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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ

Γ"ΐ ΙΑΤ1 αύτή ή έκ τής ακρίβειας 
αφόρητη ζωή; Νά τό μεγάλο 
πρόβλημα ποΰ απειλεί νά φράξη 

τό -διάβα τής ζωής· τοΰ πολλοΰ 
κοομάκη.

Ή Οικονομική ’Επιστήμη τό 
έμελέτησε πρό πολλοΰ και τό 
έλυσε. Κυριωτέρα αιτία είναι ή 
Αφθονία τοΰ έν κυκλοφορίρ. χαρ
τονομίσματος. Τό χάρτινο νόμισμα 
λόγφ τοΰ πλεονασμού του έχασε 
τήν πραγματικήν αξίαν του. Καί 
κατ’ ανάγκην όλα τά είδη έδιπλα- 
σιάσθησαν εις τιμήν.

Όσφ βγαίνει είς κυκλοφορίαν 
χαρτονόμισμα, τόσφ θά Αναιβαί-

νουν τά είδη του βίου. Αύτό πλέον είνε αξίωμα. Άλλά άπό τό άλλο μέρος 
τό χαρτονόμισμα είναι μία ανάγκη σήμερον διά τάς έμπορικάς συναλ
λαγής. Είς τόν τόπον είσήχθη άφθονον χρυσάφι άπό τήν Ναυτιλίαν, 
άπό τήν έγχώριον παραγωγήν, άπό τούς ξένους στρατούς, άπό τά εξω
τερικά δάνεια, ένας όγκος χρυσού δυσθεώρητος, ποΰ πρώτη φορά τόν
βλέπει ό τόπος μας. Τό δέ χαρτονόμισμα αύτό, τό είς κυκλοφορίαν 
πληθωρικόν, Αντιπροσωπεύει ίσον χρυσόν, κατατεθειμένοι· είς μεγάλος 
Τραπέζας τής Ευρώπης.

Καταντούμε είς ένα φαΰλον κύκλον. Ανάγκη συναλλακτική άπό τό 
ένα μέρος τό χαρτονόμισμα, ύπερτίμησις τών ειδών τής πρώτης άνάγ-
κης άπό τό άλλο.

Πρέπει λοιπόν νά άνακουφισθή ό τόπος άπό τήν ακρίβεια, άλλά καί 
νά διατηρηθή δ είς χρυσόν πλούτος τής χώρας έκ παραλλήλου.

Πώς δμως; Ή Οικονομική ’Επιστήμη μάς έχει τήν λύσιν έτοιμην. 
Έάν έξεδίδοντο, όχι πλέον χαρτονομίσματα, άλλά γραμμάτια ύπό τοΰ 
Κράτους, άντιπροσωπεύοντα ίσον ποσόν χρυσού, μέ τό όποιον μάς 
πιστώνουν οί Σύμμαχοι, καταθέσαντες αύτόν είς μεγάλας Τραπέζας 
συμμαχικών χωρών, μέ κάποιον τόκον, ώστε νά έχη ό Αγοραστής καί 
ένα συμφέρον, άν μάλιστα καί ή ’Εθνική Τράπεζα Ανεμιγνύετο, Ανα- 
λαμβάνουσα αύτή τήν προεξόφλησιν καί προσυπογράφουσα αύτά, τό 
ζήτημα αύτό θά έλύετο.

ΠΩΣ ΑΠΕΣΟΒΗΘΗ ΜΙΑ ΕΧΘΡΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ

Ομουφλούζης τά παληά του τεφτέρια πιάνει· λέγει μιά παροιμία. 
Μιά άλλη λέγει: Ό πνιγμένος άπ’ τά μαλλιά του πιάνεται. 
Προσφυεστέρα δμως έρχεται ή πρώτη.

Οί Γερμανοί δταν είδαν δτι δέν περνφ πειά ή μπογιά τους έθυμήθη- 
καν δτι είς τήν Θήραν ή Κυβέρνησις είχε συγκεντρώσει έν μονώσει 
όλους έκείνους ποΰ είχον θεωρηθή ώς ύποπτοι καί Ικανοί νά άντιδρά- 
σουν κατά τού άναληφθέντος άγώνος, δηλητηριάζοντες, ΰποκινούντες, 
βυσσοδομούντες κ. λ.

Έσκέφθησαν λοιπόν νά έπικοινωνήσουν μέ αύτούς, τίς είδε τί σχεδιά- 
οαντες. Κατά τά ξημερώματα λοιπόν τής 13 Μαρτίου, κατά τάς 7, άπό 
τό νοτιοδυτικόν μέρος τοΰ λιμένος ποΰ είναι καί κάποιο άκρωτήριον, 
άνάμεσα άπό τά ηφαιστειογενή νησάκια έφάνη ένα υποβρύχιον, χωρίς 
σημαίαν, χωρίς πρωτόθετον Αριθμόν, δπως λέγουν οί ναυτικοί. Κανείς 
δέν έφαντάσθη δτι ήτο εχθρικόν, Αφού είχε, όχι πλέον τό τουπέ, άλλά 
τήν Αφέλειαν, νά πλέη είς τήν επιφάνειαν.

Έκεΐ είς κάποια τσαμαδούρα ήτον δεμένο ένα καΐκι τοΰ Τζώρτζη 
Πεταικάλη. Τό ύποβρύχιον διπλαρώνει σ’ αύτό, τοϋ καταιβάζει τά πανιά 
καί βγάζει τρία παιδιά στό μουράγιο. Όλοι ένόμισαν ότι ήτο συμμα
χικόν ’Εγγλέζικο μάλιστα. Άλλά έξαφνα οί Αποβιβασθέντες ρίχνουν 
στή θάλασσα ένα βίντσι καί έπειτα σαλτάρουν σ’ άλλα καΐκια καί αρχί
ζουν τήν ρεμούλα. Πανιά, πυξίδες, φανάρια, λάδι, στουπιά, ροΰχα, μπα- 
κοτίλιες τά βουτούν καί μέ βόμβες βυθίζουν τά σκάφη.

Φυσικά δέν έπρεπε πειά νά χάσουν στιγμή. Εις τό νησί ήτον μία 
φρουρά άπό 51 άνδρας. Πέρνει τά δπλα είς διαταγήν τοΰ Διοικητού, 
κάθε ένας βρίσκεται στή θέσι του, ποΰ έκ τών προτέρων ήτον ώρισμένη 
καί κατά σχέδιον, ώστε νά συγκεντροΰνται τά πυρά έκάστου τμήματος 
τής φρουράς έπί τοΰ στόχου, ένφ έν τφ μεταξύ εις τμήμα τής Αστυνο
μικής δυνάμεως άνετίθετο ή τήρησις τής τάξεως.

Φαντάζεται κανείς τήν συγκίνησιν τοΰ νησιού. Αμέσως πρός πρόλη- 
ψιν πανικοΰ καί τυχόν άντιδράσεως έκ μέρους τών έξοριστων, περιωρί- 
σθησαν αύτοί εις τά καταλύματά των.

ΠΡΟΒΛΗ ΜΑ

Θά ήτο δυνατόν έτσι, δπως έγινε είς δλα τά πλούσια συμμαχικά 
Κράτη :

1°Χ) Νά σταματήση ή έκδοσις νέου χαρτονομίσματος, πράγμα πού 
βλάπτει καί τό Κράτος καί τήν Κοινωνίαν, καί τούς πλουσίους καί τούς 
πτωχούς καί, μέ μιά λέξι, δλους μας.
';2ον) Νά διατηρηθούν είς κάπως λογική τιμή τά τρόφιμα καί έν γένει 

τά είδη τής πρώτης Ανάγκης.
3ον) Νά άναπτυχθή μιά σιδηρά κοινωνική Αλληλεγγύη πρός έξυπη- 

ρέτησιν τών συμφερόντων όλων τών τάξεων Ανεξαιρέτως.
4°ν) Νά δημιουργηθή ένα εισόδημα Ασφαλές, πλέον ή Ασφαλές μά

λιστα, δταν έγγυάται διά τήν τοποΟέτησιν τοΰ χρήματός μας τό Κράτος 
καί ή ’Εθνική Τράπεζα.

5°ν) Νά έξασφαλισθή τέλος ό πλούτος τοΰ τόπου, πού αρδεύει ολό
κληρον τό σώμα τής κοινωνίας καί έχει εισχωρήσει είς τά τριχοειδή 
Αγγεία τοΰ οργανισμού μας ώς χώρας, καί έτσι μετά τόν πόλεμον νά 
εύρεθοΰμε είς τήν αύτήν, τήν σημερινήν, οικονομικήν εύρωστίαν, καί 
νά ήμπορέσωμεν νά Αναπτύξωμε περισσότερον τό Έμπόριόν μας, τήν 
Βιομηχανίαν μας, τήν Ναυτιλίαν μας, τήν Γεωργίαν, νά δημιουργήσω- 
μεν νέας έπιχειρήοεις, καί νέας έργασίας, άπό τάς οποίας θά Αντλήσω- 
μεν νέα κέρδη, αί δέ λαϊκαί τάξεις θά εξασφαλίσουν καλυτέρας συνθή- 
κας βίου, άπό πρίν.

Αύτό λοιπόν καί έγινε. Έξεδόθησαν έντοκα Ταμειακά γραμμάτια, 
ποΰ δίδουν τόκον 5 τοΐς έκατόν. Μία ’Εθνική Τράπεζα, ό κολοσσαϊος 
αύτός Κρατικός οργανισμός, καί τό Κράτος τά έξέδωκαν.

Ήμπορεΐ κανείς νά τά προεξοφλήοη είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν οπότε 
θέλει, άφίνων ένα έλάχιστον 1%. Όταν λήξη καί δ κάτοχος δέν θέλει 
νά έχη τό 5 % έτησίως, τό παρουσιάζει εις τήν Εθνικήν ή τάς. άλλας 
Τραπέζας, αί δποΐαι είναι υποχρεωμένοι νά τοΰ τά έξαργυρώνουν Αμέ
σως μέ σημερινά χαρτονομίσματα. Άν πάλιν θέλη νά έξακολουθήση 
έχων τό εισόδημά του 5°/0 άπό τά χρήματα ποΰ διέθεσε δι’ έντοκα 
Ταμειακά Γραμμάτια, θά τά άνανεώνη.

Όλαι αί Τράπεζαι τού τόπου ήνοιξαν έγγραφάς καί ξεύρετε τί έγινε; 
Έπί ημέρας αί οίκεΐαι θυρίδες έπολιορκοΰντο. Πατεϊς με πατώ σε δ 
κόσμος διά νά καταθέση τό χρήμα του τόσον ασφαλώς καί νά έχη έξη- 
οφαλισμένον ένα 5 %.

Καί έκαλύφθη ήδη δλόκληρον τό ποσόν.
Αύτό θά είπή έπιτυχία.

Έν τφ μεταξύ τό ύποβρύχιον έρρυμουλκοΰσε ένα ίστιοφόρον φορτω- 
μένον μέ λάδι. Είχαν Ανάγκην οί άνθρωποι άπό λάδι. Άλλά τό πΰρ 
άπό τήν ξήραν ήτον πυκνόν καί εΰστοχον. Καί ήναγκάσθη νά άφήση 
είς τήν θάλασσαν τούς ομήρους του καί νά καταδυθή.

Αύτό ήτο τό άδοξον τέλος τής έχθρικής αύτής έπιχειρήσεως, τήν 
όποιαν έματαίωσε ή ψυχραιμία καί ή ίκανότης καί ή λελογισμένη 
άνδρεία τοϋ Στρ. Διοικητοΰ Θήρας κ. Δημ. Μπαρδοπούλου, συνταγμα
τάρχου τοΰ πεζικού καί τών ύπ' αύτόν έπί κεφαλής τμημάτων κ. κ. 
Μαλαγαρδή καί Γ. Θεοφιλοπούλου. Ύπολοχαγών τοΰ πεζικού, Ε. Σακα- 
δάκη, υπομοιράρχου, Δ. Κοσκινά, άνθυπολοχάγου, τοΰ ένωμοτάρχου 
Άν. Πάτερου, καί τών λοχιών Κ. Πλατάνη, Β. Τσιγαρίδα, Κ. Άκύλα, 
κ. λ. ών προυτάθη ή έπ’ αρετή στρατιωτική προαγωγή, άφοΰ δΓ ώραίας 
ήμερησίας διαταγής τοΰ Στρ. Διοικητοΰ έπηνέθησαν όλοι.

’Εννοείται δτι ή εύστοχος ένέργεια τοΰ Στρ. Διοικητοΰ, ή σώσασα 
τίς είδε άπό ποιον μεγάλον κίνδυνον τό νησί, έπροκάλεσε άμέριστον τήν 
εύγνωμοσύνην τών κατοίκων, καί ή κοινότης άπηύί" 
στήριον ψήφισμα, καθώς καί τών δεκατεσσάρων 
Θήρας αί κοινότητες.

Θερμόν ήτο καί τό συγχαρητήριον τηλεγράφημα 
πού άπηύθυνε πρός τόν κ. Μπαρδόπουλον διά τό 
λαμπρόν κοτόρθωμά του, δ κ. Πρωθυπουργός

Ή ι Εικονογραφημένη > είναι ενθουσιασμένη, 
διότι έδόθη ευκαιρία καί πάλιν εις φίλον της 
εκλεκτόν, τήν έκάστοτε δράσιν τοΰ οποίου παρη- 
κολούθησε έκ τοΰ σύνεγγυς, άπό τήν μάχην τοΰ 
Δρίσκου άκόμη, νά δείξη δλα τόυ τά στρατιωτικά 
χαρίσματα έν συνδυασμφ πρός τό διοικητικόν πλεο
νέκτημα, ποΰ τόν άναδεικνύουν καί τόν έξαίρουν, 
καί αισθάνεται, μαζή μέ τήν χαράν ποΰ συμμερί
ζεται, δτι ή φιλία του, ή φιλία ένός παλληκαριοϋ 
τής Μεσσηνίας, ένός στρατιώτου καλοΰ, τήν τιμφ.

«.NryncDceic
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*

/Γ\ Μάιος έγκαινιάζει τό καλοκαίρι καί μίαν περίοδον ύπερεπαρκείας 
\-Ζ είς τρόφιμα. Χάρις είς τήν μέριμναν τών Συμμάχων τό πρόβλημα 
αύτό έλύθη όριστικώς. Ό Πειραιεύς είνε κατάφορτος άπό τρόφιαα καί ή 
αποβάθρα του Απειλείται άπό καθίζησιν ύπό τό κολοσσιαϊον βάρος τών 
έπ’ αύτής στιβαγμάτων σάκκων. ΤΙ Αρμόδια υπηρεσία μάς έδωκε σχε
τικά νούμερα. Είς 700.000 καί πλέον Ανέρχονται οί έν Πειραιεΐ σάκκοι. 
Ή γείτων έχει μεταβληθή είς ένα υπαίθριον παντοπωλείο'·. Καφές, 
ρύξι, όσπρια, ζάχαρη, σιτηρά, δέρματα, υφάσματα, τοϋ πουλιού τό γάλα 
είς υπεραφθονίαν. Καί καθημερινώς μέν Αναλίσκονται, άλλά καί καθη
μερινώς άνανεοΰνται! Ό Δήμαρχος Πειραιώς κ. Παναγιωτόπουλος — 
παρ’ολίγον νά είπούμε ό κύρ Άναστάσης — είχε μιά πολύ προσφυά 
σκέψιν. Έκάλεσε φωτογράφον καί τού άνέθεσε νά Απαθανάτιση τό σάν 
οχύρωμα κυκλικόν κρηπίδωμα τού λιμένος, καί τής μεγάλες πλατείες 
τής πόλεως, πού κι’ αύτές έχουν μεταβληθή είς βουνά Αληθινά άπό 
τούς στιβαγμένους σάκκους Καί Αληθινά άξιζε νά άπαθανατισθή ή είκών 
αύτή τοΰ Πειραιώς, τήν όποιαν δέν θά ξαναϊδή κανείς Ασφαλώς. Άκόμη 
προσφυέστερα θά ήτο μάλιστα νά έκινηματογραφεΐτο αύτό τό θέαμα 
καί νά άπαθανατισθή μέ δλην τήν σχετικήν κίνησιν τών φορτώσεων, 
έκφορτώσεων, κατάπλων φορτηγών κ.λ. Όμιλεϊ εύγλωττότερα μιά κορ- 
δέλλα κινηματογράφου, άπό μιά άψυχη φωτογραφία.

*

Μεγαλεπήβολα σχέδια καί ίδέαι κυοφορούνται έν τή Ιερά Μητρο- 
πόλει καί τή Τερρ Συνόδιρ μέ τό νέον έν αύταϊς καθεστώς. Καιρός ήτον 
ή Εκκλησία μας νά προσανατολισθή μέ τόν αιώνα καί νά διορθωθούν 
μερικά Ανόητα πράγματα, πού ό καλογηρισμός καί ή παπαδοκρατία 
είχαν εισαγάγει εις τήν θρησκείαν μας ύπό τήν ψευδή έπίφασιν Ανυ
πάρκτων κανόνων και συνοδικών θεσμοθετημάτων. Έκεϊτο τό μακρύ 
μαλλί ποΰ τό εύρήκαν έξαφνα οί δσιοι πατέρες; Ρητώς έχει άπαγο- 
ρευθή είς τούς παπάδες δι’ αποφάσεων συνόδων ή κόμη. Καί δμως 
περιεσώθη μέχρις ημών ώς δήθεν Απαραίτητος είς τό σχήμα. Τά μακρυά 
μαλλιά έπετρέποντο πρός διάκρισιν μόνον είς τούς άσκητάς καί έπεβάλ- 
λετο Αγρίως είς τούς παπάδες νά τά κόβουν. Καί άπό ποΰ ν’ άρχίση 
κανείς, ποΰ δέ νά τελειώση; Μήπως ό διασυρμός τοΰ ράσσου είς τής 
ταβέρνες ήτον εποικοδομητικός διά τήν έμπέδωσιν τοΰ θρησκευτικού 
αισθήματος; Ή τά κοινωνικά σκάνδαλα διαφόρων κληρικών; 'Ή ή 
άγραμματωσύνη των καί ή προχείρησίς των εις άνωτέρας βαθμίδας; 
Ή ή ζητιανιά των καί ή φτώχεια καί ή κακομοιριά καί οί έν τώ σεπτφ 
τής Άγιας Τραπέζης χώρφ ομηρικοί καυγάδες των γιά ένα «πρόσφορο ■ ; 
Κάτω ή σεμνοτυφία πλέον καί ό βραχμανισμός. Ό παπάς πρέπει νά είναι 
Αληθινός λειτουργός τού Ύψίστου καί ή θρησκεία μας νά έπανέλθη 
είς τό ύψος, ποΰ τήν έταξε ό Θεμελιωτής της, μιά διδασκαλία Ανθρωπι
στική κοινωνική, μιά μυσταγωγία καί οί λειτουργοί της άξιοι νά διδά
ξουν, νά κατηχήσουν, νά Ανορθώσουν, νά φτειάξουν οικογένειαν, κοινω
νίαν, έθνος. Τό νέον τής Εκκλησίας μας καθεστώς θά εύρη γύρω του 
συνησπισμένην τήν ύγιά μερίδα τοΰ Έθνους είς τήν εφαρμογήν δλων 
τών άναστηλωτικών μέτρων του. Καί χαιρετίζει εύφροσύνως τό μέτρον 
τής κουράς τής κόμης, χωρίς νά σεμνότυφη.

*

‘Άλλη μιά φορά τό Κράτος ήθέλησε. Τί δέν είχε γραφή καί πόσο 
δέν έδυσφορούσε ή κοινωνία μέ τήν πληγήν τών έπαιτών. Καί άπό τό 
άλλο μέρος οί άλήται, τά μικράχαμίνια, πού, κάθε μέρα καταπληκτικώς 
πολλαπλασιαζόμενα καί είς τό έγκλημα Ασκούμενα, ήπείλουν τήν Ασφά
λειαν σήμερ’ αύριο μέ μιά όργάνωσιν άπάχηδων. Καί τό κακό αύτό 
χρόνια τώρα μάς έμάστιζε καί κατά καιρούς έξηγγέλλοντο διάφορα 
Αστυνομικά μέτρα καί ό τύπος καί οί χρονογράφοι καί αί επιθεωρήσεις 
τό έσατύριζαν ματαίως. "Ολοι έκορόϊδευαν. Έως δτου τό Κράτος ήθέ
λησε νά λείψη αύτή ή Ασχήμια. Μέ μιά διαταγή τού Υπουργού τής 
Περιθάλψεως κ. Σίμου ή Αστυνομία ώργάνωσε παγάνες Από βράκες 

καί έσαρώθησαν είς τρεις ημέρες καί είς τρεις νύκτες δλα αύτά τά 
επικίνδυνα στοιχεία. Έκμεταλλευταί τής σαρκός, άλήται, ζητιάνοι, χα
μίνια, φυστικάδες, άνθοπώλιδες, στραβοί, κουτσοί, Κραβαρίτες, δλοι, 
συνεκεντρώθησαν είς τό παρά τάς υπώρειας τοΰ Υμηττού Αρχαϊκόν 
μέγαρον Δώγκαν, έχωρίσθηκαν είς κατηγορίας, έκαθαρίσθησαν, έφω- 
διάσθησαν μέ κουβέρτες, πιάτα κ.λ. καί άπό έκεΐ, οί μέν 
μικροί οιδηγήθησαν είς τό δαπάναις τοΰ φιλογενοΰς 
‘Αντωνίου ’Εμπειρικού άνεγερθέν «Άσυλον Αστέγων 
Παίδων», οί δέ άλλοι είς άλλο οίκημα. 

Πηγαίνετε τώρα εις τό Έμπειρίκειον 
νά ΐδήτε τόν συντελεσθέντα Άθλον. Τά 
χαμίνια τών υπονόμων καί τών τρωγλών, 
πού έμοίραζαν μέ τά σκυλλιά τού δρό
μου τά κόκαλα τοΰ πρώτου τενεκέ τών

*

σκουπιδιών, συνετάχθησαν είς ένα λόχον τών πλέον εύελπίδων πολιτών 
Τό βρισίδι καί τήν βωμολοχία τήν έξέχασαν, τό μεσημέρι καί τό βράδυ 
είς τό τραπέζι δέν έγγίζουν φαΐ, δν δέν είπούν τό «Πάτερ ημών», τά άρρω
στα έχουν ιατρικήν περίθαλψιν, έμαθαν τί έστί νερό καί Ασκούνται είς 
ελιγμούς. ποΰ τούς ζηλεύουν οί ίκανώτεροι προγυμνασταί τοΰ στρατού. 
Έκ παραλλήλου ήρχισε καί ή καθεκλοποιΐα, ή καλαθοπλεκτική καί 
σιγά - σιγά θ’ άρχίση ό τόρνος καί ή λίμα διά τούς έπιδίδοντας είς τάς 
τέχνας. Άπό τό άλλο μέρος οί πρός τά Γράμματα ή τάς Καλάς Τέχνας 
έπιδίδοντες θά είσαχθοΰν είς τά σχολεία καί, αν λάβη κανείς ύπ’ δψει, 
δτι δέν έχομεν έδώ ούτε τήν κληρονομικότητα τής κακουργίας, ούτε 
τοΰ Αλκοολισμού, ούτε τών έκφυλιστικών νοσημάτων, διαδεδομένην, 
άλλά ότι πρός τό έγκλημα τά έσπρωξε αύτά τά παιδιά ή Απονιά τής 
Πολιτείας καί τών γονέων καί δτι είς τήν Αλητείαν έπέπλευσαν μέ τήν 
εξυπνάδα τους καί τό άκόνισμα τού μυαλοΰ τους, αύτά τά παιδιά, ό ά&έ- 

ρας, δπως λέγουν, ή κρέμα τής άντιλήψεως, θά γίνουν ίσως μεγάλοι 
τεχνϊται, μεγάλοι εις δ,τι έπιδώσουν. ,

Ό πολύς κόσμος ποΰ συνέρρευσε είς τό Έμπειρίκειον, κατά τήν ημέ
ραν τών έγκαινίων τοΰ ιδρύματος, αύτός ό Πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος, 
δταν είδε είς μίαν κορδέλλαν κινηματογράφου τής Ελληνικής Εταιρίας 
«Άστυ - Φίλμς», ποΰ προεβλήθη έκεΐ, τήν προτέραν ζωήν καί Αθλιό
τητα τών παιδιών αύτών καί τά είδε νά ασκούνται καί νά τραγουδούν, 
έμεινε κατάπληκτος καί συνεχάρη θερμότατα τόν κ. Σιμόν, είς δν οφεί
λεται τό κοινωφελές αύτό μεγαλούργημα.

*
Σκρά! Μιά χρυσή σελίς άκόμη είς τήν Ελληνικήν Εποποιίαν, γραμ

μένη μέ τό αίμα τών παλληκαριών μας. Άκόμη νά συνέλθουν οί Σύμ
μαχοι τού Βαλκανικού μετο'ιπου άπό τήν έκ τής Ανδρείας τοΰ Ελληνος 
στρατιώτου κατάπληξιν. Όταν έδόθη τό παράγγελμα τής έφόδου καί 
έσφενδονίσθησαν οί "Ελληνες στρατιώται άπό τά χαρακώματά τους, σάν 
σατανάδες, μέ Αλαλαγμούς καί ίαχάς, τό Γαλλικόν πυροβολικόν, ποΰ 
ύπεστήριζε τήν έπίθεσιν θερίζον, είχε ρυθμίσει τήν βολήν του είς ένα 
ώρισμένον σημεϊον, τήν μέχρι τοΰ όποιου άπόστασιν, καθαριζομένου 
διά τοΰ πυρός τοΰ κανονιού, θά διέτρεχαν οί έπιτιθέμενοι μέ άλματα 
καί έρποντες εις ώρισμένην άπόστασιν. Άλλά ποΰ να φαντασθοΰν οί 
Γάλλοι, δτι οί σατανάδες μας θά εύρίσκοντο έκεΐ ποΰ έβαλλε τό κανόνι 
τους πολύ πρό τής ύπολογισθείσης στιγμής. Και γιά μιά στιγμή, μέχρις 
δτου τά τηλέφωνα δώσουν νέαν βολήν άπωτέραν, διά νά μή κτυπήσουν 
τούς δικούς μας, έπαυσε τό πΰρ τοΰ κανονιού καί οί έπιτιθέμενοι έξη- 
κολούθησαν ακάθεκτοι τήν έφοδόν τους καί σχεδόν Ακάλυπτοι έπί τινα 
χρόνον. Άλλ’ αύτό δέν τούς «πτόησε καί έφεραν τό Αποτέλεσμα. Καί 
έχουν νά λένε — άς είναι έλάττωμα τής Φυλής τό άσύντακτον αύτό τοΰ 
"Ελληνος—οί Γάλλοι άκόμη διά τήν άψηφιά τού "Ελληνος πολεμιστοΰ 
πρός τόν κίνδυνον.

*
Έκ παραλλήλου καί άπό τό Δυτικόν μάς έρχονται εύφρόσυνα αγγέλ

ματα. Μετά τάς έξωφρενικάς καί αίμοβόρους επιθέσεις των καί άφοΰ 
είχαν διαβή καί τόν Μάρνην διά δευτέραν άπό τοΰ 1914 φοράν οί Γερ
μανοί, εύρέθησαν εις τήν Ανάγκην νά έγκαταλείψουν τόν ποταμόν καί 
νά υποχωρούν συνεχώς πρό μιάς τρομερός πιέσεως τών Συμμάχων. 
Έχασαν άλληλοδιαδόχως είς διάστημα έλαχίστου χρόνου δλα εκείνα 
τά έπίκαιρα σημεία καί εις βάθος άρκετά σημαντικόν, ποΰ μέ αίμα 
άφθονον, μέ Αληθινός έκατόμβας είχαν κερδήσει. Τό πράγμα δέν είναι 
ούτε Ανεξήγητου, ούτε μυστηριώδες. Χάρις εις τήν έξ Αμερικής ένίσχυ- 
σιν είς άνδρας, υλικόν καί χρήμα, κυρίως δμως είς Αριθμόν, ήρχισαν νά 
υπερισχύουν οί Σύμμαχοι καί νά μειονεκτοϋν πλέον άριθμητικώς οί 
Γερμανοί. Υπολογίζεται δτι 300 χιλ. νέων Ανδρών στέλλει κατά μήνα 
δ Νέος Κόσμος. "Ωστε, αν δεχθή κανείς δτι είς νέας ήλικίας, καλούμενος 
έκάστοτε ύπό τών Αντιπάλων, ισοφαρίζουν, μένει τό μηνιαΐον αύτό 
πλεόνασμα, ποΰ εις ένα έτος θά φθάση τά 4.000.000 έκ. περίπου διά νά 
κάμη τήν ζυγαριά νά γείρη όριστικώς υπέρ τών Συμμάχων, δπως ήρχισε 
ήδη νά γέρνη καί νά δώση εις αύτούς τάχιστα τήν νίκην. Καί δλοι ξεύ- 
ρομεν πόσον εύγλωττα καί πόσον θετικά μιλοΰν τά νούμερα.

* ή: ήτ

Ό πριχκγι/· d'Orange, βαδίζων διά μίαν μυστικήν αποστο

λήν, παρεκλήθη νφ’ένός αξιωματικού του νά τοϋ ανακοίνωση 

τάς άναιεθείοας είς ανιόν έμπισιευτικάς διαταγάς.

— Είοθε άξιος νά διαφνλάξετε καλώς τό μυστικόν; ιόν 

ήρώτησεν ό πρίγκηψ.

— Βεβαιότατα στρατηγέ μον.

—~Ε.' λοιπόν, καί εγω επίσης .

«Έάν έφανταζόμην, έλεγεν ό Hoche, ότι ο σκουφάς μον 

ήδύνατο να γνωρίζη τά σχέδιά μον, θά ιόν ερριπτον σιή 

φιοιια». fMemtdres anecd.)
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Συνέχεια άπό τό προηγούμενοι· τεύχος

περίφημος οΰτος δ Τζάνες έγεννήθη έν τή όνο- 
μαστή τότε πόλει τής Κρήτης τή Ρεθύμνη περί 
τάς άρχάς τοδ 17 αίώνος (1610-20). "Οτι δέ οΰτος 
ήν Ρεθύμνιος γνωρίζομεν άσφαλώς, έκ τών υπο
γραφών αύτοΰ έν τε τοϊς ποιητικοϊς αύτοΰ έργοις 
καί τοϊς ζωγραφικοϊς έπιτάσσοντος μετά τό δνομα 
καί τόν τίτλον τοΰ ίερέως τό «Ρηθύμνειος·. Είκών 
μεγίστη αύτοΰ π.χ. παριστώσα τόν άγιον Κύριλλον 
φέρει τήν ρήσιν ταύτην, ώς καί τό βιβλίον αύτοΰ 
τό περιέχον τόν κανόνα είς τόν Γοβδελαάν, τό 

πληροφορούν ημάς περί πολλών έκ τών κατ’αύτόν πραγμάτων. "Οτι 
δέ πάλιν έγεννήθη έν τή άρχή τοΰ 12 αίώνος, συμπεραίνομεν έκ τών 
τό πρώτον άναφαινομένων αύτοΰ εικόνων, αί όποϊαι μόλις τφ 1641 
δημιουργοΰνται. Ήν δυνατόν ό Τζάνες νά έγεννήθη βραδύτερον, ύπο- 
λογιζομένου, δτί εϊκοσιπενταετής τουλάχιστον έζωγράφισε εικόνα κα
λήν; Έάν δέ ύπολογίσωμεν, δτι έπί πεντήκοντα άκριβώς έτη (1641-1691) 
ό καλλιτέχνης ούτος έξηκολούθησε νάζωγραφίζη εικόνας λαμπροτάτας, 
ιός είναι ή είκών τοΰ Κυρίλλου καί ή είκών τής Παναγίας, ήν τφ 1691 
έζωγράφισε, τότε δέν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν τήν γέννησιν τού
του πρό τοΰ 1610 - 15 τουλάχιστον, διότι Οά ήτο άδύνατον όγδοηκον- 
τούτης καί πλέον νά ζωγραφίση εικόνα κάλλους μοναδικού, καί πρό 
παντός λεπτότατου έν τή κοσμητική, χρή- 
ζουσαν οφθαλμού νέου καί ζωηρού. Ήν 
δυνατόν αρά γε δ γηραιός Τζάνες, — έάν 
ύποθέσωμεν αύτόν πρότερον γεννηθέντα, — 
μεγαλύτερος άκόμη νά ζωγραφίση τοιαύτας 
εικόνας, γνωστού δντος, δτι έπί πεντήκοντα 
έτη ούτος έκούρασε τόν οφθαλμόν αύτοΰ 
καί μελετών καί γράφων, καί πρό παντός 
ζωγραφίζων εικόνας, προοριζομένας διά τήν 
Βενετίαν, τό Σινα, τάς ‘Αθήνας, τήν Ζάκυν
θον, τήν Κέρκυραν καί δι’ άλλαχοΰ. Περί 
τής νεανικής αύτοΰ ήλικίας ούδέν γνωρίζο
μεν δυστυχώς. Ποΰ ουτος έσπούδασε καϊ 
ποϋ έξέμαθε τήν κλασσικήν γλώσσαν, ήν εύχε- 
ρώς έλάλει καί έγραφε, καί τήν ζωγραφικήν, 
δέν γνωρίζομεν. "Οσοι περί αύτοΰ έγραψαν, 
δέν άναφέρουσιν είμή όλίγα τινά κατά τό 
μάλλον εσφαλμένα περί αύτοΰ. Τάς πλειο- 
τέρας πληροφορίας έχομεν έκ μόνων τών 
έργων αύτοΰ καί ίδίφ έκ τοΰ έν έτει 1661 
τυπωθέντος βιβλίου του, τοΰ περιέχοντος 
τόν κανόνα είς τόν άγιον Πέρσην πολύα- 
θλον Γοβδελαάν, δν ιδιαζόντως ήγάπα. Έν 
τφ προλόγφ τοΰ έργου του τούτου ό Τζάνες, 
γνωρίζει ήμϊν τινα, οϊον δτι εϊχεν άδελφόν 
Φραγγίαν, άσθενήσαντα ποτέ καί ίατρευθέντα 
τή βοηθείφ τοΰ άγιου τούτου."Οσον διά τούς 
δύο άλλους Τζάνε, τόν άναφερόμενον Κων
σταντίνον, ζωγράφον δμοίως δντα, καί τόν 
Μαρίνον, τόν ποιητήν τοϋ περιφήμου ποιή
ματος τοΰ Τουρκικού πολέμου, δέν γνωρίζο
μεν άκριβώς. Τινές παραδέχονται άφ’ ένός 
δτι οί δύο ούτοι εϊναι Αδελφοί δμοίως τοΰ 
Τζάνε, άλλος πάλιν, δτι δ Μαρίνος καί δ 
Εμμανουήλ εϊναι τό ίδιοι· πρόσωπον. Βε
βαίως δέν εϊναι εύκαιρον ένταϋθα νά Ανα
πτύξω διά μακρών τάς γνώμαςκαί τά επιχει
ρήματα απάντων έκείνων,δσοι ύποστηρίζουσι 
τήν μίαν ή τήν άλλην τών γνωμών. Τό πιθα- 
νώτερον ϊσως θά ήτο νά θεωρήσωμεν τόν μέν Κωνσταντίνον Τζάνε 
ώς τόν πρεσβύτερον πάντων Τζάνε άδελφόν, δ όποιος πιθανότατα 
καί έδίδαξε τά πρώτα μαθήματα είς τόν νεώτερον Εμμανουήλ, δν έγό> 
τουλάχιστον θά ήτο δυνατόν νά θεωρώ τόν αύτόν πρός τόν Μαρί
νον, μεγαλύτερον δντα τοϋ Φραγγία, τοΰ μικροτέρου, καί τοΰ άγαπη- 
τοτέρου δλων ύπό τοΰ πατρός. Τάς πριότας άρχάς τής ζωγραφικής 
ό Τζάνες θά έδιδάχθη έν αύτφ τφ Ρεθύμνφ ύπό ζωγράφων καταμενόν- 
των, ώς ό άδελφός Κωνσταντίνος, δ Λομπάρδος καί άλλοι. Ότι δ’ ή 
πόλις αύτη ήν περίφημος, γνωρίζομεν καλώς έκ τοΰ Εριστικού ποιήμα
τος τοΰ Μαρίνου, εις δ παρίστανται αί δύο πόλεις τοΰ Ρεθύμνου καί 
τοΰ Χάνδακος, έρίζουσαι περί τοΰ εαυτών μεγαλείου, καί παρεισάγου- 
σαι πάντας τούς ποιητάς, ζωγράφους, ’ιατρούς κλπ., δσοι έξ έκατέρας 
έξ αύτών κατάγονται. Ότι δ’ ούτος έν Ρεθύμνφ ών ήρχισε διδασκό
μενος τήν ζωγραφικήν άπό νεαρός ήλικίας, μαντεύομεν έξ ύπαινιγμοΰ 
αύτοΰ περί είκόνος τοΰ Γοβδελαά. Νέος οΰτος, ών φαίνεται δτι ήλθεν 
εις Ζάκυνθον, καί Κέρκυραν, καί έκεϊθεν περί τφ 1660-1, εις Βενετίαν 
εις ηλικίαν τεσσαράκοντα πέντε περίπου έτών διορισθείς έφημέριος 
τής έκκλησίας τών ορθοδόξων τοΰ περιφήμου αγίου Γεωργίου, τοΰ 
καταστολίστου έξ έργων ζωγραφικής Ελλήνων ζωγράφων άπό τοΰ 
ΙΕ' καί I, αίώνος καθ’ α άναφέρει διά μακρών δ I. Βελοΰδος έν τφ

Θαυμασία μικρά είκών — 25 X 85 έκ.— τοΰ Τζάνε, παριστώοα 
τήν Θεοτόκον ώς πλατυτέραν, δηλ. ένθρονον έπί θρόνον 
καταποικίλτου καί περιδαλλομένην ϋπό άγγέλων. Ή είκών 
αΰτη εϊναι κατά τούτο Αξιόλογος, δτι έν μικρώ τόαον 
σχήματι περιέχει κοσμητισμόν, καί λεπτολόγον διάνΟησιν 
άξιοθαύμαστον. Άντίγραφον Ν. Δ. Καλογεροπονλον.

βιβλίφ αύτοΰ περί τής αποικίας τών ορθοδόξων έν Βενετίρ. Ενταύθα 
ού μόνον έξέδωκε καί τά κάλλιστα τών ποιητικών αύτού έργων, ών 
πρωτεύουσι δ είς τόν Γοβδελαάν κανών, καί είς τήν άγ. θεοδώραν, καί 
τήν Θεοτόκον, τό τελευταϊον πάντων (1684), άλλά καί έτελειοποίησε τήν 
ζωγραφικήν αύτού τέχνην, διδαχθείς πολλά έκ τοΰ διαγράμματος (σχε
δίου) τοΰ χρώματος, τής άνατομίας, καί τινά, ούχί πολλά, τής προοπτι
κής. Τών εικόνων αύτοΰ δσαι ανάγονται είς τήν έποχήν ταύτην, εϊναι 
καθ’ αύτό Αριστουργήματα, παρουσιάζοντα πάσας τάς τεχνικός άρετάς 
έν άπολύτφ βαθμφ συνδυαζομένας πρός τήν σεμνότητα τοΰ Βυζαντινού 
τρόπου, θά ήτο εύτύχημα καί διά τήν σημερινήν έκκλησίαν μας, έάν 
παρουσιάζετο ζωγράφος τοιαύτης Οερμουργού δράσεως, σπουδαιοτά- 
της μορφώσεως καί πρωτοτυπίας άξιοθαυμάοτου. Εύτυχώς δτι έσώθη- 
σαν ίκαναϊ τοϋ χρόνου τούτου, τής χρυσής αύτού δημιουργίας, έν τε τή 
Βενετίρ, ταϊς Άθήναις, τή Κέρκυρα καί άλλαχοΰ. Ώς ίερεύς ό Τζάνε 
δέν κατέμεινε ίκανώτατον χρόνον, διότι ϊσως Ασχολούμενος περί τήν 
ποίησιν καί ζωγραφικήν δεν έπεθύμει νά κατασπαταλφ τόν χρόνον 
αύτού είς τό υψηλόν άλλως τε τοΰτο ύπούργημα. Όλίγα έτη βραδύτε
ρον έν τή σειρά τών έφη μεριών τοΰ ναοΰ βλέπομεν άλλον άντ’ αύτοΰ 
ιερέα. Ούτω Απαλλαγείς δ Τζάνες καί άφοσιωθείς είς τήν Τέχνην, κατώρ
θωσεν ού μόνον νά άναδειχθή, άλλά καί νά περιοδεύση μέχρι Ζακύνθου, 
ένθα κατέλιπε μαθητήν, τόν γνωστόν ζωγράφον Ίωάννην Βλαστόν, τόν 

έπικληθέντα έκ τοΰ ονόματος αύτοΰ Μπουν- 
ταλέτον, ήτοι μικρόν Μπουνταλήν, διακρι- 
θέντα διά τάς εικόνας τάς έπιταφίους τοΰ 
Χριστοΰ έπί σινδόνος.

Πότε άπέθανεν δ Τζάνες-Μπουνταλής δέν 
γνωρίζομεν. Ό Σάθας, λαμβάνων ώς τελευ
ταίοι· χρονικόν δριον τό έν έτει 1684 τελευ
ταϊον έκδοθέν έργον αύτοΰ, τόν ποιητικόν 
δηλαδή ύμνον είς τήν Θεοτόκον, υποτίθησι 
δτι άπέθανε κατά τόν χρόνον τοΰτον. Άλλά 
έγώ άνεΰρον εικόνα αύτοΰ θαυμασίαν τής 
Παρθένου, ποιηθεϊσαν τφ 1691, καί έτέραν 
τφ 1694. Άρα οΰτος πιθανότατα μετά έν 
ή δύο έτη, 1695 - 6 κατέλιπε τόν κόσμον, 
ενωθείς μετά τών άγιων, οΰς τόσον ήγάπησε 
καί ύμνησε, καί έζωγράφησεν άμα.

Τοιοΰτος έν συντόμφ δ βίος τοΰ περιφή
μου τούτου άνδρός, ώ φίλε, ύ δποΐος σημειοϊ 
σταθμόν είς τήν ήμετέραν ίεράν εικονογρα
φίαν, δπως δ Giotte έν Ίταλίφ, δ τρόφιμος 
τοΰ "Ελληνος μουσικού Απολλώνιου, ή δ 
Dfirror έν Γερμανό} ή δ συμπατριώτης 
αύτοΰ Κρής Δομήνικος θεοτοκόπουλος έν 
Ίταλίφ, ό μικρόν πριν αύτοΰ ζήσας έν Βενε- 
τί<} καί ζωγραφήσας εικόνας τό πρώτον 
ήμιβυζαντινάς».

— θαυμαστός τφ δντι δ άνήρ οΰτος, μοϊ 
λέγει, καί έπιθυμώ πολύ νά γνωρίσω τήν 
ποικίλην αύτοΰ σοφίαν.

■ Οΰτος, ώς σοί είπον, ύπήρξε καί μουσι
κός, καί ίστοριογράφος πιθανώς, καί ποιη
τής ύμνογράφος άριστος, καί μοναδικός 
είκονογράφος.

Καί περί μέν τής μουσικότητος αύτοΰ, 
εϊναι γνωστόν, ώς άναφέρει καί δ Δε-Βιάζης, 
δτι έψαλε μελωδικώτατα τήν ούτω καλουμέ- 
νην Κρητικήν μουσικήν, ή οποία ύπέρ πάσαν 
άλλην ή γνησιωτέρα τήν έποχήν έκείνην, 
άποφυγοΰσα κατά τό πλεΐστον τήν έπίδρασιν 

τής Άραβοπερσικής μουσικής τών Χανεντέδων, οί όποιοι έψαλλαν συγ
χρόνως εις τάς έκκλησίας, καί έδίδασκον έν τοϊς Τουρκικοϊς μεγάροις. 
Ταύτην τήν μουσικήν μετέφε(>ον βραδύτερον καί διήπλωσαν καθολικώς 
οί καταφυγόντες Κρήτες τφ 1669 μετά τήν άλωσιν τής νήσου ταύτης 
ύπό τών Τούρκων, δτε οΰτοι φεύγοντες έκόμισαν καί σκεύη, καί λείψανα 
καί εικόνας, καί τόν άγιον αύτόν τόν Ιωσήφ τόν Σουμάκον. Ποία ή μου
σική αύτη, καί ποΐαι αί τεχνικαί, καί μελικοί μέθοδοι δέν εϊναι εύκαι
ρον βέβαια ένταϋθα νά σοί Αναπτύξω. Περί αύτής γράφονται πολλά έν 
τή «Πινακοθήκη» άπό τόν άκάματον Έπτανήσιον ιστοριογράφον Σπυρί
δωνα Δε - Βιάζην. Τής μουσικής ταύτης, ής λείψανα σώζονται μέχρι 

μέγιστα, κύριονσήμερον καθ’ άπασαν τήν 'Επτάνησον, παρεφθαρμένα τά 
τεχνικόν γνώρισμα ήν ή συνήχησις ποικιλομένης ένο
χης, μελωδικής κατά τινας επιδράσεις έκ τοΰ Δυτικού 
ΰφους, δπερ έπί μακράν έκράτησε έν τή Βενετική 
Δημοκρατία

"Οσον Αφορά τόν Τζάνε, ώς ιστοριογράφον, τό 
ζήτημα είναι Ικανώς λεπτόν, διότι μετά τόσας έρευνας 
δέν κατωρθώθη άκόμη νά διακριβωθή, έάν δ ποιητής 
τοϋ κατωτέρω άμέσως μνημονευόμενου έργου Μαρίνος 
είναι δ αυτός πρός τόν Εμμανουήλ, Ot πλεϊστοι τών

Ο ΒΩΜΟΣ ΜΑΣ. — Οΰτε αύτήν δέν τήν έσεΰάσθηοαν. Ποιός "Ελλην έσκέφθη νά πειράξη Τούρκον ή Τζαμί, άπό τά πληϋωρικώς 
ευρισκόμενα καί τά άπελενΟερωΟέντα έδάφη μας, έστω καί είς τήν όξυτέραν φάσιν τοΰ διωγμού των έν Τουρκία όμογενών ; Καί 
δμως αϊτοί, κατά τάς έκ Κωνσταντινουπόλεως πληροφορίας, μετέβαλον τόν αίωνόΟιον ναόν της τού Θεού Σοφίας, τόν 'Υπερτιμάν 
Βωμόν ποΰ συγκεντρώνει τάς έλπίδας καί τούς πόθους τών Ελλήνων, είς νοσοκομεΐον. Ό Ιΐανδαμάτωο Χρόνος καί οι αιώνες 

τόν έσεβάσΦησαν, αύτοί τόν βρωμίζουν.

ήμετέρων παραδέχονται τό 
αύτό πρόσωπον, Μαρίνον μέν 
καλούμενον, κατ' αύτούς, πρό 
τής χειροτονίας, ’Εμμανουήλ 
δέ μετά ταύτην. Ό Ξηροτυχά- 
κης δμως. ό έκδούς τφ 1908 
τόν Κρητικόν πόλεμον έν Τερ
γέστη τόν περιγραφόμενον άπό 
τόν Διακρούστην καί τόν Μα
ρίνον Τζάνεν, Ακολουθών τόν 
Giuseppe Cerola παραδέχεται 
δύο Τζάνε διαφόρους διακε
κριμένους άπ’ άλλήλων. Έάν 
λοιπόν λογισθή ό ’Εμμανουήλ 
δ αύτός πρός τόν Μαρίνον, τότε 
δ ίερεύς ούτος είναι δ ποιητής 
περιφήμου έργου όνομαζομέ- 
νου δ Κρητικός πόλεμος, έν 
τφ όποίφ διά μακρών έν στι
χουργία δμοιοκαταληκτική έξ 
ύπερχιλίων τριακοσίων στίχων 
περιγράφεται ό τρομερός έκεϊ
νος πόλεμος τών Τούρκων καί 
τών 'Ενετών έν Κρήτη, δστις 
κατέληξεν είς τήν ύπό τών 
Τούρκων κατάληψιν τής νήσου 
τφ 1669. Τό ποίημα τοΰτο έκτός 
τής μεγίστης αύτοΰ ιστορικής 
άξίας — άνάλυσιν παρέχει ό 
Σάθας έν τή Τουρκοκρατού
μενη Έλλάδι—κέκτηται ποιη
τικήν καί Αρχαιολογικήν τοι
αύτην. διότι περισώζει πολλά 
τών έν τή Κρήτη πραγμάτων 
καί μάλιστα τών θρησκευτικών, 
καί τεχνικών. Εϊνε όντως δυσά- 
ρεστον, δτι λόγφ τοΰ περιωρισμένου, δέν δύναμαι νά σοί Αναλύσω 
διά μακρών τό ποίημα.

Άλλά ύπέρ πάντα ταΰτα ό Τζάνες ύψοϋται ώς ποιητής ύμνογράφος 
καί πρό πάντων ζωγράφος, ύμνολογήσας δ,τι κάλλιστα πλείστους Αγίους, 
καί ζωγραφήσας εικόνας παγκάλλους. θά ήτο τή άληθείρ άξιον λόγου 
νά σοι Αναπτύξω διά μακρών τό περίφημον τοΰτο έργον τοΰ Τζάνε, τό 
όποιον κατέστησε αύτόν τόσον γνωστόν άπό Βενετίας μέχρι Σινά, καί 
άπό Αθηνών μέχρι Κερκύρας. Άραγε ή τοσαύτη διάπλωσις τών εικό
νων αύτοΰ θά ήτο δυνατή, έάν οΰτος δέν έκέκτητο φήμην διάσημου 
κατά τόν χρόνον έκεϊνον; Μήπως δέν ύπήρχον καί άλλοι ζωγράφοι 
πάμπολλοι τήν αύτήν έποχήν καί μαλιστα άξιοι λόγου καί σημαντικοί, 
δπως ό Φιλόθεος Σκοΰφος, δ Κονταρίνης καί τόσοι άλλοι; Έν τούτοις 
ή περίφημος τότε Μονή τής Φιλοθέης έν Άθήναις κέκτηται εικόνας τοΰ 
Τζάνε, ή Φανερωμένη τής Ζακύνθου δμοίως, δ Παντοκράτωρ, καί ή 
Σπηλαιώτισσα καί, ό Ίάσων τής Κερκύρας δμοίως καί ή Άγ. Αικατε
ρίνη τοΰ Σινά ώσαύτως' Ποιά όντως φήμη, καί ποιά δόξα διά τόν 
είκονογράφον τοΰτον'.

("Εποται συνέχεια) Δ0· Ν. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΧ
-μ Καθηγητής

Μία κυρία έλεγεν είς τόν σύζυγόν της, βιβλιόφιλου καί μέχρι μανίας λατριν 

τής άναγνώσεως: «θα ήθελα νά ήμουν βιβλίον διά νά είμαι περισσότερον 

μαζύ σας. — · θά τό έπεθΰμουν καί έγώ, τής άπήντησε εκείνος, φθάνει νά 

ήσθε ήμερολόγιον διά νά δύναμαι νά σας άλλάζω κατ’ ετοςι.

ΤΟ ΣΕΡΑΣΚΕΡΑΤΟ. — Μέσα είς αύτον τόν αχανή περίβολον, είς τήν παλαιόν Πόλιν, τό Βυζάντιόν μας, 
τήν ΰπύ τών Τούρκων Σταμποΰλ καλού μόνην, οπού διά νά πάη κανείς άπό τήν σημερινήν Κωνσταν- 
τινούπολιν, τό Πέραν, πρέπει νά περάση τήν μεγάλην γέφυραν τοϋ Γαλατά, ποϋ ζευγνύε· --- *—*-
τοΰ Κόρν ντ’ όρ, τοϋ Κερατίου κόλπου, καί χρειάζεται τρία τέταρτα της ώρας, πληρώνω 
μεταλλίκι κάθε φορά, όρθοΰται πολυδαίδαλον τό 'Υπουργεϊον τών Στρατιωτικών, τό Σερασκερδτο, δπως 

_________ . , Όν τοΰ Νιαζήμ πασόά καί τοΰ Σβφκέτ ό πολύς ’Βμβέρ/τοΰ όποίου λίγο - λίγο ο νέος 
Σουλτάνος κόβ«ι τά φτερά καί άπό ‘Υπουργός ποΰ ήτον, κατήντησε άρχιστρατηγεύων, διά νά πβράση 

είς τήν άφάνειαν. Απειλείται τάχα νέοΛ’ δράμα ;

ιει τάς δύο άκτάς 
τον είς διόδια δνα

τό λέγουν οί Τούρκοι, τό όποιον έχει γίνει πολλάκις σκηνή τραγικών δραμάτων. ’Εκεί μέσα έφώληασεν, 
έπειτα άπό τόν φόνον τού Νιαζήμ πασσά καί τού Σεωκέτ ό πολύς Έμβέρ, τού όποίου λίγο - λίγο ο

Η ΔΙΚΗ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟΙ! ΕΛΛΛΗΣΙΝ

Η Δίκη, ή προσωποιοΰσα τήν δικαιοσύνην θεότης, ήτο θυγάτηρ τοϋ
Διός καί τής θέμιδος, μία τών 'Ωρών, έτιμώρει, ήμειβε, καί 

κατήγγελλεν είς τόν πατέρα της τήν Αδικίαν παντός δικαστοΰ. Κατά 
μέν τόν ’Ησίοδον άδελφαί αύτής ήσαν ή Εϊρήνη καί Εύνομία, κατά δέ 
τόν Πίνδαρον (II μθ. Η, 1) θυγάτηρ αύτής ήτο ή Ησυχία. Οί τραγικοί 
ποιηταί τήν έφαντάζοντο ώς θεάν αΰστηράν, συνδεδεμένην μετά τών 
Ευμενιδών καί άμειλίκτως τιμωρούσαν πάντα κακούργοι·. Είς τάς Αρχαίας 
Αθήνας δίκη κυρίως έθεωρεϊτο ή ίάιωτικη, κατ’Αντίθεσιν τής γραφής, 

ήτις άφεώρα τό δημόσιον συμφέρον. Δίκην ήδύνατο νά κίνηση δ ένήλι 
κος ελεύθερος άνήρ, μή ύποπεσων είς ατιμίαν. Γραφήν δέ ό έχων τά 
προσόντα τού «έμφανίζεσθαι». Προκειμένου περί γυναικός Ανηλίκου 
καί δούλου, οΰτοι παρίσταντο ένο'ιπιον τοΰ δικαστηρίου διά τοΰ κυρίου 
των. Εϊδη γραφής ήσαν ή απαγωγή, κατά τήν όποιαν δ ένάγων ώφειλε 
νά φέρη τόν έγκληματίαν ένώπιον τών Αρχόντων, νά δδηγήση αύτούς 
είς τόν τόπον τού έγκλήματος καί ή έφήγησις, ήτοι τό έγγραφον έφ’ οΰ 
έστήριζε τήν καταγγελίαν. Ό Πολυδεύκης μάς άναφέρει είκοσι τέσσαρα 
εϊδη Γραφών, άλλοι δέ ιστορικοί τάς άναβιβάζουσιν είς μεγαλήτερον 
Αριθμόν. Άλλα είδη Γραφών (πλήν τών φονικών) ήσαν τής προδοσίας, 
μοιχείας, ύβρεως, δεκασμού δικαστών κ.τ.λ. Πρός άνεύρεσιν τών περι
στατικών έγκλήματος τίνος διωρίζοντο ιδιαίτεροι ζητηταΐ ή συλλογείς 

Άνδ. π. Μοστ. 14). Αί διάφοροι δίκαι είσήγοντο 
'κατά πάσας τάς ήμέρας πλήν τών άποφράδων, 

έξηροΰντο δμως τινές ώς λ. χ. αί έμπορικαί. Πρός 
έκδίκασιν πολιτικής ύποθέσεως άμφότεροι οί διά- 
δικοί κατέβαλλον τά Πρυτανεία, δραχμάς μέν τρεις 
δΓ άμφισβητούμενον κεφάλαιον 100 -1000, δραχμάς 
δέ τριάκοντα διά ποσόν 1000-10.000. Αί καταβολαί 
αΰται έχρησίμευον ώς μισθός είς τούς δικάσαντας 
τήν ύπόθεσιν δικαστάς. Έπί άμφισβητήσεως κτη
μάτων ή κληρονομιάς κατεχομένης ύπ’ άλλου 
κατέβαλλον τήν λεγομένην προκαταβολήν. Έπί 
Γραφής ή παράστασις ήτο μία μόνον δραχμή, κατα
βαλλόμενη ύπό τοΰ ένάγοντος. Έπί Έφέσεως κατε- 
βάλλετο τό παράβολον ή παραβόλιον, δέν μάς εϊνε 
όμως γνωάτόν εϊς πόσον άνήρχετο τούτο. Ή δίκη 
άνεγράφετο έπί λευκώματος ή πίνακος έν τφ δικά- 
στηρίφ καί φέροντος τό όνομα τοΰ άρχοντος, τών 
κλητήρων, τήν ύπόθεσιν καί τό τίμημα. Μετά ταύτα 
ήρχιζεν ή ένώπιον τοΰ άρχοντος άνάκρισις, κατά 
τήν δποίαν, έάν δέν ένεφανίζετο ό ένάγων, ή άπό- 
φασις έξεδίδετο έναντίον του. Καί προκειμένου 
περί Γραφής, ό ένάγων κατεδικάζετο είς πρόστιμον 
καί έστερεϊτο πλέον τοΰ δικαιώματος νά είσαγάγη 
άλλην όμοίαν τοιαύτην. Όταν δμως δέν έπαρουσιά- 
ζετο δ έναγόμενος, κατεδικάζετο έν ή περιπτώσει 
δέν παρουσίαζε δικαιολογημένην αϊτησιν Αναβολής.

Οί διάδικοι, έκτός τών τακτικών δικαστών, ήδύ- 
ναντο νά προοφύγωσι καί εις διαιτητάς. Διαιτηταί 

ήσαν δικασταί έν Άθήναις, δχι τακτικοί, δπως οί 
Ήλιασταί, άλλά παρόμοιοι πρός τούς σημερινούς 
αιρετούς κριτάς- ήσαν δέ δύο ειδών. Τινές έξ αύτών 
ήσαν δημόσιοι, ύπερβάντες, τό 50°ν ή 60°ν έτος τής 
ήλικίας των, κληρούμενοι άνά 44 δι’ έκάστην φυλήν
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καί όρκιζόμενοι (Ούλμπ. είς Δημοσθ. καί Μειδ. 542). Ό άρνούμενος 
τά καθήκοντα τοϋ διαιτητοΰ περιέπιπτεν είς ατιμίαν. Οί διάδικοι διά 
τήν ενώπιον αυτών παραίτησιν κροκατέβαλλον 1 δραχμήν, έπειδή δέ 
ή διαδικασία ήτο όλιγοδάπανος καί άπηλλαγμένη πολλών τύπων, πολλοί 
προετίμων αύτήν τής τακτικής δίκης. Μάλιστα τινές διϊσχυρίσθησαν δτι 
πάντες ώφειλον νά ύποβάλλωσι τάς δίκας των είς τούς διαιτητάς, άλλά 
τοΰτο δέν είνε άληθές (Δημοσθ. κ. Διονυσιάδ. 1288). Οί διαιτηταί έδί- 
καζον ένώπιον μαρτύρων άνεκκλήτως. 'Οσάκις οί διαιτηταί έξέδιδον 
μεροληπτικήν έτυμηγορίαν, ήδύναντο οί διάδικοι νά τούς καταγγειλωσιν 
ένώπιον τοΰ Δήμου καί ύπέκειντο είς βαρυτάτας ποινάς (Δημοσθ. κατά 
Μειδ. 545). Οί παρουοιαζόμενοι ένώπιον τών διαιτητών διάδικοι έφε- 
ρον καί μάρτυρας, ινα ΰποστηρίξωσι τούς δϊίσχυρισμούς των. Ό κλη- 
τευθείς καί μή παρουσιασΟείς μάριυς ύπέκειτο εϊς πρόστιμον χιλίων 
δραχμών καί είς τήν δίκην τοΰ λιπομάρτυραν ή βλάβης. Έπί τής άνα- 
κρίσεως αί μαρτυρίαι κατετίθεντο γραπταϊκαί κατά τήν δικάσιμον ώφει- 
λον οΰτοι νά παρευρίσκωνται, ινα άκούσωσι τάς καταθέσεις των. Οί 
δούλοι έμαρτύρουν διά βασάνου, ήτις πρό τών ’Αττικών δικαστηρίων 
έλογίζετο ώς τρόπος άποδείξεως. Διά τοΰ μετέπειτα*ψηφίσματος  τοΰ 
Σκαφανδρίου άπηγορεύθη ή χρήσις αύτής, έπειδή όμως ό, ’Αττικός 
νόμος δέν παρεδέχετο τούς δούλους ώς μάρτυρας, ή βάσανος έξηκολού- 
θει νά έφαρμόζηται κατ’ αύτών. Πάς έλεύθερος έδικαιοΰτο ή νά ζητήση 
διά προσκλήσεως τόν δοϋλον τοΰ άντιδίκου του ή νά παραδοχή) τόν 
ίδιον. Αί καταθέσεις τών βασανιζομένων ή έγίνοντο ένώπιον τοΰ δικα
στηρίου, έν τφ όποίφ δ δήμιος ένήργει αύτάς ή ένώπιον*  τών βασανι

στών. Κατόπιν ό έγκαλών έλάμβανε τόν λόγον (ενίοτε ύπ’ άλλου γεγραμ- 
μένον) καί μετά τοΰτον δ έγκαλούμενος. 
Τόν πρώτον λόγον ήδύνατο νά διαδεχθή 
καί δ καλούμενος ύστερος έκ μέρους 
άμφοτέρων τών διαδίκων. ’Ενίοτε έζη- 
τεϊτο ή άδεια τών δικαστών, δπως συνή
γορός τις ή σύνδικος προσθέση ένα έπίλο- 
γον, άπηγορεύετο δμως έπί αύστηροτάτη 
ποινή νά λαμβάνη οδτος αντιμισθίαν. Ό 
χρόνος τής άγορεύσεως έκάστου τών δια
δίκων ήτο περιορισμένος καί έμετρεϊτο 
δια κλεψύδρας. Τό μέτρον δμως τοΰτο 
διέφερε κατά τάς δίκας. Έπί κληρονομι
κών λ. χ. έπετρέπετο εις άμφορεύς καί 
διά τήν δευτερολογίαν μισός τοιοΰτος. Ό 
άντίδικος δέν είχε τό δικαίωμα νά δια
κόπτη τόν άγορεύοντα, ύπεχρεοΰτο δμως 
νά τοΰ άπαντφ είς δ,τι ήρωτάτο.Άν δμως 
συνέβαινεν δ άγορεύων νά παρεκτροπή, 
οί δικασταί τόν διέκοπτον άμέσως καί 
τοΰ έζήτουν έξηγήσεις. Ένώπιον τοΰ 
Άρείου Πάγου δέν έπετρέπετο νά παρεκ
τροπή τού κυρίου θέματος ό άγορεύων, 
έν φ είς τά κατώτερα δικαστήρια αί 
παρεκτροπαί ήσαν συνήθεις. Κατά τό τέ
λος τής άγορεύσεως άπετείνοντο είς τούς 
δικαστάς ίκεσίαι, τάς δποίας ΰπεστήριζον 
προσερχόμεναι αί σύζυγοι, τά τέκνα, οί 
συγγενείς καί φίλοι. Προκειμένου νά 
έκδοθή ή άπόφασις, ή ψηφοφορία έγί- 
νετο μυστική, έκάστου δικαστοΰ λαμβά- 
νοντος δύω κεράμους ή ψήφους ή χοιρίνας 
(όστρακα)· λευκά (άθφοτικά) καί μέλανα 
(καταδικαστικά).Ό δικαστής έρριπτε τήν 
ψήφον εις μετάλλινοι· καδίσκον, δνομα- 
ζόμενον Κύριον, τήν δέ άλλην ώς άχρη
στον είς ξύλινον τοιοΰτον. Έν Ποινική 
δίκη, έν ίσοψηφίφ, έλέγετο δτι ένίκα ή 
«ψήφος τής Άθηνάς». Κατά τής ένώπιον 
τών Ήλιαστών δίκης, αυτοτελούς οΰσης, 
δέν έχώρει έφεσις, έν ω έπί τής τών διαι
τητών καί τής άπό συμβόλου έχώρει 
τοιαύτη. Αί επιβαλλόμενοι τότε κοινοί 
ήσαν, θάνατος, φυλάκισις, πράσις έπί 
δουλείφ, άειφυγία, άτιμία, δήμευσις τών 
άκινήνων καί πρόστιμον. Τάς ποινάς έξε- 
τέλουν οί άρχοντες, παραδίδοντες τούς 
καταδικασθέντας είς τούς Ένδεκα, οϊτινες έπεμελοϋντο τών ποινών. Ούτοι 
ήσαν κυρίως δέκα, έκληροΰντο δέ έξ έκάστης φυλής καί προσελάμβανον 
ένα γραμματέα· έπίσης προΐσταντο τών φυλακών καί είχον ιδίαν δικαιο
δοσίαν έπί τών έπ’ αυτοφώρφ έγκλημάτων, ώνομάζοντο δέ έπίσης έπι- 
μεληταί κακούργου. Κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους τούς άπαντώ- 
μεν καϊ Δεσμοφύλακας, συγχέονται δέ μετά τών Θεσμοθετών· (κατά 
γλωσσικήν ίσως παραφθοράν). Άνατρέχοντες είς τήν έποχήν τοΰ Σόλω- 
νος, ευρίσκομεν οτι η πώλησις έπί δουλείφ έφηρμόζετο μόνον έπί τών 
δούλων. Ή άειφυγία, ήτις ώς*  αποτέλεσμα είχε καί τήν άφαίρεσιν τής 
περιουσίας,*  έγνωσιοποιεϊτο απλώς εις τόν καταδικασθέντα. Καϊ έάν 
οδτος δέν έφευγεν ή επέστρεφεν άνευ άδειας, ύπέκειτο εις τήν ποινήν 
τοΰ θανάτου. Ή άτιμία παρά τοϊς Άθηναίοις συνίστατο είς τήν στέρη- 
σιν τών πολιτικών δικαιωμάτων (τιμών) καί έπήρχετο συνεπείφ δικα
στικής άποφάσεως. Διά νά έπέλθη ή άποκατάστασις τοΰ άτιμου είς επί

τιμον, άπητεϊτο ή ψηφοφορία 6,000 πολιτών. Είς άτιμίαν ύπέπιπτον οί 
όφειλέταιτοϋ δημοσίου· έπαυεν δμως αΰτη άμα τή έξοφλήσει τής οφει
λής των. Άν ό οφειλέτης άπέθνησκε χωρίς νά πλήρωσή, ή όφειλή μετέ- 
βαινεν είς τούς*  κληρονόμους του καί έφθανεν μέχρις έγγόνων. Έν 
Σπάρτη ατιμία έπεβάλλετο εις τούς λιποτάκτας, έπίσης δέ καί είς τούς 
προσβάλλοντας τήν κοσμιότητα καί τά χρηστά ήθη. Έπί τής δημεύσεως 
τών κτημάτων οί πωληταί έλάμβανον παρά τοΰ αρμοδίου δημάρχου 
κατάλογον αύτών καί τά έπώλουν, άφ’ οΰ προηγουμένως τόν άνεγίνω- 
σκον εις τήν Εκκλησίαν τοΰ Δήμου. Τά χρηματικά πρόστιμα, τά μέν υπέρ

ΑΔΟΞΟΝ ΤΕΛΟΣ.— Χαΐρε πεσοϋσα Μεγαλειότης! Τό αίμα τών όμο- 
γενών μας μέ τό όποϊον έβρεξε τό έδαφος τής έπικρατείας του καί 
της Μακεδονίας μας, οί διωγμοί, αί δηώσεις, τά ψησίματα τών 
ζωντανών παπάδων μας, δέν ήτο δυνατόν παρά νά βαρύνουν είς 
τήν ψυχήν τοϋ αίμοσταγοϋς Τσάρου πασών τών Βουλγαριών. Ό 
άλλοτε πανσΦενής Τσαρίσκος ύπέστη νευρικήν διατάραξιν καί έξη- 
φανίσϋη έκ τή5 πατρίδος του, οπού έσχηματίσϋη μία δημοκρατική 
κυβέρνησις, διά λουτρά. Ποιος ποταμός είναι δυνατόν νά ξεπλύνη 

τήν φαρμακωμένη ψυχή του.

τής πόλεως, έλάμβανον οί πράκτορες, τά δέ υπέρ τών Ιερών οί ταμίαι 
αύτών. Ό οφειλών αύτά καθώς καί οί κληρονόμοι του μέχρις έντελοΰς 
έξοφλήσεως ήσαν άτιμοι. Έάν ό οφειλέτης ήτο έκπρόθεσμος, ή οφειλή 
του έδιπλασιάζετο. Καί έν υποτροπή έπωλοΰντο τά κτήματά του μέχρι 
καταβολής τοΰ όφειλομένου ποσού· άν δέν έπήρκουν, έμενεν οδτος οφει
λέτης τοΰ δημοσίου. Ώς πρός τήν έκτέλεσιν τών ιδιωτικών δικών, έφρόν- 
τιζεν ό ένάγων, έκτος έάν ή άπόφασις (ώς λ. χ. έπί κλοπής) περιλάμ
βανε καί ποινήν καί πρόστιμον υπέρ ιοΰ δημοσίου ή τέλος είς τάς 
εμπορικός δίκας. Είς τόν χάνοντα τήν δίκην έδίδετο προθεσμία πρός 
έξόφλησιν. ήτις ήδύνατο νά παραταθή δΓ άμοιβαίας συγκαταθέσεως καί 
έπί παρουσίφ μαρτύρων. Έν περιπτώσει υπερημερίας τοΰ οφειλέτου 
έγίνετο ή ένεχυρίασις, ήτοι ή κατάληψις τών έπιδικασθέντων είς τόν 
δανειστήν κτημάτων καί ή έγκάθειρξις αύτοϋ είς τό δεσμωτήριον. Ή 
τοιαύτη ποινή τού δεσμωτηρίου ύφίστατο έν Άθήναις άπό άρχαιοτάτων 
χρόνων, ό Σόλων όμως ήκύρωσε τήν αύστηράν αύτήν τοΰ νόμου διάτα- 
ξιν. Έκτοτε δέ μόνον οί όφειλέται καί οί ένοικιασταί τοΰ δημοσίου έπε
τρέπετο νά ριφθώσι είς τό δεσμωτήριον, άνευ μέν δίκης, άλλά κατόπιν 
άποφάσεως τής Βουλής. Καί αύτοί άκόμη οί τριήραρχοι, έάν παρημέλουν 
τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των. κατεδικάζοντο είς τήν ποινήν τοΰ 
δεσμωτηρίου ύπό τών ’Αποστολέων. Ώς έπιβάρυνσις τής ποινής έθεω- 
ρεϊτο τό δεσμωτήριον έπί δημοσίων Γραφών καί έπεβάλλετο πολλάκις 
ώς προστίμημα. ’Ότε οί άντίπαλοι τοΰ Μιλτιάδου, ιδίως δέ οί Άλκμαιω- 
νίδαι καί ό Ξάνθιππος τόν κατηγόρησαν, ότι έξηπάτα τόν Δήμον, κατα- 
χρώμενος τής έμπιστοσύνης του, κατώρθωσαν νά καταδικασθή ούτος 
είς πρόστιμον 50 ταλάντων. ’Αδυνατών ό Μιλτιάδης νά πλήρωση τό 

ποσόν τοΰτο έφυλακίσθη καί άπέθανεν 
έν τφ δεσμωτηρίφ πρό τής έκτελέσεως 
τής ποινής (Πλατ. Γ’οργ. 516). Δέν ήδύ
νατο δμως πολίτης νά ριφθή είς τό 
δεσμωτήριον, άν είχε τρεις έγγυητάς, καί 
είς αύτάς τάς περιπτώσεις τής ποινικής 
διαδικασίας ή έγγύησις αΰτη τόν άπή- 
λαττε τής φυλακίσεως. Τό δεσμωτήριον 
έχρησίμευε καί ώς φυλακή καί ώς τόπος 
έκτελέσεως πασών τών ποινών καί αύτής 
τοΰ κώνειου. Εκτελεστά! τών ποινών 
ήσαν οί δημόσιοι δούλοι καί οί τοξόται.

Καί είς τάς δίκας περί ενοικίου καί 
καρπού, έάν οί οφείλεται έδυστρόπουν νά 
πληρώσωσι τούς δικαιούχους, ύπεβάλ- 
λοντο καί οΰτοι είς τήν ποινήν τοΰ δεσμω
τηρίου. Τέλος ένώπιον τοΰ Άρείου Πά
γου, καθώς κατηρτίσθη οΰτος κατά τόν 
Σολώνειον νόμον, ώς ένάγοντες ήσαν 
δεκτοί jiovov οί έγγύτατοι συγγενείς, υπο- 
σιηριζομενοι καί ύπό τών φρατόρων. Ή 
δίκη έγίνετο έν ΰπαίθρφ, ϊνα μή οί δικα- 
σταί κάθηνται ύπό τήν αύτήν στέγην μετά 
τοΰ έγκληματήσαντος. Έν καιρφ νυκτός 
καί κατά τάς τρεις τελευταίας άποφράδας 
ήμέρας έκάστου μηνός (Ετυμ. Μ. Πολυδ. 
Η. 117), οί διάδικοι έκάθηντο είς δύο 
άργούς λίθους, δ μέν τής Ύβρεως, ό δέ 
τών της Άναιδείας (Παυσ. Α, 28). Μετά 
τοΰτο ώρκίζοντο «πατώντες είς σφάγια 
ιερών θυμάτων» ότι έλεγον τήν αλήθειαν. 
Είς έκαστον τών διαδίκων έπετρέπετο νά 
όμιλήση δίς, άνευ μακρηγορίας καί Ικε
σιών. Είς τόν κατηγορούμενον (έκτος τής 
πατροκτονίας) μετά τόν πρώτον λόγον 
επέβαλλον νά καταλίπη διά παντός τήν 
πόλιν. Ή ψηφοφορία έγίνετο, δπως καί 
είς τά άλλα δικαστήρια, μυστικώς καί 
κατά τόν αύτόν τρόπον. Ν. Θ. ςαΪταχ 

ψ ψ φ Δικηγόρος

απο Τ*  "ΤΡλΓΟΥΑΙλ ΤΗΣ ΒΙΑΙΤΟΣ,, ΤΟΥ πιερ ΑΟΥΪ
ΒΟΥΚΟΛΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

"Ας πούμε ενα βουκολικό τραγούδι, νά 

παρακαλέσωμε τόν Πάνα, τό θεό τών Θερι

νών ανέμων. Φυ>Μ0> τά πρόβατά μου, κ' ή Σεληνίς τά δικά της. στό στρογ

γυλόν ίσκιο μιας έληάς ποϋ τρέμει.

Ή Σεληνίς εινε ξαπλωμένη πόνου στήν πρασινάδα. Σηκώνεται καί τρέχει 

ή κυνηγά τζιτζίκους ή μαζεύει ανάμικτα χόρτα καί λουλούδια ή πλένει τό 

πρόσωπό της στό δροσερό νεράκι τής πηγής.

Έγώ βγάζω μαλλί άπ'τής ξανθίες ράχες τώναρνιών καί γεμίζω τή ρόκα μου 

καί γνέθω. 'Η ώρες περνούν αργά. Ψηλά στόν ουρανόν ένας αητός περνάει.

' Ο ίσκιος γυρνάει- άς βάλωμε πιό πέρα τό πανέρι μέ τά λουλούδια καί τήν 

καρδάρα με τό γάλα. Κι άς πούμε ενα βουκολικό τραγούδι νά ευχαριστήσωμε 

τόν Πάνα, τό θεό τών θερινών άνέμιον. Μετάφρ. Κ. ΤΡΙΚΟΓΛΙΑΗ

* * *

ΑΠΑΛΕΣ ψΥΧΟΥΛΗΣ
£έλ' ή άρπα, θέλει τό απαλό τό χέρι Είναι καί ψυχούλες, απαλές ψυχούλες, 

άπαλα ν άγγίζη κάθε της χορδή- πουναι γεννημένες μόνο γιά χαρά, 

θέλει κ' ή βαρκούλα τό απαλό τό αγέρι Κ’είνε σάν τις άρπες καί σάν τις βαρκούλες 

απαλά νά γέρνη τό άσπρο της πανί, καϊ σάν πεταλούδες μέ λευκά φτερά.

Καί σάν τήν άγγίζη βάναυσο ενα χέρι "Ολοχάϊδια θέλουν, τ απαλά τά χάϊδια, 

σπάζουν ή χορδές της- μένει πιά βουβή, λόγια τής άγάπης, λόγια οά φιλιά. 

Καί οά θά φυσήξη τό κακό τό αγέρι Καί σάνπέσουν μπάρες, σύγνεφα, σκοτάδια 

πνίγει τη βαρκούλα, σκίζει τό πανί, κλείνουν τά φτερά τους, όπως τά πουλιά.

ΛΑΕΡΤΗΣ ΛΑΡΜΗΣ

ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΑΛΑΙ ΑΣ ΑΘΗΝΑΣ:
ικρα ήτο ή έκκλησία, μικρά ή λατρευομένη εϊκών καί Παναγίτσα, 

_ _ χαϊδευτικά κάπως, έλεγεν ό λαός καί τόν ναόν καί τό εικόνισμα. 
Ή φήμη του δμως ήτο παναθηναϊκή καί δταν κατά τήν Άπόδοσιν τής 
Κοιμήσεως, τά τοπικώτατα Εννιάμερα, έγίνετο ή περιφορά τής είκόνος 
πέριξ τών τειχών τών Αθηνών, μόνον οί έτοιμοθάνατοι δέν ήκολού- 
θουν είς τήν λιτανείαν αύτήν.

Τά τοιχώματα τοΰ ναΐσκου αύτοϋ έκοσμοΰντο έως έπάνω μέ θρησκευ- 
τικάς συνθέσεις παλαιοτάτας, αΐτινες άτυχώς κατά τά τελευταία έτη 
έκοπανίσθησαν καί οί τοίχοι έπεχρίσθησαν διά νά λάθη τό έπαυξηθέν 
καί παραμορφωθέν οικοδόμημα ύφος αιθούσης όψιπλούτου.

Σήμερα λέγεται άκόμη Χρυσοκαστριώτισοα, άλλά Παναγίτσα κάνεις 
δέν τήν λέγει πλέον, καίτοι ή εϊκών της, αν είνε καί αύτή ή παλαιά, 
εξακολουθεί νά θαυματουργή είς τάς άσθενείας τών μικρών παιδιών. _

Δέν έμορφώθη είσέτι οριστική γνώμη περί τής προελεύσεως τού ονό
ματος τής Χρυσοκαστριώτισσας αύτής. Είς τό κτίριον ή είς τήν είκόνα 
οφείλεται τό όνομά της; Ή γνώμη δτιοφείλεται είς τό κτίριον στηρίζεται 
είς τήν τοποθεσίαν του ύπό τούς βορείους βράχους τής Άκροπόλεως, 
ύπήρχον δμως καί άλλαι έκκλησίαι πλησιέστερον τού Κάστρου κείμενοι.

Ή γνώμη δτι τό όνομα σχετίζεται πρός Ιδιοκτήτην ή κτήτορα Κα- 
στριώτην άποκλείεται. κυρίως έκ τοΰ δτι, κατά τούς παλαιούς χρόνους,

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ: “Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ,,
γι,ΤΗΝ τελευταία Νεοελληνική Ανθολογία, πού έ6γήκε τό 1910, καί μάλιστα άπό ποιητή τόν κ. Ί. Πολέμη, μέ τόν τίτλο «Λύρα>. δέν ύπάρχει 
Λέ τδνομα τοΰ Δημοσθένη Βαλαβάνη. ΚΓ δμως εως τήν έποχή εκείνη τδνομα τοΰ Βαλαβάνη άπό καμμιά νεοελληνική ανθολογία δέν έλειψε. 
οΰτε άπό τις πιό λαϊκές, άπό έκεϊνες δηλ. ποΰ έβγαιναν γιά νά διαβάζωνται Αποκλειστικά άπό ερωτευμένα μοδιστρόνια καί άπό μερακλήδες καν- 
ταδόρους τών συνοικιών. Τόν αγνοούσε ό κ. Πολέμης τόν ποιητή Βαλαβάνη ή τόν έγνώριζε, μά δέν τόν έκρινε άξιο διά τό ποιητικό του πάνθεο;

ΚΓ δμως. Ό ·Τάφος τοΰ Κλέφτη· είνε. γιά μένα τουλάχιστο, εναάπό τά πιό διαλεχτά στολίδια τοΰ νεοελληνικού Παρνασσού. Καί μονάχα 
αύτόν νά έγραφε ό Βαλαβάνης, θάπαιρνε τή θέση του τήν ξεχωριστή καί τήν τιμητική. Μήπως ό Γεράσιμος Μαυρογιάννης, μ’ ένα μοναχό ποίημά 
του, μέ τόν «Ναύτη τού Ίονίου». δέν έξασφάλισε γιά πάντα τή θέση του; Ό «Ναύτης τοΰ Ίονίου. θά προσέχεται πάντα άπό έκείνους_πού 
παρακολουθούν μέ άγάπη τήν έξέλιξη τής νεοελληνικής φιλολογίας καί ή γλώσσά του *θά  θαυμάζεται ώς καθολοκληρίαν αψεγάδιαστη, δταν 
μάλιστα θ’ άναλογίζεται κανείς, πώς τόποίημα αύτό έγράφτηκε σ’ έποχή, πού άκόμη δέν είχε καλλιεργηθεί, δπως σήμερα, ή δημοτική γλώσσα.

Πολύ άνώτερός του, άπό κάθε έποψη, είναι, ό · Τάφος τοΰ Κλέφτη·. Ανώτερος του σέ δλα. Καί στή γλώσσα καί στό στί^ο καί γενικά σέ 
δλα, είπαμε. Ή ψυχή του είναι ψυχή Ελληνική, καθάρια, ρουμελιώτικη ψυχή. Ξεγελιέται καί θαρρεί κανείς, πώς άρματιολός τωγραψε ή πώς ό 
ποιητής του έζησε χρόνια καί χρονιά σιμά τους. ΚΓ δμως, ο ποιητής του, πού πέθανε νεώτατος, είκοσι πέντε χρόνων, άπό κακοπέραση κ’άπό 
μαρασμό, οΰτε καν ρουμελιώτης εΐτανε. Εϊτανε μωραΐτης κ’ έσπούδαζε στήν Αθήνα. Κι δταν τό δημοσίευσε τό τραγούδι του αυτό —άκουσα ή 
τό διάβασα κάπου, δέν καλοθυμούμαι — τόσο ξεγελαστήκανε οί λόγιοι τής έποχής, καί πρώτος πρώτος ό ποιητής Γεώργιος Ζαλοκώστας, ώστε 
τό έχαραχτηρίσανε ώς δημοτικό τραγούδι. Τόσο λίγο, φαίνεται, είχαν διαβάσει καί τόσο λίγο τήν είχαν προσέξει, εκείνη τήν έποχη, τή Δημοτική 
ποίηση, γιατί ό ·Τάφος τοΰ Κλέφτη· φανερώνεται άπό πρώτη ματιά, πώς είναι γραμμένος άπό τεχνίτη.

Μά καλύτερα καί πειστικώτερα άπό τά λόγια μου, θά σάς μιλήση τό ίδιο τό τραγούδι. Ακούστε το :
^Κούφια πέφτουν τουφέκι άπ' ανάρια 

καί στοΰ Σύρτση τί; ράχες βοΐζουν 

μαζωμένα είν έκεΐ παληκάρια 

ποϋ τά πεύκα βογγανε καί τρίζουν.

Άπό ξένα λημέρια ανταμώνουν 

ο ερμοκκλήσι έλάγναντο ράχης, 

σ’ ενα μνήμα βατόκλαρα στρώνουν 
κι ανδρείάς λέν τραγούδια καί μάχης. 

Χύθη ό ήλιος- ή πάχνη διαλυέται, 

ή αυγή σάν τή νιότη γελάει- 

σάν πουλιού ξεσυρμάδ’ άγρικιέται 

άπ' τά φύλλα τ' άγέρι, άν περνάη.

Σέ δροσιάς ψιλές στάλε; σκορπιώνταν 

μί άντελιάδα σέ μύριες- αγνάντια 

άν ή χλόη σέ φύσημα έσειόνταν, 

λές καί χίλια νά έτρέμαν διαμάντια. 

Ξενοιασιά τά κλεφτόπονλα πδάνε, 

τό λιθάρι άλλοι ρίχνουν σιμά της- 

στ άργυρό τους τοαπράζια βροντάνε 

τά χρυσά κρεμαστά χαϊμαλιά τους.

Ρουοαλιού έξημερωνε μέρα, 

πού στόν κάτω οί ψυχές κόσμο κλειένται- 

μά οτού Ι'εώργου τόν τάφο μητέρα 

δέ στενάζει- τραγούδι άγρικιένται.

Σταυραδέρφια στό χρόνο περνάνε, 

δταν χλιαίνει τό χιόνι καί λιώνει- 

τ άρματά τους σέ πεύκο κρεμάνε, 

ποΰ τόν έρημο τάφο του ισκιώνει 

εΐέν τόν κλαϊν τραγουδάνε τή μάχη, 

ποΰ σκοτώθη, καί ρίχνουν λουλούδια. 

Μόνη ό κλέφτης τιμή θέλει νάχη, 

σάν γ.αθή, νά τοΰ βγάλουν τραγούδια.

Έκεΐ άκοϋς τό τουφέκι νά πέφτη, 

νά βογγοΰν ρεματιές στή βοή τον 

τέτοια δίνουν τιμή σέ κάθε κλέφτη, 

τί άπό μί άνοιξη άρχίζει ή ζωή του

*Εχαμόγερνε ό ήλιος τό βράδυ, 

τά πουλιά εις τήν έρμο σιγοΰσαν 

μιας φλογέρα; βοσκού στό λιβάδι 

τά λαλήματ' άκόμη αντηχούσαν.

Τά κλεφτόπουλα γύρω καθίζουν, 

γιά τό Ι'εώργο νά λέν άρχινάνε, 

μά τά μάτια τού Λάμπρου δακρύζουν, 

βουρκωμένα στό μνήμα γυρνάνε.

-— « Μ' άπιοτιά τόν σκότωσαν.’ » τούς λέει- 

τ στό δεξί μ*  έφονεύθη τό πλάι.' ·
— « Λάμπρο, πές μας» τού λέν κι αύτός κλαίει,

καί μέ πόνο ψυχής άρχινάει :

« Τού Μαγιού γλυκοχάραζ’ ή Πούλια, 

μελιχρό τό φεγγάρι έφαινόνταν- 
πουρπουλίζαν στά φύλλα άγριοπούλια 

καί στους κάμπους ή πάχνη άπλοινόνταν.

« Μ' ένα δνειρο ό Γιώργος ξυπνάει, 

συμφορά οά νά γνώρισε ό νους τον 

μ*  έγνοιες μύριες τό νοΰ του σκορπάει, 

μά κρυμμένους κρατεί τούς σκοπούς τον.

• Λέν, παιδιά, τό σφαχτό πριν τό σφάξουν, 

πώς τό μαύρο τό Χάρο γνωρίζει,

καί τήν ώρα μαχαίρι ποΰ άδράξουν, 

δέν πηγαίνει- νοιασμένο μουγκρίζει.

• Ετσι ό νοΰς του, νοιασμένος, γυρνούοε, 

κι αν τόν είχε ή άνδρεία γιά παίνια, 

τώρα φύλλο τ’ άγέρι αν κινούσε,
στ άρματά του γυρνούοε τήν έννοια.

« Νά, στή βίγλα ένα; γέρος καί φτάνει- 

μέ τό Γιώργο ζητεί νά μιλήση !

— « Πάει ή Χάϊδω, τοΰ λέει, νά λευκάνη

καί μηνάει ν άνταμώστε στή βρύση·.

« Ψαχτό μάτι σ' εκείνον καρφώνει-

— « Ποΰ τήν είδες τή Χαϊδω; · ρωτάει.

— · Τό νυχτόσκαρο ιί ευρε στ άλώνι,

στό νερό πού περνούσε νά πάη·.

Τοΰ Βαλαβάνη λίγα ποιήματα είναι δημοσιευμένα. Τέσσερα πέντε. Τουλάχιστο τόσα ξέρω έγώ. Κάποτε, ό άνεψιός του, δ μακαρίτης Γεώργιος 
Βαλαβάνης, ποΰ καταγινότανε κι αύτός μέ τά Γράμματα, έλεγε πώς θά έκδώσγ]*  δλα τά ποιήματα τοΰ θειου του. Μά τό έλεγε μόνο, χωρίς 
νά τ’άποφασίζΐ]. Κ’έτσι, ίσως νά χαθούν γιά πάντα, ποιήματα, πού μπορεί νάναι καλύτερα κι*άπό  τόν «Τάφο τοϋ Κλέφτη». Τουλάχιστο 
έχουμε κάθε δικαίωμα νά τό ύποθέτουμε αύτό, δν λάβουμε ύπ’ δψη μας τό άλλο ποίημά του, «Τό όνειρό μου», που ήμπορεϊ άξιόλογα νά σταθή 
πλάϊ μέ τό παραπάνω. Πώς εϊτανε ποιητής άληθινός καί μέ αξία, τό δείχνουνε καί τά ποιήματά του άκόμα, τά γραμμένα σέ καθαρεύουσα. 
Μ’ όλο τό ψόφιο τής γλώσσας, δέ λείπει ή ζωντάνια άπ’ αύτά !

θά παρακαλέσω, άπό αύτή έδώ τή στήλη, δσοι κατέχουν πληροφορίες του βιογραφικές ή κι άνέκδοτά του ποιήματα, νά τά στείλουν στήν 
«Εικονογραφημένη». Δέν αξίζει αΰριο, πού θάρθή ή ώρα νά γίνρ κάποια σοβαρή γραμματολογική έργασία πάνω στή νεώτερη φιλολογία μας, 
νά υπάρχουν τοσο πενιχρές πληροφορίες γιά έναν αληθινό ποιητή. δ. π. ταγκοπουλος

Η ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑ
Καστριώται ώνομάζοντο είς τάς Αθήνας μόνον οί άπ’ αιώνων Τούρκοι 
κάτοικοι τής Άκροπόλεως.

Τό όνομα λοιπόν οφείλεται μάλλον είς τήν είκόνα. Τό προτασσόμενοι· 
είς τήν παρωνυμίαν Χρυσό, έσυνειθίζετο είς τάς Αθήνας προκειμένου 
περί τής Παναγίας.

Κατά τήν γνώμην ήμών τό όνομα φαίνεται δτι έδόθη είς τήν εικόνα, 
διότι είχε τόν τύπον τής Παναγίας τού Παρθενώνος τής Άθηνηώτισσας 
— ή σωζομένη σήμερον εϊκών δέν τόν έχει — είς τήν δύναμιν δέ τής 
είκόνος τής παλαιός ή καί τής μεταγενεστέρας, αποδίδεται καί τό θαϋμα, 
δτι πολλά γυναικόπαιδα, πολιορκούμενα είς τήν Άκρόπολιν, έκρημνί- 
σθησαν κάτω διά νά γλυττώσουν άπό τήν εισβολήν τού έχθροΰ καί μέ 
τήν βοήθειάν της έσώθησαν, χωρίς νά πάθουν τίποτε.

Έπίσης αποδίδεται τό θαύμα, δτι άπό τού 1822 μέχρι τοΰ 1826. δτε 
ή πόλις τών Αθηνών ήτο άπηλλαγμένη τών Τούρκων, τρεις φορές 
μετέφερον τήν Παναγίτσαν είς τήν Άκρόπολιν πρός ασφάλειαν καί τρεις 
εύρέθη αύτή πάλιν κάτω είς τόν ναόν της. Καί ήναγκάσθησαν νά τήν 
άφίσουν πλέον έκεΐ. Τό λεγόμενον δτι τό καντήλι τής έκκλησίας τού 
Παρθενώνος, άρχαΐον καί χρυσούν, είχε μεταφερθή είς τήν Χρυσοκα- 
στριώτισσαν μετά τήν κατάληψιν τού Παρθενώνος παρά τών Φράγκων 
τφ 1204, δέν έχει μέχρι τοΰδε οΰτε τής πιθανότητος τά στοιχεία.

Δ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥ ΡΟΓΛΟΥΣ

• Γιά τον κόπο μαντήλι μοΰ γνέθει, 

τί άπό λάδι τήν έχω παιδί μου-

καί σοϋ είπα δ,τι αύτή μοΰ έμπιοτεύθη, 

έτσι άκρίματη νάν ή ψυχή μου·.

• Προΰ χαθή τ' αύγινό άκόμα αστέρι, 

προϋ τά λάφια νά βγουν νά βοσκήσουν, 

ροβολάμε- κ’ έμπρός σέ καρτέρι

τά σκυλιά μάς φυλάν νά χτυπήσουν .’

• Στό πετρόρρειί άπ’ έξω, θυμούμαι, 

ποΰ τόν τόπο πλατάνια τόν κρύφτουν, 

ποδοβόλημα, λάφιασιί άκοΰμε. . . . 

Jev τ' άκούσαμ’ άκόμη καί ριχτούν.

• Φωτιά εμείς, φωτιά εκείνοι, κί έρρίχτη.

• Τό σπαθί σου, μού λέει, κί εμπρός έλα ! · 

Κι ό καπνός τής μπαρούτης τόν κρύφτει 

μ' άναφτή στή φωτιά φουστανέλλα.

• Δύο κάτω νεκρούς δρασκελάει,

κ’ οί λοιποί στή φευγάλα γλυτώνουν.' 

Μά δυό βόλια στά στήθη άγρικάει 

κί άρχινοΰν τήν καρδιά νά κρυώνουν.

• Τις πληγές μέ μαντήλι τού δένω,

μά οί πληγές του τό α'μά του χύνουν

«Λάμπρο ! μού είπε, καϋμένε, πεθαίνω ! 

"Αχ / Τά βόλια στό Χάρο μέ δίνουν».

• Τ άρματά μου σύ, Λάμπρο μου, νάχης. 

Πές τής Χάϊδως, ή δόλια μήν κλάψη.’ 

Στό ερμοκκλήσι άν έρθη τής ράχης, 

είς τό μνήμα κερί νά μ άνάψη.

• Πές καϋμένε! . . ■ Δέ μ’ άφισ ή Μοίρα·, 

τούτο πρόφθασε κ' είπε καί σβύνει-

βαρύ τότε κουφάρι τόν πήρα 

καί στην άκρη τόν θάψαμ’ εκείνη ! »

Παύει ό Λάμπρος, κ’ ευθύ; σηκωθήκαν, 

τά τουφέκια στό μνήμα έτινάξαν- 

τό φιλί χωρισμού φιληθήκαν 

κι άπό κεΐ στά βουνά τους πετάξαν.
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ΕΓΤΙΕΙΚΕΣΤΕΡΑΝ ΚΡΙΣΙΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

τον νικον,

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΟΣ ΠΡΟΣ ΟΡΘΟΤΕΡΑΝ ΚΑΙ

Συνέχεια άπό τό χροηγούμενον τεύχος

Τ
ο χρονικόν διάστημα άπό της άλιύσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 

μέχρι τών μέσων της παρελθούσης έκατονταετηρΐδος εινε έκεΐνο, 
έν τώ δποίαι τό 'Ελληνικόν Έθνος διά τής δουλείας σχεδόν έξ ολοκλή
ρου κατεβλήθη.Ή 'Ιστορία δέν ευρίσκει τι άξιοσημείωτον κατά τό διά

στημα τοΰτο, έκτός παραδειγμάτων τών φοβερωτάτων καταπιέσεων. Αί 
όλίγαι σχολαί, αί όποϊαι τήδε κάκεϊσε είχον ίδρυθή, ήσαν πολύ ατελείς· 
ή μέθοδος τών διδασκάλων ήτο ό σχολαστικισμός, κατ’ ακολουθίαν δέ 
αί αναμενόμενοι πρόοδοι δέν

τό όποιον έστέναζεν έπί τοσοϋτον χρόνον ύπό τόν ζυγόν τής φρικωδεστά- 
της τυραννίας, ύπάρχουσι πάντοτε άνθρωποι, προσφεύγοντες,είς ταπει
νότητας. Πώς θά άνέμενέ τις ή 'Ελλάς μόνη νά άποτελέσι) έξαίρεσιν;

Έπιθυμοΰμεν τώρα νά σαφηνίσωμεν τάς προόδους, τάς οποίας έπετέ- 
λεσεν ή Ελλάς άπό τοϋ μέσου τής προηγούμενης έκατονταετηρΐδος 
μέχρι τοϋδε.

Ή έμφυτος καταφρόνησις τών Τούρκων πρός παν μή Μουσουλμα· 
καί αί έντολαϊ τοΰ Μωαμεθανισμού

σιασμόν Έθνους, παρά τφ οποίοι ό ζήλος πρός τήν μάθησιν ουδόλως 
άπεσβέσθη, καίτοι είχε παύση ή πολιτική ύπαρξις τής 'Ελλάδος.

Τάς καταπιέσεις μετεχειρίζετο ό τύραννος έν συνεννοήσει μετά τοΰ 
κλήρου ώς μέσον, ϊνα κρατή τόν λαόν έν τη άμαθείρ. Ήδη πρό καί 
μετά τήν ι'ίλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως οί κληρικοί ήσαν οί κατα- 
στροφεΐς τοΰ Έθνους. Κατεδίωκον τούς ολίγους πεπαιδευμένους, ώς 
επικινδύνους είς αυτούς, κατηγορούν αυτούς παρά τφ λαώ ώς άθεϊστάς, 
έχάλκευον ραδιουργίας παρά τώ Σουλτάνω καί διετρέφοντο ώς κηφήνες 
έκ τοΰ ίδρώτος τοΰ λαοΰ. Ήδη κατά τό τέλος τής παρελθούσης έκα- 
τονταετηρίδος Ά&ανάσιος <5 Πάριος, καθηγητής έν Χίφ, έξέδωκε 
βιβλιάριον, έν ώ νουθετεί τούς Έλληνας καί συμβουλεύει αυτούς νά 
άπομακρύνωσι τήν φιλοσοφίαν άπό τήν Ελλάδα καί νά μή πέμπωσι 
τά τέκνα αύτών είς _ξένα„ Πανεπιστήμια. Διά τής ευγλωττίας αύτοϋ 
προσεπάθει νά δείξη δτι αύτη ήτο κατά τής θρησκείας. Κατά τούς χρό
νους τούτους έλεγεν ό Βαρθόλδης έν τή περιηγήσει του έν Έλλάδι : 
«Ό 'Ελληνικός λαός εινε έτώσιον άχθος άρούρης·.

Πόσον ανόητος ήτο ’Αθανάσιος ό Πάριος συμβουλεύω!· τούς Έλλη
νας τήν άπομάκρυνσιν τής φιλοσοφίας ! Δέν υπήρχε τοιαύτη έν Έλλάδι!

Ό κλήρος δέν ήνείχετο τήν εισαγωγήν ξένων γλωσσών ήθελε μόνον 
τήν άρχαίαν Ελληνικήν, καί μάλιστα καί ταύτην προσεπάθει νά περι- 
ορίση είς εαυτόν. Ούτε, 'Ηρόδοτος, ούτε Θουκυδίδης, ούτε Ξενοφών 
έπρεπε νά ύπάρχωσιν είς τά σχολεία. Τήν γλώσσαν έπρεπε, κατά τόν 
'Αθανάσιον, νά διδάξωσιν ό Βασίλειος καί ό Γρηγόριος.

Δέν αγνοώ, ότι ύπήρχον κληρικοί τινες φροντίζοντες διά τά πνευμα
τικά αγαθά τοΰ λαοΰ, δπως κατά τάς παρελθούσας εκατονταετηρίδας 
καί κατά τούς νεωτέρους χρόνους. Μεταξύ τών τελευταίων τούτων 
δύναται νά όνομάση τις κατ’ εξοχήν τόν ’Ιγνάτιον, πρώην Μητροπολί
την Βλαχίας, καί Μολδαβίας. Καί ό Διονύσιος, Μητροπολίτης ’Εφέσου, 
έφρόντιζεν έν τή δικαιοδοσίρ αύτοϋ διά τάς σχολάς, άμα γενόμενος 
Μητροπολίτης. 'Ομοίως ό αρχιεπίσκοπος Μηθύμνης, έπί τής Λέσβου, 
ίδρυσε σχολήν έν τή κατοικίρ αύτοϋ καί υπήρξε μαθητής αύτός ό ίδιος 
έκεΐ, πεντηκοντούτης , ήδη. Τά παραδείγματα δμως ταΰτα δέν άποδει- 
κνύουσιν δτι σύμπας ό κλήρος ήτο χρηστός.

Παρά πάντα ταΰτα είχε τό Ελληνικόν Έθνος έθνικήν τινα ύπερη- 
φανίαν, γενναίαν μέν, ωφελίμου δμως έπιδράσεως- έκαστος έφαντάζετο 
εαυτόν καταγόμενοι· άπό περίφημόν τινα άνδρα τής άρχαιότητος. Διά 
ταύτης τής ύπερηφανίας διετηρήθη καί ή γλώσσα παρά τφ λαώ καί 
κατωρθωθη νά μή άποπνιγή καί τής πνευματικής καί τής'κοσμικής 
κατευθυνσεως ο σπινθήρ διά τήν μάθησιν. Καί τά κοινά έτι ονόματα 
δέν ήσαν πλέον αγαπητά, έκαστος δέ Έλλην ήσχύνετο έχων άλλο ή 
άρχαΐον Ελληνικόν όνομα καί έδιδεν ένεκα τούτου είς τόν υίόν αύτοϋ 
τό ovojia τών νομιζομένων προγόνων ό είς ωνόμαζε αύτόν θεμιστο- 
κλέα, ο άλλος Άχιλλέα, Επαμεινώνδαν κ. τ. λ.

Καί είς τά σχολεία έλάμβανον οί μαθηταί τοιαΰτα ονόματα. Τοΰτο 
άπήρεσκεν είς τόν κλήρον καί προσεπάθει νά τό περιορίζη. Ό Πατριάρ
χης έν Κωνσταντινουπόλει καί οί «αρχιεπίσκοποι ώρισαν τιμωρίαν διά 
τοΰτο, άνευ αποτελέσματος δμως. Άρκοΰμαι νά παραθέσω μόνον εν 
παράδειγμα. Έν Σμύρνη πατήρ τις έπεθύμει νά δώση τώ τέκνω αύτοϋ 
τό ονομα Επαμεινώνδας καί παρεκάλεσε τόν αρχιεπίσκοπον τής Σμύρ
νης νά βαπτίση αύτό ούτω. Ούτος δμως άπήντησεν, δτι ή ’Εκκλησία 
δεν είχεν άγιον ’Επαμεινώνδαν καί ότι διά τοΰτο δέν ήδύνατο νά δώση 
τοιοΰτον ονομα εις τό τέκνον αύτοϋ. Ό πατήρ έπέμενε καί προύτίμησε 
να μη επιτρεψη καί νά βαπτισθή τό τέκνον του. Τό παιδίον έμεινεν 
όκτω ετη άβάπτιστον, καίτοι υπάρχει συνήθεια έν Έλλάδι νά βαπτί- 
ζωνται τα παιδία Οκτώ ημέρας μετά τήν γέννησιν, έάν μή ύπάρχη κίν
δυνος τις. Μετά οκτώ έτη μετέβη ό πατήρ μετά τοΰ παιδιού είς άλλην 
επαρχίαν και φιλοδωρήσας έκεΐ ιερέα τινά έβάπτισε τόν υίόν Έπα- 
μεινωχδαν.

. ’Α<?’ έξέ??" 1|σ“ν κα· οί Φαναριώται κατά τής μορφώσεως τοΰ λαού, 
το μεν δι ιδιοτέλειαν και συμφέρον, τό δέ διότι αύτοί, ώς μεσάζον 
στοιχειον μεταξύ του τυράννου καί τοΰ λαού, έπρεπε μάλλον δι’ έκεΐνον 
να εργαζωνται και να εινε πρόθυμοι, εάν άλλως ήθελον νά διαφεύγωσι 
την εκδίκηση· αυτού. Εύγενή έξαίρεσιν άποτελεί π. ύ Mat,eoxoe<55rOS 
και τινες άλλοι, οί οποίοι εις το πρώτον μέρος έσημειώθησαν, δπως καί 
η εύγενης οικογένεια των Μουρουζη, είς =ν τό Ελληνικόν Έθνος 
πολλά οφείλει, η οποία όμως τώρα σχεδόν δέν υπάρχει.
^ίκτΟς.των Φ“γ«(?ιωτών τούτων, κατά π(χντός άγαθού τοΰ Ελληνικού 
Εθνους ήσαν και οι Κοτζαμπάσηδες.

Ουτοι ήσαν προύχοντες τών πόλεων X,
καί χωρίων, προσεπάθουν δέ διά μονο
πωλίου, προδοσιών καί αρπαγών, νά 
πλουτίζωνται είς βάρος τού Έθνους 
αύτών, καί, άφροντιστοΰντες διά τό άγα- 
θόν τών αδελφών αύτών, έχαιρον διά 
τό άθλιον προνόμιόν των. Παρ' Έθνει,

έπρεπε νά τηρηθώσιν αύστηρώς καί άναλλοιώτως, είνε τά αίτια, διά τά 
όποια οί Τούρκοι έμειναν έν τή κτηνωδίρ καί τφ βαρβαρισμφ αυτών, 
καί δι’ α ολίγον κατ’ ολίγον καταστρέφονται. Τό μέν παρέσυρεν αύτούς 
ή δεισιδαιμονία τόσον μακράν, ώστε αύτοί όνομάζουσιν απίστους παν· 
τας τούς μή όμοπίστους, δέν παραδέχονται αύτούς ώς ανθρώπους, 
δίδοντες είς αύτούς τό ονομα εύτελών ζώων, κυνών, χοίρων, όνων 
κ. τ. τ. Τό δέ κατώρθωσεν ή αλαζονεία αύτών, ώστε νά μένωσι τυφλοί 
πρό τών προόδων τών γειτόνων καί τών πεφωτισμένων τής Ευρώπης 
Εθνών, φανταζόμενοι δτι ΐστανται είς τήν κορυφήν τής σοφίας καί τοΰ 
πολιτισμού. ’Ακριβώς τοΰτο είνε καί ή αιτία, δι’ ήν ύπολαμβάνουσι τήν 
μόρφωσιν άλλων έθνών έπιβλαβή διά τά ήθη, καί τήν μίμησιν καλών 
θεσμών καί έξεων ώς ταπεινωτικήν καί μιαρόν. Τό δεινότεροι· είνε δτι 
τό Έθνος έπιθυμεϊ νά προφυλιίττη αύτό δ Ούρανός άπό,ξένα ήθη, καί 
ή Τουρκική διοίκησις. έν φ πασαι αί Εύρωπαϊκαί διοικήσεις προσπα- 
θοΰσι νά διαδίδωσι τέχνας καί έπιστήμας μεταξύ τών λαών αύτών, νά 
παραμελή τοΰτο καί νά περιφρονή πάντα τρόπον πρός άνάπτυξιν τών 
υπηκόων’αύτής. Διά τοΰτο ό χθεσινός κρεοπώλης ύψοΰται είς τό άξίωμα 
τοΰ Μ. Βεζύρου. καί τόν σημερινόν αχθοφόρον βλέπει τις αύριον περι
βαλλόμενοι· τό άξίωμα τοΰ 'Ραΐς έφένδη καί άναλαμβάνοντα τό πρόσω- 
πον μεγάλου πολιτικού!— Καί έάν τό Ελληνικόν “Εθνος, έφ’ ού έρρί- 
φθη τό τέρας τοΰτο τής Φύσεως, άφαιρέσαν τήν πολιτικήν του ύπαρξιν, 
άνέδειξεν άνδρας μεγάλους, ούχί αναξίους τών προγόνων του, καί ήδη 
πρό τριάκοντα έτών έπετέλεσε μεγάλος προόδους είς τόν πολιτισμόν 
καί τάς έπιστήμας, έμειναν οί βάρβαροι διιως πάντοτε, ως οί χοίροι έν 
τώ βορβόρφ αύτών, καί δύναται τις αληθώς νά εΐπή δτι τό παλαιόν 
περίφημοι· ρητόν «ό λαός υΐο&ετεΐ τά ηϋ·η τοΰ άρχοντος αύτοϋ·, δέν 
έφαρμόζεται είς τούς Έλληνας.

Πολλοί εχθροί τοΰ Ελληνικού “Εθνους ήθελον νά παραστήσωοιν, δτι 
ή αγία έπιχείρησις τών Ελλήνων άπέτυχε τοΰ σκοπού αύτής, διότι πρό- 
τερον, πρό έκατονταετηρΐδος παρημελήθη. Έάν δμως ούτοι ρίψωσιν έν 
μόνον βλέμμα είς τήν 'Ελληνικήν ιστορίαν, άπό τών χρόνων τής ύπο- 
δουλώσεως μέχρι σήμερον, θά κρίνωσι βεβαίως μετριοπαθέστεροι· περί 
αύτών. Άφ’ ού’ ή ’Οθωμανική δυναστεία άνυψώθη τόσον ισχυρά, διε- 
σκόρπισε διά τών οπλών αύτής μέγαν τρόμον είς άπασαν τήν Εύρώπην 
καί ήδη άπαν τό βάρος τής δυνάμεως αύτής έπί τοΰ τραχήλου τών ατυ
χών Ελλήνων έπεσε, έφάνη, ως εί ή ζωή απ’ αύτών ύπεχώρει, καί τό 
ονομα αύτών ήτο, ώς είπεΐν, άπεσθεσμένον έντελώς άπό τοΰ καταλόγου 
τών ζώντων, δπερ είνε φυσικόν επακολούθημα τής κατακτήσεως, ένός 
Έθνους, τοΰ όποιου οί ύποδουλωταΐ είνε τόσον αιμοδιψείς, ώς οί 
φανατικοί Τούρκοι.

Τά δπλα τών τυράννων περιήγαγον τήν δλην Ελλάδα εις τρόμον, 
κατάπληξιν καί άθλιότητα. ’Αλλά δέν πρέπει νά παρίδη τις ότι, καίτοι 
ή άλλοτε ευφυΐα τών Ελλήνων κατέκειτο έν τή σποδφ, δμως έξέλαμ- 
πον πολλοί σπινθήρες τών αρετών τών ηρώων καί τής δόξης τών 
προγόνων αύτών. Έάν τις διέλθη τήν ιστορίαν τοΰ Έθνους τούτου 
άπό τής ύποδουλώσεως αύτοϋ, θά εύρη δτι τοΰτο, καίτοι ύπό τόν 
σκληρότατοι· τών ζυγών έστέναζεν. δμως ούδέποτε έλησμόνησε τήν 
άρχαίαν του αξίαν, έτι δέ ούδέποτε άπώλεσεν έντελώς τό θάρρος καί 
την έλπίδα είς τόν έκπολιτισμόν καί τήν έλευθερίαν του. Οί ολίγοι 
πεπαιδευμένοι αύτού, οί ζώντες είς διαφόρους χρόνους, έδίδαξαν διά 
λόγων καί συγγραφών πάντοτε πρός όφελος τής Ελλάδος, καί γνωρί- 
ζοντες τάς άδυναμίας τοΰ Έθνους, ήλπιζον πάντοτε είς τήν διά τής 
Εύρώπης άπελευθέρωσίν των. Ήδη πρό 130 έτών ηΰχετο ό περίφημος 
ρήτωρ Μηνιάτης, ού τά κηρύγματα ήδη πάντες οί "Ελληνες άπό στή
θους γνωρίζουσιν: -Ό Θεός νά ενισχύση τονς ’Ενετούς, ϊνα δννη- 

ϋ-ωσι νά διώξωσι τούς Τούρκους*.  Καίτοι δέ ό βίος αύτών δέν ήτο 
άλλο τι είμή συνεχής άλυσις άθλιότητος καί αί δυνάμεις αύτών δέν 
έπήρκουν έναντίον τόσον πελωρίου κολοσσού, παρώρμα δμως αύτούς 
συχνά ό έρως τής Έλευθερίας, ώστε νά παραθλέπωσι τάς άδυναμίας 
αύτών. Καί συχνά διά τών δπλοιν έπεχείρησαν νά άποκτήσωσι τό άπο- 
λεσθέν δίκαιόν των. Αί άποτυχοΰσαι προσπάθειαι αύτών δέν κατέστησαν 
τούς Έλληνας τόσον άτολμους, ώστε νά λησμονησωσι τήν εύγενή κατα
γωγήν των. Οί Λακεδαιμόνιοι, οί λαβόντες πρό τριών έτών πάλιν τά 
δπλα, δέν έλησμδνησαν τά φοβερά έπακολουθήματα τής πρό τεσσαρά
κοντα έτών έξεγέρσεως αύτών. Ή έκδίκησις έξήφθη άκόμη περισσό
τερον έν ταΐς καρδίαις αύτών τότε, δτε τήν γενικωτέραν σφαγήν διέφυ- 
γον, έπέστρεψαν πάλιν είς τήν πατρίδα αύτών καί πανταχοΰ εύρον τά 

οστά τών γονέων αύτών διεσκορπισ- 
—μένα. Άφ’ού οί Έλληνες είδον έν τέλει 

τής παρελθούσης έκατονταετηρΐδος, δτι 
' , ή δύναμις τών Τούρκων καθίστατο

' “καθ’έκάστην άτονωτέρα καί δέν έτρε-
φον πλέον έλπίδα τινά, νά έλευθερω- 
θώσι διά ξένων έθνών, άνεγνώρισαν δτι 
μόνον διά τής μορφώσεως ήδύναντο

νά τύχωσι τοΰ σκοποΰ των. Ό πατριωτισμός, ό όποιος είνε ό άνεξί- 
τηλος χαρακτήρ τών 'Ελλήνων, έξήψεν έπί τέλους τό ιερόν πύρ τών 
Γραμμάτων καί τής Έλευθερίας έν ταΐς καρδίαις αύτών. Πλούσιοι 
καί πενητες συνεισέφερον. κατά τάς δυνάμεις αύτών, πρός γενικήν μόρ- 
«ρωσιν τοΰ “Εθνους. Είς πόλεις καί κωμοπόλεις ίδρύθησαν σχολαί *.  
Πέμπουσι τούς νέους είς τήν Εύρώπην, ϊνα έπαναφέρωσι τό φώς τών 
’Επιστημών είς τήν πατρίδα αύτών. Οί πεπαιδευμένοι προσπαθούσι νά 
διορθώσωσι τήν σημερινήν γλώσσαν κατά τήν παλαιάν καί νά είσαγά- 
γωσι καλλιτέρας μεθόδους είς τά σχολεία. Καθ’ έκάστην αύξάνει δ 
άριθμός τών μεταφράσεων έκ ξένων βιβλίωνέν πάσαις ταΐς Έπιστήμαις. 
Ό πρόλογος τών βιβλίων είνε πάντοτε πλούσιος είς έξέτασιν τοΰ μετα- 
«ρραστοΰ, τί πρός έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ τής Ελλάδος είνε ωφέλιμον, καί 
έν τφ βραχεί χρόνω τών τελευταίων τριάκοντα έτών άνεφάνησαν πλεΐ- 
στα μικρό; συγγράμματα άνώνυμα, τυπωθέντα καί χειρόγραφα, έν οίς 
ιστορούνται αί άπανθρωπίαι τών Τούρκων κατά τών Ελλήνων καί διά 
τών όποιων παρεσκευάζοντο οί "Ελληνες πρός λήψιν τών όπλων κατά 
τών εαυτών τυράννων. Οίοσδήποτε τών Εύρωπαίων, ρίπτων βλέμμα 
έπί τής άτυχοΰς Ελλάδος καί έχων άκριβή γνώσιν ταύτης, δέν θά 
θελήση πλέον νά κατηγορήση τούς "Ελληνας, ότι δέν είχον αίοθανθή 
έτι τό βάρος τοΰ ζυγού αύτών, άφ’ ού δ άριθμός τών πεπαιδευμένων 
έν Έλλάδι έτι έχει αύξήση καί τόσον πολλά βιβλία έχουσι διαδοθή. 
Άλλά συγχρόνως μετά τών προόδων τών Επιστημών άρχίζουσιν οί 
χρόνοι τοΰ Ελληνικού εμπορίου καί τής ναυτιλίας.

* Ό ΠουκβΟίλ J 
Πελοπόννησον περιι,. , 
ήρίθμει περισσοτέρους τών 300 μαθητών 
ταϋθα ώς καί έν Ζατουν^ ύπήρχον πυριτιδόφιλοι 
και ήθελον νά ίδρύσωσι χυτήριον έν Ζατούνη, 
δτε διά φίρμαν ίου τής Ύ. Πύλης διετάχΟη ή 
καταστροφή τών μύλων αύτών.

* Er'Ai’irXfirQyii ιή 1 Aetteufl. J822. ΞΑΝΘΟΣ 
(“Επεται συνέχεια)

Έν Άθήναις rfi Γ2 ’ Α.-ιοιλίοΐ' 1918.
I. X. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ

ψ * *

λέγει ΐ|δη έν τέλει τον παρελθόντος αίώνος είς τήν άνά τήν 
ριήγησιν αύτοϋ: Έν Δημητσάνη είχεν ίδρνβή σχολή, ή όποία 
ρους τών .300 μαθητών. Έν-_________________________________

τα ΕΝΤΟΚΑ·—Ύπερέβη κά-Οε προσδοκίαν ή έπιτνχία τής έκδόβεως τών 
έντοκων γραμματίων. Μίαν ιδέαν τής έπιτυχίας αύτής δίδει ή εϊκών 
μας, δπου βλέπει τις τδν πρό τοϋ γκισσέ τήζ Λαϊκής Τραχίζης συνο>- 
στισμόν. Άπό τήν στιγμήν που ήνοιγε ή Λαϊκή Τράπεζα Εως ποΰ 
έκλεινεν, ό κόσμος 6 άντιλαμβανόμενος τήν σκοπιμότητα τοϋ κυβερνη
τικού μέτρου καί ό έκτιμών τό άτομικον συμφέρον συνωϋεϊτο πρό τής 

ϋαυμασίως κοσμημένης -βυρίδος διά να άγοράξη γραμμάτια.

ΦΟ Ν Η Α Σ
τής νύχτας ετοιμάζει 

γέρος το ντουφέκι του 

τον ησυχάζει

Ο
£τή σιγαλιά 

δ κυνηγός ό _ _ 

και στή γωνιά ό γυιός , ..

ιιε τόν Πιστό, τό σκύλο τους, παρεκει του.

Χαράματα ό κυνηγός ό γέρος, θά κίνηση 

κι' άπόκοντα θά τρέχη τό σκυλλί τον, 

μεγάλα ζωντανά νά κυνηγήση.

Ποιος οτήν άρφάνεια θά κυττάζη τό παιδί του;

Στή σιγαλιά τής νύχτας έτοιμάζει 

δ κυνηγός τό ντονφεκακι τον 

καί κάπου-κάπου τής φωτιές του δοκιμάζει 

στηρίζοντας στόν ωμο τό κοντάκι του.

Γοργά ό>ς τόσο ή δουλειά προβαίνει 

στον καντηλιού τό φώς που τρεμουλιάζει- 

σκυλλί καί γυιός αγκαλιασμένοι 

κι ό κυνηγός ύ γέρος τσιμουδιά δε βγάζει.

Μά ξάφνου άπό τό άψυχο τό στόμα 

τον δίκανου μεγάλ,η φλόγα βγαίνει.

Τραντάζει μέσ στά χέρια τον, κι έκεΐ στό 

μιά βοΰλα κόκκινη μεγάλη βγαίνει, [στρώμα 

Πετηέται όλόρθος ό φτωχός πατέρας, 

τρελλός, καί τό κορμί τον άναμαλλιάζει.

Σάν γίγαντας, σάν ξωτικό, σάν τέρας 

στόν τοίχο τον φονηα δ ίσκιος τρεμουλιάζει.

Στόν κόσμο τίποτ' άλλο τώρα δεν τον μένει 

Τον ντουφεκιού τήν κάννα χώνει μέσ στο στόμα, 

τραβή μ’ άπόφασι απελπισμένη 

κι' αναίσθητος σωριάζεται στό χώμα.

Στή σιγαλιά τής νύχτας ποΰ προβαίνει 

άπ’ τή φωληά, τήν τραγική, άπό πέρα, 

άκούγετ ή φω>·ή τοϋ γυιοΰ ποΰ παραδέρνει 

—Χωρίς Πιοτό ποΰ μ’ άφησες Πατέρα : —

ο« « «
ΗΝΤ· ΤΣΕΧΑφ I

- ΔΙΗΓΗΜΑ

ΕφΥΓΕ...

Ειχλν τελειώσει τό γεύμά των. Πρός τό μέρος τοΰ στομάχου ήσθά- 
νοντο μίαν μικράν μακαριότητα, τά στόματά των έχασμώντο, τά 

μάτια των ήρχισαν νά ζαρώνουν άπό μίαν γλυκείαν νάρκην. Ό σύζυγος 
άναψε σιγάρον, έτανύσθη κ’ έγειρε έπάνω στήν κουσσέτα. Ή σύζυγος 
έκάθισε κοντά στό μαξιλάρι καί άρχισε νά μουρμουρίζη. Ήσαν καί οί 
δύο εύτυχεϊς.

— Δέν λές τίποτε ;... είπε χασμώμενος δ σύζυγος.
— Τί νά πώ; Μμ... Ά, ναί!.. Τ’ ακόυσες; Ή Σοφί Όκοΰροφ παν

τρεύτηκε τόν . . . αύτόν . . . πώς τόνε λένε; . . . Τόν φόν Τράμπ! Τί 
σκάνδαλον, καλέ!

— Καί ποΰ τό βρίσκεις έδώ τό σκάνδαλον ;
—Άκου έκεΐ ! Μά δ Τράμπ είνε ένας παληάνθρωπος! "Ενας κατεργά

ρης, ένας ασυνείδητος άνθρωπος! Άνθρωπος χωρίς άρχάς! Ηθικόν 
έκτρωμα! Ήτον έπιστάτης είς τό κτήμα τοΰ κόμητος καί άπέκτησε 
περιουσίαν, τώρα υπηρετεί είς τόν σιδηρόδρομον καί κλέβει . . . Τήν 
αδελφή του τήνε κατάκλεψε . . - Άτιμος καί κλέπτης μ’ένα λόγον. Καί 
νά παντρευθή ή Σοφί ένα τέτοιον άνθρωπον! Νά ζή μαζύ του! Είμαι 

ν' άπορήσω μά τό θεό! Μιά τέτοια ήθική κόρη καί.... Νά! Γιά 
κανένα λόγον δέν θά παντρευόμουνα έγώ ένα τέτοιον υποκείμενον! Άς 
ήτον καί εκατομμυριούχος! Άς ήτον ώραϊος καί δέ ξέρω τί.. .Έγώ θά 
τόνε φτοΰσα ! Ούτε μπορώ νά φαντασθώ άνδρα ένα παληάνθρωπον!...

Ή σύζυγος έσηκώθη ζωηρώς καί κατακόκκινη, άγανακτημένη, ήρχισε 
νά περιπατή είς τό δωμάτιον. Τά ματάκια της άναψαν άπό τόν θυμόν, 
ή είλικρίνειά της ήτο καταφανής.

— Είνε ένα πλάσμα αύτός ό ΤράμπΚαί είνε χίλιες φορές ανόητες 
έκεϊνες ή γυναίκες ποΰ άποφασίζουν καί πέρνουν τέτοιους άνδρας!

— Βέβαια καί σύ δέν θά τόν έπερνες... Γιά πέ μου τώρα σέ παρακα
λώ, άν έμάθαινες, πώς είμαι κ’έγώ ένας άτιμος άνθρωπος, τί θά έκαμνες;

— Ιίοιός ! Έγώ ; Θά σέ παραιτοΰσα! Δέν θά έμενα μαζύ σου ούτε 
ένα δευτερόλεπτό! Έγιο μπορώ ν’ άγαπήσω μονάχα ένα τίμιοι· άνθρωπο ! 
Άν μάθω, πώς διέπραξες έστω καί ένα έκαιοστόν 
άπό δσα έχει κάμει ό Τράμπ. τότε, addio, φεύγω 
καί σ’ άφίνω γειά !

— Έτσι αΐ ; Χμ ... Μά μοΰ είσαι μιά ... Κ' έγώ 
νά μήν τό ξέρω... Χε. . . χε . . . χέ! Άκοΰς έκεΐ 
τό παληοκόριτσο, νά σοΰ λέγει τέτοια ψέματα καί νά μήν κοκκινίζη ...

—- Έγόι ποτέ δέ λέγω ψέματα! Δοκίμασε νά κάμης ατιμίες καί 
βλέπεις! . -

— Καμμιά άνάγκη δέι· είνε νά δοκιμάσω. Τό ξεύρεις κ’ ή ιδία, πώς 
είμαι πιό παστρικός άπό τόν δικό σου, τόν Τράμπ! . . Ό Τράμπ είνε 
ένας λωποδυτάκος έν συγκρίσει πρός έμενα. Τί μοΰ γουρλοινεις τά 
μάτια σου; Σοΰ φαίνεται παράξενο;. .. (Παΰσις) Τί μισθόν πέρνω;

— Διακόσια πενήντα ρούβλια τόν 
μήνα.

— Καί πόσα έκόστισε τό κολιέ, ποΰ 
σοΰ άγόρασα τήν περασμένη εβδομά
δα; . .. Δυό χιλιάδες . . . Δέν εΐν’ έτσι; 
Καί τό χθεσινό φόρεμα, πεντακόσια. . . 
Ένοίκιον τής έξοχής, δύο χιλιάδες. Χέ- 
χε - χέ ! ΧΟές δ μπαμπάς σου μ’ έβα?^ 
στό χέρι χίλια ρούβλια . . .

— Μά, Πέτρο, ξεχνάς ιά τυχερά. . .
— Τ’ άλογα .... Τό γιατρό τοΰ σπι- 

τιοΰ .... οί λογαριασμοί τών μοδι
στρών. Προχθές έχασες στό μάους 
εκατό ρούβλια . . .

Ό σύζυγος έπροσηκώθη, έστήριξε 
τό κεφάλι στούς γρόνθους του καί έψα- 
λεν εν ολόκληρον κατηγορητήριον. 
Πλησιάσας πρός τό γραφεϊον έπέδει- 
ξεν είς τήν γυναϊκά του μερικάς ψηλα
φητάς αποδείξεις...

— Τώρα βλέπεις, κυρά μου, πώς δ 
δικός σου δ φόν Τράμπ, είνε τίποτε, 
είνε ένας εύτελής λωποδυτάκος απέ
ναντι μου ; . . .. Addio ! Πήγαινε, καί 
άλλοτε μή κρίνεις καί κατακριθής !

Κ’ έτελείωσε. Ίσως δ άναγνώστης 
έχει νά έρωτήση:

— Καί τόν άνδρα της έφυγε καί τόν 
παράτησε;

— Μάλιστα, έφυγε .... κ’ έπήγε στό 
άλλο δωμάτιον.

(’Εκ τοϋ Ρωσσικοΰ)
Α. Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΙΔΗΣ

« « «
Η ΓΕΝΝΗΣ1Σ ΤΟΥ ΒΟΥΔΔΑ

- ΙΝΔΙΚΗ ΠΑΡΛΔΟΧΙΣ —

Ο
 Βούδδας έγεννήθη περί τά 550 
π. X. εις τό Καπιλαβάντου τών 

Ινδιών, ποΰ άπεΐχε 120 μίλλια βορείως τής μεγάλης
πόλεως Βεναρές. Ό πατέρας του, Σουνταντάνα, ήταν βασι- 
ληάς τής φυλής τών Ζακύα, κ’ έβασίλευε μιά χώρα, νοτίως 
τής κάτω οροσειράς τών Ίμαλαΐων, τής όποιας ή Καπι- 
λαβάντου ήταν ή πρωτεύουσα. Ή μητέρα του Μάγια 
ήταν κόρη ένός βασιλέως τής Δυναστείας τών Καλιάνα,ΙΔΙΟΣ

καί ή μητρυάτου, ή Πραγαπητά, ήταν άδελφή τής Μάγιας, τής μητέρας 
του, ή δποία άπέθανεν όχι πολύν καιρό μετά τήν γέννησι τοΰ Βούδδα.

"Οταν τό παιδί γεννήθηκε, 30 σημεία χαράς φανερώθηκαν στή γή 
καί στόν ούρανό, π. χ. οί 10 000 κόσμοι πλημμύρισαν άπό φώς, οί 
τυφλοί άνέβλεψαν, οί κωφοί ήκουσαν, οί βωβοί ώμίλησαν κλπ. κλπ. 
"Ενας άσκητής έσχατόγηρος, ποΰ περνούσε τήν ζωή του μέ προσευχές 
καί νηστείες, άπάνω σέ μιά κορυφή τών Ίμαλαΐων. βλέποντας αύτά τά 
σημεία, κατέβηκε στό Καπιλαβάντου γιά νά τόν προσκυνήση.

Οί άστρολόγοι προεϊπον δτι δ Βούδδας θά έγίνετο είτε δυνατός 
αύτοκράτωρ είτε μεγάλος θρησκευτικός διδάσκαλος. Καί δσο τό παιδί 
έμεγάλωνε έδειχνε πνεΰμα παρά πολύ ευαίσθητο καί ήταν άνίκανο 
ν’ άντέχη στή θέα οίασδήποτε εγκοσμίου άθλιότητος. Γιά τοΰτο ό 
πατέρας του, έπιθυμών νά τόν κάμη μάλλον βασιλέα παρά διδάσκαλο, 
έχτισε γι’ αύτόν ένα παλάτι, περιτριγυρισμένο άπό^κήπους, δπου τίποτε 
άλλο, παρά ή επιθυμία καί ή χαρα μπορούσε νάμπη. "Υστερα, δταν 
έφθασε στήν εφηβική ηλικία, τόν έπάντρεψε μέ μιά άπό τής ωραιότε
ρες πριγκήπισσες, τή Γιασοντάρα.

Τό χαριτωμένο ανδρόγυνο έζησε εύτυχισμένα μαζό κάμποσον καιρό, 
μά τέλος δ Βούδας άρχισε νά βαρύνεται τάς τέρψεις μιάς περιωρισμέ- 
νης ζωής. Έπεθύμησε νά δή τόν έξω κόσμο. Έπόθησε νά γνωρίση 
κάτι περισσότερο άπό τή ζωή. Ή μεγάλη του καρδία δέν μπορούσε
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ΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΚΡΑ. — Ή φωτογραφική μηχανή τής Εικονογραφημένης , άπηθανατιοεν Ενα γκροϋπο άπό 
τούς τραυματίας τής ήρωϊκής κατά τού Σκρά έπιΰϊσεως, ποΰ τό Εβρεξαν τά παλληκάρια μας μέ τό αίμα τους.

νά μένη περιωρισμένη μέσα στά στενά δρια τών τερπνών κήπων. Έτσι 
μιά μέρα, μέ τή συγκατάθεσι τοΰ πατέρα του, ανέβηκε στό άρμα του 
καί βγήκε έξω νά δή τή ζωή.

Δέν είχε πολύ προχωρήσει, δταν είδεν έναν άνθρωπο καμπουριασμένο 
άπό τά γηρατειά, που σουρνότανε μέ μεγάλη δυσκολία. ’Επειδή ώς 
έκείνη τή στιγμή κανένας γέρος δέν είχε έπιτραπή νά παρουσιασθή 
έμπρός του, ή περιέργειά του, φυσικά, έκορυφώθη στή θέα τοΰ δντος 
αύτοΰ, ποΰ εΰρίσκετο στό τελευταϊον στάδιο τής σωματικής καταπτώ- 

σεως. Ρώτησε λοιπόν τόν αμαξηλάτη του:
— Πώς συμβαίνει, ώστε τό πλάσμα αύτό 

ποΰ είνε έμπρός μας, καί ποΰ άπό τό σχήμά 
του φαίνεται νάνε άνθρώπου, νά είνε τόσο 
άδύνατο, καί χλωμό καί καμπουριασμένο, 
καί τά μαλλιά του κατάλευκα, καί τά δόν
τια του δλα νά τοΰ λείπουν ;

Ό αμαξηλάτης άπήντησε·
— Πρίγκηψ, είνε απλώς ένας γέρος ποΰ 

τό σώμά του έμαράθηκε καί ή αισθήσεις 
αδυνάτισαν άπό τά χρόνια τά πολλά.

— Πές μου, είπε δ Βούδδας, εϊνε αύτός 
μονάχα, ή ύπάρχουν κι’ άλλοι πολλοί σαν 
αύτόν, στόν κόσμο ;

— Υψηλότατε, άπήντησεν ό αμαξηλάτης, 
σ' αύτήν τήν κατάστασι φθάνουν δλοι οί 
άνδρες καί ή γυναίκες ποΰ ζοΰν χρόνια

πολλά. Εϊνε γενικός καϊ άπαράβατος νόμος τής Φύσεως,δστις^είνε σήμερα 
νέος καί ικανός, νά γίνεται, αν ζήση πολλά χρόνια, γέρος, σάν κΓ αύτόν, 
μέ σώμα άδύνατο καί τρεμουλιάρικο καί μέ σβυσμένες αισθήσεις.

Ό Βούδδας έγύρισε στό παλάτι του μέ ένα στεναγμό βαθειάς λύπης. 
Καί ύστερα άπό λίγον καιρό, δταν έβγήκε πάλι έξω, μέ τό άρμα του, 
είδεν έναν άνθρωπο άρρωστο καί έτοιμοθάνατο καί έμαθε, άφ’ ού ρώ
τησε, δτι ή άρρώστιες, ποΰ προξενούν μεγάλους πόνους, είνε κοινές στήν 
’Ανθρωπότητα. Μιαν άλλη μέρα συνέβη νά συναντήση μιά ποιιπή ανθρώ
πων, ποΰ μετέφεραν στήν τελευταία του κατοικία ένα νεκρό, έν ω άπό 
πίσω άκολουθοΰσαν οί συγγενείς του μέ κλάματα και 
δδυρμούς. Ρώτησε καί έμαθε, δτι ό θάνατος, είνε ό 
άναπόφευκτος κλήρος κάθε δντος, ποΰ ζή σ’ αύτόν 
τόν κόσμο.

Ή εξηγήσεις, ποΰ τοΰ δώσανε γιά τό γήρας, γιά τής 
ασθένειες καί γιά τό θάνατό του, τόν έλύπησαν, ώστε 
δέν μπορούσε ναύρη ησυχία, ώς ποΰ μιά μέρα, σέ μιάν 
άλλη έξοδό του, είδε νά περνρ, ένα μοναχό, ποΰ τό 
πρόσωπό του έλαμπε άπό γαλήνη καί μακαριότητα. 
«Ό άνθρωπος αύτός, τοΰ είπε ό αμαξηλάτης του, έγκα- 
τέλειψε τόν κόσμο κι’ δλες τής έγκόσμιες επιθυμίες 
γιά νά έλευθερώση τήν ψυχή του άπό τά βάσανα τής 
ζωής, μέ τήν προσήλωσι στά θεία». Ό Βούδδας δέν 
άγάπησε καθόλου αύτή τή ζωή ποΰ ήταν υποκείμενη σέ 
τόσα βάσανα καί στό θάνατο στό τέλος.Έβαλε στό νοϋ 
του νάπαρνησθή τόν κόσμο καί νάζητήση τήν Αληθινή 
Γνώσι, γιά ν’ άπαλλάξη τόν Κόσμο άπό τά βάσανα. 
’Εκείνην τήν εποχή άπέκτησε ένα γυιό, καί σκέφθηκε :

Τί μπορώ νά κάνω γιά τόν εαυτό μου καί γιά τούς 
δικούς μου, αν δλοι μας είμαστε υποκείμενοι στά κακά 
τού κόσμου; Άν δμως μπορέσω ναυρω τήν αληθινή 
λύσι τοϋ προβλήματος τής Γεννήσεως, Αναγεννήσεως 
καί τό Δρόμο ποΰ οδηγεί στή Σωτηρία, θά έλευθερώσο» 
δχι μόνο τούς γονείς μου, τή γυναίκα μου, καί τό παιδί 
μου, μά καί δλον τόν κόσμο.

Ήταν μιά φεγγαρόλουστη νύχτα, δταν ό Βούδδας 
σηκώθηκε, έρριξε ένα τελευταίο τρυφερό βλέμμα στή 
γυναίκα καί τό μωρό του, ποΰ κοιμώντουσαν, καί 
ύστερα διέταξε τόν υπηρέτη του νά σελοιση τό άλογό 
του. Βγήκε έξω άπό τήν πολιτεία, τά βαθειά μεσάνυ
χτα, καί δταν ήταν πιά μακρυά άπό τόν τόπο τής γεν- 
νήσεώς του, έδωσε τά ρούχα του καί τά κοσμήματά του

ατούς υπηρέτες του καί τούς διέταξε νά 
επιστρέφουν μέ αύτά στούς γονείς του. 
καί νά τούς ποΰνε πώς αύτός άπεφάσισε 
νά άπαρνησθή τόν Κόσμο.

Διηυθύνθη στή Ραγιαγαρίχα, ποϋ ήταν 
τότε πρωτεύουσα τής Μπεχάρ, καί πήγε 
στό λόφο, ποΰ ήταν έξω άπ’ αύτήν τήν 
πόλι καί δπου ζοϋσαν οί φωτισμένοι φιλό
σοφοι Βραχμάνοι. Άρχισε νά παίρνη μα
δήματα άπό ένα μεγάλο Βραχμάν'ο διδά
σκαλο. Άλλά βρίσκοντας ύστερα άπό 
λίγον καιρό, δτι ό διδάσκαλος είχε μόνο 
μάθησι καί όχι σωτηρία γιά νά δώση 
στούς μαθητάς του, τόν άφησε καί παρε
κάλεσε έναν άλλο Βραχμάνο νά τοϋ μάθη 
Φιλοσοφία. Άφ’ ού έσπούδασε τό φιλο
σοφικό σύστημα, τό πνεΰμα τοΰ Βούδδα 
έμενε άκόμα άνικανοποίητο καί τότε έσκέ
φθη νά άκολουθήση τή μέθοδο έκείνη, 
ποΰ ορίζει σκληραγωγία καί στερήσεις 
ώς τά μόνα μέσα, μέ τά όποια μπορεί 
κάνεις νά κερδίση υπεράνθρωπη δύναμι 
καί γνώσι. Έπήγε λοιπόν μαζύ μέ πέντε 
μαθητάς σέ μιά «ζούγκλα·, δπου υπέβαλε 
τόν έαυτό του στήν αύστηρότερη σκληρα
γωγία, έως δτου κατήντησε σκελετός άπό 
τής νηστείες καί τής στερήσεις. Άδυνά- 

άφ’ ού περιπάτησε βυθισμένος σ’ έκστασιτιοε τόσο, ώστε μιά νύχτα, 
μέχρι τής τρίτης φυλακής, έπεσεν άναίσθητος στή γή. Κ' έν ω ήταν στό 
σημείο νά βγή ή ψυχή του άπό τή νηστεία, ή κόρη ένός χωρικού, όνό- 
ματι Σουλιάτα. τόνε περιποιήθη, τοΰ έδωσε τροφή καί τοΰ έσωσε τή 
ζωή. Τότε ήρθε στό Βούδδα ή Μεγάλη ’Ιδέα, ή Σοφία, έπί τής όποιας 
βασίζεται ή θρησκεία του, καί ή δποία σήμερα άριθμεϊ περισσότερα 
άπό 500 έκατομμύρια οπαδούς.

Παραίτησε τάς σκληραγωγίας, είς τάς οποίας υπέβαλε τόν έαυτόν του 
μέ μεγάλη αυστηρότητα έπί έξη έτη, έως δτου στό τέλος δέν εύρήκε 
καμμία όιφέλεια άπ’ αυτές, καί έπανελθόιν στή ζωή μέ τήν τροφή τής 
Σουλιάτας, άνεσκόπησεν δλες τής περασμένες τίμιες καί υπέρτατες 
προσπάθειες του γιά ναύρη τόν άληθινό δρόμο τής Σωτηρίας. Έτσι μιά 
μέρα καθισμένος στό περίφημο Δένδρο Μπό, στόν Βούδδα Γκάγια, 
έπεσε σέ βαθειάν έκστασι, καί άπερροφήθη σέ βαθειούς διαλογισμούς, 
δταν στό τέλος τοΰ έφάνη δτι τά πνεΰμα του σιγά-σιγά έφωτίζετο, έως 
δτου είδε καθαρά έμπρός του ν’ ανοίγεται ό δρόμος τής ’Ελευθερίας άπό 
τά βάσανα τής ζωής. Άπό έκείνην τήν ημέρα ώνομάσθη Βούδδας ή 
Φωτισμένος.

Ό Βούδδας άπέκρουοε μέ αποφασιστικότητα κάθε πειρασμό νά έπι
στρέψη στό βασίλειό του ή ν’ άρκεσθή μονάχα μέ τή δική του Σωτη
ρία, καί άπεφάσισε νά κηρύξη στόν κόσμο τό δόγμα του, δηλαδή τήν 
«Έκμηδένησι τών ’Επιθυμιών (ή τή Νιρβάνα) διά τών καλών πράξεων». 
Εΰρεν δτι αί έπιθυμίαι αύταί, αί κοσμικαί, παραδέρνουν τά δντα μέσα 
στόν κύκλο τών γεννήσεων καί αναγεννήσεων καί είνε ή άφορμή δλων 
τών βασάνων τής ζωής- ή άπόσβεσις τής φλόγας αύτής τών κοσμικών 
έπιθυμιών έλευθερώνει τά ανθρώπινα δντα άπό αύτόν τόν κΰκλο τών 
μεγάλων βασάνων καί τά οδηγεί στής μακάριες ζώνες τής Νιρβάνας.

ί < ί Κ. ΤΡΙΚΟΓΛΙΑΗΣ

Κατηγορούμενός τις όέ>· έμεινε καθ' όλου ευχαριστημένος άπό τήν άγό- 

ρευσιν τοΰ αύτεπαγγέλτως διορισθέντος συνηγόρου του. "Οταν ό πρόεδρος 
τόν ήρώτησε: τ" Εχετε κατηγορούμενε νά προσθέσητε τίποτε άλλο διά τήν 

ΰπεράσπισίν σας;» ουτος άπήντησε: «Τίποτε κ. Πρόεδρε- επικαλούμαι 
τήν επιείκειαν τοΰ δικαστηρίου σας διά τόν συνήγορόν μου!

μας.' Είχαμε καί αιχμαλώτους φυσικά είς αύτήν τήν έπίθεσιν. Πολυαρίθμους 
Βουλγάρους στρατιώτας καί ούκ όλίγους Αξιωματικούς.

ΟΙ ΔΑΦΝΟΣΤΕΦΑΝΩΜΕΝΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΝΙΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.—Ύπάρχουν πολλαι οϊκογένειαι έχουσαι 
νά έπιδείξουν περγαμηνάς εύγενείας διά τάς πρός τήν Μητέρα Ελλάδα 

υπηρεσίας των. Μεταξύ αύτών ή οικογέ
νεια Αποστόλου προεξέχει. Ή «Εικονο
γραφημένη» θεωρείται εύτυχής εύροΰσα, 
τήν φωτογραφίαν τοΰ Εύριπίδου Α.’Απο
στόλου, νεαρού άνθυπολοχαγοΰ τοΰ πεζι
κού, πεσόντος ύπέρ πατρίδος τήν 1 ’Ιουλίου 
1917 είς τό Ραβινέ. Ό Εύριπίδης ’Απο. 
στόλου κατετάχθη ώς έθελοντής, έτραυ- 
ματίσθη είς τό Κιλκίς 
καί προήχθη έπ’ άνδρα- 
γαθία. Ό τάφος τοΰ εύ- 
γενοΰς νέου εύρίσκεται 
είς τό Ραβινέ.

Άλλος άδελφός, ό Δ. 
Α. Αποστόλου, κατετά
χθη έθελοντής 17 έτών 
καί ήδη είναι ύπίλαρχος. 
Δέν τοΰ έφαίνετο δμως 
δτι ύπηρέτει άρκούντως 
τήν Πατρίδα του καί 
έγινε άεροπόρος. Ήδη 
πρός μηνών εύρίσκεται 
είς τό μέτωπον. Έπεχεί- 
ρησε καί πτήσιν άνα- 
γνωρίσεως, προσβληθείς 
δέ άπό τρία γερμανικά

ΕΥΡ. Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

αεροπλάνα καταδιώξεως, ήναγκάσθη νά άνέλθη είς 
ύψος 5.200 μέτρων δτε καί έπαθε άπό κρυοπαγή
ματα. Οί Γερμανοί δμως δέν είχον τήν εύχαρίστησιν 
νά κατεβάσουν τό Ελληνικόν άεροπλανον.

Τέλος, θά άναφέρωμεν, άν καί φοβούμεθα δτι θά 
προσκρούσωμεν, είς έγνωσμένην μετριοφροσύνην, τόν 
Συνταγματάρχην, ήδη ένεκα πληγών έν άποστρατείφ 
Άλεξ. Αποστόλου, τρίτον αύτόν άδελφόν τής ήρωϊκής 
Τριάδος, δστις είς τό Μπιζάνι ώς λοχαγός κατέλαβε 
τόν Άγ. Νικόλαον, κυριεύσας 12 πυροβόλα. Ό Άλεξ. 
Αποστόλου, πληγωθείς, ύπέστη έγχείρησιν, μόλις 
δ’ άναρρώσας, άναχωρεϊ διά τόν δεύτερον πόλεμον, 
δπου λαμβάνει δύο διαμπερή τραύματα, ένα είς τόν 
θώρακα καί ένα είς τόν δεξιόν βραχίονα.... άλλά καί 
δύο έκθέσεις έπ’ άνδραγαθίφ.

Τρεις υίοΰς είχε δ πατήρ Αποστόλου, τρεις Έλλη
νας έδωκε είς τήν πατρίδα Ελλάδα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ.—Αριστοκράτης έκ καταγωγής, αριστοκράτης 
τών αισθημάτων δ Δημήτριος Ράλλης, τό εύγενικό παιδί, έπεσε ένδόξως 
είς τήν έπίθεσιν τοΰ Σκρά. Γιά ένα νέο σαν τό Ράλλη ήταν εύκολο νά 
μείνη στάς Αθήνας. Άλλά μόνος του έζήτησε νά καταταχθή είς τό 
άεροπορικόν σώμα. Εϊχε ζωή μέσα του δ νέος μέ τό ήρεμο βλέμμα καί 
τό γλυκύτατο μειδίαμα. Οί σύντροφοι του τόν έλάτρευαν καί πρώτος 
είς τόν στολίσκον τών άεροπλάνων μετά τοΰ γάλλου Λεγγαί άπεγειωθη 
άπό τό έλεύθερον Ελληνικό έδαφος, γιά νά ποτίση μέ τό τίμιο αϊμα του

ΡΑΛΛΗΣΔΗΜ.

ΜΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΕΓΗ

Ό πολεμικός πυρετός καί ή πολεμική όργάνωσις δέν ήτο δυνατόν 
νά μήν ύπεισέλθουν καί είς τήν νοσοκομειακήν τελειοποίησιν. Καί 
βλέπομεν οΰτω ιδρυόμενα έν Άθήναις νέα στρατιωτικά νοσοκομεία πρό
τυπα θεραπευτικών κλινικών. Καί εϊνε έτοιμα τά νέα τεμένη τών 
Άσκληπιών καί τών Ίπποκραΐών νά δεχθούν τούς γενναίους εις τήν 
χώραν τής Υγείας, οπού θήλειαι ίέρειαι τής Τέχνης της στήνουν τώρα 
παντού τό άγαλμά της.

Εϊνε ή σωρεία τών εύγενών κυριών καί δεσποινίδων ποΰ έσπευσαν 
προθυμότατα νά προσφέρουν τάς ύπηρεσίας των διά τά παλληκάρια 
μας τούς μυθηκούς ήρωας, ποΰ αύριον θά έλθουν ϊσως μέ ένα παρά
σημο στό στήθος άπό κανένα ποιός ξέρει άτιμο έχθρικό βόλι.

Καί νά τό Άρσάκειον παρθεναγωγεϊον διεσκευασμένον σήμερα εϊς 
ένα άπέραντον ναόν τής Άθηνάς Υγείας. Έξακόσιαι δέκα κλϊναι άπα- 
στράπτουσαι άπό καθαριότητα άναμένουν τούς τυχόν τραυματίας. Καί 
χαριτωμένοι κυρίαι καί δεσποινίδες ήρχισαν τό εύγενικό έργον των, 
φίλαι καλαί, αί όποϊαι θά παρασταθοΰν στό πλευρόν των, αύταί φίλαι 
καί άδελφαί, αύταί τώρα καί προστάτιδες τών γενναίων.

Χάρις είς τά ύπό τοΰ διευθυντού τοΰ νοσοκομειακού καταστήματος 
άρχιάτρου κ. X. Βλαχάνη λαμβανόμενα μέτρα καί τάς άοκνους προσπά
θειας τοΰ προσωπικοΰ διατηρείται άπόλυτος τάξις καί παραδειγματική 
καθαριότης. Είς τό βαρύ έργον τοΰ κ. διευθυντοΰ ού σμικράν ύπηρεσίαν 
προσφέρουν ό γραμματεύς του άνθυπίατρος κ. Νικολούδης καί ό άρχι- 
νοσοκόμος κ. I. Κριεμπάρδης.

Οί άγγελοι φύλακες τελούν ύπό τήν διεύθυνσιν τής Mme Trousseau, 
infirmi0re major, τοΰ στρατού τής Ανατολής. Λόγφ δέ των πολυειδών 
καί πολυτρόπων υπηρεσιών τάς οποίας άπό τετραετίας προσφέρει έν 
Μούδρφ, Θεσσαλονίκη καί Άθήναις, έχει τιμηθή διά τής croix de la 
guerre καί croix des Epidemics et de devouement.

Al λοιπαί άδελφαί έχουν κατανεμηθή είς τά διάφορα τμήματα ώς 
έξής: Είς τό παθολογικόν τμήμα, διευθυνόμενον ύπό τοΰ υπιάτρου

τδ Μακεδονικό χώμα. Ό λοχίας Δ. Ράλλης θά μείνη μέσα στήν καρδιά 
όσων τόν έγνώρισαν· καί ή «Εικονογραφημένη», εύτυχής, δημοσιεύουσα 
τήν εικόνα του, σφίγγει τό χέρι τής μητέρας του καί τοΰ άδελφοΰ του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ.—Δέν ήτον ούτε στρατηγός, ούτε άξιωματικός, 
ούτε άπλοΰς βαθμοφόρος, ούτε καν μορφωμένος δ Γεώργιος Πετράκης. 
Ούτε τό «Πατρός τε καί μητρός τιμιώτερον έστι Πατρίς» τοΰ Πλάτω
νος εϊξευρε, ούτε μέ τόν Σωκράτη είχε ποτέ του σχέσεις. Ήτον γυιός 
τοΰ Κωνστ. Πετράκη, ένός βιοπαλαιστοΰ — φούρναρη τοΰ Βατραχονη- 
σιοΰ, ένα παλληκάρι 30 έτών, ποΰ άμα ήκουσε δτι ή Μακεδονία του, ή 

όποια δταν τό 1912 - 13 είχε τρέξει καί τήν είχε μαζή 
μέ τούς συναθλητάς του έλευθερώσει, αίματοβρεγμένη 
άκόμη, είχε κολοβωθεί άπό τούς περιφήμους Πρώσ- 
σους τοΰ Αίμου, έτρεξε εθελοντής τής Άμύνης νά τής 
δώση τό αίμα του. Καί τής τό έδωκε αύτήν τήν φοράν. 
”Επεσε πέρυσι είς τό Ραβινέ.

Άλλά δέν έπεσε απλώς. ΙΙώς έπεσε; Μέ ποιές ιδέες; 
Τής έκθέτει σέ μιά λακωνική έπιστολή πρός τόν πατέρα 
του κατά τάς παραμονάς τοΰ θανάτου του. Διαβάστε την: 
«’Αγαπητέ μου ΙΙατέρα,

"Αν πεθάνω μή μέ λυπηθής. Νά είπ-ής :.οςτό παιδί σου 

παντρεύτηκε μέ τή Μακεδονία καί πώς τόν έστεφάνωοε 

ή ένδοξη Τριανδρία. Πες καί στή μητέρα μου νά μή 

λυπηθη γιά τό γάμο ποΰ έκαμα.’ Απ’ εναντίας νά ευχα

ριστηθώ]. Πατέρα μου, μή μέ λυπηθής. Νά εύγαριστηϋής 

καί νά πης πώς έκαμα τό καθήκο μου. "Ας έχουμε δλοι 

μιά καρδιά καί δλοι μιά έλπίδα, τόν βάρβαρο καί άσπονδο 

οχτρό μας, τόν Βούλγαρο, νά βγάλουμε άπ' τή γλυκειά 

Πατρίδα. "Εχετε γειά

δ γυιός σας Γεώργης·.

Ήταν ένας άπό τούς 320 τοΰ άλλου παλληκαριού 
ταγματάρχου Γουλιανού — ιπποκόμος του μάλιστα — 
εις τούς όποιους έλαχε 
δ κλήρος νά πάρουν τό 
ύψωμα Ραβινέ καί ένας 
άπό τούς 300 ποΰ τό 
έβρεξαν μέ τό αίμα τους. 
Μόνον 20 δέν έκτυπή- 
θησαν.

Καί ή γρηοΰλα - μάνα, 
ποΰ δ Γουλιανός, ξα
πλωμένος στό κρεββάτι 
τοΰ νοσοκομείου τής έδι
δε λεπτομερίας περί τοΰ 
θανάτου του, έδιάβαζε

υπερήφανη μιά άλλη έπιστολή τοΰ παλ- 
ληκαριοΰ της:

«Είναι πρωτομαγιά κί έμεϊς πάμε νά 

γιορτάσουμε στήν επίθεσην.

Καί δ πατέρας, δ φούρναρης τοϋ Βατρα-
χονησίου, γεμάτος άπό χαρά καί υπερηφάνεια, ποΰ δ άλλος γυιός του, 
στό μέτωπο κΓ αύτός, άνδραγαθήσας, προβιβάζεται είς άνθυπασπιστήν.

Γ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ

ΧΓΤΟ ΓΓΧΝ Γθγ ΚΧΙ ΧΤΤ οχχ

κ. Κοσκινά, υπηρετούν ή χήρα Σαπφώ Γεωργιάδου, ή κ. Louise Nem- 
tzoglou, ή δ. Μπετίνα Λάμπρου, τοϋ ταμίου τής Τραπέζης Ανατολής 
ή κ. Βουτσινά, ή κ. Νεροντζοπούλου καί ή δ. Κατσούλη. Είς δέ τό χει
ρουργικόν, διευθυνόμενον ύπό τοΰ ύπιάτρου κ. Καραγιαννοπούλου, ή 
Mme Zita Michon— όραμα δροσιάς καί χάριτος—, ή δ. Νίτσα Γαζή, ή 
δ. Έλ. ©ωμά, καί ή έτέρα τών δεσποινίδων Κατσούλη. Πάσαι έκτελοΰν 
τό καθήκον των μετά πολλής προθυμίας έξικνουμένης μέχρι αύτοθυσίας. 
Πρό ημερών μάλιστα ολίγου δεϊν νά θρηνήσωμεν καί θΰμα τοΰ εύγε- 
νοΰς καθήκοντος. Έξ άναφλέξεως τοΰ καμινέτου τό πΰρ μετεδόθη είς 
τό πρόσωπον τής συμπαθεστάτης δεσποινίδος Γαζή, εργαζόμενης είς 
χειρουργείου. Εύτυχώς δμως είς τάς κραυγάς της προσέτρεξεν η ύπηρε- 
σία τοΰ νοσκομείου καί έσωσαν τόν Φύλακα Άγγελον άπό άφευκτον 
κίνδυνον. viator

*
ΤΟ ΕΛΛΗΝ. ΠΝΕΥΜΑ

Έξέλαμψε καί πάλιν τό εφευρετικόν πνεΰμα τοΰ Έλληνος, ποΰ ξέρει νά 
συνδυάζη τόσον προσφυώς μέ τό έπιχειρηματικόν δαιμόνων. Πρό τίνος είχε 
εξαγγελθεί δτι ένας άπό τούς σοφούς μας, δ χ. Γκίνης, Μηχανικός - Διευ
θυντής τοΰ Πολυτεχνείου, είχε μελετήσει ίδιον σύστημα ναυπηγήσεως 
πλοίων άπό μπετόν άρμέ. Πράγματι προέβη είς δοκιμάς έν σμικρφ, έν 
συνεργασίφ μετά τοΰ γνωστοΰ έργολήπτου κ. Γ. Δοντά, αί όποϊαι έπέτυχον 
καί μετά τοΰτο έζήτησαν προνόμιον ευρεσιτεχνίας. Καί μετά τήν έπινόη- 
σιν ήλθε ή έπιχείρησις. Ειδικόν ναυπηγείου ίδρύθη έν Πειραιεϊ μέ επωνυ
μίαν «άδελφοί Μαρούλη-Γ. Δοντάς», τό δποϊον κτίζει ήδη τό πρώτον πλω
τόν σπίτι, δλόκληρον άπό μπετόν άρμέ, τής ευρεσιτεχνίας «Γκίνη - Δοντά».

Τό σκάφος θά είναι ιστιοφόρου, τύπου Λόδερ, χωρητικότητος 100 τόν- 
νων, θά έχη δέ καί βενζινομηχανήν. Ήδη αί έργασίαι έπί τοΰ ξυλοτύπου 
προχωρούν καί μετά δύο μήνας θά καθελκυσθή έν πάση έπισημότητι.

Εϊς τό προσεχές θά έχωμεν εικόνας τών σχεδίων, τοΰ τόπου τής ναυπη
γήσεως, τών έφευρετών κ. λ. μετά σχετικής περιγραφής.
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
Εσωτερικού - Ρουμανίας Δρ. 20 | Αμερικής................Δολλάρια 4
’Εξωτερικού....................» 22 | Ρωσσίας.................... Ρούβλια 14

Έξάμηνος εις τό ήμισυ.
Εϊς ούδένα στέ/Λεται τό ψύλλον, αν μή ληφθή τό Ισότιμον τής εγγραφής.
’Εγγραφοί ενεργοννται άπό οποιοσδήποτε μηνάς.

Πάσα έν γάντι αποστολή καί πάν έμβασμα δέον ν άποστέλληται οΰτω :

Κ°νς Κ°ντ Δ. Βρατσάνον και Κ. Λαδόπουλον, Διευθυντάς -Ίδιοκτήτας 

τής ιΕικονογραφημένης·, όόός Δέκα 21α, Άέλήνας.

ΔΗΛΩΣΙΣ. Κατωρθώσαμεν νά έκδώσωμεν καί ιό άνά χεϊρας τεύχος. Μάς 
εννοούν, βέβαια, οί φίλοι τού Περιοδικού. Νά έκδίδεται 'Εικονογραφημένη· 

μέοα εϊς αυτήν τήν κατάστασιν, μί δύναμιν τυπογραφείων ήλαττωμένην είς τό 

όγδοον, μέ τιμήν χαρτιού δεκαπλασιαομένην, με κλειστά, ελλείψει έμβαοτικών 

μέσων, ολα τά μεγάλα διά τό Περιοδικόν κέντρα τού ’Εξωτερικού, δπου είναι 

και ή δύναμις του ή ηθική καί υλική, είναι αληθινόν κατόρθωμα. Μάς τό 
αναγνωρίζουν αυτό οί πελάται τής «Εικονογραφημένης. 'Αρκεί νά εϊπωμεν 

δτι έκ 45 εργατών πού είχε τό Τυπογραφεϊον μας μόνον 9, αριθμός εννέα, 

εργάζονται σήμερον, δτι άπό 50 δρ. πού είχε άλλοτε είς τήν άποθήκην μας 

τό χαρτί μας, δέν τό ευρίσκει κανείς ούτε 320. Τριακοοίας σαράντα, μόνον, 

μάς ζητούν έξω είς τά χαρτοπωλεία. Καί οί χίλιοι πεντακόσιοι συνδρομηταΐ 

τού ‘Εξωτερικού, δηλαδή τής "Αμερικής, τής Αίγυπτου, τής Άβυσσινίας, τής 

Μαδαγασκάρης, τής Αυστραλίας κ. λ. δεν έχουν πρόχειρα τά μέσα νά μάς 

έμβάσουν τά δικαιώματά μας, λόγφ νομισματικής διαφοράς, ΰψώσεως τών 

προμηθειών κ.λ. δυσαναλόγων πρός τό Ισότιμον τής έγγραφης. Μάς παρακα- 

λοΰν δμως δί επιστολών νά μή διακόψωμεν τήν άποστολήν καίεϊμεθα υποχρεω

μένοι νά διατηρούμεν τό παλαιόν τράβηγμα φύλλων δίαύτούς καί νά πληρώ- 

νωμεν ταχυδρομικά κ.λ. χωρίς νά έχωμεν καί τό είς εμβάσματα άντίκρνσμα.
Οί φίλοι τής 'Εικονογραφημένης*  δεν θά παρεξηγήσουν τό δτι έκδίδομεν 

τριών μηνών τεύχος είς τόσας δλίγας σελίδας. Δέν θά έλησμόνησαν δτι διά 

νόμου προστατευτικού αϊ καθημερινοί έφημερίδες νπεχρεώθησαν νά δίδουν 

δχι πλέον τά έξασέλιδα φύλλα των πρός 5 λ. άλλά δισέλιδα πρός 10 λ.

Άτυχώς ούδ'ε νά σκεφθώμεν περί αύξήοεως τού Ισοτίμου τής εγγραφής 

μάς έπιτρέπεται.

Πώς λοιπόν νά άντικρύσωμεν τάς δεκαπλασιασθείσας δαπάνας τοΰ φύλλου;

Είς τήν αύτήν αμηχανίαν εύρέθησαν τεράστια Εύρωπαϊκά περιοδικά. 'Η 

'Femina· τού κολοσσού «Lafitte· εκδίδει τριμηνιαίο·· τεύχος, μόλις αντιστοι

χούν εις έν παλαιόν τεύχος της.

Δέν θά πέσωμεν δμως. Καί χαρτί ευρήκαμεν καί κάθε πρόσκομμα ύπερ- 

πηδώμεν. Ή «Εικονογραφημένη · θά έξέλθη με τό λάβαρον τής νίκης άνά 

χεϊρας άπό τήν πάλην αύτήν. Φθάνει μόνον οί φίλοι της νά εκτιμούν αύτούς 

τούς αγώνας μας. Καί δταν κοπάοη ή καταιγίς, τότε θά ϊδούν τί θά κάμω μεν. 

Δέν έχουν τάχα δείγματα έκ τοϋ παρελθόντος ; Η ΛΙΕΥΘΐΝΣΙΣ

ΚΩΝΣΤ. ΘΡ. ΚΑΝΑΡΗΣ

ΚΩΝΣΤ. ΘΡ. ΚΑΝΑΡΗΣ

Ή ’Αθηναϊκή κοινωνία έστερήθη ένός έπιλέκτου μέλους της, ένός έντι
μου καί σεμνού οικογενειάρχου, τού Κωνστ. θρασ. Κανάρη. ’Ητον έγγονος 
τού βαφνοστεφανωμένου ναυάρχου Κωσταντή, υιός δέ τού δευτεροτόκου 
υΙού του Θρασυβούλου, άλλοτε Πλωτάρχου τού Πολεμ. Ναυτικού καί βου- 

λευτού Ψαρών. Έπί μα
κράν σειράν έτών Υπηρέ
τησε είς τό Ελεγκτικόν 
Συνέδριον, προαχθείς είς 
τάς άνωτέρας βαθμίδας 
τής Υπαλληλικής Ιεραρ
χίας, άλλά καί ούρων 
μαζή μέ τό βάρος τής 
κληρονομιάς τού όνόμα- 
τος καί τήν τιμημένην 
φτώχεια του.

Είς τήν ’Αναθεωρητι
κήν Βουλήν οί έν Έλλάδι 
Ψαριανοί τόν άπέστειλαν 
ώς πληρεξούσιόν των διά 
τήν’Αναθεώρησιν τού Συν
τάγματος, μέ καταπλη
κτικήν πλειοψηφίαν. Διά 
λόγους δμως παρατυπίας 
κατά τήν άνακήρυξίν του 
ώς Υποψηφίου, ή Αναθεω
ρητική Βουλή τού ήκό- 
ρωσε τήν έκλογήν.

Ή «Εικονογραφημένη» 
συμμερίζεται τήν όδύνην 
τής ο’.κογενείας του καί 
τών αδελφών του κ. κ. 

... .... Κανάρη, Νικ. θ. Κανάρη,
Άριστ. θ. Κανάρη, Άνδρ. θ. Κανάρη, ’Αλεξάνδρου θ. Κανάρη, Δεσποίνης 
Ίωαννίδου, Ίουλ. Φιλιππίδου, Αίνας Φιλίππου καί θεοφ. Μπαλτή.

Άποστ. θ. Κανάρη, Ίω· θ. Κανάρη, θεμ.
’ Δ .... ΙΖ___ 1--- ’* Λ Yr ..t ·*ι θ.

ΣΠ. ΑΛΦΑΡΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΦΑΡΑΣ
Άς γνωρίσουν οί φίλοι τού Περιοδικού μιά μορφή σπανία, έναν Υπάλλη

λον ζηλευτόν, είς τά χέρια τού δποίου ή Πολιτεία έχει έμπιστευθή σπου
δαιότατα ζητήματα.

Ό κ. Σπΰρος Άλφαράς είναι ό δικαστικός έπόπτης τών ζωαρκειών Πει
ραιώς, άλλά, δν σκεφθή κανείς δτι δ Πειραιεύς είναι τό έπίνειον τής πρω- 
τευούσης τού πυκνότερα 
κάθε άλλου νομούσυ νοι- 
κισμένου, καταντφ δ γενι
κός έπιμελητής τών δύο 
πόλεων. Καί άληθινά.Άν 
παρ’ δλην αύτήν τήν 
άθλίαν, λέγω τής κατα
στάσεως, συγκοινωνίαν, 
έχομεν κάρβουνα, αύτό 
τό όφείλομεν είς τόν κ. 
Άλφαράν. Άν οι Πει- 
ραιεϊς έχουν ψάρια καί 
κρέας καί δλα τά άλλα 
τρόφιμά τους, αύτό τό 
όφείλουν είς αύτόν.

Πρέπει νά τόν ΐδήτε, 
άπό τό πρωί έως τό βρά
δυ νά τρέχη στήν Καρ- 
βουνόσκαλα, διά νά κανο
νίζω τήν διανομήν τών 
άνθρακοφορτίων, μόλις 
καταπλεύση κανένα καΐ
κι, μεταξύ τών άνθρακεμ- 
πόρων καί τοΰ σωρδΰ τών 
άλλων δικαιούχων, έργο- 
ατασίων, σωματείων, νο-. 
σοκομείων κ.λ. καί άπό 
έκεΐ είς τά ψαράδικα καί είς τά χασάπικα, νά τόν ΐδήτε μέ τί σύστημα, 
μέ τί νοικοκυρωσύνην, μέ τί πνεύμα δικαιοσύνης, μέ τί ψυχική κάλμα και 
μετριοπάθεια καί πώς κατορθώνει νά εύχαριστή δλον τόν κόσμο, διά νά 
πεισθήτε δτι τά νεύρα του, τά κύτταρά του, δ δργανισμός του, ή άντίληψίς 
του, δέν είναι δυνατόν νά είναι σάν τά νεύρα, σάν τόν οργανισμόν καί σάν 
τήν άντίληψιν τοΰ άλλου πολλού κόσμου.

Μολονότι δέν είναι ήλικιωμένος, έχει βαθεΐαν πείραν καί όξυτάτην άντί- 
ληψιν, τά δύο δέ αύτά προσόντα του τόν βοηθούν, ώστε ή κρίσις του νά 
είναι κρίσις Σολομώντος καί ή δλη του παράστασις ώς άντιπροσώπου τής 
Πολιτείας είς τήν άποστολήν του αύτήν ένα κράμα λελογισμένου άλτρουϊ- 
σμοΰ, γνώσεως άναγκών, έπιβολής, μέ έπικαιροτάτην καί άκαριαίαν τήν 
έκδήλωσιν έκάστοτε.

Κοντά είς αύτά δ κ. Άλφαράς εΥρίσκει καιρόν — τό βράδυ πιθανώς — νά 
γράφω· Γράφει καί έχει γράψει διά τό θέατρον. Ή «Ξελογιάστρα» του, 
πρωτότυπον κοινωνικόν δράμα, εις τό όποιον παρουσιάζει χαρακτηριστικώ- 
τατα έναν τύπον τού Πειραιώς καί διά τό όποιον ή «Σφαίρα», ή «Σημαία» 
καί δ τύπος τής Πρωτευούσης έγραψαν εύφημοτάτας κρίσεις, καθώς καί ή 
«Φωφώ», είς τό δποϊον μάς παρουσιάζει δύο κοινωνικούς τύπους μητέρων, 
τής μιάς έκφύλου καί τής άλλης ψυχικώς άρτιας, μαζή μέ τήν «Άνάστα- 
σιν» πατριωτικόν δράμα, διά τό δποϊον έτυχε πολύ κολακευτικής κρίσεως 
έκ μέρους τού σοφού Διευθυντού τής Γαλλικής άρχαιολογικής Σχολής κ. 
Φουζέρ, μάς έξηγούν τό μυστικόν. Είς τά έργα του αύτά φαίνεται ή μακρά 
μελέτη τής κοινωνίας, ή βαθεΐα παρατηρητικότης, ή άντίληψίς, ή έκφρασις 
ή σκέψις, ή διαυγής σκέψις, δ Υγιής συμπερασμός. Συνήθως δμως μεταξύ 
τής θεωρίας καί τής έφαρμογής παρατηρεϊται μεγάλη άπόστασις. Ό κ. 
Άλφαράς έν τούτοις τήν έξεμηδένισε. Καί είς τήν θεωρίαν καί είς τήν έφαρ- 
μογήν είναι άρτιος. Αύτό τό παρουσιάζουν μόνον οί καλαμαρτζήδες, μόνον 
οι γράφοντες. Όπου τούς χρησιμοποιήσω κανείς τούς εΥρίσκει τελείους.

Η ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Σταθμός οικονομικής ώριμότητσς καί έξελίξεως σημειούται μέ τήν ίδρυ- 

σιν τής νέας Τραπέζης, τής Γενικής Τραπέζης τής Ελλάδος. Τό ϊδρυμα 
τούτο εκκολάπτεται ύπό τήν ώθησιν τών νέων δρων τής οικονομικής ζωής 
καί ύπό τήν έπιταγήν τοϋ νόμου τού καταμερισμού τών έργων.

Σκοπός τής νέας Τραπέζης είνε άφ’ ένός καί κυρίως ή μελέτη, όργάνω- 
σις καί σύστασις έταιρειών πρός έκτέλεσιν εργασιών γεωργικών, βιομηχανι
κών, έμπορικών, ναυτιλιακών, τεχνικών κ.λ.π. κατά τό σύστημα τών μεγάλων 
Γαλλικών Τραπεζών, άφ’ έτέρου δέ ή έκτέλεσις τών συνήθων Τραπεζικών 
έργασιών, μέ τήν ούσιώδη διαφοράν δτι ένεργεΐ μεγάλου ποσού Τραπεζικός 
συναλλαγάς καί δέν δέχεται καταθέσεις ιδιωτών, έχουσα διά του δμίλου 
τών συνεργαζομένων μετ’ αύτής Τραπεζών, Εταιρειών καί κεφαλαιούχων 
έπαρκή τά άπαιτούμενα κεφάλαια διά τάς έργασίας της.

’Γψούται έκ τούτου ή νέα Τράπεζα Υπεράνω τοϋ έπιπέδου τής συνήθους 
τραπεζικής έργασίας καί κατοπτεύει τόν δρίζοντα τής Εθνικής παραγω
γής. Είς τήν Γενικήν Τράπεζαν δ ιδιώτης θά εΥρη τόν σύμβουλον καί τόν 
χορηγόν, τό δέ Κράτος τό δργανον τής οικονομικής πολιτικής του.

Κατά τήν περίοδον αύτήν τής οικονομικής βραστηριότητος ή Γενική 
Τράπεζα έρχεται έπικαίρως μέ τό εύρύ πρόγραμμά της νά ένισχύση καί 
νά όργανώση τήν έθνικήν παραγωγήν.

Μέλος τού Συμβουλίου τής διοικήσεως, άλλά καί όργανωτής καί δημιουρ
γική δύναμις τής νέας Τραπέζης, δ κ. Σπυρ. Λοβέρβος. Διά τόσον βαρύ 
έργον έχρειάζοντο εύρωστοι ώμοι καί ή Γενική Τράπεζα είχε τήν τύχην νά 
λάβη τήν πνοήν τής ζωής άπό όργανωτήν φέροντα τά έφόδια τής θεωρίας 
καί τής πράξεως καί άνήκοντα είς τήν θετικήν σχολήν τών συντηρητικών 
τραπεζικών παραδόσεων, μέ τάς όποιας έζησεν έπί μακρόν ώς διευθυντής 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Δικαιούμεθα νά προσδοκώμεν δτι ή Γενική Τράπεζα θά άποβή στοιχεΐον 
όργανώσεως τής οικονομικής συνθέσεως τής χώρας, παράγων άναπτύξεως 
τής έθνικής παραγωγής, καί δτι τά πράγματα θά δμιλήσουν πολύ ταχέως 
διά νά δικαιώσουν τόσον καλάς προσδοκίας.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΪΟΝ "ΕΣΤΙ*., 11833


