνης, ίάτρός καί νϋν ζών, ού άποσιωπώ τό δνομα, αντιθέτων αρχών, πρός τάς τών Βένιζέλίκών, νά καταφέρετάΐ έίς ίν φαρμακέΐον τής «ό*
λεως Χανιών κατά τού κ. Βενιζέλου, άποκαλών αίτόν
μέ διάφορα ονόματα τά όποια κανείς δέν έζήλευεν. Ό
κ. Βενιζέλος έμαθε τούτο. Μίαν ημέραν λοιπόν δ κ.
Βενιζέλος έχων έ'ργασίαν έίς Χανιά έίσήλθέν είς τό
λεωφορεΐον τό έκτελοϋν την συγκοινωνίαν Χανιών-Χαλέπας ΐνα έλθη έκ Χαλέπας είς Χανιά. Συνήντήσε
τόν ιατρόν έκ τύ^ης είς τό αύτό λεωφορεΐον ον κιιί
έχαιρέτήσεν, δ δέ ιατρός ΐνα μηχανή άγένής άντόπέδωκε τόν χαιρετισμόν.
Τέλος έφθασε τό λεωφορεΐον είς Χανιά καί πρώτος
έξήλ,θεν δ κ. Βενιζέλος δστις έπλήρωσε καί ένφ ήτοιμάζετο καί δ κ. ιατρός νά πληρώση τδ άγώγί του ό κ.
Βενιζέλος τού είπε με τό αιώνιον κάλοκάγαθσν μέιδ'
αμά του- «κύριε ιατρέ πληρωμένον» καί άποκαλυφθέίς
ώχετο άπιών. Ό δέ κ. ιατρός κόκκαλ.Ο.
Άλλ’ άπ’ έίκείνης τής στιγμής δ κ. Ιατρός εΐχεν
άλλάξη καί... πολιτικός ιδέας γενόμενος είς τών φανατίκωτέρων οπαδών τού κ. Βενιζέλου. "Ετσι τιμω
ρεί ό κ. Βενιζέλος τούς έχθρου; τόθ
Χανιά
_
__^φ.
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ΚΟΣΜΟΣ
Ή πολυπαθής, ή πολυτυραννισμένη Θράκη μας
άντίκρύζει πλέον έλεύθερος τάς Ελληνικός Σημαίας
προστάτίδος τής ΔικαιοσνΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ νης καί τής Ισότητάς.
Πνοή Ελληνικού πολιτισμού
θά θωπεύση τήν Θρακικήν ψυχήν πού έζησε μέ λαχ
τάρα καί τόν πόνον τής σκλαβιάς μέσα σ έάτέλειωτσυς αιώνας.
Ή έποχή πού ζούμεν άπό άπόψεως έθνικιστικής,
είναι μιά άπό τής ώραιότερες καί ευγενέστερες γιά
τά 'Ελληνικά όνειρα; Αί μεταγενέστεροι γενεαί θά
μακαρίζουν τούς έπιζήσαντας κατά τάς ιστορικός
αύτάς στιγμάς, πού ονειροπόλησαν γενεαί γενεών κο.ί
ηύτύχησε ν’ άντίκρύση έν τή πραγματικότητί ή σύγ
χρονος Ελληνική ζωή,
Οί Γενναίοι μας τής 9ης Μεραρχίας είχον τήν
τιμήν πρώτοι νά σκορπίσουν τήν χαράν τής έλευθερίας μέσα στήν εστίαν τής Θρακικής Οικογένειας.
Ε’χσν τήν τιμήν οτύτοί πρώτοι νά σπάσουν δεσμή, νά
θρυμματίσουν ενα βαρύτατον ζυγόν κάί νά ευαγγελίσουν τήν έθνικήν των άνάστασιν.
Τιμή είς τούς γενναίους μας, άλλά καί τιμή είς
τόν πολιτικόν τής νεωτέρας Ελλάδος ποΰ έγιγάντωσε< τούς άγώνάς του, διά νά έπαναδώση είς τήν Έί-
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λάδι μίαν άπό τάς πολυβασανισμένα; καί πολυπά
—Φίλος θερμός καί έραστής παντός αναγόμενου
θει; θυγατέρας της.
είς τόν κύκλον τών σπόρ.
Γ'— γ . .. ..
■■-·.■
------------ —
Έξ αφορμής τής συλλήψεως τοΰ καταχραστοΰ
καί έίζβιαστοϋ τμηματάρχου τοΰ Υπουργείου τοΰ Έ ΕΚΛΙΠΟΥΣΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ
πισιτισμοϋ ■—
μιάς
Ήγγέλθη έκ Λονδίνου ό θάνατος τοΰ αειμνήστου
ΠΟΛΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Λερναίαα "Υδρας α Ιά Υδώρου Βουρλούμη. Ό έκλιπών έν τή Αγγλική
ί
συνειδησίας καί ύπό- πρωτευούση "Ελλην,' έσταδιάδρόμησε μέσα είς τήν α
πτόυ πλουτισμού —- με τάς τιμητικός πάντοτε εξαι χανή 'Αγγλικήν Μητρόίπολιν, ώς μία έξαιρετική ε
ρέσεις — έξ αφορμής τοΰ γεγονότος αύτοΰ έγράφη- μπορική προσωπικότης. Είς τά 1911 έσχομεν τό ατύ
σαν πολλά περί τής συμπεριφοράςι τών οργάνων τή; χημα νά ιόν γνωρίσωμεν προσωπικών καί ν’ άντίληΠολιτείας πρός τούς πσλίτας.
φθώμεν τήν πολλαπλήν αξίαν τοΰ άνδρός. ’Έσχομεν
Είναι αληθώς άπελπιστικόν, άπογοητευτικόν, τό δ’ έπί πίλον τήν τιμήν νά φιλοξενήσωμεν είς τάς στήθέαμα μικρών ή μεγάλων υπαλλήλων τοΰ 'Υπουργεί λας μας σειράν άρθρων του ύπό τόν τίτλον «Μέτρα
ου, ή τών άλλων Δημοσίων υπηρεσιών περιφρονητι δΓ ών είνε δυνατή ή άναγέννησις τής Ελλάδος» καί
κών φερομένων πρός τόν "Ελληνα πολίτην.,
μέ τήν υπογραφήν «Δωρόθεος». Ή πολυμάθειά του
Προθυμία, ευγένεια, καλωσύνη, στοιχεία /έλος ήμιλλάτο πρός τήν βαθύτητα τών σκέψεων του καί ή
ανθρωπισμού είναι τελείως άγνωστα ε’ις αυτούς καί σαφήνειά καί ή χάρις πρός τήν ορθότητα καί τά’ σκόπρέπει νά συνυπάρχη μία ατομική) άβρότης ή μία έ- πιμον τών παρατηρήσεων του καί τών γνωμών του.
πίδρασις έξαιρετικώς επιμελημένης οικογενειακής α Αί γνώσεις τοΰ άε,ιμνήστου άνδρός έπεξετείνσντο έπί
νατροφής διά νά εΰρεθήτε στήν ευχάριστο? θέσιν να εύρυτάτου επιπέδου. Δέν περιωρίζσντο είς τήν εμπο
συγχρωτισθήτε μετά δημοσίού υπαλλήλου εΐγενοΰς καί ρικήν ή βιομηχανικήν άποψιν τήν τόσον οίκείαν είς
αδρού. ’Άλλως κινδυνεύετε διά τοΰ βλέμματος, διά τό πρακτικόν πνεύμα τοΰ Θεοδώρου Βουρλούμη, άλ?.’
τής στάσεως, διά τής φωνής, διά τών χειρονομιών έστρέφοντο καί πρός άλλα σημεία τής εθνικής μας
νά αντιμετωπίσετε ενα αγριάνθρωπον διά τόν όποιον ζωής. ’Ιδίως ήρέσκετο είς ζητήματα πολιτειακά, καί
θά έχρειάζετο ®λη ή δυναμις τής υπομονής σας διά είς τάς μελέτας του -αύτάς άνευρίσκετο ή ευρυμάθεια
νά συγκρατήσετε τά νεΰρά σας. Καί δπως οί τοιοΰ- τοΰ άνδρός καί άπεκαλύπτετό τό βαθύ καί έρευνητίκόν
τοι υπάλληλοι είναι ανάγκη τό ταχύτερο*? νά εΰρουν του πνεύμα; Γίλνειροπσλοΰσεν Ελλάδα πολίτισμένην,
θέσιν είς θηριοτροφεία, τόσον έξ άλλου είναι καθήκον ουριοδρομούσαν είς πελάγη πλήρους πολιτειακής ε
νά έξάρωμεν τήν καλοσύνην, τήν προθυμίαν τήν ύ- λευθερίας καί έζήτει, ώς βάθρον ίσχυράς κρατικής
πομονητικότητα, τήν ευγένειαν άνωτέρων υπαλλήλων ζωής, τήν άνύψωσιν τής Δικαιοσύνης.
οϊτινες αποβαίνουν παρηγοριά καί ίκανοποίησις τοΰ
Έν τή ξένη διαβιώσας έπί μακράν έκράτει υψηλά
πολίτου, αλλά καί υπόδειγμα είς τήν κατωτέραν υ
τό Ελληνικόν δνομα καί άπελάμβανεν έξαιρετική;
παλληλικήν ιεραρχίαν. Έξαφνα στό Ύπουργεΐον τής Εκτίμήσεως πλησίον τών διεθνών ^δημοσιογραφικών
Γεωργίας, ένα ΰπέροχον παράδειγμα καλοσύνης, εύ- κύκλων. Ώς άνταποκριτής τής ήΆκροπόλεως» έν
μενείας, άπλότητος, άβιάστου άβρότητοςί καί άξιοπρε
Λσνδίνφ εΐχεν έκλεγή Πρόεδρος ή ’Αντιπρόεδρος
ποΰς άμα έπιβλητικότητος είναι ό Διευθυντής τών τού Συλλόγου τών άνταποκρίτών τοΰ Διεθνούς Τύ
Κτημάτων κ. Σίδερης, ό πολυασχολώτερος; τών ύπαλ που. Καί τήν έξαιρετικήν αύτήν έκτίμησιν έξεμεταλ—
λήλων άλλά καί ό μετ’ ευμενούς προθυμίας προσβλέ- λεύετο πάντοτε ή άείμνηστο; άνήρ υπέρ τών Ελληνι
πων είς πάντα τοΰ γραφείου του επισκέπτην άδια- κών συμφερόντων, Ιτά όποια κάντοήε Εξυπηρέτησε
φόρως άξίας, κοινωνικής θέσεως ή ιδιότητας. Επί μέ τήν ευγένειαν, τής ψυχής του καί μέ τήν βαθύτησης ό κ. Κουτσομητόπουλος, ό ,Τμηματάρχης τής τα) τοΰ πνεύματός του.
Γεωργίας, υπόδειγμα γελαστής καλοσύ νης καί προθύ
Τά θερμά μας συλλυπητήρια είς τόν κ. υπουρ
μου ίκανοποιήσεως πάσης ιδιωτικής ανάγκης. Ό κ. γόν τοΰ ’Επισιτισμού διά τήν άνεπανόρθωτον άπώΜουλούλης εύγενέστατος καί προθυμώτατος. Ό κ. λεαν.
Εΰελπίδης, ό κ. Περακάκης καί άλλο· . Άντιθέτως
αντιμετωπίζει κανείς τμηματάρχας ή έπιθεωρητιί;
ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
άλλων τμημάτων σκαιούς καί στερούμενους ίχνους
Προκήρυξις δημοπρασίας διά κατασκευήν 14 εν
καί τής στοιχειώδους άνατροφής. ’’Αλλά περί τών κυ
ρίων αυτών όνομαστικώς έπί άλλου δημοσιογραφικού δυμασιών φυλάκων, δημοσίων κήπων.
έπι πέδου.
Εκτίθεται είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή καταοΛ'ιιόςτιχα3^ <ΓΠιη ° maeLL“
“* σκευή 14 ένδυμασιών μετά! πηλικίων διά τούς φύλα
κας τών δημοσίων δενδροστοιχιών καί κήπων.
—’Αντί 100 δραχμών ήδυνήθησαν νά άνέλθωσιν
Προσφορά μετά δειγμάτων είνε -δεκτή έίντός εν
είς τ ά ύψη! δι’ ’Αγγλικού αεροπλάνου, δσοι συμπολΐ- σφραγίστων φακέλλων μέχρι τής πρώτης Νοεμβρίου
ται εΐχον θάρρος καί περίσσειαν ενός εκατονταδράχ έ. έ. .είς τό Ύπουργεΐον: Γεωργίας (Τμήμα Γεωργι
μου.
κόν) ·
•—Προηγουμένως δμως άνήλθσν οΐ δημοσιογράφοι
Τών όρων τής δημοπρασίας δύνανται νά λάβα»καί έδωσαν θαυμασίας περιγραφάς τών άνά τούς -αι σι γνώσιν οί βουλόμενοι καθ’ έκάστην 11-12 π. μ.
θέρας έντυπώσεών των.
είς τό ύπουργεΐον Γεωργίας (Γραφείο·1? τμηματάρ—Άπλείστως άνεγνώσθησαν αί περιγραφαί τοΰ χου Γεωργίας) ή είς τό Γραφεΐον τού έπόπτου τών
κ. Νιρβάνα είς τήν «Εστίαν»!.
δενδροστοιχιών (έν τφ πρός χρήσιν τοΰ κοινού τμη
—Μεταξύ τών άεροδρόμων ό πλέον ενθουσιώδη; ματικού ανακτορικού κήπου).
άνεδείχθη ό Βασιλεύς ’Αλέξανδρος.
(Έκ τοΰ Υπουργείου)

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Διακηρύττει ότι’
Την 21 'Οκτωβρίου ημέραν Δευτέραν εκτίθεται
εις πλειοδοτικήν δημοπρασίαν δι' ένοφραγίστων
προσφορών.
α) Τό δικαίωμα τής έκμεταλλεύσεως 100 χιλόκ. ξυλανθράκων έκ τής δασικής θέσεως ΜοράφτεΒολιμάρια τέως δήμου Θυάμου - Σοντίκνου.
β) Τό δικαίωμα τής έκμεταλλεύσεως 300 χιλ.
όκ, ξυλανθράκων έκ τών δασικών θέσεων Βάκα—
ι Ζερβά—Βρωμόβιρυσι περιφέρειας Δοσνιτοηςγ) Τό δικαίωμα τής έκμεταλλεύσεως 300 χιλ,
όκ. ξυλανθράκων έκ τής θέσεως Σπηνιά-Κάναλος
δήμου ’Αμβρακίας καί
δ) Τό δικαίωμα έκμεταλλεύεως 300 χιλ. όκ, ξυ
λανθράκων έκ τής θέσεως Στρεβλόρεμα τοΰ δήμου
Άμβρακίας·
Άπαοαι αί ανω δασικοί θέσεις περιλαμβάνονται
ει’ς τήν περιφέρειαν τών εθνικών δασών Βάλτου τοϋ
ώιωνύμου Δασαρχείου.
Περί τατν λεπτομερειών τών όρων τών έν λύγο.)
δημοπρασιών δύνανται »·α λάβωσι γνώσιν οί βουλόμενοι παρά τώ Γ' Τμήματι τής Διευθύνσεως Δα
σών τοΰ υπουργείου Γεωργίας ύπσβάλλοντες ουγγρό
νως καί δήλωσιν ότι έλαβον γνώσιν τούτων, οϊτινες
έφαρμοσθήσονται Ιέν πόση πειριπίτώοει.
ΤΙ ρσσφτοραί γίνονται δεκταί μέχρι τής μεσημβρί
ας τής 21 Όκτοτβρίον..
'

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΌΣ
Προκηρύσσει τους έξης διαγωνισμούς
1) Διαγωνισμόν διά τήν κατάληψιν τεσσάρων κε
νών θέσεων γραφέων β' τάξεως παρά τή κεντρική
',Υπηρεσία αύτοΰ καί καταρτσμόν πίνακος ιοχύοντος
επί έν έτος διά τήν πλήρωσιν έκ τών έπιλαχόντων
καί άλλων τι>χόν κενωθησομένατν τοιούταιν θέσεωνΌ διαγωνισμός θά διεξαχθή τήν 30 ’Οκτωβρίου έ.
έ. είς τό Κατάστημα τοΰ υπουργείου.
Προσόντα απολυτήριον Γυμνασίου ή 'Εμπορικής
Σχολής ή δίπλωμα ’Αρσάκειου ή Διδασκαλείου.
2) Διαγωνισμόν διά τήν κατάληψιν τριών κενώιν
θέσεων γραμματέων β' τάξεως παρά τή Κεντρική
Υπηρεσία τοϋ υπουργείου καί καταρτισμόν τοΰ αύ
τοΰ ώς ανω πίνακος διά τάς έν τώ μέλλοντι κεναιθηοοσένας θέσεις. Σημειωτέου ότι ήδη ύπάρχουσιν
έν όλω έξ κεναί θέσεις γραμματέων.
Ό διαγαννισμος θά διεξαχθή τήν 28 Νοεμβρίου
έ. έ. έν τφ Καταστήματι τοΰ υπουργείου.
Προσόντα δίπλωμα τής Νομικής Σχολής τοΰ Πα
νεπιστημίου.
Διά τά ύποβλητέα πιστοποιητικά άμφοτέρων τοιν
διφγωνιΟμών τά έξεταοτέα μαθήματα,καί πάσαν άλ
λον σχετικήν πληροφορίαν οί ένδιαφερόμενοι άποτα
θήτοίοαν είς τό Τμήμα Προσωπικού τοΰ υπουργείου.
('Εκ τοΰ υπουργείου τής Γεωργίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ένοικίασις άγριελαιώνος τοΰ Δημοσίου
Τό Ύπουργεΐον τής Γεωργίας άνακοινοΐ δτι τήν
προσεχή Κυριακήν 13 τρέχ. μηνός καί ώραν 10-12 π,
μ. διεξαχθήσεται ένώπιον τών Οίκονομ. ’Εφόρων 'Ατ
τικής, Θεσσαλονίκης), Λαγκαδά,, Κερκύρας, Καλαμών, Μυτιλήνης καί Χανίων δημοπρασία τριακοντα
ετούς ένοικιάσεως τοΰ έν Μικροϊς Μπεσικίοις άγριε-

λαιώνος τοΰ Δημοσίου. Κατά νεωτέραν προσθήκην είς
τήνη διακήρυξίν ό μισθωτής θά δικαιούται νά είσάγη
πρός βοσκήν πρόβατα είς το μισθίον.
(Έκ τοΰ Υπουργείου Γεωργίας)
Τό Ύπουργεΐον τής Γεωραχγίβς προκηρύσσει τούς
εξής διαγωνισμούς*
1) Διαγωνισμόν διά τήν κατάληψιν τεσσάρων κε
νών θέσεων γραφέων β' τάξεως παρά τή Κεντρική
Ύρηρεσία αύτοΰ καί καταρτισμόν πίνακος ίσχύοντσς
έπί εν έτος διά τήν πλήρωσιν έκ τών έπλαχόντων καί
άλλιον τυχόν κενωθησομενων τοιούτων θέσεων. Ό δια
γωνισμός θά διεξαχθή την 30 ’’Οκτωβρίου·έ. ε. είς
τό Κατάστημα τού Υπουργείου.
Προσόντα· ’Απολυτήριον Γυμνασίου ή ’ΕμπορικήςΣχολής ή δίπλωμα) ’Αρσάκειου ή Διδασκαλείου.
2) Διαγωνισμόν διά τήν κατάληψιν τριών κενών
θέσεωων γραμματέων β' τάξεως παρά τή Κεντρική
Υπηρεσία τού Υπουργείου καί καταρτισμόν τού αι>
τοΰ ώς άνω πίνακος διά τάς έν τφ μέλλοντι κενωθησομένας θέσεις. Σημεκοτέον δτι ήδη ύπάρχουσιν έν 5λφ έ'ξ κεναί! θέ εις γραμματέων. Ό διαγωνισμός θά
ένεργηθή τήν 28 Νοεμβρίου έ. έ. έν τφ Καταστήματι
τοΰ Υπουργείου.
Προσόντα· Δίπλωμα τής Νομικής Σχολής τοΰ Πα
νεπιστημίου.
Διά τά ύποβλητέα πιστοποιητικά άμφοτέρων τών
διαγωνισμών’, τά εξεταστέα μαθήματα καί πάσαν άλ.λην σχετικήν πληροφορίαν οί ένδιαφερόμενοι άποταθήτωσαν είς τό Τμήμα Προσωπικού τοΰ Υπουργείου.
(Έκ τοΰ Υπουργείου τής Γεωργίας)
ιε·2-,
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ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ’
Γεωργοί, καλλιεργήσετε όσον ήμπορεϊτε Περισσό
τερον.
--Πρό πάντοιν καλλιεργήσατε στάρια.
—’Έτσι και σείς θά κερδίσετε—Γιατί θά εξασφαλίσετε φθηνότερα τό η’ωιιί· τό
δικό σας καί τήν τροφήν τών ζώων σας.
—’Αλλά τό σπουδαιότερσν.
—θά γίνετε αφορμή νά φτηνύνουν όλα τά αλλα
πράγματα.
—"Οχι μόνον γιατί τό χρήμα ποΰ ξοδεύομε στό
εξωτερικό θά μείντ\ στόν τόπον μας.

—’Αλλά γιατί καί τά βαπόρια ποΰ φέρνουν τά
στάρια θά χρησιμεύσουν διά νά μεταφέρουν άλλα
αναγκαία πράγματα, τά όποια τότε θά φτηνύνουν.
—Μόνον αν αυξήσετε τήν παραγοίγή σας καί πε
ριορίσετε τά έξοδά σας καί κάνετε οικονομία θά
φτηνύνετε τή ζωή σας.
—'Ένα σπουδαίον μέσον διά να ένιοχυθήτε καί
μ.ύξήοετε τήν παραγονγικότητά σας καί τ>]ν πίστιν
σας είνε νά ένωθήτε έϊς συνεταιρισμούς σύμφωνα μέ
τάς όδηγίας τοΰ ύπουργεΐον τής Γεωργίας.
—Τό ύπουργεΐον τής Γετοργίας κάμνει ότι είνε
δυνατόν.
—Άλλά μή περιμένετε τό κάθε τι άπό τό Κράτος.
—Πρώτα πρώτα πρέπει μόνοι σας νά κάμετε μέ
όλα σας τά δυνατά τό καθήκον σας—ΓεωργιΛ, μέ τό ν’ αυξάνετε τήν παραγωγή σας,
κυττστε τό συμφέρον σας καί ευεργετείτε τόν τόπον
οας.
. ·.
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—’Ιερείς διδάσκαλοι και κάθε άλλος γραμμάτι
ομένος πολίτης, ποϋ θά διαβάοη αυτήν τήν έκκληοι,
διαδόοετε καί διδάξετε την είς τους γεωργούς,
(Άπδ τδ υπουργεϊον τής Γεωργίας).

ΪΪΕΡΙΛΗΨΙΣ
Ό Υπουργός τής Γεωργίας διακηρύττει δτι :
Τήν 11ην Νοεμβρίου έ. έ. ημέραν Δευτέραν καί
ώραν 11ην π. μ, έν τφ Καταστήματί τοΰ Υπουρ
γείου Γεωργίας καί έν τφ Γραφείω τοΰ Τμηματάρχου τής Διεκπεραιωσεως ένεργηθήσέται με,ιοδοσία
διά τήν κατασκευήν 25 ενδυμασιών κλητήρων τοΰ υ
πουργείου έξ υφάσματος μάλλινου χρώματος σκοτει
νού καί 25 πηλικίων.
Προσφοραί μετά δειγμάτων έντός ένσφραγισμένων φακέλων δά γίνουν κατά τήν άνω ήμερον καί ώ
ραν ενώπιον τής έπί τούτφ έ!πΐτροπής.
Οί δροι τής ιιειοδοσίας ταύτης είνε κατατεθειμέ
νοι είς τό γραφεΐον τοϋ τμηματάρχου τής Διεκπεραι
ώσεως.
Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
Διαγωνισμός προς ϋΐμαγωγήν μαθητών
Ό διαγωνισμός πρδς εισαγωγήν 25 μαθητών είς
τήν 'Ανωτέραν Γεωπονικήν Σχολήν 'Αθηνών (ισο
βάθμιον πρδς τό· Πανεπιστήμιού τδ Πολυτεχνεϊον
και τήν 'Ανωτέραν Δαοολογικήν Σχολήν) ένεργηθήσεται τήν 4ην Νοεμβρίου έ. έ. Δεκτοί είς τδν δια
γωνισμόν είνε οί απόφοιτοι Γυμνασίων, Πρακτικών
Λυκείων ή Γεωργικών Σχολών, εξεταστέα δέ μα
θήματα Μαθηματικά, Φυσική καί Χημεία, Βοτανική,
Ζωολογία Έκθεσις ιδεών καί στοιχεία Γαλλικής
Γλώσοης έκ τής ’ύλης τής διδασκόμενης είς τά Γυ
μνάσια. 9
Οί απόφοιτοι τής Σχολής έχουν ευρύ οτάδιον τό
σον έν τή Δημοσία ύπηρεσίρ ήτις έχει ανάγκην πολ
λών γεωπόνων μέ ικανοποιητικούς μισθούς ών προβλέπεται ταχεία αύξησις δσον καί έν ίδιωτίκαϊς ταιαύταις.
Πρόγραμμα τής Σχολής καί τοϋ διεξαχθησομένου
εισιτηρίου διαγωνισμού μετ' αναλυτικού προγράμμα
τος τών έξετασθηοομένων μαθημάτων δίδεται εής
πάντα μαθητευόμενον είς τό υπουργεϊον τής Γεωρ
γίας (Διεύθ. Γεωργίας Τμήμα Α'1) καί άποστέλλεται δωρεάν είς τόν αίτοΰντα,.
(’Εκ τοΰ 'Υπουργείου τής Γεωργίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προκήρυξις δημοπρασιών κατασκευής ξυλαν
θράκων δι’ άνάγκας Μεσολογγίου, έκτίθησιν ε’ις
πλειοδοτικός δημοπρασίας δι’ ένσφραγίστων προσ
φορών α') τό δικαίωμα τής υλοτομίας 50000 όκ. ξυ
λανθράκων έκ τοΰ δάσους Πλακολιθιες (Γαβαλοΰς)
καί β'.) τό δικαίωμα τής υλοτομίας 40000 δκ. ξυ
λανθράκων έκ τοϋ δάσους Γρυποϋσες (Καρύτσηςί.
άμφοτέρων τού Δασαρχείου Αιτωλίας.
Οί βουλόμενοι νά λάβωσι πληροφορίας περί τών
λεπτομερειών τών δρων τών δημοπρασιών δέον νά
άπενθυνθώσιν εΐς τό γραφεΐον τοϋ Οίκον. ’Εφόρου
Μεσολογγίου ύπσβάλλοντες συγχρόνως καί δήλωσιν
δτι ελαβον γνώσιν τούτων, οΐτινες έφαρμοσθήσονται
έν πάση περιπτώσει.

'

Ό Γεν. Γραμματεΰς
Α. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Κατόπιν άποφάσεως τής Κυβερνήσεως επετράπη
ή τμηματική παλινόστησις τών κατοίκων τής Μ. 'Α
σίας, Έπί τοϋ παρόντος θά έπανέλθωσιν είς τάς ε
στίας των· 1) Οί οίκσνομικώς αίηάρκεις, καί 2) οί
χειρώνακτες (έργάται, τεχνϊται, μικροεπαγγελματίαι κλπ.) κατά τά όρισθέντα διά τής ύπ’ άριθ.53204
έ, έ. εγκυκλίου ημών καί καταγόμενοι έκ τών έξής
πόλεων καί χοσρίανν,
1) Σμύρνης, Δεβηλίκιόί Μαλχατζή, Κοιμητουριά
"Ακ-Μπούκ Βέλεριτς Σεβδίκιοϊ Βουτζά Βουρνόβα
Κορδελιό Χιτζιλάρ Διμόβασι
Τριάντα Τίαγιασί
Τουρβαλί Κουκλαυτζά Βουνόρμπασι μετά τών πέ
ριξ συνοικισμών των (λιμήν άποβιβάοεως Σμύρνη).
2) 'Αϊβαλή (Κυδασνίαι) Μοσχονήσια
Κιοκμέτοιον Γιαγιάνκιοϊ Γκερένκιόί Ά'γιασμάτισι Γένι
τοαροχώρι μετά τών πέριξ συνοικισμών των. (Λι
μήν άποβιβάοεως Κυδωνίαι).
3) Γενίκιοϊ Ναρλί Δερέ Τσιφλίκιον \ίν. Γεωρ
γίου Κιλίσμανι (Λιμήν άποβιβάοεως Σμύρνη).
4) ΒΒρύουλα Κολίτζα Μένεσι Άνοί Δεμιρτζιλι
Κάτω Δεμίρτζηλι ’Ιατρόν Κιούλ Μπαξέ έΛιμήν άποβιβάσεοις Σκάλα Βούρλων).
5) Μαινέμενη · Σερέκιόί Τοιλί Ούλοστζάκ Άλή
Άγόδ Άράπ Δερέ. (Λιμήν άποβιβάοεατς Σμύρνη),
6) Πέργαμος Σαγαντζιάδες Άτζάνος Τσατταρλί
'Ισμα-λάρ Κινικί Ρούμκιοϊ Μακαρόνια Καμπα Κούμ
Γλισέκισί Σρατζηλάρ Δικελί μετά τών πέριξ συνοι
κισμών των. (Λιμήν άποβιβάοεως Δικελί).
7) Μέλι Έγρί Αϊμάν Κιουτοούκ Μβαξέ Δενΐζ
Γκιρέν Σαλμοκλί Βουνακί Σαζάκι Σαλπιτζίκ Χασικί Γενή Λιμάν Τεπέ Μποξ Άχιρλή Σαιβέ Μονά
οτήρι Άμπάρ Σεκί Μεγάλο Μολδοδάνι Τεκές Μι- ■
κρό Μολδοβάνι μετά τών πέριξ συνοικισμών. (Λι
μήν άποβάσεως Τσεσμές ή έπίνειον Άλατσάτων)
(Αγρίνιου),
9) II. Φώκαι Κίξ Μπεϋλί Τοακμακλϊ Σσυγιουτξούκ Βάρι Μπαγαράσι μετά τών πέριξ συνοικισμών.
(Λιμήν άποβιβάοεως Ν. Φώκαι).
10) Συβριοσάριον Όδεμήσιον ®εΐρα Νυμφαίου
Μαγνησία Καοπιάς.
Έπίσης δύνανται νά έπανακάμψωσιν οί γεωργι
κοί καί αστικοί πληθυσμοί τής περιφέρειας Περγά
μου. Είς τούτους θέλει δσθή συνδρομή παρά τής έν
Σμύρνη Υπάτης Αρμοστείας πρδς σποράν έφόοον
παλινοστήσωοιν εγκαίρως.
Κατά ταΰτα έξηρέθησαν έπ ίτοϋ παρόντος τής πα
λινοστήοεως οί καταγόμενοι έκ τών πόλεων Τσεομέ
'Αλατσάτων Νέονν Φωκών, τοϋ χωρίου Γκερένκιόί
καί τής περιη,ερείας Π,. Φωκών.·
Οί ουτω παλινοστοϋντες άνεί διαβατηρίων δέον
νά ώοιν έφωδιαομένοι διά βίδικών αδειών τών αρ
μοδίων διοικητικών ή αστυνομικών αρχών καί διά
τών ύποίών θά δύνανται νά μεταβώσιν έλευθέρως
μόνον είς τά μέρη τά αναγραφόμενα ρητώς έν αΰ?
τάϊς.
Οί λοιποί πρόσφυγες οί μή περιλαμβανόμενοι είζ
τάς άνω κατηγορίας θέλουσιν άποτελέσει τήν δεύτε
ρον καί τρίτην σειράν τών παλινοστούντων,
Δημοσιευθήτω όίς μόνον παρά τών λαβουσών έγ
γραφον εντολήν.

Ό Υπουργός τής Περιθάλγεως)
Σ. ΣΙΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ
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