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ΓΣτό παρόν τεύχος δημοσιεύομεν τάς ολιγας γνω- 
,ια: ποΰ καρτέρησαν, διά τόν άλησμόνητον λογοτέ

χνην, δημοσιογράφον και συγγραφέα Γ. Ισοκο- 

[πουλον]. __ ..
ντό ζ·νταατογοαφικ0 ξετύλιγμά της ή μνήμη 

| έμπρός μου σέ τρεις τέσσερες χαρακτηριστικέ;
εικόνες τόν Γεώργιο Τσοκόπουλο.

’Αξέχαστο μοϋ είνε τό ξάφνισμα κάποιων χρονογρα- 
,ηαάτων στο «Άστυ», δουλεμένων, σμιλεμενων με α
γάπη. γεμάτων άπό ζωηρές συγκινήσεις η μάκρυνες α-

I ναμνήσεις, κάτι σάν πέρασμα μοσχοβολημένο μέσα απο 

■ λουλούδια. . . - y,&
Θυμούμαι καί τό θρίαμβο τής «Βασίλισσας του Σαβ- 

I 65», ένα άπόβραδο στον «Παρνασσό». Τι αναβρυσμα δρο- 
I σιάς ήταν έκεΐνο ! Αί φράσεις έκελαηδουσαν. Απο ολους 
ί τους διαξιφισμούς τοΰ διαλόγου κανένας δέν ήταν χωοι; 
| νά βγάλη άστραπή, χωρίς νά σκορπίση λάμψι. Θυμούμαι 
I τού έσφιξα αέ τά δυό μου χέρια τό χέρι το·υ.

Στά «Παναθήναια» τοΰ Μιχαηλίδη τόν έγνωρισα κα
λύτερα’ έσκύψαμε κάμποσο καιρό πλάϊ-πλάι έπανιο στο 
άσπρο χαρτί. ΔΙαζί μέ τήν καλλιτεχνική είχε και την 
ιστορική καί τήν ήθογραφική περιέργεια. Ό.τι ήταν 

t γραφικό, ωραίο, ευγενικό τόν έσυρε’ έτσι τόν ετραβηξαν 
καί αί βυζαντινές μελέτες. Μά έμεινε πάντα καλλιτέ
χνης· σ’ δλα τά ξεφυλλίσματα τών καιρών καί των βι
βλίων δέ ζητούσε τόσο τήν άλήθεια όσο τήν ομορφιά.

Κάποιον σάν τόν Τσοκόπουλο θά είχε εμπρός του ε
κείνος πού πρωτοείπε πώς: «τό ύφος είνε ό άνθρωπος». 
Κάτι συγκρατημένο, κομψό, άριστοκρατικό στόλιζε συγ
γραφέα καί άνθρωπο μέ τήν ίδια ευγένεια’ μέσα στις 

: γραμμές του περνούσε ή γαλανή αίθρια τών ματιών W 
I μέσα στις κομψές φράσεις του έφεγγε τό φωτεινό χαμό

γελό τής καλωσύνης... λ
Καί ή τελευταία εικόνα. Ή όμορφη κορμοστασιά που 

μέ τό Δημητρακόπουλο χρόνια περνούσε τό Σύνταγμα 
καί τό Ζάππειο, χάθηκε μονομιάς. Τό κορμί καρφώθηκε 
στο κρεββάτι κι’ ό Χάρος παραμόνευε. Καί μιά τηλεπα-

θική παραίσθησι αύτόν τόν ήσυχο λάτρη τής ομορφιάς 
τόν έκαμε τραγικό ήρωα.

Ό πατέρας, πού τόν είχε έπισημάνει ό θάνατος, νο
σταλγούσε μέ πείσμα νά δή τό γυιό του, τό γυιό του πού 
έκεΐ πέρα μακριά, στά βάθη τής Μικράς Ασιας, σ ενα 
τούρκικο χωριό, μιά φρικτή νύκτα είχαν κρεουργήσει μέ 
τί; άξίνες τους οί Τσέτες. Κι' ό άρρωστος πατέρας δέν , 
τώξερε’ καί κάθε βράδυ ζητούσε νά τόν άνεβάσουν στήν 
ταράτσα’ κ’ έρριχνε τό βλέμμα του ολόγυρα, προσμένον- 
τας μέ λαχτάρα νά ξεπροβάλη άπό κάπου ή άγαπημένη 
δψι. Και πρόσμενε, καί προσμενε, κ εβλεπε και ού.ο <·- 
βλεπε. κ" ή άγαπημένη δψι δεν επροβαλλε ποτέ, ποτέ!. . .

Α. Π. ΚΟΥΡΤΙΔΗΕ

Δέν είμαι βέβαια έγώ τό αρμόδιον πρόσωπον νά κρίνω 
το φιλολογικόν καί θεατρικόν έργον τοϋ Ί σοκοπούλου, 
είναι δέ τοιούτον, ώστε άξίζει νά γείνη άντικείμενον ι
διαιτέρας προσοχή; καί μελέτης. Δέν οφείλει δε να ε- 
ξετάση κανείς μόνον τήν θεατρικήν συγγραφικήν του ερ
γασίαν, άλλά προ παντός πόσον διά τής διαρκούς άλλο
τε άναμίξεώς του προώθησε μαζί με άλλους και άνύψω- 
σε παν έχον σχέσιν με την σκηνην.

Τόν Τσοκόπουλον έγνώρισα μάλλον ώς δημοσιογρά
φον, γνωρίζοντα νά έξυψώνη τό επάγγελμα τούτο έκεΐ 
όπου μία ιδεολογία καί άκριβής γνώσις τού προορισμού 
τό απαιτεί. Θαρραλέος ύποστηρικτής καί άφοβος μιάς ι
δεολογίας’ άφ’ έτέρου ούχί έμπαθής έγνώριζε, διευθύνων 
τήν «Εστίαν» κατά τάς κρισιμωτερας περιόδους μιάς 
ταραχώδους έποχής, νά γείνη πολεμιστής ειλικρινής, 
έντιμος, ώστε καί οί άντίθετοι νά τον σεβωνται και τόν 

έκτιμώσι.
Είς τά γράμματα γενικώς καί τήν λογοτεχνίαν καί 

τήν ποίησιν, κύριον χαρακτηριστικόν, δλως ιδιαίτερον 
καί άποκλειστικόν τού Τσοκοπουλου, ήτο ή λεπτοτης τών 
αισθημάτων καί ή κομψότης τοϋ ΰφους και του γραπτού 

λόγου.
Είς τά τελευταίως ύπό τής «Ελληνικής Έπιθεωρή- 

σεως» δημοσιευθέντα ολίγα ποιήματά του, τά όποια πράγ-
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p.orn ηοαν και το Κύκνειον άσμα τον, παρατηρείται ή αΰ- 
τή πάλιν κομψοτης τοΰ στίχου, ή γλυκύτης τής φρά- 

σ®ωί, χρησιμοποιούμενα όπως αποδώσουν τάς φευγαλέας 
στιγμάς τής μελαγχολικής του έμπνεύσεως, προερχόμε
νης βεβαίως απο καποιαν αόριστόν προαίσθησιν δτι ψάλ
λει Ισως διά τελευταίαν φοράν.

Γ. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Αντιθετως μερικά είδη, της πρώτης μεν άνάχ- 

κης, αλλα όχι και διακοομητικά, έπρεπε να είναι 
συγκεντρωμένα είς ώριομένα μέρη καί μερικά έκτος 
τής πόλεως. Τοιουτοτρόπως οί ίχθυοπώλαι έπρεπε 
να εκθέτουν τα ψαρια των είς τάς Μεγάλας Καιιά- 
ρας, οι Μακελλάριοι — οί κρεωπώλαι — τά «θρέιι- 
ματα» των εις το Στραυγιον. Εις τόν Ταύρον, διεξή- 
γετο τό εμπόρων τών Ιππων καί τών ήμιόνων, ζώων 
απαραιτήτων διά τήν εποχήν εκείνην, κατά τήν ό
ποιαν ολόκληρος ή συγκοινωνία έγίνετο δι’ αύτών.

Μονον οι σαλδεμαριοι — οι σημερινοί παντοπώ- 
λαι — είχον τό δικαίωμα ν ανοίγουν καταστήματα 
παντού, διότι τα είδη των ήσαν κοινής καί καθημεοι- 
νήζ χρήσεως. Εις πλατείας, είς κεντρικούς δρόμους, 
εις καμαρες και είς παρόδους, οί οαλδεμάρωι έπω- 
λοϋοαν κρέας, ψάρια παστά, βούτυρον, τυρί, μέλι, 
λάδι, άλλα καί καρφιά καί γύψον καί σκαφίδια καί 
βυτία.

Πόση χρήσις οάπωνος έγίνετο είς τήν πάλιν, όπου 
τά δημόσια λουτρά ήσαν άφθονα καί όπου τά λουτρά 
τοΰ Ζευζιππου ήσαν καλλιτεχνικόν μουσείου, κοσμού- 
μενον άπό τριακόσια αγάλματα, άποδεικνύουοιν αί 
διατάξεις περί οαπωνοποιών. Ό προτιθέμενος ν ά
νοιξη έργοστάσιον κατασκευής οάπωνος, έπρεπε ν α
πόδειξη είς τόν ’Επαρχον ότι έχει τά προσόντα καί 
τότε μόνον έλάμβανεν άδειαν. Διά νά μην αναπτύσσε
ται συναγωνισμός αθέμιτος, ώρίζετο ότι τά καταστή
ματα αυτά έπρεπε ν’ άπέχουν μεταξύ των πήχεις ε
πτά ή πόδες δώδεκα, όπως συμβαίνει σήμερον ιιόνον
? -ί τα φαρμακεία. Βαρύτατοι δέ ήσαν αί ποιναί δι’ 
εκείνους, οί όποιοι ένόθευον τό σαπούνι. Πόση χοή- 
σις δέ τού υλικού αυτού έγίνετο άκόμη καί άπό τήν 
κατωτέραν τάξιν άποδεικνύουν αί έμμετροι άναφοραί 
τού Πτωχοπροδρόμου. Ό πτωχός ποιητής είς τά είδη 
πού άναφέρει ότι τού χρειάζονται, επαναλαμβάνει μό
νον τό σαπούνι καί έν γένει τό λουτρόν τρεις ή τέσ- 
σαρας φοράς. Επίσης ό άλλος λαϊκός ποιητής, j

Εινε περίεργος αληθώς ή σκληρότης, μέ τήν όποιαν 
η Μοίρα κτυπά τους εκλεκτούς τής διάνοιας καί τοΰ 
καλαμου, ,μεταζυ τών οποίων πρωτεύουσαν Οέσιν κατεί
χε και ό αγαπητότατος και συμπαθέστατος Γ. Τσοκό
πουλος.

Ν. ΠΕΤίΜΕΖΑΣ-ΛΛΥΡΑΣ

Στέφανος Σαχλίκης, μας πληροφορεί ότι και μέσα 
είς τάς φύλακας άκόμη οί κατάδικοι καί φυλακάιο- 
ρες, πριν καθησουν νά φάγουν, ένίπτοντο.

Είς πάλιν, είς τήν οποίαν ή καλλιτεχνία τών χρυ
σών καί αργυρών έκκλησιαστικών σκευών είχε τόσην 
έπιδοσιν και αι έκκλησιαι ήσαν καλλιτεχνικά μουσεία, 
η Αστυνομία έπρεπε να λαμβάνη μέτρα εναντίον τών 
κλοπών άπό τούς ναούς καί τής νοθεύσεως τών πολυ
τίμων μετάλλων. 'Ο χρυοοχόος λοιπόν, ό όποιος ήγό- 
ραζεν ιερόν σκεύος άκέραιον ή «τεθλασμένου» έν ά- 
γνοιφ καί άνευ τής ειδικής άδειας τοΰ Έπαρχου, έ- 
τιμωρεϊτο όπως και ο πωλητής. Επίσης ό χρυσοχό-ΐ; 
έπρεπε νά γνωρίζη άπό ποϋ προέρχεται κάθε πράγμα 
τό όποιον ήγόραζε, καί πού θά διευϋννθή κάθε πράγ
μα, τό όποιον έπώλει.

Διά τήν κιβδηλίαν δέ ήτον αμείλικτος ή Βυζαντινή 
αστυνομία. Η Κωνσταντινούπολή, κέντρου τόσον τε
ράστιας εμπορικής διεθνούς κινήσεως, έπρεπε πρό 
πάντων νά έχη νόμισμα υγιές διά τάς διεθνείς ουναλ- 
λαγας, καί το οποίον να άπολαύη τής έμπιστοούνης 
όλου τοϋ κόσμου. Πραγματικούς δέ τό Βυζαντινόν νό
μισμα, πλήν ελάχιστων περιόδων τής μακράς ζωής 
τοϋ Μεσαιωνικού Ελληνικού κράτους, είχε τήν ν- 
ποληψιν, τήν όποιαν έχει σήμερον ή ’Αγγλική λίρα. 
Πλείστων άλλων εθνών αί άγοραί έκανόνιζον τήν τι
μήν τών νομισμάτων των άναλόγως τής τιμής αυτού. 
Jta νά διατηρηθή όμως ή καλή αυτή ύπόλη-ψις, τό 
Κράτος επέβαλλεν αυστηροτάτας ποινάς όχι μόνον εις 
τούς κιβδηλοποιούς, άλλά καί είς έκείνους, οί όποιοι 
έξυαν τά νομίσματα καί επομένως ήλάττωναν τήν ά- 
ξίαν των.

Α/.:·.α δέν ήσαν μόνον οί χρυσοχόοι, τών όποιων ή 
εργασία επετηρεϊτο. Οι βιομήχανοι ήσαν υποχρεωμέ
νοι νά δέχωνται εις πάσαν στιγμήν τήν έπίσκεητιν τών 
επιθεωρητών. Τά ζύγια καί τά σταθμά έσφραγίζοντο 
καί μία αδιάκοπος έπίβλεψις έβεβαίωνεν ότι αί 
σφραγίδες δέν έλνμανθησαν. Είς τά χρυσοχοεία, σα
πωνοποιεία, νηματουργεία, εργοστάσια υφασμάτων,

οεως. Είς έποχάς άντομάλους, εϊς περιπτώσεις θα
λασσίων επιδρομών καί αποκλεισμών, όταν πολλάκις 
οί εχθροί έφθασαν είς τά πρόθυρα τής Καινοταντι- 
νουπόλεως καί έκλεισαν τούς φέροντας είς αυτήν με
γάλους εμπορικούς δρόμους ,δέν υπάρχει ά,μφιβολια 
ότι θά εύρέθηοαν κερδοσκόποι έτοιμοι νά προαγορά 
σουν ώριομένα είδη, νά τ’ άποκρύηιουν καί νά τά δ: · 
δουν έπειτα είς τήν κατανάλωση’ μέ υπέρογκου καί 

αθέμιτον κέρδος.
Ή Μεσαιωνική ’Αστυνομία είχε κατά τών τάσεων 

αϊτών είς τήν διάθεοίν της μέτρα προληπτικά καί μέ
τρα άπαγορευτικά. _1ιά τής καταγραφής και τής σι γ- 
κεντσόκτεως τών εμπορευμάτων είς ώριομένα μέρη, 
ή υπηρεσία τού Έπάρχου έγνώριζεν άκριβώς ποια 
είδη καί είς πάσας ποσότητας είσήλθαν καί είς ποών 
άυήκοιν. Διά τής άπαγορεύσεως εϊς τοί'ς ξένους εμ
πόρους νά μένουν είς τόν τόπον περισσότερον τών 
τοιών μηνών, παρηκολούθει εύκολωτατα την εμπορι
κήν των κίνησιν. ’Άν έπειτα άπ’ όλα αύτά τό πολυ- 
ιιήχανον εμπόρων έζητοϋσεν άκόμη νά ξεφνγη, υ
πήρχα)’ ποιναί διά νά τό έπαναη έρονν είς τήν ευθείαν. 
Αί ποιναί ανταί έποίκιλλαν απο την διαπομπευσιν με- 
χοι τής άποκοπής τής χειρός και εις μερικας περιστά
σεις καί μέχρι θανάτου. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον περιω- 
οίζετο τότε ή αισχροκέρδεια εις το έλαχιοτον σημεϊον, 
πράγμα τό όποιον δέν κατωρθωσαμεν σήμερον.

Καί έπί τέλους ή νοθεία είς όλα τά έπιδε^όμενα άλ- 
λοίωσιν κατεδιώκετο άμειλίκτως. Εϊδομεν οτι αυστη
ρότατα έξητάζετο ή καθαρότης τοϋ χρυσού καί τοϋ αρ
γύρου. Είς τά σαπωνοποιεία δέν έπετρέπετο ή χρησι- 
μοποίηοις ελαίου κατωτερας ποιότητας ή στέατος ζώου. 
Ό σαπωνοποιός κατεδικάζετο ώς «μιαινων τους αν
θρώπους» είς ραβδιομους, η υλ.ακισιν καί αποπομπήν 
άπό τήν συντεχνίαν.

★ ★★

Τό ζήτημα τοϋ άρτου είναι φυσικόν ότι άπηοχόλει 
σοβαρώς τάς άρχάς τής πόλεως, ή οποία είχε τόσον 
πυκνούς πληθυσμούς. Είς τούς μαγκίππους — τούς 
άρτοποωύς — ή Κυβέρνησις παρείχεν όλα τά μέσα 
νά κάμουν άνέτως τήν εργασίαν των. ’Ησαν έλεύθε- 
οοι άπό πάσαν υποχρεωτικήν δημοσίαν υπηρεσίαν, 
δέν έστρατεύοντο καί ή έπίταξις δέν περιελάμβανε 
τά ίδικά των ζώα, διά νά είναι ήσύχως άπησχολημέ- 
νοι είς τό έργον τής τροφοδοσίας τοϋ λαού. Οί φούρ
νοι έπρεπε νά είναι είς μέρη, όπου νά μή ήμποροϋν 
νιί μεταδίδουν πυρκαϊάν, νά μή έχουν άνωθεν αύτών 
κατοικίας, ν’ άπέχουν άπό μέρη εις τά όποια ήτο δυ
νατόν νά είναι συγκεντρωμένα χόρτα, φρύγανα, ξύλα 
καί άλλαι εύφλεκτοι ΰλαι.

Ό Έπαρχος έκανόνιζε τήν τιμήν τού σίτου έν συ- 
νεννοήσει μέ τούς προϊσταμένους τής συντεχνίας τών 
άρτοποιών, άναλόγως τής παραγωγής και τής εισα
γωγής. Ποια άκριβώς ήτον ή τιμή τοΰ άρτου εις την

οί άομόδωι είσήρχονιο άνά πάσαν στιγμήν. Ααγανά- 
οιοι, ούμποιοι, βονλευταί, μιτωταί, άλλαι άκόμη κα- 
'τηγ’ορίαι τών ύπό τάς διαταγάς τοϋ Έπαρχου ύπαλ- 
λήλών, ήσαν υπεύθυνοι διά τήν ειλικρίνειαν τής βιο- 
ιιηίινίας. Πόσην δέ σημασίαν έδιδε τό Κράτος και 
είς τήν φήμην τής ειλικρίνειας αυτής είς τάς ξένα, 

καί είς τήν προστασίαν τού καταναλωτού, σ- 
■ Bteijm.’OW' αί βαρύτατοι ποιναί. Μία λεπτομέρεια ά- 

iutei νά σημειωθή. Φαίνεται ότι οί μεταξονργο'ι με- 
ιεδειρίζοντο κάποτε διά τήν βαη ήν τής μεταξης τό 
οί/ία. Ειδική διάταξις άπαγορεύει τό είδος αυτό τής 

E&y ής καί ή ποινή ή επιβαλλόμενη είς τόν παραβά
την εινα' τρομερά, τού έκόπτετο τό χέρι.
f Είναι αυτονόητον ότι μέ τόσην εμπορικήν καί εν 
γένει οικονομικήν κίνησιν υπήρχαν καί εις τάς δια- 
ηέρους άγοράς, θέσεις προνομιούχοι, ιδιαιτέρως εν- 
ιο.καί διά τήν προχειροτέραν κατανάλοτοιν. Φυσικόν 
επομένως ήτο ν’ άναπτύσσεται προσπάθεια έκ μέρους 
μερικών εμπόρων νά έκτοπίοουτ’ ενα ανταγωνιστήν 
των άπό τό κατάστημά του, προση έροντες ενοίκων α
νώτερου. Καί διά τήν περίπτωοιν αυτήν είχε προβλε- 
ι,· ;:ι ή Διοίκηοις. Καί έχομεν ένα είδος διαρκούς ε- 
νοικιοωαοίου. Ό έμπορος, ό όποιος θά προοέφερε πε- 

■ ρισσέιτερον ενοίκων, είτε φανερα είτε κρυη ιως, κα- 
τεδικάζετο είς μαστίγωσιν καί φυλακισιν.
Βζίτροϋ όμως ήμπόδιζεν αυτού τοϋ είδους τόν άθέ- 
μιτον συναγωνισμόν ή ’Αστυνομία, επρεπε ντι φρον/- 
ΐίοη νά μή ζημιώνωνται οί καταστηματαρχαι απο τους 
γυρολόγους. Άπηγορεύετο λοιπον το διαλαλημα τών 
ί ιστορεί'μάτων μόνον δε υη ασματα κατωτερας ποιο 
τητος καί κοινής χρήσεως είχαν τό δικαίωμα να πε- 
ρύρέρουι^, έπ’ τόμου οί γυρολογοι. προφανώς εις τας 
λάίκάς συνοικίας, όπως μάς πληροφορεί και ό Πτω- 

γοπρόδρομος.
Καί άπ’ αυτό έν τούτοις τό διαλαλημα εξαιρείται 

τό εμπόρων τής μετάξής. Ή Κωνοταντινούπολις ε
πόμενε ντι κράτηση τό μονοπώ/.ιον τοϋ είδους αυτού 
καί ή εμπορία τον έπρεπε να διεξάγεται μετά σοβα- 

- ρόιητος. ’() ιιεταξουργός ό διαλαλών το μετάξι του έ- 
ξεδιώκετο τής συντεχνίας «αετα πληγώιν και ύβρεων». 
Ποια διαδικασία άπητείτο διά νά δοθούν πληγαί εις 
τόν άνυπότακτον έμπορον δεν αναφέρει το « Επαρχμ- 
κόν βιβλίον». ’Αλλά ό ’Έπαρχος ήτο ταύτοχρόνως καί 
δικαστής, είχεν «έδρας» ίδικας του, εις τάς οποίας 
έδίκαζε τάς παραβάσεις ιών Άστιννομικών διατά
ξεων — όπως τά σημερινά άοτυνομικα δικαστήρια 
καί επομένως διά νά μην άναφερεται ο τρόπος τή, 
παραπομπής καί τής διαδικασίας, σημαίνει οτι οΰτος 
θά ήτο πολύ γνωστός είς τους ενδιαφερομένους.

Ιιά μέσου τών διατάξεων τών αναφερομενων ει, 
δλας τάς συντεχνίας, φαίνεται καθαρα η προσπάθεια 
τοϋ Κράτους, νά προστατεύση τόν πολίτην άπό πάσης 
ουγκεντοώσεως καί άποκρύψεως ειδών καταναλω-
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Κωνσταντινούπολιν δέν γνωρίζομεν δυστυχώς, τόσον 
μάλλον καθ’ όσον ή τιμή θά έποίκιλλεν άναλόγως τών 
περιστάσεων, έσωτερικών και έξωτερικών. Κατά 
τούς υπολογισμούς τοϋ καθηγητοΰ κ. Άνδρεάδου, φαί
νεται ότι ήτον ή αύτή περίπου μέ τήν τιμήν, είς τήν 
οποίαν έπωλείτο τδ ψωμί προ τοϋ Πανευρωπαϊκού 
πολέμου. Γνωρίζομεν δμως, τουλάχιστον κατά τδν 
έννατον αιώνα, τδ κέρδος τδ όποιον τδ Κράτος έπέ- 
τρεπεν είς τδν αρτοποιόν. Είς εμπόρευμα λοιπόν α
ξίας ένδς νομίσματος ό αρτοποιός δέν εδικαιούτο νά 
κερδήση περισσότερον άπό έν κεράτων καί όνο μιλια- 
ρίσια, «τό μέν κεράτων ώς κέρδος καθαρόν τοΰ αρ
τοποιού, τά δέ δύο μιλιαρίσια διά τήν διατροφήν τών 
εργατών καί τού αλόγου τού άλέθοντος καί διά τάς 
δάδας καί τδ καύσιμον τοϋ φούρνου».

Διά νά έννοήσωμεν πόσον ήτο έν άναλογία πρδς 
τάς οημερινάς αξίας τδ κέρδος τοϋ εμπόρου, άλλά καί 
πόση ήτον ή αξία τής διατροφής τών εργατών καί 
τού ζώου, πρέπει νά εύρωμεν τήν αντίστοιχον μέ τήν 
σημερινήν τιμήν τοϋ Βυζαντινού νομίσματος. Τδ Βυ
ζαντινόν νόμισμα λοιπόν αναλογεί πρδς δεκαπέντε 
δραχμάς οημερινάς, είς στρογγυλόν άριθμόν' τδ κε
ράτων ήτο τδ έν εικοστόν τέταρτον τού νομίσματος, 
δηλαδή εξήντα δύο περίπου σημερινά λεπτά' τδ μι- 
λιαρίσων ήξιζεν έν δωδέκατον τοϋ νομίσματος, ήτοι 
εκατόν είκοσι περίπου σημερινά λεπτά. Έπί δεκα
πέντε λοιπόν δραχμών ό αρτοποιός έπετρέπετο νά 
κερδίζη έξήντα δύο λεπτά διά τόν εαυτόν του καί δύο 
καί πενήντα διά τούς έργάτας, διά τδ άλογον, διά τήν 
καύσιμον ύλην. Καί είχε καί τήν διαρκή έπίβλεψιν 
τών βουλευτών, ώστε τά σταθμά του νά είναι ακριβή. 
Ώρισμένως αρτοποιός τής έποχής μας, συνηθισμένος 
είς τά σημερινά κέρδη, θά έκλειε τδν φούρνον του 
τήν δευτέραν ήμέραν, παρά νά εξακολούθηση εργα
ζόμενος ύπ αυτούς· τούς δρους.

Μιας άλλης τάξεως εμπόρων τό κέρδος επίσης 
κανονίζεται αυστηρότατα διά τών αστυνομικών δια
τάξεων, τών σαλδεμαρίων. Είναι οί προσφέροντες 

δ κοινόν τά περισσότερα είδη τής πρώτης άνάγ- 
Υποχρεούνται λοιπόν νά μην κερδίζουν περίο

ικα άπό δύο μιλλιαρίσια, ήτοι δραχμάς οημερινάς 
καί πενήντα περίπου είς εμπορεύματα λιανικής 

πωλήσεως άξίας ένδς νομίσματος, δηλαδή δεκαπέντε

δραχμών. Καί αύτό τδ κέρδος τών δεκαεπτά τοίς ε
κατόν δέν είναι τόσον ώστε νά κάμη τούς σημερινούς 
σαλδεμαρίους νά ζηλεύουν τούς συναδέλφους των 
παντοπώλας τής έποχής τοΰ σοφού βασιλέως Δέ
οντος.

Τό «’Επαρχικόν βιβλίον» Δέοντος τοϋ Σοφού πε
ριέχει καί άλλας διατάξεις δευτερευούσης σημασίας, 
αί όποΐαι δέν έχουν ϋέοιν είς αύτήν τήν ούντομον με
λέτην. Καί όσα δμως άνεφέρθηοαν έδώ είναι άσφα
λτός αρκετά διά νά μαρτυρήσουν περί τής προσοχής, 
μέ τήν όποιαν ή Ελληνική Μεσαιωνική Διοίκησις 
προσπαθεί νά παγιώση τήν τάξιν καί τήν ευπρέπειαν 
καί νά εξασφάλιση τήν δσον τό δυνατόν άνετωτέραν 
λειτουργίαν τής λαϊκής ζωής, είς τήν πρωτεύουσαν 
καί φυσικά καί καθ’ δλην τήν έκταοιν τής Μο
ναρχίας. Μεταξύ άλλων κατηγοριών, αί όποΐαι έξε- 
τοξεύθησαν κατά τού Βυζαντίου, είναι και τό πολύ
πλοκων καί λαβυρινθώδες γραφειοκρατικόν του σύ
στημα. Ή κατηγορία ίσως δέν είναι τόσον απολύτως 
ασύστατος, δσον άλλαι. Έν τούτοις θά ήτο δύσκολον 
νά έννοήσωμεν, τουλάχιστον είς τδ μέρος αύτδ τής 
δημοσίας ένεργείας, πώς θά κατωρθώνειο νά έπι- 
τευχθή αποτέλεσμα χωρίς υπηρεσίαν μεγάλην καί 
πολυπληθή, στηρίζουοαν δέ τήν ένέργειάν της έπί πα- 
τροπαραδότου υπαλληλικής παραδόσεως. Άλλά καί μέ 
δλον τδ πλήθος τών υπαλλήλων καί μέ δλον τό πολύ
πλοκου τοϋ συστήματος, φαίνεται δτι ή κοινωνία δέν 
ύπέφερε· τδ έμπορων έγλυστροϋοε μέσα άπο τήν α
πειρίαν τών τροχών χωρίς νά πάθη. Διότι άλλως θά 
ήτον αδύνατον έπί χίλια ολόκληρα έτη καί διά μέσου 
τόσων περιπετειών ή Κωνσταντινούπολή νά κατορ- 
θώση νά παραμένη κέντρον τόσης ίλιγγιώδους έμπο- 
ρικής κινήοεως.

"Οπως δήποτε ύπό έποψιν γραφειοκρατικήν, δέν 
φαίνεται ή άνθρωπότης νά έπροώδευσε πολύ άπό τήν 
έποχήν Δέοντος τοϋ Σοφού. Είς χρόνους σκότους 
βαθυτάτου διά τήν Δύσιν, τό Ελληνικόν Κράτος κα- 
τώρθωνε νά ρυθμίζη μερικά αιώνια προβλήματα, τά 
όποια είναι προβλήματα άκόμη καί προβάλλουν άλυ
τα καί σήμερον μέ δλας τάς προόδους, τάς οποίας καυ
χιέται δτι έκαμεν ή δημοοιονομία, αί οικονομικοί καί 
διοικητικοί έπιστήμαι καί τά διάφορα άναπηδώντα έ- 
κάοτοτε νέα συστήματα..

Γ. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

£ΠΟ TOjv ΕΝ/ΐΡΐίΤΗΡίθΝ AOpON
ΤΟΥ ΚΑΟΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ *·  Κ Ε Ρ Α Μ Ο Π Ο Υ Λ OsY

Προσέτι τδ κράτος κρατεί δι' έβιντδ μεγάλην μοί
ραν γής, έν τή όποίρ. φρυγανίζονται ή ξυλεύονται ή 
άνθρακεύονται ή βόσκουσι τά ποίμνια αύτών οί πολί- 
ται, πλούσιας δέ μερίδας ώς τεμένη κατέχονοι καί οί 
θεοί τών δήμων καί αυτοί οί δήμοι καί αί φυλαί ή καί 
θίασοι όργεώνων, (i) πάλαι δέ ποτέ καί ό βασιλεύς. 
Πάντα ταΰτα είνε δυνατά μόνον άν ποτέ ή γή ούμπα- 
σα ανήκε τή πολιτείφ καί διενεμήθη έπειτα καθ’ δν 
τρόπον μαρτυρεί ή γλώσσα, καθ’ δν συνετελέσθη ή 
διανομή έν Σπάρτη καί καθ’ δν περίπου γίνεται καί 
πανταχού, ένθα αναφαίνεται παραπλήσια άνάγκη, ώς 
καί παρ’ ήμίν σήμερον. Καθ’ δμοων τρόπον διένειμαν 
καί οί Αθηναίοι είς κληρούχους τήν γην, ήν 
άπέκτησαν έν Σαλαμΐνι, Αίγίνη, Λέσβφ.

[Προκειμένου περί τής άναπτύξεως τοϋ εμπορίου μετά 
τδν 8ον π. X. αιώνα καί τής γενικής έξαπλώσεως τοϋ νο
μίσματος μέχρι τών άρχών τοϋ 6ου αίώνος, δ κ. Κεραμό- 
πουλος, μεταξύ άλλων περισπουοάστων, αναφέρει καί τά 

έξής:] ,Αί έμπορικαί μέθοδοι τελειοποιούνται τόσον τα
χέως, όόστε ολίγον μετά τδ 600 π.χ. έχομεν τδ πρώ
τον trast, τήν πρώτην μνημονευομένην μονοπώ
λια ν, ήν αποδίδει ό Αριστοτέλης είς τδν σοφόν 
θαλήν τόν Μιλήσων. Ούτος δηλ., έπειδή ώνειδίζετο 
διά τήν πενίαν καί τήν ανωφελή σοφίαν, προϊδών 
όιά τής αστρολογίας, δτι θά έγίνετο ευφορία έλαιών, 
διέδωκεν ώς αρραβώνας τά ολίγα χρήματα αυτού καί 
προεμίσθωσεν εύτελώις πάντα τά ελαιουργεία 
Μιλήτου καί τής Χίου, έκέρδησε δέ κατά τήν συγ,.^ 

ιιιδήν πάμπολλα χρήματα.
Οί πλουτούντες νΰν ανέρχονται ταχέως τήν τιμο- 

κρατικήν κλίμακα, υπεισέρχονται δέ πολλάκις είς 
τούς οίκους τών ευπατριδών, οιτινες έφάείροντο έν 
πολέμτο, άτε τό κύριον μέρος τοϋ στρατού άποτελούν- 
τες. Ό «πλούτος έμιξε γένος» κατά Θέογνιν. Έν φ 
μέχρι τοΰδε ή καταγωγή διέκρινε τήν κυβερνώσαν 
τάξιν τών άριστων, νύν, άφ’ ού καί οί άριοτοι επιδί
δονται είς τδ εμπόρων καί τήν βιομηχανίαν, έπικρα- 
τοϋσιν οί κεφαλαωκράται, ώς λέγομεν σήμερον, καί 
τά πολίτευμα γίνεται άπό άριοτοκρατικού πλουτοκρα
τικόν ολιγαρχικόν, οϊον ήτο τό πολίτευμα τών Αθη
νών, δτε (624 π.Χ.) ό Δράκων άνέλαβε νά μεταρρύθ
μιση τό ποινικόν δίκαιον καί σώση τήν πόλιν άπό τάς 
βιαίας άντεκδικήσεις, άς προύκάλεσεν ή στάσις τοΰ 
Κύλωνος καί ή σκληρά καταστολή αύτής ύπό τών 

Άλκμαιοονιδών.
Τότε ό λαός πιέζεται' οί πλούσιοι άφαιμάσσουσι

(1) Είδος ΐερέως, τδν όποιον είχεν έκάστη φατρία.

[Εϋιαρίστως δημοσιεύομεν αποσπάσματα έχ τής θαυμά
σιας ομιλίας τοϋ νέου Καθηγητοΰ τής ’Αρχαιολογίας έν 
τφ ’ΕΟνικφ Πανεπιστημίφ. χ. Κεραμοπούλου. Εϊμεθα βέ
βαιοι δτι διά τής δημοβιεύσεως αύτών προσφέρομεν θετι
κήν υπηρεσίαν είς πάντα ενδιαφερόμενον διά τά άφορώντα 
τήν έγγειον ιδιοκτησίαν έν 'Ελλάδι καί έν γένει τδν οικο
νομικόν βίον τής χώρας].

"Οτε αί φ.υλαί, αί άποτελέσαοαι έπειτα τδ Ελληνι
κόν έθνος, κατήλθον άπό βορρά έν μακρφ χρόνο), κυ
ρίως εντός τής δευτέρας χιλιετηρίδας πρό Χριστού, 
καί κατά τμήματα ή μεταναστευτικά κύματα, άποτε- 
λούμενα έκ γενεών ή φυλών, ύπό διάφορα, πολλάκις 
Αμφίβολα, όνόματα, ώθονντα ό’ άλλη λα έξηπλώθησαν 
έφ’ δλην τήν Ελλάδα καί συν τώ χρόνιο έπεδόθησαν 
είς τήν γεωργίαν, έγένετο άνάγκη νά διανείμωσι τήν 

γόνιμον γήν προς άλλήλους.
’Αλλά τοιαύτην διανομήν γνωρίζομεν μαμερτνρη- 

μένως μόνον περί τής Σπάρτης ώς γενομένην διά 
κλήρου, κανονικώς δέ λέγεται, δτι ή διά κλήρου 
διάθεσις τής γής αποτελεί ίδιον γνώρισμα τών τήν 
λακωνικήν καταλαβόντων Δωριέων. Άλλ’ έπειδή διά 
πάντα σχηματισμόν κοινωνίας καί πάντα γινόμενον ή 
γεννώμενον πολιτισμόν ή έννοια τής ιδιοκτησίας είνε 
τδ πρώτον ή έν τών πρώτων βημάτων, θά ήτο χρήσι
μον νά γνωρίζωμεν πώς έγένετο καί είς τάς άλλας 
χώρας ή πόλεις τής Ελλάδος ή διανομή τής γής.

Έάν ό δήμος έν Άθήναις άπήτει βραδύτερου παρά 
τού Σόλωνος νά διανείμη έκ νέου τήν χώραν — «ά- 
νάδαστα πάντα ποιεϊν» — ή άν οί ήλιασταί ώμνυον, 
δτι δέν θά ψηφίσωσιν αναδασμόν τής γής, τοϋτο προϋ
ποθέτει δτι ή πόλις, ήτοι τό κράτος, είχε δικαίωμά 
τι έπί τού συνόλου τής χώρας. Ενταύθα έρχεται Επί
κουρος ή γλώσσα- ‘διότι ή αύτή λέξις κλήρος, γε
νικώς διαδεδομένη έν Έλλάδι, δηλοΐ καί τόν λαχνόν, 
καί τήν μοίραν γής, ήν τις κέκτηται, καί τήν κληρο
νομιάν, ώς τδ ρήμα λαγχάνω δηλοΐ καί τήν τυ- 
χαίαν ούμπτωοιν τοΰ κλήρου καί τήν τής κληρονομιάς 

νόμιμον έπιδίκαοιν έπειτα.
Πλήν τούτου, τδ κράτος έπιβάλλει δρους τινάς είς 

τήν ιδιοκτησίαν κλήρου τινδς γής- καί Επιτρέπει μέν 
έπειτα, άντιθέτως πρδς τήν πολιτείαν τής Σπάρτης 
καί τάς παλαωτέρας γενικώς νομοθεσίας, κατά τήν 
μαρτυρίαν τού Άριστοτέλους, έπιτρέπει τήν άπαλλο- 
τρίοισιν αύτής, άζλ’ έγγυάται τήν κτήοιν τή οικογέ
νεια διά τού κανονισμού καί τής έξασηαλίσεως τής 
κληρονομικής μεταβιβάσεως, έπιβλέπει δέ τήν δια- 
χείρισιν ή δωίκηοιν, έφί’ δσον ό ιδιοκτήτης είνε άνή- 
λιξ, ή κινείται κατ’ αύτοΰ, άν γίνηται ένοχος βλάβης 

ή καταστροφής.
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πάσαν οικονομικήν ανιόν δύναμιν· πολλοί γεωργοί ά- 
πώλεσαν τήν περιουσίαν ανιών η είδον αύτήν ένυπό- 
ϋηκον η περιήλδον καί αυτοί είς δουλείαν ένεκα βα
ρέων άναποδόιων δανείων, αιινα συνήπτοντο «έπί 
τοίς σώμαοι»· ό έκ ιών αποικιών ξενικός εύδηνός σί
τος καιέρριψε ιην τιμήν τοΰ εγχώριον οί δοΰλοι κα- 
τέρριγαν ιά ήμερομίσδια καί παρήχδηοαν έν ταΐς 
πόλεσι μάλιστα, ώς έπειτα έν Ρώμη, άποροι άεργοι, 
proletarii.

’Επί πάσιν οί πλούσιοι, καιέχονιες ιάς δημοσίας 
άρχάς, άπένεμον, έδιδον ιό δίκαιον άνίσως, τουτέ- 
σιιν δέν έδιδον δίκαιον εις τούς δημοτικούς, ούτοι δέ 
έμίοονν αυτούς διά ιην πλεονεξίαν καί ιην έπαροιν 
καί έφδόνουν διά ιόν πλούτον.

Έντεϋδεν ηρξαιο αγών μεταξύ ιών δύο κοινωνι
κών τάξεων, α'ίιινες έλαβον σημασίαν πολιτικών με
ρίδων καί εδρών υπό χαρακιηρισιικά ονόματα, ώς έν 
Μιλήτφ, ένδα ιό μέν κόμμα των πλουσίων έλέγειο 
π λ ο υ τ ί ς, ιό δέ ιών δημοτικών έλέγειο χ ε ι ρ ο- 

μ. ά χ α. Τό πληδος δέ δέν υστερείτο δυνάμεως, έπει- 
δή ό σιραιός ήτο νυν όπλιτικός κυριώιαια· ώς όπλί- 
ιαι δέ ηδύνανιο νά όπλισδώσι καί νά στρατεύωνται 
κατά ιάς τότε βραχείας άλλως σιρατείας και οί δημο
τικοί, άποιελοϋνιες μάλιστα τό μέγιστον μέρος.

Κατά τόν αγώνα τούτον τών τάξεων, πάντα τά μέ
οα άπεδείχδηοαν χρήσιμα. Οί πλούσιοι, οί φορτ η- 
γ ο ί τοϋ θεόγνιδος, ήτοι οί μεγαλέμποροι, υπήρξαν 
σκληροί, οί δέ δημοτικοί προέβησαν είς πράξεις αϋ- 
τό/οζ/ιια κομμουνιστικός, ώς έν Μεγάροις, ένδα άλ
λοτε μέν έδημευοαν τάς περιουσίας τών πλουσίων, 
άλλοτε δέ έξεβίασαν την κληδείοαν «παλιντοκίαν», ή
τοι αντί ν’ άποδώσωσι τά δάνεια, είσέπραξαν τουναν
τίον καί τους καταβληδέντας τόκους.ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΑΑΙΙΕΧΝΟΓ
(Απόσπασμα έξ ανεκδότου συλλογής τοΰ έπιφανούς ζω

γράφου μας ■/.. Παρθενη'.
Αγαπώ τήν άγρίαν μελαγχολίαν. τό τοπείον καί τό 

θλιβερόν Άστυ. . . δταν ό Ίλισσός κιτρινίζη καί δταν 
ό χειμών άσπρίζη τάς κορυφάς τοΰ Υμηττού, τά πέριξ 
κα! τήν οδόν τοΰ Αγίου Δημητοίου. ήτις βρίσκεται εις 
τούς πρόποδας τής Άκροπόλεως. ..

Τήν συγκίνησιν τής στιγμής.
'Αγαπώ τήν οικίαν ή όποια τώρα κτίζεται, τούς κα

πνούς τούς άναθρώσκοντας άπό τάς ύψηλάς καπνοδό
χους. τήν κατανυκτικήν αύτών γαλήνην κατά τό ε
σπέρας . . .

Τήν ειλικρίνειαν τών πρωτογόνων ζωγράφων και τά 
μεγάλα των σχεδιαγραφήματα τά παριστώντα άγ- 
γέλους.

Αγαπώ τά έαρινά τοπεϊα τής 'Αττικής μέ τούς ςτι- 

θούς κα! πράσινους τόνους των, μέ τάς μακρυνάς από
ψεις των. αί όποίαι φαίνονται έγγύταται, τάς αγέρωχους 
κορυφάς τών πεύκων, αίτινες μάς θέλγουν μέ κάποιαν 
άτελή άπόλαυσιν, τις άνθισμένες άμυγδαληές, τις έ- 
ληές, τούς απόκρημνους βράχους άφροστεφανωμένους... 
Τό φώς τής μεσημβρίας δταν αποθέτη κηλίδας παλλο- 
μένας έπί τών ήλιολούστων άνδηρων, κα! τά Μυκηναϊκά 
κ ομψοτεχν ήμ ατ α.

Μισώ τήν περιέργειαν καί τήν κριτικήν, τάς όρεινάς 
απόψεις μέ γραμμήν πολύ καθωρισμένην, τήν τεχνητήν 
ομοιότητα,τήν διακόσμησιν ένός πιάνου μέ στάχεις σίτου, 
τούς πυκνοφύτους κήπους, τήν ζωγραφικήν τήν ύπερμέ- 
τρως πλούσιον εις χρωστικούς τόνους καί τόν χρωστή
ρα. ό οποίος έχει παρά πολλήν άνεσιν προ τής φύσεως. . . 
τά όρειχάλκινα κομψουργήματα. . . τά γύψινα άγάλ- 
ματα.

'Αγαπώ τό βάθος τής κυανιζούσης νυκτός... τά πα- 
λαιά έπιπλα, τούς βενέτικους καθρέπτας... τήν χει
μερινήν σκωρείαν τών φύλλων, τό έρυθρότονον άσμα, 
τήν συγκίνησιν έκ τών φθινοπωρινών μεγαλοπρεπειών. 
τά αποξηραμένα φύλλα τοΰ χειμώνος. τάς θυελλώδεις 
νεφέλας, τήν έρωτευμένην κόρην.

Τήν "Υδραν καί τούς κλιμακωτούς δρόμους της, τάς 
έπικρεμαμένας κατοικίας της. τά χρυσά φόντα τών ά- 
γριωπών άσκητών.

Και ή γυνακεία αύτή μορφή, ή όμοια πρός ένα σύμβο
λου έναλλάξ ιλαρόν ή τραγικόν, πάντοτε ύπερφυσική. . . 
ή δύναμίς της. ή εύρωστος καί διατακτική εΰκάμψία 
της. ή άπηλλαγμένη πάσης περιττής λεπτομέρειας, ά- 
ποτελούσι σύνολον αρμονικόν εύγενεστάτου ρυθμού.

Το έρυθροπράσινον ουράνιον τόξον έκπεφρασμένον γ'Λ- 

σάίκώς. πλαίσιον ένός θεού φοδερώς μεγαλειώδους.
Αγαπώ τήν εΰγλωττον ατομικότητα, το έργον το δη- 

μιουργημένον τολμηρώς καί γενόμενον μετά πάθους, 
χάρμα τών οφθαλμών τοΰ καλλιτέχνου, σταθερόν συμ- 
μαχίαν τοΰ πραγματισμού καί τής φαντασίας. · οπού οί 

■ τόνοι τής ζωής κα! τά σημεία τοΰ ρυθμού άποτελοΰν αρ
μονίαν διά τόν οφθαλμόν, δνειρον έν χρόνω κα! χώρω.

Τό μέλαν τών κυπαρίσσων έπιγείων άγγέλων. τό λευ
κόν τών νεφών, σύμβολα τοΰ θανάτου καί τής άθωότη- 
τος. τοΰ κάθε τι πού δέν ύπάρχει πλέον ή πού άκόμη δέν 
υπήρξε.

Τόν έλεον τόν εΐσδύοντα μέχρι τών μυχιαιτάτων τών 
καρδιών, τήν σκιάν καί τήν αγνείαν της. τήν οριζόντιον 
γραμμήν, τήν σιωπήν, ώ! τήν σιωπήν, αίνιγμα τής έλευ- 
θερίας. τήν ορμητικήν πτήσιν τοϋ άετού είς τό άπειρον 
τού γαλανού αίθέρος. το φύλλον τό οποίον πίπτει στρο- 
διλιζόμενον.

Ώ, χαρά νά δραπετεύη κανείς άπό τήν σύγχρονον 
ζωήν, τήν πυρετώδη καί κραδαινομένην, νά μεθύσκεται 
μέ ατμόσφαιραν άρχαίαν ένώπιον τών τεσσάρων Καρυα
τιδών. .. . Μελαγχροινή είναι μία τών νυμφών αί όποίαι 
παίζουν μέ τούς σατύρους είς τά τοπεϊα τά εύωδιάζοντα 

άπό άνθισμένα δένδρα.’Όπισθεν τών ροδαλών μαρμάρων 
χρώματος σαρκός, ή θάλασσα έκτείνει τό κυανίζον νάμα 
της. Τά νέφη τρέχουν φαιδρά είς τόν άχανή ουρανόν 
τόν άγγελικώς γαλανόν, τά πεύκα προσδίδουν έντύπωσιν 
ηδυπαθούς πραγματικότητος. . . Ό καλλιτέχνης ανα
καλεί είς τήν μνήμην του τούς μυθολογικούς χρόνους, 
τήν Εύρυδίκην, τό ιδανικόν της, τήν ευαισθησίαν της, 
τόν Όρφέα. . . τόν έρωτά του, τόν πέραν τοΰ ονείρου.

Ή βοή τής πόλεως φθάνει έως έδώ όμοια πρός τή? 
φωνήν θεού μέ τόνους απαλής ήδύτητος. ’Εδώ τό πάν 
μεταμορφοΰται, τό πάν καθίσταται διάκοσμος πρωτογό

νου ιερατικού χαρακτήρες, τό πάν αποβαίνει έξαισία 

ρυθμική διακόσμησις.
Πλησίον τών αγαλμάτων τών θεών οί άνθρωποι με- 

ταμορφούνται είς ποικίλους συνδυασμούς... γίνονται 
ζωοφόροι... καί τά ζώα έχουν έκφρασιν συγκινητικής 
άφελείας. . . Οί ροδόχροοι τόνοι καθίστανται ευεργετική 
φαιδρότης διά τήν ορασιν τοΰ οφθαλμού, κατόπτρου τής 
σκέψεως. Έδώ τό πάν άποτελείται άπό άνθηρότητα, άπό 
αίωνίαν νεότητα, τό πάν άποτελείται άπό ουσίαν, ή όποια 
έξυψώνει τό πνεύμα, έξευγενίζει τό αίσθημα, τό πάν ά
ποτελείται άπό καλαισθησίαν καί άπό θείαν πνοήν.

Κ. ΠΑΡ0ΕΝΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
ί---------- ---------- =1

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ

βιότης τοϋ πνευματικού καί διοικητικού "Αρχοντος, τοΰ 
Ηγουμένου, όταν ούτος είνε άξιος τής άποστολής του, 
καί μετά πατρικού κα! χριστιανικού ζήλου ποιμαίνει, , 
είνε' μία έγγύησις γαληνιαίου βίου, προσαρμοζομένου 
προς τάς άρχάς τής ιδέας τής άπράγμονος Μοναχικής 
ζωής.

Διά τοΰτο σήμερον άκόμη ή προσοχή τών άληθών προ
μάχων τού Καλογηρισμοΰ στρέφεται πρός τό σημείον 
αύτό. έπιδιωκομ,ένης τής έπικρατήσεως τού Κοινοβια- 
κού βίου και είς τάς άλλας, τάς ιδιορρύθμους Μονάς.

Διότι δταν ύπάρχη γενική Κοινοβιακή ζωή είς τό 
Άγιώνυμον ’Όρος ή περισυλλογή, ή πειθαρχία, ή προ- 
σήλωσις πρός τά θέσμια τής ’Εκκλησίας κα! τά παραγ
γέλματα τού 'Έθνους, ύπάρχουν οί φρονούντες δτι θά είνε 
ζήτημα χρόνου. Έλπίζεται οτι θά άπλωθή ή ψυχική γα
λήνη. ήτις θά συντελέση είς τήν έξαφάνισιν τών φιλο
δοξιών και έγωϊστικών τάσεων καί τό Όρος θά συνέχι
ση φωτισμένον τόν ώραίον δρόμον τής Επιστήμης καί 

τής Τέχνης.
’Αλλά τό ζήτημα αύτό δέν τό έξηντλήσαμεν μέ τά ο

λίγα αύτά κα! βραδύτερον θά έπανέλθωμεν καί πάλιν.

Είδομεν οτι ό θεσμός τών ’Ιδιορρύθμων Μονών έξεδη- 
λώθη άπό τού ΙΕ' αίώνος καί διεμορφώθη κυρίως μετά 
τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως.

Οί Μονάχοι τών Ιδιορρύθμων Μονών έχουσιν άτομι- 
κήν περιουσίαν, τήν όποιαν άποκτούν διά τής έμμισθου 
έργασίας των εϊς τάς Μονάς ή διά τού κέρδους, τό ό
ποιον προκύπτει έκ τής καλλιέργειας τών Μετοχίων τής 
Μονής, τά όποια ένοικιάζουν.

★ ★★

Έδώ θά κάμω μίαν παρέκβασιν χαρακτηριστικήν τής 
χριστιανικής άπλότητος μερικών έκ τών ύπερχιλιετών 
έθίμων τής Άγιορειτικής Πολιτείας.

ΙΕΡΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
23 Φεβρουάριου 19Ιό, πρωΐ.

Άγαπ /τή μου,
Ώμιλήσαμεν ώς τώρα πολλές φορές γιά τάς I*.'»'--  

νο6έοτ>ς καί τάς ’ Ιδιορρύθμους Μονάς.
Ήλθεν ή στιγμή νά έξηγήσωμεν τήν διαφοράν τοΰ 

χαρακτηρισμού.
Κοινόβιαι μοναί είδομεν οτι είναι αί έξής: Λοονύ- 

σου, Κ,ουτλουμαβεου, Ζωγράφου, (!) 
Χόμωνος Πέτρας, '.Κγόου Παύλου, Se- 
νοφώντος, Γρηγορόου, Έβφεγμένου, 
1>ωβοκου καε ϋωνσταμονίτου.

’Ιδιόρρυθμοι δέ αί έξής: Λαύρας, Βατοττε· 
δέου, Ίδήρων, Χελανδαρίου,, Παντο- 
κράτορος, Ξηροττοτάμου. Λοχεεαρέου, 
«ϊ ιλοθέου καέ Χταυρονεκήτα.

Είς τάς Κοινοβιους Μονάς τά πάντα είνε κοινά: Τρά

πεζα, προσευχή, ένδυμασία κτλ.
Ό θεσμός τών 'Ηγουμένων ισχύει είς τά Κοινόβια. 

Ό Ηγούμενος έκλέγεται ύπο τής 'Αδελφότητος, ή ό
ποια δύναται καί νά τόν παύση.

Έν τή διοικήσει τής Μονής βοηθείται ύπό δύο Επι
τρόπων, ή ύπό τής Γερόντιας, έκ 5 ή 10 Μοναχών 
άποτελουμένης, ή ύπό τών έγκριτοτέρων Μοναχών. Αί 
παραλλαγαι αύται ισχύουν είς τάς διαφόρους Μονάς.

Είς τά Κοινόβια δύναται νά ζή κα! νά έκτυλίσσεται ό 
άληθινός καλογηρισμός.

Καλογηρισμός ύποταγής, άκτησίας, προσευχής, με
λέτης, πειθαρχίας, τάξεως, εύλαβείας. ιπροσηλώσεως.

Τά σπέρματα τής χαλαρώσεως. τά οποία καί είς τάς 
Μονάς αύτάς έφθασαν, είνε εύκολον όπως δήποτε νά κα
ταπολεμηθούν είς τό Κοινοβιακόν περιβάλλον. Ή ίσο-

(1) Ή Μονή Ζωγράφου είνε Ήμικοινόβιος. 'Εξελίσσε
ται οπισθοδρομούσα εις κοινόβιον τής εποχής.
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At Μοναι έχουν υπο την κατοχήν των ένίοτε καί πολ
λής αξίας Μετόχια.

Μετόχια, πού δίδουν εισόδημα καί 50,000 φρ. έτη- 
σίως είς το Κοινόβιον εκλέγεται ό Οικονόμος, ό όποιος 
θά σταλή νά τά περιποιηθή, νά τά καλλιεργήση, νά πώ
ληση τά προϊόντα, νά είσπραξη κτλ.

Δέν γίνεται καμμία άλλη διατύπωσις, παρά πρό τής 
Εικονος καμνει μιαν μετάνοιαν καί μέ τήν ευλογίαν (ά
δεια'?) τοΰ Ηγουμένου άποστέλλεται έκεΐ, έν πνβύματι 
απολύτου πιστεως προς την χρηστήν διαχείρισιν.

Εΐνε έθιμον τούτο αρχαιότατον καί πιστώς τηρείται 
έν Άγίω ’Όρει.

★ ★★

Επανέρχομαι είς τάς ένοικιάσεις τών Μβτοχίων τών 
Ιδιορρύθμων Μονών. Φαντάζομαι τί σκάνδαλα κρύπτουν 

και ποιας πλεκτανας μεταχειρίζονται οί ένδιαφερόμενοι 
eta τάς ενοικιάσεις. Μοΰ υπενθυμίζουν τάς Ήγουμε- 
νείας τών 'Ιεροσολύμων.

Εκεί αί Ηγουμενεία! ενοικιάζονται άπο τήν Ίεράν 
Σύνοδον διά μία'? τριετίαν αίφνης. Ό Καλόγηρος, ό ό
ποιος θά έκμεταλλευθή τήν Ηγουμενεία'? υπολογίζει 
είς το τέλος τής περιόδου νά έπιστρέψη είς το κελλί του 
κάτοχος μερικών χιλιάδων λιρών, διότι έκεί αί Ήγου- 

εινε εις αχρον ττροοΌδΟγοροι Xovcp
δους καί άσυγκρατητου Ρωσικής θρησκομανίας. Χάριν 
λοιπόν αύτοΰ τοΰ στίλβοντας θησαυρού δέν διστάζει ό ό- 
ρεγόμενος ηγουμενεία'? τά πάντα νά μεταχειρισθή διά 
νά έπιτύχη. Αί κοσμικά- ενέργεια- διά τήν έπιτυχίαν 
μιας προσοδοφόρου θεσεως ώχριούν άπέναντι τών καλο- 
γηρικών μεθόδων πρός κατακυρίευσιν τού Χρυσού Δέ
ρατος.

Βεβα-.ως κάτι παρομοιον θα συμβαίνη και έδώ καί έπ" 
αυτού τοΰ ζητήματος θά ζητήσω πληροφορίας έν δεδο-' 
μενη στιγμή, διά νά εξυπηρετήσω τήν άλήθειαν πού 
θρυμματίζει άλλά καί εξαγνίζει καί εξυψώνει.

★ ★ ★

Ο: Καλογη-ροι τών Ι^ιορρυθρ,ων Μονών διαθέτουν 
κατα βουλησιν τήν περιουσίαν των έφ' όσον ζούν. δταν δ
μως άποθανουν, κληροδοτούνται είς το κοινόν ταμεΐον 
τής Μονής.

Εοώ δέν υπάρχει κοινή τράπεζα, ή όποια είς τά Με
γάλα Κοινόβια έχει ποίησιν καί γραφικότητα μέ τάς έκ- 
κλησιαστικάς διατυπώσεις πού παρακολουθούν τά δείπνα 
τών καλογήρων. Εδώ τρώγει καθένας χωριστά στό δω
μάτιό'? του και δπως τού αρέσει. Ή Μονή δίδει ψωμί, 
κρασί, λάδι, μπακαλιάρο, τυρί καί λάχανα. Γιά τά έπί- 
λοιπα και γιά τήν ενδυμασίαν φροντίζει καθένας μό
νος του.

Ή συνείδησις καθοδηγεί είς τά άλλα καθήκοντα τόν 
Ιδιόρρυθμόν Μοναχόν, ή οποία δυστυχώς εΐνε ακμαία, 

ανθηρά, δροσερή μόνον στούς μικρούς καί ταπεινούς Μο
ναχούς. στον όχλον. Στούς μεγαλοσχήμους. τούς έκμε- 
ταλλευτάς και τούς δυνάστας εΐνε σκοτεινή, βαρειά. τυ
ραννική, δεσποτική καί συμφεροντολόγος.

Αί ’Ιδιόρρυθμοι διοικούνται ύπό Συνάξεως, άποτελου- 
μενης άπο 10—20 έπιλέκτους — κατά πλάσμα άτυ- 
Χ“ς — έν τή όλότητι — Μοναχούς, οί όποιοι καλούνται 
Προϊστάμενοι καί εΐνε ισόβιοι — έξ ού καί ό 
καυγάς τής ’Αρχής.

Δύο η τρείς έξ αύτών έκλέγονται έκ περιτροπής ’Ε
πίτροποι, διαχειριζόμενοι τό κοινόν ταμεΐον καί διε
ξάγοντες τάς δοσοληψίας τής Μονής. Υπάρχει καί 
Γραμματευς δια την αλληλογραφίαν καί τήν λογιστικήν.

★ ★★

Ολα τα Μοναστικά ένδιαιτήματα πού υπάρχουν εις 
τήν Αθωΐτιδα Ίεράν Χερσόνησον, εΐνε ιδιοκτησία τών 
Εΐκοσιν Ιερών Μονών. Εΐνε δέ ταΰτα:

Κ ε λ λ ί α.
Σ κ ή τ α ι. — Ιδιόρρυθμοι ή Κοινόβιοι ή ’Αρχέ

τυποι.
Κ α λ ύ 6 α ι — Καθήσματα.
Τά Κελλία άριθμούνται είς 456, αί Σκήται ανέρχον

ται είς 12, Καλύβαι καί Καθήσματα 456.
Κατά πίνακα στατιστικόν, δημοσιευόμενου ύπό τοΰ κ. 

Μεταξάκη, ό νόμιμος πληθυσμός τού "Ορους άνέρχεται 
είς 6.345 Καλογήρους καί 1625 λαϊκούς. ’Εξ αύτών 
Καλόγηροι καί Λαϊκοί "Ελληνες εΐνε 5331' άφαιρου- 
μένων 1625 κοσμικών έναπομένουν "Ελληνες Μονάχο- 
3706.

Ρώσοι μοναχοί εΐνε 1914, Ρουμάνοι (μέ Σκήτας 
Ρουμανικά,ς δύο) 379, Βούλγαροι 243. Σέρβοι 89. 
Γεωργιανοί 14, (Καύκασος». ’Εν συνόλω 7970.

Είς Καλύβας καί Καθήσματα διαμένουν Ρώσοι ώς 
έπί τό κλειστόν. Αριθμούνται είς 263. Κατόπιν Έλλη
νες 198, Ρουμάνοι 191, Βούλγαροι 12 καί Γεωργια
νοί 3.

Είς Σκήτας διαμένουν "Ελληνες 595, Ρώσοι 282. 
Ρουμάνοι 121, Βούλγαροι 27, Σερβοι 13. Γεωργιανοί 5. 
Τό δλον 1043.

Είς Κελλία "Ελληνες 628. Ρώσοι 186, Ρουμάνοι 
49, Βούλγαροι 24. Γεωργιανοί 6. Τό δλον 893.

Είς τήν συνήθη μοναχικήν γλώσσαν Κελλί σημαί
νει ενα δωμάτιον Μοναχού έντος τής Μονής. Είς το "Α
γιον Όρος έχει εύρυτέραν σημασίαν. Σημαίνει μικρόν 
Κοινοβιον μέ 5—10 δωμάτια, μέ Ναΐδριον, μέ περιοχήν 
άγροτικήν. μέ αμπέλια, μέ φουντουκιές, μέ κήπον.

Τά Κελλία εύρίσκονται ώς έπί τό πλεϊστον είς τήν 
όμαλωτέραν κα'ι εύφορωτέραν πλευράν τής Χερσονήσου. 
Μερικά μάλιστα έξ αύτών άνηγέρθησαν έπί τών έρε-.πιων 
παλαιών Μονών.

Κατα τας συμφοράς τού Ορους, εκτεθειμένα καί α
προστάτευτα, ύπέστησαν έπ-.δρομάς, δηώσε-.ς. κατα- 
στροφάς.

Οί Μοναχοί πού μένουν είς τά Κελλία καλούνται 
Κελλιώται.

Τά Κελλία δίδονται άνέκαθεν είς τρία πρόσωπα, τόν 
Γέροντα καί δύο υποτακτικούς. Ύπό τών Μονών εΐνε ά- 
νεγνωρισμένοι οί τρείς ούτοι, έν τούτοις άνέκαθεν έγί- 

νοντο ανεκτοί καί τέσσαρες καί πέντε.
Οί Ρώσοι κατά τό τελευταίου ήμ-.συ τοΰ 18ου αίώνος 

ήγόρασαν Κελλία καί παρεβίασαν άσυστόλως τά διατε
ταγμένα. Παρεβιασαν το Κελλιωτικον καθεστώς και 
ένώ ήγόραζον αύτά διά 3 πρόσωπα, υπο διάφορους προ

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΚΑΙ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛ. ΒΑΡΒΙΑΝΗΣ
Γνωστότατος έν ’Ιταλία, άγνωστος έν Έλλάδι. Καί 

δμως είς τάς φλέβας αύτοΰ έκυκλοφάρει αίμα Ζακυνθια- 
νόν. ή οικογένεια αύτοΰ κατεχει περιουσίαν κτηματικήν 
αρκετήν έν Ζακύνθω, τής όποιας επίτροπος τελευταίος 
ύπήρξεν ό μακαρίτης Παύλος Καρβελάς και νύν ό πρό
ξενος τής ’Ιταλίας καί περιήλθε τώρα είς τήν οικογέ
νεια τής θυγατρός τής άδελφής του Ελένης, συζύγου 
τοΰ κόμητος Κατάνεο, ής ο υιός Αντώνιος διακρινεται 
ώς νομικός συγγραφεύς.

Ό 'Αντώνιος Άγγελώνης Βαρβιάνης έγεννήθη έν 
Βενετίφ τή 22 Αύγουστου 1822. Μήτηρ αύτοΰ ύπήρξεν 
ή "Αννα Γκουίτσέτη, το γένος Βαρβιάνη. Έξ απαλών 
ονύχων έχασε τόν πατέρα και ανελαβε την θεσιν αυτού ό 
θείος ’Αντώνιος Βαρβιάνης, Ζακυνθιος. αδελφός τής μη- 
τρός του. Ό ανεψιός, ευγνωμοσύνης ένεκεν, προσέ
θεσε παρά τώ πατρικώ έπωνύμω καί έκείνο τοΰ πολυτί
μου θείου, διό εγενετρ γνωστός μάλλον ως Βαρβιανης 
ώς Άγγελώνης. Άπέθανε τή 18 ’Ιανουάριου 1883 έν 
τή γενεθλία αύτοΰ πατρίδι. I1)

(1) Όοα Coinmemorazione del socio ordinario 
dell’Ateneo di Venezia nobile Cavaliere Antonio 
Angeloni Barbiani, letta da Mons Jacopo Ber
nardi nell’adunanza 31 Maggio 1883. Patova 1883.

Prose e versi dedieati pietosamente alia Cara 
memoria di Antonio Angeloni Barbiani nel prime 
anniversario della sua morte. Padova 1884.

Ό Ζακυνθιανός οίκος τών Βαρβιανών είναι πολύ πα
λαιός. "Οταν τφ 1485 απέκτησαν οί Β ενετοί τήν Ζά
κυνθον. διωρίσθη είς Ζάκυνθον δ Ριτζάροος Βαρβιάνης, 
κυβερνήτης τής νήσου (gran constestabile et gover- 
natore del Zante) κα'ι έξελεξεν αυτήν δια δεύτερον πα
τρίδα και συνεπώς ήτο έκ τών πρώτων, τών εγγραφεν- 
των είς τήν Χρυσήν Βίβλον τής Ζακύνθου. Από
γονοι δέ αύτοΰ άκόμη ύπάρχουσιν έν τή νήσω μας.

★ ★★

Ό Αντώνιος Αγγελώνης Βαρβιάνης τώ 1844 εγε- 
νετο διδάκτωρ τής νομικής έν τώ ΓΙανεπ-.στημίφ τού

φάσεις άνήγειραν εύρείας οικοδομάς, συνεκεντρωσαν 
πλήθος καλογήρων, οί όποιο: δέν αναγνωρίζονται μέν υπό 
τών Μονών, άλλ’ ϋπονομεύουσι τήν Κελλιωτικήν τάξιν.

ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Παταβίου, καί ώς άξιωματικός τοΰ πεζικού έρρωμένως 
έπολέμησε κατά τής Αύστρίας, διά να έλευθερωση τήν 
πατρίδα άπό τόν ξενικόν ζυγόν- (1848—1849). Διεκρι- 
θη ώς πολίτης, ώς έπ-.στήμων, ποιητής καί λογογρά
φος. Τά πρώτα αύτοΰ έργα ύπήρξαν ποιήματα, είς τά ό
ποια ιδίως διαπρέπει τό πατριωτικόν αίσθημα. Εν πεζφ 
λόγω έδημοσίευσε: «Τό οικογενειακόν αίσθημα εν τη 
κωμωδία τών νεωτέρων Ελλήνων» 1868. «Αλεςαν- 
δρος Μαντζώνης καί ό δεύτερος χορός τού Άδέλκη» 
1875. «Ό Θωμάς Καμπανέλας» 1876. « Ο Φαουτος καί 
ή Μαργαρίτα είς τό δράμα τοΰ Γκαίτε». Εδημοσίευσε 
καί πολλά άλλα είς περιοδικά και έφημεριίας, που δει
κνύουν τάς γνώσεις καί τήν φιλοπονίαν του.

ΕϊΣΤΑδΙΟΣ ΣΙΜΟΣ
Ό πολύτιμος ούτος άνήρ έγεννήθη έν Ιωαννίνοις κα

τά τό 1804. Έξεπαιδεύθη τό πρώτον εις τάς σχολάς τών 
αοιδίμων Κ. Μπαλάνου καί Άθ. Ψαλλίδα, έπειτα δέ έν 
Κέρκυρα, έν τώ Ίονίω Πανεπιστημιω. Δια τελειότερα'? 
έκπαίδευσιν μετέβη είς Νεαπολιν και Φλωρεντίαν, ένθα 
διέμεινε μέχρι τής έν Έλλάδι άφιξειος τοΰ Καποδιστριου. 
Σχετισθείς είς Αίγιναν μετά τοΰ Κλονάρη καί Γεννα
δίου καί συνταχθείς είς τήν πολιτικήν τού Μαυροκορ- 
δάτου. άνέλαβε τήν έκδοσιν διαφόρων φυλλαδίων, άπαν- 
θισμάτων έκ τών λόγων τοΰ Δημοσθένους και τών διάλο
γων τοΰ Πλάτωνος, πρός διδασκαλίαν τοΰ Λαού. Μετά 
τήν άτιμον άντιπολίτευσιν κατα τοΰ αθανατου Κυβερνή
του. ήτις έβλαψε μεγάλως τήν Ελλάδα, άπήλθεν είς " Υ
δραν, όπου έμεινεν ολίγον, διότι φίλοι τινες τόν προσε- 
κάλεσαν είς Πύργον ώς διδάσκαλον. Ό Σίμος δέν έδι- 
δασκεν. ώς συνήθως δυστυχώς γίνεται, απλά γραμματι
κά σχολαστικά, άλλά γράμματα πρός μόρφωσιν πολιτών 
έλευθέρων φρονημάτων. Ο τότε έν Πυργω έκτακτος ε
πίτροπος Άναγνωστόπουλος, μή άρεσκόμενος είς τοι- 
αύτην διδασκαλίαν, προέτρεπεν αύτόν νά παύση τού έρ
γου τούτου, άπειλήσας αύτόν μέ τήν άπομάκρυνσίν του έκ 
τής έπαρχίας έκείνης. Ο Σιμός, περιφρονησας τοιαύ-
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την απειλήν. έξηκολούθησε διδάσκων κατά τό σύστημα 
του Πλάτωνος, οχι παιδάκια, άλλ’ άνδρας ανεπτυγμέ

νους προς πλείονα διανοητικήν άνάπτυξιν και μόρφωσιν 
πολιτικών φρονημάτων.

Μετά τήν δολοφονίαν τού Κυβερνήτου, μετέβη είς Πε- 
ραχώραν, παρά τώ Κωλέττη καί κατά τήν είσοδον τών 
Συνταγματικών είς Ναύπλιον, άπεκατέστη έκείσε άπο- 
λαμβάνων μεγίστης αγάπης καί φιλίας συγχρόνως παρά 
τοίς όπλαρχηγοίς τής τε Πελοπόννησου καί Στερεάς.

’Επί 'Όθωνος έδόθη εις τό επάγγελμα τών υπαλλή
λων καί τώ 1834 διωρίσθη είς τό 'Υπουργείον τών Οι

κονομικών. είς τό οποίον υπηρέτησε μέχρι τού 1838. 'Α
ποσυρθείς τής δημοσίας υπηρεσίας έξηκολούθησε τό έρ
γον τού ηθικού άναμορφωτού τών πολιτών, δημοσιογρά
φων καί συγγράφων.

I, TOMSON

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Τώρα σβύνωντσ.ς ή φύσις φθείρεται και αρρωσταίνει, 

ένώ ό χειμώνα; παρουσιάζει τούς χιονισμένους θησαυ
ρούς του’

Χαοινμ,ένο είς την άγαπημένη 
μον φϊΐη Δλ Εύγε ’ίτ Ζωγρ ίφο J.

Π ΡΟΛΟΓΟΣ
Ό συγγραφεύς τού ΧΕΙΜΩΝΑ — πού μεταφράζουμε 

— γεννήθηκε στα 1700. Πήρε τά πρώτα μαθήματα είς τό 
Sedburg κι’ έπειτα ένεγράφη είς τό Πανεπιστήμιο 
τού ’Εδιμβούργου. Έκεΐ εξακολουθούσε ήσυχα τάς σπου- 
δάς του, ώς πού παρουσίασε μίαν ήμέραν μετάφραση ενός 
ψαλμού πού προξένησεν εντύπωση. Άπό τότε έγκατέλει- 
ψε τή θρησκευτική μελέτη του. πού ώς τότες παρακολου
θούσε. καί πήγε είς τό Λονδίνο ζητώντας νά διαπρέψη α
νάμεσα είς τούς διασήμους ποιητές τής εποχής εκείνης. 
’Εκεί δμως, θαμπωμένος άπό τά διάφορα αξιοθέατα τής 
αγγλικής πρωτευούσης, περπάταγε άφηρημένος καί τόν 
κατάκλεψαν. Τό μόνο που τού άπόμεινε ήταν τό χειρό
γραφο τού Χειμώνα. Ζητούσε νά τό πουλήση, μά βα
σανίστηκε ώς πού νά βρή έκδοτη καί τέλος ό Millar τ’ 
αγόρασε πολύ έφθηνά. Έπί καιρό ύπόφερε πολλάς στε
ρήσεις ό TomSOll, μά έπειτα πήρε τή θέση πού τού άξιζε. 
'Όλοι τόν τριγύριζαν κι’ άποζητούσαν τή συντροφιά του. 
Ό Χειμώνας φαίνουνταν σέ πολλές εκδόσεις μέ αφιε
ρώσεις, εισαγωγές, επαίνους άπό διαφόρους συγγραφείς,άν- 
δρες καί γυναίκες. Ό Χειμώνας ήταν αφορμή νά σχε- 
τισθή καί μέ τόν Κάρολο Τάλμποτ πού τού άνάθεσε τήν 
ανατροφή τού γυιού του, ενθουσιασμένος άπό τις χάρες 
του. Μ’αύτόν ταξείοεψε είς τή Γαλλία, ’Ιταλία, Νορβηγία, 
δπου πλούτισε τάς γνώσεις του υπερβολικά. Ό Tomson 
έγραψεν άκόμα πολλά. Μέσα στ’ άλλα εξακολούθησε τήν 
περιγραφή κάθε εποχής τού χρόνου. Ξεχωριστή συμπά
θεια έτρεφε είς τό ποίημά του γιά τό Φθινόπωρο, 
πού ήταν ή πιο αγαπημένη του εποχή μέ τις ατελείωτες 
νύχτες της πού τις περνούσε γράφοντας καί μελετώντας. 
Είς τό Φθινόπωρο ξαναθυμάται μέ χαρά καί τό 
Sedburg δπου πήρε τά πρώτα μαθήματα.

Στα 1727 έγραψε τήν τραγωδία τό «Φάντασμα» πού 
άποδοκιμάστηκε είς τό θέατρο. Κατόπιν αποφάσισε νά 
γράψη κάτι σχετικά μέ τήν ελευθερία καί δαπάνησε δύο 
χρόνια γιά νά γράψη ένα βιβλίο πεντάτομο μέ αύτό τό 
θέμα. Τό ποίημα αύτό τό θεωρούσε ώς τό αριστούργημά 
του. Οί συγγραφείς δμως πολύ συχνά γελιούνται είς τήν 
εκλογή τών έργων τους. Πιστεύουν κάπ αριστούργημα, 
στη στιγμή πού οί κριτικοί άλλα έργα τους τά θεωρούν πο

Μετέσχε τής προπαρασκευής πρός τήν συνταγματι- | 
κήν μεταπολίτευσή καί μετά τήν 3ην Σεπτεμβρίου έ- ' 
κλήθη πάλιν είς τήν δημοσίαν υπηρεσίαν, έκ τής όποιας ■ 
είσήλθεν είς τήν Εθνικήν Συνέλευσιν ώς πληρεξού- ( 
σ:>:ς. Εν τή Συνελεύσει ανέπτυξε μετριόφρονα πολιτι
κήν. άκολουθήσας τάς άρχάς τού Μαυροκορδάτου καί 
Κωλέττη. Κατά τήν Συνταγματικήν Μοναρχίαν, ήτις 
ήρχισε τή 3η Σεπτεμβρίου 1843 καί έληξε τή 11η ’Ο
κτωβρίου 1862. ό Σίμος. έπί τής πρωθυπουργίας τοΰ 
Μαυροκορδάτου — ήτις ήρχισε τή 30ή Μαρτίου 184 4, J 
άλλά μετ' ολίγους μήνας έληξε — διωρίσθη καί πάλιν 
υπάλληλος είς τό Ύπουργείον τών Οικονομικών. "Ομως 
παραιτηθέντος τού Πρωθυπουργού, παρητήθη καί δ 
Σίμος. (’Ακολουθεί)

ΣΠ ΔΕΒΙΑΖΗΣ

λύ κατώτερα — τά βάζουν είς τήν πρώτη θέση. Έτσι 
καί ό Tomson.

Κατόπιν ό πρίγκηψ τής Ούαλλίας, ’βίς τόν όποιον τόν r- 
σύστησαν τούδωσε σύνταξη χίλιες λίρες τό χρόνο. Τότε 
ό Tomson έγραψε τήν τραγωδία του /Αγαμέμνων. 
Ένδιαφέρετο παρά πολύ ό ποιητης διά τό έργο του αύτό, 
τόσο πού τό βράδυ τής παραστάσεως βρήκε αργά τούς φί
λους του πού τόν περίμεναν διά τό δείπνο. Έδικαοιλογή- 
θη δτι ό ιδρώτας τής στενοχώριας του στήν παράσταση 
τόσο χάλασε τήν περούκα του ώστε δέν ήμπορούσε νά 
παρευρεθή άν δέν τή διώρθωνε ό κουρέας. Ό συγγραφεύς 
Pope ύπεστήριξε τόν ’Α γ α μ έ μ ν ο ν α καί στήν πρώτη 
παράστασι παρευρέθη’σεβότανε τόνΤοϊΠΒΟηπαρά πολύ.Μά
λιστα κάποτε έςέφρασε τή συμπάθεια του σ’ ένα ποιητικό t 

γράμμα πού τό τύπωσε στήν 'Ιταλία. Ό Tomson δέ στήν 
παράσταση τού Άγαμέ μνονος βρισκότανε στή γα- 
λερία καί έπανελάμβανε δυνατά δτι έλεγαν οί ηθοποιοί, 
ώς πού κάποιος φιλικός ύπαινιγμός τόν έκαμε νά σιωπή- 
ση. Κατόπιν έγραψε τήν τραγωδία Ταναρέδος καί 
Σιγισμόνδη, πού είναι τό πλέον επιτυχημένο θεα
τρικό έργο του. Τότες ό φίλος του Lyttelton τόν διώ- 
ρισε γενικό επόπτη τών Leeward νήσων. Άπό τή θέση 
αύτήν έπαιρνε τρεις χμλιάδες λίρες τό χρόνο. Τό αριστούρ
γημά του θεωρείται τό τελευταίο του The Castle of In
dolence. Πίταν πολλά χρόνια άτελείωτο, μά τό παρου
σίασε πραγματικά ωραίο. Καθισμένος ό Tomson σ’ ένα 
όμορφόσπιτο στο Richmond, κοιτάζοντας τόν κήπό του 
καί περνώντας τεμπέλικα τ;ς ώρες του, έγραψε τό τελευ
ταίο του έργο.

Πέθανε στά 1748.
Στο τέλος τού Αύγούστου εκείνο τό χρόνο, έπειτ’ άπό 

μακρυνό περίπατο ό Tomson πήγε στή βάρκα. Κρύωσε 
στή θάλασσα, παραμέλησε τό κρύωμα καί σέ λίγες ήμε
ρες πέθανε μέ δυνατό πυρετό.

Μετά τό θάνατό του παραστάθηκε είς τό θέατρο ή τρα
γωδία τού Κοριιολάνος που το έδωσε ό φίλος του 
Lyttelton, πού είπε κιόλας κρίνοντας τά έργα του πώς 
περιείχαν :

No line, which, dying, he could wish to blot.
Ό Tomson ήταν καλός φίλος καί διαχυτικώτατος μέ 

τούς γνωρίμους του. Άπ*  εναντίας σέ συντροφιά πού βρί
σκονταν οί άγνωστοί του ήταν σαχλώτατος καί αντιπαθη
τικός. Μέτριος στο ανάστημα, στό πάχος δμως μάλλον υ
περβολικός.

*Ηταν ποιητης άπο τούς καλύτερους πού τιαούν άκό
μα τήν πατρίδα τους καί τόν κόσμο.

Κοίτα ό Χειμώνας έρχεται να κυριάρχηση στον 
ποικίλο χρόνο, μελαγχολικός, ανόρεχτος ! Έρχεται μαζί 
καί ή συνοδεία του που ζωογονείται μέ τούς ατμούς, τά 
σύννεφα, τις τρικυμίες. Θά περιγράψω πώς τραβούν τήν 
ψυχή ή υψηλές σκέψεις, ώς μουσική ουράνια. Καλώς ήλ
θατε αγαπημένα μου σκοτάδια ! Καλώς τήν αδελφή σας 
φρίκη ! Συχνά ευχαριστήθηκα στή χαραυγή τής ζωής 
μου, σάν ζούσα στή μοναξιά, καί μέ πολλή χαρά τραγού
δησα τή Φύση. Συχνά ευχαριστήθηκα θαυμάζοντας τήν 
άγρια κυριαρχία σας. Περιπάτησα στο κάτασπρο χιόνι 
τό αγώ σάν καί μένα. ΜΑκόυσα τούς άνεμους νά βογγοΰυ 
κα! τό μεγάλο χείμαρρο νά σπάζη. Είδα νά βράζη ή θύ
ελλα είς τό βραδυνό άεράκι. Ό καιρός εκείνος περνούσε, 
ώς πού φαινότανε ή χαρούμενη ’Άνοιξη άνάμεσ' άπό τα 
λαμπερά παλάτια τού βορρά. Φαινότανε κα! χαμογε

λούσε.
Σέ σένα τόν προστάτη τής πρώτης της προσπά

θειας (Wilmighton) ή Μούσα ξαναρχίζει τό τραγούδι 
της. Άπό τότε έκανα τόν κύκλο τού περιστρεφομένου 
χρόνου. Πέρασε τήν εύθυμη άνοιξη. Προσπάθησε σ' άε- 
τοφτέρυγα νά σηκωθή μέσ*  τήν καλοκαιριάτικη φλόγα. 
Κατόπιν έτρεξε στο φθινόπωρο, μέ τό σκοτεινιασμένο του 
άνεμο κ:'. τώρα πάλι μέσα στά χειμωνιάτικα σύννεφα, 
γυρίζει είς τή θύελλα πού ολοένα αύξαίνει καί προσπαθεί 
νά πετάξη γιά νά γέμιση τις νότες της μ όλους τούς ά
γριους άνεμους, νά ταιριάξη τόν ηχηρό ρυθμό της μέ τις 

τρικυμίες.
Τρισευτυχισμένη ! Θά μπορούσε νά γέμιση τό κ,ριτικο 

αυτί μέ τολμηρή περιγραφή και γενναίας σκέψεις. Ούτε 
μόνος σου ξέρεις αξιοθαύμαστο σχέδιο, πώς νά κάνης 
ευτυχισμένο ένα δυνατό λαό. μά ίσόμοια καλοσύνη γερή 
ακεραιότητα, σταθερότης άσάλευτη. αδιάφθορη ψυχή εις 
τή νεαρά ηλικία, δύναμη φλογερή πού δέν καίει μάταια 
γιά τήν ευημερία τής χώρας, καί σταθερό πνεύμα διορ- 
γανωμένης ελευθερίας. ’() πολιτικός φωτίζει το φιλό- 
πατρι έξιμνώντας ολ ’αυτά, σέ σένα προσηλώνεται ή έλ- 
πίδα και τό μάτι τού λαού, σένα θυμάται ή Μούσα είς 

ο τι δέν σ' άναφέρει ό φθόνος.
Τώρα πού παραχωρεί ό Τοξότης είς τον Αίγόκερω τή 

μελαγχολικήν αυτοκρατορία τ' ουρανού και ο άγριος Ύ- 
δοοχώος σκοτεινιάζει τό στρεφόμενο χρόνο, άρια και πού 
απλώνεται είς τόν άπέραντον ουρανό ο ήλιος είς τό διά
στημα τής ημέρας. Τό φώς του είναι αδύνατο, οί αχτίδες 
του μέ κόπο περνούν σ' δριζόντειες γραμμές άνάμεσ' άπό 
τόν ορμητικό αέρα. Τυλιγμένος στον πέπλο τής θυέλλης. 
νεκρωμένος, χλωμός, ελεύθερος σκεπάζει τό μεσημβρινό 
ουρανό και πλατ;σκιάζει δλα. κατεβαίνοντας γλήγορα 
στή σκοτεινή μακρίωρη νύχτα, ένώ αφήνει τον ταπεινό 
κόσμο. Ούτε είναι ή νύγτχ ένοχλητικιά. άφού ή θερμότη- 
;α. το φώς. ή ζωη καί ή χαρά αφήνουν τήν ημέρα.

Σκοτεινός κύκλος, απέραντες σκιές, άφθονα σύννεφα 
και ή ταραχή τών ανέμων τυλίγουν ολα.

Ό Χειμώνας ρίχνει βαρειά, πιεστική μελαγχολία 
είς τή γή. δίνει είς τή Φύση κακήν οψη καί σκορπάει 
τούς σπόρους τής μαύρης άπογοήτευσης. Χάνει τή ζωη
ράδα της ή ψυχή τού ανθρώπου μπροστά του. Ένοχλητι- 
κιά ειν' ή ζωή καί μαύρη πιό πολύ άπό τή μελαγχολία 
είναι ή οψη. Μαραζώνουν τά ζώα. Πλανιέται λυπημένο 
το κοπάδι, στήν νεοκαλλιεργημένη γή γυρεύοντας τροφή.

Τό λυπημένο Πνεύμα τής ερχόμενης θυέλλης στενά

ζει μ σα είς τά δάση καί είς τά έλη.
Τρέχει τό ρυάκι μέσ' άπό τούς κρημνούς, είς τις χα

ράδρες τών άγριων βουνών, καί άπαντάει βραχνά είς τις 
ερημικές σπηλιές σάν προμήνυμα τής θυέλλης, μέ τόσο 
θόρυβο, ^πού αισθάνεται κανείς το βογγητό του εις τή 
σκέψη. 'Έρχεται ό πατέρας τής τρικυμίας κυκλωμένος 
είς τά μαύρα σκοτάδια. Φεύγει είς τήν αρχή άπό τό συν
νεφιασμένο ουρανό, άχαρη, μολυβένια βροχή, γεμάτη μο- 
λυσμένους άτμούς. Πρωτοπέφτει στις κορυφές τών βου
νών και τινάζει τά δάση καί βογγούν άπό κάτω. Ή αό
ρατη πεδιάδα γεννάει μαύρο κατακλυσμό. Τά σύννεφα 
χαμηλωμένα βρέχουν άνεξάντλητα. καί ή Ουελλώδικη 
νύχτα σκεπάζει τό χλωμό πρόσωπο τής ημέρας. Οί κά
τοικοι τού αιθέρα τραβιούνται είς τις φωληές τους. Ξέ- 
χωρ' άπό κείνους πού ό ταραχώδικος άνεμος ευχαριστεί 
ή τούς αρέσει νά φτερουγίζουν γύρω είς τή ρυτιδωμένη 

λίμνη. Γυρίζουν τά ζώα πό τά λειβάδια καί ζητούν φω- 
νάζοντας τούς σταύλους τους, ή βόσκουν είς τήν πλαϊνή

σκιά.
Εκεί μαζεύεται ό φτερωτός εξημερωμένος κόσμος, 

ό λυρωτός κόκορας μ’ δλη τή θηλυκιά συνοδεία του, σκε
φτικός καί βρεγμένος, ένώ κοντά στήν ευεργετική φω
τιά ό χωρικός διηγείται εύθυμες ιστορίες. Λέει πολλά 
καί γελάει πολύ, ένώ ή θύελλα χτυπά τήν ταπεινή του 
στέγη. Τό ποτάμι πλατύ, χύνεται ορμητικά έξω άπό τις 
όχθες έξωγκωμένο άπό τά πολλά ρεύματα, πέρνοντας 
κάθε άποιμεινάρι. Πέφτει μ' απαίσιο θόρυβο κάτω άπό τό 
άγριο βουνό, κι' άνάμεσ' άπό βράχους κ' ερημιές, ανοί
γει διάβα. Κατόπιν, σάν φτάνει είς τήν άμμώδικη κοι
λάδα αναπαύεται ήσυχο, βουβό, ώς πού δυναμωμένο πάλι 
σπάζει μακρυά εκεί μέσα είς δυο γειτονικούς λόφους, δ
που βράχοι καί δάση κρέμουνται πάνου άπό τό θολό ρεύ
μα. Εκεί μεγαλώνει, βαθαίνει, μουγγρίζει. άγριεύει καί 

βροντά.
Φύσις. μεγάλε πατέρα, πού το χέρι σου διευθύνει τάς 

διαφόρους έποχάς τού χρόνου, πόση δύναμι. πόσο ύψος έ
χουν τά έργα σου ! Μέ πόσην εύχάριστη τρομάρα εξά
πτουν τήν ψυχή εκείνων πού τά κοιτούν θαυμάζοντας καί 

τραγουδούν !
Σείς επίσης άνεμοι πού τώρ αρχίζετε τά βροντερά 

χτυπήματά σας. σέ σάς απευθύνομαι. Πού είναι ή ισχυ
ρή σας υπαρξι. ή εαρινές αποθήκες σας. ή γεμάτες μέ 
τούς τρόμους τής θυέλλης : Σέ ποιά μακρυνή χώρα τού 
ούρα'/ού κοιμάστε μέ θανατερή σιγή, σάν είναι γαλήνη : 

(Ακολουθεί)
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Η ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΣΙΑ Ή ΑΔΑΜΕΣ

— ’Αίνο τό νεοεκδοθέν βιβλίον τοΰ κ. Α. Τιγανά «Σύγ
χρονοι Ρώσσοι Ποτηταί» άναδημοσιεύομεν τό παρόν ποί- 
ημ«, τό όποιον ανήκει εις τήν Ρωσσίδα ποιήτριαν κ. 
Βέραν "Ιμπερ :

J ; I
Κλείσε απαλά τά όλόγλυκα ματάκια—
Δεν Οά μάς έρθη έδώ κανείς.
Θυμάμαι, άγάπαες νά σου λεν παραμυθάκια.
Ακου.. . σιγά.. . μήν κοιμηθής.

Θα σοΰ πώ όσα ξέρω παραμύθια, 
Δέκα, πενήντα, έκατό. ..
θά πώ γιά ενα περβόλι, μέ λουλούδια πλήθεια, 
Γιά ένα παράδεισο σωστό.

Έκεΐ ένας μενεξές άγάπησε τό αηδόνι.
Τ’ ακούσε μιά νυχτιά πώς κελαϊδεί, 
Κι άπό τή νύχτα κείνη τό έζωσαν αί πόνοι. 
Κι’ όλο ποθούσε νά τό δή. ..

Και θα σού πώ: πώς τοΰ σκακιού τό μαύρο άτι 
"Επεσε στό παρκέτο κ’ έσπασε. Καί κεί,

Τ’ άπέθεσαν σέ νεκρικό κρεββάτι. 
Καί πήγαν νά τό θάψουν, νύχτα, οί ποντικοί.

Τούρριξαν σέ μια τρύπα τό φτωχό κουφάρι, 
Κ ύστερα κρύφτηκαν στή γής. . .·
Καί θά σοϋ ιστορήσω τή μελένια χάρη 
Καί τή γλυκάδα πουχε τής αύγής,

Μια τού βουνού νρεάϊδα : όμοια μέ σένα !
Κάτασπρη ήταν ντυμένη φορεσιά, 
Κι δλα της τά στολίδια ήταν ’φασμένα 
Πό φεγγαρίσιο φώς κι’ άπο δροσιά.

Και ήταν ή νεράιδα πλαγιασμένη 
Καθώς στήν αγκαλιά μου τώρα έσύ.
-—■ Τί σιγαλιά βαθειά, τί μαγεμένη
Νύχτα, αγάπη μου χρυσή.—

Καί ή νεράιδα. . . . άποκοιμήθης;. . . . ώ κοιμού γλυκά, 
Κι δλα τά παραμύθια μου στή σιγαλιά, 
Άς έρθουνε μτίσ’ τά δνειρά σου, μυστικά, 
Νά σού χαϊδεύουν, μέ τ’ άγέρι τά μαλλιά.

(Μετάφρασις έκ τοΰ Ρωσσικοϋ) 4. ΤΙΤΑΝΑΣ 

καί μόνον δύναται νά έξασφάλίση εις αιώνα τόν άπαν
τα τήν τύχην καί τδν θρίαμβον τού συνοικισμού.Τοιαύτα 
δέ όμοια δύνανται ν’ άνορυχθοσοι πανταχοΰ έκεΐ πλη
σίον, διότι ή θέσις, ώς είπομεν, είνε έξόχως ύδατό- 
κλνστος καί υδροχαρής.

Άλλ’ ή μεγάλη εκπληξις καί τδ «κλοϋ», ώς λέγουν 
οί Γάλλοι, τδ σημαντικώτατον δηλαδή σημεΐον τής 
τοποθεσίας, είνε τ δ μ έ γ α πρός τήν X ε λ ι δ ο
ν οΰ ν ο ε ΰ μ α. Αύτό πλέον δέν είνε τοπεΐον, δέν 
είνε γραφική και ρωμαντική θέσις. Είνε κάτι περι- 
πλέον... Είνε μία θεο.ιεοία ορχήστρα, εις τήν ό
ποιαν βλέπει κανείς όλους τούς τόνους, δλα τά μέ
λη, δλας τάς δυνατός έν τή φύσει αρμονίας ! Καί τό 
περίεργον είνε δτι ή υπέροχος αύτή ρεμματιά μέ τά 
πανύψηλα πεύκα καί τούς βράχους, τούς θάμνους καί 
κισσούς της κρύπτεται όλόκληρος έντδς 
μ ι άς άγ κ ά λ η ς τής γής καί δέν φαίνεται 
παρά μόνον δταν τελείως πλησιάστ] τις είς τήν όχθην 
της ! ’Ολίγα μέτρα μακράν δέν φαίνεται παντάπασι ! 
’Οποίαν δέ έκπληξιν αισθάνεται ό έπισκέπτης τής 
άττικής εκείνης τοποθεσίας, δταν αίφνης δλως άπρο- 
σδοκήτως είς μίαν καμπήν τής άτραποΰ βλέπει έξαί- 
φνης τό μεγαλοπρεπέστατου αύτδ καί μοναδικόν πα
νόραμα, τού όποιου δμοιον δέν υπάρχει πουθενά έν τή 
Αττική. Πώς λοιπόν νά μή έπιτύχη τελείως ό νέος 
οντος συνοικισμός, άφοΰ εγκλείει είς τά σπλάγχνα 
του το τούτον θησαυρόν φυσικού κάλλους καί μεγα
λείου; Ό μόνος κίνδυνος είνε ό τοΰ πυρός, τδ όποιον 
φθείρει, εξαφανίζει δλας τάς ώραίας τοποθεσίας 
τής ’Ελλάδος. Τδ παμφάγον πυρ, άλλά καί τδ άπαί- 
σιον καί παμφάγον σ ι γ ά ρ ο, αύτδ τδ βρωμερόν, ε
λεεινόν, άποπνικτικόν, άηδέστατον κιτρινόφυλλο, που 
ομοιάζει τδν ίκτερον καί τδ όποιον έκυρίευσεν δλην 
τήν υδρόγειον, δλας τάς ηλικίας καί δλα τά γένη καί 
κατήντησε μετά τδ ψωμί νά είνε ή κυριωτέρα τροφή. 
— Τί ειρωνεία ! ατροφία θά ήτο δρθότερον — 
τής άθλιας άνθρωπότητος !. . . Καί έπί τέλους σιγά- 
ρα πίνουν καί είς δλα τά άλλα μέρη τής γής, καί μέ
σα είς τδ δάσος τής Βουλώνης άκόμη, άλλά πουθενά 
δέν είνε τόσον άσυνείδητοι οί άνθρωποι ώς ημείς οί 
’Έλληνες, νά πετοϋν τδ βρωμερόν αποτσίγαρό των 
παντού δπου εύρεθοΰν, δεξιά και άριοτερά, μέ τήν 
ρωμαίϊκην άναλγησίαν και άδιαντροπιάν, χωρίς νά 
λαμβάνουν ύπ’ δψιν δτι έκεΐ κοντά είνε φρύγανα, 
είνε ρητίνη, είνε εύφλεκτοι ύλαι, αί όποΐαι ε’ις μίαν 
στιγμήν ήμπορεΐ νά μεταβάλουν ένα έπίγειον παρά
δεισον καί μίαν θεσπεσίαν τοποθεσίαν είς μίαν κάμι
νον πυρός καί είς μίαν κόλαοιν !. . .

ΑΛΕΐ. ΦΙΛΑΑΕΛΦΚΤΪ

ΕΙΣ ΝΕΟΣ ΕΞΟΧΙΚΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ

Μεταξύ τών νέων συνοικισμών, οί όποιοι εσχάτως 
ξεφυτρώνουν ώς μανιτάρια απανταχού τής ’Αττικής, 
ευρίσκω δτι ό συγκεντρών τά ,μεγαλείτερα και σπα
νιότερα προσόντα είνε ό έν θέσει Ά δ άμε ς, ήμι- 
οειαν ώραν πέραν τον Στροφυλιοϋ καί παρά τδ ρέμμα 
τής Χελιδονούς, τδν όποιον οί ουνοικισταί του δεν 
γνωρίζω διά ποιον λόγον ώνόμασαν «Νέα Κηφισιά». 
’Ίσως, διότι τδ όνομα αύτδ είνε τόσον οίκεΐον εις τούς 
Αθηναίους, ένώ τδ όνομα « Αδάμες» δεν εινε μέν 
πολύ γνωστόν είς τούς πολλούς, άλλ’ είνε εύηχότα- 
τον, άφοΰ δέ περικλείει τόσους Ά δ ά μ, θά προσέλ
κυση ’ίσως καί πολλάς Ενας. . . ”Αν καί εγώ θά 
προστίμων νά μή τάς προοείλκυε διόλου καί νά ίδρυε- 
το ένας συνοικισμός τελείως καί άποκλειστικώς αν
δρικός, ένα ’Ά γιον, Πανάγιον όρος πλη
σίον τών ’Αθηνών !. .. ’Επειδή δέ οί άρχάίοι ημών 
πρόγονοι ώμοίαζον τούς χριστιανούς καλογήρους καί 
εις τήν. . . καλοπέραση, αλλά καί εις την εκλογήν 
τών ωραίων τοποθεσία»’, φυσικά δέν ήτο δυνατόν νά 
τούς διαφυγή μία τόσον έξοχος τοποθεσία, η οποία 
καί νερά καί δάση καί ρεμματιές καί δλα τ’ αγαθά 
μιας θαυμαστής τοποθεσίας περικλείει, δια τούτο και 
άπδ άπωτάτων χρόνων είχον ιδρύσει εκεί συνοικι
σμόν — Δήμον, ώς ώνόμα,ον τότε τους συνοικι
σμούς, — δστις έκαλειται Τ ρ ι ν ε μ ε ι α, ακριβώς 
διότι νέμεται καί καρπούται δλας τάς Ληγας τοΰ Κη- 
φιοσού, δστις έκεΐθεν δέχεται τάς σπουδαιοτέρας έμ- 
βολάς έκ τοΰ Πεντελικοΰ καί τών προβολών τής Παρ- 
νηθος.

’Αλλά δέν έχετε παρά νά πάρετε ένα αμαξάκι άπδ 
τδν Σταθμόν τής Κηφιοοιάς καί νά ειπήτε να σας 
όδηγήση είς τήν θελκτικήν αυτήν τοποθεσίαν. Μόλις 
φθάσετε είς τδ κτήμα, θά ενρεθήτε προ έ- 
νδς θεάματος εξαίσιου. Μακροτατη εν πρωτοις 
λεωφόρος, τών έ λ α ι ώ ν καλούμενη, φέρει άπδ τό 
τέλος σχεδόν τής περιοχής τον Στροφυλιοϋ μέχρι τοΰ 
κτήματος τούτου. Ή λεατφόρος αϋτη έχαράχθη ήδη, 
ύπό τής ’Εταιρείας Γιαννακούλη—Καρατζά και Σια, 
διαιρείται δέ είς τέοοαρας παραλλήλους οδούς, την 
κεντρικήν, διά τ’ αυτοκίνητα και αμαξια, τας πλευρι
κός διά ιππείς καί μίαν δια τους πεζοπορούντας. Τι 
θά είνε αυτή ή τετραπλή λεωφόρος δταν οδοστρωθή, 
δέν είνε δυνατόν νά φαντασθή δστις δέν είδεν όμοιας 
εις ευρωπαϊκός καί άμερικανικας μεγαλοπόλεις! 
’Εκεί δέ ε’ις τδ κτήμα κτυπά καί πάλλει ή καρδιά τοΰ 
συνοικισμού, έν τεράστιον βαθυτατον φρέαρ μετά πτε
ρωτού υδρόμυλου, δστις εξάγει εκ τών έγκάτων τής 
γής ποταμόν ΰδατος διανγεστάτου και δροσερού. Αυτό
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ΟΙΚΟΣ ΤΥΦΛΩΝ
Εχομεν ύπ όψει μας τήν λογοδοσίαν τών έτών 

1922—1923 μαρτύρων αψευδές μιας υπέροχου κοι
νωνικής καί φιλανθρωπικής εργασίας, όηειλομένης 
είς τήν άκαταπόνητον εργατικότητα καί είς τον μέ- 
χρις αυτοθυσίας ένθεου ζήλον τής κ. Ειρήνης Αα- 
σκαρίδου.

Είναι θαυματουργός ή μέθοδος καί ή διδακτική 
δεζιότης τής μοναδικής 'Ελληνίδος μας. Είναι απί
στευτα τά όσα έπιτελούνιαι άπό τδν κόσμον αυτόν τοΰ 
σκότους καί τής δυστυχίας είς τδ έν Καλλιθέα 'Ασυ
λου των Τυηλ.ών. 'Όλοι εκείνοι, τους οποίους ή φύ- 
σις έστέρησε τδ πο/.υτιμώτατον αγαθόν τής όράσεως, 
όλοι αυιοί οί όποιοι ήσαν προτορισμένοι νά διανύσωοι 
^ωην φρίκης καί δυστυχίας, όλοι αυτοί υπό τήν έμ- 
φρονα καί επιστημονικήν διεύθυνσιν τής κ. Ααοκαρ ι
δού μεταβάλλονται είς παράγοντας θετικής εργασίας, 
μορφώνονται, εκπαιδεύονται, διδάσκονται τέχνας, 
μουσικήν, χορόν, άσματα, αποκτούν γνώσεις καί διά 
των ειδικών εκπαιδευτικών μεθόδων δημιουργούν οί 
ίδιοι μιαν ατμόσφαιραν χαράς, ένα βίον ήρέμου ψυ
χικής καί πνευματικής άπολαύσεως.

Από τάς όλιγας σελίδας τής λογοδοσίας αναπηδά 
μία είκών εκπολιτισμού, ή οποία τιμά τήν Ελλάδα. 
Η οποία τιμά τήν κοινωνικήν άντίληψιν, ήτις προ

σέρχεται αρωγός είς ένα τόσον υπέροχου φιλανθρω
πικόν έργον. Ή οποία τιμά μίαν θαυμαστήν 'Ελληνί- 
δα, γιομάτην άπό ενθουσιασμό, άπό αύτοπεποίθησι καί 
άπό πίστιν πρός τήν ιερότητα τού έργου της καί τήν 
αποτελεσματικοίητα τών άγώνων της, δέν τιμά δμως 
την ελληνικήν Πολιτείαν, ήτις ανερμάτιστος είς όλα 
της, διωκτρια πάσης Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θά ε
πιτύγχανε καί αυτού τού έργου τήν συντριβήν άν μή ό 
ακαταπόνητος ζήλος τής εύγενούς 'Ελληνίδος κ. Λα- 
σκαριδου αντιμετώπιζε μέ άποφασιστικότητα τήν κρα
τικήν φθοράν.

Η ((Ελληνική Έπιθεώρησις» μακαρίζει τούς α
όμματους τροφίμους τού «Ο ί κ ο υ» καί σφίγγει μέ 
συγκίνησιν καί υπερηφάνειαν τό τίμιον, τό πάτριο)- 
τικόν χέρι τής έκλεκτής φίλης της κ. Ειρήνης Λα- 
σκαρίδου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ *[

Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΙΧ ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός έώρτασε τήν πεν- 
τηκονταετηριοα άπο τού θανάτου του τού ποιητού Σπυρ. 
Βασιλειάδου. ΤΗτο βεβαίως μία επιβαλλόμενη ύποχρέ ο- 
σις τού Παρνασσού ό εορτασμός αύτος προς τήν μνήμην 
τού ποιητού. Διότι ό Βασιλειάδης δέν υπήρξε μόνον ποιη
τής τής πρώτης περιόδου τού πνευματικού ημών βίου. 
Δεν υπήρξε ο πρώτος σχεδόν δραματικός συγγραφεύς ό ό

ποιος μάς κχτελιπε την «Γαλάτειαν», το δραματικόν αυτό 
αριστούργημα. 1 πήρξε οια τον Παρνασσόν ένας έκ τών 
ιορυτών του, και προ πάντων ύπήρξεν ό δημιουργός τών 
νυκτερινών Σχολών του, είς τας οποίας ευρίσκουν την 
σωτηρίαν χιλιάδες μικρών έγκαταλελειμμένων παιδιών.

Μετά τον πρόεδρόν ο οποίος δι’ ολίγων ώμίλησε περί 
τ-■-· κοινωνικού έργου τού Βασιλειάδου, έλαβε τόν λόγον 
ό γνωστός διαπρεπής λόγιος κ. Κουρτίδης, ο όποιοι μ 3 
παραστατικότητα καί συγκίνησιν άνέφερε τό έργον τού 
Βασιλειάδου, τό ποιητικόν καί κοινωνικόν, καί ανεφεοε 
σχετικά αποσπάσματα τού Ροιδη, διά τών όποιων κατα- 
φερεται κατα τού Βασιλειάδου, σύμφωνα πρός τό πνεύμα 
τής τότε έποχής.

Καταλήγει δέ ώς έξής :
^Μετα τον Σαιξπηρ και τον Βύρωνα, οί περισσότερον ε- 

πιορασαντες επι τού Βασιλειάδου ποιηται είναι ό Λαααο- 
τίνος, ούτινος έμιμήΟη και τήν είς τά ίδια ποιήματα πρό- 
ταξιν σχολίων, άποκαλυπτικωτάτων, καί ό Βίκτωρ Ούγ- 
κω, προ πάντων κατά τήν ιδεολογίαν. Αί άνθρωπιστικαί 
ιοεαι τών «’Αθλίων» τού «κόσμου καί χάους» αυτού, εύ 
ρον ενεργόν άπήχησιν είς τήν ψυχήν τού ποιητού. Καθέ
νας παίρνει απο το κοινωνικόν καί φυσικόν περιβάλλον 
ο,τι είναι επιδεκτικός.

Ενδιαφέρουσαν σύγκρισιν έπεχείρησεν ό ρήτωρ μετα- 
ςυ^ των συγχρόνων Παράσχου, Παπαρρηγοπούλου καί Βα- 
σιλειαδου. Κοινόν καί τών τριών γνώρισμα είναι ή βυρώ- 
νειος απαισιοοοςια, το «κακόν τού αίώνος». ’Ιδιαιτέρως 
όμως χαρακτηρίζονται ο μέν Παράσχος κυρίως αίΟηυατι- 
κός, ό Παπαρρηγόπουλος φιλόσοφος καί ό Βασιλειάδης 
κυρίως ηθικολόγος ποιητής.

Έκ τής ίδρύσεως τής σχολής διπλή ήτο ή εντύπωσις 
τής τότε κοινωνίας. — Μάταιος αγών, έξεφράζοντο οι 
τα παντα γνωρίζοντες. — Δόξα σαι ό Θεός, ήτο καιρός, 
έλεγον οί άλλοι. Τό χαρακτηριστικόν είναι, προσθέτει ό 
κ. Κουρτίδης, δτι πρώτοι προσέφερον ύπέρ τού σκοπού 
τού σχολείου τρεις πολίται έχο^τες βεβαίως μεγάλην πεί
ραν τών γαβριάδων—τούτέστιν είς λαχανοπώλης και δύο 
παντοπώλαι τής Παλαιας Αγοράς.

Οι μόχθοι τού Βασιλειάδου διά τήν εύόδωσιν τού έο- 
γου ήμέρας τε, καθ’ ήν περιέτρεχε πρός άγραν συνδρο
μών, καί νυκτός, καθ’ ήν έδίδασκε τήν ελληνικήν ιστο
ρίαν είς τούς μαθητάς του, ήσαν άπεφίγραπτοί. Τό έρ
γον τών σχολών προεκάλεσεν ενθουσιώδεις κρίσεις ήμετέ- 
ρων καί ξένων, ώς τού Άνατόλ Φράνς.ι Διά τούτο είς 
τήν λογοδοσίαν τού 1874 τονίζεται δτι «ό θάνατος του 
Βασιλειάδου υπήρξε δι’ αύτάς άληθής συμφορά...»

Μέ συγκινητικήν έζαρσιν περατώνει τήν ομιλίαν του 
ό κ. Κουρτίδης, μετά τό τέλος τής οποίας ανοίγεται ή 
αυλαία καί παρουσιάζεται έπί τής σκηνής συγκινητικω- 
τατον σύνολον τών παρατεταγμένων μαθητών τών σχο
λών τού Παρνασσού είς στάσιν στρατιωτικού χαιρετισμού. 
Είς έκ τών μαθητών προχωρών πρός τήν προτομήν τού 
ποιήτού άπαγγέλλει λιτήν προσφώνησιν ευγνωμοσύνης 
καί στεφανώνει τήν κεφαλήν τής προτομής μέ δάφνινον 
στέφανον. Ή συγκίνησις είς τό άκροατήριον είναι μεγί
στη*  πολλοί δακρύουν πρό τού θεάματος τών πτωχών 
παιδιών, πολλά τών οποίων είναι μόλις εξαετή ή δε
καετή.

Τρίτος ανέρχεται είς τό βήμα ό κ. Ν. Λάσκαρης, ύ ό- 
ποίος^ μετά γενικήν εισαγωγήν έπί τού θεάτρου ή μάλλον 
τής ανυπαρξίας τού θεάτρου άπό τών χρόνων τής έλευθε- 
ρωσεως, φθάνει είς τούς «σκαπανείς», τούς δύο Σούτσους 
καί τδν Ραγκαβήν, οί οποίοι κατέβαλον μέν επαινετά; 
προσπάθειας, άλλά δέν κατώρθωσαν νά μορφώσουν εθνι
κόν θέατρον. Οί δύο πρώτοι άνδρες, οΐτιΫες ειχον τήν δύ- 
ναμιν καί τήν θέλησιν μιας τοιαύτης δημιουργίας, ήσαν δ 
Βερναρδάκης καί ό Βασιλειάδης. ,

’Εξετάζει κατόπιν τήν «δραματικήν» τών δύο ποιητών 
δ κ. Λάσκαρης καί λέγει δτι δ Βερναρδάκης είχε τήν

γνώμην δτι ή άνάστασις τής αρχαίας, τραγφδίας είναι χί- 
|Χ®ιρα καί πολλών άλλων αιτίων, άλλ’ ιδίως λόγφ τή; 
θρησκείας ή οποία, μεταβάλλουσα τδ σύνολον τή; εκοη- 
λώσεως ένδς λαού, μεταβάλλει καί τό θέατρον. Ύποθε- 
σ6ις θεατρικών έργων ήδύναντο νά εύρεθώσι μόνον εις 
τήν Βυζαντινήν ιστορίαν, διότι ή εθνική ημών παλιγγε
νεσία δέν παρουσίαζε, κατά τδν Βερναρδάκην, δραματικά 
στοιχεία. Τού Βασιλειάδου δ θάνατος ύπήρξεν η^ μεγαλει- 
τέρα συμφορά τού ελληνικού θεάτρου. Τδν Σαιξπηρ, τον 
όποιον δ Βερναρδάκης έθεώρει Δία τού θέατρου, ο Βασι- 
λειάδης εύρίσκει ώς μή συνάδοντα πρδς τήν φυσικήν αί- 
σθητικήν τού "Ελληνος. Κατεφέρετο καί αύτδς έ'αντίον 
τών ρωμαντικών καί έξύμνεί τδ άρχαίον κάλλος προς το 
μόνιμον βάθος τής άνθρωπότητος άνταποκρινόμενον. Εις 
τδν πραγματισμόν τού Σαιξπηρ άντιτάσσεται ή ηθική δι
δαχή τών αρχαίων περί τού ποιοι, δέον νά είνα’ οι άνθρω
ποι. Σκοπός τής τέχνης κατ’ αύτον, είναι ή έκφρασις 
τής ηθικής ώραιότητος οια τής φυσικής τοιαύτης. Εκ 
τών άλλων πηγών, μόνον είς τα δημοτικά άσματα άνα- 
φαίνεται τδ άρχαίον σύστημα ζωής. Τα πρώτά του δρα- 
ματα ήσαν άντιφατικά προς τας θεωρίας του. Εως ότου 
ήλθεν ή «Γαλάτεια», άληθινδν αριστούργημα, συνενώνον 
τήν σημερινήν δραματικότητα καί τδν άρχαίον μύθον Ί1 
έξύμνησις τού αισθήματος τής αδελφικής αγαπη; αποτε
λεί τήν κεντρικήν ιδέαν τού δράματος, δμοιον τού οποίου 
δέν απαντάται είς το νεώτερον παγκόσμιον δραματολο
γίαν. Αί παραστάσεις καί μεταφράσεις τής «Γαλατειας» 
εις τά γαλλικά, ιταλικά, άγγλικά, σέρβικά καί« ουγγρικά 
θέατρα ήσαν ένθουσιωδώς επιτυχείς. Μονον η γλώσσα 
αποτελεί κώλυμα διά τήν σημερινήν του άναβίβασι/^ επί 
τής έλληνικής σκηνής καί τήν πρόσκλησιν τού αυτού εν
θουσιασμού ον έπροκάλεσε κατα τά πρώτα ετη τής παρα- 
στάσεώς της.

Καί περαίνων τήν δμιλίαν του ο κ. Λασκαρης πλεκει 
εν τελευταίον έγκώμιον τού καινοτομου, εμπνευσμένου 
ποιητού, δ δποϊος καθ’ ον χρόνον έν Ελλαοι τα παντα ή
σαν έν τφ γίγνεσθαι, αύτδς έπεβλήθη και εις την ςενην, 
δπου ούτε πάθη ούτε άντιζηλίαι διευθύνουν τας γνωμα-t 
άνακηρυσσόμενος ούτως δ πραγματικός πρωτεργάτης τού 
εθνικού μας θεάτρου.
. Έπηκολούθησε προβολή τών εικόνων τού ποιητού, τής 

μητρός του, τού έν τώ νεκροταφείο) ’Αθηνών τάφου του, 
τού έν Πάτραις μνημείου του και τού πρακτικού τή; λας 
Ιουνίου περί ου έγένετο λόγος.

★ ★ ★

Καί ή Εταιρία τών Θεατρικών Συγγραφέων έώοτασε 
τήν Πεντηκονταετηρίδα τού Βασιλειάδου. Εις το θέατρον 
«’Ολύμπια» έδιδάχ,θη ή «Γαλάτεια» έν μέσω πρωτοφανούς 
συρροής κόσμου έκλεχτού.: Τήν «Γαλατειαν» υπεδυθη ή 
X. Κυβέλη προσφερθείσα εύγενώς.

Είς τδ Ώδείον ’Αθηνών ή συναυλία τού κ. ’Άϊναρ 
Χάνσεν, τού περαστικού βιολιστού καλλιτέχνου. Ο κ. 
Χάνσεν έξετέλεσε μέ θαυμαστήν διαύγειαν και αζιοση- 
μείωτον μουσικήν άντίληψιν το κονσέρτο τού Μοζαρτ. 
’Επίσης μέ τήν αυτήν πάντοτε ακριβή κομψότητα έξετε- 
λέσθη ή «Capricieuse» τού ’Έλγκαρ καί ό «Χορος τών 
Δερβισών». Είς τδ πιάνο συνώδευσεν ό κ. Φαραντατος.

ΣΥΝ ΑΥΛΙΑΙ
Είς τά «'Ολύμπια» δ κ. Ροδόλφος Σμίττ, διακεκριμένος 

πιανίστας, εδωκε τήν συναυλίαν του. Ηρεσε πολύ ο 
«Καρνάβαλος» τού Σούμαν, τον οποίον έπαιξε με ολην 
τήν δύναμιν τής τέχνης του, και άπεοειχθη καλλιτέχνης 
γεμάτος άπό ένθουσιασμδν καί δεξιότητα.

Βαθείαν έντύπωσιν αφήκεν είς τον κοινον η όη μεγά
λη συμφωνητική Συναυλία τού Ελληνικού Ωοειου. Π 
’Ορχήστρα υπήρξε τελεία, και δ κ. Μητροπουλος θαυμά
σιος. Άλλά καί; ό κ. Παπαδημητρίου καί ή δεσποινίς

Καί τη Άνδρεάδη δεν υστέρησαν εις την απόοοσιν τών 
έργων τά όποια εξειτέλεσαν.

★ ★ ★
Είς τήν αίθουσαν τού Ωδείου ’Αθηνών, η οεσποινις 

ΙΙολυχρονιάδου εδωκε συναυλίαν τή συμπραςει τής οε$- 
σποινίδος Μάγκης Τριαντάφυλλου.

Ή δεσποινίς Τριανταφύλλου έτραγούδησε μέ πολύ αί
σθημα καί έμιμήΟη θαυμάσια τδ άηδόνι, είς τδ Rossi- 
gnol, τού Alabief.ΗΕΚθΕΣΕ 1ΗΗΟΣΑΑΣΚΑΡΙ40Τ

Μέσα είς μίαν αίθουσαν τού «Παρνασσού» ή Δίς Σο
φία Λασχαρ'ίδου μάς παρουσίασε τδν μήνα αύτόν ενα με
γάλο μέρος τής καλλιτεχνικής της έργασίας. Είς σει
ράν ποικίλων πινάκων ή έκλεκτή καλλιτέχνις μάς ε
δωκε εικόνας άπό τήν φύσιν, άπο τήν ζωήν, άπό τδ Ελ
ληνικόν τοπείον καί τήν Ελληνικήν θάλασσαν. Είς τήν 
τέχνην τής Δδος Λασκαρίδου δέν υπάρχει τίποτε το έ- 
ςεζηττίένον πού θέλει νά προκάλεση τδν θόρυβον καί τδ 
όποιον φθάνει πολύ συχνά είς τδ άντιαισθητικδν καί άν- 
τ’.καλλιτεχνικόν. "Ολη ή εργασία της είνε λεπτή, ήρε
μη. όλαι αί έμπνευσεις της καλλιτεχνικώς διαλεγμένες 
καί ευσυνείδητα είργασμένες. Αύτδ μέ ολίγα λόγια εινε 

τδ έργον τής Δδος Λασκαρίδου.

Έάν όμως ολοι σχεδόν οί πίνακες τής έκθέσεώς της 
ενέχουν τήν σφραγίδα τής τέχνης της, δέν είμπορεΐ κα
νείς νά μήν δμιλήση ιδιαιτέρως διά μερικούς ές αύτών.

Ή «Δύσις στήν αμμουδιά», «’Ηλιόλουστες όχθες», 
«Άφρισμένη ακρογιαλιά», «Τά κρυφομιλήματα τών 
δ'νδρων», «Τά πεύκα τής Βουλιαγμένης», τό «Πεύκο 
στή Δύσι», τδ «Νυχτέρι» καί οί «’Αμυγδαλιές» της είνε 
ασφαλώς άπό τά ωραιότερα. ’Έχουν περισσότερο τήν λε
πτότητα τής Έλληνικής φύσεως, τήν διαύγεια'? τής α
τμόσφαιρας της. τήν απαλότητα τών γραμμών της. ’Α
κόμη καί τά κυπαρίσσια της ή Δίς Λασκαρίδου κατορθώ
νει νά τά έξιδανικεύη καί νά τούς προσδίδη κάτι τό εύ- 
γενικό, τδ άσύλληπτο μέσα είς τήν βαρειά καί μελαγ- 

χολική μορφή των.
Η Δίς Λασκαρίδου. έπαναλαμβάνομεν, χωρίς νά α

κόλουθή έςωφρενικούς νεωτερισμούς, ή νά καινοτομή άν- 
τιαισθητικώς πρδς νέας ή καί παλαιάς κατευθύνσεις, 
μάς παρουσιάζει έν τούτοις μιά πρόοδον είς τήν τέχνην 
της, πρόοδον, τήν όποιαν μέ ολην τήν καλήν θέλησιν, 
δέν άνευρίσκει κανείς συχνά είς τά έργα τών συναδέλ
φων της. Άπδ τήν τέχνην της αύτήν. τήν όποιαν μάς 
δεικνύει έπί μακράν σειράν έτών, μέ μίαν άκούραστόν πα
ραγωγικότητα, ή Δίς Λασκαρίδου έκράτησε πάντοτε τδ 
μέρος πού άξίζει, τήν τέχνην πού ςεύρει νά δημιουργή, 
νά συγκινή καί νά άποκαλύπτη δλα τά άγνωστα μυστή- 
ρ:ά της. Ή έντύπωσις. τήν όποιαν άφίνει είς τδν επι
σκέπτην ή μελέτη τών έργων τής δεσποινίδας Λασκαρί
δου. είνε έντύπωσις γαλήνης, ή όποια εισχωρεί βαθεια 
μέσα είς τήν ψυχήν τού θεατού, καί τήν οποίαν μόνον ερ-
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γα που φέρουν την σφραγίδα εκλεκτής προσωπικότητας 
εινε ικανά νά μεταδώσουν.

Έκ τών πινάκων της έκθέσεως έπωλήθησαν αρκε
τοί. Είνε καί τούτο ενα αψευδές γνώρισμα οτι ή τέχνη 
τής εκλεκτής Έλληνίδος ζωγράφου έχει τούς πιστούς 
θαυμαστάς της, θαυμαστάς οι όποιοι δέν έπαυσαν άκόαη 
νά συγκινοϋνται άπό τήν καλλιτεχνικήν ωραιότητα, μιας 
έργασίας υπέροχου και δυνατής.

ΝΕΑΙ ΕΚΑΟΧΕΙΣ

ΤΟ «ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΖΟΦΟΥ Λέοντος Τολστόί. Κατά 
μετάφρασιν τής κ. Μαύρας Λύγέρη έξεδόθη ύπό τοΰ ’Εκ
δοτικού Οικου X. Γανιάρης κα: Σα (Σοφοκλέους 3).

'Υπό τοΰ ίδιου Οικου έξεδόθησαν ή «ΔΥΟ ΨΥΧΕΣ»', 
Ρωμάντσο γραφέν ύπό τοΰ Τυμφραστοϋ. Σέ 132 σελίδες 
εξελίσσεται μέ πολλήν φυσικότητα και πρωτοτυπίαν τό 
έργον ένός έκ τών πολυγραφωτέρων 'Ελλήνων συγγρα
φέων.

Ύπό τοΰ ’Εκδοτικού Οικου Γεωργίου ί. Βασιλείου έξε
δόθησαν τοΰ Gyp ή «ΤΟΤΟΤΑ» κατά μετάφρασιν τοΰ κ. 
Α. Άντωνιάδου, τοΰ Τ. Trilby ή «ΖΑΚΕΛΙΝΑ» κατά 
γλαφυράν μετάφρασιν τής άγαπητής μας συνειργάτιδος δε
σποινίδας Alex καί τοΰ Θ. Ντοστογέφσκη ό «ΗΛΙΘΙΟΣ» 
Τόμος Α' κατά μετάφρασιν έκ τοΰ Ρωσικού ύπό τής δε
σποινίδας ΆΟηνάς I. Σαραντίδου.

Ύπό τοΰ ’Εκδοτικού Οικου Ζηκάκη έξεδόθησαν τού 
Γκύ ντέ Μωπασάν ή «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» κατά μετάφρασιν 
τοΰ κ. Λ. Κότσικα καί τό βραβευθέν έργον κατά τόν δια
γωνισμόν τοΰ 1924 τοΰ ίδιου Οικου ) Ζηκάκη «ΟΙ ΠΡΙΓ- 
ΚΗΠΕΣ», μυθιστόρημα ύπό τοΰ κ. Θρ. Καστανάκη. Είς 
τούς «ΠΡΙΓΚΙΙΠΑΣ» περιλαμβάνεται καί ή εισηγητική 
έκθεσις τής ’Επιτροπής ή οποία έκρινε κατά τάς 28 Νο
εμβρίου (Γιατί ό Νοέμβριος μεταβάλλεται είς Νοέβρης 
μάς είναι άκατανόητον. Είναι άρά γε πλέον καταληπτός 
άπό τόν λαόν, είναι πλέον εΰφωνος, πλέον κομψός ό ακα
τάληπτος άπό ελληνικό αυτί Νοέβρης, άπό τόν περιφρο- 
νούμενον καί άποσκαρακιζόμενον Νοέμβριον ; Πόσον άπα- 
τώνται εκείνοι ποΰ νομίζουν δτι 6’ ανοίξουν καινούργιους 
ορίζοντας στον 'Ελληνικό Λαό καί στήν έλληνική σκέψι 
άποσκυβαλώνοντες χωρίς λόγο τής εύμορφες και εϋφωνες 
έλληνικές λέξεις) άπό τήν αίθουσαν τοΰ Παρνασσού τά 
ύποβληθέντα έργα. Έπαινοΰμεν καί έπικροτοΰμεν τήν εύ- 
γενή αύτήν χειρονομίαν τοΰ κ. Ζηκάκη, ή οποία, ώς βε- 
βαιοΰται, δέν θά είναι ή τελευταία.

Ύπό τοΰ "Εκδοτικού Οίκου «Έλευθερουδάκη» έξεδόθη 
ό «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ» (1824 -1924). 
έργον γραμμένο άπό τόν ποιητήν κ. ΙΙαλαμάν. Ό κ. 
Παλαμάς μέ τήν βαθυστόχαστου σκέψιν καί τήν δεξιάν 
κριτικήν του άναλύει τό έργον τοΰ ύπερόχου Βαλαωρίτου 
καί μάς δίδε: τήν εικόνα μιας έξαιρετικής φυσιογνωμίας 
τοΰ ελληνικού Παρνασσού. Μέσα σέ 140 σελίδας πάλλεται 
άπό αίσθημα καί πίστιν ελληνικήν ή κριτική ένός έπελέ- 
κτου συγχρόνου ποιητοΰ διά τό έργον, τήν φαντασίαν, 
τήν σύλληψιν καί πατριωτισμόν ένός άλλου "Ελληνος 
ποιητοΰ ποΰ άφησε στο πέρασμά του άστραπές ποΰ φωτί
ζουν πανηγυρικά τόν πνευματικόν ορίζοντα τής πατρίδος.

«ΕΞΑΣΤΙΧΑ»—Σειρά πρώτη. Γραμμένα άπό τόν κ. 
Μιχ. Γ. Πετρίδην καθηγητήν, δστις πλλάκις έδωσε δείγ
ματα τής ποιητικής καί φιλολογικής του αξίας.

«ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ» τής προεπανα
στατικής καί μετεπαναστατικής περιόδου, μεταφρασμένοι 
έμμέτρως άπό τόν κ. Α. Τιγανάν. "Εχουν πολύ ενδιαφέρον 
τά ποιητικά αύτά δείγματα τής συγχρόνου ρωσικής ποιή- 
σβως. Φανερώνουν τής καινούργιες μορφές καί τάσεις τής 
Ρωσικής φιλολογίας καί μάς αποκαλύπτουν καί τήν γυ· 

ναικείαν ποιητικήν συμβολήν, ή όποια δέν είναι ευκατα
φρόνητος.

Μεταφέρομεν «Τ’ ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΜΑΤΑ», ένα λαογρα- 
φικόν έξάστιχον δείγμα τής έμπνεύσεως τοΰ π ιητοΰ. 
«Νησιωτοπούλα πλουμιστή καί ώμορφοπλουμισμένη 
«τρελλής χαράς παράδεισος άπόψε σέ προσμένει.
«Μόλις ή νύχτα τό χωριό σκεπάσει, οί Θεοχάρηδες 
«θά στείλουν γιά τό γιόκα τους, τό Λάμπρο, άποκρισά- 
<.γιά νά σοΰ φέρουν αρραβώνα δαχτυλίδι [ ρηδες
«δεμένο σε μεταξοκέντητο μαντήλι.»

Ό τρίτος τόμος τής «ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ» (1821—1833) τοΰ κ. Δημ. Λ. Ζωγράφου.

Οΰτω συμπληροΰται ολόκληρος ή γεωργο-οικονομική 
ζωή τής Έπαναστάσεως, τής Καποδιστρια- 
κ ή ς καί μετακαποδιστρι ακής εποχής 
μέχρι τών παραμονών τής έγκαταστάσεως τής Άντιβασι- 
λείας τοΰ "Οθωνος. Είς τούς τρεις αυτούς τόμους άνευρί- 
σκε: ό αναγνώστης πλούτον αγνώστων λεπτομερειών άνα- 
γομένων είς δλην τήν δημοσιονομικήν ζωήν τής άναγεν- 
νωμένης πατρίδος. ’Όλη ή είκών τής γεωργίας κατά 
τάς παραμονάς τής Έπαναστάσεως. 'Όλη ή γεωργική ζω- 
τικότης τοΰ ύποδούλου Ελληνικού Λαού. Αί φιλοπάτριδες 
προσπάθεια: τοΰ Καποδίστρια ύπέρ τής γεωργικής μας 
προόδου. Οί πρώτοι γεωπόνοι τής Έλλ.άδος. Ή τύχη καί 
αί περιπέτειαι τών εθνικών γαιών. Ή σύστασις τής πρώτης 
’Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης. Αί έποεκιστικαί προσ
πάθεια: τής Έπαναστάσεως. Ή έκοοσις τών πρώτων χαρ
τονομισμάτων. Ή πλουσιωτάτη καί περιεργοτάτη γεωργι
κή καί φορολογική νομοθετική μέριμνα τών άγωνιζομένων 
κατά τών κατακτητών άνδρών τού Είκοσιένα. Λεπτομέ
ρεια'. δλων τών γεωργικών ειδών, τών γεωργικών εργα
λείων καί τών γεωργικών μεθόδων τών είσαχθεισών άπό 
αίώνος είς τήν 'Ελλάδα. Γεωργικαί περιγραφαί τών παρα
μονών τής Έπαναστάσεως και κατά τό διάστημα τής έ- 
ξελίξεώς της ύπό διάσημων ξένων περιηγητών. Ή φορο
λογική καί οικονομική πολιτική τών άνδρών τής Έπανα
στάσεως καί πλήθος στατιστικών, άπογραφικών, εμπορικών, 
πολιτειογραφικών κ.τ.λ. λεπτομερειών.

Ή τρίτομος «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡ
ΓΙΑΣ» είναι πολύτιμον άπόκτημα διά τούς μελετητάς τής 
οικονομικής ζωής τής χώρας. Διά τούς φοιτητάς τών Πα
νεπιστημίων μας, τών Άνωτέρων παρ' ήμίν Σχολών Γεω
πονίας, Δασονομίας καί Εμπορίου. Διά τούς Γεωπόνους, 
τούς Κτηματίας, τούς Τραπεζίτας, τούς Εμπόρους, τόν 
Εκπαιδευτικόν κόσμον, τούς Συνεταιρισμούς, τούς πολι- 
τευομένους, τούς επιστήμονας καί δημοσιολόγους. 'Έκαστον 
άντίτυπον τιμάται δοαχ. 40 ή φρ. χουσά διά τό εξωτερικόν. 
Ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ'ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» πω
λείται είς τά Γραφείά μας. Συνολικώς οί τρεις τόμοι Δρ. 
120 ή φρ. χρ. 120 διά τό εξωτερικόν, προπληρωτέα.

ΒΙΒΑΙΑ ΧΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΝΕΑ ΖΩΗ. — Μηνιαίον φιλολογικόν περιοδικόν. Έκ

δίδεται είς ’Αλεξάνδρειαν.
ΦΑΡΟΣ. — Περιοδικόν μηνιαίον. Έκδίδεται είς Άλ*-  

ξάνδρειαν.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ. ■ - Μηνιαίον περιοδικόν. 

Έκδίδεται είς Χανιά Κρήτης.
ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ. — Μηνιαίον περιοδικόν. Έκδίδεται έν 

Άθήναις.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΙΙΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. — Δ(ευθύντ?ια Σύμ

βουλος ή κ. Ελένη Κορύλλου.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ. — Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν πε

ριοδικόν, ήκδιδόμενον είς Βόλον ύπό ομίλου φιλολογούντων 
νέων.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. — Μηνιαίον περιοδι
κόν. Έκδίδεται είς Θεσσαλονίκην.

L’ Europa Oriental—Roma.
Libre.—Direeteur Mr

TlttAl ΠΡ0Σ1ΤΑ1-Τ1ΜΑΙ ΜΓΙΚΑ1
Εες τήν Αποθήκην τοϋ παραγγελιοδόχου

κ.Α. ΣΑΡΡΗ
'Οδός Αιόλου 1Τ7.

ΗΩΛΟΥΝΤΑΙ Κασμίρια ’Αγγλικά δι’ Ενδυ
μασίας καί Επανωφόρια ανδρικά, ύφάσματα γυ
ναικεία δλων τών ειδών είς τιμάς Εργοστα
σίου, τουτέστιν είς τιμάς Εξαιρε ικώς προσιτας.

Τό παραγγελιοδοχικόν Γραφεΐον τον κ. Σαρρη 
είναι ή προσωποποίησις της εύσυνεδησιας.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝΠΙΛίΙΝ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

'Οδός Ευαγγελίστριας άρίθμ.. 1ί>-
Γοϋστο, κομγότης, Εκλεκτικότης διακρίνουν τό 

έργοστάσιον τής κυρίας ΛΠτνλΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣ ι ΟΠΟΥΛΟΥ

ΤίΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Μ.ΠΑΡΑΣΥΡΑΚΗ

‘Οδός Άτταρίν 40, ’Αλεξάνδρεια.

Ίδρυθέν προ έτους, τελείως διωργανωμένον, Αναλαμ
βάνει παντός είδους εισπράξεις.

’Αναλαμβάνει αντιπροσωπείας καί εισπράξεις συν ρο- 
μών εφημερίδων, περιοδικών Αίγύπτου καί εξωτερικού.

'Εχει υποπρακτορεία έν Καΐρω, Πόρτ Σαιτ, Τάντα, 
Ζαγαζίκ, Μανσούρα καί έν Άνω Αίγύπτω.

Παρέχει οίανδήποτε πληροφορίαν.

ΤΥΠΟΙΣ “ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ..

Μέτωνος 3.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΗ/Ο/ν Π ΑΛΛΗ & ΣΑ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕ1ΟΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑXUMIKA-MIKPOBIMAOriKA- ΖΓΜΟΤΈΧΝΙΚ.Α
ΤΑΣ. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΗΜΙΚΟΥ ΖΥΜΟΤΕΧΝΟΥ
4-ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ*

αθηναι

ms ■■ Dim
AU PRINTEMPSο. /ιλουτςθποΥλων

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ
Τό τελειότερον κατάστημα Γυναικείων Εΐδών 

Άσπρόρρουχα διά προίκας

ειδοποιηχιχ
ή Δις Ιωάννα έργασθείσα έπί σειρά/ έτών είς το 

Κατάστημα τοϋ κυρίου Στίνη, απεχωρησε και ανελαβεν 
εργασίαν είς το Κομμωτήρια*  «Εύα» έπι της οδού 
καδημίας 39.__________________ .________

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΑΝΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ



ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
ΓΩΝΙΑ II ΥΓΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 14

’Άπαψις εν. τής όδοΰ Χαλκοκο νδυλη πρός τήν οδόν Πατησίων

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ()

ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ()

ΕΚΤΕΑΕΣΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ άρ«ωτάτη

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ πάσνις προελεύσεων μ,έ τιμάν έςαιρετικώς εύθηνάς.

Άνχκούφ:σ:ς διά τάς οίκογενεέας.


