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“Οσο δυνατή κι’ άν ήταν τή νύκτα ή προσβολή 
τής ποδάγρας, δσο κι’άν τοΰ τάραζαν ύστερα τά 
νεύρα, τό πρωί δμως δ Κιστουνόφ πήγε στήν εργα
σία του,στήν τράπεζα,καί στήν ώρισμένη ώρα άρχισε 
νά δέχεται τήν πελατεία. Ή δψι του ήταν εξαντλη
μένη καί βασανισμένη, μόλις μπορούσε νά μιλήση 
κι’ άνάσαινε μέ δυσκολία σάν ετοιμοθάνατος.

— Τί αγαπάτε; ρώτησε μιά κυρία μέ προκατα
κλυσμιαίο επανωφόρι πού τήν έκανε νά μοιάζη άπο 
πίσω σά σκαθάρι τοΰ κάρρου τών σκουπιδιών.

— Βλέπετε, κύριε, — άρχισεν ή κυρία νά μιλΰ/ 
γρήγορα — γρήγορα, — δ άνδρας μου, πάρεδρος τοϋ 
κολλεγίου, Στσούκιν, ήταν άρρωστος πέντε μήνες καί 
στό διάστημα πού ήταν, μέ συμπάθειο, κρεββατω- 
μένος καί γιατρευότανε, τόν απέλυσαν χωρίς καμμιά 
αιτία, κύριε, καί σάν πήγα έγώ νά πάρω τούς μισ" 
θούςτου, αύτοί, βλέπετε, κράτησαν άπό τό μισθό 
του 24 ρούβλια καί 36 καπίκια! Γιατί, τούς ρώτησα 
«Πήρε, μοϋ είπαν, άπό τό κοινό ταμείο κι’ οί ά?Λοι 
υπάλληλοι έγγυηθήκανε.» Πώς γίνεται; τάχα αυτός 
μπορούσε χωρίς τήν άδειά μου νά πάρη; Αύτό δέν 
μπορεί νά γίνη, κύριε. Γιατί λοιπόν; Έγώ είμαι 
φτωχή γυναίκα καί ζώ μονάχα άπό τούς νοικάρη
δες... Είμαι άδύνατη, άνυπεράσπιστη... “Ολοι μέ 
αδικούν κι' άπό κανένα δέν ακούω έναν καλό λόγο...

Ή κυρία άνοιγόκλεισε τά μάτια της κ’έχωσε τό 
χέρι οτό έπανωφόρι γιά νά βγάλη τό μαντίλι της. 
'Ο Κιστουνόφ πήρε τήν αϊτησί της κι”άρχισε νά τή 
διαβάζη.

— Παρακαλώ, τί συμβαίνει; — είπε καί σήκωσ, 
τούς ώμους. Δέν καταλαβαίνω τίποτα. Φαίνεται 
κυρία, κάνατε λάθος. 'Η αϊτησί σας δέν αποβλέπει 
εμάς καθόλου. Λάβετε τόν κόπο νά πάτ’ εκεί ποΰ 
υπηρετοΰσεν δ άνδρας σας.

— Μά - α, κύριε, σέ πέντε μέρη πιά ήμουνα καί 
πουθενά δέ θέλησαν νά πάρουν τήν αϊτησί μου ! 
— εΐπεν ή Στσούκιν. ’Έχασα πιά τά λογικά μου, 
καί καλά πού δ γαμπρός μου, ’γιά νά τοΰ δίνη δ 
Θεός, δ Μπορίς Ματθαίϊτς μέ συβούλεψε νάρθω σέ 
σάς. «Πηγαίνετε, μητέρα, μοΰ είπε, στον κύριο Κισ- 
τουνόφ’ εινε άνθρωπος μ’ έπιρροή καί γιά σάς δλα 
μπορεί νά τά κάνη»... Βοηθήστέ με, κύριε /

— Τίποτα δέν μπορούμε, κυρία Στσούκιν, νά σάς 
κάνουμε... Πρέπει νά τό καταλάβετε" δ άνδρας σας, 
δσο μπορώ νά κρίνω, ήταν στήν ιατρικήν υπηρεσία 
τοΰ στρατού, ένφ τό κατάστημά μας εινε ιδιωτικό, 
έμπορικό, εινε τράπεζα. Πώς δέν τό καταλαβαίνετε]

Ό Κιστουνόφ ξανασήκωσε τούς ώμους του καί 
γύρισε σ’έναν κύριο μέ στρατιωτική στολή καί μέ 
πρησμένο μάγουλο.

— Κύριε, έξηκολούθησε παραπονετικά τό σκοπό 
της ή Στσούκιν, άν δέν πιστεύετε πώς δ άνδρας μου 
ήταν άρρωστος έχω πιστοποιητικό τού γιατρού! 
'Ορίστε, ’δέτε το!

— 'Ωραία, σάς πιστεύω, ειπεν ερεθισμένος δ Κισ*  
τουνόφ, άλλά σάς λέγω καί πάλι πώς αύτό δέν άπο- 
βλέπει εμάς. Μά εϊνε περίεργο, εϊνε γελοίο μάλιστα ! 
'Ο άνδρας σας δέν ξέρει τάχα ποΰ πρέπει νά πάτε;
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— Αύτός, κύριε, τίποτα δέν ξέρει. Κοπανίζει δλο 
τό ϊδιο : '> Δέν εΐνε δουλιά σου ! Γκρεμήσου ! > κι’ δλο 
τέτοια... Άμέ ποιανού δουλειά είνε; "Ολοι τους στό 
σβέρκο μου κάθουνται! Στό σβέρ - κο μου ! Ό Κισ- 
τουνόφ ξαναγύρισε στήν Στσούκιν και άρχισε νά τής 
έξηγή τή διαφορά ποϋ έχουν μεταξύ τους ή ιατρική 
υπηρεσία τοΰ στρατού και ή ιδιωτική τράπεζα.Έκεί
νη τόν ακούσε προσεκτικά, κούνησε τό κεφάλι της 
πώς εΐνε σύμφωνοι και είπε-

— Σωστά, σωστά, σωστά!... Κατάλαβα, κύριε. 
Αί, τότες, κύριε, διατάξατε νά μοΰ δώσουν έστω καί 
15 ρούβλια ! Πάει καλά, μή μοΰ τά δίνετε δλα μέ 
μιας.

— Ουφ ! αναστέναξε δ Κιστουνόφ καί τίναξε πρός 
τά δπίσω τό κεφάλι του. Μά σεις δέν παίρνετε 
κάβο ! Καταλάβατε λοιπόν, πώς νάρχεσθε σ’ εμάς γιά 
τέτοια πράμματα, είνε τό ίδιο σά νά ζητάτε, λόγου 
χάριν, διαζύγιο στό φαρμακείο ή στό δημόσιο σφρα
γιστήριο, τί φταΐμ’εμείς άν δέν σάς έδωκαν δσα 
έ’πρεπε;

— Κύριε, θά δέομαι αιώνια στό Θεό, λυπηθήτέ 
με τήν ορφανή, είπε μέ δάκρυα ή Στούκιν, είμαι 
γυναίκα ανυπεράσπιστη, αδύνατη... θά πεθάνω άπό 
τά βάσανα... Δίκες μέ τους νοικάρηδες, σκοτούρες 
μέ τόν άνδρα μου, τρεχάματα γιά τό νοικοκυρειό, 
καί μέσ’αύτά νηστεύω κηόλας γιά νά μεταλάβω καί 
δ γαμπρός μου δέν έχει δουλειά... Μονάχα ποΰ βγήκε 
τ’ δνομά μου πώς πίνω καί τρώω, κ’ έγώ μόλις κρα
τιέμαι στά πόδια μου... "Ολη τή νύκτα μάτι δέν 
έκλεισα.

Τόν Κιστουνόφ έπιασαν παλμοί. Μέ πρόσωπο μαρ
τυρικό έσφιξε τό χέρι στήν καρδιά του καί ξανάρ
χισε νά έξηγή στήν Στσούκιν, ή φωνή του δμως 
κόπηκε...

— "Οχι, μέ συγχωρήτε, δέν μπορώ νά μιλώ 
μαζή σας, — είπε μέ μιά χειρονομία απελπι
στική.— Τό κεφάλι μου πιά ζαλίστηκε. Κ’εμάς 
εμποδίζετε καί σείς χάνετε τόν καιρό σας άδικα. 
Οΰφ... ’Αλεξέϊ Νικολάϊτς, είπε σ’ έναν άπό τους 
υπαλλήλους, εξηγήσατε, παρακαλώ, στήν κυρία 
Στσούκιν. 'Ο Κιστουνόφ έκανε τό γύρο τών πελατών, 
πήγε στό ιδιαίτερο γραφείο του καί υπέγραψε καμ- 
μιά δεκαριά έγγραφα, ένώ δ Άλεξέϊ Νικολάϊς εξα
κολουθούσε νά καταγίνεται μέ τή Στσούκιν. Καθισ
μένος στό γραφείο του δ Κιστουνόφ άκουε άδιάκοπα 
δυο φωνές: τό μονότονο μπάσο τοΰ Άλεξέϊ Νικολάϊτς 
καί τήν κλαψιάρικη φωνή τής Στσούκιν...

- Είμαι άνυπεράσπιστη γυναίκα, άδύνατη, άρρω- 
στιάρα, — έλεγε ή Στσούκιν. Μπορεί νά φαίνουμαι 
δυνατή, μ’ άνίσως εξετάσατε, ούτε μιά φλεβίτσα δέν 
έχω γερή. Μόλις κρατιέμαι στά πόδια μου καί δέν 
εχω καθόλου δρεξι... Σήμερα χωρίς καμμιά εΰχαρί- 
στησι ήπ ια καφέ.

'Ο Αλεξέϊ Νικολάϊτς τής εξηγούσε τή διαφορά 
ποΰ υπάρχει μεταξύ στρατιωτικής καί ιδιωτικής 
εργασίας καί τό δύσκολο σύστημα πώς νά διευθύνη 
τά έγγραφα. Στό τέλος άπέκαμε καί τόν άντικατά- 
στησε δ λογιστής.

— Τί σιχαμερή γυναίκα! Φρίκη! είπε θυμωμένος 
ύ Κιστουνόφ καί τσακίζοντας νευρικά τά δάκτυλά 
του, κάθε λίγο καί λιγάκι ζύγωνε στή μποτίλια μέ 
τό νερό.- Τί κουτή, ντουβάρι! Κ’έμενα βασάνισε 
κι’αυτούς θά κατακουράση, ή παλιογυναϊκα ! Οΰφ.. 
ή καρδιά μου κτυπα !

Υστερ άπό μισήν ώρα κουδούνισε καί παρουσιά
στηκε δ Αλεξέϊ Νικολάϊτς.

— Τί κάνετ’ έκεϊ; τόν ρώτησε άποκαμωμένος δ 
Κιστουνόφ.

— Μέ κανένα τρόπο δέν παίρνει, ΙΙιότρ Άλεξάν- 
δριτς ! Μας καταβασάνισε. ’Εμείς τής λέμε άσπρο 
κι’ αυτή μάς λέει μαΰρο.

— Δέν... δέν μπορώ ν’ άκούω τή φωνή της... 
Άρρώστησα... δέν αντέχω...

— Νά φωνάξουμε τόν πορτιέρη, Πιότρ Άλεξάν- 
δριτς, νά τή βγάλη έξω.

— "Οχι, όχι! είπε τρομαγμένος δ Κιστουνόφ· 
Θ’ άρχίση τίς κλαψιάρικες φωνές της, καί τό σπίτι 
έχει πολλές κατοικίες. Ποιος διάβολος ξέρει τί μπο
ρούν νά φαντασθοΰν... Προσπαθήστε, μάτια μου· 
δπως - δπως νά τής δώσετε νά καταλάβη.

"Υστερ’ άπό πέντε λεπτά ακούστηκε πάλιτό μουρ- 
μούρισμα τοΰ Άλεξέϊ Νικολάϊτς. Πέρασ’ ένα τέταρτο 
τής ώρας καί τό μπάσο του τό αντικατέστησε ή 
δυνατή φωνή τενόρου τοΰ λογιστοΰ.

— Τρο-με-ρή παλιογυναϊκα! - είπε ερεθισμένος 
δ Κιστουνόφ καί σήκωσε νευρικά τούς ώμους του.- 
Κουτή σά μουλάρι, πού νά τήν πάρ’δ διάβολος! 
Θαρρώ, πώς ξαναρχίζει ή ποδάγρα μου... Πάλι ημι
κρανία...

Στή διπλανή κάμαρη δ Άλεξέϊ Νικολάϊτς, άποκα
μωμένος δέ βάσταξε πιά καί μέ τό δάκτυλό του κτύ- 
πησε τό τραπέζι κι’ ύστερα τό μέτωπό του...

— Μέ λίγα λόγια, δέν έχετε κεφάλι, είπε, μά... 
νά...

— Αϊ, αϊ, αύτά δέν περνούν... είπε πεπραγμένη ή 
γρηά.-Τής γυναίκας σου νά κάνης έτσι... Σαλι
γκάρι ! Μήν παραξαπλώνης τά χέρια σου.

Ό Άλεξέϊ Νικολάϊτς τήν κύτταζε άγριεμένος, μέ 
λύσσα, σά νάθελε νά τήν καταπιή καί μέ φωνή 
σιγανή, πνιγμένη είπε:

— ”Οξ’ άπ’ έδώ!
— Τί-ί; πάτησε έξαφνα κλαψιάρικες φωνές ή 

Στσούκιν. Καί πώς τολμάς; Έγώ είμαι γυναίκα άδύ
νατη, άνυπεράσπιστη, δέν τό επιτρέπω! Ό άνδρας 
μου εΐνε πάρεδρος τοΰ κολλεγίου! Παλιοσαλιγκάρβ 
Θά πάω στον δικηγόρο τόν Δμήτρι Κάρλιτζ καί θά

■■ σέ κάνω νά χάσης τ’ αυγά μέ τά καλάθια; Τρεϊς 
νοικάρηδες τούς άφησα στό δικαστήριο, άμ’ εσένα 
γιά τ’ άδιάντροπα τά λόγια σου θά σέ κάνω στά 
πόδια μου νά πέσης ! Θά πάω στό διευθυντή σου! 
Κύριε! κύριε! ,

' — Γκρεμήσου άπ’ έδώ, πανούκλα! —- άφρισε δ
Άλεξέϊ Νικολάϊτς.

Ό Κιστουνόφ άνοιξε τήν πόρτα καί κύτταξε.
| — Τί τρέχει; ρώτησε μέ κλαψιάρικη φωνή.

Ή Στσούκιν, κόκκινη σάν άστακός, στεκότανε 
στή μέση τής κάμαρης, στριφογύριζε τά μάτια της 
καί πηρούνιαζε τόν άέρα μέ τά δάκτυλα. Οί υπάλλη
λοι, κόκκινοι κι'αυτοί, στεκόντανε στά πλάγια καί 
βασανισμένοι, κυττάζονταν σάν παλαβωμένοι.

— Κύριε!—ώρμησε στον Κιστουνόφ ή Στσού
κιν.. Νά, αύτός, αυτός δ ίδιος... νά, αύτός... (κ’έ
δειχνε τόν Άλεξέϊ ΝικολάΤτς) κτύπησε τό δάκτυλο 
στό κούτελό του κι’ ύστερα στό τραπέζι... ’Εσείς τόν 
διατάξατε νά ξεδιαλύνη τή δουλειά μου, κι’ αύτός 
κοροϊδεύει... Έγώ είμαι άδύνατη γυναίκα, άνυπε 
ράσπιστη... 'Ο άνδρας μου εΐνε πάρεδρος τοΰ κολ
λεγίου, κ’ έγώ ή ϊδια κόρη ταγματάρχου !

— Καλά, κυρία,- είπε μέ άναστεναγμό δ Κιστου- 
νόφ,- θά εξετάσω... θά λάβω μέτρα... πηγαίνετε... 
ύστερα!

— Καί πότε θά τά λάβω, κύριε; Εμένα σήμερα 
μοΰ χρειάζονται τά χρήματα.

Ό Κιστουνόφ έφερε τρεμουλιαστά τό χέρι του 
στό μέτωπο, άνμστέναξε κι’ άρχισε πάλι νά έξηγή.

— Κυρία, σάς τό είπα, έδώ εΐνε τράπεζα, ιδιω
τικό κατάστημα, έμπορικό... Τί θέλετε λοιπόν άπό 
μάς; Μάς ίμποδίζετε, πρέπει νά τό νοιώσετε.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΥΜΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ
Εις άπαντα τά έθνη υπάρχουν έποχαί τοσοΰτον 

χαρακτηριστικοί, ώστε δέν δύνανται νά διαφυγωσι 
τήν προσοχήν τοΰ Ιστορικού. Έποχάς τοιαύτας έχει 
πλείστας τό ελληνικόν "Εθνος, κατά τήν μακράν 
σταδιοδρομίαν του. Μεταξύ τούτων συγκαταλέγεται 
καί ή πρό έκατονταετίας,δτε εις τήν έν Ζακύνθω έπαυ- 
λιν τοΰ Λουδοβίκου Στράνη, δ 3£ολωρ.ός έποίησεν 
τον περιλάλητον *'1·μ.νον  είς τήν Ελευθερίαν

Είχον παρέλθη περίπου είκοσι δύο αιώνες άπό τής 
έποχήςκαθ, ήν δ Πίνδαρος, δ ήγεμισν τών λυρικών, 
ΰμνησεν Ιδίως τούς θεούς καί τούς ήοωας. Είς τούς

Ή Στσούκιν τόν ακούσε κι’ αναστέναξε.
— Σωστά, σωστά... είπε. - Μά, κύριε, θά μοΰ 

κάνετε τή χάρι, θά δέομαι στό Θεό γιά σάς, φανήτε 
σάν πατέρας, ύπερασπισθήτε με. Άνίσως τό πιστο
ποιητικό τοΰ γιατροΰ δέ φθάνει, μπορώ νά σάς 
φέρω πιστοποιητικό καί άπό τήν άστυνομία... Δια
τάξτε νά μοΰ δώσουν τά χρήματα.

Τά μάτια τοΰ Κιστουνόφ θόλωσαν. Ξεφύσησε 
δσον άέρα είχαν τά πνευμόνια του καί άποκαμωμέ
νος έπεσε σέ μιά καρέκλα.

— Πόσα θέλετε; ρώτησε μέ άδύνατη φωνή.
— 24 ρούβλια καί 36 καπίκια.
Ό Κιστουνόφ έβγαλε άπό τήν τσέπη τό πορτο

φόλι του, πήρε ένα είκοσιπεντάρικο καί τώδωκε στήν 
Στσούκιν.

— Πάρτε το καί... καί φύγετε!
'Η Στσούκιν τύλιξε στό μαντίλι τους τά χρήματα' 

τώκρυψε, κι’ άφοΰ ζάρωσε τό πρόσωπό της σ’ ένα 
γλυκό, λεπτό, κοκέτικο μάλιστα χαμόγελο, ρώτησε'

— Δέ γίνεται, κύριε, νά ξανάρθη δ άνδρας >μου 
στή θέσι του;

— Φεύγω... είμαι άρρωστος... είπε δ Κιστουνόφ 
μέ έξαντλημένη φωνή.— Μ’έπιασε φοβερά ή καρ
διά μου.

"Οταν δ Κιστουνόφ έφυγε, δ Άλεξέϊ Νικολάϊτς 
έστειλε ν’ άγοράσουν στάλες, κι’ άφοΰ πήραν δλοι 
άπό 20 σταγόνες, έπιασαν τή δουλειά τους, ένώ ή 
Στσούκιν δύο ώρες άκόμα καθότανε στήν είσοδο 
καί κουβέντιαζε μέ τόν πορτιέρη, περιμένοντας πότε 
θά γυρίση δ Κιστουνόφ.

Ξαναπήγε καί τήν άλλην ημέρα.
(Μετάφρασις) Κ. Σ. ΚΟΚΟΛΗΣ.

μακρούς αυτούς αιώνας συναντά, κάνεις ετη δόξης 
αίγλης, νικών, ευτυχίας άλλά καί έποχάς ταπεινώσεως 
ήττης, δυστυχιών, δουλείας, έως οΰολίγεατοί Ιερα- 
γωνισταί έξηγέρθησαν έρρωμένως, κατά μ,υρίων 
βαρβάρων κατακτητών τής Αγίας καί 'Ιερός τής 
Ελλάδος γής. Τήν έποχήν αύτήν τής πατριωτικής 
ίξεγέρσεως έγεννήθη δ Σολωμός, ο μόνος ο οποίος 
δύναται, νά λάβη θέσιν πλησίον τοΰ Πινδάρου. Άλλα 
δ Ζακύνθιος λυρικός ποιητής, εΐνε ευτυχέστερος, του 
έκ Κυνός Κεφαλαϊς τών Θηβών, διότι υμνεί τόν 
άληθή Θεόν καί τούς θείους Ικείνους ήρωας τοΰ ιερού 
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ημών άγώνος. Ό αρχαίος λυρικός ήκμασεν εν ήμέ- 
παις δόξης, είναι άληθές, άλλ’ ό νεώτερος, έν ήμέ- 
ραις καθ’ ας δ 'Ελληνισμός ήτο ταπεινός, ταπεινότα
τος, έσχεν όμως τήν ευτυχίαν νά ϊδη τήν άνάστασιν 
τής πατρίδος και νά ύμνηση τούς πρώτους αθάνα
τους άθλους τών νεωτέρων Ελλήνων, μέ νέαν λυρι
κήν ποίησιν, νά ύμνηση άθλους εφάμιλλους τών 
άλκίμων ηρώων τής κλασικής αρχαιότητας. Πολλοί 
άλλοι ποιηταί ύμνησαν τόν άγώνά μας, αλλά τά 
ποιήματα των δέν έπέζησαν διότι έστεροϋντο τοΰ 
θείου πυρός, δπερ φλογίζει, φωτίζει, άνυψώνει. Ό 
Αλέξανδρος Σοΰτζος, είναι γνωστόν, δτι κατεδίκα- 
σεν είς θάνατον, χάριν τής γλώσσης, τόν ηγεμόνα 
τών υμνητών τής Ελευθερίας, αλλά δέν έγένετο 
προφήτης. 'Η εθνική ποίησις τοϋ Σολωμοΰ, έχει ιστο
ρικήν σπουδαιότητα,καί έν τή ιστορία τής ήμετέρας 
λογοτεχνίας κατέχει τήν πρώτην θέσιν.

*
Έπ’ ευκαιρία τοΰ εορτασμού τής έκατονταετηρί- 

δος, γράφοντες τό ασθενές τοϋτο σημείωμα διά 
τήν Ελληνικήν ΈπιΘεώρηβιν νομίζομεν 
καλόν νά παραθέσωμεν εις ελληνικήν μετάφρασιν, 
χάριν τών άγνοοΰντων τήν ιταλικήν γλώσσαν, τάς 
κρίσεις τάς οποίας, κατά τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1859 
έν τφ περιοδικώ Crepuscolo, έδημοσίευσεν δ κλει_ 
νός Ιταλός συγγραφεύς Κάρολος Τέγκας. Προσέτι 
θά άναγράψωμεν, μετά τινας παρατηρήσεις καί τούς 
μεταφραστάς τοϋ ύμνου μας. ’Ιδού τί λέγει δ Τέγκας: 
« ‘Ο Διονύσιος Σολωμός είναι έκ Ζακύνθου, έκ τής 
« νήσου, ή δποία έδωκεν είς τήν ’Ιταλίαν τόν Φώσ- 
« κολον, 'Ως πάντες σχεδόν οί Έπτανήσιοι έξεπαι- 
« δεύθη έν'Ίταλία. ’'Ητο φοιτητής τής νομικής σχο- 
« λής τής «Παβίας» μορφωθείς είς άμφοτέρας τας 
«. φιλολογίας έπέστρεψεν εις τήν πατρίδα, άκριβώς 
« δταν ή Έλλας ήγωνίζετο δια. τήν Ελευθερίαν· 
« ’Γότε έγραψε τόν περίφημου "Υμνον είς την Θεάν 

« Ελευθερίαν άσμα πολεμικόν, φλογερόν καί μέ 
« δύναμιν φαντασίας, προωρισμένον να έξάπτη τα- 
« καρδίας τών άγωνιζομένων. Έσχε δέ καί έκτακ- 
« τον έπιτυχίαν είς τήν μελοποίησιν καί δ λαός δ 
« όποιος κατενόησε τήν καλλονήν του τό τραγουδεΐ. 
< Ό Σολωμός ήτο μελαγχολικής φύσεως. ’Επίσης ήτο 
«μέχρις ύπερ βολής μετριόφρων ώστε είς τήν αρχήν 
* έδίσταζε να έπιτρέψη τήν έκδοσιν τών ποιητικών 
« του έργων. Ούτε ήθελε να δώση είς τα ποιήματά 
« του τήν επισημότητα, τήν δποίαν είμποροΰσε να 
« προσθέση τό δνομά του. Καί δμως δ κόμης Σολω- 
« μός, ήτο γεννημένος να γράφη δια τόν λαόν. Τα 
« τραγούδια του, τα δποία έδημοσίευσε βραδύτερον, 
< έχουν τήν έμπνευσιν καί τήν μορφήν τών κλέφτι- 
< κων τραγουδιών. Ή «Φαρμακωμένη» του, είνε 
« άπό τα πλέον χαριτωμένα. Εινε δάκρυα ποιητοΰ 
«δια τήν'Ελλη) ίδα κόρην τήν δποίαν, ίταλός έρα-

« στής ήπάτητε καί έκείνη άπό απελπισίαν έδηλητη 
« ριάσθη.

; Ό κλαυθμός εκείνος έχει κάτι τι τό άπλοΰν καί 
« περίλυπου, τό όποιον σπαράζει τήν καρδιάν. 'Ο 
« ποιητής δστις υπήρξε φίλος τής κόρης καί συχνά- 
« κις τήν άκουε νά τραγουδή τα τραγούδια του τήν 
« υπερασπίζεται άπό τήν συκοφαντίαν ήτις τήν 
« ήθελε άτιμασθεΐσαν. Οί άκούσαντες να άντηχή τό 
< τραγούδι τοϋτο είς τήν νήσϋν περιγράφουσι τήν 
« μαγικήν μελαγχολίαν εκείνου τοΰ παραπόνου, γε- 
« μάτου άπό γλυκύτητα καί άπό δάκρυα. Υψηλο
ί τέρας έμπνεύσεως είναι ό Λάμπρος ποίημα τοΰ 
< δποίοθ δ Σολωμός έδημοσίευσε μόνον απόσπασμα. 
< Τό απόσπασμα αυτό τό έζήτησεν ή σύζυγος τοϋ 
« 'Αρμοστοϋ καί τό έλαβε άφοΰ τόν παρεκάλεσε θερμά. 
« Είναι ή ιστορία ενός διαφθορέως, δστις καταλείπει 
« τήν φτιμαοθεΐσαν κόρην άφοΰ τήν έκαμε μητέρα 
« τριών τέκνων. Μετά τινα χρόνον εύρίσκεται έντός 
« έκκλησίας τήν δευτέραν ημέραν τοΰ Πάσχα, έπο- 
« χήν καθ’ ήν οί φίλοι έν τή έκκλησίφ άνταλλάσουν 
< τό φίλημα τής αδελφότητος.

« Ό Λάμπρος,δ ήρως τοΰ ποιήματος,προσπαθεί νά 
< έξέλθφη τής έκκλησίας άλλα τόν σταματά μία φωνή 
« λέγουσα «Χριστός άνέστη»'τρέχει πρός τήν άλλην 
« θύραν καί έπειτα πρός τρίτην καί ή ιδία φωνή τόν 
« εμποδίζει να έξέλθη. Τότε τόν καταδιώκουν τρία 
< φαντάσματα, φαντάσματα πελιδνά, ρακένδυτα τα 
< όποια άναγνωρίζει ώς τέκνα του. Ματαίως προσ- 
<■ παθεΐ νά τά άποφύγη. Ματαίως προσπαθεί να προ- 
« φυλαχθή όπισθεν τοϋ αγίου Βήματος. Τα παιδιά 
« του τοΰ έπιτίθενται, τόν περιστοιχίζουν, καί έπί 
« τέλους τόν φιλοΰν κατα τήν πασχαλινήν συνήθειαν. 
« Αλλα μέ τό φίλημα αυτό άφίνουν είς τό στόμα του 
« τό νεκρικό βαμβάκι, ποΰ είχαν είς τα χείλη των, 
« κατά τήν κρατούσαν δια τούς νεκρούς συνήθειαν. 
« ’Από τήν στιγμήν έκείνην δέν τόν έγκατέλειπον 
< πλέον οί νεκροί. Είς μάτην αγωνίζεται ν’ άπαλ- 
« λαγή. 'Υπέφερε φρικτα καθ’ δλην τήν νύκτα, καί 
« μόλις κατα τήν πρωίαν τόν άφίνουν δταν δ Αάμ- 
« προς πίπτει λιπόθυμος έπί τών βαθμιδών τοΰ 
< Αγίου Βήματος. "Οταν συνέρχεται είνε πλέον ώς 
« παράφρων άπό τάς τύψεις τής συνειδήσεώς του. 
> Τό ποίημα αυτό είνε τρομερόν. ’Ενθυμίζει πολύ 

τήν ποίησιν τοΰ Βύρωνος, έχει δμως πρωτοτυπίαν 
« ζωηράν, εις τήν άλληλουχίαν καί τήν σύλληψιν.

'Ως ό ευμενής ημών αναγνώστης είδεν ό ίταλός 
τεχνοκρίτης δέν είχε γνώσιν τών Ευρισκομένων 
τοϋ Σολωμοΰ διότι έδημοσιεύθησαν έν Κερκύρα 
κατά τα μέσα τοΰ 1859. Τό απόσπασμα τοϋ Λάμπρου 
είχε δημοσιευθή άνωνύμως είς τόν πρώτον άριθμόν 
τοΰ κερκυραϊκοΰ περιοδικοΰ ’Ιόντος ’Ανθολογία 
( Ιανουάριος 1834) μέ τήν επομένην σημείωσιν, τήν 
οποίαν, ώς ήκούσαμεν άπό τοϋ στόματος τοϋ μεγα- 

λου Μαντζάρου είχε στείλει δ ίδιος Σολωμός μετά 
τοΰ άποσπάσματος:

« Αυτό τό κομμάτι τής ποιήσεως, ποΰ έχορήγησε 
« ή φιλ’’α τοϋ συγ,γραφέως, είναι παρμένον άπό τό 
« τέταρτον κεφάλαιον ενός 'Ηθικού Ποιήματος 
< έπιγραφομένου Ό Λ.άρ.προς συνθεμένου εις 
« τήν λεγομένην άπό τούς ’Ιταλούς όττάβα ήίμα, 
« ’Αρκεί να εϊπωμεν είς διασάφησιν δτι ό Λάμπρος, 
« άνθρωπος μεγαλόψυχος άλλα διεφθαρμένος καί 
« διαφθορεύς ήπάτησε τήν Μαρίαν, ακόμη δεκαπέντε 
« χρόνων παρθένον, ύποσχόμενος να τήν στεφα- 
« νωθή καί έκαμε μέ έκείνην ένα θηλυκόν καί τρία 
« άρσενικά, τα δποία έρριψεν είς τό όρφανοδοχεΐον. 
« Τό περιγραφόμενον συνέβη μετά δεκαπέντε χρό- 
< νους — Είναι ή νύκτα μετά τήν πρώτην ήμέραν 
< τοΰ Πάσχα. >

Ό ποιητής έμιμήθη τήν καθαρεύουσαν, δια να 
μή λάβωσιν ύποψίαν οί άναγνώσται δτι έγράφη 
άπό τόν ίδιον.

'Ο πρώτος μεταφραστής τοΰ 'Ύμνου είναι δ γλωσ
σομαθής καί μέγας σινολόγος Στανισλάος Ζουλιέν 
(Juliett) δστις τφ 1821 είχε διορισθή καθηγητή? 
τών Ελληνικών έν τώ γαλλικω Κολεγίω. Έδημοσι- 
εόθη tio 1825 έν τώ δευτέρω τόμο) τής λαμπρός 
συλλογής τών Δημοτικών Τραγουδίων, ποΰ έξέδω- 
κεν έν Παρισίοις δ φιλολόγος καί κριτικός Κ. Φωριέλ 
(Faiiriel) μετά άξιολόγου εισαγωγής. 'Η δημοσίευ- 
σις αυτή τοΰ γαλάτου φιλλέλληνος πολύ συνέτεινεν είς 
τήν έξέγερσιν ζωηράς συμπάθειας τών διανοουμένων 
ύπέρ τών άγωνιζομένων. Ό Ζουλιέν καί έν ίδιαιτέρω 
φυλλαδίω έκ 56 σελίδων έξέδωκε τήν μετάφρασιν 
του άφιερώσας αυτήν είς τόν”Αγγλον πρεσβευτήν εί ς 
Κωνσταντινούπολή καίΝεάπολιν Γουλιέλμον Δριού- 
μονδ. Τόν 'Ύμνον έτιτλοφόρησε: Dithyrambe stir 
la liberty. Διατί δ σοφός γάλλος νά προτίμηση λέξιν, 
ήτις κατά τήν άρχαιότητα, ήτο είδος ποιήσεως έξημ- 
μένης καί ταραχώδους έμπνεύσεως άναφερομένης εις 
τόν Διόνυσον καί κατά τήν παρακμήν είς άλλους 
θεούς καί ήρωας;

Δευτέρα μετάφρασις, εις τήν ιταλικήν έδημοσιεύθη 
έν Μεσολογγίω τό αυτό έτος, 1825. ‘Ο ίταλός μετα
φραστής είναι δ Γαϊτάνος Γρασέττης, τότε καθηγη
τής τής Λατινικής καί ’Ιταλικής έν Ζακύνθφ καί 
έπειτα λαβών έδραν έν τώ Ίονίω Πανεπιστημίφ. Ό 
Γρασέττης κάτοχος τής δημοτικής μας καί θιασώτης, 
έπίσης δέ φίλος καί οικείος τοΰ Σολωμοΰ. Ή μετά- 
φρασις έχει άπέναντι καί τό ελληνικό κείμενο καί 
συνοδεύεται μέ είκοσι τέσσαρες παρατηρήσεις πρός 
διόρθωσιν τής μεταφράσεως τοϋ Ζουλιέν. Ή μετά- 
φρασις αύτη είναι άκόμη ή πιστοτέρα. 'Ως οικείος 
τοΰ ποιητοΰ βεβαίως ήδύνατο νά έχη τήν διερμηνείαν 
ίς πάσαν δυσκολίαν. Παρατηέρον δτι ό Γρασέττης 

τώ 1853 έδημοσίευσεν είς Μάλταν πρός χρήσιν τών 
’Ιταλών γραμματικήν τής δημοτικής μας γλώσσης, 
ήτις πλουτίζεται μέ τήν νεοελληνικήν στιχουργικήν 
τέχνην, ένθα είχε παραθέσει αποσπάσματα στίχων 
τοϋ Σολωμοΰ, ώς παράδειγμα, ποΰ θά είχε λάβη άπό 
τόν ίδιον Σολωμόν διότι έδώ καί έκεϊ διαφέρουν 
κατά τι άπό τά δημοσιευθέντα έπειτα άπό τόν 
Πολυλα.

Τώ ίδίω έτει, 1825, έδημοσιεύθη τρίτη μετάφρασις 
είς τήν άγγλικήν γλώσσαν, ήτις συμπεριελήηθη είς 
τό τέλος τών μεταφράσεων τών Δημοτικών Τρα
γουδίων. Μεταφραστής είναι δ λόγιος άγγλος, ό 
Κάρολος Brinsley Sheridan, δστις προέταξεν ώραίαν 
φιλολογικήν εισαγωγήν. ’Επειδή τό βιβλίον τοϋτο 
είναι δυσεύρετον χάριν τών βιβλιόφιλων παραθέτο- 
μεν τόν τίτλον: Songs of Greece from the romaic 
test, edited by M. Fauriel, With additions 
trans lated into English verse by Charles Brins 
ley Sheridan London printed for Longjnan, 
Hurst, Rees, Orme, BroWn, and Green. Pater 
noster-RoW. 1825. σελ. 314.

Διά νά λάβη ιδέαν δ αναγνώστης μας,δ κατέχων τά 
άγγλικά κατά πόσον άπέχει τοΰ κειμένου τοΰ προσ- 
φέρομεν τά δύο πρώτα τετράστιχα.
Yes! I know thee by the lightning

Of thy tyrant slaying glaive,
By thine awful glances bright’ ning, 
As thou gazest on the brave.

Kind le from our country s ashes.
Liberty ! thy sacred fire 
Many a Spartan sabre clashes, 
Braethe on one Tyrtaean lyre.

Διά τών τριών τούτων μεταφράσεων έγένετο γνω
στός ό περίφημος ύμνοςάνά τόν διανοούμενον κόσμον.

Άλλ’ έκεϊνοι οϊτινες έγραψαν ώραιότατα περί τής 
^ποιητικής αξίας τοΰ Σολωμοΰ υπήρξαν οί ’Ιταλοί. 
Καί οί συμπολϊται τοΰ Δάντε, Πετράρχου, Τάσου, 
Άριόστου καί άλλων μεγάλων ποιητών είναι είς 
θέσιχ νά κρίνωσι καλά περί ποιήσεως.

’Ιδίως οί σύγχρονοι ’Ιταλοί οί όποιοι ώς πρόσφυγες 
έκ τοΰ πλησίον τόν έγνώρισαν έν Κερκύρα μεγάλως 
τόν έξετίμησαν καί έγραψαν έξοχους σελίδας έν οίς 
έξέχουσιν δ ποιητής Ριγάλδης κοί δ πολύς φιλόλογος 
Θωμαζαΐος.

Τοΰ Γρασέττη ή πιστή μετάφρασις ήτο έν πεζφ 
λόγφ. Τφ 1837 έν Κερκύρα έδημοσίευσεν δ ίταλός 
Δομίνικος Δέ Νόμπιλε έμμετρον μετάφρασιν, οχι 
πολύ πιστήν καί άγνοοΰμεν διά ποιον λόγον άνεδημο- 
σιεύθη έν Κερκύρα τώ 1875. Πιστή είναι έτέρα ιτα
λική έμμετρος μετάφρασις τοΰ φίλου τοΰ Σολωμοΰ 
καί συμπολίτου κόμητος Νικολάου Βολτέρρα Χρυ- 
σοπλεύρη τυπωθεϊσα έν Κερκύρα τώ 1843, τήν δποίαν
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ό 'ίδιος ποιητής άνεδημοσίευσεν έν Τεργέστη τώ 
1867, άφιερωθεϊσαν είς τόν ήρωα τών δυο κόσμων 
Γ αριβάλδην.

0 Ιταλός Πύρρος Απορτης τώ 1881, έδημοσί- 
ευσεν ετεραν έμμετρον μετάφρασιν τοϋ ύμνου ήν 
κατεχωρησεν εις τήν μετάφρασιν του τών Δημοτικών 
Τραγουδιών μας εκλεχθέντων έκ τής συλλογής τοϋ 
Φωριέλ. Τφ 1883 ωραίαν διάλεξιν περί Σολωμοΰ 
έκαμεν έν Βενετία ό φιλέλλην καί τής φιλολογίας 
■θιασώτης Μάρκος Αντώνιος ΚαΉνη τήν οποίαν 
έδημοσίευσεν έν τή ιδία πόλει τώ 1884 μετά τής 
έμμετρου μεταφράσεώς του τοϋ "Υμνου μας. Σημει- 
ωτεον ότι ο πολύγλωσσος ούτος Ιταλός ήτο κάτοχος 
καί τής ήμετέρας γλώσσης αρκετά καλά. Μετέφρασε 
τόν ύμνον μας καί ό ίταλός Σαλβατόρε Μούτζης, 
αλλά δέν εκατορθώσαμεν νά τήν εϊδωμεν.

Η τελευταία ιταλική έμμετρος μετάφρασις τόϋ.

ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

Ήταν η χαρά μας αυτός ό βρωμάνθρωπος, ό κρε
μανταλά, όταν τόν βλέπαμε στα περίχωρα τοϋ σχο
λείου.

Ηξερε τις ώρες καί μάς έκανε τή βίζιτα ταχτικοί 
Τό πρωί*  στις οχτώ πού μαζευόμαστε, λίγο πριν χτυ- 
πήση τό κουδούνι νάνεβοΰμε’ κι’ έπειτα πάλι στο 
διάλειμμα τών δέκα, πού τόν χειμώνα ήτον κι’ αυτό 
πρωινό.

— Σαλέεεπ ! άκούγαμε πρώτ' άπό μακριά τή γνώ
ριμη φωνή του, συρτή, ψιλή, κουδουνιστή.

— Νάτος ό φίλος !
Καί πρόβαινε, άπ’ τή γωνιά συνήθως τής Στράτας 

Μαρίνας, στο μικρό πλάτωμα όπου τόν περιμ,έναμε 
γελαστός, τρεχάτος, σβέλτος, μέ τό γυαλιστερό μπρίκι 
στο χέρι οπού αχνι,ε τό σαλέπι του, καί μέ τό πλατύ 
σελάχι στήν μέση, οπού είχε άραδιασμένα τά ποτη
ράκια του. <

— Σαλιέπππ !.,.
Αλλη φωνή τόρα κοντά μας, πιο σύντομη, πιό 

χαμηλή, πιό γλυκειά...
— Βάτε μου ενός λεφτού !

ύμνου, πιοτοτάτη, είναι εκείνη τοϋ Κερκυραίου Ν. 
Γονέμη έκδοθεΐσα έν Κέρκυρα τώ 1885.

Υπάρχουν ανέκδοτοι δυο είς τήν ιταλικήν γλώσσαν 
μεταφράσεις έμμετροι τοϋ υμνου, ή μέν τοϋ συγχρό
νου συγγενούς τοϋ Σολωμοΰ, ’Ιωάννη Αοϋτζη, ή' δέ 
τοϋ ιατρού Διονυσίου Ραφτίνη.

Γαλλικός μεταφράσεις έχομεν άλλας δυο. Τήν τοϋ 
I ουστάβου Ααφών, γραμματέως τοϋ έν Σμύρνη 
γαλ/.ικοΰ προξενείου, τυπωθεϊσαν έν Παρισίοις τώ 
1880 καί τήν τοϋ Ζακυνθίου γαλλομαθούς Πέτρου 
Μελησινοϋ, έκδοθεϊσαν έν Ζακύνθω τώ ϊδίφ έτει 1880.

Εκ των μεταφράσεων είς τήν αγγλικήν καί γερμα
νικήν γλώσαν πιστή ή άγγλική τοϋ αγγλομαθούς 
ζακυνθίου Γεωργίου Κανάλε τοϋ γράψαντος καί 
ωραίας βιογραφίας αγγλων φιλελλήνων καί ή γεομα- 
νική τοϋ Νάχ Παύλου Κίπερ τής οποίας δμως εϊδο- 
μεν μόνον τήν άρχήν.

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΛΖΗΣ

— Δυο λεφτών !
— Τεσσάρω !
Ηταν διαφόρων χρωμάτων καί μεγεθών τά ποτη

ράκια τοϋ σαλεπιτζή, κόκκινα, πράσινα, γαλάζια ή 
χρυσοκίτρινα σάν τήν καραμέλα. Κάτι μικρά, σχεδόν 
σά δαχτυλίθρες, γιά τό μονόλεφτο, κάτι άλλα λιγάκι 
μεγαλύτερα γιά τό δίλεφτο, έπειτα γιά τάδυό δίλεφτα 
καί τέλος γιά τήν πεντάρα. Σπάνια όμως μεταχειρί
ζονταν ποτηράκια τής πεντάρας γιά μάς τά μικρά 
φτωχά σχολιταρούδια. "Ενα δίλεφτο τό πολύ είχαμε 
διαθέσιμο γιά τό πρωινό μας σαλέπι. Μερικοί μάλιστα 
τό έπαιρναν σέ δυό δόσεις άπό ένα λεφτό, γιατί έβρι
σκαν πώς έστ*  έπεφτε περισσότερο σαλέπι. Έκτακτα 
θάπαιρνε κανένας <πλούσιος > τριών λεφτών,— δυο 
κι ενός τότε κι ακόμα πιό έκτακτα θά βρισκόταν 
κανένας <τρελλύς» νά πεταξη δυό δίλεφτα.

* Λ

Ενα πρωί όμως βρέθηκα κι εγώ σέ θέση νά κάμω 
τόν <·τρελλό». I ιατί μοΰ είχαν περισέψει λεφτά άπό 
τήν προηγούμενη μέρα πού, δεν θυμούμαι γιά ποία 
αίτια, δέν είχα πάει σχολείο. Καί πρός μεγάλη έκ- 

Μ’ έκοψαν τότε τά γέλια τών παιδιών πού τα είχα 
ξεχάσει. Χάχανα περιπαιχτικα και χαιρέκακα, σωστή 
πρόγκα.

Τάχασα. Γιατί γελούσαν έτσι αυτοί ; καί γιατί ή 
ρουφιάτοΰ σαλεπιού πού είχα στό στόμα μου, εΐχετοσο 
άλλοιώτικη γεύση ; Δέν ήταν πιπερόρριψα η σκόνη 
πού μοΰ έρριξε δ Νϊκός ; Τί ήταν λοιπόν ;

Τόν κοίταξα, κοίταξα τα χέρια του που τα τινα,ε 
γελώντας, κοίταξα καί χάμω—και καταλαβα.

Είχε σηκώσει άπ’ τό δρόμο μιά χούφτα χώμα, 
άπό τό κιτρινωπό χώμα πού έστρωνε το Ζακυθινό 
έκεϊνο πλάτωμα,—καί μ’ αυτό μού πασπάλισε το 
σαλέπι μου.

’Από τή ζήλεια του τό παλιόπαιδο κι’ άπό τήν 
κακία του.

Ποΰ νά τό φανταστώ ! Ό,τι δεν μπορούσε ποτέ 
νά τό κάμω έγώ, ενομιζα τότε και πως κανένας συμ
μαθητής μου δέν ήταν δυνατό νά το κάνη.

Γι’ αυτό, καί άφοΰ τό κατάλαβα άκόμη, μοΰ φαι
νόταν απίστευτο. Μ’ αλήθεια ; ήταν χώμα αυτό πού 
μού είχε ρίξει νά τό πιώ ; Τόση πιά κτηνωδία ;....

’Αλλά τά γέλια εξακολουθούσαν κι’ ή αηδία στό . 
στόμα μου μεγάλωνε. Καί κατάπληκτος, αγανακτη- 
σμένος, έφτυσα τή ρουφιά, άδειασα χάμω τό ποτήρι 
μου,—κρίμα, τ’ ωραίο μου σαλέπι καί τά δυό μου 
ύίλεπτα ! —καί καθώς έγόρισε δ σαλεπτζής νά μαζέψη 
τά ποτήρια του, τού τοδωοα μέ τή σύσταση να το 
πλύνη καλά.

— Γιατί ; μέ ρώτησε μέ τό αιώνιο χαμόγελό του.
— Γιατί εκείνος, εκεί μούρριξε μέσα χώματα !
'Ο σαλεπιτζής κοίταξε τό Νίκο, κοίταζε καί τό 

ποτήρι, συ νωφρυώθηκε.—πώς τό θυμούμαι τό μελαψό 
πρόσωπό του δπως τό είδα κείνη τή στιγμή έτσι 
αυστηρό, — κι’ είπε:

— Είναι κακό παιδί. Νά τό πής τού δασκάλου
* *

*

Τδπα τού δασκάλου, δεν τδπα ;...
Σ’εκείνη τήν περίσταση έδωσα τού Νικου ένα 

μπάτσο κι’ εκείνος μοΰδωσε μιά κλωτσιά σάν πουλα- 
ράκι ; Σέ άλλη; Δέν μπορώ τώρα νά θυμηθώ καλά. 
"Ενα δμως ξέρω : πώς δ άνθρωπος δέν αλλάζει ποτέ.

Πόσω χρονώ νάμαστε τότε πού πίναμε δυό λεφτών 
σαλέπι στό πλάτωμα τοϋ Δημοτικού ; Παιδάκια εφτά 
-οχτώ χρονώ, μέ τις ποδίτσες μας καί μέ τις σάκκες 
μας κρεμασμένες άπό τόν ώμο. Σήμερα είμαστε γέροι. 
Θάλεγε κανένας πώς άπό τότε, ου ’. αλλαξαμε πολύ. 
ΚΓ δμως μείναμε οί ’ίδιοι, κι’ δ Νίκος κΓ έγώ.

’Εκείνος εξακολούθησε ’ς δλη του τή ζωή νά ρίχνη 
άπό τή ζήλεια του, άπό τήν κακία του χώμα στό 
σαλέπι τών άλλων. ΚΓ έγώ πάλι εξακολούθησα ς δλη 
μου τή ζωή νά παίρνω για πιπερορρι,α το χώμα που 
μοΰ έρριχναν στό σαλέπι διάφοροι Νΐκοι και να τους

ττληζη, θαυμασμό, σκανδαλισμα και ζήλεια τών παι
διών πού μέ τριγύριζαν, άφοϋ αυτα πήραν ενός 
λεφτού ή δυό, έγώ φώναξα περήφανα :

— Τεσσάρω !
Νά ίδήτε πού τού παραξοφάνηκεκαί τοϋ ’ίδιου τού 

σαλεπιτζή !
Κούνησε πρώτα τό χοντρό του κεφάλι μέ τό φεσάκι 

σά νά μην άκουσε καλά, έπειτα μουδειξε όλα του τα 
κάτασπρα δόντια μ’ ένα πλατύ γέλιο καί συγχρόνως 
μέ ρώτησε:

— ’Αλήθεια ; εσύ θέλεις τεσσάρω λεφτών ;
— Μά ναί, χριστιανέ μου, στο είπα ! Να !
Καί τού πέταξα τά δυό δίλεφτα δπως θά πετοϋσε 

ένας μεγάλος δυό ναπολεόνια.
— Καλά ψιθύρισε δ σαλεπτζής μ’ άλλο μορφασμό 

άπορίας ανακατωμένης μέ χαρά.
Καί διάλεξε τό ωραιότερο ποτηράκι τών τεσσάρων 

—ένα χρυσοκίτρινο σάν τήν καραμέλα,—μοϋ τόπλυνε 
καλά-καλά, μοΰ τό γέμισε ώς απάνω σαλέπι, μοΰ τό 
έπρόσφερε μέδσηχάρη μπορούσε, μοϋ έρριξε άφοϋ 
τό πήρα στά χέρια μου, καί άφθονη πιπερόρριζα κι’ 
έφυγε τρεχάτος γιατί τόν φώναζαν κι’ άλλοϋ.

Έγώ άρχισα νά φυσώ καί νά σιγορουφώ με ηδονή 
το ζεστό σαλέπι μου. Τάλλα παιδιά γύρω, πού είχαν 
πιή κιόλα τά μονόλεφτα ή τά δίλεφτά τους, έλεγαν 
τώρα διάφορ’ άστεϊα καί πειράγματα γιά μένα, άπό 
τή ζήλεια τους βέβαια πού έγώ είχ’ άκόμη νά πιώ 
τόσο...

Δέν τούς έδινα δμως προσοχή, έπαψα σχεδότ καί 
νά τάκούω. Μοΰ έφτανε ή γλύκα τοϋ πιοτού μου, 
μά τρελαινόμουν, ξέρετε, γιά τό σαλέπι,· —ώστε νά 
μή μοΰ χρειάζεται νάπολαμβάνω μαζί καί τή ςήλια 
τών άλλων, δπως τές πρώτες στιγμές. Κι εξακολού
θησα νά ρουφώ τό ποτήρι μου, άφοσιωμενΟς εκεί, 
χωρίς κδν νά θυμάμαι πώς ήταν γύρω μου καί αλλα 
παιδιά.

★ *

ΚΓ άξαφνα, βλέπω ένα χέρι, ένα χεράκι, νά στέ
κεται άπό πάνω άπ’ τό ποτήρι μου καί νά τό πα- 
σπαλίζη βιαστικά μέ μιά κιτρινωπή σκόνη, πού μόλις 
έπεφτε στό σαλέπι, έσκούραινε σάν τήν πιπερόρριζα.

Σήκωσα τά μάτια μου κι’ είδα πώς τό χεράκι 
έκεϊνο τό τόσο υποχρεωτικό, άνήκε στό συμμαθητή 
μου Νίκο.

Μοΰ φάνηκε κάμποσο παράξενο : ποΰ βρήκε 
αυτός για νά μού ρίξη τόση πιπερόρριζα στό σαλέπι 
μου ; ’Αδιάφορο ! Γιά νά μοΰ τή ρίξη, θάταν δική 
του, καί γιά νάναι δική του, κάπου θά τήν βρήκε. 
Θά τήν έκλεψ επιτέλους, τί μ’ ένοιαζε ; Τό παιδί 
μοΰκανε καλό, μοΰ νοστίμιζε τό υπόλοιπον τού πιο
τού μου. Καί τό ευχαρίστησα μ’ ένα χαμόγελο καί μέ 
καινούργια όρεξη, ξανάρχισα νά ρουφώ..,
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ευχαριστώ μέ χαμόγελο γιά τί) μεγάλη καλοσύνη.
Μή σκοτίζεστε! δπως γεννήθηκε κανείς έτσι καί 

πεθαίνει...
Κι’αύτό τό θυμάμαι κάθε φορά πού βλέπω ή ακούω

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
_ (Άπό 22 Φεβρουάριου ~ 15 Μαρτίου 1915)

Ε1ΙΙΣΤΟΛΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ
"Ζερά Σκήτη Άγιου Παντελεήμονος

23 Φεβρ. (Πρωία)
Κλώνη !

Βρέχει και δλη ή πρασινοστόλιοτη κοιλάς καί ολα 
τά γύρω βουνά και δλα τά γραφικά Κελλιά 
νομίζει κανείς δτι παίρνουν τδ πρωινό τους λουτρό, 
γιά νά μοϋ φανούν >πιό εύμορφα, πιο δροσερά, πιο 
νεανικά καί οφριγώντα.

Δέν ξέρω αν Σέ ξεκούραοεν ή διακοπή τών ιστο
ρικών άφηγήοεων. Δέν ξέρω μήπως άντιθέτως Σέ 
ίκούραοα τώρα περισσότερο. ζΐέν ξεύρω τίποτε άπ 
αύτά, είτε δμως Σέ κούραοα είτε δχι, νομίζω δτι 
ήρθεν ή στιγμή νά έπιοτρέψωμεν στον ΙΕ’ αιώνα 
γιά νά βρούμε τ!ήν συνέχειαν τής ίστο’ρικής έξελί- 
ξεως τοϋ τόπου.

Είς τήν «Όγδόην ’Επιστολήν» τονίζω τήν μεταβο
λήν ή όποία διά τοϋ χρόνου έπήλεθν είς τά δέσμια 
τοΰ ’Όρους.

Έπέκειτο ό· κλονισμός Ιτοϋ Βυζανίινοΰ Κράτους 
καί ήτο τόσον στενά ουνδεδε^ιένη ή ζωή τοϋ ’Όρους 
πρός άί> Βυζάντιον, ώστε επόμενον ήιο ό αντίκτυπος 
νά είνε ισχυρός καί έδώ. Ή μοναχική ανταρσία έξε- 
πήδησεν άπό τάς πρώτιστας Μονάς τοϋ ’Όρους. Άπό 
τό Βαέοπέδιον και τήν Λαύραν. Άπδ Κοινοβιακαί με- 
τεβλήθησάν είς ’Ιδιορρύθμους, καταργηθέντος τοϋ δε
σμόν τής ’Ηγουμενίας καί τής Κοινής Τραπέζης.

Τδ πράξικόπήμά των βραδύτερου έμιμήθησαν καί 
άλλαι Μοναί καί σήμερον δέ ακόμη οί άληθείς, οί 
γνήσιοι Καλόγηροι 'τοϋ ’Όρους αγωνίζονται νά έπα- 
ναστρέητσυν είς τδν φυσικόν αυτών ροΰν έκείνας τάς 
Μονάς, αί όποΐαι έξέκλιναν έκτοαε έξ αύτοΰ.

Ό ’Ιδιόρρυθμος Βίος τών Μονών έκτρέφει όλας 
τάς κακίας αί όποΐαι παρακολουθούν τήν άνθρωπίνην 
αδυναμίαν. Είς τάς κατόπιν περιγραφάς μου ελπίζω 
ί’ά σου παρουσιάσω τήν εικόνα πλέον ζωντανήν και 
πλέοΨ συγκεκριμένην. ’Επαναλαμβάνω δμως νά το
νίσω, δτι είς τό ’Όρος συνετελέοθη ουσιώδης ιιετα- 
βολή χαρακτηρίζουσα τήν άνθρωπίνην μηδαμινότητα 

κανένα σαλεπιτζή,—πού κι' αυτός μένει ό ’ίδιος άπό 
τόν καιρό εκείνο...

ΓΡ. ΞΕΝΟ1ΙΟΥΛΟΣ

απέναντι τής έπιδράοεως, τής παντοδυναμίας τοΰ 
Χρόνου.

4 4
Ευρισκόμενα δμως εγγύς άλλης κοσμοίοτορικής 

ρεθαβολής. Μεταβολής πολιτικής ίψίοτης σημασίας. 
Καταρρέει τδ Βυζάντιον καί επί το>ν ερειπίων του 
άινρθοϋται ή ’Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ό τελευ
ταίος τών Παλαιολόγων πίπτει πρό τών πυλών τής 
Κωνσταντινουπόλεως καί αντί τής εθνικής μορφής 
τοϋ "Ήρωος σελαγίζει Τον Βυζαντινόν ορίζοντα ή πο
λεμική αίγλη τοΰ Μωάμεθ Β’.

Ή Βαοιλίς -ιών πόλεων έπεσε κατά τό έτος 1453.
Οί Μοναχοί τοϋ "Ορον^^άπο τάς άρχάς τοϋ αίώνος 

έφρόνμιοαν νά εύρίοκωνιαι ύπό τήν εύνοιαν τών 
Τούρκων Σουλτάνων καί κα,ιά θείαν Οικονομίαν δα- 
ψιλώς έξεδηλώθη α’ύτη. Άπό τοΰ Σουλτάνου Μσυράτ 
τοϋ Β' —υπάρχουν οί ίσ,χυριζόμενοι άπό τοϋ Σουλτά
νου Όρχάν τοΰ Νικητοΰ—μέχρι τοΰ Σουλτάνου Μωάν- 
μεδ τοϋ Β' καί πέραν ή Σουλτανική προτοασία ουδέ
ποτε άνεκόπη. Αί προνομίαι τών Αγιορειτών άνε- 
ίγνωρίοθηοαν, έπροοτατεύθηοαν καί μία εύλαβής έκ- 
δήλωοις πρός τήν ίερόνητα τοϋ τό|που,. ό όποιος ήτο 
ιίό καταφύγιου (κατά πλάσμα τόνλάχιστον) τοΰ πόνου 
καί τής άποκαρτερήσειος, ουδέποτε άπέλιπεν άπό τάς 
σκέψεις καί τάς αποφάσεις τίϋν ’Οθωμανών ’Ηγε
μόνων.

Κατά τόν Κατά τόν ΙΣΤ' αΙώνα, έκλιπόντος τοΐ 
Βυζαντίου, στρέη εται στοργικά τών ’Ηγεμόνων Βλα
χίας καί Μολδαυίας ή εύλαβής προσοχή πρός τάς 
άνάγκας τοΰ Αγίου Ορους. Γεγονός δέ Αξιοσημείω
του δέον νά θεωρηθή δτι άπδ τοΰ αίώνος τούτου α
νέρχονται αί Μοναί είς είκοοιν, δσαι δηλαδή ύπάο- 
χαυσι καί σήμερον, κατά τάξιν καί ονομασίαν παρα- 
μένουσαι περίπου αί ανταί.

Είς τάς 20 αύτάς Μονάς ανήκει κατά διαφόρους 
αναλογίας, ώς ιερά καί άναφαίρετος ιδιοκτησία, δ- 
λόκλί/ορς ή χερσόννησος τοϋ Άγιου ’Όρους, μέχρι 
τής τελευταίας σπιθαμής τής ’ Αθωΐτίδος γής.

Κατά τδν αιώνα αύτόν ο ’Ιδιόρρυθμος βίος τών

Μετέβαινον οί Καλόγηροι, πολλάκις μορφωμένοι, 
στήν κατά Θεόν σοφίαν πλουτοϋντες», σεβάσμιοι, πρα- 
εϊς, παντού ιτίρϋ Ελληνισμού καί λάμβάιηντες έλίη 
άντιπροοέφερον μεγάλα ηθικά κεφάλαια είς τό δου- 
λεϋον γένος. Έξωμολόγουν, έμεγάλυνον τήν πίοτιν, 
ώθουν πρός μετάνοιαν καί έκήρυττον προσήλωσιν καί 
έμμονιμ· είς τάς πρός τήν Πατρίδα υποχρεώσεις,

Οί Λαοί πάσης χώρας καί ιδίως οί ανατολικοί 
Λαοί, ρέποντΐς πρός τήν μυοτικογιάθειαν, ριγοΰντες 
πρό της δυνάμεως τοτν θαυματουργών Εικόνων, άν- 
Ίιλαμβανόμενοι ή διαβλέποντες ένα άστραπηβόλον ι
στορικόν καί εκκλησιαστικόν μεγαλεϊον στά "Αγια 
Λείψατ·α, άντικρύζοντες μετά ευλαβητικού δέους ιερά 
άντικείμΙενα έξαγιασθέντα άτιό τά πάθη τοϋ Θεανθρώ
που, προοκυνοΰντες μέ θαυμασμόν λατρείας τήν Κά
ραν ή τήν Χεΐρα έκλεκΰίόν τέκνων τής ’Εκκλησίας 
τελειωθέντοτν έν μαρτυρίοις χάριν τής Πίστεοτς, έ- 
δέχονίο γονυκλινοΰντες καί ταπεινούμενοι τό νπέρτι- 
μον φώς τοΰ ’Ελληνικού Χριστιανισμού, ποϋ άφηνεν 
άναλλοιώτως πλέον χαραγμένα μέσα στήν ψυχή τους 
τά βαθύτερα Ιχνη τής Πίσόεως καί τής Πατρίδος.

Ε’ίτε άπό χρηστού συνειδότος, είτε άπό χρηματικής 
καί μόνον βοήθειας ώρμώνέο—καί όρμαιτται άκόμη 
—οί Καλόγηροι, ιό γεγονός είναι δτί διαφοροτρό- 
πως προήγαγαν τήν ’Εθνικήν ’Ιδέαν.

Αύτοί οί δυνάσται, αυτοί οί ’Οθωμανοί, οί άρχον
τες τών Όθωμανοτν, μετά σεβασμού ειλικρινούς 
προοητένιζον πρός τά "Αγια καί ’Ιερά Λείψανα τά 
έναποτεθειμένα είς τούς ναούς τών Μονόίν τοΰ "Ο
ρους. Καί ίσως παρέλκει ένα γεγονός άναφερόμενον 
εις τών άιλΛοπίοτων τόν σεβασμόν προς τούς γερα- 
ρούς τής ’Εκκλησίας μας άνδρας, ποΰ θά σοΰ περι
γράφω, έξω άπό τό ’Άγιον ’Όρος έκτυλιχθέν. άλλά 
έχον τόσην ποίηοιν, ποΰ χάριν καί |/(ό>’ου έξ αύτής τής 
αιτίας αξίζει νά τό μάθης.

Είς τήν Κων)πολιν έζη πρό τινων έτοιν Καλόγη- 
ρός τις άοκητεύοτν είς τήν νήσον Χάλκην καί καλού
μενος ’Αρσένιος. Ή η ήίμη τών αρετών του, τής ά- 
γιόημός του, ττ}ς ύπερβαλλούσης καλωσύνης του, τής 
πνευματικής υπεροχής του, προσείλκυε καθ’ έκάστην 
πρός έπίσκεφίν του. καί πνευματικήν επικοινωνίαν τό 
άνθος τής διεθνούς κοινωνίας τής Κων)πόλεως καί 
τάς κορυφάς τής ’Ορθοδόξου Έκκλήσίας. Πατριάρχσι 
Ίεροοολ.ύμων έφησυχάζοντες είς Κων)πολιν, άλλοι 
Ιεράρχαι διαπρεπείς παρεπιδημοΰντες είς τήν Βα

σιλεύουσαν έθεώρουν καθήκον των νά μεταβαίνωοι 
ίιληοίοι του συζητοΰντες καί άνταλλάσσοιπες σκέψεις 
μετ’ αυτού. Καί Τούρκοι μεγιστάνες καί χοτζάδες 
καί ουλεμάδες τής υψηλής ’Iεραρχίας δέν άπηξίουν 
τήν συναναστροφήν του. Ό Χριστιανικός καί δ Μου
σουλμανικός Λαός τόν περιέβαλε μέ βαθύν σεβασιιόν

Μονών ήρχιοε νά φανερώνη επικινδύνους τάσεις. Ή 
υπερβολή έγέννησε τήν άνιίδρασιν καί τή έπεμβάσει 
κορυφών τής ’Εκκλησίας έπεύεύχθη ή επαναφορά τοϋ 
Κοινοβιακοΰ βίου καί είς αύτάς τάς άποστάτιδας 
Μονάς Λαύραν καί Βατοπέδιον.

Κατά τήν αύτήν εποχήν καί οί Τσάροι τής Ρωο- 
οίας έπεδαψίλευοαν μυρίας εύεργεοίας είς τούς Ά- 
γιορείτας. Κυρίως δέ παρέσχον άδειας είς αυτούς 
δπως κατά παν τέταρτον ή πέμπτον έτος περιέρχων- 
ται τήν Ραιοοίαν διά τήν συλλογήν έλεώτν.

4*4

Ή έξέλιξις τοτν ιστορικών σταθμώτν είς τήν ’.4- 
θωϊκήν χεροόννηοον δέν σταματά.. ’Έχομεν το'τρα τόν 
Σ κ η τ ι ω τ ι κδν βίον, ό όποιος διαμορφοΰται βαθ
μηδόν εις σύστημα ριζωθέν πλέον άπδ τής έμφανί- , 
οεως ε’ις τά όρια τής Λαύρας τής άΣκήτης τής Α
γίας ’’Αννης», ή όποία έχρησίμευσεν είς τούς μετα
γενεστέρους ώς πρότυπον πρός μίμησιν.

Τω 1525 ό Σουλεϊμάν ό πρώτος ιδρύει Ίήν Αύ- 
τοκρατορικήν Φρουράν —τΐό τάγμα τών Μποηατζη- 
δων— καί ορίζει δποτς οι’ι Άθωίται Μοναχοί 
πληρώνουν έτησίως είς τόν αρχηγόν του 200,000 Ά
σπρα. Ή φορολογία αύτή επιβάλλεται είς τούς Μο
νάχους γιτι πρώτη φορά άπό της κατακτήσεως, ώς 
άιντιοτάδ'μιομα δμοτς παρέχεται είς αύτούς ή έξασφά- 
λισις άπό πάσης ένοχλήσεως, ήιθεμένους ύπό τήν 
προστασίαν τοΰ «Μποσταντζήμπαση».

Είοεργόμεθα ττορα πλέον είς τόν ΊΖ' αιώτνα, <’ 
όποιος ρίπτει είς οικονομικόν βάραθρον τό "Αγιον 
’Όρος. Πενία μαστίζει τόν τόπον καί χρέη δυσβά
στακτα βαρύνοτ'ν τάς Μονάς. 'Ώς σανίς σωτηρίας 
προβάλλει τιάρα πλέον ό ’Ιδιόρρυθμος βίος, ό όποιος 
άφίνει ελέυθέραν τήν πρωτοβουλίαν νά έξασκήση 
δλην τήν δύναμίν της. Είς πολλάς Μονάς καταρνεί- 
ΐαι τδ Κοινόβιον καί ούτως άναπτύσσεται τδ έθιμον 
τής έ λ ε η,μ ο ο ύ ν η ς. ’Έγκριτοι Μοναχοί περι
έρχονται χοτρία καί πόλεις ιιίετά Άγιων Λειψάνων 
καί εμπορεύονται τήν πίοτιν τοϋ Λαόν.

4 
* *

Δέν υπάρχει άιιφιβολία δτι καί είς τήν περίσταση’ 
αύτήν ώργίαοεν ή καλογηρική άμάθεια, άλλ’ είνε έ- 
πίοης άναμφισβήτ'ητον δτι εύσυνειδήτως ή άοννειδη- 
τως προσέφερον οί ’Αγιορεΐται πολυτίμους υπηρεσίας 
είς τό ’Ελληνικόν ’Έθνος: Συνεκράτουν και άνεζω- 
πύρουν καί ύπεξέκαιον τό αΐσθτ^/ια τής πρός τήν θρη
σκείαν καί τά πάτρια άφοσιώσεοις τοΰ υποδούλου 
’Ελληνισμού καί μετέφερον είς πάσαν γωνίαν ’Ελλη
νικής γής τό κήρυγμα τής Άναστάσεοτς τοΰ Γένους. 
Έκράτύνετο ό ’Ελληνισμός εις τ|ρς δοκιμασίας του, 
άντλών θάρρος καί καρτερίαν άπό τό αίσθημα τής 
εύλαβείας καί τής άφοοιώσεως ποΰ ήταν βαθειά ρι
ζωμένο στήν ψυχή του.
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urn εζητει καθε^ευκαιριαν νά άσπαοθή την φιλάνθρω- 
τιον καί φιλελεήμονα δεξιάν τον. Την ζωήν τον, κα
θαρόν ώς το κρύτοαλλον, άπλήν, άπέριήιον, χριοτια- 
νικήν, ανυπόκριτου, άπηλλαγμένην καλογηρικής οίή- 
οεως καί έγωϊσμοϋ, έτίμων καί έγέραιρον όλαι αί 
κοινωνικοί τάξεις τοΰ υποδούλου Ελληνισμού.

Η φήμη του ώς πνευματικού, ώς έξομολογητοΰ 
τών ανθρωπίνων αδυναμιών, είχε φθάσει είς τό κα- 
τακόρυφον καί έφ.ερεν άθρόους τους εξομολογούμε
νους μέχρις αυτού. ’Όλοι οί ανώτεροι Κληρικοί τής 
Κων)πόλεως δι’ αντοΰ έξωμολογοΰντο και πρός αί- 
τρί' ενεϊπιστειίοντο Τάς αδυναμίας τοΰ (πνεύματός τοιν 
ό Ίήζ καρδιας των. Εκείνο όμως τό όποιον έχει τήν 
εΟμορφια τής ποιησεοις καί τήν λεπτότητα τών γοη

τευτικών εκδηλώσεων τής ζωής ήοαν αί ονχναί έπι- ι 
σκεψεις τών πριγκηπιοσών τοΰ Αΰτοκρατορικοϋ Οί
κου πρός τόν ταπεινόν Καλόγηρον τής Χάλκης. ‘Α- 
βραι, πΟλ.υίιμα στολίδια τοΰ Χαρεμιού χανούμισσα/. 
υπερκόσμιου ευμορφιάς, αληθινά Ονρί, εφευγον άπό

Η ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

1 439-1 527

ΕΙς προηγούμενον τεύχος τής «Ελληνικής Έπιθε- 
ωρήσεως» έδημοσιεύσαμεν μικρόν σημείωμα περί τής 
εν Βενετία Ελληνικής ’Ακαδημίας ίδρυθείσης 
ύπό τοΰ μεγάλου Φιλέλληνος "Αλδου Μανουτίου, 
τό έργον τοΰ οποίου τόσον ωφέλησε τά Ελληνικά 
γραμματα δια τών θαυμαστών και περιζήτητων έκ- 
δόσεών του, Ελλήνων ιδίως κλασικών.

Ηδη δημοσιεΰομενσημειώσειςτινάς—έρανισθείσας 
έκ διαφόρων έπιφανών 'ιστορικών—περί τής έν Φλω
ρεντία Πλατωνικής ’Ακαδημίας. 'Η ’Ακαδημία 
αυτή διά τών αθανάτων έργων τών προγόνων μας, 
έγινεν αφορμή, όπως καί πάλιν άναφανή ή Ιταλία 
διδάσκαλος καί απόστολος νεωτέρου πολιτισμού. Διά 
τής περίλαμπρου Αναγεννήσεως έδωκε τώ δντι νέον 
φώς εις τόν κόσμον δλον.

Η Ακαδημία ίδρύθη κατ’ έμπνευσιν καί συνδρο
μήν Κοσμά τοϋ έκ Μεδίκων τοΰ επιλεγόμενου Πατρός 
τής Πατρίδος καί Περικλέους τής Φλωρεντίας. Ό 
ήγεμών αυτός, κατοι λίαν φειδωλός είς δαπάνας ατο
μικός εσπατάλησεν εν τουτοις ολοκλήρους θησαυοούς 
πρός ύποστήριξιν τών 'Ωραίων Τεχνών, τών Επι
στημών, καί τών Γραμμάτων. Νέος Μαικήνας ίδρυσε 
βιβλιοθηκας, ωκοδόμησε Ναούς, καί έκτισε τρία χιλι

το Παλατι και ηρχοντο στό ερημικό καταφύγιο τον 
Ασκητοΰ γιά ν’ ακούσουν τά λ(όγια του, νά δεχθούν 
τάς ευλογιάς του και άντικρύσουν τήν γαληνιαίαν και 
εύγενικια μορφή του. Έξωμολογοΰντο είς αυτόν τάς 
αμφιβόλους σκέψεις των, τους λιποψυγούντας πόθους 
των, τής ταραγμένης φαντασίάς των τά όνειρα 
καί εφευγον μέ τήν ψυχήν έλαφρυμένην καί τό πνεύ
μα ηουχωτερον. Η παραμυθία του, οί καθηουχαοτι- 
κοι ^ου λόγοι, αί ουμβουλίαί του έπανέφερον τό ιιει- 
διαμα είς τά αγγελικά πρόσωπά των καί έσκόρπιζαν 
την γαλήνην εις τήν ύαραγ^ιένην ουνείδησίν των. 
Ενας Καλόγηρος απλούς, χωρίς μεγαλεία, χωρίς 

επιδείξεις, έσυρε προ αυτού τάς πληγωμένος νεοσσί- 
δας τής μεγαλοπρεπούς καί έτεροδόξου Αυλής καί 
είχε τήν δύναμιν νά θεραπεύη τές πληγές τους καί 
να κάτασιγάζη τά σκιρτήματα τής τρομαγμένης φαν
τασίας των !

ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

όμετρα μακραν τής Φλωρεντίας τήν έπαυλιν Garggi 
η οποία τόσον επίσημος έγένετο βραδύτερον. Είς 
αυτόν οφείλεται δτι ή πατρίς τοΰ Δάντη, έγένετο 
κεντρον μορφωσεως καθ δλην τήν Ευρώπην—Νέαι 
’Αθήναν.— Ειχεν έννοήση δ καλός αυτός 'Ηγεμών, 
ότι η καλλιτεχνία, ή λογοτεχνία καί αί έπιστήμαι είνε 
δυνάμεις χρήσιμοι είς τήν πρόοδον τών κοινωνιιον 
καί ως τοιαΰται άξιαι ένισχύσεως. Αυτήν τήν αρχήν 
ήκολούθησαν καί οί απόγονοι τοΰ Οϊκου τοϋ/Ολα τά 
έργα του τά συνετήρησεν ό υιός καί διάδοχος αυτού 
Πέτρος, ό δέ Λαυρέντιος, έγγονός του, έπωνομάσθη 
δ Μεγαλοπρεπής, διά τήν ύποστήριξίν του πρός τάς 
τέχνας.

Ψυχή δμως τής’Ακαδημίας ύπήρξεν δ ίταλός Μαρ- 
σήλιος Φιτσϊνος. Έγεννήθη εις Φλωρεντίαν τόν 
Οκτιόβριον τού 1833 καί προεχειρίσθη ίερεύς τοΰ 

Δυτικού δόγματος. Ήτο κάτοχος τής Ελληνικής καί 
της Λατινικής καί έγένετο θιασιότης τοΰ Πλάτωνος 
καί απόστολος τών αρχών αύτού.

Εκείνο όμως τό δποΐον δέν κατώρθωσαν νά 
φέρωσιν εις πέρας οί ήμιέλληνες Καλαβροί, άπεπε- 
ράτωσαν έξόχως οί Βυζαντινοί. Πρώτος δ ’Εμμα
νουήλ Χρυσολαράς, ϊδρυσεν εις τήν Δύσιν τήν πρώ ·

τήν ’Ιταλίαν ή Πλατωνική φιλοσοφία.
Ό Φιτσϊνος, κατέστη, ή ψυχή καί ό οδηγός τής 

άναγεννηθείσης σχολής του Πλάτωνος υπό τήν επή
ρειαν τής ηγεμονικής προστασίας. Πολλοί τών λογίων 
καί ευπατριδών Φλωρεντινών, ενθουσιασθεντες εκ 
τής ιδέας ταύτης δχι μόνον συνέδραμαν τήν Ακαδη
μίαν, άλλά καί ιδιαιτέρως ένησχολοϋντο είς σοφά; 
συζητήσεις καί άνερευνήσεις αϊτινες περιεσωθησαν 
ύπό τοΰ έξοχου Φλωρεντινού Χριστόφορου Λανδίνου 
δ όποιος έκτος τών άλλων έργων του, εσχολιασε εξο- 
χως καί τόν Δάντη.

Κατά τό 1460 ήτοι τέσσαρα έτη προτού τελειώει 
ή πρώτη περίοδος, ή Πλατωνική Ακαδημία είχεν 
ήδη έδραιωθή, καί έν αυτή έμελετάτο καί διερευνάτο 
δ Πλάτων. Ό ρηθείς Λανδϊνος καί δ Λέων βαπτι
στής Άλιμπέρτης, καλλιτέχνης υπέροχος, ποιητής, 
λογογράφος, πολυμαθής επιστήμων, πρόδρομος τοΰ 
Λεονάρδου Δάβιντσι ήσαν εκ των μάλλον επίσημων. 
Ό Φιτσϊνος αν καί νεώτερος αυτών, ήτο τελείως κά
τοχος τής Ελληνικής γλωσσης καί λογοτεχνίας καί 
ήδύνατο νά άνταποκρίνεται εις τάς προσδοκίας τοΰ 
'Ηγεμόνος Κοσμά έχων ήδη νά επίδειξη τά πρώτα 
αυτού πρωτότυπα έργα, καί τήν άνυπομόνως άναμε- 
νομένην μετάτρρασιν φών Π/.ατωνικών Διαλόγων. 
'Ιστορείται δτι δ Φιτσϊνος ένεπιστεύθη τήν μετά- 
φρασίν των έν χειρογράφω, είς τόν περίφημον ελλη
νιστήν φίλον του,τόν Μάρκον Μουσοΰρον. Μετά τινα 
καιρόν δ Φιτσϊνος μετέβη πλησίον τού φίλου του διά 
νά μάθη τήν κρίσιν του, καί δ σοφός Κρής, άντί 
άπαντήσεως άνέτρεψε έπί τής προμετωπίδας τοΰ 
χειρογράφου, τό μελανοδοχεΐόν του. Τότε ό Φιτσϊνος 
έννόησεν δτι ή μετάφρασις δέν ήτο επιτυχής, καιε- 
σπευσε νά τήν έπιδιορθώση, δπως ύπάρχη σήμερον.

'Η Δευτέρα περίοδος θεωρείται μεταξύ τοΰ 1464 
καί τού 1499, ήτοι άπό τοΰ θανάτου τοϋ Ήγεμόνος 
μέχρι τής έκλείψεως τοΰ Φιτσίνου. Κατ’ αυτήν τήν 
τριακονταπενταετίαν, ό σκοπός τοΰ ίδρυτοϋ επραγμα- 
τοποιεϊτο τελείως, ύπό τοΰ Πέτρου καί τών έγγόνιον 
του Λαυρέντιου καί Ιουλιανοΰ.

Τήν μετάφρασιν τών απάντων τοΰ Πλάτωνος επε- 
κολούθησαν αί μεταφράσεις τών ε’.τισημοτέρων Νεο- 
πλατωνιστών. Τάς μεταφράσεις καί τά σχόλια παρα
κολουθεί ή διδασκαλία.'Ο Φιτσϊνος αναλαμβάνει τήν 
έδραν τών Πλατωνικών μελετών, ίδρυθεϊσαν είς τήν 
Φλωρεντίαν προσωπικώς δι’ αυτόν. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπον ή άνανεωθεΐσα διδασκαλία διεδόθη εις τήν 
διανουμένην νεολαίαν ήτις τήν μετέδωκε βραδύτερον 
είς τάς Δυτικάς καί βορείους χώρας τής Ευρώπης 
καί κατέστησε καί αύτάς λάτρεις τών Ελληνικών 
γραμμάτων. Κατά τό διάστημα τούτο διέπρεψαν 
μεταξύ τών ’Ακαδημαϊκών, δύο έκ τών μεγαλειτέρων 
σοφών, διά τούς όποιους καυχάται ή ιστορία τής

την ελληνικήν κοινότητα, καί ουνίδρυσεν ως λέγει " 
’Όγκεν «καί τήν πρώτην σχολήν τοΰ νεωτέρου πολι- 
τιοσμοΰ.» Τά ελληνικά γράμματα μετέφερεν ύ Χρυ
σολαράς δχι μόνον είς Φλωρεντίαν, άλλά καί εις 
Ρώμην καί Βενετίαν. Είς αύτάς τάς τρεις πόλεις 
άπεθησαυρίσθησαν, τά πολυτιμότερα ελληνικά αντί
γραφα, διά τών οποίων παρήχθη ή νεωτέρα φιλολογία.

Ό Λεονάρδος Βρούνης, δ όποιος κατεγ.νετο είς 
τά νομικά, μόλις έβεβαιώθη δτι ήμπορεΐ τέλος νά μάθη 
τήν γλώσσαν τοΰ 'Ομήρου καί νά άντληση άπό τήν 
πρώτην πηγήν τής σοφίας, επεδόθη ολοψυχως εί, 
τήν έκμάθησιν τής Ελληνικής καί κατώρθωσενά γίνη 
ίσως άπό τούς έπισημοτέρους Έλληνιστάς καί συγ
γραφείς τής εποχής του. Εκτοτε η γνώσις της Ελ
ληνικής έθεωρεϊτο προσόν απαραίτητον διά τους σο
φούς είς τήν Φλωρεντίαν.

'Η σπουδή ούτω τής Ελληνικής γλωσσης έκαμεν 
ταχεία; προόδους, καί έλαβεν άξίαν λόγου ένίσχυσιν 
διά τής άφίξεως νέων σοφών άπό τό Βυζάντιον.

* *
* ,

Τρεις κυρτότεροι περίοδοι διακρίνονται κατά την 
σταδιοδρομίαν τής ’Ακαδημίας. 'Η πρώτη αφορά τήν 
ϊδρυσιν, ή δεύτερα τήν άνάπτυξιν καί ακμήν καί ή 
τρίτ·^ σχετίζεται μέ τήν μεταορυθμισιν αυτής. Η 
πρώτη άρχεται άπό τοΰ 1439 δηλ. από τής συνόδου 
τής Φλωρεντίας περί ένώσεως τών δύο Εκκλησιών, 
τής Ελληνικής καί Λατινικής, μέχρι τοϋ θανάτου 
Κοσμά τών Μεδίκων άποθανόντος τώ 1464. Κατά τό 
χρονικόν τούτο διάστημα ωριμάζει εις τήν διάνοιαν 
τοΰ Ήγεμόνος Κοσμά, καί πραγματοποιείται οί 
σκοπός τής ίδρύσεως τής ’Ακαδημίας. Τούτο δμω 
ωφείλετο είς τάς προτροπάς τών 'Ελλήνων Πλατωνι- 
στών, οίτινες συνήλθον είς Φλωρεντίαν διά τήν θρη
σκευτικήν Σύνοδον .Οί κυριώτεροι έξ αυτών ησαν δύο 
Ό Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, καί δ καρδηνάλιος 
Βησσαρίων.

Είς τάς άρχάς οί Μέδικοι άπέβλεπον ασφαλώς 
μόνον είς πολιτικούς σκοπούς. Αλλ αί θρησκευτικά1 
έκεϊναι έριδες, καί οί άγώνες διά τήν ενωσιν τών 
δύο αυτών δογμάτων έπενήργησαν παντοιοτρόπωςκα; 
ώφελίμως είς τήν φιλολογικήν αυτήν ’Αναγέννησιν1 

Συντελεσταί τοΰ έργου τούτου υπήρξαν,ώς εΐπομεν 
οί'Έλληνες Πλατωνισταί καί περισσότερον δ ρηΟείς· 
Πλήθων δ όποιος πρό τής πτώσεως τοΰ Βυζαντίου’ 
διέδωκεν είς τήν ’Ιταλίαν τήν Πλατωνικήν φιλοσο
φίαν καί έδωκε τό πρώτον σύνθημα κατά τής ’Αρι
στοτελικής καί τής Σχολαστικής φιλοσοφίας.

'Ο Πλήθων τόσην φήμην έλαβε διά τάς φιλοσο 
φικάς του γνώσεις καί τόσον έθαυμάσθη ύπό τών 
συγχρόνων του λογίων ώστε έκλήθη, νέος Σωκράτης 
καί Πλάτων. Συγχρόνως καί δ μαΟηιής τού Πλή- 
θωνος Βησσαρίων, συνέτεινε πολύ δπως διαδοθή είς
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’Ιταλικής Άναγεννήσεως, ό 'Άγγελος Πολιτιανός 
καί ό ’Ιωάννης Πϊκος Δέλλα Μιράνδολα.
'Η φήμη καί ή αξία τών παραδόσεων τοϋ Φιτσίνου, 

έγινεν άφορμή νά συναφθώσιν δεσμοί μεταξύ τής 
Ακαδημίας καί μεμακρυσμενων φιλολογικών καί 
έπιστημονικών κέντρων. Καί αύτός καί τά μέλη τής 
Ακαδημίας εί'ρίοκοντο έν επιστημονική έπαφή μετά 
σοφών, καί ηγεμόνων τής Γερμανίας καί τής Ουγ
γαρίας καθώς-καί πρός τήν. μορφωμένην νεολαίαν 
τής Αγγλίας καί Πορτογαλλίας.

’Έξη άκόμη δ Φιτσϊνος δταν δ Βασιλεύς τής Ουγ
γαρίας Ματθίας δέχεται εις τά άνάκτορά του τόν 
Ακαδημαϊκόν Φραγκίσκον Μπαντϊνι, καί καλεΐ τόν 
Φιτσϊνον νά ίδρυση μίαν νέαν σχολήν. Άλλ’ άντί 
τής Ουγγαρίας ή σχολή εμφανίζεται είς Γαλλίαν διά 
τοΰ Ραμό, έχθροΰ τής Σχολαστικής φιλοσοφίας, άνα 
μορφωτοϋ τών Σωκρατικών διδαγμάτων καί θαυ
μαστού τοϋ Πλάτωνος.

Βραδύτερον βλέπομεντήν Σχολήν νά αναφαίνεται 
διά τοΰ άγγλου Θωμά Μόρο, τοϋ Βρούνου, τοϋ Βίκου 
τών ευπατριδών τής Δαλματίας καί διά τών 
Γάλλων, Γερμανών καί ’Ιταλών φιλοσόφων, οί ό
ποιοι έμελέτησαν τόν Πλάτωνα, διά τών έργων 
τοϋ Φιτσίνου.

'Π Δευτέρα αύτη περίοδος εΐνε ή κυριωτέρα. Έν 
αύτή ένοϋται ή φιλοσοφία μέ τήν φιλολογίαν, μέ τήν 
τέχνην, μέ τήν θρησκείαν. Ύπό τήν προστασίαν καί 
οδηγίαν τών Μεδίκων ή ’Ακαδημία αποχωρίζεται 
τής πολιτικής καί αφιερώνεται είς τό Ιδεώδες.

'Ο ζήλος τοϋ Φιτσίνου αναπτύσσεται μέχρι τής 
ήμέρας καθ’ ήν τόν προσβάλλει ή ασθένεια ή δποία 
τόν οδηγεί είς τόν θάνατον. Μέχρι τής ήμέρας εκεί
νης μέ άκράτητον ενθουσιασμόν δ Φιτσϊνος, καταγί
νεται είς άπίστευτον πλήθος έργασιών. Διά τοϋτο 
καί ή περίοδος αύτή τής ’Ακαδημίας έθεωρήθη τόσον 
έξοχος, παρά τά πολιτικά εμπόδια καί τούς περισπα
σμούς, οί όποιοι έπί τινα χρότον διετάραξαν τήν 
Φλωρεντίαν. 'Ο θάνατος τοϋ Φιτσίνου ήτο πλήγμα, 
τό σπουδαιότερον διά τήν .’Ακαδημίαν. Άπέθανε τό 
1499, καί δ θάνατός του έδε,ξε περισσότερα τήν 

αξίαν του.Τότε μετεφράσθησαν Ίταλιστί αί έπιστολα] 
του, αί έπιλεγόμεναι, ΘεΓαι, άπό τόν Εύτυχιον Φι- 
γλίουτσι, καί έξετυπώθησαν εις τήν Βενετίαν είς δύο 
τόμους τό 1564. ’Επίσης δ Πλάτων δ ύπ’ αύτού 
μεταφρασθείς Αατινιστί,μετεφράσθη εις τήν ’Ιταλικήν 
καί έτυπώθη είς τήν Βενετίαν τφ 1594 ύπό τοΰ 
Φιλίππου Τζιοΰντι.

Τοιουτοτρόπως παύει ή έποχή, τής μεγαλειτέρας 
θεωρητικής άναπτυξεως τής Ακαδημίας καί άρχεται 
ή τελευταία περίοδος ή δποία έπεκτείνεται μέχρι 
τοϋ 1527.

Ή περίοδος αύτη περιλαμβάνει τήν μεταφοράν 
τών Πλατωνικών συνεδριάσεων άπό τοΰ Οϊκου τών 
Μεδίκων είς τόνΟίκον τοϋ Βουτσβλάϊ ή Όρετσελάριο 
διά νά τερματισθή, μέ τήν έκρηξιν τών πολιτικών 
άναβρασμών οί όποιοι διεσκόρπισαν τά μέλη αύτής. 
Κατά τήν περίοδον ταύτην καίτοι ή θεωρία τοΰ 
Πλάτωνος άντεπροσωπεΰετο άπό τά έξοχα ποιήματα 
τοϋ Φραγκίσκου Κατάνι Διάτσιτο, διαδόχου τοΰ 
Φιτσίνου καί τών έργων τοϋ Βρουτσίολι, παρατη
ρεϊται μία πρακτική μεταβολή εις τάς μελέτας τών 
ηθικών καί πολιτικών προβλημάτων, καί τών μετα
φυσικών θεωριών·

★ #

‘Η Άκμδημία αύτη δέν ομοίαζε πρός τάς σημερι
νός. Δέν εΐχε καταστατικά, δέν άριθμοΰσε μέλη (ορι
σμένα, ούτε εΐχε ωρισμένας συνεδριάσεις. Ήτο Ακα
δημία καί συγχρόνως έπιστημονικός Σύλλογος, καί 
Σχολή. Είχε έλευθερίαν εις τάς συνεδριάσεις της. Άπό 
τούς αρχαίους χρόνους ποτέ τό όνομα τής Ακαδη
μίας δέν έπραγματοποιήθη καί έφηρμόσθη μέ τόσην 
έλευθεριότητα. Ή φιλολογική Ακαδημία τήν όποιαν 
ϊδρυσεν δ Πετράρχης είς τό Μιλάνον, καί ή καλλι
τεχνική τοϋ Λεονάρδου Da Vinci τοΰ μεγάλου αύτού 
καλλιτέχνου καί έ,τιστήμονος, οί σύλλογοι οί όποιοι 
έπολλαπλασιάσθησαν καθ’ ολην τήν ’Ιταλίαν, άπό 
τοΰ 16ου αΐώνος ύπό τόν τίτλον Ακαδημίαν, δλαι 
αύται δέν είχον σχεδόν σχέσιν μέ τήν ’Ακαδημίαν 
τοΰ Πλάτωνος, καί τούς κήπους τοΰ Άκαδήμου.

(Ακολουθεί) ΝΙΤΣΑ ΜΑΚΡΗ

Ό κ. Παΰλος Γνευτός, ό γνωστός λόγιος 
τής ’Αλεξανδρείας, εύηρεστή&η νά άποστείλη 
πρός τήν Ελληνικήν Έπιθεώρησιν μετάφρα- 
σιν δώδεκα ανεκδότων τετραστίχων τοϋ Ό- 
μάρ Καγιάμ, τοΰ μεγάλου Πέρσου ποιητοΰ. 
Ό κ. Γνευτός είναι απαράμιλλος είς τάς με

ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ ΤΟΥ ΟΜΕΡ ΚΑΓΙΑΜ
Πόσες νυχτιές έπέρασα χωρίς νά κλείσω μάτι.
Άπ’τοΰ σκληρού μας χωρισμοΰ τόν πόνο, τήν άπάτη*.
Σήκω, ψυχή μου, ξύπνησε πρίνάνατείλ’ ή ημέρα 
Κ’έχεις καιρό νά κοιμηθής στήςγήςτό κρύο κρεβάτι.

’Ελάτε νά τό στρώσουμε μέσ’ στής ζωήςτή σάλα. 
Πού στόλισαν »/ Άνοιξι μέ άνθη μικρά, μεγάλα. 
Γιατί σέ λίγο, βρε παιδιά, τό χώμα θά μάς φάει. 
Αδειάστε τά ποτήρια σας ώς στή στερνή τους στάλα.

Πίνε κρασί νά δήςτό φώς πλημμύρα στήν καρδιά σου. 
Πρζν άπ’ τόν κόσμο αύτόν σβυστεϊ γιά πάντα τό- 

[νομα' σου
Ξεδιάλυνε καί τά σγουρά τής νηάς πριν ξεδιαλύσουν. 
Μέσα στό μνήμα οί σκιόληκες κ’ εσένα τά δικά σου.
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Κι’ αν είσαι άκόμη καί σοφός σαν τόν ’Αριστοτέλη 
Κι’δπως δ Καϊσαρ δυνατός πού κάμνει ό,τι κι’ αν 

[θέλη.
Πίνε κρασί, γιατί θά δής πώς τής ζωής οί δρόμοι.
(’Άν εΐσ’ άκόμη καί Βαχράμ1), στό μνήμα έχουν 

[τά τέλη.
♦

Κρασί, καθάριο κι’ άδολο πού μοιάζεις τό ρουμπίνι. 
Άς ήταν σάν τό πνεϋμά σου τό σώμα μου νά γίνη

ταφράσεις αύτάς. ’Αποδίδει ολην τήν ήδυπά- 
θειαν, τόν μυστικισμόν, τήν έλαφράν ειρω
νείαν, ή τήν μοιρολατρικήν διάθεσιν, τοϋ ε
πικούρου αύτοϋ τής ’Ανατολής, δ όποιος μέ
σα είς τά δυνατά του τετράστιχα άφίνει κά
ποτε βαθεΐς στεναγμούς.
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δπως καί σύ κ’ έγώ κρασί—καί νά με λεν στο δρόμο 
«"Ωρα καλή κύριε Κράσή! Τί ωραίος ποΰχεις γίνει!»

Όλο τόν κόσμο έγύρισα χρόνια μακρυά στα ξένα. 
Κ’ έκύταζα στον ουρανό τ’ αστέρια του ένα ένα. 
'Όμως δέ βρήκα πουθενά έν’ άστρο νά σέ μοιάζη 
Μήτε λουλούδι έδώ στή γή όμορφο σάν κ’ εσένα.

Τόν αγγειοπλάστη έκύταζα στό έργο του άπό πάνω. 
Πούφτειανε αγγεία πήλινα καί βάζα τοϋ Σουλτάνου. 
Κ’ ήτανε τό γλίνόχρωμα πού τάπλαθε παρμένο. 
Άπό κρανίο βασιλήά καί πόδι ενός ζητειάνου.

Σέ μιά γυναίκα αμαρτωλή πού γύρευε βοήθεια. 
Είπε ένας Σέχας’< Ντρόπιασμα, πού κρίματα έχεις 

[πλήθια>
Κ’ έκείνη τοΰ άποκρίθηκε : <Ναί, είμαι δπως τό 

[νομίζεις.
Μά είσαι κ’ έσύ, δπως φαίνεσαι, τόσο ευσεβής 

αλήθεια;»

Τά γόνατά τους οί πιστοί στήν προσευχή ας τά 
[ρίχνουν

Κ’ οί χριστιανοί στον άμβωνα τό κήρυγμα ας κη- 
[ρύχνουν

Σέ μιναρέδες καί σταυρούς αξία έγώ θά δώσω, 
Μόνο αν τό δρόμο τού Θεού καί τήςάλήθειας δείχνουν.

Πάντ’ άπ’ άνθριόπους έξυπνους νά τρέχης άπό πίσω 
Άπ’τούς κοντούς δσο μπορώ μακρυά θά σέ κρατήσω. 
Άν σούχει δοδσει ό έξυπνος φαρμάκι πάρ’το πιέτο. 
Κι’ αν τ’ άντιφάρμακο δ κουτός νά τοΰ τό στρέ

ψεις πίσω.
¥ ¥

’Ώ, πονεμένη μου καρδιά, πού π'ς νά•μ..·’' ραγίσεις. 
Γιατί μιά μέρα δέν πέρνα χωρίς νά δυστυχή, εις.
Πες μου, ψυχή ποιος σ’ έφερε στά στήθια μου έδώ 

[μέσα
Στήθια, πού τόσο γρήγορα θά φύγεις νά τ’ άφήσεις.

ΑΠ© ΤΑ ©ΕΑΤΡΑ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ

ΤΑ ΚΟΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
Είς τήν Αμερικήν, έπικρατεϊ ή ιδέα, δτι αί καλ

λίτεροι γυναίκες είνε έκεΐναι ποΰ έχουν κοντά τά 
μαλλιά των. Αύτήν τήν γνώμην τήν διειύπωσεν ό 
Θωμάς Γκράχαμ, πρόεδρος τοϋ δικαστηρίου τοϋ 
Σικάγου. "Εχει πολλήν σημασίαν ή γνώμη ενός δικα
στικού, δ οποίος έκδικάζει χίλια πεντακόσια διαζύ- 
ζια το έτος. Είς μίαν διάλεξιν τήν οποίαν δ κ. Γκρά- 
χαμ έκαμε πρό δλίγων ημερών, ώμίλησε εύνοϊκώς 
διέ τήν μόδαν αύτήν, τήν δποίάν μέ τόσον ενθου
σιασμόν ακολουθούν αί άμερικανίδες άναφέρων, δτι 
άπό διετίας, άφ’ δτου ήρχισε ή μόδα αυτή, δέν είδα 
κυρίαν μέ κομμένα μαλλιά νά έμφανισθή είς περί- 
πτωσιν διαζϋγίου. Είνε αληθές, δτι, έγνώρισα, είπε 
ό κ. Γκράχαμ, συζύγους γυναικών μέ κοντά μαλλιά 
νά παραπονοΰνται κατά τών συζύγων των ποτέ δμως 
τά παράπονά των δέν έφθανον μέχρι τοΰ χιορισμοϋ. 
’Επίσης έξηκριβώθη δτι καμμια γυναίκα μέ κομμένα, 
μαλλιά δέν άπεπειράθη νά αύτοκτονήση κατά τό 
διάστημα τοϋ τελευταίου έτους. Φαίνεται δτι ή 
γυναίκα μέ τά κοντά μαλλιά έχει χαρακτήρα εΰθυ- 
μον δ δποϊος δέν φθάνει ποτέ είς απαισιοδοξίαν 
δυναμένην νά έμπνεύση τήν· ιδέαν τής αυτοκτονίας. 
Οί σύζυγοι δέν αγαπούν τις κακοκτενισμένες γυναί
κες. Έκεΐναι δμως πού έξακολοϋθοϋν νά τρέφουν 
μακράν κόμην, γνωρίζουν τί βάσανον είνε τό κτέ
νισμα καί μέ πόσους κόπους επιτυγχάνεται μιά καλ
λιτεχνική κόμμωσις πού νά θέλγη τόν άνδρα. Κατό
πιν τών δηλώσεων αυτών, τό ψαλλίδισμα τών μαλ
λιών διεδόθη καταπληκτικώς είς τάς ’Αμερικανικός 
πολιτείας. Ξανθά, καστανά, μαύρα μαλλιά, κόπτον
ται ανηλεώς, χωρίς οίκτον...

Το ακάνΐΐκλον ένος ΙΙαρχβήμ.ου.
Είς τό Παρίσι, τό Συμβούλων τοΰ Τάγματος τής 

Αεγεώνος τής Τιμής, άπέρριψε τήν πρότασιν τοϋ 
Γάλλου 'Υπουργού τής Παιδείας, πρός απονομήν 
παρασήμου είς τόν Πωζ Ζεραντζύλ συγγραφέα δύο 
τών ώραιοτέρων κωμωδιών τοΰ συγχρόνου θεάτρου, 
Τό γεγονός αυτό έκαμε ζωηράν εντύπωσιν, είς τούς 
κύκλους τών γάλλων λογίων, καί τοϋ Παρισινού 
κοινού. Πρώτος δ περίφημος συγγραφεύς Ροβέρτος 
ντε Φλερύ, διετύπωσε τήν απορίαν του, δι’ ανοικτάς 
επιστολής πρός τόν Γραμματέα τής Αεγεώνος. Μεταξύ 
τών άλλων, δ κ. Ντε Φλερύ, έζήτησε, δπως τό Συμ
βούλων, τό όποιον άλλως τε άποτελεΐται άπό διακε
κριμένους άνδρας, διαρρυθμισθή. "Ενας λόγιος οφεί
λει νά εκλέγεται μεταξύ τών μελών του, διότι θά 
δύναται νά έκτίμα τήν άξίαν τών προτεινομένων εις

Θέατρον Κυβέλης
Έπαίχθη κατά τόν μήνα αυτόν είς τό θέατρον Κυβέ

λης, ή «Χήρα Μάννα» τό πρωτότυπον έργον τοϋ κ. Βλα- 
χολιάννη- Ό συγγραφεύς παρουσιάζει ένα τύπον σχεδόν 
τερατώδη, ό οποίος ασφαλώς θά είνε πολύ σπάνιος διά 
τόν τόπον μας. Μητέρα, ή οποία άπεχθάνεται τά παιδιά 
της διότι αποτελούν έμπόδιον είς τούς έρωτας της. Μητέρα 
ή οποία παροτρύνει τόνέραστήν της νά δολοφονήση τό παι
δί της καί δέν συγκινεΐται ούτε τήν τελευταίαν στιγμήν 
τοΰ ψυχορραγήματός του, είναι κάτι απαίσιο ν. ’Απορεί κα_ 
νείς πώς ό κ. Βλαχογιάννης κατέφυγεν ϊίς ένα τόσον ατυ
χές θέμα διά νά κάμη τήν- πρώτην έμφάνισίν του είς τό 
ρέατρον. Ευτυχώς ότι ή ηθογραφική του δύναμις έκάλυ- 
ψεν έν μέρει τήν άτυχή ϋπόθεσιν καί ένεφάνισεν ζωηρόν 
τήν διαγραφήν τών χαρακτήρων, τοϋ μονόπρακτου έργου·

Θέατρον Παπαϊωάννου.
Είς τά ’Ολύμπια, τό γνωστόν θέατρον τής όδοΰ ’Ακαδη

μίας παίζει άπό τίνος ό θίασος τοϋ κ. Παπαϊωάννου. 
Ήρχισε μέ τήν «Γιαπονέζα» τήν νέα Βιενέζικη όπερέττα, 
τού συνθέτου Μπενάβσκυ. Τό έργον είνε χαριτωμένον. Ή 
ήρωΐς, μιά γλυκειά μουμσέ αγαπά έναν ’Αμερικανόν καί 
άνταγαπάται έπ’ αΰτοϋ. Είνε μία νέα Μπατερφλαϋ, πρό 
τού έρωτικοΰ πόνου, τής οποίας δμως ή ειμαρμένη κάμ
πτεται, καί ευρίσκει ό ένας τήν ευτυχίαν είς τάς άγκάλας 
τοϋ άλλου.

Ή μουσική άν καί έπηρεασμένη άπό τήν τεχνοτροπίαν 
τής Μπάτερφλαύ, έχει έν τούτοις καί μέρη αξιόλογα γε
μάτα άπό πρωτοτυπίαν καί χάριν.

Ό κ. Παπαϊωάννου καί Οικονόμου, καθώς καί αί κυ- 
ρίαι Λαουτάρη καί Αάμπη έπαιζαν θαυμάσια, καί χειρο- 
κροτήθησαν ύπό τοϋ κοινού.

¥ * ¥

*Ώ, ρόδο, πού τών κοριτσιών μοιάζεις έσύ μονάχα! 
Ώ, θείο κρασί, τό νάμα σου πορνό καί βράδυ νάχαί 
’Ώ, τύχη, πού κάθε στιγμή σά ξένη εμπρός μου

[βγαίνεις
Κ’ έγώ φτωχός έθάρεβα πώς σέ γνωρίζω τάχα !
_________________ ΠΛΥΛΰΣ ΓΝΕΥΤΟΣ

1) Πρίγκηψ και διάσημος κυνηγός τών ονάγρων.
S) Ιερωμένος

Θέατρον ‘Απόλλων.
’Από τή σκηνή τοϋ θεάτρου «’Απόλλων» έπαίχθη κατά 

μετάφρασιν, μία άπό τάς μεγαλειτέρα; έπιτυχίας τής Πα
ρισινής έλαφράς όπερέττας, τό «Ντέ-Ντέ» τών κ’κ. Βίλε- 
μετς καί Κριστινέ. Ή μουσική της είνε έλαφρά, χωρίς 
άξιώσεις άλλά πολύ ευχάριστος. Τό Ντέ-ντέ, είς τάς ’Α
θήνας δέν εϊχεν ίσως τήν έπιτυχίαν τών Παρισίων. Άλλά 
δέν πρέπει νά λησμονοΰμεν δτι, διά ένα θεαματικόν έρ
γον, δπως αυτό, χρειάζονται σκηνικά πρώτης τάξεως, καί 
ή μικρά σκηνή τοϋ ’Απόλλωνος, δέν ήδύνατο νά άντα- 
ποκριθή εις τάς άξιώσεις ένός τοιούτου έργου.

¥ ¥ ¥
Θέατρον Κοτοπούλης.

Είς τό θέατρον τής Κυρίας Κοτοπούλη έπαίχθη μία δια
σκευή άστυνομικοΰ δράματος, ύπό τοΰ κ. Αιδωρίκη μέ τόν 
τίτλον «Άν βγώ νικητής»,

Έπίσης εις τό αυτό θέατρον έδιδάχθη, δ «Πεζός Ποιη
τής» κομιντί μέ πολύ ένδιαφέρον,

¥ · ¥
Ή θερινή θεατρική περίοδος έληξε μέ τάς τελευταίας 

ήμέρας τοΰ 8βρίου. "Ολοι οί θίασοι δσοι θά παραμείνουν 
έδώ έστεγάσθησαν πλέον είς χειμερινά θέατρα. Είς τόν 
Απόλλωνα, έκάσεην Πέμπτην θά δίδωνται φιλολογικοί ά- 
πογευματιναί μέ πρωτότυπα έργα νέων συγγραφέων.
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παρασημοφορίαν συγγραφέων, και νά μή περιπίπτη 
είς παρόμοια λάθη.

'II διαμαρτυρία αυτή, τοΰ κ. Ντε Φλερύ έπεδοκι- 
μάσθη παρ’ δλων τών λογοτεχνών. "Ενας έξ αυτών 
έπρότεινεν, δπως συνταχθή έντονος διαμαρτυρία τήν 
δποίαν νά υπογράψουν δλοι οί γάλλοι συγγραφείς, 
καί οί ηθοποιοί. ’Άλλοι έγραψαν ειρωνικά ά'ρθρα είς 
βάρος τοΰ Συμβουλίου, καί ή γελοιογραφία δέν 
άφήκε ανεκμετάλλευτου τήν ύπόθεσιν. Τά μέλη τοϋ 
Συμβουλίου έχαρακτηρίθησαν, ως αμαθή καί έστερη- 
μένα φιλολογικής μορφώσεως.

★

Έν τοΰτοις παρ’ δλα ταϋτα, τό Συμβουλών έδειξε 
Ενδιαφέρον διά γεγονός τό όποιον παρήγαγε μέγάλον 
θόρυβον είς τόν φιλολογικόν κόσμον. Ό Πώλ Μαρ- 
γκερίτ, είχε τιμηθεί μέ τό παράσημον τής Λέγεώνος 
χάρις είς τά βιβλία του. “Οταν δμως έδημοσίευσε 
τήν περιλάλητη «Γκαρσόν», τό Συμβοΰλιον έν αγα
νακτήσει διέγραψε τόν Πώλ Μαργκερίτ άπό τόν σχε
τικόν κατάλογοί’. ’Αλλά καί πάλιν ό τύπος έξηγέρθη 
κατά τής άποφάσεως αυτής. Οί συγγραφείς ομοίως. 
Όλοι μέ μιά φωνή άπεφάνθησαν δτι τό Συμβούλων 
δέν πρέπει νά αναμιγνύεται είς τοιούτου είδους υπο
θέσεις...

♦ ♦
Τό Συμβούλων δμως θέλων ν’ απόδειξη δτι γνω

ρίζει νά εκτιμά τήν αξίαν, άπένειμε τό παράσημον τής 
Λεγεώνος εις μίαν ποιήτριαν. Τόν σύζυγον τοΰ Ακα
δημαϊκού κ. Άνδρύ ντε Ρενιέ, τήν γνωστήν είς τήν 
τέχνην, υπό τό ψευδώνυμον Γιράρδη ντ’ Οΰβίλ. 'Η 
κ. Ρενιέ, δμως δέν είνε μόνον ποιήτρια. Είνε καί 
κόσμημα τής παρισινής κοινωνίας, δπως είνε τιμή 
διά τά Γαλλικά γράμματα. ’Αλλά τά παράξενα εξακο
λουθούν. Μόλις είδοποιήθη ή κ. Ρενιέ, διά τήν 
παρασημοφορίαν της είτε έκ μετριοφροσύνης, είτε 
έξ άλλης αιτίας ή ποιήτρια ήρνήθη νά τήν δεχθή μέ 
αΰτάς τάς λέξεις.

— Ευχαριστώ. Δέ φορώ κοσμήματα.
ΊΙ ΈπίΠρχστς τοΰ πολέμ-ου.
Ό Δόκτωρ Χεραμ Μπιλλάρντ, άμερικάνος ψυχία

τρος, άποφαίνεται, δτι ή φυσική ευθυμία τών νέων 
καί υγειών λαών Ιξασθενίζει άπό έτους είς έτος. 
Είνε περίεργος ή στατιστική τοΰ δόκτορος. Αΐ γελα- 
σταί φυσιογνωμία» κατήλθον άπό 6 τοΐς εκατόν ποΰ 
ήσαν εις τό 1921 είς 3 τφ 1922, καί είς 2 τφ 1923, 
Τά μειδιώντα πρόσωπα τά όποια τώ 1922 ήσαν 13 
τοΐς εκατόν, κατήλθεν είς 9 κατά τό τελευταΐον έτος 
Τά αδιάφορα πρόσωπα άποτελοΰν τήν πλειονοψηφίαν 
ήτοι 52 τοΐς εκατόν. Έκεΐνο δμως ποΰ ανησυχεί 
περισσότερον τό ’Αμερικανόν ψυχίατρον είνε ή αΰξά 
νουσα αναλογία τών θλιβερών φυσιογνωμιών. Άπό 
27, άνήλθον είς 3G, εις έκάστην εκατοντάδα διεβχο- 
μένων διαβατών.

Τό συμπέρασμα; Ή έπίδρασις τοΰ πολέμου, ή 
κρίσις τής έργασίας, ή γενική ανησυχία τοΰ κόσμου 
ή όποια δέν είμπορεϊ άκόμη νά κατασταλή, αυτά 
είνε τά κυριώτερα αίτια, τής μεταβολής τών ψυχικών 
διαθέσεων τοΰ ’Αμερικανικού λαού.

ΝΕΑΙ EKAOSEIE

* Γεωργικές σπειρουνιίς». Ή Κύπρος μάς άκέστειλβν 
ένα τομίόιον μέ τόν χαρακτηριστικόν αυτόν τίτλον. Ό«έκεΐ 
Επόπτης τής Γεωργίας» Α. Κλοκάρης είναι ό συγγραφεύς 
του. Ή λατρεία του πρός τό δένδρο, ή άγανάκτησίς του 
κατά τών καταστροφέων τής δενδρώδους ζωής διαγράφονται 
μέ τήν μεγαλειτέράν ζωηρότητα.

Λόγια σπαρακτικοί ξεφεύγουν άπό τήν πέννα του γιά τήν 
αδυναμία τοΰ δένδρου νά υπερασπιστή τήν ζωή του, τήν 
ζωτικότητά του. τήν δροσερότητά του, τήν ευεργετική του 
αποστολή, άπό τήν άνθρωπίνην κακουργίαν. Αί λίγαι σε
λίδες του είναι γεμάτες άπό μίαν διαρκή αγονίαν διά τήν 
τύχην τοΰ έξωραϊστοΰ τής ανθρώπινης ζωής καί δέν δυνά- 
μεΟα πααά νά συγχαρώμεν τόν κ. Κλοκάρην ότις τόσον 
υποβλητικά έζήτησε νά στρέψη τήν ευαισθησίαν τοΰ Ελλη
νικού Λαού υπέρ τοΰ δενδρ< κομικού πλούτου τής χώρας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Άπό τό παρόν τεΰχος Ελλείπει ή τόσον Ενδιαφέ
ρουσα μελέτη τοϋ Επιλέκτου συνεργάτου μας κ. Αά- 
σκαρη περί τής ιστορίας τοΰ Νεοελληνικού θεάτρου, 
Άτυχώς μάς Εστάλησαν αργά τά χειρόγραφα. 'Η συ
νέχεια επομένως είς τό προσεχές τεΰχος.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Νέα Ζωή.—Μηνιαΐον φιλολογικόν περιοδικόν. Έκδίδε- 
ται είς ’Αλεξάνδρειαν.

Φάρος.—Περιοδικόν μηνιαΐον. ’Εκδίδεται είς Βόλον.
Λογοτεχνικές Σελίδες.—Μηνιαΐον περιοδικόν, έκδίδεται 

είς Χανιά Κρήτης.
Έρανιστής.— Μηνιαΐον περιοδικόν. Έκδίδεται έν *Λ-  

θήναις.
Παράδεισος.—Έβδομαδιαΐον περιοδικόν. Έκδίδεται έν 

Άθήναις.
Ό ‘Αγώνας τής Γυναίκας.—Μηνιαΐον δελτίον τοΰ «Συν

δέσμου τών Έλληνίδων υπέρ τών δικαιωμάτων τής γυναι 
κός» Διευθύντρια Σύμβουλος ή κ. Ελένη Κορύλλου.

Λογοτέχνης.— Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν περιοδικόν 
έκδιδόμενον είς Βόλον υπό ομίλου φιλολογούντων νέων.

"Εσπερος.— Μηνιαΐον περιοδικόν, έκδίδεται είς Σύρον, 
Μακεδονικά Γράμματα.— Μηνιαΐον περιοδικόν, έκδίδε

ται είς Θεσσαλονίκην.
Ενα Νικήτρια. — Μηνιαΐον Περιοδικόν, έκδίδεται είς 

Ζάκυνθον. Διευθύντρια. Μαριέττα Γιαννοπούλου.
Μούσα. Περιοδικόν Μηνιαΐον. ’Αθήνα», 
L’ Europa Orirntale—Roma.
Libre—Directeur Ms Roussel—Atheues, 'Οδός Σίνα.
Αΐ Μοϋσαι — Διευθυντής: Α. Ζώης Ζάκυνθος. 
‘Επτανησιακή Έπι&εώρησις. — Μηνιαΐον περιοδικόν. 

Έκδίδεται είς Ζάκυνθον.
Βίγλα.—Μηνιαία φιλολογική καί καλλινεχνική Έπιθεώ- 

ρησις. Έκδίδεται είς Μεσολόγγιον.
‘Υπαλληλική "Ενωσις. — Έβδομαδιαΐον δργανον τής 

λέσχης τών Δημοσίων υπαλλήλων. Έκδίδεται άπαξ τής 
έβδομάδος εις ’Αθήνας.

'Ιστορία τής Ελληνικής Γεωργίας.—Έξεδόθη δ δεύτερος 
τόμος τής 'Ιστορίας τής Ελληνικής Γεωργίας τού κ. Δημ. 
Λ. Ζωγράφου.

ΥΠΩΥΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Δεχόμεθα μέχρι τέλους τρέχοντος μηνός προσφοράς διά 
τήν προμήθειαν μέχρι τριακοσίων ίππων ή ήμιόνων έργα
σίας, προοριζομένων διά τάς άνάγκας τής γεωργικής έγ- 
καταστάσεως προσφύγων.

Οί ευ λόγφ ίπποι ή ήμίονοι δέον νά είνε ήλικίας οΰχί 
άνωτέρας τών δέκα έτών καί οΰχί κατωτέρας τών τεσσά
ρων έτών, καί άναστήματος οΰχί κατωτέρου τού 1,35 τού 
μέτρου.
Ή παράδοσις τούτων γενήσεται είς Χαλκίδα.
Είς τάς ύποβαλλομένας προσφοράς δέον νά καθορίζητα» 

ή προέλευσις τών προσφερομένων κτηνών, ή ηλικία τού
των καί · χρόνος τής παραδόσεως, προτιμωμένων τών δΓ 
άμεσότερον χρόνων προσφορών.

Έν ’Αθήναις τή 19 ’Οκτωβρίου 19113.
(Έκ τοϋ 'Υπουργείου τής Γεωργίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
εΠερΙ άναβολής τής δημοπρασίας διά τήν 

προμήθειαν 5,000 τόννων κριθής^.
Φέρων είς γνώσιν τών ενδιαφερομένων δτι ή, διά 

τήν 27ην τρέχοντος μηνός, προκηρυχθεΐσα δημο
πρασία διά τήν προμήθειαν 5,000 τόνων κριθής, α
ναβάλλεται διά τήν 29ην τρέχοντος μηνός, ημέραν 
Σάββατον καί ώραν ΙΟην π. μ.

(Έκ τοΰ Υπουργείου Γεωργίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Περί προμήθειας 5.000 τόννων κριθής.
Φέρομεν εις γνώσιν τών ενδιαφερομένων, 

δτι τόν 27ην τρέχοντος μηνός ήμέραν Πέμ
πτην καί ώραν ΙΟην π. μ. καί έν τφ γρα
φεία» τοΰ γεν. Γραμματέως ενώπιον Επιτρο
πής όρισθησομένης ύφ’ ήμών γενήσεται πρό
χειρος προφορική μειοδοτική δημοπρασία 
διά τήν προμήθειαν πέντε χιλιάδων τόννων 
κριθής παραδοτέων τσιφ Θεσσαλονίκην.

'Έκαστος μειοδότης διά νά γίνή δεκτός εις 
τήν δημοπρασίαν δέον άπαραιτήτως νά κατά
θεση έγγύησιν 5 θ)θ έπί τής αξίας τής προσ
φοράς του.

Πλείονες πληροφορίαι παρέχονται παρά 
τφ Τμήματι ’Εποικισμού 'Υπουργείου Γεωρ
γίας.

(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας)

ΥΠΩΥΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
I

«Περί προμήθειας βοών»
Μή έπιτευχθείσης κατά τήν γενομένην δημοπρα

σίαν συμφερούσης τιμής διά τήν προμήθειαν βοών 
Σερβικών και εγχωρίων, ή δαμοπρασία έπανελη- 
φθήσεται τήν 24ην τρέχοντος μηνός, ήμέραν Δευτέ
ραν καί ώραν 10 π. μ. καί έν τώ γραφείο» τοϋ Γε
νικού Γραμματέως ενώπιον ’Επιτροπής συσταθησο- 
μένης ύφ’ ήμών.

(Έκ τοΰ 'Υπουργείου τής Γεωργίας)

ΥΠΩΥΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
A Ν Α Κ Ο IΝ Ω Σ IΣ

Φέρωμεν είς γνώσιν τών ενδιαφερομένων 'ίτιδεχό- 
μεθα προσφοράς διά τήν προμήθειαν 1000 χιλίων κ. 
μέτρων ξυλείας οικοδομήσιμου (καδρόνια και σανίδας) 
διά τάς άνάγκας τών προσφύγων τής περιφερείας 
Πρεβέζης.

Έν τή προσφορά δέον νά άναγράφωνται καί αι 
διαστάσεις τής προφερομένης ξυλείας καί τό προφερό- 
μενον ποσόν έξ έκαστου είδους.

ΙΙαράδοσις τής ξυλείας’άμεσος είς Πρέβεζαν.
Πληροφορίαι παρέχονται παράτώ Τμήματι Εποι

κισμού 'Δ’πουργείου. Γεωργίας.
(Έκ τοΰ Υπουργείου Γεωργίας).

ΥΠΟΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γνωρίζει τοΐς ένδιαφερομένοις δτι διαθέτει πρός 
πώλησιν έν τώ Γεωργικώ Μηχανουργικώ Κέντρο» 
Αθηνών (Ροΰφ) τά κάτωθι γεωργικά μηχανήματα 
καί εργαλεία:

11 Βενζινάροτρα Gase δυνάμεως ίο X 20 Η Ρ 
μεταχειρισμένα άλλ’ έν καλή καταστάσε· πρός δρ. 
8500 περίπου έκαστον.

6 Γεωφρέζαις (Βενζινάροτραέλ’κόπτερα) δυνάμεως 
ιό X 20 Η. Ρ. καινουργείς συστήματος Xevier 
Chapmes Γαλλίας πρός δρ. 2900 έκαστη.

61 Άλλωνιστικαΐ μηχαναί Gase διαστάσεων τυμ
πάνων 20X28 καινουργείς πρός δρ. 2900 έκάστη.

2 Άλωνιστικαΐ Gase διαστάσεων τυμπάνων 2θΧ 
36 πρός δρ. 3000 έκάστη.

32 Γραμμικοΐ σπορείς Exelsior πρός δρ. 600 
έκαστος.

39 Άροτρα μονόϋνα ίππδκίνητα Αμερικανικά 
Rockisland πρός δρ. 90.

2. Μονόστοιχοι οδοντωτά! σβάρναι πρός δρ. 50 
έκάστη.

1300 Κάσσαις Αμερικανικοί πρός δραχμάς 15.
Διά πληρεστέρας πληροφορίας δύνανται οί Ενδια

φερόμενοι νά απευθύνονται είς τό γραφεΐον Γεωρ
γικής Μηχανικής τοΰ υπουργείου Γεωργίας.

(Έκ τοϋ 'Υπουργείου τής Γεωργίας.)


