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ΣΥΝΕΦΟΥ ΔΑΚΡΥ

Μες στη γαλάζιαν αντηλιά σέ είδε θαμπό το μάτι 
καν σύννεφο, καν φάντασμα Κόρης λευκό νά 3γαίνης· 
κι’ όλοι γαμπροί τής νύφης μας τής πολυγυρεμένης, 
το. καταπόδι σοΰ πετοΰν στοΰ νοΰ τή φρεναπάτη.

Περνούν τή στράτα του βουνού τ’ ολόρθο μονοπάτι, 
ποοΰ στήν κορφή του ραίδινή. παρθένα τούς προσμένεις 
κι’ ολους μ’ ελπίδα πώς θά 3ρ οΰν στο πλάγι σου τούς δένεις 
τής κούνιας τή · αγνότητα, στο νυφικό κρεββάτι·

Μά είδαν κι’ άπόειδαν οί ξανθοί κι’ όλοι γυρνοντας πίσο> 
μόνος μου εγώ μένω έ γλωμός, ποΰ ξέρω ν’ άγαπήσω. 
ένα ήσκιο, κάποιο σύννεφο, τονειρο ποΰ δέ φτάνω·

Καί σύ, σά νά συαπόνεσες γιά τον τρελλό μου πόθο 
σκοτείνιασες — στήν οψ». μου τή φλογισμένη επάνω 
θερμούς δακρύών σταλαγμούς νά μέ ραντίζεις νειωθω·

L Ν. ΤΡΪΠΑΡΠΣ
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(Συνέχεια)

’Αλλά παρεκτδς τούτων τών φορητών έν γίνει 
εικόνων έχομεν καί τάς τοιχογραφίας, και 
μετ’ ανίας έτερον είδος εικόνων, αί όποιαι παρή- 
χϋηοαν ομοίως έν αυτή τή νήοω, άλλ’ ύπδ έπιτηδει- 
οτάτων καί εμπείρων ζωγράφων, γεννηθέν'ιων και 
οπουδ'ασάντων τό πλείοτον έν αυτή τή νήσοι. Οίτοι 
είναι οί Πολίζοντες ζωγράφοι, οί όποιοι κυρίως δη- 
μιουργοϋοι Ζακυνθίαν τεχνοτροπίαν ή επί τέλους 
κατά εύρυτέραν ρήοιν την Ζακυνθίαν Σχολήν, ήτις 
τόσον σήμερον έκτιμάται.

Άλλα έν τή νήσφ ταύτη τδ σπουδαιότερου μέρος 
διεδραμάτιοε ταπεινός τις καί άσημος, καί πένης ζω 
γράφος, ό Ήλίας ό Μόσχος, εις ον ανήκει άπαοα ή 
Τέχνη τής Ζακύνθου, ώς αρχή οίονεί καί τέλος,είτε 
Βυζαντινή είτε ’Ιταλική είναι αϋτη. Ούτος ό μέ- 
γας είκονογράφος καί διδάσκαλος έν ταύτώ αποτε
λεί τδ κέντρου ή τδν άξονα περί ον στρέφεται ή τέ
χνη έν τή νήοω ταύτη. ’Εάν δέ έν Κεφαλληνία ό 
Στέφανος ό Τζαγκαρΰλος άναδείκνυται ό μονασικός 
διδάσκαλος καί ποιεί ροπήν έπί πάντας τους μετ' 
αυτόν Καραχτήνδν, Κόκκινου κλπ., έάν έν Κέρκυρα, 
οί μεγαλείτεροι διδάσκαλοι τής Βυζαντινής εικονο
γραφίας καταλείπονοι δείγματα λαμπρότατα τής ιδι
οφυίας ή τού μεγαλόπνευστου αυτών, έν Ζακύνθω ό 
τίμιος ούτος είκονογράφος Ήλιου ό Μόσχος δημι
ουργεί καί έξωτερικεύει την ύψηλοτέ,ραν αύτοϋ τε- 
χνοτροπικήυ έκδήλωοιν καί ποιεί ομοίως ροπήν έπί 
πάντας τους μετά τούτον ζωγράφους, όσοι δέν ήλθον 
τήν τέχνην μεμαθηκότες έξ άλλοθευ, Συνήθως πάν- 
τες άι ομολογοϋοιν ώς διδασκάλους τδν Κουτούζην 
καί τδν Καντούνην καί άνακηρύττουοι τούτους ώς 
τους κορυφαίους τής Ζακυνθίας Τέχν'ης. Δέν έχου- 
σιν ίσως άδικον. Παρορώοιν όμως τους πρώτους 
δημιουργούς τού ώραιοτρύπου ρυθμού, ού ό λαμπρό
τερος εμπνευσμένος δημιουργός ύπή,ρξεν ό Μόσχος 
ούτος. Κάταλαβών δέ άπαντα σχεδόν τδν ΙΖ αιώνα, 
άπδ τοϋ 1634 μέχρι τοϋ 1690, παρήγαγε τοσοΰτον 
μέγα ποσόν, ώστε νά παραβάληται πρδς τούς πολι- 
γραφοτάτους τών εικονογράφων. Άλλ’ έκτος τούτου 
τοϋ υπέροχου Κρητδς ον ή πενία έδάμαζεν ενίοτε, 
ώστε νά λησμονή πρδς στιγμήν τήν υψηλήν τέχνην, 
έν τή νήοω ταύτη κατέμειναυ καί άλλοι επίσης σπου
δαίοι, ών παρακατιόντες θά ιινημονεύσοιμεν τής τέ 
γνης, καί τής αξίας, Τοιοΰτοι δέ, Ίνα τούς σπουδαι- 
οτάτους όνομαστί αναφέρω, υπήρξαν ό Μιχαήλ ά 
Δαμασκηνός, ό’Εμμ. Τζάνες—Μπουνιολής, Νικόλα 
ος ό Κοντοίωάννου, Φιλόθεος ό Σκούφος, Βίκιαρ 
δ αγνώστου έπωνϊγου, Σπυρίδων ό ίερεύς, Θεόδ(·>- 
ρος ό Πουλάκις καί τινες άλλοι. Άρξαμένης δέ τέ
λος τής Τέχνης τούτων, κατά τον 1Η’ προμεοοΰντα 
αιώνα νά καταπίπτη έκ παραλλήλου άνεπτύσσετο ή 
έλειθέρα Ιταλική, διαμαοφωθείσα βραδύτερου καί 
ίπικοαιήοαοα έν Ζακύνθω, ΜΑλά χαί αΐ'ΐη μετά 

τδν θάνατον ιών κορυφαίων άντιπρωοώπων αύτής έ 
ςηφαυίσθη χωρίς νά φ-ανώσιν αντάξιοι μαθηταί ε
κείνων.

Τοιαύτη συνελόντι ή κατάοτασις τής Ζακυνθίας 
Τέχνης. Ώς διακρίνει τις δύο αντίθετοι τάσεις έπε- 
κράτησαν έν ταύτη τή νήοω ή τεϋν άπδ παλαιού χρό
νου Βυζαντινό»· καί τών νεώτερον άναφανέντων ί- 
ταλιζόντων. Καί εις μέν τδν πρώτον κύκλον τάσσο- 
μεν τάς τοιχογραφίας, τάς παλαιός έξωθεν μετενε- 
χθείοας εικόνας, καί τά έργα τών έν Ζακύνθω ζω
γράφων, είς δέ τδν δεύτερον συλλήβδην πάντας εκεί 
νους είτινες τήν 7 υσ ικήν (νατσυράλε), ώς έλέ 
γετο τότε, άκολουθήσανζας τέχνην. 'Όσον δ’ αφορά 
εις τούς χαρακτήρας τών καθ’ έκαστον τεχνικών δι
ακρίσεων τούτων επιφυλάσσομε? έν τώ τέλει ιδίαν 
περί αύτών σπουδήν.

’Ήδη δ’ δρθδν κρίνομεν ν’ άκολουθήσωμεν έ> 
τοίς κατωτέρω οπουδάζοντες καθ' έκαστον τά διά
φορα ήδη έκ.άοτης τών τεχνικοιν διακρίσεων^

.4'. ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑΙ

ΙΙερί αύτονν, οσαι έν Ζακΰνθω άπαντιοσιν αλλα
χού ποιοϋμεν εκτενή λόγον. (1) Έν ουντόμω δ’ έν- 
ταϋθα λέγομεν μόνον, ότι τοιχογραφίαι, έ λ ά χ ι- 
σται σχετικώς, άπανταισιν έν άντιθέοει πρδς τδ μέγα 
πλήθος τών φορητά»· εικόνων. (2) Είναι δ’ αθται 
αί άπαντώσαι έν τώ χωρίω Βογιάτιρ καί έν τώ ναώ 
τοϋ Άγ. Ίωάννου έκ τϋτν παλαιοτέρων, αί έν τώ 
φρουρίτο έν τοίς ναοίς τού Πανιοκράτορος (Σ. Σαλ 
βατώρ) καί τοϋ Άγ. Ίωάννου τοϋ Προδρόμου, άνή- 
κουοαι καί αύται εις τδν παλαιότερον χρόνον, καί 
μετ’ αύτάς αί τοϋ Άγ. Ίωάννου τδ»> Λογοθετών έν 
τή πόλει ποιηθεϊσαι τφ 1606 ύπδ τών εικονογράφων 
Γεωργίου καί Δημητρίσυ τών Ναυπλιέων Μόσχων, 
(3) αί τοϋ Άγ. ’Αθανασίου τών Κήπανν, (4) αί τού 
Άγ. Κο»·οταντίνου τών Κήπων καί αί τοϋ Άγ. Βα
σιλείου τον έπιλεγομένου τών κάτω. 'Ώς τοιχογρά
φοι δέ διαπρέψαντες έν Ζακύνθω μνημονεύονται έκ- 
τδς τών Μόσχα»·, οί Λουκάς Ρωμανός (5) ζωνρα- 
φίοας τον "Αγιον Γεώργιον τών Κρημνών (ΙβΟΓι'ι, 
ό Ίονακεί.ιι Λαμπάρδος ό άναλαβών μικρόν ένωρί- 
τερον τών Μόσχων (1602) τήν ζωγράφιοιν τοϋ να

έ 1 ) Ν. Καλογεοοπούλου έν ιιΚαινή Διδαχή»
(2) Βλ. Ριέααν ένθ’ άν, καί .1 Ζώη έν Έκκλ. 

Άληθείφ 20—11 1903.
(3) Περί αυτών Βλ. Ν. Καλογεροπύλου έν πα- 

νηγ τεύ-χει Ριζαρείου Σχολής. ’Επίσης καί Δ. Πε- 
λέκαοη έν Πινακοθήκη Τομ. ΙΣΤ σελ, 37. καί Ν. 
Κατραμή έν Φιλ. άκολ. οελ. 455. Αυτόθι καί ή σω- 
ζοιιένη επιγραφή έν τώ Ναώ τών Λογοθετών.

(4) Βλ, Ν. ^αλογεροπούλου έν Κ. Διδ.
(5) Περί αυτού πληροφορίαν τινα παρά Ζώη έν 

Ημ περί Μονών οελ. 62. 

οΰ Ιων Λογοθετών, καί ΐΐζ άλλος. "ΌσΟν δ’ αφορά 
εις τήν τεχνικήν αυτώ»> αί τοιχογραφίαι τής 
νήσ·Μ) ταύτης δέν παρουοιάζουοι τι τδ νέον, καί τδ 
σπουδαιοφανές. Έξαίρεσίν τινα δύναται νά ποιήοη 
τις διά τάς τοιχογραφ ίας τοϋ Σκοπού έν τή μονή τής 
■Θεοτόκου τής Σκοπιοντίσοης, αί όποίαι παρουσία- 
ζουσι συ ν θ ε τ ικήν τινα πολυπλοκωτέραν έν τοίς 
παραοτάσεοιν τής Σταυρώσεως καί τής Άναστάσε- 
ως. Αλλά καί αύται λαμβανομένου ΰπ’ δψιν τοϋ χρύ 
νου καθ’ δν έποιήθηοαν (Ί699) δ'έν (ραίνονται κα
λοί παραβαλλόμενοι πρδς φορητός τού χρότνυ τού
του.

Μόνον αί τών Μόσχων Δημ. κμί Γεωργ. (1606) 
ώς παριοτώόαι τά πρώτα έργα τών δύο τούτων 
Ρωλυγράφτον εικονογράφων κέκτηνται αξίαν ί στ ο-

----------------- — ♦ · r»*

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΜΠΟΥΝΡ
Θά περιγράψωμεν ένα μέγαν ποιητήν, ό όποιος 

είναι γνωστός καί άγαπητδς όχι μόνον εις τήν πα 
τρίδα του τήν Σκωτίαν, αλλά καί εις όλην τήν ’Αγ
γλίαν, είς τήν Ελλάδα οέ είναι άγνο.οτος. Ίά έργα 
του είναι διαδεδομένα πανταχοΰ όπου δμιλεϊται ή 
αγγλική γλώσσα. "Οχι μόνον οί πεπαιδευμένοι άίΰά 
καί αίτοί οί έργάται καί οί χωρικοί έχουσι τά έργα 
του παραπλεύρους τής Βίβλου καί τού Σαίξπηρ. 
Πρδς τιμήν του έχονσιν άνεγερθή μνημεία, έχουσι 
στηθή ανδριάντες καί προτομαέ ε’ις τήν Σκωτίαν καί 
εις τήν Αγγλίαν, Αυτός δέ ό ποιητής ό όποιος έγι- 
νεν άντικείμενον τόσα»· έγκωμίαν, ήτο υιός ενός α
πλού χατρίκοϋ μη λαβόιν καμμίαν φιλολογικήν παί- 
δευσιν, άλλα μορφωθείς μόνος του είς τά σχολεία 
τοϋ χοιρίου του μέ τά βιβλία καί μέ τά λαϊκά άσμα
τα. Πολύ έπέδρασαν έπ αυτού τά ποιήματα, τά ό
ποια ή μήτηρ του τού έψαλλε κατά τήν παιδικήν του 
ηλικίαν, καί αί φαιδραί ίστορίαι καί αί μπάλάντ 
τάς όποιας μία γραία γειτόνιοσα τοϋ έλεγε. Καί τδ 
περιβάλλον εις τδ οποίον έζη συνέτεινε πολύ εις τδ 
νά διαμορφωθή τδ ποιητικόν του τάλαντού. "Ολοι 
σχεδόν τότε οί υαθηταί τοϋ σχολείου έγραφον στί
χους. Μεταξύ εκείνων οί όποιοι έσύχναζον είς τήν 
οικίαν του ήτο καί μία Ζάν Γηλόβερ, ή όποια ένω 
ήτο μέθυσος καί είχε καί άλλα παρόμοια έλαττώμα- 
τα έγραφεν όμως στίχους θαυμάσιους. Τό προοφιλέ- 
στερον βιβλίον τοϋ ποιητοϋ ήτο έν περιέχον άθροι- 
ομα αγγλικών άσ/ιάτων, καθώς δέ καί ό ίδιος έγρα
φεν είς τδν Μούρ άπδ αυτό τδ βιβλίον έμαθε πώς 
νά διευθετή τάς λέξεις και νά δίακρίνη τά ευάρε
στα άπδ τά δυσάρεστα. Άλλ’ όλίγος χρόνος τού ύ- 
πελείπετο νά άσχολείται εις τήν άνάγνατοιι, διότι 
καθώς θιι ίδωμεν κατωτέρω ήτο ήναγκασμένος νά 
έργάζεται,

Ό Μπούρν ήτο υίδς πτωχού χοτρικοϋ, ό όποιος 
κατώκει εις ώραίαν καί τερπνήν τοποθεσίαν, εις τα 
λεγόμενο Βάσοες Τέρρε τής Σκωτίας. Ή δε καίύ- 
βη του ένεκα τής θέοεως ε’ις τήν οποίαν έκειτο ήτο 
έχτεθειοένη εις τάς θύελλας, μάλιστα βέ παρεοΰρθη 
άπδ μίαν θύελλα^, τήν άλλην ημέραν τής γεΐνήοεως 
τού ποιητοϋ. Ή μήεηρ του μαζυ μέ τδν υιόν της έ- 
ζήτηοεν άσυλον είς τήν οικίαν μιας γειτονίσσης. Ό 
Ροβέρτος ίφοίτα είς τά σχολεία τοϋ χωρίου του, 
el! τά faofa έδίδαοκον δωρεάν, έδιδαν δέ χαί βι

ρ ι κ ή ν άποβλέπουσαι εις τδ έργον καί τήν έξέλι- 
ξιν τών τοιχογράφων τούτων. Τά δέ λείψανα τών 
τοιχογ·ραφΐ(όν τοϋ φρουρίου ' (Άγ. Ιωάννης—Παν 
τοκράτωρ) φαίνονται τουναντίον καλύτερα, έκτος 
τής παλαιότητος. Ό δέ Βυζαντινός "Ιησούς παιδίον, 
—Εμμανουήλ — έν τινι κόγχη τοϋ Παντοκράτορας 
δύναται ίσως νά μάς παρουσίάση τήν τεχνικήν έκ- 
δήλωσιν έλειθέρας τινός τέχνης άναπτυχθείσης πι- 
θανών έπί Τύπων κατά τδν ΙΛ' αιώνα.

(Άκολου^.ϊ)

Ν. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Γραμματεύς Έθν. Πινακοθήκης

--------------------

βλία είς τούς μαθητάς. ΓΟ πατήρ του ήτο πτωχός 
καί δέν ηδύνοπο νά άναθρέψη τά έπτά τέκνα τά ό
ποια ειχεν. ’Επειδή δέ καί τδ κτήμα ό'έν τούς έ- 
διδεν εισόδημα, ό Ροβέρτος έιρυγεν άπδ τδ χωρίον 
του καί έζήτηοεν άλλου εργασίαν. Μετέβη ε’ις μίαν 
γειτονικήν πόλιν καί εκεί ειργάζετο ώς βιβλιοδέ
της καί υφαντουργός. Άλλ’ αυτή ή ζωή δέν' ήτο κα
θόλου είάρεστος διά τδν ποιητήν,· ό όποιος ήγάπα 
τήν έξοχ,ήν. Μετ’ ολίγον δέ κατελήφθη άπδ τόσην 
απελπισίαν ώστε άπεφάοισεν ή νά γίνη στρατιώτης 
ή νά έπαινό. ’Αλλ" έν τφ μεταξύ άπέθανεν ό πατήρ 
του τφ 1784, αϊτός δέ μέ τδν αδελφόν του Φίλλερτ, 

, ήγόραοαν έν κτήμΛ πλησίον τής Μάνταεοτερ, τδ ό- 
όποίον έκαλλιέργουν.

Τά δύο δέ αυτά έτη ήσαν τά γονιμώτερα διά τδ 
ποιητικόν του στάδιον, υπήρξαν όμως καί τά τραγι- 
κώτε,ρα τής ζωής του. Τήν εσπέραν όταν έπέστρε- 
φεν έκ τής εργασίας του έγραφε ποιήματα, τάόποϊα 
έφύλαττεν. 3Ητο νέος πολύ ωραίος καί ταχέως ά- 
νήλθεν είς τήν υψηλήν κοινωνίαν διά τήν ευφυΐαν 
του καί τήν ευφράδειάν του. Ήγάπηοε τότε τήν Ι
ωάνναν Άρμούρ κόρην ένδς κτίστου, τήν όποιαν ή
θελε νά νυμφευθή. ’Αλλ’ ό πατύρ της ήναντιοϋτο,δι 
ότι ό ποιητής δέν είχε περιουσίαν, είχε δέ πωλήσει 
καί τδ κτήμά του, "Ενεκα τούτου κατελήφθη άπδ με 
γάλην απελπισίαν καί άπεφάοισε νά φύγη διά τήν 
Ίαμαϊκήν. ’Αλλά δέν είχε χρήματα. Ευτυχώς πα
ρακινηθείς άπδ τούς φίλους του έδημοοίευσε τά ποι
ήματα, τά όποια έως τώρα έφύλαττε. Τδ βιβλίον έ- 
ξεδόθη τάς 31 Ιουλίου 1786, ότε ήτο 27 έτών, ά- 
πετελείτο άπδ 200 σελίδας μέ έξώιρυλλον κυατ·οΐν 
έπιγραφόμενοι «Ποιήματα είς διάλεκτον κυρίως 
Σκωτικήν ύπδ Ροβέρτου Βάτης»

Ή διάδοοίς του ήτο καταπληκτική. 'Όλοι έσπευ 
δον νά τδ άποκτήσουν, εντός ολίγου δέ έξηντλήθη, 
’Εκείνος ό όποιος έοτς τότε έζη εις τδ σκότος καί 
τήν άφάνειαν είδε νά άναλάμπη δι’ αυτόν άκτίς ήλι
ου. Είς τδ Μαγκαζέν τοϋ ’Εδιμβούργου έγραψαν 
άρθρον διά τοϋ όποιου άνεγνώριζον τδ ποιητικόν1 τά
λαντου τοϋ Μπούρν, καί είς τά οχόλεία μετέφρασαν 
μερικά ποιήματά του λατινιστί. Προσεκλήθη είς Έ- 
διιιβοΰργον άπό τούς έπισημοτέρους ανδρας τής πό- 
λεως ταύτης, Ιδία δέ καί άπδ τδν καθηγητήν τής φι- 
ίοοοφίας έν τφ Πανεπιστημίφ τοίί Εδιμβούργου 
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WV περίφημον λτέδαρτ^ιτδφ ό απλούς χωρικός ό 
όποιος είργάζετο γεμάτος οκόνΐν και λάσπην έγ.ένε- 
ιο δεκτός είς δλας τάς ουναναότροφάς μετά μεγά
λε·» τιμών, χωρίς νά διαπράξη οϋδεμίαν ανοησίαν. 
Πολλοί ανδρες, μεταξύ δέ αυτών καί ό Ονάλτερ 
Σκώτ λέγουοίν δτι κανείς δεν ουνδιελέγετο δπως 
αυτός ό χωρικός. Ώμίλει δι δλα, διότι ήτο πεπαι
δευμένος καί είχεν άναγνώοέι πολλά βιβλία έπί τών 
όποιων είχεν έμβαθύνει. Ακόμη δέ καί περί θεολο
γίας έσυζήτει μετά τών ειδικών. Είς δλας τάς συν
διαλέξεις ήτο ό διδάσκαλος. Τό μόνον λάθος δέ τό 
όποιον διέπραξεν είναι τό έξης ; Ενρίσκετο εις μι
αν συναναστροφήν μέ ένα καθηγητήν τής ποιήσει·,ς, 
ό όποιος διά νά πειράξη τόν Μπούρν νρχισε νά 
κακολογή 'ένα Σκώτον ποιητήν τδν όποιον ήγάπαΧ). 
καθηγητής τον έλεγε στίχους λανθασμένους αϊτού 
τοΰ ποιηιοΰ τούς όποίους έδιώρθωνεν ό Μπούρν 
Μετά ί.μίοειαν' δμιος ώραν είπε ψυχρώς ένώπιον ό
λων· ιίΒλέπω, κύριε, δτι δυνατόν νά είναι κανείς πο
λύ μορφωμένος, γνωρίζων δλους τους κανόνας τής 
ποιήσεως και τάς πηγάς αύτής, νά είναι δμως καί 
βλάξ, καί νά περιιιένη νά τοϋ άπσδεικνύη τήν αλή
θειαν είς χωρικός ήρεμος δπως έγώυ,

Είς τό Εδιμβούργου , Μπούρν έλαβε, τήν κα
κήν συνήθειαν νά πίνη. ’Επειδή έπεκράτει τότε ή ι
δέα δτι ό χωρικός είναι άνθρωπος τής τελευταίας 
τάξεως καί κανέν πρόοωσιον τής άριστοκρατίας δέν 
τοΰ έρριπτε βλέμμα ευνοϊκόν, κατέφευγεν είς τάς 
ταβέρνας καί είς τά μέρή είς τά όποια αί γυναίκες 
δέν είχον τάς αΰιάς ίδ’έας καί έντδς όλίγου έγινεν 
ό άθλιέστερος μέθυσος τής πόλεως. Άλλά μετ’ όλί- 
γους μήνας έπέστρεφεν είς τούς αγαπητούς του ά- 
γρούς καί ήγόρασε πάλιν μετά τοΰ αδελφού τουΆλ
λο κτήμα. Έν τώ μεταξύ ό κτίστης Άρμόνε βλέπων 
τήν δόξαν τοΰ ποιητοΰ άπεφάσισε νά τοϋ δώση την 
θυγατέρα του ’Ιωάνναν. Άλλά τό κτήμα του δέν τοΰ 
έδιδεν εισόδημα. Και διά νά πορίζεται τά πρός ζω 
ατροφίαν τοϋ έδοτσαν μίαν θέσιν είς έν οινοποιείου, 
άλλ’ αύτή ήτο ή καταστροφή του. λιότι τό συίσκ και 
τά άλλα ποτά τοΰ έπανέφερον τδ ελάττωμα τής οι
νοποσίας, Μετέβαινεν είς τάς χειρίστας συναθροί
σεις καί ό βίος του κατέστη τόσον σκανδαλώδης, ώ
στε δλοι τδν άπεοτρέφοντο. "Ενεκα τούτου ή ζωή 
του δέν ήτο δυνατόν νά διαρκέση πολύ. Είς ήλικίαν 
37 έτών είχεν έξαντληθή τελείως άπό τήν μέθην. 
Μίαν εσπέραν επανερχόμενος είς τάς τρεις τής πρω 
ίας εις τήν οικίαν του έσταμάτησεν έξοιθεν μιάς θύ 
ρας καί έκεϊ άπεκοιμήθη. Τόν έπανεΰρον τήν άλλην 
ημέραν. Αυτήν τήν νύκτα είχε λάβέι μίαν άοθένειαν 
είς τό στήθος καί άπέθανέν είς άθλίαν κατάσταοιν. 
Δέν έσυλλογίζετο ούτε τήν σύζυγόν του ούτε τά τέσ- 
σαρα μικρά του τέκνα τά όποια αφηνεν, "Οταν τοΰ 
έφεραν τόν ιατρόν είπε»' δτι δι’ αυτόν ήτό άνωφελές. 
Καίτοι ή ζωή του ήτο τόσον βραχεία, άφησεν δμως 
έξ μεγάλους τόμους έργα του. Είς τά ποιήματά του 
τό λεκτικόν είναι πλούσιον καί ζωηρόν. Μεταχειρί- 
ζεται λέξεις διά νά ζωγραφίση τά πράγματα τά ό
ποια είδε καί ήκουσε καί είς τά όποια άνεμίχθΐ] 
κατ’ άρχάς ώς χωρικός καί έπειτα ώς ύφαντσι^·· 
γό^·, . , '/ >,

Εις το μεγαλειτερον των ποιημάτων του η οκηνη 
Μπούρν διαδραματίζεται είς μιάν ταβέρναν. "Εκα
στον Σάββατον ουνηθροίζοντο οί έπαίται καί μέ τά 
χρήματα τά όποια έκέρδιζον έπαιτοΰντες έπινον οί- 
ίοχι καί ά'Α/.α ποτά, κατόπιν δέ ίχόζευον.

Μίαν δέ ημέραν ειοήλθε και ό Μπούρν έκεϊ καί 
ίδών τά διαπραττόμενα έγραγεν αύτό τό ποίημα.'

’Έγραφε δέ πολλά έρωτικά ποιήματα, έν οϊς καί 
τό κατωτέρω, τό όποιον λέγει μία γραία είς τόν έ- 
ραστήν της·

"Οταν σέ προηογνώρισα αγαπημένε μου Τζιδν 
τά μαλλιά σου ήσαν μαύρα δπως τό τρίχωμα τοΰ κό
ρακας, τό <5? ώιραϊόν σου μέτωπον λεϊον. Τό μέτωπόν 
οου τώρα είναι φαλακρόν, καί ή κόμη οου ομοιάζει 
μέ τήν χιόνα. Άς είναι δμως ευλογημένη, άγαπη- 
μένε μου Τζών ’Άντερσον ή λευκή σου κεφαλή.

Διήλθομεν μαζύ τόν λόφον άγαπηιιένε μου 
Τζών καί έπεράοαμεν ημέρας τίνάς ευτυχίας. Τώ
ρα πρέπει νά κτέλθωμεν κρατούμενοι άπό τό χέρι, 
καί θά κοιμηθώμεν εις τούς πρόποδας τοΰ λόφου μα 
ζύ άγαπηιιένε ιιου Τζό» "Αντεοσον,

Άνίς ΛΟΥΑΑ I. ΠΑΠΑΛΑΤΟΥ
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ΜΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΑΟΓΡΗΛ
Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΑ ΑΝΘΟΥΣΑ

«' Υπήνεμοι λιμένες η·υχώνυ. —θρηοκεία καί θρη· 
οκοληψία.—Μία Γαλλίς βασιλοπούλα άγνοο&οει 
τήν Γαλλικήν.—Ή πριγκήπιοοα ’Ανθούσα, — 
Ή πριγκήπιοοα Καλομαρία. — Αύτοκράτορες 
καί άγόρται — Τά τριακόσια μοναστήρια τής 
Κο»σταντινουπέ·λεως, — Έρωτικαί τοαγνδι- 
αι. — Σημεία καί τέρατα. — Τό κελλάρι ένός 
μοναστηριού. ■— "Ενας βιαστικός γάμος. — -·1ί 
ύπηρεσίαι καί αί όπερβολαί τοΰ μοναχισμού.

1

Ή Μ«τακ>»νική μας ιστορία είνε γεμάτη άπο «α- 
ραίείγματα Βασιλέων ζαΐ Βασιλισσών, πιριγκιζεσσών 
και πριγκίπων, οί όποιοι άφήνοντες έκουσίως η ΐ·κοο- 
σίως την λάμψιν τοΰ μεγαλύτερου τότε θρό'ζΟν τής 
γής, τ,ήν αίγλην καί τό θάμδος τής ίσχυροτέραϊ τήν 
έποχήν έκβίνην μοναρχίας, έκοβαν τά μαλλιά των, έ- 
φοροϋσαν τό ράσον τοϋ μοναχού καί έπήγαιναν νά τελεί 
ώσουν· αφανείς καί άσημοι τήν ζωήν των είς τό ,ήμ.ί- 
φως ένός κελλιού. θρησκοληύία, πολιτικοί λόγοι, ςω 
νή τοϋ ένστικτου τής αΰτοσυντηρήσεως, αηδία »ών εγ 
κοσμίων, δίψα γαλήνης έπειτα άπό τάς μεγάλας τρι
κυμίας τοΰ τυχοδ'.ωκτισμοΰ, έπρομήθώυαν καθ' όλους 
τους αιώνας τοϋ Μεσαιωνικού 'ΡΚληνισμοΰ επιφανείς 
άνδρας καί γυναίκας εις τον «ΰπήνεμον λμέα τών ψυ
χών». Τά ανδρικά καί γυναικεία μοναστήρια τής Κων 
σταντινουπόλεως, τών νησιών τής Προποντίδος, τοϋ 
'Άθω καί τοϋ Όλυμπου τής Βιθυνίας, ηνοιξαν φιλό
ξενα τάς στοργικάς αγκόλας των καί έδέχθησαν Βα
σιλείς καί πρίγκιπας, μεγιστάνας καί δυνατούς. Καί 
μέσα εις τά γυμνά κελλίά των έγονάτιζεν ή άνθρωπό- 
της μπροστά των καί εσβυσαν ήρέμα αί μεγάλαι φίλο 
ϊοξίαι καί έλησμονήθησαν άθαπτα τά ονόματα τών ό- 
ποί<·)Υ ή ’VVlixivwt Τ»Ρ οίκουμίνην καί ίτελιί· 

ωσάν άοανείς εκείνοι ποΰ ελαμψαν ώς δ ή'λιος καί έ- 
ίαλσαμώθησαν έρωτες καί έθεραπευθησαν πληγαί άπο 
γοητεϋσεων καίέ'κλεισαν εις τό ευεργετικόν ημίφως τά 
μάτια ποΰ είχε θαμπώσει ή αίγλη μιάς στιλβοόσης είς 
δόξαν, είς χρυσάφι, είς φήμην, είς μεγαλείου,

Άν άπ’ όλον αύτο τό λαμπρόν καί θορυβώδες 
πλήθος έδιάλεξα μίαν μικράν, σχεδόν άγνωστον βασι
λοπούλαν, δέν το έκαμα εντελώς τυχαίως. Έν πρώ
τους οί άλλοι, οί μεγάλοι καί οί επιφανείς, είχαν τήν 
τύχην νά μελετηθούν άπό μεγάλοΐυς ιστορικούς, θά ή
το δέ ασυγχώρητος αυθάδεια είς ένα ερασιτέχνην με
λετητήν καί νά έπαναλάβη ακόμη όσα έγραψαν ίστορ·. 
κοί, όπως ό Σλορμπερζέ καί ό Ντίλ. Έπειτα αυτή ή 
μικρή βασιλοπούλα, ποΰ μόλις καταδέχονται νά τήν 
αναφέρουν οί βυζαντινοί χρψογράφοι μέ τρεις γραμ- 
μάς, είνε τόσον συμπαθητική είς τήν ζωήν καί εις τό 
τέλος της, τόσον ελκυστική μέσα είς τήν σκιάν, είς 
τήν όποιαν μόλις διαγράφεται ή μοιρφή της, ώστε θά 
μοΰ συγχωρηθή αύτή ή π;ροτίμησις.

Ό Αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Ε'., υιός καί διά
δοχος Λέοντας τοΰ Γ'. ένυμφεύθη είς πρώτον γ'άμον 
τήν κόρην τοϋ «εύγενεστάτου χαγάνου τής Χαζαρίας», 
δηλαδή τοϋ Βασιλέως μιάς άπο τάς τρεις μεγάλας 
τότε ΣΙκυθικάς φυλάς, τάς κατοικούσας είς τήν ’Ανα
τολικήν Ρωσσίαν καί άντιστοιχούοης πρός τους σημε
ρινούς Κοζάκους τοϋ Δόν. Ή πολυμήχανος καί όξυτά- 
τη ’Ελληνική διπλωματία τής Κωνσταντινουπόλεως έ 
χρησιμοποιεί εναλλάξ απέναντι γειτόνων, εχθρών καί 
φίλων, πότε τόν πόλεμον, πότε το χρήμα καί τάς τι
μάς, πότε τό συνοικέσιον. Ή λάμψις, ό μυθικός πλοΰ 
τος, ή προνομιούχος θέσις τής Κωνσταντινουπόλεως, 
έξυπνοϋσαν τους πόθους φυλών είς τά πέρατα τοϋ κό
σμου. Άπό τά μακφινώτερα σημεία τής γής έξεκινοϋ 
σαν λαοί ήμιπολιτισμένοι καί λαοί έντελώς βάρβαροι, 
διά νά κατακτήσουν αυτήν τήν θρυλικήν Κολχίδα τών 
μεσαιωνικών χρόνων. Πώς νά άντεπεξέλθη έναντί- 
ον όλων αύτών τών άδαμάστων πόθων ή Έλνληνική Αύ 
τοκρατορία, μόνον μέ τάς πολεμικάς της δυνάμε·ς ; 
Υπάρχουν έποχαί, κατά τάς όποιας διβξήγε πόλεμον 
πρ; ->‘· τρεις καί 'τέσσαρας ταύτοχρόνως έπιδρο- 
μείς. Κατέφευγε λοιπόν κάποτε είς τό χρήμα καί είς 
τάς τιμάς. "Ενας βάρβαρος ήγομών δωρΟδοκο'^χενο; 
άνελάιχβανεν ή νά παραΐτηθή τής επιδρομής ή νά πέ 
ση άπό τά πλάγια ή, άπο τά νώτα εναντίον άλλου έ- 
πιδρομεως. "Ενας επικίνδυνος αρχών, τοΰ όποιου τας 
σκέψεις έμ.άνθανεν ή δεξιωτάτη κατασκοπεία τοΰ Βυ
ζαντίου, έλ.άμβανε τόν τίτλον 'Υπάτου, κατεπλ,ήσσετο 
άπό τήν τιμήν καί έκάθητο ήσυχος- Ίύνας μακρινός 
ασθενής έγίνετο γαμβρός τοΰ Αύτοκράτορος η έκαμνε 
γαμβρόν τόν Αύτοκράτορα. Διά πολύν καιρόν ό βάρ
βαρος έκείνος καθίστατο άκίνδυνος. Πρός τιμήν τών 
Έλληνίδων πριγκιπισσών ποΰ έθυσιάσθησαν ,είς τον 
βωμόν τοΰ συμφέροντος τοΰ Κράτους, πρέπει νά σνμει,. 
ωθή ότι όχ μόνον όλαι προσεφέρθησαν μέ αύταπάρνη- 
σ’.ν είς τήν θυσίαν, άλλά καί όπου έπήγαν υπήρξαν ά
μεμπτοι, έγιναν φορείς τοϋ Έλλ.ηνικου πολιτισμού καί 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μήν άγοράσης τίποτε, άν δέν συμβουλευτής πρώτα 

τό Κατάστημα ΧΡΥΣΙΚΦΠΟΥΑΦΥ ποϋεΐνετδ άνώτσρον όλων.

διετήρησαν παντορ άκΐέραιον τό εθνικόν των αίσθημα. 
Βεβαίως είς τήν ιστορίαν αύτών τών ξενιτεμένων θά 
υπάρχουν τραγφδιαι μυστικαί καί δράματα σιωπηλά. 
Είνε άδώνατον μερικαί άπ’ αύτάς, δταν έξελέγησαν 
διά νά άποσταλοϋν είς τήν άκραν τοϋ κόσμου, νά μήν 
-είχαν αίσθανθή νά κτσπά ή καρδιά των. Είς τήν πε
ρίλαμπρο^ αύλήν τοϋ Βυζαντίου, υπήρχαν ανδρες ω
ραίοι, στρατιωτικοί χρυσοστόλιστοι, αΰλικοί κομψοί 
καί χαριτωμένοι, όρ.ιλητώ θελκτικοί καί πολυμαθείς. 
Είς τά ξένα πού έστέλλοντο, ο? άνδρες ήσαν άγριοι 
καί πρωτογενείς καί δέν θά υπήρχαν ’ίσως οί ελκυστι
κοί καί λεπτοί σύζυγοι, τούς όποίους παρουσιάζει ό πο
λιτισμός. Άλλά αί μικροί πριγκηπισσαι δέν ήρωτών- 
το κά'». Ή οικογενειακή πειθαρχία είς τό 'Ιερόν Πα- 
λάτιον ήτο σιδηρά ; Ή πολιτική διέτασσε καί έκείναι 
ύπηκρυαν.

Άντιθέτως αί μακρ,ναί πριγκ.ίπισσαι, που ήρχοντο 
ε·; τήν Κων)πολιν ώς σύζυγοι Αύτοκρατόρων και 
πριγκίπων, πολύ γρήγορα έγίνοντα τέλειαι Έλληνί- 
δες. Είς τό κολοσσιαίον εκείνο χωνευτήριο·/ όλα», αί 
φυλαί άνεμιγνύοντο, ύπό μίαν θαυμασίως αφομοιωτική/ 
π.’υήν τήν 'Ελληνικήν, Αί ,μικραι βάρβαροι, άφοϋ έπερ 
νοϋσεν ή πρώτη κατάπλτξις, ύπό τόν πλούτον καί τήν 
μεγαλοπρέπειαν έγινοντο 'Ελληνίδες καί μάλιστα φα 
νατικαί Ελληνίδες. "Οταν οί Φράγκοι τής Δ' Σταυ
ροφορίας άνεκάλυψαν είς τήν ’Ανατολήν τήν 'Αγνήν 
τής Γαλλίας, κόρη 'τοϋ βασιλέως Λουδοβίκου τοϋ Ζ' 
καί χήραν τοΰ Αύτοκράτορος Άνϊρονίκοου τοϋ Κο- 
μνηνοϋ, και τής ώμίλησαν Γαλλικά, ή Γαλλίς βασι- 
λοπούλο'. άπήντηίεν ότι δέν εννοεί τήν γλώσσαν αύ- 
τήν και ότι μόνον Ελληνικά γνωρίζεί. Αί ξέναι πριγ- 
κίπισσαι, άφοϋ έβαπ'τίζοντο, «ν δέν ήσαν Χριστιαναί. 
παρεδίδοντο είς τούς δίδασκάλους καί είς σοφάς .κυ
ρίας τής αυλής καί έμάνθαναν καί αύταί όσα έπρεπε 
νά γνωρίζη μία Έλληνίς βασιλοπούλα. *Δέν ήσαν δέ 
,λίγα αΰτά τά άποτελρΰντα τήν υποχρεωτικήν μόρφω- 
σιν τών 'Ελληνίδων πριγκιπισσών. Ή Παλαιά καί 
Νέα Διαθήκη, ό "Ομηρος, ό Πλάτων, ό ’Αριστοτέλης, 
οί άρχαίοι ιστορικοί, τά έργα λογιών Αύτοκρατόρων, οί 
βίοι τών Άγιων, μοίυσική, ώστε είς πάσαν στιγμήν ή 
πριγκίπισσα νά ήμπορή νά ψάλλτ; τούς υμνσυς τής εκ
κλησίας, κάποτε καί τά Λατινικά άπετέλουν τό έκπαι 
δευτικόν πρόγραμμα τών γυναικών τής αύλής. "Ολα 
δέ αύτά όχι ξηρά καί σχολαστικά, άλλά μέ συζητήσεις 
λεπτάς καί εύστροφους, μέ τάς όποιας ήκανίζετο τό 
πνεύμα και ώξύνετο ή σκέψις καί άνεπτύσσετο ή δύ- 
να|μις τής άντιρρήσεως, τόσον τάϋ συρμού τότε. ’Επει
δή άνέφερα άνωτέρω τήν ‘Αγνήν τής Γαλλίας, δέν 
είναι ίσως άσκοπου νά σημειωθή ότι ό πατήρ της 71ου 
δοδίκος ό Ζ' μόλις ήξευρε νά διαβάζη τό Ψαλτήρ^ον, 
ή δέ μητέρα της ’Αλίκη τής Κομπανίας άπό φιλολο
γίαν δέν έγνώριζε τίποτε σχεδόν, έκτος ολίγων ήρωϊ 
κών άσμάτων, τά όποια ήσαν τότε ή μόνη πνευματική 
τροφή τών άνωτέρων κοινωνιών τής Δύσεως.

(’Ακολουθεί)
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ΡΩΣΣ1ΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ANTON TSHCECHOW
II

Έπί δλων τούτων, συμβάντων προ δεκαπενταε
τίας, έσκέπτετο ό Τραπεζίτης καί έλεγε καϋ' εαυ
τόν : Αϋριον την μεσημβρίαν είνε έλεύϋερος ! Κατά 
την συμφωνίαν μας, οφείλω νά τον μετρήσω δύο 
στρογγυλά έκατομμύρια, "Αμα δέ τοϋ πληρώσω τό 
ποοόν τοΰτο, έγώ είμαι χαμένος, κατεστραμμένος τε
λείως.

Προ δέκα πέντε ετών οϋτε ό ίδιος έγνώριζεν α
κριβώς πόσα εκατομμύρια είχε. Σήμερον δμως ή οι
κονομική του κατάστασις ήτο τοιαύτη, ώστε δεν έ
γνώριζεν έάν τά χρήματά τον ή τά χρέη του ήσαν 
περισσότερα. Τολμηρά χρηματιστικά παιγνίδια, α
τυχείς έπιχειρήοεις, έπί πλέον δέ καί μία φιλήδο
νος φύσις, τήν όποιαν μέχρι γήρατος διετήρηοεν, δ
λα ταϋτα ουνετέλεοαν είς τήν οικονομικήν του κατα
στροφήν καί άπο υπερήφανου έκατομμυριούχου κα- 
τήντηοεν ένας έμπορος σκεπτικός καί περίφροντις,δ 
στις έδειλία καί έτρεμεν είς έκάστην ϋψωοιν καί 
χαλάρωσιν τών χρεωγράφων.

—Κατηραμένον στοίχημα ! έσκέπτετο, κρατών 
άπε'λπιστικώς τήν κεφαλήν· άν άπέϋνησκε τουλάχι
στον αυτός ό άνϋρωπος ! Τώρα είνε σαράντα έτών. 
Αϋριον, δτε λήγει τδ στοίχημα, ϋάμοΰ άφαιρέοη 
πάν δ,τι μοϋ άπέμεινε, ϋά νυμφευϋή, ϋά χαρή τήν 
ζωήν, ϋά κερδίση ίσως εις τό χρηματιστήριον, έγώ 
'δέ ϋά τόν παρατηρώ δίκην επαίτου καί ϋ’ ακούω 
καϋημερινώς μίαν φράοιν, πάντοτε τήν αύτήν ; «Είς 
σάς, κ. Τραπεζίτα, οφείλω τήν ευμάρειαν καί τήν 
ευτυχίαν μου' δύναμαι νά σάς φανώ είς τι χρήσι
μος ;. . .»

"Οχι ! Αύτό δέν ϋά γίνη Ή μόνη σωτηρία 
άπδ τήν χρεωκοπίαν, ήτις μέ περιμένει καί άπδ τδ 
όνειδος είνε ό ϋάνατος αΰτοΰ τοϋ άνϋρώπου.

Έσήμανεν ή τρίτη μεταμεσονύκτιος.
Ό Τραπεζίτης έτεινε τό οϋς. Έν τή οικία τδ 

πάν έκοιμάτο, έξωϋεν δέ έμυκάτο ό άνεμος καί τά 
δένδρα έτριζαν δαιμονιωδώς ύπό τοϋ ανέμου οειό- 
μενα. Άϋορύβως καί μετά πολλής προσοχής ήιοιξε 
τό χρηματοκιβώτιό»’ του καί έλαβε μίαν κλείδα,Τήν 
κλείδα τής ϋύρας εκείνης, ήτις υπήρχε κεκλεισμέ- 
νη πρό δέκα πέντε έτών, Έφόρεσε τον υπενδύτην 
■του καί έξήλϋε. Έν. τώ κήπω έπεκράτει ψϋγ,ος καί 
έρεβος. "Εβρεχε. ’Ισχυρός άνεμος έσύριττε διά μέ
σου τών δένδρων. Ώς έκ τοϋ σκότους τοϋ ψηλαφη
τού οϋτε τά περίπτερα τοϋ κήπου διεκρίνοντο, ούτε 
τά δένδρα, οϋτε τ αγάλματα. Φϋάς πρό τής ϋύρας 
τοΰ μονωτηρίου ό Τραπεζίτης, έφώναξε δίς τον 
φρουρόν, άλλ' ουδεμίαν ήκονσε φωνήν άπαντήσεως, 
‘ Ενεκα τής σφοδρός κακοκαιρίας οϋχος είχε συσπει 
ρωϋή προφανώς καί έκοιμάτο είς. τδ μάγετρεϊον ή 
είς τδ ϋερμοκήπιον.

Έάν λάβω τδ ϋάρρος νά έκτελέοω τό φονικόν 
οχέδιόν μου, όλαι 'αί ύπόνοιαι ϋά στραφώοι κατά 
τοϋ φρουροϋ—έσκέφϋη ό Τραπεζίτης.

Καί είοήλϋεν εις τήν οικίαν. Εύρέϋη εντός ένός 
διαδρόμου, όπου έπεκράτει ησυχία καί σιγή νεκρική. 
"Ηναψεν εν πυρεϊον, Παρά τόν τοίχον είδε μίαν ά- 

μεταχείριστον ξυλίνην κλίνην, είς δέ τό άκρου τοϋ 
διαδρόμου μίαν ϋερμάστραν σιδηράν. Αί σφραγίδες 
τής ϋύρας τοΰ δωματίου τοΰ έγκλειστου παρέ- 
μενον άϋικτοι, Τό πυρεϊον έοβέοϋη καί ό Τραπεζί
της μετά δέους καί φρίκης έπληοίαοεν είς τήν ϋυ
ρίδα. Παρετήρηοεν έντός. Λύχνος τρεμοσβύνων καί 
αμαυρός έφώτιζε τδ δωμάτων. ‘Ο έγκλειστος 
έκάϋητο παρά τήν τράπεζαν, έχων πρός τήν ϋυρίδα 
έοτραμμένα τά νώτα. Έπί τής τραπέζης, τών καρε
κλών καί τοϋ τάπητος έκειντο άτάκτως έοκορπίομέ- 
να βιβλία ανοικτά.

Πέντε, δέκα λεπτά παρήλϋον καί ό έγκλει
στος έμενεν ακίνητος. Ό Τραπεζίτης έκτύπηοε 
διά τοΰ δακτύλου τήν ϋυρίδα, άλλ* ό έγκλειστος έ- 
ξηκαλούϋηοε μένων ακίνητος καί αδρανής. "Ηδη ό 
Τραπεζίτης άπεσφράγισε καί ήνοιξε τήν ϋύραν· άλ
λά παρ’ δλον τόν ϋόρυβον ταύτης, άνοιχϋείσης, ό έγ
κλειστος τήν αύτήν έτήρει πάντοτε αδράνειαν καί α
κινησίαν. Άπεφάσισε νά είσέλϋη εις τό δωμάτων. 
Παρά τήν τράπεζαν έκάϋητο άνϋρωπός τις, σκελε
τός μάλλον δέοματι περιβεβλημένος, μέ γενειάδα 
μακράν καί κόμην ήνωρϋιύμένην. Τδ χρώμα του ή
το κίτρινου, γαιώδες σχεδόν, καί αί χεΐρές του ο
στεώδεις. Τήν κεφαλήν του έκάλνπτον κατά τδ 
πλεϊοτον τρίχες λευκαί. Ή δλη όψις, ή δλη έκ τοΰ 
δυστυχούς τούτου άνϋρώπου έντύπωσις δυσκόλως έ- 
πειϋον δτι οΰτος ήτο μόλις τεσσαροκονταετής.Έκοι 
μότο κεκυφώς έπί τής τραπέζης, έμπροοϋέν του δ' 
εύρίσκετο έπίμηκες τεμάχιον γραμμένου φύλλου.

Δυστυχισμένε άνϋρωπε ? — εΐπεν ό Τραπεζί
της καϋ’ έαυτόν. —: Αύτήν τήν στιγμήν ποΰ κοιμά
σαι, ϋά ονειρεύεσαι ίσως τά εκατομμύριά μου. Καί 
έν τούτοις, έτσι μισοπεθαμένος ποΰ είσαι, δέν έχω 
παρά νά καλύψω καί νά πιέσω τό πρόοωπόν σου μέ 
τό προοκεφάλαιον διά νά σέ αποτελειώσω. Καί έτσι 
ϋ’ άποϋάνης εις τρόπον ώστε καί ή άκριβεοτέρα ια
τροδικαστική έξέτασις δέν ϋά ήμπορέοη ν' άνακα- 
λύηηι σημεία βίαιου θανάτου, Πριν δμως σέ τελει
ώσω, έχω περιέργειαν νά ίδώ τί γράφεις είς αύτό 
έδώ) τδ χαρτί.

"Ελαβε τό φύλλου τοΰ χάρτου καί άΐ’έγνωσε τά 
εξής ’

«Έπί δέκα πέντε όλόκΐ’.ηρα έτη έμελέτηοα μετά 
προσοχής καί ενδελεχώς τόν άνϋρώπινον βίου. Ού
τε κόσμον είδα, είναι άληϋές,οϋτε άνϋρώπους· αλ
λά, μέσα είς τά βιβλία σας βυθισμένος, έρρόφηοα 
οίνους αρωματικούς, έφαλλα άσματα, καί ήγάπησα 
ωραίας γυναίκας».

«Τήν νύκτα μέ περιεκύκλουν εϋμοριμοι νηρηίδες 
καί μοΰ έψιϋνριζον παραμύϋια, μέ τά όποια έμεϋν- 
οκετο ή διάνοιά μου.»

«Άνερριχήϋην, διά τών βιβλίων σας, είς άοτε- 
ρογείτονα όρη, άφ’ δπου έχαιρέτιοα τον άνατέλλον- 
τα ήλιον, αί άκτίνες τοΰ όποιου, πρδς τδ έσπέρας, έ- 
χρύσουν ουρανόν, ϋάλαοοαν καί βουνά».

«Είδον υπέρ τήν κεφαλήν μου νέφη καί άστρα- 
πάς».

«Είδον, περί έμέ, δάση, άγρούς, ρυάκια, ποια- 
μοτ’ς, ϋαλάσσας καί πόλεις καί ήκουσα τών σειρή
νων τδ άσμα καί τό νανούρισμα τής φλογέρας».

«Έϋιξα μέ τάς χεϊράς μου τα πτερά τών εναε
ρίων πνευμάτων, — άτινα ήρχοντο πρός έμέ διά νά 
ιιοϋ όιιιλήοουν περί θεοΰ».

«Μέσα είς τά βιβλία σας έρρίφϋην είς αβύσσους 
άχανείς καί άτέρμσνας, διέπραξα ϋαύματα, έφόνευ- 

σα άνϋρώπους, έπυρπόληοα πόλεις, έκυρίευοα βασί
λεια καί έκήρυξα νέας ϋρησκείας».

«Έκ τών βιβλίων σας ήντλησα σοφίαν».
«Πάν δτι διά μέσου ολοκλήρων αιώνων έφεδρε 

καί ίδρυσε τό άνϋρώπινον πνεΰμα, το ένέκλειοα εις 
τήν διάνοιάν μου».

«Τώρα γνωρίζω, έπίοταμαι περισσότερα άπδ 'ό
λους υμάςη_

<4Καί περιφρονώ τά βιβλία σας».
«Περιφρονώ τήν σοφίαν σας, τήν επιστήμην σας 

καί δλα τά έπίγεια άγαϋά».’
«"ΐΟλα είνε μηδέν».
«'Όλα είνε απατηλή καί φευγαλέα σκιά».
«Έοτέ δοον ϋέλετε άλαζόϋες καί πλούσιοι καί ι

σχυροί και aorpol. Μίαν ημέραν ό ϋάνατος ϋά σας 
οαρώοη, δίκην άχύρων, άπ’ αύτήν έδώ τήν γην.

ιίθ’ά έλϋη στιγμή, καϋ’ ήν καί οί άπόγονοί σας 
καί ή ιστορία σας καί τό πνεΰμά σας ϋά έκλείψουν, 
καιόμενα ή καταηιυχόμενα, μαζή μέ τδν Πλανήτην 
σας»,

«Είοϋε μωροί, ώ) άνϋρωποι, καί άκολουϋείτε πε- 
πλανημέύΐ]ν οδόν. Τδ ψεύδος τό νομίζετε ώς άλήϋει- 
αν. Έν τώ κόσμω δέ ζώντες, εκλαμβάνετε πολλά- 
κις τό έν αντί τοΰ άλλου και συγχέετε τδν ουρανόν 
μέ τήν γην».

«’Αδιαφορώ διά τάς σκέψεις καί τάς ιδέας σας. 
Καί, διά νά σάς αποδείξω δτι περιφρονώ πάν δ,τι

—---------
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ Σ3ΤΗ-Δ.Η

ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
Τ’λ'α βασιλόπουλο αποφάσισε να παντρετπή. Γιά 

τοΰτο έπήρε ενα μακρυνο δρόμο, καί έπή^^αινε. Περπα
τούσε ποίά,ές ήμερες. Στό δρόμο του άπήντησε μιά γύ- 
φτισα, πού τόν ρώτησε ποΰ πήγαινε. Πάω, τής λέει, 
γιά νάόρω γυναίκα ποΰ νά μ’ άρέσ>] νά τήν στεφανω
θώ.

—Νά πας τά χαιρετίσματα στήν αδελφή μου, κι’ ε
κείνη θά σοΰ εΰρη νύφη δπως τή θέλεις, τον απαντάει, 
καί τοΰ είπε τό δρό^ιο ποΰ καθότανε. ’Εκείνος τό πα
ραδέχτηκε κι’ ϋστερ’ άπδ τέσσερες ήμέρες δρόμο, έφτα 
σε. Τόν περιποιήθηκε εκείνη, καί τοΰ έδωσε, τρία μα
χαίρια, τρία ποτήρια κάί τρία πορτοκάλλια χρυσά. — 
Νά —τοΰ )έει — Νά πας σ' ένα πηγάδι, κι’ εκεί μέ το 
μαχαίρι νά κόψης ενα πορτοκάλι. ’Απ’ αυτό θά έδγη 
μία κοπέλλα. ”Αν σ’ άρέση τή παίρνεις. Άλλοιώς. ξα- 
κολούδησε νά κόψης καί ταλλα δύο. Πρόσεξε δμως. Νά 
τής δώσης άμέσως νερό νά πιή. Γιατί άν δέν τής δώ 
σης θά σοΰ φύγη. Τ«]ιν ευχαρίστησε γιά τις πληρο
φορίες τό βασιλόπουλο κι’ έφυγε·

"Έφτασε στό πηγάδι. ’Εκεί έκοψε ένα πορτοκάλι. 
Αλλά σάν είδε τίή κσπέ?« θαμπώθηκε κι’ έξέχασε νά 
τη; δώση νερό. ’Έτσι ή κοπέλα τοΰφυγε άμέσως ’Έ 
κόψε καί τό δεύτερο. Άίά.ά πάλι, έλησμόνησε νά τής 
δώση νερό, κι’ έχάθηκε κι’ εκείνη. Τότες έκοψε καί 
τό τρίτο, άλλά προσεχτικός αυτή τή φορά, τής έδωσε 
άμέσως νερό. ’Εκείνη ήταν ή πιό εύμορφη, κι’ άφοΰ 
τήν καμάρωσε, τής είπε νά φέρη αμάξι γιά νά τί) 
πάη στή χώρα. Ή κοπέλλα δέχτηκε καί τόν περίμενε 
άπάνου σ’ ένα κυπαρίσσι, ώς ποΰ νά γυρίση.

Στό διάστημα πού έλειπε, πήγε μία υπηρέτρια νά 
πάρη νερό άπο τό πηγάδι, καί είδε τή σκιά τής νύ
φης πού ήταν στό κυπαρίσσι άπάνου. Νόμισε πώς εί

σείς περί πολλοΰ έχετε, παραιτούμαι τών δύο έκα- 
τομμυρίιον, τά όποια άλλοτε ένόμιζον δτι ϋά μέ κα
ταστήσουν πανευτυχή. "Οπως δέ χάσω τό έπί τού
των δικαίωμα, έγκαταλείπω τό μονωτήρων μου πέν 
τε ώρας προ τοΰ άριοϋέντος χρόνου καί τοιουτοτρό
πως άϋετώ τους μεταξύ εμού καί τοϋ Τραπεζίτου 
τεϋέντας όρους τοΰ στοιχήματος».

’Λιμοΰ ό Τραπεζίτης διήλϋε τάς άνωτέρω γραμ
μάς, άφήκε τό ψύλλον έπί τής Τραπέζης, έδάκρυσε, 
ήσπάσϋη έπί τοΰ μετώπου τόν εισέτι κοιμώμενον 
παράδοξον άνϋρωπον καί άπήλϋε.

Ουδέποτε έπί ζωής ήαϋάνϋη τοσοΰτον βαρύ τό 
πλήγμα τής περιφρονήσεως.

Φϋάς είς τήν οικίαν του, κατεκλίϋ)]. Άλλά ή 
συγκίνησις καί τά δάκρυα τφ άφήρεσαν καϋ' ολο
κληρίαν τόν ϋπτ>ον.

7'ήν έπομέντγν πρωίαν ήλϋον περίτρομοι οί φύ
λακες καί τώ ανήγγειλαν δτι ό έγκλειστος έξήλϋε 
τοΰ μονωτηρίου του διέβη τήν ϋύραν τοΰ κήπου καί 
εΐτα έξυφανίοϋη. Τότε ό Τραπεζίτης μετέβη έπί 
τόπου μετά τώνν φωλάκων καί έπείσϋη περί τής φπ>- 
γής τοϋ έγκλειστου. "Οπως δέ αποφυγή τάς κακάς 
γλιόοσας τοΰ κόσμου, έλαβε τό γεγραμμένον ψύλλον 
έκ τής τραπέζης καί έπιοτρέψας είς τήν οικίαν του, 
τό έκλείδωσε είς τδ χρηματοκιβώτιόν του,

(Έκ τοΰ Γερμανικού) I- ΚΑΡΟΚΗΣ 

ναι Ιδυκή της. Κύττα ώμορφη πού είμαι, λέει. Δέν 
είναι κρίμα νά είμαι υπηρέτρια ; 'Κι’ άμέσως έσπασε 
τις στάμνες πού είχε γιά νερό, καί πήγε σπίτι μέ τά 
χέρια άδειανά. Έγώ δέν είμαι γιά ΰπηρέτρια, είπε 
στ’ αφεντικά. Καί έσπασε τις βίκες. Νά, ξαφνικό στά 
μοΰτρα. Τής λέει ό άφεντης. Πήγαινε μωρή γλήγο- 
ρα νά φέρης νερό. Κι’ άμέσω τή; έδωσε άλλες βίκες. 
Έπήγε εκείνη, άλλά σάν είδε τή σκιά, έσπασε πάλι 
τις δίκες κι’ έγύρισε στό άρχοντικό. ’Αλλ.’ δ άφέντη; 
τήν έστειλε γιά τρίτη φορά. Τότες έκοίταξε δίχως νά 
θέλη τρηλά- στδ κυπαρίσσι, καί είδε εκείνη τήν ώμορ 
φη κοπέλα. ’Αμέσως άνέδηκε πάνου, τής έθαλε μιά 
καρφίτσα στό μάτι, κι’ εκείνη γίνΐ|κε πουλί καί πέτα- 
ξε. Ή δέ υπηρέτρια, κάθησε πάνου στό δένδρο καί 
έπερίμενε τό δασάάπουλο. Δέν άργησε νά έλθη. Ά 
πόρησε πώς άσχήμηγε τόσο ή νύφη. Άλλ.' ήταν υπο
χρεωμένος νά τήν πάρη. Κι’ έτσι ξεκίνησαν γιά τή 
χώρα του. "Έφτασε στό παλάτι, τήν στεφανώθηκε 
κι’ έζοϋσαν καλά. 'Όταν, έπειτ’ άπό κάμποσες ήμέρες 
στιό βασιλικό περιβόλι, ένα πουλί, διαρκώς τραγου
δούσε, δέν έπαυε στιγμή. Ή βασίλισσα άπαίτησε ά
πό τόν βασίλειά νά τό σκωτώση καί τοΰ είπε νά προ- 
σέχη νά μή π»ση καμμιά σταλαγματιά αίμα στό πιί- 
τωμα,. Πρόσεξε έκεϊνος, άλλά μόλ’ αυτά, έπεσαν στή 
κάμαρά του τρεις σταλαγματιές. Κι’ έκεϊνες τις στα
λαγματιές φύτρωσαν τρεις πορτοκαλιές. Μάλιστα, έ
καμε ή καθεμιά κι’ ένα πορτοκάλι. Ό βασιλείας μιά 
μέρα έκοψε τό ένα, καί είδε μέ θαυμασμό νά δγαίνη 
άπό τό πορτοκάλι, εκείνη, πού ήταν τότες, σ’ έκεΐνο 
πσί' έκοψε στό πηγάδι κιχί πού τήν είχε αφήσει στό 
κυπαρίσσι. Τότες άμέσως τή στεφανιόθηκε, κι’ έκεί- 
νη ποΰ είχε πρίν, τήν έκαμε πάλι υπηρέτρια δπως ή
ταν.

ΜΑΡΙΕΤΤΑ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΌΥΑΌΥ
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ΠΑΝΩ ΣΈΝΑ ΤΑΦΟ
(ΧΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΑΡΙΚΑ ΛΙΡΙΩΤΟΥ)

Τά λούλουδα σκύβαν θλιμμένα τό κεφάλι εκείνο τ’ 
ανοιξιάτικο πρωΐ. Μά μ’ ένα φύσημα τ’ αγέρα, σή
κωσαν τά κεφάλια κι’ άρχισαν τήν κουβέντα,.

—«Οΰτε σήμερα, είπ’ ένα τριαντάφυλλο, τ’ εΰμορ 
φο κορίτσι μέ τά χρυσαφένια μαλλιά και τή ρόδινα 
όψη, δέν ήρθε νά κάμη, τό συνειθισμένο του περίπα- 
το.Νά ξέχυσε τάχα έμάς, ποϋ μά; καλοϋσε φίλου; 
της ;

—Αυτό, δέν τό πιστεύω λέγει ό περήφανο; κρίνο; 
Μόνο φοβούμαι μήν είνε άρρωστη.

—Τί λές ; φώναξ’ ένα; βελουδένιος πανσές. ’Άρ
ρωστη εκείνη ;

—Δυστυχώς ό κρίνος έχει δίκηο, είπε μιά πολύ
χρωμη πεταλούδα, ή φιληνάδα τών λοιλουδιών. Ά·· 
κοϋστέ με :

Χτές πού τριγύριζα γύρω άπό τό ψηλό σπίτι, είδα 
ένα παράθυρο ανοιχτό. Μπήκα. Σ’ ένα παρθενικό 
κρεββάτι είδα ξαπλωμένης έκείνη. Σθήν όψη της δέν 
έλαμπε πειά ή τριανταφυλλένια δροσιά. Κατάχλωμη 
κι’ ακίνητη, σήκωνε μονάχα τά βλέμματα στό ταβά
νι........ Ό ήλιο; έγερνε κι’ αναγκάσθηκα νά φύ 
γω. Μά τώρα πηγαίνω νά τήν δω. Αΰριο τήν ίδια 
ώρα θά σάς φέρω νέα της.

—Ώ, ναί, πήγαινε καλή μας πεταλούδα.
’'Εφυγε εκείνη και τά λούδουδα έσκυψαν ακόμα 

πειό πολύ άπό τή θλίψη.................................

-------------------------- --- -------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------

S ® ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ @ 5
------------------------------------------

«ΜΟΟΙΡΟΓΡΑΦΤΑ;

Σϊίρά B'.
V I

ΑΠΑΡΘΕΝΗ

— Κοπέλλα ποιο; σέ φίλησε καί σάφησε σημάδι ;
— Ώμορφονειός μέ φίλησε κι’ έφυγε γιά τά ξένα’ 
Άναθυιιοϋμαι τήν αυγή κι’ ακόμα χτές τό βράδυ 
Ποΰ ήταν μ’ έμενα.

—Κοπέλλα ή Μοίρα σου κακιά κι’ ό δρόμος σου σκο- 
(τάδι· 

Μην τόν στοχάζεσαι,φτώχειά,μην κλαίς γιά τά χαμένα 
Τά νειάτα τάκριβόθωρα, ποϋ σοΰκοψε τό υφάδι, 
Νεκρή παρθένα.

Έγώ θάρθώ πανέμορφος νά βρώ τήν ερημιά σου 
Και νάνεστήσω αγιάτρευτη, πικρ'η, τήν καθεμιά σου 
Χαρά θαμμένη.

Μην κλαίς κοπέλλα άπάρθενη, στήν άκριβή μου άγκάλη 
Κάθε ώμορφότερη "Άνοιξη περνά, ή τιμή και πάλι 
Θά σέ ποοσμένει.
Σμύρνη ΑΠΟΣΤ. Ν. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ

«Πολύ αργεί ή πεταλούδα είπ’ ό κρίνος.
—Νάτην, έρχεται, είπ’ αργά ή παπαρούνα.
—Άργά-άργά ερχόταν εκείνη. Κάθισε σ’ ένα κλω 

νι τριανταφυλλιάς κι’ άρχισε σέ θλιμμένο τόνο.
τ—Καλοί μου φίλοι, θυμάστε χτές πού πήγα νά 

τήν δώ. Τήν βρήκα ξαπλωμένη στό κρεββάτι. Στο 
πρόσωπό της απλωνόταν ό πόνο; καί ή φρίκη μιας 
αγωνίας. Δίπλα στό κρεββάτι οί γονηοί της τήν 
κύτταζαν μέ δακρυσμένα μάτια και λίγο παραπέρα έ
νας νέος έίκλαιγε άπιλπισμένα. Μούκανε κακό νά βλέ 
πω μιά τέτοια άπελπισιά. ’’Εφυγα. Κατά τά ξημερώ
ματα ξαναπήγα. Μά δλα είχαν τελειώσει. Ξαπλωμέ- 
νη έκείνη στό κρεββάτι της, ώμορφη μ’ δλη τήν κε
ρένια της όψη. Στό κρεββάτι της ήταν δυο κεριά ά- 
ναμαένα.

Ό πατέρας της κι’ ή μάννα της καθισμένοι δίπλα 
της, κατέτρωγαν μέ τά μάτια τό πρόσωπο πού ποτέ 
πειά δ|έν θαβλεπαν νά ζωντανέψη. Ό νειός έλειπε. 
Σάν νάκουσα πώς δέν βάσταξε στον πόνο καί τρελ- 
λάθηκε.

Τ’ άπόγευμα, ξαπλωμένη σ’ ένα άνθοστόλιστο φέ
ρετρο τήν πήγαν σ’ ένα μεγάλο χωράφι γεμάτο κυπα
ρίσσια κι’ ώμορφα λουλούδια—όχι δμω; πειό ώμορφα 
άπό σάς .. ...........

Άλλά πειά δέ μπορώ νά πώ.....
Μια γενική θλίψη βασίλεψε στον κήπο. Τά τριαν

τάφυλλα, οί κρίνοι, δλα τ’ άνθια, τίναξαν τά πέταλά 
τους, κι’ ή γής γέμισε άπό ένα στρώμα ποϋ έμοιαζε 
σάν λίμντ, άπό δάκρυα στόν τάφο τ’ ώμορφου κο
ριτσιού μέ τά χρυσαφένια μαλλιά.. ..........
’Ιούλιος 1920 ΕΛΕΝΗ ΡΕΣ

ΚΑΤΙ ΓΛΥΚΟ...

Κάτι γλυκό, πολύ γλυκό στα στήθια νοιώθω, 
κάτι όπαλό πού μοΰ χαϋδεύει τήν καρδιά, 
σάν μάννα; χάδι, σάν παλμό σβυσμένο πόθο, 
σάν μπάτη άγκάλιασμα στήν όμορφη βραδιά

Νάναι ή Αγάπη, ποΰ μοΰ γέλαοε ένα βράδυ 
στά όμορφα μάτια μιας παιδούλας χαρωπά ; 
νάναι ή αυγή στό μαύρο, άφέγγαρο σκοτάδι ; 
νάναι ή χαρά μιας πεταλούδα; ποϋ πετρ ;

Νάναι τό μήνυμα μιάς άνοιξης ποΰ φέρνει 
κάποιο άγεράκι άπό μιά χώρα έξωτικιά ; 
νάναι ό καϋμός ποϋ άποσταμένος πιά άπογέρνει 
κι’ ή θλίθη μένει ποιο γαλήνια, ποιο γλυκειά ;·..

Δέν ξέρω τί είναι.,.αΰτό μονάχα νοιώθω 
κάτι απαλό ποϋ μοΰ χαϋδεύει τήν καρδιά, 
σά μάννας χάδι, σάν πιαλιό σβυσμένο πόθο, 
σαν μπάτη άγκάλιασμα στήν όμορφη βραδιά....

ΦΟΙΒΟΣ Λ.ΑΡΑΣ

ΔΕΙΛΙΝΟ

Μεθούνε μέσ’ στοΰ δειλινού τ’ άχνόφεγγα τριγΐ\ ~ 
Κάμποι, βουνά, άκροθάλασσες ώς τό φτωχό λουλούδι... 
Καί νά.,. .ανεβαίνει προσευχή σά λίβανου άγιο μύρο 
Στό Πνεϋμα ποΰ στιχούργησε τό Αθάνατο τραγούδι.

Κι’ έγώ δειλή ύποταχτηκιά τής Έμορφιΰς,..άγάλι 
Πίνω νεχτάρι θαμαστό άπ’ τό κρυφό ποτήρι....
Ώς ποϋ τής νύχτας ή άδελφή μελαγχολία πάλι 
Θαμπώσει τής γαλήνης· μου τό φωτερό λιοπύρι !
Σμύρνη. ΦΙΛΗ Κ. ΒΑΤΙΔΟΥ

ΝΥΧΤΕΣ ΚΑΙ ΦΕΓΓΗ 
ΣΕ ΜΙΑ ΗΘΟΠΟΙΟ

Στήν τέχνη, φωτοστέφανο ή Δόξα πήρε γύρο, 
καί βρήκε καί στεφάνωσε τήν ώρηα σου ψυχή-. .. · 
[Γόν θρίαμβον άγκάλιασες ποΰ τό γλιικό του μΰρο 
έλύκνισε τιήν Ιδέα σου κι’ έμεινες ή φτωχή.

Γυναίκα, θύμα θαυμασμού, θυσία τού ονείρου 
ποϋ σέ υψώνει ταπεινά, καί φεύγεις σά νεφέλη.... 
Διαμάντι μιάς εφεύρεσης, λαμποκοπούσες γύρου 
Κι’ έσβυσες...Πέτρα παιχνιδιών γιά τά παιδιά κου- 

(οέλι
Σμύρνη ΔΡΟΣΟΣ ΑΥΡΑΣ

ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΩΝΙΑ

—ιΤό ένα μετά τό άλλο τά περιοδικά μας έκαναν 
παύση...,

—Μπορεί ένεκα οί ζέστες...
—Άν θά ξανάβγσυν δμως ένας θεός κι’ ή τσέπη 

τους τό ξέρει.
—Τό βιβλίο τοΰ Γ. Σημηριώτη καθώς προαγγεί

λαμε στό φύλλο τοϋ Μαΐου δέν ήταν τυχερό νάχη συ
νέχεια.—)ΚΓ έτσι υποδείχτηκε γιά χιλιοστή φορά πώς ή 
Σμύρνη μας είνε μονάχα γιά καραγκιόζηδες.

—Λυτό άποδεικνύουνε τά πλσυτισθέντα σατυρικά 
καί οί άναγγελίες νέων τοιούτων.

—Ό καλός μας λόγιος κ. Σύλβιος, ξεσπάθωσε αί- 
τές τις ημέρες κι’ άρχισε νά τυπώνη ένα βιβλίο του 
πού θάβγη λίαν προσεχώς.

—Πρόκειται γιά μιά σειρά διψ/ημάτων ανεκδό
των καί μή, μέ τόν γλυκό τίτλο «Ματωμένα Τριαντά
φυλλα».—Βιβλίο προαγγέλει κι’ ό ποιητή; κ. "Αγγελο; 
Σημηριώτης, άλλά δέ μάς φαίνεται καί τόσο βέβαιο

—Ό κ. Άργυρόπουλος ξέχασε τάς υποσχέσεις 
του κι’ οΰτε τόν «έΤρελλό» του μάς έδωκε, ούτε τά 
«τραγούδια τής Ζήλειας» φανέρωσε.

—Οί εφημερίδες μας ζουμερώτερες παρά άλλοτε:.
—Προ πάντων τό «Θάρρος» άπολαυστικώτατο, μέ 

φιλολογική στήλη καθημεοινή άπό τό Νίκο Νικολα- 
ίδή.

-—·Όλες σχεδόν καθιέρωσαν τή στήλη τοΰ χρονο- 
γραφήιιατος.

—Κ’ έχομε ; Στον «Κόσμος» τόν άρ ιστόν πάντων 
Άριστο, στην «’Αρμονία» τόν Φαλστάρ, στήν <’Ε- 
Άριστο, στήν « Αρμονία» τόν Ταλστάφ, στήν «Έ-

λεύθερο, στήν «Πατρίδα» τό Φλοίσβο—Δρόσο, "ζαί 
στό «Θάρρος» εναλλάξ τό Σύλβιο καί τόν ’Άγγελο 
Δρόσο.

—Άπό τά θεατρικά λίγο εύχαριστημένοι.
—Είχαμε συναυλίες τοΰ Πασχαλίδου καί τοΰ Άτ- 

τίκ καί στήν άρχή λίγες παραστάσεις τών θιάσων 
Κυβέλης καί Ελληνικού Θεάτρου.

—Τώρα περιμένομε τήν Άφεντάκ^. ·.
—Αηλαδή άν δέν μα; ταίσσυν θά μείνουμε νη

στικοί.
- —Καί εϊς ανώτερα....

Σαύρνη 920 ΑΠ. Ν. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ

ΔΆΛΠ7ΟΓΧ4Ζ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ ΤΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Ό κορυρ/αΐος ιών Ελληνικών Γραμμάτων έξέλι- 
πε. Ό ’’Αγγελος Βλάχος ύπέκυψεν εις τοΰ -χρόνου 
την δύναμιν. Άσδένεια έκνευριστική τον έκ,ράτει ή
βη έπί έτη δεσμώτην μέοα οέ ασφυκτικήν άτμόοφαι- 
ραν τοΰ Γραφείου του, χωρίς δμως νά τόν έμποδίζη 
είς την συνέχισιν τής πνευματικής ζωής τής νεότη
τας καί τής ωρίμου ηλικίας.

Ό "Αγγελος Βλάχος έζηοε, Ό βίος του είναι 
γιομάτος άπό δρασιν, άπό ενέργειαν, άπό παραγω
γήν. Κάδε οημείον τής ζωής του άνταποκρίνεται καί 
πρός ένα έργον του, προς μίαν πνευματικήν του έκ- 
δήλωσιν, πρός μίαν άναπαράστασιν τής πολυσύνδε
του καί πολυμερούς καί πολυμόρφου φυσιογνωμίαν 
του.

"Οπου δά τόν άνεύρετε δά τόν' άντικρΰοετε έπί- 
λεκτον. Ποιητής, λογογράφος, κριτικός, μεταφρα
στής, δραματικός, δημοσιογράφος, λεξικογράφος, δι 
πλωμάτης, βουλευτής, διοικητικός υπάλληλος, διευ- 
δνντής τοϋ Β. θεάτρου, πρόεδρος τής πρός απονο
μήν τοΰ Μεταλλίου τών Γραμμάτων καί Τεχνών ε
πιτροπής, υπουργός, πρέσβυς, πρΰτανις τών Ελλη
νικών Γραμμάτων εόρίσκεται πάντοτε εις τό 'ύψος 
τής δέσεως του καί τής έπιβολής του.

Μία ζτοή ύπερογδοηκοντοϋτ ις βοηδουμόνη άπό 
τήν άκούραστον ενεργητικότητα τοΰ ’Αγγέλου Βλά
χου. ήτο έπόμενον δτι δά είχε νά επίδειξη όγκον 
εργασίας προκαλοόσης τόν ’ίλιγγον. ’Εργασίας δέ 
όχι μόνουν μνημειώδους, άλλά έργασίας ή όποια έ- 
π,ροκάλει τρικυμίαν καί έδημιοΰργει λαίλαπας, και 
άνύψου κύματα συζητήσεων, άντεγκλήσεων, άηιγνω 
μιώιν. Ό άείμνηστος Βλάχος άνήκων εϊς μίαν τών 
πρώτων Άδ^ναϊκών Οικογενειών, αϊτινες ,απανί- 
ζουσι σήμερον εις τήν ύπό επήλυδαιν κατοικουμένην 
πρωτεύουσαν, νομίζει κανείς δτι έζήτει νά φανερώ- 
ση τήν άριστοκρατικήν καταγωγήν του πρωτεύων έν 
τή αριστοκρατία τοϋ πνεύματος. Καί τό έπέτυχεν α
πολύτως. Καταγόμενος έξ οικογένειας ευπατριδών 
δέν έπεδίωξε τήν κοινωνικήν κατάκτηοΐν διά τής 
αίγλης τοΰ οικογενειακού ονόματος, Τήν έπεδίωξε 
καί τήν επέτυχε διά τών προσοσπικών δριάμβων εις 
τό ειγενές πεδίον τών Γραμμάτων καί τής Σκέψε
ως. Υπήρξε μαχητής ακατάβλητος, πνευματικός έρ 
γάτης ανυπέρβλητος καί μέ τό όνομά του καί μέ τά 
έργα του έπλήρωοεν ολόκληρον τήν εποχήν του, Τά 
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οι ήθη του έκόσμηοαν αλλεπάλληλοι ενδείξεις βιεθ- 
νονς έκτ Τμήσεως καί την κηδείαν γινομένην δημο- 
οίφ. δαπάνη παρηκολούθηοεν η έκΰ.εκτοιέρα μερίς 
τής κοινωνίας μας. Ή «Ελληνική Έπιθεώρηοις» 
συλλυπεϊται θερμώς τήν οικογένειαν τον έπιφανοϋς 
άνδρός καί σφίγγει ιδιαιτέρως τό χέρι τον υίοϋ τον 
καί διαπρεπούς συναδέλφου καί φίλον κ. Γ. Βλάχου 
καί τής εύγενεστάιης θυγατρός τον έριτίμου κ. Κού 
λας Παπαδιαμαντοπούλου.

I. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ

Άπό τήν Κρήτην έξόχως θλιβερόν άγγελμα ε- 
φθαοε μέχρις ημών. Ό θάνατός τοϋ Ίωάννου Κον- 
δυλακη. Ό πολύς «Διαβάτης» τον «Εμπρός» νπέκυ 
ψε και ούτος εις τό μοιραϊον καί άφήκε τήν τελευ- 
ταίαν τον πνοήν είς τά βουνά τής δοξασμένης πα- 

•τρίδ'ος του. ’Επί έτη μακρά ήτο ό δημοφιλέστερος, ό 
προσφιλέστερος χρονογράφος τον άναγνωοτικοϋ κοι
νού. Μέ τήν απλήν έκφραοιν, μέ τήν άπέριττον δια- 
τύπωσιν, μέ τάς άπζλάς λέξεις απέδιδε τάς εικόνας 
τής σύγχρονον ζοοής έμψυχωμένης άπό τό φιλοσο
φικόν του πνεύμα, άπό τήν βαθείαν παρατηρητικό 
τιμά τον, άπό τήν ψυχικήν τον δροσερότητα, άπό τό 
χαριτωμένο? σκώμμά του. Τό έργον τοϋ Κονδυλάκη

----------- ΙΟΥΛΙΟΣ --------
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

6‘ά παραμείΊη ο εφετεινός ’Ιούλιος ένας άπό τους 
ίοτορικωτέρους μήνας τής περιπετειώδους εποχής 
μας. Κυρίως άπό ελληνικής άπόψεως. Έκορυφώθη 
ό εθνικός θρίαμβος τοϋ κ. Βενιζέλου, ένός τών οπού 
δαιοτάτων καί έπιφανεστάτων πολιτικών τής Νεω- 
τέρας Ελλάδος καί εΐδεν ή πατρίς μας γεγονότα ύ- 
περφυά χαράοσωνται είς τάς σελίδας τής ιστο
ρία» της. Εΐδεν ή Ελλάς μας έθνικάς επιτυχίας κο 
λοσσιαίας, προσήγγιοε τά πλέον δυσεκπλήρωτα όνει
ρά της καί άνήλθεν είς ΰψη πολιτικού καί εθνικού 
μεγαλείου ανέφικτου διά τήν πεζήν εποχήν εις τήν 
όποιαν έζήσαμεν καί άνειράφημεν όλαι αί σύγχρο
νοι γενεαί. "ίΟ,τί άπετέλει τήν φιλολογίαν τοϋ πα
τριωτισμού καί έθεωρεϊτο απλώς ώς έκδήλωοις υ- 
περτάτου ψυχικού παροξυσμού, ότι έθεωρεϊτο άλλοτε 
αποτέλεσμα στιγμιαίας ψυχικής μέθης καί έκφρασις 
άλλόφρονος πατριωτικού μένους καί έκδήλωοις πα- 
τριακτίκοΰ παροξυσμού, χάρις είς τήν μεγαλοφυΐαν 
τοΰ ύπεροχωτέρου Έλληνος πολιτικού τής τελευταί
ας εκατονταετηρίδας καί τό αδάμαστου φρόνημα τυϋ 
’Ελληνικού Λαού, κατέστη πραγματίκότης κατά -οί 
μήνα αυτόν. Ή σύγχρονος ’Ελλάς, ή σχεδόν άγιω- 
οτος χώρα είς τους Ευρωπαϊκούς λαούς, ή ’Ελλά;, 
ή γνωστή μόνον ώς έκφρασις παρελθόντος καλλιτε
χνικού μεγαλείου καί παρελθούσης ψυχικής καί σω
ματικής ρωμαλεότητος, ή 'Ελλάς ή μικρά, ή άσημος, 
ή κακοδιοίκητος, ή άτολμος, ή ύφίοταμένη ταπεινώς 
τούς κολάφους τών Τούρκων χαμάληδων, ή ’Ελλάς 
ή δι' ικεσιών πρός τούς ξένους άποσοβήσασα μεγα- 
λείτερα αίσχη κατά τό άπαίοιον 97, ή ’Ελλάς μέ τόν 
μικρόν στρατόν της καί τό ολίγον ναυτικόν της, ή 
’Ελλάς τών δανείων καί τών χρεωκοπιών, τών αι

υπήρξε φωτεινότατου. Δεν διεκρίθη είς τήν δημοσι
ογραφικήν μόνον παλαίστραν. Καί τά διηγήματά του 
αποτελούν σταθμόν τις τήν φιλολογίαν καί δημιουρ
γικήν ζωήν τοΰ τόπου, αυτή δέ ή ζωή του θά άπο- 
•μεινη διά τους μεταγενεστέρους ώς ένα σύμβολου ά 
πλότητος καί ειλικρίνειας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ό θάνατος βέν έσταμάτησε στό "Άγγελο Βλάχο 
καί στό 'Ιωάννη Κονδυλάκη. Δέν ήρκέσθη είς δυο 
κορυφάς αί όποϊαι ώφειλον ίσως νά ύποκύψουν είς 
τοΰ χρόνον τάς άξιώσεις. Παρέσυρε στάς αγκόλας 
του δλως Τάπροσδοκήτως, μέ ένα αίφτηδιαστικόν κτύ 
πημα καί τόν Κωνσταντίνον Χατζάπουλον. Έοτέρη- 
οεν οΰτω τήν ελληνικήν φιλολογίαν ένα άπό τούς 
πλέον εκλεκτούς έργάτας του. 'Ο θάνατός του έπήλ- 
θε έπί τοϋ άτμοπλοίου διά τοϋ όποιου μετέβαινεν 
οίκογενειακώς είς ’Ιταλίαν. Ό Χατζόπουλος ώς 
ποιητής, κριτικός, διηγηματογρμφος καί μεταφρα
στής ξένων αριστουργημάτων εύρίσκετο ε’ις τήν πρώ 
την γραμμήν τής λογοτεχνικής μας κινήσεως. Καί 
μόλις ενρίσκετο είς τήν ακμήν τοϋ έργου του. Άτν- 
χώς ό θάνατος άνέκοψε τόν δρόμον του καί άπώρφά 
τωσε τά 'Ελληνικά Γράμματα άπό μίαν δημιουργι
κήν καί παραγωγικήν δύναμιν ζηλευτήν.

ωνίων ναυαγίων είς ότι έθιγε τούς πατριωτικούς 
της πόθους, ή 'Ελλάς τής μικροπολιτικής καί τοϋ 
Κοτζαμπαοιομοΰ, τών αργόσχολων καί τών θεσιθή
ρων, αυτή ή ’Ελλάς, άνανήψασα άπό τού 1909, σνν- 
ελϋοϋοα καί περισυλλεγεϊσα μέχρι τού 1912, έδεί- 
χθη θρίαμβε ΰτρια κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους, 
άπηλευθέρωοεν έδάφη της, άπήλλαξε τής δουλείας 
αδελφούς καί υιούς της καί άπεκάλυψεν είς τόν κό 
ομον στρατόν δαφνηφόρον καί υπερένδοξον ναυτι
κόν. ΊΙ ’Ελλάς μας αρχίζει μεγαλυνομένη καί ανα
κτά μέρος τής παλαιάς της αίγλης. Ή Κρήτη, αί νή 
οοι τοϋ Α ίγαίου πελ.άγους, ή Θεσσαλονίκη, τά ’Ιω
άννινα,, αί Σέρραι πα,οεχοιν νέαν ψυχικήν ρώμην 
καί νέαν αλκήν είς τήν άναζωογουμένην πατρίδα. 
Είναι σταθμός μεγαλείου καί δόξης, είναι ή απαρ
χή τής διευρύνσεως τών ορίων μας, μέχρις έκεϊ ποΰ 
οί πόθοι τοϋ "Εθνους καί τά Δίκαιά μας τιροσέβλε- 
ψαν και ήξίωσαν.

Είναι νέον βάπτιομα εθνικής προόδου όφειλομέ- 
νης είς τάς νέας πολιτικός αντιλήψεις, είς τό διαυ
γές καί δροσερόν πνεύμα, είς τήν εύστροφου καί 
γοργήν διπλωματικήν δεξιότητα τοϋ ύπέρόχου Κυ
βερνήτου τόν όποιον η Μοίρα τής ’Ελλάδος έταξε 
ρυθμιστήν τών τυχών της. ’.4Z/a τό έργον του έκιν- 
δυνεύει^ Στοιχεία άποκρυβέντα, άτονήοαντα πρό τής 
ηθικής ρωμαλεότητος τοϋ νέου Πολιτικού Αρχηγού 
κατά τήν έπόχήν τών θριάμβων αναφαίνονται παρά 
τόν Θρόνον όοτις άτυχώς ειργάζετο άουναισθήτως ί 
οως υπέρ τονν συμφερόηων όμάδτον έχθρικώς δια- 
κειμένων πρός τον ’Ελληνισμού τά δίκαια Ό Δη
μιουργός, ό Νικητής, ό Θριαμβευτής τής χθές, ό 
Πολιτικός τής ορθής Σκέψεως καί τών μεγάλων ά- 

ποφάοεων, αντιμετωπίζει π/^έον λαίλαπας καί κιν
δύνους έκείθεν όθεν άνέμενε σύμπνοιαν καί συνερ
γασίαν. Αί στιγμαί είναι δειναί. Τά πάντα διακυ- 
βεύονται. Δέν έπιτρέπονται δισταγμοί. Ό Μεγάλος 
Πολτικός δέν άποδείλια. Παρασύρει μαζή του τούς 
φίλους τον, τούς θιασώτας του καί ανεγείρει νέον ε
θνικόν οτάδιον διά τούς άγώνα τής έπικρατήσεως 
καί τής νίκης. Ή αφάνταστος προβλεπτικότης του 
θριαμβεύει. Έκ τών έρειπίων τά όποια κατ’ άνάγ- 
κην συσσωρεύονται γύρω του, ανεγείρει ακούραστος 
τόν νέον Ναόν τής Πίστεως καί τής Νίκης. Άπό 
τόν Ναόν αυτόν έξέρχονται αί πρώται ίαχαί τών 
νέοιν θριάμβων. Ή Σμύρνη, ή παλαίουσα ανέκαθεν 
ύπέρ τοϋ ’Ελληνικού Μικρασιατιομοϋ, άπελευθεροϋ- 
ται καί ό Έλληνικς Στρατός άκάθεκτος εισορμά είς 
τάς Μικρασιατικός πεδιάδας ένοπείρων τόν όλε
θρον είς τόν έχθρόν, καταισχύνων τά όπλα του καί 
δωρούμενος τήν ζωογόνον ελευθερίαν είς τούς άπό 
αιώνων έλληνικούς πληθυσμούς.

’Όλα αύτά ουνέβαινον μέχρι τοϋ π. μηνός. Τό ε
πιστέγασμα τής εθνικής πολιτικής- τοϋ εθνικού με- 
γαλοεργάτου τού Γένους ύπήρξεν ή άπελευθέρωσις 
καί προσάρτησις τής πολυνμνήτου Θράκης. Έκεϊ ύ
πήρξε πολλαπλούς ό θρίαμβος Έταπείνωοε τούς 
Βουλγάρους καί κατετρόπωοε τούς Τούρκους. 'Αφή 
,ρεοε πάσαν έλπίδα άπό τήν Βουλγαρικήν θραούτη- 
τα καί άπληστείαν καί ένέπνευσεν είς τήν Τουρκι
κήν μνοτικοττάθειαν τήν έγκαρτέρισιν είς τάςβουλάς 
τής Μοίρας. "Εθραυσε τήν Βουλγαρικήν κατακτηοε- 
ομανίαν καί ένέπνευοε τόν σεβασμόν πρός τή νέαν 
ελληνικήν άνθησιν τής Τουρκικής θηριωδίας. Πα
ρά τούς πολεμικούς καί διπλωματικούς αύτούς θρι
άμβους, ό υπέροχος θριαμβευτής επέτυχε καί τήν ά- 
πελευθέ,ρωσίν τών Δωδεκανήσων — πλήν τής Ρό- 
δου καί τοϋ Καοτελλορίζου έπί τινα χρόνον — άπό 
τοϋ άπαισίου ιταλικού ζυγού. Ελληνική διοίκηοις 
καί έλλιμικός ποίλιττσμός. ’Ελληνικά στρατεύματα 
καί ιλληνικαί οημαϊαι παντού. Πρό τών πυλών τής 
Κωνγπόλεως τά πάντα ελληνικά. Εντός αυτής τής 
Κων)πόλεως μαζή μέ τόν Ελληνικόν στρατόν καί 
ελληνική 'παγκυριαρχία. Καί ο’ύτως, ή άσημος καί ά 
γνωστός Ελλάς τής χθές, άνηγέρθη έπί τοΰ εθνι
κού στυλοβάτου αίγλείεις καί έπιβαλλομένη.'Ωρθώ- 
θη άπέναντι τών ισχυρών καί ώς ϊοη πρός Ίσους ύ- 
ξίωοε ιόν σεβασμόν τών δικαίων της καί τήν ίκα- 
νοποίησιν τών εθνικών της πόθων. ΊΙ αίωνία Ίτα 
λία μέ τάς υπερφιάλους άξιώσεις της επί τοΰ ζη
τήματος τανν Δωδεκανήσων ολίγον έλάειψε νά μα- 
ταιδτοη τήν συνθήκην τών Σεβρών. Άλλά <5 ’Ελλην 
Πολιτικός, έν άπολύτω συναισθήσει τής ηθικής δυ- 
νάμεως τής μεγαλυνθείσης πατρίδας του ήξίωσε. 
δέν ίκέτευσε, δέν προοέπεοεν εκίππαρών. Ίΐξΐοίοε· 
καί μέσα στήν έννοιαν αυτής τής λέξεως άντίκρυσε 
τήν 'Ελλάδα Μεγάλην, άκουομένην, έπιούροτοάντήν 
προσοχήν.

Kai αύτό είνε τό μεγαλείιερόν, τό έπ.μανέστερον 
κατόρθωμα τοΰ ’Έλληνος πολιτευτοΰ κα: δι αίηάς 
του τάς επιτυχίας θά όμιλήοη ή παγκόσμιος ιστορία 
μετιϊ θαυμασμού διά τήν πατρίδα ή υπσϊα είχε τήν 
τιμήν νά γαλούχηση τέκνον τής άξίας καί τής δι ι- 
νότητος ένός Βενιζέλου. Λ.^ί.Ζ.

= ΚΟΣΜΟΣ=
Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

Μετά τήν κατατρόπωσιν τοϋ Κεμάλ, άνεμέτετο 
μοιραίως ό έκμηδενισμός τοϋ Ταγιάρ. Ό πρώτος 
νικώμενος, καταδιωκόμενος, κατατροπούμενος, έχει 
πρό αυτού άπεράντους έκτάοεις καί κρυσφήγετα διά 
νά έκφεύγη τών χειρών τοϋ ελλην. στρατού. Ό α
τυχής όμως Ταγιάρ έδημιούργηοε πολεμικόν πεδίον 
τό όποιον ήτο πεπρωιιένον νά παραστή μάρτυς τής 
άμεσου καταστροφής του. Ό τάφος ή ή αίχμαλανσία 
ήτον ό κλήρος τών έπιχειρήσεών του. Τά ελληνικά 
στρατεύματα ώς σίδηρους κλοιός θά τόν περίέβα- 
λον και δέν ύπελείπειο είς αύτόν ή ένας ένδοξος 
θάνατος ή μία άδοξος αιχμαλωσία καί έν ανάγκη 
μιά επαίσχυντος φυγή ε’ις τούς φίλους του Βουλγά- 
,ρους. Ή τύχη έπροτίμησε τό δεύτερον καί σήμερον 
ό περίφημος Ταγιάρ λησμονημένος καί άδοξος φίλο 
ξενεϊται είς έν τών Νοσοκομείων τών Αθηνών, ό- 
περ χρησιμεύει ώς τόπος τής αιχμαλωσίας του. Η 
ραγδαία τών ελληνικών στρατευμάτων έπίθεοις, έν 
συνόυασμψ πρός τάς έπιχεερήοεις τού Ελληνικού 
στόλου, βοηθοϋντος καί τοΰ Αγγλικού, έχρησίμευ- 
σαν διά τήν ταχίοτην έκκαθάριοιν τοϋ Θρακικοϋ έ- 
δάφκτυς άπό το Τουρκοβονλγαρικοϋ άγους. Ούτως · 
εντός έλαχίοτου χρονικού διαστήματος περιήλθεν 
εις τήν κατχήν μας ολόκληρος ή Τουρκσκρατου,ιιένη 
Θράκη μέ τήν περίφημον Άδριανούπολιν. Τάς πο
λεμικός έπιχεερήσεις παρηκολούθηοεν καί ό Βασι
λεύς Αλέξανδρος όοτις καί έπεσκέφθη άποθεούμε- 
νος τάς πλείστας θρακικάς πόλεις. Ή χαρά ιών κα 
τοίκων δέν περιγράφεται καί ή ύπερηεμάνεια τής έλ 
ληνικής ψυχής είναι ανέκφραστος. Τό λέγομεν άλ
λά δέν τό πιοτεύομεν ότι ή Άδριανούπολις είναι ε
λεύθερη, είναι δική μας, είναι έλληνική. Ζήτω ό η
ρωικός Ελληνικός Στρατός καί ό Μεγάλος Πολιτι 
κός μας.

II ΑΠΟΠΕΙΡΑ

Δέν είχαν ληομονηθή αί' ώραϊαι έορτασιικαί 
στιγμαί τής λαϊκής ψυχής έπί τή υπογραφή τής 
Τουρκικής συνθήκης, δέν είχον σβεοθή άκόμη αί ί
αχαί τής σημειωθείσης κοσμοπλημμύρας, έξηκολού 
θουν ακόμη νά παραμένουν έναυλοι είς τά ώτα μας 
οί πανηγυρικοί παιάνες τοϋ ουγκεντρωθέντος είς 
τήν πλατείαν τού Συντάγματος Λαού καί δέν έπαυε 
θωπευτικός ό ήχος τοΰ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» 
ιποϋ έπαιάνισαν αί μουσικαί, άπό τόν μΠρωτομαστο- 
ρα» τοϋ κ. Καλομοίρη, νά άντηχή μέσα στά βάθη 
τής ψυχής μας, όταν άπαίοιον άγγελμα διεβόθη είς 
τήν πάλιν.

’Απόπειρα δολοφονίας κατά τοϋ Βενιζέλου ύπο 
’Ελλήνων άξιωματικών, άποτυχοϋσα μέν, αλλά όχι 
καί χωρίς αποτελέσματα τυχόν έπικίνδυνα διά ιήν 
ζωήν τοϋ μεγάλου Πολιτικού.

Τό άγγελμα κατ’ άρχεις ήτο απίστευτου. Ή α
πόπειρα δέν μπορούσε κανείς νά φανταοθή ότι θά 
ποοείοχετο άπό χέρι καί άπό μυαλό έλληνικό. "Ολοι 
έπιοτεύαμεν ότι δ δράστης ήτο άπατρίς τις άναρχι- 
κός ή άνήκεν είς τάς έχθρικάς μας έθνότητας Έ-
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νομίζαμε» on ήτο Βούλγαρος ή Τούρκος εξημμένος 
πατριώτης.

Δυστυχώς νεώτεραι πληροηορίαι καθώριζον τήν 
εθνικότητα, την Ιδιότητα και τά ονόματα ιών άπο- 
πειραθέττων την δολοφονίαν. ’’Ησαν πρώην άξιωιια 
τικοί. Ό Τοερέπης πρώην υποπλοίαρχος καί ό Κι 
ριάκης τέως άνθυπολοχαγός τοΰ Μηχανικού. 'Όλος 
εκείνος ό έξαλλος πατριωτικός ενθουσιασμός μετε 
βλήθη είς ένα κοχλάζον ήφαίστιον οργής κατά τών 
απαίσιων πατροκτόνων καί άτυχώς λαϊκαί τινες μά 
ζαι αχαλιναγώγητοι κμί ασυγκράτητοι διέαπειρον 
τον τρόμον, τήν καταστροφήν, τόν θάνατον έπί ολο
κλήρους ώρας άσχημονοΰσαι είς τήν πάγκαλον πά
λιν τής Παλλάδος. 'Όσον δικαιολογημένη ήτο ή όρ 
γτί, ή θλίψις, ή όδυνη, ή φρίκη διά τό άποτολμηθέν 
έγκλημα κατά τοϋ Έλευθερωτοϋ .τής Θράκης, τής 
Μικραοίας καί τών Δωδεκανήσων, τόσον άδικαιολό 
γητος ύπήρξεν ή καταστροφή τών γραφείων τώιν 
εφημερίδων, τον θεάτρου τής Λος Κοτοπούλη-τών 
άλλων καταστημάτων καί υπέρ όλα αύτά τδ άπαι- 
οιώτερον, τδ άπανθρωπ,έ. τερον, τό βαρβαρώτερον, 
τό θηριωδέστερου, τδ αντάξιον πρός Λαούς ίΒοιζ 
χαρίζοντας ή Τουρκίζοντας, 6 φόνος τοΰ αειμνή
στου πολιτικού Ίωάννου Δραγούμη.

Ό υπέροχος ούτος "Ελλην, ό άπό νεαρός ήλικί- 
ας άη ί ισιωθείς είς τήν υπηρεσίαν καί τό μεγαλεί
ο» τής πατρίδος, ό ατρόμητος Ιδεολόγος, ό αγνός 
πατριώτης, ό ιδεώδης πολίτης, ό οξύς d<ttylco,<«i- 
της, ό βαθύς μύστης τής Τέχνης, ό επιφανής καί 
πάλλε.'κος πολιτικός, είναι ανήκουστου νά γνωοθή, 
είναι φρικιαοτικόν νά πιοτενθή, ότι έπεσε διά λόγ
χης ελληνικής.

Αίσχος βαρύ, άσβεστου θά καλύπτη τήν εποχήν 
μας με τόν άδικον, τδν παράλογον, τόν σκληρόν,ιόν 
βάρβαρον αύτόν θάνατον, θά άπαιτηθή βαρειά ή τι 
μωρία κατά τών βραστών καί θά καταστή δυνατόν 
νά αισθανθούν έλαφροτέραν τήν βα,ρέως έπικαθημέ 
νην ατμόσφαιραν, οί άγνοί "Ελληνες πολίται, οί α
γνοί φιλελεύθεροι, καθ’ ήν στιγμήν ορμητική θά έ 
πιπέοη τής δικαιοσύνης ό ΐπέλεκυς έπί τών στυγε
ρών Ενόχων, , ι

MIA QPAIA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΙΣ

Δέν μακαρίζουμε, ούτε ζηλεύουμε, όλους εκείνους 
ποΰ ώφελήθησαν τήν πολεμική περίστασι γιά νά μα- 
ζεύσουν παράδες, νά κερδίσουν' πολλά χρήματα. Δέν 
τούς ζηλεύουμε ούτε τούς μακαρίζουμε ξοδεύοντας ά 
λύπητα γιά νά χορτάσουν τής υλικές απολαύσεις τής 
ζωής. Γιά όλους αυτούς ή ζωή είναι τδ αυτοκίνητό 
τους, ή σαμπάνια τους, τά δαχτυλίδια τους, τά λοϋσα 
τους, ή άσκοπες τρέλλες τους, ή τρελλές έπιβείξεις 
τους. Ή ζωή γι’ αυτούς είναι ή ταπεινή υλική άπό- 
λαυσις ποΰ φθείρει τά νειάτα, πού Εξαχρειώνει τήν 
ψυχή, ποΰ εκφυλίζει τόν χαρακτήρα, ποΰ σοταταλά τόν 
χρήσιμο πλούτο. Κάτω άπό όλες αυτές τής υλικές α
πολαύσεις τί απομένει ; Ή κούρασί, ή άηδία, ή ψυ
χική ταπείνωοις, ή σωματική αρρώστια. Δέν τούς μα 
καρίζουμε λοιπόν, ούτε τούς ζηλεύουμε τούς νεοπλού 
τους τών ημερών μας πού δέν τούς κινεί στή ζωή 
του κάτι τι εύγενέοτερο, υψηλότερο, ήθικώτερο. Μα
καρίζουμε καί ζηλεύουμε καί είθε νά βρισκόντουσαν 
καί άλλοι μιμητοί του τήν σκέψι καί τήν άπόφασιν 
τού κ. Τάκη Κανδηλώρι τοΰ γνωστού άνθρώπου τών 
Γραμμάτων, πού τδ περίσσευμα τοϋ πλούτου του το 

Εξίσωσε μέ τό περίσσευμα τής εύγενικιάς του καρ
διάς καί τό αφιέρωσε. στήν πνευματική ένίσχνσι τής 
πατρίδος του. Διέθεσεν ό πατριωτεκώτατος δωρητής 
χρηματικόν ποοον διά τήν "δρυοιν μονίμου ιστορικού 
άγω'νίσματος, έπί έπάθλω έτηοίφ 5.000 δραχ. έν κύ
κλω πέντε έτών. Πόσα θαύματα θά άνεπήδων άπό 
τόν ελληνικόν διανοούμενον κόσμον αν είρίσκοντο καί 
άλλοι μιμητοί τοΰ υπέροχου παραδείγματος τοϋ 
Κανδηλώρώ

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΙΣ ΊΌ ΣΠΑ

Είς τήν συνδιαακεψιν τοϋ Σπά ολίγον έλλειψε νμ 
ριφθοϋν τά σπέρματα νέων πολεμικών περιπειειών. 
Είναι αληθές ότι οί Λαοί δέν φαίνονται ενδιάθετοι 
διά ν' άναδεχθοϋν τά βάρη μιάς νέας διεθνούς άπαι- 
οιότητος, άίλλά τό άνθρώπινον αίσθημα τό έξεγειρό- 
ιιενον πρό τής κινδυνευονσης πατρίδος θά παρείχε 
καί παλιν τα μέσα είς τούς ηγουμένους εις τήν Διε
θνή ζωήν, νά εύρωσι τό άνθρώπινον υλικόν τό οποί 
ον θά έξώθουν πρός τήν άλληλοοφαγήν Ευτυχώς 
πνεύμα διαλλακτικόν πρυτανεϋοαν έν τή Συνδιάσκε
ψή τοϋ Σπά, άπεοόβησε ταιοϋτον κίνδυνον Έπί πλέ 
ον /φανέρωσε μίαν τάσιν έλαττώσεως τών δεινών 
πιέσεων τάς οποίας ύφίσταται ή Γερμανία άπό τής 
εφαρμογής τής Συνθήκης τών Βερσαλλιών, ώς δι- 
καίαν καί αναπότρεπτου τιμωρίαν διά τά φοβερά καί 
δυοθεράπευτα δεινά τά όποια έπεοώρευοεν έπί τής 
ανθρωπότητας. Καί ή τάσις αύτη έξεδηλώθη κυρίως 
έπί τοΰ οικονομικού έπιπέδσυ, άκριβώς έπί τοΰ πε
δίου εκείνου όπερ θεωρείται ώς βάοις τής άναζωο- 
γονήσεως όχι μόνον τού πάσχοντος δικαίως γερμανι 
κου λαού άλλα και της διεθνούς κοινωνίας τής έπη- 
ρεαξομένης έκ τής γενικής ή μερικής κακοδαιμονί
ας. Ό διακανονισμός οικονομικών τινων όρων έν 
συνδυασμφ πρός τήν παροχήν δανείου πρός τήν Γερ
μανίαν, δικαίως θεωρούνται ή απαρχή πολιτικής δι
εθνούς άλληλεγγύης άδιαφάρως αν έν αύτή περιλαμ
βάνονται καί τέως έχθροί πρός άίλλήλους λαοί. Είθε 
τδ πνεύμα αυτό νά προαχθή, νά εύρυνθή διά νά αί- 
σθανθώσιν οί λαοί τήν πνοήν τής ήρέμσυ ζωής τής 
όποιας τόσον όλοι αίσθανόμεθα τήν άνάγ·Λην.

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Όφείλομεν νά συγχαρώμεν τόν οΣύνδεομον τών 
Ελληνίδων υπέρ τών δικαιωιιάτων τής Γυναίκας > 
διά τήν ευτυχή έμπνευοιν καί άπόφασιν νά ουαμε- 
τάοχη βι’ άντιπρσσώπων της είς τό 8ον Συνέδριου 
κτής Διεθνούς Ένώσεως διά τήυ ψήφον τής Γυ- 
ναικόςυ. Κατά τοοοΰτον μάλλον όφείλομεν νά άπευ- 
θύνωμεν τά θερμά μας συγχαρητήρια καθ’ όσον ή 
εκλογή τών άντιπροσώπων τού Σωματείου ύπήρξεν 
έξόχως έπιτυχής. Ή Πρόεδρος κ. Νεγρεπόντη καί 
η Αντιπρόεδρός κ. θεοδωροπούλου εύιρίσκοντο είς 
τό ύψος τής ευγενοϋς καί οπυδαιοτάτης αποστολής 
των. Μέσα στάς αντιπροσώπους 36 κρατώιν άτινα 
άντίλαμβάνονται τήν σημασίαν τής γυναικείας χει
ραφετήσεις, τής γυναικείας προόδου καί τής διε
θνούς θέοεως τής γυναικός, ή Ελλάς ευτυχώς δεν 
έφάνη κατωτέ,ρα είς πνευματικήν δύναμιν, είς μόρ 
φωοιν καί είς παρασκευήν προς άντιμετώπιοιν τό 
σου σπουδαίων γυναικείων προβλημάτων. Πλήρη Ι
δέαν τον έργου τών Έλληνίβων άντιπροσώπων πα
ρέχει φυλλάδιον έκδσθέν υπό τοϋ Συνδέσμου. ’Αν
τίτυπα τοϋ φυλλαδίου, ούτινος τήν άνάγνωσιν συνι- 

οτώμεν είς πάντα ενδιαφερόμενον διά τήν παγκόοια 
ον γυναικείου κίνηοιν εύρίσκονται είς τά Γραφεία 
τοΰ’ Συνδέσμου Λεωφόρος ’Αμαλίας άριθ. 4 καί ά- 
ποστέλλονται εις τόν αίτούντα αντί λ. 50.

II ΠΩΛΟΝ ΙΑ ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΩι
Ή άγωνία τής Πολοννίας κινδυνευονσης υπο τά 

πλήγματα τοϋ άναζήοαντος Ρωσσικοϋ ’όγκου, ευρίσκει 
ζωηρότατου άντίκτυπον άπό τήν ελληνικήν συνείδη
ση. Λαός δεινοπαΟήσας διά μέσου τών αιώνων όσου 
καί ό Ελληνικός, καταδυνασθενθείς καί κατατυρρα- 
Ρηθείς ΰποοτάς τά πάνδεινα καί κάθε άνθρωπίνην δσ 
κιμασίαν άπό σκληρούς δυνάστας καί τυράννους, άνέ- 
κτησεν έοχάτως τήν Ελευθερίαν του έν δνύματι τοΰ 
ήμιαναγυωρισθέντος φυσικού δικαίου τών Λαών νά 
ρυθμίζωσίν οί Ίδιοι τάς τύχας τιον. Λαός ευγενικός.

4Γ J0 Μ ΚΜΜΙ IHIS1 Τίΐ MIPS
Πολύ πτωχός ό καλλιτεχνικός απολογισμός τοΰ 

μηνός ’Ιουλίου. Σχεδόν τίποτε καινούργιο στή σκη 
νή, τίποτε πού νά μπόρεση νά ξυπνήση τό κοιμιομέ 
νον ένδιαφέρον τοΰ κόσμου. ’’Αλλως καί οί ιροβε- 
ρές ζέστες τοΰ ’Ιουλίου ουνετέλεοαν καί αυτές είς 
τήν άπομάκρυνσιν τών θεατών έκ τοϋ θεάτρου, για
τί χρειάζεται βέβαια πολύς ηρωισμός καί συγκίνη- 
οις νά κλίνεται τόσος κόσμος είς τα θερινά θέατρα 
και νέι μαρτυρεί κυρίολεκτικώς άπό τή ζέστη, χω
ρίς —> ώς έπί τό πλείοτον — νά έχη καί τό αν
τάλλαγμα τής καλλιτεχνικής άπολαύσεως.

ΘΕΑΤΡΩΝ ΑΛΛΜΠΡΑ

Είς τάς άρχάς τοΰ μηνός έδόθη είς τό θέαπρον 
τής Άλάμπρας ή πρώτη τώη κΠαναθηναίωνη. Τα. 
έφετειντϊ «Πναθήναιαυ είι'ε πολύ επιτυχημένα. Μέ 
κωμικήν βάσιν την βουλευτικήν υποψηφιότητα τών 
δύο συζύγων — Τζαννέτου καί Μαντόνας — γύρω 
είς τήν όποιαν δημιονργοΰνται διάφορα κωμικά ε
πεισόδια, μέ αρκετήν σάτιραν γραμμένα.

Έν γένει τά ΛΠοναθήναια» είναι καί έφέτος ή 
κωρωνίς τώιν έπιθεωρήσεων, καί δέν υπάρχει καμ 
μια αμφιβολία οτι μέ τήν Ίοια πάντοτε επιτυχίαν 
θά κρατακτιν τό πρόγραμμα καθ' ολην τήν καλοκαι 
νήν περίοδον.

ΤΟ «ΦΑΛΗΡΟΝ ΠΟΥ ΓΕΛΑ»

Είνε μία νέα γαλλική έπιθεώρηοις, ή οποία έδό
θη καθ’ ολον τόν μήνα είς τό θέατρον τρϋ Ν. Φα
λήρου.

' )δίως ο,τι ήρεοε. πολύ είς τήΡ νέαν αυτήν γαλ 
λοελληνικήν έπιθεώρηοιν ήτο ό τέλοΰτος τών σκηνι 
κϋη καί τής έν γένει έμφανίοεοος τσνν ηθοποιών.

«Τό Φάληρον πού γελά» κατά τόν Αύγουστον θα 
δοθή είς τό θέατρον Όλύιίπια.

Είς τό θέατρον τοΰ Λαού έδόθη μία έπιθεώρΐ’- 
σις ποΰ ήρεοε πολύ ή «Μπερλίνα». Οί συγγραφείς 
—διότι ήσαν δύο —πρώτην φοράν γράψαντες διά 
τό θέατρον έδειξαν άρκετόν σκηνικόν τάλαντον καί 
οαη\ζίκόν. πνεύμα, . . _ , 

υπερήφανος, φιλελεύθερος, γενναίος, άποφαοιοιικός, 
μέ τήν ψυχήν γιομάτην άπο τό αίσθημα τοϋ καλού 
καί τοϋ ωραίου ύπενθύμιζεν είς πολλά σημεία, τοΰ 
εθνικού του βίου, τόν ίδικόν μας Λαόν. Αί πατριωτι
κοί ιδία αυτού προσπάθειαι πρός άποτίναξιν τον κα- 
ταθλιπτικοϋ ζωγοϋ τών δεσποτών του, παρουσιάζω 
σειράν λεπτομερειών τάς όποιας άνευρίοκει ό μελε
τητής τής ιστορίας άφθονους είς τήν πρό τοΰ 2’ 'ζ 
ιληνικήν προσπάθειαν διά τήν άπομάκρυνσιν τοϋ τυ
ράννου άπό τά αίμόβρεκτα ελληνικά έδάφη. Σ ηε« 
πώς ή συμπάθεια τών Ελλήνων πρός τόν Πολωνικού 
Λαόν είναι απολύτως βικαιολογηιιένη καί ή σημερινή 
έπώδυνος αυτού θέοις δικαίως προκαλεί τάς ανη
συχίας μας καί τάς ειλικρινείς ευχάς ,ιιας ίντέρ 
τρς ταχυτέρας απαλλαγής του άπό νέοι1 εθνικόν κιν 
δυνον, άπό νέαν εθνικήν συμεμοράν.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Είς τό θέατρον τής δίδος Μαρίκας Κατοπούλη 
έπαίχθη ό «Έμηιυχωτής», έργον τό όποιον έπροκά- 
λεοε πολύ τήν προσοχήν τοϋ κόσμου. ’Επίσης καί έ
να άλλο έργον ποΰ ίρρεσε αρκετά, ήτο τό έργον μέ 
τόν τίτλον «Στο Φρέσκο».

ΜΟΝΥΣΙΑ
Εις τό θέατρον Ειον,'σια, ήρχιοε τάς παραστάσεις 

της έπανακάμψασα έκ τοΰ ταξειδ’ίου της ή κ. Κυ
βέλη. ’Έπαιξε τήν «Ήπ.ίθεοι» ίτοΰ βίίπερνστάϊν, 
δράμα μέ πολλήν τέχνην και δύνάμιν, είς τό όποιον 
υπήρξαν άντάξιοι οί λαβόντες μέρος ηθοποιοί.

’Άλλως τε είς τά «Διονύσια» έφέτος συνεργάζε
ται καί ό κ. Βεάκης — άποχωρήοας άπό τόν θία
σον τοΰ Ελληνικού θεάτρου — καί είναι γνωστή ή 
καλλιτεχνική άξια τοϋ ’Έλληνος καλλιτέχνου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
Πολύ επέτυχαν είς τό Πανελλήνιον ή «Εκκεν

τρικός Ένωματίες» τών κ.κ. Λάοκαρη καί Ζάττα. 
Ή κ. Λαουτάρη ώς Εκκεντρική διέπλαοσε έι'α πο- 

χαριτωμένου ρόλου. Επίσης πολύ καλός και ό 
κ.. Πλέσσας.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΠΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
Μία όπερέττα ή οποία ήρεσε υπερβολικά τόν μή 

να αυτόν ήτον ή όπερέττα ποΰ έδόθη είς τό θέατρον 
Παπαϊωάνι’ου, μέ τόν τίτλον «θέλω νά ίδώ τόν 
Πάπα», Καί ή μουσική του καί τά τραγουδάκια 
του, καί τό λιμπρέττο τους μέ πολύ χάρι καί μέ πο 
λύ επιτυχία. Ό κόσμος τό άπήλαυσε π,ραγματικώνς. 
καί γέλασε μέ τήν καρδιά του σέ κάθε παράστασι 
τοϋ έργου.

Ί 
II κ. ΣΛΜΠΑΝΙΕΒΑ

Ή Έλληνίς υψίφωνος μέ τό Ρωοσικόν όνομα, 
ή κ. Σαιιπανιέβα έπέστρεψε καί πάλιν είς τάς Ά 
θήνας καί ήρχιοε τάς λυρικός της παραοτάοεις.Ή 
πρώτη έμφάνηοίς της έγένετο μέ τήν «Μανόν» τήν 
όποιαν ίόωκε οπόν Πανελλήνιον. Ή κ, Σαμπαιέ- 



Sa, όπως πάντοτε, έχειροκροτήϋη πολύ υπό τοΰ 
’Αθηναϊκού κοινού τό όποιον πάντοτε έξετίμηοεκαί 
τήν φωνήν της καί την τέχνην της. κ. Σαμπα- 
νιέβα συνεργάζεται μετά τον κ. Κρύωνα και τον 
Σαμαοούντ.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
—Τό Γαλλογερμανικόν μίσος αδύνατον »■’ άπο- 

κρυβή.
—Οί Γερμανοί άδυνατοϋντες νά βλάψουν την 

Γαλλίαν έκόποΰν είς τά έθνικά εμβλήματα τής εγ
ίρας των. Ω

—'Υψώθη ή Γαλλική οημαία, έπί τή έθνική ε
ορτή τών Γάλλων εις τήν έν Βερολίνο) Γαλλικήν 
Πρεσβείαν καί ό Λαός ψάλλων τόν Γερμανικόν ύ
μνον τήν κατεβίβαοε καί τήν μετέφερεν αλλού.

—-Συνέπεια :
— Α’ίτηοις συγγνώμης, τιμωρία ένοχων, κρονόις 

τοΰ Γαλλικού ύμνου υπό Γερμανικής μουσικής κτλ.
—Διά νά μή λείψουν μέσα στής τραγικότητες 

καί τά κωμικά τής ζωής.
—Ηύτοκτόνηοεν ό τέταρτος υιός τοΰ τέως Κάϊ- 

ζερ πρίγκηψ Ήοακείμ τής Πρωοοίας.
—Πάοχων πνευματικώς καί σωματικώς διά τής 

πράξεώς του ταύτης, έπέφερε νέον κλονισμόν είς 
τήν ψυχήν τοΰ δεινοπαθοΰντος πατρός του.

—ίΗ μοίρα 'όταν έπάρχεται δυσμενής δέν άρκεϊ- 
ται είς μίαν καί μόνην συμφοράν.

— Επιφέρει τά πλήγματά της αλλεπάλληλα καί 
πλήττει τόν άνθρωπον είς τά εύαιοθητοΛερα ση
μεία της ζωής του.

—Καί ό δυατυχέοτερος όλων είς τήν περίοταοιν 
αυτήν είναι ή μητέρα του, ή αγαθή καί άκακος τέ
ως Αύτοκράτειρα.

—Αυτής ή μητρική καρδιά έπληγη βαθύτερα.
— Απέθανεν ένας έκλεκτός καί πολύτιμος νέος.
—Ό Δημήτριος Κοντός.
—Τό φέρετρόν του τό περιεστοίχιζον μέ στορ

γήν, μέ οιγκίνησιν, μέ πόνον οί δικοί του καί οί φί
λοι του..

—Ύ) έκλεκτός δημοσιογράφος καί ουγγραφεύςκ. 
Κ\. Φαλτάίτς τοϋ είπε λίγα λόγια, βγαλμένα άπό 
τόν πόνον τής ψυχής του.

—Καί ή πέτρες έρράϊοαν τή στιγμή ποΰ έτσι συγ 
κινητικά τόν άπεχαιρέτα γιά τό αγύριστο ταξεήδι.

—Ποιον νά ψΐάψη κανείς, τήν μάννα του, τής 
αδελφές του, τόν αδελφό του ή τόν αλησμόνητο νε
κρό, τό αγνό καί ώραΐο παλληκάρι, τόν νικητή τής 
ζωής, άλλά νικημένο άπό τό θάνατο.ΜΕΓΑΣ ΕΚΦΟΡΗΤΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΝΤΡΟΒΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΗΛΗ_____________

'Ο Βασιλεύς τον Βελγίου ’Αλβέρτος δέν χωρατεύει εις 
τά ζητήματα τής μόδας. Μίαν εσπέραν είς ένα χορόν τής 
αύλής— εννοείται πρό τοϋ πολέμου — π αρετή ρήσε μίαν 
τεραστίων διαστάσεων τφαινομηρίδα» άριστοκράτιδος κιυ- 
ιρίας. Τΐό φαινόμενον δέν τοϋ ήρεσε καί έπεφόρτισεν ένα 
μεγιστάνα νά χανονίση τό ζήτημα λέγω,ν είς τήν κυρίαν 
«Εύγενεστάτη δέσποινα, ό βασιλεύς παρετήρησεν δ|τι ή 
ρόμπα έχει ξεσχιοθή πρός τά κάτω, καί μέ έπεφόρτισε νά 
σάς οδηγήσω είς τήν ράπτριαν των Άνακήόρίωγ όπως 
σάς τήν επιδιορθώσουν».

Μετ’ ολίγον ένα αύτοκίνητον ώδήγει τήν κυρίαν είς 
τήν οικίαν της, αέ δλην τήν ταχύτητα του.

@@@
Ό διάσημος δικηγόρος Βερριέ, καθώς δλοι οί άριστο- 

τέχναι τοϋ λόγου δέν έμελέτα τον φάκελλον τών δικο
γραφιών, παρά μόνον κατά τήν στιγμήν τής συνεδριάσεως 

Κατά τήν συζύτησιν σπουδαιότητρς ύποθέσεως περί 
τής όποιας δμως ό Βερριέ δέν είχεν ιδέαν, είς τον φά
κελλον τών δικογράφων του εΰρέθησαν χασά λάθος) τά 
έγγραφα τοΰ......... άντιδίκου. ?Ο Βερριέ τά ^μελέτησε
προχείρως καί έξεφώνησε λόγον ενθουσιώδη καί θαυμά- 
σιον. . . κατά τοΰ πελάτου του.

Τό άκοΛϊτηρίον ένθουσιά ό πελάτης μένει κεραυνωμέ
νος καί οί δικασταί μειδιούν. Ευτυχώς καταφθάνει ό ιδι
αίτερος γραμματεύς τοΰ Βερριέ, τόν σύρει άπό τήν τήβεν 
νον καί τοϋ εξηγεί δΓ ολίγον τήν πλάνην του.

Ό Βαρριέ δέν τά χάνει καθόλου.
—’Ιδού ανακράζει, τί θά σάς εϊπωσι κύριοι δικασταί, 

οί άντίδικοι μας. Μωρά σοφίσματα, τά όποια άπαντώμεν 
ήμ-είς..........
εε αΙπ^ωκιΛ'Ζεε, ooimpcixwo ωαηο oao'j^coyoxk*' ~·γ 
πρός έν δλα τά επιχειρήματα δσα είχε προτείνει , ,,ου- 
μένως.

*

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Τόμος 8ος. Άριθ. 1—4 1920

Έξεδόθη πλουοιώτατο είς ύλην, ένδιαφέρουσαν 
τό «Δελτίο τοϋ Εκπαιδευτικού ‘Ομίλου». Ή μελέτη 
τοϋ κ. Παλαμά διά τόν ποιητήν Γρυπάρην είναι α
ξία πολλής προσοχής. Αί έπικρίοεις τής κ. Δέλτα 
διά τά καινούργια αναγνωστικά μας, άπολανστικώ- 
ταται, γραμμένες μέ θέληοι καί μέ ιδιαίτερον ενδι
αφέρον. ’Επίσης αξίζουν τήν προσοχήν τον άν'αγνω 
οτικοΰ κοινού αί μελέται τών κ.κ. Κωνσταντινοπού- 
λου, Τριαταφυλλίβη, Παππαμούρου, Γρηγορΐου και 
Α. Γιαλούρη. Ίδια διά τους διδασκάλους καί παι
δαγωγούς τό Δελτίο είναι πολύτιμος σύντροφος καί 
οδηγός.

ΔΗΔΩΣ1Σ
Χάριν τών διακοπών τοϋ θέρους τό τεύχος τού μηνός 

Αύγουστου θά έκδοθή μαζή μέ τό τεύχος τοΰ μηνός Σε
πτεμβρίου, κατά τήν πρό ετών επικρατούσαν συνήθειαν.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΎ

Τήν προσεχή Κυριακήνο 16ην μηνός Αύγουστου 
έ. έ. θέλει ένεργηθή έν Πειραιεΐ καί έν τώ ουνήθει 
τόποι τών δημοπρασιών, επόπτου τής αρμόδιας επι
τροπής, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός πρός έκ 
ποίησιν τών κάτωθι είδώιν.—ήτοι :

1) 320 κιβωτίων πλνροτν ουμπεπυκνωμέτου γά
λακτος καί 448 κιβοηίων κενών ιοιούιου, αποθή
κης θησείου.

2) 3272 κιβωτίων πληρών γάλακτος συμπυπι- 
κνισμένου άποθήκης Δάρμα έν Πειραιεΐ.

3) 37 οάκ. όκ. 2033 άραβοσιταλεύρων πρός κτη
νοτροφίαν (άποθήκη Χωδαρίου 47) καί 21 σάκ- 
όκ. 655 αχρήστου άραβοσιταλεύρου άποϋηκευμένου 
είς κατάστημα άτμομύλου έν Πειραιεΐ.

4) 25 δοχείονν κενΰτν καί 25 κιβωτίων κενών 
βενζίνης, αποθήκης θησείου.

5) 1019 όκ. υπολοίπου δημοσιογραφικού χάρτου 
έν αποθήκη Πειραιώς.

6) 29 οάκ. Μπιζελιών όκ. 1937, αποθήκης θη
σείου.

7) 253 οάκκων όρύζης ραγκουν καί ροζέ παλαι
ός εισαγωγής, όκ. 18758, άποϋήκης ^θησείου^

8) 197 οάκ. όκ. 9075 άλεύρων μαζευμάτοτν είς 
σβώλους αποθήκης θησείου.

9) 16 οάκ. μαζευμάτων ζακχάρεως όκ. 1143, ά- 
ποθήκης θησείου.

10) 14 οάκ. όκ. 790 βεβλαμμένων άλεύρων πολύ 
τελείας άποθήκΐ]ς θηθείον.

11) 189 οάκ όκ. 6061 βεβρεγμένης καί άπσκρυ 
σταλλομένης ζακχάρεως αποθήκης θησείου.

12) 122 οάκ. όκ. 8447 μαζευμάτοτν όρύζης, απο
θήκης θησείου.

ΕΠΑΝΑΛΠΠΤΙΚΑΙ

13) 800 κενών κιβωτίων ζυμαρικών, άποθήκης 
θηοείου.

14 ) 33279 κενών οάκκων (μπσυλμιέδων).
15) ’Ανταλλακτικά αυτοκινήτων καινουργή καί έ- 

φθαρμένα ώς καί ισαοί καί καροοερί αυτοκινήτων 
Ντετροατέ είς αποθήκην θηοείου καί Μάμου.

16) 1000 δοχεία άνθρακάσβεστίου,' είς αποθήκην 
Ζαμάνου (ακτή Ξαβερίου, έν Πειραιεΐ).

17) 827 βαρέλια όκ. 218.221 καυστικής σόδας 
(άποθήκη Σιάμ. Παπαλεονάρδου, άκιή Έ,αβερίου έν 
Πειραιεΐ.)

18) 2894 οάκκοι όκ. 308.891 ανθρακικής σόδας 
(άποθήκη Μ έταζα, όοός Χαϊδαρίου 47 έν Πειραιεΐ).

Αί ώς άνω δημοπραοίαι έοονται υπό τήν έγκρι- 
oiV τοΰ υπουργείου, πλήν τών ί·π’ άριθ. 3, 4, 5 καί 
10, α'ίτινες έοονται κατακυρωτίκαί έπί τόπου.

Οί πλειοδόται ότφείλουοι πρό πόσης έν τώ διαγω- 
νιαμώ πλειοδοσίας των, ν<\ έζετάσωοι τά έκποιούμε- 
να ώς άνω είδη, καθ' όσον έκ τών υστέρων άπορρι- 
φθήοεται παν παράπονον ώς πρός τήν ποιότητα και 
ποσότητα τών είδο>ν τοιπων.

Οί βουλόμενοι δΰνανται νά λάβωοι γνώοιν καθ’ έ- 
κάοτην τών ορών ουμφοννιοιν κατατεθειιιέων είς τήν 
έν Πειραιεΐ Λιεύθυναιν Προμηθειών.

(Έη τοΰ Ύπωργείου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΟΓΗΝ ΜΑΘΗ
ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΑΣΟΝΟΜΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ 
ΒΥΤΙΝΗΣ, ΑΓΥΙΑΣ ΚΑΙ ΕΔΕΣΣΗΣ.

Καίλοϋνται οί έπιθυμοΰντες νά είσαχθώσιν είς τάς 
Δαοοθομικάς Σχολάς Βυτίνης, Άγυιάς καί ’Εδέσ
σης καί έχοντες τά έκ τοΰ νόμου προσόντα, όπως ί- 
ποβάλωσι μέχρι τής 15ης Αύγουστου τό βραδύτερου 
είς τό ύπουργείον τής Γεωργίας αΐτησιν μετά τώ»· 
κάτωθι πιστοποιητικώέ.

1) Πιοτοποιητικόν τής αρμόδιας αρχής έμφαϊνον 
τήν έγγραφήν είς μητρώων τιον αρρένων, δήμου ή 
κοινότητας τοϋ Κράτους καί τήν ηλικίαν τοϋ αίτοϋν- 
τος, ήτις δέον νά είναι ονχί μικρότερα τών 17, ουδέ 
μεγαλειτέρα τιον 27 έτώιν, ή τό απολυτήριον τού οτρα 
τοΰ ή πιοτοποιητικόν αρμοδίου στρατολογικού γρα
φείου, ότι ό αϊτών δέν υπέχει στρατιωτικήν ύποχρέ- 
ωσιν.

2) ' Υπεύθυνον δήλοτσιν τού αίτοϋντος μέ τάς συ
νέπειας τοϋ άρθρου 271 τοϋ Ποινικού Νόμου διά 
τό ψευδές τής δηλώσεως ότι δέν κατεδικάσθη υπό 
ποινικού δικαστηρίου ούδ’ ύφίοταται εναντίον του έκ- 
κρεμής κατηγορία. ‘

3) Απολυτήριον σχολαρχείου ιιέ βαθμόν τουλάχι
στον 6 ιίκαλώις».

4) Έφ’ όσον δέν έπαρκεΐ τό ύπ’ άριθ. 1 πιοτοποι- 
ητικόν διά νά κριθή ή τοπική άρμοδιότης τής σχο
λής και πρέπει αϋτη νά κριθή ούχί έκ τής καταγοι- · 
γής τοΰ αίτοϋντος άλλ’ έκ τής κατοικίας πιστοποιητι 
κόν τής οικείας άστυνομικής αρχής, ότι ό αίτώιν κα
τοικεί είς ώριομένον μέρος τής περιφέρειας της,ότι 
δέν διαμένει προσωρινίός αύτόθι. Τό πιοτοποιητικόν 
τούτο δέον νά φέρη χρονολογίαν μεταγει'εστέραν τής 
δημοοιεύσεως τής παρούσης προσκλήσραις. Οί ύπο- 
βαλόντες αιτήσεις δέον νά είναι αρτιμελείς καί σώμα 
τικώς ικανοί διά τήν δασικήν υπηρεσίαν. ’Εκ τού
των δε είσαχθήσονται α') είς τήν σχολήν Βυτίνης οί 
καταγόμενοι ή κατοικοϋντες εις τόν ύομόν τής Πελο
πόννησου, Ίονίων νήσων ή Κρήτης.

β') Είς τήν σχολήν Άγυιάς οί κατοικοϋντες ή κα 
ταγόμενοι είς τόν νομόν τής Στερεός Ελλάδος, Εύ
βοιας, Θεσσαλίας ή Κυκλάδων και γ') είς τήν σχο
λήν ’Εδέσσης οί έκ τών λοιπών χωρών καταγόμενοι 
ή κατοικοϋντες.

"Ο αριθμός τών εισακτέο.»· ώρίσθη είς 50 δι’ ε- 
κάστην σχολήν.

Κατά τήν διάρκεια^ τής φοι,τήοεως οί μαθηται 
λομιβάνουν μηνιαΐονμισθόν δρ.25 ή 50άναλόγωςτΐς 
έπιμελείας των, διορίζονται δέ εύιΗς μετά τό πέρας 
ιών σπουδιδν δασοφύλακες μέ άπολαβάς ίκαναποιη- 
τικάς καί ταχεΐαν προαγωγήν.

Πλείονες πληροφορίαι χορηγούνται παρά τώ Ύ- 
πουργείου τής Γεωργίας (Διει<θυνσις Δασώτν Τμή
μα Αον.)

(Έκ τού ύπουργείον Γεωργίας)

Λ ΙΑ ΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΑ Κ Τ ΥΛΟΓΡΑ ΦΩΝ
Τήν 20 Αύγουστου έ. I. θά ένεργηθή είς τό 'F- 

πόυργεΐον τής Γεωργίας διαγωνισμός διά τήν κατά- 
ληψιν τεσσάρων θέσεοιν δακτυλογράφων. Προοόντα- 
άπολυτήριον Σχολαρχείου η διετής δημοσία υπηρεσία, 
πίοτοποιητικτι Εισαγγελέων, πιοτοποιητικόν Έλληθ. 
ίθαγενείας< Καταβολή δρ. 12 δ’ εξέταστρα. Α ίτήσεις 
δεκταί είς τό ύπουργεφν τής Γεωργίας μέχρι τής 
17ης ίδίου μηνός.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαγωνισμός διά πέντε δέσεις σχεδιαστών είς τδ ί- 

πουργεϊον τής Γεωργίας

Τήν 3ην Σεπτεμβρίου έ. έ. διεξαχδήσεται δια
γωνισμός διά τήν κατάληγιν πέντε δέσεων σχεδια
στών παρά τή κεντρική υπηρεσία τοϋ υπουργείου. 
Προσόντα· Πιστοποιητικά τής προτέρας αυτών έξα- 
σκήοεως τοϋ επαγγέλματος τοϋ σχεδ'ιαστοϋ, αν κέκ- 
τηνται τοιαϋτα, ή οίονδήποτε δίπλωμα ή έγγραφον έξ 
οϋ νά ένδείκνυται ή τεχνική τούτων μόρφωσις.

Πλιιότεραι πληροιρορίαι παρέχονται παρά τώ ϋ- 
πουργείω Γεωργίας. (Τμήμα Προσωπικού).

(Έκ τοϋ υπουργείου τής Γεωργίμς)

ΠΡΊΚΠΡΥζΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑ

ΓΩΓΗΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕ-

ΡΑΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΝ ΛΟΛΙΙΝ

Τήν 7 Σεπτεμβρίου έ. έ. ημέραν Δευτέραν καί ώ 
ραν 9ην π. μ. έν τώ καταστήματι τής Άνωτέρας Γε
ωπονικής Σχολής (Χασεκή, παρά τδν Βοτανικόν Κή 
πον) ένεργηδήοεται δοκιμασία πρδς κατάταξιν τεσ
σαράκοντα (40) φοιτητών είς τήν έν Άδήναις Άνω 
τέραν Γεωπονικήν Σχολήν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουοιν α'.) οί έχοντες α
πολυτήριον Γυμνασίου ή Πρακτικού Λυκείου ή άλλης 
ισοτίμου Σχολής τής ημεδαπής ή αλλοδαπής β') οί έ 
χοντες πτυχιον μέσης Γεωργικής σχολής τής ημεδα
πής ή αλλοδαπής καί ένδετκνικόν β' τάξεως δημοσί
ου γυμνασίου, καί γ’.) οί έχοντες πτυχιον δημοσίας 
εμπορικής σχολής ή διδασκαλείου δημοτικής έκπαι- 
δεύσεως.

Οί έπιδυμοϋντες νά μετάοχωοι τής δοκιμασίας δά 
υποβάλωσιν μέχρι τής 5 Σεπτεμβρίου έ. έ. τό βρα
δύτερου σχετικήν άίτηοιν προς τήν διεύδυνσιν τής 
Σχολής.

Τά έξετασϋησόμενα μαδήματα είνε στοιχειώδη μα 
δημοτικά, Ζωολογία, Βοτανική, Φυσική, Χημεία έκ 
τής είς τά Γυμνάσια διδασκομένης ύλης, πρδς δέ, έκ 
δεσις ιδεών διά τής νεοελληνικής γλώοσης καί ή 
γαλλική γλώσσα διά μεταφράσεως άπλοϋ κειμένου.

Είς τους καλουμένους είς τδν στρατόν φοιτητάς 
τής Σχολής παρέχεται κατά τδν νόμον αναστολή κατα 
τάξεως μέχρι πέρατος τών σπουδών των.

Τδ μέλλον τών αποφοίτων τής Σχολής προοιωνί
ζεται ευρύ, τόσον διά τάς ιδιωτικός επιχειρήσεις, ο 
σον καί διά τήν δημοσίαν υπηρεσίαν ήτις έχει ανάγ
κην πολλών γεωπόνων καί μάλιστα μετά τήν έπέκια 
οιν τών όρίων τοϋ Κράτους, μέ ίκανοποιητικάς άπο- 
λαυάς ών έπίκειται περαιτέρω αϋξησις, έξ άλλου 
διάφοροι ύποτροφίαι πρδς περαιτέρω τελειοποίησιν 
καί ειδίκευσιν έν Ευρώπη αναγράφονται εις τώ ς 
Νόμους.

Πλείονες πληροιρορίαι παρέχονται είς τδ ’Υπουρ
γείου Γεωργίας (Τμήμα Γεωργικόν) καί εις τήν Δι 
«ύδνινιν τής Άνωτ, Γεωπονικής Σχολής.

(Έκ τού Υπουργείου Γεωργίας)

ίΠΟΤΡΓΕΪΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Προκήρυξιςδημοπρασίας

Έκτίδεται είς διαγωνισμόν μειοδοτικής δημο
πρασίας δι’ ενσφραγίστων προσφορών, ουμφώνως 
πρδς τήν έν τώ Τμήματι τών ’Ηλεκτρικών καί Μη
χανολογικών έγκαταστάοεων ϋπάρχουοαν συγγραφήν 
υποχρεώσεων, ή προμήδεια 2 πιοσωτικών μηχάνημά 
των περικτικότητος ο4—5 κυβ. μέτρων (ικανότητας 
πιοοώσεως 41)00—5000 τετραγωνικών μέτρων καδ’ 
έδραν) καί έτέρων 10 τοιούτων περιεκτικότητας 1,0 
καί 1,2 κυβ. μέτρων (ικανότητας πισοώοεως 1000 
καί 1200 τ. μ. ώριαίως) μετά μηχανοκινήτου άντλί- 
ας άπαντα. Ρ

Ή δημοπρασία ένεργηδήοεται έν Άδήναις τήν 
15ην Σεπτεμβρίου έ. έ. έν τώ έπί τής όδοϋ Βουλής 
άρ. 6 παραρτήματι τοϋ υπουργείου Συγκοινωνίας έ- 
νώπιον τριμελούς επιτροπής δρίσδησομένη^ έν καιρώ.

(Έκ τοϋ ’Υπουργείου)

σ ΥΠΟΥΡΓΕΙ ΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δημοπρασία έκποιήοεως σιδήρου καί οιδηροχάλυβος 
Διά τήν έβδόμην Αύγουστου ημέραν Παρασκευήν 

καί έδραν 10—>12 π. μ. προκηρύσσονται φανεραί πλει 
οδοτικαί δημοπρασίαι έκποιήοεως :

1) Όγδοήκοντα πέντε περίπου τόννων σιδήρου 
καί οιδηροχάλυβος καταλλήλου διά κατασκευήν άρό- 
τρων καί λοιπών γεοιργ. εργαλείων.

2) Εκατόν τεσσαράκοντα πέντε (145) περίπον 
τόννων σιδήρου και οιδηροχάλυβος καταλλήλου δι' «7. 
λας βιομηχανικός άνάγκας.

Ή δηιιοπρασία διεξαχδήσεται έν Άδήναις καί έν 
τώ καταοτήματι τοϋ υπουργείου τής Γεωργίας ένώ- 
πιον επιτροπής πρδς τοϋτο διοριοόηοομέ.νης

Λεπτομερείς πληροφορίας περί ιών δρωτ· δύναν- 
ται νά λάβωοιν οί βουλόμενοι παρά τώ ϋπουργείω. 
τής Γεωργίας (Τμήμα Γεωργ. Οικονομίας). Δημο-- 
οιευδήτω διά τών λαβουοών έγγραφον εντολήν έφη·- 
με,ρίδων.

(Έκ τοϋ υπουργείου Γεωργίας))

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΡΟΣ ΗΛΗΡΩΣΙΝ ΤΡΙΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΩΝ ΕΔΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕ-

ΡΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Καλοϋμεν τους έπιδυμοϋντας νά δέσωσιν νποηη- 
φιότητα διά τινα τών κάτωδι καδηγητικών έδράνν έν 
τή ΰφ’ ημάς Σχολή 1) τής Έγκυκλοπαιδείας τής Γε 
ωπονίας, 2) τής Γεωργικής χημείας καί 3) τής δια 
χειριοτικής τών δααϊϋν, έκτιμήοεονς τής αξίας των 
δασών και Δασικής στατιστικής, όπως έντδς μηνδς ά 
πδ τής δημοσιεέσεως τής παροΰσης προκηρύξεως είς 
τήν «Εφημερίδα τής Κνβερνήσεωςυ, ΰποβάλωσιν είς 
τήν Διεύδυνοιν τής σχολής άίτηοιν μετά ιών έπμηη· 
υονικών αϊτών τίτλων και έργαοιών.

(Έκ τής Άνωτέρας Δαβολογικής Σχολήν)


