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ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΜΕ ΧΙΜΑΙΡΑΣ!
Δ|Η ΓΗ Μ Α

Ή ’Ιωάννα δέν ήτο ωραία. Τά μαλλιά της δέν έ- ό όποιος θά έβελτίοννε τή ζωή των καί θά ικανοποι
χρύσιζαν δπως ή Ακτίνες τον ήλιον τήν οτιγμήν πού ούσε καί τή φιλεργία του καί τήν έντιμότητά του. Ή
δύει, ούτε έμοιαζαν σαν τό μαύρο πτερό τον κόρακα.Τά ήμερα ποϋ θά έδέχετο τήν οριστική άπάντησι τού προϊ
δόντια της δέν ήσαν άσπρα σάν τό χιόνι ιό άθικτο, σταμένου του έφθασε. Ή ’Ιωάννα ήτο τότε δέκα πέντε
οντε έφεραν είς τόν νούν τό ωχρό καί λεπτό ρίζι. ‘Η χρόνων. Ό πατέρας της, ό όποιος έλειπε άπό τό πρωί,
λάμψις τών ματιών της δεν ήμποροΰσε νά παραβληθή
δέν ήλθε νά γευματίση μαζή των, καί αυτό τό έθεωπρός τήν σπινθηρίζουσαν φλόγα, μήτε τά χείλη της ροΰοε ώς ένα καλόν οιωνόν. ’Έφθασε τό δειλινό καί ό
πατέρας της ακόμη νά ipavfj. Ή ’Ιωάννα έκάθητο
πρός τήν βελουδένια έρυθρότητα τής φωτιάς.
Ή ’Ιωάννα ήτο ένας κοινός τόμος κοριτσιού. Είς είς ένα μικρό ντιβάνι κοντά είς τό παράθυρο καί έτά μάτια είχε σνχνά ακτίνα εξυπνάδας καί καλοσύ κεντοϋσε, ενώ άπό καιρού είς καιρόν τά μάτια της ε
νης. Τό στόμα, τό ολίγον μεγάλο, σνχνά τό έστόλιζε ρευνούσαν τόν δρόμο διά νά ίδή μήπως φαίνεται ό
γλυκύ καί Αμέριμνο χαμόγελο, καί είς τά τριανταφυλ πατέρας της. ’Επίσης συχνά έστρέφετο πρός τήν μη
λένια μάγουλά της έλαμπε όλη ή υγεία καί ή δροσιά
τέρα της, ή όποια έκάθητο Ανήσυχη ολίγον μακρυά
τών είκοσι δνό της χρόνων. Καί όμως δεν έζη μέ της καί τήν έκύτταζε μ’ ένα γλυκό χαμόγελο. Καί τό
άλας τάς Απολαύσεις τής ζωής. Δέν ήτο ερωτευμένη, βλέμμα της έδειχνε χαρά, τό χαμόγελό της ελπίδα.
)ύτε άγαπωμένη, ούτε υπήρξε ποτέ ήρωΐς κάποιας ά- ’Έξαφνα βήματα βαρειά, κοπιώδη άκούσθηκαν είς
φοσιώσεως άπό έκείνας αί δποΐαι αφίνουν ακτίνα ευ
τόν ήσυχο δρόμο. Ή ’Ιωάννα τά άνεγνώριοεν Αμέ
τυχίας είς τήν μορφήν.
σως. ’’Ησαν τού πατέρα της, καί χωρίς καν νά ίδή
Κατώρθωνε νά αισθάνεται εύχαρίστησι από τή Από τό παράθυρο, έτρεξεν είς τήν είσοδον τού σπι
ζωή καί νά κλίνη λυπημένο τό κεφάλι της μόνον δ τιού μαζή μέ τήν μητέρα της.
ίαν ενρίσκετο έμπρός σέ περιπέτειες δυσάρεστες.
Ό πατέρας της σιωπηλός, δύσθυμος, χωρίς νά
Άλλά καί τούτο δέν διαρκοϋσε πολύ. Μιά νέα όοόση προσοχήν είς τά μάτια πού προσηλώνοντο Ανυ
χαρά, νέα εύχαρίστησις, νέα χίμαιρα τήν έκα- πόμονα επάνω του, έπρογώρηοε μέσα είς τήν τραπε
^νε νά βλέπη διαφορετική καί τή λύπη ακόμη.
ζαρίαν καί έκάθησε είς τόν καναπέ. Ή ’Ιωάννα διεΚαί όμως δέν είχε γεννηθή μέ τό έκτακτο αυ οταύρωσε μέ τή μητέρα της ένα περίλυπο βλέμμα. Εί
τό χάρισμα τής αισιοδοξίας, ούτε ήτο τυφλή ώστε χαν εννοήσει τήν αποτυχία. Τελευταία δμως αναλαμ
νά βλέπη μόνον τριαντάφυλλα έκεϊ πού υπήρχαν πε πή κάποιας έλπίδας τήν έκαμε νά έρωτήση:
ρισσότερα Αγκάθια. Τής συνέβησαν όμως τρεις απο
■—■ Καί λοιπόν, πατερούλη;
τυχίες είς τήν ζωήν της, τρεις οίκτρές διαψεύσεις
— Τίπτα, παιδί μου, τίποτα. Πάει δ προβιβα
έλπίδων, καί από τότε έπήρε άπόφασι νά ζήση μόνον
σμός.
μέ χίμαιρας διά νά είναι ευτυχής.
— Πώς; Γιατί; "Υστερα άπό τόσας υποσχέσεις!
ΟΟυ
Ό πατέρας της ήτο υπάλληλος δημόσιος. Μέ τόν
■—- Πράγματα συνηθισμένα" ένας άλλος μέ ισχυ
ρότερα πολιτικά μέσα έπήρε έκεΐνο πού προωρίζετο
λιγωοτό μισθό του μόλις κατώρθωνε νά ζή αυτός, ή
γυναΐκά του καί ή ’Ιωάννα ή κόρη των. Έπερίμενεν για μένα. Δέν τά ξέρουμε τάχα;. . . καί ενώ έλεγε
δμως άπό στιγμής είς οτιγμήν τόν προβιβασμόν του, τά λόγια αυτά προσπαθούσε νά μειδιάοη, καί τό μει-
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δίαμα του ήτο γεμάτο απογοήτευσι και πίκρα.
Η Ίταάννα δέν άπήντησέ. Σιωπηλή έπήρε πάλι τή
Οέοι της< και μέ τδ κέντημά της είς τό χέρι έπροσπάί)ηοε καί πάλι νά έργασθή. Προ μιας στιγμής με πόση
διαφορετική διάθεσι είργάζετο στή θέοι εκείνη! Ή
ελπίδα ή γλυκειά έγέμιζε ολόκληρη τήν ψυχή της καί
έκαμνε ελαφρότερα τήν 'ύπαρξί της. Ένώ τώρα;.
Αισθάνεται μέσα της μιά λύπη απέραντη, μιά πί
κρα μεγάλη ! Είς τον προβιβασμόν εκείνον είχεν έξαρτήοει όλα τά η ιλόδοξα παιδικά όνειρά της, δλας
τας τερψεις τής ζωής, τάς οποίας οάν απόκληροι τής
τύχης έπί τόοον καιρόν είχαν στερηθή.
Εοκέπτετο όλα αυτά καί ολίγον κατ’ ολίγον ό πό
νος της εγίνετο όξύτερος, μεγάλη λύπη τήν κατείχε,
και υψώνουσα τό βλέμμα πρός τόν ουρανόν έπόθησε
νά μήν είχε γεννηθή.
Ήτο ή πρώτη διάψευσις τών ελπίδων της.

αύτήν; Και τά όνειρά της! Οί ρεμβασμοί τής-;
Απάτη;.... Τίποτε.... Έρριψυ σιωπηλή βλέμ
μα μίσους είς τήν Καίτη και γιά μιά στιγμή έ■πεθύμησε νά είχε νύχια οάν μιά τίγριψγιά νά τήν τιμτορήοη. Καί όμως όχι ! Κατώρθωσε νά χαμογελάοη, κατώρθωσε ν’ άκούση όλην εκείνη τήν ερωτική Ι
στορία χωρίς νά τής είπή:
— Παυσε, σέ μισώ. . .
Τή νύχτα εκείνη τήν έπέραοεν άγρυπνη, όπως καί
τητ προηγοχηιένη, άλλά. . . εκλαιε πιχοά.
XXX

Οι γονείς της ήρχισαν πλέον νά σκεπτωνιαι πώς
νά άποκαταστ ήσουν τήν κόρη των. Ή ’Ιωάννα ήτο

τότε είκοσι χρόνων. ’Ενας νέος, γυιός παλαιού
συναδέλφου τοϋ πατρός της, ό όποιος έπλούτισεν έκ
117J1Q εις την Ρωσοιαν, έθεωρήθη κατάλληλος γι’
αύτή. Οί γονείς της μέ τούς γέροντας γονείς του τά
„
................
XXX
έουμφώνηοαν όλα, καί δέν έπερίμεναν πλέον παρά
1 στερα από ολίγον καιρόν τήν έπερίμενε μεγα- τόν γαμπρό. II Ιωάννα, βασιζόμενη είς τά λόγια τής
/.ειτερα λύπη. Έπήγε νά έπισκεηθή τή ρ ίλη της
μητέρας της, ήτο πλέον βέβαια γιά τήν επιτυχία. Τή .
Καίτη, καί ενώ έκάθηντο καί έμιλοϋσαν μαζή, ήλθε
φορά αυτή τά όνειρά της δέν θά άπεδεικνύοντο φροϋ-,
έ’ νας επισκέπτης. Ήτο νέος, καλοκαμωμένος, μέ γλυ
όα· Ήρχισε τά ονειροπολήματα, ήρχισε νά οικοδομή
κείς τους τρόπους, καί όχι μεγαλείτερος τών είκοσι
πύργους, ι·ά η αντάζεται βίλλες καί άμαξες. Καί κα
πέντε χρόνων. Ή ’Ιωάννα, ή όποια δέν είχε τήν ευ
λώς ήτο έκ φύσεως καλή, ονειροπολούσε μέ τάς πτέ
καιρίαν νά συναναστρέφεται νέους άνδρας' ήσθάνθη
ρυγας τοϋ πλούτου της νά οκεπάση κάθε δυστυχία και ■
μιά αλλόκοτη συγκίνησι είς τή γνωριμία τοΰ Πέτρου.
νά έπουλώση κάθε άλγος. ’Ονειροπολούσε ’ένα περι’Ακόμη δέ περισσότερο ηΰξησε ή γοητεία της όταν
βά/.Λον πλούτου καί αφροντισιάς, είς τό όποιον νά το
ειδεν ότι ό Πέτρος έδειχνε μιά φανερή πόοτίιιησι
ποθέτηση τούς γονείς της, καί τό μειδίαμα τής άπρός αυτήν. ’Όταν έφυγε ό Πέτρος, δέν ήμπόρεσε
φροντισίας καί τής χαράς νά άνθιση είς τά προσφι
ούτε καί αύτή νά μείνη κοντά είς τήν Καίτη. Έφυγε
λή καί μαραμένα έκέίνα χείλη. . .
απο τή η ιλη της γεμάτη ρεμβασμούς καί όλη τή νύκτα
’Επί δύο μήνας ή 'Ιωάννα έζηοε μέ τάς όνειροποδέν κατώρθωσε νά κλείση μάτι. ’Όνειρα γλυκά τήν
/.ήσετς αυτας. Τέλος ή στιγμή τής έπισκέψεως τοϋ
κατελαμβανον, ρεμβασμοί γλυκύτεροι τήν κατείχαν,
γαμπρού εφθασεν. Ή ’Ιωάννα μέ μεγάλη συγκίνησι
σκέψεις τρελλές έγύριζαν μέσα είς τό κεφάλι της.
έμπήκε εις τό σαλόνι καί παρουοιάοθη άπό ιόν πα
Πσθάνετο μέσα της μιά χαρά πολύ-πολύ μεγάλη, καί
τέρα της εις αυτόν. Τήν άλλη ήμέρα, ενώ έπεριμέμέ συγκίνησι έβλεπε τήν εικόνα τοϋ ξένου εκείνου έμνετο ή ουγκατάθεσις τον γαμπρού, έφθασε κάποια ε
τιοός της...
πιστολή είς τό όνομα τοϋ πατέρα της. Ή ’Ιωάννα ιιέ
Ίο πρωί έσηκώθη εύθυμη, χαρωπή. Αύτή ή αφε
κακό προαίσθημα, μέ ταραχή αλλόκοτη άνοιξε τό
λής και αφιλάρεσκος έμεινε εμπρός είς τόν καθρέπτη
γραμμα καί μόλις τό έδιάβασε έγινε κάτωχρη καί τό
πολλή ώρα. Εκτενιοθη μέ περισσότερα προσοχή, έέδωκε είς τήν μητέρα της.
κυτταςε με αγωνία τό τριμμένο της φόρεμα, καί παρά
Δι’ οΛίγονν λέξεων ό γαμπρός τούς είδοποιοϋσεν
τάς διαμαρτυρίας τής μητέρας της δέν ήθέλησε νά
οτι εγκατέλιπε τήν ιδέαν τοϋ γάμου καί άνεχώρει
τό ηορέση. Τί έπερίμενε; Καί αύτή δεν ήξευοε. ’Π
αυθημερόν είς Ρωσοιαν, θά τούς είχε δέ ύπ’ όψιν του
σθάνετο μόνον ότι ήτο ευτυχής καί αύτό ήτο άοκετό.
άν καί πάλιν εοκέπτετο περί τοΰ ζητήματος αύτοΰ.
Τήν άλλη ημέρα ή Καίτη ήτο κοντά της. Ή Ιωάννα
Η ’Ιωάννα μετά τήν πρώτη ένιύπωσι, έπήρε τό
μέ τήν Ίδια φιλάρεσκη έμφάνισι τήν έδέχθη μέ χα
'/ράμμα άπό τό χέρι τής μητέρας της. καί μέ μιά κίρά καί μέ χαμόγελο. Ποιος ξέρει- Ίσως θά έμάθαινε
νησι οργής τό έξέοχιοε.
ειδήσεις ευχάριστες. Άλλά ποια υπήρξεν ή έκπληξίς
— Μή στενοχωρεΐσαι, παιδί μου, είπε ή μητέρα
της, όταν ύστερα άπό ολίγη ό'τρα τήν ακούσε νά λέγη:
της συμπαθώς. Ποιος ξέρει μή δέν είναι καλλίτερη
— ’Ιωάννα μου, ό Πέτρος μέ άγαπά καί γιά νά μέ
V τάχη σου. . .
κάνη νά ζηλέγω, ό κακός, σέ έπεριποιεϊτο τόσο πολύ
Δεν στενοχωροϋμαι διόλου, άπήντησεν ή ’Ιωάν
χθες. ..
■·■.
u,
..
;
να καί έν(ο προσπαθούσε νά μειδιάση έπροχώρησε είς
Ή Ίολάννα έμεινε ζαλισμένη! τί λοιπόν; ’Αγα
τήν κάμαρά της. Άλλά πριν περάση μέσα έοτάθη είς
πούσε άλλη;... Τί λοιπόν; Ήθέλησε νά παίξη μέ
τήν πόρτα. ’Πσθάνετο νά τρέμουν τά γόνατά της, λύ-

πη απέραντη ναι είσχωρή είς τήν ηωχή της, καί τά
μάτια της, σκεπασμένα μέ ένα πέπλον δακρύων, νά
στηρίζιονται σέ μιά γωνία, σαν ντι ζητούν νιι άνευρουν κάτι ασύλληπτο, κάτι φανταστικό. Είδε
τότε εκεί νά παρέρχωνται, νά χάνωνται οάν α
στέρια διάττοντα τά όνειρά της, οί πόθοι της, ή
ελπίδες της. Αισθάνεται μέσα είς τήν ψυχήν της κενόν
άπειρον καί ένα δάκρυ τελευταίου παραπόνου πέφτει
από τά μάτια της. ΊΙ καρδια της πάλλει ατακτα, και
οί παλμοί εκείνοι, οί όποιοι αντηχούν μέσα είς το
οτήθός τής, τής φαίνονται σάν καμπάνα λυπητερή πού
συνοδεύει είς τόν τάφο τά νεκρά, άλλοίμονον ! όνει
ρά της. ~Ητο μόλις είκοσι χρρνων καί είχε τρεις
φορές άπατηθή είς τό διάστημα αύτό.
■ .— Τέτοια λοιπόν είναι ή ζωή; Τέτοιοι είναι οί
άνθρωποι; Σόϋ καταστρέφουν τά όνειρα, σοϋ μαραί
νουν τήν έ/.πίδα, σου άτραιροϋν τους ποθους. Κενή. . .
κενή πλέον ψιθυρίζει άπό τό κάθε τι η ςωή μου...
Άλλά. . . γιατί; Μή δέν ήμπορή ντι ζήση κανείς καί

είς τήν κάμαρά της, κάθεται είς τό μικρό της γρα
φείο και άφηρημένη ανοίγει τό άλμπουμ της.
~Ητο δώρον τοϋ πατέρα της. Ή σελίδες του ήταν
γεμάτες άπό χαριτωμένα ποιήματα, τά όποια μικρά
παιδικά χέρια, προσφιλείς συμμαθήτριες, λησμονημέ
νες φίλες είχανε χαράξει εκεί. Γιά μιά στιγμή τό
βλέμμα τής Ίατάννας ρεμβόν έπλανήθη είς τις σελί
δες εκείνες καί ό νους της έστράφη πρός το παρελ
θόν. Καί ενώ εγύριζε μίαν πρός μίαν τάς σελίδας ε
κείνος μέ τούς ασταθείς χαρακτήρας καί τά άραια
γράμματα, έπερνούσε συγχρόνως νοερώς μίαν προς
μίαν σελίδα τή βασανισμένη παιδική της ζωή. Ί εως
έη θασε είς τήν τελευταία. ’Εκεί δέν είχε γραφή α
κόμη κανένα ποίημα. ’Ολόλευκη, καθαρά εφαίνετο^ ότι
έπερίμενε τό ίδικό της χέρι νά τήν γεμίοη. Ή ’Ιω
άννα έχαμογέλαοε μέ μελαγχολία. ’Έπειτα επήρε την
πέννα καί έγραψε μέ χέρι, τό όποιον έτρεμεν ελαφρά:

μέ . . . χίμαιρας;
Είς τήν σκέψιν αύτήν τά μάτια τής Ιωαννας λάμ
πουν μέ νέα λάμψι. ’Έπειτα ήσυχα προχωρεί μέσα
---------- 1
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— Ή ζωή είναι, ένα μηδέν. Μήν πιστεύης σέ κα
νένα, μήν περιμένης τίποτε. Ζήσε μόνον μέ χίμαιρας
εάν θέλης νά είσαι εύτυχής. . .
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

—I----------
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου).
Τό περίφημον αυτό τοΰ κ. Μέλη Οέατρον έγκαινιάσθη υπό \ σ υ ν ο δ ε ί α ς » ’Ιταλών σχοινοβατών και
παντομίμων, ήτις έπι δύο περίπου μήνας κατώρθωσε
νά προσέλκυση πολύν κόσμον. Έν τσύτοις,^ καίτοι ή
τών 'Ιταλών αύτή «συνοδεία» άνέπτυσσεν, ώς γράφει
r σί>γχρονος χρονογράφος «τήν αύτήν έπιδεξιότητα εις
τάς σχοινοβασίας, τήν αύτήν δύναμιν εις τας σωμα
τικός εξασκήσεις,· τήν αύτήν κομψότητα και τήν αύ. τήν παντομιμικήν δεινότητα, δ κόσμος ήρχισε να τήν
ί βαρύνεται και δλίγον κατ’ ολίγον ν’ άραιούται κατα
τάς παραστάσεις της. Προ τής τοιαύτης αδιαφορίας
τοΰ κοινού, δ Μέλης, τοΰ όποιους τά συμφέροντα ούI σιωδώς παρεβλάπτοντο, έσκέφθη νά μεταβι^η τους
I βωβούς ηθοποιούς του εις άοιδούς και δι' αύτων να
έγκαινιάση και έν Άθηναις τό Ιταλικόν Μελόδραμα ’.
Χωρίς τό παράπαν νά διστάση δ μεγαλεπηβολος θεαί τρώνης, ώραίαν τινά πρωίαν άνήγγειλεν είς τό
I νσήμον κοινόν καί τήν γενναίαν φρουράν τών’Αθηνών,
I οτι δ ύπ’ αΐπόν θίασος θά έξετέλει τήν πρωτην πραI ξιν τοΰ «Κουρέως τής Σεβιλίας, ενός τών άριστουργήI μάτων τοΰ περιδόξσυ ’Ιταλού μουσουργού Ροσσίνη».

.
*
Α

«Ή διακήρυξις αΰτη, ’έγραφε σύγχρονος έφηιιερίς. ί1) έκίνησε τήν περιέργειαν τών τάξεων όλων
τής πρωτευούσης μας- δσοι εΐδον τό μελόδραμα τούτο
παριστανόμενον εις τά Γαλλικά, τά Ίταλικα, τα Αγ-.
γλικά καί τά Γερμανικά θέατρα έμάντευσαν καί προεβλεψαν τίνι τρόπω έμελλε νά παρασταθή είς τό αύτοσχέδιον θέατρον τών ’Αθηνών άλλά μετά τοσαύτην
άπόστασιν χρόνου εύχαριστούντο νά τό ϊδωσιν ακόμη
καίτοι κατακερματισμένον, καίτοι ατελές, καθότι ήθε
λε δώσει αφορμήν εις τήν φαντασίαν των ν ανακαλεση τούς μουσικούς ήρωας «Ρουβίνην, Δαυίδ, Λαβλας,
τήν Άηδόφωνον Μαλιβράν καί τήν μελίρρυτον Σει
ρήνα Σαντάγ· δσοι δέν έγνώριζον τί έστί μελόδραμα,
τί έστί «II Barbiere di Seviglia», ήρώτων, έμάνθανοχ
τό ώραΐον τοΰ πράγματος καί έπερίμενον με την αυ
τήν ανυπομονησίαν τής παραστάσεως τήν εσπέραν».
»Ή εσπέρα αυτή εφθασε τέλος πάντων ήτον ω
ραία καί η ήμίτομος καί καθαρά σελήνη την εστόλιζεν ήτον άπειρον τό σΐ'ρρεΰσαν πλήθος· ποτέ είς του
κ. Μέλη τό θέατρον τοσαύτη πληθύς δέν έφάνη· ξε1. «Ελληνικός Ταχυδρόμος» 5 ’Ιουνίου 1887.
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νοι, "Ελληνες, στρατιωτικοί, έμποροι, χωρικοί, 'Οθω
πρόσωπόν του ζωηρόν καί ένόμισα μίαν στιγμήν δτι
μανοί, έξ δλων τών ειδών, έξ δλων τών τάξεων άν
έβλεπον τόν Δαυίδ ή τόν Ρουβίνην, άλλά τό στόμα
θρωποι εύρίσκοντο και ή ποικιλία αυτή, ήτις είς κά
του ήνοιξεν αμέσως, ήρχισε νά τραγουδή καί ή φαν
νε ν τοΰ κόσμου μέρος δέν παρουσιάζεται, ώς είς συ
τασία μου συνήλθε πάραυτα είς τόν έαυτόν της. Δέν
νέλευση· 'Ελληνικήν, ήτον έξαισία.
ήτο μολαταύτα άξιοκαταφρόνητος ό παριστάνων τό
»Τδ πλήθος ήρχισε νά συρρέη έκ τής έβδομης ώ
πρόσωπόν τοΰ ’Αλμαβίβα· ή φωνή του ήτον αρκετά
ρας καί τό παραπέτασμα τής σκηνής τοϋ θεάτρου δέν
ευλύγιστος καί τεχνική, άλλά μικρά είς τό άκρον, έύψώθη είμή περί τήν έννάτην καθ’ δλον τό διάστημα
ξατμιζομένη είς θέατρον ξύλινον, έκ τής στέγης τοϋ
τούτο έκαστος δύναται νά φαντασθή οποία κίνησες, ο
όποιου έβλέπαμεν τόν ουρανόν μέ τούς άστέρας του,
ποία ταραχή έγίνετο μεταξύ τού πλήθους· ποτέ μεν
καί συνοδευομένη πολλάκις άπό τά γαυγίσματα τών
λογομαχίαι διά τάς θέσεις, ποτέ δε φόβος μήπως τό
σκύλων, οίτινες έξηκολούθουν νά διαβαίνωσιν άπό
θέατρον κρημνισθή. ποτέ δέ καί ξόλα άποσπώμενα έκ
καιρού είς καιρόν έπι τής σκηνής, καθίστατο έτι μάλτών στηλών καί πίπτοντα επί τών κεφαλών τών είς
λον μικρά καί άδύνατος. Ό Άλμαβίβας άνεχώρησε
τήν έπιδάφιον αίθουσαν ευρισκομένων θεατών, έπέφεκαί έπεριμέναμεν είς τήν σκηνήν τήν έμφάνισιν τοϋ
ρον φωνάς καί σαρκασμούς· τέλος πάντων έν τφ μέσω
κουρέως Φιγαρού. Ό Φίγαρος έφάνη μετ’ όλίγον δλος
τοιοΰτου θορύβου ορχήστρα τις συγκείμενη έξ 9 ή
ζωηρός, δλος εύθυμος, με τήν κιθάραν είς τάς χεΐρας,
10 όργάνων, μεταξύ τών οποίων δύο μόνοι· βιολιά εύμέ τήν μακράν σκούφιαν εις τήν κεφαλήν, μέ τόν πίλον
ρίσκοντο, ήρχισε νά έκτελή τήν μουσικήν συμφωνίαν,
του δεμένου όπισθεν, ήρχισε νά πηδά, νά χορεύη, νά
ήτις προμηνύει τήν έ'ναρξιν τής θεατρικής παραστάμάς κινή τόν γέλωτα, διά τών σχημάτων τοϋ προσώπου
σεως (owerture). Άς μή νομίση τις δτι, ώς είς τά
του, άλλ’ ή φωνή του !. . . Ώ ! ή φωνή του !. . . ήτο
ευρωπαϊκά θέατρα, αμα ή προπαρασκευαστική αυτή
βραχνέ] !. .. ’Ελαφρά !, . . Ελαφρά τοσοΰτον, ώστε
συμφωνία ήρχισεν, ή βαθυτέρα σιωπή κατέλαβε τό άκατεπνίγετο άπό τήν άδύνατον αυτήν μουσικήν τής ορ
κροατήριον. ’Όχι ! Εις τό θέατρον τοΰ κ. Μέλη ήτον
χήστρας. ΠΙτον δμως εντελής κατά τά άλλα ό Φίγα
έξαίρεσις κατά τούτο. καθώς καί καθ’ δλα σχεδόν τά
ρος· έκινεϊτο.μέ έπιτηδειότητα, έχόρευεν έπιδεξίως καί
άλλα μέρη. Ό θόρυβος έξηκολούθει καί ή ώραία μου
έγνώριζε τήν δύναμιν δλην καί τήν ιδιότητα τοΰ προ
σική τής ορχήστρας έξετέλει τήν προκαταρκτικήν συμ
σώπου, τό όποιον ύπεκρίνετο· έφθασε μετά ταύτα ό
φωνίαν έν τώ μέσω τούτου απαθέστατα.
χορός, ήτον άσυνάρτητος καί είς πολλά μέρη άσύμφω»Ή προκαταρκτική συμφωνία έτελείωσε τέλος πάν
νος, μ’ δλα ταύτα δ χορός έφάνη είς τό κοινόν τό καλ
των καί τό παραπέτασμα ύψώθη· τότε τό πλήθος έξέλίτερου μέρος άφ’ δσα έκ τής πρώτης πράξεως παρεφερε συμφώνως έλαφράν τινα φωνήν εύχαριστήσεως στάθησαν.
καί έστρεψαν άπαντες τά πρόσωπά των πρός τήν
»ΕΙχε πλησιάσει τότε ή στιγμή, καθ’ ήν έπρεπε να
σκηνήν· πρώτον είδον σκύλον τινα διαβαίνοντα ήσύφανη
είς τήν σκηνήν καί ή Ροζίνα· τήν ώραίαν, τήν
χως έκ τοΰ αριστερού πρός τό δεξιόν μέρος αυτής, πί
νες τών θεατών ένόμισαν κατ’ άρχάς δτι καί ό σκύλος θελκτικήν, τήν πνευματώδη, τήν ΐδιότραπον αυτήν Ροάπετέλει μέρος τής παραστάσεως, άλλ’ άκούσαν- ζίναν, τις έμελλε νά ύποκριθή ;. .. έπεριμέναμεν άνυτες μετ’ όλίγον τόν γέλωτα τών λοιπών έννόησαν τό πομόνως νά ίδωμεν τό πρόσωπόν αύτό τό δποϊον έστόγελοϊον τοϋ πράγματος καί ήρχισαν καί αυτοί νά γε- λιζε ποτέ ή Μαλιβράν, είς τό δποϊον ή γλυκύφωνος
(Μσν I1) μετά τήν διάβασιν τοϋ σκύλου έφάνη ό υ αύτή Σειρήν προσέθεσε τοσαύτας χάριτας τοσαύτα
πηρέτης τοϋ κόμητος Άλμαβίβα, άλλά μόλις ήνοιξε τό θέλγητρα δσα δ συγγραφεύς αυτός τοΰ μελοδράματος
στόμα του διά νά έκφέρη τάς πρώτας τής μουσικής δέν έφαντάσθη ποτέ είς τήν Ροζίναν του, έπεριμένα
φωνάς; όπόταν ό διαβάς σκί’λος ήρχισεν έπίσης νά μεν, λέγω, νά ίδωμεν πόσον τό πρόσωπόν αύτό έμελλε
ψάλλη γαυγίζων είς τό βάθος τοϋ θεάτρου καί θέλων, ν’ άμαυρωθή εις τό ξύλινον θέατρον τού κ. Μέλη
»Άλλά τίποτε δέν είδομεν κατ’ ευτυχίαν τό μέρος
φαίνεται, νά κρατήση τήν συμφωνίαν τοϋ υπηρέτου
τούτο είχεν άφαιρεθή δλον άπό τήν πρώτην πράξιν δ
τού ’.Αλμαβίβα- έτελείωσεν ό υπηρέτης τήν μουσική
*·
ταυ καί ό κόμης κύριός του έφάνη μετ’ αυτόν ήτο κ. Μέλης έπραξε τούτο καλώς καί δέν δυνάμεθα είμή
καλή ή ένδυμασία του, τό ανάστημά του ώραϊον, τό νά έκφράσωμεν είς άυτον τήν ευγνωμοσύνην μας. Ού
τως έτελείωσε τό περίφημον μελόδραμα».
Μετά τό τέλος τής ανωτέρω παρωδίας προ1. Διά τό .περίεργον τοΰ πράγματος, σημιιοΰμεν ενταύ
θα, δτι καί κατά τήν πρώτην άπό σκηνής έμφάνισιν τοΰ σήλθον εις τό θέατρον καί οί βασιλείς, πρός τιμήν τών
Αριστουργήματος τοΰ Ροσσίνη έν Ρώμη, μεταξύ τών τό όποιων παρεστάθησαν δύο «παντομικαί παραστάσεις·»
σων άλλων ατυχών επεισοδίων, άτινα έπροκάΐ.εσαν τήν
Δύο μήνας κατόπιν, δ θίασος τοΰ κ. Μέλη συνεπληριόπροσωρινήν αύτοϋ πτώσιν, οϋκ όλίγον συνετέλεσε καί ή
διά τής σκηνής διάδασις μιας γαλής ! (A. ROYER, ΗΙ- θη διά πραγματικών άοιδών έξ ’Ιταλίας, (Ο
STOIRE UNJVERSELLE DU THEATRE, τόμ. I. σελ
407).
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1. Δι’ αύτών έπαίχθη τήν 10 Αύγουστου 1837 όλόκληρος
ό BARBIERE DI SIVIGLIA μετά μεγάλης έπιτυχίας,
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, , ,
.......... κουσίων καί ακουσίων απαγωγών περί ών άνωτέρω έμεταξύ τών όποιων υπήρχον και θήλεις τοιούτοι, το γένετο λόγος, ήναγκάσθη νά άπέλθη εις τά ίδια, άφοΰ
I πρώτον έμφανιζόμενοι έν Άθήναις. Μεταξύ τών τε έγκατέλειψεν είς ’Αθήνας τό πλεϊστον μέρος τοΰ θήλευταίων αυτών άναφέρονται ή Ρόζα Βαλδόνη Τοζίλεος προσωπικού του καί τόν υψίφωνον Σανσώναν, δί ■ νη. ή όποια «κατώρθωσε νά σύρη υπέρ αυτής δλων
στις έδρασε κατόπιν, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, έπι αλkTtov θεατών τάς λεύκάς ψήφους», ώς έγραφε σύγχρο
νος τεχνοκρίτης, καί ή Καικιλία Ρόδη. ήτις κατώρ λου πεδίου.
ΝΙΚΟΛ. I. ΛΑΙΚΑΡΗΖ
θωσε κάτι σπουδαιότερον τής συναδέλφου της, νά ύΡόδη,
αί
οίκογένειαι
τάς
όποιας
ήμπόδιζεν ή σεμνοτυφία να
πανδρευθή δηλαδή τόν έξ άριστοκρατικής οικογένειας
προσέλδωσιν είς τόπον όπου μία γυνή, καταλιποϋσα τόν γυτής Βλαχίας έλκοντα τό γένος άξιωματικόν Καλλιμά- ναικωνίτην, κατεδέχετο νά ψάλη ένιόπιον άνδρών, συνηθροίχην, δστις τοσούτον έθέλχθη έκ τής καλλονής καί τού ξοντο είς τόν κήπον τοΰ Κλαυθμώνος καί άπ’ έκεϊ ήκουον
άσματος τής Καικιλίας, ώστε δέν έδίστασε νά παραι- ο,τι ή αϋρα ήδύνατο νά φέρη μέχρις αυτών. Μετάδασις κυ
ρίας εις τόπον διασκεδάσεως θά ήτο κάτι τι πολύ σκανδα
F·
τηθή τοϋ στρατού καί νά τήν νυμφευθη. (2)
λώδες, ή είδησις δέ δτι κυρίαι τοΰ διπλωματικού σιόματος
ΕΕ
Ό ούτω συγκροτηθείς θίασος τού Μέλη, άφοΰ έδωέξετέλεσαν μικράν γαλλικήν κωμφδίαν είς τό μέγαρον τοϋ
σεν όλίγας τινας παραστάσεις, (3) λόγω διαφόρων ε "Αρμανσπεργ, παρ’ όλίγον νά προκαλέση διαδήλωσιν Αποδο

Κ

I Β,

κατό τούς τότε κριτικούς, «καίτοι ε’ις ξύλινον θέατρον ή
φωνή τών τραγφδιστών έξητμίζετο άπό τάς χασμάς» !
2. ’Εκ τοΰ γάμου τοϋ Καλλιμάχη καί τής Καικιλίας έγεννήθησαν δύο θυγατέρες, ή Ραλλοΰ καί ή Εύγενία, περί τής
άφθάστου ώραιότητος τών οποίων έγραψε διά μακρών έν
τοΐς άπομνημονεύμασιν αύτοϋ ό κατά τό 1856 έπισκεφθεΐ;
τάς ’Αθήνας Γάλλος λόγιος Γουσταϋος Σεμινάρ.
3. Π αρ’ άνιστορήτων καί έπιπολαίοιν έγράφη μεταγενε
στέρους, δτι «όταν έξετρέλλαινε τάς Αρσενικός ’Αθήνας ή

κιμασίας είς τάς ’Αθήνας». (!!!)
Σειρά όλόκληρος άνακριδειών ! Αί Έλληνίδες, δχι μό
νον άπό τής πρώτης ήμέρας τής συστάσεως τοΰ θεάτρου έν
Άθήναις με τέ 6 αίνον έν αύτφ, πράγμα άλλως τε τό όποιον
άναφέρει, ώς είδομεν άνωτέρω, καί ό έπισκεφθείς τάς ’Αθή
νας κατά τό 1836 Γερμανός πρίγκηψ Πούκλερ Μουσκάου,
άλλά καί είς έρασιτεχνικάς θεατρικός παραστάσεις έν τοΐς
άνακτόροις έλάμβανσν μέρος, ώς κατωτέρω θά έξιστορόσωμεν.

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΓΓΡΑΦΕΙΣΚΑΙΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
κακοποιά στοιχεία. Π ρός τούτο ίδρυσε δικαστήριον
καί μεταξύ τών δικαστών διωρίσθη καί ο Παύλο;
Ό άρχαϊος τών Μερκάτη οίκος κατάγεται έκ Σάν- Μερκάτης. Ή δικαιοσύνη έξετέλει τό καθήκον της.
Μινιάτου τής Φλωρεντίας καί ένας όνόματι Πέτρος,
Αίφνης ό φιλόνομος Μερκάτης έταράχθη, διότι ώ;
τοΰ Φραγκίσκου υίός, μετηνάστευσεν είς Ζάκυνθον τφ ιστορεί ό σοφός 'Ερμάννος Ασύντζης, ί1) ό Μερκά
1536, ούτινος οί απόγονοι έδρασαν καί συν τφ χρόνιο της ήτο τής άρχής τού Βεκαρέα καί τοϋ Φιλαγκέρη
άπετέλεσαν πολλάς οικογένειας, αϊτινες έξελληνίσθη- καί οπαδός τών σχολών τών Φιλανθρώπων, καθ’ ους
σαν καί ήσπάσθησαν καί τό όρθόδοξον δόγμα, έκτος ούδείς έχει τό δικαίωμα νά άφαιρέση τήν ζωήν τοΰ
μιας, είς τήν όποιαν άνήκει ό ΙΙαϋΚος, τού όποιου ανθρώπου παρά μόνον ό Θεός. Άλλ' ιδού παρουσιάζε
δημοσιεύομεν βιογραφικον σημείωμα.
ται ένώπιον τής δικαιοσύνης κακούργος, δστις έπρεπε
Παρατηρητέον δτι δ οίκος Μερκάτη αρκούντως κατά τούς τότε κειμένους νόμου; νά χάση τήν ζωήν
διακριθείςέν Ζακυνθφ, ένεγράφη τάχιστα είς τήν του. Ό Μερκάτης ταραχθείς προσεπάθησε νά πείση
Χρυσήν τής Ζακύνθου Βίβλον καί απέκτησε τούς συναδέλφους του, ά/λ.ά ματαίως. Αί φιλοσοφικοί
[τόν τίτλον τοΰ κόμητος διά τάς πρός τήν πατρίδα υ θεωρίαι καί ή νομική δεινότης αυτού δέν ΐσχυσαν καί

ΠΑΥΛΟΕ ΜΕΡΚΑΤΗ!
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πηρεσίας.
Ό ΙΙαύλος ΛΙερκάτης έγεννήθη τή 24 Σε
πτεμβρίου 1771 καί άπέθανε τή 24 Σεπτεμβρίου
1854. Είς τό Π ανεπιστήμιον τοϋ Παταβίου έγένετο
διδάκτωρ τοΰ Δικαίου. Άλλ’ έκτος τής νομικής έπιστήμης κατέγινεν είς τήν φιλολογίαν καί εϊς τά φυσι
κομαθηματικά, ιδιαιτέρως δέ είς τήν γεωλογίαν. Συγ
χρόνως μεγάλην είχεν έφεσιν εϊς τά θεολογικά καί ιιέχρι σχολαστικότητας ήτο άφοσιωμένος εϊς τά δόγματα

Κ

τής ρωμαϊκής έκκλησίας.
Είς τά 1809 δ αγγλικός στρατός κατέλαβε τήν νήσον, ήν κατεΐχον οί Γάλλοι δημοκράται. Ή ’Αγγλία
ήθέλησε νά έπαναφέρη τάξιν, καταδιώκουσα ιδίως τά

ό κακούργος καταδικάζεται, άλλ’ αυτός δέν είχε θέσει

τήν υπογραφήν του.
Τήν φιλάνθρωπον ταύτην πράξιν τοϋ Μερκάτη τήν
έπέκρινεν ό Γεώργιος Ρώμας, έχων τήν ιδέαν δτι έ
πρεπε νά είναι πιστός εϊς τόν δρκον, δν έδωκεν ώς δικαστής. (2) Ή φιλανθρωπία είναι όντως χριστιανική
αρετή. ’.Αλλά συγχρόνως πρέπει οί έπικρατούντες νό(1) Elogio del Cavaliere Paolo eonte Mercati,
Zante 1854. σελ. 12—13.
(2) In morte del eonte Paolo Mercati κτλ.. Zante
1854. σελ. 6—9,
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μο( νά είναι, σεβαστοί, δσον καί άν είναι σκληροί
Dura lex, sed lex. ’Αφού ήτο ό Μερκάτη; δπαδός
των δυο μεγάλων 'Ιταλών φιλανθρώπων, άξίοπρεπέστερον θά ήτο εάν έδιδε τήν παραίτησίν του, τήν παραμονήν τής δίκης τοΰ ληστοΰ.
Δυστυχώ; εϊχεν εκλέξει επιστήμην, ή όποια δέν ήτο
' ι« τα αισθήματα καί συναισθήματα αύτού. Διότι δέν
ήδύνατο νά συνηγορή υπερασπιζόμενος κακοποιούς,
ουδέ είχε τό ψυχικόν σθένος νά καταδικάζη άνθοώ,πους, οϊτινες θά έπασχον έξ αιτίας του. Ένεκα τού
του εγκατελειψε τά δικαστήρια.
Έπί τριάκοντα καί πέντε έτη ό Μερκάτης ήτο τα
μίας Ζακύνθου καί είς τήν θέσιν ταύτην έδειξε τήν
φιλανθρωπίαν αύτού. 'Ότε οί πτωχοί υπάλληλοι είχον
ανάγκην χρημάτων, έκ τών Ιδίων τούς έδάνειζε, καί έκ
της μισθοδοσίας των, κατά μήνα, έκράτει μικρόν πό
σον. Επι τινα χρόνον υπήρξε καί καθηγητής τών ιιαοηματικων.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

λήν των γαλλικών δημοκρατικών ιδεών καί θεωρεί
παντα φιλελεύθερον ώ; μασσόνον καί πάντα μασσόνον
ως κατάμεμπτον. Έδέχθη διά τούτο μετά χαρά; τού;
Αγγλου; και κατέστησε γνωστά; τά; ιδέα; του είεργον δημοσιευθέν ίταλιστί έν Μεσήνη ύπό τόν τίτλον

0 ISW02 IMS W 0 MOMSTPUS
•II ιστορία είναι ή Δικαιοσύνη ή κρίνουσα τό Παοε/θόν Ή δέ Δικαιοσύνη απροσωπόληπτο; και απρο
- «οι Κ®»'
·”'
κατάληπτος δέον νά στηρίζεται έπί μόνης της Αλή -iw εις τό κίνημα της ’ Ε«αναστασεως».
θεια; ’Αλλά δέν σκοπεί τούτο μονον ή Ιστορία, ν μ
1 (Γθ Κολο^τρώνης καί ή ΜξΟ^μξουνουσα τό παρελθόν, πρόσωπα καί γεγονότα, εχει και Χίνα ξλιατσικολόγοι, «οό όχι μόνον έ
άλλην υψηλήν αποστολήν. Πρόκειται δίδαγμα και κλεψαν ά«ό τις Τουρκάλαις τα «ολοφρονηματισμός διά τό μέλλον. Διαστροφή αρα η πα τιμά τους χρυσαφικά, άλλα διέταξαν τη
ραχάραξες τής Ιστορία; όχι μόνον αντιτιθεται προ
σφαγή (Τρι«ολιτσας) διά να «λιατσικοτήν Δικαιοσύνην, άλλ’ αποβαίνει και ηθικόν αδίκημα χογήσουν έλευΟερα καί μέ την ησυχία
πρός τάς μελλούσας γενεάς. Καί ό μελετητής τοιαυτυς -ous>). — «Οί ϋοτσαμ«άσηδες, αξληστοε
έκτροπης τής 'Ιστορίας, έκτος τής βαθειας θλιψεω, και αχόρταγοι, τέτοιος
6
διά τούτο, αισθάνεται ένστίκτως τήν άναγκην και το -ρώνης. Κανένα μεγάλο ιδανικό δ-ν .»
καθήκον νά διαμαρτυρηθή, νά έπιδιώξη την ανορθώ άυνέ«αιρνεν είς τους άγώνάς του». -σω τής ’Αλήθειας, τήν άποκατάστασιν του Δίκαιου. «Όπως οί Κοτσαμξάσηδες και οι I αΕνίοτε μάλιστα δονεϊται έξ άγανακτήσεως όταν η ι ξάδες
έδειξαν καμμία φιλοιταστορική ύπό τίνος άδικ.ία αφόρα είς ιδανικά—πρόσω -ρ£α)). — «Οί άρματωλοί, αν και Τουρκολάτραι, σφάξανε τά τούρκικα γυναικό
πα καί αγώνας ενός Λαού.
Τοιαϋται σκέψεις και εντυπώσεις μου πρόέκυψσν παιδα, όχι άπό φυλετικό πάθος, αλλα
έκ τής άναγνώσεως τής έσχάτως δημοσιευθεισης γιά νά πάρουν τις τούρκικαις περιουσι-

« Ιατορεχή στατιστιχή τής πόλεως χΉ ν/σου Ζακύνθου» 1811... Είμαι γοητευμένος ύπό

πασαν εποψιν δια τήν γνωριμίαν τού κόμητος Μερκάτη, αρχαίου τύπου τών εύγενών τών 'Ελληνικών νή
σων υπό τήν κυριαρχίαν τή; ένετική; αριστοκρατίας.
!-1 ναι άνθρωπος εύγενούς καί αγνού χαρακτήρας, με
στό; αγαθών αισθημάτων διά πάντα; καί μέ τήν χείοα
πάντοτε ανοικτήν διά τά φιλάγαθα έργα. ’Απέναντι
τοιουτων αρετών ήμπορεϊ κανείς νά τού συγχωρήση
μερικά; θρησκευτικά; αδυναμίας».
To «in divinis» έτήρει μέχρι τοιούτου βαθμού ώστε προκειμένου νά όρκ,σθή ώς μάρτυ; είς τό δ’ικαστηριον. έζήτησε τήν Βουλγάταν, χωρίς νά σκε.Π
> <
000
Θ γνωστός διαπρεπής Γάλλος ιστορικός Buclion, ΤΘ1 δτι το Εύαγγέλιον έγράφη ελληνιστί καί ή
οστις εδημοσίευσε τόσας σπουδαίας περί Ελλάδος με Βουλγάτα είναι μετάφρασις. Περίεογον είναι
λετάς έδημοσίευσε καί τό «Ημερολόγιου αυτού έν ώ πω; άνθρωπο; σοφό; ώ; ό Μερκάτη; νά άφήνη τήν
δίδει λαμπράν εικόνα τής Ελληνικής κοινωνία; ήν έ- υρησκευτικην αυτού ψύχωσιν κατά τής ορθοδοξίας νά
πεσκεφθη τώ 1841. Τδ «Ημερολόγιου τούτο έν 'Ελ η θανη μέχρι τού σημείου τούτοι’.
ληνική μεταφράσει έδημοσιενθη έν τή έφημεοίδι «ΆΜαθών ό Πάπας τήν μεγίστην άφοσίωσιν αύτού
θηναι» του διακεκριμένου φίλου μας κ. Γ. Πώπ τού προς το δυτικόν δόγμα καί τήν ρωμαϊκήν έκκλησίαν
έτους 1912.
λι απενειμε το παρ.άσημον dello Sperone d’oro
Ο Buchon έλθων είς Ζάκυνθον γράφει περί Μερ- , Λλλ άν δέν ήγάπα τήν δρθυδοξίαν, ήγάπα τού;
κατη τα έξης αξιοσημείωτα : «Τρίτη, 5 Αύγούστου ορυοδοξους, αφού μάλιστα είς τό ορθόδοξον δόγμα α
841. Ο κ; Δραγωνας ήλθε νά μέ πάρη καί μετέβη- νήκουν πολλοί συγγενείς του καί ό πιστότερος καί α
μεν μαζί είς επισκεψιν τού κόμητος Παύλου Μερκάτη. γαπητότερη αύτού φίλος, ό έθνικός ποιητής Σολωοστις κατοικεί ώραιοτάτην οικίαν μετά διαμερισμάτων μος. μεθ, ού συνήθως περιεπάτει καί πολλά; ώρας διέκατα το ενετικον σύστημα. Ό σεισμός έπροξένησ- καί μενον μελετώ ντε; είς τόν ναΐσκον τή; 'Αγίας Τριάδα;
εις την οικίαν ταύτην μεγάλος ζημίας, (1), τάς
η, Λαγκαδα;, μακράν τή; πόλεως, άλλά εί; ρομαντι
ποια, . τώρα επανυρθούν. Ό κόμης Μερκάτης έχει
κήν θεσιν και εν τη ησυχία εκείνη ό μέγα; ποιητής ?κομψούς τρόπους, ένδύεται απλώς καί μετ’ έπιμελείας
γράφε σονεττα,
"
Γιναι εκτάκτως ευσεβής καί δραστήριος. "Ολα- τάI νωστόν είναι δτι πρός τόν φίλον Μερκάτην ό Σ' ημερας μεταλαμβάνει, πηγαίνει είς τήν έκκλησίαν λωμος αφιέρωνε τήν σονέττα του.
πρωίαν και εσπέραν. Ό καπουτζΐνος τής Ζακύνθου
Πρέπει νά προσθέσωμεν δτι ό Μερκάτης έτρεμε,
μου ελεγεν ο ίδιο; δτι ό κόμη; Μερκάτης ώθεΐ πέραν
του δέοντος τον θρησκευτικόν του ζήλον. Δέν ύπάο- όταν ηκουε να ορκίζωνται τό όνομα τού Θεού, τού
Χρίστου, της Παναγίας καί τοϋ 'Αγίου', διόπ έφοβείχουν ενταύθα είμή τριάκοντα περίπου καθολικοί οίκοτο μήπως ορκίζωνται ψευδώς. Κυρχ>λεκτικώς τά μέ
γενειαιαλλ’. είναι πάσαι μεταξύ τής άνωτέοας κοινωγιστα εταράττετο δτε ήκουε τά άνω ιερά ονόματα νά
νια;. Ο κόμης Μερκάτης είδε^μετά πόνου τήν είσβοταβλασφημουν καί είς τούς βλασφήμους έκαμνε.'
χρείας τυχουσης, σοβαρά; παρατηρήσεις.
(1) Το 1840 κατά τήν εορτήν τοΰ 'Αγίου Λουκά τ?ο(’Ακολουθεί).
■ΛεΡ°- σεισμός κατεστρεψε τήν νήσον.
ΕΤΥΡ. ΔΕ-3ΙΑΖΜΕ
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«Νεοελληνικής ΙΙολιτιχή? 'Ιστορίας»

αις».

εργ,ον τον %. Ι· Κορδατον.
Μετά τήν

Διά τόν Καραϊσκάκην όμοια καί χείρονα καί τέλος
διά τόν Καποδίστριαν «Μικρόμυαλος, Απολυ

*

σημασίαν τής
Ίίλληντχής Έ«αναβτάσεως» τοΰ ίδιου συγ-

γραφέως, έργου προ διετίας έκδοθέντος. άποκα/.υπτεται οΰτος. είς τό'. ύπό κρίσιν βιβλίον του. εν ολη τη
όρμή του άκάθεκτος άλλά καί έκτρεπόμενός κοινωνιστής. πρό τοϋ όποιου δέν εύρίσκει χάριν ουδεν ιδα
νικόν ενός Λαού, ουδέν απόσταγμα ιστορικής αλή
θειας, ούδεμίατ. εύλάβεια—πρός έθνικούς ήρωας και
μάοτυρας καί τά; ύπηρεσίας των. 'Όλα κάτω και
αύίή ίσως κ<
*τ ’ ολίγον ή ιδέα τής πατρίδο; έως οτου
καταντήσωμεν είς την δαδα η το χάος τής αναρχία,.
’Εκεί δπου λάμπει, θερμαίνει καί ζωογονεί, ο ήλιο;,
ούδέ τό φώς βλέπουσί τιγεί, ουδέ την θερμότητα α·σθάνονται. ουδέ τήν ζωοφόρον' αυτού, δύναμιν. ,Αναζητούσι μόνον μέ τό τι^εσκόπιον ν’ άνεύρώσιν^ ή δημιουργήσωσι κηλίδας είς τόν 'Ήλιον. Τοιόντος ο
Συγγραφεύς τού έργου. Έξ έμμονου συστήματος,
έξ ιστορικού τάχα ρεαΧεσμοΐ»·, ούχί έξ ι-

‘

στορικής περιωπής.

$ ·ί· 'ί·

Διά τόν κ. I. Κορδάτον ό έθνομάρτυς

τρτάρχης Γρηγόρτος ύ Κ ’ έχϋρος της
’Εηαναβτάβεως τού ‘Ζ1». — -ΓΌτι οψωβε τήν Χημαίαν τής Έπαναστασεως
έν τη Αγία Λ,αύρα ύ ΑεβΓ.οτν.ς ΙΙαΛατών ΙΙατρών είναι παραμ. ΰί'τα». « Ο
χύτος Λεβπότης ΙΙαλαιών ΙΙατρών Γερ
μανός έδειξε στην ’Εξανάσταση α ί-

ταρχικός, στενοκέφαλος. Αμαθής, συμφε
ροντολόγος, υστερόβουλος, τύραννος,
όργανον τής κεφαλαιοκρατίας, όργανον
τοΰ Τσαρισμού, Ανίκανος δΓ Ανωτέραν
γεωργικήν πολιτικήν, σπάταλος και γε
νικώς δημιουργός πάσης αθλιότητος οια
τόν 'Ελληνικόν ναόν».
Ώ; "Ελλην καί ώς άνθρωπος, μελετητής τής Ι
στορίας, ήσθάνθην έξεγειρόμενον έν έμοί, μαζη με
τόσα ά?λα συναισθήματα, τό καθήκον να διαμαρτυρηθώ. κυρίως δέ διά τήν άνίερον διαστροφήν τοϋ χα
ρακτήρα;', τών αισθημάτων .καί τοϋ υψηλού πατριωτι
σμού, τοϋ ύπεροχωτέρου καί άγνωτέρου τών Ελλή
νων. τοϋ πρώτου Κυβερνήτου τής Ελλάδος Ιωαννου
Καποδίστρια.

• ·*

Τόν κ. Κορδάτον δέν έχω τήν εύχαρίστησιν νά γνω
ρίζω προσωπικώς, μοϋ είναι δέ κατά σύμπτωσιν κζχί
τελείως'άγνωστος έξ οψεως. Έν τούτοι; μάς συνδέει
επικοινωνία τις έξ αφορμής τής έκδόσεως τού πρώ
του του έργου, τό όποιον, μολονότι εϊ; τινα σημεία
προκαλεϊ τό ένδιαφέρον τοϋ αναγνώστου, δέν παύει
από τοϋ γεννά διαρκείς απορία; έπί τών έπιχει ρημά
των καί τών συμπερασμάτων τοϋ συγγραφέως. Τα;
απορία; μου άλλως τε ταύτα; καί τά; έπιφυλαξει;
μου έπί τών ιδεών του τάς διετυπωσα τότε εί; ιδιαι
τέραν επιστολήν μου, έφ’ ής ό κ. Κορδατος είχε τήν
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ευγένειαν λίαν φιλοφρόνως νά μού άπαντήση, μή α
παξιών νά δεχθή τήν ορθότητα καί βασιμότητα
αυτών.

•**

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
«οί έπαναστατημένοι Ι·ωμηοι ποΰ τον γεφτήκανε από κοντά μαρτυρήσανε».
"Οταν λάβωμεν ύπ’ δψει μας δτι κρίνεται μέ τόσην
έπιπολαιότητα ή διπλωματική ζωή τού Κερκυραίου
Ευπατρίδου, δυναμεθα ασφαλώς νά φαντασθώμεν
με ποιαν ευκολίαν, μέ ποιον θάρρος, μέ ποιαν παιδι
κήν άφέλειαν, μέ ποιαν άσέβειαν πρός τά ιστορικά
γεγονότα καί μέ ποιαν άβυσσαλέαν μεροληψίαν έλέγχεται ό πολιτικός καί διοικητικός βίος τού μετέπειτα
Κυβερνήτου τής 'Ελλάδος.

'Ο κ. Κορδάτος εμποτισμένος άπό τάς ιδέας τών
νομών τής κοινωνικής έξελίξεως, άνερευνών τάς ίστορικας μορφας τής κοινωνίας, καταγινόμενος εις τήν
αναζητησιν τών βάσεων τής άνθρωπίνης γνώσεως,
άναγνωρίζων τήν έπίδρασιν έπι τής ζωής τής οικο
νομικής δράσεως καί τών οικονομικών σχέσεων τοΰ
ανθρώπου, αποδεχόμενος τήν θεωρίαν τής άντιθέί * *
σεως καί συγκρούσεως τών τάξεων, έξ ών απορρέει
Ο κ. Κορδάτος είχε τήν άξίωσιν άπό τόν Καπόή ιστορική μορφή τής κοινωνίας, πάσης ιστορικής δίστριαν, κατέχοντα υψηλόν υπούργημα καί έμπιστευπεριόδου καί ΟΝΕΙΡΟ Π ΟΛΩΝ τήν έπικράτησιν τικήν θέσιν πλησίον τού Αύτοκράτορος τής Ρωσίας,
έλευθέρου καί αληθούς ανθρωπίνου βίου, εύρε τήν
να δέχεται τούς άπεσταλμένους τής Φιλικής 'Εται
συνισταμένην τών υψηλότερων αισθημάτων εις τόν ρεία ·ώς ίσος πρός ίσους, νά τούς ένθαρρύνη είς τά σχέ
«ιστορικόν ΰλισμόν». Άνεγείρων λοιπόν τήν διά των, νά εξάπτη την φαντασίαν των μέ υποσχέσεις
Σημαίαν τής ιστορικοϋλιστικής Θεωρίας φρο καί νά παρίσταται έτοιμος νά θυσιάση τά πάντα διά
νεί δτι αποκαλύπτει καί καυτηριάζει δλας τάς ψυχο
νά εύοδοίθούν τά ευγενικά όνειροπολήματά των.
λογικας και κοινωνικας νοσους τοΰ 'Ελληνικού Λαού,
Ο κ. Κορδάτος δέν λαμβάνει τόν κόπον νά έξελησμονών δτι αί ΥΒΡΕΙΣ δέν είναι ούτε έπιστήμη,
τάση πάν ο,τι ήδύνατο νά βαρόνη έπί τής σκέούτε ιστορική αλήθεια. . .
ήιεως καί έπι τής λογικής ενός "Ελληνας κατέχοντος
Ηδη παρατρέχοντες τόν δγκον εκατοντάδων σελί τόσον υψηλήν θέσιν είς τήν διεθνή διπλωματικήν συδων τής Ιστορίας τοϋ κ. Κορδάτου, έπαφόνοντες τήν νείδησιν. Δέν έξετάζει τήν ψυχολογίαν καί τά αίσθήκρισιν αυτών είς άλλους άρμοδιωτέοους. σταματώμεν- ματα τών ισχυρών τής ημέρας, τάς άντιλήψεις των.
εϊς τήν «Καποδιστριακήν περίοδον», τήν ο τάς πολιτικός συνθήκας τής έποχής, τόν φανατικόν
ποίαν ό κ. Κορδάτος περιγράφει, κρατών καί άνεγεί
σ:6ασμον τών Αυλών και τών Κυβερνήσεών των πρός
ρων, ούχί τήν Σημαίαν τοΰ 'Ιστορικού ΰλι- ένα άδιατάρακηον καθεστώς, άπηλλαγμένον στάσεων
σμοΰ, άλλά τό φάσγανον τής άσεβείας πρός τήν καί έπαναστάσεων τών Λαών. Ό κ. Κορδάτος άντιιστορικήν άλήθειαν καί τό δηλητήριου τοϋ μίσους
παρέρχεται μέ μίαν τολμηρόν περιφρόνησιν τά ιστο
πρός τήν Ιδεώδη καί εύγενή μορφήν τοΰ Κερκυραίου
ρικά αυτά σημεία διά νά βγάλρ ένα συμπέρασμα
ευπατρίδου.
γρονθακοπούμενον καί πρός τά πράγματα καί πρός
Ο Καποδίστριας υπήρξε μία μοναδική διεθνής
τήν ιστορικήν άλήθειαν. διά νά καταλήξη είς μίαν άπολιτική φυσιογνωμία τής έποχής του.
ποστροφήν τήν όποιαν είναι άδύνατον νά δεχθή άδιαΉ σκέψις του επέδρα έφ’ δλης τής Ευρωπαϊκής
μαρτυρήτως καί ό πλέον άνιστόρητος τών συμπατριω
πολιτικής ζωής καί διά νά μή ένδιατρίψωμεν είς λε
τών μας. άναγινώσκων είς τήν «Νεοελληνικήν
πτομέρειας, άπαιτούσας χρόνον καί χώρον, θά περιοπολιτικήν 'Ιστορίαν» του «δτι ό Κυβερνή
ρισθώμεν νά τονίσωμεν τάς πρός τήν 'Ελβετίαν καί
της ποΰ ψηφίστηκε στήν ’Εθνοσυνέλευση
Γαλλίαν υιψηλάς υπηρεσίας ενός "Ελληνος, πρός
τής Τροιζήνας, είτανε όχι μοναχά ξένος
τόν όποιον, τά δύο ταϋτα έθνη, περιφανώς άπέδειστήν επανάσταση, άλλά καί έχθρός της
ξαν τήν ευγνωμοσύνην των.

άσπονδος».

Αυτόν τόν έπιφανέστατον "Ελληνα, τού οποίου ό
Εχθρός άσπονδος τής Έπαναστάσεως ό Κυβερνή
διπλωματικός βίος άπομενέι μνημειώδες ιστορικόν υ της ! ! Γράφοντες τήν φράσιν ταύτην δέν αίσθανόμεπόδειγμα, αυτόν τού όποιου ή δόξα καί ή τιμή άνέ- θα πλέον τήν δύναμιν ν’ άγανακτήσωμεν. Τουναντίον
κάθεν άντανακλάται έπί τής 'Ελληνικής πατρίδας, δ ’ αισθανομεθα δλην τήν διάθεσιν νά γελάσωμεν, δπως
κ. Κορδάτος,, εύδοκεϊ, άπό έξα1ρετΐκήν συγκατάβαόταν, εις μίαν σοβαράν συζήτησιν καί άπό σοβαροφα
σιν, να τον άναγνωρίση εχοντα «μερικές έπιτυ- νή πρόσωπα, άκούη τις άναπηδώσαν μίαν κλασσικήν
Ζέες σέ Εύρωπϊκές διασκέψεις», έν ώ ώς ανοησίαν Η
Κυβερνήτην τής 'Ελλάδος τόν καταβιβάζει είς τό έπίΟ Καποδίστριας έχθρός «άσπονδος» τής Έπα
πεδον μιας κλασσικής ανικανότητας πού διέψευσε
ναστάσεως !!

«τις κρυφές ελπίδες και τά γλυκά όνειρα
των σκλαβωμένων 1>ωμηών» καί τόν άναβι«Γει εις το βαθρον ενός τυράννου, άπό τόν όποιον

Ο Καποδίστριας, ό όποιος δέν έλησμόνει τάς περι
πέτειας καί τά μαρτύρια τού Ελληνικού Γένους, άπό
ακαιρα, άμελέτητα, απαράσκευα καί άπερίσκεπτα κι-
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καί αύτός ώς Υπουργός θά ήτο υποχρεωμένος νά ένήματα, ό όποιος δέν έλησμόνει τάς συμφοράς τοΰ
κτελή καθήκοντα άντιτιθέμενα πρός τήν ιδιότητά του
'Ελληνικού Λαού καί τά μαρτύριά του άπό την άποώς "Ελληνος, δέν έδίστασε νά ύποβάλη παραίτησιν εις
τυχούσαν έπαναστατικήν άπόπειραν τοΰ Ορλώφ. ό
τόν Αύτοκράτορα ’Αλέξανδρον, μετά πολλής του λύ
όποιος έγνώριζεν άριστα ποιον δγκον στρατιωτικών
πης άποστερηθέντα τών υπηρεσιών ενός πολιτικού
δυνάμεων ήδύνατο ή Τουρκία νά ρίψη είς τήν Πελο
πανευρωπαϊκού
κύρους.
πόννησον καί πόσα πολεμικά στίφη νά έξαπολύση ε
Ό κ. Κορδάτος είς τό γεγονός αυτό δέν άποδίδει
ναντίον ενός Λαού στερούμενου χρημάτων, πολεμοφο
δίων καί στρατιωτικής όργανώσεως ! ! Καί ό όποιος καμμίαν σημασίαν. Τέρπεται δμως άναμασσών καί έπαέγνώριζεν έπί πλέον τάς έχθρικωτάτας διαθέσεις τής ναλαμβάνων έχθρικάς διαδόσεις, αϊτινες κατά τήν ε
ποχήν εκείνην ήθελον τόν Κυβερνήτην δργανον τής
Χριστιανικής Εύρώπης !
Ό κ. Κορδάτος ισχυρίζεται δτι ό Καποδίστριας, απολυταρχικής Ρωσίας.
*«*
«άπο φόβο μή τυχόν χάση τή Θέσε του» έτή"Οταν ό Καποδίστριας άπεφάσισε νά παραιτηθή,
ρει τήν αυστηρόν αυτήν γλώσσαν, τήν αύστηράν αύέζήτησεν ιδιαιτέραν άκρόασιν άπό τόν Αντοκράτορα.
τήν στάσιν απέναντι τών διαβημάτων τής Φιλικής ΕΦίλος τού Κυβερνήτου έκ τών στενοτέρων ήκουσεν έκ
ταιρείας. Διότι ό κ. Κορδάτος σταματφ είς τήν έπιφάστόματος τού ίδιου τήν περιγραφήν τής συναντήσεως
νειαν, διότι ό συγγραφεύς άναζητεΐ τά έπιχειρήματά
καί άξίζει τόν κόπον νά μεταφέρωμεν μέρος έξ αυ
του άπό πηγάς έξ ών άναβλυζει δηλητήριον διά τό
τής πρός διαφωτισμόν τών άναγνωστών μας.
εργον τοΰ Καποδίστρια, διότι ό απηνής διώκτης και
«'Ο Αύτοκράτωρ τόν ήκουεν, ανακλινομενος εις τα
τής σκιάς άκόμη τού Κυβερνήτου δέν αναμοχλεύει ο
νώτα μιάς καθέδρας. λαλούντα ολόκληρον ώραν χωρίς
λόκληρον τό ιστορικόν καί ήτυχολογικόν παρελθόν,
νά τόν διακόψη. Ό κόμης άφοΰ άνεπτυξε μετά παρ
άλλ’ άνακόπτει τό βήμα έκεί δπου θά ίκανοποιηθή ώ
ρησίας τάς σκέψεις του, έζήτησεν έπί τέλους τήν παιστορικόν του σμφέρον καί θά εύρεθή τρόπος νά καραίτησίν του. Τότε ό Αύτοκράτωρ έγερθείς είπεν:
ταπέση ή άκτινοβολούσα φιλοπατρίαν εύγενής μορφή
«__ ”Αν ήμουν είς τήν θέσιν του, ίσως ήθελα πράτού Κυβερνήτου.
ξει ώς πράττεις· άλλά καί σύ αν ήσο είς τήν θέσιν
Ό Καποδίστριας δέν ήτο ένάντιος τής Επαναστα- μου ήθελες άκολουθήσει τόν δρόμον εϊς δν νεωστί έμσεως. 'Ο Καποδίστριας ήτο άντίθετος πρός άπερισκε- βήκα. Έν τοσούτω, σέ παρακαλώ, παρευρισκου άκόμη
ψίας έγκυμονούσας κίνδυνους. Ο Καποδίστριας είχε είς τό Συμβούλων καί τελείωσαν δσας ήαχισες υποθέ
πίστιν εις τά πεπρωμένα τής φυλής μας, άλλ’ έπόθει σεις, καί δέν θέλω σέ ζητήσει ούδέν έναντίον τού φρονά στηρίζη πάσαν αυτού ένέργειαν επι στερεών βά
νήματός σου».
σεων. Δέν τού έπετρέπετο νά εύρίσκεται είς συνά
’Αφού ό Καποδίστριας έφερεν είς πέρας πάσας τάς
φειαν καί συνεννόησιν μέ πρόσωπα μή τυγχάνοντα
υποθέσεις, εϊς ας προηγουμένως είχε συμμετασχει,
τής έκτιμήσεώς του ή τής έπιδοκιμασίας του. Διά
χωρίς νά λαμβάνη μέρος εϊς νεωτέρας, παρεκάλεσεν
τούτο έφέρετο μέν μετ’ έπιφυλάξεως, ίσως καί σκαιως
έκ νέου τόν Αντοκράτορα νά τού έπιτρέψη ν απέλθη.
πρός τούς άπεσταλμένους τής Φιλικής Εταιρείας, δέν
'Ο ’Αλέξανδρος συγκατετέθη καί άσπαζόμενος αυτόν
έδίσταζεν δμως νά συνεννοήται μέ πρόσωπα άνεπίσηκατά τήν στιγμήν τού άποχαιρετισμού τού είπεν:
μα, άλλ’ άπολαμβάναντα τής εμπιστοσύνης του καί
_’Αγαπητέ μου Κόμη, άναχωρεϊς φέρων δλην
τής έκτιμήσεώς του. Ουτω τόν παρακολουθοϋμεν,
τήν πρός έσέ εύνοιάν μου· ένθυμού δέ δτι δέν σού δί
μετά τήν άπστυχίαν τού κινήματος τής Βλαχίας, καδω τήν παραίτησιν Σου.
λοΰντα είς ΙΙετρούπολιν τόν Γεώργιον Σταύ
***
ρου ϊνα προέλθη μετ’ αυτού είς σύσκεψιν καί συν-νΌ Καποδίστριας, ό «άσπονδος έχθρός τής
νόησιν δι’ έθνικάς ΰποθέσεις, έν γνώσει άλλως
’Επαναστάσεως», μετέβη καί ένεκατεστάθη εϊς
δτι ό Γεώργιος Σταύρου άνήκεν εις τε τήν ΦιλόμουΓενεύην, ή όποια τού είχε κάμει τήν τιμήν νά τόν άσον καί Φιλικήν Εταιρείαν καί μέ τήν έντολήν ϊνα
νακηρύξη πολίτην της, καί καθ δλον τό διάστημα τής
κατερχόμενος είς Πίσαν, ένθα διέτριβον τότε ό Μη
έκεί -διαμονής του άφιερωσεν όΧόκΧιηρον τδν
τροπολίτης Ούγγραβλαχίας Ιγνάτιος, φίλτατος εις
καιρόν του είς φροντίδας προς εύόδωσιν
τόν Καποδίστριαν, ό πρώην Ήγεμών Καρατζας, ό
τοΰ Έλληνικοΰ Άγώνος.
Άλ. Μαυροκορδάτος, διάφοροι άλλοι Ελληνες έμπο
Μετά τού Αύτοκράτορος Αλεξάνδρου εις ουδεμίαν
ροι, λόγιοι καί κληρικοί, μεταδώση εις αύτους τά,
πλέον πολιτικήν ή διπλωματικήν έπαφήν εύρίσκετο,
ιδέας του, τάς συστάσεις του, τάς γνώμας του.
περιοριζόμενος, έφ’ έσον έζη ούτος, νά τού άποστέλλη
Άλλ’ αύτός ό «άσπονδος έχθρός», κατά Κορείς Πετροίιπολιν συγχαρητηρίους έπιστολάς κατά τάς
δάτον, τής Έπαναστάσεως, δταν κατά τό 1823, ή μέν
διαφόρους έορτάς.
Έπανάστασις ήνδροϋτο, αί δέ θυσίαι τοΰ ’Ελληνικού
Βοαδιτερον τή πρωτοβουλία ανδρών ως ο ΚαραίΛαού ύπερέβαινον τά δρια τών ανθρωπίνων δυνάμεων
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σκάκης και ό Κολοκοτρώνης, ή έν Τροιζήνι ’Εθνική
τών ’Ελλήνων Σύνέλευσις αποφασίζει τήν εκλογήν
του ώς Κυβερνήτου τής 'Ελλάδος.
Π ρίν όμως πληροφορηθή τοΰτο ό ησυχαστής τής
Γενεύης, είχε ζητήσει και λάβει τήν άδειαν νά μεταβή
είς Πετρούπολιν, έπιθυμών νά άσπασθή τόν τάφον
τοΰ ’Αλεξάνδρου και νά ύποβάλη τά σέβη του είς τόν
νέσν Αύτοκράτορα Νικόλαον.

Καθ’ οδόν μανθάνει τήν εκλογήν του άνεπισήμως
και μέ ένα αίσθημα ύψίστης φιλοπατρίας λαμβάνει
τήν άπόφασιν νά άποδεχθή τό αξίωμα τοΰτο. τό συνυφασμένον μέ τόν πόνον, μέ τό αίμα, αλλά καί μέ
τήν δόξαν τοΰ 'Ελληνικού Λαού, άπορρίπτων ασφα
λή πρότασιν τής Ρωσίας όπως άναλάβη τήν παλαιάν του θέσιν παρά τώ Αΰτοκράτορι.
Έκ Ρωσίας απέρχεται τόν ’Ιούλιον τοΰ 1827 τιμώ
μενος παρά τοΰ Αύτοκράτορος Νικολάου καί άρνούμενος εύγενώς ν' άποδεχθή σύνταξιν έξ 60 χιλιάδων
φράγκων, όςρειλομένην είς τάς παλαιάς εκδουλεύσεις
του καί τάς ύψηλάς υπηρεσίας του.

Μετά περιπέτειας πολυμήνους άνά τά Ευρωπαϊκά
κέντρα πρός έδραίωσιν τών φιλικών αισθημάτων τοΰ
Φιλελληνικοΰ κόσμου καί καλλιέργειαν εδάφους πρός
οικονομικήν ένίσχυσιν τοΰ άγωνιζομένου καί πάσχοντος Λαού καί μετά αναγκαστικήν αναμονήν είς διαφό
ρους λιμένας πρός έπιβίβασιν είς 'Ελλάδα, φθάνει τέ
λος καί αποβιβάζεται είς Ναύπλιον τήν 8 Ιανουάριου
1828.
***

Πώς είργάσθη κατά τό προπαρασκευαστικόν αύτό
στάδιον γράφων είς τούς ισχυρούς φίλους του, επικα
λούμενος τό ενδιαφέρον των, έπισύρων τήν εύσπλαγχνίαν των, μερίμνων περί πάντων καί άπό άπόψεως
δημοσιονομικής καί εκπαιδευτικής καί στρατιωτικής
καί οικονομικής καί κοινωνικής υπέρ τοΰ Ελληνικού
Ααοΰ. μέ ένα ιερόν αίσθημα ύπερτέρας φιλοπατρίας,
είναι άνώτερον πάσης περιγραφής. "Ολα ταΰτα ό κ.
Κορδάτος τά θεωρεί ανάξια προσοχής διά νά στηρίξη
τήν κατηγορίαν τών τριόδων τής εποχής εκείνης, ότι
ό Καποδίστρια; ήτο «δργανον τής άπολυταρχεκής Ι*
ωσεας»
καί διά νά λάβη τήν εύχαρίστησιν νά τονίση ότι «άετό τήν ήρ-έρα ιτού «άτηβε

τό στόδε του στην "Κλλάδα ώς τήν ήρ,έρα πού έδολοφονήθηκε, έργάσθηκε, όσο
ρ,πορούσε γεά να έξυπηρετήση τά ρωσεζά σχέδια καί γεά να χτυπήση τής φελεΛεύθε^ες ιδέες».
Εις αύτήν τήν φράσιν κρύπτεται μία ανιστόρητος,
μ’α απαίσια, μία ανήκουστος διαστροφή τοΰ χαρακτήρος καί τών έργων τοΰ μεγάλου "Ελληνος. Θά ήτο
μακρά ή ανασκευή τής κατηγορίας ταύτης, διότι θά
άπητεϊτο λεπτομερής κοινωνική, πολιτειακή καί οικο
νομική έρευνα τών όρων καί τών συνθηκών ύπό τάς

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
όποιας άνέλαβε τήν διακυβέρνησιν τής Χώρας ό Καποδίστριας.

Έν τούτοις θά θίξωμεν σημεΐά τινα άνατρέποντα
άρδην τάς αύθαιρέτους άλλά καί κακόπιστους γνώμας
τοΰ συγγραφέως.
Τά μέτρα τοΰ Καποδίστρια υπέρ τής παγιώσεως
τής τάξεως τά θεωρεί ό κ. Κορδάτος άπορρέοντα άπό
τήν έλλειψιν καλής έκτιμήσεως τών γεγονότων τής ε
ποχής εκείνης. Μέ μίαν έκπλήττουσαν παιδικότητα
γράφει : «Μεκρόρ-υαλος και απολυταρχι

κός δέν κατάλαβε που εετανε ή αίτια τού
κακού. Χτήν πάλη άνάρεσα ζοτζαμπαβιδισμού και αστισμού έβλεπε μόνο «τά
προσωπικά ελατήρια» και πίστευε πώς οί
Ι·ωρ.ηοί εετανε κακοραθηρ-ένοε και γι’
αύτό χρειαζόντανε βούρδουλα».
* ♦ ♦

Ό κ. Κορδάτος έχει μίαν ψύχωσιν τόν «ιστορι
κόν υλισμόν» καί επιδιώκει νά ύπαγάγη τά πάντα
ύπό τούς νόμους του καί τάς άξιώσεις του. Ό κ.
Κορδάτος αν καί "Ελλην δέν άντελήφθη κάτι τι πού
έξελίσσεται, πού ύπάρχει καί έκδηλιόνεται μέσα είς
τήν κοινωνίαν είς τήν όποιαν ζή καί ό ίδιος καί κινεί
ται. μέσα είς τόν κόσμον είς τόν όποιον έγεννήθη καί
άνετράφη.
Φαντάζεται, έχει τήν ψύχωσιν νά πιστεύη καί νά
παραδέχεται πάσαν πράξιν καί ενέργειαν καί κοινω
νικήν ή πολιτειακήν έκδήλωσιν άπορρέουσαν «άπό

τή σύγκρουσι τών ταξικών συμφερόντων».
ΊΙ πάλη τών τάξεων έχει ριζωθή μέσα είς τό
μυαλό του, είς τήν συνείδησίν του, εις τήν ΰπαρξίν
του, γιατί χωρίς αύτήν τήν γνώμην ώς βάσιν, ό «Ι
στορικός ύλισμός» δέν έχει λόγον ύπάρξεως.
Έν φ λοιπόν είς τήν Ελλάδα επικρατεί ένας άπέραντος ατομισμός. μία απέραντος άνυπαρξία κοινωνικής
άλληλεγγύης, ό συγγραφεύς τών παραδόξων κοινω
νιολογικών έργων, έννοεϊ νά έπιμένη είς τήν πίστιν
του πρός ανύπαρκτα ψυχικά καί κοινωνικά φαινόμενα.
Ό Καποδίστριας κατερχόμενος είς τήν Ελλάδα άπεκόμιζε τήν πείραν μιάς εξαετίας, καθ’ ήν απομακρυν
θείς τής Ρωσικής υπηρεσίας έζη ίδιωτεύων έν Ελβε
τία καί ξένος πλέον πρός τήν Ρωσικήν διανοητικότη
τα καί τά Ρωσικά συμφέροντα. Καθ' δλον τό διάστη
μα τοΰτο, άναστρεφόμενος, συζητών καί άλληλογραφών μέ τάς σημαντικωτέρας προσωπικότητας τής Εν-,
ρώπης, ευρισκόμενος είς συνάφειαν μέ τούς έν Ελβε
τία πρωταγωνιστάς τής φιλελληνικής κυνήσεως, δια

θετών τόν χρόνον του εις φροντίδας πρός
εϋόδωσιν τού άγώνος, εύρίσκετο έν πλήρει καί
άπολύτω γνώσει τών λαμβανόντων χώραν είς τήν άγωνιζομένην Ελλάδα. Έγνώριζε τάς δοκιμασίας τοΰ
Ελληνικού Λαοΰ. τόν ηρωισμόν τών Ελλήνων παλληκαριών, τήν γενναιότητα τών άρχηγών των, τάς θυ-

αίας τών άρχόντων του, άλλά συγχρόνως έγνώριζε
καί τάς άξιώσεις τών προύχόντων, τών καπετανέφν.
τών Στρατηγών καί τών Ναυάρχων, έγνώριζε τόν άπέραντον εγωισμόν των, τάς συμφεροντολογικός βλέ
ψεις των καί τήν προσπάθειαν όπως έκαστος έξ αϊτών
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τωπίση άνδρικώς τήν αύθαιρεσιαν, τήν απληστίαν,
τήν έκμετάλλευσιν καί τήν στενήν άτομικήν άντίληψιν
τών πλείστων ’Αρχηγών, τών Ύπαρχηγών, τών Άνθυπαρχηγών—πολιτικών τε καί στρατιωτικών—-τής

οίκοδομήση ύπέρ αυτού και τής οικογένειας
του στερεά θεμέλια υλικών καί άλλων προσωπικών

Ελληνικής Έπαναστάσεως.
Ό Καποδίστριας έπροτίμησε τό δεύτερον, διότι αυ
τό ήτο τό καθήκον του καί τό συμφέρον τής Ελλάδος.
Ό Καποδίστριας ήθέλησε νά δημιουργήση Κράτος

ωφελημάτων.
,
καί ούχί άθροισμα Λαοΰ άνερματίστου.
Οί Στρατηγοί έζήτουν χρήματα διά νά στρατευΌ κοτζαιιπασισμός, ή αύταρχικότης, τό έγώ, ή άθοΰν καί αύθαιρέτως κατελάμβανον τάς δημοσίας
πολυταρχικότης, ήδύναντο ίσως νά εύρίσκωσιν έδα
προσόδους διά νά τροφοδοτούν άνδρας πάντοτε περισ φος έπιτυχίας κατά τήν διάρκειαν τής πολεμικής άνιοσοτέρους τών πραγματικώς ύπηρετούντων. Οί καπε- μαλίας καί άοριστίας, άλέύ ήδη οπότε αί πολεμικοί
τανέοι καί πρόκριτοι τών Νήσων έζήτουν εκατομμύ συνθήκαι μετεβλήθησαν, ήδη οπότε διά τής Ναυμα
ρια δι.' άποζημιώσεις των. Οί Μαυρομιχαλέοι ήθελον χίας τοΰ Ναυαρίνου ή Εύρωπαϊκή πολιτική έστρ,έφετο
τσιφλίκι των ολόκληρον τήν Εύβοιαν διι’χ τάς προσω εύμενεστέρα πρός τήν κρατικήν έμφάνισιν τής Ελλά
πικός των άνάγκας. "Αλλοι εκλεκτοί τοΰ ’ Α
δος, ήδη οπότε ή Φιλειρηνική συνείδησις άπέβαινεν
γώνας άνδρες άπέβλεπον είς τήν άπόκτησιν δι’
αύστηροτέρα εις άξιώσεις πολιτικής καί κρατική; εύόλων τών μέσων τεραστίων εκτάσεων γαιών,
σταθείας, έπεβάλλετο είς τόν Κυβερνήτην άναλαμβσέν φ κατά μίαν μνημειώδη, ώς λέγει ό Παπαροηνοντα τήν έξουσίαν νά άξιώση προσωπικά; καί άτομιγόπουλος, έκθεσιν, πενταμελούς ’Ελεγκτικής Επιτρο κάς θυσίας πρός όφελος τοΰ Ααοΰ καί τής Πολιτείας.
πής έκ μελών τής Έθνοσυνελεύσεως. άποδεικνύεται
Π ρίν ακόμη κατέλθη είς τήν 'Ελλάδα ένεπνέετο
σειρά θλιβερών καταχρήσεων έκ μέρους ισχυρών καί
άπό τάς πατριωτικός καί εύγενεΐς ταύτας ιδέας, αϊτιέπισήμων τοΰ Άγώνος προσώπων, άτινα άφοΰ κατέ- νες είχον βάσιν καί θεμέλιον τήν έκτέλεσιν τοΰ καθή
φαγον γεννήματα, πολεμεφόδια, ξυλικήν κτλ. έπέπε- κοντος του. Γράφων είς τόν σεμνόν φίλον του Βαρώσαν καί επί τών συνεισφορών «αί όποιαι έδόθη- νον Στάϊν, τόν γηραιόν πρόμαχον τής Γερμανικής
σαν πρός τό ’Έθνος άπό τούς Φιλέλληνας αυτονομίας, εύθύς ώς άνεχώρησεν έκ Π ετρουπόλεως.
καί "Ιίλληνας. έκτος και εντός τής ’Ιύπι- έτόνιζεν μτι άνελάμβανε τό βαρύ έργον τής διακυβερκρατεεας, άπ’ άρχής τού Ιερού ’Αγώ- νήσεως ενός Ααοΰ ευρισκομένου έν μέσω
*
«ταλαιπω
νος και αί όποιαι ήρπορούν ν’ άναβαί- ριών καί οδυνών άναριθμήτων», διότι «έχεε συνεί-

νουν εις Μιλλιούνια I ροβίων, και αί όποϊαι δ^ν εΰρίσκονται περασρ,έναε εις τά
κατάστιχα εέρ,ή ρόνον ρ.ερεκαε εκατοντά

δες Γροσίων».
**$
"Οταν λοιπόν ό Καποδίστριας έφθασεν εις Ελλάδα,
εύρεν αύτήν είς οίκτράν κατάστασιν. Τό ήμισυτής Ελ
λάδος κατείχεν ό Τούρκος, τό δέ έτερον ήμισυ έλυμαίνετο ή άναρχία καί ό έμφύλιος σπαραγμός. Αύτά δλα
είναι τόσον γνωστά, ώστε δεν τά άποκρύπτει ούδ’ αύτός ό κ. Κορδάτος. Ή μεγάλη όμως κοινωνική καί ε
θνική πληγή δέν ήτο ούτε ό Τούρκος, ούτε ή άναρχία.
Ήτο τό άτομικόν συμφέρον. Ήτον ή έπιζράτησις
τής στενής έγωϊστιζής άντιλήψεως, ήτις ούχί άπαξ ή
δίς, άλλά πολλάκις έφερεν εϊς κίνδυνον καί αύτήν τήν

ύπόστασιν τής πατρίδος.
Ό Καποδίστριας ευρισκόμενος έν μέσφ τοιούτων
ηθικών ερειπίων είχε πρό αύτού πρός εκλογήν δύο
δρόμους. Ή ν' άφομοιωθή ψυχικώς πρός τήν κατάστασιν προσοικειούμενος τούς ισχυρούς καί θεραπεύων τάς άξιώσεις των είς βάρος τοΰ ύποστάντος τά
πάνδεινα Λαοΰ. ή αιρόμενος είς τό ύψος μεγάλου Κυ
βερνήτου καί ε’ις τό ύψος τοΰ μεγαλουργού καί εύγενοΰς πολιτικού του παρελθόντος, νά ζητήση ν’ αντί με

δησεν τών χρεών του καί κραταιάν θέλησεν νά τά έκπληρώση....»
"Οταν λοιποί’ κατελθων είς τήν πατρίδα εύρε τάς
άνωτέρας στρατιωτικός καί πολιτικάς τάξεις άντιτιθεμένας πρός τάς άρχάς τάς οποίας μέ σθένος διεκήρυξεν, όταν τάς άντιμετώπισε καθημαγμένας, ήρωϊκάς,
ετοίμους διά τήν θυσίαν, ά/ά.ά μέ τόν φόρτον τών τυραννικωτέρων καί έγωϊστικωτέρων άξιώσεων, δέν διεσείσθη ή άποφασιστικότης του καί τό πολιτικόν του
σθένος.
Έστάθη άκλόνητος είς τάς άπόψεις του ζητών νά
έμβαπτίση τόν άναγεννώμενον Ααόν είς τάς άρχάς
τής Ίβότητος καί τής Λεκαεοσύνηί καί φέρων
τόν μέγιστοι- μέχρι τοΰ έλαχίστου "Ελληνος, τόν επί
σημον ’Άρχοντα μέχρι τοΰ άσήμου πολίτου, τόν δοξα
σμένοι’ Στρατηγόν μέχρι τοΰ απλού οπλίτου, τόν έπηρμένον Ναύαρχον μέχρι τοΰ άφελοΰς ναυμάχου, εύλαβεϊς πάιπας τηρητάς τών διατάξεων τοΰ Αόμ,ου,
τόν όποιον έκήρυξεν άρχοντα καί κύρεον είς

τήν Ελληνικήν πατρίδα.
Αύτήν τήν τακτικήν τοΰ μεγάλου "Ελληνος πατριώ
του ό κ. Κορδάτος τήν παρερμηνεύει μέχρι τοιούτου
σημείου ώστε νά ισχυρίζεται ότι δ Καποδίστρια;
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της εποχής έκείΥης διεπράττοντο ύπέρογκοι καταχρήσεις».
Οί μόνοι οί όποιοι άντελαμβάνοντο τό ενδιαφέρον
του καί έξετίμων τάς προσπαΰείας του ήσαν οι α
πλοϊκοί "Ελληνες γεωργοί, οί όποιοι τόσον
πικρώς έθρήνησαν τήν απώλειαν του, ό αγνός 'Ελλη
νικός Λαός, ό όποιος τόν άπεκάλει Μπαρμπαγιάννην καί ό όποιος, διά λόγους τόσον γνωστούς,
ευρίσκετο είς αδυναμίαν νά άρθή είς τό ύψος του καί
νά τονώση τους εύγενεϊς γεωργικούς άγώ-

νάς του....

ίβ ij:

Ό κ. Κορδάτος, ώς άνεφέραμεν ανωτέρω, σημειοινει δτι «δλα του τά μέτρα τής αγροτικής

πολιτικής αποβλέπανε στο νά έξυπηρετήσουν τά συμφέροντα τών ΠΛΟΥΣΙΟΧΩΡΙΚΩΝ».
Περιττόν κατόπιν τών όσιον είπομεν νά τόν διαψεύσωμεν είδικώς είς τόν Ισχυρισμόν του αυτόν, άιρκούμενοι νά αίσθανθώμεν τήν εκπληξιν ποϋ μάς προκαλεϊ ή λέξις «πλουσιοχωρικος» ή μή άνταποκρινομένη καί είς ονδεμίαν πραγματικήν έννοιαν, άλλι'ι
καί άνευ τούτου άντιτιθεμένη προ; πραγματικά γεγο
νότα, γνωστού οντος δτι ό Καποδίστρια; εξυπηρετεί
πάντοτε τά λαϊκά συμφέροντα καί ουδέποτε τών πλσι>σίων, έστω καί αν ούτοι ήσαν χωρικοί! !
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κηπίου. "Οσον δέ άφορή τήν παρά τώ Άλή-Πασά
διαγωγήν του είναι γνωστόν πλέον δτι διά μεταγενε
στέρων έρευνών, έξηγνίσθη ή μνήμη τοΰ Θ. Βάγια,
δν μέ τόσην αυταρέσκειαν άποκαλεϊ «αίμοβόρον»
ό συγγραφεύς, περιπίπτων καί είς άλλην ιστορικήν α
νακρίβειαν άποκαλών αυτόν πατέρα τής Βασιλικής !!!
ή όποια κατήγετο άπό τήν γνωστήν άρματωλικήν οικο
γένειαν τών Κ,ιτσαίων.
Ούτως καί επί τοΰ σημείου τούτου αΰθαιρετολογεϊ
ό κ. Κορδάτος παραχαράττων ιστορικά γεγονότα, πα
ραμορφώνουν ίστορικάς άληθείας καί συγχέων πρόσω
πα καί πράγματα μόνον καί μόνον διά νά στηρίξη
συμπεράσματα, παρατηρήσεις ή γνώμας, αϊτινε; θά
έδιδον είς τάς απόψεις του μίαν ιστορικήν άληθοφάνειαν.
***

Ό κ. Κορδάτος άποφεύγει έπιμελώς νά εύρεθή είς
συνάφειαν καί πρός μίαν άλλην σπουδαιοτάτην καί
χαρακτηριστικήν λεπτομέρειαν τοΰ γεωργικού έρ
γου τού Καποδίστρια.
Φαίνεται άγνοών τήν συνεργασίαν του μέ τόν 'Ιρ
λανδόν γεωπόνον Στήβενσων, δστις συνέδραμε μέ τήν
μεγαλειτέραν άφοσίωσιν τόν Κυβερνήτην είς τάς προ
σπάθειας του πρός διάδοσιν τής πατάτας, τών όπωροφόρων δένδρων καί διαφόρων γεοιργικών εργαλείων.

Μέ τήν γεωργικήν πολεμικήν τού κ. Κορδάτου συν
δέονται καί τά γραφόμενα περί τής έν Τίρυνθι Γεωρ
γικής Σχολής. Άφήνοντες κατά μέρος ά/ιλας ιστορι
κά; ανακρίβειας ύποκρυπτομένας είς πάσαν έπιχειρηματολογίαν του, σταματώμεν είς τά έξής.
Λέγει ό συγγραφεύς: «Ή άζία τής Γεωρ

Ό Καποδίστρια;, τόν όποιον μέ τόσην επιπολαιό
τητα κατηγορεί ό κ. Κορδάτος, έμπνεόμενος άπό ένα
άπέραντον φιλογεωργικόν πόθον, πριν άκόμη κατέλθη
εί; 'Ελλάδα έθετε τά; βάσει; μιάς φωτισμένης γεωρ
γικής εργασίας καί ήτον άμετρο; ή χαρά του δταν
ολίγα; ημέρας μετά τήν άφιξίν του έν τώ προσιόπω
τοΰ ’Ιρλανδού Στήβενσων εΰρε τόν άπροσδόκητον αλ
λά καί έξόχω; εύπρόσδεκτον γεωργτκύν συνερ-

γικής Σχολής του Θά κριθή άπύ το ΠΡΟ

ψάτην του.

❖❖❖

ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ καί τά πρόσωπα πού έ6αλε

***

νά διδάξουν τη γεωργική Οικονομία.
Εέρομε δέ πώς ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ τής Γ
X. διορίστηκα ό αίμοβόρος ΘΑΝΑΣΗΣ
ΒΑΓΙΑΣ, πού δέν είχεν ιδέα άπό γεωπονία, ό πατέρας τής Βασιλικής (τής έρωμένης τού Άλή-Πασά)».

Οϋτως ό κ. Κορδάτος περιπίπτει είς σωρείαν ιστο
ρικών άτΐ'χημάτων διά ν’ άποδειχθή τελικώς δτι ό όγ
κος τής έργασιας τήν όποιαν μέ τόσην αυταρέσκειαν
παρουσιάζει, καυχώμενο; δτι θά μάς διδάξη «νέε;
απόψεις», δχι μόνον κλονίζεται έπιστημονικώς, άλλά
καί θρυμματίζεται ίστορικώς ύπό τήν πίεσιν γεγονό
των καί πραγμάτων, τά όποια διαστρεβλώνει ή προσ
ποιείται δτι άγνοεϊ.
'Ημείς παραβλέποντες σειράν άλλων άνακριβειών
καί ιστορικών παραχαράξεων, έρχόμεθα είς τό άκροτελεύτιον σημεϊον τοΰ σχετικού περί Καποδίστρια κε
φαλαίου του.

“Οσαι λέξεις τόσαι καί άνακρίβειαι.
Διευθυντής τοΰ Προτύπου ’Αγροκηπίου Τίρυνόος
διωρίσθη τήν 31 Δεκεμβρίου 1829 ό πρώτο; "Ελλην
επιστήμων γεωπόνο; Γρηγόριος Παλαιολόγο;, δστι;
άπέβη ποίππιμότατο; γεωργικό; ’Απόστολο; καί συγγραφεϋς τή; εποχή; του καί δστι; έδίδαξεν εί; τα
κτικοΰ; καί έκτάκτους μαθητά; γεωργικά μαθήματα
έντό; τή; έν Τίρυνθι Σχολής τής ίδρυθείσης δαπάναιτοΰ μεγάλου Φιλέλληνος 'Ελβετού Έϋνάρδου.
Ό Θανάση; Βάγια;, άγνωστον διά τίνα; λόγους,
παυθέντος ή άποσυρθέντο; τού Π αλαιολόγου, άνέλαβεν επί τινα χρόνον τήν ’Επιστασίαν τοΰ ’Αγρο

Όμιλεϊ ό συγγραφεύς περί τοΰ φόνου τοΰ Κυβερ
νήτου—ή καταστρεπτική τοΰ έγκλήμαιο; τούτου ση
μασία έθεωρήθη άπό τήν γνησίαν ’Ελληνικήν
συγείβηστν ισοβαρής πρός τό εθνικόν δυστύχημα
τή; άλώσεω; τή; Κων)πόλεως—όμιλεϊ λοιπόν ό συγ
γραφεύς τή; «Ίνεαελληγτκής Πολιτικές '!■

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

βτορί%ς» περί τοΰ τραγικού αύτοϋ ανοσιουργήμα
τος τοΰ διαπραχθέντος κατά αόπλου καί ασθενικού γέ
ροντες καί αντί, άπό στοιχειώδους ανθρωπιστικού αι
σθήματος αγόμενος, νά χαράξη θλίγας γραμμάς πό
νου καί συμπάθειας πρός τό εύγενες εκείνο θύμα,
γράφει μέ μίαν άπίστευτον ωμότητα, μέ μίαν διαστρεδλωμένην ψυχικήν ίκανοποίησιν τά εξής:

«Βρήκε τήν τύχη όλων τών τυράννων
✓ αι ύ «Λαός» άνάσσανε και έπανηγύροβε
τ«» οέκτρδν τέλος του». Είναι ιστορικόν ψεύδος
άσΰστολον ή κατηγορηματική αύτη βεβαίωσις τοΰ
συγγραφέως. Καί διαμαρτυρόμεθα, άπό τών στηλών
αυτών, όχι πλέον διά τήν ιστορικήν διαστροφήν καί
παραχάραξιν, άλλά διά τήν ύβριν τήν άπευθυνομένην
κατά τού 'Ελληνικού Λαού, δστις όχι μόνον δέν «άνάββανε» καί δέν έπανηγύρτσε τόν άδικον θά
νατόν του, άλλ’ δλως άντιθέτως, έπόνεσε καί έθρήνησε
καί ήγανάκτησε καί εκ τών δολοφόνων τόν μέν ένα έκρεούργησε καί κατεσπάραξε, τόν δέ έτερον καταφυγόντα ύπό τήν σκέπην τής κραταιάς Γαλλίας, τής
προστάτιδος Γαλλίας, έξηνάγκασε νά παραδοθή. 'Ο
Άντιπρέσβυς τής Γαλλίας Ρουάν, ό ’Αντιπρόσωπος
μιας μεγάλης, ισχυρά; καί σεβαστής Δυνάμεως, ύπέκυψεν είς τήν άξίωσιν ενός άλγούντος καί μαινομένου
Λαού καί ήρε τήν προστασίαν του άπό ένα έγκληματήσαντα μέν αλλά πάντως ήρωϊκόν Στρατηγόν τής Ν.
'Ελλάδος.
,
Φ« *
\
’Αντί ό Συγγραφεύς, ώς "Ελλην, νά ρήξη φωνήν
διαμαρτυρίας διότι δ ιδανικότερος τών 'Ελλήνων έθυσιάσθη είς τόν βωμόν τών ξένων συμφερόντων, έ*/ων ύπ’ δψιν του τά λόγια τοΰ άειμνήστου Κ. Λομβάρδου, δστις, άν δέν άπατώμεθα, είς τά 1859,
εντός τής Ίονίου Βουλής, δμιλών περί τοΰ τρόπου
τής Εθνικής Άποκαταστάσεως τής Έπτανήσου, έστράφη πρός τήν Ίεράν καί 'Αγίαν Σκιάν τοΰ Καποδίστρια διά νά τονίση οτι «σε ξένο χυτήριο έ-

χύΟη τό βόλι πού ίϊιετρύπησε τον Καποδιστριαν και σέ ξένο άκόνι ακονίστηκε ή
μ-άχαιρα ή όποια τού διέσχισε τήν πλευ
ράν», αντί νά χύση δάκρυ θερμόν έπί τή άναμνήσει
τού άπαισίου τούτου γεγονότος, έπιχαίρει διότι καί
ξένοι συγγραφείς καί ξένοι Λαοί, έχθρικώς διακείμενοι πρός τόν Καποδίστριαν, ήσθάνθησαν χαράν ή
έγνωμάτευσαν δτι ή δολοφονία του υπήρξε «μέτρου
πολιτικόν».
’Αντί προσφεύγουν καί πάλιν είς τά λόγια τοΰ Λομ
βαρδού νά θρηνήση διά τήν έθνικήν μας συμφοράν
καί νά έπαναλάβη δτι εκείνος διεκήρυσσεν είς τήν
Ιόνιον Βουλήν :
«’Έπεσεν ό Καποδίστριας καί έπεσεν ή πολιτική
τής 'Ελλάδος. Διότι άνδρες ώς δ Καβούρ καί δ Καποδίστριας, έκπροσωπούντες τήν πολιτικήν ενός ’’Ε
θνους, δύνανται ευκόλως, άπό μιας μέχρι τής άλλης

στιγμής νά εξαφανίζονται; δέν δύνανται δμως άπό
μιας μέχρι τής άλλης στιγμής ν’ άναγεννώνται. .
Καί άλλοίμονον, έπεσεν δ Καποδίστριας, έπεσεν ο
Κολοσσός, έπεσεν δ νους καί ή ψυχή τού ’’Εθνους καί
ή Πατρίς μας εύρεθεϊσα άπωρφανισιιένη έφθασε νά
γ&ννα νάνους διά νά έχουν τό θάρρος νά υβρίζουν
τούς εθνικούς γίγαντας.
***
"Ολος ό βίος τού Καποδίστρια, διεθνής καί έ’τληνικός, είναι μία αποκάλυψες πολιτικού μεγαλείου, φωτός,
διανοίας, βάθους πατριωτισμού, ύψους ηθικής, χριστιανικωτάτης υπέροχου ψυχής καί ίεράς αυτοθυσίας.
Είς τήν μνήμην του καίει άνέσπερος ή ευγνωμοσύ
νη παντός Έλληνος καί ή εύλάβεια παντός άνθρωπον.
Αυτή είναι ή άλήθεια. Τά άλλα βέβηλος άναρΖία·
ΔΗΜ. Λ ΖΩΓΡΑΦ«ε

ον 5ύο άπό τά ποιήματα τής
Τήν ποιητική σελίϊα τής « Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» τήν κατέχουν σήμερέπέτρεψε τήν άναϊημοσί«Ξένης Λύρας» τοΰ κ. Ποριώτη. Ό εκλεκτός λογοτέχνης, παρά τήν άπαγόρευσίν του,
νά τό αισθανθούν καί οί
ευσιν. καί εϊμεθα ευτυχείς οτι τό άρωμα τής «Ξένης Λύρας» θά λάβουν τήν εύκαιρίαν

άναγνώσταί μας.

ΜΕ ΣΜΕΡΤΑ ΚΑΙ ΡΟΔΑ
Myrthen und Rosen.

ΞΕ Ν ΑΙ

Heine.

Hit
Μέ ομέρτα καί ρόδα
— ωραία, στοργικά —
αέ άδρά κυπαρίσσια,
μέ φύλλα χρυσά
τό βιβλίο μου ας στολίσω
οά θήκη νεκρού,

νά θάψω εσάς,
τοαγούδιά ιιου, αυτού.

--------- WXF------------HKVPIA
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ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ
”Ω, νάταν κ’ ή Άγάπη
μςοα κλειστή !

ΤΕΤΡΑΤΣΙΝΙ

"Ενα απροσδόκητοι’ γεγονός που κατέπληξε τό αγγλικόν
κοινόν καί θά καταπλήξη δλον τόν κόσμον έσημειώθη τόν
περασμένου μήνα είς τήν συναυλίαν τήν δοθεϊσαν είς Άλπερ Χώλ τοΰ Λονδίνου. "Εδιδε ρεσιτά?, ή μις Λουέλλα ΙΙαίκιν, ι-Ις ένα δέ διάλειμμα ένεφανίσθη αίφνιδίως έπί σκηνής ή
μεγάλη άοιδός, ή θεωρούμενη διάδοχος τής μεγάλης Πάττι, κυρία Τετρατσίνι, ή οποία είπε τά εξής είς τό ακροατή
ριου : Έταξείδευσα δλη τή νύκτα γιά νά έλθω εδώ καί σάς
ίδώ». Τό ακροατήριου έξέσπασεν είς χειροκροτήματα καί
επευφημίας, όταν δέ κατωρθώθη νά γίνη σχετική ήσυχία
ή μεγάλη άοιδός έξηκολούθησε : «Καίτοι στό πρόγραμμα
άναφέρεται πώς θά σάς τραγουδήσω, δέν μπορώ νά τό
κάμω. ΟΙ γιατροί μοΰ τό άπηγόρευσαν. Δέν έχω φωνήν.
Τό μέρος μου θά τό έκτελέση ή μις Παϊκιν». Καί ή Τε
τρατσίνι έπρρχιόρησε πρός τήν Άγγλίδα άοιδόν, ή οποία
ήτο καί αυτή έπί σκηνής, τήν ένηγκαλίσθη καί τήν ήσπάσθη.
Βραδύτερου ή Τετρατσίνι έδήλωσεν είς δημοσιογράφους
< ί όποιοι τήν ϋπολιόρκησαν δτι αναχωρεί δια τήν Ριβιέραν,
δπου θά παρααείνη δυό τρεις μήνες, διά ν’ άναπαυθή καί
έπανακτήση δυνάμεις. Οί γιατροί της τήν έβεβαίωσαν δτι
άν άπόσχη άπή πάσαν εργασίαν τρεις μήνες καί έφαρμόση
τήν θεραπείαν πού τής διόρισαν, θά μπορέση νά έπανα
κτήση τήν φωνήν της.
—· 'Οπωσδήποτε, κατέληξεν ή Τετρατσίνι, δέν θά επι
στρέφω στή σκηνή είμή ώς· παλαιά -Τετρατσίνι. ’Εκείνη
πού γνωρίζετε καί τιμάτε τόσο !
ΕΝ NEON ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΝΤΕ ΚΥΡΕΛ

Μεγάλην επιτυχίαν έσημείωσεν ή πρώτη παράστασις τοΰ
νέου δράματος τοΰ κ. Φρανσουά ντέ Κυρέλ «Ή ζωντανή
καί ό ετοιμοθάνατος» είς τό θέατρον τοΰ Μόντε-Κάρλο.
Έπαινετικιότατα γράφουν περί τοΰ νέου τούτου έργου τά
γαλλικά φύλλα, ή δέ «Κομέντια» λέγει δτι τό δράμα αυτό
αποτελεί τό αριστούργημα τοΰ μεγαλειτέρου θεατρικού
συγγραφέως τής Ευρώπης. Ή «Ζωντανή» είναι μία μονα
χή, φαιδρά, ευαίσθητος καί τρυφερά, ή όποια διαχέει γύ
ρω της τήν άγάπη τής ζωής, ό «Ετοιμοθάνατος» είναι
εν άπό τά θύματα τοΰ πολέμου, νευρασθενικός μέ τάσιν
πρός τήν αυτοκτονίαν. Ή μοναχή κατορθώνει βαθμηδόν
νά αναζωογόνηση την άνισόρροπον_ καί άπηλπισμένην ψυ
χήν τοΰ «Έτοιμοθανάτου» καί νά τήν όδηγήση είς τόν δρό
μον τής υγείας καί τής άγάπης.

— τής ’Αγάπης τόν τάηο
γαλήνη έξανθεϊ,

i

καίάνθίζει σκορπώντας ·
μύρο γλυκό'
μά θά τή βρω
ιιέσ στον τάη ο μου εγώ.

τώραΊό σον χέρι
άν τά κρατρ,
γλύκειά μου έσύ, —

γλνκειά μον έού,
οι ην ξενητειά.
Τά μάγια τους τότε
θά λυθούν,

τά ωχρά ητηη ιά τους
θά σέ θ^τροΰν
θά κλαίν βλέποντάς σου
τή θεία μορφή,
θά λέν μυρολόγια,
μ’ άγάπης πνοή...

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟΥ
La chanson du fou.

Victor Hugo.

Δ ύ πού βράόυ αργά
νά βριίς κρνμά
τό φως σου,
κοίτα μην ή γη
μαύρος ανοιχτή
χαμός σον.

Νά, εδώ τά τραγούδια
πού μέ ηοντιά,
οάν τή λάβα, ρέμα
ποϋ ή Αίτνα κυλά,

Κύμα πλανερό
Σκέπασε ,αέ αχνό

μοΰ άνάβρυξαν τότε
άπ’ τόν καημό

τήν ξέρα.
Γύρω σου ερημιά'

καί γύρω σκόρπιζαν
σπίθεςι σοτρό.

σπίτι όέ φωτφ
κεϊ πέρα !

’Εδώ ’ναι βουβά,
θανατερά'

οάν πάγος ητνχρά,
οά νέφη χλωμά·

Κλέφτης οέ άκλουθρ,

μά καί τώρα ή παλιά τους
όρμή ξαναζή,
τής ’Αγάπης οάν τά Ιοκιωνη

οέ άδράχτει.
Τοΰ βουνού οί ξωθιές

καί στη σκοτεινιά

μας κρατάνε, λες,
οάν άχτι.

>1 ψυχή,—
ή παλιά τους ή όρμή ξαναζή,
τής ’Αγάπης οάν τά ίοκιώνη

Ωχ, άν βγή καμιά
μπρός σου κι’ άγκαλιά

>1 ψυ'χτ'ΐ· .

σέ πάρη ! —
Νεράιδοι χορό
στήνουνε μέ τό

Μά ό καημός στην καρδιά μου,
καί μοΰ λαλεϊ:

δροσιά ο’ αυτά
,
θάρθή μου ή ψυχή.

,

9εγγάρι. . .
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ΘΘ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΧΤΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΧΙΝ

ΕΙΙΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Ο κ. Πετρί τήν έμφάνισιν του τήν έκαμε μέ τό 5ον
Κονσέρτου τοϋ Μπετόδεν. Μετ’ αύτό, μέ τήν συνοδείαν τή;
Ορχήστρας, έπαιξε τήν Ισπανικήν Ραψωδίαν τοΰ Λίστ.
Τό παίξιμό του συναρπάζει μέ τάς ποικιλίας τών έναλλαγών του καί τήν λεπτότητα τών άποχρώσεών του πού δεί
χνουν ότι κατέχει βαθειά όχι μόνον τό πνεύμα τού συνθέ
του, άλλά αύτόχρημα μουσικήν μεγαλοφυίαν. Τό κοινόν
κάθε έκτέλεσιν τοΰ κ. Πετρί έκάλυπτι μέ ένθουσιώδη χει
ροκροτήματα.

©Θ

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

Μίαν εξαιρετικήν έντύπωσιν άφήκεν ή κυρία Άστρύκ ιιέ
τό βιολί της είς τήν ένδεκάτην Συμφωνικήν, είς τήν ό
ποιαν έλαδε μέρος. “Επαιξε μέ πολλήν ζωήν καί τέχνην τό
ποίημα τοϋ Σωσσόν καί τήν Άδανέζαν τοϋ Σαίν-Σάνς. Ί
δίως το ποίημα τοΰ Σωσσόν τό άπέδωκε μέ δλην τήν λε
πτότητα καί τήν μουσικήν ακρίβειαν. ’Επίσης είς τό Ρεσι
τάλ. της ή κ. Ύδόννη Άστρύκ ΰπήρξεν απαράμιλλος. “Ε
παιξε Μπάχ, Ντεμπασύ, Ναρτάν·, καί Ι’καμπριέλ Φωρέ.
Ιό κοινόν μέ αυθόρμητον ένθουσιασμόν έχειροκρότησε την
εκλεκτήν καλλιτέχνιδα. Εϊς τήν έπίλεκτον μουσικήν προσω
πικότητά της όφείλομεν στιγμάς καλλιτεχνικής άπολαύσεως. Ό ευγενικός της ήχος, ή γλυκεία άλλά καί νευρώ
δης δοξαριά της, ή λεπτότης τής άποδόσεως δίδουν μίαν
έντελώς ξεχωριστήν έκτέλεσιν είς τά έργα τά όποια έρμηνεύει.
.,

,

,

,

ΟΟΟ

BEAT ΡΑ

Ο κ. Βεάκης, Ανταίος τής 'Ελληνικής Σκηνής, ίδρυσε
νέον θίασιν έκ τών μελών τού διαλυθέντος «Θεάτρου Τέ
χνης». Εις το θέατρον «Άλάμπρα» έκαμε τήν έμφάνισιν
του μέ τό δυνατόν έργον τοΰ Πώλ Μπερζέ «Ό Τριμποϋνος». Ο κ. Βεακης εις τόν ρόλον τοϋ άρχηγού ριζοσπα
στικού κόμματος καί Πρωθυπουργοΰ έδωκε πάλιν δείγ
ματα τοϋ έξαιρετικοΰ του ταλάντου. Άλλά καί ή δεσποινίς
Παπαδακη ανταξία σχεδόν τοϋ υπέροχου πρωτάγωνιστοϋ.
’ Ας εύχηθώμεν τό κοινόν νά ένισχύση τόν έκλεκτόν
θίασον.

Μετά το βιολί τής κυρίας Άστρύκ, ό Σύλλογος Συναυ
,
pop
λιών είχε τήν καλήν έμπνευσιν νά μάς παρουσιάση τήν
Ο θίασος τή; κ. Ούρ. Καντιιότη άνεδίδασεν εις τήν σκη
Ελληνιδα δεσποινίδα Λαλαοννη. Ή δεσποινίς Λαλαούνη
νήν τήν φαντασμαγορικήν όπερα-κωμίκ τοϋ “Οφφεμπαχ
είναι μία παιδίσκη, η οποία κατέχει μουσικόν τάλαντον
<Ή Ωραία Ελένη».
πρώτης ταξεως. Ελαδε μέρος εις τήν Δωδεκάτην Συ
---------- WXF-------- *
ναυλίαν τοϋ Συλλόγου καί έπαιξε Σούμανν μέ καταπληκτι
κήν ευχέρειαν. Ήτο ή πρώτη έντύπωσις τοϋ κοινοΰ καί
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ήτο έντύπωσις ικανοποιητική. Τήν έπομένην ή δεσποινίς
Ύπό τού κ. Δημ. Λ. Ζωγράφου, έρευνητσβ τής γεωργηΛαλαούνη είχε τό Ρεσιτάλ, της. “Επαιξεν έργα Μπετόδεν,
Σοπέν, Γουνώ-Λίστ. Κατά τούς αυστηρούς κριτικούς ή έμ- οικονομικής καί δημοσιονομικής ζωής τής χώρας, γνωστού
δέ ήδη έκ τοΰ τριτόμου έργου του ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ
φάνισις τής μικρά; πιανίστας με έργα τόσον δύσκολα ήτο
μία άσυνεσία. Ή Λαλαούνη είναι ένα τάλαντον εξαιρετι ΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ», έξεδόθη προσφάτως νέον έργον, έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος, ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Iκόν, τό όποιον όμως εύρίσκεται άκόμη είς τάς πρώτα; εκ
ΛΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ» (1833—1843)
δηλώσεις του καί έχει ανάγκην περιμαζεύσεως καί στορ
Τόμος Α'.
γής. Διότι ασφαλώς εαν το π/.ουσιον αύτό τάλαντον όδηΔιά τού έργου τούτου αποκαλύπτεται μία άγνωστος πτυχή
γηϋή καί μορφωθή καταλλήλως, θά μάς άποδώση είς τό
μέλλον μίαν μεγάλην καλλιτέχνιδα.
τοΰ έθνικοΰ, οικονομικού, κοινωνικού καί τραπεζιτικού ήμών
βίου και παρέχεται είς τόν άναγνώστην είς πυκνά; σελίδας
οΟΟ
Η Δέκατη Τρίτη Συναυλία είχεν επίσης μεγάλην έπιτι- σειρά περιπετειωδών ή μάλλον μυθιστορηματικών λεπτομε
χίαν καί υπό τήν έποψιν τής έκτελέσεως, άλλά καί τής
ρειών διάρκειας όλοκλήρου οκταετίας, μέχρι; οό τεθώσι τά
έκλογής τών έργων.
Ηρχισε μέ τήν Συμφωνίαν τοϋ θεμέλια, έφ’ ών άνηγέρθη ό πρώτος 'Ελληνικός ΤραπεζηΜπράμς. Η έκτέλεσις έκ μέρους τής ορχήστρα; ήρεσε
τικός όργανισμός, ό έξελιχθεί; έντός 83 έτών είς τόν σημε
και έχειροκροτηθη πολύ. ’Επίσης η έκτέλεσις ενός μέρους
ρινόν κολοσσόν.
άπό τό μεγάλο Συμφωνικό ποίημα τοΰ Φράγκ, ή «Ψυχή» υ
Τό έργον άναγινώσκεται άπλήστως άπό τόν τραπεζιτικκόν
πήρξε σχεδόν άψογος. Ή μουσική τοϋ έργου αύτοϋ είναι κόσμον τής χώρας καί τυγχάνει τής Ιδιαιτέρας προσοχή;
πρό παντός λυρική και δια τούτο συναρπαστική τόσον ώ τοΰ προσωπικού τής ’Εθνικής, είς τόν Σύλλογον τοΰ «ποιου
στε νά όμιλή άπ’ ευθείας είς τήν ψυχήν. Τό κοινόν μ:
τό άφιέρωσεν ό Συγγραφεύς.
ειλικρινή ένθουσιασμόν έχειροκρότησε τόν μαέστρον κ.
Ό ηδη έκδοθείς Α' τόμος πωλείται καί είς τά Γραφεία
Μπουστεντοικν, ο οποίος υπήρξιν ή πραγματική ψυχή τή;
ήμών άντί Δραχ. 50.
άποδόσεως.
Είς τό τρίτον μέρος τής Συναυλίας έθριάμδευσεν ό κ.
Βολωνίνης μέ τό βιολί του είς την «'Ισπανικήν Συμφω
νίαν» τοΰ Λαλό.
ΟΟΟ

Είς τήν Δεκάτην Τετάρτην Συναυλίαν άπέδωκεν ιδιαί
τερον ένδιαφέρον ή έμφάνισις τοΰ κ. Ε. Πετρί. Ό κ.
Πετρί είναι υιός τοΰ γνωστού βιολιστοΰ "Ερρίκου Πετρί.
Έγεννήθη είς τό Άννόδερον καί υπήρξε μαθητής τοΰ μεγά
λου Μπουξόνι. “Ηδη άπό τοΰ 1920 είναι καθηγητή; τοΰ
πιάνου είς τήν άνωτάτην μουσικήν Ακαδημίαν τοΰ Βερο
λίνου. Μέ τήν φήμην αυτήν ήτο δίκαια ή άνυπομονησία
τοΰ κοινού νά άκούση τόν διακεκριμένον πιανίσταν

ΤΕΓμΗΓ®Γ

ΤΡΑΠΕΖΑ HAM
ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ
15.000.0 Ο Ο
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ
ΔΑΝΕΙΑ : ’Επι ένεχύρω εμπορευμάτων, τίτλων καί
έπι ανοικτοί Λογαριασμοί.

GREDIT C0NFIKME
ΕΠΙΤΑΓΑΙ ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ
είς πάσαν πόλιν τοΰ 'Εσωτερικού και 'Εξωτερικού

ΙΙροεξοφλήσεις Γραμματίων καί Συ
ναλλαγματικών καί εισπράξεις τούτων.—
’ Εγγυητικαί καί Μιστωτικαι Επιστολαι.
— ΙΙροκαταδολαί έπι Φορτωτικών. —
Χρηματιστηριακά! έντολαί είς τα Χρη
ματιστήρια ’Αθηνών, Λονδίνου, ΙΙαρισίων, Ρώμης καί Χέας 'Γόρκης. — Κα
ταθέσεις είς Λραχμάς καί είς ξένα νομί
σματα ύπο ευνοϊκούς ορούς.
ΠΑΣΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

ΑΠΟ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑΣ
ΙΑΤΡ1ΚΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

MOVTZOpoYAQjV
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό

τελειότερου κατάστημα Γυναικείων Ειδών
Άσπρόρρουχα διά προίκας

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Α ΩΝΥΜΟ
ςεταιρια

γν

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Μέχρι Λραχμών Τ£5,000

επί τόκω <ΐ ο)ο
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
μέχρι Λιρών Αγγλίας 200, Δολλαριων 1000
επίσης προς 6 ο) ο
Είς Συναλλάγματα επί ετέρων χωρών εις ανάλογα
π οσά καί ύπό λίαν επωφελείς όρους, χάριν τής
άποταμιεύσεως.

‘ΟΓΑΜΒΕΤΑΣ,
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
γωνία nmniiTHtnisi-KSPSH

'Γλικά άψογα. — ΚαΟαριότης άπαστράπτουσα. — Γευστικότης απαράμιλ
λος.—Τέχνη μοναδική. — 11ελατεία επίλεκτος.
"Ολοι προμηθεύεσθε τά γλυκΰσματά σας άπό τόν
«ΓΑΜΒΕΤΤΑ1Ϊ»

ΝΕΟΣ ΟΡΡΟΣ

ARTERIOVACC1NE

Η ΓΕΝΙΚΗ

D" Ρ. CIUMBAR1S

ΑΓΟΡΑΙ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ,
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Εγκεκριμένη παρά τοϋ υπουργείου Υγιεινής τής
Γερμανίας, παρά τοΰ Διεθνούς Ίατροσυνεδρίου τής
Βέρνης καί τοΰ Ίατροσυνεδρίου τής 'Ελλάδος.
’Απόλυτος καί μονίμως αποτελεσματική θεραπεία της
Άρτηριοσκληρώσεως, της Αρθριτιδος, τών Ρευματι
σμών καί τής Ισχιαλγίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ε ς

την

ΟΙΚΙΩΝ. ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙ ΥΠΟΘΗΚΗ
Δραγατσανίου 3. Πλατεία Αγιων θεοοωρων.
Τύπους «ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ», Μίτωνος 3

Μενάνδρου OS», Ά,Θήναι.

ΧΑΡΤΑΠΟΟΗΚΗΝ

της α.ε.β.ε.

Π. Γ. Μ ΑΚΡΗΣ & Σ-
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ΤΡΑΠΕΖΑ

1

■■

ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ:

άλα τά είδη τού χάρτου
είς ολας τάς διαστάσεις,

είς όλα τά χρώματα,
είς όλας τάς ποιότητας και

er»-
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ΧΑΡΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ, ΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΣΕΜΙΝΕ, ΙΛΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ, ΜΠΡΙΣΤΟΛ, ΒΕΛΟΥΤΕ, ΠΕΡΙΤΥΛΙ.=.ΕΩΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΑΜΕΣΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
,

ΙΑΙίΙΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Γ. ΒΑΛΗΙΜΔΑΣ

ΚΑΙ Σ
*

ΑΘΗΝΑΙ ΣΤΑΔΙ ΟΥ 36

Τηλέφωνον 5-68
Τηλεγρ. Διεύ&υναις : «ΙΔΙJT ΡΑΠΕΖΑ
*

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ;
Δ Ρ. 5,000,000

Τραπεζιτικοί έργασίαι πόσης φύσεως. ’Αγοραπω
λησία χρεωγρόφων και συναλλάγματος. Προεξοφλή
σεις. Πιστιόσεις έναντι φορτωτικών. Καταθέσεις έν δψει και προθεσμία είς δραχμάς καί είς συνάλλαγμα
υπό εύνοϊκωτάτους ορούς. Συναλλαγματικοί Έργασίαι.
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Μέχρι 25,000 Δραχμ. προς 5 ο)ο
άπηλλαγμένον φόρου.

wnnmn
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11U1 τ» ths ωιιοζ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΤΑ.Ρ.Α

ifum um
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΤΟΝ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ
Εν ό'ψει
πρό- 3 ο)ο
Μέ 15ήμερον προειδοποί
ησήν πρός
3 1)2 ο)ο
Ταμιευτήριον μέχρι δρ.
20000
πρός 4 ο)ο
Επί προ&εσμία 6 μη
νών
πρός 4 1)2 ο)ο

Έπί προ&εσμίω 1 έ
τους
πρός 4 1)2 ο)ο
Έπί προ&εσμία 2 ε
τών
πρός 5 ο)ο
Έπί προ&εσιιία
5 έτώ>
πρός 5 1)2 ο)ο

ΕΙΣ ΣΥΝ ΑΛΑΓΜΑ
Επί Λονδίνου έν οψει
πρός 4 1)2 θ)ο
'Επί προ&εσμία β μηνών
πρός 5 ο)ο
Παρισίων έν οψει πρός
4 ο)ο
Έπί προ&εσμία 6 μη
νών
πρός 4 1)2 ο)ο
Έπί προ&εσμία 1 έ
τους
πρός 4 3)4 ο)ο

Έπί προθεσμία 2
έτών
πρός 5 ο)ο
Νέα- c Υόρχης έν ό'ψει
πρός 3 3)4 ο)ο
Ιταλίας έν ό'ψει
πρός 3 ο)ο
Βελγίου έν ό'ψει
πρός 3 ο)ο
‘Ελβετίας έν όψει
πρός 1 1)2 ο)ο

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Κεφάλαια
Λρ.

καί άποΟεματεκά

ι ,<><><>

Εκ τούτων Δρ. 25,000,000 εύρίσκονται έπενδεδυμένα εις χρεόγραφα καί συνάλλαγμα αξίας περίπου Δρ.
255.000.000.— "Αρα διαφορά περίπου.........................

Δρ. 230,000,000

Κεφάλκοον Λρχ. 10,000,000
’4πο6εμ.»τοκον »
Ο,^ϊΟ^',ΟΙ^ί

Σημερινή συνολική αξία εϊς δραχμάς τών κεφαλαίων
τής Τραπέζης περίπου ....................................................
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Λρ. 319,451,000
Έκτελεΐ πασαν τραπεζικήν έργααιαν
Καταθέσεις έν δψει καί ύπό προθεσμίαν είς δραχμάς
καί συνάλλαγμα, άποδοτέαι είς δ νόμισμα έγένοντο, ύπό
ορούς συμφέροντος.

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

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Έν Πειραιεί, "Αργεί, Πύργω, Πάτραις, Κέρκυρα,
Κεφαλληνία, Ναυπλίω, Αίγίφ, Καλάμαις, Σύρω, Χίφ,
Ήρακλείω, Βόλφ, Θεσσαλονίκη, Λαρίσση, Τρικκάλοις,
Μυτιλήνη, Χανίοις, Ζακύνθω, Πλωμαρίφ, Τριπόλει καί
Ρεθύμνω.

’Λγοέαά καί πώλησις Συναλλάγμα
τος, Εκτέλεσες έντολών εις τά
Χγ^ηματεστήρεα Αθηνών καί
Έςωτερεκοϋ. <Ι»ορτώσεες, έκφορτώσεες, έκτελωνεσμοε, Άποθηκεΰσεες.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ :
Είς Δραχμάς είς πρώιην ζήτηαιν ... 5 ο)ο
Μέ προειδοποίηαίν 15ήμερον . ... 6 ο)ο
Είς Ξένα Συναλλάγματα . . . 4-4 1)2-5 ο)ο
ΠΑΣΒΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣ,ΙΑΙ

Άνταποκριταί :
Εις τάς κιριωτέρας πόλεις Ελλάδος καί έξωτερικοΰ.

’Εν Λονδίνφ:
Συμμετέχει τής έκεί ίδρυθείσης ’Αγγλικής Τραπέζης
The Commercial Bank Of Near East Ltd.
4 London Wall Buildings
μεθ 1 ποκαταστηματων εν Κωνσιαντ ινονπόλε ι
καί Αλεξάνδρειά.

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΑNOT
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΠΝΗ

