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Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ
ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
Είς τό σπήτι μας είχε τώρα άπλωθή μιά σκέπη αδια
πέραστη, ή όποια έπίεζε τής καρδιές όλων μας καί έκα
νε νά φεΰγη άπο τά χείλη τό χαμόγελο. Παρακολουθού
σα μέ περισσότερη προσοχή τόν πατέρα μου. Τόν έβλεπα
πιύ σκυθρωπό, άγριο σχεδόν καί αύτό έμεγάλωνε τήν άγωνία μου, τούς φόβους μου.
"Εξαφνα, ασυναίσθητα, χωρίς νά έχω τίποτα τό θε
τικό. μιά σκέψις άρχισε νά μέ βασανίζη. Ένόμιζα οτι κά
ποιο- κακό μάς έπερίμενε, κάποιο δυστύχημα, τό όποίον,
όταν θά μάς ήρχετο, κανείς δέν θά είχε τή δύναμι νά
επανόρθωση.
ΤΗτο μιά σπανία προειδοποίησή μιά προαίσθηση ένα
είδος «δευτέρας όράσεως», άπο εκείνες πού διαβάζουμε
σέ κάτι παλαιά μυθιστορήματα ή άνευρίσκουμε σέ πνευματίστικά μέντιουμ, τήν όποιαν όμως καί έγώ άνεγνώριζα, αισθανόμουνα καί έφοβόμουν.
’Άλλοτε πάλι μού φαινότανε οτι έχανα τήν α'ίσθησι
τοΰ κόσμου ή τών πραγμάτων πού ήσαν τριγύρω μου καί
δέν έβλεπα μπροστά μου παρά μιά άβυσσο φοβερή, ή ό
ποια ήτο έτοιμη νά μάς τραβήξη γιά νά χαθούμε όλοι
είς τά βάθη της. Καί τότε μιά αλλόκοτη φωνή έφώνα,ε μέσα μου;
—Γλότωσέ τους, σώσέ τους.
Καί οί τρελλές αυτές ιδέες τόσο πολύ έμπαιναν μέ
σα είς τό μυαλό μου, ώστε έπαυσα νά φοβούμαι καί μό
νον έπερίμενα. Τή μεγαλείτερη δυστυχία, τό φριχτό
τερο άτύχημα έάν μού τό έλεγαν αιφνίδια, δέ θά μού έ
κανε έντύπωσι. Ή ψυχή μου ήτανε έτοιμη νά τά δεχθή
όλα, αφού όλα τά έπερίμενα.
Δέν ήμπορούσα όμως νά μαντεύσω άπό πού θά ήρχετο
τό κακό. Άπό τήν μητέρα μου ή τόν πατέρα μου;»
XXX

Έδώ σταματούσε τό ήμερολόγιο τής Φώφης, ή όποια
μέ τόση αφέλεια περιγράφει στής σελίδες του τήν τρα
γική ιστορία τοϋ σπιτιού της. Δυστυχώς μερικές σελί

δες, χαμένες ή κατεστραμμένες, ·μέ αναγκάζουν νά κρα
τήσω τή συνέχεια, αφού άλλως τε τήν γνωρίζω τόσο
καλά....
Τά προαισθήματά της δέν τήν άπατοϋσαν.
Ή κυρία Μαρουδή, όπως τήν ώνόμαζε καί ή Φώφη,
έγινε καί πάλι ή αφορμή.
"Ενα βράδυ μέσα είς τό σαλόνι, πού είχε άνανεωθή
μέ τής θυσίες τού Κωστή, έλεγε έμπιστευτικά είς τή
φίλη της.
—’Άννα, ήρθα νά σού πώ κάτι τι. Θα είνε σαν έξομολόγησι πού κάνει κανείς σέ μιά αγαπημένη ^ίλη. Ξέ
ρεις βέβαια καί έσύ τόν κύριο Κοκό Ρ... . ;
—Ναί, άλλά όχι καί πολύ. Τόν βλέπω συχνά στό
τσάι ή στή μαστίχα στό σπίτι σου.
Ή Μάρθα έδίστασε γιά μι-ά στιγμή νά συνέχιση. Ύ
στερα όμως, σαν νά πήρε άπόφασι, τής είπε:
—Άρχισε νά μοΰ κάνη ένα τρελλό κόρτε. Φαίνεται
μέ άγαπά αληθινά.
-—-Σ’ άγαπά έσένα, ένα παιδάριο, μιά παντρεμένη;
—Ουφ ! παύμένη' τί ανοησίες είνε αυτές. Πρώτον δέν
είνε παιδάριο. Κ’ έπειτα τί θά πή παντρεμένη....
—Πώς;.... Τί θάπή;.... άλλα....
—Έγώ σοΰ λέω μ’ αγαπάει καί έσύ μοΰ απαντάς
«παντρεμένη». Δέν ζής στον κόσμο φαίνεται.
—Πώς δέν ζώ στον κόσμο. Άλλ... ξέρεις. ..
—Θ’ άφήσης νά σού διηγηθώ τό ειδύλλιό μου, ή νά
σταματήσω;
—Άλλά λέγε. Σέ άκούω.

—Αύτό μάλιστα. Χθες είχαμε πάει στον κινηματο
γράφο, έγώ, ή Μαριέττα, ή ξαδέρφη μου καί ό κ. Κοκός.... Ή ταινία ήτανε πολύ συγκινητική καί είχε
πολύ ένδιαφέρον. Έτελείωσε στάς οκτώ καί έπρεπε νά
πάω τήν Μαριέττα στο σπίτι της. Φυσικά μάς συνώ)ευσε ό Κοκός, καί έπειδή ή ξαδέρφη μου κάθεται μα
κρυά, έπήραμε αμάξι. Τήν άφήσαμε στο σπίτι της καί
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έδωκα στον άμαξα τή διεύθυνσι για τό δικό μου. ’Εκεί
πού προχωρούσαμε ό Κοκδς άρχισε νά μοΰ μιλή αόρι
στα για τό αίσθημά του. Άλλα σέ λίγο τόν βλέπω νά
γονατίζη καί μέ φωνή γεμάτη έρ-ωτιχούς παλμούς νά
μέ παρακαλή νά δεχθώ τήν άγάπη του... .
Ή Μάρθα έσταμάτησε, ένφ ή Άννα, είς τής όποιας
τά μάτια έλαμπε ή άνυπομονησία, έρώτησε:
—Λοιπόν;
—Έ ! τί λοιπόν. Έλα στή θέσι μου. Στήν άρχή
προσποιήθηκα βέβαια τήν προσβληθείσα, δέν ήθελα νά
τόν ακούσω, άλλά χατά βάθος σέ βεβαιώ τόν λυπόμου
να πολύ.. . .Καί έπειτα νά σοϋ πώ, έχεις τόσεςι λίγες
χαρές ή ζωή. ...
—Ώστε;
—Οΰ * χαΰμένη ! Μή χάνεις υποθέσεις ! Νάξερες δ
μως τί καλός, τί λεπτός πού είνε; Καί έκείνο τό μισόκομμένο μουστάκι του καί τά συμπαθητικά μάτια του....
Ά ! δέν ξέρεις τί ευαίσθητη πού είμαι στά ζητήματα
αυτά.... Άλλά όχι
*
σοΰ είπα πολλά... .άφησε με,
φεύγω τώρα.... Πηγαίνω στον κινηματογράφο, θά δώ
τήν ίδια ταινία τή χθεσινή....
—Καί θ' άκούσης ίσως καί τά ίδια λόγια, τής είπε
ή Άννα γελώσα.
—Ποιός ξέρει· ίσως....
Καί έφυγε.

'Όταν έμεινε μόνη ή Άννα, άρχισε νά σκέπτεται.
Στήν άρχή αίσθάνθηκε κάποια αποστροφή γιά τή φί
λη της, γιατί, καθώς έλεγε ή Φώφη, κατά βάθος ήτανε πολύ καλή, άλλά σιγά-σιγά μιά ζήλεια άρχισε νά
αναπτύσσεται μέσα στή ψυχή της γιά τής επιτυχίες τής
Μάρθας καί ένας πόθος νά μιμηθή καί είς αύτό τή φί
λη της καί νά φανή, έάν ήμποροϋσε, περισσότερο εύαίσθητη άπό εκείνη.

Καί έν τούτοις άγαποΰσε μέ ειλικρίνεια τόν άντρα
της.

Ή ευκαιρία δέν άργησε νά παρουσιασθή.
Ό Μιμής Μαρουδής, νέος ωραίος, κομψός, ανεψιός
τής Μάρθας, άκόλουθος είς τδ ύπουργείον τών ’Εξω
τερικών, καί αυτός μέ ψαλλιδισμένο τό μουστάκι, μέ
μονύελον είς τδ άριστίρό του μάτι, εύρίσκεται διαρκώς
μπροστά της, τής φιλεί τδ χέρι μέ τον συνηθισμένο ψεύ
τικο άνδρικδ θαυμασμό, προσποιείται τδ μελαγχολικδ ή
στενάζει απελπισμένα.
Καί ή Άννα χαμογελά σέ δλα αύτά. Καί, ικανοποι
ημένη, ένθαρρύνει τά απατηλά λόγια του.
Ή καταστροφή πλησιάζει.
Ή δέ Φώφη, ή όποια τά έννοοΰσε όλα, δέν έκανε τί
ποτα άλλο, παρά έκλαιγε μυστικά γιά τήν νέα αύτή ε
λαφρότητα τής μητέρας της.

οοο
Τή συνέχεια τήν εξακολουθεί ή Φώφη, ή όποια γράφει:
«Ημέρες αρκετές έπέρασαν άκόμη. Είς τό διάστημα
αύτό ό πατέρας καί ή μητέρα βρίσκονται σέ ψυχρότητα,
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τήν όποιαν φαίνεται τίποτα δέ θά μπΟρέση νά διάλυση.
Είς όλων τά πρόσωπα πλανάται μία άνησυχία, μία κρυ
φή στενοχώρια, ή οποία κρατάει κλεισμένες τής καρ
διές καί σφραγισμένα τά χείλη. Άγρύπνως παρακολου
θώ τώρα πιά καί τήν μητέρα και τόν πατέρα μου. Εί
μαι έτοιμη νά τούς συγκρατήσω, όταν τούς δώ δτι πλη
σιάζουν στή μοιραία πτώσί τους. Κάθε βράδυ δμως τήν
ώρα πού πηγαίνω νά κοιμηθώ, άνεβαίνουν είς τά χείλη
μου όλες οί παιδικές · προσευχές, πού μοΰ έχουν μάθει καί
μέ συγκίνησι παρακαλώ τό Θεό νά τούς σώση μέ τή θε
ϊκή δύναμί του.
Ή μητέρα αποφεύγει πιά τό βλέμμα μου. Τήν πειρά
ζει ή παρουσία μου, γιατί φαίνεται δτι έχει ταραγμένα
τά νεΰρά της καί ή μόνη άνακούφισι πού ευρίσκει είναι
νά διπλασιάζη τή φιλαρέσκειά της.
Ή παιδική φωνή τοΰ μικρού Μιχαλάκη τήν ένεύριαζε σέ τέτοιο βαθμό, ώστε ήμουνε αναγκασμένη νά τόν
φέρνω είς τής κάμαρες τοΰ βάθους, ένφ εκείνη, άφοϋ
έσχεδίαζε τής τουαλέττες της, έτρεχε μέ τήν κυρία
Μαραυδή είς τά διάφορα ντάσιγκ καί τής μαστίχες τής
προλονζέ.
Έξώδευε τώρα πιά χωρίς φειδώ, χωρίς σκέψ·..
Ό πατέρας, χωρίς βέβαια νά διαβάση Γκαίτε ποτέ,
άκολουθοΰσε έν τούτοις τόν ορισμό του «άοκνος πάλη
μόνον άνδρα δείκνυσι». Τής παραχωρούσε δ,τι τού ζη
τούσε, χωρίς συζητήσεις, γιά νά τά οίκονομήση δμως έπάλαιε υπεράνθρωπα.
Ό Μιμής, ό συγγενής τής1 κυρίας Μαριουδή, έπισκέπεται συχνά τήν μητέρα μου. Κάθεται πολλή ώρα μαζή
της είς τδ σαλόνι, τής χαρίζει βιβλία τής μόδας καί τή
διασκεδάζει μέ τήν άπήχησι δλης τής Αθηναϊκής κουρκουσουριάς. Ό πατέρας τό μεσημέρι καί τδ βράδυ έρ
χεται άπό τδ χρηματιστικό γραφείο του ώρες ώρισμένες, και σκυθρωπός καί αμίλητος δέ δέχεται άπό μάς
ούτε λέξι.
Καί δμως πολλές φορές προσπάθησα νά τούς φιλιώσω, νά τούς προσεγγίσω, άλλά καί οί δύο μέ έσταμάτησαν στά πρώτά μου λόγια.
Τώρα πιά βλέπω καθαρά δτι τδ κακό γρήγορα θά
μάς φθάση.
Ένα πρωί τού Αύγούστου σηκώθηκα μέ τδ προαίσθη
μα δτι κάτι θά έγίνετο τήν ήμέρα έκείνη.
Ό Μιμής τήν ώρισμένη του ώρα ήρθε νά έπισκεφθή
τή μητέρα. Έμεινε λίγο, πολύ λίγο κοντά της, καί ό
ταν έφυγε καί έμπήκα αιφνίδια είς τδ σαλόνι, είδα τή
μητέρα νά κρύβη είς τά χέρια της κάποιο μώβ χαρτί.
’Εκατάλαβα δτι τής άφησε κάποιο γράμμα του. Τότε
μοΰ ήρθε ή επιθυμία νά τρέξω κοντά στον πατέρα μου.
Δέν έσκέφθηκα βέβαια νά τοΰ πώ έκείνο πού είδα. Ή
θελα μόνον είς τδ στήθος του, πού είχε μείνει έντιμο,
νά κρύψω τδ κεφάλι καί ν’ άφήσω έκεϊ νά τρέξουν έλεύθερα τά δάκρυά μου άπό τά μάτια μου.
Ό πατέρας όμως δέν ήτανε στδ σπίτι.
Άφηρημένη, άπελπισμένη, άσυναίσθητα έμπήκα είς

τδ γραφείο του. Όλα, όπως πάντοτε, ήσαν είς τή θέ
σι τους καί μόνο τό τραπέζι άτακτο, μέ χαρτιά σκόρπια,
μοΰ έτράδηξε τήν προσοχή. Ήθέλησα νά τδ συγυρίσω,
νά τδ τακτοποιήσω. Άρχισα νά ξεδιαλέγω τά πράγμα
τα, όταν τρία-τέσσαρα μεγάλα κομμάτια ενός σχισμέ' νου γράμματος έσκοιρπίσθησαν μπίροστά μου.
Εύθύς μοΰ έγεννήθη ή περιέργεια νά τά διαβάσω. Έ
Κ κάθισα στο γραφείο του, τά συναρμολόγησα καί σέ λίγο
! τό γράμμα ήτανε μπρος στά μάτια μου.
Μέ άγωνία υπέρτατη έδιάβασα τότε αυτές τής
γραμμές, γραμμένες άπό τδ χέρι τοΰ πατέρα μου:
«Μή μέ καταρασθήτε γιά τή πράξί μου. Γιά νά εξοι
κονομήσω τής μεγάλες κοινωνικές μας, άπα;τήσεις έδανείσθηκα, έπαιξα χαρτιά, υποθήκευσα ξένα χρεώγραφα,
έξώδευσα ξένα χρήματα. Σέ λίγο θά φανερωθώ. Ή φυ
λακή μέ περιμένει. 'Η ατιμία θά μέ σκοτώση. Προτιμό
τερος ό θάνατος· αΰτοκτονώ καί μή....»
Είς τής λέξεις αύτές έσταμάτησε. Φαίνεται τδ χέρι
τοΰ πατέρα έτρεμε καί δέν ήμπόρεσε νά τελειώση έκείνο

σοβαρότητα, τήν ίδια δυσθυμία έπήγε κατ’ ευθείαν είς

τδ γραφείο του.
ΊΙ καρδιά μου έσφίχτηκε.
Τή στιγμή έκείνη ή Καλλιόπη μάς έκάλεσε γιά τό
τραπέζι. ’Ακόυσα τή φωνή τοΰ πατέρα, ή όποια μέ ήσυ-

χία απάντησε:
—Τώρα έρχομαι.
Όλοι οί άλλοι έκαθήσαμε στδ τραπέζι. Γιά ένα λε
πτό έπέρασα μαρτύριο. Θά έρθη ή όχι; ρωτούσε μέ τούς
παλμούς της ή καρδιά μου. Τέλος ακόυσα τά ποθητά
βήματά του καί ό πατέρας έπήρε στδ τραπέζι τή θέσι
του. Τότε μόνον έσήκωσα τά μάτια καί έκύτταξα τη
μητέρα. Μοΰ έφάνηκε και αύτή πολύ ανήσυχη, πολύ τα
ραγμένη, μοΰ έφάνηκε άκόμη δτι κάτω άπό ευθυμία ψεύ
τικη προσπαθούσε νά κρύψη τήν έσωτερική ταραχή της.
Γιά μιά στιγμή μοΰ ήρθε ή ιδέα νά σηκωθώ, νά πέ
σω στήν άγκαλιά τους, νά τούς πώ δ,τι ήξερα, καί τών
δύο τά μυστικά καί δτι....Άλλά έκρατήθηκα. Κατα

πού ήθελε νά γράψη.
Έσηκώθηκα άπό τδ γραφείο σαν τρελλή.
Θ’ αύτοκτονήση ! Ά ! τδ ένστικτο, πού μέ έτάρασσε
μέ τδ μυστήριό του, δέ μέ άπατοΰσε λοιπόν; Αύτό ήτα
νε. Θά έχανα τόν πατέρα μου. Τόν πατέρα μου ! Πού νά
είνε τήν ώρα αύτή; έψιθύριζα. Πού νά τρέχη μέ τόση
άπογοήτευσι στήν ψυχή; Σέ ποια πελάγη λύπης καί άπελπισίας νά είνε βυθισμένος; Άλλ’ άν αύτή τήν ώρα
έγίνετο τδ απαίσιο αύτό κακό; Άν μακρυά μου σέ ξένα
χέρια, ματωμένος, συντριμμένος. άφινε τήν τελευταία του
αναπνοή;
—Πατέρα μου, πατερούλη μου, έφώναξα τότε μέ
πνιγμένη φωνή και σαν νά ήμποροϋσε νά μέ άκούση, σαν
νά ήμποροϋσε νά μέ δή, έπεσα εις τά γόνατα μέ λυγμούς,

?

λάβαινα δτι δέν ήτανε άκόμη κ.αιρός.
Έν δσφ έτρώγαμε ή μητέρα πολλές φορές έδείχθηκε
περιποιητική πρός τδν πατέρα, άλλά εκείνος δέν έφά

νηκε δτι δίδει καμμιά προσοχή.
Ό μόνος πού φλυαρούσε ήτο δ μικρός Μιχαλάκης, δ
όποιος έλεγε είς τδν πατέρα:
—Κύττα, μπαμπά, κύττα νά δής πώς Οά κάνω ένα
κοκοράκι μ’ αύτδ τδ χαρτί. "Επειτα θά τδ κάνω ψα
ράκι. "Επειτα κασετίνα, βαρκούλα καί άν θέλω μπορώ
πάλι νά τδ χαλάσω καί νά τδ κάνω ίσιο χαρτί.
Όλοι έφαινόμεθα δτι προσέχαμε στή φλυαρΓα τοΰ μι
κρού μου άδελφού, ένφ ό νοΰς μας ήτο πολύ μακρυά.
’Εννέα ώρες έσήμαναν είς τδ ρολόγι τής τραπεζα
ρίας. Μέ τδν τελευταίο ήχο ό πατέρας σηκώθηκε. Ή
μητέρα μέ τά μάτια της είς τδ εκκρεμές έφάνηκε νά

μέ δάκρυα, μέ φωνές.
Έξαφνα μιά σκέψι έπέρασε άπό τό μυαλό μου. Έσηκώθηκα. Ώρμησα είς τδ συρτάρι πού ήξερα δτι κρύβει
τδ ρεβόλβερ του. Τδ κλειδί ήτανε επάνω- μέ χέρι πού
έτρεμε τδ άνοιξα, γιατί όλη ή έλπίδα καρδιάς απελπι

φρικιφ ελαφρά.
Ό πατέρας, πριν προχωρήση, έσκυψε, έφίλησε μέ
στοργή τδ ξανθό κεφαλάκι τού παιδιού του, έρριξε έπει
τα ένα βλέμμα άγάπης καί πόνου σέ μένα, καί σαν νά
φοβότανε μήπως προδοθή, έβγήκε άπό τήν τραπεζαρία

σμένης έκεϊ είχε συγκεντρωθή.
Το .ρεβόλβερ πραγματικά εύρίσκετο μέσα στή θήκη

χωρίς, νά μοΰ πή οΰτε μιά λέξι.
Μέ άδιαφορία τδν άκολούθησα, καί άπό τή χαραμάδα

του.
Άνέπνευσα βαθειά. Ή έλπίδα μου γινόταινε πιδ στε
ρεά, πιδ δυνατή. Ίσως νά έσκέφθη μόνον τήν αύτοκτονία, γιατί βέβαια δέν θά τδ έκανε χωρίς τδ δικό του ρε
βόλβερ. Είς τή σκέψι αύτή νέο θάρρος αίσθάνθηκα μέ
σα είς τήν ψυχή μου. Καί καθώς έκύτταζα τδ κ,ομψδ
περίστροφο, μοΰ έφάνηκε τόσο ήρεμο, τόσο ευγενικό, ώ
στε γιά μιά στιγμή μοΰ ήρθε ή τρελλή ιδέα νά σκύψω

καί νά τδ φιλήσω.
Ώρα πολλή έμεινα έκεί. Όταν τέλος άπεφάσισα
νά άφήσω τδ γραφείο, ήτο νύκτα πιά.
Ό πατέρας ήρθε τή στιγμή έκείνη. Είς τά χέρια του
κρατούσε γράμματα, χαρτιά, έγγραφα καί μέ τήν ίδια
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τής πόρτας έβλεπα δ,τι έκανε.
Έκάθησε εμπρός στδ γραφείο του.
Τδ παράθυρο ήτανε ανοιχτό καί ένα λευκό τετράγωνο
έσχημάτιζε κάτω είς τδ πάτωμα ή σελήνη. "Εξω ήσυχία ποιητικής νύχτας φθινοπώρου. Όλος ό κήπος φω
τίζεται καί φαίνεται ώραιότερος κάτω άπό τδ θείο έκεί
νο φώς. Έξαφνα ένα πουλάκι, πού θά έξύπνησε αιφνίδια
άπό τδν ύπνο του, άρχισε παράδοξα νά κελαϊδή καί νά
πετά άπδ δένδρου σέ δένδρο καί νά γεμίζει τδν αέρα μέ
δρίλλιες γλυκές, τρελλές, ατελείωτες. Δέν τολμούσα
ούτε νά κουνηθώ. Άκουα τοΰ πουλιού τδ κελάϊδημα, έ
βλεπα τδ ώραίο φώς καί παρακολουθούσα τδ μαραμένο,
τδ αποστραγγισμένο πρόσωπο τοί πατέρα μου, καί μέ έ-
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γέμιζαν αισθήματα, τά όποια δέν ήμπορώ νά έξηγήσω.
Αισθανόμουνα χαρά καί λύπη, τρόμο καί αγωνία.
Τότε μοϋ «φάνηκε ότι κάποια πνοή υπερφυσική έπέρασε
άπό τό πρόσωπό μου καί έπήρε μαζή τηςι κάθε φόβο μου,
μοϋ «φάνηκε οτι ή μελιχρά λάμψι τής σελήνης ήθελε
έλπίϊες νά μού δύση καί ότι τό γλυκό τραγούδι τοϋ που
λιού μοΰ «φώναζε:
—Έχε θάρρος, έσύ θά σώσης τόν παιτέρα σου καί
τή μητέρα σου.
Ό πατέρας, άφοϋ τακτοποίησε μέ κινήσεις νευρικές
τά έγγραφά του, άνοιξε τό συρτάρι του, έβγαλε τό ρε
βόλβερ, τό έτοποθέτησε κοντά του καί άρχισε νά γράφη
ίνα γράμμα, θά ήτο εκείνο, το όποιον δέν ήμπόρεσε νά
τελειώση τό πρωί.
Δέν έμενε πιά παρά λίγη ώρα γιά νά ενεργήσω. "Ωρμησα στήν τραπεζαρία. Βρήκα τή μητέρα νά κυττάζη
σάν άφηρημένη τόν ωροδείκτη τοϋ ρολογιού. Εύθύς έγύρισε πρός έμενα καί καθώς μέ είδε ωχρά και ταραγμέ
νη έσηκώθη άπό τή θέσι της καί μέ «ρώτησε τρέμουσα:
—Τί είνε, Φώφη; Τί τρέχει καί είσαι έτσι;
—Ό πατέρας, τής είπα μέ μάτια πλημμυρισμένα ά
πό δάκρυα καί μέ φωνή πού προσπαθούσα μάταια νά τήν
κάμω σταθερή, ό πατέρας....αύτοκτόνησε....
Φωνή σπαρακτική έβγηκε άπό το στήθος, της καί ίπεσε στον καναπέ. Έπήγα κοντά της. 'Ακόυσα τά δόν
τια της νά χτυπούν καί νά ψιθυρίζη μέ τρόμο:
—Αύτοκτόνησε; Θεέ μου, θεέ μου, αύτοκτόνησε ό
Κωστής ! Τί έμαθε λοιπόν;
■ —Δέν έμαθε τίποτα, τής άπήντησα. Τόν έφεραν στή
θέσι αυτή τά χρέη καί οί ατιμίες πού έκαμε γιά νά άνταποκριθή είς τής απαιτήσεις μας Καί τώρα είναι έκεϊ σκοτωμένος, πεθαμένος....

Μέ ακούε μέ τά μάτια ανοιγμένα σάν νά προσπαθού
σε νά μπή στήν έννοια τών λόγων μου. Είς τό βλέμμα
της το ταραγμένο διέκρινα τώρα πιά τον τρόμο, τήν
αγωνία, τήν μετάνοια.. .
—Σκοτωμένος; Ό Κωστής; Ό Κωστής μου; «ψιθύ
ρισε έπί τέλους και έπειτα έξέσπασε σέ σπαρακτικούς
λυγμούς, ένφ «φώναζε:
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φία, πές μου ποΰ είνε, πού είνε;
—Σέ «φόβισα, τής άπήντησα. Συγχώρησε με. Ό
πατέρας ζή. ’Αλλά δ,τι σοϋ είπα σέ λίγο θά είναι αλη
θινό. Τρέξε νά τόν σώσης. Είνε στό γραφείο του.
— Ζή ! Ζή λοιπον άκόμη, έκραξε σάν τρελλή. θεέ
μου σ’ ευχαριστώ ότι μοϋ δίνεις καιρό νά διορθώσω τΰ
λάθος μου. Τρέχω.... άλλά. ... καί έσταμάτησε πε
ρισσότερο ταραγμένη.
—Άλλά τί; τήν ήρώτησα.
Έδίσταζε. Τά λόγια δέν έβγαιναν άπο τά .χείλη της.
Έπρόκειτο ν’ άποκαλύψη είς τήν κόρη της έκείνο πού
μιά μητέρα, όταν έχει ίχνος φιλοτιμίας, κρύβει μέ θυ
σίαν τής ζωής της.
Αύτή ήτο ή τιμωρία της.
—Μητέρα, τής είπα τότε, όταν έκατάλαβα το δι
σταγμό της, μητέρα, πές μου τί πρέπει νά κάνω γιά νά
σωθής καί έσύ.
—Ναί, έφώναξε, ναι, Σοφία. Στής έντεκα ό.__ Μιμής θά είναι στον κήπο... .Έσταμάτησε καί έκρυψε το
κεφάλι μέσα στά χέρια της.
—Μήν ανησυχείς, θά τον δεχθώ έγώ.
Μόλις τής είπα τά λόγια αύτά, ώρμησε σάν τρελλή
είς τό γραφείο τοϋ πατέρα. Έπήγα μαζή της.
Είς τήν πόρτα τοϋ γραφείου έστάθηκε σάν νά έδίσταζε. Τής έδειξα τή χαραμάδα τής πόρτας καί μέ τρόμο
έστήριξε τά μάτια της έκεί.
Ή σιωπή είνε περισσότερη. Τό πουλάκι δέν τραγου
δάει πιά κάτω είς τον κήπο. Ή σελήνη μόνον έχει άλλάξει τή θέσι της, έχει ύψωθή καί φιλεϊ μέ τής άκτίνές
της τό ώραίο μέτωπό του. Έξαφνα ό πατέρας στρέ
φεται πρός τό παράθυρο, κυττάζει τή σελήνη μέ ένα
πικρό στά χείλη χαμόγελο σάν νά τήν άποχαιρετά γιά
κάντα.

—Συγχωρήστε με, συγχωρήστε με. Έγώ τόν «σκό
τωσα, τό ξέρω, έγώ, έγώ....

Τί νά συλλογιζόταν τήν ώρα έκείνη; Ότι έβασανί*θηκε είς τή ζωή; Ότι δέν πραγματοποιήθηκαν οί έλπίδες του καί τά όνειρά του; Ότι ύπήρξε πολύ δυστυ
χισμένος; Ίσως!.... Σέ λίγο μέ κινήσεις άργές έσηκώθηκε άπό τή θέσι του, έπήρε είς τά χέρια του τό
ρεβόλβερ καί μέ βήμα σταθερό διευθύνθηκε είς ε’να με
γάλο παλαιό καθρέπτη πού τοϋ άρεσε νά τόν έχη πάντα
είς τό γραφείο του.

Ή μετάνοιά της ήτανε ειλικρινής.
—’Εάν έζοϋσε ακόμη, τής είπα τότε σιγανά, θά τόν
έσωζες;

Τότε ή μητέρα μέ ορμή άνοιξε τήν πόρτα, έμπήκε μέ•α καί τοΰ έφώναξε μέ τρομάρα:
—Κωστή, Κωστή! τί σκέπτεσαι νά κόμης λοιπόν;

—Νά τον σώσω; έφώναξε μέ άγωνία. Καί ένφ μού
Ό πατέρας είς τόν κρότο έστράφηκε άγριος καί ήθέέσφιγγε τό χέρι σάν νά έπρόκειτο νά τό σπάση, έξακο·
λησε νά τήν άποφύγη, άλλά έκείνη μέ τήν έντασι τών
λούθησε:
νεύρων της τόν κρατούσε στερεά.
—Τό ρωτάς λοιπόν; ΤΩ ! τή στιγμή αυτή δίνω ό,τι
—Άφησέ με, τής είπε τότε καί ήθέλησε νά τήν άμπορώ γιά νά τόν σώσω. ΤΩ ! Σοφία, άν ό Θεός μοϋ πομακρύνη άπο κοντά του.
έχάριζε αυτή τήν παρηγοριά ! Ναι ! Τώρα μόνον βλέ
—Σέ ορκίζω, έφώναξε τότε ή μητέρα·, «ίς το όνομα
πω μπροστά μου τί άβυσσο άνοιξα μέ τά χέρια μου. Τώ
τών παιδιών σου. Καί έγονάτισε.
ρα μόνον βλέπω πόσο ήμουνα ένοχη, άκριτη, κακή, θέ
—Άφησέ με, δέ χρησιμεύω σέ τίποτε πιά, έξακολούλω νεκρό νά τόν δώ, νά ζητήσω νά μέ συγχωρήση. Σο- ,
θησε μέ άγανάκτησι ό πατέρας.
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—Συγχώρησέ με, Κωστή, συγχώρησε με.
—Έφαγα τήν προϊκά σου, τής άπάντησε μέ πίκρα.
—θά δουλέψης καί θά τήν ξανακάμης πάλι.
—Δέν είμαι πιά σέ θέσι γιά νά σοϋ παρέχω έκείνα

πού ζητ«(.
—Δέν θέλω πιά τίποτα, τίποτα, παρά νά ζήσης.
—Έχω χρέη.
—θά ζήσης καί θά τά ξεπληρώσης.
—Άννα, είσαι έσύ;.__ έρώτησε τότε μέ έκπληξι
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Δέν είχα καιρό νά άκούσω περισσότερα. Έτρ«ξα είς
τόν κήπο. Είχα έκεί κάποιο άλλο καθήκον νά κάμω.
Ό Μιμής Μαρουδής, όρθιος είς τό μικρό πορτάκι,
έπερίμενε. Καθώς μέ είδε, έταράχθηκε καί έζήτησε νά
φύγη, άλλ’ έγώ τόν έσταμάτησα μέ αύτά τά λόγια:
—Έρχομαι, Κύριε, έκ μέρους τής μητέρας νά σάς
παρακαλέσω νά μήν έπαναλάβετε τάς έπισκέψεις σας

ό πατέρας.
—Ναί, φίλε μου. Ναί, είμαι έγώ. Ό κίνδυνος ό δι
κός σου μοϋ άνοιξε τά μάτια. Άκουσέ με. Έχω τά δια
μαντικά μου. Πούλησέ τα. Τά έπιπλα αύτά τά πολυτε
λή. Όλα όσα μέ τήν απερισκεψία μου έχω μαζέψει έδώ.
Όλα δόσε τα καί πλήρωσε τά χρέη σου. Έκατάλαβα,
Κωστή μου, ότι αύτά δέν φέρνουν τήν «ύτυχία. Ευτυχία

είνε ή ή συ χ ί α καί ή τιμή.
—Καί ή κοινωνική σου θέσι;
Τή στιγμή έκείνη έντεκα ώρες έκτύπησαν στο ρολόγι.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
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έδώ.
Κάτωχρος, έκαμε μιά μικρή ύπόκλισι χωρίς νά προφέρη λέξι. Γιά νά έξασφαλίσω δέ άκόμη περισσότερο

τήν ήσυχία μας τοϋ προσέθεσα, ένφ έφευγε.
—Όχι μόνον σείς, άλλά καί ή κυρία θεία σας.

Τρέχουσα τώρα πιά, μέ μιά πλημμύρα χαράς μέσα είς
τήν ψυχή μου, άνέβηκα εις τό γραφείο. Είδα τή μητέ
ρα ωχρά, άλλά εύχαριστημένη νά στηρίζη τό κεφάλι είς
τόν ώμο τοϋ πατέρα μου. Τότε μειδιώσα τό πρώτο χα
μόγελο τής ευτυχίας ώρμησα καί έγώ είς τήν αγκα

λιά τους....
ΕΥΓΒΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΟΥΝΕΟΕΑΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΤΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΚΕΦΑΛΑ! ΟΝ

.
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κριβώς είς τήν γλώσσαν έκείνην ήν έσατύρισεν ό Ρίζος
(Συνέχεια έκ τοϋ ύπ’ άριθ. 220)
ό Νερουλός είς τά «Κορακίστικά» του καί περιέχει φρά
Ούτως έχουσα ή τραγωδία τοϋ Σούτσου, επόμενον ήτο
σεις ώς τάς έξής: «μ’ είχε πέμψειν» — «θέλει έκλάν’ άφήση ψυχρούς τούς θεατάς, τινές τών οποίων μετά
βειν» — «ας διαλύσωμεν έπιχαρίτως τόν όποιον αύτός άτήν παράστασιν έσπευσαν νά συστήσουν είς τούς ηθο
ναβάλλει υμέναιον», πρός δέ πλείστους όσους μεταφρα
ποιούς νά δίδουν είς τό έξής περισσοτέρου προσοχήν περί
στικούς μαργαρίτας, ώς λ.χ.: «δ ματαιόφρων θέλει έκτήν έκλογήν τών έργων τά όποια άναβιβάζουν έπί σκη
λάβειν τότε ότι σύ περιμένεις τήν έπιστροφήν τής καρ
νής. Οί ήθοποιοί έδικαιολογήθησαν όσον ήδυνήθησαν
διάς του». Διά νά μή κεφαλοπονοϋν έπί ματαίφ οί άνακαλλίτερον, άλλά καί ούδέποτε πλέον έπαιξαν τήν ’Ιφι
γνώσταί μου νά μαντεύσουν τί ήθελε νά είπή διά τής άγένειαν, ήτις έκτοτε έκηρύχθη είς άφάνειαν. Άντ’ αύ
νωτέρω μεταφράσεως ό γάλλος τραγικός, παραθέτω
τής όμως, καί ισως-ϊσως πρός έκδίκησιν τής γενομένης
τούς σφαγιασθέντας δύο στίχους του:
πρός τήν θυγατέρα τοϋ Άγαμέμνονος προσβολής, ένε«Lui ferons-nous penser, par un plus long sejour,
φανίσθησαν κατά τήν αύτήν περίπου έποχήν δύο άλλαι
Que vos vieux de son coeur attendent le retour?»
Ίφιγένειαι έκ Γαλλίας έλκουσαι τήν καταγωγήν, άλλά
'Οπωσδήποτε ό ταλαίπωρος μεταφραστής, μετριόμέ τήν φωνήν. . . δήθεν έλληνικήν !
φρων, ώς είπομεν, άλλά καί ειλικρινής, δέν ήμέλησε νά
Καί αί δύο αύταί Ίφιγένειαι ήσαν δύο διαφορετικά!
μάς είδοποιήση έν τφ προλόγφ τής μεταφράσεώς του
μεταφράσεις τής «’Ιφιγένειας έν Αύλίδι» τοϋ Ρακίνα.
ότι «δέν έπαγγέλλεται τό έργον του έλεύθερον άπό γαλ
Άμφότεροι οί μεταφρασταί τής γαλλικής τραγωδίας, μετριοφρονοϋντες,έξέδωσαν τάς μεταφράσεις των ανωνύμους, λισμούς».
Ή δευτέρα τών μεταφράσεων, σχετικός καλλιτέρα
ό μέν είς έν Σμύρνη τφ 1836 (?), ό δ’έτερος έν Λαμία
τφ 1837 (1
2). Ή πρώτη τών μεταφράσεων έγένετο ά1. «’Ιφιγένεια έν Αύλίδι», τραγφδία υπό Ρακίνα, μεταφρασθεϊσα ύπό....................... Σμύρνη 1836, έκ τής τυπογρα
φίας Άντ. Πατρικίου.
2. «’Ιφιγένεια», έκ τοϋ Γαλλικού, Λαμία 1837, έκ τής

τυπογραφίας διευθυνομένης παρά Κωνστ. Τριανταφυλλίδου.
Μεταγενεστέρως έγνώσθη δτι μεταφραστής είναι ό Α. ΑΙνιάν. — Τοΰ αύτοΰ έργου έγένοντο κατόπιν καί δύο άλλαι
μεταφράσεις, ή μέν τό 1871 έν Βουκουρεστίφ ύπό τοϋ Παναγιώτου Πανα, ή δέ τό 1873 έν Άθήναις ύπό Σ. Σέρμπου.
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τής πρώτης, άλλά πάντοτε άτυχης καί μή άπηλλαγμένη τών κωμικών παρανοήσεων, είς ας ύπέπεσαν πάντες
σχεδόν οί μεταφρασταί τής εποχής αυτής, έγενετο έμμέτρως είς δεκαπεντασυλλάβους ομοιοκατάληκτους στί
χους. Ή κάτωθι σκηνή είναι απόσπασμα τής περί ής ό
λόγος μεταφράσεως:

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
Σκηνή τετάρτη.

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, ΕΡΙΦΙΛΗ

Κλυταιμνήοτρα
Κόρη μ’ ευθύς νά φΰγωμεν, νά μήν έμποδισθώμεν.
Νά φΰγωμεν, νά φΰγωμεν, μήπως άτιμασθώμεν.
Δέν άπορώ, αν έκθαμβος καί κατασυγχισμένος
ό δυστυχής σου ό πατήρ μάς είδε λυπημένος.
Άπ’ άρνησιν υβριστικήν διά νά μάς άρπάση
τον Φαιδρόν μέ επιστολήν στέλλει νά μάς προφθάση.
Τον Φαίδραν τον ήπάτησεν ή ίδική μας πλάνη
καί μόλις τούτην τήν στιγμήν το γράμμα μέ προφθάνει.
Τήν δόξαν μας άς σώσωμεν, άπαξ το λέγ’ άκόμη
τοϋ Άχιλλέως άλλαξεν ή περί γάμου γνώμη.
Τήν ένωσιν τήν μετά σοϋ θέλων νά άποβάλη
έως είς τήν επιστροφήν άναβολήν προβάλλει.

'Εριφίλη
Τί ήκουσα !

Κλνταιμνήοτρα (προς τήν ’Ιφιγένειαν)
Έρυθριάς άπο τήν καταισχύνην.
Άλλά μ.έ στήθος νά σταθής καί ΰψηλοφροσύνην.
Μόνη μου τόν άχάριστον, χωρίς τι νά διστάσω
στο ’Άργος άπεδέχθηκα νά σοϋ παρουσιάσω.
Άλλ’ εύγενείας έθαλπε φήμη τήν έκλογήν μου
τέκνον θεάς σοΰ έδιδα μέ εύχαρίστησίν μου.
Άλλ’ επειδή μέ τήν αισχράν ήδη μεταβολήν του
.ατίμασε τήν έκ θεών, ώς λέγουν, γέννησίν του,
κόρη μου, ποϊαι ειμεθα νϋν πρέπει νά φανώμεν
κι’ αύτόν τόν χαμερπέστατον νά τόν καταφρονώμεν.
"Ας φΰγωμεν μή στοχασθή: μέ τήν άργοπορίαν
ότι ζητείς τοΰ στήθους του μεταβολήν καμμίαν.
Μετά χαράς άς λύσωμεν ένα δεσμόν τοιοϋτον
καί ό πατήρ σου τόν σκοπόν είδοποιήθη τούτον.
Μόνον διά νά χωρισθώ τόν καρτερώ νά φθάση,
καί πάντα διά τήν φυγήν θέλω νά έτοιμάση.
Δέν είναι ανάγκη βεβαίως νά λεχθή δτι άμφότεραι αί
μεταφράσεις αΰταί ουδέποτε άντίκρυσαν τά φώτα τοΰ
προσκηνίου.
Κατά τήν αυτήν θεατρικήν περίοδον έπρόκειτο νά δοθή καί ή «Φροσΰνη» τοΰ Άλεξ. Ραγκαβή, ήν έχει έκδώσει τότε μετ’ άλλων του ποιημάτων. Άλλ’ ένφ έγυμνάζοντο είς αυτήν, διηγείται ό ίδιος συγγραφεύς, (1) έσπέραν τινά παρουσιάσθη άγνωστός τις είς τό σπουδα
στήριό» του άνήρ, τεσσαρακοντοΰτης περίπου, ταπεινός
1. Άλ. Ρ. Ραγκαβή, ’Απομνημονεύματα, Τόμ. Β' α. 46.

2. Ή «Φροσΰνη» παρεστάθη τό πρώτον τήν 13 Δεκεμ
βρίου 1843 καί έπανελήφθη τήν 17 τοΰ αύτοϋ μηνός άπό τής
σκηνής τοϋ έν Άθήναις θεάτρου Μπούκουρα. Κατά τήν πριότην παράστασιν ε’ισεπράχθησαν δραχμαι 237, κατά δέ τήν
δευτέραν 123 καί πεντήκοντα λεπτά.
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Ή διαταγή είναι κατηγορηματική. Παρακαλεΐ νά τόν

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
δέ τό ένδυμ.α καί τούς τρόπους, καί είς τήν έρώτησίν του
τί επιθυμεί καί τί δύνατάι νά πράξη δι’ αυτόν,
— Ν’ άπαγορεΰσητε τήν παράστασιν τής «Φροσύνης», άπεκρίθη.
— Προθύμως, είπεν ό Ραγκαβής, άν δύναται νά σάς
ευχαριστήση, άλλά δύναμαι νά σάς έρωτήσω διατί δέν
θέλετε νά παρασταθή ή «Φροσΰνη»;
— Διότι, άπεκρίθη δ άγνωστος, είμαι ό υιός της.
— Ό υιός της ! Άλλά μέ συγχωρείτε: είς τήν τραγφδίαν μου ή Φροσύνη πνίγεται αγνή και νέα παρθένος.
— Είς τήν τραγφδίαν σας ίσως- αληθώς δμως ήτο
σύζυγος τοϋ πατρός μου καί μήτηρ μου.
Καίτοι δέ ό Ραγκαβής έβεβαίωσε τόν κύριον αυτόν,
δστις εκαλείτο Δημήτριος, δτι έν τφ δράματί του ούδέν
περιείχετο τό ασεβές πρός τήν μνήμην τής μητρός του,
οΰχ ήττον δμως, έκτιμών καί σεβόμενος τό υπαγόρευσαν
αυτόν αίσθημα, «παρεκάλεσε — λέγει έν τή δευτέρφ έκδόσει τής «Φροσύνης» του — τούς έθελοντάς ν’ άποστώσι τής παραστάσεως, και βοηθούσης καί τής αδια
φορίας τοΰ έλληνικοΰ κοινού διά τάς έλληνικάς παρα
στάσεις τό κατώρθωσε τότε».
Μεταγενεστέρως έν τουτοις, δτε ό υιός τής Φροσύνης
άπεδήμησε τής 'Ελλάδος, τοΰ Ραγκαβή τό έργον, δπερ
έχει ώς εξής, έπαίχθη δίς : (2)
Ή άδελφή τοΰ Άλή-πασσά, τοΰ Σατράπου τών Ίωαννίνων, ή διαβόητος Χαϊνίτζα, τρέφει άφ’ ενός άνόσιον
πρός τόν Μουκτάρην, τόν υιόν τοΰ Τεμπελενλή, έρωτα,
άφ’ ετέρου δέ καί άπαίσια κατά τοΰ αδελφού της σχέδια,
άτινα μετά τοΰ έρωτός της φανερώνει πρός τόν Μου
κτάρην, δστις καί τόν πατέρα του άγαπά, άλλά καί τήν
Φροσύνην,
«ήν πάντοτε θεν’ άγαπά καί ή ψυχρά του σκόνη»,
έκπληκτος ακούει πάντα ταύτα:
«Τί ήκουσα ! Τό πνεύμα μου δέν ήμπορεί ν’ άνθέξη !
Αύτό τό φρικτόν ύφασμα ό νους σου είχε πλέξει;
Άλλά σέ δίδω συμβουλήν καλήν καί πίστευσέ με
ν’ άλλάξης φρόνημα, είδε καί έπιμένης τρέμε.
"Αν εναντίον τού Πασσά νά κινηθής τολμήσης
πρώτα έδώ τό πτώμα μου θά πρέπη νά πατήσης».
Τοιαύτην άπάντησιν μή άναμένουσα ή Χαϊνίτζα,
σπεύδει πρός έκδίκησιν καί διαβάλλει τήν Φροσύνην
πρός τήν σύζυγον τοΰ Άλή-ΙΙασσά, τήν Έμινέ, ήν έκείνος άπό πολλοϋ έχει έγκαταλήψει χάριν τής Φροσύνης,
ήτις πάλιν, οΰδ’ ύποπτεύουσα καί τόν πρός αύτήν έρωτα
τού Τεμπελενλή, άγαπά περιπαθώς τόν υιόν του Μου
κτάρην, μεθ’ δλας τάς συμβουλάς τής τροφού της Δεβώρας, ή οποία δέν παύει νά τής επαναλαμβάνει:
«Τί περιμένεις, κόρη μου, άπό τόν έρωτά σου;
Πώς αγαπάς άλλόθρησκον, άλλοίμονον ! δέν φθάνει·

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

/ σ’ έπρόσφερεν αύτός τής νύμφης τό στεφάνι !
άν καν
ΙΙλήν δέν ελπίζεις ούδ’ αύτό. Ή τίς ποτέ πιστεύει
πώς ώς ημάς ό ένδοξος Μουκτάρης θά κατέβη;

Ώ ! πίστευε, οί λόγοι μου πώς μαργαρίται είναι.
Μήν τρέχεις είς τό βάραθρον καί δπου είσαι μείνε».

(Συνέχεια)

Ν1Κ. ΑΑΣΚΑΡΗΣ

άφήσουν νά έξακολουθήση τάς φιλολογικάς του σπουδάς. Ανάγκη νά τάς άπαρνηθή ! Τφ άπαγορεύεται ή
άνάγνωσις ποιημάτων ή καί ιστορικού τίνος βιβλίου.
Ή πειθαρχία τής σχολής, λίαν σκληρά διά τήν ιδιο
συγκρασίαν του, βλάπτει τήν υγείαν του, χωρίς νά ε

λάττωση τά ιδανικά του.
Έν τή μυστικότητι τής σκέψεως ή φαντασία του θλιβερώς έργάζεται. Πρός στιγμήν τό έπάγγελμα τοΰ η
θοποιού τφ φαίνεται άπελευθέρωσις. Έάν ήδύνατο νά
έγκολπωθή αύτό θά άπηλλάσσετο άπό τούς τρόμους

τούΔυστυχώς
μέλλοντος.δέν είναι προορισμένος διά νά παίζη κω
"Εμπροσθεν τοΰ θεάτρου τής Βαϊμάρης δύο αγάλ
μωδίαν. Κρυφίως άναγινώσκει τήν Ζωήν τών Μεγά
ματα ίστανται υψηλά καί αδελφωμένα. Τό ένα παριλων Ανδρών, τοΰ Πλουτάρχου, τού Σαίξπηρ. Ή κε
στμ τόν Γκαΐτε, τό άλλο υπενθυμίζει τόν Σίλλερ. Είναι
φαλή του καίει. Θά γίνη δραματικός ποιητής. Διηγή
τό διαρκές τεκμήριον τής Βα'ίμαρικής ευγνωμοσύνης
σεις ιστορικών συνωμοσιών διαβαίνουν ένώπιον τών
πρός τούς δύο ποιητάς, οΐτινες τήν μικράν πόλιν μεοφθαλμών του. Πολιορκεΐται ύπό χιλίων άκαθορίστων
τέβαλον είς μίαν άπό τάς άκτινοβολούσας εστίας τών
γερμανικών γραμμάτων. Ή Βαϊμάρη δέν ήτο παρά ερωτήσεων. Διατί οί άνθρωποι δέν είναι έλεύθεροι;
Διατί ή ζωή τοΰ κόσμου καταλήγει άδιακόπως είς ε
ένα Αύλικόν ένδιαίτημα, μία πόλις άσημος, άνευ πρω
ξευτελιστικάς συμβάσεις; Είς τήν ψυχήν του βασι
τοτυπίας, άνευ ενεργητικότητας, άνευ πραγματικής
λεύουν δλαι αί άμφιβολίαι. Πέριξ του ανοίγονται ορί
ζωής. Ό Έρδερ καί δ Βιελάνδ έγκατεστάθησαν ό
ζοντες ύποδουλώσεως. Τό δράμα τών «Ληστών» άναΓκαΐτε καί δ Σίλλερ τήν έδόξασαν.
βλύζει έν μέσφ τού πυρετού του, φρενική πρόκλησις
’Εντός όλίγων έτών ένα θαύμα έγένετω τό πνεύμα
πρός τήν έκφυλον κοινωνίαν, άγωνιώδης πρόσκλησις
μετεβλήθη. Ούδαμοΰ ή φλόγα τής διανοίας υπήρξε
πρός τήν ελευθερίαν, πρός τήν μέλλουσαν δικαιοσύνην.
λαμπροτέρα καί καθαρωτέρα.
Έν τφ μεταξύ διορίζεται στρατιωτικός χειροΰργος.
01 σοφοί, οί καλλιτέχναι έτρεχον σωρηδόν. Ήτο ό
Όποια
χλεύη ! Τή βοήθεια ένός δανείου τυπώνει τούς
αιών τής αισθητικής μεγαλοπρεπείας. Οί Γερμανοί
ουδέποτε χάνουν τήν ευκαιρίαν τοΰ νά εορτάσουν εύ- «Ληστάς» εις τήν Φραγκφούρτην. Όλίγον κατόπιν τοΰ
σεβώς τήν μνήμην των. Καί δικαίως, διότι ή πρός αναγγέλλουν δτι τό θέατρον τής Μάνχαϊμ θ’ αναβιβάτούς αληθώς μεγάλους άνδρας λατρεία αποτελεί λα ση τό έργον του. Ή άδεια τού νά παρευρεθή είς τήν
άγγελιθεΐσαν παράστασιν τοΰ άπαγορεύεται ρητώς !
τρείαν πρός τήν πατρίδα.
Δέν γνωρίζω έάν δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι ή ζωή Είναι πολύ. Δραπετεύει! Κάθε άλλο, τήν διανοητικήν
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τοΰ Σίλλερ ύπήρξεν ωραία. Γνωρίζω μόνον δτι κάθε δμως ύποδούλωσιν ποτέ !
Είς ποιας φροντίδας, είς ποιους κινδύνους δέν ύπόδιαδρομή αυτής έσημειώθη μέ πράξεις αληθείς καί
κειται έκτοτε; Π αντοΰ δ κίνδυνος νά συλληφθή. Π ανσημαινούσας, έφ’ δσον έξηρτάτο άπό αύτόν. Ή κατα
τοΰ πικραί άπογοητεύσεις, χρηματικά μέσα έλάχιστα ή
γωγή του υπήρξε πολύ ταπεινή. Ό πατήρ του ήτο
άρχαϊος κουρεύς τών στρατιωτών έξελιχθείς κατόπιν διόλου, άλλά μία δύναμις ένεργείας άνευ φραγμού
είς χειρούργον τού συντάγματος· ή μήτηρ του, θυγά- Τό νέον δράμα ξετρελλαίνει. Νεαροί έξημμένοι όνειτηρ ένός πανδοχέως τοΰ Μάρμπαλ. Διηγούνται δτι ή ρεύονται ν’ άποσυρθούν είς τά βάθη τών δασών διά νά
μήτηρ του, λίαν ευαίσθητος καί σχετικής μορφώσεως, ζήσουν ώς λησταί καταστροφεΐς τοΰ παλαιού κόσμου,
άπελευθε ρωταί τών καταδυναστευομένων. Αύτή ή έέδίδαξεν είς αύτόν τήν Βίβλον καί τά άσματα τής Μεπιτυχία τού έργου του τόν καθιστά τρόπον τινά έγκλησιάδος τού Κλόπστοκ.
ματίαν εις τούς οφθαλμούς τών πριγκήπων. Ό πρίγΕίναι βεβαιωμένον δτι ό πατήρ του δέν είχεν άλλην
φιλοδοξίαν είμή νά τόν κάμη ιατρόν τών Γρεναδιέρων κηψ Κάρολος τής Βυρτεμβέργης φωνει:
«Έάν ήμην δ Κύριος, έτοιμος νά δημιουργήσω τόν
καλλίτερον άπό τόν εαυτόν του. Τό παιδί έμεγάλωνε
κόσμον, καί προέβλεπον δτι θά έγράφοντο οί «Ληχωρίς νά υπόσχεται μεγάλα πράγματα.
Κατά τό δέκατων τέταρτον έτος τής ήλικίας του άρ- σταί» θά έσταμάτων τήν δημιουργίαν».
Ό Σίλλερ τήν έποχήν έκείνην γνωρίζει δλους τούς
χαΐός τις άξιωματικός κατώρθωσε νά έπιτύχη δι’ αύτόν άπό τόν Δούκα τής Βυρτεμβέργης μίαν θέσιν είς φόβους, παλαίει έναντίον δλων τών άθλιοτήτων. Τό
τήν Ακαδημίαν, δπου έμορφώνετο ή νεολαία ή προω- χρήμα λείπει διά τά ταξείδιά του- τάς μεγαλειτέρας
ρισμένη διά τάς δημοσίας υπηρεσίας. Ό μαθητής λαμ διαδρομάς έκτελεϊ πεζή. Οί βιβλιοπώλαι τόν άπομακρύβάνει διαταγήν νά προετοιμασθή δι’ ιατρός. Ούδεμίαν νουν άλλά θά τούς έξαναγκάση νά τόν άποδεχθοΰν.
αισθάνεται έπιθυμίαν διά τήν ιατρικήν. Άδιάφορον '.
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Οι προστάται λείπουν άλλ’ ή μήτηρ ένός τών συντρό
φων του ή Κα de Wolzogen τόν περισυλλέγει είς
Meiningen.

λείαν έξάντλησιν. Κατά τάς πρώτας ήμέρας τοΰ 1805
πάσα δύναμις έν αύτω έχει σβύσει. Δέν υποφέρει· Εγ
καταλείπει τήν ζωήν. Τήν 8ην Μαίσυ ή σύζυγός του
Αίφνης κατά τό θέρος τοϋ 1783 ό ιιαϋρός του ου καί ή Κα de Wolzogen, αΐτινες τόν έρωτοΰν τί αισθά
ρανός αρχίζει νά αίθριφ. Τά δύο του τελευταία έργα.
νεται, άκούουν νά προφέρη τάς λέξεις ταύτας:
«Συνωμοσία τοΰ Φιέσκου» καί ή «Ραδιουργία και ’Έ
Τό φώς αυξανει έν έμοί. Π ολλά πράγματα, ατιρως» έχειροκροτήθησαν είς τήν Μανχάϊμ. Άλλεπαλ- να μοι έφαίνοντο θολά, αρχίζουν νά μοί παρουσιάζωνλήλως είς τήν Λειψίαν, είς τήν Δρέσδην. Συνθέτει τόν ται φωτεινά.
«Δον Κάρολον», άρχίζει τήν Ιστορίαν τής Έπαναστά
। Ισαν αί τελευταίοι του λέξεις. Τήν έπομένην ή
σεως τών Κάτω Χωρών. Πανταχόθεν έφιστάται ή Γερμανία εύρίσκετο είς πένθος.
προσοχή τοϋ κοινοΰ έπ’ αύτοΰ. Και ιδού τώ 1787 ή
Βεβαίως ή κριτική κατώρθωσε νά σημείωση είς τά
τύχη του τόν ρίπτει είς τήν Βαϊμάρην, δπου καί εύρί- έργα τοΰ Σίλλερ πλείονα τοΰ ένός έλαττώματα. Ό ρωσκεται έναντι τοϋ Γκαΐτε.
μαντισμός του έχει κηλΐδας καί αί κλασσικαί του έπι_ Ούδέν περιεργότερον τής άρχής τής φιλίας ταύτης ζητήσεις, δπως είς τήν «Fiancee de Messine», ψυχραί
τής τόσον ίσχυράς καί γονίμου. Ό Σίλλερ δέν βλέπει νουν τήν έμπνευσίν του. Παραδόξως βλέπει τις αυτόν
κατ αρχας είς τόν συγγραφέα τοϋ «Φάουστ» παρά ένα τόν άκριβολόγον ιστορικόν νά διαστρέφη τήν ιστορίαν
είδος ψυχρού άστοϋ. Δέν θά έννοήση παρά άργότερον τής Ζάν ντ’ ’Άρκ, κάμνων ν’ άποθάνη έν τή μάχη ή
την πλαστικήν και φιλοσοφικήν ταύτην μεγαλοφυΐαν, θεία Γαλλίς.
βαθειαν μέχρι σκότους καί φωτεινήν μέχρις έκθαμβώΔισταγμοί παρουσιάζονται έδώ κι’ έκεί είς τάς σκέ
σεως. Ο Γκαΐτε διορά είς τόν' συγγραφέα τοϋ ψεις του, παρασυρομένας κατά διαφόρους διευθύνσεις.
«Fiesque» «έ'να εχθρόν τής τέχνης καί τής τάξεως,
Εχει υπερβολικούς ένθουσιασμούς καί βλέψεις ριψοενα έμπόδιον είς τήν πραγματοποίησιν τών ίδικών του κινδύνους. Άλλ’ ή ποίησις έν τή άληθή λαϊκή Γερμα
σχεδίων, καί τόν όποιον δφείλει μετ’ δλίγον νά πολε- νική λυρική πραγματικότητι λαμπρύνει πανταχοΰ τάς
μήση».^ Εν τώ μεταξύ δ Σίλλερ γίνεται καθηγητής τής άντιλήψεις του. Ό ποιητής άνήκει είς τήν ίσχυράν
Ιστορίας είς τό Πανεπιστήμιον τής Σιένας.
γενεάν τών τραγουδιών τής Σουάβης, μέ τήν άδολον
Ό συγγραφεύς τών «Affinites Electives» υπάγει και αγνήν μεγαλοφυΐαν, κατακτημένος άπό ώραΐα αι
νά τόν άκροασθή καί μένει καταγοητευμένος μέ τήν ι σθήματα, έλεύθερος προλήψεων, έρωτευμένος μέ τήν
στορικήν του επιστήμην, μέ τά θέλγητρα τοϋ πνεύμα περιβάλλουσαν καί καταυγάζουσαν φύσιν. Άπό τόν
τός του καί μέ τήν εύρεΐαν ανεξαρτησίαν τών από φιλόσοφον Κάν έδανείσθη τό ύπερήφανον Ιδανικόν
ψεων του. Ακόμη δλίγον καί ή ΐδρυσις τής περιφήμου τής πίστεως πρός τό ηθικόν καθήκον. Έδόνησε τάς ώέπιθεωρήσεως «Αί ΤΩραι» θά δημιουργήση μεταξύ ραιοτέρας, τάς πλέον φυσικάς χορδάς τής μεγαλοφυΐας
των μίαν οικειότητα εμπιστοσύνης.
του έθνους του. Ευτυχείς αί χώραι αί γεννήσασαι Σίλ
? Ο Σίλλερ ένυμφεύθη τήν πλέον χαρίεσσαν νεαράν λερ καί αί τιμώσαι θρησκευτικώς τήν μνήμην των.
κόρην, τήν απλήν καί γοητευτικήν Καρλότταν 'ντέ
Λωζεφέλντ. Πλησίον της είναι εντελώς ευτυχής. ’Έν
δοξοι φίλοι, ώς δ Hmnberlet, τοϋ παρέχουν τάς απο
δείξεις τής πλέον υψηλής έκτιμήσεώς των. Μέ τόν
Γκαΐτε επιχειρεί ν απόδειξη εις τόν τόπον του τί δύναταί τις νά έπιτύχη άπό τό θέατρον διά τήν τιμήν έ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
νός. ., έ'θνους.
Ό Κωνσταντίνος Άσώπιος εις Τεργέστην ήτο δι
Ούτως εξελίσσεται ή φαεινή περίοδος καθ’ ήν εμφα
δάσκαλος τής έκεί Ελληνικής κοινότητος, δτε τή 25
νίζεται η επιβλητική τριλογία τοϋ Wallenstein, Ma Ιανουάριου 1819 έλαβεν έκ Βενετίας έπι στολήν'άπό
rie Stuart, Jeanne d’ Are, la Fiancee de Messine
τόν άθάνατον λόρδον Γυΐλφορδ — δστις ήγάπησε τήν
και o Guillaume Tell. Είς τάς παραστάσεις τών ιδίων
Ελλάδα είς βαθμόν ώστε νά άσπασθή καί τό ορθόδο
του έργων ό Σίλλερ προσθέτει παραστάσεις καί ξένων ξον δόγμα—διά τής οποίας τόν προέτρεπε νά μεταβή
αριστουργημάτων, τών οποίων τήν μετάφρασιν επιμε είς Γερμανίαν ιδιαις δαπάναις, δπως τελειοποίησή
λείται ο ίδιος. Άλλ’ δ άληθής χαρακτήρ τών έτών ε
μετ’ άλλων πολλών, διά νά χρησιμεύση μετέπειτα ώς
κείνων τών όποιων τήν μεθυστικήν άνάμνησιν διατηκαθηγητής τής Ιονιου Ακαδημίας, διά τής όποιας,
ροϋσιν οί Γερμανοί, συνίσταται είς τό δτι δλα Εκθειά
συμπράττοντας τοΰ Καποδιστρίοη, ό μέγας φιλέλλην
ζουν σκέψεις εθνικά-,
έπεχείρησε νά έκπαιδεύση καί μόρφωση τούς τών Ελ
Ή υγεία τοϋ ποιητοΰ ήτο πάντοτε επισφαλής. Ή λήνων παίδας.
συνήθεια τής καταπονήσεως έν τή άσυνειδήτω έργασία
Ιδού ο Ασωπιος είς τήν κερκυραϊκήν έδραν με θ’
του τόν οδηγεί είς ηλικίαν σαρανταπέντε έτών είς τε
ολως νέας μεθοδου διδάσκων τήν Ελληνικήν σύντα-

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ·
ΚΑΙ ΛΗΣΜΟΝΗΜΈΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ξιν, τήν ποίησιν, τήν φιλολογίαν καί τήν ιστορίαν τών
άθανάτων προγόνων. Αλλά ποία εύτυχία διά τόν Άσώπιον, δστις έδίδασκε καθ’ ήν Εποχήν η Ελλάς άνέστη έπειτα άπό αιώνων δεινήν δουλείαν. Ορθώς παρα
τηρεί ό Κερκυραΐος Γ. Ζωχιός δτι διδάσκων ό Ασώπιος έν ταΐς ήμέραις Εκείναις καί τάς άρετάς τών αρ
χαίων Ελλήνων έκθειάζων, έξέκαιε τάς ήωχάς τών
φοιτητών, διότι πρόχειρα είχε νεώτερα άμιμήτου α
ρετής παραδείγματα, τά Ψαρά ολοκαύτωμα, τό , Μεσολόγγιον υπέρ τάς Πλαταιάς, τόν Κανάρην έν Αλε

ξάνδρειά.
,
_
Έν Κερκύρα έδημοσίευσε τήν μετάφρασιν της, Ελ
ληνικής γραμματικής τοΰ Βουτμάνου καί την ιδίαν
αυτής εισαγωγήν είς Ελληνικήν σύνταξιν καί άλλα.
Τφ άπενεμήθη καί τό Επτανησιακόν παράσημον των
Άγ. Μιχαήλ καί Γεωργίου.
Έπί είκοσι περίπου έτη έδίδασκεν ένδόξως έν Κερ-

χύρα.
Ή μεγάλη αύτοΰ φιλολογική φήμη παρεκίνησε την
Ελληνικήν Κυβέρνησιν τφ 1843 νά τόν καλέση εις
Αθήνας διά νά λάβη τήν έδραν τοΰ τακτικού καθηγητοΰ. Δυστυχώς ό Άσώπιος έγκατέλιπε τήν Κέρκυραν,
μετέβη δέ είς Αθήνας. Λέγομεν δυστυχώς, διότι
μέ τάς στερλίνας τοΰ μεγάλου φιλέλληνος έτελειοποιηθη διά νά διδάσκη είς τήν Ίόνιον Ακαδημίαν, καί νομίζομεν δτι δέν έπρεπε νά τήν Εγκατάλειψη. Βεβαίως
ή μεγάλη καί άγια ψυχή τοϋ ευεργέτου θά έλυπήθη
διά τήν αγνωμοσύνην του.
Ή μετάβασις τοϋ Άσωπίου είς Αθήνας δυσηρέστησε σφόδρα τόν Χρυσοβέργην καί διά τής δημοσιογρα
φίας συνέβησαν άτοπα μεταξύ δύο άνθρώπων των
γραμμάτων, τά όποια δέν περιποιοΰσι τιμήν. Τό άδι
κον είχε δ Χρυσοβέργης. Νομίζομεν καλόν περί τοϋ
Επεισοδίου τοίιτου νά δώσωμεν τον λογον είς τον Διο

νύσιον Θερειανόν ί1).
«Αί φιλολογικοί έριδες Άσωπίου καί Χρυσοβέργη
ύπομιμνήσκουσι τούς θεολογικούς άγώνας Οικονόμου
καί Φαρμακίδου. Ό Χρυσοβέργης ήτο δπωσοΰν έμ
πειρος τής Ελληνικής γλώσσης, συνέταξε δέ, πονήματα
καί διατριβάς, έξ ών μνημονεύομεν τό περί δημιουρ
γίας λέξεων και γραμμάτων τής καθ’ ημάς ελληνι
κής γλώσοης κατά παράϋεσιν πρός τήν άρχαίαν. Ό
1. Φιλολογικοί 'Υποτυπώσεις έν Τεργέστη 1885 σελ. 117
κ. έ.
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Άσώπιος ήτο χωρίς άμφιβολίαν πολυμαθέστερος καί
ύπό πάσαν έ'ποψιν σπουδαιότερος τοΰ Χρυσοβέργη,
άλλ’ ούχί καί έντριβέστερος περί τάς Εριστικάς τέχνας.
'Όσον φίλερις καί αυθάδης δ Εμπειρικός γραμματικός
Χρυσοβέργης, τοσοΰτον φιλήσυχος καί περιδεής ό θε
ωρητικός Άσώπιος. ’Εκείνος μέν αθυρόστομος και
φιλολοίδορος, άποπειρώμενος έκ παντός τρόπου καί
πάση δυνάμει νά ύποσκελίση τούς άντιτέχνους· ούτος
δέ πλήρης μέν εύλαβείας καί υποστολής, άλλ’ έν παραβύστω άντενεδρεύων καί άγωνιζόμενος νά προφυλάξη
τήν φιλολογικήν αύτοΰ φήμην... Ό φιλολογικός α
γών Χρυσοβέργη καί Άσωπίου διεξηχθη υπο τών Ε
φημερίδων «Αίώνος» ,'περ τοΰ Χρυσοβέργη και «Φί
λου τοΰ Λαού» καί «Ραδαμάνθυος» υπέρ τοΰ Ασωπίου. Ή έρις ήτο μέν κατ’ έπίφασιν φιλολογική, κατ
αλήθειαν δμως άπέβλεπε πρός τήν κατάληψιν φιλολο
γικής έδρας έν τώ Πανεπιστήμια) Αθηνών, ήν άντεποιοΰντο Εκάτερος άναφανδόν η έν κρυπτοί. Ο άγων
έληξεν, ώς είκός, έπ’ άγαθώ τοΰ Άσωπίου, άλλά τά
διαδραματισθέντα έπεισόδια δέν είναι δλως ανάξια
μνήμης. Ό Χρυσοβέργης τεθωρακισμένος τώ άρχαίω
οητώ: «Σιγάν δπου δει, και λεγειν ιν ασφαλές», κατήγγειλεν ώς άναξίαν πράξιν τήν ύπό τής Ελληνικής
Κυβερνήσεως έκ Κέρκυρας τρις γινομένην πρόσκλησιν
τοΰ καθηγητοΰ Άσωπίου, άντεπαγόμενος δτι έδει να
προτιμηθώσιν άλλοι λογιοι, πολλά εκείνου κρεισσονε,.
Είς ύποστήριξιν δέ τών ισχυρισμών του φέρει δ Χρυ
σοβέργης έκ τοΰ υδροκεφαλικού συγγράμματος τοΰ Ασωπίου τής Εισαγωγής χωρία γεγραμμένα
παρά
*
τούς
κανόνας τής Ελληνικής γραμματικής... Ή έπίκρισις
τοΰ Χρυσοβέργη. άγο ρεύοντας έκθύμως pro doino sua,
αυτόν μέν ήκιστα ωφέλησε, τό δέ φιλολογικόν τοΰ Ά
σωπίου άξίαμα ούδαμώς εβλαψε...» (’)
Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ Άσωπίου ή Ελληνική
γλώσσα έδιδάχθη έν Κερκύρα ύπό τοΰ Χριστοφόρου
Φιλητά, καθηγητοΰ τής λατινικής γλώσσης — δστις
είχε δημοσιεύσει τώ 1827 καί γραμματικήν τής λατι
νικής γλώσσης — καί τοΰ Ίωάννου Οίκονομίδου, έκ
τών καλλιτέρων τοΰ Άσωπίου μαθητών.
(Συνέχεια).
ΤΠΥΡ, 4E-3IAZWX

1. Ίδσΰ ό τίτλος τοϋ συγγράμματος τοϋ Άσωπίου, οπερ
ό Χρυσοβέργης κεραυνοβολεί: «Εισαγωγή είς τήν Ελληνικήν
σύνταξιν» έν Κερκύρα έν τή τυπογραφία τής Κυβερνήσεως
1841 περιέχει σελίδας 850 καί 31 είς τήν αρχήν, έν δλφ 881.
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τυχίαν άπό τόν εκλεκτόν θίασον.

Σ Υ Ν Λ ΥΑΙ ΑΙ

0/1ΕΣ

ΤΙΣ ΑΓΑΠΕΣ

Αναδημοσιεύουν ε’ις τήν ποιητικήν σελίδα μα; τό ποίημα αύτό τοϋ κ. Κωστή Παλαμά «ΌλεςτΙ-Λί\τ°Γ0Ι-ν
εϊαΐρί" τήξ πεντι1κ«νταετηρίδΟς ™ έδημοσιεύθη είς τό πανηγυρικόν τεΰχ ς ης Αλεξανδρινής, «Νέας Ζωής». Το ποίημα αύτό, άπό τά ώραιότερα τοΰ επιφανούς ποιητοϋ τό
προσφερομεν με ιδιαιτέραν χαράν είς τούς άναγνώστας μας.
"Ολες τις άγάπς τις αγάπησα,

πια δέν έχω τίποώ άλλο
νκιάχτρο ή φως νά πλέουν μέσ στη σκέψη μου,
μέσα στην καρδιά φωτιά νά βάλω.
Τό διαβατικό μεδύοι μέδυοα,
μ' έδειρε τό πάδος τό μεγάλο,

ί] καρδια μου είναι άδειο γυαλοπότηρο,
εϊν ό νους μου οάν τη νεκροδάλασοα
υστερώ άπό κύμα και άπό σάλο.
Τις αγαπες παρτε μου που άγάπηοα
και φυτεϋτε τες Ιτιές και κυπαρίσσια,
χυρω ολόγυρα στο μνήμα μου που τό ’οκαψα
μέ τά χέρια μου τά παιδιακίσια.
Απ τά πρώτα πρώτα νειάτα μου ένα σάβανο
σά νά τό είχα αρχίσει νά τό ράφτωα>ς τα χιονισμένα έτοϋτα χρόνια μου
με τα χέρια μου δέν έπαψα τό μνήμα μου
νά τό σκάφτω.

Ετσι κάποιο δειλινό που αγάλια οβύνοταν,
μέο’ στά, χέρια μου άγκαλιά τά γόνατά μου,
νάμαζώξω τήν ψυχή μου σά νά γύρευα
στην άσκητική τήν κάμαρά μου,
ένα βράδυ που όση ή γλύκα του, καί ή πίκρα του
τόση γινόταν γιά νά μέ συνεπάρη,

πλούσια πριν μοϋ τ’ άσημώση τό έρμο σπίτι ιιον
το ρωμαντικό φεγγάρι,
μέ βαρύ σκυμμένο το κεφάλι μου
πρός τή γή, σά νά περίμενα ν’ άνοιξη
καί νά μέ δεχτή
γιά νά μέ γλυτώση άπό τήν πλήξη
κι άπό τήν κούφια συλλογή,
τέτοια ψιδυρίσματα ψιδύριζα

μέ τό στόμα πού όέν εϊτανε τό λάλο
τών πουλιών τοϋ ψάλτη στόμα·

όλες τις άγάπες τις αγάπησα
γιά νά γείρω πιά δέν έχω τίποτ' άλλο
άπό τό χώμα.
Καί όταν τό κεφάλα ξανασήκωσα
με τα χέρια μου αγκαλιά στά γόνατά μου,
Σ’ είδα καθισμένη αγνάντια μου έξαφνα
στήν άσκητική τήν κάμαρά μου,
Σ’ είδα καδιομένη δλόλευκη
Σ’ είδα όλόφεγγη μπροστά μου,
σάν ερωτικό κρυφοκαρτέρεμα,
σάν παδητικό σπαρτάρισμά μου.
Καί εϊτανε τ’ δλάσπρο σου τό φόρεμα
σάν τό φόρεμα ένός γάμου,
καί τά πόδια σου λευκόφτερα, καί γύρευαν
σέ περιστεριώνες νά φωλιάσουν

και τα μπράτσα σου γυμνά κι’ δλα άνοίγονταν
κάποιον ίσκιο νά σφιχταγκαλιάσουν.
Καί τά μάτια σου καί όλάνοιχτα καί αμίλητα
καί άπό φώς δησαυρισμένα,
σα να δέλανε νά είποϋν τί όέν τολμούσανε
τα χειλάκια σου τά τρεμοσφραγισμένα.
Καί τά κόκκιν άσπροπλούμιοτα γαρούφαλλα
και τά γιασεμιά τά όλοχιονάτα
ψευτοζώντας μέσα στ’ άνδογυάλια τους,
πλάνα όνείρατα, δροσάτα,
σά νά περίμεναν κάποιο σύν&ημα
γιά τό πέρασμά σου, νά οτρωδοΰν
νά σοΰ γίνουν στράτα.
"Ολες τις άγάπες τις άγάπηοα,
καί πιά τίποτε σ’ εμέ δέ δά μοιράσουν
τώ) Μοιρώνε οί Μοίρες τίποτε,
καί ώ φερμένη οάν άπ’ όλες τις άγάπες μου
καί σάν όλες μου οί άγάπες ’Εσύ νά ’σουν....
ΚΩΧΤΗΧ

ΠΑΛΑΜΛΧ

Ό Γαλλικό; θίασος τής κυρίας Ταμπήρ έδωκε σειράν
παραστάσεων είς τό θέατρον «Διονύσια». Τά έργα έκ τών
νεωτέρων τά περισσότερα έδιδάχθησαν μέ έξαιρετικήν έπι-

Ό ’Απρίλιος είναι δ τελευταίος μην τής μουσικής ε’ις τάς
’Αθήνας. Διά τοϋτο τον μήνα αυτόν μία έντατική μουσική
προσπάθεια γίνεται πάντα είς τήν πόλιν μας. Αί συναυλίαι
διαδέχονται ή μία τήν άλλην και ό φιλομουσο; κοσμος αδυ
νατεί νά τάς παρακολούθηση δ/.ας, νά έντρυφήση είς τήν
μουσικήν άπόλαυσιν, νά χειροκροτήσω τους καλλιτέχνας μας.
Καί κατά τόν μήνα αϊτόν τά σκήπτρα κατέχει ό Σύλλογος
τών Συναυλιών: Μία άπό τάς έπιτυχεστέρας συναυλίας του
ήτο ή Εικοστή Πρώτη Συμφωνική, ή οποία εδόθη ύπό τήν
διενθυνσιν τοΰ κ. Μπούτνικωφ. Τό πρόγραμμα εξαιρετικός
ενδιαφέρον. Ήρχισε μέ τήν Σκωτικήν Συμφωνίαν τοϋ Μέντελσων, κατόπιν ή Άρια άπό τόν «OBERON» τοϋ Βέμπερ
καί έτελείωσε μέ τήν δευτέραν σουίταν άπό τήν «Δάφνιδα
καί Χλόην» τοΰ Ραβέλ, ή οποία έξετελέσθη μέ δλον τόν άπαιτούμενον χρωματισμόν, τόν όποιον φαίνεται οτι βαθύ
τατα αισθάνεται ό κ. Μπούτνικωφ. Εις το μεταςυ τής Συ
ναυλίας έξετελέσθησαν δύο συμφωνικά αποσπάσματα άπό τό
γνωστόν δραματάκι τοΰ κ. Δαραλέξη η «Λεστινιτσα». Συν
θέτης δ κ. Σκλάβος, δ όποιος φαίνεται είς ευτυχείς στιγμάς έμπνεύσεως έγραήιε τήν μουσικήν τοΰ ωραίου αύτοΰ
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Άλλά καί οί Ελληνικοί θίασοι ήρχισαν νά ετοιμαζωνται
διά τήν έναρξιν τών παραστάσεων των κατά τήν Κυριακήν
τοϋ Πάσχα. Μέχρι σήμερον τά παρασκηνιακά νέα ομιλούν
διά τούς έξής θιάσους, οί όποιοι θά παίξουν πρό τού θεατριζομένου κοινού. Ή κ. Κυβέλη θά εργασθή έφέτος είς τά
«Διονύσια». Είς τόν θίασόν της μετέχουν αί δύο θυγατέρες
της, ή κυρία Θεοχάρη καί ή δεσποινίς Άλικη θεοδωρίδη.
’Επίσης ή κ. Μεταξά, ή κυρία Μηλιάδου, Βιτσάρη καί ΝΤκολέσκου. Έκ τών κυρίων θά παίξουν μαζύ της οί κ. κ. Λεπενιώτης, Βεάκης, Παπαγεωργίου, Γαβριηλίδης και Δενδραμής.
Ή έναρξις θά γίνη μέ τήν «Ζήλειαν» τοΰ Αρτσιμπατσεφ.

. έργου.
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Ή Εικοστή Δευτέρα Συναυλία, τήν όποιαν διηυθυνεν ο κ.
Ο’ικονομίδης, είχε τήν αύτήν επιτυχίαν. Ή τεσσαρακοστή
Συμφωνία τοΰ Μόζαρτ άπεδόθη μέ πολλήν ζωηρότητα, ι
δίως εις τό φινάλε της. Ή συναυλία αύτή είχε τό εξαιρε
τικόν οτι ένεφανίσθη δ διάσημος Τσέχος βιολιστής κ. I RIH0DA, ό όποιος άφήκεν άρίστας εντυπώσεις μέ τό θαυμάσιον παίξιμό του, είς τό όποιον συνδυάζει πολλάς άρετάς
καί καταπληκτικήν δεξιοτεχνιαν.

000

Ό Ρώσσος συνθέτης Γκλαζούνωφ έκυριάρχησεν είς τήν
Εικοστήν Τρίτην Συναυλίαν. Ή τρίτη Συμφωνία τοϋ Ρώσσου συνθέτου συγκεντρώνει ένας ύφος πλήρες εύγενείας καί
ή έκτέλεσίς της άπό τόν κ. Μπούτνικωφ έθεωρήθη άριστοτεχνική. Είς τό κοντσέρτο τοΰ Μόζαρτ έλαβε μέρος ή δε
σποινίς Πρωτοπαπά, τήν όποιαν πολύ ευχαρίστως ήκουσε τό
κοινόν καί
ό
*
κ. Παπαγεωργίου. Ή δεσποινίς Πρωτοπαπά,
ή εκλεκτή καλλιτέχνες, έπαιξε τήν άρπα της μέ θαυμαστήν
άκρίβειαν καί ρυθμικότητα.

οοο

Μέ τήν Εικοστήν Τετάρτην καί τήν Εικοστήν Πέμπτην
Συμφωνικήν έτελείωσαν αΐ Συναυλίαι τοΰ Συλλόγου τοΰ μη

νά; αύτοΰ.
>
Καί είς τάς δύο αύτάς συναυλίας θριαμβευτής ό Γάλλος

καλλιτέχνης κ. CORTOT.
Ό κ. A. CORTOT είναι ένας αληθινός μουσικός, δ όποιος
τήν μεγάλην του τέχνην τήν χρησιμοποιεί δπως αύτό; τήν
αισθάνεται διά νά άποδώση τό πνεύμα τοΰ συνθέτου, ποΰ
ερμηνεύει. Κάθε μουσουργόν ό κ. Κορτό τόν άποδίδει τόσον
θαυμάσια, ώστε τό κοινόν μέ ενθουσιασμόν άκράτητον τόν
άπεθέωσε καί τόν άνεκάλεσε πολλάκις έπί τής σκηνής.
Ευτυχείς δσοι τόν ήκουσαν καί τόν έχειροκρ τησαν.
Μέ ένα αύστηρόν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα παρουσιασθη
πρό τοΰ κοινού ή κυρία Λήδα Ευλαμπίου—Βωτιέ. Έπαιξε
Μπάχ, Μπετόβεν, Σοπέν, Σαίν-Σάνς. Τό παίξιμό, της εξαι
ρετικόν, μέ μίαν άνωτέραν καλλιτεχνικήν πνοήν, αφήκε
θαυμασίας εντυπώσει; είς τό πυκνόν άκροατήριόν της.

000
Ό θίασος τής κ. Κοτοπούλη δέν θά άπομακρυνθή ούτε ε
φέτος άπό τό θεατρόν της. Μέ έπί κεφαλής τήν ιδίαν θα
πσ.ίξη έκλεκτά έργα ίδικά μας καί ξένα.
ΟΟΟ
Είς τό «Πανελλήνιον θά παίξη δ θίασος τής κυρίας, Ο
λυμπίας Καντιώτη. Τενόρος τοΰ θιάσου προσελήφθη δ κ.

Μπάρτζας.

ΟΟΟ
Ό θίασος Άργυροπούλου θά έξακολουθήση τάς παρα
στάσεις του είς τό θέατρον «Άλάμπρα». Είς τό θέατρον
Παπαϊωάννου θά παίξη ό κ. Γονίδης καί εις το «Κεντρικοί»
θά στεγασθή καί έφετος Έπιθεωρησις.
ΟΟΜ
“Ενας θίασος πού εμπνέει πολΖάίς έλπίδας είναι ό
τών «Νέων». Θά έργασθή είς τό θέατρον Κυβέλης. ’Em
κεφαλής ή δεσποινίς Χαλκούση μέ τά καλλίτερα στοιχεία
τοΰ θεάτρου Τέχνης, τά όποια μέ τόσην έπιτυ^ιαν έπαιξαν
πέρυσιν ύπό τόν κ. Μελάν.
Άς εύχηθώμεν οί εκλεκτοί καλλιτέχναι να κατορθώσουν
νά πραγματοποιήσουν δλας τάς υποσχέσεις τά; όποια; δί
δουν μέ' τό παρελθόν των καί τήν κα/Λιτεχνικήν των μορφωσιν.

---------- W---------Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΦΙΔΆΚΙΑ

Η ΜΑΤ®!ΑΔΗ ΣΕΡΑΟ
Ή γνωστή Ίταλις μ-υθιστ^ιογράφος Ματθιλδη Σί-

ράο αγγέλλει τήν έκδοσιν ένός νέου μυθιστορήματος της
φέροντος τον τίτλον «Ό Θάνατός σου».
Είς συντάκτην τής «Τριμπούνας» έδήλωσεν ότι ηκΘεν είς τήν Ρώμην ίνα προσφέρη είς τόν κ. Μουσσολινι
τό πρώτον άντίτυπον τοΰ βιβλίου της μέ την άφιέρωσιν

«Είς τόν δεκανέα Μπενίτο Μουσσολινι—Ματθιλδη --εράο». «Τό 1914, είπεν ή Σεράο, είχα αρχίσει,καί σχε2όν τελειώσει ένα μυθιστόρημα ’μέ τόν τίτλον «Ή μέθη,
ή δουλεία καί ό θάνατος», άλλ’ όταε? έξερράγη ό πόλε

μος, άντελήφθην αίφνης ότι τό έργον αύτό,, εχον θέμα
ενα έρωτα, δέν εύρίσκετο είς τό ύψος των εξαιρετικών
εκείνων στιγμών. Τά πνεύματα- κατείχοντο απο ενα νεον τρομερόν μεγαλείον, άπέναντι τοϋ όποιου ό έρως ήτο
κάτι' τό πενιχρόν. Τοιουτοτρόπως έγκατέλειψα τό έργον
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έκεΐνο καί μετ’ ού πολύ ήαθάνθην ότι ή ψυχή μοι> είχε
μεταμορφωθή. Την μεταμόρφωσή αύτήν ένήργησεν ό
πόλεμος. Καί τότε συνέλαδα τήν ιδέαν τοΰ νέου μου μυ
θιστορήματος «Ό θάνατός σου». Τδ έργον αύτό πραγ
ματεύεται τάς αναστατώσεις, τάς οποίας έπροξένησεν ό
πόλεμος εις τδ βάθος τών συνειδήσεων, είς τους κόλ

πους τής οικογένειας, είς τδ βάθος πάσης στοργής, πά
σης σκέψεως. 'Εκατόν πρόσωπα κινούνται είς τδ μυθι
στόρημά μου. "Ολα Μεταβάλλονται, δλα άναγεννώνται.
Άλλ’ έγώ είς τδ διδλίον μου περιγράφω μόνον τάς μεταδολάς τάς οπαίας έπέφερεν ό πόλεμος είς τήν ενδόμυ
χον ψυχικήν κατάστασιν τών άνθρώπων καί παραλείπω
παν δ,τι έπιπόλαιον καί χυδαΐον. Οΰτε λέςιν γράφω πε
ρί τών νεόπλουτων, οΰτε λέξιν περί τών δδελυρών ορέ
ξεων, αΐ όποια', έξεδηλώθησαν ύπό τήν σκιάν τοΰ τε
ραστίου πολέμου. «'Ο θάνατός σου» είνε μυθιστόρημα
τής ζωής, πάσης ένδεμύχου ζωής, κατά τήν διάρκειαν
τοΰ πολέμου, είνε ό κόσμος δπως τδν βλέπει κατά τήν
διάρκειαν τοΰ πολέμου μία γυναίκα μέ οφθαλμούς μητρός, μέ καρδίαν μητρός. Διά τούτο άφιερώνω τδ 6ιδλίον μου είς τήν Άγνωστον Μητέρα».
---------- WXP----------

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Τή μερίμνη τοΰ Διευθνντοΰ τής Γενικής ’Ασφαλείας τοΰ
Κράτους κα’ι τή συμμετοχή, ·δι’ αντιπροσώπων των, τών
σπουδαιότερων εθνικών, έπιστημονικών, κοινωνικών καί παι
δαγωγικών Σωματείων τών ’Αθηνών ίδρύθη «ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ». Δέν έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίζωμεν προσωπικώς τόν κ. Φεσσόπουλον, άνώτερον αξιωματικόν τοΰ Έλληνικοΰ Στρατοΰ, οΰδ’
έξ δψεως μας είναι γνωστός, δέν δυνάμεθα δμως ν’ άποκρϋψωμεν τήν έκπληξίν μας διά τήν εΰγενή πρωτοβουλίαν
του καί τήν χαράν μας διά τήν πραγματοποίησιν ενός έργου
τοιαύτης εθνικής σημασίας. Ή επιτροπή αυτή «ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ» σκοπεί τήν, διά τοΰ Κινηματογρά
φου, τοΰ Θεάτρου, τών Βιβλίων, τών Διαλέξεων καί διά
παντός άλλου μέσου, ήθικήν διάπλασιν τών πολιτών καί προ
παντός τής μαθητιωσης Νεολαίας. Ήδη άπό τά μέσα τοΰ
μηνός τούτου ήρχισε παρέχουσα, διά τών Κινηματογράφων
τών ’Αθηνών, Σχολικάς παραστάσεις, αΐτινες θά έπεκταθώσι, σΰν τφ χρόνφ είς δλην τήν 'Ελλάδα. "Ας μάς επιτροπή
μόνον μαζύ μέ τάς ένθερμους εϋχάς μας διά τήν έπιτυχίαν
ένός έργου τοιαύτης ήθοπλαστικής καϊ κοινωνικής σημασίας,
νά ύποβάλωμεν εις τόν ρέκτην κ. Φεσσόπουλον τήν άναπόδραστον ανάγκην τής χρησιμοποιήσεως εικόνων έκ τοΰ
άγνοϋ άγροτικοΰ βίου τοΰ ελληνικού υπαίθρου. Είναι ανάγ
κη οι Έλληνόπαιδες νά στραφώσι πρός τήν γοητείαν τής
μητρός γής, νά ζυμωθή τό πνεΰμά τους μέ τής εύμορφιές
μιας αληθινής ζωής, νά άγαπήση ή ψυχή των τό δένδρον,
τό φυτόν. τό άνθος καί τό ζώον καί νά διαπαιδαγωγηθή ή
ελληνική νεότης μέ τήν προσήλωσιν πρός τό ελληνικόν δά
σος, πρός τους ελληνικούς κάμπους, πρός τά έλληνικά βου
νά καί τά έλληνικά πρασινοστόλιστα έδάφη. Θά είναι ανάγ
κη πρός τοΰτο νά τονωθή ή «Κοινωνική ’Αντίληψις» διά τών
γνώσεων καί τοΰ ένθουσιασμοΰ τών Ελλήνων γεωπόνων καί
θά άπητείτο ίσως έκτος τών σχολικών ταινιών καί ή δημι
ουργία αγροτικών εορτών καθ’ δλην την Έλλαδα με την
πλέον έντονον καί ζωηράν συμμετοχήν τών μικρώ; μαθητών
καί μαθητριώ.· τών Δημοτικών Σχολείων.

“ΜίΜΜΙ HOUND!I MASM
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"Ενας άπό τούς εΰεργετικωτέρους συλλόγους είναι ό Σύλ
λογος ή «Μάννα», ό όποιος άπό ένός έτους ίδρύθη καί δρφ
καί έργάζεται εις τήν πόλιν μας. Τέσσαρες-πέντε κυρίαι, αί
όποίαι δέν άνήκουν ούτε είς τήν πλουτοκρατίαν, οΰτε ε’ις τήν
άριστοκρατίαν τοΰ τόπου μας, άλλά έχουν μέσα εις τήν ψυ
χήν των τήν ευγένειαν, τήν καλωσύνην καί τόν άλτρουϊσμόν,
αί κυρίαι Εύγενίδου, Στέλλα Παλιγκίνη, Καλογεροπούλου,
Ραυτοπούλου, Καννελοπούλου καί Κανέλου, ΰπό τήν προεδρείαν τής κυρίας ’Αγγελικής Πετριανάκου, είχον τήν εΰ
γενή σκέψιν νά Ιδρύσουν τόν Σύλλογον αυτόν — παραφυά
δα τών «Τριών 'Ιεραρχών» — ό όποιος τόσον ευεργετικός
άπεδείχθη διά τά πτωχά, ορφανά τοΰ πολέμου, παιδάκια.
Ή κυρία Πετριανάκου, μία κυρία μέ πραγματικός χρι
στιανικός άρετάς, άφιέρωσεν ολόκληρον τήν ζωήν της εις
τό ωραϊον αύτό έργον. Ήρχισαν χωρίς πόρους καί οί πό
ροι έξευρέθησαν. ’Ήρχισαν χωρίς ΰποστήριξιν καί σήμερον,
ό Μητροπολίτης έγινεν ό μεγαλείτερος ΰποστηρικτής των,
καί σήμερον έλπίζουν νά έκπληρώσουν δλα τά δνειρα τά ό
ποια τρέφουν διά τήν περίθαλψιν καί στέγασιν τών όρφανών τοΰ πολέμου. Πέρυσι καί έφέτος ό καλός Σύλλογος έδωκε τά πρώτα δείγματα τής έργασιας του. "Οπως καί πέρυσιν έτσι καί έφέτος τήν ήμέραν τής Μ. Πέμπτης είς τό
κατάστημα τοΰ Συλλόγου τών Έμποροΰπαλλήλων έκαμε τήν
σεμνήν έορτήν. "Εντύσεν υπέρ τά 140 παιδάκια καί μαζύ μέ
τήν ένδυμασίαν τούς έχάρισε τήν λαμπάδα των, τό αυγό των,
τήν κουλούρά των. Κοά έγινεν ή χαρά δλων, ή χαρά τών
παιδιών καί ή χαρά τών μητέρων, ποΰ έβλεπαν δτι έάν αΐ>ταί έχάρισαν τόν άνδρα των είς τόν βωμόν τής Πατρίδας,
ή Πατρίς είς τό πρόσωπον τών εύγενών αυτών γυναικών
δέν τάς έλησμόνησε καί θά τάς ένθυμεϊται πάντοτε έφ’ δσον θά έχουν άνάγκην τοΰ πολέμου τά ορφανά.
Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις», ή οποία μέ συγκίνησιν παρηκολούθησε τήν ώραίαν έορτήν τοΰ Συλλόγου καί γνωρίζει
τά σχέδιά του, τάς ελπίδας του καί τά όνειρά του, σφίγγει
μέ ένθουσιασμόν τό χέρι τών καλών κυριών δσαι άποτελοΰν
τόν Σύλλογον και εύχεται πολύ σύντομα νά πραγματοποιή
σουν δλα τά ωραία Ιδανικά των.
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ΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Ό ήλιος δονεϊται, συστέλλεται καί διαστέλλεται: Τό
ζήτημα τοΰτο συνεζητεϊτο άπό μακροΰ καί οί μέν έλεγον δτι όντως ό ήλιος μεταβάλλει όγκον και δταν μεν
πσρουσιάζη τάς δλιγωτέρας ήλιακάς κηλΐδας έχει διά
μετρον μεγαλειτέραν, δταν δέ παρουσιάζη τάς περισ
σότερός κηλΐδας έχει διάμετρον μικροτέραν. Τό φαινόμενον άρα τών ηλιακών δονήσεων είναι περιοδικόν καί
ή περίοδός του είναι ίση καί άντίθετος πρός τήν περίο
δον τών ήλιακών κηλίδων, ή οποία είναι, ώς γνωστόν,
11 έτών περίπου. "Αλλοι δμως άστρονόμοι ήρνοϋντο
εντελώς τό φαινόμενου τοΰτο. Τώρα δ διευθυντής τοΰ
αστεροσκοπείου τής Ρώμης κ. Άρμολλίνι άποφαίνεται
δτι είχον δίκαιον οί ύποστηρίζοντες δτι ό όγκος τοΰ ή
λιου δέν είναι πάντοτε δ αυτός. Είς τό άστεροσκοπεϊον
τής Ρώμης ήρχισεν άπό τοΰ 1873 μία σειρά μεθοδικών
παρατηρήσεων επί τοΰ ζητήματος τούτου, τών δποίων
τά έξαγόμενα ύπελογίσθησαν ήδη διά τά 25 πρώτα
έτη. Τά έξαγόμενα ταΰτα συνηγορούν υπέρ τής γνώ
μης, δτι ό ήλιος έξογκοΰται καί ίσχναίνεται άλληλοδιαδόχως κατά τόν άνωτέρω ρηθέντα τρόπον. ’Εννοείται
δτι αί διαφοραί μεταξύ τών έκάστοτε διαστάσεων τοΰ
ήλιου είναι έλάχισται καί μόνον διά λεπτών οργάνων
δύνανται νά έξακριβωθοΰν.
Ή παλαιά έννοια λοιπόν τής «άφθαρσίας τών ουρα
νών» καταρρέει δλονέν περισσότερον καί διαρκώς άποκαλύπτονται νέαι μεταβολαί είς δ,τι έθεωρεΐτο αιώνιον
καί άμετάβλητον. ’Άλλοτε οί σοφοί καί αυτήν τήν ΰπαρξιν ήλιακών κηλίδων ήδυνάτουν νά παραδεχθούν.
Π ρώτος δ όποιος είδε τάς ήλιακάς κηλΐδας είναι δ ίησουίτης Σράϊνερ. 'Όταν δέ ώμίλησε περί αυτών είς
τόν ήγούμενόν του, αυτός τοΰ άπήντησε: «Γνωρίζω
κατά βάθος δλον τόν Αριστοτέλη. Πουθενά δέν όμιλεϊ
περί ήλιακών κηλίδων. Αί κηλΐδες, ας είδατε, θά είναι
έλαττώματα τοΰ γυαλιού ή τών ματιών σας». Βραδύτερον δ Γαλιλαίος έπεβεβαίωσε τήν άνακάλυψιν τοΰ
Ιησουίτου, ό δέ ’Ιωάννης ντέ Τάρντ άπεφάνθη δτι αυ
τή είναι άδύνατος, διότι δ «ήλιος είναι δ οφθαλμός τοΰ
κόσμου, καί δ δφθαλμός τοΰ κόσμου δέν είναι δυνατόν
νά πάσχη άπό οφθαλμίαν».

---------- XXX-------—

Μ Α ΣΕΜΝΗ ΕΟΡΤΗ
Εις τό Μουσείον τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εται
ρείας έλαβε χώραν τόν μήνα αυτόν μία σεμνή έορτή. Παρουσίφ ολίγων έκλεκτών προσκεκλημένων ό πρόεδρος τής 'Ε
ταιρείας κ. Κ. Ράδος κατέθεσεν είς τό Μουσείον, μεταξύ
τών Ναπολεόντειων ένθυμίων, κάλπην ή όποια περιείχε τήν
κόνιν τοΰ Παύλου Βοναπάρτου, ό όποιος έφονεύθη κατά
τό διάστημα τοΰ ίεροΰ ημών άγώνος έπι τής φρεγάτας 'Ελ
λάδος. Ή κάλπη έργον τοΰ καλλιτέχνου κ. Θωμοπούλου, έδωρήθη εις τό Μουσείον διά τόν εΰγενή αυτόν σκοπόν ύπό
τής κυρίας Σταυρούλας Πιερ. Μαυρομιχάλη.

XXX
ΤΑ'ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Μία άπό τάς έλκυστικωτέρας διαλέξεις ήτο ή τοΰ
κ. Κουκουλέ, ή όποια έδόθη είς τόν «Παρνασσόν» μέ θέμα
τό «Βυζαντινό Παραμύθι». 'Ο κ. Κουκουλέ; ανέπτυξε τό
θέμα του μέ πολλήν έμπνευσιν καί παραστατικότητα κ-αί έδωκε είς τούς άκροατάς του τήν εικόνα μιας στιγμής τής
βυζαντινής ζωής, ή όποια μέ τά μυστήριό της καί τάς προ
λήψεις της έρευνάται άπό δλους σχεδόϊ τούς σοφούς τής
Ύός.

]

Ποια είναι τά μεγαλείτερα πράγματα τοΰ κόσμου;
Τά μεγαλείτερα δένδρα τής γής είναι τά γιγάντια
δένδρα τής Καλλιφορνίας, κωνοφόρα, φθάνοντα είς ύ
φος 90 μέτρων. 'Έν έξ αυτών έχει ύψος 107 μέτρων
καί περιφέρειαν 30 μέτρων είς τήν βάσιν τοΰ κορ
μού του.
Ή υψηλότερα πυραμίς τής Αίγυπτου, ή τοΰ Χέοπος, έχει ύψος 148 μέτρων, άπήτησεν 20ετή έργασίαν
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καί έστοίχισε περίπου δυόμισυ δισεματομμύρια σημερι
νών δραχμών.
Ή μεγαλειτέρα γέφυρα είναι ή μεταξύ Μπροΰκλιν
καί Νέας Ύόρκης, έχουσα μήκος ένός μιλίου καί τριών
τετάρτων. ’Επί τής γέφυρας αυτής δύνανται νά διέλθουν εντός μιας ώρας' 45,000 πεζοί καί 1440 οχήματα.
Έστοίχισε 15 εκατομμύρια δολλαρίων.
Ή μεγαλειτέρα καμπάνα είνηι ή τοΰ Κρεμλίνου
τής Μόσχας. ’Έχει ύψος 6 μέτρων καί διάμετρον είς
τό στόμιόν της 7 μέτρων. Έχύθη τό 1733 κατά διατα
γήν τής αύτοκρατείρας Άννης.
Τό μεγαλείτερον φρούριον τοΰ κόσμου είναι τό τοΰ
Γιβραλτάρ, τό όποιον θεωρείται άπόρθητον.
Τό πλουσιώτερον θέατρον τοΰ κόσμου είναι τό Ό
περά τών Παρισίων, τό όποιον έστοίχισε 35 εκατομμύ
ρια γαλλικών φράγκων.
Τό μεγαλείτερον άγαλμα είναι τό τής Ελευθερίας,
τό όποιον είναι στημένον έπι μιας νησΐδος προ τής Ν.
Ύόρκης. Ζυγίζει 25 τόννους καί έχει ύψος 46 μέτρων.
Τά αποκαλυπτήριό του έγιναν τό 1886.
Ό μεγαλείτερος φάρος τοΰ κόσμου είναι δ τοΰ "ΕλΓκέητ είς τήν Άστορίαν τής ’Αμερικής. "Εχει ύψος
76 μέτρων.
Τέλος ή μακροτέρα σήραγξ είναι ή τοΰ Γοτάρδου,
μήκους 9 μιλίων καί ένός τετάρτου.
XXX
ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΧ

Ό Γαβριήλ Ντ’ Άννούντσιο, πρίγκηψ τοΰ Μόντε
Νεβόζο, ειδοποίησε τόν κ. Μουσσολίνι δτι. αποδέχεται
τήν πρός αυτόν ύπό τοΰ πρίγκηπος φόν Σένμπουργκ
Βάλντιμπουργκ γενομένην δωρεάν τής κορυφής τοΰ
ορούς έκ τοΰ όποιου έλκει τόν νέον πριγκηπικόν τί
τλον του. «Σάς ευγνωμονώ, γράφει πρός τόν Ντοΰτσε,
διότι μοΰ έδώσατε άφορμήν νά βεβαιώσω μέ υπερηφά
νειαν, άσυμβίβαστον ίσως πρός τήν έπέτειον τοΰ Α
γίου Φραγκίσκου, τήν όποιαν άγομεν έφέτος, δτι άνηλθα ήδη είς πάσας τάς ίδεατάς κορυφάς. Σήμερον δ έ
νοπλος πρίγκηψ τοΰ Μόντε Νεβόζο άσπάζεται τόν
προσηνή πρίγκηπα φόν Σένμπουργκ τής Βάλντιμπουργκ, καθιστών τοιουτοτρόπως αυτόν ’Ιταλόν, προ
πάντων ΐνα δυνηθή νά έκτιμήση, ώς λέγει δ Πετράρχης, τό «εΰγενές λατινικόν αίμα».
Εϊτα δ ποιητής ομολογεί δτι ή κορυφή τοΰ Μόντε
Νεβόζο δέν άξίζει δσον ή κορυφή τοΰ Παρνασσού, αν
καί αυτή δέν είναι εύβατωτέρα τής πρώτης. Άλλά δέν
τοΰ είναι δυσάρεστον, λέγει, νά βασιλεύη έπι χώρας
βράχων καί χιόνων.
XXX
ΤΙ ΚΑΜΝΟΥΝ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ

Είς τούς άπομάχους δλων τών πολέμων, εις τούς ό
ποιους έλαβον μέρος αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι άπό τοΰ
1790 μέχρι τοΰ 1914, δηλαδή μή συμπεριλαμβανομέ
νου τοΰ Ευρωπαϊκού πολέμου, έπλήρωσαν τό ποσύν
τών 6,836,182,869 δολ. Τό ποσόν τοΰτο άναγράφουν
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οί επίσημοι κατάλογοι τών συντάξεων τών 'Ηνωμένων
Πολιτειών.
Διά τόν πόλεμον τής ’Επαναστάσεως αί Ήνωμεναι
Πολιτεϊαι έπλήρωσαν 70 εκατομμύρια δολλάρια διά
συντάξεις, ένφ διά τόν πόλεμον με τό Μεξικόν αί πληρωθεΐσαι συντάξεις ανέρχονται είς 56,545,364 δολλά
ρια και διά τόν πόλεμον μέ τήν ’Ιταλίαν εις 126,673,
359 δολλάρια.
Οί Ινδικοί πόλεμοι έστοίχισαν τό μικρότερον ποσόν διά συντάξεις. Αί συντάξεις αί πληρωθεϊσαι είς
τάς οικογένειας τών φονευθέντων πολεμιστών κατά
τόν αγώνα κατά τών ’Ινδών ανέρχονται είς 25,640,
845 δολλάρια. Κατόπιν έρχεται ό πόλεμος τοΰ 1812
μέ συντάξεις άνερχομένας εϊς 46,145,923 δολλάρια.
’Εκτός αυτών ή Κυβέρνησις έχει πληρώσει συντά
ξεις διά τόν τακτικόν της στρατόν καί στόλον 67,557,
368 δολλάρια καί 16,513,425 δολλάρια διά διαφόρους
άλλας συντάξεις. Αί συντάξεις διά τούς απομάχους
τοΰ παγκοσμίου πολέμου έπληρώθησαν ύπό τοΰ Τμή
ματος 'Απομάχων αντί νά πληρωθούν ύπό τοΰ Τμήμα
τος Συντάξεων καί ανέρχονται είς 168,538,617 δολ
λάρια. ’Εάν προστεθή καί τό τελευταΐον αύτό ποσόν,
τότε αί στρατιωτικοί συντάξεις πού έπλήρωσεν ή Κυβέρνησις τών Ηνωμένων Πολιτειών άπό τοΰ 1790
έως σήμερον ανέρχονται είς 7,004,721,486 δολλάρια.
----------- WMF-----------

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ύπό τοΰ ’Εκδοτικού Οίκου «Έλευθερουδάκης» έξεδόθη ή
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΝ» τοϋ Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Βερολίνου Λουδοβίκου
Στάϊν μέ πρόλογον και κατά μετάφρασιν τοΰ γνωστού δημοσιολόγου κ. Γεωργ. Π. Παπαϊωάννου. Τό έργον τοΰτο μέ
τήν έγνωσμένην ευσυνειδησίαν καί πολυμάθειαν τοΰ μεταφραστοΰ άποδοθέν εις τήν έλληνικήν γλώσσαν, αποτελεί
σταθμόν έν τή εξελίξει τής κοινωνιολογικής παρ’ ήμϊν επι
στήμης. Εις ένα δγκον ύπερτετρακοσίων σελίδων έξελίσσεται μέ θαυμαστήν διαύγειαν ή κοινωνική καί Ιστορική στα
διοδρομία τοΰ ανθρώπου, άπό τής άρχεγόνου φυσικής αύτοΰ
καταστάσεως, άπό τής προϊστορικής αύτοΰ έμφανίσεως μέ
χρι τής συγχρόνου έποχής, τής μεταπολεμικής ίδίφ εποχής,
ήτις λόγφ τοΰ αιματηρού εκείνου κυκλώνος μετά τόσης ορ
μής καί μετά τοσούτου πάθους διέσεισε τήν ανθρωπίνην ψυ
χήν και μετεοιρισεν αύτήν υπέρ ποτέ «εις τό άγνωστον καί
απεγνωσμένου». ’Από τόν εμπνευσμένου πρόλογον'τοΰ κ.
Παπαϊωάννου μεταφέρομεν μίαν παράγραφον παρέχουσαν
πλήρη τήν έννοιαν τής αξίας τοΰ έργου τοΰ Γερμανού Καθηγητοΰ κ. Στάϊν : «Έν ώ αναλύει, λέγει δ κ. Παπαϊωάν»νου, και άνασυνθέτει τήν ζωήν ώσε’ι διά μαθηματικών έ»ξισώσεων, έν ώ έξετάζει τά πράγματα ώς καθαρώς έμ» πειρικός νοΰς καί επομένως επιδιώκει ν’ά φωτίση μόνον τό
» πνεΰμα, άπηχεϊ αμα είς τό αίσθημα, πείθει καί ταύτοχρό» νως γοητεύει, έμπνέει με τήν σκέψιν καί δμως οϊστρηλατεϊ
> καί τήν καρδίαν. Παρουσιάζεται τέλος, θά έλέγομεν, ώς
» ε’ς προφήτης τής έπιστήμης καί ποιητής αμα τής άλη»θείας. Τόση αϋρα αισιοδοξίας πνέει διά μέσον τών γραμ» μών του καί τών συμπερασμάτων του».
Ύπό τής «’Εταιρείας τών Βυζαντινών Σπουδών», σωμα
τείου άριστα έκπληροΰντο; τόν σκοπόν του καί άπό έτους
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είς έτος έδραιουμένου έν τή έκπληρώσει τής έθνικής απο
στολής του έξεδόθη δ Β’ Τόμος τής «’Επετηρίδας» του,
βραδευθείσης καί διά τοΰ Ζαππείου Βραβείου. Έν τή «Έπετηρίδι» δημοσιεύονται σπουδαιότατοι μελέται τών Βυζαν
τινών χρόνων καί συγκεντροΰται ανέκδοτος έργασία τιμώσα
τήν βυζαντιονολογικήν παρ’ ήμϊν κίνησιν.
Ή «Νέα Ζωή», τό λογοτεχνικόν περιοδικόν τής ’Αλεξάν
δρειάς, αφιερώνει όλόκληρσν τό τεΰχος τοΰ ’Απριλίου τοΰ
1926 είς τήν πανελλήνιον προσωπικότητα τοΰ ποιητοΰ Κωστή Παλαμα, συμπληρώσαντος ήδη πεντηκονταετίαν φιλο
λογικής καί πνευματικής ζωής. Τόν κ. Παλαμάν έξυμνοΰν
ξένοι καί "Ελληνες άναγνωρίζοντες είς τόν άνθρωπον καί
είς τόν ποιητήν τά χαρίσματα έκεϊνα ποΰ ξεχωρίζουν τους
προνομιούχους κάθε χώρας. Διά τόν κ. Παλαμάν αξίζει κά
θε έπαινος γιατί ή τιμή καί ή δόξα τοΰ ποιητοΰ είναι τιμή
καί δόξα τής Ελλάδος ποΰ τόν έγέννησεν. ’Αντί άλλων
σχολίων γιά τό έργον καί τήν αξίαν καί τήν φιλολογικήν θέσιν τοΰ ποιητοΰ κρίνομεν σκοπιμώτερον νά άναδημοσιεύσωμεν τό ποίημα ποΰ αφιερώνει στόν κ. Κωνσταντινίδην καί
τό όποιον περιλαμβάνει τό πανηγυρικόν τεΰχος τής «Νέας
Ζωής» εις τάς πρώτας του σελίδας. Τό ποίημα τούτο φέρει
τόν τίτλον: «ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΓΑΠΕΣ».
ΝΕΑ ΖΩΗ. Έκδίδεται είς ’Αλεξάνδρειαν, διευθυντής
κ. Κ. Κωνσταντινίδης.
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. Έκδίδεται είς Αθήνας.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
Εβδομα
διαία εγκυκλοπαιδική έπιθεώρησις. Έκδίδεται είς ’Αθήνας.
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ. Δεκαπενθήμερος δημοτιστική έφημερίς. Έκδίδεται εις ’Αθήνας.
LE JOURNAL DES HELLENES. Έκδίδεται είς Παρισίους.
Ο ΑΓΩΝ. Έκδίδεται είς Παρισίους.
Ο ΦΑΡΟΣ. Μηνιαΐον περιοδικόν. "Οργανον τής ’Αλεξαν
δρινής Βιβλιοθήκης. ι’Εκδίδεται είς ’Αλεξάνδρειαν.
ΑΘΗΝΑ. Φιλολογικό καί εγκυκλοπαιδικό περιοδικό. Έκ
δίδεται είς ’Αθήνας.
ΕΛΠΙΣ. Εβδομαδιαία έφημερίς. Έκδίδεται εις Κέρ- ’
κυραν.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. Διευθύντρια Σύμβουλος
ή κ. Ελένη Κορύλλου.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ. Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν περιοδι
κόν έκδιδόμενον είς Βόλον ύπό δμίλου φιλολογούντων νέων.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Μηνιαΐον περιοδικόν.
Έκδίδεται είς Θεσσαλονίκην.
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. Έβδομαδιαΐον όργανον τής
Λέσχης τών δημοσίων υπαλλήλων.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, Τόμ. Α' (1833—1842).
Διά τού έργου τούτου Αποκαλύπτεται μία άγνωστος πτυχή
τού έθνικοΰ, οικονομικού, κοινωνικού καί τραπεζιτικού ήμών
βίορ καί παρέχεται είς τόν Αναγνώστην είς πυκνάς σελίδας
σειρά περιπετειωδών ή μάλλον μυθιστορηματικών λεπτομε
ρειών διάρκειας όλοκλήρου δκταετίας, μέχρις οδ τεθώσι τά
θεμέλια, έφ’ ών άνηγέρθη ό πρώτος Ελληνικός Τραπεζι
τικός οργανισμός, ό έξελιχθείς έντός 84 έτών εις τόν σημε
ρινόν κολοσσόν.
Τό έργον άναγινώσκεται άπλήστως άπό τόν τραπεζιτικόν
κόσμον τής χώρας καί τυγχάνει τής Ιδιαιτέρας προσοχή;
τού προσωπικού τής ’Εθνικής, είς τόν Σύλλογον τοϋ όποίον
τό άφιέρωσεν δ Συγγραφεύς.
Ό ήδη έκδοθείς Α' τόμος πωλείται καί εις τά Γραφεία
ήμών άντί Δραχ. 60.
LIBRE. Μηνιαΐον περιοδικόν έκδικόμενον ύπό τοΰ κ.
Roussel Καθηγητοΰ, Monpellier, Herault, France.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Επίσημον όργανον τής ’Αρχιεπισκοπής.
Διευθυντής ό Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Παπαμιχαήλ.
ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ. ’Όργανον τών τών ’Ορθοδόξων Χρι
στιανικών Ενώσεων τής Ελλάδος. Άθήναι, Βύρωνος 11.
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ. Έν Πειραιεί. Όργανον τών

Κυθηραϊκών συμφερόντων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΕΜΠΟΡΙΟ Γ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Πρόοκλησις πρός ανταλλαξίμους.
Οί κάτωθι ομογενείς άνταλλυίξιμοι πρόσφυγες, οί
όποιοι ούτε αυτοπροσώπως ένεφανίσθησαν, ούτε άλ
λως πως άπετάθησαν πρός τάς έκτιμητικάς αυτών έπι-

τροπάς, αν και έ'λαβον εγκαίρως τάς πρός τοΰτο προσ
κλήσεις, καλούνται όπως, είτε προφορικώς, είτε δι’ ε
πιστολής, είτε δι’ αντιπροσώπου, παράσχωσι τάς αναγ
καίας πληροφορίας πρός τήν επιτροπήν ή όποια ελέγ
χει τάς περί τής έγκαταλειφθείσης περιουσίας αυτών
δηλώσεις· άλλως αύται θά άπορριφθώσιν ώς άκυροι.
Έκτιμ. έπιτροπή Δενιζλή Έκκλ. ’Επαρχίας Φιλα
δέλφειας. Τόπος συνεδριάσεως Βουλευτήριον, αίθουσα

Ιΐρος τούς δικαιούχους όμογενεις
ανταλλαξίμους .

Φέρομεν είς γνώσιν τών ένδιαφερομένων, ότι νομίμως
συγκροτηθεΐσαι ήρξαντο τών έργασιών αύτών αί Ακόλουθοι
επαρχιακοί Επίτροποί πρός έκδίκασιν έφέσεων κατά τών
άποφάσεων τών Κοινοτικών Έκτιμητικών ’Επιτροπών.
Α') Έν Άθήναις: Αίθουσα Βουλευτηρίου άριθ. 8. Επαρ
χιακοί Έπιτροπαί: 1) Έφέσσου, 2) Ταρσού καί ’Αδάνων,
3) Πισιδίας, 4) Ίκσνίου, 5) Άγκύρας, 6) Κρήνης, 7)
Σμύρνης, 8) Κυζίκου, 9) Φιλαδέλφειας, 10) Καισαρείας,
11) Άμασείας, 12) Καλλιπόλεως καί Μαδύτου, 13) Χαλδείας καί Κερασσοϋντος, 14) Τυρολόης καί Σερετζίου, 15)
Προικονήσου, 16) Άνέων, 17) Νίκαιας, 18) Κυδωνιών,
19) Χαλκηδόνος, 20) Βρυούλλων, 21) ’Ηλιουπόλεως, 22)

Νικομήδειας.
Β') Έν Θεσσαλονίκη: 1) Άδριανουπόλεως, 2) Νικομή
δειας, 3) Ήρακλείας καί Ραιδεστοΰ, 4) Ίκσνίου, 5) Προύσης, 6) Θεοδοσουπόλεως—Άμίδης, 7) Μετρών, 8) Σαράν
τα Εκκλησιών, 9) Χαλδείας καί Κερασοϋντος, 10) Νίκαιας.
Γ') Έν Κοζάνη: Ροδοπόλεως.
Δ') Έν Καδάλλφ: 1) Σηλυβρίας, 2) Κολωνίας.
Ε') Έν Άλεξανδρουπόλει: Αίνου, Μηδείας.
ζ') Έν Κομοτινή: Βιζύης.
άρ. 17, 1—4 π.μ.
Ζ') Έν Μυτιλήνη: Κυδωνιών καί Μοσχονησίων.
1) Βασιλεία Μιλάνου Παπάζογλου, 2) ’Ιωάννης
ΟΙ πρόσφυγες οί οπωσδήποτε θεωροΰντες έαυτοΰς ήδικηΜ. Καπετανάκης, 3) Άνδρονίκη Ν. X. Δουρμούσομένους έκ τών έκτιμητικών άποφάσεων τών Έκτιμητικών
γλου, 4) Νικόλαος Κ. Γεωργιάδης, 5) Κατίνα ΠιΕπιτροπών δύνανται ν’ άπευθύνωσιν άπ’ εύθείας είτε διά
μέσου τής ύφ’ ημάς Διευθύνσεως ’Ανταλλαγής, εις τάς ά
δζεμόγλσυ χήρα ’Αναστασίου, 6) Δημήτριος Ίωαννίδης Χατζή Σάββα, 7) ’Ελένη Νικ. Μπερζιτζή, 8) Μι νωτέρω έπιτροπάς, άναλόγως άρμοδιότητος, τάς σχετικάς
αύτών έφέσεις. Ή προθεσμία πρός υποβολήν τούτων λήγει

χαήλ Χρήστου, 9) ’Ιωάννης Κ. Σαββίδης, 10) Στυλίανή Γεωργιάδου, 11) Ειρήνη Παντελή Σαρή Τσαβούρογλου, τό γένος Κωστή όγλοΰ, 12) Χαρίκλεια Εύστρατ. Παπαντωνίου, 13) ’Ιωάννης Χρ. Ψωμιάδης,
14) ’Αγγέλα Γιορούμογλου τοΰ Ευθυμίου.
(’Εκ τής Διευθύνσεως ’Ανταλλαγής)
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ :

τήν 31 Μαίου έ. έ.
Έπί τών έφέσεων δέον άπαραιτήτως ν’ άναγράφηται ή
σημερινή διαμονή τοΰ άναφερομένου, ό άριθμός τής δηλώσεως, ό άριθμός τής άποφάσεως καί τό όνομα τής έκδικασά-

σης Επιτροπής.

(Έκ τής Διευθύνσεως Ανταλλαγής).

ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ό ’Εκδοτικός Οίκος τού κ. Έμμ. Ζηκάκη Αναγγέλλει τήν έκδοσιν Τόμου

Λιηγημάτων τής Λδος Εύγενίας Χωγράφου.

~ ΧΑΡΤΕΜΠΟΡίΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΒΗΝίΙΝ
Α™ ΤΣΑΡΟΥΧΗ & Σ
*
Διευθυνταί :
ΑΘΑΝ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
ΧΡ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
ΠΑΝ. ΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟ2

Κεντρικόν Κατάστημα πωλήσεως
'Οδός Πραξιτέλους 44—46, Άθήναι

’ ΛποΘήκαχ

Έν Άθήναις: 'Οδός Πραξιτέλους 35 Άθήναι, δδός Χρυσοσπηλαιωτίσσης 2, οδός Εύαγγελιστρίας 22.
Έν Πειραιεί: Όδός Αθηνών 8. οδός Πλαταιών 4.
Ή πλουσιωτέρα συλλογή χάρτου γραφής, τυπογραφικού,
Μπριστόλ, Γλασέ έξωφύλλων, χαρτσνίων, περιτυλίξεως κλπ.
είς δλας τάς ποιότητας, χρωματισμούς, διαστάσεις καί βά
ρους. Τιμαί άσυναγώνιστοι.

~ ΕΞΟΧΙΚΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
Τό δροβερώτερον και άριβτοκρατικώτε
ρον εξοχικόν Προάστειον.
Κλίμα ζωογόνον. Όρίζων
μαγευτικός, Νερό άφΟονον.
’ Λγορασται οίκυπέδων ή καλυτέρα
κοινωνική τάξις.
Ή 'Εταιρία άναλαμβάνει καί τήν
άνέγερσιν οικοδομών, 6«ό όρους
οικονομικούς.

i

.Λ. ΗΕΡΛΧΖΙΤΌΓ «Ο
ΤΗΛΕΦΩΝΌΝ 12-67 — ΑΘΗΝΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΥΛΟΤ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Η ΗΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
'Η κυρία ΔΩΡΑ ΜΙΚ, διπλωματούχος Γενεύης—
Παρισίων, είδικώς σπουδάσασα τήν επιστημονικήν μέθο
δον τής ήχοθεραπείας (Vibration electrophonoide),
εφαρμόζει αυτήν μέ αποτελέσματα αξιοσημείωτα εις 5λας τάς περιπτώσεις τής γενικής έξαντλήσεως τοΰ ορ
γανισμού, τής Νευρασθενείας, στομαχικής ατονίας, άρθριτισμού, ζάλης, αϋπνίας καί προιούσης έλαττώσεως
τής ακοής δι’ ειδικών μηχανημάτων.
Τά άποτελέσματα είναι εκτάκτως επιτυχή εις τήν
δυσμηνόρροιαν καί τάς διαταράξεις τής κρίσιμου εποχής
τής καταπαύσεως τών εμμήνων.
Ή μέθοδος αυτή, εφαρμοζόμενη έν Παρισίοις καί Λονδίνω, είναι το κατ’ έξοχήν μέσον άποδηλητηριάσεως καί
άναγεννήσεως τοΰ οργανισμού καί τοΰ μυϊκού συστή
ματος.
ΕΞΑΛΕΙΨΙΣ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ δι’ ειδικής μεθό
δου, MASSAGE καλλονής καί άναγεννήσεως τού
μυϊκού συστήματος.
Σύστημα νέον, μηχανήματα ειδικά.
Κεφαλληνίας 45. Στάσις Λεδίδου.
ΤΩραι επισκέψεων 1Q—11 π.μ. καί 3—5 μ.μ.

Πρώτη έπίοκεψις δωρεάν.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

TQN ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ
Εν δψει
ηρός 3 ο)ο
* 15ήμερον προειδοποίΜ
ησιν πρός
3 1)2 ο)ο
*
Ταμιευτήριο
μέχρι δρ.
20000
πρός 4 ο)ο
Έπί προθεσμία 6 μητών
πρός 4 1)2 ο)ο

Έπι προ&εσμίφ 1 Iτους
πρός 4 1)2 ο)ο
'Επ'ι προ&εσμία 2 i*
τώ
πρός 5 ο)ο
Έπι προ&εσμία 5 ί·
τών
πρός 5 1)2 ο)ο

ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Έπί Λονδίνου iv οψει
προς 4 1)2 ο)ο
ΈχΙ τιροΌ'εσρ.ία β μη
νών
πρός 5 ο)ο
Παρισίων Ιν δψει πρός
4 ο)ο
Επι προ&εσμία 6 μη
νών
πρός 4 1)2 ο)ο
Έπι προ&εσμΐα 1 έ
τους
πρός 4 3)4 ο)ο

Έπί προ&εσμΐα 2
1·
τών
πρός 5 ο)ο
Νέα-Ύόρκης Ιν δψει
πρός 3 3)4 ο)ο
’Ιταλίας έν δψει
πρός 3 ο)ο
Βελγίου iv δψει
πρός 3 ο)ο
Ελβετίας Ιν δψει
πρός 1 1)2 ο)ο

ΕΜΠΟΡΙΚΗ--— ιμιμ··ι
■■’■■ U·
m

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ
15.000.000
—

I ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ
• ΔΑΝΕΙΑ : ’Επί ένεχΰρω εμπορευμάτων, τίτλων καί
έπί άνοικτώ Λογαριασμοί.
L GREDIT CONFIRME

Η. ΕΠΙΤΑΓΑΙ ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ
εις πάσαν πόλιν τοΰ ’Εσωτερικού καί ’Εξωτερικού
ΙΙροεζοφλήσεες Γραμματέων καί Δωναλλαγματεκών καί εεσπράζεες τούτων.—
’ Εγγυητεκαί καί ΙΙεστωτεκαε ’ Επεστολαε.
— ΙΙροκαταδολαε έπί Φορτωτεκών. —
Χ,ρηματεστηρεακαε έντολαί είς τά Χ.ρηματεστηρεα Αθηνών, Λονδίνου, ΙΙαρεσεων, Ι*
ώμης
καί Λίέας ' Γόρκης. — 14. αταβέσεες εές Λραχμάς καί εες ςένα νομεβματα ύπο εύνοεκούς ορούς.
ΠΑΣΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
έν Πειραιεϊ, "Αργεί, Πύργω, Πάτραις, Κέρκυρα, Κε
φαλληνία, Ναυπλίφ, Αίγίω, Καλάμαις, Σύρφ, Χίφ,
Ήρακλείω, Βόλφ, Θεσσαλονίκη, Λαρίσση, Τρικκάλοις,
Μυτιλήνη, Χανίοις, Ζακυνθω, Πλωμαρίφ, Τριπόλει καί
Ρεθόμνη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
έπί τής διασταυρώσεως τών οδών Πατησίων καί Θήρας,
παρά τήν πλατείαν ’Αγάμων.

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

μεδ' Ύ )των έν ΚΩΝ)Π0ΛΕΙ καί ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Κεφάλαεον δλρχ. 10,000,000
Άποϋεματεκόν »
26—ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ—26
Τηλ. Άρι&μ. 1-31

Άγο,οχ καί πώλησης £υνχλλχγμχ·
τος, Έκτέλεσις έντολών εες τα
Χ.ί>ημ.ατ:στήιο:α Αθηνών καί
Έςωτεροκοϋ. «Φορτώσεις, εκ
φορτώσεις, έκτελωνισμοί,
ποθηκεύσεος.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ :
Είς Δραχμάς είς πρώτην ζήτησιν ... 5 ο)ο
Μέ προειδοποίησΐν 15 ήμερον . ... 6 ο)ο
Είς Ξένα Συναλλάγματα . . . 4-41)2-5 ο)ο

ΑΝΤΑΠΟΚΡ1ΤΑΙ
είς τάς κυριωτέρας πόλεις Ελλάδος καί ’Εξωτερικού.

ΠΑΣΕΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΥΑΠΕΖΙΚΑΙ EPFA2IAI

ΕΚΊΈΛΕΙ ΠΑΣΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
Καταθέσεις έν όψει καί έπί προθεσμία, άποδοτέαι είς ϊ
νόμισμα έγένοντο ύπό όρους συμφέροντος.

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ μέχρι δρ. 50,000 πρός 5 ο)ο άπηλλαγμένον φόρου.

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟ ΣΕΖΤΑΙΡΙΑ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

ΛΙέχρε Λραχμών Τίί,ΟΟΟ
έ«ε τόκοι <» ο)ο
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
μέχρι Λιρών ’Αγγλίας 200, Δολλαρίων 1000
επίσης προς β ο) ο
Είς Συναλλάγματα έπί ετέρων χωρών είς άναλογα
π οσά καί υπό λίαν έπωφελεϊς δρους, χάριν τής
άποταμιεύσεως.

ΟΓΑΜΒΕΤΑΣ.

ZmPOWTEION ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
ΓΩΝΙΑ Π1ΝΕΠΙΣΤΗΜΙ0Ϊ-Κ9ΡΣΗ

'Κ·λεκά άψογα. — Κ,αΘαρεότης άπαστράπτουσα. — Γευστεκότης άπαράμελλος.—Τέχνη μοναδεκή. — ΙΙελατεία επίλεκτος.
"Ολοι προμηθεΰεσθε τά γλυκύσματά σας άπό τόν ·

ΑΠΟ ΤΑΣ ΜΕΓΑΔΕ1ΤΕΡΑΣ
1ΑΤΡΙΚΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

«ΓΛΜΒΕΤΤΛΛί»

ΝΕΟΣ ΟΡΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ

ARTERIOVACCINE
D" Ρ. CILIMBARIS

έδρα εν α&ηνλις

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΔΡ. 1 Ο 1.503.434.7G)C0

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ

Εγκεκριμένη παρά τοΰ υπουργείου Υγιεινής τής
Γερμανίας, παρά τού Διεθνούς Ίατροσυνεδρίου τής
Βέρνης καί τού Ίατροσυνεδρίου τής Ελλάδος.
’Απόλυτος καί μονίμως αποτελεσματική θεραπεία τής
Άρτηριοσκληρώσεως, τής Άρθρίτιδος, τών Ρευματι
σμών καί τής ’Ισχιαλγίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Μενάνδρου <»ί>, ΆΘήναε.

II.

ΑΖΦΑΑΙΖΤΙΚΟΪ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Έλληνεκών, ’Λγγλεκών, Ίτκλεκών κκε
Γαλλεκών Έταερεών πυρός, ζωής, Θα
λάσσης, δυστυχημάτων κ.τ.λ. Εέδεκδν
τμήμα ζημεών αΰτοκενήτων καί άστεκης
εύθυνης.

ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Δραγατσανίου 3, Πλατεία 'Αγίων Θεοδωρών.

mm ammcs oim

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

AU PRINTEMPS

XHMIKA-MIKPOBIOAOriKA-ZTMQTEXNIKA

ΜΟνΤΣΟβοΥΛΩΛί
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

ΤΑΣ. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΥ ΖΥΜΟΤΕΧΝΟΥ
4 ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΘΥ-4

ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΑ NOT
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Το

τελειότερον κατάστημα Γυναικείων Ειδών
Άσπρόρρουχα διά προίκας

αθηναι

