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ΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Όδός Μενάνδρου 83.
Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά Γραφεία τής « Έλλην. Έπιθεωρήσεως> άναγγελ- 

π λεται δΓ αύτής.

2)ιη^ήμαζα κ. cb.
έκδοθέντα ύπό τής συγγραφέως

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ τόμος

έργα Ευγενίας Ζωγράφου
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Διδαχθέντα άπό τής Ελληνικής σκηνής
Η ΜΟΝΑΧΗ. Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ. Δραμα κοινωνικόν τρίπρακτον. 
Η ΚΛΕΦΤΟ ΠΟΥΛΑ. Δραμα ιστορικόν » 
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛ\Ο ΤΗΣ. Κοινωνικόν 

δραμάτιον μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν 

τρίπρακτον.
Η ΑΝΟΙΞΙΣ. Κοινωνικόν δραμάτιον.

Διάφοροι μελέται, διηγήματα, τάξειδιωτικαΐ εντυπώσεις, θεατρικά έργα κ.λ.π. δημοσιευθέντα εϊς 
τους δέκα πέντε τόμους τής «'Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» θά έκδοθώσιν είς τόμον προσεχώς.

Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ. ιστορικόν μυθιστόρημα.
Δ ΗΜ ΟΣΙΕΥΜΑ ΤΑ τόμΟς
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

{"Εκδοόις απλά ...
» έκλεκτή...

Διά τό Έύωτερικόνί
Διά διιιιόιίια Γραφεία 
Διά τίιν Ει-ρώπην, Λ 
Διά τίιν Άιιερικΐιν ............ 
Λΐ όννδροιιαΐ εινε γενικώς προπληρωτέοι .
ΑΙ έγγραφοί άρχονται άπό τϊις 1ης έκάότον ιιιινός .

ΤΙΜ7ΚΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
'Ολόκληρος όελίς εΐς εν τείχος. ......
Ήιιίιίεια » η ......
Τέταρτον όελίδος » ......
"Ογδοον » » ......
Διά όννεχεϊς δηιιοόιεϊ'όεις Ιδιαίτεροι άνιιφωνίαι.

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

CH τελετή της Μεγάλης ΙΣέμ,ττζης ή έπινομιζί μ :νη «Έορτίΐ τοί5 Α ΐτ:τπθίΚ » 
κακα την ojtoiayt ό ΙΙατριάρχης, κατ’ άπ< μ'μηοιν τον 3Ιησοΰ Χρίστον 

ττλενει τους πόδας δώδεκα 3Ιεραρχών, έστι παρουσία γ:λιάδων λαόν.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΑΔΟΥ Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου

ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑ Ϊ ΚΟΥ ΒΙΟΥ*
ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΝ ΤΗ ΞΕΝΗ

"Οπως καί αν έχη τδ πράγμα, δημοτικότερα πρό- 
σο»πα δέν υπήρξαν έν Γερμανία από τούς φοιτητάς 
τοΰ σωματείου τούτου. "Ενας ευφυής πράγματι συγ
γραφέας δ Βίλχελμ Μάγιερ Forster, λαμβάνων την 
καλήν όψιν τοΰ Burschen, έκλέγων ώς σκηνήν τοΰ 
δράματος αυτού, την Είδιλβέργη, μέ τό ιστορικόν 
της Πανεπιστήμιων, τάς άνθοσπάρτους δχθας τοΰ μα
γευτικού Νέκαρ, θετών ώς κύριον πρόσωποντοΰ δρά
ματος αυτού κάποιον πρίγκηπα Karl—Heinrich κα
τά τάς έν Αϊδελβέργη σπουδάς του καί εις τδ πρόσω- 
πον τοΰ οποίου αφήνει ολίγον νά διαφαίνεται δ 
Κρόνπριτς καί μία απλή Κελνερίνα, έξύφανε κάτι τι 
φαιδρόν άμα καί μελαγχολικδν χαριέστατον άμα καί 
συγκινητικόν τό οποίον κυριολεκτικώς έξετρέλλανε 
δλην τήν Γερμανίαν, ήτις πάντοτε περιέβαλε διά βα- 
θυτάτης συμπάθειας τούς φέροντας τά πηλήκια καί 
τά χρώματα των φοιτητικών σωματείων. eO Forster 
άπέθανε βαθύπλουτος.

Δέν έχομεν καιρόν νά ένδιατρίψωμεν περισσότε
ρον εις τά περί των γερμανικών σωματείων, τά δποΐα 
άλλως μετά τήν ανατροπήν τοΰ παλαιού καθεστώτος 
ήρξαντο λαμβάνοντα νεωτεριστικωτέραν τινα διατύ- 
πωσιν ώς μανθάνω.

Μεταβώμεν νΰν εις ’Αγγλίαν. Έν ’Όξφορδ καί 
Καίμπριτς πολλά επίσης τά μεσαιωνικά, τό ένδυμα 
καί οΐ τρόποι. ’Αντί μονομαχιών όμως άφθονον α
θλητισμόν. Τό περίφημον αγγλικόν sport, ή κώπη, 
τό φούτ-μπώλλ, τό τένις.

Πάντες περίπου οί έν Όξωνία φοιτηταί είναι μέλη 
τής «Ένώσεως». Χαρακτηριστικόν δΓ άριστοκράτας 
παρασκευαζόμενους εις τον πολιτικόν βίον δτι αί 
συνεδριών αυτών έν μικρογραφία είναι πιστή αντι
γραφή τοΰ παρλαμέντου, ου μίαν ημέραν θά γίνουν 
μέλη καί ρήτορες.

Τύπον δλως νεωτεριστικόν περιέχουσιν αί φοιτη
τικά! ένώσεις τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Έδεμβούρ- 
γου καί εις τον τύπον τούτον ανήκει τό μέλλον. Έν 
Έδιμβούργφ μέγας αριθμός φοιτητών είναι έγκατε- 
στημένος εις τό <Πανεπιστημιακόν Χώλλ», όργανω- 
θέν υπό τίνος ανωνύμου Εταιρείας' οι ευπορότεροι 
καταλύουν παρ’ ίδιόταις. Άνήκουσι πάντες εις φοι
τητικά σωματεία, άπολαύοντα προνομίων καί συνερ
χόμενα έν ταΐς αίθούσαις τοΰ Πανεπιστημίου. Τά 
σωματεία ταΰτα ανέρχονται εις τεσσαράκοντα. Ύ- 
πάρχουσι καί έξ άποκλειστικώς έκ φοιτητριών. Άν-

’Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου 

τιπρόσωποι τών σωματείων τούτων άποτελοΰσι τήν 
< Κεντρικήν Επιτροπείαν >, άναγνιορισθεΐσαν τώ 1889 
διά νόμου τής Βουλής τών Κοινοτήτων ώς Πανεπι
στημιακόν θεσμόν. Ή Επιτροπεία δΓ επτά τμη
μάτων της αγρυπνεί έπί τών συμφερόντων τών φοι
τητών, φροντίζει διά τήν ψυχαγωγίαν αυτών, συν
τάσσει έβδομαδιαίαν έπιθεώρησιν, καί διατηρεί σχέ
σεις μετά τής ακαδημαϊκής νεότητος τών ξένων Πα
νεπιστημίων. Θαυμασίως δέ διοργανοΐ τήν τάξιν 
καί συγκρατεΐ τήν πειθαρχίαν έν δημοσίαις συνα- 
θροίσεσι καί έορταΐς, 'Έν τών τελευταίων κατορ
θωμάτων τής’Επιτροπείας αυτής ύπήρξεν ή διορ- 
γάνωσις μεγάλης εορτής καί άπεράντου αγοράς δΓ 
ής συνήθροισε τό ποσόν τών 350 χιλ. φράγκων δΓ 
ών ώκοδόμησε τον φοιτητικόν οίκον μετά λέσχης, 
βιβλιοθηκών, αιθούσης συναυλιών, σφαιριστηρίου 
καί ευρυτάτου εστιατορίου. Καί περιττόν νά εϊπω- 
μεν δτι δ οίκος ούτος έν ώραις σχολής είναι δ παρά
δεισος τών φοιτητών, τών ξένων έντή πόλει καί τών 
στερουμένων κοινωνικών σχέσεων φοιτητών. ’Αλ
λά διά τήν πνευματικήν καί σωματικήν άνάπτυξιν 
τών σπουδαστών έν ’Εδιμβούργο», έν ταΐς Άθήναις 
ταύταις τοΰ Βορρά, είναι καί άλλα ιδρύματα, κύ
κλοι φιλοσοφικοί, έπιστημονικοί καί δ μέγας αθλη
τικός. Έξ έράνων οι φοιτηταί συγκεντρώσαντες καί 
άλλας 300 χιλ. φράγκων κατήρτισαν έν τών ώραιο- 
τέρων πεδίων ασκήσεων. Έρχονται κατόπιν τά ειδι
κά σωματεία τών Σχολών. To < Diagnostic » τών 
ιατρών, «τό Dialectic» καί τό «Celtic» τών φιλο
λόγων, τδ «Theological» καί ούτω καθ’ εξής,

"Ας ίδωμεν νΰν ολίγον καί τά έν ταΐς 'Ηνωμέ- 
ναις Πολιτείαιςτής ’Αμερικής, δπου παρά τήν υλιστι
κήν διατύπωσιν τοΰ έκεϊ βίου αί υπέρ τής πνευματι
κής άναπτύξεως προσπάθειαι δέν είναι μικραί, εις 
Πανεπιστήμια, μουσεία, βιβλιοθήκας. Μεταξύ τών 
Πανεπιστημίων προέχουσιν οί μεγάλοι αντίπαλοι, τό 
Harvard καί τό Yale Τό Harvard τό πλουσιότα- 
τον τών Πανεπιστημίων τής ύφηλίου, φροντίζει μό
νον του περί συγκεντρώσεως τών φοιτητών του, οΰς 
έκ παντός τρόπου θέλει νά παρακολουθή καί έπιτη- 
ρή. Άνήγειρε τέσσαρα κολοσσιαία υπνωτήρια, τάς πε- 
ριφήμους Dormirories έν οίς τοποθετεί τούς έκ πε- 
ράτων τής Αμερικής νεοαφιχθέντας freshmen. Έ
καστος έχει τό διαμέρισμά του. Υπάρχει δμως κοι
νόν έστιατόριον καί έν τώ κέντρο» υπάρχει έν μέγα

ου. Έκαστος έγραφε σοβαρότατα είς τεμάχιον χάρτου 
τό όνομα τών υποψηφίων. Έγίνετο κατόπιν ή δια
λογή καί άνεκηρύχθησαν δ Πρόεδρος, δ Γραμματεύς, 
δ ταμίας. Ό νέος πρόεδρος, ετών 14, άποθέσας τήν 
έν τώ στόματι αύτοΰ καραμέλαν ήγέρθη καί άτενί- 
ζων μετά πολλής γαλήνης τά μέλη ηύχαρίστησε καί 
έβεβαίωσε περί τών προσπαθειών, άς θέλει κατα- 
βάλη όπως φανή άξιος τής έμπιστοσύνης των. Έκο- 
μίσθη ή σημαία τοΰ σωματείου καί έκινήθΐ] δεξιά 
καί αριστερά υπό τάς γενικάς έπευφημίας, μεθ’ <3 δ 
γραμματεύς ηύχαρίστησεν καί αυτός ύποσχεθείς ά- 
κραν επιμέλειαν είς τήν σύνταξιν τών πρακτικών.

Οί υποψήφιοι λέγει δ περιηγητής ήγείροντο καί 
ώμίλουν χωρίς νά φαίνωνται διστάζοντες ή στενοχω
ρημένοι. Τά μέλη τούς ήκουον προσεκτικώς. Οί άπο- 
τυχόντες υποψήφιοι δέν έδείκνυον κανέν πείσμα, έ- 
χειροκρότουν όπως οί άλλοι. 'Η φυσική σοβαρότης 
αυτών τών μικρών μέ έξέπληττε, ουδόν ίχνος ειρω
νείας. Έλεγον « Κύριε Πρόεδρε» μέ τήν αυτήν σοβα
ρότητα ώς νά εύρίσκοντο είς τό Κογκρέσου τής Ούα- 
σιγκτώνος. Έν άλλη χώρα πρώτοι οί παριστάμενοι 
μεγάλοι θά ήρχιζαν μέ μειδιάματα καί τάς αστειότη
τας' άλλ’ οί ’Αμερικανοί πολίται σκέπτονται πατρι- 
ωτικότερον. Αφού ιή ’Αμερική άπεδέχθη ελεύθερον 
πολίτευμα αισθάνεται τιήν ανάγκην νά παρασκευάζη 
τάςέπερχομένας γενεάς είς τούτο. Καί όλοι βοηθούν 

είς τό έργον.
Άναλόγως έπιτυχεϊς προσπάθειας έχουσι νά έπι- 

δείξωσι καί αί άλλαι, πάσαι σχεδόν, αί πεπολιτισμέ- 
ναι χώραι από Άμστελοδάμου καί μέχρι Τόνκο. "Ο
σον αφορά εις τά Βαλκάνια, οί Ρουμάνοι φοιτηταί 
από τριακονταετίας έπιμόνως έργαζόμενοι κατόρθω
σαν άξια λόγου πράγματα. ’Έχουσι καί έν Ίασιω 
καί έν Βουκουρεστίω ζωντανούς φοιτητικούς συλλό
γους καί τήν γενικήν ένωσιν Assjciatia generala 
ής τό έμβλημα φέρει τάς λέξεις «Άνάπτυ'ξις, αδελ
φοσύνη, φιλοπατρία». Κατ’ έτος συ/καλούσι συνέ
δρια, λίαν καρποφόρα, είς μίαν ρουμανικήν πόλιν. 
Ούτως από τριακονταετίας άρξάμενοι από δυσμών 
από Καλαφάτ, έφθασαν μέχρι Ρόμαν παρά τήν 
Βεσσαραβίαν. Ούτως όλη ιή χώρα βλέπει έκ τοΰ πλη
σίον τήν ακαδημαϊκήν νεότητα έν σόματι καί μαν
θάνει νά τήν αγαπά. Οί χωρικοί τήν δεξιοΰνται μέ 
τά μουσικά όργανα καί την έπευφημοΰν. Πρό έτών 
συνεκάλεσαν έν Γιουργέβω μέγα παμβαλκανικόν συνέ
δριου φοιτητών είς δ έκλήθημεν, καί αντιπροσωπεία 

τών φοιτητών μας μετέβη έκεϊ.
Τά φοιτητικά σωματεία τής Ρουμανίας έ τεχεί- 

ρησαν πολλάς έκπαιδευτικάς έκδρομάς καί έξω τών 
ορίων τής χοόρας των καί ώς γνωστόν έπεσκέφθησαν 
καί ημάς δίς αρκούντως πολυάριθμα. 'Η διελθοΰσα 
πέρυσι εντεύθεν έκδρομή κατέληξεν είς Grenoble τής 
Γαλλίας καί παρηκολούθησεν έπί μήνας τινας τάς έ-

χώλλ έν είδει λέσχης μετ’ αναγνωστηρίων, μουσικής 
καί τών τοιούτων. Ούτως από τής ημέρας τής έγγρα- 
φής των οί φοιτηταί άποτρέπονται τής μονώσειος 
καί τοΰ άτομικιστικοΰ ούτως είπεΐν βίου καί τάσσον
ται υπό αρχηγούς, φοιτητάς επίσης, είδος άγελαρ- 
χών ώς έν Σπάρτη. Τό δεύτερον καί τρίτον έτος ζώ- 
σιν έντός τής στέγης ταύτης καί κατά χωριστάς δ- 
μάδας, συγκεντρούμενοι καθ’ ώρισμένας ημέρας εις 
τόν μέγαν φοιτητικόν «Σύλλογον Harvard». 'Υπάρ- 
χουσιν προσέτι αί αδελφότητες μετά τινων διατυπώ
σεων τεκτονικών. Αί αδελφότητες αύται διακρίνονται 
διά τών ελληνικών γραμμάτων, ΑΧΡ, ΑΔΦ, Δ ΥΔ, 
Φ Α καί ούτω καθ' εξής καί τά οποία συνήθως εί
ναι τ’ αρχικά γράμματα τοΰ τίτλου τοΰ σωματείου ή 
καί κενά έννοιας.

Κατόπιν έρχονται τ’ αθλητικά σωματεία τών φοι
τητών, τά οποία, ώς γνωστόν, έχουσι λάβει τεράστι
ας διαστάσεις έν ’Αμερική, έχουσι καταντήσει εις υ
περβολήν έπί βλάβη τών σπουδών καί διά τούτο 
συναντώσι νΰν καί ου σμικράν άντιπολίτευσιν μεταξύ 
τών πεφωτισμένων πνευμάτων έν Βοστοινη καί αλ
λαχού τής ’Αμερικής. Στάδια εύρυχωρότατα καί θαυ 
μασίως ώ.τλισμένα γυμναστήρια, δεξαμεναί διά τό κο- 
λύμβημα, τίποτε δέν λείπει. Αί λεμβοδρομίαι μεταξύ 
Harvard καί Yale καί οί αγώνες τής ποδοσφαίρας 
συνεγείρουν κατ’ έτος ολόκληρον τήν ’Αμερικήν. "Ο
πως καί άν έχη τό πράγμα ο αθλητισμός προδίδει 
θαυμασίαν καί ανδρικήν όψιν εις τήν αμερικανικήν 
νεότητα καί τήν έθίζει εις τήν σκληραγωγίαν καί τήν 
πειθαρχίαν. Ούδέν άλλο έθνος δύναταινά δόση προ
χείρους άξιωματικούς ούλαμοΰ καί λόχου τόσον πολ
λούς καί τόσον καλούς όσους τό αμερικανικόν. Επί
σης δ αθλητισμός ούτος ούκ ολίγον συντείνει εις τήν 
αγνότητα τών ηθών καί διακρίνονται αληθώς έν τού
το» τ’ αμερικανικά πανεπιστήμια. 'Η κοινωνικότης 
τέλος καί τό πνεύμα τής συνεργασίας έν τώ φοιτη
τική» βίο» τών ’Αμερικανών έκδηλοΰται διά τής ουγ- 
κεντρώσεως αυτών εις πολλά μικρότερα σωματεία τόν 
<σύλλογον τών γαλλομαθών» τόν «δραματικόν σύλ
λογον τών φοιτητών» καί άλλα τοιαΰτα καί διά δη
μοσιευμάτων. Οί φοιτηταί τοΰ Harard έκδίδουν 
τέσσαρας εφημερίδας. Έκ παντός τρόπου, ώς βλέπε
τε, έκδηλοΰται ή έφεσις τών σπουδαστών προς συν
εργασίαν.

’Άλλο»; έν ταΐς ΤΙνωμέναι; Πολιτείαις καί πρό 
τής ηλικίας καθ’ ήν εισέρχονται εις τά Πανεπιστή
μια άσκοΰσι τούς έφηβους εις τά τοιαΰτα καί πασί- 
γνωστον είναι έν ’Αμερική τό έργον τοΰ Pcixoto 
καί τής αδελφής του ιδρυτών τοΰ Boy ’s Club, ού 
τά μέν νέα μέλι] δέν έχουσι»’ ήλικίαν άνω τών 12 ετών, 
δεκαέξ δέ τά γηραιά. ’Ιδού πώς διηγείται είς περιηγη
τής τήν έπίσκεψίν του πάσης πίστεως άξιος. ’Ακριβώς 
τήν εσπέραν εκείνην διενεργεΐτο »ή εκλογή τοΰ προεδρεί
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Χεΐ παραδόσεις. Τό αληθές είναι οτι εις δλα αυτά 
πολυτρόπως βοηθοΰνται ύπό τοΰ ρουμανικού Κρά
τους. Κάρολος, ό οργανωτής τής Ρουμανίας, άνή- 
γειρεν διά τάς φοιτητικός ενώσεις τό κατάλληλον κτί- 
ρίον έν θέσει περιφανεϊ, οΰ μακράν τοΰ ίδιου ανακτό
ρου, μετά βιβλιοθήκης, εστιατορίου καί σφαιριστη
ρίου. Παρ’ ήμϊν δέν κατωρθώθησαν άκόμη τά τοι- 
αϋτα. Αλλ οτι δεν έγινε χθες, θά γείνη βεβαίως αέ
ριον αρκεί νά ύπαρξη θέλησις καί ενθουσιασμός. Οί 
έν τή ξένη "Ελληνες σπουδασταί, ύπό τήν πίεσιν τοΰ 
περιβάλοντος, κατόρθωσαν ήδη κάτι τι, έν Παρισί- 
οις, έν Αωζάνη, έν Γενεύη, γινόμενοι ούτω τό καλόν 
παράδειγμα. Εν Παρισίοις τά μνημόσυνα Κοραή καί 
Φαβιε, εσπερίδες και σιιμποσια φιλελληνικά οφείλον
ται εις τον σύλλογον αύτών καί οί φοιτηταί μας έν 
I ενευη έσχον την πρωτοβουλίαν τής ίδρύσεως τοΰ 
μνημείου τοΰ μεγάλου φιλέλληνος Έϋνάρ είς ον τόσα 
οφείλει ή Ελληνική Έπανάστασις.

-------------

§ΐ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2g

ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Κ ΕΦ ΑΛ A I ΟΝ Α .

Ηρως τίξς κιομωδίας εινε γέρων τιξ Σωϊήρίος, 
'ώνομα,ομενος προτού χυδαϊκά Σωτήριςυ, πρός δν 
έρχονται έξ όλων των επαρχιών τής δούλης τότε 

Ελλάδος διάφοροι χωρικοί ϊνα τους διδάξη την 
<νεαν κορακιστικήν γλώσσαν, ης οπαδός εϊνε αυτός 
και ο η ιλος του Αύγουστος, «ό όνοίμαξόμενος χυδαϊ- 
κ.·ι Αύγουστής». Ό Σωτήριος αυτός, θελήσας κάποτε 

να προφερη την κορακιατικην λέξιν : «έλαδιοξιδεοα- 
λατολαχανοκαρυκευμα» και κινδυνεύσας ν άποπνιγή, 

οώξεται υπό τοΰ έραστοϋ τής ΰυγατρός του Έλενί- 
οκης «τής χυδαϊκά όνομαξομένης Έλέγκως», παρά 
τοΰ όποιου τέλος μεταπείΟεται νά παραίτησή τής 
νέας γλώσοης πρός μεγάλην δυσαρέσκειαν τοΰ φί
λου του Αύγουστου, δστις σπεύδει «νά άναγγείλη είς 
τό κριτήριον τόν βλάοφημον, τόν αρνητήν, τόν εξω
μότην, τόν λιποτάκτην, τόν ρίφασπιν διά νά παιδευ*  
ί)η καί άνασκολοπισθή διά παράδειγμα»,

*)Προπατώ άντίς περιπατώ, 4) κορμός αντί κορμί. 3) γορ
γορυτά άντίς γουργουρυτά, ’) τή ώρα άντίς τώρα. 5) έγρή- 
γορα άντίς γλίγωρα, °) έμπορώ άντίς ήμπορώ 7) ϊδω άντίς 
Ιδώ, ·) πρωνόν άντίς πονρνόν, “) άποΰ άντίς άφ’ οΰ. 10)
εζίτ/ίασα άντίς έςυγίασα. **) άπέσως άντίς Ισως άπό τούτο.

Οΰτω περίπου έχουσα ή κωμφδία τοΰ Ρίξου, ούτε 
διά τήν σκηνικήν αυτής οικονομίαν, ούτε διά τάς 
κωμικάς περιπέτειας της διακρίνεται. "Ολη ή αξία 
αυτής έγκειται έν τώ διαλόγοτ, απόσπασμα τοΰ ο
ποίου παραΟέτομεν έκ τής πρώτης πράξεως, δπως 
ϋά πράξωμεν εφεξής καί διά πάν άλλο θεατρικόν 
εργον περί οΰ, δι’ ένα οιονδήποτε λόγον, ϋά γίνεται

^Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου

Εν συμπερασματι λοιπον, παρά τόν επιστημονικόν 
καταρτισμόν, χρειάζεται καί άλλη τις προπόνησις τής 
ακαδημαϊκής νεότητος, ώς έφοδίου τοΰ μετά τάς 
σπουδάς βίου. Έκ τών Πανεπιστημίων κυρίως έξέρ- 
χεται ή άρχουσα, ή διευθύνουσα. τάξις τής κοινωνίας. 
Δεν πρόκειται περί της παρασκευής απλών έπαγγελ- 
ματιών, άλλά περί ανθρώπων, οϊτινες μετά δεκαπέν 
τε καί είκοσιν έτη θά είναι οί ίθύντορες τής κοινής 
γνώμης καί πολλάκις οί έκτελεσταί τών κελευσμάτων 
αυτής. Πρέπει λοιπόν νά είναι παρασκευασμένοι πρός 
τούτο. Μετά τήν ένίσχυσιν τοΰ έπιστημονικοϋ ιδεώ
δους, τών έπιστημονικών έρευνών, ή μόρφωσις τών 
χαρακτήρων. Είς ταΰτα πρέπει νά βοηθήση ή φι
λοπατρία πάντων τών δυναμένων. Καί θά έλθη καί 
τούτο μίαν ημέραν. Ποιος θά έχη τήν δόξαν τής 
έκτελέσεως τοΰ άπαραιτήτου έργου είς τήν Ελλάδα, 
πώς καί πότε θά πληρωθή τό μέγα τούτο κενόν ;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑδΟΣ

μνεία έν τή παρούση Ιστορία.

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΏΤΗ 

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙίΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ.— Διατί προπατεΐς,' φίλε ίδικέ μου 
Αύγουστε, λιγισμένος σήμερον ώς άν εϊ ο κορμός5 
σου έγεινε δύο δι.πλόαι ; Εχεις άρα γε κοιλιόπονον 
καί γοργορυτά ;3 ή άνεκάλυψες δτι οί ίδικοί μας 
πρόγονοι ελληνες έτροπάτουνούτω; Είπέ μοιτή ώρςζ1 
έγρήγορα5 διατί; διότι δέν έμπορώ* 1 νά σέ ϊδω7 τήν 
οποίαν ευρίσκεσαι κορμικήν κατάστασιν.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ.— Σήμερον τό πρωνόν8 άναδι- 
φών τό λεξικόν τοΰ Σουΐδα εύρον τήν λέξιν καμπύ
λος, καί ευθυς ό ίδικός μου νοΰς έπήγεν εις τήν λέ- 
ξιν καμπούρης· άποΰ» έθεώρησα, έπαραλλήλισα, καί 
έζυγίασα 10 αύτάς τάς δύο λέξεις έστοχάσθην, δτι ή 
χυδαϊκή λέξις καμπούρης άπιστος” παράγεται τήν λέ
ξιν καμπύλος, δθεν καμπυρός, δθεν καμπούρης' καί 
δόξα καί τιμή είς τήν Γραικίαν, άπεφάσιοα δ,τι ή 
λεξις καμπούρης είνι'2 διεφθαρμένη άπό τήν λέξιν 

καμπύλος' καί τόσον έχάρην ώστε άπό τήν άκραν ίδι- 
κήν1·' ήδονήν, καθώς δ τόν οποίον έχομεν πρόγονον 
Πυθαγόρας έθοσεν εκατόμβην, άποΰ εύρε τό περίφη- 
μονέκεϊνο διάγραμμα, ούτω κ’ έγώ έθυσα ώς άν εκα
τόμβην τήν ορθότητα τοΰ ίδικοΰ μου κορμού διά τήν 
εύρεσιν τής λέξεως καμπούρης, και προπατω τη ωρα 
καμπυρός.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ — Ά φέρε’1'' ύγιεία σου.15 μεγάλη 
άνακάλυψις τούτο βεβαίως καταχωρηθήν16 θελει 
είς ήτριον λογίου έρμού”’ γράψον έ.τιστολήν είς τον 
έκδότην τούτου, κ’ αυτός13 τήν τυπωσειν καί την 
σχολιάσειν θέλει' σύ μέν εύρες αυτήν τήν λέξιν, αμ- 
μή·° κ’ έγώ δέν κάθημαι αργός' ή σούρδισις, ήτοι δι
άρροια έφάνη είς έμέ δτι είνι λέξις ελληνική' τήν έπι- 
ασα τήν έμυρίσθην άπ’ ώδε,!° τήν έμυρισθην άπ 
έκεΐ καί τέλος πάντων τήν κατέλαβα' η σούρδισις 
έχυδαίσθη άπό τήν λέξιν σορδισμόςτήν σημαινουσαν^ 
το μή καθαρώς διαλέγεσθαι καί έλληνιζειν καί μετά,·? 
φορικώς λέγεται καί είς τήν διάρροιαν, η οποία δεν 
είνι άλλο παρά τόν βορβορισμον και σολοικισμόν της 
κοιλίας' καί καθιός λέγομεν τήν φλυαρίαν λογοδιάρ
ροιαν, ούτω καί τήν κοιλιακήν διάρροιαν αντιστρο- 
φως ονομάζομεν κοιλιοσουρδισμόν. ΤΙ λεξις γκεοιζι τί 
είνι ; Τουρκική ή Ελληνική ;

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ.— Πώς έμπορεϊ νά είνι ελλη
νική ;

ΣΩΤΗΡΙΟΣ.—’Ίσα-1 αυτή είνι ή μαγεία τής 
νέας ίδικής μας μεθόδου, καί αί δποΐαι φαίνονται 
Τουρκικοί, Γαλατικοί, Ισπανικοί λέξεις, ή νέα αυτή 
τερατοποιός μέθοδος έςελληνι,ει καί καλλωπι,ει. Ι
δού τό όποιον νομίζεις Τουρκικήν λέξιν γκερίζι, είνι 
έλληνικώτατον' διεφθάρει άπό τήν λέξιν Εκρυσεΐον, 
αημαίνουσαν τον δκι τού οτεοιοό εχοεονοιν αικοτοιαι 
τόπον. t . c -

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ.— θάυμασία, και τήν υποιαν
πρέπει τιςνά παραβάλλί) με τά; <οφελιμωτέρα; άνακα- 
λύψεις, μέθοδος! Παρατήρησαν πόσον ή νεα ίδική 
μας μέθοδος αυτή εξευγενίζει τάς λέςεις και τάς δυ- 
σειδεστέρας καί τάςδυσωδεστέρας ! νομίζω δτι το έ- 
κρυσείον σου μέ δλον δτι-2 είνι τοπος κοπριών στάςει 
μέλι άττικόν' τις φιλογενής δεν προτιμησειν θέλει νά 
κυλιέται είς τό ελληνικόν καί εύγενές εκρυσεΐον, καί 
δχι νά κολυμβα είς τό χυδαϊκόν άνθόνερον ; ώ μέ
θοδος, μέθοδος ! !

ΣΩΤΗΡΙΟΣ.— Μέθοδος διά τής οποίας υπόσχο
μαι, δτι άποδείξειν έμπορώ ελληνικός λέξεις δχι μό
νον τάς Τουρκικός, τάς Γαλατικός, τας Αραβικας, 

λέγουν άπίσως τούτο, ”) εϊνι άντίς είναι. *3) ίδικήν μου άν
τίς έδικήν μου, ”) ά φέρε άντίς τό Περσικόν ’Άφεριν. '■’) 
ύγιεία σου άντίς γειά σου, θέλει γράψειν, Οέλειν κά- 
μειν κ.τ.λ. άντίς θέλει γράψει, θέλει κάμει, ”) λογίου έρ
μου άντίς τοΰ λογίου έρμου κατά μιμησιν Αττικήν, 1 ) κ 
αύτό; τό όποιον προιρέρουν οάν τήν λεξιν καυτός, άντίς κι 
αυτός, ,9) <1ιιιιή άντίς τού άμα ή τού άμη. “°) άπ ιυόε άντίς 
άπ’ εδώ. -ι) ισα αντί; ίσια. 22) μ’ δλον δτι. άντίς μ δλον

τάς Σλαβονικάς, άμμή κ’ αύτάς τάς Άθιγγανικάς 2'. 
εΐμπυρεϊς ποτέ νά συμπεράνης, δτι το κενεφι, λεςις 
νομιζομένη Τουρκική καί σημαίνουσα τόν άπόπατον 
είνι ελληνική ; έως είς τόσον” ελληνική είνι διότι, 
έπειδή καί ό απόπατος εΐνε τοπος κενός φωτός καί 
σκοτεινός έξεπίτηδες διά νά κρύπτηται ή άσχημοσυνη 
τής άφεδρωνικής εργασίας, ωνομάσθη κενοφως, καί 
διαφθαρεΐσα κ’ αυτί] η λέςις αλλ οί μόνονζ’ ιονομά- 
σθη κενέη ι" καί οί απόγονοι τών ενδόξων Ελλήνων 
μή έξεύροντες26 τούς ίδικούς μας προγονικούς θησαυ
ρούς, ένομίζομεν δτι είνι ξένη λεξις αυτή τό Κενέφι, 
άποΰ δέν είνι άλλο, παρα τούς τόπους 'τούς κενούς 
φωτός. z c

ΑΔΤΟΥΣΤΟΣ.— ’Ώ άνακάλυψις αξία τοΰ εομι- 
κοΰ φωτός. Ζήτω ή μέθοδος !

ΣΩΤΗΡΙΟΣ.— Ιδού τρεις λέξεις, σορδιομός, έ- 
κρυσεΐον καί κενέφι κάμνουσαιαί τρεις αυταί τήν ο
ποίαν έως τή ώρα δέν έπλουτούσαμεν ελληνικήν φρά- 
σιν καί έμπορεΐς να ειπηςι < οι κάτοικοι τής δείνα πό- 
λεως έχοντες έπιδημίαν σορδισμοΰ, τόσον έκβαινον-1 
καί έμβαινον είς τά κενόφωτα, ώστε έςεχειλίσθησαν 
τά έκουσεϊα. ■■ Και αί κυριαι 1 ουρκικαι ίώξέΐς είνι κ αυ
ταί Έλληνικαί, οΐον Μιμής, Ίμβίς, Άχμίδης' φαίνεται 
εις οέ τούτο ποιουιδο^ον, οίμμί) τΐ| πιοτεύοειν εις 
τούτο θέλεις. Τό Μιμής εΐνε τό διεφθαρμένον τοΰ 
μίμος, τό Ίμβυς τού ίβυς, τό -λχμίδης, τού ι-χεμη- 
δης δηλ. έχέφροντις. .

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ.— ’Άν έξεύρειν ήθελον δτι ό ’Αχ- 
μίδης είναι διεφθαρμένον άπό τό έχεμήδης, ήθελον 
ώφεληθην,διότι είςτήνΐδικήνμου πατρίδα ήτο21’χαρτι- 
στής-" ύπερβολικώς άγριος ονομαζόμενος ’Αχμίδης 
και μέ ένώχλει συχνώς δταν μ’ έβλεπε νά περώ30 έμ
προσθεν του ζητών νά ϊδη άν ειχεν χαρτίον, άμμή 
<’ίν ήθελον έξεύρειν νά τόν ονομάζω έχεμήδην, ήθελον 
τόν ύποχρεώσειν καί τόν ευχαριστήσειν λέγων είς αυ
τόν δτι έχει ελληνικόν δνομα.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ.— ’Ενδέχεται νά ήκουσες ποτέ το 
τραγώδιον τών ’Αθιγγάνων, τό «άοαντες μαράραντες 
χαρχολίβαντες. > Τούτο ελληνικόν είνι άμμή είνι διε- 
φθαρμένον' τό ορθόν ούτω είνι <άραντες μερ’ άραν 
τες γάρ χωλοί βάντες'> δηλ: ύψώσαντες τα. δμμάτια, 
νψώσαντες γάρ καί χωλοί προπατήσαντες' τούτο 
φαίνεται απόσπασμα άπό καν έν31 λυρικόν μέλος τοΰ 
Πινδάρου ή τοΰ Βακχυλίδου καί διεσώθη είςτά στό
ματα τών ’Αθίγγανων, το πώς αμμη διεσωθη εις 
αυτούς πρέπει διά τής ιστορίας, νά άναδηφισθη. -

(Ακολουθεί) Ν· Ι· ΛΑΣΚΑΡΗΣ
δποΰ. 43 Άθιγγανικάς άντί κατσιβέλικαις άπά τό ελληνικόν 
ρήμα θιγγάνειν, 21) έως έκ τόσον, άντίς ώς τόσο. ,4’) το 
άλλοίμονον τό γράφουν άλλ’ οϊ μόνον, καί τό προφερνουν 
χωριστά, 4β) έξεύρω άντίς ή'ξεύρω, - ) έκβαινον άντίς έ
βγαιναν- 4β) ήτο άντίς ήταν. 4’) χαρτιστης άντίς χαρατσης, 
άπό τά χαρτιά τοΰ δοσίματος οπού μοιράζει, 30) περω άν
τίς περνώ?31) κάν έν, άντίς κανένα 3’) άναδηφισθη, αυτή η 
λέξις καθώς καί τό πεπασμένος καί τό ήτριον καί άλλαις 
πο).λαΙς σκουριασμέναις έλληνικαϊς μεταχειρίζονται άπό 
τούς άντιμακαρωνιστάς Κορακιστάς.
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ΣΑΡΡΑ ΜΠΕΡΝΑΡ
'II Σάρρα άπέθανε.
Πόσα δέν λέγει αυτό τό όνομα καί τί δέν εκφρά

ζουν αύιαίαί τρεις λέξεις.
'Η Σάρρα Μπερνάρ υπήρξε ή μεγάλη φυσιογνω

μία τοϋ αίώνος, ή όποία έγέμισε μέ τή φήμη της, 
μέ τούς θριάμβους της, μέ τήν καλλιτεχνική της ύ- 
πόστασι, τήν παγόσμιον κοινωνική ζωή .

'Η ζωή της όλη έτέρασε δνειρωδώς ωραία καί 
θριαμβευτική, καί τή στιγμή τοϋ θανάτου της θά 
μπορούσε νά πή μέ υπερηφάνεια : «Φεύγω ευχαρι
στημένη. ' Σ ιανίως δρασις καί ένεργητικότης άλλης 
γυναικός έσκόρπισε είς τάς ημέρας της τόσα συναι
σθήματα, όσα ή Σάρρα Μπερνάρ εις τούς άναριθμή- 
τους θαυμαστός της.

Θά ήτο ίσως μακρόν άλλά καί διδακτικόν συγ
χρόνως εάν μπορούσαμε νά τήν παρακολουθήσωμεν 
είς όλον τόν ενεργητικόν καί φωτεινόν βίο της. Ά
πό τήν ηλικία τών δέκα τεσσάρων έτών—όταν πα- 
ρουσιάσθη είς τό Γαλλικόν Ώδεΐον διά νά ύποβληθή 
είς τήν πρώτην δοκιμασίαν—άπό τήν ηλικία αύτή, 
άπό τής πρώτης εκείνης στιγμής τής αγωνιώδους ζωής 
της, ήρχισε μία πάλη διά τήν έπικράτησι, ένας άγιόν 
διά τήν επιτυχία, άγων διά τήν τέχνη, άγων διά τή 
ζωή. Τοσοΰτον δέ έτάλαισε ώστε κάθε άλλη γυναίκα, 
ή κάθε άλλη άνθρωπίνη ύπαρξις θά έκουράζετο, θά 
έξενευρίζετο, θά άπεθαρρύνετο, θά έκάμπτετο. Μή
πως οι καθηγηταί της δέν άμφέβαλλον κατ’ άρχάς 
διά τό τάλαντον της ; Μήπως δέν έδίστασαν νά τής 
έμπιστευθοΰν καί τόν πλέον μικρόν ρόλον ; Μήπως 
άκόμη καί αύτό τό άγριον τό άτίθασσον κοινόν, δέν 
τήν έσφύριξεν είς τάς πρώτας της εμφανίσεις ; Άλλά 
τί έσήμαινον ολα αύτά : 'II Σάρρα έπέμεινε άφοΰ 
κατείχε τήν διαίσθησι ότι είχε γεννηθεί διά τήν Τέ
χνη καί ήσθάνετο μέσα της τήν δύναμι τής νίκης καί 
τοΰ θριάμβου.

Καί πράγματι.
Είχε γεννηθή διά τήν τέχνη όπως ή Τέχνη είχε 

άναζήσει δι’ αυτής. Καί δταν ό κόσμος όλος έκπλη
κτος καί τό θεατρικόν κοινόν τιθασσευμένον τήν άνε- 
γνώρισεώς κυρίαρχον τής σκηνής, τότε έψαλλον όλοι 
ύμνους καί διθυράμβους εις τήν έμφάνισίν της. Τότε 
ύμνήθη ή υπαρξίς της ώς οπτασία ανοιξιάτικη. Τότε 
οί κελαϊδισμοί τών πουλιών άνευρέθησαν εις τούς τό

νους τής φωνής της. Τότε τών άνθισμένων αγρών 
ή ευωδία έσκορπίζετο είς τό πέρασμά της. Τότεέθαυ- 
μάσθη άπό τόν κόσμον δλον καί κυρίαρχος πλέον 
μετέδιδε τό ρίγος τής συγκλονιστικής συγκινήσεις ε'ς 
τους άκροατάς της. Μέ τό υπέροχο παίξιμό της έ- 
ζωντάνευε τήν «Νέκραν Πόλιν» τοΰ Γαβριήλ Ντ’ 
Λννούτσιο, συνεκλόνιζε μέ τής < Μαργαρίτας Γκοτιέ» 

τόν θάνατον, καί έξιδανίκευε τή ζωή είς τή < Μα- 
κρυνή Πριγκήπισσα» τοΰ Έδμόνδου Ροστάν.

ΤΙ Σάρρα Μπερνάρ κατείχε σ’ ένα υπέροχο βαθμό 
τή δημιουργική φαντασία. Μέ τή μεγάλη αύτή δύ- 
ναμι κατώρθωνε νά ζωντανεύη τά πρόσωπα τών 
οποίων τή ζωή, τί] σκέψι τό πάθος διερμήνευε επί 
τής σκηνής. 'Όταν μιλούσε, δταν γελοΰσε, δταν έκλαιε 
άκόμη όλο τό άκροατήριο έφρισσε εϊς τάς αποχρώσεις 
τής θελκτικής της απαγγελίας.'Όταν διερμήνευε τό 
αίσθημα τής άγάπης, ένόμιζε κανείς ότι κάποια πε
ταλούδα πετά ερωτευμένη καί μεθυσμένη άπό άρωμα 
ανοιξιάτικο, τό κυανοΰν φώς. Μέ τόσην εντέλεια ή- 
ξευρε νά έκδηλώνη όλα τά συναισθήματα.

Καμμία άλλη ηθοποιός δέν άπέδωκε καλλίτερα, φυ- 
σικώτερα, τελειώτερα, άπό τή Σάρρα όλας τάς συν
θετικός εκφράσεις τής ανθρώπινης δυνάμεως. Καμ
μία άλλη δέν έπροκάλεσε τόσα δάκρυα καί τόσους εν
θουσιασμούς, καμμία άλλα δέν άγαπήθηκε καί δέν 
είδε στά πόδια της τούς άνδρας νά απαιτούν ένα 
της βλέμμα, έστιο καί άδιάφορον. Άλλά καί καμμία 
άλλη δέν έμισήθη δπως αύτή μέ τήν αγριότητα τήν 
όποιαν προκαλεϊ ή επιτυχία καί ό θρίαμβος. Είς τήν 
ιδιαιτέρα της ζωή δέν υπήρξε απλή, ούτε σώφρων, 
ούτεκάν συγκατ χβατική καί καλή πρός τούς άλλους. 
Άλλά τί σημαίνει. Αρκεί ότι υπήρξε Μεγάλη, καί ώς 
τοιαύτη τήν κλαίει, καί θά τήν κλαίη άκόμη επί πο
λύ ολόκληρος ή διανοουμένη Γαλλία, καί μαζή μέ 
αύτήν καί ολόκληρος ή άνθρωπότης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

•Άγκυρα χ„
IVE II ΤΓΌΤΊΟάΧΕϋΖλ Xi

ΑΘΗΝΑΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

©I ΜΥΡΜΗΚΕ2 Τ©Υ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
συνάζοντας διά τών κεραιών των τόν χρυσόν. Ε
πί πλέον οί άνθρωποι ούτοι ακολουθούνται ύπό 
μεγάλιον κυνών τών όποιων ή άγριότης είνε λίαν 
γνωστή είς τούς ταξειδιώτας.

«Μία χ)/ινονική έκμετάλλευσις ήρχισε περί τά 
μέσα τού 1 9ου αιώνιος, είς έν σημεΰον καλούμενου 
Θοκτσαλούγκ (ύψόμετρον 49δΟ μέτρα). ΤΙ έκ- 
μετάλλευσις έντείνεται ιδίως τόν χειμώνα, διό
τι τό ύδωρ, λίαν έπιφορτισμένον άλατούχων ύ- 
λών, απαλλάσσεται ήοιύτων κατά τήν εποχήν ταΰ- 
την, χάρις είς τον παγετόν, ένφ κατά τό θέρος 
καθίσταται ακατάλληλον πρός πόσιν» (17.

Είνε λίαν πιθανόν, δτι οί κάτοικοι τού Θιβέτ 
άνεζήτουν καί έξώρυσσεν τόν χρυσόν διά τήςΐ’αύ- 
τής μεθόδου καί κατά τήν εποχήν τοϋ έκ Καρίας 
ιστοριογράφο ο, πίαρουσιάζοντες τήν αύτήν όψιν 
καί τήν αύτήν έλ/ειψιν φιλοξενίας, φυλασσό
μενοι ύπό τών ιδίων αγρίων καί μεγαλοσώμων 
κυνών, τών όποιων οί οξείς όδόντες δέν θά ήσαν 
ποσώς ευχάριστοι είς τούς άρπαγας τού Χρυσού.

Ιδού ή έξήγησις ένός άκόμη θρύλου. Καί 
ούτω έπαναλαμβάνομεν δτι τό πλεϊστον τών 
θρύλων ή τών παραδόσεων συμβολίζουν μεμα- 
κρυσμένας ίστορικάς περιόδους, εύρισκομένας έν 
τώ σκότει τών μυθευμάτων.

ΠΟΛΥΔΠΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟ Υ

ι) L. de Launag. Trait de Metallogenie. Σε'..726-72ΐ.

ΓΛΑΡΟΙ

Πόσες φορές πεθαίνουμε στήν ιόρα 
καί πόσες ξαναζούμε θριαμβικά, 
’Εμείς, ποΰ μέσ’ τήν ακαρπη τή χιόρα 
τοΰ ’Ονείρου άργοχτυπάμε τά φτερά...

Πόσες φορές πεθαίνουμε στήν ώρα 
κα'ι πόσες ξαναζούμε θριαμβικά, 
σά γλάροι, ποΰ πετοΰν πάνω άπ’ τή μπόρσ. 
καί τό φτερό τους στο άφρό άκουμπά.

’Ώ! εμείς, οί μαρασμένοι άπ’ τόν άγώνα 
τής Αγάπης...Μιά σκύβουμε τό γόνα 
μπροστά στόν πόνο κΓ άλλοτε πάλι ορθοί,

Περήφανα, γλυκά κροΰμε τή Αύρα.. 
Κ’ εκεί ποΰ καταριόμαστε τή μοίρα, 
ύψώνουμ’ έναν ύμνο στή Ζωή.

ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΜΑΡΚΙΝΑΣ

Ό Ηρόδοτος, ύ όποιος «πολλών άνθρώπτσν 
είδεν άστεα κσί νόον έ'γνω», άπηθανάτισε καί 
μέρος τών θρύλων τών λαών, οΰς έπεσκέφθη ή 
ήκουσε νά γίνετσίι λόγος περί αυτών. Από τών 
χρόνων δ’ εκείνων ό περίφημος Αλικαρνασσεύς 
ιστορικός ειχεν άκούση νά γίνεται λόγος διά τό 
αχανές άΐσιατικόν ύψίπεδον τοΰ Θιβέτ.

Είχον διηγηθή είς τόν «ΙΙαίτέρα τής ιστορίας», 
δτι βδρειοδυτικώς τών ’Ινδιών, ύπήρχεν εν εί
δος πελωρίων μυρμήκων, αγρίων αλλά καί πολύ 
εργατικών, οί όποιοι είχον τήν ιδιότητα νά έξο- 
ρυσσουν τόν χρυσόν έκ τής γής. Πολλοί δ’ έμπο
ροι έπεχείρουν τό ταξείδιον τοΰτο διά καμήλων, 
ϊνα αρπάξουν τόν χρυσόν, τόν όποϊΰν οί θρυλικοί 
ο'Ύοι μύρμηκες συνήθροιζον είς σωρούς. ’Αλλ’ 
ώφειλον νά έκτελέσουν τήν αρπαγήν μετά μεγά
λης ταχύτητάς καί νά άπέλθουν αμέσως μετέλ 
τήν έκτέλεσιν τής τιμίας εμπορικής έπιχειρήσεώς 
των—τιμιωτέρας πάντως τών συγχρόνων αι
σχροκερδών— διότι κιατεδιώκοντο ύπό αγρίων 
ζώων, τά όποια έφύλαττον τάς ερήμους σχεδόν 
ταΰτας χώρας καί ύπό τών οποίων κατεσπαράσ- 
σοντο, δταν τούς έπρόφθπίναν κάτά τήν φυγήν
των.

Ή ιστορία αΰτη ήτο πολύ γνωστή κίάτά τούς 
παλαιούς έκείνους χρόνους καί πολλάκις άνεφέ- 
ρετο πριν ή ό Ηρόδοτος κάμη λόγον περί αύτής.

Μόλις πρό ολίγων έτών οί θαρράλέοι έξερευ- 
νηταί τών Ίμαλαΐων ήδυνήθησαν νά ρίψουν 
ολίγον φώς είς τόν άρχαΐον τούτον θρύλον. Κα- 
τώρθωσαν δέ καί νά είσδύσουν είς τά χρυσύφόρα 
μέρη, άτιναΐ κείνται πέραΙν τών όρέων, επί τών ύ- 
ή’ηλών δυτικών πεδιάδων, δπου ήδυνήθησαν νά 
π,αρατηρήσουν τούς άναζητητάς τού Θιβετικού 
χρυσού, καί νά περιγράφουν τόν ίδιάζοντα τρό- 
πΙον τής έκμεταλλεύσεώς των.

Επί τού ολιγανθρώπου τούτου οροπεδίου έπι- 
ζ-ι,ράτοΰν τρομεροί άνεμοι καί δριμύτίατον ψύχος, 
έξαναγίκάζοντες τούς μεταλλευτάς νά έρπουν, ού
τως είπεϊν, επί τής γής, περιτυλιγμενοι διά μαύ
ρων μάλλινων επενδυτών, έφ’ δσον σκάπτουν βρα 
δέως καί μετά μεγάλης δυσχερείας, τή βοήθεια 
ένός εργαλείου, τό όποιον άποτελεΐήσι έκ κέρατος 
έλάφου. Ούτως περιβεβλημένιοι καί άπησχολημέ- 
νοι ομοιάζουν άρκετά μέ παμμεγέθεις μύρμηκας,
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JACQUES CONSTAN

— Μπύ, ο Μήτοος ! Τί ονμπτωοις ! Καιρό είχα
με νά ίόοβοϋμε ! ί\ά μή σοΰ κακοη αι·ή η.ίλε μον άλλά 
οέ ένόμιζα πεθαμένο !

Α μπα είμαι καλλίτερα. ’ Εκαμα πέντε μήνες 
οτα νοσοκομείο*  σχεδόν όλο τό χειμώνα. Είμαι φθι- 
οικός, άρρώοτεια πού δέν χωρατεύει. Γρήγορα θά 
με παρη ό χάρος, αντό τό ξέρω. Και όμως έπήρα 
λίγο απανω μνυ, γιατί βλέπεις οτό νοσοκομείο καί 
^εσταοια είχα και έτρωγα κάθε φορά ποϋ πεινούσα. 
Ο γιατρός ήθελε νά μέ κρατήση άκόμη, άλλ" άμα ήρ- 

χιοαν η λιακάδες δέν μπορούσα νά σταθώ) οντε στιγ
μή πιά έκεϊ μέσα.'*,Εγέυ  λατρεύω τή λιακάδα, καί δέν 
εβλεπα τήν ώρα πότε νά ξαπλώσω απάνω οέ κανένα 
καταπραοινο γρασίδι καί ν" άη ήσω νά μέ ζεοταίνη μέ 
τής ακτίνες της. Τό νοσοκομείο μπορεί νά είνε κα
θαρό, άλλά μουχλιάζει κανείς έκεϊ μέσα, στενοχω
ριέται. Αλήθεια μιλάτο όλο γιά τόν εαυτόν μον. "Εσύ 
τί γίνεσαι Γιάννη νοτερά άπό τόσον καιρό,

— Οχι καί μεγάλα πράγματα. "Επαράδερτα άπό 
τέίς Βρυξελλας στή Μασσαλία καί άπό τή Γενεύη οτό 
Μιλάνο, καί νά σον που ήρθα πάλι οτό Παρίσι μέ 
όλο τό καραούλι πού μον έχουν στήν η οί χωροφύλα
κες. ■

— Μαζέτα ! μού ταξειδεύεις βλέπω !
— <4< τί νά κάμω η ίλε μον τό καλεϊ βλέπεις τ'ύ ε

πάγγελμα. "Αλήθεια εσύ έπρεπε νά πάς στή Νίτσα. 
θα σούκανε καλό.

— Τό ςεύρω πώις θά μούκανε καλό, άλλά πώς τά 
-,ήοω εκεί πέρα ; Εδώ) τουλάχιστον κουτοοπερνάω, 
πουλώ) εφημερίδες, ψιλικά. . . Τρώω τουλάχιστον 
πέντ έξη φορές τί] βδομάδα.

— Ακούσε Μήτοο. Θέλεις νά σου δείξω έγώ ένα 
μέσον νά βγής άπό τή δυστυχία σου, νά πάρης άρκετά 
χ.ρήματα καί νά μπορέσης νά ζήσης τουλάχιστον δύο 
χρόνια μέ ανεσι ;

— Καμμιά κλειμιά ;
— Ενα κόλπο ή μάλλον ένα νυκτερινό περίπατο. 

Εμελέτησα τα κατατόπια. "Εχω καταστραΐσει έντε
λιάς τό σχέδιό μου. Μόνος μου "ίσως νά τήν πάθαινα, 
άλλά οί δυο μας θά επιτύχουμε σίγουρα. Φαντάσου 
ένα μέγαρο μοναχικό σπίτι είς τό βάθος ένός μεγά
λου κήπου, σέ μιά άπομακρυσμένη συνοικία. "Από τό 
ενα μέρος ό τοίχος εΐνε τόσο χαμηλός πού άκόμη καί 
ενα μικρό παιδί θά μπορούσε νά σκαρφαλώσω καί 
)’α πηδηση μέσα. Και υστέρα δέν έχει κανείς παρά 
να κόψη ένα τ-άμι. Είς τό ποώιτο πάττομα είς τό δω
μάτιο τής εργασίας είνε ή κάοσα ή οποία έχει μέσα

αυτί] τή στιγμή είκοσι έως τριάντα χιλιάδες φράγκα. 
Τό ξέρω θετικώτατα,

Ε, καλα. Και οί νοικοκυραϊοι ; οί υπηρέτες ,*
11 κυρία λείπη στήν έξοχή μέ όλους τούς ίπη- 

ρετας της. Ο γέρο θυρωρός πού η υλάει τό σπήτι, κα
τοικεί εις ένα σπιτάκι είκοσι μέτρα μακρυά. II μόνη 
δυσκολία εΐνε io άνοιγμα τής κάσσας, άλλ" εχμο 
προμηθευθή όλα τά αναγκαία εργαλεία, καί καθώς 
ςερεις εχω έργαοθή κάμποσο καιρό σέ σιδηρουρ
γεία. Ί ούς έχω σίγουρους τούς πασάδες.

— "ΊΙ τό κακουργοδικεϊο 1
(θά έπρεπε νά £χωμεν διαβολεμένη ατυχία. 

Εν τούτοις ας γινί] οτι γίνη. Μήπως έχομεν τή γυ
ναίκα ή τά παιδιά νά συλλογιστούμε ;

Και αν κατα τύχη— όλα*  πρέπει νά τα συλλογί
ζεται κάνεις— η ιδιοκτ ήτρια τής κάσσας έπέοτρεψε 
έξαφνα ;

— Ιοτε τοσο τό χειρότερο γι αύτή.
— Τή ξέρεις ;

Ιεΐ’ την είδα ποτέ μου, άλλά ξέρτο πώς είνε 
εκατομμυριούχα.

— Καί έπειτα τί μ" αύτό ;
Γίως ,' Καί δε γίνεσαι έξο) η ρεντον όταν συλ

λογίζεσαι όπι αύτή έχει εκατομμύρια ένώ τόσοι κα- 
κόμοιροι σάν καί μάς δέν έχουνε νά ράνε ;

— Εν τούτοις μπορεί νά είνε καλή γυναίκα.
— Μου έγεινες βλέπω πολύ αισθηματικός, στβ νο

σοκομείο. Jfa την άλήθεια Μήτσο δέν σέ αναγνωρί
ζω. Αλλως τε ό καθένας είνε ελεύθερος ντι κάνη 
ότι θέλει. "Εάν άρνήσαι, έάν φοβήσαι νά ριψοκινδυ
νεύσω ς μπορείς νά πής πάω πάσο. ζΐέν πιστεύω 
εντούτοις νά μέ προδιόσης ;

— Λ α σέ προδώισοι Γιάννη, μέ προσβάλλεις.
— Συχώιρεσέ με άλλά έχεις ένα ύτρος λίγο άμφί- 

βολο.
— Γιά νά σου άποδείξω πώς δέν φοβάμαι τόν 

κίνδυνο, θαρθο.) μαζή σου. Μονάχα σέ παρακαλώ), 
όχι σήμερα. Σήμερα δέν έχω κέφι. "Άλλως τε ή ή
μερα είνε τοσο τοραία. "Ά ! άν ήτανε κανένας παλη- 
όκαιοος ίσως έγό) νά σού έπρότεινα νά πάμε νά πνί- 
ςτομε την εκατομμυριούχα σου. Καί έπειτα είνε καί 
κάτι άλλο : Είμαι ερωτευμένος....

Ερωτευμένος έσύ ; Συλλογίζεσαι τής γυναί
κες μέ τέτοιο μούτρο, κπτρινιασμένο κοκκαλιάρικο ; 
Μά στο (θεό σου, πάει στή θέσι μας νά έχομε τέτοια 
αισθήματα ;

— Είνε άνώτερο άπό τάς δυνάμεις μου.

— Καί μέ ποιά τά ψήνης, νά έχωμε καί καλό 
ρώτημα ;

— Μέ μιά άριοιοκράτισσα φίλε μου. Τήν γνώρισα 
οτό νοσοκομείου

— Τή γνώρισες στό νοσοκομείο ;
— "Ητανε ή πρόεδρος του Συμβουλίου, ερχότανε 

καί έβλεπε τούς άρρωστους. Μια μέρα με επλησίασε 
καί μου μίλησε Μέ ρώτησε τί κάνω, άν είμαι καλλί
τερα καί άν είχα άνάγκη άπό τίποτα. Λόγια βέβαια 
χωρίς μεγάλη σημασία τά οποία σού κάμουν ευχαρί
στηση όταν είσαι μονάχος, διωγμένος απ τη κοινω
νία, οάν ψωριάρικο σκυλί, καί όταν κανείς δέν δεί
χνει τό παραμικρό ενδιαφέρον για σένα.

— Είνε νέα ;
— Ούτε τριάντα χρόνων καί εύμορφη Γιάννη μου ! 

"Ερχόντουσαν καί άλλαις κυριαις και μάς έβλεπαν. 
Μπορεί νά ήτανε καλές γυναίκες θεοφοβούμενες, 
"Αλλά τί τό θέλεις, αύτή ήτανε τόσο απλή τόσο περι
ποιητική όπου ξεχώριζε άπο ολαις τήξ άλλαις καί 
οέκανε άμέσως νά τήν άγαπήσης. Οταν ερχότανε 
μου φαινότανε, ότι ό ήλιος την ουνο)δευε μέσα στί] 
σάλα. "Ήμουν ό εννοούμενος της. Μου έφερνε γλυ
κίσματα, πορτοκάλια ώς και λουλούδια ακόμα. Οι 
άλλοι άρρωστοι έζήλευαν καί ζητούσαν νά μέ διαβα- 
λουν άλλ" αύτή δέν τούς άκουγε.

— Καί είνε πλούσια ;
— Ναι. Σού φαίνεται παράξενο ;
■— Καί πάει καί βλέπει τούς δυστυχισμένους ;
— Μένει μιοή ώρα μπροστά στο κρεββατι τού κα- 

θενός. Αύτή ή γυναίκα είνε ένας άγγελος !
τή στιγμή πού τήν είδα έτσι φιλάνθρωπον μισώ όλι- 
γώτερον τούς πλουσίους. Σκέπτομαι ότι υπάρχουν καί 
καλοί μεταξύ αύτών.

— Τόσο λίγοι !
— Σύμφωνος, άλλά υπάρχουν...
— Καί τό ξέρει πώς τήν άγαπας ;
__Ί’^ Γίνε αύτά πού κάθεσαι και λες / ιαννη 

Ούτε ιδέαν έχει. "Άλλως τε ό έρτος αύτό^ δέν 
είνε άπό εκείνους πού ξεύρεις. Είνε κάτι τι, πώς να 
στό πώ, γλυκό συγχρόνως καί πικρό. Ί ήν άγαπω σάν 
άδελφή οάν φίλη. Θά ύπήκουα καί στό ελάχιστο 
σημείον τού μικρού της χεριού. Θά με έκαμε οτι ή
θελε, \4r καί μισώ τούς υπηρέτες έν τούτοις νομίζω 
ότι θά έδεχόμονν νάι,ιουν στην υπηρεσία της για νά 
ζώ κοντά της γιά νά άνοίγω τήν πόρτα τής άμαξης 
της, γιά νά σκύβω μπροστά της όταν περνάει.

— Νά είσαι υπηρέτης τών πλουσίων. Ντροπή σου !
_"Έχεις δίκηο. Δέν μπορεί νά τό καταλάβη 

κανείς αύτό άν δέν εΐνε ερωτει^μενος.

"Ένοιωσες τίποτα Μήτσο ;

— 3Όχι, τί τρέχει ;
— "Ά ! φίλε μου βρωμοδουλειά 1 Ή κυρία είχε 

έπώτρέψη.
— Λοιπόν ;
— Λοιπόν τήν έστειλα στον άλλο κόσμο.
— Νά πάρη ό διάβολος !
— Είνε κρίμα, καί ήταν όμορφη καί νέα γυναίκα. 

Μά δέν μπορούσα νά κάμο) άλλοιιύς’ με ένοιωσε και 
έβαλε τής φωνέ^.

— Καί τώρα νά τού δίνουμε, δεν είν έτσι ;
— Στάσου ν" άδειάσωμε πρώτα την κασοα. 11 δι

άβολο μιά πού ριψοκινδυνεύομε τό κεφάλι μας να 
μι] τό κάνομε τουλάχιστο χτορίς λόγο. Ελα να με 
βοηθήοης.

— "Ά ! Θεέ μου τί έκανες μωρέ Γιάννη ;
— Μά δέν σιώπα ; Τί (φωνάζεις έτσι ί
— Μά δέν βλέπεις λοιπόν πιυς είνε αύτή, ή κυ

ρία τού νοσοκομείου, ή ευεργετις μου, ό προστάτης 
μου άγγελος, ή μόνη άγάπη μου σ" αύτ^ν τόν κόσμο 
Θά έπεη τα στη θάλασσα γιά νά τήν νπερασπισθώ), θά 
περιη ρωούσα κάθε κίνδυνο, καί τώρα γίνομαι συνερ
γάτης τού φόνου της. . 1 ! όχι, όχι, είνε φρικτο, είνε 
άπαίοιο.

— Καί μήπως τό ήξευρα έγω ', Τώρα ποια είνε 
πολύ {άργά,

— Μού φαίνεται πώς κουνήθηκε. . . . Μπορεί να 
μη πέσανε άκόμη. θέλει περιποίηοι. Βοήθεια 1 Βο- 
ήθεια.

— Μωρέ τρελλάθηκες ; Θέλεις νά μάς πιάσουν ;
— Βοήθεια ! Φωτιά ! Κλεφτες J
— Θά σωπάσης μωρέ βλακα ,* άκουα) θόρυβό. 

"Έρχονται οί ύπηρέταις ! Μόλις έχομε καιρό να τό 
σκάμουμε ■!....

_Καλοί μου άνθρωποι πιάστε με, δεστε με, μού 
εΐνε άδιάηορο, άλλά τρέξτε γρήγορα γιά γιατρό ! μά 
γρήγορα ! σάς ικετεύω ■! —ώστε την. Σωστέ την !

Σ. Π.

LE JOURNAL DES HELLENES
22, Rue de la Chaussee d’ Autin 

Plac de P Opera, PARIS

Πωλείται εζς τό Βιδλιοπωλεϊον "Qjevdepovddiin

Φράγκ. 0.50
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΰΡΟΥΣ*

*Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου

(Άπό 22

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΝΑΤΗ
’Ιερά Σκήτη ay. ΙΙαντελεήμονος 22-2-915

ΓΚυριακίι εσατέρας
Εόρίσκομαι η ίλη μου ο'ένα Κελλι τής Ίεράς Σκήτης 

τοϋ \!y. Παντελεήμονος δπου εύγενώς και πατρίκιος 
η ιλοξενοϋμαι τήν πρώτη νύκτα τής διαμονής μον εις 
τό Όρος. Μιά διακοπή τών ιστορικών άφ ηγήσεων 
τών σπουδαιοτέρων γεγονότων τής ‘Αγιορειτικής 
Πολιτείας δά ήτανε άρκετά ξεκουραστική, γιά νά 
έπανέλδω οτάς ατομικός μον εντυπώσεις.

"Οταν έφδάοαμεν εις τήν Ίεράν Πολίχνην έφιλο- 
ξενήδην γιά λίγο σέ η ιλικό Κελλι 'Αγιορείτου πα
τρός έξ εκείνων ποΰ κατοικούν μονίμως είς τάς Κα- 
ρυάς. 'Εκεί έδέχδην τήν έπίοκεψιν Μοναχών Συγ- 
κελλιοττών ή συναδέλφων των έκ γειτονικών Κελ- 
λίων. "Ολοι οί Καλόγηροι ήρχοντο μέ τό μειδίαμα 
στά χείλη καί μέ κάτι τι τό ευχάριστη μ έναν στήν έκ- 
φ ρασι καί τό μακάριον στό μάτι. ΊΙ παρουσία ξέ
νου διακόπτει τ'ην μονοτονίαν τοϋ Ράσου, τήν μονοτο
νίαν τών δεμάτων, τών αντιλήψεων, τών συζητή
σεων καί οννομιλιτον των καί προκαλεί άσυναισδή- 
τως κάποιο συναίσδημα φαιδρό. Ή περιέργειά των, 
κοινόν γνώρισμα κάδε Καλογήρου, ποΰ μέ τήν έκ- 
φραοι τοϋ πολυδιψαομένου οδοιπόρου εκδηλώνεται 
δά εύρη στιγμές γιά νά ίκανοποιηδή. Κάτι άπό ?Ιοι· 
Κόσμον ποΰ ένοστάλγησαν ή έπόδηοαν ή ονειροπό
λησαν στής άπόκοσμες δειλινές οιρες δά ζήση εμπρός 
στά μάτιά τους, δά λάθη κάποιαν μορφήν, δά γίτη 
υπαρκτόν, Ή φαντασία τους δά τό άπολαύοη, δά τό 
χορτάση. "Ενας καινούργιος ήχος φωνής δά άντη- 
χήση στ' αυτιά τους, μιά άσννείδιστη φυσιογνωμία, 
δι'ι προσπέση στό μάτι τους, κάποια καινούργια άντί- 
ληψις τής ζωής δά βρεδή αντιμέτωπος στή δική τους 
άντίληψι. Δέν άφίνουν τήν ευκαιρία νά χαδή καί 
πρόσχαροι, φαιδροί, γελαστοί υποδέχονται τόν ξένο 
τους.

Γιά 'ιούς άνδρώπους τής φλυαρίας δέν ίγιάρχει 
ήδονικωτέρα στιγμή άπό τοΰ νά βλέπουν γύρω τους 
αυτιά τεντωμένα καί μάτια γουρλομένα καί μορφές 
διψασμςνες γιά ν' ακούσουν, γιά νά μάδνυν, γιά ν 
απολαύσουν ατέλειωτες ιστορίες τής κοινωνικής ή 
τής πολιτικής ζωής τοΰ τόπου των. Γιά μένα όμως 
ποΰ μπορώ νά μείνω μέ κλειστό τό στόμα μήνες ολό
κληρες στή πιο πολυδόρυβη συντροφιά, ήτανε μαρτυ-

Φεβρουάριου—15 Μαρτίου 1915)

ρικό τό δέαμα ποΰ άντελαμβανόμην γύρω μου. Ευτυ
χώς μ έσοιοαν οί ταχυδρομικοί οάκκοι, οί όποιοι έ- 
■πληροί] ορούμην ότι τήν στιγμήν έκείνην παρεδόδησαν 
είς τό γειτονικόν ταχ. κατάστημα. "Εφερναν γράμ
ματα άπό τάς . I δήνας και μέ τήν εύγενή φροντίδα 
τών ι/ ιλοξένων Μοναχών μού έδόδησαν τό συντομώ- 
τερον άπό τό ταχυδρομείου. ~Πόαν γράμματα πού 
περίμενα μέ λαχτάρα, γράμματα τών δικών μου καί 
τους παρεκάλεσα νά μοϋ δώσουν τ 'ην άδεια νά τά δια
βάσω καί νά μοϋ φέρουν χαρτί καί μελάνι νιι άπαν- 
τήοω. "Ετρεξαν νά μοϋ ετοιμάσουν ό,τι χρειαζότανε 
καί μέ ευγένεια πολλή μέ άφήοανε μόνο νά κάμω τή 
δουλειά μου.

Συνήλδον.
Πολύ βραδύτερα έφάνη ό Πατήρ Χριστόφορος ο 

όποιος άπό τής στιγμής αυτής δά είνε ό διαρκής ούν- 
τροφ ός μου, άποη αοίσας μέ δυσίαν συμφ ερόντων τοΰ 
Κελλίου του νά μέ άικολουδήση μέ όλον τό φιλικόν 
ενδιαφέρον του σ' όλον τό ταξείδί μου.

Είς τό Κελλι του εύρίοκομαι αύτήν τήν όιραν, νύ
κτα πλέον, άφ ού ολόκληρον τήν μεταμεσημβρίαν 
τήν διεδέσαμε γιά νά έπιοκεφδοΰμε μερικά Κονάκια 
τών έπιτρόπων τών Μονών καί τό Πρωτάτο»’ ή 
Πρωτοεπιοτασίαι· διά τόν διακανονισμόν τών διαμο- 
νατηρίων μου καί τής άδειας πρός έπίοκεψιν τώ»· 
είκοσι Μονών τοΰ "Ορους, Ό καιρός είνε δαυμά- 
σιος. Μία διαυγής άτμόοφαιρα απλώνεται παντού. 
Περιφέρομαι μετά τοϋ Πατρός Χριστοφόρον σέ στε
νά σοκάκια τών Καρυών καί εκτελώ άσυζητητεί όλας 
του τάς υποδείξεις.

κ
Ό Πρωτοεπιστάτης τοΰ "Ορους— ή Κεφαλή, ό 

'Αρχηγός, ό Ήγεμιον τρόπον τινα τοΰ "Ορους, ανή
κει εφέτος είς τήν Μονήν τοϋ ‘Αγίου Διονυσίου— 
άπό τής στιγμής αύτής έρχόμεδα είς συνάφειαν πρός 
τήν Άγιορειτικήν Πολιτείαν, αποφεύγω όμως νά 
είσέλδω άπό τώρα είς τάς άπαιτουμένας λεπτομέ
ρειας γιά νά Σοϋ δώσω βραδύτερον πλήρη αύτής 
εικόνα. Καί προτείνοντος τοϋ Πατρός Χρισιοφόρου 
διευδυνόμεδα είς τό Κονάκι τής Μονής Διονύσου διά 
νά καταδέοωμεν άνεπισήμως άλλ' εύλαβώς τά σέβη 
μας πρό τής ‘Αγιότητας του.

Δέν αντέχω νά μή Σοΰ διηγηδώ ένα σοβαρώτατον 
ιστορικόν γεγονός ποΰ διεδραματίσδη πολύ λίγες μέ
ρες πριν φδάοοτ είς "Αγιον "Ορος. Διά πρώτην 
'ίσιος φοράν, νομίζω, άπό τής συοτάσεως τοΰ δεσμού

δότης». Ή μογδηρία, τό άληδινό γτ’ώρισμα τοϋ κα
κού άνδρώπου, μπορεί μέ τήν μεγαλειτέρα εύκολία νά 
ριζώση είς τάς καλογηρικάς η>υχάς δπως καί σέ 
κάδε ψυχή τοϋ κόσμου τούτου. Οί ολίγοι οώφρονες 
τοΰ "Ορους πού στό διάβημα τοϋ Πατρός Νικοδήμου 
διέβλεπαν τήν ένέργειαν ένός πιστού τέκνου τής Ελ
ληνικής πατρίδος, ενα πρόδομον έκτελεοτήν τών έ- 

δνικών προσταγμάτων ύψωσαν τήν η ωνήν των. 'Αλλά 
ό άλλαλαγμός τήν έπνιξε καί κανείς δέν ήτανε τόσο·ν 
ισχυρός καί επιβλητικός γιά νά βρή πιο δυνατές φω
νές πιο βαρειές άπό τόι· άδικο άλαλαγμό, ποΰ έπνι
γε τής δίκαιες άοδενικές διαμαρτυρίες. 'Αποτέλε
σμα. Συνήλδεν τό ταχύτερου ή Ιερά Σύνοδος καί έ- 
κλήδη νά δώση λόγον ό Πρωτοεπιστάτης ώς κατηγο

ρούμενος.
Κάτι τί ποΰ ένδυμίζει τήν άνομο καταδίκη τοΰ 

Θεανδρώπου Ιησού Χριστού, δταν ιόν κατηγορούν 
ώς ιδιοποιούμενο»· τήν ιδιότητα τοϋ Υιού τοΰ Θεού.

— Σύ εΐπας. 'Απηι τα φιλοο'ΐη ικώς ό θεάνδροτπος 
καί οί παράνομοι Ιουδαίοι έκραζαν,

— Τί χρείαν έχομεν μαρτύρων.
Ό δραούτερος έκ τών μελών τής Ίεράς Κοινότη

τας άπαγγέλλει κατηγορίαν κατά τοΰ Πρωτοεπιοτά- 
του Πατρός Νικοδήμου τοϋ Διονυοιάτον καί ζητεί 
λόγον τής πράξεώς του. ·

Ό Πρωτοεπιστάτης ήρεμος διηγείται τό συμβάν 
καί ομολογεί δτι δέν συνεκάλεοε κατιί τά δέσμια τήν 
Ίεράν Κοινότητα διά νά τήν καταοτήση κοινωνόν 
τοΰ τηλεγραφήματος τοϋ κ. Σοφούλη άλλ' ότι προεβη 
είς έκτέλεοιν τοϋ τηλεγραφήματος μετά «μυστικότη
τας» καί ταχύτητας διά ν' άνταποκριδή είς τ'ην έντο- 

λήν τού κ. Γεν. Διοικητοΰ.
Τόν διακόπτει τό 'ίδιον μέλος.
-— Φδάνει Γέροντα, αρκεί δτι μόνος σου άναγνω- 

ρίζεις τό σφάλμα σου. Παρακάτω δέν μάς ένδιαφε- 

ρει.
Πράγματι διακόπτεται ή σννεδρίασις καί κοινή «- 

πιχ/ άσει καδαι,ρείται ό Πρώτος τοΰ "Ορους καί δια- 
τάσοεται, ώς κοινός Μοναχός, Υά έπιοτρέψιι στό Μο

ναστήρι του.
Αυτήν τήν διήγηοιν άκούιο οτάς Καρυύις καί μέ 

αύτάς τάς λυπηράξ έντυπώσεις άντικρύζοτ τήν σημε
ρινήν ζωήν τών Καλογήρων τοϋ ‘Αγίου "Ορους.

HIM. J. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

τοϋ Πρώτου— δεσμού τούλάχιστον 12 αιώνιον— κα- 
δηρέδη άπό τό αξίωμά του ό Πρώτος. Ό Πατήρ 

Νικόδημος ό Διονυοιάτης έκ τών έξεχόντων τοΰ 
Ορους λόγιο μορη ώοεως, ήδους καί χριστιανικών 

άρειών ώς Πρωτοστάτης τοΰ "Ορους ελαβεν έμπι- 
στευτικόν 'ιηλεγράφ ημα παρά τοϋ κ. Σοφούλη Γεν. 
Διοικητοΰ Μακεδονίας δΓ ου έκαλείτο νά προβή είς 
τ'ην έκτέλεοιν εντολής τής Γεν. Διοικήσεως μετά 

«περισκέψεως καί μυστικότητας». Νά άποστείλη δη
λονότι τόν Ύποδιευδυντήν τής 'Αστυνομίας τοϋ "Ο
ρους έκ Καρυών είς τήν Ρουμανικήν Σκήτην τοΰ 

Προδρόμου πρός πρόληψιν ταραχών. Ό Πατήρ Νι
κόδημος— ό IIρωτοστάτης— έκ σεβασμού πρτίς τό\>· 
Γ. Διοικητήν, ιόν έκπροοωποϋντα έν τή διακυβερνή- 

οει τής Μακεδονίας τόν Βασιλέα τιον Ελλήνων καί 
τ'ην ‘Ελληνικήν Κυβέρνησιν έδεώρησε καδήκόν του, 
έ>> άγνοια τής I. Κοινότητας, νά έκτελέο»] κατά γράμ
μα 'ιιάς τηλεγραφικός υποδείξεις καί έξεπλήρωοεν 
αύτάς μετά τής άπαιτουμένης «μυοτικότητος».

Τό γεγονός όμσΥς αύτό δέν έ.βράδυνε νά γνωσδή 
καί νά διεγείρη τήν Ίεράν άγανάκτησιν τής Ίεράς 
Κοινότητας, «Παρεβιάσδησαν αί Προνομίαι τοϋ "Ο

ρους. Τό ΰπερχιλιετές καδεοτιος διεσαλεύδη». Έφώ- 
ναζον οί μέν. Διεκήρυτταν οί άλλοι. «Προδοσία» διε- 
λάλουν οί ζιοηρότεροι καί έχδρικώτερον δαικείμενοι 

πρός τόν Πρώιτον Πατέρα Νικόδι/μον. Ευκαιρία μο
ναδική νά άπομακρύνουν άπό τό ‘Αξίωμα ένα Κλη
ρικόν οδένονς, Μοναχόν αυστηρόν ό όποιος δυνάμει 

τής δέσεως καί τής πνευματικής υπεροχής του έμα- 
οτίγιανε καί έκαυτηρίαζε καί δριμέως έψεγε κάδε 
καλογηρικήν ανταρσίαν ή υστερόβουλο»’ ένέργειαν.

«Σταυρωβήτω»' λοιπήν ό κακούργος. «Καδαιρεδή- 
τω» ό προδότης, ό άσεβής, Ό απαίσιος Μοναχισμός, 
β μοναχισμός τών άνιέρων χρόνων τής 'Αγιορειτικής 
έξελίξεως ουδέποτε έξερριζώδη άπό τά τραχέα καί 

υπερήφανα αυτά έδάφη. Ό Καλογηριομός τοΰ πά- 
δους, τής έκδικήσεως, τής ταπεινώοεως, τών κορυ
φών, τής έξουδετεριόσεως τών ήδικώίς ισχυρών ζη

τεί κάδε εύκαιρίαν διά ν' άναφανή μ' δλην τήν φαρ
μακίλα πού κρύβει στά στήδη του, στό μυαλό του, στά 

χείλη του,

Μιά κατάρα βγαλμένη άπό οργισμένα στήδη, άπό 
πληγωμένες ψυχές έτρεξεν άπό τάς Καρυάς μέ' βήμα 
λαχανιασμένο γιά νά δώση τήν ε'ίδησι τής προδοσίας 
οτάς Μονός τοΰ "Ορους. "Ενας βαρύηχος άλαλαγμός 

έβγήκε άπό φάραγγας, άπό σπηλιές, άπό βράχους 
οιωπηλοΡς, άπό κορυφές βουνών, άπό ερημικά ησυ
χαστήρια καί έρημικές άκτές. «Καδαιρεδήτω ό Προ
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Μιά στιγμή αγαπημένων και λησμονημένων και
ρών επανέρχεται οιη τρυφερή ψυχή τοϋ ποιητοϋ και 
μέ εύλάβεια, βγαίνει νοερά μιά νύχτα ξάστερη νά 

προσκύνηση την αρχαϊκή κατοικία τής γιαγιάς τον, 
ποϋ μέσα στή ψυχή του έχει κτίσει και προχωρεί στο 
κατώφλι τον κήπον των και βλέπει πηχτό τόν ίσκιο τον 
και δέν θέλει νά τόν ταράξη. Κάτι Ιερό τοϋ επι
βάλλει ό ίσκιος αύτός, σάν νά περιμένη τό μεγάλο μυ
στικό τον θανάτου. Και προσκυνά μονάχος του.

Ο ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΣ
Ό μελλοθάνατος βλέπει πώς απόψε στό σπίτι του 

έχει σκοτεινιάσει πειό νωρίς καί αισθάνεται οτι ή 
λάμπα τής ζωής τον χαμηλώνει, δπως χαμηλώνει ή 
λάμπα τοϋ τραπεζιού, ποΰ τέλειωοε τό λάδι της καί 
παρακαλεϊ θλιβερά θλιβερά τό γιατρό νά τον κάμιι 
τήν νοτερή χάρι νά πληρώοη στά παιδιά τον τήν α
ξία τοϋ οώματός τον καί νά τό πάρη στό άνατομείόν 
τον. Ά'νθρωπιστικώτερη ιδέα δέν μπορούσε άναλύσμ 
κανείς καλλίτερα." Ενα θλιβερό μεγαλείο, στους απλούς 
καί απέριττους στίχους τοΰ ποιητοϋ, δίδει τήν δυνα
τήν έντύπωσι τών τελευταίων στιγμών ένός βιοπαλαι- 

οιοϋ, ποϋ σ’ όλη του ιή ζωή προσπάθησε νά κερδίση ιό 
ψωμί τών παιδιών τον καί σκέπτεται άκόμη,— μελλο
θάνατος αυτός,— ιά τους δώση καί τό σώμά του. Τρα
γική θυσία τής ζτοής του οτά σημερινά τά χρόνια.

Ν ΥΚ ΤΟΦΑ Ν ΤΑ ΣΙΕΣ
"Ενα σονέτο ποϋ περιγράφει τόν αιώνιο πόθο τοϋ 

ανθρώπου, ποϋ θέλει νά φθάση τό άφθαστο καί έκεί 
ποϋ νομίζει, ότι τό έφθασε καί κάμνει τήν τελευταίαν 
απόπειραν γιά m φθάοη τά περίλαμπρα αστέρια τής 
νύχτας, νά ποΰ ξεπροβάλλη ή αυγή — όταν 
φεύγει ή νύχτα σέρνοντας τ’ αστέρια.— μέ τή φλόγα 
της καί καίει τά φτερά. Τό σονέτο αύτό, μολονότι απλό 
περικλείει έν τούτοις τό βαθύτερο ανθρώπινο αίσθη
μα.

ΖΩΗ — ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Καί τελειώνει ό ποιητής τήν πρώτη σειρά τών τρα- 

γουδιών τον μ’ ένα τραγούδι γιά τή Ζωή- Καί θέλει 
τή Ζωή νά ήνε διαρκές τραγούδι, διαρκές μεθύσι καί 
νά μήν είνε πάντα δάκρυα καί κλάψιμο καί παρακαλεϊ 
τ(όν κάπηλα νά κερνά καί τήν λατέρνα νά βαρά καί αν 
μέν>] λέγει καί ένα τελευταίο δάκρυ στά μάτια του, άς 
πέοη κι’ αύτό μέσ’ στό κρασί καί άς σβέση καί έτσι νά 
γίνη ή Ζωή του--Τραγοΰδι καί χαρά !

’Αναζητεί >5 ποιητής τήν ομορφιά καί ρωτούσε στόν

ίαι>τά του αν θά τήν άναστήση. ”Αρά γε δέν τήν έχει 
άναοτήοη ; Πάντως όμως (μαίνεται πώς τήν έχει αγ
καλιάσει καί έτσι κέ τό μεθύσι τής έμπνεύσεως πετιέ- 
ται οτή ποιητική δημιουργία ποΰ είνε ή Χαρά τής 
Ζωής τών έπιλέκτων.

ΜΕ ΤΗΣ ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ
Όταν διαβάση κανείς τή σειρά αι’τή ιών δημοτι

κών τραγούδια»’, αμέσως νοιώθει, γιατί τά δημοτι
κά μας τραγούδια είνε ώραία, μεγαλειώδη και αθά
νατα. Συνηθίσαμε όλοι μας νά λέμε ότι αύτά είνε 
γραμμένα άπό τήν ψυχή τοϋ λαού, ενώ άπλούστατα 
είνε γραμμένα άπό τόν άγνωστο ποιητή, ό όποιος χά
νεται μέσα στό βάθος τοϋ χρόνου, "Ενας τέτοιος ποι
ητής είνε ό κ. Σπεράντσας. Τά δημοτικά τον τρα
γούδια θά μείνουν στή μέλλουσα λαογραφία καί ίσιος 
τό όνομά του λησμονηθή, τά τραγούδια του όμως θά 
τραγουδιούνται πάντοτε άπό τις νεώτερες γενεές, ώς 
άπομεινάρια παλαιών αγαπητών παραδόσεων,

Ο ΛΑΒΩΜΕΝΟΣ
Πάντα τά καλά δημοτικά τραγούδια, εκείνα δηλ. 

ποΰ μάς συνεπαίρνουν, έχουν μέσα τους τήν υψηλότε
ρη έκδήλωσι τών σκέψεων ενός λαού. Τ’ ακούει κα
νείς καί μπορεί νά τά φ έρη ώς υπόδειγμα μεγαλειώ
δους ποιήσεως καί εκδηλωτικής έκφάνσεως τών συ
ναισθημάτων μιας φυλής. "Ενα τέτοιο τραγούδι είνε 
καί ό Λαβωμένος. Τί ώραιοτέρα, τί μεγαλοπρεπέστε
ρα έκδήλωσις τής λεβεντιάς τών ηρωικών εκείνων 
παληκαριών μας ποΰ πέθαιναν καί ζητούσαν μιά μό
νο χάρι : νά μή πέσουν ούτε πεθαμένοι στά χέρια τοϋ 
εχθρού. Καί ό λαβωμένος μονάχος, στό βουνό, μή 
βλέποντας σύντροφο γύρω τον, παρακαλεϊ τόν αετό 
νά τόν πάρη καί νά τόν φ(ρη άπάνω ψηλά, όπου ό 
εχθρός δέν θά τόν βρή. Καί έκεί ζητεί νά ταφή. Νά 
σκάφη) ό άετός, ό παροιμιώδης πειά σύντροφος τής 
λεβεντιάς, τρεις όργυιές βαθειά, γιά ν’ άποκοιμηθή. 
Καί σκέπτεται νά μεθάνη ωραία. Ν’ άκούη καί στίο·' 
τάφ ο τον άκόμη, τό τραγούδι τής λεβεντιάς, γιά τήν 
όποια ρζησε, ειπωμένο άπό φλογέρες γλυκομίλητες 
καί νά βλέπη τους λεβέντες νά χορεύουν μέ τις άφ ί- 
λητες νιές.

"Ολοι οί πόθοι τής λεβεντιάς μαζωμένοι τόν θάνα
το γλυκό καί 'έπιθυμηχμ.

Τάχα καί οί αρχαίοι ποιηταί δέν εξύμνησαν έτσι 
απλά τήν αθάνατη 'Ελληνική λεβεντιά ; Κοί ό ποιη
τής ποΰ τό έμπνεύσθηκε καί τώγραψε τό ποίημα 
αυτό δέν είνε άξιος τής ’Ελληνικής αύτής λεβεν
τιάς ;

(Συνέχεια) Ζ. ΜΑΚΓΗΣ

ΚΟΝΣΕΡΤΟ

ΤΙοΰ Μπετόβεν ή Έννάτη μας πήρε και Τα- 
ξειδέψαμε'ί αγαπημένη, θείο ταξεΐδψ Άτάρα- 
χτη καί βέβαιη γιά τδ δρόμο της, ή Έννάτη, 
μάς πήγαινε στο άστρο τών Ιδεών.

’Ώ ! μήν τδ πής ποτέ τί είδες. Νά τδ θυμά
σαι μόνον σαν είσαι ώραία μόνο σάν είσαι πολύ 
δυστυχισμένη. Στό βαθύτερο φώς τών ματιών 
σου πίοΰ δέν τδ βλέπει Χαίνεις, ούτε ή άγάπη κρά
τησε τής αθάνατες μορφές ποΰ καταδέχτηκαν 
νά τής κυττάξωμε· Είδαμε τής γραμμές ποΰ 
ονειρεύονται τά μάρμαρα έδώ μέ τδ φεγγάρι. 
Εϊδοιμε όσα συλλογίζονται τύ βράδυ τά γερμέ
να δέντρα. Γνωρίσαμε τούς λογισμούς τών νε
ρών τήν ώρα τής δύσης. Τής υπέρτατες μορφές, 
τούς τύπους άντιίκρύσαμε. Στδν κρουνό τών στο
χασμών, τδ κουρασμένο μας πνεύμα έλουστηκε. 
Στήν πηγή τής καλωσύνης τδ περιστέρι τής ψυ- 
Χής μας ήπιε·

Άπό τόν «ΈόπερινόΛτοΰ κ. “I. Πολέμη

Ν 7Κ V
'Ωραίες ή δυνατές, δ,τίκ’ άν είστε, 
γυναίκες, ποΟ σας τώγραφεν ή Μοίρα 
να σάς δοξάσ^ ένός 'Ομήρου ή λύρα, 
ή Ναυσικάα αερνάει, παραμερίστε.

Περνάει, χαμωθωρεί κ’ άναθαρρεύει, 
γιατ’ ε!ν’ αύτή ή αληθινή κ’ ή μόνη 
γυναίκα, αοϋ τό φθόνο άποστομόνει 
κ’ έπαίνους δέν ψηφά μήτε γυρεύει.

Μόνο το λύχνο τής έστίας φροντίζει 
νά τόν κρατεί αναμμένο νύχτα-μέρα- 
υπομονετική και χρυσοχέρα 
μέ προκοπής ίδρωτα τόν ποτίζει.

Τό σπίτι άπο τά θέμελα έως τή στέγη 
τήν καθρεφτίζει κι’ δταν λείπη άκόμη

Λοιπόν δίκαια πονούσαμε ·’ Λοιπόν όσα τολ
μήσαμε νά πιστέψωμ’ τόσον καιρό— ήταν α
λήθεια. Εκεί απάνω βρήκαμε τδ σκοπό τοΰ 
πόνου· Μή φοβηθής ποτέ πιά τήν άσκήμιια τών 
ανθρωπίνων ψυχών— τή φρίκη τής μηίρίας.

Μή φώβηθής τίποτα— παρά συλλογίσου ό
ταν υποφέρεις, τδ Ταξεϊδι ! Τδ πλοίο τής Έν- 
νάτης θυμήσου όταν άραξε στό άστρο τών ’Ι
δεών— Τοΰ Πλάταινα θυμήσου, όρθδ, σέ λι
βάδι άσπρο άπ’ άνθ'ούς, καθώς r/.ύτταζε μακρυά 
τής ’Ιδέες νά λούζωνται στή θάλασσα τοΰ γα
λάζιου ■’

Ευλογημένη αυτί] ποΰ μάς πήρε στδ πλοίο 
τών ήχων αύτή πιοΰ μάς πήγε στήν αίτί.οο τοΰ 
κόσμου— ευλογημένο τδ θλιβερό του πνεύμα 
ποΰ μάς ταξείδεψε. Βυθίσου γιά πολύν καιρό 
στδν έαυτόν σου. Σιωπή—σιωπή.

Σ 1 Κ Λ Ά
Δέν έχει γνώμη, μά ή δική της γνώμη 
τό διαφαντεύει. "Οπου τό χέρι δρέγει.

μοσχοβολάει άπ’ τό γλυκό άρωμά της’ 
άντιλαλεί ή φωνή της κι’ άν σωπαίνη. 
"Εξω άπ’ τό σπίτι άδιάφορη διαβαίνει, 
τόσο πού λησμονεί κα’. τό όνομά της.

Στό σπίτι ό νους της, πάντοτε στό σπίτι 
καί σ’ αύτούς καί σ’ αύτά πού ή θύρα κλείνει 
Κι’ άν κάποτε ή καρδιά της κάπου κλίνει, 
ή Άθηνά όδηγει τήν ’Αφροδίτη.

Κόρη—γλυκειά τής μάνας της έλπίδα 
καί τοΰ πατέρα της κρυφό καμάρι- 
γυναίκα—εύτυχισμένος ποΰ τήν πάρει 
μητέρα—τήν εύγνωμονεί ή πατρίδα.

*2υνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Πολύ ενδιαφέρουσα ήτο ή συναυλία τής Δος Γεν- 
νάδη, ή οποία έδόθη είς τήν αίθουσαν τού Παρνασ
σού. Ή Έλληνίς καλλιτέχνις έτραγούδησε μέ τήν 
γνωστή τέχνη της καί έξετέλεσεν έπιτυχώς δτι περιε- 
λαμβάνετο είς τό έκλεκτό πρόγραμμά της.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ.
Ή *Εταιρία τών Βυζαντινών Σπουδών έκλεισε εφέτος 

την σειράν τών διαλέξεων της είς τόν Παρνασσόν, μέ 
τήν ομιλίαν περί «Χριστιανικής τέχνης τών 3 Αθηνών» 
τού κ. Ν. Καλογεροπούλου. eQ ρήτωρ ώμίλησε μέ πολ- 
λήν χάριν περί τής οικοδομικής τέχνης έν 3Λθήναις καί 
3Αττική καθώς καί περί αγιογραφίας καί γλυπτικής, καί 
έπέρανε τήν διάλεξίν του μέ ένδιαφερούσας πληροφορίας 
διά τούς ζωγράφους οί όποιοι έδρασαν εις τάς 9 Αθήνας 
κατά τήν άλωσιν αυτών.

* * ♦
Είς τήν αίθουσαν τής 'Εταιρίας τών Κοινωνικών καί 

Πολιτικών 3 Επιστημών, ό καθηγητής κ. Κ. Καραθεο- 
δωρής, ώμίλησε περί τής έπιδράσεως τής σχετικότητας, 
έπί τών θεμελιωδών ημών αντιλήψεων, έπι τής γνωστής 
θεωρίας τού ’Αϊνστάιν.

'Ο κ. Καραθεοδωρής έχειρίσθη τό δύσκολον θέμα του 
μετά πολλής σαφήνειας καί μεθοδικότητος, καί ανέπτυξε 
τά τέσσαρα θεμελιώδη προβλήματα, τών όποιων τήν λύ- 
σιν έζήτησεν ό ’Αϊνστάιν διά τής θεωρίας του. Κατέληξε 
δέ είς τό έξής συμπέρασμα. *0  3Αϊνστάιν άπήλλαξε τήν 
άνθρωπίνην σκέψιν τής πέδης τών προκαταλήψεων,—τού 
έκ τών προτέρων παραδεδεγμένου. — ‘Ο Ευκλείδης, ό 
Νεύτων καί ό 9Αϊνστάιν εϊνε οί τρεις αστέρες, οι όποιοι 
θά λάμπουν είς τό έπιστημονικόν στερέωμα καί όταν ά- 
κόμη οί σημερινοί πόλεμοι τής, ανθρωπότητας θά έχουν 
λησμονηθή καί άπ3 αυτούς τούς ίστοριν.ούς.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

’Εξακολουθούν αί ΈκΟέόεις είς τίιν Χιναίαν ’Α
καδημίαν· Ιόν κ.Μαλεαν δίεδέ^ζΟη ϊιδη ό κ· Μποα- 
έόόας, ό οποίος έκθέτει εικόνας, αί όποϊαι εϊνε ό- 
λαι παριιέναι άπό τό "Αγιον όρος. Ό καλός καί 
είΓόννείδητος ζωγράόος είς την νέαν αντιιν έκθε- 
div του έμφανίζεται υπό άλλην, πολύ καλλιτέραν 
μορόήν, Τό όχέδιόν του έότερεώΟη, ή τέχνη του έ- 
πάρε κάποιαν άλλην δημιουργικότητα καί τό χρώ
μα του έύωτίόΟη καί έζίαντάνευόεν.Όριόμένως αξί
ζει νά έπιόκερΟιι κανείς τίιν έκΟεόιν του κ. Μπρα- 
έόόα, έάν θέλει νά όνγκινηθίϊ άπό τά παράδοξα 
καί περίδοξα μνημεία του ’Αγίου "Ορους·.

Είς εκατόν καί πλέον έργα άνέρχονται οί πίνα
κες τοί'ς οποίους έκθέτει, ό Ρώιίόος κ· Ντώνκελ 
είς τίιν αϊθουόαν του Λυκείου τών ’Ελληνίδιον· I
Μετάξι’ όλου του έργου του, τό πλέον ϊθως ένδια- I
θέρον εινε οί δια κοσμητικοί όυμθολικ«»ί πίνακες I
του· "Οπως έπίόης πολύ ένδιαρέρον προ καλούν μιά |
<Ιεΐρά μικρών πινάκων ζωγραφισμένων μέ I
μελάνην διαφόρων χρωμάτων, είς τοί'ς όποιους I
έκδιιλουται μέ τόν έμφαντικώτερον τρόπον, όλη ίι I
λεπτίι καί δυνατή προθωπικότιις του καλλιτέ- I
χνου· I

Άν γένει ίι εκθ^όις του κ. Ντώνκελ εϊνε άπό I 
τάς πλέον ένδιαφερούσας καί εϊλκί'όε πολύ τίιν I 
προόοχίιν τού παρ’ ίιμϊν φιλότεχνοί' κόσμου· |

ΣΥΝΑΥΛ1ΑΙ

Τον μήνα αυτόν αί Συναυλίαν υπήρξαν αφθονότα
τοι. Σχεδόν δέν παρήλθεν ήμερα πού δέν έδόθη και 
άπό μία συναυλία. Είς τό Ώδεϊον, είς τά «’Ολύμπια» 
είς τό «Αττικόν», δλοι οί καλλιτέχναι καί αί καλ- 
λιτέχνιδες έπέδειξαν τά μουσικά των τάλαντα, καί 
παρέσχον είς τό φιλόμουσον κοινόν, τήν εύχαρίττη- 
σιν μιας καλλιτεχνικής άπολαύσεως.

Πρώτην άπό τά; συναυλίας πρέπει νά σημειώ- 
σωμεν «Τήν Παιδική Ηλικία τού Χριστού», τό ο- 
ρατόριον τού Μπερλιόζ, τό όποιον έδόθη είς τά 
«Όλύμπια» ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Οίκονο- 
μίδου. Τό μουσικόν αύτό έργον έξετελέσθη πρώτην 
φοράν εΐς τό Παρίσι τώ 1854 καί έθεωρήθη ώς ένα 
άπό τά σπουδαιότερα συμφωνικά έργα, έπεβλήθη δέ 
καί ήρεσε διά τήν απλότητα καί τήν ευγένειαν τού 
ύφους του. Τί έκτέλεσις τού ασυνήθους καί δυσχε
ρούς διά τήν λεπτότητά του έργου, υπήρξε έπιτυχε- 
στάτη.Πδίως τό μέρος τό έκτελεσθέν ύπό τού κ. Τρι
αντάφυλλου άπεδόθη μέ εξαιρετική τέχνη. 'Όπως ε
πίσης ωραία έτραγούδησε καί ή δις Κατσιμαντή, καί 
ό κ. Βλαχόπουλος.

«ΤΙ Παιδική ήλικία τού Χριστού» έπανελήφθη δίς 
καί αύτό εινε μία άπόδειξις τής μεγάλης του έπιτυ- 
χί«ς·

* 
* *Μουσικόν έπίσης γεγονός έθεωρήθη καί ή Συναυ

λία τού κ. Φαραντάτου ή οποία έδόθη είς τό Ώδεϊον 
Αθηνών. Τό πρόγραμμα τής συναυλίας ύπήρξεν ΐσως 
βαρύ καί σοβαρόν δι’ άκροατήριον, δπως τό ’Αθη
ναϊκόν. ’Αλλά ή τέχνη τού "Ελληνος πιανίστα είνε 
τόσο μεγάλη καί τόσο επιβλητική ώστε κατιόρθωσε 
οχι μόνον νά τέρψη άλλά κυριολεκτικός νά συναρπά- 
ση, ιδίως είς τήν Ούγγρικήν ‘"Ραψωδίαν τού Λίστ, 
είς τήν οποίαν έχειροκροτήθη μέ έναν ένθουσιασμόν 
ειλικρινή καί άσυνήθιστον.

* *
Άλλά καί αί Ααϊκαί Συναυλίαι έξηκολούθησαν μέ 

τήν αυτήν έπιτυχίαν είς τό «Αττικόν». Έξετελέ- 
σθησαν έργα τών Σ',ούμπερ, Σαίν-Σάνς, Μένδελ- 
σον, Βάγνερ, Δβόρζακ καί Γκρίκ. Ή διεύθυνσις 
τής ορχήστρας ύπό τού κ. Μπουστιντούη αρκετά 
επιτυχής, ιδίως είς τούς «Άρχιτραγουδιστάς*  τού 
Βάγνερ. Έπίσης πολύ καλός ό βιολιστής σολίστας κ. 
Σούλτζς είς τό Κονσέρτο ν τού Μένδιλσων. Τό αύτό 
δμως δέν μπορεί κανείς νά ’πή καί διά τήν κ. Βε- 
λουδίου. ’Έ ταιξε ώς σολίστα μέ τέτοια νευρικότητα 
ώστε άσφαλτός ήδίκησε τόν εαυτόν της, διότι έως τ<ό- 
ρα είχε τήν φήμην μιας καλής παιανίστας.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
Είς μίαν αίθουσαν τού Πολυτεχνείου είναι έκτεΟει- 

μένοι καμιά τριανταριά πολεμικοί πίνακες τού στρα
τιωτικού ζωγράφου μας κ.Προκοπίου. Μιά άληθινή 
σοβαρά και επιμελημένη έργασία ποϋ γιά νά γίνη 
ζητούσε δΰναμι ψυχική καί πρό παντός αίσθημα. Ό 
καθένας άπό τούς ζωγράφους μας δέν θά μπορούσε 
νά άναπαραστήση τής σκηνές αυτές τής τόσο φευγα
λέες. Είναι ή άπεικόνισις μιας στιγμής, μιας στιγμής 
έξυψώσεως μέσα στό θόρυβο τών μαχών. Χωρίς 
νά θέλουμε νά κάνουμε τεχνοκριτική σημειώνουμε 
απλώς τούς ώραίους πίνακες < Μέχρις εσχάτων », 
«’Εμείς δέ νικηθήκαμε», «Ό εκδικητής"», «Μέ τό 
γλυκοχάραγμα» κ.τ. λ. ’Ελπίζουμε πό)ς τόσο ή Πο
λιτεία, δσο καί ό Λαός θά έπιβραβεύση καί θά συν- 
τρέξη μιαν εργασίαν, στήν οποίαν ό τεχνίτης της α
φιέρωσε μιάν ολόκληρη ζωή.

ΜΕΝΙΛΗΣ
ΘΕΑΤΡΑ

ΊΙ Ήλέκτρα τού Εύριπίδου, κατ’ έμμετρον με
τά φραόιν τού κ· Πολέμιι, έδόθη είς τό Βασιλικόν 
θέατρον, ύπό τού θιάσου τού Ίΐδείου· ΊΙ Δις Κο- 
τθάλη είς τόν θαρί'ν ρόλον τίις ΊΙλέκτρας έδείχθη 
ύπέροχος, ιδίως δέ είς τίιν τρίτην καί τετάρτην 
πράξιν. όπου κατώρθωόν νά φανερώόιι ολόκληρον 
τίιν τραγικήν της δύναμιν· ’Επίσης καλός ώς Ό- 
ρέάτιις καί ό κ· Δεότούνιις·

* ν ν
Τά θερινά θέατρα μέ τούς θιάσους των άναθυγ- 

κροτουμένους ηρχιθαν ήδη τάς παραστάσεις των, 
’Επίσης ήρχισαν νά ύιθυρίζωνται είς τά θεατρικά 
παρασκήνια τά νέα πρωτότυπα έργα.

Πρώτος ό κ· Ξενόπουλος έ-δήλωθεν ότι θά άνα- 
γνώσιι είς τόν θίασον Κυβέλης τό νέον του έργον. 
Άν καί δέν έγνώσθη άκόμη ούτε ό τίτλος, έν τού- 
τοις, φαίνεται, ότι καί αύτό τό έργον τού κ. Ξενο- 
πούλου θά έχη τήν ίδια έπιτυχία, έάν κρίνη κα
νείς άπό μερικάς άκριτομύθους πληροφορίας.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ.— Τελευταία έπαίχθη πάλι σέ μιά σει
ρά παραστάσεων τό γνωστό δράμα τοΰ Henry Bataille ό 
«Έμψυχωτής», αύτή τή φορά δμως χωρίς τήν Κοτοπούλη, 
διότι τό ρόλο τής Ρενέ Νταρτιέ έπαιξεν ή κ. Γιώτα Λάσκα- 
ρη «Ό Έμψυχωτής» είναι ένα έργον έπαναστατικό, άρκε
τά επαναστατικό, ίσως ένα άπό τά καλλίτερα έργα τού Γάλ
λου συγγραφέως, πού δέν περιορίζεται μόνον νά κτυπήση 
τήν κεφαλαιοκρατική τάξι μέ τά λόγια είς τούς σημερινούς 
ψεύτικους θεσμούς τής κοινωνίας πού ξούμε. Ή Ρενέ Νταρ 
τιέ είναι ένα κορίτσι πού κατάγεται άπό άλλον πατέρα καί 
όχι άπό τόν Νταρτιέ. Σ’ ένα τέτοιο πλάσμα, αθώο καί τρυ
φερό, στρέφεται όλη ή ποταπότης τής σημερινής ανήθι
κου κοινωνίας μας' γιατί αύτή είναι μιά άθιόα, καί πρόκει
ται σ’ όλη της τή ζωή νά φέρη τό στίγμα τού μητρικού της 
σφάλματος. Μά ό πατέρας της ό Νταρτιέ, πού είναι ένας 
άνθρωπος έλεύθερος είς σώμα καί είς πνεύμα, τήν αγαπά 
τρυφερά καί απεριόριστα, καί τής δίνει είς τή καρδιά του τή 
θέσι πού τής πρέπει διά τό χαρακτήρά της καί τά σπάνια 
πνευματικά χαρίσματά της. Κ*  έτσι μέ τόν καιρό γίνεται ό 
αληθινός πνευματικός πατέρας της, αύτός πού τής 
έφύσηξε τή ζωή, τό φώς, τήν αλήθεια : ό έμψυχωτής της.

Τό δράμα αύτό είναι πάρα πολύ καλά γραμμένο, ό δέ 
διάλογός του θαυμάσιος. Ό κ.Μνράτ εις τό ρόλο τού πατέρα

Νταρτιέ έπαιξε πολύ καλά, ήτανε κυριολεκτικώς στό ρό
λο του.

ΊΙ κ. Λάσκαρη είς τό ρόλο τής Ρενέ, δέν έφτασε βέβαια 
τήν Κοτοπούλη, μά έπαιξε αληθινά, φυσικά καί τρυφερά' 
είςτό ρόλον αύτόν μπορεί νά πήοτι έχει μίαν έπιτυχΖα.Πολύ 
καλός ό κ. Άργυρόπουλος στό μικρό ρόλο τού Βαρώνου Βέ- 
ϊλ. ’Επίσης έπαιξαν καλά ή κ. Μυράτ καί ό κ. Μαμίας. Ό 
κ. Άποστολίδης δμως ώςΖιμπέρ δέν έπαιξε τόσο καλά.

ΑΠΟΛΛΩΝ. (Θίασος Κυβέλης).— "Υστερα άπό άρκετό 
καιρό παρουσιάσθησαν πάλ*  είς στή σκηνή τά δύο κορίτσια 
τής Κυβέλης, Δδες Μιράντα Μυράτ καί ’Αλίκη Θεοδωρί- 
δη. Παίξανε κζί αί δυο ώς πρωταγωνίστριαι τρία μονό
πρακτα, τά δυο γνωστά άπ’ άλλοτε καί τό τρίτο ή «Σπίθα» 
πρώτη φορά παίζόμενο άπό μέρους των.Είναι βέβαιον πό>ς 
ή Δίς Μυράτ έχει ένα ταλέντο, πού περιέχει τόση φυσικό
τητα, θετικότ η τα, καί τρυφερότητα, ώστε μπορεί θαυμάσια 
νά παίξη κάθε ρόλο τής ηλικίας της.Τόσο είς τά παληά, κα- 
θώς καί στή «Σπίθα», ώς Ρένα έπαιξε πολύ καλά. Μπο
ρούμε άκόμη νά πούμε πιός είςτό παίξιμό της δέν προσπαθεί 
διόλου νά μιμηθή*  παίζει άπλούστατα καί φυσικά, καί γι’ 
αύτό είνε πολύ καλή. Ή Δις Θεοδωρίδην έχει έπίσης ένα 
άναμφισβήτητον ταλέντο.Είς τούς ρόλους τών μικρών κσρι- 
τσιών έχει μιά μονοπωλιακή καί άποκλειστικλ δική της έ- 
πιτυχία. "Ισως μόνον δτι ένθύμιζε στό παίξιμό της πολύ 
τήν μητέρα της. Μέ τόν καιρό δμως θά άναπτύξη μία εν
τελώς δική της καλλιτεχνική προσωπικότητα, μακρυά άπό 
κάθε επίδραση, άκόμα καί φυσική, ώς θυγάτηρ τής Κυβέ- 
λης. Θά σημειο)σουμε άκόμη πόσο χαριτωμένη ήτανε στά 
«Τριαντάφυλλα όλο τό χρόνο». Ό κ. Γαβριηλίδης στή «Σπί
θα» έπαιξε θαυμάσια.

ΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΛΙΑ 2 « Ιό φώς πού καίει». "Εκ
δοση «Γοίΐηικϊτων». ΆΧεξάντρεια, I92‘t

*0 γνωστότατος ποιητής κ. Τανάλιας έξετάζει στό έρ
γο του αυτό ό,τι βαθύτερο καί ουσιαστικότερο μπορούσε 
νά άπασχολήση τό πνεύμα ένός σκεπτομένου ανθρώπου. 
Τό έργον του τό διαιρεί είς τρία μέρη. Εί ςτό πρώτο μέρος 
έξετάζονται οί τρεις παγκόσμιες θεωρίες πού απασχολή
σανε ώς σήμερα τούς ανθρώπους, ντυμένες σέ τρία σύμ
βολα. Ό Προμηθεύς, ό άνθρωπος τής απολύτου σκίψε- 
ως, τού όϊηγητή Νού, ό 3Ιησούς, ό άνθρωπος τής καρδιάς, 
τον αισθήματος, τής 9Αγάπης^ κι3 ό Μώμος πού συμβο
λίζει εις νεωτέρας θεωρίας διά τήν άναγέννησι καί καλ- 
λιτέρευσι όλης τής άθλιας σημερινής ζωής τού ανθρώπου. 
Μέσα στον φιλοσοφικόν αύτόν διάλογο αναλύεται ό,τι ά- 
πησχόλησε σήμερα τό ανθρώπινο πνεύμα' ή ζωή, ή σκέ- 
ψις. ή καρδιά, ό ηθικός νόμος, ή θεωρία τής αγάπης α
ναλύονται καί συγκρούονται μέ τόν ^.άπλούστερο τρόπο. 
Καί βγαίνει τό συμπέρασμα πώς μόνο μέ μιά έπίγνωσι 
τής ζωής, κατανόησι τών στοιχείων της, καί υλική έξα- 
σφάλισι αύτής, μπορεί νά προχωρήση ό κόσμος διά νά 
άναζητήση άλλα πνευματικώτερα αγαθά.— Στό δεύτερο 
μέρος, τό ίντερμέδιο, περιέχονται τά ποιητικότερα ποιή
ματα πού γράφηκαν άπό μιά τρυφερά παθητική καρδιά:

Μάννα τού Χριστού», **Η  Μαγδαληνή», «'Η Μάννα 
Γή», ^Ώκεανίδες».— Στό τρίτο μέρος περιέχεται τό τρα
γούδι τού Λαού καί τού Όδηγητή.

Ή πραγματική άξια τού τόσης μεγάλης φιλοσοφικής 
ιδέας έργου, έγκειται πρό παντός εις τό δημιουργικό μέρος 
τού βιβλίου, έκεϊ δηλαδή πού μάς παρουσιάζει κι3 απο- 
δεικνύει πώς ^ή ευτυχία*πρέπει  νά πηγάζη άπό τά πράγ-
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ματα διά νά μπορη νά σταθη μέσα μας». *0  κ. Τανά
λιας δέν περιωρίστηηε μονάχα σέ μιά θεωρητική σνζήτησι 
του θέματος, αλλά μάς εδειξε μέ τόν πιο θετικό τρόπο 
τόν δρόμο διά νά βγούμε άπ9 αυτή τη κόλασι τής σημερι- 
τής ’ψευτιάς που ζούμε. Διότι βέβαια κόλασις είναι' εκτός 
άν κανένας είναι τόσο αναίσθητος ώστε νά μή διακρίνη 
πουθενά ψευτιά, αδικία, κλεψιά, ατιμία και σαπίλα.

Τό έργο ϊεχυλίζει από ποίησι κι ορμή*  καί πρόκειται 
νά καταλάβη μίαν από τάς καλλιτέρας θέσεις τής *Ελ
ληνικής Σκέψεως.

ΠΕΤΡΟΥ ΠΙΚΡΟΥ - «Χαιιένα κοοιιιά»· Εκδο
τικός οίκος Γανιάοιι. ’AOiivot 1922·

Τά διηγήματα του κ. Πικρού που περιέχονται σ' αυ
τόν τόν τόμο είναι ρεαλιστικά, πολύ ρεαλιστικά. Παρμέ
να καί διαλεγμένα από τή ζωή μέ μάτι τεχνίτη, είναι ά- 
ποδοσμένα μ' ενα τέτοιο τρόπο, πού νά ξεσκεπάζουν καί 
νά δείχνουν τέλεια τήν άθλία κοινωνία πού ζούμε.'Η ση
μερινή κατάστασις τή$ κοινωνίας, ή άθλιότης της, είναι 
αδρά καί μέ πλούσια χρώματα ζωγραφισμένη. Θύματα 
τής φτώχιας, τού πάθους, τής φρικτής σημερινής κοι
νωνίας τά «χαμένα κορμιά», είναι αυτά πού μέ μίαν άλλη 
κοινωνία, κι9 άλλας από τάς σημερινάς συνθήκας θά 
μπορούσαν νά ζήσουν ελεύθερα καί τίμια. Ή δυστυχία 
τους, ή έκμετάλλευσίς τους προκαλεΐ τόν οίκτο καί τόν 
πίνο. Γιατί κυρίως είς αυτό τό σημείο φθάνουν από τή 
φτώχεια, τή δυστυχία καί τή διαφθορά. Καί ή σημερινή 
ιιας κοινωνία προστατεύει έπ:σήμως εναν τέτοιο 
τρόπο ζωής πολλών ατόμων. ΚΓ αυτό είναι τό ασχημότε
ρο. Τά «Χαμένα κορμιά» είναι ενα καλό βιβλίο πού θά- 
ξιζε νά διαβαστή.

«ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ» Κ·
Σκόκου. Άο· 3, 4. I» και (ί. Εκδοτικός οίκος Ζιικά- 
κιι, ΆΟίιν<ιι.

Περιέχοντας κα^ά σειράν ποιήματα Βαλαωρίτη, Λα- 
σκαράτου, Σολομού, 9Αχ. Παράσχου, Χριστοπούλου, Βη- 
λαρά, Ραγκαβή. Τυπάλδου, Κρυστάλλη, Μαβίλη, Δροσί" 
νη, Νιρβάνα, Πορφύρα, Μαλακάση, Καμπούρογλου, Σου- 
ρή, Δ. Παππαρηγοπούλου, \\γγ. Βλάχου, Γ. Παράσχου, 
Δ. Βαλαβάνη, Θ. 90ρφανίδη, Παν. Σούτσου, Δ. Κόκκου, 
Σιέφ. Μαριζώκη. Κων. Σκόκου.— Πρόκειται νά έκδο. 
θούν καί άλλα εςη ακόμη τομίδια.

Γ· ΚΑΨΑΜΠΕΑΗΣ

ΝΕΑΙ EKCOEEIE
’Ιστορία τής ‘Ελληνικής Γεωργίας- Τόμος Β'. Έϊεδόθη 

υπό τοΰ συγγραφέα·; κ. Δ. Λ. Ζωγράφου ό δεύτερος τόμος 
τής «Ιστορίας τής Ελληνικής Γεωργίας». Περί τού ’Έργου 
ή Έλλ. Έπιθεο'ιρησις θά γράψη προσεχώς. Πωλείται εις ό
λα τά μεγάλα βιβλοπωλεΐα καί παρά τώ συγγράφει. 'Οδό; 
Βερανζέρου άρ. 14.

Τό Βοτάνι τής ’Αγάπης. Έκυκλοφόρησε εις δευτέραν εκ
δότην τό γνωστόν αγροτικόν μυθιστόρημα τοΰ κ. Δροσίνη· 
Τό Βοτάνι τής Αγάπης. Τό έργον παλαιόν άλλ’ αναπνέον ό- 
λην τήν δρόσον τού εκλεκτού ταλάντου τού κ. Δροσίνη θεω
ρείται ώ; ένα άπό τά εκλεκτότερα έργα τής νεοελληνικής 
φιλολογίας. “Εκδοσις I. Ν. Σιδέρη.

Ά/ιάραντα ’Επίσης είς δευτέραν έκδοσιν, καί υπό τού ί
διου εκδότου κ. I. Σιδέρη, έξεδι'θη καί ό ποιητικός τόμος 
τών έργων τοΰ κ. Δροσίνη υπό τόν τίτλον «’Αμάραντα». Τά 
Αμάραντα διακρίνονται διά τότρυφερό αίσθημα πού δια- 
πνέει κίθε ποίημα καί κάθε στροφήν.Ή άνάγνωοις τώ.·«’Α- 
μαράντω ν»άποτελεΐ αληθές πνευματικόν εντρύφημα δι ΐ. κ ί)ε 
αναγνώστην.

βανχλιάί ’Ανήλιαγος καί Σπασμένα Μάρμαρα. “Εργα 
καί τά δύο τού κ. I. Πολέμη. “Εδοοις I. Ν. Σιδέρη. Τό 

πρώτο είνε ή γνωστή δραματική παράδοσις, τήν οποία ό κ. 
Πολέμης έδραματυποίησε καί παρουσίασε ένα ποιητικοί· καί 
αρτιότατοι· έργον. Τά Σπασμένα Μάρμαρα είνε ένα 
μέρος τοΰ ποιητικού έργου τού ποιητοΰ τό όποιοι· όμιλεΐ 
βαθύτατα είς τήν ψυχήν τοΰ αναγνώστου του.

Είς τά Πτερά τοΰ Θανάτου καί τό Ρόδον τών Γαδείρων. 
Τά δύο αυτά έργα ανήκουν είς τόν κ. “Αγγελον Τανάγραν. 
Είνε καί τά δύο μακριά μυβιςτορήματα γραμμένα μέ τό γνω
στόν ποιητικόν οίστρον τοΰ συγγραφέως.

Πωλοΰνται παρά τφ έκδοτη κ. I. Ν. Σιδέρη.
Έξεδόθη υπό τού Βιβλιοπωλείου τής ’Εστίας ή 'Ιστορία 

οΰ Βυζαντιακοΰ Κράτους τοΰ σοφού Βυζαντινολόγου καί 
Κηθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου τών Παρισίων Chaples 
Diehl, κατά μετάφρασιν τοΰ έν Χάγη πρεσβευτοΰ μας κ. 
’Εμμανουήλ Γ. Καψαμπέλη. "Οπως καί ό ίδιος ό συγγρα
φέας αναφέρει είς τόν πρόλογόν του, ή έλλειψις τοιούτου 
εγχειριδίου, περιεκτικού καί ανεπτυγμένου περί τής Βυζαν- 
τιακής 'Ιστορίας ήτο λίαν αισθητή,ώστε πάντες θά αισθαν
θούν τήν χρησιμότητα τής μεταφράσεως ταύτης.

.Νέα Ζωή.. ’Αλεξάντρεια (Αίγυπτος)' άρ. 2.— Περιέχει 
τή συνέχεια καί τό τέλος τοΰ ποιητικού έργου «Όδυσέας» 
τού ποιητοΰ Α. Γερανού, τή θαυμασία κριτική τού Κώστα 
Ούράνη γιά τό έργο τούΠορτογάλου ποιητοΰ Augusto Gil, 
μία πάρα πολύ καλήκριτική μελέτη τοΰ Τίμου Μαλάνου γιά 
τό έργο τοΰ ποιητοΰ Ούράνη, ένα καλό διήγημα τού Βου
τυρά, ποιήματα Μυρτιώτισσας, Άλιβέρτη, Κωνσταντινίδΐ], 
Μάγνη, Mistral (μετάφρασις Ν. Γριμάλδη), μιά 
κριτική μελέτη τού Καλομοίρη διά τήν ελληνικήν μου
σική, κριτικά σημειιόματα, φιλολογικά νέα,σημειώσεις κ.τ.λ.

ζΐ II 01 'ΡΑ ΦΗ ΠΡΟΣΦ ΥΙΏΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΕΙ- 

ΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TQN
Όδηγίαι διά ιούς πρόση υγας Άϋηνών, Πειραιώς 

καί γιεριχα’>ρων.
Άπό τής 12ης ’Απριλίου αρχεται η ενέργεια τής 

άπογραφ ής πάντοτν έν γένει τών έν τή Έλλάδι εύ- 
ρισκομένοτν προσφύγων (Ελλήνων/ ’Αρμενίων κλπ.) 
ήτις σκοπόν έχει καί τήν έξακρίβωσιν τής άζίας 
τής έγκαταληη ϋείσης περιουσίας των, ϋά λήξη δέ 
τήν 20ήν τοΰ ίδιου μηνάς.

Ή άπογραφή ένεργηδήσεται δι οικογενειακών 
δελτίων. Είς έκαστον δελτίον ϋά καταγράφωνται 
πάντα τά παρόντα μέλη έκάοτης οικογένειας ώς καί 
οί μετά τής οικογένειας κατοικοΰντες συγγενείς ή 
όπηρέταΐ/ Τά απάντα μέλη τής οικογένειας καί έν 
’Ελλάδι ευρισκόμενα ϋά καταγραφώοιν, είς ο μέρος 
εΰρίσκονται.

Προς καϋορισμόν τής τε κινητής καί άκινήτου πε
ριουσίας δ(-ον νά ληφϋή υπ’ όφει ή άζία ήν είχεν ή 
περιουσία έκδοτου είς δραχ, καϋ’ ον χρόνον τήν έγ- 
κατέλειπε.

Πρδς πράληφιν συνοίοτισμον ώρίοϋηοαν είς Άϋή- 
νας, Πειραιά, Καλλιϋέαν, II. καί Ν. Φάληρον, Κη- 
ΐ/ ισοιάν, Άμαροΰσιον, Χαλάνδριον άπογραφικά τμή
ματα είς ά δέον νά προσέρχοτνται οί πρόσφυγες ϊνα 
καταγράκρωνται.

Έκάοτη οικογένεια ϋά άπογράφηται είς ^ό άπο- 
γραφικόν τμήμα τής συνοικίας της υπό τοΰ οίκογε-

μετά τών κάτωθι πιστοποιητικών καί τής διευ- 
θύνσεώς των.

Οί διορισμοί είς τάς άνω θέσεις θά γείνουν 
άνευ διαγωνισμού.

Οί έπόπται διορίζονται μέ μισθόν καί άποδο- 
χάς έν γένει είσηγητού παρ’ ύπουργείοις, οί δέ 
άγρονόμΙοι γραμμμτέως Ειρηνοδικείου πρώτης 
τάξεως.

Υ π ο 6 λ η τ έ, α π ι σ τ ο π oil ηζτ ι κ ά 
Διά τήν θέσιν έπόπτου- Πιστοποιητικόν δτι 

κέκτηται πτυχίον Νομικής είς περίπωσίν δέ δι
κηγορίας παρά πολυμελεϊ δικαστηρίφ ή υπηρε
σίας είς οίανδήποτε δικαστικήν θέσιν. πιστοποι
ητικά καί περί τούτων.

Διά τήν δευτέρου θέσιν αγρονόμου. · Πιστο- 
ποιητικόν δτι υπηρετεί ή ύπηρέτησεν ώς γραμ- 
μιατεύς Ειρηνοδικείου ή ειδικού Πταισματοδι
κείου ή δτι έχει τά προσόντα νά διορισθή είς 
τοιαύτην θέσιν, ή δτι ύπηρέτησεν υπέρ τήν διε
τίαν ώς αγρονόμος τής Κρητικής ’Αγροφυλα
κής.

Κοινά διά τε τούς έπόπτας κΙαί αγρονόμους.’
Πιστοποιητικόν ήλικίας καί τόπου καταγω

γής αυτών καί τής συζύγου των, σημειουμένίου 
καί τού Ειρηνοδικείου είς δ υπάγεται ό τόπος 
καταγωγής άντίγρσιφον τού δελτίου ποινικού 
μητρώου αυτού ή αρνητικόν δελτίον, έκδεδομέ- 
νον τό πολύ πρό δύ(ί) μηνών πρό τής ύποβολής 

του.
Πιστοποιητικών τής στρατολογικής του κα- 

ταστάσεως.
Πλειότεραι πληροφΡρίαι παρά τώ ύπουργείφ 

Γεωργίας, τμήμα ’Αγροτικής ’Ασφαλείας·
Έν Άθήναις ’Απρίλιος 1923.

Ό υπουργός I’. Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ

Μειοδοτική δημοπρασία διά τήν μεταφοράν τών 
κιγκλιδωμάτων τού ανακτορικού κήπου. 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ 1ΈΩΡΓΙΑΣ

Δέχεται έν τφ τμήματι Γεωργίας μέχρι τής 
11ης ’Απριλίου ένσφραγίστους προσφοράς περί 
μεταφοράς τών βορείων κιγκλιδωμάτων τού α
νακτορικού κήπου. Αί προσφοραί θά περιλίαμβά- 
νωσι τήν προθεσμίαν έντός τής όποιας θά έκτε- 
λεσθή το έ'ργον, τό ποσόν τής δαπάνης τής δλης 
έκτελέσεως, τήν διεύθυνσήν, έπάγελμα καί όνο- 
ματεπώνυμον τού προσφέρογτος καί θά έπισυνά- 
πτηται γραμμάτιον τού Ταμείου Παρακαταθη
κών καί Δανείων έκ δραχμών δύο χιλιάδων ?Α- 
γφ έγγυήσεως.

Πάσα πληροφορία χορηγείται παρά τώ τμή- 
ματι Γεωργίας ή παρά τώ Γραφείω τού ’Ανα
κτορικού κήπου-

Έν Άθήναις 1923.
Ό ύπουργός Γ. Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ

•—
w νειάρχου ή τούτου κωλυομένου υπό οτέρου ένηλίκου

I μέλους τής οικογένειας.
Γ. Οί διαμένοντες είς καταυλισμούς ϋ’ άπογραφώσιν 
ί εις τούς καταυλισμούς των υπό τών έποπτών.

Οί έκ τών προσιγύγων εγγράμματοι δύνανται νά 
Κ ζητώοι παρά τοΰ άπογραφέως τοΰ τμήματός των έν- 
C τύπον δελτίον, δπερ άφον συμπληρώσωσιν έπακριβώς 
| ϋά τό έγχειρίσωσιν είς τόν άπογραφέα.
R (Έκ τοΰ υπουργείου ’Υγιεινής, Πρόνοιας 

καί Άντιλήφεως)

I ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
I ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 

Γ ν ω ο τ ο π ο ί η ο ι ς
Καϋιοτώμεν γνωστόν ότι έν Άϋήναις είς τό Φαρ

ί μακεϊον Δαοκαλάκη (οδός Άϋηνάς) καί είς τό Ία- 
L τρεϊον ’Αβησσυνίας (Δημοπρατήριον) καί έν Πει- 
Ε: ραιεί παρά τό Λαϊκόν Φαρμακεϊον (Πλατεία, Δημαρ- 
| χείου) έγκατεστάϋησαν παρά τοΰ υπουργείου καί τής 
■ Ί γειονομικής αποστολής τής Κοινωνίας τών Έ- 
I ■» ~I, ϋνών έμβολιαοτικά συνεργεία, ένϋα οί κάτοικοι δέον 
■ νά προσέρχωνται καί έμβολιάζωνται δοτρεάν προς 
■ πρόληψιν τής ευλογίας καί τοΰ τύφου.
Κ (Έκ τής Γενικής Διευϋύνσεως ’Υγιεινής)

I ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Β ’Ανακοίνωσις
■ Ζητούνται διά τήν Θεσσαλίαν ειδικοί καλλι-
I ίργηται μυρωδάτου καπνού καταγόμενοι έκ τών 
κ περιφερειών Μαγνησίας, Άξαίρίου, Λΰγδων, 
। Βα'νδηρίου κλπ.

"Οσοι έκ τών έν Άθήναις καί, Πειραιεί προ- 
Ε «σφΰγωΐν είνε τοιούτοι και Οέλουσι νά μεταβοΰν 
ί έκεϊ, δέον ν’ άποτείνωνται καθ’ όκάστην 11—

Ι 12 1)2 μέχρι τής προσεχούς Κυριακής 25ης
Ε Μαρτίου είς τόν παρά τώ υπουργεία) Γεωργίας 
■ τμη£γατάρχην κ. Καραμάνον.

(Έκ τού" ύπουργείου Γεωργίας?

| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ί Πρόσκλησις διά θέσεις Έποπτών καί ’Αγρονό

μων ’Αγροφυλακής
[ Προκειμένου νά τεθή έν έφ)αΐρμογή τό άπό 
Ι 2 Φεβρουάριου έ. έ. Ν. Διάταγμα περί άγροτι- 

I κής ασφαλείας είς τάς περιφερείας κατ’ άρχάς 
ί τών Πρωτοδικείων Λεβαδείας, Κορίνθου, Πα- 

’ τρών, Πύργου, Κυπαρισσίας, Καλ|αμών, Κε- 
I φαλληνίας καί Λευκάδος, καλούνται οί έχοντες

Κ τά διά τήν θέσιν τού έπόπτου αγροφυλακής
I προσόντα1 (Ν· Δ. 9 παρ. 2) ώς καί διά τήν θέ- 
Ε σιν αγρονόμου τοιαύτα (Ν. Δ. άρθρ. 8 παρ· 2) 
| καί θέλοντες νά διορισθώσιν είς τοιαύτας θέ- 
ί σεις είτε έν ταΐς άνω περίφερείϋις είτε καί αλ
ί λαις είς ας πάσας τό Ν. Διάταγμα θέλει έφαρ- 

Β μοσθή προσεχώς καί τμηματικώς. όπως ύποβά-
I λωσι τό ταχύτερον είς τό ύπουργεϊον τής Γε- 
I (αργίας τμήμα αγροτικής ασφαλείας, αϊτησιν
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Τό τελειότερον κατάστημα
Γυναικείων Ειδών
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_Γραφεϊα_ αγοράς καί πωλήσεως 
μεταχειρισμένων καί μη .γραμματο
σήμων ύπό τοΰ κ. Ν.ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 
Οίκος εμπιστοσύνης και ^εξαιρετι
κής ευσυνειδησίας.

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ
ΑΔΕΛ. BAΤΑΝΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

XAFNmSIOH Mi! Ji ?
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό άρχαιότερον έν Έλλάδι Χαρτοπωλεΐον
Επισκεπτήρια στιγμιαίως

0IE0S ΓΗ. MPIDi Ji ΒΙΟΜΒΧΑΪΙΑΖ
"Α Γ Κ VP 7*„

Τμήμα εκδοτικόν. Τακτικοί εκδόσεις 
τών μεγαλειτέρων επιτυχιών τής ξένης καί 
^Ελληνικής Φιλολογίας.

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

Τιμα’ι ασυναγώνιστοι
44 ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


