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«’Ήμουν τρομερά 'ανήσυχη. Μέσα είς τήν τραπεζαρία
ακόυα φιλονεικίες μεταξύ τοϋ πατέρα καί τής μητέρας
καί έκατάλαδα δτι κάτι πολύ σοβαρό θά έγινε πάλι.
Αντί δμως νά τρέξω κοντά τους, έμεινα καρφωμένη
στή θέε·. μου; "Επειτα ένας φόβος γιά δσα θά ακόυα
έκε: με έκαμε νά άπομακρυνθώ καί μέ σφιγμένη τήν
καρδιά νά πλησιάσω εις τό ανοικτό παράθυρο τής κά
μαράς μου....
I Έξω είς τό δρόμο παιδάκια έπαιζαν εύθυμα, χαρού
μενα. ’Άλλα έτρεχαν νά φθάσουν ένα αμάξι πού έπερνοϋσε γρήγορα, άλλα άγωνίζοντο, δπως έφώναζαν, είς
τό «τριπλοϋν άλμα» και άλλα προσπαθούσαν νά δέσουν
είς τήν ουρά ένός μαύρου σκύλου, πού έφώναζε, κάποιο
τενεκέ.
Παρακολουθούσα δλα αύτά άφηρημένη. "Ολη ή προ
σοχή μου ήτανε έστραμμένη είς τήν τραπεζαρία. Φωνές
δυνατές, άγριες ακούονται συχνότερα καί πότε-πότε, ό
ταν ή φωνή τής μητέρας ύψωθή περισσότερο, κατόρθω
να νά ξεχωρίσω αύτές τής λέξεις:
—"Οχι ! Δέν μπορώ έγώ ν’ άφήσω νά μέ περιγελάση
ό κόσμος, νά μέ χλευάση ή κοινωνία. Τό άπαιτεί ή θέσις μου... .
Καί ό πατέρας, μέ φωνή βραχνή, θυμωμένη, τήν διέκοπτε, τής απαντούσε, άλλά δέν άκουγα τί έλεγε καί δέν
είχα τή δύναμι ν’ άκούσω....
’Αγαπούσα τόσο πολύ καί τούς δύο.

Γιά τή μητέρα μου έτρεφα λατρεία μυστική, καί α
γάπη και σεβασμό γιά τόν πατέρα μου.

"Οταν τούς έβλεπα νά μαλώνουν καί νά κατηγορή
ό ένας τόν άλλον γιά τήν κακοτυχία μας—πράγμα πού
έγένετο πολύ συχνά—αισθανόμουνα λύπη άπειρη νά γεμίζη τήν ψυχή μου, νά πληγώνη τήν καρδιά μου.

Ποώς έφταιγε ;
"Οχι, Δέν θέλω. Δέν μοϋ επιτρέπεται νά ονομάσω

κανένα. ’Ίσως καί οί δυό, ίσως... ή περισσότερο ή τύ
χη ή κακή.

οοο
«Άφ’ δτου αίσθάνθηκα τόν εαυτό μου, δέν έπέρασε ού
τε μιά ήμέρα σχεδόν χωρίς καυγάδες, συγχύσεις., λιπο
θυμίες. Ό πατέρας ήτανε πάντοτε λυπημένος. Σπάνια
μειδιοΰσαν τά χείλη του. Σπανιότερα ήτανε χαρωπή ή
φωνή του. Τόν έβλεπα πάντοτε σκεπτικό, κατηφή, αμί
λητο. Έν τούτοις μάς άγαποϋσε πολύ. Πολύ σι^χνά έχάϊδευε τά μαλλιά μου καί δταν κάποτε έπαιρνε στά χέ
ρια του τό Μιχαλάκη, τό μικρό μου άδερφό, τότε μόνον
έβλεπα δτι δέν ήτανε πάντα δ ίδιος, δτι δέν ήταν ό άν
θρωπος ό ολιγόλογος και .σοβαρός, γιατί δλο του τό
πρόσωπο έφωτίζετο άπό ένα γέλιο χαράς καί καλωσύνης. Ό Μιχαλάκης άπλωνε τά χεράκια του τά απαλά
στά καστανά μαλλιά τού πατέρα—τών όποιων τό χρώ
μα δέν κατόρθωσαν άκόμη ν’ αλλάξουν οί ολίγες άσπρες
τρίχες είς τούς κροτάφους—έκλεινε τά ματάκια του,
καί μέ θάρρος, τό οποίον ένόμιζε κανείς δτι έπαιρνε λί
γο λίγο, έτραβούσε τόν πατέρα άπό τά μαλλιά μέ μικρές
χαρωπές φωνίτσες.

Καί ό πατέρας γελούσε, γελούσε.
Πόσο μοΰ άρεσε αύτή ή σκηνή.
Τούς έβλεπα πάντα μέ χαρά, -μέ γοητεία, χωρίς νά
μέ προσέχουν, κρυμμένη κάποτε σέ καμμιά γωνιά, καί
δταν τέλος δ πατέρας άφινε τό Μιχαλάκη άπό τά χέ
ρια του, έγώ έβγαινα άπό τή γωνιά μου, έτρεχα κοντά
του, τον άγκάλιαζα καί τού έλεγα σιγαλά είς τό αύτί:
—Πατερούλη μου, σ’ άγαπώ πολύ, πολύ.
’Εκείνος έσκυβε, μού άνταπέδιδε μέ στοργή τά φιλιά
μου καί έφευγε χωρίς νά πή λέξι, ένφ ένα μειδίαμα
πολύ σκυθρωπό ανέβαινε τώρα πιά έως τά χείλη του.
’Έτσι έμεγάλωνε ή άγάπη μου, έτσι ηυξανε δ σεβα
σμός μου.

Ένφ όλες αύτές οι χαρωπές εικόνες έπερνούσαν άπό
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τή σκέψι μου, μέσα είς τήν τραπεζαρία ηϋξανε ή ταρα
Δέν έπρόφθασα νά τού πώ ούτε μιά λέξι. Χωρίς νά
χή καί ή φιλονεικία. Τώρα ata καθαρά, εύκρινώς ακούω
προσέξη σέ μένα, έπήρε τό καπέλλο του καί ώρμησεν είς
τά λόγια πού ανταλλάσσουν οί γονείς μου.
τή σκάλα, ένφ έφώναζε:
Ήσαν τά συνειθισμένα.
—Καταραμένη ή ώρα, χίλιες φορές καταραμένη. .. ,
—Παυσε, έλεγε ό πατέρας, δέν μπορώ νά σέ ακούω
ΟΟΟ
πιά. “Εκαμες τή ζωή μου δυστυχισμένη μέ τής απαιτή
«Έμπήκα είς τήν τραπεζαρία.
σεις σου, μέ τής τρελλές φαντασιοπληξίες σου.
Εύρήκα τή μητέρα μου σέ νευρική κρέσι. Ξαπλωμέ
—Έσύ μέ έκαμες δυστυχισμένη, απαντούσε ή μητέ
νη στον καναπέ μέ ένα μαντηλάκι στά χέρια προσπαθού
ρα. ’Εσύ μ’ έφερες στή θέσι νά μή μπορώ μιά επιθυμία σε νά συγκρατήση κάτι άναρθρες φωνές πού έβγαιναν
νά πραγματοποιήσω.
άπό το στόμα της, ένώ ολόκληρο τό σώμά της έταράσ—’Εγώ; Τολμάς και το λες; Δέν έργάσθηκα; Δέν
σετο άπό σπασμούς νευρικούς.
έκοπίασα; Δέν έτρεξα; Ή τύχη ή κακή δέν άφησε νά
Τήν έπλησίασα. Έγονάτισα κοντά της, έφερα τό πρό
πετύχουν τά όνειρά μου.. . .
σωπό μου κοντά στή δακρυσμένη της μορφή καί τήν έ—’Όχι· δέν ήτανε ή τύχη....
ρώτησα μέ παράπονο:
—Τί ήτανε λοιπόν; Άλλά πές το,.,.Πές το, τί
—Τί είναι πάλι, Μαμά; Πάλι τά ίδια; Δέν θά ησυ
περιμένεις. . . .
χάσουμε λοιπόν ποτέ;
—’Εγώ δέν θέλω νά πώ τίποτα. Γιατί το κάτω κά
-—Ποτέ ! έ φώναξε καί έσηκώθη σαν νά τήν άγγιξε
τω αδιαφορώ, έάν φταίη ή τύχη, ή έσύ. Εγώ ένα πράγ
ηλεκτρικό ρεύμα. Ποτέ, όσο ύποφέρω.
μα σοϋ ξαναλέω: Κωστή, πρέπει νά γίνουν έκείνα πού
—Άλλά γιατί; Τί υποφέρεις; .
σοϋ ζήτησα. Ή θέσι μου, ή κοινωνική μου αξιοπρέπεια
—Δέν ξέρεις λοιπόν ότι αύτός ό αγενής, ό πρόστυ
τό απαιτεί. "Ολα τά άλλα μοΰ είναι αδιάφορα.
χος μέ έβρισε;
—Άννα, ζητείς αδύνατα πράγματα.
—Μά τον εξερέθισες, άπήντησα σιγά.
·
—Πάντα αύτό μοΰ επαναλαμβάνεις: Ζητείς άδύνα»—’Εγώ; έγώ; Το λές και έσύ; Θέλεις νά τόν ύπετα Καί όμως, Κύριε, ζητάω δ.τι πρέπει νά ζητήσω.
ραοπισθής; Αγαπάς λοιπόν περισσότερο τον πατέρα
Ζητάω δ,τι μία κυρία τής τάξεώς, μου, τού κόσμου τού
σου; Δέν βλέπεις πόσο ύποφέρω. πόσο βασανίζομαι καί
καλού, μέ τή μεγάλη προίκα πού σοϋ έφερε, έχω τό δι
νά κλάψης γιά τήν δυστυχία μου, άλλά τολμάς καί νά
καίωμα νά. .. .
τόν ύπερασπισθής: ’Λ! παιδί άδικο! Κόρη μεροληπτι
Τά άλλα δέν κατώρθωσα νά τά ακούσω. Τά έκάλυψε
κή ! Δέν ξέρεις λοιπόν ότι όλα μοΰ τά έστέρησε ό άν
τού πατέρα! ή βραχνή καί οργισμένη άπάντησις.
θρωπος αύτός;
Τρομαγμένη έμαζεύτηκα είς τά πόδια τού κρεββατιοΰ
Ήθέλησα νά τήν διακόψω, άλλά δέν τό κατώρθωσα.
μου. Καταλάβαινα ότι τώρα πιά ή φιλονεικία θά ξεσποϋΤά λόγια ορμητικά, ασυγκράτητα έβγαιναν άπό τά χεί
σε άγρια, άφού ή μητέρα έφθασε πάλι είς τό ζήτημα τής
λη της καί κανένας δέν θά είχε τή δύναμι νά τά έμπροίκας της. Ήτο καί αύτό ένα άπό έκείνα πού ερέθι
ποδίση.
ζαν φοβερά τον πατέρα μου. Ήι φράσις «έφαγες τήν
Ή μητέρα έξακολούθησε:
προίκά μου» τόν έκαμνε μανιώδη. “Ητανε ικανός ;ή
—Ακούσε ! “Ακούσε λοιπόν. "Ημουνα ευτυχής καί
στιγμή εκείνη τής άγριας παραφοράς του νά βριίση καί
μ.έ έκανε δυστυχισμένη. “Ημουνα πλούσια καί μέ έκανε
αύτόν τόν Θεόν.
σχεδόν πτωχή. Δέ μέ μέλει έμένα ποιά είνε ή αφορμή.
Ή καρδιά μου χτυπούσε τώρα πιά μέσα στό στήθος Δέ μέ μέλει έμένα γιά τής κακοτυχίες του. Τοΰ είπα:
μου παλμούς άτακτους καί συχνούς. Στό στόμα μου αί- Θά τά ξεχάσω δλα άν κατορθώση κάνεις νά μή νοιώση
σθάνθηκα νά άνεβαίνη κάτι πολύ πικρό, έτοιμο νά 6ά- τή θέσι μας. Δέ θέλω νά μέ περιφρονήση ή κοι
ψη τά χείλη μου μέ τής αιώνιας δυστυχίας τό χρώμα. νωνία, όπως περιφρονεί τούς πτωχούς άνθρώπους. Γιά
Μέ τά χέρια ενωμένα ήθέλησα νά προσευχηθώ άπο τής τον κόσμο νά είμαι δπως ήμουνα. Νά κρατήσω μέ κάθε
ψυχής μου τα βάθη, άλλά οΰτε μιά λέξι δέν ήμπόρεσε Ουσία τήν θέσι μου, τήν άξιοπρέπειά μου, “Εχω ανάγκη
νά βγή άπό τά χείλη μου, γιατί, προσηλωμένη είς τήν άπό μιά τουαλέττα γιά τό τσάι τής κυρίας Ρ... καί
τρομερή σκηνή πού έγίνετο μέσα έκεί, δέν κατώρθωσα θέλω νέο καπέλλο γιά τή μαστίχα τής κυρίας Ξ...
νά φθάσω είς τήν παρηγοριά τής θεϊκής δυνάμεως. Και Πήγαινε στή Σινάνη νά μοΰ τά παραγγείλης. Ζήτημα
άντί νά προσευχηθώ, έσηκώθηκα καί προχώρησα.
ολίγων χιλιάδων....
Ή φωνές τώρα πιά άσυγκ,ράτητες άκούγονται. Χω
-—-Μά άν είνε δύσκολα ολα αύτά; κατώρθωσα νά άρίς νά μέ άφήση ό φόβος, μέ κυρίευσε ό πόθος νά τρέπαντήσω δειλά.
ξω κοντά τους. “Ισως ή παρουσία μου. . . . Δέν ήμπόρε—Σιωπή ! Δέν θέλω ν’ άκούσω τίποτα, καί δέν επι
σα όμως νά πραγματοποιήσω τή νέα μου άπόφασι. Ή
τρέπω σέ σένα νά μοΰ δίνης μαθήματα καρτερίας.
πόρτα τής τραπεζαοίας άνοιξε απότομα καί ό πατέρας
—Βασανίζεις τον πατέρα μου, ήθέλησα νά τής φω
έβγήκε μέ τά μάτ·α άγρια καί τά μαλλιά άτακτα.
νάξω τότε, άλλά τή στιγμή έκείνη έμπήκε ή Καλλιόπη
\
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ή υπηρέτρια, ή οποία, άφοΰ μάς έρριψε ένα βλέμμα ει
ρωνικό, είπε:
—Κυρία, έρχεται ή κυρία Μαρουδή.
Είς τήν πόρτα έφάνη πράγματι ή κυρία Μαρουδή,
ή φίλη τής μητέρας μου, ή όποια τής έπρότεινε τά δυό

χέρια, ένφ έλεγε:
—Αγαπητή μου Άννα, είσαι καλά;
—Φιλτάτη μου Μάρθα, άπήντησεν ή μητέρα μου, καί
ευθύς σαν νά τήν μετεμόρφωσε κάποιο θαύμα έσηκώθη,
έπεσε στήν άγκαλιά της καί άντήλλαξαν καί οί δυο
πολλαπλά φιλιά, ένφ έγώ μέσα είς τήν έκδήλωσι έκείνη
τής αγάπης των εύρήκα τόν καιρό νά φύγω άπαρα-

-
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στή μοδίστρα μου. “Αλλως τε δέν είχε καί καμμιά με

γάλη άξια....
Άλλοτε πάλι στήν πλύστρα τής κυρίας Μάρθας, ή
οποία έκλαίγετο δτι δέν είχε νά κάμη τήν προίκα τής κό
ρη της, τής έκαμε δώρον έξη άσημένια κουταλάκια, μιά
σάρπα καί ένα παλαιό μεταξωτό φόρεμα.
Ήμποροΰσα πολλά άλλα τέτοια νά θυμηθώ, άλλά

τήρητη.
ΟΟΟ

δέν άντέχω νά τά συλλογίζομαι καί σταματώ.
Ή κυρία Μαρουδή ήτο έπί τέλους πλούσια καί ήμποροϋσε νά κάμη τέτοιες άνοησίες χωρίς νά κινδυνεύη
τίποτε. Άλλά ή μητέρα; Αύτή πού ήξερε πόσο δύσκολη
ήτανε ή θέσις μας; Τί τήν έμελε δμως; Ή μανία της
ήτο τέτοια, ώστε άδιαφοροΰσε έάν δλα αύτά έστοίχιζαν
μιά μέρα τή ζωή ή τήν τιμή τού δυστυχισμένου τοΰ πα

«Δεν μοΰ αρεσαν ποτέ οι διαχυτικοί χαρακτήρες. Κά
τω άπό τά φιλιά τους, τούς έπαίνους, τά χάδια τους
καί τά θαυμαστικά κρύβεται πάντοτε σχεδόν ειρωνεία,
φθόνος, δηλητήριον. Είναι ικανές νά σέ πνίξουν μέ τά
φιλιά τους, νά σέ δαραθρώσουν με τά χάδια τους, ή
νά σέ ρίξουν σέ άβυσσο άκόμη χειρότερη—είς τών άνθρώπων τήν καταλαλιά.
Αύτά έσκεπτόμουν όταν είδα είς τήν τραπεζαρία τήν

κυρία Μάρθα, τήν φιλενάδα τής μητέρας μου.
Ή κυρία Μαρουδή ήτανε άπό τούς άνθρώπους αύτούς. Καί κατά δυστυχία, ηύρε συντρόφισσα ζηλευτή τή
μητέρα μου.
Ή μία διαχυτική, ή άλλη περισσότερο, μέ άνόητες
μεγαλαυχίες ή πρώτη, μέ χειρότερες ή άλλη. Λίγα
χρόνια έχουμε πού τήν έγνωρίσαμε. Άπό τότε ηυξησε
περισσότερο τό κακό τοΰ σπιτιού μας. Έμεγάλωσαν οί

φιλονεικίες, έγιγαντώθηκαν τά μαλώματα.
Ή άδυναμία τής μητέρας ήτανε πάντοτε ή θέσις της
στήν κοινωνία. Άπό τήν ημέρα δμως πού έγνώρισε τή
Μάρθα, έννοοΰσε νά κρατήση θέσι, άξιοπρέπειά περισσό
τερο απέναντι αύτής. Έάν ή κυρία Μαρουδή έφτιανε
ένα φόρεμα, ή μητέρα έπρεπε νά σπεύση νά κάμη τό
ίδιο, έάν έδιδε ένα τσάϊ ή μιά βραδυά είς τό σπίτι της,
έπρεπε νά τό άνταποδώσωμε τό γρηγορότερο, έάν έκεί
νη έπήγαινε είς το Seeil ή τό Τροκαντερό, έπρεπε καί
ή μητέρα νά τήν άκολουθή άπό κοντά, ήτο δέ πραγμα
τικά εύτυχισμένη όταν έβλεπε είς τάς κοσμικάς στήλας
τών έφημερίδων νά άναφέρεται τό όνομά της πλάι είς

. τό όνομα τής κυρίας Μαρουδή.
Ρ θ σκοπός καί τών δύο, όταν εύρίσκοντο μαζύ, σκο
πός ό όποιος έκρύβετο άτελώς κάτω άστό τά πολλά φι
λιά τους, ήτο ποιά νά φανή άνωτέρα άπο τήν άλλη,
πιο πλούσια, πιο μεγαλοπρεπής.
Θυμάμαι μιά μέρα δέν είδα στό χέρι τής μητέρας ένα
ώραίο κομψό δαχτυλιδάκι πού τής έχάρισε στήν έορτή
της ό πατέρας μου, καί όταν τήν έρώτησα μήπως τό

έχασε, μοΰ άπήντησε μέ τρόπο άφελή:
—“Οχι, παιδί μου, άλλά γιά νά δείξω στή Μάρθα
πόσο είμαι μεγαλοπρεπής, τό έκαμα μπροστά της δώρον

τέρα μου.
Ή κυρία Μάρθα καί ή μητέρα εύρίσκοντο δσο ήμποροΰσαν συχνότερα μαζή. "Ελεγαν δτι άγαποΰσε ή μία
τήν άλλη σαν αδερφή καί δτι ή χαρά τής μιας ήτανε
εύτυχία γιά τήν άλλη. Μιά περιέργεια όμως είχα στή
ζωή μου, τήν όποια δέν κατώρθωσα έως σήμερα νά ικα
νοποιήσω: ’Επιθυμούσα νά μάθαινα ποιες κατηγορίες έ
λεγε ή κυρία Μάρθα, όταν έλειπε ή φίλη της', γιατί ή
μητέρα τούλάχιστον δέν άφινε καμμιά εύκαιρία νά τής
ξεφύγη, χωρίς νά ψάλη είς τήν κυρία Μάρθα περισσό
τερα άπό μιά άσπονδη έχθρά.
Καί δμως δέν ήτανε κακή.
Είχε μόνον χαρακτήρα παράφορο καί άνυπότακτο, τόν
όποιον χρωστούσε είς τόν πατέρα της, νησιώτη ναυτικό
άπό έκείνους πού έφαγαν τή θάλασσα καί έπλούτισαν
μέ τά καράβια τους καί τό σπίτι τους καί τον τόπο τους.
Άλλά δπως έκείνος δέν έλογάριασε ποτέ τά τάλληρα
καί τά πεντόλιρα, έτσι καί ή μητέρα δέν έσκέφθηκε πο
τέ τό χρήμα, γιατί είχε τή σπατάλη μέσα στό αίμά της.
Καί όπως ήτανε απερίσκεπτη, χωρίς έν τούτοιςι νά εί
ναι άνόητη, διότι τής έλειπεν ή κρίσις, έβλεπα δτι μιά
μέρα θά έφερνε τή δυστυχία τήν άνεπανόρθωτη είς τό
πτωχό μας σπίτι. Ό πατέρας, ό όποιος τήν είχε πάρει,
άπό έρωτα, δέν ήμποροΰσε νά τήν έμποδίση. Δέν ξεύρω
έάν ύποχωροΰσε άπό άγάπη. Ξεύρω μόνον ότι, όταν ή
θελε νά φανή άντρας καί Λ συγκράτηση τής μεγάλες
άπαιτήσεις της, τού έ'ρριχνε πάντα σαν ράπισμα έξευτελιστικό στό πρόσωπο «τήν προίκά μου», καί οί λέξεις
έκείνες παραλούσαν καί τό θάρρος του καί τήν άποφασι-

στικότητά του.
Γιατί υπάρχουν γυναίκες, οί όποιες, δταν ξεφύγουν
άπό τό χαλινό, δέν είνε είς θέσιν νά περπατήσουν τόν
ίσιο δρόμο, όπως υπάρχουν άλλες, οΐ οποίες είνε ικανές
δχα μόνον νά οδηγήσουν τόν έαυτόν τους, άλλά καί τόν
άντρα νά τόν ώθήσουν είς τήν σωφροσύνη καί τήν εύπρέπεια.
Δυστυχώς ή μητέρα άνήκε στήν πρώτη κατηγορία.
ΟΟΟ

«-—Φώφη, Φώφη, ακόυσα έξαφνα τή μητέρα νά μέ φω-
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νάζι&—W;> ™τί1 στ’’ !* όδα>
είΖ® παραμορφώσει
το ώραίό μου όνομα—Φώφη, έλα δώ.
Ετρεξα, χωρίς όμως νά ήμπορέσω νά κρύψω τη δυ
σαρέσκεια μου.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

II μητέρα έκιτρίνισε.
Η κυρία Μάρθα μέ τήν γυναικεία της πονηριά ερέ
θιζε περισσότερο τή μητέρα μου.
—Έγώ, "Αννα, έξακολούθησε, σού τά λέω αύτά σάν
—Έλα ν’ άκούσης τί ώραία διηγείται ή Μάρθα πού
άδελφή πού σέ πονάει. Πρέπει πολύ, μά πολύ γρήγορα
έπέρασαν σέ μια εκδρομή μέ αυτοκίνητα.
να κάνης τό νέο σου φόρεμα. Τούς άντρες δέν πρέπει να
_
Ελα λοιπόν, είπε καί ή κυρία Μαρουδή, γιατί·
τους λιγαριάζη κανείς σ’ αύτά τά ζητήματα.
μάς κάνεις το βαρύ; ’Έλα νά σέ φιλήσω.
( Αυτό τό ξέρω. Γι αϋτο έχτύπησα πόδι, δταν ήθελε
Με φίλησε τρείς-τέσσαρες φορές, μοΰ έσφιξε τά χέ
να μου φέρη τής συνειθισμένες αντιρρήσεις του....Θά
ρια, έχάιδεψε τά μαλλιά μου, έχάρηκε γιά τήν πρόωρη
αναπτυξί μου, καί είπε μυστικά εις τήν μητέρα, ένφ το κάμω.... Και ένφ έλεγε τά λόγια αύτά, ετοιμάσθη
κε νά έκραγή σέ νέα άγανάκτησι, σέ νέο. θυμό. Έξαφνα
έκλεινε τά μάτια της:
δμως άνοιξε ή πόρτα καί ή Καλλιόπη είπε μέ πολύ σε
—-ρεις οτι είναι ωραία ή μικρούλα;
βασμό είς τή μητέρα.
Τί ανόητη ! σαν νά μή το ήξερα !
z Ευρια, ένας υπάλληλος άπό τή Σινάνη φέρνε:
II μητέρα εθεώρησε ευγενικό νά τής άνταποδώση
τρία καπέλλα καί τρία φορέματα γιά νά διαλέξετε, εί
αμέσως τά ίδια φιλοφρονήματα καί γιά τή δική της
πε ό Κύριος.
κόρη.
Α ! ήρθε. Πές του νά τά φέρη έδώ.
.
Ησαν βέβαια μόνον φιλοφρονήσεις, γιατί, καθώς έ
ΤΙ μητέρα έθριάμίευε. Ή κυρία Μαρουδή μέ τό |
λεγε ή μητέρα συχνά, ή κόρη τής κυρίας Μάρθας ήτο
ψεύτικο χαμόγελο στά χείλη έσηκώθη γρήγορα άπο τή
πραγματικό τ ε ρ α τ ά κ ι.
θέσι της.
Επειτα ή μητέρα έγύρισε πρός εμένα καί μοΰ είπε:
,* Πώς, Θά φύγης; τής είπε ή μητέρα. Δέ μένεις
— Ακους, Φώφη; Προχθές ή Μάρθα μέ τήν συντρο
νά μού πής τή γνώμη, σου γιά τό καπέλλο καί τό φό
φιά της έκαμαν μιά ωραία εκδρομή μέ τά αυτοκίνητα ρεμα ;
στη Ραφίνα- θα πώ στον μπαμπά σου αυτή τή βδομάδα
-—Θά τό ήθελα, Άννα μου, άλλά βιάζομαι. Έχω
νά πάμε κ’ εμείς.
νά κάμω πολλές βίζιτες. Δέ σού τό είπα;
—Ναί, μαμά.
■—"Οχι. θά τό ςεχασες, άπήντησε ή μητέρα μειδιώσα.
“Ακόυσες; εξακολούθησε ή μητέρα μθυ, ή Μάρθα
— Ετσι φαίνεται.
έκαμε νέο φόρεμα, άκριβό, άλλά δπως μοΰ τό παριστά
Εφιλησ» η μια την άλλη με τήν αιώνια ψεύτικη δια
νει, πολύ ωραίο. Τό καπέλλο της πώς σού φαίνεται;
χυτικότητα,
καί ένφ ή μητέρα τήν συνώδευε έως τή
δεν είνε μέ έκτακτα σίκ;
σκάλα, έγώ έκύτταξα τά πλούσια πράγματα πού έφερε ό
—Ναί, μαμά, άπήντησα καί πάλι μέ ύφος σχεδόν
υπάλληλος καί τά άνοιξεν έμπρός μου, καί έσκεπτόμουν:
βλακώδες, γιατί, κατά τάς συμβουλάς της. ήτο ή μό
—Μέ τί αγωνίες, μέ τί πίκρες θά τά πλήρωσεν άρά
νη άπάντησις πού έπρεπε νά δίνω εμπρός είς τής ξένες
γε δλα αύτά ό πατέρας μου;
δια νά φαίνωμαι δτι είμαι κορίτσι μέ λεπτή ανατροφή.
000
a^T’1 τ'* ΐν καπελλοΰ θά κάμω κ’ έγώ τό δικό
«II μητέρα έγυρισε το βράδυ άπό τό σπίτι τής κυρίας
μου. Ξέρεις, Μάρθα, έξακολούθησε άπευθυνομένη τώρα
Μαρουδή άνω κάτω.
πια στη φίλη της, ή όποια τήν άκουε μέ ειρωνικό στα
Ενας μήνας δεν είχε περάσει άπό τήν ημέρα πού ό
χείλη χαμόγελο, ξέρεις, σήμερα παρήγγειλα πολλά
πράγματα εις τόν Κωστή. Στήν αρχή είχαμε τής συ- πατέρας τής πραγματοποίησε τής άξιώσει.ς, της. ένα.ς ·
νειθισμένες φασαρίες. Τούς ξέρεις τούς άντρες. «Είναι μήνας γαλήνης καί ηρεμίας, καί νά, πού πάλιν δλα
έξοδα περιττά,* δέν υπάρχει ανάγκη», «αργότερα βλέ μεταβάλλονται.
Η κυρία Μαρουοή άνανεωνει τά έπιπλα τού σπιτιού
πουμε». Έγώ δμως συνειθίζω νά μή λέω διπλό λόγο.
της.
Πρέπει μέ κάθε θυσία νά κάμωμε τό ίδιο. Προσπα
Του είπα: Θέλω μιά τουαλέττα καί ένα καπέλλο άπό
θώ
με
κάθε μέσον νά τήν καθησυχάσω, προσπαθώ νά
τή Σινανη. Πήγαινε νά παραγγείλης νά μοΰ τά φέρουν
εδω^ Αν δέν πάς, θά γίνουν φασαρίες, τής όποιες εί την πείσω δτι είνε άδικα έξοδα δλα αύτά, μέ άποστομώνει δμως μέ τά συνειθισμένα της μεγάλα λόγια:
μαι έτοιμη νά κάμω. Δέν λέω, αγαπώ τόν άνδρα μου,
—-ωπα.^ Η διατήρησις τής κοινωνικής μου θέσεως
είναι καλός, κάλλιστος, δέν θέλω νά τόν δυσαοεστώ.
το θέλει, τό άπαιτεί.
άλλά καί δέν εννοώ νά ξεπέφτω άπό τήν κοινωνική μου
—Στο διάβολο λοιπόν, παρ’ όλίγον νά φωνάξω καί
θεσι....
εγω τότε, στό διάβολο καί ή άξιοπρέπεια καί ή έκτίμη—Καί κάνεις πολύ καλά, τήν διέκοψε ή κυρία Μάρ
σις και η υπόληψις τής, κοινωνίας, δταν άναγκάζεται
θα. Προχθές παρετήρησα, φιλτάτη μου, δτι δέν ήσουνα
νά τά διατηρήση κανείς μέ τέτο:ες θυσίες. Καλλίτεοα
και^πολύ έν τάξει είς τό τελευταίο τσάϊ πού σέ είδα.
νά γεννιόμαστε χωρικοί, ή νά είμαστε άγριοι, χωρίς
Μοΰ φαίνεται δτι άρχισες νά παραμελής τόν εαυτό σου.
κοινωνική θεσι καί γελοία άξιοπρέπεια....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Άλλά δέν έπρόφθασα. Ό πατέρας έμπήκε συγχρό
νως καί καθώς τήν είδε ταραγμένη τήν έρώτησε:
κϊ-Τί έχεις, “Αννα; Γιατί είσαι έτσι;
Κ —Τί έχω; Βλέπω, έφώναξε μέ δλη τήν άγανάκτησι
της εκείνη, βλέπω ότι τό σπίτι αύτό έγινε σέ, κακό
χάλι. Δέν είνε νά τό δη, νά τό άντικρύση μάτι ανθρώ
που. Τά έπιπλα αυτά δέν· ύποφέρονται. Πρέπει νά άνανεωθοΰν. Θέλω νά βγάλω αύτή τή λάμπα καί νά βάλω
πολυέλαιο. Θέλω νέο χαλί, θέλω καινούργια στάρια και
κουρτίνες καλλίτερες, θέλω νέα. ...
Ε__ "Αννα, είσαι καλά; τή διεκοψε μέ τραγική έκ-

■

πληξι ό πατέρας.
__ Είμαι καλά, κάλλιστα μάλιστα. Μού φαίνεται οτι
έσύ δέν είσαι καλά, άφού δέν τό κατάλαβες τόσον καιρό.

5

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

σα. Άλλ’ ό πατέρας δέν τής άπήντησε. "Εφυγε απότο
μα άπο τό δωμάτιο.
"Επειτα άπό λίγες ημέρες έφεραν στο σπίτι έπιπλα
καινούργια, ωραία χαλιά, στάρια καί μπιμπελώ τής τε

λευταίας μόδας.
Ή μητέρα έλεγε δτι ήτανε ευτυχής, τόν πατέρα ό
μως τόν έβλεπα περισσότερο κατηφή, περισσότερο λυπημένο.
ΟΟυ

«Έπέρασαν τρεις μήνες.
Είς τό διάστημα αύτό οί φιλονεικίες καί οί καυγάδες
ήτανε λιγώτεροι, χωρίς νά μπορή κανείς νά πή δτι και
τότε έπεράσαμε ήσυχη ζωή.
(Συνέχεια}.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Θ __ "Αννα, μή γίνεσαι παιδί, χωρίς σκέψι, χωρίς χα
λινό.______________________________ ,
, , , ,
Τ —Παιδί θά είμαι, άν άφήσω νά μέ σύρης άπό τή μύ
τη. "Ακούσε, Κωστή. Σοϋ ορκίζομαι στήν ψυχή τής μη
τέρας μου, δτι αύτά πού σού είπα πρέπει νά γίνουν. Αλ-

λοιώς....
|* —Μέ φέρνεις στά άκρα, "Αννα ! "Ολα αύτά πού ζη
τάς ξέρεις δτι θέλουν λεπτά. Πού θά τά βρώ;

κ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΟίΑΤΡΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣ1Ν

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΑΤΥΡΑ
Ό συγγραφεύς της. άνήρ σπανίου ταλάντου και με
γάλης τόλμης, είνε ό Αύστριακός κ. Κάρλ Κραους και
σατυριζομένη είναι ή παλαιά Αύστροουγγρική κοινωνία.
Τό έργον τιτλοφορείται «Αί τελευταίαι ήμέραι τής άν-

Δανείσου.
—Δυστυχώς αύτό τό έκαμα πρό πολλού, άπήντησε με

θρωπότητος» καί είνε είκών αληθινή τοΰ παγκοσμίου
πολέμου. Τά ιστορικά γεγονότα, αί έκστρατειαι, αί μα- χείλη ώχρά ό πατέρας.
χαι, αί πολιορκία: καταλαμβάνουσ: μικράν θέσιν έν αύI —Δανείσου και πάλι, έξακολούθησε αμείλικτα ε
τφ. Ό συγγραφεύς προϋποθέτει δτι είναι γνωστά^ και
κείνη,
δέν τά χρησιμοποιεί ή ώς φόντον, έπι τού όποιου εξαιi —Δέ μού δίνουν, είπε μέ βραχνή φωνή ό πατέρας.
ρτεαι ή είκών τών ηθών τής έπιηχής εκείνης. "Ο,τι α
Β__ Τότε, τότε, έφώναξε κλαίουσα ή μητέρα, άλλοί- νελίσσεται ένώπιον τών οφθαλμών μας, είς τοιχογραφίαν
μονο σέ μένανε. Δέ θά έχω πρόσωπο, δέ θά μπορέσω να
τεραστίων διαστάσεων, είναι ή διαφθορά, εις τήν όποιαν
φανώ στον κόσμο. Ή κοινωνία θά μέ περιφρόνηση. Η
έβυθίσθησαν τά Κράτη τής Κεντρικής Εύρώπης, ή Αυ
ζωή μού έγινε μισητή. Δέν μπορώ, όχι, δέ μπορώ νά στρία καί ή Γερμανία· ή ήλιθιότης τών έχόντων θέσιν
βλέπω τή Μάρθα, νά βλέπω τής άλλες μου φίλες πλού
έν τή κοινωνία άνθρώπων, ή υπεροψία, ή τύφλωσις των
σιες. ευτυχισμένες, νά ζοΰν με τόση πολυτελεία, ενφ ε κυβερνώντων καί ή ηθική κατάρρευσις, ή χρεοκοπία
γώ θά φαίνωμαι φτωχή και παραγκωνισμένη. Αχ .
πολτός δ,τι Sixociov
θεέ μου, γιατί γεννήθηκα; Μητέρα μου, μητερούλα
Ή σκηνή του δράματος ύπόκειται πανταγώ, μεταφεμου. πού είσαι νά δής τήν ακριβή σου κόρη τόσο δυστυ
ραμένη ά^ό τής Βιέννης είς το Βείρολίνον, άπο τών
χισμένη ....
Ό πατέρας κάτωχρος σιωπούσε.
Σέ λίγο ή μητέρα έξακολούθησε άγριώτερα.
_Άλλά δέν ξέρεις λοιπόν οτι εχεις καθήκον νά φερης αύτά ποΰ σού ζητάω;
—"Αννα !... .
—Ξεχνάς λοιπόν, Κύριε, οτι την....
Είς τής λέξεις αύτές αίσθάνθηκα ρίγος, θά μιλούσε
καί πάλι γιά τήν προΐκά της. Φαίνεται δτι καί ό πατέ-

ρας το κατάλαβε. Τή φορά αύτή δέν ήθέλησε να ακουση
τήν βρισιά της: Τής έκλεισε μέ τό χέρι τό στόμα και

μέ φωνή αλλαγμένη τής είπε:
—Αύριο θά τά έχης δλα αύτά. Άλλά πρός θεού
σώζασε....
t
—Αλήθεια, Κωστή μου ‘ Αλήθεια, θά μού τά φερης,
έφώναξε μέ χαρά ή μητέρα είς τή στιγμή μεταβληθεϊ-

Βαλκανίων είς τό Ίσόντζο, άπό τών Ελβετικών πά
γων είς τάς Ρωσσικάς στέππας. Τά πρόσωπα διαδέχον
ται άλληλα είς άτελεύτητον παρέλασιν έπεισοδίων, τά
όποια πολλάκις δέν έχουσι μεταξύ των κανένα φανερόν
δεσμόν. Τό μοναδικόν πρόσωπόν είνε ή άνθρωπότης με
τά πάθη της, παλαίουσα, άγωνιζομένη έν τώ μέσφ τής
θεομηνίας τούτης.
’Ιδού ημείς, μετά τινα χρόνον άπό τοϋ δράματος του
Σεραγέβου, εις μίαν τρίοδον τής Βιέννης. Οι έφημεριδοπώλαι άναγγέλλουν μυθώδεις νικάς· συντάγματα άντιπαρέρχονται, τά όποια μεταβαίνουν εις τό μετωπον
τό πλήθος επευφημεί· ένας μέθυσος φωνασκεί έκδηλών
τόν πατριωτισμόν τον είς ρήτωρ δημηγορεί· τό πλήθος
άναμέλπει τόν «Ύμνον τού πρίγκηπας Ευγενίου» καί

τούς λοιπούς ύμνους. Είς τό παρακείμενον καφενειον α-
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στο(, κρατούντες άνά χείρας φύλλα τού «Νέου Ελευ
θέρου Τύπου» κπ'ι τού «Ράϊχποστ», έκχύνονται είς ανα
θεματισμούς εναντίον τού «φθόνου τών ’Άγγλων τής
ανταποδοτικής δίψης τών Γάλλων, τής άγριας ’απλη
στίας των Ρώσσων», εναντίον τού εγκληματικού αυτού
κολεμου, τον όποιον οί Σύμμαχοι έπέβαλον είς τάς κεν
τρώας φιλειρηνικάς χώρας. Στερεότυποι εκφράσεις τάς
οποίας ο Τύπος σερβίρει άνά πάσαν πρωίαν καί εσπέραν
ει·ς τους εύπιστους άναγνώστας του.
Διότι το παραγέμισμα τού κρανίου είνε σαφώς ώργα-

Ε ΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ποία παρουσιάσθησαν άπό σκηνής. Πρόκειται περ.ί οτγ
νίζονται πολυάριθμοι στασιασταί κατά δεκάδας. "Οταν
|··γινώσκε: καλώς τον άρχικωμωδου αύτόν, μάς τόν πα
μιουργίας μεγαλοφυούς καλλιτέχνου. Διότι παρά τ.ω
θανατική τις εκτελεσι.ς είνε ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα,
ρουσιάζει διακτχίζουτα κάποτε αγρόν, είς τόν όποίον ερΚαρόλω Κράους ή δυναμις τής εύρέσεως ισοφαρίζει την
οί αξιωματικοί παρίστανται είς αύτήν, περιστοιχίζομε-:
| γάζονται θερ-.σταί· δ ήγεμών βγάζει τό άμπέχωυόυ του,
γενναιότητα τοΰ πολίτου καί τόν επαναστατικόν οίστρον
νοι άπό κεκλημένους ίδιώτας, έν οίς καί κυρία.· έπειτα
Βσύρε: τάς περιχειρίδας του καί αρπάζει έν δρέπανου,
τοϋ σατυρικού συγγραφέως.
όπως άπαθανατισθή ή μικρά αυτή εορτή, ό δήμιος, τό
Χα| άμιλλάται είς ζήλον μέ τούς έμδροντήτους έργατας.
ΚΑΡΟΛΟΣ. ΙΒΑΙΤΧΕΡ
θύμα, οι θεαται απο,τελοΰσι σύμπλεγμα, τό όποίον άποτυΆλλοτε τόν βλέπομε·; ρητορεύουτα πρός τούς στρα
ποΰται επί φωτογραφικής πλακός.
τηγούς του μέ μυστικοπαθή εύγλωττίαν, ή όποια συγκιΙδού είς νεκρός εθελοντής, σχεδόν παιδίον είνε κα
νεί όλας τα: καρδίας· έπειτα έξαφνα μέ απότομον στρο
ταδικασμένος είς τόν δι’ άγχόνης θάνατον, άδηλον διαφήν. ό ίεροκήρυξ απορρίπτει τό προσωπείον και επιδίδε
Είς τήν άτέρμονα ιστορίαν τών Ελληνικών χωρών
τι, καθ ην στιγμήν πρόκειται να τού περάσουν τό σχοινί
ται ποτήριον καμπανίτου άνά χείρας είς χονδροειδείς διά πρώτην φοράν κατά τό 1791 άπαντώμεν συν.ηνωμένωμενον παντες οι κρατούντες μίαν πένναν είς την Β>εις τον λαιμόν, Αντιλαμβάνονται, παρτηροϋντες τήν δι
αστεϊσμούς καί ασέμνους χειρονομίας. Ο. υιός,, ο σφαεννην, όπως καί είς τό Βερολίνον, έκινητοποιήθησαν
■νας τάς λέξεις Γεωργία καί Ακαδημία, δτε συνέστη εν
κογραφίαν του, ότι δεν είνε ακόμη δέκα οκτώ ετών, ό
γεύς
τοϋ Βερδέν, γινώσκει, ώς αυτός, τήν τέχνην να
γ την προπαγάνδαν. Συγγραφείς έως τότε σεβαστοί,
δέ κώδιξ απαγορεύει τήν εφαρμογήν τής θανατικής ποι- ί I «ροκαλή τήν λατρείαν κατά τήν ήμερα·; μεγάλης μά Κεφαλληνία ή πρώτη Αγροτική Ακαδημία. Ιό γεγο
ποιηται αξίας, εδέησε νά έξευτελισθούν, άναμιγνύοντες
νός αύτό μάς ύπέμνησεν ή πρόσφατος ιδρυσις τής ’Ελ
νής κάτω τής ηλικίας τούτης. Άδιάφορον, μέ μίαν πενχης εύρίσκεται είς τήν βόρειόν 1 αλλίαν προ τή- ε,..αύ
τας φωνάς των, είς τήν συναυλίαν τών μίσθαρνων ρε
ληνικής Ακαδημίας, ήτις άμα τή εμφανίσει .η,
νιάν τού προσθέτουν δύο έτη έπ'ι πλέον καί ή ύπόθεσις
λεως τήν όποιαν κατέχει' σύνταγμα παρελαύνει, τό Ο
πόρτερ—καί μάλιστα γυναίκες—μετέβησαν κατά εκα
έβη είς μεγαλειώδεις υποσχέσεις διά τό μέλλον της _γεδιευθετείται.
Ι ποιον βαδίζει πρός τόν θάνατον τότε μέ χαρίεν κίνημα
τοντάδας είς τό μέτωπον καί άποστέλλουν ίλιγγιώδη
ωργίας. Ούτως άπό τής άποκατάστασεώς μας εις Κρά
Αύτοί οί γαλονάδες διψούν αίμα. "Οταν τό έργον έ-'
I τής ρακέτας του (παίζει λών-τέννις) προσαγορεύει τούς
δελτία νικών. Τά μέλη τού κλήρου, καθολικοί, προτετος, ήτοι άπό μιας ολοκλήρου έκατονταετηρίδος, ή γε
ρ. «άποθανουμένους» κράζω·; προς αύτους «εις ερ ρον, πα).
στανται, ίσραηλίται, άμιλλώνται έπί εύγλωττίφ έμπλέφ πειγει, οι αξιωματικοί υποκαθίστανται είς τόν δήμιον,
ωργία
τής 'Ελλάδος διά πρώτης φοράν άντιμετωπιζε:
καί διά τών ιδίων των χειρών έξαποστέλλουν τούς κα
εχθρας^κατα, του εχθρού· πάν αίσθημα εύσπλαγχνίας
Ε ληκάρια».
έπίσημον κοινωνικήν καί πολιτικήν ύπερ αύτής. μέρι
ταδίκους απίθανοι πραςεις εξετελέσθησαν πράγματι· δέν
I "Οσω διά τόν γηραιόν ΑύτοκρατΌρα τής Αυστρίας,
προς τον έπάρατον άλλοδαπόν στιγματίζεται ώς θανά
έγραψε η 6,τι έγένετο. Οί πλέον άπίθανοι διάλογοι, οί
I δέν είνε πλέον ή φάσμα δυθισμένον εις ύπνηλιαν σχεδόν μναν. Μέχρι τής στιγμής αύτής τό Κράτος είς τας προς
σιμου αμάρτημα. Είς τά σχολεία διδάσκονται πολεμικά
τήν γεωργία·; σχέσεις του έμφανίζεται με κουρασμένη·;
όποιοι Ακούονται είς αύτό τό δράμα, έλέχθησαν έπί λέάδιάλειπτον μόλις έχει συναίσθησιν τής καταστροφής,
θουρ'»- εις τάς οικογένειας, θήλεα καί άρρενα έχουν τόν
τήν σκέψ’.ν, μέ μέτρα άρρυθμα, μέ άποφάσεις ατελείς,
ξει, αί πλέον τερατώδεις φράσεις δέν είνε είμή άπλαί
είς τήν όποια·; οί υπουργοί του καί. οι αύλ-.κοί .του βύ
«ολεμον ώς παιδιάν, πρός μεγάλην χαράν τών γονέων
μέ κατευθύνσεις τυχαίας. Διότι ούτε ή ιδρυσις ’Υπουρ
επαναλήψεις.
θισαν τήν χώραν καί τού ονείδους τό όποίον η οικογένεια
υυτοι αναγινώσκουν μετά κατανύξεως δημοσιεύματα,
γείου Γεωργίας σημαίνει πρόοδον τής γεωργίας, ούτε
XXX
του προσήψεν είς την βασιλείαν του.
τα οποία αποτελούν συλλογάς κολακειών, άπευθυνομέή ΰπαρξις καί λειτουργία Άνωτάτης Γεωπονικής Σχο
Ενίοτε μολαταύτα, εν τώ μέσω τών φρικαλέων αυ
X XX
νων πρός, τά μάλλον αξιοκαταφρόνητα μέλη τής Αύτολής άποδεικνύει μέριμναν πρός ένίσχυσν τών έπιστημοτών οπτασιών, ή σκηνή φαιδρύνεται. Τίποτε διασκεδαI Τοιαύτη ή άξιοθρήνητος άνθρωπότης, τήν οποίαν ο
κρατορικής οικογένειας. Τό θέατρον, ώς είναι' εΰνόηνικών δυνάμεων τοΰ ελληνικού υπαίθρου. Ίδιά δέ εσχά
στικωτερον τού τύπου τοϋ γηραιού Αύστριακοϋ στρατη
Κράους μάς παρουσιάζει. "Ολος αύτός ό κόσμος του χυ
τον παρέχει τήν συμβολήν του είς τήν προπαγάνδαν.
γού. Είνε καλός Ανθρωπάκος, άλλά είναι «ραμολί», άδαίου όχλου, τών ηλιθίων ή διεφθαρμένων άστών, αύτοί τως μέ τά άψυχολόγητα, άμελέτητα καί .άνατρεπτικα
Αλλ’ αύτή ή σκηνοθέτησις καί αύτός ό παραληρών
παντός ορθολογισμού οικονομικά μέτρα, καθ ών παλαιιι
οί αισχροκερδείς, οί έξευτελισμένοι διανοοούμβνοι, οι οV0£!,
1Γαντα’ οσον αφορά τούς έν χρήσει έλιγμούς,
σωβινισμός έγγίζουσι μάλλον τά όρια τού κωμικού καί
δεν ήςεύρει καν ποϋ έχουν τοποθετηθή τά στρατεύματά
I ποιοι γίνονται συνένοχοι τοΰ επισήμου ψεύδους, αυτοί οι σήμερον ό υπουργός κ. Χαριτάκης, οί έναπολειφθεντου γελοίου. Τό μυσαρόν τής είκόνος άρχεται είς τό ύ
τες γεωργικοί οργανισμοί παρουσιάζουν τό θέαμα, ερει
<.ου. Την προτεραίαν σημαντικής έπιχειρήσεως διασκε
’ πλήρεις έχθρας ιερείς, οί αιμοδιψείς γαλονάδες, αυτοί
ποπτον καί ποταπον περιβάλλον τών αισχροκερδών καί
πίων.
μέσω τών όποιων πλανάται πενθηφορούσα καί θρη
δάζει άποστέλλων εικονογραφημένα δελτάρια πρός τούς
οί πρίγκηπες. φάσματα ασαφή ή γελοίοι θεατρίνοι, δλη
των προμηθευτών τοΰ στρατού. Αύτοι κατέχουν τήν πρώνούσα
ή γεωργική ιδέα. Εύτυχώς τό Ολιβείρόν αυτό πα
φίλους του, .ιδίως πρός τόν διευθυντήν τού καφενείου
αύτή ή πομπή τών παραφρόνων ή άσυναισθήτων καί τών
την θέσιν, καταβροχθίζουν μέ τήν πολυτέλεια; των τόν
ρελθόν ήλθε νά καταρρίψη πανηγυρικώς ή νεοσύστατος
|
θυμάτων
βαδίζει
άκαταμαχήτως
είς
τήν.έκπληρωσιν
τής
εις ο φοίτα έν Βιέννη, διά νά τούς άναγγείλη. ότι τό τά
λιμοκτονοϋντα λαόν, τούς τραυματίας, τούς άναπήρους.
’Ακαδημία μας. Χάρις είς τήν γενναιοδωρίας του. κ.
δε Πανεπιστήμιου άπένειμεν είς αύτόν δίπλωμα επιτί
Ε μοίρας της. Διότι έν τοά,τφ ακριβώς έγκειται τό τραΙην εσπεραν. μέ έλαφιράς γυναίκας διάγουν βίον πολυδάΜπενάκη και τήν εύγενή άπόφασιν τής Εθνικής Τρα
μου διδάκτορος. Η τιμή αύτή τόν παρηγορεί διά τόν κα
L γικόν δέος τού δράματος· δλα αύτά τά δρώντα πρόσωπανον εις τα καμπαρέ τού συρμού' τά παιδιά των είναι
κατ’ είσήγησιν τοΰ κ. Δροσοπούλου, ή γεωργική
κόν πρός αύτόν τρόπον μέ τόν όποίον τόν μεταχειρίζονται
I πα, φέροντα τήν σφραγίδα τού πεπρωμένου, ορμωσι προς πέζης,
κουραμπιέδες, τρυπωμένο: είς τήν δημοσιογραφίαν ή καζωή' τής Ελλάδος άποκτά προστάτας καί παραστάτας
μέ περιφρονητικόν οίκτον. Διότι ό Πρώσσος ηγεμονεύει
Κ τήν άπώλειάν των, χωρίς νά ύποπτεύωνται ότι ή τελευ- Ακλονήτους. Ούδείς θά δυνηθή νά ματαίωση τούς, εύγενεν υπουργικόν γραφείου- αί γυναίκες των, προϊστάμενα,
εις τήν Βιέννην και είς δλας τάς Αύστριακάς πόλεις
I - ταία ώρα έσήμανεν. ΤΙ καταιγίς έπιφαίνεται είς τόν οτων δήθεν ευεργετικών ιδρυμάτων, μηχανορραφούν έναννείς σκοπούς των καί ούδείς θά στέρηση πλέον τ.ήν γε
; ρίζοντα καί συγκαλύπτει τό φώς' τριγμοί υπόκωφοι συγαπαιτεί όπως αί Αύστριακαί κυρία: τόν χαιρετούν πρώτιον άλληλων, ερίζουν καί υβρίζονται.
ωργικήν μας άναγέννησιν τών φυσικών αύτής ένισχυI κλονοΰν τό έδαφος, αί άστραπαί πυρπολούν τον ουρανόν.'
ται. Η τοιαύτη άυτίληψις τοΰ Πρώσσου περί τής υπε
, Αλλ είναι απαράμιλλοι είς φρίκην αί σκηναί, είς
' ή έπάρατος άγέλη βαδίζει πάντοτε,.χωρίς νά βλ.έπη καί τών. Δέν θά ίδη καί πάλιν ό γεωργικός κόσμος ματαιροχής του άπέναντι παντός δ,τι τόν περιστοιχίζει, τόν
τας οποίας παριστάμεθα είς τό μέτωπον διά τοΰ άκολάουμένην τήν άγαθήν καί πατριωτικήν πρόθεσιν γενναίων
' χωρίς ν’ άκούη, ναρκωμένη άπό τήν ήλιθίαν αισιοδοξί
πα>ρορμα εν τούτοις, εύκαιρίας τυχούσης, υά συγκαταδαίστου βίου των, διά τής ώμότητός των, οί αξιωματικοί
δωρητών. Ό αείμνηστος Στουρνάρας, όστ-.ς ώνειροπονη μέχρι τού επιπέδου τής κοινής άνθρωπότητος.
αν της. Τότε, αίφνης, δλαι αί δυνάμεις, της φύσε.ως τί
εχουν^ έξισωθή μέ τά κτήνη· τούς στίρατιώτας τούς άπολησε φωτεινόν τό γεωργικόν τής ’Ελλάδος μέλλον και
Τ Καί άς πιστεύση κανείς δτι αί φρικαλεότητες αύταί
θενται είς κίνησιν έν ταύτφ’ ή γή χαίνει, ο ουρανός σχί
καλουν «γουρούνια τού μετώπου»· δι’ έλαφροτάτας πα
θνήσκων κατά το 1851 έκληροδότησε τήν περιουσίαν
ζεται, γενικός κατακλυσμός πνίγει τούς ςών.^ας έν τώ
είναι απλώς άποκύημα τής φαντασία.- τού δραματουρραβάσεις τών κανονισμών, επιβάλλουν είς αυτούς απάν
του «διά νά κτισθή είς Αθήνας λαμπρόν Πολυτεχνείο·;
γο5.
Τ...
μέσω θρήνων καί κραυγών άπογνώσεως. Και. άνά τους
θρωπους τιμωρίας· ύπό ψύχος 20 βαθμών έ'υας δυστυ
.όπου νά εύρίσκωντα·. ολα τα εργαλεία τής f-ω^.
αιθέρας άκούεται η φωνή τού θεού: «"Οχι, αύτο δεν η, «’Ας μή.πλανάται κανείς, μάς ειδοποιεί δ συγγραφεύς
χισμένος προσδένεται γυμνός είς δένδρον όταν μετά δύγικής, καθώς καί όσα κατά καιρούς έφευρισκονται, δια
εις .τον πρόλογόν του, ό πλέον κυρίαρχος γίνεται προ
το θέϋ^ρμά μου».
ωρον βάσανον λύεται, είναι νεκρός καί ό λοχαγός τόν
νά διδάσκεται ή εφαρμογή των είς τήν Ελλαδα, όπως
σηνής
διά νά γίνη δημοφιλής. Κάνεις δέν είναι περισσό
Ή ωσάν Άποκαλύψεως καταστροφή του, ή οποία.υ
ωθεί δια λακτισμάτων είς έτοιμον λάκκον. Τά Στρατο
προοδεύση ολίγον κατ’ ολίγον ή γεωργία μας, αυτή η
πενθυμίζει τόν Δάντην καί τόν Μιχαήλ ’Άγγελον είνε
δικεία λειτουργούν άδι,αλείπτως. Καθ’ έκάστην άπαγχο- τερον τεχνίτης είς τον διττόν τούτον ρόλον άπό αύτόν
βάσ:ς τής άληθούς εύδαιμονίας ενός “Εθνους». Ως ετούτον τόν Βασ-.λέα τής Πρωσσίας». Ό Κράους, δστις
βεβαίως έν άπό τά μεγαλοπρεπέστερα θεάματα, τα ο
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πίσης έκληροδότησεν είς τό Έθνος τήν «Μεγάλην Βρύσιν», το παρά τήν Λαμίαν κτήμα του, διά νά γίνη Ferme
Module, ό ιδεώδης αυτός Έλλην, ό φιλόπατρις Στοορναρας, άντιμετώπισεν εγκληματικήν τήν άδιαφορίαν τής
Πολιτείας προς τάς εθνωφελείς αντιλήψεις τοο καί
-ας γενναίας _ύπέρ τής γεωργίας δωρεάς τοο. Ούδεμία
εκ των εντολών τοο έξεπληρώθη. Ούτε το μουσείον γε
ωργικών μηχανημάτων, μέτρον πολύτιμον διά τήν γε
ωργικήν μας ζωήν, ίδρόθη είς τό Πολοτεχνεϊον, ούτε
το κληροδοτηθέν υποστατικόν του «Μεγάλη Βρύσις» μετεβλήθη είς κόντραν υποδειγματικής έκμεταλλεύσεως
τοσουτον χρησίμου διά τούς γεωργούς τής περιφέρειας
εκείνης. "Αλλοι φιλοπάτριδες ένισχυταί τής γεωργίας
ευρεθησαν όπύ_ τάς ίδιας συνθήκας καί θά άναφέ'ρωμεν
την δωρεάν των τελευταίων ετών τής αειμνήστου'Συγγρου τής όποιας οί σκοποί είσέτι δέν έπραγματοποιήθησγ, διότι τό Κράτος έπροτίμησε νά μεταβάλη τά κληροδοτηθεντα είς τήν Γεωργικήν 'Εταιρείαν «Άνάβρυτα»,
το παρα το Άμαρουσιον καί τήν Κηφισιάν αγρόκτημα
εις Σανατόριον! άντί νά ένισχόση τήν Εταιρείαν νά' τό
μεταβαλη είς Πρακτικόν Γεωργικόν Σχολείον, συμφώνως προς τάς διατάξεις τής διαθήκης της.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

’Ακαδημίας εύρεθή ευθύς αμέσως εντός τών λεωφόρων

των ορθών καί σκόπιμων υπέρ τής γεωργίας άποφάσεων,
επιδαλλεται ή τάχιστη εκλογή ’Ακαδημαϊκών έκ τού έ-’
πιστημονικού γεωπονικού κόσμου τής 'Ελλάδος. Ό κ 1
Χασιώτης ό έμπλεως γεωργικής σοφίας, ό πλήρους ε
πιστημονικής καταρτίσεως, ό άκατάβλητος καί’ένθου- ί
σιωδης απόστολος τής γεωργικής ιδέας, καί υπέρ πάν
άλλο έφόδιον, ό μοναδικός γνώστης καί τών έλαχίστων
γεωργικών αναγκών τοΰ ελληνικού λαού, είναι άπαραιτήτως άναγκαίον νά κληθή μεταξύ τών μελών τής Άκαδημιας, όπως καί ό κ. Χαρακωμένος, δ σοφός συγ- I
γραφεύς πρωτοτύπων καί επιστημονικής αξίας έργων, !
ό εχων πολλαπλήν μόρφωσιν καί ισότιμος πρός τούς έπιφανεστέρους έπιστήμονας τής νεωτέρας 'Ελλάδος. |
Χωρίς τούτο ν’ άποκλείη τήν εκλογήν καί νεωτέρων
Ελλήνων γεωπόνων εξαιρετικής επίσης επιστημονικής
μορφώσεως. Καί τοιούτοι ευτυχώς ύπάρχουσιν ίκανώτατοι και άξιοι πάσης διακριτικής τιμής.
ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

βμο
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Η επίσημος όμως φωνή τού Υπουργού τής Παιδεί
Άπό τά ώραιότερα, τά ποιητικότερα καί λυρικώτεας κ. Αίγινήτη, ή έξαγγέλλουσα μέ ένα αγνόν ενθουσια
ρα κομμάτια τής Ορθοδόξου ’Εκκλησίας είνε οί Χαι
σμόν τάς ύπέίρ τής γεωργίας δωρεάς τόσον τοΰ επιφα
ρετισμοί τής Θεοτόκου, οί ποίοι ψάλλονται άπαξ τής ένούς τέκνου τής πατρίδος, τού ίδανικωτέρου φίλου τής
βδομάδος καθ’ όλον αυτό τό διάστημα τής σαρακοστής. |
ελληνικής γεωργίας κ. Μπενάκη, όσον καί τής Έθνι’Είνε γνωστή βεβαίως είς όλους ή ιστορία τής κό
κής^ Τραπέζης, ύπό τήν έμφρονα μέριμναν τής ’Ακα
ρης
της πτωχής καί ορφανής, άλλά καί άμώμου, τήν
δημίας, θά άποβή θετική έγγύησις διά τήν «προαγωγήν
όποιαν η θεία οικονομία προώρισε νά φέρη είς τόν κόσμου
των επιστημών, τών τεχνών καί πρωτίστως τής γεωρτόν λυτρωτήν αύτού. Ό πρωτοστάτης Άγγελος χαι
γιας»._ Ο,τι όμως άξιζε; νά έξαρθή ιδιαιτέρως καί νά
ρετίζει τήν θείαν Κόρην μέ τό χαρμόσυνον Χαίρε, καί
τονισθή ώς ύψίστη υπηρεσία πρός τήν πατρίδα, είναι ή
κάθε χαιρετισμός του έχει σημασίαν βαθυτάτην,' τήν ό
ηγεμονική δωρεά τού ίδιου κ. Μπενάκη, ή προορισμένη
ποιαν θα προσπαθήσωμεν νά άναλυσωμεν διά νά βοηθήνα ενίσχυση τους διδασκάλους, πρός οΰς θά άπονέμωνσωμεν όλους εκείνους, όσοι έχουν τήν επιθυμίαν νά έμται βραδεία, εφόσον «λόγφ καί εργω συντελούσιν είς
βαθυνουν εις τά άγιια ρήματα τών Χαιρετισμών τής
την επιδοσιν των μαθητών αυτών είς τά γεωργικά έρ
Θεοτόκου. Και ό ’Άγγελος, άφού απευθύνει πρός τήν
γα και τήν αγάπην τών δένδρων....» Όφείλομεν νά
Παρθένον τό πρώτον Χαϊρε, έπειτα εξακολουθεί:
οιακηρυξωμεν ότι σκοπιμωτέρα, έθνικωτέρα έμπνευσις
Χοίρε, δι’ ής ή χαρά 'έκλάμψει
δεν εσημειωθη είς τήν κοινωνικήν καί πολιτειακήν ζω
Χαϊρε, δι’ ής ή άρά έκλείψει
ήν τής χωράς μας. Η δημιουργία άμίλλης είς τόν δι
Χαίρε, τού πεσοντος Άδάμ ή άνάκλησις
δασκαλικόν ήμών κόσμον, όπως είς τήν εύ'πλαστον ψυ
Χαιρε, τών δακρύων τής Εύας ή λύτρωσις.
χήν τής μαθητιωσης νεότητος τής πατρίδος ριζωθή ή
Χαιρε, Παρθένος. Χαϊρε ότι δι’ έσού θά έκλάμψη ή
αγαπη πρός τήν γήν, πρός τό ύπαιθρον, πρός τό δένδρον.
προς τό άνθος, πρός τό φυτόν καί τό ζωον, είναι έργον χαρα και θά έκλειψη ή κατάρα, τήν όποιαν έπί αιώνας
φ-ρει ή ,άνθρωπότης είς τούς ώμους της. Καί τήν άράν,
μεγίστης κοινωνικής καί δημιουργικής σημασίας καί τι
τήν όποιαν έκληροδότησεν είς τήν ανθρωπότητα τό προ
μή και δόξα είς τούς έμπνευστάς καί χορηγούς τών μέ
πατορικόν αμάρτημα, έρχεται ή Παρθένος νά τήν εξα
σων δια τήν έπικράτησιν τοιοότων εθνωφελών άντιλήφάνιση,
έρχεται νά πραγματοποίηση τοΰ Άδάμ καί τής
ψεων. Η δημιουργία γεωργικής συνειδήσεως διά τοΰ
Εύας τήν λύτρωσιν.
διδασκάλου καί τών μαθητών μέσα είς τήν σαχάραν καί
Χαίρε ύψος δυσαναβατον άνθρωπίνοις λογισμοίς
την έρημίαν γεωργικού έν Έλλάδι ενδιαφέροντος, είνε
Χαιρε βάθος δυσθεώρητον καί άγγέλων όφθαλμοίς.
μια νίκη της πατρίδος, διά τήν οποίαν καί ό κ. Πάγκα
Πράγματι, ή Αγία Κόρη είνε ύψος καί βάθος άγγέ
λος καί ό κ. Αίγινήτης καί ό κ. Μπενάκης πρέπει νά
λων καί ανθρώπων, διότι κανείς ποτέ άνθρωπος δέν καείναι υπερήφανοι. Ίνα δμως τό γεωργικόν έργον τής
τώρθωσε νά έννοήση τό ύψος και τό βάθος τοΰ μυστη-

ρίου τής Θεοτόκου, άφού καί αύτοί οί άγγελοι άναφωνοΰν μέ έκπληξι, κατά τόν έκκλησιαστήν: «Τίςι εστιν
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Θεολόγος χαρακτηρίζει ώς φώς άκρότατον, άπρόσιτον

καί άρρητον.
Χαίρε, βλαστού άμαράντου κλήμα
ουτος ό βασιλεύς τής δοξης»,
Χαίρε, καρπού άκηρατου κτήμα
Χαίρε, ότι ύπάρχεις βασιλέως καθέδρα
Χαίρε, γεωργόν γεωργοϋσα φιλάνθρωπον
Χαίρε, ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα· παντα.^
Χαϊρε, φυτουργόν τής ζωής ήμών φύουσα.
'Η Θεοτόκος είνε καθέδρα βασιλική, ^διότι^ κατα τον
’Εδώ ό ποιητής τών Χαιρετισμών εισάγει νέον προ^
Προφήτην έν αύτή έσκήνωσβν ό Βασιλεύς των βασιλευ σωπον όπως χαιρετίση Μαρίαν τήν Κεχαριτωμένην. Καί
όντων καί Κύριος τών κυριευόντων. Την βασιλικήν ταυτό πρόσωπο αύτό είνε τό στόμα τού μή είσέτι γεννηθεντην μεγαλοπρέπειαν, ώς καθέδραν, ύπεβασταζεν η α
τος Προδρόμου. Ό ’Ιωάννης άρύεται τάς παραβολάς
πειρόγαμος Κόρη.
του έκ τού φυσικού κόσμου, καί άποκαλεί τήν Παρθένον
Χαίρε, άστήρ έμφαιίνων τόν ήλιον
κλήμα, δθεν έβλάστησε βλαστός αμάραντος και κτήμα
Χαίρε, γαστήρ ένθέου σαρκώσεως.
τό όποιον παράγει καρπόν γνήσιον καί καθαρόν.^
Άστήρ είνε ή Μαρία καί ήλιος ό Χριστός, και εινε
Χαίρε. άρουρα βλάστάνουσα εύφορίαν οίκτιρμών
άξια αγγελικού χαιρετισμού ή γαστήρ ή όποια εδεχθη
Χαίρε, τράπεζα βαστάζουσα εύθηνίαν ίλασμων
τήν ένθεον σάρκωσιν.
Χαίρε, ότι λειμώνα τής τρυφής αναθάλλεις
Χαίρε, δι’ ής νεουργείται ή κτίσ-.ς
Χαϊρε, ότι λιμένα τών ψυχών ετοιμάζεις.
Χαϊρε, δι’ ής βρεφουργεϊται ό κτίστης.^
Εύφορίαν οίκτιρμών μάς έχάρισεν ή Παρθένος, λει
'Η κτίσις νεουργείται, ανακαινίζεται διά τού Χρίστου
μώνα πνευματικής τρυφής μάς έδωκε διά του υιού της,
καί ή Θεοτόκος ώς μητέρα τού ένσαρκωθεντος συντε καί λιμένα γαλήνης, εις τόν οποίον ήμπορεϊ νά σωθή
λεί είς αυτήν τήν άνανέωσιν τής κτίσεως.
ό είς αυτόν καταφεύγων.
Χαίρε, βουλής απορρήτου μυστις
Χαίρε, δεκτόν πρεσβείας θυμίαμα
Χαίρε, σιγής δέσμιων πιστις.
Χαϊρε, παντός τοΰ κόσμου έξιλασμα
Αί βουλαί τού Θεού είνε ύψηλαί καί ούδείς δυναται
Χαϊρε, Θεού πρός θνητούς ευδοκία
νά έξιχνιάση αύτάς, καί τό μυστήριον τής ένσαρκωσεως
Χαίρε, θνητών πρός Θεόν παρρησία.
είνε βουλή άπόρρητος, καί τούτης πρώτη μυστις απο
Κανένα άλλο άνθρώπινο πλάσμα δέν έφθασε είς τό

βαίνει ή Παρθένος.
Χαϊρε, τών θαυμάτων Χριστού τό προοίμ-.ον.
Χαίρε, τών δογμάτων αύτού τό κεφάλαιον.
Ό βίος τού Χριστού’ είνε πλήρης θαυμάτων, και
αφετηρία είνε ή γέννησίς του διά τής Παρθένου, έκ τής
οποίας άπέρρευσαν βαθμηδόν αί λοιπαί δογματικοί αλήθειαι.
Χαίρε, κλίμαξ έπουράνιος δι’ ής κατέβη ό Θεός
Χαίρε, γέφυρα μετάγουσα έκ γής πρός ουρανόν.
Ό ποιητής έξακολουθεί τάς συγκρίσεις καί παρα
βάλλει τήν πολυΰμνητόν Παρθένον πρός κλίμακα και
γέφυραν. Καί διά τής κλίμακος αύτής έάν ό Θεός κα
τήλθε είς τήν γήν, ή άνθρωπότης άνήλθε δια της Παρ
θένου πρός τόν ούρανόν ώς διά γεφύρας τινός.
Χαϊρε, τό τών άγγέλων πολυθρυλητον θαύμα
Χαϊρε, τό τών δαιμόνων πολυθρήνητον τραύμα.

Τό τραύμα άφορά τούς δαίμονας. Ό Χρίστος εγεννήθη ’διά τής Παρθένου, οί άγγελοι χαίρουσι διά το
θαύμα, άλλά οί δαίμονες θρηνούσι, διότι κατελύθη το

βασίλειον αύτών.
Χαίρε,
Χαϊρε,
Χαίρε,
Χαίρε,

τό φώς άρρήτως γεννήσασα
τό πώς μηδένα διδάξασα
σοφών ύπερβαίνουσα γνώσις
πιστών καταυγάζουσα φρένας.

Ή Παρθένος χαιρετίζεται ώς γεννήσασα τό^ φώς
τοΰ πνευματικού ήμών κόσμου. Καί τό φώς αύτό Οά μεινη είς αιώνας τών αιώνων. Τό φώς αύτό ό Γρηγόριος ό

σην παρρησίαν ενώπιον του Θεού, καί κανένας^ άλλος
άγγελος δέν έφθασε είς σημεία
*
τοιαύτης αρετής, όσον
ή Παρθένος, ή όποια άποκαλείται ύπό τοΰ Προδρόμου
ευδοκία θεού πρός θνητούς καί παρρησία θνητών προς
θεόν. Καί μέ τήν εύδοκίαν τής Θεοτόκου, ό άνθρωπος
αποκτά τήν σωτηρίαν του, λησμονοϋνται τά αμαρτήματα
του καί κερδίζει ίσως τήν ού’ράνιον ζωήν. ...

! ΣτηΓμΕΗΕΪΜΛΠ
Άπό τάς Αθήνας έπέρασε σαν πνοή έαρινή ή κ.
Μαρία Βαλσαμάκη. Ή κυρία Βαλσαμάκη είνε προ πολλού γνωστή είς τούς άναγνώστας τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως». "Οταν προ χρόνων έγνωρίσαμεν ^είς το
Παρίσι τήν χαριτωμένην κόρην, ή όποια έσποόδαζε εκε:
καί τήν έκλεκτή μητέρα της μέ τά ώραια ιδανικα, ή
«Ελληνική Έπιθεώρησις» έδημοσίευσε τότε εις τας
σελίδας της τάς έντυπώσεις της, έκ των όποιων σταχυολογούμεν μερικάς περικοπάς ώς άπόδειξιν των ^προ
βλέψεων μας. διά τό καλλιτεχνικόν μέλλον τής εκλε

κτής κόρης.
,
<
«... .Καί οί πόθοι της καί τά όνειρα της δια το μεγαλείον τής πατρίδος—όμιλούμεν διά τήν μητέρα κυ
ρίαν Αμαλίαν Βαλσαμάκη—δέν άπασχολουσι μονον
τούς συχνάζοντας είς τά σαλόνια της^ εκλεκτούς^ και ε
πισήμους "Ελληνας, άλλά καί τούς ύπ’ αύτής επη,ρεαζομένους ξένους της, οί οποίοι ανήκουν είς τά άνώτερα
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στρώματα τής πνευματικής, πολιτικής και κοινωνικής
τέκλυσε τό θέατρον, «χειροκρότησε μέ ένθουσιασμό τήν
Γαλλίας. Αύτός είνε ό θρίαμβος τής κυρίας ’Αμαλίας
εκλεκτή καλλιτέχνιδα, ή οποία τιμφ τό ελληνικόν της
Βαλσαμάκη και ή επιτυχία τής πατρίδος της. Μέ τήν
όνομα είς τήν ξένην.
σημερινήν μάλιστα τελείαν άνυπαιρξίαν επισήμου διπλω
Ή κυρία Βαλσαμάκη έχει όλα τά προσόντα σπανίου
ματίας έν Παρισίοις—ένδόξως συνεχιζούσης ατυχές πα
Οεατρικοΰ ταλάντου. Κομψή τό παράστημα, μορφή εκ
ρελθόν διπλωματικής άμεριμνομερίμνης—ό οίκος τοϋ κυ
φραστική, φωνή γλυκεία, θερμή, καί κινήσεις εύγενιρίου καί τής κυρίας Βαλσαμάκη προσφέρει άληθείς έκαί, αί όποιαι, αν κάποτε είνε ύπερδολικαί. καλύπτονται
Ονικάς υπηρεσίας, συγκρατών τό 'Ελληνικόν αίσθημα
όμως άπό μία'? ευγένεια'? καί λεπτότητα, ώστε νά μή σέ
εκεί όπου ήδύνατο νά σβεσθή, καί ύποκαίων τόν φι
κουράζουν.
λελληνισμόν είς κύκλους, οί όποιοι πολύ δύνανται νά
ιδίως όταν έπαιξε μιά σκηνή άπό τόν Aiglon τοΰ
ώφελήσουν τήν πατρίδα. ...
Ροστάν, υπήρξε απαράμιλλος. Μάς παρουσίασε μία
«... .Και ή κυρία Βαλσαμάκη επέτυχε νά ίδρυση τήν
Σάρρα Μπερνάρ τής πρώτης της νεότητες. μέ όλη την
«Crsecia», σεμνόν δημοσιογραφικόν όργανον, διά τοϋ ό
άξια καί τήν επιβολή τής: καλλιτεχνικής της ύποστάποιου μεγάλοι Γάλλοι συγγραφείς καί δημοσιογράφοι
σεως. Αύτό είναι διά τήν κυρία Βαλσαμάκη δ μεγαλείγράφουν ύμνους πρός τήν Ελλάδα, καί "Ελληνες συγ
τερος έπαινος, ό μεγαλείτερος θαυμασμός πρός τήν καλ
γραφείς αποκαλύπτουν τους θησαυρούς τής σκεπτομέ
λιτεχνικήν της αξίαν.
νης καί πνευματικής Ελλάδος. Τοιαύτη Έλληνίς ή
Εύτυχώς ότι ή κυρία Βαλσαμάκη έφυγε άπό τάς Α
κυοία Βαλσαμάκη είχε τήν ευτυχίαν ν’ απόκτηση κόρην
θήνας μέ εντυπώσεις έξ ίσου ενθουσιαστικός, διότι τό
ύσέροχον είς τήν σταδιοδρομίαν τής Τέχνης. Ή δεσποι
’Αθηναϊκόν κοινόν, τό οποίον ενθουσιάζεται καί χειρο
νίς Μαρία Βαλσαμάκη έχει τό δαιμόνων τής απαγγελί
κροτεί καί παΟαίνεται προ τών ξένων καλλιτεχνών, ήας είς βαθμόν έκπληττούσης τελειότητος. Δι’ αύτήν
σθάνθη καί έδειξε τά αύτά αισθήματα καί ενώπιον μιας
γράφουν έξοχοι Γάλλοι συγγραφείς, ώς ό Jules Bois,
καλλιτέχνιδος περισσότερον ίδικής μας καί όλιγώτερον
ό Ροσσεφώρ καί άλλοι έργα υπέρ τής Ελλάδος καί ή
ξένης.
χαρίί,σσα καί φιλόπατρις κόρη τά απαγγέλλει, κατακτώ—------- WXF~-------σα φίλους υπέρ τής πατρίδος της. Δι’ ημάς προσωπι
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
κός Οά παραμείνη αλησμόνητη μία πρωτότυπος καλλι
Η
ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΗΣ
κ. ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΡΣΟΥΛΗ
τεχνική στιγμή, τήν όποιαν άπηλαύσαμεν διασχίζοντες
τάς λεωφόρους τών Παρισίων έπ’ αυτοκινήτου. Τό αύΜίαν νέαν έκθεσιν ζωγραφικής προσέφερε είς τό κοι
τοκίνητον διέτρεχε τά βουλεβάρτα τών Παρισίων, ό θό
νόν το Λύκειον τών Έλληνίδων, την έκθεσιν τής κυ
ρυβος τών πολυσύχναστων αυτών κέντρων έγέμιζε τήν
ρίας Άθηνάς Ταρσούλη.
ατμόσφαιραν, ένφ μέσα είς τό αυτοκίνητο τό θειον στόμα
Δέν γνωρίζω άν ή κυρία Ταρσούλη πρώτη φορά εκθέ
τής Έλληνίδος έσκόρπιζε κύματα αρμονίας καί γοητεί
τει έργα της. Καί δέν έρώτησα νά μάθω άν εργάζεται
ας καθ’ ήν στιγμήν άπήγγέλλε τό «Φίλημα τής Εανπρο πολλοΰ καί άν έσπούδασε είδικώς τήν τέχνη της.
θούλας» τοΰ ’Αγγέλου Βλάχου. .. .»
Διότι τήν κ. Ταρσούλη τήν ^γνωρίζαμε ώς ποιήτριαν,
, ,
, 0,0 0
,
Και το δεκατετραετες εκείνο κοριτσάκι εινε η σημε περισσότερο ώς διηγηματογράφον!-Σήμερον μάς παρουσι
ρινή μεγάλη καλλιτέχνις μας. Διιετέλεσε μαθήτρια
άζεται καί ώς ζωγράφος καί ομολογώ ότι είς τήν σύλτής Σάρρας Μπερνάρ, τής δεσποινίδες Ντυμενίλ και ληψιν τών σχεδίων της καί τήν έκτέλεσιν τών πινάκων
τοΰ Τρυφιέ τής «Γαλλικής Κωμωδίας». Είς τήν σκη της τήν έβοήθησε καί ή ποίησις και του διηγήματος
νήν άνήλθε διά πρώτην φοράν τό 1922 καί έπαιξε είς τήν ή περιγραφικότης.
«Τελευταίαν νύκτα τοΰ Δον Ζουάν» τοΰ Έδμόνδου ΡοΔιότι είς τήν έκθεσιν αύτήν μέ τούς εκατόν έδδομήστάν. Έκτοτε άπό έπιτυχίαν σέ επιτυχίαν ύπεδύθη είς τά
κοντα τέσσαρας πίνακας, ή κυρία Ταρσούλη, ά'? δέν άμεγαλείτερα θέατρα τών Παρισίων πρωταγωνιστοΰντα ναδεικνύεται βεβαίως μεγαλοφυής, έχει όμως νά επίδει
πρόσωπα μεγάλων θεατρικών έργων. Έπαιξεν είς τό
ξη έργα καί λεπτά καί έξευγενισμένα καί αισθηματικά,
«Κουκλόσπιτο» τοΰ "Ιψεν, είς τήν «Τζοκόνδα» τοΰ Δ’
τά όποια τήν κατατάσσουν είς τό πλευρόν τών ΕλληΆνούντσιο, είς τό «Σιδηροϋν Προσωπείου» τοΰ Ροστάν νίδων ζωγράφων, πού έσποούδασαν, πού παρήγαγον, πού
καί είς τό «Κυανοΰν Πτηνόν» τοΰ Μαίτερλιγκ. Σήμε άφιέρωσαν εις τήν τέχνην όλας τάς ώρας καί όλας
ρον ή κυρία Βαλσαμάκη παίζει είς τό θέατρον τοΰ Ω τάς ημέρας τής ζωής των. Άντιθέτως ή κυρία Ταρ
δείου τών Παρισίων καί έντος ολίγου θά παίξη είς τήν
σούλη εργάζεται όταν έχη έμπνευσιν, ζωγραφίζει όταν
«Γαλλικήν Κωμωδία·?», είς τήν οποίαν έγινε δεκτή δι’
έχη διάθεσι καί σχεδιάζει όταν τό θέμα της τής προδλοψηφίαςι.
καλεί τό ενδιαφέρον καί τή στοργή της. Μέ τά εφόδια

.

,

οοο,

,

Είς το θεατρον «Διονυσία» ή κυρία Βαλσαμάκη έδωκε τρία ρεσιτάλ εις τά όποια ό κόσμος, δ όποιος κα-
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αύτά οί πίνακές της δέν ήμπορεί παρά, όλοι, μικροί ή
μεγάλοι, νά φέρουν τήν σφραγίδα τής εύσυνειδήτου ερ
γασίας καί τής ραφιναρισμένης προσοχής.

Κ Είς τά τοπία ιδίως έχει μεγάλην έπιτυχίαν. Ή πι
νελιά της έκεί έχει καί ειλικρίνεια καί καθαρότητα. Ή
«Αμυγδαλιές», τό «Κάστρο τής Κυρίνης», τό «Κάστρο
τών Καλαμών» καί τόσα άλλα έργα της άποδεικνύουν
’ποσον είνε αληθή τά χαρίσματα τής τέχνης τής κυρίας

Άθηνάς Ταρσούλη.
ηοΟ

Ό κ. Οικονόμου έξέθηκε είς τήν αίθουσαν τοΰ Παρ
νασσού μία σειρά έκλεκτών πινάκων. Πολλά άπό τά έρ
γα τοΰ κ. Οικονόμου Οά έπρεπε νά άναλυθοΰν μέ λεπτο
μέρεια. Ή «Έληές» του ιδίως, ένα άπό τά καλλίτερα
έργα του, θά άπομείνη και τό καλλίτερο μεταξύ όλων
τών έργων τών 'Ελλήνων ζωγράφων.
’Επίσης είς τήν αίθουσαν τής «Φιλαδέλφειας» έξέ
θηκε ό κ. Δούκας πολλούς πίνακας του. Ό κ. Δούκας,
γνωστός καί άπό άλλας έκθέσεις του, μ.έ τήν έφετεινή
έκθεσί του στερεώνει τή φήμη του ώς καλλιτέχνου έκλεκτοΰ καί δικαιώνει τάς έλπίδας, τάς όποιας έστηρί-

ξαμεν όλοι είς τό καλλιτεχνικό του πινέλο.
---------- WXF

-

ι mETHm βμμμ
Ή Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών είχε κατά τον
μήνα τούτον μίαν εύτυχή έμπνευσιν. ’Επ’ ευκαιρία τής
συμπληρώσεως πεντηκονταετηρίδος έν τή υπηρεσία τής
Βιβλιοθήκης τή: Βουλής τοΰ Διευθυντοΰ αύτής καί
Προέδρου της άπό εξαετίας κ. II. Καλογεροπούλου, α
ποφάσισε νά έορτάση πανηγυρικώς το γεγονός αύτό.
Είς τάς εύρείας αίθούσας τοΰ ξενοδοχείου τής ’Αγ
γλίας συνεκεντρώθησαν διά τό τιμητικόν ύπέρ τοΰ κ.
Καλογεροπούλου δείπνον τά μέλη τής Εταιρείας Βυ
ζαντινών Σπουδών καί αλλαι έπίλεκτοι προσωπικότη
τες, όπως ό Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών
κ. Χρυσόστομος, ό Πρύτανις κ. Μενάρδος, ό Υφυπουρ
γός αντιστράτηγος κ. Νίδερ, ό Δήμαρχος κ. Πάτσης,
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εύλαδείας τήν άνατεθείσαν είς αύτόν, ύπό τής Πολι
τείας, έντολήν, κατέστη έξαιρετική φυσιογνωμία τής έποχής μας. Γλωσσομαθής, πολυμαθής, μέ μίαν τεραστίαν μνήμην, μεθοδικός, έμπνευστής ώραίων ιδανικών
καί άντιλαμδανόμενος τήν υπηρεσίαν του ώς έκτέλεσιν
άνωτέρας ιεροτελεστίας, αποβαίνει εύγενές παράδειγμα
είς τήν σύγχρονον ζωήν ή όποια αγνοεί τήν αξίαν τής
κοινωνικής αλληλεγγύης καί έξελίσσεται μέσφ μιας έπωδύνου αναρχίας. Τά Γράμματα, αί Τέχναι, ή Επι
στήμη, ή 'Ιστορία καί πάσα πνευματική δρμή τής τελευ
ταίας πεντηκονταετηρίδος άνεΰρεν έν τφ προσώπω τοΰ
κ. Καλογεροπούλου τόν πρόθυμον ένισχυτήν της, καί
δικαίως οί έκπρόσωποι αύτών, μέ έπί κεφαλής τήν ’Εκ
κλησίαν καί τό Πανεπιστήμιον, ύμνησαν τάς άρετάς
του, έξήρον τάς υπηρεσίας του καί τά άλλα ψυχικά καί
πνευματικά χαρίσματά του. Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» τιμώσα τόν ανδρα έπαξίως προσθέτει τάς εύχάς
της ύπέρ μακροημερεύσεως αύτοΰ έπ’ άγαθφ τής πνευ
ματικής έξελίξεως τής 'Ελλάδος.
---------- WMF-----------

iBMHTPIOZ ΙΑΚΟΠΟΤΑΟΣ
Αίφνιδίως άπέθανε τόν μήνα αύτόν ό Δημήτριος Ταγκόπουλος, γνωστός είς τήν τάξιν τών ανθρώπων τών
γραμμάτων. Ό Ταγκόπουλος υπήρξε δημοσιογράφος καί
θεατρικός συγγραφεύς. 'Ως δημοσιογράφος ίδρυσε τόν
«Νυυμά», δ όποιος έγινεν δ σημαιοφόρος τοΰ μαλλια
ρισμού, καί ώς θεατρικός συγγραφεύς έγραψε τής «Ά-

λυσσίδες», τό «Λυτρωμό» καί τή «Μητέρα».
—------ ΑΧΜ----------

0ΕΜ. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ

"Ενας άνθρωπος άγνωστος διά τούς πολλούς, άλλά
γνωστός μέ έκτίμησι είς τούς ολίγους, ό θεμ. Πολυ
κράτης, άπέθανε καί αύτός αίφνιδίως. Μουσουργός καί
μουσικολόγος, κατέγινε είδικώς είς έκκλησιαστικάς
ό κ. Mil] er κλπ. κλπ·
συνθέσεις. Είργάσθη πολύ καί εύσυνείδητα, καί σέ πολ
Οΰτω παρεσχέθη ή εύκαιρέα είς τούς πολυπληθείς
λά σημεία έχειραφέτησε τήν έκκλησιαστική τετραφωνία
θαυμαστός τοΰ κ. Π. Καλογεροπούλου νά έκδηλώσουν
άπό τή ρινοφωνία καί τό άνατολίτικο τής βυζαντινής
τήν έκτίμησίν των πρός τό έργον του, τόν θαυμασμόν
των πρός τον ιδεώδη έκτελεστήν τοΰ καθήκοντος καί νά μουσικής. Τό τροπάρι τής Κασσιανής, τό όποιον έχει
τιμήσουν τόν άνθρωπον, τον όποιον ή φύσις έπροίκισε μέ είς τή μουσική του τόση κατάνυξι καί τόσο μουσικό θρη
σκευτικό αίσθημα, οφείλεται είς τόν Θεμ. Πολυκράτη.
πολλαπλός άρετάς. Έπί μίαν πεντηκονταετίαν άπέδη
'Υπάρχει ακόμη πολλή ανέκδοτη έργασία του, τήν ό
ούτος δ πνευματικός τροφοδότης δύο καί τριών γενεών,
ποια εύχόμεθα νά εύρεθή κάποιος νά τήν έκδώση καί
εύγενικός, ακούραστος, ευπροσήγορος καί τά μάλα φιλόφρων έν τή ένασκήσει τών καθηκόντων του. Ζηλωτής νά φέρη εις φώς έργασίαν διά τήν όποιαν ένας άφανής
τής ιδέας τήν όποια'? αντιπροσωπεύει, Έλλην, πιστεύ- άλλ’ άφωσιωμένος είς τήν τέχνη του έργάτης έθυσίασε
ων είς τήν αποστολήν του καί ασκών μετά θρησκευτικής ολόκληρη τή ζωή του.

ΗΛΛΗΝΙΚΗ
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Ε λην μουσικήν αίθουσαν τοΰ προαστείου Παυλόφσκυ κοντά

Α Ι\Ι Α Π Ο Λ Η Σ I Σ
Απο τα « Α π χ ν τ 2» τα ποιητικά έργα τοϋ Αγ γλου ποιητοΰ Ροΰμπερτ Μπρούκ, μεταφρασθέντα ύπό τοΰ
ζ. Γλαύκου Άλιθέρση.

Στ’ άγκάλια σου ήταν ήσυχη ηδονή,
σά δρόμος μες στής νύχτας τή σιγή,
κ’ οί σκέψες σου, θυμούμαι, ήτανε πράσινα
φύλλα, μες σέ δωμάτιο σκοτεινό.
Μαύρα ήταν σύγνεφα σ’ ασέληνο ούρανό.
Κ’ εντός σου ή άγάπη πέρασε ασυνήθιστη
κι’ αδιάφορη καί ξένη έφυγε πέρα,
καθώς πουλί στον ανοιχτόν αγέρα,
κι’ ούτε άφησε σημάδι, όπως καί κείνο
στής δικής σου μορφής τόν ούρανό.
Μές στήν ήλιθιότητά σου έγώ ηύρα
τή γλυκεία σιωπή μετά ένα γλυκόν ήχο.
"Ολα τριγύρω σου ήτανε φως
ποΰ άμυδρώνει τό τέλος τής νυχτός.
Ό ήλιος ποΰ δέν άνάτειλε ήτον πόθος,
καί ή μέρα ποΰ δέν άρχισε χαρά,
καί δίχως πνοή άνέμου ψιθυρίζανε
τά δέντρα, τωνα στάλλο άγαλινά.
Κ’ ή Σοφία κοιμότανε βαθειά.
κι’ ό Μεγάλος ό Πόνος, στά μαλλιά σου,

καί μές στοϋ φουστανιού σου τό πετάλισμα
μισοκρυμμένη ή Τρυφερότητα σου.
Κι’ όταν σκεφτόσουν, φαύνοταν σέ μένα
ατελείωτη σά θάλασσα,
στον τιποτένιο κόσμο ποΰ γνώριζες
νά πέφτη ή άπειρη σου αναισθησία. . . .
’Ώ ! ακύμαντο κι’ άτάραχο λιμάνι !
Σιωπή ποΰ εντός σου τά τραγούδια έχουν πεθάνει !
Ιερό Βιβλίο, τις καρδιές μας ποΰ ησυχάζει
Καί σπίτι ποΰ σέ λόφου τό πλευρό πλαγιάζει !
’Ώ ! μάνα μου ήσυχη, τό στήθος σου είνε ειρήνη
μά ποΰ ή άγάπη μόνη λιγοθυμά καί σδύνει !
’Άπειρο βάθος ποΰ ποτέ δέ μπόρεσα νά γνωρίσω,
σέ σένα ήθελα νάρθω, νάρθω πίσω,
καί βρίσκοντας σε άσάλευτο πηγάδι,
χωρίς λέξι καμμιά νά γονατίσω,
καί τάστεφο κεφάλι μου στά χέρια σου νά γύρω,
τίποτε νά μήν πώ.
κ’ έσΰ γιά ώρα πολλή νά μέ προσεχής·
κ’ έγώ νά κοιμηθώ, νά κοιμηθώ !
ΓΚΑΥΚΟΧ ΑΛ5ΘΕΡΧΗΧ

---------------------------- —I------

--

;

Θθ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΧΤΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ®θ

ZVNAYAIAI

Ό κ. Μητρόπουλος διωργάνωσε συναυλίαν μέ 'Ελληνικά
έργα. Αυτό είναι βεβαίως μία ωραία προσπάθεια ή όπ>ία <5μως πρέπει νά γίνεται συχνότερα. Εις τήν Ελληνικήν αυ
τήν Συναυλίαν έπαίχθησαν έργα τοϋ Άλιμπέρτη, τοΰ Μητροποΰλου, τοϋ Λαυράγκα, τοΰ Ευλαμπίου, τοΰ Ριάδη, τοΰ
Βάρβογλη καί τοΰ Σκλάβου. Δυστυχώς δέν ήμπορεϊ κανείς
νά γράψη μέ ένθουσιασμό δι’ δλα τά έργα τών Ελλήνων
μουσουργών. Έξαίρεσιν άπετέλεσαν μόνον τά πραγματικώς
ώραϊα τραγούδια τοϋ κ. Ριάδη καί τό «'Ηρωικό Ποίημα»
τοΰ κ. Σκλάβου, ό όποιος μέσα ε’ις τούς ήχους τών γορτυνιακών τραγουδιών κατώρθωσε νά άναπαραστήση μουσι
κώς τόν ηρωισμόν καί τό μεγαλείον τής Ελληνικής Έπανασεως.

***
’Επίσης έπιτυχής πολύ ήτο ή συναυλία ποϋ έδόθη είς τό
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«Κεντρικόν» έπ’ι τή έκατονταετηρίδι τής γεννήσεως τοΰ
Ίσχάν Στράους. Πριν δμως ε’ισέλθωμεν εις τάς λεπτομέ
ρειας τής συναυλίας, θά ’προτάξωμεν μερικάς βιογραφικάς
σημειιόσεις περί τοΰ περίφημου Στράους.
Εϊς τά 1844 έδωκε τήν πρώτην συναυλίαν του, δταν δέν
ήτο άκόμη παρά μόλις εϊκοσιν έτών. Και δμως αμέσως άπό
τήν πρώτην έμφάνισίν του κατέκτησεν δλων τάς συμπά
θειας. "Ολος ό τύπος τής Βιέννης τοϋ άφιέρωσεν ένθουσιαστικάς κριτικός. Σειρά νέων έπιτυχιών ήκολούθησε τήν πρώ
την αύτήν έπιτυχίαν. Ό Στράους έγραψε τετρακόσια βάλς
καί έ’καμεν ώστε έπϊ ήμισυν αιώνα μέ τήν ίδικήν του μουσι
κήν νά χορεύουν τά άπειράριθμα ζεύγη τών χορευτών καί
νά φέρωνται μέσα στά ρυθμικά κύματα τοΰ βάλς τοΰ
Στράους, δπως φέρεται δ κολυμβητής άπό τά κύματα ε’ις
τήν θάλασσαν.
Φ*♦
Άλλ’ ό Στράους δέν έθριάμβευσε μόνον είς τήν Βιέννην.
Είς τήν Ρωσσίαν καί τήν ’Αμερικήν οι θρίαμβοί του δέν ήσαν μικρότεροι. ’Ιδίως είς τήν Ρωσσίαν δπου έπί σειράν έ
τών διηύθυνε κάθε καλοκαίρι τάς συναυλίας εις τήν μεγά-

*τή ορχήστραν του. Έξετελέσθησαν μέ άκρίβειαν ή «Νεότης τοΰ Ήρακλέους» τού Σαίν-Σάν καί ή Συμφωνία τοΰ
Σοΰμπερτ. Είς τήν συναυλίαν έλαβε μέρος ή δεσποινίς Βασιλάκη καί ή δεσποινίς Άσκητοπούλου.
***
Δύο Συμφωνικός Συναυλίας έδωκεν άκόμη ό Σύλλογος
τών Συναυλιών, τήν Εικοστήν καί Εικοστήν πρώτην Συναυ
λίαν. Ήρχισε μέ τό Πρελούδιο τοΰ «Παρσιφάλ» διά νά
φθάση είς τόν θάνατον τής Ύζόλδης άπό τόν «Τριστάνον»,
τόν όποιον έτραγούδησε μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν ή κυρία
Ντεμουζύ, καλλιτέχνις τοΰ άσματος τής "Οπερας τών Παρισίων. Τήν ιδίαν άλλως τε έπιτυχίαν εϊχεν ή Γαλλίς καλλιτέχνις είς τό «"Ονειρσν τής Έλσας»—-Λεόγκριν—ε’ις τό
φινάλε τοΰ «Λυκόφωτος τών θεών». Ή τελευταία συναυλία
τοΰ μηνός — ή εικοστή πρώτη — ήτο καί ή έπιτυχεστέρα.
Τό πρώτο μέρος τοΰ Μένδελσον άπεδόθη μέ πολλήν ακρί
βειαν καί συνοχήν, δπως έπίσης καλά έξετελέσθη ή βευτέρα
Σουίτα άπό τήν «Δάφνιδα καί Χλόην» τοΰ Ραβέλ.
Ή δεσποινίς Ντεμουζώ έτραγούδησε καί πάλιν μέ πολ

I εις τήν Πετρούπολιν.
Τήν εποχήν αύτήν συνέβη είς τόν Στράους ή έξης περι* πέτεια, τήν οποίαν πρέπει νά ίστορήσωμεν διά νά δείξωμεν
Κ
Μ τάς πολλαπλός έπιτυχίας τοΰ νεαροΰ Βιεννέζου.
» "Ολη ή Πετρούπολις προσεπάθει τότε νά ιιεριποιηθή τόν
Β «Βασιλέα τοΰ Βάλς» καί, πρό πάντων, έννοείται, αί κυρίαι
καί δεσποινίδες, ποΰ έλιγιόνοντο άπό τάς μελφδίας του. Έ, κείνος, πάλιν, δέν ήτο τόσον άνόητος, ώστε νά μή έπωφεληθή τών ευκαιριών, ποΰ τοΰ παρείχοντο. Κάποτε δμως έκινδύνευσε νά πληρώση πολύ άκριβά τήν καλλιτεχνικήν του .
I έπιπολαιότητα εις τό ζήτημα αυτό.
£·; Είς τήν Πετρούπολιν έτυχε νά συνδεθή στενώτερα μέ
Ε. μίαν καλήν άστικήν οικογένειαν· καί ή κόρη τοΰ σπιτιού —
κ ώραιοτάτη άλλως τε — παρέσυρε τόν έρωτύλον Στράους
Η είς άπροσέκτους έκδηλιόσεις Οαυμο.σμοΰ, τάς όποιας έκείνη
Β έπαιρνε τοϊς μετρητοϊς. Ποια, λοιπόν, ή έκπληξίς του, δταν
f ϊνα ώραϊον απόγευμα, καταφθάσας είς τό σπίτι, εύρέθη έI νώπιον γενικής συγκεντρώσεως δλων τών συγγενών, είς
λήν έπιτυχίαν.
ί? τούς οποίους συνεστήθη έπισημότατα ώς ό άρραβωνιαστικός
*«♦
ί, τής Νατάσας... Τά έχασεν ό άτυχής. Προσεπάθησε μέ.
Μέ τήν συναυλίαν τοΰ κ. Μαρτύ έκλεισεν ό Μάρτιος τήν
διαφόρους μασσημένας έξηγήσεις καί ύπεκφυγάς νά σωθή,
t άλλ’ ήτο πλέον άργά. Είχε συλληφθή ε’ις τά δίκτυα, άπό τά μουσικήν του κίνησιν. 'Ο ξένος καλλιτέχνης μέ τό άπαράμιλλον δοξάρι του ένθουσίασε τό άθηναϊκόν κοινόν, τό ό
ΗΓ όποια κανείς έκ τών παρισταμένων δέν έφαίνετο διατεθει
μένος νά τόν βγάλη. Άντηλλάγησαν έπισήμως τά δακτυλί ποιον έκάλυπτε μέ χειροκροτήματα κάθε έκτέλεσίν του.
δια, προσεφέρθιισαν τά αναψυκτικά καί ώρίσθη άμέσως ή
ΘΕΑΤ ΡΑ
ήμέρα τών γόμων διά τήν προσεχή έβδομάδα.
Τόν θίασον Άλεξάντρ—Ρομπίν διεδέχθη είς τά «Διονύ
, Κ. Ήλθε πράγματι ή μοιραία ήμέρα. Εϊχεν ήδη καταφθάσει
πρό τής εκκλησίας ή γαμήλιος πομπή καί ό Χαραλάμπης—- σια» νέος Γαλλικός θίασος Έπιθεωρήσεως καί ’Οπερέττας.
Μέ άρκετήν έπιτυχίαν έπαιξε τό «Παρίσι διασκεδάζει» καί
I Στράους, έπί τοΰ βραχίονος τοΰ όποιαν έστηρίζετο ύπερηφάπαρουσίασε θίασον μέ πρωταγωνιστάς έξαιρέτους καί κόρα
Γ νως ή ώραία νύφη, έπροχώρει μέ τρομερόν άγωνίαν πρός
μέ κομψάς χορεύτριας καί τραγουδίστριας.
τό Ιερόν, δπου έπερίμενεν ό παπάς μέ τήν δεσμευμένην εϋ= ’ χήν... Ευτυχώς εκείνην τήν στιγμήν έπενέβη ώς άπό μη- I1
® ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ «Π
Γ χανής θεός ή Όκράνα, ή μυστική αστυνομία τοΰ Τσάρου.
f Ό Στράους συνελήφθη ώς... πολιτικός εγκληματίας. Χωρΐς πολλάς συζητήσεις άνηρπάγη άπό τούς κόλπους τών
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ι- μελλόντων συγγενών του, ένεκλείσθη ε’ις τάς φυλακάς, ήΌ Ριχάρδος Κάτς βίνε ένας αξιόλογος Γερμανός, ό
ϊ κουσε κατηγορίαν έπί άναρχικαϊς ένεργείαις καί, κατά τά
όποιος
περιηγήθη καί περιηγείται τόν κόσμον μέ μέγα
I έν Ρωσσίφ έθιζόμενα, κατεδικάσθη ε’ις άμεσον έξορίαν.
κέρδος, διότι έκ τής περιοδείας του συλλέγει παρατη
Λ
’Αντί δμως νά σταλή είς Σιβηρίαν, εστάλη μέ τό πρώτον

■Κ

τραίνο είς... Βιέννην.
Ό πρέσβυς τής Αυστρίας, εις τόν όποιον—μερικάς ήμέ,gQa; ένωρίτερα—εϊχεν έξομολογηθή τά βάσανά του ό άτυ
χής φίλος τών Μουσών, δέν εύρήκεν άλλον τρόπον. Τό φάρμακον ήτο κάπως δραστικόν, άλλά καί πλέον ή άποτελε■ σματικόν. "Ολοι οί μετέχοντες τοΰ μυστηρίου—μηδέ τοΰ ά’j
νυπόπτου άναρχικοΰ έξαιρουμένου—ούτε κάν ύιενοήθησαν
jjiδτι έπρόκειτο περί φάρσας. Καί δέν έτόλμησαν νά φέρουν

τήν έλαχίστην άντίρρησιν...

*·*
"Υστερα άπό τήν παρένθεσιν αυτήν άς έπανέλθωμεν είς

1

ΒΚ
f&E

τήν Συναυλίαν τοΰ «Κεντρικού».
Πέντε άπό τά γνωστότερα βάλς έξετέλεσεν δ κ. Μητρόπουλος. Τό «Σύ καί Έσύ» τής Νυκτερίδας, τό «Βιεννέζικο
αίμα», τό «Κρασί, γυναίκα καί τραγούδι», τής «Άνοιξιάτικες φωνές» καί τόν «Κυανούν Δούναβιν». Είς τής «Άνοιξιάτικες φωνές» έλαβε μέρος καί ή κ. Καλφοπούλου, ή δποία έτραγούδησε μέ πολλήν έπιτυχίαν καταχειροκροτη-

θεϊσα.
pt

*m*

Ή Λαϊκή Συναυλία ή όποια έδόθη ε’ις τό -Κεντρικόν»,
ήρχισε μέ τήν εισαγωγήν τοΰ «"Ομπερον», ή όποια έξετελέσθη μέ άρκετήν έπιτυχίαν άπό τόν κ. Μπουστιντούϊ καί

ρήσεις φυσιολογικός και ψυχολογικός, έπί τή βάσει τών
όποιων κατορθώνει ν’ άποδώση διά μιας συνοπτικής και
περιεκτικής φράσεως τήν έντύπωσιν τήν οποίαν άπεκόμισεν έκ τίνος ώριβμένης χώρας και έκ τινο,ς ώρισμένου λαού. Ή «’Εφημερις τοϋ Φός» δημοσιεύει τινάς έκ
τών παρατηρησεών ταυ, έκ τών όποιων προκύπτει δτι
αί ώραιότεραι γυναίκες τοΰ κόσμου εινε αί τής Κεϋλά
νης, οί ρωμαλεώτεροι άνδρες οί τών νήσων Φιτζή, οί
άγεροχώτεροι λαοί είναι οί ’Αμερικανοί και οί Γερμανοί,
οί ώραιότεροι θαλάσσιοι λιμοένες οί τοΰ 'Αγίου Φραγκί
σκου καί τής Νεαπόλεως, ή γραφικωτέρά χώρα ή Νέα
Ζηλοινδία, ή άνιαρωτέρα ή ’Αμερική, ή περισσότερον
ενδιαφέρουσα ή Γερμανία, ή πολυδαπανωτέρα το Σουδάν
και ή όλιγοδαπανωτέρα ή ’Ιταλία.

ΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙ ΕΛΛΑΔΟΣ
Είς τήν σειράν τής «Γενικής 'Ιστορίας» τήν όποιαν
εκδίδουν τά Πανεπιστημιακά Τυπογραφεία τής Γαλλί
ας έδημοσιευθη ό πρώτος τόμος τής «'Ελληνικής 'I-

14
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στορίας» τοΰ καθηγηταΰ τής Σορβόννης Γοοσταόοο
Γκλότς έν συνεργασία μετά τοϋ κ. Ροβέρτου Κοέν. Ό
πρώτος ουτος τόμ.ος άρχεται άπό τών προϊστορικών χρό
νων καί φθάνει μέχρι τών μηδικών πολέμων, συνοψίζων
μετά σαφήνειας την ιστορίαν τής μακράς ταΰτης ηρωι
κής έποχής, κατά τήν οποίαν ή Ελλάς, άθροισμα μι
κρότατων πολιτειών, έζήτει τήν πολιτικήν ένότητά της.
Πλήρη συνείδησιν τοΰ ισχυρού έθνικοΰ αισθήματος, τό
όποιον έκοιμάτο εις τά βάθη τών καρδιών, άπέκτησεν ή
Ελλάς, κατά τόν Γζ.λότς, όταν δ μέγας βασιλεύς έξαπέλυσε κατ’ αυτής ολας τάς δυνάμεις τής ’Ανατολής.

ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Περί τής προσφάτως άποθανούσης Ρωμαίας κομήσσης Έρσιλίας Καετάνι Λοκατέλλι, ή όποια άλλοτε συ»ήθροιζεν εις τόν οίκόν της τάς κορυφάς τών γραμμά
των καί τής πολιτικής, έκθέτει διαφόρους προσωπικάς
αναμνήσεις του ό κ. Μωρίς Μυρέ είς τήν γαλλικήν «Ε
φημερίδα τών Συζητήσεων». Αί δεξιώσεις είς τόν οίκον
τής κομήσσης έγίνοντο κάθε Πέμπτην καί Κυριακήν.
Είς τάς έσπερίδας έκείνας έπεκρ'ϊίτει άκρα άπλότης.
Οί προσκεκλημένοι είχον δλην τήν έλευθερίαν των καί
δέν έδεσμεόοντο ύπό εθιμοτυπιών. ’Άλλη ιδιορρυθμία
τών έσπερίδων έκείνων ήτο ότι δέν παρετίθεντο αναψυ
κτικά, ούτε τέϊον, ούτε κανέν άλλο έ'δεσμα ή ποτόν. Έγίνετο έξαίρεσις μόνον διά τόν Καρδοΰτσι, εις τον όποι
ον προσεφέροντο έκλεκτά κρασιά. Μεταξύ τών συχναζόντων είς τήν αίθουσα?? τής Λοκατέλλι, δ κ. Μυρέ ένθυμείται τόν καρδινάλιον Ματιέ, τόν φιλόσοφον Μπαρτζελλότι, τον Φιγατσάρο, τον Νταννοόντσιο καί άλλας
επιφανείς προσωπικότητας.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ! ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
Εις τό Παρίσι έπωλήθηοαν έσχάτως έν δημοπραοίφ δεκαπέντε χιλιάδες έπιστολαί τής Ίουλιέττας
Ντρουέ πρός τόν Βίκτωρα Ούγκώ. Ό αριθμός τών
έπιστολών είνε όχι μικρός, προκειμένου μάλιστα περί
Αλληλογραφίας έρωτικής. Αί έπιστολαί τον ποιητοϋ
πρός τήν φίλην τον ενρίσκονται τώρα εις τήν ’Εθνι
κήν Βιβλιοθήκην τής Γαλλίας, ή οποία δμως, σύμ
φωνα μέ τήν θέληοιν τών δωρητών, δέν δύναται νά
έπιτρέψη τήν δημοοίευσίν των, πρό τής παρελενσεως
ώριομένου Αριθμού έτών.
ΚΑΤ·ΙΚΕΙΤΑΙ Ο ΑΡΗΧ ;

Ό Αστρονόμος Δούγλας, διευθυντής τον Αστερο
σκοπείου τής Άριζόνας τοΰ Μεξικού, βεβαιώνει δτι
ό πλανήτης "Αρης κατοικεϊται. Στηρίζει δέ τήν βεβαίωσίν του ταύτην έπί προσφάτων φωτογραφιών
τού πλανήτου, αί όποίαι αποκαλύπτουν δτι αί κλιματολογικαί του συνθήκαι είναι ανάλογοι μέ τάς έπί τής
γής. Κατά τόν Αστρονόμον Δούγλας, αί μέλαιναι κηλίδες αί όποίαι είναι όραταί εις τάς φωτογραφίας,
είνε έκτάσεις καλλιεργημένοι, παρουοιάζουοαι Αφθο-
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
νον βλάοτηοιν. Ό αυτός επιστήμων βεβαιώνει δτι
είδε νέφη είς ύφος είκοσι περίπου χιλιομέτρων άπό
τής έπιφανείας τον ’Άρεως.
ΥΓΙΕΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Κάθε λίγο καί λιγάκι κάποια ιατρική αυθεντία πα
ρουσιάζεται καί μάς προικίζει μέ ώρισμένονς υγιει
νούς κανόνας, ώστε έως τώρα θά έπρεπε βέβαια νά
γνωρίζωμεν τό μυστικόν διά νά ζήσωμεν ένα αιώνα.
Έν τούτοις φαίνεται δτι κανείς έως τώρα δέν μάς
έδωσε τήν Αληθινήν συνταγήν. Τελευταίως δμως τό
Τμήμα ' Υγείας τής Καλλιφρονίας έξέδωκε δώδεκα
νέους κανόνας υγιεινής, οί οποίοι φαίνεται δτι περιέ
χουν τό μυστικόν. Ιδού οί κανόνες αύτοί: ’Αναπνέετε
καθαρόν άέρα ημέραν καί νύκτα. Άοκήτε τούς μεγαλειτέρους μϋς σας κάθε ημέραν. Θεωρήτε τήν ΰπερκόπωσιν ώς εχθρόν σας, κατακλίνεσθε τήν ΙΟην μ.μ.
καί κοιμάσθε τουλάχιστον οκτώ ώρας κάθε νύκτα.
Πίνετε άφθονο νερό κατά τά γεύματά σας καί μετα
ξύ τών γευμάτων. Τρώγετε μετρίως, τρώγετε λα
χανικά καί καρπούς χάριν τής υγείας σας καί έλάχιοτον κρέας καί ζάχαριν. ’Αποφεύγετε τό πολύ πά
χος. ’Αποφεύγετε τήν μόλυνσιν έσωτερικώς καί έξωτερικώς. Πλύνετε τά χέρια σας πριν φάγετε καί
καθαρίζετε τά δόντια σας πρωί καί βράδυ. Προσπαθήτε νά θεραπεύεσθε τελείως από κρυολογήματα καί
πονεμένονς λαιμούς. Σκέπτεσθε υγιείς σκέψεις. ’Αν
τιμετωπίζετε τάς δυσαρέοτους καταστάσεις ειλικρινούς
καί λογικώς καί μή οτενοχωρείσθε. Πηγαίνετε εις
τόν ιατρόν σας νά σάς έξετάζη μίαν φοράν τό έτος.

\ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Ό έν Άλεξανδρείφ εκδοτικός οίκος «Γράμματα» μέ μίαν
άσυνήθη ορμήν προβαίνει είς τήν συμπλήρωσιν καί έπέκτασιν τοϋ έκδοτικοϋ του έργου. Διά τόν μήνα αύτόν έχομεν ν’
άναφέρωμεν τόν «ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΝ» καί «ΑΛΛΑ ΝΕΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ» τοΰ κ. Γρ. Ξενοπούλου παρμένα άπό τούς
θρύλους καί άπό τήν ζωήν τοϋ μυροβόλου νησιού, τής πα
τρίδας του καί φιλοτεχνημένα μέ τήν συνήθη γοητευτικήν
πέννα τοΰ συγγραφέως των, τό «ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟ
ΣΤΑΓΗ» τής δεσποινίδας Λιλής Πριονιστή, μέ ένα πολύ
έπικίνδυνον διά τήν γλωσσικήν της ύπόστασιν πρόλογον
τοΰ κ. ψυχάρη, ασχέτως πρός τήν άλλην φιλολογικήν καί
Ιστορικήν αξίαν του, κάτωθεν τοΰ οποίου πολύ δικαίως στε
γάζονται λέξεις δπως ή «άπορρουφημένη», ή «σταναχώρια», «στώ χειλιώ της» καί δλλαι ών ούκ έστιν .αριθμός, τύ
πος, μορφή κτλ. κτλ. ποΰ νά μή προκαλοΰν τάς πλέον άπελπιστικάς σκέψεις διά τήν καλαισθησίαν, τό μουσικόν
αύτί, τήν άρμονικήν διαίσθησιν μιας Έλληνίδος, ή οποία
χωρίς τάς γλωσσικός αύτάς αύθαιρεσίας θά είχε νά επίδει
ξη έργον αξιον τής προσοχής μας καί τής συμπάθειας μας,
τής «ΑΤΣΑΛΕΝΙΕΣ ΚΛΩΣΤΕΣ» τοΰ κ. Άπ. Λεοντή, ’Α
λεξανδρινόν μυθιστόρημα εξαιρετικού ενδιαφέροντος, τήν
«ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»
τοΰ Ιατρού καί ποιητοΰ κ. Γνευτοΰ, μελέτην θαυμασίως έξηγοΰσαν τό πρόβλημα τής ζωής καί έκλαϊκεύουσαν σπουδαιοτάτας γνώσεις έπί τής Βιολογίας καί τών συναφών

πρός αύτήν έπιστημών, τόν «ΓΙΑΤΡΟΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩ
ΝΙΑ» τοΰ κ. Θ. Γεωργίου, τομίδιον διδακτικώτατον καί άίΐοκαλυπτικώτατον διά τήν άποστολήν καί τό έργον τοΰ ια
τρού είς τήν κοινωνίαν, τήν «ΥΓΙΕΙΝΗΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙ
ΘΡΟΥ» τής ιατρού δεσποινίδας ’Αγγελικής Παναγιωτάτου, τής έπιλέκτου Έλληνίδος επιστήμονας, τής τιμώσης
τό Ελληνικόν όνομα είς τούς διεθνείς επιστημονικούς καί
κοινωνικούς κύκλους τής ’Αλεξανδρείας. Τό βιβλιαράκι της
είναι πολυτιμότατου καί θά έπρεπε νά άναγνωσθή άπό τούς
I παιδαγωγικούς κύκλους τής Ελλάδος, οί όποιοι δέν δύνανται νά κατανοήσουν δτι ή ηθική άναγέννησις τής Ελλάδος
I εΰρίσκεται είς τό ύπαιθρον, δχι μόνον άπό σωματικής καί
πνευματικής άπόψεως, άλλά καί άπό άπόψεως δημιουργίας,
χαρακτήρων καί συνειδήσεως καί τά «ΑΠΑΝΤΑ» (Ποιη
τικά έργα) τοΰ Ροΰπερτ Μπρούκ κατά μετάφρασιν καί μέ
I πρόλογον τοΰ κ. Γλαύκου Άλιθέρσκη. Ό εκδοτικός οίκος
Ζηκάκη έξέδωκεν είς τόμοι' πολυσέλιδου «Τά βραβευμένα
στό διαγωνισμό τοΰ 1925» «ΟΧΤΩ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ», έξ ών
τά τρία τών Έλληνίδων Ειρήνης Μ. Γαλανού («Στά Βρό
χια» καί «Πλούσια κ’ εύτυχισμένα») καί Εύφρ. Σιδηροπούλευ («Γαρούφαλα»). Ό έκδοτης κ. ’Ιωάν. Δ. Κολλάρο; έ■ δημοσίευσε δύο έργα τοΰ κ. Εενοπούλου, τήν «ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΉΝ» μυθιστόρημα καί τό έπίσι,ς πολυσέλιδον μυθιστό
ρημα «ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΣ». Τά έργα τοΰ έπιφανοϋς Έλληνος συγγραφέως διαβάζονται άπλήστως. Ή έλληνική ψυχή δλόφωτος σκορπίζει τάς άκτΐνάς της διεισδυ
τικός είς κάθε άντίληψιν, είς κάθε πόθον, είς κάθε σι
*ναίσθημα. Διά τούτο ό συγγραφέας των άπέβη ό προσφιλέο ιε
ρός σύντροφος τοΰ άναγνωστικοΰ κοινού καί ή εργασία του
I έπισύρει θερμόν καί ειλικρινές τό ενδιαφέρον ολ.ον μας. Ό
• εκδοτικός οίκος Βασιλείου έδημοσίευσε τοΰ MARSEL PRE
VOST «Η ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ» κατά μετάφρασιν
τοΰ Ν. Π. Ό κ. Γιάννης Β. Σκουνάκις, Κρής ποιητής, έ
δημοσίευσε τόν «ΚΡΑΤΥΛΟΝ», ποίημα μακροσκελές περιστρεφόμενον περί έν ερωτικόν είδύλλιον. Οΐ στίχοι του
ρέοντες μέ λέξεις πολλάκις τοπικού τύπου, διαβάζονται εύχαρίστως καί άποκαλύπτουν τόν συγγραφέα μέ αίσθημα α
γνόν καί βαθύ.
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ :

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

15

Μετά τά Ροδιακά Δημοτικά τραγούδια έχομεν νά έξάρωμεν, μέ Ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν, τά «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑ
ΡΑΜΥΘΙΑ» τά δημοσιευθέντα ύπό τής νεαρωτάτης Έλλη
νίδος δεσποινίδος Γεωργίας Ταρσούλη. Μία καλαίσθητος
έκδοσις φέρει τόν Έλληνα άναγνώστην στά παιδικά του
χρόνια ποΰ μέ θάμβος καί μέ μίαν άσυγκράτητον περιέρ
γειαν παρηκολούθει τάς διηγήσεις τής γιαγιάς. Είς μίαν
εποχήν εγωιστικήν καί υπέρτατα υλιστικήν τό θέαμα μιάς
κορασίδος, άγνής Έλληνίδος, έργαζομένης ίδεολογικώς, έργαζομένης διά τήν περίσωσιν λαογραφικών μνημείων τής
πατρίδος, είναι φαινόμενου παρήγορον, είναι τιμητικόν διά
τήν νεωτέραν Έλληνίδα καί ή «Ελληνική Έπιθεώρησις»
μετ’ ιδιαιτέρας στοργής περιβάλλει -τό έργον τής δεσποινί
δας Ταρσούλη καί μέ ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν παρακολου
θεί τάς εύγενεϊς καί πατριωτικός προσπάθειας της.
*Υπό τοΰ κ. Δημ. Λ. Ζωγράφου, έρευνητσθ τής γεωργόοικονομικής καί δημοσιονομικής ζωής τής χώρας, γνωστοί
δέ ήδη έκ τοΰ τριτόμου έργου του ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ», έξεδόθη προσφάτως νέον ίργον, έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος, ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ IΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ» (18»»—184»)
Τόμος Α'.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ.—’Επίσημον δργανον τής ’Αρχιεπισκοπής
’Αθηνών.
Ο ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.—“Οργανον τών Ιερών Συνδέ
σμων τής Ελλάδος. Έν Άθήναις.
ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ.—Έκδιδόμενον έν Βόλφ ύπό
τοΰ Ταμείου Προνοίας Παραγωγής Πηλίου.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.—Έκδίδεται έν Καλάμαις ύπό τοΰ Νομογεωπόνυυ κ. Γ. Γ. Γαρδίκη.
ΔΕΛΤΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ.—Έκδιδόμενον κατά μήνα ύπό
τής Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας. Διευθυντής ό κ. Η.
Α. Δεκάζος.
*
Η ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ.—“Οργανον θρησκευτικόν αξιον ιδι
αιτέρας προσοχής.
__
Ο ΦΑΡΟΣ.—Έκδιδόμενος ε’ις ’Αλεξάνδρειαν.
Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΗΣ.—“Οργανον έξυπηρετικόν τής συ
νεταιριστικής ιδέας έκδιδόμενον είς ’Αθήνας.

ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ό ’ Εκδοτικός Οίκος του κ. Έμμ. Ζηκάκη αναγγέλλει την έκδοβιν Τόμου
Λιηγημάτων της Λδος Εύγενίας Ζωγράφου.

ΧΑΡΤΕΜΟΡΙΚΟί ΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
A2S ΤΣΑΡΟΥΧΗ £ Σί
αθαν. τςαρουχης
ΠΑΝ. ΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Διευθυνταί :
χρ. τςαρουχης
ΙΩΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟ5

Κεντρικόν Κατάβτημα πωληβεως
Όδός Πραξιτέλους 44—46, Άθήναι

’ Λτ-.οβήκαι
Έν Άθήναις: 'Οδός Πραξιτέλους 35 Άθήναι. όδός Χρυσοσπηλαιωτίσσης 2, όδός Εύαγγελιστρίας 22.
Έν Πειραιεΐ: 'Οδός ’Αθηνών 8, όδός Πλαταιών 4.
Ή πλουσιωτέρα συλλογή χάρτου γραφής, τυπογραφικού,
Μπριστόλ, Γλασέ έξωφύλλων, χαρτονίων, περιτυλίξεως κλπ.
είς δλας τάς ποιότητας, χρωματισμούς, διαστάσεις καί βά
θους. Τιμαί άσυναγώνιστοι.

ΕΞΟΧΙΚΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
Το δροσερώτερον και άριστοκρατικώτε
ρον εξοχικόν ΙΙροάστειον.
Ιάλιμα ζωογόνον. Όρίζων
μαγευτικός. Νερό άφΒονον.
Ά.γοραβται οικοπέδων ή καλυτέρα
κοινωνική τάξις.
'II 'Εταιρία Αναλαμβάνει και την
άνέγερβιν οικοδομών, ΰπί» όρους
οικονομικούς.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΕΡΑΑΖΕΡΟ1· 20
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 12-67 — ΑΘΗΝΑΙ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Η ΗΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η κυρία ΔΩΡΑ ΜΙΚ, διπλωματούχος Γενεύης—
Παρισίων, είδικώς σπουδάσασα την επιστημονικήν μέθο
δον τής ήχοθεραπείας (Vibration eleetrophonoide),
εφαρμόζει αύτήν μέ αποτελέσματα αξιοσημείωτα είς ολας τας περιπτώσεις τής γενικής έξαντλήσεως τοΰ ορ
γανισμού, τής Νευρασθενειας, στομαχικής ατονίας, άρθριτισμοΰ, ζάλης, αϋπνίας καί προϊούσης έλαττώσεως
τής ακοής δι’ ειδικών μηχανημάτων.
Τα αποτελέσματα είναι εκτάκτως έπιτοχή είς τήν
δυσμηνόρροιαν καί τάς διαταράξεις τής κρίσιμου εποχής
τής καταπαΰσεως τών εμμήνων.
Ή μέθοδος αΰτη, έφαρμοζομένη έν Παρισίοις καί Λονδινφ, είναι το κατ’ έξοχήν μέσον άποδηλητηριάσεως καί
αναγεννήσεως τοΰ οργανισμού καί τοΰ μυϊκού συστή
ματος.
ΕΞΑΛΕΙΨΙΣ ΤΩΝ ΡΓΤΙΔΩΝ δι’ ειδικής μεθό
δου-, MASSAGE καλλονής καί αναγεννήσεως τού
μυϊκού συστήματος.
Σύστημα νέον, μηχανήματα ειδικά.
Κεφαλληνίας 45. Στάσις Λεδίδου.
ΤΩραι επισκέψεων 10—11 π.μ. καί 3—5 μ.μ.

Πρώτη έπίσκεψις δωρεάν.

EMHOPIKH

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΥΑΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ Μ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

TQN ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ KATASTH/ΛΑΤΟΝ

ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ
Εν ό'ψει
πρός 3 ο)ο
ΰΐε 15ήμερον προειδοποί
ησή πρός
3 1)2 ο)ο
Ταμιευτήριον μέχρι δρ.
20000
πρός 4 ο)ο
Επι προθεσμία 6 μη
νών
πρός 4 1)2 ο)ο

Έπι προδεσμίφ 1 δ
έους
πρός 4 1)2 ο)ο
'Επι προϋ'εσμία 2 έ
τών
πρός 5 ο)ο
‘Επί προ&εσμία & 1·
τών
πρός 5 1)2 ο)ο

ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Επι Λονόίνον έν οχμει
πρός 4 1)2 ο)ο
Επι προ&εσμία Ο μη
νών
πρός 5 ο)ο
Παρισίων έν οχρει πρός
4 ο)ο
Επι προ'&εσμία 6 μηνών
πρός 4 1)2 ο)ο
3 Επι προθεσμία 1 ετους
πρός 4 3)4 ο)ο

Έπι προΰ-εσμίφ 2
έτών
πρός 5 ο)ο
Νέας Ύόρχης έν οψει
πρός 3 3)4 ο) ο
3Ιταλίας έν οχμει
πρός 3 ο)ο
Βελγίον έν ο-ψει
πρός 3 ο) ο
Ελβετίας έν οχμει
πρός 1 1)2 ο)ο

TfiHEii ΤΕ2 EAAiiBS
ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΔΡ. I Ο 1.503.434.70)°°
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
έν Πειραιεϊ, Άργει, Πύργω, Πάτραις, Κέρκυρα, Κε
φαλληνία, Ναυπλίφ, Αίγίω, Καλάμαις, Σύρω, Χίφ,
Ήρακλείω, Βόλφ, Θεσσαλονίκη, Λαρίσση, Τρικκάλοις,
Μυτιλήνη, Χανίοις, Ζακύνθω, Πλωμαρίφ, Τριπόλει καί
Ρεθύμνη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
επι τής διασταυρωσεως τών οδών Πατησίων καί Θήρας,
παρά τήν πλατείαν ’Αγάμων.

Συμμέτοχος τής έν Λονδίνο) Αγγλικής Τραπέζης.
Commercial Bank of the Near East Ltd
4 LONDON WALL BUILDINGS EC 4

με»’ Ύ)των έν ΚΩΝ)ΠΟΛΕΙ καί ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΝΤΑΠ0ΚΡ1ΤΑΙ
είς τάς κυριωτέρας πόλεις Ελλάδος καί ’Εξωτερικού.
ΕΚΤΕΛΕΙ ΠΑΣΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
Καταθέσεις έν όψει καί επί προθεσμία, άποδοτέαι είς δ
νόμισμα έγένοντο ύπο όρους συμφέροντος.
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ μέχρι δρ. 50,000 πρός 5 ο) ο άπηλλαγμένον φόρου.

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ

ΓΕΚΙΕΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Κεφάλαεον Λρχ. 10,000,000
’Άποθεματικον »
G,4C>?,G14

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

Άγσμ καί πώλησες Συναλλάγμα
*
τος, Έκτέλεσος εντολών εες τά
Χρηματιστήρια Αθηνών και
Έςωτερικοΰ. <Ι»ορτωσείς, εκ
φορτώσεις, έκτελωνισμοι, Α
ποθηκεύσεις.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ :
Είς Αραχμάς είς πρώτην ζήτησιν ... 5 ο)ο
Μέ προειδοποίησήν 15ήμερον . ... 6 ο)ο
Είς Ξένα Συναλλάγματα . . . 4-41)2-5 ο)ο
ΠΑΣHE ΦΥΣΕΩΣ ΤΥΑΠΕΖΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ!

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

15.000.0 Ο Ο
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ
ΔΑΝΕΙΑ : ’Επι ένεχύρω εμπορευμάτων, τίτλων καί
έπι άνοικτφ Λογαριασμό).
GREDIT CONFIRME
ΕΠΙΤΑΓΑΙ ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΝΤΟΛΑΙ
είς πάσαν πόλιν τοΰ Εσωτερικού και Εξωτερικού
■Ιροεξοφλήσεις Γραμματίων κα'ι Συ
ναλλαγματικών και εισπράξεις τούτων.—
Έγγυνίτικαι καε Ιΐεοτωτεκαέ ’Επιστολαι.
— Ιίροκαταδολαε έπι Φορτωτικών. —
Χρηματιστηριακαι έντολαε είς τά Χρη
ματιστήρια Αθηνών, Λονδίνου, ΙΙαριβίων, Ρώμης καε Χέας 'Γόρκης. — Κα
ταθέσεις εές Αραχμάς καε είς ξένα νομί
σματα ΰπο εύνοϊκούς ορούς.
ΠΑΣΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

ΑΝΩΝΥΜΟ Σ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Μέχρι Αραχμών / ΐί.ΟΟΟ
έπε τόκω 6 ο)ο
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
μέχρι Λιρών ’Αγγλίας 200, Δολλαρίων 1000
επίσης προς <» ο)ο
Είς Συναλλάγματα επί ετέρων χωρών είς ανάλογα
π οσά καί ύπό λίαν επωφελείς ορούς, χάριν τής
άποταμιεύσεως.

Έγαμβετας,
ΖΑΧΑΡΟΜΤΕΙΟΝ ποΛΪΤΕΛΕΙΑΣ
TCNlft ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΚΟΡΑΗ

'Γλεκά άψογα. — ΚαΟαρεότης άπαστράπτουσα. — Γευστεκότης άπαράμελλος.—Τέχνη μοναδική. — 11ελατεία επίλεκτος.
"Ολοι προμηθεύεστε τά γλυκύσματά σας άπό τόν

ΑΠΟ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΕ1ΤΕΡΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

«ΙΑΜΒΙίΤ Τ ΑΧ »

ΝΕΟΣ ΟΡΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ

ARTERIOVACCINE

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

DR Ρ. CILIMBARIS
’Εγκεκριμένη παρά τοΰ υπουργείου Υγιεινής τής
Γερμανίας, παρά τοΰ Διεθνούς Ιατροσυνεδριου τής
Βέρνης και τοΰ ’Ιατροσυνεδριου τής 'Ελλάδος.
’Απόλυτος καί μονίμως αποτελεσματική θεραπεία τής
Άρτηριοσκληρώσεως, τής Αρθρίτιδος, τών Ρευματι
σμών καί τής ’Ισχιαλγίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΑΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Μενάνδρου β», Άθήναι.

muiSTim

γραφειμ

'Κλληνεκών, Άγγλεκών, ’Ιταλικών και
Γαλλικών Έταερεών πυρός, ξωής^ Θα
λάσσης, δυστυχημάτων κ.τ.λ. Ειδικόν
τμήμα ζημιών αυτοκινήτων και αστικής
ευθύνης.

ΣΑΒΒΑΣ ΗΜΑΔΗΣ
Δραγατσανίου 3, Πλατεία Άγιων Θεοδώρων.

NEW ΜΠΒΙΕ 1IMS

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

AU PRINTEMPS

ΧΒΒΚΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΚΑ-ΖΐΜΟΤΕΧΝΙΚΑ

Δ.&φ. ΜΟΥΤΣΟβοΥΛΩΐν

ΤΑΣ. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

ΧΗΜΙΚΟΥ ΖΥΜΟΤΕΧΝΟΥ
4 ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΘΥ-4

ΤΆΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΑΝΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Τβ

τελειότερον κατάστημα Γυναικείων Ειδών
Άσπρόρρουχα διά προίκας

ΑΘΗΝΑ!

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ,,ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΜΕΓΑ
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΛΕΞΙΚΟΝ

m EMSHE2 Μ
ΟΓΚΩΔΕΙΣ

11^1

ΤΟΜΟΥΣ

ΕΠΙ ΑΡΙΕΤΟΥ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΠΑΣΑΙ ΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ! ΓΝΩΣΕΙΣ
ΕΙΣ 350,000 ΑΡΘΡΑ

ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ

ΥΠΟ

ΠΛΗΡΟΥΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

To Λ.εςΐκόν θά περιέχη περί τάς 30.000 εικόνας καί
τας τυπογραφικούς καί γεωγραφικούς, σήματα,
σχεδιαγράμματα κτλ., άπαντα ευρω
παϊκής κατασκευής.

χάρ

Είναι το μεγαλείτερον καί τελειότερον πνευματικόν ςργον εις περιεχόμενον και
έμφάνισιν και στηρίζεται έπι τής συνεργασίας τοϋ 'Ελληνικού διανοουμένου
κόσμου (ΙΙανεπιστήμιον—ΙΙολυτεχν εϊον—’ Λνώτεραι σχολαί — ΙΙολιτικός και Οικονομικός κόσμος—Χτρατός — Λίαυτικόν— Λιοίκησις —
Κλήρος—Δημοσιογραφία—Δογοτεχνία) ώς καί έπί τών κυριωτέρων οικονομικών παραγόντων τής Χ,ώρας

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ

