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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
Επιμελητεία Στρατού. Γραφεΐον ΙΥ.

Π ρ ο ο κ α λ ε ϊ .
I ο>ε βουζομέ'Όυ; νά προμήθευθώει τή Στρα

τιωτική ζτηρεπία κλινοσκεπάσματα άρτια άπολύτω; 
κα’Λοεργή ι<αί οφεταχείριπτα, όπω; άφοΰ λάβωοι 
γνώσιν τών όρων -ύ; άζίοϊ ή ίπηρεσία διά τήν το>_- 
αύτην προίΐήΰεψν. προεέλθωοι καί ουμμετάσχωσιν 
εί; τόν ένεργηΰησόμενον ενώπιον ημών τήν ι8ην 
.Μαρτίου ε. ε., ήμέραν Παρασκευήν και ώραν ιοην 
π. μ. πρόχειρον μειοδοτικόν διαγωνισμόν έπί τή βά
σει τών έίαΐρέσεων τοΰ άρθρου 3φ τοΰ ΣΙΒ Νό
μου. Λι μέχρι τοΰοε όποβληθεϊοαΐ προσροραί δέν 
όέ/ο>;ΐ ληφδή ύπ' ογίν.

Ό 'Υπουργό;
Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Υ ΠΟΥ IΊ Τΐ'Λ ΣΊΊ’A IIΟΤ ίΚΏΝ 
Διεύθυνσιε Επιμελητεία;. Γοαοεϊον I I.

Διακηρύττει-
Ότι διά τά; άνάγκα; τή; Στρατιωτική; ύπηρε- 

;ία; προκηρύσσει δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνισμό* 
δ<ά τήν προμήθειαν ιοοο τόννων ϊρύ^η;, ένεργη- 
θησόμενρν τήν εκτην Άπρίζίου έ. έ.. ήμέραν 1ε- 
τάρτην καί ώραν ι ι ι )α — ία π. μ. και έν τώ καθ' 
ήμ«; I I Γραφείω Έπιμεζ.ητεία;, όπο^ είσί κατα
τεθειμένοι οί σχετικοί όροι συμφωνιών.

Ό 'Υπουργός
Ν. Γ. ΘΕΟΤΟλΉΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
Διεύθυνσιε Επιμελητεία;. Γραφεΐον I 1.

Διακηρύττει ότι-
Μή παρουσιασθέντος ουδενοε εί; τόν κατά τήν 

<>ην Μαρτίου έ. έ., ένεργηθέντα διαγωνισμόν διά 
τήν προμήθειαν αο.οοο τόννων κριθή;.

Προσκαλούνται οί κάτοχοι κριθή; όπως πρσαέλ- 
θω-σιν είς τήν καθ' ημάς Διεύθυνσιν ’Επιμελητεία; 
Γραφεΐον I I τήν ι8ην δεκάτην όγδοην Μαρτίου έ. 
ε.. ημέραν Παρασκευήν και ώραν ιι — ία καθ ήν 
ένεργηθήσεται πρόχειρο; μειοδοτικό; διαγωνισμοί 
έπί τή βάσει τών κατατεθειμένων παρά τώ ώ; άνω 
I ραφείω αρχικών ,όρων συμφωνιών τροΠαποισυμερ 
νων μόνον ώε πρό; τήν πληρωμήν ήτΐ; γενήσεται 
μετά τήν παραζ.αβήν τή; κριθή; διά χρηματικών έ”> 
^αλμάτων έόοφλουμένων δι £ντό>κων Γραμμρτίων. 
έκδοθησομένων εϊ; δραχμά; 'Ελληνικά; ή φράγκα 
Γαλλικά, λή-εω; δέ ένό; καί δύο έτών.

'Ο Υπουργό;
Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προκήρυξΐ; διαγωνισμού μια; θέσεω; λσγιστοΰ πα

ρά τή Μέση Δενδροκομίκή καί "Αμπελουργική 
Σχολή Πατρών.

Τήν ι3ην ’Απριλίου έ. έ., ήμέραν Τετάρτην καί 
ώραν g π. μ. ένεργηθήσεται έν Πάτραι; καί έν τώ 
καταστήματι τή; ώ; άνω Σχολή; διαγωνισμό; πρό·; 
κατάληψη· μια; θέσεω; ζ.ογίστοΰ τή; αυτή; Σχολή;.

Οί ύποψήφίοι όφείζ.ουν νά .ποθάλλουν τά κάτω
θι πιστοποιητικά·

ι) Στρατιωτική; των καταστασεω;.
ι) Εισαγγελέων Έφετών καί Πλημμελειοδικών.
3) Τό πρωτότυπον ή επίσημον άντίγραφον δη- 

μοαία; ή άνεγνωρίσμένη; εμπορική; Σχολή;.
Εί; τήν α’ίτησίν των δέον νά άναφέρωνται αί £έναι 

Γλώσσας εί; ά; οί ύποψήφ>θι επιθυμούν νά έέεΤα- 
σθοϋν.

'Έκαστος υποψήφιος δέον νά καταβάλη καί δραχ. 
3ο δι’ αμοιβήν τών μελών τής έϊεταστικής έπιτρο- 
πής.

Πλείονες πληροφορίαΐ παρέχονται παρά τή Δίευ- 
θύνσεί Γεωργίας τού αυτού 'Υπουργείου καί παρά 
τή ως άνω Σχολή.

Έκ τοΰ 'Υπουργείου)

ΥΠΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ 
Διεύθυνσίς ’φφμελητείας

Γραφεΐον ΙΥ.
Διακηρύττει ό τ >/

Ματαΐωθέντος τού κατά τήν γην Φεβρουάριου 
έ. έ. διενεργηθέντοε διαγωνισμού πρός προμήθειαν 
φοο,οοο ατομικών αντίσκηνων πληρών έπαναληφθή- 
σεταΐ ούτος τήν ςην ’Απριλίου έ. έ. ήμέραν Σάβ
βατον καί ώραν ι ι — ία ύπό τούς όρους τής αρχι
κής διακηρυίεως.

Ό 'Υπουργό; 
Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

Υ ΠΟΥΡΓΕ1 ΟΝ~ΣΤΡ AT 1ΩΤIΚΩΝ 
Διεύθυνσι; Επιμελητεία;

Γραφεΐον I I.
Διακηρύττει ό τ ι-

Ακυρρ>θέντος τοΰ διαγωνισμού τή; α8η; Ία
νουαρίου έ. έ., διά τήν προμήθειαν ααο,οοο οκά
δων στεατοκηρίων επαναλαμβάνεται ούτο; διά τήν 
προμήθειαν αοο,οοο οκάδων τήν 8ην Μαρτίου έ. έ. 
ήμέραν Τρίτην καί ώραν ιι ι)α — ία π. μ. έν τώ 
ώ; άνω I I Γραφείω Επιμελητεία; όπου είσί κατα
τεθειμένοι οί αρχικοί όροι συμφωνιών.

Έν Άθήναι; τή γη Φεβρουάριου 1922.
'Ο 'Υπουργό;

Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΑ1ΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ .
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Δ ι ε ύ 9 υ ν σ ι ς: 
Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 

Οδός Μενάνδρου, 83. ’Αθήνας. 
Τηλεγραφική Διεΰθυνσι;:

ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ
Αθήνας I

jETHEIA ΣΪΜΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ 
Διά τό ’Εσωτερικόν.. Δραχ. 20.—
Διά την ’Αμερικήν .. Δολλάρ. 4.— 
Διά τά Δημόσια Γραφεία Δρ. 49.— 
Δι’ ’Αγγλίαν, Αίγυπτον καί 

Κύπρον ................. Σελλίνια Ιό.—

ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΔΡ.25

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον 
ή μή δέν έπιστρέφεται.'

Αί έγγραφαί άρχονται άπό τής 
1η; έκαστου μηνός.

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Δρ.159

ΑΠΟ 1ΗΝΙΧΤΟΡΙΑΛ ΤΟϊ ΜΕοΕΑΑΗΝίΚΟΪ ΒΕΑΤΡΟΥ

ΤΑ ΕΝ ΝΑΥΠΛ1Ω
(1S25-1834)

(Συνεχεία έζ τοϋ προηγουμένου)
Ιδίως ό τύπος τοή ιατρού Τπεζα/,ουάνα. δστις έθαυ- 

μάσθη οτ» τό πρώτον έξεδόθη ό «’Άσωτος» είναι καθα
ρά αντιγραφή συλλήδδην ό'/.ων τών ιατρών τών ζωμφ- 
όιών το·^ Μολιέρου ,! ό περίφημο; αύτός τύπος οστ:ς εύ
χεται εις τούς αρρώστους του.

«υγείαν 
χυμούς κα/.ούς, υγρά καλά καί καΟαράν κοιλίαν» 
πεθαίνει δε αύτούς «μέ μέθοδο καέ τάςι» είναι ό «Ά 
κούσιος ιατρός» τοϋ ?ίολιέροο οστις παραγγέλνει είς 
τήν ασθενή του «οτι δέν πρέπει ν’ άποθάνη άνευ τής 
διαταγής τοΰ ιατρού» (1).

Ό Ίπεκαζουάνας, ό όμιλών ασυνάρτητα έλληνολα- 
τινιζά ώς τά «άνέμιμπους, καράβιμπους, άφρόρΟυμ. ζυ· 
ματόρουμ» είναι ό αύτός τοΰ Μολιέρου ιατρός ό'στ’.», 
άφοΰ μάθει παρά τοϋ; -πατρός τής πελάτιδίς του ότι δέν 
ηςεύρει λατινικά λέγει- «Καμπρίτσιας ’άρτσιτάραμ, κα- 
ταλάνους κλ. (2). Ό 'Ιπεκ ακόυαν ας, ό προσκαλώ? τόν 
πελάτην του «νά ΰπάγη χάριν διασκεδάσεως είς μίαν 
νεκροτομίαν ποΰ θά ένεργήση» είναι ό ιατρός Ντιαφο- 
ροϋς, δστις προσκαλεί τήν θυγατέρα τοϋ ασθενούς του 
«Νά ΰπάγη μίαν άπ' ,αύτάς τάς '·>/μέρας νά διασκέδαση, 
παρακολουθών τήν νεκροτομίαν μιάς γυναικός» (3). 
Ο ακατάσχετος τέλος τήν φλυαρία·/ Ιπεκακουάνας εί
ναι ό. ιατρός τοϋ «Κυρίου ντέ Πουρσονιάκ» οστις ξε- 
τρελλαίνε: τόν πελάτην του άπό τήν φλυαρίαν (4).

Πλήν, εκτός τής σαλατοποιήσεως α’-τής δλων τών 
ιατρών τών γαλλικών κωμΦδιών, καί ολόκληροι σκηναί 
τοϋ «Άσωτου» είναι μιμήσεις, αν μή άντιγραφαί, σχετι
κών σκηνών τών κωμωδιών τοϋ Μολιέρου. Λόγου χάριν, 
ή μ,εταςυ τοϋ Σωτηρίου καί τοΰ Τετραπερασμένου σκηνή

τής πρώτης πράξεως είνε τελεία αντιγραφή τής μετα
ξύ ΙΊουρσονιάκ. καί Σμπριγκάνι πέμπτης σκηνής τής 
πρώτης πράξεως τοϋ Κου ντέ Πουρσονιάκ». Ή τής 
πρώτης πράξεως έβδομη σκηνή μεταξύ Σωτηρίου, Φοι- 
βαπόλλωνος καί Αρμονίου είναι καθαρά μίμησις τής 
μεταξύ τοϋ Κου Ζουρνταΐν καί τοϋ [Διδασκάλου τής 
Φιλοσοφίας έκτης σκηνής τής δευτέρας πράξεως τοϋ 
«Μπουρζοά Ζαντίλομ». Άλλαι επίσης άλλόγλωίσσοι 
σκηναί μετά τέχνης πολλής εισήλασα·; εϊς τό ελληνικόν 
κείμενον άνευ διαβατηρίου’! ΔΙία τούτων είναι καί ή 
τής περίφημου επιστολής ήν κατά παράκλησιν τοΰ Σω
τήρη γράφει προς τήν Έλίζαν ό Φοιβαπόλλων.

Ώ ’Αφροδίτη, Ώ Παλλάς, ώ τών -ψυχών Κυρία, 
ώ τής ύπ’ ουρανόν θεά, τί ώρα μακαρία, 
καθ’ ήν ό υπηρέτης σ φ α ς, περί Ήλιου δύσιν 
θαλάμου σ φ ά ς θέλει τερπνής τό έδαφος πατήσειν.

Μίμησις καί αύτη έκ τών «Σοφών γυναικών» τοϋ 
Μολιέρου, τών δύο ποιητών Φοιβαπόλλωνος κα( Αρ
μονίου τοΰ, έλληνος συγγραφέως, ένθυμιζόντων τόν Βου
τιού; καί Τρισσοτέν του Γάλλο» ! (5)

Άλλ’ άπό ποιαν άρά γ·ε διεφθαρμένη? κοινωνία? νά 
έδανείσθη τους τόπους τών γυναικών τής κωμωδίας του 
ά Σοϋτσος ; Εί? έποχήν καθ’ ήν αί έλληνίδες διεκρίνον- 
το διά τήν Σεμνότητα καί απλότητα αύτών, ό ποιητής 
τοΰ «Ασώτου», ασεβών πρός τάς μητέρας, τάς αδελ
φός, τάς συζύγους καί τάς θυγατέρας τών άνδρών ε
κείνων ών ή φουστανέλλα έμύριζεν εϊσέτι άπό πυρίτιδα, 
τάς ζωγραφίζει μέ τά άσεμνότερα χρώματα ατινα είχε 
pi%i έπί τής παλέττας του κατά τήν έν Γαλλία δια
μονήν του. Πώς όμιλεΐ περί τών έλληνίδων ό ποιητής 
θά ίδη ό αναγνώστης εϊς τάς έξης δύο περικοπές..

Αΰταϊ; ποϋ τώρσ. περπατούν μ’ ορθάνοιχτα τά στήθη 
μέ δυο μεγάλα δάκτυλα στό πρόσωπο φκιασίδι ...

Καί αλλαχού·
’Εστένεψε τή μέση της, τήν έχει δακτυλίδι 
μέ τά βαμπάκια φούσκωσε τά πισινά της πάχη, 
απο ασπράδι φόρτωσε τά στήθια της, τή ράχι ...

Διά νά μή φεισθή δέ ούδέ τών άνδρών, λέγει περί 
αύτών
Μέ τόν κορσέ δέν σφίγγονται κι’ αυτοί ώς ποΰ νά σκάσουν;

Καί αύτά έγράφησαν καθ ην έποχήν τά φκιασίδ.α 
καί οί κορσέδες ήσα·? άκόμη άγνωστα έν Έλλάδι ■’ 

("Επεται συνέχεια) NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
(5) Μολιέρου, «Αί σοφαί γυναίκες», πράξ. III, σκην. 11.

(1)’ Μολιέρου «Γιατρός μέ τό στανιό», πράξ. I I σκην. V. 
(2) Μολιέρου, «Γιατρός μέ τό στανιό», πρ. I I σκ. VI· 
*3) Μολιέρου, «Ό κατά φαντασίαν άσθενής·- πρ. I σ. ΛΊ 
(4) Μολιέρου, «Ό κύριος ντέ Πουρσονιάκ» πρ. I, σ. XI.
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ΚΙ'^ΙΆ
ΣΤΕΦΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ (θεία τής Κιάρας) 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ (καμαριέρα: 
ΓΙΑΝΝΗΣ (υπηρέτης).

Ή σκηνή στάς Αθήνας

(Ή σκηνή γραφεϊον κομψότατον καί σοβαρόν. Είς όλα 
φαίνεται άποτυπωμένη μιά γυναικεία λε.ττότης. Εΐτ τούς 
τοίχους βιβλιοθήκη. ’Επί τοΰ γραφείου έσκορπισμένα ερ
γαλεία χημείας. Σωλήνες, καουτσούκ, μποτιλλιε; καί άλ- 
λα διάφορα είδη έν αταξία, ωσάν νά έχουν έγκαταλειφδή 
πρό ολίγων στιγμών, θύρα, δεξιά, αριστερή καί στή μέ
ση. Είς τό πλάι παράθυρο.'

1 Ευθύς άμα ανοίξει ή 
Τί Καλλιόπη κομψή καί 
νφ ό Γιάννης διορθώνει 
φείου».

οκηνή φαίνονται οί 
πεταχτή τακτοποιεί 
μετά προσοχής τά

Σ’ Κ II Ν Η Λ'.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Τί περίεργος άνθρωπος αυτή ή Κυρία, 

τόσο πονώ πού ν’ 
νά σνγυρίσΤίς ....

δύο ΰπηρέται. 
τά έπιπλα, έ- 
έπΐ τοϋ γρα-

Να δουλεύη 
τό γραφείοκαι

Αλήθεια ! Καί 
(Άφίνει 
ρεις ώς πότε έργάστηκ

Πού νά ξέρω.

ΓΙΑΝΝΗΣ 
νά είχε καί ανάγκη 

:δ ξεσκόνισμα). (Γιατί νά δαυλί 
απόψε ; ...

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Ώς τά μεσάνυχτα ...

ΓΙΑΝΝΗΣ (πινών τ 
ειστεόω πώς δέν

στο διάβολο, 
ει έτσι; £='-

■ο
Μόνον ; ’Εγώ 

μάτι.

/ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (μέ έλαφρόν οίκτον)
Και τί κάνει τάχατε; μ' αύτούς τοΰ> 

τά ποτηράκια, καί τά μπουκαλάκια. κα 
καί τό υδρογόνο, καί τό όξυγόνο ...

σωλήνες ; 
τούς άτμο1

ΓΙΑΝΝΗΣ (διακόπτων αύτήν) 
Μπράβο Καλλιόπη, μπράβο. Έσυ κοντεύεις νά 

μάθης όλα απ’ έξω. Κοντεύεις ....

ΚΑΛΛΙΟΠΗ (άκκιζομένη.)
1 ιατί ; Δ£ μέ βρίσκεις άξια νά κάνω κ« ογώ ό,τ·ι' 

κάνε! ή Κυρία ; ...
ΓΙΑΝΝΗΣ (μέ ενθουσιασμό)

Ακοΰς εκεί ; Καί κάτι περισσότερο ακόμα. (Τήν 
πλησιάζε: μέ τρυφερότητα). Φτάνει μόνο νά μή θέλη
σης και στά άλλα νά μιμηθής τήν Κυρία ...

* ΚΑΛΛΙΟΠΗ . '
Δηλαδή τί θέύ^'.ς νά πής ;

Γ1ΑΝΝΗΣ (γελών ελαφρά;
Νά. Ή Κυρία άφοσιώθηκε σ’ έκε’·να έκεϊ τά πσληο- 

πράμματα. (Δεικνύει τό γραφεϊον). Δεν ένδιαφέρέται 
γιά τίποτες άλλο, και δέ θέλει νά ξέρει τίποτα άλλο 
άπό τή ζωή. Δέν εχει μάτια νά όή τόν καυμό τοΰ κυ
ρίου Στέψου πού λυώνει 'στο πλάϊ της. Δέν έχει μάτια 
νά δή τά νειάτα της ούτε τήν ώμορφιά της καί ξεχνάει 
τόν εαυτόν της. (Τήν πλησιάζει). Νά τρέμω Καλλιόπη 
νά μήν άκολουθήσης κ εσύ αύτό τό κακό παράδειγμα. 
(Τήν κυττάζει μέ τρυφερότητα).

Η Καλλιόπη άπομακρύνεται σοβαρά καί σκεπτική).
ΓΙΑΝΝΗΣ (Τήν παρακολουθεί μέ 

μιά έλαφρά μελαγχολία καί τής λέγει μέ τήν αί-τή? 
τρυφερότητα). -—· Καλλιόπη «(ν' αλήθεια πώς σέ τρα
βάει τής Κυρίας τό παράδειγμα ;

(Ή Καλλιόπη, πληριάζει σκεπτική πρός το παράθυ
ρο, τό ανοίγει καί ένα φώς πλημμυρίζει το δωμάτιο. 
Επί ένα λεπτό βλέιίει πρός τά έξω, καί ενώ είνε έ- 

στραμμένη πρός τό φώς, λέγει ρεμδώδης). ”Αχ ' τί ω
ραία μυρουδιά ποΰ έρχεται άπό τόν κήπο. Τ· ώραία ποΰ 
εινε ή "Ανοιξις βέβαια. Μπήκαμε στον Απρίλι ... χ

ΓΙΑΝΝΗΣ (πλησιάζει)
Καλλιόπη ... (τείνει μέ απαλότητα τά χόρια του 

πρός τή μέση της, τά άποΤτε: εκεί καί πλησιάζει τά 
χείλη του πρός τό λαιμό της, τή στιγμή εκείνη η Καλ
λιόπη σρτέφεται καί τά χείλη των ενώνονται εις ένα 
φίλημα αγάπης τρυφερός).

ΣΚΗΝΗ ΙΓ.

(Τήν αυτή στιγμή ανοίγει ή πρός τά αριστερά θΰρα καί 
έπιφαίνεται ή Κιάρα. Ε3νε τριάκοντα ετών. Ώραία. ’Εν
δυμασία αυστηρά. Φορεί μπλούζα μαύρη κλειστή έως τό 
λαιμό, και το μόνο λευκό επί τής ενδυμασίας της είνε τά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
άσπρα μανικέττια τής. τά άποία φορεί για τήν εργασία 
της. Είς τήν θέαν τοΰ φιλήματος τών δύο υπηρετών δέν 
λέγει οϋτι λέξιν, άλλ’ άφοϋ τούς κυττάζει αυστηρά προ
χωρεί πρός τό γραφείο της καί κάθεται. Οΐ δύο ύπηρέται 
ταράσσονται. Ό Γιάννης γίνεται άφαντος, φεύγει άπό τήν 
πλαγινή πόρτα, ·ένφ ή Καλλιόπη μέ ένα θάρρος στενοηω- 
ρημένο έρωτά άγωνιώσα).

ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Μέλει τίποτα ή Κυρία

ΚΙΑΡΑ (αυστηρά)
*<Οχι. "Αμα σέ χρειασθϋ θά σέ φωνάξω. Πήγαινε ...

Σ Κ Η Ν Η Γ.
(ΤΙ Καλλιόπη γίνεται καί αύτή άφαντος)

ΓΗ Κιάρα μένει μόνη της. Αίφνης σηκώνει τό κεφάλι 
της μέ μία κίνησι ά-τότομη καί ρίχνει τό βλέμμα είς τή 
8έσι ποΰ έφιλιοϋντο οΐ δύο νέοι. 'Επί ένα δευτερόλεπτο θε
ωρεί έκεϊ εμπρός της καί φαίνεται ώσάν νά άναπαρκπά 
τή σκηνή τήν Οποία είδε, καί μιά έκφρασι έσωτερικής τα
ραχής ζωηρεύει τή μορφή της. Έπειτα σιγά, σιγά ή ?.άμ-~ 
ΜΊς άύτή σβύνει καί ή απάθεια επανέρχεται, ή αύστηρότης 
κυριαρχεί καί μέ μία νευρικότητα Ασυνήθη αρχίζει τήν 
εργασία της).

ΣΚΗΝΗ Δ'.
(’Από τή μεσαία θύρα εισέρχεται ή Ειρήνη. Είνε ηλι

κιωμένη. Είνε ντυμένη άξιοπρεπώς. Προχωρεί πρός τήν 
Κιάρα λεγουσα).

ΕΙΡΗΝΗ
Καλή μέρα Κιάρα ’

ΚΙΑΡΑ (σηκώνει άποτόμως τό 
κεφάλι της).— Καλή μέρα θεία μου ... Πώς τόσο 
πρωινή ;

ΕΙΡΗΝΗ (μειδιώσα)
Εμένα ρωτάς; ή έγώ πρέπει νά ρωτήσω έσένα καί 

νά σε μαλλώσω γιά τό κακό πού κάνεις στον εαυτό σου;
ΚΙΑΡΑ

Ποιο κχνίό ;
ΕΙΡΗΝΗ

f Μ’ έρωτάς ; Μπορείς νά μοΰ πής τί ώρα κοιμήθη
κες απόψε :

ΚΙΑΡΑ (άφελώς)
Σχεδόν καθόλου* ά

ΕΙΡΗΝΗ
Καί τό λές μέ τέτοια αφέλειά ! 'Αλλά παιδί μου 3έ 

συλλογίζεσαι τά νίειάτα σου. τήν έμμορφιά σου ; Δέν 
<ΐνε κρέμα νά τά θυσιάσης σέ μιά επιστήμη τόσο κουρα- 
στική Ζ,αί σέ μία δόξα τόσο αχάριστη, ποΰ είνε καί ζή
τημα άν θά τήν πετύχης καν ;...

(Ή Κιάρα άφηρημένη φέρει τό -χέρι στο κεφάλι, 
το βυθίζει μ£σα στά καστανά της μαλλιά και ακούει τή 
θεία της σιωπηλή. ’Εκείνη έξακολουθ&ί).

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙ 3

ΕΙΡΗΝΗ
Κιάρα μου, ή ζωή δεν εϊνο όπως τήν έδη^ιούργησες. 

Το γραφε'ο, τό βιβλίο, ή επιστήμη, δέν μπορούν νά δώ
σουν τήν εύτυχια τής ζωής. Ή χημεία. Ωραία δουλειά 
γιά μιά γυναίκα. "Οπως άπόμονώνης όμως τά διάφορα 
στοιχεία μέσα σ’ εκείνα τά μπουκαλάκια, έτσι απομο
νώνεις καί τόν έαύτόν σου άπό τή χαρά τής ζωής, 
θά ρθή όμως μέρα ποΰ θά μετανοήσης γιά όλα αύτά 
άλλά τότε φοβούμαι μήπως θά είνε πολύ, πάρα πολύ 
άργά.

ΚΙΑΡΑ (νευρικά)
Τί θέλετε νά κόμου λοιπόν ;

ΕΙΡΗΝΗ
Εγώ παιδί μου, δέν σδΰ μιλώ γιά τίποτα ώίρισμένο. 

"Ενα μόνο ξέρω. Άπό τήν ήμερα ποΰ πέθανε ό άντρα; 
σου καί έμεινες χήρα είκοσι τριών χρόνων νέα, αφιέρω
σες τή ζωή σου στόν ποό άφηρημένο σκοπό ...

ΚΙΑΡΑ (τήν διακόπτει)
Στο πιό άφηρημένο σκοπό ; Τί λέτε θεία μου. Άφη- 

ρημένος είνε ό σκοπός τής ζωής όλων τών γυναικών ; 
Ολα αύτά τά έκατομμύρια τών υπάρξεων τά οποία 

ζοΰν καί πεθαίνουν δέν άφίνουν κανένα σήμερον φωτεινό 
τής ζωής ποΰ έπέρασαν. Εγώ, έγώ έφιλοδόςησα νά 
κάμω τό αντίθετο. Δέν ξέρω ά-; θκ τό κατορθώσω. 
'Επτά χρόνια τώρα χήρα, ά'ρωνίζομαι νά φέρω *ΐς πέ
ρας τό έργον τοΰ άνδρός μου. Είχα τήν τύχη, τό μεγάλο 
πνεύμα του νά μέ δδηγήση είς δλα~ τά άδυτα τής επι
στήμης. Γιά μένα δέν είνε σήμερα πια τίποτα άγνωστο, 
δέν υπάρχει στή φύσι μυστήριο. ’Εάν όμως εκείνον τόν 
εμπόδισε ό θάνατος καί δέν μπόρεσε νά φέρη εις πέρας 
τής φιλοδοξίες του, έγώ έχω σήμερα τήν ύποχρέωσι 
άφοϋ υπήρξα ή σύντροφος τής ζωής του, ν’ ακολουθήσω 
τά ίχνη του, νά βρώ τά βήματά του, καί νά τελειώσω 
μό-/η μου. ή καί μέ τή συνεργασία τοϋ βοηθού μου, ο,τι 
έκε'νος. δέν κατόρθωσε νά επιτυχή.

ΕΙΡΗΝΗ (σιγαλά)
Καί τί θά σέ εμπόδιζε νά παντρευτής, (σιγαλώτερα) 

νά ά-,'οπή'σης ;
ΚΙΑΡΑ (εκπλησσόμενη)

’Εγώ θεία μου ;
ΕΙΡΗΝΗ (μέ περισσότερο θάρρος)

Ναι έσυ. Μήπως δέν είσαι νέα, μήπως δέν είσαι ώτ 
ραίά ; Μή-πως δεν είσαι ή υπαρξις ή εκλεκτή, ή όποία 
θά μπορούσε νά δώση τήγ ευτυχία, καί ή όποια θά είχε 
τό δικαίωμα νά άξιώση νά γίνη καί αύτή ευτυχής

ΚΙΑΡΑ (μέ τόν αύτό τόνο)
’Εγώ ;... Ποτέ (κλείει τά μάτια) ποτέ ! 

ΕΙΡΗΝΗ (έπιμένουσα).
Γιατί ποτέ ;
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ΚΙΑΡΑ (έν ταραχή)
Γιατί ; Γιατί δέν ξέρετε λοιπόν τί μέ κρατεί δεμένη 

πρός τό παρελθόν, τί μέ κρατεί δεμένη πρός αύτό τό 
μαύρο φόρεμα, καί πρός αύτό τό τραπέζι τής χημείας ;

ΕΙΡΗΝΗ
'Αλλά τό είπες μοΰ φαίνεται. Σέ κρατούν ή φιλοδο

ξίες σου.

ΚΙΑΡΑ (ύποκώφως) 
Όχι μόνον αυτές.

ΕΙΡΗΝΗ
Τί άλλο ακόμη λοιπόν ;

ΚΙΑΡΑ
Ο ■ όρκος μου σέ έναν ετοιμοθάνατο.

ΕΙΡΗΝΗ
Τον άντρα σου ; _

ΚΙΑΡΑ
Ναι. (άργά). "Ητανε ή τελευταία εύτυχία πού μπο

ρούσα νά τοΰ δώσω. Καί τοΰ τήν έδωκα μέ όλη μου 
τήν καρδιά, καί τίποτα, μά τίποτα πιά δέν θά μποοέση 
νά μέ κάνη νά ξεχάσω τον όρκο μου.

ΕΙΡΗΝΗ (μέ μορφασμό) 
'Ωραία θυσία στή σκιά ενός πεθαμμίνου, ό όποιος δέ 

σέ έκανε καν ευτυχισμένη.
ΚΙΑΡΑ (έγειρομενη υέ ταραχή) 

θεία μου αρκετά. Δέ θέλω νά προσθέσετε ούτε μιά 
λέξι περισσότερο. Φαίνεται δέ Οά συνεννοηθοϋμε ποτέ. 
Κρατήστε λοιπόν τής ιδίες σας όπως Οά κρατώ κ’ έγώ 
-'ς πεποιθήσεις μου, και τά καθήκοντα μου. (Στέκί 
ται ενα λεπτό καί έπειτα λέγει μέ άπότασι'. — Λΐέσα 
ντό εργαστήριο είπα νά μοΰ έτοιμάσουν τό σκοτεινό θά
λαμο. Έχω πολλή ανάγκη νά έργασΟώ εκεί σήμερα. 
Ποιός ξέρει ίσως νά πετύχω σέ λίγο εκείνο ποϋ ζητώ 
τόσα χρόνια τωροζ. ((Προχωρούσα . Πηγαίνω λοιπόν. 
(Φεύγει άπό τήν έκ δεξιών θύραν). -

(Ή Ειρήνη- κινεί τό κεφάλι της καί παρακολουθεί 
τήν Κιάρα μέ έκφρασ: πραγματικής λύπης).

ΣΚΗΝΗ Ε
(Είς τήν μεσάιαν θύραν επιφαίνεται ό Στέφος. ’Α

νάστημα μέτριον. Έμφάνισις κομψή. Μορφή πολύ συμ
παθητική. Προχωρεί πρός τήν Ειρήνην λόγων).

ΣΤΕΦΟΣ 
Καλή μέρα κυρία Ειρήνη. Εΐσθε μόνη εδώ ;

ΕΙΡΗΝΗ
Καλη-μέρα σας κ. Στέφο. Ή Κιάρα τώρα μόλις 

έβγήκε. Έπήγε μέσα στό εργαστήριο, (δεικνύει τή Ούρα 
άπό τήν οποία έβγήκε ·:ή Κιάρα). Στό σκοτεινό θάλα
μο εινε. Μήπως θέλετε, νά τή φωνάξω J

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΣΤΕΦΟΣ (εκπληττόμενο ς)
Πώς ; Ή κυρία Κιάρα έξύπνήσε ; (πλησιάζει πρι 

τό γραφείο). Ποιος έργάσθηκε λοιπόν έδώ ; Έγω χθ= 
τό βράδυ άφισα πολύ διαφορετικά τά πράγματα.

ΕΙΡΗΝΗ
Ποιος άλλος άπό τήν Κιάρα.

ΣΤΕΦΟΣ
Πότε ;

ΕΙΡΗΝΗ
Σχεδόν όλη τή νύχτα, καί χωρίς διόλου νά κοιμηθή. 

Δέ θ αναπαύτηκε· ούτε μίση ώρα. Ήρθα καί τήν ηύρα 
πάλι εδώ στό γραφείο.

ΣΤΕΦΟΣ
Μέ αυτή κυριολεκτικώς σκοτώνεται.

ΕΙΡΗΝΗ
Αύτό τής είπα κ’ έγώ.

(ΣΤΕΦΟΣ (μουρμουριστά)
Τόση άφοσίωσι στήν έπιστήμη. 'Από μιά γυναίκα. 

Α^τό εινε ίσως πρωτοφανές.

(Μικρά σιγή

ΕΙΡΗΝΗ
Καί όμως κύριε Στέφο, έάν πραγματικά τήν πονάμε, 

πρέπει καί ϊαως καί έγώ νά προσπαθήσουμε νά τραβή
ξουμε αύτή τήν γυναίκα άπό τήν υπερβολική έργασία

ΣΤΕΦΟΣ
Δυστυχώς νομίζω ότι δέν είνε ε’ΰκολο. (Πλησιάζει), 

Πότες φορές έπροσπάθησα νά το κάμω. Νομίζετε όταν 
τή βλέπω νέα κα: ώ>ραία. νά κατατριβή τήν έ/.λεκτή 
της φ.σι μέσα στής μελέτες, στά πειράματα, στους κό
πους καί τής αγωνίες, δέν αισθάνομαι μέσα στή ψυχή 
μου. τόν πόθο νά τήν άποσπάσω άπ’ όλα αύτά, καί νά 
τής δείξω πόσο διαφορετική μπορεί νά εινε ή ζωή—γιά 
μιά. ύπαρξι δπως είνε ή ίδική της ;

ΕΙΡΗΝΗ
Εγώ έν τούτοις -ήμερα κατόρθωσα καί τής άπέ- 

σπίσα τό μυστικό της.

ΣΤΕΦΟΣ (έν ταραχή>
Πώς είπατε ; ϊ’πάρχε· λοιπόν μυστικό ; Κάποια 

μυστικό στή ζωή της. Κάποια αγάπη ίσως. Κι’ αυτή 
τής εμπνέει τής φιλοδοξίες και α'-τή τής δυναμώνει 
τή σκέψι; Τότε τό παραδέχομαι. Μάλιστα αύτό, αύτό 
μόνον μπορεί νά εινε. Έπρεπε νά τό έ'χω ήδη καταλά
βει. Ωστε αγαπά (μέ αγωνία). θά μου τό πήτε έ’.'

ΕΙΡΗΝΗ (ήσύχως) 
Να», άγαηδ, άλλά εν® νεκρό.

ΣΤΕΦΟΣ (ταρασσόμενος όλόκληρος).
Πώς ; Πώς είπατε; "Ενα νεκρό ; Τότε λοιπόν τόν 

άντρα της.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΙΡΗΝΗ
’Ακριβώς αύτόν. Ό δπο<ος δέν ήτανε είς θέσιν νά 

τήν έννοήση, κα: δέν είμπόρεσ'ε' ούτε νά τήν κάνει ευ
τυχή. Καί έν τούτοις αύτή, σ( αύτό τόν άνθρωπο πού 
τήν έθυίτίασε στής φιλοδοξίες του, σ' αύτόν τόν άνθρωπο 
ώρκισθη νά συνέχιση τήν έργασία του, νά φέρη είς πε,- 
ρας τής αποκαλύψεις του καί θύμα τοϋ όρκου αυτού 
ειν,^σήμερα αύτή ή ιδία.

ΣΤΕΦΟΣ (Σκεπτικός άλλ' -ευχαριστημένος).
Ά, !.·.
(’Ακούεται ένα ηχηρό καί παρατεταμένο κουδού

νισμα).
, ΕΙΡΗΝΗ

Η Κιάρα κουδουνίζει, θά γ-υρεύη τή Κο^λλιόπη. 
Καί αύτή ή τρελλή είνε στον κήπο. Έχει τρελλαθή 
κάτω μέ τά λουλούδια, μέ τήν ’Άνοιξη. Πηγαίνω νά 
τής τήν στείλω.

(Φεύγει)
(Ό Στέφος ρεμβός προχωρεί καί αύτός πρός τό πα

ράθυρο. Δέν προφθάνη όμως νά φθάοη εκεί γιατί έμτ 
φανίζεται ή Κιάρα άπό τήν πλαγία πόρτα).

ΣΚΗΝΗ Σ Τ ' .

ΚΙΑΡΑ (μόλις τρν βλέπει)
ΤΑ ' εισθε έδώ κύριε Στέφο ; Σάς έπερίμενα μέ 

ανυπομονησία. Είχα πολλή ανάγκη νά σάς δώ γρήγορα 
σήμερα.

ΣΤΈΦΟΣ (προχωρών πρός αύτήν).
Ναι. Ηρθα πρό ολίγου. "Εμαθα ότι ήσθε’στό έργα- 

στήριο καί ιδέν ήθέλησα νά σάς ανησυχήσω. Μέ συγχα
ρείτε μόνον ποΰ άργησα κομμάτι. Άλλά ξέρετε τί μοΰ 
συνέβη ; Σηκώθηκα πρωί γιά νά ρθώ έδώ. "Οταν όμως 
«βγήκα άπό τό σπίτι μου, έπήρα τό δρόμο τής έξοχής 
γιά νά ζωογονηθώ καί έγώ λίγο μαιζή μέ τή φΰσι, καί 
α·τός ό περίπατος μέ παρέσυρε. Εινε τόσον ωραία ή 
φΰσις αύτή τήν έποχή. "Εξω είνε ’Απρίλης. "Αρχισε ή
Ανοιξι. Τό ξέρετε αύτό ;

ΚΙΑΡΑ (μειδιώσα μ ελαφρά ειρωνεία!.
Ομολογώ ότι δέν τό έπρόσεξα ή μάλλον δεν είχι 

τον καιρό νά το προσέξω.
ΣΤΕΦΟΣ (μελαγχολικώς)

Κα’ όμως είνε τόσο ωραία η φΰσις. "Ισως ωραιότερη 
άπό τά μυστήρια τά οπαία προσπαθείτε έκεί μέσα (δει
κνύει τό έργαστήριον) νά λύσετε.

(Μικρά σιγή)
ΣΤΕΦΟΣ (-έξακολουθεί )

Καί σήμερα τό πρωί όλα μου φανήκαν ώραιότερα.Λι 
θά θέλατε άρά γΈνά τά δήτε κ’ έσείς : Ήβγάτε πρός 

Θεού άπ' αύτά τά στενά όρια. Εγβάτε άπο το στενό πε
ριβάλλον ένος εργαστηρίου, ελάτε κο'/τά στον ανοικτό 
ορίζοντα. "Οσο απλώνεται'καί γίνεται πλατύτερος,καί 
τό μάτι έχε: ελευθερία μεγαλειτερη, τόσο ή αρμονία, η 
γοητεία, τό θε'-ον όραμα φανερώνεται γοητευτικώτερο. 
πλουσιώτερο καί πλέον έπιβάλλον. (Τήν κυττάζει). — 
’Ελάτε νά ζητήσουμε μαζή τό δυνατό χέρι ποϋ φιλοτετ 
χνεί τήν υπέροχη ’Άνοιξι. ’Ελάτε νά τρέξουμε στής 
δροσερές κορυφές, στους χλοερούς κάμπους, νά τό βρού
με γιά νά σκύψουμε ευλαβητικά νά τό φιλήσουμε. Ε
λάτε νά θαυμάσετε τήν ακούραστη έκλεκτικότητα ποΰ 
αφειδώς σκορπίζεται παντόΰ. ’Ελάτε ...

ΚΙΑΡΑ (μελαγχολικά)
Στήν έπιστήμη δέν έπιτρέπεται νομίζω ή ποίησις.

ΣΤΕΦΟΣ (μέ μεγαλειτερη θέρμη)
’Αφήστε γιά μιά στιγμή τήν έπιστήμη. Είνε τόσφ 

ώρσία ή "Ανοιξις. Μία πρασινοστόλιστη κα) πολύχρω
μη θάλασσα παντού. Ή ποικιλία τής έμμορφιάς ατε
λείωτη. Ελάτε νά αφομοιώσετε τή ο5νέψι σας μέ τό 
ώραϊο. ’Ελάτε νά κάμετε ακόμη κάτι μεγαλείτερο. ’Er 
λάτε νά ζήσετε αληθινά με τό μεγάλο ψέμμα τής ζω
ής. Η νεότης είνε τό θελκτικότερο ψέμμα ποΰ παρα
κολουθεί τον άνθρωπο. Αλλοίμονο δέ σ' έκεϊνον ποΰ 
δέν τό άπήλαυσε. "Ερχεται ή άλήθεα, τό γήρας και 
τιμωρεί έκείνους ποϋ δέν τό έσεβάσθησαν.

Μικρά σιγή.

(Τί Κιάρα χαμηλώνει έλαφρά τό κεφάλι).

ΣΤΕΦΟΣ (εξακολουθεί)
Στή νεότητα όλα εινε ψέμμα, όλα. "Ολα. Τά όνειρα. 

Ή έλπίδες. Οί πόθοι. Τί απομένει άπ’ όλα αύτά ; Ού
τε ή των. Κάτι τι ποιο ασθενικότερο κα! άπό τή 
σκιά. Καί τί παραλληλίζεται πρός τή ζωή αύτή ; Ή 
Ανοιξι. Τά λουλούδια ’ Υπάρχει πιο εφήμερο, πιό 

ψεύτικο, καί όμως πιό αγαπητό, πιό λατρευτό, πιό πο
θητό : "Ολα ψεύτικα. ΤΙ δροίπά τους, ή εύμορφιά τους, 
ή τρυφερότης τους, τό χρώμα τους, ή βελουδένια έπι- 
δερμίς των. Πριν τά αισθανθούμε, πριν τά απολαύσουμε 
μαραίνονται. ΤΙ "Ανοιξις παρέρχεται ραγδαία σάν 
όνειρο. Γι' αύτό άς μήν τήν άφήΛυμε νά παρέλθη. θά 
ρθή ή αλήθεια. ’() χειμώνας τής φΰσεως, τό γήρας τής 
ζωής. Η αλήθεια ποΰ δεν τήν άγαπάμε, ποΰ τήν μι
σούμε όλοι. Τό γήρας. Χωρίς ψευτιές άλλά καί χωρίς 
θέλγητρα. Χωρίς έλπίδα, χωρίς χαρά, χωρίς όνειρα, 
χω-ρίς άγάπη. (Σταματά1. Ναι, σήμερα το πρωί,-μέσα 
στήν αλήθεια τής Άνοίξεως. μέσα σττν αβρότητα τών 
χρωμάτων της. καί στό άρωμα τών άνθέων της, έφαν- 
τάσθηκα ότι θά μπορο-ΰοα νά δώσω καί έγώ τή ζωή μου 
φλόχληρη ! Νά τήν ? '·; -<■> ολόκληρη σέ θυσίες» όλόκλο-



I

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
... . ΚΑΛΛΙΟΠΗ (φεόγαΛσα μέ

*ην αυτή όρμη). — Πηγαίνω νά σάς κόψω τά ζαλλί- 
ι-ρα Κυρία να δίαλεςω τά ωραιότερα.

ΣΚΗΝΙΙΗ'. -»|

, , , ΚΙΑΡΑ (μενε: σκεπτική μέ'
το βλέμμα προς τόν κήπο. Ό Στέφος εγείρεται, προ
χωρεί δυο - τρία βήματα καί χωρίς νά πλησιάση λέγε·.) 

< ΣΤΕΦΟΣ
Φαντασθήτε ζτι καί στήν άξεστη αύτή ψυχή έφθασε 

το κάλλος τής ’Ανοίξεως. Δέν εΐνε λοιπόν παράξενο ό
τι σεις ή εκλεκτή. σείς ή μορφωμένη, σείς ποϋ έμδσ- 
Ουνετε στα μυστήρια τής επιστήμης νά μή μποσείτ» νά 
σ-υγκινηθήτε άπό τό υπέροχο θέαμα τής φύσεως'ποϋ τα. 
ρασσει και της πιο απλοϊκές άκόμη ψυχές ;

- ΚΙΑΡΑ (τον κυττάζει μέ μικρή έκπληξ-')
,- , ., . ΣΤΕΦΟΣ (προχωρών ένα βήμα), ί

όμως, έφαντάσθηκα πάντοτε τόσο πολύ συγγ-νή
"Ρος τήν ψυχή σας. τών λουλσυδιών τό άρωμα. Έφαν- 
τασθηκα ... (Σταματά*.

, ΚΙΑΡΑ (ελαφρά συγκινημένή. —
I: εφαντασθήκατε λοιπόν ;

ΣΤΕΦ0Σ (μέ όρμήί

«άλιν. Μετά μικρή 
σ’.;ηλ Σας γνωρίζω τέσσερα χρόνια τώρα. Σάς ε;- 
«ζ πάντοτε μέ αύτή τήν μπλούζα τή μαύρη, σάς 
π^τοτε σ αυτό τό αυστηρό περιβάλλον καί είδε πάν- 
-ήν\^* μας τών μαλλιών νά σάς
• ην ,.ο ι το λευκό ηλεκτρόφως. (Πλησιάζει άκόμη ένα 
σήμα, αλλα πάντοτε ε-’ς άπόστασι). Δέ θά τό αλλάξετε 
α-o',c ,.ο.ε αυτό το μαύρο φόρεμ» ;

ΚΙΑΡΑ-(μειδιώσα
Και άν' ήθελα άέ fiv ·»—r*’.- ' * ,1 !Λ'·λ-<^σα να το κάμω. Για:':

εχω τοσο καιρό ...

λ, ΣΤΕΦΟΣ (διακόπτων μέ τον αϋ-
.(,,..0/ . Ki’, όμως έγώ σήμερα τό πρωί αέσα

σ εκείνο τον οργασμό καί τήν έμμορφιά τής φύσεως. έ- 
πλασσα για σας ένα όνειρο ... (Σταματά*

ΚΙΑΡΑ । με έλαφρά ταραχή 
Ονειρο γιά μένα ί Χ

ΣΤΕΦΟΣ
Νχι. γιά σας ακριβώς. Έφαντάσθηκα τήν νεότητά 

'r‘‘ ciXC,'"!':5! σ περιβάλλον ά)Αθ. Έ- 
φαν.ασθηκα τα καστανα σας τά μαλλιά άνθοστολσ-Ρ- 
να. έφαντάσθηκα τό σώμά σας α φόρεμα άλ)χ σύ;1- 

..ρος τή χάρι του κ.αί τά κομψά σας χέργια γιομάτα 
άπο λουλούδια, αύτά τά λουλούδια τής ’Α·υοίξείός Έ
φαντάσθηκα έλα αυτά καί τό όνειρο, ποϋ έπλασσα υ.έ τά 
μάτια τά ανοικτά, θά ήμο-^α ευχαριστημένος νά τα

ρη σέ αφοσίωσή ολόκληρη γ;ά Φ εύτυχ-α μ,άς 
ζ?ως αγαπωμενης. (Σταματά).

ΚΙΑΡΑ ('Ολίγον κατ’ ολίγον έπα- 
νευρισκουσα τον εαυτόν της. Απαθώς)

Καί έπείτα ; ( ,
ΣΤΕΦΟΣ (μέ όργή).

3Ιέ συγχωρ_είτε Σ' έμενα τον επιστήμονα, τον «ν- 
δρα τον^αθη, τον θετικό. τόν ψυχρό. ή Άνοιά-ς Ζ

την παραζάλη τών λουλουδιών καί τών άρωμά-
>ων της. σας. Την γυναίκα. Τήν 5παρξ· τήν τρυφ- 

με τήν ψυχή τήν ευαίσθητη καί τά λεπτά συνα.- 
σΟηματα, γεννά μόνον τήν απορία. Μέ συγχωράτε

(Προχωρεί πρός τό γραφείο. τραβά τό κάθισμα καί 
καθεταί με όρμή ’Έπειτα '
η.ανε σέ μ:α άκρη τά τοποθετεί έμπρός του καί άρχ·'.

να τα ξεφυλλίζη. Ή Κιάρα τόν παρακολουθεί ·ϊέ
' Μ^< όλίγα δευτερόλεπτα διατακτική.

παίρνε- καί αύτή ένα άλλο κάθισμα καί κάθετα! 
αντίκρυ του λεγουσα, ένώ άπό τό άκρον τοϋ -.ραφείου 
παίρνει βίβλ-ο’.

ΚΙΑΡΑ
„ Λθ!πέν Ζ^ς όλη τήν νύκτα δέν έκοιμήθη·Λα. Χομί'ω 
οτ: πλήσιαζω ή μάλλον έπλησίασα στή λύσι τοϋ προβλή- 
ματος ποϋ μάς απασχολεί Άπό 4.ι»^Λ,ι 
στπματησγ στή μελέτη τοϋ .... “ ? '

ΣΚΗΝΗ Ζ '.
, ν , ΚΑΛΛΙΟΠΗ (άπό τή μεσαία 

)υ?α/. Κυρία. Κυρία. Ελάτε νά δήτε. Εΐνε ένα θαύμα 
στον κήπο ποϋ δέν τό έχετε ματαδή. (Σηκώνουν άπότο-

οί δύό τό κεφάλι. των καί παρακολουθούν, την 
είσελθο^αν όρμητ,κώς Καλλ.όπη. ή όποια έξακολου- 
θεί). Ολες, όλες Κυρία ή τριανταφυλλής άνοιξαν ’Έ
χουν κόκκινα τριαντάφυλλα. έχουν βυσσινιά. έχουνε ά
σπρα μπουμπούκια καί απαλά, άπαλά σάν τό βελούδο 
• ριανταφυλλα. Άνοιξαν, άνοιξαν Κυρία καί οί γαο> 
φαΤΛίες καί ή πασχαλιές καί ή ντάλιες καί ή βιολέττες 
zorc τα Υ'.ασεμία, ολ# άνοιαν.

_ (Προχωρεί πρός τό παράθυρο). _ Μά έλάτε 
ελάτε λοιπον Κυρία, άξιζε: τόν κόπο νά »- 
υ , , y . ■ .-J/ να τα δητε. αξι-
ςεί τον ζοπο νά κατεβίτε ώ- Άν > ··> , το; Ληπο γ>α να τά χα’-
οευετε. για να τά καταλάβετε'καί άπο κοντά

ΚΙΑΡΑ καί ΣΤΕΦΟΣ (άνταλάσ,ουν ά- 
συναισθητως ένα βλέμμα .

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Ελάτε Κυρία έλάτε τό λοιπόν.

ΚΙΑΡΑ (εγειροαέντ)
— Ας «ώ καί έγώ αύτω τό θαϋυ,α τής Άνοί- 

ξεως. (Προχωρεί πρός τό παράθυρο).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

κλείσω γ«« 5“ς ^λεπ“
όνειρο^λησα γιά μιά μόνη φορά.

(Μικρά σιγή) 
ΣΤΕΦΟΣ (σιγαλά)

θέλετε νά τό κάμετε ;
ΚΙΑΡΑ (διστακτικά) 

Άλλά ... δεν ...

ΣΚΗΝΗ θ'·

ΚΑΛΛΙΟΠΗ (είσορμώσα)
Κυρία, Κυρία όλα τά λουλούδια τά έχω στή κάμα

ρά σας. ’Έ-Λ-ψα όσα μπόρεσα περισσότερα. Μήπως θε- 

λετε νά τά φόρο* έδω
ΚΙΑΡΑ (ζωηρά)

'Οχι- πούντα ; Πάμε νά τά δώ ...
(φεύγει βιαστικά, μαζή μέ τήν Καλλιόπη. 0_ Στί

φος έπανερχεται βραιδέως καί κάθετα: στό γραφτό το. 
μέ ύφος κουρασμένο και άπηλπ:σμένα.

Σ Κ Η Ν Η I'.

ΚΜΛΛΙΟΠΗ (Έππ/έρχετα:..
Κρατεί στά χέργια της αρκετή λουλούδια.'., - 
κυρία είπε νά ίβάλω αύτά τά λουλούδια εοω. (, Αρχι ’̂· 
νά τά τοποθετή σέ διάφορα δοχεία ενώ ό Στεφος την 
παρακολουθεί σιωπηλός. Παρέρχονται δύο - τρία λε
πτά Άμα τελειώσει καίί φύγει ό ?τε<?ος επανέρχον
ται στά χειρόγραφά του. Άλλά τή στιγμή έκείνη ανοί
γει ή μεσαία πόρτα καί έπιφα-.νεται η Κιαρα. Φορ-.ι 
φόοεμα τσυαλέτ-σας καί στήν άγκαλιά της κρατεί -να 
μεγάλο μπουκέττο άπό τριαντάφυλλα. Ό Στέφος σκυμ
μένος στό γραφείο του δεν τήν αντιλαμβάνεται κατ 
άρχάς. Αίφνης είς τόν κρότον τών βημάτων της, σή
κωνε: τό κεφάλι, καί. 'V «τιετΛ of’
θιος καί όρμά προς αύτήν μέ τά χέρια τεταμένα -εγων

στεφος
Έσό ... Κιάρα ... Έσύ I ...

Α ΰ λ αία.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓ0ΥΛ1

Τό Ελληνικό Τραγούδι είς τόν κ. θ. Σ-'-αειν'-Λ 
, - > .—.«.«.eV -ζ»· §ηα;σιο·*ραφον, ευρετον οιακεκριμενον συγγραφ-Χ Λ...................

όριστικώς πλέον τόν άνθρωπόν του. ν
Αί τελευταία·, διαλέξεις^άυ~Ηα·. τού κ. '

’ διναϋ. αί σ^·ασθείση.ι

Αθηνών δέν άπέδειξαν αύτό το όποιον γράφομεν, άλλα 

άπύ.ώς το επεκύρωσ-αν.
•Ο <-) Συναδινός βαθύ; καί στοχαστικές μελετη

τή- τή= Νεοελλην,κής Μουσικής, είς τήν σε.ραν των 
ά·α7έξ=ών του μάς έκαμε νά αίσθχ/θώμεν 5λην την ε> 
τΰχί^ καί τήν ηδονήν τίς Ελληνικής Μουσικης^α- 
οοϋ αί διαλέξεις του. αί τόσον μουσικαι εις το υΤο, 
Ιων, συνωδεύοντο καί άπό έκτέλεσιν τών ωραιότερων 
δειγμάτων τής νεοελληνικής μουσικής.

Τό δημοτικό τρ^π-ύδι, τό παιδαγώγικυ τ?α;θσυ-, · 
λαϊκό τοαγοΰδι. ίό επτανησιακό τραγούδι, το τεχνικό 
τραγούδι’, ιδού τά πέντε'χωριστά μέρη τής σειράς των 
διαλέξεων-συναυλιών του κ. Θ. —υυαοι^οΰ.

Τό Ώδείον τών ’Αθηνών δέν αξίζει όλιγωτερα συγ- 
να-κτήρια διά τήν θέρμην καί τον ένθουσιασ-μόν με τον 

τάς συναυλιακας αύτάς διαλέξεις -
<-> Συναδινοΰ, κκ το Αθηναϊκόν κοινον το ίσυρ?- 

καί συρρέον μέ τόσην πρόβαν εις αυτας, οεν 
δεικνύει άλλο, παρά 0τ·- πράγματι είναι πολιτισμενσν.

ΤΟ ΡΜΤΟΪ HHEUMIOU
ΓΕΩΡΠΚΟΝ ΣΎΝΕΑΡΙΟΝ

Β'.

-0,Μ ΙΟί^· τί ’W-τχ .1-, ™
Mt»· Μ*? ί«»>··-”·· ”

τί,·, Λτ«.«» τ», -- -
-,y~y τούς θαυμαστούς νων αΐτινες επρωτοστα.η-αυ /.α.α 

άγώνας τής άγροτικής έξυγειάνσεως καί έξυψωθεως. 
'Ο έ-/ τών αδιαλλάκτων αδιάλλακτος κ. Μαργεττης 

-τωπόνοσ. είναι μία άπό τάς πλέον ένδιαφερουσας μορ- 
■’ - ν αΛ.ν,> ^-ουδάσας ε;; Ιταλία·; διακρινε-οά- τοϋ Συνεδρίου. —.,ουοαυας , ,
• , ·- . ά-,ατοεπτικας ι--αι διά τή· προσηλωσιν τ.υ εις .α» ζ/·.
.·α- ’Ακολουθεί, μέ περισσ^έοφν ίσως έντασιν «ν 
;Χν τόν επαναστατικόν ό οποίος είναι ό 0-κολουθου- 
μενος άπό όλους σχεδόν τους γεωπόνους αυναδέλφους 

του, καί μαλιστα τους νεω.ερους, ο- 
ρωααν τάς σπουδάς των είς άνωτέρας '^ω^ικας 
Σχολά; τής 'Ιταλίας. Καί ό κ. Μαργεττης εχει μιτ· 
ύ-ρςοχΘ ά^έναντι τών σοβια/.ιστικ,ολογουντων 
δλφων του. Άπέρριψε τήν υπηρεσιακήν ιδιότητα κα, 
ώ= ιδιώτης πλέον έχε: όλην τήν έλευθερίαν και ολον 
τό δικαίοψα νά ύποστηρίζη μέ πάθος τάς αρχας τθζ 
y/ τας πεποιθήσεις του. χωρίς >α φαίνεται πα?αβ/.α-
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πτων τινα χάριν τής επικρατήσεις τών ιδεών του. Ό 
ζ.. Μαργέττης έχει καί ένα άλλο έπίζηλον πλεονέκτη
μα. ’Ανήκει )«ίς γεωργικήν οικογένειαν. ΠροήλΟεν άπό 
τά σπλάγχνα τής αγροτικής ζωής. Είναι σήμερον 
ίδιος και ζή τήν ζωήν τού αγρότου, παρακολουθεί τά; 
πικρίας του, πονεί τόν πόνον του, συμμερίζεται τήν ο
δύνην του, δοκιμάζει είς βάρος του τήν κρατικήν α
θλιότητα, αισθάνεται νά τόν πλήττη ή κακοδιοίκησις, 
βλέπει, αντιμετωπίζει τά προσκόμματα τή; προόδου 
τοϋ χωρικού, αντιλαμβάνεται τήν γύρω του έπικρατοέ- 
σαν άγρστικ.ήν ζο^ερότητα και ύπό τοιαύτας συνθήκα; 
ανύψωσε θαρραλέος και έν έπιγνώσει καί χωρίς συμ
βιβασμούς τήν Σημαίαν τής αγροτικής έκκαθαρίσεως. 
Ό κ. Μαργέττης ύπηρέτησεν ώς Δημόσιος Υπάλλη
λος καί θεωρείται είς έκ τών κρατίστων παρ' ήμϊν ε
πιστημόνων. Πρό διετίας έςέδιδε περισπούδαστου, μνη
μειώδες γεωργικόν περιοδικόν φέρον τον τίτλον ή « Α
γρό τ ι κ. ή ’ Ο ρ γ ά ν ω σ ι ς». Άτυχώς άνεκόπη ή 
έκδοσις του και έχασεν ό γεωργόφιλος αναγνώστης 
σπουδαιότατον ορήα^ον ξ/εωργικοϋ διαφωτισμού. Ό κ. 
Μαργέττης μία φυσιογνωμία έντονος, μέ δύο ζωηρότα
τα καί εξυπνότατα μάτια έξεδηλώθη έντός τοΰ Συνε
δρίου ό υπέρθερμος απόστολος τής αγροτικής μας άνα- 
ζωογονήσεως. Αύτός έτόνωσεν ύπέρ πάντα καί τό ύπε- 
στήριξε ακλόνητος, άκαμπτος, φανατικός,τό δόγμα «Ί Λ 
ΠΑΝΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ «ΑΓΡΟΤΙΑ». Αύτός έκήρυςε 
μέ τόνον, μέ έμφασιν, μέ επιχειρήματα, μέ χειρονο
μίας. μέ τόν πυρσόν τής αγροτικής δυστυχίας είς τό 
χέρι, μέ διάτορον άκόμη τήν φωνήν,τήν ανάγκην ίδρύσε- 
ως αγροτικού πολιτικού κόμματος.Αύτός έκήρυξε τόν ά
γριον συνασπισμόν τών άγροτών κατά παντός παρεμβαλ
λόμενου είς τον δρόμον του. Αύτός έδειςεν ότι ονειρο
πολεί τήν αγροτικήν ΐϊέαν διευθύνονταν τάς τύχας τής 
πατρίδος. Δέν τόν αφήνουν ήσυχον τά Βουλγαρικά α
γροτικά τρόπαια. Διά τόν γΕωργδν έζήτηρε τά πάντα. 
At’ αύτόν καί μόνον ό Ουρανός. ό 'Ήλιος ή 1η, τό 
Φώς, ή Ευτυχία, ή Χαρά, ή Ευδαιμονία, ό Πολιτισμός, 
ή Μόρφωσις, τό νερό, τό δένδρον, ή εύμορφιές τής ζωής. 
Τά πάντα δι’ αύτόν καΓ δ.υτερευόντως δι’ όλους τούς 
άλλους Καί μέχρι ς ένός σημείου ασφαλώς δέν έχει ά
δικον ό κ. Μαργέττης. Τά δύο τρίτα τής 'Ελλάδος 
είναι γίεωργοι.ΊΙ μεγάλη παραγωγή τής ’Ελλάδος εΰ- 
ρίσκεται δίς τάς χρίράς τω·Λ Ή μεαλειτέρα μερίς τοΰ 
εθνικού πλούτου είναι έ'ργόν τής εργατικότητας των. 
Ή ήθικοποίησις τοϋ Λαοΰ μας. τάς βάσεις της τάς 
εχει μέσα στήν απλότητα τών ηθών των. Ή ρωμαλε- 
ότης τής φυλής μας στηρίζεται επ' αύτών. Ή μαχο- 

μενη είς τό μέτωπον νεότης ανήκει κατά μεγάλην 
πλειοψηφιαν είς τάς τάξεις των. Ό 'Ελληνικός πολι-
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τιφος. ό} γνήσιος Ε/ϋ.ήμικός π|ρλιτισμ^ς ΙεύρισκεταΊ 
μέθα στάς πρωτογενείς καί άπλάστου; ψυχάς των. '(> I 
αρχαίος 'Ελληνικός πολιτισμός οφείλει τό μεγαλείόν I 
του είς τόν αγροτικόν πολιτισμόν τής αρχαίας Ελλά- I 
δος. Η γεωργική παρακμή τού "Ελληνες, έφερε καί I 
τήν καθολικήν παρακμήν τής πατρίδος. Ή άναγέννη.- 1 
σις τού Ελληνισμού κατά τό' 18'21 είς τούς γεωργούς 1 
τής Ελλάδος οφείλεται. Ή ελευθερία μας. ή γιγαν
τομαχία μας. ό θρίαμβός μας κατά τής Τουρκικής Αυ
τοκρατορίας είναι έργον των. Αύτό όφείλομεν νά τό 
άναγνωρίσωμεν πάντες οί Ελληνες διά νά έργασθώ- 
μεν νά έξυψώσωμ-ν τήν Γ ε ω ρ γ ί α ν . Είναι εθνικόν 
καθήκον όλων μας. Επομένως άπό τής άπόψεως ταύ- 
της ο ένθουσιασμός καί ό ζήλος καί "ο αδιάλλακτον., 
καί άλύγιστον τοϋ κ. Μαργίέττη είναι απολύτως δικαι
ολογημένου. Εργάζεται ώς αληθής πατριώτης. Άπο-' 
μένε: όμως ή έ'ρβονα τής έςετάσεως μιας άλλης άπό- 
ψεως, άφορώσης τόν κ. Μαργ'έττην δπως καί κάθέ 
επιστήμονα Έλληνα Γεωπόνον.

Πονεί καί εργάζεται ύπέρ τής Γεωργίας κα’· όλοι 
τόν θαυμάζομεν διά τοίτο. Άλλά ώς πατριώτης. Wi 
ηθέλαμεν νά έγνωρίζαμεν τό εργόν του καί ώς έπιστή- 
μονος. Λυπούμεθα πού δέν τόν παρακολουθήσαμεν είς 
τόν δημόσιον βίον του. διά νά ίδωμεν πού έχάραξε τή> 
σφραγίδα τής επιστημονικής ατομικότητες ;|-ου. Ί ιά 
μάς μελετητάς τής ιστορικής έξελίςεως τής Γεωργίας 
μας όχι στήν έπιφάνεια. είναι απαραίτητον νά έχωμεν 
ύπ’ δψει μας τό συνολικόν ιρ·.·& ν.άΟί γεωπονικού ερ
γάτου διά νά τόν κρίνωμεν άσφαλέστερον. θετικώτερον. 
πληρέστερον. εύσυνειδητότερον.

ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
S Ο Ν έ Τ ΤΟ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΔΟΝΙΚΟΥΣ 
Έδώ τό Ταναγραίο σταιινΐ καί πιόμα 
γιά τους ηδονικούς καί μιοαροΰ; ή οδύνη, 
ταράζει καί α-ταράζιι κάβε στόμα 
μά ή γλώσσα ή πλάνα θέλει νά τό πίνει, 

Νικήτοα Έλπίδα. μάκρυνε με ακόμα, - 
γιγάντισσα ή ψυχή νά μή μολύνει, 
ό Στίχος καί τ’ άγνό φτάνει μου σώμα 
καϊ ταυ καλοΰ, τής Τέχνης ή γαλήνη.

Τό Ταναγραίο σταμνί πάντα μπροστά μου, 
Καρδιά καί 'Υγεία καί Χάρη καί Πνέμα 
άς είναι στό πλευρό μόνη χαρά μου.

Γιά τοΰ: ηδονικούς και μισαοοΰ: ή ’Οδύνη 
κ.Γ ό βούρκος κ' ή πηχτή χολή κα! τό αίμα, 
καθένας <>■/< ίγ.’ι - γιά νά τό πίνει.

Λ1(. Ν. ΜΑΓΓΑΝΑ!’}!’
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Άπαντες γνωρίζομεν, ότι πάν ζώον προέρχεται 
διά τής έξελίξεως ένός ώοϋ. "Οπως τά ορνίθια έ- 
ξέρχονται έκ τών ώών( ρύτω καϊ οί οκώληκεο, τά έν
τομα, τά έρπετά, τά μαστοφόρα, τά φυτά, τέλος 
άπαντες οί οργανισμοί δέν ήοαν είς τήν αρχήν τής 
ύπάρζεώς των ή ένα κύτταρον, όπερ είνε τό ώόν. 
Μόνον αί διαστάσεις τών ώών τών διαφόρων οντων 
ποίκίλουν, ’Άλλα1 είνε γίγαντιαϊα ως τά ώά τής 
στρουθοκαμήλου, άλλα εύμεγέθη ως τά τών λοιπών 
πτηνών καί τών ρρπετών καί άλλα μικροσκοπικά ώ; 
τά πλείστα τών Θηλαστικών έν οϊς καί τά τοϋ αν
θρώπου. Άλλ’ οΐοσδήποτε καϊ άν είναι ό όγκος τοΰ 
ώοϋ και είς οίονδήποτε είδος και άν ανήκει δέν είνε 
δυνατόν νά έέελιχθή, έάν μή γονίμοποίηΘή είς κα
τάλληλον στιγμήν καϊ ολίγον χρόνον μετά τήν ωρι
μότητα άπό έτερον στοιχείο ν? τό σπερματοζωάριον. 
Παν ώόν μήπω γονίμοποχηθέν ΰπό τοϋ σπερματοζω
αρίου γηράσκει καϊ θνήσκει κατά τό μάλλον καϊ ήτ- 
τον ταχέως.

Τοίαύτη είνε, τουλάχιστον ή γενική περίπταισις. 
καϊ τοιαύτη ήτο, έπί μακράν, ή δογματική γνώμη 
τών σοφών. Άλλά, κατά τό έτος ι886, ό διαπρε
πής ρώσσος έπίστήιμων Τιτσομίρωφ έπραγματοποί- 
ησεν έπί τών ώών τοΟ μρ.ταίοσκώληκος τό ακόλουθον 
πείραμα* «Έθεσα, λέγει, 36 ώά, μήπω γονι,μοποίη- 
θέντα, έντός θειϊκοϋ όέέοε, έν τώ όποίφ τά άρήκα 
έπί 2 λεπτά τής ώρας (κατόπιν έπλυνα τά ώά ταϋτα 
μετά προσοχής), ι3 έκ τών ώών τούτων ήρέαντο με
τά παρέλευσιν τεσσάρων (ήμερών ν’ άλλάσουν χρώ
μα. Τήν έκτην ήμέραν ήδύνατό τις νά δίακρίνη ένα 
ϋμάρυον τελείως κανονικόν». (>ϋτω λοΜόν διά τοϋ 
περίφ'ήμου τούτου πειράματος — έπαναληφθέντοσ 
έκτοτε πολλάκις — βλέπσμεν σχηματιζόμενον καί ά- 
ναπτυσσόμενον τό έμβρυον $Γ απλής επαφής τοϋ 
θειϊκοϋ όέέος έπί παρθένων ώών.

Κατά τό 18g6, ένας γερμανός ζωολογος έθύθισε 
κα! έκράτησεν έπί τινας ώρας, ώά έχίνων, έντός θα
λασσίου υδατος, έν ώ είχε προσθέση ο,ι ο)ο στρυ
χνίνης. Μετά τήν επαφήν ταύτην τά ώά ήρζαντο έ- 
έελίσσό^ενα. Ητα άνεκαλΰφθη πληθύς άλλων ουρι
ών, α’τινες ένεργοΰν ομοίως, οίαΐ* τό χλωρίοφόρ- 
μίον, ή βενζίνη, τό κοο'ότατον μαγειρικόν άλας, τό 
χλωριοΰχον άσβέστιον. τό χλωρίοϋχον μαγνή-tcv. 

άλατα τοϋ μαγγανίου κτλ. Απλή μόνον άπαρίθμησίς 
τών ούσιών τάς όποιας άνεγνώρισαν ίκανάς, διά τήν 
γονιμοποίησήν τών τ^αρθένων ίώΰν ήθελε πληρώσει 
όλοΚλήροϋς σελίδας. Πρό τινων δέ έτών ό σοφός 
καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου τής Ντιζόν κ. Μπα- 
ταγίόν έκαμε νά έίελίχθώσιν ώά άγονίμοποίητα βα
τράχου, έγγίζων απλώς ταϋτα διά τής αιχμής μα
χαιριδίου έί ύαλου ή έκ λευκο-χρυσου.

***
Καθ’ όλας τάς ανωτέρω περιπτώσεις καϊ καθ’ Ο

λους τούς προρρήθέντας τρόπους, τό άγονίμοποίητον 
τό παρθένον ώόν εξελίσσεται. Εις τό φαίνόμενον 
τοΰτο τής έέελίξεως τών παρθένων ώών οί σοφοί έ- 
δό;σαν τό ovcpa τής π α ρ θ ε ν ο γ εϊ ν έ) σ ε ω ε.

'Ως παράδειγμα αλλά καϊ διά νά δείζωμεν συγ
χρόνως τήν λεπτότητα καϊ τήν τελ ειοποίησιν τών με
θόδων τής χημικής γονιμοποιήσεων, άναφέρομεν 
τάς έφαρμοσθείσας ύπό τοϋ μεγάλου «μερίκανοϋ φυ 
σιολόγου ’Ιακώβου Λοέβ, το(ϋ έργασθέντρς εΐπέρ 
τινα και άλλον, έπι τοϋ ζητήματος τούτου. Έκτελεΐ 
πειράματα έπϊ τών ώών ένός έχίνου τοϋ Ειρηνικού 
Ώκεανοϋ. ’Εμβαπτίζει τά ώά ταϋτα - παρθένα, 
βεβαίως — έντός μίγματος 5ο κυβικών ύφεκατομέ- 
τρων θαλασσίου υδατος μετά 3 κυβ. ύφεκ. διαλύσεως 
βουτυρικοϋ οξέος. Μετά παρέλευσιν 3 ωρών περί
που, καθ' άς ή θερμοκρασία διατηρείται είς ιί>ο, με
ταφέρει τά ώά ταϋτα έντός καθαρού Θαλασσίου υδα- 
τσς έν τώ όποίω τά άφίνει έπι ήμίσεΐαν ώραν. Είτα 
τά θέτει έντός 5ο κυβ. υφεκ. Θαλασσίου υδατος έν 
ώ έχει προσθέσει 8 κυβ. ύφεκ. κοινού μαγειρικού ά
λατος. Τά άφίνει έν τώ μίγματι τούτω έπί μίαν πε
ρίπου ώραν και μέ τήν α^τήν θερμοκρασίαν των ι5ο. 
Κατόπιν τά έπαναθέτει έντός Θαλασσίου υδατος, ο
πότε τά ώά έξελίσσονται άμέσως. Τά ούτω πειρα- 
μσ,τιζομενα ώά εξελίσσονται κατά go ο)ο καϊ πολ
λάκις ιοο ο)ο. Είνε, τώ οντ»., άξιοΘαύμασον.

Αί μέθοδοι αύται τής χημικής γονίμοποιήσεως τών 
ώών έφηρμόσθησαν μετ’ απολύτου επιτυχίας είς 
πλείστας συνομοταξίας ζώων· είς τούς έχίνουσ, εΐσ 
τούς αστέρας τής θαλάσσης, ’είς Θαλασσίους σκώλη- 
κας, είς'τά μαλάκια, έτι δέ καί είς ίχΘϋς καί εΐσ 
βατράχους'. Είδχκαί μόνον δυσχέρειαΐ δέν έπέτρε- 
ψαν τόν πειραματισμόν έπϊ τών ώών τών πτηνών καί
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κατα Jlc^ya ^γσν t-v
Enx, τφ όνη λίαν εύνόητον, ότι τά ώά τών ένύ- 
ορων^ωων παρέχουν μεγάλας εύκολίας είς τόν έν 

νδαη χειρισμόν τών πειραμάτων καί ^’κ0,. 
QcPi^av. είς Πέτρον δέ ο! πείραματ.σταί 

&XOW προ αυτών μεγάλος ποσότητας, ήτοι μίαν ύ- 
•ην μελέτης ασυγκρίτως προσφορωτέσαν εκείνης 
γ πασεχουσι τά ώά τών θηλαστικών, τά οποία είνε 
Λ αν Οπερες θύ μόνον νά προμηθεών άλλά καί 
'α οιαΤηρησωσι.

Διά τής Χημίκ7/ε ϊθν,μεττοι- ,
μα είελι&ν τον ωοϋ απολύτως όμοίαν μέ τήν έξέ- 

’Ο Μ 5 ^τΚατούωαρίου γονίμοποιουμέ- 
ων ωων Ο Μποτών είδε-τά ώά τών βατράχων 

"ΠΝΐδΧ1 ^PIVCV> 6 δέ Ka5r'Y'^^ Σορβόν- 
τελα. εσχε δυο παρθενογενετ.κούς έχίνους 

ώησαντας υπέρ τά τρία έτη.
.. Τ’*, νομί&μεν TTCplTriv νά ^μειώσωμεν τήν 
^πο-ΛαίοτηΐΙα τής ,άνακαλύψεως ταύτης, Δυνάμεθα 
α βεβα^σωμεν ασφαλώς, δη, άπό τριάκοντα καί 

«νακάλυψίς,μάς ε!σήγσγε 
βαθεως εις την κατανόη3ιν τής ώωής Κα 

τορθωσαν επί τέλους ν’ άνηκαταστήσωσι τήν' εν^ 
Ydav ?voc ςώττος όργανι^ τοώ σπερ^τ£Χ 
Ρ'ου, ήτοι την ενέργειαν τοϋ άρρενος φώου 
προέρχεται τό σπερματοξωάρίον \οϋϊο, 7/ά 7αθσ- 

ρως: χημικών χωμάτων καί ένεργούντων είς καλώς 
ω,,ΐσμενας αυνθηκας. Εφθασαν είς τό σημεϊον νά 
παραγωσΐ ξώα, ατινα έχουν „ητ·^ '« ·' -r _ ,J -χουν μητέρα μεν ενσ ξώον 
ου αντου είδους, πατέρα δέ μίαν ούοίαν όπ;

χημικήν ! ’ " ' J ■
ΠΟΛΥΔΩΡΟΙ Κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΧ0ΕΣΙΣ ΖΟΓΡΑΜΚΗΣ ΝΙΚ9Α. ΧΕίΜΟΚΛ
<Μία καβυστρρήσασα ZOt(n;l

Σέ μ.άν ωθούσα τοΰ «II α ο ν α σ σ ο ΰ», τόν περα- 
μήνα, ό έζ Ρωσσία; "Ελλην

* ’ μια σπρα Ηζόνων του, ίξήντα ζαί πλέον πίνα/ά-
Έυ ώξ τύ πλείστον "πά ύιά^« ^·< w
Ε/.λαδοο, (ΙΙι/.οποννησο, Πόρο, Παονασσό -ζτ; , .

κι’ άπό τήν ίδταίτερη π„Τ(?(0Η τσ|, ’ 
τΐ|; Κριμαία;.

Έδώ, ό εΰγενής καλλιτέχνης, είδε, οσον ολίγο., τά φω- 
τ ινα ε,-α-τεδα τα λευκά χρώματα, τό άνο,χτό τοΰ όοίςο το 
ίζαιτο. το γαλαξ,ο του δέν είνε οσον θά έπρεπε κυανοΰν: 
Παδυ σαν ανο^ατιζης θαλάσση;), ζαί, μέ γρΚμ11ή. οτ€(1). 
- και μαλακη, ά-τέδωσε, τις φοστκές καί π,θανί; ά'νρ- 
/.ονιτς των· εκεί, άπό τόν Εΰξεινο Πόντο, το ^ε.νό κ«ί 
γκρίζο φως, σε τόνους αβρού; ζαί μετρημένους.

Ιο σχέδιο του, είνε φυ<ηκό ζαί άνετο. Τό χρώμα του, δε
μένο, τονισμένα, μαλακό, πού φτάνει δμως νά γίνεται 
σχεδόν «τονο, ισχνό, δπως είνε τό πράσινο, σέ μερ.κά τί>- 
ππα τον απο τον Παρνασσό. Κι’ δλα προοπτικά τής είκό- 
νος του. ζαλοδγαλμένα καί προσεχτικά. 'Όλοι σχεδόν οί 
πιναζες του, έχουν δάδος, έκτασι: αισθάνεται κανείς τά 
αντικείμενα νά χάνουνται, νά μαραίνουν ύπό τήν επήρεια 
των πρωτων φωτειγών πλάνς, ζαβώς ζαί δταν τά δλέπ ηιμε 
ττσι να διαγράφονται μέσα στό χώρο. ’Εκείνο δμως πού τόν 
διακρίνει περισσότερον είνε, πώς ή εργασία του δέν είναι 
Ϊ^Ζνικη, μηχανική, δσον, επιμελημένη, άπό Πραγματικήν 
αισθητικήν αναγζην, άπό μιά ηωχιζότητα πού τόν συνώ- 
δευε, που κυριαρχούσε μέσα του, καδ’ δλο τό διάστημα, τοΰ 
υπολογισμού καί τής τεχνικής έξακριβώσεως, πού κατέδα- 
/■■· πάνω στά δέματά του.

Εκτός, απ' τόν τεχνίτη, τόν ευσυνείδητο, πού ξέρει τί 
πρε ε, νά βάλει καί πώς νά τό σχεδιάσει, έχουμε καί τόν 
καλλιτέχνη, πού γι’ αυτόν δ κόσμο; δέν είνε δγκος καί επί
πεδα φως καί σκιά, άλλά ένα; παλλόμενος χώρος συναι- 
σϋημάιων και εννοιών.

Είνε ίμπρεσσιονιστής, ά/ΰ.ά μέ άλήβεία, μέ πραγματικό 
αίσθημα τή; Φύσεως. Τό βουνό, τό δέντρο, τό σύγνεφο τό 
δειλ,νο εχουνε κίνησι καί χάρι, ζωή καί βημασία. ’Εκφρά
ζουν. Κι’ αύτό είνε τό παν. Δέν είνε σχέδια συμμετρικά, 
μετρημένε? φόρμες· παρά τόνος φδόγκοι πού μιλούνε στή 
μυστική τους γλώσσα ...

’Η βώαοοογραφία του «.Μ α ύ ρ η θάλασσα»: 
μια οψι αραγμένων καϊζιών πού χάνεται στήν ακρώρεια 
των κυμάτων, στρ βάθος ένός τεφροϋ ορίζοντα, κάτω άπό 
εναν ουρανο σταχτογάλανο, σέ ώρες απομεσήμερου, δίνει 
το αίσθημα τή; θαλασσινής ζωής, σέ στιγμές, άνέσεως καί 
ασφα/.ειας. ’Ηρεμία καί κόπωσι - στήν αραγμένη αύτή 
σειρά των καϊκιών πού τών τελευταίων, τά ιστία μόλις 
διαγράφονται στά ..ίπομεμαΚρυσμένα σημεία τή; εϊκόνος 
του, μεσ’ άπό μία ι.νγχρωμία -μουντή βαλασσινών χρωμά
των — συναισθάνεται ή ψυχή μας. "Εχει τή ζωή άπτή, άλ- 
/.α και στό νόημά τη;. Κι’ αύτό πού ζητάει δέν είνε τό σχή
μα, μια άποψι ποΰ σχηματίζεται άπό ένα σωρό άντικειμί- 
νων, όσον ή ζώσα άτμόσφαιρα. ποΰ κινείται καί περιβάλλε
ται μέσα σέ δαϋτα. Είνε αλήθεια δμως, πώς δέν δεικνύει 
μεγά/,μ δύναμι, ώστε, νά μήν μάς αποκαλύπτει πάντοτε, 
αυτήν την βαθύτερη ματιά τοΰ καλλιτέχνη. "Εξω, άπό δέκα 
ή δεκαπέντε έλαιαγραφίε; του, δπως τό «Βοάδυ (’Εύκίη- 
σια Άγ. Ίωάννου) Πόρος», «Άπό τόν Πόρο (τοπεών»', 
«_κΐτσο», «Νύκτα», «Καλάνια (Παρνασσός)», «Μοναστή
ρι». «Έρημοκκλησιά (Καλάνια)». «Άπό τόν εξώστη μου>Α. 
«Λευκή βάρκα» κλπ. - δέν μά; παρουσιάζεται, παοα ώς 
ενα; κα/.ο; σχεδιαστής. Ή δλη μου έντύπωσι είνε δτι ό ■/ 
λειμώνας είνε ένα προχωρημένο ταλέντο, μέ πολύ γ«ενα* 
σμενο μάτι, μέ παρατήρησι ορθή καί αυστηρή, καί μέ άρ- 
κετή ευγένεια καί αρμονία στόν χρωματισμό του. Την ύψη- 
/■ην δμως εργασία, τήν βαθύτερη επισκόπηση άπό έναν ζω
γράφον, είνε ή αλήθεια, πώς δέν πρέπει καί νά τήν άταιί 
τουμε, αφού γνωρίζουμε ύπό ποιας συνθήκα; διατελοϋμε, 
κι’ απο-τί κοινόν έχουμε τήν άπαίτησ. ή τήν μοίρα, νά μάς 
/Tixoftzo? ουθόπ ...

Α. Δ,

ΕΝΑ ΡΟΔΟ

Μιά νύχτα ανοιξιάτικη πού έψώταε το φεγγάρι 
μόοα σ’ «νθώνα δροσερό καί μοσχοβόλο εμηηκα· 
κν’ άψοϋ έμύρισα πολύ άπ’ ^λα τάνθη πουχε, 
cto τέλος ένα κόκκινο τριανταψνλλο επήρα, 
πού μιά εύωδιά άνέγγΐχτη, μεθυστικήν έσκόρπα.

’Εκείνο τό τρΐαντάφυλά<ο ώσοτου μου εμαράνδη 
πολλές φορές έμύΡΙσα, κ ητπα τήν εύωδιά του. 
Μά όταν μοΰ μαράθηκε και κίτρινο μοΰ εφανη 
σ’ ένα βιβλίο τώκλεισα πού εμείς «Ζωή» καλούμε, 
κι’ έκεϊ κλείσμένον έμεινε, λησμονημένο, μόνο.

ΜΑΓΔΑΛΡΪΝΚ

Μπροστά ’ σΥήν ‘«για τοΰ' λρΐ και αχρα , - ν 
μιά κόρη προχωρεί δειλά, θερ μα, τα δακρυα χυνεξ ... 
μι£ Εξομολόγηση ^ά στά χείλη μουρμουρίζει 
'αί τή ουχώρεσι ύητά κάποια φω*η που σβυνεί ...

Τότ’ ό Χρίστος χαμογέλα γλυκά,στήν κορασίδα _
„’ £να χαμόγελο απαλό πού απ την εικονα βγηκ^ 
μ ενα χαμογ^ έραστιΛ τα νύχια

μ» τ;.'·
ΓΕΩΡΓΟΣ ΣΤ ΑΜΠΟΛΗΣ

νΗ5Ι. — ’Αφέλεια, ειλικρίνεια καί χάρι, βγαλ- 
μένα μέσα άπό μιάν ςύγενμεή καί αίσθαντική καροια 
ενός νέου γεμάτου ά^ό όνειρα κΓ έλπιδεε, νά τι J 
ναι έκείνο πού παρατηρούμε περισσότερο στο νεο 
μας ποιητή. ’Αντίθετα φδς τούς περισσοτέρους 
σημερινούς ποιητές πού διαρκώς κλαινε, αυτός σπά
νιά μελαγχολεί η άποδαρρύνετα,.. ’Εχει ενα χαρα- 
χτήρα δυνάτο καί ύγιή καί άντμερύξει τις αναποδιε- 
τής ξωής μέ θάρρος καί άπόφασί. Τον απασχολεί ο
τι μπορεί νά προξενήση έντύπωσι η συγκίνησι ο - 
να νέο· οί κάίμποτ, τά λουλούδια, ή θάλασσα, η γυ

ναίκα Άγ’απάει τρυφερά καί μάς χαρίζει λεπτές 
καί αρωματισμένες συγκινήσεις αίσθ;ήματος, περι- 
γραφόμενες μέ πολλή τρυφερότητα. Η κ-μη-η ■■ 
ληών ευτυχισμένων ήμερων ή ή έλπιδα μιάς νςας 
χαρούμενης ξωήε, ζωγραφίύεΐ συχνά μέ ωραία χρώ
ματα τή ποίησή του. Ό ποιητής μας είναξ νεος κα. 
σα νέος δάχη ,καί Καττύματα, μά ή τωρινή του ερ
γασία μάς κάνει νά έά.πίξουμε πώς θάχ*η καλλιτ^ρ-- 

άπόδοσες γιά π»ο υστέρα. γ

- Γ. ΚΑΨ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

αινίγμαϊα ποΓι

ΥΑώσσα

Ί έχατ’»ντσί.·ο,ρι0α 
^λευταίο φΰλ-

Στή Γα/.λία γιορτάζεται φέτος 
τού Μολιέρου. II άνω σ’ αυτό διαβάσαμε σέ 

«'ράνς» τά επόμενα: 
ς πάντων μερικά χπ* τά 

yo τού μεγάλου Κωμικού; 
οι ΙΙουκελέν, ήταν - είναι 

μπουρζοά τοΰ Μπωβαί· αυτό; 
σ’ ένα διαμέρισμα πού 

__ΐμένη άδιέξο- 
άδιέξοδος Μ;·ρ

ύση κανείς 
'.ιερού; Ούτε 

έ σι ·') 0 ηκ. Θ ε/. ή σα ν · 
■* συνείθιζαν μερικέ;
ν’ άποδειχθή, όσο 

γο Μολιέρο τήν πα-
-ΐ· του. Οι Ί- 

νά μά; 
πώς ουνέβήκε 

Σβάρε σέ σέρβική 
προτ ήτερα απ’τόν 
η; όμοιότητο; μι- 
ποΰ εξησε ;ϊπ* τά 

δραμ στουργο ;, που 
καί ένεκα τού όποιου πολύ 

τού Ντί’μπροβινκ. Γυιό; ά- 
τυυ στή Σιέννα τΛ- Ιταλίας. όπ<·.>’

,. -^w/.veoou. 11 άνω σ’ 
λο τοΰ «Μερκύρ ντε—Φρά" 

«θά λύσουμε τέλος ~~ 
άναφέρονται στή ζωή καί στό έργ 
Οί κατ’ ευθείαν πάπποι του, 
αποδεδειγμένο τώρα πιά — 
ό παππούς τοΰ ποιητοΰ κατοικούσε 
έσχημάτιζε νάρθηκα άπό πάνω άπ’ τή συνειθισμέ 

__ ίεγιάρ, ποΰ τότε ονομαζότανε <’ 

ποκ'ι σύαπτωσι πρέπει ν’ αποδώ 
τών αύτογράφων τού Μολιέ 

μιά ,σημείωσι δεν 
τούς ’Ιουδαίους, πο? 
είναι τόσο δύσκολο 

ποΰ άρνιότανε σ ι

...... αριστουργημάτων " 
,ζύρ καί άν ήθελαν νά 

ίσως Οά μαθαίναμε 
υποκείμενο τοΰ 

έναν αιώνα
•αι μεγάλ 
.Ιτρύτ 

■όνίμο

ι'τροφιά ένός 
ης καί 

εκπληκτικός, 
γνωστό είνε 

κάνει νά σκέ- 
Σαΐξπ.,ρ.
,, άλ/.ο ποιμι - 
Ι.ριαχοια και

6ο, πάς Μπωβι 
ντανσόν. Άλλά σέ ? 
τήν ολική απώλεια 
ένα γράμμα, ούτε 
νά ενοχοποιήσουνε 
καταστροφές, άλλ’ 
τό θέμα Πιέρ Σούτ 
τρότητα τών πιό περήφανων άς:Σ 
ουδαΐοΐ’ ήτανε κυρίαρχοι στή Ραζύ 
ανοίξουν τ’ αρχεία τους, 
καί είχε πραγματευθή τό

_ ι ό Μορόν Ντρύτι 
Μολιέρο, δηλαδή στά 155ύ· Ε1ν< 
ταξύ τών δύο έργων. Ό Μορόν Ν 
1520 ως τά 1580, ήταν ενα; γ< 
τόν διαβάζουν άκόμη καί σήμερα, 
τιιιάται ή σέρβική; φιλολογία 
στού, έκανε τής μελέτες τ_.
έγεινε εφημέριος στά 1541. "Αμα γύρισε Χ αγκυ; >γει· 

νε παππας, τό όποιο δέν τόν εμπόδιζε καθόλου νά γράψη 
έργα γιά τό θέατρο, σέ πρόζα, ή σέ στίχους. ’Επεσκέφθηκ\ 
τή Βενετία, τή Κωνσταντινούπολι, μέ τήν σοντ< 
μεγάλου μεγιστάνος. τού όποιου ήτανε ό διασκεδαστ 
ό διερμηνεύς. ’Ήτανε ένας αύτοσχεδιαστής 
Άπ’ τά ποιμενικά έργά του σέ στίχους, τό πιό 
ή «Σιρένα» (Βενετία 1547 — 1559», πού σέ : 
πτεσαι στό όνειρο μιας εαρινή; νυκτός τού 1 
μοια συνέθεσε τήν Αφροδίτη καί τόν Άδωνι.
νικό, θρησκευτικά δράματα «Ή Γέννηση τού Χρι ' __
μυστήρια. Άλλ’ αυτό ποΰ άξιζε γιά ν’ άφίση τόνομά του 
στους μεταγενεστέρους είναι ή κωμωδίες του, σάν τήν: 
«Ή φάρσα τοΰ Στανώ», πού τήν παίζουν άκόμη. Σ’ αυτό 
τό έργο τής άποκρηας, πρόκειται γιά ένα χωρικό ποΰ θέλει 
νά ξανανοιώση καί ό όποιο; γίνεται θύμα μιανής κοροϊδίαν 
κοντά σέ μιά βρύσι.

Όμοιο άκόμη «Ό πατέρα; Μαρογιέ» <15591 ποΰ φέρνει 
στή σκηνή όλη τή κοινωνική Τ*
αιώνα. Μέσα σ’ αυτά τά έρ· 
αυτό τό τελευταίο έργο δέν είναι τό 
λογικό φορτίο τού Μορόν Ντρύτς, 
λιέρο. Πρέπει ακόμα ν’, αναφέρουμε ι 
ποΰ έχει γιά σύνθεσι τήν ίδια ύπόθεσι 
τέ καί τού «Ζηλοτυπίαν τού Μπαρμπαγιέ». Τέλος 
λεκΐνον» ποΰ θυμίζει τό: «Γάμο; μέ τό στανιό», 
λεκίνος» είναι ό σερβοκροάτης Σγκαναρέλ.

Χωρίς αΜΦ’βολία. όπως τό δικαιολογούσε *;·-

Ο

ή ζωή τή; Γαγκύζ· στον IGov 
»γα βρίσκεται ό Σαβαρύ. Άλλ’ 

μόνο, στό βαρύ φιλο- 
ποΰ ξαναθυμίζει Μο_- 
τό «Ίριπι ντ’ Ίτάλ· >, 
ι τού Γεωργίου Λ’τιυν- 

τόν «Άρ- 
Ό «Άρ-·

φιλολογίας ό κ
χρόνο στύ μάθημά του τής σερβοκροατική 
Μ. Ίμπροβάκ ό' Ντρύτς καί ό Μολιέρο; έποτίσθηκαν άπ 
τής ίύ'.ες πηγές. ’Εξ άλλου είνε βέβαιον οτι ύ «’Αρλεκίνο;-?’ 
ιτνα· απόγονος ’Ιταλός* άλλ’ έκτος ποΰ είναι δίκαιο ν’ ανα
γνωρίσουμε στον Ντρύτς τόν ρόλο τοΰ προδρόμου, μπορού
με νά ρωτήσουμε: άν δέν ήταν δυνατό νά φθάσσυν στό IIα- 
ρίσι καί νά πέσουν έτσι στά χέρια τοΰ Μολιέρου μεταφρά
σει; ‘Ιταλικές τών έργων, ποΰ όόφείλονται στον Ραγυυσια- 
νό ποιητή, θ’ άποφύγουμε νά συμπε ράνουμε. θέτουμε |*ύνο 
τό πρόβλημα στήν κρίσι τοΰ έξερευνητο”.

ΛΈΔ. ΛΔ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

«I μιά νύχτα αγάπης» Αίμ. Ζολα, μ-ίάφρ. 
Ήλ. Ηλίου. Εκδοσίς «’Αθηναϊκού Βιβλίοπυλείου» 
X. Γαν^άρη καί Σισ, Άθήναι 1921, δρχ. 2,5ο — 

"Ενα; ήσυχο;, φτωχός κι’ εργατικός άνθρωπος ζούσε 
μονάχος του ώρες ολόκληρε; παίζοντας φλάουτο κάβε βρά
δυ μπρος σ’ ένα παληό αρχοντικό μέγαρο. Κάποια νύχτα 
ί να παράθυρο τοΰ άρχοντικού σπιτιού άνοιξ? καί βγήκε μιά 
’·»χρή κι’ όμορφη κόρη, κι* ακούσε αδιάφορα τό τραγούδι 
τού άηδόνιοΰ ποΰ παιζότανε στό φλάουτο. Μά δεν ανέβηκε 
τό ίδιο καί στον φτωχό τραγουδιστή· αυτός άπό τή πρώτη 
στιγμή αγάπησε τρελλά τό ξ/·^*··λ *-

ωχρό κορίτσι ήτανε μιά 
ναΐκα πούχε κι’ έναν εραστή, τόν 
μάννας τη;. 'Ήτανε δεκαοχτώ χρον.όν 
χρόνο έζησε ολόκληρε; νύχτες καί μέρες 
της παραδομένη σ’ ένα άγριο οργιασ ·.;· 
εραστή τη;. Κάποτε σ’ ένα πάλαιμα μαζί· 
νε ποιο; θά νικήση, σκότωσε άπό ά” 
της. Τό παράθυρο τοΰ μεγάρου 
r ωχρό κορίτσι έρριξε ένα χα>·5 

στόν ερωτευμένο μέ τό φλάουτο, 
στήν όνειρεμμένη κρε6βατοκά;.;ς;,. 
προκλητική καί μισόγυμνη μπροστά 
οτΐ θά γίνη γιά πάντα ερωμένη του φθάνει νά τήν 
'·<* π: τάξουν τόν πεθαμμένο έραστη.

-Ή συμφωνία έκλεισε καί ύστερα »ιπο 
κατοιρθωσαν νά φέρουν τό πτώμα ιιεχρι 
κι7 0<ϊ τόν περίιιενε αυτή μέχρις βίου 
πτώμα στό ποτάμι καί γυρίσει. Ή δόσκο 
θ: μ’ επιτυχία στό τέλος καί τό σώμα 
λ<.·.φρά μέσα στό ποτάμι.

'Αλλά ό ερωτευμένο; - 
δι ίλιασε: <

■ καινούργιον εραστή. Καί 
μέσα στό ποτάμι γιά νά 
μαννας.

Τ' ωχρό κορίτσι ύστερα άπό έξη μήνες παντρεύτηκε ένα 
ν*·ο κΓ ώραΐον ύποκόμητα.

'.ωτικό λουλούδι
φ’λήδονη κι’ οργιαστική γυ- 

γυιο τής παληας παρα-

αμαοα.
τ w ακούσε

ένα 
ιιεο’ στή 

κύ πόλεμο 
,ύ του, γίά 

- απροσεξία τόν 
•αναφωτίστηκ:: καί πάλι, 
/;*λο καί μιά πρόσκληση 

αυτός δε’λός μπήκε 
Καί βλέποντας την 

του λέει 
βοηθήση

καμαρά 
τόν 

νά δοΰ- 
έραστή

άγωνιώδικες ώρες 
τήν εξώπορτα. Έ- 

πάη καί ρίξει τό 
ίη έπιχείρησις ήρ- 

άφέθηκε νά πέση έ- ποτάμι.
____ς τραγουδιστή; 

σκέφθηκε ποια τύχη άρά 
* * έ Γ 

στό ποτάμι γιά

: τήν τελευταία στιγμή 
ι γε νά π; ριμένη καί τόν 

’ά πολυσκεφθή άμολιέτσι 
συνάντηση τόν γυ·ό τής παρα-

χωρι

* ° ΦΩ.ακίομ^ν,..
7ζζνν βΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ίερ, μετάψρ. Κ. Οίκονομίδ^ X, i’jvi.
άρη καί Σια, Άθήναι 1921, ορχ, 3.

Τό βιβλίο αυτό περιέχει τήν ιστορία ένός παράξενοι κα· 
πρωτότυπου ανθρώπου, ένός καλλιτέχνη, ένό; αλήτη, ενός 
τύπου μέ παράξενο καί αόριστο χαρακτήρα, ενός περίερ
γου ήδονιστοΰ. Ό άνθρωπος αύτός ξεγελάει τούς συμτολί 
τε; του καί ζή εί; βάρος τή; Κοινωνίας. Στό τέλος όμω: 
λυγίζει pci’ αυτός: αγαπάει μιά κύρη. Νικιέται άπό το αί- 

ζσθημα, καί συλλαμβάνεται άπό τήν αστυνομία. Τώρα ζή 
πιά μέσα στή φυλακή, οπού τρελλό; τραγουδάει ευτυχι
σμένος.

»

«Οί αλλόκοτη; ιστορίες τού βαρώνου Μυνχάου- 
μετσφρ. Κ. I ρικογλίδη. Έκδοτης X. Γανιά- 

ρης, ’Αθήνα» 1922, δρχ. 3,5ο.
Ό Βαρώνος Μυνχάουζεν δέν είναι δπως θά μπορούσα 

κανείς νά ύποθέση ένα φανταστικό πρόσωπο. Είναι ένα ι
στορικό πρόσωπο πού γεννήθηκε στά 1729 στό ’Λνόβερο 
τή; Γερμανίας. Είχε μιαν αξιοθαύμαστη ευκολία νά Οιη- 
γιέται τά πιό τερατώδη φέμματα καί φανταστικές ιστο
ρίες, στις οποίες γιά ήοωα έβαζε τόν ίδιο τόν εαυτό του. 
Ή μετάφρασις, πολύ καλή, οφείλεται στόν κ. Τρίκυφλίδη.

Τά παραπάνω βιβλία τά συσταίνουμε θερμά, γιατί είναι 
καί τά τρία διαλεχτά.

Γ. Κ.

/

ΣΟΝΕΤΤΟ

Σ Τ II ΜΕΡΑ Ε Κ Ε I Ν Η.

.Μέ; στής καρδιάς μου τό βωμό, στά πειό ψηλά στι,μένη 
στέκεται μέρα ρήγισσα μιανής βαρεία; ζωής ...
σκλάβα σου στέκω...κείσαι σύ μιά Μοίρα ποΰ θά ραίνει 
τό ακούραστο χαμόγελο στά βύθια τής ψυχής.

Μέ (ίπόκαμε μια δώαμη, άπόσβυσες καταλύτρα 
μιανής παιδιάστικης ζωής φτέρωμα καί χαρά ... 
κι’ έπλασε; τώρηο ποίημα, τοΰ νέου ρυθμού...—Νικήτρα — 
που κλεϊ σέ στίχο ανθόσπαρτο όνειρα φωτερά ....

Στό θείο σόυ ξεψύχισμα, στό ματωμένο δείλι, 
μιά Ανάσταση μοΰ χάρισες μέρα τρελλή τοΰ Απρίλη 
στά ρόδα σου μέ ξάπλωσες, στό φως, στήν ευωδιά #..

Γι’ αυτό δικός σου, 6 νέος Θεός, ποΰ κρύβω στήν καρδιά..» 
νατανε μέρα σάν Έσέ νά .μοΰ ξαναγελάση
γιά μιά πανώρηα ανατολή... θάφευγα γι’ άλλη Πλάση ...

Σμύρνη ΦΙΛΗ Κ. ΒΑΤΙΔΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ >

VICTOB 111 GO

Σ Τ Π Ν Κ Ο Ρ Η Μ Ο V

Αγάπα αυτόν πού σ’ αγαπά, καί νάστε ευτυχισμένο·.
—Αντίο, νά τοΰ είπ’ό θησαυρός, σύ πού ήσουν ό δικός μου, 
μέσ’ στάλλο σπίτι πέρασε, κόρη μου ευλογημένη.
τήν εΐ’τυχία πιά πάρε μα;, τή πίκρα τιόρα δός μα; ... 

< I
Σέ κρατάνε έδά>· πέρα εκεί σ’ έπιθυμάνε. Κόρη, 
γυναίκα, παιδί, κι* άγγελε, στό διπλό σου προχώρει 
καθήκον. Δός τή λύπη· έδώ καί δόσε έκεΐ μιά ελπίδα, 
έβγα άπό δώ δακρύζοντας, κΓ αύτοΰ γε/.ώντα; πήδα.

< Μέσα στήν εκκλησία, 15 Φεβρουάριου 1843)
Αθήνα, 102? ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΑΗΣ

H ΔΟΝΑ ΕΛΒΙΡΑ

Η Δόνα Έλόίρα στής ροδιάς τόν ίσκιον άποκατου 
Κάποιον ιππότη αστόχαστα τη νύχτα καρτερεί·
Εχει τή ζώνη αναλυτή καί στά μαλλιά φορεϊ 

Τάσπρο τό ρόδο, πού θά τό νοτίσουν τά φιλιά του.

’Έχει τή ζώνη άνα/.υτή κΓ έχει στή γής σκορπίσει 
Τάνθια τοΰ κρίνου καί τά, ποΰ μεθούνε, γιασεμιά 
Κι’ άντιχτυπΐεται μέσα της ή λάγνη άποθυμίο 
Μέ μιά; αγάπη; γαληνής τό λυρικό μεθύσι.

ΙΩΑΝ. Μ. ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εκλιπουςαι Φυςιογνωμιαι

ΖΑΦΕ1ΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΣ

«Ηός ττ,ν άγ.μην τής οοάσεώς του. είς στιγμάς ζρ·.-· 
τίμους διά τό οικονομικόν μέλλον τή; χώρας, άνηρ^ 
ζά*4'η, δλως άπροσόοκήτως. άζό τήν στοργήν τής 
τρευτής του συζύγου καέ τών θρηνούντων άδελφών του, 
μία έκ τών ύπεροχωτέρων καινώνr/.ών καί ύίκονομύ- 
λογικών φυσιογνωμιών τής χώρας, ό αείμνηστος Ζα
φείρι ς Μάτσας. Νέος άκ,όμγζ, 0ερμοϋρ*46ς». άζοφασ> 
στιζό<ί, βαθύς γνώστης τής οικονομικής ζωής τής 
πατρίδος, ύτΛρόχήυ μορφώσεως και έςαιρετικών κοι
νωνικών χαρισμάτων, άπετέΜί μίαν έγγύησιν διά τήν 
οικονομικήν άναγέννησιν τής Έλλάέος καί ό θάνατός



ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

του έί^ωρήθη παρ' όλων μ,αφ ώς μια ανεπανόρθωτα; 
απώλεια. Τά νήμ.α πολυτίμου ζωής τοΰ επίλεκτο 
άνδρός Χαφ&ιρίόυ ΔΙάτσά έκόπη εντελώς άπρόσδοκη- 
τως. Ζών άπό τίνος έν λανθαυούθη καταοτάσει ήτο 
πάντοτε πρόθυμος νά παρεχη τά πολύτιμα οικονομολο
γικά του φώτα πρός οικονομικήν έξυγειανσιν τής χώ
ρας καί ε<ί προσεχές μέλλον έθεωρείτο ή κορυφή τ.ί- 
ριξ τής οποίας Οά συνεγείρ-ετο ή φάλαγξ τών επίλε
κτων διά τήν έςόρμησιν προς τά μεγάλα οικονομολογι
κά ιδεώδη. Ή μεγάλυνομένη Ελλάς, ή έχουσα π,ρό 
παντός ανάγκην ίίτ/υρ-άς οικονομικής άναδΛργανώ- 

σεως, πρώτιστα είς τόν Ζ,αφείριον Ματταν έστρέφετο 
μετ·’ εμπιστοσύνης καί έν τή πρώτη ρ&δ'.ζΟύση αυγή 
τής ^ίρηνίκής περιόδου, ό άε^μνησφς. Μάτσας ήτο 
προωρισμίνος νά έμψυχώση το κεφάλαιον, νά κραταί
ωση τήν πίστιν πρός τό μεγαλείου/ τής πατρίδος καί 
νά άνυψώση τήν οικονομικήν εΰρωστίαν είς τό επίπε
δον τών τολμηρότερων εθνικών ονειροπολημάτων. *Η 
μοίρα, ή κακή μοίρα, ή διακανονίζοοσα τήν τύχη-/ τών 
θνητών μέ ίμιαν καταπλήσσουσαν ^ναλγηάίαν, άλλω; 
Αθέλητε. Λεν έπέτρέψε νά δκορπιστή τό ώραϊον φώς 
•τής μεγάλης ψυχής καί τής ίοχυράς διανοίας τού υπέ
ροχου άνδρός. Τό άπεσόεσε. Τό άπέσίεσεν εξαπίνης, 
χωρίς δισταγμόν, άτρομος, ανάλγητος, χωρίς νά καμ- 
φθή άπό τήν οδύνην έπιλέκτου συζύγου, χωρίς νά συγ- 
κινηθή άπό τον πόνον, άπό τόν βαθύν πόνο-c, πολυφίλη
των αδελφών καί άπό τήν θλϊψιν πάντων έκείνω» δσο: 
έγνώρισαν τά χαρίσματα του καί έξετίμησαν τήν υπε
ροχήν του καί τήν αξίαν του

Ή κηδεία τού Ζαφειριού Μά.σα εγέ-ετο άνταξία 
τών αρετών του. Πάνδημος, μέ αίαν άνυ.τόκριςΟν θλϊ- 
ψιν, μέ ενα τραγικόν ερωτηματικόν δ/ω· μας.

— Γιατί νά χαθή τόσον νέος, γιατί νά σ-.ερηθή ή 
πατρίς μας ένα τόδον εκλεκτό παιδί της ; Ή Πολι
τεία, ή Έπιστήμη, τά Γράμμα .α, 5 Τραπεζιτικός, ό
ΕμΛορ^κός ό Βάομηχανικό; χ.όσμος( 'αί- Λαϊκοί 

τάξεις καί «πείραν πλήθος πειρη,κολαόθησαν τόν νε
κρόν τόυ τιμώντας τήν μνήμην το» καί γεραίροντες τά 
άτίμήτα χαρίσματα του. Έκε'-νβ δέ τό οποίον όφείλο- 
μεν νά τονίσωμ^ν είναι τούτο. "Οτι ό θάνατός του ό- 
ηήρξε μία νέα άςορμή έπαυξητεως τοΰ θαυμασμοί καί 
τή; κοινωνικής έκτιμήσεως. Ό θάνατός του έφερ.··/ 
ϊ'ς φώς μία* διαθήκην ήτις έθεωρήθη ό τελειότερος 
ύμνος πρός τήν ιδέαν τοΰ γάμου, πρός τήν "ιδεώδη συ
ζυγικήν άφοσίωσιν. Θά άπομείνη αυτή μνημειώδης διά 
τάς άναπτίσσομένας έν αύτή ιδέας καί ώς ένα αρι
στοτέχνημα λόγου φανερώνον τήν ϊδιάζουσαν πρός την 
λογοτεχνίαν αγάπην του ΰπερόχου άνδρός. Ή « ' Ε λ- 
λ η ν ι κ η ’ Ε π t θ ε ώ ρ η σ : ς » συμμετέχουΐα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ' J

είς τύ/πένθο- τής διαπρεπούς οικογένειας Μάτσα εκ
φράζει τήν δαθυτάτην θλΐψιν της διά, τήν σκληρόν α
πώλειαν τοΰ αρχηγού της έκ τών επιφανέστατων φυ- 
- ογνωμιών ιού συγχρόνου Ελληνισμού.

Δ. Ζ.

ΥΠΩΥΡΓΕΙΟΝ ΣΓΡΑΤΙΏΡΙΚΩΝ 
’Επιμελητεία Στρατού 

Γραφείον ΙΥ.

Π ρόσκλησίς
Οί έχυν-ςς υποβάλει προσφοράς εις τό 'Υπουρ- 

γεϊον διά ατολάς ’Αγγλικός καινουργείς (τύπον 
Standard) μέ άμεσον παράδοσιν, καλούνται νά προ- 
σέλθωσι τήν ι5 καί 16 τρέχοντος μηνός είς τό J.Y 
Γραφείον ’Επιμελητείας Στρατού, όπ>)ς λάβωσι 
γνώσιν τών ορών ούς ζητεί ή Στρατιωτική 'Υπηρε
σία πρός άμεσον αγοράν. Πλήν τών κατά τά ανωτέ
ρω έχόντων ήδη υποβάλει τοιαύτας προσφοράς, δύ- 
ναται νά προσέλθη π«ς τις δυνάμενος νά προμηθεύ- 
σ,<| στολάς Άγγλικάς καινουργείς τύπου Standard 
μέ άμεσον παράδοσιν, λαμβάνων γνώσιν τών σχετι
κών ορών ούς ζητεί ή Στρατιωτική 'Υπηρεσία καί 
ύποβάλλων εύθύς μετά τοΰτο οχετίκήν προσφοράν,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΔιεύΟυνσις Έπίμελητε’αί ί 
Γραφείον ΙΥ.

Οί έχοντες προσφέρει στολάς χακί όπλιτών «αί 
ρύχι έτοιμους άλλ’ έπί κατασκευή, προσκαλούνται ί'- 
να πρόσέλθωσι τήν ιόην τρέχοντος μηνός είς τό 
1Υ Γραφείον ’Επιμελητείας Στρατού, όπως λάβωσι 
γνώσιν τών ορών ούς άζίοξ ή Στρατ. 'Υπηρεσία 
πρός άμεσον «γοράν.

ΆθήναΙ, τή ιιη Φεβρουάριου 1922,
Ό Υπουργός

Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
.Επιμελητεία Στρατού

Γραφείον IV

Δ ι α κ ») ρ ύ τ,τ ε ι 0 τ ι·
Εκτίθεται είς δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν 

διά προφορικών προσφορών ένεργηθησόμενον έν τώ 

καύ- ημι'ς I ραφο'ω Επιμελητείας τήν γην Μαρτίου 
1922 ήμέραν Δευτέραν καί ώραν ιι — 12 ή προ
μήθεια 3,5οο,οοο τριών έ'ατομμυρίων πενΠακοσί- 
ων χιλιάδων μέτρων υφάσματος θερινού χακί οπλι

τών.Οί όροι συμφωνιών εΐσί κατατεθειμένοι παρά τώ 
IV Γραφείω ’Επιμελητείας, είς ό προσερχόμενοι οί 

' βουλόμενοι καθ’ έκάστην n 1)2 — -- ’'■> δύν, 

ταΐ νά λαμβάνωσι γνώσιν.
Έν Άθήναις τή 29

ΐ2 ι)2 δύναν-

’Ιανουάριον ΐ922· 
Ό Υπουργός

Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΔιεύδΙμνσίς ^Επίμελητ’είας 

Γραφείον Δ'.

Διακηρύττει ότι·
Έκτίθησιν είς δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν 

ένεργηθησόμενον τήν 2ΐην Μαρτίου 1922 ήμέραν 
Δευτέραν καί ώραν ιι — ΐ2 τήν προμήθειαν Soc 
πεντακοσίων μαχαιρών κοπής κρέατος.

Έπίσης ότι ματαΐωθ.έντος τοΰ κατά τήν 8ην Φε
βρουάριου έ. έ., διενεργηθέντος δημοσίου.μειοδοτι
κού διαγωνισμού διά τήν προμήθειαν ϋοο λεβήτων 
λόχου'καί ι5ο έκατόν πεντήκοντα λεβήτων ούλαμού 
μετά καλυμμάτων, έπαναληφθήσεται ό διαγωνισμός 
ούτος τήν 22<χν Μαρτίου 1922 ήμέραν Τρίτην και 

ώραν 11 - 12 π. μ.Άμφότεροι οί ώς άνω διαγωνισμοί ένεργηθήσον- 
τα·. διά προφορικών προσφορών έν τώ Δ' Γραφείω 
Επιμελητείας, παρ’ ώ εΐσί κατατεθειμένοι οί σχε
τικοί όροι συμφωνιών, ών δύνανται οί βουλόμενοι νά 
λαμβάνωσι γνώσιν καθ? έκάστην ιι 1)2 - ΐ2 1)2.

•Ό 'Υπουργός 
Ν. ΘΕΟΤΩΚΗΣ

^ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
Διεύθυνσίς ’Επιμελητείας

Γραφείον I Υ, Γ· ·χΛ·

Διακηρύττει ό τ ι*
’Εκτίθηςίν είς δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν 

ενεργηθησόμενον τήν αΐην Μάρτίφυ 1922, ήμέραν 
Δευτέραν καί ώραν ιι — ία τήν προμήθειαν πεν- 
τακοσίων (5οο) μαχαιρών κοπής κρέατος.

Έπίσης c 
όρουαρίου ε

ι-ωθένιος ιοΰ καίά ιήν ίΐην'φς- 
ενεργηθέντος δημοσίου μειοδοτ:- 
δ>ά τήν προμήθειαν τρίακσίων 

(3οο) λεβήτων λόχου καί έκατόν πεντήκοντα (ι5σ) 
/^εβήτων ο^ίαμού μετά Ια/υμμάτων, έπα'-αλήφθή'। 
σεται ό διαγωνισμός ούτος τήν 22αν Μαρτίου 1922 
ήμέραν Τρίτην καί ώραν ι ι — 12 π. μ.

Άμφότεροι οί ώς άνω διαγωνισμοί ένεργηθήσον- 
ταΐ διά προφορικών προσφορών έν τώ ΙΥ Γραφείω 
Επιμελητείας, παρ’ ώ εΐσί κατατεθειμένο·, οί σχετι
κοί όροι συμφωνιών, ών δύνανται οί βουλόμενοι νά 
λαμβάνωσι γνώσιν καθ’ έκάστην ιι 1)2-12 ι)α. 
μ. μ. Ό 'Υπουργός'

Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡA IΙΩΤΙΚΩΝ 
Διεύθυνσίς Έπιμελ-ητείας

Γραφείον ΙΊ

Διακηρύττει .
Διά τάς άνάγκας τής στρατιωτικής υπηρεσίας 

προκηρύσσει μειοδοτικόν διαγωνισμόν διά τήν προ
μήθειαν αοο,οοο οκάδων ρόβης (πρός διατροφήν 
καμήλων) τήν γην Μαρτίου έ. £ ‘

καί ώραν ιι ι)α — - -- ■■
Παράδοσίς άμεσος
Οί σχετικοί όροι συμφωνιών 

έν τώ ώς άνω 
νανται

Πειραιά ή Σμύρνην, 
συμφωνιών εΐσί κατατεθειμένοι 

r II Γραφείω ’Επιμελητείας όπουίύ- 
;ΐ οί ένδιαφερόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν. 
Έν Άθήναις τή γη Φεβρουάριου 1922, 

Ό Υπουργός 
Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
Διεύθυνσίς Επιμελητείας

Γραφείον 11.

Δίακηρ.ύττεί ότι1
ΔΙά τάς άνάγκας τής στρατιωτικές ΰπηρεσίά. 

πρρκηρύσσε'ιΐ ^μειοδοτικήν διαγωνισμόν /'ένεργηθησέ- 
μενον τήν 9ην Μαρτίου έ. έ., ήμέραν Τετάρτην καί 
ώραν ιι ι)α — 12 π.μ. διά τήν προμήθειαν 2Ο( 
οοο τόννων κριθής έν τώ ώς άνω I I Γραφείω Ε
πιμελητείας όπου είσί κατατεθειμένοι οί σχετικοί ο
ροί συμφωνιών και δύνανται οί ενδιαφερόμενο», νά 

λαμβάνωσι γνώσιν.Έν Άθήναις τή γη Φεβρουάριου 1922.
Ώ 'Υπουργός

Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ



ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΓΡΑΤΙΩΊΤΑΏΝ 

Διεύθυνσίς .’Επιμελητείας 
Γραφεϊον ΙΥ.

Διακηρύττει ότι·
Κριθέντρς ασύμφορου τοΰ αποτελέσματος τοΰ 

κατα την ιοην Φεβρουάριου ε. έ,, διενεργηθέντος 
οημοσίου οιαγωνίρμσΰ διά τήν προμήθειαν καί κα
τασκευήν πηληκίων ’Αγγλικού τύπου, έπαναληφθή- 
σεταΐ ο οιαγωνισμος ούτος διά τήν προμήθειαν δια- 
κοσιων πεντήκοντα χιλιάδων (αόο,οοο) πηληκίων 
κατασκευασθησομένων έί ερέας, τών προμηθευτών 
επί τή βάσει δείγματος έρέας τούτων ή τήν κατα- 
-κ-·>ην αυο,οοο τοίουτων κατασκευασθησομένων έί 
ερεας τοΰ Δημοσίου, απάντων τύπου-’Αγγλικού έ- 
πακρίβως όμοιου πρός τό έπίσημον δείγμα τής 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

Ο επαναληπτικός ουτος διαγωνισμός ένεργηθή
σεται διά προφορικών προσφορών καί ύπό τούς ό
ρους τής αρχικής διακηρύςεως τήν 23ην Μαρτίου 
1922, ήμέραν Τετάρτην καί ώραν n .. 12 ε’ις τό 
11 Γραφεϊον Επιμελητείας,

Ό Υπουργός 
Ν. ΘΕΩΤΩΚΗΣ

ΥΠΩΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
"Επιμελητεία Στρατού 

Γραφεϊον IV 
Διακηρύττει ό τ t-

Εκτίθεται εις δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν 
οια προφορικών προσφορών ή προμήθεια τών κάτωθι 
είοών τής στρατιωτικής υπηρεσίας ώς επεται·

ι) Τήν ιόην Φεβρουάριου 1922 ήμέραν Τε
τάρτην και ώραν n ι2 ή προμήθεια ιΛο,οοο 
ίεκαΐον (πεντήκοντα^χιλιάδων πασσαλίσκων αντίσκη
νων.

2) 1ήν ι7ην Φεβρουάριου ι922 ήμέραν Πέμ» 
πτην και ώραν it »— Ι2 ή προμήθεια γο.οοο έβδο- 
μήκοντα χιλιάδων μέτρων ύφάσματος ββμβακίνου 
καί θερινού αξιωματικών άρίστης ποιότητος.

ύ) 1 ήν 18ην Φεβρουάριου 1922 ήμέραν Παρα
σκευήν και ώραν 11 — ι2 ή προμήθεια 3ο,οοο. τρι- 
σκ-\τα χίΛίαΡων μέτρων μάλλινου ύφάσματος ές έ
ρεα: υερ.ινής άςιωματικών (γκαμπαρτίνας).

Ωι διαγωνισμοί ούτοι ένεργηθήσονται έν τώ IV 
I ραφείω Επιμελητείας παρ’ ώ ε>σί κατατεθειμένοι 
οι σχετικοί όροι συμφωνιών.

Εν Αθηναΐς τή 29 ’Ιανουάριου 1922.
'Ο 'Υπουργός

<■’ Ν. ΘΕΟΤΩΚΗΣ

i6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΓΡΑΙ ΙΩΤ1ΚΩΝ 
Διεύθυνσίς "Επιμελητείας 

ί Γράψειςν J I.
Προσκαλούνται οί κατοχίι σανού όπως προσέλθω- 

-1' etc τη' κασ ημάς Δίευθυνσιν Επιμελητεία:, 
I ραφείον II τήν δεκάτην πέμπτην (iS) Μαρτίου

-., ημέραν [ ρίτην καί ώραν ι ι ■—· 12 καθ" ήν 
ένεργηθήσεται πρόχειρες ^δοτικός διαγωνισμό; 
διά τήν προμήθειαν -ίΤ τήν Στρατιωτικήν 'Υπηρε
σίαν άοο,οοο οκάδων σανού.

Ό 'Υπουργός 
Ν. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΥΠΩΥΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Προκήρυξή πλειοδοτικής δημοπρασίας'" έκπόιήσεω: 

αάο οκάδων ερίου.
Την ι3ην Μαρτίου έ. έ. ημέραν Κυριακήν καί 

ώραν it Hi 12 έν Λαρίσση καί είς τον συνήθη τών 
δημοπρασιών τόπον ένεργηθήσεται πλειοδοτική δη
μοπρασία διά τήν έκποίησιν 2So περίπου οκάδων 
ερίου (μαλλιών) προβάτων ενώπιον επιτροπής άπο- 
τελουμένης έκ τοΰ Διευθυντοϋ τής Σχολής καί τοΰ 
Οικονομικού ’Εφόρου Λαρίσσης.

Τών ορών δύνανται νά λάβωσι γνώσιν οί ενδια
φερόμενοι καθ’ έκάστην παρά τή ώς άνω Σχολή καί 
τή οϊευθυνσεί Γεωργίας τοϋ καθ’ ημάς 'Υπουργείου.

Δημοίιευθήτω μόνον; δία τών λαβουσών έγγρα-' 
pov εντολήν εφημερίδων.

(’Εκ τοϋ Ύπουργείου)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

Επιμελητεία Στρατού 
Γραφεϊον 40ν 

Διακηρύττει ό τ ι- 
Ματαιωθεντος τοϋ κατά τήν 28ην Δεκεμβρίου 

Ι92ΐ ένεργηθέντος μειοδοτικού διαγωνισμόν διά 
τήν προμήθειαν σκελεών φανελλών καί ύποδυτών ά. 
κίωματικΰν, επαναληφθήσεται ό διαγωνισμός ούτος 
-πο τους όρους τής αρχικής διακηρύσσω; τήν Τ2αν 
Φεβρουάριου ιςη, ήμέραν Τρίτην καί ώραν n — 
»2 π. μ. διά τά ακόλουθα ήδη·

α ) 3ο,οοο τριάκοντα χιλιάδας συλλογάς έσω- 
Τ-ρίκρύ ιματισμού αξιωματικών, άποτελουμένα; έκ 
• κ-Αεας, υποουτου και φανέλλας βαμβακίνων 

β ) ια,οοο οεκα πεντε χιλιάδας συλίλογάς μαλ- 
λινοβαμβακίνσυς έκ σκελέας καί φανέλλας καί 

γ ) 16,000 δέκα πέντε χιλιάδας συλλογάς όλο- 
μαλλίνους σκελέας καί φανέλλας.

Ό 'Υπουργός 
Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΕΑΑΗΝΊΛΗ Et1ΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

τήν εικοστήν όγδόην (28) Μαρτίου ε .ε., ήμέραν 
Δευτέραν και ώραν ι ι 1)2 — 22 π. μ.

ι6) Διά τήν προμήθειαν ι .Soo.ooo οκάδων Ε
λαίου τήν εικοστήν έννάτην (29) Μαρτίου ε. ... 
ήμέραν Τρίτην καί ώραν ιι Ωα - 12 π. μ.

Ωί ώς άνω διαγωνισμοί ένεργηθήσονται εν τω 
ώς άνω I I Γραφείω "Επιμελητεία: όπου είσί καια- 
τεθειμένοι οί σχετικοί οροί συμφωνιών και οΰναντα· 
οί ένδίαφερόμε'Όι νά λαμβάνωσι γνώσιν.

’Εν Άθήναις τή ιοη Φεβρουάριου ι922· 
'Ω 'Υπουργός

Ν. ΘΕΩΤΩΚΗΣ

ΥΠΩΥΡΓΕΙΟΝ ΔΊ ΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
Δ1 ε ΥΘ Υ Ν ΣIΣ ΕΠΙ Μ Ε Λ Η Τ ΕIΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ II.
Διακηρύττει ο τ μ 

ώ<ά τάς άνάγκασ τής Στρατιωτικής ιπηρ^υΐα^ 
■n-oKTipjooei. τούς κάτωθι μειοδοτικούς διαγωνι
σμούς. . ,

t) Διά τήν προμήθειαν 7°« τόννων Βακαλαου 
τήν (Ίο) Μαρτίου έ. ήμέραν Πέμπτην καί ώραν
11 ι )2—12 Π. μ.

2 1 Διά τήν προμήθειαν Soo.ooo οκάδων ε'.αιών 
τήν ένδεκάτην (ιι) Μαρτίου ε. ε. ήμερον _ά;(.α- 
•ίον καί ώραν ιι ι)α ■— 12 π. μ.

3 · Διά τήν προμήθειαν Soo τόννων Ζακχάρεωε 
τήν δωδεκάτην (12) Μαρτίου ε. ε. ■■ ιιεραν Σαοβα- 
(ρν και ώραν ιι ι)2 — Π. μ.

4 ) Διά τήν προμήθειαν 3οο,οοο οκάδων καρέ 
την δεκάτην τςτάρτην (14) Μαοτίου έ. έ., ήμεοαν 
-Δευτέραν καί ώραν ιι 1)2 — 12 π.μ.

S> Διά τήν προμήθειαν Soo.ooc οκάδων Μπί-ε- 
τήν δετάϊ'ήν π-οπτην (tS Μαρτίου ε. ε., η- 

μεοαν > ρίτην καί ώραν ιι 1)2 ·. 2 π. μ.
6'> Διά τήν προμήθειαν 40.000 οκάδων Πεπέρε- 

ω; την δεκάτην εκτην (ι6) Μαρτίου έ. ήμέραν 
Τετάρτην καί ώραν ιι ι)α ΐ2 π. μ.

7) Διά τήν προμήθειαν 2S.000 κιβωτίων Σολω- 
μών τήν δεκάτην έβδόμην (ιγ) Μαρτίου έ. έ., ήμε
οαν Πέμπτην καί ώραν ι ι ι '2 12 π. μ.

8 > Διά τήν προμήθειαν 25,οοο κιβωτίων Σαρ- 
δελλών τήν δεκάτην όγδόην (ι8) Μαρτίου ε. ε., η
μέραν Παρασκευήν καί ώραν ιι Γ)2 Σ- ΐ2 π. μ.

9> Διά τήν προμήθειαν αο,οοο κιβωτίων Γεν
νών τήν δεκάτην έννάτην (ι9) Μαρτίου έ. ε.. ήμε- 
ραν Σάββατον καί ώραν ιι 1)2 - 12 π. μ.
ίο) Διά τήν προμήθε-αν αοο,οοο οκάδων Τομά

τα: (μπελτέ) τήν εικοστήν πρώτην (2ι' Μαρτίου 
έ. έ.. ήμέραν Δευτέραν καί ώραν ιι ι)2 - 12 π.μ.
ιι) Διά τήν προμήθειαν ηοο,οοο οκάδων Ί υρου 

τήν ώκοστήν δευτέραν (22) Μαρτίου έ. ε., ήμέραν 
Τρίτην και ώραν ι ι ι 12 - — ι 2 π. μ.

12) Διά τήν προμήθειαν Soo.ooo οκάοων _άπ'-- 
νας τήν εικοστήν τρίτην (α3) Μαρτίου ε. έ., ηιιε- 
ραν Τετάρτην καί ώραν ιι ι)υ < 12 π. μ.

13) Διά τήν προμήθειαν 1200 τόννων Φακών τη·' 
εικοστήν τετάρτην (24) Μαρτίου ε. ε., ήμερα' 
Πέμπτην καί ώραν it 1'2 — ία π. μ.
ι4 * Διά τήν προμήθειαν ιοοο τόννων Φασολιών 

τήν εικοστήν έκτην (26) Μαρτίου ε. ε.. ήμέραν 
Σάββατον καί ώραν ιι ι)α - 12 π. μ.

ιό) Διά τήν προμήθειαν Soo.ooo οκάδων Χα/.βα

ΥΗΩΥ1ΤΈΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Προκήκυϊΐς διαγωνισμού προς κατάληψιν τριών θέ
σεων δοκίμων Νομογεωπόνων.

V
Τήν ι7ην Μαρτίου έ. έ., ήμέραν Πέμπτην καί 

ώραν q π. μ. ένεργηθήσεται έν τώ Καταστήματι τοϋ 
'Υπουργείου Γεωργίας .διαγωνισμό: προ: κατάλη- 
ψ>.ν τριών θέσεων δοκίμων Νομογεωπόνων.

Ύποβλητέα πιστοποιητικά μέχρι τή; προτεραία: 
τής ένάρέεως τοϋ διαγωνισμού τό βραδύτερο'· τα

1) ΠισΐοποίητίκόΛ' Ελληνικής "Ιθαγένεια!.
2) ^ΟρΟίΟ^’ T(JV KOCCtOtC-GJi.
3) "Ωμοια Είσαγγελέως ’Ερετών καί Πλημμε- 

λείοδίκών ή ύπεύθυνον δήλωσιν των υποψηφίων ότι 
δέν κατεδικάσθησαν έπι κακουργήματι ή πλημμελή- 
ματι τών προβλεπομενων υπο των άρθρων 2ι. 2- 
καί 24 τού Πο<ν. Νόμου, άπολυομένων εν περίπτω- 
σ;ΐ υποβολή: ψευδούς δηλωσεω; και καταοιωκ-μ-- 
νων ποινικώς.

4) Βεβαίωσίν δύο ιατρών άτι είνε ύγίείς καί αρ
τιμελείς.

4) Πρωτότυπον ή έπισήμω: κεκυρωμενον αντί
γραφο'1 διπλώματος δημοσία: "Ανώτερα; I εωπονι- 
κής Σχολή:, τής ήμεδαπή: ή άλλοδαπή:.

6) Μελέτην άναγομένην εί; περιγραφήν ενο: εν 
Έλλσδι κτήματος κατά βούλησιν τοΰ ,αΐτοΰντος, και 
εί: τόν τρόπον τή; καταλληλοτέροι: όργανώσεω: 
αυτοΰ.

-) ΆπόδείΡιν καταθέσεω: δραχμών εκατόν 
(too) δι" αμοιβήν των μελών.

Δημοσίευθήτω μόνον διά τών λαβουσών έγγρα
φον έντολήν έφημερ'-δων.

Άθήναι, ι8 Φεβρουάριου 1922.
(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργία;)
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Το τελειότερο? κατάστημα 
γυναικείων ειδών.

Άσπρόρρουχα διά προίκα;.

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ
ΑΔΕΛΦ. ΒΑΤΑΝΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΙΊ A Τ Η Σ I Ω Ν ι α.

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ

Παντό; εϊδου; γραφή;, γραφομηχανών, 
περιοδικών, αλληλογραφία;, λευκά 

καί χρωματιστά.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ! Α

Τμήματα ιδιαίτερα έκτυπώσεω,ε συγ
γραμμάτων καί περιοδικών.

ΠΏΑΗΣΙΣ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΉ 
Διδασκαλία —· ’Αντίγραφα.

Έπισκευαί
Ο Δ Ο Σ Σ Τ Α Δ I Ο Υ ι ι.

Μ·Ι Μ ί ί®
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό αρχαιότερο? τών έν Έλλάδι Χαρτοπωλείων. 
Επισκεπτήρια σ τ ι γ μ ι α ί ω -

Τυποις ’ΆΚΡΟΠΟΛΕΩΣ"
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