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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Τό ύπουργείον τής Γεωργίας ειδοποιεί τούς εν

διαφερομένους εμπορικούς οίκους θείου ότι δέχεται 
προσφοράς μέχρι 10,000 τόννων θείου ύπό τους κά
τωθι ορούς.

1) Προμήθεια εις τό Κράτος μέχρι τον ποσού των 
10,000 τόννων θείου επί τή βάσει ενσφραγίστων προ
σφορών κατατεθειμένων εις τό Τμήμα Γεωργικής 
ΟΙκονομίας τον Υπουργείου Γεωργίας.

2) Τό προμηθευθησόμενον θειον θέλει εϊσθαι κα
θαρότητας 99ο καί λεπτότητας Μπουράφα 80ο του
λάχιστον προελεύσεως "Ιταλικής καί μάρκας κατά τό 
ήμισυ Florietela καί κατά τό ήμισυ double raffine

3) Δέον νά εϊνε συσκευασμένου εντός σάκκων κα
λής ποιότητας βαμβακερών ή εκ Γούτας τών 5"' %ιλι- 
ογράμμων έκαστος.

4) Παράδοοις εις λιμένας Πειραιώς, Πελοπόν
νησου, Κρήτης, "Ιονίων νήσων, Βόλου καί Θεσσαλονί
κης συνολικώς ή καί τμηματικώς κατ" εκλογήν τού 
‘Υπουργείου μέχρι 1ης "Απριλίου 1923 μετά προη- 
γονμένην άνάλυοιν Δημοσίου χημείου περί τής καθα- 
ρότηος καί λεπτότητας τού είδους ώς ανωτέρω.

5) Φορτώσεις ονχί μικρότεροι τών 3.000 τόννοιν 
έκάστοτε καί ούχί πέραν τής άνω χρονολογίας δι" 
ολόκληρον την ποσότητα. ‘Η πρώτη φόρτωοις δέον 
νά ένεργηθή μέχρι τής 31ης "Ιανουάριου 1923, ή 
όευτέρα μέχρι τής 20ής Φεβρουάριου 1923 καί ή υ
πόλοιπος μέχρι τής 1ης”Απριλίου 1923, καθ" ήν καί 
δέον νά παραδοθή εις τον λιμένα τής άφίξεως.

6) Πληρωμή έναντι πιοτώοεως άνοιχθησομένης 
παρά τής "Εθνικής Τραπέζης έπ" όνόματι τοΰ τελευ
ταίου μειοδότου καί χρησιμοποιηθησομένης κατά τό 
ήμισυ έναντι φορτωτικών έν τω λιμένι τής φορτώ- 
σεως καί κατά τό ήμισυ εις τον λιμένα άφίξεως άμα 
τή παραλαβή. Τό Δημόσιον δεν ύποχρεοϋται εις τήν 
καταβολ.ήν τοΰ πρώτου ήμίσεος εάν »/ πρώτη φόρτοο- 
σις δεν συντελεσθή μέχρι τής 10ης Φεβρουάριου 
1923. Τό αυτό "ισχύει καί διά τάς λοιπός φορτώσεις.

7) "Εγγύησις 5 ο)ο άμα τή προσφορά επί τής α
ξίας τής ποομηθευθηοομένης ποσότητας εις φράγκα 
Γαλλίας, δολλάρια, λιρέττας ή λίρας "Αγγλίας εις 
συνάλλαγμα ή εγγυητική επιστολή άνεγνωρισμένης 
Τραπέζης εις όμοιον νόμισμα έπ" όνόματι τοΰ προ- 
οφέροντος, έπαφιεμένου τοΰ δικαιώματος εις τον 
υπουργόν τής Γεωργίας όπως κανονίση καί άλλως 
τήν έγγύησιν επί τή βάσει τής απολύτου αυτού άντι- 
λήψεως. ‘Η εγγύησις αύτη καταπίπτει υπέρ τού Δη
μοσίου ολόκληρος εν περιητώσει καθ" ήν τό παραδο- 
θηοόμενον θειον δεν έκπληροΐ τους ανωτέρω όρους 
δεν καταστή δέ δυνατή ή παράδοοις τούτου εντός τής 
καθοριζόμενης ώς άνω προθεσμίας.

8) ‘Η μη έκπλήρωσις τών όρων τής παρούοης κρί- 
νεται παρά τοΰ ‘Υπουργού κατά τήν ανεξέλεγκτου 
αυτού κρίσιν, στηριζομένην είς γνωμοδότησιν επι
τροπής τριμελούς παρά τού Υπουργού διοριζόμενης 
ευθύς ώς άναφυή λόγος προς τούτο.

9) Ο προμηθευτής ύποχερούται. νά ΰποταχθή εις 
τήν άπόφασιν ταύτην άνευ άντιρρήσεως.

10) Τό αποτέλεσμα τής δημοπρασίας ΰχιόκειται 
είς τήν εγκρισιν τοΰ υπουργού τής Γεωργίας.

11) Αί ενσφράγιστοι προσφοραί δέον νά έχωσι κα- 

τατεθή είς τό τμήμα γεωργικής οικονομίας τοΰ υ
πουργείου Γεωργίας μετά τών εγγυήσεων ή εγγυη
τικών επιστολών μέχρι τής 14 "Ιανουάριου 1923 ήν 
όρίζομεν ώς τελευταίαν προθεσμίαν καί όόραν 7 μ. μ.

"Εν "Αθήναις τή 23 Δεκεμβρίου 1922.
‘Ο υπουργός τής Γεωργίας 
 Γ. Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

"Εκτίθεται είς πλειοδοτικήν δημοπρασίαν έν έκα- 
τομμύριον διακόσιοι όγδοήκοντα εννέα χιλιάδες εξα
κόσιοι τεσσαράκοντα μία οκάδες (1,289,641) περί
που "Ιαπωνικού θείου, άποθηκευμένου έν άπσθήκαις 
εΰριοκομέναις είς διαφόρους τοΰ νομού Μεσσηνίας 
πόλεις, ενώπιον έπιτροπών επί τούτω συσταθησομέ- 
νων καί είδικώς ενώπιον τής έπιτροπής Καλαμών 
έξουσιοδοτηθείσης όπως δέχεται προσφοράς δι" ολό
κληρον έν τώ νομω ανωτέρω ποοον τήν 8ην "Ιανουά
ριου 1923 ύπό τους κάτωθι όρους :

1) Κατωτέρα τιαή προσφοράς ώρίοθη είς δραχ. 
1,75 ο)ο κατ" όκάν.

2) Κατάθεοις 5 ο}ο είς μετρητά έπί τής προοφε- 
ρομένης τιμής.

3) Παραλαβή εντός 15 ήμερων μετά τήν άνακοί- 
νωσιν τής κατακυρώσεως τής δημοπρασίας εντός 
τών αποθηκών έπί άμέσφ καταβολή τοΰ τιμήματος.

4) Τό Δημόσιον ούδεμίαν αναλαμβάνει ευθύνην 
διά τήν ποιότητα καί κατάσταοιν τον έκποιουμένου 
θείου καί τών σάκκων.

5) Τό αποτέλεσμα τής δημοπρασίας ύπό τήν έγ- 
κρισιν τοΰ υπουργού τής Γεωργίας.

Τό ύπό έκποίησιν θειον εϊνε περιεκτικότητας 980 
ένσακκωμένων είς σάκκους τών 50 χιλιόγραμμων 
καί περ.έχει κατά μέσον όρο·’ καί γενικώς 18 ο)ο ά- 
λειατρίβητον θιίον.

Πάσα δαπάνη, κηρύκεια δικαιώματα, συντάξεις 
συμβολαίου, πας τυχόν φόρος είς βάρος τού τελευ
ταίου πλειοδότου.

‘Ο υπουργός τής Γεωργίας 
__________________________Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
«Περί προκηρύξεω.ς διαγωνισμού διά τήν κατάλη

ψήν μιάς θέσεοσς τεχνίτου καπνοκαλιεργητοϋ».
Τήν δεκάτην τρίτην τού μηνός "Ιανουάριου 1923 

έν "Αθήναις καί έν τφ καταοτήματι τής Άνωτέρας 
Γεωπονικής "Σχολής, ένεργηθήοεται διαγωνισμός 
προς καταληψιν μιάς θέοεως τεχνίτου καπνοκαλλιεο- 

. γητοϋ.
Πληροφορίαι παρέχονται εις τήν παρά τφ'υπουρ

γείο) Γεωργίας Διευθυνσιν Γεωργίας ή παρά τή 
Ανωτέρφ Γεωπονική Σχολή.

("Εκ τοΰ ‘Υπουργείου)
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ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Διεύθ-υναις :
Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Όδός Μενάνδρου, 83. ’Αθήνας.
Τηλεγραφική ΔιενΘννΛις ϊ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΝ
’Αθήνας.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΑΒΡΒΤΕΑ
Διά τό ’Εσωτερικόν . . . Δραχ. 25,— 
Διά τήν Αμερικήν .... Δολλ. 3.— 
Διά τά Δημόσια Γραφεία Δραχ. 50.— 
ΔΓ Αγγλίαν, Αίγυπτον

καί Κύπρον .... Σελλήν. 15-—

ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ Δρ. 30.

ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟ ΕΡΗΜΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Βόγγιοε τό γιγάντειο δέντρο κάτω από τά δυνατά 

κτυπήματα τοΰ μπαλτά.
— Στάσου, στάσου 1
Τό χέρι τού ξυλοκόπου πάγωσε υψωμένο στον βέ

ρα· τρομερά είχε σηκωθεί δ μπαλτάς καί τό αστρα
φτερό λεπίδι του χαμογελούσε κάτω άπό τις αχτίδες 
τοΰ ήλιου οά νά περιγελούσε τήν αρρωστιάρικη κραυ
γή τού λαβωμένου δέντρου. ‘Ο σηκωμένος μπαλτάς 
δεν κατέβηκε, τό κτύπημα έμεινε κρεμασμένο στον 
αέρα. Χλωμός, σαν άπολιθωμένος ό ξυλοκόπος ά- 
φηγκράοτηκε με μάτια καρφωμένα στο δέντρο. Μά 
εϊνε δυνατό νά βογγίξη τό δέντρο, νά παρακαλή με 
κλάματα- «στάσου, στάσου ! ί»

‘Η ανοιγμένη στή ρίζα τού δέντρου πληγή ήταν 
πλατειά καί βαθειά κιί άπ" αυτήν ετρεχε οταλα-σταλα 
ή ζωτική δύναμι τοΰ αιωνόβιου γίγαντα.

Βόγγιζε κ" έκλαιγε τό δέντρο. Τά δάκρυά του ποτέ 
κόκκινα καί πότε διάφανα τό πλημμυροΰσαν.

"Έχυνε ματωμένα δάκρυα τό δέντρο, γιατί ήθελε 
νά ζήση. Θαύμα, φοβερό θαύμα !

Πάει, χάθηκε τό γέρικο δάσος. Περίφανά, μεγα
λόπρεπα δέντρα' οί αψηλές βαλανιδιές, τά κλαψιά
ρικα κυπαρίσσια, τά μυρωδάτα πεύκα, πού τόσα χρο
νιά φιλιόνταν μέ τά σύννεφα καί με τις αχτίδες τού

I ήλιου, πού θωροΰσαν τ’ άστρα καί καταριόνταν τους 
| άνέιιους, όλα αυτά έπεσαν, τό ενα υστερ απ το άλλο, 

άλίά κανένα άπ" αυτά δέ βόγγιοε έτσι απ τον πόνο,
I κανένα δεν έχυσε τέτοια ματωμένα δάκρυα καί δέν 
■ Παρακάλεοε- «στάσου, στάσου» !

‘Ο ξυλοκόπος οπισθοδρόμησε τρομαγμένος καί τά 
I Πόδια του έτρεμαν βλέποντας νά πέφτουν άπό ’ τήν 
I πληγή τοΰ δέντρου στάλες πότε κόκκινες σάν αϊμα 

καί πότε διάφανες σά δάκρυα.

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή 
μή δένχ έπιστρέφεται.

Αί έγγραφα! άρχονται από τής 1ης 
έκαστου μηνός.

Tiuh έκάότον τεΰχονς Δραν. *2. —■

Ήταν τό υστερνό δέντρο τοΰ αιωνόβιου δάσους 
ό τελευταίος μοίκανός τοΰ περήφανου εκείνου γένους 
πού βασίλευε στις κορφές τών βουνών καί στους πα
νύψηλους βράχους, ή υστερνή ζωή εκεί ποϋ εζησαν 
τόσες γενεές, πού τόσοι πεσμένοι πριν άπ" αυτό ■ γί
γαντες στέκονταν αιώνες παραφορτωμένοι μέ καλά 
καί μέ κακά.

~Πταν τό υστερνό δέντρο καί δέν ήθελε νά πεθάνη· 
έκλαιγε, θρηνούσε, διαμαρτυρόταν.

Τόπνιγαν τά ματωμένα δάκρυα καί μαζή του σά νά 
θρηνούσε όλη ή γενεά του τον όλεθρό της : «Στάσου, 
στάσου !»

Φρίκη ! Ό ξυλοκόπος πέταξε μέ όλη του τή δύνα- 
μι τον μπαλτά ψηλά καί τό λεπίδι του άστραψε στις 
αχτίδες τοΰ ήλιου. Γιά μια στιγμή διέγραψε κύκλους 
στον άέρα, πέταξε μακρυά, κτύπησε μέ λύσσα στο 
σκληρό στήθος τοΰ βράχου, τρεμούλιαηε καί βρόντησε 
πετώντας γύρω σπίθες καί στο τέλος έπεσε καί καρ
φώθηκε στή γή. Πάει, τάφησε στή γή τό όπλο τής 
κακίας, πού έκαμνε τό δέντρο νά βογγά, νά θρηνή, νά 
χύνη ματωμένα δάκρυα. Κ" έπεφταν οί στάλες πότε 
κόκκινες σάν αϊμα καί πότε διάφανες σά δάκρυα παρ
θένας. .

"Έφυγε τρεχάτος ό ξυλοκόπος, χωρίς νά στρέψη 
πίσω του, κατατρομαγμένος καί μέ πονεμένη ψυχή, 
έτρεχε γιά νά διηγηθή στον κόσμο τό φρικτό θαύμα, 
ενώ τό λαβωμένο δέντρο εξακολουθούσε κατόπι του 
νά θρηνή καί νά στενάζη, καί μέ γυμνωμένη στον 
ήλιο τή βαθειά πληγή του νά κλαίγη γιά τή μεγάλη 
συμφορά τού κομμένου- δάσους.

Πέρασαν αιώνες...
"Εκεί πού οί αχαλίνωτοι άνεμοι φυσομανούν κι" οί 

βράχοι στενάζουν μέ τις τρικυμίες στην ψηλή κορφή 
τού περήφανου γκρεμνού, όπου τά ουρασμένα σύν
νεφα, καταδιωγμένες θυγατέρες τοΰ ουρανού, σταμα
τούν μια στιγμή γιά νά καταραοτοΰν τούς ανέμους, 
εκεί, όπου τό τραγούδι τής φύοεοος εϊνε ένας άιέ-
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λειωτος θρήνος, οπού οί επικλήσεις του γιά τά βά
σανα χάνονται στό απέραντο βάθος χωρίς καμμιά 
άντιφώνηοι, στέκεται κατάμονο τό πένθιμο δέντρο. 
’Έκανε τά βράχο στυλοβάτη καί πότε σά νά όρμά 
οτόν ουρανό γιά νά τόν άγκαλιάση καί νά ψιθΰρίοη 
οτ άστρα τά μυστικά τής ζωής, ζητεί τή μεγάλη λύσι 
τοϋ αινίγματος τής ύπάρξεως, πότε μέ φοβερή μεγα
λοπρέπεια γέρου γίγαντα υπομένει μέ σιωπή τόν α
τέλειωτο πόνο, κατάμονο υπομένει τύς οδύνες τών 
αιώνων.

Καί μέσα στή μοναξιά του, είνε δυνατό, ωραίο καί 
ακίνητο τό υστερνό αύτό παραβλάοτημα τοϋ κάποτε 
μεγαλότατου δάσους, ό υστερνός μοϊκανός κατεστραμ
μένης φυλής.

Περνούν τά χρόνια άτέλειωτα, τό ένα κατόπι τοΰ 
άλλου, βουτηγμένα στό αίμα καί στά κακουργήματα. 
Στούς πρόποδας τοΰ αψηλού βουνού σέρνεται αρρω
στιάρικη ή ανθρώπινη ζωή, ποΰ δέ βρίσκει όνομα 
οτ’ ατέλειωτα βάσανά της. Τό δέντρο όμως έκεΐ πάν
τα ψηλά στό βράχο, στήν αγκαλιά τής άνεμοζάλης 
μέ τις μαύρες σκέψεις του καί τις ελπίδες, τις πα- 
ληές αναμνήσεις καί τήν πίστι του, φοβάται για 
κάτι σκοτεινό, ποϋ βασιλεύει άπό πάνω του ακόμα, 
τρέμει καί ανατριχιάζει καί όμως πάντα ζή.

Κατάμονο στέκεται στην κορφή τοϋ βουνού, οάν 
αιώνιος φύλακας, ποϋ φυλάγει τόν κόσμο, παρακο
λουθεί άπό ανέφικτο ύψος τή ζωή ποϋ σέρνεται κάτω, 
χύνει δάκρυα στις χαρές τοϋ κόσμου καί μέ τις θύελ
λες μαζή ξεοπφ σέ δυνατό καί τρελλό γέλιο, όταν 
εκεί κάτω οί άνθρωποι αναστενάζουν άπό τό βάρος 
τής μαύρης μοίρας των.

’Από κάτω του κλα[γει κι’ ό γκρεμνός κουρασμέ
νος άπό τούς άνεμους καί τις θύελλες, χύνει κι’ αυ
τός διάφανα δάκρυα. Σφιγμένος μ’ ένα ατέλειωτο 
φιλί στή γρηά μητέρα του, τρέμει άπάνω άπ’ τόν ά
πατο τάφο του καί κυττάζει ψηλά τό κατάμονο δέν
τρο γιά νά ρωτήση τόν παληό φίλο άν δέν τό κούρα
σαν οί άνεμοστρόβιλοι ποΰ αδιάκοπα εκεί άπάνω τό 
δέρνουν. Είνε πάντα ελαφρότερος ό θάνατος όταν 
πεθαίνη κανείς μέ φίλο,, γιά τούτο καί ό γκρεμνός ζη
τεί φίλο νά πεθάνουν μαζή. Τό δέντρο μεγαλόπρεπα 
κουνεί τήν κορφή του· όχι, δέν κουράστηκε νά φέρνη 
τόσες μέλλουσες γενεές καί άκατάβλητη πίστι... Δυ
νατά, βαθειά χο)σμένο στή γή, κυττάζει τις σκορπι
σμένες γύρω του ρίζες τών γέρικων δέντρων, ποϋ 
κάθε άνοιξι δίνουν αδιάκοπα νέους βλαστούς καί 
κλωνάρια, τρυφερά, πράσινα ποΰ δίνουν έλπίδες καί 
χαμογελούν τοϋ γέρου παππού των.

Καί τό κατάμονο δέντρο προσμένει. Μονάχα αύτό 
υπομένει τούς καϋμούς τών αιώνων, αύτό μονάχα 
βασανίζεται μέ τούς αιώνιους τοκετούς, καί τά κλω

νάρια ολοένα αυξάνουν. Είνε τό νέο δάσος ποϋ φυ
τρώνει στόν κόσμο.

Κάτω εκεί, στήν άβυσσο μουγκρίζει άφρισμενη ή 
ρεμμμτιά, χύνει δάκρυα, κτνπιέται μάταια στούς 
βράχους μέ φοβερή δύναμι καί μέ κύματα ποϋ κυνη
γούν τό ένα τό άλλο, φέρνεται μακρυά, γιά νά διη- 
γηθή στή θάλασσα τ’ άναρίθμητα βάσανα καί τή βα- 
θειά. βαρυθυμιά εκείνων ποϋ πεθαίνουν χωρίς νά 
δοκιμάσουν τή ζωή, ε’ίτε εκείνων ποϋ ζοϋν κυνηγών
τας·,-τό θάνατο.

Καί τό δέντρο εκεί ψηλά, κυττάζει τούς βλα
στούς καί περιμένει μέ πίστι· μονάχα αυτό υπομένει 
τά βάσανα τών αιώνων, αύτό μονάχα βασανίζεται μέ 
τούς πόνους τής γέννας τής φυλής του. Μαζή μέ 
τούς έπαναστατημένους ανέμους, τ’ αδέλφια του, κλαί- 
γει καί, θρηνεί γιά τόν κόσμο, μ’ αυτους μαζή λεει 
τραγούδια τρελλά στούς νυσταγμένους βράχους.

Άπάνω άπό τήν κορφή του, οάν αγκαλιασμένα χο
ρεύουν τά σύννεφα και οί αστραπές το, φιλούν με πύ
ρινα φιλιά καί καταστρέφουν τούς βράχους άπό κάτω 
του. Κοπάδια, αναρίθμητες γενεές ρωμαλέων αετών 
πετοΰν άπό πάνω του καί πεθαίνουν καί τ’ άστρα σύν
νεφα σά σάβανο τά σκεπάζουν, ένώ τό δέντρο παντα 
εκεί μοναχικό υπομένει τά βάσανα τών αιώνων, κα
τάμονο βασανίζεται μέ τούς πόνους τής γέννας τής 
φυλής του, δίνει καί τρέφει αδιάκοπα νέους .βλα
στούς.

Προσμένει κ’ ελπίζει τό δέντρο πώς τό δάσος θά 
μεγαλώοη, θά ξαναγίνη άπό τήν τέφρα καί άπό 
τούς τάφους θά ξαναξυπνήση ή ζωή, οί έρημοι βρά
χοι κι’ οί γυμνές πλαγιές τών βουνών θά ξαναοτολι- 
σθοΰν μεγαλόπρεπα.

Καί όταν ό άνεμοστρόβιλος άγριωμένος φυσά μέ 
καταστρεπτική δύναμι γιά νά έξολοθρέψη τούς τρυ
φερούς βλαστούς, ε(τε όταν ό βοσκός έρχεται μέ τό 
κοπάδι του καί πατεϊ τό δασάκι— τήν ελπίδα τοϋ δέν
τρου— όταν άργά τή νύκτα οί λύκοι μέ ούρλιάσματα 
αρπάζουν ό ένας τοΰ άλλου τί] λεία και στήν αιματη
ρή πάλη τοαλαπατοϋν καί καταστρέφουν τούς τρυφε
ρούς βλαστούς,— τό ερημικό δέντρο κουνιέται ξαφνι
κά μέ δύναμι, αναστενάζει άρρωστιάρικα καί ξανα- 
κούεται στά ύψη ό θλιβερός στεναγμός· «στάσου, στα- 
σου /»

Τότε ή παληά πληγή ξανανοίγει σ’ όλα τό πλάτος 
καί τό βάθος της, τό δέντρο άρχίζει πάλι νά θρηνή, 
οί στάλες χύνονται πότε κόκκινες οάν αίμα ποϋ πέφ
τει άπ’ τήν καρδιά καί πότε διάφανες σά δάκρυα 
θλιμμένης παρθένας. Τό ερημικό δέντρο τρέμει γιά 
τις ζωές ποϋ πεθαίνουν, γι’ αύτές πλημμυρεί άπό 
αίμα καί δάκρυα.

Άπ’ τούς τρομερούς του στεναγμούς τό σκοτάδι 
ανατριχιάζει, τά βουνά τρέμουν, τά θηρία τρομαγμένα 

χώνουν τις ουρές κάτω άπ’ τά σκέλη καί μέ κεφάλια 
χαμηλωμένα τρέχουν νά κρυβοϋν ο βοσκός με φρίκη 
σταυροκοπιέται, σκεπάζει τό κεφάλι μέ τήν παληά 
καπότα του καί τρέχει πρός τά κάτω, ένώ οί τρυφε
ροί βλαστοί υψώνονται καί χαμογελούν τοϋ γέρου 

παπποϋ των.
Καί τό δέντρο προσμένει, τό δέντρο ελπίζει. Εκεί 

κάτω, δ κόσμος πάσχει, κλαίγει καί ζή.
Κάθε Σάββατο, σκαρφαλώνοντας στούς βράχους, 

ανεβαίνουν δυστυχισμένοι, κακομοίρηδες άνθρωποι 
καί φέρουν μαζή τους στό δέντρο ολο το βάρος τώ) 
βασάνων τους. "Οποιος έχει άρρωστο ή πονεμένη 
καρδιά, όποιος είνε άπό αγάπη λαβωμένος ή διψα- 
σμένος ζητά τήν ελπίδα, όποιου κατατρώγουν ατέλει
ωτες συμφορές, όλοι οί δυστυχισμένοι, οί ταλαιπω
ρημένοι, όλοι έκεΐ πεϋ περιφέρονται στό σκοτάδι, ποΰ 
ίι ψυχή τους οιγοκλαίγει και ζητούν ελπίδα, σαν 
τό άρρωστο παιδί ποϋ ζητά τή μάννα του- όλοι οί ά- 
πόκληροι τής ζωής, όλοι οι προγονοί τής ευτυχίας 
σπαράζουν τούς βράχους, γλύφουν τό χώμα, μέ δά
κρυα στά μάτια καί φλόγα στήν καρδιά, πηγαίνουν 
στό ερημικό δέντρο καί ζητούν ναύρουν σ’ αύτό για
τρειά στά βάσανά τους. (1)

Δένουν μέ τρεμουλιαοτά χέρια στά κλαδιά τοϋ 
θαυματουργού δέντρου κουρέλια άπό τα φορέματά 
τους καί μαζή μ’ αύτά οάν ένα μέρος τής καταβασα- 
νισμένης καί άποκαμωμένης ψυχής τους. Γονατιστοί 
ποτίζουν αέ πικρά δάκρυα τις ρίζες τοϋ δέντρου, ποϋ 
κι’ αύτό χύνει ματωμένα δάκρυα μαζή τους και δίνει 
στις πικραμένες, κομματιασμένες καρδιές μικρή πι
οτί, λίγη ελπίδα γιά ζωή.

Καί κατεβαίνουν οί άνθρωποι άπό τις Ιερές κορ
φές παρηγορημένοί' πηγαίνουν νά ξανασηκώσουν τό 
βαρύ φορτίο τής ζωής, ύπάκοοι στή μοίρα. Κι’ η 
μαύρη ζωή τους φωτίζεται, ή κακομοιριασμένη τους 
ύπαρξι παύει νά φαίνεται παραλογή γιατί η πιοτί ο 
ένα καλύτερο μέλλον τούς σώζει. Τό ερημικό δέντρο 
μένει έκεΐ ψηλά- αυτό μονάχα υπομένει τά βάσανα 
τών αποκλήρων, αύτό μονάχα σπαρα,εται άπό τούς 
καϋμούς τής αιώνιας γέννας, ένώ γύρω του τό νεο 
δάσος ολοένα υψώνεται, υψώνεται...

(Β. Άγαρονιάν)

’ Μετάφρ. Κ. Σ. ΚΟΚΟΛΗΣ

(1) Έθιμα τών ’Αρμενίων είνε νά πηγαίνουν γιά νά 
προσκυνήσουν σέ παληά έρημοκλήσια ή αρχαία μοναστή
ρια, σέ άλση ή δέντρα ποϋ τά θεωρούν ιερά γιατί συνδέ
ονται μέ κάποια παράδοσι. Σχίζουν κουρέλια απ’ τά φορέ
ματα τους καί τά δένουν στά δέντρα γιά ναύρουν γιατρειά 
άπό τά "βάσανα καί τοΰτο φαίνεται, αντιστοιχεί με το α- 
ναμμα κεριού στήν εκκλησία.

ΣΑΝ ΤΙΣ ΒΑΡΚΟΥΛΕΣ
Στόν Τϊμο Μαλάνο
Σάν τίς βαρκούλες τις μικρές πού τρυφερά λικνίζουν 
τά μαλακά τά^κύματα κοντά στ’ άκροθαλάσσι 
μέ τά λευκά ,τανάκια τους, κι’άρχίζουν νάκοιμί^,ουν 
σάν κύκνους κάτασπρους πολλούς, σαν θάχη πια 

[βραδυάσει

παρακαλώ σας άνεμοι βαρύπνοοι κι άγέρια, 
λικνίστε την άθόρυβα, λικνίστε τή ψυχή μου, 
πάρτε την πέρα στό γλαυκό, σηκώστε την στ ά- 

στέρια
μακρυά άτΓ τή. μαύρη τή ζωή καί πέρα άπ τό 

[νησί μου.

'Ωσάν τό γλάρο τό λευκό πού άξένοιαστος πετάει 
πάνω άπό τάγρια κύματα πρός τή φωλιά του πέρα 
πάρτε την έτσι τή λευκή ψυχή μου γιά νά πάη 
μακρυά στόν αίθριοούρανό, στόν γαλανόν αιθέρα...

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΕΜΠΕΑΗΣ

(Έλεύ&ερη Μειάφρασι an’ το'Εβραϊκό).
ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΓΟΥΔΙΕΡΟΣ

“ΑΣΦΟΔΕΛΟ.Ι,,
I

Στής γνώσης τόν ήλιόλαμπρο ποΰ χτίζουν Παρθενώνα, 
Κι’ είν’ τά παιδιά τοϋ Απόλλωνα τεχνίτες πλαστουργοί, 
Ποΰ μέ μιά σμίλη ύπέρθεη τά μάρμαρα λαξεύουν, 

—Στής γνώσης τόν ιερό Ναό, ποιά κατοικεί ψυχή ;

II

"Ολο ψηλά, κι’ δλο ψηλά ψυχή μου ανέβα, ανέβα, 
Τή γλώσσα μάθε τή γλυκειά τών .άφθαστων αιθέρων 
Καί γύρω σου σκορπίζοντας φιλία τρισαγιασμενα 
Τάπειρο κλείσε μέσα σου, μιά στάλα έσύ τοΰ ’Απείρου !

An τά ’Εβραϊκά τραγούδια *ΤΑΛΜΟΥΔ*

ΙΛ7*Ν Ι
Τρισφουντωμένο μου δεντρί σάν τί νά σοΰ ευκηθώ ;
— Νάναι ό καρπός σου όλόγλυκος ;
Κι’ είναι ό καρπός σου πιό γλυκός κι’ άπ’ τοΰ Καρμέλ 

[τό μέλι.
— Νάχεις τ’ απόσκιο δροσερό ;
Κι’ είναι τ’ απόσκιο άπ’ τή δροσιά, πιό δροσερό, τού Μάη·
— Νά σέ δροσίζει ό ποταμός ;
Τή φτέρνα σου, τό ρέμα του, σά δούλος τή δροσίζει.

—Μόνο άπ’ τά βάθια τής ψυχής, μιά εύκή θέ νά σοΰ δώσω: 
"Οποια κλωνάρια άπ’ τό γερό κορμί σουά φυτευτοΰν, 
Στή μαλακή άγκαλιά τής γής — Μέσένανε νά μοιάσουν!

Γιάννενα 1922 Δημ. Β. Σιωμόηονλος



4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
(Άπό 22 Φεβρουάριου -17 Μαρτίου 1915)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΚΑΡΥΑΙ 22 Φεβρ. 1915 
Κυριακή μεσημβρία

Καλή μου φίλη /
Το υαξείδι άπο τήν Δάφνην έως τάς Καρυάς 

διαρκεί δυο ώρας. Ό ταξειδιοιτης άφοΰ χόρτα
ση άπο τής αλλεπάλληλες μαγευτικές εικόνες 
ποΰ είνε χαραγμένες επάνω σέ λόφους, σέ χα
ράδρες, σέ φάραγγες, σέ κορυφές και πλαγιές 
βουνών, σέ υψώματα και σέ κλιτύας έχει άκόμη 
γιά επιστέγασμα τό έκθαμβωτικό θέαμα π’οϋ 
δείχνουν αί Καρυαί.

Ή Μητρόπολις τής Μοναχικής Πολιτείας 
τοϋ Άθω, ή πρωτεύουσ/α τοϋ Ορους, ή έδρα 
τής ' Ιερός Κοινότητας καί τής 'Ιεράς ’Επιστα
σίας, ή Καθέδρα τών Γερόντων, ή Σκήτη τών 
Καρυών ή κατ’ εξοχήν καί ίσως μοναδική Μο
ναχική πολίχνη ή μάλλον πόλις δι|ακρίνεται άπό 
άρκετής άποστάσεως καί άπό τό ϋψος τοϋ βου
νού σάν όραμα χαράς καί ξεχωριστής ήδονιστι- 
κής ώμορφιάς. "Ενα άπέραντον άμφιθέατρον 
ξεπροβάλλει ξαφνικά άμυθήϋαυ φυσικοϋ κάλ
λους ποϋ συναρπάζει καί αιχμαλωτίζει καί τήν 
πιο πεζή φαντασία’. Έταξείδευσα στήν ’Ελβε
τία καί θυμούμαι όσες θελκτικές τοποθεσίες 
μοϋ έκαμαν έντϋπωσιν. ’Ενθυμούμαι στή Φλω
ρεντία δταν ένθουσιώδης Φλωρεντινός σέ μιά 
στιγμή έξάψεως μέ ώδήγησεν έπάνω σέ μία υ
ψηλή πλατεία— όπου τό άγαλμα; τοϋ Μιχαήλ 
’Αγγέλου— γιά νά θ,αυμάσω τήν ύπερόχως μα
γευτικήν θέαν ποϋ έξελίσσετο μαζή μέ τόν Άρ
νον κάτω άπό τά μάτια μας. Ενθυμούμαι τά 
ζωγραφικάπατα κ,αλιτεχνήματμ ποϋ συναντά 
κανείς δταν διαπλέη τόν πολυύμνητων Βόσπο
ρον, ενθυμούμαι, έπίσης στήν Φλωρεντία, τήν 
θαυμαστήν άποψίν τοϋ Φιεζόλε, ένθυμοϋμαι 
στήν βόρειον ’Ιταλίαν τής φυσικές εΰμορφιές, 
στήν λίμνην τοϋ Λουγκάνο ένα άλησμόνητο Δε
κεμβριανό ψυχικό λουτρό στό κάσσαρο ένός κομ
ψού μικρού πλοίου τής λίμνης.

Τά ενθυμούμαι δλα αύτά κΆ αισθάνομαι 
δτι ύποχωροϋν, δτι ώχριοϋν, δτι κάνουν τήν ίδια 
έντύπωσι τοϋ μαραμένου φύλλου μπρος σ’ ένα 
ολόδροσο νωπό τριαντάφυλλο, δτίαΐν ζητάω ’’ά 
τά παραβάλλω πρός τό θέαμα ποϋ (εξελίσσεται 
αύτήν τήν στιγμήν κάτω άπό τά μάτια μου. Ή 
φημισμένες καλλονές τοϋ ΙΙηλίου είνε μπροστά

τους σάν τό άναιμικό χρώμ,αι μιάς ξεθωριασμέ
νης είκόνος. Αί Καρυαί εΰρίσκονται κατά μεσής 
τών εϊκοσιν 'Ιερών Μονών τοϋ ’Όρους, Κτι
σμένες είς τό πρανές τοΰ βουνού περιβάλλονται 
δυτικομεσημβρίνώς άπό τήν δασόφυτον οροσει
ράν τής 'Ιερός Χερσονήσου καί φαίνονται σάν 
νά είνε τοποθετημένοι έπάνω σένα στοϊΒον πε
λώριον. Μέσα σ’ αύτόν τόν στοΐίβον είνε φιλοτε- 
χνημένες ή πιο άπαράμιλλες είς χάριν, είς συ- 
ναρπαγήν, είς λεπτότητα σκιαγραφίες. Μέσα 
σένα πλουσιώτατον σύνολον άποχρώσεων τοϋ 
πρασίνοϋ ποϋ οργιάζει σέ άνωφέρειες, σέ κατω
φέρειες, σέ έλικοειδεϊξ ή άναρριχητικές ατρα
πούς άλλον μέν εκδηλώνεται είς συψρπαγήν τού 
βαθυτέρου πρασίλ'ου χρωματισμού καί άλλοϋ 
λιπόψυχον έξανεμίζεται είς τό άσημοπράσινον 
τής έληάς χρώμα. Μέσα σέ μιάν ποικιλίαν άπό 
συνθέσεις ποϋ δέν θά κουράσουν ποτέ κμί τό 
πιο χορτασμένο καί τό πώ δύσκολο, /μάτι, είνε 
σκορπισμένα μέ τόν ποιητικόπερον τρόπον διά
φορα καλογηρικά κτίσματα τά όποια δλα είνε 
ιδιοκτησία τών Κυριάρχων Μονών. Κτίρι,αΐ α
πλά, μεγαλοπρεπής ογκώδη, γραφικά, κομψά, 
άρχαία, νεώτερα, ιστορικά. Κτίρια σάν μέγαρα, 
σάν παλάτια, ή απλά δωμάτια. Ναοί, τρούλοι έλ 
ληνικής χάριτος καί κομψοπρεποϋς καλλιγράμ
μου έλληνικής λεπτότητος καί τρούλοι ρωσσι- 
κής επιβολής θαμβοϋντες μέ τά κτυπητά των 
χρώματα καί μέ τούς μεγάλους χρυσούς σταυ
ρούς των.

I*  * *

Δέκα καί εννέα κονάκια τών Μονών, δηλαδή 
κατοικίαι είς τάς οποίας διαμένουν οί αντιπρό
σωποι καί ή συνοδεία των έφ’ όσον έξασκοϋν 
τά καθήκοντά των πλησίον τής 'Ιερός Κοινότη
τας. Κατοικίαι μεγαλοπρεπείς, άληθίνά παλά
τια δπως αί οίκοδομαί τών Μονών Ίβήρων, 
Βατοπεδίου. Χελανδαρίου καί Ζωγράφου, κα
τοικία»; τιαπείναί, παλαιαί, ιστορικής άξίας δ
πως αί πλεΐσται οίκοδομαί τών άλλων Μονών. 
Τριάκοντα καί έν Κελλία, κτίρια άνήκονύα είς 
τήν Λαύραν, είς τό Βατοπέδιον, είς τών Ίβή
ρων, είς τό Χελανδάριον, είς τού Διονυσίου, 
είς τοΰ Κουτλουμουσίου, είς τού Καρακάλλου, 
εις τήν Σιμωνόπετραν, είς τόν "Αγιον Παύλον 
καί είς τού Γρηγορίου. Δέκα καί έννέα εργα
στήρια ενοικιασμένα άπό καλογήρους καί κο
σμικούς, έμπορευο μένους ή χειροτέχνας, 
άνήκοντα έπίσης είς τάς Μονάς, διάφορα 

άλλα κτίρια χρήσιμα διά ξεύοδοχεΐΐα, ποτοπω
λεία κτλ. Ό περίφημος Ναός τοΰ Πρωτάτου, ό 
είς τό κέντρον τής Ίερά’ς Πολίχνης εύρισκόμε- 
νος καί παρ’ αύτόν τά- γραφεία τής Κοινότητος, 
τής ’Επιστασίας καί τής Αστυνομίας καί ό 
Πύργος τής Κοινότητος κοινόν γνώρισμα πό
σης Μονής. ’Έπειτα ή Άθωνιάς Σχολή ίδρυ- 
θείσία τώ 1844 καί τινα άλλα δευτερευούσης 
σημασίας εκκλησιαστικά ή κοσμικής άποιστολής 
κτίρια. 'Όλα αύτά μέ τά καμπαναργιά τους, μέ 
τούς έξώστας τους, μέ τούς ποικίλους σχηματι
σμούς καί χρωματισμούς των, μέ τής κλημ.αΰαρ- 
γιές των καί τά όπωροφόρα δένδρα των, μέ τής 
άρχαϊκές αύλές των, μέ τής σκιάδες των. 'Όλοι 
αύτά άπό τά όποϊΐα άπορρέει μία! άνέκφραστη 
χάρις χυμένα μέσα σέ συστάδας δένδρων, συν- 
τροφευμένα πάντοτε άπό τήν άφθονον βλάστη- 
σΐν τοΰ τόπου, στολισμένα, άπό δλας τάς άπο- 
χρώσεις τού πρασίνου, μέ γραμμές απαλές, κομ
ψές. 'Όλα αύτά ποΰ άλλοτε μέν ‘άποκρύπτονται 
μέ χάριν, άλλοτε δέ δείχνουν μίαν πλευράν 
πλαισιουμένην άπό τήν ποιητικήν εικόνα τών 
δένδρων καί άλλοτε έμφάνίζονται ύπερήφανα 
διότι έξέφυγον άπό τόν πνιγμόν τής ύλομανοϋς 
φύσεως. 'Όλα αύτά ποΰ άλλοτε έπιστέφονται μέ 
στοργήν ή αφήνουν νά μ.αντεύωνται άνά μέσον 
δένδρων καί άλλοτε προβάλλουσιν αύθάδη 
τήν έπιβολήν των ή δειλήν τήν πενιχρότητά των, 
άποτελοϋσιν ένα σύνολον άνώτερον περιγραφής. 
Έγγύτιατα δέ καί πέριξ αύτής τής είκόνος παρ
μένης άπό τήν περιοχήν πού ανήκει είς τήν κυ
ρίως ίεράν Πολίχνην, δάση σφριγώντοή, ύψι- 
κόρυφα, γιομάτα άπό δροσιάν καί ζωήν, δάση 
άπό έλ,ατα, άπό βελανιδιές, κασηανίές, φουντου- 
κιές περιθέουν τόν παραδείσων αύτόν τύπον, 
ένφ σαν πολύτιμοι λίθοι πού περιμένουν τόν τε- 
χνήτην νά τούς χρησιμοποιήσω αναπηδούν! |ΐε- 
σημβρινώς μέν ή άρχαία Μονή Κουτλουιεασίου 
βορείως δέ ή περικαλλής Σκήτη τύΰ Αγίου 
Άνδρέου ή Σεραγίου περί τών όποιων θά σοϋ 
γράψω σάλλην μου επιστολήν. 'Όταν λοιπόν έκ- 
τείνη κανείς τήν άκ.τίνα τού θαυμασιιοϋ του καί 
πέραν τής περιοχής τών Καρυών έχει τήν εύ
καιρίαν νά άντικρύση νέας εικόνας φυσικού 
κάλλους. Διότι δέν προστίθενται μόνον τά δύο 
περιφανή οικοδομήματα1 τά όποια σοΰ άνέφερα 
ανωτέρω, δείγμπτα καλλιτεχνικής καί πνευματι
κής άντιλήψεως δύο Λαών, άλλά καί αρκεται 
εκατοντάδες Κελλίων έσπαρμένων τών πλεί- 
στων μέν Βορειοανατολικώς τών Καρυών άλ
λων δέ Δυτικώς ή Άναϋολικώς ή πρός' τά Βό
ρεια άκρια αύτών.

Όλην αύτήν τήν πλουσιωτάτην είς σχέδιον, 
είς ρυθμόν, είς γραμμάς, είς ζωήν, είς έκφρασίν, 
είς θάμβος εικόνα τήν άπήλαυσα κάμποσην ώρα 
διακόψας πρός στιγμήν τό ταξεΐδί μου καί λαμ- 
βάνων πληροφορίας άπο τόν πρόθυμον φίλόν 
μου πλέον, Καλόγηρον Πατέρα! Πολύκαρπον.

Αλλά τώρα άπέχομεν έλάχιστα άπό τόν πρώ
τον σταθμόν τής περιοδείας μου 'άπό τήν Ίε
ράν Πολίχνην καί σταματώμεν άλλην μίαν φο
ράν γιά νά πιούμε καί έμεϊς καί τά ζώά μας 
λίγο νερό άπό μιά πηγή ποϋ ώς τώρα! έχε») δρο- 
σίσει χιλιάδες χιλιάδων τρξεδιώτες. Είνε πηγή 
μέ ιστορίαν καί αύτή άπό κείνες! ποΰ άμέτρητες 
άπλώνουν τά πτερά τους στά μέρη αύτά.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

ΚΑΡΥΑΙ 22 Φεβρ. 1915
Κυριακή μεσημβρία

Αγαπητή μου Κλώνη !·'
Πριν προχωρήσω στάς έντυπώσεις μου άπό 

τάς Καρυάς. θά προσπαθήσω νά σοϋ δώσω 
μίαν γενικήν τοϋ Όρους εικόνα άπό ποικίλων 
άπόψεων γιατί έτσι θά μπορέσης’νά κατανοή- 
σης δλο-ν τόν μηχανισμόν ποΰ κινείται έδώ έπά
νω, στά θεία αύτά καί υπέροχα μέρη.

Ώς τοθρα άπέφυγαΐ νά σοΰ πώ έστω καί δυο 
λόγια γιά τόν ’Άθω ποϋ μέ τόσην ορμήν τόν 
ΰμνησεν ή ιστορία. Άπέφυγα διότι σύντομα 
θά σοϋ ομιλήσω δσον μπορώ έκτενέστερα καί 
γι’ Αύτόν γιά νά έχης εκείνο ποΰ θά <Λϋ χρει- 
ασθή δπως λάβης πλήρη ιδέαν τοΰ μεγαλείου 
καί τής ιστορίας τοΰ Αγίου Όρους.

Νά άρχίσω συζήτησι περί τυύ Μοναχικού 
βίου, περί τής έμφανίσεως τού Καλογήρισμοϋ, 
περί τών θρύλων πού συνοδεύουν τήν ά- 
παρχήν αύτοϋ, περί τών αφορμών ποϋ έ- 
δημιούργησαν τήν Μοναστικήν ζωήν , τό 
βρίσκω, τουλάχιστον σήμερον, τόσον άσκοπον 
στάς έπιστολάς αύτάς δσον καί άνι/αρόν. Ένας 
θεολόγος βέβαια δέν θά μπορούσε ν’ άποφύγη 
τόν πειρασμόν, έγώ δμως ένας απλούς προσκυ
νητής έχω δλην τήν έλευθερίαν νά παρακάμψω 
τόν σκόπελον. Αποβλέπω άλλως νά σοϋ δώσω 
μιά ζωντανήν, μιά συγχρονιστική κυρίως εικό
να ή όιΐοία τότε θά είνε άρτιωτέρα δτίαν φιλο1- 
τεχνηθη έπάνω στήν άλήθειαΐ καί στολισθη άπό 
διάφορες ιστορικές, καλλιτεχνικές, εθνικές, θρη
σκευτικές άφηγήσεις βγ.αλμενες άπό τον υπε
ρένδοξον ύπερχιλιετή βίον τοϋ Αγίου Ορους.

Αρχίζω λοιπόν άπό μερικά Ιστορικά γεγονό
τα τά όπίοία θεωρώ άπαραίτητα διά νά ύπάρξη
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ό άπαιτούμενος ειρμός, ή άπαιτουμέυη συνοχή 
είς*  τάς μει έπειτα περιγραφάς τών επιστολών 
μου.

Άπό τών μέσων τής 4ης μ. X. έ^αίτονταετηρί- 
δος άνεγνωρίσθη ή ’Εκκλησία ύπό τής Πολι
τείας, συνεπώς έκ τοϋ γεγονότος αύτοΰ όρμώ- 
μενοι ε^ομεν μίαν βάσίν διά τήν έξαικρίβωσιν 
μερικό)ν γεγονότων συνδεομένων πρός τήν 'Ι
στορίαν τοΰ Άγιωνύμου ’Όρους. Ή ’Εκκλησία 
— ή εκκλησία βέβαια τών ανθρώπων— έκτοτε 
έχαρακτήρισε τόν Μοναχικόν βίον ιός πρότυπον 
χριστιανικής αρετής και διεκήρυξεν δτι οί Μο
ναχοί είνε έκεΰνοι bi όποιοι, κατ’ έξοχήν ζοΰν 
διά νά έφαρμόζουν καί πραγματοποιούν τάς 
έπι γής εύαγγελικιάς άρχάς. 'Όταν δέ οί άνα- 
χωρηταί, οί έρημΐται, οί άσκηταί έπληθυνθησαν 
κατά χιλιάδας ή ’Εκκλησία διεκανόνισε, διαρ
ρύθμισε τήν δλην Κοινοβιακήν κίνησιν καί ήρ- 
χισε νά καλή τούς έπιφανεστέρους έκ τών Μο
ναχών είς τήν διακόνησιν αυτής παρέχουσα1 είς 
αυτούς τά ύψιστα αξιώματα Της.

★
Ή ιστορία τοΰ καλογηρισμοΰ έχει νά έπιδεί- 

ξη αστέρας πρώτου μεγέθους είς ’Αρετήν είς*  
Παιδείαν, είς Σοφίαν, είς ’Επιστήμην, είς Σα)- 
φροσύνην, είς Ηρωισμούς καί Αυτοθυσίαν. Ή- 
Άγιορειτική Ιστορία έπίσης έχει νά έπιδείξη 
διαπρεπέστατους 'Ιεράρχας, Διδασκάλους, Λό
γιους, πολυμαθείς Πατριάρχας, περικλεείς 
συγγρΙαφείςί γεραρούς άνδρας άσκήσαντας τήν 
αρετήν μετά χριστιανικής πραότητος καί μεγα- 
λοφροχτύνης. ’Εκεί δέ δπου ό Έλληνί,σμός μετ’ 
ευγνωμοσύνης στρέφει τό δμμα πρός τόν Καλο- 
γηρισμόν είτε ή έθνική αύτοΰ έργασία κατά 
τούς σκληρούς τής δουλείας χρόνους. Άπό τής 
Άλώσεως καί έντεΰθεν κατέστη ουτος ό έθνικός 
στυλο^άτης τοΰ Γένους καί άπό τ)ούς θολούς 
τών Μονών άνεπήδησεν ορμητική ή ζωή ποΰ έ- 
ξέθρεψε*'  «Αρματολούς κ|αί Κλέφτες» ποΰ ά- 
νέδειξεν Ήρωας, ποΰ διέπλασσεν ’Άνδράς, ποΰ 
έζωογόνησε καί ένέπνευσε καί έφρονημάτισε 
τούς γενναίους ύπερ^σπιστάς τής Ελληνικής 
πατρίδος. Άπό τους Θόλους κ|αί τά Κελλιά κ:αί 
τούς Ναούς τών Ελληνικών Μοναστηρίων έ- 
ξώρμησεν ή ανδρεία, ή πίστις, ή έγκαρ-άέρησις, 
ή αυτοθυσία. 'Όλοι οί διωγμοί, αί σφοψαί, οί 
έμπρησμοί, αί φυλακίσεις, οί έμπτυσμοί, οί α
παγχονισμοί δέν έμείωσαν ούδέ πρός στιγμήν τό 
πατριωτικόν μένος τοΰ 'ΈλληνΟς ΜοΜαχοΰ, ό ό
ποιος γιά τήν Πίστι καί γιά τήν Πατρίδα προ
τιμούσε καί αύτό τό μαρτύρων καί αύτόν τόν 

θάνατον άπό τήν άτιμη ζωή ποΰ έδινεν ή σωτη
ρία τοΰ σαρκίου του. Γιά τήν Πατρίδα) έδίδε- 
το ολόκληρος καί γιά τήν Πίστι έξέπνεε μαρτυ
ρικώς φέρων στά χείλη τό όνομα τής Ελλάδος. 
Ό Γρηγόριος Ε , ό Αθανάσιος Διάκος, ό Η
γούμενος τοΰ Άρκαδίου καί τής Μονής τοΰ 
Μεσολογγίου, σύσσωμου τό Όρος, οί Μοναχοί 
τής Καντάρας τής Κύπρου, οί Πρωθιε- 
ράρχαι τής ιδίας νήσου, γιά νά περιόρισθώ στά 
προχειρότερα, πρόκεινταιΐ μαρτύρων τοΰ άφθά- 
στου πατριωτισμού τοΰ Έλληνικόΰ Καλογηρι- 
σμοΰ. Καί σήμερον άκόμη ό σύγχρονος καλογη- 
ρισμός ό γέμων κακίας καί έλαττωμάτων προ- 
κειμένου περί κινδύνων τής πατρίδος αίρεται 
είς τό ύψος τών μεγάλων θυσιών καί τής ύπε- 
ρόχου αύταπαρνήσεως, άξιος συνεχιστής τών 
θαυμαστών πατριωτικών παρία,δόσεων τοΰ Έλ
ληνας Μοναχού.

* *
Αί ύπηρεσίαι αί καθαρώς έθνικαί τών Καλο- 

γήρων δέν περιορίζονται μόνον έπι τοΰ σημείου 
τών προσωπικών θυσιών καί τής πολυμόρφου 
ένισχύσεως τών πολυμόχθων άγώνων τοΰ δου
λεύοντας Ελληνικού Γένους. 'Υπήρξαν καί έπι 
άλλου πεδίου αί ύπηρεσίαΐι των έξ ίσου έθνικαί 
κ(αί πολύτιμοι. Τά έλληνικά Μοναστήρια ύπήρ- 
ξαν κατά πολύ, ή πνευματική Κιβωτός τής Ελ
ληνικής Φυλής. Μέσα είς τήν Κιβωτόν αύτήν 
διεσώθησαν τά πολύτιμα πνευματικά προϊόντα 
τής Αρχαίας Ελλάδος. Ή πραγονική Σοφία 
διά τής άενάου αντιγραφής τών αρχαίων κει
μένων ύπό τών μοναχών διεσώθη μ^ίχ,ρις ήμών. 
Χάρις είς τήν μόρφωσιν, τήν παίδευσίν καί τά 
άλλα ψυχικά καί πνευματικά έφόδια Γεμισμέ
νων, δοξασμένων Μοναχών ή άφανών Κ,αίλο- 
γήρων έργατών τοΰ ώραίου καί. τοΰ καλού, τύ
πων τοΰ «Λάθε βιώσας» τής Μοναστηριακής 
ζωής, ό προγονικός πολιτισμός παρεδόθη είς 
τούς μεταγενεστέρους μέ δλην τήν λάμψίν του 
καί μέ τήν άπαστράπτουσαν στιλβηδόνα του. 
Ή έθνική συνείδησις διεσώθη ούτως αλώβη
τος καί συνεκράτησε τό πύρ*  τών έθνικών παρα
δόσεων διά νά τό μεταδώση άσβεστον καί λάμ- 
πον είς τάς μεταγενεστέρας γενεάς. ’Επί τοΰ 
ένδιαφέροντος 'αύτοΰ ζητήματος άναμφισβητή- 
τως πρωτοστατεί ό Άγωρειτικός ΚαλΟγηρι- 
σμός. 'Υπήρξε καί εινε καί θά είνε ή μακροσκο
πική αύτή γωνία τής Γής, ή μεγάλη Τροφός 
τής ’Επιστήμης, τής Τστορίιας, τής Τέχνης. 
Ούδαμοΰ άλλοΰ τοΰ κόσμου δέν εινε δυνατόν νά 
συνυπάρχη μεγαλείου 'Ιστορικόν, Καλλιτεχνι-

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
α . ' „ . Knvpic δέν ξαίρει σάν τι ναναι.ΕΧν’ ενα αχογευμα , Κάνεις οεν ,

"Ενα θαμπό καί σκοτεινό μαγναδι 
Στά τζάμια μας γοργές γοργές σταλαματιές /.
S Svv .«0 Λ ε»—'

Γυμνά τά δέντρα. Ποΰ καί χοϋ κανένα φύλλο στέκει. 
Οενα κλαδί πού σιεΐ γοργά καί βαναυσα ο αγέρας. 
Τήν όλη φρίκη σταματφ σκληρό το αστροπελέκι 
,οΰ λάμπει στό μισόφωτο τής βροχερής ηΐ«0“5· 

Πεισματικά δυνάμωσε ή βροχή. Τά φύλλα γέρνουν, 
“Ζ ..0 4-εΗ— ™ 
καί μές τούς λάκκους τοΰ νερού οι αγεριδε, τα σέρνουν 
καταχτητές τής Άνοιξις <οΰ σβύνουν της τα χν ρ · 

Στόν ουρανό μιά σκοτεινή λές φρίκη βασιλεύει.
Στόν κάμπο άνεμοσάλευτο λιγάει το 
Τή σκοτεινή του τήν κορφή και κάτι ολο^γυρευει 
κάτι μές τό φθινόπωρο γιά παντα που έχει σβυσει. ,

Ό ήλιος θάβγει. "Ομως παντού γιά πάντα θ’ απομεινε 
κάτι άπ*  τό θρήνο τής βροχής καί τοΰ αγεριού τό θρην · 
Κάτι στό ξέπνοο λούλουδο τό θανατο που χύνει 
καί σόλα γύρω στή νεκρή σιωπή που τα διακριν .

ΑΟ ΓΖΟΣ
Χίος _ _________

Χόν ’Επιστημονικόν έν συνδυασμό) προς
’Εθνικήν έπιβολήν 'καί πανοραματικην 
Ζωικήν θείαν έκδήλωσίν των φυ_
«υιών καλλονώ». Ό 
'Αγίου "Ορους ώς, ζατασχευασμα ζ·
ώς ένα θειον δημιούργημα της Ε η 
X δ^οί«; « τ, τίλτω». Οπ» γραφή Λν 
ρης ή ιστορία τοϋ Όρ»ς Η ΧάταπΛαγη η W· 
Ιόωπότη; ώώ τό φως Τάρ“
οζορπωτοϋν στό» κόσμον ολόκληρόν. 8 » 
dr τούς έπι 10 αιώνας καί πλέον εφησυχασαν- 
τας είς τά σεπτά αύτά Καταφυγή Μοναχοί, 
ουνεχΧτρώδη π«υμ«τ.χ»ς πλούτος Π 
Ικανός νά φωτίση έντονωττρον την 
Τϊίτλί άν ποός στιγμήν την εκαλυπτε σκοτος 
»ύ και πυ«όν. Μ βιβλοβήκαι τών Μονώνη των 
Σκυτών αύτών τών Καλλιών μεθ ολας τας 

άπό έξ περίπου αιώνων τών ξένων κατ 
ήμτδαπών σοφών, ελάχιστων ,*
πών. παραμένουν άχομη θησαυρό. , >
«νερεύνητοι, άχρησψοκο.ητο. δια την διανοο 
μέ,® άνδρωκότη®. Ό έκ το» <™γχρονων ». 

, -, ’Onmit' Παττω Ευλογως, έξόριρυφαιων του υρου^, ιιατηρ , 
στο- ήδη έκ τής Μονής της Λαύρας , τη 
Σζητήν ΚαυΛκαλυδίων καί την 
ζω νά εύτνχήσω νά συναντήσω 
πληροφορούμαι ότι ακούραστος και με ενόεαν 
tX εί-Τά-άνερευνήσε.ς του κα&ημτρννο,ς 
άνευρίσκ’ει τόμους χειρογράφων 
οικΰ- καί φιλολογικής αξίας. Είναι λοιπον δ , 
Ζ ^ισχυρισμός δτι ύπό τήν έποψιν αυτήν ο 
ποομαχών αύτός τής ’Ορθοδόξου πιστεως υ- 
πήρξε καί ό μεγαλειώδης και άχοιμητος φυλά, 
J- ανυπολογίστου Αξίας πνευματικής πτοιου 
X 4- Φυλής μας. Κατά Θείαν Οικονομίαν 
dcT<S'ταπεινούς αύτοΰ; Καλογήροο; άνετε. 
9η ή πατριωτικωτέρη διακονία την οποίαν μετ

Ι "^.λλά Wva'X « ™

I
μου.

ΔΗΜ. λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

■‘ΑΓΚΥΡΑ X»,
ΑΘΗΝΑ I

BTSPKOVAHX
"Αγρια ή θάλασσα, θολή 
κι’ οΰτε μιάν ηλιαχτίδα 
δέ φέρνει άπό τόν ουρανό 
καλοκαιριάς ελπίδα.

Πάνω στ’ ανήσυχα νερά 
δυό βάρκες αρμενίζουν 
σά γλάροι μέσ’ τήν τρικυμιά 
καί γάλι—άγάλι έγγίζουν

"Εχουν έρθει τόσο σιμά 
ποΰ λές πώς μέ λαχτάρα 
σφιχτά—σφιχτά αγκαλιάζονται .. .
Μά πάλι .. ■ ώ κατάρα 1.

Τό κύμα τ’ άπονο σκληρά 
τής ξεχωρίζει πάλι.
Τή μιά τή σέρνει στή στεριά, 
ατό πέλαγος τήν άλλη . · ·

Νάνε βαρκούλες ή ψυχές 
πού σφικταγκαλιαστήκαν 
στήν τρικυμία τής ζωής 
καί πάλι χωριστήκα*  ;

Ευτυχισμένη όποια τραβά 
στό ήρεμο ακρογιάλι.
Δέ θά χαθή στό σκοτεινό 
τό πέλαγος ή άλλη ;

Θεσψικη Νοέμββ^ξ 1222 
ΣΠΕΡΛ-ΝΤΖΑ τωνη
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΜΣ

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
Πολλοί, ίσως, τών προσφιλών αναγνωστών θά 

εκλάβουν ως παραδοξολογίαν τήν επιγραφήν τοΰ 
άρθρου μου. Το χρώμα τοϋ υδατος! 'Ως νά έχη και 
το νερό χρώμα! Τά πλεϊστα τών διδακτικών βιβλίων 
τής φυσικής και χημείας δέν μάς διδάσκουν, δτι τό 
ύδωρ είνε άχρουν ; Καί δμως τό ΰδωρ δέν εϊνε ά- 
χρουν. Ίό ύδωρ έχει χρώμα. Τό ύδωρ είνε ^χρώμα
τος κυανού. Η «μεγάλη γαλανή», δπως άποκαλοϋν 
τήν θάλασσαν οι ποιηταί, εϊνε όντως γαλανή. Δέν 
οφείλει δέ τό ουράνιον χρώμά της εις τόν «κατοπ- 
τρισμόν τοϋ ούρανοΰ», δπως πολλοί νομίζουν, άλλ’ 
είνε κυανή άφ’ έαυτής.

Αλλως τε το ύδωρ έχει απασχολήσει ποικιλοτρό- 
πως τούς φιλοσόφους καί Ιτούς σοφούς. Πάντες γνω- 
ρίζομεν, δτι ό καθιδρυτής τής Ίονικής Σχολής, ό 
Θαλής έθεώρει τό ύδωρ ώς τήν αρχικήν ουσίαν τοϋ 
κόσμου. Παρεδέχετο δέ ο Θαλής (>) τό ϋδωρ ώς αρ
χικήν ουσίαν και διότι των ζωων ή γονή υγρά εϊνε, 
καί διότι πάντα τά φυτά ϋγρώ τρέφονται καί καρ- 
ποφοροΰσι, πιστεύει δέ δτι καί αυτό τό πϋρ τοΰ ή
λιου καί τών άστρων τρέφεται διά τών αναθυμιά
σεων τών ύδάτων καί αυτός έτι δ κόσμος (*).

Φαίνεται, οτι καί'ο Ομηρος είχε τήν αυτήν γνώμην; 
‘Ωκεανού, ος περ γένεσις πάντεσσι τέκτυκται.β)

Άλλά μήπως δέν άπαντώμεν τήν αυτήν ιδέαν μετά 
παρέλευσιν είκοσι δυο αιώνων, ύποστηριζομένην διά 
τών αυτών αποδείξεων έν τώ προσώπω τοΰ περι- 
φήμου Βέλγου ϊατροχημικοϋ, τοϋ άνακαλύψαντος τό 
γαστρικόν υγρόν Van Helmont (4).

Επειτα έπί μακρόν τό ΰδωρ ένομίζετο ώς σώμα 
άπλοΰν καί μόλις κατά τό 1776 πρώτος ό παρισινός 
Ζ’Πθ'·κ°ξ Macquer παρετηρησεν οτι ή έναυσις τοΰ 
υδρογόνου παρήγε σταγόνας υδατος. Άπό δέ τοΰ 
έτους 1789 ό Lavoisier απέδειξε πειραματικώς, δτι 
τό ΰδωρ σΰγκειται έξ υδρογόνου καί οξυγόνου καί 
δτι τά δυο ταΰτα στοιχεία ένούμενα παράγουσι πο- 
σότατα υδατος ϊσην πρός τό ολικόν βάρος τών δύο 
αερίων.

Διά τής μικράς ναύτης παρενθέσεως βλέτομεν δτι 
ή Αλήθεια έν τή Επιστήμη αργεί πάντοτε, άλλά κα
θίσταται επι τέλους φανεραειτε δια ιού συλλογισμού, 
είτε διά τοΰ πειράματος. Άλλά καί ή παρένθεσις δσον 
μικρά καί αν είναι, πρέπει «πρός ΰδωρ σμικρόν λέ- 
γειν», διά νά μεταχειρισθώμεν τήν φράσιν τοΰ Αϊ-

(1) Έγεννήθη τό α. έτος τής 35 Ολυμπιάδος.
(2) Πλούταρχος, Περί τών άρεσκόντ. φιλοσόφοις φυσικ. 
δογμάτ. Βιβλ. Α'.
(3) Ίλ. Ξ. 201.
(4) Ernst ν. Meyer, Geschichte der Chemie.iSgs σελ. 67

σχινου,— άν καί δέν πρόκειται περί τοΰ ρητορικού 
λόγου — καί νά εϊσέλθωμεν εις τό θέμα μας : τό 
χρώμα τοΰ υδατος.

Γενικώς το ύδωρ θεοορεΐται άχρουν, ένώ πραγ- 
ματικώς εινε κυανοΰν, ώς άποδεικνύεται έκ τών πει
ραμάτων τοϋ Bunsen, ό όποιος παρετήρησε τό ΰδωρ 
ύπό τό πάχος 3—4 μέτρων.

Ό μέγας χημικός Spring τής Λιέγης, λαβών 
πλειονας προφυλάξεις ή ο Bunsen απέδειξε τήν ορ
θότητα τής παρατηρήσεως τούτου. Ό Σπρίγκ άλλως 
τε ησχοληθη επί μακρον διά τό χρώμα τών ύδάτων, 
οϊα τά τών Αλπινικών λιμνών, τής Μεσογείου κλπ.

Ο Tyndall, ό όποιος πρώτος έμελέτησε τό ζή
τημα τοΰτο, αποδίδει τά κυανά ή πράσινα χρώμα
τα, τα οποία παρουσιάζουν τά ΰδατα, εις μίαν αιτίαν 
καθαρώς φυσικήν καί ανεξάρτητον τοΰ χρώματος 
αύτοΰ τοϋ ϊδίου υδατος : τά ΰδατα έμπεριέχουν, τώ 
όντι εν αιωρησει, ξένα σωματίδια άπείρως μικρά, 
άόρατα διά τοΰ κοινοϋ μικροσκοπείου καί τών ό
ποιων αι διαστάσεις εινε ίσαι μέ τήν τάξιν τών μη
κών τών κυμάτων τών κυανών καί ίοειδών ακτινών. 
Ο περίφημος ίρλανδος φυσικός παρεδέχετο, δτι τό 

λευκόν φώς συναντώντά στερεά ταϋτα σωματίδια, 
διαχωρίζεται εϊς κυανάς καί ϊοειδεΐς άκτίνας, αίόποϊαι 
ανακλώνται, καί είς ακτίνας μήκους κύματος άνω- 
τέρου τών διαστάσεωντών σωματιδίων τούτων, αϊ- 
τινες υπερπηδώσιν, ούτως εϊπεΐν, τά μικρά ταϋτα 
έμπόδια χωρίς νά ύποστοϋν άνάκλασίν.

Ο Σπρίγκ απεδειξε διά τοϋ κατωτέρου έκτιθεμέ- 
νου τροπου, ότι καί ειςτά μάλλον διαυγή ΰδατα αίω- 
ροϋνται ύπερμικροσκοπικά σωματίδια :

Εάν πληρώσαίμεν σωλήνα ΰδατος τελείως καθα- 
ροϋ, δια δέ τής μιάς ακρας τοϋ σωλήνος τούτου εϊ- 
σαγάγωμεν δέσμην λευκού φωτός κατά μήκος τοΰ ά- 
ξονος τοϋ σωλήνος, εϊς τήν έτέραν άκραν θά έξέλθη 
κυανοΰν φώς. Έάν παρατηρήσωμεν πλαγίως, δη
λαδή, καθέτως πρός τόν άξονα τοΰ σωλήνος, θά ίδω
μεν το ύδωρ μελαν, τούτο δ ο Στριγκώνόμασεν : ΰ
δωρ όπτικώς κενόν. z

Εάν, τουναντίον, το ύδωρ τοΰ σωλήνος, καίτοι 
φαινομενικώς διαυγές, περιέχει αϊωρούμενα σωματί
δια άπείρως μικρά, θά φωτισθή πλαγίως καί κάθε 
σωματίδιον θά γίνη φανερόν εϊς τόν οφθαλμόν τοΰ 
παρατηρητοΰ τοποθετημένου καθέτως πρός τόν 
άξονα τοΰ σωλήνος, ώς έν λάμπον σημεΐον, έκάστου 
σωματιδίου παιζοντος ρόλον ανακλαστικού κατό
πτρου. Άλλ’άντιθέτως εϊς τήν θεωρίαν τού Τίνταλ 
ό όποιος δέν άποδίδει»οΰδεμίαν έπίδρασιν εϊς τό χρώ
μα αυτού τουτου τοΰ υδατος, ό Σπρίγκ καίτοι παρα
δέχεται τήν μεσολαβούσαν διαθλαστικήν έ.τίδοασιν 
των υπερμικροσκοπικών σωματιδίων, θεωρεί έν τού- 
τοις, ότι τό κυανοΰν χρώμα τοϋ ΰδατος έπιδρά τά 
μέγιστα έπί τοΰ φαινομένου τούτου.

"Οτι δέτό ύδωρ εϊνε κυανοΰν άφ’ εαυτού άποδει- 
κνύεται ώς έξής :

"Οταν μία δέσμη λευκού φωτός εισέρχεται έν τω 
ΰδατι, τό ΰδωρ εϊνε κυανοΰν, διότι απορροφά τάς 
έρυθράς καί κιτρίνας άκτίνας, καί τοσοΰτον περισ
σότερον, δσον τό πάχος τοΰ ύδατίνου στρώματος εινε 
μεγαλείτερον. Έάν εϊς ικανόν βάθος ή δέσμη αΰτη 
τοΰ φωτός συναντήση έν αϊωρούμενον στερεόν σω
ματίδιον, θά διαθλασθή καί θά έπανέλθη πρός τήν 
έπιφάνειαν, συναντών οΰτω κατ’ άντίθετον φοράν 
τά κυανά στρώματα τοΰ υδατος και θα εξακολούθηση 
ούτως έν αύτοΐς νά χάνη τάς συμπληρωματικά; ακτι
νοβολίας. Έάν τό ΰδωρ δέν περιέχη εϊμή έλάχιστον 
άριθμόν σωματιδίων ή άνακλασθεΐσα φωτεινή δέσμη 
έχουσα νά διατρέξη τό αύτό μέγα πάχος τοΰ ΰδατος 
οίον κατά τήν εϊσδυσιν καί μετά την συναντησιν 
τών σωματιδίων έπιστροφήν θά έξέλθη καθαρώς κυα
νή. Έάν δμως τά σωματίδια εινε πολυαριθμωτερα 
τό φώς θά διαθλασθή πριν ή εϊσχωρήση βαθέως καί 
συνεπώς αϊ άκτινοβολίαι δέν θά στερούνται τελείως 
τού έρυθροΰ ή του κίτρινου χρώματος, Οπότε το ύ
δωρ θά μάς φανή πράσινον. Έάν δέ δέν περιεΐχεν 
ούδέν στερεόν σημεΐον (ύδωρ οπτικώς κενόν) το φώς, 
τό όποιον εισδύει έν τώ ΰδατι, μή συναντών ούδέν 
έμπόδιον θά άπορροφηθή τελείως (μεταβληθέν εϊς 
θερμότητα) και τό ΰδωρ θα μάς φανή μελαν.

Ή έζήγησις αΰτη έπιβεβαιούται διά τοΰ φαινο
μένου τών κορυφών τών κυμάτων, αι οποΐαι είνε πε
ρισσότερον πράσιναι ήτο βάθος αυτών, καθότι τοϋ 
φωτός διατρέχοντος ένα στρώμα ΰδατος μικροτέρου 
πάχους, αί έρυθραί καί κιτριναι ακτινοβολιαι δέν υ- 
φίστανται τελείαν'άπορρόφησιν,

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΑΛΑΤΙΑ
Παλάτια, στή ζωή νά χτίσω 
μέτήν Άγάπη μου ποθώ 
μέσα έκεί όλες νά κλείσω 
δσες θά τύχη ν’ ά^απω.

Τήν Ευτυχία έκεί κλεισμένη 
θά τούς τή δώσω περισσή 
μέ μιά λατρείαν εμπνευσμένη 
καί τρυφερότην έκλεκτή.

Δέν έχω πόθους μέ ατιμία 
μόνο μιά φλόγα ερωτική 
πού στην καρδιά τή γυναικεία 
θέλει νά σβύση πριν σβυστή.

Δέν θ’ άγαπώ μήτε μέ ζήλεια 
ή μέ μανία έγωϊστοΰ 
μά θά σταλάζω μέσ στά χείλια 
μέλι ωραίο τοΰ ’Υμηττού.

Είνε κι’ ή Φύσις πού προστάζει _ 
μά κι’ δ Χριστός πού τ’ απαιτεί 
γιατί μιά ζήλεια μόνον σπάςει 
ένφ μιά Άγάπη οίκοδομεΐ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΜΠΟΔΗΣ

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
Μειαξν τών ηθικών παθών,· τά όποια συνήθως 

προκαλοϋοι βραδεϊαν τοϋ οργανισμού την έξάντλη- 
οιν, καταλέγεται και ή θλίψις έκ τής ματαχ,ας επιθυ
μίας τον νά έπανίδωμεν εκείνους, άπό τών όποιων 
πρό πολλοϋ έχομεν άπομακρυνθή. ‘Η άγάπη δήλον 
δτι, τό πάθος εκείνο,— άναγκαίον άλλώς τε είς τό 
άνθοώπινον γένος,— τό όποιον προσκολλά τόν άν
θρωπον έπί τον γενεθλιου του εδάφους, επι τής 
γης, δπου τό πρώτον άνέπνευσε ιόν ελεύθερον αέρα, 
δπου έζησε τά πρώτα τής ηλικίας του έτη καί έγνώ- 
ρισε τήν οικογένειαν, τούς συγγενείς, τους φίλους, 
τά βουνά, τήν θάλασσαν, τάς οικίας, τήν εκκλησίαν, 
ή διακαής επιθυμία τοΰ νά έπανέλθη άπομακρυνθ εις 
εις αυτό καί έπανεύρη τά προσφιλή του, τοΰτο είνε 
δ,τι καλοϋμεν Νοσταλγία.

Προτείνατε, γράφει ό “Άλιμπερτ έν τή Φυσιολογία 
τών παθών, είς τόν Νορβηγόν η’αράν, νά τόν όδηγή- ' 
σετε είς τους ώραιοτέρους τόπους τοϋ κόσμου· παρα- 
στήσατε είς τήν φαντασίαν τον δένδρα κατάφορτα 
έκ καρπών καί δάση αειθαλή- ύποσχεθήτε είς αυτόν 
τούς κήπους τοϋ ’Αλκίνοον θα σάς απάντηση, οτι 
παντός άλλου προτιμά τήν θέαν τοϋ εύρέος ώκεανοΰ- 
Άτι δέν υπάρχει είς αυτόν άρεστότερον άπό την θύελ
λαν- δτι τά πλουοιώτερα τοπεία δέν άξίζουν δσον οί 
βράχοι, δπου έγεννήθησαν οί πατέρες του- δτι προ
τιμά τά νέφη του άπό τους λαμπηροϋς ήλιους σας, 
τόν σχοίνον τών αμμωδών γαιών του απο όλα τα 
άνθη τών λειμώνων σας, δτι θέλει νά τελείωση τας 
ημέρας του έν μέσω τών άπαοτραπτόντων πάγων και 
δτι δι’ αυτόν ουδεμία ευτυχία έξισοϋται πρός εκεί
νην τοϋ νά όδηγήση καί πάλιν τήν λέμβον του είς την 
όχθην διά νά έπανεύρη τήν σύζυγον καί τα τέκνα
του.

Προνόμιον ή νοσταλγία θεωρείται έπιοης και είς 
διαφόρους άλλους λαούς. Οί Ελβετοί, γράφει ο ια- 
τροφιλόσοι/ος Ζίμμερμαν, είνε επιρρεπείς εις την 
ιιελανχολίαν τής νοσταλγίας. Παρατηρήσατε τόν Ελ
βετόν στρατιώτην μαχόμενον διά τούς βράχους του. 
Αί αναμνήσεις του τόν φλέγουν- νομίζει, ότι υπερα
σπίζεται τους προγόνους του. Εχει τό θάρρος τής 
ανδρείας, διότι τόν κυριεύει ν η'υχωσις τής πατρί
δας του. Ό Μπαρρέρ παρετήρησε τήν νοσταλγίαν 
είς πολλούς στρατιώτας βουργουνδοϋς, οί οποίοι είτε 
άκοντες ϋπηρέτουν είς τόν στρατόν, είτε δεν κατωρ- 
θωνον νά λάβουν άδειας. ‘Ο Άβενμπροϋκερ, διάση
μος ίατοός τοϋ έν Βιέννη ισπανικού νοσοκομείου, πα
ρετήρησε τήν νοσταλγίαν μεταξύ τών νέων, οί όποιοι 
άναγκαστικώς εϊχεν προοκληθη εις τον αυσιριακω 
στρατόν, άνευ έλπίδος νά έπανίδωοι τοϋ λοιποϋ τήν
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ποθητήν πατρίδα των. ’Εντεύθεν συνέβαινε οί νέοι 
ουτοι νά έμφανίζωνχαι μελαγχολικοί, σιωπηλοί, άτο
νοι, μονήρεις καί σκεπτικοί, έοτέναζον, παρεπονονντο 
καί τέλος έγένοντο'αναίσθητοι καί ψυχροί είς τά 
καθήκοντα των. Προσθέτει όέ, οτι ή άοθένεια' α’ύτη 
κατέστη οπανιωτέρα, κατόπιν μεταρρνθμίοεως τοΰ 
κανονισιιον, δυνάμει τής όποιας είς τον αυστριακόν 
οτρατόν οί οτρατιώται έπί ώριομένον μόνον χρόνον 
ύπεχρεοϋντο νά υπηρετούν καί κατόπιν ήσαν ελεύθε
ροι. Ί1 ασθένεια αϋτη παρατηρείται καί μεταξύ τών 
ναυτών τής Μ. Βρεττανίας καί ’Ιρλανδίας, ουνεπεία, 
λέγει ό Ζίμεμρμαν, τής βαρβάρου καί άπρεπους διά 
τήν βρειτανικήν ελευθερίαν άγγαρείας, διά τής ο
ποίας οί ναΰται έπιστρέφοντες άπό μακρά καί πολύ
μοχθα ταξείδια, αδύνατοι, άοθενείς καί μέ τήν επι
θυμίαν νά έπανίδουν τους οικείους των, σύρονται πά
λιν είς άλλα πλοία και τέλος, όπτος σοφώ'ς αναφέρει 
ό Χούξχαμ, ικανός ιατρός τής Πλυμούθης, χιλιάδες 
έξ αυτών άποθνήοκουν.

Καί ή μάλλον άλλόκοτος ιδιοτροπία έπιουμβαίνει 
είς τούς νοσταλγούντας. Αί ένθαρρύνσεις, τά θερα
πευτικά μέσα καί αύτοί αί τιμωρίαι είνε άνωφελή, 
έφόοον δέν ικανοποιείται ή έπιθυμία τοϋ άοθενοϋς. 
"Απαξ ό μαρασμός είοδύση, δέν υπάρχει πλέον και
ρός θεραπείας· διά τούτο ό Άβενμπροΰκερ είς πολ
λούς άποθανόντας έκ νοσταλγίας, ένεργήοας νεκρο
ψίαν, εύρε τούς πνεύμονας αύτών πάοχοντας καί 
οτερεώς προσκεκολλημένους είς τήν πλευράν.

Τήν γνώμην τού Ζίμμερμαν, ότι ή ασθένεια αϋτη 
δύναται νά είνε κοινή είς όλους τούς λαούς, προοε- 
πικυροί καί ό μεταφραστής του δρ. Ν Μ Σ άναφέρων 
ότι διερχόμενος έκ Ροττερδάμης καί Άμοτελοδάμου 
ουνήντησε Τούρκον πολύ καταβεβλημένοι·. Τόν ηρώ- 
τηοε τό αίτιον τής θλίψεώς του καί έκεϊνος ευχαρι
στών τώ διηγήθη, ότι είχε συλληφθή ύπό τών χρι
στιανών είς τάς ιταλικός άκτάς, ότι, κατόπιν μακρο
χρονίου φυλακίοεως, είχεν ανακτήσει τήν έλευθερίαν 
του καί ότι ήτο μέν ευχαριστημένος άπό τήν τύχην 
του, άλλ’ ή ζωηρά επιθυμία νά Ίδη τούς συγγενείς 
του τόσον μοιραίως τόν είχε κυριεύσει, ώστε έπί δύο 
λεπτά δέν ήδύνατο νά έξακολουθήση τήν συνομιλίαν 
του, χωρίς νά ε’ίπη τι έκτος τοΰ θέματος. Έξεθείαζε 
ανευ διακοπής τά κέρδη είς τήν πατρίδα του, τήν 
οποίαν έθεώρει ώς τό κέντρου τής ευτυχίας του. "Ο- 
θεν ουνεπέρανα, λέγει, ότι ή νοσταλγία ήτο ή αιτία 
τής άληθώς νοσηρός καταοτάοεώ'ς του. "Αμα έφθά- 
οαμεν είς Άμοτελόδαμον, τόν ώδήγησα είς τό Χρη
ματιστήριου, όπου ουνήντησε τούς συμπατριώτας του, 
τόοη δέ ήτο ή χαρά τήν όποιαν έόοκίμαοε τήν στιγμήν 
έκείνην, ώστε έμεινεν άναυδος καί μετά τρεις ημέρας 
είδα ένα άνθρωπον όλως διαφορετικόν μέ χαρακτή

ρα εύθυμον καί ένα τών μάλλον ευχάριστων άνθρώ
πων έξ όσων έγνοιρισα είς τήν ζωήν μου.

Αναφέρει προσέτι ό αυτός μεταφραστής, ότι ευρι
σκόμενος είς Λέϋντεν παρετήρησε τήν αύτήν άσθέ- 
νειαν καθ’ όλους τούς βαθμούς της. Μεταξύ πολλών 
Ούγγρων, οποι δαζόντων τότε είς τήν έκεί άκαδημίαν 
καθώς καί είς έκείνην τής Ούτρέχτης, εύρίσκοντο 
τρεις τάστο προσβεβλημένοι έκ τής ρηθείσης άοθε- 
νείας, ώστε κατήντηοαν μανιακοί. Είς έξ αύτών, ό- 
νόματι Σάτμαρυ, έθεραπεύθη έκ τής μανίας του μό
νον μετά βραδύν ύπνον. ’Άλλος, Μπαλόχ όνόματι, 
εύρείας μορφώοεως, καλός μαθηματικός καί έξοχος 
ποιητής λατϊνος, ώδηγήθη είς Ούγγαρίαν, όπου ά- 
πέθανε κατόπιν, ουνεπεία τής μανίας του. Καί άλ
λος έπεσε πρό τών ποδών του μέ φρικώδεις σπα
σμούς, άφοϋ πλησίον του διεοκέδαοε, ένώ άλλοι διαρ
κώς όμιλοϋντες περί τής πατρίδος των, μετά πάσαν 
συνομιλίαν, έπανέπιπτον είς τό θέμα περί τού τόπου 
των.

Οί δυστυχέστεροι λαοί, λέγει ό "Αλιμπερτ, θειο- 
ρούνται οί μάλλον προοκολλώμενοι είς τό πάτριον έ
δαφος. Ό πρός τήν πατρίδα έρως είνε ό αύτός είς 
όλους τούς γνωστούς άγριους. Οί Έοκιμώοι μεταφε- 
ρόμενοι είς άλλα κλίματα αδύνατον νά λησμονήσουν 
τά έλαια τής φαλαίνης, τά κρέατα τής φώκης, τάς 
λέμβους, τά έλκυθρά των. ’Αγαπούν τόν βορράν, όπως 
μερικά πτηνά δέν κατοικούν, είμή είς τάς ύπερβο- 
ρείους χώρας. ”Λν ήδύνατο νά περιγραφή τί αισθά
νεται ή ψυχή τοΰ κατοικοΰντος τήν Σιβηρίαν, όταν 
κάθηται πλησίον τής ερωμένης του ύπό τήν σκιάν 
μιας έλεεινής πένθιμου έλάτης, θά ένόει ότι δοκιμά
ζει τάς αύτάς παραφοράς έκείνου, ό όποιος ζή ύπό 
τόν ώραίον τής Προβιγγίας ούραυόν έν φύλλον χόρ
του άρκεί νά τέρψη τήν όρασίν του. ’Έχει δημοσιευ- 
θή ή ιστορία τού Όταίτα όδηγηθέντος είς Γαλλίαν 
ύπό τοΰ κ. Μπουγκαινβίλ. Διηγείται ούτος τό αίσθη
μα χαράς, τό όποιον έόοκίμαοε, όταν οδηγηθείς είς 
έν περιβόλων ένηγκαλίσθη παραφόρως τό άρτόδεν- 
τρον, τό όποιον τοΰ ύπενθύμιζε τόν τόπον .του. Ό 
ψυχικός έκεϊνος πυρετός, ό οποίος τόν έφθειρεν έν 
Εύρώπη, τότε κατέπαυοεν, όταν κατορθώοας νά έπι- 
οτρέψιι είς Όταϊτή έπίοτευσεν, ότι άνεγνώριοεν έκ 
τοΰ ύψους τοΰ πλοίου, τό όποιον τόν μετέφερε, τήν 
πατρικήν του στέγην. Τό νά έκδυθή τό ευρωπαϊκόν 
ένδυμα, νά ριφθή είς τήν θάλασσαν, νά πλησιάση 
κολυμβών τήν πλησιεστέραν ακτήν, νά έπαναλάβη τό 
τόξον καί τά βέλη του, πάντα ταΰτα ήσαν ή έκδήλω- 
οις αισθήματος, τό όποιον μόλις ούτος είχε φανερώ
σει έν Γαλλία, άλλά καί τό οποίον άνέλαβε όλην του 
τήν ίσχύν έπί τή θέα τής γενεθλίου νήσου του.

Ό αύτός πόθος πρός τό γενέθλιαν έδαφος άγει 
μερικούς μαύρους, μεταφερομένους είς τάς γαλλι- 

κάς αποικίας, νά στασιάζουν, ένώ τό πλοίου είνε μα
κράν τής παραλίας, κατά τών λευκών καί νά τούς φο
νεύουν διά νά φθάσουν κολυμβώντες τήν ’Αφρικανι
κήν ακτήν. Ή άβυσσος χαίνει πρό αύτών, άλλά τό 
αίσθημά των δέν τούς έπιτρέπει νά ύπολογίζουν τούς 
κινδύνους καί νά μετρούν τάς άποστάσεις, ένώ άλ
λοι ύπό τοϋ αύτοΰ αισθήματος άγόμενοι δηλητηριάζον
ται φανταζόμενοι, ότι μετ’ όλίγας ημέρας θά έπανεύ- 
ρουν τήν χώραν των.

Προσθέτει ό αύτός ’ Αλιμπερτ, ότι άναφορικώς 
πρός τό γενέθλιαν έδαφος, συμβαίνει συνήθως ό,τι 
καί κατά τάς πρώτας έντυπώοεις τής ζωής. Πρέπει 
νά έγκαταλείψΐ] τις τούς έφεοτίους θεούς του διά νά 
σίοθανθή πόσον είνε γλυκεία ή έπάνοδος είς αύτούς. 
Μετά μακράν άπουοίαν μέ ποιαν παραφοράν έπανα- 
λαμβάνομεν τάς παλαιάς μας συνήθειας ! πόσον 
γινόμεθα προσφιλείς πρός ό,τι ήγαπήσαμεν ! Μέ 
πόσην απληστίαν οτρέφομεν τό βλέμμα πρός τά άντι- 
κείμενα, τά οποία μάς παρουσιάζονται, μέ ποιαν μέ- 
θην χαράς παρτηροϋμεν τήν οικίαν, όπου έγεννήθη- 
μεν, τήν γην, όπου άνετράψημεν ! Άναλύομεν όλας 
τάς έπιουμβάοας είς τήν οικίαν, είς τόν κήπον, είς 
τόν λειμώνα μεταβολάς· παρατηρούμεν, έάν τό δέν
δρου ηύξηοε, έάν παρέκλινε τοΰ ρυακίου ό ροϋς· ζη- 
τοΰμεν τά μέρη, τά οποία έγένοντο μάρτυρες τών 
παιδιών τής νεότητάς μας- χύνομεν δάκρυα χαράς 
παρατηροΰντες τήν θέσιν, όπου άφήκαμεν τούς πρώ
τους στεναγμούς μας, ένθυμούμεθα τάς φροντίδας τάς 
όποιας είχον λάβει διά τήν νεότητά μας. Τοιαϋτα 
αισθήματα δυσκόλως περιγράφονται. Αί άναμνήοεις 
τής φαντασίας είνε αί μάλλον συγκινοϋσαι και ταύτας 
παρέχει ή πατρίς.

Μάτην λαοί φιλόξενοι πειρώνται νά παραμυθή- 
σουν τόν άποξενωθέντα τής πατρίδος του. Ή θλίψις 
άναγινώοκεται έπί τοΰ μετώπου του. Αί εύχαί πάσαι 
καί αί έλπίδες του απευθύνονται πάντοτε πρός τό 
γενέθλιαν έδαφος, ούδέ παύει ποτέ νά έπιθυμή τό 
πλοϊον, τό όποϊον θά τόν έπανοδηγήοη είς τούς συγγε
νείς του. Θά έλεγέ τις, ότι ό έρως ούτος πρός τήν 
πατρίδα;, ό όποιος βαίνει πάντοτε 'αυξανόμενος μέ 
τόν χρόνον καί τήν άπόστασιν, έξαρτάται έκ ποιας 
τίνος ψυχικής όιαθέσεως, έκ τινωνι στοιχείων, έκ τι- 
νων αρχών τής φυσικής καταοτάσεως, αί όποίαι αν- 
τιδρώσιν ένίοτε καί μάς έξαναγκάζουν νά έπαναπαυ- 
ώμεθα, ούτως είπείν, άκουσίως μας ύπό τόν ήλιον 
οστις έφαίδρυνε τό λίκνον μας.

Είνε ό έρως τής πατρίδος, ό όποιος άγει τόν ’Ο
μηρικόν ήρωα Όδυοοέα, παρά τάς προσπάθειας τής 
πολυφαρμάκου Κίρκης, όπως τόν κρατήση πλησίον 

. της καί τής δολεράς Καλυψούς, όπως τόν πείοι; νά 
παραμείνη μακράν τής προσφιλούς του ’Ιθάκης, είνε 
λέγω, ό έροτς τού γενεθλίου έδάφους, τόν οποίον ε

ξάπτει ή έπιθυμία ν’ άποθάνη ό ήραύς ούτος, αρκεί 
νά έβλεπε τόν καπνόν ν’ άνεβαίνη άπό τί/ν στέγην 
τής οικίας του. Είνε ό έρως τής πατρίδος, ό οποίος 
προκαλεί τά δάκρυα είς τούς οφθαλμούς τών Ε
βραίων παρά τόν ποταμόν τής Βαβυλώνας καθημέ- 
νων καί ένθυμουμένων τήν Σιών. Είνε ό έρως τής 
πατρίδος, ό όποιος πληροί ένθουοιασμοΰ καί χαράς 
τούς Μυρίους, διακρίνοτΟς άπό τού όρους Θήχη 
τόν Εύξεινον καί έν άλαλαγμώ άναφωνήσαντας : 
Θάλαττα 1 Θάλαττα ! Τί άλλο είμή ό έρως τοΰ γε
νεθλίου έδάφους αναγκάζει τούς Φωκαείς, έγκαια- 
λιπόντας τήν πόλιν των διά νά κτίσουν έν Κύρνω νέαν 
πατρίδα, ν’ άποπλεύοουν καί πάλιν είς Φώκαιαν ; 
Τί άλλο είμή ό έρως τοϋ γενεθλίου έδάφους προτρέ
πει τόν Φιλοκτήτην, άσπλάγχνως έγκαταλειφθέντα 
έν τή έρήμτο Λήμνω, ότε μετά δεκαετή δια
μονήν είδε τούς ’Αχαιούς μεταβάντας έκεί διά νά 
τόν οδηγήσουν είς τήν Τροίαν, τήν μέ στολήν αύτών 
νά όνομάση προοφιλεοτάτην, τό δέ φώνημα, τό οποίον 
θωπεύει τάς άκοάς του, φίλτατον, φίλτατον δέ καί 
αύτόν τόν άνεμον, ό οποίος φέρει τούτους πλησίον 
του ; Καί όταν ό Θεόγνις έπισκεφθείς τήν Σικ^λίαν 
καί τήν Εύβοιαν μετέβη κατόπιν καί είς τό άγλαόν 
άοτυ τοϋ Εύρώτα, δέν ομολογεί άρά γε ότι τίποτε 
δέν είνε γλυκύτερου άπό τήν πατρίδα Καί ό Σώ- 
κράτης δυνάμενος νά ζήση μακράν τών ’Αθηνών, διά 
τήν κατ’ αύτοΰ γνωοτήν κατηγορίαν, δέν προτιμά νά 
πίν, έστω καί αδίκως τό κώνειον βαυκαλιζόμενος 
ύπό τής γλυκείας έλπίδος, ότι τά δοτά του τούλάχιστον 
θ’ άνεπαύοντο είς τους κόλπους τής προσφιλούς του 
’Αττικής γής ; Είς τόν τόπον τούτον έγεννήθην, άνα- 
φωνεϊ ό Κικέρων, καί αισθάνομαι ένδομύχως τι, τό 
όποιον έμφωλεύει καί κρύπτεται έν έμοί, τό οποίον 
μέ άγει νά θεωρώ τόν τόπον τούτον εύδαιμονέστερον 
καί προσφιλέστερου παντός άλλου. Καί ύπό τίνος άλ
λου, είμή ύπό νοσταλγίας, κατείχετο ό ατυχής Κάλ- 
βός έν τή ξένη, όταν έγραφε :

«ΛΤά μή δώοη ή μοϊρά μου είς ξένην γήν τόν τά
φον. Είνε γλυκύς ό θάνατος μόνον, όταν κοιμώμεθα 
είς τήν πατρίδα /»

Τί άλλο ή τό πάτριον έδαφος είχε κατά νοϋν ό ή- 
μέτερος Φώσκολος γράφοσν έν τή ξένη :

«ΤΩ ποθητή μου Ζάκυνθο, πού πάντοτε μέ χάρι τό 
κύμα Καθρεφτίζεσαι στά Έλλψνικά νερά................ 1

άφ’ τό παιδί σου τ’ άχαρο, ώ μητρική μου γή, θά 
λαβής τό τραγούδι του, μόνη σου συντροφ ιά ,’»

Τί άλλο στιχουργών ό Γσυζέλης έπόθει ξενιτευ-
μένος, όταν έγραφε :

«Είς Ίωάννου τόν ναόν τόν θείου τοϋ Γουζέλη
»’Άς κηδευθή τό σώμά μου καί ταΰτά μου τά μέλη ;»
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Και τέλος δέν ήτο ό έρως τον γενεθλίου έδάφους 
ό οίοτρηλατών τόν Τσακασιάνόν μας νά γράφη είς 
τοίς «Σπουργίτας» τον :

«Όσω έχω έγό) τοή Ζάκυνθος τά πήλινα κανάτια, 
»Δέν έχω Λόντραις, Νάπολες καί πλούτια καί πα- 
λάιια ;»

(> πρός τό πάτριον έδαφος έρως, ή νοσταλγία, δέν 
παρατηρεϊται είς πρόσωπα και είς λαούς μόνον, άλλά 
καί είς αυτά τά ζώα, τά πτηνά, τά έντομα. 'Έχει φυ- 
σιολογίκώς παρτηρηθή, ότι τινά τούτων μεταφερό- 
μενα είς μεγάλας άποστάοεις επιστρέφουν μέ έκτα
κτον ταχύτητα είς τά μέρη, όπόθεν άνηρπάγησαν. Η 
παρατήρησις αύτη έγένετο ιδίως είς τά πτηνά τών 
θαλασσών καί τών όρέων, είνε δέ δύσκολος ή έκτο- 
πιοίς των, διότι προκαλεϊ είς αύτά ανίαν, ή οποία 
συχνά τοϊς επιφέρει τόν θάνατον. Ό βαρώνος Βέ- 
σνερ, διοικητής τής Καϋέννης, λέγει ό ’Άλιμπερτ, 
συνέλαβε τό οχέδιον νά έγκαταστήση είς τήν νήσον ε
κείνην μέλισσας τής Γαλλίας. Ούδέν παρέλειψε ό
πως φέρη είς πέρας τήν έπιχείρησίν του. Αί κυψέ- 
λαι έτοποθετήθησαν είς θέσιν μακράν παντός θορύ
βου καί εύνόίκωτάτην, αλλά τήν μεθεπομένην ημέ
ραν μεταβάς νά τάς έπισκεφθή ειδεν, ότι είχον έξα- 
φανισθή. Πόσον δέ κατεπλάγη άκούσας, ότι αί μέλισ- 
σαι είχον πάσαι συγκέντρωσή έπί τοΰ ιστού τοΰ πλοίου 
τό όποιον τάς είχε μεταφέρει έξ Ευρώπης έκεϊ καί 
ήτο έτοιμον ν άπάρη διά Γαλλίαν. Τά δυστυχή ταν- 
τα έντομα περιιπταντο διαρκώς είς τά ιστία τοΰ

ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

(Χαρισμένο στην ευγενική κυρία 
πού ξύπνησε μέσα μου την ύπε 
ρηφάνεια του φύλου μου»)

Περπατούσε αργά στό μεγάλο δρόμο μέ σκυμ
μένο κεφάλι. 'Αμάξια, κάρρα, διαβάτες περνού
σαν δίπλα της, μ’ αύτή φαινόταν σάν νά μήν 
άκουε τίποτε. Ξακολίουθούσε τό δρόμο της, 
μέ τό ίδιο ανάλαφρο βήμια. "Ενα γράμμα μο
νάχα κρατούσε στό χέρι και τώσφιγγε νευρικά 
στά δάκτυλά της.

"Εξαφνα γνώριμα; βήμιαιτα ακούσε δίπλα της. 
’Απότομα σήκωσε τό κεφάλι. Τήν ίδια στιγμή 
ένα κύμα αίματος έβαφε τά μάγουλά της. "Α
πλωσε τό χέρι.

— Τί κάμνεις Νίκο ; Ή φωνή της έΙτρεμε. 
Μέρες έχω νά σ’ ίδώ.

— Μήπως φταίω έγώ ; ’Εσύ τό θέλησες. Μέ 
ξέχασες φαίνεται.

— Έγώ ; ’Τσαι-ίσια π’ ανησυχούσα και 
σούγραψα. Μά καλύτερα πού δέν σέ εϊδα.

πλοίου. Καί προσθέτει : Δέν είνε ή προσποιητή α
νάγκη, ουδέ αποτέλεσμα συνήθειας ή ακαταγώνι
στος τάσις τής νοσταλγίας. Τουναντίον είνε κλίσις 
φυσική άνήκουοα είς τήν ϋείαν Πρόνοιαν.

Χιλιάδας παραδειγμάτων πάσης εποχής καί παν
τός λαού θά είχον νά παραθέσω έν σχέσει πρός τ’ ά- 
ποτελέσματα τής νοσταλγίας, άλλά νομίζων, ότι έκ 
τών ολίγων, τά όποια ανέγραφα, έλαβον οί άναγνώ- 
οταί μου ιδέαν, έστω καί μικράν, τοΰ ηθικού τούτου 
πάθους, θά περάνω τό άρθρον μου μνημονεύων δύο 
ποιημάτων μόνον, τοΰ μέν δημώδους ανήκοντας είς 
τήν Ινδικήν χώραν, τοΰ δέ είς ‘Έλληνα ποιητήν, 
τόν Ζαλοκώοταν :

ώ'Αν ξερριζώσης τό λωτό άπ’ τή Σερναγόρα 
»καί τόν φυτεύσης μακρυά είς άλλη ξένη χώρα, 
»τ« φύλλα του θά μαραθούν, και αν ξαναφυτρώση, 
υλουλούδι μαραζιάρικο κι’ άμύριοτο θά δώση.

Εκείνος-ποϋ τόν τόπο του τόν πατρικόν άφίνει 
»κι’ είς χώρα πάει μακρυνή παντοτεινά νά μείνη, 
»σάν τό λωτό θά μαραθή καί άν ριζοβολήση, 
»ιιιά μέρα δ ψυχρός βορράς θά τόν φυλλομαδήση. 
»Κάθε λωτός ανθοβολεί μόν είς τή Σερναγόρα, 
»κι’ άνθρωπος στη πατρική καί άγαπητή του χώρα».

Καί :
ι’Ο φεύγων τήν πατρίδα του πικρά θ’ άναστενάξη, 
υ’Όπου γεννάται ή ψυχή, έκεϊθεν άς πετάξη».

Ζάκυννθος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΩΗΣ.

Ή μΌρφή του σκοτείνιασε. Πάλι γράμματα ψυ
χρά και αδιάφορα. Μαρίκα έ'λα1 πειά έκεϊ στά 
βράχια νά μιλήσουμε. Έχομε ανάγκη νά νοιώ- 
σωμε ό ένας τόν άλλον. Τί νοιώθεις ; Ελα 
πειά. Πες τό ναί.

Τήν κύτταζε κι’ όλη λες ή ζωή τίοιυ εΐχε συγ
κεντρωθεί στό βλέμμα έκείνο τό γεμάτο παρά
κληση, αμφιβολία καί πόνο. Έκείνη κρατούσε 
χαμηλωμένα! τά μάτια και χτυπούσε μέ τό πα
πούτσι τό χώμα. Πάλευε.

— Νίκο, δέ μπίορώ.... ψιθύρισε μέ κομμέ
νη φωνή. Δέ μπορώ. Τό ξέρεις καλά.

— Δέ θέλεις ; καλά. ’Αντίο σου.
Εΐχε χλωμιάσει μά ή φωνή του διατηρούν

ταν δυνατή, άτρεμη.... ’Έκαμε νά φύγη.... 
Τού φώναξε ξεψυχισμένα.

— Θάρθω περίμενε. . . Χωρίστηκαν. Εκεί
νος τράβηξε στό μεγάλη δρόμο ένφ κείνη έστρε
ψε σ’ ένα στενό. Περπατούσε διατακτικά και 
στό κεφάλι της χίλιες σκέψεις πάλευαν. Τί έ
πρεπε νά κάμη ; Θυμόταν, άλλη μιά φορά βρέ
θηκε σ’ αύτή τή θέση. Ήταν στή θάλασσα.

σύντριβε

"Εν άγε- 
πρόσωπο. 
ανήσυχα,

Δέν τολμούσε ν’ άφίση τό σώμά της, και κρα
τούσε σφικτά τά ξύλα τής καμπίνας. Αί φίλες 
της) γελούσαν. Μά μιά στιγμή,, μέ μιάς, ρίχτη
κε στό νερό. Είχε νικήσει τό φόβο.

Ξαφνικά πήρε τήν άπόφασή της. Επρεπε να 
νι'κιήση καί πάλι. , , , Χ \

Έστρεψε πίσω, κι’ ακολούθησε κι αυτή το 
μεγάλο δρόμο. Ένοιωθε ένα αόριστο λάφρωμα 
μέσα της κι’ άθελά της μουρμούριζε κάποιο 
στίχο πού έλεγε πάντα της δταν έ!περνε μια τολ
μηρή άπόφαση.

«Καί σπάνοντιας τις άλυσσίδες μου
Θέ νά πετάξω, λεύτερη, μακρυά.»

Κι’ αλήθεια, τής φαινόταν σάν κάποια δυ
νατή άλυσσίδά νά είχε σπάσει, πού τήν έδενε, με- 
τις μωρές πρόληψες τής κοινωνίας. Μονάχη 
τώρίαι, θά τραβούσε άσκόνταφτα τό δρομο της 
ζωής της, ακολουθώντας, σάν λαμπάδα, τό δυ
νατό χέρι. Εκείνου π’ ώδήγαε. Τίποτα πεια δε 
θά τήν τραβούσε άπό τό δρόμο-αύτό, και κάθε 
έμπόδιο πού θά συναντούσε, ,θά τό γ—1 c 
μπρος στήν άτσαλένια της θέληση.

Είχε φθάσει κΌντά στή θάλασσα, 
ράκι έλαφρό τής χαΐδευε απαλά τό 
Ή καρδιά της άρχισε να κτυπαει , 
σιγά σιγά, χλώμΚαζε. Μά τραβούσε,. . . . Δέκα 
βήματα μόνο τή χώριζαν άπ’ τό δρόμο πού πε
ρί μεν’ έκείνος.

Έξαψνα, είδε κάπΙαιο κύριο να τής ργαλη το 
καπέλλο. Μηχανικά χαιρέτησε. Ητίαν κάποιος 
φίλος τού μπαμπά της. Τινάχθηκε, σάν να ξυ
πνούσε άπ’ όνειρο. Ή πραγματικότητα απλώ
θηκε στά μάτια της.

_Δε θά μπορέσω... δε θα μπορέσω ■ · 
μουρμούρισε απελπισμένα.

ΓύρίιΧτε πίσω. ? ,
.... Τά μάτια της είχαν γεμίσει δακρητ.

Χίος ΡΕΝΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΜΜΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΝΗΝΟΣ
Είς τά ’Ολύμπια έδόθη έκτακτος συναυλία διοργανω 

θεΐσα ύπό τής’Αγγλικής Παροικίας, και υπέρ των δτστ 
χώΕίςρΟτήνύδλην μουσικήν έορτήν έλαβον μέρος προσφερ- 
ΟένΪ δωρεάν οί Εκλεκτότεροι έκ τών μο-ουργων και καλ
λιτεχνών μας- Τό άκροατήριον πυκνόν και εκλεκτόν, με 
ταΐύ τού όποιου διεκρίνοντο αί οίκογένειαι των “0^' 
τών παρακολουθούσαι μέ πολύ ένδιαφερον την εκτελεσιν 
τών έκλεκτών έργων. ’Επίσης μετά .
σάη καί δ κ. A. Lacy πλωτάρχης της Να
κΰσ ’Αποστολής, δ όποιος εν τφ μεσω βαθύτατη^ σιγής 
διερμήνευσε διά συγκινητικών λόγων την ■
τών ποοσα,ύνων καί ηΰχαρίστησε ολους οσοι είχον την 
Ι^έΧ νά^ντελέσουνε’ις τήν μικράν αύτήν άνακονφισιν 
τών θυμάτων τής κακής τύχης.

Τδ είσπραχθέν ποσόν 
δας δραχμών.

ύπερέβη τάς . είκοσι πέντε χιλιά-

ΑΙ ΛΑ Ι ΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ
Elc τήν εύρεΐαν αίθουσαν τοΰ ’Αττικού εδοθησαν η 

ποώτη καί ή δευτέρα· τών Ααίκών Συναυλιών. Το πρόγραμ
μα τής πρώτης Συναυλία; μέ πολλήν την προσοχήν εκ 
ναένο’ν. Συμφώνως πρός τόν βυγενη σκοπον του, “εωελαμ 
βανε μουσικήν προσιτήν είς όλους, χωρίς να υπ ρβ[η 
όρ α τής καλαισθησίας καί τής εύγενους εμπνευσεως, Ε- 
Εαιών Σοΰμπερ, Μασσενέ, Γκριγκ καιενα απο τα παλαια 
βά)1 τού Σ^άους, τό όποιον έφερε καταφανή την συγκινη- 
Κίς τούΠκροατάς όσοι είχον ύπερβη την πρωτην 

νεότητα. *
* *

και ή Δευτέρα Συναυλία έστέφθη ύπό έπιτυ- 
Επίσης και η θ μέοους τοΰ κοινού υποστηριξιν

μουσικήν τής ν™15έκΡωσσίας θψίφωνος, καί

Φαίνεται δέ ότι έχει δλα τά προσόντα δια καλλιτεχνικήν 
σταδιοδρομίαν. *

* *
Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΏΝ

Ό κ. Μπουντικώφ ένεφανίσθη είς τήν δευτεραν συ£ 
φωνικήν Συναυλίαν τού ’Ωδείου ’Αθηνών, ως διευθυντής 

τήςΤόρ Ποίημα τής Έκστάσεως τοΰ Σκριαμπιν, έργον άπο

ίί'0'*' ’ 4·°·

τάς Συμφωνητικας Συναυλίας της υρχ । ρ ς

ΘΕΤΚΤΡΤ*
ΓΚ.ΑΙΤΕ : -Φάονστ —Τραγωδία. Μετάφρασις Κ. Χαν- 

τζοπούλου· Θίασος Κοτοπούλη

Διαβάζοντας κανένας τόν πρόλογο στην 
δεύτερη συμπληρωμένη μετάφραση τ^Φακυστ» 
άπό τόν Χάτζόπουλο, σταματάει μπρος την ει- 
λικοινή μετριοπάθεια μέ τήν όποίία χαρακτηρί
ζει τήν υπέροχη μετάφρασή του ο ίδιος ο μετα- 
φοαστής. Μετάφραση τού «Φαου<Η» μας εδωσε 
και ό Προβελέγγιος και μάλιστα μ’ αρκετή προ
σοχή. Μά τί φταίμε έμείς άν ή δεύτερη δεν μας 
μιλάει καθόλου στήν καρδιά -Κι όμως η^τια 
βρίσκεται εύκολα· ή δεύτερη εΐνε μεταφρασμεν ] 
σέ καθαρεύουσα. Με τις τέσερες, κλασσικέ, 
πιά γιά μάς σήμερα., μεταφράσεις π^υ εδωσε,ο 
Χατζόπουλος στή Νεοελληνική μας φΛολογια 
(ΓκαίΙτε «Ιφιγένεια έν Ταύροις» και «Φαθ^ 
— ’Όφμανσταλ «Ήλεκτρά— Γκεγιερσταμ 
«Τό βιβλίο τού μικρού αδερφού») εδωσε μια 
πλατεία ώθησι στή φιλολογία μας και εκανε ο-
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λους μας νά δούμε πόσο υπέροχα μπορεί καδέ
νας να μετΌ-χειριστή καί νά δημιουργήση επά
νω στη νεοελληνική γλώσσα, όταν είνε καλλιτέ
χνης. Ετσι στή μετάφρασι τοΰ «Φάουστ»__
τοϋ μεγαλύτερου ποιητικού δημιουργήματος 
τοΰ 1 καίτε— έχτός άπό μιά τέλεια! μετάφρασι 
οσον άφορρ τίς φράσεις καί τό νόημ^ κατώρ
θωσε νά μάς δωση καί μιάν υπέροχη ρυθμική 
άπόδοσι τ!ού πρωτοτύπου γεμάτη'ν άπό πο-ίησι.

Ό «Φάουστ» που παίχθηκε στήν Κοΰοπούλη 
ήτανε τελειία ασυνάρτητος. Ας άφίσουμε μερι
κές σκηνές (προλογμς στό θέατρο, περίπατος, 
δρόμος, μητρόπολις κτλ.) που ίσως μπορεί στό 
θέατρο κανείς νά παρλείψφ έχτός αύτών ύπάρ- 
χουν κι άλλες σκηνές πού βγαίνωντας χαλάνε 
όλοι το νόημα τής τραγωδίας· τέτοιες είνε ή σκη
νή στό μαγερειό τής στρίγκλας, ή σκηνή στόν 
κήπο κτλ., κι άλλες ώραιόψτες καθώς ή σκη
νή τού χρυσού γάμου τού ’Όμπερον κίαί τής Τψ 
τάνιας (ΐντερμέδιο), ή σκηνή τής, νύχτας τής 
Βαλπούργης κτλ. Γιά έναν πού δέν είχε διαβά
σει τό έργο, εκείνο πού παίχθη^ έπάνω στή 
σκηνή ήταν ακατάληπτο.

Ο «Φάουστ» είνε άπό κείμαι τά έργα πού δέν 
μπορούν νά παιχθούν έπάνω στή σκηνή κυρίως 
ένεκα τεχνικών δυσκολιών. Κ,ι’ έτσι έκεϊνο τό 
βράδυ έχειροκροτησαμε την αποτυχία του στό 
θέατρο Κοτοπούλη. Μ’ όλη τή μεγάλη προσπά
θεια που κατέβαλλαν τόσον ή Δνίς Κοτοπούλη, 
δσον καί ό κ. Φυρστ δέν μπόρεσαν έπάνω τους 
νά κρατήσουν ολόκληρο τό έργο. Μάλιστα ό κ. 
Άργυρόπουλος (πού είχε ώραίες έπιτυχίες στήν 
«Παλησ Αϊδελμβέργη» καί τόσα άλλα έργα) 
δεν έπρεπε^ να διάλεξη τό ρόλο τού Μεφιστοφε- 
λιούς. Εχτός τού κ. Άποστολίδη πού ώς ΒΙαλεν- 
τίνος έπαιξε αρκετά καλά, δλοι οί άλλοι παίξα
νε παντομίμα καί κωμωδία. Ητανε κρίμα νά 
καταστρέψουνε άπό σκηνής τόν «Φάουστ».

' Οσον άφοά γιά τή σκηνοθέτησι έκεΐ είνε 
που πρέπει νά δώσουμε τό πρώτ|ο| βραβεϊό. Πα
ραμερίζοντας τη σκηνοθέτησι τής σκηνής τού 
προλόγου στόν ουρανό, άς έρθουμε στό σπου
δαστήριο τού Φάουστ. Ό Γκαϊτε ορίζει· «μιά 
στενή γοτθική κάμαρά μέ ψηλούς θόλους». 
Αντί γιαυτα η σκηνη παράστανε μιά κοινή κά

μαρα σκοτεινή, μέ έπίπεδο, όρύφή καί δίχως 
διόλου θόλους καί μέ παράθυρα μάλιστα βυζαν
τινού ρυθμού. Μά διάβολε, μερικά τόσον εύκο
λα πράμματα πρέπει νά τά προσέχη Κανείς, γιατί 
δέν έχει άπέναντί του τούς άγριους τής ’Αφρι

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
Μία εύγενής έπιοτημονική μορφή έξέλιπε κατά 

τόν παρελθόντα μήνα. Ό ’Αριστείδης ’Αραβαντινός 
έχ τών διαπρεπέστερων ιατρών τής πόλεώς μας, ά- 
πετέλει ιδιαιτέραν φυσιογνωμίαν κατ’ έξοχήν αγα
πητήν καί σεβαστήν καί έν τφ κύκλφ τών συναδέλ
φων τον και έν μέοφ τοϋ κοινωνικού ήμών περιβάλ
λοντος. Φιλοσοφική διάνοια, εύγενής ψυχή, πλούσια 
μόρφωσις καί συνδυασμός έπιζήλων κοινωνικών καί 
οικογενειακών αρετών έχρησίμενον ώς βόθρον έφ’ 
ον ανυψοϋτο η γλυκεία μορφή του καί τό γαληνιαϊον 
ύφος τον. Τέκνον καί οΰτος τής εύάνδρον Ήπειρον 
καί υιός τοΰ επιφανούς έθνικοΰ άνδρός, τού Πανα
γιώταν Αραβαντινού, τού διαπρεπούς, λογίου καί 
ιστορικού ουγγραφέως, έξεπαιδεΰθη έν τή περίφημη) 
Λωσιμαια Σχολή τών Ιωαννίνων καί κατά τό έτος 
1874, νεαρωτατος τότε εγενετο διδάκτωρ τής Ιατρι
κής τοΰ ήμετέρου Πανεπιστημίου.

Μετά ενδελεχείς συμπληρωματικός σπονδάς έν 
Παριοιοις και Βιέννη καί φέρων δλα τά εφόδια τής 
υπέροχου επιστημονικής μορφώσεως έγκατεστάθη 
κατα τό 1880 είς τήν Κέρκυραν δπου διαμείνας μέ
χρι τοϋ 1894 ειργαοθη ευεργετικώς έξασκών τήν 
θειαν τού Ασκληπιού επιστήμην. ’Εν τή εύγενεστάτη 
καί πολιτισμένη κοινωνίφ τής Νήσου άφήκε τάς 
λαμπρότερος και ωραιοτέρας αναμνήσεις. Προσηνής 
και γλνκυς προς παντας, συνεκέντρου θερμήν τήν 
λαϊκήν αγαπην στρεφομενην έκτοτε ενγνωμόνως πρός 
τον επιφανή επιστήμονα καί Ιδεώδη πολίτην. Διά 
τούτο καί ό θάνατός του ιδιαιτέρως έθλιψε τήν κοι
νωνίαν τής Κέρκυρας, μνήμονα πάντοτε τών άρετών 
τοϋ αλησμόνητου Αριστείδου ’Αραβαντινού, ποός 
τήν οικογένειαν τοΰ οποίου ή ενταύθα Κερκυραϊκή 
Αδελφότης διηρμήνευσε διά ουλλυπητηρίου της ψη
φίσματος τά κατέχοντα αυτήν έπί τή άπωλεία του αι
σθήματα^

() αείμνηστος Αραβαντινός εγκατασταθείς έκτο
τε έν Αθήναις κατέλαβεν ευθύς άμέσως έπιφανή θέ- 
°ιν_ καταντάς περιζήτητος είς άπάσας τάς παρ’ 
ήμϊν κοινωνικός τάξεις. ’Ιδιαιτέρας έκτιμήσεως ά- 
πελάμβανε παρά τοίς παρ’ ήμϊν άλλοδαποΐς καί παρά 
ταϊς ξέναις Έταιρείαις. Επίσης τά πλεΐστα τών έκ- 
παιδευτικών ιδρυμάτων καί ιδιαίτατα ή Ριζάρειος 

έπέσυρον τό εύγενές ένδιαφέρον του έν τώ 
κύκλω τών υπέρ τής υγιεινής μεριμνών του. Άλλά 
τό έργον τού έπιφανοϋς έπιστήμονος δέν σταματά είς

κής πού δέν έχουν καθόλου καλλιτεχνική μόρ- 
φωσι, -άλλά θεατάς, τουλάχιστον, πού ζούνε 
στόν εικοστόν αιώνα '!

_ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

γλώσσαν» κτλ. κτλ. ζΐιά τών ολίγων αύτών γραμμών 
δίδομεν ασθενή άπεικόνισιν τής θαυμαστής εργα
σίας ένός αληθούς καί επίλεκτου "Ελληνος έπιοτή. 
μονος. Ό θάνατος τόν άφήρπασεν έν μέοφ άλλης ση
μαντικής έργασίας. Άπέμειναν άνέκδοτα τό σύγγραμ
μά του ή «’Ιατρική καί Ποίησις» καί άλλαι μελεται 
ίοτορικαί καί ίατρικαί καί τά μαθήματα ϊ γιεινης 
άτινα παρέδιδεν ώς Καθηγητής είς τήν Ριζάρειον 
Σχολήν. ’Αλλά καί ώς κοινωνικός παράγων καί ώς 
πατριώτης εύρέθη πάντοτε είς τήν πρώτην γραμμήν. 
Πλείοται κοινωνικοί καί φιλάνθρωποι οργανώσεις 
εϋοισκον έν τώ προσώπω του τόν άκούραοτον ένισχυ- 
τήν τοϋ σκοπού των. Είς δέ τους πατριωτικούς άγώ- 
νάς του ύπέρ τής ιδιαιτέρας του πατρίδος Ηπείρου 
υπήρξε πάντοτε ενθουσιώδης παραστάτης, συμμέτο
χων καί δρών άμέσως είς τάς ύπέρ αύτών προσπά
θειας τών άπανταχού Ήπειρωτών Αλλά καί πάν 
άλλο εθνικόν ζήτημα έφείλκυε τό εύγενές ένδιαφέρον 
του καί ουνεκίνει τήν πατριωτικήν του ψυχήν. Νά- 
ρις δε είς τάς σχέσεις του, άς κατόπιν όλιγοχρονίου 
διαμονής είς Άργυρόκαοτρον, δπου καί έξέμαθε την , 
’Αλβανικήν γλώσσαν, άπέκτηοε μετά τών εκεί Βέη- 
δων ’Αλβανών ήτο εις θέσιν νά παράσχη είς τήν 
Έλλην. Κυβέρνησιν πολυτίμους υποδείξεις καί πλη
ροφορίας διά τά έκ.άοτοτε άναφυόμενα μετά τής γεί
τονας χώρας ζητήματα. ,

Ή κηδεία τοϋ άειμνήοτου \4ριστ. Αραβαντινού 
τοϋ έπιλέκτου τέκνου τής ’Ηπείρου, τού διαπρεπούς 
έπιστήμονος, τού φιλάνθρωπου ιατρού, τού ιδεώδους 
οικογενειάρχου ύπήρξεν άνταξία τών άρετών του 
καί τής φήμης του. Ό Διευθυντής τής Ριζαρείου 
καί Καθηγητής τού Πανεπιστημίου κ. Παπαδόπου/.ος 
μέ λόγους θερμούς, ειλικρινείς καί συγκινητικούς α- 
πεχοιρέτησε τήν σεπτήν σωρόν του, άποδόσας τόν δί
καιον έπαινον είς ένα έπιφανές τέκνον τής Ελληνι
κής πατρίδος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Ή Ελληνική γεωπο- 
νικήέπωτήμη άπώλεσε δ-.ά τοΟ αίφνιδίου θανάτου 
τοϋ Ίωάννου Χριστάκη, έπωυμβαντος έν Θεσσαλο
νίκη, £να έκ τών πολυτιμότερων έργατών της. ΐιος 
τοϋ έκ Μοναστηριού όμογενοϋς ίατροϋ Ίωαννου Χρι- 
στάκη είναι δ πρώτος Έλλην δστις έλαβε τδ γεωπο
νικόν τον δίπλωμα είς τήν περιώνυμον Σχολήν τοϋ 
Zambloux έν Βελγίω πρδ δεκαπενταετίας. Εκτοτε 
διεξήγαγε διαφόρους Ιδιωτικας έν Τουρκία υπηρεσ.α, 
καί μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Μακεδον.ας - 
νέλαβε τά καθήκοντα νομογεωπόνου υπηρέτησα; ευ
δοκιμώ; είς Ναύπλων, Λαμίαν καί Φλώριναν. Εσχά
τως έξελέγη Βουλευτής Φλωρίνης κα. άνέπτυ,εν 
δλην τήν δραστηριότητα του καί την φλογέραν φιλο
πατρίαν του υπέρ τή; γεωργικής τής χωράς προοδου 
κα’ ιδιαίτατα ύπέρ τής έξαπλωσεως των Συνεταιρι
σμών. Είς τδ κατά τδν παρελθόντα Ιανουάριον συ- 
νελθδν έν Άθήναι; Πανελλήνιον Γεωργικόν συνέ-

τά σημεία ταΰτα. ’Επεκτείνεται ευεργετικόν, φωτει
νόν, διεισδύει ανακουφιστικόν, προληπτικόν, άπλούται 
κατά ποικίλους τρόπους έπιστημονικής, πατριωτικής 
καί κοινωνικής δράσεως. Τόν άνευρίοκομεν άκάμα- 
τον εργάτην έν τή διερμηνεύσει και μελέτη σπουδαι- 
οτάτων ιατρικών ^προβλημάτων, τόν θαύμα,ομεν α
κούραστο? ομιλητήν, χαλκέντερον έρευνητήν καί δια
πρεπή συγγραφέα. Τό έργον του «I Ασκληπιός καί 
’Ασκληπιεία», δπερ έξέδωκεν έν Λειψία τώ 1901 
μετά προλόγου τού έν Βερολίνφ καθηγητοϋ τής Ι
στορίας τής ’Ιατρικής I. Παγκέλ έργον περιοπούδα- 
οτον, μοναδικόν είς τό είδος του τιμά τήν Ελληνικήν 
επιστήμην καί μάς παρουσία,ει τόν Αριστείδην Αρα- 
βαντινόν ένα έκ·τών άστέρων αύτής. Ή άποοτολή τού 
έργου τούτου είνε πολλαπλή. Δεν είνε μονον έξυπη- 
ρέτησις τής έπιστήμης, είνε υπηρεσία Ελληνας υψη- 
λοτέρας σημασίας. Είνε υπηρεσία εθνική. Θεμελιώ
νει έπί βάθρων άκλονήτων τό κύρος τού άρχα[ου 
'Ελληνικού πολιτισμού καί έρχεται νά φανέρωση 
τήν Ελληνικήν πνευματικότητα άκμάζουσαν πρό -, 
500 ετών καί έπί πεδίου καθαρώς επιστημονικού, έπί 
πεδίου δπερ έκ τής φύσεώς του ευκόλως δύναται νά 
καλυφθή άπό τάς πλάναΐ; τών άνθρωπίνων προλή
ψεων, τής άμαθείας, τοϋ -μυστηρίου καί τής θρη
σκευτικής μνστικοπαθειας. Ο αείμνηστος Αραβα)- 
τίνος άπό τής άπόψεως ταύτης ύπήρξεν αληθής Ελ- 
λην έπιστήμων καί ή ’Ιστορία τής Ιατρικής παρ η- 
μίν ποοώρισται νά τού αφιέρωση σελίδας τιμής 
άλλα καί θαυμασμού διά τήν μοναδικήν αυτήν εργα
σίαν του. Έκ παραλλήλου προς τήν μνημειώδη αυ
τήν εργασίαν άς τόν παρακολουθι/σωμεν άκαταπονη- 
τον μελετητήν σπουδαιοτάτων σημείων τις επιστήμης 
του.

. ι * * *
Είς σειράν διαλέξεων απο τοΰ βήματος του Παρ

νασσού τόν άνευρίοκομεν υπεροχον εκλαϊκευτην, γο
ητευτικόν ομιλητήν, δεινόν χειριστήν σπουδαιοτάτων 
έπιοτημονικών θεμάτων. Ιδιος τομος έκδοθεις κατά 
τό 1900 ύπό τόν τίτλον «Τά μικρόβια» και περιεχον 
δώδεκα ομιλίας του μάς δίδει τό μέτρον τής ευσυ
νειδησίας τοΰ έξαιρετικοϋ επιστήμονας, τοΰ ακατα- 
πονήτου εργάτου, τού σοφού άνδρός, δστις είνε άπο
ρον πώς δέν έκλήθη άπό ύψηλοτέρας έδρας μορφω- 
τής τής σπουδαζούση'ς Ελληνικής Νεότητας. Εκτος 
αυτών έξέδωκε τόν «Ιατρόν τών Αρχαίων κτομι- 
κών καί τοΰ Άριστοφάνους» καί έδημοσίευοε πλεί- 
οτας ιατρικός μελετάς είς ημερολόγια, εις ιατρικά 
περιοδικά καί τά λοιπά. ’.4πο τοΰ βήματος τού Παρ
νασσού έχειρίσθη καί άλλα ζητήματα ώς ή «Υγιει
νή παρ’ ήμϊν διά τών Αιωνων», «Ιατρική και Θρη
σκεία», «Ή κόμμωσις καί οί μαλλιαροί είς ιατρικήν
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δριον έπρωτοστάτησεν είς τά κυριώτερα ζητήματα 
καί ήγειρε διάτορον τήν φωνήν του ύπέρ τών γεωρ
γικών πληθυσμών τής Μακεδονίας τών γειτονευόντων 
πρό-^ τα ομορα Βαλκανικα κράτη. 'Ητο ό γνησιότε
ρος αντιπρόσωπος τής έθνικής άποστολής τής γεωρ
γίας,καί ό θάνατός του έπισυμβάς έν τή άκμή τής 
ήλικίας του δέον νά θεωρηθή ώς μία σοβαρά γεωρ
γική απώλεια.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛϊΜΠΕΡΑΚΗΣ. Ό θάνατος ά- 
φήρπασεν άπό τας άγκάλας τής εύγενοΰς οικογένει
ας του τόν ’Απόστολον Αυμπεράκην ένα έκ τών έπι- 
φανεστέρων έπιστημόνων μας έκ τοΰ νομικοΰ παρ’ 
ήμΐν κόσμου, 'ϊπήρξεν καθ’ δλον του τόν βίον ό ά
ψογος πολίτης, ό ιδανικός οικογενειάρχης, ό υπέρο
χος έπιστήμων, ό ευθύς καί δίκαιος δικαστής. Είς 
τήν σειράν τών μεγάλων δικαστικών φυσιογνωμιών 
τής τελευταίας έκατονταετηρίδος έξαιρετικήν θά κα- 
ταλάβη θέσιν καί ό αείμνηστος Λυμπεράκης. Συνδε
θείς διά γάμου μετά μιάς τών μεγαλειτέρων καί ί- 
στορικοτέρων οικογενειών τής Ελλάδος’, τυχών τής 
άπολύτου έκτιμήσεως τοΰ τόσον αύστηροΰ καί δύσκο
λου Χαριλάου Τρικούπη, δέν παρεξέκλινεν ούδέ κατά 
κεραίαν άπό τόν ωραϊον δρομον ποΰ είχε χαράξει ή 
υψηλή συναίσθησίς τών καθηκόντων του ώς πολίτου 
καί λειτουργού τής θέμιδος. ’Εσχάτως ίδιωτεύων έ- 
μέριζε τάς στιγμάς του μεταξύ τής εύτυχοΰς καί έ- 
κλεκτής οικογένειας του καί τών έπιστημονικών με
λετών του. 'Απλοΰς, απέριττος, προσηνής, γιομάτος 
άπό καλοσύνην καί φιλοστοργίαν, πολυμαθής, συζη- 
τητίκός, έγκυκλοπαιδικός έπεβάλλετο ευθύς άμέσως 
είς τόν σεβασμόν καί τήν έκτίμησιν τών συνομιλη
τών του. Ή ζωή του ήτο μία άλυσσος ευτυχίας. Κα’. 
από, μέσα άπό τήν ευτυχίαν αύτήν τόν άπέσπασεν ό 
αμείλικτος θανατος σκορπίσας στήν εύγενή σύζυγόν 
του, τά έκλεκτά τέκνα του καί τούς λοιπούς συγ
γενείς του ένα πένθος βαρύ, στιγνόν, οδυνηρόν. Ή 
«Ελληνική Έπιθεώρησις συμμεριζομένη τήν οδύνην 
των άπευθύνει τά ειλικρινή συλλυπητήριά της είς 
δλους τούς οικείους του.

ΕΚΒΕΣΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ K.XEIMQNA
'Ύστερα άπό τήν περσινή του στό «Παρνασσό» 

έκθεσι, ό έκ Ρωσσίας ζωγράφος κ. Χειμώνας μάς πα
ρουσιάζεται πάλιν,έφέτος μέ νέανέκθεσι. Τά θέματά 
του , τώρα, είναι δλα παρμένα άπό τήν Ελληνική 
φύσ’·. Βλέπει, άναγνωρίζει κανένας τά νησιά, τις 
εκκλησίες, τούς κάμπους δ που πήγε κι’ αύτός. Ό κ. 
Χειμωνάς έχει μιά θαυμαστήν εύχέρειαν έκτελέσεως- 
μιάνεύκολία χεριοΰ. Επίσης έχει πολύ γοΟστο 
κ έτσι βλέπουμε δτι έχει μέ καλλιτεχνικό μάτι δια 
λεγμένα τά θέματά του. ’Εκείνο δμως στό οποίο 
διαφωνούμε είναι ή έκτέλεσι τήν οποίαν μάς παρου 
σιαζει ό ζωγράφος. Τα μέρη τά όποια έζωγράφισε 
ό κ. Χειμωνάς τά είδαμε καί μεϊς,— πουθενά’ δμως 
στήν Ελλάδα δεν είδαμε τόσον έντονα φώτα, τόσον 
έντονα χρώματα. Ή’Ακρόπολη, τό θέατρο τοΰ Ή- 
ρόδου, ό Αυκαβητός, ό βασιλικός κήπος, ό Πόροι, 
τά ήλιοβασιλέματα, δπου’ δήποτε στήν Ελλάδα,— 
πουθενά, σέ καμμιά στιγμή δέν παρουσιάζουν τόσο 
έντονα χρώματα. Μ’ δλη τή καλή θελησι καί διά- 
θεσι πού είχαμε, — πουθενά (μέσα στούς τόσους του 
πίνακας) δέν είδαμε Ελληνικό χρώμα, 

χρώμα ελληνικού οΰρανοΰ. Καί αύτό κατά τή γνώμη 
μας είναι ένα άρκετά σοβαρό στοιχείο γιά τόν Έλ
ληνα ζωγράφο. Δέν πρόκειται νά δείξουμε άπλώς δτι 
ζωγραφίζουμε ένα Πόρο, άλλά πρέπει νά δείξουμε 
τ,ό ν έλληνικό Πόρο. Κι’ αύτό ένας καλλι
τέχνης ζωγράφος μπορεί τέλεια νά τό δείξη, άδιά- 
φορο άν είναι αυτό δυσκαλο. Ίσως στή δυσκολία 
στό έλάττωμα αύτό τοΰ κ. Χειμωνά νά συντείνη ή έκ 
Ρωσσιας καταγωγή του — άδιάφορο ό κριτικός μο
νάχα κρίνει. Κι επειτα είναι καί τά τόσον ύπερβο- 
λικ,ώς έντονα χρώματα— πουθενά στήν Ελλάδα δέν 
υπάρχουν.

Ισως φαινόμαστε λίγο αυστηροί στδν κ. Χειμώ
να’ μά βλέπουμε δτι ό ζωγράφος μας κατέχει ήδη 
ενα,^ταλέντο, κι έτσι μάς κάνει άπαιτητικούς. Στό 
σχέδιο, στήν εύχέρεια έκτελέσεως, στό άβίαστο τοΰ 
σχεδίου,,βλέπουμε δτι ό ζωγράφος μας έχει ήδη 
φτάσει σ ενα άρκετα καλό σημείο. Τώρα πιά περι
μένουμε καί ζητάμε νά μάς έκφράση «τή ψυχή τών 
πραγμάτων». Ό πίνακας του «Στήν έξοχή» (άρ. 39) 
καθώς καί ό «στδν έξώστη» (άρ. 38) είναι πάρα 
πολύ καλοί πίνακες’ τιμάνε άληθινά τήν έργασία 
τοΰ V.. Χειμωνά. Μά είναι λίγοι δυστυχώς.

Αν ό κ. Χειμωνάς έζητοΰσε μιά γενική άρμονία 
χρωμάτων στούς πίνακάς του (ένα γενικό χρώμα, δ- 
πως λεγεται), λιγοτερο έντονα χρώματα, κι’ άν 
μπορούσε νά μάς δωση καί έλληνικό χρώμα, τότε οί 
πίνακές του θά ήτανε άρτιοι. Τοΰ εύχόμαστε μ’ δλη 
τή καρδιά γρήγωρα νά τό κατορθώση.

Γ. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Διά της Ελληνικής 'Ιστορίας καί τοΰ Ελ

ληνικού βίου» ύπό τοΰ κ. Φ. I. Κουκουλέ. Μία 
έργασία θαυμαστή έξελίσσεται μέσα στές 74 σελίδες 
τοΰ έργου τοΰ άκαταπονήτου μελετητοΰ τής έθνικής 
μας ς,ωής. Ο κ. Κουκουλές άκούραστος έρευνητής 
τών ιστορικών σελίδων τής πατρίδος κατόρθωσε διά 
τοΰ νεωτερου βιβλίου του νά μάς άναπαραστήση δια
φόρους έποχάς διά μέσου τής αίωνοβίου γλώσσης 
μας. Οπως όρθώς παρατηρεί ό πολυμαθής συγγρα- 
φεύς, είναι καιρός πλέον ν’ άναζητήσωμεν καί νά 
συμβουλευθώμεν τήν ζωήν διά ν’ άνεύρωμεν άπό τάς 
μαρτυρίας καί άπό τάς έκδηλώσεις της την σκέψιν,- 
τά αισθήματα, τούς πόθους, τά θλιβερά ή ένδοξα γε
γονότα τών μακρών Ελληνικών αιώνων. 'Όλον αυ
τόν τόν πολύτιμον θησαυρόν μάς τόν παρέχει άφθο- 
νον καί άνεξαντλητον ή έλληνική γλώσσα, μέ τάς 
λεςεις της, τας φράσεις της, τούς στίχους της, τά 
παραμύθια της, τές παροιμίαις της, τά ’ιδιώματα 
της καί τό πλούσιον γλωσσικόν ύλικόν της. Τό βι- 
ολ,ιον είναι διδακτικωτατον καί είναι τίτλος τιμής 
δι’ Έλληνα συγγραφέα ή άνακίνησις θέματος τόσον 
πρωτοτύπου καί τοιούτου έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος.

ΘΛΙΜΕΝΑ ΛΟΓΙΑ- Έξεδόθησαν υπό τόν τίτλον 
< (υλιμένα Αόγια» τά ποιήματα τοΰ έν Χίω λογίου 
κ. Α. Λοΐζου. * *

Τό βιβλίον πωλείται δραχ. 5.

ΪΠΟΪΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ειδοποιεί

Τούς ενδιαφερομένους εμπορικούς οϊκους θειου 
•δτι είς τήν άπό 23 Δεκεμβρίου 1922 δημοσιευθεΐσαν 
ίίς τάς έφημερίδας διακήρυξίν του προμήθειας 10. 
000 τόννων θείου έξ ’Ιταλίας, έπιφερει τάς κάτωθι 
τροποποιήσεις άς δέον νά·λάβωσιν ύπ’ δψιν οι δια- 
γωνισθήσομενοι : e

Ιον) Ό δεύτερος δρος άντικαθίσταται ώς εξής : 
Τό προμηθευθησόμενον θειον θελει είσθαι καθα- 
ητος 99)100 βαθμών κάί τών κάτωθι ειδών : 
α') Doppio raffinato Malito.
β') Floristella Malito.
Ό δέ βαθμός τής λεπτότητας αύτών (Burata) τοΰ 

μέν Doppio rafinato Malito δέον νά είναι 58 έως 
60 βαθμών τοΰ δέ Floristella Malito 50 εως 55 
βαθμών τούλάχιστον. t

2ον) Ό τρίτος δρος άντικαθίσταται ώςεξής :
Δέον νά εϊνε συνεσκευασμένος εντός σάκκων έκ 

Γιούτας τών 50 χιλιόγραμμων έκαστος. , Η προμη- 
θευθησομένη ποσότης δέον νά εϊνε κατά τό ήμισυ 
Doppio raffinato Malito καί κατά τό ήμισυ Flo
ristella Malito’Ιταλικής προελεύσεως. ,

3ον) Ό πέμπτος δρος άντικαθίσταται ώς εξής : , 
Φορτώσεις ούχί μικρότερα·, τών 3000 τόννων έ- 

κάστοτε καί ούχί πέραν τής 1ης ’Απριλίου έ. έ. οι 
ολόκληρον τήν ποσότητα. Ή πρώτη φόρτωσις δέον 
νά ένεργηθή μέχρι τή? 31ης Ιανουάριου έ. έ., η 
δευτέρα μέχρι τής 26ης Φεβρουάριου έ. έ., και η 
υπόλοιπος μέχρι 21 Μαρτίου έ. έ., το, βραδυτερον, 
ύπολογιζομένου, ώστε ή άφιξις είς τόν Ελληνικόν 
λιμένα νά συμπέση μέ τήν άνωτέρω όρισθείσαν χρο
νολογίαν. , '

4ον) Προστίθεται καί δωδέκατος ορος ως ε,ης .
Μετά τήν άποσφράγισιν τών προσφορών ύπό επι

τροπής καθορισθησομένης έν καιρώ καί τήν υποβο
λήν τοΰ πορίσματος αύτής θέλει ένεργηθή τήν έπο- 
μένην καί προφορικός φανερός συναγωνισμός μεταξύ 
τών ιδίων έγγράφως προσενεγκόντων προσφοράς ή 
καί ετέρων νεωστί προσερχομένων επί τοΰ ίδιου , αν
τικειμένου, μετά τό πέρας τοΰ όποιου υπό τήν από
λυτόν κρίσιν τοΰ ύπο'υργοΰ τής Γεωργίας θελει άνα- 
δειχθή ό μειοδότης.

Ό ύπουργός τής 1εωργιας
Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ ____

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Καθίσταται γνωστόν είς τους ενδιαφερομένους 

εμπόρους θειον καί θειϊκού χαλκόν, οτι το υπουργείου 
Γεωργίας, άποφασίσαν όριστικώς την προμήθειαν 
θειϊκοϋ χαλκού. επιθυμεί νά γίνη ένήμερον εγκαίρως 
των ύπαοχόντων ηδη αποθεμάτων, παρελθονσης ει
σαγωγής, είς χείρας τον ιδιωτικόν εμπορίου, θειϊ- 
κον χαλκού, Ίνα έπί τή βάσει τούτων, ονμπληρωματι- 
κώς, είσαγάγΐ] διά τδ τρέχον γεωργικόν έτος και διά 
λογαριασμόν τον απ' ενθείαΥς, διά Κρατικού ουναλ- 
λάνucnoQf ντιόλοιτιον τιοοοιητα ζιιιοζ χαλ.ν’ψιν ω) 
τφ δλω τών είς θειϊκδν χαλκόν αναγκών τού Κρά
τους.

ΙΙρός τούτοις, προσκαλεί άπαντας τούς κατόχους 
ποσοτήτων θειίκού χαλκού έμπορους, όπως δι ανα

φοράς! των προς τό νπουργεϊόν τής Γεωργίας (Τμή
μα Γεωργικής Οικονομίας) δηλώσωσιν ύπευθύνως 
τά ποσά, άτινα κατέχουοιν έκ τού είδους τούτου είς 
βαρέλια καί όκάδας, ’ίνα έπί τή βάσει τού συνολικού 
αποθέματος έκτελεσθή ώς άνωτέρω ή συμπληρωματι
κή προμήθεια.

Αί ώς άνω δηλώσεις δέον νά περιέλθωσιν είς η
μάς τό βραδυτερον μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1922.

('Εκ τοΰ υπουργείου Γεωργίας)

ΔΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 1923
Ό Δήμαρχος 'Αθηναίων διακηρύττει οτι έτοιχο- 

κολήθη παρά τήν είσοδον τού Δημαρχείου και έξε- 
τέθη έν τώ Γραφείω τής Διοικήσεως τό ύπ' άριθ. 
19940 άπό 16ης λ. μ. ετήσιον πρόγραμμα τού κ. Νο
μάρχου 'Αττικής καί Βοιωτίας περί άναθεωρήσεως 
τών εκλογικών βιβλιαρίων έν τώ καθ ημάς Δημφ.

Κατά τούτο ά) ci έχοντες τά προσόντα δημόται, ώς 
έγγεγοαμμένοι εις τό Μητρώον ή μόνον τό Δημοτολο
γίου τού Δήμου, ώς καί οί εγγεγραμμένοι έν τώ έ- 
κλογικώ καταλόγω και μη λαβοντες βιβλιαριον, δν- 
νανται νά αίτύ]οωοι τήν λήγιν εκλογικών βιβλιάριων 
παρά τής άρμοδίας 'Επιτροπής, προεδρευομενης υπό 
Πρωτοδίκου καί διεξαγούσης τό έργο% αύτής είς 
ισόγειον αίθουσαν τού Δημαρχείου.

β') 01 άποδημούντες δύνανται επίσης νά αίτήσω- 
σιν έκλογικά βιβλιάρια διά τοΰ πατρός, τού αδελφού 
ή νομίμου πληρεζουοίου πληρεξουσίου και γ ) έν- 
οτάοεις κατά τής χορηγήοεως εκλογικών βιβλιαρίων 
ή πάοης άλλης φύσεως τοιαϋται (κατα τόν νόμον 
ΓΣΚΑ') ύποβάλονται είς τό Πρωτοδικεϊον.

Έν Αθήναις Δεκέμβριος 1922
‘Ο Δήμαρχος 2· ΠΑΤΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
«Περί έπαναλήφεως δημοπρασίας προς πωλησιν« 

χρησίμων ξύλων καί μή τής ύπηρεσίας τών 
Δενδροστοιχιών καί κήπων».

Δοθείσης μείζονος προσφοράς έπαναλαμβάνεται 
τήν εικοστήν όγδόην Δεκεμβρίου έν τώ υπουργείο 
Γεωργίας ή δημοπρασία προς πώληοιν καυσόξυλων 
καί μή τοιούτων τής ύπηρεσίας τών Δενδροστοιχιών 
καί κήπων ύπό όρους, α>ν οι ενδιαφερόμενοι δυναν- 
ται νά λάβωσι γνώσιν είς τήν παρά τώ ύπουργείω 
Γεωργίας (Λιενθννοιν Γεωργίας).

(Έκ τοΰ ύπουργείον Γεωργίας)
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fl. Α $· ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΩΝ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ,

Τό τελειότερον κατάστημα
Γυναικείων Ειδών

Άσπρόρρουχα διά προίκας

ΑΓΟΡΑ !ί Π2ΑΞΖΙΖ ΓΡΑΜΜΑΤ02ΗΜ2Κ
ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 12

_Γ ραφεία αγοράς και πωλήσεως 
μεταχειρισμένων καί μή γραμματο- 
σήμωνϊύπ© τοΰ κ. Ν.ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 
Οίκος * εμπιστοσύνης καί εξαιρετι
κής ευσυνειδησίας.

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ
ΑΔΕΛ. ΒΑΊΆΝΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΧΑΡΤΟΠ2ΑΕΙΟΝ ΠΑΑΑΗ & ΖΙΛ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό άρχαιότερον έν Έλλάδι Χαρτοπωλεϊον 
’Επισκεπτήρια στιγμιαίος

ΟΙΚΟΣ ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 2I0MSXHIAZ
Γ Κ ΫΡ

Τμήμα εκδοτικόν. Τακτικαι εκδόσεις 
τών μεγαλειτέρων επιτυχιών της ξένης καί 
^Ελληνικής Φιλολογίας.

Τμήμα τυπογραφικόν. Τά μεγαλεί- 
τερα τυπογραφικά μηχανήματα τής Άνα- 
νατολής. ΚαΛλιτεχνικαι τυπογραφικοί έρ- 
γασίαι παντός είδους.

Τιμαί ασυναγώνιστοι
44 ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


