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ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΓΑΑΑΙΑ ΕΚΗΡΥΞΑΝ ΧΟΕΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΚΑΤΑ Τ Η ! ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΑΡ ΙΣ ΙΟ Ι, Σεπτέμβριος. [’Ι
διαιτέρα υπηρεσία ] . — Ό  άρ- 
ξάμενος πόλεμος κ«ί α ΐ Ανυπο
λόγιστοι συνέπειαν του καθι
στούν έκ νέου ιδιαιτέρως έ- 
π.καιρόν τό έρώτη.^α περί τόν 
μέγαν άγνωστον τοϋ συγχρόνου 
πολέμου, τό άεροπλάνον, τάς 
δυνατότητας της δράσεώς του 
και τάς δυνατότητας τής άμΰ- 
νης εναντίον του. ’Από του παγ
κοσμίου πολέμου μ_έχρι σήμε
ρον αί συνθήκαι του Αεροπορι
κού πολέμου έχουν τόσον άλ
λο ιωθή, ώστε ή πείρα τοϋ πολέ- 
μου τοϋ 1914 νά μήν ήμπορή 
νά δώση ούδέν στοιχεΐον διά 
τήν σωστήν έκτίμηιοιν των σημε
ρινών Αεροπορικών πολεμικών 
δυνατοτήτων. Ή κολοσσιαιία 
αΰξησις τοΰ άριθμοΰ των Αερο
πλάνων, τά όποια διαθέτουν τά 
κράτη σήμερον, ή γιγαντιαία 
έπίσης αΰξησις τής τάχύτητος 
τών Αεροπλάνων, έκ παραλλή
λου δέ καί ή τελειοποίησις τών 
Αντιαεροπορικών δπλων^ έδημι- 
ούργησαν άπό καιροΰ νέα προ
βλήματα καί έπέδρασαν ριζι
κούς έπί τής τεχνικής τής Αερο
πορικής έπιθέσεως, έπί τοϋ τρό
που τής πτήσεως τών Αεροπλά
νων, έπί τών άπό τής άπόψεως 
τής βλητικής υπολογισμών, τών 
επιδράσεων δέ αυτών τά πρα
κτικά Αποτελέσματα κατέστη
σαν ίκανώς, άλλ' δχι πλήρως 
αισθητά κατά τόν Ισπανικόν έμ- 
φύλιον πόλεμον.

Κατά τούτον έδοκιμάσθησοτν 
διά πρώτην φοράν τά Αεροπλά
να ώς δπλον έπιθέσεως εν στε- 
νωτέρα σημασία, ώς δπλον δη
λαδή, τό όποιον Αντικατέστησε 
τό πυροβολικόν εις τήν προε
τοιμασίαν τής έπιθέσεως τοϋ 
πεζικοΰ, άλλά καί ώς δπλον έ- 
νεργοΰν ταυτοχρόνως μέ τό πε- 
ζικόν τήν έπίθεσιν, ώς δπλον 
παρεμποοίζον τήν προέλασιν.

Διά τήν έκτέλεσιν τών νέων 
σύτών πολεμικών των έργων, τά 
Αεροπλάνα ήναγκάσθησαν κατά 
πρώτον λόγον νά Αλλάξουν τήν 
τεχνικήν τής πτήσεώς των. Ή 
όριζοντία καί εις μεγάλο ΰψος 
πτήσις, ή όποια ήτο κατά τούς 
παλαιοτέρους έκείνους χρόνους 
ή συνήθης πτήσις τών Αεροπλά
νων, τά όποια έβομβάρδιζαν τά 
ιαετόπισθεν τοϋ έχθροϋ, κέντρα 
πυρομαχικών, κέντρα βιομηχα
νικά ή καί άνοχυρώτους πόλεις 
ή τέλος πολεμικά σκάφη, κατε- 
δείχθη κυρίως ώς έκ τής αύξη- 
θείσης τάχύτητος τών Αεροπλά
νων ώς μή κατάλληλος πλέον. 
Αί δυσκολίαι τοΰ υπολογισμού 
τής βολής κατά τήν όριζοντίαν 
αύτήν πτήσιν κικτέστησαν συνέ
πεια τής ταχύτότος ...τών άερο- 
■/rXA’CiW σΥεδόν άνι>πέο3λητοι. δ- I 
TtmC έ π ί σ η ς  '0 ς ' β = "
κατάλληλος διά τούς ώς άνω 
νέους έπιθετικούς σκοπούς τής 
Αεροπορίας ή πτήσις εις τά με
γάλα ΰψη. Οδτως έγεννήθησαν 
αί νέαι μέθοδοι τής καθέτου 
πτήσεως καί τής πτήσεως «ξυ
στά» πρός τό έδαφος καί εις χα
μηλά ΰψη χάρις εις τάς όποιας 
καί ό Απολογισμός τής βολής 
κατέστη εύχερέστερος καί ή έ- 
πίθεσις έναντίον μαχομένων ή έν 
πορεία ευρισκομένων στρατευ
μάτων δυνατή.

Ή πτήσις αυτή «ξυστά» πρός 
τό έδαφος έδωσεν ήδη άπό τών 
άρχών τοΰ ισπανικού έμφυλίου 
πολέμου πολύ καλά Αποτελέ
σματα, ό θρίμαβος δέ τής μεθό
δου αυτής ύπή,ρξε τόν Μάρτιον 
τοϋ 1937 ή γνωστή ήττα τών’Ι
ταλών εις τήν Γουανταλαχάρα, 
δπου 155 Αεροπλάνα, έπιτεθέν- 
τα κατά τόν τρόπον αυτόν ένατν-

τίον μιας μηχανοκινήτου Ιταλι
κής μεραρχίας, ή όποια είχε κα- 
τορθώση νά διασπάση_ τάς γραμ- 
μάς τών κυβερνητικών, τήν ή- 
νάγκασαν νά τραπή εις φυγήν, 
καταβομβαρδίσαντα ταΰτην μέ 
500 περίπου βόμβας καί 200000 
βολάς πολυβόλων. Καί τά στρα
τεύματα του Φράνκο έχρησιμο- 
ποίησαν ευρύτατα τήν Αεροπο
ρίαν ώς έπιθετικόν δπλον καί 
δή δχι μόνον διά τήν προπαρα- 
σκευήν καί τήν ένίσχυσιν τής έ
πιθέσεως τοϋ πεζικοϋ, άλλά κα
τά τόν βομβαρδισμόν πόλεων, 
δπως ό φοβερός βομβαρδισμός 
Από έλα^ίστου ΰψόυς τώνάκτών 
τής Βαλένθια, κατά τό θέρος 
τοϋ 1938, ό όποιος υπήρξε τό
σον Αποτελεσματικός, ώστε ά- 
πηγορεύθηραν κατόπιν τούτου 
τά λουτρά εις τάς «πλάζ» τής 
ώς δίνω πάλεως. 'Ιπτάμενον ε
πίσης «ξυστά» πρός τό έδαφος 
ένα έθνικιστικόν ύδροπλάνον 
κατ' ’Οκτώβριον τοϋ 1938 έπε- 
τέθη έναντίον Αμαξοστοιχίας τών 
κυβερνητικών μέ Αποτέλεσμα 
τόν θάνατον 100 καί τόν τραυ
ματισμόν πολλών έκατονταδων 
έκ τών έπιβαινόντων.

Διά ν’ Αντιμετώπιση τάς νέας 
αύτάς μεθόδους πτήσεως ή Αν
τιαεροπορική άμυνα ήναγκάσθη 
καί αύτή νά άλλάξη τήν τεχνι
κήν της. Τά παλαιά πυροβόλα 
μεγάλου διαμετρήματος, κατάλ
ληλα διά νά βάλλουν έναντίον 
αεροπλάνων ιπταμένων όριζον- 
τίως καί μέ μικράν έν σχέσει 
πρός τήν σημερινήν συνεχώς αύ- 
ξοτνομένην ταχύτητα, δέν έπα.ρ- 
κουσαν πλέον. Έχρειάσθη νά 
κοπασκευασθοϋν, νά χρησιμο
ποιηθούν νέα μικ,ροτέρου διαμε
τρήματος, μεγαλειτέρας όμως 
ταχύτηιτος βολής πυιροβόλα, τά 
περίφημα δίδυμα πολυβόλα._

Έ ν τώ μεταξύ δμως ή πείρα 
κατέδειξεν δτι καί ή κάθετος 
πτήσις δέν είνε ή περισσότερον 
ένδεικνυομένη ειδικώς διά τήν 
ματαίωσιν τής Αποτελεσματικής 
βολής τών νέων Αντιαεροπορι
κών πυροβόλων, δΤ δ καί καθι- 
ερώθη ή μέθοδος τής ήμικαθέ- 
του πτήσεως, ή όποια επί τοΰ 
παρόντος φαίνεται νά παρουσι- 
άζη τά περισσότερα πλεονεκτή
ματα διά τήν έπιτιθεμένην Αερο
πορίαν. Τήν νέαν αυτήν μέθο
δον ή Αντιαεροπορική άμυνα 
Αντιμετωπίζει μέ νέα τεχνικά 
μέσα, τοιουτοτρόπως δέ παρου
σιάζεται τό έν άρχή τεθέν ¡πρό
βλημα τοΰ Αεροπορικού πολέ
μου ώς τεχνικόν πρόβλημα;, ώς 
πρόβλημα συναγωνισμού τής 
τελειοποιουμένης τεχνικής , εις 
τήν κατασκευήν ΑεροπλάΤων, 
τάς συνρττείφ; ταύτης μετσ^αλ-

- ' ίάϋί 'τ ή ς 'τ^ Τ -
κ·|ς εις τήν έξεύρεσιν τών. ν α- 
ταλλήλων Αντιαεροπορικών' Γ δ- 
πλων. Ό  συναγωνισμός δμύς 
ο υτος έχει σημαντικώτατον/Αν
τίκτυπον έπί τοΰ οικονομικός -έ- 
πιπέδου, δεδομένου δτι τά,νριέ 
δαπάνην έκατομμυρίων κ α ίό ^ -  
εκατομμυρίων κατασκευασή^> 
τα Αεροπλάνα καί Αντιαεροπο
ρικά πυροβόλα καί λοιπά μηχα
νήματα ή μπορεί ένπός έλτχχί- 
στου χρονικοϋ διαστήματος νά 
καταδειχθοϋν ώς ύστεροϋντα Α
πέναντι τών προόδων τής τεχνι
κής καί νά παρουσιάζεται τοι
ουτοτρόπως Ανάγκη κατασκευής 
νέων συγχρονισμένων Αεροπλά
νων καί συγχρονισμένων Αντια
εροπορικών δπλων. Τοιουτοτρό
πως καί τό πρόβλημα τοΰ Αερο
πορικού πολέμου καθίσταται τε- 
λικώς πρόβλημα οικονομικής 
Αντοχής.

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ

ΣΥΡΡΟΗ ΕΠΙίΚΕΠΪΟΝ ΕΙΣ TUH ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ U M
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Αΰγουστος.Γ’Ι

διαιτέρα ύπηρεσία. ] — Αί ειδή
σεις πού φθάνουν τις μέρες αυ
τές άπό τό «Treasure Island»,τό 
«Νησί τών θησαυρών» στήν εί
σοδο τοϋ κόλπου τοΰ Ά γιου 
Φραγκίσκου, διαφέρουν πολύ 
άπό έκεΐνες πού έρχονται άστό 
τό Φλάσιγκ καί τόν «Κόσμο τής 
Αΰριον». ’Ενώ ό κ. Γκρόβερ 
Χ.ουέ'ίλεν καί οί άλλοι διευθύ- 
τάί τής Παγκοσμίου Έκθέσεως 
τής Νέας Ύόρκης διαρκώς σο
φίζονται οίκονμίες, περικοπές 
μισθών καί προσωπικσΰ γ ιά  νά 
Αντιμετωπίσουν τις άμεσες οικο
νομικές υποχρεώσεις τοΰ κόσμου 
πού δημιούργησαν καί πού τό 
κοινό δέν έτρεξε νά τόν θαυμά- 
οη μέ τούς άριθμούς πού είχαν 
ύπολογίση οί όργανωταί του, 
άπό τις άρχές ’Ιουλίου Ακρι
βώς τό Αντίθετο συμβαίνει στόν 
'Ά γιο  Φραγκίσκο, όπου ό Α
ριθμός τών έπισκεπτών διαρκώς 
αυξάνει. Είνε Αλήθεια δτι τούς 
πρώτους μήνες τής λειτουργίας 
της, ή ’Έκθεσις τοΰ Ά γιου 
Φραγκίσκου Αντιμετώπισε τις ί
διες δυσκολίες πού προκαλοϋν 
τόν πονοκέφαλο τοΰ κ. Χουέϊ- 
λεν καί τών Νεοϋορκέζων τρα
πεζιτών πού δάνεισαν τά έκα- 
τομμύρια δολλάρια, άλλά σήμε
ρα άπεδείχθη δτι ό Ειρηνικός 
τράβηξε τό κοινό τών Μεσοδυτι- 
κών Πολιτειών, δηλαδή άπό τό 
Σικάγο έως τήν Καλιφόρνια. 
’Ό χι λίγο συνετέλεσε γΤ αύτό 
καί τό Ανυπόφορα υγρό κλίμα 
τής Νέας Ύόρκης καί ό χώρος 
στόν όποιον είνε κτισμένη ή’Έκ- 
θεσίς της. Μέ τό κΰμα τής ζέ
στης πού βαστά έδώ έως τις 
Αρχές τοΰ Αΰγοόστσυ είνε Αδύ
νατο νά ξεμυτίση κανείς τήν ή
μερα καί νά τολμήση νά περιη- 
γηθή τόν Απέραντο χώρο τοϋ 
Φλάσιγκ, ένώ οί έπισκέπται τής 
Έκθέσεως τοΰ Ά γιου Φραγκί-

σκου δροσίζονται άπό παντοΰ 
στό «Μαγικό Νησί» της.

Λοιπόν, σύμφωνα μέ τις τε
λευταίες στατιστικές, οί έπισκέ- 
πται τής Έκθέσεως τοΰ Ά γιου 
Φραγκίσκου έφεραν στήν πόλιν

~ούνιο φέτος οι δουλειές τών ξε
νοδοχείων ήταν κατά 40 % με- 
γαλείτερες άπό τόν Αντίστοιχο 
μήνα τοϋ 1938 στόν “Αγιο Φρα- 
σκίσκο καί κατά 50 % καλλίτε
ρες στό ’Όουκλαντ. Αί σίσπρά-
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Ή  ’Έκθεσις τής Χρυσής Πύλης ε ις  τόν "Άγιον Φραγκίσκον
αύτή τοϋ Ειρηνικού κάπου 150. 
000.000 δολλάρια καά τούς 
πρώτους τέσσερες μήνες τής 
λειτουργίας της καί ϋστερα άπό 
ιόν ’Ιούλιο, όπόταν Αρχίζουν οί 
θερινές διακοπές, ή Αναλογία 
τοϋ ξένου χρήματος πού κυκλο
φορεί στον “Αγ,ιο Φραγκίσκο εΐ- 
νε άκόμη μεγαλείτερη. Τόν Ί -

ξεις τών σιδηροδρόμων τόν ίδι
ον μήνα Ανέβηκαν φέτος κατά 
25 % καί τών Αεροπορικών έπι- 
βατικών έταιρειών κατά 40 %, 
ίνώ τών γραμμών λεωφορείων 
καί βαποριών μόνον κατά 20 %.

Ή τιμή εισόδου στήν έκθεσι 
•ΐνε 50 σέντς κατ’ άτομο καί τό 
ίδιο ποσό πληρώνουν τά αυτοκί

νητα γ ιά  διόδια τής γεφύρας 
γιά  νά φθάσουν στόν χώρο τής 
έκθέσεως, καθώς έπίσης καί 
γ ιά  τή στάθμευσί τους. Στή Νέα 
Ύόρκη, γ ιά  νά προσελκύσουν 
μεγαλείτερο άριθμό έπισκεπτών 
έλάττωσαν τό δικαίωμα σταθ- 
μεύσεως σέ 25 σέντς κατ’ αύτο- 
κίνητο. Μπορούν δμως οί έπι- 
σκέπται τής έκθέσεως τοϋ Ά 
γιου Φραγκίσκου νά πάρουν έ
να εισιτήριο άξίας 2.50 δολλα- 
ρίων πού τούς δίνει τό δικαίω
μα εισόδου στόν χώρο τής έκ
θέσεως καί έπίσης στό Περίπτε
ρο Τέχνης, στήν «Καβαλκέηντ» 
καί 15 διαφορετικά θεάματα 
τής Ζώνης Ευθυμίας, δηλαδή 
Καρνέ μέ εισιτήρια πού Ισχύ
ουν γιά  δλην τήν περίοδο τής 
έκθέσεως τιμώνται 20 δολλάρια 
μέ Απεριόριστο άριθμό εισόδων 
καί έπίσης πουλιούνται άλλα 
καρνέ μέ 50 εισιτήρια πρός 10 
δολλάρια.

Ή έκθεσις τοΰ Ά γιου Φραγ
κίσκου ύπολογίζεται δτι έστοί- 
χισε 47.000.000 δολλάρια, δη
λαδή τό ένα τρίτον τής έκθέσε
ως τής Νέας Ύόρκης. Τόν ’Ιού
λιο ό μέσος ήμερήσιος δρος έ
πισκεπτών ήταν 53.000 άτομα, 
Αριθμός πού έφερε τόν γενικό 
ήμερήσιο δρο άπό τό άνοιγμα 
τής έκθέσεως στούς 35.500 έπι- 
οκέπτας, Αριθμός δηλαδή πού 
ε^νε κατά πολύ κατώτερος τοΰ 
άντιστοίχου τής έκθέσεως τής 
ΝέαςΎόρκης. 01 όργανωταί τής 
έκθέσεως τοΰ Ά γιου Φροιγκί- 
σκου ύπολογίζουν δτι ή συρροή 
θά έξακολουθήση καί κατά τούς 
ύπολοίπουο μήνας κατά τούς ό
ποιους θά είνε άνοικτή ή έκθεσις. 
Γιά νά αυξήσουν τόν άοιθμό τών 
έπισκεπτών έβαλαν σέ έφαρμο- 
γή ένα πρόγραμμα έξαιρετικών

[Ή συνέχεια εις
τήν 2οιν σελίδα ]

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑΤΑ

Σ ΛΥΡΑΣ ΕΙΣ THH APMEHIKHN ΠΟΙΗΣΙΗ
ΤΟΥ κ. ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΜΕΙΝΕ Η ΠΑΡΑΛΟίΙΣ;

λι

Ό  μικρός κατάλογος τών α ι
σχροκερδών συνοδεύεται έδώ 
καί λίγο καιρό μέ τήν Αναγρα
φή τής ποινής πού τούς έπιβάλ- 
λεται. Ή άπλή δημοσίευσις τών 
όνομάτων δέν θά είχε καμμιά 
πρακτική άπόδοσι σ’ ένα τόπον 
δπου τόσο χαλαρωμένο είνε τό 
αίσθημα τής άμύνης τών πολι
τών. Οί παλαιότεροι θά θυ
μούνται τήν περίοδο πού έφαρ- 
μόσθηκε γιά  πρώτη φορά ή έ- 
πικόλλησις τών κίτρινων ταινι
ών μέ τήν έπιγραφή «Ακάθαρ
τον» γιά τήν διάκρισι τών κέν
τρων πού ήταν άξια τοΰ τίτλου. 
Τήν έπομένη τοΰ στιγματισμοΰ 
παρετηρεΐτο τόσος συνωστισμός 
πελατών σ’ αύτά τά κέντρα ώ
στε νά θεωροϋν τόν έαυτόν 
τους Αδικημένο οί καταστημα- 
τάρχαι πού δέν είχαν άτιμασθή 
μέ τήν ταινία τής Ακαθαρσίας.

Σήμερα τήν διαπίστωσε τής 
κλοπής Ακολουθεί ή δημοσίευ- 
σις τών κυρώσεων πού επιβάλ
λονται στούς Ακαθάρτους καί 
στούς αισχροκερδείς.

Είνε άραγε άρκετό κι’ αύτό; 
Ά ν  είχαμε τή δύναμι τής αύ- 
τοτιμωρίας θά έπροτείναμε χά- 
ριν τής πιό Αποτελεσματικής 
διώξεως τής αισχροκέρδειας, 
Ανάλογες ποινές, καί έναντίον 
τοΰ καταναλωτοΰ, έως δτου 
άποκτήση κι’ αυτός τό αϊσθη- 

α τής άμύνης τοΰ έξυπνου πο- 
ίτου. Νά μήν παριστάμεθα στό 

ζύγισμα τής μερίδος τοϋ ψωμι
ού καί τοΰ φρούτου μας είνε 
έπί τέλους νοητό. Ά λλά νά θε
ωρούμε κατώτερο τής Αξιοπρέ
πειας μας τόν έλεγχο τοΰ λο
γαριασμού πού μάς φέρνουν, ν’ 
άδιαφοροϋμε γ ιά  μιά πρόχειρη 
σύγκρισι τοϋ ποσοΰ πού μάς 
βάζουν νά πληρώνουμε μέ τά 
τιμολόγια πού έχουμε στή διά- 
θεσί μας, είνε κι’ αύτό μιά έν- 
δειξις ψευτοφιλοτιμίάς, ραγια
δισμού, Ανοησίας Ασυμβίβαστης 
μέ τήν εύφυΐα πού παθιε- 
ρώθηκε νά μάς Αποδίδουν. Τό
σες κακές συνήθειες δέν είνε ά 
ξιες ενός μικροΰ προστίμου;

Παρακολουθούσα σ’ έξοχικό 
κέντρο τών περιχώρων τήν έπι- 
μέλεια ξένου πελάτου στόν έ
λεγχο τοΰ λογαριασμού του. 
Έκάλεσε τό γκαρσόνι καί τοΰ 
έζήτησε λεπτομερή άνάλυσι τών 
κονδυλίων έκείνων πού δέν έ
χουν θετικό άντίκρυσμα, δπως 
τό λεγόμενον κουβέρ, ό κοινο
τικός φόρος, ή αΰξησις γιά  τήν 
όρχήστρα, δλες οί πολύμορφες 
έπΐιβαούνσεις ένός γεύματος. 
Δέν ήτοα/ έκδήλωσις δυσπιστί
ας. ΤΗταν έκπλήρωσις καθή
κοντος. Γ ιά τόν ξένο ό λογαρι
ασμός είνε σύμβασις πού πρέ
πει νά έκτελεσθή κατά γράμ
μα. Οΰτε πεντάρα περισσότερο, 
οΰτε παράς λιγώτερο. Διεκδι- 
κεΐ καί τή δεκάρα του. Τό θεω
ρεί ζήτημα τάξεως ή διατάρα- 
ξις τής όποιας θίγει τήν άξιο-

πρέπεια τών συμβαλλομένων. 
“Οταν δέ τόν έπληροφόρησαν 
δτι στό λογαριασμό του περιέ- 
χεται καί τό ποσοστόν τής ύπη- 
ρεσίας, έκρινεν έντελώς περιτ
τήν τήν έθελουσία έπιβάρυνσι 
πού δεν θά είχε παρά τήν έν
νοια άσκήσεως φιλανθρωπίας 
πρός Ανθρώπους πού δέν είνε έ- 
παΐται, άλλά ύπερήφανοι βιο- 
παλαισταί.

Ά λλά  ό “Ελλην δέν είνε μό
νο εύφυής, είνε φιλότιμος. Ά- 
παξιοΐ νά περισυλλέξη τά κέρ
ματα πού τοϋ έπιστρέφουν. Γα
λαντόμος δμως τήν ώρα τής 
πληρωμής δέν άπαξιοΐ μακρυά 
άπό το κέντρο νά κραυγάζη 
κατά τής σαγωνιάς, τοΰ γδαρ- 
σίματος, τής σφαγής....

Έξώκειλα δμως σέ θέμα ξέ
νο άπό τήν Αρχική μου πρόθε- 
σι. 7 Ηταν δέ ή πρόθεσις νά πα
ρατηρήσω δτι τά περισσότερα 
κρούσματα αισχροκέρδειας πού 
άναφέρονται στήν πρόσφατο ά- 
νακοίνωσι έκδηλώθηκαν σέ κέν
τρα έξοχικά δπως ή Πεντέλη, ή 
Βάρκιζα, ό Σκαραμαγκάς, ή 
Κηφισσιά.... ’Ά ν ή άμυνα τοϋ 
“Ελληνος είνε μειωμένη στήν 
πάλι, στήν έξοχή κατεβαίνει 
στό μηδέν. Πηγαίνει Αποφασι
σμένος νά σφαγή. Δέν συζητεϊ, 
δέν έλέγχει, δέν άνθίσταται. 
Πληρώνει λύτρα. “Οσο τοΰ_ ζη
τήσουν. Στήν Πάρνηθα — δπου 
τοϋ πονά ό καθένας — πληρώ
ναμε πρός τρεις δραχμές τήν 
έφημερίδα μας. Τρεις δραχμές 
σέ άπόστασι τριάντα χιλιομέ
τρων άπό τήν πρωτεύουσα, δ- 
ταν στούς άκροτάτους συνοριοι- 
κούς σταθμούς τής έπικρατεί- 
ας ή Αθηναϊκή έφημερίς^ φθά
νει χωρίς καμμία έπιβάρυνσι. 
Κάνεις δμως δέν άνοιξε τό 
στόμα νά μιλήση. Έσκάναμε 
τις τρεις δραχμές καί μάς £- 
λειψε τό θάρρος καί τοΰ άπλοϋ 
παραπόνου.

Στήν έξοχή του ό “Ελλην εΐ- 
νε ύποχωρητικός. Τήν θεωρεί 
σάν έμπάλεμο κατάστασι καί 
συμβιβάζεται μέ δλες τις κα
κουχίες. ’Ίσω ς νά είνε καί ι
στορικοί οί λόγοι μιάς τέτοιας 
ύποχωρητικότητος σέ χώρα δ
που σέ παλαιούς καιρούς στις 
έξοχές τής πρωτευούσης άνθοϋ- 
σεν ή ληστεία καί οί πατέρες 
μας έδόξαζαν τό θεό δταν έ- 
πέστρεφαν άπό τό ύπαιθρο ρέ 
τό κεφάλι στούς ώμους. Ποιος 
έλογάριαζε λύτρα καί ψυχική 
όδύνη έμπρός στό υπέρτατο Α
γαθό τής ζωής; Νά εμειχε ά 
ραγε ή παράδοσις; Οί συνήθει
ες δμως τοΰ παρελθόντος είνε 
καιρός νά λείψουν καί άπό 
τούς κακοποιουμένους καί άπό 
τούς κακοποιούς. Ή στροφή 
τής Αγορανομίας πρός τά έξο
χικά κέντρα Αποτελεί μιά έν- 
δειξι δτι δέν είνε διαφορετική 
καί ή δική της γνώμη.

Π. ΠΑΛΑ ΙΟΛΟΓΟΣ

2  [ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ]

Είνε φανερό πώς στις έθνικές 
περιπέτειες τών ’Αρμενίων δυ- 
νάμωσεν ό Αποτροπιασμός τους 
-•/ιά τήν άδεια «ορφοκραρα, ή 
άρνηοι' νοιώσοον την
ποίησι χωρίς περιεχόμενο. Είνε 
ό λαός πού δέν θά συμβιβαστή 
ποτέ μέ τό δόγμα τής τέχνης 
γ ιά  τήν τέχνη. Ή πατριωτική 
ποίησι τους, πηγαίνει κατ’ εύ- 
θεΐαν στό σκοπό. Δίχως έλιχ- 
μούς μάς τό λέγει καθαρά πώς 
είνε όργανο τής Αρμενίας, κι’ 
εχει προορισμό νά προκαλέση 
δχι τό θαυμασμό τών λίγων 
παρά τά δάκρυα τών πολλών. 
Τό παράδειγμα τό έδωσαν οί 
παλιώτεροι ψάλτες τοϋ άρμει/ι- 
κοϋ έθνισμου δπως ό σύγχρο
νος καί μαθητής τοΰ Λαμαρτί- 
νου Αρχιεπίσκοπος Νάρ - ΜπέΟ 
γεννημένος ατά 1841, πού έδινε 
σ’ ένα ποίημά του αύτήν τήν 
παραγγελία : «“Οταν Ανασαίνε
τε γλυκόπιοτην αΰρα πού δέν 
εΐχεν άγγίξη ποτέ τή γή τών 
προγόνων σας, δταν Ανασαίνετε 
τό ρόδο πού δέν είχεν άνοιξη 
άπάνω στούς τάφους των, θυ- 
μυθήτε τήν Α ρμενία! “Οταν ό 
ξένος σάς μιλόί γ ιά  τήν πατρί
δα του κι’ ή καρδιά του χτυπά 
θυμάμενη τή δόξα της, έσεις μή 
θαμπωθήτε, μήν τό λογαριάσε
τε. θυμηιθήτε τήν Αρμενία!». 
Α ρχαιότερος καί δραματικότε
ρος ό Κοομάρ Κατίμπα, γεννη
μένος στά 1830, έδωσε τό πρό
τυπο τής έθνικής ποίησης τών 
Αρμενίων μέ τό περίφημο ποίη
μά του «τά δάκρυα τοΰ Άράξη» 
δπου προσωποποιώντας καί πα
ρουσιάζοντας σά γενάρχη τών 
Αρμενίων τό μεγάλο καί Ιερό 
τους ποταμό τόν έμψυχώνει μέ 
τόν πόνο τής φυλής. «Στις πιό 
Απόμακρες γωνιές τής Αρμενί
ας, στήν πιό στενή καλύβα τή 
μισοκρυμμένη μέσα στή γή, 
γράφει ένας συμπατριώτης του, 
οί χωρικοί μας τραγουδούν ά- 
κόμα καί σήμερα τις στροφές 
του, στις χειμωνιάτικες νύχτες 
τις φωτισμένες άπό τή φωτιά 
τοΰ τζακιού». “Οτι ό ’Αρμένιος 
ποιητής είνε πρώτα Απόστολος 
κι’ ύστερα καλλιτέχνης τό νοιώ 
σαμε κι’ έμεΐς οι “Ελληνες, δ 
ταν έδώ καί πολλά χρόνια στήν 
έποχή τής τυραννίας τοϋ Ά- 
βδούλ Χαμήτ καί τών έθνικών 
Αναβρασμών ήρθεν έδώ ό νεα-

τοΰ έχει Αφιέρωση Αρκετές σε
λίδες στό «ταξεΐδι τής Σπάρ
της». Ό  ώχρός, λεπτοφυής, κομ
ψός καί φυματικός νέος, άντί νά 
χαθή σέ αισθητικές άπασχολή-

^  4γώ
το φως των βουνών της, λεπτό
τητες πού τις ένιωθε πολύ καλά 
μέ τό λαμπρόν αισθητικό του 
καταρτισμό, Αγωνιζόταν νά όρ- 
γανώση κομιτάτο γ ιά  νά κινή· 
ση τήν Ε λλάδα  έναντίον τοΰ 
Σουλτάνου. Α κάματος όνειρο 
πόλος έψαχνε στήν Εύρώπη νά 
βρή ένα Βύρωνα πού νά σκοτω- 
θή γιά  τήν Αρμενία. Καί δέν έ- 
δίστασε νά προτείνη τό ρόλο 
αυτόν στό Μωρίς Μπαρρές! Ό  
Γάλλος δμως δημοσιογράφος 
τόν άπέκρουσε μέ εύγένεια έπει- 
δή συναισθανόταν πολύ καλά 
πώς δέν ήταν γεννημένος γιά  
νά πεθάνη στό τέλμα ένός Με
σολογγίου. Ασφαλώς ή αισθη
τική τοΰ περιεχομένου καί τής 
κοινωνικής σκοπιμότητος, βρήκε 
τήν πιό επιβλητική διατύπωσί 
της στή θαυμάσιαν άθυροστο- 
μία τοΰ Καμαρ Κατίμπα —είνε 
ό πατριάρχης τών έθνικών ποιη
τών τής Αρμενίας, ό ποιητής 
τών Δακρύων τοΰ Ά ράξη— πού 
λέγει σ’ ένα ποίημά του ;

Ος Kort rf| χάρη ένός πσιδιοΟ γ ιά  πάντ- κοΰ OÍKOU Καί μουσουργός έκ-
μ  [άρνήβηκες, ώ θ ε έ .  -■ - r  - - ν  ' s ’

έμένα* wcrl τό μόνο αυτό σημάδι coG 
[£ρωτά μου, 

άπό άνέλιτιδους> δεσμούς, μου τό 
[άτνργάρεΨ'εζ έμέ,

τόν Ιδιο, στήν

«Είσαι ό εζυττνος κΓ ό έπιτήόειος έμ
πορος πού £χεις, καΘώς λένε, θησαυ
ρό καί κτήματα. Μά άν τά  χρήματά 
σου δέν ώφελουν τήν Α ρ μ εν ία , νά φτύ- 
σωμε καί σένα καί τήν περιουσία σου!

Είσαι γενναίος, είσαι ένδοξος, τό ξέ
ρομε κι’ δλος ό κόσμος σέ δοξάζει γ ιά  
κατακτητή. Μά άν ή Α ρμ εν ία  δέν ώ- 
Φ·εληθη ά π ’ τό σπαθί σου, νά φτύσωμε 
καί σένα καί τό σπαθί σου!

‘Ο θ εό ς  σου £δω·κε πολύ τάλαντο, 
ή φήμη σου άπλώθηκε σ ’ δλον τόν κό
σμο! Μά άν ή πέννα σου δέν ώφελήση 
τήν ’Αρμενία, νά φτύσωμε καί σένα 
καί τήν πέννα σου».

“Ο,τι δμως 6 Αρμένικός λυρι
σμός δέν Απευθύνεται μόνο στόν 
’Αρμένιο παρά στόν άνθρωπο 
πού ύψώνεται στή γενικότητα 
τής ζωής θά μάς τό δείξουν με
ρικοί στίχοι τής συλλογής. Ό  
Τεκεγιάν, πού θεωρείται ό καλ
λίτερος σημερινός ποιητής τών 
Αρμενίων, άρχισυντάκτης τώρα 
τής «Άρίβ» στό Κάιρο, παρα- 
πονειται στό θεό πού δέν του 
έδωσεν ένα παιδί. “Οσο κι’ ΰπ 
τό θέμα δέν πρόκαλή καθόλου 
τή συμπάθεια —τί θάλεγε λόγου 

άριν άν τοΰδινε ένα παιδί κι’ 
βγαινεν έγκληματίας ;— ή ει

λικρίνεια κι’ ή όμορφιά τών στί
χων αύτών δέν συζητεΐται. Γό

[ατβγθ( 
μ* σκότωνες

-λ!· ΣΑ.
> θά γφ να , 

[ψώ/εται

ρός ποιητής Τιγκράν Γιεργκάτ, σονέττο έπιγράφεται : «Τό παι· 
ό φίλος του Μωρίς Μπαρρές πού I δί μου».

κείνο νά  6- 
[ψώΙεται ώς δεντρί, 

άπ* τό χυμό, πού έγώ  έχασα, δίπλα μου 
[αύτό γιομάτο,

νά μοθηταν στήριγμα, κΓ έγώ  νά τοΟ 
{γινόμουν σκεπή,

καί νάκλειναιν τά  μάτια μου στά μ άτια  
[του άπό κάτω.

Έ ν φ , τώ ρα γυρίζοντας πόρτα άπό πόρ- 
[τα θλιβερά,

μ άταια  όσο ζώ λίγη  γλυκέ ιά  στορ /ή  
[θά ζητιανεύω

καί πλά ι σέ ξένα άδιάκοπα π α ιδ ιά  6ά 
[τριγυρνω.

Στών ξένων μέσα τών παιδιώ ν τά  βλέμ- 
[ματα καί τήν καρδιά, 

τρέμοντας ό £ρμος, τό Ιδιο μου παιδάκι 
[θά γυρεύω,

κι* άγνω στος μπρός στά μάτια τους μιά 
[μέρα θά χαθώ ...

Ή ποιήτρια Εύφημ,ία Άβεν- 
τισιάν, πού ζή στό Παρίσι, τρα- 
γουδεΐ στό ποίημά της : «ΟΙ ά- 
γαπηιμένοι» τή δραματική «ροή 
τών μορφών καί τών πραγμά
των» :
ΕΙν* ό Ιδιος δρόμος, τά  Ιδ ια  ά ρ ιά  r a l  

[γιγαντόκορμα δεντοά 
φύλλα ζερά  πού θορυβούνε 

κάτω άπό τά  πατήματα κάποιου πού ά- 
[διάφορος πέρνα,

καί μυρουδιές άόριστες τό ά γέρ ι πλημ- 
[μυρουνε.

ΕΙν’ ή Ιδια θάλασσα, γλαυκή καί άκα- 
[ταμέτρητα πλατειά* 

τό Ιδιο βουνό, μέ τήν κορφή πού βρά- 
[χ ια  τή στολίζουν*

τά Ιδια τά  δάση τά  πυκνά, πού άκινη- 
[τοΟνε στήν π λ α γ ιά , 

κι’ άνάμεσά τους οί Υλυκές οί αδοες 
[παιχνιδίζουν.

ΕΙν* ό Ιδιος πάνωθε ούρανός, πού σύγνε- 
[φα μέ άραχνω τές, 

λεπτές δαντέίλλες ντύνουν, 
καί τοϋ λυκόφωτου οί στερνές, μαγευ- 

[τικές άναλαμπές,
πού μυστικά στήν ά γκα λ ιά  τής δύσης 

[σιγοσβύνουν.

ΕΙν* ό Ιδιος φάρος πού σγουρά κάνει τ* 
Ιάκύμαντα νερά*

ή Τδια, τό δρόμο, σκιά πού μεγεθύνει* 
κΓ ή Ιδ ια  κι* ή βίλλα ή άκριβή κι* ή μαρ- 

[μαρένια της θωριά. 
“Ολα είν’ τά  Ιδ ια  : 'Ό μ ω ς αύτοί οί δυό 

Ισκιάχτρα έχουν π ιά  γίνη .

Κι’ έδώ άκόμα στήν άρμενική 
παροικία τής Αθήνας πού έχει 
ζωηρή πνευματική κίνησι—«’Αρ
μένικός πνευματικός Οίκος» μέ 
λαμπρή χαρφδία, διαλέξεις κλπ. 
περιοδικόν «Ήλιοχάραμμα», κα
θημερινή έφημερίς «Νέα Η μέ
ρα» — συναντούμε έκλεκτούς 
Αρμενίους λυρικούς νέους άκό
μη. Ό  ποιητής Κεβόρκ Γκαρβα- 
ρέντς, ό ιδρυτής τοΰ Πνευματι-

φράζει τή μελαγχολία του σέ 
στίχους σάν τό «Λαγοΰτο τής 
Βροχής», δπου μελωδικότατα 
βερλαινίζει: 

τ « . . , ,, , .
{τή στέγη μου —  άπαλά

■ . γ  ? '■■■.Cmr*
τέγη  μου —  άπ<

Λόγω τών δημιουργουμένων έκ τών έξωτερικών γ ε 
γονότων δυσχερείων εις τάς διεθνείς μεταφοράς συνέ
πεια τών όποιων δέν αποκλείεται νά  δυσχερανθή ή εισα
γω γή χάρτου αί άθηναϊκαί έφημερίδες κατόπιν έπιτευ- 
χθείσης μεταξύ των κοινής συμφωνίας, θά έκδίδωνται 
του λοιπού τρις τής έβδομάδος τετρασέλιδοι καί τετρά
κις έξασέλιδοι.

ΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ

ο ο ο ο ο ο ο ο
ο ο ο ο ο ο ο ο «ΝΑ Ε Ν Α Σ  
Α Ν Θ Ρ Ω Π ΟΣ...»

Η ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΚΑΙΤΕ

’Εκείνη ή φαντασμαγορία τοΰ 
1764 ξεπερνοΰσε πραγματικά 
δτι είχαν ίδή εως τότε τά μάτια 
τοΰ νεαρού Γ καίτε. Ή Φραγκ- 
ψούρτη, ή πόλις τών έμπόρων, ή 
όποια εΐχεν άνακτήση τήν ή ρε- 
μία της, Επαιρνε τώρα τήν άλλη 
της μορφή—της Πόλεως τής Στέ
ψεως γ ιά  νά ύποδεχθή τόν Αρχι
δούκα 'Ιωσήφ τής Αυστρίας, τον 
μέλλοντα 'Ιωσήφ τόν 2ον. Ε κ 
λέκτορες, έπίσκοποι, πρεσβευ- 
ταί, Ανώτεροι Αξιωματικοί

ρους μέ τις μαύρες βελουδένιες 
περισκελίδες, τις κόκκινες χλαί
νες καί τά πέτσινα χιτώνια. "Ε
πειτα, μέσα στή μεγάλη αίθου
σα του μεσαιωνικού μεγάρου δ
που ήδρευαν αί άρχαί της πό
λεως καί τοΰ όποιου αύτός ήξε- 
ρεν δλα τά διαμερίσματα γιατί, 
σάν έγγονος του δημάρχου πού 
ήταν, είχε κάθε έλευθερία κινή
σεων, είδε τούς δύο ήγεμόνας 
νά μπαίνουν μέ έπισημοτι^τα, 
κάτω άπό έναν πυκνοκεντημένον 
«ούρανόν», ένώ ή πολιτεία όλό- 
κληρη αντηχούσε τήν χαρμόσυ-

κλαίει τό λαγούτο της βροχής.
*Ώ γλυκέ ιά  θλίψη αναμεσίς 
στά κυπαρίσσια τά  θολά!

• ..................... · ·  · ·  · ·  · ·  · ·  ·  ¥ I»'«
θ έ  μου, τό σύγνεφον αύτό ποιές μπόρες 

(τώΦεραν αύτό!
— "Ω πόνου όλόγλυκο πιοτό 
γ ιά  κάποιο σου όνειρο νά κλαΐς 
δίχωη έλπίδα στήν καρδιά* 
νά σέ τυλίγη  ή καταχνιά  

καί ν* άργοσβύνης σιοοπηλά —  ένώ ά π -' 
[τή στέγη σου άτταλά 

κλαί&ι τό λαγοΰτο τής βροχής.

Κάτοικος έπίσης τής Αθήνας 
6 κ. Βαζκίν Έσαγιάν, ό νεότε
ρος άπ’ δλους έκλεκτός ποιη
τής, *πού έργάζεται άπό χρόνια 
γ ιά  νά έκδώση στά άρμενικά 
μιά Α νθολογία Νεοελλήνων 
ποιητών, κρούει τή χορδή τής 
μελαγχολίας καί εύτυχεΐ στή 
λατρεία τών άναμνήσεων μέ τό 
παθητικό του ποίηιμα.

Γιά νά κλείσω τις Αναδημο
σιεύσεις αύτές θά μου έπιτρα- 
πή νά θυμηθώ άλλη μιά φορά 
τό Δανιήλ Βαρουζάν καί νά με
ταφέρω τό έγκώμιο πού Απευ
θύνει στ’ αύτιά τής Αγαπητής 
του, άποδοσμένο μέ θερμότατη 
λυρική πνοή άπό τόν κ, Κούλη 
Άλέπη.
ΤΩ μαργαρίταρώκολ.-Γτα τής λογτρης μου 

[αύτάκια I
τ6  μέρος τό  π ιά  ευαίσθητο κάτω ά π ' 

[τά έξα ίσ ια  της μ αλλιά , 
Ν ά μεταδώστε, μόνο έσεις μπορείτε, 

[στήν ψυχή της
τή μαγική τής λύρας μου λαλιά .

Πεταλουδίτσες μοΟ είσαστε ή τοΟ ήυθοΰ
[κογχύλια,

πού άπ* τά  κοράλια ήπιατε φΔς καί μου- 
[σική ά π ’ τά  νερά ;

ΤΩ ροδοδαίδαλοι έλιγιμοί, πού ά π ' τά  
[γυρίσματά σας,

δπως άπό άλαφρόπετοα σ ιγοσταλάζει τό 
[νερό,

"Ο λες του κόσμου φτάνουνε οί φωνές 
[μές στήν ψυχή της 

κα ί γίνοντα ι μυστήριο τρυφερό.

“Αν δ ίπλα  ά π ’ τούς κροτάφους σας 
τό λύχνο μου κρατήσω τό  διαμαντένιο 
—  λές καρδιά  περιστερούλας τρυφερή, 
σάν παπαρούνα ή διάφανη μεμβράνη σας 
θά  λάμψη γοητευτική μαζί καί φλογερή·

Υπάρχει γ ιά  τό ποίημα μιά 
Αλάθευτη δοκιμασία. 'Η μετά- 
φρασι. “Οταν μεταφερμένο σέ 
άλλη γλώσσα δέν έξατμισθή ό- 
λόκληρο, θά πή πώς κάποιο πε
ριεχόμενο είχε.

ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

κτυλουργοί, στρατιώτες, ένα 
πλήθος πολύχρωμο καί πολυά
σχολο συνωθεΐτο έπάνω στά πλα
κόστρωτα τών μεσαιωνικών δρό
μων. Μονάχα οί Εβραίοι ήσαν 
άμπαρωμένοι στά βάθη τοΰ
«γκέττο», τών στενών καί ρυπα
ρών δρομάκων δπου οί άνθρω
ποι καί η ζωή ήσαν Αλλιώτικοι 
καί δπου ό Γκαίτε έτόλμησε κσ- 
ποια Φορά νά μπή τραβηγμένος 
άπό το-Μυστήριο τής άπηγορευ- 
μένης πόλεως καί άπό τις πα
ράξενες τελετές τοΰ Σαββάτου.

Πάντως, τώρα ό Γ καίτε, γε 
μάτος άπό τόν ένθουσιασμό τών 
δεκαπέντε χρόνων του έμέθυσεν 
άπό χρώματα καί μουσικές. Εί
δε τους έκλέκτορας πού ¿περ
νούσαν έφιπποι, μέ κόκκινους 
μανδύες στολισμένους μέ έρμί- 
να’ τούς διπλωμάτες κορδωμέ
νους μέοα στις έφαρμοστές στο
λές των μέ τά χρυσά σειρήτια, 
μέ τά μεγάλα φτερά στά κα- 
πέλλα- δλη τήν αύτοκρατορική 
Ακολουθία μέ τά Αναρίθμητα 
μεγαλοπρεπή Αμάξια της, ρέ τά 
άλογά της τών όποιων τα χά- 
ουρα καί οί σέλλες είχαν μπό- 
ικο τό χρυσάφι καί τό άσήμι, 

μέ φούντες, καί λοφία στό κεφά
λι καί στό λαιμό' τό άλλόκοτο 
πλήθος τών διαφόρων άξιωμα- 
τούχων καί υπηρετών τής αύλής 
μέ στολές πράσινες, κόκκινες, 
γαλάζιες, μέ σκούφους, μέ πλα
τύγυρα καπέλλα, μέ δόρατα, 
μέ άλογα, μέ σκυλιά, μέ μουσι
κά δργανα.Είδε τόν γέρο Φραγ
κίσκο, τόν αύτοκράτορα καί τόν 
νεαρόν άρχιδοΰκα νά χαιρετούν 
να'"1" '  ελαστοί μέ κλίσεις τής 
κεφαλής μέσ’ άπό τή χρυσοκόκ
κινη άυαξά τους' καί πίσω τους, 
τούς στρατάρχας των, τούς θα
λαμηπόλους των καί τούς Ακο
λούθους των. Είδε, στό τέλος

Ή Καρλόττα Μπούφ, τό πρότυπον τής ήρωΐδος τοΰ «Βερθέρου»
νη κωδωνοκρουσία δλων τώιΐ 
ναών. Ό  νέος βασίληας έφαινόπ 
ταν σάν νά έλύγιζε κάτω άπό 
τό βάρος τοΰ στέμματος καί του 
βασιλικού έπενδύτου, τοΰ σκήπ* 
τρου καί τής σφαίρας πού έκρά- 
τοΰσεν' ένώ ό αύτοκράτωρ, παρ* 
δλο τό βάρος τών έτών, έπρο
χωρούσε στητός καμαρωτός έ-. 
πάνω στόν πορφυρένιο τάπητα« 
Εΐδεν άκόμη ό νεαρός Βόλφ- 
γκαγκ... Καί τί δέν είδεν; “ Ε
βλεπε τά πάντα. Τίποτε δέν έξέ- 
φεύγε τό Βλέμμα έκείνων _ τών 
ώραίων και λαμπερών μαύρων 
ματιών πού έμελλε νά άγκαλιά- 
ση δλον τόν κόσμο I 

‘Τό βράδυ έβγήκε νά θαυμάση 
τή φωταψία καί τά πυροτεχνή-. 
ματα. Ή  έπιβλητική τελετή κα
τέληγε σέ λαϊκό πανηγύρι. Μέ 
μιά μάσκα στό πρόσωπο καί μέ 
τή Μαργαρίτα στό πλευρό του 
έπήγε κι’ αύτός νά μετάσχη στό 
γλέντι. Καί βέβαια! Μήπως δέν 
ήταν πιά μεγάλος ώστε νά είνε 
έρωτευμένος; “Εως πότε θά ύ- 
πέκυπτε στόν πατρικό ζυγό; Δέν 
ήταν καιρός νά άποτινάξη τά 
δεσμά του; Ό  πατέρας δεν ήξε
ρε τίποτιε' οΰτε έκαταλάβαινεν,· 
οΰτε ύποψιαζόταν κάν τή διπλή 
ζωή του παιδιοΰ του. Απεναντί
ας έκεΐνον τόν καιρό έκαμάρω- 
νε τόσο γιά  τόν γυιό του, τόν 
όποιον έθεωροΰσε δικό του δη
μιούργημα. ’Έγραφε στίχους ο 
μικρός, πολλούς στίχους' εί)<;ί 
γ,ράψη κ’ ένα μυθιστόρημα πολύ
γλωσσο — δπου κάθε πρόσωπο 
έκφραζόταν σέ γλώσσα διαφορε
τική' έπαιζε μέ τούς συμμαθη- 
τάς του θεατρικά έργα τά ό
ποια συνέθετεν ό ίδιος' μέ άλ
λα λόγια μέ δ,τι καταπιανόταν 
¿φανέρωνε μιά πρόωρη άνάπτυ- 
ξι, μιά δεξιοτεχνία καταπλη
κτική. Ά λλά αύτή Ακριβώς ή εύ- 
χέρεια τοΰ έστησε μιάν ένέορα« 
Κάποια ήμερα, ένας συμμαθη
τής του μέ τόν όποιον τό έσκα
ζαν μαζί άπό τό σχολείο καί έ-τής παρατάξεως, τούς λογχοφό-

τό βράδυ, άν βγής έξω στή θά-,νένα νησί δέν προσφέρει στό σύ-Η ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΙΟ
ΤΟΥ Κ . Κ. θ. ΔΗΜΑΡΑ

Υστερα άπό δεκαπέντε χρό- σάν τό σύμβολο δηλαδή τοΰ Έ λ-
νων χωρισμό, ξαναείδα φέτος 
τήν Χίο. Δεκαπέντε χρόνια, Αρ
κετά γιά  νά θαμπώση στή μνή-
μη μου ή δψι της, μά δχι άρκε 

'εχάσω  τή βαθ 
ρα ποϋ προξι

εια χα- 
γνωριμία

τά γιά  νά ξεχάσω τή 
,ενεΐ ή

της.
Αντίκρυ της ή Άσία, άρκετά 

κοντά ώστε καί τά φ Ίτα  τί,ςνά 
ψαινωνται τό βράδυ.Καί έτσι τό 
ωραίο νησί σχηματίζει τον τε
λευταίο, πολύτιμο, κρίκο τής ά- 
λοΓσίδας πού ένο .ε ι Αξεχώρι
στα τις δυο ’Ηπείρους. Τήν αύ- 
γή στάθηκα στην άκρη ιου γ ια 
λού καί είδα τό φώς να άνεβαί- 
νη έξ Ανατολών' έτσι λοιπόν πα
τούσα ένα όριο' δυό κόσμοι έ
σμιγαν έδώ καί αύτα τά ήσυχα 
νερά πού άρχιζαν νά ροδίζουν, 
σχημάτιζαν τό σταθερό καί Α
κοίμητο τους τύνορο. Έμπρός 
μου ή Απέραντη, ή άπειρη έκει- 
νη ένάτης που τήν όνομάζουμε 
Άσία, ή γή πού ποοοφοοά δική 
της στήν άνθρωπότητα είνε ή έν
νοια τοΰ άπειρου, ή πίστις. ό 
χριστιανισμός. Π’.τω μου, ή αρ
μονική ποικιλία τής Εύρώπης, 
τής γής πού πάει νά ξεχάση 
πώς έδωσε στήν Ανθρωπότητα 
τήν έννοια τοΰ μέτρου τοΰ νό
μου. Κι’ αύτό τό σμαράγδι έδώ, 
τό άψεγάδιστο σμαράγδι πού μέ 
δέχθηκε, είνε σάν τό σύμβολο 
τής ένώσίως τών δύοj t tjÿ tù v ,

ληνισμοΰ.
Προσπαθώ νά μήν ξεχάσω πό

σο αυθαίρετες είνε αύτές οί το
μές καί οί ένότητες μέσα στόν 
χώρο, πόσο είνε καθαρά συμβα
τικές καί πόσο άνεπαρκώς έκ- 
φράζουν μιά συνεχώς κιν-υμένη 
καί άνανεουμένη πραγματικότη
τα. Κι’ δμως έδώ τά συμβατικά 
αύτά νοήματα έχουν ολάκερο 
τό περιεχόμενό τους,μέ βοηθοΰν 
νά ίδώ καί νά κατατάβω καλ
λίτερα έκεΐνο πού υπάρχει σύμ- 
'βολο τοΰ Ελληνισμού, δριο δύο 
'κόσμων, τό κοντυλογραμμένο 
νησί έξηγεΐται έτσι πιό καλά' 
λέει κανείς πώς έπόμενο ήταν 
νά γέννηση τύπους έλλην.κούς 
κατ’ έξοχήν τόν ναύτη, τόν έμ
πορο, τό δάσκαλο. Καί \έε. κα
νείς Ακόμη πώς σάν νά δη μ οορ- 
γοΰσε χρέος βαρύ ένας τέτοιος 
συμβολισμός, τήν είδαμε τή Χίο, 
πόσες καί πόσες <ρορές, χαμένη, 
Αφανισμένη κι’ αυτήν, νά ξενα- 
γεννιέται άπό τήν τέφρα της πιό 
θαλερή καί πιό δυνατή.

Μά άν δόξα καί τιμή τής Χί
ου Ανάμεσα στούς άλλους τό
πους τούς έλληνικούς καί τις δι-, 
κές τους τις ίδιες ή τις άλλες 
'δόξες, είνε δ ναύτης, ό έμπο
ρος, ά δάσκαλος, κορώνα της 
φανταχτερή φοράει τή φυσική 
της ώμορφιά. ΟΙ ταξειοιώτες 
στά παληά καί τά καινούργια

χρόνια πού γύρισαν τήν Ε λλά- αρρύθμισι τοΰ χωριοΰ, διακο- 
κ_ —ι — λ ·—··>'— »'■■*· σμητικά, δλα κρατούν τήν πα

ληά τους παράδοσΤ στό Πυργί 
μιά φρόνιμη πρωτοβουλία ένί- 
σχυσε τή διακοσμητική παράδο- 
σι πού έτεινε νά διασπασθή. 
’Στά Σκλαβιά μου είπαν πώς 
σώζονται έρείπια Γ ενοβέζικα. 
Τέλος άς προσθέσω δτι στή Χίο 
έργάσθηκε άφοΰ χωρίσθηκε ά
πό τό δάσκαλό του τόν Διονύ
σιο έκ Φουρνά, ό συνεργάτης 
του στήν σύνταξι τής «Ερμηνεί
ας τής Ζωγραφικής Τέχνης» Κύ
ριλλος ό Χίος’ ζωγραφικά του 
έργα σώζονται στό νησί.

Γ ιά τής Χώρας τά ώραΐα καί 
τά  παράδοξα θά γράψω στό 
προσεχές άρθρο ρου' άλλ’ έδώ 
•μένει άκόμη νά Αναφέρω τά πε
ριβόλια τοΰ «Κάμπου» πού καί 
στή Χίο άκόμη ξεχωρίζουν γιά

δα καί πού θά τούς νόμιζες γ ιά  
τούτο κουρασμένους άπό φυσι- 
μές ώμορφιές, βρήκαν δμως καί 
πάλι τρόπο φθάνοντας σ’ αύτό 
τό νησί νά ξεχωρίσουν καί νά 
τό ύμνήσουν χωριστά. “Ετσι έ
νας άπό τος σημερινούς Χιώτες 
— θά ξαναμιλήσω γ ι’ αύτόν — Α
νάμεσα σέ άλλες του φροντίδες 
γιά  τό νησί του, έλαβε τήν πρό
νοια νά συγκεντρώση καί νάδη- 
μοσιεύση δ,τι έγραψαν γ ι’ αύτό 
οί περιηγηταί πού τό έπεσκέφθη- 
κοιν. “Οταν θά βγή τό βιβλίον 
του αύτό θά είνε πολύτιμο βο
ήθημα γ ιά  τόν ιστορικό τής Χί
ου, μά ιδίως θά είνε ένα λεύ
κωμα τιμητικό , γ ιά  τοΟ νησιού 
τήν ώμορφιά.

Φύση καί τέχνη Αδελφώθηκαν 
γ ιά  νά τήν στολίσουν' κυνηγη
μένος άπό άλλες φροντίδες, πιό 
θεωρητικές, δέν μπόρεσα αύτή 
τή φορά νά Απολαύσω ή νά Απο
λαύσω ξανά δσο θά ήθελα τις 
καλλιτεχνικές ώμορφιές τοΰ νη
σιού. Μά αρκεί έδώ νά θυμίσω 
τό μοναδικά κειμήλιο τής «Νέ
ας Μονής»,τής όποιας καί ή Αρ
χιτεκτονική καί τά ψηφιδωτά κα
τέχουν μιά θέσι ξεχωριστή μέσα 
στή βυζαντινή τέχνη. Λιγώτερο 
γνωστά είνε τά μεσαιωνικά χω
ριά τής Χίου' Έ λατα, Καλαμω
τή,’Ολύμπιοι, Μεστά, Πυργί' μοΰ 
είπαν δτι άλλα είνε ίσως άκό
μη πιό Ιδιότυπα. Πάντως τό έ- 
ξαιρετικό πού παρουσιάζουν δχι 
πιά μόνο γιά  τήν Ελλάδα, άλ
λά καί άκόμη πιό γενικά, είνε 
πώς διατηρούν καί στό σύνολό 
τους καί στις λεπτομέρειές τους 
άπ/άλλαγο τόν μεσαιωνικό τους 
χαρακτήρα; Αρχιτεκτονική, δι-

τήν ώμορφιά τους. Ό  Κάμπος 
δέν είνε χωριό σάν καί τά άλλα 
χωριά' έκεΐνο πού τόν κάνει νά 
παραλλάζη άπό κάθε γνωστό 
τύπο χωριοΰ, είνε πώς δέν έχει 
έναν ή περισσοτέρους πυρήνες 
κοινωνικούς, έκκλησία πλατεία, 
άγορά, γύρω στούς όποιους νά 
ζή καί νά κινήται: είνε σέ μιά 
μεγάλη έκτασι έπάνω, λίγο έξω 
άπό τή Χώρα, ένα συγκρότημα 
άπό περιβόλια μεγάλα καί μι 
κρά, καταπράσινα, πλούσια, γα 
λήνια, εύτυχισμένα. “Αμα περ- 
πατής μέσα στούς στενούς δρό
μους τοΰ Κάμπου, δέν βλέπεις 
τίποτε άπ’ αύτά: υψηλοί τοίχοι 
πολύ έπάνω άπό τό Ανάστημά 
σου, καμωμένοι γιά  νά προφυ- 
λάσσουν άπό τούς Ανέμους τά 
έσπεριδοειδή, σου κλείνουν δλη 
τή θέα. Τήν άνοιξι ό τόπος μο
σχοβολάει όλόκληρος, καί πρός

λασσα μέ τή βάρκα, κι’ έκεΐ ά- 
κάμη μιά έλαψιρυά πνοή τοΰ Α
νέμου σοΰ φέρνει τό άρωμα τών 
λουλουδιών. ’Έτσι μπορείς νά 
περπατάς ώρες Ανάμεσα σέ δυό 
τοίχους καί μόνο κάθε τόσο μιά 
έκκλησία νά παραλλάζη καί νά 
διακόπτη τήν όμοιομορφία' δ
μως πίσω άπό τούς τοίχους, μέ
σα άπό τις πόρτες πού θά τύχη 
νά Απάντησης μισοανοιγμένες, 
μιά Απόλυτη χαρά, μιά καθαρή 
ηδονή πρασινάδας, λουλουδιών, 
Αρωμάτων καί χρωμάτων σέ πε
ριμένει. “Ολη τή Χίο ξοτναβρί- 
σκει κανείς έδώ, δλη τή Χιώτι
κη ψυχολογία καμωμένη άπότήν 
άγάιπη τοΰ καλού,μά κρυμμένη, 
διακριτική, Αντίθετη πρός κάθε 
πνεύμα έπιδείξεως. Καί οί πόρ
τες είνε φιλόξενες στό χτύπημά 
σου: τά περιβόλια μέ τά μάγ
γανά τους, τά δέντρα, οί πέρ- 
γολες, τά σπίτια, τά άπλά καί 
Αρχοντικά, πού είνε συχνά στο
λισμένα μέ έπιγραφές ή μέ Α
νάγλυφα, δλα σέ καλούν νά 
σταματήσης, ν’ άναπαυθής, νά 
δροσισθής. Ά π ’ τις ταράτσες 
άντικρύζεις τή θάλασσα ή σέ 
κανένα λόφο έ*πάνω τούς μύλους 
πού ύψώνονται δεητικά. Εύλο- 
γημένος τόπος, πού έδίδαξε 
στούς κατοίκους του τό γέλιο 
καί τή χαρά τής ζωής.

Βέβαια, γνωρίζω κι’ άλλα έλ- 
ληνικά νησιά, πού τό καθένα 
τους έχει τήν Ιδιότυπη φυσική 
του έμορφιά' είνε καί άλλα πού 
δέν τάξερω, μά πού κι’έκείνατά 
λέν ώραΐα καί έλκυστικά. “Ο
μως μπορώ νά πώ πώς άπό τήν 
άποψι τής έπίκτητης έμορφιάς, 
έκείνης πού τή δίνει ή τέχνη καί 
τών Ανθρώπων ή έπιμέλεια, κα-

νολό του δ,τι προσφέρει ή Χίος.· 
Καί νομίζω πώς είνε Ανάγκη 
σπουδαία καί έπείγουσα νά τό 
καταλάβουμε καί νά τό κατα
στήσουμε καί στούς άλλουςγνω- 
στό. Έκεΐνα τά χωριά, τά Μα·· 
στιχοχώρια μέ τόν παλαιικό 
τους χαρακτήρα θά έπρεπε άπό 
παντού τής γής νά προσελκύουν 
έπισκέπτες καί έρευνητές'ή Νέα 
Μονή, γιατί νά είνε τό έντρύφη- 
μα μερικών μοναχά ειδικών βυ- 
ζαντινολόγων; Καί άμα μιά τό 
καταλάβουμε, θά πρέπη άκόμα 
νά φροντίσουμε νά καταστήσου
με τή Χίο προσιτή στούς ξένους* 
'μιά σημαντική περιηγητική κίνη- 
σι έξωτερική καί έσωτερική θά 
μπόρεση νά πρακληθή χωρίς 
δυσκολία δταν βελτιωθούν οί δ- 
ροι τής ζωής καί τής συγκοινω
νίας ¿πάνω στό νησί' κάθε δα
πάνη, δηλαδή, καμωμένη άπό 
δήμους καί κοινότητες πρός τήν 
κατεύθυνσι αύτήν δέν θά είνε 
σπατάλη μήτε έπίδειξι περιττή,· 
παρά προθεματική τοποθέτησι 
κεφαλαίου. “Αμα γίνουν αύτά—1 
άλλά δχι πριν — θά μπορέσουν 
οί έκδρομικές έπιχειρήσεις νά 
βάζουν καί τό στόλισμα αύτό 
τοΰ Αιγαίου στό πρόγραμμά 
τους χωρίς κίνδυνο νά προκα- 
λέσουν τών περιηγητών τή δυσ
φορία. Στις έκδρομές πού έκα
να έκεί έπάνω, έγώ ύπέφερα, 
καί διστάζω τώρα νά συστήσω1 
τό ταξίδι καί σ’ άλλους μ’ δλο 
πού καθώς έδειξα καί σ’ αύτό 
τό άρθρο καί θά προσπαθήσω 
νά δείξω καί στά έπόμενα, είνε 
πολλών ειδικοτήτων οί άνθρω
ποι πού θά είχαν νά ώφεληθοϋν 
άπό μιάν έπίσκεψί τους στα μέ
ρη αύτά. Κ. θ . ΔΗΜΑΡΑΖ
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ΘΕΑΜΑΤΑ!
ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 Σεπτεμβρίου 1939
ΛΝΔΡΕΑΑΗ [·πλοοτ. ΚυρκακοΟ) : «Τά 

καπρίτσια της Μαριάννας» καί Γιώρ-
γης Νταντέν*. 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ [*Ημικρατϋκ6γ 1 : Ά ρ γ ιΐ.
[Έ ιπιχ. Α. Μοοκ&ου] : «‘Η
“ ~ '

ΛΥΡΙΚΟΝ
*Αθή\α τοΰ 10^9», έπιθεώρησις. 

ΜΑΚΕΔΟ [Ό-τρερέτΓα Πρωτευοόσης | : 
«Μακρύς—  Κ οντός καί Σ ια>.

Σ ΑΜΑ Ρ ΤΖΗ: «Μασκώτ».
ΣΤΑΘΜΟΥ [Νέου Φαλήρου] [Κοτσπού- 

λ τ ) :  «Τό μεράκι του άρχοντα». 
Ο Α Ζ ΙΣ  [Ζατππτείου] : Βαριετέ.
ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

P E E  Γ656ς Π ανεπιστημίου]: «Ζοζέτ 
καί Σια>.

Ε Κ Θ Ε Σ ΙΣ  [Ζαπππείου]: «Μαννβικέν». 
Σ ΙΝ Ε Α Κ : ’Επίκαιρα Μλπ. άπά 10 π.μ.
Σ Υ Ν Ο ΙΚ ΙΑ Κ Ο Ι

ΑΛΕΛΛΩ [Λεβίδου] : «Α ντίο  γ ιά  πάντα» 
καί βαριετέ.

ΑΘΗΝΑ [όδός Π ατησ ίω ν]: «Γκασπαρό-
νε» καί βαριετέ.

Α Κ Ρ Ο Ν  [οδός Λ ένόρμαν]: €*Αποκλει
σμός».

ΑΚΡΟΠΟΛ [Ά γ ιο υ  Α ρ τ ε μ ίο υ ] : «’Ερω
τικές άναποδιές».

ΑΛΚΑΖΑΡ [σταθμός Λ αρίσης]: «ΟΙ άσ
σοι της κομπίνας».

Α Ν ΤΙΝ ΕΑ  [όδός Λ ιοσίω ν]: «Κ αταιγίς», 
ΑΠΟΛΛΩΝ [Χαροκόπου]: «Μυστηριώ

δης λέσχη».
Α Σ Τ Ο Ρ1Α  [Ν έας Σ μ ύ ρ νη ς]: «Σ υναγερ

μός στό Μεσόγειο».
ΑΤΛΑΣ [οδός Π ατησ ίω ν]: «Μιά γυ να ί

κα μέ παρελθόν».
ΑΤΤΙΚΟΝ [Κ υψ έλης]: «Ζέζεμπελ*. 
ΑΥΡΑ [Β ασιλικές Γ έφ υρες]: «Κάρμεν». 
Β Ε Ρ Ν Τ Ε Ν  [λεωφόρος ’Α λεξά νδρα ς]: 

«Τό ξεκίνημα ένός λαού».
Β I ΚΤΩ Ρ ΙΑ [σταθμός Λαρίσης] : « Ό  

κύριος μέ τό σέξ όππήλ».
Β Ο ~  [Έ ξ ά ρ χ ε ια ] «Κολασμένη άγάπη». 
ΓΚ Λ Ο ΡΙΑ  [πλατεία ’Α γά μ ω ν]: «Τό 8- 

πλον πού προδίδει».
Δ ΙΑΝΑ [Παλαιού Φ αλήρου]: «Ή  καρ

διά  τής μάννας».
ΕΛΛΑΣ [όδός ’Αθήνας] : «Στήν ύπηοε- 

σία τοϋ Τσάρου».
Ε Ρ Μ Η Σ  [όδός Κ αρόλου]: « Έ ρ ω ς  στό 

βολάν».
Ε Σ Π Ε Ρ Ο Σ  [όδός Π ατησίω ν]: «Νύχτες

μεγαλουπόλεων».
ΕΤΟΥΑΛ [Κ α λλ ιθ έα ς]: «Τό άστέρι τοΟ

Βορρά».
Η ΡΑ ΙΟ Ν  [Π υριτιδοπο ιε ΐον]: « Ό  υΙός 

του Σεΐχη».
Η ΡΩ Δ Ε ΙΟ Ν  [Ν. Φ ιλαδέλφειας]: «Τα-

οακάνοβα».
θ Η Σ Ε ΙΟ Ν  [πλατεία θ η θ ε ίο υ ] : «Ή  Ά -

γνουλα».
Θ Η ΣΕΥ Σ [Κ άτω  Π ετρά λω να ]: «Ρο- 

. ξίτα».
ΚΑΠΙΤΟΛ [τέρμα Ά χ α ρ ν Λ ν ]: «Κ ίτρ ι

νη σημαία».
,ΚΑΡΜΕΝ [ΆκοίδηυΙα Π λάτω νος]: «*0 

όρκος των τεσσάρων».
;ΚΡΥΣΤΑΛ [Χαροκ&που ] :  «*Ιχνη στάς 

"Αλπεις».
ΙΚΥΒΕΛΕΙΑ [τέρμα Π ατησίω ν]: «Χο

ρεύτρια καί κάου μπόΟ».
ΚΥΨΕΛΗ [όδός Ζακύνθου] : «Τό ταγκό 

του θανάτου».
ΛΑΟΥ [όδός Κ ολοκυνθοΟς ] :  «*Υποβρύ-

χιον βασίλειον» [τελευταία έποχή] 
ΝΤΟ [Λυσσιατρειον] : «Ή  Τιμή». 

λΖ Ε Σ Τ ΙΚ  [σταθμός Λ αυρίου]: « θ co
pa κι ou ένα αύτοκίνητο»;

ρ ’
MIAMI [Γλυφάδας]: «Γιβραλτάρ».
MON Σ Ι NE [Β ύρω νος]: «Ή  ώ ραία 

τυχοδιωκτις».
ΜΠΟΕΜ [λόφος Σ κοαζέ] : « Ό  πόλεμος 

τοΰ χρυσού».
Μ ΠΟ Μ Π Ο Ν ΙΕΡΑ  [Κ η φ ισ ιδς ]: «‘Εζο-

μολόγησις»,
ΜΥΡΙΑΜ [Ν έας Ι ω ν ία ς ] :  «Μσράχο».
ΝΑΝΑ [όδός Β ουλ ια γμ ένη ς]: «ΈιΗ&Ικη- 

σις μαύρου άετοϋ».
ΝΕΑΠΟΛΙΣ [ΈξαρχεΙων] : «Ροζαλ!».
N IN O N  [λεωφ. ’Α λεξά νδ ρα ς]: «Έ ξέ- 

Υερσις».
Ν ΙΡ Β Α Ν Α  [λεωφ. ‘Α λεξάνδρας] : «Σό- 

δομα καί Γόμορρα».
Ο. Φ 'V-T'·. Τ  ι,όδύ.ς Β.τνολΛΟτ/'μένης] : « Ό  

"Αρης ένσντίον τής Γής».
ΠΑΛΑΑΔΙΟΝ [Κ α λλ ιθ έα ς]: «Ή ττημέ- 

νος Ιππότης».
ΠΑΛΛΑΣ [Παγκρατίου ] : «Χωρίς πα

τρίδα».
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ [λεωφ. ‘Α λεξάνδρας]; 

«Τρομεροί έρασταΙ».
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ [λεωφόρος ΣυγγροΟ ] : 

«Περιτλανώμενος λαός».
Π Α ΡΚ  [όδός Χέϋδεν] : « Ό  κουρσάρος».
ΠΕΡΟΥΖΕ [όδός Κωνσταντινουπόλεως]: 

«Φυλακές χωρίς σίδερα».
ΠΕΥΚΑ [Ζαττπείου] : «Δός μου τήν καρ

διά  σου».
ΠΡΩΤΕΥΣ [Κουκάκη]: «Μαρία Βα 

λέφσκα».
ΡΙΑΛΤΟ [Κ υψέλης]: «Γκιουξέππτε Βέρ- 

ντι».
Ρ Ο Ζ ΙΚ Λ Α ΙΡ  [όδός Π ατησίω ν]: «Μυ

στηριώδης πτήσις».
ΡΟΥΑΓΙΑιΛ [όδός ’Η πείρου]: «‘Ο Αρ

χών της έρήμου».
Σ Ι  NE Π Α ΡΙ [Π λάκας]: «Σενιορίτα».
Σ Ι  NE ΦΛΕΡΥ [’Αμπελοκήπων] ; «Γα- 

ρακάνοβα».
ΣΤΑ Δ ΙΟ Ν  [Ή ρώδου 

βδινες καρδιές».
ΤΙΤΑ Ν ΙΑ  [Α μ α ρουσ ίου ]: 

εύέλιτιδες».
ΤΙΤΑ Ν ΙΑ  [Π αγκρατίου] : «"Οταν ό σύ

ζυγος ταξειδεύη».
j f A ï1*  A λκα.- -«-»Γυμνό. μ«ρι·

τέλο». ί
Α Ν Ο ΙΞ ΙΣ  [τέρμα Κυνοσάργσυς] : Ό  

καλιτέχνης Μείδης.

‘Ατικοΰ ] : Χαλά- 

«Ο! τρείς

πρό πάντων τόν πατέρα του. 
Άλλοίμονον έάν ό κύριος αύλι- 
κός σύμβουλος ¿μάθαινε πώς ό 
γυιός του έβγαινε κρυψά τή 
νύχτα, μέ διαγόρα τεχνάσματα 
καί έγύριζε στά καπηλεία.Πώς 
μποροΰσεν 6 Βάλγκαγκ νά μήν 
περιβάλλη μέ ευγνωμοσύνη καί 
μέ στοργή τή μητέρα του τήν 
όποιαν έχώριζε μεγαλείτερη δι
αφορά ήλικίας άπό τόν ανδρα 
της παρά άπό τόν γυιό της; 
Αυτή ή ώμορφη καί τρυφερή 
καί πάντα γελαστή ’Ελισάβετ, 
ή κόρη του δημάρχου Τρέξτορ, 
ήταν γ ιά  τόν πρωτότοκο γυιό 
δ,τι δέν ήταν ό πατέρας του’ 
ήταν ή χαρά καί ό ώμορφιά 
τής ζωής, ή τρυφερότης κο-ι ή 
φάντασία, ή κρυφή συμμαχία, 
έναντίον τοΰ κοινού δυνάστου. 
"Οσο άξιζαν τά νανουρίσματα 
καί τά παραμύθια της, τά παι
γνίδια πού έκανε μαζί του δταν 
ήταν μικρός, δσο αξιζεν ή συνε
νοχή τών δύο άπέναντι τού σχο
λαστικού καί άκάμπτου «πα- 
τερφαμίλιας», ό όποιος έκρινε 
πώς, είχε τό δικαίωμα στά σα
ράντα του χρόνια νά πάρη μιά 
νέα πού δέν ήταν ούτε είκοσι, 
δέν άξιζαν ούτε ή σοφία, ούτε 
οί δγκοι τών βιβλίων, ούτε τά 
σοβαρά διδάγματα, ούτε πρό 
παντός ή περίφημος έκείνη παι
δαγωγική του πού είχε ώς σκο
πόν τόν διά της βίας έξοστρα- 
κισμόν τής έμφυτου βαρβαρό- 
τητος τοΰ άνθρώπου. Αυτή ή 
καλή μητέρα αισθανόταν περισ
σότερον άπό κάθε άλλον τούς 
μυστικούς παλμούς τής καρδι
άς τοΰ γυιοϋ της' καί ήταν ή 
μόνη πού διαισθανόταν πως άλ
λος ήταν ό δρόμος πού ή μοΐ- 
ρα είχεν ορίσει στό παιύί της 
καί δχι έκεΐνος πού ήθελε νά 
τού έπιβάλη ό πατέρας του... 
"Οσες φορές μπορούσε νά τόν 
άπαλλάξη άπό τήν καταθλιπτι- 
κή τυραννία τού πατέρα, συνερ
γούσε μέ εΰχαρίστησι. Καί τώ
ρα έκανε πώς δέν έβλεπε τις 
νεανικές μικροπονη.ρίες του καί 
έκανεν δ,τι μπορούσε γ ιά  νά ά- 
ποτρέψη τήν άποκάλυψι τών ά- 
ταξιών του. ’Ασφαλώς ό έρω- 
τευμένος έφηβος θά έδυσκολευ- 
όταν νά διαλέξη άνάμεσα στις 
δυό του άγάπες τήν ’Ελισά
βετ πού τόν έπρωτοφίλησε καί 
τή Μαργαρίτα ή όποια τή βρα- 
δυά τών έορτών της στέψεως, 
τοΰ έδωκε τή στιγμή πού έχω- 
ρίζοντο, τό πρώτο της φιλί.

Τό πρώτο, άλλά καί τό τε
λευταίο.Τό πρωί τής άλλης ή.μέ- 
ρας έπεσεν ό κεραυνός. Ή  μη
τέρα του έμπήκε ταραγμένη στό 
δωμάτιό του —πρώτη φορά τήν 
έβλεπε τόσο άνήσυχη — καί:

— Σήκω άμέσως, τοΰ είπε. Τά 
έκαμες θάλασσα. Συνέστησες 
στόν παππού σου έναν πλαστο- 
γράφο. Οί φίλοι σου έπλαστο- 
γράφησαν κάτι χαρτιά' δλη ή 
σπείρα συνελήφθη ! Ό  πατέρας 
σου είνε έξω φρένων. Νά μή σέ 
ίδοΰν τά μάτια του... ΕΤνε κάτω 
μέ τόν σύμβουλο Σνάϊδερ, πού 
ήλθε νά σέ άνακρίνη.

Κατάρρευσις γενική... Βέ
βαια ή άνάκρισις έδειξε τήν 
πλήρη άθωότητα του νεαρού, 
άλλά ή άνησυχία του γ ιά  τήν 
Μαργαρίτα τόν έβασάνιζεν δσο 
δέν μπορούσε νά είπή σέ άλλον 
άνθρωπο τίποτε. ’Έπεσε χάμογ 
καί έσπαρταρσΟσεν, έκτυπιότοτν 
καί έξεσήκωσε τό σπίτι μέ τά 
ξεφωνητά τής άπελπισίας του, ε
νώ τά δάκρυά του έκυλοΰσαν ά- 
στείρευτα στό πάτωμα. "Α χ! 
Ούτε ήθελε ν’ άκούση πιά τίπο
τε γ ιά  τις έορτές τής στέψεως!

ΒΗΜΑ» ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 Σεπτεμβρίου 1939
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ΗΡΩΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΙ

Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ

Γ Κ Ρ Ε Κ Α  [Νέου Φαλλή,ρου]: «Σ κάνδα
λο στίς κούρσες».

ΕΘΝΙΚΟΝ [Κ αστέλλας]: «Ή γυναίκα 
της άμαρτίας».

ΛΟΥπ: «'Η πρώτη άγάπη ξαναζη». 
Ο Α Σ ΙΣ : «Μοντέρνοι καιροί» καί βα

ριετέ.
ΟΥΦΑ [Νέου Φαλήρου] : «Δύο μάγκες». 
ΠΑΛΛΑΣ: « Ε κ α τό  άνδρβς ένα κορίτσι» 

καί βαριετέ.
ΣΠ Λ ΕΝ ΤΙΤ: «Μαράχο».
ΣΤΑΘΜΟΥ [Νέου Φ αλήρου]: «Μ αργα

ριτάρ ια  τοϋ θανάτου».
ΤΙΤ Α Ν ΙΑ : «Πρώτη άγάπη  πρώτα δά

κρυα» καί βαριετέ.
ΦΑΝΤΑΖΙΟ: «Ή  γη  τής ’Επαγγελίας» .
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κρυφογύριζοτν σέ μέρη δπου δέν 
ήταν σωστό νά έμφανίζωνται, 
τού παρήγγειλε στίχους γιά νά 
ξεγελάση κάποιον φίλο του. Ό  
άωρος ποιητής έδέχθη. Καί ήταν 
τόσο μεγάλη ή έπιτυχία, τόσο 
κολακευτικά τά συγχαρητήρια 
ώστε ^ωρίς νά καταλάβη κι’ αυ
τός πως άρχισε νά μικροεμπο- 
ρεύεται τό ταλέντο του. "Εμμε
τρες έρωτικές ¿ξομολογήσεις, 
έμμετρες νεκρολογίες, έπιθαλά- 
μια — δλα τά εϊδη τής ποίήσε- 
ως τών περιστάσεων άνάβρυζαν 
κατά βούλησιν άπό τή γόνιμη 
γραφίδα του καί τού άπέφεραν 
μερικά τάλληρα. "Επειτα δλη ή 
παρέα έπήγαινε στήν ταβέρνα 
γιά  νά πιή τήν εΐσπραξι.

Παρέα τής κακής ώρας—μι
κροτεχνίτες, μικροϋπάλληλοι, δι
άφοροι πλανόδιοι τύποι, οί όποι
οι τόν παρέσυραν σέ ύποπτες 
συντροφιές. Κι’ αυτός, άμαθος 
καί άνύποπτος, έφθασε μέχρι τοϋ 
νά σοστήση έναν άλήτη στόν 
παππού του Τέξτορ γ ιά  νά τόν 
διορίση στό Δήμο, Τά βράδυα 
τό έσκαζε κρυφά άπό τό σπίτι 
κα.1 έπήγαινε μαζί τους. Καί ά
νάμεσα στί φιάλες κρασί τού 
Ρήνου καί στά κανάτια άφρι- 
σμένης μπύρας αύτοσχεδίαζεν έ- 
ρωτικά ή έλευθέρια ποιήματα, 
νομίζοντας δτι καί οί άλλοι μέ 
τήν ίδιαν έξαρσι έζοΰσαν. ’Αλ
λά ποιά ήταν έκείνη ή νέα έρ- 
γάτρια πού έκαθόταν ήσυχη καί 
σιωπηλή κοντά στό παράθυρο, 
σκυμμένη έπάνω στό κέντημά 
της; Ή Μαργαρίτα. "Ετσι του
λάχιστον τήν αναφέρει 6 ίδιος 
στήν αυτοβιογραφία του.Ωραίο 
ξανθό κεφοολάκι μέ μιά κάτα
σπρη κεντημένη σκούφια, λαιμός 
λεπτοκαμωμένος, χαριτ ω μ έ ν ο 
προσωπάκι, βλέμμα γεμάτο ά
θωότητα...ποιος ξέρει έάν αυτή 
δέν έδωκε τό δνομά της στήν ή- 
ρωΐδα τοΰ «Φάουστ»;

Ό  Γιόχαν Βόλφγκάγκ Γκαΐ- 
Τε, ό ποιητής τών δεκαπέντε 
χρόνων, τήν άγάπησε πριν τήν 
πλησιάση καί άρχισε νά τήν 
τραγουδή. Καί έκείνη τόν άφη
νε νά τήν άγαπα. ΤΗτοτν καλό 
κορίτσι, σοβαρώτερη άπό τό 
περιβάλλον της καί είχε πλήρη 
έπίγνωσι τών κοινωνικών δια
φορών πού τόν έχώρίζαν άπό 
τόν θαυμαστή της. Διατηρούσε 
κάποιοτν έπιφυλακτικότητα άπέ- 
ναντί του άλλά πώς μπορούσε 
νά μήν άνταποδώση μέ τρυφε
ρότητα τό ζηλότυπο καί τόσο 
άνυστερόβουλο πάθος μέ τό ό
ποιον εκείνος τήν ¿πολιορκούσε 
παντού καί πάντα; Έξαναγύρι- 
σε στήν έκκλησία αύτάς πού εί
χε χάσει πρόωρα τήν πίστι του 
γιατί οί δυσαρμονίας τού κό- 
σρου τούτου εσκίαζαν καί δέν 
τον άφιναν νά ίδή τήν θεϊκή σο
φία μέ τήν όποιαν είχε δημιουρ- 
γηθή ή πλάσις. Έξαναγύρισε 
στήν έκκλησία γ ιά  νά μπορή νά 
τήν συναντά, νά τήν άγγίζη στό 
πέρασμά της, νά τής σφίξη 
κρυφά τό χέρι. Τό βράδυ μετά 
τό δείπνο έστριβε μέ τήν ελπί
δα πώς θά τήν ξανάβρισκεν. 
"Εφτασε μέχρι τού νά φτιάξη 
καί άντικλεΐδι γ ιά  νά μπορή νά 
μπαίνη τή νύχτα οτό σπίτι χω
ρίς νά ξυτϊν§ τούς άλλους καί

"Εξω έσήμαινοτν <Λ καμπάνες 
¿βροντούσαν τά κανόνια. Οί τε
λετές τής δοξολογίας διεξήγον- 
το μέ δλη τήν πατροπαράδοτη 
μεγαλοπρέπεια έν χορδαίς και 
όργάνοις. Αυτός όμως έμενεν 
έκεΐ, κλεισμένος μέσαστηνσο- 
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βγή, οϋτε'νά <£άη, ούτε νά πιή’ 
τά μεγάλα μαύρα μάτια του ει- 
χαγ κοκκινίσει άπό τό κλάμμα, 
ο λαιμός του, άκόμη καί τό 
στήθος του, είχοτν έρεθισθή άπό 
τά άναφυλλητά. ’Ήταν τέτοιο 
τό χάλι του, ώστε ό πατέρας 
του ¿παραμέρισε γιά  πρώτη 
φορά τήν αύστηρότητά του καί 
ή μητέρα του έστειλε νά καλέ- 
οουν τον γιατρό. Καί ό έπιστή- 
μων, άφοΰ τόν έξήτασε καί τοΰ 
είπε διάφορα φοβερά πράγροττα 
γιά  νά τόν πείση νά δεχθη λί
γη τροφή καί νά ήσυχάση, είπε 
ατούς γονείς:

— 'Ασφαλώς αύτός ό νεοτνίας 
παίρνει τόν έρωτα πολύ στά σο
βαρά !

Τί νά κάμουν; Ό 'πα ππούς, 
6 δήμαρχος, πού τόν άγαπούσε 
— άπό τή στιγρή πού γεννήθηκε 
τό παιδί τής κόρης του, ό γέρος 
¿προφήτευε μέ μιά κοπαπληκτι- 
κή έπιμονή πώς θά ¿γινόταν με
γάλος άνθρωπος — άπεφάσισε 
νά χρησιμοποιήση τήν κλασική, 
δσο καί ριζική θεραπεία."Εστει
λε νά φέρουν τήν κατάθεσι τής 
Μαργαρίτας, ή οποία είχεν είπή 
στόν άνακριτή:

— Ναι, δέν μπορώ νά τό άρ- 
νηθώ- τόν συνήντησα έποτνειλημ- 
μένως μέ εύχαρίστησι, άλλά τί 
σημασία έχει; Παιδάκι είνε καί 
παντα σάν παιδάκι τόν μεταχει- 
ρίσθηκα...

Υπάρχει πιό διαπεραστική 
κεντιά, πιό τσουχτερό δάγκωμα 
γιά τόν έφηβο πού πιστεύει πώς 
είνε πιά μεγάλος; Υπάρχει πιό 
σκληρή άλλά καί πιό σωτήρια 
ταπεινωσις; «Τό παιδί», ντρο
πιασμένο, απογοητευμένο, αί- 
σθάνθηκε τήν πρώτη άποστροφή 
του προς τούς άνθρώπους. "Ω
στε μπορούσαν καί έκρυβαν τό
ση προστυχιά κάτω άπό τόσην 
ώμορφιά;

Γιά νά κρύψη τήν πίκρα του 
κατέφυγε στή ύοναξιά τών δα
σών. Μέ τό πρόσχημα πώς ήθε
λε νά σύνθεση σχεδιάσματα το
πίων, έφευγε μακρυά άπό τήν 
πόλι, όλομόναχος' καί ή φάσις 
τόν έδέχθη καί τόν περιέβαλε 
μέ τήν καταπραϋντική της έπί- 
ορασι... Ή άγνότης του τόν έ- 
βοήθησε νά συνέλθη ύστερ’ άπό 
λίγον καιρό, νά άνορθωθή. Τί 
σημασίαν είχεν άν δέν τόν έδέ
χθη καν στή «Φιλανδρία», έναν 
μορφωτικόν καί ήθοπλαστικόν 
σύνολον τού όποιου θέλησε νά 
γίνη μέλος; Τί τόν ένοιαζεν 
άν διάφοροι φαρισαΐοι καί 
γραμματείς τόν έκύτταζαν μέ 
προκλητική δυσπιστία έπάνω ά
πό τά όμματοϋάλια τους; Αύ
τός αισθανόταν μέσα του νά δο- 
νήται τό δαιμόνιον: ή ζωή δέν 
τόν έφάβιζε καί τό μέλλον τόν 
έκαλούσε γεμάτο υποσχέσεις. 
Οί ρωμαντικές περιπλανήσεις 
του τόν παρέσυροτν έως τά γύ
ρω βουνά, έως τή Μαγεντία, Κ
ως τόν Ρήνο, τόν ποταμό τών 
θρύλων. Ελεύθερος’ ήταν έλ&ύ- 
θερος! Καί ή ζωή ήταν δική 

Μήπως δέν είχεν ευχέρεια 
γράψιμο, μήπως δέν ήταν 

καλοφτειαχμένος μέ μεγάλα 
μαύρα μάτια; Μήπως δέν ήξευ- 
ρεν ιππασία καί οπλασκία, σχέ
διο καί μουσική; Τί άλλο ¿χρει
αζόταν γιά  νά είνε τέλειος φοι
τητής; Κοα νά πού ό πατέρας 
του άποφάσισεν άκριβώς νά τόν 
στείλη νά σπουδάση νομικά στό 
πανεπιστήμιο τής Λειψίας. ’Εμ
πρός λοιπόν! Μέ μάτι άδάκρυ- 
το καί μέ ανάλαφρη καρδιά α
φή κε πίσω του τήν πόλι δπου 
είχε γεννηθώ καί τήν ποττρική 
κηδεμονία—τόν είχαν κουράση 
καί οί δύο—καί στίς 29, Σεπτεμ
βρίου 1765, ανήμερα τοΰ 'Α γί
ου Μιχαήλ, ανέβηκε πηδη
χτός στό αμάξι πού θά τόν με
τέφερε στή Σαή,ωνία. Ή τα ν  δε- 
κάξη χρόνων...
ΑΥΡΙΟΝ: Ή συνέχεια.

του.
στό

ΝΟΜΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΠΗΡΙΟΝ
Στυμφαλιάδου (Σπυρ. Τρικού- 
πη 6). Νέσ τμήματα διά τάς

Ή έρευνα, ή φιλολογία, ή πατρι
δογραφία καί ή ττοίησις γύρω άπό 
τόν θάνατο του έθνικού ήρωος Παύ
λου Μελά συνεχίζεται, γιατί τό θέ
μα είνε άνεξάντλητο, γιατί τών η
ρώων και τών μαρτύρων τό αίμα εί
νε πάντα Ιερό κα! μάς συγκινεί βα
θύτατα. "Ετσι στά όσα έγρόφησαν 
μέχρι σήμερον περί τοΰ Μακεδονι
κού άγώνος, τών Μακεδονομάχων 
καί ιδιαίτερα του Παύλου Μελά, 
προστίθεται καί τό βιβλίο τού νέου 
συγγραφέως κ. Ήλία I. Μπακοπού- 
λου, 152 σελίδες, μέ τίτλο τό όνο
μα τοΰ παλληκαριού των Μακεδονι
κών βουνών.

Μου έδόθη ευκαιρία νά γράψω καί 
άλλοτε 6τγ ή ιστορία τού Μακεδο
νικού άγώνος είνε πελώρια, ισάξια 
μέ τήν ιστορία του 1821, μέ διαφο
ρετικές περιστάσεις καί πρέπει οί 
"Ελληνες ν* αποκτήσουν τήν «βί
βλο» τής νεωτέρας εποχής, γιατί τό 
άπελευθερωτικό αποτέλεσμα του 
1912 έκπηγάζει άπό τόν αιματηρό 
καί τολμηρό Μακεδονικό άγώνα.

Μέ τό πνεύμα αυτό είχε γράψη 
πρό μηνός περίπου στην «Μακεδο
νία» τής Θεσσαλονίκης ότι είνε έθνι- 
κή ανάγκη νάβγη ένας τόμος τών 
«Μακεδονικών Χρονικών» τώρα πού 
ή ίσορίοίεΐνε άκόμη νωπή καί υπάρ
χουν πολλά πρόσωπα πού διαοώ- 
ζουν τις αναμνήσεις των. Σέ άλλη 
περίστασι είχα γράψη ότι έπρεπε 
στον κάμπο τής κεντρικής Μακεδο
νίας, έκεΐ πού υπήρχε ή λίμνη τών 
Γιαννιτσών, νά τοποθετηθή μιά ά- 
ναθηματική μαρμαρένια στήλη ή ή 
προτομή τού άξιωματικού τού ιππι
κού Πραντούνα πού έφονεύθη κατά 
τή διάρκεια τού Μακεδονικού άγώνα.

Γιατί πρέπει καί ή νεώερη γενεά, 
όπως καί οί νέοι πληθυσμοί τής Μα
κεδονίας, νά μάθουν λεπτομερέστε
ρα αυτό τά έθνικό δράμα πού τό έ
χει άγιάση τών ηρώων καί τών μαρ
τύρων τό αίμα.

'Ο κ. Ήλίας Μπακόπουλος είνε 
νέος κα! τό περιεχόμενο τοΰ βιβλίου 
του είνε γραμμένο έπί τή βάσει δι
αφόρων στοιχείων καί πληροφοριών 
Μακεδονομάχων ή καί δημοσιευμά
των τού παρελθόντος. Είνε ένα βι
βλίο αξιανάγνωστο, μέ ίσορική α
κρίβεια, μέ ποιητικό παλμό, γιατί 
αύτή ή τραγωδία τής Μακεδονίας 
είχε κα! την δραματική ποίησί της 
πολλές φορές, όπως μάς τήν έδωσε 
ό φίλος κ. Γ. Μόδης μέ τήν άνατρι- 
χιαστική περιγραφή άνάμεσα στό 
χιονισμένο δάσος τοΰ Μορυχόβου.

Καί ή δημοτική γλώσσα τοΰ κ. 
Μπακοπούλου είνε στρωτή, μέ τήν 
διαφορά ότι υπάρχουν μερικές λέ
ξεις πού δέν έχουν τήν θέσι των, ό
πως ή... βάδιση. σελίδα 24. «Κα! 
τότε ή βάδιση σ’ έκείνους τούς ά
γριους τόπους θά έσήμαινε σχεδόν 
θάνατο». Τό «περπάτημα» ή ή «πο
ρεία» είνε λέξεις πού άναπληροΰν 
άριστα τήν... βάδιση. "Ασχετα ό
μως μέ αύτή τήν λεπτομέρεια, ό κ. 
Μπακόπουλος είνε αξιέπαινος γιατί 
στήν Ιστορία τοΰ Μακεδονικού ά
γώνα, ένός μέρους τής ιστορίας, 
προσφέρει τήν συμβολή του κα! μέ 
τήν άπλή διήγησι συγκινεί βαθύ
τατα.

Μέ τις σελίδες τού «Παύλου Με
λά» μάς φέρνει όλόστητους μπροστά 
μας τούς πρωτεργάτας τοΰ Μακε
δονικού άγώνα, ένα μέρος τών πρω
τεργατών του, τόν όμώνυμο ήρωα 
καί τόν "Ιωνά Δραγούμη, τούς 
πρώτους συντρόφους των, Κον
τούλη, Παπούλα, Κολοκοτρώνη, Μα- 
ζαράκη, τόν ύπαρχηγό τοΰ Παύλου 
Μελά Νίκο Πύρζα άπό τήν Φλώρι
να καί τόν Κώστα άπό τό χωριό 
Ρούλια τοΰ Πισοδερίου. Καί άνά
μεσα σ’ αυτούς τόν καπετάν Εύθυ
μη Καούδη.

Τέσσερες όπλαρχηγοί τά πρώτα 
χρόνια, Μελάς, Κοντούλης, Παπού- 
λας, Κολοκοτρώνης, καί οί τρείς, 
έκτάς τού Παπούλα, είχαν συνο- 
^«ύς,γνίι» Κ «ίττκαύς., 10 Πα̂ ΰλβς Με- 
Λάς τόν I ΐώργη Περάκη, ό Γεώρ- 
γιος Κολοκοτρώνης τόν Γιώργη Δι- 
κωνυμάκη, καί ό ’Αλέξανδρος Κον
τούλης τόν Εύθύμη Καούδη. 'Ο κ. 
Μπακόπουλος άν καί δέν γνωρίζει, 
σάν νεώτερος, τά πρόσωπα, έν τού- 
τοις είνε καλά πληροφορημένος, καί 
γράφει — σελίδα 25 —  ότι «6 
Κοντούλης μέ το ψευδώνυμο Σκούρ- 
της είχε μαζί του σύνοδο έναν Κρη
τικά γενναίο, μέ φάτσα περίεργη καί 
άσυνήθιστη, πού πρόδινε τόλμη καί 
καρδιά, ήταν ό Εύθύμης Καούδης».

Καί αληθινά μπορώ νά βεβαιώ
σω κΓ έγώ πού τον γνώρισα άπό 
πολύ κοντά ότι ό Εύθύμης Καούδης 
είχε τόλμη καί καρδιά, καί εξυπνά
δα πολυμήχανη, τόση ώστε δέν» δι
στάζω νά τόν άποκαλέσω τον *0- 
δυσσέα τών μακεδονικών βουνών. 
"Εμενε άπόμαχος τών άγώνων στή 
Θεσσαλονίκη. Καί δέν ξέρω τώρα 
αν είνε στή ζωή ή όχι. "Αν είνε στή 
ζωή τοΰ εύχομαι ύγεία καί χαρά. 
’Άν πέθανε άς είνε ελαφρό τό χώ
μα πού σκεπάζει τόν Κρητικό αθό
ρυβο ήρωα.

Εύθύμης Καούδης! Μετά τον ή- 
ρωϊκό θάνατο τοΰ Παύλου Μελά 
στό χωριά Στάτιστα τών Κορεστί- 
ων τής δυτικής Μακεδονίας, μετά 
τήν έπιστροφή τοΰ Κοντούλη στήν 
‘Ελλάδα, ό Καούδης έμεινε στά 
Μακεδονικά βουνά, πήρε μερικούς 
Κρητικούς καί ήγήθη σώματος ιδι
αιτέρου, έζησε άνάμεσα στους κιν
δύνους εις τήν έποχή τοΰ νεοτουρ
κικού συντάγματος, συνέδεσε τό δ
νομά του μέ τήν έλευθερία τής Μα
κεδονίας. Τολμηρός καί πολυμήχα
νος, έκαμε περίφημα τήν έθνική δου
λειά του, χωρίς ποτέ νά πέση στά 
χέρια τών στρατιωτικών άποσπα- 
σμάτων ή τών κομιτατζήδων τής έ- 
ποχής έκείνης.

Σεμνός καί άθόρυδος έζησε στήν 
Μακεδονία καί τήν άγάπησε σάν τήν 
Κρήτη. Λιγοστοί "Ελληνες ξέρουν 
τό δνομά του. Μά οί Μακεδονικοί 
πληθυσμοί τής Καστορίας καί τής 
Φλωρίνης τό γνωρίζουν καί το ανα
φέρουν πάντα μέ εΰλάδεια καί θαυ
μασμό. Δίκαια ό κ. Μπακόπουλος 
τόν κατέταξε άνάμεσα στούς προ
μάχους καί στούς εθνικούς πρωτερ
γάτες.

Μιχ. Ρόδας

Ό  Αόϋδ Τζώρτζ άνάμεσα άπό τά προστατευτικά χαρακώματα πού 
έγιναν πρό τοΰ κτιρίου τής Βουλής τών Κοινοτήτων, προσέρχεται 
εις αύτήν διά τά συνεννοηθή μετά τοϋ πρωθυπουργού κ. Τσάμπερλαιν 

έπί τής διεθνούς κρίσεως

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ::::
ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου

ΩΡΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ [601 χ . κ. 499.2 μ] 

12.30' Ή ώρα τοΰ έργάτου. 13. 
’Εμβατήρια. 13.30' Ειδήσεις. 13. 
45' Χαβάγιες Μαλλίδη. 14.15' 
Μετεωρολογικόν δελτίον — Χρημα- 
τιστήριον —·. Κίνηοις άγοράς Πει
ραιώς. 19.8' Χρηματιστήριον —- 
Μετεωρολογικόν δελτίον. 19.15' 
Έ ργα Βάγνερ. 19.45' Ρεσιτάλ 
τραγουδιού ύπό τής δεσποινίδας Ε 
λένης Λάμπρου μέ έργα Σπάθη. 
20.15' Ή ώρα τοΰ αγρότου. _20. 
30' Ρεσιτάλ βιολιού ύπό τού κ. 
Γρηγορίου Καρατζά. 21. Δημοτικό 
τραγούδι ύπό τού κ. Χρήστου Κον- 
τοπούλου συνοδεία λαϊκών οργά
νων. 21.30' Ή υψίφωνος κ. Γκρέτλ 
Βερνον σέ ποικίλον πρόγραμμα. 22 
Ειδήσεις. 22.15' Ρεσιτάλ τραγου
διού ΰπο τού κ. Δημητρίου Ευστρα
τίου, βαρυτόνου. 22.45' Τρίο εις 
οί ϋφεσιν, έργον 99, αριθμός 1 τού 
Σοΰμπερτ. 23.20' ’Ελαφρά μουσι
κή. 24. Τελευταίοι ειδήσεις. 0.10' 
Μουσική χορού.

1 EK8EÍIÍ ¡ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΑ

Λόγφ άνωμαλιών αί όποίαι έ- 
σημειώθησαν εις τήν ταχυδρομικήν 
υπηρεσίαν τής Κεντρικής Εύρώπης, 
δέν έλήφθησαν ούτε καί χθες τά 
προγράμματα των ξένων ευρωπαϊ
κών σταθμών.
3 νέοι ραδιοφωνικοί σταθμοί

Ο,ΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ

ΤΟ Π ΛΕΞΙΜ Ο ΚΑΙ Ο ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ
ΝΑ ΓΙΝΗ Ο,ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Τό πλέξιμο μέ τό χέρι είνε ένα : μάτικήν της μόρφωσιν προικίζεται 
είδος οίκοτεχνίας, στό όποιον έπι-! μέ δλα έκεΐνα τά προσόντα, πού 
δίδεται ή γυναίκα όταν έχη τελειΆ θά τήν καταστήσουν πραγματική 
ώση τις δουλειές τοΰ σπιτιού. Ή 1 μητέρα τών παιδιών της. Μήπως 
αρμονική κίνηοις τών δακτύλων τή ■ δέν θά ήτο σκόπιμον νά γίνη τό Τ- 
βοηθεία δύο ή μιας βελόνης μετά- ι διο καί έδώ; ‘Ο δυτικός πολιτισμός 
μορφώνει τό νήμα, βαμβακερό,μάλ
λινο ή μεταξωτό, σέ ύφασμα_ πά
χους, σχεδίου ή χρώματος, τής ά- 
ρεσκείας έκείνης πού προτίθεται 
νά πλέξη. Ή τέχνη τοΰ_πλεξ!μα- 
τος δέν είνε νέα. ’Αριθμεί έκατον- 
τάδας ετών καί είνε ή δευτέρα τέ
χνη μετά τήν υφαντικήν διά τήν πα-......... Δ . . , ώ - τ , Μ ΐ  Τλ ΤΤ-Τ Ο X I I I Λ

προσφέρει άπό τής πλευράς αυτής 
ένα άξιον μιμήσεως μέσον καλλιτε- 
ρεύσεως τής οικιακής οικονομίας 
καί πνευματικής άνυψώσεως τής 
γυναικός.

Τό ύπουργεΐον τής Παιδείας πρός 
τό όποιον άπευθυνόμεθα. έχει δλην 
τήν δύναμιν νά είσαγάγη τά μέ-

ραγωγήν υφασμάτων. Το πλέξιμο- τρα χαύτα έν Έλλάδι. Έστω καί 
τό βλεττομεν σήμερον και στα έλ-: τεχευτα[01 ε[ς Τήν Ευρώπην, είνε 
ληνικα χωρία, δια^την κατασκευήν | κα,ρος νά σκεφθώμεν τό ζήτημα 
όμως μρνον καλτσών _και φανελ- I Τοΰτο ¿π ,σταμ£νως κα; υ(χ φρ0ντί- 
λων. Δεν χρησιμοποιείται δια φο- σωμεν δ,ά τής αποστολής
ρέματα παρα μονον άπο τα9 7τρ '  ε[ς χδ εξωτερικόν μιάς ή δύο γυ- ηγμενας τάξεις της έλληνικης ε-1 να|κώυ_ Τνα χελειοπο1ηθοΰν ε!ς ε[.
μεγάλων πόλ^ν. ^ 'ρέπεΓ  νά Μν“ “ ! σχολάς τόν τρόπον τής δ,δα-
κάπο,α διαστολή μεταξύ τής πέ- ^κοιλ.εχς κα, _της οργανωρεως των 
χνης τού πλεξίματος μέ τό χέρ, σΧ°λ"<“ ν„ ™των μαθημάτων. Αν 
καί έκείνης μέ τάς μηχανάς. Ή μη- καθ,ερωθη μι? ωρα την εβδομάδά 
χαν,κή κατώρθωσε ν’ άντ,κατα- εις τα σχολεία μας δια το πλεξι- 
στήση έν μέρει μόνον τήν ώραίαν: Ρ?- είνε αρκετός ένας χρονος για 
αύτήν τέχνην. Τό πλεκτό, τό κατε- να καταστη κάθε κορίτσι ικανό να 
σκευασμένο μέ τά χέρι, ύπερέχει ■ κατασκευαζη > μονο του διάφορά 
τοΰ άλλου τής μηχανής. ΕΤνε πε-1 πλεκτά δια τα μέλη ολοκλήρου οι- 
ρισσότερον ζεστό, μεγαλειτέρας δι-νκογενειας. Με το πλέξιμο δεν εννο- 
αρκείας καί άπό νήματα καί συν-1 οΰμεν πώς πρέπει νά έγκαταλειφθη 
δυασμούς τής άπολύτου έκλογήζι καί ή ιδέα τής εισαγωγής τού άρ- 
τής έργαζομένης. Έξ άλλου, αΐ μυ; γαλειοΰ στά σχολεία, άλλά θέλομεν 
ημέναι εις τό πλέξιμο ουδέποτε ά-' νά τονίσωμεν ότι τό πλέξιμο έν 
γοράζουν πλεκτό τής μηχανής, δι/ΐ σχέσει μέ τήν ύφαντική τέχνη έχει 
ότι δέν φορμάρει τόσον καλά στο' πλεονεκτικωτέραν θέσιν. Ή εύκολος 
σώμα καί διότι δέν αίσθάνοντο .̂! έκμάθησις, ή ευκολία μεταφοράς 
τήν ευχαρίστησή ,ΤΓθύ( δίδει μιά 1 τού έργοχείρου όπουδήποτε, ή έφαρ- 
προσωπική έργρχσία^ Επίσης ό , μογή τού πλεξίματος σέ είδη άμ- 
μηχανή έ».ι άλλρν τρόιτ9χ?έΓο - ~ |' άφφοΰν καί τήν γυ-

όποΐον ί£**ιιιι ί .ί̂ ..».ν.·«Ύ κ*ιφότ!*Μ*,·~βΙνϊ σνριχΈΪ«
•"Τποιί/ καθιστούν τρ πλέξιμο ευκολον

«’Αναμνήσεις καί Χρο
νικά Πόρτ-Σάϊδ» ----- :

Ό  έν Πορτ-Σάϊδ ομογενής λό
γιος κ. Δημήτριος Χαλδούπης έξέ- 
δωκεν εις τόμον 300 περίου σελί
δων τάς αναμνήσεις του πού απο
τελούν τήν ιστορίαν καί τήν ζωήν 
τής ανωτέρω πόλεως καθώς καί τής 
διώρυγος καί τού έκεΐ έλληνισμού. 
Τό βιδλίον τού κ. Χαλδούπη δίδει 
εις τον αναγνώστην πλήρη εικόνα 
τοΰ γιγαντιαίου έργου τής διώρυ
γος Πόρτ-Σάϊδ — Ίσμαηλίας — 
Σουέζ μέ δλα τά ιστορικά καθέκα
στα κατά χρονολογικήν σειράν, κα
θώς καί τόν ρόλον πού διεδραμά- 
τησαν διάφορα πρόσωπα, μεταξύ 
τών όποιων κυριαρχεί ή μεγάλη φυ
σιογνωμία τού Γάλλου μηχανικού 
Φερδινάνδου Δε Λεσσέψ. Συγχρό
νως εις τάς σελίδας τού βιβλίου 
τούτου είνε συγκεντρωμένη είς γε
νικός γραμμάς ή κίνηοις, ή δράσις 
καί ή ιστορία των Ελλήνων άφ’ ής 
ημέρας Ιδρύθη ή πόλις Πόρτ-Σάϊδ 
μέχρι τών σημερινών χρόνων μέ πρό
σωπα καί πράγματα. Τό κείμενον 
τού έργου τούτου πλσισιοΰται μέ 
εικόνας 'Ελλήνων καί ξένων πού α
ποτελούν καί αύτα! Ιστορίαν ένδι- 
αφέρουσαν μέ σύμβολον τό άγαλ
μα τού Λεσσέψ. Ό  κ. Χαλδούπης 
μέ τήν έκδοσιν των ιστορικών άνα- 
μνήσεών του προσφέρει άληθή έ- 
θνικήν υπηρεσίαν έφ’ δσον μάς δί
δει πιστήν εικόνα τής δράσεως καί 
τής κοινωνικής ζωής τού έκεΐ έλλη- 
νισμοΰ, καί ε!γε δΓ αΰτό άξιος τών 
θερμοτέρων συγχαρητηρίων.

Ός; τον όΐίοΐον
έξακριβώση κάθέ’ γυναίκα πο’ι7 
σχολεϊται μέ τό'πλέξιμο μέ τό χέ
ρι. Ή ύφαντική διαφέρει τοΰ πλε
ξίματος κατά τό δτι ή μέν πρώτη, 
καί πρωτογόνου μορφής νά είνε, 
άπαιτεΐ πρωτίστως μικράν πρόχει
ρον έγκατάστασιν καί παραγωγήν 
ώρισμένης ποσότητος ύφάσματος· 
ένώ ή πλεκτική δέν άπαιτεΐ παρά, 
ώς εϊπομεν, δύο άπλάς βελόνας έ
πι μήκεις, μάκρους 15—35 Εκατο
στών, άναλόγως τοΰ σχεδίου κα! 
τήν άπαιτουμένην άκριβώς ποσότη
τα νήματος διά τό πλεκτό φόρεμα 
πού πρόκειται νά έτοιμάσωμεν. Ή 
έργασία τοΰ πλεξίματος έχει μεγά
λα προσόντα όχι μόνον διά τήν οι
κιακήν οικονομίαν, άλλά καί γενι- 
κώτερον διά τήν πνευματικήν έξύ- 
ψωσιν τής γυναικός.

Τό πλέξιμο δέν είνε δπως ό αρ
γαλειός πού έχει ώρισμένον τόπον 
εργασίας. Τό πλέξιμο εϊνε μιά ήσυ
χη έργασία πού δύναται νά γίνη 
σ ’ ενα κήπο, κατά τά διαλείμματα 
ένός περιπάτου, τό βράδυ στο 
κρεβδάτι, ή δπου αλλού θέλει ή γυ
ναίκα. Τό πλέξιμο μικραίνει τά έ
ξοδα ντυσίματος ένός σπιτιού, 
προσφέρει στερεώτερα υφάσματα, 
καί ώς έκ τούτου οΐκονομικώτερα. 
Τό πλέξιμο περιορίζει τή γυναίκα 
στό σπίτι, τής αναπτύσσει τό αί
σθημα τής χαράς άπό κάτι πού 
μόνη της δημιούργησε, τήν συνηθί
ζει νά κάνη καλλιτεχνικούς συνδυ
ασμούς σχεδίων καί χρωμάτων κα! 
νά άπασχολήται κυρίως μέ κάτι 
πού είνε τόσον πρακτικόν δσον καί 
ώφέλιμον. Ή ζωή στάς πόλεις εϊ- 
νε τόσο πληκτική γιά τή γυναίκα 
πού τήν αναγκάζει νά στρέφη τήν 
προσοχή της — άν δέν ύπάρχουν 
τίποτε άλλα μικροπράγματα πού 
νά τήν άπασχολήσουν καί νά τήν 
κρατήσουν στό σπίτι ■—■ στά θεά
ματα, στήν έπίδειξι, στο κουτσομ
πολιό. Τό πλέξιμο είνε τό υποχρε
ωτικόν μάθημα τής Γερμανίδος κό
ρης δίπλα στήν έθνική της γλώσσα 
καί τή γεωγραφία. Τό μάθημα δε 
είνε συστηματικόν, περιλαμβάνον ά
λας τάς κατηγορίας τής τέχνης τού 
πλεξίματος. Τήν ιστορικήν του, τά 
χρησιμοποιούμενα είδη κλωστών καί 
υφασμάτων διά κάθε είδος πλεκτού 
κλπ. Ή κόρη, μαζί μέ τήν πνευ-

καί άγαπητήν άπασχόλησιν είς δλο 
τά γυναικεΐον φΰλον. Ή σημασία 
δέ πού αποδίδεται στό πλέξιμο στό 
εξωτερικόν εϊνε τόσον μεγάλη, ώ
στε ή εφαρμογή τής τέχνης ταύτης 
έχει εύρυτέραν διάδοσιν κοινωνικω- 
τέρας μορφής. Τό πλέξιμο έχει έ- 
πιβληθή είς πολλάς σωφρονιστικός 
φυλακάς γυναικών, είς τήν Αυστρί
αν δέ κα! άνδρών. Είς τήν Ελλά
δα, εκτός τών γυναικείων φυλακών 
πού θά μπορούσε νά έπιβληθή διά 
νόμου, δύναται νά διαδοθή κάλλι- 
στα καί μεταξύ τοϋ γεωργικού πλη
θυσμού.

Ή γυναίκα τής υπαίθρου τον 
χειμώνα, λόγω καιρικών συνθηκών, 
δέν εϊνε δυνατόν νά έργασθή είς τά 
κτήματα, καθώς επίσης καί τό κα
λοκαίρι μετά τό τελείωμα τής Ε
ποχιακής έργασίας τοΰ σταριού, 
τού καπνού κ.λ.π. Αυτές τις ώρες 
τις άγονες πού περνούν μέ ανία α
νάμεσα στούς τοίχους τού σπιτιού 
μπορεί ή γυναίκα τής Επαρχίας νά 
τις άφιερώση στο πλέξιμο χρησί
μων αντικειμένων γιά τό σπίτι, γιά 
τά παιδιά, γιά τούς γονείς κ.λ.π. 
Ή ’Αγροτική Τράπεζα πού άνέλα- 
6ε τήν διάδοσιν τής οίκοτεχνίας είς 
τάς επαρχίας άς μή λησμονήση τήν 
ώραίαν καί ευκολον αύτήν τέχνην, 
πού θά ώφελήση μεγάλως τούς γε
ωργικούς πληθυσμούς. Θά μπορέ
σουν ευκόλως νά διδαχθούν αί γυ
ναίκες τών γεωργικών περιφερειών 
πώς νά άντι καταστήσουν τάς αισ
χρός ποιότητας ξένων υφασμάτων 
μέ τά πλεκτά πού θά πλέξουν μό- 
ναι των μέ τά Ελληνικά μαλλιά, 
διότι δέν πρέπει νά παραλείψωμεν 
ν’ άναψέρωμεν δτι έν Έλλάδι εϊνε 
άνεπτυγμένη ή βιομηχανία έριονή- 
ματος είς δλας τάς ποιότητας, άπό 
τάς κατωτέρας πού πωλοΰνται είς 
τάς λαϊκός άγοράς είς χαμηλοτέ- 
ρας τιμάς, μέχρι τών καλλιτέρων 
ποιοτήτων «Μερινός Πεννιέ». Έλπί- 
ζομεν δτι ό κ. ύπουργός τής Παι
δείας θά λάβη τήν πρωτοβουλίαν 
νά έλέγξη τήν αλήθειαν τών ανω
τέρω καί νά πρωτοστατήση είς'τήν 
εισαγωγήν είς τά Ελληνικά σχολεία 
τής ωραίας δσον καί πρακτικής αυ
τής τέχνης.

ΧΡ. ΠΑΝ

Άπαγόρευσις φωτο
γραφιών έν Λονδίνω

Κατά πληροφορίας έκ Λονδίνου, 
ή αστυνομία άπηγόρευσεν αΰστη- 
ρώς τήν λήψιν φωτογραφιών είς τά 
νυκτερινά κέντρα τής άγγλικής 
πρωτευούσης. Κα! τούτο, διότι έ- 
ξηκρίβωσεν δτι συνεκροτήθη σπεί
ρα κακοποιών, οί όποιοι λαμβάνουν 
φωτογραφίας πλουσίων θαμώνων 
τών νυκτερινών κέντρων είς παρεξη
γήσιμους στάσεις καί Εκβιάζουν 
έπειτα αυτούς μέ άπειλάς δτι θά ! 
παραδώσουν τάς φωτογραφίας είς ι 
τάς συζύγους ή τούς οικείους των. ¡] 
Χάρις εις τούς εκβιασμούς αυτούς :

, , . ... ι ή σπείρα συνεκέντρωσεν αρκετός
τμ η μ ατ ικα ς  και τα ς  έπι π τυχ ίφ  ι χιβάδας λιρών είς διάστημα όλί- I 
έξετότσεις 1 γων μηνών. 11

Ό Μασκάνι έξετό- 
πισε τόν... Βάγνερ

Ποϊος θά έτολμοΰσε νά φαντασθή 
δτι ό Βάγνερ, ό μουσικός θεός τού 
νέου Ράιχ, θά έκθρονίζετο καί ότι 
ή λατρεία  ̂ καί ό θαυμασμός τού 
γερμανικού λαού θά έστρέφετοπρός 
ένα ’Ιταλόν συνθέτην; Τό πράγμα 
δσο καί άν φαίνεται άπίστευτον, 
έν τούτοις έπιβεβαιοΰται άπό τόν 
άτεγκτον καί αψευδή στατιστικήν 
τού Ράϊχ, ή̂  όποια παραθέτει ά- 
ριθμούς πολύ ενδιαφέροντος. Οΰτω 
μάς πληροφορεί ή στατιστική δτι ά
πό 1ης ’Ιουλίου τού 1937 μέχρι 
τής 30ής Ιουνίου τού 1938 έδόθη- 
σαν είς άλόκληρον τήν Γερμανίαν 
60.000 παραστάσεις θεατρικοί, έκ 
των όποιων ή "Οπερα περιλαμβά
νει 10.543 παραστάσεις καί ή όπε- 
ρέττα 1380. Λεπτομερέστερον έδό- 
θησαν 190 έργα 106 συνθετών, έκ 
τών όποιων πεντήκοντα δέν έση- 
μείωσαν πλέον τών δέκα παραστά
σεων. Τά 24 % έκ τών άνωτέρω 
συνθετών είχαν τήν ευτυχίαν νά I- 
δούν τά έργα των σημειώνοντα άνω 
των Εκατόν παραστάσεων. Έξ αυ
τών 1 1 ήσαν ξένοι μέ 4.179 παρα- 
στάσεις_ καί J 3 Γερμανοί μέ 5139. 
Τό ρεκόρ τών παραστάσεων έση- 
μείωσεν ή «Καβαλλερία Ρουστικά- 
να» τοΰ Μασκάνι μέ 342. ’Ακολου
θούν οί «Παληάτσοι» τού Λεονκα- 
βάλλο μέ 339 παραστάσεις, ή 
«Μαντάμ Μπαρτερφλάϋ» τού Που- 
τσίνι μέ 298. ’Ακολουθούν έργα 
τοΰ Λόρτζιγκ, τού Κσρπαντιέ κα! 
τού Βέρντι. Έτσι εύρίσκομαι τόν 
Βάγνερ κατέχοντα τήν 8ην θέσιν 
μέ τόν «Λοέγκριν» καί άλλα έξ Ισου 
δημοφιλή έργα του μέ 231 παρα
στάσεις. Άπό τής όπερέττας πρώ
τος έρχεται ό Λέχαρ, τού οποίου 
«Ή χώρα τοϋ μειδιάματος» έσημεί- 
ωσε 1416 παραστάσεις. Ακολου
θεί «Ό κόμης τοΰ Λουξεμβούργου» 
μέ 689 παραστάσεις.

Ό δικαστής τών ανηλίκων
Σήμερον Δευτέραν, 4ην Σεπτεμ

βρίου κα! ώραν 7 μ.μ., θά λάβη 
χώραν έν τή μεγάλη αιθούση τού 
υπουργείου τής Δικαιοσύνης ή δευ
τέρα διάλεξις τού μετακληθέντοςέκ 
τής_ Ουγγαρίας προέδρου τής Διε
θνούς Ένώσεως τών Δικαστών Α 
νηλίκων κ. Πέτρου Νέμει μέ θέμα 
«‘Ο δικαστής τών άνηλίκων».

Πώς έπληρώθη διά τήν 
φιλανθρωπίαν του =

Τά παρισινά φύλλα γράφουν δτι 
ό βιομήχανος Γουσταΰος Ροΰ ένφ 
διεσχιζε μέ τό αύτοκίνητόν του τό 
δάσος τού Σαίν-Ζερμαίν συνήντησεν 
ένα ζεύγος πεζών οί όποιοι τού έ- 
νευσαν νά σταματήση. Χωρίς κανέ
να δισταγμόν ό κ. Ροΰ έσταμάτη- 
σε, τούς παρέλαβεν είς τό αύτοκί
νητόν του καί έπροθυμοποιήθη νά 
τούς όδηγήση  ̂ είς τήν κατοικίαν 
του. Καθ’ οδόν όμως ύπέστη έπί- 
θεσιγ καί έξυλοκοπήθη μέχρις αναι
σθησίας. "Οταν συνήλθεν εντός τού 
αυτοκινήτου, τό όποιον είχε σταμα- 
τήση πλέον, γτό ζεύγος είχεν έξα- 
φανισθή, άφοΰ άφήρεσε καί τό βα- 
λάντιον τού υποχρεωτικού βιομηχά- 
νου, είς αντάλλαγμα τής άβρότη- 
τος πού έπέδειξεν αυτός παραλαμ- 
βάνωγ τά ζεύγος των πεζών είς τό 
αύτοκίνητόν του.

Κατά πληροφορίας έκ Βελιγρα
διού, τό ύπουργεΐον Τ.Τ.Τ. άπεφά- 
σισε τήν άνέγερσιν τριών νέων κρα
τικών ραδιοφωνικών σταθμών, ένός 
120 κιλοβάτ έν Βελιγραδίιρ, ένός 
60 κιλοβάτ έν Ζάγκρεμπ καί ένός 
20 κιλοβάτ έν Σκοπείοις.
ΟΙ γαλλικοί σταθμοί

Ή γαλλική κυβέρνησις άπεφάσι- 
σε νά ένισχύση καί νά ανακαίνιση 
τούς ραδιοφωνικούς της σταθμούς 
τού Μπορντώ, τής Γκρενόμπλ, τής 
Βρέστης, τής Λίλης, τού Στρασ
βούργου, τής Τουλούζης καί τής 
Λυών. Επίσης άπεφάσισε νά άντι- 
καταστήση τον σταθμόν «Ραντιό—- 
Παρί» μέ ένα διπλοΰν «Εθνικόν σταθ
μόν» δυνάμεως 450 κυλοβάτ, ό ό
ποιος χαρακτηρίζεται ώς ό ισχυ
ρότερος τού κόσμου. Ό  νέος σταθ
μός θά λειτουργή έπί τή βάσει τών 
τελευταίων μεθόδων καί ανακαλύ
ψεων τής ραδιοφωνίας.

Ή έορτή τοΟ βασιλέως 
τής Γιουγκοσλαυΐας =

Τήν προσεχή Τετάρτην, 6 Σε
πτεμβρίου, έπί τή έπετείιμ τής γεν
νήσεων τού βασιλέως τής Γιουγκο- 
σλαυΐας Πέτρου τού Β' θά ψαλή 
τήν 1 1 ην π.μ. δοξολογία είς τόν Εν
ταύθα ρωσσικόν ναόν μερίμνη τής 
γιουγκοσλαβικής πρεσβείας. Μετά 
τήν δοξολογίαν θά άκολουθήση δε- 
ξίωσις είς τό μέγαρον τής πρε
σβείας.

Διά τήν αυτοθυσίαν των
Διά διατάγματος άπονέμεται τά 

μετάλλιον β ' τάξεως είς τόν ναύ
την Σ. Πλουτήν-καί τόν λεμβούχον 
Ίώ. Χρυσάνθην διότι έσωσαν κιν
δυνεύοντας έν τή θαλάσση άνθρώ
πους.

Τά παπούτσια του γάμου...
Εις τήν «Πολίτικα» τού Βελιγρα

διού όφείλομεν τήν πληροφορίαν, 
δτι οι χωριατοποΰλες τού Τοποΰ- 
σκο, γνωστού διά τάς ραδιοπηγάς 
του χωρίου τής Γιουγκοσλαυΐας, 
δέν φορούν παπούτσια παρά δχαν 
φθάσο^ν είς γάμου ήλικίαν. Άττά

τσια σημαίνει δτι είνε ώριμοι κα! 
έτοιμοι προς  ̂γάμον καί δτι — συ
νεπώς —— δέχονται προτάσεις γά
μου. ΟΙ νέοι γνωρίζουν τό σήμα 
τούτο καί συμμορφώνονται.

ΟΙ παλαιοί πολεμισται
Το ύπουργεΐον τών ‘Εσωτερικών 

διέταξεν δπως τοΰ ύποβληθοΰν πα
ρά τών όργανώσεων τών παλαιών 
πολεμιστών οί πίνακες τών έχόντων 
Εφεδρικήν ιδιότητα καί οί νόμοι παρ’ 
ών προστατεύονται οΰτοι. ’Επίσης 
έζήτησε πληροφορίας έάν οί πα
λαιοί πολεμισται έτοποθετήθησαν 
παρά τοΰ συμβουλίου προστασίας 
εφέδρων ή προσελήφθησαν οίκειο- 
θελώς ΰπο τών Επιχειρήσεων ή τυγ
χάνουν Εκπρόθεσμοι, τήν ύποβολήν 
τών στρατολογικών των στοιχείων 
καί τήν διαγραφήν πάντων Εκείνων 
οί όποιοι δέν θά προσκομίσουν τά 
ύπό τού νόμου οριζόμενα πιστοποι
ητικά. Κατόπιν τής άνωτέρω δια
ταγής ό οργανισμός παλαιών πολε
μιστών ‘Ελλάδος έκάλεσε τά μέλη 
του δπως υποβάλουν τά ζητούμενα 
δικαιολογητικά μέχρι τής 10ης Σε
πτεμβρίου.

ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
[Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος]
ποικιλιών καί θεαμάτων. Ό  πε
ρίφημος μαέστρος τής μουσικής 
τοΰ τζαζ καί τού «σουΐν», ό 
Μπέννυ Γκοΰντμαν, έγκαινίασε 
τά προγράμματα αύτά παίζον
τας σέ 29 μέρες μπρος σέ 1.500.
000 ακροατές. ’Επίσης ό Τέντ 
Λούϊς παίζει τόσο στό ύπαιθρο 
δσο καί στό μιούζικ χώλ τής έκ- 
θέσεως, καί τό ίδιο ό ’Έ ντιλου- 
σίν, όνόματα δηλαδή πού τρα
βούν τό κοινό.

Τήν άπόδειξι δτι τό χρήμα 
κυκλοφορεί πιό άφθονα στον ‘Ά 
γιο Φραγκίσκο, τήν έχομε άπό 
τις τραπεζικές συναλλαγές, τίς 
αφίξεις μέ τά πλοία, καί αερο
πλάνα, τίς ταχυδρομικές εισπρά
ξεις καί τά ποσά πού διατίθεν
ται γ ιά  οικοδομές, πού δλα ση
μείωσαν αισθητή αύξησι τόν Ι 
ούλιο. Παραδείγματος χάριν οί 
τράπεζες είχαν 17.000.000 δολ- 
λάρια μεγαλείτερη κίνησι τόν 
Ιούλιο  άπό τόν προηγούμενο 
μήνα. Τόν ’Ιούνιο οί πωλήσεις 
τών νέων αυτοκινήτων ήταν κα
τά 25 % μεγαλείτερες άπό τόν 
αντίστοιχο μήνα τοΰ 1938, 17% 
περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα 
κατηναλώθη καί σημειώθηκε 4.
1 % κέρδος στή χρησιμοποίησι 
έργατικών χειρών σέ βιομηχα
νικά ιδρύματα καί 4.2 % αϋξη- 
σις τού κύκλου έργασιών σέ711 
τό δλον ιδιωτικά καταστήματα. 
Οί κτηματικές δοσοληψίες τού 
’Ιουνίου, 794 πράξεις μέ συνο
λικό ποσό 5.089.727 δολλαρίων 
ήταν οί μεγαλείτερες σέ δγκο 
κατά όποιοδήποτε μήνα τών τε
λευταίων δύο έτών. Γιά δλα αύ
τά έπαιξε άσφαλώς σημαντικό 
ρόλο ή έκθεσις γιατί ή κίνησις 
τού χρηματιστηρίου άξιών τού 
Ά γιου Φραγκίσκου δέν ήταν 
καί τόσο ανθηρά στό ίδιο χρο
νικό διάστημα. 48 % όλιγώτερες 
μετοχές άλλαξαν ¡¡(έρια φέτος 
τόν ’Ιούνιο άπό τον περυσινό, 
καί ή άγοραία άξια τών 337.738 
αυτών κομματιών ήταν κατά 36 
% μικροτέρα άπό τόν άντίστοι- 
χο μήνα τού 1938.

Σύμφωνα μέ τίς τελευταίες έ- 
πίσημες στατιστικές τής έκθέσε- 
ως, τίς πρώτες 18 ή μέρες τού 
Ιουλίου, οί έπισκέπται, κατά 
μέσον δρον ξόδεψαν 1.27 δολ- 
λάρια σέ κάθε έπίσκεψί τους. 
Τό ένα καί πλέον έκατομμύριο 
τών επισκεπτών στό χρονικό 
αΰτό διάστημα άφησε κατά μέ
σον ήμερήσιον δ,ρον 83.156 δολ- 
λάρια. Οι κάτοχοι τών διαφό
ρων εκχωρήσεων στίς ίδιες 18 
μέρες εϊσέπραξαν 978.778 δολ- 
λάρια. "Ισως τό ποσό αύτό 
φανή χαμηλό, άλλά ό μέσος ό
ρος αυτός περιλαμβάνει τόσο 
τά άτομα πού τρώγουν ένα «χότ 
ντόγκ», δηλαδή τό λουκάνικο 
πού στοιχίζει μονάχα μιά δεκά
ρα, δσο καί τούς άλλους πού 
συχνάζουν στά πολυτελή κινέζι
κα καί άλλα έστιατόρια τής έχ- 
θέσεως.

Ή  εκθεσις τοϋ Α γίου Φραγ
κίσκου περιλαμβάνει διάφορα 
περίπτερα μέ έξαιρετικής άξίας 
έργα τέχνης. ’Εκτός άπό τά ά- 
ριστοιϋργήματα τών μεγάλων 
μαιτρ τής ζωγραφικής, μετα
ξύ τών όποιων συγκαταλέγον
ται ή «Γέννησις τής Αφροδί
της» τού Μποττιτσέλλι, ή «Βά- 
π.τισις τοΰ Ά γιου Ίωάννου» τού 
Φρά Άντζέλικο άπό τήν Γκαλε- 
ρία -ίών Ούφίτσι τής Φλωρεντί
ας, & «‘Ά γιος Αυγουστίνος για
τρεύοντας τούς λεπρούς» τού 
ι ιντείρέττο, «Ό χαρτοκλέφτης» 
τοϋ £ώρζ ντέ Λατούρ καί άνεκ- 
τίμάτης άξίας έργα τών Γκό- 
για} Βελάθκεθ, θουρπαράνΓ 
Ροιί^πενς, Ραφαήλ· καί άλλω? 

μεγάλ ω ν.· ,όαο.κά.γω:ν.-

Ε3ΕίέΜ1®3[ ΘΞΜΕΗΞΕΕιω
’Αριστείδης Σ. Παπαδάκης
Μαιευτήρ - χειρουργός - γυναι
κολόγος, Ιπιμελητής Μαιευτη
ρίου «Μ. Ήλιάδη». Δέχεται 5—7 
μ. μ. Σ κουφά 26. τηλ. 26-180.

Πόίνος Καρυοφύλλης 
Φυματιολόγος =====
Δέχεται Μάρνης 5 [έναντι Μου
σείου) 10—11 καί 4—6. Τηλ. ώ- 
ρών έπισκέψεων 54-366. θυρω
ρείου 54-132. Οί Τόμοι της Πα
θολογίας Π. Καρυοφύλλη πω- 
λούνται παρά τώ συγγράφει καί 
είς τό βιβλιοπωλείον κ. Τζάκα.

Οί παιδίατροι Νικόλαος & 
Κίμων Κοκκολάτος (υιός)

δέχονται όδός Έ μμ. Μπενάκη 
24 καθ’ έκάστην 9—11 π. μ. καί 
4 -6  μ. μ. Τηλ. 25-674.

Ό  'Ιατρός Ίω. ’Ορφανός
Ριζική θεραπεία αιμορροΐδων — 
κιρσών. Ό δός Ά γιου Κωνσταν
τίνου 14. 9—1 καθ’ έκάστην.Τηλ. 
55-058.

Ό  στομαχολόγος καί 
έντερολόγος Ιατρός 
Χρ. Ζ. Μάμαλης =■ ■■=
δέχεται γωνία ’Ακαδημίας—Λυ
καβηττού άρ. 2. 9—11 π. μ. 5—7 
μ. μ. Τηλ. 20-406.

Χρ. θαλασσινός
Ια τρ ό ς  Δερματολόγος — Ά - 
φροδισιολόγος. Δέχεται 12—1 
καί 6—8 όδός Σατωβριάνδου 
32. Τηλ. 53-428.

Ό  ' Ι α τ ρ ό ς  Κώστας 
Τριανταφυλλόπουλος
Δερματολόγος — Άφροδισιολό- 
γας, δέχεται όδός Άβέρωφ 23. 
Άριθ. τηλεφ. 55-100.

"Αννα Κατσίγρα
Ια τρ ό ς  — Μαιευτήρ — Γυναικο
λόγος. Δέχεται 4—6 μ. μ. Σκα- 
λιστήρη 4. Ά ριθ. τηλ. 80-780.

’Ιατρός
Ροβέρτος Καντώνης
Ειδικός Άφροδισιολόγος, Δερ
ματολόγος. Δέχεται 10ιΛ — 1 
μ. μ. καί 5% — 8 μ. μ. Ό δός 
Βερανζέρου 33. Τηλέφωνον 54- 
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Γεώργιος Ν. Παρίσης
Δερματολόγος, Άφροδισιολόγος, 
Γυναικολόγος ιατρός, έπί σειράν 
έτών σποοδάσας είς Παρισίους. 
Δέχεται 8—1 % καί 3—9 καί έπί 
συνεντεύξει. Ό δός Γερανιού 43 
(’Ομόνοια). Τηλέφωνον 52-888.

Ό Ιατρός X. Ι.Καμαριώτης
Άφροδισιολόγος, Δέρμα τ ο λ ό- 
γος. Δέχεται γωνία Πειραιώς 
καί Γερανιού 30 (’Ομόνοια) 8—9 
καί 5—8. Τηλέφ. 54-990.

Ιωάνν. Γεωργ. Λουϊζίδης
χειροΰργος δδοντίατρος, διπλω
ματούχος τής όδοντιατρικής σνο. 
Χήο των Παρισίων DEK D. Ρ. Α 
καδημίας 29, έναντι δημοσίου 
μαιευτηρίου. Δέχεται 10—1 π.ιι. 
καί 3 % - 7 ‘Λ μ. μ. Τηλ. 24-568.

"Αγγελος Σ. Άργυρόπαις 
Παιδίατρος =σοον __ .,..... ............ .. . „  . ---- ----- - , ___
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Αί μετεωρολογικοί έκ- 
πομπαί διεκόπησαν =

Λόγφ τής κρατούσης εις τήν Εύ- 
ρώπην καταστάσεως διεκόπησαν αί 
έκπομπαί μετεωρολογικών στοιχεί
ων έξ Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμα
νίας καί Πολωνίας.

Μία έξαίρεσις

Ή «Νέα Εστία»

Τό κυκλοφόρησαν τεύχος τής 
«Νέας Εστίας» [1ης Σεπτεμβρίου] 
πλουσιώτατον είς Εκλεκτά περιεχό- 
μενα._ Ό  καθηγητής τοΰ Πανεπι
στημίου τής Ρώμης κ. Γ. Ζώρας 
παρουσιάζει σειράν ανεκδότων Επι
στολών τοΰ Άρ. Βαλαωρίτη πρός 
τόν Θωμαζαΐον, ό κ. Κόστας Ού- 
ράνης δίδει μίαν έντύπωσίν του άπό 
τάς Σποράδας, ό κ. Πέτρος Χάρης 
καθορίζει τήν θέσιν των πνευματι
κών άνθρώπων έναντι τής μεγάλης 
κρίσεως, ή κ. Αύρα Θεοδωροπού- 
λου γράφει λεπτομερώς περί τής 
αμερικανικής μουσικής, ό κ. Μ. Κα- 
ραγάτσης μεταφράζει τό πρώτον 
κεφάλαιον τοΰ χαρακτηριστικωτέρου 
έργου τού Μοντερλάν «Γεροντοπαλ- 
λήκαρα» καί ό κ. Κ. Παράσχος ά- 
ναλύει είς διεξοδικώτατον άρθρον 
τήν «’Οδύσσειαν» τοΰ κ. Ν. Καζαν- 
τζάκη. ’Επίσης ή συνέχεια τοΰ δρά
ματος τοΰ Καλντερόν «Ή ζωή είνε 
όνειρο» [μετάφρασις Π. Πρεβελά- 
κη], τοΰ «’Ιδιοκτήτου» τού Γκάλζ- 
γουόρδυ [μετάφρασις Σοφίας Μαυ- 
ροειδή-Παπαδσκη], κριτικά σημειώ
ματα τών κ.κ. Άλκη Θρύλου, Γ. 
Άννίνου, Πέτρου Χάρη, Γ. Πράτσι- 
κα καί άλλων διό τήν θεατρικήν καί 
φιλολογικήν κίνησιν.

Ή διεθνής κατάστασις, αί συ
ζητήσεις πού γίνονται γύρω άπό τά 
γεγονότα, τάς συγκρούσεις, τους 
βομβαρδισμούς, ή έξάσκησις τών 
πολλών είς τήν έκμάθησιν τών όνο- 
μάτων ξένων πόλεων, στρατηγών, 
ναυάρχων καί άλλων Επιφανών προ
σώπων τής πολιτικής, φαίνεται δτι 
άφίνουν απαθείς έκείνους πού μέ 
διαφόρους τρόπους κυνηγούν τήν 
τύχην των. Πρόκειται διά τούς άν
θρώπους πού κατακλύζουν κάθε 
πρωί τήν αίθουσαν κληρώσεων τού 
Εθνικού λαχείου καί περιμένουν έπί 
ώρας όλοκλήρους μήπως ακούσουν 
τον αριθμόν τοΰ λαχνού των. Ψύ
χραιμοι καί σιωπηλοί. Δέν είνε ό- 
λίγοι Εκείνοι οΐ όποιοι τά απογεύ
ματα τού Σαββάτου καί τής Κυρι
ακής κατήλθον εις το Φαληρικόν 
Δέλτα διά νά στοιχηματήσουν είς 
τα άλογα τής άρεσκείας των καί 
νά κερδίσουν κανένα πλούσιον γκα
νιάν. Δέν _ήσαν όλίγοι πάλιν Εκεί
νοι οΐ όποιοι — αν καί είχεν άναγ- 
γελθή ή έναρξις τών Εχθροπραξιών 
είς τά πολωνογερμάνικά σύνορα — 
συνεκεντρώθησαν είς τά δύο-τρία 
καφενεδάκια πλησίον τού Ιπποδρό
μου καί τών σταύλων καί αντί συ- 
ζητήσεως διά τήν κατάστασιν έκρά- 
τουν μολύβι καί χαρτί καί έκαμον 
υπολογισμούς διά τούς πιθανωτέ- 
ρους νικητάς ίππους. "Ολοι αυτοί 
άπετέλεσαν τήν έξαίρεσιν τάς ήμέ- 
ρας  ̂αύτάς. Τάς περισσοτέρας δη
λαδή ώρας τούς άπησχόλησεν ένα 
ζήτημα: ή εύνοια τής τύχης.

Ταχυδρομεΐον
Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου

Τελευταΐον χρονικόν όριον κατα- 
θέσεως τής άλληλογραφίας ύπό τού 
κοινού είς τό κεντρικόν ταχυδρο
μεΐον Αθηνών: ΔΓ Εύρώπην, Αμε
ρικήν, ’Ιαπωνίαν, Κίναν, Βορειοδυ
τικήν καί Νότιον ’Αφρικήν ώρα 20. 
Άτμοπλοϊκώς: Αίγυπτον 18. Κων
σταντινούπολή 15. Λιμένας Άργο- 
λικοΰ 6 π.μ., 12 καί 15. Αιδηψόν
16. Γραμμή Σάμου 16. Ίονίους, 
Άμβρακικόν 16. Αρχιπελάγους 17. 
Κρήτης 17. Άγονον Παροναξίας
17. Γραμμή Σύρου·—-Άνδρου 18. 
Σιδηροδρομικώς: Διά Πελοπόννη
σον, ’Ήπειρον 5.30'. Χαλκίδα 6. 
30' καί 18.30'. Στερεόν Ελλάδα, 
Θεσσαλίαν, Μακεδονίαν, Θράκην ώ
ρα 6.30'. Αεροπορικώς: Διά Θεσ
σαλονίκην, Δράμαν ώρα 5.40'. ’Ι
ωάννινα 6.40'. Βουλγαρίαν, Ρου
μανίαν, Πολωνίαν 12. Ρόδον 14. 
Εύρώπην, Βόρειον Αμερικήν, Αίγυ
πτον, Παλαιστίνην, ’Ιράκ, Ινδίας 
ώρα 24.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
αίαν πολυκατοικίαν όδών Δαι
δάλου καί ’Αστεριού (πάροδος 
Α μαλίας — Ζάππειον) διαμερί
σματα τών 3 κυρίων δωματίων 
μέ κεντρικήν θέρμανσιν κλπ. 
κομφόρ.

έπι »κέπτης τού «Μαγικού νησί 
οΰ}7 μπορεί νά θαυμάση αρκετά 
ερ^α συγχρόνων καλλιτεχνών, 
Εύήωπαίων καί Αμερικανών.

έλευταΐα, μιά ειδική έπιτρο- 
πτΥΛπού τήν άποτελούσαν 6 Άν- 
ρf, Ααρσώ, τοΰ μουσείου της 
Φ Άάδελφείας, ό Χόμερ Σα,Ιντ- 
Γκώντενς, τού Ιδρύματος τέχνης 
Κάρνεγκη τού Πίτσμπουργκ, ό 
Χένρυ Βάρνουμ Πούαρ, ό Γου- 
ΐλλιαμ Γκώ καί ό Ντάνιελ Κάτ- 
τον Ρίτς ώς πρόεδρός της, ά- 
πένειμε διάφορα βραβεία στούς 
συγχρόνους καλλιτέχνας, μέ συ
νολικό χρηματικό ποσό 10.400 
δολλαρίων. Τά βραβεία αύτά 
διηρεθησαν σέ διάφορες κατη
γορίες ζωντανών ζωγράφων 
καί γλυπτών. Πρώτον, σέ μιά 
κατηγορία δίχως διάκρισι χώ
ρας ή είδους τέχνης, δεύτερον, 
στήν κατηγορία καλλιτεχνών μή 
’Αμερικανών, μέ έργα άπό τό 
τμήμα συγχρόνων Εύρωπαίων, 
καί τρίτον στήν κατηγορία καλ
λιτεχνών άπό τίς Ηνωμένες Πο
λιτείες. Τό πρώτο βραβείο τό 
πήρε ό. Ζώρζ Μπράκ, Γάλλος, 
2500 δολλάρια, γ ιά  τό έργο 
του «Τό κίτρινο πανί», πού τό 
1937 τιμήθηκε μέ τό πρώτο 
βραβείο τής Διεθνούς Έκθέσε- 
ως τοΰ ’Ινστιτούτου Κάρνεγκη 
τού Πίτσμπουργκ. Τό άπό 1250 
δολλάρια βραβείο τό πήρε ό Α 
μερικανός Φράνκλιν Τζ. Γουάτ- 
κινς, άπό τήν Πενσυλβανία, γ ιά  
τό «Negro Spiritual» του, τό άπό 
500 δολλάρια τρίτο βραβείο τής 
ίδιας κατηγορίας πήγε στόν ε
πίσης Αμερικανό Τσάρλς Ε. 
Σάννον, γ ιά  τό έργο του «Ό 
εραστής». Πρώτη εύφημος μνεία 
άπό 300 δολλάρια στόν ’Όσκαρ 
Κοκόσκα γιά  τήν «’Άποψι τής 
Ιερουσαλήμ» του, δεύτερη άπό 
200 δολλάρια στόν Αμερικανό 
Μωρίς Στέρν, γ ιά  τό «Μετά τό 
μεσημεριανό φαγητό». ’Επίσης 
βραβείο 500 δολλαρίων στόν πε
ρίφημο Σουηδό γλύπτη Κάρλ 
Μίλλες, πού τώρα είνε Α μερι
κανός πολίτης, γ ιά  τό έργο του 
«Όρφεύς».

Στήν κατηγορία έθνικών βρα
βείων τό άπό 1.000 δολλάρια 
πρώτο πήγε στόν Γερμανό Μάξ 
Μπήκμοα γιά  τό έργο του «Πει
ρασμός», τό δεύτερο άπό 500 
δολλάρια στόν Κάρλ Χόφερ, έ- 
πίσης Γερμανό — όίδιος πήρε 
πέρυσι τό πρώτο βραβείο τής δι
εθνούς έκθέσεως τού ινστιτού
του Κάρνεγκη τοΰ Πίτσμπουργκ 
— γιά  τό έργο «Πρωινό», τό τρί
το άπό 300 δολλάρια στόν Ζώρζ 
Ρουώ, Γάλλο, γ ιά  τόν «’Ακρο
βάτη» του. Πρώτη εύφημος 
μνεία δόθηκε στόν Φελίτσε Κα- 
σοράτι, Ιτα λ ό  γιά τόν «’Ίκαρό» 
του, μέ βραβείο χρηματικό 250 
δολλαρίων, δεύτερη άπό 200 
δολλάρια στόν Άνρί Ματίς, Γ άλ
λο, γ ιά  τήν «Όδαλίσκη μέ βάζο 
λουλουδιών», καί τρίτη από 150 
δολλάρια οτόν Βέλγο Άλμπέρ 
Σεβερύς, γ ιά  τό έργο του «Χιό
νι στίς Φλάνδρες». 350 δολλάρια 
δόθηκαν στόν Γάλλο γλύπτη 
Ρομπέρ Βλερίκ γιά τό «Χάλκι
νο πορτραΐτο» του.

Στήν τρίτη κατηγορία, τών 
καλλιτεχνών τών Ηνωμένων Πο
λιτειών, οί τυχεροί ήταν ό Για- 
σούο Κουνιγιόσι, πού πήρε τό 
άπό 1000 δολλάρια πρώτο βρα
βείο, ό Ρόμπερτ Λίφβενταλ μέ 
500 δολλάρια γιά  τή «Μαργαρί
τα» του, ό Άρμένης Σαρκίς 
Σαρκισιάν μέ τό τρίτο βραβείο 
άπό 300 δολλάρια γιά  τή «Με
λαγχολία» του. Πρώτη εύφημος 
μνεία άπό 200 δολλάρια δόθηκε 
στόν Χόμπσον Πίτμαν γιά τό 
«’Άνοιξις στό Νότο», δεύτερη 
άπό 150 δολλάρια στόν Άαρών 
Μποχρόντ γιά  τό «Ποτάμι στό 
Σικάγο» καί 150 δολλάρια στόν 
χλύπτη Ρόμολντ Κοάους γιά  τό 
έργο του «Δικαιοσύνη».

Μ. Π.

μού 27 Τηλέφ. 3,3-888.

Ν. Α. Σπορόπουλος
’Ιατρός παθολόγος. Δέχεται ‘Α
γίου Μελετίου 108. 4—6 μ. μ. 
τηλέφ. 80-746.

ΑΙΟΛΟΥ 78
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ κα

ταστήματα και γραφεία 
έξ 1, 2, 3, 6, 9, i5 δωματίων. 
Πληροφ. έντός τοΟ Μεγά
ρου, τηλέφ. 24-761.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ 
ΚΡΑΤΙΚΟΝ J P 0 M H 0 E I0 H

Ή ’Επιτροπή τής Υ.Κ.Π. άνα- 
κοινοί δτι ό διαγωνισμός διά 
τήν προμήθειαν 7.500 τόννων σί
του διά τάς άνάγκας τού Υ
πουργείου Στρατιωτυκών έπανα- 
λαμβάνεται τήν 5ην Σεπτεμβρί
ου έ. έ.

Ό ρ έ ι κλπ. είς τά Γραφεία 
τής Υ.Κ.Π.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΙΑ ΤΗΝ ÜIATH- 
ΡΗΣΙΝ ΤΟΝ ΟΦΘΑΛΜΟΝ ΣΑΣ

Ό σ οι διά διαφόρους λόγους 
άδυναμίας τής όράσεως αναγ
κάζονται νά μεταχειρισθούν γυ
αλιά καί έπιθυμούν νά μή κου- 
ράζωνται ή έρεθίζωνται τά μά
τια των, δέον νά προστρέξουν 
είς ήμας διά τά γνωστά πλέον 
κρύσταλλα «Μπάρκερ».

Δέν ύπάρχει σήμερον πλέον 
ούδεμία αίτια νά έπιμένη είς 
αμφιβολίαν τινά ό άνθρωπος 
διά τό πλέον πολύτιμον δργα- 
νον δ κατέχει: «τού δφθαλμούς 
του». "Οσοι έκτιμούν τήν αξίαν 
αυτών, μεταχειρίζονται τούς 
φακούς «Μπάρκερ». Είς τό ό- 
ιττικόν Κατάστημα X. Χρήστου 
Γ Σ)βρίου 5Δ, κατέχομεν κρύ
σταλλα δλων τών τάξεων, τά 
όποια διορθώνουν, δυναμώνουν 
καί διατηρούν τήν δρασιν. Γό 
κατάστημα διευθύνει ό κ. Σοϋλ- 
μαν, έπί τριακονταετίαν έργα- 
σθείς ^είς τά μεγαλείτερα κέν
τρα τής Εύρώπης, τελευταίως 
δέ είς τό LIDO OP I ICAL C o.- 
ARCADES DES CHAMPS ELY- 
SEES, Παρίσιοι. Κρύσταλλα 
κυλινδρικά δΓ άστιγματισμόν 
δπως καί «BIFOCAL» διά τούς 
έχοντας άνάγκην νά βλέπωσι 
μακράν καί πλησίον διο .τού Ι
οίου φακού. Έκτελούνται συν- 
ταγα! τών κ.κ. όφθαλμολόγων.

δπλον μέ άλλα 
έξαρτήματα πω

λείται 2.500 δρχ. ’Αποθήκη πιά
νων Μενάνδρου 79.

Η ΜΑΣΕΖ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νον óóóc Ομήρου 51. ΠληοοΦο- 

1 ρίκΥ έντός.

κ. Στέλλα Δασκα- 
λάκη εύρίσκεται είς 

τό Λουτράκι, οπού έκτελεΐ μα
σάζ έπιστημονικώς καί μέ ειδι
κά φάρμακα διά τούς αρθρ τι- 
σμούς, καπά τής παχυσαρκίας 
καί δυσκοιλιότητος.

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟ!! Κ
τασκευήν τροφής πτηνών καί ζώ
ων. Αποθήκη πιάνων Μενάν
δρου 79.

ΛΡΤΠΠΠϋΙΤ άπόφοιτος τού Πα- 
ίΆ ΖΠ υ.Ιϊίί. νεπιστη μ I ο υ τής
Οξφόρδης παραδίδει μαθήμα

τα Ά γγλικής. Γράψατε Α. Θ. 
«Έλευθ. Βήμα».

ΡΛΝΡΤΙΤ δεσιτοινίζ παραδίδει. Ε Π υυIII  μαθήματα Γαλλικής
κα> Γερμανικής. Γράψατε «Έλ- 
βετίδα% «’Ελεύθερον Βήμα».

r1¿ss
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ΚΡΙΙΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΙΑΚΟΠΕϊ
Α ΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ, δτι ή 

κρισιμότης τής διεθνούς 
καταστάσεως καί αί σημειωθεΐ- 
σαι άνωμαλίαι αί όποΐαι έκίνη- 
σαν είς συγκίνησιν δλον τόν κό- 
σμον, κατέστησαν τό ραδιόφω- 
νον ένα τών πρώτων καί προ
χείρων μέσων πληροφορήσεως 
τοΰ κοινού καί δτι κατά συνέ
πειαν ή χρήσις των ραδιόφωνων 
δικαιολογημένως έ γ  ενικεύθη. 
Ά λ λ ’ από τοΰ σημείου τής άν- 
τλήσεως πληροφοριών μέχρι 
του θορύβου μέ τόν όποιον Ανα
στατώνονται αί συνοικίαι διά 
των έκκωφαντικών μουγκρι- 
σμάτων των ραδιόφωνων ή ά- 
πόστασις είνε μεγάλη. Καί 
πρέπει πρώτοι οι κάτοχοι των 
ραδιοφώνων νά άντιληφθοϋν, ό
τι —υπάρχουν καί άνθρωποι οί 
όποιοι χωρίς νά παυσουν νά 
συγκινουνται άπό τήν διεθνή 
τραγωδίαν, έ)ζουν άνάγκην ά- 
ναπαύσεως δια νά άνταποκρι- 
θοΰν είς τάς πολλαπλας άνάγ- 
κας τών έπαγγελμάτων καί 
τών έργασιών των. ΟΙ άνθρω
ποι αότοί αισθάνονται τήν ά
νάγκην νά κοιμηθούν καί τό ά- 
πόγευμα καί τήν νύκτα, άλλά 
τελευταίως δέν τό κατορθώνουν 
διότι τά ραδιόφωνα χάρις_ είς 
τούς περιέργους έπισκέπτας 
τών ραδιοφίλων λειτουργούν είς 
τήν διαπασών άπό βαθυτάτης 
πρωίας μέχρι προκεχωρημένης 
νυκτός. Πάντως ή Αστυνομία 
καλόν θά ήτο νά όπεχρεωνε 
τούς άλιεΐς πληροφοριών διά τοΰ 
αίθέρος, δπως χαμηλώνουν τήν 
εντασιν τοΰ μεγαφώνου.

Φ

Δ Γ ANΑKOI ΝΩΣΕΩΣ τής
κυβερνήσεως κατέστη ννω- 

στόν δτι ή άπαγόρευσις έξαγω- 
γής προϊόντων έκ τής  ̂ χώρας 
δέν είνε γενική άλλ’ άφορ>φ ώ- 
ρισμένα μόνον προϊόντα τά ό
ποια είνε περιορισμένης παρα
γωγής καί άποτελοΰν είδη πρώ
της ανάγκης. Τό μέτρον τούτο 
έλήφθη λόγω προνοίας υπέρ τοΰ 
τακτικού καί άνετου έπισιτι- 
σμοΰ. Άντιθέτως, ή έξαγωνή 
προϊόντων, τών όποιων ή χώρα 
έχει ύπερπάρκειαν έπετράπη 
καί έπιτρέπεται άπεριορίστως, 
ώς άνέφερεν ή χθεσινή _άνακοί- 
νωσις. Τά προϊόντα ταΰτα είνε 
εκείνα τών όποιων ή  ̂ έξαγώγή 
συντελεί καί είς τήν εισροήν 
ξένου συναλλάγματος. Ή  διε
θνής, άλλως τε κατάστασις ή 
όποια έπέβαλεν είς δλας τάς 
χώρας στοιχειώδη τινά μέτρα 
προνοίας, δέν ήτο δυνατόν νά 
φθάση καί μέχρις άνεγέρσεως 
σινικών τειχών καί άναστολής 
πάσης συναλλαγής μέ τό έξω- 
τερικόν.

Λ ΑΜΒΑΝΟΜΕΝ καί δημοσι- 
εύομεν τάς κάτωθι έπιστο-

λάς:
Κύριε Διευθυντή,

Ή άγάπη στο βουνό καί στα έ
λατα μέ φέρνει σήμερα νά σας γρά
ψω τούτο τό γράμμα, κι̂  ελπίζω 
νά βρη τήν άπηχησι πού πρεπει 
γιά νά σωθή τό θείο, μεγαλόπρεπο 
βουνό μας άπό τόν κίνδυνο πού τά 
άπειλεΐ. Ό  περήφανος ^Παρνασσός 
κινδυνεύει ν’ άπογυμνωθή. Αυτή την 
έντύπωσι άποκομίσαμε έφέτος άπο 
την ολιγοήμερον διαμονήν μας στο 
βουνό. Καί έχθρός δέν είνε στην 
περίστασι αυτή τά γίδια, ούτε τα 
πρόβατα, πού έχουν τεθή ΰπό δΐ; 
ωχίιό, άλλά οί_ ίδιοι οί κάτοικοι του 
χωριού, πού έχουν τή μανία να 
«ξεκλαρίζουν», νά κόβουν  ̂ δηλαδή 
τά τρυφερά «βραχιόλια», όπως λέ
γουν τά κλαδιά τού έλατιοΰ.^Τά ξε
ραίνουν καί τά παίρνουν γιά Φωτό- 
ξυλα. "Ολο^ τό χωριό κάνει τή 
δουλειά αυτή, κόβοντας ξύλα άπό 
Τρυφεοά έλαταμΓιατί πιστεύει πώς

-
πολλή ώρα στή φωτιά. Αύτό βέβαια 
είνε σωστό, άλλά μεγάλο κακό γιά 
τό βουνό. Διότι τό δέντρο ξεραίνε; 
ται καί άσχημίζει. Γιά νά σωθή 
λοιπόν τό βουνό άπό^τούς κατα- 
στροφεΐς του, πού δέν έμαθαν ν’ ά- 
γαποΰν τό δέντρο γενικά, σάν τόν 
ίδιο τους τόν έαυτό, _ μιά_ λύσι υ
πάρχει προστατευτικής Νά γίνη_ έ
να μόνιμο φυλάκιο στο βουνό κΓά- 
κριβώς στή «Βρύση τοΰ Κροκιού», 
όπου ένώνονται οί δύο στράτες. Τι- 
ποτε άλλο πιο θετικό καί σίγουρο 
δέν μπορεί νά γίνη άπό τό νά έγ- 
κατασταθή έκεΐ μονίμως j<a! όρι- 
στικώς ένα δασοφυλάκιο. "Ετσι θά 
σωθή τό βουνό πού τώρα παρουσι
άζει ένα θέαμα άντιαισθητικό μέ τα 
γδαρμένα, ξεκλαρισμένςρ^λατα πού 
αρχίζουν νά κιτρινίζουν καί νά 
ξεραίνωνται. Ή όριστική άπαγό- 
ρευσις τού θερέτρου τού Καλανιοΰ 
θά συντέλεση στή σωτηρία καί ξ>ι- 
άσωσιν τοΰ Παρνασσού κΓ ευχόμα
στε τό υπουργείο Γεωργίας νά τήν 
έφαρμόση γιά τό καλό τού δά
σους.

Μέ τιμή
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΑΛΟΣ

Φ
Κύριε Διευθυντά,

Νομίζω πώς πάντα άξίζει τόν 
κόπο νά δίνη κανείς σ’ ευρύτερη 
δημοσιότητα κάθε καλή καί φωτι
σμένη ενέργεια, γιατί έτσι, εκτός 
πού ένθαρρύνονται ήθικώς οί προ- 
βαίνοντες στήν ενέργειαν αυτήν, κΓ 
αυτή ή πράξις προβάλλει σάν ένα 
παράδειγμα άξιο μιμήσεως. "Αν 
καί σείς έχετε μιά τέτοια γνώμη 
δημοσιεύετε, αν θέλετε, τις παρα
κάτω παρατηρήσεις μου άπό μιάν 
έκδρομή μου έβδομαδιαία. Πέρασα 
δυό μέρες πάνω στό καταφύγιο τής 
Ζήρειας ίΚυλλήνης] σάν μέλος μιας 
παρέας πού πήγε κεΐ ύπό τήν ήγε- 
σίαν τοΰ κ. Γ. Μητροπούλου. Ή 
ταν ή πρώτη φορά πού έμεινα σέ 
καταφύγιο κΓ έπιθυμώ νά τονίσω 
τή χαρά μου γιά τήν φροντισμένη 
πάντως, αν όχι τέλειαν, όργάνωσι 
τοΰ καταφυγίου. Κάθε έπαινος λοι
πόν άξίζει στόν Ελληνικό ’Ορει
βατικό Σύνδεσμο γιά τά καταφύ
γιά του. Μιάν ύπόδειξι μονάχα: Δέ 
θά μπορούσε μέ ώρισμένα σημεία 
τοΰ δρόμου νά τοποθετηθούν πινα
κίδες πού ,νά δείχνουν τήν κατεύ- 
θυνσι πού πρέπει νά πάρη κανείς 
γιά νά φτάση δπου θέλει; Τις ύ- 
πόλοιπες ήμέρες του ταξειδιου μου 
τις έπέρασα στ’ ώμορφο χωριό 
Μάρκασι τής Κορινθίας. Ίδιαίτε- 
ρην έντύπωσι μού έκανε ό ευγενι
κός τρόπος μέ τόν όποΐον παρείχε- 
το κάθε περιποίησι έκ μέρους των 
κατοίκων τοΰ χωριού στον ξένο. ’Ε
κεί άπάντησα κΓ εν’ άπ’ τά καλ
λίτερα κοινοτικά συμβούλια. Πρόε
δρος τοΰ κοινοτικού συμβουλίου ό 
κ. Βαρβιτσιώτης. Καί τώρα αυτό 
πού μοϋκανε τή μεγαλείτερη έντύ
πωσι: Στό χωριουδάκι αυτό τών 
250—300 οικογενειών υπάρχει καί 
θέατρο. Θέατρο ώργανωμένο άπό 
τόν έξαίρετο δάσκαλο τοΰ χωριού 
κ. Γ εωργόπουλο, τοΰ όποιου μέ 
θαυμασμόν άντίκρυσα τήν έκδήλω- 
σι σέ κάθε τομέα τής κοινωνικής 
έν γένει ζωής τού χωρίου έκείνου. 
Αυτός ό ίδιος, μού έλεγαν, έφρόν- 
τισε καί κατασκευάσθη πλατεία 
γύρω στό σχολείο καί φυτεύθηκαν 
άμπέλια καί δέντρα όπωροφόρα 
προς ώφέλειαν τού σχολείου. Ό  ί
διος κατάφερε κΓ αυξήθηκαν οί πό
ροι τής σχολικής έφορείας στό δι
πλάσιαν. Ό  θαυμάσιος αύτός άν
θρωπος τής σχολικής έφορείας έ- 
Φρόντισε καί δόθηκε μιά παράστα
ση τής όποιας τά έσοδα πρόκειται 
να διατεθούν γιά τήν Εθνική Όρ- 
γάνωσι Νεολαίας τού τόπου. Τέτοι
ους δασκάλους πρέπει πάντα κα
νείς μέ καμάρι ν’ άναφέρη, γιατί 
τόπος πού είνε προικισμένος μέ τέ
τοια δραστήρια πρόσωπα δέν μπο
ρείς παρά νά μεγαλουργήση. Θά 
πρέπη ίσως νά σημειωθή πώς πο
λύ βοήθησε τό δάσκαλο γιά τήν 
παράστασι πού άνέφερα μιά όμά- 
δα άπό νέα παιδιά. Τελειώνοντας 
δέν θάχα παρά νά ευχηθώ τέτοιους 
φωτισμένους άνθρώπους ν’ άποκτή- 
σουμε πολλούς, γιατί μέ τών πολ
λών τή συνεργασία θά προκόψη κι’λ τΑττ ιν» 11 rv n

Μ’ έκτίμησιν 
Κς. Δς

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όδός Ήροδοτου
4 καί Τιμολέοντος (Κολωνάκι), 
έκ 4 δωματίων, χώλ, λουτροΰ, ό- 
φίς, μαγειρείου, δωματίου υπη
ρεσίας κλπ. Ζεστά νερά, Θέρ- 
υαναις κεντρική,

8 9

Σηκώθηκε καί κάθισε στήν 
πολυθρόνα πού ήταν τό μόνο 
άρκετά βολικό κάθισμά στό 
δωμάτιο. Κύτταξε συλλογισμέ
νος τή Λυδία, πού κεντούσε 
άφοσιωμένη στή δουλειά της. 
Είχε κάτι πού ήθελε νά τής πή, 
άλλ’ ή σκέψις αύτοϋ τοΰ κάτι 
τόν νεύριαζε καί μολαταΰτα έ
φευγε τήν άλλη μέρα κΓ ίσως 
αώτή νά ήτοεν η τελευταία εύ- 
καιρία του, Ή υποψία, πού είχε 
σπείρη στήν καρδιά του ό Σαϊ- 
μον είχε ρι,ζώση. "Αν ή Λυδία 
τόν κοροΐδευε, θά τό μάθαινε 
γρήγορα' σ’ αύτή τήν περίπτω
ση δτεχν θά χώριζαν, θά μπο
ρούσε νά σηκώση τούς ώμους 
του καί νά τή συγχώρηση μέ ή
συχη συνείδηση Άπεφάσισε νά 
κοτνονίση τό ζήτημα άμέσως κΓ 
έπί τόπου, διστάζοντας όμως νά 
τής κάνη απροκάλυπτα τήν πρό- 
τασι πού είχε κατά νοϋ, άρχισε 
τή συνομιλία με περιστροφές.

—Σας είπα ποτέ ,μου γ ιά  τή 
μεγάλη θεία μου Μαρθα; άρχι
σε έλαψρά.

—"Οχι.
—'Ή ταν τό μεγαλύτερο παιδί 

τοΰ προπάππου μου. Ή τα ν  μία 
κακομούτσουνη γεροντοκόρη μέ 
περισσότερες ζάρες στό χλωμό 
πρόσωπό της άφ’ δσα είδα ποτέ 
σ’ Ανθρώπινο πλάσμα. 'Ή ταν 
πολύ κοντή καί αδύνατη, μέ 
σφιγμένα χείλη, πάντοτε δέ φαι
νόταν ν’ άποδοκιμάζη κάτι μέ 
δυσφορία. Μέ τρομοκρατούσε 
δταν ήμουν παιδί. Είχε ένα τρο
μερό θαυμασμό γ ιά  τή βασίλισ
σα ’Αλεξάνδρα καί στά τελευ
ταία χρόνια της κτενιζόταν δ
πως κΓ ή βασίλισσα ’Αλεξάν
δρα. Ή τα ν  ντυμένη^ πάντοτε 
στά μαΰρα, μέ μακρυες φούστες 
καί στενή μέση κΓ ό γιακάς της 
Ανέβαινε ώς τ’ αύτιά της. Φο
ρούσε μία βαρειά χρυσή αλυσί
δα στό, λαιμό της κΓ άπό αύτήν 
κρεμώταν ένας μεγάλος χρυσός 
σταυρός καί στά χέρια της είχε 
χρυσά βραχιόλια. Ή ταν τρομα
κτικά εύγενής. ’Εξακολουθούσε 
νά μένη στό μεγάλο σπίτι, πού 
ό Σάϊμπερτ Μαίησον είχε κτί
ση γ ιά  τόν έαυτό του δταν άρ
χισε νά βγαίνη στόν κόσμο καί' 
δέν άλλαξε τίποτε. Τό νά πη- 
γαίνη κανείς έκεΐ, ήταν σά νά 
ξαναγυρίζη στό χίλια όκτακό- 
σια έ,βδομήντα. Πέθανε μόλις 
προ όλίγων χρόνων πολύ γρηά 
καί μοΰ άφήκε πεντακόσιες λί
ρες.

—Λαμπρά.
— Ε γ ώ  θά προτιμούσα νά 

ξόδευα αύτό τό ποσόν, άλλ’ ό 
πατέρας μου μέ ’έπεισε νά τό 
φυλάξω. Είπε δτι θά ήμουν έν- 
θουσιασμένος άν είχα ένα τέ
τοιο άποκοΰμπι καί τό χρησι
μοποιούσα γιά  νά έπιπλώσω έ
να σπίτι δταν θά παντρευόμουν. 
Δέν λογαριάζω δμως νά παν- 
τρευθώ άρκετά χρόνια ακόμα 
καί πραγματικά δέν χρειάζομαι 
τά λεφτά, θ ά  θέλατε νά σάς δώ
σω διακόσιες λίρες άπ’ α ύτά;

Ή Λυδία πού εξακολουθούσε 
νά κεντά, είχε άκούση φιλικά, 
μολονότι δχι μέ περισσότερο ά 
πό εΰγενές ενδιαφέρον μίαν ι
στορία πού δέν είχε πολλή ση
μασία γ ι’ αύτήν' τώρα, δμως, 
καρφώνοντας τή βελόνα ρτό έρ- 
γόχειρό της, σήκωσε τά μάτια.

— Γιά ποιό λόγο; ,

,ΤΟΥ ΣΟΜΕΡΣΕΤ ΜΩΜ
— Σκέφθηκα δτι μπορεί νά 

σάς χρειασθοΰν.
— Δέν καταλαβαίνω. Ή έκα

να γ ιά  νά θέλετε νά μοΰ δώσε
τε διακόσιες λίρες;

Ό  Τσάρλεϋ δίστασε. Ή Λυδία 
τόν κύτταζε μέ τά γαλανά, με
γάλα, άλλά μάλλον άνέκφρα- 
στα ράτια της, στά όποια ύπήρ- 
χε μια έντατική προσοχή, σά νά 
προσπαθούσε νά ίδή στά μύχια 
της ψυχής του. Ό  Τσάρλεϋ γύ
ρισε τό κεφάλι.

— θ ά  μπορούσατε νά κάνετε 
άρκετά γιά  νά βοηθήσετε τόν 
Ρομπέρ.

’ Ενα άδύνατο χαμόγελο έ
σκασε στά χείλη της. Κατά
λαβε.

— Σάς είπε ό φίλος σας Σά- 
ϊμον δτι ήμουν στό Σ ερ ά ϊγ ιά ν ά  
κερδίσω άρκετά χρήματα, ώστε 
νά μπορέσω νά βοηθήσω τόν 
Ρομπέρ νά δραπετεύση ;

— Γιατί νά τό νομίζετε αύτό;
Ή Λυδία γέλασε περιφρονη

τικά.
— Εισθε πολύ άφελής, φίλε 

μου. “Ολοι αύτό ύποθέταυν. Νο
μίζετε δτι θά προσπαθούσα νά 
τούς κατατοπίσω καί νομίζετε 
δτι θά καταλάβαιναν άν τούς 
έλεγα τήν άλήθεια; Δέν θέλω 
τά λεφτά σας' δέν μοΰ χρειά
ζονται. Ή φωνή της έγινε τρυ
φερή. Είνε ευγενικό έκ μέρους 
σας νά μοΰ τά  προσφέρετε. Ει- 
σθε ένα περίφημο πλάσμα, άλ
λά τόσο πα ιδ ί! Ξέρετε δτι αύ
τό πού προτείνετε είνε ένα έγ
κλημα, πού θά μποροΰσε νά 
σάς στείλη εύκολα στή φυλακή;

—  " Ω ! ν α ι .
— Δέν πιστέψατε οούτό πού 

σάς-είπα προχθές;
— ’Αρχίζω νά σκέπτωμαι δτι 

είνε πολύ δύσκολο νά ξέρω τί 
νά πιστέψω σ’ αυτόν τόν κόσμο. 
Τό κάτω-κάτω, δέν είμαι τίπο
τε γιά  σάς, δέν είχατε κανένα 
λόγο νά μοΰ πήτε τήν άλήθεια, 
άν δέν τό θέλατε. ΚΓ αυτοί οί 
άνθρωποι σήμερον τό πρωί, κι’ 
ή οιεύθυνσις πού σάς έδωσαν 
γ ιά  νά στείλετε χρήμάτα; Δέν 
μπορείτε νά μένετε έκπληκτη 
άν κάνω τέτοιους λογαρια
σμούς.

— Είμαι ευτυχισμένη νά μπο
ρέσω νά στείλω στό Ρομπέρ 
χρήματα γ ιά  νά είνε σέ θέσι ν' 
άγοράση τσιγάρα καί λίγη τρο
φή, Αύτό δμως πού σάς είπα, 
ήταν άλήθεια. Δέν θέλω νά 
δραπετεύση.Αμάρτησε καί πρέ
πει νά ύποφέρη.

— Δέν μπορώ ν’ άνεχθώ τή 
σκέψι δτι θά ξαναγυρίσετε σ’ 
αύτό τό φριχτό μέρος. Σάς γνω
ρίζω τώρα λίγο' είνε φρικτό νά 
σκέπτωμαι γιά  σάς δ,τι γ ιά  δ- 
λες πού κάνουν αύτή τή ζωή,

— Μάς σάς είπα' πρέπει νά 
έξιλεωθώ' πρέπει νά κάνω γι' 
αύτόν δ,τι έκεΐνος δέν έχει τή 
δύναμι νά κάνη μόνος του.

— Μά είνε άνοησία. Είνε τόσο 
νοσηρή άντίληψις. Είνε παρα- 
λογισμός. θ ά  μπορούσα νά κα
ταλάβω, μολονότι καί τότε θά 
τό θεωρούσα άπάνθρωπο, άν 
πιστεύατε σ’ ένα σκληρό θεό, 
πού έκδικεΐται καί πού ήταν 
διατεθειμένος νά δεχθή τόν πό
νο σας γ ιά  πληρωμή γιά  τήν 
άδικία πού έκανε ό Ρομπέρ, 
άλλά μοΰ είπατε δτι δέν πι
στεύετε σέ θεό.
ΑΥΡ ΙΟΝ: Ή συνέχεια.
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Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ
ΤΟΥ Κ . ΑΝΤΡΕ ΜΩΡΟΥΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΉ -  ΓΎΗ A I ΚΟΛΟΓ I ΚΗ 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ -  ΚΛ1ΝΑ1 A', Β”
wai Γ* θέσεως.

ΣΟΛΩΝΟΣ h  -  ΓΗΛΕΦΩΝΟΝ 23-485

ΝΑΥΤΙΚΑ! ΣΥΓΚΟΙΝ Ω Ν ΙΑ !

Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α
ΚΟΙΙ Μ Ι Ι ί Ι !  ΙΗ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι  ΙΠ ΙΙΗ ΙΗ

ΜΕΓΑΛΑ I ΓΡΑΜΜΑ I 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΑΝ 4 Σεπτεμβρίου
«ΛΕΣΒΟΣ» 6 μ.μ. Χαλκίδα, Αιδηψόν, Βόλον, Θεσσαλονίκην.
«ΠΟΛΙΚΟΣ» 6 μ. μ. Σΰρον, Τήνον, Μύκονον, Καρκινάγρι, 

"Αγ. Κήρυκον, Φούρνους, Καρλόβασι, Βαθύ, Τηγάνι, Μαραθό- 
καμπον, Χίον, Μυτιλήνην.

«ΙΘΑΚΗ» 7 μ.μ. (διά Μαλέα) Ζάκυνθον, Πάτρας, 'Ιθάκην, 
Σάμην, Ά γ . Ευφημίαν, Φισκάρδον, Λευκάδα, Πρέβεζαν, Κό- 
πραιναν, ’Αμφιλοχίαν, Βόνιτσαν, Νυδρί.

«ΕΛΣΗ» 7 μ.μ. Χανιά, Ρέθυμνον, Ηράκλειον, Πειραιά.
«ΖΑΚΥΝΘΟΣ» 7 μ.μ. Σΰρον, Πάρον, Νάουσαν, Νάξον, Μάρ- 

πησσαν, Φολέγανδρον, Σίκινον, "Ιον, Οϊαν, Θήραν, Άνάφην, 
’Αμοργόν, Αίγιάλην, Σχοινοΰσαν, "Αγ. Γεώργιον, Κουφονήσια, 
Δονοΰσαν, Μουτσούναν, Ληώνα, ’Απόλλωνα, Νάξον, Πάρον, Σΰ
ρον, Πειραιά.

ΤΡΙΤΗΝ 5 Σεπτεμβρίου
«ΣΟΦΙΑ» 2 μ.μ. (διά Μαλέα) Πάτρας, Ληξούριον, Άργο- 

στόλιον, Κέρκυραν.
«ΜΗΛΟΣ» 4 μ.μ. Κέοα, Λουτρά, Σέριφον, Σίφνον, Κίμωλον, 

Μήλον.
«ΙΩΝΙΑ» 4 μ.μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ, ΠΟΡΤ-ΣΑΤΔ, ΑΛΕ

ΞΑΝΔΡΕΙΑΝ, ΠΕΙΡΑΙΑ.
«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 6 μ.μ. Χαλκίδα, Αιδηψόν, Βόλον, θεσ)νίκην.
«ΣΑΜΟΣ» 7 μ. μ. Χίον, Γέραν, Μυτιλήνην, Μήθυμναν, Πέ

τραν, Κάστρον, Άλεξανδρούπολιν Πορτολάγο, Καβάλλαν, Δά
φνην, Χροΰσο, θεσ)νίκην, Βόλον, Αιδηψόν, Χαλκίδα, Πειραιά.

«ΑΡΝΤΕΝΑ» 7 μ.μ. Χίον, Μυτιλήνην, Χίον, Πειραιά.
«ΤΑΣΟΣ» 7 μ.μ. Λαύριον, Άλιβέριον, Χαλκίδα, Λίμνην, Αί- 

δηψόν, Άταλάντην, "Αγ. Κωνσταντίνον, Στυλίδα, Ώρεούς, Βό
λον, Ώρεούς, Χαλκίδα., Πειραιά.

«ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ» 7 μ.μ. Χανιά, Ρέθυμνον, ’Ηράκλειον, “Αγ. 
Νικόλαον, Παχειαν "Αμμον, Σητείαν, “Αγιον Νικόλαον, 'Ηρά
κλειον, Πειραια.

«ΑΘΗΝΑI» 8 μ.μ. Σΰρον, Τήνον, Ύστέρνια, Κόρθιον,"Ανδρον.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ

«ΙΘΑΚΗ» Τρίτην 1 μετά μεσονύκτιον ’Ιθάκην, Σάμην, Ά γ . 
Ευφημίαν, Φισκάρδον, Λευκάδα, Πρέβεζαν, Κόπραιναν, ’Αμφι
λοχίαν, Βόνιτσαν, Νυδρί.

«ΠΕΤΡΟΣ» Τρίτην 1 μετά μεσονύκτιον Ζάκυνθον, Πειραιά.
«ΣΟΦΙΑ» Τετάρτην 3 μ.μ. Ληξούριον, Άργοστόλιον, Κέρκυ

ραν.
«ΙΘ,ΑΚΗ» Πέμπτην 1 μετά μεσονύκτιον Ζάκυνθον, Πειραιά. 

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗ ΡΙΩ Ν : Πλατεία Καραϊσκάκη, Τηλέφωνα 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 41-169. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 41-651. Πληροφορίαι: 

45.665. Προϊστάμενος 41-711.
ΚΟΙΝΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ καί άδειων Μέγαρον 

Σταθμού Ήλεκτρ. Σιδ)μου, τηλέφωνα 44-321—22—23

ΤΟΠΙΚΑ! ΣΥΓΚΟ ΙΝΩ ΝΙΑΙ
«ΑΜΒ ΡΑΚΙΑ» έκ Χαλκίδος, καθ’ έκάστην μίαν ώραν μετά 

τήν άφιξιν τής έξ ’Αθηνών αμαξοστοιχίας δια Λίμνην, ΑΙδηψόν. 
καί έκαστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ καί ΚΥΡΙΑΚΗΝ προσέγγισις καί 
είς Καμμένα Βοΰρλα.

ΔΕΥΤΕΡΑΝ 4 Σεπτεμβρίου
«ΜΟΣΧΑΝΘΗ» 8 π.μ. Αίγιναν, Μέθανα, Πόρον, "Υδραν, Έ ρ- 

μιόνην, Σπέτσας, Λεωνίδιον, "Αστρος, Ναύπλιον, Χέλι. (’Επι
στροφή Πειραιά Τρίτην π.μ.)

«ΜΑΝΑ» 1 μ. μ. έκ ΡΑΦΙΝΑΣ διά Μαρμάριον, Κάρυστον, 
Γαύριον, Μπατσί.

«ΑΕΤΟΣ» 1 μ.μ. έκ ΡΑΦΙΝΑΣ διά Στΰρα, Άλιβέριον.
«ΑΥΛΙΣ» 2 μ.μ. Αίγιναν, Μέθανα, Πόρον καί τάνάπαλιν.(’Ε

πιστροφή αυθημερόν).
«ΠΤΕΡΩΤΗ» 5 μ.μ. Αίγιναν, Μέθανα, Πόρον καί τάνάπαλιν. 

(’Επιστροφή Πειραιά Τρίτην π.μ.)
ΤΡΙΤΗΝ 5 Σεπτεμβρίου

«ΛΕΥΚΑΣ» 8 π.μ. Αίγιναν, Μέθανα, Πόρον, “Υδραν, Έρμι- 
όνην, Σπέτσας, Λεωνίδιον, "Αστρος, Ναύπλιον, Χέλι. (’Επιστρο
φή Πειραιά Τετάρτην π.μ.)

«ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 12ην (χεσημβρίαν Αίγιναν, Άγκίστριον, 
Κάτω Φανάριον, Παλαιάν 'Επίδαυρον, Νέαν Επίδαυρον, Κόρφο 
καί τάνάπαλιν. (’Επιστροφή Πειραιά Τετάρτην π.μ.)

«ΜΑΝΑ» 1 μ.μ. έκ ΡΑΦΙΝΑΣ διά Στΰρα, Άλιβέριον.
«ΑΕΤΟΣ» 1 μ.μ. έκ ΡΑΦΙΝΑΣ διά Κάρυστον, Γαύριον, Μπατσί.

«ΜΟΣΧΑΝΘΗ» 2 μ.μ. Αίγιναν, Μέθανα, Πόρον. (’Επιστροφή 
αυθημερόν).

«ΑΥΛΙΣ» 5 μ.μ. Αίγιναν, Μέθανα, Πόρον. ’Επιστροφή Πει
ραιά Τετάρτην π.μ.

Τηλέφωνα: Γραμμής Ραφίνας 33-825, Τ.Α.Σ. έμπορευμάτων 
41-747, Τ.Α.Σ. είσιτήρμα 41-141 -  44-256

Διά τήν παροΰσαν μελέτην, ή
σημαίνουσα ιδέα διά τήν χειρω- 

ακτικήν έργασίαν, είνε ή έξης: 
οίαδήποτε καί άν είνε μία έργα- 
σία, ταπεινή ή υψηλή, ήμπορεΐ 
νά γίνη καλά ή άσχημα. Υπάρ
χει ένας ώραΐος καί έπιδέξιος 
τρόπος, ν’ άνασκαφή ένα χαρά
κωμα καί υπάρχει ένας άσχη
μος καί άδέξιος τρόπος, δπως 
ύπάρχει καί σοβαρός καί πλή
ρης πάθους τρόπος νά προετοι
μάζεται μία διάλεξις καί ένας 
τρόπος νωχελής. Μία δακτυλο- 
γράφος ήμπορεΐ νά δώση ένα. 
μέτριον άντίγραφον ή ενα λαμ
πρόν: αύτό έξαρτάται άπό τήν 
τεχνικήν της, άπό τό πώς περι
ποιείται τήν μηχανήν της, άπό 
τήν συμμετρίαν τών τίτλων, ά
πο τήν σελιδοποίησιν, άπό τήν 
προσοχήν μέ τήν όποιαν ξανα
διαβάζει δ,τι γράφει. ’Εάν θέ
ση ώς σκοπόν της νά κάμη τήν 
έργασίαν της κάπως καλλίτερα 
άπ’ δ,τι χρειάζεται, άμέσως γί-4 
λ'εται καλλιτέχνις καί βλέπει νάι 
άνταμείιβεται διά μίαν άνιδ οτε- 
λή προσπάθειαν μέ διαρκή καί 
ζωηράν εύτυχίαν. Διότι τήγ 
συμπληρωματικήν αύτήν έργα
σίαν δέν τήν έκαμε διά τόν προ
ϊστάμενον, άλλά διά τόν έαυτόν 
της, διά τήν τιμήν, διά τήν πο
λυτέλειαν, τήν έκαμε λοιπόν έ- 
λεύθερα. Κάθε έργασία πού γ ί
νεται μέ προθυμίαν, άφίνει είς 
εκείνον πού τήν κάμνει ένα πε- 
ριθώριον έλευθερίας.

Ή εύχαρίστησις τής έργασί- 
ας ήμπορεΐ νά γίνη τόσον πλή
ρης, ώστε κατορθώνει ν’ άντικα- 
ταστήση κάθε άλλην. ’Εγώ του
λάχιστον, δταν άποπειρώμαι νά 
ψαντασθώ έναν παράδεισο, δέν 
ήμπορώ νά τόν συλλάβω ώς τό
πον τών αιωνίων άνέσεων. δπου 
φτερωτές καί άεργες ψυχές θά 
τραγουδούν παίζοντας άρπαν, 
άλλ’ ώς γραφεϊον, δπου αίώνί-, 
ως θά ήργαζόμην είς κάποιο 
θαυμάσιο μυθιστόρημα, άτελεί- 
ωτο, μέ τήν ζωντανή δύναμι καί 
τήν βεβαιότητα, πού είς σπανι- 
ωτάτας στιγμάς θά ήμποροΰσα 
νά γνωρίσω είς αυτόν τόν κό
σμον. Ό  παράδεισος τοΰ κη
πουρού είνε ένας κήπος καί τοΰ 
ξυλουργοΰ ένα έργαστήριο.

Φ
“Ενα ώραΐον παράδειγμα τής 

ένώσεως τής χειρωνακτικής καί 
τής πνευματικής έργασίας είνε 
δταν γίνεται μέ άγάπην, ή έρ
γασία τής νοικοκυράς. Μία γυ
ναίκα πού κυβερνά καλά τό 
σπίτι της, είνε άκόμα βασίλισ
σα καί υπήκοος. Συλλαμβάνει 
καί συχνά έκτελεϊ ή ίδια δ,τι 
συνέλαβε. Είνε διά τόν άνδρα 
της καί διά τά παιδιά της ε
κείνη πού καθιστά δυνατήν τήν 
έργασίαν. Τούς προφυλάσσει ά
πό τάς μέριμνας, τούς τρέφει 
καί τούς περιποιείται. Είνε υ
πουργός τών Οικονομικών καί 
χάρις είς αύτήν ισορροπεί ό 
προϋπολογισμός τοΰ σπιτιοΰ. ΕΙ- 
νε υπουργός τών Καλών Τεχνών 
καί χάρις είς αύτήν τό σπίτι^ 
έχει κάποιο θέλγητρο. Είνε υ
πουργός τής οικογενειακής^ έκ- 
παιδεύσεως κσ> χάρις ε ^ ^ γ ξ ’ 
■τά *άγόριβ'"έγ:γράφδνιαι 
Πολυτεχνεΐον καί τά κορίτσια 
μορφώνονται.

Μιά γυναίκα θά έπρεπε νά εΐ- 
νε έξ ίσου υπερήφανη, διότι κα-' 
τώρθωσε νά κάμη τό νοικοκυ
ριό της ένα τέλειον μικρόν κό
σμον, δσον ό μεγαλείτερος πο
λιτικός, διότι ώργάνωσε μίαν 
χώραν. Ό  στρατάρχης Λυωται· 
έλεγε δικαίως δτι τά ζητήμα
τα διαβαθμίσεως δέν έχουν καμ- 
μίαν σημασίαν. "Ο,τι είνε τέλει
ον είνε τέλειον οίαιδήποτε καί 
άν είνε α ί διαστάσεις.

Ή έργασία τής νοικοκυράς, 
έξω άπό τάς πολύ πλούσιας τά
ξεις, είνε ή σκληροτέρα καί δέν 
υπάρχει άνάπαυσις διά τάς γυ
ναίκας. Ή έβδομάς τών δύο Κυ
ριακών είνε είς τά μάτια των ή 
έβδομάς δπου ήμποροΰν μετά 
τήν έργασίαν των έξω, νά άφιε- 
ρώσουν δύο ημέρας είς τό νοι
κοκυριό, είς τήν μπουγάδα, είς 
τά μπαλώματα, είς τά παιδιά. 
‘Υπάρχει πάντοτε είς ένα σπίτι, 
είς μίαν οικογένειαν κάτι έπεΐ- 
γον, πού πρέπει νά γίνη. Προσ
θέσατε τάς μέριμνας μιάς γυ- 
ναικός νά (χήν είνε πολύ άσχη
μη, νά ένδυεται εύπρεπώς, νά 
μορφώνεται. Αλήθεια, αύτό τό 
γυναικεΐον έπάγγελμα, δταν γ ί
νεται καλά, άφίνει όλίγας ώ-
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I ANGLO -  E GY P T I AN I 
M A I L  L I N E

| m ((CAIRO CITY)) I
9.600 τόννων 

Πετρελαιοκίνητον

I Διά ΜΑΣΣΑΛΙΑΝ 
[ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 8 Σε- ί 
\ πτεμβρίου 2 μ.μ.
\ ΔΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ \
I ΧΑΊ'ΦΑΝ

ΒΗΡΥΤΤΟΝ
| ΣΑΒΒΑΤΟΝ 16 Σε- |
\ πτεμβρίου 3 μ.μ. 
ϊ Δεχόμενον έπιβάτας I 
\ καί εμπορεύματα.

I Π. Γ. ΚΑΛΛΪΜΑΝ0Κ3ΥΛ0Σ 1
I Μέγαρον Βάτη, Πει- = 
ε ραιεύς, τηλ. 43.027 καί I 
| είς άπαντα τά Γρα- ί 
ε ψεΐα ταξειδίων.
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ρας σχολής, είνε δμως άπό έ- 
κεϊνα δπου ή έργασία εύρίσκει 
άμεσον άνταμοιβήν. Τίποτε δέν 
είνε ώραιότερον άπό τοΰ νά βλέ- 
πωμεν πώς είς όλίγας ή μέρας, 
μία άληθινή γυναίκα, μέ έλάχι- 
στα χρήματα καί πολλήν καρ
διά, μεταμορφώνει μίαν τρώ
γλην είς παράδεισον. ’Εδώ εύρί- 
σκεται τό σημεΐον διασταυρώ- 
σεως τής τέχνης τοΰ έργάζε- 
σθαι καί τής τέχνης τοΰ άγαπάν.

Φ
'Υπάρχει φυσικά μία τέχνη 

τοΰ διδάσκειν. Τό έπάγγελμα 
τοΰ καθηγητοΰ είνε δύσκολον 
καί άπαιτει μακράν πείραν. Ό  
καθείς μας τό άντιλαμβάνεται 
μόλις θέλει νά κάμη τόν διδά
σκαλον είς τά παιδιά του. “Ε
νας πατέρας είνε σπανίως κα
λός καθηγητής. "Αλλοτε νομίζει 
δτι γνωρίζει τά πράγματα καί 
τά γνωρίζει μόνον έπιπολαίως, 
άλλοτε τά γνωρίζει άλλά τά έ- 
ξηγεΐ κακώς' άλλοτε είνε άνυ- 
πομονος καί αυστηρός, διότι 
τό μάθημα τόν πλήττει, άλλοτε 
είνε έπικινδύνως έπιεικής, διότι 
άγαπη υπερβολικά τά παιδιά 
του κα'. δέν ήμπορεΐ νά τά κρί- 
νη. Άπό έκείνους, τών όποιων 
έπάγγελμα είνε ή διδασκαλία, 
καί πού έπέτυχον είς αύτήν τήν 
τέχνην, πρέπει νά ζητήσωμεν 
τους κανόνας.

Δέν υπάρχει διδασκαλία χω
ρίς πειθαρχίαν. Ή  πρώτη έργα
σία τοΰ μαθητου είνε νά μαν- 
θάνη νά έργάζεΐαι. Πριν σχη- 
ματισθή ένα πνεύμα, πρέπει να 
σχηματισθή μία θέλησις. Αύτός 
είνε ό λόγος διά τόν όποιον ή 
διδασκαλία κατ’ οίκον δέν άξί- 
ζει ποτέ μεγάλα πράγματα. Ή 
οικογένεια θά δεχθή πάντοτε 
κάποιαν δικαιολογίαν: τό παιδί 
έχει κεφαλόπονον, κακοκοιμή
θηκε, έχει μίαν πρόσκλησιν. Ό  
εξεταστής ήτο άδικος, τό πρό
βλημα είχε τεθή κακώς. Τό σχο- 
λεΐον είνε άμείλικτον' αύτή είνε 
ή άρετή του' καί είμαι μάλιστα 
διατεθειμένος νά προτιμήσω τό 
παλαιόν σύστημα τών έσωτερι- 
κών. "Εχει μεγάλα μειονεκτή
ματα' είνε ένίοτε άνήθικον καί 
είνε πάντοτε σκληρόν' πλάθει 
δμως άνθρώπους. Τά παιδιά μα
θαίνουν νά άναζητοΰν τά ίδια 
τήν θέσιν των είς μίαν κοινω
νίαν' είς τήν οικογένειαν ευρί
σκουν αύτήν τήν θέσιν έτοίμην. 
Είνε πολύ εϋκολον. ’Εάν έφαρ- 
μοσθή αύστηρώς καί έάν οί γο
νείς είνε λογικοί, τό σύστημα 
τών έξωτερικών ήμπορεΐ νά δώ- 
οη καλά άποτελέσματα έως τήν 
ήλικίον τών δέκα πέντε ή τών 
δέκα έξ. έτών. Μεταξύ δέκα έ- 
πτά καί είκοσι έτών, ή πολύ έ- 
λευθέρα ζωή είς μίαν μεγαλού
πολης είνε μοιραία διά τά άγό- 
ρια.

Ή διδασκαλία δέν είνε δια- 
σκέδασις. Ή διδασκαλία έχει ώς 
σκοπόν νά τοποθετήση είς ένα 
πνεΰμα ένα πλαίσιον στοιχειω
δών γνώσεων καί νά όδηγήση 
οδτω τό παιδί είς τό επίπεδον 
τών άνθρώπων τοΰ καιροΰ του. 
Είς τό πλαίσιον τοΰτο θά έλθουν 
άργότεοον, κατά τήν διάρκειαν 
της ζωής, νά Αάβουν θέσιν τά 

"Ή τα πού (Λδάακϋ. ή ττεϊργχ 
m νέαι άνηκαλύψεις. Κάθε 

άπόπειρα νά άνατραπή ή φυσι
κή αύτή τάξις καί νά δεσμευθή 
τό πνεΰμα τοΰ παιδιοΰ, διασκε- 
δαζόμενον άπό τό θέαμα τής 
συγχρόνου ζωής, είνε παραλο- 
γισμός. Ή διδασκαλία δΓ εικό
νων, διά τοΰ ραδιοφώνου, διά 
τοΰ κινηματογράφου, είνε αύτή 
καθ’_έαυτήν άνεπαρκής' δέν ήμ- 
πορεΐ νά υίοθετηθή παρά άν γ ί
νη — καί τοΰτο είνε δυνατόν — 
εύκαιρία μιάς προσπάθειας ή έ- 
νός ένθουσιασμοΰ. “Οτι μαθαί- 
νεται χωρίς κόπον, λησμονεΐται 
γρήγορα. Διά τόν ίδιον λόγον, 
τό «προφορικόν μάθημα», τό ό
ποιον δέν άπαιτεΐ άπό τούς μα- 
θητάς καμυίαν προσωπικήν συμ
μετοχήν, είνε έπίσης σχεδόν πάν
τοτε έξ ίσου μάταιον.'Η ευγλωτ
τία γλυστρά έπάνω άπό τούς νε
αρούς αυτούς έγκεφάλους. Τό 
άκοΰειν δέν είνε έργάζεσθαι. 
Τοΰτο φυσικά δέν έφαρμόζεται 
είς τήν διδασκαλίαν τών ζωντα
νών γλωσσών, ή όποια πρέπει 
νά γίνεται σχεδόν έξ όλοκλήρου 
προφορική.

ANDRE MAUROIS

ΣΕΛΛΟΦΑΝ
ΧΡΥΣΟΧΑΡΤΑ

Είς πλούσια συλλογή 
Δ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 

’Οδός Καΐρη 6.—Τηλέφ. 32-596

ΑΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 7 δωματίων, 2
μεγάλων χώλ κλπ. έπί τής ό- 
δοΟ Ε. Μπενάκη 24, ¿νοικιάζε
ται άπό 1ης Σεπτεμβρίου.Πλη- 
ροφορίαι εντός, παρά τώ κ. Ν. 
Κοκολάτω.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
όδμητον οικίαν Έλπίδος 6 (πλα
τεία Κυριακοΰ) ό δεύτερος ό
ροφος δωμάτια μεγάλα έξ, χώλ, 
λουτρόν πλήρες, καλοριφέρ, 
κουζίνα άεριόφωτος κλπ. ’Επί
σης ήμιυπόγειον διαμέρισμα δω
μάτια τρία, χώλ, λουτρόν, κου
ζίνα κλπ. Έπίσκεψις καθ’ έκά
στην 10—12 π.μ. καί 5—7 μ. μ. 
Πληροφορίαι είς τόν τρίτον όρο
φον καί τηλέφ. 81-377.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
νοικιάζονται ’Ακαδημίας 70, 
έναντι Ζωοδόχου Πηγής.

Ο Π Τ ΙΚ Α
Ο ΣΟ Ι ΦΟΡΕΙΤΕ ΓΥΑΛΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΑΤΕ

τά νέα κοίλα κρύσταλλα 6μι|κ >5τοΟαοΚ’©ν μάρκας REX ponctuel, etvs τά 
Ανώτερα δλων καί etc τιμάς Α«νγκρ1τωε εύθηνάς.

ΦΩΤΟ— ΟΠΤΙΚΑ έν γένει, κάσης φυσεως φωτογραφικαί μηχαναΐ 
είς τιμάς εΟκαιρίας, φίλμ κλπ. Εκτυπώσεις καί μεγεβυνσειτ
καλλιτεχνικαΐ.

ΕΙδικός τεχνικός είνε ε 'ς  τήν ’ΗάθεσΙν σας διά πάσαν πληροφορίαν 
είς τό ΦΩΤΟ— ΟΠΤΙΚΟΝ ΊΜΗΜΑ ~ο0

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ί ΟΜΟΝΟΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ

ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
ΟΜΦΑΛΕΠΙΔΕΣΜΟΙ

ΝΕΦΡΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
ΖΩΝΑΙ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΥΣΤ. Ο-ΕΝΑΚΟ)

ΖΩΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣ1Ν ΤΟΥ ΣίΟΜΑΧΟΥ 
ΜΕΤ’ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 

ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

X .

I » .

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ

Τό ύπουργεΐον τής Παιδείας ά- 
νεκοίνωσεν δτι έγκεκριμένα σχολι
κά βιβλία τών τριών πρώτων τά
ξεων τοΰ νέου έξαταξίου γυμνα
σίου διά τό σχολικόν έτος 1939— 
1940 εΤνε τά έξής:

Α' Θρησκευτικά: Α' τάξεως ‘Ι
ερά Ιστορία Παλαιός Διαθήκης  ̂Α. 
Παρασκευοπούλου. Β τάξεως Ι ε 
ρά Ιστορία τής Καινής Διαθήκης 
Βασ. Πετρούνια. Γ'^τάξεως Ιστο
ρία τοΰ "Εργου τών Αποστόλων 
Ίω. Κολλιτσάρα.

Β' Νέα Ελληνικά: Α' τάξεως 
Δημ. Κοντογιάννη — Νικ. Κοντο- 
πούλου, Μ. Οικονόμου, Κων. Ρω
μαίου μόνον έκδόσεως 1939. Β’ 
τάξεως τών αυτών συγγραφέων. Γ' 
τάξεως Νικ. Κοντοπούλου — Μιχ. 
Οικονόμου. Θ. Μακροπούλου.,

Γ' Αρχαία Ελληνικά: Β' καί 
Γ' τάξεως ’Αναγνωστικόν τής ’Αρ
χαίας Ελληνικής γλώσσης Δ. Φι
λικού. Β' τάξεως Έκλογαι τών 
’Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων Β. 
Φάβη. Γ' τάξεως Έκλογαη έκ τής 
Κύρου Άναβάσεως τοΰ σενοφών- 
τος Κυρ. Κοσμά. Β' και Γ' τάξε
ως Γραμματική τής ’Αρχαίας Ελ
ληνικής γλώσσης Άχ. Τζαρτζάνου.

Δ ' Ίστορίαι: Α' τάξεως Ιστο
ρία τής Άρχαίας_ Ελλάδος μέχρι 
τών Μηδικών πολέμων Άν. Λαζά
ρου. Β' τάξεως Ίστορ!α_τής Αρ
χαίας Ελλάδος μέχρι τοΰ θανάτου 
τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου (τέως Β( 
’Αστικού] Ίω. Παπασταύρου. Γ' 
τάξεως Ιστορία τής.’Αρχαίας Ε λ
λάδος μέχρι του ΜεγάλουΚωνσταν- 
τίνου Ίω. Παπασταύρου.

Ε ' Μαθηματικά: Α ', Β' καί Γ' 
τάξεως Πρακτική ’Αριθμητική Χρ. 
Μπαρπαστάθη. Α' καί Β' τάξεως 
Πρακτική Γεωμετρία Χρ. Μπαρ- 
μπαστάθη.

_ΣΤ' Φυσικά η Α' τάξεως Στοι
χεία Φυσικής κα! Χημείας [τέως Α' 
’Αστικού] Δ, Λεονταρίτου. Β' τά
ξεως Στοιχεία Φυτολογίαν—Ζωολο
γίας Παν. Τσίληθρα. Γ' τάξεως 
Στοιχεία Φυτολογίας — Ζωολογίας 
Παν. Τσίληθρα.

Ζ' Γεωγραφία: Α' τάξεως Γε
ωγραφία Ελλάδος Γεωργ. Μέγα. 
Β' τάξεως Γεωγραφία Ευρώπης 
Παν. Ήλιοπούλου. Γ' τάξεως Γεω
γραφία τών άλλων ήπείρων Ίω. 
Σαρρή.

’Επίσης ένεκρίθησαν διά τό δη
μοτικόν σχολεΐον_ Άλφαβητάριον 
Δούκα —- Δεληπέτρου, ’Αναγνω
στικόν Β' τάξεως Ταμπακοπού- 
λου —— Δρακοπούλου, ’Αναγνωστι
κόν Γ ' τάξεως Π. Νιρβάνα — Ζή
ση, ’Αναγνωστικόν Δ ' τάξεως Μέ- 
γα, Ε' τάξεως Μέγα —- Ζήση καί 
ΣΤ' Κοντοπούλου — Κοντογιάννη.

ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟΝ ΜΠΠΜΟΝ
Αύριον καί ώραν 3.30' μ.μ. δρ- 

χονται οί άγώνες ιστιοδρομιών δΓ 
άπόκτησιν τοΰ τριετοΰς έπαμειβο- 
μένου κυπέλλου Μπωμόν. ’Αθλοθέ
της κ. Λ. Κέμπ. "Ετος άγώνων 4ον. 
Σύνολον άγώνων 2. Διαδρομή έν- 
τός του όρμου Φαλήρου συνολικής 
άττοστάσεως 10 μιλιών. Μετέχοντα 
πλοιάρια σταρ κλάσ. Νικητής έ
τους -ίτηδιχλιουγος κ. Έλ.Χωι1-
σταντόπουλος, έτους 1937 πηδαλι
ούχος κ. Γ. Καλαμβοκίδης, έτους 
1938 πηδαλιούχος ή Α. Β. Υ. ό 
Διάδοχος. Ό  2ος κα! τελευταίος 
άγων θέλεη διεξαχθή τήν 7ην τρέ
χοντος μηνός, ημέραν Πέμπτην καί 
ώραν 3 μ. μ.

Ύπό τοΰ υφυπουργού τής 
Παιδείας κ. Σπέντζα άπεστάλη 
πρός τούς γενικούς έπιθεωρη- 
τάς μέσης καί στοιχειώδους έκ- 
παιδεύσεως, τούς έπιθεωρητάς 
τών δημοτικών σχολείων καί 
τούς διευθυντάς τών άλλων σχο
λών ή κατωτέρω έγκύκλιος: 

«Φέρομεν εις γνώσιν όμών 6- 
τι άπό τοαδε δέον νά ειδοποιή
σετε πάντας τούς ύφ’ ύμάς έκ- 
παιδευτικούς λειτουργούς δπως 
εύρίσκωνται είς τάς θέσεις ;ων 
άνυπερθέτως τήν 15ην Σεπτεμ
βρίου, προκειμένου δέ περί λει
τουργών μέσης έκπαιδεύσεως 
τήν ΙΟην Σεπτεμβρίου συμπερι
λαμβανομένων καί έκείνων οΐ- 
τινες εύρίσκονται έν άναρρωτι- 
κή άδεια. ’Εκ τής τοιαΰτης 6- 
ποχρεώσεως θά έξαιρεθοΰν μό
νον έκεΐνοι οί όποιοι άσθενοΰν- 
τες δέν δύνανται ώς έκ τής φύ- 
σεως τής άσθενείας των νά έκ- 
τελοΰν άίνευ κινδύνου τής ζωής 
των τό έργον τοΰ διδασκάλου. 
Εύνόητον είνε δτι έξαιροΰνται 
έπίσης καί έκεΐνοι, οι όποιοι 
δέν δύνανται νά μετακινηθούν 
λόγω τής άσθενείας των. Ο δτοι 
ύποχρεοΰνται νά ύποβάλουν είς 
τόν έπιθεωρητήν τοΰ μέρους 
τής διαμονής των αΐτησιν περί 
έξετάσεώς των ύπό σχολιάτρου, 
τοΰ όποιου ή γνωμάτευσις δέον 
νά όποβληθή είς τόν προϊστάμε
νον έπιθεωρητήν ή γενικόν έπι
θεωρητήν (είς δν ύπάγεται τό 
σχολεϊον είς δ όργανικώς άνή- 
κουν). Έ πί τών άνωτέρω έφΐ- 
στώμεν δλως ιδιαιτέρως τήν 
προσοχήν πάντων τών έκπαιδευ- 
τικών λειτουργών, διότι ή έξ 
οίουδήποτε άλλου λόγου μή 
συμμόρφωσις πρός τήν παροΰ
σαν, άναφερομένη ύφ’ υμών ά
μέσως είς τό ύπουργεΐον (άρ-

μοδίας διευθύνσεις Μέσης καί 
Στοιχειώδο υ ς Έκπαιδεύσεως) 
θέλει τιμωρηθη αυστηρότατα.

Ε κτός τών άνωτέρω έντελλό- 
μεθα δπως άπό τοΰδε μεριμνήσε- 
τε διά τήν άμα τή ένά,ρξει τών 
μαθημάτων κανονικήν λειτουρ
γίαν τών στερουμένων έπαρ- 
κοΰς προσωπικού σχολείων τής 
περιφέρειας σας δΓ άποσπάσεως 
έκπαιδευτικών λειτουργών έκ 
πολυταξίων ή άλλων μικροτέρας 
άνάγκας έχόντων σχολείων τής 
σύτής ή έτέρας περιφέρειας ζη- 
τοΰντες τήν , άπαιτουμένην διά 
τήν ένέργειαν τών άποσπάσεων 
τούτων έγκρισιν άπό τοΰδε, 
προκειμένου δέ περί άπουσί- 
ας λειτουργών της Μέσης Έ κ- 
παιδεύσεως, έπίσης θέλετε ε
νεργή συμφώνως πρός τάς κει- 
μένας διατάξεις. Είς περίπτω- 
σιν δέ καθ’ ήν δέν ύπάρχουσιν 
πρός άπόσπασιν έκ σχολείων 
τής αύτής περιφέρειας ζητείτε 
παρ’ ήμών ν’ άποσπώμεν έξ άλ
λων περιφερειών.

Τέλος παραγγέλλομεν δπως 
όποβληθή πρός τό ύπουργεΐον, 
τήν οΐκείαν νομαρχίαν, κ«ί τόν 
γενικόν έπιθεωρητήν Στοιχειώ
δους Έκπαιδεύσεως ύφ’ ένός έ- 
κάστου έπιθεωρητοΰ κατάστα- 
σις έμφαίνουσα όνομαστικώς 
τούς έκ τής περιφέρειας του 
κληθέντας είς τας τάξεις τοΰ 
στρατοΰ έκπαιδευτικούς λει
τουργούς, είς ίδιας δέ στήλας 
τό δνομα καί τήν όργανικότητα 
τοΰ σχολείου είς δ άνήκει, τήν 
κατηγορίαν είς τήν όποιαν άνη- 
κει, (κληρωτός, έφεδρος), τήν 
κλάσιν έπιστρατεύσεως καί τόν 
Βαθμόν δν φέρει έν τώ στρατών
Ομοιους πίνακας δέον νά ύπο- 

βάλητε μεθ’ έκάστην στράτευ- 
οιν έκπαιδευτικών λειτουργών»^

= = = = = = = = =  ΟΣΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΞΩ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ
Κ Ρ Α Τ Ι Κ Η Σ  Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ  

ΚΑΙ ΑΝΤΊΛΗΨΕΟΣ
Περίληψις έπαναληπτικοΰ μει

οδοτικού διαγωνισμού

Τήν 11ην Σεπτεμβρίου έ. έ., 
ημέραν Δευτέραν καί ώραν 11— 
12 π. μ. ένεργεΐται έν τοΐς Γρα- 
φείοις τής Δ)σεως Τεχνικών Υ 
πηρεσιών (Έρμοΰ 5) τοΰ Υ
πουργείου Κρατικής Υγιεινής 
καί Άντιλήψεως έπαναληπτικός 
μ ε ιο δ ο τ ικ ό ς )  δ ι u r /B T W μι5'„ Οι’ ί · /

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ. — Ό  μεγαλεί
τερος καθρεδικός ναός τής> Σουη
δίας, ή μητρόπολις τής Ουψάλας, 
άπειλεΐται σοβαρώτατα άπό  ̂κίνδυ
νον καταρρεύσεως. ΑΙ άπό έτών 
έκτελούμεναι συντηρητικά! έργασί- 
αι καταδεικνύονται ώς άνεπαρκείς, 
χρειάζεται δέ, κατά τήν γνώμην 
τών έμπειρογνωμόνων, νά έκτελε- 
σθοΰν άμέσως μεγάλαι έργασίαι 
διά νά διασωθή ό_ ιστορικός ναός, 
είς τόν όποιον έχουν ένταφιασθή 
πολλοί τών μεγάλων άνδρών τής 
Σουηδίας.

τελούντο άπό 153 τάγματα μέ 
144.000 άνδρας, 58 Τλας μέ 9.000 
άνδρας καί διέθεταν 296 πολυβόλα 
καί 728 πυροβόλα.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ. — Τά ζώα του
ζωολογικού κήπου τού Λονδίνου με- 
τεφέοθησαν είς άσφαλές μέρος εκ
τός τοΰ Λονδίνου. Τά διάφορα δη
λητηριώδη έρπετά και έντομα, τών 
όποιων  ̂ή διαφόλαξις εις μέρος έκ
τος τοΰ ζωολογικού κήπου 6έν ήτο 
άπολύτως άσφαλής, έφονεύθησαν.

γράψων προσφορών μέ έκπτω- 
σιν έπί τοΐς έκατόν εις άκεραί- 
ας μονάδας έπί τοΰ προϋπολο
γισμού τής ύπη,ρεσίας, διά τήν 
προμήθειοιν έπίπλων τεσσάρων 
Πολυϊατρείων ήτοι τοΰ τής Βά- 
θης, Βύρωνος, Περιστεριού καί 
Λραπετσώνος Οπό δρους ών δύ- 
νανται οί ένδιαφερόμενοι νά λά- 
Βωσι γνώσιν έν τοΐς ώς άνω 
Γραφείοις κατά τάς ώρας πλη- 
οοφοριών τοΰ Υπουργείου.

Ό  ’Υπουργός 
I. ΔΟΥΡΕΝΤΗΣ

ΟΔΟΣ Γ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 5 Γ" 
(Προσοχή είς τήν διεΰθυνσιν)

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ
18 Κοχροπ. τό ζεΟγο<: δρ χ . 1000 
14 » » » » 8 5 0
12 » » » » 8 0 0
10 » » » » 7 5 0

8 » » » » 650
6 » » » » 575

Άγορό:ζο·μεν Κ οσμήματα . Ε ξ α ιρ ε τ ι
κή ε ίδ ικοτης δΓ  έτπσκευάς Α μερικα
νικών ώ ρολογ!ω ν. Έ π ίσ η ο  Αφίχθησαν 
τά  τελ ευ τα ία  μοντέλα δΓ  Α νδρικά δα 
κ τυλ ίδ ια  Σ μ ά λ τα .

ΝΙΚ. ΡΕΠΟ ΥΣΗΣ
Πατησίων 8, Γηλέφωνον 28-407, καί 
Ποτνεπιστημίου 50, ιταρά τήν ‘Ο μό
νοιαν καί Ά θηναο  56.

ΠΙΑΝΠ γερμανιώ ν σ χ ε δ ό ν
M1HIIU καινουργές πωλείται 
έπειγόντως 22.000 δρχ. Μενάν
δρου 79.

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. — Ύπό τής δι-
οικήσεως τών γερμανικών σιδηρο
δρόμων παρέχονται αί κάτωθι πλη- 
ροφορίαι διά τάς ταχύτητας τών 
γερμανικών σιδηροδρόμων. Ή τα- 
χυτέρα αμαξοστοιχία είνε ή τής 
γραμμής Χάμμ-Άννόβερον, άνα- 
πτύσσουσα ώριαίαν ταχύτητα 134, 
I χιλιομέτρων. ’Ακολουθούν αί ά- 
μαξοστοιχίαι Βερολΐνον - Άννόβε- 
ρσν μέ 133.4, Βερολΐνον-Μπρεσλά- 
ου μέ 128.4, Βερολΐνον-Λειψία μέ 
126.4 Μαγδεμβοΰργον-Χάλλε μέ 
125.9 κα! Βερολϊνον-Άμβοΰργον 
μέ 125.6 χιλιόμετρα.

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΎ'ΡΕΣ. — Ή 
άργεντική κυβέρνησης άπεφάσισε 
νά θέση εις τήν διάθεσιν τών κυ
βερνήσεων ’Αγγλίας καί Γαλλίας επι τη βασει πολϋε τά-·τΜ«ναττΓ-·σΤ1^·Ύηή" χ ^ '&τ<«-πνστ4τιττπΓ-κπτ*ΐ'
ρας. τά όποια ανέρχονται είς 3. 
000.000 τόννους.

ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ. —
Ή πόλις τού Βατικανού συμπληρώ
νει τά μέτρα τής παθητικής άερα- 
μύνης. Ε)ς > όλόκληρον τήν πόλιν 
καί είς τό έσωτερικόν τών παπικών 
άνακτόρων έτοποθετήθησαν κυανό- 
χρωμοι λαμπτήρες. Έπίσης λαμ- 
βάνεται φροντίς διά τήν προστασί
αν  ̂ τών καλλιτεχνικών θησαυρών 
τοΰ Βατικανού.

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. — Έπί τή έ-
νάρξει τής στρατιωτικής §ράσεως 
αί γερμανικά! έφημερίδες, έορτά- 
ζουσαι ταυτοχρόνως διά δημοσιεύ
σεων τήν εικοστήν πέμπτην έπέ- 
τειον τής μάχης τού Τάννεμπεργκ, 
υπενθυμίζουν τούς άριθμούς τών 
στρατιωτικών δυνάμεων, αί όποΐαι 
έλαβον μέρος έκατέρωθεν είς τήν 
μεγάλην εκείνην μάχην τής ’Ανατο
λικής Πρωσσίας. Τά ρωσσικάστρα- 
τεύματα άπετελοΰντο άπό 175 τά
γματα πεζικού μέ 175.000 άν
δρας, 99 ΐλας Ιππικού μέ 16.000 
άνδρας, διέθεταν .δέ 384 πολυβόλα 
καί 612 πυροβόλα. Τά στρατεύμα
τα, τά όποια είχεν ΰπό τάς δια-. 
ταγός του ό Χίντεμπουργκ, άπε- άμερικανικών κρατών.

ΒΕΝΕΤΙΑ. —- Μεγάλην έπιτυ- 
χίαν εΤχε κατά τήν κινηματογραφι
κήν έκθεσιν τού Λίντο ή ύπό τού 
Καρόλου Φραΐλιχ σκηνοθετηθεΐσα 
γερμανική ταινία άπό τήν ζωήν τοΰ 
Τσαϊκόφσκυ. Τόν μουσουργόν £ιπο- 
δύεται ό Χάνς Στύβε, τόν κύριον 
δέ γυναικεΐον ρόλον παίζει ή γνω
στή Σουηδός καλλιτέχνις Ζάρα Λε- 
άντερ.

ΚΟΛΩΝΙΑ. — Είς τήν Μαγεν-
τίαν ήρχισαν αί προετοιμασίας διά 
τόν έορτασμόν, τό έπόμενον έτος  ̂
τής συμπληρώσεως 500 έτών ότττό 
τής έφευρέσεως τής τυπογραφίας 
ύπό τοΰ Γουτεμβεργίου.

ΡΩΜΗ. — Είς Πεσκάραν ώρί- 
σθη «Βραβεΐον ντ’ Άννούντσιο» έξ 
25.000 λιρεττών διά τό καλλίτερον 
ιταλικόν μυθιστόρημα. Ή_άπόφασις 
τής έλλανοδίκου έπιτροπής διά τό 
έτος 1938—39 θά έκδοθή τήν 12 
Σεπτεμβρίου.

_ ΖΥΡΙΧΗ. -— Ό  γνωστός Ελβε
τός καρκινολόγος, καθηγητής Γκου- 
λιελμινέττι, άποφαίνεται είς πρό
σφατον μελέτην του, δτι ή ύπό_Ί- 
απώνων επιστημόνων θεμελιωβεΐσα 
θεωρία δτι ή κόνις τοΰ διά πίσσης 
έπιστρώματος τών όδών προκαλει 
τόν καρκίνον, δέν πρέπει νά θεω- 
ρηθή ώς άνταποκρινομένη πρός την 
πραγματικότητα. Ή σχετική έργα
σία τού Ελβετού, καθηγητοΰ __ έγινε 
έπι τή βάσει πολύετών έρευνών είς
τούτα τής Εΰρώπηξ,

τττοίιργικά Ίττστι -

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. — Κατ’ άνακοί- 
νωσιν τής κεντρικής διευθύνσεως 
διά τήν Τροχαίαν κίνησιν τού γερ-' 
μανικού υπουργείου τών Εσωτερι
κών, την πρώτην θέσιν εί$ τά Ατυ
χήματα τής τροχαίας κινησεως κα
ταλαμβάνουν, έπι τή βάσει στατι
στικών δεδομένων, άπό τάς 58 με- 
γαλουπόλεις τής Γερμανίας, _ο! πο- 
δηλατισταί. Έκ τών νεκρών τών 
σχετικών Ατυχημάτων οί ποδηλατι- 
σταί σημειώνουν ποσοστόν 28.9%.

ΑΝΝΟΒΕΡΟΝ. — Αί έθνικοσο- 
σιαλιστικαη άρχαΐ τής έπαρχίας 
τοΰ Άννοβέρου έξέδωκσν έντολάς 
πρός τούς έθνικοσοσιαλιστάς τής 
περιοχής πώς νά συμπεριφέρωνται 
κατά τόν χορόν καί ποιους χορούς 
νά χορεύουν. ΑΙ έντολαΐ καταδικά
ζουν δλους τούς συγχρόνους χο
ρούς έκτος τοΰ βάλς και ζητούν ά
πό τούς ειδικούς τήν καθιέρωσιν 
νέου χορού μέ ρυθμόν μάρς.

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΎ-ΡΕΣ. — Ήρ-
χισεν ένταύθα ή 16η διεθνής 'Ολυμ
πίάς τού ζατρικίου, τή συμμετοχή 
παικτών έκ 16 ευρωπαϊκών καί 11

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ 
Τσούρνου & Βαρβαρέσου |
Πειραιεύς Λεωφ. Γούνα- |

ρη H
(πρώην Μακρά Στοά) I
Δύνασθε πόιντοτε νά προ- 
μηθευθήτε άπό τό Πρα- 
κτορεΐον μας τό τυχηρό 
λαχείο σας.

Μέ Ιδιαιτέροτν προθυμί
αν έξυπηρετοΰμεν άγο- 
ραστάς έπαρχιών καί 
τούς ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙ
ΚΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ.

Ε Τ Τ ΙΣ Κ Ε Υ Α Ι
Ω Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΩ Ν
Είδικότης δι’ ωρολόγια χρονο
μετρικής ακρίβειας παρά τοΰ 
γνωστού ώρολογοποιοΰ

ΘΕΜ. ΛΑΒΔΑ
Πείρα ε’ικοσαετής. Έ ργασία  
έκτελουμένη παρά τοΰ Ιδιου. 

Σοφοκλέους 7 
ΣΤΟΑ ΠΑΠΠΟΥ 

(’Έναντι Χρηματιστηρίου)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ 2J t “ vÄ
καταστάσει πωλείται έπειγόν- 
τως ένεκα άναχωρήσεως 17.000 
δρχ. Αποθήκη πιάνων Μενάν
δρου 79.

μεγάλης πείρας, εύ- 
ρείας έμπορικής μορ- 

φώσεως καί γνώστης τής γαλλι
κής Αλληλογραφίας αναλαμβά
νει τήρησιν βιβλίων μηνιαίως ή 
μέ ώρας μέ αξιώσεις συγκατα
βατικός καί μέ έγγυήσεις έχε- 
μυθείας. Γράψατε: Κ. Τ. «Ελεύ
θερον Βήμα».
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Διακήρυξις μυστικής δ ι’ έν- 
σφραγιστών προσφορών καί ό- 
ρίου δημοπρασίας διά  τήν έπι- 
σκευήν καί. ένίσχυσιν του λιμέ- 

νοβραχίονος τοΰ λιμένος 
’Άνδρου

Λαβόντες ύπ’ δψει τήν όπ’ ό- 
ριθ. 22 έ.έ. πραξιν τής ύφ’ ή.μάς 
Λιμενικής Έπιτροπής "Ανδρου 
τάς ίσχυούσας διατάξεις τοΰ νό
μου 5367 «περί έκτελέσεως τών 
δημοσίων έργων» καί τοΰ έκτε- 
λεστικοΰ αϋτοΰ διατάγματος τής 
12 ’Ιουλίου 1932.
Προκηρύσσομεν μυστικήν μειο

δοτικήν δημοπρασίαν, διά τήν 
(24ην) τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου 
1939, ήμέραν Κυριακήν καίΐ ώ
ραν 11 ην π.μ. έως 12ης μεσημ
βρινής, έν "Ανδρφ καί έν τφ 
γραφείφ τής Λιμενικής Επιτρο
πής, ένώπιον τής έκτελεστικής 
έπιτροπής τοΰ λιμενικοΰ ταμεί
ου, δΓ έγγράφων καί ένσφραγί- 
στων προσφορών μετά όρίου έκ- 
πτώσεως, διά τήν έπισκευήν καί 
ένίσχυσιν τοΰ λιμενοβριχχίονος 
τοΰ λιμένος ’Άνδρου καί συμφώ
νως τή κατατεθειμένη καί έγκε- 
κριμένη μελέτη, έν τφ γραφείω 
τής Λιμενικής Επιτροπής Ά ν 
δρου, ής άντίγραφον εύρίσκεται 
κατατεθειμένον καί είς τό ύπουρ
γεΐον Συγκοινωνίας τμήμα Λι
μενικών "Εργων, καθώς καί πα
ρά τώ κ. νομομηχανικφ Κυκλά
δων καί ής δύνανται οί βουλό- 
μενοι νά _συναγωνισθώσι νά λά- 
βωσι γνώσιν μετά τών λοιπών 
ύποχρεώσεών των καθ’ έκάστην 
ήμέραν καί τάς εργασίμους ώ
ρας τών γραφείων.

Δεκτοί είς τήν δημοπροισίαν 
γίνονται άτομα καί έταιρεϊαι, 
έργολάβοι κεκτημένοι πτυχίον 
διά λιμενικά έργα 3ης τάξεως 
καί λοιπά έν τή διακηρύξει όρι- 
ζόμενα, έπί τή' καταθέσει έγγυ- 
ήσεως δραχμών διακοσίων έ
βδομη κοντά πέντε χιλιάδων 
[275.000], έξ ών α ί διακόσιαι 
είς μετρητά καί αί όπόλοιποι 
είς χρεώγραφα τοΰ κράτους.

Τά πρακτικά της δημοπρασί
ας όπόκεινται είς τήν έγκρισιν 
τής άρμοδίας άρχης.

Ή  δλη δαπάνη τοΰ έργου 
προϋπελογίσθη είς δραχ. πέντε 
έκατομμύρια παντακοσίας χιλι
άδας [5.500.000],

Έ ν Ά νδρω  τή 20 Αύγούστου 
1939.
Ό  πρόεδρος τής Λιμενικής Έ 

πιτροπής Άνδρου 
Γ. Ν. ΚΟΝΔΥΛΗΣ

AANFIÎ1N ζΤ!ΤεΐΤσι 200 χ ιλ· δ>UHI1LIUI1 ετές, πρώτη υποθή
κη έπί οικοπέδου άξίας 1.000. 
ΟΟΟ δραχμών. Πληροφορίαι κ. 
Χατζηϊωάννου, όδός Μάρνη 9 g 
ώρα 6 -8  Η4ί* Ά ριθ. ιηλ, 54-138
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ΛΟΝΔIΝΟΝ, 3 Σεπτεμβρίου. [’Αθηναϊκόν Πρακτορεΐον] .— 
"Ο πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν άνήγγειλεν άπό ραδιόφωνου 
πρός τόν άγγλικόν λαόν έν άρχή καί είς τήν Βουλήν κατόπιν, 
δτι ή Μεγάλη Βρεττανία εύρίσκεται άπτό τής ένδεκάτης πρωι
νής της σήμερον είς έμπόλεμον κατάστασιν μέ τήν Γερμανίοιν. 
Τα γεγονότα τής σημερινής ιστορικής ημέρας έξειλίχθησαν ώς 
άκολούθως: Τήν πρωίαν τό γραφεΐον του πρωθυπουργού έξέδω- 
κε τό άκόλουθον άνακοινωθεν:

«Ό  έν Βερολίνω πρεσβευτής της βρεττανικής κυβερνήσεως 
έλαβεν έντολήν νά είδοποιήση τήν γερμανικήν κυβέρνησιν δτι, 
έφ' δσον δέν θά είνε έτοιμη νά παράσχη είς τήν κυβέρνησιν

Ό  κ. Τσώρτσιλ

τήσ ΑύτοΟ Βρεττανικής Μεγαλειότητος ικανοποιητικήν διαβε 
βάιωσιν περί του δτι ή γερμανική κυβέρνησις άνέστειλε πασαν 
έπιθετικήν δρασιν έναντίον τής Πολωνίας καί εΐεν έτοιμη νά ά- 
ποσύρη ταχέως τά έν Πολωνία στρατεύματα της, ή βρεττανική 
κυβέρνησις θά έκπληρώση άνευ δισταγμού τάς υποχρεώσεις 
της έναντι τής Πολωνίας. Ή ώς άνω διακοίνωσις έπεοόθη τήν 
ένάτην πρωινήν τής σήμερον καί ταυτοχρόνως ό "Αγγλος πρε
σβευτής έπληροφόρησε τήν γερμανικήν κυβέρνησιν δτι έάν ή 
Μεγάλη Βρεττανία δέν λάβη ίκανοποιητικας διαβεβα'ώσεις 
μέχρι τής ένδεκάτης πρωινής τής σήμερον Κυριακής 3ης Σε
πτεμβρίου, θά θεοορήση ύφισταμένην κατάστασιν πολέμου με
ταξύ τών δύο χωρων άπό τής 11ης πρωινής τής σήμερον. Ή 
βρεττανική κυβέρνησις άναμένει ήδη τήν άπάντησιν τής γερ
μανικής κυβερνήσεως. Ό  πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν θά 
όμιλήση άπό ραδιοφώνου πρός τόν λαόν τήν ένδεκάτην καί τέ
ταρτον.'

Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
Τήν ένδεκάτην καί τέταρτον ό πρωθυπουργός κ. Τσάμπερ- 

λαιν άπηύθυνεν άπό ραδιοφώνου τό άκόλουθον διάγγελμα πρός 
τόν άγγλικόν λαόν:

«Σάς όμιλώ άπό τό γραφεΐον μου. Σήμερον τήν πρωίαν ό 
πρεσβευτής τής Μεγάλης Βρεττανίας έπέδωκεν είς τήν γερμα
νικήν κυβέρνησιν τελειωτικήν 
διακοίνωσιν, δηλών δτι έάν μέ
χρι τής 11ης πρωινής δέν έλάμ- 
βανε διαβεβαιώσεις περί τοϋ δτι 
τά γερμανικά στρατεύματα θά 
άπεσύροντο έκ τής Πολωνίας, ή 
Α γγλ ία  θά έθεώρει έαυτήν εύ- 
ρισκομένην είς έμπόλεμον κατά- 
στασιν μετά τής Γερμανίας. Ού- 
δεμίαν γερμανικήν δήλωσιν έλα- 
βον μέχρι τής στιγμής αυτής. Ε 
πομένως ή χώρας μας εύρίσκε- 
ται τήν στιγμήν αύτήν είς εμπό
λεμον κατάστασιν μετά τής Γερ
μανίας. Εύκόλως δύνασθε να^έν- 
νοήσετε πόσον τρομερόν  ̂ πλήγ
μα άποτελεΐ δΓ έμέ νά βλέπω δτι 
δλοι οί μακροί αγώνες, τούς ό
ποιους διεξήγαγα διά νάκερδί- 
σωμεν τήν ύπόθεσιν τής ειρήνης 
άποτυγχάνουν. Νομίζω έν τού- 
"\·<3ιςχΌ νά_ κά

μω τίποτε περισσότερον καί_ τί
ποτε διαφορετικόν άπό δ,τι έκα
μα έως τώρα. Μέχρι τής τελευ
ταίας στιγμής θά ήτο δυνατόν νά „
έπέλθη ειρηνικός διακανονισμός τής διαφοράς μεταξύ Γερμανίας 
καί Πολωνίας, άλλα ό Χίτλερ δέν τό ήθέλησε. Προφανώς ό σκο
πός του ήτο ή έμμονος ιδέα του νά έπιτεθη κατα της Πολω
νίας άδιαφορων δΓ δ,τι θά συνέβαινεν. Εχομεν την συνειδησιν 
μας ήσυχον. Έκάμαμεν δ,τι ήτο δυνατόν να καμη μια χωρά δια 
νά έξασφαλίση τήν ειρήνην, άλλά εύρισκομεθα εις τοιαυτην κα- 
τάστασιν ώστε νά μή ήμπορή πλέον νά έχη κανείς έμπιστοσυνην 
¡ “ς κανέύα άπό τούς λόγους τούς διδομένους άπό τόν ιθυνοντα 
τά έν Γερμανία. Είνε μία κατάστασις κατα την όποιαν κάνεις 
λαός καί καμμία χώρα δέν ήμπορουν πλέον να τον
έαυτόν των έν άσφαλεία. Η καταστασις αυτή απεβη *Φ°Ρήτ0£· 
Ή  Μεγάλη Βρεττανία καί ή Γαλλία άναλαμβανουν σήμερον έξ 
όλοκλήρου τήν έκπλήρωσιν τών άνειλημμένων υποχρεώσεων των 
μέ καθαράν συνειδησιν. Γνωρίζω δτι ό καθείς άπόι σας, θα | πι 
λέση τό καθήκον του μέ θάρρος και ηρεμίαν. Από όλα τα ση 
μεΐα τής Αυτοκρατορίας λαμβάνομεν δ-αβεβαιωσεις, αιτινας 
ποτελοΰν δΓ ήμας μεγάλην ένθάρρυνσιν. -,.ν- _

Ή κυβέρνησις καθώρισεν ήδη τά μέτρα τα έξασφαλιζοντα 
τήν υπαρξιν' τοΟ έθνους κατά -τήν διάρκ&ιαν του παλεμόύ ®  
κατά τό δυνατόν κανονικήν ζωήν. Είνε ζητημα π ρωτά ρχ1 * Ή  Έ 
μασ'ας ν’ άσχολήται έκαστος μέ τό έργον, εις το όποιον έταχθη. 
Ό  θεός άς μάς εύλογή δλους καί άς προασπ ζη το δίκαιον».

Η ΠΡΟΞΕΝΗΘΕΙΣΑ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ
Τό πρωθυπουργικόν αυτό διάγγελμα δέν έπροξένησεν ιδιαι

τέραν αίσθησιν εί τούς κατοίκους του Λονδίνου οί όποιοι, δυνα
τ ά  νά λεχθη, άνέμενον άπό χθές τήν κη,ρυξιν του πολέμου κατά 
τής Γερμανίας. Ό  πληθυσμός τής βρεττανικής πρωτευουσης εχει 
άλλως τε έλαττωθή σημαντικώς συνεπεία των μέτρων τα όποια 
έφαρμόζονται άπό ήμερων πρός άραίωσίν του. Δια τον λόγον 
αύτόν όλίγοι σχετικώς ήσαν οί κυκλοφορουντες εις τας όδους 
σήμερον τήν πρωίαν. Μόλις ¿τελείωσε τό πρωθυπουργικον διάγ
γελμά αί σειρήνες ήρχισαν νά ήχοΰν, δίδουσαι το σύνθημα συνα
γερμού δι’ άντιαεροπορικήν άσκησιν. Ή άσκησις αυτή επετυχε 
καθ’ όλοκληρίαν καί δλοι άπεσύρθησαν μέ τάξιν και ηρεμίαν 
είς τά καθωρισμένα καταφύγια. Άναφέρεται ή̂  χαρακτηριστική 
λεπτομέρεια δτι οί φωτορεπόρτερς τών εφημερίδων καί οι όπε- 
ροιτέρ τού κινηματογράφου έκυκλοφόρουν ώς συνήθως κατα τήν 
διάρκειαν τής άσκήσεως.

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Ή συνεδρίασις τής άγγλικής Βουλής ήρχισε τήν  ̂ μεσημβρίαν. 

Ή συνεδρίασις ήτο άσφυκτικώς πλήρης, ή διαμονή ̂  αισθητή, ή 
συγκίνησις καταφανής, άλλά έξ ίσου καταφανής καί η ψυχραι
μία. Ό  κ. Τσάμπερλαιν έπανέλαβεν δσα είπε καί είς τό διάγ
γελμά του, καθορίσας δτι, έφ’ δσον ό <ρόν Ρίμπεντροπ δέν έ- 
δωκε καμμίαν άπάντησιν είς τόν σέρ Νεβιλ _ Χέντερσσν μέχρι 
τής προκαθορισθείσης ώρας, ή ’Αγγλία εύρίσκεται ^πλέον εις 
έμπόλεμον κατάστασιν άπέναντι τής Γερμανίας. Ό  πρωθυ
πουργός άνεφέρθη είς τήν άρχήν τού λόγου του είς ώρισμενας 
άμφιβολίας, εκφρασθείσας άπο μερικούς βουλευτάς κατά τήν 
χθεσινήν συνεδρίασιν ώς πρός δήθεν δισταγμούς ή άμφιταλαν- 
τεύσεις τής κυβερνήσεως. , , , , ,

«Ή δήλωσις, τήν όποιαν κάμνω την στιγμήν αυτήν, είπεν ό 
κ. Τσάμπερλαιν, θ’ άποδείξη δτι δέν ύπή,ρχαν λόγοι τοιούτων 
άμφιβολιών. Συμφώνως μέ τάς άποφάσεις, αίτινες εΐχον λη- 
φθή άπό κοινού υπό τών κυβερνήσεων Μεγάλης Βρεττανίας και 
Γαλλίας, ό έν Βερολίνω πρεσβευτής τής Γαλλίας προβαίνει την 
στιγμήν αύτήν είς διάβημα άνάλογον μέ τό τού σέρ Νέβιλ 
Χέντερσσν μέ τακτήν έπίσης προθεσμίαν. Ή  ήμέρα αυτή είνε ή- 
μέρα θλιβερά δΓ δλους ή μάς. Τό έργον, διά τό όποιον κατέ
βαλα καί εγώ τόσον μικράς καί ειλικρινείς προσπάθειας, ρ<ο;- 
τοηχίπτει σήμερον είς έρείπια. Έκρίναμεν δτι ή έντονος δράσις 
τών Γερμανών έν Πολωνία δέν έπιτρέπει έπιβράδυνσιν καί επι
βάλλει νά καθορίσωμεν σαφώς τήν θέσιν μας. Κατά συνέπειαν, 
άπεφασίσαμεν νά άποστείλωμεεν καί άπεστείλαμεν είς τόν έν 
Βερολίνη) πρεσβευτήν μας όδηγίας δπως έπιδώση είς τόν υπουρ
γόν τών ’Εξωτερικών τής Γερμανίας διακοίνωσιν συντετοιγμένην 
ώς άκολούθως: [Ό  κ. Τσάμπερλαιν άναγιγνώσκει. ]

«Κύριε Υπουργέ. Είς τήν άνακοίνωσιν είς ήν εΐχον τήν τιμήν να 
προδώ πρός υμάς τήν 1 ην Σεπτεμβρίου, σάς έπληροφόρουν, κατ έντο
λήν τής κυβερνήσεως μου, δτι άν ή γερμανική κυβέρνησις δεν θά ήτο έ
τοιμη νά παράσχη είς τήν κυβέρνησιν τής ΑύτοΟ Βρεττανικής _Μεγαλειο- 
τητος τήν σαφή διαβεβαίωσιν δτι θ’ άνέστελλεν ίή γερμανική κυβέρνη- 
σιςΐ πάσαν στρατιωτικήν ένέργειαν έν Πολωνία καί δέν θά ήτο έπίσης 
έτοιμη ν’ άποσύρη άμέσως τάς στρατιωτικός δυνάμεις της έκ τών πο
λωνικών έδαψών, ή κυβέρνησις τής ΑύτοΟ̂  Βρεττανικής Μεγαλειότητας θα 
έξεπλήρου άνευ άναβολής τάς ανειλημμένος έναντι τής Πολωνίας υπο
χρεώσεις της, αϊτινες τυγχάνουν γνωσταί είς τήν γερμανικήν κυβέρνησιν».

»Μολονότι, έξηκολούθησεν ό ’Ά γγλος πρωθυπουργός, ή ώς 
άνω άνακοίνωσις έγένετο προ είκοσιτεσσάρων ώρών, ούδεμία ά- 
πάντησις έδόθη, άντιθέτως δέ αί γερμανικοί έπιθέσεις έναντίον 
τού πολωνικού έδάφους έξηκολούθησαν καί ένεταθησαν. Οθεν 
λαμβάνω τήν τιμήν νά πληροφορήσω ύμάς δτι έάν, τό βραδύτε- 
ρον, μέχρι τής ένδεκάτης πρωινής τής σήμερον 3 Σεπτεμβρίου 
δέν δοθή Ικανοποιητική άπάντησις άπό μέρους τής γερμανικής 
κυβερνήσεως καί δέν φθάση ή άπάντησις μέχρι τής ώς άνω ώ
ρας είς τήν κυβέρνησιν τής Αυτού Βρέττανικής Μεγαλειότητος, 
θά ύφίσταται άπό τής ώρας αύτής έμπόλεμος κατάστασις μετα
ξύ τών δύο χωρών. Ή Βουλή έχει ήδή γνώσιν τών σχεδίων μας. 
“Οπως ήδη είπον καί πρό ήμερων, εϊμεθα έτοιμοι. Γνωρίζω^ δτι 
δλοι θά έκτελέσετε τό καθήκον σας. θ ά  προσπαθήσω μέ δλας 
μου τάς δυνάμεις νά συντελέσω και έγώ δπως άχθη είς πέρας 
τό έργον διά τό όποιον δλοι τόσας θυσίας ύφίστάμεθα.Δέν δύνα
μαι νά γνωρίζω έκ τών προτέρων ποιος θά είνε μέχρι τέλους ό 
ρόλος μου. ’Έχω πάντως τήν πεποίθησιν δτι θά έπιζήσω διά νά 
ΐδω τήν ήμέραν τής καταστροφής τού χιτλερισμού [ζωηρότατα 
χειροκροτήματα] τήν ήμέραν τής άνορθώσεως καί τής άπελευ- 
θερώσεως τής Ευρώπης. [Νέα παρατεταμένα χειροκροτήματα 
καί έπευφημίαι ] .

01 ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙ Π ΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ

μεν όλόκληρον τόν κόσμον άπό τόν χιτλερισμόν. Δέν πρόκειται 
περί πολέμου έπικρατήσεως ή ιμπεριαλισμού ούτε περί άποκλει- 
σμού οίασδήποτε χώρας νά εχη θέσιν ύπό τόν ήλιον καί νά ά- 
πολαύη τών άγαθων τής προόδου άλλά περί πολέμου πρός ά- 
ποκατάστασιν έπί «άκλονήτων βράχων» τού δικαίου, τής έλευ- 
θερίας καί τής ΰποστάσεως του άνθρώπου».

’Ο κ. Λόυδ Τζώρτζ είπεν δτι άν ή κυβέρνησις άφινεν άνα- 
παντήτους τάς τελευταίας πράξεις βίας έκ μέρους μιάς μεγά

'0  πρωθυπουργός τής ’Αγγλίας κ. Τσάμπερλαιν
λης στρατιωτικής δυνάμεως, δλα τά θεμέλια τού πολιτισμού 
θά ύπενομεύοντο.

Μετά τούς λόγους διαφόρων άλλων βουλευτών συνεζητήθη-’.. 
σαν στρατιωτικά τινα νομοσχέδια, μεθ’ δ άπεφασίσθη νά συν-V 
έλθη ή Βουλή καί αΰριον διά νά συνέχιση τήν συζήτησ ν. Άνε- 
κοινώθη άρμοδίως δτι ή κυβέρνησις θά παραμείνη έν Λονδίνφ/ 
έφ’ δσον τούτο είνε δυνατόν. Τό περί έθνικής ϋπηρεσ ας [στρα-ι 
τολογίας [ νομοσχέδιον έψηφίσθη ύπό τής Βουλής τών Λόρδων 
καί βρσδύτερον έτυχε τής βασιλικής έγκρίσεως. Ή Βουλή τών 
Λόρδων θά συνέλθη αΰριον καί τήν Τετάρτην περί ώραν 15ην. 
Ό  λόρδος Χάλιφαξ προέβη είς τήν Βουλήν τών Λόρδων είς ά- 
νακοινώσε^ς άναλόγους μέ τάς τού κ. Τσάμπερλαιν είς τήν 
Βουλήν τών Κοινοτήτων καί άνήγγειλεν δτι ό έν Λονδίνω επι
τετραμμένος τής Γερμανίας Έλαβε τά διαβριτήριά του.

Η ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΑΡ ΙΣ ΙΟ Ι, 3 Στπτεμβρίου. [’Αθηναϊκόν Πρακτορεΐον], — 

Ό  έν Βερολίνο) πρεσβευτής τής Γαλλίας κ. Κουλόντρ, έκτελών 
έντολην τής κυβερνήσεώς του, μετέβη σήμερον τήν μεσημβρίαν 
είς τήν Βιλελμστράσε διά νά ζητήση παρά τής γερμανικής κυ
βερνήσεως άπάντησιν είς τήν άνακοίνωσιν, ήτις έπεδόθη είς αύ
τήν τήν ΙΟην νυκτερινήν τής 1ης Σεπτεμβρίου. Ό  κ. Κουλόντρ 
έδήλωσεν είς τήν κυβέρνησιν τού Ράϊχ δτι άν αύτη δέν άπαντήση 
ή δώση άρνητικήν άπάντησιν μέχρι τής 5ης άπογευματινής, ή 
γαλλικής κυβέρνησις θά προβή είς τήν έκπλήρωσιν τών ύποχρεώ- 
σεων,_τάς όποιας άνέλαβεν άπέναντι τής Πολωνίας. Οί πρεσβευ- 
ταί τής^Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας έδήλωσαν, ώς γνωστόν, τήν 
νύκτα τής παρελθούσης Παρασκευής είς τόν φόν Ρίμπεντροπ καί 
τού έζήτησαν νά έχουν άπάντησιν μέχρι τής πρωίας τής Κυρια
κής δτι αί κυβερνήσεις τάς όποιας άντιπροσωπεύουν έχουν τήν 
άντίληψιν δτι ή στάσις τής γερμανικής κυβερνήσεως έδημ ούρ-- 
γησε συνθήκας τοιαύτας ώστε νά δύναται νά θεωρηθή ώς έχουΐ 
σα έπιθετικόν χαρακτήρα κατά τής Πολωνίας καί άπειλοΰσα τή/ι 
άνεξαρτησίαν τής χώρας ταύτης, ανεξαρτησίαν τήν όποιαν άί 
κυβερνήσεις τής Γαλλίας καί τού Ηνωμένου / Βασιλείου έχουν 
έγνυηθή, άναλαβοΰσαι τάς γνωστός ύποχρεώσ^ς. Έζητείχα. 
νεπώς, άπό τήν γερμανικήν κυβέρνησιν νά παρΓ-ρχη είς ή,, „ . 
λικήν καί είς τήν άγγλικήν ικανοποιητικός διαίυεβαιώσεις δΤνοΤ 
άνέστελλε πασαν έπιθετικήν δρασιν κατά τής Πολωνίας καί θά 
ήτο έτοιμη νά άποσύρη άμέσως τά στραιεύματά της έκ τού πο
λωνικού έδάφους. Έ ν έναντία περιπτώσει ή Γαλλία καί ή ’Αγ
γλία θά έξεπλήρουν άνευ δισταγμού τάς άνειλημμένας έναντι τής 
Πολωνίας ύποχρεώσεις των.

ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΙΣ ΕΜΠΩΛΕΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ

Ό  Βασιλεύς καί ή Βασίλισσα διήλθον τήν πρωίαν είς τά 
άνάκτορα τού Μπούκιγχαμ, δπου καί ήκουσαν τό διάγγελμα 
τού κ. Τσάμπερλαιν τό μεταδοθέν ραδιοφωνικώς.

ΔΙΑΓΓΕΛΜ/ΤτΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 3 Σεπτεμβρίου. [’Αθηναϊκόν Πρακτορεΐον!

Τό Ρώϋτερ μεταδίδει τό άκόλουθον διάγγελμα τό όποιον ό Βα-

0 πρωθυπουργός τής Γαλλίας κ. Νταλαντιέ
σιλεύς τής Α γγλ ία ς άπηύθυνε τό έσπέρας τής Κυριακής άπό 
ραδιοφώνου πρός τούς λαούς τής αύτοκρατορίας.

«Κατά τήν βαρυσήμαντον αύτήν ώραν, τήν πλέον μοιραίαν 
ίσως τής ιστορίας μας, άπευθύνω πρός κάθε άγγλικόν σπίτι, 
έντός των ορίων τής ’Α γγλίας καί έξω άπό αύτά, είς τάς υπερ
πόντιους κτήσεις, τό διάγγελμά μου τούτο διά νά όμιλήσω πρός 
τόν καθένα σας, συμμεριζόμένος τά αίσθήματά σας, ώς άν ήτο 
δυνατόν νά διέβαινα τό κατώφλιον τής οικίας σας καί νά σας 
ώμιλεύσα αύτοποοσώπως.

»Διά δευτέραν φοράν πολλοί άπό ήμας βλέπομεν πάλιν πό
λεμον. Πολλάς φοράς προσεπαθήσαμεν νά εϋρωμεν τρόπον νά 
κανονίσωμεν είρηνικώς τάς διαφοράς μεταξύ ήμών καί εκείνων, 
οί όποιοι είνε σήμερον έχθροί μας. Ά λ λ ’ είς μάτην. Εύρέθημεν 
είς τήν άνάγκην νά έμπλακώμεν είς πόλεμον. Καί τώρα μέ τούς 
συμμάχους μας καλούμεθα νά άντιμετ.ωπίσωμεν μίαν πρόκλησιν 
διά τήν έπικράτησιν μιας άρχής, ή όποια, έάν όντως έπεκράτει, 
θά έπληττε τόν πολιτισμόν όλοκλήρου τού κόσμου. Πρόκειται πε
ρί τής άρχής ήτις έπιτρέπει είς έν κράτος, έν τή εγωιστική του 
έπιδιώξει δπως έπιβληθή διά τής βίο&ς, νά παραβιάση τάς συν
θήκας, τάς όποιας έχει' συνάψη καί τάς έπισήμους ύποσχέσεις, 
τάς όποιας έχει δώση, αί όποΐαι άπαγορεύουν τήν χρήσιν βίας, 
ή άπειλήν βίας έναντίον τής κυριαρχίας καί τής άνεξαρτησίας άλ
λων κρατών. Μία τοιαύτη άρχή κατά βάθος έξεταζομένη, δέν εί- 
νε παρά τό πρωτόγονον δόγμα: τού δικαίου τοΰ^ ίσχυροτέρου.

»Καί έάν ή άρχή αύτή έπεκράτει είς_ δλον τόν κόσμον, τότε 
ή έλευθερία τής χώρας μας καί δλων τών έθνών τής Βρεττανι
κής Συμπολιτείας θά διεκινδύνευε. Πέραν τούτου άκόμη οί λαοί 
τού κόσμου θά διετέλουν διαρκώς ύπό τό κράτος τού φόβου καί 
θά έξέλειπον πλέον δλαι αί έλπίδες δτι δύναται νά ύπάρξη μό
νιμος ειρήνη, άσφάλεια, δικαιοσύνη καί έλευθερία μεταξύ τών 
έθνών. Αύτή είνε ή τελειωτική άποψις πρός τήν όποιαν προβλέ- 
πομεν. Χάριν τών ιδεωδών έκείνων, τά όποια τρέφει ό άγγλικός 
λαός, χάριν τής τάξεως τού κόσμου καί τής ειρήνης ήτο έπιβε- 

| βλημένον είς ήμας νά δεχθώμεν τήν πρόκ^ησιν. Χάριν τού ύψη- 
ίλοΰ αυτού σκοπού άπευθύνομαι σήμερον πρός τόν λαόν μου έν- 
! τός τής ’Α γγλίας καί πρός τούς λαούς τών υπερπόντιων Κτή- 
■ σεων καί ζητώιΐάπό αυτούς νά ένστερνισθοΰν τόν άγώνα μας ώς 
_>η6να ίδικόν ¿ων. Ζητώ άπό αυτούς γά παοααε[γουν σταθεροί

Μετά τόν κ. Τσάμπερλαιν ώμίλησεν ό ύπαρχηγός τής έργα- 
τικής άντιπολιτεύσεως κ. Γκρήνγουντ, ό όποιος είπεν δτι είς τόν 
τιτάνειον αύτόν άγώνα, ό όποιος δέν έχει τόν δμοιόν του έν τφ 
κόσμφ, ό «ναζισμός» πρέπει έπί τέλους νά έκλειψη. Έ ν συνε
χεία ό κ. Γκρήνγουντ ώμίλησε διά τήν ήρωϊκήν στάσιν τών Πο
λωνών καί τήν ψυχραιμίαν τήν όποιαν έπέδειξαν κατά τάς τε
λευταίας έβδομάδας καί έν μέσω έπευφημιών είπε: «Χαιρετίζο- 
μεν τήν Πολωνίαν ώς σύντροφον, τόν όποιον ούδέποτε θά έγκα- 
ταλείψωμεν καί τήν διαβεβαιοΰμεν δτι αί καρδίαι μας πάλλουν 
μέ τόν ίδιον παλμόν μέ τόν όποιον καί αί πολωνικαί καρδίαι 
καί δλαι αί δυνάμεις μας διατίθενται ύπέρ αύτής μέχρις δτου 
τελειώση ό πόλεμος».

’Ακολούθως ώμίλησεν ό άρχηγός τής φιλελευθέρας άντι- 
πολιτεύσεως κ. ’Άρτσιμπαλντ Σίνκλαιρ, είπών: «”Ας γνωρίζη ό- 
λόκληρος ό κόσμος δτι ό άγγλικός λαός είνε σταθερώς απο
φασισμένος, ώς έδήλωσε καί ό πρωθυπουργός, νά θέση διά παν
τός τέρμα είς τήν έπικράτησιν τού χιτλερικού καθεστώτος καί 
νά άποκαταστήση έν Εύοώπη τάξιν πραγμάτων βασιζομίνην 
έπί τής δικαιοσύνης καί τής έ'λευθερίας».

Είτα ώμίλησεν ό κ. Ούΐνστον Τσώρτσιλ. «Δέν πρόκειται, είπε,
περί ζητήματος Ντάντσιγκ ή Πολωνίας, Άγωνιζόμεθα νά σώσω-

Ό  έν Βερολίνω πρεσβευτής τής Γαλλίας κ. Κουλόντρ έγέ
νετο δεκτός τήν 12.30’ ύπό τού υπουργού τών Εξωτερικών τού 
Ράϊχ φόν Ρίμπεντροπ καί τόν ήρώτησεν άν ήτο είς θ.σιν νά δώ
ση ικανοποιητικήν άπάντησιν είς τήν άνακοίνωσιν του τής 1ης 
Σεπτεμβρίου. Ό  φόν Ρίμπεντροπ άπήντησεν άρνητικώς. Κατό
πιν τούτου ό κ. Κουλόντρ, άφοΰ ύπέμνησεν άπαξ έτι τήν βα- 
ρεΐαν ευθύνην τήν όποιαν άνέλαβε τό Ράϊχ άρχισαν έχθροπρα- 
ξίας έναντίον τής Πολωνίας άνευ κηρύξεως πολέμου χωρίς νά 
λάβη ύπ’ δψιν τάς ύποδείξεις τών κυβερνήσεων Γ αλλίας καί Μ_ε- 
γάλης Βρεττανίας, έδήλωσεν δτι ή γαλλική κυβέρνησις άπό τής 
5ης άπογευματινής τής σήμερον 3ης Σεπτεμβρίου εύρίσκεται είς 
τήν άνάγκην νά έκπληρώση τάς άνειλημμένας υποχρεώσεις έ
ναντι τής Πολωνίας, τών όποιων έχει γνωσιν ή γερμανική κυ- 
βέρνησις.

ΠΑΡ ΙΣ ΙΟ Ι, 3 Σεπτεμβρίου. [Αθηναϊκόν Πρακτορεΐον].— 
Όμιλών άπό ραδιοφώνου ό πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ άπηυ- 
θύνθη είς δλους τούς Γάλλους καί τάς Γαλλίδας, τονίσας δτι ή 
Πολωνία έχει πέση θύμα μιάς αύτόχρημα κυνικής έπιθέσεως, 
τής όποιας όλόκληρον τήν ευθύνην φέρει ή Χιτλερική κυβέρνη- 
σις. «Ή ειρήνη, λέγει, ήτο είς χεΐρας τού καγκελαρίου Χίτλερ, 
άλλά αύτός έπροτίμησε τόν πόλεμον. Εις μάτην ή Γαλλία καί ή 
’Αγγλία ήγωνίσθησαν διά νά σώσουν τήν ειρήνην. Ό  άγών τής 
Γαλλίας είνε άγών ύπέρ τού δικαίου. Διά τούτο ό πρωθυπουργός 
συνιστώ είς δλους τούς Γάλλους νά ένώσουν τά αίσθήματά των, 
τάς προσπάθειας των καί τάς καρδίας των καί νά συμπράξουν 
δλοι άδελφικώς διά τήν σωτηρίαν τής πατρίδος».

fe i  ήνωμένοι κατά τήν ώραν τής δοκιμασίας.
»Τό έργον θά είνε βαρύ καί ίσως παραστή άνάγκη νά ζή- 

σωμεν «μαύρας ήμέρας», καθόσον ό πόλεμος δέν θά περιορισθή 
πλέον είς τά πεδία τών μαχών. Πρέπει δμως νά έχωμεν πάντο
τε ύπ’ δψιν μας τό δίκαιον, νά πράττωμεν παν δ,τι είνε δίκαιον 
καί νά έμπιστεοθώμεν τόν άγώνα μας ταπεινώς είς τόν θεόν. 
’Εάν είς έκαστος έξ ήμών καί δλοι όμοΰ διατηρήσωμεν τήν πί- 
στιν μας είς τόν άγώνα αύτόν, έτοιμοι νά προσφέρωμεν πάσαν 
υπηρεσίαν καί νά ύποβληθώμεν είς πάσαν θυσίαν, ή όποια ήθε
λε μάς ζητηθή, τότε, μέ τήν βοήθειαν τού θεού, θά κατισχύσω- 
μεν. Ό  θεός 'ά ς  εύλογή καί άς φυλάττη πάντας ή μάς».

ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΟΓΠΡΕΣΒΕΥΤΑΙ ΕΚ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3 Σεπτεμβρίου. [’Αθηναϊκόν Πρακτορεΐον] — 

Οί πρεσβευταί τής Γαλλίας καί τής Μεγάλης Βρεττανίας ¿ζή
τησαν τά διαβοοτήιριά των καί άνεχώρησαν σήμερον έκ Βερο
λίνου. Ή βρεττανική κυβέρνησις έξ άλλου, ώς άνηγγέλθη ήδη, 
έδωκε τά διαβατήριά του είς τόν έν Βερολίνω έπιτετ,ραμμένον 
τής Γερμανίας.

ΗΧΜΑΛΩΤΙΣΘΗ Η «ΒΡΕΜΗ»;
Π Α ΡΙΣΙΟ Ι, 3 Σεπτεμβρίου. [’Αθηναϊκόν Πρακτορεΐον], — 

Έκυκλοφόρησεν ή φήμη, μή έπιβεβαιωθεΐσα έπισήμως, δτι τό 
γερμανικόν ύπερωκεάνειον «Βρέμη» ήχμαλωτίσθη, μετά τήν κή- 
ρυξιν τού πολέμου, ύπό τού άγγλικοΰ πολεμικού, τό όποιον τό 
παρηικολούθει.

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 3 Σεπτεμβρίου. [’Αθηναϊκόν Πρακτορεΐον].— 

’Αγγέλλεται έπισήμως ό καταρτισμός τής νέας άγγλικής κυβερ
νήσεως, είς τήν όποιαν έδόθη ή όνομασία «Πολεμική Κυβέρνη- 
σις». Πρωθυπουργός παραμένει ό κ. Τσάμπερλαιν, ύπουργός τών 
Εξωτερικών ό λόρδος Χάλιφαξ, τών Οικονομικών ό σέρ Τζών 
Σάϊμον, τού Συντονισμού τών μέσων τής έθνικής άμύνης ό λόρ
δος Τσάτφίλδ, πρώτος λόρδος τού Ναυαρχείου ό κ. Τσώρτσιλ, 
τών Στρατιωτικών ό κ. Χόρ Μπελίσα, τής ’Αεροπορίας ό κ. Κίγ- 
κσλεί) Γούντ, λόρδος Σφραγιδοφύλαξ ό σέρ Σάμουελ Χόαρ καί 
ύπουργός άνευ χαρτοφυλακίου ό λόρδος Χανκεϋ. Ή πρώτη συνε- 
δρίασις τού ύπουργικοΰ συμβουλίου έγένετο άπόψε.

Η ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
ΡΩΜΗ, 3 Σεπτεμβρίου. [’Αθηναϊκόν Πρακτορεΐον].— Τό 

πρακτορεΐον Στέφανι άγγέλλει δτι αί δοκιμαί πλήρους σβέσεως 
τών φώτων εις τάς ίταλικάς πόλεις διεκάπησαν, έξακολουθεΐ ό
μως νά είνε ό φωτισμός μειωμένος.

ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙς Ί ό Ϋ Ί κΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3 Σεπτεμβρίου. [’Αθηναϊκόν Πρακτορεΐον].— 

Ό  Φύρερ άπηύθυνε τέσσαρας προκηρύξεις: Μίαν εις τούς στρα-

ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 3 Σεπτεμβρίου. [’Αθηναϊκόν Πρακτορεΐον], —

Τηλεγραφούν έξ Ούάσιγκτον δτι, καθ’ ά έγνώσθη έκεΐ διά τού 
άσυρμάτου, ή Μεγάλη Βρεττανία παρεκάλεσε τάς ’Ηνωμένας 
Πολιτείας νά άναλάβουν τήν προστασίαν τών άγγλικών συμφε 
ρόντων έν Γερμανία. Ή Σουηδία παρεκλήθη νά πράξη τό αυτό 
διά τήν Γαλλίαν. Ή αύριανή ήμέρα τής Δευτέρας θά είνε ήμέρα 
ήμιαργίας , διά τάς άγγλικάς Τραπέζας. Ά πό τής μεθαύριον 
Τρίτης αί Τράπεζαι θά έργασθούν κανονικώς. Τό Χρημαπστή- 
ριον τού Λονδίνου θά παραμείνη κλειστόν έπί τινας μόνον ήμέ
ρας καί θά άνοιξη δσον τό δυνατόν ταχύτερον.

Ή κυβέρνησις τής Αύστραλίας έκήρυξε τήν χώραν είς κα- 
τάστασιν πολέμου άπό τής 11ης πρωινής τής σήμερον, ήτις, ση- 
μειωτέον, είνε εις τήν Αύστραλίαν νυκτερινή ώρα.
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Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ θ'μ̂ , $-
λάς τάς βιομηχανίας. Αί πολεμικαί βιο- 
μηχανίαι ηύνοήθησαν φυοικά περισσότε
ρον, άλλά καί α ί άλλα ι, ώς π α ρ α δε ίγ 
ματος χάρ ιν  α ί έξα γω γικ α ί καί ή τών 
αυτοκινήτων, εύρίσκονται έπίσης είς πο
λύ καλλιτέραν κατάστασιν.

*Η παραγω γή  θά είχε περισσότερον 
άναπτυχθή, έάν τό Ιδιωτικόν κεφάλαιον 
ένεθαρρύνετο νά έπανέλθη είς τήν προ 
τέραν του δραστηριότητα έλκυόμενον έκ 
μεγάλου περιθωρίου κέρδους. Πάντως ή 
χαλαρότης τών χρηματιστηριακώ ν έο- 
γασ ιω ν ένδεικνύει δτι ή ίδιωτική πρω 
τοβουλία έξακολουθεΐ νά είνε διατακτι
κή. Έ νω  ό δείκτης τής πα ρα γω γή ς ηύ- 
ξήθη άπό 87 ,8  τόν Δεκέμβριον του 1938 
είς 100 τόν ’ Ιούνιον 1938 , ό γενικός 
δείκτης 300 γαλλικώ ν μετοχών ηύξηθη 
άπό 227 είς τάς άρχάς Δεκεμβρίου 
1938 είς 234 είς τά  τέλη ’ Ιουλίου έ- 
νεστώτος έτους.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  ΚΙ ΝΗΣ 1 Ε
Η ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΛΕΙΑΝ

Π Υ Ρ Γ Ο Σ , 2 Σεπτεμβρίου. [Του άν- 
ταποκριτου μ α ς ] ,—  ‘Η σταφιδική κα- 
τάστασις έν τή περιφερείς μας παρου
σιάζει . τάς τελευταίας ήμέρας τήν ά
κόλουθον έξέλιξιν : Λόγω τής βελτιώσε- 
ως τοϋ καιροϋ παρετηρήθη ποιά  τ ις  κί- 
νησις καί έσηυειώθησαν όλίγα ι πράξεις 
έπί άμακιναριστων παρτίδω ν σταφιδο
κάρπου [νέας έσοδείας β εβ α ίω ς]. Ή  ά- 
γορά  πάντως ήνοιξε μέ τήν τιμήν τώ / 
3 .000  δραχμών. 'Η ποιότης του έμφα- 
φανιζομένου είς τάς άγορά ς σταφιδο
κάρπου κρίνεται ικανοποιητική. Ώ ς  
πρός τήν χλωράν σταφίδα έπερατώθη

ένταυθα ή παράόοσίς της καί καθ' ά 
υπολογίζεται τό παραληφθέν ποσόν υ
περβαίνει τάς 900 χ ιλ ιάδας ένετικών 
λιτρών. Ε ίς τά  συγκροτήματα Κουρού- 
τας [περιφερείας ’Α μαλιάδος] παρεςή- 
φθη ποσότης 850 .000  ένετικών λίτρων. 
Τέλος φορτώσεις σταφίδος δ ιά  Πάτρας 
ήρχισαν έξ ’Αμαλιάδος. Ύ πό τής έν* 
ταΟθα Έ νώ σεω ς Συνεταιρισμών, έξ άλ
λου, άπεφασίσθη ή παραλαβή έπί ένε- 
χύρω σταφιδοκάρπου. Ή  παραλαβή θά 
γίνη κεχωρισμένως κατά ποιότητας, ιιέ- . 
τρον δπερ συντελεί ε ίς -τήν βελτίωσιν | 
τής ποιότητος. I

Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι ,  2 Σεπτεμβρίου. —  Ό  
δείκτης τής βιομηχανικής παραγω γής, 
δστις ήτο 83 τόν ^Οκτώβριον 1938, ά- 
νήλθε τόν ’ Ιούνιον ένεστώτος έτους είς 
100, ήτοι έφθασε τό μέσον έπίπεδον τοϋ 
έτους 1928. Ό  δείκτης τοϋ ’ Ιουλίου 
ένεστώτος έτους ήτο ό ¿ψηλότερος άπό 
τοϋ Μαρτίου 1931, ή δέ βελτίωσις έσυ- 
νεχίσθη καί κατά τό έπόμενον δίμηνον.

Ιο ύ ν ιο ς  Ιο ύ ν ιο ς  
1938 1939

Γενικός δ ε ίκ τ η ς ...... 83 100
Μ εταλλεία - όρυχεΐα . .  93 105
Χη,μ. βιομηχανίαι . . .  100 109
Χαρτοποιία ....................... 158 173
Υ φαντουργία  ................ 87 105
Σ ίδηρος - χάλυψ ........... 63 ^  94
Μ ηχανουργία ...................  74 99

Ι Αύτοκίνητα .....................  89 102
ι Ο ίκ ο δ ο μ α ί................  61 81
I Φωταέριον - ήλεκτρισμός 132 145

ΑΙ ΚΥΡΙΩ,ΤΕΡΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ 1TOY ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1939

28 29 30 31 2
! 2

28 29 30 31 2 2

ΟΜΟΛ. ΕΘ Ν . Δ Α Ν Ε ΙΑ Σ ΙΔ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ω Ν

1881 5 % .......................................... 2700 2700 2750 2750 2750 1 Αργία ‘Ελλην. Ή λ εκ . Σ ιδ η ρ ό δ ρ ο μ ο ι.. 804 805 820 802 780 Α ργία
1884 5 %  .......................................... 27Θ0 2700 2750 2750 2750 »
1887 Μ ονοπωλείου 4  % .................... 2200 2200 2230 2200 2200 » Σ . Π. Α. Π..........................’.............. 200 204 215 207 200 »
1 889 Π ά για  4 %  .......................... 2200 2200 2225 2225 2225 »
ΠΑ Ρ ΑΓΩΓΙ Κ Ο Π 1931 6  %  . . 4050 4100 4200 4200 4200 » Ο I Ν ΟΠΟΙΗΤΙ ΚΩΝ
Μοχ^χστιιριου Θ εσσαλονίκης . . 1090 1090 11 60 1160 1160 » Οίνων καί Ο ινοπνευμάτω ν 640 675 715 675 620 »
Ύ δ ρεύσεω ς 4 % .......................... 82300 32300 82200 82000 82000 » Οίνοπνευμ. Π ειρα ιώ ς ............. .. . 1 87 1 94 210 1 85 175 »
1910 τών 110 έκατομ . 4 %  . . 2240 2240 2260 2260 2260 Κ αμ πά  ................................................. 368 368 368 368 368 »
1914 τών 500 έκα τομ . 5 % 2860 2860 2920 2900 2680 » Γ εω ργικής Β ιο μ η χα ν ία ς ........... 145 145 145 145 145 »
1 924 Π ροσφυγικόν 7 % ............. 5800 3800 3900 3900 3900 » Δ ΙΑ Φ Ο ΡΩ Ν
Α νταλλαξίμ ω ν 8 % .................. 693 698 723 705 683 » Δ ιαχ. Υ π εγ γύ ω ν  Προσόδων . . 3075 3075 3075 307 5 3075 »
Α π α λ λ ο τρ ιώ σ ε ω ν ............................ 61 V2 61 «Λ 63 61 59 » 300 300 300 300 300 »

‘Ελλήνων υπηκόων 8 %  . . . . . 302 301 318 308 292 » 268 278 290 270 257 »
Μ εταναστεόσεω ς 6 % ................ 215 215 229 215 210 » 165 172 180 166 1 60 »
Π ολεμοπαθών 6  % .................................. 4 6 % 46 48 V4 48 ¡4 46 » Η λ ε κ τ ρ ικ ή ς ....................................... 258 258 258 258 258 »
Εντοκα Γ ρα μ μ ά τια  8 %  . . . . 590 590 590 595 595 » Κ απνά ................ ................................ 415 415 415 415 415 »

1 920 Λαχειοφ. 300 έκα τ. 5 % 96 94 '/2 98 97 95 » Λ ιπ ά σ μ α τ α .......................... .............. 1310 1350 1435 1370 1300 »
1 922 Α ναγκαστικόν 6  '/2 %  . . 51 51 '/2 55 '/2 52 50 » I ΓΙρομηθευς .......................................... 298 292 300· 300 300 »
1 926 Α ναγκαστικόν 6  % . . . . 50 50 52 V2 52 V2 49 » I Π ειραϊκή Π α τ ρ α ϊκ ή ........................ 960 960 990 970 945 »
Κ τημ ατικής 4  %  %  είς £ ........... 8600 8600 8575 8550 8500 » I Π υριτιδοποιείου ............................... 2640 2635 2660 2630 2450 »
Ααχ. Κ τηματ 1925 7 %  ........... 295 290 295 295 295 » 1370 1375 1420 1395 1395 »
Ααχ. Κ τημ ατ 1926 7 %  .......... 296 293 295 295 295 » 1240 1 240 1240 1240 1240 »

ΜΕΤΟΧΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ : Χημικής Β ιο -μ η χ σ ν ία ς ................... 145 145 145 145 145 »
I ραπέζης τής Ε λ λ ά δ ο ς ............. 6730 6800 7200 7050 7000 » 1 ’ Α  Ο η ν α ]  δ τ ν τ ..................................... 69 69 69 69 69 »
Ε θ ν ικ ή ς .............................’ ................ 57200 56600 58200 57600 56100 » ΧΓΜίΓΓΓΓ,λλ ίδ Ο Γ  , 77 77 77 77 77 »
Κ τημ ατικής ....................................... 1 030 1 030 1 030 1 030 1 030 855 855 86 5 860
‘Αθηνών ............................... .. 1 54 154 168 154 1 53 % \ Ζ ί ϊ Ι ΙΛ Ι  . .  . . , ,  ,  ,  ,  . 430 430 430 430 430
‘Εμπορικής ....................................... 381 398 420 491 385 » “Α τλας .................................. ............... 238 244 263 250 232 »

τιώτας τών άνατολικών στρατευμάτων, άλλην είς τούς τών δυ
τικών, τρίτην είς τόν γερμανικόν λαόν καί τετάρτην πρός τό 
έθνικοσοσιαλιστικόν κόμμα. Είς τήν προκήρυξίν του πρός τούς 
άνδρας τών στρατευμάτων τών δρώντων πρός άνατολάς, ό καγ
κελάριος Χίτλερ τονίζει δτι ή Πολωνία ήτο τό σημαντικώτερον 
μέλος τής όμάδος ήτις έπεδίωικε τήν κύκλωσιν καί τήν κατα
στροφήν τής Γερμανίας, όμάδος τήν όποιαν είχεν όργανώση ή 
Μεγάλη Βρεττανία. «Πρέπει συνεπώς, λέγει ό καγκελάριος, νά 
έπιβάλωμεν είς τήν Πολωνίαν τήν ειρήνην. ’Έχετε έπιτελέση είς 
διάστημα δύο μόνον ή μερών κατορθώματα διά τά όποια είνε υ
περήφανος όλόκληρος ή Γερμανία. Γνωρίζω δτι εχετε συναίσθη- 
σιν τού μεγάλου έργου σας καί δτι θά καταβάλητε πάσαν προσ
πάθειαν διά νά συντρίψητε τόν έχθρόν δσον τό δυνατόν συντο- 
μώτερον. Ή γραμμή Σίγκφριντ, κατασκευασθεΐσα μέ έντελώς 
έξαιρετικά μέσα, θά προστατεύση τήν Γερμανίαν άπό τής γαλ
λικής καί τής άγγλικής έπιθέσεως. Έ γω  ό ίδιος ώς παλαιός 
στρατιώτης τού μεγάλου πολέμου καί ώς άνώτατος άρχηγός 
τών γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων άναχωρώ σήμερον διό, 
τό μέτωπον». Είς τήν προκήρυξίν του πρός τά δυτικά στρατεύ
ματα ό καγκελάριος καταφέρεται έναντίον τής Μεγάλης Βρετ
τανίας διότι έκήρυξε τόν πόλεμον έναντίον τής Γερμανίας μέ 
διάφορα άπατηλά προσχήματα, παρ’ δλον δτι ή Γερμανία ου
δέποτε προέβαλεν οίανδήποτε διεκδίκησιν είς βάρος τών Δυτι- 
•κών Δυνάμεων, άλλ’ άντιθέτως έπανειλημμένως έκαμεν είς τήν 
Γαλλίαν καί τήν Α γγλ ία ν προτάσεις έγκμρδίου συνεννοήσεως. 
Ό  γερμανικός λαός καί οί σύντροφοί σας τών άνατολικών στρα
τιών άναμένουν δπως οί στρατιώται τού δυτικού μετώπου ύπε- 
ρασπίσουν, προτάσσοντες τά στήθη των ώς σιδηροΰν καί χαλύ- 
βδινον τείχος τά σύνορα τού Ράϊχ έναντίον πάσης έπιθέσεως είς 
τήν ώχυρωμένην αύτήν περιοχήν ή όποια είνε έκατόν φοράς πε
ρισσότερον ισχυρά άπό τό ούδέποτε παραβιασθέν μέτωπον τού 
τελευταίου πολέμου. Έ άν έπιτελέσητε δπως άναμένω τό καθή- 
■κον σας, ό άγών είς τό άνατολικόν μέτωπον θά είνε ύπόθεσις 
ολίγων έβδοιμάδων». Καί εις τήν δευτέραν αύτήν προκήρυξίν 6 
Φύρερ άγγέλλει δτι θά μεταβή είς τό μέτωπον καί καθορίζει δτι

θά μεταβή πρώτον είς τό άνα
τολικόν.

Είς τήν προκήρυξίν πρός τόν 
γερμανικόν λαόν ό Φύρερ κα 
ταγγέλλει τήν είς βάρος της 
Γερμανίας κυκλωτικήν πολιτι
κήν τής Μεγάλης Βρεττανίας, ή 
όποια είχεν άρχίση πρό τού με
γάλου πολέμου και έπανήρχισε 
μόλις ή Γερμανία ή,ρχισε νά ά- 
ναγενναται. 'Υπενθυμίζει τάς έ- 
πανειλημμένας φιλικάς προτά
σεις τού γερμανικού λαού πρός 
τήν Α γγλίαν. «Ή Α γγλ ία  δ
μως, λέγει, έξώθησε τήν Πολω
νίαν ν’ άναλάβη στάσιν καθιστώ- 
σαν άδύνατον τήν ειρηνικήν δι- 
ευθέτησιν τής γερμανοπολωνι- 
κής διαφοράς καί διά τής έγγυ- 
ήσεως, ήν παρέσχε, συνετέλεσεν 
είς τό νά τολμήση ή Πολωνία νά 
προκαλέση τήν Γερμανίαν καί 
νά έπιτεθη κατ’ αύτής. Γνωρίζο- 
μεν δτι τήν ευθύνην δέν ύπέχει ή 
μεγάλη μάζα του βοεττανικοΰ 
λαού. ’Υπεύθυνοι είνε οί ιθύνον

τες τήν έβραιοπλουτοκρατικήν δημοκρατικήν τάξιν, οί όποιοι 
θέλουν νά καταστήσουν δλους τούς λαούς τού κόσμου πιστούς 
δούλους των καί μισούν τό νέον μας Ράϊχ, διότι φοβούνται δτι 
αί κατακτήσεις μας έπί τού κοινωνικού πεδίου δύνανται νά έ- 
ξασκήσουν έπικίνδυνον έπιρροήν έπί τών λαϊκών μαζών τών 
χωρών των. Άρχίζομεν τόν άγώνα έναντίον τής νέας αύτής ά- 
ποπείρας τού νά καταστραφή ή Γερμοονία καί θά τόν φέρωμεν 
είς πέρας μέ έθνικοσοσιαλιστικην άποφασιστικότητα.

Είς τήν προκήρυξίν του, τέλος, πρός τό έθνικοσοσιαλιστι- 
κόν κόιμμα ό καγκελάριος τονίζει δτι ό γερμανικός λαός πρέ
πει νά θεωρήται ώς κάτι ήνωρένον καί άδιάσπαστον. Πάς ό 
άντιτιθέμενος -είς τά συμφέροντα τής όλότητος θά έκμηδενίζε- 
ται ήελειωτικώς. “Ολοι οί ιθύνοντες τό έθνικοσοσιαλιστικόν κόμ
μα ήΐνε υπεύθυνοι απέναντι τού καγκελαρίου διά τήν ιδιωτικήν 
των ίζωήν έν μέσω τού συνόλου. Έντός προθεσμίας όλίγων έ· 
βδομάδων ή έθνικοσσσιαλιστική μάζα πρέπει νά άποτελή μίαν 
μονάδα έτοίιμην νά άντιμετωπίση τήν ζωήν καί τόν θάνατον. Τα- 
ομτ^τρόπως »ί πολεμοχαρείς καί οί κεφαλαιούχοι τής Α γγλ ία ς

Ό  λόρδος Τσάτφηλντ

καξίχών άκολούθων της θά άντιληφθοΰν ποΐαι είνε αί συνέπειρι 
J»Û- ήά. έπιτεθη κάγ&ίς_ xiwpis.λ ό ά Ρ Υ τΡύ μεγάλειτέσου 
έθνικοΰ κράτους της Ευρώπης.' ’

Η ΕζΕΛΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3 Σεπτεμβρίου. [Αθηναϊκόν Πρακτορεΐον].— 

Τό ήιμιεπίσηιμον γερμοητκόν πρακτορεΐον άγγέλλει δτι τά γερ
μανικά στρατεύματα κατέλαβον σήμερον τήν πρωΐοτν τό Γκόν- 
στοκχάου, σημαντικήν πόλιν εχουσα 120.000 κοττοίκων.

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3 Σεπτεμβρίου. [’Αθηναϊκόν Πρακτορεΐον].— 
Τό ήμιεπίσημον γερμανικόν πρακτορεΐον άγγέλλει δτι τά γερμα
νικά στρατεύματα διέβησαν τόν ποταμόν Βιστούλαν άνατολικώς 
τού Πλέζ καί ¿κυρίευσαν έξ έφόδου τά πρός νότον τού Νικολάϊ 
όχυρά.

’Άλλο τηλεγράφημα άγγέλλει δτι ύπεράνω τής Βαρσοβίας 
συνήφθη άερομαχία. Ε π τά  πολωνικά άερσπλάνα καί έν άερόστα- 
τον κατερρίφθησαν. Έ κ  τών γερμανικών άεροπλάνων ούδέν ά- 
πωλέσθη.

ΑΝΑΚΩΙΝΩΘΕΝ ΤΩΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 3 Σεπτεμβρίου. [Αθηναϊκόν’ Πρακτορεΐον] .— 

Τήν μεσημβρίαν τής σήμερον έδόθη πρός δημοσίευσιν τό άκό
λουθον άνακοινωθεν του γερμανικού στροττηγείου: «Τό άπόγευ- 
μα τού Σαββάτου καί τάς πρωϊνάς ώρας τής Κυριακής τά γερ
μανικά στρατεύματα συνέτιζαν έπιτυχώς τήν προέλασίν των είς 
δλα τά μέτωπα έντός του πολωνικού έδάφους είς άρκετόν βά
θος. Τό Έγκενστοσάοου κατελήφθη. Άνατολικώς τού Βιελούν 
τά στρατεύματα μας διέβησαν τόν ποταμόν Μπάστα. Απόπειρα 
τών άποκεκομμένων είς τήν περιοχήν τού διαδρόμου πολωνικών 
στρατευμάτων δπως προχωρήσουν μέ κατεόθυνσιν πρός νότον 
άπεκρούσθη. Ή πόλις Μπερέντ περιήλθεν είς τήν κατοχήν τού 
γερμανικού στρατού. Μετά τήν άποφασιστικήν δράσιν τής άε- 
ροπορίας μας τό Σάββατον καί τάς έπιχειρήσεις, τάς όποιας 
διεξήγαγεν αύτη, κατώρθωσε νά ύπερισχύση άδιαμφισβητήτως, 
δεσπόζουσα ήδη τοΰ πολωνικού ούρανοΰ, είνε δε συγχρόνως 
έτοιμη^ νά_ άναλάβη_ τήν ένέργειαν καί άλλων έπιχειρήσεων έκ 
τών βάσεών της. Μέχρι τούδε έν τοσούτω δέν μετεσχον είς τάς 
άεροπορικάς έπιχειρήσεις δλαι αί μονάδες τού άεροπορικοΰ 
μας στόλου, έν άναμονη _ νεωτέρων διαταγών, τάς όποιας θά 
λάβουν είς τούς άερολιμένας, είς τούς όποιους σταθμεύουν.»

ΒΑΡΣΟΒΙΑ, 3 Σεπτεμβρίου. [Αθηναϊκόν Πρακτορεΐον], — 
Τό πρακτορεΐον Τρανσκοντιναντάλ άγγέλλει δτι τά γερμανικά 
άεροπλάνα ^βομβάρδισαν τήν Κζενστοχάβα, παλαιάν πολωνι
κήν πόλιν, έχουσαν διά τούς Πολωνούς τήν Ιδίαν σημασίαν, τήν 
όποιαν έχει ή Λούρδη διά τους Γάλλους λόγω τής είς τόν καθε
δρικόν της ναόν φυλατταμένης θαυματουργοί) είκόνος τής Πα
ναγίας. Ή  πόλις αύτή είνε συνάμα σημαντικόν βιομηχανικόν κέν- 
τρον καί έχει 117.000 κατοίκους. Όλόκληρος ή πόλις —λέγει τό 
πολωνικόν πρακτορεΐον— κατεστράφη έκ τού βομβαρδισμού τών 
γερμανικών άεροπλάνων. Έ ξ  άλλου, τό πρακτορεΐον Πάτ άγ- 
γέλλει δτι, κατά προχείρους υπολογισμούς, τά γερμανικά άερο- 
πλάνα έπεχείρησαν κατά τήν ήμέραν τής 1ης Σεπτεμβρίου ένε- 
νήκοντα τέσσαρας έπιθέσεις έναντίον πόλεων καί χωρίων τής 
Πολωνίας, έκ τών όποιων είκοσιδύο έναντίον πόλεων έχουσών 
πληθυσμόν άνω τών δέκα χιλιάδων κατοίκων.

ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ HP0TDN YADN ΕΙΣ ΟΑΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

[ ’En τοΟ γραφείου 1Q. ΜΙ Γ1 ETTA, Σοφοκλέους 7, τηλ. 24-613J

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 2 Σεπτεμβρίου. 
[Ιδιαιτέρα ύπηρεσία].— Αί άγ- 
γλικαί έφημερίδες, ασχολούμε
να! μέ τά βαθύτερα οικονομικά 
αίτια τής άντιθέσεως μεταξύ 
τών μεγάλων δυνάμεων, δημο
σιεύουν τάς τελευταίας στατι
στικός διά τά παγκόσμια ' το- 
θέματα τών σημαντικότερων βι
ομηχανικών πηγών δυνάυεως 
καί πρώτων ύλών. Αί πηγαι δυ
νάμεως τής συγχρόνου βιομη
χανίας είνε ό γαιάνθραξ, τό πε- 
τρέλαιον κοα ό λευκός άνθραξ. 
Οί τελευταίοι άριθμοί διά τά 
παγκόσμια άποθέματα τών ά- 
νωτέρω είνε: γαιάνθραξ, 11.460. 
000.000.000 μετρικοί τόννοι, πε- 
τρέλαιον περίπου 24.465.000. 
000 δοχεία, λευκός άνθραξ 572. 
000.000 ίπποι.

Ό  σίδηρος, ό χαλκός, ή ξυ
λεία καί τό καουτσούκ είνε αί 
βασικώτεραι πρώται δλαι διά 
τάς μεταλλουργικός καί χημι
κός βιομηχανίας, αί όποΐαι είνε 
καί οί σημαντικώτεροι κλάδοι 
τής βιομηχανίας. Τό μέταλλον, 
πού περιέχεται είς τά παγκό
σμια άποθέματα οιδηρομεταλ- 
λεύματος υπολογίζεται σήμε
ρον είς 46.780.000.000 τόννους 
καί τά μεταλλεύματα τού χαλ
κού εις 106.000.000 τόννους. 'Υ
πολογίζεται δτι 8.225.000.000 
πλέθρα τής έπιφανείας τής γης 
καλύπτονται άπό δάση καί 3. 
200.000 πλέθρα άπό' καουτσου- 
κόδενδρα. Ή κατανομή τών παγ
κοσμίων άποθεράτων τών βασι
κών αύτών πρωτων ύλών μετα
ξύ τών κυριωτέρων κρατών εΐ- 
νε ώς έξης: [Δέν άναφέρονται αί

χώραι, τών όποιων ή άναλογία 
είς τήν κατανομήν είνε κατώτε
ρα των 2 % ]:

Γαιάνθραξ: Βρεττανική . αυ
τοκρατορία 23 %, Ήνωμέναι Πο- 
λιτεΐαι 51%, Ρωσσία 10%, Γερ
μανία 2%, Κίνα 9%.

Πετρέλαιον: Ήνωμέναι Πο- 
λιτεΐαι 43%, Ρωσσία 23%, 'Ολ
λανδική αύτοκρατορία 4%, Περ
σία 8%, Ιρ ά κ  9%, Ρουμανία 2 
%, Βενεζουέλα 7%.

Λευκός άνθραξ: Βρεττανική 
αύτοκρατορία 16%. Γαλλική 
αύτοκρατορία 14%. Ήνωμέναι 
Πολιτεϊαι 10%. ’Ιταλική αύτο
κρατορία 2%. ’Ιαπωνική αύτο
κρατορία 2%. Ρωσσία 1 ^».Βελ
γική αύτοκρατορία 16%. Βρα
ζιλία 9%. Κίνα 3%. Νορβηγία 
3%. Σουηδία 3%.

Σίδηρος: Βρεττανική αύτο
κρατορία 15%. Γαλλική αύτο
κρατορία 7%. Ήνωμέναι Πολι- 
τεΐαι 11%. Ρωσσία 36%. Γερ
μανία 2%. Βραζιλία 10%. Κού
βα 3%.- Σουηδία 3%.

Χαλκός: Βρεττανική αύτο
κρατορία 26%. Ήνωμέναι Πο- 
λιτεΐαι 2%. Ρωσσία 15%. Βελ
γική αύτοκρατορία 5%. Χυ,ή 
29%. Περού 4%. 'Ισπανία 2%.

.=.ι>λεία: Βρεττανική αύτο
κρατορία 11% Γαλλική αύτο
κρατορία 2%. Ήνωμέναι Πολ: 
τεΐαι 8%. ’Ιαπωνική αύτοκρα
τορία 2%. Ρωσσία 27%. ’Ολ
λανδική αύτοκρατορία 4%, Βρα
ζιλία 12%. Κίνα 2%.

Καουτσούκ: Βρεττανική αύ
τοκρατορία: 54%, Γαλλική αύ
τοκρατορία 3%. 'Ολλανδική αύ
τοκρατορία 41%.

(


