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II Άορώστεια καί ό θάνατος οκόντ. "άκάνουν ο'/<7. · 

’Aft’ όλη έκεινη-τή φωτιά, όπου ’λοίαψε γιά μάς, 
Άπ’ τά γλυκά τά μάτια της τά τόσο φλογοβόλα, 

Τδ στόμα αύτό ποΰ μοΰπνιξε τά φύλλα τής καρδιάς,

Άπ’ τά φιλιά της δυνατά σάν βάλσαμο.· βοτάνι,
Την αγκαλιά της πιο θερμή κι’ άπ’ άχ πδοβολή, 
Τί απομένει, εϊνε φριχτό ο νοΰς μου νά τό βάνη - 

Ιίποτε πιά άλλο άπ’ ένα ώγρό πρόσω, ο στδγαρτί,

Ποΰ σάν κ έμενα, ^σι κι’ αύτό στη μοναξιά τελειώνει, 
Κα;· ποΰ αγγίζει δ Καιρός, δ γέρο-/1 ευ αστής,' 1 
Κι’ όλημερίς μέ τη σκληρή φτεροΰγά 'qj τό λυώνεί...

ΤΩ, δολοφόνε σκοτεινέ τής Τέχνης, τή; Ζωής * 
Ποτέ δέ Οά σκοτώσης σύ μέσα στη θέληση μου. 
Κείνη, ποΰ ήταν ή δόξα μου κ’ ή εύγ αοίστησή μου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ



ΑΠΟ ΤΑΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΓ “ΠΑΡΝΑΣΣΟ!-..
ΜΙΑ ΕΥΓΕΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΩΤΙΣΣΑ

Αανεηλες, ή πλούσια χήρα τών ΙΙατρών

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Και όλη αύτή ή ίλιγγιώδης οικονομική κίνησίζ, 
είχε τόσην δύναμιν, τόσην στερεόν βάσιν, τόσην έ- 
κτασιν ώστε σχεδόν δέν έπηρεάζετο άπό τήν πολι
τικήν κατάοταοιν. Επαναστάσεις άνηγγέλλοντο άπό 
τά ακρα τής Αυτοκρατορίας, πόλεμοι έμαίνοντο γι 
ρω, συνωμοσίαι άνεκαλύπτοντο είς τό ιερόν Παλά 
τίον, αύτοκρότορες έξεθρονίζοντο, κατέφευγον εις 
μοναστήρια ή έτυφλώνοντο καί όμως ή εμπορική 
κίνηοις δέν έσταματοϋοε, ή τουλάχιστον δέν έξηόθέ 
νιζε. Ή οικονομική πολιτική τοϋ κράτους ήτο μία, 
διαρκής, συνεχής, Αδιάκοπος, και αύ^ό δέν είνε 
μικρόν δείγμα τής συνολικής εύρωοτίας τήν οποίαν 
εϊχεν ή Αυτοκρατορία αύτή, ή τόσον συκοφαντη- 
θείοα όιά μέσου τών αιώνων.
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Ό Απαράμιλλος πλούτος ιών αγορών τής Κων 
οταντίνουπόλεως, ή αέναος ναυτική κίνηοις, οί πο 
λυάριθμοι στόλοι ποΰ διέσχιζαν τήν θάκασσαν τής 
αυτοκρατορίας διά νά φέρουν είς τήν πρωτεύου
σαν τούς θησαυρούς τών μακρινών χωρών, ή ακμή 
τών μεγάλων Ελληνικών Λιμένων, έδημιούργησαν 
σιγά σιγά και κινδύνους· Ή φήμη τής ζωηρό..; έ 
κείνης συναλλαγής έξηπλώνετο είς τα πέρατα τοΰ 
κόσμου και έξυπνοϋσε τούς πόθους λαών βαρβά
ρων τής ’Ανατολής καί λαών ήμιπολιτίσμένων τής 
Δύσεως. Καί έγεννήθη, ή τουλάχιστον ηΰξηοε, ή 
μεγάλη πληγή τών μεσαιωνικών θαλάσσιον, ή πει 
ρατεία-

Είναι δύοκολον σήμερον καί νά συλλάβωμεν α
πλώς μέ τήν φαντασίαν μας τήν τρομακτικήν αυτήν 
δυστυχίαν τών περασμένων χρόνων. ’Από δύο σχε 
δον αιώνων ή θάλασσα δέν παρουσιάζει πλέον πα
ρά τούς κινδύνους τών στοιχείων. ’Επί δέκα αιώ
νες πριν οί κίνδυνοι άπό τά στοιχεία ήοαν σχεδόν 
τίποτε Απέναντι τών κινδύνων άφ το£1ς ανθρώ
πους· Άπό τήν δυστυχισμένην έκείνην έποχήν δέν 
μένουν παρά ώχραί περιγραφαί μέσα εις τά βι
βλία. Κανείς δέν έχει πλέον άμεσον τήν άντίληψιν 
τής μεγάλης αυτής συμφοράς.

τΗτον ή εποχή ποΰ όχι πλέον ή θ'άλασσα, άλλά 
Καί αί παραλίαι ήοαν έπικίνδυνοι. Είς ολας τάς 
άκτάς τής Μεσογείου βλέπομεν άκόμη θέσεις φν- 
οικώς θαυμάσιος διά συνοικισμούς καί όμως έγκα 
ταλελειμένας. Αί πόλεις έχουν κτιοθεϊ μακράν ά 
ίιό τήν θάλασσαν, καί ένφ κάτω φαίνονται φυσικοί 
λιμένες καί τοποθεσίαι προνομιούχοι, πόλεις καί 
χωριά έχουν σκαρφαλώοη είς άπόοταοιν, επάνω 
είς βουνά καί είς βράχους. Τήν έξήγησίν τήν δί
δει ή ιστορία τής πειρατείας. Οί κάτοικοι τών πα 

ραλίων ήοαν είς κάδε στιγμήν είς τήν διάθεοιν 
τών κουρσάρων, οί οποίοι μέ μίαν έξαφνικήν επι
δρομήν δέν ήρκοΰντο μόνον ν’ άρπάοοι ν, άλλά καί 
έπυρπολοϋοαν καί έσφαζαν καί άπήγον γυναικόπαι 
δα. Οί κάτοικοι λοιπόν άπεσύροντο μακρυά άπό τήν 
θάλασσαν ώστε νά προφθάοουν ν' άντίληφθοϋν 
τούς τρομερούς έπιδρομεϊς καί νά έτόιιιασθοΰν είς 
κάποιαν Αντίστασιν.

θαλασσινοί απαράμιλλοι, δαμασιαί τών οτοιχεί 
ων Ακατάβλητοι, τολμηροί, άφοβοι, άγριοι, άνηλε- 
είς,. Ασυγκίνητοι, ήοαν πολεμικόν υλικόν άπείρως ά 
νώτερον τού υλικού τής ξηρός. "Αραβες, ’Αλγέρι 
νοί, Καταλανοί; ώρμονσαν Από τά μακρυνά των όρ 
μητήρια καί έπεφταν ώς σύννεφα Ακριδών έπί τών 
δυστυχισμένων είρ/ηνικών πληθυσμών καί έφερναν 
τήν καταστροφήν. Ό Ελληνικός αύτοκρατορικός 
στόλος έξετέλει διαρκώς περιπολίας είς τήν Με
σόγειον, καί κατώρθωνε νά προοτατεύη τήν έμπορι 
κήν κίνηοιν, αυτό δέ δέν είνε μικρά υπηρεσία ποίς 
τόν πολιτισμόν. Συχνώτατα οί Ανώτατοι άξιωματί 
κοί τοΰ Αύτοκρατορικοϋ στόλου έλαιιβάνοντο μετά 
ξύ τών πλέον φημισμένων πειρατών, όχι μόνον διό
τι ήοαν οί τελειότεροι θαλασσινοί άλλά καί διότι 
ήοαν οί μόνοι γνωρίζοντες μόν τρόπον μέ τόν δποϊ 
ον άποτελεοματικώτερα θά έπολεμοντο οί συνάδελ
φοί των. Χάρις είς τάς συνεχείς αύτάς περιπολί
ας, τήν άέναον έπαγρύπνιοιν τού Αύτοκρατορικοϋ 
στόλου, όχι μόνον τό εμπόρων προς τήν Κωνοταν- 
τινούπολιν, άλλά καί τό εμπόρων μεταξύ Άνατο 
λής καί Αύσεως, κατώρθωοε νά μργασθή άδιακό- 
πως, νά τεθούν δέ αί βάσεις τής μεγάλης εμπορι
κής έπικοιναννίας ή οποία τόσον άνεπτύχθη σήμε
ρον.

Ηλθαν όμως καί έποχαί σχετικής αδυναμίας 
τοΰ κράτους, ό στόλος εύρέθη άπηοχολημένος άλ- 
λοΰ, ή διετέλει υπό αρχηγούς ανικάνους. Τότε πει 
ρατικοί στόλοι άφ’ ού έλεηλάτηοαν, ερήμωσαν, έΐαρ- 
πόληοαν καί έσφαξαν, έπροχώρηοαν σχεδόν μέχρι 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί έτόλμησαν νά προ· 
καλέοουν τόν στόλον τοϋ Κράτους. Ευτυχώς αύιαί 
αί περίοδοι ήοαν σπάνιοι. Ώς έπί τό πλείοτον ό Αύ 
τοκρατορικός στόλος κατώρθωνε νά έπιβληθή. Χά 
έπιΑλιγθή τούλάχιοτον οσάκις έλάμβανεν έγκαίρονς 
γνΰύΟΙν τής επιδρομής, ζΐίότι δέν πρέπει νά λη- 
ομονόίμεν ότι τηλέγραφος δέν υπήρχε καί ό^ιι έκεΐ 
νο τό όποιον έχαρακτήριζε τούς κουροά\.'.·ΐ'ς ή τον ή 
ταχύτης. Μίαν νύκτα σκοτεινήν καί άγρίαν έπεφ
ταν επάνω είς ένα παράλιον συνοικισμόν, διήρπα- 
ζαν, έσφαζαν, μετέφεραν είς τά πλοίά των μό τά 
μαύρα πανιά-τής φοϋστες^-τάς γυναίκας, τέις παρ^ 
θένους καί τά παιδιά, έβαζαν φωτιά είς ό,τι άπό 
με\νε καί τό πρωί ά;ίο τόν άνθ^όν και εύτυχισμέ- 

νον συνοικισμόν δέν έμεναν παρά λίγα ιριίπια κά- 
π; ίζοντα. Οί κουρσάροι έπαιρναν τούς μεγάλους α
νοικτούς δρόμους πού θά τούς έφερεν είς τά Ι*α- 
κρυνά των κρυοφύγετα, καί τά μικ^ά των πλοία ε
λαφρά, ταχύτατα, έξέφευγον τΐ/ν καταδίωξιν.

Δεν ήοαν δέ μόνον οί Αραβες} οί Σηρακηνοί, 
οί Άλγερινοί καί οί Τούρκοι ποΰ έκούρσευαν κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον τά πλούσια παράλια ζης Αύτο- 
κρ^Λτορίας. Ήοαν φεύ, καί οί Ευρωπαίοι καί κά 
ποτέ —ευτυχώς οπανιως —. καί "Ελληνες.

Είναι πραγματικώς κιαταπλι/κτικτή ή διαφορά 
τής άντιλήφεως τής ίδικής μας εποχής προς τήν 
μεσαιωνικήν άντίληψιν έπί μερικοιν ίδιάίτέρως οη 
μείων. Ή περατεία είνε σήμερον κοινότατον έγ
κλημα κατά τής ιδιοκτησίας, μή διαφέρω· κατά τί
ποτε άπό τήν λιμττείαν τϋνν χερσαίων δρόμων-Και 
o>jgfi|c|o>’ λέγοντες πειρατείαν έννοονμεν ασήμαντα 
καί μεμονωμένα κρούσματα, όχι μόνον τιμωρού
μενα αύστηρώτατα άπό τον νόμον ά/ά.ά καί καταόι

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝ ΕΠΓΑΝΗΣΩ
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΑΘΟΝΤΑΣ ΑΙΩΝΑΣ

(Συνέχεια έκ τού πιέρη^υμένω-)'
Μετά πολλάς περιπέτειας, τέλος ή Κεφα^λη- 

νίατ τιρ 1500 ουνεδέθη μετά τής Ένέτϊκής πολι
τείας. Τό κεφαλληνιακόν δάσος τότε έξετείνετο 
καί ευκόλως ήδύναντο νά μεταφέρωσι τούς κορ
μούς μέχρι τής θαλάσσης, άλλ’ έπειτα ή μεταφορά 
αϋτη κατέστη δύσκολος. ΙΙρώτα έφθανε “έχρι τής 
κοιλάδος τοϋ 'Ηρακλείου- 'Οδοί δέν ΰπήρχον καί 
οί βόες έσυρον τούς κορμούς μέχρι τής θαλάσσης. 
Σημειωτέον ότι καί ό ισπανικός στόλος προοώρμι- 
ζετο διά νά προμηθευθή ζύλα έκ τον δάσους τούαου. 
Φυσικά όταν οί Ενετοί έκυρίευοαν τήν νήσον έ
πρεπε τά πράγματα νά λάβουν άλλην διεύθννσιν·

Σώμα ύλμτόμων καί ξυλουργών έκ διακοσώνν 
Ανδρών ύποχρεοΰτο είς τήν υλοτομίαν καί ξυλσί',ρ- 
γίαν καί ήτο άπηλλαγμένον τοϋ βάρους τής φρου
ράς έπί τϋιν σκοπιών (βίγλες) κάί πόσης άλλης 
στρατιωτικής υπηρεσίας. Τό σώμα τούτο ώνομά- 
ζετο τών μαραγκόνι καί διέμενεν είς τό διαμέρι
σμα 'Ομαλών, όπου υπήρχε μεγάλη ποσότης παν
τοειδούς ξυλείας.

Ή ξυλεία αϋτη έχρειάζετο διι'ι τόν στόλον καί 
διά τάς άνάγκας τών φ\ρονρίων. Τώ 1517 έκόπτγ 
σαν αρκετά ζύλα διά τό φρούριον τής Ζακύνθου- 
Τφ 1574 έστάλη ξυλεία είς τήν Ζάκυνθον επίσης 
πρός άνοικοδόμηοιν τής πόλεως.

Προσέτι έγένετο έξαγωγή τής ξυλείας, ιδίως 
διά τήν Βενετίαν. Άπό τού 1590 φαίνε-αι ότι ήρ- 
χισε καί ό διορισμός δασοφυλάκων πρός προφύλα 
ξιν τών νέων ιδίως φυτών άπό τά ποίμνια- 4«ό 
μετά τών ποιμένων έγένοντο διαμάχαι καί μάλιστα 
ένας δασοφύλαξ έγέι·ετο θύμα τοϋ καθήκοντος όιά 
δολοφονίας- Ή συνετή Ένετίκη Κυβέρνησις κα
τά πολύ έιμζόντιζε περί τής διατηρήσεως τοϋ *«;- 
φαλληνιακοϋ τούτου σπουδαίου δάσους, ώς 
μαρτυροϋσιν αί παντοϊαι διατάξεις τιΰν 
προβλεπτών. Δυστυχώς δ άγώϊομός τών ανόητων 
ποιμένων διά νά έχουν τροφήν διά τά ζιΰά τεον έ- 
προκάλονν συχνά πυρκα'ίάς. Προσέτι οί ποιμένες.
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καζόμενά έξ ’ίσου άύ’στηρώς άπό τήν Άοινήν οϊη^ί- 
δησιν. ,ι

Τότε τά πράγματα ήοαν διαφορετικά. Ό πείρα 
τ’,ς ήτον ό παράτολμος θαλασσοπόρος, ό πώΐ.ι·. ···.· 
προς τά στοιχεία, ό ζών μέ τήν περιπέτειαν, ΐνέ- 
πνεε τόν τρόμον μαζή καί τόν θαυμασμόν. Ή ζο)ή 
του ήτο ένα παραμύθι. Μία αίγλη τόν περιέβαλλε· 
Είς τήν εποχήν τής σωματικής ρώμης, τής κτη 
νιοδους βίας, αυτός ήτον ό δυνατός και ό άκατό 
βλητος. Συχνώτατα έξέφενγε τά όρια τής πραγμα 
τικότητος καί έγίνετο θρϋλλος. ’/ΙλΑά καί άν έμε 
νε είς τήν πραγματικότητα, δέν έφοβεϊω ν’ Αδικη 
θή. Έγίνετο ναύαρχος καί -,ρίποτε καί ήγεμότν.ΙΙ<■- 
ράδειγμα ό Αυκάριος ό όποιος άτροΰ έτρομοκρτίτη- 
σε τήν Μεσόγειον κατά τόν ΙΓ' αίόλνα, έγινε ναύ 
αρχος τοϋ Αύτοκρατορικοϋ στόλου καί ήγεμών.

(Έπεται τό τέλος)
Ά 

Γ. Β. ΤΣΘΚΟΠΟΎΑΟΣ

'ώς~’μαρτυρεί ~εκθεσις τού 1627 τοϋ Άνδρέα λί/·· 
οτου^έφερον ζημίαν έκ τής βοοκήσεως τών ζι'·<··ι·. 
τά δποία κρυφίως είσαγόμενα καί βοσκόμενα έκ 
tow πρώταη’ τρυφερών κλάδων, τιόν βλασττηόν 
των έκ τών άρχικίϋν κορμών, εμπόδιζαν τήν αύξη 
σιν δένδρων Αναγκαίων πρός έπανόρθωοιν τής γε 
νομένης ζημίας. Ουδέ είναι όλιγοτέρα ή βλμθη, ή 
προξενουμένη έκ τών άκανονίοτονν καί άμέτρων υ
λοτομιών, αϊτίνες γίνονται υπό τών κατοίκων με

τά κανονικής άδειας». Ό προβλεπτής ούτος έτεθο 
μει τήν αυστηρόν άπαγόρευσιν τής άτάκπου υλοτο
μίας καί κτηνοτροφίας, διαίρεοιν τού δάσους είς 
τμήματα, πενταετούς αλληλοδιαδόχου περιόδοε έν. 
πορισμοϋ, περιορισμόν τής υλοτομίας έπί ώρισμέ 
νον τινά χρόνον·* πάντοτε δμως υπό τήν έπίβΛεψιν 
τοΰ άρχιξυλουργοΰ.

’ζΐζ^ά δυστυχήματα εις τό δάσος δζν έλειπαν· 
Αί ουμτροραί έγένοντο συχνόηεραι, διό καί διατα 
γαί οοβαραί· Τό 1678 ό έπί τή θελάοοη γενικός 
προβλεπτής Άνδρέας Κορνέρ, πρ;ς τοίς αλλυις 
πολλά καλά διατάγματα έδημοοίευσεν υπέρ τθΰ 
δάσους τούτου- ,Εθέοπισε τόν δωοιομόν ΠΡΟ- 
ΒΑΕΠΤΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ, νά δια·...η είς 
τήν Ζάκυνθον »διά νά δυνηθή μακρόθεν τά θεαι- 
»ρή τό δάσος καί εΰκολώτερα νά μεταβή εις τΐ·ν 
^Κεφαλληνίαν πρός έπιθεώρησιν». Πιροοεδιόιρωε 
τήν έποχήθ, καθ’ ήν έπρεπε νά νοποΰν τά ξύλ·’. 
καί άπηγόρευοε τήν φυτουργείαν εις τού; πρν:-ι- 
όας τού όρους.

Είπομεν άνοίτέροι Οτι έγένοντο .ϊροφυλά- ·. 
διά πυρκαϊάς. Τοιαϋται συνέβαινιν συχιά, μ>;α: 
μέν, άλλά πάντοτε ένεφαίνετο w ατιμία τϋτν ποιμί 
των, οίτινες διά τήν ιοφέλειάν των έφεοον ττ,> ζ< 
ταστροφήν είς τήν Νήσον■

Δυστυχώς τώ 1793, τόν προβλεπτήν Βόρτε 
λον Τοικόνιαν, οί χωρικοί τών περιχώρων το~· δ ·. 
οους, έπεισαν νά τοίς δοθή ή άδεια τά καλλιιργι 
οουν τάς πλησίον τοΰ δάσους γαίας. Άλλ’ ή ια ι > 
αϋτη πρός άπόκτησιν τών γεω γώι ΐ ευτελούς ■



r>w
δου$ άπό την γεωργήσιμον γην ύπΓρςεν αιτία με 
γάλης συμφοράς. 'Ημέραν τινά χωρικοί έβαλλον 
ν’ άνάπτη έτι περισσότερον, υποβοηθούμενον άπό 
φωτιάν διά νά κάψουν ξηρούς θάμνους Οιά a · α-> 
ταστήοουν την γήν γονιμοτέραν. Τό πϋρ ώρχίζει 
τόν άνεμον καί φθάνει ώς τά έλάΤα. 'Εκεί τό πύρ 
λαμβάνει νέαν δύναμιν άπό την ρητίνην και αρχί
ζει μέ τάς τρομερός, -ήρομερωτάτας φλόγας τό ά- 
ποίοιον έργον τής καταστροφής έν έτει 1797. Ή 
πυρκαϊά διήρκεσεν έπί πολλάς εβδομάδας, ή ό 
ποια, λέγεται, δτι ήφάνισε πλέον τοϋ ήμίσεως το,ν 
έτι ύπολειπομένου δάοους. Ίστορούοιν δτι τό απαί
σιου συμβάν ήτο μεγαλοπρεπές την όι/’ΐν, τοιαύτη 
δέ ήτο ή λάμψις ώστε καί την νύκτα ήδύνατό τις 
νά διαβάση είς άπόστασιν πολλών μιλίων- Ίοτορού 
σιν δτι οί εκτινασσόμενοι έκ τής πνρκαϊάς άναμ 
μένοι δοκοί έφθανον είς τήν Ζάκυνθον. Ούτως ή 
κονφόνοια όλιγίστων έφερεν τοιαύτην καταστρο
φήν και συνεπώς έματαίωσαν τήν διατήρηοιν τοΰ

δάσους. Ή Ένετική πολιτεία έπληοίαζεν εις τό 
τέλος της ,ύπάρξεώς της. Άν απόντες οί συνετοί 

νόμοι τής Ένετικής Κυβενήοεως έτηρούντο τό δά 
σος θά ήτο πάντοτε είς την ακμήν, άλλά δυστυχώς, 
εις πάσας τάς κοινωνίας υπάρχουν χαμέτοι άνθρ ■· 
ποι, οιτίνες διά εντελεστάτου κέρδους ή νοούμενης

^ΛΑΈ^ΤΪΟΣ 1920
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Τόν μήνά αύτόν περιωρίσΘη κάπως ή μουσική >.« θε

ατρική κίνησις. εΚαί τοΰτο γιατί συνέπεσε ή με^άλτ. έ
βδομός, κατά την όποιαν άπο «τών συνηΘείζετί" νΚ μή 
οίδωνται Θεατρικαί παραστάσεις τάς ημέρας τών Παθών. 
"Ετσι λοιπόν Συναυλίαι δέν έγιναν καΐ αί ΚιΡηματθγ ά- 
(ροι χαί τά Θέατρα έκλεισαν τάς πύλας των διά όλίγας η
μέρας. ’Αρτό τήν Κυριακήν όμως τοΰ Πάσρ/α τά Θέατρα 
καί οΐ Κινηματογράφοι επανήρχισαν τάς εργασίας των μέ 
περισσοτέραν ορεξιν. Ό «Γύρος τού Κόσμου» είς τό Θέα- 
τ,ρον τής Δος Κοτοπούλη έξηκολούΘησε τάς πχρασ;·άσ:ΐς 
του μέ π&λλήν πάιρα πολλήν επιτυχίαν. ’Επίσης τό Πα
νελλήνιον είργάσΘη καλώς μέ τήν «Τετραπέρατη» κ-·. αέ 
ιήν «Μαντάμ ντέ Τόμπ», κατά τήν όποιαν ένεφχνίουη χαΐ 
πάλιν η λ'. Λαουτάρη.

,Αλλά καί οΐ Ρώσσοι καλλίτέχναι άφήκχν ι’ί καλλι» 
τέρας εντυπώσεις τήν β,ραδυά κατά τήν οποίαν έπαΓ'αν εΐ; 
τό ΙΙανελλήνιον· Ή Δίς Βερεχίνσκυ μαζή μέ τήν κ. Βα- 
σίλεφ κυριολεκτίκώς «θριάμβευσαν μέ τού; ''συμτσίους 
χορούς των. ’Επίσης ό κ·. ’ϊΧλπαζά μέ ένΙι περίεργον ϊρ· 
γανΟν έςετρέλλανε τόν χόσμΟν, μέ τάς θελκτικά , τα μά
γους μελωδίας ίο».

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ
Τόν μήΛ αύτόν έδόΟησαν τρεις συναυκίαι *·, ίύ Δη- 

μθτ*%όν θέατρον. Πρώτη ή Συναυλία τοΰ χ. Σμυονώφ ή 
όποια ήτο καί άποχαιρετίστήριος καί συγκέντρωσε -πάρα 
ποκΰν κόσμον. "Αλλως τε ό κ. Σμυυνώφ ’ν« ·■ Γ-λίτέχνας 
πραγμχτικώς, ώστε τό όνομα τΟυ νά έλχήζ άμ.ερ··,υν τήί» 
προσοχήν τοΰ Άϊημαίκοό κοινού. ’Ετραγούδησε λίποεμ. 

4 , ΓΤΕ=·Ο22ΟΧΜΜη αγοράσης τίποτε, άν δέν συμ@ουλέυθ*« «Οωτχ 
ΐο Καΐάστημχ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ®sv® to άνώϊερον βλωνο

η Λοτιμίας γίνονται πρόξενοι ϋνεπύνορθώτων συά·' 
ορών.

Ή ύπό τής τέφρας λιπανθεισα γή έφερεν ά
φθονου καρπόν.

Ούόείς έλαβεν πλέον ύπ’ δψιν τάς δ··αιαγάς, 
τά δρια έξηφανίσθησον άνευ 'ίχνους. δλα -ά άνττο 
λικά δρια τοϋ δάσους βιαίως έκαλ/.ιεογήθηοαν 
καί προς νότον ίδρύθη παρά τά κατώτερα δρια αύ 
τοϋ τό μοναοτήριον τής Ζωοδόχου Πυγής, άπαρα- 
βίαστον κρηοφύγετον ποιμένων καί ςυλοκόπων. 
Βραδύτερον ή Ίόνιος Κνβέρνησις άνέλαβε τήν 
φροντίδα διά τά δάση·, άλλά καί αΰτη άνευ αποτε
λέσματος. Ή τύχη τοϋ "Αγγλου λοχαγού Βάλκερ, 
ό όποιος έκπληρών πιστώς τό καθήκον τον δασοφύ 
λακος τώ 1849 έδολοφονή&η καί ουτ, ς έμαοάν- 
ϋη ό ζήλος τών διαδόχων του. "Εκτοτε μετεβλήθη 
ή κλιματολογική κατάσταοις τής νήσου έπαισθη 
τως ώς παρατηρεί ό Ούίβελ. Τό θέρος είνε θερ
μότερου καί ό χειμών ψυχρότερος. Αί κορτφαί 
τοϋ Αίνου καλύπτονται υπό χιόνος άπό τοϋ Όκτατ- 
βρίου, μέχρι τοϋ Μαιου. 'Ο περιφανή φυσιοδίφης 
Ααΐβυ έπιβεβαιοϊ δτι πρό τής πνρκαϊάς έμενεν ή 
χιών μέχρι τοϋ μηνός Αύγουστου·

(Ακολουθεί) ΣΠ. ΑΕ-ΒΙΑΖΗΣ

Γαβαλλερίαν, Μπα,ρμς< ρι καί ΡιγολέττΟ. Ίδιος απαρά
μιλλος ύπ·ρςε ε , το Ι’ιγαλέττο οι κυρ·?λ«κ κώ'ς ένε- 
θουσίασε τό κοινήν μέ -ο φωσσικόν τραγούδι Ανία», τό 
οποίον έψαλλε έκτος προγράμματος. Κατά τήν “Λαυλίαν 
αύτήν>έλα6ε μέρος καί έ χ.Αύγβρίνος,, ένας έκλεχτός ιαλ 
λίτέχνης τής βι»}·ος, -,οΰ οποίου ή δοςαριά καί τ τίχνη 
ό-ν μπο εΐ ιά παρέλθη άπαρατήρητος.

’Αλλά κ»'. ή Συναυλία τοϋ κ. Παπαδηαητρ υ εις -ήν 
αίθουσαν τοΰ Ωδείου υπήρξε πολύ επιτυχής. :·ις καί 
ές ίσου επιτυχής υπήρξε καί ή Συναυλία ιής \ος Ι'εν- 
νάδη, ή όποια τέόόθη εις τό Δημοτικόν θέατ?".: Κ'σμρς 
τ-.ο.ύς . α: έκλοκτέ, έχειροκρότησε θερμότατα .ή. Δα 
I ίννάδη.

Καί τώρα μερικός Οεατοικάς είδήσειις διά τήν μέλ* 
λουσαν εργασίαν τών Θιάσων μας.

Ό Θίασος τής Κας Κυβέλης, έπανερχόΐ'.ενο, από τ'ιν 
περιοδείαν του, Ca παίξη είς τά Διονύσια.

Είς τήν Άλάμπραν Θά παίξη ό Θίασος Γονίοή μέ βά- 
σιν πάντοτε τά «ΠαναΟήναια».

Είς τό Θέατρον Παπαϊο άννου ό ομώνυμος ' ιααο; ί* 
παίξη όπερέττα, Θά συμπλήρωσή δέ τόν Θίασον μ,ςολεττϊν 
άγγλικόρ.

Είς τό Πανελλήνιον 6*ά παρκμείνη ό Θίασος τοΰ X. 
Πλέσσα, ό όποιος Θά δίδη επιθεωρήσεις καί όίΓεφ ίταί ε* 
ναλ^άξ.

Καί τέλος ή Δίς Κρτσπούλή άνεχώρησεν ήδη <-ic Πά
τρας καί εέκείΘεν «ίς Κωνσταντιιούπολιν, φαίμείαι, δέ όη< 
Θά άργήσή ά επιστροφή είς τάς ΆΘήνας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ
Μάρ-coa

'Ολόκληρος ό Μάρτιος κατηιαλώϋη με τήν 
προσδοκίαν τής άναμ,ενομένης συγκιντρΰ>οεως έν 
Σάν Ρέμο τών ρυθμιστών τής παγκόσμιοι ζωής, οι 
οποίοι δμως ώς μνθρωποι καί ούτοι ατελείς καί α
νίσχυροι ύποκύπτουν, ώς έπί τό πλεΐστον, είς τήν 
δύναμιν τών γεγονότων καί τών πζαγιιάτων^ ανί
κανοι νά τά προλάβούν καί νά διακανονίσουν άναλό 
γως προς τά ουμφέροντά των καί τάς βλέψεις 
των· Ή πανάκεια τής διεθνούς άθλιότητος θ' άνα 
πηδήοη λοιπόν άπό τους μυριοβόλους άνθώνας τού 
γοητευτικού Σάν Ρέμο καί μαζύ μέ τήν δνειρσπο- 
λουμένην αρμονικήν διαμ,όρφωσίν τής ζωής, ικα
νοποιείται καί ή φιλοτιμία τής ’Ιταλίας ή όποια έν 
τή Μεγαλοδυναμίφ της προίσταται τέλος κ.αί αυτή, 
έν τώ ίδίφ αύτής έδάφει τής κοσμοϊστορικής αύτϋς 
κινήσεως^

Κατά τό μ,εταξύ διάστημα ό Μουοταφά Κεμάλ 
πασσάς φροντίζει διά παντός μέσου vri βεβαιώοη 
τόν κόσμον δτι ή Τουρκική πνευματική καί ψυχική 
διαστροφή καί διαστρέβλωσις τού Ααοΰ τούτου, πε 
ριβαλλομένη ήδη τήν τήβεννον τού ηρωισμού, 1 ϋά 
•παραμείνη αναλλοίωτος εις τους αιώνας, έως ου 
προσε&ϋουμένη εις τά ίδια έαυτής κέντρα,εις τά 6ά 
ϋη τής ’Ασίας έξ ών άπέρρευσεν, άπομείνη ή αίω 
via φυλή τών άμεταβλήτονν καί άδι^ρ'θώτων χαρα
κτήρων, πόθων, αντιλήψεων καί δρμών.

Αόξα καί τιμή είς τόν επιφανή Κεμάλ παοάν, 
τόν άξιον διάδοχον τού Έιεβέρ καί Ταλαάτ πασά. 
Οί περίφι/μοι ούτοι Νεότουρκοι εντός μιας διοδε- 
καειιας καί μόνης κατώρθωοαν τόσα ύπέρ τών γε 
νικωτέρων συμφερόντων τήυ άνθοωπότητος. ’ζΙτιλ 
στέρησαν τί/ν πατρίδα των άπό έδάφη, άπό εκτά
σεις πρός τάς όποιας τό φύ.άρπαγον καί συμφερο 
τολόγον τής ανθρώπινης οκέυ'^' πό
θου άπέβλεψε. Άπεξενώθησαν τόπων εύφκιρίας, 
παραγωγικής δυνάμεως καί ύψίοτης οικονομικής 
δυνάα,εως καί έφάνηοαν υπέροχοι άριοτοτέχναι είς 
τάς διευκολύνσεις - ~ '■■■■οιοίοεων τής απέραντου 
Τουρκικής Αύτοκράέορίας.

Τούς άπο/ιένουν πλέον ράκη διά τήν συγκράτη* 
σιν τών όποιων παλαίουν αύτοί οί ίδιοι μόνοι των^ 
μεταξύ τ(ον, δπως έσμ,ός πειναλέων οκύλων γύρω 
είς έν άπόζον κόκκαλον. Καί τό μέγιοιον ευτύχημα 
άπό άπόψεως 'Ελληνικής είναι, δτι τά ώποκσπτό- 
μ,ενά μέλη, παραδίδονται είς τούς δικαιούμενους 
τήν άπόκτησιν αύτών, τήν διακατοχήν καί διαχείοΐ- 
σΐν αύτών. Ή ^ράκη άποκαϋίοτσ- · 
Ή 'Ελλάς ολίγον έξωϋι τής Κων )πόλεως έπεκτεί 
νει τά κυριαρχικά της δικαιώματα καί παρά τήν 
Βασιλίδα τών πόλεων έπαναπαύει αιώνων πόθους 
καί όνείροπολιριατα. ΊΙ Σμή)νη μ,έ ευρυτάτην πε 
ρκι/ήυ Μικρασιατικήν ποκαθίοταται 'Ελληνική- 
ΙΙρό 9 μόλις δεκαετηρίδων διοχίλιαι Σμ,υρναϊκαί 
οικογένειας αετά πόνου έζήτουν 'Ελληνικήν Γήν, 
είς τήν έλευθέραν πατρίδα όιά νά ιδρύσουν τήν ?■ έ 
αν Σμύρνην. Καί οι/αύ^ον χιλιάδες χιλιάδων Σμι ρ 
ναϊκαί οίκογένειαι είς πά έδάφη τής Ιδίας αώών 
πατρίδος άνακτούν τήν πολυπόθητον έλευθερίαν 
καί ή Γή τής Τουρκικής θηριωδίας μεταβάλλε~αι 
είς τήν Έλληνίκί/ν γήν τοΰ πολιτισμού καί έξημε- 
ρώσεως. Ώραϊαι στίγμαί εθνικής άναγεννήσεως-

Καΐ ένώ ή Τουρκία άπικρύζει άγωνιώσα τάς 

τελευταίας άναλαμπάς παρελθόντος μεγαλείου, ή 
Γάρ'μανική ψυχή άνήσυχος έκ τής παοούοης άμφί- 
βόλου καταστάοεως ζητεί διέξοδον είς κινήματα 
παράφορα καί άπεγνωσμένα. Ό μοναρχισμός ή με 
γάλη όιταμις τής παλαιός Γερμανίας, αλλά καί ή 
μεγάλη· πληγή τής Γερμανικής ορμής, άνέκυψε κσ, 
πάλιν διά νά δψαουργήοη^ νέας καταοτροφάς καί 
νά προσθέοΐ] είς τούς σωρούς τών ερειπίων, νέα 
έρείπια καί νέα καταοτροφάς.

Αί πρόσφατοι χιλιόμβαι τού πολέμου δέν είναι 
άρκεταί διά τούς έξημμένους πατριώτας τού Βέρο 
λίνου καί έδημιούργησαν καί πάλιν νέα πολεμικά 
μέτωπα έμφυλίου σπαραγοϋ- Ό πμρίφ-ημος Κάπ, ό 
επί τριήμερον επικρατήσω^, άντελήφθη γύρω του 
αίματα καί οίμωγάς χωρίς άντιστάθιιίομα νά έπι- 
τύχη τι άξιον τών ποθών του καί τών έλπίδων του. 
Ή άνθηρά καί άκμάζουσα Γεομανία, τό πρότυπον 
κράτους εύνομουμένου^ ό ύπέρόχος πολιτειακός 
καί κοινωνικός οργανισμός θρυμματίζεται καί πά
λιν, αποσυντίθεται, καί μεταβάλλεται είς τόπον θρή 
νων, οδύνης, πόνου καί δακρύων. Οΰτω τό άμ,φίβο 

/ον και τό ακαθόριστον τής τύχης τών εγκοσμίων 
πιστούται διά μυριοστήν φοράν όπε
ρας δμως καί τάς πλίέον σπάσακτίκάς ουνθήκας. 
’Αλλά απαιτείται ύποιιον' ■ · ίι’ άιατείλουν ώραί- 
αι ήμέραι είς τήν άγωνιώσαν ανθρωπότητα. Φά
ρος τηλαυγής ελπίδων, ·■-; ·'α.λ.-τ.-* 
νης ύψσϋται τό περίφημον Σάν Ρέμο οπού οί κι>· 
ρίαχοι τής Γής θά σκορπίσουν τήν πνοϋ" ττ- . ■·■ 
θρωπίνης εύδαίμονίας. Τό άρωμα τής άνθροβρι- 
θούς πόλεως θά χρησιμεύοη ώς κατασταλτικόν τι'ιν 
άνιέρων πόθων καί άπό τήν έπαυλίν,τοΰ Ντεβαοάν 
ϋ’ άκουσθοϋν τά νέα σαλπίσματα τά όποια θά γαλη- 
νιάοουν τάς ψυχάς τών θυοιασθέντανν, καί τίον 
ζώντων τάς ουνειδήοεις. * * ★

’Εν τούτοις ό Γερμανικός ανεμοστρόβιλος δέν 
ουνεοώφευοεν έρείπια μόνον είς τήν έπαναοτατή- 

οαοαν χώραν. ’Ολίγον έλλειφε νά γίνη αφορμή ν’ 
αντιμετώπιση ή άνθρώποίης νέους κλονισμούς-Ή 
Γαλλική προ/τοβουλία είς τήν λήψιν μέτρων πιε 
οτικών κατά τής Γερμανίας, ή προέλαοις Γαλλι
κών στρατευμάτων καί ή κατάληψις ύπ’ αύτών Γερ 
μανικών πόλεων, έδημιούργησεν έπικίνδυνον σάλον 
μέσα είς τόν συμμαχικό περίβολον καί πρός στιγ
μήν ήπειλήθη ρήγμα συμμαχικόν πολλά τά δεινά 
προοιωνιζόμενον.

Εύτυχώς δτι ταχέως έξέλιπεν ή δημιουργηθεΐ- 
σα μεταξύ ’Αγγλίας καί Γαλλίας διαφωνία^ ήτις 

άν έπεδείιούτο θιι διέλυεν, ώς πομφόλυγας, δλας 
έκείνας τάς ύψηλάς διασυμμαχικός έπαγγελίας 
ρί φιλίας καί αίαννίων δεομάιν μεταξύ τών συμπο- 
λεμησάιτοσ^ καί συγκινδυνευσάντων καί ουμπρο- 
μαχησάντων Λαών. ’Αρκεί ή άπομάκρυνσις τής 
Ά.ιιερικής άπό τής διασυμμαχικής ούμπράξεως 
καί ένεργέίας καί ή στάσις αύτής ιιλίγον άπέχσυοα 
τήςέχθρικής απέναντι τών τέως συμμάχων της Alia 
ρήξις τής Άγγλογαλλικής συνεργασίας θιι ήϊόν 
ίκανή νά έπιφέρη διεθνείς κλονισμούςy είς τήν δο
μήν τών όποιων όλίγον διηαται πλέον ν’ άντίσχη ή 
δοκιμαζομένΐ] καί σήμερον άνθρωπότης^ Εύτυχώς 
παρήλθεν ό κίνδυνος καί ευχή κοινή άκούετααι νά 
είναι ούτος ό τελευταίος, 4· 4· Ζ·



ΑΝΔΡΕΑΣ CHENIER 
__________ 4Ή μεγαλύτερη αιτία οΐού ό Άνδρέας Σενίέ διέπρεψε 

τόσο ώς ποιητής Τ.αΐ «εζογράφος, είναι ή μητέοα τ'.υ. 
Ήταν Έχληνίδα άπδ τή Κύπρο, άλλ’ έμενε ό.ή Ι.ωι- 
'·.■. χντίνούπολι, Ό πατέρας της ονομαζότανε Λομαιαξ.'Λέ- 
νε δέ μερικοί πώς κάτήγετο άπδ τούς Λουσινιάνας.

Ώνομάζόυνταν Έλισσάβετ, ήταν ώμορφη, έξυπνη και ε
ξαιρετική μόρφωσις, 'Αγαπούσε δέ ιδιαίτερα τ·','· έλλήνΐ-

ΜΑΡΙΕι . Α ΓΙΑ -ΛΙΟΠΟϊΆΟγ

Με ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν δημοσιεύει ■·, .■ ΐ λ/.ην. 
Επιθεώρησις» τήν εικόνα τής νεαρωτάτης σ.ΐνε'γάτά' 

της τής Δος Μαρι'.έττας Γιαννοπούλου.
Παρά' τδ νεαρόν τής ηλικίας της ή ευμενής κ~ί αβρά 

κ’ΐη τής «Νήσου τών Άνθεων» έχει άφοσιωθή είς τάς 
φιλολογικός μεχέτας, δείγμα τών όποιων ούχί ά :χ, έφι- 
".οεένησαν αί στήλαί μας.

Άπό τοϋ παρόντος τεύχους δημοσιεύομεν μελέτην τη, ά 
ξιαν ποχλής προσοχή; περί τοϋ βίου καί τών έρ',ω·· τοΰ 
Άνδρέου Σενίε. ।

κή φιλολογία. Τήνί άγάπη αύτή ολόκληρη εδωκε στδ γυ'ό 
της ηόν Άνδρεα, ποΰ τόσο συχνά άναφερει τήν Ελλάδα, 
καί που μιλεί μέ τόση στοργή γιά δαύτη στά τίσ.ήματά 
τύυ.

Ή Έλισσάδετ παντρεύτηκε στό 4755 μέ τδν Λουϊοβί- 
κο Σενίέ. Έμεινε στή Κωνσταντίιούπολ·; ώς τ *7ύ5,'δ
που γύρισε στδ Παρίηι. Ό Λουδοβίκος ε>υγ» άμϊ'ως κι’ 
έπήγε στδ Μαρόκο όπου έμεινε ώς τδ 1784. Σ’ αίτδ τ’ 
δ.άστημα ή Έλισσάβετ ανάθρεψε τί πέντε της,
τδν Άνδρεα, τδν Μαρία-Ίωσήφ — πο·, '-αν κι’ σ’,ος ποι
ητής —■ τδ ^ωνστάντίνο-ΐαβεριο, τήν Ελένη κι·. τδν 
ΛουδοβίκΟ-Σωτήρη.

kO Άνδρέας δταν ήταν οχτώ χ.ονών πήγε σέ ■ .ί Οε«.ά 
του, νά μείι-η γιά λίγο. ’Εκεί τθΰ ’κάμε έντύπ - η μ·ά 
βρύση κοντά στή πόλη Λιμόν- Δέν τήν ξέχασε κ·.’ άρ νο
τερά έγραψε, όταν ήταν 15 χρονιών, «ΠιιδίάτίΧες ’Ανα
μνήσεις» δπου τήν άναφερει.

«Ξα^αΟυμώιτας τά ώμαρφα μέρη, τά νερά, τής βούτες, 
τής πηγές, πού είδα σέ μιά ήχικία, ποΰ δέν ήξ ρα ,·ΐ κοι
τάξω καλά, μοΰ ήρθε σηδ ,νοΰ μιά παιδεαηίκτ. ανάμνηση, 
πιΰ δέν θίΤ'ώ» V*x χάσω. Δέν (ήμουν πιο πολύ ά.ιό οχτώ 
χροιών, ποΰ μιά γ,ιορτ'.νή ήμ,ρα, μέ πήγαν σ' ?<ο βουνό.

Πάνου στδ βουνό δεξιά, ήταν μιά τι?ύπα σάν Ο’λ.·;, σκα- 
μενη μέσα στδ βράχο. Τδ νερό ήταν θνυμάσιο καί δροσε
ρό, και στο μικρό θό/.ο ηφαν δυό άγαλματάο.’.α νεράιδων, 
ί-'αρρώ πώς αύτή ή βρύση ήταν κοντά στή Λιμόν. Δέ/ 
θυμάμαι καλά. Αφού περπατήσαμε πολύ, φτάσαμε σέ 
; '.ά πολύ δροσερή εκκλησία, καί θυμάμαο πώς >0ιΆ Tr- 
ί.αν ένα πηγάδι. ©άθελα πολύ, vi 'αν/βρώ <’-ΜνΟ τό 
μέρος, όταν τά ταξείδιά μου, μέ όδηγή- ,·>ν α’ έΛείν;υς 
τούς τόπους. Άν, έχω καμμιά φορά, σε υέι: . πΐ) νά μ’ 
άρέση ένα άσυχ,ο, Οά κάμω, άν είνε δυνατό, μι?, 'ρόστ ό
μοια, μ’ ένα άγαλμα αφιερωμένο στή; νύμφες, ι.-ϊί θά υ. - 
μηθώ εκείνες τής παλιές επιγραφές.' De FontibllS 8(1 
rics.

Πήγε στδ σχολείο τής Ναδάρρας μέ τ’ αδέλφιά του στδ 
’’73. Πήρε τό πρώτο βραβείο σ’ ένα διαγωνίΐ'-ό στδ 

1778. Βγήκε άπδ τό σχολείο στό 1781.
Άρχισε νά. γράφη. Στής 23 Απρίλιο υ 1Ί*'. τ.ζ'-ν νά 

ri πάη στό θέατρο, έγραψε ένα ποίημα άπδ 93 στίχου,·· 
Είχε δέ καί τήν ακόλουθη, σημείωση.· » Εγρα-x αύτοδς 
τούς στ;χους στής 23 'Απιριλίου 1782 πριν νΰ τό.ω στήν 
Όπερα, στήν όποια πηγαίνω τώρα, τήν ?ισ στί μή- ■ Τό 
ποίημα άρχ,ιζε.·

«Μεθυσμένος άπό τήν άγάπη, ποΰ είναι τ ά'ηΟ.ιέ θεά 
τών ποιητών τοΰ Πινδάρου, στήν άνοιξη τής ζωή; μου-, 
στούς χορούς τών έννηά άδερφάδων, έβαλα ά βήματά 
μου, και γνώρισα τής ευχαρίστησες -ών ώμοοφων π*·.- 
χνιδιών τους. "Οσο τδ αίμα βράζει στής φλέβες you Οχ 
τραγουδώ τήν άγάπη, της χλύκες της ναι τ.α βάσανα 
της. Περιχυο,λωμένος πάντα άπό άγαπητούς φίλους, ζαΐ 
πάντα μαζί τους άφιερωμόνος στή χαρά....

“Επειτα άπιοφάσισε νά πάη στρατιώτης :- ?“τρασ. 
βοΰργο. Αλλά πριν ?ύγη ό ποιητής Λέ Μποέν ποϋ 
ήταν μΛγαλ.ύτερός του 53 χρόνια, τοΰ έγραψ. ϊ>·.· ίπί·· 
γραμμα

»Ναί. Τ’ άστρο τής εξυπνάδας φώτισε τη κ: ώ'“· σου-- 
τοΰ έλεγε. Ή δόξα στό μέτωπό σου κούνησε τή λαμπάδα 
της. Ο: μέλισσες τοΰ Πίνρου σ’ έθρεψαν πού ή. ■ ■· ~τ. Ζ'·. 
'Ο Φοίβος είδα στά τείχη του Βυζαντίου νά. όννίέτ·.'· 
μέσα ένα λαώ πρόστυχ,ο καί εχθρό κάβε τέχνης, ένα έ 
ρκστή τής δόξης, ενί ψίλο τής καρδιάς μου'

«*«
Όχι, δέν &ά' πάς, μά λατρέψης τά χρήματα καί νά 

σύρδής στα παλάτια, λησμονώντας τήν άγάπη τους (τ«ν 
,-υμφών. . Δέν Οά στεφάνωση τό μέτωπό σου -·. σ,.άν. 
όα/,ο..... ’Αγάπα αύτή τή θεία τέχνη, και πότα'ε στά
βήματά μου ώς τά μέρη πού ή δόξα άντίμετ >^ ί-ξ»; τδ 
ΰάνατο. Ό ’Απόλλων σου νάναι ν*»ητης στήν Εποποιία, 
κσ,ί νά τιμητής μέ μά δάφνη ποΰ διέφυγε -τό Β'.λ. 
ταίρο».

♦ * *
Στδ επίγραμμα αύτδ ό Σενιέ τοΰ άπάντησε μέ τδ 3ίο 

'Ελεγείο του. Μέσα στ’ άλλα έλεγε.·.
»\4ν ένας είναι ζηλιάρης γιά ν’ άποβανοτωδ.γ, εγώ 

έχω άνάχκη ν’ αγαπώ. Τι άνάγκη έχω τή δόξα, άν π?ί; 
πει, γιά νά πετύχω τά βΰνο^κά της βλέμματα, νά βυΟ'- 

σω τά. ώμορφα χρόνιά μου, στήν ανία τής μελέτης. Νϊ 
πνίξω στή καρδιά μου, τή φωνή τής νβιότης./...

Βέβαια, είναι εύτυχισμένας εκείνος, πού έχει δάφνη 
δετική, καί περιμένει νικητής στό ένα ή στάλλο «τά-. 
δ’Ο.

* * *
Ό Μαλέρμπ ανατρίχιασε άπδ τό Ταίναρο, βλέποντας 

σέ νά ϊιευΟύνης τό Πίνδαρο. Οί τύραννοι άχνισαν, δταν τ’ 
χέρι σου σπάραξε μέ τούς κεραυνούς τθΰ Άλαίου , ι, 
Θέμδά τους. Αλλοι τύραννοι ακόμη, οί κακοί καί οί ά- 
νοητοι, έφυγαν μπροστά στδν Όράτίο ώπλισμένοι με τά 
όμορφα λόγια σου. ,

Μέ τδ ίδιο πνεύμα εξακολουθεί νά γράφη πολλά. Έ- 
πείτ’ άπό έξη μήνες, βαρέθηκε τή ζωή τθΰ στρατιώτη και 
γύρεσε στο Παρίσι. Γνώρισε πολλούς διάσημους, δπως 
τούς Λαβοαζιέ, Παχισό, τδ ζωγράφο Δαβί, τό Μαλέρμπ, 
καί τόν Πολωνό ποιητη Niemcewicy.

Τά πιδ ευτυχισμένα χρόνια τής ζωής του ήταν 178Γ, 
178G, 1 /87, Σ’ αύτή τήν εποχή έγραψε καί τά πιδ ώμορ
φα ποιήματά το». Μέσα στίς άνάμνησες τών εύτυχισμό· 
νων αυγών χρόνων, είνε μερικοί στίχοι ισπανικοί τοΰ ’λ. 
πότη Φλόριαν. Κάτου άπ’ αύτσυς ό Άνδρέας έγραψε·

τΟε οί στίχοι, τοΰ ιππότη Φλόριαν, μού δόθηκαν ψές τά 
τρίτη, άπ’ αύτδν, 7 Φεβρουάριου, 1780. Άφούέγευματί. 
σαμε στο μαρκήσιο Μορόλλες». Ίδου και οϊ στίχοι.

Εύτυχισμένη γή, πραγματ’.κώς ή άξια, τδ πνεύμα, τ 
δεξιότητα τών παιδιών σου, ή μεγάλη σου γονιμότητα, σολ 
έδιναν τή τ'μή νά ύποδουχώση; τόν κόσμο. Άλλ’ ή κοινή 
ελευθερία, σώθηκε άπδ τά έργα σου, γιατί, φυσικώς, ή τε
μπελιά είνε έχύράι τής γονιμότητάς, ή έρήμωσητή; χώ-

ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Όποιον χαρμ,όοννον άγγελμά και αοωυομα. Ό

ποια γλυκύτατη -τιροσ'ώιυ, ιις. Jieytif Si :it9oio\- 
αομόΓ έν πάοΐ] άληύεϊ χριοτίανικΐ] φ’υχ/) άπ’ άκρου 
είς ακρον τοϋ χριοτιανιχ,ον ν.ύομου. Άνέστη Χρι
στός έκ νεκρών άκυρω^είοής τής παρανόμου ά-- 
ποτγήοεως, ήιις Αύτον κο(ιιόι'καοεν είς ,τό’ν όιά 
Σταυρού θάνατοί’. Τά Σννέδριον τών ΊουόαΪΜν> 
παραπείοαν τήν .τολ’- κήν είουοίαν καί δλον τό έ- 
ϊ)νος, κατεδίκαοεν εις ίίάναττ.ν τόν Ίηοοϋν, όιότι 
ώμολόγει Εαυτόν Υιόν καίτοι διά οημείων 
δαίΊμ,ασττόν απεδείκνυεν άληδή τήν ομολογίαν ■ Αν- 
ταΰ· Έκτελεσδείοης τής χριστοκτονία^ ό ήλιος 
έοΎΛτίσέη, ή γή έοείοΰ,μ αί πέτραι έσχίοΟηοαν, τό 
καταπέτασμα τοΰ Νατϋ διερράγη έκ τών ’Άνωδέν 
έως κάτω, διαιιαρτυουίίέντος οϋτω τοΰ θεού Πα- 
τ£ύς έναντίον τών έιόχωτ, ώς συνήδιζον οί τότε 
άγανακτοΰντες νά ό/«ρ· τά ινάτια αυτών-
Είς κρίσιν δέ καδε^- μένου ,ν·5 θεοΰ^ ό «έν άόί- 
κως άηαιρεδείς τήν ςωήν ’Ιησούς αναλαμβάνει 
δικαίως αυτήν, καί ά γονν έτί πάντων καθίσταται, 
οί δέ παράνομ,οι μετ'ι τήν σωτηρίαν τών άξιων αυ
τής, ένδίκως εκπατρίζονται καί είς τά πέρατα τής 
γής διασκορπίζονται υπό τών Ρωμαϊκών στρατι
ών, κατά τήν θαυμαστήν πρόρρήοιν τθΰ θεανθρώ
που ’Γηοοΰ- Καί μέχι,ι δέ σήιιερον έκιοτε ούτω <5ι- 
αιελοϋσιν είς1 μαρτύρων τρανόν τής χη^στόκτονί- 
ας μέν αυτών- τ' ~ δέ τοϋ θεοϋ-
«4εΰτε, είπον, άποκτείτ·ω,-εν τ ίτόν υμϊ κατάσχω- 
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ρας, είνε αντίθετη τού μεγαλείου καί στδ πνεύ;·.α είν» 
αντίθετη ή ξρρή εξέταση.

Εχει κι’ ένα κομμάτι γαλλικής ποιήσεως. Τδ ποίημα 
αύτδ άπεΛύνεται ιστή μις Κάσβαύ και είνε τθΰ Πολωι-οΰ 
ποιητή Νιάμκεβιτς. Μέ τήν ύπογααφή. »Ό Νιάμκεβιτς 
δα είνε πάντα φίχος τού Σαΐντ-Άφτρέ.

Στή μις Κ ό σ β α ύ.
Ό Νιέμκεβιτς είνε ευτυχισμένος ·Λού ή πιστή του Μ·,'_ 

σα, άνοίγεϊ. πόρτα νέα στή φήμη σου. Στή χλώσσα τ'» 
τή ξένηι, νά δεδάξη τις αρετές σου, σέ παρουσιάζει ιό 
. άποθεωσουν άγνωστοι λαοί. Και κά·ει τά χαρακτηριστι
κά. σου νά λάμπουν, καί τή ψυχή σου καί τήν ώμορφιά 
σου, ώς τίς συννεφιασμένες άκτες που αγκαλιάζει ή Βαλ-

Τ·ά εφτά άστρα τοϋ Βαρριά, ανάμεσα στις πράσινες βα
λανιδιές, θ σ.τόν ίδούν μέ τας βοσκά.ς ιού ε'νε σκεπασμένο 
μέ γούνες, σάν τδν Όρφέα άνάμεσα στδν άμαθή όμιλό τ*< > 
νά μαθαίνη εκείνο τδ γλυκό δνομα πού θά ζτση στδ στόμα 
του, Τ’ όνομά σου, τδ τόσο γλυκό δνΟμά σο >, ή τιμή τθΰ 
τραγουδιού του.

Γιά ν’ άκούσουν τή φωνή του, καί να έπσναλάβουν τό. 
νΐ'μά σου, άπδ τδν αγριεμένο Νιέμεν οί ιερείς Ναϊάδες, χ/.ο· 
μίζοντας τά ισχυρά τείχη τών γαλανών πάγων, θά σηκώ. 
σουν ή καθεμιά οσο πιδ πολύ μπ<ρ-ί ■ ·/ ι, - άσπρα ποί- 
σωπά τΌυς πού είνε περικυκλωμ,να με ·>γ?α ταλάμια καί , 
με λαμπρούς πάγους.

»
("Επεται συνέχεια)

ΜΛΡΙΕΤΤΑ “'•ΑΣΝϊ',ΠΟΥΛΟΥ

μεν τήν κληρονομιάν αύτοϋ» , Άλλ’ ό δίκαιος Κρι
τής άνέστησε τόν Ίηοοϋν, κο· άφεΐλεν άπ’ αυτών 
τήν κλήροι

Άνέστη Χριστός έκ νεαρών, καί ή παντάναοσα 
καί παντοκράτειρα ’Αλήθεια ελαμψεν έν ταϊς καρ- 
δίαις ημών, δτι όντα:: Υιός τού ^εοΰ τοϋ Ζώντος 
καί Παντοκράτορας είνε ό Χριστός ώς έν μορφή 
θεοϋ υπάρχωνώς λέγει ό θεόοοφος Άπ· Παύ
λος, ούχ’ άρπαγβ,όν ήγόσατο τό είναι ίσα θεψ, 
άλλ’ Εαυτόν έκένωοε μορφήν δούλου λαβάτν και 
οχήματι εΰρε&είς ώς άνθρωπος έταπείνωοεν Ε
αυτόν γενόμενος υπή 'οος μεχρ/ θανάτου, θανάτου 
δέ Σταυρού. Διό καί δ θεός Αυτόν ύπερύφωοε^ 
καί έχαρίσατο Αύτώ όνομα τό υπέρ παν δνομα, ϊ- 
να έν τώ όνόμ,ατι ’Ιησού παν γόνυ κάμψη έπουρα- 
νίων καί έπιγείων καί καταχθονίων, καί πάσα 
γλώσσα έζομολογήοηται δτι Κύριος ’Ιησούς Χρι
στός είς δόξαν θεοϋ Πατρός, αμήν».

Επειδή έταπείνωοεν 'Εαυτέ ν διά νά οώση καί 
άνυψι'υσι/ τους θέλονας νά οωθώοιν άπό τών αι
ωνίων κακών καί ν’ άνυψωθώσιν είς τήν δόξαν 
τοΰ Υίοΰ τοΰ θεοϋ ναι είς την άπόλαυσιν τών αι
ωνίων ύγαθώ» Ί·"'' ' “> τό μέ-
γα δνομα τού Σωτϋρ'ΐς καί ΛνήρΙωτοΰ καί έπί 
πάντων κατέοτησεν. ι,Έδόθη μοι, είπειλ είς τους 
μαθητάς καί άποστόλ υς Αύτεΰ, πάσα έξουοία έν 
ούρανύμ καί έπί γής- Πορευθέιαες οΐν μαθητεύ
σατε πάιτα τά έθνη, βαπ-ίζον-,ες αύτοΰς είς τό ή-
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νομα τού Πατρός κα’ τού Υίοΰ καί τον 'Αγίου 
Πνεύματος διδάσκοντες .αυτούς τηβεϊν πάντα όσα 
ένετειλάμην ύμϊν. Καί 'δον έγώ .μεί>’ υμών ειμι 
πάσας- τάς ημέρας έως τής συντέλειας τών αίώ- 
νων».

Ή Σωοίκοομος κυι Λαμπροφόρος > Άνάοταοις 
τον Χριστού άνέστηοεν, ώς ι εί ιεν, και τούς τέως 
νενεν.ρωμένους μ,αθητάς επί τιμ θανάτεμ Αυτού, 
και νέαν ζωήν ένέβαλεν είς αύτονς καί δράσιν, 
σπουδήν καί ενέργειαν καί έργα θαυμαστά. Καί ή- 
μήίς^ πανηγυρίζοντες τήμερον τήν πανένδοξον καί 
κοσμοσώτέιραύ Άνάυιασιν τού Σωτήρος ημών, 
δέον νά έχωμ,εν νπ' οψει τμ γώ ύψιπέτου ν,αί Κο- 
λοσοοβαμου ός θεοκ^όν του Παύλον—τδ ονς τον

ΠΟΙΑ ΑΠΟ
ΑΠΟ ΤΑ ΡΟΔΙΝΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΥ 

ΚΑΙ ΓΕΜΑΤΟΣ ΧΙΟΥΜΟΡ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Φ.

Πολλές φορές όλοι οί άνδρες σκεπτόμεθα τί μυ
στήριο είνε ή γυναικεία μανταλιτέ. Είνε τόσο περί 
έργο πλάσμα ή γυναίκα καί τόσο υπερήφανη καί έχω 
ίστρια που πολλές φορές δέν θέλει νά πιοτέψη·, δτ 
μπορεί νά την κο\φ')ϊδεύουμε όταν της πουλάμε αι
σθήματα· Καί γιά νά είμαι πιο σαφής καί σύντομος 
θά σάς διηγηθώ ενα μικρό επεισόδιο πού μοΰ ουιέ- 
βην,ε στήν ζωή μ,ου.

υ’Ήμουνα πολύ νέος, μόλις είχα τελειώσει τής 
γυμνασιακές σπουδές μου καί είχα έλθει οτυν \1- 
θήνα επαρχιώτης γιά νά εγγράφω φοίτητΤζξ^ΜΣ^ΐ^' 
τέρας Μν με είχε στείλει εδώ ,^έ αρκετές σι.-αόβ»!- · 
λές, άλλά καί μέ γεμάτο τό πορτοφόλι, πρώτο παιδί, 
βλέπετε, καί αρκετά χαϊδεμένο. "Εμεινα στήν αργή 
ο’ ενα ν.αλδ ξενοδοχείο .καί λόγφτής άλλα-γής τής 
ζωής καί τον κλίματος &πει\ζΛχθηκε ·,β·πως ή υγεία 
μου και έπεσα μέ κρυολόγημα στό κρεββάτι. Ή αρ
ρώστια μου φυσικά δέν είχε καμμιά σπι υδαιότήτα 
και εν τουτοις ή ^μοναξιά, μου· εδώ — πρώτη. φορά 
άλως τε βρισκόμουνα μακρυά άπό τό σπίτι μου 
ή έλλενψις γνωρίμων για νά μοΰ κάνουν συντροφιά 
μέ είχαν ά;:)·τετά μελαγχολήσει καί έλαχταροϋσε ή 
ψνχή »ι,ου λδ σπίτι μου, τάς περιποιήσεις τής μητέ
ρας και τόσα άλλα πού τμ θυμόμαστε μονάχα σαν 
είμαστε μακρυά. ”Ηδη εύρισκόμουνα στήν άνάρρωσ·:, 
δταν! τό εξής χαριτωμένο έπεισόδιο ήλθε νά ταοάξη 
τή μονοτονία τής ζωής μου.

Είχα στ/κωθή καί γιά νά αεριοθΰ καλλίτε
ρα τδ δωμάτιο μου είπα νά μοΰ φέρουν τόν πρωινό 
καφφε στό φυμουάρι, πού εκείνη τήν ώρα δέν έυτ- 
χνάςετο άπό τούς ενοίκους τοΰ ξενοδοχεί· ι.

Στήν αναμονή τοϋ καφφέ καί ακόμα έ ιηρεαομί - 
νος άπό τήν ψυχική έπίδρασι τής άρρώότιας μου 
ήμουν μελαγχολικός καί κβπως απογοητευμένος άπό 
πην πρώτη ελεύθερη εποχή τθϋ βίου <jpv. Ποΰ ή δια- 
ον,έδασις, πού (ονειρευόμουνα, όταν έφευγα άπό τί.» 
πατρίδα μου, ποΰ οί έρωτες# πού τά ώιο^φα κορί
τσια, δταν........ μπαίνει τό γκαρσόνι καί μοΰ φέρνε.
ένα γράμμα ελαφρά αρωματισμένο καί κομψότατο. 
Μόλις τό έπιασα είς τά χέρια μου μέ ττ συνήθεια 
που εχουμε ,ολοι μας άρχισα νά τό εξετάζω πριν τ’ 
«»Ό/ςω καί έριοτησα τό γκαρσόνι- ποιος τι-ΰ τό είχ · 

Χριοτοΰ κατά τόν Χρυσ τριωήΐ'ονα Ίωάννη'ν — ότι 
και ημείς συνετάφημεν Αύτώ διά τοΰ Άγ. Βα- 
πτίσματος, fm ώσπερ ήγέρθη Χριστός έκ νεκρών, 
οί'τω καί ημείς έν καινότητι ζωής περιπατήοω- 
μ,εν, νεκρούς μέν θε.μσι ϋντες εαυτούς τή άμαρτίφ^ 
ζώντας δέ τφ Θεφ έν Χρισ.ώ Ίηοοΰ τώ Χυρίιμ 
ημών. Οϋτω θέλομεν εορτάζει μή έν ζύμη παλαιό 
άλλ’ έν άζύμοις ειλικρίνειας. Ούτως ή γλυκύτα
τη προοφώνηοις καί -τό κοομοχαρμ,όσυνον, τερψί- 
θυμόν καί τερψικάρδιον άκουσμα X ic> ι σ τ ό ς ’Α
ν έ σ τ ·η θέλει ηχεί είς τάς καρδίας ημών τώγ 
Ελληνορθόδοξων έναρμόνιον ι νύεον iwoy.

Ξενοτ^όν Άντ. Παπαμιχαβιλ (ιατρός)

ΤΗΣ ΔΥΟ;;
ΜΟΥ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΥΙΙΟΧΡΕΩΤ!ΚΟΤΑΤΟΣ
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διοοει τό μόνο δμ,ως πού κατώρθωοα νά μάθω ήτάν^ 
ότι τό είχαν δώσει -/Ατι ντεμουαζέλ'ες ’Άνοι£ά έπί 
τέλους τό γράμμα ώμου έξιιάρηοα πρ~ντο. αρκετά 
τήν περιέργειά μου καί η αντάζεσθε ttjv έκπληξι, ό
ταν έδιάόασα γραμ^ρένήν γαλλιοτή τί)ν έξής πάράτ 
δοξη πρόσν-ληοιν.

δεσποινίδες (εδώ έγραφαν ένα ονομα δυοα- 
νάγνωοτο) παρακα/ωΰν τόν έξάδελφόν τους νά ιούς 
ε^ίοη ποΰ μπορούν νά τόν συναντήσουν κ/υπ. ζκπ.»

'Ομολογώ ότι έσπασα τό κεφάλι μου νά εύριο 
ποιες έξαδέλφες ήταν αυτές, άλλά καθώς δέν ή- 
μοφνα καί ποτέ πολύ επιδεκτικής στους βαθμούς τής 
συγγένειας δέν κατώρθωοα νά βγάλω τίποτε.

Εν τώ μεταξύ τό γκαρσόνι είχε φύγει έγώ δέ 
άρχισα νά κολυμβώ εις ωκεανούς ονείρων·' Ποιες 
ιάχα νά ήσαν αυτές η έξαδέλφες ; Άμορφες, άσχη
μες, τίποτε γεροντοκόρες ;. . . δταν καί πάλιν έρ
χεται τό γκαρσόνι καί μ,οΰ λέγει ότι ή δεσποινίδες 
ποϋ μοΰ είχαν -βάάψει είχαν έλθει καί έζητουοαν 
νά μέ Ιδοΰν. Ή πέριέργειά μου ήταν τόση, οτστε 
ούτε καν έοκέφθηκα πώς δέν ήμουν καί αρκετά του 
αλεταρ.ισμένος καί είπα νήι περάσουν μέσα- Εύρέθη- 
κα τότε έμμρός σέ δύο χαριτωμένα πλασματάκια, 
μιά ξανθούλα καί μιά μελαχροινή. Μπήκαν μέσα 
πεταχτέφ-πεταχτές τρέ κομ' ίλ φώ καί μέ τόν άέ<μι 
κόρίτοιίσν τοΰ σαλονιού ήλθαν Μντά καί γελαστές 
ιμον έδωσαν γνωριμία. 'Ομολογώ, ότι ούτε έθυμήθη 
κα, ούτε έκατάλαδα τί συγγένεια είχαμε έ
να , μόνο θυμάμαι πώς δέν έχόρταιναν τά 
μάτια μου μά τής βλέπω και νά τής καμαρώνω. . . .

^Ιπό τήν ημέρα εκείνη άλλαξε τελείως ό βίος 
fjov στήν ’Αθήνα. ’Αρρώστια ,αου καί μελαγχολίας 
ξεχάστηκαν, τά μαθήιίατα καί οί καθηγηιαί έιέθιι- 
σαν κατά μέρος καί άπό τό πρωί ώς τό βράδυ ευ - 
ριοκόμουν 'κοντά οτ'ης χαριτωμένες μου έξαδέλφες.

Καί τώρα πρέπει νά σάς κάμ,ω μία μικρή έξομο- 
λόγημι πώς άρχισαν οιγάτσιγά νά μ' έπτ/ρεάζουν τά 
γαλανά μάτια τής ξανθής καί νά μέ κάνουν ν’ ά- 
φαιροΰματ τά σκοτεινά μάτια τής μελαχροινής καί 
είς τό τέλος . ...

. . .'. άπ’ τής δυό τί νά σάς πώ 
δύσκολη' ναι ή θέοι

ύ,ν ξανθή τήν Αγαπώ καί ή 
μελαχροινή μ' άρέοει.., 

Τώρα νά σάς πώ τήν αλήθεια είχα πραγματικό ζ 
έπηρεαόθή, κοροΐδευα τϊόν εαυτό μου; καλά-καλά 
δέν ξεύρω, ένα μόνο ξέύ'ρω πώς σέ μιά στιγμή εν
θουσιασμού αποφάσισα νά γράφω ένα φλογερό καί 
γεμάτο αίσθημα γράμμα. ’Αλλά σέ ποιάν άπό της 
δυό. Δέν ήξευρα ούτ’ έγώ ό ίδιος. Ουδέποτε στρα
τηγός ουδέ ό ’Ιούλιος Καΐσαώ, προκειμένου νά δι- 
έλθη τόν Γουβικώναι, ούδέ τό Γαϊδούρι τοΰ Μπου- 
ριντάν, προκειμένου να διαλέξρ τήν τροφή του, εν- 
ρέθην,ε είς τήν δύσκολην θέσιν είς τήν όποιαν εύ- 
ρέθην έγώ-

’Επί τέλους έρρίφθη ό κύβος.
Χώρίς νά προσφωνώ καμμίαν είς τήν επιστολή 

μου γ\γάφω ένα ώμορφο γβάμμα ένθουσιώδις, φω
νάζω τό γτΜχροόνι καί τοΰ λέγω έμπιστ'ευτικώς νά 
το δώόη σέ όποια τύ-χει άπό τής δύο, μόνο νά θυμηθη 
νά μού πή σέ ποιαν το έδωσε. Ή ςκλογί; τής τύ
χης έπεσε στην μ,ελαχροιιά, καί ·>ταν ιό έμαθα ιπη- 
ρεαοθείς καί έγώ άπό τήν εύνοια τής τύχης έπρο- 
σπαθούοα νά πείσαι τον εαυτόν nor, δτι κ: έγώ αυ
τήν έπροτίμούοα- Ή ξανθή ήταν ώμυρ<ι η, νοί, <)t v 
λέω, μά τόσο γεμάτη ποίησι πού^ μά ώγν αλήθεια, 
καταντούσε λιγάκι έξω άπό τήν πραγματική ζωή, 
ενφ ή μελαχροινή ύπέσχετο θείας απολαύσει;.

Τό ίδιο βράδυ γευ'πος ελπίδες, άλλά καί κάπως 
μουδιασμένος, έπήγα νά τής ουνανίήοο). Μήπως θά 
τής εύριοκα θυμωιιέν ς; "Αραγε θά τό είχε κοστή- 
°!Ι μ.οστικό ή μελαχροινή μου; 1 ήν ι/ΰρα μόνι; της 
καί χαρούμενη, έτρεξε κοντά μω μόλις μέ είδε. Ή 
ξανθή, ή Όρτάις, έλειπε σέ κάποιο χορό.

'Υπέθεσα άμέσως πώς επίτηδες εζήτιμνε νά μείνιί 
μόνη της ή μελαχροινή καί "ργΊΟα· πιά φανερά τά 
τής δείχνω και έμτ.^άκτως όσα έγραφπι σι·ό γράμ
μα — γιά τό όποιο φυσικά δέν τής είπα τίποτε 
άφοϋ καί αύτή δέν μοΰ τό άνέφερε.

"Ολο έκεϊνο τό βράδυ έως αργά έφλερτάρζα ΰ- 
γρίως καί όταν /Μλην^τησθήκαμε, έβαλα τήν τε
λεία τού ι όπως λέει καί ό Μπερζερά;·

Τήν άλλην ημέρα πρεοί-πρώϊ·, έξημ,ηέίΌς. φώ!,*ι 
άπό τής εντυπώσεις τής'πίεράσμένης'βρα^ιαξ, βλέπω 
νά έρχεται στό ξενοδογείό μου ή ξανθού/. ', ή Όρ- 
τάνς, μυστηριώδιις καί βιαστική.

—Καλέ, τί έπήγες κ’ έκαμες, ιιού λέγει, λίγο έ- 
λειψε τό γράμμα πού μοΰ έστειλες χθες τά πεση ατά 
χέρια τής αδελφής μου, γιατί το γκαρσ,.νι, τό κουτό, 
τό έδωσε σ’, αυτήν; Είδα κ’· έπα&α. νά τήν πείρω νά 
μ!; το άνοιξη καί νά μοΰ τό δώοη εμέγγιατί μέ εί
χες ειδοποιήσει πώς θά μοΰ έ^οαψες κάτω-

Φαντάζεσθε τήν έκπληξίν μου καί τάς τύψεις τής 
ουνειδήοεώς μου. . . Δέν ήξευρα τί νιϊ πώ, άλλά ό
πως δήποτε έθεάιρησα καλόν διά νά μή φανώ, δ.-ι 
δέν έλεγα αλήθεια είς τό γράμμα μου νά έπιοφ ρα
γίσω τήν δεύτερη τελεία του; καί τά αίοθήματά 
ά·ου· · ■ ·Άλλά πόσο λίγο -κρατά ή ηδονή είς τον ψεύτίκι 
αότόμ κόσμον-

Τήν άλλην ημέραν ένα γράμμα, γεμάτο πικρίαν, 
έκ μέρους τής ξανθής, μ,οΰ έλεγε τά έξης·'

»... .Ουδέποτε ^φανταζόμουνα ότι ήτο δυνατόν 
ν’ άγαπφς εμέ καί νά κοΙιΟΪδεύης ιήν άδεί.φή μου-υ

Ταμπλώ , j
Δίς A ΑΕΧ

ΑΓΑΠΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
ΓυρνόνΤας άπό τήν δουλειά μου, βρίν,α τόν φίλο 

μου και σύντροφο τής ί.οναξιάς μου, γράφοντα καί 
μελαγχολικό. 'Η μ,ελα'-χολία του έκείνη πού έκρυ
βε ένα βαθύτερο πόνο, μοΰ έκαμ’ έντνπωοι γι’ αυ
τό ν.αί όταν έτελείωοε ιό γράψιμό του, τόν βίασα 
νά μοΰ μαρτνρήση τήν άφορμ,η τοΰ πόνου του·

Έχρειάστηκε ώρα γιά νά τόν πείσω νά μοΰ όι,- 
ηγηθή οτι αργότερο σέ μακρυνή κουβέντα μοΰ δι· 
ηγήθηκε\ "Ωμο\μφη αλήθεια κουβ'έντα^ τήν όποια 
επειδή δέν έχω ώρα νά σάς μ,εταδώοω·, περνώ μο
νάχα άντίγραφο τής έπιοτολής ποϋ τόν βρήκα νά 
γράφΐ)’ γιατ έτσι άπό αυτήν τμι χωρίς νά πολυ- 
λογήσφ, θά μνιορέβ§τε Γνά κτταλάβετε τί) είπαμε 
καί νά τόν δικαιώοητε καί σείς στον πόνο του όπως 
κι έγώ τόν έδικαίωσ"■ Νάτο τί γράμμα·-

Χάνι -τ Τεκέ 17 Μαρτίου 1920
Παληά μού φιλενάδα,

Ηυμάσαι; Ητανε άπόχιομ,α τής 2βης Μαρτίου 
1917· μέ>·^α πού θετικά τήν tλησμόνησες. ’Εγώ ό
μως όπου είλικρινά σ’ αγάπησα καί σοΰ νπεσχέθην 
τήν άγάπη μου αύτήν νά μή τήν λησμονήσω-, τήν ά- 

• νάμνησι τής ημέράς αϋτής τήν κρατώ καλά στήν 
•ψυχή μου κ’ είνε γι’ 'αύτο στό τρίτο χρόνο άπάνου 
&ΰ σοΰ γράφω- Καί σι·ΰ γράφω όχι φυσικά γιά νά 
σοΰ θυμίσω τήν άγάπη μου, γιά τήν όποιαν ποτέ 
’ίσως νά μην έννοιωοες καρδιοχτύπι, πολύ δέ πε
ρισσότερο γιά νά σέ συγκίνήσω, αφού δέν μπόρε
σες νά ουγκι·ν)]θής όταν ' λησμονόντας ένα όλά ·ε- 
ρο κομμάτι άπό τήν ζιοή σου, μοΰκλεφτες τό φν- 
λακ.το τής άγάπης σου πού μούχλες χαρίσει καί τό 
πουλούσες στήν τεχούμ'ενη ιιζία τής πιάτσας σε 
άλλον j ., ,

Απλώς καί μόνον άφίνω ιά_ λόγιά μου αύτα 
πού σοΰ γράφω νά ξεφύγουν τής ψυχής μ.ου„. ·ί- 
αιί μοΰ τό επιβάλλει τό ρολό'ί τής ζωής μου- Καί 
τό ρολόι αύτό δέν είνε άλλο·, παρά ή ατελείωτη οει- 
,ρ.ά τών άναμνήσετον μου όπου διπλόνονιαι καί ξε
διπλώνονται στόν πηγιμνοερχομό τών -ημερών τών 
χρόνων. Άλλά καθώς φυσικά και σν κφ ·.'. μπορεί 
νά τό έννοήσης, ένα γερό, ρολόι, δέν μπορεί παρά 
νά χτυπάη τήν ορισμέ' -ές ώρες του- Ε
τσι καί τό ιεόχόϊ αυτό τής ζωής μου, σημαίνοντας 
τές αναμνήσεις του, δε,ν μ,πι.ρεΐ παρά ότον έρχο- 
μό τής στιγμής των ώά. τές χτυπήση. Γιά νά μή 
συμβή τώρ’ αύτό, έπρεπε νάναι χαλασμένο ή ςεξ 
χουρδι&σόνο- άλλά δυστυχώς στήν περίστασι, ούτε 
τό ένα συμβαίνει, ούτε τό άλλο.

Έτσι θυμάμαι, όπως έλεγα- πιος ήτανε άπόγι- 
ομα τοΰ Μαρτίου τοΰ 1917. Σ’ είχα καλέοεί στό 
σπίτή /ιου μέ τήν πρόγασι νά κάταμ,ε κάποια μεν 
τάφ ρασι τής ^Ιίμνης τθο 71αμα<!τι>Όΐ> καί την προ- 
σκλησίν μου έκείνη εσύ τήν ί.ίχτηκες γιάτ’ ήξερες 
καλά πώς θά σοΰ μαρτυρούσε τήν άγάπη μου-

Καί είχες έρτη θυμάμαι τότε ντυμένη καί φκι- 
οίσμέήρ, απτός ό έβντε-ρότερης διπλανμάτηζ τές 
ναλλίτερες στιγμές τής καρριέΐοΐας του, οπού κάτω) 
άπό τό χαμόγελο κρύβει τό φαρμακερρ δάγκωμά 
του καί στήν θερ^υή χειραψία του τό στάώττο τοΰ 
άπαισιο)έρου έγκλημα’ία. ”*4;;θιρΙος φυΌίκά όλων 
αύτών σάν διπλωμάτες πο1· όί-, ΰ"οωα δέν ε·’ ε· ■ 
χα προσέξει. 'Απλώς έννοιωθα ναχω- μπροστά UOV
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το αντικείμενο τής λατρείας μου καί αϋτό ήτανε 
αρκετό για τά W με&ύσΐ], δνναμόνόντας τό με#ΰ- 
οί μου αυτό, ή έξομολόγηοις τής αγάπης μου.

“Ετσι την ημέρα εκείνη ποΰ είπα- πολλά καί 
μοδπες περισσότερα- όσα κ,’ έγώ πιά δεν θυμά
μαι .

’Εκείνο όμως ποΰ καλά ίλΰμάμαι, είνε ότι ιί- 
στερ' άπό λίγο καί γιά επίλογο της ερωτικής εκεί
νης κουβέντας μου ο' έννοιωί>α πούραδομένη γερά 
στήν άγ καλιά μου. Κι’ ώροΰ ε.οι ώρες όλάκε^ς 
μαζί άρμενήοαμε στδ π<'λαγός της αγάπης, έχορί- 
ζομ,ε τό βράδυ πλέον της ημέρας εκείνης $ρμα έ
γώ τής αγάπης σου κά ού.......... ··;

"Εκτατέ, διαβήκανε τρία χρόνια- Πιστεύοντας 
στην ματιά σου, σέ στιγμές πυύηρής φουρτούνας, 
s ανοίχτηκα στής ξενημιας τό πλάνο μονοπάτι 
πέρνοντας μαζν μου καί τήι αγάπη σου- Μά τί. 
Άπό τήν άγάπη σου αύτή, στά τιοία χρόνια άπάνου, 
δέν άπόμείνε άλλο παρά ή άνάμνησις τοΰ περασμέ
νου εκείνου Μάρτη καί τό πέζιμο τής στερνής ρω- 
μάντσας τής Τόοκας ποΰ τήν στερνή ημέρα τοΰ 
χωρισιού μας καί σπουδασμένης ρμγής α
κόυσα περνόντας νά παίζης οτό πιάνο οου καί τήν 
όποια μια τέτοια γυναίκα οάν κι’ εσένα δέν έπρε
πε ποτέ νά βεβηλώσμ. θυμάσαι........;

Μαρίνος 4· Μοντεοάντος

ΤΟΝΕΟΝΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝΛΑΝΕΙΟΝ
"Ολα τ» Κριτή και τα μόλις έξελθόντα κατάκοπα τής 

πολεμικής κονίστρας, καί τα δοαιμάζοντα ακόμη τούς τε- 
λευταίους κάυδωνίσμούς τής μεγάλης τρικυμίας, καί τά 
ούδέτερα, τά μή δυνηθέντα ν’ άποφΰνουν τό· αντίκτυπο.· 
αυτής, ετοιμάζονται πυρετω&ϋς είς τ»ν veto αγώνα της 
ζωής των, αγώνα σκληρόν οσον καί άν είνε αναίμακτο;, α
γώνα δύσκολον χάρις εις τούς νέους 'όρους ζωής, ο’Ίνες 
^δημιούργησαν κάί αγώνα μακ,ρόν έφ’ όσον «χε: ογ· γόνον 
νά επούλωση τάς βαθείας <πληγάς? τάς οποίας άφίνει τό 
παρελθόν, αλλά καί νά ίλίνοποιήση νέους όρους πρ< ώΐου 
καί ευημερίας διά! τό μέλλον. Ό πόλεμος, άν μετέβαλλε 
πόλλάχού τής υδρογείου τά γεωγραφικά σύνορα τών Κρα
τών, άτέτρεψεν όμως άρδην τάς συνθήκας τοΰ βίου κ'.'·'· 
τής προκοπής του «πολλαπλασίασε τάς σνάγκας τΰυ καί 
εξόγκωσε τάς προαπαιτήσεις» τάς άνανίαίας διά τό: κα- 
ιΌν’.κόν αύτών καί άνετον βίον. Νέα όμως εποχή άρχιζε: 
δυά τήν ανθρωπότητα. Διά νά συμπλήρωσή το έργου της 
ή "Ελλάς πρέπει νά οειχθι/ άνταςία τών πολεμικών επιτυ
χιών της, νά' έδραιωΟ// εις τήν νέαν περιωπήν της ώς με
γάλα’ Κράτους, νά έπιβληθή o!ji τής ζωτικότητάς της και 
τής αναδημιουργικής Ουνάμεως καί νά άναγ, ωρισθή πα
ρά πάντων φίλων ή έχθρών ώς Κράτος έχον έν έαυτφδλας 
τάς δυνάμεις, ακτίνες άπη-,τούνται διά νά ζήση καί μά ωύ- 
ηιίερήση. Καί είνε ευτύχημα οτι πρός τοιαύτην βαρείαν 
άποστολήν ή Ελλάς διαθέτει κεφάλαια ανεκτίμητου άξί- 
αί καί πλέον ή επαρκή προς χάλυψίν τών αναγκών, άτ 9’ 
άπαίτήση ή προσπάθεια της,.Τήν ηθικήν έκ τής επιτυχίας 
τόνωσίν, τά πλούσια τμήματα τής έθνικής κκηφον μ ας, 
ι’-ινα άνακτά καί τήν ζωτικότητα τών παλσιώ, καί νέων 
τληθυσμών'-της, οιτ.νες τέκνα τή; αύτής φυλής μέ τάς 
οώτάς δημιουργικάς άρετάς είνε έφωδιασμίνα. "Η ψυχική 

ιώμη καί σφριγηλότης, οΐ θησαυροί, τούς οποίους περι
κλείει ή γή ή 'Ελληνική, ή όρμή πρός δοάσίν καί ειρη- 
ν κήν δημιουργίαν τοΰ Ελληνικού λαού καί κι άρίτα’ τής 
φυλής,αΐτινες κα· ϋπΰ τούς δυσμενέστερους έδνικοΰς όρο ς 
έδαυματούιργησαν πάντοτε, έγγυώνται δ|Χ τήν επιτυχίαν 

οΰ νέου άγώνος. Καί το Κράτος σπεύδει νά ; αχδή ση
μαιοφόρος τοΰ άγώνος αύτοϋ και να1 χαράξη τάς οδού , ε
πί τών όποιων δα βαδέσωμεν καί νά ύποτάςη είς συμπαγή 
καί πειθαρχοΰντχ λεγεώνα εργατών προόδου τόν ■',ρονΟ· 
μίοΰχον λαόν. Αύτό δ’ άρχίση τόν άγώνα διά τής περι
συλλογής τών τέκνων του, τής έχκαταστάσεω,- χάών, 
τής έδρα'ώσεως ομαλής λειτουργίας τών δημοσίων υπη
ρεσιών καί τής καθοδηγήσεως καί διευκολύντεως τή·· ι
διωτικής πρωτοβουλίας. Καί ζητεί οιά τό εργον τούτο .οΰ; 
π.ώτους, τούς απαραιτήτους χρηματικούς πόρους άπό τό 
’ό.ωτίκύν άποταμίευμα ο:ά τού δανείου τών 3C0 έκατομ- 
μυρίων Καλεϊ τό Κράτος, συμφώνως πρός τούς όρους τθΰ 
ϋποβληδέντος σχετικού νομοσχεδίου, μετόχους ίου είς ιήν 
μεγάλην καί π/.ουτοφόρον έπιχείρησίν, τήν ο?οιαν αρχί
ζει, όλους τούς "Ελληνας πολίτας. ’Εν τή άκρεβες δε έκ· 
τ'μήσει τής ανυπολογίστου ώφελειας, ήΓις πρόκειται να 
προκύψη δέν διστάζει νά έςκσφαλίση είς τούς πολίτα, δα- 
ν-ιστάς του καί αμεσα κέρδη, ζηλευτά κατά τήν π·ρ:οοον 
αύτήν τής χρηματικής υπεραιμίας. Τόκος 5 ο) ο, μεγ ' α' 
λ-υχειοφορο: κληρώσεις καί έςαργύρωσις είς τό άρτ'Λι· με- 
γχλε'.τέρα κατά' 50 ο)ο τής αρχικής αξίας τής μετοχτ.·, 
f'ασφαλίζουν είς τόν "Ελληνα κεφαλαιοδίτην τοποσ-τη- 
σιν τών χρημάτων του έξαιρετ'κώς προσοδοφόροι', μή ϋ- 
'-ολογιζομένΟυ τού συνολικού μεγάλου κέρδους το οποίον 
δά προκύψη είς το μέλλον έκ τής μργανώσεως τοΰ Κρά
τους καί τής εύοδώσεως τών μεγάλων πηγών πλούτου 
τής χώρας. Ύπΰ τοιούτΟυς βρουί; τό δάνε'.ον, τό τοσον 
μεγάλην έδνικήν άποστολήν σοχπεύον νά υπηρέτηση, δέν 
είνε δυνατόν παρά να έχη τήν έπιτυχίαν, τήν ότρίαμ οΰ- 
?εν δάνειον μέχρι τοΰδε έσημείωσε.

ΣΑΝ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
Φό πουβρλο σιό Τατάρ μόλις είχ.ε παύσει πρό πέντε λε 

πτών. Άοαιοί κίότΟι τουφεκιών πρός τόν τομ.έα μας, τό 
7 επετζίκ, πυκιωδέντες αργότερα μέ χιρχτοΰσαν ντυμένο 
για καλό και καχό, έν ώ έπρεπε νά τχω ξαπλωδή γιατί 
ή ώρα είχε περάσει καί αϋριο δά σηκωνόμουνα πρωί γιά 
τήν στίρά μου »τής υπηρεσίας» άν έν τφ μεταξύ τή ri- 
χτα δέν σηκωνόμαστε όλοι άπό κανένα μεγάλωμα τής 
συμπλοκής. Άφήκα τό βιβλίο πού μέ κούραζε φ,ρΐ'/.τα καί 
τά μάτια μου πέσανε στές τελευταίες έφημερίδες. Σέ κά 
ποιο χρονογράφημα τού Λάμπρου Άστέρη είδα μέ λιτά 
λόγια γραμμένη τή συγκινητική ταφή τής Ζηνοβίας Πα 
ρασχευοπούλου. Δυο χρόνια μακρυιχ άπο τον κοσμο, μονο 
;υέ τών εφημερίδων καί τών έπιστολών τές ειδήσεις ζώ. 
Μά πάσα τώρα δέ μού θύμιζε ό δάνατός της. θυμούμαι 
πώς δέκα π£ντε χρόνων παιδί άλλοτε τήν είδα κατα πρώ 
τθί στή Λαμία στά πςώτχ, νομίζω, «Παναδηναι» οπού ο 
άδελυός τιπς η ανδρχς της, δέν ξέρω τί ήταν», έχόρευε 
τό /ορό τάς Σαλώμτς. Ή παιδική μου καρδιά, τότε έσπα 
σε γιά ποι··τη οοφά τόν πάγο πού τήν εσκεπαζε κι’ εννο: 
ωσε τή γλυκάδα τών πρώτων χτύπων, Μή γνωρίζοντας ά 
κό;·α τή λάσπη τής ζωής^έιιόμισα πώς ε’χία βρή τον ίγ 

•(τλό μου. ’Έπρεπε νά περάσου*· τόσα χρόνια για νά κα 
τ-λάβω τήν κουταμάρα τών ιδανικών καί ότι ή διαφορά 
τής τιμής μονά'/ϊ διαφέρει στήν αγορά τθΰ ΐρωτχ.’Έπρε 
πε νά γυρίσω τόσες’χωράς, νά μπώ σέ ψηλά καί χαμηλά 
σέ παλάτια και καταγ-ώγια για ι-α νοιώσω ότι παντού ή 
ίδια προσφερεται γυναίκα λατακμρο^μένη πάντα στόν 
πλειοδότην·

Άρχότερα στή Σαλονίκη μέ κάποιο φίλο ρ«υ, τώρα ύ 
πιληχο δώ πέρα κι’ άύτόν, μή μπορώντας νά έχωμε τό 
πρωτότυπο, μεταχειριζέμΙαστε ένα πανομοιότυπο, σωστό άν 
τγραφο στ» σώιια καί στήν ψυχή, στά κομμ.ένα μαλλιά χαί 
οτά γέλοια. Κακόμοιρη Σοφία πόσες φορές ναξ'έρες ό,-ι 
νικήθηκες άπό μια άράμιησ: κάί κεί πού νόμιζες σύ ότ: κ

± ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ
ΦΔΝΤΛΧΤΕΡΕΣ ΕίΚΟΝΕΣ ,

ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ Τ’ ΕΧΕΙΣ ΠΑΘΕΙ ...
Σέ ακρογιάλι πένθιμο

το ί.ύμ’ ά/ταριασμένΟ 
σπάζει σέ βράχο .πεηοψο.

γ’υρίζει πέιο σκυμένο...

Καί ή σάλήρή σου ή καρδιά 
μπρος στή γλυκεία άγάπη 

στέκει σά βράχος γίγαντας···
. Καρδιά μου τ’ ίχεις πάδει-

λίεσολόγγι ΓΕΡ. Δ. ΚΑΣΟΛΑΣ

Ζωγράφος

ΑΠΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ί
Σ ‘Χαρισμένο στήν αδελφή μου Μαρία!

Ποτέ νά μήν ανοίξετε ήλιοι συννεφοσκέπαστΟ*. μέ τές 
Οιμπές μαύρες αχτίδες σίς, ζωγραφισμένοι σέ δυό μάτια 
ολεφαρόσκεπα, άχτιδομένα μέ μαύρα ματόκλαδα.

Ποτέ νά μήν ανοίξετε πεπλόσκεποι καθρέφτες γιατ' 
εϊι»' ή ·χάρΐ σας διπλή, όντας μέσ’ άπ. τήν ανάλαφρη’ σκέ 
πη τών βλεφάρων σας καθρεφτίζονται σκιαστίκά τά πάθη 
Zt’ ή έλπίοες.....

’όΐσως καί σείς τώρα ’ςτόν κατάβίαθο ύπνο σας βλέπε
τε πόσο πειό έιάερο καί ούρανόοταστο φαινόμενο είναι ή 
σκιά άπ’ τήν εικόνα τή ζωντανή καί χερόπιαστη—

ΙΙοτέ μή ,ρίαγιστήτε άραχνοσκέπχστοι άβυσσοι. Είναι δι 
πλή τά μυστήρια σχν μόλις Οωριώνται, χρυμμέννα πίσω 
άπό αέριζα στροιματα.

Είναι διπλή ή ώμμορφιά σας, ποτέ μήν άνοίξετε... Τό 
κρυΦιμο κάποιου ήλιου είναι δροσιά ’στή ψυχή, την χαμι; 
νη άπό άγάπη >.αΐ τού καθρέφτη τό σκ,έπασμχ ελπίδα 
’στήν όίαρδιά τήν άποσταμένη γιατί μ^ση» θωρεί τή φλό 
γα της μικρή σάν μιάν άχ,τίδα άστρου ’ςτο σκοτάδι τής 
νύχι ας....

Δέν θέλω νά ξυπνήσετε— Τού κλείσιμού σας ή γλύάα 
μουχει απορροφήσει άπ’ τό νού τό φλογερό άνοιγμά σας. 
Κκί άπ<ορώ.,.καί δΐμ ξέρω όλότελα άν άνοιχτοϋι τά ούράΓ 

ναβετ πόδίως χρησίμευες νά σβύνΤς όσους άναβε μια δύ- 
μησι άλλης.

Αύτά σκεπτόμουνα πολλή ώρα .με τά χέρ ια άκουμπτμί 
να στο κουλώ τραπέζι μέ τα σπασμένα σίχνίδια, όταν ί-πη

μευα στήν καλύβα μου ή φίλος άνθυπολοχαγός Κ. γιά 
νκ μού πί 8τι τό τηλέφωνο λέει πώς ή έπίδεσις τών 
'■τσέτίδων·' άπεκρούσδη. Φαίνεται δτΐ θ’ αναστέναξα έχει 
νη τήν ώρα. γιατί, άφ’ ου σέ σχετική έρώτΤσί του τού εί 
τ,α τί σκεπτόμουνα, μ’ άποηρίθηκε. f(J άναστεναγμός σου, 
φίλε μου. είνε ό ι.αλλίτρος έπιτάφειός της.
Τ. Τ. 905 ΙΙροφυλαχαί 30-1.20

Β· Σ· ΑΡΕΝΤΑΣ μπολ·',

ν·.α ·,·ί κόσμους θάντίζρύσω πίσ’ άπ’ τή ράχη τους τή μυ 
στίκή. Φοβούμαι μήν άντίκ,ρύσω κόλασες καί σχάσω καί 
τάστέρ ια.

Κλειστά μείνετε μάτια··.."Οσο ζλειστά δέν σάς έγνώ. 
ριζο, σάς όλάηρευα όλάνοιχτα—Τόρ>.ίζομα>.....άν πεθαμμέ- 
να μείνετε σιμά μου πειότερο, σφαλίξε.τε για πά:·ηα, τό 
προτιμώ....

Σμύρνη ΟΛΓΑ Κ. ΒΛΊ ΙΔΟΥ

»ΜΟΙΡΟΓΡΑΦΤ.4 »
ΣΕΙΡΑ Β’.

ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ’
"Ομηρε, σέ ζούλεψπν καί θεοί κι’ άνθοώποι
Στό χαρτί διαβάζοντας δίχως ζαταφρόνια, 

Τήν πάνώρια ζόρη σου νοιώθουν Πηνελόπη
Και μεθούν στή Μούσα σο« δυό χιλιάδες χρόνια.

Μαρτυράς, αθάνατε, μιά παληά πατρίδα, 
Μαρτυρψς τα πρώτα μας κι’ ανθισμένα ζάλλη

Καί σκορπάς τριγύρω μας φωτεινήν αχτίδα, 
Γιά ν* πλάση- πιό τρανή μια Άχαία μεγάλη.

V^V^WW****W**

ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΟ
"Εξη πάνε χρόνια πού παιδούλα έσύ, 
"Εξη πάνε χρόνια πού καί έγώ ένα άγόρι, 
Τήν παρθένα άγάπη σου μοΐίειχες όραιστή, 
Τήν. παρθένα άγάπη μου σούειχα δώσει, ώ κόρη.

Κ·.’ έφυγαν οί μέρες κι’ οϊ παληοί και,ροι 
ΚΓ ή παιδεύτΡα ή Μοίρα στ’ ώμορφο μεθύσι, 
"Εφρίξε φαρμάκι ληαμονίάς βαρύ
Καί τόν πλάνο, ώ κόρη, μεχεις λησμονήσει.

"Αλλον θέ νά πάρης κΓ άλλος θά γευτή, 
Τά δροσάτα νειάπά σου, τή χρ·υσή σου άγχάλη, 
Μά ή καρδιά uou αιώνια, κόρη ζητευτή, 
Όά θρηνή τά μάγα, τεχνικά σφρ-κάλλη.

Σμύρνη 1920, ΑΠΟΣΤ. X. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ
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ΠΡΟΖΕΣ-ΜΟΝΤΕΡΝΕΣ
Πέρασα μια μέρα · στό γλυκό Λρπουλένίο στρώμα τής 

μάι·«« γής, τις ώρες τών ωρών. ’Όχι μόνΟς, μά ue μιά 
α·.λη περαστική ψυχή τής άπεναντης μελλούμενης ζωής. 
Κα·. ποσά είπαμε στίς ώρες τών ώρών. Καί κάβε σκέψι 
της τ,τΟν σκέψι τών θλιμμένων, άπαντέχων ίσως πομέμ··"· 
αντιλάλων τού ώ,ραίου θεού τής ώμορφίάς,καΐ φτάνανε τά 
/«για στ' αυτισ άάν τά χνουδωτά απηχήματα τών φιλτ- 
Ρ άτων.

ί ί

Καί πίσω απ’ τά καφάσέα δυο μάτια λιγωμένα ποι- 
τθ5/< κοιτούν- τον έρημο δρόμο -καί λάμπουμε καί φλογί 
ζουνε κα’· κάνουνε τά λιγωμένα μάτια, >.ι’ άν περάσή κα 
νείς περαστικός διαβάτης αισθάνεται τά γαλάζια μάτια 
νχ τόν καίουνε. Τό μάγο ολέμμα μέσ’ άπ’ τα χαλκά μα
τόφρυδα.

Σχύβνη ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΗ
Χρυσ’ εϊν’ ή ράχη τού δουνοϋ, γιαλόκοποΰν οί σκίνοι 
Ρουμπινεμένία σύγνεφα προδαίνΟυνε άγάλλια.
Καί τής αύγούλας ή δροσιά στερνό φίλημ’ άφίνει 
Πάνω στά χρυσολούλουδα, στής ρεμματίάς τ’ άχγάλια. 
Κελάδυσμα άκούγεται ,λογή,ς λογής τραγούδια 
Ποΰ τραγουδούνε τά πουλιά, φιλιούνται τά λουλούδια. 
Καί σβύρΟνται ώ'σάν ψυχές όλα μαζΰ τ’ αστέρια

X ΣΕΛΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ X
ΔΙΑΒΑΙΝΩ

Παλμός καϋμός αναμαλλιάρης 
σκυφτός πλανιέται ό λογισμός... «
γύρω στή θύμηση ό ξανθομάλλης, 
αιώνια ωμορφο'.· καί πάντα νηός-

Τί κι’ άν άπόκσμα; κι’ άποσταμένος 
στερνό ήώαχοΰύι θέ νά οοΰ πώ 
ιό δειλινό π' άργοδιαβαίνω
νικήτρα μοϊρα-π ώ ς σ’ ά γ α π ώ·

Καλάι/αι, Μάριος Ίωάννόυ

ΩΣΑΝ ΜΙΑ ΑΥΓΗ ΣΤΟΝ ΑΑΗ
τβ, παρθένα. "Οταν τής μαύρης γης οτριφογυρ- 

νάει ή σφαίρα μές τοίσ αιθέρες κι’ όλόγνρά της 
λαμπυρίζουνε πάστρα, χλωμά, άπειρα εΐνω τ’ αγ
γελούδια, όπου πεποϋτε προς τή γή μας, χιά νά ί- 
δοϋνε τά δνό Σου μάτια τά λαμπρά- Κι’ όταν πάλι 
τής Έδέμ τά μύρια κρίνα χύνουν τή λαμπράδα τους 
μές στό δειλινό τής γης μας. οτόν ολόφωτο ουρα

Μένοντας ό Αυγερινός μονάχος στά αέθηρια Σ 
Περίφημος σάν βασιλιάς δ ήλιος άνατέλει 
Σκοοπόντα: τής ακτίνες του φαίνετε σάν νά βέλη 
Τό πρω/νό τ&υ φίλημα νά δώση εις τή φόσι 
"Ομορφη πουσαι άνατολή, άσκυμη ποϋσαι Δύσι.

ΔΥΣΙΣ
Κοιμάται ·5λο τό χωριό. λκλιά δέν άγρτφ,ιέται 
Παντού σιγή καί σκοτεινιά!, κι’ ουτ’ ένα φύλλο σιέταΐ. 
Κοιμώνται, ό κοριδαλός μ’ άλλα τΟαγβυδοπούλιά 
Τά ρόδα μέ τά γιασεμιά, « κρίνοι μέ ζιμπούλια 
λίρυρμοΰιρ'ομά λυπητερό αντίλαλο ’κεί κάτω 
Μιας ορύστς ποϋ ατέλειωτα τρέχει νερό δροσάτο. 
Τ' άστέΒγί άκόμη φέγγουν», λαμποκοπά ή πούλια 
Καί μέ δροσιά ποτίζονται τά μυρωμένα φούλια 
Μυριοαορφες νεράιδες χωρεύουν στήν αράδα 
Σκορπόντας μεσ’ τή σιγαλιά μεγάλη αγριάδα. 
Κι’ άλλες άλλοι, μοιρολογούν τή μαυροφόρα φυσι 
"Ασκυμη πούάαι ανατολή, όμορφη πούσα·. Δύσι.

Χί-.ς ΒΕΛ. ΦΡΕΡΗΣ
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ΨΥΧΟΡΟΔΟ
— τό ροόόχρωμό της χέρι μέ άφέλεια άκουμπούοε 
Την παιόικ»; της κεφαλή καί οιγοτραγονδοϋσε. 
Μά σάν την είδα στην καρδιά μ’ ανοίχτηκε πληγή 
Και είπα·· νά .αον υπάρχουνε καί ρόδα μέ ψυχή.

Χίος. Βελ. Φρέρης 

νό, μαραμένα λυόινουν, σβύνουν, νιΟτί νιώθουν νά 
τά θαμπών ι; τό φώς τό λαμπρό, ποΰ ακτινοβολεί ή 
όψη Σου. Μά είσαι ’Εσύ ό πλανεμμένος άγγελος 
στής γης τά σκιερά μονοπάτια κι’ δπως θαλαμπε 
μιά Αυγή μέσα οτόν Τρ|ιοκότε.όο Αδη, έτσι λάμ
πεις καί Συ γιά ιμένα άπάνου στή δρηνητικιΰ γή 
καί φωτίζεις τής γυχής μου τή οκοτεινή άβυοο.

1918. Έ δ ε μ ά ν 0 η ς
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Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
Ήταν νύγμα βαίίι 'ι μεσάνυχτα, νύχτα άνειρώ- 

δηζ, νύχτα ^εϊκή. Ό φωτο5όλος δίσκος τής μ,ε- 
λίτώχρου φοίβης έχρίάιζε τά πράσινα φύλλα τών 
δένδρων καί τά ποικ-,λόχρωα πέταλα τών λοι/ωυ- 
διών.

’Ήταν νύχτα 6αύιά, μεσάνυχτα, νύχτα υπέρο
χος, νύχτα γαήηναία, νύχτα ποΰ σταλάζει οέ τά9ε 
ν.αρδιά τό βότανο τής λήϋης. Έκα9ι^ην πρό τοΰ 
παραθύρου άτενίζουοα τό βλέμμα μου εις ηό γα
λάζιο τοϋτο στερέωμα γιά μ,ιά στιγμή μόΰ φάνηκε 
πώς βρίοκωμαι καί εγώ εκεί επάνω, πώς περιε-

πλανώμην στους γαλανούς α19έρας· ’Έξαφνα, α
κούω μιά φωνή- μιά φωνή γλυκεία καί μαγεμένη, 
μιά φσιντΐ ϊΰπέροχον, συμπαθητική. "Ήταν φωνή 
άγγέκον ή εύοεδίας; ’Οχι, ήταν φωνή τραγουδι
στού, φωνή όνειροπόλοι-, τρικιμιώδης, φωνή π-ιΰ 
έβγαινε απ’ τά βάίθη μ,ιάς καρδιάς πονεμένης- φω
νή ποΰ περιεφρόνει τά θέλγητρα τής φύοεως,, φ.ωγ 
νή πού δέν τήν ε'ίλκυε τής νύχτας ή γαλήνη. τΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
TOT IMEHNOS ΜΑΡΤ1ΟΤ

Ό μ,ήν οΰτος είναι διά πάντα "Ελληνα ιερός, 
ώς ουμβολίζων τήν επίσημον έναρξιν τού Μχώ- 
νος, υπέρ τής άναστάσεως τοΰ έκ τής δουλείας Γέ- 
νι.νς, διό φέρομεν είς τήν μνήμην τών αναγνω
στών πρίϋτα γεγονότα τίνά έκ τής ιστορίας τού ιε
ρού Άγώνος. Ό φζλέλλην βουλευτής Φαβιέρος τή 
2 τοΰ 1826 μέ τό στράτευμα αύτοΰ αποβιβάζεται 
είς Στοϋραν καί τή 7 τού ίδιου μηνός καί έτους πο
λιορκεί τήν Κάρυστον. Ό αείμνηστος οΰτος φιλέλ- 
λην νπερήσπιοε καί τήν Άκρόπολιν τών ’Αθηνών, 
έλαβε δέ μέρος είς τήν άποτυχοΰοαν έπανάοταοιν 
τής Χίου. Μεταβάς τώ 1828 εις Γαλλίαν, μετ' οΰ 
πολύ έγύρισε μέ τήν Γαλλικήν άποοτολήν. Τή 3 τού 
1827 ό Καραΐσκάκης διά νυν.τός καταλαμβάνει καί 
οχυρώνει τό Κε:ατοίνΐ το,ΰ Πειραιώς, ετοιμάζομε 
νος εις τήν μάχην ή δποία σννεκροτηϋη τήν έπομέ- 
νην, κατά τήν όποιαν οί "Ελλά/νες κατετροπωοαν 
τους Τούρκους ύπό τόν Κιουταχή. Τή 6 τοΰ 1829 

τό φρούριον τής Βονίτσης παρεδόθη εις τούς άγω- 
νιοτάς. Τή 9 τοΰ 1821 κρατούνται έν Κωνσταντφ 
νουπόλει οί αρχιερείς ΔΩΡΟΘΕΟΣ Ά&ριανονπό 
λεωί, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ’Εφέσου, ΓΡΗΓ0Ρ10Σ 
Δέρκοίν, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Νι>. υιηδείαςι, ΙΟ.ΣΗΦ 
Θεσσαλονίκης, ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ Τυρνόβου καί ό 
Πρώ’ί,ος καί ό Άρχιλάου ΕΥΓΕΧ1ΟΣ, οί μετιι 
ταΰτα δλοι άπαγχονισθέντες. Τή 16 τού 1825 οί ά 
γωνίσταί άποκρονουοι παρά τό Νεόκαστρον τούς 
ΑΙγυπτίους. Τή 18 τοΰ 1825 παραδίδεται ή Ναύ
πακτος καί ΰφοΰται τό π\γ<~>τον Η ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ 
ΣΗΜΑΙΑ. Τή 23 τού 1826 γίνεται ή Συνθήκι; 
μεταξύ Άγγλίας νοί Ρωσοίας δπιος μεοιτεύοωοιν 
υπέρ τής Ελλάδος. Τή 24 τοΰ 1821 δ Πανουργίας 

κηρύττε τόν άγώναείς Σάλωνα. ι
ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ ΜΑΡΤΙΟΥ, ημέρα ιερά 

και ύάγία διά τήν Πατρίδα καί διά την ’Εκκλησί
αν. Κατά τήν ημέραν τούτην γεννάται ίν Λημητσα 
νη τφ 1771, ό Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ό πρώτος μοχλός τής έπκήμο» κη- 
ρύξεως τού Άγώνος. Βαπτιοθείς ώνομάσθη I ι <·ω 
γιος. Ό μέν πατήρ του πτωχός', πρεοχοτατος εργά
της εκαλείτο 'Ιωάννης Κότζιας ή Κοτσιάς, ή δέ 

μήτηρ τον Κανέλα Κουκουζοπούλου. Έξεπαιδε 'θ,] 
έν τή γεννετείρη καί έν "Αργεί- Τή 25 τού ίδιου 
τούτου μηνός τού 1806 έγεινε Μητροπλίτης Πα- 
τ^ών. Μυηθείς τά μυστήρια τής Φιλικής Εταιρεί
ας ύπό τοϋ Αντωνίου ΐΐάλοπίδα, αρχίζει τήν με
γάλην αυτού δρασιν διά τήν άνάστασίν ιυύ υποδού
λου Γένου. Τή άγίφ καί ίερφ ταύτη ήμίρχ. Οφώνει 
τήν σημαίαν τήζ Έπαναστάοεως έν τή μονή τής 
‘Αγίας Λαύρας. Τή ίδίφ ήμέρ^ καί έν Αθήναις

ταν φωνή ποΰ δέν έβλεπε τίποτα, μά τίποτα γύρισ 
1ης· , ,

Ή, τραγουδιστά. Αυστυχής ή ευτυχής ύπαρξις 
δέν ήςεύρω, Τί σ’ έπλ'ασεν ή μοίρα; νά μή νοιώ- 

Χ°9ά, νά μή νοιύιθης εΰχά^ίστησι, νά μή νοι- 
ώθης τίποτα, μά τίποτα, παρά μ,όνο τές τρικυμίες 
τής ζωής;

Άθήναι- Κίνα Γ. θεοχάρη 

η ΰάνειάπεσιαλμένος έξ "Υδρας ό Νικόλαος Κον- 
τόπουΧης, δπως κόμη γνωστόν προς ιούς δ ,μογέρον 
τας ’Αθηνών, δτι είνε ή ώιρα τών άμεσων έργασι- 
ών τοΰ Άγώνος καί ή,ρχιοαν οΰτοι τήν έθνικήν ε
νέργειαν.

’Επειδή ήμεθα είς τόν μήνα Μάρτιον, πρέπει 
νά φέρωμβν είς τήν μνήμπγν καί τόν Αγγλον θα- 
λασοομάχον κόμητα ΘΩΜ^ΙΝ Κόχραν, διότι κατά 
τόν μήνα τούτον τού 1827 κατέπλευσεν είς τά νερά 
μας διά νά φανή ωφέλιμος είς τήν αίσίαν έπιτυ- 
χίαν τοΰ Άγώνός μας. Ή πρώτη δέ ιδέα αυτού ύ 
πήρξε νά ουοτήογμ· έπιμόνως καί τήν ομόνοιαν είς 
τους διχονοοϋντας "Ελληνας. Διά νά μή κουράσω 
μεν τούς ευμενείς ημών άναγνιοστας θέτομεν τελεί 
αν είς τάς εθνικός άναμνήσεις διά νά άναφάρο)- 
μεγ κατά ·ηόν ιερόν τούτον μήνα καί δύο φιλοπάτρι 
δας, ιόν τό δνομα είναι συνδεδεμένον μετά τού Ά 
γώνος, δήλα δή τού ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΝΕΛΟΥ 
καί τοϋ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΤΖΛΡΟΥ. Ο πρώτος 
έγεννήθη τή 9 τοΰ μηνός τούτου· τφ 1792 φν Κων 
οταιπίνουπόλΛι- Κατά τόν Αγώνα έπ’ ολίγοι ήτο 
είς τό πλευράν τού Άλεξ. Ύγηλάντου· ’Εκ τών ποι 
ημάτων του ζή άκόμη έπί τών Ελληνικών χειλέων

Ή ΛΙΓΥΡΟΝ ΚΑΙ ΚΟΠΤΕΡΟΝ ΣΠΑΘΙ 
ΜΟΥ. Ό δεύτερος άπέθανεν έν τή γεννετείρρ αύ 
τοΰ πατρίδι Κιίακύρφ τή 30 τοΰ έτους 1872. Οΰτος 

έμουοούργησεν εθνικά άσματα καί τόν είς τήν έλευ 
θερίαν "Υμνον τοΰ Σολωμον- Παρατηρητέον δτι δ 
μύγας Κερκυραΐος μουσικοδιδάσκαλος ΤΡΙΣ έμου 
οούργησε τόν ύμνον καί τό έν χρήσει ώς ΕΘΝΙ
ΚΟΣ ΥΜΝΟΣ είναι τό πρώτον ΜΟΊ'ΓΒΟ τού το 
νισμένον μέ δημώδη ‘/αρακτήρα διά όξυφώνου καί 
βαθυφώνου, διηρημένον είς είκοσι καί -,-έσσαρα μέ 
ρη, ών τό τελευταίον είναι ΦΟΥΓΑ ΡΕΑΛΕ. Ό 

ύμνος οΰτος έγένετο τότε δημοφιλής καί έθέρμανι: 
τά αισθήματα καί συναισθήματα τής Επτανησιακής 
νεολαίας, καί άπό στόματος είς στόμα έκαμε τόν 
γϋρον τών Νήσων τοΰ Ίονίου και μετέβη είς τήν 
λοιπήν Ελλάδα. Είς τάς 'πλατείας μας, είς τάς έ- 
ορτάς καί τάς εθνικός διαδηλώσεις αί φψαρμονι- 
καί μουσικοί μας τον έπαιάνιζον έν τώ μέ.σφ τώ»· 
ζητωκραυγών υπέρ τής Ένώσεως τών Νήσων ιας 
μέ τό Ελληνικόν Βασίλειον. Ό ύμνος οΰτος, ώς έ 
χων ιστορικόν εθνικόν παρελθόν, δρθώς έγένετο 
ΥΜΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ν.αι ώς -τοιοΰτος ιοιιίζομεν, 
δτι πρέπει νά μείνη- Ή λαϊκή αΰτη μοτ-οούργησι^ 
έδημοσιεύθη έν Λονδίντο τφ 1873-Ή δευτέρα μου 
οούργησις είναι βαθεία μελέτη καί κολισοαία μέ 
κανονιιμίτατνφτι φουγκέ, ντί τόνο, φουγκερεάλΐ
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‘/.όντ^α σνγκέττο καί βλλαα τοιαΜα 
δεικννοντα τήν μουσικήν βαθΰνοιαν τοΰ πρώτου 
Έλληνος μουσουργού. Τό έργον τούτο ό Μάντζα- 
ρος αφιέρωσε τω Βαοιλεί ’Όθωνι τώ 1844, δστις 
ένεθονσιάσθη καί τοϋ άπένειμε τό παράσημον 
τον Β. Τάγματος τον Σωυήρος^ ώς δείγμα της 
πρός αυτόν εΰμενείας καί ύπολήψμως. Ο ύμνος 
οΰτος έμεινε ανέκδοτος. Πρό μιας περίπου τρία, 
κονταετίάς ή Ελληνική Βουλή, όρθώς ποιούσα, 
είχε ψηφίσει δέκα χιλιάδας δραχμ. πρός τώωσιν 
τών ανεκδότων έργονν τον Μαντζάρου. Άλλί ή ol· 
κογένειά, μέχρι τού 1890, είχε λάβει μόνον δραχ 
Μας 1200 καί μέ τό ποοόν τοΰτο ήρχισεν ή τΰπωσις 
κατά τεύχη. Μεταξύ ιών έκδοθέντων τευχών είνε* 
καί ή αρχή τής κλασικής μελοποιήσεις, δήλα δτ„ 
πρώτοι όκτώ στροφαί. Ευχής έργον θά είναι άν 
δοθή τό υπόλοιπον ποοόν διά νά εξακολούθηση ή 
έκτύπωσις. Ή τύπωοις εΐχεν αρχίσει εις τά κατα 
στήματα Γ. Βεντουρίνη έν Φλωρεντία καί Ρώμη. 
Ή τρίτη μουσούργησις τού ΥΜΝΟΥ έγένετο οτε 
τώ 1860 ό Μάντζαρος παρεκλήθη ύπό τοϋ Δ. Βότ 
σαρη νά ουνθέοΐ] εμβατήρια διά τόν στρατόν. Τότε 
ό εθνικός μουσουργός μας έσκέφθη δτι κατάλληλό 
τερον ήτο τό τρίτον να μουσουργήση δλον τόν "F- 
μνον εις εμβατήρια άσματα. Τάς οτροφάς 83- 86, 
δήλα δή ; Στήν σκιάν χεροπιαομένη έοουσούργηοε 
τό τέταρτον διά συμφώνους καί βαθύφωνους τή συ 
νοδείμ τοϋ πιάνου καί τό πέμπτον αυτάς τάς σ-.\γο- 
φάς διά τάς ιδίας φωνάς, άλλά τή συνοδεία τής 
"Αρπας-

Τή 2 τοϋ 1836 έγεννήθη καί τή 24 τοϋ Ιδιου 
μηνός άπέθανεν έν τή ίδίφ γεννετείρα Κερκύρφ ό 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ, ό δεινός μεσαιωνοδί
φης και (ίριοτος ιστορικός καί αρχαιοδίφης. Τή 9 
τοΰ 1857 άπέθανεν ό γενικός ίεροκήρυξ τοΰ Έλλη 
νισμον, ό πολυμαθής πολύγραφος συγγρατ/είς, ό 
διδάσκαλος τοΰ Γένους καί καύχημα τής όρθσδοξί 
ας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ό έξ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ. Τή 
30 τοϋ 1896 έν Κάνναις έτελείωοε τάς ημέρας ό 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ, τού όποιου ή μ-, 
γάλη αΰτοΰ δράσις είναι τοΐς παοι γνωστή. Βεβαί 
ως προέτρεχε τής εποχής του, άλλά καί έμπόδιον 
εΰριοκε εις έξωτερικάς τίνας καί εσωτερικός μ
νας περιστάσεις. Τέλος δέν πρέπει νά λησμονήσω- 
μεν οτι τή 5 τοΰ 1913, δολοφόνος άτιμος χειρ αφή

ΤΟΥΤΕΛΑΙΡ
‘Απαλύνει και λευκαίνει τό δέρμα. Συνστίάτα·. κατά 

τών άμυχών, εκδορών, ρωγμών τοΰ δέρματος, τών ερυ
θρών κηλίδων καί ήλιοπυρώματΟ;· Έςαλείφε: τάς ρυτί
δας. Καθιστά τήν έξ όρΰζης πούδραν κολλώδη συγκρο
τούν αυτήν.

Τιμή φράγκα 3 τό 1)2 φιχλίδιον
Ζττήσατέ το είς όλα τά φαρμακεία.
Γενικοί αντιπρόσωποι έν Έλλάδι

ΖΩΓΡΑΦΟΣ και ΜΠΛ·1·ΡΟΠΟΥΛΟΣ
Άθηνάς 51

ο- - ■ ' ■ I.
Ή ώραιότης τών Κυρτών >.α« ή υγιεινή καί περιπίο- 

τσιί τού. δέρματός ' έΛιτυ^χάνέτα·. απολύτως διά τοΰ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΑΠΟΛΙΝ (τοΰ κ. ΚαβαχιτςΠ φαρ. 

μαχοποιδβ Α* τάξεως, ϊηρώην άξιο,ματίκοΰ, Τιμηθέντθ» 
ρ:ά μετίλείον τοΰ Νοσφκ«με:ου τρΰ ‘Αγ. Αο-Λτόίκου, 

ρεοε την πολύτιμον ζωήν-τοΰ Βασιλέως ήαών ΓΕ
ΩΡΓΙΟΥ^27/. δ? ΒΙΛΖΙΙΣ

“ΜΙΑ ΗΡΟΤΗΟΪ BLaFIUT II"
^Ιβγά/αι τιμαί άπβϊόιθησαν είς τάς Βρυξέλλες πρ!·; 

τήν -μνήμην τής Γ'αδοιέλΙας Πετίτ, νεαράς Βελγίϊος, 
ή moia ύπήρξεν ήρωϊκωτέρα καί αύτής τής μυθικής 
±ν1ις Κάχβεζ. "Οταν έξερρχγη. ό πόλεμος ήΓαβριέλλα 
χΰρεμεο-ε είς τό Βέλγιον, κατ' άνγάς μέν ώς νοσι,κό. 
μος, κατόπιν Ζλ είς τή.- βπηρ&ϋίαν τής κατασκοπείας. 
Έςετέλεσερ άπςστολάς έπικ,ινδυνωίεστάτάς, έβοήθησεν 
χιλιάδας νεαρών Βέλγων νά καταφύγουν είς τήν Έλ- 
ζανδίαν, ώα συνενωθούν έκεάίεν μετά τών στρατευ
μάτων τού Βασιλέως 'Αλβέρτου, έως 2τθυ τόν Μ άι; 
τιον τοΰ 1916 συνελήφθτ> ΙΙαραιαεμφΟείσα είς τό Στρχ 
τοϊικεϊον ήρωτήΟη ώά ποιους λάγ«υς έξετέλει έμγπ? 
κατασκοπείας. »’Atoo το μι»ος, τό oiroiov τ?*φω εναν
τίον σας αΛήντησεν, καί orw> τήν αγάπην μου πρες τήν 
χώραν μου ζαί τον Βασιλ,α μου». η’Αλλά ό Βασιζ-.υς 
σας, τής λέγε: εϊς άπο τούς Γερμανούς στοατοδίκας εί 
νε ένα ςόανο». υΌ ΒαΙ-ιλεύς μου, άπαντά ή ήρωις, ε( 
νε στρατιώτης, ό όποιος μάχεται είς τά χαρακώμ μ?,. 
Ό ελεεινός Κάϊζερ, μένει μακράν άπό τις γραμράς 
τοϋ οουρός». Έρωτηίίεϊσα τί &ά έκαμνί έάν τήν συν?/<'> 
ρου?’, άμήιοησεν ; «'Θά άοχίσω πάλιν νά -λάμνω δ,τι 
ημ.-ιορώ, έναντίον ιας».

Είζοτάκις τής προσεφέϊρΌη ή σωτηρία τής ζωής 
της, έάν άνεζοίνου τά ονόματα τών συνενόχων της. ‘ιί/;· 
τθτε δμως ήρνήΟηι. "Οταν ώδηγήΟη είς τόν τόπον τοΰ 
τουφεκισμού, άπήντησεν είς έντ Γερμανόν αξιωματικόν, 
ό όποιος ή&έλησε νά τής κρ<:|»φέρ^ τόν βραχίονα του· 
>-Εύχα»ιστώ, τού εΐπεν, δύν αισθάνομαι έξάντληισν ζ-ό 
ΰά σάς κάμω νά ίδήτε πώς αποθνήσκει μία Βελγίς '/ό 
ρη.» Δέν ήθ·Αη|Χ νά τής όΐεθοϋν οί όφ'δαλμοί της. »t4 
λω να αιτίμετοπισω ψν θάνατον κατά ίπράσωπον», είπε··. 
Και επειδή ένας στρατιώτης ήθέζησε νά τής £εση -ου; 
οφθαλμούς δμά τής βίας έφώνησεν. »Σεβθϊ/.’ήτε τούλά. 
χιστον τήν τελευταίαν έπιθυμΐαν μιας f/υναικός».

Έπεσε ζραυγάζουσα.
»Ζήτω τό ΒέλγιΟν, ζήτω τό ΒέλιγιΟν».

ΔΗΜ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
έφ. δεκανεύς

ΓΑΛΑ ΣΑΠΟΛΑΝ
'II καλλίτερα υγιεινή τροφή περιεχουσα γάλα άποστεΐ- 

οω;Λε'νΟν, Κοι.άο καί ζάχαριν κλπ. Τό Ίουτελχίπ είνε ά- 
νώτερον πάσης άλλης τροφής διά μικρά παδία, άναρρω- 
νύοη-ας καί γέροντας.

Τέλειον γβϋμα, πρόγευμα ή δειλίνόν δύι-ασθε ιά πα- 
εασκευάσητε μέ το ΤΟΥΤΕΛΑΙΡ τβΰ ιατρού Β. ΙΙερ- 
σερον· ‘Οδός ΙΙόμπ άρ. !95.

Ουδέποτε έπιφέρει ευκοιλιότητα. Σ
Είς τά μ’.κρ-ά παιδία ύποβοηθεϊ τήν οδοντοφυΐαν.
Ζητήσατέ το είς όλα τά φαρμακεία καί έδωδιμοπω· 

λεία.
Γέν'.>Λ< άντίπρόσωποι δι’ δλην ίτήν Ελλάδα ' 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ καί ΜΠΑ·Ι·ΡΟΠΟΥΛΟΣ 
'Αθήνά'.. Άθηνάς 51

παρά τοΐς όποίοις διανέμοπ-αι δείγματα δωοεάχ π(4ς
, δοκιμήν - »;

Kosnxox
Ο ΑΙΜΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Είς εκατόν είκοσι εκατομμύρια ΰπ>'.·■:■, ίξεται η 

δαπάνη ή οποία ΰά άπαιτγρή διά τά νέα λιμενικά 
έργα Πειραιώς.

Ό λιμήν τών 'Αλών, ή ’Ακτή Τζελέπη^ ή Τρονμ- 
πα, ό Κάνΰαροςαί ’Αποβίΰραι, τό ' Υγειθνθ)ιεΐον, 
τό Λιμεναρχεϊον, ή Ήετωνία ’Ατύτή ΰά ΰποστοΰν 
τελείαν μεταμόργίοσιν. Προβλήτες, κρηπιδότματα, 
σποβαΰροτν έκβα&ΰνσεις, έκβραχισμοί, άγκυροβό- 
λια, διαπλατννσεις, τεράστιοι ’Αποΰήκαι, νέα κτί
ρια, ειδικά υπόστεγα, είδκαί σταποΒήτ,αι, απορρο
φητικοί άντλίαι·, ειδικά μηχανήματα έκφορτωοε' 'ν 
καί μετακινήσεων έμπορεποάτονν ϋά διώσουν ιμίαν 
νέαν μεγαλειιυδη υη ιν εις τόν μεγαλείτερον λιμένα 
τής μεγάλης μας 'Ελλάδος. Νέαι σιδηροδρομικοί έγ 
καταστάσεις, βλαι αί βελτιώσεις καί τελειοποιήσεις 
τής μηχανικής ΰά συντελέσουν είς τήν άναδημιονρ 
γίαν αυτήν, ήτις ΰ’ άφίση έποχήν είς τήν ιστορία»’ 
τών Δημοσίων ’Έργων ένΈλλάδι.

Μία πενταετία ΰά άπαιτηΰή διά τήν κολοσσιαίου 
αί'τήν μεταβολήν, είνε δέ ήδη ΰποβεβ,.ημέναι προ
τάσεις τεχνικών Οίκων τής Εύροτπης καί τό οικο
νομικόν ξήτημ,α <5ιά λίαν έπιτόχών σννδυαομϊόν τού 
κ· Βενιζέϊου ΰεωρείται έξησφαλιομένο,.

Ο κ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.
Είς άδιάλλακτον πολιτικόν έξειλίχδη δ αρχηγός 

τών Προοδευτικών κ. Δημητ,ρακόπονλος. Ή ήΟικη 
ένότης, ή οποία χαρακτηρίζει τάς σκέψεις του και 
τάς πήξεις του, ώρΰόιϋη πρό αΰτοΰ καί τοΰ επέ
βαλε τήν λήψιν αποφάσεων, αί όποϊαι στερούν τήν 
πολιτικήν κονίστραν ένα άπό τούς άγνοτέρονς μα- 
χητάς. Ό ΈλληνικΙός Λαύς, ό όποιος τόν περιέβαλ
λε μέ Ιδιαιτέραν έκτίμησιν καί μέ βαΰΰτατον σεβα
σμόν, έδοκίμασε άληίΐή πικρίαν έκ τής άποφάσεως, 
ήν έλαβε, τής αποχής άπό τους -ολιτικοΰς άγώνα~· 
Ό πολιτικός έχει υποχρεώσεις. Καί διά τόν κ. Δη- 
μητρακόπουλον δλοι άντίλαμβανόμεΰα επιτακτικό τί- 
ρας τάς υποχρεώσεις αυτάς, έν στιγμαΐς μάλιστα ό- 
ξυτάτον πολιτικού ανταγωνισμού- Άτυχώς τάς ΰπσ- 
υποχρεώσεις του αυτάς.έδέχΒη νά τάς έξωτερικευ- 
οη διά τής άπομακρννόεώς του άπό τής πολιτικής 
σκηνής, ήτις εΰχόμ,εϋα καί έλπίζομεν, δτι ϋέλει εϊ- 
οΰαι προσωρινή, θά είνέ αδίκημα διά τήν παπρίδα 
νά οτερηΰή έπί πολύ ενός υπερόχου, αγνού καί εΰ- 
ΰαροοΰς πολιτικού ηγέτου της.

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Μία άνηουχία κρατεί τόν Ελληνικόν λαόν- H 

τύγ_η τής 'Αγίας Σοφίας. Ή έκχριστιανουμένη Κων 
οταντίνούπολις οκραήρεί πλέον τά δεσμά τοϋ έκτουρ 
κισμού άπιό τούς ιερούς βόλους τού ΰπερτίμου ναού 
καί ή 'Ελληνική Όρβοδοξία μετ’ αγωνίας αναμένει 
τήν στιγμήν τής έπανόδου του είς τούς κόλπους της. 
Ή 'Ελληνική συνείδιγοις αναμένει έναγωνίως την 
ημέραν τής πρώτης 'Ελληνικής λειτουργίας. Ή συγ 
κεντρωμένη ορμή τής 'Ελληνικής γυχής ποϋ λαχτα- 
ρμ χρόνια καί χρόνια τήν άπελευβέρωσιν τού γένους, 
προς τήν 'Αγίαν Σοφίαν, στρέφει πρώτιστον τά ώ- 
ρατότερα, καί τά γλυκύτερα καί τά βερμ,ότερα ονει- 

της- Στόν πόβο αΰτο άνετράφησαν αί άπό τής 
άλότοεως γένεαί και μέ τήν άνάκτησιν τον ναοή τής

Αγίας Σοφίας ουνεδέβησαν οί πόθοι κόβε κοινωνι
κής τάόεως καί κάβε ηλικίας τοΰ Ελληνικού Λαο ■■

Μέχρι τούδε έπί τοΰ ζητήματος τούτου δέν γνωρί 
ζομεν άλλο τι παρά τήν γενικήν καί αόριστόν πλη
ροφορίαν, δτι »τό ζήτημα τής 'Αγίας Σοφίας έλύβη, 
Ληφβείαης τής σχετικής άποφάσεως υπό τού Άνο>- 
τάτου Συμβουλίου τής Διασκέψεων, 
τούδε λύσις περιορίζεται είς δ,τι άφορφ τήν 'Αγίαν 
Σοφίαν, είς τό δτι δά τεϋή υπό αύστηΐριΝατον Συμ
μαχικόν έλεγχον, κατάργουμένου παντός δικά, 
τος τής 'Υψηλής Πύλης».

II ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ.
Ό φίλος κ. Τσοκόπουλος, ό γνιοοτ'ς κομψσ ■ 

φος, ό ,έκπ,ροσωπών μετά τόσης χάριτος τήν λεπτό
τητα έν τή άντίλήψει τών θεμάτων, τό. όποια χειρί
ζεται άπό τών στηλών τής η'Εστίας», έπρότεινε τήν 
πραγματοποίησιν μιας ωραίας ποιητικής έμπνεύσε- 
ώς του.

Έπϊρότεινε τον εορτασμόν μιας ημέρας, άφιερο^ 
μένης είς τήν μνήμην τού εθνικού μας ποιητού, τού 
υπερόχου Σολωμού· Καί μαζί μέ τόν εορτασμόν- — 
τόν όποιον διαγράφει ποιητικώτατον και άντά-ιον 
τού ποιητού—προτείνει καί τήν έξενρεσιν, διά μιάς 
πάγκοινου μεγαλειώδους χειρονομίας, τόλν άπαιτου 
μένων χρημάτων διά τήν άνέγερσιν άνδριαντος, δι- 
ναμένου νά σμιλευθή τό ταχύτρον διά ν’ άνεγερβή 
κατά τό 1921 είς έ'ν περίβλεπτον μέσες τής πρτυ- 
τευούσης τού 'Ελληνισμού.

Αί ώραίαι ίδέαι συνήθως άργοϋν νά πραγματο
ποιηθούν, ουδέποτε δμως άπβλλυνπαι· Είς τήν πε- 
ρίστασιν δμως αυτήν απαιτείται κυρίως ταχύτης 
τήν έκτέλεσιν, διότι ή πρώτιστη αυτής άξια θά είνε 
τό έπίκα^\ον τής πραγματοποιήσεώς της

Ή Κνβέρνησις ας τήν υίοθετήση, ό Δήμος άς έξ- 
ασκήση δλην τήν δραστηριότητα του καί τό *κοινόν 
θά είνε πρόθυμον νά έλθη αρωγόν.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
Ή Βουλή διέκοψε τάς εργασίας της είς τάς άρ

χάς τού μηνός.
—θά έπανα/ίάβη έπανερχομένου τον κ. Βενίζύ- 

λου, δστις φαίνεται θά άποβή ό ευτυχής κομιστής 
έθνικών επιτυχιών.

_Ύό Φιούμε άνεκηρύχθη ύπό τών έκεΐ εύρισκο- 
μνέων ιταλικών ούρρίτευμάτονν άνεξαρτητος καί αυ
τόνομος δημοκρατία·

—Τό Φιούμε κατέστη τό διαοκεδαστικώτερον ση
μείου μέσα είς τήν τραγικότητα τής έποχής μας.

— Μετά τήν κατάληψιν τής Κων)πόλεως υ ιό 
τών συμμαχικών στρατευμάτων ήρχισεν ή έκκαθ ί- 
ρισις τής πολιτικής ατμόσφαιρας.

—Συνέπεια τούτης ύπήρξεν ή σύλληψις 150 επι
φανών Νεοτούρκων, ίποχρεωθέντων είς άκούοιον 
μέχζτ Μάλτας ταξείδιον-

—’Από τού 1012 οί Τούρκοι έγένοντο διεθνείς-
—Συλλαμβανόμενοι ώς αιχμάλωτοι ι 

μενοι ώς πολιτικοί ταρσξίαι διεσκορπίζοντο είς δλα 
τά μέρη τής Ευρώπης, άπολαμβάνοντες τά άγαθά 
βίου πλήρους μακαριότητας καί γαλήντ^ς.

-Ό κ· Βενιζέλος μεταβάς είς τήν Βουλήν τών 
Κοινοτήτων ώμίληοε πρό τής Κοινοβουλευτικής Ε
πιτροπής πείαί τών Ελληνικών δικαία>ν καί άνήρεσε



τάς μιοελληνικάς περΙ,Σμί'ρνης πληροφορίας ”.4;·- 
γλου ίερέως.

‘--Τό άν.ροατήριον τοϋ ν.· Βενίζέλου συνέκείτο έξ 
100 περίπου ’’Αγγλων βουλευτών.

—"Ελαβε δέ τήν ευΧαιριΟΛηνά άνάπτύ.πι τάς ί~. \ 
ψε[ς τον μέ την άρμην τής ειλικρίνειας ποΰ ιόν νά 
ρακτηρίζει, άποσπάοας Ίίερμά τα συγχαρητήρια τών 
άκροατών του.

-t-Ό κ· Ν. Δημητρανόπουλος διά τοϋ »'Ημερησίου 
Τηλεγράφου·», διακόηαντος ήδη τήν έκδοοίν το:, 
έόημοσίευσε μακροτάτην έπιοΌλΐρ
τους λόγους τής αποχής του άπό τους πΐίοοεχεϊς πο 
λιτίκούς αγώνας.

γ-Ή δίνύη τών έπι συνωμοοίμ καγηγορουμένοι ■ 
ήρχιοε τήν 12ην τοϋ μηνάς if αρτίου.

-*-0 Ουΐλοων άπό τά βάϋη τοϋ Λευκού του Ο'ίν.ον 
κανονίζει μέ τήν μεγάλε ΐτέρα? άφέλειαν τά Ελλη
νικά δίκαια- Γνωματεύει, δτι ή ’Αδριανούπολις, · 
Σαράνται Έκκλησίαι κλπ. πρέπει ν·ι δοδοΰν είς 
τους Βουλγάρους....

—Πειράματα έκτελεοϋέντα .-.Ι^ώς ραδιοτηλεγραφι 
κήν ουνεννόησιν αεταξΰ Λονδίνου και Ρύομης, άπέ- 
δωκαν ίν.ανοποιητίλά αποτελέσματα.

—Διεβιβάσάησαν εϋκρινώς ραδιοτηλεγραφήματα 
άπό τάς εφημερίδας κν Λονδίνου και τάς εφημε
ρίδας τής Ρώμης.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΛΙΚΑ“Η ΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ,,
. Τό ιστορικόν μυθιστόρημα τό ιστορικόν δράμα,, το ι- 
ντΜίκδν λιμπρεττο άπΜ-η, είναι άπδ τά πρςισφ'ιλέστε,ρχ 
θέματα τοΰ φίλου κ. Άσπρέα.

ΙΙαβύς και ακούραστος μελετητής τής α>γγρόνοο ίστο- 
ρίας, ωρύεται άπδ τδ πλούσιον ιστορικόν υλικόν τής νεο- 
ελληχκής ζωή; τάς υποδέσεις τθΰ έργου του.

Ή ιστορική ζωή τής νεωτέρας Ελλάδος εξελίσσεται 
ραγδαία υπό τά; ιδιαιτέρα; συνβήκας τοΰ νεοσυστάτΟυ Βα 
«•λείου καί κάβε εποχή πΐχρελβοΰσα, έν ώ συι^έεται άνα- 
ποσπάστως μέ τά γεγονότα τών τηρδ αυτής καί τών μελ
λοντικών γενεών, έν τούτφς αποτελεί κόσμον ιδεών, άι- 
τίλήψεωτ, κοινωνική; έξελίξεως, πολιτικής διαμοοφωσε- 
ω;, τελείως διάφορον καί ξεχωριστόν.

Οί ζήσαντες καί δράσαντες πθό μιας 25ετίά; άισβα- 
νΟνται εαυτούς ξένους πρός τήν σημερινήν ζωήν, όπως κυ· 
ήμ*ίς οί τυχόν υπάρχοντες μετ'·* τέταρτον μιωνος βα άί- 
σύανώμεβχ έαυτοΰς ζώντας καί κινούμενους έν τφ πβ?1- 
βωρίφ τής νέας ζωής. Ή αύτή αναλογία καί οί αύτοί ό
ροι ο·/ εκείνους οίίτίνες έζησαν καί υπήρξαν κατά τα δύο 
πρώτα τέταρτα τοΰ λήγοντος ήδη πρώτου άπελευβερωτί- 
κοΰ αίώι-ος.

"Επομένως τό ιστορικόν δράμα ή τό Ιστορικόν μυβιστό. 
στμα, τό όποιον ό ακούραστος συγγραφεύς έκάστΟτε μάς 
παοέχει, ενέχουν άπό φύσεως πλέον, έξα^ριετίκον ενδια
φέρει·. -. . . ,

Καί τί .βξ-αιρετίκόν αύτδ ενδιαφέρον τό καθιστά έντ'ο- 
νώτερον, έλκυσηικωτίρρν ή εύστμοφια και δη
μ?, ηρόγική' own'^.i τ. froSj^ λΥσπρ έα.,

Η .5Κ1’Ρ1Α:.ΤοΠΣ ·ΪΙΜΗΖ·> .'είνάι τδ τελευταίο.· έργον' 
γου >.αι μεσίτατ*; σελίδας 'τή; ;-πλόι*σίως ενυπάρχουν τ* 
ίΙΟ/ ντίμ* αύτά στ’ίχεΐχ· Ή εποχή τή; πρώτης δυναστεί

α;. η ιτΧγή του "(•βωνος καί τής Άμαλότ-, πιττώ; α- 
πειχονιζομένη ζωντάνευε·, μέ τδν πλέον έπίχαρι τρόπον.Ό 
αναγνώστης ό οποίο; έξ αορίστων διηγήσεων έχει μέσα 
στή ψυχή του κάποιαν ασαφή ιδέαν τής'π,ρο έξήκονταέφί 
ας εποχής, ανευρίσκει ιδιαίτερον βέλ'ήήτρον είς τήν »Κυ- 

ιριαν τή; Τιμής» άιτίκρΰζων διά.μέσου τών γραμμών τδ ί. 
στοριαον περιβάλλον εί; τδ όποιον άνέζησάν οί πάπο·, τθυ 
ΐ: <ί γονείς τθυ.

Εύτδχή.μα είναι ότι τδ "Ελληνικόν βιβλίον διαβάζεται 
καί επομένως καί ή «Κυρία τής Τιμής» κοσμεί ήδη πάσαν 
βιβλιοβήκτν άφ’ οΰ ά,-ταποκρίνεται τελείως .Χ(αί είς τθΰ 
α;στήρ&τερου βιβλιόφιλου και φιλαναγνώστου τάς άπαΛ- 
τήσεις.

ΣΤΗ ΛΥΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ
λίιιί τ·?υφερότης παρμένη άπδ κάβε ποιητική έκδήλωσ'έ 

-ή; ζωής, έξιδανικεύμένη άπδ τήν άρμδνία τθΰ στίχου, έί 
ναι τδ ποιητάκον έβγΟν τοΰ κ. Καοάβα. "Ο νεαρό; ποιητής,' 
ν.α ,-ον οποίον οιμιλησε πιρδ ετών ένβουσιωδώς ϋ κ. Βελ 
λ'.αν’τοης, σποχαλυπτων αυτόν είς τδ "Ελληνικόν κοινόν^ 
Χίος τήν ·χαταγωγήν, εκπροσωπεί τής μυρονοπνόου Νήσου 
τήι· αβρότητά, τήν'χάριν, τήν γαλήνην.

Ή βάλασσα, ποΰ λικνίζει κάθε εύαεσβητον Ψ'-%ήν καί 
εξάπτει τήν φαντασίαν καί θίγε· τας μυχιαίτέιρας χορό»; 
τοϋ ανθρώπου της σκεψεως >.αί παρασύρει τδν νοΰν καί 
lOvcbvsii, τήν έμλνευσίν, ή βάλ.ασσα, ποΰ γνώριμο; καί,.σύν 
τροφος σε κάβε νησιώτην, αποτελεί τό άρμονικώτερσν 
στοιχειον τής ζωή; του, είναι έκιείνη ποΰ μαγεύει καί ε
πιβάλλεται εί; τόν ποψητήν. Άλλά >.αί δ ουρανός καί κά 
βε φυσικόν φΙαινϊμε,Όν πλουτίζει τήν ποιητικήν του πή- 
γήν άπδ τήν όποιαν εξέρχονται άγν*, διαυγή, κρυστάλλι
να τά άβρά νάματα τής έμπνεύσεώς του.

",Η ‘«"Ελληνική Έπιβεώρησις1» έκτιμώσα δεόντως τδ 
ίργον τοΰ κ· Καράβι, έδημοσίευσεν ήδη έν έ».1 τών ποιη
μάτων του καί βχ είναι ευτυχής .ά! έπωφελήται πόσης 
ευκαιρία; διά νά.παρέχη είς τούς άνχγνώστας της, τούς 

. άγν·υΰς καί αρμονικούς στίχους τοϋ ποιητοΰ.

Mi ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRiNTEMPS

Δ. & Φ. ΜΟΥΓΣΟΠΟΥΛΩΝ
42 ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΙ' 42 ,

Τό τελειότερον κατάστημα γυναικείων εΐόόίν, 
Λαπρ.όοοουγα όιά προίκας.

ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ

"Ολων tftiv ειδών και ελων τών συστημάτων, ό 
Κορσέδες έπί μ,έτρω.
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