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'Όλα είναι Ετοιμα.
Τά ξημερώματα θά κάμουν μίαν άκόμη έφοδον Ε

ναντίον τοΰ έχθροΰ. 'Όλην τήν ήμέραν ο'ι άνδρες τοΰ 
λόχου έπολέμησαν τολμηρά, άφοβα, ηρωικά και κατώρ- 
θωσαν νά κλονίσουν τόν έχθρόν, χωρίς δμως νά γίνουν 
κύριοι τής περιβλέπτου έκείνης στρατιωτικής τοποθε
σίας. Οί Τούρκοι σοβαρά (οχυρωμένοι, κρατούν τάς 
θέσεις των και μέ δυνάμεις ϊσχυράς, ΰπερτέρας, έφαί- 
νοντο αποφασισμένοι νά άγωνισθοϋν μέχρι τέλους. 
Άλλά καί ό λόχος τών 'Ελλήνων θά έκαμνε τό ίδιο. Έ- 
νισχύθη μέ νέους άνδρας και μέ δύο μικρά πυροβόλα, 
τά όποια θά ήμποροΰσαν νά μεταχειρισθοΰν χωρίς με- 
γάλας δυσκολίας, όίστε τό πρωί θά επιχειρούσαν τήν 
τελευταίαν άλλά καί τήν οριστικήν έφοδον. Τό βράδυ 
δταν τό μικρό στράτευμα κατηυλίσθη πρός άνάπαυσιν, 
ό λοχαγος ενθουσιώδης άξιωματικός τής Σχολής τών 
Εύελπίδων, άνέπτυξε μέ λίγα λόγια, είς τούς άνδρας 
πόσον ηρωικόν θά ήτο τό κατόρθωμα τής επομένης. 
Ηρωικόν άλλά καί επικίνδυνον, καί ο'ι στρατιώτάι ποΰ 
τό εννοούν τό δέχονται μέ τήν άποφασιστικότητα τών 
άνδρών ποΰ είναι έτοιμοι διά τήν θυσίαν, χάριν τής 
νίκης. ..

Είς τήν πλαγιάν ένός μεγάλου βουνού, άνάμεσα σέ 
φάραγγας καί δρυμούς, περνά τήν κρίσιμον αύτήν νύ
κτα ό λόχος. Ηΰραν έκεΐ σκαρφαλωμένην κάποιαν έ- 
ρειπωμένην καλύβην, κάποιαν μισογκρεμισμένην μάν
δραν. Είς τόν ήσυχον καιρόν θά έχρησίμευε διά νά 
προφυλάξη τόν βοσκόν μέ τά πρόβατά του. Τό άγριο 
μεγαλεϊον τής θαυμασίας έκείνης φύσεως μέ τάς πυ
κνός συστάδας μέσα σέ γραφικές λαγκαδιές, τό έγλύ- 
καινε άλλοτε τών προβάτων τό βέλασμα καί άλλοτε τοΰ 
βοσκού ή φλογέρα. Τώρα είς τήν έρειπωμένην αύτήν 
καλύβην σφυρίζει ό άνεμος άγριος καί τήν ηχώ τήν 

έξυπνούν οί στεναγμοί τών πληγωμένων καί τοΰ πυρο
βόλου ή βροντή. . .

'Όλοι οί στρατιώται, κάθε ένας κατά βούλησιν, χω
ρίς νά ύπερβοΰν ώρισμένην πάντοτε άκτΐνα, τοποθε
τούνται διά νά κοιμηθούν. Είναι κατάκοποι καί χρειά
ζονται νέαι δυνάμεις διά τήν μάχην τής επομένης. 
Δύο δμως έκ τών άνδρών, δ λοχίας Παύλος καί ό δε- 
κανεύς Άλέκος, δέν ευρίσκουν εύκολα τόν ύπνον. Κά
ποια ανησυχία φαίνεται νά βασανίζη τόν νούν τους. 
’Αχώριστοι, δπως πάντοτε, κατά τάς ώρας τής άναπαύ- 
σεως, μαζή άνεζήτησαν καί τό βράδυ έκεΐνο μέρος κα
τάλληλον διά νά ησυχάσουν. ’Άλλαξαν θέσεις πολ- 
λάς. Τέλος εύρήκαν καί αύτοί τό νυκτερινό τους άσυλο, 
πίσω άπό τήν έρειπωμένην καλύβην, ή οποία έσχημά- 
τιζεν άθέατον καταφύγιου. Σιωπηλοί καί οί δύο ερευ
νούσαν έκεΐ τό έδαφος διά νά εύρουν καθαρόν μέρος 
νά κατακλιθοΰν. ’Έξαφνα δ Παύλος στρέφεται πρός 
τόν φίλον του καί τού λέγει :

— Κύτταξε έδώ, ένα εύρημα !
— Εύρημα ; Τί είναι λοιπόν ;
— Κάτι ποΰ δέν τό περιμένεις βέβαια. Κύτταξε, 

κύτταξε μιά φωτιά ποΰ καίει κάτω άπό τήν τέφρα της!
Καί ένφ έλεγε τά λόγια αυτά, μέ τό πόδι του παρα

μερίζει τήν στάκτην καί μιά φωτιά μέ τήν βελσυδίνην 
θράκα της παρουσιάζεται εις τά μάτια των.

— Νά τήν σβύσουμε, άπαντα δ Άλέκος· οί πολε
μικοί κανόνες τήν απαγορεύουν αύστηρώς... Πώς 
εύρέθηκε δμως έδώ ; Φωτιά ;. ..

— Φαίνεται ό σιτιστής θά εύρε κάτι νά έτοιμάση 
γιά τόν λοχαγόν μας. Καί άφοΰ έτελείωσεν, έξέχασε νά 
τήν σβύση. "Ας έπωφεληθούμεν άπό τό άνέλπιστον εύ
ρημα. ’Άς καθήσουμε κοντά νά ζεσταθούμε λίγο, μ’ 
αύτό τό κρύο. Είναι άλλως τε τόσον παράμερα ώστε νά
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μήν έχουμε τίποτε νά φοβηθούμε.
Μέ τά λόγια αύτά έστρωσαν τής κουβέρτες των γιά 

νά καθίσουν. Ένας σωρός άπό ξύλα λίγο πειό πέρα 
τούς προκαλεϊ. Τό θάλπος τής φωτιάς τούς γοητεύει. 
Ξεχνούν τήν άπαγόρευσιν καί κάθουνται κοντά της. 
Τήν αναρριπίζουν μέ χαράν, τήν τροφοδοτούν με τά 
ξύλα πού ηύραν καί χωρίς πλέον νά προφέρουν λέξιν 
βυθίζονται είς τάς σκέψεις των καί μένουν σιωπηλοί 
ώσάν νά φοβούνται νά ταράξουν τους συλλογι
σμούς των

Ό Π αϋλος καί δ Άλέκος έ'γιναν φίλοι είς τόν στρα
τόν. Ήσαν καί οί δύο άνδρες τού αύτού τάγματος. 
"Οταν ή Ελλάς έπεστράτευσε τάς πρώτας ηλικίας τών 
παιδιών της, δ Αλέκος μέ λύπην του εΐδεν δτι δέν ε- 
ζήτησαν καί αύτόν. Άντιθέτως δ Παύλος, ό όποιος 
άνήκεν είς τάς πρώτας κλάσεις, εΰρισκεν δτι ήτο πολύ 
ενοχλητικόν καθήκον ό πόλεμος καί έζήτησε μέ κάθε 
τρόπον νά τόν αποφυγή. Καί δέν άργησε νά τό κατορ- 
θώση. Κυρίαι, συγγενείς, γνώριμοι έτέθησαν είς ενέρ
γειαν και σέ Λίγο έτοποθετήθη σέ κάποιο γραφεϊον τού 
υπουργείου τών Στρατιωτικών. Άλλά δσο παρέρχεται 
δ καιρός τόσον δ πόλεμος γίνεται άγριώτερος· αί ά- 
ναγκαι επιτακτικωτεραι. Αί ήλικίαι ή μία μετά τήν 
άλλην καλούνται δλαι ύπό τά δπλα. "Ενα πρωί δ 
Άλέκος έδιάβασε είς τάς εφημερίδας δτι έκλήθη ή 
ηλικία του. Ετρεξε μέ χαράν είς τά Παραπήγματα, 
παρουσιάσθη είς τόν λόχον του, έφόρεσε τό χακί καί 
άρχισε μέ ενθουσιασμόν τά γυμνάσια. Μετ’ όλίγας η
μέρας μία αύστηρά διαταγή τοΰ υπουργού τών Στρα
τιωτικών «έξεσφενδόνισε πολλούς κουραμπιέδες» — 
κατά τήν φράσιν τών εφημερίδων — είς τά σώματά 
των. Μεταξύ αυτών ητο και ο Π αύλος. ’Ήοχισε μέ 
γογγυσμούς νά γυμνάζεται είς τόν αύτόν λόχον δπου 
καί ό Άλέκος, δταν νέα διαταγή έστειλε καί τούς δύο 
μας ή με ολους τους άλλους ανδρας είς τήν πρώτην 
γραμμήν.

Εις τό βαπόρι δ Άλέκος καί ό Παύλος άντήλλαξαν 
τας πρώτας λεξεις. Έπήγαιναν νά συναντήσουν τά 
στρατεύματα, τά όποια έπολεμούσαν, τά όποια ελευθέ
ρωναν τούς Μακεδονικούς πληθυσμούς, καί δ ηρωι
σμός των έγέμιζεν άπό ύπερηφάνειαν ολόκληρον τήν 
Ελληνικήν πατρίδα. Ήταν καί οί δύο νέοι, τής αύτής 
σχεδόν ηλικίας. ΙΙαιδια εύπορων γονέων, έμπήκαν είς 
ζωήν άπό τήν πόρταν τής άμεριμνησίας. Ό Παύ
λο; άνετράφη μέ επιμέλειαν καί έμορφώθη καλά. Ό 
Αλέκος έχασεν ενωρίς τους γονείς του και ένωρίς έγινε 
κύριος της τύχης του Αύτό δμως δέν τόν εμπόδισεν 
δταν άρχισε να καταλαβαινη τήν ζωήν νά τήν άτενίση 
άπό τήν σοβαρή της δψιν. Ήθέλησε νά γίνη εκλεκτός 
άνθρωπος. Καί τό κατώρθωσε. Έμελέτησεν ιδιαιτέ
ρως πολύ, έμορφώθη βαθειά καί έπεβλήθη τόσον είς 
τόν εαυτόν του, ώστε σιγά-σιγά επέτυχε νά μετριά- 
ση ακόμη καί τας παραφοράς τοΰ θυμού του καί τήν

οργήν πού τόν κατελάμβανε κάποτε... Ειλικρινής, 
τίμιος, άλτρουϊστής, ήτο γιά δλους ό καλός φίλος, δ 
άνεκτίμητος άνθρωπος. Άντιθέτως ή μόρφωσις άφή- 
κεν άνεπηρέαστον τόν Παύλον. Ούτε τής ψυχικές του 
άνησυχίες έθεράπευσε, ούτε τόν εγωισμόν του έμετρία- 
σεν, ούτε τήν έπιπολαιότητά του κατέστειλε. ’Εζοΰσε 
μέ ύπεροπτικήν πεποίθησιν πρός τό άτομόν του καί ε
γωιστικήν πρός τούς άλλους άδιαφορίαν. "Οταν δμως 
έφόρεσε καί αύτός τό «χακί» είς τά Παραπήγματα 
καί έγυμνάσθη μαζή μέ τούς συναδέλφους του, δταν 
έφθασεν είς τό μέτωπον καί είδεν εκεί πώς άνδρίζεται, 
πώς πολέμα, πώς ήρωΐζεται ό Έλλην στρατιώτης, τότε 
ήσθάνθη καί αύτός κάποιαν μεταβολήν είς τήν ψυχήν 
του. Μέ δλιγωτέραν δυσφορίαν έπήγε νά πολεμήση 
καί σιγά-σιγά ένας ένθουσιασμός έξύπνησε μέσα του, 
ένώ άντιθέτως ό ένθουσιασμός αύτός έδόνησε τήν ψυ
χήν τοΰ Άλέκου άπό τήν στιγμήν πού έκηρύχθη δ πό
λεμος. Άπό τάς πρώτας μάχας έδειξαν καί οί δύο γεν
ναιότητα καί δέν άργησαν νά κατακτήσουν τόν βαθμόν 
τοΰ λοχίου ό Άλέκος, τοΰ δεκανέως δ Παύλος.

XXX
Εαν όμως ήσαν καί οί δύο νέοι καί γενναίοι, ήσαν 

διαφορετικοί είς τήν έξωτερικήν έμφάνισιν. 'Ωραίος, 
πράγματι ελκυστικός ήτο μόνον δ Παύλος. Ή άνδρι- 
κή έμμορφιά του έφθανε τό τέλειον. Δέν τοΰ έλειπε, 
ούτε τό θελκτικόν, τό κατακτητικόν μειδίαμα, δπως έ
λεγε καί μόνος του συχνά, άλλοτε κομπάζων καί άλλοτε 
άστειευόμενος. Ό Άλέκος, άπεναντίας, δέν είχε τίποτε 
άπό αύτά. Μέσα δμως είς τό μικροκαμωμένο άλλά κομ
ψόν σώμά του έκρυπτε ψυχήν εύγενή, εύαίσθητον, ε
κλεκτήν, ώστε πολύ συχνά ή εύγένεια τών σκέψεών του 
και η λεπτοτη; τών αισθημάτων του νά δίδη αΐγλην ώ- 
ραιοτητος σχεδόν και να φωτίςη μέ φώς καλωσύνης 
τήν ώχράν καί άκανόνιστον μορφήν του. . .

XXX
Τήν ώραν αύτήν μέσα είς τό κρύο τής νύχτα; κά- 

θουνται καί οί δύο κοντά εί; τήν φωτιά καί φαίνουν- 
ται αποκαμωμένοι άπό τόν κόπον τής ήμέρας. "Ενα 
σκότος βαθύ, άδιαπέραστον άπλώνεται γύρω των. Ό 
μυστηριώδης φόβος τοΰ άγνώστου τού; περικυκλώνει. 
Η νύχτα δμως αύτή δπως καί τόσες άλλες νύχτες πα

ρόμοιες, δέν τούς φοβίζει. Απλώς τούς παρασύρει μέ 
τής αδιαπέραστες σκιές τη4 είς τό μελαγχολικόν της 
πέρασμα. Σιωπηλοί καί οί δύο προσπαθούν μάταια νά 
βυθίσουν το βλέμμα πέραν, έκεϊ, καί προσέχουν ώσάν 
νά θέλουν ν' άκούσουν τό αεράκι πού ψιθυρίζει άπό 
μακρυα μέσα είς τά φυλλώματα τών δένδρων τούς 
στεναγμούς του καί ψάλλει θρηνητικά, πένθιμα τήν 
σκλαβιομένην ιστορίαν τεσσάρων δλων αιώνων.

—- Αλέκο, είπεν έξαφνα δ Παύλος, πόση ώρα μάς 
μένει έως τά ξημερώματα ; Τί καθήμεθα ; ’Άς πλα
γιάσουμε . . . έδώ κοντά στή φωτιά ό ύπνος θά είναι 
ξεκουραστικός.

σκέπτεται τό παρελθόν. Ό Άλέκος εξακολουθεί : 
_’Εμένα μέ συγκινεϊ καί ή σκέψις άκόμη δτι πρώ

την φοράν θά μιλήσω γιά ’κείνη ποΰ άγαπώ.
"Υστερα άπό δλίγην άκόμη σιωπήν, ό Παύλος ά

φησε τούς ρεμβασμού του καί είπε πρός τόν Αλέκον μέ 
απλότητα:

-—■ Λέγε λοιπόν.
Άλλά καί δ Άλέκος δέν άπαντα άμέσως. Φαίνεται 

σάν νά συγκεντρώνη τάς άναμνήσεις τους. Είς τήν άν- 
τανάκλασιν τής φωτιάς δ Παύλος τόν κυτταζει. Ο 
Άλέκος τήν στιγμήν αύτήν τοΰ φαίνεται σχεδόν ώ- 
ραϊος. Έκφρασιν άκτινοβολίας δίδει είς τήν μορφήν 
του ή άνάμνησις τής ώραίας ξανθής κόρης.. .

Καί καθώς ή φωτιά καίει κοντά τους καί εύθυμες 
καί ζωηρές οί βελουδένιες φλόγες τη; παίζουι καί 
έρπουν καί άνυψώνονται καί άφίνουν χαμηλό μουρ- 
μούρισμα, ό Αλέκος άρχισε μέ φωνή σιγαλή.

Μέ συγκίνησιν ποΰ έλαμπε μέσα είς τα μάτια του 
δμιλεϊ γιά τήν άγαπημένην κόρην. Ήτο σάν παραλή
ρημα έρωτος. Ήτο σάν ξεχείλισμα ερωτικού τραγου
διού. Τρία χρόνια τήν άγαπούσε μέ τόν βαθύτερον έ
ρωτα. Τήν συνήντησε γιά πρώτην φοράν είς τήν Κη
φισίαν, σέ μιάν εκδρομήν πρωτομαγιάς ποΰ διωργά- 
νωσε φιλικός των κύκλος. Εύθύς καθώς τήν είδεν αί- 
σθάνθηκε βαθειά συγκίνησιν, ή δποία θά είναι τό 
προμήνυμα τής άγάπης. "Ολην τήν ήμεραν δέν άπε- 
μακρύνθη άπό κοντά της. "Οταν έχωρίσθησαν δέν ήμ- 
ποροΰσε νά τήν ξεχάση. Τοΰ έφαίνετο δτι ή ξανθή 
της οπτασία σάν λουλούδι μαγικό, έσκόρπιζε τριγύρω 
της τήν έμμορφιάν, τήν άγνότητα, τόν έρωτα. Έσκόρ- 
πιζε τόν ώραϊον παλμόν τής ζωής, τήν χαράν, τό θάλ
πος. Τήν ξαναεΐδε πολλαϊς φοραϊς. Καί έφευγε πάν
τοτε μέ τήν έντύπωσιν δτι ή άγάπη ποΰ άνταποδίδεται, 
ή θυσία ποΰ άναγνωρίζεται, ή χαρά ποΰ μοιράζεται, 
θά είναι χίλιες φοραϊς γλυκυτέρα δταν προέρχεται άπό 
μιά κόρη δπως αύτή. Δυστυχώς δμως δσον εκείνη ήτο 
ώραία, τόσον αύτός ήτο άσχημος. Ή άσχημία του τόν 
έκαμε διατακτικόν, ώστε νά μήν ήμπορεΐ νά τής φα- 
νερώση τά αίσθήματά του. Έγένετο δειλός, άτολμος, 
δταν εΰρίσκετο κοντά της. Όλίγας ήμέρας πριν νά 
φύγη γιά τό μέτωπον έπήγε νά τήν άποχαιρετήση. Εί- 
χεν άπόφασιν τήν ημέραν έκείνην νά τής μιλήση γιά 
τήν άγάπην του. Δέν τό κατώρθωσε. Καί τήν ημέραν 
έκείνην, δπως καί τόσες άλλαις φοραϊς, δέν ηύρε τήν 
δύναμι ούτε λέξιν νά τής είπή γιά τά αίσθήματά του. 
Τήν άπεχαιρέτησε καί έφυγε χωρίς νά ταράξη τήν 
γαλήνην τής άθώας της ψυχής. Άλλά τώρα μετανοεί. 
Έάν ζήση ! ’Άν άξιωθη νά τήν ξαναϊδή. Νά τήν ξα- 
ναϊδή 1... Μέ τό θελκτικόν της χαμόγελο, μέ τό αγνό 
της βλέμμα τό δποϊον κάποτε τοΰ έφαίνετο δτι έκρυβεν 
είς τά βάθη του κάποιαν μυστικήν μελαγχολίαν, κά
ποιον πόνον άδιόρατον ποΰ έδινε τόν ίσκιον τής λύπης 
είς τό άνθισμένο της πρόσωπο ! Πώς λαχταρά νά τήν

— Πιστεύεις δτι δέν νυστάζω ;
_Καί άν δέν νυστάζεις, θά είσαι δμως όπως και 

έγώ άφανισμένος άπό κούρασι. Ξ απλώσου τουλάχιστον. 
Θά έχη έτσι τό σώμά σου άνάπαυση, ένφ ή σκέψις σου 
θά πλανάται ίσως σέ ονειροπολήματα.

— Αύτήν τήν ώραν, απηντησεν ο Αλέκος, αισθα- 
νουμαι νά μή μέ τραβούν τά μάταια ονειροπολήματα. 
Δέν ξέρω γιατί άπόψε δλον τό παρελθόν ζωντανεύει 
έμπρός μου. Ή ζωή μου δλη. Γα παιδικα μου όνειρα, 
οί πόθοι μου άκόμη δταν έγιναν μεγάλος. Αλλά σέ 
μίαν ώραν έμμορφη τής ζωής μου σταματά μέ περισ- 
σοτέραν έπιμονή ή σκέψις μου. Δέν σοΰ έμιλησα έως 
τώρα...

Ό Άλέκος έσιώπησε καί δ Παύλος μετ’ ολίγον ά- 
πήντησε βραδέως.

— ’Εγώ άπεναντίας σήμερα έξαιρετικά στρέφομαι 
πρός τήν αύριον. Δέν ξέρω γιατί έχω τό προαίσθημα, 
δτι ή αύριανή μάχη θά έχη γιά μένα μεγαλην σημα
σίαν. Θά πληγωθώ ίσως...

— Γιατί μιλάς μέ τόση άπαισιοδοξία ;
-— Αυτό τό προαίσθημα έχω χωρίς να θέλω. Και 

πιστεύεις ; ήθελα νά σοΰ έξομολογηθώ κάτι ποΰ μέ 
βαρύνει καί νά σού άφίσω μια παραγγελία. . .

_Παραγγελία ; Τόσον πολύ λοιπόν είσαι έπη; 
ρεασμένος άπό τόν αύριανόν άγώνα ;

— ’Ίσως...
— Άλλά ξεχνάς πόσαις φοραϊς έως τώρα έπολεμή- 

σαμε ; Πόσους κινδύνους έπεράσαμε ; Τί περισσότε
ρον ήμπορεΐ νά έχη ή αύριανή έφοδος ;

— Αύτό εΐνε άλήθεια. Καί δμως η διαθεσις τής ψυ
χής μου άπόψε είναι τόσον διαφορετική απο αλλαις 
φοραϊς... Δέν ξεύρω.

Έσιώπησε πρός στιγμήν καί έξαφνα έξηκολού- 
θησεν :

— Είμεθα φίλοι, δέν είναι έτσι ;
— Καί ρωτάς ; Φιλία ποΰ τήν γεννά δ πόλεμος καί 

τή σφυρηλατεί ή μάχη, γίνεται κάτι περισσότερό. Την 
ώραν αύτήν είμεθα σχεδόν άδελφοι, και σ εναν αδελ
φόν άνοίγει κανείς τήν καρδιά του. . .

— Καί μάλιστα, έξηκολούθησεν ό Αλέκος, υπο τάς 
περιστάσεις πού εύρισκόμεθα, κάτω απο τόν αδιαπέρα
στο ούρανό, σ’ αύτή τή σκοτεινή νύχτα, άς διηγηθή 
καθένας μας τήν ιστορία του. . .

— Άλέκο, είπε τότε μέ φωνήν σιγαλήν δ Παύλος, 
μή σοΰ φανή παράξενο αν σού πώ οτι εδώ μέσα στής 
μάχης τήν βοή αίσθάνθηκα πώς άγαπώ. . .

Ό Άλέκος είς τής φωτιάς τήν άνταύγειαν ποΰ έ- 
σπινθήριζε κοντά τους καί τούς έχάϊδευε με τήν θερ
μήν της πνοήν, τόν έκύτταξε με τα συμπαθητικά .του 
μάτια καί άπήντησεν :

— "Οση καί άν είναι ή άγάπη σου, Παύλε, φαν
τάζομαι δτι δέν ήμπορεΐ νά φθάση τήν δική μου.

Ό Παύλος δέν άπήντησε. Με τό βλέμμα ρεμβόν
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ξαναδή. Μέ ποιαν συγκίνησιν θά τής μιλήση ; Μέ 
ποιαν θέρμην θά τής παραστήση τήν αγάπην του, τήν 
ειλικρίνειαν του, τήν τιμιότητα τών αισθημάτων του ! 
Εαν δμως σκοτωθή ; !. .. Έάν πέση καί αυτός εις τήν 

αυριανήν μάχην !. ..
— “Ωστε δπως και έγώ, σκέπτεσαι καί εσύ τόν θά

νατον ; τόν διέκοψεν ό Παύλος.
— Τόν θάνατον τόν έσκέφθηκα πάντοτε, άπό τήν 

πρώτην στιγμήν ποϋ έφυγα άπό τάς ’Αθήνας. Γι’ αύτό 
καί τής έγραψα. Πρό πολλοϋ μέσα σ’ ένα γράμμα έ
κλεισα δλην τήν άγάπη μου. Τήν ώραν αυτήν παρασυ- 
ρόμενος καί έγώ άπό τής ίδικές σου μελαγχολίες θά 
σοΰ ζητήσω κάποιαν χάρίν. Θέλω άν σκοτωθώ τό γράμ
μα αυτό ποΰ κρύβει το μυστικό μου, νά τό κρατήσης 
έσύ, ώστε νά είμαι βέβαιος δτι μιά μέρα θά φθάση ά- 
σφαλώς είς τά χέρια της...

— Αύτό σοΰ τό υπόσχομαι, άπήντησε μέ σοβαράν 
φωνήν ό Παύλος. Καί άν πληγωθώ καί έγώ καί αι
σθανθώ δτι δέν θά ζήσω, θά προσπαθήσω νά εύρω 
κάποιον άλλον νά τό έμπιστευθώ. ..

XXX
— Ή ιστορία τής Ιδικής μου άγάπης, έξηκολούθη- 

σε μετά μικραν σιωπηλ' δ Παύλος, δέν είναι ούτε τό
σον ιδανική, ούτε τόσον άθώα, δσον ή ίδική σου. Έγώ 
υπήρξα διαφορετικός είς τόν έρωτα, δπως ήμουνα δια
φορετικός καί είς τήν ζωήν. Είμαι ένας σύγχρονος άν
θρωπος. ’Έχω τής έποχής μου τά ελαττώματα. Αέν έ
σκέφθηκα ποτέ τίποτε άλλο, παρά πώς νά ζήσα> άμέρι- 
μνα τήν ζωήν μου, πώς νά περάσω εύχαριστότερα τήν 
ήμέραν μου. Γιά τήν γυναίκα είχα πάντοτε τήν ιδέαν 
δτι δέν άξίζει ν’ άγαπάται μέ τό αγνόν έκεϊνο αίσθημα 
τό όποιον έτραγούδησαν τόσον πολύ οι ποιηταί τών πε
ρασμένων βέβαια εποχών. Τήν γυναίκα ποΰ άγάπησα 
εγώ, πώς τήν είδα, ποΰ τήν έγνώρισα, πώς τήν έπλη- 
σιασα, δεν ενδιαφέρει. Ήτο ένα κορίτσι καλό, έμμορ
φο πολύ, ίσως άθώο, τό όποιον φαίνεται δτι μέ άγά- 
πησε καί ή άγάπη αυτή τήν παρέσυρεν είς δλες τής 
ερωτικές τρελλες. Ένα άπόγευμα—άφού έπέρασαν ή 
ψεύτικες αισθηματολογίες καί οί ρομαντισμοί—κα- 
τώρθωσα καί τήν έπίεσα μέ άρκετήν δυσκολίαν νά 
ρθή είς τήν γκαρσονιέρα μου. Μέ τής ιδέες μου, χωρίς 
νά σοΰ εξηγήσω περισσότερον, καταλαβαίνεις ποΰ μάς 
έφερε τό ιδιαίτερον έκεϊνο ραντεβού. Δέν έχρειάσθηκα 
πολύ για να παρασύρω τό ώραΐο έκεΐνο'κορίτσι είς 
ο,τι ήθελα. Οταν μετά δύο ώρας τήν συνώδευσα είς 
το σπίτι της, είδα δάκρυα νά τρέχουν άπό τά μάτια 
της. Δέν ξεύρω έάν αύτά ήσαν δάκρυα έρωτος ή ά- 
πελπισίας. Τήν εποχήν έκείνην αύτό μοΰ ήτανε άδιά- 
φορον. Τι με εμελλε εμένα έάν τά φιλιά πού τής έδωκα 
έγώ, έκείνη θά τά έπλήρωνε μέ δάκρυα ; Τί μέ έ
μελλε έμενα έάν ή έγκατάλειψίς μου τήν πληγώσει, ή ή 
προδοσία μου τήν θανατώσει ; Σήμερα ή μιά, αύριον 
ή άλλη, αυτό ητανε τό έμβλημά μου. Καί άντί νά κλαίη,

ας έκανε καί έκείνη τό ίδιο. Κανείς δέν έχει σήμερα 
μέ τής ίδεες τής έλευθερίας τοΰ άτόμου τό δικαίωμα 
νά τήν έξετάση , κανείς νά τήν έλέγξη.. . Μετά τήν 
συναντησιν δμως έκείνην δέν έπρόφθασα νά τήν ίδώ, 
παρά ολίγες φοραΐς. Έξερράγη δ πόλεμος, έτρεχα δε
ξιά και αριστερά γιά νά άποσπασθώ καί άργότερα έ
φυγα άπό τάς Αθήνας, ευχαριστημένος κατά τούτο, 
ότι διέκοπτα τήν συνέχειαν μιας κουραστικής πλέον 
γιά μένα άγάπης. Δέν ξεύρεις μέ πόσην εύκολίαν βα- 
ρυέμαι της έρωμένες μου. Αλλά τί νά σοΰ πώ. "Ενα 
πρόβλημα ψυχικόν παρουσιάζεται σέ μένα. Νά τό έ- 
ξηγησω δέν ήμπορώ. Άφοΰ έφυγα μακρυά άρχίζω νά 
σκέπτωμαι τήν τελευταίαν αύτήν ερωμένην. Μέσα 
στής πορεϊές μας, δταν έπερνουσαμε τά στερεμένα πο
τάμιά και τους καυτερούς κάμπους καί τά άξενα βουνά, 
τήν έβλεπα έμπρός μου. Τής νύχτες κάτω άπό τόν ξά
στερο ουρανο, μέσα είς τά χαρακώματα, τήν φαντά
ζομαι. Τής ώρες τής άναπαύσεως σκέπτομαι περισσό
τερο το παρελθόν καί ή εικόνα της φανερώνεται μπρο
στά μου μέ τό λυπημένο, τό άπελπισμένο, άλλά καί έ- 
ρωτευμένο ύφος της. ('Εκείνη η ϋνμησι κοιμάται και 
ξυπνάει μέσα μου», δπως λέει καί ό ποιητής. Φαίνε
ται δ πόλεμος, ό όποιος μοΰ μετέβαλε πολλάς σκέψεις, 
είχε την έπίδρασίν του καί είς τά αίσθήματά μου. Μέ 
έκανε καλλίτερον, ίσως άνθρωπινότερον, ώστε τήν 
στιγμήν αύτήν μετανοώ γιά τήν άσυνειδησίαν μέ τήν 
όποιαν τής έφέρθηκα. Καί όχι μόνον αύτό. Επαναλαμ
βάνω: Δέν ξέρω, πώς, άνεπήδησε μέσα μου μία πραγ
ματική άγάπη, γιά έκείνη τήν όποιαν έως τώρα δέν 
είχα αγαπήσει διολου σχεδόν. Τώρα,—τό πιστεύεις 
Αλέκο ; — μέσα είς τήν έλαφράν μέθην τών όραμα- 

τισμών μου τα θυμούμαι δλα. Έχω τήν αϊσθησιν τών 
φιλιών της ! ’Έχω τήν άνάμνησι τής άγάπης της ! 
Μέ συγκινεϊ ή καλωσύνη της, ή όποια μοΰ έκρυψε τόν 
πονο της. Θυμάμαι τήν τρυφερή λύπην μέ τήν οποίαν 
με έκύτταζε. Θυμάμαι τά ώραϊα της μάτια, νομίζω 
πώς αισθάνομαι τήν πνοήν της γύρω άπό τόν λαιμό 
μου καί πρό πάντων αισθάνομαι τά τρελλά φιλιά της! 
Α ! ή Ναννώ ξέρει νά φιλή, γιατί ξέρει ν’ ά^απα !

— Ναννω ;. . . είπες Ναννώ ; τόν διακόπτει κον
τά του δ Άλέκος μέ άγνώριστη φωνή

— Δέν τό βρίσκεις χαριτωμένο καί τό δνομά της 
άκόμη ; Μικρή ξανθή μου ερωμένη, θά σέ ξαναίδώ 
άρά γε ποτέ ;.. .

Ενα τρεμούλιασμα έφάνη είς τό πρόσωπο τού Ά- 
λέκου. Επειτα μία άγρια σύσπασις καί σαστισμένος 
είπε :

— Έκεϊ. . . εκεί. . . είς τήν δδόν ’Ακαδημίας. Είς 
τήν γωνίαν... σ’ ένα σπίτι... ή Ναννώ Άνθοπού- 
λου ’;. .. δέν είναι έτσι ;

— Πώς ; τήν ξέρεις λοιπόν ’Αλέκο ; Τήν ξέρεις 
την Ναννώ μου ; έρωτα ο Παύλος εύχαριστημένος.

Εις απαντησιν ο Αλεκος με το στήθος άσθμαϊνον
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έσκυψε πρός τόν Παύλον και τον ερωτησε :
— Καί... ;
— Ναί...
Ό Άλέκος έσηκώθη φοβερός. Μέ τά μάτια άγρια, 

μέ τά χείλη σφιγμένα, μέ τόν νοϋν σκοτισμενον φερει 
τό χέρι είς τήν τσέπην του. >

Ό Παύλος εξακολουθεί :
— ’Αλέκο θά σοΰ πώ τώρα τήν παραγγελία μου. 

Άλλά δέν σέ διακρίνω ; Πού είσαι ; Γιατί τραβη- 
χθηκες ; Δέν σοΰ τελείωσα. Θέλω αν σκοτωθώ . ..

Είς άπάντησιν ήκούσθη ένας ξηρός ήχος. Μια 
σφαίρα έσφύριξε καί δ Παύλος μέ τά χέρια προς τά 
έμπρός έπεσε νεκρός.

Ή φωτιά γιά μιά στιγμή επέταξε μερικές σπίθες. 
"Ενα ξύλο έτριξε. ’Έπειτα άρχίζει νά τρεμοσβύνη, τό 
μουρμούρισμά της γίνεται λίγο κατ’ ολίγο βαθύτερο 
καί σκορπίζει τής τελευταίες της κοκκινόχρυσες ανα
λαμπές είς τό ώχρό πρόσωπο τού νεκρού Παύλου.

XXX
Τήν στιγμήν έκείνην πρός τό μέρος τής άνατολής 

υποχωρεί ή «μαυροφρύδα» νύχτα». Μία άμυδρά ελα
φρά λάμψις άρχίζει νά διαφαίνεται. Συγχρόνως θό
ρυβος άκατανόητος άκούεται. Οι Τούρκοι έρχονται. 
Οί πρώτοι πυροβολισμοί τών σκοπών έξυπνοΰν τους

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΣΠϊΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ό φιλόπονος ούτος Κερκυραϊος, ουτινος τό ιδεώδες 

ήτο ή θρησκεία καί ή πατρίς, έγεννήθη τόν ’Ιούλιον τοΰ 
1850 καί άπέθανεν έν τή γενετείρα αύτοϋ πατρίδι τή 
2 ’Οκτωβρίου τοΰ 1918, άφήσας, δυστυχώς, ημιτελή 
τινά έργα, έν οίς την Γεωγραφίαν τής Παλαιστίνης 
τήν Βιβλικήν αρχαιολογίαν καί τήν τελειοποιημένης 
Ιστορίαν τής Εκκλησίας τής Κέρκυρας άπο τής συστά- 
σεως αυτής μέχρι τοϋ·νΰν, έργον πολύτιμον, το οποίον εδη- 
μοσιεύθη τώ 1920, δαπάναις τοϋ Πετριδείου κληροδοτή
ματος.

Τήν έγκύκλιον έκπαίδευσιν έλαβεν είς τήν γενέθλιον 
πατρίδα, ακολούθως έσπούδασε θεολογίαν εις τό ήμέτε- 
ρον Πανεπιστήμιον καί είς την Ευρώπην έτελειοποιη- 
θη, ώς υπότροφος τής Κυβερνήσεως.

Άνήρ πολυμαθής καί γλωσσομαθής καί κάτοχος τής 
ίεράς φιλολογίας, έπιστρέψας είς τήν πατρίδα του διω- 
ρίσθη καθηγητής καί ήρχισεν αμέσως τήν δράσίν του 
ώς συγγραφεύς ώφέλιμος.

Άποθανόντος τοΰ Θ&οδώρου Καρούσου έξεφώνησε λο- 
γον έν τφ Συλλόγφ Παρνασσφ περί τοϋ διάσημου τού
του Κεφαλλήνος, δστίς έδημοσιευθη έν τφ περιοδικφ 

άνδρας. Ρίγος αγωνίας διατρέχει τό μικρόν στράτευ
μα. Αποφασισμένοι νά πολεμήσουν μέ γενναιότητα θα 
άποκρούσουν τόν εχθρόν ποΰ έρχεται παλιν να τους 
προκαταλάβη άπό τήν έπίθεσιν. Και ενφ η ανατολή 
ροδίζει ελαφρά τής κορυφές τών βουνών, ή χαράδρες 
καί οί πλαγιές αντηχούν καί πάλιν άπό τοΰ πολέμου 
τό θόρυβο...

Πρώτος μέ ορμή άκατανόητη έρρίφθη εις τήν μά
χην ό Άλέκος. Ήτο τόση ή άπερισκεψία του, τόση ή 
λύσσα του — δπως έλεγαν οι στρατιώται του ε
ναντίον τοΰ εχθρού, ώστε σέ λίγο τον εφεραν και τον 
άπέθεσαν βαρειά πληγωμένον κάτω άπό μιά πρόχει
ρη σκηνή. "Οταν δμως οί τραυματιοφορείς ήθέλησαν 
νά τόν μεταφέρουν, τόν ηύραν νεκρόν. Τότε μέσα εις 
τό εσωτερικόν θυλάκιον τοΰ στρατιωτικού του αμπε- 
χώνου δέν ηύραν τίποτε άλλο παρά ένα γράμμα, τό 
όποιον ήτο μουσκεμένον άπό τό αίμά του καί έφερε 
τήν επιγραφήν :

Προς την Δεσποινίδα Ναννώ Άν&οπονλον 
Όδδς ’Ακαδημίας.

Κανείς δέν έμαθε έάν ή Ναννώ έλαβε ποτέ το αι- 
ματωμένο αύτό γράμμα.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

τοΰ Συλλόγου κατά τόν μήνα Απρίλιον τοϋ 187/. Ο 
’Ιωσήφ Μομφερράτος άπήντησε, γράφων δμως προς τόν 
γραμματέα τοϋ Συλλόγου. Ή επιστολή εοημοσιευθη εις 
τό ίδιον περιοδικόν μέ τόν τίτλον : «Ιστορική σημείω- 
σις». Ό Παπαγεώργιος, έπιμένων εις τάς άρχάς του, 
εις τό ίδιον περιοδικόν τφ 1879 έδημοσιευσε μελετην 
φτερί Ριζοσπαστών καί Βελτιώσεων» επι Αγγλικής 

προστασίας. Ή μελέτη αυτή έτάραξε τόν Παναγιώτην 
Πανάν, ριζοσπάστην, καί θέλων νά υπεράσπιση τους έξο
χους συμπολίτας αύτοϋ Ζερβόν και Μομφερράτον, έκρι
νε καλόν νά άναλάβη τήν ανασκευήν τής μελέτης τοϋ 
Παπαγεωργίου διά σειράς ά'ρθρων έν τφ «Άθηναϊκφ 
Τηλεγράφφ» (άριθ. φύλ. 14-—24 τοϋ 1879) ύπό τόν 
τίτλον «Ριζοσπάσται και Βελτιώσεις έν Έπτανήσφ». 
Τά άρθρα ταϋτα βαθειαν έντύπωσιν έμποιήσαντα άνε- 
τυπώθησαν έν Κεφαλληνία τφ 1880. Παρατηρητεον 
δτι ό Πονάς έπί Αγγλικής προστασίας άνήκεν είς τήν 
ριζοσπαστικήν μερίδα, συγχρόνως δέ ήτο καί δημοκρά
της καί έδρασεν ώς δεινός δημοσιογράφος ύποστηριζων 
τάς άρχάς του διά τών έν Κεφαλληνία εφημερίδων αυ
τού «Κεραυνοί» (1855) καί «Αλήθειας» (1862) ώς 
«Διογένης». Συνεπώς ήτο κάτοχος τοϋ θέματος, διο
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ζεριέχουσιν αλήθειας τινάς, αν καί γραμμένα Cicero 
pro domo sua.

Ο ο ο
Τρις ειχεν ό Παπαγεώργιος αντιπροσωπεύσει τήν 

Ελλάδα είς τά διεθνή συνέδρια τών Άσιανολόγων, τώ 
1880 έν Βερολίνφ, ένθα υπέβαλε μελέτην περί τινων 
εβραϊκών ύμνων τής Κερκυραϊκής Συναγωγής, ήτις 
έδημοσιεύθη είς τά Πρακτικά τοϋ Συνεδρίου καί έν ίδίφ 
τεύχει ύπό τόν τίτλον : Merk Wiirdige in den Syna- 
gogen von Corfu im Gebrauch befindliche Hymen. 
Τφ 1883 έν Λουγδοΰνφ καί τώ 1886 έν Βιέννη.

'Ο Στέρεος Ραφτάνης είς τό τυπογραφείόν του ήρχισε 
τήν τύπωσιν πλήρους συλλογής τών ακολουθιών καί συ- 
ναξαρίων τοϋ Αγίου Σπυρίδωνος τώ 1881, άλλ’ ακολού
θως μετέβη οίκογενειακώς είς ’Αθήνας, όπου τό τυπο- 
γραφεΐόν του άπό τό όνομα «Παρνασσός» τό μετωνόμασεν 
«’Ήπειρος» καί τό 1883 έτελείωσε τήν έ'κδοσιν μέ ω
ραία προλεγόμενα τοϋ Παπαγεωργίου. Έπςιδή ό λόγος 
περί τοϋ πολιούχου θαυματουργού τής γενετείρας μας 
πατρίδος, δέον νά άναφέρωμεν ότι ό Παπαγεώργιος τώ 
1901 έν Άθήναις έδημοσίευσε πολύτιμον βιβλίον μέ τόν 
τίτλον : «Άσματική ’Ακολουθία καί βίος τοϋ έν Άγί- 
οις πατρός ήμών Σπυρίδωνος, έξ άρχαίων ανεκδότων 
χειρογράφων τών έν Βιέννη καί Ένετία Βιβλιοθηκών. 
Νϋν τό πρώτον έκδιδόμεναι».

Ο ο °
Άς άναφέρωμεν τά πονήματα, άτινα ό φιλόπονος ού- 

τος Κερκυραϊος έδημοσίευσε. Διαιρούνται είς δύο κατηγο
ρίας. Είς πρωτότυπα καί εις μεταφράσεις έκ τής Γερ
μανικής. ήν λαμπρά κατείχεν.

’Ιδού τά πρωτότυπα !|
-—Περί τοϋ Άγιου ’Αρσενίου, μητροπολίτου Κερκύρας 

(876—953) Κέρκυρα 1871.
—Περί Φαρισαίων και Σαδδουκαίζων. Κέρκυρα 1898.

—’Επί τη πεντηκονταετηρίδι τής έν Κερκύρα Φιλαρ
μονικής Εταιρείας. Τά τής Φιλαρμονικής 'Εταιρείας 
άπό τής συστάσεως μέχρι τής σήμερον 1840—1890. Ά
θήναι 1890.

-—Περί Φαρισαίων καί Σαδδουκα ων. Κέρκυρα 1898.
-—Έλληνοεβραϊκαί έλεγείαι. Άθήναι 1900.
—Ή έν Μονάχω Ελληνική Κοινότης καί Ελληνική 

Εκκλησία. Άθήναι 1903.
—Les Koutsovaques. Άθήναι 1908.
—Ό άνά τήν ύφήλιον ’Ισραήλ.
—Εισαγωγή είς τήν Παλαιάν Διαθήκην. Αλεξάν

δρεια 1913.
—Μωάμεθ τοϋ Κατακτητοϋ. Άθήναι 1918.
Άφήσαμεν τελευταϊον νά άναφέρωμεν έ'ργον του δημο- 

σιευθέν τφ 1902 έν Άθήναις φέρον τίτλον : «Σφάζου- 
σιν οί Εδραίοι χριστιανόπαιδας καί πίνουσι τό αίμά των;» 
Κατά τόν Μάρτιον τοϋ 1901 έλαβε χώραν έν Κερκύρα 
φρικώδες καί στυγερόν κακούργημα. Επταετής κόρη 
εύρέθη κατακρεουργημένη εις τήν Εβραϊκήν συνοικίαν.

Τό έγκλημα, δυστυχώς, άπεδόθη τοίς ταλαιπώροις Έ- 
βραίοις καί συνέδησαν, φυσικά, δυσάρεστα γεγονότα ύπό 
χριστιανικού όχλου, τά όποια είχον αντίκτυπον έν Ζακύν- 
θφ καί άτυχώς κατά τήν Μεγάλην Παρασκευήν χυδαί
οι, τόν άριθμόν άρκετοί, ήθελον νά έπιτεθώσι κατά τών 
'Εβραίων μανιωδώς, άλλ’ ή φρουρά ειχεν έπί κεφαλής 
ύπολοχαγάν, δστις ήναγκάσθη νά διατάξη πϋρ καί έφο- 
νεύθησαν τέσσαρες πολίται έκ τών έπιτεθέντων κατά 
τών Αρχών. Μετά τούτα ό όχλος έλεηλάτησε τέσσαρας 
οικίας τών έκτος τής Εβραϊκής συνοικίας ένο-ικούντων 
Εβραίων. Τά Κερκυραϊκά γεγονότα έδωκαν άφορμήν είς 
τον Πέτρον Κασσιμάτην νά δημοσίευση τό οΰτω τιτλοφο
ρούμενου βιβλίον : «Αίμα, 'Εβραίοι, Ταλμούδ. Αποδεί
ξεις θρησκευτικοί, ιστορικοί καί δικαστικοί τών. άνθρω- 
ποθυσιών παρ’ Έβραίοις».

Τό βιβλίον τούτο δικαίως ένεποίησε χειριστήν έντύπω- 
σιν είς τόν Παπαγεώργιον, βαθείαν έχοντα γνώσιν τών 
ιερών Κανόνων καί έ'καμεν έν τφ Συλλόγφ Παρνασσφ 
ώραίαν ομιλίαν άνασκευάζων τά όσα έδημοσίευσεν ό Κασ- 
σιμάτης μέ τόν άναφερθέντα τίτλον. Τά Ζακυνθιανά γε
γονότα άφορμήν έδωκαν είς τόν Φρειδερίκον Καρρέρ, τφ 
1902, καί έδημοσίευσεν έν Ζακύνθφ βιβλίον μέ τόν τί
τλον : «’Ιουδαϊσμοί καί χριστιανισμοί καί τά έν Ζακύν- 
θω συμβάντα κατά τήν Μεγάλην Πορασκευήν». 'Η μόνη 
άξια τοϋ βιβλίου τούτου, περιέχοντας 312 σελίδας, είναι 
πού περιγράφει τά έν Ζακύνθφ συμβάντα.

Τά έλεεινά τούτα συμβάντα έδωκαν τήν φωτεινήν ιδέ
α’? είς τόν Κερκυραίον Γεώργιον Ζαβιτσιάνον νά δημοσι- 
εύση τώ 1891 τό χρήσιμον βιβλίον : «Άκτις φωτός. 'Ο 
καταδιωγμός τών 'Εβραίων έν τή ιστορία», είς τό οποίον, 
πρός τοίς άλλοις σπουδαίοις, είς το μέρος δεύτερον υ
πάρχουν έγγραφα διαψεύδοντα τήν κατηγορίαν καί άπο- 
δεικνύοντα ταύτην άνυπόστατον καί συκοφαντικήν.

Είς τούς ολίγους, βεβαίως, χριστιανούς, οίτινες δί- 
δουσι πίστιν είς τήν πρόληψιν ταύτην κατά τών 'Εβραίων, 
συνιστώμεν τήν άνάγνωσιν τών έργων τοϋ τε Παπαγεωρ
γίου καί Ζαβιτσιάνου.

Ιδού αί μεταφράσεις του :
—Ό "Ομηρος και ή άληθής ’Ιθάκη ύπό R. Hercher. 

Κερκύρα 1883.
—Θρησκείαι και Γλώσσαι τής Ίουδαίας ύπό R. Gust. 

Κερκύρα 1884.
—Κέρκυρα, Ίόνιον, είδύλλιον ύπο Φερδινάνδου Γρη- 

γοροβίου. Κερκύρα 1884.
—Κερκυραϊκαί μελέται. Συμβολαί είς τήν τοπογρα

φίαν τής Κερκύρας καί είς έρμηνείαν τοϋ Θουκυδίδου, 
Ξενοφώντος και Διοδώρου, ύπό Β. Sehmidt. Κερκύρα 
1891.

—Ζάκυνθος, ύπό Γουσταύου Μάϋερ. Έδημοσιεύθη είς 
τό πρώτον τεύχος τής «Νέας Κυψέλης» Ζακύνθου.

Έξε φώνησε λόγους επικήδειους καί επιταφίους είς 
διαπρεπείς ιδίως συμπολίτας. Καί ώς καθηγητής εις τό 
εκπαιδευτήριου τοϋ Οικονόμου έξεφώνει λόγον κατά τάς 

εξετάσεις. Ό γράφων τό παρόν σημείωμα ήτο παρών, ότε 
τφ 1872 έξεφώνησεν ώραίον λόγον εισαγωγικόν είς τά 
θρησκευτικά μαθήματα έν τή αιθούση τής Φιλαρμονικής 
Κερκύρας. Τφ 1882 έξεφώνησε λόγον περί τής 25 Μαρ

τίου
Προσέτι ένδιαφερούσας διατριβάς έδημοσίευσεν είς 

περιοδικά καί είς τάς έφημερίδας «Νέα Ημέρα» τής 
Τεργέστης, «’Εκκλησιαστικός Φάρος», «Εστία», «Ά- 
Θήναι» (φύλλον καί παράρτημα), «'Ιερός Σύνδεσμος», 
«Έφημερίς Σωτήρ», «Παρνασσός», «Μοΰσαι» καί άλ

ΕΠΙΧΤΟΛΑΙ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ
Τρίτη, 24 Φεβρουάριου 1915, εσπέρας.

Σοΰ γράφω άπό τήν Μονήν τών Ίβήρων, άπέχου- 
σαν μίαν ώραν τής Μονής Κουτλουμουσίου.

Σοΰ αναφέρω τινά έκ τών ιερών κειμηλίων τής 
Μονής, τήν οποίαν έγκατέλειψα ήδη.

Είς τήν Μονήν Κουτλουμουσίου υπάρχει Τίμιον 
Ξύλον και αρκετά "Αγια Λείψανα. Σπουδαιότερα έξ 
αυτών είναι ό άριστερός ποΰς τής Θεομήτορος Αγίας 
"Αννης και ή άριστερά χειρ τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεο
λόγου.

Είς τό Καθολικόν άπόκειται ή θαυματουργός ΕΙκών 
τής Φοβερής Προοιαοίας, περιστοιχιζομένη άπό δλους 
τούς Προφήτας. 'Εκάστην Τρίτην τής Διακαινησίμου 
γίνεται Λιτανεία εις τήν Μονήν μέ έπί κεφαλής τήν 
θαυματουργόν αύτήν Εικόνα.

XXX
Σήμερον ό καιρός άπό τό πρωί ήτον ομιχλώδης. 

Καί μέ ομίχλην άρκετά ένοχλητικήν. Κρύβει τό άπρο- 
σίτου κάλλους θέαμα ποΰ έκτείνεται πρός δλας τάς δι
ευθύνσεις τοΰ ’Όρους. Άλλά άφίνει μερικάς γωνίας, 
άπό τήν θέαν τών οποίων μαντεύει ή φαντασία δ,τι ά- 
παράμιλλον καί ύπέροχον κρύπτεται μέσα έκεΐ.

"Οταν τήν μεταμεσημβρίαν έξεκινήσαμεν άπό τήν 
Κουτλουμουσιανήν Μονήν, δέν άπεμακρυνόμην άπό τά 
έδάφη της χωρίς συγκίνησιν.

Είς τά ιερά αυτά Καταφύγια καί ό πλέον ψυχρός 
χαρακτήρ αισθάνεται φεύγων οτι άφίνει κάτι τι άπό 
τήν ψυχήν του, κάτι τι άπό τούς διαλογισμούς του καί 
άπό τάς σκέψεις του. Αίσθάνετμι δμως συγχρόνως δτι 
παίρνει άπ’ έκεΐ δ,τι τοΰ έλλειψε καί έτσι μέσα βαθειά 
δημιουργεϊται ένας δεσμός ποΰ συγκροτεί τό πνεύμα 
προσηλωμένον πρός τάς έντυπωτικάς εικόνας ποΰ τόν 
έσυντρόφευσαν κατά τό διάστημα τής διαμονής του. 
’Έτσι καί έγώ τήν στιγμήν ποΰ έφευγα αισθανόμουν

λα περιοδικά καί έφημερίδας πού τήν στιγμήν αύτήν δέν 
μοϋ έρχονται είς τόν νοϋν. ’Επίσης ήτο συνεργάτης τοϋ 
μεγάλου Έκυκλοπαιδικοϋ Λεξικού, είς τό όποιον έγρα- 
ψεν ιδία άρθρα περί Εβραίων καί Εβραϊκής φιλολογίας.

Τό άσθενές τούτο μικρόν σημείωμα δίδει οπωσδήποτε 
ιδέαν περί τής δράσεως αύτοΰ διά τής δημοσιεύσεως έρ
γων ωφελίμων. Δυστυχώς ό σκληρός θάνατος γρήγορα 
τόν ήρπασε καί δέν έτελειοποίησε καί τά άλλα άξιόλογα 
έργα του, τά όποια άφήκεν ημιτελή.

ΧΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

δτι άφινα ένα κομμάτι άπό τήν ψυχήν μου, άλλά. συγ
χρόνως είχα τήν αϊσθησιν δτι κάτι έπαιρνα άπό έκεΐ 
μέσα άναπληρωματικόν τής ψυχικής μου κενότητας. 
"Ολα τά καινούργια πράγματα ποΰ μέσα έκεΐ ικανο
ποίησαν τό μάτι μου καί τήν φαντασίαν μου, μέ συνώ- 
δευον ζωηρά, διαυγή, άναγλυφικά καί έπαιρναν τήν 
θέσιν εις τό κενόν ποΰ έσχημάτιζεν ό θαυμασμός καί ή 
έκπληξις, ή συλλογή καί ή έρευνα ποΰ τόσον άφθονοι 
έξεχύθησαν έκεΐ μέσα.

X X X
Προχωροΰμεν πρός τήν Μονήν Ίβήρων, κέντρον 

καί έδώ ιστορικού καί θρησκευτικού μεγαλείου.
Μία πρασινόσπαρτη θάλασσα έκτείνεται μπροστά 

μου καί φθάνει ώς τά κατώτατα άκρα τών κοιλάδων, 
περιορίζουσα τήν βατήν οδόν ε’ις στενοτάτας λωρίδας. 
’Έπειτα άναρριχάται είς τάς κορυφάς τών βουνών, πυ
κνωμένη μέσα σέ πολύπτυχα άκανόνιστα λοφώδη καί 
κατωφερή έδάφη. Κάθε λοφίσκος, κάθε κορυφή καί 
ένα Κελλί καί μία Καλύβι] καί γύρω βλάστησις ορμη
τική. βλάστησις ποΰ γέρνει δχι άπό τό βάρος της. άλλ’ 
άπό τήν ορμήν της. Καί άπό παντού χρώμα, ποίησις, 
ζωγραφιά, τόνος, ζωή. Ή ποικιλία τής σκηνογραφίας 
ατελείωτη. Διαφορετική, έναλλάσσουσα, ποικίλλουσα 
είς τά άπρόσιτα ύψη τών βουνών, είς τά πρανή αυτών 
μέρη, είς τάς κλιτύας, είς τάς πτυχώσεις τοΰ έδάφσυς, 
εις τάς κλίσεις, είς τάς καμπάς. Δέν ξέρεις ποΰ νά 
πρωτοστρέψης τόν θαυμασμόν σου. Καί άπό παντού 
νερά. Νερά δημιουργικά δλης αυτής τής είκόνος. Νε
ρά ποΰ άκούραστα ποτίζουν τάς ρίζας, ένισχύουν τούς 
χυμούς καί πλουτίζουν τούς κλάδους μέ τό πράσινο, τό 
αρμονικό στόλισμά τους.

Οί δρόμοι είναι έλεεινοί, στενοί, ολισθηροί, πετρώ
δεις, άλλά καί δ κόπος ποΰ αισθάνεται κανείς άπό τά 
συνεχή τραντάγματα τοΰ ζώου λησμονεΐται άπό τήν 
άγαλλίασιν τής ψυχής ποΰ προκαλεϊ τό θέαμα.
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Ή δμίχλη δμως δέν έξέλιπεν εντελώς καί έρχεται 
στιγμή ποΰ μοϋ αποστερεί τήν λαμπρότητα τοΰ θεά
ματος. Άλλά δ Ουρανός σάν νά λυπάται γιά τήν άπό- 
κρνψιν, τήν στιγμήν ποΰ πελώρια σεντόνια σκεπάζουν 
τόσες θείες εύμορφιές, ανασύρει μίαν άπό τις άκρες 
τους γιά νά φανή τό ονειρευτό μεγαλεϊον.

Τήν στιγμήν εκείνην φεύγεις πλέον άπό τήν πραγ
ματικότητα. Λησμονείς δτι ζής, δτι κινείσαι. Ή σκέψις 
σου άφομοιοΰται πρός τό ώραϊον και άναζής πλέον σ’ 
ένα περιβάλλον ονειρώδους κάλλους, ξεχωριστής ποιή- 
σεως.

Περιμένεις νά ’δής Νεράιδες, Δρυάδες, Νύμφες. 
Περιμένεις κάτι τι άκόμη πιο φυσικό. Νά ’δής τήν 
Ά-ειπάρθενον. Δέν σοΰ φαίνεται διόλου παράδοξον νά 
φανή ή Κυρίαρχος τών τόπων αυτών Παναγία. Έδώ 
είναι οί Κήποι της, το «Περιβόλι τής Παναγίας», καί 
τί άπλούστερον ή θεία έμφάνισίς της.

Ολα τα θαύματα, δσα μοΰ διηγήθησαν ώς τώρα, 
τά βρίσκω πλέον φυσικά, άφοΰ έδώ καί αυτή ή φύσις 
είναι θαύμα.

XXX
Προχωρούμεν πρός τήν Μονήν Ίβήρων, ή δποία 

μεγαλοπρεπής, γραφική προβάλλει μετ’ ολίγον.
Οταν εφθάσαμεν, άπητήθησαν αί αϋταΐ διατυπώ

σεις.
’Έλαβεν ό Πορτάρης τό Γράμμα τής 'Επιστασίας, 

τό επεδειξεν εις τον αρμόδιον καί μετ’ ολίγον μετά τοΰ 
Πατερ Χριστοφόρου ώδηγούμεθα είς τό Άρχοντιλϊκι.

Τό εσωτερικόν τής Μονής μοΰ έ'καμεν έντύπωσιν 
Στρατώνας ιππικού. Κάθε στιγμήν περίμενα νά δώ ιπ
πείς, ν’ ακούσω ήχον πτερνιστήρων, καλπασμούς ίπ
πων καί ηχηρά σαλπίσματα.

Ή Μονή Ίβήρων είναι τρίτη τή τάξει. Είναι ιδιόρ
ρυθμος καί τιμάται επ’ δνόματι τής Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου.

Τό Άρχοντηλϊκί της δέν είναι κατ’ ευφημισμόν 
Αρχοντηλϊκί. Είναι όντως αρχοντικόν Άρχοντηλϊκί: 
Καθαρόν, εύπρεπισμένον, περιποιημένον, μέ δλα τά 
άπαιτούμενα εφόδια, σβύνει άπό τήν μνήμην μου τήν 
θλιβεράν έντύπωσιν ποΰ μοΰ άφήκεν ύπό τήν έποψιν 
ατπην η Μονή Κουτλουμουσίου καί ή Σκήτη τοΰ Άν. 
Π αντελεήμονος.

Είς τήν Μονήν αυτήν πρό ολίγου χρόνου έξετυλί- 
χθησαν σκηναί ποΰ δέν τιμούν τήν ιδέαν τοΰ Καλογε- 
ρισμού.

Ή μαινομένη θάλασσα πού άκράτητος συντρίβει δ,τι 
εύρη εις τον δρομον της, ήμπορεϊ νά δώση τήν εικόνα. 
Τιάρα ποϋ έφθασα έγώ ήταν τελεία γαλήνη καί μόνον 
ποΰ και πού επεπλεον ίχνη τινα τού ναυαγίου.

Ό μεγαλείτερος ναυαγός ήτο δ πρώην πανίσχυρος 
πανοσιολογιώτατος Πάτερ Ιωακείμ, δ όποιος τή άπο- 
φάσει της αδελφότητος τής Μονής είχε σταλή είς τό 
έν Σπάρτη Μετόχιόν της.

Ή ατμόσφαιρα τής Μονής είναι γιομάτη άπό θρύ
λους.

Είς τήν παραλίαν τήν έγγύτερον κειμένην πρός τήν 
Μονήν ή παράδοσις φέρει τήν Παναγίαν έξερχομένην 
κατά τήν έπίσκεψίν Της είς τήν ίεράν Χερσόνησον 
καί κάθε άκτή καί κάθε βράχος καί κάθε κύμα άκόμη 
έχουν νά διηγηθούν καί κάποιαν ιστορίαν.

Ή Μονή κατάρρυτος έπίσης καί περιβαλλόμενη ύπό 
κήπων παρουσιάζει τήν πλέον θελκτικήν καί τερπνήν 
εικόνα. Απέχει περί τά πέντε λεπτά άπό τήν παραλίαν 
δπου υπάρχει μέγας. καί άσφαλής Πύργος.

Τό οικοδόμημα τής Μονής είναι παμμέγιστον τετρά- 
πλευρον κτίριον. 'Ομολογώ δτι προξενεί εκθαμβωτικήν 
έντύπωσιν ή μεγαλοπρέπειά του. Μερικάς στιγμάς μοΰ 
υπενθύμιζε μ’ αυτήν του τήν μεγαλοπρέπειαν τό Λοΰ- 
βρον τών Παρισίων.

Διήλθον διά τών διαδρόμων καί τών τεσσάρων πλευ
ρών τοΰ οικοδομήματος καί είχα σέ κάθε βήμα μου τήν 
αΐσθησιν τού μεγάλου.

"Ολος αυτός δ όγκος δέν κατανέμεται είς μικρότερα 
οικοδομήματα έλαττούντα τήν συνολικήν έντύπωσιν, 
άλλά συγκεντρωμένος εις έν άπέραντον κτίριον συναρ
πάζει διά τής επιβολής του.

Ο Ο ο
Ή ιστορία τής Μονής είναι μακρά καί περιπετειώ

δης.
Ίδρύθη άπό τόν Ίωάννην, έξέχοντα "Ιβηρα μεγι

στάνα, Κουροπαλάτην Ίβηρίας, (!) άπό τοΰ I' αίώ
νος. Πιθανώς δμως καί παρεχωρήθη είς αυτόν, προ- 
σαρτηθεισών συγχρόνως είς αυτήν καί άλλων Μονών 
έν ’Άθω. έν Έρισσφ καί Θεσσαλονίκη διά χρυσοβούλ- 
λου τού Αύτοκράτορος Βασιλείου τοΰ Β'.

Τρεις ’Ίβηρες μεγιστάνες,, δ ’Ιωάννης, δ υιός του 
Ευθύμιος καί ό ανεψιός του Γεώργιος άναφέοονται 
οί πρώτοι κτίτορες τής Μονής, διατελέσαντες μάλιστα 
καί Ηγούμενοι αύτής διαδοχικώς.

Υπάρχει δμως δ Στρατηγός ’Ιωάννης Τορνίκιος, 
Ιβηρ καί αυτός, δ όποιος άναφαίνεται μεταξύ τών 

προσώπων τά όποια πολύ άνεμίχθησαν κατά τόν Αιώνα 
τής έμφανίσεως τής Μονής, άλλά έάν δ Στρατηγός και 
δ Κουροπαλάτης είναι έν καί τό αύτό πρόσωπον ή δύο 
χωρισταί προσωπικότητες, άς τό λύσουν οί ένδιαιρερό- 
μενοι.

Ό Τορνίκιος ώς Στρατηγός υπήρξε νικητής καί υ
πάρχει είς τήν βιβλιοθήκην τής Μονής μέρος τοΰ άλυσ- 
σιδωτοΰ θώρακός του μετά τοΰ βέλους αύτού.

Ό Ναός τής Μονής ίδρύθη κατά τόν ΙΑ' αιώνα 
Εδεινοπάθησε πολύ ή Μονή άπό τούς Φράγκους καί 

τούς Ένωτικούς κατά τόν ΙΓ' αιώνα. Σφαγαί, δηώ· 
σεις, μαρτυρικοί θάνατοι.

Άπό τού ΙΔ' αίώνος ύπερίσχυσε τό Ελληνικόν 
στοιχεΐον καί καθιερώθη ή Ελληνική γλώσσα. Οί ’Ί-

1. Χώρας κείμενης έπί τής Γεωργίας. 

βηρες έθεωρήθησαν στοιχεΐον άδυναμίας διά τά συμ
φέροντα τής Μονής καί λόγω τού μικρού άριθμοΰ των 
έτέθησαν εκποδών.

Έν τούτοις τοϊς οφείλεται καί τώρα άκόμη μεγάλη 
εύγνωμοσύνη, άφού οί "Ιβηρες Ηγεμόνες πολλά προ- 
σέφερον καί πλεϊστα έδωρήσαντο είς τήν Μονήν.

Ό Σέρβος Ήγεμων Στέφανος δ Δ' Δουσάν καθώς

Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

(Συνέχεια καί τέλος).

—Μά. . . ναί... βέβαια. .. τήν Μαρία.... τήν 
Μαρία τήν συμπαθούσα.... τήν αγαπούσα μπορώ νά 
πώ. .. . μά όταν γνώρισα σάς. .. κατάλαβα πώς μόνον 
σάς μπορούσα ν’ αγαπήσω μ’ δλη τή δύναμι τής ψυχής 
μου....

Ή Φλώρα άνθίσταται έπί πολύ, άλλ’ έκεϊνος έξα- 
κολουθεί είς τδν αυτόν τόνον, τής πιάνει τδ χέρι, τήν 
αγκαλιάζει. .. .έκείνη όπιθοχωρεί σιγά-σιγά, φθάνει είς 
τδ τραπέζι δπου ή θήκη μέ τδ στιλέτο, τδ βγάζει άπο 
τή θήκη, τό σηκώνει λίγο-λίγο, ένώ τό χέρι της τρέ
μει καί έτοιμάζεται νά κτυπήση τδν Σάλωνα, δτε αύτδς 
προφθάνει καί τήν φιλεΐ. Τδ στιλέτο τότε πίπτει απο 
τά χέρια τής Φλώρας καί τδν σφίγγει καί αυτή μέ πά
θος, λαχταριστά.

Παρέρχεται ένας μήνας. Ο Σόλων φιλοξενείται άπο 
έξ ημερών άπδ τήν οικογένειαν τής μνηστής, του. Μετά 
τδ τέλος ένός γεόματο-ς, κατά τδ δποίον ό διδάσκαλος 
τής Φλώρας έχει μεθύσει, διότι τδν πειράζει καί ολίγον 
κρασί άκόμη, δ Σόλων ζητεί νά εύχαριστήση και άπο- 
χαιρετίση τάς κυρίας ποΰ τδν έφιλοξένησαν, διότι πρέ
πει πλέον νά κατέλθη είς Αθήνας διά νά κυττάξη τής 
δουλειές του, καί προ πάντων νά κάμη τήν άλληλογρα- 
φίαν του. Δόξα τώ Θεώ, τοΰ απαντούν, δτι καί έκεϊ έ
χουν χαρτί καί φακέλλους, πρδς δέ καί ταχυδρομείον, 
ώστε ήμπορεί νά μείνη ολίγες ήμέρες καί νά κατελθουν 
όλοι μαζΰ πλέον είς τάς Αθήνας, άφού ήρχισε καί νά 
χειμωνιάζη. Ό Σόλων πείθεται καί είς στιγμήν καθ' ήν 
εΰρίσκεται μόνος μέ τήν Μαρίαν Φλώραν τής παραπο- 
νείται, δτι άπδ τήν ήμέραν ποΰ τδν φιλοξενούν εις τήν 
Κηφισιά τόν αποφεύγει. . . . Καταντάει, τής λέγει, νά 
πιστέψη δτι δέν τδν άγαπά πλέον, δτι μετενόησε γιατί 
τδν ήγάπησε....

—Δέν θάβγαινε τίποτε άπ’ αυτό, τού άπαντά έκείνη.
—Μά τότε λοιπόν, μέ φοβάσαι.
—Έγώ εσένα, τοΰ λέγει ή Φλώρα και τόν κυτταζε:

καί οί Αύτοκράτορες Ιωάννης Κατακουζηνός καί ’Ιω
άννης δ Παλαιολόγος μεγάλως εύηργέτησαν τήν 
Μονήν.

Άπό τοΰ ΙΔ' αίώνος καί εντεύθεν δέν Σοΰ άναφέρω 
τίποτε ιδιαίτερον, έφ’ δσον αί τνχαυ τής Μονής ακο
λουθούν τάς γενικάς τύχας τοΰ ’Όρους.

ΛΗΜ. Λ. ΖαΓΡΑΦΟΣ

υπερήφανα καί ειρωνικά.
—Μά γιά θυμήσου, τής λέγει εκείνος, τούς περιπά

τους ποΰ έκάναμε κρυφά άπό τους άλλους στδ δάσος, 
πώς σ’ έσφιγγα στήν άγκαλιά μου.. ..

—Ξέχασέ τες αυτές τις λίγες μέρες.... Εβγήκα- 
με άπδ τδ δρόμο μας καί αύτδ είναι πολΰ κακό. Έγω 
τήν άγαπώ τήν ξαδέλφη μου !. . . .

—Κ’ δμως καί σ’ άγαπώ καί μ’ άγαπάς.
Ή Φλώρα δέν θέλει ή προσποιείται δτι δέν θέλει 

ν' άκούση τίποτε άπ’ αύτά καί άφινει μονον τόν Σολωνα, 
δστις ευρίσκει τότε τήν ευκαιρίαν νά κάμη τήν άλλη- 
λογραφίαν του. Γράφει ενα· δυό γραμματα δτε εισέρχε
ται ή Μαρία, άπδ τήν δποίον θέλων νά προφυλαχθή διά 
νά μή ϊδη τί γράφει, σπρώχνει κατά λάθος με τδν άγ- 
κώνά του ένα άπδ τά γράμματα ποΰ έχει γράψει καί τό 
ρίπτει κάτω. Έν τφ μεταξΰ εισέρχεται τρικλίσντας καί 
μεθυσμένος δ γέρω-δάσκαλος, είς τήν θέαν τού οποίου 
οί μνηστευμένοι έξέρχονται διά να περιπατήσουν εις τον 
κήπον. Ό μεθυσμένος κύπτων είς στιγμήν τινα νά ση- 
κώση τδ μαντήλι του, ποΰ τού είχε πέσει, ευρίσκει τήν 
επιστολήν τοΰ Σόλωνος, ήν έν τή μέθη του νομίζει ώς 
ίδικήν του καί τήν ενθυλακώνει. Άφοΰ επακολουθηση 
μία κωμική σκηνή μεταξΰ μεθυσμένου και Φλώρας, η 
τελευταία αυτή μένει μόνη, δταν έξαφνα βλεπει απο τοΰ 
παραθύρου άγκαλιασμένους είς τδν κήρτον τοΰς δύο μνη- 
στευμένους. . . . Θέλει νά φωνάξη άγριεμμένη. ...άλ
λά μετανοεί, σκέπτεται καί μετ’ ολίγον βγάζει σιγά-σιγα 
άπδ τδ στήθος της τδ στιλέτο, τδ κυττάζει άφηρημένη 
συλλογίζεται τδν θάνατον... ανατριχιάζει... οτε, άν- 
τιλαμβανομένη δτι εισέρχεται δ Σόλων, τδ κρύβει βια
στικά καί κάθεται προσποιουμένη δτι άναγινώσκει και- 
ποιο βιβλίον. Ό Σόλων, άνήσυχος, έρευνα παντού νά 
εύρη τήν έπιστολήν του. . . .

— ΤΗταν σπουδαία ; τδν έρωτά η Φλώρα.
—Σπουδαιοτάτη !. . . έμπορική. . . .
—Αί, μά κάπου θά σοΰπεσε... .ίσως στον δρόμο....
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—Πηγαίνω....
θΧ!> Υία ατασου.. . δεν μοΰ λες : ώρισες τδ γά

μο σου ;
—’Όχι, Θά....
—Θά τδν όρίσης γιά τήν άλλη Κυριακή, του λέγει 

αυστηρά. Τ’ άκοΰς ; Γιά τήν άλλη Κυριακή ! Πήγαινε 
καί θά φροντίσω κ' έγώ γιά τδ γράμμα σου. Ό Σόλων 
φεύγει τεταραγμένος, μεθ’ δ εισέρχεται έκ νέου ό γέρω- 
δάσκαλος παραπονοόμενος έν τή μέθη του, δτι του άνοι
ξαν τδ γράμμα... , εκείνο τό όποιον είχεν εΰρει ανοικτόν 
έπί τού πατώματος.

Καί συ με τδ γράμμα σου ταχείς ; τδν έρωτά ή 
Φλώρα.

—Μ’ αύτδ είναι προστυχιά νά μοΰ τ’ άνοίξουν, λέγει 
ό δάσκαλος, οτε εισέρχεται ή γεροντοκόρη Φαιναρέτη 
κομιζουσα καφέ διά να ξεμεθύση τδ γεροντάκι.
' Μά βρέ άδελφέ, έπί τέλους, λέγει, άπό πίσω θά 

σέ κυνηγούμε γιά νά πιής τόν καφέ σου ; Έλα, Μαρία 
Φλώρα, δός του τον έσύ, γιατί βαρέθηκα.

Η Μαρία Φλώρα παρακαλεί τδν δάσκαλό της νά 
πιή τδν καφέ.

Καλά ντέ, λέγει έκείνος, θά τδν πιω.... Άλλ’ 
αμα τον βρώ, θα τοΰ σπάσω τά μούτρα.

—Πιάνου πάλι ;
—Αύτουνοΰ ποΰ μ’ άνοιξε τδ γράμμα.

—«Μά ποιδ γράμμα έπί τέλους !
Νά, αύτό, λέγει ό δάσκαλος καί βγάνει άπό την 

τσέπη του τδ γράμμα τοΰ Σολωνος.
Γιά νά ίδώ, λεγει ή Φλώρα καί παίρνει τδ γράμμα 

καί τδ κυττάζει....
, Μπά ! τδ γράψιμο τού Σολωνος.... Κι’ άφοΰ έπ’ ο

λίγον ταλαντευθή άν πρέπει νά τδ διαβάση ή όχι, άποφα- 
σίζει έπι τέλους νά το διαβάση. . . είναι άλλως τε καί 
ανοικτό, έπιλέγει. Ό δάσκαλος σιγά-σιγά αποκοιμάται.

Η Μαρία Φλώρα διαβάζει τδ γράμμα... .κατ’ άρ- 
Χ®? μέ σχετικήν τινα ηρεμίαν, άλλ’ έφόσον προχωρεί 
έξοργίζεται, τά μάτια της λάμπουν καί πετοΰν φωτιές, 
κατά τήν σημείωσιν τοΰ συγγραφέως. Ά ! έτσι λοιπόν, 
λεγει. Αυτό είναι τδ γράμμα πουψαχνε με τόση άγωνία 
νά βρήϊ.,,.Τδ έμπορικδ γράμμα! Κι’ αύτόν τδν άν
θρωπο μπόρεσα έγώ νά. . . .καί τής έρχεται νά κλάψη, 
άλλα συγκροτείται καί κτυπά τδ πόδι της μέ λύσσα.' 
Μά όχι ! Φτάνει πιά. .. .δέν θέλω νά κλάψω. . . .θέλω 
νά.,.,και σπεύδει και έξυπνα τδν δάσκαλό της, δστις 
εχει ξεμεθύσει πλέον. Έν όλίγοις τοΰ δίδει καί διαβά
ζει το γράμμα, τδ περιεχόμενον τοΰ όποιου είναι τδ 
έξης :

« Αγαπητέ μου Αντωνη, έχω καιρό νά σοΰ γράψω 
καί βέβαια θ' άνησυχής γιά μένα, μά έννοια σου, φίλε 
μου, είμαι πολύ καλά. Πηγαίνουμε λαμπρά ! Ή μικρού
λα, όπως σοΰ είπα και σε άλλο γράμμα, τάρριξε τά ό

πλα, μονο τώρα τελευταία και σήμερα μάλιστα «μοΰ κά
νει κάτι ναζακια. Ελπίζω όμως πολύ γρήγορα νά τήν 
κάνω ί'.κή μου. Ευτυχώς που σήμερα τής καιτέβηκε νά 
μοΰ πή πώς απαιτεί να ορίσω τήν ήμέραν τών γάμων 
μου με την εςαδελφην της. . . . Αλλο δηλαδή πού δέν 
ήθελα. . . .Κι όμως, φίλε μου, έρχονται στιγμές πού 
Οά προτιμούσα νάχε αύτή τήν περιουσία τής έξαδέλφης 
της.... Αν κι’ έτσι κι’ οί δυο καλά είναι........."Επειτα
έχει και τόσα ώμορφα κορίτσια έδώ πού δέν έχω παρά 
ν άπλωσω το χέρι μου... .Παριζιάνος γαμπρός βλέ
πεις. . ..»

. Ποία ή έντύπωσις τοΰ διδασκάλου έκ τής άναγνώσε- 
ως τής επιστολής είναι ευνοητον.. . .'Οπωσδήποτε συμ
βουλεύει τήν Φλώρα νά μή βιασθή νά ένεργήση, δπως 
αυτή νομίζει ότι πρεπει να πράξη, διότι, λέγει, δτι ή 
βια είναι πολλές φορές πολύ κακός σύμβουλος καί ό 
θυμός άκόμη χειρότερος. ... Άλλ’ ή Φλώρα δέν θέλει 
ν’ άκούση τίποτε άπ’ αύτά...θά ένεργήση δπως...δ
πως θά τής έλθουν τά πράγματα. . . .Καί τό τί θά κά- 
μη τδ αποφασίζει όταν μανθάνη, ότι δ περίφημος Σό
λων ώρισε τούς γάμους του γιά τήν προσεχή Κυριακήν. 
Και δταν εύρ.'σκεται μόνη μέ τδν Σολωνα τοΰ λέγει, δτι 
ηλλαξε σχέδια καί δέν πρέπει νά νυμφευθή τήν Μαρίαν.
Αν μ’ αγαπάς πρέπει νά ματαίωσης τδν γάμο σου καί 

να με παρης να φυγωμε απο δώ μέσα !. . . ’Εκείνος προ- 
φασιζόμενος, ζητεί προθεσμίαν νά σκεφθή, γιατί δέν γί
νονται έτσι εύκολα αύτά τά πράγματα. . ..

— Ά ! δέν γίνονται εύκολα αύτά τά πράγματα, τοΰ 
λέγει ή Φλώρα, φτάνει σου πιά ! Μοΰ προξενείς άηδίο !

—Σέ μένα μιλάς έτσι ;
—Σε σένα, ναι,.,.Μά φτάνει σου, είπα, πιά, δπου 

κι' άν είναι θάρθη ή Μαρία κ’ έγώ θέλω νά τελειώ
νουμε. "Ακούσε ! Σ’ αγάπησα τόσο πολύ, ώστε νά κλαεω 
στήν ιδέα πως Θά σέ χάσω ! Τόσω, ώστε πολλές φορές 
θάθελα νά σέ σκοτώσω γιατί σ’ αγαπούσα καί γιατί δέν 
επρεπε νά σ’ αγαπούσα ! Τώρα δμως σέ μισώ.

Καί τοΰ άποκαλύπτει δτι εύρε τήν έπιστολήν του, έ
κείνος ζητεί νά τήν άρπάση, ή Φλώρα άνθίσταται καί 
τέλος προβάλλει το στιλέτο. Ό Σόλων οπισθοχωρεί, 
αλλ’ άγριος τής λέγει, δτι άν δέν τοΰ δώση τδ γράμμα 
θά τόν άναγκάση νά φύγη άπό κεί καί δέν θά τον ξα- 
ναϊδή ποτέ πλέον.

Τά λόγια αύτά τοΰ Σάλωνας τής γεννούν μέσα της 
μιαν ιδέαν, τήν ιδέαν τήν οποίαν ζητούσε καί δέν εύρισκε. 
Νά φύγης, είπες ;.. ..Αί, λοιπόν ναί, νά φύγης καί 
τώρα μάλιστα άμέσως !.. . .

—Καί τδ νομίζεις εύκολο αύτό ;
—Πάρα πολύ !. . . .Καί κάνε μου τή χάρε νά μή γε- 

λφς γιατί αύτή τήν στιγμή σοΰ μιλάει ή Μαρία Φλώρα 
Μπαστιάνη, ή κόρη τοΰ Τζάκομο πού σκότωσε τή γυ
ναίκα πού άγαποΰσε ! Μή νομίσης πώς θά μπόρεσης νά 
παίξης μαζύ μου. Είμαι πολύ δυνατή έγώ.

Καί γιά νά φθάσωμε γρηγορώτερα είς τδ τέλος, διότι 
πολύ σάς έκούρασα, τδν άναγκάζει νά γράψη τήν έξής 
πρδς τήν Μαρίαν έπιστολήν : «Αγαπητή Μαρία, διά 
λόγους άνωτέρους τής Οελήσεώς μου άναγκάζομαι νά 
έγκαταλείψω τδ σπίτι σας. Φεύγω πάλι γιά τδ Πα

ρίσι».
Τέλος τδν διώχνει, άλλ’ αναλύεται καί αύτή είς 

δάκρυα.
Έδώ, κατά τήν γνώμην τής έπιτροπής, έπρεπε νά 

τελειώνη τδ δράμα, ό συγγραφεύς δμως έθεώρησε κα
λόν νά μάς παρουσιάση καί τά λοιπά ένδιαφερόμενα πρό
σωπα καί νά λαμβάνουν γνώσιν τής έπιστολής τοΰ Σο
λωνος, πράγμα έντελώς περιττόν καί παρέλκον τήν λύ- 
σιν τοΰ έργου, ή όποία αυτή καθ’ έαυτήν καί δπως έχει, 
είναι καθ’ ολοκληρίαν άτεχνος—καί αύτό είναι τδ μό
νον έλάττωμα τοΰ ώραίου έργου—καθόσον έπέρχεται 
διά τής τυχαίας άνευρέσεως τής έπιστολής, ένδς άπό 
μηχανής δηλονότι θεού, καί ούχι έκ τής έπί τών χαρα
κτήρων τών δρώντων προσώπων βασιζόμενης δράσεως 
καί πλοκής τοΰ έργου.

Κατά τά άλλα τδ έργον δύναται τις νά είπη δτι είναι 
άρτιον. 'Ο συγγραγεύς του φαίνεται δτι δέν είναι πρωτό
πειρος, δτι καί τήν σκηνήν έχει μελετήσει πολύ και τήν 
άνθρωπίνην καρδίαν όχι όλιγώτερον. Είς τήν δραματι
κήν οίκονομαίν δέν έχει τις νά τοΰ παραιτηρήση τίποτε, 
είναι αυτή διευθετημένη μετά τοσαύτης τέχνης, ώστε αί 
σκηναί τοΰ όλου έργου νά διαδέχονται ή μία τήν άλλην, 
άνευ παραγεμισμάτων, μετ’ έκπληττούσης φυσικότητος. 
Ή διαγραφή τών χαρακτήρων του άρίστη, άν καί^αύ- 
στηρώς κρίνων τις τά πράγματα, θά ήδύνατο νά ειπη, 
δτι μία δεκαεξαέτις κόρη, ώς είναι ή ήρωίς του, είναι 
πολύ μικρά τήν ήλικίαν διά νά κατέχεται,άπδ τά συναι
σθήματα, μέ τά δποία τήν παρουσιάζει ό συγγραφεύς· 
οπωσδήποτε και τούτο δέν είναι έντελώς άπίθανον καί 
ώς έκτακτον ήμπορεί νά γίνη άντικείμενον δράματος.

"Ενα άπό τά πολλά προτερήματα τοΰ έργου είναι καί 
ή παντελής έλλειψις μονολόγων, τών κατά συνθήκην 
δραματικών αύτών ψευδών, τά όποία μεταχειρίζονται

συχνότατα οί ποιηταί μας οσάκις άδυνατοΰν νά έκφρά- 
σουν άλλως τάς ένδομύχους σκέψεις τών προσώπων τοΰ 
δράματος. Τδ τοιοΰτο τδ άπέφυγεν έπιμελώς ό συγγρα
φεύς μας, δπως έπραξε καί διά τάς άφηγήσεις, κατορ- 
θώσας τεχνηέντως, δπως δλα τά έπί σκηνής δρώμενα 
νά παρουσιάζονται άναγκαστικώς έξ άλλήλων καί νά 
έκτυλίσσωνται δραματικώς προς σχηματισμόν τής 
πλοκής.

Άλλ’ έκείνο τδ οποίον περισσότερον τών άλλων έχει 
νά έπαινέση ιδιαιτέρως ή έλλανοδικος επιτροπή, είναι 
τό λεκτικόν τοΰ συγγραφέως, δστις και είς αύτδ φαί
νεται τεχνίτης. Άπλοΰν, ομαλον, φυσικωτατον, ρεον και 
πρό παντός άρμοζόμενον άναλογως τοΰ ήθους και τής 
κοινωνικής θέσεως τών δρώντων προσώπων.

Αύτά έν όλίγοις είναι τά προτερήματα καί τά έλα- 
χιστα έλαττώματα τοΰ έργου. Καί άν δ ποιητής δεν εί
ναι, ώς φαίνεται, κατά τδ δη λεγόμενόν π ρ ω τ α ρ α , 
άλλά τδ πρώτον ήδη κατέρχεται είς δραματικόν άγώνα. 
ασφαλώς δυνάμεθα νά προεικάσωμεν έκ τοΰ κριθέντος 
έργου του ευχάριστους διά το μέλλον εκπλήξεις.

Τοιαΰτα είναι τά είς τδν έφετεινδν διαγωνισμόν .πο- 
βλτθέντα έργα, έκ τής μελέτης τών όποιων ή έπιτροπη 
όμοφώνως άποφαίνεται δτι άξιον μεν τοϋ δισχιλιοδραχ- 
μου βραβείου είναι τδ ύπό τδν τίτλον «Μαρία-Φλώρα», 
έπαίνου δέ τά ύπό τδν τίτλον «Ή αιώνια πλάνη» και 
«Μία τρέλλα είς τδ τηλέφωνον».

Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

"Οπως συνειθίζη άπό έτών, ή «Ελληνική ’Επιθεώ
ρησες» δέν θά έκδοθή τόν Αύγουστον. Το τεΰχος τοΰ 
μηνός Αύγουστου θά έκδοθή συγχρόνως με τό τεΰχος 

τοΰ Σεπτεμβρίου.
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Τήν ποιητικήν σελίδα τής «'Ελληνικής Έπιδεα)- 
ρήοεως» τήν κατέχουν σήμερον τά «Τραγούδια τής 
’Αγάπης», άπο τό προ ολίγον έκδοδέν βιβλίον τοϋ κ. 
I. Δαμβέργη.

Ο Ο Ο

Καθόλου δέν παραξενεύουμαι 
Γιά τή χρυσή της τήν καρδιά.
Έρώτησαν τό τριαντάφυλλο:

—Ποΰ βρίσκεις τόση μυρωδιά ;
ι

Και τό τριαντάφυλλο άποκρίθηκε:
—Τήν μυρωδιά δπου σκορπίζει 

Κάθε λουλούδι τοΰ Θεού
Ή ρίζα, ή μάννα τήν χαρίζει.

Ο Ο Ο

Ή αγάπη σάν τό μενεξέ,
Κρυφά στά φύλλα ανθίζει, 
Κι’ δσο βαθύτερα κρυφτή 
Τόσο γλυκά μυρίζει.

Άμύριστο και κίτρινο 
τό μενεξέ μοϋ φέρανε δ 
Κι\ό περβολάρης έλεγε:

—Τό μάτι τόν έξέρανε.
Ο Ο Ο

Μονάχη δέν μπορείς νά ζήσης 
Σ’ αυτούς τούς δύσκολους καιρούς 
’Έχεις ανάγκη καί άπό φίλους 
’Έχεις ανάγκη κι’ άπό εχθρούς.

Κάποτε μάλιστα. .. “Αχ ! οί φίλοι
Θά σέ ποτίσουνε χολή
Ένφ οί εχθροί σου θά σέ κάνουν
’Ίσως μεγάλο καί πολύ.

Ο Ο Ο

Είχε ένα φίλο ποΰ έφοβόταν 
Πολύ τήν ώρα τοΰ θανάτου, 
Γιατί στον άλλο κόσμο θά εΰρισκε 
Πάλι ό φτωχός τήν Πεθερά του.

Στον ‘Άγιο Πέτρο κάνει τάξιμο 
Νά τοΰ σφυρίξη μιά λέξι, 
Έκείνη άν είναι στον Παράδεισο 
Αύτός στήν κόλασι νά τρέξη.

Ο Ο Ο

Τόν έδειρα τόν σκύλλο μου 
Γιά τά δαγκώματά του 
Τόν χάδεψα τό φίλο μου 
Γιά τά πειράγματά του.

Μά ό φίλος μου μοΰ έθύμωσε 
Κι’ ήρθαμε στά μαχαίρια 
Κι’ δ σκύλλος μου μοΰ έσίμωσε 
Καί μοΰ φιλάει τά χέρια.

I. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΧ

Κ AVM Ο Σ

Καϋμέ ! Γιά ποΰχεις τό τιμόνι ; 
Πάλι άνοιχτά ; Μά φτάνει πιά. 
Τή σκέψη μου ένας κρίκος ζώνει, 
είναι μολύβι τά κουπιά, 
καί, τό χειρότερο, νυχτώνει.

Τοΰ λιμανιού μας ή γαλήνη 
γιά δέ μάς άρεσε, καϋμέ ;
Τάχα μάς μέθυσεν ή δίνη 
τοΰ ώκεανοΰ καί σέ καί μέ, 
κι’ όρμοΰμε στή βουή ποΰ κλείνει ;

“Ισως καί νά προσμένει θάμα. 
Μά εμείς, δαρμένοι άπ’ τό βορρηά, 
ας πάμε εμπρός. Κουράγιο ! Κι’ άμα 
δέ βρούμε άπάνεμη στεριά, 
τότε, καϋμέ, ας πνιγούμε άντάμα.

ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΘ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΘΘ

ΘΕΑΤΡΑ
Τά θέατρα, εύρίσκονται είς την ακμήν των. Είναι ή εποχή 

ποΰ οί ’Αθηναίοι παρακολουθούν μέ ένδιαφέρον τά παίζό
μενα έργα. Δυστυχώς τά θέατρα είναι τόσον πολλά καί τό 
θεατριζόμενον κοινόν δέν ήμπορεϊ νά τά Ικανοποίηση. Ά- 
πόδειξις δτι τό «Κεντρικόν Θέατρον», εις τό όποιον έστε- 
γάζετο ό θίασος Βεάκη—Νέζερ, ήναγκάσθη νά διακόψη τάς 
παραστάσεις του καί νά ζητήση άσυλον είς τήν συνοικιακήν 
γωνίαν τοΰ θεάτρου «Καζακλάρ» έν συνεργασίφ μέ τόν θία
σον τής κυρίας Ροζαλίας Νίκα.

Καί δμως, ό κ. Βεάκης θεωρείται άπό τούς δυνατωτέρους 
πρωταγωνιστής τοϋ 'Ελληνικού Θεάτρου καί ό κ. Νέζερ άπό 
τούς συμπαθεστέρους κωμικούς.

Ο Ο Ο
Τό θέατρον ποΰ ελκύει εφέτος περισσότερον τό ένδιαφέ

ρον τοΰ κοινού είναι τό «Θέατρον Τέχνης» τοΰ κ. Σπ. Μελά. 
Είς τήν σειράν τών εκλεκτών έργων ποΰ έδίδαξεν έως τώρα 
προσετέθη τόν μήνα αυτόν ό «Μόσχος ό Σιτευτός» τοΰ Γάλλου 
συγγραφέως κ. Ζιμμέρ. Ό «Μόσχος ό Σιτευτός» είναι θεα
τρικόν λογοτέχνημα, κωμφδία ηθών καί χαρακτήρων, ή ό
ποια έκτυλίσσεται φυσιολογικώς καί είλικρινώς. Τό κυριώ- 
τερον στοιχεϊόν της είναι ή σάτυρα, σάτυρα λεπτή, ή οποία 
θίγει καί καυτηριάζει πολλάς, ιδίως μεταπολεμικός έλεεινό- 
τητας.

Ή έκτέλεσις υπήρξε καλή. Οί κύριοι Κοντογιάννης καί 
Δεστούνης πραγματικώς έδημιούργησαν τελείως τούς ρό
λους των.

Ο Ο Ο

Τό αυτό θέατρον μάς έδωκεν άκόμη ένα πολύ δυνατό καί 
ψυχολογημένο έργον, τό «Δίλημμα τοΰ Γιατροΰ», τοΰ “Αγ
γλου Δραματικοΰ κ. Μπερνάρδ Σώ. Είς τό έργον αύτό δ 
“Αγγλος λογοτέχνης καί δραματικός μάς έμφανίζει τάς τρο
μερός συνεπείας ποΰ ήμπορεϊ νά έχη ή ανεξέλεγκτος διαχεί- 
ρισις μιας δυνάμεως τόσον τεράστιας, ποΰ κρατεί είς τά χέ
ρια του ένας αμαθής ή ασυνείδητος επιστήμων, δταν ήμπο- 
ρεί νά σώση ή νά θανατόιση μίαν άνθρωπίνην υπαρξιν. Μέ 
δύναμιν σπανίαν μάς παρουσιάζει τήν ίδιοτελή επιθυμίαν ε
νός έπιστήμονος, ό οποίος δέν διστάζει νά θανατόιση τόν άρ
ρωστόν του διά νά κατακτήση τήν γυναίκά του.
Μέσα είς τό πλαίσιον αύτό ό Σώ εύρίσκει τήν ευκαιρίαν νά 

βρσντοφωνή μεγάλας άληθείας καί νά άποδείξη τήν ζωντα
νήν πραγματικότητα καί τά κενά επιστημονικά σοφίσματα. 
Τό βαθύ πνεΰμα τοΰ Σώ διαφαίνεται είς κάθε στιγμήν καί 
τό έργον πάλλεται άπό αίσθημα καί νόησιν καί έγγίζει τήν 
άνθρωπίνην ψυχήν εις τά σκοτεινότερα σημείά της.

ο ο υ
Πρωτότυπα έργα έδόθησαν είς τά θέατρα τής Μαρίκας 

Κοτοπούλη καί τής Κυβέλης. Είς τό πρώτον ή «Φλαντρώ» 
τοΰ κ. Χόρν. Είς τό δεύτερον «Ή δίκη τοΰ Θανάση» τοΰ κ. 
Ξενοπούλου. ’Επίσης είς τό θέατρον τοΰ Ζαππείου έδόθη ή 
ηθογραφία τοΰ κ. Γ. Μπόγρη, τά «Άρραδωνιάσματα».

Ο Ο Ο
Είς τήν «’Αλάμπραν» ό θίασος τοΰ κ. Άργυροπούλόυ έ

παιξε τήν κωμφδίαν τοΰ Γερμανοΰ συγγραφέως Κάντελμ- 
πουργ, τό «Μαΰρο σημάδι». Είς τό έργον αύτό ό συγγραφεύς 
σατυρίζει τήν απέχθειαν τής άριστοκρατικής τάξεως πρός 
τούς κοινούς άνθρώπους.

Ή έκτέλεσις ύπήρξε πολύ έπιτυχής καί ό κ. Άργυρόπου- 
λος διέπλασε τόν τύπον τοΰ Πρώσσου άριστοκράτου μέ πολ- 
λήν φυσικότητα.

οοο
Είς τό «Κεντρικόν Θέατρον» άνεβιδάσθη ή έπιθεώρησις 

«Καρακάξα, θεατρικέ] έπιθεόιρησις τοΰ κ. Μ. Λιδωρίκη.

—■■ Ποικίλη Σελις ~—

ΘΑ ΕΜΠΝΕΥΣΟΟΥΝ ΑΠΟ ΔΗΣΤΑΣ I
Ό Άρδουρ Τραίην, δικηγόρος καί μυδ ιστοριο

γράφος καί ό συνεργάτης του Σέλιγγ, γνοιστός διά 
τό μελόδραμα τό όποιον ουνδέτουν «Τό άπωλεσδέν 
Εύαγγέλιον», ήτοι τό Πέμπτον Ευαγγελίου, τό ό
ποιον Ισχυρίζονται δτι άνεκαλύφδη είς τήν έρημον 
Φαγιούμ, άνεχώρηοαν κατ’ αύτάς εις τήν Βαλκανι
κήν, όπως έμπνευσδοϋν άπό τά ληστρικά κατορδώμα- 
τα ιών Βουλγάρων και Αλβανών ληστών και πιθα
νώς τών Τούρκων. "Οταν επιστρέφουν θά συγγρά
φουν ένα μελόδραμα έπί τή βάσει τών δσων είδον καί 
ήκουσαν. Ό Σέλιγγ δά είναι ό συνθέτης, ό δέ 
Τραίην ό συγγραφεύς τοϋ έργου. Προτού άναχωρή- 
σουν μέ τό υπερωκεάνειον «Γαλλία» ήσραλίσδηοαν 
άντί 500 χιλιάδων υπό τής άορ ολιστικής εταιρείας 
Αόϋδ, διά νά δύνανται νά πληρώσουν εις τούς ενδε
χομένους άπαγωγεϊς των τά λύτρα.

ΟΟΟ

ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣ1Σ
Ό διάσημος ’Άγγλος συγγραφεύς καί δραμαπο- 

γράφος κ. Γεώργιος Μπερνάρδ Σώ, του όποιου τό 
έργον τό «Δίλημμα τοΰ Γιατρού» έδωκε τό «θέατρον 
Τέχνης», δέν πιστεύει είς τάς πρός τιμήν ή μάλλον 
πρός διαφήμιοιν τών μεγάλων άνδρών διδόμενα γεύ
ματα καί διά τούτο άρνεϊται νά μετέχη τούτων.

Πρό τινων ημερών ό κ. Σώ έκλήδη όπως μετάσχη 
γεύματος δοδέντος πρός τιμήν τού πρώην πρωθυ
πουργού τής ’Αγγλίας κ. Μακδόναλ. ‘Ο κ. Σώ ά- 
πήντησεν ώς εξής είς τήν πρόοκλησιν :

«Ίέ»’ πιστεύω είς τά γεύματα ’ά διδόμενα πρός 
μήν τών σπουδαίων άνδρών. Έάν προύτίμων, δά ή- 
δυνάμην νά σάς γράφω δτι επειδή δά απουσιάζω έκ 
Λονδίνου κατά τήν εσπέραν τού γεύματος, δά μοί 
ήτο αδύνατον νά παρακαδήσω είς αύτό. Σάς γράφω 
δμως τήν αλήθειαν καί σάς λέγω δτι δλοι γνωρίζο- 
μεν δτι ό κ. Μακδόναλ έχρημάπισε πρωθυπουργός 
τής ’Αγγλίας καί ύπήρξεν είς έκ τών πλέον ικανών. 
"Ωστε ούδεμία ανάγκη: υπάρχει νά ύπενδυμίσητε είς 
τούς ’Άγγλους τά κατά τόν κ. Μακδόναλ.

»’Εν τούτοις δά προέτεινον όπως έάν τό γεΰμά σας 
στεφδή υπό έπιτυχίας, καλόν δά ήτο νά διοργανωδή 
καί γεύμα κατά τό όποιον νά διατνμπανισδή ή άγαθό- 
της τού Πάπα, ώς καί γεύμα διαφημίσεως τοϋ μα- 
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θηματικοΰ ταλάντου τοϋ δόκτορος ’Αϊνστάιν, ώς καί 
γεύμα διαφημίσεως τής όδοΰ «Γουώλς τής Νέας 
Ύόρκης» καί έν τελεί γεύμα διαφημίσωες καί τοΰ 
δημοσιογράφου Γεωργίου Μπερνάρδ Σώ».

Ο Ο υ

0 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 0 ΓΚΑΙΤΕ
Άπεκαλύφθη εσχάτως οτι ό μέγας Γκαίτε ήτο έ- 

ξαιρετικώς φίλαθλος. ‘Ο Γκαϊτε εϊχεν αποκτήσει 
τήν τάοιν πρός τόν αθλητισμόν διά προσπάθειας θε- 
λήοεως είς ηλικίαν εϊκοοιν ετών. ’Έως τότε, ένώ έ- 
περάτωνε τάς νομικάς σπουδάς του είς τήν Λειψίαν, 
ήτο αδύνατος, λεπτοφυής καί τοιαύτης νευρικότητας, 
ώστε ήρκει ή θέα τοϋ αίματος διά νά τόν συνταράξη, 
έάν δέ συνέπιπτε νά σταθή είς τό παράθυρον δευτέ
ρου πατώματος, κατελαμβάνετο άπό ίλιγγον.

Κάποιος γηραιός ιατρός τής Φραγκφούρτης τον 
συνέστησε μάκρους περιπάτους είς τάς κοιλάδας τοΰ 
Μένο, τοΰτο δέ ύπήρξεν ή αρχή τής θεραπείας. ’Ανέ
κτησε τήν επιθυμίαν νά ζήση καί νά συγγράψη.

Ό Γκαϊτε ήσκήθη είς εκούσια γυμνάσια. Ήκολού- 
θησεν είς τό Στρασβούργον τήν ύποχώρηοιν τών 
Γαλλικών στρατευμάτων, άνήλθεν είς τους τρονλλους 
τής Μητροπόλωες καί είς τά σανιδώματα, έπί πλέον 
δέ παρέστη εις τάς παραδόσεις τής ’Ιατρικής Σχολής 
καί είς έγχειρήσεις. ’Ακολούθως διέτρεξεν έφίπ~ 
πως τό άλσατικόν όροπέδιον καί πολλάκις τής εβδο
μάδας έκάλυπτε πεζή πολλά χιλιόμετρα.

Έξέμαθε τήν ξιφομαχίαν καί τήν παγοδρομίαν, 
κατά δέ τό θέρος τοΰ 1775 έκαμεν είς τά πέριξ τής 
Ζυρίχης σειράν αναβάσεων είς τάς ’Άλπεις. Ένώ 
δέ συνέθετεν αθάνατα αριστουργήματα, εΰριοκε χρό
νον νά κάμνη ιππασίας, νά ξιφομαχή, νά παγοδρομή, 
νά κολυμβφ, νά χορεύη. ’Έζησε τοιουτοτρόπως μέχρις 
ότου έφθαοεν είς ηλικίαν S3 έτών.

οοο
ΤΑΦΗ ΚΟΡΑΚΟΣ

Άνεκαλύφθη Sv ένδιαφέρον χειρόγραφον τοΰ 
Πλινίου, τοϋ διασήμου Ρωμαίου φυσικού, όπου μετα
ξύ άλλων υπάρχει καί ή εξής περιεργοτάτη περι
γραφή :

«Έβασίλευεν ό Τιβέριος. Παρά τόν ναόν τοΰ Κά
στορας καί τοΰ Πολυδεύκους είχε τό κατάστημά του 
ένας υποδηματοποιός. Εϊς τόν ναόν έφώλιαζαν καί 
κόρακες, ένας δέ μικρός κατέπεσε μίαν ημέραν μπρο
στά είς τήν θύραν τοϋ μαγαζιού. Ό υποδηματοποιός 
τόν έθεώρησεν ώς δώρον τών θεών καί περιεμάζευ- 
οε τόν μικρόν κόρακα καί τόν ήγάπησε καί τόν άνέ- 
θρεψε πρός τήν τιμήν αυτών τών θεών.

Ό κόραξ έμαθε νά όμιλή μέ άκραν ευκολίαν. Με- 
τέβαινε δέ καθημερινώς είς τά πέριξ τής άγοράς καί 
τοϋ βήματος. Ταχέως έμάνθανε τούς ανθρώπους καί 
τούς έκάλει όνομαστί : Γερμανικέ, Δροϋσε, Τιβέριε 

κτλ. έάν ούτοι έσύχναζον είς τά πλησιόχωρα. Δέν έγ- 
καιέλειψε ποτέ τόν ευεργέτην υποδηματοποιόν καί κα
τέστησε διάοημον τό ύποδηματοποιεΐον. Μίαν ήμέραν 
κάποιος άλλος ζηλότυπος υποδηματοποιός έφόνευσε 
τόν κόρακα. Σνλληφθείς ήθέλησε νά κάμη πιστευτόν 
οτι τόν είχε κτυπήσει έν στιγμή οργής, έπειδή τό πτη- 
νόν τού είχε χαλάσει μερικά σανδάλια. Πιστευτός ό
μως δέν έγινε καί ό λαός τόν έτιμώρησε, κατακομμα- 
τιάσας αύτόν. Καί ό κόραξ τών θεών έλαβεν επισή
μους επικήδειους τιμάς.

Τό μικρόν φέρετρόν του πλούσιον εις άνθοδέσμας 
καί άνθη, φερόμενον άπό αίθίοπας δούλους καί συνο- 
δευόμενον άπό άνθρώπους, οϊτινες έπαιζαν πλαγιαύ
λους, ένεταφιάσθη είς άπόσταοιν δυο μιλλίων άπό τήν 
Ρώμην, είς τήν Άππίαν οδόν, είς μέρος καλούμενον 
((Γελοίος». Μέγα πλτήθος παρηκολούθησε τήν κη
δείαν. ’Έτσι δέ ένας κόραξ, όοτις έθεωρείτο δώρον 
τών θεών, έλαβε μεγάλας τιμάς άπό τόν Ρωμαϊκόν 
λαόν καί έστοίχισε τήν ζωήν ένός πολίτου. Ενρε δέ 
τάφον μεγαλοπρεπή, olov δέν άπέκτησαν επίσημοι 
ττολϊται».

ΝΕΑ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έξέδωκεν ε’ις τόμον πολυσέλιδον ό κ. ’Ιωάννης Μ. 

Δαμβέργης τά «ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ». Ό φί
λος ποιητής μέ τήν πείραν τής ζωής καί μέ τήν δύναμιν τής 
παρατηρητικότητας και τής έμπνεύσεως σκορπίζει είς τάς 
σελίδας του στίχους γιομάτους άπό πάθος, άπό πόνον, άπο 
πόθους και ελπίδας, άπό ειρωνείαν πολλάκις, άλλά υπέρ πάν 
άλλο στίχους άποπνέοντας άγάπην άνεξάντλητον, άπέραν- 
τον, πολλαπλή, σπαρταριστήν, άγάπην ή οποία τόν κάνει νά 
τελειώνη τό έργον του μέ τούς έξής στίχους :

«Τήν καρδιά δέν μοΰ γέρασαν 
Τά πολλά μου χρόνια 
Τήν φωτιά μου δέν έσβυσαν 
Τών μαλλιών μου τά χιόνια.

Είναι γραφτό μου, δπως άρχισα 
Τή ζωή, νά τελειώσω 
Σάν κατάρα νά μοΰδωκαν 
’Απ’ άγάπη νά λυώσω».

Ύπό τοϋ Εκδοτικού Οίκου Ζηκάκη έξεδόθη τό δεύτε
ρον τεύχος τής «ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ» τοΰ Ρ. de Charme. Ή μετάφρασις τοΰ έργου γίνε
ται άριστοτεχνική έκ τής τελευταίας Γαλλικής έκδόσεως 
ύπό τοΰ Καθηγητοΰ κ. I. Οίκονομίδου. Ύπό τοΰ ’Εκδοτι
κού Οίκου αΈλενθερουδάκη» έξεδόθησαν ή «ΚΩΜΩ
ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ», έργον τοϋ Σουηδοϋ συγγραφέως 
Γκουστάφ Γκεϊγερστάμ, μεταφρασθέν άπ’ ευθείας έκ τής 
Σουηδικής έκδόσεως ύπό τοΰ κ. I. Ε. Χρυσάφη καί ή «ΧΟ
ΛΕΡΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ» τοΰ έπιφα- 
νοΰς διηγηματογράφου άειμνήστου Α. Παπαδιαμάντη. Ύπό 
δέ τοΰ (’Εκδοτικού Οίκου Γ. Βασιλείου» έξεδόθησαν 
είς τήν Βιβλιοθήκην τών «ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» τοΰ ©. 
Δοστογιέφσκη τό «ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ» είς τόμους 
τρεις, τοΰ Hungerford ή «ΜΑΡΒΕΛ» καί τοΰ ’Οκταβίου

Φεγιέ ή «ΤΖΟΥΛΙΑ». Ή ((’Εκδοτική Εταιρία Γ. Πα- 
παδημητρίου» έξέδωκε ένα άπό τά ώραιότερα καί βαθύ
τερα έργα τοΰ Γαβριήλ ντ’ Άνούντσιο, τής «ΠΑΡΘΕΝΕΣ 
ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ». Τό έργον καλλιτεχνικώς έκτυπωμένον εί
ναι άπαραίτητον διά τήν βιβλιοθήκην παντός λογοτέχνου καί 
φιλαναγνώστου.

ΕΡΓΟΣΤΑΧΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΚΙΛΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝαΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

'Οδός Ευαγγελίστριας άριθμ. ΙΟ

Γούστο, κομψότης, έκλεκτικότης διακρίνουν 
τό έργοστάσιον τής κυρίας

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

mOAMMPmi ΤΡΑΠΕΖΙ ΤίΙΣ ΕΑΑΑΑΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 30.000.000 ΔΡΑΧΜ. 
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Κοραή 5)—Τηλέφ. 14-42.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Εϊς Δραχμάς

Καταθέσεις έν δψει 4 % ο/ο
■» άποδοτέαι μετά έξ μήνας 5 % ο/ο 
» » » έν έτος 6 % ο/ο

Ταμιευτήριον
Μέχρι Δραχμών 25,000.—6 ο/ο ελεύθερον φόρου.

εις την X APT ΑΠΟΘΗΚΗΝ της α.ε.β.ε.» * w Π. Γ. ΜΑΚΡΗΣ &ΣΆ « * »
3 - ΣΟΦΟΚΛΕΙΟΥΣ - 3

_________ Τ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ :

όλα τά είδη τοΰ χάρτου εϊς δλα τά χρώματα,
εις δλας τάς διαστάσεις, εις δλας τάς ποιότητας και
εις δλα τά πάχη, εϊς τάς καλλιτέρας τιμάς.

ΧΑΡΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ, ΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΣΕΜΙΝΕ, ΙΛΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ, ΜΠΡΙΣΤΟΛ, ΒΕΛΟΥΤΕ, ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΑΜΕΣΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΧΗΜΙΚΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΙΚΑ- ΖΤΜΩΤΕΧΝΙΚΑ

ΤΑΣ. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΥ ΖΥΜΟΤΕΧΝΟΥ 

4 ΟΔΟΧ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ-4 
ΑΘΗΝΑΙΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ

ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΑΝΟΤ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Τύποις «ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ», Μέτωνος 3

Είς ξένα νομίσματα 
Είς Λίρας ‘Αγγλίας και Δολλάρια 
Καταθέσεις έν δψει

» άποδοτέαι μετά έξ μήνας
Είς φράγκα Γαλλικά

I Καταθέσεις έν δψει
» άποδοτέαι μετά έξ μήνας

4 ο/ο
5 ο/ο

3 % ο/ο
4 % ο/ο



ΙΑΙΩΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Γ. ΒΑΛΗΝΔΑΣ ΚΑΙ ΣΑ

ΑΘΗΝΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ 36
Τηλέφωνον 5-68

Τηλεγρ. Διεύϋ·υνσις: *ΙΔΙ  (jTPAHEZA*

ΤΡΑΜ ΙίΗΕΪ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟίί
ΔΡ. 5.000.000

Τραπεζιτικά! έργασίαι πάσης φύσεως. ’Αγοραπω
λησία χρεωγράφων κα'ι συναλλάγματος. Προεξοφλή
σεις. Πιστώσεις έναντι φορτωτικών. Καταθέσεις έν δ- 
ψει κα'ι προθεσμία εις δραχμάς και είς συνάλλαγμα 
ύπό εύνοϊκωτάτους ορούς. Συναλλαγματικοί Έργα- 
οίαι.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Μέχρι 25,000 Δραχμ. πρός 5 ο)ο 

άπηλλαγμένον φόρου.

ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ ·
Έν οψει πρός 3 ο) ο 
Μέ 15ήμερον προειδοποί
ησή πρός 3 1)2 ο)ο 
Ταμιευτήριον μέχρι δρ. 
20000 πρός 4 ο)ο 
Έπι προθεσμία 6 μη- 
τών πρός 4 1)2 ο)ο

Έπι προ&εσμίψ 1 έ
τους πρός 4 1)2 ο)ο 
Έπι προ&εσμ,ία 2 έ- 
τών πρός 5 ο)ο
Έπι προ&εσμία 5 [/- 
τών πρός 5 1)2 ο)ο

ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ™■ ■ΤΙII VI ■■■■■ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Κεφχλχιχ κχΐ χποθεμχτικχ

Αρ. ΟΟΟ,ΟΟΟ

Έπι Λονδίνου έν οψει 
πρός 4 1)2 ο)ο 

Έπι προ&εσμία Θ μη
νών πρός 5 ο)ο
Έαρισίων έν οψει πρός

4 ο)ο
Έπι προ&εσμία 6 μη
νών πρός 4 1)2 ο)ο 
Έπι προ&εσμία 1 έ
τους πρός 4 3)4 ο)ο

Έπι προθεσμία 2 έ- 
τών πρός 5 ο)ο
Νέας 'Υόρκης έν οψει 

πρός 3 3)4 ο)ο
3Ιταλίας έν οψει

πρός 3 ο)ο
Βελγίου έν οψει

πρός 3 ο)ο 
Ελβετίας έν οψει

πρός 1 1)2 ο)ο

ΓΕΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΤΗΖΕΑΑΑΔΟΖα.ε.

ΛΑΧΕΙΟΝ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
Καθ’ έκάστην τών έξ ετησίων κληρώσεων έκδίδονται τρεις σειραι ακέραιων Γραμματίων περιλαμ-

βάνουσαι 100,000 Γραμμάτια έκάστη.
Έκάστης σειράς κερδίζουσι 2,000 Αιθμοί έκ τών οποίων κερδίζουν :

Έκ τούτων Δρ. 25,000,000 εύρίσκονται έπενδεδυμέ- 
να είς χρεόγραφα χαί συνάλλαγμα αξίας περίπου Δρ. 
255,000,000.— *Αρα διαφορά περίπου..........................

Δρ. 230,000,000
Σημερινή συνολική άξια είς δραχμάς τών κεφαλαίων 

τής Τραπέζης περίπου .....................................................

Δρ. 302,000,000
Έκτελεϊ πασαν τραπεζικήν έργασιαν

Καταθέσεις έν όψει καί ύπό προθεσμίαν είς δραχμάς 
χαι συνάλλαγμα, άποδοτέαι είς δ νόμισμα έγένοντο, ύπό 
όρους συμφέροντας.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
μέχρι δρ. 25,000 πρός 4 ο) ο άπηλλαγμένον φόρου.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Έν Πειραιεί, "Αργεί, Πυργω, Πάτραις, Κέρκυρα, 

Κεφαλληνία, Ναυπλίω, Αίγίω, Καλάμαις, Σύρω, Χίω, 
Ήρακλείω, Βόλω, Θεσσαλονίκη, Ααρίσση, Τρικχάλοις, 
Μυτιλήνη, Χανίοις, Ζακύνθω, Πλωμαρίω καί Τριπόλει.

Άνταποκριταί :
Εις τας κιριωτερας πόλεις Έλλαδος καί εξωτερικού. 

Έν Λονδίνω:
Συμμετέχει τής έκεϊ ϊδρυθείσης ’Αγγλικής Τραπέζης 

The Commercial Bank Of Near East Ltd.
4 London Wall Buildings 

μεθ’ 'Υποκαταστήματος έν Κωνσταντινουπόλει.

Κεφάλκιον Αρχ. 10,000,000
Άποθεμ.ατικόν » Ο,^ϊ<*Τ,<»1^ί

26—ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ—26 
Τηλ. Άριϋ'μ. 1-31

Άγορν. κχΐ πώλησις ΖΚυνχλλχγμ,χ- 
τος, Έκτέλεσις έντολών εις τχ 
Χρηματιστήρια Αθηνών κχΐ 
Εξωτερικού. Φορτώσεις, εκ
φορτώσεις, έκτελωνισμοΐ, Α
ποθηκεύσεις.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ :
Είς Δραχμάς είς πρώτην ζήτησιν ... 5 ο)ο 
Μέ προειδοποίησΐν 15ήμερον . ... 6 ο)ο 
Είς Ξένα Συναλλάγματα . . . 4-41)2-5 ο)ο 

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΠΤΑΛΑΗ !ί Γ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

THmiOTM ΕΝ ΕΑΑΑΔΙΧΑΠΟΙΪΜΣΙΟΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΣ

ΤΥΠΟΙΣ "ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ., 
Μέτωνος 3.

Ό 1ος .......................... ....................
Ό 2ος ...............................................
Ό 3ος και ό 4ος ...............................
Οί 6 επόμενοι άνά .......................
Οί 15 » » .......................
Οί 25 » » . .. . ?............
Οί 1950 » » ......................

ΤΙΜΑΙ ΠΡ0Σ1ΤΑ1Τ1ΜΑ1 Α0ΓΙΚΑ1
Ιίες τήν Αποθήκην τοϋ παραγγελιοδόχου

κ.Α. ΣΑΡΡΗ
’Οδός Αιόλου 11Τ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Καομίρια ’Αγγλικά δι’ ένδυ- 
μααίας καί έπανωφόρια άνδρικά, υφάσματα γυ
ναικεία δλων τών ειδών είς τιμάς ’Εργοστα
σίου, τουτέστιν είς τιμάς έξαιρε ικώς προσιτάς.

Τό παραγγελ οδοχικόν Γραφεϊον τοϋ κ. Σαρρή 
είναι ή προστοποποίησις τής ευσυνειδησίας.

Δραχ.
» 
» 
» 
» 
»

80,000
20,000 

2,500
1,000 

400 
200

40

(Έκ τοβ Γραφείου).
'ϋ5

AU PRINTEMPS 
β.&φ. ΜΟΥΤΣΟβοΥΛΩΝ 

ΟΔΟΪ ΕΡΜΟΥ

Τό τελεϊότερον κατάστημα Γυναικείων Ειδών 
Άσπρόρρουχα διά προίκας
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΤ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69 "ΑριΟμ. τηλβφ. 4-0-6

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡΑΧΜ. 6.000.000

ΠΟΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑ ΕΝ ΚΑΡΑΙΤΣΕ-ΕΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΝ ΣΕΡΡΑ1Σ Κ ΑΙ ΑΣΤΑΚΩ
ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΑΕΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ! ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
1) Προεξοφλήσει; εμπορικών γραμματίων, μισθών καί συντάξεων.
2) Δάνεια έπ'ι ένεχύρφ εμπορευμάτων, τίτλων καί τιμαλφών.
3) Προκαταβολαί εκφορτωτικών έγγράφων.
4) ’Ενυπόθηκα δάνεια.
5) ’Ανοικτοί λογαριασμοί έπί ένεχύρφ τίτλων καί έπί υποθήκη.
6) Χορηγήσει; εΐ; γεωργοκτηματία;.
7) Συμμετοχή είς έπιχειρήσει; πάση; φύσεω;.
8) ’Αγοραπωλησία έξωτερικοϋ συναλλάγματα;.
9) Άγοραπωλησίαι διά λογαριασμόν τρίτων έπί προμήθεια.

10) Έκδοσις καί πληρωμή έπιταγών, έντολών καί πιστωτικών έπιστολών.
11) Εΐσπραξι; συναλλαγμάτων, φορτωτικών καί λοιπών αξιών.
12) Παραλαβαί. έκτελωνισμοί, εναποθηκεύσει;, άποστολαί.
13) Φύλαξις τίτλων καί λοιπών αξιών.
14) Άσφάλειαι πάση; φύσεω;.
15) Διεκπεραίωσις οΐασδήποτε φύσεω; υποθέσεων τρίτων καί πληροφορίαι.
16) Καταθέσει; έν δψει, έπί προθεσμία καί εί; τό Ταμιευτήριον είς Δραχμάς καί είς συνάλλαγμα.
17) Είδικαί καταθέσεις είς Δραχμάς καί είς συνάλλαγμα δι’ ώρισμένους σκοπούς.

ΟΡΟ! ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Κατα&έσεις έν γίνει 
α') Είς Δραχμάς 
β') Είς συνάλλαγμα:

Δολλάρια
Λίρας ’Αγγλίας
Φράγκα 
Λιρέττας

4 ο/ο έτησίως

4 ο/ο »
4 ο /ο »
4 ο /ο S>

3) Ταμιευιή^ιον
α') Είς δραχμάς μέχρι 50,000 7 ο/ο έτησίως 
β') Είς συνάλλαγμα 6 ο/ο »

έλεύθερον φόρου.

4 ο/ο » 4) Ειδικοί καταθέσεις
2) Κατα&έύεις επϊ προ&εσμία

Είς δραχμάς καί είς συνάλλαγμα:
Διάρκειας 3 μηνών 7 ο/ο έτησίως

» 6 » 8 ο /ο ■»
» 1 έτους καί πλέον 9 ο/ο »

Διά καταθέσεις έπί ώρισμένφ σκοπώ ώς ή 
τοποθέτησις αύτών είς ένυπόθηκα δάνεια ή είς συμ 
μετοχήν είς διαφόρους έπιχειρήσεις γίνονται ίδιαίτι 
ραι συμφωνίαι καί δροι.

——————————————————————————————————————


