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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κτηιιατογράόηιίις Προαότεϊον Καλλιθέας 
ΪΙρόσκλησις

[χροκειμένου συμφώνως τώ αρθρφ 8 τον νόμον 
1122, ώς ούτος έπεξετάθη διά τοϋ Νόμου 1085, νά 
προβώμεν εις την έξακρίβωσιν τών ορίων καϊ της νο
μικής μορφής τοϋ προαστείου Καλλιθέας ακινήτων 
ιδιοκτησιών.

Καλονμεν
δπως προσέλθωσιν έπιτοπίως αυτοπροσώπως ή δι’ εί’ 
δικού πληρεξουσίου ή διά προσώπου ένεργοϋντος διά 
λογαριασμόν αυτών οί δηλώσαντες ή καί μή δηλώσαν- 
τες νομεϊς, κύριοι ή Άλλοι άξιοϋντες εμπράγματα δι
καιώματα έπϊ τών ακινήτων ιδιοκτησιών.

Ιον) τοΰ ύπ’ άριθ. 62 οικοδομικού τετραγοόνου τοϋ 
κειμένου δυτικώς τής Χαροκοπείου Επαγγελματικής 
Σχολής καϊ περιβαλλόμενου ύπό ’Ανωνύμων οδών καϊ 
τοϋ ’[λισσοΰ ποταμού.

2ον) τοϋ ύπ’ άριθ. 63 οικοδομικού τετραγώνου τού 
κειμένου επίσης δυτικώς τής ανω Σχολής καϊ περιβαλ
λόμενου ύπό ανωνύμων οδών.

3) Τοϋ ύπ’ άριθ.? 59 οίκοδ. τετραγώνου κειμέ
νου επίσης δυτ. τής ανω Σχολής καϊ περιβαλλομένου 
ύπό τής οδού Αντωνίου Βρατσάνου καϊ ανωνύμων 
οδών τήν 8ην Σεπτεμβρίου 1921 ήμέραν Τετάρτην 
καϊ ώραν 9—11 π. μ.
Όμοίωςτών άκινήτωνιδιοκτησιών.

Ιον) Τοϋ ύπ’άριθ. 60 οικοδομικού τετραγώνου τοϋ 
κειμένου επίσης δυτικώς τής ανω Σχολής καϊ περιβαλ- 
λομένου υπό τών οδών ’Αντωνίου Βρατσάνου καϊ 
Ανωνύμων.

2ον) Τοϋ ύπ’άριθ. 160 οικοδομικού τετραγώνου τού 
κειμένου επίσης δυτικώς τής ανω Σχολής καϊ περιβαλ- 
λομένου υπό τών οδών’Αντωνίου Βρατσάνου καϊ ανω
νύμων.

3ον) Τοΰ ύπ’ άριθ. 160 οικοδομικού τετραγώνου 
τού κειμένου επίσης δυτικώς τής ανω Σχολής καϊ πε
ριβαλλόμενου ύπό τών ανω οδών καϊ τού Ίλισσοϋ πο
ταμού.

4ον) Τοϋ ύπ’ άριθ. 181 οίκοδ. τετραγώνου τού κει
μένου έπϊ τών οδών ’Αντωνίου Βρατσάνου, ανωνύ
μου, Τριγγέτα καϊ Ίλισσοϋ ποταμού τήν ΙΟην Σε
πτεμβρίου έ.έ. ήμέραν Παρασκευήν καϊ ώραν 9-11 πμ.

’Ομοίως τών ακινήτων Ιδιοκτησιών.
Ιον) Τού ύπ’ άριθ. 53 οικοδομικού τετραγώνου τοΰ 

περιλαμβανόμενου ύπό τών οδών ’Αντωνίου Βρατσά
νου Τριγγέτα καϊ ανωνύμων.

2ον) Τοΰ ύπ’ άριθ. 54 οικοδομικού τετραγώνου τοΰ 
περιβαλλομέοου ύπό τών οδών Τριγγέτα, Αασκαρίδου, 
’Αντωνίου Βρατσάνου καϊ ανωνύμου.

3ον) Τοϋ ύπ’άριθ. 55 οικοδομικού τετραγώνου τού 

περιβαλλομένου επίσης ύπό τ<ών Άνω οδών τήν 13ην 
Σεπτεβρίουέ. έ. ήμέραν Δευτέραν και ώραν9-11 π. μ.

Γνωστόν ποιοϋνιεν δτι ή όροθέτησις αύτη συμφέρει 
προ παντός τούς ίδιοκτήτας, οΐτινες απαξ διά παντός 
έξασφαλίζουσι τά δρια τών ιδιοκτησιών των έν περι- 
πτσ'σει δέ προσελεύσεως τοΰ ιδιοκτήτου,θέλομεν προβή 
είς τήν όροθέτησιν συμφώνωςτώ Νόμω καϊέντή απου
σία αυτών, επιφυλασσόμενοι καί εις τήν έπιβολήν προ
στίμου μέχρι τοΰ 1 )5 τής άξίας τής ιδιοκτησίας.

Αιά πάσαν δέ πληροφορίαν πας τις δύναται ν’ άπο- 
τανθή είς τά γραφεία οδός ’Όθωνος 6 καθ’ έκάστην 
10—12 1)2 π.μ. ή νά συμβουλευθή τό σχεδιάγραμμα 
Καλλιθέας τό έκτειθέμενον έντός τού περιπτέρου τρο
χιοδρόμου έν Καλλιθέα.

Ό έπί τής όοοθετήσεως μηχανικός 
(-). ΣΑΡΑΜΑΝΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΣΤΡΛΤΙΩΤ!κωΤ“ 
(Επιμελητεία Χτρατοΰ, Γραφεΐον II)

Λιακηρύσβει
'Ότι άκυρωθέντων τών διαγο>νισμών τής 

3ης Δεκεμβρίου διά τήν προμΰθειαν 220.000 
οκάδων στεατοκηρίων και τής 10ης Δεκεμ
βρίου διά τήν προμήθειαν 300.000 σάκκων 
κενών, έπαναλαβάνονται οΰτοι ώς κάτωθι.

1) Διά. τήν προμήθειαν 220.000 οκάδων 
ΣΤΕΑΤΟΚΗΡΙΩΝ τήν εικοστήν όγδόην(28) 
’Ιανουάριου έ. ε. ήμέραν Σάββατον και ώραν 
11 1)2 12 π. μ.

2) Διά τήν προμήθειαν 300.000 σάκκων 
κενών τήν εικοστήν έννάτην (29) ’Ιανουάριου 
έ. έ. ήμέραν Σάββατον και ώραν 11 1)2—12 
π. μ.

Οί σχετικοί δροι συμφωνιών είσιν κατατεθει
μένοι έν τώ ώς άνω II Γραφείφ ’Επιμελητείας 
δπου οί ενδιαφερόμενοι δύνανται νά λάβωσι 
γνώσιν.

Άθήναι τή 10η Ίανουαρίου 1922 
Ό 'Υπουργός

X. Γ. €>εοτόκηι 
υπουργειον"^τραίίωτικων 

’Επιμελητεία Στρατόν Γραφεϊον II 
Λιακηρύττει

'Ότι άκυρωθέντος τοϋ διαγωνισμού’'τής 
27ης Δεκεμβρίου π. έ. διά τήν προμήθειαν 
200.000 οκάδων ντομάτας μπελτέ επαναλαμ
βάνεται οΰτος τήν Τρίτην (3) τοΰ μηνος Φε
βρουάριου έ.έ. ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 11 
1)2—12 π! μ. έν τώ ώς άνω II Γραφείω ’Επι
μελητείας.

Οί διαγωνιζόμενοι όφείλουσι νά προσκομί- 
σωσικατά τήν ήμέραν τοΰ διαγωνισμού δείγμα 
είς δυιλοΰν καλώς συσκευασμένον.

Άθήναι τή 14η Ίανουαρίου 1922
Ό 'Υπουργός

Ν· ΘΕΟΤΟΚΗΣ
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ΜΜΝΙΤ^ΟΝ ΠΕΡΟΔΪΚΟΝ (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)

ΔΙΕΥΘΥΚΤΡΙΑ :

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ

Διά τό ’Εσωτερικόν ■ . . Δραχ. 20.— 
Διά τήν ’Αμερικήν . . . Δολλάρ. 4.— 
Διά τά Δημόσια Γραφεία Δραχ. 40.— 
Δι* Αγγλίαν. Αίγυπτον καί

Κύπρον.......................Σελλίνια 15.— .

ΊΙάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή 
δεν επιστρέφεται.

—ο—

Αι εγγραφαί αρχονται άπό τής 1ης εκά~ 
στον μηνάς,

—ο—

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΑΧ. 1,50

Διεύθυνσις :
Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Όοό; Μενάνδρου, 83, Άθηνα;.
Τηλεγραφική ΔιεύΟονσις:

Έλληνικην’ΕπιΟεώοηότν - ’Αθήνας ’Έκδοσις πολυτελής γενικώς Δρ. 25.

—
—

—
—

—
—

—

ΒΑΡΚΟΥΛΕΣ

Τόδα, δέν ήταν δνειρο, δέν ήταν παραμύθι.
Γαλάζια ήταν ή θάλασσα κι’ ήταν βαρκούλες πλήθη.

Κι’ είχαν ολόλευκα πανιά κι’ ήτανε καλοκαίρι 
Κι-’ αρμένιζαν μέ τό απαλό τής θάλασσας αγέρι.

Μά ώς άρχησε τό δειλινό τά πέπλα του ν’απλώνει 
Τό άγριο τ’ αγέρι τής στεριάς πιάνει και δυναμώνει·

Και τις βαρκούλες έσερνε μακρυά άπό τό ακρογιάλι 
Και θάμπωναν και χάνουνταν ή μιά πίσω άπ’τήν άλλη.

Μαύρη είναι τώρα ή θάλασσα, κύματα μανιασμένα, 
Οι άφροί τους μόνο ασπρίζουνε, λευκό πανί κανένα...

Τό λέω και μοιάζει μέ όνειρο, μοιάζει σάν παραμύθι 
Γαλάζια ήταν ή θάλασσα κι’ ήταν βαρκούλες πλήθη.

Κ. Ά'&ανααιάδης

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ

’Αγέρα βγάζουν ή στεργιές καί άφρομανάνε οί κάβοι 
και στών κυμάτων τόν άφρό πηδώντας τό καράβι 
θαρρείς το ανοιξιάτικο μιά μέλισσα—-ποΰ θέλει 
άπ’ τοΰ πελάγου τόν άνθό ν’ άρπάξηάγνό τό μέλι.

38S
Πάνω άπ’ τό ξάρτι τό ψηλό ζυγίζεται ένας γλάρος 
κι’ έκεϊ μακρυά, ακοίμητος—σάν μάτι δράκου—δ φάρος



2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΛΛΗΝ.ΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 3μέ μιά ρομφαία πύρινη σπαθίζει τόν αιθέρα 
καί πότε γνέφει κοντινά καί πότε γνέφει πέρα.

Ή νύχτα έρχεται βαρειά μέτό άγριο ξεροβόρι 
κι’αστροπελέκια πολεμούν στά μολυβένια πλάτια 
καί ή γοργόνα ή ξύλινη στοΰ καραβιού τήν πλώρη 
βουτά μέ τρόμο στό βυθύ τά ορθάνοιχτά της μάτια.

3SS
—"Εβαλες δλα τ’ άσπρα σου πανάκια, ώ τρεχαντήρι 
σάν νύφη πού στολίστηκε νά πάη σέ πανηγύρι 
Κι’ δμως καθώς ανοίγεται ή άβυσσος μπροστά σου 
μπορούνε τά νυφιάτικα νά γίνουν σαβανά σου.

S8S
—Χάρο δέν συλλογίζομαι κ’ ούτε σέ πανηγύρι 
πηγαίνω. "Εχω νειόπαντρο έγώ καραβοκύρη 
πού άφησε νύφη όχτώ ημερών έκείνην πού αγαπάει 
καί γιά νά τρέξη νά τήν βρή τής μπόρες δέν ψηφάει.

Ο ΠΑΑΗΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ *

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΤΑ ΕΝ ΝΑΥΠΛΙΩ
(1825—1834)
(Συνέχεια)

Αί άνακρίβειαι τοΰ Mac-Farlane μάς άπεμάκρυναν 
δλίγον του Ναυπλίου είς δ έπανερχόμεθα.

Έλέχθη άνωτέρω δτι ώς έκ τοΰ άνωμάλου τής πο
λιτικής καταστάσεως, διετή ρεΐτο έν Ναυπλίφ ποια 
τις κοινωνική ψυχρότης και έπιφυλακτικότης. Έν τού- 
τοις, δλίγον κατ’ δλίγον, μεθ’ δλην τήν σοβαρότητα 
τών καιρών και τήν δικαιολογημένην'άλλως τε άρμα- 
τωλικήν άγριότητα τής έποχής, δλίγον πρό τής έν 
Ναυπλίφ μεταβάσεως τοΰ Κυβερνήτου «δ έν Ναυπλίφ 
λαός έπεδίδετο άφροντις είς πότους, γάμους, άσματα, 
πρυκροτήματα, καί διηνεκή ευθυμίαν». U) "Αξιόν δέ 
σημειώσεως, είδικώς μάλιστα διά τήν άνά χεΐρας ιστο
ρίαν, είνε δτι μετά τήν έν Πύλφ (8 ’Οκτωβρίου 1827) 
πανωλεθρίαν τοΰ τουρκικού στόλου ύπδ τών τριών προ- 
στατίδων Δυνάμεων, έτελέσθησαν έν Ναυπλίφ δοξολο- 
γίαι και πανηγύρεις μετά γενικών εύωχιών, μεταξύ 
τών διαφόρων’ποικίλου’ήθους και καταγωγής κατοί-

1) Ν. Δραγούμ,η 'Ιστορικά! αναμνησε:;, τόμο; I, σελ. 109· 

κων. Μίαν τών εύωχιών τούτων, κατά τον κ. Λαμπρι- 
νίδην, (2) gy τινι των πρωτευόντων ξενοδοχείων τοΰ 
Χίου Ραβδά έν Ναυπλίφ έλαβεν ώς ύπόθεσιν τής «Βα
βυλωνίας» του δ Δ. Κ. Βυζάντιος.

Μετά τήν άφιξιν τοΰ Καποδιστρίου, άποκατασταθεί- 
σης τελείως τής τάξεως,μεθ’ δληντήν ύφισταμένην άκό
μη έκ τών πολιτικών έριθισμών σκυθρωπότητα, α'|μάλ- 
λον έξέχουσαι οίκογένειαι τοΰ Ναυπλίου ήρχισαν νά 
δέχωνται έν ταϊς οίκιαις των και νά διοργανώνουν συ- 
ναναστροφάς καί έσπερίδας έστιν’δτε καΐχορούς, είς ούς 
τήν έλλειψιν δρχήστρας άνεπλήρωνε συνηθέστατα ή 
ρυθμική κροΰσις τών παλαμών τών μή χορευόντων ! 
Έξαίρεσιν τής τοιαύτης μουσικής συνοδείας τών χο
ρευτών άπετέλεσεν ή ’οικία κ. Κ. Καρατζά, τοΰ 
υίοΰ τοΰ πρώτου ήγεμόνος τής Μολδαιας Ίωάννου, έν 
ή υπήρχε το μοναδικόν κλειδοκύμβαλον τοΰ Ναυ
πλίου.

Έκ τών μάλλον συχναζομένων οικιών τής έποχής 
ήσαν ή τοΰ Καραπαύλου, τών άδελφών Σούτσου, τοΰ 
Α. Μαυροκορδάτου, τοΰ Ταλιαπέτρα καί τοΰ Δη μ. 
Καλλέργη. Είς τάς συναναστροφάς τοΰ τελευταίου τού
του έσύχναζε καί δ Κ. Δούκας, δ έπικληθείς Μπράβο- 
Μράβος καί δν θά έπανεύρωμεν μετά δεκαετίαν έν Ά- 

2) Μ. Ααμπρινίδου ή «Ναυπλία» σελ. 502.

θήναις ύποστηρίζοντα ένθέρμως τό ιταλικόν μελόδραμα 
καί κραυγάζοντα έν μέση αιθούση τοΰ θεάτρου έπί τή 
θέα τών γυμνών κνημών τής πριμαντόνας:

— Πατριώται ! Ζήτω το ιταλικό ! Στό διάβολο άς 
πάη καί τό πάλη άμπελο !

Τήν αυτήν έποχήν ήρχισεν έν Ναυπλίφ καί κάποια 
φιλολογική κίνησις περί ής συχνότατα έγίνετο λόγος 
έν τοϊς κοινωνικοϊς κύκλοις καί ιδίως έν ταϊς αίθούσαις 
τοΰ Καλλέργη, τών άδελφών Σούτσου καί τοΰ ίατροΰ 
τοΰ Καποδιστρίου Διονυσίου Ταλιαπέτρα, αϊτινες καί 
δλίγον κατ’ δλίγον μετεβλήθησαν κυριολεκτικώς ε ί ς 
φιλολογικάσαλόνια. Ιδιαίτατα οί φιλολο- 
γοΰντες συνηθροίζοντο είς τοΰ ίατροΰ Ταλιαπέτρα, δ- 
στις, κατά μέν τόν Αλ. Ραγκαβήν, ήτο «άνήρ άγχί- 
νους καί κάτοχος εύρείας παιδείας, με λεπτήν καί 
ήσκημένην τήν κρίσιν», κατά δέ τόν Ν. Δραγούμην. 
ένα έκ τών ιδιαιτέρων γραμματέων τοΰ Καποδιστρίου. 
«ήτο πεπροικισμένος διά σπανίας εύφυιας καί άςιολό- 
γουέπιστη μονικής μορφώσεως.»

Οί περί τήν φιλολογίαν καταγινόμενοι τότε έν Ναυ
πλίφ μόλις είςτά δάκτυλα τής μιάς χειρός έμετροΰντο. 
Ό ’Αλέξανδρος Σοΰτσος, δ άδελφός αύτοΰ Παναγιώτης, 
δ’Ιωάννης Βυ/αράς καί δ Άλέξ. Ραγκαβής. Έκ τών 
άδελφών Σούτσων, δ ’Αλέξανδρος ί1 2), τό πρώτον τότε 
κατελθών είς τήν Ελλάδα καί δή είς Ναύπλιον, καίτοι 
ήτο νεαρώτατος τήν ήλικίαν, έφερεν έν τούτοις έν τή 
φιλολογική του πήρα πέντε έν δλφ τραγφδίας ας είχε 
γράψει έν Ιταλία άπό τοΰ 1821 —1824. Αί πέντε αύ
ταί τραγφδίαι έφεραν τούς έξής τίτλους : ’Αναστάσιος 
Τσαμαδός, ’Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Μάρκος Μπότσα- 
ρης, Όρέστης καί Βρούτος, αίτινες κατά τινα βιογρά
φον του, έμειναν άνέκδοτοι δυστυχώς, καίτοι περιέ- 
χουσι καλλονάς έξαισίας καί ποίησιν ρέουσαν άπό κρή- 
—

(1) Thomas Abbet-Grasset, Souvenirs de Grece, Nevers 
1838.

(2) Κατά τόν ’Άγγελον Βλάχον, αί πέντε αύταί τραγωδία; 
ήσαν παιδικά πάντως γυμνάσματα, ών τήν σύνταξιν υπαινίσσεται 
πως αυτό; ό Σουτσο; έν τω προλόγφ τών πρώτων του Σατυρών 
(λ, Βλάχου, Άνάλεκτα, τόμο; Β' σελ. 39, Αθήνα; 1901).

(3) Gerard de Nerval, Les femmes du Caire, σελ. 37—38.
Paris 1887.

(1) Ό Αλέξανδρο; Σοΰτσο; έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει τω 
1803 έκ πατρό; μέν Κωνσταντίνου Σούτσου, μητρό; δέ τής αδελ
φής τοΰ Ίακωβάκη Ριζου Νερουλοί. Τά; γυμνασιακά; του σπου. 
δά; ήκολούΟησεν εις τδ τότε όνομαστόν γυμνάσιου τής Χίου, βρα
δύτερου οέ, κατά τό 1820 έστάλη ύπό τοΰ Άλ. Ν. Σούτσου εί> 
Παρισίους πρό; εύρυτέραν μόρφωσιν. Έκεϊ έδιδάχθη τελείω; τήν 
γαλλικήν φιλολογίαν. Βαρέως ασθένησα;, μετέόη εί; Ιταλίαν, 
δπου διέμεινε τρία έτη καί έγραψε τά πρώτα του ποιήματα τά 
•όποια ουδέποτε έδημοσίευσε, Τώ 1825 κατήλθεν εις τήν ’Ελλάδα. 
Τω 1826 έγραψε καί έδημοσίευσεν έν Ύδρα τάς πρώτα; του Σα- 
τύρας. Καταδιωχθείς κατέλιπε τήν 'Ελλάδα και άνεχώρησεν είς 
Παρισιού; όπου τω 1827 έξέδωκε γαλλιστί τήν 'Ιστορίαν τήςΈλ- 
ληνικής Έπαναστάσεως, μεθ’ δ κατήλθε πάλιν είς τήν 'Ελλάδα 
(1830) καί έτάχθη δριμϋς καίάδιάλ λακτος πολέμιος τοΰ Καποδι- 
οτριου. Τή; έποχής ταύτης προϊόντα ήσαν αί κάλλισται αύτοΰ 
Σάτυραι καί ή κωμωδία του <ό άσωτος». Εις Βέλγιον (1843) 
εοημοσίευσε τά; κωμωδίαςτου “δ ατίθασος ποιητής», »δ Πρωθυ
πουργό;» και τό συνταγματικόν σχολείου, περί ώυ γε- 
νήσεται λόγο; έν οίκείω τόπω. Τόν ’Ιούνιον τοΰ 1863 άπέθανεν 
-έγκαταλελειμένος καί μόνος έν τώ νοσοκομείφ τής Σμύρνης καλ. 

νης διαυγούς (*)· Έν τούτοις, μία τών άνωτέρω τραγφ- 
διών’

«Ό Μάρκος Μπότσαρης», φαίνεται δτικαίέδημο- 
σιεύθη διά τοΰ τύπου καί άπό σκηνής έδιδάχθη. Τό 
πρώτον βέβαιοι δ Abbet Grasset, δστις άναφέρει δτι ό 
ΜάρκοςΜπότσαρης τοΰΑ.Σούτσου έδημοσιεύθη έν Κων- 
σταντινουπόλει (5), τό δέ δεύτερον δ Gerard de Nerval 
δστις, έπισκεφθείς τήν Σΰρον μετά τήν λήξιν τής Ελ
ληνικής Έπαναστάσεως, γράφει τά έξής : «Κατερχό- 
μενος πρός τόν λιμένα είδα προγράμματα φέροντα τόν 
τίτλον τής τραγφδίας «Μάρκος Μπότσαρης» ύπό ’Αλέ- 
κου Σούτσου καί τυπωμένα ί τ α λ ι σ τ ί διά τήν εύ- 
κολίαν τών ξένων». Τό έσπέρας τής ήμέρας έκείνης, 
μεταβάς είς τό θέατρον δ de Nerval παρηκολούθησε 
τήν παράστασιν περί ής γράφει τά έξής : «Τό δράμα 
ήρχισε διά ^προεισαγωγικής σκηνής μεταξύ τοΰ Μπό- 
τσαρη καί ένός τών παλληκαριών του. Ή στομφώδης 
καί λαρυγγίζουσα άπαγγελία άμφοτέρων θά μέ ή μπό
διζε νά έννοήσω τήν έννοιαν τών στίχων, καί άν ήθε- 
λεν ύποτεθή δτι ήμουν άρκετά σοφός πρός τοΰτο. Εις 
τήν δευτέραν πράξιν είδα νά έμφανίζεται δ Μουσται- 
Πασσάς έν τφ μέσφ τών γυναικών τοΰ σεραγίου του, 
αϊτινες έν τούτοις ήσαν άνδρες μετημφιεσμένοι είς γυ
ναίκας, καθόσον γνωστόν είναι δτι έν Έλλάδι δέν είναι 
έπιτετραμμένη ή έπί σκηνής έμφάνισις τών γυναικών. 
Τί ήθική ! Ό Μουσται-ΙΙασσάς είχε πλησίον του ένα 
τών παλληκαριών του, δπως καί δ έλλην ήρως. Παρα
κολουθώ'/ τό δράμα, κατώρθωσα τέλος νά έννοήσω δτι δ 
Μάρκος Μπότσαρης ήτοένας νεώτερος Λεωνίδας ύπεν- 
θυμίζων μέ τά τριακόσια παλληκάρια του τών τριακο- 
σίων Σπαρτιατών τόν ήρωϊσμόν. Τό δράμα έξελίσσετο 
κατά τούς κλασσικούς κανόνας, έπερατοΰτο δέ διά πυ
ροβολισμών καί έχειροκροτεΐτο ζωηρότατα (3 *)».

έτάφη έν τφ περιδόλω τής Άγιας Φωτεινής. (Περί Άλεξ. Σού
τσου βλέπε : Μελέτην τοΰ Marguis de Queux de Saint-Hilaire 
έν τώ Anuuaire de l’Association paur I’encouragement des 
etudes Grecqnes en France, annee 1874—Βιογραφίαν αύτοΰ 
προτασσομένην εις τόέν Έρμουπόλειτω 1875δημοσιευθίν «Πανό
ραμα τή; Έλλάόο;·—’Αγγέλου Βλάχου <Άνάλεκτα», τόμος δεύ
τερο; σελ. 36—55.—A. Ν. Γούδα, «Βίοι παράλληλοι» ίτόμ. 6ος 
—Κ. Δ. Σούτσου, Μελέτην έν τω περιοδικώ «Χρυσαλλίς» τόμ. 
Α. 1863, σελ. 161—193 καί 225—252.—Π. Ματαράγκα·Παρ
νασσό;» 1880, σελ. 244—Γ. Τσοκοπούλου, «οί Σοΰτσοι καί ή 
πολιτική ποίησις έπί ’Όθωνος» ’ΑΟήν. 1916).
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Ο Σοΰτσος μετ’ δλιγόμηνον έν Ναυπλιφ διαμο
νήν, άνεχώρησεν έκεΐθεν και μετέβη είς 'Ύδραν οπού 
έξέδωκενέν τή έκεϊ τυπογραφία τάς Σατύρας του. Πι- 
θανώτατα, έν 'Ύδρα ευρισκόμενος νά έστειλεν εις Τή
νον τήν τραγφδίαν του «Μάρκος Μπότσαρης» (Η ήτις, 
ώς άνωτέρωέλέχθη, έπαίχθη έκεϊ τότε ύπό έρασιτε- 
χνών. Επανελθών εις Ναύπλιον δ Σοΰτσος, άνέγνω- 
σεν εσπέραν τινά έν τή οικία τςΰ Ταλιαπέτρα τήν πρώ- 
την του κωμωδίαν «δ Ασωτος» ήν δημοσιεύσας τφ 
1830 έν Ναυπλιφ, (·) άφιέρωσεν εις έκεΐνον «έπειοή— 
λέγει δ Ν. Δραγούμης—κατά τάς κριτικάς αύτοϋ (τοϋ 
Ταλιαπέτρα) έπιστασίας διώρθωσεν δ’Αλέξανδρος μέρη 
τινά τοΰ ’Ασώτου».

«Και όμως—έξακολουθεΐ δ Δραγούμης— δ Ταλια- 
πετρας δεν ήτο μέγας θαυμαστής τοΰ δράματος. Ναι 
μέν υπερηγαπα το λεκτικόν και έθέλγετο άκούων άνα- 
γινωσκομένας σκηνάς τινας, olov τήν τοΰ διπλωμάτου, 
τήν τού ιατρού, καυτήν τών ποιητών, άλλ^ καί έφρό- 
νει δτι ή ύπόθεσις δέν ήτο κωμική, ούτε καλώς έκλε- 
λεγμένοι και διακεκριμένοι οί χαρακτήρες, δτι καί 
αύταί αί κωμ.καί λεπτομέρεια-, και αί ήθικαί εικόνες 
ήσαν ευάριθμοι. . Τί έστίν έλεγε μύθος στρε
φόμενος δλως περί τήν αρπαγήν τοΰ πλούτου τοΰ 
Ασωτου ; Γοιοΰτος μύθος στερείται δραματικού δια- 

φέροντος». (2)

1) Τραγωδίαν «Μάρκου Μπότσαρηβ» ύπέσχετο καί ο Παναγ. 
Σοδτσο; δια στόμαήος τοϋ έκδοτου αύτοϋ, ουδέποτε δμω; δημό- 
σιευθεϊσαν. (Πρόλογος ε-ς «Παναγιώτου Σοότσου, τρία λυ-'-ζά 
οράματα» έν Άθ/,ναις 1842).

2) Άλεξ. Σοότσου, ό "Ασωτο;, κωμωδία εις πράξεις πέντε. 
Έν Ναυπλίω έκ τής τυπογραφίας Έμμ. Άντωνιάδου, 1830, 
Δευτέρα εκδοσις έγένετο έν Άθη'ναιςτω 1865.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΑ

Η ΙΘΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 1821
Η Ιθάκη εις τόν όπερ πιστεως καί πατρίδος έθνι- 

κον άγώνα τοΰ 1821 προσέφερε πλείστας σπουδαίας 
ύπηρεσίας.

Τόν Απρίλιον τοΰ 1821 προσέφερε τόν αοίδιμον 
Ευγένιον Μητροπολίτην Άγχιάλου συγκρεμασθέντα 
μέ τόν Πατριάρχην Γρηγόριον τόν Ε'., τόν άοίδιμον 
ήρωα Σπυρίδωνα Δρακούλην Εκατόνταρχον τοΰ Τεροΰ 
λόχου πεσόντα ήρωϊκώς είς τήν άνισον εκείνην μάχην 
τού Δραγατσανίου καί έτέρους Ιθακήσιους. Καίτοι δέ 
έδημοσιεύσαμεν πολλάκις διάφορα σχετικά ιστορικά 
είς περιοδικά και Εφημερίδας ούχ ήττον θέλομεν προσ
παθήσει νά παράσχωμεν βιογραφικάς σημειώσεις τών 
έν τή έπαναστάσει τοΰ 1821 ^διαπρεψάντων ’Ιθακή
σιων.

Κα: ή κρίσις του Ταλιαπέτρα δίκαια ήτο.
Η σκηνή τοΰ «’Ασώτου» υποτίθεται έν Ναυπλιφ. 

ή?ωί κύτής εινε δ κυρ Σωτήρης «αυτό τό παλιοτρύ- 
πητο κι άστουμπωτο πιθάρι» κατά τήν Κερά—Θάμε- 
ρηΛ), δστις άσωτεύει τήν μυθώδη αύτοϋ περιουσίαν εις 
διασκεδάσεις, χαρτοπαίγνια, χορούς, κυρατσίτσες, ια
τρού, τσαρλατάνους, ποιητάς καί δικηγόρους οϊτινες 
οιά ,ής ευγλωττίας των χάνουν τάς δίκας τών πελατών 
των. Περί τόν Σωτήρ-ν αυτόν δν «τρώγουν ώς τό κόκ- 
καλο κ έντόπιοι καί ξένοι» «στρέφεται ολόκληρος ή άνευ 
π/.οκής καί ένδιαφέροντος κωμωδία τοΰ Σούτσου.

_Ευθυς ες άρχής παρατηρεί τις δτι άπό τό σκηνικόν » 
αυτό εργον τοΰ Σουτσου λείπει τό τοπικόν χ ρ ώ- 
μ α. 'Εμπεποτισμενος ακόμη δ ποιητής του άπό τάς 
κωμωδίας τοΰ Μολιερου ας είδεν άπό σκηνής ή άνέ- 
γνωσε κατά τήν έν ΙΙαρισίοις διαμονήν του, μετεφύτευ- 
σεν άτοπως όλα τα εν αυταΐς πρόσωπα έν Έλλάοι καί 
δή εν Ναυπλιφ όπου, καθ δν χρόνον έγράφη ή κωμφ- 
δια του, ούτε εκατομμυριούχοι ύπήρχον σκορπίζοντες 
τα Χ?ήΡ-ατα "ων,σύτε κυρατσίτσες,ούτε ιατροί τοϋ είδους 
τού ϊπεκακουάνα, άλλ’ ούτεποιηταί καί δικηγόροι ώς 
έκείνοι τούς δποίους σατυρίζει έν τώ «Άσώτφ»(2).

("Επεται ευιίχεια) ΣΙΚ. I. ΛΑ.ΣΚΑΡΗΣ

1) Ν’.κ. Δοαρύμη, "Ιστορικού 
(2) «Άσωτος» πρδξ-.ς Β'.

177.

αναμνήσεις, Τόμ. I, σελ. 176—

Ο Διονύσιος Εύμορφόπουλος γεννηθείς έν ’Ιθάκη 
είναι Ιθακήσιος, είς τών έταιριστών τής μεγάλης Φι. 
λική, Ε.αιρειας τοΰ 1821. Ό ήρως τής μάχης τών 
Δεροενίων τού 1823 δτε καί έγένετο αντιστράτηγος, τής 
Καρυταίνης, τού Βαλτεσίου, τών Τρίκορφων* τών Πλα- 
οειών, τοϋ Κρεουκιόυ, τών Δερβενακίων, τού 'Αγιονο- 
ριου, τού Μαραθώνος, τοΰ Αίτωλικοΰ, τών Θερμοπυ
λών, τών Θηοών, τής Πέτρας, τών ’Αθηνών καί κατόπιν 
άλλων μαχών. Κατά τό 1854, καίτοι γέρων καί τήν 
καρδίαν έχων συντετριμμένην διά τόν θάνατον μονογε
νούς υιού, τρέχει καί πάλιν ώς άρχηγός είς Πέτα τών 
Επτανησίων (έκτενής βιογραφία έδημοσιεύθη εις έφη- 

μεριδα « Οδύσσεια» Ιθάκης). Ό ήρως ούτος τής ’Ιθά
κης άπεοίωσεν έν Πάτραις τήν 5 ’Απριλίου 1861.

Ολίγας δ ήμέρας προ τοΰ θανάτου του είς τήν στα- 
λεισαν επιτροπήν προς αυτόν διά νά προεδρεύση εί

έσπευσαν πρόθυμοι είς τήν φωνήν τής οργανωτικής 
’Επιτροπής. Ο- συνελθόντες θά ήσαν πολυπληθέστεροι 
ή φωτιά τής γεωργικής άναγεννήσεω ς θά ήτο ιοως 
δρμητικωτέρα, ό πόθος τής γεωργικής αναπλαυεως θά 
παρίστατο βεβαίως περισσότερον γιγαντιος, άν μή οι 
ποταμοί καί οί χείμαρροι τής πατρίδος μας εύρισκοντο 
αντιμέτωποι πρός τούς θερμουργούς έκπροσώπους τών 
άγροτικών δικαίων, πρός τούς φωτεινούς Συνέδρους τής 
Παναγροτικής αύτής έξεγέρσεως. Οί ποταμοί καί οί 
χείμαρροι τής Ελλάδος άντιαγροτικοί καί ούτοι. έχ- 
θροί καί ούτοι τής γεωργουμένης ήμών χώρας καί τών 
έκπροσωπούντων ταύτην, άφηνιασαντες ύπείυήλθον 
^άντοΰ, άνατρέψαντες καί παρασύραντες τά συγκοινω
νιακά μέσα δι’ ών -f) επίσημος αύτη αγροτική Συνέ- 
λευσις θά καθίστατο ογκωδέστερα, έπιολητικωτέραίσως 
πλέον πολυσύνθετος καί έπομενως περισσότερόν άντι- 
προσωπευτική τών πόθων καί τών θελήσεων τών άγρο
τικών ήμών τάςεων.

Σχεδόν άπεκλείσθησαν οί πλεΐστοι τών άντιπροσώ- 
πων τής Πελοποννήσου, τής Στερεάς Ελλάδος, τής 
’Ηπείρου καί τής Μακεδονίας, λόγφ τών πλημμυρών 
αίτινες έπαρουσίασαν πιστήν εικόνα τής γεωργικής 
ήμών άθλιότητος και εγιγάντωσαν τον ποθον τής Επα
ναστατικής έργασίας διά τήν δημιουργίαν τοΰ νέου 
άγροτικοϋ καθεστώτος. ·

Έν τούτοις αί έργασίαι τού Συνεδρίου κατ ούοεν 
έχασαν τήν έπιοολήν των, τήν ουναμιν των, τήν μνη
μειώδη μορφήν των. Αί άνταλλαγεϊσαι σκέψεις, αί δια- 
σταυρωθεΐσαι γνώμαι, ολος έκεϊνος δ πλοϋτος τών ώ- 
ραίων τών άτέγκτων άλλά καί σεμνών ιδεών, δλαι αί 
καταπλήξασαι αποκαλύψεις χαρακτηριστικών γεγονό
των, δλη έκείνη ή δρμη, ολη εκείνη ή ουσιαστικ,η σκε- 
ψις καί διατύπωσις,άπέοησαν αί πρώται θρυαλλίδες ποϋ 
θά χρησιμεύσουν δια την, δια ουναμιτιοος,έκτιναςιν τοϋ 
παλαιού άγροτικοϋ καθεστώτος. Εκείνος δ χείμαρρος 
κατά τής κρατΆ.ής τυραννίας και τής ταυεως τής ,.ολι- 

τείας προς τυφλήν καί παράλογον άπορρόφησιν τής 
γεωργικής ΐκμάδος, έκορύφωσε τον άγροτικόν ποθον 
διά τήν γεωργικήν αναδημιουργίαν. Εκείνη ή επανα
στατική ευγλωττία κατά τής δουλείας, στυγεράς όντως 
δουλείας, τής άγροτικής ψυχής.’Εκείνος δ στυγνός πο- 
νοζ τζού άνέολ^ζεν άζο λογο’^ό φλογερών ρητόρων. 
"Ολη ή πύκνωσις πόθων,έλπίδων καί όνείρωνγεωργικής 
άναγεννήσεως, τών χιλιάδων καί μυριάδων γεωργών τής 
■υπαίθρου ήμών χώρας, έδημιούργουν άσυνήθη ψυχικήν 
καί πνευματικήν ατμόσφαιραν εν τή αιθούση ^ών υυ/ε- 
δριάσων."Ολη ή άπεικόνισις είδεχθοϋς πραγματικότητος,

τον εορτασμόν τής 25 Μαρτίου 1861 και εις το δοθ.ν 
συμπόσιον έλεγεν : Πανηγυρίσετε τήν έθνικην μας εορ
τήν, εύχηθήτε είς τόν Θεόν ΐνα αι ευχαι σας εισακου- 
σθώσι διά τό έθνος πολύ ταχέως πριν ή έξαπλωθή έπι 
τής κλίνης ταύτης τό σώμα τούτο, τό δπσΐον θέλω νά 
θυσιάσω διά τήν Ιίατρίδα». Ή κήοεια του εγεν.-ο .ήν 
5 'Απριλίου 1861 μέ άπειρον πλήθος λαοΰ. Έν τώ 
ναφ έξεφωνήθησαν λόγοι ύπό τοϋ άρχιεπισκοπου Πά
τριον μετά συγκινήσεως παραινεσαντος την νεαν γε
νεάν νά μιμηθώσι τάς άρετάς τού άνδρός, ύπό τοΰ ρή
τορας Κ. Α. Ρηγοπούλου καί Κ. Π. Συνοδινοΰ. Τοι- 
οϋτος έν συντόμφ δ άοίδιμος ούτος Ιθακήσιος Δ-.ον. 
Εύμορφόπουλος. Πατήρ ή θείος τούτου είναι δ διαπρε- 
ψας ώς Πλοίαρχος τής Ρωσσίας κατά τό 1770 ύπο τον 
ναύαρχον Λάμπρον Κατζώνην. Είναι γνωστόν οτι δ 
Κατζώνης δρμητήριον καί ήσυχαστήριον είχε τήν ’Ιθά
κην, έξ ής καί πλοιάρχους καί ναύτας προσελάμοανεν, 
ού μήν άλλά καί οίκογενειακώς έν Ιθάκη διεμενεν, ώς 
τούτο μαρτυρεΐται έκ πολλών ληξιαρχικών, πράξεων. 
Μία τούτων είναι καί ή ακόλουθος «Βϊολιον άγιου Νι
κολάου Μόλου» 1792 ’Απριλίου 8 έοαπτίσθη παιδίον 
αρσενικόν τοϋ Λάμπρου Κουπλε/.ου Κατ^ωνη, αναοοχο. 
ήτον δ Καπιτάν Νικόλας καί ό Σταμούλης, άνεψιός του 
Καπιτάν Άντρούτσου, καί τόν ώνόμασε Λυκούργον. 
Παπα Σπυρίδων δ Ξανθόπουλος ’Εφημέριος.
Έν ’Ι&άκα· Χαραλάμπης Κων. Καραβίας.

ΤΟ Α' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡ1ΟΝ

ΑΙ πλήμμνραιέχϋ'ραΐ του Συνεδρίου. Η 
επαναστατική εύγλωττια. Σ. κρατική 
άπορρόφηαις.—Οι ιςοβπάσται. οι αδι 
άλλακτοι και οί μετριοπαθείς τοϋ Συνε
δρίου.

Α'.

Έληξαν ήδη αί εργασία·, τού «Α · Πανελλήνιου 
άγροτικοϋ Συνεδρίου* διαρκέσασαι περί ·~ο z-a(t- 
μερον. Είς τήν ευρειαν αίθουσαν τή, « Ε-αΐρ-.α, ,ών 
Φίλων τοϋ Λαού» όπου συνεκεντρώθησαν οί άπο πά- 
σης γωνίας τής έλευθέρας Ελλάδος γεωργικοί άντιπρό- 
σωποι, έλαβε χώραν μία άπό τάς έπισημοτερας κα· 
σπουδαιοτέρας γεωργικάς μυσταγωγίας. Θράκες, Η- 
πειρώται, ΙΊελοποννήσιοι, Νησιώται, Στερεολλαοΐται, 
Μακεδόνες, Θεσσαλοί, δσοι κατώρθωσαν νά εύρουν 
έλευθέρας τάς δδοΰς αίτινες φέρουν πρός τάς Αθήνας,
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πιεστικής σέ κάθε της βήμα, τής γεωργικής ζωής τής 
'Ελλάδος, Απέβαινε στοιχεΐον έξυγειαντικής σκέψεως 
και κατεστάλαζε βαθέως στάς ψυχάς τών Συνέδρων, οϊ- 
τινες ούτως έπί πλείστων ζητημάτων μετουσιούντο είς 
μίαν διάνοιαν, είς μίαν κατεύθυνσιν, είς μίαν λαχτάραν, 
είς ένα πόνον ...

Τά *Α'. Πανελλήνιον Α'γροτικόν Συνέδριον» 
μολονότι ένα μεγαλειώδη πόθον έξεδήλωσε, μιας μεγά
λης θρησκείας δπαδός έτάχθη, καί πράς έν σημεΐον 
άκάθεκτον έζήτησε νά στραφή: τούτέστιν είς δτι Αφορά 
και Αποβλέπει τήν χειραφέτησιν τοΰ Έλληνος γεωργού 
Από τά προσωπικά κόμματα, τήν έξυπηρέτησιν τών 
γενικωτέρων αυτών συμφερόντων, τήν μόρφωσιν και 
Ανάπτυξίν του και τήν ηθικήν, υλικήν, κοινωνικήν και 
άγροτικήν αύτοΰ πρόοδον, έν τουτοις είς τήν έξεύρεσιν 
τών μέσων έξεδήλωσε σοβαράν διαφωνίαν και τοΰτο 
μας παρέχει το ένδόσιμον τής κατανομής τών Αντιγνω- 
μούντων είς Αδιαλλάκτους, είς ριζοσπαστικούς ή μεταρ- 
ρυθμιστικούς καί είς συντηρητικούς ή μετριοπαθείς.

Δημ. Λ. Ζωγρ.

0 κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
Είς τήν διπλωματικήν υπηρεσίαν τής χώρας ήμών 

προσετέθη έσχάτως νέος παράγων έθνικής έργασίας. 
Διά τής προαγωγής τοΰ κ. Δ. Άραβαντινοΰ είς τόν 
βαθμόν τοΰ προσέδρου 'Υπουργού έτονώθη δ σπουδαι
ότατος ούτος κλάδος διά μιας προνομιούχου προσωπι- 
κότητος, προικισμένης μέ δλα τά ψυχικά καί πνευμα
τικά προσόντα τά άναδεικνύοντα τούς σκαπανείς τών 
νέων κατευθύνσεων, τών θετικών Αποτελεσμάτων, τών 
έξαιρετικών θριάμβων,τών υψηλών έμπνεύσεων καί τών 
Αληθών υπηρεσιών πρός τήν ιδέαν τήν δποίαν αντιπρο
σωπεύουν καί τήν αποστολήν δι’ ήν προορίζονται.

Ό κ. υπουργός τών ’Εξωτερικών έχων τήν Αμεσον 
Αντίληψιν τής έξαιρετικής Ικανότητας τοΰ κ. Δ. Άρα- 
βαντινοΰ έκρινε καθήκον του νά έπιβραβεύση τήν Αρε
τήν, τά ίκανοποιήση τήν αξίαν, νά ένισχύση τήνέργα- 
τικότητα, ν’ Ανυψώση είς τά άρμόζον έπίπεδον ένα ιε
ροφάντην τής έθνικής έργασίας.

Όκ. Δ. Άραβαντινάς έν τή διευθύνσει τοΰ Γραφείου 
τοϋ Τύπου έξήρθη είς ιδεώδη διπλωματικήν φυσιογνω
μίαν. 'Η έξαιρετική δικαιοδοσία τοΰ Γραφείου τούτου 
είς τήν έξυπηρέτησιν τών μεγάλων έθνικών συμφερόν

των, ή διαχείρισις λεπτότατων ζητημάτων, ή παρακο
λούθησή τής δλης διεθνοΰς κινήσεως καί έξελίξεως συ- 
νυφασμένη μέ πολυσυνθέτους διπλωματικά; καί πολι
τειακές αποχρώσεις, άπήτουν αντιλήψεις άνωτέρου πο
λιτισμού, δξυδέρκειαν Απαράμιλλον, ταχύτητα συλλή
ψεων καί έκτελέσεων, γοργότητα ένεργείας, Ασφαλή 
κρίσιν, δικαίαν έκτίμησιν προσώπων καί πραγμάτων, 
Ακλόνητον άντιμετώπισιν άντιξδων περιστάσεων καί 
μίαν περισσήν εύγένειαν ψυχής καί Απαράμιλλου λευ
κότητα χαρακτήρας. 'Όλα ταϋτα, ή φύσις καί ή μόρ- 
φωσις συνεπύκνωσαν καί έδώρησαν είς τό πρόσωπον 
τού νέου πρεσβευτοΰ καί τό Γραφεϊον τοΰ Τύπου ύπό 
τήν έμφρονα καί άκούραστον διεύθυνσίν του έξήχθη 
είς εύρωπαϊκήν τελειότητα κίΖί Ανυψώθη είς τό έπί
πεδον προτύπου έλληνικής υπηρεσίας.

* 
❖ *

Ό κ. Δ. Άραβαντινάς διδάκτωρ τής Νομικής, συγ- 
γραφεύς περισπουδάστου μελέτης περί ’Εμπορίου, προ- 
σελήφθη φρχικώς έν τώ Προξενική) κλάδω, προσκολ- 
ληθείς έν τή έν Βερολίνω πρεσβεία μας. Βραδύτερον 
προήχθη είς Γενικόν Πρόξενον Τύνιδος καί έτοποθε- 
τήθη είς τό ύπουργεΐον τών ’Εξωτερικών καί είς τήν 
διεύθυνσίν τού Γραφείου τού Τύπου. ’Εν τή εύρυτάτη 
ταύτη υπηρεσία άπέδειξεν δλα τά περικοσμοϋντα αύ
τόν προσόντα. Ή δράσίς του έν αύτφ ύπήρξε πολυσχι
δής. Άνεδιοργάνωσεν έκ βάθρων τήν υπηρεσίαν τοΰ 
γραφείου τούτου. "Ιδρυσεν είς δλας τάς πρεσβείας 
μας, είς τάς'Αρμοστείας καί τινας έκ τών Γενικών 
Διοικήσεων, Γραφεία τού Τύπου καί ύπεστήριξε πάν 
έργον εξυπηρετικόν τών μεγάλων συμφερόντων τής 
Αγωνιζομένης πατρίδος. ’Ανώτερος κομματικών μικρο- 
λογιών καί πρό παντός δίκαιος, έστράφη μετ’ έμπίστο- 
σύνης πρός κάθε πρόσωπον τό όποιον μέ τάς γνώσεις 
του ή μέ τήν ειδικότητά του θά ήτο είς θέσιν νά ύπο- 
βοηθήση το έργον του καί τάς προσπάθειας του.

Τά δημοσιεύματα τού Γραφείουτοΰ Τύπου διαφω- 
τιστικά, έξηκριβωμένα, άπέβησαν σπουδαιότατα έρεί- 
σματα έν τή διαμορφώσει διεθνοΰς κοινής γνώμης ύπέρ 
τών έθνικών δικαίων. Ή έν Παρισίοις έκδιδομένη 
«Revue Bleue» ταΐς ένεργείαις τοΰ Γραφείου τοΰ Τύ
που δημοσιεύει είς σειράν φύλλων της λεπτομέρειας ά- 
φορώσας τήν έλληνικήν έν Μικρά ’Ασία οικονομικήν, 
διοικητικήν καί έκπολιτιστικήν έν γένει δργάνωσιν. 
Ουτω παρέχεται έπί πλέον ή εύκαιρία ί’να γνωσθή εύ- 
ρύτερον δλη ή στοργή τής Ελλάδος πρός παντοειδή 
ξένα συμφέροντα καί δλος ό σεβασμός πρός τό πνευμα
τικόν ένδιαφέρον τών θρησκευτικών ή φιλανθρωπι

κών τάξεων τών ξένων έθνών.
Ή «Νίκη», τό στρατιωτικόν περιοδικόν, τό προσφέ- 

ρον άνεκτιμήτους ύπηρεσίας είς τόν προμαχοΰντα στρα
τόν μας, τό καταστάν δημοτικώτατον καί άπολαύον 
λατρείας είς τάς τάξεις τοΰ στρατού μας εΐνε έμπνευσις, 
εΐνε δημιούργημα τοΰ μεγαλουργού Διευθυντοΰ τοΰ 
Γραφείου τοΰ Τύπου.

Κατόπιν δλης αυτής τής κολοσσιαίας θετικής έργα
σίας ή προαγωγή τοΰ κ. Άραβαντινοΰ είς τό ύψηλόν 
Αξίωμα τοΰ πρεσβευτοΰ ήτο δχι μόνον δικαία Ικανο
ποίησή πρός τό πρόσωπον του άλλά καί σκόπιμος 
έξυπηρέτησις τών έθνικών μας συμφερόντων έφ’ δσον 
έπί κεφαλής τής ύπήΚΐίίας ταύτης εύρηται δχι μόνον 
ο καθ’ Ικανότητα δικαιούμενος πρός τούτο, αλλά καί δ 
κατά βαθμόν Ισότιμο; πρός τούς έθνικωτάτους σκοπούς 
ούς έπιδιώκει τό τόσον άνυψωθέν έκτοτε Γραφεϊον τοΰ 
Τύπου τοΰ 'Υπουργείου τών Εξωτερικών.

'Η «Έ λ λ η ν ι κ ή Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς» συμ
μερίζεται τήν χαράν δλων· έκείνων δσοι έλαβον Αφορ
μήν νά γνωρίσουν τόν εύγενικόν, τόν Ιπποτικόν χαρα
κτήρα τοΰ νέου πρεσβευτοΰ μας.. ιπ—·-· μμι·μ-----------------

VICTOR HUGO

0 ΚΑΝΑΡΗΣ
Κάνε υίχως νά λες 

(Παληό γνωμικό).

' Sav κάποιο άτυβερνητο καράβι νικημένο 
ΙΙλανιέται πέρα στ’ ανοιχτά, καϊ τη κουρελιασμένα. 
Τετράγωνα πανιά του στό καταρτι τό γερμενο, 
τά τρύπια άπό τά βόλια, σκύβουν κάτω κρεμασμένα. 

"Οταν δέ βλέπεις πιά, παρά νεκρά κορμιά πεσμένα, 
άρμενα, άπ’ όλες τϊς μεριές, κι' άγκυρες ποΰ κρεμιωνται 
και ξάρτια καϊ κατάρτια μακρηά παντού σπασμένα, 
που τ<ί σκοινιά, καθώς μαλλια, ξοπίσω τους σκορ- 

[πιώνται.

Sav άπό θόρυβο ε'ναι τό καράβι σ ιεπασμενο 
και σά μιά ρόδα στρεφει, κι ειν ολοΰθε καπνισμ-.νο' 
όταν πλημμύρα ανθρώπων και φυρονεριά κυλαη 
Κι' άπό τη πρύμη πρός τήπλώρη όλο έρχεται καϊ πάει 

Καϊ στη φωνή των αρχηγών κανείς δέν απαντάει 
στρατιώτης’ σάν σηκώνεται τό κύμα και βογγάει, 
καϊ τά σβυστά κανόνια, πού στην άρμη κολυμπάνε, 
σάν, τόνα τάλλο, αδιάκοπα, μεσ' ατό νερό, χτυπάνε’ 

τόν κολοσσό, όταν, τόν βαρύ στό κύμα πέρα ως πέρα, 
ν' άνοίγη, τό θαλασσινό, βλέπουνε,—νά ξαπλώνρ 
την άνοιχτή πληγή του, κ’ ή γιγάντια νά ματωνη,

μέσα άπ' τόν χάλκινο οπλισμό της, ή βαρεία γαλέρα. 

"Οταν μέ τά κουπιά στήν τύχη παη, καθώς ένα 
σώμα πού σπαρταράει, μέ τή μισάνοιχτη καρενα, 
σάν πεθαμμένο φ-άρι πού ή κοιλιά. του, οσο φουσκιόνει 
με τόν άφρό, το πράσινο τό κύμα τ' ασημώνει.

Αόξα τότε στον νικητή ! πού μέ τό μτΰρο πιάνει 
τ’ άρπάγι τό καράβι, κι’ όλο φλόγες σφεντονίσει, 
καθώς άητός πού ύστερα άπό άγρια πάλη βάνει 
τό νύχι του στό λάφυρον άπάνω πού κερδίζει ' 

Καϊ στό κατάρτι πιο ύστερα το πιο τρανό άνεβαίνει, 
καϊ σα σέ πύργου μέτωπο, τό λάβαρό του στήνει 
πού ό άνεμος τρώει, καϊ το χρυσό καθρέφτισμά της 

[αφήνει, 
μέσα στο κύμα κι’ άπαλά μακραίνει καϊ πλαταίνει. 

Καϊ τότε βλέπουνε πώς οι φυλές όλες απλώνουν 
κάθε τους πιο περήφανο καϊ παινεμένο χρώμα, 
καϊ τ’ ασημιού, καϊ τής πορφύρας, καϊ γαλάζιο ακόμα 
στών σημαιών τους τϊς πτυχές, πού άνάερα κυματώ- 

[vow.

Μά ό άξιος Κανάρης ό καλός πού πύρινο έν αυλάκι 
τό ατρόμητο του άκολουθάει παντοτεινά βαριάκι, 
άπάνω στά καραβια πού γοργά γοργά τσακώνει, 
αυτός, εκεί τή πυρ ιαϊά γιά σημαία του σηκώνει, '

(1920) ΓΙΑΚΝΗΣ ΚαΨΑΜΠΕΛΗΣ
(μεταφραστής)

------  ·μ !aUA»n,.uim--------- .

------—jTIMOY MflARNOY^=—

Μέσα στό σωρό τών πολλών κα αδύναμων στίχων 
πού τώρα τελευταία βλέπουμε μέ τόση ευκολία ν.τ 
ξεφουρνίζονται, μάς σταμάτησε ενα βιβλίο ποιημά
των, τυπωμένο στήν ’Αλεξάνδρεια, όμοιο μ’ενα μπου
κέτο άπό δροσερούς καϊ μυρωδάτους κρίνους.

Τά ποιήματα τοΰ κ. Μαλάνου, καμμιά πενηντάρια 
τόν άριθμό, γραμμένα μ’ενα άληθινό κι’ολόθερμο αί
σθημα, δέν είναι αποτελέσματα διανοητικοιν πυρετιΰν 
κι’έγν.αταλείφ·εων τοΰ έαυτοΰ μας στήν πέννα, κφϊ 
γιαυτό δε βρίσκουμε σ’αύτά επιπολαιότητα ή άδυνα- 
μία. Ό ποιητής τους κυριευόμενος ολόκληρος άπό τή 
ζωντανή και πυρετώδη ζωή τών εικόνων πού μάς πε
ριγράφει. άναθυμάται τά βράδυα πού μένει ολομόνα
χος στό ερημικό του σπίτι, τις ζωές, τις χαρές, τϊς 
θλίφ-εις, τϊς ευτυχίες, τις ηδονές πού αισθάνθηκε σέ 
μέρες μάκρυνες ή-κοντινές καϊ μάς τάς παρουσιάζει 
μ’ενα ώραΐο καϊ άπλό τρόπο. Τά θέματα τοΰ βι
βλίου αύτοΰ είναι τό περισσότερο θέματα με συνα-
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σθήματα, συγκινήσεις και χάρες που αίσθάνθητε ή θύ- 
απο irepasjp>eve$ ευτυχίαμΑνζς pspe$. Τέτοι,α εί

ναι τα. ποιήματα, του «Μέσα ατά χρόνια», «4ίχως 
φωτιά», «Μιά κοινή ιστορία», «‘Η καρδιά μου», 
(( Ικεσία», κ.λ.π. που είναι ίσως τά καλύτερα τής 
συλλογής.

Τα ποιήματα «.'Ερωτική πείρα», «Ή γλύκα τής 
αμαρτίας», «Τρέμω», «'Όνειρο ηδονής», άπο τή μιά 
μεριά, κι'άπ'-.ήν άλλη τά ποιήματα «Σώμα», «'Ομο
λογία», «Συχνά», «Τά λάθη σου» κλπ. είναι άπο τά 
ποιήματα εκείνα πού λίγα ώς τώρα μάς έχουν χαρίσει 
οι νέοι ποιητές μας.

Ενα απο τα καλλίτερα του ποιήαατα είναι καϊ το 
επόμενο :

Δεν λησμονώ την έμμορφη τοϋ μακρυνοΰ νησιο ϋ 
πού στόλιζε μέ κρεμεζί τριαντάφυλλο τή μέση 
και στάλαζαν στό πνεύμα μου τή μέθη τοΰ κρασιού 
τα ματιατης, π ολάκαιρον τόν κόσμο είχαν χωρίσει.

Τότες έζούσ’ απόμερα σάν τούς Φλωρεντινούς, 
εκείνους πού σκαλίσανε σέ σμάλτο ή σέ χρυσάφι 
τις πιό τρελλές τις χίμαιρες πούχε γνωρίσει νους’ 
κι ας ξέραν πού τή δόξα τους θά τή χαροϋν οί τάφοι ! 

Μέ πίστη πάντα μυστικά σκυμμένος στή δουλειά, 
χαιρόμουνα τή συντροφιά προσώπων πού δέν είδα, 
κι’άλλη χαρά δέν ήξερα μονάχα τά παληά 
τά λόγια πού ψιθύριζε στόν ύπνο μου ή Ελπίδα !

Καί μιάν αυγή στή θύρα μου προβαίνει μιά μορφή, 
ποΰ στόλιζε μέ κρεμεζί τριαντάφυλλο τή μέση, 
κι είδα πώς εμοιαζε πολύ τήν άλλη, τήν κρυφή, 
ποΰ σκαλιζα στο μέταλλο, και μούχε τόσο αρέσει, 

Γονάτισα μέ τό μυαλό σέ ταραχή γλυκεία, 
κι ότι είχα πιό πολύτιμο τής είπα νά τό πάρη, 
κι αύτή τά χέρια απλώνοντας, χλωμή, πονετικιά ! 
τό έργο πού τήν έδειχνε μοΰ ζήτησε μέ χάρη.

Τής τδδωσα· τό βλέμμα της μ’έγέμιζε χαρά, 
δπως γιομίζει χρώματα τά σύννεφα μιά δύση, 
κι δμως μιά μέρα ή θάλασσα γιά μιά στερνή φορά, 
ήρθε τις δυό τις τύχες μας σκληρά νά τις χωρίση. 
Τώρα, πού μόνος σκέπτομαι : νά πέθανε ; νά ζεΐ ; 
κι απλώνεται στά στήθεια μου τάδεια μιά .κρύφια λύπη' 
θυμάμαι τό τριαντάφυλλο, τ’άγνό μά κρεμεζί 
καί τήν καρδιά μου τή φτωχή π’άγύριστα μοΰ λείπει !

, Ό κ. Μαλανος περισσότερο δημιουργός καί στόν 
ρυθμό καί στή ρίμα καί στήν έκφραση άπό πολλούς 
άπό τούς σύγχρονους μας ποιητάς,μέ μιά ποίηση θερμή 
καί λεπτή, κ'έ'να γούστο κι’αίσθημα άβρό, μέ τά ποιή
ματά του τής συλλογής αυτής, πού δέν είναι δλα του, 
γιατί είναι μόνο ή παραγωγή τριών μηνών, μας έδωσε 
ενα μέρος άπό τό έργο του, πού είναι μεγαλύτερο άπ' 
ότι νομίζουμε. 'Ισως αργότερα ξανατυπώσει στίχους 
του καί μας δώσει πάλιν τήν ευχαρίστηση νά ξαναδια
βάσουμε τα ώραΐα ποιήματά του.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ 1921
(Βιαστικό ξεφύλλισμα)

Ή λογοτεχνική παραγωγή τοΰ χρόνου πού πέρασε 
ήτανε φτωχή. Ή πρωτότυπη, δέν παρουσιάζεται 
παρά μέ λιγοστά βιβλία· κι’ άπ’ αύτά πολύ λίγα αξί
ζουν γιά νά μνημονευθοΰν. Κι’ ας κοιττάξουμε πρώτα- 
πρώτα τή ποίησι:

«Στιγμές ποΰ ζώ», ποιήματα τοΰ κ. ’Λ Κυριαζή. 
Ό ποιητής έχει ήδη έκδώσει μία πρώτη συλλογή «Ε
κατόμβη». Έχει αληθινό καθώς φαίνεται αίσθημα 
και δείχνει μιά δυνατή προσ^^ίεια.

«'Ύμνοι» τοΰ κ. Ρήγα Γκ". Έδώ δ γνωστός 

μας ποιητής μάς παρουσιάζεται μουσικός, καϊ μέ 
πλοΰτον έκφράσεως κα’. όλικοΰ. Σέ μερικά σημεία δ 
άνθρωπισμός του ξεσπάει.

«Τά Ιταλικά ποιήματα» τοΰ Σολωμοΰ, μετάφρασις 
Καλοσγούρου. ’Ισως τό καλλίτερο ψυχολογικό βιβλίο 
του χρόνου που πέρασε. (’Εργασία πολύ καλή καϊ 
φκιαγμένη μέ συνείδησι.

«Ρυθμοί ζωής» τοΰ κ. Γιάννη Ζερβού. Στίχος άδρός.
Καϊ κάτιύπέροχες περιγραφές. Μερικά άπό'τά ποιή

ματά του πολύ καλά.
«Νηπενθή» του κ. Καρΰωτάκη, «’Απάνεμα Βράδυα» 
τουκ. Γ. Δελή, «Όχτάβες» τοΰ κ. Μ. Φιλήντα, 
«Λυρικά» τοΰ κ. II. Ταγκοπούλου κλπ. κλπ.

— Μιά έξαιρετικά καλή έντύπωσι έκανε ή πρωτοεμ- 
φάνισις τών έκδόσεων τής Εταιρίας «Παρνασσίδος» μέ 
τό «Τραγούδι τής Τάβλας» τοΰ Μάρκου Αύγέρη. Ή 
άνατύπωσις άπό τήν «Ήγησσώ» έκέρδισε πολύ. Καί 
ξανασυγκινηθήκαμε μέ τούς αληθινά ωραίους στίχους 
τοΰ κ. Αύγέρη.

Γή τελευταία στιγμή λάβαμε καϊ τά «Λυρικά Τα- 
ξείδια» τοΰ κ. Μαλάνου, ’Αλεξάνδρεια (1922). ’Αλλά 
γιαυτά θά μιλήση ή κριτική τοΰ 1922.

Και άς ελθομμαι στό διήγημα;
«Ή ζωή και δ θάνατος τοΰ Καραβέλα» τοΰ κ. θεο- 

τοκη. Γό δεύτερο μετά τούς «Καταδίκους» ώραίο βι
βλίο τοΰ κ. θεοτόκη. Ό κ. θεοτόκης έχει ζήσει άλη- 
θινά ανάμεσα στό λαό, στή φύσε, στούς χωριάτες. Καί 
άπό τό βιβλίο του φαίνεται πόσο σπουδαίο είναι αυτό 
τό προτέρημα.
«Τριανταδύο διηγήματα», «Ζωή άρρωστεμένη» καϊ 
«Μακρυά άπ’ τόν κόσμο» ύπό τοΰ κ. Δ. Βουτυρά. 
Μας φαίνεται περιττό νά μιλήσουμε γιά ένα επιβεβλη
μένο πιά ταλέντο. Καϊ μαθαίνουμε ότι τά «Γράμμαια» 

άνατύπωσαν τώρα τελευταία τό παληό του θαυμάσιο 
διήγημα τούς «’Αλανιάρηδες».

«’Αττικοί Έρωτες» ιστορικόν διήγημα ύπό Δ. Γρ. 
Καμπούρογλου,«Ψαράδικες 'Ιστορίες» τοΰ κ.’Εμ. Λυ- 
κούδη, κλπ. κλπ.

Μεταφράσεις είχαμε άρκετες. ώεχωρίςουνε οι μετα
φράσεις τοΰ Ταγκόρ, Φρκνς, Δ Ανουντςίο, Χαλιμας, 
Ούέλς, κλπ.

Άς ’Ελπίσουμε δτι τό 1922 θά γίνη περισσότερη 
παραγωγή καϊ περισσότερη κίνησι.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΑΙΣ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

Ό άνθρωπος ευρισκόμενος εν τή άδυναμια να έξη- 
γήση τήν γένεσιν τών φυσιιών φαινομένων και νάδια- 
κρίνη τάς αιτίας τούτων, κατήντησε ν' άποδώση ταυτα 
είς τήν μεσολάβησιν μιάς υπερφυσικής δυνάμεως ακα- 
ταλήπτου είς τήν λογικήν μας, ή όποια ού μόνον έδη- 
μιούργησε κατ' άρχάς τον κόσμον καϊ πάντα τα έν 
αύτώ, άλλά καϊ εξακολουθεί ν ϊ έξατκή τήν διεπουσαν 
επιρροήν της έφ' όλων τών φαινομένων καί έπι πάν
των καϊ πασών. "Απασαι αί ,κοσμογονίαι ως καϊ απαν- 
τα τά θρησκευτικά συστήματα βασίζονται έπι τής συ
νεχούς έπεμβάσεως ένός άνωτάτου 'Όντος, όπερ ητο 
δι'άπαντα τόν χριστιανικόν κόσμον, έν δ^όγμα, μη έπι- 
δεχόμενον, μέχρι πρό τινων αιώνων, ούδεμιάς συ,ητη- 
σεως. 'Αλλ'ή βραδεία έπισαώρευσις τών παρατηρήσεων 
καϊ τών πειραμάτων έπεισεν, ολίγον κατ' ολίγον τόν 
άνθρωπον, ότι άπαντα τά φαινόμενα, ύπεί ιουν είς ενα 
μικρόν άριθμον αιωνίων νομών, οί όποιοι συνδέονται 
πρός άλλήλους, διά μιάς σταθερός τάξεως καϊ μιάς 
διαδοχής τελείως ώρισμένης. Είς πάσαν πρόοδον των 
γνώσεών μας τό μυστήριον ύπρχωρεΐ, μία δέ ύπερφυ
σική μεσολάβησις δέν φαίνεται ποσώς αναγκαία, δια 
τήν εξήγησιν τώιν φαινομένων, καί,, δια πολλά πνεύ
ματα,η πρώτη αιτία δέν ένήργησεν ε ωη εις την αρχήν, 
ϊνα φέρη τήν ύλην έκ τοΰ μη 'ενός . ιι να τής επιβαλη 
τούς νόμους της.

Έν τή βιολογία έπίσης αί ίδέαι μας εττι τής, κατα
γωγής τών ειδών τών τε ζωων και φυτών διετρεξαν 
τάς αύτάς περιόδους.

Παρήλθεν ήδη ό χρόνος, καθ' όν έκαστον είδος «θε
ωρείτο δημιουργηθέν κατ' άρχάς, δι ειδικών πράξεων 
τής θείας θελήσεως, έστω ολα τά εϊδη όμοΰ, όπως λε- 
γει ό Μωύσής, έστω βαθμηδόν, κατά τάς γεωλογικός 
έποχάς, όπως τό επιβάλλει ή μελετη τών απολιθωμά
των. Σήμερον ύπάρχει πρός τούτο μία επιστημονική 
αλήθεια, παραδεδεγμένη ύπό πάντων, ότι τά ζώντα 
εϊδη έμορφώθησαν διά τής έξελίξεως, ματαλλασσόμένα

καί τελειοποιούμενα άπό γενεάς είς γενεάν, δηλαδή 
άπό τού άρχικού άπλουστάτου μέχρι- τού μάλλον τε
λείου. Ζ , ,

Άλλά, τή αλήθεια, διά τούτων δεν λυομεν το πρό
βλημα, άλλ' άπλώςί τό φέρομεν πρός τα όπίσω. Αι 
άηλαϊ αύται πρωτόγονοι μορφαι, οί μικροσκοπικοι ού- 
τοι ζώντες θρόμβοι, οϊα τα μικροσκοπικά ψευδόποδα 
πρωτόζωα τών ζυμώσεων, πώς εγεννηθησαν ; Εδη- 
μιευργήθησαν, λεγουσι τινες, άλλα τοΰτο δεν εξηγεί 
τίποτε,καϊ άν ακόμη παραδεχθωμεν μ,εσ ολάβησιν υπερ
φυσικήν—οπερ είνε μία γνώμη πίστεως,διατην οποίαν 
περιττεύει πάσα συζήτησις —, γνωριζομεν δ ότι οι φυ
σικοί νόμοι είνε πάντοτε ακριβείς καί ότι τοιαυτη 
άκόμη δημιουργία δέν θά τοΐς διέφευγε καϊ επομένως 
τό ζήτημα μ'νει ακέραιον '■ Διά τίνος μηχανισμού 
άνεφάνησαν έπι τής γής τά πρώτα ζώντα όντα;

Σήμερον, ιδίως, ότε γνωριζομεν, ότι η ζώσα ύλη 
δέν είνε μία ουσία απολύτως ειδική, αλλ ότι*αποτελεί
ται έκ τών αυτών χημικών στοιχείων εξ ων και ή 
άζωος ύλη, καϊ οτι τά φαινόμενα, άτινα λαμβάνουσι 
χώραν εΖς Ίην ζώοαν νλην vireLicovv evs τοι»ς· aviovs 
ι/ό/χους·, εις ους v-neiiceb καϊ η ανόργανος τοιαυτηf τού- 
τέστιν, ή ύλη είνε μία, έξ ου εικάζεται ώς λίαν φυσι
κόν, ότι ή άπλουστάτη μορφή τής ζώαης ύλης έγεν- 
νήθη δι' ενός ώρισμενού μετασχηματισμού της^ άνορ- 
γάνου. Διά τής σκέφ-εως ταύτης φθάνομεν είς τήν αυ- 
τόματον yiveoiv. Άτυχώς ου μονον ουΰεις ποτέ €ΐόγ 
τοί,αύτην yewm^v, άλ\ά και τα πζιραματα τού μζγα- 
λου Παστέο άπέδειξαν, οτι ούδέποτε δύνάται να λαβή 
χώραν αύτό.αιτος γ'νεσις. (’) Εΐς τάς σημερινός συν- 
θηιας, τούλάχιστον εν ενζωον όν προέρχεται πάντοτε 
έξ ένός οντος έπίσης 3 σντος. H ζωη προέρχεται πάν

τοτε έι τής ζωής.

Ύπό τήν επιρροήν τής άκαταμαχήτου άποδείξεω- 
τού Παστέρ, πάσα υποθεσις αυτομάτου γενεσεως ζων- 
των σπερμάτων άπώλεσε κάθε έλπισα και εσχηματισθη 
διά τήν εξήγησιν τής γενεσεως τής ςωής επι τής ζωής 
μία νέα ύπόθεσις : τά πρώτα, σπέρματα θά ήλθον εις 
τήν γήν, έξ άλλου κόσμου, ετέρου πλανητικού συστή
ματος. Είνε, τώ οντι, μία μεγαλοπρεπής έπινόησις, 
κατά τήν οποίαν, ή ζωή, αιώνια όπως η ύλη, αναφαί
νεται ώς διαδεδομένη απο αστερος εις αστέρα, δια μέ
σου τοΰ άπειρου σύμπαντος.

Πρώτος ό Σάξων ιατρός Ρίχτερ, εξέθεσε τήν γνώ
μην ταύτην, καπά το 1805, ο οποίος υπεθεσεν, ο.ι,η 
τοιαυτη διάδοσις τής ζωής ώιφειλε να γίνεται δια τών 
μ,€Ί€(ί>ρων> τών ΧλίθιΟν OblCVQy TTLTTTOVOLV €fC 70V OUpCL- 
νοϋ», οί όποιοι είνε τεμάχια αστέρων φερόμενα έν τω 
διαστήματι καϊ τά όποια ήδύναντο νά παρέχουν οργα
νικά σπέρματα είς κατάστασιν χαλαρωμένης ζωής.Ίην 
ύπόθεσιν ταύτην «κράτυναν διά τού ένδοξου.,ονόματος 
των οί διάσημοι σοφοί λό τδος Κελβιν και, Ελμολτς. 
Άλλ’ οί άστέρες, ών τά τεμάχια είνε τά μετέωρα 
ταϋτα, είνε άστέρες νεκροί, «στερημένοι πρό πολλοΰ 
παντός ζώντος κατοίκου, ή ακόμη άστέρες, συναντηθεν-

(\) «’Ελληνική Έπιθεώρησις» Τ. 110 Δεκέμβριος 1916 Π. 
Κ. Χατζηδημητρών : <Ή τεχνική ζωή».
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τε; κατα τόν, άνα τό διάστημα, δρόμον των, οπότε η 
τρομερά θερμότης, παραχθείσα έκ τί}; συγκρούσεων, 
ήθελεν έξατμίσγ μέχρι και τοΰ έλαχϊστου ίχνους πάν 
οργανικόν ον, ευρισκόμενον έπϊ τής επιφάνειαν των. 
Ώς επιμετράν δέ αί μάλλον ενδελεχείς άναζητήσεις 
δέν άνεκάλυφαν έπϊ τών μετεωριτών ουδέ το ελάχιστου 
ίχνος οργανικήν ουσίαν.

Πρό τινων ετών ό πολύς φυσικόν σουηδός Σβάντ 
'Αρρένιους εδωσεν είς την ανωτέρω θεωρίαν μίαν εύφυε- 
στάτην καϊ μάλλον εύλογον μορφήν : εινε γνωστόν 
σήμερον, ότι αί φωτειναϊ άκτινοβολίαι έξασκοΰν έπϊ 
τών μικρότατων σωμάτων μίαν πίεσιν ί ιανήν ν'άφα.ι- 
ρέσρ ταύτα έκ τήν επιδράσεων τής βαρύτητας καϊ νά 
τά φέρρ πρός τήν διεύθυνσιν τών φωτεινών άιτίνων. 
Έκ τούτου εϊνε αρκετά πιθανόν, ότι τά μικροσ.κοπικά 
σπέρματμ—γνωρίζομεν σπόρους βακτηρίων μή ΰπερ- 
βαίνοντας τό δέκατον τοΰ χιλιοστού τοΰ χιλιοστομέ
τρου—παρασυρθέντα ύπό τών ανέμων είς τά όρια τής 
ατμόσφαιρας ένός πλανήτου, θά παρεσύρθησαν υπό 
τών ηλιακών ακτινών καϊ κατόπιν περιπλανήσεων άνά 
τά ουράνια διαστήματα, συναντήσαντα ένα άλλον κό
σμον, έπϊ τοΰ όποιου θά ήδύναντο νά έξελιχθιοσιν, 
έάν ήθελαν εύρη τάς αναγκαίας διά τήν ζωήν συνθήιας.

Άλλ' ήδη υπολείπεται νά μάθω μεν, έάν κατόπιν 
τοιούτου ταξειδίου τα σπέρματα δύνανται νά διατηρή- 
σωσι τήν ζωτικότητα αυτών ούτως ώστε νά έπανελ- 
θωσι βραδύτερου είς τήν ένεργόν ζωήν.

ϊ). Παρά τήν μεγίστην ταχύτητα όφειλομενην εις 
τήν ωστικήν δύναμιν τοΰ ήλιου, ή διάρκεια τοΰ τάξει- 
δίου εϊνε : 20 ήμερών άπό τής Γής είς τον 'Άρην, 
14 μηνών μέχρι τοΰ Ποσειδώνος, 9000 έτών δια νά 
φθάση είς τό α τοΰ Κενταύρου, όπερ εϊνε τό μάλλον 
γειτνίαζαν αστεριών σύστημα τοΰ ήμετέρου. Έν τού- 
τοις, όπως τά έν τοΐς ρωμαϊκοΐς τάφοις εΰρεθέντα 
βακτηρίδια ήδυνήθησαν, μετά παρέλευσιν 1800 έτών, 
νά έπανέλθωσιν είς τήν ένεργόν ζωήν, δυνάμεθα, 
οπωσδήποτε, νά μή φοβηθώμεν, διά τά περιπλανώ- 
μενα σπέρματα, τήν έκ τών έτκών ή αΐώυων φθοράν 
αυτών.

2) . Ά; ϊδωμεν ήδη έάν τό έπικρατούν, έντώ δια- 
στήματι ψύχος (άπόλυτον σχεδόν κενόν, ούτινος ή 
θερμοκρασία εινε 220^ ύπό τό μηδέν} δέν ιινε έν μοι
ραίου έμπόδιον διά τό ταξείδιον τών σπερμάτων. Άλλ' 
ήδη ό Παύλος Μπεκερέλ άπέδειξεν, ότι οί σπόροι τή; 
Μηδικής πόας, τοΰ γνωστού τριφυλλιού, έπίσης καϊ οι 
σπόροι τού εύρώτος (μούχλας) καϊ πολλών βακτηρι
δίων, έγκλεισθέντες έντός ύαλίνων σωλήνων, έν οις 
έπραγματοποίησεν άπόλυτον κενόν καϊ ειτα τάς έβύ- 
θισεν έντός υγρού υδρογόνου, τοΰ όποιου ή θερμό κρα- 
σία ήτο— 253°, ήδυνήθησαν νά διατηρήσωσι μετά 2 
έτη τήν γονιμότητά των.

3) . Άλλ’ ιδού μία αιτία τής καταστροφής τών 
σπερμάτων κατά τό, άνά τό άχανές διάστημα, ταξεί- 
διόν των. Ή αίτια αύτη είνε ή έπίδρασις τοΰ ηλιακού 
φωτός, ιδίως τό μέρος έκείνο τοΰ φωτός τούτου, όπερ 
εινε τοποθετημένου είς τό φάσμα πέραν τοΰ ίοειδοΰς. 
Αι πέραν τοΰ ίοειδοΰς άκτινοβολίαι, αί ΰπεριοειδεΐς 
εινε θανάσιμοι διά πάσαν ζώσαν ύλην, καϊ, έάν ή πε- 
ρικαλύπτουσα τήν γήν άτμόσφαιρα δεν τάς άπερρόφα 
κατα μεγα μέρος, ούδ' ίχνος ζωής δεν θά ήτο δυνα
τόν νά ύπάρχη έπϊ τοΰ γηραιού πλανήτου μας.

Έάν έκθέσωμεν τούς μάλλον άνθεκτικούς σπόρους 

είς τήν έπίδραιιν τής πέραν τού ίοειδοΰς ακτινοβολίας, 
μετά παρέλευσιν εξ ώρών αποθνήσκουν.

.Ωστε τά άνά τό διάστημα ταξειδεύοντα σπέρματα, 
υφιστάμενα τήν άπειρον ποσότητα τών άνωτέρω ακτι
νών, άς ο ήλιος έκπεμπει συνεχώς, οίαδήποτε καϊ αν 
ωσι, δέν δύνανται προφανώς ν' άποφύγουν τόνθάνατον.

Πρέπει λοιπόν νά έγκατ αλείφω μεν τήν ώραίαν αυ
τήν ΰπόθεσιν τής αμοιβαίας σποράς τών αστέρων. Τήν 
εγκαταλειφιν τής ύποθέσεως ταύτης έπιρρωνύει καϊ ή 
βαθμιαία έξέλιξις τών ειδών έπϊ τής γής, ήν διδάσκει 
ή παλαιοντολογία, ή οποία άποδεικνύει, ότι ή ζωή ει· 
χεν έπι τοΰ πλανήτου μας ένιαίαν αρχήν, άπό τής 
οποίας αι ζώσαι μορφαϊ έξελίχθησαν προοδευτικώς, 
οπερ εϊνε, βεβαίως, έν άντιθέσει πρός μίαν συνεχή 
σποράν, ύποθέτουσαν μίαν συνεχή αρχήν τής έξελίξεως.

Φ
Ή ζωή έπϊ τής γής εχει άναμφιβόλως γηϊνον κα

ταγωγήν καϊ συνεπώς ε'ίμεθα υποχρεωμένοι νά έπα- 
νέλθωμεν είς τήν αυτόματον γένεσιν. Βεβαίως ό Πα· 
στέρ άπέδειξε τό αδύνατον τής αυτομάτου γενέσεως, 
συμφώνως μέ τάς παρούσας σνν&ήκας τής ύδρο- 
σφαίρας, άλλ’ ούδέν άποδεικνύει τό αδύνατον, ότι εις 
μίαν έποχήν,λίαν άποαεμακρυσμένην, ή ανόργανος ύλη 
μετεμορφώθη είς στοιχειώδη ζώσαν ύπό τήν επήρειαν 
ειδικών περιστάσεων. Σήμερον αί συνθήκαι, καταστά- 
σαι διάφοροι, δέν έπιτρέπουν αυτόματόν γένεσιν, ή δε 
ζωή δέν αναπτύσσεται ποσώς ένθα άπεκλεία()η καϊ δεν 
έπανεσπάρη διά ζώντων σπερμάτων. ‘Η ζωή σήμερον 
προέρχεται έκ τής ζωής. Άλλ’ έάν έγνωρίζαμεν τα; 
άρχικάς συνθήιας καϊ ήδυνάμεθα νά τάς πραγματο- 
ποιήσωμεν, θά ήδυνάμεθα, άναμφιβόλως, νά έχωμεν 
τα αύτά αποτελέσματα, άπερ έσχεν ή φύσις, καθότι οι 
φυσικοί νόμοι εινε άμετάβλητοι καϊ αι αύταϊ αίτιαι 
παράγουν τά αιτά άποτελέσματα.

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΤΜ ΒΙΟ 
♦ 

(Στους ξένους στρατιώτας τούς -θαμμένους 

σ ’ Sva παραθαλάσσι τής Χερκύρας) 
Σκιά αναλαφρη σκορπούν στον τάφον σας επάνω 
μιαρής ιδέας θύματα, πυκνόφυλλες έληές, 
καϊ κάθε βράδυ τραγουδάει τό μοιρολόι τοΰ πόνου 
ευγενικά, τό φύσημα στις πράσινε μυρτιές.

Άπάνου άπ' τά κουφάρια σας μονάχα τά μελίσσια 
καϊ τά μικρά τά 'έντομα μνημόσυνο γλυκό 
σάς τραγουδούν καθημερις. Ψηλά τά κυπαρίσσια 
σάς κάνου μ' άγρια λούλονοα, ενά στόλισμα στερνό.

Άναπαυθήτε έλαφρυά, κανείς άς μή ταράξη 
τόν τελευταίου ύπνο σας' άν κι' άπό μακρυά 
ίσιος σάς φέρνει ό άνεμος τής θάλασσας, τό βράδυ, 
τής μακρυνής τής μάννας σας τό άναφυλλητό.

ΚΕΡΚΥΡΑ 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΛΛΑΣ

ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΙΣ

Άπό τριών ήμερών πελεγοδρομώ είς τήν θεωρίαν 
τής μετεμψυχώσεως. "Εως τώρα δέν είχα βασανισθεΐ 
μέ τό πρόβλημα αύτό, μάταιον δπως δλα τά προβλή
ματα μέ τά όποια σκοτίζεται ή άνθρωπότης. Άλλ’άπό 
τριών ήμερών προσπαθώ νά θυμηθώ ποιου μακαρίτου 
φίλου μου ή ψυχή πετάξασα εις τούς ούρανούς, μετε- 
νόησε, έγύρισε πίσω ή έχώθη εις τό σώμα τοΰ Μόρτη.

Άλλά είναι άνάγκη νά έξηγήσω πρώτον τί έστί 
Μόρτης. Ένα πρωί λοιπόν—προ τριών ήμερών—ένφ 
έπήγαινα βιαστικός είς τό γραφεΐόν μου—είς τό γρα- 
φεϊόν μου πηγαίνω πάντοτε βιαστικός μολονότι κάνεις 
δέν αγωνία περιμένων με—τόν εύρηκα έγκατεστημέ- 
νον είς τήν πόρτα. "Οταν είδε δτι άνοιξα κι’ έπρόκειτο 
νά φύγω έσταμάτησε σάν νά έδίσταζε τί νά κάμη : νά 
μέ άκολουθήση ή νά χωθή στό σπήτι. Άλλ’ άπό τή 
σκάλα κατέβαινε ή μυρωδιά φαγητού καί δ Μόρτης 
άφοΰ έκίνησε τήν ουρά του σά νά μοΰ έλεγε «Πήγαινε 
στό καλό» έπήρε δρόμον πρός τ’ άπάνω ήσυχος καί 
άσφαλής σάν νά έγνώριζε τό σπήτι, σάν νά ήτον ό άρ- 
χιτέκτων ποΰ τό έκτισε ή τούλάχιστον έγώ ποΰ πλη
ρώνω τό νοίκι. Αύτή του ή προκαταβολική πεποίθησις 
είς τά εύγενή μου αισθήματα μ’ έκολάκευσε, έφώναξα 
καί έδωκα διαταγάς νά τόν περιποιηθοΰν. Ό σκύλος 
—αλήθεια, σάς είπα ότι έπρόκειτο περί σκύλου ;—ώς 
νά έκατάλαοε τί είπα, έστάθη μίαν στιγμήν, έσκυψε 
κάτω, μέ είοεν, έκίνησε τήν ούρά του κι’έπειτα έξηκο- 
λούθησε ν’ άνεβαίνη ήσυχος καί βέβαιος ώς νά ήτον τό 
σπήτι του.

Το μεσημέρι, δταν έγύρισα τόν εύρήκα πλέον έγκα- 
τεστημένον όριστικώς καί άποκτήσαντα μάλιστα καί 
τάς μικράς συνήθειας του. Έτοποθετήθη απέναντι στή 
κουζίνα καί παρηκολούθησε τήν προετοιμασίαν τοϋ φα
γητού. Είς τό μεταξύ φαίνεται δτι έδίψασε. Έκαμε 
ένα γΰρον είς τόν νεροχύτην, είδε ότι τά νερά έκεί δέν 
ήσαν φιλτραρισμένα καί έβανε τής φωνές.

— Γάου, άου-ου-ου...!
Ή ύπηρέτριά μου ή όποια δέν κατώρθωσε ώς τώρα 

νά μάθη τί θέλω έγώ άνεκάλυψε άμέσως τί θέλει' δ 
σκύλος. Έσπευσε λοιπόν νά γεμίση ένα πιατάκι καί τό 
προσέφερε είς τόν Μόρτην. Μετά μίαν ώοαν δ σκύλος 
έπέστρεψε στό πιατελάκι, δέν εύρήκε νερό, καί ξανά
βαλε τές φωνές. Ή ύπηρέτριά μου άπό έκείνην τήν 
ώραν άναγκάζεται τό ένα μάτι ποΰ τής άπομένει —ή 
ύπηρέτριά μου έχει δυό μάτια άλλά τό ένα τό έχει 
πάντοτε άττη σχολή μένον μέ τόν άντικρυνόν μανάβην—

νά τό διευθύνη είς τό πιατελάκι.
'Η ύποδοχή ποΰ μού έκαμε δ Μόρτης τό μεσημέρι 

δέν ήτον δουλική, ούτε ταπεινή, ούτε κάν μελοδραμα
τική. Μέ ύπεδέχθη μέ ήρεμον καί άξιοπρεπή συμπά
θειαν, ώς νά έγνωριζώμεθα πρό πολλοΰ, έκίνησε φιλι- 
κώς τήν ούρά του, μέ έσυνώδευσεν ώς τό κάθισμα, έπι- 
θεώρησε μέ άδιαφορίαν μίαν βιβλιοθήκην καί κατόπιν 
έπήγε στήν κουζίνα νά ίδή άν είναι έτοιμα· τό μεση
μέρι δέν ήλθε νά χωθή στήν ποδιά μου, νά γίνη δχλη- 
ρός, νά προκαλέση άγανάκτησιν. Τίποτε άπό αύτά. 
Έκύτταξε άπό τήν πόρτα, είδε δτι καθήσαμε κι’ έπήγε 
είς τήν κουζίνα βέβαιος δτι θά έλθη ή σειρά του, χωρίς 
νά έκβιάση τά πράγματα.

Τρίτην ήμέραν σήμερον ή ύπηρέτριά μου μοΰ έπα- 
ναλαμβάνει :

— Κύριε, δ Μόρτης τρελλαίνεται γιά τό γιαούρτι.
Τρίτην ήμέραν τώρα τριγυρίζει στό μυαλό μου ή θε

ωρία τής μετεμψυχώσεως. Είναι άπολύτως άδύνατον είς 
τό σώμα τοΰ σκύλου αύτοϋ νά μήν μετεκομίσθη ή ψυχή 
ανθρώπου δ όποιος μέ γνωρίζει, δ όποιος έρχεται στό 
σπήτι μου μέ τήν πεποίθησιν πώς δένε θά τον διώξω, 
καί δ όποιος προσθέτως άγαποΰσε καί τό γιαούρτι.

Άλλά ποιος ήτον δ φίλος μου; Μή είναι άρά γε δ 
μακαρίτης δ Παναγιώτης, δ γαλατάς ποΰ μοΰ έφερνε 
νερό καί δ όποιος άφοΰ έζύγιζε καί έπληρώνετο τό για
ούρτι έμπαινε έπειτα κρυφά στήν κουζίνα καί έτρωγε 
το μισό μέ τήν Μαργαρώ μαγείρισσάν μου καί εύνοου- 
μένην του ;

Γ. Β. Τόοκόπονλος.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Τήν 28ην Ίανουαρίου δ κ. Συνοδινός έκαμεν άρ- 
χήν είς τήν αίθουσαν τοΰ Ωδείου Αθηνών τών προαγ- 
γελθεισών πέντε διαλέξεών του μέ θέμα τό «Δημοτικό 
Τραγούδι». 'Ο κ. Συνοδινός βαθύς έρευνητής καί κα
λός κριτικός, μελετήσας έπί πολύ τά δημοτικά μας 
τραγούδια, μάς κατέστησε γνωστά τήν καταγωγήν 
των, τήν ιστορίαν, ψυχολογίαν, τάς κρίσεις τών ξένων 
λογιών καθώς καί τήν άτομικήν του γνώμην. Ή διάλε- 
ξις αύτή έπλήρωσε ένα κενόν, διότι ύπήρξε μιά αρκετά 
βαθειά άναλυτική κριτική καί ψυχολογία τοΰ λαϊκού 
έλληνικοΰ καλλιτεχνικού αισθήματος, άλλ’ δ κ. Συνο- 
δινός δέν έσταμάτησε μέχρις έδώ· προκειμένου περί 
τοιούτου θέματος ήθελε νά μάς δώση κάτι τι τό άρτιον: 
μία άνδρική χορωδία, μία δρχήστρα, ή κ. Μικρού, ή 
κ. Χοϊδά, ή κ. Ζερβού καί δ κ. Μπότασης συνετέλεσαν
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και ύπήρξαν πρώτη; τάξεως παράγοντες διά τήν έν γέ- 
νει επιτυχίαν. Ή ώραία διάλεξες έτελείωσε μέ τδ τρα
γούδι τοΰ κ.Μπόταση, δ όποιος έξετέλεσε μέ εξαιρετι
κήν έπιτυχίαν τδ περίφημον τραγούδι τοΰ «’Αητού», 
έν μέσφ ένθουσιωδών χειροκροτημάτων.

Τήν 26 Ίανουαρίου 1922, ήμέραν Τετάρτην δ κ. 
Κλέων Παράσχος έκαμε είς τδ έλληνικδν ’Ωδείον τήν 
τρίτην περί Άνατδλ Φράνς διάλεξίν του, σκιαγραφήσας, 
ψυχολογήσας και έξηγήσας μέ βαθεϊαν κρίσιν τδν μέ- 
γαν σύγχρονον συγγραφέα.

Τδν 27ην Ίανουαρίου 1922 είς τήν αίθουσαν τοΰ 
Ωδείου ’Αθηνών έξετελέσθησαν δύο νέα: συνθέσεις τοΰ 
κ. Μ. Καλομοίρη. Ό κ. Καλομοίρης δ έλληνικώτε- 
ρος, αληθινότερος, δημιουργιζώτερος καϊ πρωτοτυπώτε- 
ρος άπδ τούς σύγχρονους "Ελληνας συνθέτες, δ δποΐος 
είσήγαγε διά τής προχθεσινής του συναυλίας καί τάς 
τρανσφορμασιδν (παραλλαγάς), ένώ μέχρι τοΰδε μόνον 
μέ βαριασιδν είχαμε συνειθίσει έπί τών μουσικών θεμά
των, έσχε άναμφιβόλως μίαν νέαν έπιτυχίαν, ή δποία 
έλπίζομεν νά έξετιμήθη δεόντως ύπδ τών ειδικών. Είς 
τήν ίδιαν συναυλίαν έξετελέσθησαν καϊ ή πρώτη Ρα
ψωδία του καϊ δύο φωνητικά αποσπάσματα άπδ τδν 
Πρωτομάστορα.

Τό έφετεινδν Άριστεΐον τής Μουσικής άπενεμήθη 
είς τόν μουσικόν κ. Γεώργιον Λαμπελέτ συνθέτην τής 
«Άνθοστεφάνωτης»,τής «Δεήσεως» καϊ άλλων πολλών 
γνησίως Ελληνικών μελωδιών. Τδ Άριστεΐον τών 
Γραμμάτων δέν άπενεμήθη έφέτος,διότι τδ 'Γπουργεΐον 
τής Παιδείας δέν έδιώρισεν διά Β. Διατάγματος κατά 
τδν Ιανουάριον τοΰ 1921 τήν Κρητικήν ’Επιτροπήν 
δπως βρίζει δ νόμος. Επομένως νέος ’Ακαδημαϊκός δέν 
υπάρχει. Πολλοί δέ πιστεύουν οτι τοΰτο δεικνύει τήν 
σιωπηρόν κατάργησιν τοΰ ’Αριστείου.

ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Ό θάνατος τοΰ Korolenko.— Ό Wladimir 
Galactionovith Korolenko πού γεννήθηκε στο Jito- 
mir στά 1853 πέθανε στις 25 Δεκεμβρίου στήν Pol
tava τής Ουκρανίας.

Τό πρώτο του βιβλίο πού τυπώθηκε στό Νίζνι—Νο- 
βγορόο στά 1885, μέ τόν τίτλο «Le Songe de Ma
kar» τόν έβαλε άμέσως μέσα στούς μεγάλους συγγρα
φείς τής συγχρόνου εποχής στή Ρωσσία. Πεθαίνοντας 
άφίνει άρκετά μυθιστορήματα καϊ διηγήματα : Σκίτσα 
ένός ρώσσου Τουρίστ.Ό ψίθυρος ένδς δάσους, Ό τυφλός 
μουσικός, Ή νύχτα τοΰ Πάσχα, 'Ο γέρος κωδωνοκρού- 

στης, Ό Πρόκορ καϊ οί Σπουδαστεί, Τά δύο μέρη, 
Σκίτσα τοΰ Παβλόβοκ, Σκίτσα καϊ άφηγήσεις κ.λ.π. 
Τδ έργο του πού είναι τδ περισσότερο γνωστό στήν Εύ- 
ρώπη είναι «'Ο τυφλός μουσικός», ρομάντζο πολύ χα
ρακτηριστικό τοΰ ταλέντου του πού έχει κάποια συγ
γένεια μέ τδ ταλέντο τοΰ Τουργκένιεφ.

Τά δυδ πολιτεύματα δέν έφεραν καμμίαν εύτυχίαν 
στδν Κορολένκο. 'Γπδ το καθεστώς τών Τσάρων έξο- 
ρίστηκε κατά λάθος, άντί ένδς άλλου, στή Σιβηρία 
δπου έμεινε έξη χρόνια. 'Γπδ τό καθεστώς τοΰ μπολ- 
σεβικισμοΰ πέθανε συντρίβεις, δπως λέ ε, άπό τις κα- 
κουχείες καϊ τήν πείνα.

μι ιιm ♦ ·»—

ZONNETO ~

ΣΤΗ ΜΞΡΤό ΕΚΕΙΝΗ

Λ/εσ’ στής καρδιάς μου τδ βωμό, στά πειδ ψηλά 
[στημένη

Στέκεσαι μέρα ρήγισσα μίανής βαρείας ζωής...
Σκλάβα σου στέκω... κ'είσαι σύ μΐά Μοίρα, ποΰ θά 

[ραίνει,
Τδ ακούραστο χαμόγελο στά βύθία τής ψυχής.

S
Μέ άπότιστη μΐά δύναμη, άπόσβυσες καταλύτρα 
Μιανής παιδίστικίας ζωής φτέρωμα, καί χαρά...
ΚΤ έπλασες τώριο ποίημα, τοΰ νέου ρυθμού... —

[Νιν.ήτρα —
Ποϋ κλείσε στίχο ανθόσπαρτο όνειρα φωτερά !...

e
Στδ θείο σου ξεψύχισμα, στδ ματωμένο δείλι,
Μιά ανάσταση μοΰ χάρισες μέρα τρελλή τον Απρίλη, 
Στά ρόδα σου μέ ξάπλωσες, στδ φώς, στήν ευωδιά...

ΓΤαύτδ δικός σου ό νέος Θεός, ποΰ- κρύβω στήν 
[καρδιά...

Ν&τανε μέρα σάν Έυέ νά μοΰ ξαναγελάση
Γιά μία πανιΰρηα'Ανατολή... θάφευγα γΐ'άλλη Πλάση!

Σμύρνη ΦΙΛΗ Κ. ΒΑΤΙΔΟΥ

ΠΕΖΟΤΡΑΓΟΥΔΑ

I
Δέν σέ είδα καθόλου σήμερα αγαπημένη μου. Με

τρούσα τις ώρες στά δάχτυλα καί χρειάστηκε πολλές 
φορές νά ξαναρχίσω...

στρά.Ί. Βογιατζής. Περί τών Ελλήνων καθολικών καϊ 
τών σχέσεων ούτών πρδς τούς ’ Ορθοδόξους.

Γ. Τσοκόπουλος. Περί Στεφάνου Σαχλίκη καϊ τοϋ 
κόσμου καϊ ήμικόσμου τής Κρήτης κατά-, τδν ΙΕ'. 

αιώνα.

ΑΠΟ Ν ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Α· SOfISTH
(Τό ξεχείλισμα τοΰ ενθουσιασμού για ένά 

έργο τέχνης ποϋ φθάνει ώς τήν άκρη τής πέν- 
νας καί γράφεται δέν μπορεί να όνομασθή κρι
τική) Γ, Μ.

Ό κ. Σοφιστής—ένας νέος ποιητής — μάς 
έδωκε πρό καιρού ένα κομψότατον τόμον γεμά- 
τονάπό καλαισθησίαν μέ τά πρώτα σονέτα του.

Μέ δλον τόν κίνδυνον νά πειράξω τήν ήρε- 
μον ταπεινοφροσύνην τοΰ φίλου συγγραφέως 
—αύτήν ποΰ διακρίνει δλους εκείνους πού ερ
γάζονται δχι γιά τήν έπίδειξιν άλλά γιά τήν 
Τέχνην — ελπίζω δτι ούτος θά μέ συγχω- 
ρήση, άν πρόκειται νά θορυβήσω γύρω άπό 
τήν ώραίαν καί άθόρυβον εργασίαν του.

Τά σονέτα αυτά, ώριμοι καρποί μιάς άνωτέ- 
ρας σκέψεως καί μιάς βαθυτέρας μελέτης, ώρί· 
μασαν είς τό δένδρον τής κλασικής εύγενικότη- 
τος, και έτρυγήθησαν άπό ένα τεχνικώτατον 
χέρι άπό μιά μουσικο&ρεμμένην ψυχήν, ή"όποία 
περισσότερον τά έτραγούδησεν ή τά έσκέφθη. 
"Ετσι εξηγείται γιατί στήν ψυχή τοΰ άναγνώ- 
στου τά τραγούδια αυτά προκαλοΰν, ώς πρώ
τον, τό μουσικόν αίσθημα τό όποιον πεταλου- 
δίζει γύρω άπό ένα τετραγωνισμένον μαθημα- 
τικώς ρυθμόν, τόν όποιον άκολουθεϊ μιά τόσον 
προσεκτική ρίμα.Μέσα στήν άρμονίαν αύτήν τής συμμετρίας 
ή έξελιγμένη σκέψις τοΰ κοιητοΰ σκορπφ τά 
λουλούδια της τά όποια έζήτησε μέσα άπό τήν 
έκλεκτοτέραν άνΟησιν τών κήπων τής μελέτης 
και άφήκε νά λουλουδίζουν σέ συμμετρικότα
τους στίχους, τούς όποιους άρωματίζει τό μύ
ρον μιάς άνωτέρας άγάπης καί μιάς άπόμακρης 

μελαγχολίας.Είναι άλήθεια τόσο δύσκολο τό διάλεγμα 
μέσα άπό τό ώραΐο αύτό περιβόλι ώστε περνώ 
ένα δίχως εκλογή:

ΜΕΘΗ
Είνε καιρός νά ξαναϊδοΰμε ώ φίλοι, 
Τή νειότη μας γλυκειά μεσ’ άπ’τό πλάϊ 
τής σηκωμένης κούπας νά γελάη 
μέ λεύκα άπάν’ στό φρεΐδι κι’άγιοφύλλι

Δέν σέ είδα καθόλου...Σκυμμένος στδ γραφείο μου αναπολώ τίς στιγμές 
ποΰ σέ βλέπω... Τήν Αμέτρητη ευτυχία νειώθω νά 

πλημμυρίζη τδ εγώ μου.Μά τώρα... "Ενα δάκρυ κυλάει άπδ τά μάτια μου..· 
Οχι, δάκρυ δέν είνε. Τής καρδιάς μου τδ αίμα, τοϋ 

πόνου τ’απόσταγμα είνε τούτη ή σταγόνα.
Προσεχτιλά τδ μάζεψα. Αύριο θά πάγω στδ χρυσο- 

χόο, καϊ θά τοϋ παραγγείλω μιά μικρούτσικη καρ
δούλα άπδ το πιο διαλεχτό του μάλαμα. Θά κλείσω 
μέσα είς τδ δάκρυ—τής καρδιάς μου τδ αίμα τοϋ πό

νου τ’απόσταγμα καϊ θά στδ στείλω...
Θά τδ δεχτής αγαπημένη μου τδ δώρο μου, έτσι 

δέν είνε ; Πότε πιά θά σέ ίδώ ;
as

Τήν κιθάρα μου πήρα, καϊ βγήκα.
Ό άγέρας άνάλαφρα μοΰ χαϊδεύει τά μαλλιά. Τ’ά- 

στέρια τρεμοσβυνουν. "Ολο μυστήριο στή φύση... 
...Κάθουμε κάτω είς τδ παράθυρό σου καϊ τραγουδώ... 
Μά τδ τραγούδι μου ξεψυχάει.·.Δέ θά φθάση στ’αυ

τιά σου.
‘Ω πώς πονώ...

ΝΕΣΛΗΣ ΡΕΝΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΓΖΑΠΤΙΠΟΙΤ ΣΠΟΓΑΟΕΓ

Κατά τήν 29 ’Ιανουαρίαυ, ήμέραν Σάββατον καϊ 
ώραν 6 μ. μ. άρχίζουν έν τή μεγάλη αιθούση τοϋ Φι
λολογικού Συλλόγου Παρνασσού αι διαλέξεις τής 'Εται
ρείας Βυζαντινών σπουδών, αί δπόίαι θά γίνωνται έν 
τώ αύτώ χώρω καθ’ έκαστον Σάββατον, όίραν 6-7 μ. 

μ, μέ έλευθέραν είσοδον.
Θά όμιλήσωσιν οί κύριοι :Σ. Μενάρδος. Περί συναξαρίων καϊ συναξαριστών.
Κ. Ράδος. Περί τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπό

λεως ΰπδ τών Φράγκων.Α. Κούζης. Περί Ιατρικής καϊ δεισιδαιμονίας κατά 

τους Βυζαντινούς χρόνους.Γ. Σωτηρίου. Περϊτών μεσαιωνικών μνημείων τοΰ

Γερακίου.Άνθ. Παπαδοπούλας. Περί τής τύχης τών ‘Ελλή

νων άπδ τής έμφανίσεως τών Τούρκων.
φ. Κουκουλές. Περί Πτωχοπροδρόμου.
Α. Όρλανδος. Περί τών χριστιανικών μνημείων

τής Ραβέννης.Ν. Καλογερόπουλος. Περί τής Χριστιανικής γλυ

πτικής καϊ ιδία τής έν ’Αθήναις.
Γ. Τυπάλδος. Περί Ιπποτικών ταγμάτων καϊ οικο

σήμων.Σπ. 0εωδωρόπουλος. Περί τών μνημείων τοϋ Μι-
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Νά κελαϊδάν 8ά νοιώσουμε στά χείλη 
"Υμνοι τοΰ Θεοΰ μύρα θ’άχνοβολάη 
Τό πνεϋμά μας και στ’άχραντα πελάη 
Τής λήθης θά πνιγούν καημοί μας χίλιοι 

e
Κι’ όντας ό Ρήγας στά νερά βυ&ίσει 
Μέ ματιών χρυσονάμα, νέο μεθύσι 
Θά μας φιλέψει ή νύφη ή Κασταλία

Β
Θέ νά ίδοΰμε τό δείλι νά μάς νεύει 
Και μέσα μας αργά νά ζωντανεύει 
Φρίκης απολλώνιας μελαγχολία.

Γ’ /ΛΟΡΛΝΤΗΣ
ΡΟΔΑ

[ΙΙολλοί είναι οί πε&αμένοι αγαπημένε μου]. 

Τώνα βαθύ ναι κόκκινο 
ποιο κόκκινο είναι τάλλο, 
σκυμμένο λες κι’ανήμπορο 
στη μέση τό μεγάλο!

'Ρόδα ποιο χέρι θέλησε 
καί σώνετ’ ή ζωή σάς;
Πώς νοιώθω τό παράπονο 
πώχετε στΐ| ψυχή σαςJ 

e
Καί χάνεσθε σέ μιά γιορτή 
(στολίδι τοΰ καιροΰ σας!.) 
Τί κλάψες έκαμα γιά σάς 
στήν ώρα τοΰ χαμού σας!.

Μεσολόγγι 1921 Τάασος Μανχ&ς

ΕΝΑ ΓΡΆΜΜΑ

[Στην άγαπημένη μου Κ. Λ.]
Αύοιο γιορτάζεις καί *γώ θαμ,αι ααζρυά σου.Χα

ρούμενη θά δέχεσαι δλων τής θερμές εύχές καί 
’γώ λυπημένος δλο εσένα θά συλλογίζωμαι, δλο 
γιά τήν εύτυχία σου θά παρακαλώ. Μ άγαπας άρα 
γε πάντα τόσο πολύ οσο πριν γιά νάχω τήν παρη
γοριά πώς κι’ έσύ δλη τήν ώρα έμενα θά θυμάσαι, 
καί τήν έλπίδα πώς γρήγορα, πάλι τά αγαπημένα 
χείλη σου θά σμίξουν ηδονικά μέ τά δικά μου; Σοΰ 
στέλλω αύτά τά λίγα λουλούδια, πού τάχω γεμί
σει καί μέ θερμά φιλιά καί μέ πικρά δάκρυα. 
Έχετα δλη τή μέρα στή καρδιά σου. 'Η χαρά, ή 
εύτυχία, ή άγάπη θά σοΰ προσφέρωνται μαζύ μέ το 
άρωμά τους. Θά τά φιλάς καί θά τά νοιώθης ύγρά 

άπ τά οάκρυά μου, θά κλαϊς άπάνω σ’αύτά και 
τά φιλιά πούχω γλυκά ακουμπισμένα θά σοΰ σκου
πίζουν τά όμορφα μεγάλα μάτια σου. Κι’ή τόσο 
αληθινές εύχές μιας μεγάλης άγάπης θά σέ κάνουν 

. πολύ εύτυχισμένή, θά σοΰ οείξουν πόσο ή ζωή είν’ 
ώμορφη άμα άγαπώντας αγαπιέσαι πολύ καϊ πι
στά. Καί θά μαραθούνγλήγορα γιά νά σοΰ δώσουν 
νά καταλάβης πώς άν κι’ αύτά θά είναι πάντα δι
κά σου, γιατί πάντα δικός σου θά είναι καί αύτός 
πού σοΰ τά στέλνει, όμως δέν έχουν τήν άπαίτησι 
καί άπό σένα νά τ’ άγαπας αιώνια, γιατί χάνουν 
τ άρωμά τους. Αγάπησε κι’ άλλα, έπειτα, άγά- 
πησε καινούριο άρωμα, ζήτησε νέα εύτυχία. Είθε 
πάντα νά τήν βρίσκης άφθονη.

ΝΕΔΟΣ ΑΔΑΙΊΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ Β. ΜΕΤΟΠΩΝ

II
ΣΤΗ ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ο ΜΟΥΕΖΙΝΗΣ.

Τά είδωλα κ’ οί βωμοί εινε γιά τούς ανθρώπου;. 
Μά τήν μυστικοπάθειά τους τήν φυλάσσουν άποκλει- 
στικώς γιά τούς Τούρκους.

Και δ Μουεζίνης εναλλάσσει μορφάς διά μεταπτώ- 
σεως άπό τοΰ χαρωπού είς τδ σκυθρωπόν άναλόγως τής 
μαντικής ύποστάσεως τών ειδώλων.

Μέσα στή Νίκαια πού χαρωπή παίζει μέ τά ανά
λαφρα κύματα τής Άσκανίας λίμνης τά Τζαμιά λευ- 
κάζοντα φαντάσματα περνούν φανταστικά; άποχρώσεις 
με τό γιέρσιμο τοΰ ήλιου και σκορπίζουν πύρινα μαλά
ματα στή δύσι. Ή Νίκαια υπνωτισμένη στο ληθαργικό 
ύπνο της πέρνει φανταστική δψι καί προδιαθέτει τήν 
ψυχή γιά μυστικοπάθειά.

Μέσα στό Γκιός-Ντεπέ τζάμι δλοι οί συνεργοι τοΰ 
άνταρτικοΰ έπιτελείου τοΰ Χαλίτ Μολά συνεδριάζουν. 
Έρχεται ή ώρα τής προσευχής καί οί πιστοίτοΰ Άλλά/ 
προσχεδιάζουν πώς θά βάψουν τον τουρκικό πληθυσμό 
στό αίμα τοΰ δλέθρου. Βαρύθυμος δ Μουεζίνης ανε
βαίνει τά σκαλιά τοΰ μιναρέ γιά νά φτάξη πιό κοντά 
τό θεό του. Στό μέτωπό του είνε ζωγραφισμένη ή θλί- 
ψις καί ή κατήφεια. 'Όλους τούς πατριώτας του τούς 
έχει θάψει μέ τά ίδια του τά χέρια χτυπημένους άπό 
έλληνικό βόλι. "Ολη ή Νίκαια έχασε τήν ειρηνική ζωή 
της και τώρα γυρίζει τά βουνά φεύγοντας τό έλληνικό 
τηλεβόλο. ‘Η πείνα, ή γδύμια, ή αϋπνία τούς έχει 
κάνει σκελετούς, δραπέτα; κάποιου ζωντανού νεκροτα
φείου. "Ολα αύτά περνούνε σάν τή κινηματογραφική 
ταινία στό μυαλό τοΰ Μουεζίνη π’ άναβαίνει τόν άνή- 
φορο τοΰ Γολγοθά τό μιναρέ του.

Καί διαλογίζεται.
Δέν είναι δ ’Αλλάχ μαζύ μας. Πάει πλειά ή πα-

ληά Τουρκία, ή ένδοξη Τουρκία τοΰ Μουράτ ποΰ μέ 
μιά φούχτα πιστούς δρμωμένη άπό τό Τουράνκατέκτησε 
δλον τόν κόσμο.

Ή πράσινη παντιέρα μας κατήντησε πλειά ένα 
άθώο κουρέλι ποΰ ξεσχίζεται μεσ’ τ’ άγκάθια στή αι
σχρή φυγήτοΰ σημαιοφόρου.

Οί άνδρες μας έχασαν τό πολεμικόν τους μένος καί 
ξεχνώντας τούς προγόνους των δέν μπορούν ν’ άντικρύ- 
σουν τήν λόγχην τών Γκιαούρηδων ποΰ άλύπητα τούς 
ξεσχίζει τής σάρκες. Ό Ντούρας μας γκρεμίζεται άπό 
πόλι σέ πόλι καί τό θείο σύμβολό μας στδν ουρανό ή 
σελήνη χάνεται μέρα τή μέρα.

’Ανεβαίνει δ Μουεζίνης τά σκαλιά τοΰ μιναρέ καί ή 
καρδιά του χτυπάει δυνατά καί ταραγμένα, γιατί κά
ποιο κακό συναίσθημα προμηνύεται νά ξεσπάση στήν 
καρδιά του.

Φθάνει στή κορφή. Ό ήλιος ποΰ άνάβει φωτιές 
μέσα στά νεκρά νερά τής Άσκανύας δίνει κάποια θεία 
δψι στή Νίκαια ποΰ νωχελής σάν ’Ασιατική Καρυάτης 
καθρεφτίζεται στή λίμνη καί ντύνεται τά χρυσάφια τής 
δύσεως,στέκεται ένεδς δ Μουεζίνης πρό τής φατανσμα- 
γορικής καί άφαντάστου μεγαλοπρεπείας. Τά άπαίσια 
συναισθήματα ποΰ κατακλύζουν τή ψυχή του άρχίζουν 
νά άποσύρωνται είς δργιώδη χορόν πρό τοΰ θαυμάσιου 
δραματισμοΰ. Βουλώνει τ’ αύτιά του καί μέ δλίγην δό- 
σιν ένθουσιασμοΰ άρχίζει νά σκορπά σέ μεταλλικούς 
ήχους τό ένθεο τραγούδι τοΰ Μωάμεθ.

—Λ;άϊ—Λάχ Ίλ}α—λάχ.
Οί ήχοι στοβιλίζονται καί δ άντίλαλός τους σκορπί

ζεται χαρωπός στο μαγεμένο δπτασιασμό τής Νίκαιας.
Δέν προφθάνει νά τελειώση τον ύμνο του δ Μουεζί

νης. Ό ήλιος ζηλότυπος πέρνει μαζύ του τά χρυσάφια 
κ’ ένα μαύρο πέπλο φτερουγίζει πάνω άπό τή πόλι σάν 
νά θέλη νά τήν χιονίση στή σκοτεινιά καί στή μαυρίλα.

"Ενα σκιώδες μισοφέγγαρο προβάλλει στό στερέωμα 
τόσο ισχνό τόσο καχεκτικό ποΰ φλογίζει τά μάτια τοΰ 
Μουεζίνη καί μέ μανία βλέπει Εξαφανιζόμενο άπό τό 
στερέωμα τό ίερό σύμβολο τών Σελτσουκιδών.Ή φωνή 
του στοιχοιώνεται στον οπτρισμόκαί δ ύμνος του κόβει 
τόν άντίλαλό του στά μαυρισμένα νερά τής νεκρολί- 
μνης. Κατεβαίνει σκυθρωπός καί βαρύθυμος δ Μουεζί
νης τά σκαλιά τοΰ Γολγοθά. Μέσα στό τζαμί δ Χαλίτ- 
Μολά άναπτύσσει δνειρώδεις έπελάσεις κατά τών Γκια
ούρηδων ποΰ καρφωμένοι στις λοφοσειρές τοΰ Σιαχ 
Ντάγ περιμένουν ανυπόμονα νά συντρίψουν τήν τουρ
κική φυλή. Είναι δ προσοποιημένος Γκιώνης τώνέθνι- 
κών τουρκικών δικαίων. Οί τοίχοι τοΰ Γκιός-Ντεπέ- 
τζαμί συνηθισμένοι ν’ αντιλαλούν μεγάλα λόγια καί με- 
γαλειωδέστερα τουρκικά όνειρα άκοΰνε μέ κατήφεια 
τόν πρώην θριαμβευτικό Μουεζίνη νά ψελίζη μέ φωνή 
έτοιμοθανάτου.—Τό φεγγάρι χάθηκε άπό τόνούρανό. Ήλθε τό τέ
λος τής φυλής μας ! ΠΑΝΟΣ ΟΙΣΤΡΗΑΑΤΗΣ

TO ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ Km ΤΟ» ΜΗΝΑ ΙΑΙ0ΓΑΡ10Ι
Κατά τόν μήνα ’Ιανουάριον είς τό Χρηματιστήριον 

’Αθηνών έγένοντο άρκεταί άγοραπωλησίαι, σημειώσα- 
σαι σημαντικήν διακύμανσιν τής άξίας τών διαφόρων 

μετοχών.
Ούτως αί μετοχαί τής Έθ/ικής Τραπέζης τής Ελ

λάδος έσημείωσαν αύξησιν 1000 περίπου δραχμών 
έκάστη, λόγφ τών μεγάλων κερδών τάδποία έπραγμα- 
τοποίησεν ή Τράπεζα κατά τό παρελθόν έτος.

Τά εις χρυσόν ’Εθνικά Δάνεια έσημείωσαν ώσαύτως 
αύξησιν τής τιμής των σημαντικήν καί ιδία αί δμολο- 
γίαι τοΰ Δανείου τών 500 έκατομμυρίων τοΰ 1914, 
κερδίσασαι 50 περίπου δραχμάς άπό τής τιμής των 
τών τελευταίων ή μερών τοΰ παρελθόντος μηνός.

Αί διάφοραι λοιπαί Τραπεζικαί άξίαι έσημείωσαν 
καί αύται τάσιν πρός ύψωμόν κερδίσασαι μερικάς μο
νάδας άπό τής τιμής των τών τελευταίων ή μερών τοΰ 
Δεκεμβρίου 1921.

Σχετικώ; στάσιμος καί είς σταθεροτέρας τιμάς έμει
ναν αί διάφοραι βιομηχανικαί άξίαι, μή ύποστάσαι με
γάλα; διακυμάνσεις παρά τάς συνήθως παρατηρουμέ- 
νας έκ τής προσφοράς ή τής ζητήσεως αυτών.

Έξ άντιθέτου έκείναι μόνον αί δποίαι ύπέστησαν 
σχετικήν ύποτίμησιν είναι αί Άτμοπλοϊκαί άξίαι ύπο- 
τιμηθείσαι κατά 10 ο)ο περίπου έκ τής τιμής τών τε
λευταίων ήμερών τοΰ λήξαντος μηνός.

Έν γένει λόγφ τής γενικής άνωμάλου καταστάσεω; 
ή κερδοσκοπία έτήρησε στάσιν έφικτικήν άναμένουσα 
νά δράση ευθύς ώς είς τόν πολιτικόν δρίζοντα άναφανή 
άκτίς τής πορείας ήν θέλουσι λάβη τά οικονομικά καί 
έθνικά ήμών ζητήματα.

(Έκ τοΰ Χρηματιστικοϋ γραφείου Γ. Δ. Ζέπον).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
’Επιμελητεία Στρατόν Γραόεϊον jy

Λοακτηρύττεο δτο s
’Εκτίθεται είς δημόσιον μειοδοτικόν διαγω

νισμόν διά προφορικών προσφορών ή προμή
θεια εκατόν (100) κιβωτίων Ταμείου’ Αρχείου.

Ό διαγωνισμός ένεργηθήσεται τήν 28ην ’Ια
νουάριου έ έτους ήμέραν Παρασκευήν καΐώραν 
10—12 π. μ· ε’ις τό καθ’ή μάς jy Γραφεϊον 
’Επιμελητείας ένθα ε’ισι κατατεθειμένοι καί οί 
σχετικοί δροι συμφωνιών, ών οί βουλόμενοι 
δύνανται νά λάβωσι γνώσιν προσερχόμενοι καθ’ 
έκάστην 11 1)2 — 12 1)2 π. μ.

Έν ’Αθήναιξ τή 14η ’Ιανουάριου 1922
Ό Υπουργός

.V. Οεοτόκης
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Επιμελητεία Στρατοί; Γραφειον II

Λεακτηρύββεε
’Ότι διά τάς άνάγκας τήςΣτρατιωτικής υπη

ρεσίας προκηρύσσει διαγωνισμόν διά τήν προ
μήθειαν 200.000 οκάδων λίπους, εδωδίμου 
τήν 19ην (δεκάτην έννάτην) Φεβρουάριου έ. έ. 
ήμέραν Σάββατον και ώραν 11 1)2—12 π. μ. 
έν τφ ώς άνω II Γραφείω Επιμελητείας δπου 
είσίν κατατεθειμένοι οί σχετικοί δροι^συμφω- 
νιών και δύνανται οί βουλόμενοι νά λάβωσι 
γνώσιν.

Άθήναι τή 24η Ιανουαρίου 1922 
Ό 'Υπουργός 

Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Έπιεελητεία Στρατοί? Γραφειον ΙΥ

Λοακηρ^,σσεο ότε :
Εκτίθεται είς δημόσιον μειοδοτικόν διαγω

νισμόν ένεργηθησόμενον διά προφορικών προ
σφορών τήν ΐΟην Φεβρουάριου 1922 ήμέραν 
Πέμπτην καί ώραν 11—12 έν τφ ΙΥ Γραφείφ 
Επιμελητείας ή κατασκευή 300.000 τριακο- 
σίων χιλιάδων πηληκίων αγγλικού τύπου δΓ 
έρέας τοΰ Δημοσίου έπί τή βάσει δείγματοςτής 
Στρατ. Υπηρεσίας ή ή προμήθεια 300.000 
τριακοσίων χιλιάδων τοιούτων κατασκευασθη- 
σομένωνδΓ έρέας τών προμηθευτών έπί τή βά
σει δείγματος έρέας αυτών καί ώς πρός τήν κα
τασκευήν έπί τή βάσει τοΰ έπισήμου δείγματος.

Οίδροι συμφωνιών τοΰ ώς άνω διαγωνισμού 
είσί κατατεθειμένοι παρά τφ ΙΥ ΓραφείωΈπι- 
μελητείας ένθα οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμ- 
βάνωσι γτώσιν, προσερχόμενοι καθ’ έκάστην 
11 1)2—12 1)2 π. μ.

Έν Άθήναις τή 24η Ίανουαρίου 1922 
Ό Υπουργός

Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Φιλική Συντροφιά Μεασολόγγιον. Τά 
άπασταλλέντα ποιήματα έκρίθησαν ακατάλληλα 
πρός δημοσίευσιν. Είνε ανάγκη πολλάς έργα- 
σιας άκόμη μήν εΐσθε ανυπόμονοι. Όσοι άπό 
σάς έχετε μέσα σας τό ιερόν πΰρ τής τέχνης δέν 
θά άπογοητευθήτε άπό τήν σημερινήν αυστη
ρότητα. Το έναντίον. Δα 'Ελ. Κ. Πειραιά. 
’Ακατάλληλον. Στείλετε καλλίτερον Κον I. Π. 
Θά δημοσιευθή βραδύτερον.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
• Λεακηρύττεε οτε-

’Εκτίθεται είς δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν 
ένεργεθησόμενον έν τώ ΙΙΙΙ Γραφείω ’Επιμελητείας 
διά προφορικών προσφορών την 7 ην Φεβρουάριου 
1922 ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 11-12 ή προμήθεια 
τών Δημοσίων έργων τών κάτωθι ειδών υλικόν.

400,000 τετρακοσίων χιλιάδων ατομικών άντισκή- 
των πληρών καί

150.000 εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων υδροδοχείων 
’Επίσης τήν 8ην Φεβρουάριου 1922 ήμέραν Τρίτην 

καί ώραν 11-12 ή προμήθεια'
500 Τριακοσίων λεβήτων λόχου μετά καλύμματος 

καί 150 εκατόν πεντηκοστά λεβήτων ουλαμού μετά 
καλύμματος.

ΟΙ όροι συμφωνιών τών ώς άνω διαγωνισμών είσί 
κατατεθειμένοι παρά τφ ΙΙΙΙΓραφείου ’Επιμελητείας, 
ένθα οί βουλόμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν, προ- 
σερχόμενοι καθ’ έκάστην 11 1)2 12 1)2 π. μ.

’Εν Άθήναις τή 18η Ίανουαρίου 1922
‘Ο 'Υπουργός

Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Περε επαναλήψεων τής δ·ημ.οπρασ£ας 

δεά τήν προμ.ήΟεεανεπεβώστρων έλαστεκών 
βυμ.παγών έλαστεκών καε άεροΰαλάμ.ο>ν.

Λεακηρύττεε δτε.
Μή παρουσιασθέντος ούδενός μειοδότου κατά τόν 

ένεργηθέντα επαναληπτικόν μειοδοτικόν διαγωνισμόν 
τής 15ης Ίανουαρίου έ. έ. διά τήν προμήθειαν έπισώ- 
στρων ελαστικών, συμπαγών έλασ ικών καί αεροθα
λάμων διαφόρων διαστάσεων πρός χρήσιν τής Στρα
τιωτικής Υπηρεσίας, επαναλαμβάνεται ουτος τήν 20 
Φεβρουάριου έ. έ. ήμέραν Κυριακήν και ώραν 11-12 
π. μ. ύπό τούς αυτούς όρους κα'ι συμφωνίας, τροπο- 
ποιηθέντος μόνον τού όρου ώς πρός τήν προθεσμίαν 
τής πληρωμής τής προμηθιίας.

Άθήναι τή 28 Ίανουαρίου 1921.
Ό Ύπουογός 

χ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Επιμελητεία Στρατοί?

Γραόεΐον II
Λ,εακ^ρύσεε

"Οτι διά τάς άνάγκας τής στρατιωτικής υπη
ρεσίας προκηρύσσει διαγωνισμόν διά τήν προ
μήθειαν 200.000 οκάδων λίπους έδωδίμου 
τήν Ιπην (δεκάτην ένάτην) Φεβρουάριου έ. έ. 
ήμέραν Σάββατονκαί ώραν 11 1)2-12 π. μ.έν 
τφ ώς οΘω II Γραφείω Επιμελητείας, δπου 
είσί κατατεθειμένοι οί σχετικοί δροι συμφω
νιών καί δύνατται οί βουλόμενοι νά λάβωσι 
γνώσιν.

Άθήναι τή 24η Ίανουαρίου 1922.
Ό 'Υπουργός 

ΛΓ. θεοτόκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
Επιμελητεία Σ-ρατοί?—Γραφειον II 

Αεακηρνσσεε
Οτι άκυρωθέντων τών διαγωνισμών τής 

21ης εικοστής πρώτης Δ)βρίου π. έ. διά τήν 
προμήθειαν 600.000 δκ. γεωμήλων καί 22 ει
κοστής Δευτέρας Δ)βρίου π. έ. διά τήν προμή
θειαν 200.000 όκ. έλαιών έπαναλαμβάνονται 
ούτοι ώς κάτωθι.

1) Διά τήν προμήθειαν 600.000 όκ. γεωμή
λων τήν 18 δεκάτην όγδόην Ίανουαρίου έ. έ. 
ήμέραν Τρίτην καί ώραν 11 1)2 —12 π. μ.

2) Διά τήν προμήθειαν 200.000 όκ. έλαιών 
τήν22 εικοστήν δευτ’;ραν Ίανουαρίου έ. έ ήμέ
ραν Σάββατον καί ώραν 11 1)2—12 π. μ.

Οί ώς άνω διαγωνισμοί ένεργηθήσονται είς 
τήν καθ’ ήμάς Διεύθυνσιν Γραφειον τοΰ κ. 
Υπουργού.

Άθήναι τή 8η ’ίανουαρίου 1922.
Ό 'Υπουργός

Λί. Γ. ©εοτόκης

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν διά 
τήν προμήθειαν τών κάτωθι ειδών :

1) Τήν 1 Ιην έλευσομένου μηνός Φεβρουάριου ήμέ
ραν Παρασκευήν καί ώραν 4—6 μ. μ. διά τήν προμή
θειαν ένατόν χιλιάδων μέτρων υφάσματος χακί βαμβα

κερού.
2) Τήν 12ην έλευσομένου μηνός Φεβρουάριου ήμέ

ραν Σάββατον και ώραν 4—6 μ. μ. διά τήν προμήθειαν 

έκατόν χιλιάδων μέτρων όθόνης βαμβακίνης σκελεών 

ύποδυτών και
3) Τήν 12ην έλευσομένου μηνός Φεβρουάριου 4 — 5 

μ. μ. διά τήν προμήθεια/ πεντακοσίων χιλιάδων φακέλ- 
λων έσωτερικών Αρχείου.

Οί δροι συμφωνιών τών άνω προμηθειών είσί κατα
τεθειμένοι είς τό καθ’ ήμάς Γραφειον Διευθύνσεως 
Χωροφυλακής καί Δημοσίας Άσφαλείάς, ών οί βουλό- 
μενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν προσερχόμενοι 
καθ’ έκάστην 9 —12 π. μ.

Έν Άθήναις τή 27 Ίανουαρίου 1922.
Ό 'Υπουργός Σ· ΣΤΑΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Λεαγωνεσμ.ός Γραφέων παρά τώ Λασαρ- 

χε£ω ’Άρτης καε το£ς Αασονομ.ε£οες 
Φλωρ£νης καε Άλμ-υροΰ.

Τήν 14ην τοΰ μηνός Φεβρουάριου έ.έ. ένεργηθήσε- 
ται διαγωνισμός πρός κατάληψιν άνά μιας θέσεως γρα- 
φέως παρά τω Δασαρχείφ Άρτης καί τοϊς Δασονο- 
μείοις Φλωρίνης και Αλμυρού.

Προσόντα. Τό πρωτότυπον ή κεκυρωμένον άν- 
τίγραφον ένδεικτικοΰ β'. τάξεως Γυμνασίου, άλλης δμο- 
ταγοΰς Σχολοής ή Απολυτήριον τών αύτών Σχολών ή 
τό Πανεπιστημιακόν είσιτήριον.

Πληροφορίαι παρέχονται είς τό παρά τφ ύπουργείφ 
Γεωργίας (Τμήμα Προσωπικού) ή παρά τώ ώς άνω 
Γραφείω.

'Ο έπι τής Γεωργίας Υπουργός.
Κ. ΤΕΡΤΙΠΗΣ
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