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ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΕΛΛΑΔΩΝ

]”Εκδοσις Έλευθερουδάκη]

Τό δένδρο τό βαθιόρριξο άν ξεράθηκε, 
πλήθος ξετίναξε καταβολάδες.
Ποιος εϊπε τήν 'Ελλάδα μας πως πιθανέ; 
Ζή καί σαλεύει στις πολλές ‘Ελλάδες.

Κι έ'χει πολλές μαλαματένιες κάνουλες 
ή μαρμαρένια κρήνη, 
καί τών Ελλάδων ή Βασίλισσα 
ή Ρωμιοσύνη.

Τό κριάρι σέ βωμό θυσία κι άν σφάγηκεν, 
έ'σπειρε τής άρνάδες τις μανάδες.
Ποιός εϊπε τήν Ελλάδα μας πώς πέθανε: 
Ζή καί σαλεύει στις πολλές 'Ελλάδες.

Στής καρυδιάς πολλοί τ’άδρόκλαδα 
χωροϋν νά κελαδήσουν σπίνοι 
και τών 'Ελλάδων μιά ή Βασίλισσα 
ή Ρωμιοσύνη.
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ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΛθΓΟΤΕΧ^ΙΆ

Ιότε χλωμός ό κύκνος άρχισε στή θλιβερή φωλί- 
τσα του τήν πένθιμη μελωδία τοΰ θανάτου.

Εκείνη την ήμερα είχαν ξεσπάσει στό χωριό 
τρομακτικά πράματα. Ήμερα μεσημέρι τό χωριό α
ποκοιμήθηκε, αποκοιμήθηκε μέ μιάς καί γιά πάν
τα. Ζύγωσε ή νύκτα σκοτεινή. Περίεργο, γιατί νά 
είνε έτσι σκοτεινές οί νύκτες ΰστερ’ άπό τά μεγάλα 
κακουργήματα. Θά πή πώς ή φύσις δέν είνε τυφλή 
ασυναίσθητη δύναμις, άλλά ευαίσθητη, τρυφερή μη
τέρα γιά ολους καί καλούς καί κακούς.

Δυστυχισμένη μητέρα ποΰ ντρέπεται γιά τά 
κακουργήματα τών παιδιών της καί μέ πυκνό πέ
πλο κρύβει τή φρικτή εικόνα. Ή μήπως ό ουρα
νός καί ή γή άνταγωνίζονται στήν αγνότητα καί ή 
γή θέλει νά φαίνεται δπως εκείνος, αγνή, άσπιλη, 
δίκαια;.. Τής άμοιρης άπό άμνημόνευτα χρόνια, άπό 
τότε ποΰ ο άνθρωπος άρχισε τά κακουργήματά του 
οί μυστικοί της πόθοι μένουν άκαρποι. Καί κάθε 
φορά πού νέο κακούργημα τή μολύνει, κάθε φορά 
ποΰ έδώ κάτω γίνεται νέα άδικία, ή άμοιρη 
μητέρα σέρνει άμέσως άπό πάνω της τό πυκνό 
μαύρο πέπλο γιά νά μην ίδή δ ουρανός τά χάλια 
της. Αιώνες περνούν καί ποιος ξέρει ώς πότε θά 
διαρκέση αύτή ή κατάστασις;..

Σήμερα τό σκοτάδι είνε εξαιρετικά πυκνό. Ά
πάνω άπό τήν καταβασανισμένη έρήμωσι βασιλεύει 
«μεγάλη σιωπή». Αύτή ξέρει τά μυστικά τών κατα
πληκτικών γεγονότων, άλλά γιά ποιόν καί γιατί τά 
φυλάγει είνε άγνωστο. Αύτή έκλεισε μέ τό χρόνο 
συμμαχία καί κυλά στήν αιωνιότητα. Πόσα τέτοια 
πέρασαν έτσι κάτω άπό τόν ούρανό μας;..

Στό χωριό κατέβηκε ή «μεγάλη σιωπή» κ’ έφε
ρε μαζή της τήν έρήμωση καί τό σκοτάδι. Καί μ’ 
αύτα στή μαύρη έκτασι, άόρατη φαινόταν μέ τήν 
κρύα θανάσιμη μυστικότητά της ή πνοή τοΰ θανά
του. Καί δλα αύτά είνε έργα τών χεριών τών αν
θρώπων, ενώ ο ούρανός καί ή γή είνε μονάχα θλι
βεροί καί ντροπαλοί θεαταί.

Η έρήμωσι είνε μάννα τής φρίκης· άπ’ αύτήν 
πνέει θάνατος. Ποιο ζωντανό πλάσμα δέ φοβήθηκε 
τό χάρο;

Ν άντηχοΰσε τούλάχιστον ένας ήχος, ένας καί 
μόνος. Γιατί, Τί σημαίνει ένας ήχος στή «μεγάλη 
^ιωπή», μέσα στό θανάσιμο σκοτάδι; Άλλά σέ

στιγμές φρίκης δέ σκέπτονται. Μία φωνή άν ά- 
κουσθή θά είνε σημείο ζωής. Τί σημασία έχει άπό 
ποΰ έρχεται—φθάνει νά είνε φωνή, καί θά μετριά- 
ση τήν κρυάδα τοΰ τάφου ποΰ βασιλεύει στό σκο
τάδι. Τότε ή καρδιά δέ θά σπαράζη, δέ θά πονή ή 
ψυχή, τό σκοτάδι δέ θά πιέζη βαρειά. Άλλά άπό 
ποιόν μπορεί νά προέρχεται ή φωνή; 'Υπάρχει τά
χα στό χωριό έστω κι’ ένα ζωντανό πλάσμα; Ποιος 
ξέρει ίσως νά υπαρχη. Πώς δμως ν’ άφήση φωνή; 
Οταν ένα ζωντανό πλάσμα μείνη μονάχο μέσα σέ 

γενικό θάνατο, πεθαίνει κ ’ αύτό άπό τρόμο. Μέσα 
στό άφωνο σκοτάδι τότε μόνον άφίνει τό ζωντανό 
πλάσμα κραυγή. "Οταν έλπίζη ν’ άκούση άλλην Ο
μοια, διαφορετικά δέν τολμά νά φωνάζη. Είνε τάχα 
εύκολο ν’ άντηχήση μέσα σέ φοβερή έρημο μιά 
φωνή καί νά μείνη χωρίς άπάντησι; Αύτό είνε φο- 
βερώτερο καί άπό αύτόν τό θάνατο.

Ίσιμουδιά! Τό χωριό σωπαίνει: σκύλλος δέν 
άλυκτά, γάτα δέ νιαουρίζει, πόρτα δέν τρίζει, άν
θρωπος δέν βήχει, μ'.ρό δε φωνάζει, δέν άντηχοΰν 
περπατησιές. "Ολοι τάχα κοιμούνται; Άλλά χωριό 
κοιμισμένο μήπως νεκρώνεται έτσι; Τί όνειρο είνε 
τοΰτο;....

Μέσα στό σκοτάδι τίποτε δέ φαίνεται. Παντού 
ήσυχία κ έρήμωσι. Τό μεσανυκτιάτικο άεράκι φυ
σά σιγά μέ τή συνειθισμένη του άδιαφορία καί ση
κώνει κάποιο μουρμούρισμα, κάποιο ψιθυρισμό, σι
γανό σάν συνωμοσία, μυστηριώδη σάν ψιθύρισμα 
πνευμάτων. Ξέρει τό μυστικό πού κρύβεται κάτω άπ’ 
αύτή τή σιωπή, κάτι μάλιστα διηγείται, άλλά τή γλώσ
σα του, φαίνεται, μονάχα τ’ άστέρια καταλαβαίνουν.

’Επί τέλους αντήχησε μιά φωνή' ένας πετεινός 
λάλησε άψηλά καί παρατεταμένα. Ποιος δέν ήξερε 
αύτόν τόν πετεινό; Είνε τοΰ Μελίκ. Μεγάλος, μέ 
κατακόκκινα φτερά καί λαμπριή πράσινη ούρά. Είνε 
ό ομορφότερος καί δ πειό καυγατζής άπ’ όλους καί 
πρώτος άπ’ όλους φωνάζει. Τέτοιος πετεινός είνε. 
Καί σήμερα κατά τή συνήθεια λάλησε πρώτος. Ή 
φωνή τοΰ άμοιρου βγήκε άπό τή μάνδρα τοΰ Μελίκ, 
χύθηκε πλατειά πάνω άπό τό «κοιμισμένο» χωριό 
καί ξεψύχησε στό σκοτεινιασμένο διάστημα. Κι’ ύ
στερα πάλι σιωπή, ποΰ τώρα φάνηκε πειό φοβερή,

γλυκοχάόαμα ψιθυρίζοντας προσευχές. Οταν άνοι
γε καί σφαλοΰσε ή μεγάλη διπλή πόρτα, τό τρίξιμο 
της έφθανε ώς τή χαμοκελλα τοΰ Μελίκ καί ο πε
τεινός τό άκουε. Σέ λιγάκι ακουόταν ο ήχος τής 
καμπάνας τής εκκλησίας τοΰ χωριού, ποΰ στά φτερά 
τοΰ πρωινού ζεφύρου φερνόταν με ήσυχες διακυ
μάνσεις άπάνω άπό τό κοιμισμένο χωριό, σάν ευλο
γία τοΰ ούρανοΰ. 'Ο ήχος αύτός ξυπνούσε δλους, κ 
εκείνους ποΰ προσευχόταν κι’ εκείνους ποΰ δούλευ
αν. Οί γέροι μέ χασμουρητά ψιθυρίζουν προσευχές, 
οί γρηές σέ κάθε κτύπημα της καμπανας σταυρο- 
κοπιοΰνται καί σά φαντάσματα στους μισοσκότεινους 
δρομάκους, πηγαίνουν στήν έκκλησιά. Στά σπίτια 
άρχινά ή ζωή καί ή κίνησι. "Ομως σήμερα δέν έτρι
ξε ή πόρτα τοΰ παπά, δέν άκούστηκε η καμπάνα. 
Ποΰ είνε δ παπάς, γιατί σωπαίνει η καμπάνα, τί 
συνέβηκε; Οΰτε αύτό μπόρεσε νά καταλάβη ο πε
τεινός, άλλά τό ένστικτο τοΰ τρόμου ξανάρχισε μέσα 
του. Ψές δέν ήταν έτσι. Καί άρχισε νά φωνάζη α
διάκοπα. Ήταν ή ώρα πού ο βοσκός βγάζει τό κο
πάδι στόν κάμπο, οί πένθιμοι ήχοι της φλογέρας’μέ 
ήρεμα κλαψιάρικα τσακίσματα άντηχοΰσαν κοντά στδ 
χωριό, καί σιγά-σιγά άπομακρύνονταν μέ τό κοπά
δι στά λειβάδια καί στά βουνά. Τούς συνώδευαν τά 
τραγούδια τών βοσκών, τό τρίξιμο τών άλετριών 
καί τών κάρρων, τό μούγκρισμα .τών ζώων. "Υστερ 
άπότή νυκτερινή άνάπαυσι, στο σουρούπωμα τής αυ
γής, τό χωριό ζωηρεύει, χασμουριέται κ’ ετοιμάζε
ται γιά τήν καθημερινή δουλειά. 'Ο πετεινός καί 
σήμερα φωνάζει, άλλά τοΰ κάκου περιμένει κάμνον- 
τας διακοπές. Δέν άκούεται οΰτε φλογέρα, οΰτε βο
σκός, οΰτε κοπάδι. Οί βοσκοί σήμερα δέν τραγού
δησαν, τά κάρρα δέν τρίζανε. 'Ολόγυρα βασιλεύει 
σιωπή.

Ό πετεινός απελπισμένος σώπασε. Θά ήθελε 
τώρα νά κατεβή μέσα σέ τέτοια ήσυχία, σ’ αύτή 
τή φοβερή ερημιά; Είνε πλάσμα ζωντανό καί ζητά 
τή ζωή. Νά ξημέρωνε τούλάχιστο γρήγορα, νάβλε- 
πε τούλάχιστο κάτι τό δυστυχισμένο πουλί. Άλλά 
σήμερα άργά ξημέρωνε καί τό σκοτάδι σά νά μην 
ετοιμαζόταν νά φύγη. Πιθανόν τό μυαλό τοΰ άμοι
ρου πουλιού νά δούλευε καί νά σκέπτονταν οσο 
μπορεί νά σκεφθή ένα πουλί, άλλά τα ζητήματα ήταν 
δύσκολα γιά τό άζιολύπητο μυαλό του. Δέν μπο
ρούσε νά καταλάβη τί έπαθε τό χωριό, ποΰ είνε οί 
φιλενάδες του, γιατί είνε μονάχος, γιατί δέ βγήκε ο 
παπάς, γιατί δέ κτυποΰσε ή καμπάνα τής εκκλησίας, 
ποΰ είνε δ βοσκός μέ τό κοπάδι, ποιος τούς πήρε, 
γιατί δέν τραγουδούν οί βοσκοί, ποιος έτσι άκαρδα 
τούς άνάγκασε νά σωπάσουν; Νά κοιμούνται άραγε

γιατί τή φωνή τοΰ πετεινού δέν ακολούθησε καμμιά 

άλλη.
Τάχα σ’ αύτό τό χωριό ένας πετεινός υπάρχει, 

ένα μονάχα ζωντανό πλασμα: πετεινός;
Τό άμοιρο πουλί τόσο τρόμαξε δσο μπορεί νά 

τρομάξη πετεινός. Δέν έχει μεγάλο θυμητικό, αλλά 
τό ένστικτο τοΰ έκαμε νά μαντέψη ανήκουστες συμ
φορές. Έννοιωθε πώ ψές τή νύκτα δέν ήταν τέ
τοιος δ κόσμος. ’Ήξερε καλά πώς ΰστερ’ άπ’ αύτόν 
φωνάζει κατά τή συνήθεια ο πετεινός τοΰ γείτονα, 
πράμα ποΰ τόν θύμωνε υπερβολικά καί στο πείσμα 
τοΰ αντιπάλου, ξαναφωναζε πειό δυνατά, πειο ηχη
ρά. Σήμερα δμως δέν άκούεται η φωνή τοΰ αντι
πάλου καί δ πετεινός περίμενε μέ απορία. Αλλα 
τοΰτο δέν άπασχολεΐ πολλή ώρα τό ξεχασάρικο που
λί. Ξένοιαστο μάλιστα καί με καλή διάθεση προ
σπάθησε νά χαϊδέψη τήν άγαπημένη γυναϊκά του, 
έκείνη τή μαύρη κόττα ποΰ πιάνει πάντα τήν ίδια 
θέσι στό ξύλο δεξιά του καί μέ υπερηφάνεια δέχεται, 
προτού χαράξει τά χάδια τοΰ ανδρ 'ς της.

'Ο πετεινός τέντωσε τή φτεροΰχα καί τό ράμ
φος του, δμως σταμάτησε μέ φρίκη' η διπλανή θέ
σι ήταν άδεια, ή φιλενάδα του είχε γίνει άφαντη. 
Θλιμμένος καί θυμωμένος γύρισε στήν άριστερή φι
λενάδα, άλλά κι’ αύτή δέν υπήρχε. 'Ολόγυρα ερημιά 
καί σιωπή. Σωπαίνει κι’ δ άντίπαλός του. Τίναξε 
τίς φτεροΰγες του καί φώναξε δυνατά. 'Η φωνή 
του άττήχησεπάλι στό σκοτεινιασμένο διάστημά καί 
ξεψύχησε μακρυά μοναχή καί χωρίς άπάντησι.

'Ο πετεινός περίμενε. Ηξερε πώς υστέρα απο 
τό δεύτερο λάλημά του, θάνοιγε μέ τρίξιμο η πόρτα 
τής μάνδρας, θάμπαινε ό βοσκός, τά ζώα μέ μου- 
σουνίσματα θά σηκώνονταν στά πόδια' είνε ή ώρα 

ποΰ τρώνε.
Φώναξε έξόχα, μέ δυνατή μεγάλη φωνή που 

μπορούσε νά ξυπνήση δλο τό χωριό' ώς τόσο ή πόρ
τα δέν έτριξε, δ βοσκός δέ μπήκε, τά ζώα δέν κου
νήθηκαν, στό μανδρί βασιλεύει μιά παράξενη σιω
πή. Τί συνέβη; Τό μυαλό τοΰ πουλιοΰ δέν είχε τή 
δύναμι νά τό καταλάβη καί άρχισε νά φοβάται. Η 
ερημιά καί ή σιωπή τό τρομάζουν, τό ένστικτο τοΰ 
λέγει πώς κάτι κακό συνέβηκε, πώς ή συνειθισμενη 
τάξι τοΰ κόσμου καταργήθηκε καί τό πουλί ζάρωσε 
καταλυπημένο...

Έφθασε ή ώρα νά φωνάξη τρίτη φορά καί το 
χωριό θ’ άρχιζε σιγά-σιγά νά σηκώνεται. Ό πετει
νός τίναξε πάλι τά φτερά του, σήκωσε τό λαιμό 
του, τόν τέντωσε καί φώναξε μέ δλη τή δύναμι, ά
ψηλά καί παρατεταμένα. Φώναζε καί περίμενε. Τώ
ρα έπρεπε νά ξυπνήση δ παππάς καί νά βγή μέ τό
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άκόμη δλοι; Τί μακρύς είνε αυτός ό σημερινός ύ
πνος; Τό άμοιρο πουλί δέ θυμάται δσα είδε μέ τά 
ίδια του τά μάτια.

Ποιος άφησε ζωντανό αύτό μονάχα τό πλάσμα; 
Μέσα στή γενική νέκρωση σέ ποιόν χρειάζεται; Φώ
ναξε λοιπόν δυστυχισμένο πουλί, φιόναξε! Θά φθά
ση άραγε ή φωνή σου ως τόν ουρανό;... Καί ό πε
τεινός ολοένα φώναζε...

Ποιόν θά ξυπνήση; Γύρω είνε βαρύς, αιώνιος 
ύπνος καί ή φωνή του άτονη, αδύνατη. Καί δμως 
αδιάκοπα φωνάζει άπό τό ύψος τοΰ ξύλου μέ δλη 
του τή δύναμι, φωνάζει δυνατά, τούλάχιστον έτσι 
τοΰ φαινόταν, γιατί ή φωνή του έβγαινε άπ’ τό 
λαρύγκι του ελεεινή, άτονη, κλαψιάρικη. Δέν τίναζε 
πειά τά φτερά, δέν ήταν γεμάτος περιφάνεια γιά 
τήν ηχηρή φωνή του’ ή μοναξιά καί ή σιωπή τόν 
τσάκισαν. Φώναζε καί ζάρωνε, χαμήλωνε τό κεφά
λι, σά νάβαζε κακό στό νοΰ του.

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΛΡΑΣΙΣ ΕΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
Ή Δ Ις Μήτσα Περρωτή, έκ τών όλίγων έλ- 

ληνίδων αϊτινες άντιλαμβάνονται τήν ζωήν ώς 
κα&ήκον πρός τάς άνωτέρας άν&ρωπιστικάς βλέ
ψεις, υπηρετεί είς τήν έν Βέρνη ‘Ελληνικήν 
Πρεσβείαν. Ύπό τήν ιδιότητά της ταύτην έλα- 
βεν έντολήν τοϋ ‘Υπουργείου τών Εξωτερικών 
και τοϋ έν Βέρνη Πρεσβευτοϋ μας, άρχομένου 
τοϋ έτους 1920, δπως συγκεντρώση τά στοιχεία 
τής έν ’Ελβετία γυναικείας κινήσεως καί δρά
σεως.

‘Η Δίς Περρωτή έχώρησε πρός τό έργον της 
μετά τής ίδιαζούσης αύτή ένεργητικότητος καί 
έντός όλίγουύπέβαλενείς τάς πρσϊσταμένας άρχάς 
περισπούδαστον μελέτην, έξ ής τή εύγενεϊ αύτής 
συγκατα&έσει, δημοσιεύομε; τά σπουδαιότερα κε
φάλαια.

‘Η Δις Περρετή είσηγουμένη τά άφορώντα 
τήν γυναικείαν ’Ελβετικήν κίνησιν φρονεί δτι 
δέον τό ζήτημα νά χωριστή εις δύο άπόψεις.

Έκ τούτων ή μέν μία άποτελεΐ τήν φιλανθρωπικήν 
αλτρουιστικήν καί κοινωφελή έν ένϊ λόγφ δρασιν τής Έλ- 
δετίδος, ενώ ή δευ έρα συμπεριλαμβάνει τό φεμινιστικόν

’Έξαφνα άντήχησαν περπατησιές στό μανδρί. 
Τέλος πάντων δέν είνε μοναχός. Κάποιος μπήκε. 'Ο 
πετεινός πήρε θάρρος, τίναξε αύτή τή φορά τά φτε
ρά του καί φώναξε δπως τις περασμένες καλές μέ
ρες φώναξε καί πέταξε άπ’ τό ξύλο.

Δυό μάτια έλαμψαν στό μισοσκόταδο, κρύα, 
φλογερά, τρομερά μάτια.

Ό πετεινός τά είδε. Κατάλαβε άραγε τί έσή- 
μαιναν έκεΐνα τά μάτια; Θά τό κατάλαβε γιατί έ
κανε κίνημα νά πετάξη πάλι στό ξύλο' δμως τοΰ 
κάκου, τά δυό μάτια ζύγωσαν, μιά ζεστή πνοή πε
ρικύκλωσε τό πουλί καί μόλις πρόφθασε ν’ άφήση 
μιά θλιβερή, υστερνή κραυγή στό στόμα τοΰ λύκου.

Τετέλεσται!... Άπό τώρα στό χωριό δέν έμεινε 
κανένας, δέν έμεινε τίποτε...

(Β. Άγαρονιάν)

Μεταφρ. Κ. Σ. Κοκόλης

λεγόμενον κίνημα ήτοι τήν τάσιν καί προσπάθειαν τής 
Έλδετίδος πρός ανεξαρτησίαν, χειραφέτησιν, καί άπόκτησιν 
πολιτικών καί οικονομικών δικαιωμάτων ίσων πρός τών 
τοΰ άνδρός.

Άκολουθοΰντες τήν φυσικήν έξέλιξιν τοΰ πράγματος 
θέλομεν άρχίση τήν άνάπτυξιν τής μικρας ημών μελέτης 
άπό τής πρώτης ή οποία αποτελεί πάντοτε τό προίμιον τής 
δευτέρας. '

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ, ΖΩΜ^ΤΕΙΗ

Είς τήν Ελβετίαν—γερμ.ανόφωνον, γαλλόφωνον καί 
ΐταλόφωνον—έχουν μέχρι σήμερον ίδρυθή οί εξής γυναι
κείοι σύλλογοι.

’Εθνική "Ενωσις τών Ελβετικών γυναικείων συλλό
γων είς τήν όποιαν συμμετέχουν 95 σύλλογοι.

Σύνδεσμος τών Ελβετίδων εναντίον τοΰ άλκοολισμοΰ.
Σύλλογος πρός προστασίαν τών παίδων.

Ένωσις τών καθολικών Έλβε ίδων διδασκαλισσών.
Ένωσις τών Ελβετίδων διδασκαλισσών τής βιοτεχ

νίας οικοκυρικής και οικιακής οικονομίας.
Ένωσις Ελβετίδων νηπιαγωγών.
Τό Ελβετικόν Κέντρον τής γυναικείας φάσεως (κομ

μουνιστική όργάνωσις μέ έπί κεφαλής τήν γνωττήν κομ- 

μουνίστριαν Ρόζαν Μπλόχ).
Γυναικείου Κέντρον τής Βάλης κτ. κτλ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

II «Γυναικεία κίνησις» έκδοσις έν Ζυρίχη.
Το «Γυναικεϊον Δελτίον» έκδοσις έν Αωζάνη.
ΤΙ «Γυναικεία κίνησις» έκδοσις έν Γενεύη 
«Έφημ.ερίς Ελβετίδων διδασκαλισσών» έκδοσις εν

Σαίν—Γκόλλεν.

’Ανώνυμος Εταιρία τής Γυναικείας στέγης καί ερ

γασίας.
Ελδετικός ’Ερυθρός Σταυρός.
Διδασκαλική Ένωσις.
Αύκειον Ελβετίδων'.
Γυναικεία "Ενωσις.
Γυναικείος 'Ελβετικός σύλλογος δημοσίας ώφελείας. 

1400 μέλη. Δημοσιογραφικόν όργανον: «Κεντρική Έφη— 
μερίς τοΰ κοινωφελούς συνδέσμου τών Ελβετίδων». Έκ— 

■ δοσις έν Βέρνη.
Σύνδεσμος τών καθολικών 'Ελβετίδων. 60000 μέλη 

400 τμήματα. Δημοσιογραφικόν "Οργανον «II καθολική 

Έλβετΐς» Λουκέρνη.Ενωσις τών χρισ ιανοκαθολικών Ελβετίδων. 2650 
' μέλη 23 τμήματα. Έφημερις 'Ο «Καθολικός» Βάλη.

’Εθνικόν 'Ελβετικόν Γραφειον τής Διεθνούς καθολι
κής Ένώσεως πρός προστασίαν τών κοριτσιών. 7.464 μέλη 

,1 12 τμήματα. Έφημ. 1) «Μην.αιον Δελτίον». ’Έκδοσις 
I έν Φριμποόρ. 2) «Τά πεπραγμένα τοϋ μηνός» έν Λουκέρνη.

Εθνικόν Ελβετικόν Γραφειον τής Διεθνούς Ένώσε- 
f ως. «Οί φίλοι τής νέας κόρης» 23230 μέλη. 19 τμήμα- 
I τα. Έφημ. 1) «Το κοινό καλό» έν Νεωσατέλη. 2) Οί 
F φίλοι τής νέας κόρης» έν Νεωσατέλη. 3 Ο «Άστήρ» έν 

ί Βάλη. Ομοσπονδία τών γυναικείων Ενώσεων τής γερμανο— 
φώνου Ελβετίας πρός άνύψωσιν τής ηθικής 25000 μέλη.

I 'Ομώνυμος έφημερις έκδιδομένη έν ’Λαράου.
| Ελβετικόν τμήυ.α τής Διεθνούς Ένώσεως έναντίον
Κ τής σωματεμπορίας 300 μέλη μερικά τών οποίων καί άν- 
■ δρες. Έφημ. «Δελτίον πρός καταπολέμησιν τής σωματεμ- 

■ πορίας». Έκδοσις έν Γενεύη.
f Διεθνής Ένωσις πρός άνύψωσιν τής ηθικής. Τμήμα

Κ Ελβετικόν. 8000 μέλη.
Κ Σύνδεσμος τών Ελβετίδων πρός καταπολέμησιν τοΰ
Γί αλκοολισμού. 30000 μέλη. Μην.αιον ομώνυμον Δελτίον.

Ι| Έκδοσις έν Γενεύη.
Κοινωνικός σύνδεσμος αγοραστών 20000 μέλη.Έφημ. 1)

«Δελτίον συνδέσμου Ελβετών αγοραστών». Έκδοσις έν 
Βέρνη. 2; «Δελτίον αγοραστών». Έκδοσις έν Γευνεύη.

'Ομοσπονδία τών συλλόγων τών καθολικών Ελβετί— 

δων έργατριών. 21000 μέλη. 140 τμήματα.

Έκτος τούτων υπάρχουν άκόμη :
Σύλλογος τών Ελβετίδων ζωγράφων καί γλυπτριών. 

"Ενωσις τών Ελβετίδων νοσοκόμων.

Ένωσις τών 'Ελβετίδων μαιών.
Β Ένωσις τών Ελβετίδων διδασκαλισσών.

Τά καταστατικά όλων τών άνωτέρων οργανώσεων έτ- 
χουν καταρτισθή έπί τή βάσει τοϋ Ελβετικού 'Ομοσπον

διακού Κώδικος.

Π^ΙΔΕίΧ
ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΔΟΣ

Ώς έκ τοϋ ανώτερου πίνακος προκύπτει ή γυναικεία 
κοινωφελής δράσις έν Ελβετία κάθε άλλο είναι ή μικρά. 
Έπί πληθυσμού 3.200.09 υπάρχουν 118 γυναικεία σω
ματεία έκ τών οποίων πολλά με εύρύτατον πρόγραμμα 
διεθνούς ωφελιμότητες έκδίδοντα 19 έφημερίδας καί περιο

δικά. Κρίνοντες άρα έκ τοϋ δεδομένου αύτοΰ τοΰ τόσον άλ
λωστε ισχυρού θά πρέπη νά βγάλωμεν ώς συμπέρασμα οτι 
ή Ελβετΐς ή έπιδεικνύουσα ήδη τόσην δράσιν και ικανότητα 
πρός έργασίαν καί όργάνωσιν θά εύρίσκετο είς ένα άνώτε- 
ρον επίπεδον διανοητικής άναπτύξεως, έχουσα έξ άλλου 
προλειάνει τήν οδόν έν τή κοινωνία, τής οποίας τήν άνά- 
πτυξιν τόσον ϋποβοηθεϊ πρός άπόκτησιν τών πολιτικών της 

δικαιωμάτων.Καί όμως ή πραγματική κατάστασις δέν ικανοποιεί ή 
μή έν μερεί τήν μ.ίαν ΰ.τόθεσίν μας, σχεδόν καθόλου δέ τήν 

άλλην.Έαν θελήσωμεν να παραβάλωμεν άπό άπόψεως 
μορφώσεως τήν Έλβΐτίδα τών λαϊκών τάξεων μέ τήν Έλ- 
ληνίδα γυναίκα τοϋ λαού βεβαίως ή ίδική μας δέν θά μπο-
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Ρ=»5 ούτε προς στιγμήν νά τ·„ν
ή δία?°Ρά· Άλλ’ άντιθέτως νομΚομεν, οτι ή 

τάξις υπερέχει ζατ4 πολύ άπδ άπόψεωσ 
της αντίστοιχου τής 'Ελβετικής. II Έλβετίε τ,1 

□7?υτής νά s!vs 

'-■ «λη μητέρα, αλλα ή παιδεία της ΐ[ς
™ όμιλοΰμεν ^ως

ξ· ϊΐ >?-·η, λ<ιπ<ι οηλαοη εκείνο ποΰ λέμε ήμ,?ς ;
.. Συσσωματοϋταε κα; ip,^s3.at ...^,^ 

/-η εις την οποίαν κατά το πλεϊστον ανήκει ->() 
τών 2ο ζαντονίων ε'ν- Ύ'ου.αν>ιτΆ - 
α . , Αρμανικα) εχε- προτίστως τδ αϊ-

σθημζ της οργανωσεως καί τής μεθοδικότητος υ.^ ~r- 
Αζουσ(ως της φέρεται-δύναται νά οί’πη ν.ζ~τ.ζζζiZ 

υποβοηθουμξνη είς τοΰτο άπδ ft- " ' ■■ . , " ‘ην θ-τ:ζην μορφωσιν, τήν ό
ποιαν λαμβάνει εις τα σν-ΰ^α, τ· ’. , . , ^λεια. Την στιγμήν ομως -ο3
4UpOX£lΓΛΙ 77c O’. £VOC 7XO77OU ?-/ι — -re £

- » / , ''^Y^YpacjxjZsvou, σχο-
ανωτεροο οια τήν επιτυχίαν τοΰ όποιου δέν φθάνουν 

-λ=ον η οργανωσις και ή μεθοδικότης, άλλά χρειάζετα· 
- ωραία φυχίΖί! άμ€ίωτος ™ -----

V ςσταμ^·Η

ν-ν ^ΛΪΤμ3ν T57CaP-s^ "ραγματικώς φαινόμε- 
’T!;;3X3V 5^9χ(«^ν εΰρίσζ.όμενον είς τδ ζέντ-ον

X XX ?ϊ?;7;76μϊΫ"ν *π'5 ‘/·ώ?^ * ?^v--
*f,X'’** '/ •'ςί''7'^5ν σγϊμ5’·ον ως έν Γαλλία καί άπδ 

αΛλας εις τας οποίας άπ^/ττσ? Ά —' · *, , , ’ χ·'-/-·τ^ το ποθουμενον ως έν Γεο-
μαν^α zat Αυστρία, ή Έλβετί- r 6» - 1• · , ' ^Λ0ε-= ri ϊρωσα ηοη κοινωφελών
η οργανωμένη ε-.ς διάφορα σώιζα-ε~α ί r- · - - , ^ωμ.ανε,α, η ζωσα ως szr. το

ΠΡΩΤΟΒΡΟΧΙ

-υννεφ,,ασμένος ούρανός. βαρειά ή άτμοσφαϊρα.
Η θαλασ,α έΟόλωσε ζ-’ έφούσζωσε τδ ζϋμα 

ζα: στη βουβή, τήν πένθιμη, τήν πεπλοφόρα ’μέρα 
/•α-ο'.ος ζητιάνος σέρνεται μέ ζουρασμένο βήμα. '

Ροοοσταλίδες, λές, δροσιάς ξεπλύνουν τά δεντράζια, 
'« ^Γ"^μα r5J's 5 πράσινο ζοωγονοΰν, τονώνουν... 
σα φοβισμένα, τά φτερά ανοίγουν τά πουλάζια 
ζαί φεύγουν γοργοπέταχτα στή ?ωλίά τ?υ-ών3υν

Κα; πέφτ’ άγάλια ή βροχή... δέν έ_αψίν άγ.,Μ _ 
-Κα,.ο-.ος διαβάτης στέζεται σ’ ένδς σπιτιού τήν ζόχη— 

Μέθυστιζή μιά μυρωδιά ςεχύνετ’ άπ’ τδ χώμα./ 
Λιβανωτός που ζαίει ή γή, άργά, στο πρωτοβρόχι...

Ελένη Καρδαμίση 

πλαστόν έζ τής προσωπικής της εργασίας, νά εύρίσκεται 

αποψεως είς χαμηλήν βαθμίδα. Διότι ή 
'λγ···= ο-ν κεκτηται απολύτως ζανέν πολιτικόν δικαίω-

μ-α. I ώρα μόλις σκέπτονται άώ — , 1 - ·
> , ‘ “ ’ ,ιΡιπί< να της επιτρέψουν

αναζατευετα: είς τά τής έζζλησίας.

ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝίΙΣΙΣ

ΑΓΑΠΗ ΜΟΆ1

Η ζατάστασ-ς αύτή δέν άφίνε- φυσ-ζά άδ-άφοοον μί

αν ωρ-σμενηνην μερίδα γυνα-ζών. Ούτως αί γυναϊζε- ττ- 

π^ ^πίτδυς’ν του φεμ’.νιστ'κου 
των ϊν“ σύλλ°ϊ°ν — 5 τον τίτλον ASSOCIATION Ρ. LE 

SUrFR. FEMININ. Ώς βλίποαεν ττυ ί-,ο · ~ · - ■■ ΡΛ-“5μ-ν την ευθυμίαν του εζλέγεσΟα' 
«ν την εζφράζουν ούτε ώς λέξ(ν. Ό σύνδεσμος αύτος ύπο 
.ην ,φ^.^ρε.αν .ή, Δ-.ϊος I ζουρτ έχε- τμήματα έν Γενεύη, 
ι» mux DE FDNDS, [0L0M8RIER, IITERLAKEI, LE LOCLE, FONTS OE 
MARTEL, SONVILELR, WIHTFRTm, Όλα είνα: ζαντόνία 0ta- 
μαρ,υρόμενα otoTt είς τά ζαθολιζά ή άντίδρασις τών ιερέ— 
<·>ν^:νε .οσον μεγάλη, ώστε μέχρ- στιγμής έστάθη άδύνα- 
^ος η εις αυτα σύστασ-ς παρομοίων δ-αζ)>αδώσεων. Ό 
^νοεσμος αυτός άρώμεΐ μόλ-.ς περί τά 2.300 μέλη ένω 
όπως ειοομεν είς τον προαναφερΟέντα πίναζα άΓλα- γυνα'- 
Hstat τργανώσε-ς έχουν 14000, 25000 zat G0000 μέλη.

(Το τέλος είς τδ επόμενόν) Λιήτσα Περρωτή

ΠΛ[Ι2 ΣΤ’ Λ^ΡΟΡΥΛΛΙ

Μ άρεσει στ άζρογυάλι ζαθισμένος 
ζϊ. ζάνα βράχο απάνω μοναχός 
.ή θάλασσα νά βλέπω λυπημένος 
που τη γοργοζυλάει ένας άφρός.

Μ άρεσε: ζαί τ’ απόβραδο ζεϊ πέρα 
το βλέμμα να βυθίζω στα νερά 
ζ: οτι ζαζό, πού πήρα τήν ημέρα 
νά τό τραβάει ή θάλασσα βαθε-ά.

Καί πέρα άπ’ τδ λιμάνι πότε-πότε 
το σφύριγμα ν’ άζούω βαποριού 
ποΰ μοΰ γεμίζει τή ψυχή μου τότε 
με τ όνειρό μεγάλου ταςειδιοΰ...

Γ. Σταμπολής

ΠΟΛΛΕΣ· ΦΟΡΕΣ

ΙΙολλές φορές στά θλιβερά τοΰφθινοπώρου βραδυα, 

σάν ήρεμα ςεχν-.όρΛστε στους έρημους του, ζη..υ,^ 
ζαθήμενοι σ’ απόμερους ζαί ζρύφιους ζαπο'.ους παγ/.ου,, 
θαρρώ πώς μέσ’ στά γαλανά ζαί τα γλυζα σου μα.ια 
βλέπω μιά θάλασσα άπειρη ζαί μαγιζα αζρογια/.’α 

ζ» ενα τζαν’. AcJaw*®*-* -*r
Συχνά μέσα στά μάτια σου, μέσ’ στά γλυζά σου ματια 
ζοιττάζω τής άγάπης μας τδ έρωτιζο βαρζαζι

-μαζρυά άπ’ τον ζόσμο τον ζαζό ζαι τη ,ωη τη μαύρη, 
ζαί πάνω άπ’άγρια ζύματα-άτάραχο να πλεχ; 
άπλώνοντας λευζδ πανί που η αύρα το χα—υ- 
πρός τδ λιμάνι τδ ζρυφδ ζι’ άζρογιαλια οροσατη. 

ΙΙολλές φόρε; στά θλιβερά τοΰ φθινοπώρου βράδυα 

σάν ήρεμα βραδυαζουμε στα εοημιζα τα παρ/.α 
ζαθήυ,ενοι σ’ άπόμερους ζαί ζρύφιους ζαποιου, ,.α, -> , 
θαρρώ πώς μέσ’ στά γαΰ,ανά ζαί τα γλυζα σου ματια 
βλέπω μιά θάλασσα άπειρη ζαι μαγιζα αζρογιαΜα 
ζι’ ένα πανί λευζότατο αργότατα νά πλεη.

Άνάπη μου ’όμορφη, μ'·*?ή, V-^ ^Λ~Γ^Γ·'
έλα νά φύγουμε μαζΰ άπ’ τον ζαζο τόν ζοσμο, 
οίσ’ στ’ απαλό νά γύρουμε ζαι πράο περιγιάλι , 
1 . , -ι-- /,ΰ νλάοο’ θέ ν αοαςουν,δποΰ οΐ λευζες ψυχούλες μα, σα γλα^. >- > -
θά ποτισθοϋν άπ’ Έρωτα ζρεμάμενες στα χείλη, 
στά έρωτιζά τά χείλη μας ποΰ άζόμα δεν σμιχτή^· 
Θά ποΰμε λόγιμ άνέζφραστα δοσμένοι μ^ -α ^‘·α·’ 

’ Λ-, .-,-,ά θά α'- ζοιττώ ζρατώντας σου το χ1/·, ζ* εοωτ’./.ζ ”>* ,
ν -/ό-> τδ λευζότατο ποΰ μοιάζει σαν τον ζρινο’ 

τά Όεύθερά μας τά μαλλιά θά μας χαίδεΰη ή αύρα, 

ζαί τ’ άναμμένα μαγουλά απ τον ..οJo, υα 
Καί θάσαι τόσο θελζτιζή ζαί τόσο αγνή ζι ωραία, 
ποΰ τά θερυ·ά τά χείλη μου άδύναμα θα γενουν 
λ' τή τ,ρ,χή «ι «1?-- ·> μ

»■
Έζοραστιζά θά σέ ζοιττώ γιομάτος απο πο ο 
ζαί θ’ άφεθώ νά πλανηθώ στο βάθος τών ματιών σου, 
στή θάλασσα τήν άπειρη τών ζριζων των μα.ιων σου. 
Θά μείνουμε έτσι άζίνητοι πιασμένοι απο τα χέρια, 

. Q, · στό β»υ.υ.α σου αιώνια βυθισμ-.νο,τδ βλέμμα μου στο ρζ-μ/·-<.
μέ τις ολόθερμες ζαρδιές άζράτητα ένωμενες 
ζαί μ’ε τό νοΰ σ’ ατέλειωτα όνείρατα δοσμένο .

Γ. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ! ΣΕΑΙΟΕΣ

~ ΤΑ |θΡΤγΡΙβ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Ό Σουλτάνος ΜαχμούτηςΒ’. διέταξε ζατά τδ σύνη- 
θες τήν έξολόθρευσιν τών χριστιανών ζαί δια διάφορων ζα- 
ζουργηυ.άτων ζαί δολοφονιών ζατεσ.ριφ-ν.^ ζα. -, ~

’ -,, .',-Χ τά -υυα-α ζαί τήν προστασίαν τωνΟοζυον ο ούτοι J<fco τα μ t κ
τ'ουρζιζών αρχών ζαί τών έν Ήπείρω προξενιζών αρχών 
τής Εΰρώπης. Τότε παρουσιάσθη ζάποίος μονάχος ονομαζο 
μένος Χρήστος, ό όποιος μέ τούς γλυζεΐς λογους ^αρθ 

ει τούς χριστιανούς, ζαί τούς έξήγει τήν βασιλειαν?ου 
Χριστοΰ. Οί Τοΰρζοι όμως συνέλαβον τον μονάχον ζα. τ^ν 
c™ ενώπιον τοΰ Καδή τών Ίωαννίνων. Έζεϊ τον η?ώ- 
τησεν περί τών Ορησζευτιζών του αισθημάτων ζαι εζεινος 
«ομολόγησεν τον Χριστόν ως υιόν τοΰ Θεού ζαι ωμιλησε^ π.- 
ρί τής αιώνιας βασιλείας, ήν Οέλουσι ζληρονομησει παν-, 

θ' π'στεύοντες είς αΰτόν. , ,
κ™™ ή. ήρώη·,», τί =.?. Μ»^« »·■’ 

■□.-.«■/.Μ ίτήρηστ ,λίρη Τότε ο Κ«τηϊ τ?.'1· —
. ζ ' · -δν ζαταδιζασωσ'.ν εις τοδιεταςε να τον ραδοισωσι ζα. να —ν

μαρτύριον τοΰ σ αυροΰ. , . ν
Τήν ήμέραν έζείνην ζαθ’ ήν παρεδόθη ο μαρτυ, / Ρέ

στος είς τοΐς δημίους ήτον ή 1 ί 7^ίου ήμερα τής Ιψω- 
σεωσ τοΰ Τιμίου Σταυρού. Οί δήμιοι πρός χλεύην .ης ιερας 
ήαών Θοησζείας έμιμοΰντο δήθεν τάς σζηνας τών Αγιων 
Παθών ζαί περιέβαΌν τον μάρτυρα έν τή ζεφαλη με αζαν- 
θινον Στέφανον ζαί τον έσυρον δια τών όσων των Ιωαν 
νίνων έν μέσω φρενιτιώδους όχλου ζαλοΰντος τούτον ; ρι- 
σ.-δν ζαί ούτω τον .μετέφερον είς τον Πλάτανον του Καλού 

Τσεσυ-έ οστις ήτον ό Γολγοθάς. Έζεϊ κρατούντες αυτόν 
.. -> ,, -—υσαν ζαί τον έθεσαν επ', τοΰ Σταυ—ανευ ενουματων .ον ..-.αν /-α.

, - -,,ΐοα- -ζα’· τοΰο πόδας του με ζαρ-ροΰ διατρυπουντες τα, χειρα, ζα. τ-υ, , .
φ.ά Ό μάρτυς όμως ούτος εύχεται ύπερ τών Δήμιων του 
Γ,τοΰ έλεγον ν’ άποτανθή πρός τον Χρίστον ζαι τον 

σώση ζαί ζαθήμενοι σταυροειδώς έξηζολούθουν να .ον υ- 

^’’"’’Γοΰρζός τις τοΰ σχίζει τήν πλευράν διά σπαθισμού 

ζαί ούτω έζπνέει ό έθνομάρτυς ούτος. .
Τότε δε οί ’Αθίγγανοι περιβάλλοντος το σώμα του

-;.-ΓιΖ Οίτσυσι πΰρ ζαί ούτω έξαφανίζεται τδ πολυβα- 
σανσθΑ τοΰτο άγιον σώμα, τδ όμολογήσαν έπι παρουσία 
χιλιάδων άπιστων ζαί έν μέσω βασάνων, τήν πραγματιζην 
θρησκείαν, τόν Κύριον ήμών Ίησοΰν Χρίστον. ~

11 εϊδησις τοΰ μαρτυρίου τούτου διεδόθη ανα^ πασαν 
τήν Ελλάδα, ζαίηύξησε τδ πρός τους κυρίαρχου, μι-, 

τοΰ Έλληνιζοΰ λαοΰ. _ —X. Π. ΚαρζβΙις
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ANflΡΕΑΣ ΚΑΡ^ΑΒΙΤΣΑΣ
Η βδομάδες περνάν καί γίνονται μήνες καί οί 

, , , [μήνες χρόνια
και τα χρόνια περνάν καί Σύ δέν έρχεσαι Μεγάλη 

['Ώρα

'Η δεύτερη νεότης πέρασε, ή κούραση κ’ ή πραχτι- 

, , „ [πότης έχει ρθεϊ
μα Συ δέν έρχεσαι ακόμα, δέ φαίνεσαι Μ γάλη "Ωρα!

Ο καιρός έπερασε σάν μιαν άνοιξη ποΰ πια
δέ θά ξαναγυρίση, μά Σύ δέ φαίνεσαι ακόμα δέ 

[θά ρθής
Μεγάλη ωρα, μεγάλη στιγμή!

Το πρώτο χιόνι μοιραίο τά μαλλιά έχει ασπρίσει 
ή κούραση ήρθε καί μαζί της ή δειλία καί ό φόβος 
μα Συ δέν έρχεσαι μεγάλο, τρισευλογημένο, ούρά- 

[νιο φως!

Ολα τώρα έπέρασαν, ή πίστη κ’ ή ελπίδα 
κ’ ή δύναμις κ’ ή ακμή, μά Σύ δέν έρχεσαι 
Λύτρωση άνύμνητη, άγια στιγμή!

Τά, χρόνια έπλάκωσαν κι’ ό φόβος κ’ ή δειλία 
ή αποτυχία κ’ ή κούραση’ τά κακά δλα τοΰ άνθρώπου 
μά Σύ αλλοίμονο δέ θά ρθής!

Γιατί κι’ άν ερθης τώρα πιά δέ θά βρής 
παρά μιά σκιά κ’ ένα θΰμα
μιά ανάμνηση τοΰ παρελθόντος στη θέση 
ποΰ μια τόσο μεγάλη έπαιγνίδιζε ίκανότης!..

’Αλλοίμονο, τώρα τό σκοτάδι βαρύ έχει πέσει, 
ένα όνειρο ήσουν κ’ έσβυσες, δέν υπήρξες ποτέ 
παρα μες την αθλια, χιμαίρια ψυχή μου!
ένα όνειρο ήσουν κι’ έσβυσες...

Τώρα πιά τά λόγια είναι περιττά 
σάν τά κλάμματα τά μάτια όταν κλειστούν τοΰ 

[άνθροίπου—

Τώρα πιά τά λόγια είναι περιττά’ 
η μεγάλη σιωπή τά πάντα γιά πάντα έχει σκεπάσει!..

Φθινόπωρο τοΰ 1922 Φ. Μεντζελόπουλος

Επάνω άπό τό νωπόν χώμα, ποΰ έκλεισε τόν 
άςεχαστον αδελφόν τών παλαιών καί τών καλών η
μερών, αισθάνομαι πολύ θολήν ακόμα τήν σκέψιν 
διά ν άντικρύσω τόν συγγραφέα, ό όποιος άπε- 
σπάσθη,τόσον πρόωρα καί τόσον σκληρά άπό τόν 
έρωτα τής ζωής του. Βλέπω τόν άνθρωπον μόνον 
που χανεται καί άντικρΰζω μόνον τήν κενήν θέσιν 
που άφίνει πίσω του είς τό τραπέζι, όπου εκαθήσα- 
μεν κοινοί καλεσμένοι, μίαν μακρυνήν ήμέραν, καί 
απο το όποιον ένας-ένας σηκώνονται καί φεύγουν 
ο·. παλαιοί ομοτράπεζοι. Φεύγει τώρα μέ τήν σειράν 
του ο Καρκαβίτσας. Καί τό τελευταίου κρασί χύνε- 

ει? επιταφίους σπονδάς. ’Ολίγον ακόμη καί ή 
Μοίρα θά ξεστρώση τό τραπέζι μιας φιλολογικής 
γενεάς. Τής γενεάς μας.

, Χρειάζεται πράγματι γαλήνη πνεύματος διά νά 
εγγιςη κανείς, χωρίς τόν φόβον νά τό τσαλακώση, 
το πλούσιον καί λαμπρόν Ελληνικόν ύφασμα, ποΰ 
υπήρξε το έργον τοΰ συγγραφέως, ό όποιος δέν υ
πάρχει πλέον μεταξύ μας. Διότι είς τόν μυστικόν 
αργαλειόν τοΰ χωριού, τόν όποιον περιπολοΰν πνεύ
ματα παραμυθιών καί θρύλων, έσκυψεν, ώς Ελ
ληνόπουλα παρθένα, ή ψυχή τοΰ συγγραφέως, έ
σκυψε νά υφάνη γιά τά προικιά τής τέχνης της, τό 
κρουστόν καί στερεόν πανί τοΰ λόγου. Καί επάνω 
εις τον άργαλειόν αυτόν έσπασεν έξαφνα, άπό κα
κοί βάσκαμα, η μαγική σαΐτα, κι’ έσταμάτησε πί
κρα μια ζωή καί ένα έργον, άπό τό όποιον πλου
σιοπάροχα έπροικίσθη ή χωριατοπούλα Μούσα τοΰ 
Ελληνικού Διηγήματος. ’Αλλά είς τήν τραγικήν 

αυτήν στιγμήν μόνον ό πικρός χαμός τοΰ 'ανθρώ
που γεμίζει τήν σκέψιν.

_ Ή ωρα τών δακρύων δέν είνε ή ώρα τής κρι
τικής. Αυτή ήμπορεϊ νά έλθη καί αΰριον καί ιιε- 
θαυριον. Ό συγγραφεύς ζή, πέραν τοΰ τάφου, άνα- 
νεωνει τας γνωριμίας του, είνε παρών εις κάθε 
στιγμήν, περιμένει. Καθένας μπορεί νά όμιλήση 
περί αυτού. Αλλά διά τόν άνθρωπον ποΰ χάνεται, 
μόνον ό άνθρωπος, ποΰ έβάδισε μαζί του είς τόν 
δρομον τής ζωής, μόνον ή άγάπη ποΰ τόν έπρο- 
βοδισεν έως τήν μοιραίαν όχθην, μπορεί νά όμι- 
λήση. "Ετσι έγεννήθη τό μοιρολόγι. Τό μοίρολόγι 
που είνε ή πρωτογέννητη κριτική, διότι είνε ή κρι
τική τής αγάπης, πρώτης άπό τήν σκέψιν, όπως 

πρώτος ό άνθρωπος άπό τό έργον του. Καί μόνον 
ένα Μανιάτικο μοιρολόγι θά ητο εύπρόσδεκτον τώ
ρα εις τό μακάριον πνεύμα, ποΰ έπέταξεν άπό κον
τά μας, καί τό όποιον άγάπησεν, είς τήν ζωήν αυ
τήν, δ,τι άνέβλυσεν άπό τά στήθη τοΰ λαού αγνόν 
καί λαγαρόν, δπως άναβλύζει ό θρήνος τοΰ ίαλέ- 

μου καί ή χαρά τοΰ τραγουδιού.
Μόνον ένα βαρύ μοιρολόγι, πρός τό κατοικη- 

τήοιον τών πνευμάτων, ύψούμενον άνάμεσα άπό 
τούς βαρβάρους κοπετούς τής Μανιάτισσας Μούσα; 
θά μπορούσε νά τραγουδήση, μέ τόν συρτον του 
θρήνον, πόσον αγνός καί πόσον τίμιος καί ποσον

ΕΗΤΥΠδΣΕΙΣ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
ΕΙΣ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΠΙΣΤΟΑΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Φ1ΠΗΝ ΜΟΥ ΚΛ2ΝΝΝ,

(flfLO 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 1915)

|Άζο τοΰ παρόντος τεύχους αρχίζομε, τήν δημοσιεύσω έν- 
τυπώοεων ές 'Αγίου ’Όρους συγκεντρωμένων εκτοτε 
εις μ,ακ,ράν σειράν επιστολών ανεχοοτων.

Ό ήμέτερος συνεργάτης κ. Δ. Ζωγράφος ε-ισ-γ-Α-, κα.α 
5ς παραμονάς της άνοίξεως του έτους 191ο ολοκλη- 
ρ5ν σχεδόν τό "Αγιον ’Όρος απεκομισε σπουοαιοτα-ον 
ιστορικόν, λαογραφιών, εκκλησιαστικόν, καλλιτεχνικόν, 
3’όλΐθΎραφικόν, εθνικόν /a'·. άλλης φυσεως υλι
κόν οπερ έγκατέσπειρεν είς 130 έπιστολάς απευΟυνομ-ι- 
νας πρός τήν' έν ΆΟήναις τότε φίλην του Διοα
Κλώνην....

Διά τών έπιστολών αυτών άναζή ένα περιεργοτατον και 
πλήρες ένδιαφεροντος ύπερχιλιετές παρελθόν και απο
καλύπτεται ή ζωή καί ή σκέψις και ή 
συγχοόνου καλογηρισμοΰ δστις ζών ύπο το κράτος ιοιο 
τύπου καί άξιου σοόαρας μελέτης σοσιαλιστικοθρησκ^υ- 
τικοΰ πολιτεύματος άπλοΰται και κινείται αν^.ω- 
άπο τόν υπερήφανο, και αιωνοδ’.ον Αθω].

’Επιστολή πρώτη 

"Ορμος Δάφνης 22 Φεβρουάριου 1915 

Κυριακή πρωί.
’Αγαπημένη μου φίλη

’Από τούς τόπους αυτούς τούς οποίους καθή-

είλικρινής καί πόσον "Ελλην, πρώτα άπ’ δλα, ύπήρ 
ξεν ό άξέχαστος νεκρός φίλος, ποΰ είχε χαραξει κά
ποτε είς τά φύλλα ενός λευκώματος τά πικρά αύτα 

προφητικά λόγια :
«Βρίσκονται στον Ουρανό άστέρια, που εσβυ- 

σαν αιώνες πριν καί δμως τό φώς τους φθάνει ακό
μα στήν Γή. Εμείς τό βλέπουμε καί τό θαυμάζου
με καί ονειροπολούμε. "Ετσι νομίζω πώς μοιάζει 
κι’ ή Ελλάδα μας, ωιμέ! Τό φώς της τό λαμπρό 
είνε τό σβυσμένο γιά πάντα μεγαλείο της».

ΙΙανλος Νι^βΛϊχς

γιασε πρώτη μία «Κυρία» καί «Δέσποινα» η Πα 
ναγία, άπότούςτόπουςαύτούςάποκλείεται μέτόν πλέον 
αυστηρό καί εγωιστικό τρόπο ή γυναίκα. Εδώ γί
νονται άνεξετάστως καί μέ άνεξικακίαν δεκτοί ΰπο- 
κριταί, άθεοι, φονηάδες, λησταί, ύλισταί, καταχρα- 
σταί δίκαιοι καί άδικοι καί μόνον γιά τήν γυναίκα 
είνε κλεισταί αίπύλαι τούέπιγείουτούτουΠαραδείσου. 
’Εδώ μπαινοβγαίνουν μαζή μέ τούς άνδρας καί άρ- 
σενικά πρόβατα, καί τράγοι και βώδια καί πέτρινοι 
καί σκύλλοι καί γάτοι άλλά πουθενά δέν θά εύρη 
κανείς μιά κόττα γιά ένα φρέσκο αυγό, μιά κατσίκα 
ή άγελάδα γιά λίγο γάλα. 'Ύστερα λοιπόν άπό τόν 
αυστηρόν αποκλεισμόν τοΰ θήλεος χρειάζεται νά 
ζητήση κανείς ολόκληρη τήν επιείκειάν σου εφ^ οσον 
ή θέλησες νά μού άναθέσης νά σοΰ γνωρίσω τό με- 

γαλεΐον τοΰ Άθω.
Αυτός ό άποκλεισμός έρχονται στιγμαί ποΰ μού 

φαίνεται τερατώδης.
Γιά ποιο λόγο άρά γε σέ σάς ποΰ άποτελεϊτε 

τό ήιιισυ τής δημιουργίας καί εκπροσωπείτε την 
θέρμην τής ζωής καί τής όρμής :καί τοΰ πόθου, ή 
υπέροχες αυτές εύμορφιές νά είνε άπροσιτες; ·

Έδώ ποΰ ή μακαριότης τής θείας γαλήνης φω
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τίζει καί την πιό αμαρτωλή φαντασία!
Εδώ πού απαλύνεται κάθε συναίσθημα καί 

Λογίζεται ο πόνο; καί λιποψυχεί ή οδύνη!
Εδώ ποΰ εκτείνεται σαν θειον δ'ραμα τό χα

μόγελο της αυγής καί σκορπιέται άφθονη ή μέθη 
τοΰ ωραίου!

Εδω ποΰ μειδιούν χαρωπά καί παίζουν έορτα- 
στικά καί ή ακρογιαλιές καί ή αμμουδιές καί τό'κΰ- 
μα καί οί λόφοι καί ή ρεμματιές, καί τά νερά καί 
τ ι λουλούδια καί τά δάση.

Εδω ποΰ ή αύρα καί οί Ζέφυροι σκορπίζουν 
τ ·' «Ρθλυντη δροσιά τοΰ Λθω καί φέρουν παντού 
μυρωμένη τήν πνοή τοΰ Γίγαντος.

Εδώ ποΰ υμνωδείται ή Μεγάλη Φύσις άφ’ έ- 
αυτής καί ή ζωή σύρεται άπαλά στήν επιφάνεια χω. 
ρι; θόρυβό, χωρίς έντονη εκφρασι, μ’ ένα τόνο καί 
ένα χρωματισμό καρτερίας καί έκστάσεως!

Εδώ λείπει κάτι τι ποΰ είνε καί αύρα καί 
δροσιά καί έκφραση καί τόνος καί πηγή τής ζωής 
καί τής χαράς..

Λείπει ή Γυναίκα.
Εν τούτοις έρχονται στιγμές ποΰ βρίσκω στήν 

εφαρμογή τοΰ αποκλεισμού αυτού τόση ποίησι, τόση 
ωμορφιά, τόσο χρωματισμό, τόσο θέλγητρο ποΰ σάν 
είδος ευγνωμοσύνης αισθάνομαι γιά κείνους ποΰ 
χίλια απο πριν χρόνια εδημιούργησαν τήν παράδο- 
σι αυτήν.

Ηαράδοσι ποΰ μετεβλήθη σέ νόμον ποΰ ούτε ή 
πιό μεγάλεςισχυρες άρχόντισσεςτοΰ κόσμου δέν έχουν 
τό θάρρος νά παραβοΰν.

Και πραγματικά εινε μία άπό τις πιό αρχαίες 
παραδόσεις ποΰ έφθασαν μέχρι τών ημερών μας α
μετάβλητες καί έγιναν σεβαστέ; άπό τούς αιώνας 
ποΰ φέρνουν επάνω τους.

Σοΰ γράφω τό πρώτον μου γράμμα άπό τήν 
Δάφνην τόν άλίμενον λιμένα τοΰ ’Όρους. Έδώ στόν 
μικρόν αύτόν όρμον προσορμίζονται τά άτμόπλοια 
διά τους επισκέπτας καί τού; κατοίκους τοΰ ’Όρους 
καί εδώ πρώτιστα μανθάνει κανείς, άν δέν τό γνω- 
ρι\ΐ1’ *1 τ° ενθυμείται, άν τό έλησμόνησεν, ότι αύ- 
στηρώς άπαγορεύεται ή είσοδος τοΰ θήλεος είς τάς 
ίεράς φάραγγα; καί τούς ιερούς δρυμού; τοΰ 
’Όρους.

Προσήγγισε τό πλοΐον μα; προερχόμενου έκ 
Θεσσαλονίκης, εις τάς 5 1)2 τό πρωί, μετά δεκάω- 
ραΐ' περίπου ταξειδιον και είς τά; 6, δέν είχεν άκό- 
ίι11 ξημερώσει πού ευρεθην μέσα σ ένα καφφενεϊον 

πνιγηρόν, σάν καταγώγιου, κάτι παρμένο άπό τάς 
περιγραφάς τοΰ Παπαδιαμάντη. Ναυτικοί, χωριάτες, 
τελωνοφύλακες, εργατικοί, τσομπαναραΐοι, άγωγιά- 
τες αποτελούν μίαν συγκέντρωση- στό κοκοφωτισμέ- 
νον αυτό δωμάτιον, μέ τοίχους μαυρισμένους καί μέ 
μισοκαπνισμένες καί μισοσχισμένες λαϊκέ; εικόνες 
ποΰ παρουσιάζουν τήν ιδιαίτερη φυσιογνωμία τών ε
ξοχικών Ελληνικών λαϊκών κέντρων.

Μέσα εκεί, παράμερα σέ μιά γωνιά περίμενα 
νά ξημερώση γιά νά ευρώ τόν Πατέρα Πολύκαρπον 
ποΰ θαχε την ευγένεια νά μέ συνοδεύση στό μέχρι 
Κάρυά; ταξεΐδί μου.

Λλλά δέν ετελείωσα άκόμη τά; έντυπιόσεις μου 
απο τη Δάφνη.

Βέραια δέν εινε καθόλου ευχάριστα νά μένης 
κλεισμένος μέσα σέ μιά άποπνικτική άτμόσφαιρα 
ν άκοΰς συζητήσεις πολιτικές, νά βλέπη; νυσταλέες 
μορφές, ανάμεσα απο καπνούς και θαμπές λάμπες 
και να έχης άνυπομονησίαν στήν ψυχή γιά τό λυ
τρωμό που θά σοΰ φέρη τό ποιητικό ξημέρωμα κά
τω άπό την σκιάν τοΰ μεγαλοπρεπούς ’Άθω. "Οσο 
λίγες καί άν είνε ή στιγμές αυτές ποΰ σοΰ προξε- 
νοΰν δυσάρεστα συναισθήματα, τίς νοιώθεις βαθύ
τερα σέ ενοχλούν έπιμονώτερα καί γιά μιά στιγμή 
φαντάζεσαι ότι θ’ άργήσης γιά πολύ νά τίς πετάξης 
άπό πάνω σου.

Οταν έφεύγαμεν άπό τό βαπόρι γιά νά μπού
με στη βάρκα ήτανε τόσο σκοτάδι πού μάς έφεραν 
φαναράκια γιά νά φωτίζομν τά ολισθηρά βήματά 
μας. Στη βάρκα έξ άλλου έμπήκαν τόσοι πολλοί έ- 
πιβάται ποΰ καθένας άπό μάς έχανε τόν άνθρωπι- 
σμό του γιατί καταλάβαινε πώς μετεβάλλετο απλού
στατα σέ επιβατικό φορτίο. "Ολοι όρθιοι, στοιβαγ
μένοι έχάναμε καί θέλησι καί αύτοβουλία. Κάτι ά- 
YQLOTQOJAJUXViXQiXLOl (OG€t|XE ΧΕΪ (ZTCCIVCO |Λ£ Χ(ΧΤΙ ‘/S- 
ροΰκλες έστηρίζοντο στή πλάτη μου μέ τήν μεγαλει- 
τερα αφελεια και τό ολιγωτερο ποΰ έκινδύνευα ήτα
νε νά μούρθουν μερικέ; συντρόφισε; άπό τό άθά
νατο Ελληνικό μικροζώϊκο βασίλειο...

\ στερα από λίγο ηρθεν ή ώρα νά πατήσωμε 
στη ξηρά. Εκεί βρισκόμαστε άντιμέτωποι στό Νό
μο, στόν άντιπρόσωπο τοΰ Κράτους. Ό τελωνειακός 
κερβερος φωτισμένο; άπό μιά καντήλα μαζή μέ ε
φημερίδες ποΰ ζητάει λαχταριστά άπό τούς επιβάτες, 
μάς σταματάει γιά νά ψάξη στις άποσκευές μας. 
Τελειώνουμε και απ εκεί για να βρεθούμε τέλος 

στό λαϊκό πανδοχείο μέ την ψυχή φορτωμένη άπό 
κουραστικές εντυπώσεις.

Μιά ευχάριστη παρένθεσι στη ψυχολογική μου 
κατάστασι τής στιγμή; εκείνης, ήτανε ή πληροφο- 
οία ότι μέ ζητάει ένας καλόγερος ο Πατήρ Πολύ
καρπο; ποΰ είχε φροντίσει γιά τά ζώα ποΰ θά μάς 
μετέφεραν στάς Καρυάς.

Καί νά σέ λίγο φάνηκε καί δ ίδιος. Ενα; Κα- 
λόγηρος φτωχικός άλλά γελαστός, συμπαθέστατο,, 
γοργοκίνητος, φανερώθηκε μπροστά μου. Είχε 
φροντίσει γιά δλα καί περίμενε νά φωτίση σέ λίγο 
γιά ν’ άποφασίσουμε νά ξεκινήσουμε.

Σέ λίγο άρχισε νά ξημερώνη.
Μιά θάλασσα πρώτα-πρώτα της Δάφνης αβρά, 

λευκοκύανη, άκύμαντη ήτανε ή πρώτη δόσις τού αν
τιπερισπασμού μου.

"Ενα άκρογιάλι γιομάτο βότσαλα, παιχνιδιάρι
κο, πολύπτυχο, ταντελλωτό έπλαισίωνε τ > ζωγραφι
κό όρμο τής Δάφνης καί αιχμάλωτό του ετραβοΰσεν 
άθελα τό μάτι μου.

"Ενα άεράκι Αναζωογονητικό, άν και ήτανε 
μήνας Φεβρουάριος, έδινε στό σώμα μου καινούρ
γιες δυνάμεις.

Μιά κίνηση άπό καλογέρους, άπό Αγωγιάτη,, 
άπό θαλασσινούς,άπό βαρκούλες άπό μουλάρια άπό 
τρεξήματα καί φωνές άπεμάκρυνε την ψυχήν μου 
άπό τόν κάματον, άπό τη κούρασι τών νυκτερινών 
εντυπώσεων.

"Ενας Ουρανός γλυκός, απαλός καί ένας ορί- 
ζων ξεκουραστικός έσκέπαζε ένα μεγάλο μέρος απο 
τά δυσάρεστα συναισθήματα τής νύκτα; και άφ.ν& 
τή φαντασία μου ελεύθερη, ν άπολαυση τό εορτα
στικό αύτό γλυκοχάραγμα.

'Η πιό δυνατή όμως εύμορφιά, η πιό έντυπω- 
τική σκηνογραφία, κάτι τι πού μέ προσηγγισεν α- 
μεσώτερα πρός τόν σκοπόν τοΰ ταξειδίου μου καί 
μέ συνεκίνησε βαθύτεροι- και μέ έβγαλε εντελώς έ;ω 
άπό τήν δυσάρεστη νυκτερινή ζωή, ήτον η στιγμή 
ποΰ έπληροφορούμην ότι τό αστραφτερό εκείνο με
γαλοπρεπές οικοδόμημα ποΰ τώλουζεν τό κύμα του 
Σιγγιτικοΰ κόλπου καί τό έστόλιξεν ή πλούσια Α-

γιορείτικη χλωρίς, ήτανε ή Ρωσσικη Μονή τοΰ Α

γίου Παντελεήμονο;.
’Ήτανε ή πρώτη ζωηρά συγκίνησις ποΰ μέ άγ- 

γιξεν άπό τή στιγμή ποΰ βρισκόμουνα σέ έδαφος 
τής περιπίστου Χερσονήσου. Ή φαντασία μου άνε- 
παρέστησεν εικόνας μεγαλείου έκ τής ύπερχιλιετοΰ, 
χριστιανικής ιστορίας τοΰ ’Όρους, ε.κόνας πάλης, 
θριάμβων, πατριωτικής οδύνης, υψηλών παθών, καί 
μία ανατριχίλα διέτρεξε τό σώμά μου γιατί ένοιωθα 
δτι άπό τή στιγμή εκείνην ερχόμουνα να 
ζήσω μιά καινούργια ζωή σύγχρονη μέν άλλα γιο
μάτη άπό τούς θρύλους καί τάς ζωντανά; παραδό
σεις Ατελεύτητων αιώνων. Ήτανε τό πρώτο βάπτι- 
σμα ποΰ έδεχόμην ύστερα άπό τίς αποκαρδιωτικέ, 
εντυπώσεις τής νύκτας καί καινούργιο; άνθρωπο, 
χαρούμενο; πλέον, έζήτησα νά σναβώ στο ζωον γιά 
νά τραβήξωμε γιά τη; Καρυάς:

Α. Ζω/ράφος

ΝΙΙΧΡΑΣΙΑΤΙΧΛ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑΕΞΙΣΤΟΡΗΣΑ
ΤΗΣ ΜΆΧΗΣ ΤΟΤ ΟΤΤΣ ΣΑΡΆΙ'

Ήτο ή μεσημβρία τής ιστορικής Κυριακής 4 
’Ιουλίου 1921, καθ’ ήν ή εν τώ κέντα.) (οργανωμέ
νη εχθρική άμυνα έκάμπτετο, καί δ Ελληνικό; 
στρατό; έβάδιζε πρός τήν Κιουτάχειαν. Τό στρατη
γείου πρό τής γοργή; έξελίξεω; τών γεγονότων, διε- 
τασσε τήν ταχείαν προέλαση- τοΰ άκρου δεξιού τής 
ελληνικής παρατάξεως καί τήν πύκνωσιν τοΰ τόςου 
περισφίγξεως. Τό δεξιόν άπετελειτο άπό μικτόν α
πόσπασμα τού 14 Πεζ. Σ)το;καί τήν ταξιαρχίαν τοΰ 
ιππικού μετά τής πυροβολαρχίας. Εύρίσκετο τότε 
πρό τοΰ Άβγκίν. Είχε διαταγήν νά έπισπεύση την 
προέλασίν του μέχρι έξαντλήσεως καί νά καταλαβη 
πάση θυσία τό δχυρόν Ούστ Σαράι.

Τήν 4ην μ. μ. ή φάλαγξ έτέθη εν κινήσει. ’Α
πό τών υψωμάτων δμως τοΰ Αβκίν ή ταξιαρχία 
πρώτη καί τό πεζικόν μικτόν άπόσπασμα, κατόπιν,
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δέχονται κατ αρχήν μέν πυρά πυροβολικού κατόπιν 
δε και πεζικού. Τό 14 Σύνταγμα άναπτύσεται όλό- 
κΛηρον και ενισχυΟέν δια μια; έπιλαρχίας πεζομα- 
χουοη^ εμπλέκεται εις σφοδρότατου αγώνα δστις έ
ληξε διά τρωικής εφόδου κατά τοΰ εχθρού δστις 
etg φυγήν.

Εν τφ μεταξύ επήλθε τό σκότος καί ή κατα- 
διωξις εσταμάτησεν. Ή νύξ διήλθεν εν ήρεμία.

υποχώρησα; εχθρός συνάντησα; άλλην Α- 
!'?'™Ρν του θΡΥάνωσιν εγκατεστάθη έκεϊ πλησίον 
τ ·>υ Ουτσ Σαράι. Τήν έπομένην 5 ’Ιουλίου ή φάλαγξ 
του αποσπάσματος εξηκολούθησε τήν πορείαν της 
κα. ολίγον μετά την 4ην απογευματινήν είχε κατέλ- 
·>ει τα υψώματα τού Άβκίν άλλά τόσον στενωπός 
',το ο δρομος, δπου ήναγκάσθησαν δλοι οί άνδοες 
να προχωρούν είς μονούς ζυγούς.

, Τό μεσονύκτιον η φάλαγξ τών μαρτύρων είχε 
φθασει επί τών υψωμάτων τοΰ Ούτσ Σαράι. 'Η 
φαλαγξ καταυλίζεται. Αί προφυλακαί τοποθετούνται 
καταΑ/.ηλω;,, καί τό υπόλοιπον τμήμα αναπαύεται. 
Και όμως ούδείς έκ τών αξιωματικών τοΰ Συν)τος 
ειχεν υποπτευθή δτι αί προφυλακαί είχον στηθή 
εις αποστασιν άλλαι μέν 100, Αλλαι 200 καί άλλαι 
Τ μετρων. «πό τ«ζ εχθρικά; προφυλακάς. Ό εχ
θρός ητο πλησιέστατα, άνερχόμενος είς δύο Τουο- 
κικας μεραρχίας καί 500 ίππεϊς μετά πολυβόλων καί 
ραρεως πυροβολικού.

Δηλαδή αί απέναντι τής δράκος εκείνης τών 
'ί'1™'’ "0Αεμιστών βύρίσκετο εχθρική δύναμις 

„ ατ ρων. Γην 3ην μετά τό μεσονύκτιον σιγή 
θανάτου έκάλυπτε τά πάντα. Αίφνης δμως δαιιιονι- 
ωδης και αφάνταστος εχθρικός αιφνιδιασμός έκρή- 
γνυται άποτόμως. Έν τή σιγή τής νυκτός αί φωναί 
των 1 ουρκων οί κρότοι τών οπλών καί τών πυρο
βόλων δημιουργούν βοήν δαιμόνων. Ό εχθρός Απο
πειράται νά καταλάβη τάς δυνάμεις κοιμωμένας διά 
να τας αποσύνθεση.

Ο α φνηδιασμός δμως αποκρούεται. Οί άνδρες 
τού συντάγματος προειδοποιημένοι περί τής ύπάρ- 
ξεως του εχθρού, λαμβάνουν τά δπλα καί στήνοντες 
κατ αρχήν φραγμόν άδιαπέρασταν, όρμοΰν λυσσώ
δεις. Ο εχθρός σταματά.

Νεαι εχθρικαί μάζαι όρμοΰν κατά τοΰ αποσπά
σματος. Νέα φονική πάλη Αρχίζει. Πάλη λεόντων 
και τίγρεων είς στίγμα; κρίσιμους. Ό ήρωϊκός 
συνταγματάρχης διατάσσει τήν είς τό δεξιόν ταξιαρ
χίαν νά άναπτυχθή είς αψιμαχίαν δπως καλύψει καί 
ενισχύσει τό απειλούμενοι- Σύνταγμα. Οί ίππεϊς ά- 
φισαντες τούς ίππους των άναρριχώνται είς τήν κο
ρυφήν καί αναπτύσσονται καί αυτοί είς άγρίαν καί 

θηριώδη έξόρμησιν.
„ ^πΐ ή έπίθεσις αποκρούεται. Καί καθ’ 

ήν ώραν ό εχθρός Αποσύρεται, αί Έλληνικαί γραμ- 
μαι αντήχησαν άπό τάς ενθουσιώδεις ζητωκραυγάς 
υπέρ τής πατρίδος.

Οπωσδήποτε επέρασε μία ολόκληρη ώρα, μία 
τραγική ώρα αγωνίας καί αναμονής, καθ’ ήν υπό 
σιγήν κατεβάλετο προσπάθεια δπως έξακριβωθοΰν 
«ί εχθρικαί δυνάμεις. Ό Συνταγματάρχης ειδοποιεί 
τους λοχαγούς του νά ευρίσκωνται έπί τών υψωμά
των, έτοιμοι διά παν ενδεχόμενον.

Ανέμενον πλέον τήν ανατολήν τοΰ ήλιου πρός 
διαλευκανσιν τοΰ μυστηρίου. Καί τά λεπτά έπερ- 
νοΰσαν μέ αγωνίαν. Μήπως εϊμεθα κυκλωμένοι; 
Μήπως έχομε πέσει σέ παγίδα; Κάτω άπό τήν βα- 
ραθρώδη χαράδραν όπου είχον μείνει τά μεταγωγι
κά, άνήρχετο ώς υπόκωφο; βοή τό χρεμέτισμα τών 
ίππων. Μόνον αραιοί πυροβολισμοί ήκούοντο εις 
τά, προφυλακάς. Τό ελαφρόν θρόισμα τών φύλλων 
τής δασωμένης έκτάσεως, ζωηρόν καί άδιάφορον είς 
την τραγωδίαν, τήν οποίαν έκάλυπτε, άπετέλει τήν 
μονήν έκδήλωσιν ζωής βασιλευούσης έκεϊ έπάνω.

Γα αιωνόβια δένδρα τού παρθένου δάσους θά 
έ νόμιζε τις, δτι είχον έπίτηδες τοποθετηθή έκεϊ διά 

χρησιμεύσουν είς τήν κατάλληλον σκηνοθέτησιν 
ένός υπέροχου πολεμικού δράματος υπό σεληνοφώ- 
τιστόν μεγαλειώδη νύχτα.

Ηδη μακραν απο τα βαί)η της *Αγχύρας το 
λυκαυγές τής 6ης Ιουλίου ειχεν αρχίσει νά απλώ
νεται σιγά-σιγά φωτίζον τόν ορίζοντα. Έπί τών αί- 
ματοποτισμένων υψωμάτων αρχίζουν νά φαίνωνται 
αί σκιαίτών ηρώων τής νυκτός. Καί καθ’ ήν στιγ
μήν αί ζητωκραυγαί των σκορπίζονται άνά τάς χα- 
ραδρα, διατασσεται αντεπιθεσις μέ έφ δπλου λόγ
χην. Οί ήρωϊκοί πολεμισταί τοΰ Συν)το; φθάνουν 
μέχρι τών εχθρικών χαρακωμάτων καί έκεϊ υπό 
τάς χρυσιζούσας ακτίνας τοΰ ήλιου διεξάγεται ή με- 
γαλειτέρα πάλη έξοντώσεως, παλαίοντες σώμα πρός 
σώμα μέ τήν λόγχην καί μέ τάς χεϊρας. Τά έχθρικά 
χαρακώματα πλημμυρίζουν άπό πτώματα Τούρκων 
καί Ελλήνων.

Είς τόν πρό τοΰ Συν)τος τομέα ό εχθρός κλο
νίζεται. Είς τό δεξιόν δπου ή ταξιαρχία, ό 11ος λό
χος καί ό πρώτος Ουλαμός πολυβόλων τής 3ης Πο
λυβολαρχίας, ένεργεϊται δι’ όγκου εχθρικών δυνά
μεων λυσσαλέα άντεπίθεσις. Ό έχθρός είνε τριπλά
σιος έκεϊ. Οί Ελληνες μαχηταί αμύνονται κρατερώς, 
αλλά δεινώς πιεζόμενοι αναγκάζονται νά καμφθώ- 
σιν. Αποσύρονται κανό νικώ; Αφήσαντε; μερικούς 
συναδέλφους νεκρούς καί μαζί μ’ αυτούς τά ύψώμα-

τα. Τό κέντρον, τό αριστερά τής παρατάξεις του 
Συν)τος ευρισκόμενον, μή καλυπτόμενου άπό το 
δεξιόν, Απειλείται νά κυκλωθη ολόκληρον. ,

’Ήδη βάλλεται πλευρικώς. Πρό τής ανάγκης δι- 
ατάσσεται γενική σύμπτυξις. Είνε ή κρίσιμος φασις 
του άγώνος. Ό έχθρός αγωνίζεται νά διατρέξη το 
δεξιόν, πού άν τό'έπετύγχανε τά πυροβόλα πεδινά 
καί ορειβατικά τοΰ Συν)τος ήσαν χαμένα καί το ίδιο 
θά συνέβαινεν εάνκάνανε τήν παραμικρόν αλλαγήν 
θέσεως· καμμιά αναβολή δέν έπιτρέπετό.

Πΰρ κατά τού πυρός.
Ή ταξιαρχία άνασυντάσσεται- έν τφ μεταξύ 

διατασσεται νά ένεργήση έπέλασιν, κάι οι ιππείς 
οϊτινες μέχρι τής στιγμής έπεζομσχουν,, ιππεύουν 
καί όρμοΰν διά νά συγκρατήσουν τόν έχθρον και 
προστατεύσουν τήν ύποχώρησιν τοΰ Συν)τος.

'Ίπποι, ίππεϊς καί έχθρός ποδοπατουνται, , η 
σπάθη καταφέρεται βαρεία δεξιά καί αριστερά. Και 
οί ανώτεροι αυτοί λέοντες πολεμούν σέ ενα φρικω- 
δη αγώνα μεταξύ τού εχθρού.

(’Ακολουθεί) Άριστ. Λάπιας Δεκανευς

ΘΕΑΤΡΑ
ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΊΆΔ: «Σαλώμη».—ΤραγφΜα σέ 

μιά πράξι. Μεταφραστής Ν. Ποριώτης. Θί

ασος Κοτοπούλη.

Έκατηγόρησαν τόν Ούάιλδ πώς το έρ(0 του αύ.^ 
που συνεκίνησέ καί άλλοτε, μ’ άκόμη καί τώρα συγκινει, 
τόσον κόσμο, δέν είνε δικό του έργο, μά πώς τήν ύπόθεση 
τή πλοκή, τό ιστορικό, άκόμα καί τούς χαρακτήρες των 
τύπων του, τούς έχε-· δανειστεί άπ’ τήν γραφή, τον Φκωμ- 
πέρ, τόν Μέτερλιγκ. ’Αναμφίβολο είναι πώς ή υπόθεση 
της «Σαλώμης» δεν είνε τοΰ Ούάιλδ, μα «ως την εδανει- 
στηκε. ’Από έκεϊ όμως μέχρι τοΰ νάμάς έσέρδιρε ό συγ
γραφέας μιά φιλολογική μεταποίησι είνε έΆ αρκετό διά
στημά. Έπειτα δέν υποστηρίζουμε πώς στόδράμα αυτό οεν 
υπάρχουν άρκετά έλαττώματα καί άρκετά ασυμβίβαστα και 
παράδοξα πράμματα. Άλλ’ ακριβώς είνε αύτά ποΰ χαρα- 

ρακτηρίζουν πώς το εργον αύτό το =.ωραψ.ν, - υ“· Λ·
Γιατί όταν ό συγγραφεύς έγραψε τό έργο αυτό, εκανε 
σ’ ένα ξεχείλισμα τής ερωτικής ήουπαθειας .ου, σ ενα ,- 
χείλ-.σμα πάθους καί επομένως ύπό τήν έπίδρασιν μιας ι-

σχυρας συγκινήσεως. Ό συγγραφεύς δέν έκατσε να βαλη 
κάτω τό κεφάλι του, νά ψυχολογήσω, τούς χαρακτήρες 
του’ τό έγραψε σέ μιάν στιγμή πού ή φαντασία του ήταν 
σκοτισμένη άπό παράξενα ερωτικά πιοτά.

Ό Ηρώδης είχε φυλακισμένα τόν προφήτη. Μετά τα 
λόγια τά φοβερά ποΰ ακούσε άπ’ αύτόν εναντία στή γυναι- 
κά του, ένάντια σ’ όλους τους ενόχους, τόν φοβάται.^ Γον 
φοβάται άληθινά. Δέν θέλει όμως νά παραδεχθώ, πώς υπαι
νίσσεται καθόλου αυτόν ό προφήτης. Ό μεθύσ ακας^ και το- 
σον λόγιος αύτός άνθρωπος, δεν παραοεχεται κα. ούδ»να 
τροπο πράμματα πού άντιβαίνουνε πρός τας ορεςε-.ς του, 
πρός τόν έαυτό του. ΚΓ αύτό φαίνεται άπ’ τόν διάλογο: Ό
ταν προφητεύει ό Ίωχανάν πώς «έκεϊνος που κάθεται στο 
θρόνο απάνω θά τόν πατάξω, ό ’Άγγελος του Κυρίου και θα 
φαγωθή άπ’ τά σκουλίκια», δέν θέλει κατ’ ουδενα τροπο να 
παραδεχτή πώς μιλάει γι’ αύτόν: «Δέν τα λέει για μένα 
Ποτέ αύτός δέ λέει κακό γ-.ά μένα. Γιά τό βασιλιά τής 
Καππαδοκίας, μιλεΐ ποΰ είνε οχτρός μου. Έκεϊνος θά 
φαγωθή άπό τά σκουλίκια». Έπίσης όταν μαλώνει με τήν 
Ήρωδιάδα καί τοΰ λέει αύτή πώς «ό παπποΰς σου φύλαγε 
καμήλες καί εϊτανε καί κλέφτης» πάλι οεν τό παραοεχε- 
ται: «Λές ψέμματα!» Ό Ηρώδης σκότωσε , τόν άδερφο 
του καί τοΰ πήρε τή γυναίκα του’ μά ούτε αύτό τον συμ
φέρει νά τό θυμάται: «Δέ θέλω τά μιλώ γιαυτό. Γιαυτο 
λέγει ό προφήτης λόγια όσσ φοβερά. Ισως γιαυτο και θαρ- 
θω, κάποια συμφορά. ’Άς μή μιλοΰμε γιαυτό». Ο Ηρώ- 
δτ,ςείνε ένας τύραννος αληθινά’ μ’^λο τοΰτο συναισθάνεται 
πώς άμάρτησε σκοτόνωντας τόν αδερφό του και κλέβοντας 
του τή γυναίκα’ μά τοΰ άρέσει νά δικαιολογείται ^πώς σ’ 
ολα αύτά έφταιγε ή Ήρωδιάδα: «Ποτέ αυτός δεν είπε κα
κό γιά μένα ό προφήτης, παρά μόνο πώς έκαμα κακα να 
πάρω γυναίκα μου τή γυναίκα τοΰ άδελφοΰ μου. Ισως και 
Νά’χω, δίκηο». Έπειτα άπό τά φοβερά λόγια τοΰ Ίωχανάν, 
τόν φοβάται, μά συγχρόνως τόν θεωρεί και γιά προφήτη: 
«Είνε πολύ μεγάλος προφήτης, Είνε άγιος άνθρωπος. Εί
μαι βέβαιος πώς έρχεται άπό τό θεό!» Έπτει α όταν μα- 
θαίνη πώς υπάρχει ένας άνθρωπος πού αλλάζει σε κρασί το 
νερό, πού γιατρεύει τούς τυφλούς καί τούς λεπρούς καί πώς 
άνασταίνει τούς νεκρούς, άμέσως ορθώνεται ό Ηρώδης: 
«ΙΙοέπει νά βρεθή ό άνθρωπος αυτός και νά μάθω, πώς ν 
άλλάζω, τό κρασί σέ νερό καί νά γιατρεύω, τους άρρωστους, 
μποοεϊ ολα αύ’.ά νά τά κάνη άμα θέλω,. Δέν τοΰ δίνω όμως 
έγώ τήν άδεια ν’ άνασταιντ, τούς νεκρούς. Θα ειτανε τρο
μερό νά γυρίσουνε πίσω οί νεκροί!» Καί βέβαια Οάτανε τρο
μερό για τον Ηρωοη αυτό!

Όπως μάς παρουσιάζει ό συγ-υραφεύς τόν Ηρώδη 
μας τόν δείχνει σάν ένα τύπο ανθρώπινο, άνθρωπο που 
μπορεί νά υπήρξε. Όσο γιά τή Σαλώμη τώρα,—ό έρως 
της βέβαια πρός τόν Ίωχανάν είνε ανθρώπινος και πολύ
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣανθρώπινος μάλιστα.
Άλλο άν ό συγγραφίύς δέν έπρεπε νά μεταχειριστή 

έ'να τέτοιο θέμα. Τδ πάθος τδ ερωτικό τής γυναίκας αύτής 
τήν έκανε νά ζητήση τδ αγαπημένο κεφάλι απάνω σ’ ένα 
δίσκο. Έζήτησε νά θανατωθή εκείνος πού τής έμίλησε σ’ 
αύτήν, τήν κόρη τής Ήρωδιάδας, σά σέ μιά εταίρα. «Εί- 
μουν βασιλοποΰλο κ’ έσύ μέ καταφρόνεσες. Ειμουν παρθένα 
κ’ έσύ μοΰ πήρες τήν παρθενιά μου. Εΐμουν αγνή, κ’ έσύ 
μοδ γέμισες τίς φλέβες μου μέ φλόγα».

"Οταν άποποίήθηκε ό Ίωχανάν τδν έρωτά της καί 
τήν έβρισε μέ άτιμα λόγια, τότε ή Σαλώμη τδν έμίσησε 
φοβερά. Καί βάζοντας πείσμα φοβερό ήπείλησε πώς θά φί
λησε, τδ στόμα του. Καί στήν έξαψ: τοϋ πάθους της τδ 
κάνε:, έστω φιλώντας τά κρύα χείλη τοΰ νεκρού πιά 
Ίωχανάν.

Πώς ή σκηνη αύτή εΐνε παράδοξη—τίθεται πάνω άπδ 
κάθε αμφιβολία. Πώς τδ έργο έχε: άσυνέπεις καί ελαττώ
ματα, ακόμα καί στήν παράστασ: τοΰ έργου άπδ άπόψεως 
ίστορήσεως καί ανθρωπίνων χαρακτήρων, δέν τδ άρνεΐται 
κανείς. Πάνω όμως άπ’ όλα αύτά δεσπόζει τδ πλούσιο "λυ
ρικό καί παθητικό δρίμα! Πόση τέχνη, πόση ώραιότης, τί 
διάλεγμα καί ήχος λέξεων, πόσο πάθος κρύβουν μέσα τους 
ή φράσεις. Ένας χορδς ολόκληρος καί μιά παθητική μου
σική άπδ φράσεις ηχητικές στροβιλίζονται στδ σεληνόφεγγο 
τής μεθυστικής εκείνης νύχτας, οπού πρωταγωνιστεί σέ ξε- 
χειλισμδ πάθους καί χορεύει τδν χορδ τών έπτά πέπλων ή 
ώμορφη Σαλώμη!

"<)σο γιά τήν έχτέλεση ή Δνίς Κοτοπούλε, έπαιξε κα
λά, πολύ καλά. Όμοια καί ό Φύρστ, Ροζάν, Άποστολίδης 
καί σχετικώς καί οί άλλοι. Άπδ άπόψεως έχτελέσεως τδ 
έργο έσημείωσεν επιτυχία. Όχι όμως καί άπδ άπόψεως 
σκηνοθεσίαςιΤάσκηνικά μολονότινέα κα! καλοκαατσκευασμέ— 
να κατά τίς οδηγίες τοΰ κ. Λουάρ δέν θά ικανοποιούσανε 
έναν ειδικό έπί του ζητήματος τούτου. Άξαφνα τά στοι
χεία τά όποια μεταχειρίστηκε ό σκηνοθέτης δέν είναι αρ
χιτεκτονικά ή διακοσμητικά τεχνουργήματα τής Ίουδαίας. 
Τά περισσότερα στοιχεία του έχει πάρει άπδ τήν Αιγυπτι
ακή αρχιτεκτονική τών αρχαίων 'Ελλήνων καί μάλιστα τής 
Μυκηναϊκής περιόδου. Άλλά τδ δρίμα τοΰτο γίνεται στήν 
Ίουδαία καί μάλιστα στούς Ρωμαϊκούς χρόνους.

Τίποτα δέ, δέν μας κάνε: νά υποθέτουμε οτι μπορού
σε νά ΰπάρχη τέτοιο άνακάτωμα αρχιτεκτονικής, τότε στήν 
Ίουδαία. 'Ώστε, κατά τη δική μας γνώμη, ό σκηνοθέτης 
ώς πρδς τήν σκηνικήν άπεικόνισιν τοΰ μέρους, οπού παί
ζεται τδ δρίμα άπέτυχε. Άλλά καί ώς πρδς τήν σκηνικήυ 
τοποθέτησιν, πού ορίζει ό ’ίδιος ό συγγραφεύς, δέν έπρόσε- 
ξεν ό σκηνοθέτης. Ό Ούάϊλδ ορίζει ρητώς: «Δεξιά μιά 
πελώρια σκάλα’ καί άριστερά στδ βάθος μιά στέρνα περι
φραγμένη μέ τοίχο χαλκοπράσινο». Ό σκηνοθέτης όμως

ήθελε νά τά ορίσει κατ’ έμπνευσιν δική του κα! άπέτυχε 
φυσικά.

Γ. Κ.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έξεδόθη τό τελευταΐον φύλλον τοΰ περιοδικού 
Ό «Έσπερος». Τό καλόν περιοδικόν έκδίδεται εις 
τήν Σΰραν καί έλπίζομεν δτι θά τύχη δλης τής ύ- 
ποστηρίξεως τών κατοίκων τής νήσου. Ή «Ελληνι
κή Έπιθεώρησις συνιστα τόν«Έσπερον»ιδιαιτέρως.

Ό «.Φάρος» δεκαπενθήμερον φιλολογικόν πε
ριοδικόν. Έκδίδεται εις τήν Αλεξάνδρειαν.

«Επτανησιακή Έπιθεώρησις». Μηνιαΐον πε
ριοδικόν. Διευθυντής Πααναγιώτης Άβουρής. Ζά
κυνθος.

«Νικήτρια». Περιοδικόν μηνιαΐον. Διευθύν
τρια Μαριέττα Γιαννοπουλου. Ζάκυνθος.

«Μακεδονικά γράμματα». Μηνιαίο περιοδικό. 
Θεσσαλονίκη.

Η ΘΤΣΙΑ ΤΟΤ ΑΒΡΑΑΜ

Αυτές τίς ήμερες, ή Ελληνική βιβλιογραφία, 
πλουτίστηκε άπό ένα καινούριο βιβλίο. Εΐνε ή «Θυ
σία τοΰ Αβραάμ» τό κρητικό μυστήριο τοΰ 16ου 
αΐώνος, τό όποιον διάσημοι Έλληνισταί καί κριτι
κοί θεωρούν άυώτερο άπό τόν «Έρωτόκριτο» καί 
ώς τό άριστοΰργημα τής κρητικής μεσαιωνικής ποι- 
ήσεως.

Ποιος είνε ό ποιητής της δέν ξέρομε. Άπ’ τήν 
παλαιοτέρα μόνο έ'κδοσί της ποΰ σώζεται, μαθαί
νουμε δτι έξεδόθηκε στή Βενετία τό 1535. Είνε ά'ρα 
κατά 15 έ'τη αρχαιότερα ένός άλλου μυστηρίου ποΰ 
έγραψε ό Γάλλος Θεόδωρος Δε Βέζε κατά τό 1550 
καί τό όποιον ό Έμίλιος Φάκουετ χαρακτηρίζει ώς 
τήν πρώτην ευρωπαϊκήν τραγφδίαν. Τό άριστουρ- 
γημά μας αύτό ποΰ μέ τήν ομορφιά του καί τούς 
αναμφισβήτητους του τίτλους, προσθέτει μιά άκόμη 
δόξα στήν Ελληνική φιλολογία, έμενε έν τούτοις 
ώς σήμερα άγνωστο στό Ελληνικό κοινό. Γι’ αύτό 
χαιρετίζομε μέ χαρά τήν έκδοσι τής «Θυσίας τοΰ

Αβραάμ» άπό τόν Οίκο Βασιλείου, προικισμένην 
μάλιστα μέ τήν ώραίαν εισαγωγήν καί τάς σημειώ
σεις τής Δδος Σοφίας Άντωνιάδη.

ο im μ
Διακηρύττει δτι

έκτίθεται είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή προ
μήθεια των κάτωθι ηλεκτρικών ειδών διά τήν 
συντήρησιν τών εγκαταστάσεων φωτισμού πόλε
ως κατά τήν ΙΟην τρέχ. μηνός, ήμέραν Πέμπτην 
καί ώραν 12ην π. μ. έν τω Δημαρχείω 'Αθηνών 
καί ένώπιον τής Δημαρχιακής 'Επιτροπής τής 
έγκρίσεως έπαφιεμένης εις τδ Δημοτικόν Συμ- 
βούλιον.

1) Αυχνίαι 400 κηρίων 1)2 Βατ. Τεμάχια 
200.

2) Αυχνίαι 100 κηρίων 1)2 Βαττ. Τεμάχια 
500.

3) Αυχνίαι 32 κηρίων τεμάχια 1000.
4) ’Αγωγοί χάλκινοι 22)10 χιλιόγραμμα 

1500
5) Αγωγοί μεμονωμένοι 16)10 μέτρα 2000
6) ’Αγωγοί μεμονωμένοι 12)10 μέτραΙΟΟΟ.
7) ’Υποστηρίγματα σιδηρά διπλής καί άπλής 

γραμμής τεμμάχια 700.
(Διαστάσεων ώς τδ δείγμα καί τιμής κατ’ 

όκάν).
Ή παράδοσις τών άνωτέρω έ’σεται άμεσος 

είς τάς άποθήκας τοϋ Δήμου.
Ό Δήμαρχος
Σ. ΠΑΤΣΗΣ

Ο ΠΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

γνωστοποιεί δτι

τήν 20 ή\ ’Οκτωβρίου 1922, ήμέραν Πέμπτην 
καί ώραν 11—12 π. μ. έπαναλαμβάνεται έν τω 
Δημωτικω Καταστήματι δημοπρασία (Γραφειον 
Δημάρχου) ή μειοδοτική δημοπρασία διά τήν 
προμήθειαν τοϋ άναγκαιοΰντος καθαρού κηρού 
είς τήν υπηρεσίαν τών Ά καί Β’ Νεκροταφείου 
διά τδ οικονομικόν έτος 1922—1923, δεκτής
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οϋσης πάσης προσφοράς κατ’ όκάν.
Έν Άθήναις τή 1 ’Οκτωβρίου 1922 

Ό Δήμαρχος 
Σ. ΠΑΤΣΗΣ
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ί αεπακι
γνωστοποιεί δτι τήν ΙΟην Νορμβρίου 1922 ήμέ
ραν Πέμπτην καί ώραν 11—12 π. μ. έπαναλαμ
βάνεται έν τω Δημοτικώ καταστήματι ή πλειοδο
τική δημοπρασία διά τήν ένοικίασιν τοϋ τέλους ή 
φόρου έκμεταλλεύσεως πεζοδρομίων διά τήν πε
ρίοδον άπδ 1ης ’Απριλίου 1923 μέχρι 30 Μαρ
τίου 1925 μέ έλάχιστον δρον προσφοράς δρχ. 
43.000

Έν Άθήναις τή 7 Νοεμβρίου 1922
Ό Δήμαρχος 
Σ. ΠΑΤΣΗΣ

ΑΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Προσκαλούνται οί κ. κ. «ύδρολήπται, δπως 
προσέλθωσιν είς τδ Δημοτικόν Ταμεϊον καί κα- 
ταλάβωσι τδ άντίτιμον τής καταναλώσεως ποσί
μου ϋδατος τρέχ. έ'τους καθώς καί τά τυχόν κα- 
θυστερούμενα έκ προηγουμένων χρήσεων, διότι 
έν έναντία περιπίώσει καί μετά 10 ήμέρας θέλει 
άποκοπή ή περαιτέρω χορήγησις ϋδατος.

Είσοδος είς τδ Ταμεϊον κατά τάς μεταμεσημ
βρινός ώρας ώρίσθη ή όπισθία τοΰ δημάρχικοϋ 
καταστήματος θύρα.

Έν Άθήναις τή 20 ’Οκτωβρίου 1922 
(Έκ τής υπηρεσίας αποκοπής τοϋ 

’Υδραυλικού Τμήματος)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
διαγωνισμού πρδς κατάληφιν πέντε (5) θέσεων 

έπιμελητών γ' τάξεως.

Τήν 7ην Δεκεμβρίου έ. έ'. ένεργηθήσεται έν 
τω καταστήματι τού υπουργείου Γεωργίας διάγω-
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νισμδς πρδς κατάληψιν πέντε θέσεων επιμελη
τών γ' τάξεως. Οί βουλόμενοι νά διαγωνισφώσιν 
όφείλουσι νά ύποβάλωσιν α’ίτησιν μέχρι της προ
τεραίας τής ένάρξεως τοΰ διαγωνισμού.

Έπισυναπτόμενα δικαιολογητικά: 1) πιστο- 
ποιητικδν αρμόδιας δη μοτικής των καταστάσεως, 
2) ύπεύθυνον δήλωσιν ό'τι δέν κατεδικάσθησαν 
κτλ. 3) Βεβαίωσις σω ματικής ικανότητας ύπό 
δύο στρατιωτικών Ιατρών, 4) δίπλωμα πρωτότυ
πον ή έν άντιγράφω δημοσίας μέσης γεωργικήι 
σχολής κλπ. 5) άπόδειξιν καταθέσεως είς τδν 
γραμματέα τον Γεωργικόν τμήματος δρ. 30 δι 
έξέταστρα.

Πλείονες πληροφορίαι παρέχονται είς τδ 
Τμήμα Γεωργίας τον 'Υπουργείου.

ΥΠΟΥΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝβΣΙΣ

Εις τινας έφη μερίδας δημοσιευσάσας τύ άπδ 
5 Νοέμβριον 1922 Νομοθετικόν Διάταγμα περί 
έπαναφοράς τών δημοσίων υπαλλήλων καί δια
κανονισμού τών δημοσίων υπηρεσιών, έκ τοϋ 
άρθρου 4 αύτοϋ, τοϋ άφορώντος τδν καθορισμόν 
παρ’ έκάστω ύπουργείφ πενταμελούς έκτάκτου 
συμβουλίου διά τδν οριστικόν διακανονισμόν τών 
υπηρεσιών, παρελήφθη έκ παραδρομήσ τδ ύ- 
πουργεϊον Γεωργίας, ένω τοΰτο περιλαμβάνεται 
είστδ άνω Διάταγμα.

(’Εκ τού υπουργείου Γεωργίας)

ΥΠΟΥΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προκήρυξις έπαναληπτικής δημοπρασίας πρδς 

πώλησιν χρησίμων ξύλων καί ύπολειμάτων 
αυτών τής ύπηρεσίας Δενδροστοιχιών καί Κή
πων.

Τήν εικοστήν πρώτην τοϋ μηνδς Νοε μβρί- 
ου έ. έ'. έν τώ Καταστήμάτι τοϋ υπουργείου Γετ 
ργίας (Τμήμα Γεωργικόν) ένεργηθήσεται πλειο

δοτική δημοπρασία πρός πώλησιν χρησίμων ξύ
λων, καί τών ύπολειμάτων αυτών ύπό όρους, 
οϋς οί ένδιαφερόμενοι δύνανται λά λάβωσιν 
γνώσιν παρά τώ ώς άνω Γραφεία».

(Έκ τοϋ υπουργείου Γεωργίας)

WilOI 2IWTIISI
ΑΙΕΥΘΥ^ΣΙΣ EJIIME/VHTEIRZ

ΓΡ7ΚΦΗΙΟΝ Π

Γνοστοποιεΐ 
δτι δ διαγωνισμός πρδς προμήθειαν 585000 δ- 
κάδων τυρού έπαναληφθήσεται είς τδ καθ’ ημάς 
II Γραφεΐον Επιμελητείας τήν τρίτην (3ην) 
Νοεμβρίου έ. δ. καί ώραν 11—12 π. μ.

Άθήναι τή 24 ’Οκτωβρίου 1922.
Ό Ύωουργός

I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ

■m win
ΣΤΡ7^Τ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ

ΓΡΤ^ΦΗΙΟΝ Ιϊ*

Διακηρύττει δτι 
έκτίθησιν εις δημόσιον μειοδοτικόν διαγωνισμόν δι’ ενσ
φραγίστων προσφορών, ένεργηθησόμενον έν τφ ΙΥ Τρα- 
φείφ τής Επιμελητείας τήν 11ην Νοεμβρίου έ. έ. ήμέραν 
Παρασκευήν καί ώραν 12—1 διά τήν προμήθειαν (42.800) 
τεσσαράκοντα δύο χιλιάδων όκτακοσίων μέτρων άδιαβρόχου 
(ντοκ) ή

500 άδιαβρόχων καλυμμάντων τετράτροχων
1000 άδιαβρόχων καρυμμάτων δίτροχων.
4000 άδιαβρόχων καλυμμάτων κτηνών.
400 όδιαβρόχον καλυμμάτων τροφίμων,
Ό διαγωνισμός έσεται κατακυρωτικός* έπί τόπου ή δέ 

παράδοσις άμεσος.
Οί όροι συμφωνιών είσίν κατατεθειμένοι παρά τφ άνω 

ΙΥ Γραφείφ, ένθα προσερχόμενοι οί βουλόμενοι δύνανται 
νά λαμβάνωσι γνώσιν.

Ό 'Υπουργός
I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ
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ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΑΗΣΙΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ I i

Ο£ΟΣ ΣΟφΟΚΛΕΟΥΣ 3
Γραφεία αγοράς και πωλήσεως 

μεταχειρισμένων καί μη γραμματο
σήμων ύπό τοϋ κ.

ϊ. BEWWfJT
Οίκος εμπιστοσύνης καί εξαιρετι

κής. ευσυνειδησίας.

Ι£ΕΓ^.3 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 

AU PRINTEMPS
II. ΚΑΙ Φ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΑΩΝ

ΟΠΟΣ ΕΡΜΟΥ
ΤΟ ΤΕΑΕΙΟΤΕΡΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ 
Άσπρόρρουχα <5ιά προίκας

ΙοοδΜΓ
ΟΑΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό άρχαιότερον έν Έλλάδι Χαρτοπωλεΐον. ’Επισκε
πτήρια στιγμιαίως.

“ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΪΚΟΓ-
ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΓΑΝΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΐςΟΤΡΩΠΗ

Ο

ΤΟ ΤΊΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ <
ΤΗΣ ΚΛΣ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ *
ANRARMBRNE1 ΤΗΝ ΕΚΤΥΠ2ΣΙΝ ΠΑΣΗΣ *
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Φ

Φ

επισκεπτηρίων, Φ^ΚΕΛ- 
ΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΟ/ιΟΚΕφΑΛΙ- 
ΑΩΝ, ΑΓΓΕΛΤΗΡΙΩΝ. ΝΕ- 

ΠΡΟΣΗΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΠΑΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
ΥΠΟ ΤΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΑΣ ΣΥΝΘΗΧΑΣ
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