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HU ΗΡΑ m ΜΟΝΑΞΙΑΣ
(Άπό τήν τελευταία? συλλογήν τοΰ Καραβά) 

Στή γοργή βαρκούλα μας. , . τά πανιά ανοιγμένος 

Μέ τοΰ μπάτη φεύγουμε τά τρελλά φιλιά. 
Πρίμα - πλώρη κύματα παίζουν άφρισμένα. 
Τί τραγούδι γύροι μας... Τί μοσκοβολιά. ..

Στο ανοιχτό τό πέλαγο τρέχουμε ολοένα.
Πού μας έχάθηκε κάθε ακρογιαλιά.
Τοΰ νησιού μας σκιάζονται τά βουνά ενα - έναΐ 
Σβυώνται μέσ στής θάλασσας τήν πλατιά ά- 

(γκαλιά.
‘—’Ώ. μεθύσι, τού έρωτα!, ώ, τής νειότης χάΡις.. 
Τήν καρδιά τιμόνι μας, τ’ όνειρά βαρκάρη, 
Και μπροστά μας άπειΡο πέλαγο βαθύ...

Κύματά μου άφρόλουστα, πού θέ νά μάς πάτε; 
Σαν τοΰ αγνώστου θέλγητρα, ποΰ νά μάς τραβάτε...

(βάτε...
Πές μου, ή βάΡκια αγάπη μου, εφΰ θέ νά σταθή;

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣ
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ΜΙΑ ΕΥΓΕΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΩΤΙΣΣA
'&« απόγευμα Κυριακής τοΰ έτου;__,—του έτους. .<.—τό έτος δέν είνε ακριβώς γνωστόν—ένας νέος, φέρων τά έν- 

δύματα τών χωρικών τής Μακεδονίας, υψηλός, ρω
μαλέος, εύρωστος, μέ ογκώδες κεφάλι καί φυσιογνω
μίαν ευχάριστο»', έπερνούσε τήν Χρυσόπορταν καί εί- 
σήρχετο εις τάς δ(αιδαλώδεις συνοικίας αί ύποΐαι έξε- 
τείνοντο έπειτα άπό τήν πύλην αϋτήν μίαν τών μεγα- 
λείτέρων τής πόλεως.

Ό νέος αυτός, σκονισμένος, ιδρυμένος, φέρων κα- 
ταφανή τα ίχνη μακράς πεζοπορίας, κρατών είς τό 
χέρι του ραβδί καί έχων ανηρτημένον άπό τόν ώμον 
ένα χωριανόν σάκκον, κατά πάσαν πιθανότητα άδειον, 
έφαίνετο οτι δέν εΐχεν ώρισμένην κατεύθυνσήν μέσα 
είς τήν αίπέραντον πόλιν, τήν οποίαν προφμνώς έβλεπε 
πρώτην φοράν. Διά τούς ξένους ή διαμονή δέν ήταν 
εύκολο; είς τήν Κωνσταΐτίνούπολιν. Ή πολιτεία δέν 
έβλεπε μέ καλόν μάτι τούς τυχοδιώκτας, οΐ όποιοι από 
ολα τά σημεία τοΰ κόσμου έπήγαιναν εκεί νά ζητήσουν 
αποκατάστασιν καί αποτελούσαν τόν πλέον άτακτον 
καί μάλλον εύκολο»· είς έξεγέρσεις όχλον. Έπρεπε 
λοιπόν νά παρουσιαστούν εις τά γραφεία τού Έπαρ
χου τής πόλεως, νά δηλώσουν τόν σκοπόν τής έπισκέ- 
ψεώς των, καί νά λάβουν άδειαν διαμονής ώρισμένου 
χρόνου. 'Υπήρχαν δέ καί ξενώνες διά τούς απόρους 
ξένους.

Ό νέος περιπλανούμε»ος άσκόπως εύρέθη έξαφνα 
πρό τής εκκλησίας τού μάρτυρος Διομήδους, έπροχώ- 
ρησεν είς τό ύπόστεγον, έβαλε τόνσάκκον του προσκέ- 
φαλον είς τή πεζούλι, έξηπλώθη και άπεκοιμήθη. Ό 
ήλιος είχε, δύσει πρό πολλοΰ καί έβράδυχζε πλέον. Ή 
εκκλησία δέν είχε κίνησιν εκείνην τήν ώραν καί κανείς 
δέν έπρόσεξε τόν αλύτην.

Κατά τήν πρώτην φυλακήν τής νυκτός, δηλαδή κα
τά τάς δέκα, ό ηγούμενος τής Μονή- Νικόλαος—διότι 
ή έκκλησίια είχε καί κελλιά, είς τά όποια έμόναζαν κα- 
ί/ιγηροι—-κοιμώμενο; είς τό κελλί του. ήκουσε μίαν 
φωνήν ή όποια τού έλεγε.

— Πήγαινε νά ΰποδεχθή; τόν βασιλέα.
Ό ηγούμενος έξύπνησε, δέν έδωκε καμμίαν σημα

σίαν είς τό ονειρον καί έγύρισε από τό άλλο πλευράν 
καί άπεκοιμήθη. ’Αλλά ή φωνή ήκούσθη κριί δευτέραν 
φοράν. 'Ο ήγοόμενος από περιέργειαν μάλλον έσηκίο- 
θη, έξήλθεν είς τόν πρόναον κοϊ. είδεν ενα χωρικόν 
κοιμώμενον. Ύπέθεσεν ότι ήτον άπλούστατα ένας ι- 
παίτης, τόν άφησε εκεί καί έπήγε νά ξανακοιμηθμ.

νςηλίς. ή πλαυβίχ χήρχ ιών ΙΙατρών.
Ή εκκλησία τού 'Αγίου Διομήδους δέν ήτον από 

τάς μεγάλας τή; πρωτευούσης ώστε νά τήν έπισκε- 
φθή ό βασιλεύ; καί μάλιστα τήν νύκτα, ό δέ Αύτο- 
κράτωρ Μιχαήλ ό Γ’, δέν διεκρίνετο διά βαθύ θρη
σκευτικόν αίσθημα. Δέν είχεν όμως ρποκοιμηθή καλά 
ακόμη ό ηγούμενος όταν είδε πλέον αυτόν τόν ίδιον 
"Αγιον Διομήδην, όπως παριστάνετο είς τήν εικόνα 
τής εκκλησίας. Ό ' Αγιο- ώργισμένος τώρα έκτύπησε 
τόν ηγούμενον μέ μίαν ρομφαίαν εις τά πλευρά καί 
τοΰ είπε.

-Πήγαινε κ(αί ώδήγησε μέσα είς τό μοναστήρι τόν 
άνθρωπον πού θά ίδής είς τήν είσοδον. Αυτός είνε ό 
βασιλεύς.

Έντρομος πλέον πρό τοΰ τόσον ζωντανού οράματος 
ό καλόγηρος, έσπευσεν είς τόν πυλώνα, έξύπνησε τόν 
ξένον καί τόν έφερε εις τόν ξενώνα τής μονής. Έκεϊ 
τού έδωσε νά φάγη, τόν έβαλε νά λουσθή καί τήν έ- 
πομένην, αφού τού προσέφερε νέα φορέματα, τοΰ διη- 
γήθη τό ορααα τής νυκτός καί τού έζήτησε τήν προ
στασίαν του υπέρ τής μονή; όταν θά έπραγμα-ηποι- 
εί-ο ή προφητεία τού 'Αγίου.

Επειτα από ολίγον κμχιρόν έπεσκέφθη είς τό μο
ναστήρι τόν καλόγηρον ό αδελφός του. Ιατρός τΟΰ 
στρατηγού διοικητοΰ τής Πελοποννήσου Θεοφιλή, τόν 
όποιον ό λαός ένεκα τού μικρού του αναστήματος «ονό
μαζε Θεοφιλίτσαν. Ό ίίατρός είδε τόν νεαρόν παρα- 
σιτον τής μονής, έθαύμασε τό ανάστημα καί τήν δύ· 
ναμίν του καί ήρώτησε πώς ονομάζεται καί άπό πού 
είνε.

—Βασίλειος, είπεν ό ηγούμενος. κιαί κατάγεται άπό 
τΐρ· Μακεδονίαν.

KcA διηγήθη τό δνειρόν του καί έσύστησε είς τόν 
αδελφόν του νά μήν είπή είς κανένα τίποτε. Μετά τι- 
νας ημέρα; ό ιατρός έγευμάτιζε μέ τόν διοικητήν Θεο 
φιλίτοαν. Ό Θεοφιλίται;, όπως όλοι οί μεγιστάνες 
τής εποχής εκείνης είχε ένα είδος μικρός αυλής μι- 
κ·..; γραφίας τής μεγάλης Ουλή; τοΰ Αύτοκρτορος.

-Δέν έχω ένα άνθρωπον κατάλληλον γιά τά άλογά 
μου, είπεν ό στρατηγός.

Ό ιατρός ένθυμήθη τόν Βασίλειον, έσκέφθη οτι θά 
ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιηθή ή μεγάλη σωματική 
του δύναμις καί τόν έσύστησεν είς τόν Θεοφιλίτσαν. 
Ό στρατηγός έστειλεν αμέσως κι» έζήτησε τόν νεαρόν 
χωρικόν, έθαύμασε τήν σωματικήν του διάπλασιν καί 

< > προσέλαβεν αμέσως πρωτοστράτορα, δηλαδή άρχι- 
σταυλίτην. .Επειδή δέ δ νέος έκεΐνος είχεν δγκώδες 

τό κεφάλι, δείγμα καί αυτό ισχυρά; σωματικής κατα
σκευής, ό Θεοφιλίτσας τού έκόλλησε τό έπίθετον κε- 
φαλάς. ’Ας σημειωθή ότι ή συνήθεια νά δίδωνται είς 
τούς ανθρώπους ηπίθετα δηλωτικά τής σωματικής των 
διαπΐ.άσεω; είνε αρχαιότατη καί απαντάται πθ?.ύ συ
χνά είς τήν ιστορίαν τής 'Ελληνική; Αυτοκρατορίας.

Ήδη τόν Κω»·σταντϊνον τόν Μεγάλον είνε γνωστόν 
ότι ό λαός τής Κωνσταντινουπόλεως ώνόμαζε Τράχη
λόν ένεκα τού χονδρού τραχήλου του.

Ή θέσις τήν όποιαν έπερνε πλησίον τού Θεοφιλί- 
-σα ό Βασίλειος δέν ήτο βέβμια εξαιρετικά επίζηλος. 
Αλλά ό νέος εκείνος ήτον υπερβολικά φιλόδοξος, έ
ξυπνος καί ισχυρός. Γράμματα πολλά δέν φαίνεται νά 
ήξευρε. 'Όπως όμως όλοι όσοι δέν έκούρασαν τί|ν σκέ- 
ΐ|’ΐν των είχεν άρτιας τάς σωματικός του δυνάμεις, 
καί αυτό διά τήν εποχήν εκείνην ήτο τό σπουδαιότε
ρο?. Προφητεία» καί προρρήσεις τόν έσπρωχναν διαρ- 
>Λ*»ς πρός τά εμπρός. Ήδη είχε πάρει τόν δρόμον, ό 
<·,τοΐος θά τόν έφερνε πρός τόν θρόνον.

Ό στραηγός τής Πελοπόννησου Θεοφιλίτσας διε- 
-άχθη νά μεταβή είς τήν επαρχίαν του καί φυσικά 
ικεΐ τόν ήκολούθησε καί ό άρχιστίαυλίτης του. Ή συ
νάντησές του μέ τήν Δανηιλίδα θά μάς άπασχολήση 
κατωτέρω. Μετά τήν Πελοπόννησον ό Βασίλειο; έπε- 
(ίτρειί'εν είς τήν Κωνσταυτινούπολιν πλησίον τού κυ
ρίου τον. ’Εκεί τού έδόθη άλλη μία ευκαιρία νά δεί- 
ξη τήν δύνάμίν του.

Ελς τήν Κωνσταντίνούπολιν ό Πατρίκιος Άντίοχο; 
έδιδε μέγια γεύμα διά νά εγκαινίαση τό νέου του σπί
τι· Ό ,Αντίοχος ήτον αύλικός καί είς τό γεύμα είχον 
προσκληθή αύλικόι, συγκλητικοί καί άλλοι άπό τήν 
άνωτάτην κοινωνίαν τήζ'πρωτευούσης. Ήσαν επίσης 
προσκεκλημένοι καί Βούλγαροι πρέσβεις παρεπιδη- 
μοΰντες τότε είς τήν Κοϊυσταντινούπολιν. Οί Βούλγα
ρο» ήκολσυθούντο άπό ένα συμπατριώτην των παλαι
στήν, δ όπίοΐος έθεωρεϊτο άνίκητος. Μετά τό γεύμα έ- 
συνειθίζσντΟ άγώνες καί άλλαι διασκεδάσεις, οί δέ 
Βούλγαροι «πάντοτε οιημμτίαι καί καυχηματία: τυγ- 
χάνοκτες» όπως λέγει ό Πορφυρογέννητο;—άπό τότε 
έπροκάλεσαν τούς 'Έλληνας νά ύποδείξουν έν» παλαι
στήν διά ν’ άγωνίσθή μέ τόκ ίδικόν των.

Ό στρατηγός τής Πελοποννήσου Θεοφιλίτσης διε- 
ήτο καί αυτός άπό τούς προσκεκλ.ηιιένου; είπεν είς 
τόν Άντίοχον.

—Είνε αίσχος ν’ αφήσωμεν νά καυχώνται αυτοί ότι 
δέν υπάρχει "Ελλη»· νά τού; άντίμετωπίση. Θά φωνά
ξω τόν Βασίλεια,.

Πραγματίκώς έκλήθη δ Βασίλειος. ’Επειδή τό έδα
φος κάτω ήτο πλακόστριυτον καί κάπως υγρόν, ό Πα
τρίκιος Κωνσταντίνος διέταξε νά ρίψουν πριονίδια διά 
νά μή γλυστράη ό Βασίλειος. 'Ο άγων εκείνος έπερνε 
διαστάσεις έθνικσύ ανταγωνισμού. Ό Βασίλειος συνέ- 
/ι'ίβε τόν τρομερόν Βούλγαρον, τόν έστριφογύρισε καί 
τόν έρριψε κάτω ώς δέμα χόρτου». Ό Βασίλειος έ- 
βάδιζε πλέον γορ'/ά είς τόν δρόμον τόν φέροντα είς 
τόν θρόνον. Δέν είχεν όμως πλησιάση ακόμη τόν Βασι
λέα. Ή ευκαιρία πού έλειπε τοΰ έδόθη.

Ό Βασιλεύς είχε μεταξύ τ^ών αλόγων του καί ένα 
εκτάκτου ώραιότητο; ταχύτμτον άλλ.ά καί ανυπότακτου. 
Κάποτε είς ένα κυνήγι έξέφυγε άπό τόν Βασι/έα, ό ό
ποιος μολονότι τό άγαποΰσε πολύ, διέταξε δταν τό συλ- 
λάβουκ νά τοΰ κόψουν τά πόδια.

Μεταξύ τών κυνηγών ήτο καί ό Θεοφιλίτσας, Ακο
λουθούμενος φυσικά καί άπό τόν στράτορά του, τόν 

Βασίλειον. Ό νέος παρουσιάσθη είς τον στρατηγόν 
καί τοΰ είπε.

- -Θά κυνηγίρω έφιππος τό ά/α>γο τού Βασιλέως. 
καί όταν τό φθάσω θά πηδήσω άπό τό δικό μου απά
νω του καί θά τό δαμάσω.

’Εννοείται ότι ή ά'δεια έδόθη καί μετ ολ.ίγο» ό Βσ- 
σί/ειος έφερνε είς τόν Βασιλέα τό άνυπότακηιν φ»ογο. 
'Ο Βασιλεύς τόν έζήτηστ διά τήν ίδικήν του υπηρε
σίαν. Ό Βασίλειο; άπό εκείνην τήν στιγμήν ήτ«| άρ- 
χιιπποκόμος ~οΰ Αύτοκράτορος. Τώρα έπήγαινε πλέο»’ 
πρ»>; τόν θρόνον έφιππος.

Π

Είνε έν τοίτίις άνάγκη ν<ί έπιστρέψωμεν όλίγσ» 
πρό; τά όίπίσω.

"Οταν δ στρατηγός τής Πελοπονν ήσου Θ;οφιλί- 
ίσο; διετάχθη νά μεταβή είς τήν Πελοπόννησον, κα- 
τεΑιντε εί; τάς Πάτρας αί όποιαι ήσαν τότε πόλις (ΐε- 
·,'·»ίΐ| μι έκ, ϊτόν πενήν-α χιλιάδας κάτοίκοΜ, μέ τόν πε- 
ρίφημον ναόν τοΰ Αγίου 'Λνδρέου, μέ σπουδαίοτάνην 
β ι ομ ι ιχαν ίαν ύφασμάηον.

Ό στρατηγός άπό τήν πρώτην ημέραν τής άψίξεώς 
~σι· έπήγε νά προσκύνηση τό λείψανον τού 'Αγίου, τοΰ 
όποιου ή λατρεία εΐχεν ένισχυθή τελευταίως δίόη πρό 
σαράντα ετών ό πρωτόκλητος τών ’Αποστόλων είχε 
σώση τι]»· πόλιν άπό μίαν επιδρομήν Σλαύων. Ό Θεό
φιλος ήκολουθεϊτο είς τό προσκύνημα μόνον άπό τούς 
ανώτερους άξιωματικούς *υ. Ό Βασίλειος είχε μεί
νε; διά νά φροντίση διά τά αλόγα. "Οταν όμως έτε- 
/πίωσε καί ή ίδική του ύπηρεσίφ, λπήγε καί αϊτό; είς 
τόν wov νά προσκύνηση.

Εί; τόν ναόι· αυτόν έμενε κάποιος καλόγήροέ, φη
μιζόμενο; διά τήν προφητικήν του δύναμιν. “Οταν είς 
τήν εκκλησίαν είσήλθε μέ τήν ακολουθίαν του ό Θεο- 
φιλίτοης, δ καλόγηρος έκεΐνος δέν έκινήθη μπό τή»· 
θέσιν του. "Οταν όμως έφάνη δ Βασίλειος, δ καλόγη
ρος έοηκώθη, τόν έπρΟσκύνήσεν ώ; βιΛάλέα κιί τού 
είπε.

—Πολλά τά έτη, δέσποτα.
Τό πράγμα φυσικά έκαμε καταπληκτικήν έντύπωσιν 

: δσους ίύρέθησαν εκεί κεά τό άντελήφθησαν, άμέ- 
σα>ς δέ ή φήμη διέτρεξε τήν πόλιν δλόκληρον καί έ- 
φθασε μέχρι τής πλουσιωτάτης Πατρινής κυρίας, τή; 
γν« στής είς τήν ιστορίαν [,ιέ τό δ»ομα Δανιψίς άπό 
τό Δανιήλ όνομα- τού άποθανόντος συζύγου της.

Ή χήρα αύτή ήτο μία άπό τάς πλουσιωτέρας γυ
ναίκας τής Αυτοκρατορίας, είχεν έργοστάσια κατα
σκευής υφασμάτων, κτήματα, δούλους, χωριά ολόκλη
ρα ίδικά της, πλούτον επί τέλους σημαντικόν. Είς τήν 
εποχήν διά τήν όποιαν δμ,ιλοΰμεν δέν ήτο πλέον πολύ 
νέα. Είχεν ήδη ενα υιό»- Ίωάννην καί ένα έ'γγονον Δα- 
ν’·»1λ· Οσο? νέα καί άν ύποτεθη δτι είχε? ύπανδρευθη, 
θά είχεν ύπερβή πλέον τά σαράντα. τΗτον ιόραία ; Ού
τε αυτό δέν είνε ίστορικώς Αποδεδειγμένου. Γενικώς 
όμως αί γυναίκες τών Ιί'ίτρών είχαν φήμην ιδρομ'ων 
κατά τήν εποχήν εκείνην. Είνε άναμφισβί)τητοκ όμως 
οτι ή Δανιηλή ήτο ή μεγαλείτέρα έ^ταρχιακή προσω- 
πικότης τής Πελοποννήσου, πλουσία, εύεργετική καί 
φιλόδοξος γυναίκα όπως άποδεικνύει ή συνέχεια τής 
ιστορίας αυτής. Οΐκογένειαι άλλως τε μεγάλα1, καί δυ- 
ναταί ύπήρχον τότε εις διάφορα μέρη τής Αυτοκρα
τορίας, είς τήν ’Ασίαν δέ ιδιαιτέρως είχε δημιουργηθή 
μία Αριστοκρατία έπαρχιακή, ή δποία έδωσε? είς τήν
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Αύτοκρύτορίαν δχι μόνον μεγάλους πολίτικούς και 
στρατηγούς, αλλά καί Αύτοκράτορας.

’ Ανθρωποι της Δανιηλίδος έσπευσαν νά τής διηγη- 
θοΰν τό γεγονός διά τό όποιον ώμιλοΰσεν δλόκληρος ή 
πόλις. ΚοΛ ή περιέργεια της έκεντήθη καί ήθέλησε νά 
μάθη μόνη της τα καθέκαστα. Έσπεύσε λοιπόν εις τόν 
ναόν τού 'Αγίου Άνδρέου, εύρήκε τόν καλόγηρον καί 
τού είπε.

—’Εγώ έχω κάμει τόαας δωρεάς είς την έκκλησίαν, 
(είμαι ή πλέον τακτική εις τάς λειτουργίας, είμαι καί 
ή μεγαλείτέρα άρχόντίσσα τού τόπου, καί δμως ποτέ 
δέν έπροσηκώθηκε; δταν μέ είδες. Καί τό έκαμες είς 
ένα άπλοϋν στυλίτην τοΰ στρατηγού.

Ό καλόγηρος έπανέλαβεν είς την χήραν τήν προφη
τείαν του. Έπροσηκώθη καί προσεφώνησε τόν σταυ- 
λίτην διότι δ άπλοϋς εκείνος σταυλίτης θά έγίνετο μίαν 
ημέραν βασιλεύς. ’Από εκείνην τήν στιγμήν μία ήτο 
πλέον ή φιλοδοξία τής ώριμου χήρας· νά γνωρίση άπό 
κοντά τόν μέλλοντα αύτοκράτορα. Κοέ ή εύκαιρία δέν 
ήργησε νά παρουσιασθη.

Ό Θεοφιλίτσης τελειώσας τήν υπηρεσίαν του εις 
τάς Πάτρας έπέστρεφεν είς τήν Κωνσταντινούπολή. 
.Αλλά ό Βασίλειος δέν τόν ήκολούθει είς τήν έπιστρο- 
φήν. Όλίγας ημέρας πρό τής άναχωρήσεως, μία α
σθένεια τόν έοριψεν είς τό κρεόδάτΐ·. ’Ασθενής δέν 
ήτο δυνατόν νά έπιχειρήση ταξεΐδι τό όποιον τότε ήτο 
δυσκολώτατον είτε διά ξηρός έγίνετο είτε διά θαλάσ
σης. ’Έπρεπε νά μείνη είς τάς Πάτρας ώς νά γίνη 
έντελώς καλά. Καί ή Δανιηλίς έζήτησε καί έπέτυχε 
νά τόν φιλοξενήσω καί νά τόν νοσηλεύση επί δλόκλη- 
ρον τόν χειμώνα.

Φυσικά δέν ύπήρχε καταλληλότερα ευκαιρία διά την 
άνάπτυξίν στενιυτέρων σχέσεων μεταξύ τής πλουσίας 
κυρίας καί. τοΰ νεαρού τυχοδιώκτου. ’Απλή άραγε φι- 
λοδοξία έσπρωχνε είς τήν προσέγγισιν αυτήν τήν ά- 
ριστοκράτ-δα έπαρχιώτισσαν, οικονομικοί ύπολογισμοί

■---------- «gseaaasaosegso-----——

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩι 

ΚΑΤΑΤΟΥΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ! ΑΙΩΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΤΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑ!
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Κατά τούς χρόνους εκείνους οί λόγιοι, έπιστήμονες, 
οί καλλιτέχναι έδιδαν μεγάλην σημασίαν είς τάς ’Ακα
δημίας, είχον, ούτως είπεϊν, ψύχωσιν διά τοιαΰτα ι
δρύματα.

Ή Βενετία λόγου χάριν είχε 43.
Συνεπώς κοά αί Επτάνησος ώς ένετική έπαρχφι, 

έπρεπε νά άκολουθήση τόν συρμόν, ιδίως ή πρωτεύου
σα νήσος, ή Κέρκυρα, ήτις εΐχεν ιδρύσει τέσσαρες φι
λολογικός καί ή Ζάκυνθος μ^α. "Η πρακτική Κεφαλ
ληνία ίδρυσε μίαν, αλλά μίαν ώφέλίμον ’Ακαδημίαν 
τής Γεωργίας καί τής άγροτικής Οικονομίας.

Σημειωτέον δτι ή Ένετία τφ 1762 εΐχεν ιδρύσει 
Γεωργικήν ’Ακαδημίαν ήτις έφάιη σπουδαιότατη δια 
τήν άνάπτυξίν τής γεωργίας καί γεωπονίας. Ή ακα
δημία αυτή έλήφθη ώς δείγμα άλλων άκαδημιώμ, αί 

τής μεγάλης έκείνης βιομηχάνου, ή πρέπει νά Μ$α- 
δεχθώμεν δτι υπάρχει καί δλίγη ουρά τοΰ διαβόλου ; 
Ο εγγονος τοΰ Βασιλείου, ό αύτοκράτωρ Κωνσταντί

νος ό Πορφυρογέννητος, είς τόν όποιον όφείλομεν δ- 
λας αϋτάς τάς λεπτομέρειας, άφησε Σνα έλαφρόν πέ
πλον επάνω είς τάς σχέσεις τού ένδόξου πάππου του 
καί τής ωρίμου κυρίας.

Γο βέβαιον είνε δτι δ Βασίλειος εύρίσκετδ είς την 
ήλικίαν ή όποια περισσότερον από κάθε άλλην έμπνέε> 
τάς γυναίκας, καί ή Πατρική χήρα εΐχεν είσέλθη είς 
την ηλικίαν κατά_ τήν όποίαν—δπως λέγει κάποιος 
ποιητής—ή γυναίκα αρχίζει νά μετρρ τάς στίγμάς της 
μέ το σταγονόμετρο·/. Ό Βασίλειος ήτο νέος, ώραΐος, 
εύρωστος, καμωμένος διά τ#ν έρωτα. Καί ή Δανιηλίς 
είχε γεννηθή εις τήν πόλιν τής δποίας αί γυναίκες από 
τήν έποχήν τοΰ Παυσανίου άναφέρονται ώς λατρεύου- 
σαι ιδιαιτέρως τήν Άφροδίτην, είχαν δέ τήν τιμήν νά 
τάς τραγουδήση δ ’Ανακρέων είς μίαν από τάς ώδάς 
του.

"Οπως δήποτε ή Δανιηλίς παρήγγειλεν είς τόν υιόν 
της Ίωάννην νά σχετίσθή μέ τόν Βασίλειον, τόν έκά- 
λεσεν είς τόάρχοντικόν της, τόν έπεριποιήθη. Ό Βα
σίλειος διηγήθη δτι κατάγεται άπό τήν ήγεμονικήν 
οικογένειαν των Άρσακιδών, βασιλέων τών Πάρθων. 
δτι ή οικογένεια αυτή είχε μετοικήσει είς τήν Μακεδο
νίαν δπου έξελΛηνίσθη τελείως καί δτι ό πατέρας του 
είχε λάβει σύζυγον μίαν άπόγονον τοΰ Μεγάλου Κων
σταντίνου. "Ολη αυτή ή λαμπρά καταγωγή ήτον αλη
θινή. Οι νεώτεροι ιστορικοί άμφιβάλ.λσυΐ’ καί άποφαί- 
νονται μάλλον δη έπειτα άπό τήν έκτακτον τύχην τοΰ 
Βασιλείου, δ όποιος άπό νεαρός χωρικός τής Μακεδο
νίας κατέληξεν αύτοκράτωρ τοΰ μεγαλειτέρου τότε θρό 
νου τής γής, τού κατεσκευάσθη καί αυτή ή ένδοξη 
καταγωγή, δπως άλλως τε συμβαίνει συχνότατα είς 
άναλόγους περιστάσεις.

("Ακολουθεί,) Γ. Β· ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 

δποΐαι ίδρύθησαν είς άλλας ένετικάς πόλεις. Ίδών δ 
Προβλεπτός Κεφαλλήν ’Αγγελος Μ. Τζώρτζης τήν 
είς πολλάς ένετικάς χώρας ϊδρυοιν γεωργικών Άκαδη- 
μιών έξέφρασε τήν γνώμημ του είς έγκριτους Κεφαλ- 
λήνας όΐτινες τήν ήσπάσθησαν αμέσως, Ιδίως οί περί
φημοι ιατροί Άγγελος Τσουλάτης κιαί ό υιός αύτοΰ 
Φραγκίσκος, οίτινες μάλιστα δένονται νά θεωρηθούν 
καί ίδρυταί.

Ίδρύθη έν Άργοστολίφ τφ 1791 καί τή 13 Αύ
γουστου ίδιου έτους 1791, ένεκρίθη ύπό τής Ένε-ι- 
κής Γερουσίας, ήτις έθέσπισε καί έτησίαν χορήγησιν 
έκ δουκάτων 150. ΟΙ Στέφανος Χοϊδάς, Μ. Μεταξάς, 
Λυπέος, Σ. Άννινος, Δημ. Πινιατόρος Α. Πήλυοας 
Β. Καρίδης, Α. Καροΰσος, Κικ. Μιλιαρέσης Ίωάν- 
Υης Κρασσάς συνειργάσθησαν ών ό Χοϊδάς καί ό Με
ταξάς διετέλεσαν πρυτάνεις. Ό Άγγελος Τσουλάτης 
γραμματεύς ών, έξεφώνησε καί τόν έναρκτήριον λόγον 

και συνέταξε τόν Κώδικα τής ’Ακαδημίας ποΰ έτυπώ- 
θησαν έΐ Βενετίφ τφ 1792.

Ήμιλλώντο τά μέλη τίς περισσότερον νά έργασθή 
πρός άνάπτυξίν τής γεωργίας καί ούτως τό ένδιαφέ- 

ροχ τών κτηματία^/ κιά γεωργών έξεδηλοΰτο υπέρ τοΰ 
ευεργετικού τούτου ιδρύματος. Διατριβαί άνεγινώσκον- 
το έν τφ καταστημρτί, ύπομνήματα σχετικά ύπεβάλ- 
λοντο καί συχνά έγίνοντο συζητήσεις άνάλογοι τοΰ σκο 
ποΰ τής ’Ακαδημίας.

Προσεπάθησεν ή ’Ακαδημία ΐαΰτη ^ά είσαγάγη τήν 
ζαλλιέργιαν τών γεωμήλων, αλλά δυστυχώς δέν διε- 
,δόθη. Φαίνεται δτι είχον τότε άλλην φτίληιμιν περί 
τδίν γεωμήλων πολλοί. Α. χ. ιδού τί γράφει ό βιογρά
φος τοΰ ’Αντωνίου Ζάνου είς τήν εισαγωγήν είς τό 
σύγγραμμά του είς τό όποιον παρεπέμψαμεν είς τήν 

πρώτφ μας παραπομπήν μας· Κατά τήν άγρίαν σι
τοδείαν, ήτις κατεμάσηζε τήν ’Ιταλίαν καί τόσίας άλ- 

«λας ευφόρους χώρας τής Ευρώπης, τφ 1764, συνέ- 
λίρε τήν ιδέαν (δ Ζάνου) νά γράψμ τό έγχε.ρίδιον 
«της καλλιεργεή-χς καί τής χρήσεως τώι· γεώμηλο»’*’ 
δ·ά νά έ'χωμεν παραγωγήν τφ 1767.

Μέ τό πολυμαθές βιβλίον ιιάς άπέστειλε τούς κι ν- 
τδύλους προς σποράν, δπως χρησιμοποι ηθή ή χρήσις 
αντί άρτου ή αραβοσίτου. Πολλοί τόν έκαλλιέργησαν 

«επί δύο ή τρία έτη κ<Α ήτο καλή ή συγκομιδή. Τά
χιστα έσκέφθησαν δτι εις χώραν δπου φύονται σιτη
ρά καί άριστος άραβόσίτος δέν είνε άνάγκη νά κατα- 

φύγωμίεν είς τροφήν κεκρυμμένην ύπό τήν γήν. ”Ας 
άφήσωμεν τά γεώμηλα διά τά ψυχρά βόρεια μέρη καί 
ημείς οί γενυηθέντες ύπό ευεργετικόν ουρανόν, δς 
ι ύχαριστηθώμεν άπό τά δώρα έκεΐνα τά όποια ή ευή

λια γή μάς παράγει».

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΟΡΆΙΊΟ'ί'ΦΛίΚΚΟΙ'

(Συνέχεκα έκ τοΰ προηγουμένου)
.Ο Όρφεύς ιερός διερμήνευτής τών θΐεών άλλαξε 

τίς καταστροφές καί τήν απαίσια τροφή τών άγριων 
ανθρώπων. Γιά τούτο είπκιν πώς ημέρευε τίς τίγρεις 
καί τ’ άγρια λιοντάρια. Καί δ Αμφίων πού. έκτισε τό 
τείχος τών Θηβάμ, λένε πώς κινούσε τούς βράχους μέ 
τόν ήχο τής λύρας του κάΐ τούς ώδηγοϋσΐε δπου ήθελε 
μέ τό μελωδικό τραγούδι του. "Αλλη φορά ή σοφία 
ήμκν αυτή ; Νά χωρίζουν τά γενικά συμφέροντα άπό 
τά Ιδιαίτερα, τά ίερά, άπό τά άλλα, νά έμποδίζουν τούς 
αβέβαιους γάιιους, νά όώσονν δικαιώματα στοές παν- 
τρεμμένους, | ά χτίσουν πόλεις, νά χαράξουν νόμους 
ατά σανίδια. 'Έτσι ή τιμή καί ή δόξα ήλθαν στους 
θείους ποιητές καί στους στίχους τους. Έπειτ’ άπ’ 
αυτούς, δ έξοχος "Ομηρος καί ό Τυρταίος έδωσε θάρ
ρος μέ τά ποιήαατά του στή ψυχή τών παλληκαριών, 
στον πόλεμο. Τά μαντεία μιλούσαν μέ στίχους δπως 
καί δ δρόμος τής ζωής, κολ ή βασιλική χάρη έξιαγορά- 
στηκε μέ τίς μελωδίες τών Πιερίδων καί γένηκσμ τά 
θεατρικά θεάμαητ, πού ήταν τό τέλος κοπιαστικής έρ- 
γασίας.

Μή ντρέπεσαι /ωιπόν τή Μούσα ποΰ μέ δεξιότητα 
Λαίζει τή λύρα καί τόν τραγουδιστή ’Απόλλωνα
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Ή ’Ακαδημία ε^αιιεν δμωζ έπιτυχείς δοκιμάζ, 
κεν έντολήν τφ κίνσορι Σάββα Άννίνω νά έπαναλάβη 
f την δοκιμήν καί νά γράψη είς τήν δημοτικήν γλώσ
σαν όδηγίαζ πεο'ι τής καλλιερχείας τής χρήσεως τής 
πατάτας.

Δυστυχώς, ώς έίηομεν, δέν διεδΜη άφοΰ τό 1800 
ήτο άγνωστος είς τήν Κέρκυραν καί τήν διέδωσε τό 

πσώτον δ Νικόλαος 'Αρλιώτης ώς εϊπομεν εις άλλο ση- 
μείωμάμας(α) Έπιμελήθη τής έπεκτάσεως τών φυτει- 
ώι* τών έλαιώκ καί κασταχεών, συνέστηοε π)ν συλλο

γήν τών ρητινών καί έμρίμνησε περί τής άναδασώσε- 
ως τών δρέων. Είσήγαγε τό είδος τοΰ σίτου δστίς έ
χει ίδιαζούσΐ)ς μνείας διαφοράν κ|αι ονομάζεται «Θαύ
μα» ή "’Αφθονία», καί φέρει σύνθετον τόν στάχνι καί 
παρά Γάλλοις φέρει τό όνομα Μπλέ ντέ μιράκλ ή Ντ’ 
άμποντάης.

Τό πρώτον τό έφύτευσέν προς ^οκιμήν ό Ευάγγελος 
Κουδούρης εν Πεοάδαις και έπειτα έκαλλιεργήΟη εις 
τόν ακαδημαϊκόν κίίπον, τόν κείμενον έν Κουτάβφ. Ή 
Ακαδημία ήΟέλησε νά εξακολούθηση τήν καλλιέργειαν 
τών φυτών, τά όποια ό άείμνηθτθ·ς Μαρίνος Χαρβού- 
ρης έκαλλιέργει καί εϋδοκίμηοεν,

Ό έν Κουτάβφ ευρύτατος κήπος έχρησίμευε καί ώς 
φυτώριον και δοκιμαστηρίου μεθόδων καλλιεργείαςκαί 
σπορών.

Μετεχειρίοθη ή Ακαδημία ώς φράκτην τών κτημά- 
των τήν ’Αμερικανικήν Αγίαύην τήν γνωστήν μέ τό δνο 
αα Αθάνατοι.

("Επεται τό τέλος) ΣΠΥΡ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

α) Προβλ. Τά πρώτα έν Έλλάδι φυτευθέντα γεώ
μηλα έν τώ περιοδικώ Φύσει,, ’Αθηνών έτος 24ον 
1914 τεύχος 18. ...

Συζήτησαν άν ένα κακό πίοίημα γίνηκε φυσικά -ή με 
την τέχνη. Έγι'ο βλέπω πώς δέ γίνεται τίποτα μονάχα 
μέ τή μελέτη, καθώς επίσης δέν καταφέρνει τίποτα το 
πρόστυχο μυαλό. Τόσο τό ένα πράμα ζητάει τήν βοή
θεια τοΰ άλλου κα», βοηθ'ϊϋναο φιλικά. Κείνος πού θε- 
λ?π νά φθάση στόν άγιαπημένο του σκοπό στό τρέξιμο 
ύπόφερε κΤ έκαμε πολ^ά αμα ήταν παιδί. ’Ιδρωσε κ!αί 
κρύωσε ό παίχτης κιθάρας πού τραγουδάει στή γιορτή 
τών Πυθίων πήρε πρώτα μαθήματα καί φοβήθηκε ένα 
δάσκαλο. Τώρα φθάνει νά πής «εγώ συνθέτω ποιήμα
τα θαυμάσια». Νά πιάση ψώρα τόν τελευταίο. Είνε 
ντροπή γιά μένα νά μένω πίσω καί νά δμολογώ μέ α
φέλεια πώς δέν ξέρω δ,τΐ δέν έμαθα.

Σάν τόν τελάλη πού μαζεύει τόν κόσμο μπρος σέ 
εμπορεύματα γιά πούλημα, προσκαλεΐ τούς κόλ.ακες νά 
τρέξουν στό κέρδος ένας ποιητής πλούσιος σέ χτί)μ«τα 
καί σέ, χρήματα πού δίνουν ωφέλεια. ”Αν έπειτα μπο
ρεί νά δύιση ένα τρμπέζι πολυτελέστατο, ή ασφάλεια 
σ’ ένα φτωχό, κοί )νά σώση έκεϊιυν πού είνε μπερδεμέ
νες μ’ ενοχλητικές δίκες, δέν θά θαυμασω, αν ευτυχι
σμένα καταλάβη νά ξεχωρήση τόν ψεύτικο φίλο άπό 
τόν αληθινό. Σύ άν έδωσες κι’ άν θέλης νά δώσης
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,ζάτ·. σέ ·4α»4»α, φυλάξου νά τον όδηγήσης γεμάτο" 
,-χαρά μπρόστά σέ στίχους δικούς σου. Πραγμα·ικώ: 
θά φωνάξη «θαυμάσιο, καλό, τέλειο». Θ άρ/ίση σ’ 
αυτούς τούς στίχους. Ακόμα από τά μάτιια του θα πέ
σουν φιλικά δάκρυα. Θά φωκάξη, θά χτυπηση τά πό
δια στή γη. 'Όπως κ’ εκείνοι ποΰ κλαϊνε σέ μιά κηδεία. 
’Επειδή πληρώνεται λέει κτά κάνουν περισσότερα άπό 
κείνους πού εϊνε λυπημένοι κατάκαρδα. Τό ίιδο καί 
κείνος πού ειρωνεύεται, κάνει πώς συγκινεΐται πώ 
πολύ από £να πού έπιδοκ.'μσζει είλικρινά. Οί βασιλε’-ά- 
δες λένε πώς εξέταζαν τόν άνθρωπο, άν ήταν άξι< : τής 
φιλίας τους μεθώντας τον. "Αν κάνης στίχου; νά προ
σέχεις νά μή σέ γελούν nl ήτχέ; ποΰ -κρύβονται σέ 
δέρμα αλεπούς. "Αμν* διαβάζατε κάτπ στον έλεγε.· «δι
όρθωσε κείνο και τ’ άλλο». "Αν λέγατε πόες δεν μπο
ρούσατε νά κάμετε καλύτερα, γιατί δοκιμάσατε ανώ
φελα δυο -ρεις φορές, διάταθε να σβύσετε καί νά ξ,α- 
ναγράι||ε~ε τούς κοκοσχημαησμένενς στίχους. "Αν 
προτιμούσατε νά υπερασπίσετε ένα λάθος παρά ya τό 
διορθώσε-ε, δεν έλεγε ούτε μιά λέξι περισσότρη, καί 
δεν κόπιαζε ανώφελα γιά νά σάς κάμη νά μην αγαπάτε 
τόν εαυτό σας νγιΐ δ,τΐ εΐνε δικό σας, μόνος δίίχως άν 
τίπαλο. Ό καλός καί φρόνιμος ^’θρωπος θά ξανακοι- 
τάξη τους αδυνάτους στίχους. Θ’ άποδοκιμάση τούς 
γυμνωμένους άπό κάθε στολίδι. Θά χαράξρ ένα μαύρο 
σημάδι μέ την πένει του σς'ούς άκομψους. Θά κόψιι 
τά περ'ττά λουσα. Θ' αναγκάση νά δώσουν σαφήνεια 
στους στίχους πού δεν καταλσ.βπ|νοντσι εύκολα. Θά ά- 
ποδοκιμάσιι ϋ,.τΐ έχει δυό σηιιασίες, θά δείξη όςι πρέ
πει ν' άλλσ.'ξουν. Θά "ίνι> 'Αρίστσρχος. Δέν θά πΰ 
τΓιατί εγώ νά προσβάλλω ενα φίλο γ.'ά τιποτέν: ι πρά
ματα :. . . Αυτά τά μικροπράματα θά σύοουν σέ σο
βαρά Μ ικά εκείνον ποΰ θά γελάσμ μιά φοοά.ό κόσμος 
καί π<ύ θά δεχθή μέ τρόπο άσχημο

Κείνοι πού έχουν μυαλό φοβούνται νά έ.γγίσ<-ι·.- ?·*α 
μανιακό ποιητή ηά τόν άποφεύγυν σάν νά είχε ψώρα 
ή ϊκερο ή τρέλλα. και σαν νά τόν «ατεδίωκεν ή ”Αρ- 
τεμις θυμωμένη. Τά παιδιά τφ πειράζουν >ni τόν α
κολουθούν. Ένφ αύτός φωνάζει στίχους καί πεοπΌτεϊ 
στην τύχη άν πέσε σ' ενα πηγάδι ή σέ κανένα λάκκο, 
σάν ένα κυνηγό ποΰ πρόσεχε ατούς κότσυφους θά φώ
ναζε πολλής ώρα «Έ, πολίτΐτ βοηθήσ-ε με.· κανείς δεν 
φροντίζει νά τόν βγάλη. "Αν κάνεις σκεφτότανε νά 
τόν βοηθήση καί νά τού καεβάση ενα σχοινί, θά τού 
λη νά σωθή·· Κϊαΐ θά δ/υγηθώ τό θάνατο τού Σ’-κελσϋ 
έλεγ·α· Πού ξέρεις άν έπεσε έπίτηδες, καί φ δεν θέ- 
ποιητή. Ένφ ό Εμπεδοκλής θέλει νά πιστεύεται γιά 
αθάνατος σάν θεός, πήδησε μέ ψυχρότητα στην Έ-νκ 
την φλογισμένη. Ας έχω1 
ωμα, νά πεθαίνουν δπως fl 
ένίρ κείνος που σώζεται δεν θέλει, τοΰ κάνει τό ίδιο, 
σ<1ν νά τόν σκότωνε. Καί όέν τώκαμε μιά φορά. "Αν 
τύχη καί σωθή, δεν θά γείνη άνθρωπος λογικός, ούτε 
θ* άφήσν τήν αγάπη ποΰ έχει σ' ένα δοξασμένο θάνα
το. Κιή. δεν μπορεί νά κατσλάβη κανείς καλά γιατί 
κάνει, πάντα στίχους (κακάί. "Η γιατί άσέβηση στά 
κόκκαλα τών προγόνων του, ή γιατί πρόσβαλε καί βε- 
βήλωσε ένα μέρος αγιασμένο από αστροπελέκι. 'Οπωσ
δήποτε εϊνε τρελλ-ός καί σάν την άρκτύδα πού κατάφερε 
νά σπάση τά σίδερα τού κίανυβιού της, διώχνει άγράα- 
ιιατσυς ήαΐ σοφούς, διαβάζοντας τούς στίχους του. 
’Αλλά κείνον πού γράππωσε τόν κρατάει. κα/.ά καί τόν

Ά«ό τη Μακεδονική Μετωττο 

ΤC ΣΚΡA
Είνε δύσκολφ νά έξηγηθή άν τό Σκρά εϊνε πλασμε- 

νον τοιοΰτον γιά νά προξενή την φρίκην εις τόν επι
σκέπτην ή προσέλαβε τήν σψΐν ήν έχει κίατά τσ)ι άρτ; 
λήξι'ΐντα όά.ηκτον είσέτί ένοσίχθονα πόλεμον. Αμφότε- 
ρα όμως δύναταί τις νά τά παροδεχθή- Ή φυσική τ©υ 
διάπλασις εϊνε τοιαύτη, ώστε κΐ'ΐί πρό τοΰ πολέμου να 
δίκαιοίογήται τό αϊσθημκ τοΰ φόβου κ<& τής φρικιά- 
σεως, ού ήτο πρόξενος ή θέα του. Λοφίσκοι απειράριθ 
μοι όμοιάζοντες προς πύργους ένετικών φρουρίων ά- 
ποτελούτι τήν δλην πολυθρύλλητον οροσειράν τοΰ 
Σκρά. Στρατός ευρισκόμενος έν αύτφ καί χρησιμοποι- 
ών καταλλήλως τό έδαφος αψηφά τά τελειότερα και 
άπο-ελεσματίκώτερα των μηχανημάτίφ καίκαταστρε- 
,ηηκών μέσων, ίτινα έπι κακω τοΰ άνθριδπαΐ' εΰρην- 
ται.

Τήν φυσικήν τού Σκρά όισπλοίσιν ήλθε καί συνε- 
πλήοωσεν ή τέχνη τοΰ Γερμονοΰ μηχανικού Ντελι- 
γκέυ. Ό δαιμόνιος ούτος μηχανικός άναλπβών τήν δχύ 
οωσιν τής οροσειράς κατέστησεν -αίτην δεύτερον Βερ- 
δέν. Κατεσκεύασε τελειόηατφ δίκτυον συγκοινωνίας ά 
ρ.ιστον. Etc κάθε βήμα συναντάς καλώδια τηλεφωνι
κής γραμμή: ιιεθ’ ώά συνεδέοντο τά υπόγεια ένδεαιτή- 
μ ίτα τών Γερ}ΐανεβουλγάοο>ν, ά’τφα έλάχισνα διαφέ- 
ρουσ·· τών σαλοκιών μας. ’Εν γένει, δ,τι ή φύσις παρέ- 
λειψε τούτο τό συνεπλήηωσεν ή τέχνη τοΰ Ντελιγκέν.

Τό έδαφος εϊνε άπεξιλωμέ^σν· δένδρα, θάμνοι έν μέ- 
οει δε καί χλόη δέν φαίνονται όχι διότι έξ αρχής δέν 
ύπήρχονί αλλά διότι τό κ/Χτέστρεψαν αΐ απηνείς των 
τηλεβόλων βολαί. Άνά δύο τρία μέτρα αΐ δβίδες 
τών 42 έχουσιν άφίσει ίχνη ανεξάλειπτα διότι πίπτου- 
σαι επί τής γης ήνοιγον λάκκους κυκλικούς τεσσάρων 
μέτρων περίπου διαμέτρου.

Ό ουρανός ώσάν νά ένθυμήται καί νά συναισθά
νεται -ήν μεγάλην καταστροφήν ποΰ έγινεν εκεί επά
νω εϊνε πάι-τοτε σχεδόν νεφελώδης καί ξίσπά από και- 
ρ'"ΰ εις| καιρόν εις δάκρυα μέ τά όποια δροσίζει τά 
κίιίκκαλα τών άνδρείοει, οϊτινες μέ αΰταπάρνησ·.ν καί 
ηρωισμόν αντάξιον τής Ελληνικής πατρίδος προτά- 
ξαντες τά στήθη των εις τούς λύκους τής Βαλκανικής 
σπιοθησσν ιαύτούς εις τήν παλαιάν -ων φωλεάν έξ ής 
έΕο)ρμησαν.

Αΐ άστραπιθ διασχίζουσαι άκαιωνίστως τόν ουρα
νόν. ώσπερ προβολείς χρησ-.ιιοποιούμενοι ποδ τής δρά- 
σεως τοΰ πυροβολικού, ιυτοχωρουσιν άφήνουσαι την 
δράσω εις τόν κεραυνόν, δστις έν τή πτώσει του γίνε
ται πρόξενος μιάς έ&λοκότου βροντής, ιιιάς έξωφρε- 
ν.κής καί παταγώδους-βροντής ποΰ νομίζει κανείς δτι 
τά τηλεβόλα τών 42 έπιδράσαν-α έπ* πότου τόν έξη- 
νάνζίωαν νά άγοράση τόν κρότον -ων.

Τά πουλάκια δέν φεύγουν, ώς συιιβαίνει άλλ.αγού, 
λόγοι έπικειιιένης καταιγίδας άλ,λά άφοβα καί αμέρι
μνα κελαδοΰσι διότι έχουσ·· συνΐ|θίσει από καταιγίδας 
πΌλύ τρομερωτέρας.

’Από ραχούλας εις ραχούλαν άντηχοΰσιν οΐ πένθιμοι

Γ* -’ϊΟ'ητές αίτό τό διη-ιίί- 
ελοιιν. Κείνο: πού σώξει :.'να.

βασα'νίζει μέ τό διάβασμά σάν την βδέλλα πού δεν α
φήνει τό δέρμα, άν δέν εϊνε γεμάτη αίμα.

ι Άπύ τό λατινικό)
ΜΑΡΙΕΤΙΝΑ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

τού Γκιώνη κρωγμοί μαρτυρούντες τό μέγεθος τής 
συμφοράς καί τό άλληλυφάγωμα τών διαμαχομένων 
καί θρηνοΰντες τόν πρόωρον θάνατον τόσων παλληκα 
αιών, άτίνα καί νεκροί ακόμη έκτελοΰσι τό ύστατον

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΑΙΣ

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΗΣ
Στο άνοιγμα της ταβέρνας φάνηκε ένας π/ιαεόδιος 

μουοικός μέ τό βιολί. Κ,αί κεύ-ά του ένα κοριτσάκι ώς 
κροΰ κοριτσιού ^πυρπολούσαν·. Ή κιθάρα έφπίνετΟ 
δώδεκα χρόνων πού έπαιζε κιθάρα. Τό γαλανό τών ιια- 
τιών του, καθαρό, γεμάτο ακούραστη φωτιά, καί ρευ
στό σέ αιώνια κίνηση ζωής, κλοΰσε ένα ολόκληρο μέλ
λον ποΰ θά άνθιζε σιγά - σιγά, γεμάι'ο δνοιια, καί δόξ“ν 
καί φήμη καί πλούτο ακόμη.

Ή ίδια ή ζωή τά μάτια καί ή κίνησις τής μικρά: 
εκείνης μέ τήν κιθάρα, “Ητανε αδύνατο νά μή ναρκω
θεί κανείς άπό τή γοητεία τους.

Ό φίλος μου σταμάτησε άπό τήν πρώτη στιγμή τό 
όλέμμ; ι άπάνω της τήν κύτταξε γιά πολλή ώρα μέ συμ 
πάθεΐα, μέ εξαιρετική συμπάθεια, καί ύστερα είπε

— Κακόμοιρο παιδί.»
— Τίποτα άλλο άπό τό νά βλέπης τή μικρή αΰτή,δέν 

μπορεί νά σοΰ δείξει τό γλήγορο θάνατο. Μέσο, στα 
μάτια της εϊνε γραμμένη ή ίδια ή μοίρα της.··

— ’Αλλά.. Τά μάτια αύτά, τά καίοντα άπό τή ζωή 
τά ξεχειλισμε\>α άπό φως; Τά μάτια αυτά ποΰ πρυφηί 
τεύοι» ?να σώμα ποΰ ά·3ύνατο εϊνε νά γεράση κζί νά 
πεθάνει.. »

"Οχι κάποιο βραδεία δέν θά -ή δούμε πια νά 
μ ανή στηριγμένη άπό τήν κιθάρα της. Τά μάτια τη; 

κλείνουν τόν θάνατο δπως καί στή μικρά μας ’Ανθή; 
Τό πλανόδιο δύο άρχισε τήν εκτέλεση κάπωου πε

ταχτοί 6ά/.ς τής εποχής «πί ό φίλος μου εξακολού
θησε· '·'

— Ήτανε ενα μικρό, πλασματάκι σάν κι’ αυτό ά- 
κριβώς έδω. Τήν γνώρισα γιά μιά πρώτη φορά, ο- 
μία εκδρομή πέρσι, εξω στό Χ'αλάντρι. Είμαστε μιά 
μεγάλη παρέα ά^ό νέους τών δύο φύλων,· Και μαζύ 
καί μερικές μητέρες. Ή Ανθή άποτεΖόΰσι- τό μι
κρότερο ζωντανό σημείο τής εκδρομής. Ένα τοσο- 
δούτοικο σωμίατάκκι, σάν πουλί. Τά μάτια της τράβη 
ξ«ν όλων τήν προσοχήν. Μά καί τό δλο/ της ήταν κά
τι ασύλληπτο. Είχε μέσα της -ό αεικίνητο τής νεότη
τάς παντοτεάιοΰ. Ή ζωή πλημμυροΰσε στά μάτια τη: 
*ήν έπίεζε, τήν τυραννοΰσε, τήν έστενοχώρει άπό τί|>’ 
πληθώρα των κ>αί τ·|ν άνάγκαζε σέ μιά άτέλειωτη κί
νηση. Ή' προθυμία, ήτανε γι’ αυτήν ή άίσηπιλιστική 
δικίείς. ’Ήτανε ή Εξάτμισες. Άλλοιάϊτικα θάσκαζε 
άπό τήν πληθώρα της ζωής..,·

θ' δύο μουσικοί εξακολουθούσαν νά σκορπίζουν τις 
αιώνιες νότες τοΰ παιξίματός των. Τά μάτια τού μι 
σάν άναμένη και έβγαζε φλόγες. Ή ψηχή τθΰ δργά- 
νου έγέμισε δλο τό Ισόγειο τής ταβέρνας καί οΐ νότες 
ε’βγσιναν άπό κεϊ όχι σάν άΓσθησίς ήχου, αλλά σάν άϊ- 

καθήκον προς την πατρίδ αχρησιμεύοντες ώς προκά- 
λιψις εις τήν παραμεθόριον γραμμήν μας τής από 
Γευγελής μέχρι παί πέοαν τοΰ ορούς Τζένας.

Αθήναι ' ' Π. Π.

σθησις θερμότητος. Ητανε σάν νά ξεχείλισε ό χεί- 
μαρος τής πυρκαϊάς άπό τά μάτια καί νά έκαψε τό 
μικρό σωματάκι τοΰ κοριτσιού, τήν κιθάρα, τούς ή
χου; καί δλο τό δωμάτιο. Ό φίλίος μου έξακολού- 
θησε.

-Τό ίδιο άκοιβώς καί ή Άνθη. Θυμούμαι έκείυΐ] 
τήν εξαιρετική γοητεία ποΰ έδοκιμάσαμε δλοι μας. 
Ητανε κάτι όυσκολοπερίγραπτο. Έτσι νά. . Στό 

τέλος είμαστε δλοι μεθυσμένοι άπό έλπίδηι, άπό ζωή, 
άπό φως.

Κάποιος φώναξε ;
— Ανθή, ποτέ δέν θά πεθάνεις.
Καί κείνη μέ τήν ίδια πεποίθησι, είπε.
-—Ναι, τό ξέρω, ποτέ δέν μπορεί νά πεθάνφ.
Καί όμως πέθανε. Πάνε καμμιά εικοσαριά μέρες 

τώρα. 'Όταν ό αδελφός μου στό τραπέζι, μέ μιά ιίδι.ι- 
ίκδρομής μας στό Χαλάντρι, μέ τά γαλανά μάτια ; 
πέθανε τό κακόμοιρο τό κορίτίσι φθ’-σικό. Έ; χ κορί
τσι δώδεκηι χρόνων μέ τά μάτια τή: Ανθής, καί νά 
πεθάνει φθισικό. . . · *

—’Αδύνατον, ηχονάξαμε δλοι μας.
Καί δμχάξ έτσι ήτανε φθισική ή άπό μαρασμό πέ

θανε άπό τή δύναμι τής ζωής τών ματιών ης. Κάποιος 
γιατρός, φίλος μου, ποΰ παρέστεκε στήν άρρώστεκα 
τής ’Ανθής, μοΰ έλεγε πώς δσο τό σώμα -ης έξασθέ- 
ν.ζε καί έξαϋλώνοταν, τόσο τά μάτια της δυνάμωναν 
σέ φλόγα κοίί ρουφούσαν τή ζωή. Τις τελευταίες μέ
ρες. δέν είχίπν μείνει τίποτα άλλο παρά μόνο τά δυό 
της μάτια. Στεκότανε άδύνάτο πιά νά τά άντίκρύσει 
κανείς».

Τώρα τό τραγούδι τών πλανόδιων μουσικών εΐχε 
σταματήσει. Ή μικρά μιέ τήν κιθάρα, έβγαλε κ&εοίο 
πιζτάκ.ι ο^πό τήν ποδιά της, κ(τιί πριν προχωρήσει στά
θηκε μιά στιγμή ρίχνοντας τά μάτ·-α της στό σύνδλσ 
τού διοματίου. 'Ύστερα προχώρησε προς τόν κόσμο. 
Κπί δέν §?.εγε μιά λέξη, μόνο κύτταζέ -ό»· κάθε ενα 
στά μάτια.

'Όταν έφτασε μπροστά μας, καί στί/ωσε τή γπλετ/ή 
< ,—ιί.. τών ματιών -η; άπάνω μας, ζητώντας τί|ν πεν
τάρα μας, είδα τό φίλο μου νά ταράζεται σάν άπό κά
ποιο ωλονισμό καί νά στηρίζεται στό τραπέζι. Ύστε
ρα δταν ή μικρά τράβηξε είς τά άίδςόπίίπίίκβ ΝΉΛΔ 
ο·ι δταν ή μικρά τράβηξε στά άλλα τραπέζια, είπε ;

- Αντίκρυσα τά ΐδ«α τά μάτια τής ’Ανθής. Μπο
ρεί μάλιστα νά εϊνε καί ή ίδια. Πνώς ξέρει. Ή ίδια 
φλόγα, ή ίδια πυοκαϊά, και ΰτό βάθος γιά μένα, δ ί
διος δ γλήγορ.ις καί άδικος, άπό μαρασμό ή άπό ιμθί-
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οι, θάνατος. Τά ϊδια μάτια πού θά σκοτώσουν πολύ 
γλήγορα τά άλλο δώμα.»

Κείνη τή βραδεία Αφίσαμε μ:ά ώρα Αρχίτερα την 
-ςαβίρνα. ’Ερχόμαστε δμως ταχτικά από τότε κάθε 
βράδυ, γιά νά άντίκρύζουμε τά μάτια της καινούργιας 
’Ανθής—την είχαμε βαιρτίσει 'Ανθη—καϊ γ<ά νά βε- 
βα'.ωθοϋμε πώς δέν είχε πεθάνει ακόμη. Και Από τήν 
έπίόραση τών ματιών της, δ φίλος μου και γώ, είχαμε 
γίνει άλλοι πια άνθρωποι. "Ενα μαρτύριο ποϋ βάσταξε 
κάπου δυο μήνες. Μαρτύριό άληθινά φοβερό, μαρτύ
ριο ποϋ μάς έκανε νά όρωτοϋμε τόν έαυτό μας μήπως 
είχαμε τρελίίπθεΐ. "Οταν αργούσε νά φανή κάποτε, S- 
ταν περνούσε η συνηθισμένη ώρα και τό βήμά της 
τοΰ πουλιού μέ τό βήμα τό συρμένο τού πατέρα της, 
δέν ακουότανε στό πεζοδρόμιο, κυττάζαμε δ ένας τόν 
άλλο μέ λύπη και Αρωτούσαμε ;

—-Αύτή τή φορά πια, ναί.
■—'Οχι, δχι δέν πιστέβω Ακόμη.
"Υστερα τό διπλό βήμα ακούονταν στό πεζοδρόιιιο. 

'Εμείς ησυχάζαμε, ή μικρά Άνθη «ραινόταν σέ λίγο 
ότό άνοιγμα τής ταβέρνας κ<Α οί ήχοι τής κιθάρας 
της άρχιζαν σέ λίγο νά γεμίζουν μέ τό αίσθημα τής 
θεραότητος δλο τό δωμάτιο.

Καί τήν άλλη βοαδειά τό ίδιο πάλι μαρτύριο, και 
οί ίδιες τυραννκές λέξεις ;

—Αυτή τή φοοά πια, ναί.
—”Οχι, δγι, δέν πιστέβω άκόμη.
'Ύοτεοα κάποια βοαδειά δέν ακούστηκε το διπλό 

/εκείνο βτίτ^τι. Ούτε τόν άλλη, ούτε τήν άλλη. Και οί 
τυραννικές λέξεις έρχότανε στά χείλη μας κάπως Αλ
λαγμένες τώρα.

- - Λυτή τή φοοά πιά, ναί.
—'Αλλοίμονο, δέν πιστέβω τώρα νά εϊνε δχι.
Έτσι πέοασαν βρηδειές καί βραδείες. Και κάποτε 

πάλι, μιά βραδειά στή συνηθισμένη ώρα, Ακούσαμε τό 
ίδιο συρμένο βϋΐια Ροή πατέρα, μόνο του, χωρίς νά τό 
Ακολουθεί τό πήδημα τοΰ πουλιού. "Υστερα φάνηκε 
και δ γέρος μέ τό βιολί του. Δέν εϊχαιιε Ανάγκη νά τόν 
«ρωτήσουμε, «ά κείνος πλησιάζοντας, είπε :

-—Ή μικρά σας Άυθή, δέν θά ξαναπαίξη πιά.
' Κ.
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ΜίΣΟΤΒϊΣΤΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΝΩ' ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ
Ξαφνικά ακούονται σάλπιγκες καί ταμπούρλα. Ό 

κόσμος βγαίνει γρήγορα στά παράθυρα κτΐ στά μπαλ 
κόνια, οί γυναικούλες στριμώγι-οντα», τά πτ-δίά άλα- 
<λάζόυνε. "Ολο: παίρνουν μιά θεσούλα γιά νά δούνε· 
θά περάση στρατός, στρατός πού πάε εκεί στά μα- 
-ωμένα βουνά καί στους γεμάτους Από στεναγμούς 
κάμπους, έκεΐ πού ή 'Ελλάδα Αρματωμένη προβαίνει 
καί πάλι ά/λη μιά φορά, ύψώνει τό γιγάιφιο κορμί 
ταις t-.ov αιώνιο έχτρό. ’Εκεί πού ξανα οί όυό άδεοφά 
δες θά σμίξουνε κάι θ’ Αγκαλιαστούνε. 'H Νίκη' μί 
την Ελλάδα.

Εκεί πού ή δόξα άλλη μιά φορά θά στεφανώσει 
τή μεγάλη μας μάνα.

Πάνε στό μέτωπο.
Χαρά σ«5ξ παλληκαρια, δόξα καί τΐιιή στά ηρωικά 

παιδιά πού θά χύσουνε τό αϊμά τους.
Κι δ κόσμος καρτερεί νά τά δεί νά περάσουνε, ά-

,νυπομονεΐ νά τούς δώση τίς εύκές του, νά τά ράνει 
μέ άνθη.

Απο μακρ’Γ. Ακούονται τώρα ποϋ πάψανε οί σάλ- 
πγκες οί προσταγές των Αξιωματικόν καί τό βαρύ 
καί ρυθμικό βήμα των φαντάρων στό δρόμο.

’Αλλοίμονο. Πόσοι άραγε Από αύττύς δέν θά ξα- 
ναόοΰνε τόν δρόμο αύτόνε, καί όχι 'ΐόνο αύτόνε, μά 
ούτε κοΑ κα.ινα άλλον. Μά λέω ψέμμα-τ· θά δούνε, 
θά περάσυντε ένα μεγάλο δρόμο δοξάσμένο, δαφνο- 
στεφανίομένο, νεκροί δμως πειά, μόνον οί ψυχές τους, 
δρόιιο πού φέρνει στ’ άνθόστόλιστν παλάτια τής πα
τρίδας, έκεΐ πού θ’ ανταμώσουνε όλους δσους χύσανε 
τό σιμά τους γιά -ήν 'Ελλάδα, απ’ τούς παληούς τούς 
ΜαραθοΛ*··|μάχσυς καί τους 300 τοΰ Λεωνίδα, ίσαμε 
τούς Αγωνιστάδες τοΰ Σουλίου, τούς πυρπολίτάδες 
τοΰ 21 : αΐ τής εξόδου Απ’ τό Μεσολόνκι Κι’ ακόμα 
πειότερο, θά δούνε και τούς χτεσινούς ήρωας, θά δού
κα τούς σημερινούς. Χαρά σας παλληκάρ«α.

Τώρα γυρίζουν στή στροφή τεϋ δρόμου, οί σάλπιγ- 
κες Αρχίζουν νά χτυπάνε κείι πνίγεται τό εν-δυός τών 
Αξιωματικών.

Μπρός πάει ή σημαία ή δοξασμένη. Στό σιγαλό α
πογευματινό Αεράκι μόλις κυματίζει, λές καί είτε κά
ποιο χέρι πού προσκαλεΐ τούς στρκχτιώτας πού έρχον
ται από πίσω νά τήν Ακολουθήσουνε παντού, κάνεις νά 
μή δειλιάσει. Και πραγματικά, εϊνε τό χέρι τό ευλο
γημένο καί τίμημένο τής πατρίδας.

Εύσταλεΐ', περήφανοι, λεβέντες οί στο>π~'~-~' ~οο- 
χωροΰνε μέ βήμα ταχτικό, βαρύ, έπιβλη—- "F α- 
δύο, ένα-δύο. Ζ

Και Απαντούν μέ μειδιάματα ο Ας εν ’· Καί στην 
Πόλη? κ'ΐι στά λουλούδια καί στις ζητωκραυγές εύ
θυμοι βαδίζουν γιά τό θάνατο, μέ τό τραγούδι στό 
στόμα καί τό χιψόγελο κ<ίί μέ τό δπλο τό βαρύ στον 
ώμο.

Καί βλέπω ξαφνικά τόν έαυτό μου. Είμαι αξιωμα
τικός, λοχαγός, μπρος Απ’ τό λόχο μου μέ τό σπαθί 
ότό ενα χέρι καί τό πιστόλι στό άλ?ω. Είμαστε απ’ !·~ 
ξω άπό τήν Πόλη καί τήν πολιορκούμε.

Τό κανόνι μαίνεσαι, βροντάει αδιάκοπα. Τά μυ- 
δραλλιοβόλα ξεκουφαίνουνε. ΚιΑ τέλος ή έφοδος δ··α- 
τάσσεται. Ώρμοϋμε, ρίχνουμε, σκοτώνουμε, πολλοί κι· 
απά μάς πέφτουνε, μά δμως δέν ύποχωρούμε, δέν στε
κόμαστε δέν δειλιάμε, πάντα προχωρούμε.

Μπαίνουμε στήν Αρχή τή? Πόλης. Οί εχτροί πίσω 
απ' τ« σπίτια κρυμμένο: χτυπάνε Αλύπητη, μέ μανία, 
μέ λύσσα.

Ό σημαιοφόοος πού εϊνε πλάϊ μου πληγώνεται, λι- 
γάε·-, πέφτει. Ή σημαία κλίνει. Μά δρμώ, την αρπά
ζω απ’ τά χέρια του ποϋ Αρχίζουνε νά ξυλιάζουν καί 
μέ μιά καινούργια ορμή, μέ μιά καινούργια φλόγα 
προχωρώ. Μ<ά εϊνε ή σκέψη μου. Νά στήσω τή ση
μαία μου στήν Άγιά Σόφιά.

ΚΆ προχωρώ καί πλησιάζω. Νά, σχεδόν έφτασα. 
Μά ένας πόνος μέ κάνει νά συνέλθω.

Κυττάζω είμαι μόνος, καθισμένος στό γραφείο μου 
κι’ δ πόνος ποϋ έννοιωσα ήτανε γιατί τρύπησε τό χέ
ρι μου μέ τό σουγιά ποϋ έπαιζα. Ούτε μάχες, ούτε τί
ποτα,. Κι’ Απ’ τ’ ανοιχτό παράθυρό μου φτάνει ϊσα 
μέ μένα ή βοή τοΰ πλήθους καί οί φωνές τόυ.

Τρέχω στό παράθυρα. Μακρυά στό βάθος τού δρό
μου ένα τάγμα στρατού στρίβει βαδίζοντας περήφαϊα 
και τρμγορδώντας. Κατάλαβα τί μοϋ είχε συμβεΐ' καί 

μιά φωνή βγήκε απ’ τά στήθη μου σάν Ανταπόκριση 
στις ένδάμυχες σκέψεις. Μακάρι.

0ί σάλπιγκες ξανά ακούονται άπό μακρυά. Ίό 'εν- 
δυό σβύνεη χάνεται.

Ό στρατός πέρασε. .
Αθήνα, (1918ί 1919.

ΒΛ. Γ. ΒΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΕΛ1Σ ΤΗΣ ΖίΙΗΣ ΜΟΥ
< Δύνασαι νά άναγκαλισ&ής τό άπειρον άλλ ού 

Αέποτε νά ηβριζώση τήν καρδιάν τής γυναικός.

ΤΗτο ωραία καί σελινόλουστος ή νυξ Εκείνη 
τοΰ Αύγουστου δταν τά δυο, λαμπερά άστ&ρκι 
των ματιών της πλήρη έρωτος καί περιπαθείας 
μοϋ διεπέοασαν την ι|η%ήν 3«ί μέ ανύψοχιαν εις 
νέους θολούς, νέους ορίζοντας αιθέριων λογι
σμών. Μέ ανύψωσαν καί μέ άνέδρεψαν μέ στί
χους μέ άσματα, μέ λόγια φλογερά μιας άπειρου 
αγάπης ποϋ ένέπνεε ή 1 δετής ηλικία, διά νά 
σταματήσω έκεΐ τό φυλλομίέψημα τοΰ όιβλίου 
τής ζωής μου καί νά διαγράψω μετά περ'ιπαθεί- 
ας στι μοϋ ένέπνεε ό διακαής έ'ρως ||τυ, η περί
λαμπρος τοΰ μέλλοντος έμφάνησις. Έκλεισα 
τους οφθαλμούς προ τής σελίδος α^τής κα' έδω
σα τήν χεϊρα ώς ό τυφλός νά οδηγούμαι εις τόν 
δρόμον εις τόν όποιον μόνη μέ ώδησε καί προσε- 
ιρέρθη νά μέ όδηγήση.

ΑΠΟ ΤΑΣ ΑΝΟΤΓ'Ι Π' ΑΙΤΙΑ»! »» ΦΎΣάΓΚΟΜΙΑΣ
MPWMi 'W γ ■ lYOTifWwnrwrr^-*'. ..jw- -q.o· ni i—wnimw··σι——T

© Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

"Ενα εύρύχωρον καί πάμφωτον Γραφείο* αρ
κετά πλουσίως και με περισσήν καλαισθησίαν 
έπιπλωμένον. Δύο βιβλιοθ’ήκα,ι ζηλότυπους χρη
σιμοποιούμενοι υπό τοΰ κάτοχου τοιν. Οι τοίχοι 
γεμάτοι από εικόνας καί εσχάτως κοσμούμενοι άπό 
δύο μεγάλους πίνακας αναπϊΐριστώντας τά καλ- 
λωπιστ{ικά έργκι τοΰ Δέλτα τοΰ Φάληρου. Ολα 
μέσα έκεΐ αρμονικά, άνετα, ξεκουραστικά. Τό μό 
νο τους μεγάλο έλάττωμα τοί ύψος τους. Ογδο- 
ήκοντα σκαλιά περίπου γιά νά λάβης τήν εΰχα- 
ρίσησι' νά ξαπλωθής σέ μιά αναπαυτική πολυ- 
&ρόνα. Εις τό βάθος ένας κύριος ποϋ φέρει στά 
μάτια τ,ου τά πεδιεργότερα γυιλιά τών Αθηνών 
ο| σχήμρι κω σέ μέγεθος. Κάτω απο τα γναλια

*Ημην άπειρος; ήμην δειλός; Tfi ένεπιβτεύ- 
βην τό πάν καί καρδίαν καί! ϋπαρξ'Λ'. ·

Παρήρχετο ό Αύγουστος και τό θέρος. Τά 
δένδρα έφυλλορρόουν, άγριος δέ ρόγχος δπδέχε 
το τήν φλοισάοϋσαν θάλασσαν. Αλλ εγώ έβσ- 
διζον χωρίς νά μπορέσω να εννοήσω ακόμη οτι 
είχον έγκαταληφθή ιός πλοίον καιόμενον έν το 
ώκεανφ· καί ναυάγιον εις τό χείλος τής άβυσ 
σου μου ήνοιζα τούς οφθαλμούς και εκλονίσθην 
προ τοΰ σ.τέομονος χάους. Ό κλονισμός ήτο ισ
χυρός καί εύΐέθ)]ν μακοάν τοΰ βαράθρου :4θΰφι>' 
καί συντετριμμένος. Είχε κλείσει ή σελίς τής ω
ραίας ζωής μου, ή άπεσθη διά παντίς: Μήπω- 
ή άπιστοτ σύντροφος τήν ’πείρε μαζί της; Μά 
την τύν άνείήτησα φυλλομετ-,ών ~ά άτυχή έτη 
μου. ΚατώοΟωσα νά φθάσω μόνον διά τής άνα- 
μνήσεως έκεΐ, καί νά ένθυμηθώ οτι εις τας πρω- 
τας στιγμάς της υπήρξε γλυκεία καί τρυφερά... 
Πλύν ήτο γυνή... καί via εδέσματα τής προύτέ- 
θησσ.ν εις τήν νεανικήν τράπεζαν και λαίμαργο." 
παοεκάθησε. Έδηκίμασε εκείνο, έπεθυμησε τό 
r/λλο, σλλ’ ήγέρθη καί άπό κεΐ πεινασμένη άν«- 
ζητοΰσα νά κορέση αλλού τη πείνα της. Επανή/. 
θε καί είτ έμέ ώτ ή σει,αήν καλλίφωνος, αλλά άο- 
γά διότι νέα άκτίς κάλους καί τουψερότητοσ εί
χε φοιτήσει τήν σκοτεινήν μου οδον, και άπελπυ 
σθείσα έτράπη εις τήν οδόν της τής ακολάστου 
ζωής. . . .

' · ~ — ΑΓΝΩΣΤΟΣ

δυύ μάτια έξυπνα, διαπεραστικά, ανήσυχα; γελα
στά, φιλικά ποϋ σπανίως σέ αντικρίζουν είσερχό- 
μενον. Ό κάτοχος αυτών μία φυσιογνωμία συμ 
παθής, εκφραστική, έντονος, πχδική μολονότι 
μερικές άσπρες τρίχες έρχονται εις άντίθεσ.ν, 
συγκρούονται προς τήν θάλλουσαν καί παλλομ-- 
vrtv νεότητα. ί

Παραπλεύρως ένα τηλέφωνον πολλάκις χοη- 
σιμοποιούμενον. Πρό τοΰ γραφείου του ελάχι
στα χαρτιά. Τό χαρακτηρίιστικόν του. ΌύδέτιΐΓ: 
έίς τό γραφεϊόν τιρυ θά τόν ϊδετε γραφοντα ή 
μελετώντα υπηρεσιακούς ψακέλλους. Μόνον υ
πογράφει άνεΒαντλήτους στήλας έγγράφων έ? 
υπαμοιβής ύποβαλλομένων άπό τούς ποο*σταμέ
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νους εϊσηγητάς τών ατελείωτων τμημάτων τής 
Διευθύν^εώς του. Εις τον τοίχον τοΰ γραφεί ο η 
του άναγινώσκετε·. >·Π.Ί;α!καλώ μή καπνίζετε,> 
μέ κεφαλαία χειρόγραφα γράμματα. Καί δεν υ
πάρχει παράδειγμα παραβάτου τής συστάσεως 
•του. '() καναπέ; του, ή πολυθρόνα καί τά ζαλί
σματα του Γραφείου’ καί δλος ό άλλος πέρ.ύ χώ
ρος συνήθως κατειλημμένος από Βουλευτής κυ
ρίως τής Θεσσαλίας, Εύβοιας, Φθκοτιδοφωκί- 
δος καί Ηπείρου, έσχατοι; δέ καί τής Μακεδο
νίας καί τής Πελοπόννησου,' από άλλου; κυρί
ους, άπό υπαλλήλους άλλων Υπουργείων, άπό 
λα'κους, από φεσοφόρου; Οθωμανού;., άπό νέ
ους άπό ηλικιωμένους, άπό κυρίας, άπό .ιεριχόμ- 
ψους νεάνιδας, άπό έπισκέπτα; τέλος πάσης τά/ 
ξεως καί ηλικίας. Μία δημοκρατικόν η; επιβαλ
λόμενη. ’θ διοπτροφόρος κύριο; πάντοτε άπη- 
πχολημένο; μέ ένα έκ των επισκεπτών ή μέ τινα 
εκ τών υπαλλήλων τήν ύπηρεσία; του ουδέποτε 
εκφράζει δυσφορίαν όσον δήποτε καί άν πυκνοΰν 
ται αί τάζει; τών επισκεπτών καί μελλόντων 
φευ... άπα.τητών καί συζητητών, -Ουδέποτε ά- 
παν?α. ■ 'Ορίστε Γ· εμπρός» σέ κάθε κτύπημι τής 
όύρας τρυ. Όλοι είνε ελεύθεροι νά είσέρχωντα; 
διά νά έπιζαλεσθώσι τό. ενδιαφέρον τ/υ ή τήν 

,ιισολάβησίν του. Ουδέποτε στρέφει τό βλέμμα 
προς τον νεοεισερχόμενον έστω καί άν ιόν περι- 
δάλη ή ώθηρά θελκτικότης τής ποιητικής νεότη
τάς καί τό άκαταγώνιστον θέλγητρου τής χάρι- 
τος καί τής εύμορφιάς. Ουδέποτε ανταποδίδει 
τον χαιρετισμόν. "Χαίρετε ή καλημέρα σας δεν 
ακούεται άπό τό στόμα του. Εκτελεϊ συνήθως 
κάτι τ> σοβαρώτερον καί πρακτικότερου άπό 
τήν τετριμμένην φρασεολογίαν, Καί διά τούτο 
τήν κοινωνικήν αυτήν περιττολογίαν τήν έχει 
καταργήσει άμειλίκτως. Συζύτεί αναπτύσσει, 
δ.δάσκει, πείθει ή πείθεται. Συνδέονται τοααΰ.- 
τα καί τοιαΰτα συμφέροντα μέ τήν υπηρεσίαν 
τήν οποίαν διαχειρίζεται πού δέν θυσιάζω, ούτε 
δευτερόλετον έξω άπό τήν ανάγκην τής διευ- 
κτινίσεως καί διασαφηνίσεως πάντων ζ :ε νων 
πού θίγουν σπουδαία δημόσια ή ιδιωτικά συμ
φέροντα.

Καί εις τό σΐ}μεΐον αυτό δημίιυυργεϊται έ θαυ
μασμός καί ή πάγκοινος έκτίμησις ποΰ εμπνέει 
σέ κάθε "Ελληνα πολίτην άντιμετωπίζοντπ τον 
αντιπρόσωπον τοΰ Δημοσίου έν τή ενασκήσει 
τών καθηκόντων του. Και άδιστάκτως ομολογώ 
δτ; παρουσιάζεται επιτακτική άνάγκη νά έκδώ- 
σουν διαταγήν αύστηράν <&μι οι 'Υπουργοί τοΰ 
Κράτους διά τούς ύπ αυτούς υπαλλήλου ;. ,Χι 
διατάζουν τούς πλείοτους κυρίους Διευθυντά;, 
Τμηματάρχας, Γραμματείς, Είσηγητά;, Γρα

φείς καί Κλητήρας των άκόμη νά μεταβ/θϋν έκ 
περιτροπής επί μίαν ώραν καθ' έκάστην εις τό 
Δημόσιον αύτό Γραφείου διά νά λάβουν μάθη
μα ύπερτάτης εΰλαβεία; τοΰ Κράτους προς τά. 
δίκαια τού πολίτου. Τέλειον μάθημα1 υπαλληλι
κής διαπαιδαγωγήσεων.

Ούτε εκφράσεις δυσφορίας, ούτε εκδηλώσει; 
δυσαρέσκειας, ούτε στάσις Αύθέντου πρό; υπο
τελείς, ούτε περιφρόνησις προς τους αδυνάτους, 
ούτε άδιαφορία προς τους απροστάτευτους, 'θ 
πρώην Υπουργός, ό Γενικός Διοικητής, ό 'Α
νώτατος Αξιωματικός, ό Βουλευτής, ό Νομάρ
χης. ύ χωριά-.-ης, ό εργατικός. ή Δ ε σ'πΰά ν ι δ ο ύ- 
λ <ι, ύ ανώτερος υπάλληλος δλοι - κα$. μέ τάν 
σειρά τους, θά τύχουν τής αυτής ευμενούς καί 
προθυμρυ άκροάσεως. Ακούραστος, μεθοδικός, 
σαφής, άκριβολόγος, ταχύς εις τάς αποφάσεις, 
μέ μίαν ευρύτητα άντιλήψεως καταπλήσσουσαν, 
δίκαιο;, θά προσπαθήση νά πείση ή νά πεισΟή. 
Διά νά πείση δέν δείλια νά πα,ρακολουθήση την 
πλέον κινδυνώδη απεραντολογίαν. Άκροατας με- 
'Αε-ΰ} ψυχολογεί- ποαγματολογεΐ, ζυγίζει μέ 
ένα αιώνιον μειδίαμα καί άπαντά, αναπτύσσει 
μάθημα Νομικόν, Δασικόν, Κτηματικόν, υπηρε
σιακόν, Διοικητικόν, Κοινωνικό^ άκόμη διά νά 
φέρη τον πονυτόν Έλληνα εις τά σημεία τής 
,τραγμ.ατικότητος, τής άληθείας, τού δικαίου. 
Διά νά πεισΟή δέν χρειάζονται πολλά' λόγια. Ό
ταν τό δίκαιον είνε προφανές καμμία έπίδρασις 
δέν Γχε'ι τήν δύναμίν νά τον άπομακρύνη άπό τό 
καθήκον τ; >υ. Καί καταπλήσσουν αί στιγμαί αό- 
ταί τον Έλλψ'α πολίτην, τον πολιτευόιιενον. 
τό,· λχιϊκόν, τόν στρατιωτικόν, πάντα ενδιαφερό

μενον. Τόν καταπλήσσουν διότι επακολουθεί.η 
άμεσος δρΰσις, ή ταχεία έκτέλεσις. Ό Ύπουε- 
γός του βαθύς εκτιμητή; τής άξίαγτου καί τών 
σπανίων προσόντων του, άπΟυσίάζοντος <ίς Εύ- 
ριόπην -οΰ Γενικού Γρΰμματέως τοΰ 'Υπουρ
γείο!' του, μετεβίβασεν μέχρι προ 2-3 μηνών 
εις τούς εΰρείς υπηρεσιακούς ώμους του τά 
415 τής ίδικτ,ς του υπηρεσία;. Τόν άνεγνώρισε 
τότε άνεπίσημρν Υφυπουργόν, Τού έδωσε δι
καίωμα υπογραφής έπί καταπληκτικού όγκου 
εργασίας. Ούτε αυτό έπέφερε μεταβολήν εις 
τάς μετά τών πολιτών υπηρεσιακός σχέσεις του. 
Επολλαπλασίασε μόνον τήν δραοίτηριύτητά 
του, τήν αντοχήν του, τήν οξύτητα τής κρίσεώς 
του. Εδέχετο, ήκροάτο, συνεζήτει έπειθεν ή έ- 
πείθετο έπί μεγαλειτέρας υπηρεσιακής άκτϊνος. 
Στοργικός δσον ούδείς άλλος προϊστάμενο; εί; 
τό ύπ’ αυτόν προσωιπκόν. Διά τούτα;θ'1 σύνεργά 
τα:: του τόν λατρεύου? Εχει δ^ιως καί τί]ν καλήν 
τύχην vet κυκλοΰτα·, άπό ύπέροχον έπίτελ.εϊον εις

τό όποιον πρωτίστην θέσιν κατέχει επιστήμων 
άριστος ό Τμηματάρχης τής Τοφγραηιας κ. 
Μυλωνάς καί ό ενρυτάτης νομικής ’ καταρτίσεως, 
ό Τμηματάρχης τών Κληροδοτημάτων κ. Κολυ- 
βάς και σειρά δάη έπιλέκτωι άλλων ανώτερων υ
παλλήλων. Γιομάτος άπό θέλησιν, άπό μεγάλα 
όνειρα, άπό εύγενικούς πόθους, άνακαινιστιής, δη 
μιουργικός, διοργανωτικός είνε προοιρισμΐνος 
διά εϋρυτάτην εθνικήν καί πολιτειακήν δράσ-.ν 
"Αλλοτε είχα τήν τιμήν νά τόν προτείνω ώ; 
τόν ένδεδείγμένον διά τήν θέσιν τού Γεωργικού 
Γενικού Διοικητού Θεσσαλίας - θεσμόν τόνόποί 
ον άτυχώς δέν υιοθέτησαν αί Κυβερνήσει; Τώ
ρα τόν βλέπιυ διαρκή Ύφυπουρόν τού Ύ.πουρ 
γείου τής Γεωργίας, καταργουμένης τής 'κ-ισεως 
τού Γενικοί' Γαμματέως καί άνατεθιμενης άς 
τόν κ. Αλ. Μυλωνάν άλλης ανώτατης διπλω
ματικής! υπηρεσίας συμφώνως προς τήν μορφω 
σιν καί ευφυΐαν του. Θαύμα μνήμης καί διεξο- 
νυχισμοΙ καί τής πλέον άσημάντοΰ ύποθέσεως. 

Ένφ έλλείπε παρ' αύτφ πάν ίχνος γραφειοκρα
τικής αδυναμίας, δέν ύπάρχει υπηρεσιακή ύπο- 
θεσις μικρά, μεγάλη, άσήμαντος πού νά -·»ύ εί
νε άγνωστος. Πώς γίνεται αύτό τό Οαΰμ μυ
στήριον. Είπον αδυναμίαν,) και πρέπει για να εΙ· 
νε πλήρης ή σκιαγραφία του νά μη Λαραλείψω 
τήν στοργήν του. Καί ταυτην έ? εύγενειας και 
άπό καλωσύλτγν, πώς τένις υπαλλήλους τού \ - 
πουργείαυ - έλαχίστους ευτυχούς, οί όποιοι λόγοι 
άνατροηδς καί χαρακτήρας μόλις: Οά ήσαν κα

τάλληλοι γιά θυροκοί Υπουργείου τινός. Είνε 
(άνάγκη ν, αναφέρω το όνομα τοΰ λιευθυντοϋ 
τών Κτημάτων τού Υπουργείου τής Γεωργία; 
κ. Γ. Σίδερη διά νά έννοήση ό άναγ^ώστης ποϊ- 

»; είνε ό ιδεώδης αυτός Νεοέλλην;
ΓΕΩΡΓΙΚΟΊΕΚΘΕΣΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Ό Νοέμβριος ήτο γονκμό-ατος εις εκθέσεις εργ·"·' 
ζωγραφική?· Ό κ- Ροϊλός, ό κ ’Α,ριστείς αί Δε- Ανα 
γνωστοπονζου κώ Τομγκρή καί δ κ ΘωμόπτυλΛς έπρο- 
κά/.εσαν τήν προσοχίρ τών φιζοτέχτιον μέ τό έζαωε.ι- 
κοϋ ενδιαφέροντος έρ^/ον των. Ό χ. Γνϊζύ; εί; -<'· 
γραφεία ων «’Ελευθέρου Τύπου» έξέθηκε πλαυσιωτά- 
τψ και σπουδαιοτάτην συλλογήν πινακωυ καί συνθέ
σεων. Ό κ. Άριστεύς εις τά γραφεία τοΰ <1 Ιανοοιο < 
το;” συνεκέντρωσεν επίσης σκίτσα, πίνακας, προσωπο
γραφίας ιαί όποΐαι έπέσυρον ιδιαιτέρως τήν προσοχήν 
τή; κριτική;. Αί δεσποινίδες Τσαγκρή ζ«ί A' zy/co- 
σ-.οπού/.συ εις τήν αίθουσαν τοΰ «Παρνασσού» με θάρ
ρος καλλιτεχνικόν άξιόλογον έκάλεσμν τούς φιλότεχνοι ■ 
προ; θαυμασμό»’ τής έμπνεύσεως καί τή; έργασάι: των. 
Τέλο; ό κ. Θωμόπονλος,’ εις τήν α<θουσο> Ζευ i'i'h - ’ 
σε τό δημιουργικόν του τάλαντον εις τί|ν έκτίμησ’-ν 
τοΰ κοινού. .Η τέχνη ακούραστο; τίθεται εις άμεσο/ 
συνάφειαν προς τόν πολύν κόσμον καί έκ τής* επικοι
νωνία; αυτής κερδίζει έξ ίσου καί ή Τέχνη τοΰ Τεχνι 
του καί ή Καλαισθησία τού Κοινού. Κμι j>7? ιώ/ον απο 
άπόφεως τής ύψ»|λοτέρα; ιδέας τής Τέχνη; άζζά και 
από υλιστικής άπόψεως άπέβησαν ά έκθέσει^ αυ- « 
ίκανοπσιητικώταται ’ώίφ διά τό»· κ. Ροϊζόν δο-ι; απί 
κόμισε καί γενναιοτάτην τήν ίλικήν ένίσχυσι /.
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ΑΠΟ ΤΗΝ KAU1TEXN1K8N ΚΙΝΗΣ1Ν
Ό Νοέμβριος υπήρξε ό κατ’ εξοχήν μουσικός—νά 

τόν όνομάσωμετ έτσι—μην τής πρωτευούσης. “Η δνίς 
Ίντάλγκο, δ Λάππας, ή Σαμπανιέβα δ Κριωνάς έδει
ξαν άλλεπαλλήλως την τέχνην των καί έτερψαν μέ 
τους θησαυρούς τοΰ λάρυγγός των τό φιλόμουσον κοι
νόν των ’Αθηνών.

Εϊνε αληθές δτι πολλά—αν μή οί περισσότερου— 
από τούς άκοατάς των δέν έκίαταλάβανε καί πολύ άπό 
την τέχνη των, καί έπήγαν νά τούς ακούσουν μόνον 
και μόνον γιατί ήτον ακριβό τό εισιτήριο.

Πλεονάζει τόσον πολύ τό χρήμα σήμερόν ιδίως εις 
τάς τάξεις m όποΐαι προ ολίγου ακόμη έζων πολύ πε
ριορισμένη ζωή, ώστε ή έπίδειξις τοί καηακτη&έντο; 
λόγω τών περιστάσεων πλούτου νά θεωρήται ώς εν
δεικτικόν τής νέας κοινωνικής διαβαθμίσεώς των.

Την ψυχολογικήν αυτήν κατάστασίν τοί πολλοί κό
σμου εκμεταλλευόμενοι υί ιμπρεσάριοι ήρχισαν άπό 
τήν τιμήν τών δέκα δραχμών τό εΐσίτήριον κιαί τό α
νέβασαν εις τεσσαράκοντα με τόν ευλαβή πόθον νά 
φθάσουν την τιμήν ακόμη υψηλότερα. Καί Οταν θά 
τό .κάμουν, κ’ εΐνε βέβαιοι, δτΐ άπό τούς νέους όψι- 
πλούτους δεν θά λείψη κανείς.

Έν τούτοις την έξωφρενικήν 1αυτήν ύποστήριξιΐ’ 
τοΰ κοινοί την ήξιζεν άπό δλους περισσότερον ή Ί- 
σποπΑς υψίφωνος δνίς Ίντάλγκο. "Επαιξεν εϊς τα 'Ο
λύμπια έπί σειράν παραστάσεων καί κατέκτησε τάς 
συμπάθειας δλου τοΰ κόσμου—καί τών μή έννοούντων 
«κόμη την ύπέροχον τέχνην της καί τήν θαυμμσίαν 
φωνήν της. Εις τόν «Κουρέα τής Σεβίλλης» εις τόν 
δποϊον έπεδείκνυεν δλην τήν κλίμακα τών λαρυγγι
σμών της, τής έγένοντο άποθεωτίκαί εκδηλώσεις. 'Ε
πίσης εις τήν Λουκίαν τοί Ααμερμούρ» ή δνίς Ίν
τάλγκο ΰπήρξεν άπαράμιλλος. Κάθε νότα της ήτο καί 
μίιΐ γοητεία, κάθε λαρυγγισμός της καί μία άπόλαι·- 
σ·.ς.

Ή δνίς Ίντάλγκο ένεφανίσθη έξάκις προ τοί ’Α
θηναϊκοί κοινοί καί κάθε έμφάκισίς της τής προσέ
θετε καί ένα έπί πλέον θρίαμβον, καί μίαν πραγματι
κήν δόξαν,

’Επίσης εις τό Δημοτικόν θέατρον ό "Ελζην τενό
ρος κ. Λάππμς κατέκτησεν δλας τάς συμπάθειας τοΰ 
κοινοί δπως είχε κατακτήσει εως τώρα καί τό Ευρω
παϊκόν κοινόν. Ή .πρώτη του έμφάνισις έγένετο με 
τήν «Τόσκαν» τοΰ Πουτσίνι. Ή φωνή του, μελωδική, 
δυνατή, φυσική φθάνει άβίαστα άπό τάς χαμηλός εις 
τάς ύψηλάς νότας με μίαν διαύγειαν * μοναδικήν. Είς 
τόν ρόλον τοί Μάριου δ κ. Λάππας ύπήρξεν ^Απαρά
μιλλος, διότι πλήν τοί ταλάντου τής φωνής, έχει καί 
καλλιτεχνικήν έμφάνησιν άπό τάς πλέον άξιολόγους 
σκηνικώς. ,

f.Q κ, Λάππας, πλήν τής δΤόσκας» έπαιξε ακόμη

ΙΙαληάτσους», «Ριγύλέττον» καί δύο τρία άλλα με
λοδράματα.

Επίσης ο έκ Ρωσσιας "Ελλην τενόρος κ. Κριωνάς 
εσημείωσεν έξαιρετικήν επιτυχίαν. Εις τόν «Ριγολέτ- 
τον>. με τόν δποϊον έκαμε τήν έμφάνησιν του εις τό 
Δημοτικόν θέατρον. Κατά τούς ίδικούς δ κ. Κριωναί 
δέν θεωρείται κατώτερος τοΰ κ. Λάππα, ίσως νά ύ
στερή ακόμη λίγο εις τήν έμφάνησιν τσυ, αλλά ώς τέ
χνη ηά ώς φωνή εϊνε τέλειος.

Έκεΐνο τό δποϊον έλειψε άπό τόν κ. Κριφνάν διά 
νά έπιβληθή κ<Α εις τό πολύ κοινόν εΐνε ή Ανάλογος 
ρεκλάμα, ή Απαραίτητος άλλως τε εις αυτοί τοί εί
δους τάς καλλιτεχνικός περιοδείας. Ό κ. Κριωνάς έ- 
-ραγούδησεν 'Ελληνιστί.

Εις δλα τά άλλα θέατρα Κοτοπούλη, Κυβέλης, Διο
νύσια καί ’Απόλλων, έίπαίχθησαν κατά τόν μήνα αυτόν 
έργα παλαιά, ή επιθεωρήσεις, τά δποϊα δεν εΐχον κα
νένα ιδιαίτερον ενδιαφέρον.

ΘΕΑΤΡΟΝ 2ΔΕ10Ϋ
ΕΙς τό Βασιλικόν Θέατρον έδωσε τρεϊς-τέσσαρας 

παραστάσεις τόν μήνα αυτόν τό θέατρον Ωδείου. Ση- 
μειοίμεν τά εξής έργα. Ό Γάμος τοΰ Φιγαρώ», Τό 
χειμωνιάτικο Παραμύθι» καί τόν «Ρωμςμον καί Ίου- 
λιέττα»·». Οι μαθηταί τοί Ωδείου φαίνεται δτΐ τΛρρ 
πλέον τόν δρόμον των καί παίζουν μέ τήν φυσικότητα 
παλαιών ηθοποιών. Πάντοτε όμως περιμέναμε μεγα- 
λειτέραν πρόοδον διότι τότε θά επιτρέπεται καί ή αυ
στηρά κριτική. .

ΣΥΝΑΥΛΙΑ!
Από τάς συναυλίας δσαι έδόθησαν τόν μήνα «ύ- 

τόν δύο ήσαν έκεϊναι αί όποΐαι άφήκαν τελείως καλ- 
λίτεχνικάς έντυπώσεις. Ή συναυλία τοΰ κ. Τριάντα* 
φύλλου καί ή συναυλία τής δος Βρασιβχνοπούλου.

'Ο κ. Τριανταφύλλου παλαιά γνωριιιία τών ’Αθη
ναίων μάς έδωκε δείγμαπι τής γνωστής τέχνης του, 
με τό διπλό του σφύριγμα στή βαρκαρόλα τοΰ "Ορ
μον, καί τής νέες του 'Ελληνικές συνθέσεις.

Τό έξαιρετικόν τής συνχρυλίας του ήτο ή εμφάι-.σις 
τής δος Κόριννας Τρανταφύλλον, ή όποια κατέχει 
φωνή λεπτοτάτη αλλά άξιοσημειώτου γλυκύτατος.

Ή δνίς Βρασιβανόπούλου έδωκε τήν συναυλία εις 
τό Δημοτικόν θέατρον. Διπλωματούχος τοί Ωδείου, 
εις τό τραγούδι έδωκε δείγματα τής έπιδό«εώς της 
είς τήν ώραίαν τέχνην, μέ ένα ταλέντο φωνής πρώτης 
τάξεως τό δποϊον τής έδωκεν ή φύσις.

Εις τήν ώραίαν συναυλίαν της συνέπραξαν ή δνίς 
Κροντηροπούλου κοέ οι κ,κ. Μητρόπουλος καί Βρα- 
σΐιβανόπουλος. 5

Ή δνίς Βρασιβαιοπούλου αναχωρεί είς Ευρώπην 
δι’ ευρυτέρας μουσικάς σπουδάς, καί δέν ίπάρχε^ 
καμμία άμφιβολία δτ θά έπιστρέψη άπ’ έκεΐ άφοΰ 
κατακτήσε καί τήν τέχνην καί τήν φήμην,



503

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Νοέμβριος* Δεκέμβριος 1919

Ο παλαιός χρόνος εκπνέει και ή άγωνιώσα 
άνθρωπότης ταλανίζεται από τάς άτελευτήτους 
σεισμικός διακυμάνσεις τοΰ πολεμικού σπαΡαγ- 
μοΰ Τίποτε τό καθωρισμένον, τίποτε τό σαφές, 
τίποτε τό εύελπι εις δλον τον διεθνή ορίζοντα· 
Παντού άορ-στία, ασάφεια. Από παντού ζόφος 
και απειλώ και κίνδυνος. "Ολων ή μεγαλοφυΐα 
τ,οΰ Κλεμανσώ, τού Λόϋδ Τζόιρτζ και τού Ού- 
ΐλσοη-ός εΰρίσκέίίαι είς πλήρη χράί»Λ»π/άν. Εις 
χείρας των εύρέθή ή ειρήνη το Κόσμου καί από 
την σκέψ-.ν των, καί από τά διανοήματα των έ- 
ίηρτήθη ή παγκόσμιος γαλήνη. Λτυχώς μέθο
δο- διπλωματικοί αντάξιον τών χρόνων τής πα- 
λεΡθοΰάης πεντηκονταετίας, έδημιούργησαν κα
θεστώς ουδεμίαν έμπνεον εμπιστοσύνην διά την 
πλήρη ειρήνευση’ και άποκατάστασιν τών Λα
ών. Πάλη διαρκής, ατελεύτητος, ύποχθόν.ος, ο
δυνηρά, έκνευριστικη, όπισθοδρομική εξακολου
θεί καί σήμεΡον ακόμη μεταξύ εχθρών άλλα καί 
μεταξύ φίλων καί συμμάχων ακόμη. 'Αναφύον
ται συνεχώς ζητήματα άποκαρδιοοτικά διά τό 
μέλλον τής Παγκοσμίου ησυχίας. 'Αφού καί α
πό την εΰγενή Γαλλίαν, την Γαλλίαν τΰ> ιΰραι- 
ων καί υψηλών παραδόσεων ακούεται φωνή θο
ρυβώδης καί οξεία υπέρ τής Τουρκικής ακεραι
ότητας. Αφού ό Πολιτισμός, ή Χάρις, ή άβρο
χης ό Τ,πποτισμός έρχεται συνηγοΡών καί έπι

•/ουρών εις τήν Βαρβαρότητα, είς την Τυραννί
αν, εις τήν Δίψαν τού αίματος καί εις τόν Δη
μιουργόν τού Πόνου καί τής Δυστυχίας. "( )λα έ 
κεϊν ι τά ωραία λόγια τής πολεμικής εποχής, πού 
διεσταυροΰντο εις τά χείλη τών ισχυρών, περί 
Δικαιοσύνης, ’Εθνικών Δικαίων καί Ελευθερίας 
τών Λαών παραμένουν ιός μία σαρκαστική άπή 
χησις τής άτ-θρώπίνης κιομωδίας. "Επαυσαν πλίϊ 
ον νά. συγκινούν τήν ζωήν καί α: μεγαλόστομοι 
ρήσεις τών ισχυρών. Ό Λόϋδ Τζώρτζ προέβη ή 
δη εις δηλώσεις χαρακτηριστικός μέ γλώσσαν 

άνεπιφύλακτον διά τήν κατάλυσιν τής Τουρκι
κής Μφιαρχίμς έπι Χριστιανικών Λαών. Αλλά 
θά καταστή άρά γε δυνατόν τά ωΡαία αυτά λό
για νά καταστούν έργα, νά λάβουν σάρκα; Ό 
Έλλην Πρωθυπουργός μόλις έπανακάμ·ψας είς 
τήν πατρίδα έκ μακροχρονίου αγωνιώδους έργα 
σίας προς ύποστήριξιν τών Ελληνικών δικαίων 
καί ένώ παρίστατο ανάγκη ύπερτάτη νά παρευ- 
Ρίσκεται είς τάς έργασίας τής Βουλής, έξαφνα 
μέ τήν ορμήν πού τον χαρακτηρίζει, έλαβε τήν 'ά
γουσαν εις Παρισίους σπεύδων νά προλάδη τήν 
υπογραφήν τής ειρήνης μετά τής Τουρκίας. 'Ο 
Ελληνισμός ήλπισεν, ό ελληνισμός διείδε τήν 
έκπλήρωσιν ενός έργου» Δικαιοσύνης, συμβαδί
ζοντας προς τήν έκπλήρωσιν προαιώνιων πόθων. 
Είς ήμέΡας ύπελογίσθη ή προδοκία τής πραγμο.- 
τοποιήσεως ενός κοσ|ρϊστο;ικού γεγου^τος έπι 
βεβαιωτικού τής ιδέας ότι είσερχόάμεθν πλέον 
είς τήν όδον τής απολύτου Δικαιοσύνης.. Ό Δε- 
κεμβρ ος έθεωρήθη ώς ό τελευταίος μην τών δο
κιμασιών μας καί τής αγωνίας μας. Πλήρης καί 
τελική διάψευσις. Ό Δεκέμβριος παρήλθε χωρίς 
καν ασθενείς ενδείξεις δτι ή αναβολή αυτή είνε 
ζήτημα χρόνου μικρού. Πλήρης άοριστία καί νέ- 
αι προσπάθεια', διά τον συμβιβασμόν άντικΡουο· 
μενών συμφεσντων καί αντιλήψεων, Ή Ελλάς 
έχασε τον Πρωθυπουργόν της είς ήμέρας πονη- 
ράς, άπαιτούσας άγΡυπνον όμμα δίς τήν έσωτερι 
κήν μας ακαταστασίαν καί ό Έ/Ληνισμος τάς 
μεγάλας ελπίδας πού έστήριξεν είς τάς φήμας 
τάς μεγαλειώδεις υποσχέσεις.

Ή σήμερον ακαθόριστες, σκιώδης, ασαφής. 
Η αύριον νεφελώδης, απελπιστική, άβεβαίας κα 

τευθύνσεως. Τί θά επακολουθήσει άγνωστν. Οί 
Λ /.οί ακόμη δεν έσυνετίσθησαν, διά νά ανέχον
ται αρχηγούς έξακολουθούντας νά σκέπτονται 
καί βλέπουν μέ τά μάτια τού ψευτοσυμφέροντος 
τών ολίγων καν τής έκμεταλλεύσεως τών πο?.-

Δ. Λ. Ζ.

Ο Κ.ΦΣΜΦΣ
Μια σειρά ομιλιών τοϋ κομψογράφου συγγραφέω; 

ματ κ. Γ. Τσοκοπούλου από τοΰ βήματος τοΰ «Παρ
νασσού κ» με θέματα εκ -ής Βυζαντινής ιστορίας ί- 

φώτίσε ζωηρότερο·/ τήν ϋ- 
0 Κος ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ξαιρετικήν φυσιογνωμίαν 

τοΰ δμιλητοϋ έν τω ν.νκϊω 
τής πνευματικής εργασίας τοΰ τόπου μας.

Μέσα στα τόσα επίζηλα χαρίσματα τά όποια -ώ 
θέ.τοιο- εις ένα υψηλόν πνευματικόν έπίπεόον τον έπί- 
ζεκτον δημοσιογράφον καί συγγραφέα, προσετέθησαν 
ήδη καί τοΰ διαπρεπούς Βυζαντίονολόγου. Είς τάς 
διαλέξεις του διέλαμψε καταπληκτικός πλούτος 
σεο?ν τών Ιστορικών εποχών της Ελλάδος κατά του; 
χοόνσυς τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας. Βυζάντιον, 
Βενετία, Φραγκοκρατία, Μ. ’Ασία, Ζ7ελοπό»·νησί>ς. 
ΙΙόντος κοα. κάθε άλλη ιστορική επαρχία τθΰ μεγάλου 
'Ελληνισμού καί τοΰ μετ’ αυτοΰ συνδεόμενου κόσμου, 
άγετσίμησαν μέσα είς| τάς λεπτομερέστερα; καί λεπ”ο- 
τέρας ιστορικά;, πολιτειακός^ κοινωνικά;, οίκογενεια- 
κάς, βιομηχανικός; εκκλησιαστικός γραμμάς των καί 
ιίπ<> κάθε κομψήν ομιλίαν τοΰ κομψού όμιλητοΰ άνε- 
π'ήδα μία άριστΌυργηματίκή είκων πλήρης ένδιηφέ- 
ροντος καί ζωής. Είνε ευτύχημα, πραγματικόν ιί"ύ- 
χήμα ότι οά δμιλίαι αΰταΐ θέλουσιν έκδοθή προσεχώς 
είς τόμον. Θά έίνε ακόμη μεγαλείτερον εΐ-τύχημα <ίν 
εΰρεθή ικανός μεταφρασηής διά νά ϊδουν τό φώ; καί 
είς μίαν ξένην γ?ώσσαν. Θαι·μάζομε>· γοΰς ξένου; έ1.'- 
γάίομένους και ημείς κρύπτομε·/ τήν Ελληνικήν ερ
γασίαν ώσάν νά φοθούμεθα τήν σύγκρισιν, ενφ έργα 
όπως τοΰ κ. Τσοκοποΰλου έχουν έξασφαλίσει τή>· υ
περοχήν εις την παγκόσμιον διανόησιν.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓίΛ Σ
Πτοζήουξ’.; συμπληρωματικού διαγωνισμού 

Ανωτέροπ’ Γεωπονικήν’ Σχολήν Αθηνών 
προς εισαγωγήν 20 φοιτητών είς τήν

Τήν έχνάτην (.9) Δεκεμβρίου έ. ε. ήμέραν Δευ 
τέραν καί ώραν 10 Λ.μ. θά ένε?γηθή είς τό λ 
πουργείον τής Γεωργίαςδιαγωνισμός πρός είσα 
σογήν εΐκοσιν eti φοιτητίόν είς τήν νεοσυστα- 
τ»' Άνίότέραν Γειοπονικήν σχολήν Λθηνοη’. 
ί Η θέλοντετ νά ιιετάσχιοό·. τοΰ διαγωισμοΰ πΡ’ε 
π·ι νά ύποβάλλοχΓν μέχρι τής 8ης Δεκεμβρίου ε. 
έ’. τδ βραδύτερον είς τό Ύ,πουργεϊον τής Γεωρ
γίας (ΔιεύθυΛ’σιν ΓειοΡγίας ) αϊτησιν έπί !πεντη- 
κετίταλέπτου χαρτοσήμου, είς τήν ’όπϊοίαν νά έπι- 
πυχ’άψωση’.

ά) Απολυτήριον Δημοσίου Γυμνασίου η Πρα 
κτικσύ Λυκείου ή Δημοσίας Μέσης Κεωργική; 
Σχολής ή πτυχίο^ Διδασκαλείου Χημοτικής έκ- 
παιδεύσεως ή τών τέως Πρακτικών Σχολών Λα 
ρίσσης καί Κασσαβετείας.

Οί άπόφυτοι Γεωργικών Σχολών δέον νά προ 
σαγάγωσι καί ένδεικτικόν τοί’λάχιστον β' τάξε 
ως Δημοσίου Γυμνασίου.

β J Απόδειξιν τού γραμματέως τ{οϋ Γεωργ. 
κού Τμήματος έμφαίνουσαν τήν είς αύτόν κατά 
θεσιν δρ. είκοσι πέντε ώό αμοιβήν τών μελών 
τής Εξεταστικής επιτροπής.

Οί διαγοχνιζόμενοι θά ύποστώσ-. γραπτήν καί 
προφορικήν δοκ.μασίαν είς τά Μαθημιατικά, έκ 
θεσιν ιδεών, Φυσικήν, Χημείαν Φυσικήν ‘Τστόρί 
αν και στοιχεία Γαλλικής γλώσσης, επι τή 6α 
σει τής είς τά Γυμνάσια διδασκόμενης ύλης.

Πληροφορίαι παρέχονται είς τό Γεωργικόν 
τμήμα τού Υπουργείου Γεωργίας. Τό ποόγραμ 
μα δε τής Σχολής καί τών έξέτασθ»]σομένο?ν μα 
θηιιάτων. δίδεται ή άποστέλλεται δωρεάν είς 
τούς αϊ^ούλ'τας.

Αθήνα-. 14 Νοεμβρίου 1919
(Εκ τοΰ Υπουργέ ιοί ΓεωγριαςΙ

Διαγωνισμός Εποπτών Συνεταιρισμών
Τό υπουργείου Τ’εωΡγίας προκηρύσσει διάγω 

νισμόν προς κατάληψιν πέντε θέσεων εποπτών 
Γεωργικών Συνεταιρισμών. Ό διαγωνισμός διε 
ξαχθήσεται έν Αθήναις καί έν τώ καταοτήματι' 
τού ΎπίΉ’ργείου τής Γεωργίας ή έν μμχ. τών αί 
θουσών τού Πανεπιστημίου ή τής Δασολογικής · 
Σχολής, τήν 9ην Δεκεμβρίου ημέραν Δευτέραν 
καί όίραν 9ην π.μ.

Δεκτοί, γίνονται οί κεκτημένοι απολυτήριον Γυ 
μνασίου ή διδασκαλείου ή Εμπορικής Σχολής, 
άνεγνοιρισμένιις ή μή καί συιιπληρόίσα -τες τό 
21ον έτος τής .ηλικίας των. Πληροφορία: παρέ
χονται έν τόί Ύπουογείω τής Γεωργίας τμήμα 
Γεωργικής Οικονομίας.

(•Εκτού Ά7πουργείου τής Γεωργίας)
III IHW——1·—11 · . ιι·ΙΙ1· |·. 11. L ■ ■

ΥΠΟΥΡΓΕίΟΝ ΓΕΩΡΓΙ ΑΣ
Χιαγωνισμό; π?ός πρόσληψη- γραφέως παρά τώ 

Γραφείς) τοΰ Γεωργικού σταθμού Σερρο?.
Τό ύπουργείον τής Γεωργίας προκηρύσσει δι

αγωνισμόν προς κατάληή ,ν θέσεως γραφέως δευ 
τέρας τάξεως παρά τφ Γταφείίι) τοΰ Κεωργικοΰ 
Σταθμού Σερρών. Ό διαγωνισμός διεξαχθήσε- 
το- τήν 30 -( >ύ μηνός, Δεκεμβρίου έ. έ. είς τό κα 
τάστημα τοΰ Γεωργικού Σταθμού Σε.-ρών.

Π ρ ο σ ό ν τ ι. Διπολι-τήριον δευτέρα.' τάξε 
ως Γυμνασίου ή άλλης ισοτίμου Σχολής. Διά 
τά ύποβλητέα πιστοποιητικά ώς καί πάσαν άλ 
λην σχετικήν πληροφορίαν οί ενδιαφερόμενοι (ι 
ποτανθητωσαν είς τό τμήμα Προσωπικού τοΰ 
ύπόυργείου ή είς τό Γρ.τφεϊον τού Γεωργ-κοΰ 
σταθμού ΣεΡρών.

Έν ’Αθήναις τή 26 Νοεμβρίου 1918
’ .Εκ τοΰ ύπρυργείου Γεωργίας)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Πρόσκλησις ιδιοκτητών αναδασωτέων εδαφών, 

λόφων Αυκαβητοΰ, Φιλοπάππου και Στρέφη 
ΣτΗίφιδνως προς τον νόμον 1396 περί. άναδα- 

σώσεων, έκηρύχθησαν αναδασωτέα διά της νπ 
άριθ. 91,135 έ. έ. πράξεως τοΰ Υπουργείου τής 
Γεωργίας, δημοσιευθείσης εις τδ) ύπ’ άριθ. 68 
φύλλον τής 31 λήξ. μηνδς τεύχος Β'. φύλλον 
τής έφημερίδος τής Κυβερνήσεως τά έξης εδά
φη έν Αθήναις.

1) Είς τον λόφον τού Αυκαβητοΰ τδ έν τώ 
σχεδίφ τής πόλεως ώς πρασιά χαρακτηριζόμενοι 
τμήμα.

2) Περί τον Aotjjpv τού Φιλοπάππου τδ τμήμα 
γύΡωθεν άύτοϋ καί έξωθι τού σχεδίου τής πόλε
ως ήτοι μεταξύ τής περιφερειακής λεωφόρου Ά- 
κροπρλεως, τής έξ 'Αγίου Δημητρίου Λονμπαρ 
διά.Ρη προς τά σφαγεία ατραπού καί τών μεσημ
βρινών καί ανατολικών προπόδων τοΰ λόφου μέ
χρι τού καφενείου τοΰ Σωκράτη κα|

3 ) Είς τον λόφον Στρέφη τδ τμήμα αύ τούτο 
έν τφ σχεδίφ τής πόλεως ώς πρασιά χαΡακτηρι 
ζόμενον. 01 έχοντες ιδιοκτησίαν έντδς τών έδα 
φών τούτων πα|ρακαλούνται νά δηλώσουν ,$γ 
γρά τδ βραδύτερον μέχρι τέλους Νοεμβρίου έ.

πρδς τδ Ύπουργείον Γεωργίας ίΔιεΰθυνσις 
Δασών) εάν δέχονται νά άναλάβωσιν οί. ίδιο·, 
την άναδάσωσιν τών έδαφών των. Εν αρνητική 
δε περιπτώσει δέον νά δηλώφυν έντδς τής αύ 
τής προθεσμίας εάν δέχωνται νά πωλήσουν έ 
κουσίως τά έδάφη των είς τδ Δημόσιον καί νά 
συνυποβάλλωσι καί τούς τίτλους των. Έν περί 
πτώσει μή συμμοΡφώσεως τών ένδιαφερομένων 
προς τά ανωτέρω τά αναδασωτέα τάΰτα έδάφη 
θέλουσιν άπαλλίοτριωθή ναγκαστικώς ύπδ τοΰ 
Δημοσίου πρδς τρ|ν σκοπδν τής άναδασώοεως.

Εν ΛΌήναις τή 9 Νοεμβρίου 1919
Ό Υπουργός τής ΚεωΡγίας 

Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

ΜΙΑ ΕΚΚΑΗΣΙΣ
Γεωργοί καλλιεργήσετε όσον εί μπορείτε περισ

σότερον.
- Προ πάντων καλλιεργήσατε στάρια.

Έτσι καί σείς θά κερδίσετε.
- Γιατί θά έξασφαλίσετε φθηνότερα τδ ψωμί 

τδ δικό σας καί την τροφήν των ζώων σας.
— Αλλά τδ σπουδαιότερου.

Θά γίνετε άφομή νά φτηνίνουν δλα τά άλ 
λα πράγματα.

— ’'Οχι μόνον γιατί τδ χΡήμα ππύ ξοδεύομε 
στδ εξωτερικόν θά μείνη στδν τόπον μας.

1— 'Αλλά γιατί καί τά βαπόρια πού φέρνουν 
τά στάρια θά χρησιμεύσουν διά νά μεταφέρουν 
άλλα; αναγκαία πράγματα τά όποια τότε θά φτη 
νίνουν.

— Μόνον άν αυξήσετε την παραγωγή σας καί 
περιορίσετε τά έξοδά σας καί κάνεται οίκυνμίας 
θά φτηνίνετο» τη ζωή σας.

· — "Ενα σπουδαίον μέσον διά νά ένισχυθήτε καί 
αυξήσετε την παραγωγικότητά σας καί την πί- 
στιν σας είνε νά ένωθείται είς συνεταιρισμοί); 
άύμφωνα με τάς οδηγίας τού υπουργείου τής 
ΓεωΡγίας.

— Τδ ύπουργείον τής Γεωργίας κάμνει ότι εί- 
νε δυνατόν.

Αλλά μή περιμένετε τδ κάθε τι από τδ Κρά 
1^·

— Πρώτα πρώτα πρέπει μόνοι σας νά κάμετε 
μέ δλα τά δυνατά τδ κθαήκόν σας.

— Γεωργοί μέ τδ ν' αυξήσετε τήν παραγωγή 
σας, κυττ«τε τδ συμφέρον σας καί ευεργετείτε 
^δν τόπον σας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Χορήγησις δωρεάν δένδρων πρδς δενδροφύτευσιν 

Ίο ύπουργείον τής Γεωργίας, έπΐίθυμούν νά 
συντέλεση είς τήν δενδροφύτευσιν άδένδΡων οι
κοπέδων, κήπων ή άλλων γηπέδων, διαθέτει δω
ρεάν είς πάντα ζητοΰντα πρδς μεταφύτευσιν έκ 
τοΰ ένταϋθα (παρά τδ Χασεκί) Δενδροκομι^οΰ 
Σταθμού περί τά 50,000 έν συνόλφ δένδρα τριε- 
τή καί άνω (λιγάστρας, σφενδάμνους, ψευδομη* 
λέας, σοφόρας, γλεδισχίας, ψευδακακίας μορέ- 
ας κλπ.) καί μεγαλείτερον πολύν αριθμόν πεύ 
κων, κυπαρίσσων καί άλλων δασικών δενδρυλλί 
ων έκ τού δασικού φυτωρίου Γ}ουδίου καί Καισα 
ριανής.

Ή μεταφορά καί τά έξοδα έξαγωγής θά είνε 
εςί βάρος τών παραληπτών. Διά τήν παραλαβήν 
δέον νά ζητηθή άπδ τδ Ύπουργείον τής Γεωρ
γίας (Τμήμα Γεωργίας καί Τμήμα Δασικόν Τε
χνικόν) καθ’ έκάστην 11 - 12 π.μ. σχετικόν ση 
μείωμα. Παρέχεται συγχρόνως καί πάσα σχετι
κή οδηγία.

Έν Άθήναις τή 7 Νοεμβρίου 1919
( Έκ τοΰ υπουργείου Γεωργίας)


