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ΔΙΗΓΗΜΑ

— Λοιπόν;
— Τίποτα, θεία μου, τίποτα ακόμη...
— Πώς; Ούτε στο Ύπουργείον. ούτε στο Σώμα Στρα
τού ; .
— Πουθενά.
— Καί θά μείνουμε έ'τσι χωρίς ειδήσεις, χωρίς ελ
πίδες;
— ’Ελπίδες; Ποιος μάς εμποδίζει νά τής έχουμε;
— Νά τής έχουμε, ναι, άλλα καί κάπου νά τής στη
ρίζουμε.
— Σ' αύτό έχετε δίκηο. . . Έν τούτοις πρέπει νά ελ
πίζουμε, καί νά περιμένουμε. Γιατί εάν σήμερα δεν εί
χαν ειδήσεις στο Ύπουργείον, ή στο Σώμα Στρατού,
δέν αποκλείεται νά έχουν αύριο, μεθαύριο, ή καί μετά
μια ώρα ακόμη.
— Καί πώς θά τό μάθουμε;
— Αύτό δέν πρέπει νά σάς άνησυχή. ’Εγώ θά πη
γαίνω πάντοτε, θά έρωτώ, θά εξετάζω καί θά περνώ
νά σάς λέγω τά νέα μου. . . Αλλά προ πάντων, θεία,
πρόσεξε καί τήν ”Εφη. Μήν τήν άφίνης στή λύπη, στην
αγωνία.
— Τί νά τής κάμω;
— Δέν ξέρω. Είσαι μητέρα καί ή στοργή σου άς σέ
δδηγήση.
— Αυτή. Γιάννη, πονεΐ περισσότερο καί άπό «μένα α
κόμη. Έάν έγώ έφερα στον κόσμο τον Κωστάκη. εκείνη
τον άνέθρεψε, τον έσπούδασε καί μπορώ νά πώ ότι έκείνη τον έζησε. . .
— Τά ξέρω.
— Μήπως γι’ αύτόν δέν έργάσθηκε. γι’ αύτόν δέν
έξέχασε καί τόν εαυτόν της ακόμη;
— Τά ξέρω. ·
— Καί τώρα; Νά πού τον χάσαμε ! Τώρα πού τόν έπεριμέναμε νά γυρίση νά μάς δώση ευτυχία μέ τήν πα
ρουσίαν του, άλλά καί νά μάς ίκανοποιήση καί μάς ξε
κούραση μέ τή στοργή του, μέ τήν άφοσίώσί του. μέ τά

νειάτα του. . . Τώρα ;. . . Όχι, όχι δέν μπορώ νά φαντασθώ ένα τέτοιο χτύπημα τής τύχης. . .
Τή στιγμή έκείνη ένα κουδούνισμα αντήχησε. 'Σέ
λίγο εις τήν πόρτα τού σαλονιού έφάνη μιά λεπτή καί ώχρά κόρη. Τά μεγάλα άμυγδαλωτά μάτια της έφώτιζαν
τή μορφή της. Έκύτταξε μέ αγωνία καί είπε ένώ έβγα
ζε το καπέλλο της.
— Τί νέα, μαμά; Γιάννη, έμαθες, έπί τέλους καμμιά
θετική πληροφορία;
-Δυστυχώς τίποτε άκόμη, άπήντησεν ή μητέρα της
καί ό έξάόελφος της.
— "Αχ ! αύτή ή άγωνία, αύτή ή άγνοια, είναι χει
ρότερη καί ά-ό τό μεγαλείτερο κακό, έψιθύρισεν ή Έφη,

οοο
’ Ενα μήνα τώρα άφ' ότσυ έφθασεν ή εΐδησις τής κατα
στροφής τής Μικράς ’Ασίας, ή "Εφη καί ή κυρία Άθηνά Δαμιρά, ή μητέρα της, εύρίσκοντο εις τήν μεγαλειτέρα άπελπισία διά τήν τύχη του Κώστα. "Εφεδρος άνθυπολοχαγός, είχεν ϋποστή τήν τύχη τής αιχμαλωσίας
μαξή μέ τόσους άλλους. Κανείς όμως δέν είμπορούσε νά
βεβαίωση τίποτε θετικό γιά τήν τύχη του. ΤΗτο αιχμά
λωτος ή κατώρθωσε νά διαφύγη τήν τραγική αύτή περι
πέτεια; Άλλά καί αν δέν συνελήφθη, ήμπόρεσε άραγε νά
ζήση ύπό συνθήκας τόσον τρομακτικές; Αύτά τά ερω
τήματα ώρθώνοντο άπειλητικά κάθε ώρα, κάθε στιγμή
εμπρός εις τήν "Εφη καί τή μητέρα της. Καί δυστυ
χώς κανείς δέν είναι εις θέσιν ν’ άπαντήση.
Εις μάτην ό Γιάννης, ό ανεψιός τής Άθηνάς, τρέχει
δεξιά καί άριστερά διά νά φέρη ειδήσεις. Εις μάτην ή
"Εφη ζητεί μέ άγωνία πληροφορίας. Δέν κατορθώνει
τίποτε νά έξακριβώση. Ή Στρατιωτικές Υπηρεσίες δί
δουν συγκεχυμένα; καί άορίστους. καί ουδέποτε έξηκριβωμένας πληροφορίας.
— Ό λόχος του έφάνη εις τό Τουλοΰ-Μπουνάρ.
Αλλά καί άρκετοί στρατιώταί του εφθασαν'έίς τό Όΰσάκ. καί άλλοι έπέστρεψαν άκόμη εις τήν Σμύρνην.

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Άλλα δ άνθυπολοχαγος Δαμιράς, περί τού όποιου έρώτάται, δεν έσημειώθη πουθενά. “Ισως νά μην είναι αιχμά
λωτος. Ίσως νά κατέφυγιε εις τό εσωτερικό. Ίσως καί
νά έσκοτώθη η καί -νά άπέθανε, γιατί πολλοί εύρηκαν τον
θάνατο άπό της κακουχίες, άπό τα βάσανα. .,
ΟΟΟ

Γπό τό βάρος τό άβάστακτο τών τρομερών αύτών λό
γων έζοϋσαν αί δύο δυστυχισμένες γυναίκες. Εις τό πρό
σωπο τοϋ Κώστα είχε συγκεντρωθή ή χαρά τής ζωής
των, ή ευτυχία των, τό μέλλον, Όκτώ χρόνια μικρότε
ρος τής Έφης, έμεγάλωσε περισσότερο μέ τάς ίδικάς
της φροντίδας καί την ίδικήν της άγάπην. Ή Άθηνά
όταν έχασε τον άνδρα της — τον όποιον άγαποϋσε πο
λύ — ήσθάνθη τέτοια λύπη, ώστε έβύθισε την ψυχή της
μέσα είς’τό συναίσθημα αύτό καί έλησμόνησε άκόμη καί
τά μητρικά της καθήκοντα. Ή Έφη ήτο τότε είκοσι
χρόνων καί ό Κωστάκης δώδεκα. Ή 'Έφη προ έτους
είχε πάρει τό δίπλωμά της άπό τό Άρσάκειον καί δεν
είχε σκεφθή νά τό χρησιμοποιήση. Φιλομαθής έκ φύσεως
κατεγίνετο τώρα πλέον νά έκμανθάνη ξένες γλώσσες.
Ό πατέρας της, ό όποιος είργάζετο εις τό Χρηματιστήριον. έκέρδιζεν άρκετά, διά νά μορφώση τά παι
διά του. γιά τά οποία ώνειρεύετο ρόδινο μέλλον. Ο
θάνατος όμως, ό όποιος ήρθε τόσο γρήγορα, δέν διέλυσε
μονο τά ονειροπολήματα, άλλα τούς έφερε καί εις μεγάλας οικονομικός στενοχώριας. Τότε διά μιας έλαμψε
τής Εφης ό ηρωισμός, τής Έφης ή αύτοθυσία και τό
θάρρος. ’Άφησε τή μητέρα της εϊς τή λύπη της. Δέν
ήθέλησε νά την ταράξη μέ τάς ταπεινός φροντίδας τής
ζωής. Έζήτησε καί έπέτυχε καλή θέσι εις μεγάλο πα
ραγγελιοδοχικό γραφείο, καί έξησφάλισε διά τοΰ μέσου
αύτοϋ—μαζή μέ τά ολίγα ποϋ άφισεν ό πατέρας της—•τήν οικονομική τους άνεξαρτησία. Όλας της τάς σκέ
ψεις καί τάς φροντίδας ή ’Έφη τάς συνεκέντρωσε τώ
ρα πλέον εις τον Κωστάκη. Ασθενικός έκ φύσεως, εύρίσκετο πάντοτε εις κρίσιμον σημείον ή ζωή του. Έκ τοϋ
λόγου αύτοϋ δέν έπροώδευεν εις τά μαθήματα του, καί
έμενε πάντοτε μεταξεταστέος κατά τάς έξετάσεις του.
Τότε ή ’Έφη, χωρίς νά σκεφθή χρηματικός θυσίας,
ήρχισε δι αυτόν μιά ζωή διαφορετική, πολυδάπανη. Τά
όλιγα χρήματα ποϋ άφησεν ό πατέρας της δέν ήργησαν
να εξαντληθούν. Και ή Έφη διά νά έξαρκέση εις τά ίξοδα άρχισε νά έργάζεται μυστικά τό βράδυ μέ ένα μικρό
φώς διάφορά χειροτεχνήματα, τά όποια έστελνε εις τό
πρατηριον τής «Προόδου» και ισοφάριζε μέ τον τρόπον
αυτόν τάς μεγάλας δαπάνας. Τέσσαρα έτη διήρκεσεν ή
ζωή αύτή. καί όταν δ Κωστάκης έφθασεν εις τήν ήλικία
τών δέκα έξη χρόνων, είχε ανακτήσει τήν υγείαν του και
τήν παιδική του ρώμη. Τότε ό μικρός Κώστας, χειρα
φετημένος άπό τήν άσθενικότητα, έπεδόθη μέ περισσό
τερο ζήλον εις τά μαθήματά του. Χάρις εϊς τήν στοργή
καί τάς θυσίας τής Έφης δέν τοϋ έλειψε τίποτε εις τό
διάστημα τής μαθητικής καί φοιτητικής του ζωής. Φι
λότιμος καί αυτός κατελήφθη άπό τον πόθο νά άνταπο-
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
δώση εϊς τήν 'Έφη μέρος άπό τάς θυσίας της, καί νά
δείξη καί αυτός τή στοργή τδυ. ’Έκαμε όνειρα διά τό
μέλλον, και συχνά μετέδιδε τάς πεποιθήσεις του εϊς τήν
μητέρα του καί εις τήν άδελφή του. ’Άλλως τε καί ή
Άθηνά, εϊς τήν ψυχήν τής οποίας ή όξύτης τοϋ πένθους
έσβυνε σιγά σιγά, ήρχισε και αύτή νά λαμβάνη ένεργόν
μέρος εϊς τήν οικιακή τους ζωή καί τά οικογενειακά τους
συμφέροντα,

οοο
Ή ημέρα κατά τήν οποίαν ό Κώστας έδωκε έξετάσεις
εϊς τό Πανεπιστήμιου καί έπήρε τό δίπλωμά του, ήτο ή
μερα έορτής καί χαράς διά τάς δύο γυναίκας.
Συχνά, τώρα ποϋ εύρίσκεται εϊς τή λύπη της ή “Εφη,
τή θυμάται τήν ημέραν αυτήν. Τόση ήτο ή νευρίκότης
της. ώστε έστάθη άδύνατον νά έπιδληθή εις τον εαυτόν
της. Όλη τή νύχτα δέν είχε κοιμηθή. Αγωνία τής έ
σφιγγε τήν ψυχή, τήν οποίαν εις μάτην προσπαθούσε νά
νικήση. Καθημένη κοντά εις τό παράθυρο, πλανφϊ τό άφηρημένο της βλέμμα μακρυά εις τό δρόμο, καί περιμέ
νει νά ψυχολογήση τον άδελφό της, άπο τό βάδισμα, άπό
τοϋ προσώπου τήν έκφρασι, τήν οποίαν θά άντιληφθή
όσο μακρυά κι’ αν είναι. Πολλές φορές μάλιστα φθάνει
σέ παιδικότητες, παρά τή φυσική σοδαρότητά της. Ένα
αμάξι περνά καί ή Έφη σκέπτεται. «.Εάν στραφή δε
ξιά. ό Κώστας έπέτυχε, έάν αριστερά. . . ή “Εφη δέν
τολμά νά άποτελειώση τή σκέψι της. Άλλοτε πάλι
παρακολουθεί μιά μυίγα μέ τήν ίδια προσοχή, μέ τήν ίδια
σκέψι. « Εάν έλθη καί καθίση στο χέρι μου, δ Κωστάκης
έπέτυχε, έάν φύγη μακρυά μου, ό Κωστάκης. . .» Καί
ένφ αισθάνεται ότι όλα αύτά είναι ανοησίες καί ότι δέν
έχει καμμίαν σχέσιν ούτε ή μυίγα, ούτε ό αμαξάς μέ τοϋ
Κώστα τή διανοητικότητα, μέ τοϋ Κώστα τό πνεύμα, τάς
γνώσεις, τό θάρρος, έν τούτοις δέν ήμπορεί νά σταματήση τό ρίγος τής άγωνίας όταν ή μυίγα πετά μακρυα
της. ή τό αμάξι ακολουθεί άλλον δρόμον άπό έκείνον πού
έπιθυμοΰσε καί ηΰχετο. Ή άγωνία της μέ τήν έντασιν
αύτήν καί τήν τραγικότητα αυτήν, διήρκεσε περί τάς
τέσσαρας ώρας. Τέλος ένα αμάξι ακούεται. "Ερχεται
βιαστικά, μέ ταχύτητα μεγάλη. Ή "Εφη πριν προφθάση
νά τό παρακολουθήση, πριν προφθάση νά ζητήση καί άπό
αύτό νά τής προείπη τό μέλλον, τό βλέπει νά σταματά
έμπρός εις τό σπίτι των. Μέ τήν ψυχή άνήσυχη, άλλά
καί γεμάτη άπό κάποια γλυκειά έλπίδα, ή "Εφη έσκυψε
άπό τό παράθυρο. Είδε τον Κώστα νά πηδά άπό τό άμάξι
και άκράτητος νά όρμά προς τήν πόρτα. Τότε έτρεξε
καί αύτή νά τον προϋπαντήση, μαζή μέ τή μητέρα της.
Ή καρδιά της έκτυποϋσε άτακτα μέσα εις τό στήθος της

καί μιά χαρά τήν έπλημμύριζε, χαρά ή οποία τής έφάνη

ότι έγέμισε έξαφνα ολόκληρη τήν ΰπαρξί της. Ευθύς μό
λις τον άντίκρυσε, τοϋ είπε μέ τρέμουσα

φωνή, ένφ τά

μεγάλα φωτεινά της μάτια έγέμιζαν δάκρυα.

— Λοιπόν;
— θρίαμβος, Έφη, θρίαμβος

μαμά ! άνέκραξεν

ό

Κώστας, έναγκαλιζόμενος και τής δύο. μέ τήν παραφο
ρά τής χαράς του, τοϋ θριάμβου του.
Όλην έκείνην τήν ημέραν έμειναν καί οί τρεις μαζή.
Έλησμόνησαν τάς στερήσεις τοϋ παρελθόντος, τής α
γωνίες ποϋ ύπέφεραν, τής λύπες ποϋ έπέρασαν. Έπλαττον τά μελλοντικά τους όνειρα, καί δ Κώστας γεμάτος
άπό τά ώραιότερα σχέδια έφαντάζετο, ότι εις τό μέλλον
θά εΰρισκον, τέλος, καί οί τρεις τήν ίκανοποίησιν τής
ζωής.
ΟΟΟ

Δυστυχώς αί έλπίδες τοϋ Κώστα, τής Έφης καί τής
Άθηνάς δέν κατώρθωσαν νά πραγματοποιηθούν γρήγο
ρα. Τό δίπλωμα τής νομικής, έάν έκαμε τον Κώστα έπιστήμονα, δέν ήμποροϋσε νά τοϋ δώ,η συγχρόνως καί
πόρους χρηματικούς, άπό τούς οποίους είχαν τόσο πολύ
ανάγκη καί αύτός καί τό σπίτι του. Ή άδεια τοϋ Άρείου Πάνου θά άργοϋσε άκόμη πολύ καί ή πρακτική έξάοκησις άκόμη περισσότερο. Ένα έτος έπέρασε μέ ό
νειρα, μέ σχέδια, μέ διαφόρους ύπολογισμούς. Τέλος, ό
ταν ό Κώστας άπηλπίσθη άπό τό δικηγορικό έπάγγελμα,
άπεφάσισε νά ζητήση θέσι σέ κάποια Τράπεζα και τό κατώρθωσε μέ τή μεσολάδησι παλαιού οικογενειακού του
φίλου. Ό Κώστας ήρχισε πλέον όχι μόνον νά κερδίζη
τή ζωή του, άλλά καί νά έρχεται άρωγός εις τό σπίτι
του. Δέν έπέρασαν όμως τρεις μήνες καί ένα πρωί ό
Κώστας εκαλείτο νά λάβη καί αυτός μέρος εις τήν τραγφδίαν τοϋ πολέμου. Εις μάτην ή Έφη καί ή μητέρα
της έκλαψαν, παρεκάλεσαν, έξήντλησαν κάθε μέσον διά
νά τόν άπαλλάξουν. Ό Στρατιωτικός νόμος, άδυσώπητος. έζητοϋσε διά τό μεγαλείου τής πατρίδας καί τούς
ορφανούς, καί τούς προστάτας τών κοριτσιών, καί τούς
μονογενείς τών μητέρων. Έξαίρεσις δέν ήμποροϋσε νά
γίνη γιά τόν Κώστα. Ευτυχώς ότι δέν έπήγε εις τόν πό
λεμον ώς απλούς στρατιώτης. Εϊσήλθε εις τόν Ουλαμό
τών έφέδρων άξιωματικών, χάρις εις τόν διδακτορικό
του τίτλο καί μετά έξ μηνών φοίτησιν ώνομάσθη έφεδρος
άνθυπολοχαγος καί διετάχθη μαζή μέ τούς συμφοιτητάς
του νά αναχωρήσουν άμέσως εις τήν Μικράν Ασίαν,
διότι έλειπον στελέχη άπό τήν Στρατιάν. Ή "Εφη δα
νείζεται γιά νά τοϋ κάμη μιά δεύτερη στολή, καί έν ά
γνοια τής Άθηνάς τοΰ δίδει μαζή του όλας τάς μικράς
της οικονομίας ποϋ είχε ιδιαιτέρως διά τόν έαυτόν της.
Είχε τόν πόθο νά μή στερηθή τίποτε ό άδελφός της ό
ταν θά εύρίσκετο εις τά ξένα, καί γιά τόν πόθο της αυ
τόν ήτο ικανή νά κάμη θυσίας άκόμη μεγαλειτέρας. Ο
Κώστας έφθασε εις τήν Σμύρνην, μελαγχολικός, στενο
χωρημένος. Τό^πρώτα γράμματά του, γεμάτα άπό στορ
γήν καί νοσταλγίαν, καταλήγουν πάντοτε εις τής ίδιες
εκφράσεις.
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» τήν ξεκουράσω. Γιά σάς τής δυο θά έργασθώ έγώ, έγώ
» γιά σάς τής δυο θά ζήσω. . .».
Καί εις άλλο γράμμα πάλιν τούς έγραφε:
«Δέν ξεχνώ τίποτε άπό τής θυσίες τής “Εφης, τής ά» γαπημένης μου. Δέν ξεχνώ ότι κάποτε, όταν καί αύτή
» θά ήμποροϋσε σέ μιά άποκατάστασι νά εύρη τήν άφρον» τισία τής ζωής και ίσως-ίσως καί τήν εύτυχία, ή ’Έφη
» δέν τό έκαμε. Δέν ήθέλησε νά έγκαταλείψη εμένα τόν
» άσθενικό Κωστάκη, καί τή λυπημένη τή μητέρα της.
» Άπαρνήθηκες, γλυκειά μου άδελφή, και τόν έαυτόν
» σου άκόμη καί έπέρασες τήν πρώτη σου νεότητα χω» ρίς τέρψι, χωρίς άγαλλίασι, χωρίς χαρά. Αύτά όταν
» τά σκέπτομαι, αισθάνομαι μεγαλειτέρας τάς ύποχρεώ» σεις μου. Ή άπέραντη στοργή μου αισθάνομαι νά δι
ό πλασιάζη τάς δυνάμεις μου. Τήν εύτυχία ποϋ ήμπορεί
» νά δώση ή ζωή, θά τήν εύρήτε.σέ μένα όταν έπιστρέ» ψω. Μέ τό παράδειγμα τής. μεγάλης μου άδελφούλας
» θά κατορθώσω νά κερδίσω καί έγώ τό μέλλον. . . Άρ
η κεϊ μόνον νά έπιστρέψω, καί θά έπιστρέψω, άγαπημέ» νες μου. . .».
Π Άθηνά καί ή "Εφη ήσαν εύτυχείς όταν έδιάβαζαν τά γράμματα αύτά. Αισθάνονται ότι έπανέρχεται τό
θάρρος των καί μέ ύπομονή καί πολλαπλές έλπίδες πε
ριμένουν τήν έπιστροφήν του. "Εξαφνα όμως τό άπροσδόκητο κακό τής καταστροφής τής Στρατιάς έπήλθεν. Ή
Μικρά Άσία θάπτει εις τάς άπεράντους εκτάσεις της
όχι μόνον τά πατριωτικά όνειρά μας, άλλά καί χιλιά
δας νέων άλκίμων ποϋ έφεραν τή χαρά καί τήν εύτυχία
εις τόσα καί τόσα Ελληνικά σπίτια. Μητέρες συνωθοϋνται εις τό Ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών, άδελφές
κλαίνε εις τφύς διαδρόμους τών διαφόρων Στρατιωτι
κών Γραφείων, καί γυναίκες λιποθυμούν εϊς τήν ε’ίδησι
τής αιχμαλωσίας ή τοϋ θανάτου τών προσφιλών των.
Καί μέσα εις όλες αυτές τής τραγικότητες, ή 'Έφη καί
ή μητέρα της. ’ίσως άπό τής δυστυχέστερες, προσπαθούν
νά έξακριβώσουν ειδήσεις, νά άντλήσουν έλπίδας. νά έφοδιασθοϋν μέ θάρρος.
ΟΟΟ
Τρεις μήνες έπέρασαν χωρίς καμμία θετική πληροφο
ρία. Ή "Εφη έξακολουθεϊ νά έργάζεται εις. τό γραφείο
της χωρίς ζέσιν, χωρίς ένδιαφέρον. Φεύγει πάντοτε άπελπισμένη άπο τό σπίτι της, έπιστρέφει μέ άμυδράν έλ
πίδα ότι ίσως ό Γιάννης ήμποροϋσε νά τούς φέρη κάποια
καλή είδησι, άφοϋ έκείνη έξήντλησε πλέον όλα τά μέσα
διά νά μάθη κάτι θετικό γιά τήν τύχη τοϋ Κωστάκη. Μέ
τή μητέρα της έπαυσε πλέον ν.ά όμιλή γιά τον άπόντα.
Ή μία κρύπτει άπό τήν άλλη τόν πόνο της, και όταν
κλαίνε τόν προσφιλή τους — καί τόν κλαίνε συχνά :—
προσπαθούν νά μή άντιληφθή ή μία τής άλλης τά δά*Ρϋα·

Καί έγραφε:

ν

;

«"Οταν θά γυρίσω εις τάς Αθήνας καί θά ξαναύρω
» τήν έλευθερία μου, δέν θά έχω άλλο σκοπό παρά τήν
» εύτυχία σας. Ή "Εφη.δέν θά έργάζεται πειά. Εγώ θά

. _

■

XXX

Τά διάφορα στρατιωτικά γραφεία σημειώνουν . πλέον
τήν λέξιν «ά γ ν ο ο ύ μ ε ν ο ς» παραπλεύρως τοΰ άνθυπολοχαγοϋ Δαμιρά Κώστα. Καί αυτός ό Γιάννης ά-
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πελπισμένος για την τύχη τού έξαδέλφου τον έπαυσε νά
συχνάζη πλέον εις τδ σπίτι τής Άθηνάς. Τά μεγάλα
μάτια τής Έφης πού τον κυττάζουν μέ τόση απέραντη
αγωνία καί λύπη, τον ταράσσουν σέ μεγάλο βαθμό, ώστε
άπεφάσισε νά άποφεύγη όσο το δυνατόν αυτή τή δυσάρε
στη αϊσθησι. Ή "Εφη ηύρε τώρα πλέον κάποια άνακούφισι σέ μια περίεργη ένασχόλησι, εις τής «π α ν σ ι έ τ ζ ε ς». Ψύχωσις σχεδόν την έχει καταλάβει. Επιστρέ
φει άπό τδ γραφείο της καί όση ώρα τής μένει, μέ τής
«πανσιέντζες» τήν περνά. Τό έρώτημά της είναι πάντα τό
ίδιο, «θά γυρίση δ Κωστάκης;» Μιά ψεύτικη έλπίδα αι
σθάνεται νά χαροποιή τήν ψυχή της, όταν τά χαρτιά άπαντοΰν «Ναι» εις τό άγωνιώδες έρώτημά της.
"Ενα άπόγευμα τής άνοίξεως ή ’Έφη έπέστρεψε πε
ρισσότερο βιαστική εις τό σπίτι της. Κάποια άσαφής
φήμη, τής όποιας δέν κατώρθωσε νά έξακριβώση τήν πη
γή, άνέφερεν ότι πολύ σύντομα θά φθάση εις τον Πειραιά
πλοίο άπό τήν Μιτυλήνη, τδ όποιον φέρει πολλούς στρατιώτας καί άξιωματικούς τής Μικράς 'Ασίας. ’Επειδή
τάς ειδήσεις αύτάς ή "Εφη τάς ήκουε πολύ συχνά, δέν έ
διδε πλέον πίστιν, ώστε ούτε καν τάς άνέφερεν εις τήν
μητέρα της. ’Εν τούτοις μέ μιά άκουσία βιασύνη ή ”Εφη
πηγαίνει εις τδ σπίτι της. Περπατεί εις τό δρόμο της
γρήγορα και μένει άδιάφορη προς τό ωραίο άνοιξιάτικο
δειλινό, τό οποίον τόσο πολύ τής ήρεσε νά άπολαμβ.άνη
άλλοτε. Τής σκέψεις της όλες τής άπασχολοϋσε πλέον
ό πολύ αγαπημένος άπών. Μακράν αύτοΰ δέν υπάρχει
τίποτε. Δέν άντιλαμβάνεται ούτε τον δρόμον τον όποιον
κάμνει, ούτε πότε φθάνει εις τό σπίτι της. Συνέρχεται
μόνον όταν έφθασε εις τήν τραπεζαρίαν. Εύρήκε τή μη
τέρα της ξαπλωμένη εις τήν πολυθρόνα της. πάντα στήν
ίδια θέσι, νά κυττάζη άφηρημένη εις τό κενόν, μέ τά μά
τια κόκκινα άπό τά δάκρυα πού έχυσε όσο έλειπεν ή κό
ρη της. Ή "Εφη προσποιείται ότι δέν άντιλαμβάνεται
τήν ψυχική κατάστασιν εις τήν οποίαν εύρίσκεται ή μη
τέρα της. Έπήγε εις τήν κάμαρά της, άφησε έκεί τό καπέλλο της καί όταν έπέστρεψε κοντά της τής είπε:
— Μαμά, μιά φίλη μου στο γραφείο μοϋ έδειξε κά
ποια νέα «πανσιέντζα». Είναι τού Ναπολέοντος. Θά τήν
δοκιμάσω καί αύτή γιά νά δω τί θά πή.
— Παιδί μου, δέν έβαρέθηκες; Τί περιμένεις άπό τά
χαρτιά; άπήντησε μέ τδ μελαγχολικό της ύφος ή Α
θήνα.
-— Άπό τά χαρτιά δέν περιμένω βέβαια τίποτε. Περ
νώ τήν ώρα μου καί αυτό είναι γιά μένα αρκετό, άφοΰ
κατορθώνω νά μή σκέπτωμαι.

Και ένώ έλεγε αύτά ή "Εφη. έβγαζε άπό ένα κουτί
φίλδισένιο μιά τράπουλα σχεδόν έφθαρμένη άπό τήν υ
περβολική χρήσι. Τήν στιγμή όμως πού έτοποθετήθη εμ
πρός εις το τραπέζι διά νά δοκιμάση τήν «πανσιέντζα»
τού Ναπολέοντος καί νά έρωτήση καί ή Έφη τδ μέλ
λον, όπως καί εκείνος εις τήν νήσον τής Αγίας Ελέ
νης. ήκούσθη ένα αμάξι νά σταματά εις τήν πόρτα των
καί κάποιο νευρικό χέρι έπίεσε τό κουδούνι. Ή "Εφη σαν
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αυτόματο έπετάχθηκε άπό τή θέσι της καί έτρεξε νά ά
νοιξη. ένώ ή Αθήνα έσκέπτετο μέ άνησυχία:
-—Ποιος νά είναι τάχα; "Ισως ό Γιάννης... Νά
μάς έφερνε καμμιά καλή είδησι. .. Αλλά πριν τελειώση τήν σκέψ: της, ή φωνή τής “Εφης άντήχησε έξω εις
τον διάδρομο, φωνή πλημμυρισμένη άπό πόνο, άλλά καί
χαρά καί ευτυχία:
—· Ό Κωστάκης !. . . μαμά. . . ό Κωστάκης !
Σάν γαλβανισμένη ή Άθηνά έσηκώθη άπό τή θέσι
της. Δέν έπρόφθασε όμως νά προχωρήση δύο βήματα καί
εύρέθη εις τήν άγκαλιά τοϋ Κώστα. Μέ τό ένα χέρι έ
σφιγγε τήν "Εφη καί μέ τό άλλο άγκάλιασε τή μητέρα
του. ’Αρκετά λεπτά έμειναν καί οι τρεις σφικτά άγκαλιασμένοι, πότε γελώντας, πότε κλαίοντας, ένω τά ώχρά χείλη τής Αθηνάς έψιθύριζαν:
— Παιδί μου, Κωστάκη μου, παιδί μου !. . .
ΟΟΟ

"Υστερα άπό λίγο, καθισμένοι καί οί τρεις κοντά-κοντά άκοϋνε τήν τραγική διήγησι τοϋ Κωστάκη. Μέ τή
στολή τής έκστρατείας, μέ τά σημάδια τής κακουχίας
καί τής-αγωνίας εις τδ πρόσωπο, ώχρδς όπως καί ή "Ε
φη, μέ τήν όποιαν έμοιαζε καταπληκτικά, άλλά ώραίος
όπως καί έκείνη, εις τήν άκμή τής άνδρικής του εύμορφιάς. δ Κώστας διηγείται τήν Ελληνική καταστροφή
μαζή μέ τήν αιχμαλωσία του καί τή βασανισμένη ζωή
του. Άπό τήν ώρα πού έσύρθη αιχμάλωτος καί αυτός εις
τής Μικράς ’Ασίας τάς έκτάσεις, ύπέφερε φρικτά. Πό
σες φορές έκινδύνευσε ν’ άποθάνη, πόσες φορές έκινδύνευσε νά τουφεκισθή άπό τούς Τούρκους, καί πόσες φορές
άκόμη έσκέφθη ν’ αύτοκτονήση γιά νά απαλλαγή άπό τήν
άφόρητη έκείνη ζωή. . .
Εις τή διήγησι αύτή ή Άθηνά αισθάνεται ρίγος εις το
σώμα, καί'ή "Εφη τού σφίγγει τδ χέρι καί σφογγίζει τά
δάκρυα πού τρέχουν άθελα άπό τά μάτια της.
— Μιά βραδειά, προ πάντων, έξακολουθεί ό Κώ
στας. ύστερα άπό νέους έξευτελισμούς, είχα τόση απελ
πισία στήν ψυχή μου. πού δέν ήψ,πορώ νά σάς τήν παρα
στήσω. Το θάνατο τδν έβλεπα σάν άπολύτρωσι, σάν εύ
τυχία. Άλλά έσυλλογίσθηκα εσάς, έσυλλογίσθηκα άκό
μη καί κάποιες άλλες ύποχρεώ............ έξαφνα όμως διεκόπη. Έσταμάτησε. Έστράφη μέ άνήσυχον ύφος προς
τήν μητέρα του καί έξηκολούθησε βιαστικά:
—■ Κατώρθωσα όμως καί τήν ήμερα έκείνη νά ζήσω
καί νά σκεφθώ περισσότερο αποφασιστικά γιά τή δραπέτευσί μου. . .
— Κ’ εμείς εδώ νά μή μπορούμε νά κάνουμε τίποτε.
Φαντάζεσαι τή θέσι μας, είπε ή Άθηνά.
— Μέ είχατε γιά χαμένον βέβαια.
— ΤΩ σχεδόν ναί.
— Χαμένον, άπήντησε ή "Εφη. τδν οποίον όμως έπεριμέναμε πάντοτε.
— Και λοιπόν πώς κατώρθωσες νά φύγης;
— Γιά νά σάς διηγηθώ δλην τήν ιστορία θά χρειασθώ
πολλήν ώρα. Ή δραπέτευσίς μου είναι μυθιστόρημα τής

γονιμωτέρας φαντασίας. "Αλλοτε θά σάς διηγηθώ τής
λεπτομέρειες. Άμα μέ συνέλαβαν, μέ ώδήγησαν μαζή
μέ τούς άλλους εϊς το Τουλοϋ-Μπουνάρ, κατόπιν μέ έπήγαν εις τδ Ούσάκ καί έπειτα πολύ βαθειά άνατολικώτερα τής Άγκύρας. Έκεί ύπέστην τά μεγάλα μαρτύρια.
Έδραπέτευσα άπό τή Σεβάστεια μέ ένα Ελληνικό τρε
χαντήρι. Είμεθα τρεις. "Υστερα άπό άνεκδιήγήτες πε
ριπέτειες έφθασα μόνος μου στή Μιτυλήνη. Τούς δύο μου
συντρόφους τούς έκράτησε ή θάλασσα στά ύγρά σπλάχνα
της. Στή Μιτυλήνη ξεκουράστηκα γιά δυό-τρείς μέρες
καί συνήλθα κάπως, άφοΰ μάλιστα. . . .
Έσταμάτησε πάλιν άποτόμως καί έκύτταξε τήν μη
τέρα του μέ ανησυχίαν. Κάποια σκέψις θά έπέρασεν άπό
τδ πνεύμά του ή κάποια έξομολόγησις έφαίνετο ότι έκαιε
τά χείλη του. Έν τούτοις κατώρθωσε καί πάλι νά σιωπήση, όταν ή "Εφη τδν έρώτησε μέ άπορία:
— Ήσουν στή Μιτυλήνη; Καί γιατί δέν μάς έτηλεγράφησες άπ’ έκεί;
— Νά σάς τηλεγραφήσω; άπήντησε περισσότερο συγ
κεχυμένος ό Κώστας. Νά σάς τηλεγραφήσω;... Αλλά...
δέν ήμουν σέ κατάστασι. . . Ευτυχώς μία οικογένεια πού
τήν είχα γνωρίσει στή Σμύρνη, τήν εύρήκα στή Μιτυλλήνη. . . Ναί... Στή Μιτυλήνη... Άν καί πρόσφυ
γες καί αυτοί μέ περιμάζευσαν. . .
Έσιώπησε γιά μιά στιγμή καί έπειτα έξηκολούθησε:
— Δέν ήμποροϋσα νά σάς συλλογισθώ χωρίς πόνο, χω
ρίς άγωνία. . . Ήθελα νά σάς πω τόσα. .. τόσα πολ
λά. . . άλλά. . . άς μή τά θυμούμαι αύτή τή στιγμή. . .
Μαμά, ύπέφερα όμως πάρα πολύ. . .
—- Τό ξέρω, παιδί μου, τδ ξέρω, τον διέκοψε ή Ά
θηνά. "Ολα αύτά τά δεινά τά προαισθάνθηκε ή ψυχή μου.
Τόσο πολύ ήμουνα άπελπισμένη, ώστε συχνά έλεγα μόνη
μου: Άς γυρίση κοντά μου, άς έλθη νά τον ξαναδώ, καί
άς είναι καί. . . παντρεμένος.
— Αλήθεια, μαμά; Τδ είπες αυτό; έρώτησε βιαστι
κά καί μέ μεγάλη' συγκίνησι ό Κώστας.
— Ναί, παιδί μου, το είπα, άπήντησε μειδιώσα ή Ά
θηνά.
•—Κ’ έσύ, Έφη; είπε ό Κώστας, άπευθυνόμενος τώ
ρα εις τήν άδελφή του.
— Έγώ; Έγώ; άπήντησε μέ εύθυμο τόνο ή Έφη.
ήλπιζα τόσο πολύ πώς θά γυρίσης, ώστε δέν έκαμα τέ
τοιες σκέψεις.
— Ά!... δέν έκαμες τέίοιες σκέψεις, έπανέλαβεν
ό Κώστας, καί έκφρασις νέας αμηχανίας έφάνη εϊς τή
μορφή του.
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— Καί τή ζωή μου άκόμη τήν έθυσίαζα’ άν ήμποροΰσε νά σού χρησιμεύση, είπε ή Άθηνά.
— "Ωστε, άφού έθυσίαζες τή ζωή σου, μαμά, ή παν
τρειά μου θά ήτανε πολύ λιγότερο, άπήντησε ό Κώστας.
— Κάτι πολύ επιμένεις, είπε ή "Εφη, εις τό ζήτημα
αυτό, ένφ κάποια άνησυχία έπέρασε άπό τά φωτεινά της
μάτια.
Ό Κώστας δέν άπήντησε. Μέ τά μάτια χαμηλωμένα
έβυθίσθη εις σκέψεις. "Εξαφνα όμως, ώσάν νά έπήρε τήν
άπόφασί του. έστράφη πρός τήν μητέρα του καί τής είπε
μέ φωνή πού έτρεμεν έλαφρά.
-—-Καί αν ήτανε αλήθεια, μαμά;
— Αλήθεια, ποιο; άπήντησε μέ άπορία ή Άθηνά.
■—Άν ήρθα παντρεμένος; είπε μέ σοβαρότητα ό
Κώστας.
— Πώς; ΈΙσύ; Παντρεμένος; Μέσα σ’ αυτές τής
περιπέτειες; Κωστάκη έτρελλάθηκες;
— Παντρεμένος έσύ; έσύ; έψιθύρισε καί ή "Εφη.
— Καί όμως ναι. Παντρεύθηκα στή Μιτυλήνη...
Τή Λουλοΰκα δέν ήμποροϋσα νά τή χωρισθώ. . . Είναι
φτωχή, άλλά τήν αγαπώ... Κάτω στο αμάξι μέ πέριμένει μέ άγωνία. "Ισως άργησα πολύ. .. Μαμά, πηγαί
νω νά σού τή φέρω. . .
Καί μέ τή μορφή άστράπτουσα έσηκώθη βιαστικός
καί έτρεξε σχεδόν κάτω εις τδ αμάξι, όπου τον έπερίμενε ή γυναίκά του. . .
,
Ή Άθηνά καί ή Έφη έμειναν μόνες. Μέ τό πρόσω
πο ώχρό, μέ τά χέρια άδρανή, μέ στάσ: πού έφανέρωνε
όλη τή νέα της πίκρα, ή Άθηνά έγύρισε προς τήν Έ
φη καί τής είπε:
— Παντρεμένος !. .. . Ποιος;.... Ό Κωστάκης!
Τδ έπερίμενες καί αυτό; Τήν άγάπησε καί μάς έξέχασε. ..
Μέ μιά κίνησι ή "Εφη, τήν έμπόδισε νά έξακολουθήση. Έσήκωσε βραδέως τδ κεφάλι της. Τά γλυκά της
μάτια λυπημένα άτενίζουν τδ κενόν. Σάν αστραπή περ
νούν άπό τδ νοϋ της τά τελευταία γράμματα τοϋ Κώστα.
'Έπειτα μέ προσπάθεια πού κρύπτει · όλο τδ σπαραγμό
της, στρέφεται πρός τδ διάδρομο πού άκούονται τά βια
στικά βήματα τοϋ Κώστα καί τής γυναίκας του καί μέ
πικρό μειδίαμα λέγει εϊς τήν μητέρα της:
— Πήγαινε λοιπόν, μαμά, νά ύποδεχθής τή νύφη
σου !...
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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ΚΞΦΑΛΑΙΟΝ Α
.
*
(Συνέχεια ίν. τού προηγουμένου φύλλου).

Μετά τον «Έξηνταβελόνην» έϊόθησαν κατά σειράν
τρία πρωτότυπα έλληνικά έργα: «Ό θάνατος τοΰ Καραϊσζάκη» τοΰ Γ. Ναύτη, ό «'Οδοιπόρος» τοΰ Σούτσου.
περί ού έγέντετο λόγος έν τοίς έμπροσθεν, καί ό «Ρήγας»
τοΰ Ζαμπελίου.
«Ό Θάνατος τοΰ Καραϊσκάκη ή ή διάλυσις τοΰ ελ
ληνικού στρατοπέδου εις την Αττικήν» (1) χαρακτηρί
ζεται ΰπό τοΰ συγγραφέως λίαν μετριοφρονώ; ιός τρα
γωδία, ένώ το άτυχες αύτό έργον, παντός δραματικού ή
άλλου τίνος ενδιαφέροντος στερούμενον. δεν είναι τίποτε
άλλο παρά διάλογοι, κατά τό μάλλον ή ήττον ανιαροί,
μεταξύ των συστρατήγων τοΰ Καραϊσκάκη. τινές τών ό
ποιων, μη ανεχόμενοι νά επαινείται μόνον εκείνος, απο
φασίζουν νά δράσουν ιδιαιτέρως, παρά τάς’διαταγάς του.
Εις την άπόίφασιν αύτήν ένισχύονται έτι μάλλον έκ τίνος
επιστολής τού Κόχραν προς τον Καραϊσκάκην, έν ή μό
νον αυτός έπαινείτα: καί εκθειάζεται διά την άνδρείαν του.
Έκ τών άπειθαρχούντων έν τούτοις στρατηγών, μό
νος ό Φιλοπόλεμος θέτει εις ενέργειαν την άπόφασίν των
και έφορμά κατά τών Τούρκων, εις συμπλοκήν τινα μετά
τών όποιων καί φονεύεται. Ό Καραϊσκάκης, μαθών τά
τής συμπλοκής, σπεύδει εις βοήθειαν τών κινδυνευόντών
'Ελλήνων, άλλά πίπτει καί αύτός θανασίμως πληγείς.
Τό όλον έργον περατούται διά τής έξής σκηνής, οί στί
χοι τής όποιας θά έπρεπε νά σταλώσιν εις ορθοπεδικήν
κλινικήν:
ΣΚΗΝΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΚΑΡΑ-Ι-ΣΚΑΚΗΣ πληγωμένος, στρατιώτου,
ΕΥΘΥΦΡΩΝ καί ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ
Καλλίμαχος. —
ΤΩ άποφράς ημέρα !
Τής ζωής μου αϋτη ή στιγμή είναι
[ θλιβερωτέρσ. !
Εύβύφρων.
—Ώ παναθλία ’Αττική! Ώ δύστηνος
[ πατρίς μου
Καραϊσκάκης.—’Εχθροί τό νήμα έκοφαν τής δυστυ[ χοϋς ζωή; μου.
Στρατιώται. —Φεϋ ! ’Αρχηγέ, σέ χάνομεν !
Καλλίμαχος. —
ΤΩ ! άκρα δυστυχία!
Καραϊσκάκη ς.—”Εστ’ αρχηγός σας πάντοτε Ανδρεία
[ κ’ ευψυχία.
1.
τοΰ
ύπό
Π.

Τραγφδία, ό θάνατο; τοΰ Καραίσκάκν ή ή διάλυσις
ελληνικού στρατοπέδου ε’ις την ’Αττικήν. συντεθεϊσα
τοΰ Γ. Άναξαγόρου Ναύτη. Λιβόρνω, έκ τής τοΰ I.
Πιτσιλίνου τυπογραφίας, 1828.

Ε ύ θ ύ φ ρ ω ν.

’Αττικής,

'Ελλάδος
[ εύτυχία.
Σύ, δστις μάς έδίδαξες τί εΐν’ ή εύ[ ψυχία,
Συγχώρησαν τήν ένδοξον χεϊρά σου
[ νά φιλήσω.
Ε’ις τό έξής τά χείλη μου προς σέ
[ μέλλω νά κλείσω.
Χωρίζ’ ό πικρός θάνατος τήν σΰνσ[ ναστροφήν ιιας
Πλήν θά ένώσ’ ε’ις ’Αττικήν βέβαια
[ τήν ταφήν μας.
Στρέψε ίδέ με, ’Αρχηγέ, ’ς τό τέλος
[ τής ζωής σου,
Καί δέχθητε τά δάκρυα ψυχής άγα[ πητής σου.
Κ α ρ α ϊ σ κ ά κ η ς.—Σώσατε τήν άκρόπολι.' χωρίς άργο[ πορίαν.
’Εγώ αποθνήσκω.. . εύχομαι εις σά;
[ έπιτυχίαν.
Εύβύφρων.
—Δύστην’ 'Ελλάς, δεν έπαυσε σειρά
[ δυστυχιών σου.
Στρατέ, στερήθης σήμερον τόν μέ
[ γαν Αρχηγόν σου
Κι’ αντί μέ δάκρυ, μ’ αίματα τάφον
.
[ του νά ραντίσης.
"Αν μετά θάνατον ποθής νά τόν εί·
[ χαριστήσης
Πλήν φαίνετ’ δτι οί εχθροί πλησία
[ σαν μέ βίαν.
Τό λείψανον τοΰ Άρχηγοΰ πάρετε
[ μ’ ήσυχίαν.
Σφάζετε καί μάς έπνιξαν εχθρών τά
" πολλά πλήθη.
—"Ηρώα ένδοξ’

ι Εισέρχονται οί Τούρκοι. ΕΙς τούτο τό διάστημα δίδουν
<■'. "Ελληνες πϋρ ε’ς τήν σκηνήν τοΰ Καραϊσκάκη. Ή μάχη
γίνεται αιματώδης καί είς τούς κρότου; καί τήν κλαγγήν
τών οπλών τελειώνει ή τραγφδία.

Ό «Ρήγας ό Θεοσαλός». ώς έχει πραγματικώς ό τί
τλος τοΰ έργου, καί ούχί «Ρήγας Φεραίος». ώς άνεγράφετο έν ταίς τότε έφημερίσιν, είναι ή τετάρτη κατά χρο
νολογικήν σειράν τραγωδία τού Ίωάννου Ζομπελίου. "0ποις κα’ είς τά λοιπά έργα) τοΰ Λευκαδίου ποιητού. ό
«Ρήγας» του διακρίνεται διά τής όποθέσεως αύτ'ΰ τήν
απλότητα, τό πολύ τής όποιας έν τή προκειμένη τραγω
δία καθιστά αύτήν μονότονον και σχεδόν άνευ ενδιαφέ
ροντος. Αλλ’ ούδέ ήτο δυνατόν νά προκαλέση τοιοΰτον ή
άπλή σκηνοποίησις τής συλλήψεως καί τού θανάτου τού
Ρήγα’ διότι ό Ζαμπέλιος. ούδέν άλλο έπραξεν ή νά διηγηθή διαλογικώς τά τής συλλήψεως καί τοΰ θανάτου

τού πρωτομάρτυρας τής έλευθερίας. χωρίς ούδέ καν νά
παρεκκλίνη τής ιστορίας, καί μάλιστα τής ιστορίας ό
πως τήν έγνώριζον τήν έποχήν έκείνην, δτε δεν ήσαν εν
τελώς έξηκριβωμένα τά κατά τόν Θεσσαλόν εθνομάρτυ
ρα, καθόσον έν τώ «Ρήγα» του ό Ζαμπέλιος, έκτος τών
πολλών άλλων ιστορικών άνακριβειών άς έχει, παρου
σιάζει τόν ήρωά του, αΰτοκτονοΰντα έν τελεί, ένώ είναι
έξηκριβωμένον πλέον σήμερον δτι ό Ρήγας, βασανισθείς
πρώτον, έφονεύθη κατόπιν έν τή φυλακή του ύπό τών αν
θρώπων τού Χουσεΐμη.
Έν τώ «Ρήγα» του ό πατριώτης συγγραφεύς παρου
σιάζει τόν «άουστριακόν πρόξενον» Ρικάρδον, άγγέλλοντα προς τόν Οθωμανόν πληρεξούσιον Χουσεΐμην, δτι τώ
φέρει «τρανόν σημείον» τής προς τον Σουλτάνον φιλίας
τής Άουστρίας:
Χουσεΐμη ς.—Ποϊον ;
Ριχάρδος. —
Ποθητόν, μέγα- δέν σ’ ένοχλούσι,
Τινών γραικών είς Βιένναν,\αϊ κρυφαί
[ στάσεις ;
Χουσεΐμη ς.—Μάλιστα.
Ριχάρδος. —
Δέν έγγίχθης, μ’ εμέ πολλάκις ;
Χουσεΐμη ς.—Ναί, καί δικαίως.
Ριχάρδος. —
Δέν τούς ζητείς προθύμως ;
Χουσεΐμη ς.—Βέβαια.
Ρ ι κ ά ρ δ ο ς. —
Ή αυλή μου, ζώντας, οΰν τούτους,
Χάρισμα σο'ι φιλεύει.
Χουσεΐμη ς.—
ΤΩ χαρά ! πόσους ;
Ρ ι κ ά ρ δ ο ς. —"Εμπλασεν, όκτώ όλους- τρεις υπηκόου;
Κ’ έξώρισεν αμέσως- τούς δ’ άλλους πέντε
’Εδώ σοί στέλλει, κ’ ήλΰον.

Οί πέντε αυτοί, έν οις ό Ρήγας καί ό Μαυρογένης,
φυλακισμένοι ύπό τού Χουσεΐμη, άρνοϋνται, εξεταζόμε
νοι, νά ομολογήσουν τά μυστικά των. δραπετεύουν έκ τής
φυλακής, συλλαμδάνονται έκ νέου καί φονεύονται πάντες
πλήν τοΰ Ρήγα καί τής άδελφής του Ειρήνης, οΐτινες
φέρονται ζώντες προς τόν Χουσεΐμην, ένώπιον τοΰ οποίου
έκτυλίσσεται ή άκόλουθος σκηνή, δι' ής και ή τραγωδία
περατούται:
Καί τί νά παραστήσης
έχεις ; όμίλει.
—
Νά ομιλήσω ; γρύκα,
Έξεύρεις πώς ψηφάω τήν δύναμίν σου,
Καί παραβλέπω τούς λόγους σου ; ώς
[ γίγας,
Περιφρονεϊ κ’ ο’ικτείρει, τούς πικρούς
[ λόγους
Αύθάδσυς νάνου- καί διατί, έξεύρεις ;
Διότι δέν φοβούμαι, ποσώς κανέναΆπειλάς, ύβρεις, θάνατον, τιμωρίας,
"Ολα επίσης, καταφρονώ κ’ εμπαίζω.
Μόνον τήν τύχην, τής φίλης μου Π σ
ι τρίδος,

Χουσεΐμη ς.—
Ρήγας.
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ΙΙροσηλωμένην, ε’ις τήν ψυχήν μου φέρωΚαί διά ταύτην, ποδοπατάω όλαΣτήνω καρδίαν, στερεωτέραν λίθου,
Ήγάπας, νά σοί εζτω, τά κρύφιά μου...
’Αδύνατον καί παύσσν, νά θαρρής πλέον.
Έπαναλέγω, καί μάθε μόνον, ταϋταΣάς μισώ, όσον, δύναμαι νά μισήσωΔιότι είσθε τύραννοι, θηριώδεις,
τού Γένους μου δυνάσται- οΐους δέν
[ δείχνει,
Ό πριν, ό τρέχων, καί ό ε’ισαΰθις χρόνοςΚαί δ,τι έδυνήθην, έπραξα πάντα,
Διά νά ρίψω, τόν βδελυκτόν ζωγόν σας.
Μέ βασανίζεις, λέγεις ;
Χουσεΐμη ς.—
Ναί, κατακόρως.
Ρήγας.
—Θεωρείς τούτο; (’Εκβάλλει έγχειρίδισν).
Χουσεΐμη ς.—(Φοβούμενος όπισθοδρομεϊ). Προδότα,
[ τί νομίζεις ;
Ρήγας.
—Φοβείσαι ; δέν τό φέρω διά σέ, όχιΆλλά μή δράμη, έδώ κανείς, διότι,
Άπαντά τούτο- διά έμέ τό φέρω.
Άν δέν τό εΐχον, έστεκον νά μέ πιάσης :
’Εξηκολούθουν, τούς όπαδούς μου, πί[ πτωνΚαί ήλθον έπί τούτου- νά σέ λαμπάξω,
Μέ τήν λαμπράν, γενναίαν, γνώμην μου,
[ ταύτηνΝά μάθης θάρρος, ελληνικόν, τί είναιΌποιον δέν ήσθάνθη, ούδέ γνωρίζει,
Ή α'ιμοβόρος καί βάρβαρος φυλή σου. ..
Μ’ έξουσιάζεις πλέον ;
X ο υ σ ε ΐ μ η ς.—Δέν παύεις... (Μετά θυμού).
Ρήγας.
—
Μένει,
Τήν έλευθέρωσίν μου νά ίδης, κ’ ΐδε.
"Ω Γένος σύ- ταγμένον, προ πολλοΰ,
[ τούτο,
Τό.αίμά μου σοί έχω- Ιδού τό χύνω
Καί εις τούς αχρείους, τυράννους σου νά
,
[ πέσηΚ’ ε’ις τούς όμόφρονάς των, πανταχού, δ[ λους. (Φονεύεται).
Αδελφή, λάβε καί άκολούβησέ με.
Ειρήνη.
—Σ’ ακολουθώ αμέσως. (Φονεύεται).
Ριχάρδος. —
Όποιον θάρρος !
Ρήγας.
—'Ελλάς γλυκεία... προάγω... καί άνά[ στα. (Έκψυχεί)
Χουσεΐμη;.·—Π ρός τόν Σουλτάνον, μάρτυς πιστός νά
ήσαι. (Π ρός τόν Ρικάρδον).

Μέ τοιαύτην άνιαράν απλότητα ν.αί άνιαρωτέραν έτι
γλώσσαν, ώς δείγμα τής όποιας παρετέθησαν οί ανωτέ
ρω στίχοι, επόμενον ήτο νά μή ένθουσιάση τά πλήθη ό
«Ρήγας», όν ύπέδύθη μέ όσον ήδυνήθη περισσότερον
στόμφον ό Γιαννιώτης.
(Ακολουθεί).
—

Ν. I. ΛΑΧΚΑΡΗΣ.
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ευσε τό π. έτος εις ίδιον τόμον ό φιλέλλην Ελβετός καί
έπιφανής ιστορικός συγγραφεΰς κ. Chapuisat. όστις μέ
ρος τών έπιστολών αυτών είχε δημοσιεύσει ό ίδιος προη

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Ο Φ1ΛΕΛΛΗΝ
ΚΑΙ

Η

ΙΠΠΟΤΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ

'Ο Σύλλογος των 'Υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης
άπεφάσισε νά έορτάση έφέτος τήν 84ην επέτειον τής πρώ
της έπισήμου Γενικής Συνελεύβεως των μετόχων, λαβούσης
χώραν τήν 13ην Νοεμβρίου τοϋ 1841.
Προς τούτο παρεκάλεσε τον κ. Δημ. Λ. Ζωγράφον, τον
γνωστόν συγγραφέα τής «'Ιστορίας τής Ελληνικής Γεωρ
γίας» καί τής «'Ιστορία; τής ίδρύσεως τής ’Εθνικής Τρα
πέζης», ΐνα εκφώνηση τόν πανηγυρικόν τής ημέρας.
Μετά σύντομον εΐσήγησιν τού Προέδρου τού Σύλλογοί'
των 'Υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης κ. Λ. Παπαδημητρίου καί επί παρουσίρ εκλεκτού καί πολυπληθούς έκ κυριών
καί κυρίων ακροατηρίου, πληροΰντος άσφυκτικώς τάς άνθοστολίστους αίθουσας τής Λέσχης τού Συλλόγου τών υπαλ
λήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης, ό κ. Δ. Ζωγράφος ώμίλησεν
ευφραδώς καί συναρπαστικώς περί τού βίου, τον έργου καί
τού υπέροχου φιλελληνισμού τού 'Ιδρυτού τής ’Εθνικής
Τραπέζης αειμνήστου 'Ελβετού .'Ιππότου Γαβριήλ Έϋνάρδου.
Έκ τής ομιλίας, τής χειροκροτηθείσης τόσον θερμώς καί
είλικρινώς, με ιδιαιτέραν εΰχαρίστησιν δημοσιεύομεν τά κά
τωθι αποσπάσματα :

«Μετά τήν άποκατάστασιν τής Ελλάδος αί σπουδαι
ότερα! καί σημαντικώτερα: πολίτικα! φυσιογνωμία! τής
χώρας μετά τού Έϋνάρδου έπεκοινώνουν. προς αυτόν έξεμυστηρεύοντο τάς αγωνίας των, προς αυτόν ένεπιστεύοντο τάς ελπίδας των, τους φόβους των και τούς πόθους
των δ’.ά τάς τύχας τής πατρίδας καί εις αυτόν έγνώριζον τά ονειροπολήματα των διά το μέλλον τής χώρας.
Κατά δέ το 1837 το Δημοτικόν Συμβούλιου Θηβαίων έψήφισεν ΐνα εις τήν «Πλατείαν Έϋνάρδου» τής Πόλεως
©ηβών άνεγερθή μνημείον. «εις τιμήν τοϋ. ευκλεούς τού
του άνδρος και ευεργέτου τής πατρίδος».

***
«Ό Έϋνάρδος άπό τούς έν Έλλάδι φίλους του δεν έζήτει μόνον πληροφορίας διά τήν πολιτικήν, διά τήν δι
πλωματίαν, διά τήν Αύλήν και διά τά δημόσια οικονομι
κά τοϋ τόπου μας. Ήρέσκετο νά μανθάνη καί τάς έλαχίστας λεπτομέρειας τής καθημερινής ζωής τής χώρας,
τήν όποιαν χωρίς νά έχη έπισκεφθή ποτέ, τής είχεν έν
τούτοις αφιερώσει τήν ζωήν του ολόκληρον. Τοϋ άνέφεραν λεπτομέρειας περί τής γεωργικής παραγωγής, τοϋ
έκαμαν λόγον περί τής καταστάσεως τών οδών, περί τής
έμπορικής κινήσεως και δέν παρέλιπον νά τοϋ άναφέρουν
καί περί θρησκευτικών επεισοδίων, άτινα τότε έτάραττον τήν Πελοπόννησον καί άπησχόλουν τήν Ιεράν Σύνο
δον τής 'Ελλάδος. Έν γένει δέ έφερον τήν εύγενή του
ψυχήν έγγύτερον προς παν Ελληνικόν, προς πάν δ.τι έδημιουργείτο, παρήγετο καί έζη εις τόν τόπον αυτόν τών
μεγάλων παραδόσεων καί τών μεγάλων ελπίδων.
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ΤΡΑΠΕΖΑ

«Άς μάς έπιτραπή άπό τοϋ βήματος τούτου καί πρός
τοιοϋτον έπίλεκτον άκροατήριον άπευθυνόμενο: νά διατυπώσωμεν ευχήν εγκάρδιον όπως τό Κράτος ή ή Ε
θνική Τράπεζα, ήτις άξιεπαίνως μέχρι τούδε συνεκέντρωσε μέρος τής άλληλογραφίας τοϋ Έϋνάρδου. ή τό
Πανεπιστήμιου, ή τέλος ενθουσιώδη μέλη τής κοινωνίας
τοϋ πλούτου, ή άλλος τις ειδικός οργανισμός, υπάρχων
ή πρός τόν σκοπόν τούτον δημιουργούμενος. ζητήσωσι νά
περιλάβωσιν εις ίδιον τόμον, ή εις τόμους, ολόκληρον
τήν άλληλογραφίαν τοϋ Έϋνάρδου τήν άποκειμένην άχρησιμοποίητον καί μόνον ύπό τών ξένων φιλελλήνων
μελετωμένην. εις τήν Βιβλιοθήκην τής Γενεύης ή όπου
δήποτε άλλοϋ είναι αΰτη διεσκορπισμένη.
«Ημείς, άπλοι έργάται ώραίων ονειροπολημάτων, ήθελήσαμε ν' άναζητήσωμεν άπό " τήν Βιβλιοθήκην τοϋ
Πανεπιστημίου τής Γενεύης έπιστολάς τινας σχετιζομένας πρός τήν ιδρυσιν τής Εθνικής Τραπέζης. καί εύρέθημεν, τή εύγενεϊ μερίμνη τοϋ έν Βέρνη έπιτετραμμένου
τής Ελλάδος κ. Δενδραμή και τή αγαστή προθυμίφι τοϋ
έν Γενεύη δικηγόρου κ. Γελβέρτ, εις τήν ευχάριστου έκπληξιν νά πληροφορηθώμεν ότι ένυπάρχε: έκεί πλούτος
έπιοτολ'υαίος τοϋ Έϋνάρδου άνέκδοτος. άναφερόμενος
εϊς τε τήν πολιτικήν καί οικονομικήν κατάστασιν τής
Ελλάδος, ή όλη δέ σχετική ύλη θ' άπετέλει ογκώδη τό
σον ή τόμους έπιστολών ϋψίστου ενδιαφέροντος διά τήν
πολιτικήν, κοινωνικήν, οικονομικήν, διπλωματικήν και
τραπεζιτικήν ιστορίαν τής χώρας μας.
«Ί ό άποτέλεσμα τών έρευνών μας είχομεν τήν ευτυχή
εμπνευσιν νά μεταδώσωμεν εις τον αξιότιμου Ί’ποδιοικητήν τής Εθνικής Τραπέζης κ. Τσουδερόν, όστις έπροθυμοποιήθη νά διατάξη τήν άγοράν μέρους τών έπιστο
λών αυτών, αΐτινες έλπίζομεν ότι ταχέως θά εύρίσκωνται εϊς τόσον καλάς χείρας.
«"Ηδη, 72 έπιστολάς τοϋ Έϋνάρδου πρός τον Γεώργ.
Σταύρου Γαλλιστί έχε: δημοσιεύσει, ώς ειπομεν. ή Ε
θνική Τράπεζα εις ίδιον τόμον, επίσης έπιστολάς τοϋ “Ο
θωνος. τοϋ Ρενύ. τού Κολοκοτρώνη. τοϋ Μαυρομιχάλη,
τών Αρχόντων τών Αθηνών πρός τόν Έϋνάρδον καί
τούτου πρός τόν Όθωνα; προς τόν Λουδοβίκον τής Βαυα
ρίας. πρός τον Guizot, πρός τόν υπουργόν Χρηστίδην.
προς τόν Κωλίττην. πρός τόν υπουργόν τών Οικονομικών
Ράλλην, πρός τόν Saint-Aulaire. πρέσβυν τής Γαλλίας
τότε έν Λονδίνω, πρός τόν Lemaitre, Γάλλον οικονομο
λόγον καί Β. Επίτροπον παρά τή Εθνική ημών Τραπέζη. πρός τόν Αύτοκράτορα τής Ρωσσίας. πρός τόν Pis
catory. πρέσβυν τής Γαλλίας έν Αθήναις. πρός τόν
Λουδοβίκον-Φίλιππον τής Γαλλίας κτλ. κτλ., έδημοσί-

γουμένως κάί εις τήν σΈΛι&εώρησιν τών Ναπολεόν
τειων Σπουδών» τοϋ κ. Ντρυώ. τής οποίας άντίτυπον
εΰρομεν εϊς τήν παρ' ήμίν Βιβλιοθήκην τής Βουλής καί
εϊς τό «Δελτίον τής 'Ιστορικής και Αρχαιολογικής
'Εταιρείας τής Γενεύης», τοϋ όποιου ούδέν ίχνος εΰρο
μεν εις τήν Βιβλιοθήκην τής Αρχαιολογικής μας Ε
ταιρείας, ένώ άπό τήν Βιβλιοθήκην τοϋ Πανεπιστημίου
μας ούδεμία βοήθεια σχετική είναι δυνατόν νά παρασχεθή εις τόν ένδιαφερόμενον μελετητήν.
«’Ήδη ενυπάρχουν εις τήν βιβλιοθήκην τής Γενεύης
ετερα: ανέκδοτοι έπιστολαί πολυτιμότατοι τοϋ Έϋνάρ
δου πρός τόν “Οθωνα. τόν Κωλέττην. Ντελεσέρτ. II:σκατόρην, Βαρώνον Ρότσχιλδ. Α. Γκυϊζώ, Α. Ρίελ. Σοφιανόπουλον. Μπερτράνδ. Διον. Ρώμαν, Χρηστίδην,
Μαυροκορδάτον, Τισσαμενόν. Δούκα Ντέ Μπρογλ’ι κτλ.
Επίσης καί 20 έπιστολαί τοϋ Γεωργίου Σταύρου πρός
τόν Έϋνάρδον, έτι δέ 14 έπιστολαί τοϋ Καποδίστρια. 13
ιδιόχειροι τοϋ Ί. Κωλέττη. I τοϋ Αεοπόλδου τοϋ Βελ
γίου. 24 τού Λουδοβίκου, τής Βαυαρίας. 13 έπιστολαί
τοϋ “Οθωνος. τοϋ Λόρδου Παλμεστρώνος καί πολλών
άλλων, ών το περιεχόμενον χρησιμοποιούμενου θ' άποτελέση βεβαίως πολύτιμον συμβολήν εις τήν ιστορίαν τής
πατρίδος μας.
:> * *

«Ό “Οθων έσέβετο καί έξετίμα τον Πρύτανιν, ώς τόν
άπεκάλει. τών Φιλελλήνων, τόν άκάματον έργάτην τής
Ελληνικής άναγεννήσεως. Διημείφθη μεταξύ των μακρά κατά περιόδους άλληλογραφία καί ό “Οθων έπελαμβάνετο πάσης ευκαιρίας διά νά «έκφράξη εις τόν είγενή </ ιλέλληνα Έϋνάρδον, τον όποιου ή μνήμη Οά εί
ναι πάντοτε, όπως έλεγεν ό ”Οδων, ευλογημένη εις
τήν 'Ελλάδα, τήν ρεβαίωσιν τής έκτιμήσεώς τον καί
τής ϋπολήφεώς του». Κατά τήν 1G Ιανουάριου 1838
έγραφεν εϊς αυτόν: «Αέ»’ &ά έλίίητε μίαν ημέραν νά έπιοκεφιίήτε τήν 'Ελλάδα, ή όποια κατέστη πάντοτε
άντικείμενον τον ένδιαη έροντός Σας και διά τήν ό
ποιαν έκάματε τόσον σημαντικός καί τόσον εύγενεϊς
ύνοίας; Θά είμαι γοητευμένος νά Σάς έπαναλάβω
διά ζώσης τά αϊσϋήματα τής ευγνωμοσύνης, τά όποια
τρέφω δι” Υμάς».
***
«Ή δυσφορία όμως τοϋ Έϋνάρδου δέν περιγράφετα: ό
ταν άντιμετώπιζεν έπί τών μεγάλων ζητημάτων τής
Ελλάδος τό αναποφάσιστον ή τήν άδράνειαν τοϋ Ελλη
νικού Στέμματος. Μετέδιδε τά συναισθήματά του εύλαβώς εις τόν πατέρα τοϋ “Οθωνος, μεθ' ού στενώς συνεδέετο. καί έπεκαλεϊτο τήν παρά τώ Βασιλικά) Τίώ του
μεσολάβησίν του. καί ό φιλέλλην Λουδοβίκος, όστις δέν
ήγνόει τά διοικητικά μειονεκτήματα τοϋ υιού του, ικέ
τευε τον Έϋνάρδον «νά διατηρή διά τήν ώραίαν καί
ένδιαφέρονοαν 'Ελλάδα τήν στοργήν καί τόν ζήλον
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πον ανέπτυξε τοσάκις δι’ αυτήν». Καί αισθανόμενος
ποιαν τινα ανησυχίαν διά τήν ένδεχομένην άπογοήτευσιν

τού Έϋνάρδου. ήτις θά ήτο πλήγμα διά τήν Ελλάδα, τώ
εγραφεν έν συνεχείψ κατά τόν Αύγουστον τοϋ 1841 : «ΑβΡ
ί/ά δννηϋήτε νά χωρίσετε τά α’ισϋήματά σας αυτά άτίό
τον Μονάρχην τής 'Ελλάδος, τόσον έξ αγάπης πρός
αυτήν, δσον καί έξ άγάπης πρός εμέ». Και ό άγαθώτατος και εύγενέστατος Έϋνάρδος έτι μάλλον άφωσιοΰτο εις τά έλληνικά συμφέροντα.

***
«Όταν έχωμεν ύπ' δψει μας τήν άκατάβλητον, τήν
άναλλοίωτον. τήν φλογέράν αυτήν άφοσίωσιν τοϋ άνδρος
πρός τά έλληνικά δίκαια, πρός τά έλληνικά ιδεώδη και
πρός τά έλληνικά συμφέροντα. Όταν παρακολουθήσωμεν τήν προσήλωσίν του πρός πάν τό Ελληνικόν, τόν
θαυμασμόν 'του προς τό έλληνικόν πνεύμα και τήν έλληνικήν παράδοσιν. τήν θερμήν, τήν ειλικρινή, τήν απέ
ραντου λατρείαν του πρός τήν άγνωστόν του Ελλάδα,
δέν θά άπαιτηθή βεβαίως μαντική τις δύναμις διά νά
σχηματίσωμεν τήν πεποίθησιν ότι ύπό τήν ίσχυράν πνοήν
τού Έϋνάρδου έξεκολάφθη ό τραπεζιτικός νεοσσός βφ
1841, όστις σήμερον άπέβη ό οικονομικός γίγας τών
Βαλκανικών χωρών.
***
« Ορθότατα γράφει ό φιλέλλην Chapuisat περί Έϋ
νάρδου: «Ό οικονομολόγος, ό όποιος είχεν Οργανώσει
τά οικονομικά τής Τοσκάνης, δέν άηήκε τόν φιλελλη
νισμόν του νά παραπλανηϋ'ή εϊς τήν ουτοπίαν. Τήν ε
παύριον τοϋ πολέμου τής ’Ανεξαρτησίας, τής όποιας
είχεν επισπεύσει τήν επιτυχίαν διά τής διπλωματι
κής του ενεργητικότητας καί τής προσωπικής του
μεγαλοφι χίας, ό Έϋνάρδος άπηοχολήϋη νά δίαπλάση
π ί ο τ ι ν εις τήν Ελλάδα».
***
«Το γεγονός αϋτό διεπίστωσε καί άνεγνώρισε καί αύτός ό πολιτικός έχθρός του Πάλμεστρων. όστις κατά τόν
Ιούλιον τού 1836, μολονότι εις πολιτικήν μετ’ αύτού διάστασιν εύρίσκετο, έν τούτοις «τόν συνεχαίρετο διά πάν δ,τι
έπραξεν οίκονομικώς διά τήν Ελλάδα, μοναδικόν φαινόμενον άτόμου. δπερ είργάσθη διά μίαν χώραν ξένην
προς αυτόν καί μάλιστα χωρίς νά είναι καν αντιπρόσω
πος αυτής».
·

***

«Ευθύς άπό τάς πρώτας ημέρας τής Ελληνικής Αποκαταστάσεως. έξησφάλισε τήν συνεργασίαν ένός οικο
νομολόγου. όστις άπό ηθικής άπόψεως ένέπνευσε πλήρη
έμπιστοσύνην. Ώμιλήσαμεν ήδη περί τοϋ οικονομολόγου
αύτοΰ. Είναι ό Regny. τόν όποιον άπέστειλεν ή Γαλλία
τή υποδείξει τοϋ Έϋνάρδου πρός τόν Καποδίστριαν καί
όστις άπέμεινεν άχρησιμοποίητος παρ’ αύτού λόγω τοϋ
φόνου τοϋ έξαιρέτου. τοϋ υπέροχου έκείνου πολιτικού.
Ό Regny μετά τόν φόνον τού Καποδίστρια παρέμεινεν ολίγον χρόνον εις τήν Ελλάδα καί έχρησιμοποιήθη
διά τόν σκοπόν, δι’ δν έστάλη παρά τής Γαλλίας. Τό ά-
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ποτελεσμα τής πρώτης αποστολής του ένεθάρρυνε τον
Έΰνάρδον, πάντοτε άπασχολούμενον καί πάντοτε ένδιαφερόμενον διά την οικονομικήν τής πατρίδος μας πρόο
δον καί δοθείσης ευκαιρίας κατέφυγε πάλιν εις αυτόν ζη
τών τάς έκ νέου υπέρ τής Ελλάδος υπηρεσίας του.
«Εις τά 1833 έπανευρίσκομεν τον Regny εις Ελλά

δα τιμώμενον παρά πάντων καί προσαγορευόμενον κατά
την άφιξίν του έπισήμως καί κατ’ έντολήν τοϋ Δημοτι
κού Συμβουλίου απο τον Δήμαρχον τής ενδόξου πόλεως
των Αθηνών «ώς παλαιόν φίλον της ‘Ελλάδος τόοον
ηδη έκτιμώμενον διά τάς προγενεοτέρας τον υπηρε
σίας καί τόοον ευυπόληπτον είς τους κατοίκους των
Αΰηνών». Κατά την εποχήν αυτήν ΐδρυσεν ό Regny
και διωργανωσε, κατά τό γαλλικόν πρότυπον, τό Ελεγ
κτικόν μας Συνέδρων καί διετέλεσε πρώτος αύτοΰ Πρόε

δρος. Είς τα 1837 εύρισκομεν τον Regny είς ’Αθήνας
Γενικόν 'Επιμελητήν τής Ελληνικής. Οικονομικής Διαχειρίσεως.
«Έν τώ μεταξύ απουσιάζει είς Γαλλίαν καί κατά τό
1838 έπανέρχεται είς τήν Ελλάδα καί συμμετέχει έ-

νεργώς είς τάς προσπάθειας πρός ιδρυσιν Τραπέζης ύπό
τοϋ Έϋνάρδου. Είναι και μέλος τής ’Επιτροπής έπί τής
μελέτης τών πρός ιδρυσιν τής Τραπέζης προτάσεων, άπολαμδάνε: δέ άφθόνως τής Βασιλικής εύνοιας και δι’
έκτεταμένων, έμπεριστατωμένων καί λεπτομερών επι
στολών, έκ τών όποιων σήμερον, κύριοι, διασώζονται είς
τήν Βιβλιοθήκην τής Γενεύης 300 τον αριθμόν, θησαυ
ρός τούτέστιν ανεκτίμητος καί άχρησιμοποίητος άπό τήν
Ελληνικήν έρευναν καί μελέτην, καί διά τών όποιων
καθιστά ένήμερον τόν προστάτην καί φίλον του Έϋνάρδον διά πάσαν οικονομολογικήν καί τραπεζιτικήν τής
'Ελλάδος- κίνησιν».
ΟΟΟ

Ο Εϋνάρδος στερρώς αποφασισμένος νά έδραιώση
ενα τραπεζιτικόν καθεστώς έν Έλλάδι. νά έγκ,λιματήση
τρόπον τινά τόν θεσμόν αυτόν, δεν ήρκέσθη μόνον είς
πλατωνικός προτάσεις καί είς υποβολήν σχεδίων νόμου
πρός ιδρυσιν Τραπέζης.
Νους θετικός, άντίληψις πρακτική, ορθολογισμός άπέραντος έν τή εκδηλώσει τών σκέψεων του, τών άποφάσεών του, τών έργων του, κατ’ Αύγουστον τοϋ 1838,
εποχήν τούτέστιν καθ’ ήν έμελετώντο ύπό τής Κυβερνήσεως αί προτάσεις του, άπέστειλεν είς ’Αθήνας κεφά
λαια προοριζομενα δ’ά τήν ύπ’ αύτοΰ προτεινομένην
Προεξοφλητικήν Τράπεζαν.
Τά κεφάλαια ταΰτα, ματαιωθέντος τοϋ σκοπού δι' ον
προωρίζοντο. δέν'έπρεπε ν’ απομένουν άργά. ούτε δ’ άλ
λως έπεθόμει ό ’Εϋνάρδος νά τά έπαναφέρη είς ’Ελβε
τίαν. φιλοδοξών νά προσφέρη νέας θετικός υπηρεσίας είς
τόν έν οίκονομικώ όργασμώ ευρισκόμενον τότε Ελληνι
κόν Λαόν.
Τήν διαχείρισιν τών χρημάτων αύτών άνέθηκεν είς
τόν φίλον του Regny, όστις τά εύεπιστεύθη έπειτα είς
τόν Γεώργιον Σταύρου διά νά τά διαχειρίζεται τραπέζιτικώς.

Τό κάτωθι χρονικόν τής εποχής εκείνης διασαφηνίζει
απολύτως τά πράγματα. Νά μοϋ επιτρέψετε νά σάς τό
άναγνώσω.
«Ενώ ή Επιτροπή τής Τραπέζης — λέγει τούτο —
ένησχολεϊτο είς τάς εργασίας της, — ώμιλήσαμεν δέ
ήδη περί τής Επιτροπής αύτής — καί ή διαφωνία έβασίλευε μεταξύ τών μελών της ώς πρός τάς καθυποβληθείσας προτάσεις, τά χρηματικά κεφάλαια, άτινα έστάλησαν άπό τόν κ. Έΰνάρδον διά νά κατατεθούν είς τήν
Προεξοφλητικήν Τράπεζαν, διά τό αναλογούν είς αυ
τόν μέρος, ήρχισαν νά χρησιμεύουν κατά ΔΙΑΤΑΓΗΝ
ΤΟΥ είς προεξόφλησιν γραμματίων μέ τριών μηνών
προθεσμίαν καί πρός 8 ο)ο κατ’ έτος καί ταύτα διά τήν
βοήθειαν τοϋ εμπορικού κόσμου.
«Σύνδραμε: ουτω οχι μονον το μικρεμποριον του τοπου ό Εϋνάρδος, άλλά κτυπά καί τήν μάστιγα τής το
κογλυφίας, ήτις καταπιέζει τήν γεωργίαν, τό έμπόριον
καί τήν βιομηχοινίαν.
«Είναι μήνες δύο μόλις, εξακολουθεί τό χρονικόν, άφ’
δτου ήρχισαν αί έργασίαι τής Προεξοφλητικής αύτής
Τραπέζης. καί μολο'νότι τά έπ’ αύτή τή χρήσει προσδιο
ρισμένα κεφάλαια δέν είναι κατά τό παρόν μεγάλα, οί
έμποροι τών Αθηνών ήρχισαν νά αίσθάνωνται τάς έξ
αύτής ώφελείας. Οί δανείζοντες πρότερον μέ υποθήκην
καί μέ ένέχυρον πρός 24 καί 30 ο) ο ευχαριστούνται σή
μερον νά δανείσουν μέ 15 καί 12 ο)ο».
XXX

Οΰτω διά τών άνωτέρω βεβαιοϋται τό γεγονός τών
τραπεζιτικών έργασιών τοϋ Έϋνάρδου έν Άθήναις άπό
τοϋ έτους 1838.
Χαριέστατα περιγράφει τήν λειτουργίαν τής «μικρός
αύτής Τραπέζης» — όπως τήν άπεκάλει ό ίδιος ό Έϋνάρδος — ό γνωστός είς τήν παρέλθοΰσαν γενεάν εύφυέστατος οικονομολόγος άείμνηστος Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, «"Εν τινι γωνία εμπορικού καταστήματος—λέ
γει ό Λυκιαρδόπουλος — κειμένου έν τή Πλατεία τοϋ
Δημοπρατηρίου, μικρά έτίθειτο τράπεζα έξ άπλοϋ ξύλου
καί μέ δύο έρμάρια. παρ’ αύτήν δέ άνήρ ευτραφής έκάθητο έπί έδρας τριζούσης ύπό τό βάρος τοϋ σώματός του
είς τήν έλαχίστην αύτοΰ κίνησιν............. ............... ..
ΙΔΡΥΣΙΣ ΣΧΩΛΩΝ ΥΠ ΛΛΛΡΛΩΝ
Είς τά γραφεία τοΰ Συνδέσμου Σ. Ε. Δ. Γ. έγένετο ή επίσημο; έναρξις τής γυναικείας ’Επαγγελματικής
Σχολής, κατά τήν οποίαν, είς εσπερινά μαθήματα, ή Έλληνίς υπάλληλος θά λαμβάνη μίαν σοβαράν επαγγελματικήν
μόρφωσιν, ή όποια θά τήν καθιστά ικανήν ν’ άντιμετωπίζη
μέ θάρρος καί αύτοπεποίθησιν τάς άνάγκας τής ζωής. Άπασπώμεν περιποπάς άπο τήν εισηγητικήν ομιλίαν τής κυ
ρίας Αύρας Θεοδωροποΰλου καί τάς προγραμματικά; ανα
κοινώσεις τής κυρίας Μαρίας Σβώλου.

*

«Σάς καλέσαμε σήμερα, κυρία: καί κύριοι, εΐπεν ή κ.
Θεοδωροπούλου, νά σάς άνακοινώσωμέν ένα τρίτο θετικό
έργον τοΰ Συνδέσμου μας. Είναι ή «Εσπερινή Σχολή
Γυναικών υπαλλήλων», πού αύρων άρχίζει νά λειτουργή. καί πού έχομε πεποίθησιν δτε θά έχη άνυπολόγιστα

άγαθά άποτελέσματα γιά τόν γυναικείου ύπαλληλικόν
κόσμον. Ή επαγγελματική μόρφωσις τής γυναικός απο
τελεί ένα άπό τά κυριώτερα σημεία τοΰ έκπαιδευτικοϋ
μας προγράμματος. Είμεθα εύτυχείς καί ύπερήφανοι πού
κατωρθώσαμε σήμερα νά βάλωμε τάς βάσεις μιας σχο
λής πού είναι προωρισμένη άργότερα. οχι μόνον νά βοηθήση τήν Έλληνίδα ύπάλληλον νά συμπληρώση τήν α
τελή της επαγγελματική μόρφωσι και. νά τής εύκολύνη
Τό δρόμο γιά τήν προαγωγή της. άλλά νά δημιουργήση
κοινωνική άντίληψι σέ όσες γυναίκες παρακολουθήσουν
τά γενικά μαθήματα καί νά τής κάμη νά αισθανθούν τά
δικαιώματα καί τάς ύποχρεώσεις των».

***
Τά κυριώτερα αποσπάσματα άπό τήν ομιλίαν τής κυρίας
Σβώλου :

«Ό Σύνδεσμος ύπέρ τών δικαιωμάτων τής γυναικός
παρακολουθών πάντα άπό κοντά τήν εργαζόμενη Έλλη
νίδα, ένόμισε καθήκον του νά κάμη δ,τι ήμπορεί γιά νά
δώση τούλάχιστον είς τήν Αθηναίαν ύπάλληλον τό
σπουδαιότερον δπλον σ' αύτον τον άγώνα: Τήν έπαγγελματική μόρφωσι. Μά παραλλήλως ένόμισεν έξ ίσου σπου
δαίο καί σκόπιμο νά τής δώιη καί μερικός γενικά; γνώ
σεις άπαραιτήτους στήν ιδιωτική καί δημοσία ζωή της.
Αύτός είναι ό διπλούς σκοπός τής εσπερινής μας σχο
λής: Ελπίζομε πώς μέ τά δυο τη; τμήματα, τό Εμπο
ρικό καί τών Γραμμάτων, θά έξυπηρετήση πολύ τήν γυναικείαν ύπαλληλικήν τάξιν. Τό προσωπικόν τής Σχο
λής ποΰ το έκλέξαμε μεταξύ τών έκλεκτοτέρων ειδικών
επιστημόνων, έγγυάται γιά τήν έπιτυχία τοϋ σκοπού μας.
«Και άφοϋ ώμιλήσαμε γιά τήν επαγγελματική μόρφωσι τής γυναίκας στή Βιομηχανία, στή Βιοτεχνία καί
στο Εμπόρων, μάς μένει άκόμη ό κλάδος τής Γεωργίας.
Μόνο νά σκεφθή κανείς ότι ή Ελλάς είναι Κράτος κατ’
έξοχήν γεωργικόν, θά συλλαβή διά μιας, χωρίς καμμίαν
άλλην δικαιολογίαν, τήν έκτασιν τοϋ κακού άπό τήν έλλειψιν τής γεωργικής μορφώσεως. Καί είς τό σημείον
αϊ τό δέν θά έχη κανόνας νά μεμφθή μόνον τήν έλλειψιν ε
παγγελματικής μορφώσεως, άλλά συγχρόνως καί τήν
περιφρονησιν πού ένέπνευσεν έως τώρα τό σχολείο πρός
τήν αγροτική ζωή καί τήν άγροτική εργασία. Αύτό ήτο
το μεγαλείτερο κληροδότημα τοΰ ψευτοκλασσικισμοΰ πρός
τήν νεολαία τής νεωτέρας Ελλάδος, και ή μεγαλειτέρα
πηγή τής κακοδαιμονίας της. Ώς πρός τήν ύπάρχουσαν
όργάνωσιν τής γεωργικής μορφώσεως θά παρατηρήσωμεν πώς καί έδώ άρχίσαμε νά οικοδομούμε άπό τήν ο
ροφή.
«Υπάρχουν σ έλη τήν Ελλάδα μιά ανώτερη γεωπο
νική σχολή μέ 85 μαθητές, τρεις μέσες γεωργικές, άπό
τής όποιες λειτουργούν μόνον δύο, μέ 100 μαθητάς. καί
δύο κατώτερες ειδικές, μία τυροκομική μέ 10 μαθητές
καί μία γεωργική μέ 50 μαθητές. Σύνολο δηλαδή μαθη
τών τών γεωργικών σχολών στήν Ελλάδα τών έπτά ε
κατομμυρίων κατοίκων. 245 !
«Στή σ«ρά αύτή πρέπει νά αναφέρω πώς ύπάρχει ά
κόμη καί μιά Άνωτέρα Δασολογική Σχολή μέ GO μα
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θητές. μία μέση ποΰ δέν λειτουργεί καί δύο κατώτερες
μέ 200 μαθητάς. Σύνολον δηλ. 260 μαθητών, προωριζομένων γιά τό άνώτερον καί κατώτερον δημοσιοϋπαλλη
λικόν προσωπικόν τής Ελληνικής Δασολογικής ύπηρεσίας. Ό,τι ύπάρχει είναι ^τίποτε άπέναντι τών άναγκών.
μάλιστα σήμερα, ποϋ όλα τά Κράτη μεταπολεμικώς έ
στρεψαν ιδιαίτερα τήν προσοχήν των στο χωριό, ίσως
γιατί άπ’ έκεί κυρίως περιμένουν τή διόρθωσι τών οίκτρών οικονομικών ποϋ έκληροδότησε σέ όλη τήν Ευρώ
πη ό πόλεμος. Άλλ’ ή άνάγκη τοϋ πνευματικού έπιπέδου
τών χωρικών δέν αποτελεί μόνον ζωτικωτάτη άνάγκη
τής παραγωγής, άλλά άνάγκη καί κριτήριο γενικά τοϋ
πολιτισμού ενός Κράτους. Καί πρέπει νά μάς κάμη πολύ
νά σκεφθοΰμε τή μεγάλη προσπάθεια ποϋ κάμνουν οί πο
λιτισμένοι λαοί καί άκόμη καί μερικοί γειτονικοί μας
Βαλκανικοί προς αύτήν τήν κατεύθυνσιν. Μόνον πλήρες
δίκτυον άγροτικής μορφώσεως θά ήμποροΰσε νά έξυπηρετήοη τούς άνω σκοπούς και κυρίως κατωτέρας καί
σιμπλκρωματικής. ποΰ θά ήτο περισσότερο προσιτή είς
τούς γεωργικούς πληθυσμούς γιατί θά τούς έπέτρεπε νά
έργάζωνται σύγχρονα.
··
* * :<=

«Καί άν όλοι αύτοί οί κλάδοι τής επαγγελματικής μορ
φώσεως άφορουν έξ ίσου τόν άνδρα και τή γυναίκα, ύπάρχει καί ένας ποΰ άφορά ιδιαιτέρως τή γυναίκα: Ή
οίκοκυρική μόρφωοις.
Τό μόνο φωτεινό σημείον είς τόν κλάδον αυτόν είναι
μιά προσπάθεια τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας ποϋ εκδη
λώθηκε προ ολίγων χρόνων, μά πού μένει άκόμη άνεκτέλεστος : Ή Χαροκόπειος Οίκοκυρική Σχολή άκόμη δέν
ώργανώθηκε, αν καί ύπάρχει τό κτίριο καί προσωπικό ει
δικά μορφο. '.ένο είς τό έξωτερικό. μέ δαπάνας τής δω
ρεάς καί τοΰ Δημοσίου. 'Όσον καί άν προβληθούν αί πο
λεμικά: καί προσφυγικαί άνάγκαι, λόγφ τών όποιων κατελήφθη τό κτίριον, τίποτε δέν θά ήμπορέση νά δικαιολογήση τήν αδράνειαν .τοϋ Κράτους.
Είναι περιττό, νομίζω, νά τονίσω τήν κολοσσιαίαν ά
νάγκη της όργανώσεως καί τοΰ κλάδου αύτοΰ ποϋ αποτε
λεί πραγματικά όλόκληρ' επιστημονικόν κλάδον ποΰ
δέν άπα" οϋν νά περιλάβουν μεταξύ τών κλασσικών των
σχολών τά Πανεπιστήμια τών προηγμένων λαών. 'Όλοι
οί διεθνείς φεμινιστικοί Σύλλογοι ζητούν τήν όργάνωσ:
τής οικονομικής μορφώσεως. αντίθετα μέ δ.τι συνήθως
πιστεύουν αί ανίδεοι, πώς δηλαδή ό φεμινισμός περιφρονεί το οΐκοκυρικόν έπάγγελμα. Γιατί περί έπαγγέλματος
πρόκειται ποϋ έχει καί αύτό άνάγκη νά στηριχθή είς τά
δεδομένα τών έπισττιμ,ών. Και έδώ όμως προέχει ή ό,ογάνωσις τής κατωτέρας καί συμπληρωματικής μορφώ
σεως. Και δέν ήμπορώ νά μήν άναφέρω είς τό σημείον
αύτό πόσα καλά άποτελέσματα είχεν είς πολλάς χώρας
το σύστημα τών κινητών σχολείων μέ τή διδασκαλία των
άπό προσωπικέ περιόδευαν, άπό χωριό σέ χωριό, καί πώς
ή γειτονική μας Σερβία τό έχει ήδη εισαγάγει άπό άρκετοΰ χρόνου».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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ΣΥΝ ΑΥΛΙΑΙ

ΘΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΘΘ
ΘΕΑΤΡΑ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ

ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΜΑ
Χηράμενη του Ροδακιοΰ, νοικοκυρά τοΰ Ρούμπη'

καί ου ψυχοκορούλα όμορη ονιά. . .
ποΰ άναφπες Σαββατόβραδο τό φούρνο μας με ϋρούμπι

καί μοσκοβόλα ή γειτονιά. . .

Jio

νύχτες τό βλαχόπουλο ψυχομαχά καί λιώνει
— Κλάφιε ραχούλες καί βουνά —

τήν τρίτη άγγελοφόρεοε· τά χέρια του σταυρώνει

τόν ντύσανε τά γιορτινά.

Αρχόντισσα τοΰ Ραγκαβά, της Πλάκας άνεράϊδα
με τ άλικο,φεσάκι σου στραβά

ποΰ τέτιο νάζι λαγγερό ποτές μου δέ ματάειδα,
κάτι με οάς κρυφό, πώς με τραβφ;

Τρεϊς ντουφεκιές τοΰ ρίξανε ψηλά

στο τσελιγκάτο

συντρόφια καί τσοπάνοι'

γιά ν9 ακουστή κι9 αντίπερα τό θλιβερό μαντάτο

περνώντας οτάνη-στάνη.

Καί συ γλυκοκελλάρυσμα

της βρύσης στο ντεροέκι

της γειτονιάς μου της παληάς·
καί ον κισσό που άνάμπλεκες τά φύλλα σου παρέκει
με τ άν9ια της τριανταφυλλιάς. . . .

❖ * *

Έδώ&ε... έκεϊϋε τόν ζητά ή αρνάδα ή χαϊδεμένη
βληχώντας στον αγέρα.

Καί στην καλύβα άπόμεινε σέ μιά γωνιά ριγμένη

Κι άν τό νερό σου στέρεψε γλυκεία παληά μου βρύση
μ9 ακόμα στην ‘ψυχή μου ρέει καί χύνεται.

Ρούγες, σοκάκια, αυλόπορτες: λιγνό μου κυπαρίσσι !
Τό αίμα, νερό όέ γίνεται !

Τά θέατρα μας Ετελείωσαν Εφέτος τήν θερινήν των πε
ρίοδον μέ δύο τιμητικάς έξ ίσου ενδιαφέρουσας : Τήν τι
μητικήν τοΰ κ. Βεάκη καί τήν τιμητικήν τοΰ κ. Μυράτ.
Ό πρώτος έδωκε τόν «Καθηγητήν Κλενώβ» τής Δανίδος
συγγραφέως κυρίας Βράμσον καί ό δεύτερον τόν «Ριχάρ
δον Γ'» τοΰ Σαίκσπηρ. Ό «Καθηγητής Κλενώβ» είναι ένα
δράμα, τό όποιον παρουσιάζεται μέ αξιώσεις μεγάλης Επι
βολής. Καί πράγματι. ’Έχει πολύ Ενδιαφέρον ό τύπος τοΰ
Καθηγητοΰ Κλενώβ, ό όποιος μισάνθρωπος, άσχημος, ανά
πηρος, άλλά καί σοφός αγωνίζεται μέ κάθε μέσον νά κερ
δίση τήν άγάπην ή καί τόν οίκτον άκόμη τής γυναικός ποΰ
άγαπά.
Εις τόν ρόλον τοΰ ήρωος αύτοΰ ό κ. Βεάκης ήτο άπαράμιλλος. Διηρμήνευσε τόν χαρακτήρα τοΰ Κλενώβ μέ τέχνην
συναρπαστικήν καί βαθυτάτην ψυχολογίαν. ’Αμίμητος καί
άπό άπόψεως σωματικής εμφανίσεως καί άρτιωτάτης δυσ
μορφίας. Τό Εκλεκτόν κοινόν, τό όπ ϊον παρηκολούθησε τόν
τιμημένον καλλιτέχνην; Εχειροκρότησε μέ πολύν Ενθουσια
σμόν τήν τέχνην τοΰ κ. Βεάκη.
***
Δυστυχώς τήν αυτήν κολακευτικήν κρίσιν δέν ήμποροΰμεν
νά γράψωμεν καί διά τόν κ. Μυράτ ώς Ριχάρδον Γ'. Τό
Σαικσπήρειον έργον άπό τά δυνατιότερα καί δυσκολώτερα
δέν είναι διά τούς ώμους τοΰ κ. Μυράτ. Επαινετή βεβαίως
ή προσπάθειά του, άλλά δυσκολομίμητον τό θάρρος του.
Πλησίον τοΰ κ. Μυράτ ή κυρία Μαρίκα Κοτοπούλη δπως
πάντοτε υπέρ τό δέον καλή εις τόν ρόλον τής Βασιλίσσης Μαργαρίτας.

πεντάρφανη ή φλογέρα !
' ’’Τι
Ν, ΠΕΤΜΕΖΑΣ (ΛΑΥΡΑΣ/

Εις τό θέατρον «Διονύσια» ή κ. Κυβέλη έδωκε μέ πολλήν
επιτυχίαν τήν «Έξαδέλφην άπό τήν Βαρσοβίαν». Ή κωμφδία αύτή τοΰ Βερνέϊγ είναι ένα έργον όχι βεβαίως μέ μεγάλας φιλολογικάς άξιώσεις. Είναι Εν τούτοις έξυπνον καί
άρκετά καλοβαλμένον καί μέ τό παίξιμον τής κυρίας Κυ
βέλης προκαλεί τό ενδιαφέρον τοΰ αθηναϊκού κοινοΰ.
Εις τόν «’Απόλλωνα» εδόθη ό «Κνόκ» τοΰ Μολιέρου κατά
μετάφρασιν τοΰ κ. Ξενφπούλου. Τό κοινόν δέν έφάνη πρό
θυμον νά υποστήριξή τόν νέον θίασον, δστις άνέλαβε νά
παίξη εις τόν «’Απόλλωνα», καί φαίνεται δτι πολύ συντόμως θά διαλνθή.

***

Πλήν τών Ιδικών μας θιάσων, δσοι άκόμη εξακολουθούν
τάς παραστάσεις των, εϊχομεν καί τήν Εμφάνισιν τοΰ Γαλ
λικού θιάσου τής κυρίας Λυτζέρ, ό όποιος έπαιξεν εις τά
«Διονύσια» σειράν γαλλικών έργων. Ήρχισε μέ τούς
«Νέους Κυρίους», τήν σύγχρονον αύτήν γαλλικήν σάτυραν,
ή οποία στηρίζεται τόσον πολύ έπί τής πραγματικότητος 1
"Ολοι οι ηθοποιοί έπαιξαν τέλεια τούς ρόλους των.
* ♦*

’Επίσης είχε πολλήν έπιτυχίαν ένα κομψόν έργον τοΰ
Γάλλου συγγραφέως κ. Ζεραλντύ υπό τόν τίτλον' «
Αν
*
ή
θελα ...»
Ή κ. Λυτζέρ έπαιξε παρά πολύ καλά.
♦ **

Τόν θίασον τής κυρίας Λυτζέρ διεδέχθη ή Γαλλική Όπερέττα τής κ. Μάρθας Φεράρ. Τό άθηναϊκόν κοινόν μέ
τήν αύτήν προθυμίαν ύπεστήριξε καί τόν θίασον τής κυρίας
Φεράρ.

Εις τό θέατρον «Κεντρικόν» έξακολουθοΰν αί συναυλίσχ
τοΰ Συλλόγου τών Συναυλιών. Ή τετάρτη συναυλία είχε
πρόγραμμα μέ έργα κλασικής Ρωσσικής μουσικής. Τό έξέχον
μέρος τής συναυλίας αύτης ήτο «Τό θειον Ποίημα» τοΰ
Σκριάμπιν. Ό κ. Μπουντικώφ είχε τήν ευκαιρίαν νά έκτελέση έπιτυχώς τήν δύσκολον ταύτην σύνθεσιν καί νά δείξη
τά μεγάλα μουσικά του χαρίσματα. Ή συναυλία έτελείωσε
μέ Τσαϊκόφσκι. ’Εκτελεστής ό κ. Baraz.
**♦

Εις τήν πέμπτην συναυλίαν έκυριάρχησεν ό Μπετόβεν.
f Ενδεκα Βιεννέζικοι Χοροί. Είναι μία άνέκδοτος σειρά :οΰ
μεγάλου μουσουργού, ή οποία έξετελέσθη μέ ασυνήθη λε
πτότητα υπό τοΰ κ. Μητροπούλου. ’Αλλά καί ή έκτέλεσις
τής 5ης Συμφωνίας τοΰ Μπετόβεν δέν ύστέρησεν εις έπι
τυχίαν. Εις τήν συναυλίαν αύτήν έκαμε τήν έμφάνισίν του
καί ό κ. Γκοντόφσκυ, ό όποιος έπαιξε μέ κλασικήν απλότητα
καί τέχνην τό «Κονσέρτο εις Σολ» τοΰ Μπετόβεν.

***
ΕΙς τήν έκτην καί έβδόμην συναυλίαν ή αύτή έπιτυχία
τών Εκτελεστών καί τής Εκλογής τών μουσικών συνθέσεων.
ΕΚΘΕΣΙΣ

Εις τήν μεγάλην αίθουσαν τής Σχολής τών Καλών Τε
χνών, ό κ. Γ. Ροϊλός έκαμεν Εφέτος τήν έκθεσιν τών καλ
λιτεχνικών του έργων. Παρήλθε μία όλόκληρος Εξαετία άπό
τήν τελευταίαν έκθεσίν του, ή όποια τόσον πολύ Ενδιαφέρον
είχε προκαλέσει τότε. Εις τό διάστημα αύτό δ κ. Ροϊλός
ειργάσθη μέ ζέσιν, μέ άφοσίωσιν, έδημιούργησε νέα πρω
τότυπα έργα, καί τά έργα αύτά τά έθεσεν εις τήν διάθεσιν
τών φιλοτέχνων, Εκθέτων αύτά είς τήν μεγάλην αίθουσαν
τής Σχολής τών Καλών Τεχνών.
Δέν γνωρίζει κανείς γραφών περί τής Εκθέσεως τοΰ κ.
Ροϊλοΰ ποιον έργον νά Επαινέση πρώτον καί ποιον ύστερον.
"Ολα, δλα φέρουν τήν σφραγίδα τής αξίας τού "Ελληνος
καλλιτέχνου. Καί ή μικρές εΙκόνες, δπως τό «Έσκή-Σεχήρ»,
τό «Λουτράκι», τά «Μέθανα», ή «Γλυφάδα», τό «ΦάληρΟν»,
άλλά καί οί -μεγάλοι πίνακες, δπως ό «’Ιππόλυτος» καί τό
«Χαΐρε Ραββί». Βεβαίως καί οι δύο αύτοί πίνακες είναι τά
τελειότερα έργα δχι μόνο τοΰ κ. Ροϊλοΰ, άλλά τής τελευ
ταίας καλλιτεχνικής παραγωγής. Ό θάνατος τού ’Ιππολύ
του, τοΰ ώραίου παλληκαριοΰ, τόν όποιον άπηθανάτισεν ό
Εύριτίδη; καί έψαλλεν ό Ρακίνας, εύρηκαν εις τόν χρωστή
ρα καί τήν τέχνην τοΰ κ. Ροϊλοΰ τήν τρίτην Εκδοχήν τής
δόξης του. Μέ τόν τραγικόν του, τόν μοιραϊόν του θάνατον,
έδωκεν είς τόν "Ελληνα καλλιτέχνην ένα θέμα ύπέροχον,
μάς εχάρισεν ένα πίνακα άπαραμίλλου τέχνης, είς σύνθεσιν,
είς γραμμάς, είς χρώμα, είς ζωήν, καί δλα αύτά βασισμένα
είς τόν θάνατον...
Είς τόν άλλον με γάλον πίνακά του μέ τόν τίτλον «Χαΐρε
Ραββί» ό κ. Ροϊλός ύπερέβη εαυτόν. ’Υπάρχει τόση θεϊκή
έκφρασις είς τό πρόσωπον τοΰ Χριστού καί τόση υποκρισία
είς τό πρόσωπον τοΰ ’Ιούδα, ώστε ζωντανεύει Εμπρός εις
τόν θεατήν τό δράμα τοΰ Μεγάλου Ναζωραίου. Διότι ασφα
λώς τήν ώραν ποΰ έδιδεν ό ’Ιούδας τό προδοτικόν του φί
λημα, αύτήν τήν έκφρασιν θά είχεν ή μορφή τοΰ Θεαν
θρώπου·.
Δέν έπιχειροΰμεν μεγαλειτέραν άνάλυσιν τού πίνακος αύ
τοΰ τοΰ κ. Ροϊλοΰ. Πρέπει κάθε φιλότεχνος νά τόν ίδή, νά
τόν θαυμάση καί νά είναι πεπεισμένος δτι μέσα είς τήν πε
ζότητα τών ημερών μας είχε τήν τύχην νά άτενίση ένα
Θεό·ν.
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Άπό τά ύπερεκατόν έργα τοϋ κ. Ροϊλοΰ μέχρι τής ήμέρας
πού γράφομεν έπωλήθησαν πλέον των έβδομήκοντα. Αυτό
είναι ασφαλώς μία ένδειξις αρκετά ευοίωνος διά τήν νεοελ
ληνικήν τέχνην.

*«*
Ε’ις τόν «Παρνασσόν» ό κ. ’Απόστολος Γεραλής έκθέτει
διά πρώτην φοράν έργα του. ’Εκείνο τό όποιον κάμει έντύπωσιν είς τά έργα τοϋ κ. Γεραλή είναι τό φως. "Ενα φώς
πραγματικό, θερμό, 'Ελληνικό, ποΰ φωτίζει δλα και δλες
χωρίς υπερβολήν καί χωρίς έπιτήδευσιν. Ό κ. Γεραλής α
πέδειξε μέ τήν έκθεσίν του, δτι κατέχει καί αυτός τό καλλι
τεχνικόν δαιμόνιον, τό όποιον γνωρίζει τόσον πολύ ν’ άναδεικνύη μέσα είς τούς μικρούς καί μεγάλους πίνακας του.
"Εργα έπωλήθησαν άρκετά.

Η ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

'Ο φιλολογικός κόσμος τής Σουηδίας πενθεί τήν απώλειαν
ένός των καλλιτέρων της δραματουργών καί δημοσιογρά
φων, τοϋ Ροΰναρ Σίλντ. 'Ο μέγας αυτός συγγραφεύς άγνω
στος σχεδόν είς ήμάς άπέθανεν είς ηλικίαν 37 έτών, ύστερα
άπό μίαν σύντομον, άλλά ένδοξον φιλολογικήν δράσιν. Τό
πρώτον βίβλίον του έξεδόθη τό 1912 καί φέρει ώς τίτλον
«'Ο θριαμβευτής έρως». "Εγραψε κατόπιν τέσσαρα μυθι
στορήματα. Τό 1920 έκλέγεται διευθυντής τοϋ θεάτρου τοϋ
Χελσινγκφόρς καί γράφει τό πρώτον του θεατρικόν έργον,
τό «Σαλγκμάννεν», τό όποιον θά παίξη εφέτος στό Παρίσι
ό διακεκριμένος ηθοποιός Πιτσέφ.
— Ή γνωστή Γαλλίς συγγραφεύς κ. Κολλέτ έξελέγη μέ
λος τής «Λέσχης τών συγγραφέων» τών Βρυξελλών.

ΚΙΝΗΜ *
Τ<->τη ΑΦΟι
Θαυμάσια έργα προαναγγέλλονται είς τό «’Αττικόν» διά
τόν μήνα Δεκέμβριον. ’Ιδίως «Ρομπέν ό βασιλεύς τών δα
σών» θ’ άφήση εποχήν, ι ίς ιο'·ς ’Αθηναίους δια ιόν πλοΰ ον
τών εικόνων του καί τήν δραματι'.ότητά του.
Είς τό «Σπλέντιτ» θά δοθούν ό «Γίγας» καί «ΟΙ δύο
μάγκες».

περιπολοΰν τήν νύκτα είς τάς όδούς τής πόλεως καί
έχουν διαταγήν νά φονεύουν έπί τόπου πάντα ληστήν.
Οί έπιβαίνοντες τών αυτοκινήτων αυτών αστυνομικοί
πλήν τών πολυβόλων θά έχουν καί βόμβας καί δακρυγόνα αέρια. "Αν οί κλέπται θελήσουν νά αμυν
θούν, τότε αί όδοί τής Ν. Ύόρκης θά παρουσιάσουν
τό θέαμα αληθούς πεδίου μάχης.

XXX

Ν ΑΡΧΑΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
Τδ ’Αρχαιολογικόν Μουσεϊον τού Βερολίνου πρό
κειται νά πλουτισθή μέ ένα άκόμη έργον τής άρχαίας
'Ελληνικής Τέχνης. Είναι έν άγαλμα άρχαίας 'Ελ
ληνικής θεάς, τό όποιον προέρχεται έξ 'Ελλάδος καί
ήγοράσθη άπό Γερμανούς πλουσίους πού τδ παρεχώρησαν είς τδ Μουσεϊον. Τδ έργον αυτό είναι άπαραμίλλου τέχνης, κατά δέ τούς Γερμανούς άρχαιολόγους, αποδίδεται είς τόν Φειδίαν. 'Ολόκληρος ό γερ
μανικός τύπος είναι κατενθουοιαομένος έκ τής έπιτυχίας αυτής καί δημοσιεύει είξ τήν πλέον περίβλε
πτον θέοιν τό άρχαίον 'Ελληνικόν άριοτούργημα.
QQO

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Είς τήν Γαλλίαν δύο σύζυγοι άνω τών έβδομήκοντα έτών, οί όποιοι δέν έζων φ/αίνεται καί τόσον άρμονικά, άπεφάσιοαν ν’ αύτοκτονήσουν. Δεθέντες λοιπόν
άπό τούς καρπούς διηυθύνθηοαν είς ιόν πλησίον πο
ταμόν. Άλλά τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν ή σύζυγος
έρρίφθη είς τόν ποταμόν, τό οχοινάκι έκόπη καί τό
έτερον ήμισυ έμεινεν είς τήν όχθην. Ό σύζυγος άρχινε νά φωνάζη έπικαλούμενος βοήθειαν, καθώς καί
ή αύτόχειρ. "Ετρεξαν τότε ό σταθμάρχης καί πολλοί
έπιβάται τού διερχομένου έκεϊθεν τραίνου καί έσω
σαν τήν άπηλπισμένην.
ΟΟΟ

ΑΙ ΜΕί ΑΛΕ1ΤΕΡΑΙ ΕΚΛΛΗΣ1ΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
"Οταν ή νύξ πίπτει, είς την Near Ύόρκην, είναι
πολύ επικίνδυνον νά έξέλθη κανείς είς τδν δρόμον.
Οί ληοταί είναι τόσον πολυάριθμοι, ώστε δέν περνά
ημέρα χωρίς νά σημειωθούν ένοπλοι έπιθέσεις. Πολλάκις, ένώ οί πλούσιοι τραπεζϊται περιπατούν είς τόν
κεντρικώτερον δρόμον, τδ Μπροντουεί, ύφίστανται ε
πιθέσεις κλεπτών, οί όποιοι σχεδόν πάντοτε διαφεύ
γουν, σώοι καί αβλαβείς, έπιβαίνοντες αυτοκινήτων
καί συναποκομίζοντες χρήματα καί διάφορα τιμαλφή
αντικείμενα. Πολλάκις δέ οί κλέπται αυτοί παρακο
λουθούν τάς συζύγους τών πολυεκατομμυριούχων, δ
ίαν έπιστρέφουν άπό τδν χορόν τήν νύκτα, εισέρχον
ται μαζύ των είς τάς οικίας των καί τάς ληστεύουν.
Ή Αστυνομία Νέας Ύόρκης άπεφάσισε νά θέση
τέρμα είς αυτήν τήν κατάστασιν. Ούτως εννέα τεθω
ρακισμένα αυτοκίνητα ,ώπλιομένα μέ πολυβόλα, θά

Ή μεγαλειτέρα εκκλησία τού κόσμου είναι ό ναός
τού Άγιου Πέτρου τής Ρώμης, δστις δύναται νά περιλάβη 45,000 πιστούς- κατόπιν έρχεται <5 ναός τού
Μιλάνου (36,000), ό "Αγιος Παύλος τού Αονδίνου
(32,000), ό καθεδρικός ναός τής Κολωνίας (32,
000), ή Παναγία τών Παριοίων (21,000).
ΟΟΟ

ΤΟ ΟΕΑΤΡΟΝ ΤΟΥ ΜΠΑ Υ ΡΟΎ Τ
"Ι’στερα άπό δέκα έτών διακοπήν τών-παραστά
σεων του, τό περίφημον θέατρον τού Μπαϋρόϋτ, ήρχιοε τελευταίως νά χαρίζη πάλιν είς τούς άπειραρίθμους άκροατάς του τήν άπόλαυοιν τών παραστάσεων
τών μελοδραμάτων τού ‘μεγάλου Βάγνερ. Ό κόσμος
έτρεξε πρόθυμος νά παρευρεθή είς τήν πρώτην παράστασιν. Πρώτον έργον έπαίχθη ένα άπό τά άρτιώτερα δημιουργήματα τού δαιμόνιου μουσουργού «Οί
άρχιτραγουδιοτές τής Νυρεμβέργης». Ό ένθουσιασμός τού άκροατηρίου ήτο άπερίγραπτος.
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πιστεύων είς τήν ζωτικότητα τής Έληνικής φυλής καί όνεινοπολών διά τόν Ελληνικόν Λαόν ένα βάπτισμα πολιτισμού,
επιστήμης, ήθικής καί ψυχικής έξυγειάνσεως, προτίθεται νά
συνέχιση τό έργον τοΰτο, έπαφήνων είς τάς έπερχομένας
γενεάς «ένα τεράστιον καί πολύφωτον λαμπτήρα» Ικανόν
καί τήν ελληνικήν συνείδησιν νά έξυγειάνη καί τούς άλους
λαού." νά διαφώτιση.

Ύπό τοϋ ’Εκδοτικού Οίκου «Άγκύρας» έξεδόθησαν ή
«ΚΥΡΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟΥ» τοϋ Πέτρου Λοτί, κατά μετάφρασιν τοϋ κ. Δημ. Λ. Βασιλείου, ή «ΑΛΛΗ» τοϋ I.
Heimburg κατά μετάφρασιν τής δεσποινίδας Δώρας, ή
«ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ» καί ή «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΛΝΤΗΣΙΣ» τοϋ Henry Bordeaux '-'.αί ό «ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ύπό τοϋ κ. Δημ. Λ. Ζωγράφου, έρευνητοΰ τής γεωργοκαί Σα» τοϋ Γαβριήλ ντ’ Άννούντσιο, κατά μετάφρασιν Πέ
τρου Πικρού.
,ϊ
οικονομικής καί δημοσιονομικής ζωής τής χώρας, γνωστού
δέ ήδη έκ τοϋ τριτόμου έργου του ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ
'Υπό τοϋ ’Εκδοτικού Ο,κ.υ «Ζηκάκη» έξεδόθησαν ό
ΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ», έξεδόθη προσφάτως νέον έρ«ΧΑΝΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΖΑ» ύπό 1. Μ. Π αναγιωτοπούλου
·,·ον, έξαιρετικοϋ ένδιαφέροντος, ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Iκαί ή «ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙ
ΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ» (1833—1843)
ΚΟΝ ΕΤΟΣ 1924—1925» ύπό Μιχαήλ Π. Μιχαλοπούλου.
Τόμος Α'.
Ύπό τοϋ Εκδοτικού Οίκου «Έλε.θερουδάκης» έξεδόθη ό
■ ΠΕΝΤΑΡΦΑΝΟΣ» ύπό Λ. Π απαδιαμάντη.
Διά το,ϋ έργου τούτου αποκαλύπτεται μία άγνωστος ππυχή
Ύπό τοϋ ’Εκδοτικού Οικου «Μ. Σ. Σαραβιξεβάνη έξεδό
τού εθνικού, οικονομικού, κοινωνικού καί τραπεζιτικού ημών
θη ό τρίτος τόμος τών «ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» ύπό "Αλ
βίου καί παρέχεται είς τόν άναγνώστην είς πυκνάς σελίδας
κή Θρύλου. Εις τόν τόμον αυτόν κρίνεται μετά τής γνωστής
σειρά περιπετειωδών ή μάλλον μυθιστορηματικών λεπτομε
έμβριθείας τΰς συγγραφέως τό ποιητικόν έργον τών κ. κ.
ρειών διάρκειας ολοκλήρου οκταετίας, μέχρις ού τεθώσι τά ■
Γρυπάρη, Χατζοπούλου, Μαλακιίση, Καβάφη καί Πορφύρα.
θεμέλια, έφ’ ών άνηγέρθη ό πρώτος 'Ελληνικός ΤραπεζηΎπό τής Εταιρείας τών Ελλήνων Θεατρικών Συγγρα τικός όργανισμάς, ό εξελιχθείς εντός 83 έτών είς τόν σημε
ρινόν κολοσσόν.
φέων» έξεδόθη «ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ» διά την
θεατρικήν τριακονταετηρίδα τοϋ κ. Γρηγερίου Ξενοποΰλο··.
Τό έργον άναγινωσκιται άπλήστως άπό τό» τραπεζιτικκόγ
Είς τάς ύπερεκατόν σελίδας τοϋ τεύχους τούτου συγκενκόσμον τής χώρας καί τυγχάνει τής ιδιαιτέρας προσοχή;
ιροϋνται όχι μόνον «γνώμαι, χαιρετ,ομοι
τοϋ προσωπικού τής ’Εθνικής, είς τόν Σύλλογον τοϋ όποιου
καί ε ύ χ α ί» τών έπιλέκτων λογιών καί ήθοποιών
τό άφιέρωσεν ό Συγγραφεύς.
μας, άλλά καί άλλη ποικίλη ύλη βιογραφική, βιβλιογραφική,
Ό ήδη έκδοθείς Λ' τόμος πωλείται καί είς τά Γραφεία
καί θεατρικογραφική, άνάδεικνύουσσ. τό έργον τοϋ "Ελληνας
ήμών αντί Δραχ. 50.
συγγραφέως ώς έν τών περιφανέστερων είς τήν σύγχρονον
ΕΛΠΙΣ.—’Εβδομαδιαία έφημερίς. Έκδίδεται εις Κέρ
λογοτεχνικήν ζωήν τής πατρίδος.
κυραν.
Ύπό τών ’Εκδοτικών Καταστημάτων τής «Άχροπόλεως»
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. — Διευθύντρια Σύμβου
έξεδόθησαν οί «ΠΙΝΕΣ», δράμα σέ τρία μέρη, γραφέν ύπό
λος ή κ. Ελένη Κορύλλου.
τού γνωστοτάτου θεατρικού συγγραφέως κ. Θ. Συναδινοΰ.
Ή άνάγνωσις τοϋ έργου τούτου έπισφραγίζει τήν άρίστην
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ. — Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν περιο
έντύπωσιν ποΰ άπεκόμισαν οί πολυπληθείς θαυμασταί τής
δικόν, έκδιδόμενον είς Βόλον ύπό ομίλου φιλολογούντων
νέων.
άπό σκηνής διδασκαλίας του. Παρμένο άπό τήν σύγχρονον
ελληνικήν ζωήν πού ϊ δημιούργησε»’ ή πολιτική άνηθικότης
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. — Μηνιαίον περιοδικόν.
όλοκλήρων δεκαετηρίδων, μας δίδει εικόνας άληθινάς, άΈκδίδεται ε’ις Θεσσαλονίκην.
βιάστους, ειλικρινείς τής άπατηλής Ιδεολογίας, ήτις έπέτυχε
1/ Europa Orientale—Romaνά διαμόρφωση έν Έλλάδι κομματικέ! πλήθη χωρίς συνείLibre·— Direeteur Ms Roussel, Monpelier, Heδησιν, χωρίς άνώτέρους πόθους, χωρίς έπίγνωσιν τών δι
rault, France.
καιωμάτων τοϋ άτόμου ώς κοινωνικού καί πολιτειακού πα
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. — Έβδομαδιαίον δργανον
ράγοντος. ’Από τοιαύτης άπόψεως τό ’Ελληνικόν Θέατρον
τής Λέσχης τών δημοσίων ύπαλλήλων.
εξελίσσεται είς άμβωνα, άπό τοϋ όποιου μαστιγοϋται καί πα
ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ. — Διευθυντής Λ. Ζώης. Έκδίδεται είς
τάσσεται ή πολιτική δράσις εκείνων, οίτινες χωρίς ιδανικά
Ζάκυνθον.
καί χωρίς συνείδησιν ύπεισέρχονται είς τόν δημόσιον βίον
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. — Μηνιαίον περι
καί είναι άξιος παντός έπαίνου ό κ. Συναδινός, δστις μετά
οδικόν, έκδιδόμενον είς Ζάκυνθον.
τόσης δεξιότητος καί τέχνης έξετέλεσε τόν άθλον αυτόν.
ΗΩΣ.—Έκδίδεται είς Ζάκυνθον. Περιοδικόν μηνιαίον.
Ύπό τοϋ κ. Σ. I. Ζήζηλα έξεδόθη εις Πειραιά κατά έπιμελημένην μετάφρασιν έκ τοϋ Ρωσικού τό έργον τό φέρον
τόν τίτλον «ΤΑ ΦΡΥΔΙΑ ΤΗΣ ΩΧΟΝΙΑΣ».
Ύπό τοϋ ’Εκδοτικού Οίκου τοϋ κ. Άνδρέα Πάσχα έξε
δόθη ή «ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΑ» ύπό τού κ. Γ. Ν. Φιλαρέτου. Ό
σεβαστός ημών φίλος, ό διαπρεπής έπιστήμων, ό άκαταπόνητος ερευνητής τής εθνικής μας ζωής, ό έκ τών πολυγραφωτέρων καί έμβριθεστέρων συγγραφέων μας έστράφη
πρός τήν άκένωτον πηγήν τής ελληνικής σοφίας καί είς τομίδιον έξ ύπερεννενήκοντα σελίδων συγκεντριόνει τάς γνώμας τών πξριφανεστέρων φιλοσόφων τοϋ άρχαίου 'Ελληνι
κού κόσμου.
Ό κ. Φιλάρετος, μία άπό τάς εύγενεστέρας φυσιογνωμίας
τής πνευματικής ημών ζωής, άκατάβλητος είς έργατικότητα,

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ.—Εβδομαδιαία πολιτική, οικονομολογική
καί επιστημονική Έπιθεόιρησις. Έκδίδ&ται είς ’Αθήνας.
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.—Μηνιαίον περιοδι
κόν. "Οργανον τών ύπαλλήλων τής έταιρείας Eastern· Έ-κ
LES RAYONS.— Περιοδικόν φιλολογικόν είκσνογραφημένον. Έκδίδεται ε’ις Μπορντώ.

ΙΈ PRINTEMPS.—Δράμα μονόπρακτον Ευγενίας Ζω
γράφου. Μεταφρασθέν ύπό τού κ. Παρθένη.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ.—Επίσημον δργανον τής ’Αρχιεπισκοπής
’Αθηνών.
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ΙϋϋΤΙΕΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΡΑΠΕΙΑ ASHSM

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΒΑΛΗΝΔΑΣ ΚΑΙ ΣΑ
Τηλέφωνον 5-68
Τηλεγρ. Διεύ&υνσις: *
1 ΔΙ^ΤΡΑΠΕΖΑ
*

Τραπεζιτικοί έργασίαι πόσης φύσεως. ’Αγοραπω
λησία χρεωγράφων καί συναλλάγματος. Προεξοφλή
σεις. Πιστώσεις έναντι φορτωτικών. Καταθέσεις έν δ
ψει και προθεσμία εις δραχμάς και εις συνάλλαγμα
υπό εύνοϊκωτάτους ορούς. Συναλλαγματικοί Έργα
σίαι.
/
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Ν
Μέχρι 35,000 Δραχμ. προς 5 ο)ο
άπηλλαγμένον φόρου.

ΓΜΠηΡΤΠΤ
UrnUUllhA ™ THZ EAAAA0S
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΤΑ.Ρ.Α

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Φέρεται είς γνώσιν τών κατόχων στεμμάτων τον

’Αναγκαστικού Δανείου ,δτι ή τελευταία^δοθεϊσα παράτασις τής προθεσμίας τής ανταλλαγής τούτων λή
γει τήν 31ην τοϋ μηνός Δεκεμβρίου καί δέον συνε
πώς δπως οπεύσωοι ν’ άνταλλάξωοι ταΰτα δι’ οριστι
κών τίτλων παρά τή Εθνική Τραπέζι] τής ΈλΛίδος
ι Κεντρικόν Κατάστημα), καθόσον οϋόεμία έτέρα πα-

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΑΑώΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΚΑΙΆΒΕΒΑΗΜΕΝΟπ
ΔΡ. 5,000.000

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΤΕΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΘΗΝΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ 36

ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ
Εν οψει
3 ο)ο
Μέ 15ήμερον προειδοποίησιν πρός
3 1)2 ο)ο
Ταμιευτήριον μέχρι δρ.
20000
πρός 4 ο)ο
'Ercl προ&εσ μία 6 μητών
πρός 4 1)2 ο)ο

Έπι προ&εσμίφ 1 έ
τους
πρός 4 1)2 ο)ο
'Επί προ&εαμία 2 Iτών
πρός 5 ο)ο
Έπι πρτίέεσιιία
5 Iτων
πρός 5 1)2 ο)ο

ράτασις θέλει χορηγηϋή, τά δέ μή άνταλλαγησόμενα
μέχρι τής ανωτέρω προθεσμίας θέλουσι καταστή ά
κυρα καί άνευ αξίας.

ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Λονδίνου εν οψει
προς 4 1)2 ο)ο
Έπι προ&εσμί^ 6 μη
νών
πρός 5 ο)ο
ΙΙαρισίων έν οψει πρός
4 ο)ο
Έπι προΌ'εσμία 6 μη
νών
πρός 4 1)2 ο)ο
Έπι προ&εσμία 1 έ
τους
π^ός 4 3)4 ο)ο
Επι

Έπι προ&εσμία 2
έτών
πρός 5 ο)ο
Νέα-'Υόρκης έν οψει
πρός 3 3)4 ο)ο
’Ιταλίας έν οψει
πρός 3 ο)ο
Βελγίου ένοψει
πρός 3 ο) >
‘Ελβετίας έν οψει
πρός 1 1)2 ο)ο

Έν Άθήναις, 1 Δεκεμβρίου 1925.

(Έκ τοϋ Υπουργείου τών Οικονομικών)

AITAOAMEPIKAMIdl IPAIIW ΤΙΙΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Δρ. 230,000,000
Σημερινή συνολική άξια εις δραχμάς τών κεφαλαίων
τής Τραπέζης περίπου ....................................................

26—ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ—26
Τηλ. Άρι&μ. 1-31

Δρ. 319,451,000
Έκτελεϊ πάσαν τραπεζικήν έργασιαν

Αγορά καί «ώλησις Συναλλάγμα
τα?, Έκτέλεσις έντολών είς τά
Χρηματιστήρια Αθηνών καί
Έςωτερικοΰ. Φορτώσεις, εκ
φορτώσεις, έκτελωνισμοί, Α
ποθηκεύσεις.

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

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Έν Πειραιεί, Άργει, Πύργω, Πάτραις, Κέρκυρα,
Κεφαλληνία, Ναυπλίω, Αίγίω, Καλάμαις, Σύρω, Χίω,
Ήρακλείω, Βόλφ, Θεσσαλονίκη, Λαρίσση, Τρικκάλοις,
Μυτιλήνη. Χανίοις, Ζακύνθφ, Πλωμαρίω, Τριπόλει καί
Ρεθύμνω.

Άνταποκριταί :
Εις τάς κυριωτέρας πόλεις Ελλάδος καί έξωτερικοΰ.

Έν Λονδίνο):
Συμμετέχει τής εκεί ίδρυθείσης ’Αγγλικής Τραπέζης
The Commercial Bank Of Near East Ltd.
4 London Wall Buildings
μεθ’ Υποκαταστημάτων έν Κωνοταντινουπόλει
καί Άλεξανδρείη.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

•

Είς ξένα νομίσματα
4 % ο/ο Εις Λίρας ’Αγγλίας καί Δολλάρια
5 % ο/ο Καταθέσεις έν δψει
»
άποδοτέαι μετά έξ μήνας
»
»
» έν έτος
6 % ο/ο
Εί: φράγκα I αλ ί κά
Καταθέσεις έν δψει
Ταμιευτήριον
»
άποδοτέαι μετά έξ μήνας
Μέχρι Δραχμών 25,000.—6 ο /ο έλεύθερον φόρου.

Είς Δραχμάς

Κεφάλτ,εον Λρχ. 10,000,000
Ά«οΟεμ·κτεκΐ»ν »
6,467,614

Καταθέσεις έν δψει καί υπό προθεσμίαν εις δραχμάς
καί συνάλλαγμα, άποδοτέαι εις δ νόμισμα έγένοντο, υπό
όρους συμφέροντας.

ΔΡΑΧΜ.

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Εοραή 5)—Τη '.έφ. 14-42.

Κεφάλαια καί άποθεματικά
Λρ. Μίί,ΛοΙ.ΟΟΟ
Έκ τούτων Δρ. 25,000,000 εΰρίσκονται έπενδεδυμένα εις χρεόγραφα καί συνάλλαγμα αξίας περίπου Δρ.
255,000,000.— "Αρα διαφορά περίπου.........................

ELTAIPIA

οΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ;
Εις Δραχμάς εις πρώτην ζήτησιν ... 5 ο)ο
Μέ προειδοποίησήν 15ήμερον . ... 6 ο)ο
Εις Σένα Συναλλάγματα
. . 4-41)2-5 ο)ο
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ TPAHEZIKAI ΕΡΓΆΣΙΑΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΪΗΜΚΑ-ΙΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΙΚΑ-ZrMQTEXNIiA
ΤΑΣ. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΥ ΖΥΜΟΓΕΧΝΟΥ
4-ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΘΥ-4

ΑΘΗΝΑΙ

Καταθέσεις έν οψει
»
άποδοτέαι μετά έξ μήνας

ΕΕ

ΤΗΝ

ΧΑΡΤΑΠΟ&ΗΚΗΝ

4 ο/ο
5 ο/ο
3 % ο/θ
4 % ο/ο

ΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Π. Γ. Μ ΑΚΡΗΣ &Σ^
3 - ΣΟ^ΟΚΛΞΟΥΣ """"""""

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ :

άλ-κ τά. εεδιη τοΰ χάρτου
εές 6λας τάς δεαατάσεες,
είς όλα. τά «άχη,

εές δλα. τά. χρώρ,ατα,
εές Ολας τάς «θεότητας καε
είς τάς καλλετέρας τεμάς.

ΧΑΡΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ, ΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΣΕΜΙΝΕ, ΙΑΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ, ΜΠΡΙΣΤΟΛ,
ΒΕΛΟΥΤΕ, ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ .ΑΜΕΣΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

ΛΑΧΕΙΟΝ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καθ’ έκάστην τών εξ ετησίων κληρώσεων έκδίδονται τρεις σειρα'ι ακεραίων Γραμματίων περιλαμβάνουσαι 100,000 Γραμμάτια έκαστη.
'Εκάστης σειράς κερδίζουσι 2,000 Αιθμοί έκ τών οποίων κερδίζουν :

Ό 1ος ......................
Ό 2ος .....................
Ό 3ος και δ 4ος .. .
Οί6 επόμενοι
άνά
Οί
15
»
»
Οί
25
»
»
Οί 1950
»
»
(Έκ τοθ Γραφείου).

ΊΙ1ΑΙ 1Ρ0ΣΙΤΑΙ ΐΙίίΑΙ ΑυΓίΚΑΙ

ΜΕΓΑΖ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Εις τήν Αποθήκην τοΰ παραγγελιοδόχου

Κ.Α. ΣΑΡΡΗ
ΙΙΤ
'Οδός Αιόλου

AU PR/NTEMPS

Δ. &Φ· MO
T£OJI
*

λ

ΙΙΩΔΟΥΝΤΑ.Ι Κασμίρια ΆγγΙικά δι’Ενδυ
μασίας καί Επανωφόρια άνδρικά, υφάσματα γυναικεϊα δλων τών ειδών είς τιμάς Εργοστα
σίου, τουτέστιν είς τιμάς έξαιρε ιικώς προσιτός.
Τδ παραγγελ οδοχικόν Γραφεΐον τοϋ κ. Σαρρή
ε ΐναι ή προσωποποίησες ήςσίας.νηοηεριοι.

'

oYAQJV

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ
Τδ

τελειότερων κατάστημα Γυναικείων Ειδών
Άσπρόρρουχα διά προίκας

