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ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΡΑ THC Μ0ΝΑ3ΙΑ£
Κάποιο άστρο ξέρω κι’ αγαπώ ποΰ ξεχοτρίζει άπ’ τ'*λλα,
’Όχι μέ τήν λαμπράδά του καί μέ τήν ώ μορφιά του,-

Έχει άλλ’ αστέρια ποιο λαμπρά, ποιόμορφα. ποιο μεγάλα
“Ομως αύτά δέν έχουν· τή χάρι τή δίκιά του;

Αύτό άχνολάμπει σέ ουρανού παράμερα μ'άν άκρη,

Σά θλιβερό χαμόγελο, σά διαμαντένιο δάκρυ

Και ή γλυκειά σου ή ώμορφιά ξεχωριστή και μόνη.
’Αγάπη μου; θά |ΐένη.

Εσύ δέν έχει; ώμορφιά σάν άλλες |ά θαμπώνη.
Μά έχεις μιά χάρη άλλοίωτικη στήν όψη τή θλιμμένη.

Οΰράνιο πόλΌ στή καρδιά χαρίζεις και γαλήνη,

Σάν Παναγίτσα όλόχλωμη γεμάτη καλωσυνη.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣ
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ΑΠΟΤΑΧ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΜΙΑ ΕΥΓΕΝΗΣΕΠΑΡΜηΤΙΪίή
Δανιηλές, η πλούσια χήρα τών Πατρών.
(Συνεχεία έκ τον προηγουμένου)
Παραπλεύρώς τών ειδών αυτών τών πρόωρεσμέ- νο|ν διά τήν άνέσιν, διά τάς νεωτέρας κοινιονικάς
.τάξεις,, |όιά τήν διαμίετα(κόμ!ι!σιν ^α'ι διά ,ρύς ξέίυπήρχαν <χϊ μεγάλαι άγοραί τών ειδών τής
,^φτης ανάγκης καί. ήρχοντο και άποθηκεύοντο εις
ξεγάλας ποσότητας τά. σιτηρά τής Κριμαίας, τής
Βουλγαρίας καί τής Θράκης, τό τυρί τής Βλαχία;
τ* χιαλλί τής Μ. ’Ασίας, τά’λινά τής Αλεξάνδρειάς
κ^, τής' Ελλάδος, τά κοινά υφάσματα τής Κύπρου,
τής Χρήτης, τό σαπούνι τής Βενετίας τής Κύπρου
ίχΗΤ'1’
Tlt σϋκα τής Ίσπάνιάς’ τό ζηρΐ ,τής
Ελλάδες, τό λινέλαιον τής Κύπρου και αλλά άπει_
ράριθμα είδη, προαιρεσμένα εις άέναον ανταλλαγήν
λαών ξένων μεηαξύ των καί. χωρών ιιακρυνών τάς
όποιας συνέδεον ή άυάγκη καί ό πόθος τοΰ κέρ
δους.
Άλλ’ έκεϊνο πρό πάντων τό όποιον δείχνει τήν
ΐ ακμήν και την εύρωστίαν τής πόλεως είνε αί άγο.
’ ,ραί των ειδών πολυτελείας. Καμμία άλλη πόλίς άπό
1 ίτή^ί ογδόου μέχρι τοΰ δεκάτου πέμπτου αίώνος δέν
■
^ν πλούτον καί τήν ποικιλψχν τών ειδών αυτών.
Βεβαίως πλουσιώταται. ήσαν αί άγοραί τής ’Αλεξαν’ θρείας, τής Δαμασκού τής Βαγδάτης. ’Αλλά κάθε
/ μία άπ αίτάς είχεν ώρισμένα είδη. ολ« δέ τά ε’ίδη
[ μαζΰ τά είχεν τ Κωνσταντ'νούπολις, πόλις τής κομ_
ήότητος. τής χλιδής καί τοΰ πλούτου, έκμεταλλευομένη τήν παραγωγήν όλου τοΰ κόσμου, ζαθιερώνου' σα τον συρμόν, δίδουσα αύτή τό σύνθημά του.
Οί βιαμήχανοι τής Δαμ;τσκοΰ έφεραν εις τήν Κωνσταύτίνούπολίν τά,σπ^θ>ά επάνω είς τά όποίφ ήσαν
ί -φραγμένα τά λεπτεπίλεπτα καί πολύπλοκα Άραβι: κά σχέδια κάί οί Πισάται τά στιλέτα τής Πίζας, πε
ι -θιζήτητα άπό τούς οβομψεφμένους στ0ατΐωτ*κούς
καί τούς φιλόπλους καί απαραίτητα διά τήν εποχήν
Εκείνην ποΰ τό εγχειρίδιων έπα'ζε τόσον ρόλον.
Διά μέσου τόπων γεμάτων κινδύνους αί θαυμά.
ΐ σιαι πορσελάναΐ τής Κίνας κίπτέθαινανεις τά παρά
λια, έπερνοϋσαν τόν ’Ινδικόν ωκεανόν καί τήν Ερυρράν Θάλασσαν καίί έφθαναν εις* τήν* Πόλιν. διά νά
' στολίσουν τά σπήτίία τών α',ριιστοκ.ραΤαό κάί τών
* ήχιήρικίων και νά μεταβιβασθή τό υπόλοιπον είς τήν
Εύρώπην. ’Αλλά ή Εύρώπη δέν ϊΐχίεν ακόμη άνε' πηγμένου τήν καλαισθησίαν και τό μεγαλείτερον
μέρος τό έκράτει ήΚωνσταντίνούπολϊς. Έκκλησίαι
και παλάτια τάς είχαν απαραίτητον στόλισμα. Συλ_
λογαι ίανΙεκΙτίμητοι! υπήρχοώ. "Ενας ,πλουσιώτατος
πο’ητής είς τήν Ταυρίόα ό Όσμάν ’Εδίν είχε τετρα
κόσια κομμάτια. Αί κομψοί δέσποιναι τής Αύτοκρί-

^ας?'6*^^σα·’5Τδ?χε*α άπό ί^Θ^άνην τά
αν·»,, των, τά μυρωδιά των, τά ψιμμιΦα. Ιλιγγιά
κάνεις αν θίεζήση νά ύπολογίση τί αμύθητος είς άζιπν υλ'κην καί είς αξίαν καλλιτεχνικήν φβτος άπό
το είδος αυτί» εχαθη κατά τήν άλωσιν «ζωνόταν.
Τ νουπολεως _υπό τών Φράγκων καί έπείτα'είς τήν ο
ριστικήν πτώσήν της. υπό τούς Τούρκους.
Εις τάς αγοράς των υφασμάτων αί! κοιιψαί δέσποίναυ τής αριστοκρατίας θά εύρίσκοντο πρό πραγ
ματικού δ'σταγμοΰ τί νά εκλέξουν. Τά αύτοκρατορι.
κά εργοστάσιά παρήγον ενα είδος υφασμάτων μεγά
λης αξίας τά όποήχ δέν έόίδοντο είς τό ελεύθερον
εμπορίου και δέν έξήγοντο έλευθέρως είς τό έξωτερικόκ Αύτά ήσαν προωρισμένα διά τόν άύτοκράτορα καί τήν ακολουθίαν του, αυτός δέ τά εδ·δε ώς
δώρον είς ξένους βασιλείς, 4ς ξένους πρέσβεις καί
εις τους ιιεγιστανας τού κράτους του. Δύο φοράς
τό ,ί-τος, τα Χριστούγεννα καί τό Πάσχα,’ ό αύτΟκράτωρ καί ή αύτοκράτειρα, ^στελλον εις’ τούς φί
λους' των, είς, τούς εύνοουμένους των είς τάς έκκλησίας. Εις τό εξωτερικόν τά αι’τοκρατορικά αυτά ύφάσματα ήσαν π!:ρΐ|ζήίτητα> Ό άββάς τής; μονή;
Μόντε ΚασσίΐΌ Δεξιδέριος προσέφερετ είς τόν Ερ
ρίκον τόν Δ' δώρον τρέα τριβλάτια καί τό δώρον
έμεΐνο έ'κ^με ζωηφάν έντύπωσ'ν είς τήν μύνάρχην.
Αλλ’ εκτός τών αύτοκρατορικών αύτών υφασμά
των υφάσματα μεγάλης άξίας συι^κεντρρΰυτο άπό
παντού είς τήν βασιλεύουσαν. Τά όνόμαμα μερικών
άπό τά υφάσματα αυτά έσώθηααν ώί σήμερον. "Αμίτα δέν λέγεται πλέον. Έσώθησαν δμως τά δίμητα,
τά τρίμητΠ. 'Η βιομηχανία τών υφασμάτων αύτών
έγεννήθη είς τήν .Ελλάδα, ή δέ ’ΆνόρΟς 'εΐχεν είδ'κά εργοστάσια, με πολυαρίθμους έργάτας· Λεπτό
τατα μεταξωτά αραχνοΰφαντα, βελούδινα τελειότατη
μέ κεντήματα χρυσά καί αργυρά, άπό ειδικό -νήματ,ι
ήσαν· ή μανίαι τών γυναικών τ|?ίς ΙΛύτιΐκρατορίας
δχι μόνον διά Φορέματα αλλά ν|ΐί δ|αί παραπατά-σματα καί ώς δώρα είς τάς εκκλησίας. Ή Κύπρος,
σπετέλει τό μεγαλείτιερον εργοστάσιου τής παραγω
γής άύτής. 'Ο καμουχάς τής Κόπρου έχρησιμοποίεϊτο διά φορέματα τελετών, παραπετάσματα κεντη
μένα μέ μετάξι καί ασήμι ή χρυσάφι, fo }έ αρερ ε μ ά τ ο ν μιροωρίζετο διά τά υφάσματα τής
εκκλησίας, τό κυανοϋν κ. ύ κ λ ι τ ο ν, βαρύ με
ταξωτόν γυναικεϊον έπρομηθεύοντο αί γυνάκες τής
Αυλής δ>ά τάς στολάς των, τό ζ ε ν τ· ά τ ο είδρς ταφτά άπό λευκόν μί>τ)άξ|ΐί ‘σιίήεκενλρωνετα εις
τήν ’Αμμόχωστον τής Κύπρου, κάθε δέ οικογένεια
οπωσδήποτε εύπορος ή υποχρεωμένη νά έπιδεικνυε-

ται είς τον κόσμον, έ'πρεπε νά ένδμεται , μέ σατέν, τών αριστοκρατών. ’Ήρχοντο ν,ατ’ άρχάς άπό τήν
τό όποιον συνήθως έκεντάτο μέ μετάξ’. ’Επίσης άπό Βαγδάτην καί μάλιστα άπό μίαν συνοικίαν τής πλ,ου.
τήν Κύπρον ήρχετο ‘είς τίή^. Κωνστ^ντιννύπολιν τό σιωτάτης εκείνης Άσι>:ΐτ’κής πόλεως| και Άττα'μπέ
λινόν Μποκασσίνο, τό Μποχαρέμ τοΰ όποιου τό όνο άπό τήν όποιαν φαίνεται ότι έσχηματίσθη τό όνομα
μα δείχνει τήν καταγωγήν έκ Βουχάρας καί τά τάπης- Τά πολύχρωμα ’Ασιατικά σχέδ'α μετεβλήθηΤζαμΛλβτία τά καμπυλωτά τά από μαλλί καμηλού σαν σιγά-σιγά καί άπλοποιήθησαν πρός τό λύτφτετά όποια ώς θερ^ιότερα έγίνόντΟ άνάρπαστα άπό τάς ρον. Μεγάλα έργοστάσ>/ί τάπήτων ίδρυθήσαγ είς φολλάς 'Ελληνικά; πόλεις, ειδαμεν δέ on ή Δάνιηλΐ;
αγοράς τών βόρειοτέρων λαών.
Χρώματα καί .ιτο'ότηΗϊςΐ έτελειοποίούντο διαρκώς ήτο είς θέσιν νά προμηθεύσή άπό τά εργοστάσιά της
είς τά μεγάλα εργοστάσια τής αύοτκρατορίας καί ή τούς τάπητας μ'«ς εκκλησίας.
Καί έπί τέλους έρχόμεθα είς τούς πολυτίμους λίβιομηχανική χημεία', άν καί είς τά σπάργα·>α άκόμη
θύυς· Ή γεωγραφική θέσϋς? τής Κωνσταγτη|)υπύέπετύ^χαίε )πραγμαΑκά θαύματα ση.ιρεότητος.Μ«τά
όκτω άκσΐί δέκαΙ αιώνας} σώζονται άκί^ιη υφάσματα λεως. ή πυκνοτάτη επικοινωνία 'της μέ τήν ’Ανατο
Βυζαντινά, άξ'οθαύμαστα διά τήν αντοχήν των. τά λήν, ή φυσική τάση; τής μέάσίωνικής 'Ελληνικής κοι
δέ μωσαϊκά τοΰ Σάν Βίτάλι τής Ραβένας καί τής νωνίας πρός τήν έπίδειξιν μετέδωκαν καί είς τόν
.Αγίας Σοφίας μάς παρέχουν τήν άπόδειξιν τοΰ πό Βυζαντινόν κόσμον τήν μανίαν πρός τούς πολυτίμου;
σον είχε προχωρήσει ή β’ομηχανία τών χρωμάτβον. λίθους. Ή μανία αύτή έχαρακτηρίσθί) άπό τούς Ευ
'Υφάσματα:,, κεντήματα, μεταξωτά ταξειδεύουν ρωπαίους κριτικού; ώς άπόδϊιξις βαρβαρότητας. Έν
άπό τήν Κ(σι4σταντοωύπ0λι·ν πρός όλα ;τά σημεία τούτοίς οί πολύτιμό; λίθοι εινε καί σή.'ίερρν έξ ,ϊσου
τής
τού κόσμου. Ιταλοί έμποροι ήγόραζαν βλεττία άπό περιζήτητοι άπό τούς πλέον πολιτισμένους
-ό Βυζάντιον δ'ά τής εκκλησίας τής Ρώμης ' καί Είοώπης, ίσως μάλιστα περισσότερον -ώρρ?. Προκειτούς Πάπας καί τούς Καρδιναλίους. Οί ίδιοι οί αύ- μένου όμως περί τού /(εσαιωνικού 'E/jijivtoi.io'ji, είνε
τοκράτορες τής Κωνσταντινουπόλεως έστελλαν υφά άσκοποι· νά πεοφιένωμεν δικαιοσύνην οπό τού; κριτι
σματα πολύτιμα ώς δώρα είς τούς Πάπας, «'-πως ό κοί ς κυά ίούς ιστορικούς τής Ευρώπης.
Μιχαήλ Παλαιολόγος καί άλλοι. "Οταν ή Θεοφανώ
Ήσάν λοιπόν περιζήτητοι είς -ήν Κων)πολΐν οί
εστάλη ώς σύζυγος τοΰ ’Όθωνος Β' είς τήν Γερ πολύτιμοι λίθοι. Τά θησαυροφυλάκια τοΰ στέμματος
μανίαν μαζύ μέ τά άλλα δώρα ποΰ έπήγαινε είς τήν έίχεν συλλογάς άμι θήτου αξίας, υπήρχε δέ εις τά Ά
Αυλήν τής νέας πατρίόος της έφερε καί λινά τής νάκτορα έπίσηιιος κ α 6 ι <5 ά ρ ι ο ς ό όποιος έγινεν
Άνδρου καί μεταξωτά τής Κύπρου. Είς τήν Γλα έπάνω είς λίθους δακτυλιδίων τάς σφραγίδα·,1 τών
ρέ ντζαν επί Φραγκοκρατίας τοΰ. Μωρέως υπήρχε ζω μελιίιν τή; Βασιλικής οικογένειας. Στέμματα σκήπτρα
ήροτάτη κίνησις εμπορίας τίά/ ειδών αυτών, είς δέ σπό-θαι, θρόνοι, ήσαν στολισμένοι μέ πσλυτΑιους X.L
τό Παλέρμον οί ’Ιταλοί είχον ειδικήν άγοράν. .Ελ θους. Αί επίσημοι στολάί αύτοκρατόρων, πριγκήπυιν,
ληνικών. υφασμάτων.
Ρ
άνοατάτων.-αύλι.κιΰν zro εκκλησιαστικών, έφερον αφθο
Καί τέλος σ'γά-σιγά ή βιομηχανία τή; ύφκντουρ- νίαν άπό όλα τά ε’ίδη. Σκεύη ίι.’ΛλησίΟς,, έπιπλά άρΐγίσ.ς έπερνοϋσε είς τήν Ευρώπην διά τής προσλΐ;.
ψειος εργατών ’^Ελλήνων. Πρώτη τε<ιαύτη έξηγωγι'ι στοκρατικοΰ μεγάρου, εικονίσματα έ/ρειάζοντο έλεφάντοστοΰν καί πολυτίμους λίθους. Κά· επί τέλους άν
έργατών’φαίνεται, οτι έγεενε κ<?τά τήν εποχήν τών
Είκονοκλαάτών αύτον-ρατι’.ικυν τής, Κωνσταθτίηιη >τό- δρες καί, γυναίκες ίθεωροΰύα»· άπβριίίΐήΐα τά κοσιιήματα. ,
λεο»ς. .Η όιπαγόρευσΐς τών εικόνων καί η άπλοποιηΉρχοντο λοιπόν οί πολύτίμοι λίθοι άπό παντού
σις τής /ρίτρείας ήπείίίησαν τότε σοβαρώς τήν. βιο
μηχανίαν τών πολυτελών υφασμάτων, τών όποιον;, ό καί αί -/.εμψαί άριστοκράτώεε τής ,ΚωνστανΛνσυπόσπουδαιόθερος καταναλωτής ήτο ή ’Εκκλησία. Έρ- λεω;. Έπήγαιναν μέ τά φορτία των είς τήν άγοράτ·
••,'άτ'αι μή έχοντες έργασίαν κατέφυγιν εις τήν Ρώ ή έκσλοΰσαν νους εμπόρους είς τά μέγαρά ηον κάί
μην όπου οί Πάπαι έπωφελήθησαν τής ευκαιρίας νά Ηγόραζαν εί; τιμάς, αί όποΐαι φαίνεται δέν άπεΐχον
ίδρύσούν έργαστΰρ'α. ’Αργότερα ,δταν οί Νορμρνδοι πολύ από τά; σηιμερινάς. Οί έμποροι είχαν άνταπρκατέλαβαν τήν 'Ελλάδα μετέφεραν έργάτας αιχμαλώ κρίτά; παντού καί ή άξιοθαύμαστος διά τήν εποχήν
του; άπό τάς Θήβπς κάί τήν Κόιονθον. όταν,δέ ό εκείνην όργάναχκς έπλησίαζε τάς αποστάσεις καί συΛουδοβίκος ΙΑ' τής Γαλλίας ήθέλησε νά ώθηση νέκέντρωνε είς τήν Κωι σταντίνούπολκν τά πυλίΛ-ιμό.
τήν μεταξουργίαν είς τήν Γαλλίαν έμίσθωσε κατά τερα προϊόντα τών μακρυνοτέρων θαλασσών καί τών
τό 1480 έργάτας "Ελληνας καί τούς μέτέφερε εις, τό χωρών ποΰ άπείχον μήνας ολοκλήρου;.
’Από τήν ’Άνω ζΧίγυπτσν ήρχοντο διά τής ,’ΛλεΤούρ. όπου ιδρύσει· εργοστάσια,, κατόπιν τών όποιων
συνεστήθηφν τά καί σήμερον φημισμένα ίιετάξσυρ- ξαίνδρεία; κώ τής Κύπρου οί σμάραγδοά τούς ο
ποίους έτρεχαν ν’ αναζητήσουν είς τήν άρχικήν των·
γεϊα τής Λυών.
πηγήν έμποροι ίδίωε .Εβραίοι. Οί ίδιοι έφερναν άπό
Καί τέλος "Ελληνες έργάται τής υελουργιας εδιτην Ζάοεν, πληβφν του Καίρου, οονβίνια έ£αιθεη
δαξαν τήν βιομηχανίαν αυτήν flc τήν Βενετίαν και
κώ; όυραϊα. Πέρσαι έμποροι μετεκόμιζαν τουρκουάζ
νατεσκεύασαν πρώτοι τά γιαλικά τά φτολιομενα με τής Περσίας καί άπό τό Μπατακσάν τών Ινδιών
ασήμι χρυσάφι κοά σοάλ^ον ?ά όποια δ·εωήμ»σ«ν έπυ';μζ,6εύετο ή
Κωνστανηνούπολι; τούς τάπητα;
έπΙπτα τί|ν χ,αλ/ατίχνι^ν βιομηχανίαν τοΰ Μουοενυ- διά τά δάπεδα τών εκκλησιών, τών μεγ ρων, διά τά
•Άλλ’ άς έπιϊνέλθωνεν είς τήν άγοράν της Κων «μωσαϊκά καί διά δακτυλίδια. Ή Κεϋλάνη έστελλε
σταντινουπόλεως. “Ενα είδι^ τό όποϊογ εΰοίσκετο ε σαπφείρου;, τοπάζια, υακίνθους, άμεθύστους. Άπο
κεί είς μεγάλην αφθονίαν ήσιιν οι τάπητες. Ηροω- τ1'ΐν Βομβάην, ήρχοι-το αί κάρίναλίνάί, tn γρύναόε;
ρίζετο διά τ’ άνάκτορα, τα5 εκκλησίας τα μέγαρα
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καί τά τ&πά&α. Τό μαργαριτάρι ΐ,το κοινοτάτης χρή έμπίορική ΚωνσταντφΰπΙσλ^ τού Μεσαιώνος. Κάθε
σεως. Καί έπί τέλους ή μυθικί] Γολκόνδα έ'στελλε τά οτιγμην έφθαναν είς τόν λιμένα της πλοία από παν.
διαμάντια της καί τό Που^-ικάτ τά κίτρινα διαμάν 7»ύ, από τήν Μαύρην Θάλασσαντ, άπό τ)ήν Μεσό
τι <χ. σπανιώτατα καί πολυτιμότατα.
γειον, άπο την ’Ερυθρά»·, από τόν 1 άδικόν ωκεανόν.
'Όλοι αύτοί οί θησαυροί, σένεζεχτρούντο είς την Άνθρωποι πάση; φυλής, πάσης θρησκείας, πόσης
μεγάλην αγοράν τοΰ Πέραν. Καί εί; τήν αγοράν πράελεύσεοκ έτρεχαν βιαστικά καθ’ δλας τάς διευ.
αΰ,ήν έσπευδαν γυναίκες και άνδρ(ες, όχι μόνον 'εν θίνσεί; »-ά πωλήσουν τά έμπορεήματά των, ν’ αγο
τόπιοι σλλα καί ξένοι, διότι αυτή ήτο ή μόνη αγορά ράσουν εμπορεύματα, ν’ αλλάξουν τά νομίσματά των
πολυτίμων λίθων] ή ύπάρ^ουσα (είς τήν Ευρώπην είς τούς άργυρίαίμοιβού; καί νά πάρουν Βυζαντινά
τότε. 'Ηγεμόνες καί κληρικοί, πατρικίαι καί ζωστώ ιομίσματα, τά όποια ήσαν δ,τι οίνε σήμερον ή ’Αγ
καί γυναίκας τοΰ ελαφρού κόσμου, είχαν καταληφθή γλική λίρα, δηλαδή τό άισφώίέστερον νόμισμα έπί τή
από πάθος αληθινόν καί, ήγωνίζοντο ποιος νά έχη βάσει τού όποιου έκα»-ονίζοντο δλα τά άλλα. ’Εμπο
τά περισσότερα καί τά καλλίτερα.
ρικά καταστήματα και έργαστήρια έξέθεταν είς τάς
Δέ πρέπει έν τούτοι; νά ύποθέσωμε»- ότι τά είδη στοάς τά έμπορεύματά των καί. χρυσωταί καί μωσαγαυτά τής πολ-τίΛλεί^ς έπωλούνηο καιί jl; καταστηΐ σται και ταπητουργοί και ζωγράφοι άγιων εικόνων
ματα κομψά και πολυτελή δπως σήμερον. "Οσοι έ- Εΐργάζοντο εί: τάς θύρας τών καταστημάτων των,
πεσκέφθησαίν μεγάλα; π,ϋλεις τής, ’Ανατολή; «είδαν ώστε ό διαβάτης νά ήμπορή νά θαυμάση αμέσως τήν
εμπόρους, όχι ειδών κοινής χρήσεως αλλά εμπόρου: έρίγασίαν των. "Ολαι άί γλώσσα-, κσ| δλα τά χρώ
πολντίΐιοτάτων ειδών, καθισιιεϊΜου;.. σταυροπόδι! ' είς ματα καί δλαι αί συνήθεΐι άνακατεύοντο, πολιτισμέ
τόν πάγκον μικρού σκοτεινού μαγαζιού καί έχοντας νοι καί βάρβαροι συνωθοΰντο καί πατρίκιοι καί
πρό αυτών είδη πολυτιμότατα. "Ενα; Άγγλος πε. σκλάβοι διηγκωνίζοι-το καί οί ημιάγριοι συνοδοί τών
ριηγητής τοΰ ΙΗ' αίώνος διηγείται ότι εί; τό Κάϊ. εμπόρων τής Αιθιοπίας έσταματούσαν έκθαμβοι διά
ρον είδεν ενα ιθαγενή έμπορον καθήμενο·» είς τήν νά πέραση τό φορείον τής πατρικία; ζωστής, ή ό
θύραΐν τοΰ μαγαζιού του καί έπιδεικνόοντα μέσα εί; ποια έπήγαινε νά παραγγείλη έπιπλα στολισμένα μέ
ενα ακάθαρτο μανόήλι διαμάντια αξίας τουλάχιστον ίλεφαντοσταύνΐ πάρσελάι-ας τής Κ|ή-ας, είκονίσμάττ
εκατόν χιλιάδων λιρών.
άγιων άπό τά εργαστήρια τών μοναστηριών διά τό
, Καί αί άγοραί τής Κωνσταντινουπόλεως μοναδικαί εικονοστάσια»- της, κανδήλες' ασημένιες θαύμα λεπτο.
ε’ι; τόν κόσμον τής έίποχής εκείνης δέν είχαν τήν έ. της τέχνης, γιαλικά μέ χρυσάφι καί σμάλτο-», λιθοξωτερικήν ’ίσως έπΐίδειξιν |ών σημερινών άγρώιί μάργαρα καί άλλα πετράδια πολύτιμα.
-Αλλα ησαν απαράμιλλοι εις πλούτον. Ένώ σήμερον
Κά έπί τέλους οί άεργοι τού λιμένος έτρεχαν κά
τά προϊόντα τ«ύ κόσμου σκορπίζονται είς διάφορα
τω είε τήν αποβάθραν διά νά ίδούν τά δώρα πού έσημείαjκαί, καταΜέμοντα: |είς πολλούς] μεγάλους λι στίείλε μεγαλαπρεπώ; ό Σαλαδΐνο: είς τό»- αύτοκράμένας άπό τού ’Αμβούργου., τής Βαρκελώνης, τής
τορα Ίσαάκιον τόν Κομνηνόν. Οί ’Άραβες πρέ
Μασσαλίας, τής Τεργέστης! μέχρι τής Νέας Υόρσβεις άπεβίβαζαν είς τήν προκυμαίαν θαυμάσια ’Α
κης, τότε ολόκληρο; ή εμπορική συναλλαγή των τρι ραβικά άλο^-α Ιππασίας, μαύρα καί στιλπνά δπωε ό
ών γνωστών κατά τήν εποχήν εκείνην ηπείρων συνεάχατης, ήμιόνους. άγρια έξημερωμένα ζώα τής Λι
κεντΟεότο εις τήν Κωνσταντίνουπολιν. Αύτό ήτο τό
βύης καί τής Νουβίας, άντιλόπας, λέοντας, τίγρεις
τεράστιον σταυροδρόμι τών ^ερσαίων καί θαλασσι
διά τούς αύτοκρατάρικού; κήπου-;, παγώνια διά τό
νών λεωφόρων πού διαστίζουν τόν κόσμον. Εις αυ
παλάτι, σέλες γριίσές μέ μαργαριτάρια καί πολυτΕ
τήν ηρχοντο καί απ’ αύή^ν έφευγαν τά εμπορεύ ιιους Ρίθοίυς*, θαύματα ΰπο^ιίονήτϊκής', άραβουργικής,
ματα όλου τοΰ κόσμου μέ τά κατέργα τών Βυζαντι με-αξιυτά, αλόην, βάλσαμον, άμπαρ·
νών ναυτικών, τάς γαλέρας τών Βενετσιάνων καί τών
Καί άντίθέτω; άλλοτε ό δχλος τών άέργωι- συνωΓενουηνσίων, τά μονόξυλα τών Ρώσσων, μέ τ’ α
μάξια τή; Μεσοποταμίας καί τής Περσίας, μέ τά θεΐτο γύρω άπό τούς νωταρίου:—τούς άχθοφόρους
καραβάνια τή; ’Αραβίας, τών ’Ινδιών καί τής Άπω. —οι όποιοι έπεβίβαζαν είς τόν 'Ελληνικό5» δρόμωνα
τα,της Ανατο/.ης, με τά ζώα |άπό τά πλησιέστεοα τά δώρα ποΰ έστελλεν ό Αύτοκράτίορ είς τόν Πάπα)·,
παοάλια Καί σπύ rat χώρας τού Αίμου. Διά νά μή μεταξωτήν πορφύραν διά τά άμφιά του, όλοσηρ-.κόν
παρενηχ/.ήται καί εμποδίζεται ή κολοσσιαία αύτή εμ διά τά υφάσματα της εκκλησία;, λάπη-λάζουλι δ-.ά
πορική κινησις, σημαίνει δτι τό τελωνειακόν σί>στμ- τί» δάπεδον τού τάφου τοΰ 'Αγίου Πέτρου, ή λινά
μα ήτο τελείως ώργανωμένον κά οί αύτοκρατορικοί άραχι-οΰφαντα καί βλαττία τών αύτοκρατορικών ερ
κομμερκιέριω ήσαν δχι μόνον ΐκανώτατοι, άλλα' καί γοστασίων καί τζαμιλλοτία τής Κύπρου καί έξήμίτα
πμιοι. ,Καί πραγματικό; ήσαν. Αί όδηγίαι τάς ό τής Άνδρου κά |.<εταξωτά τών Θ»)6ών καί τών Άποιας ελαμβανοι- Οταν διωρίζοντο ήσαν δτι οι τελω- θηνώτ καί εικονίσματα θαύματα χρυσοχοΐας καί τό
ιέιακοί δασμοί αποτελούν ένα άπό τά σπουδαιότατα λείψανο»· ίίνός δσιόμ,άρεί'ρος διά τήν αύτΟκράτειραν
έ<*>δα τή; αύ-οκρατοάίά^, ταύτοχρόνως δέν πρέπει τέ)ς Γερμανία;.
νά π/έζωνται οί φορολογούμενοι. Καί ή είσπραξις
(Άκολονύ'εϊ)
κατωρθώνετο καί οί .φορολογούμενοι δέν φαίνεται νά
ευρίσκωνκχι συχνά είς τήν ανάγκην νά παραπονε
Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ
θοΓν.
··-»*»¥<
Πρέπει ν’ άναπαραστήσωμεν μέ τήν φαντασίαν την
ζωηροτάτην εικόνα τή»· οποίαν θά παρουσίαζε ν ή

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩτ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑΣ ΑΙΩΝΑΣ
a/j. ως τό έπεξηγεΐ ύ Γερμανό; ορθά π ε ρ ι ώ
ν υ μ ο ς έ ξ α κ ο υ σ τ ό ;· ’Έπειτα νομίζομεν άδύεατον ό Πλίνιος μνείαν ποιούμενο; τών
Κατά τόν Καλλίμαχον, ό Ζεύς έ'δωκε τή Αρτέμιδ. νήσων μα; νά μί] άναφέρη τόν Αίνον τό περιφημό
πάντα τά Ό ρ η, καί ή λατρεί|α τή; θεάς ταύτης τερο5» τοΰ Ίονίου Πελάγους καί κμταφανέστατον ώς
καί ώς θ ε. ά τών όρεών έ,«φαίνεται καί έκ τώ» πολ έκ' -.οΰ ύψους1, του είς πάντας τ|ούς παραπλέοντας,
λών επικλήσεισν αυτής ποΰ ή άρχαιότης μετέδωκεν δέν ήτο δυνατόν νά διαφύγη τήν προσοχήν του. Το
ήμίν. Γνωστόν εϊνε δτι ή λατρεία τή; ’Ολυμπίας τού όοο; τουτ» φαίνεται καί άπό τά διΜκά μέρη τής
της θεάς ήτο δυχό-.δομένη άπανταχοΰ τών Ελληνικών "Ηλιδος.
ο _
"Αλλως' θ: τόν Αίνον ονομάζουν Έ λ α τ ο β ο υχωρών καί κατά τμν ρηθέντα Καλλίμαχον έζήτησεν
άπό τόν πατέρα της Δία πάντα μέν τά ορη, μίαν δέ ν ι καί ό "Οθων Ρήμιν ήκουσεν είς τήν Σάμην το
πόλιν, άλλ’ οΰτος έ'δωκεν αύτμ πάντα τά όρη καί τριά δημοτικόν τούτο τραγούδι’
κοντα πόλεις, άλλ’ έπεκαλούντο τήν αρωγήν καί προ
Δώδεκα υιοί τού Διγενή
στασίαν καί άλλαι πόλεις καί νήσοι, διό καί τήν έπίΠάνε νά κυνηγήσου»··
κλησιν II ο λ υ ω ν υ μ ο ς, τήν επωνυμίαν Π οΈπιήγαν στόν πατέρα τους
λ ύ π τ ο λ ι ς. καί Π ο λ υ μ έ λ αθρο®. Τή
Νά πάρουν τί)ν εύκή τθυ.
θεζι λοιπόν τούτη καί οί Ζακόνθιοι είχον άφιερώσΠ
— Σύρτε, παιδιά μου, στό καλό
α λ ττ η. Ό "Ομηοος καλεί τήν Ζάκυνθον Ύ λ ή
Σύρτε στήν εύκή μου,
ε σ σ >α ν. Τό αύτό επαναλαμβάνει καί ό ΒιργίλιοςΚ,ι’ άπ’ «οΰ Ελάτου τόβουνδ
Ο Στράβων ιστορεί δτι ή εήσό; μας ήτο ύ λ ώ δ η ς
Έκιεΐθε μή περάστε.
μ u ν, ε ύ κ α ρ π ο ς δ έ.
Γιατί είνε ενα κακό θεριό
Ή Κέρκυρα, ούσα πόλις ίσχυροτάτη έν τή θαλάσ
Καί θά σά; φάη όλους.
ση κατά τήν ακμήν τη; διέθετε είς τόν πόλεμον εκα
’Εκείνοι έτφιράκουσαν
,
τόν κο& ε’ίκοσιν τριήρειί, είχε δέ εκτεταμένα δάση,
Τά λόγια τού πατέρα των
άπό τά όποια έπρομηθεύετο τήν ξυλεία5/ διά τήν ναυΚ’ έβγήκε τό κακό θεριό
πήγησίν των πριν ή έπιστή έπειηα ή ανάγκη νά κα_
Κ’ έφαγέ του; όλους.
i
μη χρήσιν τ®ν
μ^-ρότΐρον διατηρηθέντων δρυ
Ό Σκοπός μέχρι, του οροπεδίου είτε μέμών τής άπέναντί Ήπειρον. Ό "Ομηρος αναφέρει τραι 454 και μέχρι τής κορυφής τής Τ ο ύ ρ λ α ζ
τά Κερκυρα·ϊ·κά πυκνά δάση, μεταξύ τών όποίωι- 48?λ Φυ-Λλογικώς τά ύψιγλά ορη διακρίνονπαι εί;
καί τό.. ■ . ά λ γ α ό ν άλσος Αθήνας αγ- τρεις ζώνας κεχωρισψένας άπ’ άλλήλων. Δήλα δή
τήν κατωτέραν άπό τής βάσεω; μέχρις ύψους 500
χ ι κ ε λ ε ύ θ ε ν αί γ ε ί ρ ων■ · ·
’Αλλά τών Επτανησιακών δασών περιλάλητοι- εϊνε ή 600 μέτρων, ήτοι χαρακτηρίζεται διά τής παρου
τό τής Κεφ(αλληνία;, τό όποιον ανέρχεται μέχρι σχε σίας τής έλαίας, τΐίς άμπελ’-υ τής κοινώς αλεππιου
δόν τή; κορυφής τού Αΐίου (ιιέτρα 26001, Ιό ορει πευκης καί τώ»- άειφύλλω»- θάμνων. Τήν μέσην ή υνόν τούτο δάσο; έί.αβε καί τό όνομα Μαύρο- λώδη ζώνΐ]ν άπό τοΰ άνω κηγ|μείου μέχρι ύψους 1400
6 ο ϋ ν ι καί έκ τούτου άπασα ή νήσος έκλήθη Μέ- ή 1G00 μέτρων ώς τήν άνωτάτην ή άλπείαν μέχρι
λ α ι ν α. Τό δάσος συνίστΠ.-αι ?ξ ’.όιαιτύοου είδους τών ί ψίστΟΜ-' κορυφών έκτεινομένην. Ή μέση ζώνη
Γ] παραλλαγής, πεύ έν τή έπιστήμη φέρε-, τό όνομα π-ο-έχει
καί τήν τής ε λ α τ ηΣΠ.
ς· ΔΕΒΑΖΗΣ
' Ζ (Ακολουθεί)
Έ λ ά τ η ή Κ ε φ α λ λ η ν ι α κ ή, τήν οποίαν
ακριβέστατα περιγράφει ό καθηγητή; τή; βοτανικής
έν Γράτς καί Βιέννη Φραγκίσκο; Οδγγερ κατά τάς
περιοδείας έν Έλλάδι, τά; όποια; έδηιιοσίευσεν Ιν
Βιέννη τώ 1862. Κατά τήν αρχαιότητα τό δάσος τού
το έφημίζετο καί δ κώνο; τής έλάτίης ήτο μίμ τών
παραστάσεων τών νομισμάτων τών Πρόι-ων.Ό Στρά
II ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ
βων καλεί τόν Αίνον "μέγίστον, έν ώ τό Διό; Αίνησίου ίερόν^». Ό Πλίνιος άναφέρων τά; νήσους μας
Μιά
φορά
ζοΰσαν
τρεις, αδελ.φες ανύπαντρες. Οι
μνημονεύει δύο ορη, τό τή; ’Ιθάκης Ν η ρ ι τ ο ν
διί- μεγαλείτερε; ήτα»- πολύ κακέ^. Ή δέ μικρόκαί -ό "Ελατόν πού καλεί ΝΑιπιλσ καί φαίνεται ό
τ: αη είχε μιά άγγέλικιά καρδιά κ’ ήτανε υπερβο
τι ανήκει είς τήν Ζάκυνθον, τής οποίας τήν πόλιν ο λικά ώμορφη· Τή' ζούλεμαν οί δυο άλλες γιατί έ
νομάζει μ ε γ α λ ο π ρ ε π ή
ε u φ ο ρ ο ν.
μαθαν πώς τήν άγαποΰσε τό βασιλόίποιλο. ’Αληθινά
Σοφοί Γεομανοί σκέίπτονται ότι ό "Ε λ α τ ο ς
‘τό βασιλόπουλο περνούσε κάθε πρωί άπό τό σπίτι
δέν ίΐκ ό Σκοπό; τής Ζακύνθου ώς κο
τους καί τούς έλεγε· ςΚαλ.ημέρα στή μεγάλη. Κιαμίζεται άλά’ ό Αίνος, δστις εϊνε, πράγματι
λημέρα στή μικρή.» Μά ιίς πιο πολλέ; καλημέρε;
Νομπίλ-; όχι μέ τήν σημασίαν
τοΰ ε ύ γ ε ν ο ΰ ?>
(Συνέχεια έκ rov προηγουμένου)
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τις δίνω στή μικρότερη.» Σκέφΰηκαν αί δυο κακές
μέ κάδε τρόπο νά κάμουν τύ βασιλόπουλο νά τήν
συχαί>η. Γιά τούτο την άλλη μέρα την έντυσαν μέ
κάτι κου'ρελ,α βρώμικα. ’Έτσι έλπιζαν πώς δέν θά
τήν ξανακΰτταζε πιά. Μά αυτός έπαυέλαβε τά ίδια
προσθέτωντας πώς τής δίνει τις πιο πολλές καλημέοες κΓ ας είνε έτσι κουρελιασμένη.
Τότε οι άδελφές της αποφάσισαν νά τής δώσουν
τήν ά'λλη μέρα τά φάη μιά λίτρμ σαρδέλλες. Δέν θά
τήν αφινάν δέ νά πιή διόλου νερό αν εις ανταλλαγή
δέν τούς έδινε τά μάτια Γης. ’Έτσι καί γίνηκε. Άρνήθηκε στήν αρχή εκείνη μά στό τέλος δέν μπορού
σε νά κρατηθή άπό τή δίψα. Τυφλή τώρα τήν έβα
λαν πάλι στό παράθυρο. Τό βασιλόπουλο έκαμε τά
ίδια. Τότε βλέπωντας πώς δέν ύπήρχ£ τρόΐπος νά
τήν μισήση αι αδελφές της τήν έκλεισαν σ’ έ'να με
γάλο κουτί σανιδένιο καί τήν έρριξαν στή θάλασσα.
Τό κιβώτ)ι <ί.Μο<ί ίχύτό λαμποκφούσε άπό μακρυά
έξ αιτίας τής άσυγκρίτού ώμορφιας τής κοπέλλαςΤήν άλλη μέρα έηχε σόμιίτωσι τί, βασιλόπουλο
νά πάυ στό ψάρεμμα. Είδε άπό μακρυά εκείνη τή
λάμψη και διάταξε τούς άνθολιπους του νά τθΰ τό
φέρουν. Πραγματικώς τοΰ πήγαν τό κουτί καί βρήκε
μέσα σάν τό άνοιξε τήν ώμορφη κοπέλλα ποΰ αγα
πούσε. Έείνη τοΰ τά διηγήθηκε δλα. Τό βασιλόπουλο
τής ύποσχέθηκε οπωσδήποτε πώς θά τήν παντρευθή. Πρώτα oui®£ μεταμφιέστηκε σέ «πλό πωλητή
όηΐισμιίτων καί πήγε στις άδελφές της. Προθυμο
ποιήθηκαν εκείνες νά πληρώσουν. ’Αλλά τό βασιλό
πουλο είπε πώς δέν παίρνει χρήματα μόνον ζητούσε
γιά αμοιβή δυο μάτια γιά τό σκυλί του πού έ'τυχε
νά τυφλωθή. ’Εκείνες τελείως ανύποπτες του έδω
σαν τά δυό μάτια τής αδελφής τους. Καταχαρούμε
νος ό βσικληας τούς χάρισε δλ<ι τά υφάσματα και
έφυγε. Τά μάτια τής πήγαιναν στήν εντέλεια. Τήν
στεωανώθιριε..
Σέ 'λίγο διάστημα ενδηποίησαΐ’ ift βασιληά πως
έπρεπε νά φύγη γιά νά πολεμήσω τούς εχθρούς ποΰ
θά τον έπαιρναν τήν καλύτερη έιψχοχία του. Έτσι
ύποχρεώθψκε νάφήση μόνη τή γυναίκα του ποΰ ήτον έγκυος. Πριν νά φύγπ μιά άπό τις άδελφές της
ποΰ είχε πλυοοιρορηθή πώς ζοΰσε κατάφεοε τό βα_

σιληα τά τήν, μπάση στό παλάτι λέωντάς τον πως
δέν έπρεπε νάφήση τή βασίλισσα χωρίς συντροφιά.
Τα παραδέχτηκε αυτός κ’ έφυγε. 'Όχαν γέννησε ή
βασίλισσα ή αδελφή μιά μέρα ποΰ τή χτένιζε προσποιήθηκε πώς τήν χαΐδευε καί τής κάρφωσε στό κε
φάλι μιά καρφίτσα. ’Αμέσως ή βασίλισσα μεταμορ
φώθηκε σέ ένα ώραΐο πουλί καί φηερούγισε άπό τό
ανοιχτό παρ θυρο. .Η αδελφή της νόμιζε πώς τό
πουλί αύτό θάφευγε. Μά άπατήθηκε. Γιατί αύτο κα
θισμένοι σ’ ένα δέντρο αντίκρυ στό παράθυρα τρα
γουδούσε διαρκώς· »Ρέει, ρέει τό βυζί μου. Κλαίει·
κίαίΐι τό παιδί μου·»
Σέ Κίγον καιρό γύρισε ό βασιληάς νικητής άπό
τήν επαρχία του. Παραξενεύτηκε πολύ σάν είδε τή
βασίλισσα (τήν αδελφή της δηλαδή) 'τόσο άσχημη.
Τή ρώτησε γιατί κι’ αύτή τοΰ άπήντησε πώς ήταν
τόσο άσχημη άπό τή λύπη της ποΰ δέν τόν έβλεπε.
— Κ’ έπειτα—τοΰ προσθέτει—ίαύτό τό πουλί ποΰ
τραγουδάει πάντα πολύ μέ δυσαρεστεΐ. Σκότωσέ το
σέ παρακαλάί.
Ο βασιληάς έναντιόιθηκε στή)· αρχή λέγοντας πώς
είνε κρίμα τόσο ώραΐο πουλί νά σκοτωθή. ’Εκείνη
έπέμεινε καί στό τέλος ό βασιληάς ύποχώρησε.Πήγε
άπέσως στό περιβόλι. Έρριξε λίγη ψωμί στό πουλί
γιά νά τό κατβφέρυ νά πλησιάση. ’Αληθινά τό πουλί
δέ)’ άργησα νά πλησιάση. Τό πήρε στά χέρια του.
Κ’ έκεΐ ποΰ τό χαΐδευε θαυμάζοντας τήν ώμορφιά
του βρήκε στό κεφαλάκ: του μιά καρφίτσα χιασμένη
μέσα. Τήν τράβήξε άπότομα. Τί θαΰμα ? Μπροστά
που βρέθηκε αμέσως ή γυναίκα τθυ ή ώμορφη βα
σίλισσα ποΰ τοΰ διηγήθηκε τά ocfx είχε υποφέρει άπό
τήν αδελφή της. Ό βασ'ληάς τήν άφησε κρυμμένη
στό πεοιβόλι. ,Καί. πήγε άιι.έσως στήν ψεύτικη βασί.
λισσα. Τής είπε δέ πώς θά ήταν πολύ εύχαριστημέ)·οε άν πήγαιναν περίπατο μαζύ. ’ΕΗεΛη άνύποπ-η
τελείως τόν ακολούθησε μά αντί νό πάνε περίπατο
διέταζε ούα υπηρέτες του νά τΰν δέσου)· πίσω άπό
δυό άλογα. Έτσι έπειτ’ άπό λίγο δέν υπήρχε πιά
ϊννος άπό την κακιά αδελφή. Ό δέ βασιληάς μέ τή
βασίλισσα έζυσαν άπό τόέ εύτυ*/·</οένα.
MARIETTA ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΔ0Υ
----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------

0 ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΟΥ
Β’·
Ό Σοσιαλισμός ό όποιος ζητεί νά κατέχη και δια
θέτη ολον τόν δημόσιον καί κοινωνικόν θησαυρόν, ό
Σοσιαλισμός ό όποιος ζητεί τά μεταβ/ηθϋ εί: έργο,
δοτικόν Κράτος, ό όπόος ζητεί νά έπι6άλ.Γι χειρα εις
κάθε -·. ποΰ συνδέεται μέ τήν παραγωγικήν καί οικο
νομικήν ζωήν τής άνθρωπόψητος, τίνα πολίτ-ειακην
μοοφήτ ίπιφυλάσσει διά «ιύς λαούς ; Οίανδηποτε
καί άν λάβη. οπωσδήποτε καί άν όνομασθή αυτή θα
μεταπέση τάχιστα εις κάτι τι άνώτερον άπό τόν Τσαιοισιών, άπό τόν αΰτοκρατορισμόιζ, V™ ^]ν τελευ
ταίοι· ολιγαρχικήν πληγήν, άιπό την Γουκιελμοκρατίαν Θά μεταβλ-ηθή εις Σοσιαλοκρατίσμον.

Έπικρμτοϋντος λοιπόν τοΰ Σοσιαλισμού, σύντομα
θά άνακηρύξομν ή θά δεχθούν άκοντες οί λαοί τούς
Σοσιαλοκράτορας πλέον τυραννικούς, περισσότερον
πιεστικούς, μέ τα έπιτελεϊά των, μέ τούς ευνοούμε
νους των5 μέ τάς αύλάς των. Θά ΐδη ή άνθρωπότης,
όταν ταχέως ή άργά άτονήση ή νέα αΰτη πολιτειακή
έπικοάτζ,ίπς, Άσιανισμόν, πομπϊκάς έμφανώεις. ήο
λί τέλειαν. εκλυσΜ’ ηθών, άκολασίον, διαφθοράν Ικα
νήν νά ντροπιάση. νά καταισχύνη δλας τάς ίστορικάς
έποχάς ποΰ άντίκρυσαν κάθε θλιβεράν έξέλιξι»’ ένός
κο-ινωνικού, θρησκευτικού, στρατιωτικού ή πολιτεια
κού καθεστώτος. Ποίοι θά διευθύνουν τάς τύχας τών
Σοσιαλ.ιστίκών Κρατών ; Οι Κήρυκες οί Άρχοντες

τοΰ Σοσιαλισμού. Θά είνε ουρανόπεμπτοι αύτοί οί
αρχοντιές ; Θά είνε υπεράνθρωποι, θά είνε τέλειοι, ά
μεμπτοι ; Θά εκπροσωπούν συλλήβδην δλα ςτάς άρετάς τής γήινης ζωής ;
’Όχ', δχι, ποτέ.
Θά εινε ίσως τά πρώτα ετη,, ή ΐσως καί αγνοί καί
θά εξαντλήσου)’ τήν ευφυΐαν τ<ι>ν, τ<·ν πρώτον αιώνα
ενσυνείδητοι, Ινάρετΰι, ?ήν ευγλωττίαν των τήν ευ
στροφίαν των,, τήν μόρφωσίν των, τήν θελημαηκότητά των, τούς πνευματικούς κμί ηιυχικοΰς θησαυρούς
των ύπέρ τής ιδέας τήν οποίαν έκπροσωποΰ»· καί υ
πέρ τής όπείας ήγωνίσθησαν.
Βραδύτερο? θά έμφανισθοΰν έπί τής σκηνής οί
επιτήδειοι, οί ίδιθτ«λεϊς> οι άσυΐ'είδητοι, οί έκμεταλλευταί. Ή έξέλιξις θά φερη εις τήν έπιφάνειαν ίσως
πότε τούς μέν, πότε τούς δέ.
*Ολ)) ή ιστορία τών Πολιτευμάτων κκχί τών Κοινω
νιών καί τών ’Ιδεών καί τών 'Αρχών διαλαλεΐ τήν α
λήθειαν τών σκέηιεων αυτών.
Άλλά τό ,χείριστοκ πάντων άπό τούς ά'ρχσΐ'τας αυ
τούς, εΐτε Εχουν ελαττώματα είτε έ'χοιη’ άρετάς,,, είνε
φύσει άδύηαυΛ· νά λείψουν άπό τήν ζωήν των, άπο
τήν οκέψιν των, άπό τήν φαντασίαν των, τήν μεγάλην αυτήν δημαυργικήν δύναμιν τθΰ ανθρώπου, δύο
μεγάλα·, έχθρικαί δυνάμεις, ό έγωισμός καί ή φιλοδο
ξία. Καί κάθε τι ποΰ άπορρέει, ποΰ στηρίζεται, ποΰ
άναπηδά άπό τό>· έγωισμόν καί τήν φιλοδοξίαν, είνε
καταδικασμένον εις έκφιλισίμδν, Εχει τό σπέρμα τοΰ
θανάτου.
Ευθύς λοιπόν ώς έπιπλεύσουιν καί καταστούν κύ
ριοι τής Κρατικής Μηχανής τής ύπερκολοσσιαίας θύ
της όργακώσεως, οί φιλόδοξοι καί έγοκτσαί θά φα
νερώσουν τόν απαραίτητον δλιγαρχισμόν τους, θά
συνε'/είροην θυίλλας καί ^ό Σοσιαλιστικόν Κράτος
θά είνε τό Εδ«ον ’Αστικόν Κράτος, τό Μονιαρ-χικόν
Κράτος, τθΰ όποιου ζητούν τήν κατάλυσιν καί τό ο
ποίον άναζή μέ άλί.ην μορφήν καί δρφ μέ διαφορετι
κήν έπένδυσιν. Βέβαια τό Κοινωνικόν, τό Οικονομι
κόν, τό Πολιτειακόν σύστημα θά είνε. λα·ι·κώτερον, ή
Επιφάνεια θά διαλάμπη είς λαΊ-κσ,-; ελευθερίας, άλλ.ά
ή ουσία θά είνε ή j-υραννία τών όλων καί ή υπέρ
αϊτών καί τών περί αυτούς έκμετάλλευσις τών πάν
των. Βέβαιά ό Σοσιαλισμός απειλών, άλλά μή έφαρμοζόμευος, είνε μία δύναμις διά τήν ισορροπίαν τών
κοινωνικών δυνάμεων. Πέραν δμως αυτού κρημνός.
'Αρκεί νά φαντασθώμεν μόνον μίαν γιγαντίαέαν
συγκέντρωίσιν Γης, ’Εργασίας καί Παραγωγής είς
κρατικά; χεΐρας, Επομένως είς άνθρωπίνους χεϊρας,
διά νά κατανοήσωμεν αμέσως ποών άίπαισίαν μορφήν
Μονοκρατορίας δημιουργοΰμεν διά τάς τύχας τής άνθρωπότητος. Ή πάλη θά καταστή άγριωτέρα διά tijy
κατακρήμνισμά·/ μιάς τοιαύτης δυνάμεως πολιτειακού
οργανισμού. Είτε άδύνατον τό μεγαθήριον αυτό νά
ίκανοποιήση τάς άκρατήτους φιλοδοξίας, τάς όποιας
ένέκικονε μέχρι σήμερον αλλού ό αυτ-εκρατορισμός,
αλλού δ δημοκρατισμός, άλλού ό συνταγματίσμός, ό
Κοινοβουλευτισμός, αί ώργατωμέναι τάξεις τήτ Κοι
νωνίας κοΛ τής Πολιτείας.
'Όλα τά σπέρματ|α τών δυσαρεσκειών, τών παρεγνωρισμένων αξιών, τών ά\·ικακοποιήτω? φιλοδοξιών,

τών άχαλιναγωγήτων εγωισμών, πού θά πμράμείνουν
στό περιθώριον τής νέας Κρατικής Μηχανής
και
δλα τά σπέρματα τών δυσαρεσκειών πού θά διηιιουργηθοΰν άπό τήν διαρκή ζύϊιωοιν τής ποεγούσης έξεέίξεώς της, θά φέρουν στήν επιφάνειαν τάς άνθρωπίνευς αδυναμίας, οί όποΐαι θά έξασθενοΰν τά όγκιΐ)δη θεμέλια τής επαχθούς πλέον Μονοκρατορίας.
Ή φιλοδοξία είνε λά,αψις πρός τήν οποίαν στρέφον
τα·. καί οί καιόμενοι καί οι θεριιαινή ιενουκτι· οί φ<<>τίζόμενοι. "Ολο-, ζητόΰν νά τήν χρησιμοποιήσου)· ύπέρ ικύτών, αδιάφοροι διά τάς συνεπέίάς. Μπορούμε
λοιπόν νά εύρωιιεν Ιδανικήν Πολιτείαν, ο?αν τήν
ονειροπολεί ό Σοσιαλισμός, άπακΪΛίουσαν, μαραίνουσαν καταπνίγουσαν τά επικίνδυνα αύτά σπέρματα τής
φιλοδοξίας ;
Ά/λά πεοί τούτου εις τό προσεχές.
ΑΗΜ. Α. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

TO NEON ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
Τό νέον Λαχειοφόθον ’Εθνικόν Λάνεον τών
3u0.000.000 δρ.γχμών τ<> έκτβθησσυιενον είς
δημοσίαν εγγραφήν» άπό τής 8- 25 Απριλίου ,
θά ιιποτελέσιι ένα έκ τών σο6α?ωτέρων οίκο"
νομικών γεγονότουν τής ένοχης μας. Ιλλιγγ.ώ*
δες ποσόν διά τήν 'Ελληνικήν οικονομικήν, άν
τοχήν, συμβολίζει τήν ίλλ-.γγιοιδώς μεγαλυνά’
μένην καί κρατυνομένην 'Ελλάδα .ής αί οίκονο
μικαί δυνάμεις άθρόαι καί στ’σσωμοι δέον νόί
τεθώσιν είς τήν ΰιά&εσιν
ΈΟ ι·ους.
ΙΊΚυβέρνησις άποψαοίσασα να Γπ.ζητήοητήν
αρωγήν τοΰ 'Ελληνικού κεφαλαίου 6έν ί.Τςλό'
γισε μόνον έπί τοΰ πατριωτισμού τοΰ ΕλληνΓ
κού Λαού, άλλά καί έπί τοΰ μεγάλου παράγον
τος τής επιτυχίας, έπί τού συμφέροντος τό ύ
ποιον έξυπηρετείται κατά τόν τελειότερων τρό’
πυν Οίίτω τό Κςάτος θεμελιούμενον έπί βάσε’
ων ήίίικού καί υλικού μεγαλείου ί’χει τό θάρρος
νά προσφυγή είς τό Ελληνικόν κεφάλπιον κκ
λοΰν αυτό είς συνεργασίαν έπί τής έκμεταλλεό
σεως τών πλουσιωτάτών πόρων τά όποια ή
μεγαλυνομέτη Ελλάς θέτει είς τήν διάϋ·σ·.ν
τού Ελληνικού λαού.
Αύτοί δέ οί ανεξάντλητοι καί άφίΙ^νώτατο·.
πόςοι έξασφολίζουν τούς έξόχοις εύνο τκούς ο’
;οΰς, τούς όποιους κανέν 28νδς είτε είς τό μέ
ρος τών τ-ικητών- είτε είς τό μεεος τών ν.κημέ’
νων εύςίσκεται.' άπετόλμησε νά διακήρυξη κα
τά τήν εκδοσιν τών ΈΌνικών δανείων, τά όποια
έςίδηκαν είς δημοσίαν έγγραφόν.
Οί δανεισταϊ τοΰ 'Ελληνικού Κράτους άεήο'
βαίνουν οίίτως οί εΰττ^.έστεροι συνεργάται τής
οικονομικής ένισχυσεως τής πα-Λίδος των. Δέν
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περιορίζονται μόνον είς τήν τόνωσιν τών 8nuo‘
c«ov οικονομικών δυνάμεων. άλλα έξασφαλί"
ζουσιν εΐς εαυτούς κέρδη βέβαια καί άναμφν
οβήτητα, τά όποια καμμία άλλη έπιχείρησις δέν
δύναται νά ύποσχείήϊμετά τόσης π^ιστικότη
τος καί άσφοΛείας.
Διόΐι έκτος του δτι άπολαμβάνουσι ένος τό
κου ιδεώδους διά μίαν ασφαλή τοποθέτησιν
χρημάτων, τοΰ τόκου τών 5 ο)ο· λαμβάνουν έπί
πλέον δώρον κατά τήν έξόφλησιν τών ομολο
γιών των· δηλαδι'ι κατά τήν πλήθωσιν αύτών·
εί£ τό άρτιον ?ν 50 ο)ο έπί πλέον τον δ-.ατε
θεντος κεφαλαίου των· έξοφλοΰντες τάς δια'
κοσιοδράχμους μετοχάς των διό τριακοσίων
μετρητών δραχμών, άλλά καί έπί πλέον σι1 μ με
τέχει είς τά κέρδη τοΰ] λαχείου τά όποια κατά
εκατοντάδας θά δημιουργήσουν τήν ευπορίαν
καί τον πλούτον είς τους ευνοουμένους τής τύ"
ν,ης.
Αλλά διά νά δώσωμεν τήν εικόνα πλέον συγ
κεκριμένην καί περισσότερον καταληπτήν θά φέ
ρωμεν ενα παράδειγμα στοιχειώδους ύποδειγ"
ματικοΰ υπολογισμού. Κεφάλαιον. έπί παρα
δείγματα 200.000 δραχμών διατεθειμένοι προς
έξαγοράν ομολογιών τοΰ νέου Έθνκοΰ Δανείου
ΰάποφέρη κατά τήν θΟετίαν τής έξοφλήσεώς
του τά έξτ.ς εισοδήματα είς τον κεφαλαιούχον.
Επί μίαν τριακονταετίαν, ορίου πλήρους έ."
ςοφλήσεως ί) διαίίέσας τάς 200.000 δραχ. προς
εξαγοράν ομολογιών θά έχη νά είσπραξη έκ
μέν τού τόκου Δρ. 10.000 κατ’ έτος, ήτοι έν,
συνόλο) Δθ. 300.000, έκ τής είς άρτιον κληρώ’
σεως έτέρας Δρ. 100.000 καί έξ ενδεχόμενης
επιτυχίας λάχε·.oqόρου άρθμοΰ κατά μέσον 5'
ρον 4ΓΌ.000 δρ ήτοι έν σΐ'νόλω αΰξησιν τομ
αρχικού κεφαλαίου έκ δραχμών 445.000. Επο
μένως τό αρχικόν κεφάλαιον έκ δραχμών 200.
0<Ό εντός τριακονταετίας θά αύξηθη είς 645.
0·';0 δραχ. Βεβαίως έκ πρώτης δψεως καταφαί
»’εται τούτο αδύνατον, «πιστευτόν·· μετέχον τής
μυθοπλαστίας καί τής διστακτικότητος. Έν
τούτοις οί υπολογισμοί είνε άκριβέστατοι, μα"
Οηματιζώς υολογισμένοι αδιασάλευτοι καί οί
κονομολογικώς ορθότατοι
Καί. πώς τό Κράτος δανειξόμενον αποδίδει
οίϊτω πλουσίως τό κεφάλαιον, τριπλασιάζον καί
πολλαπλασίαζαν αύτό; Ποΰ θά άνεύρϊ] τήν αν
τοχήν ή οποία θά τού έπιτδέψη νά μήν λυγίση
ύπό τό βάρος τόσων υποχρεώσεων,
Είς τά ερωτήματα αυτά είνε εύκολωτάτη'|ή
άπάντησ-.ς. Ή Ελλάς δέν είνε πλέον η χώ?α

529

τών στενών ορίων· ή μικρά γωνία ίπού έχρησί'
μευεν ώς πυρήν διά τήν ονειρευτήν εξάπλωσιν
τής φυλής μας. Ή Ελλάς είνε πλέον ή Μεγά
λη, ή Απέραντος ή Εκτεταμένη ή Απελευθερώ'
τρία εκατομμυρίων αγνών καί εύρωστων πλη
θυσμών. Είνε ή 'Ελλάς τής μεγάλης πίστεως
καί τών εύουτάτων οικονομικών οριζόντων. Δεν
είνε ή 'Ελλάς τών αιωνίων ιδανικών καί τών
άνεκτελέστων πατριωτικών πόθων. Είνε ή 'Ελ
λάς τών έργων- τής πραγματικότητας, τοΰ θρΓ
άμβρυ καί τής ισχύος. Είς μίαν τοιαύτην Ελλά
δα προσφέρει τό Κεφάλαιον τάς ύλικάς του δυ
νάμεις έχει τήν άξίωσιν νά εύρη τονωμένος τάς
πηγάς της, ανεπτυγμένη ν τήν εύοωστίαν της.
ανεξάντλητους τούς πόρους της. Καί εύτυχώς
όχι μόνον άπό θεωρητικής καί ιδεολογικής άπό
ψεως είνε τά πάντα έξησφαλισμένα- άλλά ’κα'·
άπό τής πραγματ>κωτέρσ.ς άπόθεως. ή όποια
(.’κτινάσσέτα. υπερήφανος πρό τής 'Ελληνικής
συνειδήσειος. Καί είς έπίρρωσιν έχομ,εν ν’ άνα"
φέρωμεν τήν εμφανή οικονομικήν εύρωστίαν
τοϋ ^Δημοσίου Θησαυρού κατάδηλον καταστα*
σαν έκ τών περισσευμάτων τών υπεγγύων προ
σόδων δι’ ών εξυπηρετούνται πάντα τά εθνικά
δάνεια καί έκ τών όποιων απομένει πάντοτε εύ'
ρύτατον πείΐθ(οριον ικανόν vet καλ·'-φη δχι μόνον
τάς συνήθεις κρατικά; άνάγκας άλλά καί πά
σαν άλλην έξαιρετικήν περίστασιν προκυπεουτ
σαν έξ απροβλέπτου τινθς εθνικής δυσπραγίας.
Έν τοαυτη περιπτώσει ή Ελλάς δέν δανείζω
τα·. μόνον διά νά κάλυψη επιτακτικός τινας ά’
νάγκας άλλά πράττει τοΰτο ώς έπιχεΊρηματίας
δστις ζητεί τήν αΰξησιν τών συνεταιρικών κε
φαλαίου·' του 'να δημιουργήση νέας πηγάς πλού
του καί ϊνα άποφέρη μεγαλείτερα κέρδη είς
τοΐς δανειστάς του οί όποιοι είνε καί οί συνέ
ταιροί του.
* Αλλως τό δάνειον τούτο πλεονεκτεί καί. άπό
άλλος απόψεις. ’Απαλλάσσει τούς ομολογιού
χους καί άπό τάς ενοχλήσεις τής φορολογίας.
Τό πΡο ι όν τών τόκων καί τών άλλων εισοδη
μάτων απομένει ελεύθερον πόσης φορολογικής
διαβαθμίσεως καί οΰτω καθίσταται έπί πλέον
δημοφιλές ώστε “ό μεγάλον κεφάλαιον καί είς
τήν μικράν οικονομίαν τοΰ αστού καί τού έργά,'
του- οί'τινες είς τήν δι’ ομολογιών ύπένδυσ-.ν
”ϋΰ χρήματός των θά έξασφαλίσουν τό πλέον
άνετον καί ασφαλές κέρδος.
<
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μου και να προσέϊω, ά'ζαζχιπώντάς τες μέσα στοές διασκέδάζονταε.
’Οκτώ ώρες νύχτα. 'Ί·„ ?ο χιόνι μέ
άνάλαφρσ πυκνό
■Έτσι έπρέσεξα κατά τό μέρος έκείνο ποΰ ήρχοντο τά ζεε
μέσιμό, τίυ δλο σκεπάζει τό χώρο, ενώ μπρςστά μας ή $ωφωτητά μέ τ' όνομά μου και δέν άργησα νά διακρίνω μιά
φ·ιά τοΰ τίακιάΟ πίΰ ό καλές Χουσείν φροντίζει νά τήν κρ«- χαοιπωμένη παληάτσο πού μέ πείσμα καί χαριτολογήματα
τίΐ ίσβυστη, παιγν.ϊίι'ει μές τέ; φλόγες της χσρΐζοντά;
έζακολουθοΰσε νά μοΰ φωνάζη, χωρίς δμως νά μπορέσω καί
■ μας rhv ζεστασιά της.
νά τήν αναγνωρίσω άπο κάτου άπο τήν μιπαίένια μαύρη
Ό σύντροφος τής δονλε-.άς μου καί φίλος μον μέ ,ό, ςμάσκα . ης καί τό ψηλό κωνικό σκούφον της ποΰ άΦιναι» ά
iiciov παρακολουθώ άπό ώρα τές παιγνιϊίάρικες φχύγε; τού κλώς νά δειχθή προκλητκά έν άγαλματένιο σώμα μέ δόν
τζακιού τής φτωχίκι&ς κάμαράς μας θυμήθηκε πώσ ε’χε τια άπό άβόριο καί όλοϊανθα μαλλιά.
σε·ρά γιά τύ 3θά5υ αϊτό νά ,κύ άιηγηΑή κάτι κα’. ?ί;.υ,νά
Γι’ αύτό καί δέν άργησα νά βυθισθώ καί πάλι στάς σκέπ;ριμό,·τ νά τού τό υπενθυμίσω άρχίνησε τήν κουβέντα t~j
•ςεις μου, άφίνοντας τήχ παλιάτσο στάς ΐδικας της καί τά
λέγο·/τ;ς μου.
,
καλέσματα τηί.
·*—■’’Ητανε καρναβάλλια τού 1914. "Υστερα άπο Sip ποΔέν πέρασε όμως λίγη ώρα πού άνοιξε ή χοοτα τού θεω
ι-λέμους ό κόσμος ϊιψόΰσε γιά ^ιασι.έδασι κοί γ-* αύτό είχε
ρείου μρυ γιά νά φανερωθή μπροστά μου τώρα ή παλιάτσος
Μ<τ£- μέ τά μούτρα σ' αύτόν, κά,ινοντ.ΐ- σε νά πιστέψη;
αύτή διακονεύοντας τήν άγάπη μου
πώς ό Άάήνα όταν; βρ-.τυγμίνη στόν κρεπάλη τοΰ μ:5υΚαί σού λέω διακονεύοντας γιατί καθώς καί σύ Θά δξς
,σιοΰ της χαράς.
άπό τήν κουβέυ-τα μου, έπρόκειτο γιά μιάν άγνωστη ποερχό
Ί γώ τότε, ύπηρετοΰσβ στό Σύνταγμα μηχανικού κα. μά •τίανε τές στιγμές έκεϊνες τής πενεμένης μου μοναξιάς, γιά
Ιλιστα υπασπιστής ένό; μίλους τής δευτέρας Γα.Όικής άπο ί.ΐά μοΰ μαρτ Όηση τήν αγάπη της καί νά ζητήση τή δίκη
στολής πού είχ’ ερτε- στόν Ελλάδα. Νά 5«ϋ ηώ όμως τήν μου. Άμέρ εν Μάσκεοα, «,ίλε μου όπως θάλ^γαν οΐ ’Ιταλοί
ϋλήδε-.α, ϊέν είχα καμμια ό'.άθεσι νά &ασκ.ε?άοω γι’ αυτό κατά τό μπάλλο <ν μάσκερα. Μπήκε χοιπόχ μέσα, κάθησε
κοί ή Ατέλειωτη εκείνη γ·.ορτ>) τοΰ καρναβμλιοΰ τεΐ λιώνον "κεί κοντά μου καί μέ χίλια δυό πειράγματα προσπάθα'.ε νά
τας μ" είχε ίρή βουτυγαίνο στές βαθύτερες σκ'γε,ς tcj πί 'ιμέ συμπαρασύρη γιά νά χορέψω μαζύ της.
Μου# Ό μακαρίτης ό άε^λφός μου, καθιέ: καί άζ.λη φορά
Σκέψου όμως έσύ έάν στήν ψυχολογική έκείνη θέσ: πού
'ί|άΰ είπα, είχε πέσε: 3υέ χρόνια πίσ-j σ.-ή μάχη τών Γεν— βρισκόμουνα, μπορούσα νά προσέέ,ο στά λόγια της, καΐ ό
■jijv και λίγες μέρε; μπροστά τής βραουάς ποΰ πέρνω νά
πως άλλη ίσως φορά αναμφίβολα θάχα προσέξει.
οού περ- ,ράψάς είχα λάέΐι gva τηλεγράφημα άπό τ’ ΆνάΑύτό δμως φυσικά δέν μέ ήι|τόδισε άπό τού νά φανώ κα
Π/.ι τιεύ μοΰ γνώοιζαν οΐ δικοί μεν τήν βορε·ά άορύστεια λός μαζύ της, καί ν <.παραγγείλω μέ τήν άδειαν της, νά
τοΰ πατέρα μου.
ιιάς σερβίρουν δυό υΰίσκη, πού ή κουβέντα μαί ΰστερα τά
“Ετσι καθώς μπορείς νά καταλάέχις* κάθε, διάθεσιε 3ια- πολχαπλασίασε σέ κερσότερα. δημιουργώντας ζτόι καί στά
πκ«δάσε·4ς είχε φυγα*ευΰεί άπό μένα, καί
αύτό καί οί
βευγάτα, στιγμή εύτυχίβ;, τής οποίας κρατώ ακόμα τήν ά·
ςίλει μου, στάς σχετικός των παρακλήσεις, μέ βρίσκαι·-- ά- Ιτάμνηπι δυτατά στήν ψυχή μου.
όιάφορον καί κάπως τραχύ.
•—Ίσωο. μοΰ έλεγε τότε ή άγνωστες, μέ τά λόγια μου
Μ’ ολα αύτά ομβ»:, δέν έδίστασε κάτ^τς άϊελοικός μα·>
αύτά νά μή σέ νικήσω. Έάν δμως, δπως γιά σένα καί μόνο
ςίλες νά μοΰ γίνη τσιμπούρ. όπως λένε, καί νά έπιμένρ νά •’γιά σένα, τον ώμορφο καβαλάρη, πού τόσες φορές τό πρωί
J-όν άκολουθήσω τήν στερνή έκείνη· Κυριακή τού Καρταβα- (μέ κράτησε καρφωμένη ρτέ παράθυρο ή άγάπη σου κα· ή
•λιού, σ’ ?να άπό τά δυο μεγάλα τότε κέν,-ρα διασκεδάσετε
λεβεντιά σου, έμασκαρώθηκα σήμερα γυρεύοντας σε καΐ ό
τ'ών ’Αθηνών.
πως μέ τή όική σου θΰμησ·. άργομετρώ τές στιγμές τής
’’Ετσι είχα δέν είχα >·ά κάμω θέλεις γιά νά τόν ίεφορπν- 11ω;ής μου, είμαι βέβαιη πώ; θάΘελε μου χαρίσης τήν άγάπη
,θώ πλέον, θέλεις γιατί έννοιωθα τήν ανάγκη μέ.ια μου να βίου ή τουλάχιστον ϊέν θά μοΰ ήρνείσο τώρα ενα γύρω στό
πνίέ» τόν πόνο μου στή»- διασκέδασι τών άλλων, τον ακο 0άλς. . . Άλλά δέν πειράζει, Άγγελε . . *Η περιψρόνηλούθησα καί άφοΰ έπεσκόφθημεν τό Έδεν, καταλύό.αμε στό ;ψς γιά τήν άγάπη καί ή άγάπη γι’ αύτήν. .. Καί τώοα
λτιά σ’ άφίνω γιατί ό. . · άνδρας μου θά μέ γυρεύη. . . Ί>
Έτουάλ όπου σ’ ενα του θεωρείο κλεισμένος μέσα, ίφ.να
ν ά ζεδίνη ό πόνος μου μέ τήν διασκέδασ: τών άλλων, μέ κάθησα αρκετά μαζύ σου.
Μοΰ μιλούσε έτσι ή ώμορφη άγνωστος, ένώ τώρα τ· Ψυχή
τούς όποιους τωοα πλέον είχε άναμιχδεί καί ο ρ’λος μου,
ιιου άπό τόν αΐφνηδιασμον τΛΟ αύτόν, πονοΰσε περισσότερό,
στροβιλίζοντας τρελλά δ-αφόρους χορούς.
Είνε ζήτημα αν μέ πρόσεχε κανείς στήν γων·ά εκείνη |/.ρεύοντας μάταια στήριγμα δικαιολογίας, μέσα e-ό σαλοί/ι «κείνο τοΰ πανζουρλισμού τήο μεθυσμένης χαράς.
τής μοναξιάς ueu· πολύ 3έ περισσότερον εγώ όλους έκε·.,Καί ϊέν πρόφίασα κάτι νά πώ, κάτι ν’ άντίτάίω στήν α
ν|ους μαζΰ πού ευτυχείς διασκεδάζανε. Ό νούς ι·: υ καί εις
άντίθεσι μέ τό περιβάλλον, ταέείδευε τό ταζείδ: τού πόνου, πρόοπτον εκείνην 'ερωτικήν έπίθεσιν τής μασκαρωμένης μου
•καί μάλιστα τοΰ πόνου έκείνου ποΰ εμπνέει ή εΰτΐ'χια και άγάπης, πού άνοιέε καί πάλε ή πόρτα τοΰ θείορειιυ μ^υ, μ ca είς τό όποιον είσήλαυνε τώρα μιά ήλέκληρη παρέα μαχαρά σάόι άπλώνεται γ.ιρω σέ στιγμές δυστυχίας.
[σκαρωμένων, ζητώντας τήν φιλενάδα της, και την καλήν
Έτσι καί χωρίς νάχω μπορώ τα σού πώ συνείδησι τοΰ με
ΚΊΛς ποΰ βρισκόμουνα, περνούσα στό θεωρείο έκείνο μέσα 'συντροφιά μου.
Έτσι αθέλητα καί χαμένος μέσα σέ χίλια δυό «φωνήμα
:4ήν ώρα μου, όταν «κουσα έαφν-κά νά μέ φωνάζουν καί μά
λιστα μέ τό μικρό μου όνομα, συνοδεύονγάς τ« μέ χίλιες δ.;ό τα χαράς, δστερ’ άπό χΐγο βρισκόμουνα ΐτήν πλατεία κάτου
χορεύοντας διψασμένα με τόν ξανθό χαριτωμένο παλιαστο.
χαριτολογίες.
Δέν ι^μάμαι γιά πόση ώρα ό μεθυσμένος έκείνο; χορός
Φυσική συνέπεια ήτανε στό άκουσμα τών Φωνών έκεινων πού έπέμενα»- στόν θόρυβό τους, νά γυρίσω στόν ήαυτογ μας έκράτησε όπως δέν θυμάμαι γιατί καΐ Πώς βρέθηκα στό
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^ιέρος εκείνο χορεύοντας όπως έχόρευα. ’Εκείνο έμω-, rtoi
θυμάμαι καλά καί τοΰ όποιου τήν άνάμνησι τά φωτεινά καρ
ναβάλια μου ζωντάνεψαν δίνοντας άφορμήν στήν κουβέντα
(μου, είνε πώς αφού γιά ώρα μαζύ της μεθυσμένος έχόρεψα,
μέ ίαυρε σέ κάποια απόκρυφη τοΰ Έτουάλ άκρη καί εκεί πα
ράμερα κολρύσαμε τά χείλη μας σ’ Ατέλειωτο λαγνόδουλο
Φιλί.
Κα'ι προτού νά προφθάσω νά συνέλθω υστερ’ άπ’ολα αύτά
ctov έαυι'ό μου, τήν δκουσα νά μού λέγτ άνησυχοχαρούμε!--α·—Φθάνε- πια ’Άγγελε, σ’ ευχαριστώ. . . Αύριο τρ α
πόγευμα στάς τέσσαρές, έ’λα στο Ζάππειο καί έκεί στο.ΰ γα
λατά κοντά θα· γνωρίσης -ήν ξανθιά ποΰ σ’ αγαπάει
Μηχανικώς, όπως καί μηχανικώς ίσια μέ τήν ώρα έκεϊνή
ενεργούσα, καί βυθισμένος σέ χίλιες δυο εντυπώσεις γιά τήν
ϊίλη αύτήν ιστορία ποΰ σοΰ διηγούμαι
αφισα τό φίλο μόυ,
που άπο ώρα άλλως τζ είχα χάσει, καί πήρα τό δρόμο γιά
)τό έενοδοχείον μου.
"Οταν έφθασα έκεί ήτανε πλέον ή τέσσαρές πρωινές καί
προτού άκόμη προφθάσω νά μπώ στό δωμάτιο καί νά ξαπλω
θώ, ένα γκαρσόνι μού κτύπαγε τή7 πόρτα γιά νά μού δώση
κάποιο τηλεγράφημα. "Ητανε τηλεγράφημα τών δικών μου
ποΰ μου γνωρίζανε τόν θάνατο τοΰ πατέρα μου. Κατάρα . .

■Δέν είχ: προφϋάσει νά διασκεδάσω τήν αφορμή τού πόνου
μου -ιού ή αφορμή τώρ’ αύτή. μέ χ,-ύπαγε κατά κέφαλα. Τί
ΰά κώμω ; Το τΟαίνο γιά τ' Άνάπλι έφευγε στάς πέντε' ύ
στερα δηλαδή άπό μιά ώρα έπρεπε νά είμαι στό σταθμό.
Κομματιασμένος έτσι όπως ήμουνα άπό τή Σιασκςδασι
καί τόν πόνο, ςαναντήθηκα πήγα στό σπίτι κάποιου φ'λ'συ
μου για νά τοΰ πώ πώς ,έςευγα. καί νά μέ δικαιολογήστε στό
5ύνταγμα καί έκείθε τραβηξα κατευθεία γιά τόν σταθμόν.
“Υστερ* άπό λίγες ώρες ήμουνα στο’σπίτι άπάνου άπό ,-ό
προσκέφαλο τοΰ πεθαμένου πατέρα μου.
1 (Τίποτα πλέον άτι’ ο τι σοΰ δ'.ηγήθηκα μπορούσα νά σκέΊρθώ1 οζα τά είχα λησμονήσει. Καί όταν υστέρα άπό καιρό
έγύρισα στήν 'Αθήνα καί έζήτησα, τήν μασκαρωμένη μου
άγάπη,πουθενά δέν μπόρεσα νά τήν εύρω ;κάί έτσι παρέμεινε
7<(ά μένα άγνωστη μέ τήν γλυκεία άνάμνησι τοΰ φιλιο’ϊ της
και τό ξεψύχισμα τοΰ πατέρα μου.. . .
Αυτά μοΰ διηγήθηκε ό φίλος μου,ένώ εκεί μπροστά μας ή
Φωτιά τοΰ τέακιοΰ έκαιγε ευεργετικά, ξεδίνοντας τήν μένα£ιά μας τοΰ φε?εινο5 καρναβαλιού.

Χά,ι Ί εκέ. Φεβρουάριος iqac
ΜΑΡΙΝΟΣ Α. ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— ΑΙ άπόκρεω εφέτος έωρτάσβησαν μέ μιαν ορ
μήν ό.σι'γκράτητον.
— Χρήμα άφ&οϊΌΓ, μυάωδώς πολύ, διέρρέυσε καί.
τά έάιρταστίκά κέντρα άπεβησαν έάνιαι σπατάλης και
οργίων·
— "Ολοι d ιίποκτήσαντεε πλοΰι-οΐ’ άδόκητου έσκόρΛισαν αφειδώς καί ή κοινωνία μας παρέστΐ|σε θέαμα
πΐΗοτογόνου λαού άφεθέντες άχαλιναγωγήτου είς τά
ένστικτά του.
-- Τά δέ θύματα τών σπορείο καί τής έορταστίκής μανίας υπήρξαν αφθονα.
Ή γρίππη παρεμόνευ® καί τούς όλιγώτερον αν
θεκτικούς οργανισμούς τούς συκελλάμβακεν εις τά
δίκτυά της κπί άλ/ωυε μέν άπεστείΛεν είς τήν άλλην
ζωήν τή' πλήρους ανυπαρξίας, άλλους δέ έκράτει
υπό τσύς όνυχας της σπαρασσομένους άπό τοΰ πυ
ρετού .-ή»’ δύταμιν;
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‘Εγγραφοι άπό τής 8 μέχρι τής 25 Απριλίου 1920
ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 195 ΔΡΑΧΜΑΙ
Cλιτοί είς τό άρτιον 2)ρχ· 200, μεϊον Ήρχ.
αντιτίμου τοΰ τοκομεριδίου χτι}εως 1 ‘Ιανουάριου 1921
οΰροαχηρωνομέτου κατά τήρ εγγραφήν).

ΕΞΟΦΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ 300 ΔΡΑΧΜΑΣ
’ W-V ' TOO
\ ’ '* ’ | 2θν κέρδος επί τοΰ κεφαλαίου κατα τήν εξοφλησιν 1ΟΟ »
200 ΔΡΑΧΜΩΝ ( καί δίδει πιθανότητα κέρδοις κατά τήν κλήρα σιν μέχρι 1.000.000 »
ΤΟΚΟΙ :
Οι τόκοι τοΰ δανείου τούτου θά πληρώνωνται τή 1 ’Ιανουάριου καί 1 Ιουλίου
έκάστυυ έτους.
ΛΗΞΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ ;
1 ’Ιανουάριου 1921 (τό π.ώτον τούτο τοκ-ψεριδιον
προπληρώνεται κατά τήν εγγραφήν).
ΕΞΟΦΛΗΣΙΣ : Διά 4 κληρώσεων έτησίως : τήν 25 Φεβρουάριου, 25 Μαΐου, 25 Αύγουστον
και τήν 25 Νοεμβρίου έκαστου έτους.
ΠΡΩΤΗ ΚΛΗΡΩΣΙΣ : 25 Νοεμβρίου 1920. .

έ%ί 1.500.000 δμοχοχίαι τοΰ παρόντος δανείου χαμβάνουβι μέρος
nad‘ εκαβτον έτος, εις ά- κχηρώοεις:
ΚΛΗΡΩΣΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1
2
4
20

ομολογία κερδίζει
όμολογίαι κερδίζονσιν it a
όμολογίαι κερδίζονοιν &νά
όμολογίαι κερδίζονοιν όνα

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ) έξασααΰ,ίζει 10V έτήσΐ''\εϊσ0δημα \ \

ομολογία χιμίζει
ομολογία κερΆίζ,ει
όμολογίαι κιρΰίζουαιτ άνα
όμολογίαι κερδίίονσι» άνά

ήτοι κατ’έτος, 75 όμολογίαι κερδίζσυσι

‘Ανέβα τό σκαλί, σκαλί καί στήν κορφή άν δέ φράσης,
Ποτέ μήν κρά£·//ς νάκουστής στά ιόακιρνά σου γύρα,
Άλλοτε θάχη πιό ψηλά, άπάνωθε σου η Μοίρα
Κ·.' αθιος δέ θάεισαι όίτε νάρθής τά πόδια σου νά πιάσης.

Σμύ^η, ’

,

Ή πρώτη Ηλήρωΰις ϋ'ά γίνη τήν 25 Μοεβρίου 1920

ΤΟ ΦΙΛΙ

Της νγίτης τό θερμό φιλί.
Σέ ματωμένα χείλη
Μοιάζει! πολύ ; (στήν 'έμμορφιά.
Χαμόγελο τ' ’Απρίλη.

Δραχμάς

1000.000 Δρχ·
Ct λαχιοι άτά ίϊΟΟ.ΟΟΟ Δρχ.,
ΐ» λαχνοί άνά 100.000 Δρχ·
1 β λαχιοί άνά 2N.OHO Δρχ. καί rjo λαχνοί άνά 10.000 Δρχ.

ΑΠΟΣΤ. Ν. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ

Β ο σι ο π ο ΰ λ' α

Δβγ. 200 ΟΟΟ
» 106.000
*
25.000
»
10.000

έ£ ών | λαχνός

—Τοΰ ΓεωΟΥίου 'Σ,ημηΟ'.ώτη. . Με, υηοληψ:

’Ανέβα στό σκαλί, σκαλί καί'στήν κοοφή έκεϊ,στάσου
Καί κράέε γΰοα νάκο'υστή; άπ’ ηήν άρχή ,ώί τήν άκοη,
Σ-~· πέλάγα καί στά 6ο-νά κι’ ώί
βαθιά τά μάκρη,
Κάθε τρανές’,"“προσκυνητνκ νά κυλιστή απροστά σου.

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ : 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
25 ΜΑ Ι ΟΥ ΚΑΙ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1
β δρχ. 1.000.000
1
»
100.000
4
>
25 000
»
10.000 · 10

— Τήν πάλιν μας συνεκίνησεν ή αυτοκτονία τού
ΡωσσικοΟ ζεύγους Άνδρέα καί Μμρίας Γκορέγκο.
— Οί νεαροί αύτόχειρες λόγω τής άπωλείας τΐυ
τέκνου των κατέφυγον είς τήν τραγικήν αυτήν άπό,
ίρασιν.
— Ό Άνδρέας νέος μεγάλης ίκΐινότΐ)τος καί μορφώσίεως καί έ’χων μέσα του ’Ελληνικόν αίμα δέν άυ,
τέσχε καί άπέθανεν.
Ή Μαρία, ώς γυναίκίχ, περισσότερον ανθε
κτική διέφυγιε τόν θάνατον.
— Παριμήθη ό 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών τής
Άμίερικής κ· Λάνσιγκ.
— Είχε καταστή διεθνής φυσιογνωμία άπό τής
εποχής τής συζητήσεως καί τής υπογραφής τή? είρήρήνης είς Βερσαλλίας.
— Είς τά παρελθόντα τεύχη λόγω τών τυπογραφι
κών ανωμαλιών δέν έδημοσιεύθησαν αί λατίνικαΐ πα
ρατηρήσεις είς τήν Ποιητικήν Τέχνην τού Όρατίν,
τής Δος Μαριέττας Γιαννοπουλου·

Σμύρνη.

Κι' οτανφτά χείλη σμίγουνε
Τού Ραφαήλ πινέλο
Ζωγραφιστά ηή χάρη τίνε
Νά ζωντανεψη θέλω.
'
ΑΠ. Ν. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ

7'0 ΣΤ01ΧΕ19ΜΕΝ0 ΣΠΙΤΙ '
Γίγίίένΐ’ΐ σέ βα&ε-ιά οελλογη μονάχη Μυ πάνω σέ
μι.-ί χαοέ'/λα άπο-.Μίμήϋ'ηκα. Πεοάοανε κάτιου δυό ω, «ιέ, οπσυ ξυπνώ γ.Τ ακούω νό γτυηή τό ρολόι μεσάre/τα Τί άγοιάδα. Ή έϋημιά καί τό ρυϋιιικό χ~ύπηι.α -οϊ οοΛογων’ μιά τρομάρα γεννούσε στήν καρδια
not · una. . ■ τί νάναι ; άλεπάλληλα κλάμματα· ■ . φο>
,·αϊς. Σκοτωμός χίνετα: : Τά γράμματα τοΰ σπιτιού
χορεύουνε. Ποιες ταναι αυτός η άσπροφοοεμένες ; ερ
χονται κατ’ ίριάναν μου. Βοήθεια. ■ ■ Βαστούνε κ^τι·
Παναγιά μου. Τραβιέμαι άπό τη ϋέοι μον, ιιά ατό Ίδιο
μέρος βρίσκομαι... φαντάσματα. . . φαντάσματα
■
Σταματούνε μπροστά μου κι’ ά^ίνουνε ενα σεντούκι,
σκεπασμένο με πράσινο ρούχο οάν ιιποξάς.Κλειώ τάμά
τια μου και ησυχία δέ βοίσκω·. Κάνω τό σταυρό μου·.
Φωνάζιο Παναγιά μου και χάνονται ύ άσπροφόρες,
ένώ -<> σεντούκι μένει μπροστά μου. Πετρώνει η καρ
διά, σφαλώ τά μάτια μένα μονοκόμματο ύπνο ώς τό
πρωί- έπειτα άπό τί/ν τόση αγωνία π^ν τράβηξα ολό
κληρη τή βραόειά. Τό πραη ξυπνώ και βλέπο) κομμα
τιασμένο τό πράσινο πανί καί.άΐιιατα χυμένα. Τραβώ
τά μαλλιά μου- <9εέ μου, σκοτώθηκε. . . κομματιάσανε
-άν Έλπίδα καί σφάξανε την αγάπη1,μου. Τό πεϋαμί ιό, της είδα μπροστά μου χωρίς νά τη σώαω, χωρίς
'ϋ'ά νικήσαι τούς'Ιχθρους τής νά την κερδίσω ; “Αχ·
άπό τότΡ στό στοιχειωαένσ σπίτι άκοίεται Ινα μουγκΰι
τό καί ηκαρδιά μου παραπονεμένα κλαίει τόν άδ’-κο χα
"ό τής άγάπης μου.
Σμύρνη

ΜΑΡΩ ΑΥΡΑ

(X—‘

5 A 9,
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Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
Βαοτί} στο χέρι τό σπαθί
τ’ ατίμητο κοντάρι
καί τη σημαία του προσκυνά
τ άνδρε'ο παλληκάρι.

Βοάζ’ ή καρδιά τον καί ηετά
ελπίδα παίρν εμπρός του
καί στήν ματιά του σάν θεριό
μαίνεται ό εχθρός του.

·■ '

•

,Ί ,

Τρέμει τδ σώμα καί ζητά
έκδίκηοι νά δόοση
ϋέλει αμέτρητα κορμιά
εχθρών του νά σκοτώοη.

Κοι μέ τα χέοια στον θεοί!
ηεις την Πατρίδα Νίκη*,
ένα ιιονάχα εύχεται
μπροστά τη θεία δίκη
'δϊΑΓΩ
Ρ co μ ά ν τ σ ε ς
ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΚΡΟΥΣΕΣ
Τής κιθάρας κροΰσες σταματάτε πειάΙ..,.
Τραγουδιστάδες μή τραγουδάτε I'
Ή χαρά μου σκεπάζει τά τραγούδια σας.
Θέλω νά νοιώσω σήμερα ιτόν παλμό τήε. καλής μου...
Αελω νά ξεφάψω άπ' τά στήθεια της τή λατρία της
(,γιά μένα.
Τής κιθάρας κροΰσες σταματάτε πειά Γ

Είμαι βαρειά λυπημένος ’
Τραγουδιστάδες π’.άστε τής κιθάρες
καί τθαγουδήστε....τραγουδήστε. . . .
Θέλω στον ήχο τών τραγουδιών σας
Νά θάψω τήν πίκρα, τόν καϋμό μου. . .
Ή καρδιά της μούπε πώς δέ μ’ άγάπα.
Φραγουδιστάδες πιδστε τής κιθάρες
Καί παίξτε. ·. παίξτε.. .παίξτε...
Σμύρνη ίρις
ΑΠ. Ν. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ

Κουρέλια. . .
Η } ΩΓΡΑΦΙΑ ΣΟΥ
ί
(Χαρισμένο στήν άδελφή μου Μαρία)

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Σκυμμένος πάνω σότ βράχο,
στήν έρημη ά ρογιαλιά βλέπω
μελαγχολικά τόν πόντο τοΰ
Ικάρου ! "Ας ελάμβανα φτερά
JJ
νά έλθω είς τάς κλεινάς ’Αθήνας
νά δώ τον Παρθενώνα.
’Αλλά ολα όνειρα... Ό "ύκαρος
πουθενά δέν φαίνεται· πρέπει
πρέπει πμκ. δέν ποθεί τήν δευτέρα του
πατρίδα· μόνο άγρια
περιστέρια πετοΰνε άπό
βράχο σέ βράχο. Μήπως
αρά γε είνε ψεύματα
ύπήρξεν Ίκαρος ; Άλλ’ όχι
τόν βλέπω κατερχόμενον έκ
τοΰ Αίθέρος, τόν βλέπω
ρημνιζόμενον εις ωραία
σου νερά, ώ νύμφη τοΰ
Αιγαίου. "Οχι δέν είνε μΰδος, είνε
άλήθεια, τό λέγει ή σημερινή
τέχνη, ότι ύπήρξεν ό πρώτος
αεροπόρος, καί τόν έδέχ&ης
είς τάς άνκάλας σου,
S
ώ ένδοξος ’Ικαρία.
Εδδηλος ’Ικαρίας.
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Ν. ΔΟΥΡΗΣ
ΣΟΝΝΕΤΟ

Ή καρδιά μου μοιάζει μ’ άπειρο κομμάτι
Ξέθαμπο, καθάριο σά μαβί ουρανό,
Μέσα του γραμμένο δέ διαβάζεις κάτι,
Οδτε περασμένο μά ούτε τωρινό.

?

Πικρσδακρυσμένο δέν είδα τό μάτι,
Αογισμοΰ μαρτύριο, μίσος σκοτεινό,
Δέ μοΰ τρώει τά σπλάχνα. . . Ξενοιασιάς παλάτι
Τάστογά μου στήθεια. Δέ ψυχοπονώ.

Λέγω κείμαι μόνη, μιά γυναίκα άλλη,
Τή ζωή, τό φώς μου πέχω ιστό κεφάλι
Στού ματιού ηή σπίθα—Ζωή μέ τυραννείς !*—

Τριαντάφυλλο είμαι ποΰ δέν κρύβει μΰρα.
Άμα τό φώς είδα μουγραψεν ή Μοίρα
Μέσα στή καρδιά μου νά μή μπή κανείς'. .
Σμύρνη
ΦΙΛΗ Κ. ΒΑΤΙΔΟΥ

Τής περασμένης Σου ζωής τά βάσανα
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
πλατειές ρυτίδες
(
—Ό ο'Ό,ιηρτ;» καθώς οί περισσότεροι •'μολοκΰν ήταστό θείο σου τό μέτωπο ξαπλώνονται...
‘/ε Σμ'.Ρ/αίος.
Γλυκειές ελπίδες
—,Ακριβώς γι’ αύτό τό λόγο δέν μπόρεσε νά στεργιώεη
σάν άστρα διαπεραστικοί στού κρύφιου νοΰ
στον τόπο μας.
'
τά ούράνια βάθη
•—Καί ύστερα άπ όζωήν δύο' μηνών άτέθανε μέσα στά
Φωτίζουνε στό μέτωπο ζωγραφιστά
σ.άργανα
t
τά 'μαύρα πάθη....
Μά πειό ,βαθειά κι’ άπό τά δυο, ήλιόφωτη,
—Ζωή σ’ έλόγου μα:.
χρυσή λαμπάδα
—MffKot 3μως καλοθελζταί σκέπτονται νά τόν άναστΈ
γιά οδηγός σου σπλαχνικής, ή ’πομονή
σουν.
Ωκαί ή ’ξυπνάδα.. .
—Αύτό εΐν? εύκολο, αφού μάλιστα κι’ ό Χριστός άνείτή
Σμύρνη.
ΟΛΓΑ Κ. ΒΑΤΙΔΟΥ νεται κάθε χρόνο.

—Ή νεκρολογία έδημοσ.εύθη είς δλας τάς έφημείίδις
τ.'ς πόλεώς μας.
—Κα: οί φιλολογοΰν,-ε: μίαζί μέ τάς ψιλολογούσας έρ·
ριξάν άπό ενα ρόδον έπί τοΰ μνημείου του ευρισκομένου
■: είς τήν όδμν Ρόδων.
—’Επικήδειους ε-εφώνηεσ.ν όλοι οΐ κορυφαίοι τών γραμ
μάτων καί μέ τώ δάκρυα των έβρεξαν μσνδήλια έπί μανδη*
λ'ων.
>
—Τέλο: πάντων τό ρόδο · έμαράνθη καί ό τυφλός »*Ομηρός» άζέθανε.
; >—-Άς έχει γαίαν έλαρράν.
—Ή »Νέα Ζωή» συναγωνίζεται τήν τΤέχνην».
•—Οί νέοι στήν Νέαυ Ζωήν καί οί τ ε χν ΐ τ ά. ι στήν
τέχνην.
—Ή άξια τής εργασίας των φαίνεται πολύ εύκολα μό
λις πιάση κανείς άπό ενα φυλλάδιον των.
•—Οΐ φιλολογοΰντες μας φιλολογούν καί οΐ σατυρικοί
τούς σατυρίζουν.
—-Τόν χειμώνα δέν είχαμε πολλά χιόνια.
—Έύτυχώς ποΰ αί εφημερίδες’ μας βγαίνουν άπό τή Μαν

τάμ Άναστασί χιονισμένες καί παρηγοριούμαστε.
—Έξ άλλου άντΐ τής χ,’.όνος μποοεϊ κανείς νά διαδ'-σΤ.
μερικά ποιήματα καί νά κρυώση χωρίς έξοδο.
•—Είς· τόν άρέθμόν τών εφημερίδων μας προσετέθη καί ή
τετρασέλιδος »Άρμενία» μέ στήλας χρονογραφήματα, φ:'’.ολο', ίας, μελετών επιστημονικών *λπ.

—Κι’ έτσι μπορεί κανείς νά Πη οτι·
* —Είς τόν τόπον μας έπήλθε πλέον ή »Άρμονία». Ή
Σμύρνη εγινεν »'Εστία Προόδου καί Τέχνης. Ή Νέα Ζωή
t αί όλος σχεδόν ό Σμυρνηός Κόσμος βαδίζει μέ 0 σ ρ· p ο ς
| αί σταθερόν Βήμα πρός τάς άγκάλας τήε πεπολιτί: με·
μη: μας Πατρίδας. Καί πολύ ταχέως ή Σμύρνη θά Υ^ινη ή
μυθολογική »ΆμάλΟεια» άπό τήν όποιαν θά τραΦή όλη ή
Ελλάς. Ή άχάπτυξις μεταδίδεται τόσον ταχέως άπό ί.νός
είς άλλον τόπον όσον καί ξ »Τηλέγραφος». Άς ούχήθίμεν
μόνον τόν πολιτισμόν αΰτόν νά μή μάς ώθησή, ό »Πειοασμής» καί τόν καταρρίψωμεν διότι έπειτα βαθύς) έπί τής κε'φαλής μας θά πέση ό »Κόπανος» τών εχθρών. Αμήν.
Σμύρνη ιραο .

ΑΠ. Ν. ΜΛΙΊ'ΑΝΑΡΠΣ

ΣΕΛΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΠΕΖΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Εΐπ’ ό άγγελος στήν αγνή παιδούλα.
»—Μαζί μου έλα. Στό μέρος ποΰ θά σ’ οδηγήσω αιώνια
’βασιλεύει καλοκαίρι. Αιώνια λσύλουδα άνθοΰνε Ί ό γέλοιο
•καί ή χαρά ποτέ δέν έχουν βασίλεμμα».
- Κ·.’ εΐπ’ ή παιδούλαΜικρά κι’ ασθενικά τά ποδαράκια μου, πώς τό ΰι’όμο τόν
ατέλειωτο θά μπορέσουν νά διαβοΰνε ;
—Σ,τά ολόλευκα φτερά μου σάν μικρό κι’ άδΰνστο πουλ.ι
θά σέ φέρνω. Κόπο δέ θά νοιώσης. ’’Ελα· εΐπ’ ό άγγελος.
—Μα ποιος τής μαννοΰλας μου τά μάτια θά στεγνώντ.
Αστείρευτη πληγή θ άνάψη στήν καρδιά της. Ποιος μέ τά
ςιλιά καί μέ τά χάδια τόν πόνο τηε θά σβύσΤ, ;
Κι’ εΐπ’ ό άγγελος.
Αιώνια ή μαννοΰλα ίου στόν κόσμο δέν θά μόνη. Τοΰ
χάρου τό δρεπάνι θά τήν θερίση σάν ώριμο στάχυ. Ποιο:
;τόν πόνο τό δικό σου θάσβύση. Ποΰ παρηγοριά θά 6ρης ,
Κι’ εΐπ’ ή άγνή ποιδοΰλα.
»Πάρε με».
Σ' ενα ολόλευκα ντυμένο κρεββατάκι, γλυκό άγγελοΰδι
κοιμοΰνταν τόν ΰπνο τόν αιώνιο. Μπήκε ή μάννα μέ το χα
μόγελο στά χίλια, τομορφ: άγγελοΰδι νά ξυπνήση, μά. . . .
Ιέμεινε. Είδε νεκρό τό σπλάγχνο της.
ΕΛΕΝΗ Γ. ΡΕΣ

ΣΕ ΕΙΔΑ. . ..

Σέ.εΐδα χθές ποΰ διάβαινες
κρατώνται στήν άγκάλη
σάν ώριο άνθογυάλη
λουλούδια δροσερά.

Σέ είδα καί μοΰ φάνηκες
μέσ’ τ’ άνθιοτ τά δροσάτα
γλυκειά γαλανομάτα
σάν μιά παληά θεά.
Εβάδιζε: καμαρωτά
κοί όλοι στή θωριά σου
μέ τά ξανθά μαλλιά σου
μεθούσαν από πόθο άγάπη λές τρελλή.

Καί 'γώ ποΰ έβλεπα αύτά
τά ώμορφά σου κάλλη
πώς σ’ έβλεπαν οί άλλοι
σέ θαύμαζα τσακπίνικο κι’ ολόμορφο πουλί.
Άθήνα·.#
ΔΙΟΝ. Κ. ΖΑΝΝΙΔΠΣ

Η ΠΕΘΑΜΕΝΗ
Δέν τήν είχα γνωρίσει ποτέ μου νά τή συμπονέσω άπό
γνωριμία. Άλλά σάν είδα στήν πόρτα της τό πένθιμο
χαρτί νά γράφη »Φώφώ . .έτών ιρ» έρράγισε ή καρδιά
μου γιατί σβύστηκε σάν τό λούλουδο ποΰ τό μαραίνει ό
λίβας πριν άκόμη άνοιξη καί προβάλη περίμορφο. Καί
δέν είχε άνοίξει άκόμη γιατί αυτή ήτο ή ηλικία τών ονεί
ρων, ή ηλικία ποΰ άνοίγεται ή ψυχή νά περιβάλη τό
σόμπαν, ή ήλικία κατά τήν όποια ή ψυχή άναπνέει τούς
ώραιοτέρους πόθους καί nt αουσιάζει τά πρώτα κενά.
"Ισως ή κόρη αΰτή νά πήγε στό ίμνήμα μέ τό κενόν
στή ψυχή της. Ίσωίς δμως σάν πετοΰσε ή νεαρά ψυχούλα
άλλη ψΰχή νά έπονοΰσε καί νά έπνίγετο στά δά·:ρυα.
Πάντα έπήίγε ή κόρη μέ τό παράπονο ποΰ δέν πρόί>'όασε
νά γνωρίση τής γλυκύτερες στιγμές τοΰ βίου καί παρ
θένος έφτερούγισε στά αιθέρια μέρη ποΰ ζοΰν τά πνεύ
ματα μετά τήν ζωήν.
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Πρέ έλίγων λ μερών άκόμη ή ίδια κόρη, ντυμένη ςτ»
«ίάταϋττρα, άμφισβητοΰσε το . κάλλος Ά όλες σας, ώραίές
Ρ9» πεταλουδίτσες, καί σ·»α πίρασμά της συνεκλάνιζε
Μΐρδιές. Άλλά το πανδοχεών τοϋ κόσμου την έκλεισε
έϊω εκεί πού τήν παοέσυραν άλλες ώίίορφ-.ές πιο καλές
άπό της δικές μας.
ΑΓΝΩΣΤΟΣ
■Φίλίλδγική στήλη
ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΛΟΤΙ

I
Πάντα ' σχεδόν εκείνα·, ποΰ . ακατάλληλα τούς
Χακαανατεαραμίμέί'βυς επήραν τούναντίον μόρφωσι
ραρκςτή, lie δεν τήν έκράτησαν. Γιά τό ισοζύγιο,
τώ θεώ, ευρίσκω καλοανατεθραμμένους ανθρώπους
Ιμεσί σ’ ^κείνους πού δέν μορφωθήκανε καθόλου.

II

'

λέμε
ύπεδό£α
άνά-

\

Στο λαο, και ,-χ(»ο πάντων στό λαό ποΰ βρίσκεται στην
εθοχη και στο λαο πεΰ δερνετα·. μέ τΐ Οίλβϊοα, καθαυτέ
δέν ύπάρχει καθόλου ή άληθινή προστυχιά- μόλις άρχι
ζε·· νά φαίνεται στους έργάτας μέσα στάς πόλεις. Μά
δχι- πρέπει νά τή ζητήσης στους ανθρώπους που τούς
λεμε »τθΰ κοσμου>. ”Α II. ,·σΆ ηην εΰρης σ’ αύτίύτ,
είνε -ελεια- και οι γυιοι τών νεόπλουτων αύτοΐ έχουν τό
?εκερ.

•

III
Ό χοίρος γίνεται βρώμιος, ιΐανον όταν ζή μέ τόν άν
θρωπο. Στήν ά'γρια κατάστασι ό αγριόχοιρος είνε ζψο
καζ σρό.
ΑΙ
Τ· -*
'Υπάρχουν άνθρωποι πολύ άσχημοι, που είνς συμπα
θητικοί· γιατί τό ξέρουν γιατί ύποφέραυν καί προσπαθούν
»·ά είνε ολιγώτερον δυσάρεστοι, όταν τοΰ; βλέπηο. Μά
υπάρχουν καί άσχημοι ποΰ είνε ευχαριστημένοι μέ τόν
έαιτόν των, ποΰ κάμνουν έπίδειέι τής ασχήμιας των, ποϋ
είνε επιθετικό.· αυτών ή άσχημία είνε χειρότερη άπό
ελάττωμα.

,

,,

V ,

Συναντά κάνεις κάποτε άνθρώπινα κεφάλια, ποΰ έχουν
‘επάνω των τήν σφραγίδα 'άθεραπεύτους κουταμάρας καί
δέν μπορείς νά φαντασθής πώς μέσα κεί βρίσκεται ψυχή
τέτοια ποΰ μπορεί νά ζή καί έπειτα άπό το θάνατο.
*Οχι· οΐ τέτοιοι τό πολύ-πολύ χάνονται μέσα σ’ ένα κοι
'μητήριο. Καί πάλι γιά τό ισοζύγιο, βαθε-.ά μέσ’ στά μά
τια μερικών ζώων σκύλου, γάτας, πιθήκου, βλέπεις κά
ποτε σέ ώρες έξαιρετικές νά περνούν κάτι άλησμονητεε
εκφράσεις ποΰ φανερώνουν άφοσίωσιν, παράκλησ· ή σάν νά
έρω-ρΰν μέ αγωνία γιά τή ζωή καί γιά τό θάνατο. Καί
τότε σοΰ φαίνεται άπαράδεκτο πώς τέτοια φλόγα έσωτερική είνε καταδικασμένη γιά πάντα νά χαθή μέσα
στή στάχτη·
-

VI
Γ4ά νά μή προσβάλης τούς

ταπεινούς

γ-α νά ιιή, ά

θελα, πειράξης τούς μικρούς, υπάρχει κάποιο τάκτ( ποΰ
έρχεται άπό τήν καρδιά ποΰ τώχουν συνήθως άπό τή
,φόσι χαρισμένο άνθρωπι ποΰ δέν εξεπαιδεύθησαν γιατί
είνε ανήμπορη νά το δώβη ή 'έκπαίδευσις αύτό· καί γι’
αύτό δέν τώχουν καί οί πειό λεπτοί άνθρωποι τοΰ κό
σμου .
Κέρκυρα στής i5)2)iQ2o ΠΙΠΗΣ Δ. ΜΑΡΤΙΝΗΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΝΙΝΗΣΗ

Άπό τ ό μ έ hr ω rt ο τής ’Ασίας
TQ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΤΣΟΛΙΑ
ί
Τώ όνειρα πούχε γλυκά φρούδα σΓά περασμένα
-ν*
Γιά τήν ’Ασία ό Τσολιάς βλέπει ζωντανεμένα 1
Σ'έ κάποια κεί τής Μαγνησίάς καί τ’ "Ερμου πεδιάδα
Ξανάζει ν’ άνβσταίνεται κάποια παληά 'Ελλάδα
Ποιος αγνοεί άπ’ όλους σας τή Νέα ’Ιωνία
Τή χάρη καί ώμορφιά πώχει ή Μικρά ’Ασία ;
. ......................................
,
,
,
ξέρετε I ένος καί Λαό, καμμιά φυλή μεγάλη
Νάχσυνε χώρες σάν κ’ έμάς μέ τόσα μύρια κάλλη 1
Πώς νά' μή μάς ζηλέψουνε τό Φώς μας καί τή χάρη
θ' ξένοι...άπ’ταίς δάφνες μας γιαυτό ζητοΰν κλωνάρι
Μήπως άπ.’ τήν Ελλάδα μας πάλι δέν τό μαθαίνουν
Πϊ>: οΐ· νικώντες μέ τιμή πϊτ·: τους δέν πεθαίνουν ;

,·

<

s

. . . *Ο Ευζωναίς δέν έχει έδώ καρυοφλυλιά.·..μηλισνι
*· Γονατίσμένος καρτερεί καί πολεμά 5τό χίοΜΙ,
ί
Μοιάζει τή φουάτάνέλά του τ’ άσπρο τ’ έκείνο χρώμα ί·
Δέν τόνε
ίζε: ή παγωνιά κ' ή λάσπη ένα γόνα !

Νικηταρά, Τζα
ζ βέλλα
Νά δής πώφθασε ή ένδοζη δική σας φουστανέλα,
Ποϋ τοΰ Κανάρη τά ψαρά, ή 'Ύδρα τοΰ Μιαούλη,
Ξύπνησε, ώ Γέρω το 'Μωρηά καί Ξακουσμένο Σούλι,
Τής Ρούμελης άθάνατοι λεβέντες σηκωθήτε
Ν’ άναγαλλιάσετε καί Σείς μαζύ μμς νά χαρήτε.
"Αχ, ποϋσαι

Άνδροΰτσο Μπό-σαρη,

Δέν φρουγκασθήκατε σεισμό καί πυρκατά μεγάλη
Δέν νοιώσατε πώς ή 'Ελλάς έτράνεψε καί πάλι
Πώς. Δέν συγκινηθήκανε τά σκρόπια κόκκαλά Σάς
Άσόμα δέν ζωντάνεψε ή πατρική καρδιά Σας ;
Βγό.ττ. καί ίδέστε πίεργελοΰν οί Τούρκοι κ’ οί Βούλγαρο·
Τή μάννα τοΰ Νικηταρά...τή μάννα τοΰ Κανάρη.. . ;

Ποιό. τό έπίστεκυε ποτέ πώμα πώχουμε χύσει
Ποΰ τήν Άσία έπ.ότίσε κι’ άκόμα Θά'ποτΐση. ,
Ν’ άφήσωμε σ' άλλον κανήν’ τάδέλφια τά δικά μας ”
’Οπου λευθέρωσ’ ή ψυχή τοϋ Γένους κ’ ή Κ«ρ
(διά μας ;
Αύτός ποΰ έπροστάτευσε τά τόσα δίκαιά μας
θά κάμη τώρα πράγματα κι’ αυτά τά όνειρά μας t
ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΝΑΣΟΣ
Έπιλοχ. 5ου Εύζώνων

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μή άγοράσης τίποτε, αν δέν συμβουλευτής πρώτα
τό Κατάστημα ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ εΐνε τό άνώτερον όλων.

Τίνν μήνα αύτόν πολύ λίγα πράγματα ε/ει νά πή
μουσικός υςεΑ κοΜίίτχηκύ^ ^ρπνογράφίυς. Τά θέα
τρα περ':ί.ορισθησιιι· ιις τά παλαιά έργα
Τό »Τρά6α· κορόέλλα» είς τι· θέατρον τϋς δο; Κο~
τοπόΰλη, ξαναφρεσκαρισμέν; .,· ό ’'Πειρασμός» είς, τό
θέατρον τής Κας Κυβέλης, .-.οίι όέν ενθυμούμαι ποιά
άλλή' έπιθεώρΐμιΐς εϊς τόν :ΆπΔλλωνα» σννεκέντραχ.
σαν όλη τήν εύθυμη νεότητα, ή όποια έιρέτος ήθελε
κ’ εζήτει. τά μέσα νά διασχΐδάσμ μέ όλη της τήν
καρδιά.
©
Αλ?.ά πλήν τών θεατρικών αυτών άποκρηάτίκων
έργωυ, ό κόσμος εφέτος διεσκέδασε ύπΐι-ρβ λικά χο
ρείΊΰν. Τό »’Αττικό)·» καί τά »,Ολύμπια» ύπήρξαν -ά
δύο [ΐεγιλλα χορευτικά κέντρα. "Ολαι αί κοσμικαί
Αθήνα- έπέρασαν χαρευτίκάς νύκτας μέσα είς τάς
<[αντασμογορ·.κάς αϊθούσας τών δύο αυτών θ'εάτρων,
ιΡίηθάε άλι^μσ)·ήτ'ι·ς. Παρά τήν μεγάλην άκρίβειαι—καί εις τά χαρτοπωλεία, καί τά άνθη, και τά
σονπέ, και τά ποτά- -ό κόσμος διεσκέδασε πραγματίκ·Ί>ς και ήσθάνθη ζωηρότατα τόν έορτασμόν τώ·? άπΐίκρεω.
*
Εί'θύς όμως καθώς παρήλθεν ή άποκρηά αί ’Αθή
να-, δέν ήργησαν νά έπαι-εύρουν τάς κσλ<·.τεχνικάς
τϊον απολαύσεις. ’Εκείνο δέ ποΰ είλκυσεν ευθυί εξ
σίρίχης τήν προσοχήν, ήτΟν ό ' Γύρος τού κόσμου»,

μια διεθνής τρόπον τίνά έπιθεώρησ-.ς ή όποια έπαι'χθη έπί μακράν σειρνά παραστάσεων είς το Δημο
τικόν Θέατρον κατ’ άρχάς καί άργότερα είς τό θέα
τρον Κοτο]πούλη. .Ο ξένος όμιλος τών κα?λιτεχνώ>-,
ό όποιος παίζει εις τόν Τΰρον τθΰ κόσμου», είνε δίμολογουμένώς έκ τών έκλεκτοτέρων. Παιζουι· δέ ό
λο-. ,;ιέ ένα τέτοιο κέφι, ώστε πολύ συχνά τήν εύθι-μια των την μεταδίδουν τις τά ακροατήριά των. 'Εάν
προσθέσετ/ε είί; τόν τηλείως κατηρησμένόν αύτόν
θίασον σκηνικά πρώτης τάξει,>ς. καί τουαλέττας; α
ξίας πολλών χιλιάώ»)- δραχμών, θά έννοήσετε αμέ
σως διατι ό ’’ΓύρΙος τ’-ύ κόσιμου» κατέκπ»}σε τού:
’Αθηναίους καί διατι τό κοινόν πληριονει τάς δέκα
!'(ΐί δεκαπένΓε δραχμάε χωόίς γογγυσμόν.

ΧΥΝΑΥΛΙΑΙ
Άλλά καί ή συναυλία τού Ώδει'ου, ή δποία έδόθη
εις ,τό Δημοτικόν Θέατρον περί τό τέλος τ'ΰ μηνός,
έθι?ωρήθη ώς ένα μουσικών γεγονός διά τάς ’Αθή
νας· Ή Ορχήστρα κα). ή Χορωδία τού ’Ωδείου έξετΐέλεσαν τό »Ριά6ιεμ» μέ μΐά σχεδόν πλήρη επιτυ
χίαν. "Ολοι εϊς τήν θέσιν των. Ή ’Ορχήστρα έξετέλεσεν άψόγως τό μέρος της αλλά καί ή Χορωδία
συνετέλεσαν εϊς τό δλον τής επιτυχίας καί ή κ. Τρι.
αίννη καί η κ. Κοομοπον/.ον καί η όεσττοηΊς λ:τϋ··ά
δέν ,ύστέρησεν ούτε Ικατ’ έλάχι/στον. ’ΐώτίσης π'ϊλύ
κ. Τριανταφύλλύ>υ καί ό κ. Κοντογιάννης. ’Εν μια
λέξει θά μείνη ‘αλησμόνητος ή επιτυχία αυτή τοΰ
Ώδ(·ίου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
•■•εβ,οουχ,οιος 1 S>tiO
Άπ(> τόν μι~μ·α αύτόν μία είνε ή πραγματικότηεΤό ψύχος. Κάτι τι άπαισίως οχληρόν καί άνυπόφορον μά; έβάρυνε τί)ν ζωήν. Ή δριμύτης ενός χειμώνος άτε'ϊέιίτήτου, ποϋ δέν μ·?ς ά . ϋ/ε τοώιάχ-στοον
δ-.αλεύμματα θάλπιυε. καί παρήγορον συγκερασμένης
θερμοκρασίας.
Καί μέ τόν κρυερόν αύτόν καιρόν εϊμ^θα υποχρεω
μένο·. νά μήν αϊσθανώμεθα τήν φλόγα τής ψυχικής
μα; άγωλ-ίας διά τήν τύχην τής Κωνίπόλεως. Γά
'μηνι>ματα περί τήε Τουρκικής εϊρήγης καί τώ>· έκ
ταύτης συνΕπε-.ών μάς; ήρχοντο όλλεπάίληλα χωρίς
νά δύνανται ν’ άποκρυσταλλο>θοΰν εϊς οριστικά καί
αναμφισβήτητα γεγονότα. Ή αμφιβολία έθεμελι:υτθ
γύρω πρό; κάθε εϊδησιν καί πληροφορίαν zci άπό
τήν χαράν τής αισιοδοξίας ουχι απας μετεπεσαμεν
εις τήν θλΐψιν τής άπογοηυϊύσεως καί τοϋ φόβου.'Η
πολιτική, θεά. ανέκαθεν άπιοτοε και ευμετάβλητο··,
υπέρ ποτέ φανεράην.ται κατά τά; ημέρας ταύτας,
επηρεαζόμενη άπό τά γύρω της ύποΛανθάνοντα συμ.ιρέροντα τών ισχυρών. Άφοΰ αυτή ή 1 αλ/.ια σπο
τής εθνικής μας άποκαταστάσεως διά τοϋ Βασιλέως
Καρόλου Γ καί τοΰ στρατηγού Μαιζώνος τοσαύτην

,ρύύροντα τών ισχυρών. Άφοΰ· αυτή ΰ Γαλλία ή
τύρ,ιιαχφς τών δικαίων μας ·Λαί τών όνείρ υν
μας, αϊτΐ| ή Γαλλία εσχάτως έ/υ.σμόνησε καί παρελ
θόν καί. παραδόσεις, καί μέ ένα πείσμα άλόγιστον καί
αδικαιολόγητον έζήτησε νά μάς στραγγα/.ίσΐϋ, νά.μάς
άδικήση, νά φανή συμφεροντολόγο; καί μέ τά έχθρικώτερα αισθήματα πρός τά μεγάλα του Έλλην.ισμοΰ
συμφέροντα.
’
ί
Είς αΐτήν τήν άπογοήτευσιν ποΰ δημιουργεί ή
Γαλλική άντίληψις, παρήγορος^ και ένισχυτίκή τής
Ελληνικής ψχής παρίστΧται ή έξέγερσις τής ’Αγ
γλικής, Κοινής Γνώμης υπέρ τών δικαίων τή; ανθρω
πότητας καί κατά τής σι-νεχίστως τής βαρβάρου
Τουρκικής Κυριαρχίας εί; τήν βασιλίδα τών πό
λεων.

’Άνγλοι Βουλευταί, ’Άγγλοι Λόρδοι, Ιερωμένοι, ε
πιστήμονες καί άντιπρόσωπο·. πόσης κοίλίονικής τάξεωε
έξεγείρονται ΐ-περασπισταί τή; ιδέας δτι ό Τούρκος
πρέπει νά έκδιωχθή έκ τής ΚωΆπόλεως. Διά νά μή λεί
9 δε καί τό κωμικόν μάσα άπό τάς τραγικότητας των
άγωνιώντων Ααών; ,.όγω τής έςακολουθούσης παγκο
σμίου άνωμαί.ία;,, εγείρεται ζήτημα μικροφιλοτιμία;
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ποϋ θά υπογραφή ή Τουρκική ειρήνη. Τό Λονδίνο»’ δι'εκδικεϊ τήν τιμήν, καί οί Παρίσιοι άνθίστανται. 'Η
1 όψη δεν θα εβλεπε ιιέ δυσάρεστον όμμα τήν προτίμη
σή και μία ανησυχία διεθνής διαγράφεται περί τοΰ
ζητήματος αΰτοΰ. Εύρίσκεται ή λύσις μετά τούς Παριο/ους καί τό Λονδΐνον δπου συνεζητήθη ή είρήγη, τί
θενται βάσεις νά συνεχισθή είς Σάν Ρέμο και έχει.. .
ό Θεός διά τά μετέπείτα.
Έν τώ μεταξύ κυριαρχεί είς τά διεθνή ζητήματα ή
<ύχη τής Κιον*πολ.εως καί τοϋ Σουλτάνου. Επακολου
θεί ταυτην ή στάσις τής ’Αμερική;, απέναντι τής Ευρό»
πης καί έρχεται κατόπιν ή διαρρύθμισις τοϋ Ρωσσικοϋ
ζητήματοςΉ διεθνής ατμόσφαιρα είνε είς .ϊκρ·. ν θολή. 'Η ουν
θήκη των Βερσαλλιών, τό οικοδόμημα τό όποιον εσχά
τως εθάμεζιωθη διά νά σιεγάση τήν εΐρωνεθεΐσαν αν
θρωπότητα διασαλεύεται, κλονίζεται. Ό ’Αγγλικός πο
λιτικός κολοσσός διά τή; επιτυχίας τοϋ Άσκουϊθ ύφίσταται καί οΰτος μίαν ίσχυράν ταλάντευσιν. Ή Γερμα
νία κερδίζει έπι τινων σημείων καί αφήνει νά διαγράφωνται έν νεφελωδει νπταστάσει τά μελλοντικά σύνορά
της. Τό ζήτημα τής έκδόσεως τών 900 ενόχων μεγά.
λης εσωτερικής σημασίας διά τήν Γερμανίαν έσόέσθη
άπό τών καταλόγων τών αμέσων άξαοσεων καί έ.ρρί'Ι&η >5 τρομερά καί απαιτητική Γαλλική νότα και
ενα διο πρωτδτνπα ήσαν έπ.'θεο,ρύσεις χωρίς α
ξιώσεις αί όπο'αι εγράφηααν η μάλλον ί-οοίιρδί]
σαν εις τον '.'.αλ.αϋον των αχρήστων, Ovrco τό άοϋοο',’
228 τής συνθήκης τών Βερσαλλιών άπέβη νεκρόν
γράμμα έπιφυλαχθείσητ ,ής Γέρμανική;
Κιβερνήσεως νά δικάση τούς πολεμικούς ενόχους της
διά τοΰ έν Λειψία άνιοτάτου ακυρωτικού Δικαστη
ρίου! Ή ’Αμερική αντί νά φέρη εί; τήν Ευρώπην
τήν γαλήνην τής μεγάλης έπιδράσεώς της δημιουρ
γεί καθημερινώς ζητήματα άνατρέποντα πάσαν προσ
πάθειαν ταχυτέρας διεθνούς είρηνεύσεως. Έξ άλλοι
τό Άδριατίκόν ζήτημ|α διά τής έξαφνικής έπεμβάαεως τοΰ Ούίλσωνος αποβαίνει καί τοΰτο περίπλοκά».
τερον κίά ρίπτει είς τήν μεγάλην πυράν ολίγον ε
λαίαν αναζωογονητικόν τών φλογών της.
Υπέρ δλην δέ ταύτην τήν θαλασσοταραχήν προ
βάλλει άπειλητικώτατον τό οικονομικόν ζήτημα. Οι
λαοί αρχίζουν νά αίσθάνωνται έπωδύνως τάς συνέ
πειας τής παραφροσύνης τών αρχόντων των- Και
είνε μυστήριον πώς ολ ίδιοι λαοί δέν άνεγείρονται νά
καταρρίψουν πάσαν κορυφήν ή οποία άναμιχθείσα εις
τό πρόσφατον πψρελθόν έγένετο πρόξενος τής σημε
ρινής κακοδαιμονίας. Είνε αληθές δτι ή σοσιαλιστική
κίνησις v.dl τό πνεύμα τδ δημοκρατικόν διαδίδεται
και. έπίικφτεϊ, άλλ.’ άτυχώς δέ»’ εχει Ιδανικά γενικωτέρας έξυγειάνσεο»;· Τά ιδανικά είνε γεα καταστροφή
παγκόσμιος, νέαι δυστυχίαι, νέα βάρη, νέαι απογοη
τεύσεις- Ή ζωή διέρχεται κρίσιν. Ό πολιτισμός κα
ταφαίνεται μία ουτοπία. Ή επιστήμη χρεωκοπεΐ
*0 νοΰε ιλιγγιά πρό τών μίεγάλωΐ’ προβλημάτων και
ή αϋριον παρίσταται πρό τής φοβισμένης άνθρωποτητος άγνωστος», μυστηριώδης.·, επίφοβος.

Δ. Λ. Ζ.

ΚΟΣΜΟΣ
Η ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Ίδρύθη ή πρώτη έν Έλλάδι ’Ανώτερα Γεωπονική
—χολή. "Ενα "ίδρυμα άπαραίτη-ζν διά τήν ίνίοχνοιν
και άνύψωσιν τής γεωργικής Ιδέας παρ’ ήμϊν. Είς
τάε άρχάς τοϋ μηνάς έγένοντο τά (εγκαίνιά της μέ
τήν μεγαλείτέραν επισημότητα. Ό κ. Χασιώτης, ό
πολύτιμο; κήρυξ τών αγαθών τής Ελληνικής Γεωρ
γίας, ό συνυφάνπ; τήν σκέψιν του, τήν ορμήν του,
τήν δραστηρίιότητά του, τήν στωμυλίαν του μέ τήν
ιδέαν τής άνυψώσεως τής 'Ελληνικής Γεωργίας, ύπό
τήν ιδιότητά του ώς Δΐιευθυντοϋ τής Σχολής ώμίλ.η.
σεν έξάρας τόν προορισμόν της και τήν αποστολήν
της. Είς τόν κ. Χασιώτην μέ ανυπόκριτο* χαράν.εύ
γλωττος, ήτθυς, αναλυτικός, οξύς άπήντησεν ό .Υ
πουργός τής Γεωργίας κ. Καφαντάρης. Ή Ομιλία
του ήτο ένας αρμονικός ύμνος πρός τήν Γεωργία»’
καί οί λόγοι τούς όποιους αφιέρωσε διά τόν σκοπόν
τή; Σχολής έξήρον τήν σημασίαν τοΰ γεγονότος διά
τί» γεωργικόν μέλλον τής Πατρίδος. Ή εορτή ήτο
άινταξία τοϋ έργου καί θά είνε ευτύχημα διά τήν ’Ελ
λάδα νά χρησιμεύσει τό νεοπαγές ίδρυμα διά τήν άπόκτησιν Ελλήνων επιστημόνων, τών όποιων ή απο
στολή καί ή χρησιμότης είνε ύψίστης σπουδαιότητος.
Έγγύησις σοβαρά τής έπιτυχίρς της είνε ό υπέρο
χο; Διευθυντής της. Ό ζήλό<ς του, ή άφοσίωσίς του,
ή λατρεία του πρός τήν Γεωργίαν, ή μόρφωσές του
καί ή πείρά του έγγυώνται.
Ή «'Ελληνική Έπιθεώρησις» συγχαίρει ειλικρινέ
στατα τόν κ. Καιμιντάρη»’, διότι έπί τών ημερών του
καί τή έμπνεέσει -ου έδημιοί’ργήθη ή Σχολή, και
φγ-ίγγει θερμώς τό χέρι τοϋ έπιλέκτου φίλου της κ·
Χασιώτου καί τοϋ Διευθυντοΰ τής Γεωργίας κ. Καλούδη, δστις έσχε τήν πρωτοβουλίαν τής ίδρύσεώς
της ΠΊί άθορύβως έπεδίωξε τήν πραγματοποίησήν
τής ωραίας καί εύγενοΰς ιδέας τθυ· Τήν Σχολήν θα
τήν παρακολουθήσωμεν ιδιαιτέρως καί μετά στοργή;
καί οίχί απμξ θά άπασχολήσωμεν τάς στηλας μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΕ _

Διακηρύττει δτι εκτίθενται είς πλειοδοτικήν δημο
πρασίαν άπαντα τά γεωργικά μηχανήματα εργαλεία,
βενζινάροίτρα', άλωνισΛκοϋ ίμηχαναη σπορείς,, β.ολωκόπο. κτλ. χίαί ανταλλακτικά αυτών προμηθευθέντα έξ
Ά|μερικής καί προσκαλεϊ τούς βοιΑόμένους δπως
ύποβαλωσι τάς ενσφραγίστους αΰτών προσφοράς μεχοι μεσημβρίας τή; 22 μηνάς ’Απριλίου ε-ε., συμφώνως πρό ςτοΰς έν τώ Ύπουργείω Γεωργίας, (Τμήμα
Γεωργικής, Μηχανικής καί 'Υδραυλική; I κατατεθει
μένοι'; ορούς.
*0 'Υπουργός
Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

