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» Η ΓΚΟΥ PAINΑ, Ιστορικόν μυ&ιστόρημα. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ τόμος
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τρίπρακτον.
Η ΑΝΟΙΞΙΣ Κοινωνικόν δραμάτιον.
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Δράμα μονόπρακτον
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Ήμίσεια » »
Τέταρτον σελίδος .......
Όγδοον > » . . . . .
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Δρ. 203—
> 150—
» 75.=

“Οταν ή Έλενίτσα έπέστρεψε άπό τό σχολειό της 
ζαί έμπηζε είς τό φτωχικό σπιτάκι μέ τά δύο δωμάτια 
ποΰ κατοικούσαν, ηύρε τή μητέρα της μέσα στά δάκρυα. 
Εύθύς επέταξε άπάνω σ' ένα τραπεζάκι τά βιβλία καί 
τά τετράδια πού κρατούσε στά χέρια της και έτρεξε 
κοντά της.

— Γιατί κλαίς μητέρα, τήν έρώτησε, ένώ τά με
γάλα παιδικά της μάτια τήν έκύτταζαν μέ λύπη.

—Δέν κλαίω, παιδί μου. τής άπήντησε έκείνη, ένφ 
μάταια προσπαθούσε νά μειδιάση, δέν κλαίω. Μόνο ποϋ 
ό πατέρας σου εινε άκόμη κομμάτι άρρωστος. . .

— Πώς; Δέν εινε καλλίτερα;
— Δέν εινε, άλλά θά γίνη, έσπευσε νά προσθέση ή 

μητέρα, διά να μή ταράξη τό μικρό κοριτσάκι της.
—· Μπορώ, έρώτησε ή Έλενίτσα. νά πάω νά τόν φι

λήσω ;
—Όχι, όχι, τής άπήντησε ζωηρώς, γιατί κοιμάται, 

καί δέν κάνει νά τόν ανησυχούμε.
Τήν στιγμήν εκείνην .ή πόρτα άνοιξε πάλι μέ προ

σοχή καί ή Κυρά Μαριγώ. ή γειτόνισσα έμπήκε μέσα 
και έρώτησε:

— Πώς εινε ό άρρωστός σου, κυρία Στέλλα;
— Πώς νά εινε, άπήντησε ή μητέρα τής Έλενίτσας, 

ό Θεός νά βάλη τό χέρι του.
— Τί είπε ό γιατρός; Τόν είδε τό πρωί πού ήρθε;
— Χμ! Ό γιατρός. ’Αλλοίμονο! Ό γιατρός δέν ξέ

ρει τίποτα άλλο, παρά νά διορίζη γιατρικά... Αλλά 
πούντα τά γιατρικά. ..δ'.εκόπη, έστράφη πρός τήν Έ
λενίτσα. ή όποια παρακολουθούσε μέ αγωνία τά λόγια 
τής μητέρας της καί τής είπε:

— Πήγαινε, παιδί μου, έξω στήν αυλή νά διαβάσης 
τά μαθήματα σου και έπειτα νά 'παίξης μέ τήν κού
κλά σου.

Ή Έλενίτσα έκαμε δύο βήματα πρός τά βιβλία της. 
όταν ή Μαριγώ είπε είς τή Στέλλα:

— ’Έχει πολύ πυρετό;
— Δυστυχώς, ναί. Καί τό κακό εινε πού μάς λεί

πουν τά μέσα έντελώς. Έχω έκεϊ τής συνταγές τού 
γιατρού καί δέν μπορώ νά πάρω τά γιατρικά του. Βε
ρεσέ δέν μάς τά δίνει κανείς. Ό,τι είχα τό ξώδεψα. 
Πάω νά τρελλαθώ όταν συλλογίζομαι ότι χωρίς λεπτά 
κανένας άρρωστος δέν γίνεται καλά...

Τή στιγμή έκείνη ένας στεναγμός βαθύς, παρατετα- 
μένος, άπό τό διπλανό δωμάτιο διέκοψε τή Στέλλα. 
Έκείνη καθώς τόν άκοσσε έσφούγγισε τά μάτια της 
καί έτρεξε είς τόν άρρωστο, ένώ έλεγε: ’

—Έξύπνησε, πηγαίνω κοντά του...
Ή Μαριγώ, τήν παρηκολούθησε μέ τό βλέμμα- 

έπειτα έκινησε τό κεφάλι της μέ οίκτο καί έπροχώρησε 
πρός τήν έξοδο·, μονολογούσα δυνατά:

-—-Κακομοίρα φτώχεια. Χωρίς γιατρικά ό άμοιρος 
θά πεθάνη. . .

★ ★ ★

Ή Έλενίτσα έμεινε μόνη.
Τά λόγια τής κυρά Μαριγώς. τά όποια ήκουσε μέ ευ

κρίνεια, βομβούσαν μέσα στ' αυτιά της. Είς τήν παιδική 
της ψυχή ολίγον κατ’όλίγον έκυριάρχησε μιά φρικτή έντύ- 
πωσις. Ό πατέρας της θά πεθάνη. Θά τόν ίδή σέ λίγο 
μέ τά μάτια κλειστά καί σταυρωμένα τά χέρια, όπως 
είδε μιά μέρα ένα νεκρό παιδάκι πού τό έπήγαιναν πε
θαμένο τέσσεροΓ άνθρωπο: ! Ναί, ή μητέρα της τό 
είπε! Η κυρά Μαριγώ τό έπανέλαβε! Πεθαίνει γιατί 
δέν μπορούν νά πάρουν τά γιατρικά πού διορίζει δ για
τρός. Ή σκέψις αυτή παραλύει τήν παιδική της ΰπαρ- 
ξι. Έάν έπήγαινε στόν κύρ-Πέτρο τό φαρμακοποιό νά 
τόν παρα,καλέση; Άλλά άφού τό έκανε ή μητέρα της; 
Έάν έλεγε στή δασκάλα της: Άλλά καί αυτή θά ήτα
νε φτωχή βέβαια, άφοΰ φορεϊ ένα τέτοιο παληό φόρεμα! 
Τί νά κάμη. λοιπόν; Ό πατέρας της πεθαίνει. Ή μη
τέρα της κλαίει! Τά γιατρικά όμως δέν άγοράζονται μέ
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τά δάκρυα! Και μέσα στο πλαγινό δωμάτιο τά γογγυτά 
τοΰ πατέρα της εξακολουθούν...

’Έξαφνα, μία ιδέα έφώτισε τό μυαλάκι της.Άν είχε 
κάτι νά πουλήοη! Έγυρισε τά μάτια της τριγύρω είς 
τήν πτωχική τους κάμαρα. Είδε τότε δτι άπό τό κομό 
έλειπεν ό καθρέπτης, έλειπε τό πλεκτό σκέπασμα, έλει
παν τά κουρτινάκια άπ τό παράθυρο, έλειπεν ή εικόνα 
άπο τόν τοίχο, έλειπεν άκόμη και τό βάζο μέ τά ψεύτικα 
τριαντάφυλλα, πού τής άρεσαν νά τά βλέπη, γιατί ήσαν 
σάν άληθινά!. . . Έπάνω στά κομό δέν υπήρχε τίποτε 
άλλο, παρά μόνον ή κούκλά της. Ή Έλενίτσα έστή- 
ριξε μέ πόνο τά μάτια έπάνω της. Μετά τήν μητέρα 
της και τόν πατέρα της δέν άγαποϋσε παρά αύτήν ! Τήν 
κούκλα της! θυμάται άκόμη τή χαρά πού αίσθάνθηκε 
δταν πέρυσι στής καλές των ήμερες τής τήν άγό- 
ρασε ή μητέρα της. Τήν έφώναζε Λουλούκα, καί ήτο 
ή χαρά της νά τήν κρατά στά χέρια της νά τήν νανου>- 
ρίζη στήν άγκαλιά της, νά γεμίζη Έ'ό φιλιά τό μικρό 
ξανθό της κεφαλάκι. Καί δμως αύτή τή Λουλούκα της 
έπρεπε νά θυσιάση γιά νά κερδίση τόν πατέρα της.

Μέ μιά άποφασιστικότητα, άνωτέραι τών δέκ^χ της 
χρόνων, έπροχώρησε στο κομό καί έπήρε τή Λουλούκα 
είς τά χέρια της. ’Έπειτα, σιγά-σιγά, άνοιξε τήν πόρτα 
καί έδγήκε έξω. Μόλις εύρέθη είς τό δρυμό δέν έκρα- 
τήθηκε. “Αρχισε νά τρέχη χωρίς καί αύτή νά ξεύρη πού 
πηγαίνει. ’Αφού άπεμακρόνθη άπο το σπίτι της άρκετά 
έσταμάτησε γιά νά σκεφθή τί θά κάμη. Κοντά είς τό 
σχολείο της ήτο ^α μικρό έμπορικάκι, καί πολλές φο
ρές τά κορίτσια άγόραζαν άπ’ έκεΐ κλωστές τού κεντή
ματος καί βελόνες. Έκεΐ έσκέφθη. είμπορούσε νά που- 

’ λήση τή Λουλοϋκά της.
'Όταν έμπήκε μέσα στο μικρό μαγαζάκι ή Έλενί

τσα, μόλις είμπορούσε νά κρατηθή στά πόδια της.Έπρο
χώρησε, έν τούτοις, μέ θέλησι πρός τόν καταστημα
τάρχη καί τού είπε, ένφ ήσθμαινε τό μικρό της στήθος:

-—θέλετε ν’ άγοράσετε κύριε τή Λουλοϋκά μου; 
— Τί ν’ άγοράσω; άπήντησε ό έμπορος μ.έ άπορία. 
—-Τήν κούκλα μου, είπε ή Έλενίτσα καί τήν άφισε 

ε.ς τά χέρια του.
— Τήν κούκλα σου; Τί νά τήν κάμω. Δέν μού χρειά

ζεται.
—Ή κούκλά μου; Δέ χρειάζεται; Χίλια άλλα κορι

τσάκια θά σάς τή ζητήσουν, άπήντησε ή Έλενίτσα, ένφ 
ένα δάκρυ έκυλοϋσε άπό τά παιδικά της μάτια.

— Κα! πόσο τήν πουλάς; έρώτησε ό έμπορος άστει- 
ευόμενος. διότι, δέν έφαντάζετο ποια τραγωδία έκρέ-

Ή Έλενίτσα, είς τήν έρώτησι αύτή έμεινε άφωνη. 
Τί έοτοίχιζε δεν ήξερε. Γι’ αύτήν ήτο θησαυρός αμύθη
τος. Ίήν έδιδε είς αντάλλαγμα ένός γιατρικού. Αύτό 
ήτο δλον πού έζητούσε. Έν τούτοις ό έμπορος έπανέ- 
λαίε:

— Πόσο τήν πουλάς λοιπόν;
— Δέν ξέρω, άπήντησε ή Έλενίτσα μέ ένα μορφασμό 

άπελπισίας είς τό μικρό της στόμα.
— Τί θά πάρης μέ τά λεπτά πού θά σού δώσω, κα- 

ραμέλλες;
— Καραμέλλες; θά πουλούσα γιά καραμέλλες τή 

Λουλοϋκά μου ; “Οχι. θά πάρω τό γιατρικό τού πα
τέρα μου.

— Τότε, θά σού φθάνουν δέκα δραχμές.
Ή Έλενίτσα ύψωσε τούς ώμους.
—Άλλά ή κούκλά σου δέν αξίζει ούτε πέντε.
Είς τά λόγια αύτά τά μάτια τής Έλενίτσας έγέμι- 

σαν δάκρυα. Έσήκωσε τά μικρά της χεράκια λέγουσα:
— Νά μού τή δώσετε πίσω. Ή Λουλοϋκά μου άξίζει 

περισσότερα.
Ό έμπορος ήξερε πράγματι δτι ή κούκλα ήξιζε περισ

σότερα, άλλά τού άρεσε νά παίζη μέ τήν οδύνη τής παι
δικής εκείνης ψυχής. Όταν όμως έγύρισε πάλιν καί 
είδε τό μικρό κοριτσάκι μέ τόν ψυχικό του πόνο πού 
έξωτερικεύετο στά μεγάλα καστανά του μάτια, ήσθάνθη 
κάποια άγνωστη ίως τότε συγκίνησι, και αύθορμήτως 
έβγαλε τό πορτοφόλι του, «τράβηξε ένα βίκοσιπεντά- 
ρικο, τό όποιον έδωκε είς τήν μικρή κόρη, λέγων:

— Νά. Πάρε αύτά.
— Φθάνουν γιά τό γιατρικό; ήρώτησε ή Έλενίτσα.
— Φθάνουν καί περισσεύουν.
Ή Έλενίτσα δέν ήκουσε περισσότερο. Έρριψε μόνο 

ένα τελευταίο βλέμμα πρός τήν παιδική της αγάπη κοκ 
μέ λύπη καί χαρά μέσα είς τήν ψυχή της, έφυγε άπό το 
μικρό κατάστημα. Έφθασε είς τό σπίτι της πετώσα. 
Έμπήκε μέσα μέ τά μάτια λάμποντα, έτρεξε είς τήν 
αγκαλιά τής μητέρας της, τής έβαλε στο χέρι τό αντί
τιμα τής παιδικής της λύπης καί τής είπε:

— Πάρε τό γιατρικό τού πατέρα...
Άλλά δέν έπρόφθασε νά τελείωση τή φράσι της- 

λυγμοί τήν συνεκλόνισαν, καί μέσα εις τά δάκρυα της ή 
μητέρα της εννόησε τή θυσία τής Έλενίτσας, δταν άκου- 
σε τά λόγια της:

—Τήν κούκλά μου, δέν τήν έχω πιά μαννοϋλά μου...

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

| ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ |

ΤΑ Ε»Γ ΑΘΗΝΑΙΧ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

Τά έν Άθήναις κατά τό 1836.—Τίνα θεατρικά έ'ργα ύπήρχον τότε.—Ό πρώτος τών "Αθηνών 
θεατρώνης.—Τό πρώτον τής πρωτευούαης σανιδόπηκτον θέατρον.—Πρό τών ’Αθηνών Κ- 
κειτο και πώς άιεκαλύφθη ή τοποθεσία καίτό σχίδιον αύτοΰ.—Περιγραφή τοϋ έσωτερικοϋ 
καί έξωτερικοϋ αύτοΰ.—Σκηνογραφίαι καί ένδύματα τής έποχής.—Ό πρώτος Ελληνικός 
θίασος "Αθηνών.—"Αναγγελία τών τότε παραστάσεων.—"Ο τελάλης.—Αί τότε 'Ελληνικοί έ
φημερίδες καί το δέατρον.— Αί μουστακαλήδες ηθοποιοί.—Έναρξις παραστάσεων.—"Η με
τάφρασες τοΰ Ρήγα Βελεστελή.—ΑΙ πρώται θεατρικοί κρίσεις τοΰ "Αθηναϊκού τύπου.—Ό 
"Εξηνταβελώνης, δ Καραϊσκάκης, ό Ρήγες, δ Μάρκος Μπότσαρης.—Πρώτη έμφάνισις Ιερέων 
έν τώ θείτρω. — Αήξις τής πρώτης θεατρικής περιόδου.—Συμπέρασμα.—Κοινόν καί ή&Ο
ποιοι.—Τό θέατρον Γαετάνου Μέλη καί ή πρώτη έν αύτώ μελοδραματική παράστααις.—θεα

τρική παραγωγή τού 1836.
τής ράχεώς του έβδομήκοντα καί δύο έτη, έπιπτεν 
άπό οχοινίον τεντωμένου έντός πισσωμένου πανιού 
καί έθραυε τόν πόδα του. Είς εν τών θεωρείων πα- 
ρευρίσκετο καί ή κυρία ένός υπουργού, ής ό υπηρέ
της, καπνίξων ύπερμέγεθες τσιμπούκι, διεοκέδαζεν 
έξαποστέλλων κατά πρόσωπον αυτής τολύπας κα
πνού /»

Μέ τοιαύτα οίκτρα θεάματα διεσκέδαξον οί νεώ- 
τεροι 'Αθηναίοι, οί προοδευτικώτεροι τών οποίων, 
άναμιμνησκόμενοι τών έκδουλεύσεατν ας παρέοχεν έ] 
έλλι/νική σκηνή κατά τάς παραμονάς τής έλληνικής 
έπαναστάσεως, ήλπιξον ότι τάχιστα έ) νέα πρωτεύου
σα τής Ελλάδος ήθελεν αίσθανθή τήν ανάγκην τής 
υπάρξεως έλληνικής σκηνής καί άπό τής Κυβερνή
σεως περιέμενον νά δοθή ώς τάχιστα ή πρώτη πρός 
τούτο ώθησις. Άλλ’ ή Κυβέρνησις περί άλλα, σπου
δαιότερα, κατ' αυτήν, ζητήματα άοχολουμένη, ούδ' έ
σκέφθη καν, ότι πρώτιστη άνάγκη άρτιπαγοϋς κρά
τους είναι ή συοταοις θεάτρου, άπό τής σκηνής τοϋ 
όποιου νά εκπαιδεύεται καί διαπαιδαγωγείται ό πρό 
ολίγου μόλις θραύσας τά δεομά τής δονλείας του 
λαός. Δυστυχώς, υπήρχον καί οί έπιδοκιμάζοντες τήν 
τοιαύτην τής Κυβερνήσεως αδράνειαν, ο'ίτινες προ
σέθεταν έπΐ πλέον, ότι ούτε οί κάτοικοι ήοαν άρκετά 
άνεπτυγμένοι διά νά έχουν θέατρον, ούτε συγγραφείς 
υπήρχον διά νά τό τροφοδοτούν. 'Εν άλλοις λόγοις, 
έφρόνουν οί ανεπτυγμένοι τής έποχής έκεί
νης, δτι πρό τής ίδρύσεως θεάτρου, ήν έξελάμβανον 
έκ προθέσεως βεβαίως έν τή στενή αύτής σημασία,

2) Herman Sudostlieher Bildersaal, τόμ. Γ' σελ. 
67. Stuttgart, 1841. Ό ύπό τήν ανωνυμίαν κρυπτόμενος 
συγγραφεύς τοϋ προαναφερθέντο; συγγράμματος εί
ναι ό Γερμανός Πρίγκηψ Puehler Muskau, ό έ- 
πισκεφθεις τάς ’Αθήνας κατά τό 1836 και ούτινος τήν 
«φυσιογνωμίαν» ζωγραφίζει θαυμασίως ό Νικ. Δραγοΰμης 
έν τώ «Βΰοωνι» τόμ. Β’ φόλλ. 15. Μάρτιος 1876, σ. 168.

Καθ' ήν έποχήν, τόν ίεκέμβριον τον 1834, ή εύρα 
τον 'Ελληνικού βασιλείου μετεφέρθη έκ Ναυπλίου 
είς ’Αθήνας, ή νέα πρωτεύουσα, αί πάλαι ποτέ ένδο
ξοι καί πολυάνθρωποι Άθήναι, δέν ήοαν ή σωρός ε
ρειπίων, έφ' ών αί άλλεπάλληλοι τών βαρβάρων έπι- 
δρομαί είχαν ζωηρά έναποτυπώσει τά ίχνη αυτών. 
Μάνην ό οφθαλμός τον περιηγητοΰ θ' άνεζήτει μετα
ξύ τών ολίγων παρά τους πρόποδας τής Άκροπό- 
λεως οίκίσκων, έοτω και παράπηγμά τι, ΰφ’ ό νά ή- 
κούετο ώς άπό σκηνής ή ελληνική φωνή.

Τό θέατρον ήτο καθ' ολοκληρίαν άγνωστον είς τήν 
νέαν τοϋ βαοιλείον πρωτεύουσαν. Ούτε συγγραφείς, 
ούτε ηθοποιοί, άλλ’ ουδέ σαλτιμπάγκοι υπήρχον είς 
τόν τόπον, ένθα άλλοτε ποτέ έγεννήθη καί άνεπτύχθη 
ή δραματική τέχνη. \Έτ’ αιώνων πολλών, ουδέ 'ίχνος 
θεατρικής κινήσεως έηάνη άναμιμνήοκον, έοτω καί 
πόρρωθεν τήν παλαιάν τών Ά θηνών θεατρομανίαν, 
ήτις, ώς έλέχθη,1 διετηρηθη μέχρι τοΰ 'Ιουστινιανού.

Μόλις κατά τό 1835 έπήχθη τό πρώτον έκ σανίδων 
θέατρον τών ’Αθηνών, περί οΰ Γερμανός περιηγη
τής, παρευρεθείς είς μίαν τών έν αι'τώ δοθειοών πα
ραστάσεων, άναφέρει τά έξής :

«Τό θέατρον ήτο άμφ ιθεατρικώς κατεσκευασμένον, 
κατ’ άπομίμηοιν τών αρχαίων θεάτρων, έχον έκτος 
τών καθισμάτων, καί τινα θεωρεία διά τά επίσημα 
τής κοινωνίας πρόσωπα. Τό παράπηγμα ήτο ασκεπές, 
ώς έκ τούτου έβλεπέ τις τόν Λυκαβητόν καί τά πέριξ 
όρη, τούτο ό’ άπετέλει τό ώραιότερον τών θεαμάτων. 
Κάτω είς τόν Κίρκον αδέξιοι σαλτιμπάγκοι προοεπά- 
θουν νά φαιδρύνωοι τούς θεατάς, ένώ ταύτοχρόνως 
αξιοθρήνητος γελωτοποιός, φαλακρός καί φέρουν έπί

1) ’ISs Κ. Ν. Σάθα. ιστορικόν δοκίμων πει! τοΰ θεά
τρου κα! τής μουσικής τών Βυζαντινών, σελ. σοα' και 
σο6'. Έν Βενετία 1878.
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ανάγκη πάσα νά προϋπάρξουν συγγραφείς και κοι
νόν, ών πάντων έστερεϊτο τότε, κατ’ αυτούς, ή πρω
τεύουσα τοΰ άναγεννηθέντος ’Έθνους.

Τά πράγματα έν τούτοις άποδεικνύουν τούς οί'τω 
πως άποφαινομένους, δτι η ήγνόουν καθ’ ολοκληρίαν 
την τότε πνευματικήν κατάστασιν τοΰ έθνους καί δή 
τής πρωτευούσης, ή έξ ένοχων υπολογισμών ■ παρί- 
στων αύτήν δπως τήν ήθελον, καθόσον καί κοινόν α
νεπτυγμένοι’ σχετικώς υπήρχε τότε έν Άθήναις, ο
πού εϊχον συγκεντρωθή χάριν τής κεντρικής υπηρε
σίας οι εν τοϊς γραμμασιν η άλλως πως διακρινόιιε- 
νοι τοΰ Εθνους ανδρες, καί δραματικοί συγγραφείς, 
όσους δέν έχει νά επίδειξη ούδέν νεώτερον θέατρον 
κατά τά πρώτα τής γεννήσεως αύτοΰ έτη. Άλλ’ ουδέ 
καί κατά ποοον ήσαν κατώτερα τά τότε δραματικά ελ
ληνικά έργα τών όσων έχουν νά παρουσιάσουν τά νε- 
ωτερα θέατρα κατα τους πρώτους τής συστάσεώς τα>ν 
χρόνους. Ταΰτα ήσαν τά έξής : Ό Χάσης τοΰ Γουξέ- 
^1, ό Αχιλλεύς τοΰ Χριστοπούλου, τά Κορακίστικά, 
ή Ασπασία καί ή Πολυξένη τοΰ Ίακ. Ρίξου Νερου
λού, ή Ροδόπη, έργον άγνωστου εποχής καί συγγρα
φέως, ό Λεωνίδας έν θερμοπύλαις, ανωνύμου, δ Τι- 
μολέων, ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, δ Ρήγας καί 
ό Καραϊσκακης τοΰ Ζαμπελίου, δ Λεπρέντης καί ό 
Τυχοδιώκτης, κωμφδίαι τοΰ Χουρμούξη, δ θάνατος 
τοΰ Δημοσθένους τοΰ Ν. Πικόλου, ή ’Ελλάς καί ό ξέ
νος τοΰ 1 . Λασοανη, ο Τελευταίος Κωνσταντίνος τοΰ 
Οικονόμου έξ Οικονόμων, ό Νικήρατος τής Ε. Καΐ- 
ρη, ό Θάνατος τοΰ Καραίοκάκη τοΰ Γ. Ναύτη, ό Βα
σιλικός τοΰ Ματεοη, ο Ασωτος τοΰ Α. Σούτσου, αί 
Άθήναι ’Ελευθερωμένοι τοΰ Γ. Πραντούνα, ό Χίος 
Τραγωδός τοΰ Λ. Κυριακιδου, ό Χαρίδημος ό Σά- 
μιος ,ανωνύμου ,ό 'Οδοιπόρος τοΰ Σούτσου, ό Μάρ
κος Μπότοαρης, ό Σωκράτης καί δ I. Καποδίστριας 
τοΰ 1 πατιου Αυγερινού ,ή Μεγαλοφυια τοΰ Φιντίου 
καί Δάμωνος τοΰ Γουξέλη, ή "Αλωσις τών Φαρών, 
<> Θάνατος τοΰ Καποδιστρίου, ό θάνατος τού Μάρκου 
Μπότσαρη καί ό Πιττακος ό Μυτιληναϊος τον θ. 
Αλκαίου.

Αλλά μήπως καθ’ ήν εποχήν κατεδικάξετο ύπό 
των αρχόντων τό ελληνικόν θέατρον, δέν ύπήρχον καί 
ικαναι καί ευπρόσωποι δπως δήποτε μεταφρά
σεις 3 νά τροφοδοτήσουν αύτό μέχρις ού άναφανώ- 
σιν "Ελληνες συγγραφείς κρείττονες τών ήδη άνα- 
φερθέντων; Εκτός τών μνημονευθεισών αλλαχού

,, 3 ή 'Ε^ομήχοντα περίπου Ιττ, πρό τής έποχής τχύττ,ς, 
ετοΛειτο εν Αμβουργφ ή αναμόρφωσή τού Γερμανικού 

θέατρου, ο Λεσσιγκ, δστις εΐχεν άναλάβει τήν κοιτικήν 
τω -οτ« παρ(στανομενων έργων, έγραφε περί τών δεδοαέ- 
νω .εταφρασεων τα έςής: «’Οφείλω νά είπω ποός παρη- 
γο ν των περισσότερων μεταφραστών μας, οτι όί ’Ιταλοί 
<· ·αοελφθ! των είναι συχνότερον οΐκτρότεα» αύτών». 
(Dramaturgic deHambourg par E. Lessing, tra
duction de E. de Suchau revue par Croule, page 39'). 

μεταφράσεων, ύπήρχον ήδη διά τήν ελληνικήν σκη
νήν καί αί εξής: Ό Φιλότας, 4 δ Βελισσάριος, 5 ό 
Εραστος, θ ή Έλευθέρωσις τών Θηδών, λ ό Γεώρ

γιος Δαντϊνος, θ ή Έρμιόνη, 9 τό Ζιξάνιον μεταξύ 
τού σίτου, 4θ τό Σχολεϊον τών σκανδάλων, 44 <5 Αλη
θής Φίλος, 14 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 42 ή Παμέλα έπίγαμος, ό Αριστόδη
μος 1;! καί άλλαι.

14) Ό «Θεατής», σύγγραμμα ηθικόν, οικονομικόν και
φιλολογικόν καί θεσμοθετικόν. Άριθ. 1, 25 Οκτωβρίου
1836, σελ. 23.

«........... Μίαν ημέραν θά ίδήτε ένα τυφλόν
επαίτην πλανώμενον κάτω άπό τάς παλαιας
σκιάς σας και προσκόπτονΊ α να εισέρχεται εις
τούς τάφους καί έναγκαλι ζόμενος τάς υδρίας
νά τάς έρωτά. Θά στενάξ'υν τά σκοτεινά άντρα
καί ό τάφος τά πάντα θά όμολογηση. . .»

Φώακολοζ

Γήινος κώνος έπί εΰρείας ί κτασεως υψουμενος και
διά προσφάτου χώματος περιβαλλόμενος ηρκει είς χρό
νους άρχαιοτάτους. ηρωικούς Λαλούμενους, να δεικνυη
εις τούς έπ-.ζώντας, ότι έκεΐ · ίχε ταφή ό νεκρός ενός
ανδρείου ή ένός σοφού, τόν όποιον η παράδοσις δια τας
πολλάς άρετάς του είχε τάίει είς ίσην μοίραν πρός
τούς θεούς. Προϊόντος τοΰ ρόνου, οί λαοί δέν εμενον
πλέον ευχαριστημένοι είς τού; ταπεινούς τάφους, άλλ’
ήθέλησαν ΐνα έγειρωνται με ραλοπρεπείς τύμβοι, ευρύ
τατοι τήν έκτασιν καί άδιάσ .ιστοί τήν στερεότητα, διά
νά μαρτυρούν εις τους μελλο >τας αιώνας οποίον υπήρξε
τό μεγαλείου αύτών. Δείγμ ί τούτων ζωντανόν εχομεν
τάς Πυραμίδας τής Λίγύπιίυ, αί όποιαι δι έπιθέσεως
όγκολίθων έγερθείσαι είς ύ·)ος μέχρι διακοσίων μέτρων
άπό τού έδάφους, παρέμεινο > άθικτοι έπι 40 αιώνας διά
νά δεικνύουν είς τάς παροίσας καί μελλούσας γενεάς
ποίου είδους γίγάντον ήτο?/ ot ζρότοι χ,ατοιχοι ττ4ς γτ?ς·
Οί όγκοι ούτοι, οί όποιοι ίκπλήττουν τον οφθαλμόν καί
τού μάλλον πεπειραμένου περιηγητοΰ, ούδέν άλλο εΐνε,

Μέ τοιούτον δραματολογίου, πλούσιον διά τήν ε
ποχήν έκείνην, καί κοινόν, τό όποιον εΐχεν ανάγκην 
διαπαιδαγωγήσεως διά τού θεάτρου, ήθελεν εΐσθαι 
ευχερής ή 'ίδρυοις ελληνικής σκηνής έάν ή Κυβέρνη- 
σις και οι περί αυτήν δεν κατεγίνοντο νυχθηιιεοόν 
περί τήν διανομήν τών δημοσίων θέσεων, περί τάς 
οποίας σφοδρός διεξήγετο άγων μεταξύ τών πολυ
πληθών αύτών μνηστήρων.

Πλην την άκηδείαν καί άμεριμνηοίαν αύτήν τής 
Κυβερνησεως αντικατεστησεν ώς καί είς τούς μετέ- 
πειτα χρόνους έγένετο πάντοτε, ή ιδιωτική πρωτο
βουλία, χάρις είς τήν όποιαν ευθύς έξ αρχής έν τή 
πρωτευούοη τού αρτισύστατου βασιλείου τής 'Ελλά- 
δος, τό θέατρον άνεφάνη άνευ έπισήμου τίνος προ
στασίας, ή έλλειφις τής όποιας έκολάοθη διά τής 
cfoaoecoQ «προοωρινόν ϋέατρονπ.

«Είναι φαινόμενον κοινωνικόν, έγραφέ τις τό-

4) Φιλότας, τραγφδία ηρωική, είς μίαν πράξιν, ήτο- μι- 
μοδραμος. Βιέννη. Η εκδοσις, άνευ χρονολογίας, παλαιοτά- 
τη, δεν φέρει Ονομα συγγραφέως. Elvat μετάφρασις τής η
ρωικής τραγφδία.; τοΰ Λέσσιγκ.

5) Βελισσάριος, δράμα είς δύο πράξεις, συντεθέν μέν ύπό 
X. Κ. X. Τράουτζεν, μετενεχθέν δέ καί τύποις έκδοθέν είς 
τήν ήμετεραν καθομιλουμένην διάλεκτον ύπό τίνος τών φι- 
λογενών έν Βιέννη, 1819.

6) ’Εραστος, δράμα ποιμενικόν, είς δύο πράξεις, μετα- 
φρασθέν έκ τής Γερμανικής είς τήν καθομιλουμένην απλήν 
οιαλεκτον ύπό Ρωξάνης Σαμουρκάση, έν Ίασίψ 1819.

Η Ελευθέρωσις τών Θηβών, τραγφδία είς πέντε 
πράξεις υπο Γεωργίου τοΰ Ρουσσιάδου, έκ τοΰ Γερμανικού 
κατα το πρωτότυπον τοΰ Κ. Φ. Βάϊσσει, έλευθέρως μέταφρα- 
σθεισα καί τό πρώτον τύποις έκδοθείσα, δαπάνη φιλογενε- 
στατου τίνος Μακεδόνος. Έν Βιέννη, έκ τής έλληνικής τυ
πογραφίας τοΰ Ίωάννου Σνείρερ, 1820.

8) Γεώργιος Δαντϊνος, ό έντροπιασμένος σύζυγος, κωμω
δία εις πράξεις τρείς, συγγραφείσα παρά τοΰ περιφήμήυ 
. . Μ°λιε?οι>, μετενεχθείσα δέ είς τήν καθο-ηλουμένην 
ημών οιαλεκτον παρά Κ. Άριστίου, Βουκουρέστ'ιον 1827.

9) Ερμιόνη ή ή μεμνηστευμένη τοΰ "^.δου, τραγωδία 
παθητική εις πέντε τμήματα ύπό τοΰ κυρίου Ζιεγλέ'ρου,'με- 
τενεχθείσα δέ είς τήν καθομιλουμένην ήμών ύπό Ζ. μ’ διά 
ρυθμικά» ιάμβων. Έν Πέστη, έκ τοΰ ελληνικού τυπογρα
φείου τοΰ ευγενοΰς Ματθαίου Τράττνερ, έκ Πετρόζας, 1826.

10) Τό Ζιζάνιον μεταξύ τοΰ σίτου, ήτοι θρησκεία’καί ύ^ 
ποκρισις. Δράμα είς πράξεις τρείς, μεταφρασθέν έκ τοΰ 
1 ερμανικου υπό I Σκαρλάτου. Έν Λειψίφ, έν τψ τυπογοα- 
φειφ τοΰ Βρειτκοπφ καί Χέρτελ, 1831.

■ J V τών ’Χανδάλων (ή τής καταλαλιάς) πα-
„,χ,?οου Β?ι'','Λεη Σέριδαν, κωμφδία μεταφοασθείσα 

υπο Ηλατωνος Πετριδου, Κέρκυρα, 1833.
12) Εκλεκτότερα κωμφδίαι τοΰ Καρ. Γολοόνου, μετα- 

φρασθείσαι παρά τοΰ πρώην ήγεμόνος Βλαχίας I. Καρατζά 
εν Χαυπλιφ 1834.

13) ’Αριστόδημος: τραγφδία τοΰ περίφημου Μόντη έκ 
του ιταλικού. Έκ τής τυπογραφίας Κ. Δηαόδου καί Γ Α 
Μεγακλεους, έν Έρμουπόλει, 1835.

ΐ£,44 άξιον προσοχής ή εντός κοινωνίας έτι απλοϊ
κής αυτοκίνητος έπιχείρησις καί κατόρθωσις θεά- 
τοου! Ούτε νόμος έπραξεν, ούτε αρχών, άλλ’ εργο
λάβος ό τυχών, μέλος τής κοινωνίας, είπε πρός αυ
τήν: Έλθέ νά θεωρήοης καί ν’ άκουοης».

Καί δ «εργολάβος αυτός ό τυχών», ό ίδρύσας πρώ
τος τήν ελληνικήν σκηνήν έν μέσο) τής προττευουσης 
τής άναγεννηθείοης Ελλάδος, ήτο ό Αθανάσιος 
Σκοντσόπουλος.

Μέσης ηλικίας άνθρωπος ό νέος αυτός Αττικός 
'Ηρώδης καί Θέσπις συγχρόνως τών νέων Αθηνών, 
μέ άρκετήν μόρφωοιν καί όλιγωτέραν περιουσίαν, 
κατέβαλαν άμφότερα τά πνευματικά αύτά καί ύλικά 
κεφάλ.αιά τον καί έπί σχεδίου δπερ δ Ίδιοι; κατήρτιοε, 
μετεοκεναοε τό προϋπάρχον ήδη παράπηγμα τών σαλ
τιμπάγκων έκεΐ παρά τό νΰν μέγαρον τής Εθνικής 
Τραπεζης καί έναντι ακριβώς τοΰ Ταχυδρομείου, είς

τό πρώτον θέατρον τάτν Αθηνών, ύπο τό οποίον η α- 
ναγεννηθεϊσα ελληνική σκηνή εύρεν, ή ακριβώς εί- 
πεϊν, δέν εύρε στέγην, καθόσον το νεον αυτό τής Θά
λειας καί Μελπομένης μέλαθρον ουδέποτε έστε- 
γάσθη!

Είναι περιεργοτάτη ή ιστορία τής ανακαλνφεως 
τής τοποθεσίας τοΰ προττου αυτού θέατρου τών Α- 
θηνών. Άφοΰ μάτην έπί πολύν χρόνον άνεζητηοα πε
ρί αυτής είς πάσας έν γένει τάς εφημερίδας τής έ- 
ποχής έκείνης, α'ίτινες προκειμένου περί θεατρικών 
πραγμάτων ή άπηξιονν εντελώς να κάμουν λόγον, η 
έάν τινες έξ αύτών κατεδέχοντο νά διακόφσυν την 
περιφρονητικήν σιγήν των, ελάχιστα εγραφον περί 
τής «έφευρέσεως αυτής τοΰ Σατανά», ώς έλεγον τότε 
οί άρτι έλενθερωθέντες τοΰ τουρκικού ζυγού άπόγο- 
νοι τού θέσπιδος, κατέφυγα είς τούς γεροντοτέ- 
ρο υ^ς, άλλ’ ούδ’ αυτοί ήδυνήθηοαν νά μέ φωτίοωσι 
περισσότερον .

NIK- I. ΛΑΣΚΑΡΕΣ
(Ακολουθεί)

είμή τάφοι προωρισμένοι νά διατηρήσουν έπ’ άόριστον 
τάς προσφιλείς μορφάς τών άποι^ομένων. ·

Οί κατόπιν αιώνες, άναλογως τού βαθμού τής ανα- 
πτύςεως τών λαών έσημειώθησαν διά διαφόρων ειδών 
τάφων. ’Εντεύθεν έκ τών τύμβων και τών πυραμίδων 
εχομεν τά μνημεία, τά έσκαμμένα είς τούς βράχους, 
κατακόμβας καλούμενα καί κατόπιν κατεσκευάσθησαν 
διάφορα είδη έπιτυμβίων θόλων, οι όποιοι κατα το μάλ
λον καί ήττον έπλ·ησίαζον έκ πρώτης όψεως τάς λάρ
νακας. έπί τών οποίων έχαράσσετο τό ομοίωμα τού έν- 
τός αύτών προσώπου, ή εστολιζετο δια τίνος επεισοδίου 
τού βίου αύτοΰ. Έκ τών έπιτυμβίων θόλων ένεφανισθη- 
σαν τά ταφεία, έν εΐδει περιστερεώνων, τά όποια ησαν 
διηρημένα είς τόσους σηκούς, έντός τών όποιων έτοπο- 
Οετοόντο αί δακρυδόχοι ύδρίαι και αι καλπαι αί περιε- 
χουσαι τήν κόνιν τών τεθνεώτων. Άλλ εις χρόνους με
ταγενεστέρους προέβησαν περαιτέρω και « τάφοι τών 
ίπΐυανών έχρησίμευσαν ι·-; άντικείμενα άρχιτεκτονικών 
σ/’λήύεων τόσω έςόχο;, ώστ! δεν έγνώρι,ε τις, αν ή 
εύρύτης τής οικοδομή? ήτο θαυμασιωτέρα τής έντε- 
λείας τής έργασίας. διεκρίνοντο δέ ύπό τήν ονομασίαν 
Μαυσωλεία. Τοιαύτα θά ήσαν τοΰ Γαιου Τσεστιου και 
τού Καικιλίου Μετέλα, τό μέν πυραμοειδές, τό δέ κυ- 
κλωτερές, ώς έπίσης τό τόσον εύρύ μαυσωλείο·? τού 
Άδρ-.ανιΰ, ώστ’ έπί τών ερειπίων έσχημαπίσθη τό νυν 
φρούριον τοΰ Αγίου ’Αγγέλου. Εν τελεί καττέληςαν είς



7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

το να είκονίζουν έπί τών τάφων οίαδήποτε πρόσωπα έπί 
διαστάσεων τοιούτων, ώστε πλήν τών εικόνων, πλήθος 
τάφων έστολίζοντο δε’ αναγλύφων καί δι’ αγαλμάτων 
ιστορικών καί άλληγορικών. Τινές μάλιστα τούτων δεν 
ένέκλειον πλέον τά λείψανα τοΰ τεθνεώτος. άλλ’ ήγεί- 
ροντο είς άνάμνησιν καί τιμήν αύτοΰ. τόσον είς τούς 
δημοσίους περιπάτους, όσω καί έν μέσφ τών άγορών καί 
εντός τών ναών τοιοΰτοι, καλούμενο”, κενοτάφια.

Καί ήδη ύποδείξαντες τήν αρχήν καί τήν συνήθειαν 
τής άνεγέρσεως μνημείων, άς παρατηρήσωμεν άπό ιστο
ρικής άπόψεως το είδος τών μνημείων τούτων, παρου- 
σιαζομένων ώς τόσων άνοικτών βιβλίων, έπί τών οποίων 
δι’ ανεξίτηλων χαρακτήρων σημειοΰται ή χρονολογία 
τών λαών καί τών βασιλέων. Καί δτι τοιοΰτοι ήσαν οί 
τάφοι, θά πασχίσωμεν νά τό άποδείξωμεν, αρκεί νά μάς 
παρακολουθήσετε έν τή βραχεία περίοδε!^, τήν όποιαν, 
χωρίς νά έςέλθωμεν τών ορίων τής ιταλικής χερσονή
σου. σκοποϋμεν νά έπιχειρήσωμεν.

Άς άρχίσωμεν λοιπόν έπισκεπτόμενοι τήν κάτω Σι
κελίαν. οπού τό πρώτον έμφανίζονται αί κατακόμ&α: 
τοΰ Παλέρμου, άς τάς έρωτήσωμεν καί έκ τών έρει- 
πίων των θά μάθωμεν. ότι έκεΐ φαίνονται χαραγμένα τά 
ίχνη τών Φοινίκων, Καρχηδονίων καί Ρωμαίων, οί 
όποιοι έγένοντο οί αρχαιότεροι δυνάσται τής νήσου.Έρ
χονται κατόπιν αί κατακόμβαι τών Συρακουσών καί 
έδώ αί σκελετώδεις σκιά! τού άγαθοΰ Ίέρωνος καί τών 
δύο περιβοήτων τυράννων, τών Διονυσίων, θ’ άναπαρα- 
σταθώσιν είς τήν μνήμην, ώς πρόσωπα ζώντα. Έκ τών 
άντρων τούτων κατόπιν θά ήχήση βαθεϊα φωνή κραυγά- 
ζουσα: Έκάς οί βέβηλοι! Έδώ αναπαύονται έν ειρήνη 
καί όμοΰ ηνωμένοι καί Σαρακινοί κα! Νορμαννο'ι καί 
Σβέβοι και Φράγκοι μετά πεισματώδη μάχην καί μεγά
λην αιματοχυσίαν μή διακόπτετε τον αιώνινο ύπνον 
των! Καί ημείς έπέχοντες περιδεείς τό βήμα θά διέλ- 
θωμεν τό στενόν διά νά εΐσέλθωμεν είς τήν περιφανή 
ΓΙαρθενόπην καί έκεΐ νά γονυπετήσωμεν έπί τών κατα
κομβών τού κοιμητηρίου του Άγιου Τζενάρο καί έπί τή 
θέα τών έπιταφίων έκείνων σηκών μέ τάς άξιοσημειώ- 
τους ζωγραφιάς καί τά μωσαϊκά, τά όποια τούς καλλω
πίζουν, θ" άνακαλέσωμεν είς τήν μνήμην τόν Σβέβον 
Μαμφρέδη, τον νικητήν αύτοΰ Κάρολον δ' Άνζιό, τούς 
Κοστάντσα, Κορραδίνον. Ροβέρτον, τάς δύο ’Ιωάννας 
καί οίονεί έν πανόραμα αιματηρόν Οά διέλθη προ τών 
οφθαλμών μας έπί τή αναπολήσει τής ιστορίας τών Βα
σιλέων τής Νεαπόλεως.

Εντεύθεν μετακινοϋντες τά βήματά μας θά όδηγη- 
θώμεν εις τήν αίωνίαν πόλιν. διά μέσου τών τοιχών τής 
ποτέ κοσμοκρατείρας. ή όποια ολόκληρον σχεδόν τήν 
Εύρώπην καί μέρη τής Ασίας καί Αφρικής είχε μετα- 
βάλει είς ρωμαϊκήν έπαρχίαν. Κλίνοντες εύλαβώς πρό 
τοΰ Κολοσσαίου, τών άψίδων τοΰ Τίτου καί Κωνσταντί

νου. τοΰ θόλου τοΰ Αγίου Πέτρου, τοΰ ΙΙανθέου. τής 
στήλης τοΰ Τραϊανού καί τών άλλων μεγαλοπρεπών 

μνημείων τής αρχαίας καί νεωτέρας Ρώμης, άς προ- 
χωρήσωμεν έχοντες δλην τήν προσοχήν μας ιδιαζόντως 
έστραμμένην είς τούς τάφους. Έκ τών τάφων δυνάμεθα 
νά καλέσωμεν τά έπιφανή ονόματα τών Γαΐου Πουπλη- 
κίου Μπιμποΰλου, τοΰ Γαΐου Γεστίου τοΰ Λευκίου Ά- 
ρούντσιοο, τοΰ Σερβηλι'ου Δ', καθώς καί έκεΐνα τών 
Πρισίλλα, Καικιλίου Μετέλλα καί τοΰ Πομπηίου Κορ- 
νήλίου Σκηπίωνος, ονόματα τόσον ένδοξα, ώστε αύτά 
μόνα θά ήρκ)ουν νά μάς συνοψίσουν τά έ'ργα τής Γερου
σίας καί τοΰ Ρωμαϊκού λαού. Καί όπου μόνα τά έρείπια 
ενός μνημείου άπέμειναν, θά ήδυνάμεθα άκόμη νά προσ- 
θέσωμεν διά ποιον πρόσωπον τούτο άφιερώθη καί διά 
τίνας άφορμάς έξηφανίσθη άπό προσώπου τής γής. 
Οΰτω δ’ έρευνώντες ίσως μάθωμεν τά ονόματα τοΰ Αύ
γούστου καί τού γότθου Βιτίγκε, τοΰ Καρακάλου καί 
Λλαρίχου, καθόσον θά μάς άνακαλύπτεται ό τάφος ό 
άνήκων είς τόν νεκρόν ή ό άλλος τοΰ καταστροφέως 
αύτοΰ. Καί έπείδή πρώτιστος σκοπός τών Ρωμαίων 
ήτο νά παρουσιάζωσιν είς τά δμματα τού λαού παν ό,τι 
ώφειλε νά διατηρήση ζωηράν τήν μνήμην τών προγενε
στέρων αύτών, έτοποθέτουν τούς τάφους έν τή άγορψ 
καί παρά τήν Άππιανήν οδόν, ώς είς τόπους μάλλον 
συχναζομένους καί είς αύτά άκόμη τ’ άγροίκα έξοχικά 
τοπεία. Διά τόν αύτόν λόγον καί αί Άθήναι καθιέρω
σαν διά τούς τάφους ένα τόπον έπί τής οδού ’Ακαδη
μίας, δπως ή ζωηρά νεολαία έπιστρεφουσα έκ τής σχο
λής τοΰ Σωκράτους καί τοΰ Πλάτωνος καί συναντώσα 
τούς τάφους τούτους διαλογίζεται τά πάλαι κατορθώ
ματα και μανθάνη τήν ιστορίαν τής ανεξαρτησίας 
αύτής.

★ ★ ★

Καί έπειδή άπηριθμήσαμεν τά μνημεία, τών. όποιων 
ή δόξα επαναφέρει είς τήν μνήμην τήν έθνικήν Ρώμην, 
όφείλομεν έπίσης νά έμπνευσθώμεν καί έκ τών τάφων, 
τών όποιων αί έξοχοι άναμνήσεις μάς άνακαλούν τήν 
χριστιανικήν Ρώμην. Καί προς τούτο απαιτείται νά 
εΐσέλθωμεν είς τά στενότατα ύπόθυρα τής Βασιλικής 
τού Βατικανού' έκεΐ θά μάς φανώσιν οί τάφοι τών Ά
κρων Ποντιφήκων Παύλου Γ'. Ούρβανοΰ II'. Αλεξάν
δρου Ζ' καί Η'· έκεΐ θά δυνηθώμεν νά κλίνωμεν τό 
γόνυ πρό τοΰ μεγαλοπρεπούς κενοταφίου Κλήμεντος τοΰ 
ΙΓ', έμπνευσθέντος καί γλυφέντος ύπό τοΰ αθανάτου 
Κανόβα. Κατερχόμενοι έν τούτοις είς τά υπόγεια τής 
Βασιλικής τούτης, Οά δυνηθώμεν ν’ άναγνώσωμεν έπί 
τών έπιταφίων άψίδων Άδριανού τού ΣΤ'. Βονιφατίου 
ΙΓ. Νικολάου Ε', Ούρβανοΰ ΣΤ', Παύλου Β'. Πίου 
ΙΑ', πόσον μεγάλοι καί έπιφανείς είς αγιότητα καί 
μόρφωσιν έγένοντο οί σημαιοφόροι ουτοι τής καθολικής 
θρησκείας.

Εάν δ*  έκ τών οχθών τοΰ Τιβέρεως έλθωμεν παρά τόν 
Άρνον, θά εΰρωμεν τάς ίταλικάς ’Αθήνας, τήν πόλιν, 
ή όπο'α έγένετο κοιτίς τών έξοχων τής τέχνης διδα
σκάλων. τοΰ Φειδίου καί Άπελλοΰ, τών δημιουργών τής

είς εύλαδή διάσκεψιν. ’Ώ! ποια·; τέρψιν θά δοκιμάσω- 
μεν έναγκαλιζόμενοι τάς νεκροκάλπας τών πατέρων 
!ύας! Ποιαν εύχαρίστησιν συνδιαλεγόμενοι μέ τος έκλι- 

πόντας. ’Ακούσατε τόν Ούγον:
«............ Ούρανία τυγχάνει ή

στόργων αισθημάτων, ούρανία 
τοίς άνθρώποις. Καί συχνά δι’ 
μετά τού άποθανόντος φίλου καί 
άν ή γή ή ύποδεξαμένη αύτόν βρέφος 
συμπαθώς φερομένη παράσχη είς αύτόν 
λον έν τή μητρική της άγκάλη καί σεβαστά καταστήση 
τά λείψανα αύτοΰ έκ τών προσβολών τών στοιχείων καί 

τού άσεβοϋς όχλου, είς δέ λίθος διαφυ- 
;ου καί δένδρον φιλόστοργοι καί μυρο- 

βόλον τήν κόνιν του θωπεύση διά τής μαλακής σκιάς

ή Βολωνία διά φιλοξενών σκιών καί 
όποιων τόσον έξυμνεί- 
ης. είνε μεγαλόδωρος 

ιινή- 
νά περιδια-

;ον Μωϋσήν και

οίονεί 
χθή ή 
νά κατο[ 
συλλαβή τοιαυτας 
ομοίωμα γυναικος

δημώδους εύγλωττίας. Ενταύθα συνηθροισμένοι έν τφ ■ 
Εσταυρωμενω εύρίσκονται οί τάφοι έκείνων. οί όποιοι । 
έκυριάρχησαν τοΰ νοϋ. Άς εΐσέλθωμεν· οί τοίχο”, πλη- 

ρούνται κενοταφίων ιδού έν έπί τού όποιου εινε γραμ
μένων :·. Τιμή είς τόν μέγάν ποιητίήν.

Αί λέξεις αύταί άρκοϋσι νά μάς δώσωσι ιδέαν, ότι τδ 
μνημείον έκείνο άφιερώθη είς τόν ψάλτην τής θείας 
Κωμωδίας. Εν τή μικρά διασκέψει έπί τοΰ τάφου τού
του. πόσα: ιστορικά! αναμνήσεις διέρχονται τοΰ νού! Με
ταξύ τών όποιων πρώτη ή ένδοξος έποχή τών Δήμων 
καί ή απαίσια έκείνη τών Γουέλφων καί Γιβελλίνων, 
όλεθριωτάτη αφετηρία τών διαιρέσεων και τών συμφο
ρών τής ’Ιταλίας. Περαιτέρω έπί άλλου κενοταφίου 

άναγινώσκεται: Τ η λ ι κ ο ΰ τ ο ς ά ν ή ρ εινε α
νώτερος παντός έπαίνου, ή έπιγραφή δέ 
αύτη έτέθη είς τόν συγγραφέα τού Π ρ ίγ κ η π ο ς· έρ
γον τούτο, τό οποίον τώ προσήψε το όνειδος διδασκάλου 
τής τ-ραννίδος, αν καί έπειράθη τις νά δικαιολογήση 
τούς σκοπούς του. Τρίτος τάφος άφιερώθη εις άνάμνη- 
σιν τού γίγαυτος έκείνου τής ζωγραφικής, γλυπτικής 
καί αρχιτεκτονικής, ό οποίος κατέλιπε τήν παγκόσμιον 
Κρίσιν, τόν Μωϋσήν καί τόν Οόλον τοΰ Αγίου Πέτρου, 

ίιά νά δεικνύουν τό ύψος, είς δ ήδυνήθη νά έξι- 
ίσχύς τοΰ ιταλικού πνεύματος χωρίς ποτέ πλέον 
.ρθωθή, or/ όχι νά ύπερβή τις. άλλ’ ούτε καν νά 

έπινοίας. ’Αλλαχού τό μεγαλοπρεπές 
... έπί τάφου προσκλινοόσης καί χυνού-

σης άφθονα δάκρυα, καί έν τή άλληγορική έκείνη μορ
φή 'άκαγνωρίζομεν τήν ’Ιταλίαν, ή όποί,α στερηθβίσα 
τού πρύτανεως τών τραγικών της, έναγκαλίζεται τήν 
προσφιλή τέφραν καί τήν άνεπανόρθωτον θρηνεί άπώ- 
λειά-; του. Μαηρόν έν τούτοις θά ήτο. άν ήθέλομεν νά 

έρωτήσωμεν άπα ένα τούς έν τώ ΐερφ τούτω χώρφ συγ

κεντρωμένους τάφους έκ μαρμάρου, 
πληροΰμεν τήν έπιθεώρησιν ήμών 
σαρκοφάγον έκείνου. δστις πρώτος 
τής γής, έκείνου δστις, παρά τάς 
δέν έπαυε έπαναλαμβάνων: καί δμως κι

Καί ήδη έκ τής δουκικής Φλωρεντίας άς μεταβώ- 
μεν είς το Κοιμητήριον τής Πίζης, άλλη δέ σκηνή όχι 
όλιγώτερον ένδιαφέρουσα θά παραστή πρό τών οφθαλ
μών μας. θέτοντες δέ πρώτον τόν πόδα έπί τοΰ έκ φω
τός άμυδροΰ κα! ποικιλοχρώμως φωτιζόμενου πένθιμου 
περιφράγματος, ύπό γοτθικών τόξων κεκλεισμένου, δι’ 
αρχαίων ζωγραφιών δεξιώς έστολισμένου καί διά σκο
τεινών ταφείων πλουτισμένου, καταλαμβανόμεθα ύπο 
ιερού δέους καί σεβασμού. Έδώ φθάνοντες άνελκύομεν 
τάς πατρίους ιστορίας, δσαι έκ τών τάφων τούτων έκτσ- 
λίσσονται. Καί ή άβεβαιότης ότι θά πατήσωμεν τήν 
ϊή7 *ής  'Ιερουσαλήμ (*)  θά καλέση τήν ψυχήν ήμών

(*)  Έν τφ μέσφ τοΰ επιπέδου έτο.τοθετήθη ή ίξ ·χΕ. 
ρουσαλήμ, τφ 1228, διά 30 γαλερών τής Δημοκρατίας, 

μετακομισθεΐσα έκείνη γή.

τής βεβηλωσεως 
λάττη τό Ονομα

τοιαύτη διαμοιβή φιλο- 
κληρονομία τυγχάνει 

αύτής οίονεί συζή τις 
ό άποθανών μετ’ αύτοΰ, 

καί άναθρέψασα 
τελευταϊον άσυ-

του............ »
Καϊ αύτή ή σοφή 

μεγαλοπρεπών στοών, ένεκα τών 
ται τό προάστειον κοιμητήριόν ■ 
πρός τούς νεκρούς της. ’Όχι 5“/ευ βαθείας συγκι 
σεως. όό^ευ ιερού συλλογισμού συγχωρείται ν'- —ρ·' 
βάζη τις άνά τάς σιωπηράς δενδροστοιχίας καί διά μέ
σου τών άγρών, εις τούς όποιους φύονται ή άγρωστις, 
καί ό φλόμος καί ή κνίδη μή θεριζόμεναι ύπό τής δρε- 
πάνης τοΰ χωρικού. Έπάκουμβώσαι είς τόν τοίχον τοΰ 
κυκλικού ναϊδρίου ίστανται αί προτομαί τών σοφών, οί 
όποιοι έκ τού πανεπιστημίου έκείνοτυι τηλικαύτην άπέ- 
κτησαν φήμην. Εις τάς έρωτήσεις μας τ» σεβαστά 
έκεΐνα ομοιώματα σοφωτάτας θ’ άποδώσουν τάς απαν

τήσεις.

διά τούτο και συμ- 
χαιρετίζοντες τή7 
έδειξε την κίνησιν 
τόσας εναντιότητας, 

ν ε ΐ τ α ι ’·

Καί ήδη τό βασιλικόν Τορίνον μάς περιμένει και οί 
τάφοι τής Σουπέργκας. οί οποίοι διαφυλάττουν τά λεί
ψανα τής σαββατικής οικογένειας έφελκύουν 
πρός στιγμήν τήν προσοχήν μας. Οί τάφοι έκείνο”. φεΰ! 
λίαν πρόσφατοι μένουσι δυστυχώς ανοικτοί! Πριν έτι ξη- 
ρανθή ή άμμοκονία, ή περιφράσσουσα τά κράσπεδά των, 
καί πάλιν καί κατ’ έπανάληψιν τά έπιστρώματά των 
άνεκινήθησαν (*).  Έκ τών πολυτελών έκείνων κενοτα
φίων μια φωνή άφίεται και ύπερηφάνως όμιλεί περί 
τών πολεμικών κατορθωμάτων πριγκήπων καί κομίτων, 
οί όποιο: έλάμπρυνον τής Σαβοΐας τόν οίκον, όμιλεί 
περί βασιλικών άρετών ύπό τής λαϊκής παραϊόσεως 

μεταβιβαζόμενων.Εντεύθεν κατερχόμενοι τήν πεδιάδα θά έπισκεφθώ- 
μεν τό έ'ξοχον μαυσωλείου τοΰ Ίωάννου Γαλεάτσου Βι- 
σκόντη έντός τής Τσερτόζας τής Παβίας. έκ τής θέας 
τοΰ όποιου τόσαι άναμνήσεις δεσποτισμοϋ και υποκρισίας 
πρός ένδοξους έπιχειρήσεις μ^μιγμέναι θ’ άναβλύσουν 
καί έπί μακρον θά διακρατήσουν τήν προσοχήν μας. Καί 
έκεΐθεν μεταβαίνοντες είς τήν πόλιν τών Τσεννομάνη,

(*)  Έντός ολίγων εβδομάδων άπέθνησκον ό δοΰξ τής 
Γετοΰης, ή βασιλομήτωρ καϊ ή νεαρά βασίλισσα καϊ σύ
ζυγος τοΰ Βίκτωρος ’Εμμανουήλ.
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νεον τροφείον αναμνήσεων, θά εύρωμεν τό περιφανές 
κοιμητηρίου της, ένθα ύπό λαμπράς στοάς καί εντός 
πολυτίμων τάφων άλησμόνητος κείται ή τέφρα τών πο
λυδάκρυτων συζύγων.

Βαδίζοντες κατά μήκος τών νεκρικών εκείνων στοών 
όφειλομεν δι άγνιστικών περιρραντίσεων καί προσευχών 
να καταστήσωμεν φίλας τάς έκεί σκιάς, πριν ζητήσω- 
μεν παρ αυτών τήν χάριν ν’ άνακαλέσωμεν τάς πα
τρώας αναμνήσεις. Αλλ' ιδού ημείς μεταξύ τών γειτό
νων έθνών, τά όποια αρδεύει ό Άδίγης· ιδού ημείς πρό 
.ών περίλαμπρων τάφων τών Σκαλιγέρη,. Έκπληκτου 
το έρευνητικόν βλέμμα μας σταματά έπί τών θαυμά
σιων έκείνων κενοταφίων, τά όποια ύποστηρίζουσι τήν 
άρχαίαν Σάντα Μαρίαν καί θαυμάζει τάς ώραίας άρχι- 
,εγ.τονικάς μορφάς των. Οι στύλοι εκείνοι χαριέντως 
διατεθειμένοι, τά γλυπτά έκείνα μνημεία τεχνηέντως 
ιστορημένα, τά άγαλμάτια έκείνα έν έκάστω κοιλώματ: 
οιανεμημενα, εκείνοι οί οβελίσκοι οί πρός τά ύψη φερό- 
μενοι, αι εικόνες έκείναι τών ίππων, αί σχηματίζοοσαι 
τό αέτωμα, άνακαλούν τήν έπνχήν τής καλαισθησίας 
καιι οιακηρόττουν τήν μεγαλοπρέπειαν τών άρχόντων 
.ής Βερόνης, οχι όμως αρκετών δλων τούτων νά έξα- 
κείψουν τήν έπαίσχυντον σελίδα, τήν όποιαν έγραψεν έν 
•ή ιστορία τών Σκαλιγέρη ό τελευταίος αύτών ήγε- 
μών. ό όποιος άπληστος πρός δεσποτείαν έβαψε τάς 
ιδίας χείράς του εϊς τό αίμα τοΰ Καν Γράντε Β' τού 
άδελφοΰ του. και, έπί τή ύπονοία συνωμοσίας διέταξε νά 
φυλακίσουν κα: τόν άλλον άδελφόν του Παύλον Άλ- 
μποϊνον έν τώ φροορίω τής Πεσκιέρας καί ν' άποκεφα- 
κισουν οκτώ συνενόχους του.

Α, χωρησωμεν προς το τέλος τής έσπευσμένης πε- 
ριπλανήσεώς μας πλησιάζοντες τήν όχθην τής βασι- 
/.ισσης του Αδρία. 'Εκεί φθάνοντες ας διέλθωμεν τό 
οριον τής Σάντα Μαρίας τών Φράρη καί ύπό τούς νάρ
θηκας αυτής θ’ άνακαλύψωμεν συγκεντρωμένους τούς 
τάφους τών Φόσκαρη. τών Πεζάρων. τών Τρών, δου
κών της Βενετίας καί έκείνοος τών καλλιτεχνών Τι- 
τσιάνου καί Κανόβα. ισχύς καί πνεύμα έξίσοω τιμώμενα 
και αξιοθρήνητα. Ας πλησιάσωμεν κατόπιν τόν καλλι
τεχνικόν ναόν τών Αγ. Ιωάννου καί Παύλου καί έκεί 
θά δυνηθωμεν ν' άναγνώσωμεν τό βενετικόν χρονικόν 
επι τών σεβαστών σαρκοφάγων τών Βαλιέρ, Μοτσενί- 
γων. Βεντραμίν. Μαλιπιέρων. οί όποιο- έγένοντο ηγε
μόνες και άμα υπήκοο: τής μακροχρονιωτέρας μεταξύ 
τών γνωστών δημοκρατιών.

Προτού δμως έγκαταλείψωμεν τό θέμα τών τάφων, 
οεν στρεφομεν τό βλέμμα καί έπί τοΰ εϋρέος κοιμητη
ρίου τής Τεργέστης: Δίδοντες θλιβερόν χαιρετισμόν 
είς τά πένθιμα νεκροταφεία, είς άλλας θρησκευτικάς 
..ιρεσεις άνήκοντα. οί νεκροί τών όποιων έπί τής κλι- 
τύος τοΰ αυτού λόφου αναπαύονται, ιδού ημείς άφικνού- 
αενοι εις τήν θύραν τού κοινού καταντήματος. Επ’ αϋ-

“ήξ ή Πίστις έθεσε τήν παρήγορον λέξιν της: Θά 
άναστηθώμεν και ημείς ύπό τής άγιας έκείνης 
υποσχεσεως παρηγορούμενοι. προχωροΰμεν. Τό άκαυόνι- 
στον τοΰ εδάφους, ή πυκνή χλόη, ή ποσότης καί ποικι
λία των τάφων καί τών έν τώ πενθίμω περιβόλω διε
σπαρμένων σταυρών μάς διαθέτουν είς λυπηράν καί πα
νηγυρικήν άμα σκηνήν. Ούτως ώστε αί πένθιμο-, τοΰ 
επισκέπτου σκέψεις διασκεδάζονται έκ τής εύχαριστή- 

σεως, ήν παρέχει τό μέρος έκεϊνο. ’Εδώ δίδεται νά θαυ- 
μάσωμεν τήν εύλάβε-.αν πολλών έμπορων, οί όποιοι, 
παρα τό κερδοσκοπικόν τών έπιχε-.ρήσεων δέν λησμονούν 
τόν όφε-λομενον είς τους νεκρούς φόρον. Οΰτω θά δυνη- 
θώμεν νά διακρίνωμεν έκεί μέν έν άγαλμα πρός τιμήν 
βαθυστοχάστου μαθηματικού, έκεί δέ μίαν προτομήν άνα- 
μιμνήσκουσα?/ έπιφανή αρχαιολόγον, άλλαχοΰ άνάγλυ- 

φον καθ-.ερωθέν είς τήν μνήμην καλοκαγάθου έμπορου. 
Σημειον τοΰτο. δέν αμφιβάλλω, δτι ή θεία τής γλυπτι
κής τέχνη ήρχισε ν’ άκμάζη καί δείγμα τούτης παρέ
χουν ό Αγγελος τής Άναστάσεως τοΰ καθηγητοΰ Φερ- 
ράρ«, και έν ανάγλυφου Χερουβείμ τοΰ νεαρού τεχνίτου 
κ. Καπολίνου.

Οθεν συμ,περαινομεν, οτι δ-.’ ήμάς οί τάφοι δέν είνε 
μόνον μνημεία ιδιωτικής άναμνήσεως. άλλά τόσα έπί- 
^ημα ανοικτά βιβλία προ τών όμμάτων μας διά νά 
δυνηθωμεν νά διδαχθώμεν τήν πάτριον ιστορίαν καί 
έκείνην τών λαών.

Εντεύθεν η λογική επιβάλλει νά διατηρήσωμεν μετά 
πόσης τής δυνατής έπιμελείας τά βιβλία ταΰτα, δπως 
μη κλεισθοΰν. καί το καθήκον ήμών έπίσης έπιβάλλει 
να γράψωμεν νέα το:αΰτα δ-.ά τής έξακολονθητικής 
ά?ε'ερσεως υαρζοφαγων. ρ,αντωλε’.ων ζχί ζενοτορφείων.

(Εκ μεταφράσεω;) ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΗΣ 

JAMES THOMSON

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
(Συνεχεία έκ τοΰ προηγουμένου)

*.αν ζ,α.εοαινει ο ήλιος άπο τον ώχρο ούρανό, κατα- 
λερώνετα: και πλανιέται αβέβαιος πάνου είς τή λαμπε
ρή του σφαίρα. Αρχίζουν νά πυκνομαζεόωντα-, ολόγυρα 
πύρινες γραμμές. Τά μεγάλα σύννεφα λυγίζουν άπό τό 
πολύ βάρος, ώσάν νά αμφιβάλλουν ποιόν κύριον νά υπα
κούσουν. Τό φεγγάρι δταν σηκώνεται αργά είς τή σ;α- 
χ.οχρωμη ανατολή, φορεί αχνό στεφάνι γύρω είς τύ 
μυτερά του κέρατα. Κοίταξε άνάμεσ’ άπό τό θολό, κυ
ματιστόν άνεμο τ αστρα που σχηματίζουν μιά κομματια
σμένη αχτίδα, ή συχνά φαίνουντα: που περνούν μέσ’ άπό 
το σκοτάδι καί αφήνουν μακρά. πίσω τους, μ:άν άσπρη 
φωτιά. Μέ μ-.κροστροβιλίσματα παρασέρνετα: τό ξηρό 
φύλλο καί τό φτερό πλέει πηδηχτά είς τό ρέμμα.

Ιο δαμαλι μυρίζει τόν βροχερόν άέρα μέ τά ρουθούνια

’Ακούονται θρήνοι, ήχοι δυνατοί μέσα είς τήν είσοδο 
τοΰ άνέμου, πού ξεστομίζει ό Δαίμονας τής νύχτας δ-.ά 
νά προειδοποιήση τό δύστυχο, τό καταδικασμένο εις τους 
θρήνους καί είς τό θάνατο.

Τεράστια ταραχή βασιλεύει. Τά σύννεφα, άνακατε- 
μένα μέ τ’ άστρα περπατούν ταχυγλυστρώντας εις τόν 
ούρανό. Κλονίζεται ολόκληρη ή Φύση ώς πού ό Β α σ ι- 
λ, ε ι ς της πού καπο·ικ.εί συχνά μόνος μέσα είς τη 
φουρτουνιασμένη σκοτεινιά και που περπατει είς τα φτε- 
ρά τοΰ ταξιδιάρικου άνέμου γαληνεμένος, διατάσσει η
συχία. Τότε διά μ-.άς σωπαίνουν, γή. αέρας, και θά
λασσα. Είναι μεσάνυχτα άκομα. Τα κουρασμένα oovvi- 
ο-α σιγανοσυναντιοΰνται καί πυκνώνονται είς στεραιη 
άμίλλη. Τώρα πού κοιμάται ό νυσταγμένος κόσμος, 
άφείστε με νά μιλήσω μέ τήν ήσυχη Νύχτα και νά θαυ
μάσω τήν ήρεμία της. Άφείστε με νά διώξω της φρον
τίδες τής έμπιστευμένες εϊς τήν ημέρά, νά έγκατα- 
λείψω τάς αισθήσεις μας. Πού άναπαύεστε τώρα μαι- 
ταιότητες τής ζωής! ΙΙάντα εισθε απατηλές καί θελ

κτικές!
Πού είσθε τώρα; Καί πόσες εισθε: Θυμός, απογοη

τεύεις. έλεγχος, συνείδησις, λυπηρή σκέψις αρρωστιά
ρικη! κι’ άκόμα άποπλανημένος ’Άνθρωπος άπό σκηνή 
σκληρών θεαμάτων τοΰ παρελθόντος καί διακομμένο 
ύπνο, σηκώνεται, άποφασισμένος, μέ νεες ελπίδες αισιό
δοξος νά τρέξη τήν ίλιγγιώδη σφαίρα. Πατέρα τοΰ φω
τός καί τής ζωής, τό άγαθό ύπέρτατο. δίδαξέ με τι 

είναι τό καλό. ,
Σύ πές μου ! Φύλαξέ με άπο τρελλες, ματαιοδοξια, 

ελαττώματα,, καί κάθε νομική καταδίωξη, και θρεψε 
τήν ψυχή μου μέ γνώση ειρήνης, άγνή αρετή, ιερή, ου

σιώδη, ανέφελη ευτυχία!»
Λ

Ή ώργισμένη θύελλα σηκώνεται, καί σύννεφα οχλη
ρού καπνού ανεβαίνουν άπ όλη τήν ώχρή άνατολή και 
τό διαπεραστικό βορρά. Στήν εύρύχωρη άγκαλιά τους 
άτμώδης κατακλυσμός εκτείνεται άπο χιόνι παγωμένο. 
Απλώνουν βαρειά παντού τόν πυκνό τους κόσμο. Ο ου
ρανός λυπάται διά τή μαγεμένη θύελλα. Κατεβαίνει 
ή άσπρη χαλαζα μέσα εις τό βουβό άνεμο, πρώτα έλα- 
φρή ώς πού τέλος αί νυφάδες πέφτουν, άγρια, γλήγορα. 
έίνεύΟεοα μ’ αδιάκοπη ροη. Οι αγροί ντυνουνται το κά
τασπρο χειμωνιάτικο φόρεμά τους. 'Όλα λαμποκοπούν, 
ξέχωρ' άπό ’κεί πού τό νέο χιόνι λυώνει μέσα εις τό 
^_ρ;5(ν_0 ρε5μα. Γέρνουν τά δάση χαμηλά τά γέρικα 
κεφάλια τους καί ό ήλιος, έξασθενημένος. ωχρός στέλ
νε: άπό τή δύση τή βραδυάτικη αχτίδα του σ’ όλο το 
πρόσωπο τής γής. Κρύπτεται στά βάθεια καί γίνεται 
ένα άγριο θαμβωτικό πέπλο πού θάπτε: τά έργα . του 

Ανθρώπου. r
Κουρασμένο τό βώδι πού βαρυδούλεψε καί σκεπασμέ

νο μέ χιόνι ζητάει τόν καρπό τού κόπου του. Τα φτε
ρωτά τ’ ουρανού καταβλημένα άπό τήν άγριον εποχή

άνεβασμέναι πρός τον ουρανό. Και καθώς τραβά με φρον
τίδα τή λ-.ναρίσ-α κλωστή είς τή νυχτερινή δουλειά της 
ή νοικοκυρά, ή φλόγα τοΰ πρόχειρου λύχνου, σπάζοντας, 
προλέγει τό φύσημα τοΰ ανέμου. Π φτερωτή φυλή, οι 
κάτοικοι τ’ ουρανού κουβεντιάζουν μεταξύ τους.

Φεύγει άπό τις άμμώδ-.κες άκτες, οπού όλη μέρα μά
ζευε τό λιγωστό φαί της. μιά μαύρη μάζα κορώνες, βιά
ζοντας το κουρασμένο της φτερούγισμα και ζητώντας στό 
δάσος τον προφυλαγμενο κρυψώνα της. Η με-λαγχολ-.κια 
κουκουβάγια λέει άδιάκοπα στή φωλιά της το λυπηρό 
τραγούδι της. Οι φαλακοκορα,κες κλα-.νε μέσα στήν ε
ξοχή. Ή βραχνές κίσσες. οί φτερωτοί ερωδιοί κα. τά 
Οαλασσοπούλια διασχίζουν τα ξεθωριασμένα σύννεφα μ ά
γρια φτερωσιά. Ο ωκεανός ασυγκίνητος υψώνεται ποτ 
έδώ. πότ’ έκεί πιεσμένος άπό τή διακομμενη παλίρροια, 
ένφ άπό τήν άκτή πού τ ανήσυχα κύματα κατέφαρν. 
και άπό τά δεντρόφυτα βουνά, έρχεται μιά επιβλητική 
φωνή πού ετοιμάζει τόν κόσμο εις τήν προσευχή.

Πρωτόρχεται ή θύελλα μ αιφνηίιο παταγρ κα-. ρίχνει 
σ ένα χείμαρρο κάτω, άποτομα. ολο τον οτ/εμο. Κατε
βαίνει ή αιθέρια δύναμι εις τον ώκ,εανο πού ολοένα υπο
φέρει καί γυρίζει μέ δυνατό φύσημα τοΰ ξεθωριασμένου 

πυθμένα άπό τά σπλάγχνα του.
Άνάμεσ’ άπό τή μαύρη νύχτα που απλώνεται ολό

γυρα. άγριοαγωνίζεται ή θάλασσα, μεταβλημενη απο 
τ’ άπειρα μανιασμένα κύματα σέ άφρο, πού φαίνεται 
ώσάν νά καίη. Τά πανή-ψυλα κύματα φουσκώνουν με φο
βερό κρότο, τά σύννεφα ογκώνονται ψηλά, σπάζουν είς 
τό χάος μέ τρομακτικό θόρυβο, και αγκυροβολημένα 
καράβια, διωγμένα άπό τούς σταθμούς τους, ά'ρια οά/ 
τούς άνέμους, περνάν τήν έρημο τών δυνατών νερών πού 
βογγα. Πότε ύπερπηδοΰν τά κύματα με ελιγμούς, και 
πότε έπ-.βλητικά διαβαίνουν εις τά μυστικά σώματα τοΰ 
βάθους. Ή χειμωνιάτικη Βαλτική βροντά άπό πόνου 
τους καί αύτά πάλι άναφαίνονται πριν ν’ άναπνεύση ο 
ύπεραγων-.ζόμενος ούρανό ς τρέχουν εις μάκρυνες άκτες. 
αν κανένας απότομος βράχος, ή φθονερή άγελη δέν κό
ψη τό δρόμο τους, τούς δ-.ώξη καί τούς δ-.ασκορπ-.ση άπό 
δώ κι’ έκεί. Ούτε στήν ξηρά είναι λιγώτερη θύελλα. 
Τό βουνό βροντά, καί τά τολμηρά παιδιά του ταπει- 
νοΰνται. κρύπτονται είς τό βάθος τών βράχων.^ Μόνος, 
τρομαγμένος είς τούς νυχτερινούς κρημνούς, έςασθενη- 
μένος ό ξένος κοπιάζει, πέφτει συχνά, καί ξανασηκώνε- 
ται. μέσα είς τή θύελλα. Κινείται άπό τις ρίζες του, 
θυμωμένο τό δυνατό δάσος, χύνοντας δ.τι τοϋμεινε , άπο 
τήν ταπεινωμένη του δύναμη. ΙΙέφτουν άπο την άοιά- 

κοπη μανία τών εξαγριωμένων άνεμων τα γιγαντια μέ
λη του. ’Έτσι άγωνίζεται ή στροβιλιστή θύελλα είς το 
καταστραμμένο δασάκι, βάλλει είς τήν πεδιάδα^ καί 
κολλημένη στό καλαμοσκεπασμένο καλυβόσπιτο, η εις 
τήν άρχοντικιά στέγη, τά κουνεί άπό τά θεμελιά τους. 
Οί μύγες κοιμούνται φοβισμένες, καί άνοπομονει νά μπή 
ή βουή τοΰ άνέμου είς τό βραχώδ-.κο θόλο.
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μαζεύουνται γύρω στήν ανεμοδαρμένη αποθήκη καί ζη
τώντας το λιγοστό δώρο που ή Πρόνοια τούς παρου
σιάζει.

Μονάχα ό πυρούλης άφωσιωμένος εϊς τή λατρεία τοΰ 
σπιτιού, κοιτάζει έ'ξυιπνα τό συννεφιασμένο ουρανό, αφή
νει τούς συντρόφους του εις τούς μελαγχολικούς αγρούς 
κι’ άγκανθερούς θάμνους καί πληρώνει εϊς τόν φίλο του 
Άνθρωπο τή χρονιάτικη επίσκεψη, του.

Μισοφοβισμένος χτυπάει μέ τή μύτη του είς το πα
ράθυρο, επειτα κατεβαίνει ζωηρά εις τή ζεσταμμένη 
γωνιά, πηδά κατόπιν είς το πάτωμα,, κρυφοκοιτάζει τό 
σπιτικό πού χαμογελά, χτυπάει μέ τό ράμφος του, τρέ
χει, κα: κοιτάζει ποϋ είναι. Κατόπι συμφιλιώνονται πε
ρισσότερο γιατί τραβά μέ τά λεπτά του πόδια τά ψυ
χούλα τοϋ τραπεζιού. Οί πεινασμένοι άγριοι διώχνουν 
πρώτα τούς μαύρους συγκατοίκους τους.

*
Ό λαγός ζητάει βιαστικός τόν κήπο φοβισμένος 

άπό τούς διαφόρους τρόπους τοϋ Οανάτο" πού τΰν κυ
κλώνουν: σκοτεινές παγίδες, σκυλιά καί περισσότερον 
οί άσπλαγχνοι άνθρωποι. Τά πρόβατα κοιτάζουν τόν 
άσπρο ουρανό, έπειτα τή γυαλιστερή γή μέ βλέμματα 
βουβής άπελπισίας, καί κατόπιν διασκορπιοϋνται λυπη
μένα νά βροΰν τά ξηρά χόρτα μέσα είς τούς χιόνινους 
σωρούς. Τώρα βοσκοί είς τό άπροστάτευτο φορτίο σας 
φανείτε καλοί, ξεγελάστε τό θυμωμένο χρόνο κα! άνα- 
κουφεϊστε τις δυστυχίες τους μέ φαγί καί περιποίηση. 
Φυλάχτε το άπό τήν καταιγίδα καί έπιβλέψατέ το καλά 
γιατί άπο τή θορυβώδη ανατολή, ώς αυτή τήν τρομερή 
εποχή συχνά οί ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν σ" ένα πλατύ 
κύμα δ.τι βροΰν στις χειμωνιάτικες πεδιάδες. Πάνω 
άπό τό ανυπεράσπιστο ποίμνιο εινε κρυμμένη μέσα σέ 
δυο γειτονικούς λόφους ή θύελλα, ώς πού σηκώνεται 
ψηλά, μεγαλώνει τήν κοιλάδα σέ λαμπερό βουνό κι’ ά- 
νεδαίνει μ' ένα στεφάνι σγουρό πρός τά πάνου στον ου
ρανό. ’Έτσι σηκώνεται τό χιόνι. Μισητός καί άγριος 
ό χειμώνας, οδηγεί τόν άνεμο. Ό γεωργός στέκει απελ
πισμένος είς τούς άγρούς του καί άφήνει ελεύθερη τή 
θύελλα νά τούς καταστρέφη. Βλέπει ύψος λύπης άγνω
στης, ν’ άνεβαίνη, καί σκηνές άλλες φριχτής θέας 
άφθονοϋν είς τήν άπάτητη πεδιάδα. Δέν είμπορεί νά 
βρή τόν ποταμό, ούτε τό δάσος. Εΐνε κρυμμένα είς τής 
άπέραντες ερημιές. Κοιτάζει άπό λόφο σέ λόφο·, ώς πού 
χάνει δλα, άγωνίζεται άνυπόμονα μέσα είς τούς μεγά
λους σωρούς, γιατί τόν παρακινεί ή σκέψη τού σπιτιού 
του. 'Η σκέψη τοΰ σπιτιού, εξάπτει τά νεύρά του καί 
καλεί τή δύναμή του μάταια πολλές φορές. Πόσο μα
ραζώνει ή ψυχή του ! Τί μαύρη άπογοήτευση. τί φρίκη 
αισθάνεται όταν βλέπει πού ή μαύρη κηλίδα πού ονει
ρευότανε μέ τή φαντασία του γιά το ήσυχο σπιτάκι του 
καί πού ξεχώριζε άνάμεσα είς τό χιόνι, είναι ή τρικυ
μία μόνο τής έρημου, πώς βρίσκεται μακράν άπό τά 
ίχνη καί άπό τήν κατοικία τών άνθρώπων. 'Ολόγυρά

του νύχτα βαθειά τοϋ κλείνει γλήγορα, κάθε είδους τρι
κυμία βογγά είς τό κεφάλι του καί κάνει τή μανία πιο 
άγρια. Φα.νουνται είς τό πρόσωπό του τό σκεπασμένο 
ρυτίδες άμέτρητα βαθειές, άπειρα πολυάσχολα σχέδια.

★ ★ ★

"Αχ! τρομερό κατέβασμα! Μακράν είς τή δύναμη τού 
πάγου τών άπιστων ελών, τών απέραντων κρημνών τών 
σκεπασμένων μέ χιόνι, τόσο πού τί είναι γή καί τί νερό 
δεν καταλαβαίνει, είς τήν ήσυχη καί άκόμα απάγωτη 
πηγή είς τά ατελείωτα έλη τής ερημικής λίμνης, δπου 
ή δροσερή βρύση άπό τό βάθος βράζει ! Αύτό σταματά 
τά φοβισμένα βήματά του καί πέφτει κάτου πίσω άπο 
τήν κρύφτη τοϋ άμορφου σωρού, σκέπτεται δλη τήν πι
κράδα τού θανάτου. άνακατεμμένη μέ τήν τρυφερήν ά- 
γωνία πού ή Φύσις βάζει είς τό στενόχωρο στήθος τοΰ 
έτοιμοθανάτου 'Ανθρώπου, γιά τή σύζυγό του,, τά παιδιά 
του καί τούς φίλους πού δέν θά ξαναϊδή. Μάταια έτοι- 
μάζει ή περιποιητική σύζυγος φωτιά καί ζεστά φορέ
ματα. Μάταια τά παιδάκια είς τήν δυνατή θύελλα ζη
τούν τόν πατέρα μέ δάκρυα άθωότητος αληθινής. ’Αλ
λοίμονο. δέν θά ίδή πιά ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά, ούτε 
φίλους, ούτε σπίτι. Κάθε του νεύρο ό καταστρεπτικός 
χειμώνας τοϋ νεκρώνει. Πέρνει τάς αισθήσεις του. 
μπαίνει τό κρύο μέσα είς τά σπλάγχνα του καί τόν ξα
πλώνει είς τό χιόνι, άκαμπτο πτώμα πού άσπρίζει εις 
τό βορεινόν άνεμο. ’’Αχ! Λίγο σκέπτεται ό περήφανος, 
ό εϋθ.ιμος καί άκόλαστος πού τόν κυκλώνουν ευχαρί
στηση, δύναμη, κα! επιρροή, εκείνοι πού περνούν τις 
ώρες τους αμέριμνα, μέ τρελλή ευθυμία καί κραιπάλη. 
Αχ! Λίγο σκέπτουνται έκείνοι πού χορεύουν, πόσοι εκεί

νην άκριδώς τή στιγμή αίσθάνουνται το θάνατο καί 
τής διάφορες φάσεις τοϋ πόνου! πόσοι καιωντα: είς τό 
καταστρεπτικό ρεύμα καί είς τήν πιο καταστρεπτική 
φλόγα! Πόσοι σκοτώνουνται άπό άξιότροπη διχόνοια με
ταξύ τους! Πόσοι λυώνουν σέ σκοτεινή φυλακή στερη
μένο: άπο τόν κοινόν άέρα καί τήν παγκόσμια κίνηση 
τών μελών τους! Πόσοι πίνουν τό ποτήρι τής άφθαστης 
λύπης ή τρώνε τό φαρμακερό ψωμί τής δυστυχίας! Πό
σοι μαραζώνουν εις τήν πενιχρή καλύβα τής αξιοθρή
νητης φτώχειας, ελεεινά καταβλημένοι άπό τούς χει
μωνιάτικους ανέμους! Πόσοι τινάζουν μ’ δλα τ’ άγρια 
βάσανα τής επιθυμίας, απεριόριστα πάθη, τρέλλα, α
μαρτήματα. έλεγχο συνειδήσεως, πού έξ αιτίας τους πέ
φτουν κατακέφαλα άπό τό ύψος τής ζωής και δίνουν 
όλη είς τήν τραγική Μούσα. Πόσοι βασανίζουνται συχνά 
άπό τίμια πάθη, άπό μεγάλην στενοχώρια, είς τήν κοι
λάδα πού ή φρόνηση άγαπάει νά κατοική μέ τή φιλιία, 
τήν ειρήνη καί τή μελέτη! Πόσο: στέκουνται γύρω είς 
τε νεκροκρέβατο τών λατρευτών τους φίλων!

Ή σκέψη θάπρεπε νά συμπαθή τόν Άνθρωπο*  σ’ αύ- 
τά. καί δλες οί χιλιάδες τών άγνώστων άρρωστων πού 
ένας άδιάκοπος αγώνας τούς πέρνει τή ζωή, μιας σκη
νή κόπου, πόνου, ή τής μοίρας, ή κακία θάπρεπε νά 

σβύση καί ή ώθησις νά τούς μάθη νά σκέπτωνταο. II 
πονετικιά καρδιά τής Εύσπλαγχνίας νάναι θερμή, καί 
τό μεγάλο της πόθο ή Καλοσύνη νά πλατύνη. Θάπρεπε 
νά σηκωθή τό κοινωνικό δάκρυ, ό κοινωνικός στεναγ
μός καί νά δουλέψη ό κοινωνικός πόθος γιά τήν τελειο
ποίηση τής ησυχίας καί ευτυχίας βαθμιαίας. Κι" έδώ, 
μπορώ νά λησμονήσω τό γενναίο δεσμό πού ζήτησε νά 
διορθώση τά πράγματα, μέσα εις τήν φρίκη τής σκο
τεινής φυλακής.
, Άσπλαγχνος δπου ή δυστυχία θρηνεί, ή άρρώστεια 
έξασθενεί. δπου είναι πείνα καί δίψα καί ή φτωχή δυ
στυχία αισθάνεται τή μάστιγα τής κακίας. Είς τή χώρα 
τής ελευθερίας, είς τή χώρα πού κάθε δρόμος κα: κάθε 
φώς δημοσίου κέντρου δείχνει άπόλυτη· ελευθερία καί 
ερεθίζει μικρούς τυράννους, αρπάζουν τό φτωχοκόμματο 
άπό τό πεινασμένο στόμα, σχίζουνται άπό τό χειμωνιά
τικο κρύο τά κουρελιασμένα ρούχα, καί έκλεψαν άκόμα 
καί τόν ύπνο, τήν τελευταίου άνάπαυση. Ό έλευθερο- 
γεννημένος βρεττανος είναι φυλακισμένος, ή, καθώς 
έπεκράτησε ό πόθος τής σκληρότητος. μ’ ευχαρίστηση 
τόν σημάδεψαν μέ τήν άτιμωτική μαστίγωση. Διωγμέ
νοι ζοϋν σέ βάρβαρους δρόμους άγνωστους, δσοι κόπια
σαν γιά τή χώρα τους, είτε έχυσαν τό αίμά τους. Ώ

ΞΕ/ΑΣΜΕΝΟί ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΚΑΙ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

(Συνέχει · έ< τοϋ πρ«·ηγουμέν» υ)
Δυστυχώς αί Συνταγματικά! έλευθερίαι έφεραν νέας 

πληγάς είς' τό Κράτος, πληγάς σοβαράς, διό ό Σίμος 
κατετάχθη είς τήν άντιπολίτευσιν. έργαζόμενος δμως 
μετά τής γλώσσης καί τής γραφίδος καί τής προσωπι
κής έργασίας αύτοΰ, κατά τοϋ είσαχθέντος συστήματος 
διαφθοράς, μέχρι τοϋ 1861. Κατά τό πολυχρόνιον τούτο 
διάστημα έπροτίμησε τήν έντιμον πενίαν κα: άπέρρ'.ψε 
προσενεχθείσαν αύτώ έν τή άλλοδαπή έπικερδή θέσιν.

Τή 21η ’Ιουνίου όμως τοϋ 1861 έπί τής πρωθυ
πουργίας Μιαούλη έγένετο υπουργός τών Οικονομικών. 
Άλλά τή 26η Μαΐου 1862 έγένετο πρωθυπουργός ό 
Κολοκοτρώνης καί τό ύπουργείον τών οικονομικών άνέ- 
λαβεν ό Λεβίδης. Μετά τοϋ Κολοκοτρώνη έληξε καί ή 
Συνταγματική μοναρχία καί τή 11η ’Οκτωβρίου ήρχι- 
σεν ή λΐεσοβασιλε’α, ήτις έληξε τή 19η ’Οκτωβρίου 
τοϋ 1863, γενομένου άκολούθως Βασιλέως τών Ελλή
νων τοϋ Γεωργίου.

Παρατηρη,τέον δτι ό Σίμος έν τή ύψήλή θέσει τού 
υπουργού δέν έγκατέλιπε τάς πολιτικάς αύτοΰ δοξασίας, 
ζητήσας έν τή συνδιαλλαγή αύτοΰ μετά τοΰ "Οθωνος 
νά έπιτύχη έν μέρε: τοϋ σκοπού του. Ή Ναυπλιακή έπα- 

μεγάλο σχέδιο! Άν έκτελείτο καλά, μέ ύπομονητικιά 
φροντίδα καί συνετό ζήλο! Σείς παιδιά τής εύσπλαγ
χνίας άναλάβετε τήν έρευινα. Βγάλτε στό φώς τά τέ
ρατα, άρπάχτε άπό τά χέρια τους τό σιδερένιο ραβδί 
τής πιέσεως, τό σκληρό αίσθημα τών πόνων πού δί
νουν, πού γιά πολύ άκόμα θά διατηρηθή ζωηρό. Τό χέρι 
τοϋ πατριώτη άπαιτεί νά έξιχνιάση πολλά. Οί κόπο: 
τών ποταπών—τί ύπουλοι, δυσνόητοι άνθρωπο: πρόσθεσαν 
πονηριές γιά νά περιπλέξου τήν άλήθεια, καί τήν άπλή 
δικαιοσύνη νά μετατρέψουν σ’ επάγγελμα—πόσο δοξα
σμένη ήταν ή ημέρα, πού έσπειρε κείνο τό συμφωνητικό 
καί κάθε άνθρωπος μ’ αυτή βρήκε τή δύναμη τού ορ
θού! Ή άρκούδα ορμητική σάν τό βορεινόν άνεμο πού 

σαρώνει τό λείο χιόνι, εξερεθισμένη άπο τή χειμωνιά
τικη σιτοδεία, άπ’ δλη τή σειρά τών άπαιαίων βουνών, 
πού οί λαμπερές "Αλπεις, τά χιονισμένα Απέννινα καί 
Πυρηναία άπλώνουνται θαυμάσια πέρα σέ μακρυνές χώ
ρες, σκληρή σάν τό θάνατο καί πεινασμένη σάν μνήμα, 
φλογισμένη γιά αίμα, κ,οκκαλιάρικτμ λιμασμένη. βλο
συρή, μαζεύοντας μιά μανιασμένη αγέλη άπό λύκους, 
κατεβαίνει καί διασχίζει τή χώρα.

(-’Ακολουθεί)
ΜΑΡίΞΤΤΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ν'άστασις και τά μετ’ αυτήν άπεμάκρυνον αύτόν τών 
δημοσίων πραγμάτων, ή δέ οκτωβριανή μεταβολή τόν 
ηνάγκασε νά άφήση τήν 'Ελλάδα προς καιρόν.

Κατά τήν μεταπολίτευσιν ό Σίμος έφιλοξενείτο είς 
Κέρκυραν, τήν οποίαν ήγάπα ώς τήν γενέτειραν αυτού 
πατρίδα, καί οί Κερκυραίο: επίσης τόν ήγάπων καί τόν 
έσέβοντο.

Μετά τήν είς Αθήνας επάνοδόν του συνεδέθη μέ τον 
αρχηγόν τής οκτωβριανής μεταπολιτεύσεως Βούλγα- 
ρην καί δτε ούτος έκλήθη νά άναλάβη τήν Κυβέρνησιν. 
ήτις ήρχισε τή 25η Ίανουαρίου τοϋ 1868, παρέλαβε 
τόν Σιμόν ώς υπουργόν τών Οικονομικών. Τό ύπουρ
γείον τούτο έζησεν έπί έν καί μόνον έτος καί τήν άρ- 
χήν έλαδεν ό Ζάιμης. Άλλ' ό Σίμος παρητεϊτο 
οχ: διότι είχεν άπωλέσει τήν έμπιστοσύνην τοϋ Βούλ
γαρη, άλλά διότι δέν ήνείχετο νά καταστή δργανον τών 
παραλόγων άπαιτήσεων τών φίλων τής κυβερνήσεως 
βουλευτών, καί έθετο πρώτος τό ζήτημα τής διακρι- 
τεως τών εξουσιών. Έπί τής πρωθυπουργίας τοϋ Δελη- 
γιωργη. διωρίσθη πρέσδυς είς Κωνσταντινούπολην, 
άλλά, δυστυχώς. άπό τόν Χαρ. Τρικούπην άπελύθη. 
όχι κατά τούς κανονισμένους τύπους τοϋ θέσεως ταό-
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της, άλλ άποτόμως καί άγροίζως.’Γπουργοϋντος τοϋ Κον- 

είς τό υπουργειον τών ’Εξωτερικών, έκλήθη, 
μεταβή είς Παρισίους ώς πληρεξούσιος υπουργός. 
Σιμός έχάρη διά τήν ίκανοποέησιν ταύτην, έπειτα 
τήν προσβολήν τήν πρός αυτόν γενομένην, άπό τόν 
τοϋ παλαιού ατομικού ζαί πολιτικού φίλου του Σπυ

ρίδωνος Τρικούπη, άλλά παρητήθη καί έκτοτε άπεχαι- 
ρέτησε τήν πολιτικήν καί άφιερώθη είς τά γράμματα 
όλοψύχως (J).

Το’ταύλθύ 
νά 
Ο 

άπό 
υ:όν

ης ίδωμεν τά φιλολογικά αύτού έργα, τά οποία, 
έτειναν όλα είς τήν μόρφωσιν τής κοινωνίας καί είς τόν 
πλουτισμόν γίάς μέ ξένα άριστουργή-

είς τάς μεταφράσεις 
ά πεπολιτισμένα έθνη,, πρέπει νά έχωσι 

τά άριστομργήματα τών άλλων 
* ' έκείνα συγγράμματα τά

τών έπιστημών. Ήτο κά- 
'....ής, τάς οποίας καί ά- 

ής γαλλικής μετέφρασε 
> τής γαλλικής έπαναστάσεως τού 

./αν τής κυρίας Στάελ^ίΨ 
ούς κοιτάζουν

\η γυαλιστερή μ φ ο υ ς τοΰ 

ώ ζατόπ·· ’ τού ΜΛζιβ«έλλη καί 

_τς διοικήσεως τής οΰ Φ - 
πόνημα τού Παντοφλίνι. Περί το τέλος 

’ ιδέαν καί ήρχΐ’® ‘ιετ^'
, τής ’Ελλάδος, συγκειμε-

σμόν τής γραμματολο 
ματα. "Εδιδε μεγάλην σημασίαν 
καί δικαίως. Τά _ 
μεταφρασμένα πάντα 1 
εθνών καί τά έπιστημονικά 
ίποία δίδάσκουσι τήν πρόοδον

γαλλικής καί τής ιταλική 
έγραφεν. ’Εκ μέν

ιστορίαν τή; , 
■ήν Κ ό ρ ι ν ν 

τού ιταλικού Τού 
ντζόνι. Τόν

-τοχος τή, 
πταίστως 
την δίτομον ίι 
•Signet ζαί -, 
δε ι 
Μαντζόν 
τό Τ··ι 

βουβής άπελτ 
μένα νά βοοϋν 

«11 ε ρ ί 
γ ε ν ε ί α ς: 
τοΰ βίου του 
φράση τήν θαυμασίαν ιστορίαν 
νην έκ δώδεκα τόμων τού σοφού Γρότε. Άλλ’ ό θάνατος 
δέν τόν άηήκε νά φέρη είς τέλος το 
έργον.

Ό Σιμός πάντοτε κατά νοΰν είχε καί τήν άνύψωσιν 
ής οικογένειας, διότι άπό αυτήν έξαρτάται ή ευημερία

•ριδος. Καί τά πρωτότυπα αύτού έργα πάντοτε 
πατριωτικόν σκοπόν πρός εθνικήν διαμόρφωσιν.

.γραφία τοϋ Λαζάρου Κουντουριώτη μαρτυρεί 
σοβαρώς είχε μελετήση τά τής πατρίδος.

Κατά τόν χρόνον τής υπουργίας του έπί τής βασι- 

ας τοϋ ’Όθωνος παρεσκεύασε καί ύπεστήριςεν, άπέ- 
ναντ: μεγάλων προσκομμάτων, τόν περί συντάξεως τών I 
δημοσίων υπαλλήλων νόμον, καί τόν περί τελωνοφυλά- I 

ζων. Είς τόν περί συντάξεως νόμον έπεδίωξε τήν άνε- 1 
ξαρτησίαν τών δημοσίων λειτουργών και τήν ώς έκ τής I 

συνεχούς παύσεως τών υπαλλήλων περίθαλψιν αύτών, I 
είς δέ τόν περί τελωνοφυλάκων τήν περιστολήν τών I 
καταχρήσεων καί τήν διάσωσιν τών δημοσίων1 είσοδη- I 
μάτων. I

Βαρυσήμαντοι είναι οί δύο διάλογοι, πού είς τά «1- 
τού βίου του έδημοσίευσεν !

Δίκαιη"·'···

τής 1ΙΧ 
είχον Γ-

, Η 3«αη
πόσον

«Π ε ρ ί 
Κ υ 6 s

ζα:

Η

friacac, χ3

σπουδαϊον τούτο

Ό ευμενής ήμών αναγνώστης βλέπε: 
ώς μεταφραστής σκοπόν είχεν όπως πλουτιση τήν φιλο
λογίαν μέ έργα σπουδαία καί ωφέλιμα. Δέν εξέλεξε 
γαλλικά μυθιστορήματα ανήθικα προ ς ά π ό κ τ η σ ι ν 
χρημάτων, όπως συνήθως γίνεται, άλλά τό μυθι
στόρημα άθάνατον κα: ηθικότατου, τό οποίον., δυστυ
χώς, δέν είνα: είς τάς χείρας τών Ελλήνων, διότι 
άκόμη δέν εύρέθη ό άνθρωπος, παρ’ ήμίν. νά τό διαφή
μισή μέ μίαν νέαν έκδοσιν, ένώ διά ελεεινά άλλα μυθι
στορήματα γίνονται διαφημίσεις γελοία: πρός διάδοσιν 
τής διαφθοράς.

ότι ό Σιμός καί 
λουτίση

βρίου 18Ζ8.λ Λ“°ς>’ ε<ΡΉιε(?ις Αθηνών τή; 1ης Νοεμ-

!, ποΰ είς τά τέλη 
«ν τώ Π α ρ ν α σ σ φ, ό £,ας 

। ci» ,,ίύ-.'α lr^-^ - -
‘ ζ.αι ό άλλος «Περί 

, α ί έ ξ ο υ σ ί α ς». Άλλά, 
δέν δίδεται ή δέουσα προσοχή είς

. " rZ. τα'παιδάκ—... -
τουν τόν πσ---. γ ω ς 
'.υ.ΐοχως. παρ’ ήμίν ...................
τά έργα έκείνα, τά οποία σκοπόν έχουσι τήν άνόρθωσιν 
καί τήν άνάπλασιν τής δεινοπαΟούσης πατρίδας.

Ό Γεώργιος Μαρτινέλης, ό οποίος τόν Σιμόν έγνώ- 
ριοε. καί ήτο είς τήν θέσιν νά τόν κρίνη, έγραψεν ότι 
ό Σιμός ήτο: «είς τών διαπρεπέστερων πολιτών τής 
Ελλάδος, δόκιμος φιλόλογος, άριστος οικονομολόγος, 
έπιδέξιος. πλήν ενάρετος πολιτικός. Δ:έπρεψεν έν τή 
χορεία έκείνων τών λογιών τού έθνους διδασκάλων, οί- 
τινες μετά θαυμασμού μνημονεύονται ύπό τής νεωτέρας 
γενεάς, άδυνατούσης νά τους άναπληρώση. Είλικρινώς 
άγαπών τήν πατρίδά καί τά άληθή αύτής συμφέροντα 
υπηρετών, ήσπάσθη τό πολιτικόν στάδιον, καθ’ δ ύπήρ- 
ξεν έπί πολλά έτη, σπάνιον μεταξύ τών πολιτευόμενων 
παράδειγμα άφιλοκερδείας καί πολιτικής συνέσεως. 
Ί’πό τών Αθηναίων άνεδείχθη βουλευτής, ουδέποτε 
ζητήσας ψήφον ή άλλως πως έπηρεάσας τών έκλογέων 
τήν συνείδησιν. Μόνον δέ διά τής άξίας ζαί τής άρετής 
προήχθη είς τά υψηλότερα τής πολιτείας άξιώματα, 
πτωχός περιελθών έν τή έξουσία καί αυτήν πτωχότε
ρος έγζαταλιπών».

Ό πολύτιμος ούτος άνήρ άπέθανεν έν Άθήναις τή 
29η ’Οκτωβρίου τοϋ 1878.

ΪΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

ΑΚΟΙΜΗΤΟΙ ΠΟΘΟΙ

Την ποιητική σελίδα τής «Ελληνικής Έπιϋεωρήοεως» τήν κατέχει σήμερον ένας εκλεκτός ποιη
τής, ό κ. Παύλος Γνευτός. Άπό τό νεοεκδοδέν βιβλίου του τά «Μαύρα Ρ ό ό α» άναδημοσιεύομεν ο
λίγα τετράστιχα, δείγμα τής ποιητικής τέχνης, τής βαδείας σκέψεως καί τής απαλότητας τών στίχων τοΰ 
Αλεξανδρινόν ποιητον.

Άς ήταν πεύκοι νάκουα τό αθάνατο βουητό σας.
Καί νάβλεπα τό ύψος σας μέ τά γιγάντια κλωνιά, 

Πόσο ή ψυχή μου έπόθησε νάμουν κι’ έγώ άδερφός σας, 
Νά ζώ χιλιάδες χρόνια.

Άς ήταν νά βρισκόμουνα έκεί ποϋ τό είδα πρώτα
Τό φώς σου, ώ "Ηλιε, καί τών πουλιών πρωτάκουσα 

[ τή νότα
Ν' ακούσω πόσα θά μοΰ ποΰν μέ αρμονίες περίσες. 
Καί λόγια και παράπονα ή άστείρεΟτες ή βρύσες.

Νά ζήσω πάλι τή ζωή τών παιδικών μου ονείρων, 
Τής ροδοδάχτυλες αύγές. τούς Ήλιους τών 'Ομήρων, 
Τοΰ αυγερινού τό σβύσιμο· πάνω άπ’ τό κυΟταρίσι, 
Καί τήν κοπέλλα τό πορνό μέ τό σταμνί στή βρύσι.

Ποιο δέντρο θά μέ ξαναδή καί δέ θά μέ γνωρίση;
Ποιο στραηλίνι, ποιό πουλί, δέν θά μέ χαιρετίση;
Ποιά κύματα θά τ’ άρνηθοϋν πώς ήμουν άδερφός των; 
Καί ποιος γιαλός πού Οά μέ δή δέν θά μού πή «κα- 

[^,ώς τον»;
ΠΑΥΛΟΣ ΓΝΕΥΤΟΣ

Ο Μ Ο Ρ Φ / Α

*Η ομορφιά μονάχα έπρεπε τήν ομόνοια στον κόσμο 
νά κηρύχνη. Νίτσε

Κρυφή όμορφιά ! σ’ αντάμωσα σέ μακρννό σοκκάκι, 
Μέ είδες καί τό κατέβασες πειό κάτω τό γιασμάκι 
Κ’ είδα τά δνό σου ολόμαυρα μεσανυχτιάτικα άστρα, 
Μάτ ια π’ ανοίγουν μνήματα, μάτια πού ρίχνουν κά- 

[στρα.

Σύ μ’ έμαϋες νά περπατώ νύχτες χωρίς φεγγάρι, 
Καί μέ όδηγό τόν πόθο μου και μ’ ένα ωχρό λυχνάρι 
Ν' ανάβω μέο' οτά στήδια σου φωτιά τρανή, μεγάλη, 
Γιά νά δοορώ στή λάμφι της τά δλόλενκά σου κάλλη.

Καί μέο' στ’ άνατριχιάσματα καί τοΰ γυμνού τή χάρι 
Λ"ά ονειρευτώ όντας ϋέ ν’ άρτή ό 'ύπνος νά μέ πάρη, 
Μέο στήν θερμήν αγκάλη σου τά όνείρατα τά ωραία. 
Γιατί έμορφιά σ’ έλάτρεηια καί ώς σώμα καί ώς ιδέα.

Είτε σέ χρώμα, σέ άλικα καί κοραλ.ένια χείλη.
’Ή σέ γραμμή αρχαίων ναών τό άέτιομα ή σέ στήλη. 
Σ’ εσένα άϋάναη ομορφιά, γονατιστή ή φυχή μου 
θ’ άνάβη εμπρός σου ακοίμητο κι’ ώς πού νά ζή καν- 

[τίλι.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΝΕΥΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 15
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Θ© ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ Θ©

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ
, Η ,3? Σ^ων'α τού Σούμανν, ή όποια έπαίχθη είς 

τήν Ιριτην Συναυλίαν τοΰ ’Ωδείου παρουσιάζει, ώς 
γνωστόν, μίαν σπάνιον ενότητα τήν όποιαν δέν συναντά 
κάνεις είς τάς άλλας συμφωνικός συνθέσεις τών Γερ
μονών μουσουργών. Ή άπόδοσις ήτο άρτια καί επιτυ
χής, διότι ύπήρξε πράγματι εμπνευσμένη ή διεύθυνσις 
τοΰ κ. Μποόντικωφ. Τό κονσέρτο τού Μπράμς, είς τό 
όποιον συνέπραξεν ό κ. Σμίττ,—ό νέος έκ Βερολίνου 
καθηγητής—έςετελέσθη μέ πολλήν άκρίβειαν καί συν- 
κρατημένον πάθος. Καί διά τούτο παρά τήν βαρύτητά 
του, ήρεσε πολύ είς το φιλόμουσον κοινόν. Ή Συναυλία 
εκλεισε μέ τήν «Συμφωνίαν τού Νέου Κόσμου», έργον 
τοΰ Ντδορζακ τό όποιον ένεπνεύσθη άπό τά τραγούδια 
τών μαύρων τής Αμερικής, καί τά όποια κατά τούς ει
δικούς ειμποροϋν να άποτελέσουν τήν βάσιν μιας Αμε
ρικανικής συμφωνικής Σχολής.

Ο Δανός Βιολιστής κ. Ε. Hansen έδωκεν εξαιρε
τικού ενδιαφέροντος συναυλίαν είς τό «Σάλον Ίντεάλ» 
,μυ ε,-f α τοΰ μεγάλου Ρωσσου μουσουργού Clazounow. 
Εις τάς άρχάς τής συναυλίας ή ορχήστρα έξετέλεσε 
τήν εισαγωγήν έπί τριών Ελληνικών Θεμάτων τού 
Clazounow: Τό έργον αύτό είνε έλληνικώτερον άπό 
πο/.λά έργα Ελλήνων συνθετών. Ό κ. Μητρόπουλος 
διηυθυνε τήν ορχήστραν ίκανοποιητικώτατα και συνώ- 
σευσε με το βιολί του άπολυτως καλά ό κ, Hansen.

Πολύ ένοιαφερον είχε καί ή συναυλία τής δος Χιδί- 
ρογλου. τήν όποιαν έδωκε είς τήν αίθουσαν τοΰ Ωδείου 
.Αθηνών. Ιοιως είς τόν Σοπέν ύπήρξεν έκτελέστρια 

πρώτης γραμμής.
★ ★★

Αλλά και τοϋ Ελληνικού Ωδείου ή συμφωνική συ
ναυλία εχει ιδιαίτερον ενδιαφέρον μέ τήν έμφάνισιν τής 
κυρίας Καπονσάκι, περίφημου βιολοντσελιστρίας. Είς 
τό μοναδικόν κονσέρτο τοΰ Χάϋδεν, ή κυρία Καπονσάκι 
έδειξεν ολην τήν ύπέροχον τέχνην τής βιολοντσελί
στας. Οπως καί είς τό κονσέρτο τοΰ Σαίν-Σάνς κατε- 
χειροκροτήθη. διότι άπέδειξε προσόντα μεγάλης καλλι
τέχνες.

★ ★ ★

Εις την Συναυλίαν τοΰ « Αττικού» έδόθη ή γνωστή 
συμφωνία του «Δάντε» τού Λίστ, καί ή «Suite Alge- 
rieune» τού Σαίν-Σάνς. Ό κ. Μπουστιντουί διηύθυνεν 
όπως πάντοτε με μεγάλην τέχνην τήν έκλεκτήν αύτήν

Ε'.ς τλ <( Ολυμπ’.α» ε&οθη μέ εργζ του Μα- 

κεδόνος συνθέτου κ. Αίμ. Ρ:άδη. Τά τραγούδα τού κ. 

I ιαοη άφηκαν ίσχυράν έντύπωσιν είς τό μουσικόν του 

ακροατήριου. Φαίνεται δτι ό κ. Ριάδης είνε συνθέτης 
με ισχυρόν τάλαντον, μέ ιδία'? προσωπικότητα καί με

γάλην διαύγειαν. Ή μουσική του κατακτά, συγκινεί, 

ενθουσιάζει. Από τή μουσική του ιδιοφυία περιμένει 
ίσως τό μουσικόν της μέλλον ή Ελληνική ζωή.

Π κ. Ν. Φωκά και ή κ. Καλφόπουλου έτραγούδησαν 
άπαραμιλλα τάς συνθέσεις τοΰ κ. Ριάδου.

ΘΙΑΣΟΣ ΩΔΕΙΟΥ
Εις το Ωδεϊον άπό έτών έλειτούργε,ι ένας δραματι

κός Θίασος. Τό δραματικόν τμήμα τού ’Ωδείου, τό 
όποιον είχεν επιτροπήν, ξένην ώς έπί τό πλειστον πρός 
je Θέατρον κία! τήν Τέχνην, κατήρτιζε μίαν τάξιν 
εο^οασκεν ο κ. Ζάννος, καί κατώρθωνε κάθε χρόνο νά 
διδη μίαν παράστασιν καί έκάλει το κοινόν είς τάς 
καλλιτεχνικός αύτάς προόδους. Τό έργον τό όποιον 
έπαιςετο εις την «έπίδειξιν» αύτήν ήτο ώς έπί τό πλεί- 
στον τόσον άτέχνως, τόσον έπιπολαιίως διαλεγμένους 
ώστε το, κοινόν τό οποίον παρευρίσκετο είς τήν παρά- 
στασιν εφευγε όχι μόνον άπογοητευμένον, άλλά καί 
α-ηλπισμένον δτ"., θα ήμποροΰσε ποτέ τό Ώδίείον νά 
δώση καρπούς εύχύμους είς τό νεαρόν 'Ελληνικόν Θέα
τρον μας. Διότι, δσον έπετύγχανε μουσικώς τόσον άπε- 
τύγχανε δραματικώς. Ή κατάστασις αύτή διήρκεσε 
πολλά ετη. ’Εφέτος δμως ή Δνίς Κωτσάλη, ή άπόφοι-

>·ής θεαματικής Σχολής τοΰ Ωδείου άπεφάσισε νά 
ίδρυση ίδιον θίασον καί νά δώση είς αύτόν δλην τή φω
τιά τήν όποιαν περικλείει είς τά στήθη της υπέρ τής 
Θεατρικής τέχνης. Αύτό ύπήρξεν ή βάσις τού σημερινού 
Θιάσου τού Ωδείου. Λύτου τόν θίασον ευρεν ό κ. Μελάς 
κα! μέ τόν ένθουσιασμόν ό οποίος τόν διακρίνει,—καί 
ό οποίος, λέγουν, δέν διαρκεί ποτέ—τού έδωκε νέαν ώθη- 
σιν. νέαν ζωήν και τόν έφερεν είς τό ύψος μεγάλης έπιτυ- 
χιας. Διότι σήμερον ό θίασος τού 'Ωδείου παίζει Ελ
ληνικά καί ξένα έργα, διαλεγμένα, μέ μίαν μοναδικήν 
επιτυχίαν. Η Δνίς Κωτσάλη. ή Δνίς Μεταξά. ό κ. 
Ροντήρης. ό κ. Κοντογιάννης, ή Δνίς Παπαδάκη, ό κ. 
Χριστοφορίδης, ό κ. Μουσούρης κ. ά. είνε πρόσωπα 
ικανά vx σιγκρι.θουν καί συναγωνισθούν νικ,ηφόρως 
-ρός ό.τι έως τώρα πρωτηγωνίστησεν είς τό Ελληνι
κόν Θέατρον. Ό θίασος τοΰ ’Ωδείου είνε τό παρόν καί 
το μέλλον τής Έλληνικής Σκηνής.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Εκ. ..αραλΚηλου προς τας πολλαπλός συναυλίας 

Χ>Χ v£X,/»U{70fV 7.0(1 0(1 βΧθεϊΕΙζ “7. ΑθΊζνοτϊχά κέντρου Ξσ- 
χωρί,ομεν άπο δλας αύτάς, την έζθεσ».ν τοϋ κ. Χε»μω- 
να εις τόν «Παρνασσόν», τήν έκθεσιν τοΰ κ. Μαλέα είς 
.. Ζαππειον και τοΰ κ. I ριόα είς τον «Παρνασσόν».

—Ποικίλη Σελις

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

νά έξακολουθήσουν τήν ζωήν ή όποια, καθώς πολύ καλά 
ξεύρουΐν, θά τάς όδηγήση στήν φυλακήν διά τέσσαρα. ή 

πέντε έτη.
Πάντως αί γυναίκες έγκληματίαι ποΰ προέρχονται 

άπό άνωτέρας κοινωνικάς τάξεις, είνε έλάχισται. Μία 
άπό αύτάς είνε ή Γκίψυ, ή γνωστή ώς «Βασίλισσα τών 
υπογείων» ή τό «Κορίτσι μέ τά διαμαντένια μάτια».

Είνε κόρη ενός βασιλέως τών Άδαμάντων τής Νο
τίου 'Αφρικής. Ήλθε είς τήν ’’Αμερικήν πρό τινων 
έτών καί ή πρόοδός της είς τό έγκλημα είνε αλματώ
δης. Έκλεψεν ένα πολύτιμον κόσμημα άξίας έκατομ- 
■υ,υρίων δολλαρ'ων, γεμάτο άπό πολυτίμους λίθους. Τήν 
συνελά&ομεν είς τήν ’Ιρλανδίαν καί πήραμε τό κόσμη- 
υ.α τό οποίον δέν είχε προφθάσει να πώληση.

Είς τήν σταδιοδρομίαν της ή Γκίψυ έχει καταπλη

κτικά; έπ.τυχίας.
Άλλ’ ή Γκίψυ είνε εξαιρετικόν φαινόμενου. Αί πε- 

ριοσότεραι έγκληματίαι προέρχονται άπό τάς κατωτέ- 
ρας τάξεις, άπό έκείνας ποΰ υπανδρευθησαν κλεπτας 
καί κακοποιούς. Προέρχονται εκ τής κατωτέρας υπο
στάθμης καί είνε άδέδαιον, άν θά έπρεπε νά άποδώση 
είς τά άνθρώπινα αύτά παράσιτα όντα καί τό όνομα 

τοΰ έγκληματίου.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Ό έγκληματικός τύπος τής γυναικός ποΰ συχνά 
συναντάται καί είς τά έγκληματικ.ά ελληνικά χρονικά, 
έχει ύποστή άλλαχοΰ άξιοσημειωτον έξέλιξιν.

Δέν πρόκειται έκεΐ περί μονομερών κρουσμάτων γυ
ναικών, αί όποΐαι διωλίσθησαν είς έγκλημα, εις στιγ- 
μάς παραφοράς, άλλά περί ολοκλήρων γυναικείων =·)- 
κληματικών οργανώσεων, τών όποιων ό αριθμός δεν 
υπολείπεται ποσώς τοΰ άριθμού τών άνδρικων τοιουτων.

Είς τάς Εύρωπαϊκάς χώρας καί εις τήν Αμερικήν 
ιδία δέν πρόκειται περί μικροκλοπών εις τά εμπορικά, 
όπως είς τάς οδούς Έρμού καί Αιόλου, τάς οποίας 
προκαλει συχνά ή υπέρμετρος γυναικεία φιλαρεσκεια, 
αλλά περί έγκίληματικών γυναικείων τύπων τής χει

ριστής μορφής. , , , ,
’Ιδού τί λέγει έν προκειμένω μία αύθενίφία εις το 

γυναικείου έγκλημα., ή κ. Μαρία Χάμιλτων ή διευθύ- 
νουσα τάς γυναικείας άστυνομικας δυνάμεις τής Νέας 
Ύόρκης. Είς τήν Αμερικήν, ώς γνωστόν,, υπάρχει και 
σώμα γυναικών άστυνόμων. Καί έπειδή αί διαδεδαιω- 
σεις αύταί δίδονται άπό γυναικεία χείλη δέν δύναται 

νά άποδοθή πρόθεσις μισογυνισμοΰ.
—Τί κάμνέι δλας αύτάς τάς γυναίκας, πολλαί έκ 

τών όποιων μάλιστα δέν ύπερεδησαν τήν νεανικήν ηλι
κίαν νά εγκληματούν; ήρώτησεν δ 'Αμερικανός δήμο- 

(πογράφο*  τήν κ. Χα^ιλτον.
_Τίποτε. Αί πλείστχι έξ αύτών είνε εχι γενετής 

έγκληματικός τύπος. Άπό παιδικής περίπου ηλικίας 
συνεταιρίσθησαιν μέ εγκληματίας καί δέν έγνωρισαν 
ποτέ άλλον τρόπον νά κερδίζουν τά πρός τό ζήν, παρα 
μόνον τήν κλοπήν καί τήν άπάτην.

Πολλαί γυναίκες έχουν άρχίσει τήν έγκληματικην 
των σταδιοδρομίαν μέ διαρρήξεις. Κάτι πού τους αρέ
σει τάς δελεάζει καί άρ^ίζουν τό έγκλημα. Αν η 
πρώτη των άπόπειρα έπιτύχη αποθρασύνονται άλλά 

αργά ή γρήγορ*  πίτουν είς τά χέρια μας. ,
Στήν αρχήν τού σταδίου των πολλές φορές εκλε

γούν δήθεν ένα έντιμον έπάγγελμα. Ζητούν Θέσεις, οίκο- 

διδασκαλίσσης, τροφού, καμαριέρας.
Εισέρχονται είς έντιμα σπίτια και ο=.ν φε-,^υ^ πα,-.. 

δταν τά διαμαντικά τής κυρίας- των περιέλθουν εις την 

κατοχήν των.
* * *

’Άλλαι γυναίκες έγκληματίαι προέρχονται άπό^ τάς 
τάξ-ς έντιμων βιοπαλαιστριών άπό γραφεία και εργο
στάσια. Συχνά ό διορισμός των είς θέσεις ταμιών η 
βοηθών ταμιών άποτελεί δι’ αύτάς τόν πειρασμόν, τον 
δφιν ποΰ τάς προκαλεί είς τό αμάρτημα καί το ολί

σθημα.
Περίεργον είνε τό θάρρος των. Δεν διστάζουν ποτ-

•Ύπ'ο τοϋ έκδοτικοϋ Οίκου X. Γανιάρη, τοϋ έπιμελουμέ- 
νου πάντοτε τήν έκδοσιν έργων εξαιρετικού ^ενδιαφέροντος 
έκ τής παγκοσμίου φιλολογίας, εξεδοθησαν του Λ. Ιολστοη 
τό «Λίετά τό γοοο» κατά μετάφρασιν ΚοραλλΛς Μάκρη, 
τοϋ Όσκάο Ούάϊλδ «Ό Ψαράς και η ψνχη του», κατα 
υετάφρασιν Κ. Τρικογλίδη, καί Όνορε ντε Μπακζακ το 
\"ΑγνωοιΟ Άρίοτοΰργημα», κατά μετάφρασιν της Λη-

Ύπό τοϋ προοδευτικού εκδοτικού Οίκου τοΰ κ. Ζηκάκη 
ίξ=δ'όθησαν: Λουδοβίκου Μπιρό τό «Σερποκέΐ», μυθιστο- 
οηαα κατά μετάφρασιν έκ τοϋ Γερμανικού υπο του κ. Ε. 
'ί-κάκη· Γκύ ντε Μωπασάν «Ό φιλαράκος», μυσιστο- 
ότυ,α είς δύο τόαους, κατ’ αριστοτεχνικήν κα! επιμελημε- 
νιν αετάφοασιν τοΰ Κλ. Παράσχου- Κνουτ Χαμσουν «_τη 
■/ι.όοα τών τιαραμυ&ιών», . που ωνειροπολησε
χαΓποάγυ,ατα ποΰ είδε στόν Καύκασο ο συγγραφεύς, κατα 
-^άΐοασιν τοϋ Κ. Ποασσά- καί Στάνταλ «7ο κοκκινο 
και Τό μαύρο», μυθιστόρημα κατά μετάφρασιν του κ. 11ε- 
ΤΟΟΙ) Χ.%0 Γ|. χ Τ' Γ 4

Ύπό "ής εκδοτικής εταιρείας Αλεςανοοειας «Ια 1 ραμ- 
υατα» έξεδόθησαν: X. Α. Νομικού τά Αραβικά Ιοιο- 
οήματα» (έκδοσις δεύτερα). Τό, έργον τούτο, προιον ε^ 
βοιθών έοευνών, αποκαλύπτει εις τον Ελληνα αναγνω 
στην κόπους άγνωστους καί λησμονημένους και για, τούτο 
γιομάτους άπό ιδιαίτερον θέλγητρου και εξαιρετικόν εν- 
διαφέρον. , . ΤΤ , ,

«Ή Όιίαοοφιά τής Κόλασης» υπο ΙΙαναγ-.ωτου Φαρ- 
μακοπούλο'υ'. Ό ποιητής μάς είναι άγνωστος. Δεν γνωρι- 
ζοαεν τήν ήλικίαν του. Πολυδιαβασμένος και ,πολυεπηρεα- 
σαένος, παρασύρεται άπό τήν φιλοσοφικήν, σκεψιν των αι
ώνων καί σέ πενήντα περίπου σελίδες πεζες^ και ποιητικές 
άοαδιάζβι τάς ατομικός του ιδέας με μια αδιάκοπου αλλα
γήν αίσθηυ-άτων ποΰ προκαλοΰν ζωηρόν το ενΟιαφερον του 
άναγνώστόυ. ’Εννοείται ότι. όπως είναι τολμηρός στας ι
δέας, οΰτω είναι τολμηρός καί είς την φρασιν και εις την 
γλωσσικήν διατύπωσιν τών διανοημάτων του. 11 δυστυ
χής 'Ελληνική γλώσσα σπαράσσεται αλύπητα χωρίς να
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εΖ71 την δύναμιν νά οιαμαρτυρηθή. "Οταν όμως διχβάζη 
κάνεις τους νεοέλληνας μας. μαζΰ μέ τον σπαραγμόν της 
νομίζει πως ακούει άπό κάθε λέξι πού ύφίσταται την δια
στροφήν, τήν καλοκάγαθαν οήσιν τοϋ Χριστού: α’Άιοες αύ- 
τοϊς, ου γάρ ο’ιδασι τί ποιοΰσι».

, «7 α Μαύρα Ρόδα» ύπο Παύλου Γνευτοΰ. "Εκδοσις πε
ρίεργος τών «Γραμμάτων» τής Αλεξάνδρειάς. Λέγομεν πε
ρίεργος, διότι εις τάς ύπερεκατον σελίδας τοΰ- τόμου, τυ- 
πωμενου έπί άριστου χάρτου, δηυ,οσβευεται ού/'» πλέον τού 
ένός τετραστίχου οι’ έκάστην σελίδα! ΜΑν δέν έπρόκε’.το 
περί αληθινού ποιητού που γνωρίζει νά Οέλγη, νά συγκινή 
και να παρασυρη μ,ε την τρυφερότητα του και τήν περιπά- 
Οειό^ν του, Οά ήδυνάμεΟα νά φαντασθώμεν δτι ή εκδοσις τών 
«Μαύρων Ρόδων» έζήτησε τήν έντύπωσιν τοϋ αναγνώ
στου μόνον διά τοΰ έκτυπωτικοϋ αύτοΰ τρόπου.

«Κνπαρίοσια» Νίνα; Ναούμ. Πρόλογος Κωστή Παλα- 
μά. ’Έργον Έλληνίδος γιομάτο άπό ορμή ποιητική, μέ πολ- 
ζ.ην πρωτοτυπίαν καί μόνον μειονεκτούν εις τήν Ολιααέ- 
νην σκέψιν πού κυριαρχεί στήν ποιητικήν έμπνευσιν'τής 
κ. Ναούμ.

ΠαραΦετομεν ενα οκταστιχον, συνώνυμον πρός τον γένι- 
κόν τίτλον τοΰ έργου, γιομάτο απλότητα, άλλά καί άλή- 
Οειαν καί εύμορφιάν.

«Κυπαρίσσια τραγικά
στον τάφο μου άπάνω ριζωμένα 

Ακούραστα, σιωπηλά
τα νιάτα μου φυλάττε, τά χαμένα 

Αχρηστο σώμα στή ζωή
στης ρίζες σας ξεκούραση ελπίζω 

II πιο γνήσια μου μορφή
ίσως θα νε ή ζωή ποΰ σάς δίνω».

Δεν ομιλοΰμεν περί τής ελαττωματικότητας τοΰ στίχου. 
Είναι πράγμα πού θεραπεύεται. Θαυμάζομε-/ τό ποιητικό 
ανάβλυσμα πού ακούραστο μάς δροσίζει. είτε βγαίνε*  ' άπό 
τόν στίχον, είτε άπό τόν πεζόν λόγον τής νεαρές καί υ,ε- 
λανοφθάλμου συγγραφέως.

« () ξεχασμένος και άλλα διηγήιιατα» Αγγέλου Δ. 
1 ερζάκη. Με προλογον τοΰ κ. Στεφάνου Δάφνη. Νέος 
συγγραφεύς,^ παιδί άκόμη, έ'καμε μιά έξαιρετικώς ένδιαφέ- 
ρουσαν εμφάνισιν. Μάς έδωκεν όκτώ διηγήματα μέσα είς 
υπειρευδ-ομηκαντα πεντε σελίδας, παρμένα άπό τή ζωή, άπό 
την τρικυμίαν καί τήν πάλην τής ζωής, πού καθηαεοινώς 
ξεχωρίζει τούς νικητάς άπό τούς νικημένους, χωοίς νά 
συγκινήται ή νά χαίρη γιά τά καλά ή τά ουσάοεστα πού 
σκορπίζει γύρω της. Τά διηγήματα τού κ. Τερζάκη, μέ 
ηρωας ψυχολογημένους, με διάλογον φυσικόν, μέ πλοκήν 
αριστοτεχνικήν καί μέ επεισόδια προκαλοΰντα τό ενδιαφέρον, 
εμπνέουν αρίστας, ελπίδας διά τό μέλλον τοΰ νεαρού λογο
γράφου και μάς επιβάλλουν να άπευθύνωμεν είς τον νεα
ρόν συμπατριώτην μας τά πλέον θερμά κα! ειλικρινή συγ
χαρητήριά μας.

«Ή Λ έα μας τιοίησι», λογοτεχνικές μελέτες ύπό τοΰ 
κ; I1· Εετριδου. Εργον μελετημένων, σοφόν, αληθι
νόν, άξιον^νά μελετηθή άπό τόν ποιητικολογοΰντα κόσμον 
τής πατρώος μας. Χωρίς σχολαστικισμούς, χωρίς δογμα
τισμούς, μέ^ μιά ελεύθερη σκέψι, μέ μιά διαυγή άντίληψι, 
με μιά ορθή κατανόηση τών λογοτεχνικών μας υποχρεώ
σεων προς το ελληνικόν περιβάλλον πού μόνον του είναι 
ποίησις, ζωή, τέχνη, πάθος καί όρμή.

Είναι ευχάριστου νά^διαβάζη κανείς έργα πού έχουν ένα 
σκοπόν, πού έκτ.ελοΰν ένα προορισμό, έργα ουσίας, μελέττς 
και ανωτέρων ιδανικών πραγματικής μορφής κα! απο
στολής.

επανορθώςις
Η δημ-^σιευθείσα είς τό πρ: ηγούμενον τεύχος ύποσημεί- 

ωσις έν τή περιλήψει τής ομιλίας τοΰ κ. Κεραμοπούλου 
ποος ϊιασάφισιν τής λέξεως «όργεώνων» προήλθεν έξ ήμε- 
τερας πρωτοβουλίας, εφοσον άλλως ουοαμου τοΰ κειαένου 
άνεφέρετύ αϋτη.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ Μ. ΖΗΚΑΚΗ 1^22

Ο εκδοτικός οίκος Μιχ. Ζηκάκη. συνεχίζων τόν πέ- 
ρυσιν ίδρυθεντα ύπ’ αύτοΰ διαγωνισμόν πρρς έκδοσιν 
ανέκδοτου έλλη,νικοΰ μυθιστορήματος. προκηρύσσει τοι- 
οΰτον και εφέτος. Διά νά ένισχύση δέ έτι μάλλον τήν λο
γοτεχνικήν παραγωγήν εις τήν πεζογραφίαν, ιδρύει και 
διαγωνισμόν προς έκδοσιν συλλογής ανεκδότων έλληνι- 
κών διηγημάτων Οί δύο ούτοι διαγωνισμοί Οά έκτελε- 
σΟοϋν υπο τούς έξής ορούς:

Α . Διάγω ·ισμός Μυθιστορήματος
1) Ιο μυθιστόρημα, το όποιον Οά σταλή διά νά με- 

τασχη τού διαγωνισμού, πρέπει νά είνε δλως 
διόλου ανέκδοτον (νά μή έχη δηλαδή δημο- 
σιευΟή εις έφημερίδα ή περιοδικόν).

2) Τό μυθιστόρημα έκτυποΰμενον δέν πρέπει 
ν ά σε ί ν ε κάτω τών 10 τυπογραφικών 
φ υ λ λ ω ν (τών συνήθων έκδόσεων τοΰ οίκου Ζηκάκη, 
σχήματος 16ου) μήτε άνω τών 16 τυπο- 
γ ρ α φ ι κ ώ ν φ υ λ λ ω ν (ήτοι νά κυμαίνεται με
ταξύ τών 160—250 σελίδων) .

3) Ως πρός το θέμα ή τήν ΰπόθεσιν τοΰ μυθιστορή
ματος. άφίνεται πλήρης έλευ θεριά είς 
τόν συγγραφέα.

ι 1 Εκ τών μυθιστορημάτων, τά όποια θά μετάσχουν 
τοΰ διαγωνισμού θά βραβευθή άπαραιτή- 
τ ω ς ε ν κ α ι μόνο ν, ήτοι τό χρηματικόν έπα- 
Ολον έ κ ό ρ α χ μ ώ ν 5,000 δέν 0 ά κ α τ α τ μ η- 
θ ή.. Ιο επαθλον τούτο θα είναι η αμοιβή τοΰ συγγρα
φέως διά τήν πρώτην έκδοσιν έκ 3000 αντιτύπων ύπό 
τοΰ οικου Ζηκάκη. Διά τήν τυχόν δευτέραν έκδοσιν ό 
συγγραφεύς θά λάβη νέα συγγραφικά δικαιώματα.

5) Τά χειρόγραφα, δακτυλογραφημένα ή καθαρο
γραμμένα, πρέπει νά σταλούν μέχρι τή|ς 31ης 
Λ υ γ ο ύ σ τ ο υ 1925 εις τόν εκδοτικόν οίκον Μ. Ζη
κάκη (οδός Πεσματζόγλου 21).

Β . Διαγώνια ιιός Διηγ ημάτων
1) Είς τον διαγωνισμόν τοΰιφον θά βραβευ- 

θουν τα 10 καλλίτερα έκ τών σταλησομ,έ- 
νων διηγημάτων διά νά άποτελεσθή άρτια τις συλλογή

2) Ό μετόχων τού διαγωνισμού τούτου δύναται 
ν ά σ τ ε ί λ η έ ν α ή δ ύ ο ή ό σ α διηγήματα 
θ έ λ ε ·.. 'Ως έκ τούτου δέν αποκλείεται καί τά 10 βρα- 
δευθησόμενα νά ανήκουν είς ενα καί τόν αύτόν συγ- 
γαρφέα.

3) "Εκαστον διήγημα, τό όποιον θά σταλή είς τόν 
διαγωνισμόν, πρέπει, έκτυποΰμενον, νά καταλαμδάνη 
* - σ π ο γ ρ α φ : ζ α φύλλα (16ου σχήματος)
ήτοι σελίδας 16—32. ούτως ώστε ή όλη συλλογή ν’ 
α.τοτελέοη τόμον έξ 160—300 σελίδων. Η

4) Εις έκαστον των 10 βραδευθησομένων διηγημά

των θ’ άπονεμηθή επαθλον χρηματικό ν 500 
δραχ. ήτοι τόδλον βρα.βεΐον θά είνε 
5000 δραχ. τό οποίον θά είνε άμοιδή τών συγγραφέων 
διά τήν πρώτην έκδοσιν έκ 3000 αντίτυπων. Διά τήν 
τυχόν δευτέραν έκδοσιν οί συγγράφεις θά λάδουν νεα 
συγγραφικά δικαιώματα.

5) Τά χειρόγραφα πρέπει νά σταλούν εις τόν έκδο- 
τικον οίκον Ζηκάκη μέχρι τής 1ης Αύγου
στου 1915._________________________________ _

’ ΠΐυΓΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προκήρυξις δημοπρασίας

Τήν 8ην Φεβρουάριου έ. έ. ήμερα'/ Κυριακήν καί 
ώρα'/ ΙΟην π. μ. ενεργηθησεται εν Αθηναις και ·φ 
Δημοπρατηρίω ένώπιον έπιτροπής άποτελουμενης έκ 
τοΰ Νομάρχου Άττικοδοιωτίας, τοΰ Οικονομικού Εφό
ρου ’Αττικής καί του Προϊστάμενου τοΰ ενταύθα Δασαρ
χείου αναδασώσεων μειοδοτική δημοπρασία διά τήν προ
μήθειαν 1)70 οκάδων σύρματος συνδετικού καταλλήλου 
διά TTf? σύνδεσιν τών οίχανθωτών 7ΰερ'.ψρΛγ[ΐατ(ύν όχτου- 
μένων έκτάσεων, 2) δύο χιλιάδων (2.000) οκάδων σύρ
ματος ακανθωτού καί 3) χιλιων (1.000) σιδηροπασσα- 
λων διά τοποθέτησιν συρματοπλέγματος άναδασώσεων.

Οί οροί τής δημοπρασίας εΰρίσκονται κατατεθειμένοι 
παρά τή or/to Επιτροπή, παρ ή προσερχομενοι οι ρουλό- 
μενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν τούτων.

Έν Άθήναις τή 22 ’Ιανουάριου 1925·.
(Έκ τού ’Υπουργείου Γεωργίας)

ΓΠΟ ΕΓΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προκ?]ρυξις προχείρου μειοδοιικοϋ 

συναγωνισμόν
Τήν 26ην Ία'/ουαρίου έ. έ. ήμέρα'/ Δευτέραν και 

ώοαν 11 π. μ. ένεργηθήσεται έν τώ καταστήματι τοΰ 
Υπουργείου Γεωργίας καί εντός τοΰ Γραφείου τοΰ 
Τμηματάρχου Δασών κ. Γ. Μιχοπούλου πρόχειρος μειο
δοτικός συναγωνισμός διά τήν προμήθειαν δέκα χιλιά
δων (10.000) οκάδων καυσοξύλων πρός θέρμανσιν τών 
γραφείων τοΰ καταστήματος τοΰ 'Υπουργείου.

Οί όροι τοΰ συναγωνισμού εΰρίσκονται κατατεθειμένοι 
παρά τώ άνω τμ.ηματάρ.χη, παρ’ ώ οί βουλόμενοι πδσσ- 
ερχόμενοι δύνανται νά λαμδά'/ωσι γνώσιν τούτων.

(Έκ τοΰ' Υπουργείου Γεωργίας)

*Προκήρυξις διαγωνισμόν» 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Τήν 16ην Φεβρουάριου έ. έ. ημέραν Δευτέραν και 
ώραν 9ην π. μ. ένεργηθήσεται παρά τή Τοπογραφική 
'Υπηρεσία τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας διαγωνισμός 
πρός κατάλη'^ιν δέκα (10> θεσεων γεωμετρών β 

τάξεως.
Αιτήσεις γίνονται δεκταί είς το 1 πουργειον μέχρι 

τής 12ης Φεβρουάριου έ. ε.
Προσόντα: Δίπλωμα τής παρά τώ Εθνικώ Μετσο- 

βίω Πολυτεχνείω Σχολής Γεωμετρίας’ Εργοδηγών.
Πλείονες πληροφορία: χορηγούνται παρά τώ 'Υπουρ

γείς Γεωργίας (Ίυήμα Προσωπικού).
(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας)

mm ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΐΑΣΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΕΜΜΑΤΩΝ

εες γνώτον τιόν εουετι κα.τόχων 
στε|>.|*.·κτων  (προσωρονών τοτλοαν τ<>ύ α· 
ναγκκστοζοϋ δ·κνεέ«υ·υ 1.(>ΟΟ εζατ. ηρκχ») 
ότο ·ή αστό τοΰ “κρελθόντ«»ς ’ίοολοοο εζ- 
—νεότκπκ —ροΟίΊίκεΐ· Ί.'ΐζα'κ'κυ.ηω'ΐ τοότοαν 

όροιστοζών τίτλοαν, ονεργο'υ]*.ένων  Πεικ 
[κόνου τοϋ έν ΆΟήνκοί ΙΚεντρεζοϋ 
ταστήμ-κτος της ’ΒΰΟνοζης Τραπεζης πής 
'Ελλάδος, σταρετάΟη μ.έχρε τέλους Λεχε;».- 
gptoo ιι»*2:;.  t ,

Όμ.ό£ως «ροΟεσικόα υποβολής υπευθύ
νων δηλώσεων πν.ρά τών ζκτόχων στε^μ.ά- 
των, φυλκασομ-ένων είτε εν τοΐς Οησκυρο- 
φυλκζεέοες τών εν Τουρχεκ 1 ραπε^ών, 
ανηζόντων είς τήν, περοουσόκν κυτών η 
είς εδεώτκς, είτε εν εδοωτοζοΐς πκρκ Γρκ- 
στέζκες χρημ,κτοζιβωτίοες, πκρκτεονετκι 
ίκέχρο τής ώς άνω ήμ-εροίΛηνΐκς.

ΐϊέρκν τής προόεβμ,ίας τκύτης τκ μ,ή 
κντκλλκσ<>μ.ενκ ή ρ.ή δηλωϋησόρ.ενκ ως εγ- 
ζκτκλείφθέντκ έν Τουρζόκ ζκΟόστκντκ: ο- 
ρεστεζώς κζυρκ.

(Έκ τής Γενικής Δ ευΟΰνσεως 
Δημοσίου Λογιστικού).

Δημοσιευθήτω δίς διά τής « Ελληνικής Λπι- 
θεωρήσεως».

Έν Άθήναις τή 16 ’Ιανουάριου 1925
‘Ο Τμιιμχτάρχης 

τοΰ Δημοσίου Χρέους
_ ______________________________________ —»---------------  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
« Γίροτήρυ^ις δημοπρασία» 

Τήν Ιην Φεβρο-.ιαριου έ. έ. ημέραν Κυριακήν καί 
ώραν 11—12 π. μ. έκτίθεται είς μειοδοτικήν δημοπρα
σίαν έν τώ Καταστήματι τής Ανωτερας Γεωπονικής 
Σχολής (Χασεκί) ή έκτέλεσις τής ΰδρεύσεως τών 
σταύλων ταύτης. Τά σχέδια, ό προϋπολογισμός, οί οροί 
συγγραφής υποχρεώσεων είσ'ι κίατατεθειμένοι εις τό 
γραφείον τής Διευθύνσεως τής Άνωτέρας Γεωπονικής 
Σχολής, ένθα δύνανται οί βουλόμενοι νά λάβωσι γνω- 

σιν αύτών.
(Έκ τοΰ 'Υπουργείου ΓεωργίαςTHAI ΠΡΟΣΙΤΑΙ-ΤΙΜΑΙ ΔΟΓΙΚΑΙ

Είς τ ήν Άποθήζην τοΰ πκρκγγελεοδό/.ου

κ.Α. ΣΑΡΡΗ
Όδδς .νίόλου 117.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Κασμίρια Άγγλικί δΓ ένδυ- 
μασίας καί έπανωγόρια άνδρικα, υφάσματα γυ
ναικεία δλων τών ειδών είς τιμάς Έργοστκ- 
βέου, τοντέστιν είς τιμάς εταίρε ιτώς προσιτίς.

Τό παραγγελ οδοχικόν Γραφείον τοϋ κ. Σαρρή 
είναι ή προσωποποίησις τής εύσυνε δησίας.______

ΤΥΠΟΙΣ "ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ,, 
Μέτωνος 3.



ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Β ΕΞΑΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ 1924—-
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

....................... Δο.
11,127,652.08

Ταμείου καί Τράπεζα! 
[Προεξοφλήσεις εμπορικά!

» έντ. γραμ. Έλ. Δημ. » 125,957,984.20
» » » Ξέν. Κυοερν. »

147,348,443.— Κεφάλαιον Μετοχικόν . .
» άποθεματ. τακτικόν

308,477.80

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δρ. 36,000,000.—
» 3,483,275.40
» 32,266,770.—

Δάν. έπί χρεωγράφων καί λοιπών εγγυήσεων
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια ............................
Συμμέτοχη εις ’Αγγλικήν Τράπεζαν: The

Commercial Bank of the Near East
Ltd Λονδίνου ...................................................

Λογαριασμοί διάφοροι .........................................
ΐ’Αξίαι προς εισπραξιν .........................................
Τράπεζα·, καί Τραπεζίται ’Εξωτερικού καί ’Ε

παρχιών, άξίαι προς εισπραξιν ..........

4,489,399.15

» 137,394,114.08 Κρατήσ. δι’ένδεχομ. ζημίας » 2,400,000.—Δρ.

)) 167,981,347.16 Καταθέσεις έν δψε». καί έπί προθεσμία .... »
» 31,409,031.90 Έπιταγαί πληρωτέαι ......................................... »

Προκαταβολάί πιστώσεων επί φορτωτικών »
Λογαριασμοί διάφοροι πιστωτικοί ..................... »

)> 2,000,000.— » εισπράξεων τρίτων ..................... »
» 3,672,093.82 Υποκαταστήματα ................................................ »
» 14,054,717.86 Μέρισμα ληξάσ. εξαμηνίας Δρ.6,741,573.— 

μείον φόρου » 741,573.— »
» 32,639,340.51 Κέρδη καί ζημία/., υπόλοιπον εις νέον.......... »

74,150,045.4?
349,098,723.60*

7,309,044.91
3,244,396.36

40.985,082.4?
48.017,036.35
12,801,012.49

6,000,000.—

7.191.07

Μείον άπόσβεσ. ληξάσης έξαμ. >: 227,667.65

867,038.15
242,992.96

Δρ. 541,612.532.67
624,045.19

Δρ. 541,612,532.67

(*)  Έν Άθήναις, Ηειραιεί, Βόλφ, Καλάμαις, Λαρίσση, Τρικκά- 
λοις, Χανίοις, Τριπόλει, Αίγίφ καί Μοσχάτφ.

ΑΝΑΔΥΣΙΣ /ΛΕΡΙΔΟΣ
8,131,959.89 . Υπόλοιπον παρελθούσης εξαμηνίας .............

’ Τόκοι .......................................................................
9,155,721.12 ΙΠρομήθειαι, διάφορά! Σίτος, διάφορα κέρδη 

I Πρόσοδο! κτημάτων ................

“ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ,,
Τόκοι .......................................................................... ί
'Έξοδα οιαχειρίσεως, μισθοοοσίαι προσωπικού 

καί άποζημίωσις Διευθΰνσεως ................
Ταμείου περιθάλψεως καί προικοδοτήσεως ΰ-

2,024.574.69
18,932,899.73
11,381,243.57

68,173.15
400.000.- - J

Φόροι
Κερδών τρέχοντος έτους καθ’ υπο

λογισμόν
Διάφοροι ....

'Αποσβέσεις

Δο. 3,500,000.—
» 437,070.10 3,937.070.10

’Εξόδων έγκαταστάσεως . .
Δο. 2,429,947.35

» 242,992.96
» 227.667.65 » 2,900,607.96

Κέρδη καθαρά διατιθέμενα διά

Κέρδη άφιέμενα εις νέον
» 7,874,341.—
» 7,191.07

Δρ. 32,406.891.14

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΕΡΔ9Ν ΔΡ. 7,874,341
Κράτησις 5 ο/ο διά Κεφάλαιον άποθεματικόν έπί Δρ. 7,874,341.— ............. .
Τόκος 6 ο/ο διά Κεφάλ. άποθεματ. έπί τακτ, άποθεματ. Δρ. 2,999,571.40
Μέρισμα τακτικόν προς δρ. 3.—- κατά Μετοχήν, έπί Μετοχών 300,000.— 

» πρόσθετον πρός δρ. 19.47. . κατά Μετοχήν, έπί Μετοχών 300,000.—

Δρ. 393,717.— 
» 89,987.— Δο.

32,406,891.14[

483,704.—

Μείον φόρου μερίσματος προς 11 ο/ο
Φόρος μερίσματος επί δρ. 6,741,573.—προς 11 ο/ο ..........

» 900,000.— 
» 5,841,573.— 

Δρ.6,741,573.— 
» 741,573.— Δρ. 6,000,000.—

741,573.—
649,064.—

Δρ. 7,874,341.—

Το μέρισμα εκ Δρ. 20.— κατα μετοχήν, έλεΰθερον φόρου, .είναι πληρωτέαν μετά τήν έγκρισιν τοϋ παρόντος ισολο
γισμού ύπο τής Γενικής Συνελεΰσεως τών Μετόχων, τής συγκληθησομένης διά τήν 28 Φεβρουάριου 1925.

Έν Άθήναις, τή 23 ’Ιανουάριου 1925.
'Ο ΤΙρόεδρος τοϋ Διοικ. Συμβουλίου Ό Γενικός Διευθυντής

Μ. I. ΠΟΛΙΤΗΣ Γ. ΕΜΠΕΔΟΚΛΗ!
‘Ο Διευθυντής

Δ. I. ΨΑΡΑΥΤΗΣ


