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Η ΖΟΥΧΡΑΕ
Άλλοι στην κοσμολόγητη τη Ζουχραέ Τσιγγάνα !
έγώ ’μαι ’γώ ; ποΰ μιά βραδυά μέσ’ σ’ άγιο μοναστήρι 

μέ λιβάνιζαν μέ χρυσό παπάδες θυμιατήρι
’μπρος στήν εικόνα τοΰ Χριστού, μπρος στοϋ Χριστού τή μάννα ;

Κλείσετε μάτια μάργελα, εβυστήτε μάτια πλάνα, 
ποΰ στήν ύγειά σας έπινε άπ’ τ’ άγιο τδ ποτήρι 
ό ’γούμενος, καί τδ χορό σηκώνονταν νά σύρη 
κι’ δταν άκόμα έσήμαινεν ή αύγινή καμπάνα.

Τώρα . . . μέ κράζουν τά ['ωρά γρηά καλπμοβύζω, 
δταν στους δρόμους σάν σκυλί νά βρώ τροφή γυρίζω 
γιατί τά χνώτά μου βρωμούν σάν τής ταφής τδ χώμα.

Πρώτα-.. Βαμμένα |ιέ κηνδ τά ώραϊά μου δαχτυλιά, 
τώρα, στδ κρύο μελανά, κι’ άπδ συνήθεια άκόμα 
κρούσταλλα, ξύλα, τά χτυπώ σάν καρυδένια ζίλλια !

I. Ν. ΓΡΥΠΑΡΗΣ

Άπδ τδ βιβλίον τοΰ κ. Γρυπάρη, τδ όποιον έδωκε τδ Άριστείον τών 
Γραμμάτων καί Τεχνών είς τόν συγγραφέα του.
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KATAj^wiJB .1, PEAeCM'.Ai; λ.
ΑΝΔΡΕΑΣ CHENIER

UNAS

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
J<d την εςασφσλίοιν της ξυλείας δια τον στόλον 

α^τζ/ς τα όαση τμ ηοσν πολύτιμα, δω και οΐ αυοτι^ροΐ 
νομνι τζ/ϊ υ Μκτιουριου liao, 13 Οκτωβρίου Ιθόΐ, 
Ιι Ά.ίροαυυ lotii, -u Ψευρουαριου Ιουο, άύ ιιυεμ- 
βριου ιουι, 2 Ιανουάριου Ιυοί, 17 Σεπτεμβρίου 
1ι>,υ, ου ιυυνιου ibili ό Οκτωβρίου 17U4 ό Ιου
νίου ίι-Δ· ίι ουντηρηυις των ύαοων καί ή όιαδο- 
ο,ς της φυτευοεως της ελάτης και δρυος ητο ή μέ
ριμνα των αρχών παυης τζ/ς ενετοκρατίας, 1ά όαση 
Οιμοουντο ε»ς τρεις κατηγορίας. 'll πρώτη προς χρη- 
οιν του ποΛομικνυ ναυτικού, ή δεύτερα προς χριγ,ιν 
του εμπορικού ναυτικό και άλλων εργασιών* ή τρίτη 
δαι την καύσιμον ύλην. Καί διά τάς τρεις ταυτας κα
τηγορίας υπήρχαν οι σχετικοί νομοί κα'-λίεργειας 
και ονντηρηρεως.

Οτε τψ ιασβ οί 'Ενετοί έγένοντο τελείως χΐ- 
(Μαρχοί της ιεερκυρας ευρον μο·/ον μικρά τινσ δάση. 
Ί ων αρχαίων μεγάλων δρομώνων μόνον άνεφερετε 
ή σνομνηοις, Ια οω,ομενσ τότε όαση δεν θα πα^ ή
γαγαν ςυιειαν μεγάλου μεγέθους, αφού τφ 1αρ2 
προς επωωρυωο,ν των οχυρωμάτων εφερον οικοδο
μήσιμο» ςυιειαν έκ τού εξωτερικού

Λαι τα μιγαια ξύλα προς ναυπηγίαν τα έπρομη·* 
θευοντο απο τα ηπειρωτικά δάση καί ιδίαν- άπο τού 
Ιίυυυρωτου και τής ίΐάργας.

11 καυοιμος όμως ξυλεία ήτο έν άφθαν ίφ' έγέ- 
νετο και ες αγωγή, ητις και έφορολογειτο. ’Αξιόλο
γο» εγενετυ εμπορ.ο» έπι τών βαλάνων τής ό ρ υό ς 
Α ιγιιυ.Ί ο ς (ζουερκους Εγκίίοπς). Δρυμώνει. 
ύπηρχο» είς τά όρη Ιΐαντοκράτορος* μαιιοτα ίοτο- 
ρουοιν ότι κατα τας αργός τ»/ς πρ·.παρελθουοης έχα- 
τονιαετηριύος όπεζογι,ετο ό αριθμός τών δένδρων 
εΐς τά χωρία Δτυειιζζα, Έπίοκεφιν Λαύκην και 11ε 
ριύεαν ως Εκατό» χιλιάδας.

Είς Κίτω ί'αρουναν υπήρχε δρυμών Εξαίσιος καί 
μέχρι τού παρελθόντος αΐώνος ήοα» ορατά και τά 
θιμελία τών αποθηκών ri- τάς όιοίης έφυλάττο,τα 
αί βάλανοι προς φορτο,σ:>· τών ‘ποιων τήν ϋεείν τ·ο 
ρ. καλύπτουοιν οί ώραιοι υμπελώνες τοΰ χορίου 
Πεντάοη. Κομφός δρυμών υπάρχει πα-ά τό λευκόν 
άκρωτήριατ κοινώς Λιβοιιπιάγκο, τόν όποιον είχον 
έκι,ιουώοει 'Ιταλοί τινες πρός ύλοτομία» άλλ’ ευτυ· 
χώς ή μετακύμιοις τής ξυλείας ήτο δυοχερής καί 
πολυδάπανος καί ούτως τό δάοος έοώδη.

Τό όρος τοΰ ’Αγίου Ματθαίου, τό καλυπ^υμετον 
έκ δριών, μηλεών, άγρηλαιών καί κουμάρων^ άτα- 
μεμιγμένων μετά μεγίστων έρικιώτ xai θάμνων έκ 
μύρτων καί ογοίνων είνε ιστορικόν, διότι κατά τάς 
άρχάς τοϋ παρελθόντος αίώνοζ ήτο τό ένδιαίτημα 
είς όλους τούς ζώντας έν διαοτάοει πρός τόν Νόιων

Όρεινή χώρα είνε ή Λεύκάς καί ιδίως τά Κύ

θηρα αί τόοον μεμακρνομέναι άπό τάς άλλας αυνα- 
δεΛρ,ους »ηοοι και όμως δεν έχουν όάοη αςία τού 
ονυματυς.

ίι Ζάκυνθος δέν είνε πλέον ή Ύλήεοοα τών όμη- 
ρικων χρόνων ο^οε η υϋωοης τού ιοτορικυύ,

1 ά υαοη της Λακυνΰου υπεοτηοαν και αυτά τά 
δείνα των Μ»ιπων νηοων μας· 1 α λεγάμενα οαοη λ. 
χ, ίου ζ>α<ΜΛ<κού, Ίπεργαυου, Δ.ρεμνωτι Κερωι οβν 
εινε δαοη ακια χεροα, γαιαι κ<,Λ^κυμμεναΐ ωιυ ά* 
ygta όενυρα και υαμνουςί αζ-Λβ και α*>τα δυοτυχως 
κατ όκίγον καταοτρεφονται προς χρήοΐν καυοιμυυ 
νιης. Λΐω,ωτα προ τίνος πυιΐΜ ut/OAU οενδρα εχρη- 
οιμυποιηνηοαν ο,α ξυκειαν προς κατασκευήν καοε<·ων 

οταηίόος, Ί,τι πλέον δ νυν παγκό- 
όμως κολεμος εφερε και άλλην καταστροφήν. Λψοό 
τα καρόυυνα απο H—4 ζε.ΐτα την κιτρα^ εη-υαοαν εί
κοσι και δεν ευριοκονται διότι γίνεται εςαγωγη καί 
τά καυσόξυλα από 1—2 λεπτά την λΐιραν έφυασαν 
εις όκτω, ουναταί τις νά φαντασθρ άν οι χωρηωι θά 
οεόαοθοσν δένδρα κατάλΐ.ηλα δ.ά την αισχροκέρδειαν 
άντών.

Ιίάντα ταΰτα ουμβαίνσυοι δυστυχώς^ διότι δέν έ
χομεν τήν ιδέαν τής όαοοπονιας και της δασολογίας 
προς διηνεκή κάρπωοιν καί κέρδος τών δασών καΐ 
μιας άληθοίς δασικής άοτυνομίας καί δασικής σχο» 
λής, διά νά αναγνωρίζεται ή μεγάλη οπουδαιοτης 
τών δασών, διά νά μάδη ό μέν διοοκτημων τά καθή
κοντα καί τάς υποχρεώσεις του, ό δε γεωργός καί 
ό ποιμήν τόν σεβασμόν τόν όποιον οφείλει νά έχη 
πρός τά δάση καί τήν ωφέλειαν α:-τών. Τό συμφέρον 
Εξακολουθεί τήν άπογύμνωσιν γάριν τής άμαϋείας, 
ήτις θά έμηοδίξη ίσως καί τήν άναδάοωσιν.

Τό βέβαιον είνε δτι τά μεγάλ.α κοινωνικά ζητή
ματα δέν λύονται διά τής γραφιδος. Νομοθετικόν σύ
στημα το όποών έφερεν άριστα άποτελέσματα είς μίαν 
χώραν αποτυγχάνει, ώς έπι τό πολύ, είς άλλην, ήτις 
έχειφυσικώς) ιβίικώς καί ίστορικώς συστατικά δια
φορετικά. Διά τούτο πριν ή τάξη ή Πολιτεία νόυων 
τίνά πρέπει ή κοινωνία νά προετοίμαοθή μέ κατάλ
ληλον έκπαίδευοιν ή όποια φαινομενικώς νά μή φανή 
δτι έχει σχέσιν μετά τού μέλλοντος νόμου. Εις όλα 
τά πράγματα χρειάζεται ή αρμόδια προετοιμασία διά 
τής άνατροφής έν τή οϊκογενείτι καί τφ οχολείφ. 
4ιό δικαίως ό τής Ιταλίας υπουργός τής έκπαιδευ- 
σεως, ό πολύς Βατζέλλης, έν τή Βουλή είπεν δτι 
πρέπει νά φροντίοωμεν πολύ διά νά δώσωμεν είς τότ 
λαόν τήν δέουσαν άνατροφήν.

Δέν πρέπει δμως νά περιμένωμεν τά πάντα άπό 
τό Κράτος, άλλ’ έκαστος ημών πρέπει νά Εργάζεται 
■υπέρ τής ε^ηιιερίας τής χώρας καί καταπολέμησίν 
τών κακώς έγόντων.

ΣΠ. ΔΕ·ΒΜΖΗΣ

(Συνέχεια έκ τόΰ προηγουμένου}

Καί ποοες Λρ^ο/ίαι/ειες για να αΛυυουη ή οάλπιγ-

v«»«.</v/4»u μ τυυυ
(Ε>υιώ AUXC* TU UUUUrU E/ttltvy Iv*

TO t/U’

ιιηλαδή νά βλέπω τά γελοία λάθη τών ΐυπογρά- 
Hjjf Λα<- Τυώ^ (J,EvU υ * 4Τιν·ι\)">
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Vu, vU |Ag XUTUAUUUU/' ui UjUauti^·

zia'^u uv τι Λαλβις a,ujuc.oa o/ws ψ/εό/ματίκο^ς 
ΑγγΛου^, που το λω,ημωο και οωαυ .ιμο^ω.ιυ τους 

ό'.ΐΛίω.α, ο\ τη μελαγ/.ακία της πυκνής υ^ι^κης τού 
τωωυ ταυς. ιιυν pivt, κανένας uvy-νς απ' αυ,υυς ζψϋ 
vu ο αρευρ · ..

Δείγμα ιης άτοπης ποΰ έδενε τό Σενιέ μέ τόν 
Αλη,ι-gn, εινε και η ε.ιωτυκη της κυντεοας Αταμιυρη 
Πρνν τον Δνυρεα οτις ο Λιαιυυ Ιιθθ,

ΐυυ ΐρα^ε. μεγα/,η υ.Λειοτη.α κε.ίτυμέρείες τής 
ζωής της. ίου Οινεί .ικηρικγυρίας για γ,ωοτα ,αο- 
Οω.ΐα, ωιως και για την ,ιοκιτικη καταυτοοι της 1 
Αίας.

» 11 Ελευθερία μας έρχεται σιγά—τού γράφει. Νο
μίζω πως πολύ ακόμα <ζα οριοκυμαοτε στην α,αρχια. 
Εινε κακό και ωρα-ο προγμσ η εκευυερια. ’Αλί εινε 
ποκυ υκκηρυ να ,ωοαινη κατοχή ο ένα μέρος. 1'ί λυ
πηρό θέαμα οίνει. "(jia τά πραμμστα και τά καζ>ί- 
τερα πρε.ιει τα τα βλεπη κάνεις απο μακρυά.

U σύγκριση δεν εινε ευγενίκια, μα για σάς ποί· 
είυθε λαιμαργυς} δεν θά σας κακοφανή. Λΐο α,ει μ’ 
ένα λ·<λ<· γεύμα και κάν φιγοϋηα στο τραπέζι ά«λ’ 
άν τωβλεπε κάνεις που τό έτοιμα,αν θά το άηόίαζε. 
Λ2οι φαίνεται πώς είνε τό ίδιο μέ τήν ελευθερία. 
Κι έπε.δή άναφεραμε τό γειμα. Μοΰ φαίνεται πώς 
ό,τΐ ύπυφερετε προέρχεται άπο τη πολυφαγία· Είοθε 
λαίμαργος, ό πρεσβευτής κάνει πολυτελή γεύματα, 
είοθε αδύνατος, άπ αύτό προέρχονται τά πικρά κακά 
καί ή μεγάλες μελαγχολίες που υποφέρετε. Ή λιτό» 
της προφνλλάοοει άπ όλ’ αυτά, κρατεί ευχαριστημένη 
τήνκαρδιά καί τό μυαλό εύθυμο.

\4ν έλθετε γρήγορα θά μέ βρήτε άκόμη στό Παρί
σι, περιμένοντας τις αποφάσεις τών νομοθετών γιά 
τή περιουσία μου. "Αν μέ μεταχειρισθοΰν κακά, θά 
έχω λιγώτερους υπηρέτες. 'Αλλά θάχω πάντα ψα
ράκια παστά καί λάδι τής Προβηγγίας νά ο«ς δώσιο 
κι ένα γεύμα άπ/ωύστατο πού θά σάς έπσναφέρη τό 
στομάχι.

Ή έλάττωοις τής περιουσίας δεν θ' άλάαη όιόλου 
τής επιτυχία μου. Δέν μέ νοιάζει πολύ γιά λοΰσα ποΰ 
τόσο πολύ άρέοουν στό κόσμο. ΟΙ φίλοι μου, βιβλία

καί ή ζωγραφική μέ ικανοποιούν γιά δλα. Τό μισό 
Τΐ^ίΐ juuv · · · · ·»·

χ,.ίχζ^α ο οΛοί yj’ αύτόν έκτακτη ιδέα.
Ιο λ.ο.ο ν^/*ν..Μ>μα για τον Azvgoa.

» ο~ο.ίο ( xizOqzou»/ uuv»y-vv μοχνο.ν»ιε-

ρος Tu- κρ^η^ουμ-,νο. ,-,ι^ω^ να τν V'-ρρ ju»ivjzovup8 

να τον οτην κο,νη φη/*η. ιι^,νγίΛννς,
πωΛ υα u^ai/ou ,α υογ/.ο1κη^11 υον,^ να Τνν <€θ(/ί·’ 
Λα^νε^ίΟ υ,η^ .,-ρ.^^α^.η a-1 η Τ«|» ΟίκΟ/ Ο/είαι., cza 
λυ.ιω^ααΊc υ.ιοΗνν.·ίζ»α VU Τυν εο,α.·ια^Λ-, υ.α,χα,ροτν 
τες υιη ίΛετρ.υ^-ρννιινη του. Λιε μια επινυμια ονΒας 
Oav Tux uvca^u Tw. χιλλ ως ηαι,ετα. ως τωρΐ, 
•Oc.ν υωχ^κε-ιαι ο ολ—j αν τυ-μ,^νυμε να το Λυυοε,
παρα -α μοκι,τρ. τη φημη του οτη υωΐ.ιη. "Ας μας 
ε.ι.<ρ·.·ίυ την c,n^.y-.u.v ι,μ, ε-χα^ωτηνίω- που μας 
έκαμαν >α κιγα ο^/α, .ωυ υακηοε >α υ,ιμυοιευοχμ

ΐοως '■/υομτ. Λ,γωιερη α^ακη υτυ τω·κντυ τής 
ποίηυεως κα^α Ο ενα ^-ρακτηρα με υκεψη UUVolU 
και ανορ,κη -ωυ δεν μ-ω^ει ν σνηκρ παρα ο εξυ-

—την εποχή πού δλα μάς σπρώχνουν στήν κα.α- 
Οτρνγΐ] τα>ν ι-χνων, ε.νε για μαΛ .ωκυ γκνκεια ικα- 
■νν.ωιηοη που μ,ωρουμε ν αναγγρικούμε μκομα στή

μας, ήμερες οοςας και να υρουμε Οο μια οί 
κν^οϊοΐα τυυην ειπιδα.»

ιι,οο jioao ε,/,ε οιαόοθή ή φήμη του ώστε ήτας 
γνωυτυς στη 1 ε^μανια. Ααι όταν ·ν ινίετΟνανδ, Ο ουγ- 
γρο,φευς τοο ωμ,ιερον ουνηντηοε μ,α γαλλίύα τη Ο«ι· 
γσ.ερα του Μπροτεκε, την ρώτησε για τον Ανορεα, 
ιοκείνη το ανηγγεικεν αμέσως οων πατέρα της που 

εοτε,κε του Ι,ενιε την έπιοτοιη τής θυγατέρας του, 
ματι με την άκοιουθη δίκη του,

Ιίολίτα,
‘Ένας διάσημος Γερμανός θέλει νά πληροφορη- 

θή για σας. Άπευθυιυηκε στή θυγατέρα μου πού 
εκανε ένα μικρό ταςειδι στή Σαξωνια. Ιΐιοτεύω πώς 
δεν μπορώ να κάνω καλύτερα παρα τά ο^ς οτείλω 
τό γράμμα πού έλαβα άπ' αύτή, 2.άς παρακαΐ-ώ νά 
μου επιοτρεψητε τήν επιστολή και θά με ύποχρειο- 
οετε, αν μέ πκηροιμορήσετε τί νά τού άπαντηοω. 'Ο, 
Ανδρεας απάντησε.

Παρίσι 2S Όκτοιβρίου 1792.
Πολίτα. j

Μ’ έκπληξί μου έμαθα άπό τήν Επιστολή πού μοΰ 
γράφατε, πώς ή ύπαρξί μου έφθασε στ’ αυτιά όΟ 
διάσημου Βΐελανδ πού γνωρίζω τ' ονομα καΐ τήν 
επισημότητα, γιατί δέν έχω τήν ευτυχία νά καταλα
βαίνω τή γερμανική γλώσσα, "ζΐι· καί δέν άννοώ 
ποιος λόγος μπορεί νά τον ένδιαφέρη ό έαυτός Ht<v. 
θ’ άπαντήσω μέ λίγα λόγια στις ερωτήσεις ποΰ μοΰ 
κάνετε Εκ μέρους του. Ρωτφ αν ζώ καί τί κάνω δ* 
αύτό τό κόσμο καί στήν Επανάσταση.

Ζώ άκόμη. θά μπορούσα τά προσθέσω πως Επειδή 
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έκαιια καλό οέ περισσότερους άπό Era καί σέ κανένα 
κακό. Λεν ιιποροΰοα νά κιυδυνέψοι ούτε νά φοβηθώ. 
"Ο κύριος Βίει.ρνΛ πού ζέρει τούς άνθρώποι<ς και 
τις έπσιαστάοεις, θά μοΰ έλεγε πώς δέν είνε ένας 
λόγος,

Τί κά»ω στή» έπανάοταοι ; Τίποτα δό£α σοι ό 
θεός. τίποτα “Ετη' υποαχέθηκα στόν εαυτό ιιου Από 
την αογή, ΓνωηίΖηντας πώς ή στίγιιή τών έπανα- 
οτάσεων Λ·ν είνε κα-άλληλη νιά Ανθρώπους τΐιιϊους 
καί τητ· δ'εν ΛΠΛΖηυν γνώση πού Λεν θέλουν ν* Λκ<;· 
ληυθήσονν νόιιιιατα. καί πού υισοϋν κάδε υπέρδεικι. 
Λνπηιιένη' via τά ναν.ά πού έβλεπα καί γιά κείνα 
ποΰ πηηέβ/επα· Ληιιοσίεψα στό Λιάστηκα τής έπανα- 
στάοεως σκέψεις πού νόιιίΖα ώφέλιιιες καί Λέν Αλ
λαζα γνώιιη. Αύτή ή ειλικρίνεια δέν ήυπόδιοε τί
ποτα, μοΰ κόστισε πολλά μίση, καταδιώζεις και α
κοή αιτίες, "Ετσι είιιαι άποφαοιοιιένος νά μείνω κα· 
τά μέρος μή λαιιβάνοντας ένεργό μέρος στά πολιτικά. 
Καί περιωριαμένος στή μοναξιά μου, κάνω όνειρα 
γιά τήν εΐ.ιυθερώ, ησυχία κ' ευτυχία τής Δηυοκρα- 
τιας που }·<ά νά πώ την Αλήθεια περιούν ποκύ τις 
έλπίδες μου.

ζίεν ξέρω τί ν’ απαντήσω στή τρίτη έρώτησι τί 
κάνω ο ω-τσ τον κοομο». "Αν ϋεκω ναμαι ειλικρινής 
θ' απαντούσα όπως πρώτα.. τίποτα, ‘Ομως έπειδη 
στα ματια το·ι involut'd ε·ας πού περνάει τις ώρες 
του με τα γραμματα και τη μελετη δεν ύά περνα.η 
σε μια αργώ νεκεια, ύά τθύ πω πώς άφοοιώνομμε στα 
γούστα πού είχα πάντα μου, μονάχες os μιά μελέτη, 
των γραμμάτων και τών αρχαίων γλωσσών καί ά- 
φιερώ-ω ό,τΐ μοΰ μένει άπό τή νειότη μου ατό ν' ά- 
κΟ/.ουυ ηοω μιά μέρα τά ίχνη τους. Ευτυχισμένος, άν 
μπορέσω σαν αυτον, νά ύωσω μιά τιμή στή γλώσσα 
μου και στήν πατρίδα μου καί στόν «αυτό μου.»

Εξακολουθεί, παρακαλώντας τον νά γράινη στη 
θυγατέρα του, νά έκφραση τό θαυμασμό του πρός τόν 
“Εύνε. »J0v με ξέρεις διόλου—έγραφε—άλλά θέλω

ΑΠ Q^TH Ν ΒΥΖ ΑΝΤ. Ν Η Ν J € X Ν Η Ν

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ
—ΙΕ—

f ΜΰΡΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΑΥΤΗΣ
Συμπληρών τήν μελέτην τών μετά την αλωοιν 

ζωγράφων, καί τής τέχνης α^τών, έπυσκεφδην πρός 
τον οκοπον τούτον πρό μικρού καί ιήι Ζάκυνϋον, μετ’ 
α^τήν δέ τήν Κεφαλληνίαν. Ευραν δ’ έι άμφοτέραις 
ταύταις ταις νήοοις πλσυοιώτατον υλικόν, τό μεν έ- 
ρευνηϋέν κατά τινα διάφορον δψ'.ν, τό δέ, ύπερ καί 
τό πλείστον, άνεξερεύνητον, ή και άγνωοι νν. Εκτενή 
περί τούτων πραγματείαν έτοιμάΖο) ήδη. Έκ ταύτης 
έν τφ παρόντί άποοπώ τμήματά τινα, »] συντέμνω κα» 

νά μάθης πώς σέ μιά γωνιά της Γαλλίας είν’ ίναξ 
άνθρωπος πού περηφανεύεται, πού ωφελήθηκε άπό 
τό διαβασμα τών έργων του, πού εϊνε νεα®τα πόλυ- 
μάθεια, γούστο έζα ρετίκό καί μέ κριτική άοφαλτη»

Μόλις γύρισε στή Γαλλία δηιιοοίεψε στά «’Απομνη
μονεύματα τής Εταιρίας» άριθ. 13 «Τήν συμβουλήν 
είς τούς Γάλλους έπί τώ» αληθών έχθρών των», μέ 
ήμερομηνίαν Παοού 24 Αύγούστου 1790.

Αύτό τό πολιτικό έργο τόν άνυίωσε υπερβολικά 
τόσο ποΰ ό βασιλεύς τής Πολωνίας Στανίσκαος-Αύ
γουστος τοϋ έστειλε ένα χρυσό μετάλλιο.

«Τό βιβλίον τού Σενιέρ—έγραφεν ό βασιλείας τής 
Πολωνίας—μοΰ φάνηκε τόσο σοβαρό καί κατάλληλο 
νά μετριάοα τήν έξαψη, έπίσης δέ κατάλληλο καί 
γιά ά^λα εννη, πού διάταξα νά τό μεταφράσουν.»

Σκύφτηκα πως το μετάλλιο να ήταν οειγμα άρ- 
κετο της γνώμης που εχω για τον συγγραφέα»,

Ι ο >-υ», ω φράσσε με,εφρασι/ηκε oc. ^ώ.^,ες γλώσ 
σες. Έπε,οη είνε μεγακω υα το μεταφράσω στο τέ
λος.

Ο Άνδρέας έστειλε μιά ευχαριστήριο επιστολή 
ατό ^,τανιυκαο στην όΛίόία» ^/.εγε.

—·»Αυ·πηυηκατε} Μεγαλυιοταίε, τά βάοανα ένός πού 
δέν νά εινε ευτυχισμένος, αν Οεν icy τη Γαλλία έ- 
κεύθερη. ΐιού τρομσ,ει Ο/.επυντας τα πιο νόμιμα δί
καια να τά ύπεραοπί,ουν μέ τρσπους άδ κυυς καί 
βΜΐυυς και πού ναύεκε ναχβ ένας δικηο μ έιαν 
τρόπο λογικό.

"Αν το έργο, δπως κύ αν είνε πού δημοοίεψα ιι’ 
αύτές τίς σκύψεις έπιΖήσει άπό τις περιστάσεις πού 
τό έκαμαν νά γεννη&ή, ιλά είνε δίχως Αμφιβολία ένα 
άπό τάς βάσε ς που ύά μεταχειρωνή ένας γιά νά 
χαρακτηρίση τήν έποχή μας και τσν αιώνα πού ζοΰ" 
με καί ϋά ίδοΰν πώς ένα τέτοιο έργο, τό σύστησε 
ένακεφάλι έστεμμενο».

ί’Ακολουύεϊ}
Δνίς ΜΑΡΙΕΤΊΆ ΓΙΑ^ΝΟΠΟΎΑΟΎ 

τά τό δυνατόν δίδων χαρακτηρισμόν γενικό·’ περί τής 
σεχιης έν ταις νήοοις ταύταις. Είς τό τμήμα δέ τού
το ενταύθα περιλαμβάνω μόνον τηνΖώγραφικην, ώς 
τό κυριώτερον είδος, παραλειπων τήν τε ι.ίικοδομί- 
κήν, καί τήν Γλυπτική» καί τή» Μικροτεχνίαν, ήν κυ
ρίως αντιπροσωπεύει ή Άργυροχοίκή, η -όσον οπου- 
δαίως άναπτυχΰέίοα. Περί αυτών, ώς καί ·ήζ Ξυλο- 
γλυφικής τών τέμπλων τέχνης μέλλω ές ό/ιωτε νά 
διαπραγματευτώ. Έκ δέ τού δέματος τής Ζο·γραφι- 
κής, τό όποιο» έν τφ παρόντι, ώς είπε», διαπραγι 

ματενομαι, εκτενή μονογραφίαν δημοσιεύω ήδη Αλ
λαχού (Ιν «Καινή Διδαχήν) περί Τοιχογραφιών έν 
Ζακύνδω, καί περί Φιλσδέου Σκούφου έ» «’Ανδοω- 
πότητί», καδώς έπίσης καί περί εικόνων τίνων τής 
Θεοτόκου tv Κεφαλλη»ίφ έ» τώ αΰτώ περιοδικώ.

Έν δέ τώ ποπηνυρίκώ τεύχει τής ΡιΖαρείου Σχο
λής δηιιοσιεύων έκτενή ιιονογραφίαν περί τών εϊκο- 
νογοάφων Μόσχων ίκα^ά και περί ΖακΜυο λέγτο.

“Ωστε πάν-α ταΰτα έν τφ παοόντί παρένουοιν I- 
δέαν τ’.νά πεσί τνς τέχνης έν Ζακύνδω ίδίφ, καί 
Κεφαλληνία. Είε δέ τό” δέλοντα εύρύ-·εοον νά μελε- 
τήση τά έογα τών έ» Ζακύνδω καί Κεφαλληνία τε
χνικών παραπέμπω εις δοα μέχρι τοΰ νΰν έ-Όαιραν 
οί Κων. Ζησίου,, Δανιήλ Κουιν», Γεράσιμος Μαύρο· 
γιάννης, Σπ. Δέ-Βιάζης, Λέων. Ζώης καί εϊ τ·.ς 
βέλος, έν τοϊς πεσωδικοϊς «Άρμονίφ», »Π'.»οκοδήκη» 
«Πανδαισία» (Βάρνης) »'Εκκλ. Άληϋείφ», έν τοίς 
ήμερολογίοις Σκόκκου Άοωπείον, Κρητικώ καί έν 
ταις έφ-φυερίσιν «Μούσαις» «Νέφ Φαιτί», «Ν. Πνεΰ 
μάτι» τϊ}ς Ζακύτϋου κλπ. Συμπληρωματικούς όέ ικα
νά τις εύρίκει έν τοϊς έργοις τοΰ Ν. Κατραμή (Φιλο
λογικά άνάλεκτα Ζακύηδου) τοΰ Ήλ,Τοίτοέλη (Κε· 
φαλλην. Σύμμικτα) καί έν τοΐς ύφ’ ημών ύημοσ·.ευ- 
δεϊοιν έ» «Εικονογραφημένη (1919) »Ν. Αίόιτι» 
(Τομ, Α'.) «Κ. Πνεύματί (Άϋηνών Τομ. .4'. σει- 
ραί πραγματειών) «Έκκλ. Κήρυκι» (Τόμ. Η') κλ. 
Τέλος ό’ έ» ηνι συντόμφ ά»ακοι»ώοει τού κ.Ζ. Πα- 
παντωιίου έν τφ Πανοιίφ Συνεδρίφ (Βλ· Πσνηγ. 
Τόμω σελ. 231) καί δυοί δίαλέζεαιν ημών έν τφ 
Παρ»αοφ (Βλ. «Άνδρωπότης» Τόμ. Α. καί »Εικο· 
νογραφημένη 1920) περιέχονται συντοιιοι καί οσφέΐς 
όδηγίαι καί χαρακτηρισμοί πρός κατανώ]θΐν τής τέ
χνης έν Έπτα»ήοφ.

Έν Ζακύνδω ώς καί έν Κεφαλληνίφ πεοί ής κα· 
νωτέρφ λέγομεν, έ»ωρίε ειοήχϋη ό χριστιανισμός 
κατ’ αυτήν έτι τη» α' έκατονταετ. Πιδανώκ. δέ έν ταις 
νήοοις ταύταις μαδη-αί τού ’Αποστόλου Παύλου σι·- 
χντρ τήν έπ κοινωνίαν έγοοτες μεταζύ Κορίνδ·>υ, 
καί »ήσω» εισήχαγον τόν χριοτΐα»ισμόν έν ανΐαίς. ίΐ) 
Ο^’ν ήττον δμως παοαδόσειίς τίνές άργότερον πλα- 
οδΑσαι άνατρέρουοιν δτι τον χριστια»ισιιόν έν τή Ζα- 
κύ'Ά'ο εϊσήγανεν αυτή η Μαρία ή Μαγδαληνή έν 
τοϊς γούτο ς Τιβεοιου πορευουέ»η είς Ρόιιιην δποις 
Kjr^voo^rtj τόν Αδ.ίνωε καταδικάσαντα τόν Ιηοούν 
ΠΆάτον. "Οτε δέ διέβαινε (2) τό Ίόνιο» πέλαγος έ- 
ζήλδεν είς τήν νήσον, καί πρώτη έκήρυζε τήν δρη-

(1) Βλ. Ίωά»νου Μεσολωρα έν Πρακηκοίς τού 
Κ έν Κεακύρα πρώτου Πανωνίου Συνεδρίου. Πανηγυ· 

ρικόν Τεύχος, ’Αύή»αι 1915, σελ. 265. Εκτός δέ 
Κ τών τοΐ Παύλου μαθητών, καί οί τού Άνδρέου τοι- 
Κ οϋτοι φηίνετάΐ δτι έδίδαξαν έν Έπτα»ήοφ τόν χρι- 
£ στίανιοαόν.
t (2) Βλ. Π· Χιώτου, ’Ιστορικά άπομ»ημο- 

W νεύματα τής »ήσου Ζακύνθου Κέρκυρα 1858 Τομ. Β. 
Ε οελ. 36 κτλ. Παρ' αχίτφ καί Βιβλιογραφία έκ τών 
^^Χρονογράφων τού Βυζαντίου, ώς καί λεπτομέοειαί τι- 
Β νεί περί τών δρόμων τής 'Αγίας. 

χ.εία» τοΰ Χριστού μεταβ^σα καϊ είς τά περίχωρα. 
Κατ' άλλην δμως παράδοοιν, ήν άνιφέρωσιν ι.ί ίστο- 
ριογράφοι τής νήσου Σέρρας καί Εούροαλας (3) τόν 
χριστίανισιώ» εις τήν νήσον διέδωκεν ϋ τών ’.4πο- 
στόλων μαθήτρια Βερονίκη δτε προσαιρμησεν είς τήν 
τήσον Ζάκυνθον κατά τόν πλοΰν α^τής πρός τήν Ρόι- 
μην, δν έποίει ιιετά τού συΓ>'·νου τη: ΙΙοθηνοΰ πρός 
συνάντηοιν τοΰ 'Αποστόλου Πέτρου.ί4) Ή γυνή δ συ 
τη κατέστη γ»ωστοτάτη έν τή τέχ»9 ένεκα τής ιστο
ρίας τής αχειροποιήτου εικόνας τοΰ ’Ιησού Γοΰ σου· 
\δ'αρίου δηλαδή, δπ<ω av-r έλαβε πασά τοΐ ’Ιησού, κα 
τά ~όν πρός τόν Γολγοθάν δρόμον αΰτηΰ (5) Πόσον 
είνε πληθείς αί παραδόσεις αύται δέν δυνατοί τις νά 
είκάση. Φαίνεται πιστευτόν μάλλον δτι τήν Ια
τρεία» τής 'Αφροδίτης ήν τόσον έν τιμή είχον οί πα
λαιοί πρόγονοι τών Ζακυνθίων, ήθέλησαν μεταγενέ
στερο», οί χριστιανοί κάτοικοι τής »ήοου νά άποσκοοα 
κίσωσι χρησιμσποιοΰντες τόν ποιητικόν θρύλον τών 
δύο χριστιανών γυναικών, ών ή μια τοοαυτην όμόι· 
ότητα έσχε πρός τήν έθνικήν θεάν. 'Ιίτο καί τούτο 
ίδ.ον τών αρχαίων χριστιανών νά ποκεμώοιν ή .ά 
έςαφανίζωσιν αρχαίας παραδόσεις, ή /.εώαια αντι- 
καθιοτώντες ταΰτα ή δι’ έπί τού αύτού τοπου χριοτι. 
ανικών μνημείων ή διά τών όμοιων παραδόσεων. U- 
π'··σδήποτε δέ καί αν έχη τό πραγμα τούτο εινε άκη- 
θές καί γράφεται, δτι έσώζοντο μέχρι τίνος τοπωνυμί 
αι ή καί ναοί άναφερόμενοι είς τήν Μεριάν και τή» 
Βερονίκην (6).

(3) Sena dell’ i«tCr. Mi Z ntp s. I63—brzo 
Sto ia civile c fitica dil!a c t« d isola di Z. nte 
s. 96.

(4) Π. Χιώτου έ»θ. άνωτ. σελ. 39.
(5) Βλ περί αύτής έν τφ Εγκνκλοπ. Λεξίκφ 

(BE) τοΰ Μΰλλερ τόμ. Δ. σελ. 71, καί έν τφ περί 
εικόνων τοΰ Ιησού (Χρίσιους μπίλντερ τοΰ Χτο- 
μπσούτς) σελ. 195.

Περίληψι» τούτων παρέχει δ ήμέτερος Γ. Σωτη
ρίου έν τώ βιβλίφ ό Χριστός έν τή τεχιη. Άθήιαι 
1914- σελ. 23 καί 52, Κατά τήν παράδοοιν, Ιΐτις έν 
τοϊς άνω έκτίθεται, τώ 'Ιησού άγοιιένφ είς Γολγο
θάν πρός Σταύρωσιν, πόοσεφέρθη ύφασμα ύπό γυναι- 
κός—Βερονίκης τό δνομα—δι’ ού οντος άπεμαζε τόν 
ίδριωα. Έν αύτφ δέ έπιοτραφέντι τή γωσικί άπε- 
τυπαιθη τότε ή θεία μορφή, Τό ύφασιια τούτο μετε- 
κόσισεν ύστερον είς Ρώιιητ αυτή ή Βερονίκη, φιθαο- 
οόμενον μέχρι τθΰ νΰν έν τώ Άγίω Πέτρο» ώς κάλ· 
λ-ιστον λείψανο». Περί τού Αληθούς τοΰ πράγματος 
πρβλ. Σωτηρίου ένθ, άν. έν ΰποοηι>ειο>οει.

(6) ΌΠ· Χιώτης ένθα».σελ. 36—7 λέγει «..κα
τά μετωνυμίαν τής Αγίας Μαρίας (ΜαγΛαληυής) 
συνοικία τις έ^λήθη Μαρίας, έν ό δίατηοεΐται ναός 
διιώνυμος». Καί Αλλαχού ένθ. άν. οεχ. 3β ό αί'τός 
λέγει ».. . καί έπιφέροτται μαρτ>'ρ·ον (Ληλ, Μαρ
τυρικήν άπόδίίζιν περί τής είς Ζάκυνθον μετΊβά- 
οεως της Βερονίκης) τόν έν Ζακύνθφ μέγρι πολλοϋ 
διασωθέντα ναόν τής Βερονίκης, έιθα νέγαι τοΟ νΰν 
διατηρείται έτερός τις ναός έπί τιμή τοΰ ΕΙαγγνΙι» 
οτοϋ 'Ιωάνναν.« Πιθανώς δ ναός ούτος νά έκείτο
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Ταΰτα βέ τά μνημεία φέρονται ώς τά παλαιότατα χρι
στιανικά έν τή νηοω. Κατά δέ τόν έπειτα ΒυΖαντίνόν 
καιρόν ή νήσος αυτή όιοικουμένη υπό έφέδρου ύπήγθη 
πολίτικώς είς τήν 'Αχαίιν ΰπακούουσα είς τά κελεύ- 
οματα τοΰ υπάρχου Κορίΐ’θου, έκκλησιαστίκώς δέ ύπό 
τόν τότε Μητροπολίτην Κορίνθου- (7) Γενικώς δέ ή 
τύχη τών έκκλησιαστικών της νήσου πραγιιΛτων ήκο- 
λονθησεν άείποτε τή πολιτική, ήτίς Ιν τώ Ίλλυρικφ 
έλαβε την προσήκουοαν θέσιν υπό τόν πρώτον έκ. τών 
έπτά Μητοοπολίτών τοΰ έξαρχάτου. ών ή έξάρτησ'ς 
ήν κατ’ άοχήν άπό τόν Ρώ'ΐης, καθ’ α είνε γνωστόν 
κα) βραδύτερον άπό τόν Πατριάρχην Κων)πόλεως.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΌ “TO Ε ‘ AH* ΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ,. Τδ έχδοΟνν δτδ κ. Κ. χκ~κου

ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Μπάρμπα, βάλε μοι )ί··ο ϊς.δάκι μέο’ στό γ'αλι, 
»είπεν ή μάννα μου» γιατί δέν έχουμε πατέρα οτό

: ij'iri·;-'
—Χωο'ις πεντάοα ;
—Ναΐ.
—Και τί έγινε δ πατέρας σου ;
—Νά, πάει ναΰρη άλλη γυναίκα,
ΎΗτο πενταετές παιδίον, ξωηοόν μέ λασποους με

γάλου: δτ-θαλιιους. ρακέτώυτον. Και μέ παιδικήν χά· 
ριν. μέ σπαρακτικόν έν τή άΟωότητί μειδίαιια. έπηό- 
φερεν έκάσ-ο-ε τήν φοάσιν τούτην. τής δποίας ολον 
τό βάοος δέν ήτο ικανόν νά κατανόηση τόσον ώστε οί 
ά··θοωπηι οί ιιτ> ένηντες τά κάιιουν τίποτε, καθώς 
ένώ πολλάκις τό έκάίουν. κα> άπέτεινον πΰτΛ -ην ά'ω 
Ιοοηυσιν τοΟ ιιικοηΰ παντοπώλου τής γειτονιάς μόνην 
καί μόνον διά νά άκούσωοιν άπό τό στόμα του τήν 
άπόκωη’ν.

—ΝΛ πώι vm'nii ίίλλν ννναΐκα.
Δέν ήτο fi ποώτυ αηηά έπη,’ τό έβλεπα. Κατ’ έκε[- 

νην την υαέραν συνέβη νά είσαι πλούσιος, διότι είνα 
κτίΤοοΛώσει υ?~ά μί·πε ΐκλιπησάηεις κα) ι>»-ά τέσ- 
οασπ'· λτη-,ηι,τά: ’·ά λάβω δεκαπέντε δαακιιάς. άπ/· 
ναντ> ό··δοήκα·ι-η ώτνι^η··ένητυ not Λ·’ όιιηιβ'ιν ιτιληλο 
γικής έργασίας πέντε έβδομάδων.. Κατά τάς τοιαύτας

ένθα νΰτ δ καταα-ηηιτε)ς ταό: τοΟ Άν. ’Τωάντηυ τοΰ 
έπ’λενο·ιένηυ τής Πάτυηυ έν τώ κέντοω σνεδόν τής 
πόλεως Κα-ά πόσην β”ως δ τής Ρεσα·»ίνης δν έν 
τώ τόπω τθϋ Μγ. Ίωάννου δέν δυνάμεθα έξ Κλλοϋεν 
νά γνωοίΖωηεν.

(7Ί Π. ΧιΑτΟ», ένδ. άν. σελ. 4β(ί καί Χουσοοτό- 
μοτ ΠαπαδηπηυΪΛυ έν Ίστοηία τής ’Εκκλησίας τής 
ΈλιΛδος Άδήνση 1920 έν εισαγωγή.

Φαίνεται δμως ότι ή ‘έπισκοπή Ζακύνθου ήν οΰχ) έκ 
τά πρώτα οημαΐνουσών} άχλά έκ τών δευτερευούοης 
σημασίας. |

’Επισκόπους δέ γινώοκομεν τους Λέοντα ύπογρά- 
φοντα κατά την Ζ' έν Νίκαια σύνοδον (787), Γεώρ· 
γιον έν τοπική τΟιαύτη έν Κωνταντίνουπόλει (870\ 
Νικηφόροτ έν έτέρυ υπέρ Φωτίου τοιαύτ!) (879)έν 
Κων)πόλει και άλλους τίνάς. (8)

(’Ακολουθεί)
Ν. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Γραμ. Έθν. Πινακοθήκης

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

δέ ημέρας. Ισαρίθμους μέ τάς σελήνας τόΰ ίν»αυτοϋ, 
μοι συκβαίνει. χωρίς νά φροντίσω νά Λληρώοώ μέ· 
ρϋς τών χρεών μου. νά έξοδε'ΰοω μονομερί: τά δύο 
τρίτα τοΰ Όΰτω Λως έκβιαοθέντος ποοοΟ, φυλάττων 
φοονί»·ύ)ί τό τρίτον διά τάς έπομένας τρεις έβδομό- 
δας. Έκραξα τό παιδίον και τοΰ έδωκ.α μίαν πεντάλ 
ραν ’Εκείνο τήν ίλήίϊν, έβγαλεν άπό τά χείέ,η τήν 
γλώισσαν μέ μειδίαμα ευδαιμονίας, καί άτενίζον με 
είπε·. I ι ι

—Δό μ* κι’ άλλη μπάρυπα.
Δέν 7,το τό μόνον παιδίον τό δποίον ή οχετό είς τό 

μικηόν έκείνο παντόπωλε^ην τής δδηΰ Σ. ■ . κατά τήν 
δυτικήν έσχαηάν τής πόλεως. ΠτωχαΙ γυναίκες Μ- 
στεέ.ι’αν συνήθως τάς πενταεετείς ή έπταετείς κόρας 
τω" δ/ά νά ά'Γω··ΐεουτ Συνέβαινε καθ’ έσπέοαν > J 
κάθηιιαι έπΐ ήιιίσε’-αν ώραν καί πλέον συνοιιιλών μέ 
δύο ή τοείς ρίέονς. πίνοντας τό δοεκηκόν των. είς 
τό ιιικοόν ιιαγαξειον, ένίοτε δέ νά λαυβάνω έκεί τό 
ΛίτΑν δεϊπνσν υου. Πολλάκις τοιετή νήπια ιρελλίξοντα 
τά έστελναν αί ποοκηιωέναι αί μητέρες των μέ έπι- 
κίνδυνα ποτήρια ή σ-ισίίδια είς «τ'· τείοας διά ν’ ά- 
γηοά-ν,·-, νασ'ι ή λάιή ) υ κ & ξ ι.’Έν τούτων ??ητει 
νά τον όο>πουν ^να κου tt π ) ίσκοτ'ΐιβο'ι) άλλο ό*άτει 
μία πεντάρα πίτα (σπίοτα). Τήν γίτοσσαν των ιιόνον 
δ νεαοός παν-ωπώλυς, δ ρίλος σου Τι-ω Ικανός νά τήν 
έννοή. Ό Ίδιος εΰσπλαΎχνίζετο ένίοτε καί έοτελνε

(8) Π. Χιώχου ένθ. άν. σελ. 458 χαί Ν. Κατρα- 
μή Φιλ. Άνάλεκτα σελ 74. Ούτος δ Κατραιιής άια- 
φέοτ-ΐ πρός τούτοις Γεώργιον τόν άρχιεπίκοοπον 
(8S0) ποβλ. καί ί.η 1 . nT m < 1. · ■ <=
Ton. II σελ. 2*5—και Νικόΐασν (ΙΔ* αΙών) πρβλ. 
και Μονφακόν Τομ, Γ· σελ. 231.

νούλα δέν είχε πλέον δεύτερον φδρνιια. Τά παιδιά δέν 
είχον πάντοτε ιρωμί. Ή έστία απανίως ήτη άταοιιέιη. 
Ή γυνή έγόγγυΖεν. Ό Μανώλης δταν ήρχντο τήν 
έτρωγε άπό τήν γρίνια. Τά παιδιά έκλαιον. Ή άχί·- 
ροοτρωμνη ήταν τρύπια. ΊΙ κουβέρτα δέν ήρκει >ά 
οκεπάση τά τρία μεγαλ^ίτερα παιδιά.

Ή λάιιπα ήτον άκαθάριστη κα) δέν είχε πετρέ- 
λαίον. Ί1 στάμνα είχε σπάσει πρό τωιΤιν ή,ιερών και 
έπιναν άπό ένα τσαγλ), όοάκις είχε τερόν ή βριπι 
τής γειτονιάς. Ή σκούπα κατακυρωμένη είχε ραγι,ι· 
θί) ή μισή, κα) έλίπαινε τό πάτωιια άντί >»» τό σκω·. 
νιίΖη. Τό τηγάνι είχε τρυπήση κα) ήτο άγοηστον. Ή 
χύτρα ήτο ραγισμένη και έσβυνε τή ηωτιά δίαρρέου- 
σα, δταν ΰπήρχε φωηά ΊΙ κατσαρόλα ήτο πσλαιά, 
φαγοιιιένη, άγάνωτη" δ γαζωτής είγε προτείνει· ή 
νά τήν άγοράοη άντ) πενήντα λεπτών» ή νά τότ γα· 
νώση άντ) πενήντα, ιιέ κίνδυνον είπε ι·ά τρνπησθ και 
νά γίνη δγοηστη. Ή Γιαννοι'λα έποοτίιιησε νά -όν 
κοατήση άγάνωτην. Ή ραπτική μηχανή είγε δσθή 
ένέχυρον διά δύο είκοσι π εντάωκα, τά δποία θά έχρη- 
σίιιευην διά τά γεννητούρια τοΰ τελεντηίηυ υωηηΰ καί 
όι’ άλλας χρείας. Τά δύο είκοσι πεντάρικα δέν έπε- 
στράφησαν κα) ή μηχανή έκρα-ήύη.

ί/
Είς τοιαύτην γατάστασιν ήτο ή οίκία, δταν είσεχώ· 

ρησεν ά κονιιπάρος έντδς.
Ό κονιιπάρος ήτη δγαιας και τεηηηηηνην-ηύτης, ( 

παγΰς. εθιιηηφάτθοωπης μέ πλαττ· Ζηννάηι. Ή τη ιιέ- 
γας κα) πολύς, κοιιιιατάηγης ένός τώ· πηλ t-ω-ών τής 
Αττικής, είνε κεοδίσει γούιια-η Λπό κά-ι #νη,κ·άην·<. 
"ΊΙ-ο άνθρωπος υέ. έπ·.ηηιήν. Κατ’ άηνάε Αονετη ά
παξ τθ5 ιιηνδς. Είτα λιλθε δις έπ) ιιίαν έβδηνάδα, 
φέοων κρέας κα) ιιικοά ττνα δώρα διά τά,ποιδιά Κα 
τόπιν ήργισε νά έηγεται ήιιέοην παη* ήιι/ηαν Τέλος 
ήη-'τ-ο καθ’ έκάστην ρ.έοω'ΐ καθ’ ίκάστην όνώνια.

ΊΊς ήλθε πηίανς σνηπο'-ΐς έ-οεντεν δ να,-η-Άηης. 
Π^'1" Λ Γαννηύλα ήτθ τΐιιία. Λ'.',ν κσ> -ήνη ά^ΐη.

Ή Γιακιηνλα δταν τΛ,»α δλί’ ό ^^α··άθ.ης ήταν 
ξ-ίΙ,Αητ,,- Κα) νε-ά πολλά έαπεηινά δε'-ττ'· -Α !—■·.· 
Ε^^···ζ·ν v/f τόν ηίνίαν διιηΰ ιιέ τόν κη··υπ^ 
πολλής δέ πηωινάς σν,ηνάε. τά" άπ/·Ισ<· >κπ«ντ είς -έν 
γυναίκα του, δονισε κα) νά ιών εΐ··· συνεπή: είς τί* 
πθ-τ νά—η-ε υάλιν-α νά ξετντνη-·ά^η

'Τής ελ·’”· διηννΛή τηλλάνιε δ~ι πη)·, -ί·ν τΓνε 
nfnv αιληνάδα. Έκείνη ν7·ζ» ν»·σ·»ε,·θ* fv-η-τ. Ισως 
γωηλς παπά, γα^ώς σννηθΓε-ω ηά·—η-ε εις τόν 
yr—ω·ώ·> —/it,,, φάιησ rmt..p—ni θ-ι τό·· είτε Ζτ·την·η· 
μώσει αθ-έν τόν παλαιόν ννωηιιιίην κα) διά τοΰτο 

ά“*ό τό σαί-* βηπδε,έτ-βηηδτ,δς.
"Ό'.αν δ’ά ·ώ·> Γιαννω'λαν τό μόνην δ—Λννά -ης 

δ-η δ-ι είνε ·Λπηλ’τ/τι>εη> Ίσως -ό·> ..η··ι>^ά-,η- ν-J 
τόν οΤν· ιιίπν yn) καλήν. Ό κη··”πάηης Fte,».
ςε άλή-τ-ν ά-ό πολίτίκύν κα) ηθ-ό ώς γκνλ> Κ-ω; 
ή-η·,. μΖτ.,ηυ ά*νό υινν—ητηλ’.τ’κνν Τίλλν ηΐ «,ν,-Χν/η. 
ςν- δ^-ν δν—ν έ-,’τικτίτ ^ηλ τόν δ-βσ·ωλόννητσι ^δη) είς 
τών ·>εΐτώ<ων, δ κ··η Ζ^νης δ “«να”"·,/!σε δ-·, -ός 
fin-rft- V-, χ.-Λ’—.τ·· Λ δ··δ·ησ·εηδν-ηη- »,Α Jtiaw τί -nt- 
γν,ΤΙ Kr,) fl f-η-εηηβη, i.ln ή ληνάΊνσνηη νη) ω —'ν 
τό·’ Ίδ’τ.ν. δ-η νά εδη,, δ·σσνεδση··> ηδ-δ- ,,ό ·!><; 
tr.n—>-a. ηέ -A- V-ηνεσ-ηλώ- ,Λ -Α -ηηάήγματα τών 
μαλλιών κα) τό χώρισμα τοΰ άνδοογύτου.

προπομπός τοΰς Ιδιους του δπηρέτας ΐοκ τήν θύραν 
τών μικροιν παιδίων, διά νά φύάσουν ταΰτα άσφαλώς 

είς τήν μητέρα των.Συχνά τυνέβαΐν- τά ξεχάση ή μικρά παιδίσκη- πεν- 
ταέτίς ή έξαέτις. τό είδος τό δποίον έστάλη νά άγο- 
ράση. και νά είπη άλλα άντ άλλων.

’Εντεύθεν παράπονα, διαμαρτυρίαι έκ μέρους ιών 
μητέρων, ΰβοεις κατά τθϋ ιιπακάλη. Πάντοτε τόν υπα· 
κάλην έβγαξαν πταίστην, Τό παιδί ποτέ δέν έπταιεν. 
νΑλλοτε συνέβη νά τοΰ πέση είς τόν δρόσον τό μισό 
τό ρύΖι ή νά φάνη τ»/ν μισήν τήν ξάχαριν. Τότε ή 
μήτηο ή ή γιαγιά κατήογετο ή Ιδία καί υίριΓε τόν 
μπακάλην, λέγουσα τέτοιος ήτον. τόν ήξεοεν αύτή, 
δλο ξύν.ικα έπώλευ μ’ σότά έξητοϋσε νά πλουτίση κι’ 
σΰτός.. Καί δύναιίαΐ νά μαρτυρήσω δτι δ μπάκάλης 
ή-ω καί ώς έιιπορενδιιενος καί ώς άτομον τίιιιος άν- 
θοωπος. Άλλοτε πάλιν ό ιιικοός ψωνιστής, τό δεινό- 
τερον. έχανε καθ’ δόόν τά λεπτά, τά οέοτα δσα ίλαβεν 
άπό -τόν παντη-’ώΐ-nv, Γλήν δ’ά τοΰτο είχε ληφθή ή 
ποόνοια νά τι-λίγοινται τά ρέστα είς γαρτίον καί κά· 
ποτέ νά δέτωνται κοιιπόδειια εις οάκης καί νά έιιβάλ- 
λωνται είς τήν τσπέην τοΰ ιιικοοΰ. Καί δοως πσλλά- 
κις fvrfvoi’vo πεντάλεπτα κα) δεκάλεπτα κα) δλόκληροι 
λιμσνωτήηοι. Κα) πάλιν δ υπακάίης Ιπτσιεν,

Άλλ* Or έπανύλθω ε'ς τό παιδίον πεη) ηδ δ λάκας 
έν άονή. Αέν είσαι ποτέ πολυπηά'·υων, *Αλλ’ δ ιτΡος 
ληη „ου. δ ιιινηός παντοπώλης ήξευοεν ώς είκδς, δλα 
τά ιωη—.νά --ΰς νείτωιάς, Ήτη vfvrxAc θευατηττι’λπξ 
τώιν άλλοτηίων θποθέσεων., Δ^ν ή^εδηω άν τό βλίιι^ 
μα «λ», -ηΰ έητάνη έοωτησατίνόν.. άΠ* δ~αν εΰκαίηη- 
οεν αόθόηιιητος Κην·ηε νά ιιωι δ’ν-’Γΐ-ηι τόν ίη-οοίαν,

Π^ό fvvfn. έ.τών δ Vτ..·ώίηη δ Φλω^άνητ τίνε ννν- 
ςμεί'θΰ νυν Γ’ιακ'ω’λαν Πηλννάηπσν. Έκ τής συξυνίε 
ας τσόνπς έ-ω’νήθη^αν πέντε τέκνα, έξ ών τό τρίτον 

ήτη -ό πα'δίον έκεάνο,Ό Μανώλης ήτο ξυλουργός άλλά δέν διεν.ρίνετο 
πολύ έπ) η-ιλοπονία, ΕΙργάΖετο δοάκις είχεν έργαοίσν 
άπό τήν Τρίτην δως τήν Παρασκευήν, τό Σάββατο/ 
πρωί τον έπονοΰσεν αίφνης ή μέση του, τήν Δευτέραν 
τοΰ έπονοΰσε τό κεαΛλι. 'Εννοείται δτι διήρχετο έν 
κραιπάλη άπό τό Σάββατα» έσπέρας έως τήν Δευτέ
ραν πρωί. "Ί

Ή γυνή ήτο φιλεογός. Είχε ραπτικήν μηχανήν καί 
κατεσκεύαΖεν υποκάμισα, ΈκέρόιΖεν οΰτω έν τάλλη- 
ρον τήν έβδοιιάδα, τό δποίον προστίθέυενον είς τάς 
δεκατρείς ή δεκατέσοαρας δοαχυάς δσας έκέρδιΖεν 
έκείνος, έκ. τών δποίων τά ήιιίση τοΰ έχοειάΖοντο διά 
τότακτίκό ιιεθι'οι τής Κυωακής, μόλις ήρκει διά τήν 

διατήοησιν τής οικογένειας.Πλτιν ή οίκονένεια ηυξανε σγεδόν κάθε χρόνον. 
Ά νά ?ν κουτσουβέλι ή κουτσουβέλα έγεννΛτο τακτικά 
κάθε δεκαοκτώ υΰνας, μέ κανονικότητα άπελπιστίκήν. 
Η οικογένεια ηΰξανεν, άλλά τό είσόδηιια ήλσττοΰτο 
Ή έσγασία έγένετο σπανιωτέρα. Ή ραπτική μηγανή 
πσοεηοίφθυ είς ιιίαν γωνίαν, έτέθη είς άχοηστίαν, 
Ή Γιαντοάλα, ιιή πρηαθάσασα νά άπογσλακτίση Γν 
μικοόν και αηγίσασα νά βυΖαίνη άμέσως άλλο, μόλις 

t έπαω'ηήςε δια ·>·ά πλύνη ράκη, δέν είχε πλέον καιρόν 

Ε νά ηά-~τι ύτωκάιιισα,Ό Μανώλης δέν έπαυσε νά υεθνη τακτικά άπό τό 
Σάββατον Εως τό ξημέρωμα τής Δευτέρας. Ή Γιον-
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AM δά είπή νά οοϋ δ έλη τις τό καλόν σου, νά 
κήδεται της τιμής σου, δηλαδή- να σέ βάληνά σκο· 
τωδής.

Λ Λ

Μετά τελευταίαν φοβερόν σκηνήν, άπό τήγ όποιαν 
η Γιαγνούλα έβγήκε μέ μίση πλεξίδα, μέ έν μάγουλο·/ 
αίματωμένοι και μέ σχισμένοι -ύποκάαισον—·καί δ?οι 
οί φρονιμώτ.εροι άνδρωποι τής γειτονιάς έτρεφοι τήν 
πεποίδησιν, τήν οποίαν συμμερίζεται καί ό γράφων, 
δτι ή Γιαννοΰλα τ\το αδώα—ό Μανώλης έγινεν άφαν 
τος. Έψήγε νά άνταμώαη όρισηκώς τήν παλαιόν του 
γνωριμίαν.

Ό κουμπάρος έν τφ. μεταξύ είχε παυσει πας συ- 
χχάς επισκέψεις τον. Εΐχεν άρραβωνιασϋή. Γεροντο- 
παλλήκαρον, άκμαϊον, καλοκαμωμένος, εύμορφάνδρω- 
πος, μέ πλατύ ζουνάρι. κομματάρχης μέγας καί πολύς 
κερδίσας χρήματα άπό. τάς ενοικιάσεις, επόμενον ήτο 
νά εΰοη νύμφην μέ προίκα.
Ή Γιανιουλα τόν. είχε πολ,ΐτέψε-1 ή πτωχή- Μόνον 

τοϋτο τό αμάρτημα είχε πράξει. Άλλά τά παιδιά επει

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ <Σ”^>

Ή συκοφαντία κατά τοϋ μεγάλου καί ώφελιμωτά- 
του έργου τοΰ φιλοσόφου Αποστόλου Αθηναίου ή 
Μακράκη, έπήνεγκεν ανυπολόγιστον πνευματικήν καί 
ήί'ϊκήν ζημίαν πρώτον εις τήν Ελληνικήν φυλήν καί 
δεύτερον είς τά άλλα έδνη· διότι τό φιλοσοφικόν 
σύστημα τού ’Αποστόλου Μακράκη είνε ο^χί δογμα
τικόν, ρύχί γνώμαι αναπόδεικτοι, άλλά επιστημονικόν. 
Δυστυχώς,· καίτοι τιαρήλδον 15 έπη άπό τοΰ δανάτου 
τοϋ μεγάλου ’Αποστόλου φιλοσόφου έξακολουδεϊ έτι, 
ώς μή ώφειλεν, ή δηλητηριώδης πνοή διαβολής κατά 
τοΰ άπδρος τούτον, ό’·ά πολλών έη άνδρώπων, κινού
μενων άλλων έκ πλάνης καί άλλων ίσιος έξ έχδρας 
λαλούντωΜ καί δημοσιογραφούντων. Ή δέ διαφήιι,- 
οις τής συκοφαντίας κατά Άπ. Μακράκη -επεσκότισε 
τά πνεύματα vra'i ή. μή.έξέτασις τοΰ- ζητήματος τούτου 
άφήκε τήν διαβολήν έτι πνέουσαν έπί μεγάλη ζημίφ 
τοϋ έδνους ημών καί τών άλλων λαών τής Γής.

Τόν αείμνηστον Άπ. Μακράκην δύναταί τις νά 
παραλληλίση μέ τόν πάλαι, λέγω· έρίσεπτον καί έρι- 
κυδή Σωκράτη τόν Σωφρονίσκου. Και παραλληλίζω 
σήμερον δι ολίγων τους δύο έξοχους άνδρας τοΰ αρ
χαίου και νεωτέρου Ελληνικού πνεύματος. Άμφό- 
τεροι πρώτης δυνάιιε ο; αστέρες τον πνευματικού στε 
ρεόηιατος τής 'Ελλάδος, πρωτότυποι μέν και βαδεΐς 
φιλόσοφοι, διδάσκαλοι δέ ακαταπόνητοι μετ’ αϋταπαρ- 
νήσεως καί πολλαπλώς ύπηρετησαντες τήν πατρίδα 
λόγφ σοφώ καί έονω άγαδώ- Άιιφότεοοι ού*/ί βοο- 
τοί κοινοί προωρίσδησαν ύπό τής δείας Πρόνοιας εϊς 
υπούργημα αποστολής· αύτών ένδέόν πρός έκπλήρωσιν 
τών βουλών τοΰ θεοϋ τιμών καί Δημιουργού.

Καί όντως' δ,τι έκπλήσσει καί τόν γράωιίντα τάς 
γραμμάς ταύτας καί τόν άναγινώσκοντα—βέβαιος εί
μαι—δτι είνε (ίδε σελ, δευτέραπ ή υ2») ή κατά 

νσΰσαν.Πλή·) έκεϊνος έβαρύνδη νά περιμένη, καί έφυγε 
φιέ τήν ώραν του- Ή Γιαννούλα έμεινε μέ τά τέσσαρα 

■—διότι τό πέμπτον εΐχεν άπαδάνει, άνακληδέν ενωρίς 
"υπό τοΰ Πολυευσπλάγχνου καί Πανσόφου είς τόν κή
πον τόν άνδηρόν, είς τό ώραϊαν περιβολάκι μέ τά 
κρίνα καί μέ τους ναρκίσσους, μετά τών οποίων φυ
τεύονται καί άνδοϋσιν έσφεί καί τα άκακα νήπια— 
έμεινε, λέγω, μέ τά τέσσαρα παιδιά, χωρίς πατέοα 

'-καί χωρίς κουμπάρον.
’Έμεινε χωρίς άρτον είς τό ερμάρι καί χωρίς φω

τιάν είς τήν έοτίαν, χωρίς φόρεμα, χωρίς στρωμνήν 
'χωρίς σκέπασμα, χωρίς χύτραν και χωρίς στάμναν 
καί χωρίς μηχανήν.

Καί τό τρίτον παώίσν. ό Μή-σος. έκεϊνο τό όποιον 
έβλεπα, ήοχετο καί έξήτει νά τον οτάξη *μιά σταξιά 
λάδι είς το γιαλί», αύτό ιό όποιον δά ήτο άξιον νά 
στάξη μίαν σ-σγόνα νεσοΰ είς πολλών πλουσίων χείλη 

■—είς-τόν άλλον κόσιιον.
Και ήτίολόνει τήν αίτησίν του λέγον·.
—Δέν-έχουμε πατέρα στο σπίτι.

πάντα ουνάντησις τών δύο τούτων μεγαλοφυών ώς 
μρός νάς ιδέας, τάς πράξεις, τον βίοι, τήν αύτο- 
δυσιαστίκήν Αγάπην μέχρι δανάτου μαρτυρικού υ
πέρ τών Αρχών τοΰ κηρύγματος αύτών. Καί πρώτον 
αυτή ή εποχή ή τε αρχαία καί νεωτέρα, καδ' ήν είς 
τόν ορίζοντα τής Ελλάδος ώς πληοιφαεϊς κομήται α- 
νέτελαν οι δύο ούτοι σοφώτατοι διδάσκαλοι, ήτο ά- 
ξιοστιΐιείωτος διά τήν έκφαύλιοιν τών ήδών, ώστε 
επιβάλλεται, φρονώ, νά κρίνωιμν δτι δεία πάντως 
επινεύσει έπελαμψαν είς τόν Ελληνικόν όοίζοντα δ
πως δ ασκεδάσωσι τήν βαρέως έπικαδημένην πνευ
ματικήν άχλυν τής έκ τοϋ δείου α^τσΰ προορίσιιού 
'έκτροχιασδείσης Ελληνικής ηγεμονικής διανοίας. 
Διότι βέβαιοιιιένον πλέον είνε καί ίστορικώς δτι τό 
Ελληνικόν έδνος ένει άπό τής έιιφανείας έν τή Ιστο
ρία αποστολήν νά έξυπηρετή έξιδιασμένως τήν βου
λήν τής δείας Πρόνοιας άνά μέσον τών αϊώνοιν διά 
τών δείανν αΰτοΰ άδανάτων δργάνων, τής γλώσσης 
δηλονότι—τής έκπάγλου καί δείας—και τής σοφίας. 
Άλλά καί ό Κύριος ήιιών ύπό τήν κρατσιάν Αύκιϋ 
σκέπην δίς έσοισε τόν Έλληνισυόν έκ τοϋ πολιτικού 
δανάτου καί τής έδνικής αύτοΰ καταστροφής βεβαί
ως άνταμείβων καί βοαβεύων τόν άξιον αύτΐυ· λογά- 
την έπί γής λαόν. Τό κοινωνικώς έξέχον ούδέν πα 
ρουσ'άζει ή έμώάνεχ,α τών δύο τηλεκλύτων διδασκά
λων. "Ανευ ποιιποιδών τίτλανν, άνευ πεογαμηνών έ- 
οτεαιιαένοιν Άκαδτιιιιών ή Πανεπιοτηιιίοιν δ τε άρ- 
χο~ο~ ΣοΥν.οά-τις. ό Σι'ΜΓοονίσκου καί ό νεώτερος Α
πόστολος Μ'/ωάκης, ήοξαίτο άποοσδοκήτως κα> Ara 
νώς τής διδασκαλίας έν τώ ίοστεφεΐ καί πτολιέδοφ 
Άστει ,τϋς Παλλάδας. ’Αυφότεροι άοησοι τέοΚ πο- 

Ι*-α» πριν φέοοισι τόν φιλοσοφικόν τρίβοινα. δ ιιέν 
μαδητής λιδοξοείου, ό δέ απόφοιτος τής Μεγάλης

Μ!

ύοτήρ παντός καλού έν άνδρώποις Κύριος ήμων τότε 
μέν άπέοτειλε τον χρηστόν καί όντως σοφόν Σώκρα-^ 
την είς έλεγχον τής σοφιστείας, τνν δέ τον άληδίλ 
έπιστήαονα ’Απόστολον Μακράκην πρός όνειδος τής 
Δυτικής Επιστήμης, Δ’ά τοϋτο έκεϊνος μέν διά της 
οώφρονος αύτοΰ διδασκαλίας τόν πλησίον ήδικοποιει 
αυτός πιοτεύων ε’ις τήν άδαναοίαπ τής ψυχής. Οΰτος 
δέ έν χριστιανική πεποιδήσει διά τοΰ Ευαγγελίου 
τούς πάντας έγάλούχει διά τήν μέλλουοαν Ζώην έν 
ίδύρανοίς. Έκεϊνος ήτο αυγερινός τής έπί γής άνα- 
τολής τοΰ άνεσπέρου. καί άνυκτέρου φωτός. »^weo- 
δοντες &ν διατελοϊτε, έλεγεν, είμή τινα άλλον ό θεός 
έπιπέμψειεν, υμών κηδόμενος,ι. Ούτος Λέ δ πρόδρο
μος τής νέας κατά Χριστόν ζωής τή): ό ιηιας πρ·,η- 
τοίμαζεν έν τφ Ελληνική, Έδνει τάς εύδείας ιρί- 
βους ώς μελλούσης έπικρατείας. Ό τηλένδοξος Σω
κράτης ήν δ υγιής άντίποόοωπος τής ύπό τών ασυ
νειδήτων οοφιοτΐάν άδικουμένης -Ελληνικής Ιδέας. 
Ό Απόστολος Μακράκης ήν ό περιφανής Απολογη
τής τοϋ ύπό τών ψευδεπιστημόνων τον Ιθ' αίώνος 
πολεμσυμένου χριστιανικού δόγματος. Ό Σωκράτης 
εϊσηγητής τών Σχόλων Πλάτωνες καί Άριοσοτε· 
λους 'Ο ’Απόστολο? Μακράκης ιδρυτής τής φιλοσο
φικής τοΰ λόγου Σχολής. 'Ο Σωκράτης πατήρ -ής 
κατ’ άνδρωπον φιλοσοφίας. Ό Άπ. Μακράκης πα- 
τύο τής κατά Χοισών φιλοσοφίας. ΟΜς μάλιστα 
[ότυνέστεοος σω’επλήρωσε τά κενά τής σωκρατικής 
φ,λοσοφίας δ/ά τής χρωτισπικής άληδείας την 
δποίαν ^ΙςφπΛΌοω'νδν σύστημα, έιωστηαατσποίηοεν 
ύνιέ.ς άπτωαν· καί έίενκακόν τής πλάνης. Τοΰ Σω- 
κοάτωις ύ διδσνύ Α<τΑσκεοδύ? Και υ- διδ ιτ-καλια 
ηϋ Άπ. ΜακΆκη άδάπανος. Έ» Άδήγαις είχε φί
λου' ό Σωκοάτης καί μαδο-ώ', ών μένοι δατατου 
ώίνσυς πω^ϊς. Άνά τόν ΕΠηνίωιόν Ηχε φίλους 
ΥΆ ό’4π. Μακράκης καί υαδο ις. ων τ'νεςνπ-ρ 
τυΐ Εώσννελίου μέχοι τθου: Λφωώωοένω Ot,f- 
τε^ δαοκ τούτων άπινκε δ'άδο-ων τοΰ κόσιιγ ά- 

δ>^ι οί παρά θεοϋ άποστολήν έχοντες όντως
είνε Άδιάδοχοι.

(Άκολουδεϊ) 
ξενοφών παπαμιχαηα 

’Ιατρός

τοΰ Γένους Σχολής Κφν)πόλεως ίξέπληξαν τά πλή- 
δη τής Πόλεως καί τής καίδόλου 'Ελλάδος διά τήν 
σοφίαν, τήν έμβρίδειαν, τήν έν άρεταϊς διαλάμπου- 
σαν βιωτήν αύτών.

Άμφότεροι αύτοδίδακτοι ένωΊσδησαν ί μέν τής 
φωνής τής Συνειδήσεως, ό δέ τής δρηοκείας τής έξ 
Αποκαλύψεως. Καί έκεϊνος μέν ένεπνέετο ύπό τοϋ 
ΔαΊΛονίου, ήτοι τοΰ όριδοΰ λόγου, σίτος δέ ένεφορνί- 
το ύπό τοϋ έναπδρωπήσαντΟς Ίοοδέου λόγου. Τσυτέ- 
στίν άιιφότεροί ύπό τοΰ αύτοΰ λόγου τοΐ αληδινού 
θεού έν τή διδασκαλία καδωδηγοϊντο. Γνώρισμα χα 
ρακτηριστικσν τών δύο διδασκάλων καί τοϋτο, δτι άμ 
φοτέρων ή προσοχή είς τήν πρακτικήν φιλοσοφίαν 
έοτοάφη εις τήν έφαρμογήν τών ήδικών άρετών έν 
τή ανατροφή) τών νέων· Ζΐώτι άμφότεροι καδ δλον τόν 
βίον έδίδασκον τήν ευσέβε'αν, τόν πρός τό άληδές 
έρωτα, τόν έρωτα ποός τό καλόν καί άγαδόν, τήν 
υπακούν ε’ις τούς νόσους τής πολιτείας, τό έδνικόν 
μεγαλείον ώς τοΰ πνεύιιατος καί τής καρδίας άξονα 
Ά «φότεοοι δλην τήν δόξαν τής Πστρίδος, τήν άληδί\ 
αύ-ής έλειδερίαν καί τών πολιτών τήν έδραίαν εύ- 
fauiovlav έστηριζον ό μέν είς τό πεοιλάλητον Γνώδι 
Σαυτόν. ό δέ είς τό οωστ'κδν Γνώδι τόν Χριστόν, 
δ'ότι ύ άληδής δεοννωαί" ννωοίζε· ήιιΐν καί τήν Σω 
κρατικήν αύ-ογνιοσίαν. Οΰν ήττον άμφότεοοι ώκοδό- 
υω·ν τους νέους είς ο"να(οδηοιν τοΰ καδηκοντος δ’ά 
τού σεβαουοΰ πρός τό ήιιέτερον πρόοωπον καί τόν ή- 
μέτεοον Δημιουργόν κατά τόν δεϊον έπί γής τοΰ άν- 
δρώπου προορισμόν.

Σοφιστών πληδυς κατέκλυζε τό πάλαι τας Ελλη
νικοί κοινωνίας, οϊτινες πρός χρηματίομόν διέφδει- 
ροΊ τάς άδώας νεαν.κάς καρδίας τών Άδηνώι 
τής τερατώδους αύτώνδ'δαοκαλίας. Μασόνων πληδύς 
ήδη έπλήρου τάς Έλληνικάς πόλεις καί χώρας τοΰ 
παρελδόν'τος αίώνος, οϊτινες έλυμαίνοντο τήν ακα
τάρτιστου χριστιανικήν νεότητα άπό έδρας καί τυπου 
—δ’ά τής άντευαγγελικής των διδασκαλίας. Τότε 
προσεβάλλετο διά τής σοφιστείας ό λόγος, τό ήδος, ή 
συνείδησις τών νέων έν δνόματι αύτής τής φιλοσο
φίας. Νΰν διά τής Μασονίας βεβηλοΰται ή δεόσδο- 
τος Άγ· Γραφή, ή αρετή, ή δρηοκευτίκότης, τών 
χρωτιανών έν δνόματι φύτής τής επιστήμης, Άλλ ό

upoxoxh
Μή drogions τίποτι, Άν Sir αυμ/ίονίευϋής π8ώτα τό Κά,άατημα

ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Πού είνε το άνώτερον όλων
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ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ fc=s-
Όλγα Βατίδη, Φιλή Βατίδη, Λέλα Σιμοπσύλσυ καί Φω τ4°°
τεοή Μακρίδη, χι’ είπε γιά τήν καθεμιά, τβτΐ τη; ά
ξιζε- 1 ι' ! ΙΊ

— Νά βουμε τώρα ποιό; θά βρεθη νά κρΙ»Τ καί τό

πρώϊαα σάν τά πράσα!
— Χάνεται χάνει: ξεσκαλίζοντάς τους, χωρίς νάβρη 

οΰ~ε άκρια, ούτε καί άρχή.
Σμύρνη ΑΠ. Ν. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ

>ΜΟΙΡΟΓΡΑΦΤΑ»
ΠΡΑΓΜΑΤΕΫΤΗΣ 

ΣειράΒ',

• ·.. Εμένα τΜ· πραμτιατευτή τό χαρίζω 
Κ«’ ήρθα»' στή χώρα άτέλειωτοι λεβέττΐς καί κουρσάροι, 
Κι’ ήρθαν καί Βασιλόπουλα καί, πιστικοί κ(* άκόμα 
Γραμματικοί μέ τά χαρτιά, νά Ιδοΰνε ποιό; θά πάρή 
Τό /ιιυρωδάτο φίλημ’ άπ" τής ρήγισσα; τό στόμα.

''Ί
Κι’ δσοι τήί ίόόιξαν ααπέί, πήραν σαϊτιές στά μάτια 
Κι’ δσοι ύμορφκι της ^τάίίι, στήν άσκημιά ρίχτηκαν 
Κι’ άλλοι φλουριά τή; έδειξαν καί μαρμαροπαλάηα, 
Μά άντίς φιλί, τά πλούτη τους μονάχη στάχτη βρήκαν.

ΚΓ ήρθα κ»* έγώ Ποααματευτής, σέ συλλοϊκά βαρβάτα. 
Τραγούδια μυριοστόλιστα—»Μοιρόγραφτα»—καί λύρα, 
Καί πλάνεμα τή Ρτ.νισσα τή μαυριδερομάτα 
Καί τό φιλί τής πήρα. ;

Σμύρνη ΑΠ. Ν. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ
>ΠΕΝΘΙΜΗ ΖΩΗ» ।

ΑΑΚΡΥΑ
Μέ σταυρωμένα τά χέρια, δρθιο; Ιιιέσ* στό γοργό- 

φτερο καράβι τής μοίρας οέ θωροΰσα αέ. αάπα το- 
σταλνικά, νιατί σ’ αγαπούσα σάν γνήσιο θρέμμα σοι, 
υεγάλη μάννα.

Ό ακούραστο; βασιληάς τοΰ χειμώνα, δ άσπρομμά- 
λης βοοειά;, ί?εονε αδιάκοπα τά πονεαένα πλευρά σου 
καί μαζύ μ’ αυτά τά πλάτια τοΰ γοργόφτερου καραβιού 
ποΰ φτεοοβολοϋσε πάνω στη κορφή τοΰ γαλαζοπράσι
νοι κύματός σου.

Κι’ ήσουν πανώρηα τότες.
Μά κάτω άπ* τήν ώριοσινη σου κρύβονταν ή αγρι

άδα τή; άστασίας.
Σάν αργυρή σε.ιιήνσ έδειχνε; -ά πιάνα κάλλη σου 

στ’ σΡ'ΐ'ΐ’οωστα παλλυνόο·α γιά »α τά πλανέηηις.
Κι’ αλλοίμονο σ’ έκεΐνον ποΰ τ’ αψηφούσε.
Μέ την δκαυπτη δομή σου ξεοίϋω»εσ άσπλογνα α

πότομα μέσ* άπ’ τ’ άχυοένιο καλύβι τής φτωτουάννα; 
τή *·ιικρή τη; ευτυχία γιά νά χορτάσης τή αχόρταγη 
άγ*σ>·ά σου.

Μέ τους φιλάρεσκους χαριεντισμούς σου, καρδιο- 
κάφ-οα, έντυσε; στά μαύοα τόσε; μαννοΰλε;.

Μά τά δάκηυα ποΰ άργοκυλοΰσαν άπ’ τής άστεί- 
ρει»τε; πην*5 τών μαπών τους πάνω στά μαραμένα μά
γουλα. σοΰδωσαν γιά τιμωρία τό σύμβολο τή; λύσσας 
καί τής έκΝχησης.

Τή πικράλμυρη γεΰσι σουϊ
ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ

Σημ. Έλλ. Έπιθ Εις τό προηγούμενοι τεύχος εις 
τό ποίημα ..Τής λαμπρή; τά δώρα» κατά >άθο; έτέθη 
ύ.Όγραφή Γ. Κασόλας, άντί τοϋ κ. Κ. Στούρνα.

ΣΟΝΕΤΟ
ΜΑΥΡΑχ

Στήν Άρ· Σαρακάχη
Μαύρη ή γητεύτρα π’άσι στής νύχτας τό μεθύσι 
Τ’ βραχνιασμένο μνήμα, πεώ μαύρο, πειό βαρύ, 
Τή; κόλασης τά βάθη, τάγριο κυπαρίσσι· ·.., ?_■
Ή κλάψα πού παγώνει τοΰ γκιώνη ή θλιβερή.

W :
Μαύρο κάθε μυστήριο, βουβό, ριχτό στή ζήσ», 
Ή κολασμένη άγάπη κι’ ή οκέψι ή ζοφερή.. · · 
Μαύρη ή ζωή ποΰ γέρνει στής ύπαρξης τή Δΰσι 
Τ’ αμάρτημα, ή κατάρα πού λυώνει σάν κερί!

/ '^·
Τον πόνου ή χλαμύδα, τών πόθων ή λαχτάρα, 
Τής νειότης τά βαρτύρια, τοΰ θάνατου ή τρομάρα, 
Τό φώ; ποΰ τή; ζωή; μου σκορπά ή θαμπή καντήλα...

Μαύοα καί τά μαλλιά σου χρυσό μου ’.Αγγελούδι 
Τά φλογερά σου μάτια.^καΐ κάθε ένα τραγούδι, 
Ποΰ βγαίνει άπ’ τής καρδιάς μου τά ματωμένα φύλλα!.

Σμύρνη ΦΙΛΗ Κ· ΒΑΤΙΔΟΥ

..ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΩΝΙΑ»
— Στή Σμύρνη έκανε τήν 'εμφάνισή της καί μιά έκ- 

δοσρ. ; . 4
— 'Ιστορία πολυμασηιένη, μπουχτίσμένη καί γνω

στή. . . γνωστοτάτη.
— Πρόκειται γιά τήν ’Ανθολογία τοϋ κ. Γεωργ. Σηϊ 

μηριώτη, (ποΰ τής κά.«(ι τήν τρίτη έκδοοη.
— ΙίοΛύ καλό έν γίνει τό έργο, αΛΛα θάταν χαλλί. 

τέρα ό κ- Σημηριώτης τόσω χρονώ ποιητής κί ανα
γνωρισμένος κιόλας, »ά μάς έδινε κάτι άλλο πρωτότυπο 
ή. κι’ άν όχι τέτοιο τουλάχιστον μετάφραση δυνατή, 
διώρθαίιένη άπό τί; παληές της έκδοσες καί πλουσιό
τερη. , ίη

1— Ό τύπο; δέν την υποδέχτηκε τόσο, δσο θά περί- 
μειε δ μεταφραστής.

— Βρε άδρεφέ, ποΰ νά περιμένη και κανείς; Θά 
γείνη σε δέκα δλόκλήρα τομίδια, ποΰ θά βγαίνουν κάθε 
δεκαπέντε (;)

•— Θεός ξέρει αν αυτή ή δουλειά θάχη αίσιο τέλος I
— Ό ίδιος ποιητής άνάλαβε άπό το 16ο φυλλάδιο 

τή διεύθυνση τθΰ Σμυρνέϊκου περιοδικοί ή >Τέχνη».
— Τό μόνο S.uo; ποΰ φάνηκε άπό δυό τελευταία 

φύλλα, είνε ή βαρετή έπανάληψι τού δνόματος τού νέου 
διευθυντή (7 φορέ;) καί δεύτερο ή μεταβολή αύτοΰ 
άπό εβδομαδιαίο, σε δεκαπενθήμερο.

— Ή »Νέα Ζωή» τραβά ίσια πάντα τό δρόμο τη; 
χωρίς κατιμιά ριζικιά μεταβολή καί μέ έκλεκτότερη προ 
χωρώντας υλη.

— Ίωρα τελευταία είχε καί μιά κριτική πολύ πολύ 
όμορφη πάνω στό “ργο τών φιλολογούντων κοριτοιών 
μας. ,

— “Εκρινε τά; δεσποινίδάς; Σίτσβ Καραϊσκάκη,

ΙΣΤΟΡΙΚΑ' ΑΝΑΙΝΜ’.ΕΙΣ ΓΒΓΟΝΟΤΟΝ ΚΑ’ ΠΡ3Σ0Π0» ΤΟΤ ΜΒΝΟΣ1ΑΤΟΤ
‘Ο ιιήν ηΐιτος δι’ ηιιάς τού" Έπτανησίους 

fIvp ιη'ιν ιερός, unv έκπάνλου δόξηο δ'ότι τό 
1864 μέσω βρρενίτιβρς έτ^όυσισ«·ιοΰ υψώόη τή 
21η ή κ ν α ν 4 λ ε υ κ ο c Σηηαία καί 
ε’νσανππ-οιτη,ύθυ nfrrov- ή ΈπτσνησίάχΛί- ί$·

τΰ-- ήίιίήν ί1πηνα*ινστί?Λτω' Λ

-Λιιάσ. Καί δ·Α 
την Ελληνικήν ynnRfnv ηυ^οα ά^.ηαηικ'ί- 
ovrnr, 8ιητι «η,ός wrX tnvimAv νσί 8ι»·-”-ύν 
jroo/vrMrtlivv ΤΤ**υ;ΐΓαττόΐιιην τό Aftntnv εδσα· 
ffe life νΗ·'**θτ tOnUIHffW.

ηόδινον, βνών *iU8c πι^'τδτε
τόν Έ .9 ν. ι κ ή ν Σ ύ ν ί (δ ή ό ί κά^* 
οειίεύ'είς τον π»πόλιτ'σίιε·νΓίν κοάιιον οΐι δ Ε’ 
πτίΓνύπιη- οέ ίδιον πολιτισιιό» δ"' πνεται ιιό- 
νην ύύτό νηίυ<η4ο<»»<τοσ. 'Ο Γλάδστων όο- 
θώι- εν νβ Ρΐ'όθλή τών ΚΗΐύή^ύγτίΙν <Tjt<ni Ατι 
«Α Riiv ένό" λσ^ΰ δεν σ-τη—λήται |A<yinv ή- 
» λινών rT.iiin.ffAov’-pyv. 'Vjniovn τι άνώτροον 
»fv τώ ·ιώ νσί τή καρδίρ, έν ταίς παραδόσεσι 
» το>Ί β^ιθοίρίΓηΐ!.»

*Ειτε·δ^ι Α ^όνιν- ιτεοί τΰτ ανυιίκοσερχ; 
ρθ-ννΰτ mwinivr yn-rn τλν ιιήνα τοΰτον Τηή 
1»«4. (ΠΜίοιηΛιιτΜ Art (W στίνΐΐϋ- 
ΑΛηθη 17Q7 τών (Λπσυοίιην Α Ισ*”- 
ρΑ κσί iwtln'lr Trit» ‘ A '*t<w Μίτηνπυ IIC-
γ«Ι rrr *TTnodrod'iV-··; »Ι* δ’άστηιια 
ifnrthv tiifonno Α ί> τ Ai ifrWiHiH- ίίδοθ >4 Λτίή- 
νηνη* οα>. ’Εντ’Τ'ί’τσ ε{νε καί ή θ’ινυ yft πάσσ- 
θ'σωιιεν Κερκυοαΐκόν νοονικόν άνήκον είς τόν 
μΰ'ΐα τουτόν· «1814. Μοΐου 24· Κυριηκή τών 
»‘Αγίων Πόντου,, έκατέδ&σ* ό γενίοάλικ νσ- 
> δερνατόσ Ντοζελότ ςροαντζέζος τόν παντιέ- 
» ρα τοΰ Μπσ>'<νιτ4ρτε άπδ τδ κάστρο τών Κο- 
» ουφοίν κτϊί έβαλε Λίχνΐιέρα άσπρη τσΰ ν^ου 
» ΒοσιλεοίΓ Λουικη δπου έβάλοίνε οι ’.Αλσάτοι 
» είτ τόν θρόνον τής Φοάντζα<-. ό οποίος ητοτ» 
» άπδ τό σΐ'·ά τλ βασιλικό, χπί τά' 12 ’Τ- 
»'νιτηου. Ασέοσ Παρασκευή» ηλ^αν* οί ΈγνΜ- 
» toi καί έζΊτεβάσανε την παντιέρα άσποη άπδ 
» κόιττοο καί έβαλαν* την ίδικήυ τους. ‘Ο γενε- 
> ηΛλνίς τών Ίννλέζων όνοιιάζετα.ι ’Ιάκωβος 
>K^»itrc), ττίΆντετ στοατόηγη^.»

Ή ’Αγγλική σηιιαία έλαβε τώ 1817 οκ 
(πη’το'Όχηι την ’Ιο'ηκήν. ήτισ μετά 47 έτη 
πσηο-,ώρηορ τήν’ θέσιν της είς την ΕΰΔΛΗΝΙ- 
ΚΗ1^.

Έκ τής ίστοοίασ τηΰ Άν<ώνοτ άν*Μθέηωιεν 
μόνον, ο~ι κατά την 13ην τοΰ 1821 σιητίαΛη 
μ άγη έν Παλτετιη'ω διαρκέσασα είκοσι τρείσ ώ
ρας, καθ’ ήν ρί εχθροί κατεστράφησαν. Μετά 

τήν ηάχην ό Κολοκοτρώνης έδηιιηγόρησε καί 
παοήγγειλε νηστείαν πρός δοξολογίαν τοΰ 
ΘεΡθ.

Τή 13 τρΰ 1828 άπέθανεν έν τφ λοιιιοκα- 
Μο-πΜφ ΖΗκί^θΡΌ Α "Αγγλος ώιλελλ-fW 
φ ρ ά ν κ “Άστιγξ τοαυματισθείςκατά 
τδν έσ>οδον (τής 111 τοΰ πολ-οοκηιιένου Άνα- 
τολ'χηΰ κ-' ’'οτρνενθάσ είτ Ζάκυνθον πρδ” νο
σηλείαν. Ό άξιοσ ηθτοσ κυβερνήτης τΰς «Καο- 
τερίατ» ώς γνωστόν ποοσέωερεν είς τδ» Άνώ- 
Vft σπονδίτιητάτα'' ίητηοεσίτς. διό ό Καποδί· 
στοισ" Λΐέτά^ε νά ένεοθή sic Πόσον μνηαείον 
ε;- r^VAv ώσ σόηον τιιιΰ" καί ενννωαοσι'ινης.

Τή 27 τηΰ 1821 τπ'οπόλησ·τ Τουηκικοΰ δτ 
χηητη.ι Αυ Έσ»σσΑ ύπδ τοΰ Ψαριανού πυρπο
λητή" Παπανικολή.

Κσί τινε,- νεννήστις- Τη 1η τοΰ 1811 A U^- 
Μίτ σατίΌΐχδς ποιητή- Ά ν δ ο Α π ς Λ, α- 
σκαοάτος. — Τή 6 η τοΛ,1777 έν Κεο- 
κΰορ ή π«·ηι%η»ΐ(ν’ Μ α η ί α Π $ τ ο ι τ* 
υ η. ιτ<οί, ?ϊ<" Α·’π<4’>ι·σΐ|.τν έν /Κλίην’ν^ ’«πι-

Τή 11η Ί'ΰ 1785^πίση* έν Κ»ο- 
ννηπ ή *»1<»πτης Δ ο ·· Α ♦ η ι ο - Τ ο . β ώ- 
λητ Πι A η η r ιΐά#τ»τΜ τσΰ Κ^νόβα. Λ<·- 
εττττιώ" γ’—^Α«»,»ν Α-Λν τίνοω —~Τή
Ρ8η τηή 1744 l·· Τιτ,-ίπτιΐ της Μ"’"·^ηνίσχ Α 
Γ . , λ ® « β έ η η r. νηά»ι·πς π«λ-
λά. άλλά τδ ώσιελιμότερον είνε ή «Νέα Ελ
λάς# ft, τδ, «Έλληνικδν Α^στοον» τδ έκδοθεν 
τώ 1872 έν Άθθύά',ς υπό Γ Π. Κρεμου.

Τώηα και τινέ< ffrtvrrf. Πο^έί κατ’ άοΥάς 
νά σ^οοχιεν είς τδν ιινώιηύ τών άνα'Γνώο^ών 
μσ/· Ατι τή 8η τοΰ 1875 ένλεισεν αίσννιώ5 *ήυεί 
Αιρθτλαοΰς τ*ι- έ». ΗαιιβΑονη ή πηώτη Βασΐ* 
λίασά tine ΑΜΑΛΙΑ. Αίωνία ή ιινή··η Αύτής.

Τη 8η τοΰ 17«7 Α Νικόλαος 
Κ α λ λ ι ά κ η τ. Krn^ βια-τοΑψα* ώς 8·Μ- 
σκάλο- έν Πτνβτία καί Παταβ'%. ‘Or φιλόση- 
σνν- κα· θεολό'"*- έφηιιίί?το καί δ<Α τά πολλά 
’-'ύτην ποΰ Ih"v*»lip λατινιστί Πατοίτ τηη 
ήΤη ί> Καυτή. — Τη 8η έπίσητ Μαιου. άΐ'ά 
ταν 1852 άπέθαν^ν ό NcxAftnnor Κα 
β ά σ ι 1 rt r (ιιονανδς ναι διΜσκσλοτ έν 
Ρ«ηνανόβ·η1 ft»Airn*il*v ώ<" δ·δάσκαλέ" ναίι π^ί.- 
ληϊ τών ιισθητών αύτοΰ ?''«'ναν π»n'Anfcni. Κα- 

vrt) ε|σ mrwnaaxf'. — Τη ^1 ( τον 
180Π άπέθσν^ν ό ΐιένας Ιεοάηνης Ν ι κ η- 
(τ> Α ο η f A e η τ ό κ η c. νώως τοΰ ··’»· 
Λ»ά1ηυ κ'•ηννΛαΐν/ΐη ηίκοι*. — ΓΓη 31η τηΰ 1905 
έΆ»—ο η δολοσχχνία τοΰ Α ε η 3 ώ η η υ 
Δηλιγιάννη. ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ
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Mito? 1»VO
Αύτόν τον μήνα είχΟμεν δύοΙ νέα Εργα — αουσικά 

— έπί τή; 'Ελληνικής Σκητής. Τό ενα ήτο ό »Βαλεν- 
τίνος» τού κ· Λαυ.πελέτ, καί' τό άλλο ή »Βεατρίκη» τόν 
κ- Μητροπούλου· Ό κ· Ό κ. Ναπολέων Λαμπελέτ έ- 
ζησεν έπί αακρά ετη είς τό Αονδΐνσν, έ δημιούργησε »· 
έκεΐ ενα καλό όνομα και τώρα ποΰ επέστρεψε στη γεν- 
νέτειρα, ήθελησε νά μας δείξη καθ δλην του την εκ. 
τασιν τό μουσικόν τον τάλα»’τον, διά τοΰτο ίσιος και 
τό ’Αθηναϊκόν κοινόν εκρινε μέ τόσην αυστηρότητα 
τό έργον τοϋ κ- Λαμπελέτ.

Καί δμως ό >Βαλεντίκο;» ήτο έντελώ; στη θέσι »ου. 
Τό λιμπρέττο του λεπτό καί πρωτότυπο, ή μουσική α
δρά πέταχτη σήιφωνος τέλος προς τήν υπόθεσίν του- 
Είνε αληθές δτι κατ’ άρχά; κάποια ατυχία παρακολού
θησε τάς παραστάσεις τοϋ Βαλεντίνου, εκείνο δέ ποΰ 
επηρέασε περισσότερον δλων ήτο ή ασθένεια τής κ· 
Λασιτάρη, ή όποια την ήμπόδισε νά λάβη μέρος είς 
τάς πρώτας παραστάσεις τού Βαλεντίνου. 'Όταν δμως 
τό εριγον έπανεδόθη εί; τό »Πανελλήνιον» μέ τήν κ- 
Λαουτάρη καί μέ περισσοτέρων αρμονίαν είς τό σύ
νολο»’, τότε ό χ-Βαλεντϊνος ήρεσε πραγματικά, κα» τό 
κο1νέ|ν ύπήρξεν έ.σπ?·? κΧ»ά τήν όποιαν άπεθέωσε κυ- 
ριολεκπκώς τόν ’’Ελληνα συνθέτην.

Άνπθέτως δμως εί; τήν »Βεατρίκην> τοΰ κ· Μη- 
τροπούλου τό κοινόν — έπήγε μπορεί κανείς νά πϋ— 
μέ προκαταβολικήν εύχενε α> διατεδε μένον Άλλως τε 
τό ιδιαίτερο τάλαντο, τό όποιο»· εί»ΐ πλέον γνωστόν δτι 
κατέχει ό νεαρός καλλιτέχνης, καί τοΰ οποίου μά; εχα 
δώσει τόσα δείγματα ?ω; τώρα, δέν ήτο δυνατόν παρά 
νά έλκΰσουν δλων τήν προσοχήν καί τήν εύμένεισν κοι
νού τό όποιον δυστυχώς, δέν είνε καί πολύ συνειθησμέ 
νον είς παρόμοιας Εκπλήξεις. Καί τό τάλαντων τοΰ κ. 
Μητροπσΰλσύ είνε ιίττως· εκπληξις διά τόν τόπον μας 
Ό νεαρός καλλιτέχνης μά; είχε δώσει έως τώρα δείγ- 
ματα τής Εξαιρετική; ιδιοφυίας του, είτε ώς πιανίστας, 
είτε ώς συνθέτης. Κα; ή »Βεατρίκη» του, ήτο μία φυ
σική έξέλιξις τοΰ ταλάντου του, καί άφϋκε διά τούς 
κατέχοντας τό καλλιτεχνικόν συναίσθημα μίαν αλη
σμόνητων έντΰπωσιν. Ή ύπόθεσι? παρμέ»τ) άπό ο
μώνυμον εργσν τοΰ Μαίτερλ·(ικ, παρουσίασε πτλλά 
προτερήματα αισθήματος καί ένορχηστρώσεω;, κα' έ- 
πιβληηκότητος. Άλλά καί ή έκτέλεσι; παρουσίασε πολ
λήν έντέλέιαν καί άνίδειξεν δλα τά ίδιαίτενα μουσκά 
χαρίσματα τοΰ έργου.

Ή κ· Παξινόΰ ή ύποδυθεϊσα τήν Βεατρίκη»» καί ό 
ό κ- Τριαντάφυλλου υπήρξαν αληθείς καλλίτέχναι, ι
διαιτέρως δέ ή κ· Παξινοϋ εΐχεν έπιτυχίαν καί ώς η
θοποιός καί ώ; λυρική τοιαυτη. Άλλά καί τό συνολον 
έν γένει τής άπό σκηνής έμφανίσεως τοΰ έργου υπήρ
ξε τόσον άρμοηκό καί τόσο καλλιτεχνικό, ώστε ό κ 
Μητρόπουλο; δυνατοί νά βεωρηθη ώς ένας ευτυχής 
μουσουργός τόν όποιον ή τύχη δντως ευνοεί.

Ό κ· Σαίν—Σάνς
Ή προσωπικότης τοϋ Σαιν—Σάνς, ε πλήρωσε τόν 

μήνα οώ.όν ολοκλήρου; τάς ’Αθήνας. Κληθεος παρά 
τοΰ Ωδείου ήλθε »ά περάση όλίγας ημέρα; εΐξ τήν πό- 
λιτ μα;-, καί ήλθε ίλην -ή» καλλιτεχνικήν τοι έπιβο- 
λήν νά τιμήση τά; Αθήνας, τιμηθείς καί οΰτος παρά 
τής κοιιωνία; μα; ήπ; ·»□· περιέδα/ε μέ δλας τάς έξαι
ρετικά» τιμάς, τάς ΰτο-ας άλλω= τε αξίζει ή μεγάλη 
καλλιτεχνική προσωπικός; του.

'Τήν πρώτην ήιφάνισίν του εκαμεν, ό παγκοσμίου 
φήμης συνθέτη; εί; τήν συναιλίαν τον Αηχοτικοΰ θεά
τρου- Έδόθησαν άποκλειστικώς συνθέσεις ίδικαί του, 
δύο - τρεΐ; έκ τώ»1 όποιων έξετέλεσεν ό ίδιος.

Ή μουσική τβΰ Σαιν— Σάνς, εί; ευτυχής συνδυα
σμό; χάρΐι-ος, πνεύματος καί έπιστημονικής βαθύτητος 
καί σαφηνείας συνάΐα είνε ήδη προσφλεστάτη εί; τό 
’Αθηναϊκόν κοινόν. 'Όλα» αί συνθέσεις, αί περιλαμβα- 
»* |^εναι εί; τό πρόγραμμα τής δρχήστρας, εΐχον κοι
νόν χαρακτηριστικόν, τό γνωστόν πλεονέκτημα τού δι 
άσημου σευθετου, χαρ.ς εις το όποιον άρέσσυν τόσον 
πολύ πάντοτε τά συμφωνικά του έργα; τό άλάθητον 
όηλ. ενστκτόν ,-ου ·:ίς τήν εϋρεσίν τοΰ καταλήλου όρνά- 
νου, μέ τό όποιον νά έκιτοόση έν ώρισμ.έ»·ω σημείω τη» 
ιδέαν του- Ουδέποτε αισθάνεται ό άκροατής δτι αυτό 
ποϋ θέλυ νά ε’πη 6 συνθέτη; θά έξεφράξετο καλλίτε
ρο»’ δ: άλλου συνδυασιοΰ Τά πάι^τα άναπτύσσονται 
καθαρωτατα, εις τρόπον ώστε καί οί δλιγώτερον μου
σικοί νά καταλαμβάνουν δ,τι άκσΰουν. Χάρις είς αυτό 
κυρίως τό πλεονέκτημά του δ πρύτα»»ς τών Γάλλων 
ί-νυσοιωγών είνε καί θά μείνη λαοηκλής, εί; τήν υψη
λήν σημασίαν τής λέξεως.

"Οσον άφορα τήν πιανιστικήν του δεινότητα, ό 
Σαιν - Σά»·ς συνεχίζει τάς ένώξοικ- παωχδόσεισ τών 
μεγάο>ν συνθετών - έκτελεστών οίοι ύπήοξαν ό Σσπέ·/ 
καί δ Λίστ

Ό γέρων κα?λΐτέχ»ης. ό οποίος πρη 82 1ι2 έτών 
τίΡΧίζε. εις ήλικίαν 30 ιιόλις μηνών νά παίζη πιάνο, 
έξακολουθεί καί τώρα άκόμη τά προκαλή τό» θαυμα
σμόν ^ών άκροατών του μέ τήν χάρ^ τοϋ παιξίματός 
του, τήν λεπτότητα καί τήν ιδιαιτέραν έκείνην χροιάν, 
ή οποία - ζπ<οζ καί είς τά; συνθέσεις του ά>λως »ε - 
προσδίδει τόν πιευαατώδη δό·θρωπο»>. Παρέσχε δείγ
ματα τη; Εκπληκτικής αυτής δεξιότητά; του μέ τήν 
»Ραψωδία»’», τήν »Ρεβερί> τής Άλνερσής σουίτα; 
καί μέ μίαν άπό τάς διασκευάς τοΰ Λίστ,

Μετά τήν συναυλίαν τοΰ Δη|·ιοτικοΰ, ό Σαιν- Σάνς 
εδωκε δευτέρου συναυλίαν —-μουσικής δωματίου—εί; 
τό Ώδεϊον Άθη»·<ϋν. Κατά τήν συναυλίαν αυτήν ήκού 
σθησαν τρία έκ τών διασήμων εογιον τοΰ μεγάλοι· δι
δασκάλου, τθσο; δέ ήτο ό θαυμασμός τού κατακλύσαν 
το; τήν αίθουσαν τοΰ ’Ωδείου κόο^ιου, όάσ-.Ε ήναγκά- 
σθη νά παίξη έκτό ; προ μ·άμ αω; -ό ^Στρατ,ωτίκόν 
μάρς» και ενα βάλς τά όποια κυρ«ολβκτικώς, ξετρελ- 

λαναν τόν κόσμον, τόσον ώστε νά τόν προπέμψουν έν- 
θουσιωδώς μέχρι τοΰ αυτοκινήτου του·

Μετά τά; συναυλίας αυτάς ήρχισαν πρά; τόν ένδο
ξον μουσουργόν αί τΐιίητικαί έινδείξεις της έπισημου 
πολιτείας. Είς τό Ώδείον Ήρώδου τοΰ ’Αττικού έδόθη 
πρός τιμήν του μία καλλιτεχνική τελετή ύπό τή»’ Επίση
μον προστασίαν τού 'Υπουργείου τής Παιδεία;.

“Ολη ή Επίσημος Ελλάς παρίστατο εί; τήν έορτήν 
αυτήν έχουσα Επί κεφαλής τόν κ· Βενιζέλον. Ό Σαίν- 
Σάν; φθάιει είς το Ώδείον εί; τά; 6 συνοδευόμενο; 
ύπό τής Κυρίας Νάζου. Τον ύποδέχεται ό υπουργό; 
τής Παιδείας καί σπεύδει εί; συνάντησίν του ό κ· Βε- 
νιζέλος, ύπό τά Ενθουσ,ώδη χειροκροτήματα τού κό
σμου. 1 ; ίίΙ

Καίι άρχιζε» ή έκτέλεσις τοΰ προγράμματος τής τε
λετή;. Πρώτο; ό κ· Ναούμ προσφωνεί ώς προεορο; 
τοϋ ΣυμΟ. τού Ωδείου τόν Σαιν Σάνς, Κατόπιν Επακο
λουθεί ο κ·Νάζος καί μέ όλίγα λόγια συγκινητικά άνη- 
φωνεί ό Σαιν Σάν;.Μετ’αυτήν Επακολουθεί η προσευχή 
τού Ρενάν έπί τή; Άκραπόλεως, τήν οποίαν άπαγγ»ΛΛε« 
ή κ. Κούλα Ζερβού καί έκτελείται ό ύμνος τής Ιΐα/.λά- 
δο; Αθήνας τοΰ Σαιν - Σάν; ύπό τής Δω, Μαρίας 
Μεσοζωρά τή σιτοδεία τή; συμφωνικής ορχήστρας 
ύιευυυζομένης ύπό τοΰ κ. Μαρσίκ-

Ή Δις Λιεσο/,ωρά έτραγυυυησε άιρκετά καλ,ά.
Ή τε/ιε.α έπισφναγισι; της ωραίας αυτής εορτής ήτο 

ή άπονομή τού 'Ελληνικού Μεγαλόσταυρου, 
ύπό τοϋ ‘Υπουργού τών Εξωτερικών είς τόνκ. Σαιν 
Σάνς. Ό ύπέροχο; καλλιτέχνης έοέχθη μέ πραγματικήν 
συγκένησιν τόν Ελληνικόν Μεγαλόσταυρον καί ύπό τάς 
Εθυυσιωδεις Επευφημίας τού π/.ήθωυς έ/.ηξεν ή ώραία 
καί πρωτότυπος αυτή εορτή, ή όποια άφήκε εί; τόν δι
δάσκαλον τάς πλέον συγκινητικός Εντυπώσει;.

Μετά τά έπίσήιον κράτος καίι ή Εταιρία τών Έλλή- 
»ων υεατρικων συγγραφέων εύωκε Επίσημον γεύμα 
προς τιμήν τού ξένου Μουσουργού. '

■ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ . . . . . . . . . . . . . .

'H ζωη ουδέποτε ϋά άντικρύσι; έν τή συνο
λική τ ι^έκύη/.ωσε·- στιγμάς απολύτου ναλήνη», 
Ό άνθρωπος τών διαφόρων τόπων τής γήι
νης σφαίρας είνε πλασμένος νά δημιουργή εις 
έαυτον καί τούς περί αυτόν καί τους γύρω του 
γείτονας ή απομακρυσμένους Λαούς, αφορμας 
οδύνης καί θλίψεως. Σήμερον μάλιστα ποΰ τά 
μηχανικά καί επιστημονικά μέσα έσυντόμευσαν 
τάς αποστάσεις καί έφεραν είς συχνοτέραν έ- 
πικοινωνίαν τάς διαφόρους Εθνότητας, αί ά- 
φορμαί τοϋ πόνου πο?Λαπλαπ>άζονται καί έξα- 
σκοΰν τήν έπίδρασίν των cis χρονικόν διάστη
μα άπείρως ταχότερον καί έξ αποστάσεων ά- 
σιτ/κρίτως μεγαλειτέρων. 'Η κοινωνική καί 
πολιτειακή αλληλεγγύη άπέβη πλέον στενότερα

Τοΰ γεύματος προήδρευΌεν δ Υπουργό; τής Παιδεί 
ας κ· Δίγκα;.

Έν τσύτοις όλες αυτές τή; ώραίε; τελετές έπί τή ά- 
άφίξει τού κ. Σαιν Σάνς εί; τήν πόλιν μας, τή; έτά- 
ραξε ενα βάρβαρο έπεισόδιον είς τό θέατρον τής Δο; 
Κοτοπούλη. Δέν γνωρίζωιεν ποία τά αίτια ποΰ έπροκά- 
λεσα»> τάς αιματηρός σκηνάς· όποιαδήποτε δμως καί δν 
είνε δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι δ?.ο< οί σώφρωνες άν
θρωποι τάς άποδοκιμάζουν καίι εκφράζουν δχι μόνο»· την 
λύπην των, ά?Λά καί τήν άγανάκτησίν των διότι μία 
καλλιτέχνι; τής περιωπή; τής Κοτοπούλη άποδοκιμάζε 
ται καί διατρέχει τόν έσχατον κίνδυνον· διά λόγους πο
λιτικούς. Αυτό άσφαλώ; θά παααμείνη ώς μία κηλίς εί; 
τόν σύγχρονον βίον τών ’Αθηνών..

Καί αύτό άρκεί. j

Μέ δλην τήν Επισημότητα άπενεμήθήσαν *ΐ; την αί
θουσαν της Άκαδήάας, τά ’Αριστεία τών γραμμιίτων 
και Τεχνών. Ί’ο πρώτον είς τόν ποιητήν κ 1 ρυπαρήν, 
το οευτερον είς τον ςωγραφον κ· Παρυενην. Ο κ· 11ο- 
/εμη, ω„ εισηγητης της κριτικής έπχτραπης άνελυσε τό

yov του κ. 1 ρυπαρή, και ο κ. Ζ·*χ· ΐιαπαντωνιου ω- 
μα.ησε οια το κα/^ιτε/,νικον έργον του κ· ΐιαράενη και 
το t/αρακτηρησε ως μιαν δόξαν της

Μετά του» δυο είσηγητάς ό κ· Λίγκας προσέφερε εί; 
τοιμ τιμηυενίας τα αετα'-λία συνουευσας την αλυζυαην 
ut ο,ν’.να, αλ/,α υερααύ ^ξε·ς· Κατόπιν εζ.αοον τω λό
γω’ ιχ ουο τΐαηνέντες. Ό κ. 1 ρυπαρής ώμιλησε περ: 
λ»υ έργου τνυ Αουρή καί ό κ· ΐίαρθενη; οιετυπωσε τα; 
σκεψει» του περί τη,ΐεχνης καί της Ζλογραφικης. η 
ο»α>.α εω την απ/Λτητα και τη»· ηρεμίαν του κλασσ^ι-- 
σμσυ ποοσοΐιει και τήν προσωπικότητα τού καλλιτέ
χνου- λ

|Καί ή εορτή έληξε μέ τήν ίκανοποίησιν δύο άνθρώ 
πων οι οποίοι είοον πραγματοποιούμενα ολα τά φιλόδο
ξα όνειρά των, ___ _ —

καί ή άπήχησις τών συμβαινόντων είς οίανδή- 
ποτε γωνίαν τής γης έχει τάς οικονομικός κυρίως 
συνέπειας της επί τής οΛης κοινωνικής και εμ
πορικής ζωής τοϋ κόσμου καί ύπό τάς συνθή- 
κας αύτάς ό διεΰνής βίος δεν παύει τοϋ νά 
ύεωρήται ώς τό δεινότερων κοινωνικοοικονομι
κόν πρόβλημα τής σήμερον καί τής αύριον.

Ή πολεμική θύελλα τής προσφάτου τετρα
ετίας είνε έκείνη κυρίως ποϋ διέπει τάς σχέσεις 
τής είσέτι ταλανιζόμενης άνθρωπότητος. Ul 
αντίκτυποι της άνιέρου Εκείνης θυέλλης ανα
φαίνονται τώρα πλέον μέσα στους ’Ασιατικούς 
λαούς. Πέρσαι, :Ινδοί, Τοϋρκοι είς ε’.ρυτέραν 
κλίμακα, άλλά καί Ρώσσοι καί ’Αρμένιοι καί 
Γεωργιανοί καί άλλοι δευτερεύοντες λαοί Μ
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μικρότερης άκτίνος σφαδάζουν μέσα είς επα
ναστάσεις, σέ πολεμικοί'; ορυμαγδούς» σέ έπι- 
θέσεις, σέ έξανδραποδισμούς, μέσα σέ καται
γίδα; άνύρωπίνων παθώ; καί ανθρωπίνων συμ^ 
φε ράντων.

Ή άνθρωπότης παρουσιάζει σήμερον τό 
θέαμα πόλεως ή οποία περικυκλοΰται άπό ού- 
ρανομήκεις φλόγας. Πυρκαΐά προσβάλλει τά 
πάντα και κάθε άνθρωπίνη δύναμις χρησιμο
ποιείται διά νά σβεσθή ή εστία τοΰ πυρός. Και» 
ένφ δλοι νομίζουν οτι τό κακόν έξέλιπε καί ή 
φωτιά «ατεσβέσθη, έξαφνα αναφαίνεται νέα 
εστία πυρός είς μίαν γωνίαν τής πόλεως. Νέαι 
προσπάθειαι καταβάλλονται καί νέαι έλπίδες 
θεμελιοΰνται ότι τό κακόν έξηφανίσθη. ’Αλλά 
τό πΰρ^ υποβόσκει καί πυκνοί άναθρώσκουν 
άπό τήν αντίθετον πλευράν τής πυρίκαυστου 
τό/ εω; Ji καπνοί καί ή άγω ·»*»ι τών κιτ-ιίχων έ 
ξαζ«'λοι·θιι υπό τοιούτους oc-r;, διαρκώς σ(·εν 
Yiiu-.pv καί διαρκώς άναφΐΓ»»>μ.\οι· τοΰ πυρός. 
Βεβαίως κάτι τι παρόμοιον γίνεται εις όλον 
τόν κόσμον. Σβύνεται ή μία πυρκαίά διά ν' ά- 
Μάήη; άλλη είς το πλέον άπομακρυσμένον ση- 
μείον τής I ης. Οί Πολωνοί πολεμούν μέ τούς 
Ρώσους, οί Ρώσσοι μέ τους Πέρσας, οί Γάλ
λοι είς τήν Κιλικίαν, οί "Αγγλοι είς τήν Με
σοποταμίαν και οί Τούρκοι τά έβαλαν μέ ολό
κληρον τήν ανθρωπότητα. Οί Γερμανοί ονει
ροπολούν μίαν νίκην, οί Βούλγαροι έλλογεύ- 
ουΛ οί αύτόκλητοι ’Αρχηγοί των πιστών Μου
σουλμάνων είς τήν Θράκην καί τήν Μικράν 
’Ασίαν απειλούν τήν Ελλάδα καί τάς Συμμα
χικός Δυνάμεις. Οί ’Αλβανοί δέν ήσυχάζουν μέ 
τους ’Ιταλούς, οί ’Ιρλανδοί καθίστανται άμει- 
λικτότεροι απέναντι τών "Αγγλων καί ουτω 
καθεξής. Ή πάλη τής ανθρωπότητας έντείνε- 
ται καί μαζύ της άπλώνει τους οξείς δνυχάς 
της καί ή διεθνής άλληλομαχία τών τάξεων. 
Αί άνάγκαι τής ζωής καθίστανται έπιτακτι- 
κτικώτερας καί δημιουργεΐται μία τεραστία 
διεθνής ζύμωσις» ή όποια άγνωστον ποΰ θά 
σταματήση.

,Ιδίως είς ήμάς τό κακόν έφθασεν είς τό 
μή περαιτέρω. Αί έργατικακ καί έμπορικαί τά
ξεις άπέβησαν αί δυο πολύστομοι άρπυιαι, αί 
όποϊαι ζητούν νά «πορροφησουν κάθε ικμάδα 
τής ζωής τών άλλων τάξεων. Ό εργάτης καί 
ό έμπορος άπέβησαν αί δύο μάστιγες, αί δύο 
πληγαί τής Ελληνικής κοινωνίας. Ό ένας αυ
ξάνει τό ήμερομίσθιον καί ό άλλος αυξάνει 
τό εμπόρευμά του καί μέσα στους δύο αύτούς 
συντρίβεται ή κοινωνική κίνησις καί καθίστα

ται τραγική πλέον ή βιοπάλη τής ζωής.
Ποΰ θά φθάσωμεν άρά γε ;
Έν τούτοις μέσο σ' δλην αυτήν τήν απελ

πιστικήν εικόνα διαγράφεται παρήγορος καί 
φωτείνή ή θεσίς μας έν τή Δυτική Θράκη. Ό 
Ελληνικός στρατός μέ τό απελευθερωτικόν 
αύτοϋ βήμα κατέλπβεν ολόκληρον τήν Βουλγα- 
ροκρατουμένην Θράκην καί έστησε τάς προφυ- 
λάκάς του είς άπόστασίν βολής άπό τής Ά- 
δριανουπόλεως. "Ενα μεγάλο έθνικό μας δνει- 
ρο γίνεται πραγματικότης είς τάς ημέρας μας» 
καί μέσα σέ μια άναρχία πού βασιλεύει είς ό
λων μας τήν έθνική, τήν κοινωνική, τήν πα
ραγωγική καί τήν πολιτική μας ύπόστισιν, τό 
γεγονός τής άπελευθερώσεως άπ» μακροχρό
νιον καί πιεστικήν δουλείαν Ελληνικών εδα
φών καί Ελληνικών πληθυσμών είνε αρκετόν 
νά μάς κάμη νά λησμονησωμεν πολλάς πικρίας 
τής συγχρόνου ζωής.

Καί τό μεγαλείτερον ευτύχημα είνε ότι αί 
Έλληνικαί έπιτυχίαι δέν θά σταματήσουν έως 
έδώ. Αναμένονται ευτυχέστερα γεγονότα, μο
λονότι οί αιώνιοι μειιψίιιοιροι διαβλέπουν άπο- 
καρδ’.ωτικάς στιγμάς διά τά Ελληνικά όνειρα. 
hU! · ■ · Δ. Λ* Ζ.

KOSMOS
Είς τόν οίκον τού άξιοτίμου Συνδιοικητοϋ 

τής Εθνικής Τραπεζης λ. Λιομήύους συνηντή- 
θησαν ό κ. Βενιζέ- 

Η ΣυιναΝΤΗΣΙΣ λο-.. <> λ. Κα/ιογερό- 
πουλος και ό κ. Βο- 

ζκης. Άτυχώς, μολονότι παρεσκευασμένη ή 
συνάντησις αύτη, δέν παρέσχεν αφορμήν ούτε 
πρός συνεννόησίν ούτε προς συζήτησιν καν 
τού κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως μετά τών 
έκ τών κορυφαίων τής Άντιπολιτεύσεως. Καί 
ό μέν καί οί δέ έφάνησαν άδιάλλακτοι. Εύρέ- 
θησαν έκεί άσφαλώς διά νά φέρουν είς πέρας 
κάποιαν έντολήν» διά νά πραγματοποιήσουν κά
ποιαν προσυμφωνίσν, διά νά έκτελέσουν κά
ποιον καθήκον. Καί όμως δέν κατώρθωσαν νά 
ανταλλάξουν μίαν σκέψιν, νά διατυπώσουν 
μίαν γνώμην, διά νά εΰρουν έδαφος φιλικής 
συνετνοήοεως τόσον άπαραιτήτου διά τήν ο
ξύτητα τής πολιτικής άντιθέσεως τών ήμερών 
μας. Ή συζήτησις έπί τοΰ πολιτικού πεδίου θά 
ήτο αύτόχρημα ευεργετική διά τήν σημερινήν 
θεσιν τών κομμάτων έν Έλλάδι. άλλά κακή 

μοίρα δέν άφήκε τόν ύπερκορυφαίον τών Ελ
λήνων πολίτικων να ανταλ/.σςιι ουιε μιαν καν 
σκεψιν μετά τών άντιπάλων του.

Ή παράτασις τών έγγραφων τ«ΰ δανείου καί κατά τον 
μήνα τούτο ΰπήρέενο άριστα υπολογισμένη, σοφή καί με

λετημένη άπόφασις, Όλοι έ- 
ΤΟ ΔΘΝΕΙΟΝ κείνοι όσοι ίεν έπρόλαδαν νά

ΤΩΝ 3oo.ooo.ooo συμμετάσχουν έγκαίρως είς τά
τόσα οικονομικά πλεονεκτήματα, 

πού παρέχει τούτο είς τους μετόχους του, έπωφελήθησαν 
τής παρατάσεως καί κατόρθωσαν έκείνο πού δέν είχον έπι- 
τύχη κατά τό διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα, τό ώρισμέ- 
νον διά τήν εγγραφήν. Σωματεία, Σύλλογοι, άτομα, μικροί 
είσοδηματίαι καί τρανοί κεφαλαιούχοι άθρόως προσήλθεν 
είς τάς Τραπέζας καί τά Ταμεία καί έπραγματοποίησαν 
τάς έγγραφός των. Τοιουτοτρόπως λήέανιος ήδη τού 
Μαίου ή έκδοσίς τού Λαχειοφόρου Δανείου έστέφθη υπό 
τελείας έπιτυχίας. Τό Δάνειον έκαλΰφθη έξ όλοκλήρου καί 
«.φανέρωσε τήν οικονομικήν εύρωστίαν τ«ΰ Ελληνικοί 
Λαού τό πνεύμα τό άποταμιευτικόν καί τήν άγνήν φιλο
πατρίαν του. Τά θερμότερα συγχαρητήρια εις τόν κ. Υ- 
πουργόν τών Οικονομικών καί τήν άκαταπόνητον είς δρα
στηριότητα καί έμπνεύσεις ειδικήν υπηρεσίαν τού Δανείου.

.Η Μακεδονία μέ τδΰς πολλούς καί μεγάλους ποταμούς 
της και με τά “φθονα νερά της οίνε προωρισμενη νά μάς 

έέασφαλίσβ 340 χιλ. ίππων 
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΔΡΑΥ δϋναμιν εκ τών ϋίραυΛίκώ* 

ΛΙΚΑ ΕΡΓΑ πτώσεων τού ’Αλιάκμονος, 
τών Βοδενών, τής Νιαούσης, 

τού Βλαδόδου καί τής Βερροίας. Ή δαπάνη τών άπαΐτου- 
μένων πρός τούτο έργων ΰπελογίσθη είς 5oo.ooo.ooo δρ. 
Η σπουδαιοτάτη αύτη έργασία θά άπαίτήσβ, διά νά συντε 

λεσθούν όλα τά άπαΐτούμενα έργα μιαν περίοδον χρονικού 
διαστήματος ούχΐ κατωτέρου τών ιβ έτών. Τό παραχθησό- 
μενον ηλεκτρικόν ρεύμα θά έΕυπηρετήση καί διαφόρους 
άνάγκας τής πρωτευούσης. ’Εκείνο δέ πού όφείλομεν νά 
έέάρωμεν είνε ή εύθηνία τού καταναλισκομένον ρεύματά. 
Ή τιμή θά είνε μπείρως μικρότερα τής σημερινής τιμής 
τού ηλεκτρικού ρεύματος καί θ’ άποδή ή χρήσις του ευερ
γετική είς έργασίας κυρίως βιομηχανικός καί γεωργικός. 
Μόνον διά τοιούτων έργων Οά ενρεθή έ τόπος είς το έιη- 
πεδον τής προόδου άλλων χωρών καί μόνον δι’ αύτών Ci 
καταστούν οί όροι τής ΰωής άνεκτοί και* τάς δυκσό ο-.ί’ 
α>.άς έποςάς.

Ό γενναίος χορηγός Κοφαλλήν κ. Ι'εργωτής μέ μ·-.· 
εύγενή χειρονομίαν έδειέεν ότι γνωρίζει νά κάμη άρίστην 

χρήσιν τού πλούτου του. Διέθεσε 
Η ΔΩΡΕΑ τό άπαιτούμενον ποσόν καί τό 

ΤΟΥ κ. ΒΕΡΓΩΤΗ £θεσεν είς τήν διάθεσιν τοί 
Δημάρχου κ. Πάτση, ύπό τήν προε- 

δρείαν τβΰ όποιου έπίτροπη έκ ταύ κ. υπουργού τής Συγ
κοινωνίας καί τού Διευθυντού τής Λοίκής Τραπέίης, θέ
λει φροντίση διά τήν έκτέλεσιν τοΟ πατριωτικού πόθου τού 
εύγενοΰς δωρητοΰ όστίς όνειροπωλών νά ίδη είς τήν πλα 
τεϊαν τού Συντάγματος ώρθούμενον τό μαρμάρινβν όμοίω- 
μα τβύ αθανάτου εΰέώνου μας,

Ή θέλησις τοϋ δωρητοΰ είνε νά γίνη ή άναστήλωσις τοΟ

άιίάλματος τού ηρωικού εόέώνου μας είς τήν πλατείαν τού 
Συντάγματος δια.· νά συνδεϋή ούτως δ τοπος ό έκπροσώπών 
τάς συνταγματικός έλειΛεριας μέ τόν άγνοτερον αντιπρό
σωπόν τής ‘Ελληνικής άνδρειας καί άρετής. Ίό έργον 
θελει έκτεθή είς διαγωνισμόν καί έν εόγενεί άμιλλη ή 
'Ελληνική Τέχνη θά δαδιση παρά τό πλευράν τής άνε- 
έαντλήτου Ελληνικής γενναιοδωρίας.

Ένα μεγάλο, ένα ύπεροχον εύγε εις τόν κ, Γ. Βεργω- 
***· ________ . -u-U-U

Είνε άπό τά σπατιώτατά τοΰ κόσμου τούτου τό συμ- 
6ακ tiv !«·<..** UUW τα9 τ-κγυυ.κ* Uitu>ci{

τιΚ oujfjyuo.
TO 11ΑΟΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΝΤΕΣΑΝΕΛ νυν (,ωη.. ίο 

τν*υ 
Προέδρου τής Γαλύ.ικήί Δημοκρατίας χ. α-
JlU IM x-yvCvyiAUV pu.ju^.U», TV U-IVIUK TOT 6X-
Tus Tu>r ΛΑΑ^,νίωτ· Uivb κατα τι νψαχτίΛοτν»' τν γε- 
γοκος οτι ο ιιρυενρο·? τη» Δημοκρατίας ημιγνμ.νς 
tuttovi| 5u'F*1'-'x κρίί-ρατ νι·Λ»ό TU*

ΛΛΐ νκο^ιτν» u. v^Juuv» μ.α, X JU-
£.ινε αψυαοτνυ TU ε»»Μ»ν>^υ-
Utuui» tut και απντε.ΐυμα μοχαοικην ουμ- 

x.wvcu»» το untux της πτωυχαι» του. ν-υεις φχ α/τε· 
Ληψνη .twuvxru την > UXTU κάι Τυ ^cuju» lu/Χ υ»υ·|ρθ- 
i,li^-vYv,.UAUuv auv τυχ uxtuyt κατ uoocxa au/uv η- 

on ό γνμ.υκυυς και με τα χνΛΤ.κα 
του κυρνυ» κα.νίχμ το νψιυτυχ α^ουμα της ι αυνψιη» 
Δή-υκραΤνά». ν.Λίκΐ.ηρνς η εΛΙΟιμΜΛ» και υΑηρενι«*Λη 
1 ι»-.ι.α εταραχαη καιι tuli|XOMOviri|ue σε.ρα ε.ιε»υυυΜ»ν 
μυχαυικης Λ^,^,κυΓ ητυΐ tu»» uu αυιυκκι.ιιψυ^ η u>.i|V»*a 
και πειουωικν on ο κ. Ιιροεορος υγιαίνει·

Άσχέηοί προς τήκ καταστροφή»» καί τήν φρίκην 
και την υνυχηχ την οπνιαχ ευυκ.μ.αυεχ ο Ρωυνικυί 

ηαος άπο την
ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΩΝ ΔΑΡΔΑΝΕ1Λ- Οιεηκηχ παρχφρυσό 

ikitKXN xvm U1 νηχ κ<α τηχ χχβχιτι-
κηχ ιοεοιογιαν, ή 

κρατική άποσύτθεσις τοϋ Ρωσσικου έύχου* υπήρξε 
σωτήρια υια τα ευν.κα μας συμφέροντα. Λν ό ρωοοι- 
κυ» κυ»κ>σσος ισχυρυς και έπψωχυς παρφεχεχι αυικτος 
και ευαρυνεν η γχωχη του εις τας απυψασεις τώ>» Διε- 
ύχωχ χυνεοριω», ωρισμεχως ή 'ϋΛλας να αχτμετωπ<»ε 
του, μεγχ/Α.τερνυν xuowuis 0»α ·.« ενχικα της δί· 
καια. η Γωσσαι παρά το πλευράν τής Βουλγαρίας 
πάντοτε Va Οιεςωικει ρήμα προ- ρήμα ταί Βκ/.ιμικα» 
επιτυχίας και άά έωιεπομεχ και πακιν καταρρεσντα τά 
δχε.ρα μας και άποσοεχχυαεχα ή μειουμεχαι εις τό έ- 
λαχιυτον προ τής Ρωσσικής άττιδράσεως.

Μόλις προσφατως ή ρωσσικη κρατική άντίληψις έ- 
δωσε σημεία όιείΒοΰς σωενχοησεως καί ένομισεν 
ευι/υς αμέσως οτι δύναται νά έχη γχώυηιν έπί τώτ α
ποφάσεων των άλλω»» Δυνάμεων. ΙΙρώτιστον δέ έργον 
της Σοοιετσ-ής Κυβερνήσεως τής Μόσχας ήτο ή δή- 
λωσις ότι δέν αναγνωρίζει τήν έν» *ή Τουρκική συνθή
κη όριζομενην διεθνοποίησή τών Στενών τών Δαρδα
νελίων, τά όποια μετά τών Στενών τοΰ Βοσπόρου α
νήκουν είς τά Κράτη τής Μαύρης θαλάσσης. Καί πα
ρατάσσει ποια κράτη δικαιούνται νά δκκκοΰι τά Στενά 
διά νά εύρη την ευκαιρίαν ή αιώνια ρωσσ.κή πολιτική 
ν’ άποκλείση τήν Ελλάδα. 
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Ή 'Ελληνίς εύρίσζεται είς κίνησιν Παρακολοΐ'άόϋ- 

σα το παγΛοσμιυν ρείκια το οποίον άνατρ-νΛι nana.o- 
j.-.'Ci Cl>1|Ubl9tb

EbAil·.··Ν xVMBuY^jON ι> α.-υνουυ*· uv- 
Ελλιτ.-ΜΑι,.'Λ ΓΥαλΙΚΩΝ τιλήψεις, εισέρχε

ται πάνοπλος εις 
τον νέον κοινωνικόν καί πολιτειακόν αγα»»α- aoool- 
6ος, ερευνητική, μέλέτϊιμε'νη, ψύχραιμος ζητεί νά ευρ<β 
τον ορομον ο ΐοιοίος υα τη» ν"?ιϊ·ίνι} tv’ coyc.*» 
λεωφόρο της οιευννυς σκεψεως και της οιεννσυς 
κ.νήοεω> και απο τίνος με ςη/ευτήν δρ^στηραντητα, 
με αρτ,ον οργανωτικόν σύστημα, με μευυοον oruMcyav 
αντψετωπο,ΐι τας νέας τής υποχρεώσεις.

Ίο »Ενν;ικόν 2. υμλν συν. »ο ν τ ω ν * Ε λ λ η 
ν ί δ ω ν 1 υ ν α ι κ ώ ν» εινε ή επίσημον εκπρνυωπη- 
σιξ τής νέας σκέψεως καί τών νέων κοινωνικών, πολι
τειακών καί εθνικών κατευσνυοεων της συγχρόνου 
‘ΕΛληνιόος Γυναικός. Χωματεϊον άνεγνωρισμενον με 
μ»αν υψηκοτέραν άντίληψιν τών καθηκόντων τθυ> έρτ 
γαςετα. ανκνως προ» έκτε/εσίν του σκοπού τνυ καΐ 
του προορισμού του, ,

Εινε ε»ια»α/κες νά φέρη είς την έπιφάνειαν δλην 
την υπω»ανί>άνόυσαν ζωτικότητα τής "Ελ/.ηνιδος, νά 
συγκέντρωση και συσσωμάτωση ©λην την διεσκορπισμε 
νην και ατόνουσαν γυνσικειαν ςωην. £κνε τούτο απα
ραίτητον διόπ οΰτω {)ά κατορδωυη νά εύρεση είς πα
ράλληλον επίπεδόν προς την ο-εννη γυνα,κειαν εργα
σίαν ητις τείνει νά ές ασφάλιση τήν ευημερίαν καί πρό
οδον τής γυναικός ώς ατόμου καί ώς μέλους τής Οίκοι 
ου των Έλληνίδωτ Γυναικών» απαρτίζεται άπο τας κ· 
γενείας, της Κοινωνίας και αυτής τής Πολιτείας.

Ή ’Εκτελεστική ’Επιτροπή τού » Εάνικοϋ Χυμβουλί 
κ. Αικατερίνην Πασπάτη Πρόεδρον, ‘Ελένην Άντω- 
νοπούλου 1 εν. Ι’ρ^ιματεα, και αΐιυι τας ζ,υμβοοΛους 
κυρίας Ι· Α. Διομήδσυς, Αίκ. Ζαρίφη, Ευφρ. Αργι- 
ροπούλου. Είρ. Φωτιάδου, Έλδαν Νάζου, Λουκίαν 
Ζαιμη, Ραλ. Κυριακίδου καί Ρί^σαν Κορόμηλά-

’Επιφυλασσόμενα είς τά προσεχές τεύχος νά γρά- 
ψωμεν έκτενέστερον περί τοΰ ώραίου καΐ έθνικοΰ έρ
γου τών έπιλέκτων Έλληνίδων μας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Διακήρυξις δημοπρασίας

Προκηρύσσομεν μειοδοτικήν δημοπρασίαν πρός προ
μήθειαν (ϋυρών και παραθύρων) προς έγκατάστασιν 
τών κατοίκων ’Ανατολικής Μακεδονίας,

Τών όρων τής έκτελέοεως -ών εργασιών θέλουοι 
λάβωοι γνώσιν οί έπι&υμούντες να διαγωνιοθώοι προ- 
σερχόμενοι είς το Παράρτημα τοΰ καθ ημάς υπουρ
γείου (Τμήμα Δημοσίων Κτιρίων) ευρισκόμενον έν 
τώ Β. θεάτρω καθ’ έκάοτην 11—12 π,μ, Αί προσφο- 
ραί τών έργαοιών τούτων θά είνε δεκταί μέχρι τής 
δέκατης πέμπτης ’Ιουλίου,

Ό Ύπουογός 
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Καλει τούς βουλομένους δπως προσφέρουν οίκημα 

έν Πολυγύρω Χαλκιδική; διά την έγκατάστασιν τών 
τάς περί τούτου αιτήσεις των εντός μηνός άπο τ»]ς 
δημοσιεύσεως τής παρούοης είς τί ύπουργεΐον Γε
ωργίας (Τμήμα Προσωπικού) ή είς τό Δασαρχεΐον 

Χαλκιδ'κης ‘να έξελεγχθώσιν ύπό τής ουσταθηοομέ- 
νης οικείας επιτροπής,

Τό πόίοφέρόίάένον οίκημα δέον ν’ άπαρτίζηται έκ 
4 τό πολύ δωματίοιν εί'αέρων και ε*’ρυχώρων προο- 
ριζομένων διά γραφεία και μιας άποθη ης προς ενα
ποθήκευσα' τών έκάστοτε καταοχομένων δασικών 
προϊόντων,

Ό Ύπαυργδς 
φ Γ. ΚΑΦΑ^ιΑΡΗΣ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
καί

ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΑ^Ο.-uHKH ΣΧΟΛΗ 
Κν ,Αυηναις

Η Ανώτερα Ι'εω.ω, ιλί «αΐ ’Ανώτερα Δαοολο- 
γικη ^.χ</Λη εν Α,υηνα.ς εινε ανώτεροι ο/Ο/.αι ωο- 
τίμ^· τν ΐΐανεα.ιντημ'.ον και το ϊΐο/.υεχ,ειον ύι ο 
και η φνΐιφ/ςς εινε και εις ταυτας τετρά»<ρς} γίνον
ται oc οεκνοι όπως και ε< το ιια> επιστήμων «α» /1ο- 
^υτεχνεων αζιυφνιτνΐ 1 I'juvMOtcvv και Ιί^οκτικιον jlo- 
κειων ε.ιι ηκυον οε εις την ανωτεραν ι εω/ιονικυν 
και αποφο.τυι επμοριν,ων σχολών, όιοαοκαμενων εΐη 
μοτικης εκΛώόεύοεώς και ω,εοων 1'εωργΐκων 2.χο- 
Λων, ίι. εισαγωγή των μαυητων γινετοκ κατα τας 
χάς Λεπτεμόριου κατόπιν δοκιμασίας εις τά μαθή
ματα τά διδασκόμενα είς τάς άνωτερω κ,χοΛα,, ων 
κεκτηνται δυικωμα οι υποψήφιοι. Οι εξερχόμενοι τών 
Σχο/.ών τούτων προσλαμύανονται αμέσως έφ όσον 
ε»ατυμοΰοι εις την δημοσίαν υπηρεσίαν μέ πεντακο- 
ε·ι.ας περίπου, ϋραχμας μηνιαιως ως πρώτης αποδο
χής καί αΐτινες πρόκειται ταχέως ν' αυθηθουν, υχου- 
σι οε ευρύ μέλλον καί ταχυτάτην προαγωγήν /.ογφ 
τών παρουοιαζομένων κενών είς άμφοτέραυς τβό^ 
κλάδους τούτους, 
ΜΕΣΑ1 1Ε1ΡΓΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ ΕΝ ΛΑΡ1ΣΣΙ1 

άλι b>n,2.XAAUKlKH ΚΑΙ ΔΑΣ0Κ0Μ1-
ΣΧίλΛΑΙ ΕΝ ΑΓΥΙΑ, ΒΥΤ1ΝΗ ΚΑΙ ΕΔΕΣΣΗ

Εις τάς σχολάς ταύτας γίνονται δεκτοί ύπσφί^φιοι 
Ελληνικοί Σχολείου (Σχολαρχείου) ή δέ φοίτησις 
είς μέν τάς γεωργικά; σχολάς είνε τριετής, είς δέ 
τάς δαοοκομικάς διετής. 'Η εισαγωγή γίνεται έπί τή 
βάσει τοΰ βαθμού, δν οί υποψήφιο·, έχουν εις τό απο
λυτήριόν των ,, Οί μαθηταί καί είς τάς σχολάς ταύ
τας είνε έξωτερικοί ούχ ήττον είς τάς γεωγρικάς γί
νονται δεκτοί καί έσα/τερικυί μαθηται καταβάλλοντες 
διίχ. δίδακτρα 700 δραχ, έτηοίως είς δύο δόσεις. Οί 
εξερχόμενοι καί έκ τών σχολών τούτων, έφ’ όσον έ- 
πιθυμοΰοι προσλαμβάνονται είς την δημοσίαν υπηρε
σίαν μέ διακοσίας τριάκοντα περίπου δραχμάς μισθόν 
μηνιαίως, "Εχουοι καί ουτοι ταχεΐαν προαγωκήν λό- 
γφ τών παρουοιαζομένων κενών είς τους σχετικούς 
κλάδους,

Ή Δαοοκομική Σχολή ’Εδέσσης θά λείτουργήσρ 
τό πρώτον έφέτος άπό τοΰ προσεχούς Σεπτεμβρίου.

Διά πλείονας πληροφορίας οί ένδιαφερόμενοι άπο- 
ταθήτοισαν ε’ις τό ύπουργεΐον Γεωργίας,

Έν 'Αθήναις τή 28 Μαίου 1920.
(Έν. τού υπουργείου Γεωργίας)

Τάπητβί βιβρΉΜοί 
‘ΑδεΙφοι Βαϊνοϋ 
Πλατεία Κολοκοτρώνη


