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ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΓ ΚΑΚΟΓ
ΚΑΡΟΛΟΥ ΜΠΩΜΤΛΑΙΡ

ΚΑΤΑΝΤΞΙΣ
ΤΩ λύπη μου, φρονήμεφε κ’ ήσύγασε λιγάκι
Έλαγταροϋσες τη Νυγτιά και νά την.... κατεβαίνει...
Μια ατμόσφαιρα ολοσκότεινη στήν πύλη ’ναι απλωμένη,
Σ’ άλλους γαλήνη φέρνοντας καί σ’ άλλους τό ©αρμακι.
Κι’ όσότου τών θνητών αυτών τά ταπεινά τά πλήθη,
Κάτω άπ’ την ηδονή βογγοΰν σάν από δήμιο κάτω,
Και παν μαράζια γιά νά βρουν μέσ’ τών γλεντιών τή λήθη,
Λύπη μου, δες τό γέρι σου και πάμε παρακάτω...
Μακρυά άπ’ αύτούς. Γιά κύτταξε στά ουράνια εκεί μπαλκόνια
Μέσ’ τά παληά φορέματα γέρνουν τά πρώτα χρόνια.
Κι’ ό πόθος μέσ’ από βαθειά νερά Ζαμο γελάει.
Ό "Ήλιος πάει νά δύση ώγ.ρός, κάτω άπό μιάν άφίδα,
Και σέρνοντας προς τήν Αύγή σαβάνου μιά γλαμύδα,
’"Ακου, γουσή μου, άκου, ή γλυκειά η νύγτα περπατάει...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ TOY ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ,,

ΜΙΑ ΕΥΓΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ
ΔΑΝΙΗΛΙΣ Η ΠΛΟΥΣΙΑ ΧΗΡΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
..

(Συνέχεια)

' Λν πραγματικώς έγινεν ή διάοταοις αύτή τον
ΒαοίΛείου και τής Δανιηλίδος είναι φυσικόν οτι ενι
κ^αε και ιούς τελευταίους ενδοιασμούς της χήραςU άνθρωπος πού ειχεν εμπρός της οεν ήτον ιω-κως
μ*ας ωραίοςύπποκόμος του οιοικητου· ’ ητοπριγκηΐί
βασιλικής οικογένειας, καί μαλωτα πριγκηψ ο «aoiof εςεπεοε καί έδυοτύχηοε. U παράκαιρος ρωμαντιομος τής Δανιηλίδος οεν έχρειάςειο τίποτε πε
$ιοοθτερον. Μ πλούσια καί παντοδύναμος Οεοποινα
ηιον ρτλέον .ίδική τουΚαι όταν ήλυεν ή οτιγμή τοϋ αποχωρισμού, μία>
(ημέραν τής άνοίξεως, πού ό Βασίλειος εγκατελειπε τας Πάτρας, ή Δανιηλις τού έζήτηοε μίαν χάρίν νά μή την ληομονηορ όταν ν ανευβ εις τον τ,νοοξον θρόνον, και νά ουνδεθή διά δευμου πνευμα
τικής αδελφότητος με τόν υιόν της ιωάννην- ω
Βασίλειος επιοτευεν εις τάς προφητείας πού ιού ηρχοντο βροχηδόν- Ό εγγονός του Κωνσταντίνος ο
χιορφυιρογεννητος δεν μας, πληροφορεί καθαράΕις την Δανιηλίδα έν τούτοις ύπεσχένη ότι αν γινη
κάποτε βασιλεύς θά τήν καμη κυρίαν τής ίίελοποννήοου- Καί ή Δανιηλις τόν εφόρτωοε δώρα. Ό ιπ
ποκόμος τού στρατηγού επιοτρεφων εις την Κων—
οταντινουπολιν εφερε μαζύ του χρυσόν, τριάντα δού
λους, -- οί οποίοι ήμπορούσαν ήδη νά εςαργυρωθομν εις μίαν μικραν περιουσίαν — υφάσματα αψθο
να άπο τά εργοστάσιά της καί άλλα είδη άξιας. Μέ
τήν περιουσίαν αύτήν ό Βασίλειος ήγόραοε κτήματα
εις την Μακεδονίαν εις τά όποια εγκατεστηοε τούς
άπορους συγγενείς του.

Μετά δεκαέξ έτη ό ιπποκόμος τού Θεοφιλίτση, έγένετο αύτοκρατωρ τής Κωνσταντινουπόλεως, ιορυiijf τής ενόοςου Μακεδονικής δυναστείας, καί ή
Δανιηλις ε,ητούοε τήν άδειαν νά τον επιοκεφϋή εις
την Κωνοταντινούπολίν. Ό Βασίλειος δεν ήτον άχαριοτος καί εμηνυοεν εις την χήραν ότι ευχαρί
στως θά την ίδρ είς τήν πρωτεύουσαν- Ή γηραια
δέσποινα τών ίίατρών εςεκινηοε με πρωτοφανή
συνοδείαν δούλων καί φορτία δώρων. Πεντακόσια
μίλλία εχώριζαν τήν πρωτεύουσαν τής Πελοποννηοου άπο τήν πρωτεύουσαν τής Μεγάλης Αύιοκρατορείας· Α(ύτα τά πεντακόσια μίλλία τά εκαμεν ή Δανιηλίς επί μικρού μαλακού καί αναπαυτικού φορείου
τδ όποιον έοηκωναν τριακόσιοι διαλεκτοί δούλοι ε
ναλλασσόμενοι άνά δέκα. Τά δώρα ήοαν πεντακόσιοι
δούλοι εκ τών οποίων ικανοί νεαροί ευνούχοι, ωραί
οι καί νέοι, προωρισμένοι νά υπηρετούν ώς δορυφόρρι^ άκατόν γυναίκες κεντήτριαι, εκατόν Σινδόνια
ί^γα, dtjiadij υφάσματα πολύχρωμα, έκατόν λινά,

καί διακόσια ώμάλια λινά, τόσον λεπτά ώστε ήμπορυυοαν να χωρεοουν μέσα είς καλαμια, και διάφο
ρά οκευη χ^υοα και ασημένια.
(J Βασίλειος οεν ήτον αχάριστος. Ή Κωνσταντινούμολίς φυσικά θα εδείξε πολύ ενδιαφέρον εις
ρην επαρχιακήν εκείνην άρχοντιοάν ή οποία ηρχετο
πρός τον Βασιλέα με δώρα »όσα κάνεις ώς τότε δεν
είχε προσφέρει είς βασιλέα τής Κωνοτ}πόλεωςU βασιλεύς την εδεχύη ύπιοήμως εις τυ παλατι
τής Μαγναυρας, όπου εγίνοντο αι ύποδοχαί τών βα
οΐλεων και των ξένων πρέσβεων. Και τέλος αυιηι
μεν ωνόμαοε άαοίλομήτορα, τον δέ υιόν της Ιωάννην Ιίρωτοοπαθάριον.
)κανοποιήθη άρα γε μέ αύτάς τάς τιμάς ή γη
ραιό ϋατρινη κυρία ή είναι αληθής ή υποψία τη»
οποίαν εκφραςει ένας ιστορικός οτι ή Δανιηλις ωνειρεήετο να γινη αυτοκραιειρα; tl απορία είναι
ύεϋαιως ΰ^οκολον νά λυΡή- 1ο υεύαιον είναι ότι
πριν άναχωρήο^ από τήν Κωνοταντινούπολιν έςεχωρησε ένα μέρος τών κτημάτων της εις τον αυτοκρατορα, επηρε όε καί μέτρα τού τότε ανεγειρομενου ναού τών Αγ. Μιχαήλ καί ΙΛλιού διά νά οτειλη
τάπητας. 'Αλλά και καθ ολην τήν διάρκειαν τής
βασιλείας τού άγαπητοΰ της, ή Δανιηλις δέν τόν έΛησμόνησε. Κατ' έτος μία συνοδεία εξεκινοΰσε από
τας ΙΙάτρας φερουοα τα δώρα της μακρυνης φίλης.
Την Ζθ Αύγουστου ιού έτους ό66' ό Καοιιειος άπέθνηοκε^ άπο τήν αιμορραγίαν μιας πληγης τήν ό
ποιαν τού έκαμαν τά κέρατα έλαφίου εις ένα κυνη
γών, καί άπεϋνηοκε είς. ηλικίαν εβδομήντα τεσσά
ρων ετών μετά δέκα εννέα ετών ένδοςον βασιλείαν·
Εις ιόνι θρόνον τόν διεόέχετο ό Λέων ό Σοφός.
'Μ Δανιηλις εςουοε άκομη. U υιός της 'Ιωάννης εί
χεν άποθάνη ό εγγονός της Δανιήλ φαίνεται ότι
δεν ήτο άξιος πολλής συμπάθειας. ΤΙ Λίανιηλίς ηθέλησε νά παρουοιασυή και είς τον νεον βασιλέα καί
έξεκίνησε μέ τήν αύτην τάξιν καί έκαμε εκ δευτέ
ρου τό κοπιαοτικώιατον ταξείδι μολονότι ειχεν ύπερ
6ή ήδη τά εβδομηκοντα. Αυτήν την φοράν όμως δεν
ήρκέοΰη είς τά δώρα τά όποια επηγαινε. Εκαμε
κάτι γενναιώτερον.' Εκαμε τόν αύτοκράτορα γενικόν
κληρονόμον ιής περιουσίας της, — της όποιας μόνον
αικρον μέρος άφησε είς τόν Δανιήλ — καί έξήτηοε
νά σταλή βασιλικός επίτροπος ό όποιος νά τήν κατα
γράψω· Μετά ταύτα έγύριοε είς τας ΙΙάτρας, όπου
καί άπέθανε ολίγον άργόιερον. Ό βασιλικός έπίτρο
πος, πρωτοοπαθάριος Ζηνόβιος, όι όποιος, έφθαοεν
είς τάς Πάτρας, εύθύς μετά τόν θάνατον τής γηραιάς χήρας, εύρέθη προ πλούτου, αληθινά ηγεμονι
κού. Χρήματα, σκεύη χρυσά καί άργυρό, πολύάιμαΙ
υφάσματα, δούλοι καί κτήνη ήοαν άξια βασιλέως.

H κτηματική περιουσία ήτο τόση ώστε είς την κατο
χήν του Βασιλέως περόμϋον όγδοήκοντα χωριά. Οι
δούλοι ήοαν τόσοι ώστε ό Λέων ήναγκάοθη νά έλευθερώοη τρεις χιλιάδας άπ’ αυτούς καί νά τούς στείλη
άποίκοτ'ς είς τήτ ‘Ιταλίαν-
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'Απομένει κανένα ίχνος τής Δανιηλίδυς εις τά»
Πάτρας ; Ο συγγράφεις ·ής ιστορίας τών Πατρών
κ. Στέφ. ΘωμόπονΛος βεβαιώνει ότι ήκουσε παράδο
σιν κατά την όποιαν'μία μεγάλη βασίλισσα μέ άμέτρητοτ πλούτον έκατοικοΰσε οτά ψηλά 'Αλώνια, w
δέ μονάκρφο παιδί της άπέθανε καί έτάφη είς τόν
'ρίγιον Άνδρέαν-. Βασίλισσα δέν υπήρξε ποτέ είς
τάς Πάτρας, αλλά είναι πιθανώιατον ή παράδοσις
νά έννοή τήν Δανιηλίδα 'ένεκα τού πλούτου της, καί
τού τίτλου τής βασιλομήτορος τόν όποιον τής έδωκετ
ό Βασίλειος. Συμπίπτει επίσης καί ή πληροφορία πε
τού ενός καί μόνου υίοΰ τόν όποιον ειχεν ή Πατρινή χήρα. 'Εκτός τούτου αί άναοκαφαί απέδειξαν
όπι τά ψηλά 'Αλώνια ήοαν ή άριοτοκΛρατ ική συνοικία
της πόλεως, εύρρϋηοαν δέ καί είς αυτήν εκεί έρειπια Βυζαντινών κτιρίων.
Ό κ. θωμόπουλος προχωρεί καί περαιτέρω είς
τας υποθέσεις του- Είς τάς Πάτρας υπάρχει συνοι
κία. αΚανδρεάνικα». ’Αλλά κανδρές λέγεται ό έργαλειός τών μεταξωτών.Καί έρωτφ-ΑΙήπως Κανδρεεκ
άνικα είναι άπλούσττα μονολεκτικώς τό όνομα τής
ουνοικιας εις την όποιαν ύπήρχον τά έργοοτάοια
τού υίοΰ τής Δανιηλίδος Τωαννου. οί Κανδρέδες
τού Γιάννη. Ή ύπόθεοις είναι βμβαια τολμηρά, άλ
λά δέν είνε απίθανος καί είναι ευφυής. Ένισχύεται
άλλως τε η ύπόθεοις καί άπο μίαν άλλην έπίοης εύφυά παρατήρηοιν τού ίδιου κ. θωμοπονλου. Είς τό

Βορειοανατολικόν μέρος τής πολεως τών Πάΐριω
υπάρχει χωριουδάκι όνομαζόμενον Ρωμανό. Είς τό
χωρωυδακι αυτό εϋρέθηοαν ερείπια Βυζαντινών
οί^κρδυμημάτων κιαί, Βυζαντινά νομίσματα, Λ^ει«
ιόν θάνατον Δέοντος τού Σοφού ή κληρονομιά τής
.ίανιηλίδος ή περιελθοϋσα είς τόν αύτοκράτορα, μ^ε
ταβιβαζομιένη από βασιλέα είς βασιλέα έφθαοεν είς
ων Ρωμανόν Λεκαπινόν. Λπό τόν Ρωμανόν αυτόν
ώνομάσθη άναμφιβόλως τό χωριουδάκι εκείνο. ’'Αν
άπο τούς τελευταίους κατόχους τής ηγεμονικής
περιουσίας τής Πατρινής δεσποίνης, τό όνομα έοώθη έως σήμερον διατί νά μην παραδεχθώμεν ότι ή
ίδια ή Δανιηλις άφησε καί αυτή ένα ίχνος από τά
έργοοτάοια τά δικά της καί τού υίού της είς τήν πόλίν τών Πατρών;
Μέ τόν θάνατον τής Δανιηλίδος έοβυσε όχι μόνον
μία εξαιρετική φυσιογνωμία γυναικός τολμηρας, ά
ποφαοιοτικής, προβλεπτικής, αλλά καί ένας ίοχυρώτατος βιομηχανικός οργανισμός, άποδεικνύων πόσον
ανθηρά ήτον ή οικονομική κίνηοις είς μακρυνάς ε
παρχίας τοϋ Κράτους καί πόσον δυνατοί εμπορικοί
και βιομηχανικοί οίκοι έοχηματίζοντο.
Ή ιστορία τής βιομηχανίας καί τού εμπορίου τής
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι Ιστορία τής κοινω
νίκης της έ^ελίζεως Ή οικονομική κίνηοις ό πλού
τος καί ή πολυτέλεια μιας χώρας, αποτελούν τόν άκριβέστερον μετρητήν τού πολιτισμού ττ1^· Καί <5τά
νά ύπολογιοθή ή έκταοις τού πολιτισμού τής 'Ελλη
νικής Αατοκρανορίας έν ψυγκρίσεΐί μάλιστα) πρός
τόν γύρω πολιτισμόν καί ιδιαιτέρως τόν πολιτισμόν,
τής Δύσεως, καμμία μέθοδος δέν είναι άοφαλεοτέρα από τάς μελέτας τής εμπορικής καί τής βιομηχα
νίκης κινήοεως.
(’Ακόλουθε’)
·
ΓΕΩΡΓ. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η.ΓΕ2ΡΓΑ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΑ
ΚΑΤΑ TO TS ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ^ A1QNAE
(Συνέχεια έκ τού προηγουμένουJ
"Οτε ό διαπρεπής Ιταλός γεωπόνος Τρέκος άπέστεαε πρός τήν ’Ακαδημίαν πραγματείαν περί
τής καλλιέργειας τού λινού, τού λεγομένου Μαρτζουόλο διότι οπείρεται άπο είκοσι πέντε Μαρτίου
έως δέκα πέντε ’Απριλίου, μέλος τής ’Ακαδημίας
έν συνεδριάσει παρουοιάζον τό βιβλίον έκαμε σχε
τικήν είοήγηοιν μέ τήν ούοταοιν νά δοθούν είς τους
γεωργούς αί οχετ'ικαί όδηγίαι πρός καλλιέργειαν
τού λινού τούτου.
Ό ’Αναστάσιος Καρούσος, έκ τών μάλλον δραοτηρίων μελών, είργάοθη περί τής βελτιώοεως τής
γεωργίας. Έπραγματεύθη περί τής είς τήν γεωρ
γίαν τής νήοου έπιφερομένης ζημίας υπό τού διαμελιομο.; κά'ι τής άπομακρψσεαλς τών γαιοκτημό
νων καί έδημοσίευοε τφ 1798 λαμπράν περί μελισ
σών πραγματείαν δεικνύων τήν μεγάλην τοφέλειαν
Λροερχομένην έκ τού μέλιτος καί κηρού.
Ο Στέφανος Χοϊδάς, διακεκριμένος ιατρός, ή
το έκ τών μελών τών σπουδαίων. ’Εχρημάτισε γραμματεύς, καί, ώς είπομεν άνωτέρω, καί Πρύτανις.
Ηοχολήθη είς τήν φυτολογίαν καί κατήρτίσε τήν
Κεφαλληνισκί^’ χλωρίδα μετά τών άπεξηραι^ένων

φυτών, ηοχολήθη είς τά γεωργικά καί οικονομικά
,ητήματα ύπό πρακτικήν έποψιν μάλλον, ένεκα τής
κτηματικής πείρας του, καί έπραγματεύθη τό περισπούδαοτον άντικε^μενον τής ουγκίμντρώοεωις τών
ιδιοκτησιών, ως άποδεικνύει ή δημοοιευθεϊοα πραγ
ματεία τφ 1794 έν Ενετίφ περί τού ζητήματος τού
του Πολλή πρακτική ήτο καί ή διάλεξίς του περί
τής καλλιέργειας τών χέρσων γαιών ύποδείξας καί
τήν ανάγκην έπιψηφίοεως νόμου περί δωρεών ύπό
τού δημοσίου είς οικογένειας τών έγγύς εις τάς χέρεκτάσεις. Τό ζήτημα ήτο τόσον φλέγον, ώστε
η Ακαδημία συνέστησε δεκαπέντε έπιτροπάς ποός
έξέταοιν τών χέρσων μερών, ϊνα αί εκθέσεις μετά
υπομνήματος συνυποβληθώοι πρός τούς άρμοδίους.
Ή συγκεντρωσις ιών ιδιοκτησιών ήοαν κατά τά
τότε καί τά μετά ταύτα έτη ζητήματα γενικού ενδι
αφέροντος, μελειόσμενα ύπό τών πολιτών καί αρχών,
ώστε καί ό Φραγκίσκος Τσουλάτας έδημοοίευοεν έν
Βενετία τφ 1794 τήν διάλεξίν του πεοί τής είς τήν
γεωργίαν τ^ Κεφαλληνίας έπινενο.,ένης ζυΜας
υπό του διαμελισμοά καί τής άπομακρδνσεως ” τώ>·
γαιοκτημόνων. Άνετέθη δέ καί είς τόν νομομαθή
Μαρίναν Μεταξάν Λυσίον νά μελετήση τό ζήτημα
του το και ακολούθως συντάξη υπόμνημα, τό άποϊον
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ώτεβληθη είς ιάς αρμόδιας άρχάς. Μέριμνα τής άκαδημίας ήιο καί ή ano των προβάτων ασφάλεια
ιών άγρών, ζήτημα περί τον οποίον κατωτέρω θά
γράψωμενΉ Ακαδημία έκήρνττε διαγωνισμούς με βρα
βεία· Τφ 1793 λ· χ. έκήρυξε διαγώνισμα περί τών
έλαιών μέ βραβεϊον χρυσού μεταλλίου αξίας δάιδεκα τοεκινίων- Τρεϊς ουνηγωνίοθησαν. Καί τών
τριών μελετών τούτων ή άνάλνσις ενρίσκεται έν τη
ίστορίφ τής ’Ακαδημίας τή γραφείση υπδ Φραγκί
σκον Τοονλάνη τή άναγνωσθείοη έν τή ’Ακαδημία
ιή 2ί3η Μαιου του 1796.
Ή ’Ακαδημία αΰτη είναι ή Πρώτη παρ’ ήμίν ήτις έοκέφθη οοβαρώς περί τής καλλιέργειας μας,
ήτις δέν έπρεπε νά εΰρίσκηται έν οποία καί έπί Η
σιόδου καταστήσει τόσον ώς προς τάς μεθόδους ό
σον καί ώς προς τά έν χρήοει γεωργικά εργαλεία,
καί έοκέφθη νά καλλιεργήση νέα φυτά πλουτοφόραΤά μέλη αύτής είναι τά μόνα τά όποια άπδ την Ελ
λάδα διακρίνονται ώς ουνεργάται τοΰ άξιολόγου
νιεριοδικόΰ τδ όποιον άπδ τον 1789 έδημοοιεύετο έν

Βενετία υπδ τδν τίτλονηΝέα έφημερίς τής Ιταλίας»
άη ιερωμένη είς τήν Φυσικήν έπιστήμην καί κυρίως
είς ιήν Γεωργίαν, τήν Τέχνην καί τδ εμπόρων»
καί έν τοϊς τόμοις 5 καί 6 1794—1795 φαί
νονται τά ονόματα τών ακαδημαϊκών μας Στε
φάνου Χοϊδά, Φραγκίσκου Τοουλάτη, Μαρίνον Με
ταξύ Λνσίου, και ’Αναστασίου Καρούοου.
Δυστυχώς μετ’ ολίγον δ ζήλος έμειοϋτο. "Ισως ή
κυψωτέρα αφορμή ήτο τδ πολιτικόν π/ερεβάλλονΉ πτώοις τής Ένετικής Πολιτείας, αί μεταπολι
τεύσεις μας άνέκοψαν τδν ζήλον τών μελών, αφού
καί αί άρχαί παρημέλησαν τάς υποχρεώσεις, τάς ο
ποίας είχον δι’ ένα τόσον ωφέλιμον έργον, λέγομε»
ωφέλιμον, αφού όρθώς σκεπτόμενος ό φιλόσοφος
καί οικονομολόγος Άντώνης Γενοβέζης λέγει ότι ■·
«Τδ μεγαλείο» τών μεγάλων στηρίζεται καί ζωογο« νείται άπδ τήν γεωργίαν, τδν ποιμένα, τδν κλωστή« ρα, τδν υφαντήν, τδν έμπορον, τδν ναύτην, έν ένι
« λόγοι άπδ τάς τέχνας, ποΰ δίδουν τήν άξίαν τής γης
κ καί τής θαλάσσης».
(Ακολουθεί)
.
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όλογοι ώς έκφράζουσαι Ιδίαν κατάστασιν τού πνεύ
ματος, ιδίας έποχής, ήτις είναι ήμίν άθλίως γνοτστή. Θεωροϋμεν λοιπόν τήν σπουδήν τών εικόνων
τούτων χρήσισον καί ένδιαφέρονσαν δεικνύουο'ΐν
τήν έξέλιξιν τής ζωγραφικής έν ’Ανατολή μετά τδν
ΙΑ αιώνα. Οί σοφοί τής Δύσέως όμως ήμέλησαν κυριολεκτικώς τής σπουδής τούτων τών έργων». Άλλα
καί αδιός ό νράφ, ν ταΰτα Μνροζ έόυενών πε
ραιτέρω εικόνας τίνάς δέν φαίνεται κατά πολύ σοφώτερος ταιν λοιπών συναδέλφων του. Σχετικώς δ’
ή ομολογία αυτοϋ περί τής μή μελέτης τών έργων
τούτων βαρύνει καί, αυτόν τδν ίδιον. Δέν δύναμαι
όμως νά έίποσ τδίδιον καί διά τούς "Ελληνας έρευνητάς. "Οσοι αύτών έστω καί παρέργως έμελέτη ιν
τά έργα ταΰτα — καί είναι Ικανοί,— οίον Ζησίου,
Ααμπάκης, Καμπούρογλους, Πελεκάσης, Μαυρογιάννης, Βελοϋδος κλπ. έξήνεγκον γνώμας βαθυτέρας
καί ένίοτε έξόχως παρατηρητικός, άσγέτως πρός τινας μικρός άνακριβείας καί αμφιβολίας φυσικός
άλλως τε διά θέματα τόσον άγνωστα καί τόσον δίσλυτα. Καί ημείς, παρά τήν συστηματικήν αυτήν έπί
μακρδν χρόνον μελέτην, καθ’ έκάστην εύρισκόμεθα
πρδ νέοτν άμφιβολιοιν, αίτινες καί άλλοιοΰσι γνο')μας πρότερον Ισχνούς. Άλλ’ έπί τέλους σήμερον εύοισκόμεθα εις στάδιον εδρυτέρας κατατάξεως περί
ής πολλάκις καί έδημοσιεύσαμεν Ικανά.
II

ΚΡΗΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΞΟΥΡΝΑΡΟΣ
Ούχί ασυνήθη εκπληξιν προξενεί ε ς ιόν περί τήν
Βυζαντινήν τέχνην άοχολούμενον ή άνάπτιξις καί η
ιυχνικήβελτίωσις τής Εικονογραφίας,κατά τδν μετά
τήν αλωοιν χρόνον. Δέν πρόκειται βέβαια περί ’Α
ναγεννήσεως κατά ιήν κυρίαν σημασίαν τής
λέξεως, ώς ταύτην μεταχειρίζονται προς δήλωοι»
τής μεγάλης άκμής τής τέχης έν ’Ιταλία κατά τον
ΙΕ, καί ΙΣΤ αιώνα, δτε άνεφάνηοαν οί μέγιστοι δι
δάσκαλοι τής ζωγραφικής ό Ραφαήλ Σάντζιο, ό Μι
χαήλ "Αγγελος Βουοναρόττης, ό Λεονάρδος ντά Βίν
τζι, ό Τιοιανδς καί οί άλλοι, αλλά περί προόδου σημαντικωτάτης, ή όποια κατέλιπε δείγματα τέχνης ι
διόρρυθμου καί σπουδαίας καί έθικής. Τής είκονογραφικής δέ ταύτης τέχνης αί βάσεις δέν απομα
κρύνονται τής Βυζαντινής παραδόοεως, άλλά τουναν
τίον έδράζονται στερρότατα επ’ αυτών μετά μόνης
τής βελτιώσεως κατά τάς τεχνικάς λεπτομέρειας, αί
όποίαι καθισιών ουτω ιάς εικόνας ώραίας καί λαμ
πρός- Καθ’ απαοαν δέ τήν Ελλάδα άνεπτύχθη ή
Τέχνη αΰτη, τδ μεν τοιχογραφικώς, τδ δέ έπί ξύλου
άποελέσαοα ουτω τδν κλάδον τών φορητών λεγο
μένων εικόνων, αί όποίαι καί υπήρξαν αί πολυαριθμότεραι κατά τήν έποχήν ταύτην. Τάς εικόνας ταύτας είναι άληθές, ότι ούδείς μέχρι τοΰδε έπιοταμένως ήρεύνηοεν, διότι αύται έθεωροϋντο ώς προϊόντα
μεταγενεοτέρας τίνος εποχής ούχί καί τόσου άξίας
λόγου. Άλλ’ άκριβώς είς τούτο έοφάλλοντο. Κρίνον
τες οΰτω έπιπολαίως καί έκ τών προιέρων καταδικάζοντες τδ είδος τούτο τών εικόνων, παρημέλουν
σπροδαΐον τής Βυζαντινής Τέχνης Κλάδον, ό όποιος

ήδύνατο τά μέγιστα νά ουμβάλη εις τήν εύρυτάτην
καιανόησιν τής καθ’ όλου εικονογραφίας.
Οί Ρώοσοι πρώτοι έστρεψαν τήν έπιστημονικήν
αύτών προσοχήν είς τδ είδος τούτων τών «ε ί κ ό ν ων», ώς αύτας κυρίως άποκαλοΰσΐ καί μετ’ αστούς
αργά λίαν οι σοφοί της Ευρώπης, οί όποιοι καί μέ
χρι τοΰδε ούδεμίαν άκόμη προσήνεγκον πολύτιμον υπηρεσίν- Τδ άληθές είναι—καί τούτο πρός τιμήν, καί
συγχρόνως αισχύνην ημών—ότι πρώτοι πάντων ιήν
προσοχήν αυτών είς τάς φορητός έπί ξύλου εικόνας
έστρεψαν οί "Ελληνες, καί μάλιστα οί άρχαιοπώλαι
άπδ μακροτάτοιν έτών, οί όποιοι καί διήνοιξαν ν>ίς
οφθαλμούς τών ξένων, άφοϋ\ πρώτον κατηφάνιοαν
τήν Ελλάδα καί τδν Είκονογραφικδν πλούτον αυτής.
Άλλ’ όπως δήποτε καί άν έχη τδ πράγμα, αί ε ί κ ό
νε ς σήμερον κινούοι ικανόν τδ ένδιαφέρον διά τ·μ
ποικίλην αυτών χρησιμότητα. Είς δέ έκ τών νεωτέρων μελειητών ι Άιτώνιος Μ. νοζ γνωστός καί
έξ άλλων είκονογραφικών αυτού μελετών έν τι ;
πραγματεία περί Βυζαντινής τίνος έκθέσεως έν τή
Άρχαίφ μονή τής Κευπτοφερρης Ι'κροχαμεραμμα,
τής έγγύς τή Ρώμη έκδηλοί σαφώς τήν τοιαύτην πε
ρί τής καταοτάοεως γνώμην αύτοϋ λέγων μεταξύ άλ
λων καί τά εξής .· «Έν τούτοις αύται (αί εικόνες
επί ξύλου) παρουοιάζουσι μέγα ένδιαφέρον, διότι
άναπαριοτώοι τιρότντια και τύπους παλαιοτέρους καί
έηομεντος είναι ικανούς χ^ήιομοι όιά ττ^ν εΙκονογ£<ιφικήν παράστασιν έργων άρχαιοτέρων. Καί έξ άλ
λου έκτος τής άξίας ήν αί εικόνες αύται κέκτηνται
διά τήν ερμηνείαν τών συνθέσεων τής παλαιοτέρας
έποχής, αύται αύται δι’ ’ίδιον λογαριασμόν είναι άίι-

Τής ε,ΰτω λοιπόν άναπτυχθείσης μετά τήν όλοτσιν
τέγνης ής αί έκδηλώσεις υπήρξαν ούχί μονοιιερεϊς,
άλλά πολύιιορφοι καί ποικϊλαι. διάκοίνομεν δύο μέν
κυρίως Σνολάς, πολλά δέ Έ αγαστή ρια.
Και αί μέν Σ χ ο λ α ί άκολουθοΰσι τάς δύο ιιεγάλσς
τάσεις τοΰ ’Ιταλικού άιρ’ ένός κα τίοΰ Βυζαντινού
άτρ’ έτέρον κόσμον, τά δέ Εργαστήρια τάς τοπικός
εκδηλώσεις τής Βυζαντινής σχολής έν Πελοποννήσω, Κοήτη καί άλλαγοΰ. Τών έοναστηρίων τούτων
άναμφιβόλλως τδ κνριώτεοον υπήρξε τδ Κρητι
κόν, άπδ τοΰ όποιον ποοήλθον μεγάλοι καί θαυμα
στοί διά την λεπτοτεχνίαν αύτών ζοργράφοι. Ή Βε
νετία δέ ή έκδίδάξασα τούς τήο ’Ιταλικής παο’ ήμίν
μΛιιητάς Ζωγραωικής\ όίον τούς ΔοξαΑίδές, τον
Κ ο υ τ ο ύ ζ η ν, Καν τού νυν κλπ., ήαύτή δπέδοασε καί εις τήν Τένννν τών Κοητών Βυζαντινών
ζωγοάιρων. όσομ κατέμειναν καί έσπούδασαν εϊο τήν
Βενετίαν. Έάν δέ τδ περιβάλλον ένός τόπου άσκεί
γενικώις έπίδοασιν ίκαννν έπί τοΰ πνενιιατος τοιν
καλλιτεννών, πολύ περισσότεοον ύ ένδοξον Βενετία
έ.ποεπε νά έπιβάλλεται διά τοΰ άπειρον αυτής καλλιτεγνικον πλούτου έπί τών Έλλήνοτν είκονογθάμνων.
Καί είναι άληθές, ότι οί ήιιέτερρι οΰδόλωσ ένκατέλιπον τον Βυζαντινόν ρυθμόον, αλλ’ έν ταϊς λεπηομερείαις πολλάκις άφηνον έκουσίως νά άναμιμνύσκωντιίι μικροτεχνηιιάτων( δοχείων, κοσμήσεοτν ά
καί κατέσπειραν ποΰ. Δείγματα τοιαΰτα παρέγουοιν
ήιιίν οί πλείστοι τών έν Βενετία Βυζαντινών ζωγρά
φων άγαπώντες τδν Βενετικόν διακοσμητικόν 8σον
καί τδν Βυζαντινόν Sv είχον πάντοτε πρδ δφθαλμών.
\
Τούτων δέ τών έν Βενετία Βυζαντινών ζωγρά
φων ένα, άνήκοντα ες τίό Βυζαντινόν έργαοτήριον,
ναφάέρωμεν τδν Εμμανουήλ τδν Τζαοφυρνύρον.
γενόμενον κνωστόν καί έν Εύρώπη έξ αιτίας εικό
νας αύτοΰ εύριοκομένης έν τώ Βατικανώ καί παρι-

οτώσης τήν κοίμήόίν Έφραίμ τοΰ Σύρου, ής Mffγογραφ. εικόνα παρατίθησιν καί δ
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Ούτος ό Έμμ. Τζανφουρνύρος, δ συνώνυμος τεόν
δύο μεγάλων Βυζ. Ζωγράφοτν τοΰ ’Εμμανουήλ Πανσελήνου καί τοΰ Έμμ, Τζάνε φαίνεται μάλλον πι
στευτόν ότι ήτο Κρής τό γένος γεννηθείς περί τά
μέσα τής ΙΣΤ εκατονταετηρίδας (1545—50) μικρόν
χρόνον βραδυτερον τής άκμής τοΰ περτφήμου Παν
σέληνου- Ό πατήρ αύτοΰ Sv σημειώσεις τινές φέρουσι ώς Κερκυραίον έξ αιτίας τής έποικήσε'ως
αύ'Όυ είς ταύτην τήν νήσον ώνομάζετο Γεώργιος.
Είχε δ’ δμοίως καί έτερον υιόν τδν Θεοφύλακτον
Τζανφουονάρον άδελφόν γνήσιον τοΰ ’Εμμανουήλ
γενόμενον δνομασών έν Βενετία καί ώς έφημέριον,
καί ώς έκδότνν (διορθωτήν) ποικίλων θρησκεύτικώιν έργων. Ή οικογένεια τών Τζανφουρνάρων, ό
πως καί τών Τζάνηδοιν ή τών Τζογκορολών, άνήκεν είς τάς Ένετοκρητικάς έκείνας οίκέγενείας,
τώτ> γασμούλοι», αί όποίαι αείποτε διεκρίθησαν διά
τδν πατριωτισμόν αύτών πλειότερον καί αυτών τών
γνησιωτέροτν 'Ελλήνων. Περιεσώθυσαν ήμίν άπδ
παλαιοτέρων τά κατορθώματα τοιούτων γασμούλων
(Δίγενών — ήτοι έκ δύο γενών) ο"ιτινες έν ταϊς
άκρωρείαις τοΰ Κράτους ύπερήσπιζον μετά μανίας,
ιρανατικότητος καί άνδοείας τά όσια (Αύτοΰ· Ούτοι
δ’ δνοιιάζοντο Άκοίται. Έκ τώ τοιούτων δέ κατορθοιαάτων άπετελέσθη τδ πεοίφημον έπος τοΰ Διγενοΰς *Ακρίτα, δ δποίος πολλά κατώοθωσεν έν ταϊς
μακουναϊς έκείναις άκοαις τοΰ Κοάτους. Άλλά γε
νικώς οί Διγενεϊς οΰτοι ή Γασυΰλοι βοαδύτερον <?κόοη ύπήοξαν τέκνα πολύτιιια τής Πατρίδας. Έν
Κοήτη δέ αί οικογένειαι τών Τζανήδων, τών Τζαγκορολών ιδία, καί τών άλλων προσέρ-ερον μεγάλος
ίνΑηοεσίας είς τήν Πατοίδα.
Ένετοκοής λοιπόν καί δ Εμμανουήλ Τζανφ.ουρνάοος ένεκατεστάθη έν Βενετίμ. πρός εύρυτέοα»1
μάθηοιν. Εΰρεθείς δ’ έν τώ μέσω τοοούτου καλλιτεγνικοΰ κόσμου, καί ζωγράφων πολλίόν, μεταξύ τών
δποίων δέν υστέοουν οί Βυζαντινοί, έχων καί τήν
ποοτοοπήν τον άδελφοΰ αύτοΰ Θεοφυλάκτου άκοϊουθοΰντος τήν Εκκλησιαστικήν ευταξίαν καί τάς
θοησκιυτικάς παοαδόοεις, γενομένου δ’ ύστερον και
ίερέω\· δνοααστοΰ ώς λογίου, ποοέκοινε τήν θονσκευτικήν Ζωγραφικήν, καί ήκολούθησε ταύτην. Έν
Βενετία κατά τον χρόνον τοΰ ΙΣΤ αίώνος φθίνον
τας ήκιιαζε ού μόνον ή Ελληνική Κοινότης, άλλά
καί δ Ναός αύτής δ περίφημος "Αγιος Γεώργιος,
Sv πρδ γοόνου ούχί μακροΰ άνεγερθέντα κατεκόηιιουν οϊ "Ελληνες ζωγοάφοι. Ό I. Βελοϋδος έν τώ
έργω αύτοΰ περί τής Ελληνική- Κοινότητας έν Βε
νετία άναωέρει τούς σημαντικωτέοους τών τοιού
των ζωνοάφων, ών άναμφ ιβόλως ύπήοξε καλύτε
ρος δ Μιναηλ Δαμασκηνός. Δέν γνωρίζομε» έάν
ούτος ή
τις ύπήρξεν δ διδάσκαλος τοΰ Τζανφουρνάρου. 'Η Τέχνη αύτοΰ ή κατά τήν πρωϊμοτάτην έποχήν δέν κατελήφθη μένρις ημών, ώστε νά
δυνάιιεθα νά κρίνωμεν. Την άπαρχήν τών έργων
αύτοΰ ενοίσκομεν κατά τδν ΙΣΤ αίιονα τελευτώντα.
Κυρίως όιιως ή ζωγραφική αύτοΰ δρασις άρχεται
άπδ τον ΊΖ αίώνος, ότε ούτος τή βοήθεια τον άόελΦοΰ του θεοφυλάκτου ίερέο)\ς τότε όντος τοΰ Ναοΰ
'•ζωγράρ ισεν εικόνας τινας έν αΰτώ.
ΠΣυνέχεια)
Ν. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΑΟΣ
Γραμμ. Έθν. Πινακοθήκης

wti-H i i

1 aaaMgHtHaaaai

0 ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΓΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ

ΤΟ

1

ΠΡΩΤΟ

ΕΡΩΤΙΚΟ

ΓΡΑΜΜΑ

"Ας μου έπιτοαπή νά φρονώ οτι μέ τάς σημερινάς τάσεις καί άντιληφεις, ή εφαρμογή της
σοσιαλιστικής ιδεολογίας εν τή πραγματικότητι
εινε κάτι τι αδύνατον.
'Ο θεωρητικός σοσιαλισμός ο έγων σήμερον
προ αύτοΰ εύούτατον πεδίον δράσεως, είνε κατα
δικασμένος, ταχέως ή «ργά άδιάφορ,ον, ν’ άποθάνη μέ τά ίδιά του όπλα, ή τούλάγιστρν νά ναυ
αγήση μέσα στούς φανταστικούς λιμένας τής έπιδιωκομένης και δνειροπολουμένης έπικρατήσεώς του
νΟγι βέβαια δ Σοσιαλισμός των ακροτήτων
καί τών έξωφρενισμων και των άνατοοπών του
παντός, ό όποιο; Φυγορραγεΐ άπό τούς πρώτους
τιναγμούς τής Γωής του, άλλα ό πραγματικός,
σοσιαλισμός, ό αγνός, ό εύεργετικος, ό προάγων
τά ήθικά, υλικά και πνευματικά συμφέροντα τοΰ.
ατόμου και τής Κοινωνίας, δ ιδεώδης σοσιαλι
σμός τής Δικαιοσύνης, τής Ίσότττος, τής Ευ
συνειδησίας, τής Άληθεας. Αυτός δ Σοσιαλι
σμός, κατά την γνώμην μου, είνε μία από τά;
άνθρωπιστικάς ουτοπίας τής έπογή; μας και θα
το αποδείξω ογι μέ θεωρίας, με ιδεολογισυ.ούς,μέ
μεταφυσικά; σκέφεις και μέ Ακαθορίστους συλ
λογισμούς. Τόν σοσιαλισμόν τής Δικαιοσύνης και
τής ’Αλήθειας —ογι όμως και τής Ίσότητος,
πρώτος τον προσοικειώθη, τον ένεκολπώθη. τον
διέδωκε, τον έκαλλιέργησε και τον έθεμελίωσεν
δ Χριστιανισμός. Δυστυνώς μως δ βίος του ύπήοξε βραγύς, ή σταδιοδρομία του σύντομος.
'Η *στοοία δεν προλαμβάνει νά τον παρακολουθήσγ και μόλις Φυγία αύτοΰ άνευρίσκομεν με*
μονωμένα ε'ο άπηγήσεις τινάς τής τότε γριστιανικής ιστορίας.
Καοπός τοΰ Χριστιανικού Σοσιαλισμού ύπήρ-,
ξεν δ Μοναγισμός, δ όποιος έπιστς μετά την δογάνωσίν του, την συστηματοποίησίν του, τήνί
προσωρινήν εύδοκίμησίν του. έξετράπη τοΰ προ
ορισμού του, έξέφυγεν από τά διαναραγθέντα ό
ριά του. διά νά μεταβληθή άπό των πρώτων α
κόμη αιώνων τοΰ Χοιστιανισμοΰ εις δυαδικά',
-τυμυοοίας έκμεταλλεύσεω;, εύζωΐας, άκολασίας, διαφθορά- καί 1·χαν;·π-·ήσ»ως πσντ;.»»/-.ΰ; ·γωϊστ'κης σκέφεως καί βουλήσεως.
Αύτήν την στιγμήν ομιλώ περί τοΰ διεθνοΰΡί
Μονα.γισμοΰ — ’Ανατολής και Δύσε&ις, διότι ποα
κειμένου περί τοΰ Ελληνικού Μηναγισμοΰ. ενιί
νά έξάοω αεοικά έλάγιστα σημε'α τής εξελίξεώς του. ’Επί Ελληνικής ΑύτοκΡατορίας, έπι
παραδείγματι. κατά τάς πολιτικά; και κ^νωνικάς καταιγίδας, έστέγασε. πεοιέθαλφε τά; Τεγνας. τάς Έπιστήμας, τά Γράμματα, έπι δε

Τουρκοκρατίας δ Έλληνικ. Μοναγισμδς διβφύλαξε τήν Σοφίαν των Αιώνων και άνέπτυξεν είς
δόγμα πίστεως τον πατριωτισμόν.
Πέοαν αυτών τών δύο σημείων δ Μοναγισμδς
είνε κατάρρειχπς τοΰ Χριστιανικού Σοσιαλισμού,
αν καί εις μερικά σημεία εις τινας έκδηλώσεις
διατηρεί ακόμη στοιγε'ά τινα γιά νά μπορή νά
θεωρηθη ώς προάγγελος, ώς πρόλογος, τοΰ Α
ληθούς Σοσιαλισμού- Και τά σημεία τά βρίσκω
όνι εις την ηθικήν άποφιν καί έννοιαν, ή όποια
είνε κοινόν κτήμα, παντός ύγιαίνοντος δργανισμοΰ, άλλά εις την πολιτειακήν μορφήν τήν ό
ποιαν έ’γει λάβη δ 'Ελληνικό; Καλογηοισμός, ε*ς
τήν όγκωδεστέοαν καί έπιβλητικωτέοαν Μονάγικην έκδήλωσιν την δποίαν άνευρίσκομεν εις
τήν ποωτοτυπον καί μέ σοσιαλι-/τικώτα.τον έν
δυμα. Μοναγικήν Πολιτείαν τοΰ 'Αγίου *Οοους.
Καί ή όποια Μονανίκη Πολιτεία τού 'Αγιωνύμου
’Όοου; εζω άπό τό πολίτευμα της. εξω άπό τήν
άπανόοευσιν της εισόδου τής γυνχικδς -- πράγμα
κατ’ εμέ ποΰ κούβει πολλην ποίησιν,* εξω άπο
τούς διαφυλαΧθένταςέκεί ύπερτίμους καλλτεννι
κούς καί πνευματικούς θησαυρούς τής Φυλής
μας. τών ίστηοικωτέρων έπονών τής εθνικής
μας ζωής, &ττου~ενει οωλεά τών άκατανομαστοτερών κοινωνικών καί θρησκευτικών αμάρτημά’
των καί ανομημάτων.
Άλ.λά πρέπει νά γυρίσω στδ θέμα μου.
Γιατί είναι αδύνατο; ή εφαρμογή του σημερι
νού Σοσιαλισμού εις τήν πραγματικότητα ; Διό
τι ύστερε' ώς οργανισμός φυσικό;, ενω ώς ιδέα
ώ; ’δεολογία, ώ; έαπνευσις, είνε θαυμαστός.Δι
ότι τοΰ λείπει τό οικοδόμημα τή στιγυ-ή ποΰ ζη
τούμε νά πεοικλείσωμεν εντός περιωρισμενου γώ
ρου τον μηχανισμόν τής λειτουργίας του.
Διότι τοΰ λείπουν τά θεμέλια, ένώ> ζττοΰυ,εν νά
έπιθέσωμεν στέγην υπερβολικού βάοου;. Ό σοσιαλισμρ; οπο>ς τον έοαντάσθησαν καί οπω; τον
έπεδίωξαν ολοι οί Μεγάλοι Διδάσκαλοι τίον σο·
γών τσυ κα' τώ>ν δογμάτων του είνε μετημφιεσαένος Όλιγαονισμό;. οπωσδήποτε καί αν τον
διετύπωσαν καί τον διευόρβωσαν κα' τον ώργάνωσαν οί σοφοί διαλαληταί του.
Κάθε πολίτευμα, καί τό πλέον «ιλελεύθεοβν.
κάθε πολιτειακή μοροή δημοκρατική, σ’η>τανματ·κή κοινοβουλευτική, μέ τά; μεναλειτέοα; λα"κτ; ελευθερία;, μέ τού; πλέον φιλ·λευθέοου; καί
δηυοκοατικηύ; θεσμού;, είνε καταδικασμένου ν*
υεταπέση εί; όλ'ναονίαν ’Ολιγαρχίαν ογι τυπ<· ν. άλλ ά δλιναονίαν ουσίας. ’
Κάθε πολίτευμα ποΰ ένει έξουσίαν. δύνααιν,
επιβολήν τοΰ ένό; επί τών πολλώ-' η τών όλίγέύν
η έλαγίστων επ' τών πολλών. ε?τε θελήσει

512
Λαού διοικούν ο ένας η οι πολλοί, είτε ελέω θείΰ, είτε δυνάμει αργών και ιδεών, εϊτε δυνάμει
πνευματικής ισχύος ή επιστημονικού κύρους, εϊ
Γε δυνάμει οργανώσεων πού επιδιώκουν - όπως
ο Σοσιαλισμός, — την ’Ιδανικήν Πολιτείαν, τδ ά
αεσον ή εμμεσον, τδ ταγό ή βραδύ αποτέλεσμα
θά είνε ή αεταφύτευσις, ή μεταπήδησις εις τδν
δεδηλωμένου ή άδηλον άπολυταργισμδν, έστω
καί άν τδ πολίτευμα εινε η λέγεται Φιλελεύθερον
ή Δημοκρατικόν.
’Εάν αυτήν τήν στιγμήν πληροφορούμενα οτι
διοικούν, εξουσιάζουν, οργανώνουν, κυοιαογσυν,
επιβάλλονται οι Σοσιαλισται, εΐμεθα υποχρεωμέ

1
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νοι νά διαβλέπωμεν όλοφάνεοα όπισθεν τδν ολιγαργισμόν. Και τδ πλέον αποκαρδιωτικόν, οτι ό
πισθεν αύτοϋ τού μεταμφιεσμένου όλιγαρΧισαοϋ
κρύπτεται μια ετι μαλ,λον φρικιαστική, τρομα
κτική πολιτειακή μορφή, πολιτειακή δύναμις.
Δεν φέρω παοάδειγμα τδν Σοσιαλισμόν ώρ
Μπολσεβικισμδν, διότι δλοι μας γνωοίζομεν οτι
θά
άτονήση, θά καταρρεύση, θά έρειπω·
θή, αφού όμως άφήκε τά άπαισιώτερα και
α-ίματηοότερα καί τραγικώτερα ΐγνη τής διαβάσεώς του.

ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

ΙΘ

Αιεκόψαμεν λόγω τΰ V άνωμαλωι άτων τυπογραφικών συνθηκών και τής ά-.;ιβτεύ:ου άνυψώσεως τής τιμής τοΰ χάρτου και μέχρι τής βελτιώαεως τών δυσμενών αυτών
>ρων, τήν έκδοσιν τοΰ εβδομαδιαίου εικονογραφημένου περιοδικοί» μας τδ ,,ΙΙα^όραμαζ*. Εις τους συνδρομητάς όμως τοΰ „ΙΙανοράματος“ τούς προπλήρωσαν:ας ίήν έτησία · συνδρομήν των Οέλομεν αποστέλλει τήν ‘Ελληνικήν Έπιθεώρησιν
ι,έχρις έξοφλήσεως τού υπολοίπου τής προπληρωμής. ’Επίσης Οά κρατήσωμεν τήν
συνεργασίαν τών φίλων τού ,,1Ιανορόματος“ και εις ·:άς σελίδας τής «Ελληνικής
ΈπιΟεωρήσεως» καί ιδιαίτατα τής στήλες τής «Φιλικής συντροφιάς», ήτις θά εΰρη
τήν αύτήν φιλόστοργον προθυμίαν τών άνταποκρινομένων τελείως προς τδ ενδιαφέ
ρον υπέρ τού έργου ημών τών μελών τής «Συντροφιάς»,

..ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΡΑΝΝΟΥ»

Βΰπννσε τρομαγμένος δ δούλος, μέ τής βρυσιές χαί
τής φωνές τού άρχοντα τυράννου του.
’Ακόμη δέν έκραξε ό πετεινός τδ σβύσιμο τής νύχ
τας καί μες τή χειμωνιά, ποΰ τά ιπόδια κοκκαλιάζει καί
ζαλίζει τδ κεφάλι, δ φτωχός είλωτας, έβγήκε σ’ αναζή
τηση τής έλπίδος.
.Κανείς στους δρόμους δέν γυρνά. κα! Ύΐά συντροφιά
του έχοντας τά δάκρυα ποΰ θερμά άναβλύζουν γιά νά πα
γώσουν στά μάγουλά του,, διαμάντια τοδ πόνου και τής
ατυχίας, γεννήματα, -ραβή f'A τδ ψωμί, με τή ζωή «τδ
ΐτόμα.
Τά μεζάρια μες τδ διάβα τοΰ βορειά, στά κυπαρίσσια,
■ οΰ πηοουνίάζουν τδ κορμί, μά μόνο τδ κλάμμα τους νοιώ
: κι’ άναγαλιάζει ή ψυχή του.
Θρηνούν τά κυπαρίσσια
τους ζωντανούς...καί χαί:ουντ«« οι πεθαι/.ε'νοι.
’
Σμύρνη
ΑΡΟΣΟΣ ΑΥΡΑΣ
. _ f · τ ·.
·

—Μεγάλη κινησι τών διανοουμένων μας. Φωνές, φα
σαρίες, καυγάδες, τρεχάματα, άρχαιρεσίαι, κομματισμοί
καί μαλλιοτραβήγματα....
-Κι’ δλ’ αύτά γιατί πρόκειται νά ιδρύσουν φι|λολογικδ Σύλλογο.
—Πολύ σωστά, ή κινητή ’Ακαδημία τής πόλεώς μας
κ. Στιλπων Πίττακής, καλαμπουρίζων (μή κακό του)
απεκάλεσε τούς διανοουμένους έλους, άδι—ΑΝΟΗΤΟΥΣ.
--'Η Α. Σ. δ Μητροπολίτης μας Χρυσόστομος προσέ
φερε και στέγην εις τδν νεοσύστατΟν σύλλογον, φιλοξέ
νησα; αυτόν εις τδ κοίνωτίκδν κτίριον τής Εύσεβείας».
—Ώρίσθη προσωρινή ’Επιτροπή πρός σύνταξιν Κατα
στατικού, σύμφωνος πρδς τά Καταστατικά (παλαιών συλ
λόγων» τοΰ Φιλολογικού» Κων)πΙόλεως καί «Παρνασ
σού» τών ’Αθηνών.
—Τους εύχομαι καλή πρόοδο....
-Στά τρία τελευταία φυλλάδ’ΐα τής «ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ»
δημοσιεύθηκαν έργα πρωτότυπα τών κ.κ. Μιχ. Άργυροποίλου, Σύλβιου, Γ. Στογιάννη, Σ. Κουκουτσάκη, Άπ.

ΦΡΟΥΔΑ

“Αχ, ή ματιά ή δόλια μαγεύτηκε, καί πάλι
κρύφτηκε κάδε συλλογή και κάδε πικρή σκέψ·.
ώς ποΰ έν άλλο αστέρι, μ’ άλλα περίσσεια κάλλη,
κατόρθωσε καί τήν καρδιά αύτή νά σαγηνέψη.

Αχ, έτσι δλα μάς γελούν καί περνούν τή ζωή μας,
πεθαίνει μια ελπίδα μας, γεννιέται κάποια άλλη,
ώς ποΰ στδ μνήμα σκέλεθρο πετοΰνε τδ κορμί μας
έκείνε κάθε τέρμα· τών σκουλικιών ή πάλη.

Γεννάοης 1920

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ

ΑΠΟΣΤ. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ

ΟΝΕΙΡΟ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ

Σ’ ΕΝΑ ΩΜΟΡΦΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ
Χιλίοχαρο λουλούδι μου, ποΰ υπερήφανο έφότρωσες
έδώ ψηλά ’στή κορυφή τής χαρρίτωμένης αυτής ραχού
λας, κάτι ι>ά σ’ έρωτήσω ήθελα.Ποιδ χρυσό χέρι τδ έσπει
ρε έδώ επάνω ; Ποιά καλωσύνη ξέχωρη άπδ τδν άλλον
>όσμο έχεις έσυ μέσα σου, γιά νά ήγεμονεύης έδώ με
τούς Μυρωμένους Ζεφύρους ; Καί τδ χαριτωμένο λουλού

δάχ,ρυ τής ’Αγάπης. Τδ χρυφδ χέρι ποΰ μ’ έσπειρε έδώ

ψηλά μούπε.
—»Καλδ λουλούδι, νίσαι ώμορφο κΙαί υπερήφανο θά εί

σαι μονάχο «ίς τδ ωραίο αύτδ παλατάκι «ου, άλλ’ ή δρφάνεια σου αύτή ας μή σέ λυπή, ας μή σέ πικραίνη, διότι
τά ύράδυα μέ τδ φεγγάρι θάρχονται λευκοχίτωνες
δες κίαί οΐ μυρωμένοι Ζέφυροι, θά στήνουν
’στή μοναξιά σου, ένφ ή γόησα Λύρα τοΰ

σκορπά τούς ώραίους ήδονισμούς της,

Κάδε μ’ικρή αναλαμπή τοΰ άργυροΰ φωτός του.
σαν νδταν χάδΐ ή φιλί πούρχώταν άπδ πάνω,
τδ τελευταίο σύννεοο, ποΰ πέραο’ απ’ εμπρός του,
μάς χώρισε, καί έχασα τ’ άστέρι μου τδ πλάνο.
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δι μούπε.
—’Εγώ με τδ μειδίαμα τής Αύγής καί τδ διαμαντένίο

Δροσάτο, μοσχομύριστο, του Μπάτη τδ αγέρι,
έδιωξε μ’ ένα χάδι του τοΰ Πόντου τδ σκοτάδι,
καί στή γραμμή τ’ ορίζοντα, ξεπρόβαλλ’ έ»’ αστέρι
σιγά σιγά σαν τιμαλφές ατίμητο πετράδι.

Ν. Μαγγανάρη, Ισαντρου Apt, Κ. Μισαηλίδη, Γιάννη
Χατζίνη, Μ. Καλλοναίου, Μήτρου Παρθένη, Μάνου Λου
κά, Χο. Μερικά, Στ. Σκιαδά, Χρ.
Άγγελομάτη, Γρ.
Χατζέλη, Σίτσσς Καραϊσκάκι, Ζωής Λάσκαρι, -εκλεκτά
τών κ. Κ. Παλαμά, Κ’άννη Γρυπάρη, Στ· Σπεράντσα,—
καί μεταφράσεις τών κ.κ. Π. ’Αμηρά, Στέλιου Μαύρου,
Σ. Κουκουτσ. καί Γ. Στυγ....
-Πρόκειται νάβγη κατ’ αύτάς καί τδ περιοδικόν ΤΕ
ΧΝΗ» άογότερα δέ καί δ «ΌΜΗΡΟΣ» και δέν ξάφω
ποιό.
8
-’Ανοίγεται λοοπδν έτσι μιά καλούτσικη κίνησι, γιά
νά ξυπνήση κομμάτι ή φιλολογική ξεραΐλα τοΰ τόπου....
—*Ο κ. Άργυρόπουλος σκοπεύει νά έκδώση καί άλ
λες συλλογές. Τώρα κοντά μάλιστα τά1 σονέττα »ΕΙΣ
ΠΛΑΓΙΟΝ ΗΧΟΝ» καί έάν δέν εχω λάθος τά τραγού
δια τής «ΖΗΛΕΙΑΣ».
-’Ετοιμάζουν δέ β’ίβλία καί δ Κώστας Μισαηλίδης
(πολεμικός εντυπώσεις) καί ό Ν. X. Λασκαρις κλ.)

χοοΰς
Όρφέως θά

δπως ή πλούσια

Ανοιξις μέ τα καλλίχρωμα καί ευώδη ί
Καί είμαι τόσο πολύ ευχαριστημένο άπδ τήν φαινομε

■ νική αύτή μοναξιά μου, ώστε κάθε διαβάτης δπως Σύ, να
μέ νομίζη δτΐ είμαι τδ δυστυχεστερο τής Δημιουργίας
Κλάσμα. '
Πόσο ζηλεύω τή θέσε τοΰ ωραίου αύτοϋ λουλουδιού.
Καί ήθελα νά είχα τήν σεμνότητα, τδ αβρό και μετάξινο
φύλλωμά του καί τδ μεθυστικό μΰρό του. ’Αλλά καί τήν

καλωσύνη τής παρθενικής ψυχής του καί τήν θέρμην τής
αγάπης του.

Πόσον ζηλεύω τήν θέσιν σου ωραίο μου λουλούδι......
Άθήναι
ΤΑΣΙΑ I. ΚΩΣΤΑΚΗ

;

Δέν είχα ακόμη άποκοιμηθή δταν κατάλαβα πώς ή
ψυχή μου άφήκε τδ κουφάρι που ηο λεν^ σώμα και ηρχισε
νά πλανάται σέ ξένους καί αγνώστους κόσμους ποΰ ούτε
τούς είχα δεί ούτε τούς είχα φαντασθή ποτέ μου. Και
κεί ποΰ γύριζα αΐσθάνθηκα 'οτι έκουράστηκα καί ήθέλησα νά ξεκουραστώ άλλα δέν έβλεπα κανένα μέρος για

τέτοιο σκοπό.
(
’Εκεί δμως ποΰ γύριζα είδα μακρυά ένα μέρος ποΰ
είχε μεγάλη λάμψι αμέσως τρέχω έκεί γιά νά ξεκουρα
στώ, δταν έφτασα μπαίνοι μέσα τότε τί βλέπω ; κοσμο
πολύ χαρούαενο καί γελαστό βλέπω άνδρες καί γυναίκες
νά γλεντούνε ταιριαστοί έν ώ τά αηδόνια καί άλλα που
λιά τραγουδούσαν χαρούμενα στα δένδρα. Όταν πρ<·
έγώ μέσα δλοι μέ υποδέχτηκαν μέ βλέμμα ειρωνικό και
έγελοΰσαν εις βάρος μου γιατί μόνος έγώ δέν έχαιρόμην'
σέ λίγο έρχεται ένας φρακοφο,ρεμένος υπηρέτης δστίς με
έδιωξε λέγοντας δτ: έγώ δέν έχω τόπο έκεί, τότε ρώ
τησα έγώ τί είναι έκεί ; μοΰ είπε δτι είναι ο τοπος τής
χαράς καί άμέσως μου έκλεισε τήν πόρτα.
Τότε ή ψυχή μου λυπημένη έφυγε καί καταραθηκ^ε
τήν ώραν ποΰ είχε μπή έκεί, καί άρχισε τδ δρόμο της εκ·ϊ ποΰ πεοπατοΰσε είδε ένα άλλο μέρος αλλά
άκουγόντανε μουσικές καί χαρωπά τραγούδια κι’ έτρεξε
καί έμπήκε μέσα, άλλα άλλοίμονον τί, είδε ; ενα σωρ· άνδρες καί γυναίκες μαυροφορεμένες νά κλαίνε και
τί αηδόνια νά τραγουδάνε χαρωπά μόνον ό. κούκος τρα
γουδούσε τδ λυπητερό τραγούδι του, εκ-ι
μέ υποδέχτηκαν μέ χαμόγελα είρω--'
,
,
ματα συμπάθειας καί ό φύλαξ δέν ήρθε νά διώξη. Έρώτησα καί κεί τί είναι καί μοΰ είπαν δ τόπο, τοΰ πόνου.
Άμέσως άπδ τδ φόβο μου ξύπνησα ■/ ■ ■
εαυτό μου άν έχω δικαίωμα νά χαίρω >!
ποΰ είδα δνειρο ή πραγματικά’Αθήνας
ΤΑΚΙΣ Δ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ
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•1: παρά τδ ®ώς να λάμψη, γιατί βλέπετε τά φώτα καί ή
έιπιστή'ΐχτι ?χ· όλες τλς <soose χε διίν ιυνε ολάιΛχσ-α
τδ»· Ισιο δρόμο. Μπράβο σας Συριανοί ένορκοι.

Αβό τες εφημερίδες του τελευταίου ταχυδρομείου, εVNN1 ΤΕΚΕ ’ 0’0
,-Λαβα πώς τδ Καχουργοδικείον της Σύρας,
καταδίκασε
ε:ς ισόβια δεσμά αντί τής ποινής τοΰ θανάτου όπου κατά
ΜΑΡΙΝΟΣ Α. ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ
7-ον Νόαον δεν εφαρμόζεται στες γυναίκες, τήν δασκάλα
‘Αγγελική Σοφούλη άπδ τήν Σάμο.
ΦΑΝΤΑΧΤΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
^Απο τες Ιδίες δε αΰτες εφημερίδες, έμαθα πώς ή
καλή αύτή δασκάλα, κατηγοοείτο γιατί έδολοφόνησε μια
ΠΡΟΣΜΕΝΕΙ ΤΗ ΧΑΡΑ
μιχιρα ααΟητρα της τήν όποια είχε χρησιμοίποιήσει διά
Πάνο»
στά σκληρά τά βράχια
νά δ'απράξη κάποια γελατιά καί νά κλέψη άπδ κάποιο φί
που τδ κΰαα, κεί...ξεσπά..„
λο τοό Δήμαοχου Βαθέως και μπάρμπα της χίλιες δοαγ
μια κοπέλλα σά νεοάϊδα
μες. Ετσι επιστευε νά πνίξη τδ έγκλημα, στδ έγκλημα
κάθε βράδυ ξενυχτά...
χα> ιατά την θεωρίαν ·οΰ φιΓ.ς σδν ~·~ Τβ-βν σκοτ-8', ν'χ
3γή λάδι και κερδισμένη.
Ξενυχτά γιά τήν αγάπη
Ή πρωτάκουστη, άν δέν γελοιόμιαι, αύτή καταδίκη
ποδναι εις τη ξενητίά—
str τά χρονικά τής Έλλην’κής Δικαιοσύνης, όπου τνΐΛ
και χουσες ελπίδες πλάθει
τήν ετυμηγορίαν τών Συριανών έιύρκων μοΰ έκαμε ένσά....γυρίσει με χαρά...
τυπο'σι.
Κα’ μή ρου.ίσετε πώς ή έντύπωσίς μου αύτή. είνε ε
Ξάφνου κΰυ.’ άνταριασαένο
κείνη όπου μπορεί νά φαντασθήτε και δηλαδή πώς ένα
μουρμουοίζει θλιβερά.....
τέτοιο στυγερόν έγκλημα, έρχεσαι να μάς τρομάξη, σε
τδ τραγούδι γιά τδ νέο
στίνμές πού δ μελετημένος συμπατριώτης μου πολΐτ*υποΰ έχάθη μακρυά.....
της χ. Μ-ασιάς -,ω-οστα-εί στδ ίττ-υα τής γυναιοεί
ας ψήοου προσπαθοντας έτσι νά τδ μπάση, τδ σύστημ" αύ
Καί ή κόρη σαστισμένη
τδ και στήν Ελλάδα, νιάτί γιά δαδτο δεν έχω καμιχία
θεριζώνε· τά μαλλιά...
άντίρΙοησίν άφοΰ και στήν Κίνα όπως λένε, τδ Ιδιο γίνε
καί στδ βράχο ξαπλωυ,ένη
ται. Μάλιστα γιά νά μοΰ «'στέψετε σχετίκώς μπορώ νά
κεί προσυ,ένει τή χαρά.
σάε ιπώ πώς δίχως νά ποσσέχω στή κακογλωσιά τών δπισβοδρομικών που λένε "τ’. δεν πρε'πει νά1 μάς συγκ’νοΰν
Και τδ κδμα τραγουδάει
ο: Κινέζικες ιδιοτροπίες όπου γυναίκες κι* άντρες είνε
γιά τήν έομη κοπελλιά
κστς ?άτο ·>-οο'· -τ·1 "9λ'-·. -"·?
νά κ'υ<,
γιά τά μάτια τά σβυσμένα
κάτι περσότερο για τες γυναίκες άπ* ότι θάθελε και γυ
καί τ’ αξέχαστα μαλλιά.
ρεύει J πίατβ’.ώτης μου φεμινιστής. Δηλαδή νά παραχω
ρήσουμε όλο· εμείς οι άντρες τήν θέσι μας στες γυναίκες
Μεσολόγγι
ΓΕΡ. Δ. ΚΑΣΟΛΑΣ
και «ά κσθήσουμε στά σπίτΐ~ ··©
ζωγράφος
τα. Και νυρίζορτας τώρα στήν κουβέντα μου, ή εντύπω
σες άπδ -ή·> κατσ ’■ τ
"-<.<ς θά δ’- ε’νε άλλ».
Ισια με σήμερα, ήξερα πώς στήν 'Ελλάδα ή γυναί
ΠΟΝΟΣ
κα κάθεται στδ σκαμνί τής Δικαιοσύνης γ’ά εγκλήματα
Τραγούδι θέ νά γράφω θλιβερό
που Η.ποβο**>σ< νά S t—- — ·'----- —
Γιά ζωντανή νεράιδα πεθαμένη
όχι όμως 'καί για δλάκερη σε’ρά’ εγκλημάτων αυτό καθ’
Γιά μιάν άγάπη ώς δώρ’ αγνώριστη
εαυ-β «τΐυω’-ηκά.
Γιά μίάν άγάπη στδ εξής χαμένη
Γι’ αΰτδ και με τήν καταδίκη αυτήν τής Σοφούλη,
μου περνάνε τώρ* άπδ τήν μνήμην μου τά εγκλήματα μια
Γιά μιά ποΰ γώ άντάμα κι* ουρανός
νήε Δίν-— ΜΑ·» ·-·>'· . χ—- ν~· Μ,
"Ανθρωποι κάτω και άγγελοι πάνω
όποια, στά τελευταία αΰτά χρόνια τόσο είχε νά κάμη ή ι
Θαμάζουνε τή τόση χάρη της
ταλική Δικαιοσύνη χωρίς όμως και νά μπόρεση ι-ά μάς
Όμως εγώ γιά Λήτε μου τί κάνω ;
δώ’ση, για τά παγιοσιιίου ενδιαφέροντος αύτά εγκλήμα
τα, τόσα γερά σημάδια τής ευθυκρισίας της όπως μάς έ
Πονείς σάν χάνεις %,τ', άγαπάς
δωσε τ’ δοκωτ’.κδν Δικαστήριο τής Σύρας.
Κ/ ελπίδα ποια στδ κόσμο δέ σοΰ μένει
Μ’ αΰτδ θέλω νά πώ ή Δικαιοσύνη τής μικρής 'Ελ
Βαριέσαι ώς κι* αύτή τή ζήση σου
λάδας, γνωρίζει πολλές φορές και αύτές εΤνε ή περσότεΠοθείς τήν εύτυχία τή χαμένη·
ρες, νά κ :ατή καλά, μα πολύ καλά τήν ζυγαριά στά χέ
ρια της· Καί όμως αυτό, είν’ ένα ζήτημα όπου ολίγοι τη
προσέχουν έν ώ αξίζει προσοχής γιατί μάς λέει πολλά
Θέλεις να κλάψης, μή τδ γιατρικό
για τήν δικαιοσύνη τής πατρίδας μας καί μάς υπόσχεται
Τοΰ πόνου βρεις καί λίγο ησυχάσεις
υερσότερα γ·<ά τδ μέλλον αυτής·
Μά πάλι άλλη σκέψι σε κρατεί
Είνε δε τόσο περσότερο άξιοσημείωτο τδ πράμμα αΰ
Ό φόβος μή τυχόν τ$ν πόνο χάσεις.
τό, νιά όσους θελήσουν νά' τδ προσέξουν, γιατί τά όρκω
τά. u.ac δε*'·”τ*έ.ο·α. δεν αποτελούνται σ · . ς α»·δ διΓιατ’ είν’ δ πόνος ιερή στιγμή
αοήμους νιουρίστας καί σοφούς κοινωνιολόγους ή σοβα
Ποΰ γλύκα δίνει στή ζωή μεγάλη
ρούς επιστήμονας όπως άλλου συμβαίνει όπου οί σοφοί
Πονείς, γί* αΰτδ δέ θέλει λύπηστ
αυτοί πλεονάζουνε, άλλ’ άπδ ταπεινούς και τίμιους votΕίσ’ ευτυχής, οι δύστυχοι είν’ άλλοι.

;^·.Κ·.

κοκυραίους.
(
'Αλλά έτσι δεν απορεί κατά τήν ταπεινή, μου αντίλη
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μκιμορβιι Mimw mm Emm
ΔΡ. 300.000.000
ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗΝ
8—25 ’Απριλίου 1920
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΏΝ
ΔΡΑΧΜΑΙ ΔΙΑΚΟΣΙΑΙ (200)
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
^(ρα^μαί 100 ίηΐ irj έγγραφή
. 50 μέχρι 31 Μαίου
ί
»
45 μέχρι 30 ’Ιουνίου
έν δλω
195
ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΟΚΟΣΚΑΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ
ΔΡΑΧΜΑΙ ΔΕΚΑ (10)
(Ό τόκος Α' έξαμηνίας προπληρώνεται ^π1 Tfj καταβολή τής Γ' δόοεως τοΰ

τιμήματος).

ΔΩΡΟΝ ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΚΑΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ
ΔΡΑΧΜΑΙ ΕΚΑΤΟΝ (100)
( 2’ό όώρον προπληρώνεται αμα τή κληρώσει είς τό άρτιον τής όμολογίας,

έξοφλουμένΐ]ς αντί δραχμ. 300).
ΜΕΓΑ ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΎ ΔΆΝΕΙΟΎ
ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ
(25 Νοεμβρίου, 25 Φεβρουάριου, 25 Μαιου, 25 Αύγουστου)■
ΚΕΡΔΗ ΚΑΤΑ ΛΑΧΝΟΝ
10,000, 25,000, 100,000, 200,000,1000000
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕ1ΑΙ
ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΕΓΓΥΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΎ ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
ίΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΟ}' ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ TOY ΜΗΝΟΣ

ματα άφ’ ού δ κόσμος τά παρακολουθεί σήμερον
μεταβαλλόμενα εις «γωνιώδη προβλήματα· διά
τήν ζωήν μας. διά τήν ήσυγίαχ μας, διά ,το
μέλΛον μας. Δέν είναι άστειότη: ή διανοούμενη
καί ηνωμένη άντιπολίτευσις τής σημερινής Ελ
λάδος πού ζητεί ψύλλους στ’ άγυρα μέσα στον
παγκόσμιον σάλον καί άδυνατε» νά προσανατολισθή τήν πραγματικότητα καί νά κατανοήση τάς
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ΑΠΟ ΤΗΝ KAAA1TEXNJKBN Κ1ΝΗΣΙΝ ΊΟΐ ΜΗΝΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 4920
Βαοιζοαεν e‘c το αιώνιον άγνωστον καί δηυ’- να αντιπρόσωπον ττ,ς βαρβαρότητος καί τής βί
ουργοΰαεν αόιακοπως μ.ίαν γθές, διά να στρεφώ- ας, διά νά τοΰ αλλάξουν τόπον κατοικίας καί
μεθα μετά πόθου προς μίαν αύριον. Άνεργόμεθα διαμονής ; "Ενα εΐδωλον, μία μούμια, κάτι τι
προς την κορυφήν διά νά μη σταθώμεν έπ’ αύ- σαν τούς άποστεωμένους Ραμφήδες τοΰ Μουσεί
τής παρα οσον αρκεί δια νά ύπολογίσωμεν πόσον ου τοΰ Καΐρου, ένας δοΰλος προλήψεων και θρη
6 ,άπαιτηθή διά νά κατέλθωμ.εν καί πάλιν εις την σκευτικών τύπων, κάποιο σύμβολον άλλινν έποβ_α<τιν. Αλλα ποια είναι η κορυφή καί ποΰ κείνται γών καί άλλων αντιλήψεων, ένας «ργηγός Αστ
οι πρόποδες βεβαίως δεν εϊμεθα εις θέσιν νά καθο- ού ζήσαντος καί έπιβληθέντος διά τοΰ φόνου κα!
ρίσωμεν. Δεν προλαμβάνομεν άλλως τε διότι β
τής λεηλασίας, ένας αίματοβαφής Σουλτάνος,
γρόνος τρέχει μέ ταγύτητα διά νά φέρη τον άν είναι τό οόβητρον, τό Σκιάγτρο εκατομμυρίων
θρωπον εις ενα τέρμα αίωνιότητος ποΰ κρύπτει λαών ανώτερου πολιτισμού, διότς.οί διέποντες
την ανυπαρξίαν καί την έξαφάνισιν. Ό νέος γρό- τάο τύγας των άτολμοι, διατακτικοί, συμφερον
νος είναι βήμα προς τά εμπρός ταγύ ή βραδύ ά- τολόγοι η υπολογιστικό! δεν φαίνονται ικανοί νά
οιαφορον. Ο νέος γρόνος είναι ώθησις προς ένα τον μετατοπίσουν, νά τόν επαναφέρουν εις τούς
τέρμα ποΰ άγνοοΰμεν αν βρίσκεται γύρω μας ή προγονικούς του τόπους, εις τό παλαιόν περιβάλ
άν θα το ®ναζητοΰμεν ολίγον μακρύτερον. Καί λον του.
τον παοακολουθοϋμεν άδυνατοΰντες νά τον συγΔεν είναι κωμικόν τ όθέαμα κοαταιών στόλων
κρατησωμεν, νά άναστείλωμεν τό σταθερόν βήμά καί λογγοφόοων στρατευμάτων νά ΐστανται κουτου, τό βήμα ποΰ τό νανουρίζει τό τίκ-τάκ των κλοειδώς, άνδρεικελλοειδώ: παράλυτα ποό τής
δευτερολέπτων καί τό όπο'ον αριθμοί καί υπολογι φεσοφόοου κεφαλής ενός Τούρκου ληστοΰ περισμό! είναι δύσκολον ν’ άναπαρασταθοϋν. Καί ό κλειομένου εντός πολυτελών Σουλτανικών ανα
μως.«τυφλοί τά ώτα, τόν τε νουν, τά τ’ ομματα» κτόρων :
εναρμονίζομεν καμμίαν σκέφιν μας, κανέν δι
Δεν είναι άπο τής αστειότητας τής ζωής νά
άβημά μας,^κανένα παλμόν μας, κανέν εγκεφα συγκινεΐται ένας Λαός, νά διαμαρτύρεται, νά άλικόν μας κύτταρου προς την άνηλεή πραγματι νωνιά μέ επί κεοαλής εκείνους τού: όποιους ή
κότητα ποΰ Εξελίσσεται πέριξ μας. Εϊμεθα αιώνι άνθρωπόττς δνοαάζει διανοουμένου:. επίλεκτου:,
οι ρνειροπολοι. Ονειροπόλοι στην πάλην, στην ά- διαπρεπείς και οαως νά “ντιμετωπίζη ολη αύτή
πολαυσι, στην κοινωνικήν καί επιστημονική ζω ή Ψυνική δομή ακίνητον καί άσάλευτον μέσα σέ
ήν, στην προσπάθεια, στους πόθου:, στάς ελπίδας, ένα πααβάοβαρον καί εΐδεγθή θρόνον τόν από πέν
σε καθε^τι ποΰ μάς περιβάλλει, ποΰ μάς ενδιαφέ τε αιώνων αντιπρόσωπον τής άπαισιωτέρας τυ
ρει, που λάς συγκινεί, ποΰ μάς θίγει. Διατί ή ραννίας ;
Φυσις να μάς διαπλάσση με τοιαύτην Φυγικήν
Δέν είναι ξεκαρδιστική άστειόττ: δ φόβος τής
αουναμιαν ; Αρα γε εϊμεθα εύτυγέστεροι ύφα- Γαλλίας οτι θά νάση τήν επιρροήν της έν ’Α
σμενοι άπο νεύρα, καί είναι καί κύτταοα τής νατολή κα' θά διακινδυνεύση τά συμφέοοντά
ποιοτητος τοΰ σημερινού ανθρώπου, ή θά εϊμεθα τ·*·:. άν δέν ©ανή ευνους ποό: τό καθεστώς τοΰ
τελειωτεροι ή ατελέστεροι άν ή φύσις μάς περι- αισΎΟ’ΐς ε<: τον θρόνων τών Κωνσταντίνων καί
ίβαλε αετ άλλης ποιότητος καί ύφης δημιουρ των Βασιλείων :
γικός υλας ·,
Κ<*τ’ αναλογίαν δέ·μ είναι κωυικώτατο: α’>τής
Μυστήριον αιώνιον τό όποιον άγνωστον άν λύ
ζωή: καί τής Νοτιοσλαυια: οέτρ ττ: Ίταεται και πέραν τοΰ τάφου. Καί όμως περί τό μυ- λ’ατ διαιισναι τά: οποία: »έ παιδικήν ατέλειαν,
στηοιον αυτό η διαρκώς άνανεουμέντ άνθρωπό- μέ ένα είδόο σαν κρυφτούλι, παίζουν ο', άονηντης. -/ωθεί ασυγκίνητος, άφοβο: και σκορπίζει, τες των κα' πολιτικοί των : Δεν είναι αστειότα
παντού οτι απορρέει^ απο την άνθοωπίνην φυγήν τε: του Ούιλσωνο: αί αιώνιοι απαιτήσει: καί τά
η οποία ειτε_σκοτεινή, εϊτε φωτεινή αποτελεί τήν διαρκή σκιρτήματα μιά: ταραγμένης ίσως διά
αραοναν τής ζωής, όταν είναι πλασμένο: κά νοιας t
.
νεις να την χαίρεται καί τήν «πολαμβάνει όπωσ
Δεν εϊναι άπο τά κζ-^ιικά τη: ζωή:, τη: σπου
οηποτε εκδτλσιμένην.
δαια: αΰ-ήο ζωήο,ποΰ λένεται πολιτική, έπιστή
Διότι η ζωή είναι μία κωμωδία μάλλον παοά μη. Τε·ζντ. βιοατνανία ή οπωο θέλετε ή άποτυσπουο κιοτής.
νία τοΰ Κλεμ.ανσώ από ένα αξίωνα το όποιον ου
„ Δέν είναι νά γελά κάνε?: όταν άντικρύζη σο- δέποτε θά ισίφάοιζε μέ τήν περίβλεπτον άνά τον
κ“ι ^ομ^ένσυς καί ΐσγυοούς άνδρα: κόσμον θέσιν του ",
τής Γής ανίκανους νά συλλάβουν από τό αύτ'ι έ
’Αλλά διατί νά πολλαπλασιάσω τά παραδείγ

αληθείς τού τόπου τούτου άνάγκας ; Αέν είναι
άστειότης ή Σοσιαλιστική ιδέα ή οποία ζη^τεί νά
συλλάβη κάτι τι αδύνατον, άσύλληπτον, ανύ
παρκτον, τήν ισότητα έν τώ κόσμω τούτο) ;
Δέν είναι κωμική αύτή ή ακατανόητος ζωή
καί έξ ϊσ.ου αστείος ό άκατανόητος αύτος θάνα
τος ;
Δ. Λ. Ζ.

’Ιανουάριος 1ί>*2Ο
Ή μοοβική κα'< καλλιτεχνική κι'νησις τον μήνα αύτόν
ίςβασε εις τήν μεγαλείτέοαν ενταβιν. Έπεκ<>άττ^ε κιαΐ
•πάλιν ό χ. Λάππας. Έτ?αγούδησε αρκετές βραδυές εις
• τδ Δημοτικό Θέατρο, καί κάθε έμφάνισίς του και κάθε
ταγοόδι του έπροκαλοΰσε πάντοτε τόν θαυμασμόν τών
ακροατών τοο. ’Εννοείται οτι ή τελευταία συναυλία τοΰ
χ. Λάππα έπανελήφθη τόσες φορές, ώστε ο κοσμος η?
χισε νά πιστεΰη ότι ένφ έδιδε πάντοτε την τελευηαιαν
δέν θα έφευγε ποτέ άπο τάς ’Αθήνας.
_
Και όμως έφυγε. Οι θαυμαβταί του, και αί θαυμάστρ ιαί του—καί ήσαν πολλα'ι—είδαν με πολλή συγκινη
σι τήν άναχώρησίν του. Δέν θα τον λησμονήσουν εύκολα
όπως δε θά λησμονήσουν και τό Θαυμάσιο τραγούδι του,
ιδίως δταν έν*©ανίζετο εις τη δευτερι πραξι τής Αϊδάς,
καί τήν τρίτη ποάξι τής Τόσκας. Τότε δντως ό χ. Λίπ

πας ήτον απαράμιλλος.
’Επίσης μία παλαιά γνωριμία τών ’Αθηνών έκαμε
τήν έιεφάνισί της τόν μήνα αυτόν εις το Δημοτικά Θέ
ατρο. Ή δνΐς ρπεράντζα Καλό.
’Ολοι οι θαυμασταί
της τήν έπανεύρον μέ τό αυτό θαυμάσιο τάλαντό της,
και τήν έχδι’.ροζρόττ^ΤΛν ως ιιια μοιχτιχτι κορυφή, ζαγκο
σμίου φήμης. Ή δν'ις Καλό έδωκε άλλεπάλληλα κον
σέρτα εις τό Δημοτικό, εις τά Διονύσια, πάντοτε ένώ
πιον εκλεκτού και πυκνού ακροατηρίου.
Εις τα Διονύσια ένεφανίσθη και ό κ. Μπορισσωφ
ό ξένος βιολιστής δ όποιος έκλήθη από τό Ώδείον- Το
παίξιμο τού κ. Μπορισσωφ είνε θαυμάσιο. Σπανίως η
χούσαν τέτοιο βιολί αί Άθήναι. Ευτύχημα οτι ένας τέ
τοιο: καλλιτέχνη; θά παραμείνη στάς ’Αθήνας καί θά
διδάξη τήν υπέροχη τέχνη του εις τους
διπλωματού
χους τού Νέου ’Ωδείου.

'Επίσης τελεία δπως πάντοτε ή τετάρτη συναυλία
τού ’Ωδείου ή οποία έδόθη εις τό Δημοτικό θέατρο. Τό
• πρόγραμμά της έ'κ τών ποικιλλωτέρων- 'Η «Παστοραλ»
τού ’ Μπετόβεν, ή Νυκτερινή
Λιτανεία» τού Ραμπω,
τό πρβλ«ούδιο τών ’Αρχιτραγουδιστών >ής Νυρεμβέρ
γης» τού Βάγνερ, και κομμάτια τίνά τού κ. Λιαλιου,
καί Σκλάβου, όλων δ’ αυτών ή εκτέλεσες μέ ακρίβειαν
και μέ προσοχήν καί μέ αίσθημα, τόσον ώστε δικαίως
ή συναυλία αύτή νά Οεωρηθή ώς μία έκ τών έπίτυχε-

στέρων τού ’Ωδείου.

Άλλα- καί ή συνυαλία τής Μανδολΐνάτο =
έδόθη ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Λάβδα εις το Δημο
τικό Θέατρο άφήκε τά'ς καλλίτέρας εντυπώσεις. Τό. πρό
γραμμμά της πλουσιώτατον καί. ή έκτέλεσίς της άκριβεστάτη. Ε2νε άξιος θερμών συγχαρητηρίων δ κ. ΛάβΗ·ας δ όποιος έκ| froi) (μηδε,Ιό’ς ^δημιούργησαν «να >ω
ματείον μουσικόν πρώτης τάξεως.
'Επίσης ««’.τυχή» υπήρξε ααι ή ρυναυλία τοΰ κ.
Τρια,/ναφιίλλου.

ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
Δύο υπήρξαν εφέτος οι εύτυχείς εις τους όποιους ά
πενεμήθη τό ’Αρίστείον. Οι κ.κ. Ίωάν. Γρυπάρης ποιη
τής κα! Παρθένης ζωγράφος.
Ό κ. Γρυϊπάρης είνε ό γνωστός ποιητής δ όποιος
ποό δεκαπενταετίας έκαμε τήν έμφάνισίν του μέ τό ιδι
όρρυθμα ποιήματά του, τά όποια έξήγειραν τότε μεγαίλην συζήτησΊν εις τούς φιλολογικούς κύκλους. Εκτοτε,
άν καί τό τάλαν-όν του δέν είχε τήν έξέλιξιμ τήν όποι
αν όλοι έπερίμεμναν, έξηκολούθησε νά εμφανίζεται απ»
καιρού εις καιρόν μέ ποιήματα τά όποια
έδημοσίευεν
σκορπιστά εις διάφορα περιοδικά καί ημερολόγια. ’Εφέ
τος δμως συγκέντρωσε δλη αύτή τήν εργασία εις εναν
τόμον καί ήρκεσε ή έμφάνισίς του για νά κριθή άξιος
τοΰ ’Αριστείου.
Ή επιτροπή τής λογοτεχνίας ή όποια τού άπένειμε
τό ’Αριστείον άπετελείτο άπο τούς κ.κ. Α. Βλάχον, Ι·
Εολέμην, Χ· Awtvov, Γ. Δροσ'.νόν καί Κ. ΠαλαμάνΤό άριστείον τή; Ζωγραφικής έδόθη εις τον κ. Παρ
θένην. 'Ο καλλιτέχνης είνε γνωστός από μιά σειρά έρ
γων το.υ άξιος, άλλα πίαλαιοτέρας έποχής. Καί ή έπ·.- .
τροπή εις τά έργα αύτα φαίνεται οτι άπέβλεψε, διότι το
νεώτερα τά όποια έξέθηκε εις μίαν τελευταίαν έκθεσίν
εις τό Ζάππειον δέν ήσαν δυστυχώς ί·»τ&ξίύα τού καλλι

τέχνου.
. . ,
,
Ή επιτροπή τής ζωγραφικής ή όποια απεν«ιμε τό
Άριστείον εις τόν κ. Παρθένην άπετελείτο από τους κ.κ.
Ούέλ, Πικάρ, Χίλλ, Ίακωβίδου καί Ζ. ΙΙαπαντωνίου.
Αΐ τελεταί τής απονομής τών ’Αριστείων θά λάβουν
χώραν κατά τό Πάσχα, εις τήν μεγάλην αίθουσαν τού
Πανεπιστημίου.

ΤΟ ΝΕΟΗΟΜΜΑ
Ό κ. Βενιζέλος πρόωρων την 'Ελληνικήν ζωήν
μέσα είς εύρυτάτους εθνικούς και ηολιτικοίγ βρί
ζοντας, δημιουργών καθημερινώς νέας έθνικας κατευθννοε^; προς Άνατολάς, προς Βορράν καί προς
την Δόοιν, δικαιούται νά αντιμετώπιση πολιτικήν
άντίθεοιν άνταξίαν τής εθνικής του εργασίας και
τών δρμητικών εθνικών του βλέψεωνΆπαιτεϊται νά εύρεθή κατά τούς μελλοντικούς
πολιτικούς αγώνας τή^ Μεγάλης 'Ελληνικής Οικο
γένειας τής άπλουμένης άνέτως πλέον μέχρι τών
άπωτάιων ορίων τών εθνικών ονειροπολήσεων, αν
τιπολιτευτική όργάνωσις άνταξία τοΰ σημερινού
"Ελληνας Κυβερνήτου, τού διδάξαντος τδν 'Ελλη
νικόν κόσμον, ότι ή 'Ελλά θά διακυβερνηθή μέ νέας
αντιλήψεις, καί υπό νέας πολιτικός καί πολιτειακός
συνθήκας.
' ιιΗνωμένη Άντιπολίτευσις^ άτυχώς ζή μέσα ο’
ένα περιβάλλον ίδικής της Ιδεολογίας συγγενευού-
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d/jg απολύτως π$>ός ιό καταδικασθέν παρελθόν και
■ίόνη^,· προς την παλλομένην καί όργώσαν σημερινήν
ζωήν·
Ή σημερινή άντιπολίιευοις άτυχώς παρουσιάζε
ται ώς μία άρνησις. ’’Αρνησις εργασίας, προόδου,
ακμής, εθνικές άποκαταοτάοεως, άρνησις των πάν
των, φαινομένων, ΰπολανθανόντων, ύποκρυπτομένων, διαφαινομένων, βοώντων. 'Επομένως ή δημι
ουργία κόμματος νέου απαρτιζόμενου από στοιχεία
άντιλαμβανόμενα την αντιπολιτευτικήν ιδέαν, ώς έ
να ώραίον, εύγενή καί εθνικόν αγώνα, κατακτά κα
θημερινώς έδαφος καί παρέχει την εικόνα νέων
πολιτικών ηθών καί εθίμων ανταξίων προς τοι^:
εύρυτάτους εθνικούς ορίζοντας τοϋ έν τή διακυβερ
νήσει τής Χώρας κόμματος.
Ή 'Ελλάς τού 1920 δέν είναι πλέον προωριομένη
νά φυτοζωή. Διαδεχθεϊσα την 'Ελλάδα τής τελευ
ταίας πενταετίας 1914—1919, καθ’ ήν έοημειώθησαν κλονισμοί καί έπεκράτησαν ρεύματα ύπερτάτων Αντιθέσεων καί
ένεκρώθησαν συνταγματικοί
διατάξεις, καί ’ίσχυσαν σπουδαιότατοι πολιτειακοί
μεταβολαί καί έπεκράτησαν αντιλήψεις πολιτικής
αμβλυωπίας καί έκυριάρχηοαν σκέψεις εθνικής α
βουλίας, καί έφάνηοαν έν άπραγμοούνη χαρακτή
ρες καί κατελύθησαν δικαιώματα· Κατόπιν ενός
τοιαύτης φύοεως κοινωνικού καί πολιτικού κατα
κλυσμού καθ' δν ε’ίδομεν μαζύ με τά υπέροχα εθνικά
μεγαλουργήματα καί εσωτερικούς διωγμούς καί φυ
λακίσεις καί έκτοπισμούς καί πανωλεθρίας ατομι
κών συμφερόντων καί ένα σύμφυρμα μεγαλείου μέ
ράκη, δόξης μέ αίσχη καί εθνικής μεγαλοπραγμοούνης, μέ ατομικά πάθη καί μικρολόγους αντιλήψεις,
ή σημερινή 'Ελλάς έχει νά σταδιοδρομήση κατά
τρόπον άπαιτοϋντα τήν οτράτευσιν εις τούς μεγά
λους αγώνας εις τό πολιτικόν καί οικονομικόν πε
δών, όχι τών ανθρώπων τής παλαιός άρνητικής ι
δεολογίας, αλλά τών νέων ανθρώπων τής σκέψεως
καί τής εργασίας, οί όποιοι νά φιλοδοξούν όχι νά
ρίψουν τον Βενιζελον, αλλά νά τον διαδεχθούν εις
τον στοίβον τού άγαθού, τού υψηλού, τού εθνικού καί
τού ωφελίμου. Διά τούτο χαιρετίζομεν από ψυχής
τό νέον κόμμα άπόιοκον όχι μιας ταπεινής κομματι
κής έμπαθείας, αζΛά τέκνον μιας υψηλής ίδεολο’ γίας, την όποιαν θά εκτιμήσουν πρώτοι αυτοί οί Βενίζελικοι και μετά τού οποίου δέν είναι δυνατόν νά
θεωρήται ξένη καί ή έχουσα τόσην ηθικήν ενότη
τα καί τάς σκέψεις καί τάς πράξεις τ$ς Δημητρα
κοπουλική πολιτική ιδεολογία.

ΓΠΟΪΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Διαγωνισμός πρός πρόσληφιν Γραφέως παρά τψ
γραοειψ Νομογεωπόνου

ΚΟΣΜΟΣ
’Εντός τού ’Ιανουάριου ό κ· Βενιζέλος δίς
έταξείδευοεν. Έπέοτρεψεν εξ Ευρώπης εις 'Ελλά
δα, έπρόλαβε καί έλαβε μέρος ε’ίς τινας συνεδριά
σεις τής Βουλής καί Ιδίφ εις
Ο κ· ΒΕΝΙΖΕΑΟΣ την συζήτησιν τού ’Αγροτικού
καί ’Εργατικού νομοσχεδίου
καί μετ’ ολίγον έταξείδευε καί πάλιν επειγόντως, με
τέρμα τοϋ ταξειδίου τό Λονδϊνον Άπεφασίσθη η
έπίλυσις τού Τουρκικού προβλήματος καί είναι Απα
ραίτητος ή παρουσία τού "Ελληνος πολιτικού πλη
σίον τών ρυθμιστών τοϋ νέου έν ’Ανατολή καθεστώ
τος. Ή φωνή του δέν θ’ άκουοθή μόνον ώς αντιπρο
σώπου Ααοϋ δικαιουμένου νά έχη γνώμην επί του
Τουρκικού ζητήματος, αλλά ώς άνθριοπου τού όποι
ου ή φωτεινή άντίληψις καί ή όρθότης τών γνα>ιιών δέν έβάρυνεν άπαξ μόνον έπί τών σκέψεων τών
ισχυρών τής ημέρας. Ό 'Ελληνισμός έπαυσε πλέον
νά παλαίη Απεγνωσμένος. Ό 'Ελληνισμός, ό όποιος,
πριν ουμπληρωθή ή έκατονταετηρίς τής πρώτης άπϊελευθερωθείση^ 'Ελληνικής γης,\ αντικρίζει προ
αυτού την εύρείαν λεωφόρον τών έθνικών του όνείρων πλέουσαν εις φώς έορταστίκήν και χαρμόσυ
νου, έπαυσε πλέον όχι μόνον νά παλαίη, άλλα καί νά
ίκετεύη καί νά έκλιπαρή, Ισότιμος πρός τούς κρα
τούντας έπί τής Γής, ζητεί τήν έπιβράβευσιν τών
προαιώνιων αγώνων του καί τήν θέσιν του εις
τούς κόλπους τής οικογένειας τών ’Εθνών.
Διά τούτο τό έργον τοϋ διαπρεπούς "Ελληνος πολιικοΰ, μ’ όλην τήν όξύτητα τών άντιμαχομένων γύ
ρω από τήν τράπεζαν τής Διαοκέψεως, μολονότι
βαρύ ακί εργώδες, είναι κατά πολύ άπηλλατγμένον
τών κινδύνων καί τών σκοπέλων παλαιοτέρας έποχής, πού πτωχός καί ανίσχυρος 'Ελληνισμός έπάλαιε κατά τών προλήψεων, τών αντιθέσεων, τών υ
πολογιστικών σκέψεων ολοκλήρου τής Εϋρώπης.
Ή Ρωσία σήμερον ξένη πρός τήν περί ημάς κίνησιν, ή Βουλγαρία ανίκανος καί φωνήν ίκετήριον
νά έγείρη, ή Τουρκία μόνη της,μέ τάς ιδίας χεϊράς
της θέτουσα τά τελευταία καρφιά τοϋ πολιτικού της
φερέτρου, άφίνουοιν εις τον "Ελληνα πολιτικόν, εύρντατον ορίζοντα έργασίας, εις τήν ευστροφίαν του
τή/ν βαθύνοιάν του καί τήν νπερέχουσαν διπλωμα
τικήν του δεινότητα. Τοΰ άφίνουν οτάδιον όχι μόνον
επιτυχίας, <χ2λά καί θρίαμβον τον όποιον ασμένως
θέλει τοΰ άναγνοτρίση ή μεγαλυνομένη πατρίς καί ό
άναπλαοοόμενος 'Ελληνισμός.
V»wwwowrvrv

Μίαν πεντηκρνταετηρίδά π^ήρη ,·εργασίας φιλο
λογικής και δημοσιογραφικής έώρτασεν ό κόσμος
■ τιον Γραμμάτων, τής Σκέψεως καί τής Τέχνης κα
τά τότπαρελθόντα Δεκέμβ^ΟΤ?
Το ύπουογείον τής Γεωργίας προκηρύσσει δια
γωνισιιόν πρός κατάληφιν δέσεως γραφέως πα Ο κ· ΑΝΝΙΝΟΣ πεντηκονταετηρίδα τού έν πλήρει πνευματική ακμή εύριοκομένοι
ρά τώ-γραφείω τού Νομογεωπόνου Λαρίσσης.Ό
διαγωνισμός διεζαΧθησεται την 13ην τοϋ μηνός κ· ’Αννίνου-Εις τον Παρνασσόν τήν 18ην π. μηνός
Ιανουάριου 1920 εις τό κατάστημα του Γρα συνεκεντράνθηοαν οί θαυμαστοί του καί έοορτάφείου Νομογεωπόνου Λαρίσσης. Προσόντα. ’Α σθη πανηγυρικώτατα τού εκλεκτού λογίου ή εργα
πολυτήριον
τάξεως*Γυμνασίου ή άλλης ίσοτί- σία πενήντα ολοκλήρων ετών. Πρώτος είπεν ολίγα
λόγια επιτυχέστατα ό Μητροπολίτης μας κ. Μελέ
•j.vj Σχολής. Διά τά ύποβλητέα πιστοποιητικά
ως καί πάσαν άλλην σγετικήν πληροφορίαν οί τιος, κατόπιν οί κ. κ. Πολέμης, Δαμβέργης, Τοοκό(ενδιαφερόμενοι άποταθήτωσαν * εις τό Τμήμα πουλος. Νιρβάνας, Βελλιανίτης καί ΔημητρακόπουΠροσωπικού τοϋ Υπουργείου ή εις τό γραφείου λος, έκ τών έπιλέκτων τού πνευματικού παρ’ ήμίν
κόσμου, έξήρον τό έργον τοΰ κ. Άννίνιυ κατά τήν ι
τού Νομογεωπόνου.
δίαν έκαοτις έμπνευσιν. Ό κ. Βελλιανίτης ώμίλησε
(Έκ τοϋ ύπουργείου Γεωργίας)

'γενικώς περί ιού έργου του, ό κ· llo/,έμης μέ στί
χους γλυκύτατους ύμνησε τον δρόμον του όημιουργικου του πνεύματος, ο Νιρβάνας μέ λόγια χιουμου .
ριοτικωτατα εςήτηοε τήν πρωτοβουλίαν καί την
—Εις τας άοχχς τού μηρός έγέρετο ή εκλογή το» νέ
συμμετοχήν του ιατροσυνεόριου εις την εορτήν λόγφ οι» Προεδρείου τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου τής πόλεως
των θεραπευτικών ισοτήτων τού γέλωτος που εοκορ- μας.
πισε παντα ή πεννα του κ. Άνννίου, ο κ. Δαμβερ-Έςελεγτσαρ πανηγυρικώς οί κ.κ. Στ- Γεωργα*ιιμ,
ο>·εΜΐΐΛευεν ως αρχαων μέλος τ· ύ »δ< t Α
Πρόεδρος Βασίλειος Ακριβός Αντιπρόεδρος καί Ήλ. Κα·
λόγου τών Εισαγγελέων» διά την οιρ-αλόπουλος Γραμματευς.
αοοσιν τοϋ Καλαμπουριού, ο κ. 1 σοκοπουλος αφη—'Ο κ. Πρόεδρος ό τιμών ήδη άπρ μακροΰ το αξίωμα
γηυη πως εγεννηυηοαν τά νίλαναόηναια», εις a τούτο, μέ λόγους θερμούς καί ειλικρινείς ηϋχαρίστησε
συνεργαςεται ο κ. Λννινος αφ ης προ οεκαιριε- τ<ύς κ.κ. συναδέλφους του διιά τήν τιμήν τής επανεκλο
τιας αναοιοαςονταΐ’ ταύτα εις την ^κηνην και ο κ. γή; των.
Δημητρακοπουλος τον προοεφωνηοεν εμμετρως με
—Καί έπωφεληθείς τής ευκαιρίας
έξεφώνησε λόγον
στίχους και προφοράν επτων^ησκΜίην ευφυως Λΐή- ζεστόν (πατριωτικού ενθουσιασμού καί φιλοπόλιδος μερίρεμοαλλων και τό ζήτημα τής ίδιας αυτού ηλικίας, μνης υπέρ τής ένδοξου πρωτευοόσης τής 'Ελλάδος.
οια να πειοη τους ακροατας του Οτι μοεις ειοηκυε » -Ό κ. Πάτσης έξεφρασιε τήν χαράν του δια τήν ε
εις την ό,ην οεκασα του βίου του και συνεπώς ποοον πανεκλογήν τοΰ Προεδρείου καί μέ λόγους θερμούς έξτρε
είναι νεωτερμς τού ευγενους ουναόελφου του και p-ήν ευγένειαν του καί τήν έξα,ιρετικήν ικανότητά του.
εορταστου. ιελος ό κ. Αργυρόπουλος, εκ των άρι
—Ό κ. Κλεμανσώ μετά τήν αποτυχίαν του ώς Προ
στων νεωτερων ηθοποιών μας, μνμγνωοε χαργεέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας καί τήν εκλογήν τοΰ
στατον έργον του ουγγραφεως και ως επιστεγαυμα
μ. Δεσανέλ έδήλωσε δτι θ’ άποσυρθή τής πολίτεκής.
την απαντηοιν τού κ. Μπαμπη Αννινου γιοματην
—Εις τήν Πρωθυπουργίαν τόν διεδέχθη ό κ. Μιλλεαπό ευμορφιές καί χαριτολογίες εληςεν η ωραία
ίράν.
αυτή πνευματική έορτη φ
— Εληξε κίαί ή περίφημος δίκη τοΰ πρώην ΈπίτελείΊο εοπερας της ιοιας ημέρας εδόυη τιμητικόν
|ρυ.
γεύμα ύπερ τού κ. Αννινου, ανεςαντλητου εις πνευ
—'Ο κ. Δοΰσμανης κατεοικάσθη εις ισόβια δεσμά.
ματώδη σκώμματα καί εις ξεκαρόιοτικας ευφυολο
- ■'Ο κ. Μεταξας ερήμην εις θάνατον.
γίας, το όποιον έτίμηοε διά της απουσίας του ό κατά
—Οι κ.κ. Στρατηγός καί ’Εξαδάχτυλος ήθωώθησαν.
ουνυηκην πνειήματιΐφς Αρχηγός του Κράτους κ·
—Τήν 3ην Ίκνουαρίου ειχομεν τήν πρώτην συνεδρίαΔιγκας. Εννοείται οτι και κατά την απογευματι
ctv τού Εκτελεστικού Συμβουλίου τής Κοινωνίας τών
νήν εορτήν έκειψεν ό επίσημος κοομος διά νά φανή
’Εθνών ή οποία χαρακτηρίζεται ώς απαρχή νέας
ΔΗ
ότι εις τήν Έλλαδα Ολίγα πραγματα ουγκινουν τούς ΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ».
άριστείς τής Ιίολίτείας, βλίγωτερον όέ όλων τά
--Πρόεδρος τοΰ Συμβουλίου έξελέγη ό Πρόεδρο; τής
1 ράμματα καί αί Τμχναι.
Γαλλικής Γερουσία; κ. Λέων Μπουρζία.
1 ην 2ί)ήν τού ίδιου μηνός έδόθη πανηγυρική πα—Ό κ. Βενιζέλος παρίστάμενο; καί συμμ[ΐ.ετέχων τής
ράοταοις εξ απανθίσματος έργων τοϋ κ. ’Αννινου,
άπό τής Σκηνής τού Δημοτικού θεάτρου καί έξετε- ουνίδρίάσεως έπλεξε τό έγκώμ’.ον τοΰ κ. Μπουρζουά άπο
λέσϋη τίμητικωτάτη εορτή όφειλομενη εις ένα έκ καλέσας αΰτόν Πατέρα τής Κοινωνία; τών ’Εθνών».
—Εί; τήν ’Ιταλίαν ειχομεν σιδηροδρομικήν απεργίαν
τών ουμπαθεοτέρων εργατών τής νεοελληνΛής φι
λ'ήξασαν ομω;, λόγφ τής άντίδρόισεως 3λων τών άλλωι
λολογίας.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

Η ΘΛΙΨΗ ΜΟΓ
Στην έρημα άγκαλιά μου κλαίει ή κιθάρα.....
Σιγαλιά στη φύση μέσα βασιλεύει
1’ άεράκι μέ τραγούδια ερωτευμένα
Τά 2.ουλούδια, τά φύλλα, τά μαγεύει
Στην έρημη μου κλαίει ή κιθάρα άγκάλη,
‘Ωσάν τό κύμα μέσα στ’ «κρογιάλι.

Ψηλά ατό γαλανό ούρανό ένας ήσκιος
Τήν καθάρια, του τήν οφη τή δολώνει,
Σά μ:ά δλί'φη γυμένη στή μορφή του
Τά γλυκά του στερνόοωτα θαμπώνει.
Οί άνεμιές κ’ έκε« φηλά γλυκογυρίζουν _
Και τούς φτόγγους τών πουλιών πλανούν σκορ(πίζουν
f-^.-.λχ;-.<··ν,<·ππ:-. ή'Γ
<
Ποο€αίν’ ή νύγτα πέφτουν τά σκοτάδια,
Τ’ αστέρια ανάβουν ολα ενα ενα
Τρεμοσβοΰν σιγαλά μες τ'ς αγκάλες
Τ’ ούρανοΰ ©ώτα Χρυσά γαληνεμένα,
Μά πάντα κλαίει στη μαύρη μου άγκαλη
Ίί κιθάρα σαν τό κϋμα στ’ άκρογιαλι.
Εδεμανθης

κοινωνικών στοιχείων — πλήν τών σοσιαλιστών—Τά κατεψυγμένα κρέατα διαδίδονται εΰχερώς παρά
τφ 'Ελληνίκφ Λαφ.
-Ή παρατεταμένη ψυχρότης τθΰ καιρού συνετέλεσε
εις τό νά έδραιωθή ή εμπιστοσύνη τοΰ κόσμου εις τήν υ
γιεινήν αύτών κατάστασίν.
—'II έκδοσις τοΰ Κάϊζερ καί ή δίκη τών Γερμανών έ
νοχων τού πολέμου προ τών Συμμαχικών δικαστών τεί
νει νά ματαιωθή λόγφ τής προκχλουμένης
άντίδράσεως.
-Τό «Άριστείον τών Τεχνών» έδόθη εις τον κ- Παρ
θένην
-Τό Μετάλλων τών Γραμμάτων εις τόν κ- Γρυπάρην·
- Ηρχισεν, άνευ τέλους, ή δίκη τής Κυβερνήσεως
Σκουλούδη.
—
Νέα πυρκαϊά εις τήν Θεσσαλονίκην.
-Ή Κυβέρνησι; δέν μετατοπίζει τήν πόλιν *ίς άλ
λην τοποθεσίαν ;
—Άπέθανεν ό Κωνσταντίνος Εσλψ και η λαϊκή συνείδησι; έξεδήλωσε τόν βαθύτερον σεβασμόν «φός τήν άνάμνησίν τοΰ έπιλέκτου άνδρός.
-Άπεκαλύφθη ό Άνδριάς τού άειμνήστου Χαριλάου
Τρικουπη μέ ύπερθαυμάσιον λόγον τοΰ κ. Ρέπουλη.

520
Κυβερνήσεως τής 7ης Δεκεμβρίου π. ε. δημοσιευΟεισαν προκηρυξιν μειοδοτικής δημοπρασίας,
Κον Μ. Ζώτον Μεσολόγγιομ. ’]3γράψασ.ει> ίδιαίτέοω;.
Οια την προμήθειαν υλικού κατασκευής τών τη
Κομ Π. Δαρήνί Γχάρϊχρ. Έγοάψχμεν. Δχ Θ. Δηυ/ητρ.
λεγραφικών και τηλεφωνικών γραμμών, ώς και
Μυτιλήνην. Έγράψαμίρ. Αί μεταφράζεις σας δεχταί άλ
τηλεφωνικών εγκαταστάσεων τού Κράτους, παλα φροντ'ζετε παραχσλώ νά μήν είνα γχΰστχί xxt ~ϊ- . ρατείνομεν τήν όρισθε'σαν προθεσμίαν υποβολής
λαίοιαέρχι. Ή Πατριχή θηριωδία», και «χΐ περιηγήσεις
προσφορών, επί
έ'τι μήνας αντί τού ένδς μηστάς "Αλπεις» θά δήμοσιεσθοΰν. Τά άλλα etvs-πολύ γρώ
νος ήτοι υέχρι τής 30ής Ιουνίου 1910, ημέραν
«τά. Δα Ολ. Βατίδοο ΣμΑρνηιζ Έ ράφι.· ετ Πα αγίοΤρίτην καί ώραν 11 π. μ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

τατΟν Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης. Έγγραφή σας έλήφθη εύχαρνστοΰμεν. Κον I. Βερΰκην ϋειραια. Έγράψαμεν|Τά πεταχτά τετράστιχα θά δημοσιευθοΰν εις
το
προσεχές τεύχος. Κον Δ. Κ. Ζαννίδην- ’Ενταύθα. Τά ποι
ήματά σας ωραιότατα θά δημοσιευθούν εις το προσεχές
τεύχος. Κον Βιλ. Φρέρην Χίον. Τά πονήματα σας θά δημοσιεοθούν «ΐς το προσεχές τεύχος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΙΙροσκαλεϊ τούς βουλομένους νά προμηθεύσωσιν ε'ς τδ ύπουργεϊον τής Γεωργίας διά τήν dipδευσιν τού κήπου τών Παλαιών ’Ανακτόρων.
Ένα ηλεκτροκινητήρα δυνάμεως 5 ίππων καί
220 Βολτ συνεχούς ρεύματος καί μίαν ύδρανΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ελίαν φυγόκεντρου διαμετρήματος 3 ίντσών, ό
πως μέχρι τής 12.30' ώρας τής 14ης Φεβρου
Ό υπουργός τής Συγκοινωνίας διακηρύττει ό
άριου έ. έ. ύποβάλωσιν εις τδ καθ’ ημάς ύπουρτι, δέχεται ενσφράγιστους προσφοράς μέχρι τής γεΐ,ον (Τμήμα τής Γεωργικής, Μηχανικής κα;·
30 ’Απριλίου 1920 διά τήν προμήθειαν,
'Υδραυλικής) τάς προσφοράς των έντδς ένσφρα
1 ) 39500 ξύλινων τηλεγραφικών στύλων έμ- γίστων φακέλλων.
πεποτισμένων δι’ αντισηπτικών υλών, καί δια
Αί προσφοοαί διαλαμβάνουσαι τιμήν καί πάσαν
φόρων διαστάσεων.
σχετικήν λεπτομέρειαν πρέπει νά συνοδεύωνται
2) 262 τόννων σιδηρών δ,οκίδων εις διάφορα καί υπό γραμματίου παραλαβής έπί παρακατα
σχήματα καί μήκη.
θήκη δημοσίου τίνος ταμείου δραχμών οκτακό
3) 232 χιλιάδων σιδηρών υποστηριγμάτων σιων (800) λόγω έγγυήσεως.
μονωτήρων εις διάφορα σχήματα.
Ό γενικός Γραμματεύς
4) 250 μονωτήρων διαφόρων σΖημάτων.
. ΜΥΛΩΝΑΣ
______________________ A_____________
5) 20 χιλιόμετρα τηλεφωνικού καλωδίουτών
40 καί 20 διπλών συγκοινωνιών.
ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
6) 380 τόννων όρειχαλκίνου σύρματος διαφό Προκήρυξίς συμπληρωματικού διαγωνισμού πρδς
ρων διαμέτρων.
ε'σαγωγήν 11 φοιτητών εις τήν άνωτέραν
7) 270 τόννων σιδηρού σύρματος διαφόρων
γεωπονικήν Σχολήν.
διαμέτρων.
8) 7 τηλεφωνικών κέντρων χωρητικότητος
Τήν 9ην ’Ιανουάριου ημέραν Πέμπτην καί πε
200 γραμμών.
ρί ώραν 10 π. μ. ένεργηθήσεται έν τώ ' Υπουρ
9) 7 τηλεφωνικών Κέντρων χωρητικότητος γέ ίω τής Γεωργίας διαγωνισμός πρδς εισαγω
100 γραμμών.
γήν 11 έτι φοιτητών εις τήν νεοσύστατον “νω10) Διαφόρων άλλων έξαρτημάτων τών εγ τέρΛν γεωπονικήν Σχολήν ’Αθηνών.
καταστάσεων των γραμμών καί τών τηλεφωνι
Οί έπιθυμοΰντες νά μετάσχωσι τού διαγωνι
κών Κέντρων.
y
σμού ποέπει νά ύποβάλωσι μέχρι τής προτεραί
Οί Ειδικοί ορο·. προμήθειας, αί διαστάσεις και ας τής ένάρξεως τού διαγωνισμού εις τδ 'Υπουρ
αί ‘διότητες τού ζητούμενου ύλιζ,ού «ναφέρονται γείον Γεωργίας (Διεύθυνσις Γεωργίας) αϊτησιν
λεπτομερώς εις τάς ειδικάς συγγραφάς ύποχρε- έπί πεντηκονταλέπτου Χαρτοσήμου εις τήν οποί
ώσεων καί τά παρακολουθούντα ταύτας σχέδια
αν νά έπισυναφωσι.
κατασκευής τού υλικού.
1) ’Απολυτήριον Δημοσίου Γυμνασίου ή πρακ
Τά έγγραφα ταύτα, ήτοι ^λεπτομερής πίναξ τικού Λυκείου ή δημοσίας Μέσης Γεωργικής
τού ζ(τουμένου υλικού, οροί δημοπρασίας, συγ- Σχολής ή διδασκαλείου δημοτικής έκπαιδεύσεγραφαί ύποΧρευσεων και σχέδια άτινα είνε εις ως ή εμπορικής σχολής ή τής τέως σχολής Λα
τήν διάθεσιν παντός έπιθυμούντος νά λάβη μέ ρίσσης καί Κασσαβετείας. Οί απόφοιτοι γεωργι
ρος εις τήν έν προκειμένω δημοπρασίαν έπιδί- κών Σχολών δέον νά προσαγάγωσιν καί ένδεικτι
δονται. τοϊς ένδιαφερομένοις υπό τής έν τώ υ κον τουλάχιστον 3' ταξεως Δημοσίου Γυμνα
πουργείο» Συγκοινωνίας υπηρεσίας τής Τεχνικής σίου.
ζ
Διευθύνσεως τών τηλεγράφων και τηλεφώνων.
0') Άπόδειξιν τού Γραμματέως τού Γεωργι'Η άποσφράγισις καί τελική κρίσις τών προσ κσύ τμήματος έμφαίνουσαν τήν εις αύτδν κατάφορών γενήσεται υπό επιτροπής εγκαίρως καθο- Οεσιν δραχμών είκοσι πέντε, ώς άμοιβήν τών με
ρισθησομένης υπό τού έπί τής Συγκοινωνίας ύ- λών τής εξεταστικής επιτροπής. Οί διαγωνιζόπουργοδ.
μενοι θά ύποστώσι γραπτήν καί προφορικήν δο
•J Ιπουογος
ί'Κ.ί
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κιμασίαν. ε'ς τά μαθηματικά, έ'κθεσιν ιδεών, φυ
σικήν, Χημείαν, φυσικήν ιστορίαν καί στοιχεία
Γαλλικής γλώσσης, έπί τή βάσει τής εις τά γυ
μνάσια διδασκομένης ύλης.
ΓΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ s
Ό 'Υπουργός
’Έγ.ο'/τες ύπ’ οφει τήν έν τώ φύλλω ύπ’ άριθ.
Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
290 τού παραστήματος τής. Εφημερίδας τής

