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ΡδΜΛΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Χαρούμενη έτσι ά'ς σέ ·&ωρώ σάν το μικρό τρελλδ πουλί 
Πονώ μά σ’ άγαπώ πολύ, ·

Πάρα πολύ, καί δέ θυμώνω’ κελάϊδηζε έ'τσι ό'σο μπορείς, 
σάν τδ πουλί στον κλώνο,

Τής άχαρης μου τής πικρής ζωής τδν πόνο δέ σοΰ φανερώνω, 
χαμογελώ, άναλυώ καί λυώνω.

*  * *

’Ά! τί γυρεύω, τί ζητάω, ν’ άποχα&ώ, νά μή βρεδ'ώ, 
νά φύγω λίγο, ποϋ καί πώς;

Άγκάϋ·ι δίπλα στδν άν&δ κι δ ρόδινος λαμπρδς καρπός 
στδ πλάϊ μου μοσκοβολημένος,

Κι εγώ χαμένος, σκυθρωπός, κι ΐσκιουςέγώ νά κυνηγώ, 
δικός σου άλλά και ξένος.

*  * *

’Ας μ’ ελεήσουνε οί ϋ·εοί κι &ς λυπηϋ·οϋν με οί Άγιοι 
κι &ς μοΰ προστάζουν τή ·&ανή

Νά σβύση ή μέσα μου φωτιά, νά σπάζουνε κ’ οί πάγοι, 
καπνοί νά γένουνε κι αχνοί

Καί νά μέ πάρ’ ή ευλογητή νυχτιά καί νά μέ πάγη 
στή λή'&η τήν παντοτεινή.

* * ★

’Ά! μόνον έτσι τδ τρελλδ τραγούδι σου, ό'λη σου ή χαρά 
ποϋ σ’ άγαπώ τόσο πολύ,

Ποτέ δέ ·&ά μέ’ φτάνει, μ’ αχείλι νά χαμογελώ
Ποϋ σπαρταρά τρελλδ πουλί, μέ βρόχια νά τυλίζομαι, 

κι ό φόβος νά μέ κάνει
Κάϋ·ε φορά ποϋ πνίγομαι νά μοιάζω ευτυχισμένος, 

δικός σου άλλά και ξένος...
Μ. Μαλακάσης
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(AfTO 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 1915)

’Επιστολή Δευτέρα

Καρυαι 22 Φεβρουρίου 1915.

Αγαπημένη μου Κλώνη.

«Χίλια ετη ώσπερ ή χθές ήμέρα» λέγει κάπου 
ό Δαυίδ.

Ή χαρακτηριστική αύτή έκφρασις πού κρύβει τόση 
φιλοσοφική αλήθεια, πού φέρει στήν επιφάνεια απο τά βά
θη τής ψυχής το συναίσθημα τής μηδαμινότητος και άνε_ 
παρκείας τού χρόνοι», τό συναίσθημα τής μηδαμινότητος 
αυτού τού άνθριόπου καί συνεπώς τό μάταιον καί άσκοπον 
όλων τών πράξειόν του, εύρίσκεται έδώ, στον ύπερήφανον 
καί ώραιον αυτόν τόπον, στή κατά μείζονα κλίμακα εφαρ
μογήν της

’Εάν μάλιστα ό Προφητάναξ έζη έπί τών ημερών μας 
κα< από τήν Παλαιστίνην εύρίσκετο έξαφνα πλανιόμενος 
μέσα στους ιστορικούς θόλους τών Ελληνικών Μοναστη- 
ρίων τού ’Όρους θά προσέθετεν ίσως άκόμα πολλές χιλιε
τηρίδες καί ή φιλοσοφική του ρήσις θά ήτανε άληθεστέρα 
άν μάς ελεγε: «Πολλαι χιλιετηρίδες ώσπερ η χ&ες». Καί 
πραγματικώς, άν παρέλθη κανείς μερικές λεπτομέρειες, άν 
λησμονήση γιά λίγο τήν έπίδράση τού μεγάλου ρυθμιστοΰ 
καί μεταρρυθμιστού τής ζωής μας, του χρόνου, πού απρό
σκλητος καί ορμητικός έπιθέτει τήν σφραγίδά του σέ κάθε 
έκδηλωσιν τής ζωής τού ανθρώπου, έδώ), είς τό «Βασιλικώ- 
τατον και Θειον ’Όρος» σιπ'εχίζεται σάν άπό χθές μία ζωή, 
μία σκέψις, μια πνευματική έκδήλωσις πού ϊσχυσεν αδιασά
λευτη καί έξετυλιχθη εύθύγραμμη άπό τών πρώτων αιώνων 
τής ιστορικής έποχής τού έκχριστιανισμού τού Άγιωνύμου 
’Όρους.

Έδώ δπου δέν άπέλιπεν ποτέ ή ζωή, τό φώς, ό οργα
σμός, ό πόνος καί ή χαρά τής ζωής, έδώ πάλλεται δ ίδιος 
ρυθμός. Έδω ζή ένας κολοσσιαίος οργανισμός ό όποιος 
ουδέποτε ενεκρωθη, άλλά καί ούδέποτε έζήτησε νά τονω- 
θή ίσχυριότερον.

Κάθε ξεχειλισμά του συνεκρατήθη γιά νά έπιστρέψη τό 
ταχύτερον είς τήν άρχικήν του κοίτην καί έτσι μονοκόμμα
τος διέρρευσεν επί έτη, επί αιώνας καί οι αιώνες όσον άν- 
τιπροσωπεύουν τήν χθές, τόσον άντιπροσωπεύονται άπό 
τήν σήμερον καί τήν αύριον άκόμη.

Άντιθέτως δμως συνέβη στά 'Ιεροσόλυμα. Έκεί δλαι 
αι φυλαι καί από τα δυο γένη, άνδρες καί γυναίκες έν συμ
φυρμό), οργιάζουν είς έκδήλωσιν πίστεως. Έδώ) τό πολύ με- 
ρικαί αναλαμπαί φωτίζουν τό μοναχικόν στερέωμα, μερι- 
καί έκρηξεις δονούν τήν καλογηρικήν ατμόσφαιραν στις 
σπάνιες στιγμές τού ενθουσιασμού, τών πατριωτικών ονεί

ρων ή τών φιλοδοξών πόθων καί ολιγαρχικών καί τυρω 
κών άκόμη βλέψεων Πατέρων τινων.

Τότε κάτι τι έμψυχοΰται, άναπτερούται, δονεΐται 
νά περιπέση καί πάλιν είς τήν προτέραν άπόλυτη σιωπή,। 
κατήφεια, στή κουρασμένη σκέψι, στήν πνευματικήν μετ 
σίωσι σπανίως, καί τήν άτελείωτη προσευχή. Ή βαρεία 
τική χριστιανοσύνη ποΰ άρπακτική, έπίβουλος, έχθρική, 
πουλος άνευρίσκεται είς δλην τήν Παλαιστίνην καί άν 
μέτωπος όρθούται σέ κάθε βήμα τού 'Ορθοδόξου Μο\ 
χού δέν μπορεί νά ζήση μέσα στή διαυγή καί μυρωμέη 
άτμοσφαίραν τής πρασινοστολισμένης Ίεράς Χερσονήσ<( 
Έδώ) κυριαρχεί ή απαλή, ή άπέριττος, ή Έλληνικωτά 
’Ορθοδοξία.

Έδώ) απλώς σφυρηλατεϊται ό ίδιος ογκώδης κρίχ 
πού θά προστεθή στήν ατέλειωτη άλυσσίδα πού συνδι 
τό άτονον παρόν μέ ένα ώραιον, εύ γενικό, μεγαλειώδες,^ 
στιανικόν παρελθόν.

Έκεί, στην Επιφάνεια, ζωή έντονη, χρωματισμένη ά 
τή πολυχρωμία δλων τών φυλών τού ’Ισραήλ. Έκεί ζι 
πολύμορφη, συγχρονισμένη, πολλάκις άγωνιώδης. Έκ 
συμφυρμός, πάθη, φυλετικά, άγώνες έκ τού συστάδην πζ 
μυρίους ισχυρούς έχθρούς, έδώ στήν έπιφάνεια ύπερκοσ^ 
γαλήν)] καλύπτουσα στά βάθη της δλας τάς τρικυμίας π 
ξεσπούν ένίοτε άπό τήν άνθρωπίνη άδυναμία, άπό τή μ 
ροφιλοδοξία, άπό τήν άπληστεία καί συμφεροντολογικ 
σκεψιν τσύ ανθρώπου. Όλην αύτήν τήν ζωήν, πού άξΠ 
τό ενδιαφέρον κάθε Έλληνος θά προσπαθήσω, άγαπημέ 
μου Κλώνη νά τήν μελετήσω, νά τήν γνωρίσω καί μέ δλ 
τήν ειλικρίνειαν τής ψυχής μου νά τήν άποκαλύψω σέ σέ 
που μέ τόσο πάθος ένδιαφέρεσαι γιά δτι συνδέεσαι μέ τ 
έθνική μας υπόσταση καί άποστολή.

* * * 
’Επιστολή Τρίτη

Καρυαί. Αυθημερόν.
Καλή μου Κλώνη.

"Οταν κανένας έπιχειρή κάτι τι πού γιά πολλά χρόνι 
έζούσε μέσα στά όνειρά του δέν μπορεί ν’ άποφύγη Μ1 
ζωηρή συγκίνησι τή πρώτη στιγμή πού άρχίζει νά πραγμ( 
τοποιή τήν έπιθυμίαν του. Έτσι καί έγώ τήν στιγμή 
άνέβηκα στό μαρμάρινο άνάβαθρο πού χρησιμεύει γιά 1 
εύκολο καβαλίκευμα τών προσκυνητών καί είδα τό μ^ 
μας καραβάνι έτοιμο γιά τό ονειρευτό ταξειδι ήσθάνθην Τ11 
φυσική συγκίνησι, αίσθάνθηκα κάτι τι σάν φρικίασι νά θ'ϊ 
τήν ψυχή μου.

Πριν άκόμη άφήσωμεν τόν χαριτωμένον όρμον καί τ° 
γραφικόν συνοικισμόν τής Δάφνης θά σού άναφέρω μερ^ 1 
άκόμη χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. Είς τόν παραθοά^’ 
σιον αύτόν συνοικισμόν κατοικούν δέκα τρεις Έλληνες 11 

πάλληλοι τού ’Αστυνομικού, Ταχυδρομικού καί Λιμενικού 
κλάδου έκπροσωπούντες τήν Ελληνικήν Διοίκησιν. Επίσης 
κατοικούν καμμιά εικοσαριά ναυτικοί καί ίσως 15—20 ά
κόμη καλόγηροι, καταστηματάρχαι, ό Πράκτωρ των Ατ- 
μοπλοϊκώίν 'Εταιρειών, Χατζήδες κ. τ. λ.

Όλος αι’ιτός ό μικρόκοσμος είνε επίσης υποχρεωμέ
νος νά ζή μακράν άπό κάθε δεσμόν πρός το θήλυ. Στερούν
ται όχι μόνον τής γυναϊκές των οί παντρεμένοι, άλλα και 
τής μανάδες τους, καί τής άδελφάδες των καί κάθε μέλος 
πολυφίλητον πού άνήκει στό ιόραΐον φύλλον, οί ανυπανδροι 
υπάλληλοι τής Δάφνης. Οί δικοί μας οί υπάλληλοι ανυπό
τακτοι είς δλα δέν άφήνουν εύκαιρία νά μή παραβαίνουν 
τά θέσμια τού Όρους. Καί πριδτιστα έπρομηθεύθησαν όρ
νιθες μέ τήν άπόφασιν νά τάς διατηρήσουν μέ πάσαν θυ
σίαν. Ή Ιερά δμως Κοινότης διεμαρτυρήθη, έπέμεινε χά- 
ριν τού έθιμοτυπικού τού "Ορους καί οί άνυπότακτοι Έλ
ληνες μετά πολλάς άντιρρήσεις ύπεχώρησαν καί....τής έφα
γαν. Αύτοί οί Τούρκοι 'Υπάλληλοι, έπί Τουρκοκρατίας έ- 
σέβοντο τά διατεταγμένα καί άπέφευγον κάθε προστριβήν. 
Ούδέποτε Τούρκοι Στρατιώται αίφνης είσήρχοντο στάς 
Μονάς ένοπλοι. "Αν έφεραν οπλισμόν τόν άπέθετον έξω 
άπό τήν πόρτα τής εισόδου τής Μονής καί έμπαιναν άο
πλοι. Έν τούτοις τιόρα τελευταίως οί Έλληνες υπάλληλοι 
κατώρθωσαν είς τό ζήτημα τής γυναικός νά καταστρατη
γήσουν έν μέρει τό έθιμον αύτό. ’Ήρχετο έξ Αθηνών η 
σύζυγος τού Έλληνος τελωνοφύλακος τής Ρωσσικής Μο
νής πρός συνάντησιν τού συζύγου της. Κατ’ άνάγκην άπέ- 
βιβάσθη είς Δάφνην διά νά έπιβή σέ βάρκα καί έκείθεν με- 
ταφερθή είς τό γειτονικόν χωρίον Άγιος Νικόλαος στή 
Συκιάν είς τήν απέναντι χερσόνησον τού Λόγκου. ΤΗσαν 
ειδοποιημένοι οί Τελωνειακοί καί Ταχυδρομικοί τής Δά
φνης οί όποιοι καί τήν παρέλαβον. Πέραν τής άποβάθρας 
άπαγορεύεται αύστηρώς ή έμφάνισις γυναικός. Τό βαπόρι 
έφθασε νύκτα. Ή άμεσος συνέχισις τού ταξειδίου ήτον ά- 
δύνατος. Ή κυρία μπορούσε νά διανυκτερεύση στό ύπαι
θρο, άπάνω στό υγρό πετρένιο έδαφος; Όχι βέβαια. Για 
τούτο μέ γενναιότητα καί άποφασιστικότητα οί Έλληνες 
Ίππόται τήν ώδήγησαν είς τό ξενοδοχειον τής Δάφνης— 
άνελπίστως πολύ περιποιημένο ξενοδοχειον—δπου διενυ- 
κτέρευσε καί άπό τό όποιον λίανπρωΐ—χωρίς κανείς νάτούς 
έννοήση, τήν παρέλαβον καί τήν έμπαρκάρισαν είς τήν έπί 
τούτω βάρκαν.

Μ’ αύτάς τάς διηγήσεις τραβάμε πρός τάς Καρυάς. Ό 
πατήρ Πολύκαρπος άκούραστος πεζοπόρος άκολουθει πε
ζή, έτοιμος σέ κάθε στιγμή νά μοΰ διηγηθή καί κάτι τι έν- 
διαφέρον ή νά μού δώση έξηγήσεις σέ κάθε άπορίαν μου!

Ή γοητεία τής θέας τής Ρωσσικής Μονής άνάμικτη 
τοδρα μέ μιά λύπη μέ ακολουθεί στις πριότες στιγμές τοΰ 
άπολαυστικοΰ μας ταξειδιού. Θίγει τήν Ελληνικήν μου φι
λοτιμίαν τό άντίκρυσμα ένός έχθρικού κέντρου τόσον μεγα
λοπρεπούς σέ μιά περίοπτο θέσι τοΰ ’Όρους, είς τήν τερ
πνότερη παραλία τής νοτιοδυτικής πλευράς τής Χερσονή
σου. Ή φαντασία μου γιομάτη άπό διηγήσεις, άπό περι- 
γραφάς, άπό μελέτας διά τήν Ρωσσικήν υπουλότητα, βαρυ- 
μένη άπό τόν όγκον τής συστηματικής, τής τόσον σημαντι
κής άνθελληνικής έργασίας τών Ρώσσων στά ‘Ιεροσόλυμα, 
δπως στά 1910 είδα μέ τά μάτια μου, έφερνε τώρα στήν 
ψυχή μου καινούργια συναισθήματα. Δέν ξεύρω γιατί είχα 
τήν ιδέα δτι τό τελευταιον ποΰ ύάπεφτε στά μάτια μου θά 

ήτανε ή Ρωσσική Μονή τοΰ 'Αγίου ’Όρους. Ένόμιζα δτι 
μέσα στον όγκον τών πανιέρων Ελληνικών Μονών, μέσα 
στή μεγαλοπρέπειαν μιας Λαύρας καί τήν θριαμβευτικήν 
λάμψιν ένός Βατοπεδίου, μέσα στον δγκον τοΰ ιστορικού, 
έθνικοΰ, καλλιτεχνικού καί έκκλησιαστικού μεγαλείου τών 
Έλληνικώιν Μονώιν θά ώχριούσεν ό όγκος τής Ρωσσικής υ
λικής δυνάμεως πού τόσον άσύστολα έζήτησε νά μολύνη τά 
ιερά έδάφη τής Μοναχικής Πολιτείας τού ’Όρους. Έφαν- 
ταζόμουν τό Ρωσσικόν Μοναστήρι μ’ όλους τούς ύπερμε- 
γέθεις χρωματιστούς τρούλους καί τούς μεγάλους χρυσούς 
σταυρούς, παρερριμμένο σέ μιά γωνία απομακρυσμένη, έτσι 
τό ήθέλησεν ή κυρίαρχος στον άνθρωπο φαντασία, καί έ
νόμιζα δτι τή γωνία αύτή θά τήν άντίκρυζα πολύ βραδύτε
ρα κατά τό διάστημα τής περιοδείας μου. Κάδε άλλο δμως 
συνέβη στή πραγματικότητα.

Πρώτ’ άπ’ δλα, δπως Σού γράφω καί είς τής έωθινές 
έντυπιοσεις μου, εύρέθηκε μπροστά μου ό όγκος αυτός πού 
στήνάρχή μέ προδιέθεσε τόσον εύχάριστα γιά νά μέ ρήξη 
γρήγορα στόν άντίθετο δρόμο τών συναισθημάτων.

Ευτυχώς «μως δτι τό καραβάνι μας προχωριΐ καί σέ 
μιά καμπή τού βουνού χάνεται ή θέση τοΰ Ρώσσικόύ γιά 
νά λάμψη στά μάτια μου τό πρώτο Ελληνικό Μοναστήρι, 
η Μονή του Ξηροποτάμου. ’Απέχει τρία τέταρτα τής ώ
ρας άπό τή Δάφνη γιά τόν ταξειδιιότη πού διευθύνεται στάς 
Καρυάς καί παρέχει τήν εύχάριστη θέαν ένός μεγάλου τε- 
τραπλεύρου γραφικωτάτου οικοδομήματος. "Ολη ή προσοχή 
μου τώρα στρέφεται πρός τά έκεί. Ή φαντασία άστατος, 
σάν έσάς τής γυναίκες, λησμονεί δτι ώς έκείνη τή στιγμή 
τήν άπασχολούσε καί γυρίζει όπίσω πρός ένα χιλιετές πα
ρελθόν γιά νά άναζητήση εικόνες, σκη^ς, επεισόδια τά ο
ποία νά συνδέση μέ τήν πλούσια ζωήν τής πρώτης Ελλη
νικής Μονής.

Ή φαντασία—ή μόνη πραγματική δύναμις για κάθε 
άνθρωπο, ζωογονημένη άπό τό πρωινό αύτό ταξείδι μέσα 
σέ βουνά κατάφυτα, σέ πλαγιές πρασινοστολισμ ?ν.’.ς, δ.πλα 
ά«ό έκφραστικές, άπό δυνατές ζωγραφιές τών Κελλιών καί 
τών ‘Ησυχαστηρίων πού άντικρύζιμε σ; κορυφές ά/.ομη 
πιο υψηλών βουνών, κοντά σέ κρυστάλλινα νερά, πυύ ά- 
κούραστα έτρεφαν καί ένανούριζαν δλ)] έκείνη τή θαυμα
στή, τή πλούσια, τήν θαλερή ζωή άπό βάϊα, άπό πρίνους, 
άπό χαρουπιές, άπό δαμασκηνιές, άπό καστανιές καί έλατα, 
άπό κερασιές, άπό άγρια κρίνα, άπό άγρια ζουμπούλια καί 
γιούλια πού δλα έπερίμεναν τό χάϊδι τής άνοιξης γιά νά 
σκορπίσουν τό άρωμά τους καί τούς λεπτούς χρωματισμούς 
τών λουλουδιών των. Ή φαντασία, ηδονικά περιλουσμένη 
άπό τά κύματα τής εύμορφιΐς πού ξεπροβάλλουν άκούρα- 
στα άπό κάθε καμπή καί κάθε πτυχή καί κάθε κλίσι τού 
Άθωϊκοϋ έδάφους, ζή μέσα στά τολμηρότερα όνειρα πού 
μπόρεσε ποτέ της νά διαπλάσση. "Ολες αύτές ή άπλές συν
θέσεις πού δίδουν τής πιο θελκτικές σκηνοθεσίες, τής πιο 
λεπτές, τής πιο χαρούμενες σκηνογραφίες καί τήν άτελείω
τη έναλλαγή εικόνων πού εινε πανήγυρις στά μάτια καί 
στή ψυχή καί στό πνεύμα, έξασκούν μέ τόση δύναμι καί ε
πιβολή τήν κυριαρχίαν των, πού αισθάνεσαι νά άναγετΎΐέ- 
ται μέσα σου ό κενούργιος άνθρωπος τών ώραίων ιδανικών 
καί τών νέων πόθων.

"Ολες αύτές τής εύμορφιές, δλα αύτά τά στολίδια, όλη 
αύτή τήν ατίμητη χλιδή τοΰ ματιού καί τής φαντασίας ήθε- 
λα νά μπορούσα νά τής μάζευα, δπως μαζεύομε τά διαλε-
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χτά κ<Λΐ αρωματισμένα λουλούδια ή δπως μαζεύουμε τά 
σπάνιά ιαματικα βοτανια στής απόκρυφες σπηλιές τοΰ βου
νού, καί νά τάστελνα σ^ής φραΐες, στής .σπάνιες, σιής δια
λεχτές ψυχές ποΰ καί αυτές σκορποΰν, αιώνια τό μΰρο τους 
καί της εΰμορφιές τους χειμώνα καί άνοιξι...

>ΕΙΣ TO ΤΙΕΡΙΜΒΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΙΑΣ

0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ πολ,λήν θυμη— 
ακόλουθοι τοΰ

Δ. Λ. Ζ. noy

Επί τής ένδοξου βασιλείας Μανουήλ τοϋ Κοι 
λαός τής Κωνσταντινουπόλεως, φιλοπερίεργος η

Γό πήδημα τοΰ Τούρκου προεκάλ 

ίς τό κοινόν. "Οπου ένεφανίζονοο 
ιτοί μέ τάς κραογάς «Πέτα 
’οντο είς τήν αγοράν, οί άργυραμοι— 

τραπέζια τάς λίτρας έπανολ,άμβαν'ον 

ποια είχε γίνη σύνθημα ευθυμίας και

, άνου έγίνοντο δ
* σάκις δέ ένεσαν 

υπώντες εις ~χ 
;αυγήν αύτήν ή

τα-

περιφρονήσεως πρός τούς βαρβάρους.
Ό Αύτοκράτωρ όταν έμαθε πόσην έκτασιν δημοτικό- 

τητος έλαβεν ή κραυγή αύτή, εγέλασε κι’ αύτός’ διά νά μή 
δυσαρεστήση όμως τόν ξένον του εδειξεν οτι ουσηρεστηθη 
ζαί δ ι έλαβε μέτρα διά νά τιμώρησε, τούς ασεβώς φερομέ- 
νους πρός τούς ξένους του.

Γ. Β. Τβοκόηουλος

ieiftofispifioi στίχοι
υπερήφανος διά τόν πολιτισμόν του, φιλοθεάμων καί '
εις τας εκδηλώσεις του, έλαβε -ήν εύκαιρίαν νά δι

.1
Είναι τ’ Αύγουστου δειλινό μέσ’ στά /.Ξίβάδια πέρα, 
μέσα στις έρημες ελιές τοΰ θλιβερού έλαιώνα, 
μιά θλίψη ατέλειωτη, σκχ,ηρή, πλ,ανιέται στόν αιθέρα, 
πάνω στά δέντρα τά ξερά, τά ερημικά και .μόνα.

II
Ώ θλιβερά, μοναχικά καί γκρίζα κυπαρίσσια, 

πού ύψώνεστε σά δέηση πρός τό γαλάζιο πέρα, 
στα πλαγινά παμμέγιστα του ερημικού τοϋ δρόμου, 
ως γίγαντες μου φαίνεστε στον γαλανόν αιθέρα, 
ακίνητα ώς στέκεστε πρός τά ούράνια ίσια.

III
Μέσ’ στα νερά τ’ ακίνητα δέν πέσανε άπό τώρα 
ιϋ7.?^ τρεμάμενα, νεκρά τά θλιβερά τά φύλ,λςχ, 
μα ώστόσο απόψε τώνοιωσα τό βλέμμα μου ώς έθώρα, 
δειλ,α τά φύλ./jt νά κινή μια .κρύα ανατριχίλα.

IV
Δέντρα, πού δεν σας .πότισεν ακόμα πρωτοβρόχι 
μα τοϋ φθινόπωρου έφτασεν στήν δψι σας σημάδι, 
ή νεα ψυχή μου, ή άπειρες μικρές καρπόύλες πώχει, 
στή μοϊρα σας μπρός -θλίβεται .καί κλαίει.μέσ’ ατό .λιβάδι.

ν
Μέσα στα γκρίζα σύννεφα λευκότατη ή σελ,ήνη 
στ Αύγουστου τούτη τή βραδυά τήν άπαλ,ήν ώς χάδι, 
μια χάρι όλο τρεμάμενη γλυκά ώς πέφτει άφίνει 
στα ονειροπολα τά έλατα, στούς κάμπους, στό λιβάδι.

VI
ΙΙώς αγαπώ σε μακρυνό νά κάθωμαι -ακρογιάλι 
τήν ώρα πού τριγύρω μ.ου απλώνεται τό δείλι, 
και τις βαρκούλες νά θωρώ στοϋ πόντου τήν άγκάλ.η 
και νοσταλ.γίας ψίθυροι νά μώρχωνται στά χείλη.

VII
βαρκούλα γοργοτάξειδη.μέ-τό λευκό .πανί σου 
πού ώς κύκνος μέσ’ στά γαλανά λικνίζεσαι νερά, 
πώς ήθελα νά βρισκόμουν παντοτεινά μαζύ σου 
γλάρος λευκός που στό μικρό κατάρτι σου άκουμπα!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΑΜΙΙΕΛΗΣ

δάση μέ , θέαμα άσύνηΟες.
'Ο αύτοκράτωρ έξηκολούθει τόν μακρόν κα 

Τούρκων τής ’Ασίας αγώνα, ήδη δέ μετεχειρίζετο 
τοϋ Σουλτάνου τόν επίσης Τούρκον Γιακκούπ-πασσ® 
Γιακουπασάνην τών βυζαντινών, Σουλάτνον Άι
Αγκυρας καί Καπαδοκίας. 'Η τύχη τών όπλων έχ 
ύπερ τοΰ I ιακούπ και ό Αύτοκράτωρ άπεφάσισε ν; 
περιποιηθη ζαί νά τόν καταπλ,ήξη μέ τόν πλοϋτον za 
δύναμιν τής μεγάλης ’Ανατολικής Μοναρχίας.

Τον εκάλεσε λοιπόν είς τήν Κωνσταντινούπολή 
σήλθε μαζί του εις αύτήν κ’ έπρόκειτο έπί τη εύκαιρία 
τη νά τελεσθη θρίαμβος. Σεισμός όμως διαρζέσας έπ

TO BIBHIO ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑ

λύ καί καταρρίψας πολλάς οϊζίο 
έματαίωσε τήν εορτήν.

"Οταν ό σεισμός έτελείωσε 
γίνη θρίαμβος. Ό αύτοκράτωρ έν 
Οη τόν ξένον -του διέταξεν έορτάς 
μήν του. Εις μίαν άπό τάς έορτάς, Τοΰρκος Οαυματι 
ά.νήγγειλεν ότι πρόκειται νά πεταξη έπάνω άπό τό ϊππ 
μιον. Κατά τήν όρισθεϊσαν ώραν, ένω ό Ιππόδρομο 
πλήρης κόσμου, παρίστα ο δέ ό Αύτοκράτωρ κα! ό ύί 
ξένος -του, ό Τοΰρκος έφάνη είς τό ύψος, έπί τών π: 
τοΰ θεάτρου, φέρων λευκόν πλατύτατου χιτώνα τοϋ ό 
τό κάτω μέρος ήτο ραμμένον μέ σύρματα, ούτως ώο 
μένη φουσκωμένος. Ό θαυματοποιός έστάθη έπί πολύ , 
περιμέ,νων νά πνεύση δυνατός άνεμος, ό όποιος νά 
τόν χειτώνά που ώστε να τόν κράτηση όσον τ 
ρισσότερον μετέωρον.

Είς τό μεταξύ όμως τό θέατρων ηρχισε ν 
νή. ’Από όλα τά σεμεϊα ήκούοντο κραυγαί.

τόν

ιλέον δέν ήτο δυνατ 
τούτοις διά νά περί

δυνατόν

άνυπ

'Ο Αύτοκράτωρ βλέπων τό έπικίνδυνον τοΰ 
ματος ειδοποίησε τόν άνθρωπον νά μήν πετάξη, ό 
τάνος άμφιβάλλων περί -τοϋ αποτελέσματος έξεδήλωνε , 
συχίαν διά τήν τύχην τοΰ ομοεθνούς του. Είς τό μίτϊ -> 
θαυματοποιός έξετάζων διαρκώς τόν αέρα, έπανειλη|Ψ 
ήπλωνε τάς χεϊρας ώ.ϊ νά ήσαν π.’έρυγ:

Ο δυστυχής έπεσε βαρύς εί.

“ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ w ΤΟΥ ΑΟΓΓΟΥ,,

Ο έκδοτικός Οίκος Έλ.ευθερουδάκη έδημοσίευσε προ 
ίς κομψόν τόμον υπό τόν τίτλον «Τοΰ Βουνού κα: 
ογ'/ου» το εκλεκτό εργον του Στέφανου 1 ρανιτσα, ο 
; ώς γνωστόν έγραψε μέ τον ένθουσιασμόν τοΰ αν— 
υ ποΰ έλάτρευσε τή φύση καί τάς ώραιότητας αύτής. 
Ζαχαρίας ΙΙαπαντωνίου είς πρόλογον τής 
γράφει μεταξύ άλλων καί τά έξής:
.«Είς τόν δρόμον άύτόν σκορπίζει στιγμίί

>υς φωτισμούς ό Γρανίτσας. Είνε μετερεαλισ 
ιένος νά τονίση οτι δυνατόν ή ώραιον δήμιό 
ί>α, ή ανάγκη νά ζήσουν, ή άντίδρασις αύτή 1 
ντος. Καί τό κάμνει ό Γρανίτσας μέ όλον τ

‘ς εύθυμίας του. Η Ζούγκλα του
όμενον ένστικτόν της, έχει τά συμφέροντά της καί τα 
ματά της, τήν σοφίαν της καί τήν τέχνην της, τούς 
λιμούς της, καί τούς άλτρουίσμούς της. Είς κάθε 
ριαν ό συγγραφεύς, ζωγραφίζων τά ζώά του μας πλη— 
εϊ, ότιό διανοητικός μηχανισμός δένεϊνε τόάποκλειστι- 
ρονόμιον τοΰ ανθρωπίνου έγκεφάλου. Τό δάσος του έ- 

ζ, ωσφορισμούς ανθρώπινης νοήσεως. Άλλά καί τό άνθι- 
:ήςλα ής παραδόσεως, τήν οποίαν τόσον έπρόσεξεν ό

και
τα—

ρι

σπαί
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τήν «Πέρδικά» του ένα άπό τά ώραιότερα λαογραφικά του 
σκίτσα.

*
* *

γικας παρατηρησι 
ενδιαφέρον καί χω: 
αίαν γοητευτικήν 

“νθρώπων καί ζώων, π/.ήρη Λίσωπικής σο

βιβλίον αύτό έξαιρ: :ς βλά— 

ίσοπολι- 

ρίας καί

Η «Ελληνική Έπιθεώρησις» αναδημοσιεύω >ν

Πολλούς ανθρώπους καί ζώα έξιδανίκευσε ή δημοτική 
ποίησις. Άλλά διά τήν άτυχή Πέρδικα έφάνη τόσον βά
ναυσος ώστε να λ.υπουμΛΐ ά'ρεα τή βλέπω ή άρ-α άκουω τα 
τραγούδια της.

Τά μάτια της καί τά φρύδια της άριστουργήματα συν- 
θέσεως φωτός καί χρωμάτων, τά έχάρισε ο δημοτικός στί
χος είς χιλιάδας γυναικών. Δέν έτραγούδησε κανείς- χω- 
ριάτης ή βλάχος ποιητής ή σκιτζής τήν έρωμένη του- δί
χως νά βεβαιώση οτι εινε «περδικομάτα», έπίσης όλοι ο: 
έρασταί άνεκάλυψαν ότι τά στήθη «εκείνης εινε όπως τής 
πέρδικας δι’ δ καί ή «περδικόστηθη» δίνει καί πέρνει εις τή 
δημοτική ποίησι, όπως καί ή «περδικομάτα» καί ή «περδι- 
κοπερπατοΰσα». ’Εάν ίδήτε πέρδικα νά περπατή, θα ομο
λογήσετε οτι- πλέον αρμονικόν, ρυθμικόν, εύφρόσυνον περ
πάτημα είνε αδύνατον νά έχουν και οι άγγελ,οι.Ο: κυνηγοί 
άμα τήν β/.έπουν να περπατή τής σφυρίζουν όπως τά σκυ
λιά. Αύτή έχουσα ίσως πεποίθησ; στήν τέχνη της, 
νά γυρίζη ανάποδα ώστε νά μή φαίνεται, στέκει ή λουφάζει 
ή αναποδογυρίζεται και ο κυνηγός σφυρίςων τήν πλησιάζει 
έως έκεϊ ποΰ Όά τοΰ έλθη βολικά νά τήν τουφεκίση. ’Εάν 
έννοεϊται δέν τήν γελάση καί χαθή άπό τα μάτια του έστω 
κι’ άν είνε έντελώς κατεμπρός του. Ιοίως τα περοικ,οπου— 
λα έχουν τόσην έπιτηδειότητα νά γίνωνται ένα μέ τό χώ-
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|Λα, s’3,1 ,α ςοηθή κα: το χρώμα των, ώστε καί να τά ε- 
’ZcTe εμπρός στά μάτια σας είνε αϊύνατον νά μ.ή τά χάσε
τε. Δ: αυτούς τούς λόγους τό κυνήγι τής ΙΙέρο’ζας είνε 
ούσζοΑο ό-.’ ολους τούς κυνηγούς. 'Ημείς έχουμε έναν χω

ριανό μας μ.αν'.<οοη περοιζοζυνηγον ό όποιος όμως σπανίως 
z‘"' *J ίΖχνε· ζροσφ:λες του αυτό κυνήγι. Καί τόν ύζο- 
^χονται πάντοτε ο: συνάοελφοί του με το σχετικόν τοα- 
γουο1.:

Τής Θανάσαινας δ γυίδς 
δ περδιζοκυνηγος 
ολη μέρα στο κυνήγι 
καί τδ βράδυ τρώει κρεμμύδι.

Η Πέρδικα κάνε: τή φωληά της είς χαμηλά ρ·.ζο- 
σπηλιά. Γο τραγούδι μ. όλα ταύτα λέγει:

’Απάνω στή τριανταφυλλιά 
φκιάνει ή πέρδικα φωλιά, 
μέ σύρματα καί μέ φλωριά 
και μέ σαρανταπέντε αυγά' 
κι’ άνατραντάχθη ή πέρδικα 
καί πέσαν τά τριαντάφυλλα 

τδ μάθαν η αρχόντισσες 
καί παν νά τά μαζέψουν, 
νά φκιάσουν άνθινο νερό 
νά λούσουν νύμφη καί γαμπρό.

Κλώθει συνήθως δώδεκα αυγά, μολονότι ή λαϊκή 
ζωολογία λεγει ότι φθάνει εως τα τεσσαράκοντα πέντε. Τά 
αυγά της όχι μόνον τρώγονται άλλά καί τά βάζουν είς τής 
φωληες τής κόττας ή όποια τά πλάθει δπως καί τά ίδικά 
της. Τα κοττοπερδικόπουλα όμως φεύγουν εις τήν ερημιάν 
άμα μεγαλώσουν διά τοΰτο δε καί φροντίζουν ενωρίς νά τά 
κλείσουν στά κλουβιά. ’Αλλά καί έκεΐ όταν είνε, μόλις α
κούσουν περοικολάλημα κτυποΰν τά σύρματα μέχρι αιμα
τώματος. Οι κυνηγοί μεταχειρίζονται τά κοττοπερδικόπουλα 
ακριβώς οι αύτον τον σκοπόν. ’Αφού μεγαλώσουν ολίγον τά 
περνούν με τα κλουβιά των καί τα τοποθετούν είς μέρη 
πςροικοσύχναστα. Εκεί βάζουν επάνω στά κλουβιά ένα πανί 
κόκκινο, τδ όποιον άγνωστον δια ποιον λόγον ερεθίζει τήν 
Πέρδικα εις λάλημα άοιάκοπον. Κατ’ αύτον τον τρόπον 

«μαυλίζονται» ή άλλες πέρδικες καί πλησιάζουν τά κλου
βιά, οπού οί κυνηγοί τάς αναμένουν, κρυμμένοι πίσω από 
βράχους η κλαδιά. Τδ πέταγμα τής Πέρδικας εινε τόσον 
βροντερόν ώστε «εσκιαζε και τόν Κατσαντώνην» δπως λέ
γουν οί Σαρακατσάνοι. Περιττόν νά σημειώσω, οτι δ Κα- 
τσαντώνης γεμίζει δλα τά βουνά μέ τδ δνομά του. «Πή
δημα Κατσαντώνη», «Σπηληά Κατσαντώνη», «Βρύση Κα— 
τσαντώνη» κτλ.

ETvs ένα είδος Δ’.γενή Άκριτα δ:ά τά Άγραφα. Έ- 

τρομαςε λοιπον κα! τον Κατσαντώνη τδ πέταγμα τής 
Πέρδικας είς τδ άκουσμα τού όποιου νομίζετε δτι έπελαύ-

νει ιππικόν.
Γι τρώγει ή Πέρδικα; Σχεδόν βλα τά χορταρικά. 

Άλλά απαραίτητος τροφή της εινε τό χαλίκ-, τό όποιον 

κατα μεν τήν πραγματικήν λαϊκήν ζωολογίαν τδ τρώγει 
οια να οιευκολυν/; τήν χώνευσίν της, κατά δέ τήν λαϊκήν 
παράοοσιν διά νά λαγαρίζη ή φωνή της.

Αμα το πρωί ακούω τή φωνή της τήν καταλάγαρην 
και γλήγορην ως αστραποβόλημα, δέχομαι τήν παράδοσιν 
®τί τ?°Ζ’·*= ε· λαιμό της με στουρνάρια καί άσπρολίθαρα. 
Άλλ’ έλησμόνησα νά σημειώσω ότι ή Πέρδικα έχει αδυ
ναμίαν καί πρός τά σταφύλια.

’Ενα από τά άπειρα τραγούδια της λέγει.
I Ιού ήσουν πέρδικα γραμμένη 
κι ήλθες το πρωί βρεμένη;

—’Ήμουνα, πέρα στά πλάγια 
στής δροσιές και στά χορτάρια.

— Γ έτρωγες πέρα στά πλάγια 
στής δροσιές και στά χορτάρια;

—Έτρωγα τδ Μάη τριφύλλι 
και τον Αύγουστο σταφύλι.

Ια περισσότερα τραγουοια τού γάμου και τών αρρα
βώνων δανείζονται, εικόνες, εύμορφιές καί δροσιές άπό τήν 
Περοικα. Εινε το ποιητικώτερον σύμβολον τής Εύμοοφιάσ, 
τής Εορτής, τής Χαράς, τής Δροσιάς, τής Γυναίκας. Ό 
αετός εις κάποιους στίχους παρακαλεϊ τά νύχια του.

Νύχια μου και νυχάκια μου 
και νυχοποδαράκια μου 
τήν πέρδικα πού πιάσατε 
νά μή τήνε χαλάσετε.

II I Ιενταγιώτισσα πάλιν παρουσιάζεται είς ένα άπό 
τα τραγούδια της ως πέρδικα, πού τήν ήρπασε στά νύχια 
του ένας άπό τούς έραστάς της, άπό τούς πολλούς πού έ- 
σφάζοντο στήν ποοιά της όπως τά κριάρια.

Ανέβηκα καί κοίταξα 
τής Αι-Θυμιάς τον κάμπο 
είδα (ν) αετό πού κράταγε 
μιά πέρδικα στά νύχια. 
Κι’ αετός αποκοιμήθηκε 
κι’ ή πέρδικα τού φεύγει. 
Πέτρα σέ πέτρα περπατεϊ 
λιθάρι σέ λιθάοι

Μόνη άμα «σταυρώση» τον δρόμον τού στρατοκόπου, 
τούτέστιν άμα περάση εμπρός του σταυρωτά, πρός τή διεύ
θυνση του εινε κακός οιωνός. Τότε κόβει τον καλό δρόμο.

Η ΠΗΜΚΕΙΑ1Ρ1ΣΙΣ ΕΝ ΕΛΒΕΤΙ*
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Ώς δημοσιογραφικόν του οργανον μεταχειρίζεται έν 
τη Γενεύη τήν δεκαπενθήμερον εφημερίδα «Μουβεμάν 

ινιστ» έν δέ τήΖυρίχη το μηνιαΐον περιοδικόν«Φραουεν- 
στρεβουνγκεν». t t
Άπό μέρους των αΐ έργάτιδες έχουν συστηση ιδικον 
σύλλογον ύπό τήν προστασίαν ούτως είπεϊν τοΰ σοσιαλ- 
οκρατικού κόμματος. Δέν δυνάμεθα νά ισχυρισθωμεν, 
ό έργατικός αύτός σύλλογος είναι ξένος προς τάς μπολ- 
,στικάς Ιδέας, αφού Ήγέτις του είναι ή Ρόζα Βλόχ, 
στή μπολσεβίστρια. Έκτος τούτου άλλο συμπτωματικόν 
άκρων Ιδεών τών μελών του είναι, δτι αποκρούουτ’ νά 

ουν όχι μόνον εις συνεννόησιν μέ τόν αστικόν Σύνδε- 
ν τών Γυναικών πρός έπίτευξιν τοΰ κοινού σκοπού, 
,*  άρνούνται έστω καί τήν έλαχίστην μετ’ αυτού επαφήν 
,ονότι έπανειλημμένως καί έπιμόνως προσεκληθησαν 
>ά τούτου. Ώς όργανον των έχουν τήν έφημερίδα τού 
ιαλδημοκρατικού κόμματος «Μπέρνερ Τάγβαχτ».
Είς. τήν γαλλικήν Ελβετίαν ή φεμινιστική κίνησις ει- 
έν γένει πολύ ζωηροτέρα αποτέλεσμα τής έντελώς δι 
ρου λατινικής ψυχής.

Άπόπειραι πρός άπόκτησίν ψήφου

Κατά τόν Ιούνιον τού 1919 οί κ. κ. Ικοττισέίμ καί 
►εσελίχ βουλευταί ανέπτυξαν είς τήν ομοσπονδιακήν 
)λήν νομοσχέδιον περί παροχής ψήφου εις τάς γυναίκας 
υ δμως αποτελέσματος. Τό ίδιον έτος έγένοντο άλλαν 
ΐς άπόπειραι πρός τόν αύτόν σκοπόν εις Νευσα- 
ην, Βασιλείαν καί Ζυρίχην. (1) Καί αί τρεις δμως, ιδίως 
αί δύο τελευταΐαι άπέτυχον οίκτρώς. Εις Ζυρίχην επί 
000 ψηφοφορησάντων 20,000 μόνον ήσαν υπέρ. Απεδει- 
η δηλαδή καί τήν φοράν αυτήν, δτι εις τόν 20ον αιώνα 
προοδευτική καί φιλελευθέρα Ελβετία δέν θέλει νά ά- 
ύση τίποτε περί ίσοπολιτείας τών φυλών. Τήν ήτταν των 
ίτην αποδίδουν αί φεμινίστριαι είς τούς εξής λόγους.

1)*Ότι  αύτή ή Ιδία ή Έλβετίςδέν ένδιαφέρεται καθό- 
υ διά τήγ πολιτικήν της χειραφετησιν’ αί γυναίκες τών 
ιστοκρατικοπλουτικών καί αγροτικών τάξεων αδιαφορούν 
ντελώς, αί δέ άστικαί καί έργατικαί τάξεις τών γυναικών, 
όποΐαι διεξάγουν τόν αγώνα δρώσι και αυταί διηρημε- 

•ς. Είς τελευταΐον λόγον της ή Ρόζα Βλόχ άνέφερεν, δτι 
αν προτού δημοψηφίσματος είς Ζυρίχην περί παροχής 
ς ψήφου είς τάς γυναικός ήθέλησεν ο ύπό τήν Προεδρεί- 
της Σύλλογος νά διοργάνωση συλλαλητηριον έσταθη ά- 

νατον, διότι καμμία γυναίκα δέν ήθελε νά ύπάγη.
if Κατά το έλβετικόν αποκεντρωτικόν σύστημα τό ζη- 

μα αύτό δέν είναι μόνον ομοσπονδιακόν, αλλά τών καν- 
νίων, επομένως κάθε καντόνι μπορεί νά λάβη μονομερή 
ιόφασιν. Δέν άρκεΐ δέ νά ψηψισθή ό νόμος ουτος από 

συμβούλιον κάθε καντονιού άλλά πρεπει να περάση καί 
ιό λαϊκόν δημοψήφισμα, έάν τούτο ζητηθή παρά ωρισμέ- 
•υ αριθμού πολιτών.

2) Οί σοσιαλδημοκράται, ένώ έχουν υίοθετήση τό ζή
τημα ώς κόμμα, ώς άτομα πολλοί απ’ αύτούς τό καταψη
φίζουν.

3) Λί άλλαι πολιτικαί μερίδες ώς οί ριζοσπάσται συν
τηρητικοί, φιλελεύθεροι κτλ. προφασίζονται δτι δέν μπο
ρούν ή νά ψηφίσουν τό εναντίον, αφού τό ζήτημα παρου
σιάζεται ώς προερχόμενον άπό τό σοσιαλδημοκρατικόν 
κόμμα καί επομένως πάσα νίκη τών γυναικών θά έφαίνετο 
ώς νίκη σοσιαλιστική.

4) Οί άγρόται έχουν κηρυχθή άναφανδόν εναντίον.
Έξ δλων αύτών προκύπτει, δτι ούτε αί γυναίκες ούτε 

οί άνδρες εις τήν Ελβετίαν έπιδυμοΰν τήν ψήφον διά τό 
γυναικεΐον φύλον.

Καί δσον μέν άφορά τήν επ’ αυτού αδράνειαν τής γυ- 
ναικός έδιύσαμεν τήν ψυχολογίαν τού πράγματος. Πώς εξη
γείται δμως τό φαινόμενον τού Ελβετού, ό όποιος ενώ 
παραδέχεται καί ευρίσκει φυσικώτατον τήν έπίδοσιν τής 
γυναικός είς οίανδήποτε εργασίαν τήν άπόκτησιν δηλαδή 
τής υλικής της ανεξαρτησίας, ή οποία μοιραίως φέρει είς 
τήν αυθυπαρξίαν καί χειραφέτησιν δέν θέλει νά τής παρα- 
χωρήση κανένα άπό τά πολιτικά δικαιώματα, τά οποία αυ
τός έχει. Τί είδους άντίληψις είναι τέλος πάντων αυτή; 
Πώς άπό τό ένα μέρος τήν θεωρούν ικανήν καί αξίαν νά 
ζήση μόνη, μέ τάς ιδίας της δυνάμεις βρίσκουν μάλιστα έ- 
πιβεβλημ ένον νά έργασθή, ένώ άπό τό άλλο τήν θεωρούν 
άνίκανον, οχι μόνσν νά νομοθετήση, άλλά καί νά έκλέγη 
τούς νομοθέτας της.

Κατά τήν γνώμην μας ή άσυνέπεια αύτή προέρχεται 
άπό τον έξής λόγον. Είς τόν τόπον αύτόν τής χαλαρωμένης 
οικογενειακής άλληλεγγύης οί άνδρες δένέννοούν κατ’ ού- 
δένα τρόπον νάφέρουν τά οικονομικά βάρη των θηλέιυν με
λών τής οικογένειας. Είς τήν Ελβετίαν τό αίσθημα τής 
άποταμιεύσεως υπερισχύει πολλών άλλων εύγενεστέρων*  μό
λις τό κορίτσι πατήση τά 15 καί 16 χρόνια πρέπει νά ζή 
μονάχο είς βάρος τού έαυτού της. Λύτό το δικαίωμα όχι 
της τό δίδει, άλλά τής τό επιβάλλει ό άνδρας. Τίποτε δμως 
παραπάνω.

— Αί γυναικεία^ άηολαναί

Μή δνναμένη ή έργαζσμένη γυναίκα νά προστατεύση 
πολιτικώς καί νομοθετικώς τόν εαυτόν της, μειονεκτεΐ φυ
σικά άπό άπόψεως άποδοχών άπέναντι τού άνδρός. Είς τήν 
Ελβετίαν ή διαφορά τών άνδρικών καί γυναικείων ημερο
μισθίων καί μισθών μέ τήν αύτήν άπόδοσιν εργασίας, είναι 
άρκετά αισθητή καί ιδού πρός άπόδειξιν ένας σύντομος 
πίναξ.

Δημοσία έκπαίδενσις.—Τό 1918 εις τό καντόνι τής 
Γενεύης είχε ψηφισθή νόμος συμφώνως πρός τόν οποίον το 
κατώτατσν δριον τοΰ μισθού διά τούς δοκίμους διδασκάλους 
ή διδασκαλίσσας ήτο τό αύτό δηλαδή 1370 φράγκα κατ 
έτος. Τό επόμενον έτος ή αδικία έπανέρχεται καί ορίζεται 
κατώτατον όριον μισθού διά μέν τούς δοκίμους διδασκάλους 
1850 φράγκα έτησίως, διά δέ τάς δοκίμους διδασκαλίσσας
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1610. Είς το καντόνι τοΰ Βώ (Λωζάνη ) οί διδάσκαλοι τής 
μέσης εκπαιδεύσεως λαμάνουν 3000 φράγκα έτησίως, αί δι- 
δασκαλισσαι 2000 φράγκα. Σημειωτέον, ότι πολλοί διδάσ
καλοι έχουν καί οίκημα ή λαβάνουν αποζημίωση, δι’ αύτό 
πραγμα το οποίον ουδέποτε έδόθη είς διδασκαλίσσας.

ομοσπον$ιακαί ύ„ηρεσ{αι,_.Η Έλβετις έργάζεται 
εις πλειστας ομοσπονδιακός υπηρεσίας. Είς τήν τοπογοα- 
φικην, εις την υπηρεσίαν μέτρων καί σταθμών, είς τάς 'α
σφαλείας, Κεντρικόν μετεωρολογικόν σταθμόν, Εθνικόν 
Ηουσειον, Πολυτεχνεΐον, Ύπουργεϊον Γεωργίας, Εθνικήν 
Βιβλιοθήκην Τ. Τ. Τ. είς τήν Γενικήν Διεύθυνση· Σιδηρο
δρόμων κτλ κτλ. Είς δλας αύτάς τάς θέσεις ό μισθός της 
είναι ανάλογος πρός τόν βαθμόν, τήν έργασίαν καί τό 
γραφειον. Ειδικοί νόμοι διά τήν μισθοδοσίαν τών γυναικών 
των υπηρετουσών είς δημοσίας ύπηρεσίας δέν υπάρχουν 
πληρώνονται, θεωρητικώς, όπως οί άρρενες όμιοβαθμοί 
των με την διαφοράν, οτι υπάρχει πάντοτε μία πόρτα ά- 
νο^κτη, αν οχιείςτήν έκμετάλλευσιν, άλλά τήν αδικίαν 
Και η αδικία αυτή έγκειται, είς τό ότι αί γυναίκες έμποδί- 
ζονται εκ προκαταλήψεως νά προχωρήσουν πέραν ένός ώ- 
ρισμενου σημείου είς τάς δημοσίας θέσεις καί επομένως 
Λα λαμβάνουν και μεγαλητέρους μισθούς.

Μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου 1918 τρεις μόνον γυναίκες είς 
ολην την δημοσίαν ομοσπονδιακήν υπηρεσίαν χατώρθω- 
σαννα φθασουν εις τήν 5ην τάξιν τού μισθολογίου λαμ- 
βανουσαι 3,200-4390 φράγκα έτησίως. Είς τήν τηλεγρα
φικήν υπηρεσίαν γυναίκες καί άνδρες έχουν τό ίδιον κατώ- 
τατονοριον μισθού, δηλαδή 2000 φράγκα έτησίως. Δέν 
συμβαίνει όμως τό αυτό καί διά τό άνώτατον δριον έστω 
ζαιανο και η υπάλληλος είναι τοΰ αύτού βαθμού. Άνώτα 
τον οριονδια τον άνδρα 4900 φράγκα έτησίως, διά τήν γυ
ναίκα 3600 η 3800, διά τόν άνδρα καί 3400 διά τήν γυναϊ 
κα και ουτω καθεξής. 1 γ

- ’Εν ένί λόγφ διά τούς μισθούς τών δημοσίων υπηρε
σιών δυναμεθα να βγάλωμεν τό εξής συμπέρασμα. Τό μέν 
κατωτατον οριον τοΰ μισθοΰ είναι τό αύτό διά τούς καί τάς 
υπάλληλους, οχι όμως καί τό άνώτατον. Αί γυναίκες έκτό- 
ελαχ^στων εξαιρέσεων δέν λαμβάνουν ποτέ μεγάλους’μ" 
σθους, διότι αι γεγαλαι θέσεις τούς είναι κλεισταί ή τούς 
μισοανοιγονται εντελώς αύθαιρέτως. Καί ώς συμπλήρωμα 
οσάκις γίνονται αύξήσεις μισθών αί τών γυναικών υπαλλή
λων είναι μικροτεραι ή τών άνδρών. *

Έμπόριον καί Βιομηχανία.- Η «ύτή «νισότης μισθού 
και ημερομίσθιων παρατηρεϊται είς τό έμπόριον καί τήν 
βιομηχανίαν Ας λαβωμεν ώς παράδειγμα τούς όμοιοβάθ 
ΪΓ,Ζίί * “°*  

-2 “φ?’ ’A,8Wi ““a® W ,<,V ""“Μ I®

'MeK “-275 * "v«.

δρες 190-275 τον μήνα, γυναίκες 170-250 τόν μήνα 
Και εις αυτα ακόμη τά κατώτατα επαγγέλματα όπως.’

... *)  Βεβαίως ε"νεκα τής ακρίβειας τοΰ βίου οί μισθοί 
χχίτζ ~20 * “· ■·■

σφουγγαρισμα, πλύσιμον πιάτων χόρτων κτλ. ή ιδία αδικία 
εξακολουθεί. Εις τά ξενοδοχεία καί εστιατόρια οί άνδρες 
πληρώνονται πρός 45-80 φρ. τόν μήνα, ένφ αί γυναίκες 
προς 3ο εως 60. Είς τά καφενεία οί άνδοες 35-60, αί γυ
ναίκες 30-40. Καί δμως οί διευθυνταί τών ξενοδοχείων 
και καφενείων βεβαιοΰν, δτι αί γυναίκες εργάζονται εξίσου 
καλα προς τους ανδρας πολλάς φοράς δέ καί καλλήτερα
των. I ίδια ανισότης καί είς τήν βιομηχανίαν. Είς τά μεγά- 
α Χγ°στ η°ΐα Τής ώ^ολ°Υ°ποιείας οί εργαζόμενοι άνδρες 

κερδίζουν 9 φρ. ήμ3ρησίως> αί δέ γνναϊκες 6> ή ο1 ~νδρες 
ωθ, αι γυναίκες 4,75. Έξ όλων αύτών τών στοιχείων προ

κύπτει, οτι ή ίσότης τού ήμερομισθίου είς ϊσην άπόδοσιν 
εργ^ιας μεταξύ τών δύο φύλων δέν ύφίσταται ακόμη έν 
^λβετι^. Λι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν τά

75—90 ο)ο τού μισθού τών άνδρών. 
Είς τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν 
Είς τήν μεσην έκπαίδευσιν 
Τραπέζας καί γραφεία 
Καφενεία καί ξενοδοχεία 
'Ωρολογοποιεία 
Μεταλλουργεία 
Εργοστάσια σοκολάτας 

Ρουχισμός

60 ο)ο—96 ο)ο 
66 ο)ο—95 ο)ο 
63 ο)ο—94 ο)ο 
66 ο)ο—85 ο)ο 
40 ο)ο—85 ο)ο 
51 ο)ο—66 ο)ο 
44 ο)ο—75 ο)ο
55 ο)ο—80 ο)ο

Ως προς τά ελεύθερα επαγγέλματα δέν ύπάρχει βε-,. , , e " j vcv υπάρχει ρε-
βαιως καμμια ωρισμένη αμοιβή. Αί γυναίκες δικηγόροι, ια
τροί, οδοντοιατροί, φαρμακοποιοί, καλλιτέχνιδες κτλ. πλη
ρώνονται άναλόγως τής αξίας των καί τής πρός αύτάς έκ-
τιμησεως τού κοινού.

‘Η Έλβετις απέναντι τοΰ Αόμου.-Τά έκ τοΰ νόμου 
αστικα και κοινωνικά δικαιότατα τής Έλβετίδος είναι πε- 
ρίπου τα αύτά πρός τά τού άνδρός.
—άντίληφις περ1 μΙΧτοϋ γυμνασίου τών δύο φύλων.

Τελευταίως ό φεμινισμός τοΰ καντονιού τής Βέρνη- ύ 
πεστη καί αυτός μίαν μεγάλην αποτυχίαν είς τό ζήτημα α
κριβώς της ιδρύσεως ιδιαιτέρου γυμνασίου θηλέων έν Βέρ
νη ισοβαθμου πρός τό τών σρρένων. Μέχρι σήμερον άν > 
ρια και κορίτσια φοιτούν είς τό αύτό γυμνάσιον. Αί φεμινί- 
στριαι όμως ησαν της ιδέας οτι τό μέτρον αύτό έβλαπτε τά 
κορίτσια, οχι βέβαια λόγιο τοΰ συγχρωτισμού, άλλά διότι 
οι διδάσκοντες δίδουν περισσοτέραν προσοχήν είς τά άγό- 
ρια και το πρόγραμμα κανονίζεται πάντοτε συμφώνως πρός 
τας αναγκας της ανδρικής μορφώσεως μή λαμβανομένης 
υπ οψιν και της γυναικείας τοιαύτης, ή όποια όσον καί άν 
αφομοιωθι, πρός τήν τοΰ άνδρός θέλει πάντοτε κάποιαν 
διαφοράν. Επρότειναν λοιπόν οί φεμινισταί καί αί φεμινί- 
στριαι την ιδρυσιν ιδιαιτέρου γυμνασίου θηλέων καί ή πρό- 
τγις των υποβληθεϊσα είς λαϊκόν δημοψήφισμα άπερρί- 
φθη. Τούτο ε,ηγηθη παρά τών ενδιαφερομένων ώς νέον 
Οειγμα ανδρικού αντιφεμινισμού, άπεδόθη δέ κυρίως ή α
ποτυχία είς τάς ένεργείας τών διδασκάλων, οί όποιοι κατά 
την τολμηρόν καί έπηρεασμένην ίσως γνώμην τών ήγετί- 
δων του φεμινισμού δέν καλοβλέπουν τήν γυναίκα έξισου- 
μενηνεπι τοΰ πεδίου τής διανοητικής άναπτύξεως πρός 
τον ανδρα. Ως πρός τήν νοικοκυρικήν μόρφωσιν ή ομο
σπονδιακή Κυβερνησις ύποχρεοΰται νά δίδη έπιχορήγησιν 
εις τας επαγγελματικός καί οίκοκυρικάς σχολάς.

μητςα ΠΕΡΡΠΤΗ

Μετά τήν έπικράτησιν τή; Επαναστάσεω; εϊ- 
μεν μίαν μορφήν πολιτεύματος εντελώς ιδιότυπον. 
χομεν ένα επαναστατικόν καθεστώς επιτροπευό
ταν άπό μίαν Κυβέρν^σιν καί μίαν Κυβέρνησιν 
δεμονευομένην άπό μίανΈπανάστασιν.Έν τήπολι- 
ακή ταύτη διαμορφώσει ενυπήρχαν σοβαριότατοι 
ΐ’δυνοι κρατική; έξαρθρώσ&ω; καί ώ; είν’ έπόμε- 
ν τό καΟεστιο; αύτό ύπεχώρησεν είς υγιέστερα; 
έψει;. Έπανάστασι; καί Κυβέρνησι; άν μή συνε- 
νεύθησαν εντελώς, άπετέλεσαν δμως ομοιογένειαν, 
έτυχον συντονισμόν σκέψεων καί αντιλήψεων καί 
ε&ησαν είς παράλληλον γραμμήν τοιαύτης στενό- 
τος ώστε νά δύνανται χειροκρατούμεναι νά έκτε- 
ίσι τήν κρατικήν πορείαν των.

Είς δλην αυτήν τήν ίδιάζουσαν πολιτειακήν έ- 
λιξιν, ή οποία, διά τά; προσωπικά; ήμών άντιλή- 
τς, είναι αξία δλη; τή; προσοχή; καί όλου τού 
διαφέροντό; μας, διότι φανερώνει τήν εθνικήν 
•τικότητα, διότι πιστοποιεί τόν πόθον τή; άναζη- 
σεω; νέων πνευματικών καί ψυχικών κόσμων, διό- 
χαράσσει νέαν οδόν είς τάς πολιτειακός τής χώ- 

ι; αντιλήψεις, διότι έκφεύγει από τά τέλματα τού 
•μματικού υπολογισμού, είς ολην αυτήν τήν τόσον 
^ρήγορον ζύμωσιν και έξ αιτίας ακριβώς δλης αυ- 
ς τή; νέα; πολιτειακή; ούτως ε'πεΐν κοσμογονίας, 

ΐ’ηΛθεν είς τήν επιφάνειαν μία εξαιρετική φυσιο- 
νωμια τού πολιτικού τής χιόρας ήμών κόσμου.

Είχομεν τήν εύχαρίστησιν καί άλλοτε άπό τών 
ιηλών μας νά ένασχοληόώμεν διά τόν κ. Γεώργιον 
ιδερην, τ ·ν νέον 'Υπουργόν τής Γεωργίας.

Εν τώ προσώπω τού τότε Διευθυντού τών 
τηματων τού ύπό τήν σημερινήν διεύθυνσίν του 
Υπουργείου διεκρίναμεν ένα έκ τών ϊσχυροτέρων 
οΛίτειακών παραγόντων τού μέλλοντος καί μέ τόν 
νθουσιασμόν πού κατέχει τήν ψυχήν μας δέν έδι- 
τασαμεν νά άναγνωρίσιομεν καί διακηρύξωμεν τά 
ροσοντα του, τήν ψυχικήν του δύναμιν, τήν μεθο- 
ίκοτητα τής σκέψείο; του, τήν εύρΐίτητα τών άντι- 
ηψεων του καί τήν πολυμερή καί καταπλήσσου- 
αν μορφωσίν του. Τήν κοινωνικήν, διοικητικήν 
αι πολιτικήν αυτήν δύναμιν έκάλεσεν ή Έπανά- 
τασΐς είς τό πλευρόν τη;. Την θετικήν καί φωτει- 

σκεψιν τού κ. Σίδερη έζήτησεν ή Έπανάστασι; 
’α να τονιόση τού; πατριωτικούς τη; πόθους, διέι 
α Χατευθύνη τά; αγνά; τη; προ θέσει;, διά να. ι)ε- 

μελιώση τό εθνικόν οικοδόμημά τη; έπί τών ογκο
λίθων μιά; τολμηρά; καί φιλοπάτριδο; πολιτικής.

Ούτως άνέλαβεν ό κ. Γεώργιος Σίδερης τά κα
θήκοντα Πολιτικού Συμβούλου τή; Έπαναστάσεω;. 
Τιμή σπανία διά πάντα "Ελληνα, άλλά τιμή δικαί- 
ω; άποδιδομένη προ; μίαν εξαιρετικήν φυσιογνω
μίαν, προ; μίαν πλουσιωτάτην επιστημονικήν συ- 
νείδησιν καί μίαν όρθοφρονούσαν σκέψιν. Έν τή 
υπηρεσία ταύτη ό κ. Σίδερη; ^ιολλαπλασιάζεται. 'Η 
Έπανάστασι; περιορίζεται είςτά στρατιιοτικά τη;κα- 
θήκοντα, συγκεντρώνει έκεΐ ολόκληρον τήν προσο
χήν τη; καί τά άλλα μεγάλα οικονομικά, διοικητι
κά καί κοινωνικά ζητήματα τίθενται ύπό τήν άμε
σον αύτού έρευναν και σοφήν διαρρύθμισιν 
τού πολυτίμου Πολιτικού Συμβούλου της. ’Ιδού 
δμως ή τελευταία Κυβερνητική μεταβολή. Ή Έπα- 
νάστασις ύστερον άπό ματαίας άμφιταλαντεύσεις 
λαμβάνει γενναίαν άπόφασιν. Παραμερίζει τά ύπό 
πολιτικού μαρασμού προσβεβλημένα στοιχεία καί ά- 
ναλαμβάνει αύτή άνδροπρεπώς τήν διακυβέρνησιν 
τή; χώρας. Ό κ. Σίδερης μέ τό άξίωμα τού'Υπουρ
γού τής Γεωργίας εισέρχεται πλέον είς τήν ενεργόν 
ύπηρεσίαν. Οί Γεωργικοί πληθυσμοί ακούουν τόν 
διορισμόν του μέ ιδιαιτέραν άνακούφισιν. Αί άντι- 
μαχόμεναι μερίδες τών μεγαλοϊδιοκτητών καί τών 
άκτημόνων άναπνέουν. ’Έχουν πλήρη εμπιστοσύνην 
εις τήν νοημοσύνην του, εΐ; τήν δικαιοσύνην του, 
είς τήν ορθότητα τής σκέψεώςτου. Άτυχώς π ρί τόν 
κ. Σίδερην δημιουργεϊται ένα ρεύμα ύπερτέρων 
κρατικών άναγκών αί όποϊαι τόν άποσπώσιν άπό 
τά κύρια έργα του. Μόλις έπρόλαβε ν’ άφαιρέση τό 
φράκο τού 'Υπουργήσιμου καί νά περιβληθή τό δη
μοκρατικό σακκάκι τού 'Υπουργού καί γύρα) του 
παλαίουν οί διεκδικηταί τής ύπεροχής του. Ή Έ- 
πανάστασις δέν λησμονεί δτι ύπήρξε Σύμβουλός 
της, ή Κυβέρνησι; τόν θέλει ολόκληρον διά τήν έ
πί λυσιν τών φλογερωτέρων καί γενικωτέρων ζητη
μάτων τού τόπου καί ή Γεωργία ναυαγισμένη τού 
τείνει τά; χεΐρα; ζητούσα τήν σωτηρίαν τη;.

'Ο κ. Σίδερη; βεβαίου; δέν είναι ύπεράνθρω- 
πο;. ’Έχει μέσα του τήν δημοκρατικήν συνείδησιν 
έξαιρετικώ; άνεπτυγμένην καί παρέχει προθύμω; 
τήν φωτεινήν του σκέψιν έκεϊ οπού ύπέρτερα κα
θήκοντα τόν καλούν. Διά τούτο καθώρισε τό γεωρ
γικόν του πρόγραμμα λιτόν, μετρημενον, χωρίς κο-
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σμο ιστορικά; ανατροπας καί Ιμαλαϊείους άνοικοδο- 
μησεις.Κατά τήν πρώτην δημοσίαν έμφάνισίν του 
προεβη εις βαρυσημαντον δηλωσιν. Πρώτιστα ανοί
γει διάπλατα τάς πύλας τοΰ 'Υπουργείου του εις 
τόν γεωργικόν κόσμον καί ζητεί τήν στενοτέραν 
συνάφειαν επισήμου υπηρεσίας καί ιδιωτικής γεωρ
γικής σκέψεως. Τόν παραγωγόν τόν έχαρακτήρισεν 
όχι εχθρόν τοΰ Κράτους, δπως τήν ήθέλησαν ά'λλαι 
υπουργικά! αντιλήψεις, άλλά συνεργάτην καί σύμ
βουλόν του. Καί μέ βάσιν τήν θεμελιώδΐ] αυτήν 
αρχήν εκκινεί πρός τόν σκοπόν του. ’Ήδη παραμε
ρίζει κάθε ά'λλο ζήτημα και στρέφεται πρός τρία 
κεφαλαιώδη. Πρός τό Αγροτικόν, πρός τήν ’Αγρο
τικήν ασφάλειαν καί τήν ίδρυσιν γεωργικής Τρα- 
πέζης. Εντός τοΰ πρώτου δεκαπενθημέρου τοΰ Δε
κεμβρίου θά έχουν έπιλυθή τά ζητήματα αυτά ριζι- 
κώς καί κατόπιν θά προέλθη είς σημαντικήν άπό- 
φασιν! Θά συγκαλέση γεωργικόν Συνέδριου, είδος 
γεωργικής Βουλή, καί διά πρώτην φοράν ό γεωργι

κός κόσμος τής Ελλάδος, θά κατορθώση νά έκ- 
φράση τόν πόνον του, νά άναπτύξη τούς πόθους 
του, νά χρωματίση τάς άνάγκας του, νά ίστορήση 
τήν αθλιότητά του καί νά προέλθη εις άμεσον συ
νάφειαν με τήν Πολιτείαν διά τήν έξεύρεσιν τών 
μέσων άτινα θά φέρουν είς τήν γεωργουμένην Ελ
λάδα τήν δνειροπολουμένην ευτυχίαν. ’Ιδού μία 
φωτεινή λεωφόρος τήν οποίαν διανοίγει ή γεωργι
κή συνείδησις τοΰ νέου Υπουργού τής Γεωργίας καί 
ούτως ή «Έλληνική Έπιθεώρησις» δύναται νά είναι 
υπερήφανος διότι δέν διεψεύσθη είς τάς προβλέψεις 
της διά τόν επιφανή φίλον της.

Δ. Ζ.

Υ. Γ. Τόν κ. Σίδερην επισκέπτονται άνευ δια- 
τυπωσεων εκατοντάδες πολιτών ήμερησίως καί είναι 
θαύμα αντοχής καί θελησεως ή άμεσος έπίλυσις 
τών ζητημάτων δλων τών ενδιαφερομένων. 

ήν τελευταίαν αύτής πραςιν. Και ενώ συντελειτο ή άνα 

όνταξις τών προκεχωρημένων τμημάτων τοϋ απόσπασμα- β 
j εχθρός επέρχεται μανιώδης συγκεντρώνων ολας αύ— 

οϋ τάς δυνάμεις άλλαλάζων καί λυσσών έρμα ενάντιον μας 
,ρυόμενος. Ο! γενναίοι άνδρες τοϋ Συν)τος κουρασμένοι 
λέον άπό τήν επτάωρον εκείνην μάχην—ένας πρός πέντε 
-άνθίστανται άπεγνωσμένως εναντίον τοϋ έχθροΰ. II πά- 
η διαρκεϊ εκατέρωθεν μετά λόσσης πρό τοϋ πενταπλασίου 
χθροϋ, άλλά δυστυχώς τά πυρομαχικά μας έςαντλοϋνται 
αί εΰρεθέντες πρό μεγίστης πιέσεως τοϋ εχθρού ύποχω- 
οϋμεν πρός το οάσος εγκαταλειποντ^ς άχρηστα ..υρομολα 

ίς αυτόν, ως εκ τής μεγάλης χρησεως.
Ύποχωροϋμεν αμυνόμενοι, οτε όλεπομεν έκπληκτοι 

ά μένη έπί τής γραμμής μέ τήν σημαίαν δ-.άτρητον κα: 
ιέ δύο στρατιώτας παρά τό πλευρόν του τόν γενναϊον μας 
υνταγματάρχην.

— Σκοτώστε με. Σας διατάσσω, έλεγε εις τους περί 

ιύτόν στρατιώτας.
Α: εχθρικά: οφαϊραι σφυρίζουν γύρω του άλλα τόν σέ

βονται και τότε εισ απο τούς ουο στρατιώτας άρπάζει .ήν

σημαίαν καί πείθη τόν ηρώα εκείνον διοικητήν νά άποσυρ 

θή, βλέπων τήν ά’φευκτον σύλληύιν των.
Άλλ’ έν τώ μεταξύ μία ίππιλαρχία τσϋ 3ου ιππι

κού ορμα πρός τά έκεί. Ό έχθρός σταματά, ήδη ή σύμ- 
πτυξις έχει συντελεσθή. Ο εχθρός είχεν ΐγκαταλει-όα, ερι
στικώς πλέον παν σχέδισν επιθέσεως. Εις τήν χαράοραν ό
μως τής άνασυντάςεως τοϋ Συν)τος διεκρίνα μιαν τραγικήν 
καί σπαρακτικήν εικόνα ή όποια και θά ’μείνε, αλησμόνητες 
εις τήν μνήμην ήμών, Τάσσονται ο: εναπομειναντες αξιω
ματικοί έπί κεφαλής τών άνδρών "κα: συντάσσουν αύτούς ci. 

τάγματα τών οποίων ο αριθμός δέν ύπερέβαινεν τούς 80 

μαχητάς. Τέλος αί τελευταία-, ακτίνες τής 6ης Ιουλίου 

1921 έχα-ρέτων τό απερχόμενον πρός τό Έσκή Σεχιρ η

ρωικόν απόσπασμα. Καί έδυσεν ή δραματική εκείνη ημέρα 

δ-.ά τό απόσπασμα δημιουργός όμως σελίδων ηρωισμού δια 

νήν νεωτέραν ελληνικήν ιστορίαν.

’Αριστείδης Ααπίας
Δεκανεΰς

Άλή&εια, ώ δέντρα έσεΐς ποΰ γέρνετε 
τάχα σάν ποιοι νάστε παλιοί γιγάντοι ; 
σκορπάει γύρω τό Φρηνό σας ό άνεμος 
σά μέσα άπό μιά κόλασι ένός Δάντη.

Τοϋ κάκου άνιστοράτε, ώ γιγαντόδεντρα, 
τις περασμένει τιτανομαχίες, 
σάν επικοί τυφλοί στά σεληνόφωτα 
σπαραχτικές, μεγάλες ρο φωδίες.

Είμαστε εμείς καί έμεϊς: Τά είδωλα 
μέσ ατό φτωχό, τό έ'ρημο σπίτι, 
στο χρόνο το καλό γιά νά δεχόμαστε 
κάποιον ειδωλολάτρη άλήτη.

Κι’ εσείς νά γέρνετε, νά γέρνετε 
καί νά μάς προσκυνάτε ώς δτου 
ξεριζωΰήτε άπό τοϋ Βορριά τό άνά&εμα 
καί πάτε άπ’ τήν κακή άρά τοϋ Νότου.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ

ΜΙΚΡΛΣΙΛ™ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

ΕΞΙΣΤΟΡΕΙΣ
ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΤ ΟΤΤΣ ΣΑΡΑΙ"

(Συνέχεια καί τέλος)

Άλλά ό εχθρός λυσσών κυρωλεκτικώς δέν κάμ-τετα, 
κα: εις τα πτώματα τών ήρώων 'Ελλήνων προσθέτει καί 
τα ιδικά του, καί έφορμα διαρκώς.

Ό ίδιος ό Συν)χης λαμβάνει Θέσιν εις τήν πρώ ην 
γραμμήν τής εφόδου, καλεϊ πλησίον του τόν σημαιοφόρον 
μέ τήν σημαίαν καί τρεις σαλπίγκτάς καί διατάσσε: έφο- 
οον. Ορμα πρώτος ό ίδιος και εις μίαν στιγμήν πλησιά- 
σαμεν μέχρι τών τουρκικών χαρακωμάτων. Τό πυροβολι
κόν άοιαφορεΐ τελείως, κα: βάλλει εναντίον όλων. Έλλη
νες καί Τούρκοι πίπτουν ύπό τά πυρά τοϋ τουρκικού πυρο- 
οολικοϋ. Επι τέλους ο εχθρός κάμ.πτετα: πρό τής επιμο
νής τών ανδρείων μαχητών τοϋ Συν)τος καί ύποχρεώνετα*.  
νά άποσυρθή άφήνων ούτω πρός στιγμήν έλευθέραν τήν 
σύμπτυςιν τοϋ. αποσπάσματος. Ή άντεπίθεσις επέτυχε πλή
ρως, άλλα ή τράγωδία φαίνεται δέν είχε επισφραγίσει κα

ΑΝΑΈ ο λ Φ Ρ 7^ Ν σ

Η KYPIR με

'Ο Τσουάνγκ-Τσέν, άπ τή χωρά τοΰ Σούγκ 
είχαν ένας γραμματισμένης, ποΰ τραβούσε τί] σο
φία του ίσα με τό σημείο ν άπαρνιέται ολα τα 
φθαρτά πράγματα κι επειδή σάν καλός Κινέζος 
ποΰταν, δέν πίστευε καθόλου έξ άλλου, στά αιώνια 
πράγματα, δέν τού έμεινε γιά νά ευχαριστήσει τήν 
ψυχή του, παρά ή συνείδισή του νά ξεφεύγει, άπ 
τις κοινές πλάνες τών άνθρώπων, πού ζητούσαν ν 
αποκτήσουν άχρηστα πλούτη, ή καί μάταιες τιμές. 
Μά πρέπει αυτί] ή ικανοποίηση νάναι βαθιά, γιατί 
ΰστερ άπ’ τό θάνατό του τόνε κράζανε γιά ευτυχι
σμένο καί γιά άξιοζήλευτον άνθρωπο. Λοιπόν κατά 
τής ημέρες, ποΰ τ’ άγνωστα πνεύματα τοΰ κόσμου 
τού ίπέτρεψαν νά περάσει κάτω άπό έναν πράσινο 
ουρανό, άνάμεσ’ άπ’ τ’ άνθισμένα χαμόκλαδα, της 
ιτιές καί τούς Ίνδοκαλάμους, ό Τσουάνγκ-Τσέν εί
χε συνήθια, νά κάνει τόν περίπατό του, ρεμβάζον
τας σ’ αύτές τις χώρες, όπου ζοΰσε δίχως νά ξευρει

ΤΗΝ ΑΣΠΡΗ ΒΕΝΤΑΓΙΑ

τό πώς καί τό γιατί! Ένα πρωϊ πού τριγυρνούσε 
τυχαίως, στής άνθισμένες ράχες τοΰ βουνού Νάμ- 
Χόα, βρέθηκε, χωρίς νά τό νοιώση μέσα σ’ ένα κοι
μητήριο, πού οί πεθαμένοι άναπαυόντουσαν σύμ
φωνα μέ τή συνήθια τοΰ τόπου, κάτω άπό χωματέ
νιους όβορούς πατημένους. Στό κοίταγμα των *Η ’α- 
ρνθμήτων τάφων, πού απλώνονταν πέρα άπό τόν ο
ρίζοντα, ό γραμματισμένος άρχισε νά φιλοσοιρεΐ πά
νω στή μοίρα τών άνθρωπων.

— ’Αλλοίμονο, έλεγε νά τό σταυροδρόμι πού 
οδηγούν όλοι οί δρόμοι τής ζωής. Μιά καί πήρες τη 
θέση σου ατών πεθαμένων τό βασίλειο, δέν ξανα
βλέπεις πιά τή μέρα.

Αύτή ή ιδέα δέν είναι καθολου αλλόκοτη, μα 
συνοψίζει άρκετά καλά τί] φιλοσοφία τοΰ Τσουάνγκ 
-Τσέν, ώς καί τών Κινέζων. Οί Κινέζοι δέν ςαί- 
ρουν παρά μιά μόνη ζωή: τή ζωή ποΰ βλέπεις τον 
"Ηλιο νά κάνει νά λουλουδιάζουν οί παιωνίες. Η
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ισότητα τών ανθρώπων στόν τάφο τούς παρηγορεϊ 
ή τούς απελπίζει, αν τή στιγμή εκείνη τούς κυριεύει 
γαληνη, η μελαγχολία. Εξ άλλου για νά τούς δια
σκεδάσουν- έχουν έναν κόσμο άπό θεούς πράσινους, 
ή κόκκινους, πού κάποτε άνασταίνουν τούς πεθαμέ
νους κι έξασκοϋνε τή δ ιασκεδαστική μαγεία. Μά ό 
Τσουάνγκ-Τσέν, πούταν άπ’ τήν περήφανη αίρεση 
των φιλοσόφων, δέ ζητούσε παρηγοριά σέ δράκους 
άπό πορσελάνη.

Οπως έσερνε τη σκέψη, έτσι, άνάμεσ’ άπ’ τούς 
τάφους, συνήντησε έξαφνα μιά νέα κυρία πένθιμα 
ντυμένη, δηλαδή φορούσεμιά μακρυά λευκή ρόμπα 
άπό χοντρό ύφασμα και μέ δίχως ραφές. Καθισμέ
νη πλάι σ εναν τάφο, κουνούσε τήν άσπρη της βεν
τάγια, πάνω στό νωπό χώμα τού πένθιμου όβόρου.

Περιεργρς να μάθει τους λογους μιάς τόσο πε
ριέργου πραξεως, ο Τσουάνγκ-Τσέν χαιρέτησε μ’ εύ- 
γενεια τη νεα κυρία καί τής είπε:

Να τολμήσω, κυρία νά σας έρωτήσω ποιο 
πρόσωπο είναι ξαπλωμένο σ’ αύτόν τόν τάφο καί 
γιατί κοπιάζετε τόσο πολύ, φυσώντας τό χώμα πού 
τόνε σκεπάζει; Είμαι φιλόσοφος. ’Αναζητώ τις αι
τίες και νά μιά αιτία, πού μοΰ διαφεύγει.

Η νεα γυναίκα ξακολουθούσε νά κουνάει τή 
βεντάγια της. Κοκκίνησε. Έσκυψε τό κεφάλι καί 
ψιθύρισε κάτι λέξεις, πού δ σοφός δέν τής ακούσε. 
Η νέα γυναίκα δέν τόν πρόσεχε πιά καί φαίνονταν, 

πως ή ψυχή της, είχε περάσει δλάκαιρη στό χέρι πού 
κουνούσε τή βεντάγια.

Ο Ίσουάνγκ-Τσέν απομακρύνθηκε λυπημένος. 
Αν καί ήξερε πώς «τά πάντα ματαιότης έστί» είχεν 

άπό φυσικό του, κάποια κλίση στό ν’ άναζητα τά ε
λατήρια τών ανθρωπίνων πράξεων, καί ιδιαίτερα 
τών γυναικείων καί τό μικρό αύτό πλασματάκι τοΰ 
ένέπνευσε μιά κακόβουλη, μά πολύ ζωηρή περιέρ

γεια. ^ακολουθούσε σιγά τόν περίπατό του γυρί
ζοντας τό κεφάλι νά δει άκόμα τή βεντάγια, ποΰ 
χτυπούσε τόν άέρα, σάν τό φτερό μιάς μεγάλης 
πεταλούδας, δταν άξαφνα μιά γρηά πού δέν τήν 
είχε προσέξη στήν αρχή τοΰ έκαμε νόημα νά τήν α
κολουθήσει. Τόν ώδήγησε στόν ίσκιο ενός δχτου πιό 
ψηλοτέρου άπό τούς άλλους καί τοΰ είπε.

— Σ’ άκουσα νά κάνεις τής κυρίας μου μιάν

ερώτηση, στήν όποια δέν απάντησε. Μά έγώ θά ι

κανοποιήσω τήν περιέργεια σας, άπό ένα φυσικό 
σισθημα νά σάς υποχρεώσω με τήν ελπίδα πώς θά 
θελήσετε νά μοΰ δόσετε γι’ ανταμοιβή, δ,τι χρειά
ζεται γιά ν’ άγοράσω άπ’ τούς ιερείς ένα μαγικό 

χαρτί, που θά μακρύνει τής μέρες τής ζωής μου.

Ό Τσουάνγκ-Τσεν τράβηξε άπό τό πορτοφόλι 
του κάποιο νόμισμα καί ή γρηά μίλησε έτσι:

Η κυρία αυτή, που τήν είδατε πάνω σ’ έ
ναν τάφο, είναι ή κυρία Λοΰ, χήρα ένός γραμματι
σμένου, πού λέγονταν Τάο καί πού πέθανε έδώ καί 
δεκαπέντε μέρες, από μιά μακρυά αρρώστια. Αγα
πιόντουσαν κι’ οί δυο μέ μιά τρυφερή άγάπη. Κι’ 
δταν ξεψυχοΰσεν ακόμα δ Τάο, δέν ταγιαντοΰσε τόν 

αποχωρισμό της κι η σκέψη πώς τήν άφηνε στό κό
σμο στό άνθος τής ηλικίας καί τής ομορφιάς της 
τοΰ εϊτανε τέλεια ανυπόφορη. Παρηγορήθηκεν ωσ
τόσο, γιατί είταν ένας χαρακτήρας πολύ πράος καί 
ή ψυχή του ύπέκυπτε πρόθυμα μπρος στήν άνάγκη. 
Κλαίοντας στό προσκεφάλι τοΰ Τάο, πού δέν τόν 
είχεν άποχωριστεΐ καθόλου κατά τήν άρρώστια του, 
ή Αού τοΰ δρκίζονταν στούς Θεούς, δτι δέ θά ύπέ- 
φερνε τό θάνατό του κι’ δτι θά μοιράζονταν τό κι
βούρι του, δπως είχε μοιραστεί καί τήν κλίνη του.

— Μά δ Τάο τής είπε.

- Κυρία μήν ορκίζεσαι αύτό!

-- Τούλάχιστον, άπήντησεν]αύτή, άν θά ζήσω 
ύστερα κι’ άπ’ τό θάνατό σας, άν είμαι καταδικα
σμένη άπό τά δαιμόνια νά βλέπω άκόμα τό φώς 
τής ημέρας, δταν έσεϊς δέ θά τό βλέπετε’πιά, μά
θετε δμως πώς δέ θά συγκατατεθώ ποτέ μου νά γί
νω γυναίκα ένός άλλου, καί δτι δέ θάχω παρά ένα 
συζυγο, δπως δέν έχω παρά μιά ψυχή.

Μά ό Τάο τής είπε. Κυρία μήν δρκιζεστε κα
θόλου αύτό. Όρκιστήτε μονάχα νά φυλάξετε πιστά 
τήν ανάμνηση μου, ενόσο το χώμα τοΰ τάφου μου 
δέ θάχει στεγνώσει.

Η Αού εκαμεν ενα μεγαλον Ορκο. Κι ό κα
λός Τάο εκλεισε τα μάτια γιά νά μήν τ’ ανοίξει 
πιά. Ή άπελπισία τής Αού ξεπέρασε κάθε δριο. Τά 
μάτια της τά κατάτρωγαν πύρινα δάκρυα. Μαδούσε 
με τα μικρά μαχαιράκια τών νυχιών της τά πορσε- 

λένια μάγουλά της. Μά τά πάντα διαβαίνουν. Κι ο 
χείμαρος αύτοϋ τού πόνου ξεχύθηκε. Τρεις μέρες 
ύστερα άπό τό θάνατο τοΰ Ταο, η θλίψη τής Αού 
είχε γίνει πιό ανθρώπινη. ’Έμαθε πώς ένας νέος, 
μαθητής τού Τάο, .επιθυμούσε νά τής δηλώσει πόσο 

συμμερίζονταν άύτό τής -τόν-πόνο.
Σκέφτηκε λογικά, πώς δέ θά μπορούσε νά μή 

δεχτεί. Τόνε δέχτηκε αναστενάζοντας. Αύτός δ νεα
ρός εϊτανε πολύ κομψευόμενος κι’ όμορφοπρόσωπος 
Τής μιλούσε λίγο γιά τόν ,Τίίο και περισσότερο γι 
αύτήν. Τής είπε δτι ένοιωθε καλά πως την αγαποΰ-

ΙΣΤΟΡΙΚΑ^ ΣΕΠΙΑΕΣ
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ΑΓΙΟΥ*  ΣΠΥΡΙΔΟΚΟΣ

Το Σεπτόν λείψανον τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος έν Κερ- 
κόρα, λιτανεύεται τετράκις ήτοι τήν Κυριακήν τών Βαίων, 

τδ Μέγα Σάβδατον, τήν 1 1 Αύγουστου και τήν πρωτην 
Κυριακήν του Ν)βρίου. Ό "Αγιος Σπυρίδων έγεννήθη είς 
τήν πολίχνην ΤριμυΘοΰντα της Κύπρου, δτε αυτή ήτον ύπο 
τήν έξουσίαν τών Ρωμαίων, εγεννήθη οε μεταξύ τοϋ ς,του, 
253—260 μ. χ. Πτωχός ών, ήτον κατ’ άρχάς ποιμήν 
προβάτων, νυμφευθείς δε άπεκτησε Θήλυ, οπερ ιονομάσθη 

Ειρήνη. Μετά τον θάνατον της συζύγου του εγενετο μονά
χος, ένεκα οέ τών πολλών αρετών του εξελεγη επίσκοπος 
Τριμυθουντος παρευρεθείς ώς τοιοΰτος είς τήν κατά τδ έ
τος 318 μ. χ. έν Νίκαια σύνοδον ένθα άνεδείχθη ϋπέρ- 
μαχος τής ’Αγίας Τριάδος. Έπανελθών εις Κύπρον ετελε- 
σε πλεϊστα θαύματα, άπεβιωσε δε το έτος 350 μ. X. υ,.ι- 
ρενεννηκοντούτης έπι τής Βασιλείας του Μεγάλου Κων
σταντίνου. Μετά πάροδον εκατόν ένος έτους άπο τοΰ θα
νάτου του έξετάφη, διότι έκ τοΰ τάφου του εςήρχοντο ευώ
δεις αναθυμιάσεις, έμεινε δέ τδ σεπτόν Αύτοϋ Αγιον λεί

ψανον διακόσια έτη εϊς τον Ναόν Τριμυθουντος, οτε ο» -■ 
Σαρακινοι κατέλαδον τήν Κύπρον τδ λείψανον τοΰ Άγιου 
μετηνέχθη είς Κ>ολιν περί τδ έτος 622—638 μ. X. 
Κυριευθείσης δέ ύπδ τών Τούρκων τής Κ)πόλεως κατα το
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σε. Τόν άφισε απείραχτα νά τό πει. Αύτός ύποσχέ- 
θηκε νά ξαναγυρίση. Στό μεταξύ ή Αού, καθισμένη 
πάνω στόν δχτο τοΰ συζύγου της, δπου την είδατε 

περνά δλη της τήν ημέρα, στεγνώνοντας το χώμα 
τοΰ τάφου μέ τό φύσημα τής βεντάγιας της.

’Όταν ή γρηά τελείωσε τήν αφήγησή της, δ 
σοφός Τσουάνγκ-Τσέν σκέφτηκε: Τέλος πάντων η 
Αοΰ είνε μιά τίμια γυναίκα πού δέ θέλει νά πατηση 

τόν δρκο της.

Μετάφραση Ι· ^·

έτος 1453 μ. X. ίερεύς τις εύπορος ονοματι 1 εώργιος 
Καλοχαιρέτης διά νά έξασφαλίσω, τά Αγια Λείψανα του 
Αγίου Σπυρίδωνος και τής Αγιας Θεοοψρας τής Αυγού— 
στης τά όποια ήσαν εις τήν ’Εκκλησίαν του, εκλεισε ταΰτα 
είς δύο σάκκους μέ άχυρον και έθεσεν τούτους εις το ιοιον 
κτήνος καί έξήγαγεν ασφαλώς εκ τής χώρας, εις δο τους 
έρωτώντας τί ήτον έντος τών Σάκκων άπηντα ή «τροφή τοΰ 
ζώου» καί ούτως έφθασεν είς Παραμυθίαν Ηπείρου, ένθα 
παρέμεινεν έως το 1456 οτε μετεδη εις Κέρκυραν και =.— 
θηκε τά Ιερά ταΰτα κειμήλια είς τήν έκκλησίαν τοΰ Τα
ξιάρχου Μιχαήλ. Τοΰ ιερεως Γεωργίου αποθανον.ος οι

•ερεΤς αυτου υίοι Φίλιππος, Λουκάς και Μάρκος -,-μ^.ρα 
σθησαν τά 'Ιερά ταΰτα λείψανα. Άποθανόντος τοΰ Μάρκου 
ό Φίλιππος έκληρονόμησε τδ μερίδιόν του έπι τοΰ, Ίερου 
λειψάνου, τδ δέ έτος 1189 άπήλθεν ό Φίλιππος εις Βε

νετίαν ϊνα προετοιμάσω, τά πρέποντα προς μεταφοράν »κει 
τοΰ Άγιου Λειψάνου άλλ’ έπανακάμψας είς Κέρκυραν και 
συγκινηθείς έκ τών δακρύων τών Κερκυραίων μετεδαλε 
γνώμην διά νά μή μετακινήσω, άπό Κέρκυραν τδ Σεπτόν 
λείψανον. Άποθανόντος δε τοΰ Φίλιππου το ήμισυ μ^ρίοι 
ρν έπι τοΰ Αγίου λειψάνου τοΰ Άγιου έμεινεν εις τήν σύ
ζυγόν του Μαρίαν καί τήν ανήλικον θυγατέρα των Αση

μίναν .και είς τον αδελφόν του Λουκαν, δστις το μεριοιον 
του έδωκεν ώς προίκα είς τήν άνιψιάν του Ασημίναν, ην 
τδ 1527 ύπάνδρευσε μέ τόν ευπατρίδην Κερκυραϊον Στα- 
μάτιον Βούλγαρην, δστις κατά τδ αύτό έτος ώκοδόμησεν εις 
Σαρόκον έκκλησίαν έπ’ όνόματι τοΰ Αγιου Σπυριοωνος, 
είς ήν μετηνέχθη έκ τοΰ ναοΰ τοΰ Ταξιάρχου Μιχαηλ.Κα- 
τά τδ έτος 1537 έν τή πολιορκία τής Κέρκυρας ύπδ τών 
Τούρκων διεσώθη τδ Σεπτόν λείψανον έντος τής ’Εκκλη
σίας τοΰ Παλαιού Φρουρίου τών Άγιων Ανάργυρων. Η 
Ασημίνα άποκτήσασα τέκνα μετά τοΰ Σταμάτη ωριοεν έν
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•ί o'-stOijxr, της όπως το Ιερόν λείψανον πάντοτε ο’.αμένη 
εις τούς υιούς καί τούς απογόνους τούτων. ΙΙερι οε τό 
έτος 1595—1596 περατωθείσης της οικοδομής τοΰ Ναού 
έντός τής πόλεως καί τεΟεντος τού 'Ιερού Λειψάνου εντός 

αργυρας λαρνακος προς τα Δεξιά τοΰ Αγίου Βήματος ποί- 
εϊ ανεκδιήγητα θαύματα τό "Αγιον τοΰτο Α-ίψανος.

’Ιθάκη Νοέμβριος 1922

Χαραλ. Παντ. Καραβίας
Πρώην άρχειοφύλαξ’ΙΟ-άκης

Α[Γ ΤΑ ΕΒΡΑ Ϊ ΚΑ TPAfOYfllA

“ΜΠΙΜΠ ΑΟΥΕΡ,,

ΣΤΗ ^ΣΟΤΚΚΑ„ (Ο

Μυριάμ, ύ·μμάσαι τήν ξανϋ'ή βραδυά μες τή
Σουκκά;

Αναμεσ απ τη φυλλωσιά χαμογελούσαν τ’άστρα 
Και στηλωσες έτσι άψηλά τά ιιάτια έκστατικά 
Σάμπως γιά νά συνάντησή ή ουράνια τους ή 
ΤΙΛ·' ' _ λάμψηΜ,ε τή χρυσή τή λάμψη τών ματιών σου.
Και σοϋσφιγγα μ' άγάπη τά χεράκια 
Και θλιβερά ψιθύριζες λογάκια.
— Μυριάμ, γιά σκϋψε τή ματιά
Γιατί οί σοφοί μας είπαν:
«Πρέπει νά κλείνεις τό μετώπι πρός τή γή
Μυριάμ, τ άστέρια μάς θυμίζουνε μιά ύεια ψευ- 
ρ- , , _ τιά,
Και το χώμα ποΰ ποδοπατούν τά πλήϋτα.
Νά ή άλή&εια!
Μυριάμ’ έ'κανε κρϋο μες στή Σουκκά.
Στήν προσευχή χωμένος ό πατέρας.
Τ άστερια ήταν ή μόνη μας χαρά
Κι εσκυψες πρός τή γή τά βλέφαρά σου
Και τ&ειδα να δακρύζουν
Μια όλόζαν&η βοαδυά μες τή Σουκκά.

(Μετ. άπ’ τό Εύραϊκύ) ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΒΟΩΑΙΕΡΟΣ

niimn
Γιε θέατρα εξακολουθούν τάς παραστάσ··ις τι 

δχι δμως καί μέ τήν ΰποστήριξιν τοΰ κο νοΰ ή 
ποια τόσον άφειδώς τοΐς παρείχετο τό καλοκαίρι,

’Άλλω τε τόν χειμώνα νέα έργα δέν δίδοντ 
σχεδόν ποτέ, καί τοΰ ’Αθηναϊκού κοινού τήν πρ 
σοχη,το ενδιαφέρον, το ελκύουν περισσότερον οί γ. 
νηματογράφοι καί αί συναυλίαι,καί ’ίσως ίσως καί 
χοροί είς τά διάφορα Ντάνσιγκ, όπου ή Άθηναΐι 
χορεύουν, χορεύουν, μέ μιά μανία ακατανόητη δι 
τάς σημερινός εξαιρετικός περιστάσεις.

Εινε αλήθεια δτι μετά τήν έπελθοΰσαν ειρήνη 
η Ευρώπη όλη κατελήφθη άπό τόν πόθον τών χο 
ρων, καί υπήρξαν στιγμαί κατά τάς οποίας οί άι 
θρωποι έχόρευον άκόμη καί είς τό πεζοδρόμων τώ 
διαφόρωνΕύρωπαϊκών πόλεων.’Αλλ’ εκεί είχε πλέο 
ληξη κάθε αγωνία διά τήν αύριον καί οί πολεμι 
σταί όσοι είχον έπιζήση—άδιάφορον πόσοι είχον ε 
πιστρεψη εις τάς εστίας των, έζήτησαν μέσι 
στοΰ χορού τή ζάλη νά λησμονήσουν τοΰ πολέμα 
τάς βασάνους καί νά ξαναύρουν τάς γλυκύτητας τή 
ζωής. Εδώ όμως; Επιτρέπεται άραγε νά χορεύω 
μεν καί νά δαπανώμεν είς τουαλέττας καί έξωφρε 
νικάς ολονυκτιους διασκεδάσεις ποσά αφάνταστα τί 
στιγμή πού μας περικυκλώνει ή δυστυχία τών προ
σφύγων καί μας γεμίζει άπό φρίκην τής Μικρός 
Ασίας τό δράμα;

Επιτρέπεται να χορευωμεν όταν πεινούν μι
κρά απροστάτευτα παιδάκια καί δέν γνωρίζομεν ά
κόμη ποία θά είνε ή αύριον τοΰ στρατού μας είς τή 
Θράκη;

Ασφαλώς δέν επιτρέπεται καί έν τούτοις ούδέ 
πρός στιγμήν κατέπαυσεν ό χορευτικός πυρετός είς 
ωρισμένα κοινωνικά παρ’ ήμΐν στρώματα.

* * *

(I) Καλύβες άπό φυλλωσιές που φκιάνουν οί Εύραΐοι 
στήν εορτή της σκηνοποιγίας.

Οσον δμως είμπορεΐ κανείς νά κραυγάζη καί 
λα άγανακτη εν τώ δίκαιο) του δια τί] χορευτική 
μανία τοΰ’Αθηναίου καί τής ’Αθηναίας τόσον θά 
όμαλογήση μέ άνακούφισιν, δτι αί Ααϊκαί Συναυ- 
λίαι αί ύποΐαι προαναγγέλλονται άπό ομάδα καλλι
τεχνών δτι είναι κάτι ποΰ έλλειπεν άπο τή καλλιτε
χνική ζωή καί πρόοδον τοΰ τόπου.

Είς ολα τά μέρη τοΰ κοσμου ή λαϊκή Συναυ
λία, η οποία μορφώνει τό μουσικόν αίσθημα τοΰ 
λαού εινε απο τας σοβαρωτερας σκέψεις δχι μόνον 
μόνον των κέντρων τών μουσικών, άλλά αυτών τών 

κρατικών υπηρεσιών. Εδω μόνο υπήρξαμε καί προς 
αύτό άδιάφοροι και άπαθεϊς, δπως ειμεθα και διά 
τόσα άλλα. Δέν είξεύρω έάν αί Ααϊκαί Συναυλίαι 
θά έχουν μέσα τ ον τήν ζωήν ή όποία χρειάζεται 
καί ή οποία θά δώση τή κατεύθυνση ποΰ πρέπει 
εις τό μουσικόν αίσθημα τών λαϊκών τάξεων. Πάν
τως δμως όποιον δήποτε καί άν είνε τό άποτέλεσμα 
χαιρετίζομε)' ώς μια καλήν απαρχήν τας Λαϊκά, Συ
ναυλίας καί εύχομεθα εις τους καλλιτεχνας ποΰ ει 
Ζον Τ'Ιν ώραίαν αυτήν έμπνευσιν ευδοκίμισιν εις τό 

έκπολιτιστικόν έργον των.

* *

'II δεύτερα συναυλία τής Ορχήστρας τοΰ Ω

δείου προαναγγέλλεται μετά ιδιαιτέρας συγκινήσεις. 
Θά τήν διευθύνη ό Ρώσσος κ. Ιωαν. Μπουντικωφ 
ό όποιος έρχεται είς τάς ’Αθήνας διά τόν σκοπόν 
αύτόν. Είνε νεώτατος καί υπήρξε μαθητής τοΰ Γα- 
νάϊεφ εις τό Ώδεϊον τής Μόσχας, άπό τό όποιον ά- 
πεφοίτησε μέ δίπλωμα συνθέτου καί διευθυντοΰ 
’Ορχήστρας. Είς Κων)πολιν διηύθυνεν έπ ολίγον 
τό νεοσύστατο)1 Ωδεϊον, οπού εδιδαξε θεωρητικά 
μαθήματα, καί διεκρίθη διά τήν έλευθερίαν διά τήν 
μέ τήν όποιαν διευθύνει μεγάλα συμφωνικά έργα.

Είς τήν δευτέραν συναυλίαν τής ’Ορχήστρας του 
'Ωδείου, ό κ. Μπούντικωφ θά διευθύνη τήν Ορχή
στραν καί θά παίξτ) έργα Τσαϊκόφσκη, Σωριαμπίν, 
Λίδι, Βάγκνεο καί μερικά 'Ελλήνων μουσουργών.

ΒΙΒΠΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡ10ΑΙΚΑ

’Από τά έκδοτικά καταστήματα τοΰ κ. Έλευ- 
θεοουδάκη έξεδοθησαν τα έξης νεα βιβλία.

«Έκλεκταί Σελίδες» Παύλου Νιρβάνα, μέ πρό

λογον Γρ. Ξενοπούλου. Τιμή δρ. 7.50.
«’Ανθολογία»: Σωτηρίου Σκίπη. ’Έργον βρα- 

βευθέν ύπό τής Γαλλικής ’Ακαδημίας. Τιμή δρ. 8,50.
Τό «Ελληνικό Τραγούδι»; Θεοδώρου Ν. Συ- 

ναδινοΰ.’Εξεδόθησανείςκομψόν τόμονάπό τά έκδοτι-
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κά καταστήματα τής Ακροπολεως, αι πεντε διαλέ
ξεις—Συναυλίαι τοΰ κ. Συναδινοΰ μέ πρόλογον τοΰ 
κ. Γ. Τσοκοπούλου καί κριτικά σημειώματα τών κ. 
κ. Γληνοΰ, Λαυράγκα, Ξενοπούλου καί Παλαμά. 11- 

μάται δρ. 10.
■LIBRE, Ό κ. I. Ρουσσέλ έξέδωκε τόν 

πρώτον άριθμόν, μικρό φιλολογικό καί λογοτεχνικό 
περιοδικό ύπό τόν άνωτέρω τίτλον. Ο κ. Ρουσσελ 
γνωστός σοφότατος Ελληνιστής παρακολουθεί με 
άληθή άγάπην τά νεοελληνικά γράμματα, καί χαρί
ζει συχνά είς τό φιλολογικό μας κύκλο άξιολόγους 
μελέτας άφορώσας 'Έλληνας ποιητάς. Με τήν έκδο- 
σιν τοΰ περιοδικού του δεν υπάρχει καμμία αμφι
βολία δτι θά συμβάλη κατά πολύ είς τήν λογοτεχνι

κήν πρόοδον τοΰ τόπου μας.
'Η Διεύθυνσις τοΰ περιοδικού είνε οδός Σίνα 

άρ. 31.

ί Μ® «1
Διακηρύττει δτι

Έκτίϋεται είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν, τήν 
προσεχή Πέμπτην, 24ην μεσοϋντος μηνός, ώραν 
12 π. μ. ή προμήθεια τών άναγκαιούτων τή υ
δραυλική υπηρεσία τοϋ Δήμου, κατά τό έτος 
1922—1923, οικοδομικών υλικών, συμφώνως 
πρός τούς όρους τής ύπ’ άριϋ·. 3194 πλήρους 
διακηρίξεως ήμών και λοιπών σχετικών, ών πάν- 
ντων δύνανται νά λάβωσι γνώσιν οί βουλόμενοι, 
κα&’ έκάστην π. μ. είς τό έπί τών ύδραυλικών 
τμήμα τοΰ Δήμου.

Ό Δήμαρχος
Σ. ΠΑΤΣΗΣ

ΠΙΣΙ81)ΒΡΙΟΪ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

0 ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΣ ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

“ΕΥΘΥΜΟΣ ΚΟΣΜΟΣ,,
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Ο MS
Διακηρύττει ότι

προκηρύσσεται μειοδοτικήδημοπρασίαδιΕγγράφων 
Ενσφραγίστων προσφορών ένεργηθησομένην έν τώ 
Δημαρχείω Αθηνών τήν Ιην Δεκεμβρίου έ. ε. ή. 
μέραν Πέμπτην και ώραν 11—12 Ενώπιον τής 
Δημαρχιακής ’Επιτροπής διά τήν προμήθειαν 
σκύρων καίσυνδετικής ύλης και τήν μεταφοράν 
έκτων άποθηκών, διάστρωσιν και κυλίνδρωσιν 
τούτων διά τάς σκυροστρώσεις τών οδών τής πό- 
λεως συμφώνως πρός τούς προϋπολογισμούς και 
συγγραφάς ύποχρέωσιν τών έργων καί τούς ο
ρούς τής σχετικής πλήρους διακηρύξεως κατατε
θειμένων έν τώ Δημαρχεία» (τμήμα ’Οδοποιίας}.

Έν Άθήναις τή 17 Νοεμβρίου 1922.
Ό Δήμαρχος
Σ. ΠΑΤΣΗΣ

ΥΠΟΥΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ιίρο/.ήρυςις δημοπρασίας προς πώλησιν γάλακτος παραγω
γής τών αγελάδων τής Άνωτέρας Γεωπονικής

Σχολής.

Τήν τετάρτην τοΰ μηνός Δεκεμβρίου έ. ε. έν τω κα- 
ταστήματ: τής Σχολής (Χασεκή) ένεργηΟήσεται πλειοδοτική 
δημοπρασία προς πιόλησιν γάλακτος παραγωγής τών αγελά
δων τής Γεωπονικής Σχολής ύπό ορούς ών οί ενδιαφερό
μενοι δύνανται να λάβωσι γνώσιν παρα τή ώς άνω 
Σχΐλή·

(Έκ τοϋ υπουργείου Γεωργίας'

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ^ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Περί προ μηθείας θειϊκοϋ χαλκού

Γνωστοποιοϋμεν είς τούς ένδιαφερο μένους έμ
πορους καί προμηθευτικούς οίκους θεϊκού χαλ
κού καί θείου, δτι δεχόμεθα προσφοράς θειϊκοϋ 
χαλκού καί μέχρι τής 8ης Δεκεμβρίου έ. ε. συμ- 
περιλαμβανομένης, μετά τήν λήξιν τής όποιας 

οϋδεμία προσφορά θέλει ληφθή ύπ’ δφιν. ι 
νωτέρω προσφοραι έ'γγραφοι θά παραδίδω 
είς τό άρμόδιον Τμήμα Γεωργικής Οίκονοι 
έπι τή βάσει τής έπι τού Κράτους προμηύ 
μέχρι 4,000 τόννων θειϊκοϋ χαλκού.

Έ ν Άθήναις τή 1η Δεκεμβρίου 1922.
Ό υπουργός τής Γεωργί 

Γ. ΣΆΕΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ^ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ειδοποιεί

τούς ένδιαφερομένους έμπορικούς οίκους θείι 
χαλκού, δτι δέχεται προσφοράς μέχρι 4,( 
τόνων θειϊκοϋ χαλκού ύπό τούς κάτωθι δροι

1) Προμήθεια είς τό Κράτος μέχρι τού 
σοΰ τών 4000 τόννων έπί τή βάσει έγγρά 
προσφορών κατατεθειμένων είς τό τμήμα Γ 
γικής Οικονομίας τοϋ ’Υπουργείου Γεωργίας

2) Θειϊκός χαλκός ήγγυημένης καθαρότ 
98ο—99ο είς κρυστάλλους έντός βαρελίω 
σκληρού ξύλου καί όρμητικώς κεκλεισμέ 
περιεκτικότητας 256 χιλιογράμ μων ή η 
’Αγγλικών στατήρων.

3) Παράδοσις μέχρι 10 Φεβρουάριου 1 
τσιφ είς λιμένας πειραιώς, Π ατρών, Κατακά 
Καλαμών και Αίγιου.

4) Φορτώσεις ούχί μικρότεροι τών 1 
τόννων έκάστοτε και ούχί πέραν τής ώςάνω 
νολογίας δι ολόκληρον τήν ποσότητα τών 4.' 
τόννων.

5) Έγγύησισ άμα τή ύπογραφή τής συ 
σεως 5 ο)ο είς φρ. Γαλλίας, δολλάρια ή / 
Άγγλίασ είς συνάλλαγμα ή έγγυητική έπισ 
άνεγνωρισμένης Τραμέζης είς δμοιον νόμισμ 
παφιεμένου τοϋ δικαιώματος είσ τόν κ. ύπου 
τής Γεωργίας, δπως κανονίση και άλλως τή' 
γνησιν έπι τή βάσει τήσ απολύτου αύτοΰ άν 
φεως.

6) Προθεσμία υποβολής προσφορών ό( 
μεν μέχρι τής 15ης Δ)βρίου έ. ε. συμπεριλα 
νομένη υ.

Έν Άθήναις τή 6 Ν)βρίου 1920.
Ό ’Υπουργός Γεωργί

Γ. Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
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