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ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΣΤΙΑ
ΤΟΓ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

ΙΓο άσπρο χαρτί καί τ’ αλαφρό κοντύλι, 
και το γαρτ'ι σάν παριανό λιθάρι, 
καί το κοντύλι γλυπτικό· σά σμίλη, 
τί μέ βλογά ξανά θεϊκή μιά χάρη 
νά ξαναρχίσω το άσωστο τροπάρι.

Και ή τέχνη ποΰ ερωτεύτηκες, Μαβίλη 
και ο Πήγασος πού κρήτησες, Γρυπάρη, 
κ’ η δωρική σου, ’Εμμονα, Μούσα, ό) φίλοι, 
μέ ξυπνάν πλάστη νέας ωδής, γιορτής, 
και δάσκαλος έγώ και μαθητής.

Χορος τοΰ έντεκασύλλαβου το 0ήμα 
κ’ έσύ, δεκατρισύλλαβε, το κϋμα,

Και τά Δεκατετράστιχα είναι γάστρες 
και μέλισσες τριγύρω άνθοβυζάστρες-
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ΗΖΩΓΡΑΦΙΚΗΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩ S
Ζ7Χ ΙΑΝΘΟΣ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ούτως είχον τά πράγματα μέχρι τής Φραγγικής 
κατακτήσεως. "Οτε δέ οί δαίμονες ούτοι τής Δύσε 
ως κατέλαβαν τήν χώραν ημών προοεπάθησαν παντί 
οθένει νά καταβάλωσι, και νά ύποτάξτοοι τήν έκκλη 
αίαν τών όρθοδόξωθ ύπο τήν Καθολικήν. Αυτός δ 
Ίννοκέντιος ό Γ' έπαγρυπνεϊ, γράφει, προτρέπει 
παντοία τέλος μηχανάται όπως τελείως υπόταξη τήν 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΝ έκκληοίαν. ’Εν δέ τή Ζακύν- 
θω, ής ό καθολ. επίσκοπος έτάχθη πάλιν υπό τόν 
Κονρίνθου, παντοία ύπέαιησαν οί1 όρθόδοξοι δεινά, 
καί μάλιστα έπί Λάιου τοϋ Όρσίνα, κόμητος Κεφαλ 
ληνίας καί Ζακύνθου, ό όποιος τήν σωτηρίαν αύτοΰ 
άντήλλαξε διά τής ταπεινώοεως τής Γ ραικικής Έκ 
κλησίας. Οί ’Ιωάν, Ρωμανός, (1) II. Χιώτης, (2)' 
Ε. Λούντζης, Ν. Κατραμής, ίνα τους σπουδαιότε
ρους έκ τών Έπτανησίων αναφέρω διά πλειόνων 
διηγούνται τήν εκκλησιαστικήν ταύτην κατάπτωσιν. 
Ναοί διηρπάγησαν, εικόνες κατεστράφησαν, κτή
ματα καί έκκλησ. πράγματα άφηρέθησαν καί δ κλή
ρος περιυβρισθείς έταπεινώθη καί ύπεβιβάοθη·. 
ζ)ύχ’ ήττον δμως έν ταις δειναϊς ταύταις περιστά- 
σεσιν υπήρξαν καί τινες τών καδολικών ηγεμόνων 
οιοι ό Νέριος Αθηνών, καί δ Λεονάρδος Τόκος 
Κεφαλληνίας—Ζακύνθου οί όποιοι μετά εύνοιας 
προοηνέγθηοαν εις τους ορθοδόξους. Έάν δ' αί Ά 
θήναι εις τόν Νέριον όφείλουοίν ικανά, ή Ζάκυνθος 
καί ή Κεφαλληνία έπίσης είς τόν Τόκον όφείλουσι 
πλεϊοτα. Άπό τούτων κυρίως άρχεται ή έκληοιαστι 
κή άναγέννηοις έν ταις διοί ταύταις νήοοις διά τής 
παλινορθώσεως τής ενιαίας τών 3ύο νήσων επι
σκοπής καί τής άνιδρύσεως μονών καί ναών. Ύ- 
πάρχουσι μέν υπαινιγμοί τινες καί υποθέσεις περί 
επισκόπων τινών μοναδίκώς μνημονευομένων έν Κε 
φαλληνίρ. καί Τ,ακύνθω, άλέά ταντα ούδέν δύνανται 
νά οημάνωσι τό σπουδαίου. Τουναντίον δ' έπί τόπων 
άρχεται δημιουργουμένη νέα κατάοτασις, ήτις καί ά 
μεσωτέραν έχει τήύ οχέοιν προς τά μνημεία. Ένώ 
πρότερον έλάχιστα έοώζοντο έκκλησ. μνημεία, οϊοι 
οί άναφερόμενοι ναοί τοΰ προφήτου Ήλιου καί τής 
Άγ. ’Άννης, καί τινες άλλοι, ών λείψανα άπαπντώ-

(1) Βλ. ’Όθω-ν Ρίεμαν. ’Αρχαιολογικοί έρευ- 
ναι έπί τών Ίονίων νήσων. Παρίσιοι 1880 σελ. 7. 
τομ. II. Ταντα είχεν ύπ’ διμει καί δ Λ. Ζώης γρά- 
φων έν «Εκκλησιαστική Αλήθεια» Κωνσταντινου
πόλεως άρ. 20—21 τοϋ 1903.

(2) Βλ. Ν. Κατραμή Φιλ, άν. σελ. 45. ένθα δ 
λόγος περί Κλεώπης Κοψιδοΰς πριγκηπίσσης ήτις 
έπροικοδότησε πολλούς τών ναών. Καί δ Χιώτης έν 
Τόμ. II σελ. 532 λέγει τά έξής «Εντός τοΰ φρου
ρίου διασώζεται τό οικοδόμημα τής μονής τοϋ τίμι
ου Προδρόμου, λεγομένου τής Κοψιδοΰς....’Αρχοντα 
ποϋλά τις Κλεώπη άφιέρωσεν τήν ιδιοκτησίαν της, 
δπως διατρέφονται καλογραίαι...»

(3) Βλ. τήν άξιάλογον πραγματείαν τοϋ Λ.Ζώη 
περί τών έν Ζακύνθω Μονών. Ζ. 1900. Έν αυτή 
έκτίθενται έκτετ'ώς τά κατά τήν άνοικοδόμησιν, ή 
άνακαίνισιν τώθ μοί’ών, άτινα δ Χιώτης λίαν συν- 
τόαως καί σφαλεοώς έν πολλούς διετύπωσεν. (Τομ. 
II σελ. 529 κ έξ.).

(4) Ναοί τινες, καί εϊκονογραφικά λείψανα σώ 
ζονται άπό τού χρόνου τούτου, ήτοι τοΰ ΙΣΤ' κυ.ρί- 
(·:; αίώνος. Οί ναοί τοΰ Άγ. Νικολάου τοϋ Μήλον, 
καί τής Άγ. Αικατερίνης τών Σιναϊτιόν άνάγονται 
είς τόν αιώνα τούτων. Εικόνες τοϋ Δαμασκηνού 
(ΙΣΤ' αιών) Ικανοί έοώθησαν καί έν ταύτη τή 
νήσοι.

(5) Τούτοις αναφέρει δ Κατρ. έν άν. σελ. 144 
καί έξ.

(6) Περί αυτών έκτενώς έν ήμετέρα πραγμα
τεία δ'ημοσιευομένη έύ «Κοινή Διδαχή» Ν. Καλογε 
ροπούλου, τοιχογραφίας έν Ζακύνθω. Τεΰχ. ’Ιουλί
ου. Αυτόθι άναφέρονται πλεϊστοι τών ζωγράφοι. 
Επίσης καί ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Ό δέ Μπαρτολότοι, έκαμε τήν εικόνα της οποία 
είχε ζωγραφίσει καί ή ίδια.

’Ιδού καί άπόσπαομα άπό ένα ποίημα :
'Ένα δροσερό αεράκι τοΰ καλοκαιριού, φυσών

τας άνάλαφρα πάνου ατά κύματα, κινεί ζα·ηρ.ί τές 
σκιές καί τά καλάμια. Σέ μιά θάλασσα λαμπερή, έ
νας ουρανός γεμάτος άοτέρια, ~~ σάν πλησιάζει τό 
πλοίο στή ξηρά, κουνεϊ τά πανιά λτγώτερο.

Τό έκφ,ραοτικό βλέμμα μιας προσεχτικής ώμορ 
φης, δέν θαρεύει μιά μούσα φοβισμένη.

Σάν εσάς ώμορφη καί ήρεμη, τά μάτια θά πήγαι
ναν άπάνου της μ' άγάπη*

(1) Έν τοϊς προλεγομένοις αυτού είς τόν Γρα- 
τιανόν Ζώρζην Κέρκυραν 1878. Ό σοφός ούτος ά- 
νήρ δ προώρως θανών μεταξύ τών πολλών αύτοΰ 
παρατηρήσεων, ας προτάσσει έν τή έκδόσει ταύτη 
διορθών τόν περίφημον Κάρολον Χόπφ καταλέγει 
καί πολλάς περί εκκλησίας. Βλ. σελ. 126.

(2) Έν ανωτέρω. Κεφαλ. Δ' σελ. 476—528
(3) Έν φιλολ. Άνολίκτας Κεφ. Γ’ σελ. 70-92.
(4) Έν τώ έργιρ ριερί πολιτικής καταστάοεως 

τών Ίονίων Νήσων υπό τήν Ένετικήν κυριαρχίαν. 
Βενέιια 1858. 

οιν έν Βογιάτω, ηΐ) καί εί' που αλλαχού, έπί τών 
Ίόκκων τούτων άρχεται θρησκευτική τις ζωή αξι
όλογος διά τής ένιδρύοεως Ναών καί Μονών, καί 
τής προικοδοτήσεως αυτών, καθ’ α σώζεται (2) Ά 
πο τοϋ χρόνου τούτου άρχονται καί αί πλείσται 
έν Ζακύνθω καί Κεφαλληνία αρχαιότητες, ών λεί 
φανα αξιόλογα σώζωνται μέχρι τοϋ νΰν. Τά φρού
ρια 3έ κυρίως τοΰ Άγ. Γεωργίου έν Κεφαλ. καί 
τής Ζακύνθου υπερθεν τής Πωχόλεως, ώς καί μο
νοί τινς είναι τά μαρτυροϋντα περί τής έκκλησια- 
στικής έπίΤόκων άνυψώσεως. Έπιγαμίαι δέ τών 
Τόκονν τούτων μετά τών Βυζαντινών Παλαιολόγων 
ηυκόλυναν έτι πλέον τήή ορθόδοξον έκκλησίαν καί 
προώθησαν τήν περί τά μνημεία έπιμέλειαν καί 
φροντίδα. Ούτω αί) μοναί τής Θεοτόκου τής Άνα- 
φωτήτρίας, τής Θεοτόκου τής (Σκοπιωτίοσης, τοϋ 
Τίμιου Προδρόμου έν τώ φρουρίω, τοΰ Παντωκρά- 
ταρος κλπ. συνδέονται μετά τών Παλαιολόγων καί 
προ πάντωή τών Τόκων. (3) Ή δε μετά τούτοις έ 
ποχή έξηκολονθησε βελτιουμέθη, άφ’ ής μάλιστα οί 
Βενετοί έγίνοντο κύριοι τών νήσων. Μνημεία ικανά 
τών χρόνων1 τούτων οωζόμενα μαρτυροϋσι περί τής 
θρησκευτικής δπως δήποτε έλευθερίας (4). Έάν ε
ξαιρέσει τις τάς κατά καιρούς προσπάθειας τών Πα 
πών είς ας άντετάοσετο διά λόγους πολιτικής πρό
νοιας ή Ένετική Αρχή, άπό τοϋ Πάπα Λέοντας 
τοϋ (1525)[ ™ί έφ’ ^ήζ ήδύναντο οί ήμέτεροι νά 
πράττωσι τά έαυτών άκωλύτως. Νέος δ’ οργασμός 1 2 3 4 

τών ήμετέρων τότε έν τε τή φιλολογία καί τή τέχνη 
^κατέλιπεν ήμϊν δείγματα άπειρα τοΰ άειζώου τής 
,ηίστεως, καί τών αρετών τών όρθοδόξων. Αί άνι- 
Ίμήοεις νέων ναών, αί είσοικήοες τών Μονών, αί 
ίότρηραί μ^λέται, αί αΰξουσαι άντιγραφαί τών πα
λαιών κωδίκων, καί τό πλήθος τών άντιγραφέοιν 
μοναχών, αί πλούσιοί βιβλιοθήκαι, αί βαθυστόχα
στοι τής θερμής πίστεως συγγραφαί, οί έμπνευομέ- 
νοι είκονογράφοι, ίοί απαράμιλλοι χρυσοκονδιλισται 
καί μικρογράφοι καί άλλα μαρτυ,ροΰσιν ίκανάς περί 
τοϋ πνρός τών ήμετέρων ιερών άνδρών. Μόνος ό 

,Μοτφοτκόν (1) έν τή Παλαιογραφίαί αύτοΰ διασώ
ζει πλήθος Ελλήνων άντιγραφέων, ών οί κώδικες 
κεϊνται έν ταϊς( βιβλιοθήκαις τής Ευρώπης. Ό δέ 
Κατραμής (2) μνημονεύει πλήθος κωδίκων άντι- 
γραφέντανν ύπο σοφών άνδρών έν τή περιφήμω μο
νή τοΰ Άγ. Γεωργίου τών Κρτμανών, έν Άγ. Αι
κατερίνη τών Σινουϊτών κατά τήν νήσον Ζάκυνθον, 
καί έν τή όνομαστή μονή τόόν Στροφάδων. Έν δέ τή 
Βενετία και Ρώμη διάσημοι "Ελληνες κτύ.λιγράφοι 
καί χρυσοκονδιλισται οϊοι ό πολύς ’Ιωάννης ίερεύς <5 
Ρώσοος, καί δ μεθ’ ύστερον καί δεινός είκο- 
.νογράφος Μιχαήλ Δαμασκηνός (4), (3) άμ- 
φότεροι Κρήτες άντέγραψαν πλήθος 
ωραίων κωδίκων. Μόνη δ’ ή Ζάκυνθος δύναται νά 
παρατάξη πλήθος τοιούτων άντιγραφέών, οϊον τόν 
Θεοδόσιον τόν αμαρτωλόν ταχογράφον, Άναστάειον 
τόν Αναγνώστην, Αναστάσιον τόν Βρυαίνην, Ιερό
θεον τόν ιερομόναχον τόν έπίκλην Μούοουραν, Βαρ-

(1) Μονφωκόν. Ελληνική Παλαιογραφία.
I (2) Φιλ. Άχαλ. Κεφάλ. ΣΤ' σελ. 144 κ. έξ.

(3) Κατραμής έπαν. Σελ. 197. .’Ο περιφανής 
ούτος Έλλην έπί τεσσαράκοντα έτη έν Φλωρεντίρ, 
Ρώμη, Βενετία κλπ. διέτριψεν μετερχόμενος τόν 
καλλιγράφον.

(4) Βλ. Μονφωκόν Παλ. 'Έλλ. σελ. 512. Κατά 
λάθος δ Κατραμής έν τοϊς φιλ. άν. (σελ. 19f) μετα- 
τίθησι τόν χρόνον τοϋ Δαμασκ. άπό τοϋ 1525 —ρτρκέ 
—είς τό 1585 φφπέ,. Είναι άληθές, δτι ούτος ό 
Δαμ. ήκμασε καί μετά τό 1571, άλλ’ είναι άγνωστον 
πότε άπέθανε, ή έάν έζησε πέραν τοΰ 1585. Πρβλ. 
καί Ν. Καλ,ογεροπούλου έέ Μούσαις άρ. 650 τοϋ 
1920.

ΑΝΔΡΕΑΣ CHENIER
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Μία γνωριμία τόν ευχαρίστησε στό Λονδίνου, 
μέσα στις άλλες πού έκαμε. Ήταν ή γνωριμία τής 
Λαίδης Κοσναί.Σ Τής αφιέρωσε πολλά ποιήματα. 
"Ηταν δέ χιύτή, μία νέα άγγλίδα, γεμάτη χάρη καί 
απλότητα πού είχε άγάπη ιδιαίτερη στις ωραίες τέ
χνες, καί μεγάλη κλίση στή ζωγραφική. Ζωγράφιζε 
συνεχώς. ’ΆλΛοτε συνθέσεις δίκες της, πολλές φο
ρές δέ μέ έξαιρετική έπιτυχία άντέγραφε εικόνες 
τοΰ Ροΰμπενς τοΰ Ραφαέλου καί άλλων διάσημων 
ζωγράφταν. I

567

λαάμ τόν Μπελετην, Μελήτιον τόν ιερομόναχον, 'Ι
ερεμίαν τόν μοναχόν κ).π. (5)

Έάν δέ τοιαύτη ύπήρξεν ή προθυμία και ή 
προσπάθεια τιερί τήν φιλολογίαν καί Γραμματικήν 
καθόλου, περισσότερα, καί θερμοτέρα ύπήρξεν ή ά
γάπη ήν έν Ζακύνθφ ήσθάνθηοαν διά τήν ΖΩΓΡΑ 
ΦΙΚΗΝ. Ταύτην κυρίως έθίε'ράπευσαν Κρήτες είκο- 
νογράφοι, οιτινες άθρόοι άπό τοΰ ΙΣΤ' αίώνος ήλ 
θον είς ταύτην την νήσον (6). ΧΗοαν δ’ ούτοι ιερο
μόναχοι τό πλεϊστον καί ιερείς, συχνώς δέ καί 
μικρογράφοι καί χρυσοκονδυλιοταί. Άπίσταντο δ’ού 
τοι τήν ζωγραφιάν τής ίστορήσεως χειρογράφων, 
φορητών εικόνων έπί ξύλου, καί συγχρόνως τήν τοι 
χογραφικήν, ήν δμως σπανίως μετεχειρίζοντο έν 
Ζακύνθω. Ούτοι φεύγοντες έά τής πατρίδος αυτών 
καί εγκαθιστάμενοι εις Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν, 
Κέρκυραν καί Βενετίαν έζωγράφιζον μέγα τίλήθος 
εικόνων. Πολλών έκ τούτων τών ζωγράφοχν έργα 
ενρίσκονται διηπλωμένα καθ’ άπαοαν τήν Ένετο- 
κρατουμένην Έλλτγνικήν γήν. Άλλ’ έκτός τούτων 
τών Κρηπών ζανγράφων μαθηταί αυτών γενόμενοι 
ένεφανίσθησαν βραδύτερον καί Ζακύνθιοι τινές, ε
πίσης καί Πελοποννήσιοι ζωγράφοι, κοσμήσαντεςαύ 
τόθι πολλάς εκκλησίας. Παρακατιόντες θέλομεν δι- 
αλάδει περί τινων έξ αυτών. Δέον δμως ένταΰθα 
νά σημειώοωμεν, καί τοΰτο τό πολής σημασίας καί 
προσοχής άξιον, δτι έν τή νήσφ ταύτη μετεκομίσθη- 
σαν καί έξωθεν εικόνες φορητοί, είτε έκ Κρήτης 
ύπό τών φενγόντων μετά τήν άλωσιν Κρητών, είτε 
έκ Κωνσταντινουπόλεως, ώς παραδόσεις τινές άνα 
φέρουσιν. Ό Κύκλος ούτος τών τοιούτων εικόνων εί 
ναι ου μόνον μέγας άλλά καί ίκανώς πολύτιμος δι
ότι παραδίδει ήμϊν τήν ΤΕΧΝΙΚΗΝ καί τόν ΤΥ
ΠΟΝ τής άκμασάσης πρότερον κατά τά μέρη έκεϊ- 
να εικονογραφίας. (Θά έπρεπε τή αλήθεια νά έπι- 
στηθή μείζων φροντίς είς τά άντικείμενα ταΰτα τής 
τέχνης, τά όποια πολύν κρύππουσι τήν άξίαν. 
(Έπεται τό τέλος) Ν. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟϊ ΛΟΣ

Γραμματεύς Έθν. Πινακοθήκης 5 6
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θαλεγε. «Πόσο εϊναι ώμορφη και Ελκυστική αυ
τή ή μούσα. Πόσο ή χάρι της είναι αξιοπρεπής. 
Στην απλότητά της πόσες μυστικές χαρές ! Μιά υ
περηφάνεια εξευγενίζει τά χαρακτηριστικά της ίΜέ 
λύπη τήν άφήνει κανείς. Και ή χαριτωμένη φοννή 
της, οοϋ άφήνει γιά καιρό μιά άνάμνησι. Καί οί οτι 
χοι μου κι’ υστέρα άπό χίλια χρόνια θά διατάζουν- 
ται ακόμα καί θά παινιοϋνται !. . .

Τής έγραψε δέ και οχτώ οτιχάκια Ιταλικά,
«Ο Σηκουάνας καί ό Τάμεοις ενώθηκαν αδελ

φοί, γιά νά θαυμάσουν τή κόρη τοϋ ’Άρνου, στήν ό
ποια ό Τοσκάνος Φοίβος έδωσε χρυσή λύρα, στήν ό
ποια ό Άπελής εδώρηοε εκείνο τό ζωντανό πινέλλο 
ποϋ κάνει νά ζή τό πανί, Πού τό τραγούδι της εινε 
γλυκό, καί πού τό έμπειρο χέρι της περνάει πάνου 
άπό τις ηχηρές χορδές. Σ’ αγαπούν οί Μούσες, ή 
Κοσνηί, ό Πίνδος, ό Σηκουάνας, ό Τίβερις.

Στό Λονδίνο που. έμεινε έγραψε πολλά ποιήμα
τα ’Ελληνικά καί Λατινικά πρός τιμήν τού Άκτιους 
Σιντσέρους, μέ ημερομηνία 31 ’Ιανουάριου 1789, ό
πως έγραψε Ελληνικούς στίχους γιά τις ώμορφες 
’Λγγλίδες.

Ω λατινικοί στίχοι μεταφρασμένοι.
”Ω ’Άκτιους ! πού αυξάνεις τή δόξα τής ρωμαϊ

κής Μούσας, πού τιμάς έπίσης τήν ιταλική γλώσσα, 
ό Παν ομολογεί μόνος του στήν Αρκαδία πώς νική
θηκε, όταν παίζεις ένα πομοενικό, μέ τ’ όργανο 
τής πατρίδας σου. ’Όταν στις ακτές ξαναπαίρνεις 
τις φλογέρες τού Λατίου, τό δελφίνι τοϋ Άρκίνος, 
οοϋ δίνει τή ράχη του, καί ό άσπρος όμιλος τών νυμ 
φιόν τής θαλάσσης, παρουσιάζεται, χορεύοντας,πάνου 
στά κύματα,

Ίδον καί οί ελληνικοί στίχοι γιά τις ’Λγγλίδες. 
Παρθενικαί νόμφαι τε βρεττάνιδες, ώς πότε κύμα 
βιά θαμίσεος, Λονδίνου έν εύρυάγιτα 
ποσειδών κατέχει άμφίρροος εννοοίγαιος 
ε’ιδείτε, μέγετει τε θεαί, λευκώλενες α’ιδοϋς 
δμματα πληθώμεναι, · ξανθότριχες, αβρά γελοϋοαι 
γαία κόρας, φημί, οί καλλίονας τρέφει άλλη 
παρθενικής δ’ υμίν άι'τί ύστάτης Καρολίνας 
ταύαην εϊκον έγώ άμυμήτοιο γυναικός 
έγραφαν ανδρείας, γαλάτην γένος, έτεκε μήτη,ρ 
ούοτονις, εύθείνουο παρ’ ηίόνεστ θαλάσση.

Άφοΰ γύρισε άπό τό Λονδίνο, κάθισε στό σπίτι 
τοϋ πατέρα του. Ή οικογένεια ήταν διηρημένη σέ 
δυο κόμματα. Ό πατέρας μέ τόν Άνδρέα ήταν μάλ
λον συν'τηριτικοί, Ή κ. Σενιέ μέ τόν Μαρία __ - ’Ι
ωσήφ ήταν μάλλον Επαναστατικοί.

Στις 3 Μαΐου 1791 ό Άνδρέας δημοσίεψεν ε
ναντίον τής γοιοτής ίιαπύ δόθηκε ατούς στρατιώτες 
τοΰ Σατωβιέ, Ενώ ό αδελφός του ήταν ένας άπό κεί 
νους πού τήν υποκίνησε.

Τό 1792 ό Άνδρέας απομακρύνθηκε άπό τό 
Παρίσι. Ταξείδεψε στή Νορμανδία. ’’Επειτα άπό τις 
23 ’Ιανουάριου 1793 ό Άνδρέας πήγε οτίς Βεροαλ 
λίες. Έκάθισε ο’ ένα σπιτάκι στό δρόμο τοΰ Σατορΐ. 
Πέρασε όλο του τόχ ρόνο βυθισμένος στή μελέτη καί 
απομακρυσμένος άπό κάθε θόρυβο, Σπάνια, πήγαινε 
στό Παρίσι.

Σύχναζε καμμιά φορά στή Κα Πουρά, πού έμε
νε μέ τις δυό θυγατέρες της, τή Κα Όκαρ καί τήν 

Κα Λεκαλτέ (πού ό Άνδρέας τόσες φορές αναφέ
ρει μέ τόνομα Φανή).

Κι’ ερχόμαστε στό 1794. Στις 7 Μαρτίου αύτοΰ 
τοϋ χρόνου ένας πού τόν λέγανε Ζεννό πήγε στό Πα 
σού μέ τήν Εντολή νά πιάσπ τόν Παστορέ πρώην 
νομοθέτη καί διοικητή τοϋ Παρισιού,ποϋ έμενε 
στό ίδιο σπίτι μέ τόν Πισκαταρύ καί τή γυναίκα του 
πού ήταν μητρυιά τοϋ Παστορέ. Είχε διαταγή, νά 
πιάση όποιο άλλο ύποπτο πρόσωπο ήταν στό σπίτι 
κτλ. Ό Ζεννό ουνρδεύουνταν από δυο άλλα μέλη 
τοΰ Κομιτάτου τής Έποπτείας τού Ποσού, γιά νά 
φοτνάξουν αν ήταθ ανάγκη στρατιωτική δύναμη,

Τήν ωρα εκείνη ό Παστορέ μέ τόν Πιοκατορύ 
δεν ήταν στό σπίτι. Βρήκαν μόνον τήν Κα Παστορέ 
καί τήν Πισκατρόν καθώς καί τόν Άνδρέα Σενιέ 
πού τόν Ερώτησαν γιατί ήταν εκεί. Απάντησε πώς 
συνώδευε μιά άπό τις Βερσαλλίες, πού θά ξαναπή- 
γαινε σ’ εκείνη τή πόλη. Δέν ικανοποιήθηκαν, άπ’ αύ 
τή τήν απάντηση καί τόν έπιασαν. Τόν πήγαν στή 
φυλακή τοΰ Λουξεμβούργου, άλλά δέν τόν δέχτη
καν. Τότες τόν πήγαν οτόν Ζεννό, πού τόν ώδήγη- 
σε αμέσως στή φυλακή τοΰ Άγιου Λαζάρου,

Ένώ ό Άνδρέας ήταν φυλακισμένος, ό άδελ- 
φός του Σωτήρης πού ήταν αρχηγός τών στρατευ
μάτων τού Βορρά συνελήφθη στή Πικαρδία άπό τόν 
Άνδρέα Δυμόν.

Ό πατέρας τους έκαμε μιά αίτηση 'ζητώντας τήν 
άποφυλάκηση τοϋ Άνδρέα. Άλλ’ έξαφνα ό Άνδρέ
ας (οδηγήθηκε στό Επαναστατικό δικαστήριο.

Στις 30 τοΰ ’Ιουνίου άρχισε ή άνάκριση στον 
’Άγιο Λάζαρο. Είχαν οτίς φυλακές προδότες. Στον 
’Άγιο Λάζαρο ήταν ένας μιλανέζος πού λεγότανε 
Μανίνη, πού έλεγε πώς είναι άνθρωπος τών γραμ 
μάτων καί πού μεταχειρίστηκε αϊτό τό μέσον. "Ενας 
μαύρος, φυλακισμένος, ποΰ υπηρετούσε τούς άλλους 
φυλακισμένους, γιά νά κερδίζη κάτι, καί δύο Βέλ
γοι πρόσφυγες, (τόνομά του ήταν Κοκερύ, τών δέ 
Βέλγων Ρομπινέ καί Ζομπέρ) μάζευαν ένα αριθμό 
άπό παράπονα, πού θά τάλεγαν ει'αντίον τών φυλα
κισμένων. Είχαν καταλόγους, γιά κείνους πού νόμι 
ζαν πώς εϊναι «εχθροί τοΰ λαού καί τής Δημοκρα
τίας».

Λυτοί οί τρεις καί μερικοί άλλοι τέτοιου είδους, 
ίμπορεύουνταν τό τρόμο πού βασίλευε στή φυλακή. 
Μόνον ιιέ χρήματα μπορούσε κανείς, νά σβυσθή άπό 
τόν κατάλογο. Ή δούκισσα δέ Φλερύ καί ό Μον- 
τρόν, πού άργότερα γήνηκε άνδρας της, κατάφεραν 
νά οβυστοΰν δύνοντας εκατό λουδοβίκια.

"Ενας Ρουκιέ Τενβίβ είχε ένα κατάλογο άπό 
80 ονόματα, πού τά χώρισε σέ τρία* γιά νά δικα
στούν οέ τρεις ημέρες. Ό Άνδρέας ήταν ό 69ος ο’ 
αϋιό τό κατάλογο, καί ανήκε στή δεύτερη σειρά.

Στις 12 τοϋ ’Ιουλίου τό Επανασταιτκό δικαστή
ριο κάλεοε είκοσι πέντε κατηγορουμένους, Τ ιμωρή- 
θηκαν όλοι σέ θάνατο. Τήν ίδια μέρα θανατώθηκαν 
οί 21. Οί άλλες ήταν γυναίκες, πού ήταν έγκυοι. 
Μόνον μιά ήταν άληθινά σ' αίτή τή κατάσταση, κι’ 
έτσι οί άλλες σέσοερες τήν άλλη μέρα θανατώθη
καν.

Στις 7 τοϋ ίδιού μήνα άλλοι είκοσι εφτά πήγαν 
στό δικαστήριο. Άπό τούς πρώτους ήταν ό Ρουσέ 
καί ά Σενιέ, Είχαν ουγχίσει όμως τόνομα τοϋ Άν 
δρέα καί τοΰ Σωτήρη Σενιέ. Ό Άνδρέας διαμαρ- 
τυρήθηκε λέγοντας, πώς δέν ήταν ποτέ αρχηγός τοΰ 
Βορρά. , ,,

Τούς άπηύθυναν τις άκόλουθες έραηήοεις·
Ιο. Ό Αντώνιος ’Ιωάννης Ρουοέ 48 όχτώ, γεν 

νήθηκε στό Μονπελλιέ, λόγιος, κάτοικος στό Παρί
σι, οδός Κοαγεέ 24.

2ο, Ό Άνδρέας Σενιέ 31 χρονών, γεννήθηκε 
στήν Κωνσταντινούπολι, πού μένει στήν όδό Κιλ- 
τρύ κλπ.

Κυρήχτηκαν εχθροί τοϋ λαού, λαβαίνοντας μέ
ρος ο’ όλα τά κακουργήματα 'πού γίνηκαν άπό τό 
τύραννο, τή γυναίκά του και τήν οίκογένειά του, 
οτίς ημέρες 28 Φεβρουάριου 1791, στις 20 ’Ιουνίου 
καί 10 Αύγούοτου 1792 προοβάλοντας τούς πατρι
ώτες, επιδοκιμάζοντας τή σφαγή τού Πεδίου τοϋ 
Άρεως, γράφοντας εναντίον τής γιορτής τοΰ Σα- 
ταιβιέ, εναντίον τής Ελευθερίας καί^ύπέρ τής τυ
ραννίας. ’Έχοντας άλληλογραφία μέ τούς εσωτερι
κούς καί έξωτερικούς εχθρούς τής Δημοκρατίας: 
Καί τέλος θέλοντας νά επαναφέρουν τή βασιλεία στή 
Γαλλία ; Τήν ’ίδια μέρα στις 6 τό βράδυ, όλοι θα- 
νατώνουνται, ξέχωρ’ άπό ένα Φραγκίσκο Όαάν. 
Πρώτος θανατώθηκε ό Ρουοέ, έπειτα ό Σενιέ.

Μαζί μέ τόν Άνβρέα, ήταθ φυλακισμένοι καί 
Οι αδελφοί Τρονταίν, παιδικοί φίλοι του, ποΰ οάν 
άρρώστησε οέ ηλικία είκοσι δύο χρόνων, άπό τή 
^πολλή μελέτη, ξέχανιρ’ άπό τις περιποιήσεις τους,τόν 
πήραν γιά ι>ά δυναμώσπ στή Σουηδία Τήν ημέρα 
πού θά σκώτωναν τόν Άνδρέα, ζήτησαν νά πεθά- 
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Έγράφησαν συγγράμματα πολλά τοϋ θείου Σω- 
κράτους, παρά τών μαθητώνν αυτού Πλάτωνος καί 
^ενοφώντος. Έξέβωκε πλείστα συγγράμματα ζώ>ν ό 
Άπ. Μακράκης—Γαλλιστί καί ΈλΛηνιοτί—',ών τό 
άντικείμετον ή ·Θεολογία, ή Φιλοσοφία καί ή Πολι
τεία, Εξαίρετοι έν τοίφεργοιςάμφοτέροον το τού λό- 
ΐγου'ύψος,ή τών ιδεών ή πρωτοτυπία εκπλήσσει, τό ύ 
γιές φρόνημα διαλάμπει* ή έμβρίθεια μετά τής εύ-

καί αγαθούς πολίτας διά τής αυτογνωσίας. Νέον 
στάδιον βίου Ευαγγελικού τούτου καί πράγματι χρι
στιανικού, χρονολογείται ή διδασκαλία τοϋ νεωτέρου 
θεοπλάστου διδασκάλου, έν δυνάμει λόγου ύπερμαχή- 
,ραντος τοΰ υπερκόσμιου θείου χριστιανισμού, μετά 
πειθοΰς καί έπιοτήμης άναιρέσαντος, άλλά καί κε
ραυνού τούς άντιφρονοϋντας αυτώ, τάς κοινωνίας 
δέ ήθικοποιήσαντος διά τής κατά Χριστόν πολιτείας, 
φιλοσοφίας καί θρησκείας. Ό ηθικός νόμος, Ιδού τό

νουν κι αυτοί μαζί του, άλλ’ οί δήμιοι δέν τούς 
έκαμαν τή χάρη αυτή. Τούς είχαν προωριομένους 
γιά τήν άλλη μέρα.

Ό Σενιέ, ζητούσε ναύρη κάποιο φίλο, οτίς τε
λευταίες του στιγμές, μα δέν έβλεπε καδένα. "Οταν 
ανοίγεται ή πόρτα ένός υπογείου πού ήταν κλεισμένο 
άπό ’δώ κι’ έξη μήνες, καί προχοιρεί ό φίλος του 
Ρουοέ, ό ζοιγράφος τών «Μηνών». Σείς εδώ ! Τοϋ 
λει ό ’Ανβρέας. Σάς θυσιάζουν. Σάς, ’Έλεγε πάλι 
ό Ρουοέ. Σκοτώνουν έοάς. Πού λάμπετε άπό Εξυ
πνάδα κι’ έχετε τέτοιο μέλλον. Δέν άφησα τίποτα 
γιά τούς μεταγενεστέρους, άπήντησε ό Άνδρέας. "Ο 
μως είχα κάτι εδώ. Και χτύπησε τό μέτωπο. Μι
λούσαν γιά ποίηση ώς τή τελευταία στιγμή. Άνάφε- 
•ραν τόν Ρακνέ κι’ έλεγαν στίχους άπό τήν πρώτη 
σκηνή τής «Ανδρομάχης».

Στής 8 τοϋ ίδιου μηνός άλλοι 25 κατεδίκάζον- 
το σέ θάνατο.

Τήν άλλη μέρα άναψε ή έπανάσταοι. Οί υπόλοι
ποι τώ>ν φυλακισμένων μέσα ατούς όποιους ήτανε ό 
Σωτήρης, ό άδελιμος τοϋ Άνδρέα είχαν γλυτώσει..,

Δνίς ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΎ

1) Τις πληροφορίες αυτές, γράφει <5 ~Ντέ Σα- 
τοΰς τις πήρε άπό ένα γέροντα πού ήταν σ’ όλες αύ 
τές τις τραγικές στιγμές.

Σωκρατικόν σύνθημα. Έν πάσιν ό Χρίστος, 'ιδού τό 
άποστολικόν κήρυγμα τοΰ Άπ, Μακράκη.

Ό υπέρ άρετής καί αλήθειας αγών Εξεγείρει 
καί θύελλαν παθών, τοον Ιδιοτελών στοιχείων κατά 
τοϋ σοφού καί δικαίου. Ουδέποτε όμως μετά περισ
σής άκριβείας έφηρμόοθη ό κανών οΰτος, ή έπι τών 
δύο έξοχων πολιτών τής άρχαίας καί νεωτέρας ’Ελ
λάδος, οϊτινες καθ’ όλον τόν βίον ήγωνίζοντο υπέρ 
αιωνίων αρχών, καί τέλος θνήοκουοι μάρτυρες υπέρ 
τοΰ καθήκοντος. Διά τοϋτο τότ| θειον Σωκράτην πε- 
ριεφρόνησε καί αυτή ή συζυγική εστία. ΆΑλα καί τόν 
έρίγνωτον καί εύσεβέστατον καί μέγαν φιλόσοφον 
Μακράκην έμίσησεν αυτός ό πατρικός οίκος. ’Εκεί 
παράφορος, ούνευνος, διδασκόμενη τήν άγλαόκαρπον 
καί αίγληφόρον άρετήθ έμαίνετο κατά τοϋ Εμπίστου 
συμβούλου, ’Εδώ άδελφός, λειτουργός φεΰ ! τοϋ Ύ- 
ψίοτου ελεγχόμενος δι’ άσυμβίβαστον προς τό ιερατι
κόν ένδυμα διαγιογήν, έφρύαττε κατά τοΰ οικείου 
ευεργέτου. Καί άν ό Σωκράτης άναιρών διά τής 
θαυμαστής διαλεκτικής του τών σοφιστών τά φρε- 
νοφθόρα, ήθολοιγά καί φθοροποιά διδάγματα, είς δέ 
τοΰς δειοιδαίιιονας αύτοΰ συμπολίτας τών ειδωλων 
τήν πλάνην άποκαλύπτων, έκίνει τόθ χόλον τών δο- 
κησιοόφων καί πεπλανημένων— καί ό ’Απόστολος 
Μακράκης πάνοπλος, τή δυνάμει τοϋ λόγου κατακαί- 
ων τών παντοίων τοϋ Ευαγγελίου εχθρών τα ευκα- 
τάπρηστα, φρυγανώδη καί άχυρώδη κηρύγματα, εϊς 
δέ τοΰς πολλούς γνωρίζων τήν θεοστυγεοτάτην ΰπό- 
'κριοιν καί θεοκαΰΐηλείαν καί χρίστεμπορίαν αυτών 
τόόν λειτουργών τής Εκκλησίας, τήν άμάθειαν καί 
κακοδοξίαν αυτών τώ>ν καθηγητών τής θεολογίας έ- 
ξήγειρε καθ’ εαυτού τήν μήνιν απάντων τούτοι.Διά

(Συνέχεια)

μεθοδίας καθοδηγεί, είς τά συμπεράσματα παρακο
λουθεί τό άβίαστον, τό σαφές καί διδακτικόν έποι- 
κοδομεί. Άλλ’ έπί πάσι τούτοις εξέχει ή δεινή δια
λεκτική τών σοφών τούτων τής άρχαίας καί νεωτέ- 
ρας Ελλάδος άνδρανν, βι’ ής άπεκαλύπτετο μαίευτι- 
κώς ή γυμνότης τού έγκε<ράλου τών πάλαι καί νϊν 
άσεβαιν καί έγωϊσταιν. Και παρ’ αυτών έπασχον τά 
δεινά τής μωρίας καί πονηριάς, ών άξιοι ήσαν. Ό 
(Σοικράτης νέαν ζωήν ένεκαινίαοεν ήθικοκοινωνικίιν 
ίΜαταπολεμήσας τήν αμάθειαν, τήν δοκησισοφίαν, τά 
οίδαλ.έα τής σαρκός πάθη διά τής ηθικοπλαστικής δι
δασκαλίας αύτοΰ έπί τώνν νέων. Διότι ή διάνοια αυ
τού ολόκληρος ήν έοτραμμένη νά καταρτίση χρΐ]στούς
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τούτο, όπως ή άρχαιότης έσυκοφάντηοε τόν μέγαν 
αρετής και αλήθειας διδάσκαλον ότι «καινά ει

σάγει δαιμόνια καί τους νέους διαφθείρει», οΰιω 
και τιΤες αρχαι τής Νέας ’Ελλάδος έδυοφήμησαν 
τόν ζηλωτήν καί ύπέρμαχον τής αειφανούς, άειλαμ- 
Λοΰς καί άκαταλύτου είς τούς αιώνας ορθοδοξίας 
κήρυκα, ώς ετερόδοξον καί επίβοΰλον τών πατρώ
ων. ’ΤΙιρχισεν έκτοτε κατά τών δύο κοαμοκλύτων 
καί κοσμοπλούτων μαρτύρονν τής Άληθείας, οί αυτοί 
διωγμοί, αί αύταί προφυλακίσεις, ή αυτή διαδικα
σία. Οί φθονεροί καί φονσυργοί Άνυτος, Μέλητος 
καί Λύκων, είσηγήοαντο τήν καταδίκην τού Ενάρε
του καί θεόφρονος Σοσκράτους Ενόιπιον τού Άρείου 
Πάγου καί τοΰ ποθουμένου έπέτυχον. Καθηγηταί 
τής θεολογίας εμπαθείς καί ρασοφόροι είσηγήοαντο 
διά τής λεγομένης 'Ιερός Συνόδου, τόν ύπ’ αυτής 
άφοριομόν τοΰ φιλοχρίστου καί όρθοδόξου Άπ. Μα- 
κράκη καί τοΰ σκοπουμένου καί αυτοί έπέτυχον. Συν
ήλθε τότε σπείρα δαλοπλόκοιν επί τοΰ ώρισμένου λό
φου τής Λικαιοσύνης ΐνα καταδικάση τόν άθώον. 
Φαρισαίων συνέδριου έκλήθη και νΰν επί τοΰ Ιερού 
χώρον τής ’Εκκλησίας ΐνα αποκήρυξή τό πιστόν αυ
τής τέκνου. Και οί δύο γενναίοι άπολογοΰνται μετά 
περισσής πειστικότητας διά τής απαράμιλλου αύτών 
διαλεκτικής και τοΰ Εκπλήσσοντας ηθικού σθένους,τό 
όποιον εμπνέει ό ύπέρ αλήθειας καί αρετής αγών. 
’Απολογούνται καί κηρύττουσιν αντί καταδίκης Εαυ
τούς άξιους πόσης έθνικής ευγνωμοσύνης, άνθ’ ών 
ήγοννίσθησαν ύπερ τής φιλτάτης Πατρίδος. Κηρύτ- 
τουσιν <5 μεν εαυτόν επάξιον συνδαιτημόνο τού ’Ε
θνικού Πρυτανείου, ό δέ έαυτόν αντάξιον καθηγητήν 
τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου. Άλλ’ όίμοι ! τδ κώ- 
νειον καί ή διαβολή προωρίοθηοαν ύπέρ τών δικαί
ων καί έναρέτων αμοιβή. ’Αποτρόπαιος καί οατανό- 
βουλος^ φθόνος καί ανιαρά καί δακνοκάρδιος σοφι
στεία έκ παραλλήλου βαδίζουοιν είς τάς δύο αύτάς 
θλιβερός αποφάσεις, αί όποίαι μεγάλως, πολυτρό- 
πως καί πολυειδώς τό ’Ελληνικόν ’’Εθνος έζημίοο- 
οαν. Άν δέ δέν έξετελέσθη ό βίαιος σωματικός θά
νατος τοΰ ’-4π|. Μακράκη, ώς( ό τού Σωκράτους, Ο
φείλεται τούτο είς τάς τού νεωτέρου ημών βίου συν- 
θήκας, καί ούχί είς διαθέσεις τών νεωτέρων τορκο- 
εμάδων ίερεξεταοταιν.

Μ ετεμελήθησαν οί Αθηναίοι πικρώς διά τόν ά
δικον θάνατον τού πολυτίμου καί συμπαθούς αυτών 
συμπολίτου Σωκράτους. Διό καί κατεδίκαοαν είς τήν 
αύτήν ποινήν τοΰ θανάτου τους έοτίγματισμένους αυ
τού κατηγόρους. Έτόλμηοε καί ό εισηγητής τής κα
τά τοΰ Άπ. Μακράκη καταδίκης, Δαμασκηνός Χρι- 
οτόπονλος, τότε γραμματεύς τής ’Ιερός Συνόδου 
καί μετέπειτα Πατρών καί Ηλείας αρχιεπίσκοπος 
προχειριαθείς, ολίγον πρό τοΰ θανάτου αυτού ,μετα- 
μεληθεις καί προσκαλεοάμενος παρ’ αύτώ τόν ’ιερο
κήρυκα ‘Ιερώνυμον Οικονόμου, έλεγε πρός αύτόν : 
«Ο Μακράκης δέν ήτο, ούτε είναι αιρετικός. Του
ναντίον ό μόνος ύπέρμαχος τών κανόνων τής ’Εκ
κλησίας καί δεινός ερμηνευτής καί διδάσκαλος τών 
Γραφών και τής ’Ορθοδοξίας. Καί άπό τά οιμωνικά 
ήρχισε τόν πόλεμον κατά τής 'Ιερός Συνόδου, διότι 
αύτη δέν εφήρμοζε τους κανόνας κατά τών καθαιρε- 
θέντων τριών γνα>στών αρχιερέων. Κατέστη Επίφο
βος είς τούς περί τήν Σύνοδον, διότι ό λαός τόν συ
νέτρεχε φωτιζόμενος διά τάς άνομίας της. Τότε ε
γώ υπέβαλον, ώς γραμματεύς τής Ίεράς Συνόδου, 

τήή Ιδέαν νά τόν άποκηρύξη αύτη ώς αιρετικόν, τό 
όποιον καί εγεινε, το δέ σχετικόν έγγραφον έπί αί- 1 
ρέοει δήθεν ουνετάχθη ύπ’ εμού καί ύπεγράφη υπό I 
τάόν Συνοδικών τοΰ 1879 καί άνεγνώσθη, καθώς 
γνωρίζεις καί έπ’ έκκλησίαις είς τό Κράτος. Ή έ- \ 
ξομολόγηοις αύτη έδημοσιεύθη έν Πάτραις μετά τόν 
θάνατόν του διά τής έφημηρίδος «Πελοπόννησος» έν | 
τφ ύπ’ άριθμ. 1537 φύλλω αύτής τοΰ έτους 1896, 
ύπό τόν τίτλον «Σοβαρά άποκάλυψις».

’Ήρεμον άποθνήσκων θάνατον πλήρης αύτοπεποι- 
θήσεως, ώς ήρως τοΰ καθήκοντος, Σωκράτης ό 
Σωφρονίσκου, είοηγείτο τάς τελευταίας ύποθήκαςί 
εις τους φίλους αύτοΰ όμιλητάς, οί όποιοι συντετριιι- I 
μόνοι ύπό τό βάρος τής οδύνης ήκουον τάς περί άθα- 
νασίας τής άδιαφθόρου πνευματικής ψυχής, περί ά-Ί 
ληθοΰς φιλοπατρίας καί σεβαομοΰ πρός τους νόμους I 
τής πολιτείας νοτάτας δ’ιδαχάς τού θεσπεσίου καί με I 
γαλόφρονος καταδίκου, μεγάλου δέ αύτών δίδασκά-4 
λου. Άποθνήσκων καί ό Απόστολος Μακράκης πλή- I 
ρης ημερών καί Ελπίδων παρέδιδε τάς πατρικάς αύ-1 
τού νουθεσίας είς τούς προσφιλείς μαθητάς, οί όποίΛ 
οι δοκιμαζόμενοι δεινώς άπεχωρίζοντο πεφιλημένης 1 
καί σεβασμίου ύπάρξεως, μεθ’ ήν έπί μακρά έτη συ- ' 
νηγωνίζοντο τόν κατά τής πλάνης καί κακίας αχώ- ] 
να. Συνεβούλευεν αύτοϊς τήν μέχρι τέλους έγκαρτέ-1 
ρηοιν ύπέρ τών αιωνίων άειζώων καί άθανάτων τοΰ . 
Εύαγγελίου άρχών έπ’ άγαθφ Εαυτών καί τής φί-| 
λης Πατρίδος, ήν ό άείμνηστος διδάσκαλος ήγάπησε ί 
περιπαθώς καί ύπηρέτηοεν ηθικώς. Καί δπως τό»4 
Σωκράτην έγκατέλιπον εύεργετηθέντες άκροαταί, \ 
άλλά καί παράφοροι, τών όποιων ό βίος δέν συνεβι- . 
βάζετο μέ τήν ήθοπλαστικήν διδασκαλίαν τοΰ έγκρα·^ 
τοΰς, λιτοΰ καί σοφού διδασκάλου τής άρχαιότητος, · 
ούτοις καί τόν Άπ. Μακράκην έγκατέλιπον φωτι-' 
σθέντες παρ’ αύτοΰ κληρικοί καί λαϊκοί μαθηταί καί 
άλλοτε συναγατνιοθέντες τόν ύπέρ Χριστού άγώνσ, 
διότι πριν τέλους, ή ψυχή αύτών έπληρώθη κοσμι
κών έπιθυμιών καί ματαίας δόξης — άλλοτρίων του 
Χριστιανικού βίου καί τοΰ πνεύματος τοΰ Εύαγγελί
ου, τό όποιον ό σοφός καί ένθους διδάσκαλός των έ- 
ξυπηρέτει πιοτώς. Καί άν ζών μέν διεθλήθη ό Σω
κράτης καί παρεγνωρίοθη, έδοξάσθη δέ μετά τον 
θάνατον, καί ό Απόστολος Μακράκης ζών μέν έσυ- 
κοφ.αντήθν^ καί κατεκρίθη, άλλά μετά θάνατον τό ό
νομά του θά εύλογηθή. Καί προώρισται λοιπόν, ό
πως η πάλαι Ελλάς, ούτω καί ή νΰν νά τιμώσι τούς 
όντως ιιεγάλους καί σοφούς αύτών ανδρας καί εύερ- 
γέτας, δταν οιγώσι τά πάθη.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
(’Ιατρός)

ΔΗΛΩΣΙΣ
"Ολη αύτή ή βραδύτης περί τήν έγκαιρον κυκλο

φορίαν τοΰ περιοδικού, δλη αύτή ή ακαλαίσθητος έκ 
τύπωσις τοΰ φύλλου προέρχεται φιιό ύπερτάτας τυ
πογραφικός δυσκολίας τάς όποιας άγωνιϊόδώς πα- 
ρακολουθοΰμεν άπό τινός. Εϊμεθα δούλοι τών τυπο
γραφικών ουνθηκώύ. Διά τούτο ζητοΰμεν ουγγν·)- 
μην άπό τούς άναγνώστας μας. Εύτυχώς ιό κακόν 
έλπίζομεν δτι θά περιστολή. Εύρίσκεται το περιοδι
κόν μας άπό τοΰ τεύχους τούτου, είς χεϊρας ε·’συ· 
νειδήτου Τυπογράφου, καί εϊμεθα βέβαιοι δτι Κλαι 
αί Ελλείψεις θά διοοθουθοΰν.

ΡΩΣΣ1ΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ANTON TSHCECHOW
I

Πίτα ψυχρά νύξ φθινοπώρου. Ό Τραπεζίτης έ- 
βημάτιζεν εντός τοΰ δωματίου του καί έσκέπτετο 
πώς, πρό δέκα πέγτε άκριβώς έτών καί κατά τήν 
αύτήν έποχήν, είχε δώσει μίαν εσπερίδα έν τφ οίκοι 
του. Τήν Εσπερίδα έκείνην άπήρτιζον διάφοροι λό
γιοι, οϊτινες ουνεζήτουν έπί σπουδαίων καί Ενδιαφε
ρόντων θεμάτων. ’Ενθυμείτο, δτι, μεταξύ Άλλων, 
ουνέπεοεν ό λόγος καί έπί τοΰ ζητήματος τής θανα
τικής ποινής. Οί Λλεϊοτοι τών κεκλημένων ήσαν Ε
ναντίον αύτής. Τήν ε’ύρισκον σκληρόν, άπάθρωπον 
καί δυσεφάρμοοτον ύπεστήριζον δέ δτι ή θανατική 
ποινή πρέπει, Απανταχού τοΰ πεπολιτιομένου κόσμου, 
ν’ άντικατασταθή διά τών ισοβίων δεσμών.

— Δέν είμαι σύμφωνος, είπεν ό οικοδεσπότης· 
δέν έδοκίμασα βεβαίως ούτε τήν μίαν ποινήν, ούτε 
τήν άλλην· εύρίσκω δμως δτι ή θανατική ποινή είνε 
άσυγκρίτως προτιμοτέρα καί άνθρωπινωτέρα τών ι
σοβίων δεσμών. Ή θανατική Εκτέλεσις απαλλάσσει 
αύτοοτιγμεί τόν άνθρωπον, Ενφ. ή ειρκτή τόν θανα- 
τσνει ολίγον κατ’ ολίγον. Ποιος έκ τών δύο δημίων 
είναι προτιμότερος ; ’Εκείνος δοτις σέ φονεύει διά 
μίαν οτιγιιήν, ή Εκείνος δοτις σοΰ έκμυζά τήν ζωήν 
βραδέως καί έπί μακράν διάστημα ;

—ΕΑμφότεραι αί ποιναί είναι έξ ίσου φρικώ- 
δεις, ’ίσως δέ καί παράνομοι, άπήντησεν έτερος τών 
κεκλημένων διότι καί αί δύο τόν αύιόν Επιδιώκουν 
σκοπόν, πώς δηλ, ν’ άφαιρέοουν τήν ζωήν. Ή πο
λιτεία δέν είναι ό θεός καί επομένως δέν έχει τό 
δικαίωμα V’ άφαιρή παν δ,τι δέν θά ήδύνατο πλέον 
νά δώου πάλιν.

—Συμφωνώ, δτι άμφότεραι αί ποιναί είνε κατα- 
δεβικασμέναι έν τφ πνεύματι τής θρησκείας, είπε 
νεαρός, είκοσιπενταετής δικηγόρος, δοτις μέχρι τοϋ- 
δε παρηκολούθει μετά προσοχής τήν συζήτηοιν- έγώ 
έν τούτοις, κύριοι, Εάν έπρόκειτο νά Εκλέξω μετα
ξύ τών δύο, θά έπροτίμων άσυγκρίτως τά Ισόβια δε- 
αμά. Είνε άληθές, δτι ή ζωή τής ειρκτής είνε φρι- 
κώδης, άλλ’ έπί τέιλους είνε ζατή !

Έπηκολούθηοε μακρά καί θορυβώδης συζήτη- 
οις. Ό Τραπεζίτης, δστις, τότε ήτο νεώτερος καί 
ζωηρότερος ήρχισε κάπως νά έξάπτεται καί, κατα- 
φέρων ισχυρόν τήν πυγμήν έπί τής τραπέζης, έοτρά 
φη πρός τόν νεαρόν δικηγόρον.

—ζΐέ* είμαι καθόλου σύμφωνος μαζή σας, είπε 
καί στοιχηματίζω^ δύο Εκατομμύρια δτι δέν είσθε ’ι
κανός νά ύπομείνετε όχι Ισόβιον, αλλ’ ούτε πενταε
τή φυλακήν.

__ Έάν όμιλείτε σοβαρώς, άπήντησεν ό δικηγό
ρος, δέχομαι τό στοίχημα όχι διά πέντε, άλλά διά 
δέκα πέντε έτη ειρκτής.

—dia δεκαπέντε. Σύμφωνος ! έφώναξεν ό τρα 
πεζίτης. Λοιπόν, κύριοι, έτέθη τό στοίχημα.

__Είμαι συμφοννότατος. Σείς παίζεται δύο εκα- 
τομιιύρια καί έγώ Ελευθερίαν δέκα πέντε έτών, εί
πεν ό δικηγόρος.

Καί άμ’ έπος άμ’ έργον, τό στοίχημα ήρχισε. Ό 
Τραπεζίτης δοτις, τότε, έπλεεν είς Πακτοτλόν πλού

του, οι,'τε ό ίδιος έγνώριζεν άκριβώς τόν άριθμόν 
τών Εκατομμυρίονν του. Καί τό εσπέρας, είς τό δεΐ- 
πνον, αδιαφορών διά τήν ένδεχομένην απώλειαν 
τώ>ν δύο εκατομμυρίων, ώκτειρε τόν άντίπαλόν καί 
εσκέπτετο καθ’ έαυτόν, μειδιών είρωνικώς : «Σκύ
ψου καλά, μικρέ μου δικηγορίσκε ! Δι’ εμέ, δύο έ- 
καπομμύρια είνε ποοόν τό όποιον δέν παρασυλλογί- 
ζομαι' σύ δμως ριψοκινδυνεύεις νά χάσης τρία ή 
τέσοαρα άπό τά ωραιότερα χρόνια τής ζωής σου. 
Λέγω τρία ή τέσοαρα, διότι είμαι βέβαιος, βεβαιό
τατος, δτι δέν θά ήμπορέσης νά μείνης κλεισμένος 
περισσότερον καιρόν. ’Έπειτα μή λησμονείς, καϋμέ- 
νε, ότι ή εκούσια φυλάκιοις είνε πολύ πλέον βασανι
στική άτό τήν ύποχρεωαικήν. Ή οκέψις, δτι θά ήμ- 
πορούοες νά είσαι Ελεύθερος δποτε θέλεις, θά σοΰ 
δηλητηριάζη καθίημερινϊΰς τήν ζωήν μέσα ’στή φυ
λακή Σέ λυπούμαι, καϋμένε !

"Ολα αύτά ένεθυμείτο ό Τραπεζίτης σήμερον, 
μετά πάροδον δεκαπέντε έτών. Καί, βηματίζων Εν
τός τού δωματίου του, Εσκέπτετο ; Πρός τί αύτό τό 
στοίχημα ; Τί τό όφελος έάν ό δικηγόρος έχασε δέ
κα πέντε χρόνια άπό τήν ζωήν του, έγώ δέ σήμερον 
δύο Εκατομμύρια άπό τήν κάσαν* μου ; Τί τό όφε
λος ; Μήπως τούλάχιστον δι αύτοΰ θ’ άποδειχθή 
δτι ή θανατική ποινή είνε προτιμοτέρα τών Ιοοβίατν 
θεσμών ; Ανοησία, Τρέλλα σωστή ! Κατ’ Εμέ τό 
στοίχημα τούτο έδέχθη ό θεότρελιλος αύτός δικηγορί- 
σκος έτσι, άπό μίαν ίδιοτρΟπίαν, ϊοως-ϊσως δέ καί 
άπό δίψαν χρήματος...

%> Τραπεζίτης ένεθυμείτο πώς άκριβώς έτέθη 
τό στοίχημά κατά τήν Εσπέραν έκείνην τής ουζητή- 
σεως. Συνεφωνήθη νά έκτίση ό δικηγόρος τήν φυλά- 
κισίν του Εντός δωματίου οικίσκου τινός, ευρισκομέ
νου έν τώ κήπφ τοΰ Τραπεζίτου. Καθ’’ δλον τό διά
στημα τών δέκα πέντε έτών ουδόλως, ούβ" έπί μίαν 
στιγμήν θά έπετρέπετο εις αύτόν νά έξέλθν] τοΰ δω
ματίου, νά ϊδη Άνθρωπον, ν’ άκούση όμιλίας, νά λά- 
βη επιοτολάς καί Εφημερίδας. Τώ έπετρέπετο δμως 
τό κάπνισμα καί ό οίνος, καθώς Επίσης και ν’ άνα- 
γνώση βιβλία, νά γράψη έπισταλ.άς καί νά παίξ( έν 
οίονδήποτε δργαιΌν τής Εκλογής του. Διά τάς άνάγ- 
κας του ήδύνατο νά έπικοινωνήοη μετά τών ανθρώ
πων μόνον διά μιας θυρίδος, έπί τούτω άνοιχθείοης 
είς ένα τοίχον τοΰ δωματίου. Τούτο δέ, χωρίς πο
σώς νά όμιλήση. Παν δ,τι θά έχρειάζετο, ήτοι βι
βλία, οίνον, σιγάρα, μουσικά τεμάχια κτλ. είχε τό 
δικαίωμα νά τά ζητήση έγγράφως καί μόνον διά 
τής θυρίδος.

Συνεφωνήθησαν τέλος τά πάντα, καί ό δικηγό
ρος ύπεγ^ρεοΰτο νά ζήση έν αυστηρότατη μονώσει επί 
δέκα πέντε άκριβώς έτη, δηλ^ άπό τήν μεσημβρίαν 
τής 14ης Νοεμβρίου τοΰ 1870, μέχρι τής μεσημβρί
ας τής 14ης Νοεμβρίου τοΰ 1885. Ή ελάχιστη άπό- 
πειρα παραβάσεως τών όρων τουτανν, έστω και δυο 
μόνον λεπτά πρό τής παρελεύσεως τοΰ χρονικού δια
στήματος τών δέκα πέντε έτών, θ’ άπηλλαοοε τόν 
Τραπεζίτην τής ύποχρεώοεως νά μετρήση είς τόν 
άντίπαλόν τά δύο εκατομμύρια.

Έφ’ όσον ήδύνατο νά κρίθη τις έκ τών γράφομε 
νων τοΰ Εγκλείστου, πρέπει ούτος νά ύπέφερε πολύ 
έξ άνίας καί πλήξεως κατά τό πρώτον έτος τής ά- 
πομονώσιώς του. Προσεπάθει δε νά διασκεδάζη διά 
τής μουσικής τάς άνιαράς ώρας του, καθήμενος είς 
τό κλειδοκύμβαλον καθημερινώς καί έπί ότρας πολ- 
λάς Τάς πρώτας ημέρας άπέφευγεν έπιμόνως τόν
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οίνον και τό κάπνισμά Ό οίνος, έγραφε, διεγείρει 
έπιθυιιίας, αί δε έπιθυμίαι είναι οί μεγαλείτεροι έχ 
■δρο'ι ένός ανθρώπου έοτερημένου τής ελευθερίας 
του. Τόν καπνόν τόν άπέφευγε, διότι οΰτος έμόλυνε 
τόν αέρα τής φυλακής τον. Λ*ατ’ άρχάς τώ έότελλον 
δλαφρά άναγνώσματοί : μυθιστορήματα πλήρη επει
σοδίων ερωτικών, άφηγήσεις έγκλημάτων, διηγήμα
τα φαντασιώδη, κωμιρδίας κτλ.

Τ0 δεύτερον έτος δέν ήκούσθη μουσική έκ τοϋ 
δωματίου τοϋ έγκλειστου, δικηγόρος διήλθε τό έ
τος τοΰτο έν τή μελέτη κλασικών συγγραφέων.

Τό πέμπτον έτος έπανελήφθησαν οί ήχοι τοϋ 
κλειδοκύμβαλού. "Ηδη\ ό έγκλειστος έζήτησεν οίνον. 
"Οσοι παρηκολούθησαν διά τής θυρίδος τήν ζωήν 
του, παρετήρησαν δτι κατά τό πέμπτον έτος ουδέν άλ 
λο, έκαμνεν είμή νά τρώγη, νά πίνη, νά ευρίσκει’ έ- 
ξηπλωμένος έπί τής κλίνης τό πλεϊοτον τής ημέ
ρας, νά γαομάται καί νά όμιλή χαμηλοφώνως μέ τόν 
έαυτόν του. Τά βιβλία τά έγκατέλιπεν. ’Ενίοτε έξε- 
γείρετο κατά τήν νύκτα, έγραφε κάτι τι, άλλα τήν 
έπιοϋσαν πρωίαν έξέοχιζε τό γραφέν εις τεμάχια. 
Συχνάκις ήκούοθη κλαίων,

Τό δεύτερον ήμισυ τοϋ έκτου έτους ήσχολήθη είς 
τήν έκμάθησιν ξένων γλωσσών καί εις ιστορικός καί 
φιλοσοφικός μελετάς. ’Ήδη έμελέτα πολύ, τόσον πο
λύ, ώστε ό Τραπεζίτης δέν έπρόφθανε νά τω προ
μηθεύω τά ζητούμενα βιβλία. Είς διάστημα τεσσά
ρων έτών έκομίσθησαν εις τό μονωτήρων τοϋ έγ
κλειστου υπέρ τους έξακοοίους τόμους βιβλίιον. Πε
ρί τό τέλος τοϋ έκτου έτους ό δικηγόρος έστειλε τήν 
άκόλουθον επιστολήν πρός τόν Τραπεζίτην ;

«Αγαπητέ μου φυλαξ !
Είς έξ διαφόρους γλώσσας σάς γράφω τάς πα

------------ ----------------------------------------------
Λ.Α.ΟΓΊΆ.ΦΙΙΣΜ ΣΤΗΛΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
«Άπό τό σημερινό τεΰχος τής αγαπημένης «Ελ

ληνικής Έπιθεωρήσεως» θ’ άρχίσω νά δημοσιεύω 
μιά συλλογή παραμυθιών, που τά μάζεψα άπό τό χω 
ριό Γαϊτάνι, θά παραβάλλω συγχρόνως μέ ποιά ευ
ρωπαϊκά παραμύθια μοιάζουν καί σέ ποιά σειρά α
νήκουν».

«Τό βασιλόπουλο τής Σουηδίας αποφάσισε νά 
β.ρη γυναίκα. Στό δρόμο πού πήγαινε άπάντησε μιά 
γρτηοΰλα πού τόν ώδήγηοε στή σπηλιά τοΰ δράκον
τα. Ό δράκοντας είχε τρία πορτοκάλλια φυλαγμένα. 
Κατώρθωσε νά πάρη τό ένα τό βασιλόπουλο καί νά 
φύγη. Σαν πήγε νά τό κόψη, τό πορτοκάλλι τοΰ φώ
ναξε" «πρόσεξε μή μέ. κόψεις». Καί βγήκε μιά ω
ραία κοπέλλα άπο μέσα πού τοϋ ζήτησε νά ντυθή.Κι’ 
έπειδή δέν είχε φορέματα, ή κοπέλλα τοϋ έφυγε ά
μέσως. Έπαναλήφτηκε τό ίδιο γιά δεύτερί] φορά. 
Τώρα τοϋ ζήτησε ή άλλη κοπέλλα νά φάη, κι’ επει
δή έκεϊνος δέν είχε φαί τοϋ έφυγε. Τή τρίτη φορά 
δμως πήρε κοντά του φαγητό, φορέματα καί νερό. 
’Έτσι σάν τοΰ ζήτησε νά πιή νερό, αυτός τής έδωσε 
άμέσοτς, Γιά τούτο δέν έφυγε, άλλά δέχτηκε ευχα
ρίστως, πού τής πρότεινε νά τήν οτεφανταθη».
' Τό τέλος είναι ύλότελα διαφορετικό. "Οταν το 
πρωί βλέπουν ό δράκοντας καί ή γυναίκά του, πως 

ρούσας όλίγας γραμμάς, μέ τήν παράκλησιν δπως 
θέσητε ταύτας ύπό τήν κρίσιν ειδημόνων. ’Εάν οΰτοι 
δέν εϋρωσιν ουδέ έν λάθος, σας παρακαλώ νά ρέψε
τε έκ τοϋ κήπου δύο πυροβολισμούς διά τών όποιων 
θά εννοήσω δτι δέν άπέβησαν είς μάτηή οί μέχρι 
τούδε κόποι μου διά τήν έκμάθημιν ξένων γλωσσών. 
’Ώ ! δέν φαντάζεσθε πόσον είμαι ευτυχής άφ’ δτου 
άρχισα νά έννοώ τούς διαφόρους συγγραφείς, έκα
στον είς τήν γλώσσάν του !>>

Ή επιθυμία τοϋ εγκλείστου έξετελέσθη, Ό Τρα 
πεζίτης διέταξε νά ρίψωσιν έν τώ κήπω δύο πυρο
βολισμούς.

Τό δέκατον έτος ό δικηγόρος ήσχολήθη άποκλει- 
οτικώς είς τήν άνάγνωσιν τοϋ "Ιερού Ευαγγελίου. 
Ήπόρει δέ ό Τραπεζίτης, πώς ένας άνθρωπος, δσ- 
τις είς διάστημα πέντε έτών κατεβρόχθιοεν έξακοοί
ους όγκώδεις καί σοβαρούς τόμους, έχρειάσθη έν ό- 
λόκληρον έτος διά τήν μελέτην ένός τοϋ μόνου βι
βλίου, τοϋ Ευαγγελίου, τό όποιον καί εϋληπτον εί
ναι καί όχι καί τόσον ογκώδες Τήν μελέτην τοϋ Ευ
αγγελίου έπηκολούθηοεν εκκλησιαστική ιστορία ;αί 
συγγράμιιατα θρησκευτικά.

Τά δύο τελευταία έτη ό έγκλειστος άνέγνωοεν 
εκτάκτως πολύ, διαφόρων ειδών βιβλία, Έμελέτησε 
φυσικήν ιστορίαν και ένετρύφησεν είς τά έργα τοϋ 
Βύρωνος καί τοΰ Σαικοπήρου. Διαρκώς έστελλε διά 
τής θυρίδος σημειώματα διά τών όποιων έζήτει άνα 
μϊξ μυθιστορήματα καί συγγράμματα φιλοσοφίας, ι
στορίας, χημείας, θεολογίας καί ιατρικής. ’Ήτο έν 
είδος ναυαγού, δστις, κολυμβών έπί τών συτριμμό- 
των τοϋ πλοίου, ζητεί νά συλλάβη μίαν σανίδα οώ- 
τει.ραν, δπως μή καταποντισθή.
(Έπεται τό τέλος) ΙΏΑΝ. ΚΑΡΟΚΗΣ 

τούς λείπει ένα πορτοκάλλι θέλουν νά εύρουν εκεί
νον ποϋ τό πήρε.

Κι’ έκεΐ άρχίζουν ένα σωρό περιπέτειες, πού τε
λειώνουν πάντα μέ τήν ευτυχία τών δύο νέων.

Περισσότερο ακόμα μοιάζει έν άλλο τής ιδίας 
συλλογής πού έχει τόν τίτλο «Τά τρία μήλα»... (1) 
Τό τέλος είναι σχεδόν διιοιο. «Ή υπηρέτρια τοϋ ά- 
φέντη πάει στό πηγάδι γιά νερό. Βλέπει τή σκι'·, 
τής ωμορφης κοπέλλας καί νομίζει πώς είν’ αυτή. 
Καί δταν αντιλαμβάνεται τό λάθος της ζηλεύει καί 
τήν παρακαλεϊ μέ χάδια νά κατέβη. ’Ανύποπτη εκεί 
νη κατεβαίνει, καί τότες ή υπηρέτρια τή ρίχνει στό 
πηγάδι.

’Έτσι άντί νά τήν μεταβάλλω σέ πουλί μέ τή μα
γική καρφίτσα θέλει νά τήν πνίξη. Άλλ’ αυτή δέν 
πνίγεται. Τήν κατάπιε ένα πελώριο χέλι, πού νστε·ρ’ 
άπό λίγο καιρό, ένας ψαράς τό πήγε στό παλάτι,γιά 
νά παρηγόρηση τό βασιλόπουλο γιά τό μαρασμό πού 
είχε, πώς άσχήμηνε τόσο ή γυναίκα πού πήρε. (Τό 
βασιλόπουλο, βλέποντας νά κάθεται οτό δένδρο ή υ
πηρέτρια πήρε κείνη γυναίκα, νομίζοντας δτι θα 
μεταβλήθηκε ή ωμορφη κοπέλλα σ’ άσχημη.

Αληθινά τόν παπρηγόρησε κάπως ή ώμορφιά
1) Ξέλειφ’ άπό τήν άρχή, ποϋ είνε άπαράλλα- 
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ποϋχε τό χέλι. Τό παρατήρησε ή γυναίκά του, καί 
διάταξε νά τό σκωτώσουν. Άλλ’ άμέσως τό χέλι 
μεταβάλλεται σ’ ένα θαυμάσιο καλάμι. Ή κακή βα
σίλισσα θέλει νά κομματιάσουν τό καλάμι, άλλ’ αύιό, 
ο’ δποιον π/.ησιάζει φωνάζει σιγά. Μή μοΰ κάμετε 
κακό. "Οταν τακουσε ό βασιλιάς, πήρε ένα οουγια- 
δάκι κι’ άνοιξε τό καλάμι πού άμέσως βγήκε άπό

Γ ® ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ® "8

AH. Ν. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ
Ή «Έλλην, Έπιθεώρησις» κάμνουσα άρχήν εις 

τήν δημοσίευοιν τών είκόνων τών μελών τοΰ Συν- 
δέοαου «Φιλική Συντροφιά» θεωρεί ευτύχημα, διό
τι παρουσιάζει είς τούς άναγνώστας της τόν πρώτον 
έκ τών παραγόντων τοϋ έν λόγω Συνδέσμου, τον κ. 
Άπ. Ν. Μαγγανάρην, έκλεκτόν αυτής συνεργάτην 
καί πρόθυμον ύποστηρικτήν είς ιό έργον της.

Επ’ είκαιρίμ τής γνωριμίας του, μετά τών πο
λυπληθών συντρόφων τής «Φιλικής Συντροφιάς» 
καθήκόν μας Θεωροΰμεθ δπως δι’ όλίγων γραμμών 
παρουσιάοουεν τήν δράοίν του είς τά γραμματα,ποΰ 
μέ τόσην ζέοιν καταγίνεται, άλματωδώς άναπτυσ- 
σόμενος, διδασκόμενος καί διδάσκων, και συγχρόνως 
γινόμενος πασίγνωστος είς τόν Ελληνικόν περιοδι
κόν τύπον.

Νεαρώτατος ιήν ήλικίαν, σπουδαστής έτι τοϋ 
Γυμνασίου τής Ευαγγελικής Σχολής έν Σμύρνη, έ- 
πεδόθη, δσον ουδείς τών συνομιλίκων του είς τηι 
φιλολογίαν καί ιδίως είς τήν ποίησιν, δημοσίευσα·, 
έντός διαστήματος δύο έτών, είς τά έγκριτωτερα 
καί άριστα περιοδικά τών Αθηνών, Κωνστανα^ 
πόλεως καί Σμύρνης, πολλά ποιήματα άπό τά «Μοι- 
ρόγοαφιά» του, συλλογήν αρκετά ικανοποιούσαν -ά 
βλέμμα καί τήν σκέψιν τοϋ κριτικού, ο όποιος θα 
θελήση νά έντρυφήση καί νά μελετηοη αυτήν.

Είς τάς ’Αθήνας έγεινε γνωστός διά τών πρώ
των είς τήν «Σφαίραν» δημοσιεύσεων τον, τας ο
ποίας ήκολούθησαν αί είς τό «Πανόραμα» τοιαϋται 
πλούσιοι καί έκλεκταί καί εις τήν «Ελλάδα» έτ/ά- 
τως,

Ή είς τήν φάλαγγα δμως τών συνεργατών τοϋ 
έγκριτου λογοτεχνικού τής Κωνσταντινουπόλεως πε 
ριοδικοΰ ό «Λόγος» πρόοληψίς του ως τακτικού συ
νεργάτου, καί ή εις τήν Σμνρναϊκήν «Νέαν Ζωήν» 
τό άριοτον έκπληροϋν σκοπόν πρός καλλιέργειαν καί 
άνάπτυξιν τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, είς τήν 

μέσα του ή ώμορφη κοπέλλα. Τότες παντρέφτηκε έ- 
κείνη, καί τήν υπηρέτρια τή σκώτωοε.

Μέ τόν ίδιο τίτλο διάβασα ένα παραμύθι στή συλ
λογή τοΰ Αγγέλου Ντέ Κουμπερνάτης. Ανήκει στή 
σειρά τής «Κόρης πού τήν καταδιώκουν κτλ» καί εί
ναι άπό τόν1 "Αγιον 'Στέφανον τής Καλτοινάγιας.

Δίζ Μ, Γ.

πρό τίνος άπελευθερωθεΐσαν Μίκραοίαν, τούτο πε
ριοδικόν συμμετοχή του. είς τήν σύνταξιν, ή δλη 
σχεδόν δημοοιευθεϊοα συλλογή τών «Μοιρογράφ- 
των» — Αή καί Βα σειρά — μεταξύ τών όποιων 
πρώτην θέσιν ήμποροϋν :·’ά καταλάβουν «Τό βιβλίο», 
«ή Σαπφώ», «τ’ όνομά σου», «Νέα Ζονή», «Σάν άν- 
τιφεγγίζουν If άστρα» είς τήν τής Μικρασίας φιλολο
γικήν κίνηοιν, κάμουν τόν κριτικόν νά οταματήση έκ 
πληκτος καί νά όμιλήοη ώς προφήτης, διά τόν μύ
γαν καί εΰρύν τής δόξης στέφανον ποΰ περιμένει 
τόν νεαρόν τήν ηλικίαν άλλά μύγαν είς τά γράμ
ματα τής ανριον, έκλεκτόν μας φίλον.

Ή «Ελλην, Έπιθεώρησις» επιφυλασσόμενη νά 
καταχωρήοη μελέτην διά τό έργον τοϋ πολυτίμου της 
συνεργάτου εις προσεχή φύλλα της, γραφεΐσαν ό-·ό 
τοΰ πρώην διδασκάλου, είς τήν Καοτιλλίαν έμβαπτί 
οαντος τόν νυν ποιητήν, καί διά τόν ύπδίον καυχά- 
ται σήμερον, άρκεϊται νά κλείση τάς όλίγας σι’ιάς 
γραμμάς εΰχομένη δαφνοστέφανον άμάραντον τά 
στέψη τάς προσπάθειας του. Μ.

«ΜΟΙΡΟΓΡΑΦΤΑ»
Σειρά Β'.

Στ&ϋ πεντασύ).λα- 
βου το στημόνι··..

Κ. Π α λ α μ. ί ς

ΞΕΝΙΤΕΙΑ
’Έρημα αηδόνι 
Μες τη σπηλιά, 
Δέ μέ σιμώνει 
Καμμιά ?,αλιά.

Ποιος μ’ άνταμώνει 
Στη σιγαλιά.
Την πίζοα μόνη 
Βρίσκιο φωληά·

Άνατριγίλα . 
Και ξερά ςύ).λα 
Στην ξενιτειά,

Μέσα στδ γιον: 
’Έρημο άηδόνι 
Δίγως φωτιά-

Σαύρνη 1920 ΑΠ- Ν. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ
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ΘΥΜΑΣΑΙ ; 30 ΑΠΡΙΑΙΟΝ

'Θυμάσαι τί/ βραδυά ’κείνη τ’ ’Απρίλη, 
Ποΰ μέσα οέ μεθύσι μαγικό, 
'Ενώσαμε ok φίλημα τά χείλη 
Τρυγώντας τής ψυχής τό μυστικό ;

θυμάσαι τή γλυκειάν άνατριχίλα 
Ποΰ νοιώσαμε στ’ άναίστητο κορμί ;
Και μέσα στής καρδιάς τ’ ανοιχτα φύλλα 
Θυμάσαι πώς πονοϋσαν οί παλμοί ;

Τό δάκρυ μας ποΰ κύλησεν αγάλι 
Σά στάλα άπό πελάγου τή ψυχή ;

~ Τής οκέψης μας τήν άγρια, φριχτή ζάλη ; 
Τή κρύφια μας θυμάσαι προσευχή ;

Κι’ ακόμη σάν έσφίξαμε τά χέρια 
Τόν ορκο μας θυμάσαι τόν τραί·ό ; 
Έγράφτηκεν αστέρι μέο’ στ’ αστέρια. . . 
'Θεός μέο’ στής ζωής τόν ουρανό. . ·

Σμύρνη—Μάνης Φιλή Κ. Βατίδου

ΠΙΚΡΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ
Κυνηγώντας όνειρα πλάνεψα μιά κόρη 
ατό καρδιομεσήμερο κάπω σέ μιά ελιά, 
ποΰ τά άνθη τίναζε ποΰ οα Νύφη φόρει 
στό ζευγάρι πουτανε στην άκροριζά.

Τών πουλιών. μάς κοίμηζε τό κελάδημά τους 
και τά άνθη σκόρπαγαν τή μοσχοβολιά τους, 
και πειό πέρα έδεναν τ’ άλυτα τά μάγια 
ό μικρός ό έρωτας μέ γλυκειά Νεράϊδα.

Μεσολόγγι Γερ. Δ. Κασόλας
Ζωγράφος

ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ. Κον~Π. Τζαν ετάτον. Έ- 
νεγράφητε. Ένεκρίθη τό ει·α. ’Αποφεύγετε τάς άπο- 
γοητεύσεις τής? ζωής. Εΐοθε τόσον νέος, ζΐιατί νά 
τά βλέπετε όλα μαύρα ;

Ή ’Επιτροπή Σ. Φ. Σ. Σ. Μ. Σ.

:-------- ΙΟΥΝΙΟΣ ' -—7-
1ΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Κάμνομεν αρχήν τόν μήνα τοΰτον μέ τόν ιερόν α

γώνα φέροντες ε’ις τήν μνήμην τών αναγνωστών μας 
τινά γεγονότα. Τή 10 τοϋ 1822 οΐ ’Αθηναίοι, μετά 
έπτάμηνον πολιορκίαν έκυρίενσαν τήν Άκρόπολιν. 
Παρατηρητέον οτι οί Τούρκοι τώ 1456 κατά τήν η
μέραν ταύτην είχον κυριεύσει τήν Άκρόπολιν.

—Τή 15 τοΰ 1828 δ Καποδίστριας και όΐ ναύαρ
χοι Κόδρικτον, Δέ Ρινώ και "Είδαν συνηντηθησαν έν 
Ζακύνθω into υγειονομικήν έπίβλεψιν — διότι ήτο έν 
Πελοπονιήσψ ή πΐανώλης — και εντός ξύλινων υπό
στεγων, παρά τή οικία τοΰ "Αγγλου τοποτηρητοΰ, οΰ 
ση παρά τή θαλάσση, δπου τώρα ή Ίονική Τράπεζα, 
συνεζήτησαν τόν τρόπον νά απελευθερωτή ή 'Ελλάς 
άπό τόν Ισραήλ. Μετά τήν ναυμαχίαν τοϋ Ναυαρί- 
νου, διεδόθη δτι άπεφασίσθη τοΰτο έκ τής έν Ζακύν- 
θω συνεντεύξεως. Τή 17 τοΰ 1822 έγεινε μάχ^ ε’ις 
Ναυαρϊνον και ο'ι άγωνυσταΐ ένίκησαν, — Τή 24 τοΰ

ΜΝΗΜΑ

Κυλάει αργά σκορπίζοντας άγέρι μυρωμένο 
τοϋ δροσερού ζέφυρου τό ήσυχο τό κύμα, 
μή κεϊ ποΰ φτάνει μέ· χαρά στήν άκρη άπο- 

( οταμένο 
γίνεται πέτρα ή αμμουδιά και αγκάλη μνήμα.

Πόσες δέν μνοιάζουνε καρδιές μέ σέ πικρό 
(μου κΰμο, 

ψυχές ποΰ στό φτερούγισμα απάνω σ’ άλλη γή 
εκεί ποΰ κάθε πόθος τους κι’ όνειρο φτάνε·. 

(πρίμα 
νά πέφτουνε σέ κόλαση και μπάρα φοβερή.

Μεοολόγγι Πάνος Τζανετάτος

ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΙΙΡΙ

Σάν άπό κάποιον ένα πόνο απόκρυφο, 
χαμοκυττοϋν οί Ιτιές, φαρμακωμένες· 
Καί μέο’ στήν πυκνοθόλωτη τήν φυλλωσιά, 
περνούν μ’ άργητα ψυχές θλιμμένες. 
Σάν πεταλούδες φτερουγίζουνε δειλά, 
φερμένες άπ’ τό ευωδιαστό τ’ αγέρι· 
Σιγομιλούν" πικροθρηνοϋν· κι’ άργοπετοϋν.... 
Άπ’ τώνα στ’ άλλο φύλλο, ταίρι-ταϊρι.

Κυρ. Δ. Μήτοορας

ΘΑΙΨΙΙ

Τριανταφυλλιά, στή στέρνα εκεί τό δειλινό έχεις 
( σκύψει, 

καί σάν ν’άντίκρυσες νεκρό τόν πονάγαπούσες κρίνο, 
έχεις χαράξει άπάνω σου βουβή μιά τόση θλίψη, 

ποΰ θά ξεσπάσω λέω κι’ εγώ σ’ εναν αιώνιο 
(θρήνο. ..

’Ιούνιος τού 1920 ΦΟΙΒΟΣ ΑΑΡΑΣ

1817 ύπεγράφη συνθήκη μεταξύ τών τριών μεγάλων 
δυνάμεων, «πως μεσιτεύσωσιν υπέρ τής 'Ελλάδος.

Κατά τόν μήνα τοΰτον τφ 1821 διαταγή τοΰ άγρί 
ου Σουλτάνοι» έκρεμάσθη δ πρώην Οΐκουμεν.κός Πα
τριάρχης ΚΥΡΙΛΛΟΣ ό έκτος. Ήτο άνήρ σοφός, 
πρότερον Ίκσνίου και ύστερον τής γεννετείρας αύιοΰ 
πατρίδος Άδρνανουπόλεως, Μητροπολίτης άπό τοΰ 
1819 τόν είχε διαδεχθή Γρηγύρως δ Ε' και ένώ ήσύ 
χαζέ μελετών έν τή γενεθλίφ πατρίδι ύπέστη τόν μαρ 
τυρικόν θάνατον.

’Εκ τών γεννήσεων άναφέρωμεν δτι τή 10 Τοΰ 
1798 εΐδεν τό φώς τής ημέρας έν Ζακύνθφ ό Γεόιργι- 
ος Κανδιάνος Ρώμας, υιός τοΰ Διονυσίου, τοΰ τόσον 
συνδεδεμένου μέ τήν ιστορίαν τοΰ Άγώνος. Ό Καν 
διάνος έγραψε στίχους, έγένετο πρόεδρος τής Ίονίου 
Βουλής καΐ τοποτηρητής ’Ιθάκης.

— Τή 14 τοΰ 1722 δ περιλάλητος Γεώργιος Σπυ

ρίδων Θεοτάκης έν Κέρκυρά άνήρ γραμμάτων, δοά- 
σας έν τή ίστορίρ τών Ίονίων Νήσων παοαπολΰ, γε- 
νόμενος και δ πρώτος ήγεμών τής Επτάνησου Πολι
τείας.

Τή 27 τοΰ 1777 έπίσης έν Κέρκυρα δ Ν ■ « ,
Δελβινιώτης, ένθερμος πατριώτης. "Εγραψε καΐ ύ
μνους πρός τόν Μέγαν Ναπολέντα διά τήν ελευθερί
αν τής τότε δούλης 'Ελλάδος. Μετέφρασεν Ιταλιστΐ έμ 
μέτρως καΐ τήγ 'Οδύσσειαν.

Καΐ δύο θάνατοι. — Τή 10 τοΰ 1800 έκλεισε διά 
παντός τούς οφθαλμούς δ περίδοξος Ευγένιος Βοίλ- 
γαρης Τή 24 τοΰ 1813 ’Αθανάσιος δ Πάριος, διδά
σκαλος δόκιμος, πολυγράφος καΐ τής ορθοδοξίας πρό 
μαχος.

Ή έβδομη τοΰ μηνός τούτου είναι αξιομνημόνευ
τος διά τά Κερκυραϊκά χρονικά, διότι κατά τ·ρ' ήμέ 
ραν ταύτην τοΰ 1799 έξελέγη άρχιερεΰς Κέρκυρας 
δ μέγας πρωτοπαπάς Γεώργιος Χαλικόπουλος Μάν- 
τζαρος. Είπωμεν αξιομνημόνευτος, διότι καπά τόν
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ΙΟΥΝΙΟΣ. Τά θέατρα έπρεπε νά εΰρίοκωνται 
εις τήν μεγαλητέραν στιγμήν τής έντάοεως τής ερ
γασίας των. Καί έν τούτοις άκόμη δέν ήρχιοαν κα- 
λά-καλά νά έργάζωνται. Φαίνεται εφέτος θά ύπαρ
ξη καποια κρίσις ή όποια ποιος ξέρει ποΰ θά τά 
φέρη. Είναι άλλωστε καί τά θέατρα τόσον πολλά, 
μαζύ μέ τά συνοικιακά υπερβαίνουν τά δέκα πέντε, 
ώστε έπρεπε νά είναι διπλάσιος ό άριθμός τοϋ θεα- 
τριζομένου κοινού γιά νά μπορή νά κρατή εις άκμήν 
ύπό έποψιν συρροής τά ’Αθηναϊκά θέατρα,

"Ενα θέατρον όμως τό όποιον έργάζεται τόν μή 
να αυτόν αρκετά καλά είνε τό «Πανελλήνιον» μέ τή 
«Δακτυλογράφον» τοΰ κ. Ζάτα. Ό νεαρός συνθέτης 
επέτυχε πολύ μέ τό πρώτον έργον του. ’Έχει πολ.- 
λήν πρωτοτυπίαν ή μουσική του, διότι φαίνεται ότι 
είναι ύγιές και Ισχυρόν τό τάλαντού του. "Αλλως 
τε καί τό λι/τπρέττο είνε άρκετά καλογραμμένο, και 
οί τύποι άποδίδονται πολύ καλά άπό 'τόν εκλεκτόν 
θίασον τοϋ κ. Πλέσσα. Ή κ. Ααουτάρη, ή δακτυλο- 
γράφος, άνεγνωρίσθη άπό όλους ότι επέτυχε παρά 
πολύ. Είς τούς χορούς δέν υστερεί ή Λακτυλογρά- 
φος, χορεύει δέ τέλεια ή δνίς Έρμίνια Σόχω, ή ό
ποια έχει πολλάς συμπάθειας μεταξύ τοϋ ’Αθηναϊ
κού κοινού.

Είς τό αύτό θέατρο, έτοιμάζεται ήδη ή ΛΖιλέτ 
ντέ Ναρμπόν» ή γλυκύτατη γαλλική όπερέτϊα ύπό 
τόν τίτλον τετραπέρατη. Ή διαοκευή γίνεται ύπό 
τοΰ κ. Θ. Ν. Συναδινού.

’Εφέτος έχομεν τρεις έπιπθεωρήσεις. Είς τά 
«Παναθήναια», καί τό «Πανόραμα» προσετέθη καί 
ό «Πειρασμός». Καί τά «Παναθήναια» παίζονται είς 
τήν Άλάμπρα, ό «Πειρασμός» είς τό Πανόρμα, καί 
τό «Πανόραμα» τοϋ κ. Μωραϊτίνη είς τό θέατρον 
Κυβέλης. "Ηδη αί δύο επιθεωρήσεις ήρχιοαν νά 
παίζωνται καί φαίνεται ότι αρέσουν άρκετά. ’Ιδίως 
τό ΠανύραΛία τοΰ κ. Μωραϊτίνι, έχει εφέτος πολ- 
λήν οάτνραν καί έλκνει πσλύν κόοιιον, ’Η δνίς Σω·· 

ΙΓ' αιώνα οΐ Άνδηγανοι έκυρίενσαν τήν Κέρκυραν 
καΐ άνεγνωρίσθη έπικρατοΰσα έκκλησία ή Λΐατινική, 
κατηργήθη δέ τό άξίωμα τοΰ ορθοδόξου έπισκόπου, 
άντικατασταθέντος διά τοΰ Μεγάλου Πρωτοπαπά και 
άντ’ αντοΰ άνυιίποθέντας Λατίνου άρχιεπισκόπου. Λυ- 
στυχώς δ Μάντζαρος ύπέργηρος ών, άπέθανε πριν ή 
χειροτονηθή. Έξελέγη έπειτα δ Πέτρος Βούλγαρης. 
άλλ’ δ Πατριάρχης δέν έπεκύρωσε τήν έκλογύν. Οί 
Κερκυραΐοι "θελον τόν Νικηφόρον Θεοτόκην. ’Αλλ’ δ 
Πατριάρχης άπεφάνθη δτι οί κανόνες δέν έπιτρέπουν 
ε’ις τόν αϊτόν αρχιερέα νά καθέξη τό τρίτον έπισκοπι- 
κόν, άφοΰ διετέλεσεν αρχιεπίσκοπος Χερσώνος καΐ 
Άστραχωνίου. Γενομένης νέας εκλογής — έιξέλεγαν 
τότε οί ίερεΐς τόν άρχιερέα. — Γενομένης νέας έκλο- 
γής, έξελέγη δ ’Ιωάννης Βαπτιστής Κιγάλας τή 2 Φε 
βροιαρίου τοΰ 1800, λαβών τό όνομα 'Ιερόθεος, δστις 
άπέθανε τή 14 ’Ιουλίου τοΰ 1813 καΐ τόν διεδεχθη ά 
Μακάριος.

Σπ Δέ ΒΙΑΖΗΣ

τηρία Ίατρίδου, είνε απαράμιλλη. Τά Παναθήναια 
τής τριάδος τών εκλεκτών μας συγγραφέων* θά δο
θούν ε’ις τάς άρχάς τοϋ προσεχούς μηνός. Ό κόσμος 
τά περιμένει μέ τήν συνήθη άνυπομονηοίαν τήν 
όποιαν επιδεικνύει πάντοτε όταν πρόκειται περί έρ 
γων τής ίδικής των άξίας.

Ό κ. Παπαϊωάννου ήρχ,ισε καί εφέτος μέ τάς 
παλαιάς όπορέττας του καί ό κόσμος, όπως πάντο
τε, άθρόος κατακλύζει τό θέατρό του. ’Ήδη άπό τι- 
νων ημερών άνεβίβασε τόν «’Αρλεκίνον» τοϋ κ. Σα 
κελλαρίδου, ό όποιος ήρεοε πάρα πολύ, ό κ. Σακελ- 
λαρίδης έχ£ί είσδύσει πλέον είς τό λαϊκό μουσικό 
αίσθημα, καί άφοΰ τό εννόησε, ξέρει καί νά τό ί- 
κα.νοποιή. Καί γιά τοΰτο θεωρείται ό κατ’ έξοχήν 
ευνοούμενος μουσουργός. Μετά τόν «’Αρλεκίνον» 
θά δώση νέον έργον ύπό τόν τίτλον «Θέλω νά ίδώ 
τόν Πάπα».

Εις τό Κεντρικόν παίζει εφέτος ή κ. ’Ένκελ. 
Άπ’ όλας τάς όπερέττας πού έπαιξε ή κ. ’Ένκελ, 
παλαιάς καί νέας, ήρεσε περισσότερον ή «Γκοιι- 
πέτ.» Ή μουσική της πεταχτή καί πραγματικώς χα 
ριτωμένη έγράφτ^ άπό τόν συνθέτην κ. Δσυράκην.

Τό Ελληνικόν Ώδεϊον έκαμε πρό ημερών έναρ- 
ξιν τών παραστάσειον τοΰ μελοδραματικού του θιά
σου. Μέσα ο’ ένα μικρόν μέν άλλά κομψόν κήποι 
έδόθη ή πρώτη πανηγυρική παράστασις. Τήν όρχή 
στραν διηύθυνεν δ κ. Λαυράγκας καί ή προσωπικό- 
τηΖ του είναι έγγύηοις διά τήν μελλοντικήν έργα- 
οίαν τοϋ νέου μελοδραματικού θιάσου.

Αυτός είναι ό απολογισμός τού μηνός ’Ιουνίου 
σχετικώς μέ τάς όπερέττας καί έπιθεωρήοεις. Οί 
δύο δραματικοί θίασοι τής Δίδος Κοτοπούλη καί 
τής κ. Κυβέλης περιωρίοθηκαν είς έργα τοΰ παλαι 
ού δραματολογίου. Ή δνίς Κοτοπούλη τήν έσπέραν 
τής έκ νέου έμφανίοεώς της είς τό ξέατρον έπαιξε 
τήν «Ήλέκτραιυ τοΰ Χόφμανσταλ.
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ΊΙ συνέχισις της διεθνούς ανεμοζάλης έκδηλοϋ- 
ται διά τών έπανειλειμμένων διασκέψεων α'ίτινες 
λαμβάνουν χώραν εις διαφόρους Ευρωπαϊκός πό
λεις. Εις την Βουλώνην, είς τδ Χάϊθ, είς τό Φολκ- 
οτόουν, είς Βρυξέλλας, είς Σπά κατά τόν μήνα αυτόν 
συνεκεντρώθησαν αί. μεγάιλαι καί, ίσχυραί προσωπι
κότητες τής γης διά νά έπιλύσουν τά τόσον πολύπλο
κα διεθνή προβλήματα. 'Ωρισμένα ονόματα, μόνιμα, 
σταθερά ονόματα έναλλασοόμενα ενίοτε πρός νεοφα
νείς τιτλούχους ΐοτανται έπί τον ανώτερου επιπέ
δου τών έκάστοτε Διασκέψεων καί Άθωτάτων Συμ
βουλίων καί άποφασίζουσι περί τής τύχης τών Λά
ιόν. Τό Ρωσσικόν ζήτημα καθώς καί τό Τουρκικόν 
προέχουν. Επακολουθούν ή μεταξύ ΠολοΝίας καί 
Τσεχοσλοβακίας διαμάχη, αί μεταξύ Φιλνανβίας καί 
Σουηδίας διάφοροί, τά οικονομικά ζητήματα, ό μετά 
τής Γερμανίας διακανονισμός τόσων οοβαρωτάτων 
ζητημάτων, αί ιταλικοί βλέψεις, αί Σερβοϊταλικαί 
καί ίταλοαλβαν ικαί διαφοραί. Καί μαζή μ’ αυτά καί 
σειρά άλλη λεπτομερειών φύσεως πολιτικής, φύσεως 
στρατιωτικής, φύσεως οικονομικής, φύσεως ιδιαιτέ
ρων συμφερόντο>ν καί βλέψεων ικανών νά δημιουρ
γούν όλην αυτήν τύν αβεβαιότητα καί άοριοτίαν είς 
τήν οποίαν σκιαγραφεϊται τό μέλλον τής ανθρωπό
τητας. ’Εν τώ μεταξύ ή ζωή δεν έχασε βεβαίως ου 
τε τήν λάμψιν της, ούτε τό ενδιαφέρον της. Ή ζωή 
άπότοκος τών νόμων τής φύσεως μ’ όλος τάς στενο
χώριας, μ’ όλους τούς περιορισμούς, μ’ ολας τάς 
πιέσεις έχει την δύναμιν τών μεγάΆων ποταμιάν πού 
μέ τήν ορμήν τους καί τήν δύναμίν ιούς κανονίζουν 
οί ίδιοι τόν δρόμο τους, ασχέτως προς κάψε προσπά
θειαν καί κάθε μέτρων τής ανθρώπινης έπεμβάοεως. 
Ετσι καί κατά τήν δύσκολων αυτήν εποχήν, μ’ όλην 

τήν ά[ φιταλάντευσιν τού Λόϋδ Τζώρτζ, μ’ όλην τήν 
συμφεροντολογικήν δράσιν τοϋ Μιλλεράν, μ’ όλην 
τήν μακιαβελικήν άντψ.ηψιν τού νέου Πρωθυπουρ
γού τής ’Ιταλίας κ. Τζιολίττι, μ’ όλην τήν απανθρω
πιάν τού Λενίν καί τήν δολεράν χρησιμοποίησιν τών, 
είς τήν διάθεσιν τών ισχυρών τής ημέρας, δυνάμε
ων, ή ζωή προχωρεί τόν μεγάλον δρόμον της, τόν όρ 
μητικόν δρόμον της, χωρίς νά θέλη ή νά δύναται νά 
οταθή σ’ 'ένα οίονδήποτε σημεϊον τοϋ χρόνου. Ή ζωή 
προχωρεί, επηρεάζει, επιβάλλεται, διακανονίζει αυ
τόν ή ίδ’ία ότι χθες έθεωρείτο ακόμη ξένον προς τήν 
θ&ληοίν της ή τάς βλέψεις της. Ούτως ε’ίδομεν κατά 
τόν μήνα αυτόν τήν -’Εθνικήν ύπόθεσιν τής Ελλάδος 
προα-, σμένην είς βαθμόν άπίστευτον. Ειδομεν τόν 
Πρωθυπουργόν της ώς ίσον, έν ίση μοίρα πρός τούς 
ισχυρούς τής ημέρας, διακανονίζοντα σπουδαιότατα 
τόσον τής Διεθνούς όσον καί τής εθνικής μας Ζωής. 
Ειδομεν τόν υπέροχων εθνικόν εργάτην κατάγοντα η
θικήν νίκην άνωτέραν καί αυτών τών πολεμικών θρι 
άμβων τοϋ ηρωικού στρατού μας. Διότι χωρίς τήν 
«ηθικήν νίκην» τοϋ μεγάλου πολιτικού μας, χωρίς 
τήν ιιεγαλοφυιαν του καί τήν ευστροφίαν του καί 
τήν πνευματικήν υπεροχήν του, ό "Ελληνικός έν ό- 
πλοις Λαός θά παρέμενεν αδρανών καί φΰτοζωών 

μέσα ο’ ένα άσυγκρίτως έπώδυνον έχθρικόν πρει- 
βαλλον. Διότι, ουδείς θά άμφισβητήση, ότι ή Ελλάς 
πριν κερδίση τάς πολεμικός δάφνας, κατήγαγε μίαν 
διπλωματικήν νίκην άσύγκριτον. Έν ώ έπέκειτο τή 
έπιθυμία τής Γαλλίας —। τής Γαλλίας τήν όποιαν έ- 
συνείθισεν άπό τοϋ λίκνου του νά λατρεύη ό "Ελλην 
καί άν'ελπίστως άντικρύζει σήμερον μίαν άπό τάς έχ 
θρικωτέρας Δυνάμεις διά τά δίκαια τοϋ Ελληνι
σμού, έν ώ λοιπόν διεκινδυνεύαμεν χάρις είς τήν 
ίπποτικήν Γαλλίαν νά ’ίδωμεν μεταρρυθμιζόμενους 
και άναθεοτρουμένους τούς όρους τής Τουρκικής 
Συνθήκης, έπ’ ώφδλεία τής Τουρκίας, αίφνης ή δύ- 
ναμις τής Ζωής, παρέσχεν είς τόν Κυβερνήτην τής 
Ελλάδος τά μέσα όχι μόνον νά ματαίωση κάθε άιιί- 
δρασιν, αλλά καί νά ώθηση τήν έθνικήν μας δρα
στηριότητα καί ορμήν πρός τά μεγάλα εθνικά μας 
ιδεώδη. Ό κ. Βενιζέλος έθεσε τόν στρατόν τής Έλ 
λάδος είς τήν διάθεσιν τών Συμμάχων διά έκτελε- 
σιν τής Συνθήκης τού Σάν—Ρέμο. Καί αποτέλεσμα 
αυτής τής διπλωματικής έπιτυχίας —παρά τάς αν
τιρρήσεις καί αμφισβητήσεις καί τους δισταγμούς 
τού Στρατάρχου Φώς καί τοϋ στρατηγού Οΰίλσοινος, 
ήσαν αί άφθονοι πολεμικοί δάφναι τοϋ “Ελληνας 
στρατιώτου είς τό Μικρασιατικόν πεδίου.

Ραγδαίως, άπρφασιστικώς, όρμητικώς, άετείως, 
ήρωϊκώς έπετέλεσαν τά Ελληνόπουλά μας τό πρός 
τήν πατ,ρίδα καθήκόν τους. Αί Κεμαλικαί όρδαί κα
τάπληκτοι, κατεπτοημέναι, φοβισμέν α τρέπονται είς 
φυγήν. Λάφυρα άπειρα, αιχμάλωτοι αναρίθμητοι, υ
λικόν πολέμου άφθονώτατον καί έπί πλέον άπελευθέ- 
ροτσις πόλεων, χωρίο&ν, έδαφών άπό αιώνων ελλη
νικών στεναζόντων μέσα στής βαρείας δουλείας τά 
δεσμό. Χαράς ευαγγέλια, εθνικής νπεοηφανι ίας 
σκιρτήματα, έξάλΛου ένθουσιασμού έκδηλώοεις ήσαν 
τά στοιχειώδη δείγματα τών ψυχικών διαθέσεων τοϋ 
Ελληνικού Λαού, έκπλήκτου παρακολουθοϋντος τήν 
ραγδαίων έξέλιξιν τών γεγονότων. Ό ’Ιούνιος τοϋ 
1920 δέν έχει νά παραπονεθή διά τήν θέοιν τήν ο
ποίαν θά καταλάβη ■ είς τήν ιστορίαν τής πατρίδος 
μας. Είναι όντως έξαιρετικής έθνικής σημασίας αυ
τή ή θέσις. Δέν έπιστοποιήθη, δέν έπεβεβαιώθη μό 
νον κατά τόν μήνα αυτόν ή ακατάβλητος ελληνική 
ορμή, ή γενναιότης, ή φιλοπατρία, ή ρωμαλαιότης 
τής ελληνικής ψυχής, άάζά κάτι περισσότερον άπό ό
λα αυτά. Κάτι μεγαΑείτερον, ουσιαστ/κώτερον, θετι- 
κώτεροΑ. Άντελήφθη ή παγκόσμιος κοινή γνώμη, 
είδον οί ανώτατοι διεθνείς στρατιωτικοί κύκλοι, πα- 
ρηκολούθηοαν κατάπληκτοι αί ξέναι Κυβερνήσεις,ότι 
ή ζωτικότης τοϋ Ελληνικού Λαού, ή μαχητική αυ
τού δύναμις, ή αντοχή, ή αυτοθυσία, ή πρός τόν ιδα
νισμόν προσήλωσίς του είναι τά χαρακτηριστικά στοι 
χεία έφ’ ών δύνανται νά βαοίζωνται οί σύμμαχοί 
μας. Είναι τά χαρακτηριστικά ψυχικά έφόδια τά 
παραούροντα κάθε έχθρικήν άντίστασιν καί έμπνέ- 
οντα τόν τρόμον καί τήν φυγήν είς τόν Κεμαλικόν 
στρατόν καί τάς έθνικιστϊκάς ληστρικός συμμορίας 
τής Τουρκίας. Αυτό τό κέρδος είναι ή σημαντικαηέ- 
ρα εθνική υπηρεσία τήν οποίαν προσέφερεν ουμμέ- 
τρως καί παραλλήλους έργαζάμενος ό Κυβερνήτης 

τής Ελλάδος καί ό Στρατός τής Πατρίδος. Ή έξύ- 
ψοχιξ διεθνώς τού όνόματος καί τής ύποστάσεως, 
καί τής θέοεως τής Ελλάδος είναι έργων καί τών 
δύο καί μίαν ημέραν ή ιστορία θά αναγνώριση τού
το μετά σεβασμού άναδεικνύουοα καί εξαιρούσα τών 
συγχρόνονν στθλοβαπών τού ελληνικού μεγαλείοου τήν 
έδραίοΜίν καί κατίσχυσιν.

Οί ακοίμητοι πόθοι τής Μικρασιατικής ψυχής 
ναρκωμένοι επί αιώνας έξηγέρθησαν άπό τών νι- 
κητών τούς παιάνας, τά ατέλειωτα Μικρασιατικά ό
νειρα, έν μέσω ιαχών χαράς καί ένθουσιασμού, έγέ 
νοντο πραγματγ-ωτης καί άπό τά βουνά καί τά πελά- 
γη τοϋ άρχαίου ελληνικού πολιτισμού διέλαμψεν ά- 
πτόητος καί δαφνοστεφής τής ελληνικής πα,λληκαρι- 
άς ή ωραία ψυχή. Χαρεϊτε "Ελληνες, διότι έπί τών 
ημερών μαξ\ ειδομεν άποτολμούμενον καί πραγματο
ποιούμενα τά ονειροπολήματα τών πατέρων μας, τών 
πάπων μας, τών προπατόρων μας, οί όποιοι έγεννή- 
θησαν μέ τόν στεναγμόν καί άπέθανον μέ τό δάκρυ. 
Οί όποιοι έζησαν τυράννουμενοι, μαρτυρούντες, κύπ- 
τοντες πρό τής ρομφαίας τοϋ Τυράννου. Τά τέκνα 
του, οί έγγονοί τους, οί απόγονοι αύτών ζοΰν σήμε
ρον έλεύθεροι, βλέπουν ταπεινωμένην τήν ημισέλη
νον, άντικρύζουν φοβισμένοι τόν κατακτητήν καί πα
ρακολουθούν υπερήφανοι τούς, κυματ ισμαύς τής Ση
μαίας μας.

Χαρείτε "Ελληνες. Χαρεϊτε έξαλλοι, έκφρονες 
άπό αγνόν πατριοηικον ενθουσιασμόν.

Δημ. Λ. Ζ. 
■ ■■· —I --------------------- ------

-ΕΚΛ1ΠΟΥΣΆΙ ΦΤΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
Γενεαί παρήλ&ον, χιλ'άδες έτΐ χιλιά5ων. άτομα έ- 

χάθησαν, οικογένεια» έσδέσΟησαν, ονόματα έςτ^ανίσθη·- 
σαν, προσωπικότητες έλησμονήΟησαν, καί μόνον, ή εμ
φανιζόμενη έκάστοτε ώς πλανωμώνη Σκιά, πρώην Αύτο- 
κράτειρα τών Γάλλων Ευγενία, κατόρθωνε νά παρα
μονή έπί τοΰ πλανήτου μας μακ,ράν άπο τάς πτέρυγας 
το θανάτου.

Περικυκλωμένη άπύ αναμνήσεις σπαρζκτικ.άς, άπό 
αναμνήσεις μεγαλείου καί πένθους δόξης καί συντρι
βής. έσυρε τά ετη έπί τών γεροντικών ώμων της μετά 
καιρτερίας ασυνήθους 8ιά τον γυναικείων οργανισμόν.

Ίσπανίς τήν καταγωγήν έγεννήθη είς τήν Γρεννά- 
δην τής ’Ανδαλουσίας τώ 1826 καί έν ηλικία είκοσι καί 
έπτά έτών άνεδεικνφ'» ΑύτοΙκρώτειρα τής Γαλλίας 
στεφομένη μετά πομπώδους μεγαλοπρεπείας είς τήν 
«Παναγίαν τών Παρισίων».

Το άστρου της έμεσ&υράνησεν δωρυφορολμενον άπό 
τήν καλλονήν της, τήν χάριν της. τήν πνευματικήν ευ
στροφίαν της, τους άόρούς της τρόπους καί τά άλλα 
πλούσια χαρίηματά της μέχρι τοΰ 1870 οτε έπήλθεν ή 
καταστροφή. "Εκτοτε ό δρόμιος τής ζωής της υπήρξε 
γιομάτος άπο άκάνΟας. "Ολη έκείνη ή σειρά τών m- 
θρωπίνων ευτυχιών άνετράπηυ. Τά άτυχήματα έπήρ- 
χοντο ραγδαία διά νά ισορροπήσο’-ν πρός τά αμέτρητα 
αγαθά τά όποια τής έπεδαφίλευσεν ή τύχη. ’Εκπίπτει 
τοΰ θρόνου, χάνει τόν σύζυγον και πλήσσεται μέ τόν ά- 
γριώτερον τρόπον διά τοΰ φόνοι» τοϋ μονογίενοΰς υίοΰ 
της κατά τήν έκστρατείαν τών "Αγγλων κ.ατά τών Ζου 
λοΰ. Έκτοτε είναι ή πλανωμένη Σκιά τοϋ παρελθόν
τος. Τυφλώνεται και όλίγον κατ’ όλίγον μεταβάλλεται 

είς κινούμενων σάκζον κοκκάλων άπό τόν όποιον όμως 
δέν άπέλιπε κάθε ίχνος τοΰ ωραίου καί ευγενικού παρ
ελθόντος. Είς το πρόσωπον τής άτυχούς Ευγενίας ε
φαρμόζεται ή ρήτρα τοό ’Εκκλησιαστοΰ «οία δόξα έστη 
κεν έπί γής άμετώτρεπτος». Ή δόξα της, ή ατυχία 
της, τά μεγαλεία της, οί 0pia;x6oi της μετεόλήΟησαν 
είς σειράν σπαρακτικών ατυχημάτων άουνήθων διά τόν 
πολυ>ζ κόσμον. Καί ή μοίρα ήθέλησε νά ζήση έπί πολύ, 
έπί μακρόν, υπέρ τά συνήθη δρια τών κοινών θνητών. 
Ή μοιίρα έφάνη καί είς τούτο· κακή. Τής παρέτεινε μί
αν ζωήν ποΰ δέν είχε πλέον άξίαν. ποΰ δέν ειχεν ένδιαφέ 
prv, ποΰ δέν είχε θέλγητρα, έξω άπο άναμνήσεις ποΰ 
τήν έφερον ά'ηιμ.έτωπον πρός τήν τραγικήν πραγματι- 
κΐότητα. Αλλά τά πάντα έχουν ένα τέλος καί ή ζωή 
τής Ευγενίας έφθασε τό τελευταίοιν δριόν της. Είς τήν 
πατρίδα της ευρ·ε| τήν οριστικήν άνάπαυσιν. Έκεί ποΰ 
είδε τό φώς έκλείσθηκαν τά μάτια της, και ή τελευ
ταία τονοή της συνηντήθη ίσως έν τή διαγραφή τοΰ ζωϊ- 
κοΰ κύκλου, μέ τήν ποώτην πνοήν τής γεννήσεωςτης·

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΪ ΖΟΓΡΑΦΟΣ
Μία άπο τάς έλαχίστας μορφάς της συγχρόνου επο

χής, τάς διακρινομένας άπό πραγματικήν ευγένειαν αι
σθημάτων, ιδεών, σκέψεων, πόθων καί βλέψεων, έξέλιπε 
κατά τον μήνα τούτον.

Ό θάνατος, τον όποιον, ή λεπτεπίλεπτος κράσίς του 
ά',επαρίστα διαρκώς έγγΰς ευρισκόμενον, έπήλθε αιφνι
διαστικός καί βαρύς, διά να άφαρπάση μίαν πολύτιμον νε
οελληνικήν φυσιογνωμίαν, πολύτιμον στήν κοινωνικήν μο:ς 
ζωήν, στον πολιτικόν μας κόσμον, στους επιστημονικούς 
καί διπλωματικούς μας κύκλους κοά στους ελάχιστους α
ριστοκρατικούς κύκλους τής γεωργικής μας ζωής.

Γιά μένα ήτο ό ιδεώδης τύπος τοϋ "Ελληνος αριστο
κράτου τόν όποιον έφαντάσθην ζώντα, κινούμενον, σκε- 
πτόμενον, εργαζόμενον, οϋχί είς τήν νόθον κοινωνικήν 
ζωήν τών πόλεων, άλλά μέσα στήν αγνότητα τοΰ κυανοΰ 
καί τοΰ πρασίνου.

ΓΎπό τάς σηνιερινάς συνθήκας τοΰ διασκορπισμού τοϋ 
πλούτου είς εύρυτάτας κοινωνικάς διαβαθμίσεις, τόσον 
εύρυτάτου διασκορπισμού, ώστε νά δύναται να θεωρηθή ο 
τέλειος αύτοΰ έξευτελισμός, δέν υπάρχει άνθρωπος τόν ό
ποιον νά εκπλήττουν πλέον τά καλλιμάρμαρα μέγαρα, η 
επιδεικτική εύζωΐα, ή χλιδή και ή| ευμάρεια. Σήμερα ό 
πλούτος ύπερεικχειλίζει πο,ντοΰ και σεε κάθε βήμα μας 
συναντώμεν μίαν σφοδράν κοινωνικήν άναστάτωσιν ή οποία 
έφερεν εις τήν επιφάνειαν τούς χθεσινούς άχθοφόρους δι
αμορφωμένους είς συγχρόνους εύπατρίδας. 'Επομένως ο 
πλούτος τοΰ αειμνήστου ζωγράφου δεν θα ηδυνατο να εκ- 
πλήξη ένα σύγχρονον "Ελληνα. 'Όταν δμως διά πρώτην 
φοράν μετέβην είς Λαζαρίναν, όπου τελευταίως διέμεινεν 
έπί. συνεχείς μήνας, άντίκρυσα μίαν ύπέροχον εικόνα άλη 
θοΰς γεωργικής αριστοκρατίας. "Ολος ό υπέροχος γεωρ
γικός πολιτισμός, ό ποοσαρμαζ-όμενος καί άπορρέων άπό 
τόν αληθώς «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ» τοΰ Κικέρω- 
νος, ό ονειρώδης γεωργικός 'Ελληνικός πολιτισμός, τον 
οποίον ελάχιστοι, έλαχιστότατοι "Ελληνες υιοθέτησαν και 
ήσθάνθησο,ν, ήπλώθη πρό τών οφθαλμών μου.

Θά ήτο ίσως ανευλάβεια πρός τήν μνήμην τοϋ ύπε- 
ρόχου άνδρός, αν πρό τοϋ νεοσκαφοΰς τάφου του έλησμό- 
νουν τόν βαθύν πόνον τής άπωλείας του διά νά περιγρά
φω λεπτομέρειας τής άληθοΰς άριστοκρατικής βν τή έξο 
χή| τή »5<>Χι*ή απομονώσει ζώήί του. Είς το περιβάλ-
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).Μ εκείνο έζη ό άλιηθής Άρχοντας τής πολιτισμένης ζω 
ής. Τό έξηυγενισμένον καί πολιτιιψένον κοινωνικόν άτο
μο ν. 'θ' θαυμαστός πνευματικός εργάτης. Ό ακάματος 
δημιουργός τής ωραίας γεωργικής ζωής. "Ολα γύρω του 
απεπνεον το άρωμα τοΰ σεβασμού, τής έκτιμήσεως τή- 
αγάπης, "Ολα έφανερωναν τήν αρμονίαν τής «οργανωμέ
νης τάξεως. Μόνον βαθύς διηνοίγετο πόνος είς τήν εύγενή 
ψυχήν του, ή παραγνώρισις τής Πολιτείας πρός τό έρ- 
γον του, πρός τάς θυσίας του, πρός τους κόπους του,πρός 
άτρύτους προσπάθειας τοπ. Δέν αντίκρυ.ε τήν Πολιτείαν 
συνεργάτ.δά του, συνεπίκουρόν του, συμπαραστάτριάν του. 
Τήν αντιμετώπιζε διαρκώς έχθρικώς διακειμένην, διαρ
κώς ενοχλητικήν, πάντοτε άδιάφορον, πολλάκις παρεμβαί- 
νουσαν μόνον καί μόνον διά νά δημιουργήση προσκόμματα 
καί άπογοητεύσεις. ’Οφείλω νά τό τονίσω τοΰτο εύλαβού 
μένος τήν μνήμην τοϋ υπέροχου φίλου μου. Έκατοντάκις 
μοΰ έξεδήλωσε τήν βαθυτάτην πικρίαν ποΰ έδοκίμαζεν έκ 
τής εχθρικής πρός τό γεωργικόν του έργον στάσεως 
τής Πολιτείας. Πολλάκις τόν είδον βαθέως όδυνόμενον έκ 
τών Κρατικών κατά τών γεωργικών του προσπαθειών μέ
τρων. Καί όσον ρΛΰ επιβάλλεται νά τονίσω δτι ασφαλώς 
ταχύτερον ώδηγήθη πρός τόν τάφον έκ τών αλλεπαλλήλων 
κρατικών πληγμάτων, τόσον είμαι υποχρεωμένος νά ομο
λογήσω δτι ό νϋν 'Υπουργός τής Γεωργίας κ. Καφαντά- 
Ρης έξήσκει έντονον τήν δύναμίν του διά νά μή ενοχλεί
ται ό άείμνηστος Ζωγράφος άπό τήν μικρολόγον άντίλη- 
ψιν τής πολιτειακής έπεμβάσεως. Πρόσφατον μάλιστα γε
γονός συμβάν ολίγον πρό τοΰ θανάτου του, φανερώνον τήν 
εύγενή καί άψογον στάσιν τοΰ κ. υπουργού τής Γεωργίας, 
πρεσωπικώς πρός ενα τών έπισημοτέρων στυλοβατών καί 
δημιουργών τής νεωτέρας μας γεωργικής ζωής, έπιβε- 
βαιοί τοΰ λόγους μου. ’Ενθυμούμαι — καί ήτο ή τελευ
ταία φορά τής συναντήσεώς μας, μετά τοΰ άειμνήστου 
Ζωγράφου, μέ ποιαν άνακούφισιν ήκουσε παρ’ έμοΰ άφη- 
γουμένου τά τής συναντήσεώς μου μετά τοΰ κ. ύπουργοΰ 
καί τά λαβόντα χώραν κατ’ αύτόν. 'Η χαρά του ήτο πρό
δηλος. Ήθέλησε κατ’ έπανάληψιν ν’ άκούση τάς λεπτο
μέρειας τοΰ τόσον ευγενικού ένδιαφέροντος τοΰ κ. υπουρ
γού καί ήτο βαθύτατη ή έπιθυμία του νά μεταδοθή είς τόν 
κ. υπουργόν ή ευγνωμοσύνη του. Μετά τινας ήμέρας έ
πιπτε κλινήρης διά νά μήν άναγερθή καί φρονώ δτι έκ- 
πληρώ καθήκον γνωρίζων τάς λεπτομέρειας ταύτας άπό 
τών στηλών τής «'Ελληνικής ’Επιθεωρήσεως», μή πα- 
ρουσιασθείσης έκτοτε άλλης ευκαιρίας διά νά γνωσθή ή 
επιθυμία του είς τόν κ. Καφαντάρην.

Τό ζήτημα τής άστοργίας τής Πολιτείας πρός τους 
αληθείς έργάτας τής προόδου τής Γεωργίας μας, ών α
γνοείται και αύτή ή ΰπαρξις, ών τά έργα ούδέποτε ένι- . 
βχύθησαν, ών αέ προσπάθειαι πάντοτε εύραν άδιάφορον αύ- 
τήν, θά μάς δοθή ευκαιρία ν’ άναπτύξωμεν εύρέως έπί άλ 
λου επιπέδου, καί έκεΐ θά άναπτυχθή εύρύτατα καί ή γε 
ωργική έργασίο.· τοΰ πρώτου "Ελληνος εύπατρίδου Γεωρ
γού.

Ό άείμντστος Γεώργ. Χρ. Ζωγράφος άπέλιπε τόν 
κόσμον νέος. Μόλις 57 έτών. Ή άπώλειά του ήτο σημαν
τική. Άνθρωποι τοΰ χαρακτήρός του, τής αρετής του,ής 
αξίας του, τής πολυμαθείας του, τοΰ ήθικοΰ ύψους του, 
τής παιδείας του, τής πείρας τοο, τών γνώσεών του, τής 
άγνότητος τής ψυχής του καί τών διανοημάτων του. Άν 
θριοπος τής επιστημονικής μορφώσεώς του. τής υψηλής 
μορφώσεώς του, τής καταπλησσούσης τούς ξένους διπλω- 
,μάτας, δταν διηύθυνε τό ύπουργείον τών ’Εξωτερικών εί
ναι δυσεύρετοι είς κάθε τόσον καί μάλιστα στόν υπό λει
ψανδρίας υαστιζόμενον ίδικόν

Άνθ^ωπος1 τής λςπτότηττος τών αισθημάτων του,

τής αγνής αρχοντιάς του, τής περιφρονήσεων τοΰ πλού
του, τών ωραίων ιδανικών του, τοΰ θερμού πατριωτισμού 
του, τών προοδευτικών άντιλήψεών του τής πρός τήν 
γεωργίαν αγάπης του, είναι έκ τών σπανίων φαινομένων 
δΓ 'ένα τόπον καί διά τοΰτο ολόκληρος ό 'Ελληνισμός έ- 
πένθισε καί ή κοινωνία· έθρήνησε διά τόν θάνατόν του. 
Ή «Ελληνική ’Επιθεώρησις» μέ βαθύτατον σπαραγμόν 
χαράσσει τάς γραμμάς αύτάς καί ειλικρινή μεταβιβάζει 
τά συλλυπητήριά της είς τάς έριτίμους κυρίας Δεληγε- 
ώργη καί Ρώμα-, άδελφάς του, τήν πολύτιμον συνεργάτιδά 
του, είς τους γεωργικούς άγώνάς του νύμφην του έρίτι- 
μον κυρίαν Ελένην Σόλωνος Χρ. Ζωγράφου καί τήν πο- 
λυαγαπημένην του πρός ήν έτρεφε τά τρυφερώτερα πατρι 
κά αισθήματα, άνεψιάν του δίδα Δομνίκην Σολ. Χρ. Ζω
γράφου. ΜΗ—ΜΗΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΡΓΥΓΟΠΟΥΛΟΥ

Μέ πολλήν συγκίνησιν έγνώσθη «ό θάνατος 
νεαράς δεσποίνης τών ’Αθηνών, τής Ευφροσύνης 
Άργυροπούλου- Έλκουσα το γένος έκ τής (μεγά
λης οικογένειας Μαυρομιγάλη, και μορφωθείσα 
μέ μόρφωσιν έγκυκλοπα>δικήν πρώτης τάξεως, ή 
Εύφροσύνη Άργυροπούλου εϊγε άργίσει άπό τίνος 
νά λαμβάνη μέρος ένεργόν υπέρ τής άνυψώσεως 
τής γυναικος εις τάς σφαίρας τοΰ ανδρικού επι
πέδου. Μέ ζήλον έντελώς πρωτοφανή ΰπερεμά- 
γησε τής γυναικείας ψήφου και διά σειράς άρ
θρων, δημοσιευθέντων έν τγ «’Αθηναϊκή» έζήτη- 
σε τήν ισότητα μεταξύ τών δύο φύλων. Έμπνεο- 
μένη άπς τάς πλέον ένθουσιώδεις ιδέας και σκέ
ψεις έδέγθη ν’ άντιπροσωπεύση τάς Έλληνίδας 
είς το Γυναικείον Συνέδριον τής Χριστιανίας,καί 
ήτο έτοιμος νά ψέρη είς τήν βορινήν έκείνην πό- 
λιν τον θερμόν γαιρετισμον τής Έλληνίδος μαζύ 
μέ τάς λεπτομέρειας τής δράσεώς της καί τών 
κοινωνικών κ,αΐ άτοαικών της προόδων. Δυστυ-
γώς ό θάνατος έσταμάτησε το ώραίον έργον της 
και διέκοψε αγρίως τάς εύγενείς φιλοδοξίας της. 
Κρίμα, οτι έγάθη τόσον προώρως μία ύπαρξις, ή 
όποια έμαθε νά συνεισφέρη δλας τάς διανοητικάς 
και πνευματικάς της δυνάμεις υπέρ τής προόδου 
τής Έλληνίδος γυναικος-

Συλλυπούμεθα τήν οίκογένειάν της και τάς 
έκλεκτάς της συνεργάτιδας. αί όποιαι έγασαν έ
να πολύτιμον σύντροφον είς τούς εύγενείς άγώ
νάς των.

=ΚΟΣΜΟΣ~
Δέν είναι δέκα χρόνια άκόμη περασμένα ποΰ η 

Βασίλισσα ’Όλγα ευτυχισμένη και χαρούμενη διήρ- 
χετο τήν ζωήν μέσα είς τους 

Η ΒΑΣΙΛΟΜΜΑΜΗ κόλπους τής εύδαίμονος Οι
κογένειας της καί μέσα στην 

έκτίμησιν όλοκλήρου Λαοϋ. Δέν πέρασαν δέκα χρόνια 
καί ή μοίρα συνεκέντρωσε γύρω της τής μεγαλείτε- 
ρες πίκρες ποΰ μπορεί νά δοκιμάση μιά γυναίκα. "Ο
λων τών ειδών τά δυστυχήματα ήγγιξαν τήν Βασι
λική της ζωή καί άπέμεινε σήμ&ρον τδ σύμβολων τής 
ατελείωτης όδύνης. Μέσα σέ μιά δεκαετία έδοκίμα- 
οεν δλων τών ειδών τής λύπες ώς σύζυγος, ώς μη

τέρα, ώς μάμμη, ώς αδελφή, ώς γυναίκα, ώς Βα
σίλισσα, ώς συγγενής, ώς ψυχή πλασμένη γιά τόν 
ήρεμο καί γλυκό βίο καί για τήν ατέλειωτη αγάπη 
πρός τόν πλησίον. Καί μέσα στ’ άλλα τής ελλειψε καί 
ή γαληνιαία ζωή τών ’Αθηνών, τής ελλειψε ή άγια 
φροντίδα γιά τους αρρώστους, γιά τους πτωχούς, 
γιά τούς γερόντους ποΰ άπό τό σεβάσμιο χέρι της έ- 
γνώριοαν στιγμές άμόλυντης χαράς. Γραία τιάρα,μέ 
τους οφθαλμούς της παθημένσυς ζή στά ξένα, μέ λι
γοστές έλπίδες καί μιά στιγμή άπό τήν παληά της 
ζωή ......

’Ασχέτως πρός τάς άφορμάς δυσαρέσκειας πρός 
τους ιθύνοντας κύκλους τής Γαλλικής πολιτικής. Ά- 

οχ έ τ ω ς 
Ο ΑΘΗΝΑ ΓΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΚΦΡΑΖΩΝ πρός ιήν 

ΤΗΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΝ' ΤΟΥ Ιταλικήν 
άντίδρα- 

οίν είς παν έθνικόν συμφέρον τοϋ τόπου, ό Ελληνι
κός Λαός, ό έχοον λόγους υπέρτατης ευγνωμοσύνης 
πρός τάς Συμμάχους Δυνάμεις καί ιδία είς τήν ν- 
πέροχον ’Αγγλίαν, ενρε τήν ευκαιρίαν νά έκδηλοάοη 
μέ τόν πανηγυρικώτερον τρόπον τά αίούήαατά του. 
Έν παγκοίνω ουναγερμώ καί μέ τάς έν&ουοιωδυστέ
ρας εκδηλώσεις μετέβη είς τους έν Άύήναις αντι
προσώπους ’Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας καί Λμερι- 
κής καί έξέφραοε τήν βαδυτέραν ευγνωμοσύνην του 
καί έξεό'ήλωσε τήν σταύεράν φιλίαν του καί τά ά- 
ναλλοίωια αίούήματά του. Ό κ^ Πάπσης όμιλών 
πρός τόν Λαόν, διηρμήνευοε εύγλώττως τά συναι
σθήματα τοΰ Ελληνικόν λαοΰ καί κατέδειξεν πόσον 
οΰτος γνωρίζει νά τιμή τοίς φίλους τον καί νά ευ- 
γνωμονή τοίς υπεραοπιστάς του.

<
Ή γείτων, φίλη καί σύμμαχος, ή υπέρ πάσαν άλ

λην εθνικότητα δοκιμασθείοα κατά τούς Ευρωπαϊ
κούς πολέιιους, ή πο- 

OIKOVOM1KAI ΣΧΕΣΕΙΣ λυπαθής Σερβία, ά- 
ΕΛΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΑΣ ποτελεί τόπον έξό- 

χως ενδιαφέροντα, ά 
πό οικονομικής άπόψεως καί ή Ελλάς άποβλέπονσα 
εις στενωτέρους μετ’ αυτής δεσμούς, ώφειλε νά ζη- 
τήοη νά θέση βάσεις οικονομικής συνεργασίας, άπο- 
τελούσης τό»| άκρογωνιαίον λίθον τής πραγματικής 
φιλίας.

Μέ 'ένα σκοπόν τοιοΰτον άπεστάλη είς Σερβίαν ό 
κ. Γ. Κοφινάς διευθυντής τοΰ 'Υπουργείου τών Οι
κονομικών. Ό κ. Κοφινάς ανώτατος υπάλληλος τοϋ 
Κράτους κέκτηται ιδιάζουσαν μόρφωσιν, είρυτστας 
γνώσεις καί βαθυτάτην οικονομικήν πείραν καί ήτον 
ό ένδεδ’ειγμένος διά μίαν τόσον σπουδαίαν καί λε
πτήν αποστολήν. Ό κ. Κοφινάς προικισμένος «ηό 
προσόντα έξαιρετικής σημασίας, δέν ήρκέσθί] είς 
τήν επιφάνειαν, δέν ένόμισεν έαυτόν ίκανοποιημένον 
διότι άνετέθη είς αύτόν μί<^ τοιαύτη τιμητική εντο
λή. Ήσθάνθη βαθύτατα τήν έκτέλεσιν τοΰ καθήκοτός 
του καί μέ τήν ιδιάζουσαν είς αύτόν δραστηριότητα, 
ενεργητικότητα καί μεθοδικότητα έτέθη είς τό έρ
γον. ’Αντί νά μεταβή κατ’ ευθείαν είς Σερβίαν μέ 
τό τουπέ δέκα Βίομαρκ καί είκοσι Μέττερνιχ, διήλ- 
θε διά Θεσσαλονίκης, ήτις θά τοϋ παρείχε σπουδαία 
έφόβια διά τό μέλλοντικόν έργον του. Εκεί έμελέτη- 
σεν δλας τάς τοπικός συνθήκας, πάν δ,τι συνδέεται 
μέ τό διαμετακομιστικόν έμπόριον τής Σερβίας χαί 

έν συνοδεία άντιπροοώποον τοΰ ’Εμπορικού Συλλόγο·) 
καί τού ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου τής Θεσσαλονί
κης, έλαβε τήν άγουσαν είς ιό Βελιγράδων. Τό έρ
γον τοϋ κ. Κοφινά, έν Σερβία άπέβη λίαν καρποί, ό
ρον. Έδημιουργήθη έκεΐ μία ατμόσφαιρα εΰνους 
πρός κοινήν έμπορικήν καί οικονομικήν συνεργασί
αν τής όποιας τά αποτελέσματα δέν θει βραδύνωμεν 
νά ίδωμεν έν τή όδώ τής πραγματικότητας. Όφείλο- 
μεν νά ουγχαρώμεν τήν Κυβέρνησιν διότι άνέθ·]κε 
τήν αντιπροσωπείαν της είς τόν κ. Κοφ>ινάν, δοϊις 
μετά τόσης δεξιότητας διεξήγαγε τήν άνατεθείοαν 
αύτώ εντολήν. Κάθε δουλειά θέλει τόν άνθρωπόν 
της. Καί μιά δουλειά τοιαύτης φύοεως καί τοιαύτης 
σπουδσ.ιότητος, έχρειάζετο άνθρωπος τής αξίας καί 
τής ικανότητας τοϋ κ^ Κοφινά.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
—Τό ψωμί μας ύπερετιμήθη πάλιν. Ό λευκός, ά 

καταοτάς πλέον κοινής χοήσεα>ς, έφθανε τάς όο. 2 
κατ’ όκάν.

—Πληρώνάμεν 'τάς ζημίας τοϋ >ίατεψυγμένοιυ 
κρέατος.

—Υπολογίζεται ή ζημία αϋτη είς 20 έκατομ. δρ.
—Έρρίφθησαν τά τεράστια αυτά ποσά είς την 

νήτ* /ωοΐς δμως νά περιμένωμεν απόδοσιν.
—Έρρίφθησαν ώς νεκρά σώματα ικανά νά φέ

ρουν τήν πανώλην αντί τής. . . γεωργικής αύιαρκεί- 
ας.

—>Έ<\ν δμως αυτά τά ^·οη/ιατα διετίθεντο οωφρό- 
νως, μελετημένως είς άνάπτυξιν τής Γεωργίας, αία 
καταπληκτικά άποτελέσματ αθά προέκυπτον.

—Νέον ύπουργείον κατηρτίσθη έν ’Ιταλία.
■—'Υπό τήν προεδρείαν τοΰ προπολεμικού πρωθυ

πουργού κ. Τζιολίττι.
—Καί μέ ύποπυργόν τών ’Εξωτερικών τόν -έ

ως υφυπουργόν κόμητα Σφόρτζα.
—\Η Άντιπολίτευαις άπηυθυνεν νπόμιημα πρός 

τό Άιώτατον Συμ. Συμβούλων.
—Τό ίπόμνημα έδημοσιεύθη ολόκληρον είς τις 

έφηυερίδας.
—ΛΓ ειδικού νόμου ψηφισθέντος εσχάτως επε

τράπη καί πρό τής λήξεως τής δίκΐ]ς τοΰ ειδικού 
Χικαστηρίο υή απαλλαγή τινων έκ τών κατήγορου 
μένων.

—Έπί τή βάσει τοΰ νόμου τούτου άπηλλάγησαν 
τοΰ μαρτυρίου τής άμύνης υπέρ τοϋ πολιτικού των 
έργου οί κ.κ. Ράλλης καί Δραγσύμης^

—<0 εκλεκτός συνάδελφος κ. Σταυρινίδης,υποδι
ευθυντής καί πολιτικός άρθρογράφος τής «Πολιτεί
ας», άπεχώρησεν έκ τής θέοεώς του ταύτης, καθ’ δ
έον σκοπεύει νά έκδώοη τό ταχύτερον Ίδιον ημερή
σιον δημοσιογραφικόν δργανσν.

—Τό επίζηλον δημοσιογραφικόν παρελθόν τοΰ κ. 
Σταυριτίδη τόσον έν Άθήναις δοον καί έν Λονδίνω 
έγγυάται περί τής άπΟ'λύτου ευδοκιμήσεώς του έν 
τώ πεδίω τών νέων άγώνιον^

—Ό κ. Βενιζέλος. άμα λαβών τήν έντολήν τής 
προελάσεο^ς τοΰ Ελληνικού στρατού, έοτιευοε νά ά- 
ποστείλη πρός τόν Ελληνικόν στρατόν ενθουσιώδες 
τηλεγράφημα.

—Τό τηλεγράφημα τούτο άνεγνώοθη είς ήμερη-
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αίαν διαταγήν τοΰ Στρατεύματος, ώς διάγγελμα τοΰ 
κ. Πρωθυπουργού.

—(Η άνάγνωοίς του έπροκάλεσεν άλλοίλαγμόν έ- 
πιδοκιμασιώτλ και έκρηξιν ενθουσιασμού.

—'Απέθανεν δ Νικόλαος Ζορμπάς.
—’Υποστράτηγος έν άποοτρατεία.
-'Υπήρξε φυσιογνωμία στρατιωτική τήν όποι

αν έφερεν εις τήν επιφάνειαν ή έπανάσταοις τοΰ 
Γουδιού.

—Κατ’ αυτήν άνεδείχθη αρχηγός σώφρων, εγ
κρατής, λογικός.

—Βραδύτερου, μετά τήν νέαν κατάστασίν τών 
πραγμάτων, άπεούρθη λησμονημένος εις τά ίδια άλ 
λά μέ πλήρη σνναίσθησιν ότι έπετέλεσε τδ προς τήν 
πατρίδα καθήκον.

-—Άπέθανεν ό έν άποοτρατεία υποναύαρχος και 
πρώην υπουργός τών Ναυτικών ’Ιωάν. Δαμιανός.

—Ό περίφημος έπαναοτάτης τής Θράκης Συν
ταγματάρχη^ Τουρκαλβανδς Τζαφέρ—Ταγιάρ έφν- 
λάκισε τδν Μητροπολίτην Άδριανουπόλεως.

—Σύντομα έλπίξομεν νά έχη τήν ιδίαν τύχην καί 
ό υπερασπιστής τής Θράκης.

—Ό άπόστρατος αξιωματικός τοϋ πυροβολικού 
καί μανιώδης συλλέκτης νομιομάτανν, γραμματοσή
μων κτλ. Πέτρος Σαρόγλου, άπέθανεν αιφνηδίως 
εις Αοιτράκιον.

—’Αφήνει εις τήν Λέσχην τών αξιωματικών τήν 
έπί τής όδοΰ Σταδίου άριθμ. 67 ο’ικίαν του καί τήν 
έπί τής πλατείας τής "Ομόνοιας έτέραν, μετά πάν 
των τών έν αύταϊς έπίπλων καί πλουοιωτάτων συλ 
λογών.

—\ΙΙ Πολωνία δέν έχει τύχην νά ήουχάοη.
—'Αγωνίζεται καί πάλιν όπως πρό 100 περίπου 

έτών υπέρ τής ανεξαρτησίας της.

ΥΠΟΥΡΓΕΪΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΚΠΟΙΉΣΙΣ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΘΕΣΣΑ
ΛΟΝΙΚΗΣ

Έξετέθηοαν έν Θεσσαλονίκη εις δημοσίαν έκ- 
ποίησιν τά οικόπεδα τοϋ νέου σχεδίου τά περιλαμβα
νόμενα μεταξύ τών δδών Έγνατίας, Βενιζέλου, Α
γίου Δημητρών καί Γλάδοτωνος.

Εις το τμήμα τούτο περιλαμβάνονται οικόπεδα 
κατάλληλα διά τήν άνέγερσιν τόσον εμπορικών κα- 
ταοτημάτοτν όσον και κατοικιών, τά δέ οικόπεδα ταΰ 
τα είναι τά εύθηνότερα τάόν οικοπέδων τοΰ νέου σχε 
δίου Θεσσαλονίκης, έν πολλοϊς εύθηνότερα καί τών 
πωλουμένων σήμερον οικοπέδων εκτός τής κεντρικής 
συνοικίας τής Άγίας[ Τριάδας, Ντεπό, καταβληθεί- 
σης προσπάθειας, ώστε νά υπάρξουν εις τό καεν τοΰ 
το κεντρικόν τμήμα τής πόλεως οικόπεδα εύθηνά, α
ξίας καί κάτω τών δέκα χιλιάδων δραχμών προσιτά 
εις τάς λαϊκάς τάξεις.

Εις τούς άγοραστά,ς τοιούτων οικοπέδων παρέ
χονται αί εξής εύκολίαι.

1) ’Ατέλεια είςαγωγής έκ τοΰ έξωτερικοΰ παν
τός οικοδομήσιμου υλικού, προοριζομένου νά χρησι- 
μοποιηθή πρός άνοικοδόμησίν τών είρημένων οίκο
πέδων.

2) ’Απαλλαγή τοΰ φόρου οικοδομών έπί μίαν δε
καπενταετίαν.

3) ’Απαλλαγή φόρου αυτομάτου αύξήσεως αξίας 
ακινήτων έπί μίαν δεκαπενταετίαν,

Ρ4) Δάνεια υπό τής Έθνικής Τραπέζης μέχρι 
τοΰ ήμίσεος τής αξίας τών οικοπέδων πρός διευκό- 

λυνσιν τής αγοράς τοιούτου υπό τών μή έπαρκούν- 
των οίκοϊομικώς όπως διαθέσουν έξ Ιδίων &λον τό 
πρός αγοράν άπαιτούμενον ποσόν καί' μέχρι Ιδρϋοε- 
ως ειδικής υποθήκης Τραπέζης δάνειον έπι τής α
ξίας τών άνεγειρομένων οικοδομών.

5) Χρησιμοποίησις κτηματογράφων αντί μετρη
τών πρός αγοράν οικοπέδων.

6) Τμηματική άνέγερσις τής οικοδομής ήν έπι· 
βάλλουν οί οικοδομικοί κανονισμοί.

7) ρίκονομική ένίσχνσις τών άγαραζόιτων τοι- 
αύτα οικόπεδα πράς άνέγερσιν έπ αυτών οικοδομών 
ύπό τής ίδρυθησομένης έπί τούτφ ύποθηκικής Τρα
πέζης καί διευκόλυτ’σις άνεγέροεως οικοδομών υπό 
ειδικής οικοδομικής έταιρείας.

8) Κατάθεσις τής έγγυήσεως ΰπο τών αγορα
στών εις τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν καί έν γένει έκτέ- 
λεσις τών άπαιτουμένων πρός αγοράν οικοπέδων συΐ 
λαγών, μέοφ τής αύτής Τραπέζης έν 'Αθήναις καί 
Θεσσαλονίκη.

Πληροφορίας παρέχονται εις τό τμήμα ·>χεδίων 
πόλεων τοΰ υπουργείου τής Συγκοινωνίας έν τώ Βα
σιλικά) θεάτρφ.

(’Εκ τοϋ Υπουργείου)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΔΟ1ΙΟΙΕΙ- 
ΚΑΙ ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΕΡΔΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΙΑΣ 
1920

Κέρδη έκ πωλ. προϊόντων δρ. 1.175,717,51
Μεϊον μισθών υπάλληλων, γε

νικών έξόδων, τόκων κλπ.σ » 170,549.85

Κέρδη καθαρά
Άποθεμ. 10 ο)ο 100.516.76 
Φόρος μερί

σματος 10 ο)ο 60.000.— 
Προσωρινόν μέ
ρισμα α' έξαμη- 
μηνίας 1920 έπί
75.000 μετο
χών πρός δρ. 8 
κατά μετοχήν 600.000.— 
Υπόλοιπον άφιέμενον διά τήν

Β' εξαμηνίαν Σ

Δρ. 1.005.167.66

» 760.516.76

Δρ. 244.650.90

Ή πληρωμή τοΰ έκ δρ. 8 προσωρινού μερώμα
τος άρχεται άπό τής 5ης προσεχούς Αύγούστου έν 
τοϊς γραφέίοις τής ’Εταιρείας έπί τή προσαγωγή 
τής ύπ’ άρ. 40 μεριοματαποδείξεως.

Έν ’Αθήναις τή 10 Ιουλίου 1920.
(Έκ τοΰ γραφείου)ΜΕΓΑ.Σ ΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΝΤΡΟΒ AT ΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ


