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ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
Κ'ΑΡΟΛΟΎ» ΜΠαΝΤΛΆ1Ρ

ΤΟ ΒΑΡΑθΡΟΝ
Κυλούσε κάπου κι’ ό Παοκάλ μέσα στο· βάραίίρό του ’ 
— Άλλοι ^δλά ’ναι άβυσσος — λόγος, ένέργεια, πόΐίοι ' 
Έχει κα) μένα τό κορμί τόν άνατριχιασμό του, 
Ποΰ /.όπου νά περνά ο’ αύτό τ άέ ρι τοϋ φόβοι- νοιώθει.

Ψηλά, κάτω στη γή, παντού, τά β ΰ&κ’, τά έρΜγιάλια, 
Ή σιωπή και τό φριχτό τ’ άπειρο ποΰ απελπίζει...
Μέσ’ τις νυχτιές μου ό θεός σοφά κι ίγάλ\α-άγάλια.
Ενα βραχνά πολύμορφον αιώνια Ζωγραφίζει.

Ο ύπνος σάν βκάύς γκρεμός μέ κάνει >.αί τρομάΖω 
Γενάτος φρίκη αόριστη ποΰ δέ γροικώ.ποΰ πάει, 
Άπ’ όλα τά παράϋ-υρα, όλο και χάος καί -ενττάζω...

Κ’ ή σκέψη μου ποΰ ό Ίλιγγος πάντα τήν κυνηγάει, 
Τοΰ μηάενός τήν άφιονην. ό.ναιοίίηοία μίώνεΐ.
— τβ ! απ’ τούς αριθμούς κανείς νά μή /(ιορή νά βγή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΗΡΙΩ ΠΓ.



ΑΠΟ ΤΑΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΓ "ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»
ΜΙΑ ΕΥΓΕΝΗΪ ΕΠΑΡΧΙΩΤ1ΣΧΑ
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Λχνιηλέ?. ή πλουσία τών Πατρών
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-r:O.tf:i’ain'v' ιίύχνωτάτα εις τά έργα των έπιδρομάς 
τών κουρσάρων μέ ^παγωγήν πολυαρίθμων δού
λων. Καί τάς αναφέρουν μέ δλίνας γραμμής. Μέ
σα όμοις άπό τάς γραμμής αύτάς πρέπει νά φαν 
raofljj κανείς τάς άπιοτεύτους τραγφδίας, τήν ά- 
πέραντον φρίκην, τήν απερίγραπτο? οδύνην τής 
συμφοράς αυτής. Ευτυχώς ή άνθρωπότης μόλις 
ήρχωϊ^ νά αντιλαμβάνεται τάς υποχρεώσεις άληθι-
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νοή πολιτισμού κατηργήσε τήν δουλείαν, ναι έψή- 
φιοε νόμους δρακόντειους κατά τής π&ίρατίας, δ 
κοιρσάρος όέ έμεινε πλέον μία φρικιαστική ίνά- 
μνηοίς τού παρελθόντος, τήν όποιαν έπροσπάθηοε 
νά έξφωάιοη ό θωμαντισμός τής φιλολογίας και' 
τού θεάτρου, χωρίς νά τό κατορθώση εντελώς.

Γ'. Β. τςοκοιϊουλοΣ

(Συνέχεια'’ κάί τέλος) χ
ζίΐν είναι λοιπά? παράδοξον πώς όχι μόνον 

κοινοί παραθαλασοίται τών ακτών τής Μεσογείου 
ερρίχνοντο είς τήν περιπετειώδη ζωήν τών κουρ
σάρων, άλλά >·αΐ άρχοντες δέ? ήοθάνοντο καμμίαν 
στενοχώριαν νά τήν αποδεχθούν. ’Ένας Γενουήν- 
οιος, ό Γουλιέλμος Γκράσοο, κουρσάρος διάσημος 
τοΰ IB' αίώνος γίνεται ναύαρχος ζο·~ Βασιλέως 
τής Σικελίας, και έπειτα κόμης τής Μαίτης. Τά 
νφ’ηλά αύτά άξιώμΟτα δέν τόν λάμνουν νά ,λησμο- 
ϊήοη τήν παλαιά? του τέχνην. Και ενώ ’ένας μικρός 
Βινετικός στόλος μεταφέρει τά δώρα τού Σουλτά
νου τής Αίγυπτου πρός τόν Αύτοκράτορα Ίμαάκ 
οί κουρσάροι τού Γκράσοο εμφανίζονται έξαφνα, 
αρπάζουν τά δώρα, σφάζουν τούς θαλασσινούς καί 
εξαφανίζονται πίσω άπό τά υψηλά κύματα τοΰ Λι- 
βνκοΰ πέλαγους. Δύο έτη άργότερα Βενετοί καί 
Γετουήνσιοι κουροάρμμ άδελφωμένοι δρμοΰν άπό 
τά Ιταλικά κρυοφήγετα, ερημώνουν τάς παραλί
ους πόλεις τής Ελληνικής Μεσογείου, σφάζουν, 
πυρπολούν, έξανδραποδίζουν καί φθάνουν σχεδόν 
μέχρι τής Κιονοταντ\ινουπόλεως, όιά νά προσβά
λουν τόν Αχιτοκρατορικόρ στόλον.

Ό δοσδέκατος αιών άλλως τε είναι δ α[ών τής 
πειρατικής άκμής. Γήνουήνσιαι, Βενετοί καί "Α
ράδες κουρσάροι όργώνου? τήν θάλασσαν άπό τήν 
μίαν άκρα? ώς τήν άλλην- Νησιά ολόκληρα τοΰ 
αρχιπελάγους έχουν έγκαταλειφθή άπό τούς κατοί
κους των, και κατέχονται άπό τούς πε-.ρατάς. Ό 
Γενυνήνσιας Άνδρέας Γκαφλόρε είναι ό τρόμος 
τοΰ Αιγαίου- Ό ’Ιωάννης Σανουραζάν έχει ορμη
τήριο-.· τήν Θεσσαλονίκην και άπό εκεί σκορπίζει 
τόν τρόμον. Ή μικρά ’Ανάφη, χρησιμεύει ώς κα
ταφύγιο? είς τόν ’ Ιωάννη? Ντελλοκάβο.Ό Βεντ- 
τός Βουόλος τής Εύβοιας ηίναι κάί αυτός κουρ
σάρος φημισμένος· Οι Φράγκοι αύθένται τής ίδιας 
τής Εύβοιας Οργανώνουν μίαν πειρατικήν έκδρο- 
μήν. άπό τήν οποίαν αποκομίζουν πολυτίμους λί
θους, μαργαριτάρια, χρυσάφι, ασήμι, δούλους.’Ό- 
λοι οί μικροί 26 Βενετοί άριστοκράται τών νήσον? 
τού Αιγαίου, τήν πειρατείας τήν έχουν ε{ς τό πρό
γραμμά των. 'Η Σαμοθράκη, ή Ικαρία, ή Σάμος, 
ή Κώς είναι συστηματικά καταφύγια άπό τά όποια 
έξαρμα αύτή ή δργή τοΰ κυρίου. Καί έπί τέλους ή 
πείρατία λαμβάνει τόσας διαστάσεις, ώστε κατά τό 
I3C0 <5 ’Έλλη? αύτοκράτωρ ’Ανδρόνικος, ή Βενε
τική Δημοκρατία, ό Πάπας, ό βασιλεύς τής Γαλ
λίας, οί βασιλείς τής Κύπρου καί τής Νεαπόλεως 
καταρτίζουν στόλο? υπό τόν ναύαρχον Μαρτίνον 
Ζαχαρίαν καί τοΰ αναθέτουν νά καταδιώξη τούς 
φούσκους καί τούς Καταλάνους κουρσάρους.

Ποΰ καί πον άναφέρονται καί όνόματα Έλλη- 
πειρατών- *0 Μ ασκητής τής P<M«r Κφ^ακι- 

ώ:η'ς τίθεται επί κεφαλής μιας \ε,ιραΤικής εκδρο
μή, άπό τήν οποίαν άποφέρ&ι. πλούσια λύτρα. 11ε- 
ριςργώτατα είναι όσα άναφέρονται περΐ-ένδς "Ελ-. 
ληνός πειρατοΰ τής Κύπρου, τού Κανάκη, δ όποιος 
εις μίαν επιδρομή? του ε[ς τήν Φραγκοκρατουμέ- 
την πατρίδα του ήχμαλώτισε τήν βασίλισσαν.

’ll άνθρωπίνη λεία, άλλως τε, δέν ήτο ή μι- 
ν.ρο-έρμ αιτία αυτής τής ώργαιωμένης ληστείας 
των θαλασσών. Ή δουλεία, αύτο τό αίσχος τής άν- 
θρωπάτψος, ήτον ακόμη είς τήν ακμήν της. ’Ασία» 
’Αφρική καί Ευρώπη έκαμναν διαρκή ανταλλαγήν 
σκλάβώΐ·. Σαρακηνοί καί "Αραβες έπεφταν ώς ά-·-'· 
κρίδες έζιί τών Ευρωπαϊκών χωρών ή καί έξήραι- 
ναν άπό άμθρώπινο? υλικόν. ΟΙ νέοι άνδρες έχρει- 
άζοντο διά τάς λεπτάς έργαοίας, τάς όποιας είχε. ■; 
πριαγάγει ά πολιτισμός. Τά πα·δ ·. εχοειάζόντο 
διά ν’ άποτελέοου? τούς κρουνούς τοΰ μέλλοντας. ·.; 
Γυναίκες και παρθένοι έπλούτιζαν τόν πληθυσμόν, 
τών χαρεμιόίν. Αί οίκογένειαι έοκορπίζοντο ώς rd 
έφύσησε? άτιάτω των άνεμος καταιγίδας. Ένιβ ή 
κόρη προσεηρέρετο είς τόν Έμίρην, ή μητέρα'έπώ- 
λεϊτο είς τήν άγοράν τής Δαμασκού καί δ υιός ε- 
,/άνετο είς τά βάθη τής ’Ασίας. Ό πατέρας, άνω- 
γελης καί δυσμετακόμιοτος, ευτυχέστερος ίσως 
άπό άλητ τήν οικογένειαν, είχε σφαγή εί,ς τήν πτφ . 
■ρίδα του. Καί ώς να μήν έφθανεν αύτή ή συμφο- . 
ρά ιών επιδρομών τών κουρσάρων άιά νά πληθυ- 
ι!η τάς άγοονίας τών σκλάβων, ύπήρχον καί έ'··έινοί 
■ιού προσήρνοντο πόνοι των νά.πωληθούν. Δύοτυτ 
χωμένοι άνθρωποι, κατοικούν-,<ες είς μέρη πού έξην- 
τλι,σαν οί πόλεμοι, αί έπιδημίαι, καί αί θεομηνίαΐ, 
'προοεφέροντο μόνοι τοο? νά πωληθούν ώς δούλοι· 
Γξησφ.άλίζον τουλάχιστον κατ’ αυτόν τόν τρόπον τό 
ψιομί των. '

Καί νά ήσαν μόνο? οί ήμιβάρβαροι λαοί' τής 'Α
σίας καί τής ’Αφρικής ο| τρομεροί κυνηγοί δού
λων ! 'ΜΙσαν καί οί Εήρωπαίοι. Είς τήν Βενέτίμν 
τού ΙΑ' καί τού ΙΕ' αίώνος ύπήρχον τρεις Χιίϊά- 
δες δούλοι ’Αφρικανοί καί Τάρταροι, πράωρισβέ- ' 
νοι διά τάς βαρυτέρας εργασίας, αί δέ καλλίτέρΐά 
δέοποιναι τής πόλεως τών διωρύγων έπρό/πε 
χονν εις τήν άκολονθίαν τω? καί μίαν μαύρη?, διά 
τήν ποικιλίαν τής -διάκοσμήσεοίς. Οί Γενουήνοίοΐ' 
ήσατ επίσης μεγάλοι έμποροι σκλάβων είς- 
τούς "Αραβας, υπήρχε δέ καί ώριομένη δωτίμήοις 
άναλ.όγως τής ήλικίας καί τής σωματικής κατα
σκευής- Ή Μάλτα, ή Κρήτη, ή Σικελία ήσαν ΐ.γό- 
θήκαι δούλων, οί δέ Καταλανοί, αγριότεροι ίσως 
καί άπό τούς ’Άραβας, είχαν ώριομένας έποχάς, 
Μίτά τάς όποιας έπεδίδοντο είς τό κυνήγι αυτό, 
δπως οϊ σημερινοί κυνηγοί είς τό κυνήγι μερικών 
πονλι&μ,. >>

‘Ιστορικοί καί χρονογράφοι τοΰ Βυζαντίου

(Συνέχε:α έκ ττΰ ΐΓ,ίΟίίγοιίμεμόύ)'

Γνωστόν είναι δπ τό κλίμα χωρών έχουβώρ ίάση 
είναι μάλλον ομοιόμορφον καί εύκραέστερον τού κλί
ματος χωρών στερούμενων ϊήτών. Καί ό 6<ος τών φυ
τών έχει σχέσιν καί είς τάς μεταδοκάς τής θερμοκρα
σίας καί έν γένιι συνεπάγονται κλιμοτίκάς τροποποίή 
σεις έ.τι?ρώ|ο·ας έχί τοΰ τοπικού κλίματος. Τά δένδρα 

χρτ,σ’.μεΰευσιν ώς θερμαγωγοί μεταξύ τοΰ έδάφοος καί 
τοΰ άιρος·, άφαιροΰντα τήν θερμότητα άπό τά θερμά 
μ^ρη διά νά τήν μεΓαφ·έρωσΐν είς τά ψυχρώτερα. Τά 
ίένδρα ίχουσίν ΐϊίαν θερμοκρασίαν. 'Ο Μεγέσχερ ά- 
π«€ιξεν ότι ό κορμός τοΰ δένδρου έχει 12ο ή 13ο έ- 
Χ'ντκδάθμευ όταν ή θερμοκρασία τού άέροςέχε>3ο, 7ο., 

ή 8ο άνω τθΰ μηδενικού καιί έφ’ όσον ή θερμοκρασία 
τής ατμόσφαιρας τηρείται κάτωθεν τθΰ 180 εκείνη τοΰ 

ίένϊρου είναι άνωτέρα κατέρχεται, όθεν τηρεί μέσον δ- 
οο»· θερμοκρασίαν περίπου 12ο. Παραβαλλόμενης τής 
θερμοκρασίας τώ>·πέλεωνμ»τ’ έκείνηςτοΰδόσους παρατη 
οείται ότι τά ξάση είναι θερμότερα -,f?v χειμώνα καί 
δροσερότερα τό καλοκαίρι.

Προσέτι «Ινα> γνωστά} καί έπίδρασις τών δατ:ών έπί 
τής ϋγρημετρικής, τών ύϊρομετεώρων καί τής άφθονί- 
ας τών πάγων, άΰ.λά ίδί 
νής όΑίμΙεως. ‘Ο δασικέ 
πί τής υγείας, δνόπ είναι καθαρός κα περιέχει πλείον 
όζ<)ν, ποΰ θεωρείται ώς λίαχ συντελεστικόν είς τήο· υ
γείαν τών ανθρώπων.

Ώς γνωστόν τό ανθρακικόν όξΰ είνε διακεχυμενου 
απανταχού τής φύσεως καί άπορροφάται ύπό τών φυ
τών έν καιρώ τής ημέρας, παρέχον είς αύτά τόν άναγ 

καϊρν άνθρακα. Συνεπώς όπου περισσότερα φυτά, περί? 
σότερον κατΟί-αλίσκεται το ϋΙηλητήριον τούτο, τό όποι
ον παράγεται ίφθονον κατά τήν άναπνίήν μας καί έκεί 

ντν τών λοιπών ζώων καί αναπτύσσεται έ)&ί πήττ,ς 6λα 
στήσςως καί ζυμώίχως ούίτίας οργανικής. ’Ενώ μάς 
•έυεθερώ,Όυν άπό πόν θάνατον καί μάς δίδουν τήν ζω- 

ϊιίτι άπορροφώντα, ώς είπαμε, τό ανθρακικόν οξύ,

ώς ή έπίδρασίς της ύπο ύγιει-
>ς άήο επιδρά εύεργετίκώς έ-

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝ ΕΠΤΑΝΑΣ^
ΚΑΤΑ ΤΟΥΧ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑΣ ΑΙΩΝΑΣ

έκπνεόύσι το .όξυίγόνον, τα πόσον οΛαραι’τητΟν «ς τήν 
ζώήι».

Γίνεται ούτως ή ώραία αρμονία τής φόσεως μέ τήν 
άλληλοϋχον επίδρασϊν τοΰ τε ζωϊκόΰ Hat φυτικού βμ. 
σιλεοίυ Πρός έκτέ/εσιν τής χημικής ταύτής Ηατεργ^ 
σίας, χρειάζεται ■ ή άνάπτυξις τή^ βλαστΛσεως, ιςυνε- 
πώς είναι νοσώϊη τά μέρη), τά στερούμενα φυτών. Ό 
Φραγκλόος γράφων πρός τόν Πράϊστλεϋ τήν παρατή 
ρησίν τούτην έκαμε προκειμένου περί τής δασώδους 
Πενσ-.’λδαίίας, Έπε',ίή άνεφέρα^χεν τό όνομα τοΰ περι
λάλητο·. 'Αμερικανού, έπαναλαμίάιομεν καί ήμεϊς τά 
σοφά λόγιο,, τά οποία έλεγεν είς τούς ουμπολίτας αύ- 
τθϋ· υόσον τό δυνατόν πολλαπλασιάσετε τούς κήπους 
•·κα< τάς δεντροστοιχίας έν τώ εσι^τερικώ τών πόλε
ων σας».

Τής Κεφαλληνίας τά όρη άποψιλοΰνται, και έπί- 
σης τής ’Ιθάκης τών αρχαίων δασών μάς μένει .μόνον 
δυστυχώς, ή άνάανησις. Τώ 1570, κατά τόν προβλε. 
ττήν Βεζαδόναν, ύπήρχον έν Ιθάκη δάση τινά, ’να δώ- 
σωσι ξυλείαν πρός ώχύρωσίν έν καιρφ Ιπολέμου.

Τό όρος Ντρίηον στερείται τς,ρα μίσους καί όταν 
πρό εικοσαετίας τό έπετκεφθτσεν είς μίαν γωνίαν ήτο 
μικ^ν δάσος έκ νέων δένδρων Ό 'Άτρος είχεν ώ- 
ραίον δάσος τοΰ όπρίσυ μόλις φαίνονται τά λείψανα, δ< 
ίτι καί τούτο ύπέστη πρό πολλοΰ τά @εΐνά τθΰ ηυρός, 
τή ένεργεία ποιμένος.

"Ωσηε αί δόο αυται δασώδεις νήσοι σήμερον καλύ
πτονται μάλλον έκ βλαστήσεως άειθαλ.λών θάμνων. Καί 
αύτή ή ΚβφοτλΧτχυίσο, ή'τίς άλλοτε έξήίγαγε τόσον α
φθονίαν ξυλείας, τήν σήμερον έχει ανάγκην νά ζητή 
ση αύτήν άπό ξένον κράτος.

Παρατηρητέον ότι ή συνετή Ένετική Πολιτεία γι- 
ι·ό.«ακόυσα τήν μεγάλην ώφέλειαν τών δασών, είναι ί
σως ή πρώτη· έν Ευρώπη,, ήτίς έφρόντισε περί τής δ< 
ασώσεως αύτών. Τή 4 Ίανοοαρίου τοΰ 1475 νότμος ά 
πηγόςβυσε νά σκαλίζωιται τί δάση καί νά Ιδάςαουν εις 

• πίτάντά ποίμνια είς τήν ’Ενετοκρατίαν πάσαν.
ΣΠ· Δέ-ΒΙΑΖΗΣ ’

i · ■ .· ΐώ ι· I ΐ. ui-l -(»*. 1 ’ - 1___ ’ ____
ΠΡΟΣΟΧΗ

Μή τίποτε, ®ν δέν βυμ£ουλευ6ή$ πρώτα
<4 Κθιτάβτ^μα ΧΡΥΧΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ποϋ *cve τό «νώτερον όλων ,



Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΟΥ
I”

Αΰττ εΐνκ: ή θ'εμελιώίής !*ία ·μ·.. Πώς δια ..τοΰ 
Σοσιαλισμού θά δημιουργηθή Πολίτευμα, ’Ιδανική Πο 
λίτεϊα. άποκλ.είουσα πρω.τίστως τήν φιλοδοξίαν καί 
ϊευτερευόισως τόν εγωισμόν.

Θά δόναται δμως νά τά άποκλε&απ φυσιολογικώς, 
αυτομάτως, χωοίς βίαν, χωρίς έιφιβού.ήν χωρίς προσ 
παθείας πού γεννούν τήν άντίδρασίν καί φέρουν τήν 
διαφθορά» καί τών καλλίτερων διαθέσεων καί τοϋ ά- 
γνοτέρου καί λαϊκωτέοου πολιτεύματος.

ΤΟ /ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ» θα δημιουρ- 
γηθτ ini τών ερειπίων, τών κατακρημνισμάτων Πολι
τειακών οικοδομημάτων. Ποιοι θά το ανεγείρουν, ποι

οι θά τό διευθύνουν, ποιοι θά τό περιφρουροΰν, ποιοι 
Οά τό ύπερασπίζωνται. Οί ισχυροί νοητικώς, ψυχιΧώς, 
πνευαατικώς, οί θεληματικοί, οί ορμητικοί, οί φέλό- 
όοξοι τοϋ Νέου Κόσμου, τού Νέου Κράτους, τού Νέ
οι Πνεύματος, τής Νέα; Ζωής. Ερωτώ καί πάλιν .· 

Δόνασθε ·»ά δτμιουργήσητε τό Φ.λοσοφικάι·, τόν άν- 
θρωπιστΓν.ί·!· αύτό μεγαλοόργτμα, χωρίς σιλοδοδίας.Δύ 
νασθε νά εύρητε ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΝ 
ή οποία νά μήν δίδη στάδιον άνάπτυξεως, κινήσεων είς 

τί·· εγωισμόν ;
Μπορείτε νά μάς δείξετε το Σοσιαλιστικόν πολί

τευμα, τό οποίο·» δεν δά έπιτρεπ® νά ύφέρπη τό μι- 
κρόίιύν τών μειοψηφίών, της άντίπιολιτεύσεως, τής 
άντιδράσεως, τό όποιον θά παραλυι/ άφ’ έαυτοΰ τούς 
παράγοντα; τής χοδυνάμαυ φιλοδοξίας, τού αντιμέ
τωπο’. έγωϊσμοΰ.

"Οσοι έξείπρασώπησαν ή εκπροσωπούν τόν Σοσια
λισμόν, οι αρχηγοί των, οί διάφοροι Μάρξ, ’Έγγελς, 
Κάουτσκι, Μπερνστάϊν, Χάαζε, Λίμπκνεχτ (α) κ., τ. λ· 
κτλ. μπορούν νά μάς δείξουν, όχι Οεωρητικώς, άλλα 
με λογικήν άκρίβε.αν τρ δυνατόν τής εφαρμογής ένός 
τοιούτου Σοσιαλιστικοί Πολιτεύματος ί

Πολιτεύματος τό όποιον νά έχη μέσα του την δύ- 
ναμιν Ιτής 'ζωής, αδιάσπαστοι», άδΊατάσακτονι χωρί·: 
τους κινδύνους τής μεταπτώσεως, τής άλλθ|ώσεω;. 
τής φθοράς ;

Σ’ αυτά τά ερωτήματα- έρχεται πάλιν ό Χριστια
νισμός νά μάς ρίψη μερίδες ακτίνες δι-αφωτιστίκές, χω
ρίς όμως καί αύτή ή μεγάλη, δύναμις Μα μπορή νά 
έγγυηθή Οτι είς'την φιίσικήν έςέλ’ξ ■> τίς ζωής εί/s 
δυνατόν νά καταστή εφαρμόσιμος ό πόθος αέσός.

Καί τόν δειλόν μας αυτόν πόθον τόν ενισχύει μό
νον τό γεγονός ότι έν ώ οί ανθρώπινοι θεσμοί έρχον
ται καί παρέρχονται, ζούν καί θνήσκουν-, άν·γείρθντ2ι 
καί καταρρέουν - σρόσφατον παράδειγμα ύ Στρατο- 
κρατικός θεσμός τής Γερμανίας με ποιον πάταγον 
/ατερρευσε, ή θρησκευτική τών Λαών Συνείδητις έ- 
πιζεΐ «τάσης κοινωνικής ή πολιτειακής νεκρώσεως ή 
βιάσης μεταβολής

ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ οφείλονται αί μεγαλεί- 
τεραι ν«και τών Ανθρωπιστικών ’Ιδεών. Πρώτος ό

ία) Είς έπ-ρρωσίν τών γνωμών μας έρχεται ή. 
εΐδησ,ς τού τουφεκισμού τοΰ Λίμπκνεχτ ένός έκ τών 
λοσαωδεστίρωτ αρχηγών τής ίδςκής του ιδεολογικής 
Σοσιαλιστικής επικοατήσεως.

Βουδισμός,1 α’ώνας πρό Χριστού κήρυξε τήν Τ- 
τ-.τττα τοϋ άνθρώπόυ, όστιγμ ιίτίσε τήν σκληρότητα,ά. 
νόί,ωσε τή'.» I υναίκα καί συνετβλεσεν είς τήν διαμόρ- 
φωσιν τθΰ πολιτισμού καί τής φιλοσοφίας τών άσ- 
χαίι,'ν Έλλήνωι·.'Η ΰπαρξις τών ΕΣΗΝ1ΩΝ όί όποΐ 
<··■ κατήργησαν είς τήν Αίγυπτον, τήν Παλαιστίνην 
καί τήν Ιίερμιαν τήν ίύι&κτησίαν - Σοσιαλιστήκωηά 
τη άπςψνς - καί οί όποιοι ζοΰσαν Siov Κοινοβιακό·', 
εχοιτες κοινήν τήν τροφήν καί τά ενδύματα — άχλη ά-. 

,τούις «Βΐάλιστίκωτέρα τής (προηγούμενης - καί οι ό· 
ποιοι ήσαν φιλόξενοι, ^περιποιούντο ασθενείς καί ό
τι άπεκόμιζον έκ τής εργασίας των, τό εφερον είς 
τύ κοινόν Ταμεϊον, ί,ή σημερινή ιδεώδης Σοσιαλιστι-. 

κή σ-ποψις) οφείλεται εις τόν Βυυδ'ισμόν· Είς σ'.λας 
Ιι ίικας χό,ρα; ποΰ ή γι»νή άπολαμ6άν'-ι τ.λτρίυς, έ* 

λευθερίας, ή δέ πενία είναι τ’, άγνωστον^ πάλιν ε’ς αμ 
τό»’ έφεΐΑεται. Καί τόν ’ Βουδισμόν πρεσβεύουν έκατρν 
τάδες έκατομμυρίων άτομα.

Έρχόμεθα κατόπιν είς τόν Χριστιανισμόν, ό όπρίος 
έσιχτηματοποίησε τάς ήθικάς άρχάς καί άνεχήρυξε τήν 
ά? ληλεγγύην,τήν πλήρη φιλαλληλίαν,τόνάλτρουϊσμόν,τήν 
ά’.εξα,ρτησίαν τής γυναικός, τήν κατάργησίν τής δουλεία» 

κτλ. κτλ. Βίίαια εις -άς θρησκείας ένυπάρχει ·ηάν» 
τότε τό υπερφυσικόν τό οποίον εξάπτει τήν φαντασίαν 
κα· συγαρατεί τήν πίστιν καί εδραιώνει τήν έπίδραοόν 
της, άλλά κυρίως διότι J Χριστιανισμός κρύπτει πολ 
λήν άλήθειζν *αί άνακηρυσσει τόν άμοιίαίον σεβα
σμόν τοΰ άτ'μου, άνυψώνον αύτό μέχρι, τής Θ'είας ύ- 
ποστάσεως. Είς ηον Χριστιανισμόν λομπόν, όχι «κα
ταλαμβάνω ώς ήθικήν ιδέαν, άλλά ώς εξωτερικήν μορ 
φήν, μσιορεί ν’ ά;»εΰρω.μεν τά μέσα τής ίσχυροποιήσε- 
ως .-οΰ Σοσιαλ’.τμοϋ μεταβάλλοντας αύτόν είς Κο·.νω 
νικήν Θρησκείαν αληθούς Ίσότητος, έλευθερίας, εύ- 
τ.’ντδεΗας καί αλήθειας

’Ενας μνημειώδης τύίίος τοϋ Σισιαλιστίκοϋ Χρι 
στιί,κσμοΰ ώπήρςε κατ’ έμέ, ό Μεγας Βασίλειος. Ά 
τυχώς δεν έζτ-ησε νά δεγματίση Σοσικλεστικώς διά 
νά έπιδληθή, έζήτησε νά σςαραδειγματίση άπλώς, νά 
δι αφωτίσχ, νά άρσισλάσση, νά γοητεύση, νά μαγνη-

Αρχικώς Ε’δωλολάτρτ;;, δικηγόρος ■ τό έπάγγελ 
•μα, μορφωθείς είς τάς Αθήνας, μέ τό ισχυρόν πμεϋαά 
τ·.',υ, ά/./.ά νο· μέ διάθεο'ιν φιλοδοξίας - ή ΰπαρξις τής 
όποιος κατά τήν 'γνώμην μου, δέν τόν άφήκε νά έν- 
στερνισθΕ τόν Χριστιανικόν Σοσιαλισμίόν καί νά ήγη- 
j αΰτρϋ έκτΟτε, υπό άλλον βέβαια όνομα, άλλά με 

τάς ίδία-ς βλέψεις ζαΐ σκεποΰς - εζησεν, είργ/ίσθη, έ- 
κήόυξεν, έδίδσςε καί διά τών προσωπικών του θυσιών 
απέδειξε τί. 5ημαίνει ό άνθρωπος τής ’Αλητείας, τής 
Γεν'α;ότητθς, τού Άλτρουϊσμού, τής Πεοιφρονήσεως 

πρός τήν πλούτον κριί τά άγαθά τρυ. . .

Μάγος Βαοίλειος αληθής σοσιαλιστής, ώβ ά
νεμον όμως άτυχώς καί δχι ώς ’Αρχηγός, ως Ίδεα, 

άντίθέττος πρίος «ολλρύς σημερινούς κήρυκας τού Σο 
σιαλισαοϋ», οί οποίοι κάθηνται έπί πλουσίως έφωδια- 
ιηλίιων χρηματοφυλακίων καί διαφωτίζουν τόν «- 
ογλοτ μέ τής ατελείωτες θεωρίες των, ΤΡΙΣ ΔΙΕΜΟΙ- 
ΡΑΣΕ τήν περιουσίαν τϊο, ΰπέρ τής λαϊπής δυσιυχί

■ ·1 ' "
>

ίποστερ.ήδεις και τοί τελευταίου ατομικού λ . 
ςζ^ιΟύσίίκύύ ΐχίευς. ’Αλλά' τήν ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΝ 
ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΐδυ '·^' έσπαταλησεν έπ! ώρισμίένων 
σημείων. 4εν τήν άφήκε νά έξοιπλωθή πόροΐν τής ά- 
τόμ.'.κής τσ> φιλεδυξίαςιή επ:ία τόν εσπρό^Ι* εις τά 
έκκλησισοτΓ/,ά αξιώματα - τά κυριώ'ς τότε ένισχΰο^τά 
τήν ατομικήν άνάδίειξιν τού άνθοώπουι, .καί ώς έκ τού 
τσυ, ν-'σ τόρον’ μεγάλη ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΟΣΙ 
ΑΑΙΣΤΙΚΗ' φυσιογνωμία: δέν έπέθηκε τήν σφραγίδα 
τής προσωιίικότητοί; της, έπί τών μεγάλων λύσεων 
τών 'προβλημάτων τής ζωής·

Έν τόύτδ'.ς άπό τήν εκκλησιαστικήν ζωήν δυνάμε 
θά ναι στμερον άκέμη ν’ άντλήσωμεν τά στοιχεία τής 
£ΩΤΙΚΟΤΗΊΌΣ τών νε'ων Πολιτευμάτων, τά όποια 
ή Σοσιαλιστική ή καί .πάεα άλλη Νέα Άντίληψις θά 
ζήτηση ν» έφαρμόση δ|ά τήν αληθή ευτυχίαν τής άνθοω- 
'■•ετητος. Επειδή δέ σήμερον ομιλώ αποκλειστικός 
διά τόν έν διαμορφώνει καί ένεργεία ευρισκόμενον 
Σοσιαλισμόν, εομίζω άτι ούτος τότε μόνον Οά παραμεί 
ιή άπ?ίρασ;ίλευτον "ΣΟΣΙΑΛΙΣ ΓΙΚΟίΝ JIOAITEY 
ΜΑ, άνταποκρΓ»όμει·θν πρός τήν ΙΔΑΝΙΚΗΝ ΙΙΟ 
ΛΙΤΕ1ΑΝ ΤΌΪ'., όταν ζητήση νά όργανωθή μέ τό 
χριστιανικόν πνεύμα τό οποίον άναζή είς τήν Πολι- 
ήείαν τών Γερ οντων·
‘"'C Σοσιαλισμό; άπό άλλης άπό·ψεως είναι .πάλη 
ιών τάξεων. Ή σ.άλη αύτή τών τάξεων είναι μια 
πζάϊ’τι, Άχι μία ουτοπία, μία. ματί ιατοιλα. Αί τά- 
ξε'ί παλαίουσαι α'. μέν κατά τών δέ δέν θά έχουν πο 
τέ τήνδύίαμιν νά καταιπιλξουν νά έξαφανίσεον ή μία 
■τή·/ άλλην. Απλώς διαπλάσσονται δι’ αυτών μορφάι 
νιαι, έμφανίζοντσίΐ έκάηζώσεις όραρηλλα-ζμέναι, άλλά 
κατά βάθο; άπομένουχ κυρίαρχουςαι αί ίδιοι τάξεις αί

ΑΝΔΡΕΑΣ CHENIER
(Συνέχεια έκ τοϋ ηοοηγουμένου)

. ' Τ' ονομά σου, ηον ϋά τό ύμνοϋν καί τά φύλλα 
τών δέντρων, ϋά ξυπνήσ^ την ηχώ τής Ποδολίας 
οτέ; άγριες σπηλιές της.

01 ώμορφες, ποΰ πιέζει τό οτήϋός τους, ή γοϋ- 
τα μΐ. το μαύρο λαμπερό χνούδι, σάν περνούν μέ 
τό γλυοτερο άμάξι τους άόν ά/.ριομένο Β'Οτούλα, 
ποΰ ό παγωμένος χειμώνας, αγριεύει, ϋά jiovv ■■ 
Μ' αί-ii) ή ξέν'η είναι λοιπόν ιπολ'υ έλν,υοτική 1

Οί Πολάκοι, πού είν’ έτοιμοι νά άντιμε- 
πίοονν ςοΰς Ρώαοους, ο'ε μιά μάχη ϋανόπου, ϋά 
παραι.α/^έσουγ τόν ^εό, τά περικυκλφνη μέ τήν 
άσπρη εσάρπα της, τό οτρτ·"'· ι άλλη Κόσ-
όμΰ, εύγενικίμ καί ά&ώα σάν εσέ.

. ’Ο Νιάμκεβιτς ϋά είναι πάντα φίλος τθΰ 
Σαιΐ'Γ-Άντρέ.,.· Στό Φλεβάρη τού 1788, δ αδελ
φός του Μαρία-Ιωσήφ, τοϋ έστειλε μιά επιστολή 
άπο τό Παρίσι· Τήν εποχή αύτή ό Άνδρέας βρι- 
ΟΛόταν στό Λονδίνο. Στήν, επιστολή κάνει μιά μι- 
νρή κριπτή γιά τόν Σαίκσπηρ. Μέστ . στ ω.λα 

^-.-λέει, δτι δέν τόν βρίσκει τόσο μεγάλον δπως τόν 
ϋεωριά ό Άνδρέας. Ιδαίτε^η. ■ ^ρει πέος τ’ 
άρεσε πάντα, ή σκηνή μεταξύ τον Έρρίχου iov, 

, π·.·ΰ πεδαίνει, μέ τό γνιό του. Δίνει μιά ιδέα στον 
αδελφό τον. ν'ά τή ιριλολοτ-'ή το- ίργαοία. καί 
τοΰ γράτ’·ε< δ-ι έγραι/Έ τή Τρανωδία του Βρού
του καί Κάσσιος. ποΰ τήν αφιερώνει σ’ αύτόν.

'τΑ/',. άδ7 J

^„Λήλθ»θΛ<μουμεναι. Ή κατ' ίδ^ον τρόίπον, αυτοτελή, 
ρι θμισμέμαν άιή/ τήν .εσωτερικήν ί ύναμίιν κάθε τάξε
ις, χΐ'ρίς νά λείψσον καί αί έξωτερικαί έπνδράαε^, 
είναι ή λογική, ή φ·.·σι·ζή ϊιαμόρφωτις τών Κοινωνι
κών οντων τά οποία-θά·. πρόσατενίζουν τήν ουνακή»”, 
έν τή Σφαίρφ μας, Επιτυχίαν. Άλλά τούτο θά ίχι- 
τευχθ^, ?ταν έφ’ έκάστηις τάξεω; αυτίτελούς, κίσιαρ 
χτσή τό Χριστιανικόν πνεύμα τθΰ θεσμού τών Γερόν

των, πράγμα η ό.ΐθίθί' έπρυτάι^υσε καί έ«: τής ζωής 
τών αρχαίων Έλ,ίήκόν.

*ϋτα·' λοιπόν, άντί άρχόντων φιλοδοξών, άνηοό- 
χων, μετημφιεσμένων Κάίζερ καί Κρέι-πρ>.<·ς, είς δό- 
κτορας καί Αστούς γιομάτους άπό φιλοδοξίας κ.αΐ ε
γωισμόν καί πόθους παντοκρατορίας, φέρομεν έπί 
κεφαλής κάθε Πολιτεύματος Σοσιαλιστικού, ζάθε τά 
ξίως Σασιαλιστικτ/ς τούς Γέροντας, - τους Γέροντα; 
τεάς άφ'.λοδ·<,ου;, τους, .συντηρητικούς, ήούς γ$ομι- 
σμ.έιΌυς ά.πό τήν άντίληψιν τής μεγάϋ.ης αύτήις ά»Ότ- 
ςιας ποϋ λέγεται Κόσμος, λωήι, τότε μόνον μπορούμε 
νά έλπίσωμεν βιώσιμον, έφαρμόσιμονΗ ζωντανόν, άλη- 
θή Σίοσιαλίσμόν- "Εξω άσςό τον κύκλον αύτόν τολμώ 
νά φροκώ, ότι ό Σασιαλισμός είναι αδύνατος έν τή έ 
φαρμσγή του.Καί έπειδή τό πνεύμα τών Γερόντων εί
ναι ίσως ’"αρακμή, στασιμό-της, κατάργησις τής εόφυ 
ίας καί τής ζωτίκότητος καί τής μεγ,αλοφυιας τής 
νεότητος. αοτάργησις τώ>· μεγάλων τής Έπ^στημτ·. 
έφυδίωι·, φθάνω πάλιν είς τό Ιδιον <■■·.μπέρασιαα γιά να 
κατα'/ήζο» εκ νέου είς τήν αρχικήν τοο γνώμ“.·. ότι 
ή ίφαρμογή τής Σοσιαλιστική; Ίδεολβγίας είς τήν 
πραγματικότητα, είναι κάτι .·. αδύνατον.

ΑΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Το~ προσθέτει πώς διώρθωοε τήν άφιέραιοη '^αί 
Ή(ϊ.« μετρίαοε*τή πολεμι-^ή, του γιά τον (1) 
Σπάρταν.ο. i

Καί στό τέλος τύγ συμβουλεύει νά προοέχη 
τήν υγεία του, ποΰ είναι πολύτιμη γ·ιά τά γράμ
ματα καί γιά όσους τόν γνωρίζουν.

Ή τραγωδία αύτή τοΰ Μαρίά-Ίωσήφ δημο
σιεύτηκε μετά τό θάνατό του μαζύ μέ τήν αφιέρω
ση ποΰ τελείωνε. Θά μπορέωι αύτό τό σοβαρό έρ
γο νά πέτυχη τήνέκτίμηση τών λογιών ; Θά μπο- 
ρέση' νά πετνχΐ] τή δακή σου ; Δέν είναι μόνον οί 
δεσμοί τοϋ ώματος πού μάς έν'υ - ■ ·ί ποΰ τούς
υέβομαι, είναι ή φιλία ποΰ μάς δένει οτενοηερα, 
clvui ή άγάπη τών γραμμάτων ποΰ μάς ένώνει α
κόμη. καί ιδίως είναι ή άξια σου, ποΰ ^έρω πόσο 
είναι γνωστή.

Στήν αφιέρωση, καί στό γράμμα τ’ αδελφού τον ό 
Ανδρέας έστειλε τήν ακόλουθη επιστολή ··

(1 ι Ό Σπάρτακος ήταν. μία. τραγωδία τοΰ Σωρέν 
τού παίχτηκε στό γαλλικό θέατρο τό 1790. Γιά τόν 
'Σωρίν «έ μιά επιστολή'του ό Παλισσώ πρός τόν Άν- 
ήθ»α τό 1788 λέει »Γ|ατί δέν έγ?*ψ* πάντα πεζά ; 
Δεν σά; μιλώ γι’ αΰτους τους στίχους, τούς ξέρετε. Μπο.-» 
Ο<7 κανείς νά δια€άση τέτοιους στίγους, σάν έχει στ’ 
αύτί το., τήν αρμονία τθΰ Ρακί να ; Είναι λοιπόν λάθος 
μου, άν ή χάρις αυτής τής ποίησις μ"* έκαμε δύσκολο ;



>.M ft· ·*
>' ''Αδελφέ μου, 17 88
ΤΙ ώραίο δώρο ποΰ μοΰ έκαμες, Αφιερώνοντας 

άΰτή τή τραγωδία ποΰ τόσο αγάπησα. Πόση ευχαρί
στηση αίοδάνδηκα ακούοντας νά μιλούν ο' Αληδινή 
ρωμαϊκή γλώσσα, αυτοί οί δυδ περίφημοι άνδρες- 
Βέβαια, ό μεγάλος Βρούτος, ποΰ έγραψε ένα βι
βλίο, γιά την αρετή, ποΰ τόσο καλά έξάσκησε, δέν 
εκφράστηκε διαφορετικά- Πόσο γλυκό ήταν γιά μέ
να νά ϊδώ στό δέατρο, τις ψυχές εκείνων τών με
γάλων άνδρών, αύτών τών εύγενών κακούργων, 
αύτών τών μεγάλων τυράννων, μαζί μέ τους όποιους 
η ιστορία μ’ έκαμε νά ζήσω, καί ποΰ οί σημερινοί 
φλύαροι, κρίνουν τόσο ανόητα, χωρίς νά τό Ξέρουν.

Μή πιστεύεις όλες τις φορές, ποΰ βλέπεις το 
λαό νά μην αίσδάνεται, καί νά χειροκροτή, αύτά τδ 
έργο Οπως αξίζει- Αυτές ή αυστηρές αρετές δέν 
είναι κατάλληλες, γιά βουλωμένους λαούς, ποΰ α
γνοούν δ,τΐ τούς ενδιαφέρει, ποΰ δέν ξέρουν ούτε 
πώς τούς διοικούν, καί στά μάτιά τους, αυτή ή ζω- 
ηρ»; άχάπΐ}· τής ελευδερίας, είναι ένα χιμαιρικό πά- 
δος. μιά αρετή μυδ ιστορήματος. Μή ζητώντας άλ
λο άπό τήν άγάπη, ή μάλλον τις έρωτοτροπίες, αγα
πάει καί λατρεύει.

Καί φαίνεται πώς δέν συγχαίρει στο Κορνήλιο, 
στό Ρακίνα, στο Βολταίρο τ’ αριστουργήματα ποΰ 
έγραψαν, παρά γιά σκηνές, στις όποιες φάνηκαν 
πολλοί αδύνατοι, έπίτηδες, γιά νά τούς καταλάβουν 
τά κακά γούστα. Άλλά γύρισε πολλούς αιώνας πίσω- 
Φαντάοου πώς παίζεται το έργο σου στή Ρώμη στό 
δέατρο τού Πομπηιου μπροστά στό Χαιρέα, Τάκιτο- 
καί Πλίνιο. Κοίταξε τί χειροκροτήματα, καί πόσο 
οί αναπτυγμένοι ευχαριστούνται ποΰ ακούουν νά μι- 
λιύν οί τελευταίοι τών Ρωμαίων. Καί ή τελεία δό
ξα είναι ποΰ ό Κάΐ,ος Δομητίανός καί Νέρων, αύ
τά τά τέρατα, σέ άνταμοίβουν, μέ τδ τιμητικό μισός 
τους. Ξανάζησε τή τραγωδία μή τή χαμηλώνεις πο
τέ, νάναι ακόμη τό μάδημα τών άνδρΓ,πων, καΐ πρόσ 
δεσε στο δέατρό μας μία τετάρτη δάφνη οτίς τρεις 
ποΰ τιμούν τδ έδνος μας στά ξένα έδνη καί δά τδ 
τιμιΰν-καί οί μεταγενέστεροι.

Γιά τή τραγωδία αυτή ή «Έφημερίς τών Πα- 
ρισίων» στις 11 τοΰ Φλεβάρη τού 17S2 έγραψε 
κριτική, ποΰ είναι πιο Αξιοσημείωτη επειδή Απο- 
δεικνύει τή παρουσία τοΰ Άνδρέα στή διεύδυνση 
τής έφημερίδος, γιατί τήν άλλη μέρα δημοσίεψε άρ 
δρο γιά πρώτη φορά έκεί.

Η κριτική άρχιζε «Τδ δέμα τοΰ Καιου Γράκ- 
κου ήταν πολύ δύσκολο νά τδ μεταχειρισδή κανείς 
καί λιγώτερο ευνοϊκό γιά τδ λαϊκό ζήτημα». Ό 
Μαβλύ σάν μιλεϊ γιά δημοκρατίες καί υπάτους, μάς 
ζωγραφίζει τδ Κάϊο σάν ένα άνδρωπο, ποΰ ένδια- 
φέρεται μάλλον γιά τδ λαό, παρά ν’ Αγάπη. τή δη
μοκρατία. Καί δ αγροτικός νόμος, ποΰ χρησιμέυσε 
ώς πρόφαση στά φιλόδοξα σχέδιά τους, σαν δέλη- 
σα'’ νά τόν ξαναφέρουν στις ημέρες τής κρίοεως 
καί τής έπαναστάσεως, διώχτηκε Ακόμα καί άπό 
τδ βήμα τών ’Ιακωβίνων. Γιά νά τδ κάμη ένδιαφέ
ρον, ό κ. Σενιέ αναγκάστηκε ν’ άλλάξη τδ χαρα
κτήρα τδ γνωστό τού Γράκκου-

Νόμους καί όχι αίμα.
Λέει καί πιο κάτου ·’
/Όχι, δχι, ή έλυυδερία δέν είναι ή άνςξαρτη- 

, αία..........Γενικώς αυτό τδ έργο δέν μπορεί, πα
ρά ηά έπισφραγίση τήν υψηλή εκτίμηση πού έχομν

δλοι καί ποΰ τήν ένέπνευσε -τδ ταλέντο τοΰ Μ. Σε
νιέ. Ό Άνδρέας σέ πολλά ποιήματά του αναφέρει 
τήν Ελλάδα, τά όποια δά μεταφράσω όταν τελειώ
σει ή βιογραφία του. ’Ανάμεσα στ άλλα είναι ή 
δελκτική νήσος ’Αμφιτρίτη, ή «Μασσαλία»*, ή έλ- 
ληνίκή πόλις, τιμή τού γαλλικού ονόματος»... ποΰ 
πάνου σιούς γαλατικούς βράχους τοποθέτησε τήν 
Ελλάδα».

Καί τό: Salut, dieux de I Evxin, Helle Sen- 
lies, Abyde 

Et nymphe de bospyore, et nyphe Propontide 
qui voyez aujourd’hui du Barbare Osmalin 
Se croissant appresseur toucherd son decnin 
Hibre, Panyee Hamus, et Rhodope et Blphee 
Salut thrace, ma mire,et la mire d’Oriphee 
Galata que mes yevx de&iraient des long temps 
Car c’est Id q’vne Grscque en son yeune Prin- 

1 temps 
Belle au lit ’unepeux nourrissom de la France 
Me fit naitre fran^ais dans le sein de Byzance.

’’Ολοι οί σύγχρονοι συγγραφείς τόν έκτίμοΰοαν 
ιδια,τέρως- "Οπως ό Άλφιέρης, ποΰ τού έστειλε 
ένα επίγραμμα στις 2& Απριλίου 1789. Στό επί
γραμμα αύτό, (μαίνεται, πόσο στενές σχέσεις είχε ό 
Ά/φιέρης μέ τό Σενιέ. (Τδ έπίγραμμα είναι ι
ταλικό) . «"Ελαβα τέλος πάντων τή γλυκειά έπι- 
στολή σου, ποΰ τήν περίμενα άπό τόσο καιρό, καί 
ποΰ ϋάδελα νά είναι μεγαλύτερη, τού έγραφε..... 
Έγω, ποΰ δέν υστερώ στήν τεμπελιά, δέλω δχι μό
νον τά οοϋ απαντήσω, άλλά νά σού απαντήσω έμ- 
μέτρως. Οί στίχοι μου- δά είναι πολύ φτωχοί άπ’ 
δ,τι βλέπω·

Άλλ’ επειδή ζέρω πώς σ' Αρέσει ότι είναι ψη
λό καί πώς γράφεις στίχους, βουτηγμένους στό 
αττικό μέλι, δέλω νά σέ κάμω νά καταπιής αυτούς 
τούς ελεεινούς στίχους, γιά νά σέ τιμωρήσω χιά τή 
σιωπή σου.

Μαδαίνω πώς τδ Λονδίνο, εί/άι γιά οέ π«ό 
πικρό άπό τό αψέντι, όπου βρίοκεδΛι ξένος. Άλη- 
δ’να είναι τδ μαρτύριο τοΰ ΜεζέίΗιδυ. Νά μένης 
σ’ ένα έδνος, ποΰ κανείς νά μή ά μέ τον ά
μορφο δεσμό τής ευδυμης φιλίαξ. UA, έχεις δίκηο 
νά λες πώς έχεις σιδερένια κάΜΙά.

Ή ανάγκη δεά άσπλαγχνη [ΪΛνή δεότητα, ποΰ 
μπροστά της καί ό τύραννος γά^αίιζει, όταν έκείνη 
γίνεται γίγαντας..........

Έξακολουδεΐ δίδοντας μια ζωγραφιά τής πο
λιτικής καταστάσεως τής ΓαλλΙάξ. Κι’ έπειτα διη
γείται πώς περνά ό Ίδιος.

«"Ομως, έγώ, ποΰ ή ψυχή βδυ δέν είναι λυπη
μένη. ούτε άπό μιά ανόητη φίΜδοξία, ούτε άπό τή 
δίψα τής φιλαργυρίας, περνώ μιά ζωή γλυκιά ανα
κατεμένη, μέ δόξα κι άγάπη, κοντά στά γελαστά 
αά-ια ρίςής τής καλής γυναίκας, στήν δποία έγρα
ψες, μαΣιίττω νά δερίζω δάφνες, μέσα στ’ άγ· 
κάδια-

Άλλ’ είμαι ακούραστος, καί Ανίκητος στό ψηλό 
σχέδιό μοΰ. Νύχτα καί ημέρα, αλλάζω καί διορ- 
δώνω, καί ό,τι έγραψα δυδ φορές τδ ξαναγράφω.

Γιά νά μή πέσουν στις νύχτας τή λήδη ή τρα
γωδίας μρυ( ήταν δά είμαι βουβός στο μνήμα, <*· 
πως συμβαίνει στά συγγράμματα τών αμαδών.

Δνίς ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΤΕΧΝΗΝ
ΚΡΗΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΦΟΥΡΝΑΡΟΣ
6άλωμέν τούτον «ρος /ον περίφημο* εκείνον Κρήτα 
τόν πρό αΰτεΰ μικρόν Μιχαήλ τόν Δαμασκηνόν, ό ό- 
πτκος άνέπτυςί χαρίσματα υπέροχα κατά πολύ Υπέρ
τερα το? διαφημιζόμενου Εμμ. τού Πανσέληνου. At 
προσιπάθείτι δ’ αύται τού Τζανφουρνάρου δΙέν έμειναν 
καί 5νε·. μιμητών κατά τόν βραδύτερον χρόνον, ί Ή 
μεγαλοφυής διάνοια τοΰ Τζάνε, ή τοΰ πλαστικού τύ
που δείνότης τού Ήλιού Μόσχου, και ή άπαράμιλλος 
τιχν’.κή προσπάθεια τού Τζαγκαφώλου διηόρυναν »** 

έμεγάλυναν ττν τέχντ,ν τών Βυζανπνιζόντων ζωγραφή 
!'.άτων. κατά τήν εΰρφίν καί τήν κατεργασίαν·

Τών λοιπών εικόνων τοΰ Τζανφουρνάρου άξιαι κα 
■Α σειράν μνείας εί?αι χαί αί εύρισκόμεναι έν τφ Άγίφ 

Γεωργίφ τής Βενετίας, ών ή μία ποιηθείσα τώ 1595 
παριστά τήν Κοίμησιν τοΰ 'Αγ^Ου Σπυρίδωνος, και 
γύρο· τά θαύματα αύτοΰ, ή δ’ άλλη γερμένη περί τά 
1G00 ττ φροντίόι πιθανώς τοΰ άβελφοΰ αύτοΰ Θεοφυ 
λ^ϊου παρουσιάζει ήμίν τήν ’Ορθοδοξίαν. Περί τής 
δευτέρας π’»τής είκόνος πσεό^έη» ή πληροφορία ύ- 
πό τών ίδόντων αυτήν ίτι ηπό πεποιημένη -διά έλα;3- 
μιγών χρωμάτων Τούτο τή άληθεία είναι »'ζ>άδοξο*, 
καί πρωτοφανές έάν είναι όντώς αληθές. Διότι ούδείς 
ίτον καθ’ άπαταν τήν μσΧραίβί'α περίοδον ζωγράφος 
Βυζαντινών εμπνεύσεων μετεχείρί-ίθη τό έλακον τοΰ λι 
νού, άλλά πάντες άνεξσ,ιρέτωί το πρι«χόμε?θν τδΰ 
ώ ο ΰ άναμιγνύοντες .διά τούτου τά χρώματα αύτών. 
Φαίνεται μαλλί» πιστευτόν ήμίί*, δτι ή έλευθίρα τεχνί 
κτ κατεργασία τού ζωγράφου τάύτοο, καί ή άπο τοΰ 
χρόιου κτηθε’σα γλυκύτης καί διαφάνεια ήπάτη»«ν 
τούς ύποθέσαντας τοΰτο. Κα! ήμείς το πρώτον έντυ- 
χόντες εΐκόνι αύτοΰ μεγάλη, ής τό κατώτατον ήτο δ|ά 

, έλαίου χρώματος νεωστί κεχρωσμένον κατ’ αρχήν εύ 
ρέθημεν πρό δίτσαγμών, τούς όποιους ένείυνάμου ή έ- 
λεύθέρα τεχνική αύτοΰ. 'Οπωσδήποτε ή παρεχόμενη 
πληροφορία αυτή καί ψευδής ουσία παρέχει είς φν 

. υ,εφ.’ έπ-μελείας έρευνώντα τά τΟιαότα ικανά σίτΟι- 
χεΐα κατανσήσεως τού τρόπου τής ζωγρσφήσεως υ

πό. τοΰ ζωγράφου αύτοΰ. Τό τοιοότον πράγματι είναι 
άξιο·? μεγίστης προσοχής διότι παρουσιάζει ήμίν ζω
γράφον τείκντα εις τήν έλευθερίαν πρός φυσικήν 
μίμησίν, και άνύψωςίν άνάλογον προς τήϊ περιβάλλον 
έν ,ώ έζει. Τήν τόΐιν δέ ταύτην παρατηρούμε* και 
είς σλλας αύτοΰ εικόνας, τάς εύρισκομενας έν τή νή- 
σω. Κέρκυρα, ας ήμείς τό πρώτον άνεύρομεν· Είναι 
δ’.αδτοι τρεις. ’Εν μιφ μόνον έκ τούτων άλως παφα- 
δόςως ό Τ-σνφουρνάρος δείκΛται διχαζόμενος, καί 

.περιπίπτω? άπό τόΰ ωραίου είς τό ισκληρό?, καί άπό 
τούτου πάλιν εις τό- χαοίεν. Είναι δέ όντως δυσεξήγη
το? πώς ό είχονογράφος ούτος ό ζωγραφίζων ώραίας 
κεσαλάς άγγλςον έν τφ αύτώ πίνακι κατεργΛίετα- 
<ιετά σκληρότητος χαί άχαμψίας πολλής το νεκρόν 
τοΰ Ίησφΰ σώμα· θά έπρεπε άραγε νά ύποθέση τις δ 
τι -ούτο ποιεί έξ άγνοιας ή έκ τοΰ καθιερωμένου 
τρόμου τής παραστάσεως τοΰ νεκρού τοΰ Ίησο» ; 
’Αλλά χαί άλλη ύπόθεσις θά ήτο όμοίως πιθανή δτι 

. δτλαδή τό νεκρόν τα> Τηροό τώμα όπέστη νεωτεραν 
τίνα άδεξίαν δίόρθωσίν·

ψ · , ’ '--,'.·As «ΐκόνες τίΰ Τζανφουριάρον eUe
κατά h'j πλαστόν [ΐεγάλχ κζί ιτολοσύνθετο·. Πολυ- 
Λρθβτοο; ϊε καλούμε? ταίτας διότι καρουσιάζσνσι 
πλήδος ftfyiiiv συγγενών ζρός άλλτ,λας η κατά «το- 
Γίκτ,ν η fc*ri ίξιλικτίκήν ά»ιφΑν κερένιοι/, κχί μέγα? 

άριΟμότ -προσώπων, τά όποια άπήτοον πολλήν προσο-
• χήν και κάτέργασία?. 'Ετίθεντο όέ ταΰτα ούχί έν ήλι 
’ Gia άταραξίι}!, άλλά μετά «κφράσεως καί ζωής άρμο- 

ζϊμινα ο,τι πλείστο? προς τό σύνολο?, χαί πρό πχ?- 
e τχ πχετίζόμβνα πρός τόν κύριον σκοκύν, καί προς τήν 

χυρ’αρχ;ύθαν σκ-ςνήν τήν έν τή είχϊόν;. Κατωτέρω πε 
ριγράφοί'τες τίνας τών εικόνων αυτού έκ των μ*γά- 
λων Οά ίδομε? πόσον ώραίώς καί μετά χ-άρίτΦ; ό 
Κρτς ο’τΟς ζωγράφος, ώς καί άλλοι έξ αύτών, προσ
άρμοζε τήν σκτνικήν δέσιν πρός το κίιπρον. Τών ει
κόνων τοΰ γονίμου τούτου ζωγράφου είναι ήμίν γνω- 
στα· όλίγτ. |ΐοιθν· Τίνάς 5’ έξ αύτών άναφέρουσ,? ό 
Βελοΰϊος, ό Μαυρογιάννης, ό ΜίπΟττάρι, καί ό Ντίλ. 

’/") ϊέ Μύνόζ έν τώ διόλιαρίφ αύτοΰ περί τής Κρυ- 
Ττοφέρης παρτίΰ<ι:ι καί τήν εικόνα τής μόνης γ?ω- 

,.ίτοτάττς αΰτοΰ είκόνος ένεκα τής όμοιας τόσον ϊιεδο 
ήθη’ ό ζωγράφος οίτος. Ελντι δ' αυτή ώς γνωστόν ή 
παρ'-στώσα ττρ Χοΐμήοΐν τού Έφοαίμ τού Σόρου.Έν 
ταύττ, eLptoxj^UErg νΰν έν τφ Βατικανό παρίσταται ό 
Έφραί'ΐ τεΰτήκώς καί . περί αύτόν διάφοροι τών συμ- 

λ μοναστών αύτοΰ καί ίεοοί ά-νϊτες έτεροι έπιτελοϋντες
τά τ?ς ΐεράς ταύτης στιγμής καθήκοντα. Κατά δέ τά 
πλάγια τής έΐκόνος μέρη Οεώνται διάφοροι τών άσκη

. τμν ξαίιοντεί προς αύτόν. Τούτων ό είς φέρεται έιπί 
υποζυγίου, ό έτερος βασταζόμενος, καί άλ.λοι άλλως.

- Γύρω δ’ έν μέ:φ σπηλαίων εΰρηνται μοναχοί έν ταϊς 
κρίπτα·ς αύτών ασχολούμενοι είς προσευχήν, καλαΰο 
ποι&ν καί άλλα. Πάστες δ’ οί έκ τών Εύρωπαίων

■ γρά|σντ*ς εάρίσκαυσι τό §ογον τούτο γραφικόν και εμ- 
.·>·τ/ω·Λει·οΐν, ίκανώς δ’ ένδιαφέρον διά τήν έντονον και 

ν κατάδηλον συμφωνίαν πρό^ έ κ φ ρ α σ ί ν τ ι ν α 
»· . ^-ερ.ι,'ίύφήν) τού Ίωάνιου τοΰ Ευγενικού γραφεϊσαν

κατά τόν ΙΕ', αιώνα. Τό φαινόμενον δέ τούτο τής 
«, συμφωνίας ε ναι άξιον πολλής προσοχής, δέάτι χαρα

κτηρίζει τήν τάτρ ένίων καλλιτεχνών τής έποχής έ- 
κείνης. οί όκοίοι παρά τάς φ υ σ s κ ά ς άτελείας 
τέρί τήν σΛΟοϊήν τοΰ γ υ μ ν ο ΰ ιδία, και τήν γνώ

: σιν τής κ ίι α 0 π τ ,ι κ ή ς (τοϋ βάθους) προσεπά- 
ΰοϋν νά ΰφώνται ύπεμάνω τών τετριμμένων' αντιγρα
φών, 7>ί Χαθολικώς τών κοινών αντιλήψεων δ η μ ι- 

» ο ρ γ ο 5 ν τ ε ς καπι τι νέον καί πρωτότα»θν,καί
ο.όψηλτνι Κατά τούτο όμοιάζουίσ» προς τούς προύρό 
-μους έτείνους τής άναγεννωμένης τέχνης, οΐ· onfctoi 
μή άρβίχώαεεΌ'. εις τι κοινόν καί μέχ.ρι τοϋ νΰν κ·τθι- 
εί^μένΟν. πειρώντϊΐ νά διανοίξωσι νεΟν δημιουργικόν

t - δρΑ>0ν< Τοΰ Τζοπ-σσυρνάφου δέ ήάροσπάθεια οείτη δέν 
περιορίζεται μόνο» είς τήν εΰροσιν άλλά καί έχτείνε- 

L ται είς τήν τεχνικήν κατεργασίαν, ήν πεφάται ν’ ά- 
ΐ #ελευθερωσο ώρ«σμέι-ων τεχνικών προϋποθέσεων,, έξ 

«κείνων αΐτινες καθιστώσι σκληράν πως τήν τέχνην 
των ΒυζαιΉνών. Κατά ταΰτα είνε δυνατό? νά παρα-
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Άλλά μελετητωμεν κάλΟτερον τάς εικόνας ταύτας 
τοΰ Κρητος ζωγράφο--. Είναι δ’ art εικόνες αύταί αί έ 
ξής : ΙΙρώτΟν ή μέγάληι καί πολυσύνθετος εΐκών, με
γέθους ύπέρ ηό μέτρον, ή άποκειμενη έν τή ’Εκκλη
σία τών αγίων Πατέρων έν Κέρκυρα ή παριίτώσΐ 
την A'.t Οικουμενικήν Σύιοδον, όεύτερον· ή μικρότερα 
ε» τώ Νοώ τής Άντί&κ,νιωτίσση; ή «αριστώσα τον 
Έπέτάβρρ, και τρίτον ή όμοιου περίπου μεγέθους ά- 
ποκειμίνη ·» τφ Βυζ. Μουσείω καί παρέϊτώσα τήν 
'Αγίαν Τρρϊα.

Κάί' είς μέν τήν ιπρώτην έκ των τελευταίων τήν 
τής α' Όικουμ. Συνόδου ξ)αζρίνεται πλήθος αγίων 
Πάτερων ωραιότατα' καί λεπτότατα εΐργασμένων, κα 
Οημένων έν ήμικυκλικφ άμφιθεάτρφ καί έχόντων είς 
τό μέσον τον Α’τοκράτορα, οστις καδήμενος έπί Θρό

νου πολυτελούς παρακολουθεί τήν τών «πατέρων Σύνο
δον. Κατά δέ τό πρόσθιον τής είκόνος μέρος ό Σπυρί 
δων άποδεμζνύει τώ έμδροντήτφ Άρείφ τό μυστήρι
οί' τής 'Αγίας Τριάδο;. Τής είκόνος ταύτας άξιομνη 
μόνευτος είναι ή λεπτή εργασία καί έν ταύτώ ή βα 
θεία γνώσις τών τε Ιερών προσώπων καί ή πιστή αυ
τών άπόϊατις- Τών δέ άμφιων τών πατέρων αί π ο- 
4.,υ σ.τ α υ ρ ι κ α ί διακοσμήσεις δύνανται νά θεω- 
ρηθώτΐν ώς άριστΟτεχνικαί.

Τής δε δευτέρας είκόνος τής άποτυπούσης τόν Έ 
πίτάφιον οί μέν ϋπερθέν τοϋ Ίησοϋ άγγελοι είναι ώ- 
μαιότπτΟι κα·. φυσικοί μετά χάριτος καί άφελεία;' εΐρ 
γατμένοι, τό όέ νεκρέ ν τοϋ Ίτ,σοϋ σώμα σκληρόν 
καί άχαοι. Διακρίνει ■ τις διαφοράν μεταξύ αγγέλων 
καί Ίηροό μεγάλην· Ό άναριτιαμός τοϋ ενδύματος 
τών αγγέλων, καί τών ταινιών τών κρατουσών τήν 
κόμην αΰτών φανεροί ζωγράφον λεπτόν, τεχνίτην δύ- 
ναταί ης είπείν ισχυρόν τοϋ χρωστήρος γνωρίζοιτα 
ο, τι άριστα τήν τέχνην τοϋ ώροτίοο, έν άνηθέσει πρός 

:τόν νεκρόν τοϋ Ίησοϋ.
Ή c$ τελευταία αύτοΰ εΐκών ή τής άγιας Τριά- 

?ος άπλή καί μικρότερα δέν παρέχει μέν στάϊ-ov εύ- 
ρύ συνθετικής δυνάμεως, παρουσιάζει δμως η»ν τεχνί 
την τΟτου «ν δλη αύτής τή τεχνική δυνάμει, τή έ ν- 
τυπωτική δύναμαι είπείν, τή προξενοΰση ήμίν 
ισχυρόν τύν έντύπωσιν. Αί μορφαί τοΰ Ίησοϋ, καί τοϋ 
Παλαιό"· τών ημερών, άδραί, έντονοι, ίσχυραί, χαρα
κτηριστικά·., καί φυσικά! έν ταύτφ παρέχουσι πράγμα 
τι τήν ιδέαν τοϋ ισχυρού ταλάντου, ζωγράφου γνωρί
ζοντας μετά βαθείας· σκέψεως νά έργάζηται, καί θρη 
οκευομίνου. Δέν είναι μόνον ή ακριβής γνώσις καί ά 
πόδοσις τών παρισθ-ανομένων προσώπων, άλλά ή 3α 
θεία έμψΰχωσις, καί ή σεμνοπρέπειαι, ήν εμβάλλει 
είς τούς ιερούς άνδρας. Έν τή προκειμένη δέ εϊκόνι 
ή μεγαλοπρεπής καί σεμνή άμα. άπόδοσις τοϋ προσώ- 
πιυ τοϋ Οεοΰ (παλαιού ήμερων), καί ή σεμνή καί αύ- 

σττρα τοϋ "Ιησού Ιπαράστασίς είναι αξία πολλής μεζέ 
τής- Οί εΐκονογράφοι τοΰ χρόνου εκείνου δέν είργά- 
■ζοντο μόνον διά το συμφέρον, άλλά πλειότερον έξ έρω 
-ίς καί πόθου πρός τή|ν ίεράν τούτην τέχνην. ΙΊροτε 

νά έμφυσώσι τήν ψυχήν αύαών έντος, καί έξω 
τερικευωσι τά κάτέχοιξτα αύτούς θρησκευτικά συναι
σθήματα, τά τόσον αγνά καί τόσον υψηλά.

• * ·
Έάν ι'έ μεταξύ τών πολλών ζωγράφων, οϊτινες τό/ 

χρδτ-ον ίκεί*θν ένεφάνηιταν διακρίνονσαι τινές πλειό- 
τε-,ον τών άλλων χαρίσματα τεχνικά, είς τούτων 
ένπιμφίθόλως τυγχάνει καί ό μνησθείς ’Εμ

μανουήλ ό Τζανφσυρνάρος, ό; όποιος καεί ήγάπημε. 

%α! ίμελέ -ηίε, >.αί προήγάγε τήν 'ϊ’εχνην της ΕίκΟνΟ 
-, ραςίας. Έάν U τά ονόματα τού Δαμασκηνού, τοΰ 
ΐζάνε, κάί τόϋ Τζεγκαρώλού τών τριών τούτων μ ε- 

γ, ριλ ο π ν ε ύ σ τ ω ν δημιουργών τών wvfi^c- 
σ-υτιυάντων τρε’ι'ς συνεχείς αιώνας (ΙΣΤ,-Ζ,—ΙΗ') 
θά άναφέρο'ζται ώς τά κατ’ εξοχήν ύψώσαντα τήν ιε
ρό» είζονογρατίαν'μέχρις άύτοϋ τοϋ θρόνου τθΰ θε
ού, ούχ’ ήττον μετ’ αύτούς θά έπαίνώνται πάμπολλοι 

. άλλοι θερμοί δημιουργοί μεταςύ τών όποίων καί ό 
μ/ησθείς Τζανφουρνάρος διά τήν βαθεί'αν γνώτ.'.ν τών 
έκκλησιοιστίκών άιτιζήψεων, καί τήν πιστήν *ατ. ζω- 
ηρπν άσόδοσίν καί τήν ίεράν έκδήλωσιν τών ιερών 
πραγμάτων διά τής τέχνης.

ΔΡ- Ν- Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΓΛΟΣ 
Γραμματεύς Έθν. Πινακοθήκης 

ΚΟ!Ν» ΜΚΑ

Η ΠΑΜΙΙΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΪΒΙΕΝΗ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑ 
, ■ Ε Σ .-. i
Τρόιιος καταλαμβάνει πάντα άληΰή καί γνηοι- 

c; Ελληνορθόδοξοι ίναγ·νάκη.οντα τάς εφημερίδας 
τε Πρωτευούοης καί τών ’Επαρχιών, καί παρα- 

τηρονντα πόσα κακουργήματα, πόοοι φόνοι, πόοαΐ 
νλοπαί^ πόσαι άπαγοίγαί^ πόοοι βιασμοί καί κακοή 
Οειαι^ πόσαι αύτοκτονίαι, πόοαι άοέδειαι πρός τά 
θεία παραγγέλματα καί πόσα άλλα εγκλήματα λαμ- 
βάνουσι χώραν, ξνεκα τών όποιων παριοτάμεθα 
ιός έθτοςάνανάπτν,.τον καί ώςμή παραδεχδένείοέτι 

. τον υπερν,όομιον θεόκραντον Χριστιανισμόν- Πόθεν 
έρχονται ταΰτα ; Είς ποιον άλλο έθνος, έν ονγκρί- 
c-ε'· πρός τήν έκταοιν καί τον πλφθ'υσμον διαπράττον- 
ται τόσα ι.ακά, όσα παρ’ ήμίν ; Είνε ανεπίδεκτον 
πάοης συζητήσεως ότι καί είς τάς προηγουμένας έ- 
ποχάς έγόοντο πλείοτα όσα εγκλήματα, πλείοται 
όοαι παραβάσεις καί παρεκτροπαλ, άλλ’ όχι τόσαι ό- 
ο·Λΐ σήμερον. Ποΰ πρέτιει ν’ άποδώοη τις ήδη τήν 
άθλίαν ταϋτην οψιν τής κοινωνίας μας, ποΰ νά ζη- 
τήσμ τις τήν αιτίαν τής κα>.οδαιμονίας ταντης

Γνώμην έταρέροντες ήμεϊς, οι έλάχιοτοι, λέγο- 
μεν ότι αιτία τής τοιαύτης καταστάοεώς μας είνε 
ή ίΠ'-πό/.αιος έςάσκησις τών θρησκευτικών χαθη- 
κόντοσν, καί ή αδιαφορία καί ψυχρότης πρός τα 
θεία .καί ιερά τών πλείστων έξ ημών, καί μάλιστα 
εκείνων, οϊτινες έπρεπε νά δίόωοι τό κάλλιστον πα
ράδειγμά, ένεκα τής άναπτύξεώς των καί .τής θέ- 
■js6)c των πρός τους άλλους.

Ήμεϊς πολλάκις άπό 19 ήδη ετών συνεστήσαμεν 
δ·. ϊ τής γραφίδας, ότι πρέπει, είνε ανάγκη τάχιστη, 
νά λάβωμεν ύπό οπουδαίαν καί οοβαράν έποψιν τήν 
λίαν όακνοκάρδιον καί έθνοβόρον κατάστασιν τού
την τής Κοινωνίας καί τοϋ ’Έθνους μας, καί νά 
ξτ-τήσωμεν, όιά τής πλήρους άνυψώσεως τών θρη- 
σειίτικών ημών πραγμάτων τήν δρασιν τής Γερα- 
οί; ν,αί Έθνοσωτείρας ’Εκκλησίας ήαών πρός δι
δασκαλίαν και διόρθωαιν. Καί ήδη έπαναλαμβάνο- 
μεν τά ϊδια μέ τήν προσθήκην, ότι άν άιιελήσ'οιιεν, 
αν σδιαφ.ορήσωμεν, τά αποτελέσματα έντός όλίγον 
θά είνε λίαν δυσάρεστα καί ύπό τήν έποψιν τής Όρ- 
θιόόξου θρησκείας υας, ναι ύπό τήν έποψιν τ"ΰ έ- 
θίοομοϋ μας, τής όόξης μας, τοϋ ίληθοΰς μεγαλείου, 
τής αληθούς προόδου καί εύκλειας ήαών.

Είς τήν ’Ορθόδοξον πίστιν τθΰ Χριστού τήν Α

γίαν όφε'.λομεν τήν ΰπάρξίν μας, τήν άνάπτυ^ίν μας, 
τήν αληθή πρόοδόν μας, τόν όληθινόν καί πραγμΟτ 
τΐ>.θν πολιτισμόν μας, καί τήν ευημερίαν μας, καί 
τέλες τήν ’Εθνικήν ανεξαρτησίαν, καί έλίιίζομεν 
καί πιστεύομεν, άδιστάκτως καί^άκλονήτως, ότι. διά 
ταύτης — καί μόνον ταύτης, ■— θά μεγμλυνθώμεν 
ώς ’Έθνος καί Φυλή. Ή ωραία όντως ημών Ελ
ληνική Μεγάλη Πατρίς, ΓΗ, διά τής. γλώοοης έ- 
γρι-ψαν καί ώμίληοαν οί θείοι Άτιόστολοι καί οί 
μετά ταΰτα θεόφόροχ 'Πατέρες ημών, θά ποδήγετή- 
οΐ], έν προσεχεϊ μέλλοντι, τήν ανθρωπότητα είς τήν 
χριστιανικήν αγάπην καί ίρετήν, καί είς ιόν αλη
θινόν προορισμόν τοΰ θεοπλάοτου λογικού - ανθρώ
που, όπως ύπήρξεν έν τφ παρελθόντα ό τηλαυγής 
φόρος, δ διαλύοας τό παχυλόν σκότος καί τήν λιπα
ρά» πολυτράχηλον πλάνην, ό διαδούς καί μεταλαμ- 
πσδινοας τόν αληθή πολιτισμόνκάί'την έξημέρωσιν 
τήν πραγματικήν είς- τήν Οικουμένην σύμπασαν.

Άθήνηοι 27)7)1920
Δρ Ξεν. Α. Παπαμιχαήλ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
ΤΩΝ 30.000.000

Μαζύ u» τά χαρμόσυνα έθιςχά άγγέλματα, έκλήθ,η'ό 
’Ελληνικός Λαός νχ προσφέρη τάς άπαΐτουμένΟς ύλικάς 
ενισχύσεις δρ την εξυπηρέτησιν τών έπ|τακτικ;ών ά>ςιγ- 
κών τών άπελευθερόυάέν'Λν 'Ελληνικών επαρχιών. Καί 
«κληθη ύπό τούς πίμίον - ελκυστικού; δρ&υ; καί έκλήθη 
ύπό τήν ομόφωνον γνόηχην όλ,οκλήρου τοΰ Τραπεζητίκοϋ 
καί χμηματίστικοΰ κόσμου τής 'Ελλάδος άνομολογοϋν- 
-<ς τά εξαιρετικά πλεονεκτήματα, τά μοναδικά, τά όποια 
πηρέχει τό Δάνερ'ν τών 300-000.00^1. Εί; τήν- ιστορία·/ 
τών Δανείων τών τε συγχοόνω;· καί παλαιοτέρων, τό έλ 
ληνικόν δάνειον παρουσιάζει πρωτοφανούς άσφαλείας έγ 
γυήσεις δτν θ’ άποίή πλουτ€*αραγωγικόν όιά τόν τοπο 
θετσΰντα εί; αύτό μ·.κΐ>ά ή μεγάλα χρτμάτικά ποσά. Τά 
π) εονεκτέματά τού κατέστησαν πλέον πασίγνωστα καί 
δρ τοϋτό άπέδη εν τών δημοφιλέστερων δανείων, άλλά 
καί μία είσέτι έππράλήψι; δέν θά ήτο άσκοπο; διά τού; 
άναγι<>'στας τών γραμμών αύτών. ’Εκτός τοϋ τόκου two 
προ; 5 ο) ο, ήγγυήμένόυ έκ τών εισπράξεων τοΰ φόρου 
τοΰ οινοπνεύματος, ύπόλογίζομένου είς ΧΟ,ΟΟΟ,θΟΟ δρ. 
καί τών πλεονασμάτων τών υπεγγόων προσόδων· άνινα 
εσχάτως άπέβησαν τόσον πλούσια <ύστε νά έπιτύχωμεν 
την πληρωμήν εις τό άρτιον τών τοκομεριδίων παλαιών 
δανείων, έκτος τοΰ τόκο·» αύτοΰ σίήϋεχει τό δάνειον τοϋ 
το καί 100 δραγ,μά; ώ; δώρον καθ’ όμώ/ογίαν, άγοραζο- 
μέντν είς Δρ· 195 καΐ έξαργύρωτέαν έν πρώττ άνάγ- 
κτ εις δ,ο. ?.ΟΟ. Άλλ’ έπί πλέον εγφμεν τήν πιθανότητα 
ταχείας α»άτιμήσεως έκάστης ομολογίας αυξανόμενη; 
αύτόν άτονς ·εεθ’ έκάστην κλήσωσίΛ λ.όγω τθΰ Λήχανι- 

- ν>οΰ τοϋ δανείου τούτου. ’Εκείνο όμως ποΰ ιάπο^αίνει ή 
δύναμις τοΰ δαμείο-υ τούτου είναι αί κληριλσει; τ&ϋ Λα
χείου του, αί'τινε; θά σκορπίσουν άλλου τόν πλούτον κα! 
άλλου την άνετ.ν εϊς 'τούς άυχηρσϋς τών κατόχων του. 

■Ά π·>Μεχής' Νογεβρ’ιο; θέ είναι ή άπαρχή. Τέσσαρες 
κλτς<:>σει; .βτησίως με κέρδχ τΐΰ πρώτου νριθχαΰ έξ 1. 
ΟΛΟ.000 δραν. καί μέ αλλα; κληοώσει;, μέ κέρδη ούχί 
εΰκατάορόιήτα ά·.ώ 10 μέχρι; 100.0Ο0 δραχ.

"Ολτ αϋττ ή πληθώρα τού χρήαατος θά διο/ετευθή 
εϊς τά λαϊκά βαλάντια,θά δροσίση αύχιμηρώ ταμεία,καί
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θά δημιουογήση τήν χαράν τής ζωής είς πλείστβς δσ'ας 
έλληνικάς οικογένειας.

Δι’ δλ'.ιυς at’-τούς τόύς λόγους ή κάλυψις τοϋ δανείου 
άπέ&η ραγδαίοΓάτη. Άλλ’ ήτον ανάγκη νά μή παοαμείυ 
μη ’’κτύς τής πανδαισίας ταύτης καμμία γωνία τοϋ'Έλ 
/ηνισαοΰ καί διά τοϋτυ έδόθη παράτασιί εγγραφής‘.καί 
δρ τον προσεχτ μήνα Μάϊον, ΐνα μή <κ τής σπουδής 

"τής ■ 7ν>υερ·ζησε»ς άδικήθή κυρίως ο'άπίλευθεροΰμενος 
'Ελληνισμός. Α· έγγοαφαί τοΰ .’Απριλίου υπήρξαν πανη 
γυρρ.αί. Πλείστοι Τοαπεζίτα·; -Έφοπλισταί, 'Είσοδηματί 
αι, ’Έμποροι, Κεφαλαιούχοι ένεγιράφησαν διά γενναία 

"ποσά καί έπί κεφα/.ής αΰτών ή Α· Μ·' ό■ Βασιλεύ’^έγ 
γραεείς δι’ όυολγιας 500 χιλ. δραχμών.

’Επίσης ή λαϊκή ορμή, το λα·ικον άποτα 
ιιίευμα ν.έ ιδιαιτέραν πορθυμίαν έζεγράφη είς το δάνειον 
μέ έπί κεφαλή- τόν κ. Ι’έπουλην άντιπρόεδρΟν τής Κσ- 
ΰειίνήσεως, διαθέσχιτα τάς οίκιονθ|«ας του δ(ά νά έγγρα 
φή διά μίαν μετοχήν.

Ό κ. ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΜΙΛΕΙ ΔΙΑ ΤΟ ΛΑ- 
ΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ

Έλήφθη ή άκίλ&υθος αύτόγραφος επιστολή τθΰ Πρω 
θυπουργοΰ κ. Έλευθ. Βενιζέλου έν σχέσει πρό; τό Λα- 
χειφόρον Δάνειον, το όποιον έξετέθη ήδη είς Δημοσίαν 
έ·/γραφήν·

,>’Έχω τήν πεποίθησιν δτι κανείς "Ελλην δέν θα λεί 
<!/τ νά έγγραφή εί; τό έκδιδόμερον Δάνειον τών 3.00 έ- ’ 
·ζατομμυο;ο>ν δραχμών.

·■')· ?ροΐ τή; έκδόσεω; είναι εξαιρετικό; συμφέρον- 
τες, .'άστε Ν’ άποτελοΰν άρίστήν άλλά καί άσφαλεστάτην 
τΟΤΌθέτκσίν τών «κ.ΟνΟαιών ένός.εκάστ*υ.

ϊ-’Αλλά συγχρόνως ό εγγφαφόμενο; έχε( τήν ήθικήν ί 
ζανοποίησίν Οτι συι τελεί δπως ή 'Ελλά; ή όποια έδειξε 
τη·· στρατιωτικήν της ζωτικόττ,τα δείξη διά τών ίδιων 
τη; πόρων τά; πο/.λάπλά; υποχρεώσεις τά; όποιας δημι 
ΟΙ-ργεί δι’ «ύτήν ή νέα μεγέθυνσί; της».

ΙΙαρίσιΟι, 27)9 ’Απριλίου 19’20

ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ____

ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΕΙΚΩΝ
-■ Την εποχήν τςύ, .,ΙΖ > μεσσϋντο; αίώνος, ότε ή Βυ
ζαντινή τέχνη ήτυ έν άκμή είς Ζάκυνθον καί Κέρ

κυραν νεανίας τότε άκόμη, έδιδάσκετο ώς μαθητής 
παρά Λέοιτος τοϋ Μ-άχχοο τήν ζωγρφχικήν ό περίφη
μο; μ Ιτερον διδάσκαλος τής 'Ελληνικής Αναγεννή
σεως Παναγιώτης Δοξαράς. Οΰτος κατέστη, πίεριώ- 
ΐ’υμος έκ τοϋ μεγάλου αυτού έργου έν τώ όρόφφ τθΰ 
Άγ. Σπυρίδωνος έν Κέρκυρα- Άηυγώσ τού μεγάλου 
■τούτου διδίασκάλωι -ό >ιζ·'"'ΐ""'·”--; ν.α-ει»τρί
οη άντίχατασταθ^ν ύτςό τοΰ Νικ· Άσπιώτου τό 1c

Δεν έμεινε λοιπόν-Ιπαρά μόνον ή ®ήυ.η τθΰ διδα
σκάλου εκείι<·'. Ευτυχώς όμως προ όλίγω-, ημερών ό 
τ-νεργάτης ημών καί “Όαμματεύς τής Έθνικής Πι- 
Γακονήκης/κ. Ν. Δ. Καλ,ογερόπουλος μελετών υετά

.πρ,οσονής'· έν Ζακύνθω τά λείψανα τών Εκκλησιών 
ι-εκάλυύε είς μικρόν έκκλη ίαν ■ θ»υμασίαν Βοζαν- 
τέ , ν ο π ρ ε Wrj εικόνα τού Παν. Δοξαρά παοιστώ 
σρ(ν τόν Ίησούν* ώς αρχιερέα καί φέρουσαν υπέροχους 
μικρογραφίας. Οίάτω ϊι·-χ. έν ηώ έγκολ,πίω τοϋ. Ίη-



r,en
Άίχιερέως μεγέθίλς μικρότερου τθΰ φυσικού 

πάρίσταται ή ισκηνή τής Σ τ α □ ρ ώ σ ε ωι ς διά 
ypjjtav a1x>«W.4rt>v, θαύμα τέχνης μιχρογραφικής καί 
Οπου» αίας. Εναι δ’ αυτή ού μόνον ή μ ο ν α δ ι κ ή

± ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ
ΜΟΙΡΟΓΡΑΦΆ

ςονεττα

(Σ’ ενανΛγ ιογράφο)

Τοΰ θεόν τό χέρι $έ νά σέ βοηϋρ 
Κι ή σκεπή του η ιδέα, 
Σάν μές τάργαοτήρι οου δλο πνλεμής 
’Κάνες καί γηηίδια.

ί

Τοΰ Χριο-.-οΰ, τ’ "Αη Γιάννη, :.αί της 11α- 
(ναφιάς 

, Μέ πολλά στολίδια,
Ζωγραιρρς τάχείλια πάντα γελαστά 
Πάνω στά σανίδια.

Τέτοιο οου άξιο χέρι-ϋάμα-, τέτοιος νους 
θμπρεπε χά βλέπη
Μέθα ατά παλάτια, κεϊ στους Ουρανούς, 
Γιά νά γράφη τάοτρα, τις ψηλές κορφές, 
Κι’ δπως πρέπει
Τοΰ Χριστού,Τών ”Αγιων, νά κεντρ μορφές.

Σμύρνη Άπ. Ν. Μαγγανάρης

ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΟΤΑΜΙ -------- *.Tjr
(Στην Ευγενία Ζωγράφου)

Σά δάκρνο άπό χαρά ποΰ τρέχει άγάι’ άγάλια
Σέ μάγουλο βελούδινο ροδοχρωματιομένυ 

’Έτσι μικρό ποτάμι μου τρέχεις μιοοχυμένο
Κάτω μ’ τά χαμόκλαδα κι’ άπ’ τά λιγνά καλάμια

Πηδόντας ’σάν τρελλό αρνί πετιέσ’ άπ’ την πηγή οου 
Και τρέχοντος ολόχαρο ότ ν.ατηφόρι .γέρνεις

Κι δλο πηδής, κι’ δλο σκιρτρς, γελρς χιι) τήν φυ-
-. (γήν οου

Καί τό βουνό μέ άκούραστα πάντα τό κατεβαίνεις,

Τ<> δάκρυ δμως τής χαράς τό τέλος του to βρίσκει 
Μά ου ποτάμι δύστυχο τρέχοντος πάς καί θνήσκεις

Στά στήθεια τά κρινόλευκα τής νειάς τής χα- 
(θέμένης

Σιήνάγκαλιά τής θάλασσας τής κυμμφαφρι- 
( Ομένης.

'Χίος Βελ. Φρέρης

ΜΑΡΑΣΜΟΙ

Τώρα tri πέθανε ς σάπισε καί τό μπαλκόνι 
ίρμο άπό αίγα στέκει μιά πεσμένη ώμοιρφιά 

«κων πρός το ie*pJ> τοΰ Δοξαρά άλλά καί τίχ^ζ 
Ρ· β ζ ν τ t ν ή ς τού αύτοΰ όπερ ήτο άμφίΑολβι».

Δικαίως έθεωρήθη ή είκών αύτή ώ I θ ν t κ ,ό ν 
Λ ».·. ι μ η λ. ι ο ν.

•πέσαμε καί ξεράθηκαν τά λουλούδια ποϋ ξαμώνει 
ή συμφορά νά τί τρυγά σά τή δική μου τή καρδιά.

Μεσολόγγι Γερ.. Δ. Κασόλας

ΓΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ ΤΑ ΔΩΡΑ
ι ----------

(Χαρισμένο στή μητέρα μου.)
Αθήνα-—Τέλη Μαρτίου 1820

Τά ώραίά σου τά δώρα τά λαμπριάτικα, 
Γλυκεία μου έσΰ κΓ αξέχαστη μητέρα, 

Σά νάνανταν φώς, χαρά,,έλπίδα, όνειρο 
Τά &'χτηκφ ή καρδιά μου αύτή τή μέρα;

Τά ώραϊά σου τά δώρα, ώ άνθια αμάραντα, 
Ί'άπλφσα ολόγυρά μου ενα κ’ ίνα, 
Κ’ έσκυψα άπάνου καί τ’, άπαλοχάϊδευα 
Καί τα φιλούσα καί φιλούσα εσένα....

Κ’ είχανε κάτι μέσα, σάν ανάσταση, 
Κ’ είχανε κάτι σά γαλήνια άγκάλη 
Κ’ είχανε κάτοιο ©ώς χαράς ιπ»ϋ φώτισε 
Τό έαρεμέν© τ’ άθλιό μου κεφάλι.

Κ’ είχανε χάπο? άνήηαν απαλότατη 
πονιωθα νά μορών»; τόν άγερα 
Τό θλιβερό ιπού έπλάκωνε τά β+ήθια μου 
Κι' άμΛώνουνταν παντού πέρα ώς πέρα-

Τα ώραίά σου τά δώρα τά λα)1πριάτ'.κα, 
Γλυκεία μου εσύ κΓ αξέχαστη μητέρα, 
Τά δε'χτηχε ή καρδιά μου, ΟίπΊ,ΐς δέχεται 
Φυλακισμένος λευτεριάς ήμέρα~

Μεσολόγγι- Γερ. Δ. Κασόλας

xtm-i-n-n-n-n-ni
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΟΥΛΟΥΔΙΩΝ

ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ

Λέγεται δτι τό παοίγνωοτον λουλ/οΰδι »μή μοΰ 
ί-τ,ον» έφύη τό πρώτον κατά ΐήν έηοχήν τής άνα- 
οιάοεως τοΰ Χριστού.

"Οτε ή Μαρία μετά τών άλλων ευσεβών γυ
ναικών μετέβηοαν εις τόν τάφον τοΰ Κυρίου, ευ
ρό ν αυτόν άνεοτηκότα πλέον. Ρύιλΰς έσπευσαν μέ 
δάκρυα είς τούς όφθαλμτΛις νά πέσωσιν είς τούς 
πόδας του.

Ό ’Ιησούς δμως τάς ήμπόδιοε λέγων ■' ·»Μα- 
οίο μή μοΰ άπτου».

Λέγεται, δτι έκεί δπου τά δάκρυα τής Μαρίας 
ίπιααν έφύη τό »μή μοΰ ιίσιτου» δπερ επί τή πρώ
τα· Μρωπίνης χειρος έγγίσματί μαραίνεται-

’Αθήναι Γρηγόριος Π. Καοιμάτής

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Άπρέλ'.ος 1920ΣΓΝΑΥΛΙΑΙ

Μέ τάς τέλευταίας ημέρας τού ’Απριλίου έδέ^ 
τέλος είς τάς συναυλίας τού χειμώνβς. Καί το τέλος 
αύτό υπήρξε τό κορύφωμα τοΰ όλου. 'Ετελείωσε. Ή 
μουσική κίνησις τών ’Αθηνών «ρχίζει νά προσλκίέδάνη 

μιά Ιδιαιτέρα έκδηλωσι είς τήν χοινωνεκή μαις ζωή.
Άφ’ οτου μάλιστα ξένοι καλλίτέχναι ήρχιααν νά 

τιμούν μέ τήν παροοτίον των τήν 'Ελληνικήν Τέχ
νην, ή μουστκή μας κίνησις προχωρεί πρός τήν πραγ
ματική πρόοδο^ Κ?ός τήν όποιαν ,άλλως τε όλοι άπο- 

βλέπομεν εκτο-ε.
Ένα δείγμα αυτής τής προόδου ήτανε ασφαλώς ή 

τελευταία τής ’Ορχήστρας τοΰ ’Ωδείου., είς τήν όποι
αν Λιέπραξε ό Βέλγος καλλιτέχνης ίιολινίστας κ. 
Τόμσων^ >

‘Ο κ. Τόμπων έχάρισεν είς τούς άκροατάς του, ότι 
ήδόναντο νά ζητήσουν οί φίλοι τής εκλεκτής μουσικής, 
μίαν ί«ανίαν είς ύφος καί τέχνην άπόδωσιν τοΰ κον- 
σέοτου τοΰ Μπετόόεν. Κατώρθωσε νά μεταϊώση στό ά 
κροατήρών του όλη τή σργκίνησι, τήν όποιαν μόνον οί 
πραγματικό? μΰσται τής υπέροχου Τέχνης μπορούν νά 
έμπνεύσουν. Κάθε ίκτέλεσις ήτο καί μία άποκάλυψις. 
κάβε δοξαριά και ένας συγκλονισμός, Είς τό «’Αντά
τζιο» τού Μπρούχ, καί είς τό »Νρν «ιού μεστά» έπρο 
ξίνησε τόσον έΑιυο^ασμον ώστε έπί1 ώραν σχεδόν έσεί 
ετο το θέατρον άπό τής επευφημίες πρός τήν Τέχνην, 
τήν πραγματίκώς ΰπίροχον τού γηραιού καλλιτέχνου.

Ή ορχήστρα άφ’ έτέρου ;νεφαν<σθη άρτίωτέ- 
ρα άπό κάθε άλλην φοράν. Ή δεύτεροι, μετά τήν περυ 
σινήν, έκτέλεσις τ?ς συμφωνίας τού Φρχνκ, τής κορυ 
φης αυτής τής Βελγογαλλικής συμφωνικής μουσικής, 
δέν έπαρουσίασεν εφέτος οόδι'ι τ$> έλάχιστΟν κενόν. Τό 
κουαρτέτο τώϊ· εγχόρδων κα» τά φλάουτα έπ:ίνθυς μό 
τον αξίζουν διά Την άκοί^ειαη, μέ τήν όίποίαν έχειρί- 
σθτσαν τά έναλλάσσοντα θέματα τοΰ σικέρτσου. Καί 
σΰνολον όμωςήμ«6ροΰσε νά πάραδληΟή κάλλιστα πρός 
οίανδήποτε άπό τάς τελειςτέρας ορχήστρας τής Ευ
ρώπης.

*ίί Α· Μ. 6 Βασι>.εύς ό όποιος παρηκολοΰϋητε τή» 
συναυλίαν τοί X. Τόμσων τόν έκάλεσε κατά τό πρώ
τον διάλειμμα Καί μέ τάς ιδίας του χειράς τθϋ προσέ- 
φερε τόν Τοπάρχην τοΰ Γεωργίου. Ποιον έιίθουσια- 
σμέν έπροκάλέσε ή εμφάνισή τοΰ κ. Τόμσων μέ τό *Ελ 

ληνικόν παρΑίημον είς το στήθος, είναι άόύνσττοιί νά 
περιγραφή. Τδ θέ'ατρον σπανίως είδε τοιαΰτας έκδη- 
λώσεις αυθορμήτου ένθ).υσιασμοΰ. Εύρ-υχ^ϊς ρ[^οι τον 
είδον καί τόμ παρηκολούβησαν.* * *

Καί ή Συναυλία τοΰ χ. Τριαντάφυλλου ή οποία έ
δόθη είς +ό θημοτιχό θέατρο υπήρξε Ιπολυ επιτυχής. 
Κατά τήν συναυλίαν αύτήν έχειρσκροτήθησαν ζωηρώς 
ή Δνίε Πράτσικα, καί ή Δνίς Κυρίννα Τριανταφυλ
λιού.

’Επίσης καί ή ρρναολία τής δέδος Σπανδωνίδου. έ
δόθη μέ άρχετην έπιτυχϊαν είς το Δημοτικόν θέατρον. 
Κα/ αότήν έκαμαν τήν έμφάνησίν των καί δόο - τρεις 
μαθήτρια? της αί όποίαι Ιπραγμαηκώς κατέχουν τό μου 
σιχόν τάλαντον.

'Αλλά »εαι ό κ. Φρήμαν ό Πολωνός κλειδοκυμδχλι- 
«της, άφήκ»ν άλησμοι/ήτους έντυπώσεκ μέ τήν cJvau 
λ/xv του, ή όποια έδόθη μέσφ κόσμου όφκετοΰ.

Ό κ. Φρείμαν απόφοιτος τής αλλότβ Βαιηλιχής 
Σχολής τοΰ Βερολίνου, εχει εντελώς ίδιχό του παίξι- 
..·Λ, μίαν ιδιαιτέρας ποιητικήν ατμόσφαιραν όιά τάς 
έκτελουμενας συνθέσεις.

Τό οΝανούρσμα» π. χ. τοΰ Σωπέν\ ποΰ καταντά ά 
ηδώς μονότονον ε{ς τά χέ<?ια πολλών μουσοτραφών 
Ατθίδων, το έπαρουσίασεν αυτός άγνώριστον σχεδόκ, 
μ» τλείάν άντίλτψΐν τής χφήσεως τοΰ ρουμπάτο 
μιας ιδεώδους συγχωνεύσεως κομψότητας καί συγκε- 
κρατημένης ορμής.

Ή ίδία αύτή ελευθερία έφαομοζομένη - έν μέτρφ 
δεδαίως - είς τήν σονάταν τοΰ ΜιπΙετόδεν, ξενίζει όρκε 
τά τούς λησμονοΰ,τας δτι ό ΜπετόΙδεν δεν είνε Μπάχ 
διά Χά παίζεται πάντοτε καθ’ ώρισμένους στερεότυπους 
κανόνας είς το κλειδοκύμβαλο»·. 'Οπωσδήποτε ή «’Α
πουσία» ώς άπεδ-όθη ίχανθ«ιΐ0’'ητε καί τούς δυσκολωτέ 
ρους.

Τόσοι διά τον »’Ιζόλδην» όσον καί διά τά άλλα 
μέρη τοΰ πθίκιλωτάτου και δυσκόλου προγράμματος 
5έν εχει κανείς ή επαίνους μόνον νά έκφραση riot νχ 
διαβιβάση τά θερμότατα συγχαρητήρια <<ς τόν εκλε
κτόν καλλιτέχνην.

· ■· *

Κλείομεν έν τούτοις τήν σειράν τών Συναυλιών τθ·ϋ 
Απριλίου μέ μίαν μεγάλην μουσικήν είδησ»ν. "Αγγέλ 
λεται οτι έιτός τοΰ Μαΐοο =θάν»ι είς τάς ’Αθήνας 

μία μεγάλη μουσική προσωπι,κέτης ό *· Σ·»ν -Σάνς. · 
Ό Κάμιλλος Σ'αίν-Σάνς είνε θήτην τήν στιγμήν ό 

μεγαλείτερος συνθέτης τή^ Γρίλλίρς', μοιράζεται δέ ά 
"ιό κοινού τά πρωτεία τού κόσμου ολοκλήρου μέ τον 
Γερμανόν Ριχάοδίον Στράους.

Έγεννήθη είς τά 1835 καί «νήκει συνεπώς είς τήν 
γενεάν, ή οποία είδε τήν άνοδον κφΐ· τήν πτώβιν τοΰ 
Μάγιερμπερ και +άν έμφάνισίν τοΰ Γ*ουνώ· θερμός 
θαυμαστής τθϋ Μπετέβεν καί τών άλλων μεγάλων δι
δασκάλων. δέν έδίστασε νά τεθτ ε<ς τήν Ιπρώτην γραμ 
μήν τών υπερασπιστών τοΰ Βάγνερ καί τοΰ Λίστ, οσά
κις ούτοι είχον άνάγκην συνηγόρων. Το ύφος του συν
δυάζει τήν άπόλ-Λον συιΛετικήν τέχνην με ευκολίαν έκ 
φοά-εως είς πά* σγεόόν μούσια?», ε!δ<ος. Ήμπορεί, ά 
πο τής άπόψεως αυτής, ν’ άποκλη^ή ό Πρωτευς τής 
Μουσικής —τύάη είνε ή ευχέρεια του είς τήν άνάλη 
Ψΐν διαφόσο» «κχστοτε προσωπικής υφής.

Μέ τό σπουδαιότερον τών μελοδραμάτων του, το 
• Σαμψών καί Δαλιδά ·, κτώρθωσε τήν συγγραφήν έρ 
γου διαρκούς αξίας, πράγμα έπιτευχθέν ύρώ ελάχιστων 
συνθετών άπό τής εποχής τοΰ Βάγνερ.

Έαί ιπιλέον ό μέγας συνθέτης είνε-έξ ίσου καί αέ 
γας έκτελεστής. Τό παίξιμόν του διακρίνεται δέά τάν 
χσριν καί τή» άχρίβειάν του. Είς τήν συναυλίαν ·αάλι 
στα, ποϋ θά ϊόθή πρός τιμήν του, θά δείξη καί ό ίδιος 
τήν δεξιοτίχνίαν του αύτήν, τήν όποιαν διατηρεί ηαρα 
τά 85 ετή του.

I
ΘΕΑΤΡΑ

Τά περεσσότερα θέατρα τώ< ’Αθηνών ήρχισαν ήδη 
τά: παραστάσεις των. Είς τήν Άλάμπραν παίζει ήδη 
ό θίασος τοΰ κ. Γονίδη Ρ» τα «Πχνάθήνκια»» όπου συγ- 
κεντοώνει τόν έκλεκτώτερον κόσμον.
• Είς τό Πανελλήνιον παίζει ό *. Πλέσσας μέ τήν 
χ· Λαουτά?-.

Είς τής Κυβέλης παίζεται ιο »Πανόραμα·> τοΰ κ,
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Μωκ,αϊτίνη με πολέήν επιτυχίαν.
Είς τα Διονύσια ό'0»α«ς τής κ· Κυβέλης μέ έπί 

Ζεφαίήπ τήή έκζεκτην καλλίτέχνιΔα ήρχιτε τ&ζ :παρ« 
του μέ έργα μάλλον σοβαρά δπως πάντοτε.

ίΚαί τέλος ε:ς τό θέατρον Κτυοπούέη, ή δνίς Μα- 
ί;κα ΚΡτοπούζη αρχίζει .τάς παραστάσεις τηςέπΜ 
στρέςδυσα άπο = >λ ταξείδι άχαρι- "Ολοι φίλοι κα! θαυ 
•χασταί' της θά ~τμ ετοιμάσουν έ-Χχ,υΐϊώδη ΐκαη>π;ί- 
ησίν·

Άπό τής ημέρας τοϋ Πάσχα έπαι-ήρχισε και ό κ. 
Παπαϊωάννον είς τό ομώνυμον θέατρον του τής όϊοϋ 
Πατησίων τάς παραστάσεις του. ,'Θ θίασος τού κ. Ππ 
παί'ωάννου όπως πάντοτε θ>χ περιοοισθή είς τήν όπε

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Ή'^νίς ■’Άννα -Σταματελάτου ή έςόχως μορφω-χε- 
νη Έζλτ,νί? ήρχισε σειράν διαλέξεων είς τρ Λυκείου 
τώ» Έλλητίδων. π:,;: τής Ρώσσικής λογοτεχνίας. Ή 
δνίς Σταμάτελάτου' κάτοχος τελείως τώΰ ύαρυτάτου θέ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟί ΜΗΝΟΣ

Ό έφετεινός Άίπρίλος θά π-τοαιιείν;; σταθμός φω
τεινής σταδιοδρομίας εις τήν εθνικήν μας ζωήν. Κ 
•ι.αζύ του θά συνδέεται άνσποσπάττως τό Σάν - Ρεμο 
όπο·.· οί ισχυρό: τής ημέρας «δικαίωσαν τά 'Ελληνικά 
όνειρα καί έπραγματοποίησαυ καπά μέγα μέρος τού- 
ϋθΐ'ΐχοΰς μας πόθους. Ή σημασία των αποφάσεων τής 
έν Σάν—Ρεμο Συνδιασκέψεω-ς είναι ανυπολογίστου άξί 
ας διά τόν Έλληνιιγιόν. Οί πρωθυπουργοί' Αγγλίας, 
Γκέλας, 'Ιταλίας κα: Ελλάδος μέ τάς ακολουθία; 
των, <ο» κ·κ. Λόϋί Τζώρτζ καί ό Λόρδος Κώρζρν διά 
τήν ’Αγγλίαν, ό Μιλλεράν καί ό Μπεοτελώ διά την 
Γαλζίαν, ό Νίττί κα: ό Σιαζόγιο- δηά τήν ’Ιταλίαν καί 
L ήμέτερος Βενιζέλος. έθεμελίω-πτ- τον νεώτερον άσχυ 
ρόν Ελληνισμόν καί άφήικαν νά δίϊΛάμψτ ό ζωογόνος 
"Ηλιος τής ελευθερίας μέσα στά σκοτεινά βάθη τοΰ 
Θραχικοΰ και Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Ό “Ηλιο; αύτός μέ τάς ίσνυράς άκτίνάς του έν ώ 
ε’να’ ;πρί»φριι:μένος νά ϊιαφωτίζη περιλάμποως τή:- 
Ελληνικήν ψυχήν, άνττθέτως σκοτίζει τήν Βουζγσρ'- 
ηήν διάνοια·/ ■? άποτυφλώνβι τούς Τούρκικευσ οφθαλ
μού;. Καί ό 'Ελληνικός θρίαμβος χιζιοπλασιάζεται δ 
ταν έχη, τοιαΰτα αποτελέσματα. 'Όταν πλήττγι οντωσ 
ΐσχυρώς δύο θανάσιμους εχθρούς μας. Ίδίω; τίς βουΖ 
γάρ,χής έξουθενώσεως ή ψυχική οδύνη είναι ή 
νεγαλείτέρα ίχανοποίησίς τοΰ Ελληνικού Λαού. 
'C Βουλγαρισμός , μέχρι πρό ολίγου έπρόβαλεν δ ί- 
-—ώ-εοτσ καί αύθαδέστεροσ ύιεκδικητή; πάσης Έλ- 

vf.v.·?'·? τών Ρκϊκτ,,ίων. Ό σχοτός τ:ϋ ήτο λ 
Ίτ-τσ -v..fT><.»rir τοΰ Έλληνίπωϋ. Τά πατο<ωτ·.κά 
?..rrc* τ^.Λ λαηΰ πότου έφθανον μέχρι; ορίων πλήρΟυ; 

-.TT-'/ο''-τυοϋ. Ε’τ τό σχολειά των ΡΗδά-τκοντΟ τά- 
•/-»-Χν-τ—ν -σ; Κίπίΰεονσ κα: τή- ύποοούλωσίν τών 
• εη—f;- τβ*~*ύδια. των ή Θεσσαλονίκη, ή Ιΐό 
/•σ κ·»» '•'θτ-'π: »πετέ'Ί'Ί>. τοι- πυοτόια της λυστα-
ίέτ: «ιλΛΛτίί-,; τ,.ν, -ρ;- τη,,Λ^,7κτ)-:χτπ κυοιάο*'»- 
α-, ·ΤΑ·· 'Ρλ)τ'ι'"’>Γ,ν άνιάζοιλτα σλΑοτε ε^ς >τη«». 
ϊουλον Βουλγαρίαν τόν έχρησιμοποίτςαι· τά πρώτα έ

ματός της. αναπτύσσει αύτό μετά ζηλευτής όντως έύψΟά- 
δεία.;. Ή «ναρξις τών διαλέξεων της έγένετομέ τόν ποίτ 
ητήν Αερμδντώφ.

Ή κ. ’(/ντίφρε εδω-κε μ.ιχ διώλεξιν είς την αιθσυ 
σαν τοΰ Παρνασσού, περιττής, θλιβεράς καταστάσεως 
ε·< τήν όποιαν .-ύρ ίτκον-ται τά -παιδία έν Γαλλία. 
Τό. συμπέρασμα τή; εύγένοϋς Γαλ.Ιίδος υπήρξε ή ύπό 
δειξις μιας όργαυώσεω,ς είδ>κών ιδρυμάτων γιά τά 
πάσχοντα πακδία, ένα είδος έρυθροό Σταυρού, ό άποί 
ςς Οά έχει τόν αποκλειστικόν σκοπόν τήν σωτηρίαν 
τών ασθενών υπάρξεων· ♦ * ♦

Άφίχθη εις τας ’Αθήνας ό Γάλλος ποιητής κ. 
Πί’τζά Είς τόν παρεπιϊημοΰντα ξέι«ν ή 'Εταιρία τών 
θ·- ,Τ>«εώ? Συγγραφέων προσέφερε τέϊον είς τήν αι- 
θου-ο τ·Τ ξενοδοχείου Φαλήρου. Κατόπιν τά μέλη 
ι.··<ίτ';^· αύτόν είς τήν εξέδραν άπό την όποιαν συνεπε- 
σε νά θαυμάση ένα δντως ποιητικόν θέαμα λόγφ μιας 
,άπκκτδοχήτου' θυέλλης. Ό Χ· Πουαζά έμεινε κατσμα- 
γευτμένος.

τη τής άπελευθε>'>σεώς των ώς μέσον δ|απα|δαγωγή- 
σεο>ς καί'δ'ιαφω.-ισμοΰ καί υ.ετά 2-3 γενεάς, όταν έ- 
δημιο'ογησαν καθαρώς βουλγαρικόν καθεστώς, τόν κα 
τεδίεΛξϊν μέ τήν ορμήν μανιακού. Τόν κατβτπάραξχν ά ./ 
γρίως, *τί^ έίώι-τοχαν χωρίς οίκτον, τόν συνέτριψαν 

• χι. ρίς φλεος. Παντού δπου συνήντων Ελληνικήν ζω 
άν. ,έλληνιαήν ίνθτσιν ε’ίτέ ' -Πνευματικήν, είτε υλική,ν 
τήν έποδοπάτουν, τ·ήν σ/νέτριδον$ τή)ν έξεοοίζωναν Etc 
.-τήν-κυρίι-,κ Βουλγαρίαν ό άκμ.άζων τότε 'Ελληνισμός έ 
δοκ-μασενολα τά ύει,-ά μιας άσυγκρατήτου Οτοιωδίας- 
Ρ»ς τήν 'ΒίλληΜκώτάτων Άναττ-λικήν Ρωμυλίαν, αί 
'Έλ,ίηιννκαί κοινότητες, οί Έέ.ληνίκοί πληθυσμοί άντί- 
κευτα»- τάς λόγχας καί το πΰρ τής Βουλγαρικής βαρ.- 
δαρέτητος.

Είς-τήν Φου/γαροκσατηθεϊσ-αν βραδύτερο* Θράκην 
καί Μακεδονία» ο- Ελληνικοί πληθυσμοί όπέστησαν 
,.-αβτύίΐα άπεριγράιπτου σκληρότητος. 'Ο- Βουκγαρι- 
σ-ιός ένα .πράγμα ΐμίσησε στον κόσμον αύτόν. Τόν 'Εί. 
Ληι-'.τυ,όν Τόν έλ/Αητισ-μόν ώς ιερέαν, ώς ψυχήν, ώί 
πνεΰκα, ώς εργον, ώς καρτερίαν, ως θβλησιν, ώς έμ 
πνευσίν, ώς ζωήν. Τοΰ 'Ελληνισμού έπεδίωςε μέ τ«- 
σλόν μίσος’τήν'έόαφάνισ’.ν. "Ολη ή Έλζηνκή διανοη 
τ-ζόττ;, ή υπέροχος 'Ελληνική ιστορία, ό 'Ελληνικός 
ύ νινός ήρωϊσυ.ός κα! ή Ελληνική πνευματική έξαρ- 
σις έυιεκάδητο βαρεία καί άποπνικτ-.κή είς τή·ν βάρβα
ρον βουλγαρικήν ψυχήν. Τό άπ.έετΟν Ελληνικόν φως 
τό οποίον διεφώτισε τόύς μεγάλου; τής Δύτ»ώς Λα
οί-?, όέν χατό>ρθο>σε νά διαπεράσγ: τά1 σκότη τής. βο·;λ 
γαριχής δολιότητος, τά σκότη τής μαυρ’.σμφντς άπο τό 
μίσος καί τόν φθόνον Βουλγαρικής δισνοτπζότητος. 
Κάί πρς-σωρινά: τίτεςέθνικαί έπ:τυχίθι όφειλόμίνα: εις 
-tv διοστρσμμένον χαρακτήρα τής ουλής αύτής, συνε 
·. .-’ζεσαν είσ τό ■ νά πολί,απλίκκάσωσι κοέ έπατ>ξή.σωσι 
τήν Ορατότητα καί τήν ί-αμότττα τοΰ Λαού αΰτοΰ κα: 
εσχάτως είχε - καταστή τό Βουλγαρικόν "Εθνος ό έπ,- 
■;οβώτε;ος κα! έπιζινδυνωΐάϋτερος εχθρός τής πατρί 
ϊ°ς μ«ς·

Διά τούτο ό Έλλην.κός λαός οφείλει νά χαιίετί’γ 
ο.έ ιδιαίτερα» έ.-θουσιασμ.όχ κα'. μέ μίαν (πατριωτικήν 

ΐξαρσιν εξάλ/.ου . πανηγυρισμού τήν . κατασυ'ντριοήν τής 
Βουλγαρικής υπεροψίας, τήν έκμ.ηδένισι·; τής Βουλγα 
ρικής ίταμότητος. Μεγαλειτέράν, ώραιοτέραν, εύγε»ε 
σήέραν καί έθνίκωτέραν έκδικήσίν όέν ήΐύνατο :>χ όνε: 
ρΟΛωλήση ό Έίζην'.κός λαός. Νά τόν νοζήσγ, νά τόν 
τακε,νώση, νά τόν συντρίψη, νά -·ήν καταστήστ άκίν- 
δ'.’ί<θι- κάί τέλος νά τοϋ άπηιρτάση. χώρας τάς οποίας έ 
θεώεησεπ άμαποστ«στό’>ς άπό τήν εθνικήν το·; ζωή», 
νά τάς χαταλάβτ παντγυρικώς είσάγων τόν πολιτι
σμόν του καί άί-εμίζωι- τάς σημαίας του. Δέν ύπάρχε: 
ΰψηλοτέρζ έκϊίκησις άτό'τήν συντε/.ουμ.ένηι- μετ’ όέί-

ΙΣΤΟΡΙΚΜ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΒΣίΙΠίΙΝ
TOT MHENOS ΑΠΡΙΛ1ΟΤ

Ή δεκάτη τοϋ μηνός το-ύτου είναι .τέι-θιμος, διότι 
κατά τό 1821 ή τουρκική ώμότης έκρέμασεν είς τήν 
μεσίνήν Ούραι-, ώς γνωστόν», τοϋ Πατριαρχείου, ημέ- 

τοϋ Πάσχα ΓΡ/ίΓΟΡΙΟΝ ΤΟΝ Ε', καί τόν ά- 
φήκεν έκεΐ έπϊ τρεις ήιμέρας ώς καί τούς μετ’ αΰτών 
άπο-γχονισί'έηηα; αλλαχού. Μετά' ταϋτα έρρίφθησαν ·*ίς 

τήν -θάλαοραν. Άζλά τό σεπτόν λείψανον τοϋ Πατρι
αρχείου, πρώπά περιεσόρθη ένα τάς οδού; τού Φανα 
ρίευ ΰπό 'Εδραίων.

Τή 22 τοϋ 1827 ό Κάραϊσκάκης πληγωθείς θα- 
νατηφόρως, την επιούσαν έπέθανβν·

Τή 29 τού 1821 οΐ Τούρκοι έφολάκιεών όν Χίφ 
τόν αρχιερέα Πλάτωνα, τους ϊημογίροννος' κ. ί τί
νος προκρίτους; άιόπ έταράχθησαν ίίί.ντες'είς τόν λι 
μί·,α τά πλοία μας προτρέποντα τους κατοίκους νά 

έπαναστατήσωσι·
Κατά τον μήνα τούτον τού 1798 ήρχιοαν τά μαρ 

τύρια1 τοϋ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑ1ΟΥ, ?t0Ti άπεφουίσθη' ή είς 
τόν παασάν τοΰ Βελιγραδιού έκδοτίς'του καί τών ε
πτά συνεργόΐν αΰτοΰ τών . Χίων . ’Λντωιζοο Κορωνιοΰ 
καί Εύστρατίου Άργέντηι· τών Μακεδένων Παναγ-ώ 
τού 'Εμμανουήλ, τού αδελφού αΰτοΰ Ίωάννου καί τοϋ 
Γεα;.γίοΰ Ταρούντζια, τού Ήπειρώτ&υ ιατρού Δημη- 
τρίου- Νιχοέίδοιυ (Ζητσαίου' και τοΰ Κυπρίου Ίω- 
άννευ Καροτζά-

Έν σύνοδέίφ «ξεκίνησαν τή 16 έκ Βιέννης, τή 
28' είσ'έ'πλεον διά τοϋ Δουνάβεω; είς -Β»λιγράδιθν καί 
τήν άστ'εραίάν πάρεδοίθησαν είς τόν άγριοι- πα):σ«ν.Χά 
ρίν τής Αυστρίας ό πρωτομάρτυς τή 11 ή 12 ·Ίου- 
νίού έστραγγάλίσθη έν τή ειρκτή κάί τά γχαυκά ρεύ
ματα τού "ίστρσυ έδέχθτ.σχν τό άγιον λείψανόν του.

ί-^νήσκων όρθώς εΐπεν :
«’Αρκετόν -σπόοον έ'σπειρα, έλεύσεται ή ώ:α ότε 

> θέλει, βλ.αστήτει, και'το γένος μου θέλει συνάξει τέν 
νγλυκυν καρπόν').

Τή 3 τοΰ 1788 έγεννήθη ό ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΖ7Σ

ΜΕΤΑ1 ΕΝΠΚΡ.ΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRiNTEMPS

.. Δ. & Φ. ΜογίΣΟΠΟΤΛΑΝ
42 ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΪ,ώ ,

Τό ’ελειότερβν κατάστημα γυναικείων ειδών, 
Άσπ^όρρουχα διά προίκας. 

γον είς την Βούλγαρο:©μ'άκην μας. Ό 
'Ελληνικός Στρατός υπερήφανος,' γαλητοαϊος. ΰπ-έρο- 
χος, μέ βήμα· χαρμόσυνου κα: ύπό τάς ίαχάς τών άπε 
ζευθερουμένων πΖήθύσμων θά καταλά6.τ τήν Θράκην 
μας θέτων καί ταότην ϋαϋ τήν σκεπήν τής μεfάλη:ς 
πατρίδάς. Καί είμεθα εύτεχείς όλοι" ημείς, όσοι ζώ- 
μεν κατά τήν έποχήν αύτήν, έποχήν έκπληρώσεω; προ 
αι&ινίων ονείρων τής φυλής μας, τοϋ γένους μας', τοΰ 
τόσα ύποστάντος καί. τόσο-; δοκιμ-Μίθέντος Λαού μας.

Δ. Λ. Ζ.

ό τόσον δρόσάς έν ττ (πολιτική κάί φιλολογική ιστο
ρία μας. ’A€4v«tov θα παραμείνη έκεϊνΰ'ποϋ εΐπεν είς 
τυν .Σωλομον .' ότι ’δέν πρέπει ιά είι-α; Ιταλός ποιητής, 
άλλά ■ θεμελιωτής ν«*ας φιλολογίας είς τήν 
Έΐλάδα. Ρνω-άβν ε’ι-άι ότι τά ιπρώτα' ποιήματα' τού 
Σοζωμοΰ έγράφηισαν ίταλιστί. _

Κατά τόν μήνα τούτον, ~fj 8 τοϋ 1793, έι/δε τό 
φώς- τής ημέρας ό ΣΟΛΟΜΟΣ,' ό μύγας εθνικός 
ποιητής ιζας.

Τή 11 τοϋ 1G79 εν Κερχύρα ό ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 
ΠΡΟΣΑΛΓάΝΤΗΣ; δατίς λαβών, τό .μοναχικόν σχή-, 
μυ ϋετωνομάσθη ΦΙΛΟΘΕΟΣ καί είναι , ό συγγρα- 
τε'.ς τού γνώστου ϊργίυ »'Ο αιρετικός διδάσκαλος ΰ- 
ζό τοΰ όρίοάίξου μαθητου έζεγ^όμενος», 'πόΰ έτύπω 
;εν έν Άμστελοόάμφ.

Ί ω 1700 καί άνετνπώθη ντ.ό Παύάοϋ’ Λάμπρου, 
τψ 1862 -ποατάξαντος τού σοφσΰ Μουστοξύλωυ βιο
γραφίαν τοΰ Πρεπαλέντοι. Έκήρυςε’τον θειον λόγον 
έν Κέρκυρα κα: ΖαχΰνΟω. Ό διδάσκαλός του ήτο ό 
Βενιαμίν Ούδρώί, δστις διά έργου του έπολέμησε τήν 
χγρσσον παράδοσίν τής "Εκ.κάησίας,

Τή 27 τοϋ 1748 ό ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ, 
ι/ίξ’α καί κλέος τής Νεοελληνική; φιλΛλογίας έν 
Σμύρνη έκ πατρός Χίου γεννηθείς.

Τή 14 τού 1823 άπέθανεν έν τή γ«ν*θλίφ 
πατρίδι Κερχύθφ ό ιατροφιλόσοφος ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕ 
ΜΟΡΔΟΣ, 'Εβραίο;, δράσας ποζυ δι&άάχίών κα: 
συ^-ράφων·

Τή 16 τού 180ό άπιβίωσεν ό Κβρίιθιες ΜΑΚΑΡΙΟΣ 
ΝΟΤΑΡΑΣ, λόγιος ίεοάοχης, δστις.τφ 1769 κατά τήν 
έν Έζλάδι, ρωσσική υποκινήσει, έπανόυττασίν, κατέφυ- 

■;:ν είς Κεφαλληνίαν ίδιά νά σωθή καί έκεϊθεν είς 
Ζάκυνθο:·, έ'νθα εαειι εν έπί τρίά περίπου ϊτη. Έκ τών 
έργων ο;ΰτθΰ γνω^τίν είναι το χΑειμωνάριόεό, ή »β: 
ος Αγίων)’·' οΰς συμπλ.ήρώσας Νικηφόρος ύ Χίος' έ 
:έδωκεν. ΣΠ. »ϊέ ΒΙΑΖΠΣ

ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΙ
Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ

"Ολων τών ειδών και δλων τών συστημάτων, 
Κορσέδες έπί μέτρου.

ΟΔΟΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΤ άΡ. 23 Β',
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ΚΠΟ Ύ« ΠΕΝΘΗ
ΒΛΑΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ1ΔΗΣ

'Ο Γίγας τής ζωής κατεδλήθη άτ.ό τδν θάνατον· 
"Ενα δυνατέ φως ποΰ ουδέποτε ήΑνίσε, ποΰ καθημερι
νώς καί έγίνετο δυνατότερο, έσβ'.σε γιά πάντα. Έ- 
καί »·οΰς ακούραστος, δροσερός, σπινθηροβόλος. φσίταμ.ά- 
τησε .Α δοόμο τή; ενεργείβες. του. "Ενα.. πνεύμα ανε
ξάντλητο, ίημκκιργικρ·, πολυσυνθέτο, δαππζόμενΟν καί 
άνίνεούμεΑν μέσα στα; πήγά< τής ίδικτρ. του όρ- 
μή;. ένεκρώθη. Μία δ».ά»·οι« μέ ορίζοντας, εύροτέρους. 
τθΰ ΰλιάου κόσμου, μέ' ευαισθησίαν λεπτοτέραν τού πλέ 
Ζν εύθικτου οργανισμού, μέ ενεργητικότητα άκτίνος, ά. 
τίρμονα,'μέ δύναμίν ίσοφαρίζουσαν προς πλεΐστας. δσας 
άλλα; συνηνωμένας δυνάμεις, μετέπε.σε στήν αίωνίαν 

αδράνειαν· 'C Βλάσιος Γαβριηλίδης, ή υψηλή *«< α'· 
ωΑβμ; αυτή δημοσιογραφική καί χοίρωνική δρυς κατέ
θεσε. Ένα στενόχωρο φέρετρο τδν έκράτησεν άχίρητο 
«.‘χοσίτέσσαρε; ώρες σΑ κόσμο αύτό, και ολίγη γη, ό 
ση άρχει γιιά νά φυτρώσουν δέσμες άπό άγρια χόρηα 
χαι τσουκνίδες, Αν έδέχθη ώς στοιχείοχ άφωμιώσι- 
μεν ,ποος τήν ιδίαν έάυτή; σΰστασιν.

'Όλη έχείνη ή σοίζαυσα ζωή ποΰ έ'6γαΐν*ν άπό, τήν 
δυνατήν ψυχικήν καί πνευματική»· τθυ ΰπώττασιν έστα 
μάσησε σάν ώρολργι, τοΰ οποίου έχάλασεν ενα μιχροΰτ 
etxo τεμάχιο»· τοϋ οργανικού του.

Για . τόν Γαδριηλίδη, γιά μιά τ,μή καί δόξα τής 
νεωτέρας 'Ελλάδος θά γράψη ή ιστορία. Ό σύγχρονος 
Έλλη», σταματά μέ τήν μεγαλητέραν εύλάβειαρ, μέ 
Αν πλέον άνυπόκρίτον θαυμασμόν πρό της υπεροχής 
τοϋ υπέροχου Ατού Έλληνος. Τώρα μένει κτήμα έ 
Θνϊκόν το εργΌν του. Όλος έκείνος ό πνευματικός χεί 
μαρρος ό ικανός ν1’ άρόεύη έπί αιώνας Α» Ελληνι
κόν Λαόν, νά σιαπακ'αγωγη τον χαρακτήρα του, νά έ- 
ξυψιήνγ το φρόνημά του, νά έξυπνα τάς πνευματικός 

του ΐυ»·άμεις, είναι ανάγκη νά συγκέντρωσή έτ.ιμελώς 
καί »ά παραδοθή μετ' εύλαδείας στάς μεταγενεστέρας 
γενεά;. Λυτό είναι καθήκον τών ίφταμέκων νά τό πρά 
ξουν. Μόνον έτσι θά μπορούμε νά λέμε ότι έζήσομε 
καί μεί« μ'έ μιά εποχή ποϋ έλάμπρυνεν ό Γαδριηλίόης 
καί έθεσε δυνατή τήν σφραγίδα τής ^ρευματικής του 
μεγαλοφυίας.

***α******ο·»ΐΛ’-

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΈ.Ι.Τ

Μ«'α φυσιογνωμία εξαιρετική έξέλιπε τόν μήνα αυ
τόν. Ό έπίτ'.μο; διοικητής τής Εθνικής Τραπέζης 
Στέφανος Στρέιτ. ’Ανώτερος Δικαστικός λειτουργός, 
καθηγητής τού Πανεπιστημίου, διοικητή; τής εθνικής 
Τραπέζνης, υπουργός τών Οϊκοιομικών, διατελέσας, 
κατά τήν.μακράν δημοσίαν σταδιοδρομίαν του, έδείχθη 
άντάςιος τών ύψηλων υπουργημάτων τά όποια τοϋ ένε 
π>στεμθη ή πατρίς ’Ευρυμαθής, άκούραστος, εύστρο

φος, μελετηρός, μέ «νεύμα βαθύ και ερευνητικόν, μέ ύ 
πέροχον επιστημονικήν κατάρχίσιν, προσηνής), μειλίχι
ος, ε’χε προσελκΰσει τήν γενικήν έχτίμηριν καί συμπά 
ίειαν·- Ή Δρίσΐς του εί; τό Πανεπιστήμιον υπήρξε φω 
τεινοτάτη ή διοί’κησίς t.ou είς τήν εθνικήν Τράπεζαν 
έθεσε τά ασάλευτα θεμέλια τής οικονομικής τη; εΰρω 
στίβις· Ό Στρέϊτ θ’ άπομείνη μία άπό τάς έπιφανεστέ 
ρας μοφφά; τής «υγχρόνου κοινωνίας χαί εξαιρετικά·' 
παράδειγμα διά Άς νέους τούς όκιροπολοόντας ατά

«6~ενο5ς

«Ί
ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΛΫΤΡΑ2

Τηλεγραφικώ; ήγγέλθη έξ Αίγυπτου ό θάνΟΤτΟξ; 
τοϋ Λυσάνδρου Λύτρα ένας έκ τών έκλεκτοτέρ,ων ήθό- 
ιυοιών τού Ελληνικού Οεάτρομ Ό Λύτρ.ας κεώ+ατος? 
«ιχε αποκτήσει τάς συμπάθειας τού κοινού μέ τό ευγε
νικό καί λεπτό παίξιμό του. Διέεολασσε θαυμάσια ό-- 
λους τους, εντοπίου; τύπους χαέ θά άτιομείνη,. μοναδι
κές διά τό 'Ελληνικόν έν γένει θέατρον ό ρόλος τού με= 
Ούσαι καί τοΰ Ιϊλακιώτη, μέ τοΰς όποιους είχε κατα-- 
κτήσβι ραγδαίως Α. ’Αθηναϊκόν κοινόν'.'·

Ό θάνατος τού Λύτρα είς τήν άκμήν τής νεβτηΑς 
του και τής δράσεώ; του είναι όντως, εήα άδίκημα γιά 
τήν Ελληνική οκητή;

ΣΠΥΡΙΔΩΝ I. ΚΑΛΟΥΔΗΣ

Ό δρεπανοφόρος θάνατος επιπίπτει είς τά θύματά 
του ί^Λς πάήτα αδιακρίτως. Δέν εύλαόείται πόνου; 
οικογενειακούς, όέν σταματά στά δάκρυα καί είς τον 
σπαραγμόν χαί είς τούς θρήνου; συζύϊ^ν. τέκνων καί 
αδελφών. Όλη έ-<είνη ή οδύνη, τής ρίηογενείας τοϋ ά 
ει;>ζή'άτου Σπυρίδωνος Καλούδη ποΰ άφωνοι έξεδηλοΰ 
τθ γύρω εκ τήν έπιθανάτιον κλίνην του μεταβαλλόμε
νη είς άτελεύτητον τρυφερότητα,είςάνεξάντλητον άφοσί 

ωσιι·, είς άδρότητα λόγων καί άναθάρρησίν δλεμμά- 
,ων. τού άπέμε'.νεν ώς πμοπγηρία δη άπεπτη ή γαλή
νιος χαί εύγεν,χή ψυχή τοψ ικανοποιημένη άπό τής 
ζωής τά; ύοτάτας σηγμάς. Καί έ»· ώ ή άμετρος θλΐ- 
ψις τής πολυτιμότατης συζύγου του και τών έκλκτών 
τέκκον του καί τού άφω?ιωμένθφ αδελφού τθυ ήτο ικα
νή καί λίθους νά τυγκλοτηστ, μόνον Αν σκληρόν καί 
άι-άλγητδν χάοον άφηνεν ήσυγκίνητον έκηελούντα Α 
μοιραίο»’ έργιόν τθυ.

Ό αείμνηστος Σ^ρ. Καλούδη·; τύπος υπέροχου οί 
κογενέιάρχου, γνωισΑτατος είς όλον Αν εμπορικόν κό
σμον' τής Ελλάδος μεθ’ ού είς άδιάλειπτον έπικοινωνί 

• αν έτέλει, διήλθε MtOv υποδειγματικόν εί; καλωρΰντν. 
είς «ΐθύτητα, είς άκρίδιαν, είς σταθερότητα, είς έργα 
tixcAtji, είς οιλςαονίμν. Άνηκεν <ίς οικογένειαν αρ
χοντικήν τοΰ Νααπλϊου, πρωΑτοκος υίος τού άειμνή- 
στσσ δικηγόρου καί διαπρεπούς επιστήμονες τή; ίπο 
χήφ του’Ιωάννου Καλούδη,—έλκοντος τήν καταγωγήν 
έκ Μυτιλήνης, συν^λήριοσε τά; έμπορικάς σπουδάς 
-ου είς Ευρώπην καί μέ έφόδια τήν ειδικήν τθυ μόρ 
φωτιν καί τί'-ν χαρακτήρα του άντιμετώπισε ι-.κηφόρως 
τήν ζωήν. Οικογενειάρχης δαπτισμ ένος είς τάς πα-
τριαρχιχάς τής Ελληνικής οικογένεια; άρχάς διεμόρ 
φωφε τέκνα άντάξια τών άρετώΐ’ του. Ό θάνατός 
του έπροξένψε όαθυτάτην θλϊψιν είς τοκ τάξεις, τών- 
ποήιώληθών φιλώ»· των καί αί πανταχόθεν έχδηλοόμε- 
»α* συμπάθειαι τής κοινωνίας άπεμείνεν ή μόνη παρη
γοριά είς τούς θαρυπενθοΰντα; οίχείβυς^ του.

.Ή «‘Ελληνική ’Επιθεώρησις.' Α,ν χείρα
τή; πολυφίλητου της κυρίας Πηνελόπης ΚαλούΛη, τών 
πολυτίμου τέκνων της Δίδος Ουρανίας χαί χ. 'Ιωάν- 

vow Καλούδη καί τοϋ αγαπητού της χ. Δημοκλή Κα
λούδη, σνεμετέχουσα βαθύτατα είς^ Α 6αθύ πένθο; 
κα"» τήν ανέκφραστου οδύνην των·

ΜΕΓλΣ ΕΚΦΠΡΤΠΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΝΤΡΟ8ΑΤΑΣ&F

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

--Το δημοηκώτερον πρόσωπον καθ’ όλην τήν Γερ 
μανίαν, μετά Α,ν πτώσιν τού Καϊζεριςμού, είναι,ή πριγ 
κήήττα Κάικιλίά..

—Ή άπλή κ» ευγενική στάσις της, ό απέριττος 
χχη ανεπίδεκτος βίος, της,. έδημιούργγ,σαν· γύρω τη; έκ 
δηλώνεις ειλικρινούς σεβασμού · xas έκτ’.μήρεως.

—Ή σύζυγο; τού πρώην Διαδόχου τού Γερμανικού 
ΑρέιΌυ κατέκτησε τάς γενικίς συμπάθειας. ’Β Δήμο 
χρατία καί ό Σοσιαλισμός τήν περιβάλλουν επίσης μέ 
Αν βαθύτερον σεβασμόν.

--Ειοομεν καί τήν πρώτην απόπειραν ελληνικού :κι. 
νημανοθεάτρου έπιτυχοΰσαν απολύτως καί όψετλομέτη»· 
εί; τήι> μεθοδιχότητα χμι δραστηρώΑ^τα τού φίλου συ 
ναόέλφου χ· Δ· Βρατσάνου. Ρ

--Ή >> Εστία,ι δημοσιεύει άρθρον τού Φιλέλληνες 
'Άγγλου δημοσιογράφου κ· Γ. Α, Λόυθ φερον τόν τίτ 
λον «Σώσατ· τήν Αγίαν Σοφίαν»·

—Είς προηγούμενόν φύλλο»· έγράψαμε»· περί 'τθΰ ζη 
τήματο; τοίτΛ έχφράζοντες τήν άγωνίαν τοϋ' ‘Ελλη 
rixo' Λαό·’ δ'ιά τήν τύχην τόύ περιφανούς τούτου μνη 
Hyov Α,ς θρησκείας μας.

--ΆΑχως δεν είδθμεν κάμμίαν επίσημον δηλωσίν 
πέρί Λί’ ίτΛουϊαιοιάτου τούτου ζηη-ματος.

—Ή μεγάλ.η Ελλά; ανησυχεί τούς ’Ιταλούς, Είνε 
οΐ μ’ν^ι δυσφορήσαντες μετά τούς Τούρκους καί Βουλ 
γάρους διά τάς ’Ελληνικής επιτυχία;·

-Διωρίσθτ υπουργός άνευ χαρ-, 3·φυλ;.χίςυ ϋ κ. 
Στεργιάδης.

-Καί τού αξίζει μία τιμητική διάκρι«ις άχέ,μη μέ 
γαλετέρου βαθμού. ;,

—Είναι ό γιησιώτερο; αντιπρόσωπος τοΰ υγιούς έλ 
λτ.νίκβ» πνεύματος χαί αί πρός τήν πατρίδα ύπηρ&σίαι 
του άεν είναι συνήθεις, χωρίς (σημασίαν έκφρασις, άλλά 
μία σειρά φωτεινότατων πράξεων διεθνώς άνεγνωρισμί 

:*7·
—Ό κ. Βειχζέλος μετά τήν λήξιν τών έργμσιών 

τής Συνδιασκέψεις τθΰ Σάν Ρέμο. έΓ-αιήλθεν έσπευ 
σλένως. είς Έλλίδχ. ιτ

. . .—:Είς τήν Βουχήν προέβη «ς δηλώσεις σχετίζομέ- 
»·ας μέ τήν άρσίν τοϋ Στρατιωτικού Νόμου και τής λο 
γφχρυσίας.

--’Επίσης -Διεεχέθη άμνηστείαν καί χάριτα;.
—’Αλλά πάντοτε μφ τούς αναγκαίους περιορισμούς 

τους όποιους άπαιτε: ή συνέχισι; Α,ς πολεμιχ,ής κατα 
στάσεως.

—Καί τούς έδικαιαλόγησ* πλήρώς τούς περιορι
σμού; ά'’·τθΰς, ά»·α·'·νώσας άποσ.Ύάτχατα έφημερίδος ή ό 
ποια μέ άπερίσκεπτΟφ γλώσσα»· άποκαλεί τά έθνιχά 
στρατιωτικά μά; μέτρα υτυχοδιωχτίκάς πολεμικός ε
πιχειρήσεις»·

—Ή Άντιπολίτευσιι; φόημοσίευσε καί τρίτο»· μανιφέ 
στον· < ’ ” y,

-Τί/κ?ί|4α.δίκα'εξ Μρ/ς περιωισής νά περισπάν 
ται από κομμαπκάς βλέψεις η»ί νά λησμο»οϋν ότι ύπάρ 
χουν καί εθνικά ζητήματα κςί «θνίκαΐ δλιέψεις καί ρ- 
ποχ;εώ«εις.

—ι’Απενεμήθη ό Μεγαλόστςφρος τού Γεωργίου Α*· 
είς τόν Σ· ΑΙητροπολίτην Προόσσης κ, Δωρόθεον τοπο 
τηρητήν τοϋ Οίκαυμν- θρόνος

—Ή ΤσυρΑα σφαδάζει.
- Εκκρσσ'»ι«υμ«ντ 4 vMf 

έΑς Τζαφέρ Ταγιάρ, άπειλεί θεούς Δάίμονας.
—’Απειλεί τήν Ελλάδα καί νομίζει ότι θά έπιΑ 

χ»ΐ- νά άναατείλη τά πεπρωμένα πού φέρουν Αν ‘Ελλη 
Γ’.κόν Στρατόν νικητήν καί τρατοιοόχον μέ^σ σέ έδάφη 
καί φάραγγα; Ελληνικός.

-Λαμβάνονται μέτρα &ά τήν άνοικο&όμήσιν τής 
Θεσσαλονίκης. Έλήφθησαν έπί τευ άχΐκειμένου τού
του διάφοροί σ/ετιχαί αποφάσεις.

KOSBtCOX
Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΓΩΝΙΑ

Η ’Ιταλία καί ή Γαλλία διήλθον καε ιπάληι κρίσι
μους στίγμάς. Ό σοσιαλισμός έλλοχεύων αείποτε κσή 
διοφκώς ύσ-αίνων τήν κακοδαιμονίαν τή; άνθρωπΟτη- 
τος, έζττησε διά τοϋ έπ(.κινδύνου όπλου τής άιπεργίας 
νά έπικρατήση καί ΐπάλιν.

Εί; τήν ’Ιταλίαν καί τήν Γαλλία»' οί αιώνιοι έκμε- 
-αλλευταΐ τή; ανθρώπινης αδυναμίας, οί εξημμένοι ί- 
δίολόγοι καί οί άπό χρηστού συνειδότος έίποδιώκοντες 
Α ασύλληπταν φάσμα τής άνθρωΑνης ευτυχίας, έθε- 
σ.-.-» πάλι» εί; ενέργειαν τά μεγάλα μέσα. Ευτυχώς είς 
τήν Ιταλίαν καί είς τήν Γαλλίαν, ή θέλησις τών Κυ 
βερ'νήσεων και ή άντίδρασις τών ίιγειώς σκειπτομένων 
κοινωνιών, έματίωσαν καί πάλιν τών επικινδύ
νων Κοινωνικών στοιχείων τούς σκοπού;. Ή Ευρώπη 
μετά άγωνιώόεις στίγμάς, έίπανεύρε τήν σχετικήν γα- 
λήνηό της καί είς τού; άγώνας αύτούς ανευρίσκει νέ 
ας δυνάμεις δ»ά τήν συντριβήν τής πολυκέφαλου αάτής 
’ ί?ρα; ή οποία κατά περιόδους θά έμπνέη Αν πάγ-ό- 
σμιον πανικόν.

Ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Ό κ. Βενιζέλος, οΰδεμία ά^φιδολία, δτι αριθμεί ου 
χί ολίγους θανάσιμους εχθρούς, ιδία μεταξύ τών πο
λιτικών κύκλων καί ιδιαίτατα μεταξύ τών καταδιωχθεν 
τωίν ύπό τής Κυδερνήσεώς του. Τό ζήτημα τούτο είν« 
πολύ λεπτόν διά νά έιπέμβη τρίτο; τις· Μολονότι θά ηυ 
χόμεθα νά έβλέπαμεν έπανερχομένους είς τούς κόλ
πους τής οικογένειας τ«υν, εί; τάς άσχολίας των κΑ 
είς τήν κοινωνικήν γσλήνην ΰλους τούς πολίτικου; κα 
τΑίκους, δείγμα άφ’ έΑς κυβερνητικής μεγαλοψυχί- 
r.,· καί πόθου άφ’ έτόρου πλήρους πολιτειακής καέ κοι 
τω>·;κής αρμονίας, έν τοΰτοις μέ τά»ί γραμμές αύτάς 
θά συνηγορήσωμέν ύπερ ένό; καταδίκου, άγνωστου τε
λείως είς ήμάς, άλλά κίνούντος Αν προσοχήν όλων 
τών κοινωνικών Αξεων τθΰ τόμου λογω τών σϊυνθη-· 
κών αΐτινες μοιραίως Αν ώδήγησαν εί; Α στεΑ κελ- 
λί μιάς φυλακής. Πρόκειται περί τθΰ κ· Θεόδωρου 
Ύύηλάτου. άνδφός φέροντοςένα άπό τά άγνώτερα καί 
σεδασΑτερχ όνσαοτα τοϋ 'Ελληνισμού, κνδρο; μή άνα 
μιχθέντός είς τήν πολιτικήν κχ μοφςίως εύρεθέντος 
παρά Α πλευρό», τοϋ τέως Βαφιλέως. Δέν λησμονού
με·? ότι είς τήν πλατείαν τοϋ Ναυπλίου άνεγείσεται π· 
ρίλαμπρόν τό μνημεΐον έΑς τών πρωτεργατών τής « 
θνεγερσίας μας, έΑς τών προγόνων τοϋ σημερινού κα
ταδίκου καί ε/σχεν υποχρέωσή νά ύπεραμυνθώμεν τοό 
ά»#Ας καί ν’ άξίώσωμεν τήν τοχυτιρ» ά»»λ*υβέρ<ίν 
'!””·,ί:<·-
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ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΛΦΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ * ΑΘΗ- 
- ΝΩΝ, Ι1Ρ0ΑΣΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

'Η ’Εποπτεύουσα τήη. όροθίτηιην Ετίτρο,Λη τών ά 
κικττων ιδιοκτησιών τής πόλεως ’Αθηνών προαστείων 
και περιχώρων, δυνάμες τών δίΛτάςεων τών Νόμων 
112'2 κμΐ 208a,’συμφώνως-τή &»’ αρεθ. 386 49 Διατα 

-,γή τοϋ-έπί τή; Συγχβικοιλας Υπουργείο», καλέ? τούς 
ι<ομείς, κυρίους ή άλλως άξιοϋντας εμπράγματου δ’. 
κχίύΜχ έπί τών ιδιοκτησιών τοΰ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ τών κειμένων έν τή 'περιοχή 
τή καθοριζομέν/? ύπό γραμμής άρχομένης ά«ρ τοΰ πα
ρά τόν Αέγιαλόμ Αεροδρομίου (σαιπεριλαμβα^ομένου' 
καί προχωροόση; πρός Άνϊτολάς μέχρι τών λατομεί
ων» έκείθεν δε κατευθυνομένης πρός Νότον· <5:ά τής’, ό 
δοΰ Τερψιχόρης πρός την θάλασσαν .τρά η; 'Ζ-θεστία- 
τόριον «Υποβρύχιόν», όπως ύποβάλωσιν αύτή έπί άπο- 
δείξοι παραλαβής και έντός προθεσμίας είκοσι πέντε ή 
μερώ?, άρχομένης άπό τή ς -11 Μαΐοο, ήμερα; τ&ιχο 
κολλήσεως. τής παρούσγς, δηλωσίν υπογεγραμμένη?· 
ύ?’ αύτών άτομικώς ή ύπό παν-τό; προσώπου διά λογα- 
ρ-.ασμον αύτών. έτεργρύντος καί περιέχευσαν ;

1) Τ’ όνομα, έπώνυμον, Επάγγελμα, υπηκοότητα, 
θσήβκευμα, κατοικίαν καί τόπον δσαμονής ·. τοΰ εηλοϋν 
τος, προσέτι ϊ* καν. έκείνειυ,, έστις. δ'ά λογάριατ^λν τοϋ 
δικαιούχου ήθελε τυχόν ΰπογράΩ: τήν-ϊήλωσιν.

2) Περιγραφήν τις ακινήτου ιδιοκτησία;' τοΰ ϊ. 
ζ,αιού/ου καθορίζεοσαν ■«'.)■ τήν κδν, · τό -οικοδομικόν 
τετράγωνον, τούς μεθ’ ών ή ιδιοκτησία «υνορεόε κατά 
τά σημεία τθΰ όριζόντος,γείτονας μετά υ.νείας τθΰ ο
νόματος, έπωνΰμομ, «ίπαγγέλμα,-ο;, όπηκ/ότητος. θρη
σκεύματος, κατοικίας και-διαμονής αότώκ, ·0',) · τό ώς 
έγγιστα εμβαδόν τ?ς.ιδιοκτησία; εις τετραγωνικά μί
τρα, έφ’ ίσον τούτο είνε" γνωστόν' είς τόν δηλοι-ντα.

3) Σημείωμα τών βάρυνόντων τί» ιδιοκτησίαν εμ
πραγμάτων βαρών μετά προσδιορισμού τής παύτότττος 
καί διαμονής τών ύπέρ ών'τά βάρη διικα,ιούχων·

4)ήΠροαιρετικόν καθορισμόν τής άξια; τής ιδιο
κτησίας (γηπέδου καί οικοδομημάτων κεχωρισμένως'· 
Εις' την ανωτέρω δήλωϊΐν επισυνάπτονται οί ύπαρχον- 
τες τίτλο: καί τό τυχόν ύπαρχον διάγραμμα.

Ήδηλωσις γράφεται έπί εντύπων -raps/oiUr»·» 
δωρεάν είς τούς αΐτοΰντα;.

Ϊ*Η Εποσι-τεύωσά την όροθέτησιν ΈπιτρΟπή
Πληροφορία: παρέχονται καθ’ έκάστην 10-12 π.μ. 

είς τά Γραφεία τής Επιτροπής, Πλατεία. Συντάγμα
τος οδός ’’όθωνο; άριθ. 6, δεύτερος όροφος.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ, Οί ήδη δηλώσαντεσ ίδιοκτήται ?■■ 
νάμει τής άπό 14 Μαρτίου έ·έ, πρ'οσχλήσεώς μας V·· 
ύπσχρεοϋντα: εί; ιέαν δηλωσίν.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Τριακονταπενταετης ένοικίασις άγρι»λαιώνος τοΰ 
Δημοσίου

Τό. ύποόργείον ■ τής Γεωργίας- άνακοίνοί, δτΐ,τήν 
7ην Ιουνίου τρέχοντος έτου; ημέραν Κυριακήν και ώ
ραν 10-12 π. μ. διεξαχθήσεται ενώπιον τών Οίκον, έ 
φόρων Άττίμτς. Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά. Κερκόρας. 

Καλαμών, Χανιών καί Μίτυλήνης δημοπρασία τρια- 
κονταπενταετοϋς ένΟικιάρεω; τ»ϋ έν τή περιφερεία 
Λαγκαδά άγριφλιγώνο-ς τοΰ Δημοσίου.

Ή δημοπρασία αΰτη- θέλει ένεργηθή ΰπ^ τ-εο·ίς. ο
ρούς απολύτως εύνοϊκούςδιά τού; ένοικιαστάς εις. τρά 
Ιπον ώστε ή προκειμένη έπιχείρηφις καλώς έκτελονιέτ- 
νη ν' χτΟφΐξΐ] είς αύτΟυ; σημαΐ’τικά κέρδη,.

Οί έύδιωφερομενο·. εύνανται ιΛ λάβωσι άα’τίί 
τυπα τής σχετικής διακη.ρυςεως ώς καί πάσαν άλλην 
,'.ληροφορίαν .παρά τοΰ τμηματάρχου τθΰ Β' τμήματος 
τή; διευθ·*ν:εως πόν κτηαάτων κ. Κωνστ. Μητρο- 
μελέττι,

Εκ τοό υπουργείο·; τής Γεωργίας)

< Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΓΚΩΡ1ΤΑΣ
• , , ,;

διακηρύττει ότ: ·έκτίθεται εις bi αναληπτικήν μειοδο
τικήν δημοπρασίαν ή προμήθεια, χιλίων. κιβωτίων βεν
ζίνης πυκνότητος μόχρις 73)0® διά. χρήσιν.τών βεν- 
ναρότρων. τού υπουργείου, ‘παραδοτέων έντύ; τών έι 
Ρουφ αποθηκών βενζιναρότρων, έλευθέρων παντός δα-, 
σμοΰ κα; φόρου καί προσκαλεί τους βοολομίνους, όπως 
μέχρ; τής μεσημβρίας τή; 4ης ΔΙαΐου έ. έ’. ί(.το&άλωσι 
τάς προσφοράς τω? έντός έι-σφραγίστων φακέλων είς 
το αρμόδιον Τμήμα τή; Γεωργικής Μηχανικής και 
Υδραυλικής·

ΛΙ προσφορά:, διαλ-ο^μβάνοιυσα·. σ-ήμα βενζίνης βαθ 
μούς πυκνβτήτος, όάρο'ς μικτόν’ καί καθαρόν έ’κάττου 
κιβωτίου, δέον νά συνοδεύωνται υπό γραμματίου “κατά 
θέσεως λόγο; έγγυήσεω; δραχμών τρισχιλίών, πάσα δε 
πο,ςσφοιρε.-.^μή περιέχουσα -λεπτομερώς τά όις" άνω στ'.Γ· 
χεία καί ορούς δέν θέλε·, ληφθή ύπ’ ξΨ«ν.

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΡΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ϊηυοπρκϊία έκποίήσεως ξύλινων κιβωτίων'καί κενών 
δοχείων βενζίνης.

Συμφωνώ; -αίς ύπ’ άρ. 1957 καί 17723 έ- έτους ' 
διαταγών τοϋ άπουργείου Γεωργίας, τήν 28ηε· Μαρτί
ου έ· έ· καί ·7>ραν 10-12 πιψι», έν τοίς- γραφείεις τ'.λ 
στάίπΛοϋ Χασεκή ένεργηΟήσετα·. έταναληπτική πλειοδο 
τική δημοπρασία. Βίά τήν έκ,ποίησιν 200 ξυλίκον κιίω 
τ;ων κα: 400 κενών λευκοσιδήρων δοχείων βενζοης, 
σ'-ΐμφώηός πρός το:; έν τιμ γραφείο; τοϋ σταθμοί κατα 
τεθειμένους δοους. *0 διευθυντής

Π. ΝΟΥΑΡ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.
■5ια-.·ηρύττει οτ: εκτίθεται -εις μειοδοτικήν ^ημοίρασίαρ 
ή βιβλοδέτη-ι; δύο χιλιάδων αντιτύπων τόΰ Κωδικό? 
τής Νομοθεσίας σιερ· Δημοσίων Κτημάτων.

Ή δημοπρασία ένεργηθήσεται τήν 7 Μαίου έ· *, 
ήμερον Πέμπτην καί ώραν 9 1)2 μ· έν τώ Κατα- 
στήματ·. τθΰ υπουργείου Γεωργίας κα: ένώπιοη τής 
πρός τούτο ώρισμέντς έπίτροπήι;.

Περί τών διαστάσεων κλπ. τών πρός βιβλιοδέτης ν 
άντί-όπων δύναιπα: οί ενδιαφερόμενοι νά λάβωσι γνώ- 
σιν προσερχόμενοι είς το Γραφείον σοΰ καθ1’ ήμας rir, 
ματάρχου κ. Κ. Μητρομελέτΐ) καθ’ ξκάστην 9 1)2 - 
12 α, - - <___ ,


