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Η ΜΟΝΑΧΗ. Δράμα Βυζαντινόν τρίπρσκτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ. Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
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Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ, ιστορικόν μυΑιστόρημσ.
δραμάτιον μτταφρασΦίν είς τήν ’Αγγλικήν
ΟΤΑΝΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
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Διάφοροι μτλέται, διηγήματα, ταξιδιωτικοί εντυπώσεις, Αεατρικά Εργα Κ.Ι.Π. δημοσιευ&όντα εις
δέκα πέντε τόμους τής «’Ελληνικής ΈπιΦεωρήσεως» Αά έκδοΑώσιν εις τόμον προσεχώς.
ΔΙΗΓΗΜΑ ΤΑ

τόμος

Α'.

at
ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
ΈνΛαξις άπλή.................................................,

Δραχραί ϊβ.-

Διά δη^ιόξια Γραφεία ................
Διά τήν Ευρώπην, Αίγυπτον καί Κύπρον .........
Διά τήν ’Αμερικήν ...........
.... Αί ξυνδρομαϊ εινε γενικώς προπληρωτέοι .
Αί έγγραφοί'δρνονται άπό τής 1ης έκάξτου αηνός .

»
·τθ· —
Σελήνια ίΚ.—
Δολλάρια 4.—

Διά τό ’Εξωτερικόν:
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(Άπό τόν λόγον μου τόν έκφωνηθέντα είςΐτόν Πειραιά κατά τόν πανη
γυρισμόν τής εκατονταετηρίδας τοΰ μεγάλου ποιητοΰ).

Ό Βύρων τό 1820 έγραφεν είς τόν φίλο·/ τον
Μούαρ: «Δέν πιστεύω ότι μακρά ,'ωή είναι επιθυ
μητή είς ένα άνθρωπον τής ιδιοσυγκρασίας μου».
Είναι περίπου ή άπάντησις τοΰ Άχιλλέως εκτιμών
τας την ζωήν όχι με τα έτν] άλλά με τόι κλέος. Δέν
έχει άδικον ό Ν ίτσε αποκαλώ? Άχιλλέα τόν Βύρω
νά,. Καί οί δύο έξηφανίοθηισαν ύίπό τόν κόσμον είς
ύλην την ατγλην τής εύμορφιάς των. Ή ώραιότης
τωιλ—αν καί ό Βύρων έζησε περισσότερον άπό τόν
υιόν της Θέτιδος καί τά μαλλιά του ήρχισαν νά γίνωνται ψαρά είς τά ^τριάντα του χρόνια—παραμένει
αίοΡ'ία είς την παράδοσιν, άκηλίδωτος άπό φθοράν,
άβεβήλιοτος άπό τάς ρυτίδας τοΰ γήρατος. Καί οΐ
δύο ομοιάζουν μέ τό πάγκαλου εκείνο άγαλμα), τό έξαφανισθέν διά μιας, έν όλη τή δράσω τοΰ κάλλους
του, περί τοΰ οποίου ό ποιητής λέγει:
’Ωραίου τό άπήλανσαν, το έχασαν ωραίου.'
***
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Άλλ’ ή ποίηοις .τού Βύρωνος και ό ^αρακτήρ
^ου δέν είχαν τήν τύχην τής μορφής τον. Αυτά ο
μοιάζουν πρός τά περιπετειώδη εκείνα αγάλματα, τά
όποια είδαν ευλαβείς γονυκλισίας εμπρός των και
έπειτα ήοθάνθησαν τήν πραξύίέλε ιον λε\ιότητά των
νά γδαίρνεται άπό τόν λιθοβολισμόν τών καλογήρων.
Ό Βύριον έχει τους είδωλολάτρας του, άλλά καί

τους είδωλοθραύστ,ας του. ’Άν τόν ΰμνή καί τόν
θαυμάζη <> Γκαίτε, μέ πείσμα αγωνίζεται νά τόν.
συντρίψΐ] ό Καρλάϋλ. ’Επικίνδυνοι διά τήν μνήμην
ΐτου δέν εΐνε μόνον οί εχθροί τνν, άλλά οί φίλοι του,
πρό πάντων οί συνταζειδιώταί ήου,οί σύνοικοί του άπό
τήν ιδίαν στέγην τον ξενοδοχείου1, όσοι ιππέυσαν τ ά
λογά τον, έλικνίοθηοαν εις τήν γόνδ'ολάν του, άπήλαυσαν τήν άγάπην του ή τήν σα^ιπάμιαν του. Ολοι
αυτοί, άνδρες καί γυναίκες, λόρδοι ώς ό Χόμπχάουζ
καί θαλΟι,αη^ιόλοι ώς ό Φλέτύερ, ερωμένοι ώς ή
Καρολάϊν Λάμ, ή κόμησσα Γκιούίτσιόλη, ή λαίδη
Μπλέσιγχτον, τφχζρδιάΗααι καί ήμιπειραταί ώς ό
Τρελλώνυ καί τόσοι άλλοι, συιπάσσουν τ’ άπομνημονεύμομά τα>ν. Τινές είναι ειλικρινείς καί πιστοί καί
επέκεινα τοΰ θανάτου, άλλά πολλοί προσπαθοΰντες νά
φωτίιοθοΰν άπο τήν λάμφιν τοΰ Βύρωνος, συχνά, έκ
προθέσεως ή καί χωρίς νά τό θέλουνζ ρίπτουν έπάνα)
του τήν ίδικήν των οκιάνι Μερικοί άκονίζουν τήν
πένναν των έπάνω είς τόν τάφου του’ παραδίδουν
είς κερδοσκόίπους έκδότας, ώς έμπόρευμα^, τάς ανα
μνήσεις των καί ρίπτρυν βοράν είζ τήν βουλιμίαν
τοΰ κοινού τάς ακριτομυθίας των. Καί, διά νά φα
νούν πρωτότυποι ή οξυδερκείς ή τερπνοί αποκαλύ
πτουν έλαντώματα είς τ'όν χθεσινόν θέόν των και
τόν μαστιγώνουν άνευλαβώς έν μέσω τοΰ υποκριτι
κού θαυμασμού των.. ’’Ενας απ’ αυτούς τούς1
, φίλουί
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^^4.

έπόλμηοε τά γράψη Λά τον Βύρωνα ανίας τάς λέ
ξεις: «Πρέπει νά συχωρέσωμε τό φίδι γιά χάρι
τής ευμορφιάς τον δέρματός τον!»
*★*

Πολλοί άπό τους βιογράφους <toiy καϊ άπό τους ει
λικρινείς, φωιογραφοΰνύες στιγμιοτύπως τάς εντυ
πώσεις των, έκΛιμώντες μονομερώς τά γεγονότα, μή
άνάγονιες αυτά είς τά αρχικά των αίτια,, ευρίσκουν
τόν χαρακτήρα τοΰ Βύρωνος πλήρη άνι ιθέοεων καϊ
άντιφάοεων, άλλαπρόοαλλον, άρνηόιν εαυτόν, χαρα
κτήρα αύτοκρημνιζόμενον καϊ αΆτοοπαρατσσόμενρν.
Ό Βύρων μίαν φοράν μόνον επιχειρεί τήν ά>’άλυσιν τόν εαυτού του, όταν άποδίδη τήν μελαγχολί
αν καϊ τήν άπογοήτευσίν του είς οργανικά αί
τια καϊ τάς ανάγει είς τόν έκ μητρός πάππον τον,
βστις ηυτοκτόνησε νέος. ’Άν έπεχείρε'ι, ώς ό Γκαίάε,\τήν περίφημον εκείνην άνάλυσιν τής ψυχοσυνθέοεώς του καϊ καθώριζε τί ώφειλεν είς τούς προγό
νους καϊ τί τών άνιότοτν του έοπαρταροϋσεν είς τό
κορμί του καϊ έβρυκολάκιαζεν είς τήν ψυχήν του,
θά μάς εξηγεί διατϊ^ είχε συγχρόνως καϊ γυναικείου
ύπερευπάθειαν καϊ άνδρικώτατον σθένος, διατί ήτο
ευέξαπτος καί παράφορος μέχρι τρέλλας άλλά καϊ
ύπερανθρώπως στωϊκός είς τήη κυριαρχίαν του σωμαύτκοΰ καϊ ψυχικού πόνου, διατί έπινε τόν κάμπατ
νίτην τών νεανικών κραιπαλών νηι είς κρανία κα
*λογήρων, άνέτρεφε λύκους καϊ έζήτει διά -ύήν άρ
κτον του πανεπιστημιακόν δίπλωμά, διατ'ί ήτο ωραιο
παθής, σαγηνευτής καρδιών, αψίκορός, φιλάρεσκος,
ώστε νά μένη σχεδόν νησίικος ή νά πίνη ξύδι διά
νά μή παχύνη,, καϊ συγχρόνως ριψοκίνδυνος, άτ ρά
μφος, μανιώδης χειριστής τών όπλων, έκφτατάΦς
λάτρης τοΰ πελάγους, κυματοχαρής καί θυελλοχαρής
καϊ περιπετειοχαρής, μεγαλόψυχος', ηρωικός.
Διότι μέσα του άνέζων τέοοαρες-πέντε ψυχαί: τής
νευροπαθοΰς μητέρας του, ‘τοΰ μισάνθρωπου καϊ προ
κλητικές άψηφητΟΰ τής κοινής γνώμης θείου του,
τόν όποιον έκληρονόμησε, τοΰ παραλυμένου πατρός
του, τών γενναίων βαρόνων Βυρώνων μέ τούς α
λυσιδωτούς θώρακας καϊ τοΰ μεγάλου θαλάσοοπόρου
πάππον του, όοτις 'διά τάς μυθιστορικός περιπέτει
ας του είς τάς μακρινός θαλάσσας καϊ τά πλήρη
(κινδύνων δράμάτικα ναυάγιά του είχεν έπικληθή ό
τκαπετάν Τρικυμίας» (Foul Weather Jaek) (ι)
‘Oaicofc είς μίαν μουσικήν συμφωνίαν έχουσαν
πολλά λάίτ μασιό, τό καθέν επανέρχεται είς τήθ
ώραν του καϊ κυριαρχεί καϊ θριαμβεύει, δ-

μοίως εις του ^χαρακτήρα τοΰ Βύρωνος
έμφανίζετάί κάϊ κυριαρχεί μία έκ τών προ
γονικών του ψυχών. Ή εναλλαγή τοΰ φ co τής καϊ ή

διαβάθμισις τής σκιάς έπϊ τοΰ πρασίνου,, άί απο
χρώσεις τής θαλάσσης είς τάς διαφόρους ώρας τής
ημέρας ή τάς μεταβολάς τοΰ ουρανού δέν είναι αχ-<
τίφασις, είναι ποικιλίας πολυμορφία. Τούτο συμβαί
νει καϊ είς τήν ψυχήν τοΰ Βύρωνος. Καί είς αυτήν.,
δπως καϊ είς τήν φύσιν
*
ή καταιγϊς δέν είναι αντί

φασής προς τήν γαλήνην, είναι απλώς άλλη δψις
τής ζωής της.
Τήν ψυχολογικήν τούτην 'διαίσθησιν τοΰ χαρακτήιρος τοΰ Βύρωνος, άνευρίσκω, έστω καί ύποτυπωδώς, είς δύο μόνον βιογράφους τού μεγάλου ποιητοϋ,είς τήν Έθελ. Μαίην καϊ είς τόν Φίνλαϋ. « Ο
Βύρων, λέγει ή πρώτη, ήτο κυρίως άνδρας ά'άμεοα
είς τούς άνδρας. Είς τό Μεσολόγγι είχε νά κάμη
μόνον μέ άνδρας- τό τρωτόν του μέρος δέν έξετίθετο είς επιθέσεις. Μακράν τής επιρροής τού ποδογύρου ό Βύρων ήτο ικανός νά δώση πλήρη διέξοδον
είς τάς αρρενωπός άρετάς του. Αί γυναίκες έσυραν
αυτόν υπισθέν των, άλλ’ αυτός έσυρεν δπισθέν του
τούς άνδρας».
ΛίΟ χαρακτήρ και ή διαγωγή τοΰ Βύρωνος, λέγει
ό Φίνλαϋ, παρουσίαζαν διαρκείς αντιθέσεις. Έφαίνετο ωσάν δύο διάφοροι ψυχαί νά κατείχαν εναλλάξ
τό σώμα τον ή μία γυναικεία καϊ ευαίσθητος, ή δέ
άλλη άνδρική, διακρμνομένη διά τήν ορθήν κρίσιν
καί τόν βαθυστόχαστων σχηματισμόν αποφάσεων. "Ό
ταν ή μία ήρχετο, ή άλλη έφευγεν. ’Εντεύθεν συνέβαινεν ό Βύρων είς τήν συμπεριφοράν του νά είναι
έξαιρετικώς ιδιόρρυθμος, ένφ είς τάς ιδέας του
είχε μεγάλην σταθεβρτητμ».
** *
Άλλ’ είς τόν χαρακτήρα τοΰ Βύρωνος ενυπάρχει
καϊ κάτι άλλο: ούνθεσις Ίσως μυστηριωδών χημικών
ψυχικών ενώσεων προγονικών στοιχείων, άλλ’ ένιελώς ίδικόν του. Ηδη τό 1713 ό Βύρων έγραφεν
ε,ίς Ιόν Μούαρ: ιΐΜέ τόν Τζάκοον λογομάχώ μίαν
(1) Άπό τάς διηγήσεις τών θαλασσοπορικών περιπετει
ών τοΰ πάππου του γραμμένας εις έξόχως παραστατικόν
ΰφος παρέλαβεν ό Βύρων τά κυριώτερα έπεισόδια τού ναυα
γίου τού Δόν Ζουάν ώς καί τό περίφημον έπεισόδιον τής
Χαϊδής’ ό πάππος του, εις τήν ηλικίαν τοΰ Δόν Ζουάν, ρΐφάεις ναυαγός ε’ις ερημικήν ακτήν, άνευρέδη κοιμώμένος
ύπό δύο νεαρών ’Ινδών, αί όποίαι έρριψαν επ’ αύτοΰ ένα
πέπλον άπό πούπουλα πτηνών, τόν έθέρμαναν, τόν έξωογόνησαν καί τοΰ έφεραν άνθη καί καρπούς.

Ό Βύρων, άλλως, συγκεφαλαιώνων τούς κινδύνους, τούς
οποίους διέτρεςεν ό ήρως του λέγει:
mere comparative
To thore relatedin my grand dad
*
in narrative
«Τά βάσανά του ήμποροΰσαν νά συγκριΰοΰν μέ δσα ανα
φέρει ό πάππος μου εις τήν διήγησιν τών περιπετειών
του». (Δόν Ζουάν II, 137).

p ώραν τήν ήμέραν, διά νά λεπτύνω καϊ διατηρήσω
τό αίθέριον μέρος τοΰ εαυτού μουυ.
Διά νά έννοήσωμεν τό Μίθέριον» τούτο μέρος τοΰ
Βύρωνος, ώ όποιον τόν ώδήγησεν είς ήο ΑΙεσολόγγι, είς τήν 'υπερτάτην θυσίαν, πρέπει νά ένθυμηθώμεν εν άπό τ’ αθάνατα έκεϊνα σύμβολα, τά οποία έπλάσε διά τούς αιώνας ή ελληνική μεγαλοφυια. Είς
τόν ομηρικόν ύμνον πρός τήι Δήμητρα^ ή μητέρα τής
Περσεφόνης φεύγονοα τόν ’Όλυμπον καταφεύγει ώς
πρόσηυξ γραία είς τήν ’Ελευσίνα καϊ γίνεναι τρο
φός τοΰ όστερογεννήτου παιδιού τού βασιλέως Κελεοΰ. Ή Δημήτηρ άπό ευγνωμοσύνην άποφαοίζει ι-ά
καταοτήοη άβάνατον άόν μικρόν Δημρφϋίννται. Θέτει
I λοιπόν αύτόν ώς δαυλόν εις τήν πυράν διά νά καή
Ε πάν φθαρτόν, παν γήίνον καί άπομείνη' ό,τι θειον,
ό,τΐ αθάνατον. Τοιαύτη πυρά, είς τήν οποίαν έκαυοεν ό Βύρων ό,τι ταπει'όν καί εΰτελές ύπήρχεν έν
αΰτώ, είναι ή φλογερά αγάπη πρός τήν Ελλάδα
καϊ πρός τήν έλευθερίαν.
Αυτός ό πόθος πρός τό αίθέριον τόν ένέπνευ-

οε νά γράψη τμ<ς έξής άξιοθαυμάστους γραμμές,
εις τάς όποιας αγνοώ διατί δέν έπρόσεξαν οί βιο
γράφοι του: <<Νά είναι κανείς πρώτος, όχ,ι ό δικτάτωρ, όχι ό Εύλλας, άλλά ό ΓουόσιγκΧον, ό ’Αρι
στείδης, ό άξιος καϊ ένάρετος όδηιγός, είναι ώς νά
έρχεται αμέσως μετά ών θεόν». Ό μ'βγας Γκαίτε,
δστις έβλεπε πέραν τών άνθρωπϊνων οφθαλμών, έλεγεν εις ιόν γραμματέα του διά τόν μοιητήν Ίοΰ
Τσάϊλδ Κάρολό: ώθ Βύρων ήθελε κόμαστή ό Σό
λων ή ό Λυκούργος τής νέας ’Ελλάδος», Ό Μένδελσον Βαρθόλδη έξαίρων τήν άναστόμωσιν τοΰ χαΐρακτήρος τοΰ Βύρωνος είς τό Μεσολόγγι, τονίζει
ότι ·<ό πρακτικός τον ’'Αγγλου νούς αή’έβρυσεν ώς
όροοιύδες καϊ υγιεινόν ναμα είς τήν άναμένονοαν
αυήόν πλήρη όοκιμασιιδν καί στερήσεων άγρίαν

ζωήν».
Άλλ’ ή μοίρα τοΰ θανάτου τόν έκύλμσεν είς τόν
τ φιον καθ’ ήν στιγμήν έπετ^γχανε τό αίθέριον...
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

Κ9ΝΣTANTJNOΥ ΡΑΔΟΥ

e ΛΟΡΔΟΣ ΜΠΑΎ ΡΟΝ ΤΟΥ 1810
ΤΤ

Λ.ΑΜΙΑ TMS: ΑΘΗΝΑΝ/
»

Τό πλείστον τής πρώτης έξ Αγγλίας διετούς άπουσίας του (180!)-Ί811) δ λόρδος Μπάύρον (/) τό
διήλθεν είς τήν ’Ελλάδα. Μετά τήν σύντομον έπί• σκεψίν του εις Ήπειρον καί τήν Δυτικήν Ελλάδα,
είς τάς ΤΙάτρας καϊ εις τούς Δελφούς, ένεφανίσθη
τά Χριστούγεννα, 2.β Δεκεμβρίου 1809, είς τάς Αθή
νας καϊ παρέμεινεν έπϊ δέκα έβδομάδας ειςτήςΚονσολί\ νας Θεοδώρας Μακρή, διά τήν μικρόν τής όποιας ΤερέI ζαν αληθινήν πράγματι ελληνιτιήν καλλονήν, έγραψε
I τούςάμιμήτου χάριτος γνωστούς στίχους του (2)καϊ άπήλθεμέ τόνΧομπγάουζ είςΣμύρνην,είς
Ελλήσποντον,
*
Κωνσταντινούπολιν καϊ τά μέσα ’Ιουλίου 1810 ήρ
χετο καϊ πάλιν είς τάς ’Αθήνας. ’Ενφ δέ <5 ΧομπχάI ουζ, κρίνων ότι άρκετάς πλέον είχε λάβει σημειιόσεις
διά νά γράψη τήν έκδρομήν του είς Αλβανίαν καϊ
\ Ελλάδα,-έπρεπε νά γράψη καϊ αυτός έν βιβλίον,ο Μπάύρον εγκαθίστατο είς τήν μονήν τών Κα■ πουτσίνων, μέ τό νΦανάρι τοΰ Διογένους> τών ΠλαΒ κ ιωτών είς τήν μέσην, καί έπιθυμών μετά σωστά του
νά μάθητήν Ελλάδα « ήπερίεργος αυτή νεαρά προσωπιI κότης,» ώς μάς τόν λέγει δ Χομπχάουζ, τ,έμεινεν έν
* «Ή Λάμια τής Αθήνας».

Ε

(1) Πώς έκεϊνος δστις ώνομάζετο καίέπροφέρετο Μπάϋε’ις τήν μητρικήν του γλώσσαν, δστις είς δύο έπι-

έτος σχεδόν ακόμη, > διατρέχουν τή\’ χώραν, στιχουργών, λουόμενος τρίς τής έβδομάδας είς τό χαμάμι(2)καϊ τρεφόμενος μέ δλίγον ρύζι βρεγμένονμέ(3')
ξύδι. Έκ τών Αθηνών άνεχώρησε τέλος ’Ιουνίου
τοΰ 1811 «Βελτιωθείς, ώς έγραφεν είς τούς φίλους
του, κατά τά ήθη και τούς τρόπους του.Τέλος πάντων
έγινε Αθηναίος, έγνώρισε τούς άρχοντας, δλον τόν
κόσμον καί ήρχισε ν’άρέσκεται είς τήν συναναστροφήν
τών Ελλήνων, τών όποιων κατεγίνετο νά μάθη τήν
δμιλουμένην γλώσσαν. Τήν έμαθε αρκετά ώστε άπέλυσε καϊ τόν διερμηνέα του «διότι, ώς έγραψε βραδύτερον, ήξευρεν ήδη τόσα ελληνικά όσα τού έχρειστολάς του τάς οποίας έστειλεν άπό τήν Μωρίαν ύπέγράφετο έλληνιστί Μπάϊρον, καί Μπαϊρών, τόν οποίον αί εφη
μερίδες τού Άγώνος καί τά έπίσημα έγγραφα τής Έλληκής Κυβερνήσεως έγραφον Μπάύρον, ό Σπηλιάδης είς τά
περίφημα απομνημονεύματα του Μπάύρον καί δ Τρικούπης
είς τόν έπικήδειον του Μπαϊρών κατήντησε σιγά, σιγά Βυρών-Βυρώνος καί ιέλος Βύρων είναι ένα άπό τά κατορθώμα
τα τοΰ δασκαλισμού. Πρώτοι ήρχισαν οί ουντάκται τοΰ «Φί.
λου τοΰ Νόμου» τοΰ Κιάππε καί τοΰ Εκτελεστικού. Άλλά
Βύρων είναι ένα όνομα καί ΛΤπάϋρον άλλο ένα καί Βύρωνας άν ζητείτε έν ’Αγγλία δέν θά τούς εΰρετε πουθε
νά. Βύρωνες ή μάλλον Βίρωνες υπάρχουν μόνον έν
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άζοντο διά νά συννενοήται μέ ιούς "Αθηναίους καί
δλας τάς τουρκικός ύβρεις διά νά βάζη είς την θέσιν
των τους άγωγιάτας καί τους Τούρκους.'»

περιφρονημένον, έστέναζεν υπό τόν τουρκικόν ζυγόν.
Μας έμελέτησεν, μας ύπέβαλεν είς συστηματικήν
άνάκρισιν καί άφοΰ εΐδεν δτι πράγματι ύπήρχομεν
"Εν έπεισόδιον τοΰ νεαρΟϋ λόρδου κατά τό δεύ ήγανάκτησεν, ώς ήτο φυσικόν, μέ τήν Ευρώπην, μέ
τερον τοΰτο ταξεϊδι τον είς τάς ’Αθήνας τό όποιον δλον τόν κόσμον, άλλά καί μέ ή μάς τούς ίδιους, διότι
θά σας διηγηθώ κατώτερον όπως έγώ τό ήξεύρω και μάς ήθελε διαφορετικούς, μέ περισσοτέρου ζωήν, μέ
δπως είμαι βέβαιος δτι έγινεν, είναι λίαν χαρακτη γεναιότερον φρόνημα, άξιους τών άπαραμμίλων προ
ριστικόν τών ψυχικών του διαθέσεων έν σχέσει πρός γόνων μας. "Ήρχισε νά μάς μαλώνη τότε καί νά
τους συγχρόνους του "Ελληνας, τους όποιους οί περισ μάς ταλανίζη δπως μαλώνη κανείς τόν αδελφόν του,
σότεροι περιηγηταί δέν έγύριζαν ούτε νά ίδούν καί τό παιδί του, έκεϊνον τέλος ποϋ πονεΐ. Δέν ήρνήθη
δέν τους έλογάριαζαν Άν υπάρχουν παρά τό πολύ δμως ούτε μίαν στιγμήν είς τήν φυλήν μας τήν κατα
πολύ ώς όδηγοί καί άγωγιαται διά νά τούς μεταφέ γωγήν της καί τά δίκαιά της δπως οί άλλοι, καί
ρουν Ιπ'ι τών δνων καί ήμιόνων των πρός έπίσκεψιν πολλάς φοράς μάλιστα έσταμάτησε, πλήρης ελπίδας
τών αρχαιολογικών τόπων. "Ο νεαρός δμως λόρδος, είς τήν σκέψιν, δτι καί άπό ήμάς ήτο δυνατό? νά
(ήτο τότέ είκοσιτεσσάρων ετών), άφοΰ συντόμως πε- προέλθη κάτι τι καλόν ;
ριειργάσθη τά σεπτά λείψανα τής αρχαιότητας μέ τόν
Και τήν σήμερον θά τρέφουν αί κοιλάδες σου * I
βαθύν έκείνον καί ώραΐον πρός τήν κλασικήν "Ελ
I καρδίας
λάδα ένθουσιασμόν του,δ όποΐοςκοσμεϊ τάς σελίδας τοΰ
»καί ψυχάς Ενθουσιώδεις πάλιν είς
άθανάτου έργου του, ίστρεψεν δλην τήν προσοχήν του
[μεγαλονργίας !» 1
μέ έν άσυνείθιστον τότε είς τούς Ευρωπαίους (καί καί βραδύτερον ανταί αί Ελπίδες αυξάνουν μαζί μέ
όιατί όχι και τώρα ;) ενδιαφέρον πρός τό κακόσορ- τά γεγονότα, τά όποια προσεκτικώς παρακολουθεί :
τον ελληνικόν Γένος, τό όποιον ελεεινόν και άξιοθρή. Είς τούς βράχους τοΰ Σουλίου, είς τά τείχη
νητον καί βπό δλον τόν κόσμονέγκαταλελειμμένον καί
τής ΙΊάργας Ιδού άκόμη άνδρες δμοιοι μ"
» εκείνους ποϋ έφεραν είς τόν κόσμον αί μητέρες
Γαλλίφ, ό στρατάρχης τοΰ Ερρίκου Δ'. Biron, ό αρχηγός
τών Δωριέων, Καί οί "Ηρακλεΐδαι άκόμη θά
τής συνωμοσίας Biron, ό άποκεφαλισθείς ύπό τών κακό,
«τούς άνεγνώριζον ώς αίμα των !»
ποιων δημαγωγών τής Γαλλ.. Έπαναστάσεως στρατηγός
Λυπεϊται δμως νά μάς βλέπη, καθώς τό λέγει, rd
Biron. Είς τήν ’Αγγλίαν μόνον Μπάϋρον. ’Αλλά καί φόβος
περιμένωμεν τήν Ελευθερίαν μας σήμερον άπό τούί
συγχύοεως νά μή ήτο, γελοιοποιείται ή ελληνική λο
γιστής νομίξουσα δτι δύναται νά έπαναλαμβάνη σήμερον
Ρώσσους καί αύρων άπό τούς Γάλλους, ενώ ή έλεν- \
έκεΐνο τό όποιον έκαμενή αρχαία γλώσσα, δργανον τοΰ
θεριά μας Εστέκετο μόνονστό σπαθί μας. *
Α, θυμώ
λαμπρότατου τών πολιτισμών, δυνάμενη νά έπιβάλη τόν
νει τότε καί μάς μαστιγώνει άνηλεώς :
Φραόρτην αντί τού Φεριδούν, τόν Κόρον αντί τοϋ Κα«Δειλοί δοΰλοι, τών άλύσεών σας φίλοι,
ίρούν, απαράλλακτα δπως ή γαλλική περιόρισε μόνον
«Γόνοι χαύνοι προπατόρων αύτονόμων, άύι*
’
εις τήν Καστιλλίαν τόν Δόν Κιχότε δέλα Μάντζα καί έπέκήτων !»
βαλεν είς πάσας τάς φιλολογίας τοΰ κόσμου τόν Don
"Οταν έν τούτοις άντικρύση τήν άκραν δπου έτάφη
Quichotte de la Manche. Δι’ ήμάς δμως τοιαύτη άξίωσις
δντως αποβαίνει αληθής δονκισωτισμός Προφε'ρωμεν λοιπόν
ό Θεμιστοκλής, γεμίζουν τά μάτια του δάκρυα καί
τά ονόματα δπως προφέρονται είς τήν γλώσσαν των.
τό στήθος του πάλιν Ελπίδας, Ονειροπολεί τήν έμφά(2) «Ζωή μου, σας άγαπώ», γράφει ό Μπάϋρον είς ύπονισιν νέου ήρωος διά νά ελευθερώση τήν "Ελλάδα
σημείωσίν του περί τής έπωδοΰ τών στίχων του αύτών,«έκκαί βρυχάται, δεκατρία χρόνια πριν καταβή είς τό
φρασίς εριστικής τρυφερότητας ρωμέΐκα.Έΐιν τήνμεταφράσω
Μεσολόγγι, τό μοναδικόν έκεΐνο πολεμιστήριου σάλ
προσβάλλω τούς άναγνώστας μου θεωροΰντας έαυτούςίκανούς
πισμα πρός τήν ελληνικήν φυλήν, τό όποιον μάς
νά τό κάμουν μόνοι των.'Εάν δέν τό μεταφράσω κινδυνεύω νά
έκαμαν τέλος Ιδικόν μας οί άπαράμιλλοι στίχου τής
δυσαρεστήσω τάς άναγνωστρίας μου. "Ας τό μεταφράσω
λοιπόν χάριν των ζητών συγνώμην άπό τούς σοφούς. Ση
Δοσίου, τής μοναδικής του μεταφράστριας :
μαίνει: Μ}' life, I love you ! Λέξεις γλυκά ήχοΰσαι είς
> "Εγερθήτε, Εγερθήτε, άνακτήσατε γενναίωζ
δλας τάς γλώσσας, πάντοτε τοΰ συρμοΰ τόσον είς τήν ση
«τήν
γήν ταύτην, τής όποιας είνε άφθαρτου
μερινήν Ελλάδα, δσον καί είς τήν άρχαίαν Ρώμην δπου
«[τό κλέος.
μάλιστα αί δέσποινες κατά τόν Γιουβενάλην ήρέσκοντο
«Είς τήν τέφραν τών προγόνων εύρατέ τινας
I
νά μεταχειρίζωνται ελληνικός έρωτικάς έκφράσεις·
«[σπινθήρας
(2) Είς τό «παληό Λουτρό» ή «λουτρό τής Κυπριάδαινας»
«καί ανάψατε οτά στήθη Ενθουσιασμού
βραδύτερον, πλησίον τοΰ νΰν μεγάρου τής Μητροπόλεως έπί
«[κρατήρας! . .
I
τής όδοϋ Άγ. Φιλοθέης,
Καί άλλα ποϋ έλεγε βραδύτερον, πάντοτε ό I
(3) Ό Λόρδος Μπάϋρον μετεχειρίζετο τοΰτο κατά τής
παχυσαρκίας ήν πολύ έφοβεΐτο καί ήτις τόν κατέλαβε τέ ίδιος, πάντοτε σταθερός είς τήν αγάπην του ‘.«Βλέπω
λος περί τό 1820 έν Ίταλίφ (Βλ. εικόνα του ύπό τοΰ κόάπό τά ψηλά βουνά τό Μαραθώνα καί συλλογίζομαι;"Η
|ΐητος Όρσαΐ έν τφ Ίστορικώ ημών Μουσεόφ).
, Ελλάς θά έλευθερωθή μίαν ήμέραν. ° Ορθιοι έπί τών
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τάφων τών Πεσσών πώς είναι δυνατόν νά είμεθα
σκλάβοι !»
»Γή άνοιξε, δός μας πίσω τούς Σπαρτιάτας !
«"Ελα, τρεις μόνον ! καί θά ειδής νέας Θερ-

υμοπύλας !»
Αύτά καί άλλα, άν ήδύνατο νά τά τραγουδήση <5
Μπάϋρον έλληνικάθά είχον πυρπολήσει ολόκληρον τήν
"Ελλληνικήν Χερσόνησον. "Εν πάση περιπτώσει, τά
ήσθάνθη, τά ειπεν ό μοναδικός ποιητής είς στιγμάς
που ή "Ελλάς έθεανρεΐτο άπό δλην τήν Ευρώπην νε

κρά, τελείως νεκρά.
4έν έχρμεν παρά νά διαβάσω’μεν τάς σημειώσεις,
του, τάς έπιστο'λάς του, τό παράρτημα έίζ τήν πρωτήν έκδοοιν τοϋ Ίσαίλδ "Αρολδ ύπό τοΰ περιφήμου
έκδοτου του Ί ζιον Μάρράιη διά νά ίδοτμεν μέ ποιαν
επιμονή^ μέ ποιαν συστηματικότητα είχε κάταγίνη
διά νά μάς γνωρίσή. "Ομιλεϊ περί Καραή περί
Ψαλλίδα, περί Κοδρικά, διά τούς κρατίστους λόγι
ους τοΰ Γένους, διά τά πνευματικά τοϋ 'Ελληνισμόν
κέντρα, διάτα. Ίώαννινα καί τάς Κυδωνιάς, ώς θά
ώμίλει ένας φωτισμένος "Ελλην τής έποχής, μέ πολλήν γνώσιν κα\ μέ πολλήν άκρίβειαν. "Ομιλεϊ άκόμη
περί Ρήγα τοϋ Φερραίσυ, καί περί Λάμπρου Κατσοσνη
καί λέγει: «Αυτός καί ό Ρήγας είναι οί δύο περιφανέστεροιΕλληνεςέπαναστάται» Λέγει καί άλλα άκόμη είς
τό β’άσμα τής (Νύμφηςτής "Αβύδου«. "Εκ τών θού
ριων Ρήγα είς τά Poems αύτοϋ δημοσιεύει τήν έμ
μετρον μετάφρασίν του είς τό άγγλικόν τοΰ Δεϋτε
ηαΐδες τών "Ελλήνων, ύπό τόν "Αριθμόν y]JI- Τό
VII είναι τό τραγούδι τής κόρης τών Άθ·ηνών καί
IX ιίναι ή μετάφρασις τοΰ
υΜπένω μές τό περιβόλι».
«"Ωραιότατη Χαηδή : . .
"Αντιγράφω τούς ελληνικούς στίχους άπό τό ίδιο
τό κείμενό του, τούς όποιους συνοδεύει μέ άλλην
άριστουργηματικήν του μετάφρασίν.
» I enter thy garden of’ roses
»’ Belon’ d and fair Haidee.,.»
Καί σημειώνει: «Τό αγαπημένο τραγούδι τών κοριτσιών δλων τών κλάσεοσν είς τάς "Αθήνας. Πιάνονταίε σέ χορό καί τό τραγουδούν ή μία μετά τήν
άλλί)]ν καί δλαις μαζύ. Πο'ιλμ συχνά έπήγαινα ατούς
χορούς των (σημειώνει ελληνικά τήν λέξιν ι,ύγόροί»)
[τόν χειμώνα 1810—1811). "Ωραίο καί μελαγχολικό

είναι τρ τραγούδι των».
"Εκείνο πού δέν θά περιμένετε βεβαίως είναι δτι
γράφει ελληνιστί καί τό ^Πά'τερ ημών» καί κατότΐιν
'τέμ παράφρασίν του είς τήν όμιλουμένην: «Πατέρα
μας πού είσαι είς τούς ουρανούς, ας άγιαοθή τό ό
νομά σου...» θέλων δέ νά βοηθήση τόν διδάσκαλόν
του Ίω. Μαρμαροτούρην, «my Romaic Master
*
Marmarotouri
καί πολύ περισσότερον τήν διάδοσιν
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τής όμιλουμένης έλληνικής, αναδημοσιεύει τήν άγγελίαν τής έκδόσεως τής ύπ" αυτού γενομένης μεταφράοεως τού (Νέου Άναχάρσιδος
*
«εις καλήν φράσιν
τής νΰν καθ ήμάς όμιλίαςτ.. Προσθέτει άκόμη τήν
πρωτην σελίδα τοΰ Εύαγγελιστοϋ Ίωάννου εις τό
«αυθεντικόν», όπως λέγει, Ιδίωμα καί είς τό «νέον» ,
τό κοινόν δηλαδή !
άΝέον:
Κεφ. A’ 1. Είς τήν αρχήν ήτον-ύ λόγος.
Αυθεντικόν1:
Κεφ. A' 1. "Εν αρχή ήν ό λόγος.
"Αλλ" αύτά δέν τοϋ φθάνουν καί προσαρτα Διαλόγον$ οικιακούς: <«ζ1ιά νά ζτβήσης ένα πράγμα».
διά νά ευχαριστήσης, νά κόμης περιποιήσεις» καί
τό σπουδαιότερϋν, «Λόγια ερωτικά ή άγάπης»,

Affectionale Expressions.
Ζωή μου
My life
Καρδίτσα μου My heart
"Ακριβή μου ψυχή My dear soul
"Αγάπη μου My love/

Μεταφράζει κατόπιν είς τό "Αγγλικόν μίαν ολό
κληρον σκηνήν τής έλληνικής μετ'αφράσεως τοΰ
«Καφενέ» τού Γολδόνη ύπό τοϋ διδασκάλου τοΰ Γέ
νους Σπυρίδωνος Βλαΐτή «Σκηνή ΚΓ'. Π λα^οίδ α είς τήν πόρτα τού χανιού καί οί άνεοθεν».
Κατόπιν επιστρέφει είς τβ κυρίως ενδιαφέρον αύ'τόν ζήτημα περί τής καταστάσεως τών "Ελλ /) α ν,τής
δυνατής άναοτάοεως τής "Ελλάδος καί $έν ήξεύρω
πού άνέκάλυψε τόν 'έξης σατυρικόν, κατά βάθος πατιωτικόύ, διάλογον, τόν όποιον μεταφράζει και τού
τον. Παραθέτομεν ολίγα τεμάχια:
«Ρώσσος Άγκλος (sic) καί Γάλλος κάνοντας
την περιήγησιν τής "Ελλάδος καί βλέποντας τήν ά
θλιον τήν κατάσμασιν, ήρώτησαν κατάρχάς "έναΓράικόν Φιλέλληνα (1) διά νά μάθουν τήν αιτίαν, μετ'
αυτόν ένα μητροπολίτην, είτα ένα ΒλάχμπέϊνfPrince
of Wallachia) έπειτα ένα πραγματευτήν καί ένα.

προεστώτα».
Έίπέ μας, ώ φιλέλληνα, πώς φέρεις τήν σκλαβίαν
καί τήν άπαρηγόρητον τών Τούρκων τυραννίαν;
πώς ταΐς ξυλαϊς καί ύβρισμούς καί σιδηροδέσμια)’,
παίδων, παρθένων, γυναικών, ανήκουστου φθορείαν;
Δέν είσθε σείς απόγονοι εκείνων τών Έλλήνοιν
τών ελευθέρων ναι σοφών καί τών φιλοπάχρίδοον
καί πώς εκείνοι άπέθνησκον γιά τήν ελευθερίαν
καί τώρα σείς υπόκειοθε είς τέτοιαν τυραννίαν;■
Κοί ποιον γένος ώς εσείς έστάθη φωτισμένον

(1) Γραικόν Φιλέλληνα ένταΰθα έννοεΐ Έλληνα έχοττα
έπίγνωσιν τής καταγωγής του, έχοντα ελληνικήν σννείδησιν,
ήν δέν είχον δλοι οί ραγιάδες άκόμη.
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είς την σοφίαν, δύναμιν είς όλα ξακουσμένου;
(ΐτ-ίϋς νϋν έκαταστήσατε τήν φωτεινήν ‘Ελλάδα,
βαβά! ώς ένα σκέλεθρου....
Ομιλει', φίλτατε Γραικέ κλπ.»

'

Ο Ελλην απολογείται παρέχω» ελπίδας άναοτάηεως είς άλλην σειρά» στίχων. Τά < όποία όλα ό
Μπάϋρον μεταφράζει είς τό αγγλικόν καί δημοσιεύει όχι βέβαιά, λέγει, διά τους σοφούς οί όποιοι
ήξεύρουν τά ελληνικά ΐω)·, άλλά διά τους πολλούς,
διά νά τους κάμη νά ένδιαφέρωνται είς τό ζήτημά.
Ιδού ό Μπάϋρον ό δικός μας, ό άλλητικός. Ο
^λλος „ ό Μπάϋρον τών δύο ΦβοΜρι ή τοϋ Μάνφρεδ η τών μεγάλων οικογενειακών του ερίδων αάς
είναι δλιγώτερον ενδιαφέρων. ’Άλλως ό ίδιος μάς
το λεγει. Δέν έζησε πραγμαπικώς καί δέν έζνσεν
ευχαριστημένος παρά τόν ολίγον καιρόν ποϋ έζηοευ
έν Έλλάδι, δπου ένεπνεύσθη καί τά ώραιότϊρα ‘ιών
έργων τον.

Ωςί ^το φνσίκόν, ό Μπάϋρον είς τάς Αθήνας περιεκυκλώθη κατ’ άρχάς άπό ήσύς Ευρωπαίους τών
Λάηνών, ιόν Φωβέλ; τόν καλλιτέχνην Λσυζιέοην,

πρακιορα τοΰ λόρδου Έλγιν, ιόν Ρώκ, ιόν Γοόπιους. Ουδέποτε παρεσύρθη άπό τάς δυσμενείς καί ά
δικους πολλάκις κρίσεις καί τάς εις βάρος μας εύφυολογίαςβτών καλοθελητών. Τσυς'έβαλέ πάι^τέ είς
τη^ ^έσιν των μέ ιό· θαυμάσιου αάτοϋ χιούμορ καί
την διαλεκτικήν του δεινότητα. Διά νά μάθωμεν πό
σα πάγιό καί μόνιμα
άμετάβλητα ΐ’πήοξαν πάν
τοτε τά πρός τούς "Ελληνας αισθήματα του, πώς ε
κείνο τό όποιον έκαμε τό ιρίπρν έτος τής Έλλννικής
Επαναστάσεως δέν ήτο, ώς ήθέλησαν νά είπουν. έπωφελούμνοι μερικών απελπιστικών έκφοάσεων είς
ταί οποίαβ ήρέσκετο ό Μπάϋ&ν} «στιγμή παραφροσύ-

7;o«;^tOX^atlOn < άλλά ™ λοέικ°ν συμπέρασμα
ολοκλήρου βίου σκεψεων καί πόθων μιας μεγάλης
καρδίας.Πρέπει νά μή διαβάζωμεν τί έγραψαν περί
αυτόν οι άλλοι ίδι’ όνομα Θεόν, καί τί δέν έγρα
ψαν!), άλλα τί έγραψεν αϊτός ό ίδιος. Νά μελετώμεν τά έργα ftov καί τάς σημειώσεις του καί τάς έπιστολάς του εκεί που τά ευρίσκει κανείς άκούρευτα’^λ^\ε1ς τάς Μόσε,: τοΰ Μάρραιη (Murray)
, Ο Μπάϋρον, κατά την πολύμηνου διαμονήν του
τφ μοναστήρια, ιών Φραγκισκανών Καπουτσίνων
των Αθηνών, δπου κλεισμένος ήρεύναι, έμελέια καί
άγραφε, άν δέν είχε νά κάμη εκδρομήν τινα είς τά
περίχωρα, ή είς τόν Μωρέαυ, μετέβαινε άπαξ ,τής
ημέρας είς ιό Κά·ιω Συντριβάνι». Ήτο τούτο δοασερά πλατεία μέ τετράκρσυνσν πίδακα στή ιιέση
πραγματα άγνωστα είς τάς συγχρόνους προοδευτικός
Αδηνας μας, καί ή πλατεία αύτη έκειιο είς τό ά-

Λ

τής τότε άγορώς, ητις άπό ιόν παλαιόν Στρατιονα κατήρχετο πρός τό Μοναστηράκι, to «μέγα Μο- I

υαστ^ρω, δπως έλεγα» τότε, άφοΰ διήρχεχο άπό τό
Μίαλβύ; Τζαμί», Χαρούμενου καί σύσκιου καταφύ
γιου ύπό τό καταπράσινομ έκ φύλλων στέγασμά του,
και μέ έπιμελώς καταβρεγμένου έδαφος, —όφείλομεν νά όμολογήοωμεν τούτο πρός τιμήν τοϋ βοεβόδ®
των Αθηνών,
τό όποιον αντικατέστησαν τώρα τά
άνοωα καί σκονισμένα πλάτυσύκακα τον Σιδ. σταθμοί
καί τοΰ Δημοπρατηρίου. Αυτό είς τά 1810 ήτο ιό
μεγάλο κένιρον ιών ’Αθηνών. ’Εκεί ουνεκενιρουντο
πρώτον οι αγάδες διά τόν ναργιλέν καί τό τσιμπού
κι καί
πρωί <δ· άφιόη! Δεύτερον, οί φραγκαθηναιοι, διά νά τού^ είπωμεν έτσι, μέ τόν Γάοπαρην, ■
ιόν Μεοτρουδ (Μουσ^Ανδρέαν) καί λοιπούς ύπό τήν
προεδρίαν τοΰ Φωβέλ. ‘Ο μεγαλύτερος δαως κύκλος
έσχηματίζετο περί τούς πέ,με άρχοντας ’Αθηναίους,
οΐτι»ες,, κατά νόν Χομπχάουζ^ ήσαν ό Σόαΰρος Tofia
ρ«ς, ο Νικολέτος, ό Καπετανάκης, δ Εαγκαοάς καί
ο Παναγής Χατζή Ζαχαρίτσας (1), πληρεξούσιος
*
βραδύτεροι
τών ’Αθηνών είς τάΐς ’Εθνικός Συνελεύ
σεις {πής Έπαναστάοεως καί παραστάτης είς τό Βου
λευτικόν. "Οτι δέ θά λάβαι ϋήν ι'ι,αήν νά σάς διηγτ^θω άπ εδώ και κάτω, τό γινο'ΐσκο) έξ οσι·,υ ό ανειβώς αθιοϋ Νικόλαος Ζαχαρίτσας, παιδί τότμ,
διηγείτο κατόπιν καί τά ήκουσα καί έγιό χιλιάκις
επαναλαμβανόμενα άπό )τούς οικείους μου. Ό
Νικόλαος Ζαχαρίτσας ήά> δ έκ μητρός πάπ-

πος μου καί έπειδή οί άνδρ&ς τοϋ Άγώνος
και μάλιστα όί Αθηναίοι έληνμονήθησαν ολίγον, θά
,ιιοΰ έπιτρέψητε νά σάς ιόν παρουσιάσω. Είναι είς
τών πορθητών τής Άκροπόλεως τ'ή 1821, ό καί τμ
τείχος έπίσκευάσας, βοηδήσας κατόπιν, αύτός καί ό

Ιοί. Βλάχος, τόν Νικηταρίάν είς τόι^ Ίοθμύν, πολεμή
σας μέ τόν Σαρήν, Ρουμπέοην καί άλλους είς Βοιω

τίαν, σώοας τήν Άκρόπολιν κατά τήν διάβαση· -ήοΰ
Δράμαιλη, είς έκ τών έξ Φρουράρχων τής Άκροπό
λεως μετά Μα^μούρη, Φαβιέ και λοιπών μέχρι συνθηκολογήοεως μετά τοΰ Ροσίτ Κουτμχή, Σύμβουλος

τής Επικράτειας τοϋ "Οθωνος καί Δήμαρχος Άθηίναίων. Μίτο ό κατ’ εξοχήν στρατιωτικός τών ’Αθη

νών. Είς τήν ιστορίαν τών ’Αθηνών τοϋ Διονυσίου
Σουρμελή δύναται ό έπιθυμών νά ίπληροφορηθή· περί
ΖαχαριτσαΙ. Ούτος μαζί μέ τόν Κμενάν, τόν ’Ιωάν.

J’ C' Hobhouse· Α Journey Albania and
Other Provinces of Turkey in Europe and Asia to
Constantinople during the Years 1809 and 1910. Lon,
don, σελ. 296.
zah
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τό αναφέρουν, έξ άλλης παραδόσεως βέβαια, δεν
Βλάχου, τόν Σαρήν, τόν Συμ.· Ζαχαρίτοαν ποϋ
είναι τό αυτό μέ εκείνο τό οποίον φνλλομετρών τις
•σκοτώθηκε στον ’Ανάλατο καί τόν έκ Μενιδιου Λεκτά παλαιό, φύλλα \τού «Αίώνος» δύναπαι νά άνευρη
καν, συνυπηρετήσω μέ t0v Όδνσέμ, άπεπέλουν ε
καί τό οποίον μοϋ δίδεται αφορμή νά γράψω εδω
ξαίρεση’ μεταξύ τών ’Αθηναίων, όίτινες δέν ησαν
πληρέστερου. Τό είχα, άναφέρει τότε έξ αφορμής
πολύ τών όπλων. Άνήρ απλούς καί εύθύς δέν πι μίας θαυμαοίας έπετείού τοϋ φιλέλληνας, τήν όποιαν
στεύω νά έπενύει, νά διηγείτο πλάσματα τής φαντα έώςλτάοαμεν—ό σύλλογος «Βύρωνι^ ποϋ έζη άκόμη
σίας του είς β,τι διηγείτο περί Μπάϋρον. Έξ ελυπό τήν προεδρίαν τοϋ ’Αλεξάνδρου Ραγκαβή, δστις
λου είχε' καποάα^μόρφωση1 η·β ωυρειλεν είς τό
* πλοι~
τότε πρώτην φοράν άπήγγειλε καί Τους στίχους εις
τον τής οικογένειας του καί τό φιλοπρόοδον τοΰ
τούς οποίους είχε μεταφράση τήν Maid of Athens.
Χατζή Ζαχαρίτσα καί έκ τών εγγράφων καί έτίιΕΐνε περιττόν νά σημειώσω δίι ή πρό τινων ^.τών
οτολών του φαίνεται δτι δέν ήτο to χειρότερον ττόν
έμφανισθείοα άλλη παράδοσις περί Λάμιας και του
παιδιών τά όποία έμαθήτευοαν εις
τοΰ ΜαρΜπάϋρον δέν έχει πολύ το ι<όμοιαληθές». Ούτε είς
μαροτούρη, τοϋ διδαοκάλΜ τοϋ Μπάϋρον, και
τοϋ ήρωος Σαρή ώ στόμα ήμπορεί νά σταθούν ta
τοϋ παρεπιδημοΰήτος έν Άθήναις τότε Ίωάν. Παλόγια τά όποία τοϋ άποδίδεί: <
*πάω δτή δουλειά μου
λαμά τοΰ έκ Μεσολογγίου καί &ν καί μικρός ακόμη
καί τί θέλεις νά κάμω», ούτε εις τόν νοϋν ιού λόρ
άντελαμβάνετο καλώς τί ουνέβαινε γύρω του. Διη
δου νά είθη ή ιδέα ν’ άπόταθή είδικώς είς διαγείτο λοιπόν ούτος δτι ό Μπάϋρον, συνοδευόμευος
βαίνοντα έφηβον καί νά τόν ώθήστ) είς φόνους.
πάνψτε άπό τόν υποπρόξενον τής Αγγλίας Λογο
Τό 1810 ό ’Αθηναίος όπλαρχήγός Νικολάκης
θέτην^ πρώην άρχοντα καί αυτόν, ήρχετο κάθε μέρα
Σαβής (ό «Νικολάτσης ίοϋ Σαρ\ρ) ήτο δε
αχρδόν καί έκάθητο είς τό μέσον τών προκρίτων
καεπτά μόνον έτών. Μεγαλόσωμος, έφαίνετο
φαιδοος καί περίεργος μέ τό οξύ τον παρατηρητι
μεγαλύτερος παρ’ ο,τι πραγματικώς ήτο, Έφονεύθη
κό^, δλα έρωτών καί δλα θέλων νά μαπώανη, βοηέπί τής ’Ακρρπόλεως είς ηλικίαν είκοσι έννέα μό- ,
θούμενος υπό τοϋ Λογοθέτου, διότι τόν διερμηνέα τον έτών, ένα μήνα μετά τόν θάνατον τοϋ λόρδου
είχεν άπολύοει "πλέον ώς είπσμεν, θεωρήσας αυτόν
καί δυστυχώς είς ένα άπό τούς εμφυλίους, μας σπαπεριττόν (1). "Ολοι οί χριστιατοί τόν περιεκύκ/.ωραγμούς μετά τόσους καί τόσους ηρωισμούς του και
ναν χαοωποί καί δυσθύμως παρηκαλούθουν έξ &ποθριάμβους κάίά τά πρώτα έτη νής Έπαναοταοεως,.
οτάσέως τό θέά,τα οί Τούρκοι. Γύρω άπό· τούς μα
Έθεωρείτο άπό μικρός παλληκάρι κμ,ι όλοι τον έ
θημένους, δρθιάί, δέν είναι ανάγκη νά τό ειποι, τρεμαν. "Εκαμε αργότερα καί αθτός μέ τούς άρ'μαή νεολαία, καί ή μαρίδα άκόμη, άν θέλετε}, εκάματωλούς τοϋ Όδυσσέως Άνδρίτσου καί τούς^ τοοχανρωνέ, συνωστιζόμένη άθηναϊκώτατα, τόν λόρδου καί τάρηδες Ιού Άλή, δπως οί Ζαχαρίτσηδες ο’ίτινες η
μόνος έκ τών νόωυ τολμηρότατα έτοποθετείτο εϊς
σαν μικρότεροι του καί τόν έθαύμαζαν μέ τό σελάχι
'ένα κάθισμα απέναντι τοϋ λόρδου καί τόν έκύταζέ
του, τά μαλαμοκαπνωμένα τΙά πιστόλια τον, τά γανμέ σταυρωμένα τά χέρια στή στήθος, χωρίς να χα- τζούδια καί τής παλάσκες του καιαστόλιοτον καί μέ
νη κανένα κίνήμά του, κανένα λόγ<\ του όΝικολάκης
τά τσαρούχια ύμυ φίνο μσροκίνι καί το μαύρο μαν
δ Σαρή'ς. Καί άπ’ έδω αρχίζει τό περίφημο^ έπεισότίλι στο κεφάλι. Τοΰ έπέτρεπαν δλα αΆά όί Τούρ
διον τοϋ Σαρή, τό ‘όποιον πρό πολλών έτών διηγή- κοι, ιίγιατι τόν είχαν μισακά μέ τήν Δημογεροντία
θηνείςτίν άΑίώνα» τοΰ Φιλήμονος καί περί του ο- νά φυλάη δραγάτης Οτή μάνα τον νερού. «Είχε, διο
ποίρυ, μοΓ φαίνεται, ούδείς είχε γίνει πρότεοον λό
ρισμό τοτ^Βοεβόδαπ. Ψηλός, ξανθός, ό Σαρής νπήργος. Τό άνέφεραν κατόπιν ό ιστορικός Τών ’Αθηνών^
ξεν ένας άπό τούς ωραιότερους καί άνδρειοτερονς
Καμπούρογλους καί
’Άήολεϋ, οί όποιος τόσα περί
πολέμιστάς τής Έπαναστάσεώς, δπως ό Διάκος, το
Μπάϋρον ’έγραψαν ώραίά καί ενδιαφέροντα, και
άρχοντόπρυλο καί ό σταμμηγός Γεώργιος Κιτσου ο
μ λίστα ό πρώτος), είδικευθείς είς τά περί τον ποιη- αδελφός τής Κυρά-Βα'σιλικής, συζύγου τοΰ Άλή πα
τοΰ έν Άθήναις, άλλά βεβαίως τό ανέκδοτον, ώς
σά. ’Ήρχετο λοιπόν κάθε πρωί, χαιρετούσε δχι, αλα
τοΰρκα, άλλά μέ το χέρι στήν καρδιά, τόν λόρδον
και τούς προεστούς καί καθότανε). Αυτός έφερνε συ
(1) Δέν είναι ώρα νά ένδιατρίψω ε’ιςτά περί έλληνομα
■θείας τοί Μχάϋρον.Ό ίδιος έκαυχάτο δτι εις το Trinity
νήθως τά νέα άπό τήν έξοχή, πότε καλά, inois: κακα
Colledge έκαμε θαύματα εις τάς κλασσικας σπουδας. Οπόν
καί ψυχρά. Οί Τούρκοι τών ’Αθηνών, άν κ«ι είχαν
δ’ άιρορά ε’ις τήν όμιλουμένην γλώσσαν μας γνωσται είναι
τελείως
έξελληνισθη καί συνετθίσει νάΧονν ειρηνικά
αί συζητήσεις του διά τά «ρωμέϊκα» μετά της « Επιθεωμέ τούς ΧριοΤιανσύς. είχαν άρχίσεΤ νά χαλούν άπό
ρήσεως τοΰ Εδιμβούργου», δπαυ μεταξύ άλλων λεγει οτι
εΐςτήν μεσημβρινήν ’Αλβανίαν τόσον άσχημα ομιλούν τα
τήν έποχήν τού Χαοεκή καί οί περισσότεροι έγιναν
ελληνικά ώστε δέν ήδύνατο νά τους καταλαβη.
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άρπακτ«κ&ί, οκαιο'ι καί βίαιοι. Οί μεγάλοι καυγάδες
έγίνοντο εις τής «άμπολαής» πού ‘πήγαινε ιδ νερό
στά περιβόλια. Οί εντόπιοι Τούρκοι είχαν γίνει αύθαδέσταϊοι και αφορμήν εξηγούν νά ξεπαστρέψουν
κανενα ΐζριστιανΐηζ^διά νά εγκατασταθούν είς τά κτήματά του καί τοιαύτή ήτο ή τρομοκρατία, ώστε ούδείς έτόλμα νά καταγγείλη τόν φονέα; ούτε καν νά
ομιληοη μεγαλοφώνως διά τό συμβάν. Διά τονύο έ
λεγαν,: Τί έγινε ό Μπάρμπα Ξάνθης; Τί έγινε ό
Σπόρος τής Οωμίχής; Μά τί θέλεις νάγινε, ζάβα
λη! άΤόν έφαγε ή Λάμιαν. 'Ετσι ήρχετο ιό νέον
καί στό ,ιΚάτω Συντριβάνι» καί ό Μπάϋρον δέν έβράδυνε νά παιΛαηρήσΐ] τήν θλϊψιν, τήν κατήφειαν,
ιόν τρόμον ό όποιος κατελάμβανε τούς Αθηναίους
είς τήν λέξιν «Λάμια». Έρώτησε λοιπόν $όν Λογο
θέτην καί δέν έβράδυνε νά μάθη ποιά ήτο ή Λάμια

που κατάπινε τού/ς Χριστιανούς. Δέν έπερνούσε ε
βδομάδά, χωρίς ένα φόνον; ΌΙτν συστηματική σφαγή;
Τόν κατέλαβε λοιπόν τέλος ένας άπό τ|οΰς ώραίους
του εκείνους θυμούς. Έσηκώθη μέ ορμήν άπό τό
κάθισμά, του καί έρώτησε: «Μόνον Χριστιανούς
τρώει αυτή ή Λάμια; Δέν θά φάη ποτέ. της καί κα
νένα Τούρκο;» Είς αυτό περιωρίσθη τό πράγμα ε
κείνην τήν ημέραν.
Τήν άλλην ημέραν τό πρωί πάλιν έσχηματίοθη ό
συνειθισμένος κύκλος καί ό ν&αρός λόρδος δέν έ
βράδυνε νά η ανή. μέ τόν Λογοθέτην καί τόν Μαρμαροτούρη νά συνέχιση τάς άναοκαφάς του, τήν άνεύρεσιν ενός αδίκως θαμμίένου λαοϋ, άναοκαφάς πού
δέν ήξευραν νά κάμουν οί άλλοι λόρδοι, ό Άράνδελ καί ό "Ελγιν, που έγδυσαν τήν Έλλάδά. Τήν
εύάβέστον έν τούτοις συναναστροφήν διέκοπτε μετ'
ολίγον μία τρομερά είδηοις, ή οποία έπάγωσε τό
αίμα είς τάς φλέβας τών προεστώτων, διότι ήξευραν 'τί τους έπερίμενε. Πολλοί άφησαν εκεί' τόν ναρ
γιλέ των καί έξεγλύστρηοαν ανάμεσα στό πλήθος είς
τό σπητάκι των διά νά κλεισθοϊτν μέ δυο καί τρεις
άμπάρες. "Αλλοι έμειναν καρφωμένοι σάν κεραυνό
πληκτοι. Δύο δραγάται εήχον έλθει άπό τά Σεπόλια
φέρσντες στους άρχοντμς τήν είδησιν άτι ή Λάμια
έφαγε αυτήν τήν νύκτα... ένα Τούρκον! Μόνον ίσως
τόν Μπάϋρον έφαίδρμνεν ή ε'ίδησις. Οί καϋμένοι οί
ραγιάδες έουλλογίζοντο τάς συνέπειας. Οί άγάδες
έν τώ μεταξύ, μαθόντες τό γεγονός, επέταξαν καί
αϋηοί τά μαρκούτσια τών ναργιλέδων καί άγριοι καί
βλοσυροί έτρεξαν στον Βόϊβοντα. Ποιος λοιποί
τόν σκότωσε τόν Τούρκον! "Ολων τά μάτια καί αυ
τόν τοΰ λόρδου; έλεγε ό γβρο-Ζαχαρίτσας, έαιράφηοαν άκουσίως πρός τήν συνειθισμένην θέσιν τον 2α>ρή. Τό κάθισμά του ήτο άδειανό! Πράγματι εκεί
νην τήν νύκτα, ερεθισμένο άπό τά λόγια τοΰ λόρδου

Μπάϋρον, τό παλληκάρι μέ τά μαλαμοκαπνιομένα. άρ
ματα καί τά ξανθά μαλλιά κοΛέβη στά Σεπόλια, Σέ
λίγο ήρθε τΒ νερό'. Ι1\ο ή σειρά καποιανοΰ Άργύρη
νά ποτίση. "Ενας μπέης, ό γείήονάς του, διατάζει
τόν ύποτάκπικό του νά τραβήξη' μέ τήν τσάπα τά
χώματα καί νά κλείση τό αυλάκι τοΰ Άργύρη γιά
νά στραφή· to νερό είς τό Ιδικό του κτήμα,
φύλακας. _1έ»’ είναι δικό σου άπόψε τό νερό· είναι
—· "Οχι, μπέη μου, τοΰ (λέγει ό Σαρής, πο'ύτανε
τοΰ μπάρ^ιπ' Άργύρη...

— Τί λές μωρέ; κιοπόγλου! τοΰ λέγει ό μπέης μ'
ένα φοβερό θυμό. ("Ησαν ελληνόφωνοι οί Τούρκοι
τής Αθήνας, τό είπομεν). Καί βάζει τό χέρι στ'
άρματα). Μά δέν έπρόφθασε.
■— 'Εκείνο που σοΰ λέω, αντίχριστε! φωνάζει έ
ξαλλος ό Σαρής. Τραβάει άπό τό σελάχι τήν πιστό
λα καί τοΰ ρίχνει. Ό Τούρκος δέν είπε ούτε «ωχ!»
Ξαπλώθηκε φαρδύς-πλατύς καί τό άίμά του κοκκί
νισε τήν αμπολή...

Ό Σαρής έφυγε στά βουνά, νέος Μηιρομάρας.
Ιέ>· άργησε νά κάμη τρις Τούρκους τΐά. συλλογίζωνται. Δέκα -χρόνια περιεφέρετο μακράν των Αθηνών.
Μέ τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821 εμφανίζεται. Τί έ
καμε μέ τόν Ζαχαρίτοαν, πώς έκυρίευοαν και ώχύρωσαν τήν Άκρόπολιν, πώς έπολέμησεν ήρωϊκώς
είς τήν Βοιωτίαν μέ τόν Όδυσσέα καί πληγωθείς
συνελήφθη αιχμάλωτος καί έρρίφθη είς τήν σκοτει
νήν φυλακήν τής Ααρίσσης, πώς έξεκρίκοΜε τάς άλμίοεις του καί δραπετεύσας ήλθε καί πάλιν είς τάς
Αθήνας, όπου έθρηνεϊτο νεκρός, τήν ημέραν . πού
έτέλονν τό μνημόσυνόν τον, πώς μεγά νέα άνδραγαθ ήματα έσυλλαμβάνετο μίαν ημέραν έμτρυλίσυ ρήξεως
άπό έβδόιιή'κοντα ομοθρήσκους καί ομοεθνείς στραιτιώτας καί έούρετο είς τήν Άκρόπολιν διά νά κρεουργηθή οικτρώς, τά διηγείται ό ίσήορικός τών Α
θηνών τον 'Ιερού άγώνος Διονύσιος Σουρμιελής.
Οί Τούρκοι, μαθόντες τά καθέκαστα, παρακολου,θούντες τούς λόγους, άούς τρόπους 'κ>αί τά κινήιιαια
τού Μπάϋρον, δυσήρειστήθησαν^ ήρχισαν θ' ανησυ
χούν σπουδαίως καί τέλος ό Βοεβόδας έγραφεν είς
Κωνσταντιιούπολιν καί ή ‘Υφηλή Πύλη παρεκάλεσε
ύήν 'Αγγλικήν Πρεσβείαν νά πείση τόν επικίνδυνο"
λόρδαν νά καταλίπη τάς Άθήι^χς\ Συνέτβινε πολύ
καί ό Λογοθέτης, φοβούμενος ότι θά ειχον οί Α
θηναίοι ιστορίας. "Ας έπέστρεφε άργότερι^; άλλην
φοράν. "Οτε μετά τόσα έτη ή ελευθερία κάρ-χισε νά
χτυπά μέ τό σπαθί» διά άήν άνεξαρτησίαν πού Γέ
νους καί ήλθεν είς τό Μεηολόγγε, οί Αθηναίοι έτοιμάσθησαν νά τόν ύποδεχθάΰν. Ό συνταγά. Στάνωπ
τους είχε γράψει ότι ό λόρδος θά έλθη χωρίς άλλο,
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τό ίδιο και ό Τρελλώνης, άλλα δέν ήλθε... Έπέπρωτο )’ά πέοη θύμα τών κωνώ^ιων τών τεναγών
καί τής προσωπικής πολιτικής τού Μαυροκορδάτοι\,
χωρίς νά ίδή ούτε Καράίακάκην„ ούτε Κολοκοτρώνην, ούτε Όδυσσέά, ούτε Αθήνας πλέον! Μετά ένα

μήνα κατεκόπτετο καί ό Σαρής άπό ελληνικά χαντζάρια, έπί τών βαθμιδών τοΰ Παρθενώνας! ‘Ελο
νοσία καί εμφύλιος σπαραγμός! Τά άνίατα νής Ελ

λάδος νοσήματα!

i
Κ. X. ΡΑΔΟΣ

Β ΕΚΑΤΟΝΪΑΕΤΗΡΙΣ ffl ΒΪΡίΙΒΟΪ ΕΙί ΤΟ ΜΗΝ
'Of βαρώνος Έρά.ανζέρ έδωκεν είς τήν οικίαν τού
Βύρωνος είς τό II ι καν τ ί λ λ υ προεοπερίδα είς
μνήμην τοΰ τιμωμένου ποιητσϋ. Τής προεσπερίδος
προήδρευίσεν ό περιφημότερος τών 'Άγγλων δικα
στών κ. Ντάρλιγκ καί ώμίληοαν διάφοροι επίσημοι
περί τήξ ζωής καί τού έργου τού Μπάϋρον. Μεταξύ
αυτών πρώτος ό έν Λονδίνομ πρεσβευτής μας κ. Κακλάμάνος, παλαώς Βυρωνιοτής καί έκ τών διαπρεπεΟτέρων λογιών, έκλήθη νά μετάσχη τής ποιητικής
εορτής.
Ό κ. Κακλαμάνος ώμίλησεν ώς εξής;
τΦέρω ενταύθα τον φόρου εύλαβείας καί θαυμα
σμού τού ‘Ελληνικοί 'Έθνους πρός τόν Βύρωνα. Τι
μητική καί προνομιούχος ή εντολή. Αλλά καί πόσοι
βαρεία! Πόσον εύγλωττος; πόσοι’ φλογερός έπρεπε
νά είθαι ό λόγος τοΰ έντιολέως διά νά έρμηνεύση,
<τήν εύγνωμοσννην όλιοκλήρου λαού, νά έκφράοη τό
βάθος τοΰ αίοθήματός του, ν' ά^οβή άξιος τής δό-

ξης τον ήρωος!
‘Η Ελλάς ύπήρξεν ή Μοΰοα ή έμπνεύσαση τείν
Βύρωνα', άφ' ής τό νεαρόν κάλλος του καί τό φωΤτεινόν του δαιμόνιου άνέμιξαν τάς άφθάρτους άναλα/ιπά)ς των μέ τό κυανοΰν φως τής Αττικής. Ό
Βύρων έψαλε τό κάθε τι τής Ελλάδος: τόν ουρα
νόν, τά·.ς θαλάίοσαςπτά βούνά της, τά άκρωτήρια, τάι
άνθη, τούς αιωνίους της ναούς, τάς μαρμαρίνας ή
ζωντανάς παρθένους της. "Εψαλλε!; προ πάιτων, τήν
ελευθερίαν της—πρώτον, όταν ή ελευθερία της δέν
ήτο παρά όνειρον μακρυνόν· κατόπιν, όταν ή έλευ(θερία τής Ελλάδος άπέβη πραγματικότηις, είς ιίρ’
δτναίαν ό ποιητής ήλθε ι·ά θυσιαοθή, ώς ή ’Ιφιγέ

καλεσθή μέσα είς ούτό τό ‘Ιερόν της^
Awake nst Cresse —she Is awake
Awoke my spirit
(Νόι μή έξυπνήοιι ή Έλλφς—εινε ξυπνή—νά
ξνπνήση τό πνεΰμά μου), άνέκραζε μερικά έτη κα
τόπιν, ότμν ήρχεπο νά προσφέρη τήν ευγενικήν καί
δυνατήν ζωήν του, τήν γεμάτην από τήν πικρίαν
τών άπργοητεύοεων, τήν δοκιμάσασαν κάθε μέθην
καί κάθε οδύνην, αλλά φλεγομένην πάντα άπό τόν
αύτόν έρωαα τής 'Ελευθερίας, είς τόν βιομόν, όπου
τόσαι ώ^ιίαι υπάρξεις είχαν θυσιασθή ήδη. ή έ-

πρόκεηο νά θυσιασθοΰν.
Είς έκ τσ>ν νεωτέρων, είς έκ τών καλλιεπεστέρων βιογράφων του γράφει είς τήν φράσιν, πολλά
συνάψίζουσαν καί άποτ,έλουσαν εικόνα): ·δθ .Ιόρόος
Βύρων δέν ειελεοιούργήοεν είς τό Μεσολόγγι ή τήν
ίδιαν αυτοκτονίαν! Αλλά μέ τήν μονήν αυτήν χει
ρονομίαν έξησφάλισε τήν ελευθερίαν τήις Ελλάδος!
'Εάν ό Βύρων, όπως ύπήρχον οΐ παρορμώντες αύαθτόν, έγκατέ,λιπε τήν Ελληνικήν ιδέαν ιατά τόν
Φεβρμνάριον τοΰ 1824, είμαι βέβαιος, ότι δέν θά
ε'ίχοίμεν τό Ναυάρϊνον, καί ή όλη ‘ιστορία τής Χοτιανάτρλικής Εθρώπής θά έξειλίσσετο διαφορετικόν.
Τί μεγαλείτερον εγκώμιου τούτου δι' ένα ποιη
τήν! Χά λέγετα'τ ό έμπνευοτής μεγάλων γεγονότων.
Χά άνακηρύίσσεται πλάστης καί ποιητής. Νά άποδίδεύαι είς όνο'μά του ή άληθής σημασία του. Χά γί
νεται. όπως ή Ελληνική λέξις π( ι1 ώ τό φανεράήνει'ν ό ποτιητής^ ό δημιουργός τής ΐτίτορίας ενός
λαοϋ-—ουνεχίζων ένείνην, είς τά νάματα τής όποιας
οί αιώνες ^ρχοΚται νά δροσισθοΰν μέ τήν -χογίν ά.νεξαντλήιου άγαλλιάσεαί,ς. Ποιος τίήλος λαίαπρότε-

νεια έπήγε νά θυσιασθή είς τήν Αύλίδα.
Fair Greece ! Sad relic of departed worth
ίρος τούτου, πράγματι!
Immortal, though no more ’ though fallen,
Έάν, όπως εΐπεν ό Καρλάϋλ: ‘’Το κάτω-.άνω ή
[great !
μόνη άληθής ποίήσίς εϊνε ιστορίαν, ποιος ποιητής
άνεφώνει, άμα ώς άθιίκρυσε τάς κορυφάς και νι
αληθέστερες άπό τόν Βύρωνα! Καί
όποτς ό ί
πελάγη,πού υπήρξαν τό λίκνον τής 'Ελευθερίας, ό
διος
Καρλάϋ/.
επαναλαμβάνει
:
που ή 'Ελευθερία έπάλ.αίσε διά νά θριαμβεύοη, ό
• ’Εκείνος, πού εργάζεται καί δ ρ ά τά ποιήιιατά
που ή 'Ελευθερία έδοξάσθη καί έδόξασε καί όπου,
το<η, όχι εκείνος, πού απλώς γράη ει,. εϊνε άξιος του
άφοΰ έκοιμήθη αίώνΟς μακράς νυκτός. άνέστη ώς
ονόματος τοΰ ποιητοΰ», ποιον άλλο μέτωπον, άπο το
νπό τήν πνοίήν τού ποιητοΰ, όσΐις ήλθε νά τήν έπι-
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μέιωπον τού Βύρωνος, πλέον έπαξίως ήμποροΰσε
νά στέψη ό αθάνατος τον άοιδοΰ στέφανός; Δέν έ
γραψε μόνον την ποίησίν του. Την έζησε', ύψώνων,
μέ χεϊρα ηρωικήν, τό λάβαρου τής ελευθερίας, και
σείων αύτό, μέ τήν' ιαχήν τής υπέροχου κραυγής:

Yet freedom ? Yet thy banner, torn but
blying.
Streams eike the thuntder—storm against
the wind.
Ό ποιητής, που έψαλα, πού ΰπέφερε, πού έβλασφήμησεν, άλλα και έδημιαύργησθ, και ώί.ς ό Τυρ
ταίος έγελψεν^ ένεθοιισίασε καί έπολέμηοΒ, πόσον
αληθινός ήτο δταν άνεφώνεώ
«Έζησα! και δέν έζησα είς μάτην».
Μελετών τήν πολύμορφον και θυελλώδη ζωήν
τοϋ Βύρωνος—βυθιζόμενος εις τά νερά τοΰ χειμάρ
ρου τής ποιήσεαβς τον—ενθυμούμαι ένα τών μεγά
λων ζωγράφον σας: τόν Τώρνερ. Ό Τώρνερ, άφοΰ
έζωγράφιοε χιΧίας εικόνας χάριτος, αιθέριας και
διαφανούς αρμονίας ποικίλης, ώς ή ωραιότερα, μουοική, επικρινόμενος πάντοτε, δήι ζωγραφίζει μέ τήν
cponhfiaiay μάλλον ή μέ τούς οφθαλμούς, άπεθαύμα
ζαν ένα βράδυ μίαν δύσιν ήλιου, ρίπτουοαν τά ρόδα
καί τά ία της επάνω είς τούς δαντελλωτούς πύρ
γους τού Ούεατμίνοτερ. «Τέλος πάντων, άνέκραξεν
ό Τώρνερ, ή φύσις ήρχισε νά μιμήται τάς εικόνας
μ
’ ου!» Κατά τόν ίδιον τρόπον καί ό Βύρων, άφοΰ έπεκαλέοθη πρρ τοϋ Παρθενώνα}; τήν ’Ελευθερίαν
καί ενώ έπίάτευεν, δτι ό δούλος δέν ήμποροΰσε πλέ
ον νά έξαρθή μέχρι τοΰ κάλλους τοϋ θανάτου καί
δτι τοϋ λοιπού τό γενναίου αίμα ηρώων ούτε τά
νερά τής Σαλαμίνας θά έβαφεν, ούτε τό πεδίον ,τοϋ
Μαραθώνας θά έδρόοιζο, βλέπων τήν ’Ελλάδα ν’ άναγεννάταά θά ήμποροΰσε ν’ αναφώνηση: «Τέλος
πάντων. Ιδού ή ιστορία πραγματοποιεί τού ποιητοΰ
τό ιδεώδες!»
Ή ωραία θυσία του, δ'ΐά τής1 οποίας προήγαγε
μέχρι τής τελειώσεως τό δνειρον 'τής δροοεράς νεό-

ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ

Tfi “ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΤΟΣ,,
....Στο ποτήρ ι μου πάλε τό Σαμιώτικο χύνε !
Στο Σουλιώτ'κο βράχο, πρός τής ΙΙάργας τό χώμα.
Γενεά σιδερένια ώς τά σήμερα είνε,
Ποΰ άπό μάννες Λωρίδες λες καί βγαίνει ακόμα.
"Ισως μένει έκεΐ πέρα κάποιος σπόρος κρυμμένος,
Πού θά δείξη αν δέν είνε Ήρακλείδικο γένος.
’Απ’ τούς άπιστους Φράγκους λευτεριά μή ζητάτε ;
Έκεΐ ζοϋν ηγεμόνες πού πουλούν καί αγοράζουν.
Μέ δικό σας τουφέκι καί σπαθί πολεμάτε !
Αύτοΰ θαβρετ ’ έλπίδα κι δτι θέλουν ας τάζουν.
Ζυγός Τούρκου, μέ Φράγκου πονηριά σάν ταιριάσουν

τητός του, θά μείνη αίωνίοη "Οπως έγραψε καί ό
μεγάλος μουσικός τοΰ Γαλλικού λόγου : «Ο Βύρων
ανήκει είς τόν κόΐσμον. Ύπήρξεν ό πρώτος άπό
τούς νέους εκείνους άνθρώπους, είς τών όποιων τήν
ψυχήν έζεικονίζεπαι ή ίδική μας καί τούς όποιους
δέν όνομάζομεν πλέον ρωμαντικούς, αλλά νεοκλασι
κούς. Ύπήρξεν ιερόσυλος συνάμα καί ευλαβής. Ό
Βύρων ήνοιξε τάς πύλας τοϋ κόο/ωυ, διά νά εισέλ
θουν αί νέαι Μοϋοαμ καί προσέφερεν έαυτρν ίλαστήριον θύμα εής τάς Μούσας τάς παλαιός, Έρρίφ>θη είς τό βάραθρον τοϋ θανάτου, δπως α|ί Σουλιώτιοσαι ήρώίδεςή ψάλλων ύμνον ρυθμού τελείου. Τί
ώραϊον νά άποθνήσκη κανείς υπέρ ξένης ελευθερίας
είς τήν γην τών θεών!»
’Αληθώς, τί ώραϊον! άκόμη καί άν ψυχολογία
πλέον περίπλοκος, ή όσον νομίζουν
πολλοί, είνε ή
αρχική αιτία. Ή ιστορία είνε δι’ εμέ Θεά, αξία α
γνής καί σταθερός λατρείας. ’Αλλ’ άγαπώ ί*ά ερω
τώ καί τήν λαϊκήν Σίβυλλαν καί νά φείνω τήν α
κοήν πρός τάς φωνάς,, πού έρχονται άπό τΙά βάθη
τών ψυχών^ Ρίτ^ιουν νέον φως επάνω είς 'τήν ζωήν
κα,ί επάνω είς τά γεγονότα},

Άς σκεπτώμεθα μαζή μέ αύτάς, Άτι δέν είνε α
πλώς αί απογοητεύσεις ζωής βαρυθύμον, που έφε
ραν τόν Βύρωνα είς τό Μεσολόγγι. Άς πιστεύωμενγ, δτι κάτι άλλο!, παρά ή δίψα ενός τολμήματος,
τον έφερεν εις τής ’Ελλάδος τάς άκτάς. Άς τρέφωμεν, μαζή μέ τό ’Έθνος, υπέρ τοίϋ όποιον έθυσιάσθη, τήν πεποίθηση’, δτι, δ,αι έφερεν ατλών έως
έκεΐ, ήτο έρως υπέρμετρων ιδανικών καί ημερών
εύτυχέστέρων—ήτο ή ώιδέσμετγσς ελπίς».
Ό αληθής ’Άγγλος, ό Βύρων, νόμίζω, ήλθεν είς
τήν ’Ελλάδα μέ τήν προαίοθήσιν τον θαυμάσιου ε
κείνου λογίου τής ζωής ενός μεγάλου ’Άγγλον, ποΰ
Στήβενσον: «Σκέψεις ύψηλαί, εργασία αδρά, παρά
τολμα εγχειρήματα!»

Ίήν άσπίδα, δσο νάναι δυνατή, θά τή σπάσουν.
Μέ Σαμιώτικο πάλε τό ποτήρι άς γέμιση !
Μες στον ίσκιο χορεύουν οί κοπέλλες μας πάλι'
Σάν τά μαύρα τους μάτια δεν είδε άλλα ή φύση,
Μά σά βλέπω τή νιότη καί τά άφράτα τους κάλλη,
Τό δικό μου τό μάτι τό θολώνει μιά στάλα,
Πού γιά σκλάβους τό θένε τών βυζιών τους τό γάλα !
Στοΰ Σουνίου θάκαθήσωτό μαρμάρινο βράχο,
Σύντροφό μου τό κύμα τοΰ Αλγαίον θά κάνω,
Αυτό εμένα νάκούγη. κ’ Ιγώ έκεϊνο μονάχο,
Κ’ έκεΐ άπάνω σάν κύκνος μέ τραγούδι άς πεθάνω,
Δέ σηκώνει ή ψυχή μου σκλάβα γή ! Χτύπα κάτω
Ί ής κλαβιάς τό ποτήρι, κι’ ας πάη νάναι γεμάτο.

Μετάφρασις

ΑΡΓΥΡΗ ΕΦΤΑΑΙΩΤΟΥ
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ΩΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΥΡΩΝΑ
Είς τήν έορτήν τρΰ Πανεπιστημίου, ό απεσταλμένος τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεοίς Άγγλος
ποιητής κ../. Drinkiuater απήγγειλε τήν κατωτέρω ωδήν. 'Η μετάφρασις οφείλεται είς
τόν καΐΐηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου μας κ. Εΐμον Μενάρδον.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΑΠΡΙΛΙΟΥ

1824—1924
Αφοΰ είπε τό τραγούδι του μέ τήν παλιά του θλίψη
κι’ άφοΰ ή φιλία σάν άνθος κι’ αυτή είχε μ ιραθή
καί τής άγάπης πρώιμα ψυχράθηκαν οί πόθοι
μοναξιασμένος κι άσκοπος, σάν όνειρο βαθύ,
σάν ήπιε κάθε τής ζωής αρμύρα, κάθε πίκρα
στήν άσωτη, στήν άπλ'ηστη τού έρωτα χηρειά
κι ’ άφοΰ τό θέρος πέρασε σάν έξωρο χειμώνα,
αυτός ζητώντας λυτρωμόν <5 Λυτρωτής, βαριά
αρματωμένος, στάθη έμπρός στές πύλες τής ’Ελλάδος,
καί φλόγα, πλούτη δίδοντας, τήν δόξα του μαζή,
έμαθε πώς νά μάχεται, πώς τήν τιμή νά σώζη
πού έντός του ξύπνησε ξανά καί νά πεθάνη πάγει.
χιλιάκριβη στά τέλη της, αιώνια γιά νά ζή
καί νά λαλιέται ατέλειωτα στά ’Ελληνικά πελάγη.
II

’Εκατό χρόνια πέρασαν, μά πάντα είνε κοντά μας
τό δεύτερο προσκύνημα κι’ ή ώρα του ή στερνή
κι ’ ακόμα βγαίνει ένας καημός βαθειά άπ’ τό
[Μεσολόγγι
σάν τήν οδύνη τήν παλιά, πού ή ’Αττική σκηνή
μέ θειον οίκτον έμπροστά σέ πένθος τόσο θείο
νά στεφανώνει αξίωνε μέ μέλη τραγικά
καί νά διαχύνη αγνότητα καί νά σκορπίζη λάμψη
στούς μύθους τούς άλλοτινούς, στά προτινά κακά.
Πώς πάλι γρειαζόμεθα κ ’ έμεΐς οί τιυρινοί
παρόμοιον δραμ’ ’Αττικό γιά τόσο ωραίο τέλος !
πού ό Μπάϋρον ανέγκλητος στο τέλος νά φανή,
καί στήν’Ελλάδ’ αγαπητός καί στήν ’Αγγλία κάτου
συχωρημένος καί χωρίς καθ’ έχθρα ταπεινή.
μέ τόν αγνόν ίπποτισμό τ’ Άρόλδου τ’ αθανάτου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΚΑΙ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
t

(Συνέχεια Κ τοϋ προηγουμένου)
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Κΐ’θίαν Μα&ίαν έν Ύένη
1806. Ελληνιστί καί Γαλλιστί.
ΕΙδύλλιον ποιμενικό κατά τήν άνάρρησιν είς τό

Ρ’Λ
άξίωμα’ δωρΐΟτ1 κατά
τοΰ ά
^ώνλλιον τοϋ Θεόκριτόν έν Βιέννη 1807.
Αντιπινάκειαν ήτοι περί τών αίτιων H τάς νόσους
όυσιατους ή άνιάτους, μή τοιαύτας καθ’ έαυτάς ο^σας
ιυςεπι τό πολΰ άπεργάζονται. ’Εν Βιέννη 1810.
Λί/λλΐ]νιότΙ καί Λατινιοτί,
’Γύάννόυ Λ. ύεσγέρου 'ϊατροφιλόοοφική άνθοω^οΛογια μεταφρασθεϊσα έκ τοϋ γερμανικού μετά ποοοι/ηκης τινών σημειώσεων. Έν Βιέννη 1810.
Ποαγματείαν περί τών έλληνικώνστοιχείων έκφωνησεως. Έν Ιίαρισίοις 1810. Ελληνιστί καί Λατινιστί
ΕκΠαρισιωνμετέβη εις τήν πρωτεύουσαν τής
ίπ1 i,xa,'‘a’

■ Elf/.0V. ίερ0^ άγΛνά μας ελα^ε θέοος καί ό Λεν-

Ε

f/Μβε τηνπρωτην εκπαίδενσιν.
<5έ καί άφιλοκεοδθε ίί Ύ
-

νεπιστημώυ διωρίσθη καθηγητής τής Γενικής Νοσο/■όγίας καί Ιστορίας τής ιατρικής.
£'χε δε και τό προνομίου έκ τής φύοεως νά είναι
xal φιλόπονος, διό έδημοσίευσε τά εξής έργα.
Ειδυλλίου εγκωμιαστικόν είς τήν Κ.Αύτοκρατορικήν

δ«ν
Ό ™;5>„„9'
πολυμαθής αμα

Βλαχίας ‘ΛΙ^άνδ,αυ Μαν^ύ'η

ΑΙ^ς
,,^ αα» ~2
tCmiaS
* «-« ··■«■
μύρτων του μεγάλου τούτου dldaMov

2“^ -α1 >' *
*
% Τά
Πανεπιστήμιου τής Βιέννης κα1~'
„
£tf ™
άφιερώθη είς τήν ϊατ0ικ:.ν ,
, 15 Ιενης ψοιτων
Αγίνετο διδάκτωο
"
καί τώ 1806

;sE='i~S=S=-

κ^οα
μ”ά πολλάς ηε2^ετείας, έπί τέλους τώ)
ΐ^-ο κατεφυγεν είς τήν Στεφανούπολιν τής Τρανσυλί ανίας οπού ήρχισε τήν σύνταξιν τής Λοιμολογίας
την οποίαν εδημοσίευσεν είς Παρισίους τώ 1832 ύπδ
τον τίτλον ;
^Πυρετού παμφιγώδονς ή λοιμού άφορισμοθι.
Ιο σύγγραμμα τούτο άφιέρωσενείς τόν 'βασιλέα
υντωνα.
Παρατηρητέον δτι είς τό έργον τούτο άνέλαβε τό

’ΑΖντ'αωννΓ°ν Λεν?ας’ ^α^ος προτού
^ωςΤεωργιάδης διά τούς έν ταίς παρεκβοΛαις της λοιμολογίας έκτε^έντας λόγους. Ποοσέτι
εδημοσίευσε·.
·>■ τ, ροοετι

Memoires su, la contagio„ des ma]adies
xotiques κ. τ. λ. Εν Παρισίοις 1839
_ Λόγον πανηγυρικόν κατά τήν Ονομαστικήν ήμέοαν
τ'1ζ^' ’ Τ°,ν ΒααΜωί',°&^ςέκφωνηθέντα έν'τώ
εν Μοναχω ορθοδόξω Ναω.
^ημητρίουΆΙόσχουτοΰ Αάκωνος ποίημα τό καθ^
Ελλήνων και Αλέξανδρον.
’Ο^ονωδα ποίημα }κ 50 στίχων ήρωικών.
Ειδυλλιον υπέρ τοϋ Βασιλέως τής Βαυαοίας έκ
210 στίχων ήρωϊκων,
’
*
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Ωδήν σαπφικήν έν αιολική διάλεκτο) υπέρ τοΰ
αυτού βασιλέως.
Στέφανον τοΰ ’Όθωνος έκ 2168 στίχων ηρωικών.
’Ανατροπήν κατά τών είπόντων, γραφάντων καί
τύποις έκδόντων δτι ούδείς τών κατά τήν Ελλάδα
οίκούντων απόγονος έστ'( τών Ελλήνων. Ελληνιστί
καί Λατινιστί έκδοθεϊσα τώ 1843.
Προσέτι είς τό περιοδικόν «.’Ασκληπιός'» έδημοσίευε ιατρικός διατριβάς.

Ό Λευκίας έπί δεκαετίαν ολόκληρον έδίδαξεν έν
τώ Πανεπιστημίω καί μόνον ένεκα τής γεροντικής
αυτού ηλικίας έγένετο συνταξιούχος καί έν ηλικία
όγδοήκοντα έτών τώ 1853 τοΰ ’Ιουνίου μεσοΰντος
άπέθανεν.
Ό καθηγητής Γεώργιος Πρινάρης, δστις έντολη
τής ’Ακαδημαϊκής Συγκλήτου έξεφώνησεν ώραίον
έπιτάφιον λόγον, μαρτυρεί δτι ό Λευκίας «καί πλη» σίον τού τάφου ευρισκόμενος ούδέν ώκνησε κοπιών
» καί έρ/αζόμενος υπέρ τής νεολαίας διευθετών τήν
» περί τής γενικής νοσολογίας καί θεραπείας πραγ» ματείαν, ής προ ενός ήδη έτους ανήγγειλε τήν έκ» δόσιν. Ευχής έργον ήτο άν έξετυπούτο αίίτη καθώς
» κβΐ δσα άλλα χειρόγραφα έπεξειργασμένα έγκατέ)) λειπεν, ώς όφιφανή τουλάχιστον... Ευφυΐα, κρίσις
ν καί πολυμάθεια άνέκαθεν έχαρακτήριζον αυτόν.
» Ευσέβεια, ευαγγελική αρετή καί πατρίδας μέγας
» έροις άνέδειξαν τόν ιατρόν Λενκίαν... Καρτερικός
» ήν καί γενναιόφρων εις πάσας τάς κοσμικός περι» πετείας... Εις άκρον ενάρετος καί μετριόφρων, ευ»
» προσήγορος καίταπεινός, στωμύλος καί κομψός είς
» τάς διηγήσεις αύτού' πλούτος άνεξαντλήτων ίστορι» κών παραπομπών διεγέετο είς τάς όμιλίας. Άλλ’
» δ,τι διατηρήσει ζωηρόν τήν μνείαν είς Χάς καρδίας
ι> τών αϊτού συναδέλφων καί φίλων, έστί ή ευστοχω» τάτη αστεία έτοιμότης λόγων μετά πολλοϋ αττικού
» αλατος... ’Ομολογώ δτι είς άπαντα τά ποιημάτια δ
» αναγνώστης αναγνωρίσει τόν Λευκίαν πολύν φίλο
ι λογικήν πολυμάθειαν έχοντα' ώστε δικαίως συγκα» ταλέξει αυτόν μετά τών λογιών, τών άναδειχθέντων
■» έπί δεινότητι έλληνικής φιλολογίας... »

<. Έστω υμΐν παράδειγμα άρετής, παιδείας, πα» τριωτισμοΰ καί φιλοπονίας. Έγεννήθη ουτος πτω» χός δταν ή ημισέληνος έπεβάρυνε τόν τράχηλον
’> ημών. Μετέβη είς τήν ξενιτείαν, δπου δι’ άτρύτων
» κόπων καί διηνεκούς μελέτης έξεπαιδεύθη έπί τό
» έλληνικώτερον οΐχί προιιθέμενος τήν ευτελή κερτ> δοσκοπίαν ή τήν ψευδή φιλοδοξίαν. Τό τάλαντον
» τής πολυμαθείας μετέδωκεν άφθόνως. Εΐθε καρ» ποφορήσει τοιοΰτον σπέρμα εις τάς εύγενεΐς υμών
ν καρδίας....». Ό ρήτωρ άπετείνετο πρό,ς τους νέους
πού ήσαν παρόντες τάς τελευταίας λέξεις.

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

Η ΕΚΘΕΣ1Σ ΤΗΣ

Δ^ος

Κουατχς Στέφανου
Ή δίς Κούλα Στεφάνου, ή γνωστή καιλλιτέχνις
ζωγράη ος καί γλύπτρια, έξέθηκεν είς τήν αίθουσαν
τής Σιταίας ’Ακαδημίας σειράν γλυπτικών καί ζωγραφικονν έργων της. Ή καλλιτέχνις, γνωστή προ
πολλοϋ άτώ διαφόρους έμη ανίσεις της είς δλας σχε
δόν τάς καλλιτεχνικά,ς Εκθέσεις, κατακτά νέον έ
δαφος έκτίιμήσβως κάί επιβολής μέ τήν έπίδειξιν
μής τελευταίας \της εργασίας. Εκατόν πίνακες ζω
γραφικής καί περί τά 10—12 έργα γλυπτικής, φα
νερώνουν δτε ή δίς Στεφάνου είργάίρθη, με ζέοιν
καί άφοδίωσιν διά νά παραγάγη τόσον πραγμαιικώς
πλούτον εργασίας. Καί ή παραγωγική αυτή εργασία
είναι ασφαλώς άπόρροια ενός ισχυρού καλλιτεχνικού
ταλάντου έκδηλωθέντος καθ’ δλην αύτοΰ γήν έκτασιν καί δύναμιν. Ό κριτικός, ό όποιος θά έπεχείρη νά κρίντ] λεπτομερώς τούς πίνακας τής δίδος
Στεφάνου, θά εύρίοκετο ώρισμένως είς δύσκολου
θέσιν προκειμένου ν απόβωση τα πρωτεία είς ένα
έκ τών έργων ιτης. Είναι δλα μέ άθιίληψ)ιν καθαρώς Ελληνικήν, μέ ακρίβειαν σχεδίου, μέ ποιητι
κήν λεπτότητα είργασμένα. Τοπειογράφος ιδίως έκ
τών καλλίτερων, ξενρει ν’ άποδίδη καί τό φώ>ς τό
Ελληνικόν καί τήν διαφάνειαν τής ατμόσφαιρας καί
τοϋ χρώματος τήν άπαλότητά'. Τήν δίδα Στεφάνου
τήν είλκυοε πάντοτε ή φύύις καί διά τοϋτ'ο κατορ
θώνει τόσον τελείως νά τήν αναπαριοτ^ είς δλους
σχεδόν τους πίνακάς της. Σημειώνομεν εδώ προχείρως ,τήν «λίμνην τοϋ ’Οοτρόβου», τήν Λ Ομίχλη οτό
λιμάνι», τό «Γεφυράκι» ένα πράγματι γαρίτοτμένο
εΆ7°νί χά «Πευκάκια», τήν ώΚλημάμαριά», τμ «Κυ
παρίσσια μέ δύσιννι, τήν «Αμυγδαλιά», fto «Μετά
τήν καταγΐδα». Πάντα ταύμα είναι έργα τά οποία
παρουσιάζουν
μίαν ώρίμανσιν ταλάντου,
με
ίδιετέραν καλλιτεχνικήν έμφάνισιν. ’Επίσης δ
μως καί είς τήν νεκράν φύοιν δέν υστερεί η δις
Στεφάνου. Τά «Κρυσάνθεμά» της, τά< «Γαρΰφαλά»
καί οί ΙίίΜενεξέόες» της έχουν χάριν καί φυσικό
τητα καί αφέλειαν, καί ε[ς τήν γραμμήν καί είς τό
χρώμα καί είς τήν άπεικύνισιν. Πολύ γόνιμον πρός
εργασίαν υπήρξε τό τελευάαίον ταξεΐδι τής καλλιτέχνιδος εις τήν Μακεδονίαν. Έκεΐ είργάσθη μέ ζή
λον, μέ άφοοίωσιν, έπέράσε ημέρας άφορήτων κό
πων, άλλ’ έπέστρεψεν Ικανοποιημένη, ίή|8 κατώρθωσε μέ [τήν καλλιτεχνικήν της προσπάθειαν νά άπεικονίσβ σέ τόβους πίνακας πραγματικής αξίας δ,τι
έθιξε τδ καλλιτεχνικόν της ένστικτον καί Ιτήν ενγε^·
νή έης ψυχήνί Ή ^Ελληνική ’ΊΕπιθεώρησις», άπο-
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Mwoa είς τήν επιτυχίαν τής δίδος Στεφάνου μίαν
εξαιρετικήν έκδήλωσιν τής γυναικείας προόδου,
οφίγγετ μέ υπερηφάνειαν τδ χέρι τής εκλεκτής μας
-,ωγράφου,καί αναγράφει τδ άνομα τής δίδος Κούλας
Στεφάνου πλάιείς τάς διακεκριμένος Έλληνίδας.πλάϊ
εις τα όνόμάτα τής Θάλεινές Φλώρα,

τής Σοφίας

Αασκαρίδου και τής Κλεονίκης Άσπριώτου.

CJ

τη n nmj

Η ΕΣΠΕΡ!Σ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Η κ Σύλβη Κυπριώτη ή γνωστή καλλιτέχνης τού βιβλ,ιου εις την αίθουσαν τού Ελληνικού 'Ωδείου, μάς έδωκε
ενα ρετιταλ μέ πρόγραμμα δυσκολώτατον άλλά άριστοτε
χνικως κατηρτισμένον.
1
ξιντώ, τή'’“ύΓήν “ϊβουσ“ν εκαμε ή κ. Ήβη Πανα έπίδειsiv των τάλαντων τών μαθητριών της. καί άπέδειξε, δτι
ΟΖΙ μονον η ίδια εΐνε καλλιτέχνης αξίας, άλλά γνωρίζει νά
μορφωνη μαθήτριας, καί άναδεικνύει τάλαντα.
' '
ΘΕΑΤΡΑ

σπεηΗΛύ"ε10·
Έλλ”νίδ™ ^ωσε μίαν ώραίαν προεσπ ρ^δα εις τας άρχάς τού μηνός ’Απριλίου. Ή προεσπερίς
1-χισε με το γνωστό μονόπρακτο δραματάκι τής Δος Εϋγενιας Ζωγράφου. «Ή Τζένη μέ τό γέλιο της».Τήν Τζένην
υπε υ η η Δις Λελα Ησαια, ή οποία άπέδειξε σπάνια καλ
λιτεχνικά προσόντα καί ώσάν δόκιμος ήθοποιός άπέδωκε
.ον δύσκολου ρολον τής Τζένης. Επίσης έπαιξαν μέ πολλην επιτυχίαν αι δεσποινίδες "Ελλη Λούρου, Πέρλυ Άναστασιαδου, Ελένη Μεταξύ, ’Ιωάννα Σακορράφου, Καρ
Λιτσα. και ο κ. Μαξ. Ταλλώνης.
C
τούΤΤ- 'υ'ν
’° Γέλΐ° Γ'1ς>’ έπ,ΐκολούθησε τό δραιια
το - Τςουλιο λταντας, τό όποιον άπέδωκαν μέ τέχνη αί Δε;
Αιλή και Κλείω Ησαΐα.
’Από τήν «Δασκαλίτσαν» τού Νικοντέμι έπαίχθη ή πρώτη
ραξις , Η Δις Αελα Ήσαΐα ή οποία έπαιξε τόν ρόλον τής
Δασκαλίτσας εσημειωσε ,ήν Ιδίαν έπιτυχίαν.
Τό τέλος τή; προεσπερίδος «κλείσε μέ τήν κωμικήν
κηνην του Κουρτελίν «οί Μεγάλοι καϋμοί». 'Ως Γαβριέλλα
η Δις Λούρου έπαιξε πολύ καλά.
Ή ωραία αύτή προεσπερίς έδόθη τή συμπράξει τοΰ
τμήματος των Δεσποινίδων καί τού κ. Μαξ. Ταλλώνης.

Η καλλιτεχνική κίνησις τού μηνός αύτοΰ έχει τοϋτο τό
εξαιρετικόν οτι περιλαμβάνει τάς έορτάς διά τήν εκατον
ταετηρίδα του Βύρωνος. 'Εόρτασε τό Πανεπιστήμιου. έώρτασεν τό Σχολείου, έγέυετο δεξίωσις είς τήν Δημαρχίαν.
επίσημου γεύμα τής Κυβερυήσεως είς τό ξενοδοχείο? τής
Μεγάλης Βρεττανίας, εορτή είς τήν Άκρόπολιν, καί έσπερις εις τό Εθνικόν Θέατρον.
Ή εσπερίς αύτή ύπήρξευ όντως επιτυχής καί εί- έμπνευοιν καί είς έκτέλεσιν. Πενήντα καί περισσότερα ϊσω^
κορίτσια καλών ’Αθηναϊκών οικογενειών, πραγματικοί
Ελληνιδες εις ανάστημα, είς έμορφιάν, εί.ς έμφάνισίν, έχόρευσαν μέ τέχνην καί ενθουσιασμόν τούς ωραίους Ελλη
νικούς μας χορούς. Φορούσαν στολίς Μακεδονίας, Θεσσα
λίας, ’Αττικής, Κρήτης, καί δλα αύτά τά ενδύματα ένηρμονίζοντο θαυμασίως είς τά νεαρά σώματα τών κ.ριτσιών
μας. Επίσης πρέπει νά σημειωθούν ιδιαίτεροι έπαινοιδιά
τό tableau vivant τής Κόρης τών ’Αθηνών καί τού Βύ
ρωνος. ,Το εσωτερικόν τού δωματίου, τά λεμονόδενδρα πού
φαίνονται άπό τό παράθυρο, ή Άκρόπολις δπως ήτο τότε
!·: *
τό ένδυμα καί ή αφέλεια τής κόρης δλα ήσαν τέλεια.
Τα θερινά θέατρα ήρχισαν σχεδόν δλα τάς παραστάσεις
Είς τήν εορτήν έλαβον μέρος τό «Λύκετον τών Έλληνί- WV. Εις τα ’Ολύμπια έπαίχθη τό «Πολωνέξικο Αίμα» ύπό
δων» ή Αθηναϊκή Χωρωδία, καί ή όρχήστρα τών Λαϊκών του θιάσου Οπερέττας τής Πέπης Ζάμπα. Ό θίασος τής
Συναυλιών.
κ. Ζαμπα φαίνεται πολύ καλά κατηρτισμένος καί θά σημείωση ασφαλώς σειράν έπιτυχιών.
ςυναυλιαι
Εις το Θεατρον ’Απόλλων παίζει ή κ. Μιράντα Θεο’Από τάς σοβάρωτέρας συναυλίας, ήτο τό ρεσιτάλ τού κ. •χαρη με εκλεκτούς συνεργάτας.
Φαραντάτου. Τό σοβαρόν πρόγραμμα περιελάμβανε Φούγ
Εί; τήν Άλάμπρα ό θίασος Σαμαρτζή μέ τόν κ. Λαουκαν, Μπάχ, Σουμπίρ, Σωπέν, καί Μένδελσεν. Τά έργα ανό ταρη θά συνέχιση καί έφέτος τάς παραστάσεις του.
μοια άλλά ή έκτέλεσις άψογος καί τεχνική. Ή επιτυχία
»λιι .
,
.. .
α/αλεξε/ς
τού κ. Φαραντάτου ύπήρξε πολύ μεγάλη, καί δικαίως θεω
Η Αλλιαν Φρανσαιζ διωργάνωσε δυο διαλέξεις είς τόν
ρείται ώς ό καλλίτερος τών Ελλήνων εκτελεστών.
Παρνασσόν. Όμιλήτρια ή κ. Ελένη Λέν, ή γνωστή έλλη*
%
νογαλλις δημοσιογράφος. Ή κ. Λέν ώμίλησε περί τού
Επίσης πολύ καλή καί ή Συναυλία τού κ. Μπουστεν- Πωλ. Μπουρζέ τού όποιου ύπήρξε ιδιαιτέρα γραμματεύς,
τούϊ. Είς τήν τελείαν έκτέλεσιν συνετέλεσεν πολύ ή συμμε ανέπτυξε μέ πολλήν χάριν, καί ψυχολογικήν παρατήρησιν
τοχή τών μαθητριών αύτοΰ αί όποιαι είχον λάβει μέρος είς τον τροπον μέ οποίον συγγράφει τά έργα του δ έκλεκτώτετήν ορχήστραν.
ρος των συγχρόνων συγγραφέων. Ή δεύτερα διάλεξες πε$* *
ριεστράφη είς τόν Άνατόλ Φράνς. ώς αισθητικόν.
Είς τό Αττικόν έδόθη ή τελευταία Λαϊκή Συναυλία τής
έφετεινής περιόδου. Ή Συναυλία αύτή ήτο άπό τάς έπιτυχεστέρας και λόγω προγράμματος καί λόγφ έκτελέσεως.
Ήρχισε μέ τήν εισαγωγήν τού Egmont τού ΜπετόβενέπιΛογο της ιστορικής σημασίας αναδημοσιεύομε? τήν
κολούθησεν Mendelsohnu,Saint— Sa ens καί Μπιζέ.'Όλαι
κατωτέρω
ίπίσημον διαταγήν έπί τώ θανάτω τοΰ
αί συνθέσεις άπεδόθησαν μέ τήν μεγαλειτέραν ακρίβειαν
Λόρδου Βύρωνος, συμβάντος τω 7)19 "Απριλίου
καί τέχνην.
** *
1824 είς Μεσολόγγι :

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ

Η κ. Βιβή Χοϊδά έδωκε τήν Συναυλίαν της είς τήν αί
θουσαν τού Ωδείου. Τό τραγούδι της ένεθουσίασε καί τό
κοινόν καί τούς κριτικούς της. Είς τό πιάνο τήν συνώδευσε
ή κ. Φούλα Πάλμα.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΑΑΟΣ
>
, λ
εκτελεοτικδν Σώμα
Επειδή ο Λορδ Νόελ Βυρών κατά τήν 7 τοΰ ίνεστώτος μηνος παύσας τοΰ να πατή τό όποιον ήγάπη-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
θε προ ετών '‘Ελληνικόν έδαφος, μετήλθεν είς τάς

αιωνίους σκηνάς καί άφησε λύπην απαρηγόρητο? είς
τάς"Ελληνικός καρδίας' καί επειδή ή "Ελλάς διά
τάς πρδς αυτήν ευεργεσίας τοΰ χρεωστεΐ χάριν ά&άνατον πρδς αυτόν καί τό έ&νος οφείλει νά τόν όνο-
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Το τραγούδι τής αγάπης : τού Ίβάν Τουργενιέφ έξέδοτο δ έκδοτικός Οίκος Δ. Π. Δημητράκου (δδός Σταδίου
56) κατά άριστοτεχνικήν μετάφρασίν τού κ. Π. Ξ. Ζαφειροπούλου. "Εκαστον άντίτυπον Δρ. 6.
μάζη πατέρα καί ευεργέτην καί νά πεν&ηφορήση διά
Ό ΈΚικών: ’Ετήσιον λεύκωμα τών Ελλήνων Φοιτη
τήν στέρησίν του.
τών τής Νέας 'Υόρκης. Είναι αφιερωμένο στή μνήμη τού
Άριστ. Φουτρίδη τού όποιου ό θάνατος ύπήρξεν εθνική
Δ ι α τ ά τ τ ε ι
α.') Ή πέμπτη τοΰ Μαίου μηνός κα&' ολην τήν άπώλεια διά τήν 'Ελλάδα.Μέσα είς τάς 125 καλοτυπωμένας
σελίδας του άναζεϊ ή πνευματική 'Ελλάς τής μεγάλης Δη
"Ελληνικήν επικράτειαν διορίζεται ήμέρα πένθους,
μοκρατίας φωτεινή, συναρπαστική, μέ τά εθνικά ιδεώδη είς
εις μνήμην τής στερήσεως τοΰ λαμπρού υποκειμένου
τήν ψυχήν. Ή εύγενής Ελληνική νεότης ή όποια ύψοΰται
Λδρδ Ν. Βύρωνος.
έπί ενός πνευματικού έπιπέδου τοίαύτης σημασίας άξίζει
β.') Τήν αυτήν ημέραν άμα άνατείλη ό ήλιος, ή νά τύχη πάσης ηθικής καί υλικής ένισχύσεω; άπό τόν
Έλλ. Λαόν.
"Ελληνική σημαία νά ύψωϋή νεκρώσιμος.
'Ιστορία τής Ελληνικής Γεωργίας : Ύπό τού ήμετέγ.') ’ Ολα τά κοινά "Υπουργεία νά κλεισθώσιν. ω
σαύτως καί ολα τά εργαστήρια, έκτος τών όσων πα>- ρου συνεργάτου κ Δ. Λ. Ζωγράφου αναγγέλλεται ή προσε
χής έκτύπωσις τού τρίτου τόμου τή; Ιστορίας τής 'Ελλη
λοΰσι τροφός καί ιατρικά.
νικής Γεωργίας. Διά τοΰ τόμου τούτου συμπληροΰται δλόδ. ’ Είναι απολύτως άπηγορευμένα φαγοπότια, κληρος ή γεωργοοικονομική ζωή τής Έπαναστάσεως καί
μουσικά όργανα καί χοροί.
παρέχεται είς τόν 'Έλληνα άναγνιόστην σειρά άγνιόστων
ε. ') Κατά τήν δευτέραν ώραν τής αυτής ημέρας λεπτομερειών χαρακτηριστικών τής μεγάλης έκείνης έποχής.
Μία Είκοσιπενταετηρίς ; Ό Ναύαρχος Βότσης είχε
νά γίνουν καθ ’ δλας τάς εκκλησίας τής "Ελληνικής
ίπικρατείας δεήσεις πρός τόν ουράνιον πατέρα υπέρ τήν ευτυχή έμπνευσιν νά δημοσίευση ολιγοσέλιδου κριτικήν
έπί τοϋ έργου μιας είκοσιπενταετίας τού Καθηγητού τής ισ
τοΰ άειμνήστου Αόρδ Βύρτονος.
τορίας καί ειδικού ώς Ναυτικού 'Ιστορικού κ. Κ. Γάδου.
στ.') "Ολοι οί πολιτικοί τε καί πολεμικοί να πα- "Ολος ό διανοούμενος παρ’ ήμϊν κόσμος έγνώριξεν δτι δ κ.
ρευρεθώσιν είς ταύτην τήν δέησιν.
Ράδος ακούραστος ερευνητής τής Ναυτικής ζωής τής 'Ελ
ζ.') Οί είς ίνέργειαν στρατιωτικοί έπί κεφαλής λάδος είχε φέρει είς φώς υπέροχους αύτής σελίδας, κανείς
τών ταγμάτων καί μέ σημαίας τετυλιγμένας νά πα- δμως δέν έφαντάζετο δτι συγκεντρουμένη ή εργασία αϋτη
δπως μεθοδικώς μάς τήν παρουσιάζει ό κ. Βότσης, θά έφαρενρεθώσι μέ παράταξιν εις τάς εκκλησίας.
νέρωνε τόν έλληνα επιστήμονα δημιουργικήν δύναμιν άξίαν
η.") Κατά τήν β" ώραν τά μέν ιτεγάλα φρούρια νά τοΰ θαυμασμού μας. Τό έργον τού επιφανούς ιστορικού καί
ρίγωοιν ένδεκα κανόνια, έν είς έκαστον τέταρτον.
Προέδρου τής ’Εθνολογικής 'Εταιρείας, πολυτίμου δέ συ
Τά δε μικρά 7. Τά δέ κανονιοστάσια 3 .
νεργάτου μας κ. Κ. Ράδου άποτελεί θετικήν ύπηρεσίαν, έκ
θ. ) Κατά τήν αύτήν αέραν καί ώσαύτατς έκαστον τών περιφανεστέρων, πρός τήν ελληνικήν έπιστήμην καί
τήν πατρίδα καί όφείλομεν νά δεχθιομεν δτι αί ίσχυραί
πλοΐον πολεμικόν νά ρίφη τρία κανόνια.
αύται άναλαμπαί τής πνευματικής ζωής τής χώρας είναι ίι.’) Τά ευρισκόμενα είς τον άργολικδν κόλπον καναί νά φέρουν τήν παραρηγορίαν μέσα σέ μιά κοινωνι
πλοία πολεμικά, έκαστον τούτιον νά ρίψη 7.
κή καί πιευματική παραζάλην πού δεσπόζει κατά τούς πο
ια.') Τά στρατιωτικά σώματα παρατεταγμένα έφ’ νηρούς αυτούς χρόνους.
ίνδς ή έπί δύο νά ρίφώσι τρεις τά τουφέκια των, κα
τά τήν άνάμνησιν τοΰ μακαρίτου.
ιβ. ')·Τδ "Υπουργεΐον τών εσωτερικών καί τών
πολεμικών νά ένεργήση τήν διαταγήν ταύτην, έκαστον
κατά τό άνήκον.
Έκ Μύλων Ναυπλίου τή 22 ’Απριλίου 1824
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
(Τ. Σ.) "Ο πρόεδρος IΕΩΡ. ΚΟΥΝΊΌΥΡΙΩ’Έχδοσις ϊίΟ,ΟΟΟ νέων Μετοχών αύτής
ΤΗΣ, Παναγιώτης Μπότασις, ’Ιωάννης Κωλέττης,
Συνεπεία τής ύπό τής Γεν. Συνε?.εύσεως
"Αναγνώστης Σπηλιωτιάκης.
τών μετόχων άποφάσεως περί αύξήσεως τοΰ
"Ο προσ. γ. γραμματέας Π. Γ. ΡΟΔΙΟΣ
Κατά τήν ημέραν έκείνην έπέν&ησε πράγματι όλος Μετοχικού κεφαλαίου, και τής σχετικής Κυ
ό "Ελληνισμός. Είς δέ τδ Μεσολόγγιον τήν θετήν βερνητικής έγκρίσεως, τό Διοικητικόν Συμβού
λιον άπεφάσισε τήν εκδοσιν 60.000 Μετοχών
του Πατρίδα, έγένοντο τά έγκαίνια τοΰ νέου κανο
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νιοστασίου τδ όποιον παραλλήλους πρδς τά αλλα κα
νονιοστάσια αΦραγκλίνουυ, «.Κοραήν αΜπότσαρητ
καί λοιπών προμάχων τής έλευθερίας ώνομάσθη κα
νονιοστάσιο? Βύρωνοςυ.

τής Τραπέζης ύπό τούς κάτωθι ορούς,
'Η έγγραφή άρχεται τή 15 Μαίου 1924
καί λήγει τή 24 Μαίου 1924.
Αί άνω μετοχα! έκδίδονται μέ άποκλειστι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

κόν επ’ αύτών προνομίαν τών παλαιών μετό
Ή παρατεινομένη αύτη προθεσμία διακό
χων είς τήν τιμήν τών Δραχ. 300 έκαστη καί πτεται κατά τόν χρόνον τών δύο προσεχών
μέ τοκομερίδιον Β' εξαμηνίας 1924 καί εφε κληρώσεων ήτοι άπό 20 Μα ίου μέχρι 10 ’Ι
ξής κατ’ αναλογίαν 20 ο)ο έπί τών κατεχομέ- ουνίου έ. έ.
νων Μετοχών τής Τραπέζης· ήτοι ό κάτοχος
Όμοίως καί ή προθεσμία υποβολών υπευ
5 παλαιών Μετοχών δικαιούται είς 1
θύνων δηλώσεων παρά τών κατόχων στεμμά
Ό έπιθυμών νά έγγραφή δέον νά προσά- των φυλασσομένιον είτι έν τοϊς θησαυροφυλα
γάγη τάς κεκτημένας Μετοχάς του πρός σφρα- κείοις τών έν Τουρκία Τραπεζών ώς άνηκονγισιν είς τό Κεντρικόν Κατάστημα (Ττήμα των είς τήν περιουσίαν αύτών ή είς ίδιώτας εί
Χρεωγράφων) ή είς έν τών υποκαταστημάτων τε έν ιδιοκτήτους παρά Τραπέζαις χρηματοκιτής Τραπέζης εντός τής ώς άνω όριζομένης βωτίοις, παρατείνεται μέχρι τής ώς άνω ήμεανατρεπτικής προθεσμίας. Όφείλει προσέτι ρομηνίας, άνευ διακοπής τής προηγουμένης
νά καταβάλη άμα τή έγγραφή δραχ. 100 δΓ έ- παραγράφου.
κάστην νέαν Μετοχήν έναντι προσωρινής άΠέραν τής προθεσμίας ταύτης τά μή
ποδείξεως.
άνταλλαγησόμενα στέμματα ώς καί τά μή δηλωθέντα ώς έγκαταλειφθέντα έν Τουρκία θε
"Οροι ζατχδολής
ωρούνται όριστικώς άκυρα.
Δραχ. 100 "Αμα τή έγγραφή
Δέοννά τονισθή δτι ή ανωτέρω χορηγου100 τή 25 Ιουνίου 1924
μένη παράτασις προθεσμίας εινε ή τελευταία.
100 τή 25 ’Ιουλίου 1921
(Έκ τής Γενικής Διευθύνσεως τοΰ
Οί πληρώνοντες δόσεις προ τής λήξεως
τούτων δικαιούνται είς έκπτωσιν προεξοφλη Δημοσίου λογιστικού.)
Έν Άθήναις, Μάΐου 1924
τικού τόκου 7 θ)ο έτησίως, άπό τής ημέρας
Ό
Τμηματάρχης
τού Δημοσίου Χρέους
τής καταβολής μέχρι τής σχετικής λήξεως τών
ώς άνω καταβολών.
Έν περιπτώσει καθυστερήσεως περί τήν
πληρωμήν τών σχετικών δόσεων ή Τράπεζα δι
καιοΰται νάπωλήση τάς μετοχάς είς τό Χρηματιστήριον δι’ έπισήμου Μεσίτου είς βάρος
τού δικαιούχου. ’Εν περιπτώσει δέ υπερημερί
ας θέλει καταλογίζει τόκον υπερημερίας προ
9 ο)ο έτησίως.
Αί τυχόν ύπολειφθησόμεναι έκ τής μή άσκήσεως ύπό τών παλαιών Μετόχων τού ύρέρ αύτών προνομίου θέλουσι διατεθή έν
καιρώ τή άποφάσει τού Δ. Συμβουλίου.
Έν Άθήναις τή 3 Μαΐου 19ά4
'Εμπορική Τράπεζα τής Ελλάδος
’Ανώνυμος ’Εταιρεία

'Ο Γενικός Διευθυντής
ΓΡ. ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥ Θ ΥΝΣΙΣ ΛΗΜΟ ΣΙΟ Υ ΧΡΕΟ ΥΣ

Καθίσταται γνωστόν είς τούς κατόχους
προσωρινών ^τίτλων (στεμμάτων) τού αναγ
καστικού Δανείου 1000 έκατομμυρίων 6 1)2
ο)ο τού 1922 δτι, ή προθεσμία ανταλλαγής
τούτων δι’ οριστικών τίτλων, ένεργουμένης
διά τού έν Άθήναις Κεντρικού Καταστήμα
τος τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, παρετάθη καί αύθις μέχρι τέλους ’Ιουλίου έ. έ.

ΧΑΝΔΡΑΚΗΣ

ωΤΟΠΑΕΟΑΜΪΜΑΓΜΑΤΙΑ
ΑΝΙΥΝΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΛιεύΘυνσις
"Χρέους

Ειδοποιούνται οι τυχόν άπωλέσαντες έν
τοκα Γραμμάτια ’Εθνικής Άμύνης δτι, έκτος
τής πρός τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλά
δος γενησομένης δηλώσεως απώλειας τοιούτων, δέον νά ύποβάλωσι συμφώνως τώ νόμω
2754 καί είς τήν καθ’ ήμάς υπηρεσίαν (Διεύθυνσιν Δημοσίου Χρέους Τμήμα Β ) δμοίαν
τοιαύτην, καθόσον ή ταιαύτη μονομερής ένέρ
γεια δέν αρκεί διά τήν έν καιρώ έκδίκασιν
τών δικαιωμάτων των.
(Έκ τής Γενικής Διευθύνσεως
Δημοσίου Λογιστικού)
Έν Άθήναις Μάιος 1924
'Ο Τμηματάρχης τού Δημοσίου Χρέους
ΧΑΝ1ΡΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντεςύπ’ δψει τό άρθρον 34 τού νόμου
ΣΙΒ' προκηρύσσομεν μειοδοτικήν δημοπρα
σίαν διά τήν προμήθειαν τριάκοντα τριών (33)
θερινών στολών έξ υφάσματος λινού ή μαλλο-

I βαμβάκου, διά τούς τούς κλητήρας τού υπουρ
γείου.
Ή δημοπρασία γενήσεται έν τώ καταστήματι τού υπουργείου τής Γεωργίας, τήν 30
Μαΐου 1924, ήμέραν Παρασκευήν καί ώραν
11 π. μ. έντός τού γραφείου τοΰ τμηματάρχου
τού τμήματος προσωπικού, δι’ ένφραγίστων
προσφορών, ένώπιον τής έπί τούτοι διορισθησομένης έπιτροπής.
Ή παράδοσις τών στολών γενήσεται έντός
t 15 ημερών, άπό τής ήμέρας τής μειοδοσίας, ή
δέ πληρωμή δι’ έντάλματος τοΰ ύπουργείου
| τής Γεωργίας μετά τήν παραλαβήν των.
'Ο μειοδότης θά κατάθεση έγγύησιν ίσην
£■ πρός τό 1)6 έπί τής άξίας τών κατασκευασθησομένων στολών.
Έν Άθήναις τή 6 Μαΐου 1924
Κ'
Ό υπουργός
Α. Μπακάμπασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προκήρυζις διαγωνισμού πρός κατάληψιν άνά
μι&ς δέσεως γραφέως έν τοϊς δασαρχείοις Λαμί
ας, Βάλτου, καί Πρεβέζη:.

Τήν 15ην Μαΐου έ. έ. ήμέραν Πέμπτην
καί ώραν 9ην π. μ. άνεργηθήσεται έντοϊς γρα
φείοις τών δασαρχείων Λαμίας, Βάλτου καί
Πρεβέζης διαγωνισμός πρός κατήληψιν .άνά
μιας θέσεως γραφέοις.
Αιτήσεις γίνονται δεκταί μέχρι τής 13ης
Μαΐου έ. έ. συμπεριλαμβανομένης έν τοϊς γρα
φείοις τών άνω δασαρχείων.
Προσόντα: ενδεικτικόν τουλάχιστον β'
τάξεως γυμνασίου ή άλλης δμοταγόύς σχολής.
Πάσα πληροφορία χορηγείται έν τώ υ
πουργείς) Γεωργίας (Τμήμα Προσωπικού) καί
έν τοϊς άνω δασαρχείοις.
(Έκ τού 'Υπουργείου Γεωργίας)

Η ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Προμήθεια πετρελαιομηχανής Semi Deesel ή Di
esel διά τήν Άβερώφειον Γεωργικήν σχολήν
Λαρίσης

Γίνονται δεκταί προσφοραί διά χορήγησιν
μιας πετρελαιομηχανής 12 Η Ρ έν τή Άβερωφείω Γεωργική Σχολή Λαρίσης μέχρι τής 1ης
Μαΐου έ. έ. Οί δροι εινε κατατεθειμένοι παρά
τοϊς γραφείοις τού νομομηχανικοΰ Λαρίσης
καί τού διευθυντού τής Άβεροφείου Γεωργι
κής Σχολής ένθα οί βουλόμενοι δύνανται νά
λάβωσι γνώσιν.

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
AU PRINTEMPS

Q. Α τ- ΜΟΥΤΞΟΠΟΥΛΩΝ
©Δ©Σ ΕΡΜ©Υ
Τό τελειότερον κατάστημα Γυναικείων Ειδών
Άσπρόρρουχα διά προίκας

m ΓΠ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ A BIOMSUIUZ
π γκ vp α··
Τμήμα εκδοτικόν. Τακτικοί εκδόβεις
των μεγάλειτέρων επιτυχιών τής ξένης ««
Ελληνικής Φιλολογίας.
Τμήμα τυπογραφικόν. Τά μεγαλείτερα τυπογραφικά μηχανήματα τής ‘Ανα
βολής- Καλλιτεχνικοί τυπογραφικοί έργατίαι παντός είδους.

ΑΓΟΡΑ Kill ΠίΙΑΗϊΕΙί ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 12

Γραφεία αγοράς και πωλήσεως
μεταχειρισμένων καί μή γραμματο
σήμων ύπό τοΰ κ. Ν. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
Οικος εμπιστοσύνης χαί εξαιρετικής
ευσυνειδησίας.

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ

XHilKA-ilKPOBlOAOHKA-ΖΥΜΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΤΑΣ. Γ. ΑΗΑΣΤΑΣΟΠΟΥ ΛΟ'
ΧΗΜΙΚΟΥ ΖΫΜΟΤΕΧΝΟΫ

ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΝΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΚΟΛΟΚΟΤΡθΝΗ
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’Επισκεπτήρια Στιγμιαίως.

