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ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ τόμος Α'.
» » Β'.

Γ.
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ, ιστορικόν μυθιστόρημα.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ τόμος Α'.

Ώεαιρικά έργα

Διδαχθέντα <’uw> τής Ελληνικής σκηνής
Η ΜΟΝΑΧΗ. Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτου.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ. Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον. 
Η ΚΛΕΦΤΟΗΟΥΛΑ. Δράμα ιστορικόν » 
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ. Κοινωνικόν 

δραμάτιον μεταφρασθεν εις τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνι κόν 

τρίπρακτον.
Η ΑΝΟΙΞΙΣ. Κοινωνικόν δραμάτιον.
ΤΟ ΣΤΟΙ ΧΗΜΑ. Δράμα μονόπρακτον.

Π \ άφοροι μελέται, διηγήματα, ταζειδιωτικαΐ εντυπώσεις, θεατρικά έργα κ.λ.π δηαοσιευθέντα εις 
τους δ— ^ε τομους τής .’Ελληνικής Έπιθεωρήσεως. θά έκδοθώσιΓε’ιςτόΖ/
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ΑΠΟ ΤΑ ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΖΩΗ

Η ΜΟΣΧΟΥΛΑ

αύτή νά περνά χωρίς κανείς άκόμη νά τήν ζητήση. 
Η φιλενάδα τη; δμω; ή Στάμω έφάνη πλέον τυχερή,ε 
διότι αύτή είχε καί προίκα καί προστάτη.

'II Κυρά — Γιαννοΰ, χήρα καί αύτή, είχε δύο 
παιδιά, τόν Μανώλη καί τήν Στάμω. Ό Μανώλης 
άπο δέκα χρόνων παιδί, έλειπε στή μαύρη ξενητειά*  
καθώς έλεγε συχνά ή μητέρα του, καί εκεί κατώρθω- 
σε μέ τά ολίγα γράμματά του καί τήν φιλοπονία του 
όχι μόνον νά στέλλη είς τό σπήτί του δσα έχρειάζον- 
το διά τήν συντήρησι, άλλά καί προίκα τής άδελφής 
του νά σχηματίση καί ϊδική του περιουσία νά κάμηί

"Οταν ό Μανώλης έπέστρεψε πρό ολίγου εϊς τήν 
πατρίδα του έφερε μαζή του ένα γαμβρό διά τήν α
δελφή του, έ'να νέο συμπατριώτη του, εργατικό κα, 
τίμιο καί εύπορο, ό όποιο; έγνώριζε καλά τήν οικο
γένεια τής Κυρά-Γιαννοΰς καί επιθυμούσε νά πά- 
ρη γυναίκα άπό τόν τόπο του.

Ό Μιχάλης, ό γαμβρός τοΰ Μανώλη, είχε ένα έξά- 
δελφον, τόν Δήμο, νέον χωρικόν, πολύ απλοϊκόν, 
άλλά μέ'περιουσία άρκετή καί πάρεδρον τοΰ χωρίου 
του τό όποιον άπείχεν όλίγα; ώρας. 'Ο Δήμος καλέ 
σμένος εϊς τούς γάμους τοΰ έξαδέλφου του ήλθε άπό 
τήν παραμονή.

Τό ίδιο βράδυ έκάθηντο οί τρεις, γαμβρός, γυναι- 
κάδελφοςκαί έξάδελφος εϊ; τό μικρό ζωστάγι του Μα
νώλη καί συνωμιλοΰσαν.

— Τί νά σάς πώ άδέρφια, έλεγε ό Δήμος, ποτέ 
δέν φοβήθηκα τόσο δταν είδα τόν έξ’ άπό δώ.

— Καλέ τόν είδες; 'Αλήθεια; ήρώτησεν ό Μιχάλης 
τρομαγμένος, διότι ύπήρχεν ή ιδέα δτι τά μέρη εκεί
να ήσαν στοιχειωμένα καί δτι τήν νύκτα έβγαιναν 
ισκιώματα.

— Έγώ δέν τά πιστεύω αύτά, είπεν ό Μανώλης 
ό όποιος, έπειδή έζησεν άπό μικρό; είς τά ξένα, δέν 
είχεν αύτάς τάς προλήψεις τών άλλων χωρικών.

— "Α ! κύρ-συμπέθερε δέν τά πιστεύεις; Μά σάν 
τόν έβλεπες σάν εμένα ...

— Καί πώς τόν είδες ;
— Μιά καί δυό ; Πότε μούτυχε ν’ άφιγκρασθώ 

άντάρες, άλλοτε παργιορίτες νά φωνάζουν τ’ όνομά

■—Μοσχοΰλα έτελείωσες;
—Ναί, μητέρα, δλα είνε στή θέσι του;,
—Νάχης τήν ευχή μου κοπέλλα μου. Πάμε τώρ*  

νά κοιμηθούμε νωρίς. Μή ξεχνάς δτι αύριο Κυρια
κή ξημέρωμα θά πάμε στή χαρά τής θυγατέρας τής 
Γιαννοΰς, τής φιλενάδας σου τής Στάμως, και κΰττα- 
α« νά ξυπνήσης πρωί πρωινά τελειώσης δλα τά θελή
ματα σάν κορίτσι προκομμένο, γιά νά είμαστε ξένοια
στες στόν γάμο.

—Καλό, μητέρα.
Αύτά τά λόγια έλεγεν ένα βράδυ ή κυρά Βαγ (tkiα 

εις τήν κόρη της Μοσχοΰλα, δέκα <5κτώ χρόνων νέα 
μέ πολλή εύμορφιά και χάρι. “Οταν έπήγαν νά πλα 
γιάσουν, ή μητέρα τής Μοσχούλας πριν πέση είς το 
στρώμά της, μέ τήν καρδιά λίγο πικραμένη διά τόν 
γάμο τής κόρηςτής Γιαννοϋς, παρεκάλεσε τήν Δέσ 
ποινά της τήν Μεγαλόχαρη, μέ ολόθερμη προσευχή 
νά στείλη καί διά τήν άπροικο καί ορφανή της κόρη 
ένα άξιο γαμπρό.

Ήταν άνοιξις, ή φύσις μυρωμένη έπανηγύριζ- 
τά κάλλη της καί έκαμε πλέον εύμορφο άκόμη- 
τό γραφικό χωριό ποΰ έφαίνετο σάν ζωγραφιά κοντά 
εις τό υψηλό καί πράσινο βουνό μιας μακρυνής έπαρι 
χίας τής Πελοποννήσου. Οί εργατικοί καί ήσυχο- 
κάτοικοι τοΰ μικρού αύτού χωριού, κατά πατροπα
ράδοτο έθιμο, συνειθίζουν νά εορτάζουν τούς γάμους 
τών παιδιών των τήν άνοιξι πάντοτε. Τήν ανθισμένη 
αύτή έποχή περιμένουν μέ αγωνία καί κρυφαΐς έλπί- 
δαις τά κορίτσια τοΰ χωριού δσα έφθασαν τοΰ γάι 
μου τήν ηλικία. Εκείνα ποΰ ή τάχη τά έθώπευσε” 
δοκιμάζουν τήν ημέρα τής <χαράς» των μεγαλείτερη 
χαρά, γιατί, τήν ποθητή αύτή ημέρα, τήν γιορτάζουγ 
μαζή μέ τά λουλούδια. Τά άλλα ποΰ άπέμειναν, κον
τά είς τά όποια δέν έπέρασαν άκόμη ή τύχη ή καλή,' 
δοκιμάζουν βαθύτερη τήν λύπη μέσα στήν χαρά τών 
λουλουδιών.

Τόν χρόνο αύτό δύο κορίτσια ήσαν είς τό χωριό 
ποΰ έκαμαν όνειρα γλυκά. Ή ορφανή Μοσχοΰλα καί 
ή Στάμω, ή κόρη τή; Κυρά—Γιαννοϋς. 'Η Μοσ
χοΰλα, πτωχή, άπ ροικη, έβλεπε καί τήν άνο ιξ

ου μέ τήν γλυκειά φωνή της, καί τά χείλη του χωρίς 
νά θέλγ) ψιθυρίζουν σιγαλά ·;ιγαλά τούς στίχους τοΰ 

τραγουδιού :
Σήμερα λούζουν τδ γαμκρδ 
Και τραγουδούν τή νύφη.

ΤΙ φαντασία του γοργή πετιϊ καί μιά άλλη χαρά 

τοΰ παριστάνει.
'Η νύφη είνε ξανθή, ψηλή, εύμορφη καί άλλη 

φωνή ψάλλει τοΰ τραγουδιού τούς στίχου;' καί 
αισθάνεται τώρα χαρά πολύ μεγάλη, πολύ διαφορε
τική άπό έκείνη ποΰ έδοκίμασε διά τόν γάμο τή; 
άδελφή; του. Εις τό τέλος τοΰ γλυκού αύτού ονείρου, 
ποΰτό έβλεπε χωρίς νά κοιμάται, δύο χείλη τύν φι
λούν, τά χείλη τής μητέρα; του.

— Νά ζήσης παιδί μου.
Ό γαμβρός ήτο αύτός καί ή νύφη ή Μοσχοΰλα
Άλλα τήν ίδια αύτή νύκτα καί ή εύμορφη κόρη 

τής Κυρά-Βαγγελίας δέν είμπορεΐ νά εύρη εύκολα 
τόν ύπνο, κάποιο όνειρο δειλό δειλό άκόμη άνησυ- 
χεΐ τήν σκέψη τη; καί τήν καρδιά της. Ό Μανώλης, 
τήν ημέρα έκείνη ποΰ τόν έγνώρισε άπό κοντά, τής 
έκαμε μεγάλη έντύπωση μέ τήν λεβεντιά του κα 
τού; ευγενικούς τρόπους του*  ήτο πολύ διαφορετικό; 
άπό τούς άλλου; νέους τοϋ χωριού.* *

♦
Άφ’ ού έγιναν καί τά όκτώημερα τοΰ γάμου τής 

Στάμως, δ Μανώλης εύρέθη είς τήν ανάγκη νά ά- 
πουσιάση δι’όλίγας ημέρας εις ένα άλλο χωριό διά 
νά κανονίση μερικαΐ; δουλειαϊ; του. Πριν φύγη 
δμως είδε καί πάλι τήν Μοσχοΰλα καί μέ τήν κρυφή 
έλπίδα πώς ή κόρη θά τόν ήθελε, έκαμε τήν άπόφασι 
άμα γυρίση νά τήν ζητήση άπό τήν μητέρα της.

Άλλά καί δ Δήμος, είς τόν δποϊον ήρεσε πολύ ή 
Μοσχοΰλα, τήν αύτή έκαμε σκέψι, καί τήν άλλη η
μέρα, άφ’ ού έφυγεν δ Μανιόλης, ή μητέρα τή; Μο- 
σχούλας έδέχετο τήν έπίσκεψι τή; Κυρά-Γιαννοΰς.

— "Ερχομαι μέ χαραΐς, Κυρά-Βαγγελία, τή; είπε 
μόλις έκάθησ'.

—'Σέ καλό, ν’ άκούσω, άπήντησε άνυπύμονη ή 
μητέρα τής Μοσχούλας.

— Τόν ξέρεις τόν Δήμο, τοΰ γαμπρού μου τόν 
ξάδερφο.

— Τόν ξέρω, τόν είδα μαθέ.
— Είνε μέ κατάστασι, στό χωριό του είνε πάρε- 

δρο; καί λένε πώς θά γίνη καί δήμαρχος.
— Καλό; καί άξιος, Κυρά-Γιαννοΰ, άλλά γιατί 

μοΰτά λές αύτά ; ήρώτησε μέ μεγάλη περιέργεια ή 
Κυρά-Βαγγελία.

— Σοΰ τά λέω, γιατί είδε τήν Μόσχα σου καί ή 
κοπέλλα τ’ άρεσε καί μ’ έστειλε νά σοΰ μηνύσω άν 
θέλης ταχιά ν’ άλλάξετε δαχτυλίδι.

'Η Κυρά-Βαγγελία έκοκκίνιζε καί ώχριοΰσε, έκρύ- 
ωνε καί έθερμαίνετο άπό τήν χαρά της, έν’ δσω ή

μου, μά ποτέ δέν φοβήθηκα τόσο, όσο δταν έπαθατ 

αύτό ποΰ θά σάς πώ ...
— Αέγε μας λοιπόν, είπε μέ τρόμο ό Μιχάλης.
Ό Δήμος ήρχισε νά διηγήται.
Ήτανε μεσάνυχτα καλοκαίρι, πρό οκτώ μέρες 

είχε πεθάνει ένας γέρος, ποΰ στή ζήση του δέν έκαμε 
καλό, μιά μπουκιά ψωμί δέν έδωκε σέ φτωχό, μιά 
γουλιά νερό νά πιή ό διψασμένος. Στής οκτώ μέρες 
άπάνω, ποΰ ή ψυχή γυρίζει άκόμη στόν κάτω κόσμο, 
σηκώθηκα νά πάω στ’ άμπέλι μου νάξελακώσω. Έκί- 
νησα καί περπατώντας άγάλια άγάλια, έπήρα μιά 
ραχούλα ποΰ θά μ’ έβγαζε στό ποτάμι, καί τό ποτάμι 
στό άμπέλι μου, έν ώ τό φεγγαράκι άνάμεσα στόν 
ουρανό μοΰ έδειχνε τόν δρόμο μου. “Εξαφνα βλέπω 
είκοσι βήματα μακρυά άπό μένα κάτι, σάν σκιά έ- 
λαφρό,ποΰάλλοτε χαμήλωνε καί άλλοτεάψήλωνε επειδή 
καί ήμουνα συνειθισμένος αποτέτοια, έτράβηξα ήσυχα 
τόν δρόμομουάλλάδέν πρόφθασα νά πάω δέκα βήματα, 
δτανμιά πέτρα μούρχεται κατά πάνω μου, έτρόμαξα, 
τραντάχτηκα δλος, καίώςποΰνά κυττάξω δεύτερη καί 
τρίτη μούρθε στό κεφάλι μου. 'II τρομάρα μου ήτον 
μεγάλη, τά γόνατά μου έλύγιζον καί καθώς έβλεπα 
μπρό; μου, είδα τότε πράγμα φοβερό' ή σκιά ποΰ 
είδα προτήτερα πώς άνεβοκατέβαινε, είχε γίνη τώρα 
πολύ άψηλή, δύο μεγάλα κέρατα ίφύτρωναν στό 
κεφάλι καί τό μεγαλείτερο, έκατάλαβα πώς ό Σατα
νάς έκείνο; ?']τανε ό αποθαμένος γέρω Νικόλας...

— Καί τί άπέγινεν ; ήρώτησεν ό Μανώλης μέ 

γέλοιο.
— Τί νά γίνη, έγύρισα πίσω μέ λαχτάρα και άπό 

τότε νύχτα δέν ματαπήγα στά άμπέλι μου.
ί — Πώς έβάσταξες κακόμοιρε, είπε, μέ αληθι

νό τρόμο ό Μιχάλης.
Ε — Εμένα δέν μοΰ φαίνεται πιστευτό αύτό ποΰ 

είπε ό κύρ συμπέθερος, έμουρμούρισεν ό Μανώλης.
* * 

τ *Τήν έπομένην οί γάμοι τής Στάμω; έγιναν. ’Από 
τό πρωί κίνησις μεγάλη εϊς τό σπήτι τή; νύφης. "Ολα 

I τά κορίτσια τοΰ χωριοΰ ήσαν σιμά της άλλά τήν 
εύμορφιά δλων έσκίαζε μία ψηλή καί ξανθή κόρη ή 

Κ Μοσχοΰλα’ έν ώ έτραγουδοΰσαν τήν νύφη μιά φωνή 
γλυκειά ακούεται περισσότερον άπ’ ολαις ή φωνή τή;

5F κόρης τής κυρά-Βαγγελίας.
'Η χαρά τοΰ γάμου έτελδίωσεν αργά' δλοι οί προσ- 

■ κεκλημένοι έφαγαν άφθονα, έπιαν, έχόρευσαν, έτρα- 
γούδησαν καί ό καθένας έπέστρεψε κουρασμένος 

|λ σπήτι του.
Τώρα ησυχία παντού βασιλεύει. Τό χωριό όλο κοι- 

Κ μάται. Μόνον ό Μανώλης δέν έχει ύπνο. Συλλογί- 
| ζεται τήν Μοσχοΰλα, τήν βλέπει μέ τήν φαντασία 

κ. του, δπως τήν είδεν είς τό πλευρό τής άδελφής του' 
τήν βλέπει υψηλή, εύμορφη, μέ τις δυό τη; πλεξίδες 
ριγμένε; πίσω, τήν ακούει νά τραγουδή τήν άδελφή
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Κυοά-Ι ιαννοΰ ωμίλει καί υστέρα άπό λίγο κατιόρ- 
θωσε νά εϊπη :

— Δεν μέ άναμπαίζει? κυρά-Γιαννοΰ ;
Σε καλό σου, τί μοΰ λές έκεΐ.

— Καί είνε αλήθεια ;
Μά τό φώς μου, στή ψυχή μου.

Ιότε η μητέρα της Μοσχούλας, μέ δάκρυα είς τά 
μάτια, ετινάχθη από τή θέση της καί έτρεξεν είς τήν 
εικόνα τής Παναγίας.

Δέσποινα μου μεγαλόχαρη, Σϋ μοΰ τόν έστει
λες, ευχαριστώ. .Επειτα έγύρισε είς τήν Κυρά-Γιαν- 
νοΰ, τής έδωκε τό χέρι καί τής είπε μέ συγκίνησι.

— Κυρά-Γιαννοΰ, έτελείωσε. Νά δώση ό Θεός 
καί τοΰ Μανώλη σου σύντομα, όπως θέλει ή ψυχή 
σου.

Τήν στιγμή εκείνη εφάνη ή Μόσχα" ή μητέρα της 
έτρεξε, τήν έσφιξεν είς τήν αγκαλιά της καί είπε μέ 
στοργή.

— Νά ζήσης θυγατέρα.
Π >·.···· ετολμησε να έρωτηση ή Μοσχοΰλα, έν 

ω έγινε κόκκινη άπό τήν συγκίνησι.
Τίποτα, ειπεν ή μητέρα της, άρραβωνιάζεσαι.
Αρραβωνιαστικέ πες, εσπευσε νά προσθέση ή 

Κυρά-Γίάννοΰ καί έσκυψε νά τήν φιλήση" ή Μο
σχοΰλα μέ τήν πεποίθησιν ότι τήν έφιλοΰσεν ή μητέ
ρα, τής εφιλησε μέ χαρά τό χέρι.

Αμα έφυγεν η κυρά-Γιαννοΰ, ή κυρά-Βαγγελία 
είπε πρός τήν κόρη της.

— Ποιος τώλπιζε θυγατέρα δτι ή χαρά τής Στά- 
μως θά έφερνε καί τήν δική σου χαρά.

Μέ δλη τήν εντροπή της ή Μόσχα δλίγον έλειψε 
να ερωτήση.

— Είνε ό Μανιόλης ;...
Αλλ ή μητέρα της τήν έπρόλαβε καί είπε :
— Άρραβωνιάστηκες τόν Δήμο, τοΰ Μιχάλη τον 

ξάδερφο, παλληκάρι μέ κατάστασι...
Η Μόσχα έμεινε χωρίς λέξι νά εϊπη. ’Έγινε χλωμή 

και μια ζάλη δυνατή τήν έκαμε γιά μιά στιγμή νά 
ίδή σκοτάδι εμπρός της. Προσεποιήθη δτι έχει· ερ
γασία καί κατέβη είς τήν κ ά μ α ρ α νά τήν συγυ 
ρίση" άλλά δέν έκαμε τίποτε" έπήγε είς τόν μικρόν 
ο ν τ ά, εκάθησε χάμου, άκούμβηαε τό κεφάλι είς 
τόν τοίχον καί έκλαυσε πικρά. Έκλαυσε πικρά τό 
ωραω όνειρο ποΰ έσβυνε διά παντός. Καί δμως τήν 
άλλη ήμερα οί άρραβώνες έγιναν" ή πτωχή Μοσχοΰλα 
δεν ετολμησεν ούτε είς τήν μητέρα της νά είπή τόν 
πονο της. Αύτή ήτο ή μοίρα της· ε\υψε τό * a 
χωρίς άλλο γογγυσμό. ψ

* *
Α

Ολίγαι ήμέραι έπέρασαν άκόμη.
, Ενα βράδυ ό Μανώλης άπροσδόκητα έπέστρεψεν 
αργα εις το σπήτι του. Τοΰ έφάνη παράξενο δτι ήσαν 
«κόμη είς τό τραπέζι. Ή φωνή τοΰ Δήμου ό όποιος 

τέραγουδοΰσε μέ κέφι έναν αμανέ τόν έκαμε νά 
πιστευση δτι διαρκεϊ άκόμη τό γλέντι διά τούς γό
μους τής άδελφής του.

"Αμα έφάνη φωναί χαράς τόν ύπεδέχθησαν.
— Καλώς σας ηΰρα, άπήντησεν εύθυμος ό Μα

νιόλης.
— Καί μας ευρίσκεις πάνω στό τραπέζι, τοΰ ειπεν 

ύ γαμβρός του, είσαι τυχερός.
— Ναί, τυχερός, γιατί πεινάω πολύ.
— Καί πώς τά πέρασες παιδί μου; ειπεν ή μητέρα 

του.
— Καλά, δόξα σοι ό Θεός, καί σείς ;
— Νά εμείς, άπό χαρά σέ χαρά, είπε μέ ευχαρί

στηση δ Μιχάλης.
— Καί ποιος άρραβωνιάστηκε ;
— Έγώ ’ άπήντησεό Δήμος ΰψώνων τήν χονδρή 

κεφαλή του μέ καμάρι.
— Μπά τοΰ λόγου σου συμπέθερε νά ζήσης. Καί 

μέ ποιά νά ’χουμε καλό ρώτημα.
— Μέ τήν Μοσχοΰλα τήν κόρη τής Κυρά-Βαγγε- 

λίας ειπεν ή μητέρα του.
— Τήν Μόσχα ; Πώς ; Τήν Μοσχοΰλα ; ήρώτησε 

κατακίτρινος δ Μανώλης. Χωρίς άλλη λέξι νά προσ
θέση διά τήν απροσδόκητο αυτή εΐδησι, έστράφη ά 
πότομα στή μητέρα του καί τής είπε. ·

— Μητέρα, στρώσέ μου νά κοιμηθώ.
— Μά έγώ παιδί μου σοΰ ετοιμάζω νά φας.
— Δέν θέλω, μητέρα, είμαι πολύ κουρασμένος καί 

θέλω νά ησυχάσω.
— Μέ αύτά τά λόγια έσηκώθη, έκαληνΰκτισε ό

λους καί χωρίς νά δώση προσοχή είς τάς παρακλή
σεις των νά μείνη άκόμη, έπήγεν είς τήν κάμαρά 
του.

* *
— ’Ολίγον άργότερα όλοι έκοιμήθησαν είς τό σπή

τι. Μόνος δ Μανώλης αγρυπνεί. Φοβερός, άγριος θυ
μός τον κατέχει. Πώς ; Αύτός δ ξένος νά πάρητήν 
Μόσχα ; έλεγεν έν ω έβημάτιζε έπάνω κάτω είς τήν 
κάμαρά του. Αύτός ; Καί έκεϊνος ποΰ τήν αγαπούσε 
νά τήν χάση έν ώ τήν ένόμιζε δική του, νά τήν χάση 
-έν ω τήν είχε μέσα βαθειά στήν καρδιά του ! Έπέ- 
ρασεν ώρας πολλάς μέ αύτούς τούς πικρούς συλλο
γισμούς άλλά έβλεπε δτι τίποτε δέν εϊμπόροΰοε νά 
*αμη. Ητο γραφτό. Η σκεψις αύτή τόν έφερε εις 
απε λπισια ιορμησεν εις τον εξώστην να άναπνεύση 
ολίγον τήν δροσιά τής νυκτός, διότι μέσα εϊς τό δω
μάτων έπνίγετο.

Η σελήνη έλαμπεν είς τόν ούρανό.
Ό Μανώλης ένθυμήθη ότι μιά άλλη νύκτα είς 

τόν έξώστη αύτόν έπέρασεν μέ τόσα όνειρα, τόσας 
ελπίδας, τόση χαρά καί τά χείλη του ξηρά άπό τήν 
λύπη έψιθύρισαν :

Σήμερα λούζουν τόν γαμπρό 
καί τραγουδούν τήν νύφη

Είς τάς λέξεις αύτάς ή άπελπισία του τόν επνιγε 
καί πάλι. Τό τραγούδι λοιπόν αύτό θά τό έλεγαν άλλη 
μιά φορά, άλλά δέν θά ητο αυτός δ γαμπρός, μά ή 
Μοσχοΰλα θά ήτο ή νύφη. Όχι*  όχι, έψιθύρισε με 
πνιγμένη φωνή, Μοσχοΰλα νύφη άλλου δέν θά γι· 
νης. Καί ήρχισενά σκέπτεται βαθεια.

Αίφνης άνεσκίρτησε. Είς τον τοίχο τοΰ σ.τήτιου 
του δ όποιος έλαμπεν ολόλευκος είς τό φώς της σε
λήνης, είδε μιά μαύρη μεγάλη σκιά μέ δυό μεγάλα 
κέρατα στο κεφάλι. Κάτω είς τόν κήπο άκούεται τώ
ρα ένας έλαφρός θόρυβος.

Ό Μανώλης άν καί ολίγο ταραγμένος έκύτταζε 
κάτω μέ θάρρος καί άμέσως ήρχισε να γέλα με την 
στιγμιαία ταραχή του. Είδεν ένα μεγάλο μαύρο 
τράγο ό όποιος είχε λυθή άπό τό σχοινί του" τα πη
δήματα του είς τήν αυλή διέγραφαν μέ τό φώς τής 
σελήνης τά ισκιώματα έπι τοΰ τοίχου τοΰ σπητιοΰ.

'Ο Μανώλης έψιθύρισε τότε.
— Τέτοια είνε λοιπόν τά ξωτικά σας... τά ισκιώ

ματα ποΰ σας τρομάζουν.
Άλλ’έξαφνα μιά φωτεινή σκεψις του ήλθεν εις 

τόν νοϋγ.
—’Ά'.Δήμο, τήν Μοσχοΰλα, δέν θά τήν παρης 

όχι.

Τήν άλλη μέρα ό Μανώλης ήτο πολύ συλλογισμέ
νος. Είς τό σπήτι τής Κυρά·Βαγγελίας τά προικιά 
τής Μοσχούλας ετοιμάζονται βιαστικά, διότι ό Δήμός 
έμήνυσεν δτι θά κάμη σύντομα τούς γάμους του. Το 
βράδυ δταν έκάθησαν νά φάγουν δ Μανώλης έφρόν- 
τιζε νά κερνά διπλό είς τόν Δήμο τό ρετσινάτο κρασί, 
ώστε τόν έφερε καλά είς τό κέφι. Μετ ολίγον <> 
Δήμος, μέ βαρύ καί ζαλισμένο κεφάλι, έπήγε νά κοι- 
μηθή είς τό χαμηλό δωμάτιό του μέ τό παράθυρο 
πρός τόν κήπο. Μεσάνυχτα έφθασαν.

Είς τόν ούρανό μεγάλα μαύρα σύννεφα κρύβουν 
τήν σελήνη καί τό σκότος είνε βαθύ. Έξαφνα ενα 
μαύρο ξωτικό έφάνη είς τόν κήπο" περίπατε! σιγά, 
σιγά καί πότε σηκώνεται ορθιο καί τότε γίνεται αν 
θρωπος καί πότε πέφτει μέ τά τέσσερα καί τότε γί
νεται τετράποδο. Και έτσι περπατώντας ει„ τό σκο 
τάδι έφθασεν είς τό παράθυρο τοΰ Δήμου" με μια 
δυνατή ώθησι τό ήνοιξε καί έπήδησε μέσα είς το δω- 

' μάτω μέ βρόντο, ολίγα βήματα μακρυά άπο το 
σρώμα τοΰ Δήμου. Είς τόν δυνατό αύτό κρότο ό 
Αήρ-Οζ έζύ.τντρε xtxi τοορο.

— Ποιος είνε έκεΐ; Ποιος είνε ;
Τό στοιχειό άπεκρίθημέ φωνή φοβερή είς τό μαύρο 

τής νύκτας σκοτάδι.
— Είμαι τό παιδί τοΰ Σατανά, είμαι στοιχειό, 

ξωτικό.

— Κνριε βοήθα, σώσέ με, έψιθύρισεν ό Δήμος με 
σβυσμένη άπό τόν τρόμον φωνή.

Τό στοιχειό, έκαμε μερικά μεγάλα πηδήματα καί 
είπε.

— Καί σέ θείου.
— Έμένα ; ...
Τό στοιχειό, άφ’ ού έπήδησε πάλι, είπε μέ φωνή . 

ποΰ ό Δήμος ένόμισε οτι έβγαινε άπό της γης τα 
βάθη.

— 'Ο πατέρας μου δ Σατανάς έμαθε ότι παν
τρεύεσαι καί μ’ έστειλε νά σοΰ πώ δτι δεν θέλει νά 
γίνη γάμος. Αύριο νά φύγης, ν’ άφίσης νύφη καί πε
θερά, ειδεμή ...

— Φεύγω, φεύγω έψιθύρισεν ό Δήμος σχεδόν λι
πόθυμος, καί μήτε παντρεύομαι άλλοτε.

Τό στοιχειό άφησε ένα δυνατό γέλοιο, ποΰ έμοιζε 
σάν τράνταγμα καί έφυγε μέ πηδήματα άπο το πα
ράθυρο. ( _ ,

Ό Δήμος μαζευμένος εϊς τό στρώμα, του, χωρίς να 
έχη τό θάρρος νά κυττάξη πλέον πρός τό παράθυρο 
έπέρασε δλη τήν νύκτα άγρυπνο?, ψιθυρίζων διαρκές.

--Τόείδα στά άλήθεια, τό είδα τό στοιχειό.

4*
♦

Τό πρωί δ Δήμος έγινε άφαντος καί μετ’ δλίγας 
ημέρας είς τό σπήτι τής Κυρά-Βαγγελίας τραγου
δούσαν.

Σήμερα λούζουν τό γαμπρό 
Καί τραγουδούν τήν νύφη.

Καί νύφη ητο η ζηλευτή Μόσχα, καί γαμπρός ο 
καλός Μανώλης.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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ΤΑ ΠΡ© ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

ΕΚΛΕΚΤΑ! ΜΕΛΕΤΑ! EMILE FAGVET τής Γαλλικής Ακαδημίας

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΩΜΕΝ
(Συνέχεια έκ ιοΰ προ ηγουμένου)

Ιια του δευτέρου έργου, τον φέροντος τίτλον.' 
• Αύλικδς ό πεφωτισμένος» δ' Σοΰτζος σκοπεί ν’ 
απόδειξη «.οτι πλείστας οσας συνεπιφέρει κακοδαιμο
νίας καί αθλιότητας <5 των αύλικών πολύσαλος βίος, 
καιτοι τοΐς πολλοϊς μακάριος φαινόμενος». «Πρόσωπα 
είναι δ Ανλικός ί) Φιλαλήθεια, ή Πλάνη 
μάτι καί ονοματι», Αρετής, ή Φιλοτιμία έν προσχή- 
ματι και ονοματι Τιμιοτητοζ καί ή Αισχροκέρδεια έν 
προσχήματι καΰδνόματι Φιλίας. Προλογίζουν ή Φιλα
λήθεια και ό Ανλικός πρδς δν ή πρώτη λέγει δτι ήταν 
ηπατημένος Άν νομίζη νά εύρη είς τήν Αΰλην ησυχίαν 
καί αναπαυσιν. Τού ήγεμόνος ή έννοια δπου ήταν 
πγχγ κάθε ευδαιμονίας και χάριτος, τήν οποίαν διά 
νά την απόκτηση ένας οπού δουλεύει, πόση δυνάμε1 
προσπαθεί και αγωνίζεται, έπί πολύ δέν διαμένει, άλλ 
ώς αστραπή άκόμη δέν φαίνεται, καί αμέσως παρέρ
χεται.'» Πλην ό Ανλικός δέν πείθεται είς ταντα καθό
σον έχει, λέγει φίλους τήν Τιμιότητα, τήν Φιλίαν καί 
τήν ’Αρετήν αΐτινες καί είς τήν Αυλήν θά τδν δδη- 
γήσουν καί είς τδν Ηγεμόνα θά τδν συστήσουν. Είς 
τδ άκουσμά τών Φίλων τοΰ Ανλικοΰ ή Φιλαλήθεια 
εκπλήσσεται διότι γνωρίζει οτι καί ή Τιμιότης καί ή 
Φιλία καί ή ’Αρετή δέν ήταν δυνατόν νά εισχωρήσουν 
είς τήν Αυλήν «έπειδή έκεϊ ή Φιλοτιμία, ή Αίσχροκέρ- 
δια καί η Πλάνη άδιαλείπτως κατοικούν». Έν τούτοις 
καί πάλιν δ Ανλικός δέν πείθεται άλλ’ έπικαλεϊται είς 
βοήθειάν του τήν «έν προσχήματι καί δνόματι ’Αρε
τής» παρουσιαζομένην Πλάνην. Αντη τδν συμβου
λεύει «αν αποφασιση να δουΛευση τδν ηγεμόνα του> 
πρέπει νά γνωρίση τδν σκοπόν, τήν κλίσιν καί τάς 
διαθέσεις αυτού.» «Καί αν καταλάβης, προσθέτει, δτι 
ήταν έπιρρεπης εις ελαττώματα αμέσως νά συνδιατε- 
θής καί συ. Άν κλίνη είς έκδίκησιν καί έπιχαίρη εί- 
καταδρομας καί αίματα, νά διεγείρης τό μίσος καί 
τήν έχθροπάθειάν του Άν ή ναι αισχροκερδής, καί έπι- 
θυμή τά θησαυρίζη νά συνευδοκήσης είς τδ νά έπαυ- 
ξήσ-Q τά πλοντη του, μέ τήν ζημίαν καί όλεθρον τών 
αθώων». Μετά τήν Πλάνην προσέρχεται ή Φιλοτιμία 
«εν προσχήματι καί δνόματι Τιμιότητας» καί ή Αισ
χροκέρδεια «έν προσχήματι καί δνόματι Φιλίας» αί 
δποΐαι συμβουλεύουν τδν Ανλικόν κατά τήν ιδίαν 
έκαστη ιδιότητα. ’Επεμβαίνει κατόπιν καί πάλιν ή Φι
λαλήθεια ήτις πείθει έπί τέλους τδν Αυλικόν ότι «ή 
Πλάνη ένεδύθη τής ’Αρετής τδ ένδυμα, ή Φιλοτιμία 
υποκρίνεται ότι είναι ή Τιμιότης καί ή Αισχροκέρδεια 
ηρπασε τής φιλίας τδ πρόσχημα». Ό Ανλικός, πει- 
σθείς, προσκαλεϊτήν Φιλαλήθειαν «κοντά του μέ τδ νά,

είναι ή κυρίως ’Αρετή, ή άληθής Τιμιότης καί ή καθ, 
αυτό Φιλία.»

Αια τοΰ τρίτον έργου, τοΰ φέροντος τίτλον : « Η 
Πατρις τών Ιρελλών» ό συγγραφεΰς πειραται ν’ άπο- 

«ότι εν τή πατριδι τών τρελλών διάφορα ψυχικά 
πάθη καί ελαττώματα διακωμωδούνται καί στηλιτεύ
ομαι.» Και τδ κατορθώνει διά τής μεθόδου τών άλ- 
ληγορικών προσώπων τά δποΐα άντιπροσωπεύουσι χιΰ 
έν είδος τρέλλας έν τή τών τρελλών πατριδι. Τίς δέ 
αυτή, φαίνεται εκ τον άκροτελευτίου Άσματος έχοντας 
ώς εξής :

Είς τόν κόσμον οί τρελλοί είναι διασκορπισμένοι 
Λιά τοϋτο καί πατρίς τών τρελλών ή Οικουμένη 
Καί εχέφρονες πολλοί Αγκαλά νά κατοικοΰσι, 
ΙΙλήν κατά,τον αριθμόν οί τρελλοί υπερτεροΰσι, 
ο τρελλός εδώ ς’ τήν γήν ώς έχεφρων εννοείται 
καί ο έμφριον ως τρελλός πανταχβΰ κατηγορεϊται 
οθεν σύγχυσις πολλή, ταραχή, πυργοποιΐα, 
αδικία συνεχής, καί ολίγη εύποιΐα.

-Ιια τοΰ τετάρτου έργου, τοΰ φέροντος τίτλον : «’() 
Κατηχούμενος ήτο Κοσμογονικδν θέατρον» δ συγ
γραφεΰς θέλει ν απόδειξη «ότι ή περί Κοσμογονίας 
διδασκαλία καί τδ σύστημα τής ίερας καί θεόπνευστου 
Γραφής ύπερανήστηκε καί υπερέχει πάσης άλλης τών 
έξω σοφών διδασκαλίας τε: καί συστήματος. » Πρδς 
τούτο δ Σοΰτζος παρουσιάζει άπδ τής σκηνής τδν 
’Αναξαγόραν, τδν Άριστοτέλην, τδν Επίκουρον, τδν 
Καρτέσιον και τδν Λ εύτονα οΐτινες ιδία έκαστος Ανα
πτύσσουν πρός τδν κατηχούμενοντά περί Κοσμογονίας 
συστήματα των χωρίς όμως καί να τδν πείθουν, δπερ 
κατορθώνει έν τελεί ο ^Ιωυσής Λποδεικνύων ότι τά 
πάντα έκ θεού προέρχονται. Καταγοητευμένος δ κατη
χούμενος έκ τής διδασκαλίας τοΰ Μ,ωϋσέως άποτεί" 
νει πρδς τδν Θεόν τήν έξης προσευχήν δι ’ής περατοΰτα1 
καί τδ εργον ; «Ευλογητός δ Θεός, ό υπερύμνητος καί 
υπερυψουμένος εις τους αιώνας ! Σΰ ίνίκησες τήν πό- 
ρωσίν μου, σΰ έθεράπευσες τήν τύφλωσίν μου, σΰ μέ 
εχειραγώγησες εις τήν πηγήν, έξ ής έποτίσθην κα^· 
άνέζησα, διά τί ή ζωογόνος αύτη πηγή παρά σοί ενρί- 
σκεται. Παρά σοί πηγή ζωής. Καί σΰ καί τδ φώς μοί 
εδωκες, διά νά ίδω τήν πηγήν αύτήν τήν ζωήρρυτον· 
Έν τώ φωτί σου δηόμεθα φεϋς. Έπειδή ή μόνη 

ασφαλής και σιοτηρωιδης φιλοσοφία είναι ή άληθής 
γιώσις τών δημιουργημάτοιν σου, και ή τελεία καί 
ανενδοίαστος πίστις είς σέ τον έπί πάντων Θεόν, καί 
δημιουργόν καί κτίστην καί πλάστην μου, φ ή δόξα 
και το κράτος είς τοΰς άπεράιπους αιώνας ’Αμήν·'.

, Ν. 1· ΛΑΣΚΑΡΕΣ.
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ΚΕΦΑΛ^ΟΝ Γ.’

ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου).

άληθείας’ εΐνε μία έρευνα ενδιαφέρουσα άλλ η οποία, 
δπως δλαι αί ερευναι, απαιτεί έλεγχον.

Θιί άναφέρω ένταϋθα ιδιαιτέρως ένα τύπον σχε
δόν έξαφανισθέντα ά?λ’ ό όποιος δέν έπαυσεν εντε
λώς νά ύπάρχη' έννοώ τόν Αναγνώστην αρχαίων 
βιβλίων, τόν αναγνώστην τοϋ 'Ομήρου, τού Βιργι- 
λίου καί άλλων τινών. Ό Αναγνώστης ουτος εινε 
γενικώς καθηγητής τής φιλολογίας εις σχολήν τινα, 
αλλά δέν πρόκειται νά ομιλήσω περί αυτού' δεν 
ομιλώ ένταϋθα περί τών έξ έπα/γέλματος Αναγνω
στών. ’Έχω ύπ’ δψει μου τόν άναγνοόστην τοΰ, ’Ομή
ρου ή τοϋ Βιργιλίου ό όποιος Αναγινώσκει αύτούς 
άπό ιδιαιτέραν κλίσιν.

Ό τοιοϋτος άναγνιόστης εΐνε άνθρωπος αρκετα 
έξαιρετικός, πολύ θελκτικό; άλλως τε, σχεδόν πάν
τοτε, Αλλά τή άληθεία αρκετά εξαιρετικός. Εν πρώ
το ις εΐνε άνθρωπος έπί τόν οποίον αί πρώται σπου- 
δαί του έσχον πολύ μεγάλην έπίδρασιν, ό οποίος δέν 
ήσθάνθη Ανίαν είς τό σ/ολεϊον, τόν όποιον δέν 
αήδιασαν οΐ καθηγηται του με τους κλασικού, συγ
γραφείς διά τοΰ τρόπου διά τοΰ όποιου τούς έδί- 
δασκον' καί ιδού έξ αύτού τοΰ λόγου είς άνθρωπος 
ολίγον εξαιρετικός.

'Υπάρχουν πιθανότητες, πιστεύω, να συναντά 
κανείς είς τάς γενεάς τοΰ μέΙΛοντος περισσοτέρους 
τοιούτους άναγνώστας, διότι οι σημερινοί καθηγη- 
γηταί τής μέσης έκπαιδεύσεως δέν διδάσκουσι πλέον 
τούς κλασικούς συγγραφείς' Ασχολούνται μόνον μέ 
τήν κοινωνιολογίαν καί τήν σύγχρονον φιλολογίαν. 
Νά γνωρίζωμεν νά άναγινώοκωμεν λατινιστί καί να 
άναγινώοκωμεν Βιργίλιον χωρίς τήν μεσολάβησιν 
καθηγητοΰ, εΐνε ο καλλίτερος όρος δια νά ευρίσκω- 
μεν τέρψιν εις τόν Βιργίλιον.

'Οπωσδήποτε καί άν έχη τό πράγμα, ό άναγνώ 
στης τών άρχαίών συγγραφέων εΐνε είς άνθρωπος 
έπί τοΰ όποιου αί πρώται σπουδαί του έσχον ΐσχυ- 
οοτάτην καί μακροτάτην έπίδρασιν, χάρις εις ταύτην 
ή έκείνην τήν περίοτασιν, χάρις εις τήν αντοχήν,τών 
καθηγητών του σχετικώς πρός τήν αρχαίαν φιλολο
γίαν, ή χάρις τουναντίον εις ένα εξαιρετικόν καθη
γητήν ό όποιος έγνώριζε νά κινήση τό ένδιαφέρον 
πρός τούς αρχαίους συννραφεΐς.

Κατά δεύτερον λόγο ό.. έξ αφορμής τών 
άνωτέρω, Αλλά δι’άλλους λόγους τούς θποίους θά

Ό Αναγνώστης ποιητών εΐνε ?.οιπόν πάντοτε στι- 
χουργδς ή υπήρξε τοιοϋτος. Θεωρεί εαυτόν έκ τού
του άνήκοντα εις μίαν τάξιν ολίγων άνωτεραν της 
άλλης Ανθρωπότητας. Άρέσκεται εις το λεπτόν, εις 
το εκλεκτόν, εϊξ~τό εύ/ενέ;’ αισθάνεται ότι δέν ανή
κει εις τού; κοινούς ανθρώπους.

Τέλος δ άναγνιόστης βιβλίων εις τα οποία περί 
γράφονται όντα έντελώς εξαιρετικά εΐνε γενικώς 
άνθρωπος τον οποίον ή ζωή δεν ικανοποιεί καί ο 
όποιος δέν τήν ευρίσκει ένδιαφέρουσαν και θέλει νά 
ΐσταται δσον τό δυνατόν, περισσότερον μακράν 
αύτής. Δέν δύναται να εΐνε πολύ κοινωνικό, μη 
όμιλήτε εις αύτόν, ανήκετε εις τά γνωστά πράγματα 
έχετε τήν χυδαιότητα τοΰ πραγματικού. Δέν υπάρχει 
εκλεκτόν εΐ μή εκείνο τό όποιον δέν υπάρχει καί 
μάλιστα εκείνο τό όποιον δεν δύναται νά ύπαρξη 
διότι διά νά έννοηθή ώς δυνάμενον νά ύπάρξη, 
πρέπει ήδη νά όμοιάζη πρός τι.

Πάν ό,τι είπα ανωτέρω εινε γενικτος αληθές 
άλλά, όπως συμβαίνει, τά πράγματα εΐνε ενίοτε 
έντελώς αντίθετα. Έκ μιας ανάγκης άντιδράσεως 
καθ’εαυτό?’καί διά νά μή πέση πρός τό μέρος πρός 
τό όποιον αισθάνεται δτι κλίνει, εΐνε ένίοτε ό άνθρω
πος τής έσωτερικής έρεύνης, ό όποιος άρέσκεται, 
συχνά τούλάχιστον, νά άναγινώσκη έργα’καθαρός 
άφηγήσεως.

Ένίοτε, καί μάλιστα άρκετά συχνά, άτομόν τι με 
κλίσεις ρωμαντικάς άναγινώσκει συνήθως τα πλήρη 
πραγματισμού μυθιστορήματα καί ένταύθα δύναται 
τις νά άναφέρη τόν Flaubert αύτόν, ό όποιος, 
εμμανώς ρωμαντικός, διώρθου καί εμετρίαζε τήν 
κλίσιν του ταύτην όχι μόνον αναγινωσκων πληρη 
πραγματισμού μυθιστορήματα άλλιι καί συγγράφων 
τοιαύτα. Καί τέλος παρατηρεί τις άρκετά συχνά, 
ιδίως εις τάς γυναίκας, δτι μιά μεγάλη κλ ίσις πρός 
τά ρωμαντικά αναγνώσματα δέν εΐνε παρά μία επι
φάνεια καί δτι εις τό βάθος των θά τάς εύρη τις 
οπαδούς τοΰ πραγματισμού καί πολύ πρακτικός’ 
λέγω άρκετά συχνά.

Ό χαρακτήρ κατά τό είδος τών αναγνώσεων εινε 
τι αληθές άλλ’ εΐνε, δπως πολλαί άλήθειαι σχετικής
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έπρεπε νά άναζητηστ] τις εις την ατομικήν του ψυχο
λογίαν, ό τοιοΰτος αναγνώστης είνε άνθρωπος τοΰ 
οποίου ελάχιστα έκίνησε το ενδιαφέρον, δταν έξήλθε 
τοΰ σχολείου, ή σύγχρονος φιλολογία. Μή έχων 
κλίσιν και Ικανότητα διά τάς ωραίας εν γένει τέχ- 
νας έπανήλθεν εις δ,τι κατά τό δέκατον πέμπτον 
έτος τής ηλικίας του τοΰ έκίνησε τό ενδιαφέρον, 
άντιλαμβανόμενος δτι οί κλασικοί συγγραφείς είνε 
εξαίρετος τροφή τής ψυχής καί τοΰ πνεύματος.

Ο άνθρωπος ουτος — εις μεγάλην ήδη ηλικίαν — 
είνε σχεδόν απολύτως ξένος καί αδιάφορος προς τήν 
σύγχρονον ζωή, είνε άκριβώς εις Montaigne κατά 
δύο ή τρεις η δέκα βαθμούς κάτω τοΰ πρωτοτύπου.

Λέγω αδιάφορος προς τήν εποχήν κατά τήν οποίαν 
ζή καί όχι εχθρικός' διότι, εάν ήτο εχθρικός, θά 
ησχολείτο με αυτήν συνεχώς διά νά άγανακτή 
κατ αυτής καί διά νά τήν άποδοκιμάζη. Λέγω αδιά
φορος, ξένος ό όποιος δεν τήν γνωρίζει καί ουδόλως 
φροντίζει, νά τήν γνωρίση.

Δεν απέκτησε βεβαίως ο αναγνώστης των αρχαίων 
ακριβώς μιαν ψυχήν ελληνικήν ή μίαν ψυχήν ρωμαϊ
κήν απέκτησε μίαν ψυχήν δλων των εποχών, εξαι
ρέσει τής συγχρόνου του εποχής.

’Όντως, εκείνο διά τοΰ οποίου οί αρχαίοι έπέζη- 
σαν, εινε οτι είχον τι αιώνιον, γενικόν, έκπεφρασμέ- 
νον εις μίαν τελειωτικήν μορφήν. Λοιπόν, τοϋτο 
εινε δλων των εποχών, εξαιρέσει τής εποχής έκα
στου. Θέλω νά εϊπω δτι εις πάσαν εποχήν ό άνθρω
πος τής σκέψεως, τής φαντασίας, τής ευαισθησίας 
καί των λεπτών κλίσεων ευρίσκει είς τήν άνάγνωσιν 
τών αρχαίων τήν εΰχαρίστησίν του, υπό τον δρον 
δτι δέν είνε κυριευμένος από τήν κίνησιν της φαν
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
(’Από 22 Φεβρουάριου—15 Μάρτιον 1915)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ
Ιτρα Σκήτη Άγιον Παντελεήμονος

23 Φεβρ. (Πρωία)
(Συνέχεια έκ τοϋ φύλλου τοϋ ’Ιουνίου)

Έκοιμήθηκα απόψε υπό την φιλόξενου στέγην τον 
Πατρος Χριστοφόρου. Είνε Κελλίον Σκήτης ίντός τοΰ 
όποιου ζοΰν τρεις καλόγηροι. Ό πατήρ Στέφανος ό 
πρεσβυτερος όλων, ο αρχηγός, τύπος εγκρατούς άπλοι-

Xgwttanxou χαλογηρον, γιομάτος άττό καλοσύνην 
και Αγαθότητα, ό μετ 'αυτόν πατήρ Χριστόφορος, τρί
τος ό πατήρ Πολύκαρπος ό γνώριμός μας Καλόγηρος 
τής Δάφνης. Ηθελησαν νά μέ φιλοξενήσουν στο κελλί 
τους και νά μερισθώ μαζή τους τά αγαθά τής λιτής 
τραπέζης των.

Η —πητη τοΰ Αγίου 1Iαντελήμονος, υπό κυρίαρ
χον τηνΜονηνΚοχτλουμουσίον, απέχει από τάςΚαρυάς 

τασίας, της ευαισθησίας, τών κλίσεων Ζαί τοΰ τρό
που τοΰ σκέπτεσθαι, ή οποία χαρακτηρίζει τήν 
σύγχρονον εποχήν του.

Είνε είς άνθρωπος πολύ ευτυχής, εάν είνε ευτυχία·, 
ώς πιστεύω, νά μή γηράσκη τις. Δέν αντιλαμβάνεται 
τάς μεταβολάς αι όποϊαι παρήχθησαν από τής γεν- 
νήσεώς του ,εις τάς κλίσεις τοΰ κοινοΰ. ’Απολαύει 
εκείνο τό οποίον τινές μεταξύ τών νέων καί μεταξύ' 
τών παλαιοτέρων άπήλαυον ήδη κατά τήν νεότητά, 
του καί εκείνο τό όποιον τινές μεταξύ τών συγχρό
νων του καί επίσης μεταξύ τών νέων άπολαύουσιν 
ακόμη. 'Υπήρξε πάντοτε μετά τινων, δέν υπήρξε 
ποτέ μόνος καί δέν είνε περισσότερον μόνος είς τήν 
ηλικίαν τών εξήκοντα ετών παρ’ δτι ήτο είς τήν ήλι- 
κίαν τών είκοσι ετών. Δέν υποπτεύεται δτι ή φιλολο
γία εινε τό πλέον ασταθές πράγμα τοΰ κόσμου. Δέν 
είνε πολύ ζωντανός, όπως λέγουσι, άλλ’ είνε ώς νά 
έχη εκλέξη οριστικώς μεταξύ τοΰ ζώντος καί τοϋ αιω
νίου καί είνε τό αιώνιον τό όποιον εξέλεξε. Είνε 
πολύ πιθανόν δτι έχει τήν καλλιτέραν μερίδα καί 
εινε βέβαιον οτι ουδόλως θά τοΰ άφαιοεθή.

Σημ. Ελλ. Επιθεωρήσεως. Είς τό προηγούμενον 
τεύχος, σελίδα 11 μετά τον 2'2 στίχον, έκ τυπογρα
φικής αβλεψίας, έπήλθε διαταραχή είς τούς στίχους 
αλλοιοΰσα εντελώς τήν έννοιαν. Τό ακριβές κείμενον 
έχει ώς εξής:... < εκείνα τά όποια δύνασθε νά ελέγξετε 
διά τών ιδίων παρατηρήσεών σας δέν άξίζουσι τον 
κόπον νά γραφώσι, διότι θά ήδύνασθε σχεδόν νάτά 
γράψετε καί σείς, καί δτι συνεπώς σάς είναι ελάχιστα 
ωφέλιμον νά τά άναγνώσετε' τάϊδικά μας είνε βιβλία 
παρατηρήσεως...» 

μισήν τάραν. Ευρίσκειαι πολύ χαμη/.ώτερον τής'Ιερά 
Πολίχνης, είς τά χείλη μιας εύρυτάτης φάραγγος και 
άπο κάτω από τό Κελλίον έκτείνεται μία απαράμιλλη 
θέα ζωογονούμενη είς υπερβάλλουσαν χάριν καί ίπι- 
βλητικότητα έφ ’ όσον τό μάτι ακολουθεί τό εξελισσό
μενο ν θέαμα προς τά υψηλότερα σημεία τον όρίζοντος 
όπου σέ μιά απέραντη έκτασι εύμορφιάς έπολλαπλασι- 
άζετο ή ακτινοβολία ενός διαυγούς και λευκογαλάζιου 
φωτός. Καταντικρυ προβάλλει ό μεγαλειώδης ’Άθως.

c , , *
Ο αθάνατος Γίγας τόν όποιον ύμνησαν οί αιώνες 

με τήν θέρμην καί μέ τό πάθος ποΰ έμπνέει τό ώραίον, 
τό έπιβλητικόν, τό υπέροχοι·.

Εινε ό έφέστιος Θεός τού Άγιου Όρους.
) ιινήθη μαζή μ ή άλλους Θεούς ποΰ σφριγώντες

νά πλημμυρίσουν μέ φώς όλας τας ιστορικός σελίδας 
Χής 'Ελληνικής φυλής ;

Ό υπερήφανος "Αθως αίρεται εις τό ύψος τών 
απαλών αιθέρων ποΰ αγνοί καί διαυγείς θωπεύουν 
τήν κορυφήν του καί συνδέει τήν ζωήν του βραδύτερα 
πρός τόν Μοναχικόν βίον τόν πλήρη μυστηρίου, κακίας 
ματαιοδοξίας, άτομικότητος αλλά καί μεγάλης έθνι- 
κής σταδιοδρομίας.

Ό "Αθως μυθολογείται ότι έχρησίμευσε καί αυτός 
εις τήν κατά τοϋ Διός Γιγαντομαχίαν καί ένέπνευσε 
μεγαλοφάνταστον καλλιτέχνην, τον αρχιτέκτονα τής 
’ Αλεξανδρείας Δεινοκράτην, ό όποιος έπρότείνε νά τόν 
λάξευση είς άδριάντα τοΰ Μ■ Αλέξανδρου / Π χιο
νοσκεπής κορυφή του ή όποια κατά /ιέν την ανατολήν 
τοΰ ήλιου σκιάζει τόν "Ολυμπον κατά δέ τήν δύσιν 
τήν ποιητικήν Λέσβον, χαιρετίζει τα πλέον απομακρυ
σμένα σημεία τοΰ ’Ελληνισμού καί περιβάλλεται απο 
τήν γοητευτικωτέραν, μαγευτικιοτέραν καί υπεροχωτέ- 
οαν τοΰ Πλανήτου μας φύσιν. Οτι εκτυλίσσεται καί 
απλώνεται γύρω του υπό έποψιν φυσικής καλλονής 
δύναται νά θεωρηθή μοναδικόν φαινόμενον στην υδρό
γειον Σφαίραν. "0 'Ηρόδοτος καί ό Θουκυδίδης έξή- 
οον τά χαρίοματά του, οί δέ νεώτεροι αμιλ/Μνται εις 
εκδηλώσεις θαυμασμού πρός τόν έπίγειον αυτόν παρά
δεισον.

Ό "Αθως φρουρεί ολόκληρον τό Αγιον Ορος. 
Άπό τής κορυφής του εξαπολύει την ζωογόνον 
αύοαν του καί αί μεθυστικοί απΟπνοιαι τών δει- 

’ ράδων του καί τών φαράγγων του έχουν τήν αναπλα
στικήν δύναμιν,τήν δημιουργικήν ορμήν ποΰ τοσον ορ
γιαστικά έκδηλούνται είς τήν πίριξ φύσιν.

Σέ μένα ό ’ Αθως τήν πρώτην νύκτα ποΰ πέρασα 
κάτω άπό τήν σκί'ίν του, ήθελησε τα δείξη καί δια
φορετικά τήν δύναμί του.

Τήννύχτα πού βυθισμένος σε ύπνο βαθύ ανελάμ- 
βανα άπό τήνκουρασι πού έδοκιμασα μέσα σε δωδεκα- 
ιοοον άένναον κίνησιν, έξυπνησααπο κράτους ποΰ μου 
έποοξένησαν μοναδικήν έντυπωσιν. Ησαν βροντές.

Ό ΈριγδοΰποςΖεύς ώρισμενοτς επανήλθε γιά μια 
στιγμή στον ’Άθω καί ένεπιστεύθη στον παλαιό του 
έχθρό τόν Γίγαντα τούς κεραυνούς του. Ποτέ στην 
ζωή μου δέν είχα άκούση άπο τοσο κοντά τής βροντές, 
δίοΰ έμεινεν ή έντύπωσις ότι <5 Αθως ευριοκεται έγ- 
γύτεοον πρός τόν Ουρανόν. Ετσι μες στην φαντασία 

, μου συνεπλ.ηρώθη μία εικόνα τοΰ Αθο) πιο παρα
στατική, πιο ζωντανή, πιο συναρπαστική...

* Ζ 'Τώρα τό πρωί ποΰ ξύπνησα βρέχει, ρρεχει ραγ
δαία, αλύπητα, αδιάκοπα. Είμαι κλεισμένος, ειμΛΐ 
σαν φυλακή μέσα στο κελλί το καλογερικό και^ στην 
απόλυτο διάθεσι τοΰ πατρος Χριστοφόρου ό οποίος 
άτυχώς έχει σπάνιάν φλυαρίαν καί έξόχοιςκουραστικήν 
διηγησομανίαν, παθολογικήν λογοπαθειαν. Ενα κράμα 
άσυναρτιγτων φιλοσοφοθρησκευτικών ιδεών με δια- 
στοοφιμ φράσεοον καί /.έξεων πού όταν δεν φέρουν το 
μειδίαμα·εΐς τά χείλη φέρουν τιρ· απογνωσιν εις την 
ψυχήν.

"Εχασα τήν καλήν ιδέαν, τόν ενθουσιασμόν μου, 
μετενόησα δΓ όσα έξεθείασα τόν "Αθω αφού δεν έχει 
τήν δύναμιν ένα απλοϊκόν μονάχον νά τον συγκρατήση 
είς τά όρια τοΰ άνθριοπισμου.

ΔΗΜ Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

και ωραίοι ^κυριάρχησαν έπί τής Γης αυτής. II δυ- 
ναμις τοΰ χοάνου τούς κατέροιψε, ^θρυμμάτισε τα 
είδωλά των καί μόλις ίπέτρεψε νά παραμείνη η ανά- 
μνησίς των.

Οί θεοί έπεσαν, τά είδωλά τιον συνετρίβησαι.
'Απόλλωνες καί Άρτέμιδες. Ζευς καί ’Αθήνα· 

’Αφροδίτη καί ’Άρης. Ποσειδών καί Δήμητρα. Νυ'μ- 
φαι καί Αρνάδες καί ’Αμαλλυρίδες καί Χάριτες καί 
Γίγαντες, καί Τιτανίδες καί Σφίγγες.

"Οτι ή ποιητική μυστικοπάθεια τών μυθικών χρο- 
ων διέπλασεν, ότι ή "Ελληνική φαντασία ανύψωσε 
μέχρι τοΰ θείου ή τοΰ υπερφυσικού όλα μετά πάτα
γου κατεκρημνίσθησαν.

Ό "Αθως όμως έκ τών Γιγάντων και αυτός τής 
αρχαίας ’Ελλάδος—παρέμεινεν ’Αθάνατος, Άγήρως, 
Υπερφυσικός.

Εύοέθη παρά τήν νέαν Θρησκείαν με άλας τάς τιμάς 
καί μέ όλας τάς ένδείξεις του σεβασμού.

Ή Νέα Θρησκεία δέν τόν αντιμετώπισήν ούτε 
αγέρωχα, ούτε περιφρονητικά.

Είς τήν κορυφήν τον υπερήφανος εθηκε τα σύμ
βολά της.

’Εκεί όπου ή άγριότης τών στοιχείων συνεχίζει τάς 
αρχαίας παραδόσεις τών Θεών προς τους Γιταναζ.

’Εκεί όπου αί καταιγίδες, οι κεραυνοί, οί νέτοι, τα 
ψύχη παλαίονσι σώμα πρός σώμα προς τόν ακατάβλη
του αυτόν Γίγαντα έκεϊ ή νέα θρησκεία άπλωσε ταςπτε- 
ρυγάς της διά νά προστατεύση τήν άγήρω ψυχήν τον.

Είς τήν κορυφήν τοΰ ’Άθω έθηκεν ανάθημα.
’Έκτισε Ναόν.
Οί άνθοωποι προ τών εικόνων τών Ναών αναθέ

τουν τάς εκδηλώσεις τής ευγνωμοσύνης ή τοΰ σεβα
σμού των και ή ’Εκκλησία τοΰ Χριστού Ναόν ολό
κληρον άνέθηκεν επί τοϋ Άθο>.

’Από τό απρόσιτον εκείνο ύψος υμνείται τό Θειον, 
<5 Νέος Θεός, ή νέα Θρησκεία, υμνωδείται όμως καί 
θαυμάζεται ή Παρθένος κορυφή τοΰ ’Άθω.

Ό Άθως έπεβλήθη.
Έδάνεισε τό όνομά του εις τήν Ί έχνην, εις τά 

Γοάμιιατα, εις μίαν ιστορικήν σελίδα πού λάμπει όσον 
καί δ ήλιος τής μεσημβρίας.

"Αν δέν ΰπήρχεν ή τρισχιλιετής 'ιστορία τής Ελλά
δος ή τόσον πλούσια είς έκδηλώσεις μεγαλειώδεις δεν 
ήοκουν άρά γε μόνον ώ ιστορικοί και μυθολογικοί 
περιπέτειαι τοΰ "Αθω διά νά δημιουργηθοΰν ατίμη
τες σελίδες εδμορφιΰς γιά ολόκληρο τον Ελληνισμό;

Αυτήν τήν στιγμήν δέν άναζητά ή φαντασία Σου, 
άγαπηιιένη μου φίλη και άλλος γωνίας τοΰ Ελληνι
σμού, στολισμένος μέ τόν άμάραντον στέφανον μιας 
ένδοξου τρισχιλιετούς ιστορίας ;

Ή Κύπρος, ή Κρήτη, ή Μακεδονία, ή Ήπειρος ή 
’Ιωνία, ό 'Ελληνισμός της Αίγύπτου καί της Μεγάλης 
Ελλάδος δέν άρκοΰν ένας καί μόνος έ’ αυτών διά
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ΛΥΡΙΚΕΣ ΠΡΟΖΕΣ

Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

Τ© ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΗ

Έχω τά μεγάλα φτερά των ορνέων ποΰ κυνη
γούν τήν καταιγίδα. ’’Εχω τά μεγάλα φτερά των 
ορνέων ποΰ άκολουθουν τά φωτεινά ίναέρια χνάρια 
των κεραυνών.

“Εχω τά μεγάλα φτερά των ορνέων, ποΰ ότανδέρ- 
νονται μέ τών ανέμων τά κοπάδια, τρέμει και αλα
φιάζεται ή ζωή κάτω στον κάμπο.

Τά μεγάλα μον τά γαμψά νύχια βαμμένα στό κα- 
ταπόρφυρον αίμα, λάμπουν σά λυχνίτες στά φιλή
ματα τοΰ ουρανίου φωτός. Τό ράμφος μου ποτι
σμένο άπό τόν ιχώρα τών ηρώων στάζει πύρινους 
σταλαγμούς στά χώματα που οι σκλάβοι περνούν τις 
βαρείες αλυσίδες.

Τά μάτια μου θρεμμένα άπ’ τόν γαλάζιο αιθέρα 
σκορπίζουν μέσα στά τάρταρα τής σκλαβιάς τής άστρα- 
πές τών θείων ξυπνημάτων.

"Οταν σμίγουν τρανταχτές οί φτερονγές μου απάνω 
άπό τους κάμπους, ή βροντή σχίζει τό στερέωμα και 
ή γή αντηχεί ώςτά τρίσβαθα άπότήν κλαγγή τους. Τ’ 
άλογα ορθώνουν άφρισμένα τής ουρές καί τις δασύ
τριχες κ°ό ,ιιε οπλές των, σπαράζουν τή 
γή καί τήν πέτρα. Μύρια χέρια τραντάζουν στον άέρα 
τή φοβέρα τών γυαλιστερών λεπίδων άπάνω άπ’ τή 
μανιασμένη ζωή καί οί κόκκινοι ποταμοί τών φλεβών 
ποτίζουν τήν ξερομαχισμένη χλόη. Ό καπνός τοϋ 
ολέθρου κλώθεται μέ τών φαντασμάτων τά κινήματα 
καί μέσα του τά βασιλ.έμματα τών ματιών δοξάζουν, 
άπάνω στά πατημένα σπαρτά τών πατρίδων τό 
δνειρον.

"Οταν σμίγουν τρανταχτές οί φτερούγε; μου 
άπάνω άπό τις θάλασσες, ή βροντή σχίζει τό στερέ
ωμα και οί σιντεφένιοι θαλάσσιοι κάμποι ραγίζονται 
άπ τήν κλαγγή τους. Τών ξαρτιών τά δάση σαλεύουν 

καί σπρώχνονται άγρια καί μανιασμένα άπδ μυστικών 
άνεμων ίνάντιες μπάρες, τά ορειχάλκινα έμβολα πλη- 
γώνουντά περήφανα πλευρά τώνκαμαρωτών φεργάδων. 
’.Ι.τό τά πληγωμένα πλευρά τών τρικρότων, χύνονται 
άπάντεχα τ αστραπόβροντα καί οί μακρννοί βράχοι 
άντιλαλοΰν τών κολάσεων τους παιάνες. Και, μέσα 
στό κόχλασματών νερών, τό κύμα παραδίδει στό κϋμα 
τά συντρίμια τής ζωής μακρυά, πρός τάγνωσταπερι
γιάλια τών πατρίδων.

’Έχω τά μεγάλα φτερά τών ορνέων ποΰ κυνηγούν 
τήν καταιγίδα κα'ιτό πέρασμά μου άκολουθεΐ τά Ιναέρια 
χρυσά χνάρια τών κεραυνών. Ή κλαγγή τών φτερών 
μον, άναβρυσμένη άπό τά ταρτάρεια χαλκεία τοΰ 
Ήφαιστου, όταν τραττάζη τόν κοιμισμένον άέρα 
τών νεκρικών κάμπων ανατριχιάζουν στά τρίσβαθα 
τών χωμάτων τ&σποισμένα κόκκαλα τών νεκρών, 
και τά στερεά θεμέλια τής γής ταράζονται άπ’ τό 
σεισμό τής νέας ζωής. Είμαι ή άετόδρομη ψυχή τής 
Σάλπιγγας.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΥΣΑ
0 ΝΙΚΟΤ ΣΑΡΑΣ

Τρία πουλάκια κάθονται, τά τρί άράό' αράδα. 
Τδνα τηράει τόν Όλυμπο τάλλο τήν Άλασσώνα, 
Τό τρίτο τό καλλίτερο τοϋ Πράβι τό γιοφύρι· 
Μυργιολογοϋοε κ’ ελεγε, μυργιολογάει καί λέγει. 
Τόν Νικοτσάραν έκλεισαν στοΰ Πράβι τό γιοφύρι. 
Τρεις μέρες κάνει πόλεμο τρεις μέρες καί τρεις νύχτες· 
Χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, χωρίς ύπνο στό μάτι. 
Τά παλλυκάρια χούϊαξε τά παλληκάρια κράξει. 
«Σύρετε τά σπαθάκια σας καί πάρτε τα στά χέρια, 
Κ’εύθύς γιουρουσ*  νά κάνωμε στοΰ Πράβι τό γιοφύρι»’

— Λίυχτώνες

διάφανοι αέοο^οι αωό ψηχά 
τή μή τυλίγουν μέ σκοτάδι.
— “W! ωώς στοχέψει στήν ψυχή 
βαρύ τό βράδυ /
Τάς φορτωμένης μουσμουλιάς 
γειραν κατά το χώμα οί κχάδοι. 
— "W ! ινώς σταχαψει στήν ψυχή 
βαρύ το βράδυ!

έκκχησίτσα τοΰ βουνού 
ωχάκα—δαρρεΐς τάφου σημάδι. 
— ! ΐΰώς σταλάζει στήν ψυχή
βαρύ το βράδυ!
ΎίΨς καί ή δάχασσα μακρυά 
νεκρή, άκίνητη σάν χάδι. 
— "W! ινώς στα χάψει στήν ψυχή 
βαρύ το βράδυ !

— Τό

ΨΚύτταψε, μες στά σκοτεινά 
ινώς δέριεψε το κυιναρισσι, 
"ΨΚ κορυφή του ή λυγερή 
μέ τ’ άστρα ινάει νά μι χύση 

βψΓήχωσε κ’ έγινε δεριό 
κι ’ ακόμα δά δεριέψη, ακόμα ! 
"Sva κορμί άνδρωινινό 
τρέφει τή ρίψα του στο χώμα /

— Μόνο
3Κάωοιος μαντρόσκυχος μακρυά , 
ίσκιους ωεμαστικούς γαυγίψει.
3ίαρειά ή φωνή του και βραχνή 
τή σιωτνή τής νύχτας σκίψει. 
£το δάνατο τής έψοχής 
ψωής σημάδι αύτό άινό τνέρα. 
‘Ζωής σημάδι μοναχό 
κι ’ αύτό φοβέρα !

— ΙΙρωΐ κχΐ ΙΙράϊΐυ
"όΨνοιψ-ε ή βιό^α τήν αύγή 
στό αρωϊνό τού ήλιου χάδι. 
Τέώρα τά φύχχα ^ης μαδούν 
μό ης άωλώδη τό οκοτάόι. 

Γβ(ψς καϊ τής βρύσης ή ροή 
— δέν είναι φαντασία ή δάμμα !— 
τμαμούδι ήταν τό ωρωί.
£ώρα τό βράδυ μοιάψει κχάμμ /

— "II — "II.
~Οσω ή νύχτα ωροχωρεί 
τά φώτα σβύνουν έ'να-ένα.
3Κάμαος καϊ δέντρα καϊ βουνά 
βαδειά είναι τώρα κοιμισμένα. 
έΜά ή καχύβα ή μακρυνή 
μιατ’ είν’ Ακόμα φωτισμένη ;
— ”3!β κάτνοιος άμοιρος γεννιέται 
ή κάινοιος τυχερός ινεδαίνει.

Σεπτέμβριος 1923. Ό ΠΑΛΗΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
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ΟΨΙΜΟρΣ ΕΡΩΣ

Σέ σφίγγω μέ λαχτάρα στήν αγκάλη 
καί τήν καρδιά σου αισθάνομαι νά πάλλη 
απάνω στήν καρδιά μου.
Κ’ εΐν’ ή καρδιά σου αγνή, κι’ εινε παρθένα. 
’Αμόμη πόθο δέν έγνώρισε κανένα, 

παρά τόν έρωτά μου.

Σέ σφίγγω μέ λαχτάρα στήν αγκάλη 
καί τήν καρδιά σου αισθάνομαι νά πάλλη 

απάνω στήν καρδιά μου.
Κι’ έχουν τά πάθη τήν καρδιά μου οργώσει, 
καί τ’ άνθος τής άγάπη σου έχει φυτράισει, 
δψιμον άνθος, μέσ’ άπό τά τραύματά μου.

Κ’ εΐν’ ή άγάπη σου ουρανός 
ανέφελος καί γαλανός.
Κήπος μ’ εξωτικά λουλούδια 
"Αρπας τραγούδια, 
ποΰ τρέμουνε καί ξεπνέουν εριστικά 
μέσ’ στά μυστήρια τής αυγής τά μαγικά.

ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕ ΝΙΩΘΩ

Καί δέν είνε ό πόνος 
ποΰ καμιά φορά 
δέρνεται ... φωνάζει '. 
Κάτι, πού δέ νιώθω 
μέσα μου άλαφρά 
σιγοκλαίει... στενάζει

Μέσα μου, βαθειά μου 
σιγοψιχαλίζει 
μιά ψιλή βροχή. 
Πέστε μου τί νάνε 
πού μοΰ βασανίζει 
τή βαρειά ψυχή ;

Καί δέν εινε μπόρα 
νά γοργόπερνά 
μ’ αστραπές, χαλάζι: 
Μιά ψιλή βροχοϋλα... 
μά παντοτινά 
μέσα μου σταλάζει.

Αύγουστος 1923 Ν. ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ (Λαύρας)

Κ’ εΐν’ ή άγάπη μου ουρανός 
συννεφιασμένος, σκοτεινός. 
Ερημωμένο περιβόλι, 

ποΰ πνίγουν τά λουλούδια του τριβόλοι. 
"Αρπα, ποΰ τά τραγούδια της τά ερωτικά 
σταλάζουνε στά δάκρυα μυστικά.

Σίφνος Σεπτέμβριος 1923. Α. ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ

CHCY ΘΕΛΕΙ Τ’ ΑΓΕΡΙ
Στών ονείρων τή βάρκα άπό χρόνια αρμενίζω.
Καί τό ποΰ, καί τό πώς δέ ρωτώ.
Πότ’ έδώ, ποτ’ έκεί τό κανάκι γυρίζω 
Κι’ ακρογιάλι νά βρώ δέ ζητώ.

Διαλεχτή συντροφιάν είχα μόνον έμενα.
Πίκρες, λύπες, καί λίγη χαρά.
Κι’ απλερα δσα ή ψυχή μου κρατούσε κλεισμένα 
σάν πουλάκια πριν βγάλουν φτερά.

Τών ονείρων ή βάρκα μου ίσάπισε πιά 
Καί κακό τή χτυπάει τ’ άγριοκαίοι.
Μέ σκισμένα πανιά, μέ σπασμένα κουπιά 
Άς τή βγάλη οπού θέλει τ’ αγέρι.

Αύγουστος 1923 Ν. ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ (Λαύρας).

ΙΣΤΰΡΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑΝ

Καθώς διηγούνται εις τήν Κέρκυραν, κατά τήν 
πρόσφατον κατάληψη’ τής νήσου υπό τών’Ιταλών τά 
πυροβόλα τοΰ βομβαρδίσαντος πολεμικού πλοίου ύπέσ- 
τησαν σοβαράς βλάβας. Έπίσης τού αυτού πλοίου ή 
σημαία κατεκάη τήν έπομένην ύπό κεραυνού κατά 
τήν ένσκήψασαν καταιγίδα εντελώς άπροσδοκήτως 
λόγω τής εποχής. Οϊ Κερκυραΐοι άπέδωκαν είς τήν 
θαυματουργόν δύναμιν τοΰ 'Αγίου των τά παθήματα 
αύτά τοΰ Ιταλικού στόλου.

Τοΰτο φέρει εις τήν μνήμην, ένα σχετικόν συμβάν 
κατά πολύ φρικωδέστερον, τό όποιον έλαβε χώραν 
εις τήν Κέρκυραν έπί τής εποχής τής Ενετοκρατίας 
κατά τήν 28 ’Οκτωβρίου τού έτους 1718.

Ή ημέρα άνέτειλεν ώραία, διαυγής, φωτόλουστος, 
όπως εινε αί περισσότεροι ήμέραι τού χειμώνος εις 
τήν ώραίαν νήσον. Έξαφνα δμως μία καταιγίς ορ
μητική ήγέρθη, ή ατμόσφαιρα έζοφώθη καί μία 
βροχή ρογδαία περιέλουσεν ολόκληρον τήν νήσον. 
Βρονταί καί άστραπαί αλλεπάλληλοι άφύπνισαν έν
τρομους τούς κατοίκους. ’Έξαφνα ένας κεραυνός 
πεσών έπί τής αποθήκης τού παλαιού Φρουρίου με
ταδίδει τήν πυρκαϊάν είς μεγάλην έκτασιν.Οί Ενετοί, 
είχαν είς τάς άπόθήκας μεγάλην ποσότητα πυρίτιδας. 
Χίλια βαρέλια εϊς τήν πρώτην αποθήκην, οκτακόσια 
είς τήν δευτέραν, καί χίλια είς τήν τρίτην. "Ολα αύ
τά, άνάπτουν, καίονται, έκρήγνυνταί καί οί τρομε
ροί κρότοι τής έκρήξεως ακούονται έως τήν αντί
περαν όχθην τής ’Ηπείρου. Πλοία διευθυνόμενα 
Λρός τά παράλια τής Κερκύρας φεύγουν τρομαγμένα 
άπό τούς κρότους μακράν, καί φεύγοντα βλέπουν έναν 
πύρινον ποταμόν ό όποιος περιβάλλει τήν νήσον, 
κλονίζει τήν γήν της καί καίει τό έδαφος της, Τά 
πέριξ τής Άκροπόλεως οικοδομήματα σχίζονται, σπί
τια ύψηρεφή κρημνίζονται, είς τόν αέρα ανατινάζον
ται στεγάσματα, δαυλοί ώέ καί μύδροι αποσχιζόμε
νοι φονεύουν τούς παρατυχόντας. "Ενας σωρός από 
ερείπια γίνονται τά υψηλά τείχη τοΰ φρουρίου. Ό 
Βράχος έπί τού οποίου ύψοΰται ή Άκρόπολις, δια- 
ρηγνύεται καί ανατρέπει δλα τά περί αύτόν οικήματα. 
Έτινάχθη είς τόν αέρα τό Στρατολογικόν Παλάτι. 
Αί φλόγες του αποτεφρώνουν καταλύματα, στρατώ
νας, σταθμούς, άπόθήκας καί δενδροφύτους εκτά
σεις άκόμη. "Ανδρες*  γυναίκες παιδιά καί ζώα ψυ
χορραγούν πυριφλεγή είς τούς δρόμους καί πολλοί 
άπ’ αυτούς νεκροί ή ζώντες εκσφενδονίζονται άπο 
τήν ξηράν είς τήν θάλασσαν. 'Ο στρατηγός Πιζώνας 
καί εξήντα οικείοι του ένταφιάσθησαν κάτω άπό τά 
έρείπια τοΰ Βενετικού των ανακτόρου. 'Ο Φραγκι- 
σκάνος ίερεύς τοΰ Πιζώνα, έξεσφενδονίσθη έκ τοΰ 

κήπου καί εύρέθη νεκρός είς ένα χάνδακα. Ό ιατρός 
Βαπτιστής Μάρος, ο γραμματεύς Ρουΐνης, ό πάρε- 
δρος βουλευτής Βών, δλοι αύτοί, μέ τις γυναίκες των 
καί τά παιδιά των, εύρέθησαν νεκροί, καταπλακω- 
θέντες ύπό τά έρείπια. Ό Φρούραρχος Ζώρζης, ύ 
ταγματάρχης Ίσκόβιτς καί ένδεκα λόχοι στρατιωτών 
έξηφανίσθησαν. Παντού ύπάρχουν πτώματα. Δέν πε- 
ριγράφεται, ό θρήνος, ό κοπετός καί αί οίμωγαί τών 
έπιζώντων. Αί ζημίαι τοΰ δημοσίου καί τών ιδιω
τών, ήσαν ανυπολόγιστοι· 'Η πόλις τής Κερκύρας 
έκλαυσεν έπί ποήύ τούς νεκρούς της. ()ί Σύνδικοι τής 
Κοινότητος ιυρισαν νά δοθούν τρόφιμα, καταφύγια, 
καί βοηθήματα είς όλους τούς έπιζήσαντας έκ τής 
καταστροφής. 'Ο σύγγραφεύς τοΰ βιβλίου, «Ούρανού 
Κρίσεις > τό όποιον βραδύτερου έτυπώθη είς τήν Λει
ψίαν, αποδίδει τήν μεγάλην αύτήν καταστροφήν είς 
θαύμα φριχτόν καί έξαίσιον τοΰ θαυματουργού 'Α
γίου Σπυρίδωνος....

Νά έχη άρα γε σχέσιν τινά πρός δλον αύτό τό πα
ρελθόν, ή μικρά απρόοπτος καταιγίς τή; Κερκύρας 
ή οποία ήγγέλθη πρό ημερών, μόλις έπάτησαν έπ’ 
αύτής οί ’Ιταλοί ; Νά εΐνε άρά γε τόσον άγρυπνος 
φύλαξ δι’ αύτήν, ό θαυματουργός της "Αγιος ;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κ ΑΡΑΙΗ ΑΣ

ΕΚΛΙΠΟΥΣΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ
Είς τό Άκίπ τής μεσημβρινής Γαλλίας άπέθανε 

ό Αργύρης Έφταλιώτης. Μετά τόν θάνατον τού Κ. 
Θεοτόκη καί άλλη απώλεια διά τά Έλληνικά Γράμ
ματα. 'Ο Έφταλιώτης έθεωρεΐτο, καί ητο ένας άπό 
τούς έργάτας, τούς περισσότερον άφωσιωμένους είς 
τήν ελληνικήν φιλολογίαν. Τό στάδιον του ήρχισε 
ώς — ύπάλληλος, είς τά γνωστά καταστήματα 
τών άδελφών Ράλλη—καί έζησε χρόνια πολλά είς τό 
Αονδΐνον. Βραδύτερον δμως άπεσύρθη άπό τήν υ
πηρεσίαν αύτήν, καί άφωσιώθη είς τάς μελετάς του 
καί τήν φιλολογικήν παραγωγήν του.

Φίλος τοΰ Ψυχάρη προσεχώρησεν είς τά; γλωσσο- 
λογικάς του ιδέας καί έγινε ένας άπό τούς θερμότε
ρους οπαδούς του. Οί «Νηοιώτικες 'Ιστορίες» τοΰ 
Έφταλιώτη εΐνε τό καλλίτερου έργον του. Εΐνε ηθο
γραφίες γραμμένες μέ δλη τή δροσερότητα καί τή 
δύναμη τής περιγραφής, καί έχουν μίαν έξαιρετικήν 
θέσιν είς τήν Νεοελληνικήν φιλολογίαν.Έγραψεν έπί
σης τούς Παλιούς Σκοπούς» οί όποιοι δέν υστερούν 
εις άξίαν καί βαθύτητα. Το τελευταϊον του έργον 
είναι ή < 'Ιστορία τής Ρωμιοσύνης» ή οποία έχει αύτό 
τό χαρακτηριστικόν, δτι εΐνε γραμμένη εϊς τήν δημο
τικήν γλώσσαν, τήν πλαστήν καί έξεζητημένην καί 
αύτό άφαιρεΐ τό μεγαλείτερον μέρος τής αξίας του.

'Ο Αργύρης Έφταλιώτης κατεγίνετο πολύ καί είς 
μεταφράσεις.
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ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ
θίασο; Κυβέλης. «Ή ηδονή τής Τελειότητας» ύπό Luigi 

Pirandello. Δράμα είς πράξεις τρεις : "Ενα κορίτσι καλής 
οικογένειας ή ’Αγαθή Φάννι αγαπά μέ σφοδρότητα, τδν 
Φάβιο Ντόρι, κ'άνταγαπάται ΰπ’αύτοϋ. Άλλ’ ό εραστής 
της είνε νυμφευμένος πρό πολλοϋ. Ή μητέρα τής ’Αγαθής, 
ή Μαντελαίνα δέν κατόρθωσε νά συγκράτηση τήν κόρην 
της. Τότε ζητούν νά εΰρουν τόν άνθρωπον εκείνον, ό 
όποιος θά έδέχετο νά άποκαταστήση τήν τιμήν τής νέας, 
ΰπανδρευόμενος αυτήν, καί νομιμοποιών δι’ αΰτοϋ τοϋ 
τρόπου, τό παιδί, τό όποιον έπρόκειτο νά έλθη είς τόν 
κόσμον. Ό Μαρκήσιος Λάττι, — έξάδελφος τής Μανταλί" 
νας — προτείνει καί παρουσιάζει ώς κατάλληλον διά τήν 
περίστασιν έναν παλαιόν συμμαθητή του. Εϊς άνθρωπος 
ποΰ έδυστΰχησε, κ’ έπαθε πολλά εις τήν ζωήν. ΕΙνε πνεύμα 
ελεύθερο, ϋπεράνω τών προλήψεων κ’ άνηθικοτήτων τής 
ζωής. Πράγματι. Δέχεται τό ρόλο πού τού προτείνουν 
κ' ευρίσκει εΰχαρίστησι νά σώση τήν τιμήν μιάς κόρης 
Παρουσιάζεται είς τόν μαρκήσιο Ντόρι, καί μέσα είς ένα 
διάλογο είς τόν όποιον Αποκαλύπτεται παραστατικότατα 
όλος ό χαρακτήρ του, ό Μπαλτοβΐνο δηλώνει, ότι θά έξασ- 
σκήση τυραννικότατα, όλας τάς ΰποχρειόσεις ποΰ τοϋ επι
βάλλουν αί σημερινά! συνθήκαι τής ψεύτικης ζωής, διά νά 
φαίνεται είς τόν κόσμον ότι εΐνε ό τέλειος σύζυγος μιάς, 
τελείας γυναίκας. Ό γάμος γίνεται, κ’ ό Μπαλτοβΐνο, κρα
τεί τήν ύπόσχεσίν του, παρακολουθεί άγρυπνος τήν γυναίκα 
του, κ’ομολογεί μόνος του, ότι ευρίσκει ένα μεγάλο θέλ
γητρο, νά άπολαμβάνη τήν «ηδονή τής τελειότητας». Ό 
Ντόρι όμως, ό έραστής τής ’Αγαθής, δυσανασχετεί δι’όλα 
αυτά, καί τοϋ στήνει μιά παγίδα διά νά τόν παρουσιάση 
κλέπτην. Εκείνος τόν αντιλαμβάνεται, τόν αποκαλύπτει 
καί έν τή ΰπερηφανείρ του ζητεί νά φύγη μακρυά, από τό 
σπίτι του. 'Αλλά ή ’Αγαθή, έξιγείρεται —σιγά σιγά αρχί
ζει νά αγαπά τθν άνθρωπον έκείνον μέ τόν χαρακτήρα τόν 
ΰπέροχον, καί φεύγουν μαζή...

"Ολη ή ύπόθεσις τοϋ δράματος έγκειται εις τήν τέχνην 
τοϋ συγγραφέως, δ δπεϊος αντί νά παρουσίαση τόν Μπαλ- 
ντοβίνο, παληάνθρωπο, — άφοϋ δέχεται νά παντρευθή μία 
πλούσια άμαρτήσασα κόρην — τόν έξιδανικεύει, καί δείχνει 
ποιος πρέπει νά είναι δ έκλεκτός άνθρωπος, μέ τάς αληθι
νός Ιδέας τής συγχρόνου ζωής, καί τής πραγματικής ηθι
κής. Τό έργον αυτό γραμμένο μέ βαθειά ψυχολογία, μέ 
νοήματα υπέροχα, είνε άναμφιβόλως ένα άπό τά καλλίτερα 
δημιουργήματα τσϋ συγχρόνου εϋρωπα'ι'κοϋ θεάτρου. 
Βγαλμένο μέσα άπό τήν πραγματικότητα στηριγμένο εις 
τήν αλήθειαν, είνε διαμάντι τής θεατρικής λογοτεχνίας.

Ή Νταλμανοπούλα : Δράμα τρίπρακτου τοϋ κ. Παντελή 
Χόρν. Ή Μπήλιω —κόρη ήρω’ι’κή; οικογένειας τοϋ άγώ- 
νος — αγαπά μέ περιπάθεια τό Φάλκο, υποπλοίαρχο, ό 
όποιος υπηρετεί πλησίον τοϋ πατέρα της Άνωτέρου Αξιω- 
ματικοΟ τοϋ Ναυτικού. ’Αλλά ό Φάλκος πρός τόν όποιον ή 
Μπήλιω. φέρεται άγεροίχως—διότι είνε πτωχή, όπως 
κ’ αΰτόςέρωτοτροπεΐ πρός μίαν εαράχήρα,καΐτοϋτο εξερεθίζει 
τόσο πολύ τήν Μπήλι,ω ώστε ν’ Αποφασίση νά ύπανδρευθή 
κάποιον πλούσιο Δοσιδολλαρόπουλο, διά νά έκδικηθή τό 
Φάλκο.

Ή συνέπεια αΰτοϋ τοϋ γάμου είνε πλέον φυσική. Ή 
Μπήλιω γίνεται δυστυχής, περισσότερο Αφ’δτι ένόμιζε, 
μέσα είς τό πρόστιχο οικογενειακό περιβάλλον τοϋ συζύ
γου της. Ό Φάλκος έπίσης, τό ίδιο κ' ό πατέρα; της. Ώς 
πρός τόν άνδρα της, αυτός είνε ίσως δ δυστυχέστερος όλων

χωρίς νά κάμη κανένα κακό. Ήτο φύσει άνόητος, διά τό 
όποιον δέν ηύθύνετο άλλως, τό μόνον δέ έγκλημα του 
ήτο ότι. πτωχήν τήν ήγάπησε καί τήν έπήρε γυναίκα του. 
Είς τήνζτρίτην πράξι μιά μονομαχία τοϋ άνδρός τής Μπή- 
λιως μέ τόν πάντοτε έριοτευμένον Αξιωματικόν δημιουργεί 
τραγικά .Αποτελέσματα. Ό θάνατος τοϋ πρώτου — διά τοϋ 
ξίφους ή τού πιστολιού — τοϋ Φάλκου, ώθεΐ είς δραματι
κόν άδιέξοδον. είς τό όποιον περιπίπτει ή Μπήλιω ήτις 
Εξακολουθεί ν’αγαπά τόν φονιά .πλέον τοϋ πατέρα τού 
παιδιού της...

Αυτή είνε μέ ολίγες λέξεις ή ύπόθεσις τοϋ έργου τού κ. 
Χόρν. Ύπό έποψιν σκηνικής τέχνης στέκεται τέλεια. ’Αλλά 
νομίζομεν ότι δέν στέκεται ψυχολογικός. Ή Μπήλιω, δέν 
είνε ή γυναίκα ή υπερήφανη όπως θέλει ν'Απόδειξη ό 
συγγραφεύς. Είνε απλώς, ή γυναίκα ή πεισματάρα, ή 
οποία ίπάνω είς τό πείσμά της θυσιάζει καί τόν εαυτόν 
της καί τούς άλλους. Αυτό ίσιος γεννά εις τήν ψυχήν τοϋ 
θεατοϋ, μιά Αντιπάθεια διά τήν πείσμονα αυτή ήρω’ί’δα 
τού έργου, Ενώ άντιθέτως, ό άνόητος σύζυγός της, γίνεται 
συμπαθής όταν χάνει τή ζωή του, έξ αιτίας της... ’Επίσης 
U ερωτική έκρηξις τής Μπήλιω; είς τήν τρίτη πράξι δέν 
είνε φυσική. ’Έπρεπε καί τότε ίσως περισσότερο τότε, νά 
τήν συγκρατήση ή σκέψις ρτι μεταξύ αύτής καί τού Φάλ
κου υπήρχε πλέον τό πτώμα τοϋ άνδρός της. Είνε δέ πολύ 
Αντιπαθητική ή σκηνή Εκείνη κατά τήν όποιαν, ό τίμιος 
πατέρας της, αντιλαμβάνεται τήν κόρη του, είς τάς άγκά- 
λας τοϋ έραστού της.

Παρ’ όλα ταϋτα όμως, έπαναλαμβάνομεν, ή σκηνική τέχνη 
τού κ. Χόρν, κατορθτόνει καί καλύπτει τάς Ελλείψεις τοϋ 
έργου. Είς τούτο άλλοι; τε συντελεί καί τό παίξιμο τής 
κυρίας Κυβέλης, ή δποία είς τήν δευτέραν πράξιν είχε μία 
Αριστοτεχνική έμφάνισι άποδίδουσαν τελείως τήν ύπερήφα- 
νον καταγωγήν τής Μπήλιως.

Έπίσης κ’ ή κ. ’Αλκαίου ύπεδύθη μέ πολλήν έπιτυχία 
τόν ρόλον τής πεθεράς.

Θίασο; Κοτοπούλη— Είς τό θέατρον τής κυρίας Κοτο
πούλη έδόθησαν Αρκετά νέα έργα ένμεταφράσει.Τό Άσωτο 
Κορίτσι κωμωδία είς πράξεις τρεις, κατά μετάφρασιν τού 
κ. Άργυροπούλου. Ό Τσαρλατάνος όραμα είς πράξεις τέσ 
σαρας κατά μετάφρασιν τοϋ κ. Αιδωρίκη. ’Επίσης ή 
Φρεΐντα Γκάμπα ένα Νορβηγικό έργον εις τρεις πράξεις 
μέ δυνατήν ίκτελέστριαν τού χαρακτήρος τήςΦρείντας τήν 
κυρίαν Κοτοπούλη. Είς τό ίδιον θέατρον έδόθη καί τό πρω 
τότυπον έργον τοϋ κ. Συναδινού. Έσΰ Φταις, κομεντί είς 
τρεις πράξεις. Ή ύπόθεσις περιστρέφεται είς τήν γυναικεία 
ζηλοτυπία ή οποία φθάνει μή(ρι σημείου σχεδόν παθολο
γικού. Σκορπίζει μέ τήν ακατανόητη ζήλια της τριγύρω 
της καταστροφές : Ό άνδρας της χάνει τή καθηγεσία του, 
πού τή θεωρούσε βεβαία, ή Αδελφή της χάνει μνηστήρα 
πλούσιον, καί αύτή τέλος χάνει τόν ίδιον τόν άνδρα της, δ 
όποιος αναγκάζεται νά καταφύγη είς ξένην Αγκάλην, διά νά 
σωθή άπό τό μαρτύριον τής συζυγικής της Αγάπης. Ή ύπό - 
θεσις αν καί συνειθισμένη έκτυλίσσεται μέ ζηλευτήν σκηνι*  
κήν τέχνην ούτως ώστε’νά προκαλή Αμείωτον τό ένδιοφέρον 
τών Ακροατών.

Έπίσης ό διάλογος τοϋ έργου φυσικός, έξυπνος, δυνατός 
’Εάν δένύπήρχε κάποια υπερβολή έν τή διαγραφή τοϋ χαρα 
κτήρος τής ήρωΐδος τό «Έσύ Φταις» τοϋ κ. Συναδινού, θά 
ήτο άπό τά καλλίτερα ελληνικά έργα. Έν τούτοις ή υπερ
βολή αυτή δέν ήμπό5ισε μίαν έξαιρετικήν επιτυχίαν. Έδόθη 
είς μακράν σειράν παραστάσεων καίό κόσμος τό έχειροκρο- 
τοΰσε ευχαριστημένος καί έφευγε πάντα από τό θέατρον μέ 
τάς καλλιτέρας τών εντυπώσεων.

Ή κ. Κοτοπούλη έδημιούργησε μέ πολλήν Αλήθεια τόν 
ζηλότυπο καί διαστραμμένον χαρακτήρα τής ήρωΐδος τοϋ 
έργου.

Ή κριτική είςτό«Έσύ Φταις» διέστη καθ’ ολα τά σημεία 
Τό ύπερεπήνεσαν ο! μέν τό κατεδίκασακ οί άλλοι. Ό 
κ. Συναδινός άπήντησε μέ πολύ χιούμορ είς όλους τούς κριτι 
κούς του διά μιάς αντικριτικής δημοσιευΟείοης είς τό«Έλεύ- 
θερον Βήμα».

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ
— <>ί νέος χοροί.

Προ ολίγου καιρού συνεκροτήθη είς τό Παρίσι 
μέγα συνέδριου διδασκάλων τού χοροΟ.Τό ώργάνωσεν 
ή ’Ακαδημία χορού τών Παρισίων, καί μετέσχον είς 
αυτό διακόσιοι περίπου αντιπρόσωποι διαφόρων 
τόπων.

Είς τό συνέδρων, παρουσιάσθησαν νέοι χοροί, οί 
όποιοι έμπνέονται είς τής γενικές γραμμές των άπό 
τούς παλαιούς χορούς οί όποιοι έτερψαν τούς προ
γόνους μας. Έπίσης παρετηρήθ η μία τάσις νά πα
ραμεριστούν οί ξένοι χοροί πού έκυριάρχησαν κατά 
τά τελευταία χρόνια έν Ευρώπη, καί οί πλεΐστοι 
τών οποίων βασίζονται είς βαρβαρικάς κινήσεις.

Έκ τών νέων χορών ποΰ παρουσιάσθησαν είς τό 
συνέδρων άναφέρομεν τούς κυριωτέρους.ΊΙ δίς Έρι- 
κέττη Ρενιέ καί ό κ. Σβάρτς τής παρισινής "Οπερας 
παρουσίασαν τόν χορόν <Μαζουρέ>, δ όποιος κατά 
τόν ρυθμόν ομοιάζει μέ τήν μαζούρκαν καί εινε πολύ 
χαριτωμένος. "Αλλος χορός έπίσης ωραίος, ή <Φραν- 
τζέσκα» μέ χρόνο βάλς, πολύ ρωμαντικός. "Επειτα ή 
' Καρυάτις», χορός έλαφρός καί θελκτικότατος.Έ
πειτα ή «Άριέττα*  τής οποίας τήν μουσικήν συνέ- 
θεσεν ό μαέστρος Παύλος Βιντάλ. 'Ο χορός αυτός ο
μοιάζει ολίγον μέ τό <-Ούάν Στέπ».

’Αξίζει νά σημειωθή ιδιαιτέρως ότι τό Συνέδρων 
έλαβεν υπ’ ό'ψει του καί τήν παιδαγωγικήν αποψιν 
τού χορού. Καί μάλιστα άπεφάσισε τόν σχηματισμόν 
τριών επιτροπών, αί δποίαι θά υποβάλουν τάς εκθέ
σεις των.

Έν τούτοις δέν λείπουν κ’ αί τολμηρότητες. 'II 
< Ίζιροντέλλα» έ'ξαφνα ή όποια έκαμε πέρισυ τήν 
έμφάνισι της έχειροκροτήθη ζωηρά. Έπίσης τό 
«Σκότις Βλούς».

’Αλλά τήν μεγαλειτέραν έπιτυχίαν έσημείωσεν ένα 
νέο «ταγκό» τό όποιον παρουσίασεν ή κυρία Αεφόρη 
'Ομοίως έσημείωσεν έπιτυχίαν τό Πάζο Ντόμπλι ·, 
χορός κατά τόν όποιον ή ντάμα περιστρέφεται »εϊς 
τόν καβαλιέρον μ·έ ρυθμικά κινήματα δεξιά καί αρισ
τερά. Τέλος πολύ ήρεσεν δ χορός ' Σκωτικός 'Ισπα
νικός» είς τρεις χρόνους καί μέ έξαιρετικήν χάριν.

— Κάτω τχ Χζουλχρήζιχ
Ιό σύνθημα δίδεται άπό τήν ’Αμερική τον τόπον 

τών παραδόξων. Πρώτος ένας ιατρός άπηγόρευσε τά 
σκουλαρίκια διά τόν φόβον τής μολύνσεως. Κατόπιν 
ό πόλεμος εναντίον τών σκουλαρικιών έλαβε τοιαύτας 
διαστάσεις, ώστε εις πολλάς Πολιτείας τής ’Αμερικής) 
αί άρχαί άπηγόρευσαν είς τής γυναίκες νά φορούν αυτά 
τά κοσμήματα. Αί κυρίαι άντέοτησαν. Τότε αί άρχαί 
συνέλαβον τάς παρανόμως φερούσας τοιαύτα καί τά 
κατέσχον. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον ολίγον κατ’ ολίγον 
αί κυρίαι ύ.πέκυψαν πρό τής έπιβολής τού νόμου, καί 
κατήργησαν αύτό τό κόσμημα.

* * ♦
Ό αντίκτυπος τής καταργήσεως τών σκουλαρικιών 

δέν ήργησε ν’ φθάση είς τό Παρίσι. Έκεΐ όμως 
όχι διά τού νόμου άλλά διά τής μόδας. Αί Αμερικα
νίδες δέν φορούν σκουλαρίκια, αί Γαλλίδες ήθέλησαν 
νά κάμουν τό ίδιο. Τότε ήρχισε μιά δημοσιογραφική 
εκστρατεία, ή όποια ειχεν ώς Αποτέλεσμα νά γνωσθή 
ή πληροφορία ότι παρά τόν πόλεμον, τής 'Αμερικα
νικής Πολιτικής, οί Αμερικανίδες δέν έπαυσαν νά 
φορούν τά σκουλαρίκια των. Οί διευθυνταί τών με
γάλων αδαμαντοπωλείωτ, έπί τής Ρύ ντέ λάΠαί, τούς 
οποίους έπεσκέφθη δ συντάκτης τής«’Εξέλσιορ» έδή- 
λωσαν, οτι αί πλούσιαι Αμερικανίδες ποΰ έπισκέπτον- 
ται τήν έποχήν αύτήν τό Παρίσι, ουδέ στιγμήν έ
παυσαν ν' Αγοράζουν σκουλαρίκια. Έν ΰσω υπάρ
χουν γυναίκες ποΰ εϊμποροϋν νά έξοδεύουν πάντοτε 
θά αγοράζουν τό κατ’ έξοχήν Αγαπημένο αυτό κό
σμημα. * ★ 

♦

'Ένας άλλος διευθυντής μεγάλων επίσης άδαμαν- 
τοπωλείων, είπε τά εξής είς τόν ίδιον συντάκτην. 
«Λέν υπάρχει λόγος νά Ανησυχή κανείς μέ τάς Απα
γορευτικάς διατάξεις τής ’Αμερικαν.κής Πολιτείις. 
Τουλάχιστον τό ίδικό μας κατάστημα, ουδέποτε έ- 
πώλησε περισσότερα σκουλαρίκια όσ^ν έφέτος, μέ τόν 
έναντίον αυτών πόλεμον. Τήν στιγμήν αύτήν άλλως 
τε, τά σκουλαρίκια είναι πολύ τής μόδας, καί μέ 
τήν άπαγόρευσιν έγιναν ακόμη περισσότερον. Ή 
τιμή των ; Είνε Ανάλογος πρός τήν έμορφιά τών λί
θων, ή άξια των συχνά φθάνει τάς τετρακόσια; χιλι
άδας δι’ ένα ζευγάρι. Έπίσης φορούνται πολύ έφέ
τος οί μεγάλοι κρίκοι *κρεόλ*.  Ώς πρός τόν ισχυρι
σμόν τών Αμερικανών ιατρών, ότι ή διάτρυσις τών 
αυτιών εϊμπορεϊ νάβλάψη είναι εντελώς αστήρικτος. 
Αί γυναίκες είς όλον τόν κόσμον φορούν σκουλαρί
κια Από πολλών αιώνων. ’Ακούσατε ποτέ νά πεθάνη 
καμμιά Απ’ αυτά ; "Αλλως τε ή πλατίνα καί ό χρυ
σός, δέν είμποροΰν πονέ νά προκαλέσουν δηλητηριά
σεις, ούτε ερεθισμούς.»



16 E ΑΑΗΝΙΚΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε11ΕΘΕΩΡΗΣ1Σ 17

Αυτά είπαν οϊ μεγάλοι άδαμαντοπώλαι τών Παρι
σίων. Αι γυναίκες δεν ήθελαν περισσότερο. Τά σκου
λαρίκια δέν είναι επιβλαβή. Τά σκουλαρίκια θά τά 
φορούν πάντοτε, παρά τάς απαγορευτικάς διατάξεις 
τής Αμερικανικής πολιτείας.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Ενας γνωστός Γερμανός έγκληματολόγος, ό Χάν 
φόν Χέντινγκ, δημοσιεύει εις ένα Ελβετικόν έγκλη- 
ματολογικον περιοδικόν μίαν ένδιαφέρουσαν μελέτην 
περί τής «έπα/αστάτιδος γυναικός> καί ειδικότερα 
διά τήν δράσιν τών Γερμανίδων κατά τήν τελευταίαν 
Γερμανικήν έπανάστασιν. Ό Χάν φόν Χέντινγκ είνε 
ένας άπό τους θερμότερους οπαδούς τοϋ μεγάλου 
πατρός τής άνθρωπολογικής σχολής Τσέζαρε Λομ- 
πρόζο.

Παρ’ δλον τόν πόλεμον πού ή επιστήμη έκήρυξε 
κατά, τών θεωριών τοΰ ’Ιταλού διδασκάλου, ό Χέντινγκ 
συγκαταλέγεται μεταξύ τών ένθερμοτέρων οπαδών 
του. Εργάζεται με ζήλον συμβάλλων καί αύτός είς 
τήν στερέωσιν τών θεωριών τοϋ μεγάλου του διδασ
κάλου.

Τό επαναστατικόν ένστικτον, τοιοϋτον όποιον πα
ρουσιάζεται εςαιρετικώς εϊς τάς γυναίκας, τοΰ φαί
νεται ως εκδηλωσις μιας παθολογικής καταστάσεως 
ανατομικής, οργανικής καί σωματολογικής τοΰ υπο
κειμένου. Καί ή μελέτη του ακριβώς είς τήν άνάλυσιν 
τής καταστάσεως αυτής άσχολεϊται.

’Εννοείται δτι τό έργον, τό όποιον άνέλαβε ό 
Χέντιγκ, δέν είνε όσον εύ'κολον φαίνεται. Θά ήτο 
πολύ ευκολώτερον έάν έπρόκειτο περί τής Ρωσσικής 
έπαναστάσεως, είς τήν οποίαν συναντιϋμεν κάθε 
τόσο τόν τύπο τής Ρωσσίδος έπαναστάτιδος, τής γυ- 
ναικός πού έδρασε πρώτα είς τήν Δύσιν σπείρουσαν 
καί δργωνουσαν τό έδαφος δπου μετ’ ολίγον θά έρρι- 
ζοβολοΰσε ή Έπανάστασις, καί ύστερα είς τήν ιδίαν 
τη, τήν πατρίδα, όπου πλέον ειχεν έγκατασταθή το 
σοβιετικόν καθεστώς.

Είς την Γερμανίαν όμως η δράσις τών γυναικών 
δέν ήτο τόσον πλούσια ούτε τόσον σημαντική. Δύο 
γυναικών τά ονόματα ήκούσθησαν περισσότερον, τής 
Ρόζας Αούξεμπουργκ καί τής Κλάρας Ζέτκιν. ’Αλλά 
ο Χέντιγκ σχεδόν τάς αγνοεί είς τήν μελέτην του· 
Γράφει μόνον κάπου, καί έν παρόδω διά τήν Αού- 
ξεμπουργ, δτι «ή παραμόρφωσίς της (;) καί ή ριζο- 
σπαστικότης της οφείλονται είς σωματικός αιτίας,είς 
ράς οποίας πρέπει νά προσθέσωμεν καί ωρισμένα 
αισθήματα ίδιάζοντα είς κάθε άτομον τής Εβραϊκής 
φυλής» Τίποτε περισσότερον. Δύο άπό τάς πλέον πε

ρίφημους Γερ/ιανίδας έπαναστάτιδας τάς παρέρχεται 
χωρίς νά ταϊς άφιερώση περισσοτέρας τών τριών 
γραμμών.

Ο Χέντινγκ δέν ένδιαφέρεται κυρίως διά τήν δρα- 
σιν έπαναστατίδων ως ατόμων, άλλά μελετά μάλλον 
τήν έπιδρασίν των ιός συνόλου έπι τών άνδρών κατά 
τό διάστημα τών μεταβατικών περιόδων πού φέρουν 
άπό τοΰ ένός καθεστώτος εϊς το άλλο.

. *■  * ¥
Η ανεπαρκής θρεψις ώθησε πάντοτε κατά τόν 

Χέντινγκ ;τούς λαούς είς τάς εξεγέρσεις. Ή «φωνή 
τοΰ λαοΰ»ζητοΰντος«ΡαηεπιοΙοΪΓοεαδεδ» είναι κατ’ 
αύτόν ή κατ’εξοχήν «φωνή λαού». Ό λαός ό όποιος 
πεινά, δρφ σάν ένας μεγάλο? ασθενής, οάν ένα δν ευ
ρισκόμενον είς παθολογικήν κατάστασιν. Είνε γνω 
στός ό ρόλος τόν όποιον έπαιξεν δ οικονομικός άπο- 
κλεισμος τής Γερμανίας κατά τόν Μεγάλον πόλεμον. 
Κατά τόν Χέντινγκ πάντοτε, η στρατιά τοΰ Αούντεν- 
τορφ δέν θά έκαμπτετο ποτέ, άν δέν είχε χάση τό 
ηθικόν της άπό τάς κακάς ειδήσεις πού ήρχισαν νά 
έρχωνται έκ των μετόπισθεν. Τά μετόπισθεν έπα 
σχον άπό τήν πείναν.

Μέ τό παράδειγμα αύτό μπορείτε νά εννοήσετε 
ποιον ρόλον αποδίδει ό Χέντιγκ είς τήν πείναν. 
Θεωρεί δέ δτι εϊς τήν έπίδρασιν τής πείνης έπι τοΰ 
ήθικοΰ των λαών, τόν ρόλον τοΰ μεσάζοντος παίζει 
ή γυναίκα. Αύτή φροντίζει διά τήν άγοράν τών τρο
φίμων καί αύτή αισθάνεται πρώτη τήν έ'λλειψίν των 
καί τήν ΰψωσίν τών τιμών. Καί καταλήγει ό Γερμα
νός εγκληματολόγβς; Όλόκληρον τό βάρος μιας 
περιόδου πεινης επιπίπτει επί τοΰ νευρικού συστή
ματος τής γυναικός. ’Αρχίζει ή γυναίκα νά πωλή τά 
κοσμηματά της, τις γούνες της. Δεν άγοράζει πλέον 
βούτυρον, κρέας. Μελαγχολικαί σκέψεις αρχίζουν νά 
τήν τυραννοΰν. Γίνεται απότομος, βιαία, κακή μέ 
τον σύζυγόν της, μετά παιδιά της. Ή άνάμνησις 
τής παρελθούσης ευτυχίας της μεταβάλλεται είς 
ποτάμι άπό δυσαρέσκειαν, μίσος, έπιθυμίαν έκδική- 
σεως. ’Εάν ή ψυχή της δέν προφυλάσσετα*  άπό 
αισθήματα δυνατά καί παρήγορα, δπως λ. χ. ή εύσέ- 
βεια, ή πείνασμένη γυναίκα θά γίνη ’ ή « γυναίκα 
επαναστάτις».

* * *
Ή επαναστατική ψύχωσις προσβάλλει συγχρόνως 

τας πνευματικός λειτουργίας και τήν ηθικήν προσω
πικότητα. ”Η καί μόνον την δευτέραν. Ή Τρουάϊν 
ντε Μερκούρ είνε κατά τόν Χέντιγκ ό τέλειος τύπος 
τής δευτέρας κατηγορίας. Τάς περισσοτέρας φοράς ή 
επαναστατική κρισις διατηρείται εις τας γυναίκας 
δι ολίγον καιρόν καί δέν άργεϊ να παρέλθη’ παρά
δειγμα ή Ρόζα Αακόμπ, πρόεδρος τοϋ Συνδέσμου 

δεύτερος αριθμός τοΰ μηνιαίου δελτίου τοϋ «Συνδέσμου τών 
Έλληνίδων υπέρ τών δικαιωμάτων τής Γυναικός». Σκοπός 
τοϋ περιοδικού είναι ή έξυπηρέτησις τών δικαιομάτων τής 
γυναικός καίή έξιστόρησις εις τάς σελίδας του κάθε εργα
σίας ή όποία τείνει εϊς τόν σκοπόν αύτόν. Διευθύντρια 
Σύμβουλος ή κ. Ελένη Κορύλλου.

Λογοτέχνης.— Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν περιοδικόν 
έκδιδόμενον εϊς Βόλον ΰπό ομίλου φιλολογουντων νέων.

"Εσπερος.— Μηνιαϊον περιοδικόν, εκδίδεται ε’ις Σύρον.
Μακεδονικά γράμματα.— Μηνιαϊον περιοδικόν, εκδίδεται

ε’ις Θεσσαλονίκην.
Ενα Νικήτρια.— Μηνιαϊον Περιοδικόν, εκδίδεται εΐ5 

Ζάκυνθον Διευθύντρια. Μαριέττα Γιαννοπουλου.
Μοϋσα.— Περιοδικόν Μηνιαϊον. Άθήναι.
£/ Europa Orientale—Roma.
Libre— Directeur .· Ms Roussel—Athenes, Οδός Σινα.
Αί Μοΰσαι.— Διευθυντής : Δ. Ζώης. Ζάκυνθος.
'Επτανησιακή Έπι&εώρησις.— Μηνιαϊον περιοδικόν.

’Εκδίδεται εις Ζάκυνθον.
Βίγλα — Μηνιαία φιλολογική καί καλλιτεχνική Έπιθεώ- 

ρ'ησις. Εκδίδεται εις Μεσολόγγιον.
'Υπαλληλική "Ενωσις.—Έβδομαδιαΐον οργανον τής λέσχης 
τών Δημοσίων ύπλλήλων. ’Εκδίδεται άπαξ τής εβδομάδα, 
’Αθήνας. ·

'Ιστορίατής Ελληνικής Γεωργίας.—^Εξεδόθη ό δεύτερος 
τόμος τής 'Ιστορίας τής 'Ελληνικής Γεωργίας τοΰ κ. Δημ. 
Λ. Ζωγοάφου.

ΝΕΑΙ ΕΚΑΟΣΕ1Σ
Βάλσαμα. Έτέθη εις κυκλοφορίαν εις Αλεξάνδρειαν, 

ΰπό τής «Νέας Ζωής» ποιητική συλλογή, τοΰ κ. Κ. Ν. Κων- 
σταντινίδου, ύπό τόν τίτλον «ΒάΛσαμα.»

Έρνέστος Ρενάν. Έξεδόθη είς κομψον φυλλαδιον με
λέτη περί τοΰ Έρνέστου Ρενάν ΰπό τοϋ κ. Δ. Σ. Μπαλανου. 
Τό έργον τοϋτό είδε τό πώς έπι'τη ευκαιρία τήςέκατοντα 
ετηρίδος τοΰ Ρενάν έορτασάείσης κατά τόν παρελθόντα Φε
βρουάριον. Μέσα ε’ις τάς έβδομήκοντα σελίδας τοΰ βιβλίου 
ό κ. Μπαλάνος εξετάζει άπό αντικειμενικής άποψεως τόν 
βίον και τήν δράσιν τοΰ μεγάλου άνδρός. Πολύ ενδιαφέρον*  
σαι είναι αί ϊδέαι τοΰ Ρενάν περί τής γυναικός καίπερι της 
αγάπης. Χαριν τών αναγνωστών μας παραθέτομεν μίαν περι
κοπήν ·

«....’Ιδίως έλεγεν ό Ρενάν πρός τούς νέους φοιτητας, να 
μή ιιολύνετε ποτέ τήν άγάπη, είνε τό ώραιοτερον έπι της 
γής,' έκεϊθεν έξαρτάται ό βίος τής άνθρωποτητος, η υψηλό
τερα πραγματικότης. Θεωρήσατε ώς δειλίαν να προδωσετε 
τήν γυναίκα, ή όποια σάς ήνοιξε τόν παράδεισον του ιδεω- 
δους, μή . λησμονείτε ότι είσθε άνδρες τιμής...!· ■ ωρ ι 
τήν άγάπη ώς τήν ζωηροτέραν έκδήλωσιν της αγαθοτητος, 
ώς τήν άποκάλυψιν τού άπειρου, ώς το μάθημά οπερ, διδα- 
σκόμεθα παρά τοϋ θείου. Πρός τήν γυναίκα είχε μεγιστην 
ύπόληψιν ύποτρεφομένην έκ τών δύο υπέροχων αντιπρόσω
πων τοΰ γυναικείου φύλου, μεθ’ ών κατ’ εςοχην συνεδεθη 
τής άδελφής του καί τής συζύγου του. Ευρισκεν οτι κ η 
δύναμις ένός έθνους είναι ή άγνότης τών γυναικών του ! δέν 
συνεμερίζετο φαίνται τάς φαιμινιστικάς τάσεις :

«Ή γυνή ή όποια μάς ομοιάζει, μάς είνε αντιπαθής' 
ότι ζητοΰμεν έκ τοΰ άλλου φίλου είνε το αντίθετον ημών 
αυτών. Ή άδυναμία, ό έσφαλμένος συλλογισμός, αι 
ίδέαι, ή άγνοια, ή δεισιδαιμονία μας ενοχλούν δια τόν ανδρα 
άλλά μάς γεννούν τό μειδίαμα τής συμπάθειας δια την 
γυναίκα.

Επίσης παοιϊ τοΰ κ. Δ. Σ. Μπαλάνου εδημοσιευθη είς 
Ιδιαίτερο τεΰχος, ^Αλέξανδρος Λυκούργος» αρχιεπίσκοπος 
Σύρου καί «Ή Πολυτέλεια κατά τους χρονους των πάτερων 
τής Εκκλησίας». ,

—Έξεδόθη ύπό τοΰ έκδοτικοΰ οικου Βασιλείου και εκυ- 
κλοφόρησεν ή νέα ποιητική συλλογή «Μαΐστραλια» του κ. 
Σπύρου Παναγιωτοπούλου.

τών έπαναστατίδων γυναικών, ή όποία έδρασε κατα 
τήν Γαλλικήν Έπανάστασιν.

Ό φόν Χέντινγκ επαναλαμβάνει καί είς τήν μελέ
την του αύτήν μίαν ιδέαν, την οποίαν είχε διατύ
πωση καί σέ κάποιο άλλο έργον του: τήν σχέσιν τών 
επιδημιών καί τών επαναστάσεων. Φρονεί ότι η 
'Ισπανική γρίππη συνέτεινε σοβαρώς εί; τήν έκρη- 
ξιν τής Γερμανικής έπαναστάσεως. « Ολαι σχεδόν 
αί μεγ<ίλαι έπαναστάσεις, —- λέγει, ήρχισαν μέ επι
δημίας καί έτελείωσαν πάλιν με επιδημίας... Αί 
γυναίκες, αί οποΐαι έδρασαν εί; τά; επαναστά
σεις αύτάς, ένήργουν ύπό τήν επήρειαν μιας παρο
δικής έγκεφαλίτιδος».

'Η Έπανάστασις στρατολογεί ακόμη τους οπα
δούς της καί άπό τήν κατηγορίαν τών έξ αισθήμα
τος έπαναστατίδων. Μεταξύ τών ελατηρίων,^ πού 
προκαλοΰν τήν ψυχικήν αύτήν κατάστασιν εϊς τάς 
γυναίκας, κατατάσσεται ή ασθένεια, η ασχήμια, ό 
ερωτικός έκφυλισμός, ή ίσως καί η απομάκρύνσις 
τοΰ συζύγου έξ αιτίας τοΰ πολέμου. Κλασσικόν 
παράδειγμα τών γυναικών της τελευταίας κατηγο
ρίας εινε ή < Λυσιστράτη > τοΰ Άριστοφάνους.

Είνε γνωστόν οτι κατά τήν I αλλικήν Επανά- 
στασιν αί γυναίκες, αί όποΐαι παρεμορφωθησαν από 
τήν εύφλογίαν καί έκλείσθησαν είς μοναστήρια διά 
νά μή προσβάλλουν τό αίσθημα τοΰ ωραίου ανέρ
χονται είς 200 χιλιάδας. Αί 200 αύταί χιλιάδες ήσαν 
κατά τήν έκρηξιν τή; έπαναστάσεως ένας άπό τούς 
πλέον σημαντικού; στυλοβάτας της.

Είς τήν Γερμανίαν επεδρασεν ουκ ολίγον εις την 
έκρηξιν τής Έπαναστάσεως ή απομάκρύνσις-'τών 
συζύγων εις το Μέτωποψ.

“Οταν δμως εκείνοι έπέστρεψαν εί; τάς εστίας 
των καί ένα άπό τά ελατήρια πού ωθεί τήν Γερμα
νίδα εις τήν έπαναστατικότητα έπαυσε υφιστάμενον 
παρετηρήθη μία απότομος μεταβολή είς το συνολον 
ιών Γερμανίδων: κατά τά; έκλογάς της Εθνοσυνε- 
λεύσεως τής Βαϊμάρης έδείχθησαν εξαιρετικά συντη- 
οητικαί. Εξ αύτοΰ όρμώμενος ο Χέντινγκ συμπεραί
νει δτι ή γυναίκα εινε μάλλον «Natg -uniensch» 
(ζώον) παρά πολΐτι;, διέπεται περισσότερον άπό τά 
φυσικά της ένστικτα παρά απο τα αισθήματα της·

ΒΙΒΛιΤκαΓπΕΡΙΟΔΙΚΑ
Νέα Ζωή — Μηνιαϊον φιλολογικόν περιοδικόν. ’Εκδίδε

ται είς Αλεξάνδρειαν.
Φάρος.— Περιοδικόν μηνιαϊον. Εκδίδεται εις Βολον.
Λογοτεχνικές Σελίδες.- Μηνιαϊον περιοδικόν, εκδίδεται 

είς Χανιά Κρήτης. ,
Έρανιστής.— Μηνιαϊον περιοδικόν. ’Εκδίδεται εν 

Άθήναις. , ,
Παράδεισος.— Έβδομαδιαΐον περιοδικόν. Εκδίδεται εν 

Άθήναις. „ . ·
■ο ‘Αγώνας τής Γυναίκας.— Έςεδοδη ο πρώτος και ο
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ΤΙ ΕΙΝΕ TA ΕΝΤΟΚΑ TOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΙΣ ΛΙΡΑΣ & ΔΟΛΛΑΡΙΑ

Πολλοί μά; έρωτοΰν δι επιστολών των τί εινε τά 
έντοκα γραμμάτια τοΰ δημοσίου που έκδίδονται είς 
λίρα; καί δολλάρια. Μερικοί μάλιστα τά συγχέουν 
πρός τά έντοκα γραμμάτια τής 'Εθνική; Άμύνης 
που Ικδίδει διά λογαριασμόν τοΰ Κράτου; η Εθνική 
Τράπεζα, ίέρ θεωροϋμεν πρό; τούτο άσκοπον να 
δώσωμεν είς τό κοινόν μερικά; πληροφορία; διά τά 
πρώτα, άφοϋ τά δεύτερα, δηλ. τά έντοκα γραμμάτια 
τή; 'Εθνικής Άμύνης, εινε τόσον γνωστά είς ολου; 
τούς Έλληνας, ώστε νά ιίναγκασθή τό Κράτος άπό 
τήν πανταχόθέν μεγάλην ζήτησιν νά άναβιβάση τό 
δριον τής κυκλοφορίας των είς 751) εκατομμύρια.

Τά έντοκα γραμμάτια τοΰ δημοσίου είς λίρα; και 
δολλάρια έκδιδόμενα άπό τό Κεντρικόν Ταμείοντοΰ 
Κράτους δεν είνε τίποτε άλλο άπό τσεκ τοκο φόρα 
λήξεω; 1, 2, 3, 4, ή 5 έιών με τόκον, δστις, προκα
ταβαλλόμενος είς τόν άγοράζοντα τοιαΰτα γραμμάτια, 
άνέρχεται
είς 7.58 ο)ο όταν τό γοααιιάτ. είνε κρο&εσμ. ενός έτους

» 8. ΙΟο)ο » » » · » δύο ίτύν
• 8.70 ο)ο · · · · » τριών ίτ.
• 9.30 ο)ο » » » · » ττσάρ. έτ.
» 9. 88 ο)ο » » · » · πέντε ίτ.

δηλ. άντί <5 κάτοχος ενός τσεκ δολλαρίαιν ή λιρών νά 
τύ καταθέση εις μίαν Τράπεζαν, που δεν τοΰ δίδει 
τόκον μεγαλείτερον, άπό 4 ο)ο, τό καταθέτει είς τό 
Κεντρικόν Ταμεϊον πού τον δίδει τόκον πολύ μεγα
λείτερον, ώς εΐδομεν άνοιτέρω καί εί; αντάλλαγμα 
τοΰ παραδίδεται εν έντοκον γραμμάτιον τοΰ Δημο
οίον δηλ. Sv ταλκ τοΰ Κράτονς, που δύναται )’<1 
τό έξαργυριόση πάλι μετά έν, δύο, τρία τέσσαρα ή 
πέντε έτη, αυτό έξαρταται άπό τήν προθεσμίαν που 
έπιθνμεΐ )’ά έκδοθεΐ έπ’ όνόματί του τό κρατικόν 
τσεκ, καί νά λάβη πάλιν τά αυτά δολλάρια ή λίρα; 
πού άντεπροσώπευε τδ κατατεθέν εί; τό Κεντρικόν 
Ταμείον τσεκ του.

Άλλά δεν είνε μόνον <5 μεγάλο; τόκο; καί ή ασφά
λεια πού παρέχει τό Κράτος είς τόν άγοράζοντα ούτω 
έντοκα γραμμάτια τοΰ Λημοσίου εις χρυσόν, ώς εινε 
τά έκδιδόμενα κατά τά ανωτέρω παρά τοΰ Κεντρι
κού Ταμείου τσεκ εις λίρας καί δολλάρια, άλλά καί 
άλλα σημαντικότατα Ανταλλάγματα.

()ΰτο>, πρώτον, τά έντοκα ταΰτα γραμμάτια Απαλ
λάσσονται τοΰ φόρου τής κινητής καί ακίνητου περι
ουσίας, διά τό ποοόν δπερ αντιπροσωπεύουν καί, 
δεύτερον, έκείνος δστις ήθελε ένδύσει εί; τοιαΰτα 
έντοκα γραμμάτια, τουλάχιστον τό έν έκτον τής κινη-

; του περιουσίας άποτελουμένης έκ συναλλάγματος 

καί ξένων Αξιών, δύναται νά καταφ Λά βόηλτ ρόνο 
ολοκλήρου τή; κινητή; του περιουσία; τής συγκειμέ- 
νης έκ τών άιωτέρω άξιων (συνάλλαγμα καί ξένα 
χρεώγραφα) είς Αντίστοιχον συνάλλαγμα.

Μέ λίγα λόγια, τά,έντοκα γραμμάτια είς χρυσόν 
δέν είνε άλλο τίποτε είμή μία πρώτης τάξεως το.το- 
θέτησις λιρών ή δολλαρίων μέ τόκον σημαντικώτα- 
τον, Ασφάλειαν Απόλυτον καί πρό παντός έξασητίλι- 
σιν δτι, δ,τι δήποτε καί άν σνμβή είς τήν δραχμήν, 
οί κάτοχοι τοιούτων γραμματίων έχουν πάντοτε τήν 
είς δολλάρια ή λίρας περιουσίαν των, πάλιν είς τοιοΰ- 
τον νόμισμα δηλαδή είς χρυσόν.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
< Διαγωνισμό; πρό; κατάληψαν μια; θέσεω; γρα- 
φέω; α' ή β' τάξεως παρά τώ Νομογεωπόνω 

Λακωνία;.*
Τήν πρώτην τοΰ μηνάς ’Οκτωβρίου έ. έ. εν Γυ- 

θείω καί έν τώ καταστήματα τού γραφείου τοΰ Νο- 
μογεωπόνου ένεργηθήσεται διαγωνισμός πρός κατά- 
ληψιν μιας θέσεως γραφέως α' ή β' τάξεως παρά τώ 
γραφεΰρ Νομογεωπόνου Λακωνίας, είς δν οί έπιθυ- 
μοΰντες νά μετάσφωσιν όφείλουσι νά ύποβάλωσι τό 
βραδύτερον μέχρι τής 10 Σεπτεμβρίου έ. έ. αϊτησιν 
μετά τών συνήθων πιστοποιητικών. Προσόντα: Εν
δεικτικόν β' τάξεως Γυμνασίου.

Πληροφορίαι παρέχονται είς τό παρά τώ υπουρ
γείο) Γεωργίας τμήμα Προσωπικού ή παρά τώ ιός 
άνω γραφείο).

(’Εκ τοΰ .Υπουργείου Γεωργίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΙΔ ΟIIΟΙ Η ΕΙΣ

Τό ρπουργεϊον Γεωργίας δέχεται προσφοράς δ( 
αιτήσεων διά προμήθειαν δύο χιλιάδων βαών άρο- 
τήρων συνολικώς 5) τμηματικώς καί 5()0 όνων Κυ
πριακών ή άλλης προελεύσεως άί.λ’ άναλόγου ύψους.

Εις τάς προσφοράς δέον νά άναγράφηται ό τόπος 
προελεύσεως τών ζώων, τά ύψη, το μέσον αυτών 
βάρος, ή τιμή κατά βάρος μικτόν ή κατά κεφαλήν 
κατ’ αποκοπήν, ή ηλικία, οί οροί καί προθεσμία 
παραδόσεως, ό τρόπος παραδόσεως. καθώς καί πάσα 
λεπτομέρεια.

Πλείονες πτηαοφορίαι παρέχονται παρά τώ <ιρ- 
μοδίω Τμήματι Έπ)σμοΰ.

(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεοτργίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

AN A KOIΝΩΣΙΣ

«Περί προμήθειας 6ο<5ν»

Μή έπιτευχθείσης κατά τήν γενομένην δημοπρα
σίαν συμφερούσης τιμής διά τήν προμήθειαν βοών 
Σερβικών καί εγχωρίων, ή δημοπρασία έπανεληφθή- 
σεται τήν 24ην τρέχοντος μηνάς, ημέραν Δευτέραν 
καί ώραν 10 π. μ. καί έν τώ γραφείω τοΰ Γενικού 
Γραμματέως, ένώπιον ’Επιτροπής σάσταθησομένης 
ΰφ’ ημών.

Πρώτη παοσφορά ορίζεται ή κατατεθεϊσα ήδη 
ήιιΐν τοιαύται διά μέν τά Σέρβικά δηνάρια δέκα 
τρία (13) κατά χιλιόγραμμον ζώντας βάρους παρα
δοτέα τσιφ Θεσσαλονίκην ή Γευγελήν, διά δέ τά 
έγχώρια ή τιμή τών δραχμών 3.000 κατά κεφαλήν 
παραδοτέων άναλόγως είς Χαλκίδα, Πάτρας, Μεσο- 
λόγγιον καί συμφώνως πρός τούς όρους τής σχετικής 
διακηρύξεως.

ΊΙ μειοδοσία ^γενήσεται διά προφορικών προσ
φορών.

Έκαστος μειοδότης διά νά γίνη δεκτός δέον νά 
καταθέση άπαραιτήτως έγγυητικήν επιστολήν άνε- 
γνωρισμένης Τραπέζης τής Ελλάδος, ϊσην πρός τά 
5 ο)ο τής άξίας τής προσφοράς του. Πλείονες πληρο- 
φορίαε παρέχονται παρά τώ Τμήματι ’Εποικισμού.

η,Εκ τοΰ .Υπουργείου Γεωργίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

AN A KO IΝΩΣΙΣ

Φέρομεν είς γνώσιν τών ένδιαφερομένων δτι τήν 
5ην τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου ημέραν Τετάρτην 
καί ώραν 11ην π. μ. καί έν τώ Γραφείφ τοΰ Διευ&υν- 
τοΰ Εποικισμού γενήσεται πρόχειρο; προηκιρική μει
οδοτική δημοπρασία διά τήν προμήθειαν δέκα χιέιά- 
δων κυβικών μέτρων ξυλείας οικοδομήσιμου διά τά; 
άνάγκας τοΰ Εποικισμού Μακεδονίας.

'Έκαστος μειοδότη; διά νά συμμετάσχη τή; δημο
πρασία; δέον νά χατα^έση άπαραιτήτως ένώπιον τή; 
Επιτροπής έπί τοΰ διαγωνισμού σχετικήν έγγνησιν 
έκ 5 ο)ο έπί τής αξίας προσφοράς του,

Πλείονες πληροφορίαι διά διαστάσεις ξυλείας κλπ. 
παρέχονται παρά τώ τμήματι !Επ) σμοΰ υπουργείου 
Γ εωργίας.

(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
AN AKO ίΝΩΣΙΣ

Περί προμήθειας βοών

Φέρομεν είς γνώσιν τών ένδιαφερομένων προμη
θευτών, ότι τήν 15ην τρέχοντος μηνός ημέραν Σάβ- 
βατον καί ώραν ΙΟην π. μ. γενήσεται έν τώ Γραφείω 
τοΰ Γενικού Γραμματέως πρόχειρος τελειωτική μειο
δοτική προφορική δημοπρασία διά τήν προμήθειαν 
άροτριώντων βοών καί διά τά εξής ποσά καί περιφέ
ρειας :

1) — 3, 000 τριών χιλιάδων βοών προελεύσεως 
Σέρβικης Μακεδονίας, προοριζομένων διά τήν Μα
κεδονίαν καί Θράκην, παραδοτέων τσιφ Θεσσαλονίκης 
Γ ευγελήν.

2)— 1,000 χιλίων βοών Σεργικής ή ’Αλβανικής 
προελεύσεως ή έγχώρια, παραδοτέων έν Ήπείρω.

3) — 500 πεντακοσίων βοών εγχωρίων διά τάς 
άνάγκας τών προσφύγων Εύβοιας, παραδοτέων εις 
Χαλκίδα.

4) 300 τριακοσίων βοών έγχωρίων διά τσς άνάγκας 
τής περιφερείας Γαστούνης, παραδοτέων είς Πάνρας.

5)— 500 πεντακοσίων βοών έγχωρίων διά τάς 
άνάγκας τών προσφύγων Αιτωλοακαρνανίας παραδο
τέων είς Μεσολόγγιον ή Άγρίνιον ή Βόνιτσαν.

Αί προσφορά! τών μέν Σερβικών θά ώσιν είς δη
νάρια κατά χιλιόγραμμον ζώντος βάρους, τών δέ 
έγχωρίων καί τών έξ ’Αλβανίας εις δραχμάς.

Πληροφορίαι παρέχονται παρά τή Διευθύνοει ’Ε
ποικισμού 'Υπουργείου Γεωργίας (Γραφεϊον κ. Πα- 
παγεωργίου.

(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΤΕ

Φέρομεν είς γνώσιν τών ένδιαφερομένων διι δεχό- 
μεθα προσφοράς διά τήν προμήθειαν 1000 χιλίανν κ. 
μέτρων ξυλείας οικοδομήσιμου (καδρόνια καί σανίδας) 
όιά τάς άνάγκας τών προσφύγων τή; περιφερείας 
Π ρεβέζης.

Έν τή προσφορά δέον νά άναγράφεονται καί αί δι
αστάσεις τής προφερομένης ξυλείας καί τό προφερό- 
μενον ποοόν έξ έκείστοΰ είδους.

Παράδοσις τής ξυλείας άμεσος είς Πρέβεζαν.
Πληροφορίαι παρέχονται παρά τώ Τμήματι Εποι

κισμού 'Υπουργείου Γεοσργίας.
(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας).
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ΠΡΟΣΚΛΗΣ1Σ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝΤΩΝ
Λ'.Ι ΕΙΣΑΧΘΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΑΝ 

ΛΑΣΟ. 1ΟΓΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ

Ό ’ Υ π ο υ ρ γ ό, ς τ ή ς Γεωργίας

Έχονΐες νπ οψει τόν Νόμον 2637, τό Κεφάλ. 
ΙΠ τοΰ Νόμου 2939 «περί Κωδικοποιήσεως των 
Δασών Νόμων·» καί τό από 11 Αύγουστου έ. ε. Β. Δ. 
«περί εισαγωγής και πρακτικής έκπαιδεΰσεως φοιτη
τών τής Άνωτ. Δα σολ. Σχολής» καλοϋμεν τούς έπι- 
θυμοΰντας νά καταχ&ώσιν είς τήν Άνωτ. Δασολ. 
Σχολήν δπως ύποβάλωσιν είς τήν Διεύθυνσιν τής ά'νω 
Σχολής (οδός Μιχαήλ Βόδα ενταύθα) καί μέχρι τής 
8ης ’Οκτωβρίου τήν περί τούτου αίτησίν των έ.τΐ- 
συνάπτοντες έπί ποινή αποκλεισμού καί

1) Πιστοποιητικού αρμόδιας αρχής μητρώου άρ- 
ρένων καί ηλικίας, (αποκλεισμένων τών ύπερβάντων 
τό 25 έτος). '

2) 'Υπεύθυνον δήλωσιν δτι δέν ύπέπεσαν είς αδί
κημα ύπό τών άρθρων 21 24 τοΰ Ιίοιν. Νόμου προ- 
βλεπόμενων.

3) Απολυτήριον Γυμνασίου ή Πρακτικού Λυκείου 
ή όμοταγοΰς Σχολής τής αλλοδαπή; κοί

t) Άπόδειξιν τής Γραμματείας τής Σχολής έμφαί- 
νουσαν τήν κατάθεσιν δραχ. (90) δι’ αμοιβήν τών 
μελών τής Εξεταστικής ’Επιτροπής. Αί είσιτήοιοι 
εξετάσεις άρχονται τό πρώτον δεκαπενθήμερον τοΰ 
μηνός Όκτωμβρίου.

'Ο αριθμός τών εισακτέων ορίζεται είς τριάκοντα

Ό ’Υπουργός
Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γνωρίζει τοΐς ' ενδιαφερόμενοις ότι διαθέτει πρός 
πώζι/σιν ίν τώ Γεωργικοί Δ/ρχανοορνικώ Κϋ.ντρω 
Λϊίηνων (Ρουη) τά κάτωθι γεωργικά μηχανήματα 

καί εργαλεία :
II Βενζινάροτρα Gase δυνάμεως 10X20 II Ρ. 

μεταχειρισμένά άλλ'έν καλή καταστάσει προς δρ. 
S5oo περίπου έκαστον.

6 Γείοτρρέζαις (Βενζιράροτρα Ελικόπτερα) δυνά
μεως 16X20 II. Ρ. καινουργείς συστήματος Xevier 
Chapmes Γαλλίας πρός δρ. 2900 εκάστη.

6ι Άλλοενιστικαί μηχαναΐ Gase διαστάσεων 
τυμπάνων 20X28 καινουργείς προς δρ. 2000 εκάστη.

2 ’ ΑλωπστικαΙ Gase διαστάσεων τυμπάνων 2θΧ 
36 πρός δρ. 3000 ίκάσνη.

32 1 ραμμικοι σπορείς Exelsior πρός δρ. 6θθ 
έκαστος.

39 "Αροτρα μονόϋνα ίπποκίνητα 'Αμερικανικά 
Rockisland προς δρ. 90.

2 Μονόστοιχρι οδοντωτοί σβάρναι πρός δρ. 5° 
εκάστη.

1300 Κάσσαις ’Αμερικάνικοι πρός δραχμάς 15.
Λιά πληρεστερας πληροφορίας δύνανται οί Ενδιαφε

ρόμενοι »’ά άπευθύνωνται είς τό γραφεΐον Γεω ργικής 
Μηχανικής τοΰ υπουργείου Γεωργίας.

Ό ’Υπουργός

Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Περί προμήθειας 3,000 τόννοτν 

χόρτου Ά?υγερίας.
Φέρομεν είς γνώσιν τών ενδιαφερομένων, ότι τήν 

22αν τρέχοντος μηνός ημέραν Σάββατον καί ώραν 
ΙΟην π. μ. γενήσεται έν τώ γραφείω τοΰ κ. γενικού 
γραμματέως πρόχειρος προφορική μειοδοτική δημο
πρασία διά τήν προμήθειαν 3,000 τόννων χόρτου 
Αλγερίας μέ τούς αυτούς δρους τής προκηρύξεως 

τής Γεν. Διευθύνσεως 'Εποικισμού Μακεδονίας.
"Εκαστος μειοδότης ΐνα γινη δεκτός εις τήν δη

μοπρασίαν δέον άπαραιτήτως νά καταθ^οη σχετικήν 
έγγύησιν άνεγνωρισμένης Τραπέζης διά ποσόν 3 ο)ο 
έπί τής αξίας τής προσφοράς του.

Πληροφορίαι παρέχονται παρά τώ τμήματι Εποι
κισμού υπουργείου Γεωργίας.

(Έκ τοϋ Γραφείου τής Γεωργίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον καί Τράπεζαι ’...................................
Προσωριναί όμολογίαι Αναγκαστικού Δανείου

παρ’ Εθνική Τραπέζι) καί Ταμείφ .
Προεξοφλήσεις έμπορικαί . Δρ. 1,317,237.02

» έντ. γραμ. Έλ. Δημ. » 23,761,226.—
» » » Ξεν- Κυβερν. » 2,041.281.45 »

Δάνεια έπί χρεωγράφων καί λοιπών έγγυήσεων » 
Χρεώγραφα καί τοκομερίδια.................................»
Συμμετοχή εϊς Αγγλικήν ΤράπεζανιΊΉε Com

mercial Bank of the Near East Ltd
London . , . , ..................................... »

Λογαριασμοί διάφοροι  ..................................... »
Άξίαι πρός εΐσπραξιν............................................ »
Τράπεζαι καί Τραπεζ’.ται Εξωτερικού καί Ε

παρχιών. άξίαι πρός εΐσπραξιν . . . . > 
Ακίνητα κτήματα Τραπέζης. (*)........................ »

2 994,660.01'Υπόλοιπον παρελθούσης εξαμηνίας · · ·
’ · ··· * ’ 9 

6.481,374.92 Προμήθειαι, διαφοραί Συν)τος, διάφορα κέρδη 
I Πρόσοδοι κτημάτων ...·,·

Έξοδα έγκ. Κ εντρ. καί Ύπ)των Δρ. 504,134.31 
Μεϊον άποσβέσ. ληξάσης έξαμ. » 378.256,33 >

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ,
Φέρομεν είς γνώσιν τών ένδιαφβρομένων δτι δεχόμεθα 

προσφοράς δι’ αιτήσεων διά τήν προμήθειαν δύο χιλιάδων 
κωνικών σκηνών μέ παοάδοσιν έντός μηνός άπό τής έγκρί- 
σ3ως ΤΣΙΦ Πειραιά.

Αί προσφοραί γίνονται δεκταί μέχρι καί τής 8ης 
τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου έ. έτους.

Πλείονες πληροφορίαι παρέχονται παρά τώ Τμήματι 
Εποικισμού υπουργείου Γεωργίας.

(Έκ ιού υπουργείου Γεωργίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
«ΙΙερι προκιιρύξεως οιιιγωνίιίιιοΓ· πρός κατιιΖιιήιν 

ιιιΰς Οέόεως Λογιιίτοΰ παρά τίί ’Ανώτερα Γεωπονι
κή Σνο?·ΐι».

Τήν δεκάτην τού μηνός Σ)βρίου έ έ. έν Άθήναις καί 
έν τφ καταστήματι τής Άνωτέρας Γεωπονικής Σχολής έ- 
νεργηθήσεται διαγωνισμός πρός κατάληψιν μιας δέσεως 
λογιστοΰ έπί βαθμώ Γραμματέως β' παρά τή Άνωτέρα 
Γεωπονική Σχολή είς δν οί έπιθυμούντες νά συμμετάσχω- 
σιν οφείλομαι νά ΰποβάλλωσι μέΧοι τής 8ης Σ)βρίομ 192.’> 
συμπεριλαμβανομένης αΐτησιν μετά τών συνήθων πιστο
ποιητικών. Προσόντα Πτυχίον δημοσίας ή άνεγνωρισμένης 
Εμπορικής Σχολής. Πλείονες πληροφορίαι παρέχονται είς 
τό παρά τώ Υπουργείω Γεωργίας Τμήμα Προσωπικού ή 
παρά τή ώς άνω Σχολή.

'(’Εκ τού 'Υπουργείου Γεωργίας)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ 1923
ΤΗΧ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Αρ. 118,667,943.78 Κεφάλαιον Μετοχικόν . ·

1,453,700.13

• ..............................Δρ.
άποθεματικόν τακτικόν δρ.4?. 121.254.75 

» έκτακτον. » 16,266,770.— » 
(Κρατήσεις δι’ ένδεχομένας ζημίας .... »

o7nlo™, ΆΚαταθέσειςέν οψει καί έπί προθεσμία . . »
*’ ’ " Ι’Επιταγαί πληρωτέαι . . ,.......................... »

65,016,093,66 Προκαταβολαί πιστώσεων έπί φορτωτικών . *
31.299,504.90 Λογαριασμοί διάφοροι πιστωτικοί .... »

» εισπράξεων τρίτων.......................... »
Υποκαταστήματα..................................................»

2,000.000.— Μέρισμα ληξάσης έξαμηνίας Δρ. 3,932.584.— 
7.238.897.78) μεϊον φόρου. » 432,584.— » 

25.000.000.—

18,388,024.75
2,4000,000—

172,681,362,59
5,460,190.21
3,899,253,34

10,347.279,98
26,009,913,45
13,631.001.17

μεϊον φόρου-7.238,897.78 ,------ . . _ __
9,187,726.25, Κέρδη καί ζημίαι. υπόλοιπον εις νέον

3.500,000-
52,846,67

16.442,932.01
2,917,511.201

125,87 ί. 98

Δρ. 281,369.972.16

(*)  Έν Άθήναις. Πειραιεϊ. Βόλφ. Καλάμαις. Λαρίαση, Τρικκά- 

λοις, Χανίοις καί Μοσχάτω.

Δρ. 281.369.972.16__

ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ “ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ,·

. . Δρ.ί Τόκοι................................................................
Έξοδα διαχειρίσεως. μισθοδοσίαι προσωπικού 

καί άποζημίωσι^ Διευθύνσεως ....
Ταμεΐον περιθάλψεως και προικοδοτήσεως 

υπαλλήλων Τραπέζης....................
Φόροι :

Έφ'' άπαξ φορολογία κινητής
καί άκινήτου περιουσίας Δρ. 4,343,475.— 

Διάφοροι . ι . . . 
Αποσβέσεις :

! Διαφόρων λογ]σμών . 
Εξόδων έγκαταστάσεως . . - _,____
Κέρδη καθαρά διατεθέμ. διά τήν

παρούσαν 6μην .... Δρ.4,570,231.—
• Κέρδη άφιέμενα είς νέον ...» 52,846,67

Δρ72Ο.Ϊ80,673,21

Δρ. 42.894.8611 
> 9,846.538.73) 
» 10.263,027.52) 

» 28.212.10

350.000.—

64,521.25 4,407,996.25;

Δρ. 945,308.03 
. 378,256.33 1,323,564,36!

4.623,077,67
Δρ. 2ι'.180,673.21)

βΙΑΘΕΣΙΣ ΚΕΡΔθΝ ΔΡ. 4.570,231 —

Κράτησις 5·/0 διά Κεφάλαιον άποθεματικόν έπί Δρ. 4,570.231.—.
Τοκος 6®/0 » » » έπί τακτ, άποθεματικ. Δρ. 1,837,227.—
Μέρισμα τακτικόν πρός δρ. 3— κατά Μετοχήν έπί Μετοχών 250.000,— .

» πρόσθετον » » 12.'2 3'·' » » » » · .

Μεϊον φόρου μερίσματος πρός 11®/0 ·
Φόρος μερίσματος έπί δρ. 3,932,584.—πρός 11°/0..................................

Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου έπί δρ. 3.536.204.— πρός 10°/, . .

Δο. 228.514 —
» 55,516.— Δρ. 284,027.
» -Ύ5θ(θ5(λ—
» 3,182,584.—
Δρύ3.932.581
» 432 584.— » 3,500,000.—

» 432.584.—
. . » 353,610 —

Δρ· 4.570,231«j—

1 Τό μέρισμα έκ Δρ. Ις.— κατά μετοχήν, έλεύθέρον φόρου, είναι πληρωτέαν μετά τήν έγκρισιν τού παρόντος ισολογισμού είς
■ημέραν δρισθησομένην ύπό τή: προσεχούς Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων.

Έν Άθήναις τή 17 ’Ιουλίου 1923
Ό Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου Ό Γενικός Διευθυντής Ό Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου

ΛΛΙΧ. I. ΠΟΛΙΤΗΣ Γ Ε/ΛΠΕΛΟΖΛΗΣ Λ. I. ΙΡΑΡΑΥΡΗΣ
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ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
AU PRINTEMPS 

a. α ί- ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΩΝ 
ΟΔΟΣ ΈΡΜΟΥ

Τό τελειότερον κατάστημα Γυναικείων Ειδών 
Άσπρόρρουχα δια προίκας

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠίΙΛΗΣΕΙί ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 12

Γραφεία αγοράς και πωλήσεως 
μεταχειρισμένων καί μή γραμμοτο- 
σήμων ύπό τοΰ κ. Ν. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 
Οίκος εμπιστοσύνης καί εξαιρετικής 
ευσυνειδησίας.

EfflHMI ΓΜ2Ι BliOI
ΦΩΤΕΙΝΗΣΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Όδύς Ευαγγελίστριας άριθ. 19
Γοϋστο, κομφότης, έκλεκτότης διακρίνουν 

τό έργοατάσιον τής Κας

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΛΓΝΩΣΤΟΠΦΥΛΦΥ

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΑΝΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΑΟΚΟΤΡΩΝΗ

0ΙΚ02 ΓΕ1 ΕΜΠΟΡΙΟ'! & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Α ΓΚ νρ Α-

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

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


