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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ!! ΓΑΑΑΙΚΗΣ -  Ε Α Α 1 Ι Κ Η Σ  - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
’Ανάπτυξή διαφόρων έπιστημών γαλλιστί.—C ours διάφορα. 

C onversation .— D ivercit6  de Sujets.
Μεταφράσεις ’Εγγράφων χαΐ Βιβλίων, 

ϊ ί  f.rj% Ά ν ω τ ά τ η ς  H xpcetv^c Ζεχολής. 
Τ Ι Μ Α Ι  Α Ε Υ Ν Α Γ Ο Ν Ι Ε Τ Ο Ι  

Σ Τ Ο Α  Φ Ε Ξ Η  8 7

“ Ο  Κ Ο Ρ Α Η Σ , ,

Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Ο Σ  Κ Α Ι  Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ  Ο Ι Κ Ο Σ
Α Θ Η Ν Α Ι - Ο Δ Ο Σ  Κ Ο Ρ Α Η  7

Ν Ε Α Ι Ε Κ Δ 0 2 Ε ΙΣ : Ή  γενική 'Ιστορία τών λαών εις 20 α υ
τοτελείς τόμουο "Εκαστος τόμος τιμαται δρ. 30 διά τούς έγγραφομέ- 
νους δραχ. 25. Έ ξεδόθη δ πρώτος τόμος περιλαμβάνων τήν Προϊαχο- 

ρικήν άνϋ'ρωηιίτηχα, Ό  Βος τόμος, περιλαμβάνων τήν Ά ρχαίαν ’Ινδι
κήν θά κυκλοφορήσω μετά ενα μήνα. Ζητήσατε αγγελίαν και δρους 

εγγραφής.

Τ ά τυπογραφεία  τοϋ Ο ίκου & αΚοραίϊς» ε ίνε  τά  τελειότερα είς τό ε ί 
δος τω ν. ’Α να λα μ βά νουν τη ν  εκδοαιν βιβλίω ν, περιοδικών κα ί παντός 
έντυπου. *Εργααία έπιμεληρένη , καλλ ιτεχνικω τάτη  καί ουμφέρουσα.

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ
------- Διαλν&είσης τής Έμπορορραπτικής εταιρείας -------
“ Δ. ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ «αί I. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ,, Άρσάκη 4, 
ό ράπτης ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ειδοποιεί την άξιότι- 
μον πελατείαν του ότι μετέφερε τό έργαστήριόν του είς 
----------  τήν Πλατείαν ΕΑγ. Θεοδώρων άριτ). 7. ----------

Δ Η Μ Η Τ Ρ  Ι Ο Σ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Δ Η Σ
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Ε ΙΔ ΙΚ Ο Σ  Δ ΙΑ Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν ΙΚ Α  Ν Ο Σ Η Μ Α Τ Α  

ΔΕΧΕΤΑΙ 9 ■ 12 Π. Μ. 0Δ0Ζ ΧΑΝΙΩΝ 9· — ΤΗ4ΕΦ. 9-00

ΕΤΟΙ Α'- ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'

ΑΡ1Θ. ΦΥΛΛΟΥ 7 

1 ΙΛ Ά ΊΌ Υ  1928

η  Δ ι ά λ ε ξ ι ς
ΔΕΚΑΠΕΝ Θ Η Μ ΕΡΟ Ν  Π ΕΡ ΙΟ Δ ΙΚΟ Ν

ΓΡΑΦ ΕΙΑ: ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ 8 0 - Α0Η ΝΑΙ

2 Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Α Ι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
’Ε τ ή σ ια :  Δρ. 140 
Έ ς ά μ η ν ο ς  * 70

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ί Φρ. ιοο 

Έ τ η σ Ι α ;  < Δολ. 4 
( Λ ίρ . ι

Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ Η Σ  -  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  : Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Σ  Β Λ Α Χ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΥΙΑΣΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΦΑΡΑΔ
Τ Ο Ϊ Τ - Α Ν Κ - A M J 50H

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ι Σ
ΙΠ Π Ο Κ ΡΑ Τ Ο ΥΣ  ΚΑΡΑΒΙΑ, Προέδρου τοϋ Καλλιτεχνικοϋ τμήματος 

τοΰ Φ. Συλλόγου «Παρνασσός».
Ε ις τήν Μεγάλην Α ίθουσαν τοϋ «Παρνασσού» 21 Μ αρτίου.

Κ νρία ι καί Κ ύριοι,
Ιίαραχολονθών ίπ ϊ  σειράν §τών τάς 

είς τήν Νειλόρρντον τών Φαραώ χώ
ραν,την ανω Α ίγυπτον, γενομένας ανα- 
σκαφάς, εϊχον την τιμήν καϊ την ευχα- 
ρίστησιν νά ομιλήσω κ α τ’ Ιπανάλη- 
ψιν και είς την αίθουσαν ταύτην καί 
είς αλλας αίθουσας καϊ τών 5Αθηνών 
καϊ τοϋ Πειραιώς περϊ τών σπουδαιό
τατων ευρημάτων τόϋ τάφου τοϋ 
Φαραώ της 18ης Αιγυπτιακής δυνα 
οτείας Τ ο υ τ -Ά ν κ -Ά μ μ ό ν . Α ί κατα- 
πληκτικαί ανται ανακαλύψεις, μοναδι
κοί είς τά χρονικά τής νεωτέρας αρ
χαιολογίας, προεκάλεσαν τό μέγα Εν
διαφέρον καί την ζωηρΟτάτην περι
έργειαν δχι μόνον τών αρχαιολόγων 
καί Αιγυπτιολόγω ν, άλλα. καί ολοκλή
ρου τής οικουμένης διότι μας ένεφά- 
νισαν ενα δλάκληρον κόσμον, καϊ σχε 
δον ζωντανήν μίαν άρχαιοτάτην ίποχήν 
άπΟμεμα/.ρυσμένην άπό ημάς in i 3.500 
περίπου Ετη.

Ή  αληθώς καϊ δμολογουμένως θαυ- 
μασία αυτή άποκάλυψις οφείλεται εις 
τήν υπομονήν καί Ιτιμονήν δύο δια
κεκριμένων άνδρών, τοϋ άειμνήστ ου

Λόρδου Κάρναβον, μή έπιζήσαντος 
άιυχώς τήζ δόζης του, καϊ τοϋ δια
πρεπούς 3Ά γγλο υ  Αιγυπτιολόγον Χόου- 
αρτ Κάρτερ. Ε ίνε γνωστόν δτι πλεΐ- 
ατοι άρχαιολόγοι διαφόρων Εθνοτήτων 
ίπ ϊ σειράν Ιτών έξηρεννουν τήν άνω 
Α ίγυπτον καί δεν κατώρθωσαν νά 
εϋρωσι μέχρι τοϋδε ενα τάφον ίντελώς 
άνέπαφον καϊ άσύλητον, διότι καϊ οί 
τυμβωρύχοι πολλάκις ίπετύγχανον νά 
κλέψουν τά έντός αύτών πολύτιμα  
αντικείμενα, καϊ οί διάδοχοι τών ηγε
μόνων τής Α ίγυπτου ούχϊ σπανίως 
ε/.εηλάτ ουν τούς πλήρεις θησαυρών 
τάφους τών προκατόχων των. Ά λ λ 5 
δ τάφος τοϋ Φαραώ Τ ούτ-’Ά ν κ -  Ά μ μ ο ν  
διεσώθη σχεδόν απαραβίαστος καϊ άσύ- 
λητος. Τοϋτο δε άποδοτέον είς τήν 
άγαθήν σνμπτωσιν τής μετά τόν θάνα
τον ίκσκαφής τών άνωθεν αύτοΰ κει
μένων τάφων τοϋ Φαραώ Ραμσή τοϋ 
6ου καϊ Ραμσή τοϋ 9ου, καθ’ δσον 
τά ίξ  αυτών ίξαχθέντα χώματα κατε- 
κάλνψαν τήν είσοδον τοΰ τάφου καϊ 
οϋτω ίχάθη παν ίχνος αύτοΰ. Ονχ 
ηττον δμως καϊ οί δύο ουτοι άνωτέρω 
μνημονευθέντες αρχαιολόγοι ίπ ϊ πολλά



1 4 6 Ή  Διάλεξις

ετη ήσχολοϋντο είς άνεύρεοιν ενός άπα- 
ραβιάστου τάφου εις τήν καλούμένην 
Κοιλάδα τών Β ασιλέω ν . Η  κοιλας 
αν τη, η οποία ίχρησίμε υεν ώς νεκρό- 
ταφεΐον τών cΗγεμόνων καί Ηγεμο- 
νίδων τής 
Αί} ύ π  τ ο υ 
ενρίσκ ε τ α ι 
είς την άρι 
οτεράν όχ
θην τοϋ Νεί
λου απέναν
τι τοϋ Αοϋ- 
ξορ ήτοι τών 
Ερειπίων τής 
μεγάλης καν 
περιφή μ ο ν  
πόλεως, τών 
α ρ χ α ί ω ν  
Θηβών, την 
ο π ο ί α ν  δ 
θείος “Ο μ η
ρος ώνόμα- 
σεν 'Εκατό - 
μπνλον ώ; 
εχονσαν ε 
κατόν πύλας 
καί ητις είχε 
μεγαλοπρε

πή μνημεία  
καϊ θαυμα- 
οίονς ναονς 
τ ο ϋ  θ ε ο ν  
°'Αμμω ν ο ς, 
τών όποιων
σώζονται ά

Ή  λάρναξ ή περιέχουσα 
έγκλείοντα τά  έν ιόσ θια  

κόμη τά Επι
β λη τικά  Ερείπια.

Εΐνε γνωστόν ότι οί αρχαίοι Α ιγνπτιο ι 
όπως καί οι πλεϊατοι τών αρχαίων< ανα
τολικών λαών ειχον μέγαν σεβασμόν καϊ 
ίδιάζουααν λατρείαν πρός τονς  ̂ νε
κρούς, διότι Εφρόνονν οτι, κατα την 
Εποχήν τοϋ θανάτου ή ψνχή, το Αε- 
γόμενον παρά τών Α ιγυπτίω ν Κα (η 
διπλοϋν), χωρίζεται μεν άπό τον σώμα
τος άλλά δεν απομακρύνεται Εντελώς

α π ’ αντοϋ , Εν δεδομενΐ] δε περιπχωσει 
τάχειον η βράδιον θα Λπανελθη εις το 
σώμα ή ψυχή νά άναζωογονήση αντό 
καϊ διά τοϋτο Εμερίμνησαν νά τελειο
ποιήσουν τήν ταρίχενσιν τών σωμάτων

τών άπο- 
θνη σ κ ό ν 
των δπως 
διατηρώ ν- 
τ α ι Ε π  I 
π ο λ λ ο νς
α ι ώ ν α ς  
άδιάλυ τ α' 
τάς Αεπτο- 
μερείας όέ 
τής τελευ
ταίας ταύ- 
της τ α ρ  ι- 
χ ε ύ σ ε ω ς  
περι γ ρ ά- 
φειθανμα- 
σίως δ μ ε
γάλος "Ελ
λη ν ιστορι
κός °Ηρό- 
δ ο τ ο ς ό 
Ά λ ικ α ρ -  
νασσεύς.

Έ κ τ  ό ς 
όμως τού
του,Εφρό- 
νονν ότι ό 
ν εκρός ά- 
ναζωο γ ο-

τά  4 Κανωπικά άγγεϊα  τά νουμε ν ο ς
τοϋ Τούτ - ”Ανκ - ’Αμμον. ε ι χ ε ν  α 

ν α γ κ η ν
καί όλων Εκείνων τών αντικειμέ
νων, τά όποϊα ίχρησιμοποίει είς τήν 
ζωήν του, διά τοϋτο ίν  αποθέτουν είς 
τονς τάφονς αντών ολα τα οικιακα 
σκεύη, τά  κοσμήματα , τά αρώματα, τα 
όπλα, τά αρματα καϊ πάντα όσα μετε- 
χειρίζετο δ άποθανών, κατά τό διά
στημα τής ζωής τον , προς τοντοις 
δε ίναποθηκενόντΟ είς τους τάφους 
των καϊ άφθονοι τροφαί ονντετηρημέ-
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wai διότι Επίστευον δτι δ νεκρός ανα
ζωογονούμενος ειχεν άνάγκην καϊ τρο
υφών διά νά συντηρηθΐ). Συμφώ νω ς 
πρός τήν δοξασίαν ταύτην οί αρχαίοι 
Α ιγύπ τιο ι καί ιδίως οί ηγεμόνες καϊ οί 
■αρ,χ ο ν τ ε ς 
ζώντες ακό
μη  Εμερίμ- 
νονν π  ερ  ι 
τής κ α τ  α- 
σκενής τοϋ 
τάφου των 
■δσον τό δυ
νατόν μεγα- 
λοπρεπεοτέ- 
ρου καί π ο 
λ ν  τ  ε λ ον ς' 
τοϋτο δε ε- 
πραξε κ α ϊ  
•S νεαρόςΦα- 
ραώ Τ ο ντ-  
*Άνκ - ”Α μ 
μον, όστις 
άνήλθεν είς 
τόν θρόνον 
μόλις δεκα- 
τριετής τήν 
ηλικίαν καϊ 
άνήκεν είς 
τ ή ν  1 8  η ν 
δυναστεία ν,
■.ή όποια ει- 
νε ή πρώ τη  
τ ή ς  Ν έ α ς  
Α ν  τ οκ  ρ α 
πορίας.

Ε ϊνε γνω
στόν είς το νς 
μελετώντας τήν άρχαίαν Α ιγυπτιακήν  
•ιστορίαν οτι αν τη διαιρείται είς τ^εΐς 
(3) μεγάλας περιόδους: τήν θνκντικήν  
καϊ Ά ρχα ία ν  Αυτοκρατορίαν, ητις αρ- 
χεται κατά τάς παραδόσεις άπό τοϋ 
4000 π. X . μέχρι τοϋ 2 .200 , είς την 
Μέσην Αυτοκρατορίαν άπό τον 2.200  
— 1500 π. X . , καϊ εις τήν Νέαν Α υ 
τοκρατορίαν άπό 1500 εως 332 π. X .  
•Ότε κατελνθη υπό τών Ηερσών ή Α ι

γυπτιακή Μοναρ-/ία καϊ νπετάγη ή Α ί 
γυπτος είς τους Πέρσας, μέχριςου ολί
γον βραδύτερον δ Μ. *Αλέξανδρος κα- 
τέλυσε τό Κράτος τοϋ μεγάλου βασι- 
λέως, καϊ κατέλαβε τήν Α ίγυπτόν,

τήν όποιαν 
κ α τ έ στήσε 
μ ί α ν  τ ώ ν  
Επα ρ χ ι ώ ν 
τοϋ άπεράν- 
τον κράτους 
του.

Ή  1 8 η  
δ ν ν α σ τεία 
αίνε μία τών 
λαμπρ ο τ έ- 
ρων δυνα
στειών τής 
άρχαίας Α ί- 
γύ π  τ ο υ , ή 
οποία εδω- 
κεν είς αύ- 
τ ή ν  μ εγά 
λους ηγεμό
νας ό π ω ς
r e s aεινε g  Λ -  

μένοφις δ 
Αος δ όποι
ος κατέκτη- 
σε τήν Σ υ 
ρίαν καϊ Εξέ- 
τε ιν  ε τ ή ν  
I π  ι ρ ρ ο ήν 
τ ο υ  μέχρι 
τοϋ Ενφρά- 
του, Επίσης 
ή μεγαλεπί- 
βονλος βα

σίλισσα Χατσεψοϋ, ητις ίπ ϊ  22 όλα ετη 
ίκυβέρνησε τήν άρχαίαν Α ΐγνπτον μέ  
θανμΊ.οτήν δεξιότητα, ίπίσης δ Θότω- 
μις δ 8ος βασιλεύσας ίπ ϊ 40 όλα ετη 
καϊ τοϋ οποίου ή βασιλεία νπήρξεν έν
δοξος καϊ περιφανής.

Μ εταξύ τών ηγεμόνων τής δυνα
στείας ταύτης διακρίνεται καϊ Ά αένοφ ις  
δ 3ος όστις ήτο βαθύνους πολιτικός 
καϊ δεξιός διπλωμάτης καϊ μέγας οίκο-

'Η  λάρναξ μέ τά 4 πώματα τών Κανωπικών αγγείων, τά 
όποια είναι μικραί προτομαί τοϋ Φαραώ έ |  αλαβά

σ τρου. Ε ’ις τάς πλευράς α ί 4 προστάτιδες Θεαί.
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δόμος Εξωραΐσας τάς πόλεις τής Α ίγυ 
πτου διά μεγαλοπρεπών ναών καί άλλων 
καλλιτεχνικών κτιρίων. Τούτου διάδοχος 
ήτο δ ’Αμένοφις δ 4ος ( ’Ακνατόν). δστις 
ώνομάσθη αιρετικός. 'Ο  ' Ηγεμών ου- 
τος εΐχεν άρχάς υπέρ το δέον μεταρρυθ- 
μιστικάς καί εχρεφε μίσος κατά τοϋ'Α ρ- 
χιερέως καϊ τών ιερέων τοϋ ”Αμμωνος 
οΐτινες εϊχον αποκτήσει μεγάλην Επιρ
ροήν Επϊ τοΰ λαοϋ καϊ εϊχον μετά  
δνσμενείας δεχθή τόν γάμον τοΰ 
Φαραώ μετά τής μητρός του τής Τύνεος 
ή δποία δεν κατήγετο άπ ό ηγεμονικόν 
γένος. Ό  ’Αμένοφις λοιπόν βέλων νά 
μεταβάλή έν γένει τό σύστημα τής αρ
χαίας Α ίγυπτου καϊ νά καινοτομία]] 
ριζικώς είς δλους εν γένει τονς κλά
δους τής ?ιιοικήσεως άρχόμενος άπό τόϋ 
θρησκεύματος, κατήργησε τήν λατρείαν 
τοϋ θεοϋ "Αμμωνος, Εκλεισε τους 
ναούς του καϊ άπήλειψε τά σύμβολά του 
άπό τάς θύρας καϊ τάς στήλας τών 
ναών, έσιέρησε τούς Ιερείς τών πλου
σίων εισοδημάτων τά δποία εν/ον, καϊ 
πάντων τών προνομίων καϊ Επέβαλε 
μίαν νέαν λατρείαν τοΰ θεοϋ 3Ατόν, 
δηλαδή τήν λατρείαν τών ηλιακών άκτί- 
νων' καϊ δχι μόνον τοΰτο άλλά καϊ 
μετέφερε τήν πρωτεύουσαν τοϋ κρά
τους του άπό τάς άρχαίας καϊ ιστορικός 
Θήβας εις τήν μέσην Α ίγυπτον, την 
Τελ-Εμ-’Αλάρνα καϊ Εκ&ι ίδρυσε τό 
νέον κέντρον. Ά λ λ ά  εστω καϊ άν είνε 
τις μέγας ήγεμών τό νά επιχείρηση 
μίαν τόσον ριζικήν μεταβολήν τών 
πεποιθήσεων καϊ προαιωνίων παραδό
σεων ενός λαοϋ είνε λίαν παράτολμον 
καϊ κατά φυσικόν λόγον ή άπότομος 
αν τη μεταβολή προεκάλεσε μεγάλην 
δυσφορίαν είς τους αρχαίους Αιγυπτίους, 
τήν οποίαν ϋπέθαλπε πρός τούτοις καϊ 
ή Εκδικητική μήνις τοϋ άρχιερέως καϊ 
τών ιερέων, καϊ ίσως θά άνετρέπετο 
τοϋ θρόνον δ *Αμένοφις Δ' δι Επανα- 
στάσεως έάν δεν συνεκρατεΐτο δ λαός 
του άπό τόν μεγάλον σεβασμόν καϊ την 
αγάπην τήν όποιαν Ετρεφε πρός τήν 
Βασίλισσαν Νεφερτιτί,τήν διακρινομένην

διά τάς μεγάλας άρετάς της καϊ τήν- 
άξιοθαύμαστόν φιλανθρωπίαν της ενεκ α  
τής οποίας είχε καταπτή ουμπαθεστάτη  
καϊ λίαν δημοτική. 'Ο  ’Αμένοφις δ 
4ος άπέθανε ταχέως άνευ άρρενος δια- 
δό/ου' μίαν τών θυγατέρων του είχε: 
νυμφευθή δ Τ ούτ-’Ά ν κ -Ά μ μ ό ν  εις ηλι
κίαν 12 Ετών καϊ μετά τόν θάνατον τον 
πενθεροΰ του άν ήλθεν είς τόν θρόνον 
τής Α ίγυπτου. 'Ο  νεαρός ήγεμών, είτε 
Επηρεαζόμενος άπό τους Ιερείς είτε §ξ 
ιδίας εμπνεύσεως καϊ πρωτοβουλίας 
άποκατ έστησε τήν άρχαίαν λατρείαν 
τοΰ θεοϋ ”Αμμω νος, ήνοιξε πάλιν τους 
ναούς του, άπέδωκε τά κτήματα καϊ τά 
εισοδήματα είς τους ιερείς τοΰ ’Ά μω νος  
καϊ μετέφερε πάλιν τήν πρωτεύουσάν 
τον είς τάς άρχαίας Θήβας.

'Ο  άγαθός δμως άλλ’ άτυχής αυτός: 
ήγεμών μόλις 6 ετη Εβααίλχυσε καϊ ά πέ
θανε νεώτατος είς ηλικίαν 18 Ετών. 'Η  
βασιλεία τον Τ οντ-’Ά ν κ - ’Α μμον δεν μάς 
άφήκε παραδόσεις σημαντικών γεγονό
των καί αύτό δέ τό. όνομά του μέχρε 
τής άνακαλύψεως τοϋ τάφον του ή%σ 
σχεδόν άγνωστον είς τούς πολλούς. 
Ε ννοείτα ι οτι καϊ ούτος άκολουθών 
τό Εν Αίγύπτο) άπαράβατον Εθιμον- 
Εμερίμνησε ζών Ετι καί Εγκαίρως διά 
τήν κατασκευήν τοΰ τάφου τον μετά  
πάσης τής δυνατής μεγαλοπρεπείας καί. 
τόν όποιον τάφον ή σκαπάνη ενός Εργά
του, τόϋ Αιγυπτιολόγον κ. Κάρτερ άπε- 
κάλυψε σώον καϊ σχεδόν άνέπαφον 
τήν 5ην Νοεμβρίου 1Θ22.

Μετά τήν Εκχωμάτωσιν τής είσοδον 
καϊ τό άνοιγμα τον τάφου είσήλθεν δ 
κ. Κάρτερ μετά τοϋ βοηθού του είς τόν  
πρώτον θάλαμον, δστις, πλήρης π ο 
λυτίμων αντικειμένων, παρουσίαζεν 
εκπληκτικόν θέαμα. Πρώτον τρεϊς 
κάλλιτεχνικώταται κ/.ϊναι ήσαν Εντός 
τοποθετημένοι ή μία κατόπιν τής άλλης 
κατεσκευασμέναι Εκ πολυτίμου ξύλου, 
ή πρώτη με κεφαλάς λεόντων χρνσω- 
μένας, ή δεντέρα με κεφαλάς . λεοπαρ - 
δάλεων καί ή τρίτη με κεφαλάς άγελά- 
δων καϊ επ’ ανιών σνσσωρενμένα διά-
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.>φορα πολ ντελέστατα έπιπλα, άλαβά- 
οτρινα δοχεία καϊ άλλα σκεύη έκ πολν- 
χίμων ξύλ.ων καί μετάλλων. Εις τόν 
Ιδιον θάλαμον εϋρίσκοντο διάφορα τε
μάχια  τών πολυτελών άρμάτων τοΰ 
Φαραώ τών δποίίον οί τροχοί ήσαν 
κεκαλυμμένοι διά φύλλων χρνσοϋ καϊ 
πολυτίμω ν λίθων' έπίσης εύρέθησαν 
καϊ διάφορα κιβώτια καί κιβωτίδια 
ίξ  έβένου καϊ ίλεφαντόδοντος πε
ριέχοντα πολύτιμα κοσμήματα, κά
τωθεν δε τής μεσαίας κλίνης ήσαν το
ποθετημένοι ικανοί σάκκο: περιέχοντες 
τροφάς αυντετηρη μίνας.

Είς τόν αυτόν θάλαμον άνευρέθη 
χαϊ δ πολυτελέστατος καϊ θανμασίας 
τέχνης θρόνος τοϋ Φαραώ έκ πολυτί
μου ξύλου κεκαλυμμένος με φύλλα χρυ- 
σοϋ καϊ έπί τοΰ έρεισινώτου τοΰ οποίον 
υπήρχε μιά κ αλλιτεχνικωτάτη είκό)ν 
σχηματισμένη άπό εγκολλήσεις χρνσοϋ, 
ομάλτον καί πολυτίμων λίθων παριστά- 
νοντα τόν ηγεμόνα καθήμενον ίπ ϊ τοΰ 
ϋρόνου και κρατούντα τό σκήπτρον και 
τήν σύζυγόν του με τήν έπίσημον στο
λήν της ϋωπεύουσαν αυτόν διά τής χει
ρ ός έπι τον άριατεροΰ ώμον.

Μετά τήν μεταφοράν δλων αύτών 
τώ ν πολυτίμων αντικειμένων εις τό 
ίργαατήριον τό όποιον ΐδρνσεν ό κ. 
Κάρτερ εντός τοΰ τάφου τοΰ Φαραώ 
Σέτι τον Ιον , ευρισκόμενόν είς μικρόν 
άπόστασιν άπό τοΰ άνοιγέντος τάφου 
προέβη είς τό άνοιγμα τοϋ δευτέρου 
θαλάμου, τοΰ κυρίως νεκρικοϋ, τοϋ 
οποίον αί θύραι ήσαν κλεισμέναι διά 
ισχυρού χονδροτάτου σχοινιού διατη- 
ρουμέΡου άριστα καί σφαγισμένον διά 
τών σφραγίδων τοΰ Φαραώ. Ά φ ο ΰ  
ήνοίχθησαν αί θύραι ανται, ένεφανίσθη 
τό μεγαλοπρεπές Μανσωλειον φρου- 
ρούμενον άπό δύο υπερφυσικού μεγέ
θους αγάλματα έκ ξύλου πολυτίμου κε- 
χρυσωμένον, τά όποια είς μεν τήν κε
φαλήν εφερον τόν ιερόν δφιν πάγχρυ- 
αον, είς δέτάς χεΐρας έκράτουν είς μέν 
τήν μίαν ξύλινον δόρν, είς δέ τήν έτέραν 
Έν εΤδος σφύρας.

Τό περίλαμπρον τούτο Μανσωλειον 
άπετελειτο άπό τέσσαρα άλλεπάλλ^ηλα 
διαιιερίσματα τό εν περιεχόμενον έντός 
τοΰ άλλον, ήσαν δέ καί τά τέσσαρα κα- 
τεσκευασμένα έκ πολυτίμων ξύλων μέ 
χρυσάς έγγλυφάς, καί ώς επιστέγασμα  
είς τήν μετώπην πάγχρυσον εϊχον ιερόν 
δφιν έπϊ κεφαλής φέροντα τά σύμβολα 
τής ηγεμονικής έξουσίας τοϋ Φαραώ. 
Μεταξύ τών τεσσάρων τούτων άλλ,ε- 
παλλήλ,ων διαμερισμάτων τοϋ Μανσω- 
λείον εύρέθησαν πλεϊστα δσα άντ ικείμενα 
άρίστης τέχνης, ώς άγγεϊα έξ άλαβά- 
στρου περιέχοντα άκόμη άρώματα, π υ 
ξίδες περιέχονσαι κοσμήματα έκ χρν
σοϋ καί πολυτίμων λίθων, κιβώτια 
περιέχοντα σχολάς ηγεμονικός διατη
ρούμενος έν καλ^ή καταστάσει, τό δλον 
δέ Μανσωλ.εϊον ήτο κεκαλυμμένον δι* 
ενός πολυτίμου υφάσματος πεποικιλμέ- 
νου μέ χρυσούς αστερίσκους.

° Αφού μετά μεγάλης προσοχής καϊ 
έπιμελείας άφβρέθηΰαν χά χέσσαρα 
ταΰτα άλλεπάλληλα διαμερίσματα, ένε
φανίσθη δ σαρκοφάγος έκ γρανίτου, 
χρώματος ροδίνου, εις δέ τήν πρόσο- 
ψιν αύτοΰ άπεικονίζετο ή θεότης ήτις 
Εχουσα άνατεταμένας τάς χεΐρας έν εΐ-  
δει πτερύγων.

Διά νά άνεγείρη τό κάλυμμα τον 
σαρκοφάγον δ κ. Κάρτερ, τό όποιον 
ήτο βαρύτατον, ήναγκάσθη νά ίγκατα-  
αχήση έντός τοϋ θαλάμου τούτου συν- 
εργειον μέ τροχαλίας, και οντω άφον 
άννψώθη τό κάλυμμα ένεφανίσθη τό 
πρώτον ανθρώπινον φέρετρον έκ πολυ
τίμου ξύλου τό όποιον απεικόνιζε τε
λείως την , μορφήν τοϋ σώματος τον 
νεκρού' έντός αύτοΰ νπήρχεν ετερον 
παρόμοιον φέρετρον καϊ μετά τήν 
άφαίρεσιν καϊ τούτου ένεφανίσθη πλέον 
τό πάγχρυσον άνθρωποειδές φέρετρον 
τό περιέχον τήν μούμιαν τοϋ Τούτ- 
”Α ν κ -’Αμμόν.

Τον φερέτρον τούτου, τό όποιον εινε 
κατασκευασμένον έκ ανμπαγονς χρν
σοϋ, υπολογίζεται ή αξία μόνον ώς με
τάλλου είς 50.000 στερλίνας έκτος τής
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αρχαιολογικής καϊ καλλιτεχνικής αυτοΰ 
αξίας. Τό ολόχρυσοι’ τοϋτο φέρετρον 
απεικόνιζε τελείως καϊ τό σώμα και την 
μορφήν τοϋ Τ ο ϋ τ - ’Ά ν κ -  Ά μ μ ό ν ,  ε π ’ 
αυτόν δέ ήσαν χαραγμένα διάφορα Ιε
ρογ λνφ ι κ ά 
γράμ μ α τ  α 
τά δποΐα έ
ξ η γ ον μεν α 
άποτελοϋ σ ι 
ν ε κ ρ ω σ ί- 
μονς ευχάς 
διά την αι
ώνιον ζωήν.
Μετά τό ά
νοιγμά καί 
τοΰ τελευ
ταίου τούτον 
φε ρ έ τ ρ ο ν 
έ ν εφανίσ&η 
τ έλος αντή 
ή μ ο ύ μ  ι α 
τοΰ νεαρόν 
ήγεμόνος ή- 
ιις εφερεν 
εις τήν κε
φαλήν ~χρν- 
σοϋν * \π ρο- 
σωπεΐον ά- 
πειχονί ζ ον  
ακριβώς τήν 
μορφήν του, 
και έκράτει 
εις μέν τήν 
μίαν χεΐρα  
τό έλεφάν- 
τ ιν  ον κ α ι  
χ ρ ν σ ο ν ν 
σκήπτροV, είς δέ τήν έτέραν τά μα- 
στίγια, τά σύμβολα ταϋτα τής βασιλικής 
εξουσίας. Εις τά μεταξύ τών λινών επι
δέσμων διά τών όποιων είχε περιτνλι- 
χθ ε ΐ τό τεταριχευμένον σώμα τοϋ Φα
ραώ υπήρχαν κατεσπαρμένα διάφορα 
πολυτιμότατα κοσμήματα, περιδέραια, 
δακτύλια κλπ. εκ χρυσοϋ καϊ πολυτί
μω ν λίθων. 'Η  μούμια τοΰ Τ ο ύ τ-Ά ν κ -  
’Αμμον αν καϊ άπό τοΰ ενταφιασμού της

παρήλ&ον υπέρ τους 33 αιώνες διατη
ρείται έν άρίστη καταστάσει μόνον εχει 
πάθει μικράν βλάβην εις τούς πόδας- 
ένεκεν τών πολλών έλαίων καϊ αρω
μάτων τά όποια εϊχον ρίψει οί ιερείς

έντός τ ο ν  
φ ε ρ έ τ ρ ου 
συμφώ ν ω ς 
πρός τά άρ
χαΐα Α ιγυ 
πτιακά έθι- 
μα κατά τήν  
ημέραν τής- 
κηδείας του. 
CH  μούμια  
τοϋ Τ ο ύτ- 
”Ανκ  - 3Α μ 
μον έφωτο- 
γραφή&ηκαϊ 
έραδιογ ρ α- 
φή&η δπωγ 
έξακ ρ ι β ω- 
θή ή αιτία, 
τοϋ προώ 
ρου θανά
του τον, άλ
λά καϊ τον- 
το δέν κα-  
τορ&ώ&η νά 
πιστό π  ο ιη  
ϋή ά σ φ α- 
λώς, διότι 
οί μέν φρο- 
νονσιν δτι < 
άπέ&ανεν έκ  
φνματιώσ έ
ως, άλλοι δέ 
έκ β ι α ί  ο ν  

θανάτου καθόσον εφερεν και ονλ.ήν τινα 
έπϊ τής κεφαλής.

Αιά τής άνενρέσεως τής μούμιας τον 
Φαραώ Τούτ - ”Α νκ - Ά μ α ό ν  και τώ ν  
πολυτιμοτάτων τούτων αντικειμένων τά. 
όποΐα άνεΰρεν είς τό βά&ος τοϋ τάφον 
τον ό διαπρεπής αρχαιολόγος κ. Κ ά ρ -  
τερ συνεπληρώθη τό πρώτον μέρος τής 
έργασίας και τά πολύτιμα ταϋτα αντι
κείμενα μετεφέρθησαν είς τό περίλαμ-

Τό πάγχρυσον ανθρω ποειδές φέρετρον τό έγκλεΐον τά 
ταριχευμένα έντόσθια  τοΰ Τούτ - ”Α νκ - “Αμμόν.
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προν αρχαιολογικόν ΜονσεΊον τοΰ Κ α ι
ρόν τό όποιον ήδη κοσμοΰσι και είς τό 
οποίον έξ δλων τών μερών τον κόσμου 
προσέρχονται έπισκέπται ϊνα θαυμάσουν 
τούς αρχαιολογικούς τούτους θησαυ
ρούς. Μετά 
τήν άνεύρε- 
σιν τής μού
μιας τοΰΦα- 
ραώ Τούτ - 
"Ανκ -  ’Α μ 
μον διεκό- 
πησαν έπί 
τινα χρόνον 
αί έργασίαι 
διά νά κατα- 
γ ρ α φ  ώ σ ι 
και φωτο- 
γραφηθώσι 
πάντα ταν- 
τα τά ευρή
ματα πρός 
τούτοις (5 έ 
και ε ν ε κ α  
διαφοράς τι- 
νός, ή όποία 
ήγέρθη με
ταξύ τοϋ κ.
Κάρτερ και 
τής Α ί  γ ύ
π τ ι α  κ ή ς 
Κνβ ε ρ ν  ή- 
σεως, ή ο
ποία εύτ ν - 
χώς κατόπιν 
διευϋετή ί) η 
καϊ ο ν  τ ω 
τόν παρελθόντα ’Οκτώβριον 1927 έπα- 
νελήφι9ησαν αί ερενναι είς τόν τάφον 
τοϋ Τούτ -  ”Ανκ  - Ά μ μ ο ν . Α ναφ έρω  
ήδη τάς τελευταίας έργασίας τοϋ κ. Κ άρ
τερ από τοΰ παρελθόντος =Οκτωβρίου 
μέχρι τοϋδε κατά τάς οποίας έξηρευνή- 
θη ό παράπλευρος θάλαμος, είς τήν 
είσοδον τοϋ οποίου ϊστατο τό άγαλμα 
τον θεοϋ Άνοίβιδος έν σχήματι /ταύ
ρου ϋωός (τσακαλιού), δστις ήτο δ

προστάτης τών νεκρών ό συνοδεύων 
αυτούς είς τήν τελενταίαν των κατοι
κίαν. Είς τό ακρον τοϋ θαλάμου τού
τον ήτο εις θαυμάσιος νάρθηξ έκ πο
λυτίμου ξύλου σκεπασμένος άπό λινόν

νφασμασκο- 
τεινοϋ χρώ 
ματος δια
τηρούμενο ν 
αριστα, με
τά τήν ά- 
φαίρεαιν τοϋ 
οποίου ένε- 
φανίσϋ-η έν 
δλη τον τή 
μεγαλοπρ ε- 
πεία  ό νάρ- 
θηξ οϋτος, 
τοϋ όποιον 
ή βάσις έ- 
στηρ ί ζ  ε τ  ο 
έπι ενός εί
δους ελκύ- 
θρου εχον- 
τος άργυράς 
λαβάς, ή δέ 
μετώπη έ- 
κοσμεΐτο υ
πό παγχρύ- 
σων ιερών 
δη) ε<_ον (κόμ
πρα).'' Εσω
θεν τοΰ ξυ- 
λίνου τού
του π  ε ρ ι- 
βλή μ α τ  ο ς 
ήτο ετερος 

νάρθηξ έξ ημιδιαφανούς άλαβάοτρου καϊ 
είς τάς τέσσαρας πλευράς αί 4 θεαί, ή 
”Ισις, ή Ν ήθ, ή Σελκέτ και ή Ν εφθύς  
αϊτινες μέ τεταμένας τάς χείρας έπρο- 
στάτεναν τά 4 πνεύματα τά φνλάσσον- 
τα τά έντόσθια τον Φαραώ τά δποΐα 
ήσαν βαλ.σαμωμένα ώς μονμιαι καϊ έν α
ποτεθειμένα είς τά καλούμενα Κανω- 
πικά δοχεία, τά όποια ήσαν 4 θανμα- 
σίας τέχνης μικροσκοπικά ανθρωποειδή
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φέρετρα έκ καθαρού χρνσοϋ και μέ 
έγγλυφάς ιερογλυφικών επιγραφών, αϊ- 
τινες εξηγούμενοι αποτελούν διαφόρους 
δεήσεις άναφερομένας εις τόν νεκρόν 
και τάς σχετικάς θεότητας. Μία τών 
δεήσεων τούτων Εχει ώς έξης : (ί* Ω 
°'Οσιρι, Βασιλεύ Ουράνιε, Κ ύριε τών 
Θυσιών, προστάτα τών στιγμών, καθ '’ 
άς ό Βασιλεύς ένεφανίσθη ώς Θεός, Κ ύ 
ριε της 5Ά ν ω  καϊ Κάτω  Α ίγυπτον, αγα
πητέ τοΐς θεοϊς, ’Ά ρχω ν τής °Ηλιου
πόλεως, δεδικαιωμένε άπό παντός & α
ν ασί μου και θνητόν αμαρτήματος διά 
τής κρίσεως τοϋ Θεοϋ Ά νούβιδοςν. 'Ως 
καλύμματα ή πώματα, τών δοχείοιν τού- 
των ήσαν 4  ώραιόταται καϊ τελειόταται 
προτομαϊ τοϋ Τούτ - ’Ά ν κ  - Ά μ μ ο ν  εξ 
αλαβάστρου* έπίσης δέ τά άγαλμάτια 
τών Θεαινών άλαβάστρινα καϊ άρίστης 
τέχνης.

cΩσαύτως εις τόν αυτόν θάλαμον 
εύρέθησαν θαυμάσια και πολυτιμότατα 
περιδέραια και άλλΜ κοσμήματα έκ 
χρνσοϋ καϊ πολυτίμων λίθων, έν 
ώραιότατον ριπίδιον έκ πτερών στρου
θοκαμήλου μέ λαβήν εξ έλεφαντόδον- 
τος καϊ χρυσής εγκολλήσέως τοϋ δνό- 
ματός και τών οικοσήμων τον Φαραώ, 
και πλεΐστα άλλα πολυτελή αντικείμενα 
οικιακής χρήσεως. °Εντός τοϋ Ιδιον 
θαλάμου εύρέθη ολόκληρος στόλος λέμ
βων καϊ πλοιαρίων έν σμικρογραφία  
μέ πλήρη έξάρτησιν, τά όποια θά έχρη- 
σιμευον εις τόν νεκρόν διά τήν δια- 
πόρθμευσίν του είς τό υπερπέραν κα'ι 
δια τούς περιπάτους του άνά τάς λίμνας 
τών Μακάρων. Ε ίς τόν τάφον τοϋ 
Τ ο ύ τ-’ Λ νκ -' Αμ.μόν υπάρχει καί 4ος 
tθάλαμος χρησιμεύων ώς αποθήκη, δστις 
ήνοίχθη υπό του κ. Κάρτερ και εύρέ
θησαν εντός αϋτοϋ παντός είδους Επι
πλα καί σκεύη, άρματα, δπλα, τραπέ
ζια παιγνιδίων, μουσικά όργανα, πίθοι 
δι 5 οίνον καϊ ελαιον, σάκκοι μέ τρο
φάς συντηρου μένας κλπ. Πάντα ταϋτα 
■ήσαν άτάκτως έρριμένα καϊ θά άπαι- 
τηθή πολ,ύς άκόμη χρόνος νά κατα- 
γραφώοι κα'ι να ^ιεταφερθώσιν είς τό

Μουσεϊον τοΰ Καίρου, δπου μετεφέρ- 
θησαν καί τά άλλα πολύτιμα άντ ικεί
μενα τά εύρεθεντα είς τόν τάφον μέ
χρι τοΰδε.

Οΰτω διά τής έξερευνήσεως καί τοϋ 
τελευταίου τούτου θαλάμου συνεπλη- 
ρώθη τό περισπούδαστον καί πλείστον 
λόγου άξιον εργον τον ακαμάτου Α ι
γυπτιολόγον κ. X .  Κάρτερ, διά τοΰ 
οποίον διεφωτίσθησαν πολλά μέχρι 
τονδε σκοτεινά σημεία περϊ τής Ιστο
ρίας, τών ηθών καϊ εθίμων τών αρ
χαίων Α ιγυπτίω ν. Κ αϊ ήδη θέλω διά 
προβολών επίδειξη πρός cΥμάς το 
ώραιότερα τών έν τώ βάθη τον Τάφου 
τοΰ Φαραώ τής 18ης Δυναστείας Τούτ- 
*Ανκ- Ά μ μ ο ν  εύρεθέντων θαν μασιών 
άντικειμενων και είμαι βέβαιος δτι αί 
έπιδείχθησόμεναι εικόνες θά δμιλήσω- 
σιν ενγλ,ωττότερον έμοϋ περί τής άνε- 
κτιμήτου άρχαιολ,ογικής καί καλλιτεχνι
κής αξίας τών θησαυρών τούτοον, διά 
τών οποίων άποδεικνύεται περιτράνως, 
δτι είς χρόνους τόσον άρχαίους νπήρ
χεν ακμαίος πολιτισμός καϊ άξιοθανμα- 
στος άνθησις τέχνης.

Διά τής σημερινής ομιλίας, Κυρίαι 
και Κύριοι, περαιώ τήν σειράν τών 
διαλέξεων μου περί τών σπονδαιοτά- 
των τούτων άνασκαφών είς τήν Κ οι
λάδα τών Βασιλέων τής °’Avco Α ίγυ 
πτον. Δι ’ αύτών ήθέλησα νά δώσω εν 
πάση συντομία και περιεκτηκότητι μίαν 
γενικήν ιδέαν τοϋ συγκινητικωτάτου 
τούτου αρχαιολογικού γεγονότος είς τό 
φιλομαθές καϊ φιλότεχνον κοινόν, τό 
όποιον είχε τήν εύγενή καλοισύνην νά 
παρακολουθήση μετά πολ.λοϋ ενδιαφέ
ροντος καϊ προσοχής τήν παρούσαν διά- 
λεξιν 'δπως καϊ τάς προηγούμενος μου 
έπϊ τοΰ αύτοΰ θέματος, άλλά κατά πό
σον έπέτυχον τούτου, εναπόκειται είς τό 
ακροάτήριόν μου νά κρίνη.

Τελευτών ήδη τόν λόγον θεωρώ κα
θήκον άπαραίτητον νά τονίσω δτι βα- 
θειά ευγνωμοσύνη οφείλεται είς τούς 
πρωτεργάτας τον υπέροχου τούτον Ερ
γου καί τοΐς άσχολουμένονς έν γένει
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&ίς τήν 3 Αρχαιολογίαν, οιτινες ούδενός 
κόπον καί ούδεμιάς θυσίας φειδόμενοι 
άφιερώνουσι τήν ϋπαρξίν των καί θυ
μιάζουν ενίοτε και αυτήν τήν ζωήν των 
δπως κατορθώσωσι καϊ έξερευνήσωσι 
τούς άρχαίους τόπους καί χρόνους καί

φωτίοωσι και διδάξωσιν ημάς. Είς τούς 
άκαταπονήτους τούτους σκαπανείς τής 
άρχαιολΜγικής έπιστήμης, είς τούς εύγε- 
νεϊς ίεροφάντας τής άρχαίας τέχνης 
πάσα τιμή καϊ δόξα οφείλεται.
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Είς την αϊ&ουσαν τοϋ “ Ι Ι α ρ ν α σ σ ο ϋ „

Κ υρία ι teal Κ ύρ ιο ι,
Εισακούοντας τήν παράκληση πολ

λών Κυριών θά σάς ομιλήσω σήμερα 
τί εννοοΰμεν ίατρικώς δταν λέμε καλ
λονή κα! ποια ήταν αυτή άπ’ τις άρ- 
χέγονες εποχές τής ανθρώπινης ζωής 
ώς σήμερα ποϋ ή ιατρική εχει τόν 
λόγο. “Ο,τι δέ ύπήρχον ασφαλώς προσ- 
πάθειαι καλλωπισμού στόν άνθρωπο 
άπό τήν έποχή πού αυτός έγκατέλειψε 
τά σπήλαια καί έβελτίαισε τή ζωή του, 
αύτό εΐνε αναντίρρητο, διότι εκτός 
τών αποδείξεων τής ιστορίας κα'ι ή 
παρατήρησή μας επί τών κατοοτέρων 
δντων τής φύσεως μάς πιστοποποιεΐ 
δτι εινε έ'μφυτος ή τάσις τοΰ καλλω
πισμού στή ζωή. Οί έρευνηταί μάλι
στα τής ζοοής τών ζώων έχουν παρα
τηρήσει δτι ό'χι μόνον εις τήν γάτα 
καί τόν σκύλο υπάρχει ή προσπάθεια 
καλλωπισμού μέ τήν γλώσσα, άλλά 
καί σέ καιτωτέρας βαθμίδας ζώων 
ό προσεκτικός παρατηρητής θά  δια- 
κρίνη κινήσεις καθαριότητας καί πε- 
ριποιήσεως τοΰ σώματος, δπως π. χ. 
στις μυΐγες καί στις μέλισσες, οΐ ό
ποιες άλλο δέν κάνουν παρά νά καθα- 
ρίζωνται διά τής προβοσκίδος των. 
Ά κόμη καί σέ πειό μεγάλα ζώα. οπως 
εΐνε τά πτηνά, βλέπομε τάς τάσεις 
αύτάς. Ά ν  δέ τά παρατηρήση κανείς 
άλλο δέν κάνουν παρά νά λούζωνται 
καί τά διευθετούν τό πτέρωμά των 
διά τοΰ ράμφους των.

Διά τούς Ιπ τα μ ένο υς κϋνας  τής 
Α νατολικής τροπικής χώραί υπάρχει 
ή παρατήρησις δτι αυτοί πριν ανα
χωρήσουν διά τάς νυκτερινάς των επι

χειρήσεις επιδίδονται μέ άξιοσημείω- 
τον προσοχήν εις τήν περιποίησιν τώ ν 
πτητικών των οργάνων. Κάθε τέτοια 
τμήμα πτητικόν θά τεντωθή, θά λει- 
ανθή καί θά τού γίνχ) τό απαραίτητο 
μ α σ σ ά ζ  διά νά έπιτευχθή ή έλαστι- 
κότης τοΰ δέρματος ή οποία τού χρη
σιμεύει γιά τήν αντίσταση. Μέ ποιόν 
.τρόπον δέ οί πίθηκοι άλληλοβοηθοΰν- 
ται γιά τήν τουαλέτα των μάς εΐνε 
άρκετά γνωστό άπό τούς ζωολογικούς 
κήπους. Καθώς επίσης δταν κανέν* 
άπό τά τελείως άγρια θηρία πέση στά 
χέρια μας θαυμάζομε τήν εξωτερικήν 
του ό'-ψιν καί γιαλάδα, ή οποία άσφα- 
λώς θά  οφείλεται εις τάς καταλλήλους 
περιποιήσεις τοΰ ζφου διά τής γλώσ- 
σης. Έ κτος τής εμφύτου αυτής τά- 
σεως πρός καλλωπισμόν καί τών ζοχον 
ή φύσις καί μόνη της έπιδρα καλλω- 
πιστικώς" δπως π. χ. εις τόν στολι
σμόν τοΰ κόκορα, ό όποιος δέν ύπερη- 
φανεύεται λίγο γιά τά θαυμάσια 
φτερά του καί τήν εξωτερική του πα
ράσταση. Ά φ ο ϋ  λοιπόν καί τά ζώα 
δέν στεροΰνται τέτοιων καλλωπιστι
κών τάσεων, ό άνθρωπος, (ό όποιος 
εΐνε τό λογικώτερον δν τής φύσεως),. 
εΐνε δυνατόν νά μή έ'χη έμφυτον τόν 
καλλωπισμόν καί νά υπολείπεται εις 
τήν ευπρέπειαν τών άλλων κατωτέρων 
του ζφων ;

“Οπως ό άνθρωπος βαίνει εις τήν 
τελειότητά του έ'τσι κι5 ό καλλωπισμός 
παραλλήλως πρός τάς προόδους τοϋ· 
ανθρώπου προοδεύει καί δέν γίνεται 
παρά ή άπόδειξις τοΰ πολιτισμού του. 
Θά εΐνε δέ πολύ διδακτικόν νά παρα-
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κολουθήσωμε πώς άρχισε καί πώς εξε
λίσσεται.

Κατά τάς άρχεγόνους εποχάς πού ή 
πρόοδος υποχωρούσε βρίσκομε πολλές 
φορές καί καλλωπιστικός επιδράσεις, 
άλλά έφημέρους. Έ ά ν  παραλείψωμε 
δέ τήν εποχήν τοΰ πιθηκανθρώπου, 
είς τήν οποίαν δέν έχει τίποτε τό εν
διαφέρον, θά δοΰμε δτι στήν νεολιθι
κή καί παγωμένη εποχή, πού οί άν
θρωποι ήσαν αναγκασμένοι νά προφυ- 
λάσσουν τή ζωή των άπ’ τ’ άγρια θ η 
ρία καί τάς μεταβολάς τοΰ καιρού, ΰ- 
πήρχεν ή προσπάθεια τοΰ έξωραϊσμοΰ. 
Καί έχομεν άπεικονήσεις τών καλλιτεχ
νικών των αισθημάτων επάνω σέ κόκ- 
καλα καί σέ κέρατα, άπό τά όποια φαί
νεται πώς δχι μόνον εΐχαν ιδέας καλ
λωπισμού άλλά πώς αγαπούσαν άκόμη 
κι’ έθαύμαζαν τή φύσι καί τά ζώα πού 
κυνηγούσαν. ’Έξω άπ’ τις καλύβες των 
ζωγράφιζαν εικόνες μέ ωραίες φαντα
σίες καί είχαν άκόμη καί στολισμούς 
διά τό άτομόν των, μόνον πού δέν 
μας εΐνε γνοοστό πώς τούς έμεταχειρί- 
ζοντο. Ά π ό  μερικά δμως άντικείμενα 
ποΰ άνευρέθησαν μέ καρμίνια καί κι
μωλίες φαίνεται δτι καί στή γυναίκα 
τής εποχής αυτής δέν ήσαν άγνωστα 
τά μέσα τού καλλωπισμού.’Έ διδαν με
γάλη ν σημασίαν είς τό ελεύθερον λου- 
τρόν καί τό έκαμαν · εις όποιανδήποτε 
ώρα τοΰ έτους, διά νά αποκτούν δύ- 
ναμιν καί νά σκληραγωγοΰνται κατά 
τών κακών συνθηκών τής ζωής καί τών 
συνεχών πολέμων.

Πριν δμως προχωρήσω εις τήν ιστο
ρίαν τών καλλωπιστικών Ιδεών θεωρώ 
απαραίτητον νά σάς δηλώσω δτι θά 
εξετάσωμε σήμερα τούς μεγάλους μό
νον σταθμούς, πού έκαμε ό καλλωπι
σμός στάς διαφόρους εποχάς, γιατί άλ- 
λοιώς, αν θάθελα ν’ άκολουθήσω σει
ράν καί λεπτομερείας, θά έπρεπε ολο
κλήρους διαλέξεις ν’ άφιερώσω διά τήν 
ιστορίαν τών καλλωπιστικών Ιδεών τών 
διαφόρων φυλών καί εποχών. Ε π ειδή  
δμως ‘ή διάλεξις μου έχει μάλλον

ιατρικόν χαρακτήρα, γ ι’ αύτό θά εξε
τάσωμεν άμέσως ενα μεγάλον σταθ
μόν τοΰ καλλωπισμού, άπ’ τόν β- 
ποΐον μάλιστα καί οί άρχαίοι "Ελλη
νες πήραν τάς ιδέας αύτάς, κι’ αύτος 
εΐνε ή Α ρχα ία  Αίγυπτος. Γ ιά  τούς 
πρώτους κατοίκους τής Χώρας αύτής 
δέν ξέρουμε καί πάρα πολλά πράγμα
τα. Σέ κείνους δμως πού βρισκότανε 
σέ άξιοσημείωτο βαθμό ή περιποίησις. 
τοΰ σώματος, εΐνε οί Λιβύοι (οί Λιμ- 
ποΰ), οί όποιοι έν άντιθέσει πρός τούς 
σημερινούς κατοίκους τής Αίγυπτου· 
ήσαν ξανθοί μέ γαλανά μάτια καί σγου
ρά μαλλιά. Φορούσαν τομάρια ζώων,, 
στολισμένα άπό τατουάϊ μαύρου χρώ
ματος, καί έδιναν μεγάλη ν σημασίαν 
στό γυμνόν, αύτό δέ τό καταλαβαίνου
με άπ’ τό στολισμό τοΰ βασιλέως τω νΡ 
ό όποιος ήταν ολόγυμνος μέ πολύτι
μον κόσμημα καί φτερά στό κεφάλι» 
Τά μαλλιά τής εποχής αύτής όπ(ος τώ ν 
άνδρών, έτσι καί τών γυναικών ήσαν 
κομμένα. Ή σαν λόγω καθαριότητος 
ξυρισμένοι. Έ θεω ρεΐτο  δε βαρβαρον· 
νάχη κανείς δική του γενεάδα καί φο
ρούσαν δλοι ψεύτικη, τό μέγεθος τής 
οποίας έσήμαινε τήν άξίαν τοΰ άτόμου. 
Ή  αριστοκρατία των φορούσε περοΰκες,. 
κι’ αύτές πάλιν μέ κομμένα μαλλιά δια
φόρου σχήματος. Ά π ό  κάτι δέ εικόνες 
δοχείων πού έβαζαν μέσα τά καλλυντικά. 
των καί τις μυρωδιές των μαρτυρείται ή 
μεγάλη χρήσις καί ή πρόοδος στά μέ
σα τοΰ καλλωπισμού, τά όποια, άπό> 
τήν Αίγυπτον καί τήν Βαβυλωνίαν, 
διά μέσου-τών Φοινίκων μετεφέρθη
σαν εις τήν Ά ρχαίαν Ελλάδα και εις 
άλλας δυτικωτέρας χώρας τής Μεσο
γείου.

Ή  Α ρχα ία  Ε λλάς εΐνε ή μόνη χώ
ρα είς τήν οποίαν έτιμήθη ό καλλω
πισμός περισσότερον άπό παντού, δέν 
θά εΐνε δέ δυνατόν καμμιά μεταγενε- 
στέρα έποχή νά τήν φθάση, διότι αΐ 
σημερινά! θρησκευτικοί αντιλήψεις, α ι 
όποΐαι έπαιξαν μεγάλο ρόλο στόν 
καλλωπισμό, απέχουν πολύ απ’ τή ν
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παλαια Θρησκεία, της οποίας ή αρχή 
και το τέλος δεν ήταν παρά ή αγάπη 
καί ό θαυμασμός πρός τό τέλειον καί 
^ωραιον.

Οι Αρχαίοι εξοράϊζαν τάς' πόλεις, 
δχι μόνον μέ Παρθενώνας και άλλα 
μνημεία τέχνης και θαυμασμού, άλλά 
και μέ αναρίθμητα γυμ
ναστήρια καί λουτρά, 
γιά νά εκδηλώσουν τόν 
θαυμασμόν των στό Γ υ 
μνό καί στήν Καθαριό- 
τη τα.

’Από τήν εικόνα δέ 
μιας Έλληνίδος δρο- 
μέως ποΰ θά δήτε, 
φαίνεται πώς καί ή γυ
ναίκα τής εποχής εκεί
νης φοιτούσε στά γυ
μναστήρια διά τήν κα
λήν κατασκευήν τοϋ σώ
ματος. Στά δέ λουτρά 
το3ν, εκτός πού εκαθα- 
,ρίζοντο, έκαναν μαλά
ξεις μ’ αρωματισμένα 
έ'λαια, γιά νά επιτύ
χουν τήν ελαστικότητα 
τού δέρματος. Τά καλ
λυντικά τής τότε επο
χής ακόμα καί οί σο
βαρότερες τών Έ λλη
νίδων καί οί ά'νδρες φαίνεται νά 
τά μετεχειρίζοντο σέ μεγάλο βαθμό. 
Χατά τόν Γαληνόν οι αρχαίοι δέν 
υστέρησαν ούτε εις τό νά δώσουν ια
τρικήν σημασίαν εις τόν καλλωπισμόν, 
διότι καί εμπειρικούς ιατρούς τής καλ
λονής είχαν καί ό μεγάλος 'Ιπποκρά
της δέν όμιλεΐ ολίγα περί καλλωπισμού 
εις τό Δεύτερον Βιβλίον του περί γυ
ναικών.

Μετά δέ τήν πτώσιν τής Ελλάδος 
<6 καλλωπισμός διεδόθη είς δλας τάς 
χώρας, προ παντός δέ είς τήν Ρώμην 
m i  τήν ’Αλεξάνδρειαν επί Κλεοπά
τρας κι’ έτσι βρίσκομεν τις γυναίκες 
πής εποχής εκείνης νάχουνε άσχοληθΐ) 
πόσο μέ τά καλλυντικά, ώστε νά κα

ταντούν τήν έκτέλεσίν των βασανιστι
κήν. Έκάλυπταν τήν νύκτα τό πρό- 
σωπόν των μέ προζύμι καί έπιναν τε
ρεβινθίνην διά νά επιτύχουν τήν οσμήν 
τού μενεξέ είς τά ούρα. Ά π ό  μερικά 
δέ ποιήματα τοϋ Βιργιλίου καί άλ
λων φαίνεται πώς στις Ρωμαίες ήσαν 

γνωστά καί οί κρέμες 
καί οί πούδρες καί οί 
μυρουδιές, άκόμη καί οί 
οδοντόπαστες καί τά 
λ ο ι π ά  αρωματισμένα 
λάδια, τά όποια εφήρ- 
μοζαν μέ μίαν τέχνην 
σπανίαν καί πολύ λεπ
τήν.

Μόνον είς τόν Με
σαίωνα ήρχισαν νά χά
νονται τά μέσα τοϋ 
Καλλωπισμού, κι’ αύτό 
χάρις είς τήν κακιά 
διαμονή, τό κακό έν
δυμα καί τήν ελλειψιν 
κινήσεως, τά δποΐα συν
τελούσαν εις τήν κα
κιά διασκευή τοϋ σώ
ματος, δπως μαρτυρεΐ- 
ται ά'λλως τε από μιά 
εικόνα τής Ίουδήθ, τήν 
οποίαν επίσης θά δήτε
τωρα. Ά ν  δέ κάνουμε 

τήν παραβολή μέ τήν Έλληνίδα δρο
μέα, θα δοϋμε οτι ούτε καν υπάρχει 
σύγκρισις είς τάς γραμμάς καί τήν 
διάπλασιν τών μυών.

Κατα τον 12ον αιώνα άπ’ τό Βυ
ζάντιον και την λοιπήν Μικρασίαν 
ιδίως δ’ άπ’ τήν ’Ιωνία μαζί μέ τάς 
καλάς τεχνας καί τάς επιστήμας ό 
καλλωπισμός διεδοθη είς ολόκληρον 
την Ευρώπην δια τών Σταυροφοριών, 
κι ετσι εχομεν τήν άξιομνημόνευτον 
εποχήν τών Ε νετώ ν, καθώς καί τήν 
εποχήν τών Γάλλων, ή οποία διά τών 
Λουδοβίκων δέν έγραψε καί μικρήν 
σελίδα εις τήν παγκόσμιον ιστορίαν 
τοΰ πολιτισμού.

Ό  καλλωπισμός τής γαλλικής αύ-

Έλλ,ην’ις δρομεύς
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τής εποχής, κατώρθωνε μέν νά μάς 
παρουσιάστ) τούς συμπαθητικότερους 
τύπους μέ τις ά'σπρες περούκες καί τά 
κολακευτικά ενδύματα, μέ τό πλήθος 
τών καλλυντικών καί μυρωδικών, δέν 
έ'φθασεν δμαις είς τό σημεΐον τοΰ 
αληθινού καλλωπισμοΰ, διότι καθυστέ- 
ρησεν εις τό ζήτημα 
τής καθαριότητος καί 
διότι τά περισσότερά 
της μέσα ήσαν ανθυ
γιεινά, δπως τό έ'νδυ- 
μα π. χ., τό οποίον 
αργότερα καί άπερρί- 
φθη κατά τή Γαλλι
κή Επανάσταση.

Μετά τήν μεγάλην 
αυτήν εποχήν σιγά σιγά 
αρχίζει ή νέα περίοδος 
εις τήν οποίαν άνήκο- 
μεν, καί ή οποία δέν 
έ'παυσε νά εξετάζη μέ 
επιστημονικήν ακρίβεια 
τά τοορινά μέσα τοϋ καλ- 
λωπισμοϋκαί τά παλαιά, 
άπ’ τά όποια καί καμμιά 
φορά ωφελείται. "Οπως 
π. χ. άπ’ τό τατουάζ, 
απ’ τό μέσον αύτό τοΰ 
στολισμοϋ πού δέν μάς 
εΐνε καί άδιάφορον άν 
σκαλοκεφθη κανείς δτι στις διάφορες αύ- 
τές εποχές καί εις τάς πλείστας τώνφυλών 
άπεφάσιζαν νά καλύπτουν τό σώμα 
των μέ εικόνες ανεξάλειπτες, τές όποιες 
έκαναν μέ βελόνες και χρώματα διά
φορα. "Οταν παρακολουθούσα τό α ι
σθητικόν μέρος τής δερματολογίας είς 
τό Νοσοκομεΐον τών Παρισίων Σαίν 
Λουΐ είδα κυρίους καί κυρίες άρκετά 
ευπρεπείς νά προσέρχονται πολλές φορές 
στόν G iraudeau . τού οποίου ή ίκανό- 
της εινε γνοστή εις τά αισθητικά ζητή
ματα, καί νά ζητο ΐν  τήν έξάλειψιν τών 
τέτοιων είκόνο:>ν τοϋ τατουάζ ή οποία 
ασφαλώς δέν εΐνε εύκολη δταν θέλει 
κανείς ν’ άποφύγη τάς ούλάς καί νά 
σεβασθή τό δέρμα. Τό μόνο καλό τοϋ

παράξενου αύτοΰ καλλ<χ>πισμοΰ εΐνε ότι 
έ'δοσεν άφορμή σέ πολλούς ειδικούς 
ιατρούς ν’ ασχοληθούν εις τό «de^ 
tatouage»  (ντετατουάζ) καί νά επι
τύχουν δπος ό D ufo rm an tel τήν εξά- 
λειψιν δυσχρομιών παθολογικών καί 
έπικτήτων, καθώς καί τόν χρωματι

σμόν τών ούλών διά 
τοΰ καταλλήλου χρώ
ματος.

Γ ιά  τό ίδιο θέμα ο· 
συνάδελφός μου κ. Χρυ- 
σικός μοΰ μιλούσε τώρα 
τελευταία δτι επιτυγ
χάνουν άκόμη καί τόι 
παντοτεινό χρωμάτισμα 
τών χειλέων διά καρμι
νίου, καί προ παντός 
τών παρειών. Π ριν δ
μως προχο^ρήσοομεν εις 
έξέτασιν τής νεωτέρας 
περιόδου εΐνε άνάγκη 
νά έλθωμεν καί πάλιν 
είς τήν εποχήν τών άρ- 
χαίων Ελλήνω ν καί νά 
θυμηθούμε δτι έ'φθα- 
ναν τότε είς τό ση
μεΐον δ'χι μόνον νά ομ ι
λούν άλλά καί νά φρο
ντίζουν διά τήν συστη
ματικήν καλλιέργειαν 

τής ωραιότητος καί τήν καλλιπαιδείαν· 
έ'στω καί μέ άτομικάς άκόμη θυσ ίας 
δταν διήρχοντο άπό τήν Έλλάδα. 
ωραΐοι ξένοι.

Διά τούς Σπαρτιάτας μάλιστα εΐνε 
γνωστόν δτι εκτός πού έρριπταν, ε ις  
τόν Καιάδα τά καχεκτικής φύσεως καί 
ανάπηρα παιδιά κατεδίκασαν καί τόν 
βασιλέα το ν  Ά ρχίδαμον είς πρόστιμον 
μεγάλου ποσού διότι ένυμφεύθη άσχη
μη καί καχεκτική γυναίκα, μή προνοών 
διά τήν άρτιότητα και ωραιότητα τών 
μελλόντον πριγκήπον. Μεταξύ δέ τών 
πολλών άξιοπεριέργον τής μεγάλης 
αύτής εποχής εΐνε καί ή δημιουργία, 
τών Θεών τής καλλονής εις ενα τύπον- 
πού δέν ήτο κοινός γιά τήν Ελλάδα.^

‘Ι ο υ δ ή θ
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Ά π ό  μιά δέ μελέτη τοΰ μεγάλου Sa- 
b o u ran d  άποδεικνύεται δτι μάλλον ή 
σπάνις τής ξανθής γυναικός ήνάγκασε 
τούς άρχαίους νά δημιουργήσουν τήν 
Ά φροδίτην καί τόν ’Απόλλωνα ξαν
θούς. Ό  ίδιος λόγος πού έκανε τούς 
άρχαίους Γαλάτας νά προτιμούν τή με- 
Λαγχροινή γυναίκα.

’Ακόμα άλλως τε και τώρα δέν επιρ- 
ρεάζει λίγο ή μελαχροινή τόν λευκό 
τύπο. Μάς εινε δέ γνωστό πόσα με
τέρχονται οί πειό μοντέρνες τών γυ
ναικών τής Ευρώπης γιά νά επιτύχουν 
ενα βαθύτερο χρώμα άπ’ τό λευκό. Μό
νον οί παληοί Γερμανοί είχαν πάντα 
προτίμηση στά ξανθά κεφάλια, γ ι’ 
αύτό κι’ έχουν κάνη ενα σωρό βαφές 
τής ξανθής κόμης, έχοντας ύπ’ οψιν 
■πάντοτε τάς συνταγάς τών άρχαίων 
"Ελλήνων οΐ δποΐοι δέν φαίνεται νά 
^ατέγιναν λίγο και στήν τέχνη αύτη 
πού τά μέσα της καταδικάζονται όλό- 
τελα άπ’ τή σημερινή ιατρική ώς κα
ταστρεπτικά, διότι μετεχειρίζοντο τήν 
άσβεστον και άλλα καυστικά αλκάλια, 
τά οποία μπορεί μέν ν’ άλλαζαν τόν 
τύπο, κατέστρεφαν δμοος σιγά σιγά 
τήν τρίχα κοντά στή ρίζα.

Καί αί σημεριναί τελειότεραι βαφαί 
:παρ’ δλην τήν πρασπαθεια τών κατα
σκευαστών νά είνε αβλαβείς δέν προ
βάλουν λιγώτερες καταστροφές καμμιά 
φορά στήν ζωή τής τρίχας τήν καθι
στούν εύθραστη καί τής άφαιροϋν 
-δλη τήν- απαλότητα καί φυσική για- 
,λάδα, ή δποία άλλωστε εινε ή κυριω- 
τέρα ώμορφιά τών μαλλιών.

’Εκτός αυτού πόσες φορές εκζέματα 
καί άλλες δερματίτιδες δέν παρατη
ρούμε έξ αφορμής τής βαφής, τήν 
οποίαν ενώ κατηγορηματικά καταδικά- 
Χομεν οί ιατροί, ύποχωροΰμεν έν τού- 
τοις είς τήν επιμονή τών πελατών, 
διότι μάς παρουσιάζονται λόγοι α ι
σθηματικοί.

Τέτοιες καί άλλες παρόμοιες αφορ
μές ανάγκασαν τήν ιατρικήν νά άνα- 
μιχθή δραστηριώτερα εις τήν καλλο

νήν καί νά φροντίση, χωρίς νά κρίνη 
καμμιά εποχή, πώς μπορεί νά εξασφα- 
λισθή ή νεότης καί ή υγεία τού δέρ
ματος. Ά ν  θέλομε δέ ν’ άποδώσωμε 
αξία σέ κάθε τι πού συντελεί είς τό 
νά χαρακτηρίσουμε ενα πρόσωπο καλ
λονή, θά δίδαμε ασφαλώς στό δέρμα 
τήν μεγαλειτέραν, δ ιότι—δπως θά δού
μ ε—  δταν τό δέρμα είνε γερό, καθαρό, 
χωρίς τρίχες καί παθήσεις αποτελεί 
ωρισμένως τήν προτιμοτέραν καλλονήν 
καί άν άκόμη τά χαρακτηριστικά δέν 
είνε τέλεια. Διά νά τά άντιληφθοΰμε 
δέ καλλίτερα δέν έχουμε παρά νά πά
ρουμε καί τό μικρότερο νόσημα τής 
δερματολογίας, τάς άκμάς, καί θά 
δούμε δτι σέ διάστημα 'ολίγω ν μόνον 
μηνών μπορούν νά μάς μεταβάλλουν 
καθ’ ολοκληρίαν τήν έκφρασιν καί τοϋ 
ώραιοτέρου προσώπου. “Οπως έπίσης 
άν λάβουμε ύπ’ δψιν μας τάς υπερτρι
χώσεις θά δούμε δτι κ ι’ αύταί δέν ζη
μιώνουν ‘ λίγο τήν καλλονήν τής γυ- 
ναικός.

Ή  καλλονή στούς διαφόρους τύ
πους καί φυλάς εινε κάτι σχετικό πρός 
τό γούστο πού ιιάς άναπτύσσει τό πε- 
περιβάλλον. Ά λλά καί στήν κλασική 
άκόμη ελληνική καλλονή καί στήν καλ
λονή τών άλλων φυλών τό καλόν δέρ
μα έκτος τών συμμετρικών χαρακτη
ριστικών παίζει τόν προοτεύοντα ρό
λον. ’Ασφαλώς τά 3)4 τής ώμορφιάς 
στόν άνθρωπο εινε υγεία κι’ ή νεότης 
τοΰ δέρματος, ή δποία δέν έξαρτάται 
τόσον άπ’ τά χρόνια δσο άπ’ τήν προ
φύλαξη καί περιποίηση. Δέν -θέλω 
μ’ αύτό ·νά εννοήσω δτι δέν παίζει 
καθόλου ρόλο ή φυσιογνωμία άλλ’ αυ
τή μέ τήν πρόοδο τής αισθητικής 
χειρουργικής, είς τήν δποίαν συνετέ- 
λεσαν διάφοροι μεγάλοι χειροΰργοι τής 
καλλονής, δπως δ Jo sep h , δ Sebe- 
leau, δ D ufo rm an tel καί άλλοι, με
ταβάλλεται τόσο εύκολα δσος χρόνος 
χρειάζεται γιά νά γίνη ή έγχείρησις 
τής ρυτίδων, τοΰ στήθους, δλων t c o v  

παραμορφώσεων τής μύτης, ή τελεία
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4ξάλειψις τών τριχών καί ούλων, ή 
-έγχείρησις τοΰ στραβισμοΰ καί άλλων 
■συγγενών καί επίκτητων διαμαρτιών 
περί τήν διάπλασιν. Ή  ιατρική μέ 
τήν βοήθειαν τής εγχειρητικής άφ’ 

*νός καί τής φυσικοθεραπείας άφ’ ετέ
ρου εινε ή μόνη πού μάς βοηθεΐ εις 
τήν έπιδιόρθωσιν καί τήν έξασφάλισιν 
τής καλλονής.

Ε ίνε άλλως τε τόσον ηθικόν νά 
■φροντίζη κανείς γιά τήν καλλονή του, 
■οσον ηθική ήταν κι’ ή αρχή πού ανάγ
κασε τόν Τουργκένιεφ νά πή δτι ή 
Α φ ρ ο δίτη  τής Μήλου εινε κάτι πειό 
θετικό κι’ άπ’ τό Ρωμαϊκόν Δίκαιον. 
Ά ς  άφίσωμε πού οί αρχαίοι προβίβα
ζαν σέ τέτοιο σημείο τήν καλλονήν, 
ίοστε νά τήν κάνουν αξίωμα τής κα
λής ψυχής μόνον μέ τό ρητόν «Οΐα ή 
μορφή τοιάδε καί ή ψυχή», πράγμα 
πού δέν θά πρέπει βέβαια νά παρα
δεχτούμε δλότελα καί μ’ δλο τό σεβα
σμό μας πρός τά άρχαία ρητά, διότι 
μπορεί νά υπάρχουν πολλοί συμπαθη
τικοί καί άληθινά χρηστοί άνθρωποι 
καί μέ μόνον τά ηθικά χαρίσματα, 
χωρίς τήν ώμορφιά. Πόσες άλλως τε 
ώραΐες φυσιογνωμίες δέν είνε ψυχές 
κακές ; Δέν λέγω πώς ή νευροπάθεια 
■καί αί διάφοραι κακαί συνθήκαι τής 
ξωής δέν έπιρρεάζουν τήν καλλονήν. 
Τ ’ άντίθετο, υπάρχει ή γνώμη δτι τά 
παιδιά νευροπαθών, άλκοολικών καί 
νοσηρών οργανισμών, δσο κι’ άν είνε 
«κ κληρονομικότητος ωραία, δέν μπο
ρούν νά διατηρήσουν ωραιότητα γ ι’ 
•αύτό δέ καί άπό γεννεά σέ γεννεά 
εκφυλίζονται καί τότε έχομεν τόν προ
γναθισμόν κι’ ενα σωρό άλλας παραμορ
φώσεις, δηλαδή τόν τύπον τοΰ έκφυ
λου. Καί βέβαια μπορεί νά παραδε- 
χ θ ή  κανείς δτι ή φυσιογνωμία είνε 
λίγο δ καθρέπτης τής ψυχής, δποις 
τό θέλουν αί δικαστικοί άρχαί έστω 
καί δχι πάντοτε. Ε ίνε γνωστόν δέ πό
σον ή ιατρική είνε συνδεδεμένη μέ τά 
δικαστήρια. Έ μ εΐς  δμως πού δέν πρό
κειται νά έξετάσούμε τό ζήτημα άπ’

αύτής τής άπόψεως, τό εγκαταλείπουμε 
δλότελα καί περιοριζόμεθα είς τό κα- 
θαρώς αισθητικόν θέμα, έχοντας μά
λιστα βάσιν τό δέρμα, διότι αύτό είνε 
εκείνο πού κυρίως έπιρρεάζεται άπό τό 
νευρικό σύστημα καί άπ’ τήν κακή λει
τουργία τού πεπτικού συστήματος, καί 
τών αδένων τής εσωτερικής έκκρίσεως, 
οΐ οποίοι έρχονται είς πρώτην μοίραν, 
ώς παράγοντεί τής υγείας καί τής 
καλλονής. Έ χ ε ι παρατηρηθή δτι σέ 
γυναίκες πού πάσχουν άπό μαρασμόν 
τοΰ δέρματος μόνον ή ώποθεραπεία 
μάς έ'δωσε τά επιθυμητά άποτελέ- 
σματα. Μετά τήν λήψιν δέ ολίγης θυ- 
ρεοειδίνης καί ολίγης όβαρίνης παρα
τηρούμε τήν ύποχώρησιν άκόμη καί 
τής χαλαρώσεα>ς τών βλεφάρων πού 
παρουσιάζεται στις άνύπανδρες γυναί
κες τής μεγάλης ηλικίας καί σέ μερι
κές στείρες.

Ε ίς τήν εσωτερικήν έ'κκρισιν καί 
εις τήν άδηλον διαπνοήν καί βέβαια 
πρέπει νά δώσωμεν τήν μεγαλυτέραν 
σημασίαν διότι δταν ή μία δέν λει
τουργεί καλά ή δταν άποφραχθοΰν οί 
πόροι διά τών αλάτων μιολύβδου καί 
υδραργύρου πού περιέχονται στά ακα
τάλληλα  ψυμμίθια καί δέν μπορεί νά 
γίνη ή άδηλος διαπνοή, τότε ασφαλώς 
παραβλάπτεται δχι μόνον ή καλλονή 
άλλά καί ή υγεία δλοκλήρου τοΰ 
δέρματος, συνεπεία δέ τούτου μπο
ρούμε νάχουμε καί ενα σωρό μακρο- 
παθήσεις δερματικάς.

Ή  χρήσις φυσικά μιάς πομάδας καί 
μιας πούδρας δέν είνε βλαβερά, διότι 
καί ή ιατρική τις μεταχειρίζεται στή 
θεραπεία τών δερματικών παθήσεων.

Τέτοιας ίατρικάς συνταγάς ή πρόοδος 
τών περιποιήσεων τοΰ προσώπου έ'χει 
επιβάλει ώς άπαραίτητες ύπό τόν δρον 
νά προσέχη κάθε κυρία τό .καλλυντικό 
πού θά μεταχειρισθή νά μή είνε άλ- 
λοιωμένο άπ’ τήν πολυκαιρία καί νά 
είνε μιέ άβλαβή φαρμακευτικά εΐδη. 
Ε κείνα  τά φαρμακευτικά μιέσα πού 
άπεδείχθησαν κατάλληλα είνε μέν οί
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αθώες κα'ι οί φρέσκες κρέμες, άλλά προ
πάντων τά υγρά καλλυντικά, πού λέμε 
στήν ξένη γλώσσα (lo tion), λ ο σ ι ό ν .  
Αυτές καθαρίζουν τό δέρμα και εξατ
μίζονται χωρίς νά τό κουράζουν. "Οπως 
εινε τό οινόπνευμα π.χ. τό όποΐονσ" ενα 
μικρό βαθμό πού δέν προκαλεΐ εγκαύ
ματα εινε ώφελιμώτατο γιά τό καθά
ρισμα τοϋ προσώπου. Ά λλο ωφέλιμο 
μέσο γιά τό καθάρισμα τών λιπαρών 
κυρίως δερμάτων εΐνε δ Α ιθήρ, ή 
Ά σετόνη και άλλα πολλά, τών οποίων 
ή δΰναμις εινε νά διαλύουν τά λίπη, 
ενφ άλλα φάρμακα μέ ενέργειαν ολωσ
διόλου αντίθετη, διατάσουμε στά ξηρά 
δέρματα και στά σκασμένα. Σ ’ αυτά 
εινε παραπάνω άπό ωφέλιμα τά λαδερά 
καλλυντικά. ’Ό χ ι βέβαια οί βαζελίνες οί 
όποιες αποκλείονται όλότελα στόν καλ- 
λοοπισμό ώς πετρέλαια, άλλ3 όλα τά 
άλλα λίπη, όπως εινε τό έ'λαιον τοϋ 
Coco (H uile  de Coco), βούτυρον τοϋ 
Κακάο (B eurre de Cacao) και κυρίως 
τό λιόλαδο εινε ενα άπό τά πιο ωφέλι
μα γιά τήν ξηρά κατάσταση τοΰ δέρ
ματος. Τ 3 αρωματισμένα λάδια απο
τελούσαν καί στις παλιές εποχές τά 
καλλίτερα καλλυντικά καί σήμερα δέ. 
οί διάφορες λ ο σ ι ό ν  πού γίνονται 
γιά τήν περιποίησιν τοϋ δέρματος έχουν 
βάσιν τό λιόλαδο, καταλλήλως παρα
σκευασμένο. "Οπως καί γιά τήν πού
δρα π. χ. πού πολλοί έχουν δυστυχώς 
τήν άντίληψιν οτι εΐνε βλαβερή, ενφ 
αυτή σήμερα επιβάλλεται άπ’ τήν α ισθη
τική, διότι άπορροφά τό σμήγμα τών πό
ρων τοΰ δέρματος μέ τήν ιδίαν ικανό
τητα ποΰ απορροφά καί τούς λεκέδες 
τών φορεμάτων άπό λάδι ή βούτυρο" 
δλες οί κυρίες τουλάχιστον όταν λεκε- 
διασθη άπό σταγόνα βουτύρου ή λαδιοϋ 
τό φόρεμά μας τό προχειρότερον μέσον 
καθαρίσματος εΐνε ή πούδρα. Λίγη 
πούδρα στό λεκέ καί τό φόρεμά μας 
θά εΐνε έξ ίσου καθαρό, όποκ αν τό 
στέλναμε στό καθαριστήριο. Νά λοι
πόν γιατί επιβάλλεται άπ5 τήν ιατρική 
ή πούδρα καί προ παντός στό λιπαρό

πρόσωπο. Δέν άπορροφά μόνον τό λίπος:, 
πού παράγουν οί σμηγματογόνοι αδέ
νες, άλλά άπορροφά καί τις τοξίνες τοΰ 
οργανισμού, αί όποΐαι ώς γνωστόν 
άπεκκρίνονται πολύ περισσότερον διά: 
τών πόροον τοΰ δέρματος παρά διά: 
τών νεφρών καί τών πνευμόνων.

Μπορεί μάλιστα νά πή κανείς ότι~ 
τό δέρμα εΐνε έ'νας ιδιαίτερος οργανι
σμός επάνω στόν άνθροοπο, χρησιμεύει 
δέ πρώτ’ άπ’ όλα ώς θώραξ προφυλά— 
ξεα>ς καί θερμικόν ίσοζύγιον. 'Υπολο
γίζουν τούς πόρους του εις ολόκληρα 
έκατομμύρια, υπό τούς οποίους οί 
ιδρωτοποιοί καί σμηγματογόνοι αδένες; 
εργάζονται διαρκώς διά τήν γενικήν 
υγείαν τοϋ οργανισμού. Ή  πειραματι
κή δέ φυσιολογία άποδεικνύει καί διά 
πειραμάτων ότι τό ζωον ή ό άνθρω
πος πού τοΰ καλυφθούν οί πόροι τοΰ· 
δέρματος διά πίσσης ή τοΰ κατα- 
στραφοΰν δι3 εγκαυμάτων μεγάλης έκ- 
τάσεως, δέν εΐνε δυνατόν νά ζήση κι” 
αύτό, διότι αύτοδηλητηριάζεται άπό· 
τήν παρεμπόδισιν τής εξόδου τών το
ξινών τοΰ όργανισμοΰ.

Νά γιατί εΐνε απαραίτητη ή καθη
μερινή περιποίησής τοϋ δέρματος. Ε ΐν ε  
τόσο λεπτός ό λόγος πού μάς τή νέπ ι- 
βάλλη όσο καί τό μέγεθος τοϋ πολι
τισμού πού μάς χρειάζεται γιά νά έπι- 
βληθή ή καθαριότης εις όλα τά άτομα 
γενικώς καί χωρίς εξαιρέσεις. Σε ποσα 
δυστυχισμιένα κορίτσια τοΰ λαοϋ δέν 
εΐνε βασανιστικό νά τούς απαγορεύεται, 
ή πλύσις ώρισμένων μελών εοϋ οργα
νισμού, λόγφ διαφόρων προλήψεων;

Καλλωπισμός δέν εΐνε μόνον ή έξα- 
σφάλισις τής ωραιότητος αλλα και 
τής υγείας, τής οποίας ό κύριος π α 
ράγων εΐνε ή καθαριότης. Συχνά άκοΰ- 
με άπό κυρίες ότι δέν μεταχειρίζονται 
σαπούνια διά τήν καθαριότητα τοΰ· 
προσώπου των. Φυσικά απαγορεύεται 
ή κατάχρη^ίζι διότι εΐνε ύλαι καυστι
κοί. Μά μέ τί νά καθαρίζη όμως μιά 
κυρία τή σκόνη καί τά ενα σωρό εκ
κρίματα τών πόρων. Μέ μόνον τό νερό;
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αυτό δηλαδή πού δέν κάνει τίποτε άν 
λάβωμε ύπ’ δ'ψιν μας τά λιπαρά δέρ
ματα ; Τ ί νά μάς κάνΓ) τό νερό στό 
λίπος. Ε ΐνε σάν νά προσπαθυϋμε νά 
καθαρίσουμε έ'να λαδωμένο ρούχο μέ 
νερό. Νά καθαρίσΐ) πρώτα μιά κυρία 
τό πρόσωπό της έστω καί μέ οινό
πνευμα κατάλληλο, καί μετά νά τό 
πλύνη καταλαβαίνομε όλοι μας αυτού 
τοϋ είδους τήν καθαριότητα.

Γιαύτόν ακριβώς τόν λόγον εΐνε 
ανάγκη νά μορφωθούν λίγο τής συγ
χρόνου Έλληνίδος αί Ιδέαι τοΰ καλ
λωπισμού. Ή  καθημερινή περιποίησις 
εΐνε εκείνη πού πρέπει προ παντός νά 
διδαχθή κάθε γυναίκα. Διότι γιά σο- 
βαράς επιδιορθώσεις τής καλλονής μιά 
φορά θά πάη πελάτις στόν ιατρό νά 
ζητήση τήν εγχείρηση τής μεγάλης 
μύτης, τοϋ στήθους, τών ρυτίδων, τήν 
αφαίρεση τών ουλών καί τριχών. 
Ε κείνο  πού τής χρειάζεται συνεχώς 
εΐνε τά μέσα πρός διατήρησιν τής 
έλαστικότητος τοΰ δέρματος καί τής 
καθαριότητος τοϋ προσώπου έν γένει.

Γιά ν’ άντιληφθούμε δέ καλλίτερα 
πώς ή επιστημονική περιποίησις τοϋ 
δέρματος εΐνε μιά πρόοδος τοΰ πολι
τισμού δέν έχουμε παρά νά παραβά
λουμε τό δέρμα μιας χωρικής μέ τό 
δέρμα μιάς γυναικός τών πόλεων. Τής 
χωρικής όσο καί άν εΐνε έκ φύσεως 
ωραίο δέν μπορεί νά προτιμηθή άπ’ 
τό περιποιημένο καί ήμερο δέρμα τής 
πόλεως. ’Ά ν  δέ οί γυναίκες πού συγ
κρίνομε εΐνε τής αυτής ηλικίας θά πα- 
ρατηρήσωμεν ότι τό δέρμα τής απε
ριποίητης χωρικής εΐνε πειό γερασμέ- 
νο άπό κείνης πού διαθέτει όλα τά 
επιστημονικά μέσα γιά τήν δι ιτήρησιν 
τής νεότητάς της. 'Η  χωρική έ'χει τό 
προτέρημα νά εΐνε διαρκώς εκτεθειμένη 
στάς υπεριώδεις ακτίνας τοϋ ήλίου πού 
μάς δίδουν τήν αληθινή ζωή, εΐνε 
όμ:ος καταδικασμένη νά ύφίσταται καί 
τάς ζημίας τών άκτίνων, όπως εΐνε οί 
φακίδες καί τά εγκαύματα. Γιαυτόν 
άκριβώς τόν λόγον καί ή ιατρική, γιά

νά συνδυάστ) τήν υγεία ή δποία προ
τιμά ται μέ τήν καλλονήν ή δποία μάς 
επιβάλλεται, συνιστά τά διάφορα σπόρ 
μαζύ μέ τά μέσα τής προφυλάξεως, τά 
δποΐα μάς διδάσκει ή αισθητική επι
στήμη.

Μπορεί μιά κυρία νά φροντίζη πρώτ’ 
άπ’ όλα διά τήν υγείαν της, χωρίς ν’ 
άμελή έκ παραλλήλου καί μέ θυσίαν 
στιγμών μόνον τόν καλλωπισμόν της.

Ή  σπατάλη τής ώρας πού κάνη 
έκείνη πού δέν έχει διδαχθή τήν επι
στημονικήν περιποίησιν τοΰ προσώπου 
θ ’ άποσοβηθή άκριβώς μέ τήν εΰρυ- 
τέραν διάδοσιν τής αισθητικής, επ ι
στήμη τήν δποίαν έδημιούργησαν αί 
δυσμορφίαι πού είχαμε έξ αιτίας τοΰ 
μεγάλου πολέμου. 'Υπήρξαν, ως διη- 
γοΰνται ειδικοί ιατροί, τέτοια περι
στατικά δυσμορφιών πού έ'φριττεν ό 
νοϋς τοϋ ανθρώπου πώς προηγούμενοι 
ίσως καλλοναί προκαλούσαν μετά τήν 
αηδίαν καί τήν περιέργειαν τών διερ- 
χομένων.

"Οπως ή. Ευρωπαία έτσι καί ή Έ λ- 
ληνίς πρέπει πολύ λίγα λεπτά ν’ άφιε- 
ρά>νχ| γιά τ’ ατομικά της καθήκοντα. 
Ή  Ευρωπαία στή στιγμή θά φάγη, 
θά ντυθη γρήγορα καί σέ δυό λεπτά 
θά  καλλωπισθή ώστε νάνε έτοιμη γιά 
τόν άγώνα τής ζωής. Δέν τής λείπει 
ούτε τό επιστημονικό της μ α σ σ ά ζ, γιά 
τό όποιον άφιερώνει μερικές στιγμές 
τήν εβδομάδα, ξέρει καλά τήν αξίαν 
του καί τό πιστεύει ώς ωφέλιμον, όπως 
άλλωστε εΐνε παραδεκτόν καί άπ’ όλους 
τούς επιστήμονας τής ύφηλίου. Τό μασ- 
σάζ εΐνε τόσο αναπόσπαστο άπ’ τήν 
τουαλέττα τής εύρωπαίας, ώστε έ'μαθε 
καί μόνη της νά χειρίζεται τό σχετικό 
μηχάνημα.

Οί θρύλοι δέ πώς όταν τό διακόψη 
κανείς οί μύς τοΰ προσώπου καταστρέ- 
φονται, αυτοί δέν πρέπει ούτε καν νά 
μπαίνουν στό στόμα τών μορφωμένων 
τουλάχιστον. Διότι, ή θά  παραδε
χθούμε ότι τό μασσάζ ώς καλό εΐνε 
πάντα καλό καί επομένως ωφελεί είς
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οποιανδηποτε στιγμή καί οπουδήποτε 
καί αν έφαρμοσθή, η πάλι θά τό 
παραδεχθούμε ως κακό, οπότε πέφτει 
ολη η θεωρία τής γυμναστικής τοΰ 
σώματος, η οποία εινε γνωστό πόσον 
συντελεί στάς καλας γραμμάς καί τό 
παράστημα εν γένει.

’Ά ν  έξετάστ) κανείς λίγο τή Σουη
δική Γυμναστική καί τήν γΰμνασιν 
τών λεπτών μυών τοΰ οργανισμού, 
δηλ. τήν cu ltu re  p h y siq u e  θά δή δτι 
ενας παρόμοιος μηχανικός λόγος συν
τελεί εις τό νά συγκρατηθή ή πτώσις 
καί δ μαρασμός τών λεπτών μυών τοΰ 
προσώπου διά τής εφαρμογής τοΰ μασ
σάζ, τοΰ ηλεκτρικού βέβαια, διότι 
υπάρχει καί ενας παλαιός τρόπος τής 
μαλάξειος τοΰ προσώπου διά τών χει- 
ρών, δ δποΐος δέν εινε πειά εις χρή- 
σιν.

Μία κυρία πρέπει νά έννοήση καλά 
τί ώφέλειαν περιμένει ή καλλονή της 
απ’ ενα καλοκαμωμένο μασσάζ, διότι 
αυτό μπορεί καί νά μάς βλάψη αν δέν 
γίνεται μέ σύστημα καί αν εκείνος πού 
τό εφαρμόζει δέν έχει τό όλιγώτερον 
άνατομικάς γνώσεις. Αί σημεριναί με- 
λέται απέδειξαν οτι τό ηλεκτρικό μασ
σάζ μέ τάς ρυ&μικάς κινήσεις πού δί
δει στούς μΰς δ'χι μόνον εξουδετερώνει 
τάς αλλοιώσεις πού μάς προκαλεΐ ή 
πάροδος τού χρόνου, άλλά συντελεί 
στήν έξάλειψιν καί τών μικρών ρυτί
δων, πού σχηματίζονται σ’ ενα πρό
σωπο κουρασμένο άπό διάφορες αφορ
μές ή άπό τήν ηλικίαν. Δεδομένου δέ 
δτι οί μορφασμοί πού άθελά μας κά
νουμε δταν μιλάμε δέν εινε εις θέσιν 
νά μάς γυμνάσουν τούς μΰς τοΰ προ
σώπου, μιά τέτοια ρυθμική καί λεπτή 
γυμναστική δι’ ηλεκτρισμού μάς επι
βάλλεται πολύ περισσότερον διά τόν 
λόγον οτι μπορεί νά μάς κάνη ν’ άπο- 
φΰγουμε δλότελα καί τήν ανάγκη τής 
εγχειρήσεως τών ρυτίδων, ή δποία 
συνειθίζεται πολύ στήν Ευρώπη καί 
εφαρμόζεται κι’ εδώ σιγά σιγά.

Τό ηλεκτρικό μασσάζ μπορεί νά

έπιβληθή άκόμη καί σέ πρόσωπο πολύ 
νέον, σέ περίπτωση πού μάς τό επ ι
βάλλει ή θεραπευτική ιατρική. Φαντα- 
σθήτε λοιπόν ποιά άπόστασις χωρίζει 
τήν αλήθεια άπ’ τήν άντίληψη πού 
επικρατεί γιά δλα γενικώς τά μέσα 
τοΰ καλλωπισμού. Βαρέθηκα κάθε μέρα 
ν’ ακούω ακόμα κι’ άπ’ τις πειό μορ
φωμένες γυναίκες τήν φράση «μά δταν 
διακόψει κανείς τό μασσάζ δέν χειρο
τερεύει έπειτα ;» Φέρνω φυσικά τις 
λογικές μου αντιρρήσεις, δπως καί τώρα 
τις επαναλαμβάνω ενώπιον δλου τοΰ 
ακροατηρίου, μέσα στό δποΐον ασφα
λώς θανε καί πολλοί συνάδελφοί μου 
ιατροί.

Δέν έχουμε μήπως καί καθαράς ία- 
τρικάς περιπτώσεις πού τό μασσάζ ή 
ή μάλαξις μάς εξυπηρετεί ; Πόσαι το- 
πικαί καί μονόπλευροι παραίσεις ή 
άπισχνάνσεις μυών δέν έχουν θερα
πευτή διά τής μεθόδου τοΰ μασσάζ ;

Μετά μία τέτοια λοιπόν τελεία θε
ραπεία επιτρέπεται νά νομισθή δτι θά 
ξαναρρωστήστ) δ άρρωστος διά τήν 
μόνην αφορμήν δτι δέν εξακολουθούσε 
διαρκώς νά κάνη μασσάζ ; Καλόν θά 
εινε νά μπορή κανείς σ’ δλη του τή ' 
ζωή νά ξυπνά ρυθμικά τούς μΰς τοΰ 
οργανισμού του, κι” δχι μόνον βέβαια 
τού προσώπου. Ομιλώ γιά τό πρό
σωπο γιατί αύτό πήρα ώς θέμα. Ά λ -  
λοιώς γιά δλο μας τόν δργανισμό 
χρειάζεται καλλωπισμός καί γυμνα
στική. Γιά νά καταλάβουμε δέ καλλί
τερα τάς ένεργείας δλοον αύτών τών 
καλλωπιστικών μέσων ας φαντασθοΰμε 
πρός στιγμήν τί τρομερόν θά ήταν αν 
κάποιος μάς· έλεγε δτι τάς διαφόρους 
έκκρίσεις τών αδένων τοΰ οργανισμού 
μας δέν θά'πρεπε νά τις καθαρίζουμε 
διά τών μεθόδων πού μάς επιβάλλει 
ή υγιεινή καί ή τουαλέττα τής γυ- 
ναικός.

Το ίδιο  άκριβώς συμβαίνει καί στό 
πρόσωπο, το δποΐον δέν στερείται 
επίσης τών αδένων εκκρίσεως καί επο
μένως έχει άνάγκην καθημερινής περι-
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ποιησεως. ’Α ν δέν καθαρισθή καταλ
λήλως τό δέρμα καί τό σμήγμα παρα
μένει δλοένα, δέν μπορεί παρά νά κου- 
ρασθή και νά πάθη άπό μαρασμόν. 
Ε ίνε άπαραίτητον μιά κυρία νά καθα- 
ρίζη τό δέρμα της επιστημονικά, άν 
θέλϊ) νά διατηρήσχι τήν έλαστικότητά 
του καί νά μή γηράση. Πρέπει νά 
καθαρίζουν πρό παντός οΐ πόροι καί 
άν χάριν τών εξωτερικών μεταβολών 
τοΰ καιρού εΐμεθα ΰποχρεωμέναι νά- 
χουμε μιά προφυλακτική κρέμα στό 
πρόσωπο, εινε ανάγκη τό δέρμα νά 
καθαρίζεται προηγουμένως καί νά λαμ- 
βάνεται ή φροντίς ν ’ άφαιρεΐται ή 
κρέμα κατά τήν ώραν τοΰ ΰπνου.

Τήν νύκτα τό δέρμα πρέπει ν’ άνα- 
πνέη καί νά μήν εινε άποφραγμένοι 
οί πόροι, γιατί άλλοιώς θά διευρυν- 
θοΰν περισσότερον άπ’ τό φυσιολογικό 
τους μέγεθος καί τότε τό δέρμα θά 
πάρη τήν οψι πορτοκαλιού. Ά ν  δέ 
σκεφθούμε πώς τήν Έ λληνίδα δέν τήν 
βοηθεΐ καθόλου τό κλίμα της, τό 
δποΐον άπό υγιεινής άπόψεως μπορεί 
νά είνε θαυμάσιον δχι δμως καί γιά 
τήν αισθητική, αυτή εινε εκείνη πού 
πρέπει νά δώση μεγαλειτέραν σημασίαν 
άπό τήν Εύρωπαία, πού φυσικό προ
στάτη της έ'χει τό κλίμα. Α ναφέρω 
συχνά τήν γυναίκα, γιατί αυτή άνέκα- 
θεν έ'δειξε τάσεις καλλωπιστικός πε- 
ρισσοτέρας, άλλοιώς κι’ δ άνδρας θά 
ήταν έξ ΐσου εύχάριστον ν’ άπέφευγε 
τις ρυτίδες καί νά συγκροτούσε τήν 
•νεότητά του, δπως π. χ. έκαναν οΐ 
αρχαίοι "Ελληνες, νά φροντίζουν γιά 
τήν ώμορφιά τους πολύ περισσότερον 
άπ’ τούς σημερινούς ά'νδρας, οί δποΐοι 
μόλις πρό ολίγων ετών ήρχισαν νά 
κάνουν ένα είδος μασσάζ ήλεκρικο στά 
κουρεία, έστω κι’ άν δέν γίνεται επι
στημονικά.

Στήν "Ελληνίδα πού φιλοξενεί δλη 
τή σκόνη τών δρόμων πού κατοικεί, 
εινε άπό κάθε άλλη γυναίκα πειό ανάγ
κη νά φροντίζη γιά τό πρόσωπό της 
καί γιά τή γενική της, καθαριότητα.

Δέν τής χρειάζονται παρά δέκα λεπτά 
νά τό περιποιηθή. Φαντασθήτε δέ σ’ 
ενα τρομερό λιπαρό δέρμα ν’ άφίνου- 
με τό λίπος νά λιγδώνη δλο τό πρό
σωπο, γιά νά μή θίξουμε τήν άθωό- 
τητά του. Σ ’ αυτή τήν περίπτωσι 
ασφαλώς είνε έγκλημα ή άθωότης, άν 
λάβη κανείς ύπ’ δψιν του δτι ή σμηγ
ματόρροια δηλ. ή S eb o rrh ie  g rasse  είνε 
αφορμή πολλές φορές μεγάλων καί α ν ι
άτων δερματικών νοσημάτων. Θάταν 
δέ άσφαλώς πρόοδος νάβλεπε κανείς 
τούς γονείς ν’ άνησυχοΰν καί νά δδη- 
γοϋν τά παιδιά των σ’ ένα δερματο
λόγο γιά τήν κατάλληλη θεραπεία. 
Διότι αυτή ή λιπαρά κατάστασις τοΰ 
προσώπου καί τών μαλλιών εινε ή 
μόνη αφορμή τής φαλάκρας καί μερι
κών νοσημάτων, δπως τής άκμής.

Ή  παθολογική αυτή σμηγματόρροια 
αρχίζει άπό τά 18 χρόνια, καμμιά φορά 
κ’ ένωρίτερα καί διαρκεΐ ώς τά 40, 
δπότε ή πού θάχουν χαθή δλα τά 
μαλλιά τοΰ αρρώστου ή πού θά  γίνει 
άγνώριστο τό πρόσωπό του άπό τάς 
άκμάς, τά άνθη τής νεότητος πού 
λέγει δ λαός. Σ ’ αύτό βέβαια παίζει 
ρόλο ή εσωτερική έκκρησις, δ άθριτι- 
σμός καί ή πέψις, μά μιά σοβαρά 
άφορμή, μπορεί κανείς νά πή καί ή 
κυριωτέρα, εινε τό λίπος τό δποΐον 
χρησιμεύει ώς θρεπτικό υλικό γιά τά 
μικρόβια πού μάς προκαλοΰν τήν νόσον. 
Ή  θεραπεία ενός τόσον μικρού νοσή
ματος ύπό έποψιν παθολογίας δέν ήταν 
εύ'κολη ώς τώρα. Ά ν  δέ άντικρύσωμε 
τις άπαίσιες μορφές τής ακμής μέ τάς 
υπονόμους τοΰ πύου πού σχηματίζουν 
κάτω άπό κάθε σπιθούρι θά δούμε δτι 
τό νόσημα αύτό είνε ένας έκ τών μεγα- 
λειτέρων εχθρών τής αισθητικής.

Ή  καταστροφή πού προκαλεΐ ή 
άκμή στήν καλλονή εινε μεγαλυτέρα 
καί άπό εκείνην πού μάς παρουσιάζει 
ή ευλογιά. Σέ μένα τουλάχιστον εινε 
πιο συμπαθητικό τό πρόσωπο μέ τάς 
λεύκάς ούλάς τής ευλογιάς παρά τά 
μαύρα σημάδια τής άκμής μέ τρύπες
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βαθειές, μέ σπιθοΰρια από πΰον μέ 
μπιμπίκια μαΰρα σ’ δλη τήν επιφά
νειαν τοΰ προσώπου. Τέτοιες θερα
πείες Ιπιχειρεΐ ή αισθητική ιατρική 
καί τις επιτυγχάνει μέ τήν επιμονή 
κα'ι μέ τήν βοήθειαν τών νέων μιέσων.

Λυποϋμαι γιατί ή σημερινή μου διά- 
λεξις δέν έχει σκοπό ν’ άσχοληθή μέ 
τή θεραπευτική. ’Ίσω ς αργότερα θα 
μπορώ νά παρουσιάσω ενα πρακτικό 
θεραπευτικό οδηγό, γιά κείνους πού 
δέν τούς εΐνε δυνατή ή θεραπεία εις 
τά δερματολογικά ιατρεία.

Ή  δερματολογία διαιρεί τό δέρμα 
σέ χονδρό καί λεπτό, σέ ξηρό καί λι
παρό. Τό χονδρό δέρμα εινε το προ
τιμότερο, διότι ΰπόκειται εις δλιγώτε- 
ρες καταστροφές. Τά λεπτά δέρματα 
εΐνε τά πειό ευπρόσβλητα, γ ι’ αυτό καί 
σκοπός τοΰ καλλωπισμοΰ εΐνε νά τά 
καταστήσουμε απρόσβλητα εις τά μι
κρόβια καί τάς καιρικάς επιδράσεις. 
Μεγαλειτέραν δέ φροντίδα πρέπει νά 
λαμβάνουν δσοι έχουν λεπτό δέρμα.

Έ κτος άπ’ τή διαίρεση αυτή ή α ι
σθητική διαιρεί τό δέρμα καί σέ δυο 
άλλες καταστάσεις. Στή λιπαρά κατά
σταση καί στήν ξηρά κατάσταση. Γιά 
τήν πρώτη μιλήσαμε ήδη παραπάνω. 
Γ ιά  τήν ξηρότητα τοΰ δέρματος, ή 
οποία παρατηρεΐται συχνότερον στόν 
τόπο μας εΐνε επίσης ανοησία ν’ απο
φυγή κανείς τήν χρήση μιας κρέμας, 
τής οποίας έ'χει απόλυτον ανάγκην.

Δέν μοΰ φαίνονται δέ περιτταί αι 
γνώσεις αΰται αϊ καλλωπιστικοί, διότι 
καί δ καθένας άπό μάς ανήκει σέ μιά 
κατηγορία δέρματος. Γ  ι’ αυτό δέ 8α- 
ταν άσκοπο κι” άλλοι συνάδελφοι δερ

ματολόγοι νά κουρασθυΰν, ώστε νά 
πλουτισθοΰν αί ιδέες τοΰ λαοΰ περί 
καλλωπισμοΰ. Ή  περιποίησις τής καλ
λονής πολλές φορές εινε κακώς εννοού
μενη. Οί περισσότερες γυναίκες με
ταχειρίζονται άγρια δ,τι πωλείται στό- 
εμποριον ως φτιασίδι, δέν έννοοΰν 
δμως νά επιφέρουν κανένα έ'λεγχον ια
τρικόν στό δέρμα τους, διότι τότε τούς. 
φαίνεται δτι θίγεται ή άθωότης τή ς 
επιδερμίδος των. Έ ν ώ  ‘τό σωστόν 
εΐνε νά δοθή ή σχετική ελευθερία στ·η 
γυναίκα διά τόν καλλωπισμόν, νά τό· 
θεωρή μάλιστα καί καθήκον της νά 
καλλωπίζεται, νά προσέχη δμως δ,τι. 
μεταχειρίζεται νά εΐνε άθώον καί νά 
εΐνε κατάλληλον γιά τό είδος τοΰ δέρ
ματός της.

Ή  περιποίησις τοϋ προσώπου δέν 
εινε τό απαίσιο βάψιμο πού συναν
τούμε σέ κάθε μας βήμα. Ή  προφύ- 
λαξις τής καλλονής εκτός τής καθα
ριότητος καί τών μέσων τής φυσικο
θεραπείας έχει παραδεχθή απαραίτη
τον τήν χρήσιν μιας δροσιστικής κρέ
μας καί αποστειρωμένης πούδρας, δέν 
θέλει δμως μ’ αΰτό νά ύποθάλψη τόν 
σχηματισμόν ολοκλήρων στρωμάτων 
βαφών καί ψυμμιθίων τοξικών.

Τελειώνοντας ελπίζω νά μοΰ ξανα- 
δοθή ευκαιρία νά ομιλήσω καί γιά  
άλλα ζητήματα επίσης ενδιαφέροντα, 
μέ μόνην τήν ίκανοποίησιν δτι προ
σφέρω κι’ εγώ δ,τι μπορώ διά τήν 
άναστΰλωσιν τοϋ καλλωπισμοΰ στόν 
τόπον αΰτόν, πού άλλοτε οί αρχαίοι, 
εΐχαν δημιουργήσϊ) ’Ακαδημίαν Καλλο
νής και εθεοποιούν τόν ώραιότερον 
ά'νδρα καί τήν ώραιοτέραν γυναίκα.

Ή  Διάλεξις
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ΕΙΣ ΤΗΝ Κ. Τ.  Ε.  ΑΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ι Σ
Γ. ΑΡΒΑΝ ΙΤΑΚΗ,—Διευθυντοϋ Β ιβλιοθήκης 'Υ πουργείου ’Εξω τερικώ ν. 

Ε ίς τήν αίθουσαν τής Β ιβλ ιοθήκης Ρενάν. 25 ’Α πριλίου.

Σκοπός τής Κ. τ. Ε . εινε ή έπικρά- 
τησις τής παγκοσμίου ειρήνης. Μετα
χειρίζεται πρός τοϋτο μέσα θετικά καί 
αρνητικά. Διά νά παρασκευάσει τό 
έδαφος φιλειρηνικόν επιδιώκει, μεταξύ 
άλλων, τήν ενότητα τών πάσης φΰ- 
σεα>ς μετρικών συστημάτων καί μεθό
δων καί τήν προσφορωτέραν τούτων 
προσαρμογήν εις τάς συγχρόνους άνάγ- 
■κας τής διεθνούς συναλλαγής καί τών 
κοινωνιών. Δέν εΐνε δυνατόν νά φαν- 
τασθή κανείς χριστιανικώτερον θεσμόν. 
Διεθνής Ά ρειος Πάγος έργαζόμενος 
υπέρ τής εΰημερίας τής άνθρωπότη- 
τ ο ς ! ·

Φυσικόν ήτο, ώς έκ τούτων, νά 
ΰποδεχθή εΰμενώς τάς επανειλημμένως 
διατυπω&είσας εΰχάς διεθνών Συνε
δρίων υπέρ τής παγκοσμίου αποδοχής 
ημερολογίου άνταποκρινομένου εις τάς 
άνάγκας τής διεθνούς συναλλαγής καί 
υπέρ τοΰ καθορισμοΰ σταθεράς ημερο
μηνίας διά τό Πάσχα, ώστε νά παυσουν 
α ΐ ζημίαι τάς όποιας συνεπάγεται τό 
κινητόν τής εορτής ταΰτης, Έ νθυμοΰ- 
μεθα τό Συνέδριον τής Ό στάνδης τοΰ 
1907 τό οποίον έξέθηκε τάς ζημίας έκ 
τής αίωρήσεως τής πασχαλινής ημε
ρομηνίας άπό τής 22 Μαρτίου μέχρι 
τής 25 ’Απριλίου. Τό Συνέδριον τής 
Πράγας τοΰ 1908, τοΰ Λονδίνου τοΰ 
1910. Ά λλο  Συνέδριον έν Λονδίνφ 
τοϋ 1912 καί έν Βοστώνη τό ίδιον 
έ'τος, άλλο έν Πετρουπόλει τοΰ 1918, 
έν Λιέγη τοΰ 1914 καί έν Παρισίοις 
τόΐδιον έτος. Τέλος τοΰ 1921 έν Λον- 
δίνφ καί τοΰ 1922 έν Ρώμη.

Μετά τοϋ Πάσχα κινούνται καί αί

Άπόκρεω καί ή εορτή τής Πεντηκο
στής. Ή  βιομηχανία τών νεωτερισμών 
ή τών Ξενοδοχείων καί έντεϋθεν τών 
άτμοπλοϊκών εταιρειών καί τών σιδη
ροδρομικών, τά προγράμματα τών σχο- 
λεία>ν, αί έργασίαι τών Βουλών κ.λ.π. 
υποφέρουν έκ τής λίαν πρωίμου ή 
καί λίαν όψιμου πασχαλινής ημερομη
νίας. Τ ί νά εΐπουν αί χώραι, δπως ή 
Α ίγυπτος, δπου είς τάς δημοσίας καί 
τάς ίδιωτικάς υπηρεσίας υπάρχουν 
υπάλληλοι δλων τών δογμάτων; Κα
ταντά νά έργάζωνται 21(3 ημέρας τό 
έτος. ’Ορθόδοξον Πάσχα, Χριστούγεν
να, Πρωτοχρονιά, Λατίνων Πάσχα, 
Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Μπαϊράμ 
καί Πουρίμ. Χάνει κανείς τά πασχάλια 
του ! Ή  αποδοχή λοιπόν μιας σταθε
ράς πασχαλινής ημερομηνίας ό'χι μό
νον θά  άρΐΐ τήν αιτίαν τών δημοσιο
νομικών ζημιών άλλά καί θά  παρου- 
σιάση τήν ανθρωπότητα ένώπιον τής 
ιδίχς της συνειδήσεως ήνωμένην έν 
χριστιανική αδελφοσύνη κατά τόν μέ- 
γαν αΰτόν εορτασμόν.

Κατήρτισε λοιπόν ή Κ. τ. Ε. διεθνή 
επιτροπήν έκ σοφών δλων τών έθνών 
καί τών δογμάτων ή οποία, άφοΰ έξω- 
νύχισε τό ζήτημα, άπεφάνθη δτι πρέ
πει νά όρισθή τό Πάσχα τήν Κυρια
κήν ή οποία ακολουθεί τό δεύτερον 
Σάββατον τοΰ Α πριλίου. Πάντες τό 
έδέχθησαν. ’Έ θ νη  καί Έ κκλησίαι καί 
τών δύο κόσμων. Ή  Α γγλ ία  μάλιστα 
καί ένομοθέτησε τοΰτο τόν παρελ
θόντα μήνα. Μόνον ή Α γ ία  Έ δ ρ α  
τό άπέρριψε διά τής άπαντήσεως τήν 
οποίαν βραχυτάτην παραθέτομεν αΰτο-
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λεξείκαι^θα διερευνήσωμεν επειδή νο- 
μιζομεν οτι αποτελεί πολύτιμον ενδει
κτικόν τής μακραίωνος νοοτροπίας και 
κα'ι τεχνοτροπίας αυτής καί τήν χα
ρακτηρίζει ως παράγοντα τής παγκο
σμίου αγάπης.
/ * ^  '^ " ^ α "^δρα διαπιστώνει ευχα

ρίστως οτι η Κ. Τ. Ε. άνεγνώρισεν 
απεριφράστως ότι τό ζήτημα τής με- 
ταρρυθμίσεως τοΰ ημερολογίου ιδίως 
εις ο,τι αφορά την σταθεροποίησιν τής 
εορτής τοΰ Πάσχα εινε φύσεως έξαι- 
ρέτως θρησκευτικής καί δτι αί τυχόν 
τροποποιήσεις εντοΰτφ Άν καϊ ούδε- 
μίαν εμφανίζουν δογματικήν δυσχέ
ρειαν, θα  συνεπήγοντο έν τούτοις 
τήν έγκατάλειψιν παραδόσεοον ίσχυρώς 
ερριζωμένων τάς οποίας οΰτε νόμιμον 
οΰτε^ παραδεκτόν θά ήτο νά παρίδη 
τις άνευ σοβαρών λόγων παγκοσμίου 
συμφέροντος.

Και λοιπόν, η Αγια "Εδρα οΰδένα 
λόγον ευρίσκει επαρκή πρός τροπο- 
ποίησιν τής σταϋ'έρ&ς πράξεως τής 
Εκκλησίας  έν τφ  καΟορισμφ τών εκ

κλησιαστικών εορτών καί μάλιστα τής 
εορτής τοΰ Πάσχα, πράξεως διατηρη- 
θεισης υπο παραδόσεως σεβασμίας καί 
καθαγιασθείσης άπό τών αρχαίων χρό
νων υπο συνόδων. Συνεπώς άν άπεδει- 
κνυετο οτι το κοινόν καλόν απαιτεί 
μετατροπάς τινας είς τάς παραδόσεις 
ταυτας, η Αγ. 'Έδρα θά έξήταζε τό 
ζήτημα μόνον άν προηγουμένως διε- 
τυπωνε τήν περί τούτου ευχήν μία 
οικουμενική Σύνοδος».

Εινε ευτύχημα δτι ή Ά γ . Έ δ ρ α  
αναγνα>ρίζει δτι τό ζήτημα τής ημε
ρομηνίας τοΰ Πάσχα δέν εινε φύσεως 
δογματικής, διότι δέν θά ήτο εκπλη
κτικόν αν ΰπεστήριζε τό έναντίον άφοΰ 
περί τούτου ήσχολήθη ή Α ' Οίκ. Σ ύ
νοδος ή συντάξασα καί τό Σύμβο- 
λον τής Πίστεως. Τοιαύτην παρερμη
νείαν κάμνουν παρ’ ήμΐν οί παλαιοη- 
μερολογΐται.

Πραγμαιικώς δμως ή Κ. Τ. Ε. πε- 
ριοριζομένη αΰστηρώς εις τήν ημερο

μηνίαν τής εορτής καί μή θίγουσα καν 
το τυπικόν, το τελετουργικόν μέρος 
της, ακόμη δ ολιγωτερον τόν συμβο
λισμόν της, καμνει απλουστατα έργον 
δημοσιονομίας.

Ά λλά διερωτώμεθα ποΐαι νά εινε 
αρά γε αύταί αί παραδόσεις αί ίσχυ- 
ρώς έρριζωμέναι αί όποΐαι θά έγκατα- 
λειφθοΰν. Οΰδεμίαν διαβλέπομεν. Π ρο- 
σε^ατε εις τούτο ί Η  Κ. τ. Ε. προ
τείνει μίαν των δύο πρώταιν Κυριακών 
τοΰ Α πριλίου. Ά ν  ή 1 Ά π ρ . τύχη 
Σαββατον, το Πασχα θά έορτασθή είς 
τ®? 9 Απρ. άν δέ Κυριακήν είς τάς 
15^ ιδ. μ. ωστε θά κυμαίνεται τό 
Πασχα μεταξύ 9 και Ιο Απρ. τοΰ ση- 
μερινοΰ γρηγοριανοΰ ημερολογίου. Ά ν  
καί δταν γίνη δεκτόν καί τό ήμερυ- 
λόγιον τής Κ. τ, Ε. τό έχον 13 μή
νας ε; 28 ημ. τοτε θα είνε τελείως 
ακίνητον. Ά λλά οί Λατίνοι εορτάζουν 
τοόρα τό Πάσχα κυμαινόμενο ν μεταξύ 
22 Μαρτ. xtxi 25 Απριλίου. Κατά τά 
έτη καθ ά η Αγ. Έδρα εώρτασε 
πολλάκις τό ^Ρΐίίσχα της τάς ημερομη
νίας 9 15 Απρ. τί έπαθαν αί παρα
δόσεις τ η ς ; λ. χ. έφέτος. Διότι αί 
ημερομηνιαι αυται περιεχονται έντός 
τών πολυ ευρυτερων ορίων μεταξύ τών 
οποίων^ κυμαίνεται τώρα τό Πάσχα 
της. Τό επιχείρημα αύτό εινε τρομε- 
ρον διότι εΐνε τελεσίδικον.

Η  3'Α γ. Έ δρ α  ούδένα λόγον ευρί
σκει επαρκή πρός τροποποίησιν τής 
«σταθεράς πραξεως» τής Εκκλησίας. 
Παράδοξον !

Δώδεκα διεθνή Συνέδρια έν Α μ ε 
ρική και εν Ευρώπη συγκροτηθέντα 
προ τοΰ Μεγ, Πολέμου καί μετ’ αΰτόν 
απηριθμησαν τας ζημίας τοΰ εργαζο
μένου καί συναλλαττομένου κόσμου, 
καί τών διοικητικών οργανισμών έκ 
τοΰ κινητοΰ τοΰ Πασχα- Δέν είνε 
επαρκείς αί ομόθυμοι εΰχαί 12 Δ. Σ υ 
νεδρίων ; Ή  υλική ευημερία τών λαών 
δεν εινε αξία προσοχής υπό τής Ε κκλη
σίας ;

Τινα άλλην αποστολήν ήμπορεΐ νά
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έχη ή Εκκλησία αν μή τήν προαγω
γήν τής λαϊκής ευημερίας; Τουναντίον, 
νομίζομεν δτι δέν υπάρχει λόγος «όμο- 
λογητός» (avouable) διά ν’ άρνηθή ή 
Εκκλησία τήν συγκατάθεσίν της.

Ά λ λ ’ ή παπική άπάντησις όμιλεϊ 
περί «σταθεράς πράξεως» τής Ε κκλη
σίας καί δή πράξεως διατηρηθείσης έκ 
παραδόσεως σεβασμίας καί καθαγια- 
σθείσης υπό Συνόδων. Καί τοΰτο πα
ράδοξον! Ά λλά  γνωρίζομεν δτι τήν 
έπί 12 ‘/s αιώνας διατηρηθεΐσαν πρα- 
ξιν τή ς  Εκκλησίας έν τούτφ, άπό τοΰ 
325 μ.Χρ. άνέτρεψεν ό Πάπας Γρηγό- 
ριος 15' είς τά 1582 διά τής μεταρ- 
ρυθμίσεώς του. Ή  σημερινή πράξις 
τής Λατινικής Εκκλησίας χρονολογεί
ται άπό 3 ι/2 αίώνος. Καί ή μέν προη
γούμενη είχε καθαγιασθή υπό Συνό
δων, ή δέ σημερινή ύπ’ οΰδεμιάς Συν
όδου καθηγιάσΟη. Λυτό είνε εκπλη
κτικόν. Ά λλά θά ΐδιομεν πώς δικαιο
λογείται ή άντίφασις αΰτη υπό τής 
Λατινικής Εκκλησίας.

Ή  Ά γ ια  Έ δ ο α  δηλώνει είς τήν 
άπάντησίν της δτι «αν άπεδεικνύετο 
δτι τό κοινόν καλόν απαιτεί τήν τρο- 
ποποίησιν τής παραδόσεως ταύτης θά 
ήτο διατεθειμένη «νά έξετάση» τό ζή
τημα αν συνεκροτεϊτο Οικουμενική 
Σύνοδος καί διετύπωνε τήν ευχήν».

Δηλ. ή Ά γ ια  Έ δρ α  ζητεί νά συγ- 
κοοτηθή Οίκ. Σύνοδος διά νά διατύ
πωση τήν εΰχήν τής σταθεροποιήσεοος 
τής ημερομηνίας τοΰ Πάσχα. Ά λλά δη
λώνει δτι τήν εΰχήν αΰτήν δέν θά 
θεοορήση υποχρεωτικήν, άλλά μόνον 
θά τήν έξετάση. Δηλ. επιφυλάττεται 
είς έαυτήν τό δικαίωμα καί νά την 
απόρριψη !

Τονίζει δηλ. ό Ά γ .  Πατήρ δτι εΐνε 
ανώτερος τών Οικουμενικών Συνόδα>ν. 
Αΰτό δέν μάς εκπλήττει. ’Έχομεν επα
νειλημμένους τοιαύτας εκδηλώσεις είς 
τήν Ιστορ ίαν  τών Παπών. Ποιος δεν 
γνωρίζει τάς περιπετείας τής έν Πίζη 
Συνόδου τοΰ 1409. 24 καρδινάλιοι, 
200 αρχιεπίσκοποι καί επίσκοποι καί

300 διδάκτορες τής Θεολογίας ήγωνί- 
σθησαν νά ρίψουν τρεις πάπας ταυ- 
τοχρόνως αναθεματίζοντας άλλήλους 
καί τήν Σύνοδον καί εξέλεξαν τέταρ
τον. Τά ίδια  καί ή έν Κωνσταντί<? 
Σύνοδος.

Ά λλά  είνε δυνατόν νά δεχθοΰν οί 
’Ορθόδοξοι Πατριάρχαι, καί οί προ- 
τεστάνται έπίσκο^οι νά συνελθουν είς 
Οίκ. Σύνοδον ως συμβουλευτικόν σώμα 
τοΰ Πάπα ; Ζητεί λοιπόν τά αδύνατα 
σήμερον ή Α γ ία  “Εδρα καί αΰτός είνε 
ένας τρόπος διαρρηδην αρνησεως.

Ε κπλήττει δμο^ς ή άπάντησις αυτή 
διότι άφοΰ όμιλεϊ ό Πάπας δτι τό 
ζήτημα δέν εινε δογματικόν, είς τί 
χρειάζεται ή Οικουμενική Σύνοδος; 
“Οταν έκαμε τήν μεταρρύθμισίν του 
ο Γρηγόριος ΙΓ ' δέν έζήτησε τήν έπι- 
κύρωσιν Συνόδου.

’Έ πειτα  άφοΰ πάσαι άνεξαιρετως αι 
Έκκλησίαι ένέκριναν τήν πρότασιν τής 
Κ. τ. Ε. έχει ήδη τήν γνώμην των δ 
Λατίνος επίσκοπος Ρωμης. Μάς κα- 
μνει έντύπωσιν άκόμη ή γνοίσιμαχία 
τής Ά γ ια ς  Έ δρα ς, διότι έχομεν έπί 
Λέοντος ΙΓ ' προσπάθειαν τοΰ Βατικα
νού πρός σταθεροποίησιν σχετικήν τοΰ 
Π άσχα .Ό  καρδινάλιος C e s a r  Τ  ο n- 
d i n i  de Q u a ren g h i περιήλθετά πα
τριαρχεία τής Α νατολής καί τήν Μό
σχαν καί είργάχθη πυρετωδώς προς 
αποδοχήν τοΰ γρηγοριανοΰ ημερολο
γίου υπό τών ’Ορθοδόξων καί σταθε- 
ροποίησιν τοΰ Πάσχα. Εξεδωκε μα- 
λιστα σπουδαΐον τεΰχος έν Έ ρμουπό- 
λει τής Σύρου είς τά 1903. Επειτα 
έχομεν τήν επιστολήν τοΰ καρδιναλίου 
R am polla  πρός τόν κ. W . F o rs te r  δι
ευθυντήν τοΰ Αστεροσκοπείου τοΰ 
Βερολίνου καί πρόεδρον τής Δ. Ε π ι 
τροπής τών μέτρων καί σταθμών, πρός 
τόν οποίον λέγει, τήν 5 Μαΐου 1897, 
δτι άν όμοφώνως δέχωνται οί άλλοι 
λαοί τήν μέσην σταθεροποίησιν τής 
πασχαλινής ημερομηνίας, ή 'Α γ. Έ δρ α  
οΰδεμίαν θά έ'χη άντίρρησιν.

Ά λλά έχομεν καί κάτι σπουδαιότε-
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ρ ο ν : Ε ις τά 1834 ενας M a s t s i f i n i  
ετυπωσεν εις τήν Ρώμην ενα σύγγραμ
μα «A m plissim i f ru tt i  da  cog liersi 
a n e n a d a l ca lendario  g reg o rian o »  είς 
το οποίον εκθέτει, κληρικός Λατίνος' 
αυτός, τό έπιζήμιον τή- μεγάλης αίω- 
ρησεως τάς πασχαλινής ημερομηνίας 
εις τας κοινωνικας αναγκας καί τήν 
ανάγκην νά περιοριστή ή αιώρησις 
αύτη έντός πολύ στενότερων ορίων. 
Και το βιβλιον αυτό ετυπώθη μέ τρία 
Nib.il obsta t, καί δύο Im p rim a tu r 
εις το τυπογραφείο ν του Βατικανού·

*
* *

Ας ίδωμεν τωρα πώς δικαιολογούν 
την γρη/οριανήν μεταρρύθιησιν, γενο- 
μένην είς τά 1582, ώστε νά διατείνον
ται σήμερον ό'τι συνεχίζουν ακόμη 
την παλαιαν παραδοσιν τήν κατω/υ- 
ροχιενην υπο πράξεως μακραίωνος καί 
συνοδικών επικυρώσεων.

Ή  γρηγοριανή μεταρρύθμισις, λέ
γουν, εινε ή επιστημονική έκτέλεσις 
τών αποφάσεων τής έν Νίκαια Συνό
δου ! Καί ιδού π ώ ς: Ή  Σύνοδο; έκεί- 
νη> λέγουν, εδωκεν ωρισμένον κανόνα 
διά τήν ημερομηνίαν τοΰ Πάσχα. «Νά 
εορταζεται τήν πρωτην Κυριακήν μετά 
την πρώτη ν πανσέληνον ήτις ή συμ
πίπτει μέ την εαρινήν ισημερίαν ή 
επεται αυτής. Καί έάν ή πανσέληνος 
πέση Κυριακήν, νά εορτάζεται τήν 
άλλην Κυριακήν».

λ Αλλα τοτε η ισ7]μερία συνέπιπτε 
την 21 Μαρτίου. "Ενεκα δμως τής 
προσπτώσεως τής ισημερίας κατήντη- 
σεν εις τα 1582 να συμπίπτη μέ τήν 
11 Μαρτίου.
Ό Επειτα η διάρκεια τοΰ έ’τους τοΰ 
Ιουλιανοΰ ήτο μεγαλειτέρα της πραγ

μ α τικ ή ς ώστε εις 384 ε τη ή 400 'π ε 
ρίπου, εκαμνε λάθος καθ’ υπεροχήν 3 
ημερών.

Καί ή σελήνη δέν ελογαριάζετο πλέ
ον ή πραγματική, άλλά μία φαντα
στική σελήνη την οποίαν δ ι’ αύτό ονο
μάζουν εκκλησιαστικήν.

e ® Γρηγοριος 1Γ . λοιπόν έκαμε τά 
εξής :
c α) Διά να ονομαζεται «21 Μαρτίου» 
η ημέρα τής ισημερίας, έπήδησε 10 
ημέρας. Καί ώνόμασε 15 ην ’Οκτωβρίου 
τήν επαύριον τής 4ης Ό κτ.

Αστεϊον μέτρον ! Διότι ή Σύνοδος 
δεν άπήτησε νά λέγεται ή νά παρα- 
μενη ή ισημερία εις τήν 21 Μαρτίου. 
Την προπτίοσι ν' τών ισημεριών εγνώ- 
ριζεν άριστα ό Ευσέβιος" από τόν 
Γεμϊνον. Αν ή Σύνοδος διέπραττε 
τοιαΰτα σοφίσματα θά μεταινόμαζε καί 
αυτή τήν 21 Μαρτ. εις 23' Μαρτ. 
ημέραν ισημερίας έπί Χριστού.

Ουδείς απολύτους λόγος υπήρχε τοΰ 
σοφίσματος τούτου, άπό τό όποιον 
προήλθε νά παυσωμεν συνεορτάζοντες 
και τας ακίνητους εορτας.

ί3) Ωρισε τα επαιώνια ετη δηλ. τά 
πολλαπλάσια τοϋ 100 καί άρα διαιρετά 
διά 4, νά μήν εινε δίσεκτα παρά άν 
διαιρούνται διά 400. Ούτως ή διάρ
κεια ^τοΰ πολιτικού έτος γίνεται ακρι
βέστερα. Εντεύθεν προέκυψαν αί εκ- 
τοτε προστεθεΐσαι 3 εις τάς 10 ημέ
ρας τής διαφοράς τής γρηγοριανής 
προς την Ιουλιανήν ημερομηνίαν.

y)_ Ηλλαξε τό σύστημα τοΰ λογι
σμού τής πασχαλινής πανσέληνου.

Κ αθ δλα τά ά'λλα άφήκε τάς πολλάς 
ατελείας τοΰ ’Ιουλιανοΰ, δηλ. τάς διε- 
τηρησε καί εις τόν γρηγοριανόν: τήν 
ανισότητα καί αταξίαν τής διαρκειας 
των^μηνών, τήν σύγχισιν τών αριθμη
τικών των ονομάτων π*_ός τήν τάξιν 
τών έν τώ έ'τει  ̂ κλπ.

^έκπλαγήτε δταν σάς εΐπω δτι 
δλα αυτα απετελουν ολοκληρωτικήν 
και ουσιοοδη παραβασιν τής έντολής 
τής Συνόδου.

Η  Σύνοδος αυτή ούδένα κανόνα
έ'δο)κε !

Δεν έχομεν τά πρακτικά της, άλλ’ 
έ'χομεν την περί τής άποφάσεως τοΰ 
Πάσχα εγκύκλιον τοϋ Μ. Κωσταντίνου 
καί δύο ολιγόστιχα τεμάχια συνοδι
κών εγκυκλίων.
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Καί τά τρία αύτά έγγραφα τονίζουν 
φωνακτά δτι ή Σύνοδος δέν ένδιαφέ- 
ρεται διά τήν Σελήνην καί τόν Ή λ ιο ν  
•αλλά διά τήν ομοφωνίαν τών χριστια
νών. Έθ-εσε λοιπόν δύο απαραιτήτους 
καί μοναδικούς δρους:

1) νά συνεορτάξω μεν  οί χριστιανοί 
τό Πάσχα.

2) Νά τό εορτάζωμεν ·( κα τό π ιν  τών 
'Εβραίω ν. Τοϋτο δέ διότι ύπήρχον 
τότε χριστιανοί, οί έξ 'Εβραίων, εορ- 
τάζοντες τό Πάσχα μαζύ μέ τούς Ε β ρ α ί
ους τήν 14 Νισάν καί δι’ αύτόέλέγον- 
το τεσσαρεσκαιδεκατΐται, ενώ οί πλεϊ- 
στοι τών χριστιανών εώρταζον κατόπιν.

Ή  γρηγοριανή μεταρρύθμισις μή 
■επιτυχοϋσα τήν συγκατάθεσιν τών ορ
θοδόξων καί διαμαρτυρομένων, διέρ- 
ρηξε τόν έπί 12 4/ 2 αιώνας συνεορτα- 
<τμόν τών χριστιανών, καί μάλιστα 
κινητών καί ακινήτων εορτών, δύο δέ 
?τη μετά τόν θάνατον τού Γρηγο- 
ρίου ΙΓ ' οί Λατίνοι εώρτασαν τό 
Πάσχα μαζύ μέ τούς Ε βραίους καί 
εκτοτε πολλάκις πρό καί μετ’αύτών.

Γενικώς κηρύττεται, καί δυστυχώς 
τό εΐδομεν άναγραφόμενον είς έπί- 
σημά μας έγγραφα, δτι τό Γρηγορια- 
νόν ήμερολόγιον εινε τό έπιστημονι- 
κώς ακριβές, Ή  πλάνη αυτή οφείλε
ται είς τ?ήν άβαθή γνώσιν τοΰ θ έ 
ματος.

Ή  μόνη διόρθωσις ήτο ό κανών 
τών έπαιωνίοον ετών, δστις εδωκεν είς 
τό γρηγοριανόν ετος διάρκειαν άκρι- 
βεστέραν. Ά λλ ’ αύτό εινε ανάξιον προ
σοχής καί κάποια ειρωνεία, επειδή είς 
ολόκληρον ζωήν μακροβίου άνθρώπου 
τό ετος τοΰ Γρηγορίου εχει τήν διάρ
κειαν τοΰ Ίουλιανοϋ. "Οταν συμπλη
ρωθούν 100 ή 200 ετη γίνεται ή 
διόρθωσις τοΰ τρίτου τής διαφοράς.

Κατά τί συντελεί είς τήν επιστήμην, 
εις τήν αϋξησιν τής κοινωνικής ευη
μερίας, εις τήν ’Εκκλησίαν ; Α πολύτω ς 
κατά τίποτε. Διότι οί μέν αστρονόμοι, 
δι’ οΰς ή διόρθωσις είνε λίαν ανεπαρ
κής, έχουν ίδικά των ετη, τό άστρι- 
κόν, τό άνωμαλιστικόν κλπ. οί δέ 
κοινοί θνητοί ούδέν αίσθανόμεθα. 
Ά πόδειξις είνε δτι ή ώρα, τήν οποίαν 
άνά πάσαν στιγμήν χρησιμοποιοϋμεν 
είνε συνθηματική. Δέν εΐναι ή αλη
θινή. Καί ή τρομερά αύτή ανακρίβεια 
δχι μόνον δέν μάς πειράζει άλλά καί 
μςίς ευεργετεί. "Οταν κτυπα 12 εις τάς 
Α θή να ς, τήν Ιδίαν στιγμήν κτυπα 12 
είς τήν Κωνσταντινούπολιν, τήν ’Ερζε- 
ρούμ, τό Σουάκειμ, τήν Κέρκυραν!

Παθαίνετε τίποτα έκ τούτου ;
Ά λλά ' &ά ιιοΰ εΐπη ίσως κανείς:
Ά φ οϋ  κατηγορείς τήν γρηγοριανήν 

μεταρρύ&μισιν, είσαι «παλαιοημερολο
γίτης».

’Ό χ ι !
'Η  Ελληνική Πολιτεία καί ή Ε λ 

ληνική ’Εκκλησία δέν έδέχθησαν τήν 
γρηγοριανήν μεταρρύ&μισιν άλλά τήν 
γρηγοριανήν χρονολόγησιν' τό ζήτημα 
τοΰ Πάσχα παρέμεινεν άναλλοίωτον. 
Τήν γρηγοριανήν χρονολόγησιν εδέχθη- 
μεν λίαν όρθώς, δχι διότι δήθεν εινε 
άκριβεστέρα, άλλά διότι εγινε παγκό
σμιος καί άπετελοΰμεν κακοφωνίαν. 
"Οταν τά δύο τρίτα τοΰ ’Έ θνους μας 
ήσαν υπόδουλα, καλώς πράττοντες άπερ- 
ρίπτομεν ταύτην, άλλά σήαερον οπότε 
άποκατέστημεν εθνικώς καί εχομεν εύ- 
ρωστον τήν εθνικήν συνείδησιν καί 
κραταιάν τήν ενότητα, ούδέν πλέον 
φοβούμενοι άπό τής λατινικής προπα
γάνδας,ώφείλομεν νά τήν δεχθώμεν διότι 
ε’ίμεθα άπό αιώνων ενεργοί παράγον
τες τής παγκοσμίου ευημερίας.
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Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ι Σ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ, ’Ακαδημαϊκού 

Ε ις τήν Α κ α δη μ ία ν  3Α θηνών. 25 Μαρτίου.

Τό παλαιό τραγούδι τοϋ ενθουσια
σμού πού έμπνέεται από τό 21, δταν 
κανείς άντικρύση τό 21 .στό μαγικό 
Καθρέφτη τοΰ ιδανικού, έρχομαι μέ 
λίγα μετρημένα λόγια νά σας τό ένθυ- 
μισω σήμερα. Θά ήθελα ή φωνή μου 
νά κράτηση μέσα της κάποια καθαρό
τητα, όσο κα'ι αν τό φόρτωμα τών 
χρόνων ή τών καιρών ό θόρυβος κίν
δυνος εινε να τη θολώσουν ή νά τήν 
αποσκεπάσουν.Ή Α καδημία τών Α θ η 
νών μιέ βαρύ  ̂χρέος μ’ έτίμησε.

 ̂Παλαιός κέγώ εργάτης πού, κατά 
το λόγο τοΰ αρχαίου «μοιισικήν ποιεί» 
δέν ήμπορώ νά μή τονίσω πρώτ3 άπ’ 
δλα πως μαζί μέ τήν πολιτική ελευθε
ρία, το 21 μιεσα στα οκτώ τρικυμισμιένα 
χρονιά του μας άνάστησε τή μεγαλόστο
μη φαντασία τή ποιητική. Μέ τήνποιη- 
τικη, το ιδιό χρονικό διάστημα συνα
γωνίζεται και τήν συμπληρώνει ή ρη
τορική φαντασία.

Προεχει στην αντιπροσωπεία της ό 
Σπυρίδοσν Τρικούπης. Ά ν  οϊ Λυρικοί 
τών αξιοθαύμαστων ύμνων καί τών 
ωδών εινε τότε σάν αντίλαλοι Σ ιμω - 
νιδών και Πινδάρων, τούς λιγοστούς 
ρητορικούς λογους τοΰ Τρικούπη νο
μίζεις πώς τούς συνοδεύει τό δοξαστι
κό ^τύμπανο τής προφήτισσας Μαριάμ 
στή Μωσαϊκή έ'ξοδο.

Ή  Τρικουπική ρητορική συστημα
τικά τρέφει μέσα της κάτι άπό τήν 
επισημότητα τών βιβλικών προφητών. 
Ετσι στα μιεταβατικά και χαωτικά κα'ι 

δημιουργικά εκείνα χρόνια, ?νας νέος 
κλασσικορωμαντικός λυρισμός κ3 έ'νας 
επικώτερα βαλμένος θρησκευτικός ρω- 
ααντισμός περίεργα συναλλάζονται. 
Ύ μνφδοί και ιεροκήρυκες τής Π αλιγ

γενεσίας συμβολίζουν τότε τήν δνειρό- 
θρεφτη ψυχή τοϋ Γένους γυρισμένη 
πότε πρός τήν κλασσική, αττική, Σπαρ
τιατική ‘Ελλάδα πότε πρός τή Βυζαν
τινή, πρός τό δραμα τής Πόλης. Τά καλ- 
βικά και τά πολεμικά ποιήματα κλαγκά- 
σματ5 αϊτών πού ξαγναντεύουν τόν αγώ
να άπό νψη.

Καί ή Λύρα έκτελεΐ τό χρέος της 
απολυτρωτικό, μέ τά δικά της μέσα κα
θώς τό Σ παθί.

Οί στίχοι των μιας παρουσιάζουν 
συμπλέγιιατα και σύνολα- εξαιρετικά θ ’ 
ακουσωμ εκεί λειτουργικά μνημιονευ- 
μένο κάποιο πρόσωπο" έ'να Μαρκομπό- 
τσαρη, ενα Πατριάρχη Γρηγόριο, ενα 
Βύρωνα.

Οΐ λόγοι τοΰ Τρικούπη κάπως δια
φορετικοί δέν άργοποροΰν κ’ εκείνοι 
σέ μνημόσυνα προσοίπων, σ3 εξαγγέλ- 
ματα ονομάτων. ‘Ο καθείς άπό τούς 
λόγους του είναι περισσότερο βλαστός 
καθορισμένης ευκαιρίας, κρ'ίσιμιης ώ 
ρας, γεννημένος δχι στά«ίεπρ1α serena» 
τών Μουσών, άλλ3 έπάνοο στά ίδια 
στά πολεμόχαοα χώματα. Στούς λόγους 
τοΰ Τρικούπη συγκεντρώνονται κάποια 
ουσιαστικά περιστατικά, δραματικές πε
ριπέτειες, κορυφές γεγονότων. Ό  ακρο
ατής τών λόγων εκείνων γίνεται κά
τοχος μιας και άπό μεγαλειότητα και 
άθλιότητα και λαμπρισμένη; καί σκο
τισμένης επικής ιστορίας. Δείχνετ3 έκεΐ, 
δμως δχι άπό τό κριτικό ξεδιάλεγμα 
καί τήν νηφάλια μιατιά τοϋ ιστοριο
γράφου, ο επαναστατικός ανεμοστρόβι
λος γοργά καί πεταχτά, καί άπό .τόν 
άμβωνα κάποιου Χρυστοστόμιου εκκλη
σιαστικού πού πότε τά υποδηλώνει.
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μόνον, καί πότε τά ξεσκεπάζει τά πράγ
ματα.

Ό  θάνατος τοΰ Λόρδου Βύρωνος, 
στά 1824, στά 1825, ύστερα άπό τό 
δυστύχημα τής Σφακτηρίας ή χορηγη
μένη άπό τήν Κυβέρνησιν. άμνηστεία 
στούς άνυπότακτους μιέ τήνσπαρακτική 
επίκληση, μέ τήν ελπίδα τής πάντα προ- 
σδοκόμενης καί άέρινης πάντα όμονοί- 
ας, τό Νοέμβριο τοΰ 1826 ή νίκη τής 
Άράχωβας, τόν ’Απρίλη τοΰ 1827 δ 
θάνατος τοΰ Καραϊσκάκη, τόν ’Οκτώ
βριον τής ιδίας χρονιάς τό Ναβαρίνο, 
τό Μάη τοΰ 1828 τό μνημόσυνο τοΰ 
Ά σ τιγγο ς, τόν ίδιο μήνα έ'να χρόνο 
ύστερώτερα τό Μεσολόγγι ξαναποχτη- 
μένο. Τό χρονικό τής εθνεγερσίας κλει
σμένο μέσα στά παραστατικά του ο 
ρόσημα, διαλαλημιένο άπό ρήτορα πού 
κ3 εκείνος εΐνε ποιητής.

Ή  Α καδημία τών Α θ η νώ ν  συν
ταυτίζει τήν επέτειον τών εγκαινίων 
της, σάν αρχή καί αυτή πνεύμαci- 
κής Παλιγγενεσίας μέ τήν καθιερω- 
μένην ημέραν τοΰ έπίσημου άπό τό 
έθνος εορτασμοΰ τής εθνικής ανεξαρ
τησίας. Είκοσι πέντε τοΰ Μ αρτίου! 
Καρφώνω τόν στοχασμό στό πανηγυ
ρικό τοΰτο θέμα καί μέ λύπη αισθά
νομαι άκόμη καί μέ συστολή, κάποια 
μου άδυναμία. Τίποτε δέ βλέπω στήν 
εμνευσή μου τίποτε δέν βρίσκω στά λό
για μου, ύστερα άπό τά κάθε λογής 
καί άπό χρόνους καί χρόνους τώρα πρός 
τήν άποθεωμένην ημέρα τάματα καί 
αφιερώματα, και μεγάλων καί μικρών, 
καί ιστορικών, καί ποιητών, καί ρητόρων 
καί. λογοκόπων,άλλά προσφορώτερο άπό 
τά λακωνικά τά τελειωτικά λόγια αύτά: 

«Έορτάζοντες οί Πανέλληνες τήν 25 
Μαρτίου δύνανται νά λέγωσι ύπερη- 
φάνως : Αύτη ή ήιιέρα ήν έποίησεν δ 
Κύριος. Ναί. Θεοϋ ποίημια εΐνε ή 25 
Μαρτίου». Αύτά τά λόγια τά δανείζω- 
μαι άπό τόν τελευταίο λόγο τοΰ Σπυ
ρίδωνος Τρικούπη πάλι, σέ κάποιο συμι- 
πόσιο τοΰ Λονδίνου τό 1861. ’Ό χ ι 
πλέον στούς πολεμιστήριους κάμπους

τυρταϊκός διαλαλητής, άλλά επίσημος 
τής ελεύθερης χώρας πρεσβευτής, απο
χαιρετά μέ τά λόγια εκείνα και τό ρη
τορικό του άμβωνα καί τήν ήρωϊκη 
του Μοΰσα. Δέν έ'χω τίποτε περισσό
τερο τίποτε είκονογραφικώτερο γιά τήν 
ημέρα. Τί χρειάζονται; Τί εχει κανείς νά 
προσθέση στόν κανόνα τής ιεροτελε
στίας; Ξαναψέλνονται τά τροπάρια ξα- 
ναϋψώνεται ή προσευχή, τό ίδιο λιβάνι 
καίγεται. Φθάνει ή χιλιοειπωμένη άκο- 
λουθία νά άναβρύζη μιέ τήν ίδια  ένταση 
καί ή φωνή νά κρατιέται καθαρόηχη,. 
κατανυχτική, λειτουργική. Καθέκαστα ; 
.Ευρήματα ; νέα κοιτάγματα; Ε ΐναι γιά 
τόν έρευνητη σκαπανέα, γιά τόν· ιστο
ριοδίφη. Α κόμα πλέον επάνω άπό τήν 
αλήθεια τών πραγμάτοον στέκεται η. 
αλήθεια τών ιδανικών. Τά πράγματα 
τής εμπειρίας καί χαρακτηρίζονται καί 
συμπληροίνονται άπό τήν πραγμιατικό- 
τητας τής ιδέας.

Πολύ καλά γνωρίζω πώς άλλάζουν καί 
πώς άλλαξαν οί καιροί. Ά π ό  καιρό έν- 
εδρεύουνκαί καραδοκοΰν ελκυστικά θρα- 
σύστομα δαιμιόνια. Κερνοΰν τό μεθυστι
κό κρασί νεοπρόσφερτων ιδεών. Π ρός 
αγιασμένες ή δοκιμασμένες έφεστιες ει
κόνες, χέρια απλώνονται απότομα, χωρίς 
εύλάβεια γιά τήν άναστήλωση άδοκίμα- 
στων ε’ιδώλων. Οί θείες Πατρίδες προσ
βάλλονται, ιερές λατρείες γίνονται σκο
ποί στά κτυπήματα θρησκευμάτων υπό
πτων. Ό  κοσμοπολιτισμός στή βαθειά 
έταρτική στή διεισδυτική θεωρία του 
συνεχιστής, άρμονιστής, πού τήν απλώ
νει καί τή βαθύνει χωρίς νά τήν κατα
στρέφω τήν Ιδέαν τών πατρίδων παρου
σιάζεται άποκλειστικά ώς άπαρνητής 
καί ώς αντίμαχος ιής πατριδολα- 
τρείας. Τά περασμιένα χωρίς εξαίρεση 
κηρύττονται ώς εξαφανισμένα άπο 
προσώπου γής. Καί λησμονεΐται πως 
υπάρχουν περασμένα ιδανικά καί πράγ
ματα πού πάντα καί μακρυά άπο 
τό φώς τοΰ ήλιου καί στά υποχθόνια 
καί ώς νεκρά θεωρούμενα έξεκολουθοϋν 
νά εΐνε κυβερνήτες τών ζωντανών. Καί
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οί πατρίδες αντέχουν, γιατ’ εινε αδύ
νατο νά λείψουν. Υποστήριξε σέ πρό
σφατο βιβλίο του δνομαστός διανοητής: 
«Ά νάμεσα στά ιδανικά τά κληροδοτη
μένα άπό τό παρελθόν, ενα στέκεται 
ακόμα τό δυνατότερο, είναι τό ιδανικό 
τοΰ εθνισμού πού τρέφει τήν πατριδολα- 
τρεία>. Κα'ι υπάρχουν πατρίδες μέ 
τέτοιο τρόπο ριζωμένες στά έγκατα τής 
ιστορίας ποΰ δέν εινε σ* αυτές δυνα
τό νά παραμελήσουν οπωσδήποτε τούς 
■θησαυρούς τών περασμένοον των χω
ρίς νά χάσουν τήν πλέον αδιαφιλονί
κητη μερίδα τής δόξας των. Ποιός 
μπορεί νά στοχασθή τήν Ελλάδα χω 
ρίς καί αυτόματα νά τήν κατατάξη 
στή φυλή τών πατρίδων αύτών; Φερμέ
νοι άπό τήν αντιπάθεια πρός τά δλό
τελα . μακρυσμένα τά τελειωμένα καί 
τ’ ακίνητα, δταν έχουν ως αποτέλεσμα 
τήν καταφρονετική παραμέληση τοΰ 
τωρινού, τοΰ ακόμα ασχημάτιστου άλ
λά πού ζή σαλεύει καί αγωνίζεται καί 
εξελίσσεται, -θιασώτες τοΰ ιδανικού πού 
δλο εμπρός θέλει νά βλέπη, κακίζουν 
καί σαρκάζουν τήν κοινόφθαλμη, τήν 
όπισθοδρομική ροπή, πού τήν ο
νομάζουν προγονοπ?ι/ηξία. Καί μάς 
συγκινοΰν καί τούς δικαιώνουμε. “Ο 
μως δέν πρέπει νά λησμονούμε πώς 
ή καταγγελμένη αυτή ροπή δέν ει- 
νε παρά ή αφιλοσόφητη υπερβολή 
καί τό γελοιογράφημα τοΰ θρησκευτι
κού σεμνού πατροπαράδοτου πού εινε 
ή προγονολατρεία. Ή  προγονολατ§εία 
.συγκρατημένη στόν ίσιο δρόμο της, 
κεντρίζει τήν ενέργεια, καθοσιώνει τόν 
αγώνα, νόμο τής ζωής. Καί αν προγο
νικά δημιουργήματα ώς ξόανα ακατα
σκεύαστα μποροΰν μόνο νά διατηρη
θούν στή μνήμη τών ανθρώπων, ευλο
γημένοι οΐ πρόγονοι πού δείχνουν τόν 
■δρόμο φωτίζοντάς τον καί λαμπρύνον- 
τάς, αρχέτυπα, πυρσοί.

25 τοΰ Μαρτίου. «Αύτη ή ημέρα ην 
Ιποίησεν δ Κύριος».

Κάποια μεγάλα ιστορικά γεγονότα 
είνε σά'ν τά καλλιτεχνικά τά γεγονότα.

Γεννούν τά καλλιτεχνικά συναισθή
ματα σάν εργα τέχνης. Μέ κύρος τεχ
νοκρίτες μάς ερμηνεύουν τήν αξίαν 
κάποιων πινάκων ζωγραφικής. Καί 
πριν νά γνωρίσουμε τί παριστάνουν, 
μάς κυριεύει— υποστηρίζουν— στό άν- 
τίκρυσμά των καί άπό πολύ μεγάλη 
απόσταση μιά πλούσια εντύπωση. 
Α δύνατο μάς είναι άπό τήν απόσταση 
αυτή νά τό καταλάβουμε καί νά τό 
αναλύσουμε τό θέμα των. Καί δμως 
ή εντύπωσή μας εινε σάν άπό τό ά
κουσμά μουσικής συμφωνίας. Ά κόμη 
τολμηρότερα μάς υποβάλλει ενας άλλος 
μυσταγωγός: Ό  μόνος τρόπος νά γνω- 
ρίσης τή μουσική μιάς ζωγραφιάς εινε 
νά τήν ΐδης άπό αρκετό μάκρος, γιά 
νά μή καταλάβης ούτε τό θέμα της 
ούτε τις γραμμές της. Ά ν  ή ε’ικόνα 
μελφδεΐ Ιτελείωσε. Έ χ ε ι τό νόημά της 
καί πήρε πλέον τόν τόπο της ιιέσα στό 
άναμνηστικό μας ευρετήριο. Έ τ σ ι κοι
ταγμένη τέτοια στή ρητορική ή στήν 
ποιητική φαντασία παρουσιασμένη ή 25 
Μαρτίου, σύμβολο πού δσο τό στενεύει 
τόσο τό εντείνει τό νόημα τής εθνεγερ
σίας τοΰ 21 καθώς είνε καί τό ΐδιο τό 
21, άριθμητικό συμβόλισμα τής επικής 
φωτιάς, κάνει τό στοχαστικό ρήτορα ή 
ποιητή νά άνακράζη: (Αΰτη ή ημέρα 
ήν έποίησεν δ Κύριος).

Λέγεται γιά τό Λόρδο Βύρωνα πώς 
δέν τήν έ'καμεν υπόθεση τών πυρακτω
μένων στίχων του τήν άναστημένην 
Ε λλάδα τοΰ 21. Ε κείνος έ'ψαλλε μόνο 
παθητικά, τήν προεπαναστατική 'Ε λ
λάδα, τήν πεθαμένη επάνω στή θεϊκή 
της ώμορφιά 'Ελλάδα, τής σκλαβιάς. 
Μονάκριβο μνημονεύεται τό μαζί καί 
θούριο καί ελεγειακό του σάλπισμα μέσα 
στό Μεσολόγγι, τήν ημέρα πού συμ
πληρώνει 36 χρόνια τής πολυτρικυ- 
μισμένης ζωής του.

«Ξύπνα.— Ή  Ελλάδα ξύπνησε!—
Ξύπνα ώ ψυχή καί σύ».
Καί σωστά πιστεύεται πώς δ Μπάϋ- 

ρον εδώ κατέβηκε δχι πιά γιά νά τρα- 
γουδήση, άλλά γιά νά υπηρέτηση τήν
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αγαπημένη του, γιά νά ζήση, αιμα 
νά^τής μετάγγιση άπό τό αιμα του.

"Ομως^ ποιητής ελληνολάτρης κα
θώς αύτός καί πριν άκόμη νά κατεβή 
στήν Ελλάδα, δέν ήμποροΰσε νά μή 
κράτηση ο στίχος του κάποια κραυγή, 
κάποιον άντίλαλο άπό τό σάλπισμα 
τοΰ 21. Δέν ακόυσα νά γίνετ’ εδώ 
λόγος καί θά εινε άγνωστο ενα μα- 
κρόστιχο αφηγηματικό ποίημά του τό 
«Νησί» τό ποίημα φανερό πώς εινε 
απο τα τελευταία του δημιουργήματα, 
γραμμένο καί δημοσιευμένο στή Γέ
νουα το 1823. Ο ηρως τοΰ ποιήμα
τος, άρχηγός μιάς φούχτας θαλασσι
νών ζωγραφίζοντας τήν γενναίαν άν- 
τίσταση τών άνθρώπ<»ν εναντίον πολυ
αρίθμου εχθρού άνακράζει : "Οσο καί 
αν είναι μέσα μας έμφυτος τοΰ θανά
του ή επιθυμία, οΰτε ή Ελλάδα ή 
ιδια μπόρεσε ώς προς τοΰτο νά καυ- 
χηθή παρα για μια μονάχα μάχη τήν 
μάχη τών Θερμοπυλών ϊσα μέ τις 
ήμερες αυτές που η Ελλάδα πάλι με- 
ταμορφοίνοντας σέ σπαθί τό μέταλλο 
τών άλυσσίδων της, ή Έλλαδα πε
θαίνει πολεμώντας, γιά νάναστηθή στή 
δόξα της».

Η  επιθυμία τοϋ θανάτου, έ'μφυτη 
μέσα του, καθώς εΐτανε στόνήρωά του, 
πλασμένον κ’ εκείνον επάνω στό δικό 
του πρότυπο καθώς δλοι του οίήρωες, 
δ Μπάϋρον τήν έπαλήθευσε στήν "‘Ελ
λάδα μέ τήν θυσία τής ’ίδιας του ζωής. 
Η  επιθυμία ή καλλίτερα ή καταφρό

νηση τού θανάτου. Καί νά ή ορμή καί 
νά ή ροπή καί νά ή αρετή πού καθα
γιάζει τόν πόλεμο καί μέ δλες του τις 
φρικαλεότητες. Οι θυσίες Κόδρων καί 
Λεωνιδών, ενός Μπότσαρη καί Πα- 
παφλέσσα, ή θυσία σου Παΰλε Μελά 
καταστερισμενε με τό αιμα σου, στό 
μαρτυρικό στερεωμα τής Μακεδονίας 
σου, θυσίες πολεμιστών, ηρώων, μυ
θικών, θρυλικών, ιστορικών αδιάφορο" 
ολα πρόσωπα καί πράγματα, φαντά
σματα καί πλάσματα, τήν έχουν τήν 
μερίδα τής αλήθειας των καρπερή καί

χρησιμη στό πέρασμα τής πατροπαράδο
της τής νέας καί άρχαίας ιστορίας μας.

Ή  καταφρόνηση τοΰ θανάτου υπα
γόρευε στόν Καραϊσκάκη, δλίγο πριν 
τοϋ σφραγισθοϋν τά μάτια άπό τό θά 
νατο κατά τή μαρτυρία τοΰ ιστορικού· 
τά λόγια αύτά: (ή τιμή καί τό καύχη
μα τών παλληκαριών είναι νά τούς 
κράζουνε σφαγάρια, δ'χι ψοφίμια).

Ή  καταφρόνηση τοΰ θανάτου Ικα
νέ τόν Κανάρη ν’ άποκριθή στόν πε
ρίεργο πού τόν ρωτούσε τί έβανε στό 
νοϋ του τή στιγμή πού κολλούσε τ» 
μπουρλότο του στό εχθρικό καράβι: «Τί 
εβανα στο νοϋ μ ο υ ; Κωνσταντή θ ά  
πεθάνης!»

Ή  καταφρόνηση τοΰ θανάτου οδή
γησε το Ρηγα το Βελενστινλή στις 
φυλακές τοΰ Βελιγραδιού πρός τό 
στραγγάλισμα, καί τό Λαυρέντιο Μα
βίλη στά ’Ηπειρωτικά βουνά πρός τό· 
βόλι τοΰ Τούρκου. Συγχωρείστε, τόν 
καιρό που το μνήμα τοΰ «3Αγνώ(?του 
Στρατιώτη» γίνεται παντού βωμός, 
συγχωρεΐστε το λόγο μου αν ’ίσως ό. 
λόγος μου σταματώντας τό βήμα του,, 
γονατίζει μπροστά στήν ανάμνηση 
τών δύο ποιητών, περαστική φεγγο
βολά άπό τά μάτια του.

Πώς να μή δοξολογήσω χωριστοί 
τους γνωρίμους δαφνοστεφανωμένους. 
αιματοστάλακτους ίσκιους των ! Τούς 
λαούς ̂  των αντιπροσωπεύουν καί τοΰ- 
καθενος ή δόξα πολυώνυμη μοι
ράζεται και στεγάζει, θαρρείς τά πλή
θη τών άγνωστων ανώνυμων ηρώων.. 
Καί ξεχωρίζουν στά Ή λύσια  τών μα
καρίων μαρτύρων μεγαλομάρτυρες ικα
νοί ν απασχολήσουν άργοπορώντας 
τον, τον Ορφικό ή τό Δαντικό εκείνον 
ιεροφάντη, πού ήθελε τολμήση νά τούς 
επισκεφθή στα άδυτα τών αδύτων τοΰ 
άλλου κόσμου. Ό  'Ρήγας καί δ Μαβί
λης I Μακρυσμένοι στό χρόνο, γειτο- 
νεμενοι στον τοπο, διαφορετικοί στήν 
Τέχνη αμοιαστοι στό τραγοΰδι, άδερ- 
φα>μενοι στή δόξα, άκριβά φαινόμενα 
αναμεσα στούς Παναρμονικούς χορούς;
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τών ομοτέχνων. Ό  ποιητής γενικότατα 
κατά κανόνα θέλει νά τήν χαίρεται τή 
ζωή, καί στήν ανάγκη τήν κρατεί μέ 
τά δόντια του. Τήν αθανασία ερωτεύ
εται, τό θάνατο θαρρείς δέ τόν ύπο- 
πτεΰει. Τήν καταφρόνηση τοΰ θανά
του μελωδικά καί αυτή σάν τήν α
γάπη τής ζωής τή δείχνει στό τρα
γούδι του' δύσκολα τήν πραγματοποιεί 
στή ζωή του. Οί πιστοί τής λΰρας δέν 
εΐναι άνθρωποι τοΰ σπαθιού. Τή φω
τιά  τής φιλοπατρίας επάνω στόν ιερό 
βωμό της τή συντηρεί νομίζεις, ή πνοή 
τοΰ τραγουδιοΰ των. Γ ιά  τοΰτο καί 
μιά ποιήτρια τών νεωτέρων καιρών μέ 
τήν συνείδηση τοΰ έ'ργου πού αρμόζει 
στόν ποιητή έτόλμησε κάποτε νά άνα- 
κράξη μέ τόν αρρενωπό της ενθουσια
σμό : «Σάν τοΰ χεριοΰ καί τής φα>- 
νής παλληκαρίσιος εΐνε δ προορισμός 
Δουλεύετε, Τραγουδούμε». Καί συχνά 
ή Λύρα πού χειρίζεται ό ποιητής τό 
κατασταίνει περιττό σ’ εκείνον τό 
σπαθί του. Δέ θυμούμαι τόν αρχαίο 
ποιητή ποϋ καί πώς τό μνημονεύει 
τό «ξίφος τοΰ λόγου». Καί εΐνε τέ
τοια ξίφη λύρες πόσων Τυρταϊκών 
ψαλτών οί λύρες άνάμιεσα στούς αιώ
νες ! Καί δέν εΐνε χίορίς νόημα δ θρύ
λος γιά τόν πικρό ’Αρχίλοχο πώς 
έ'σπρωξε στήν κρεμάλα μέ τούς στί
χους τηυ τις θυγατέρες τοΰ Λυκάμ- 
βους. Σύγχρονος τοΰ αρχαίου’Αριστο
φάνη, δμότεχνός του καί ομότιμος, 
μέγας ποιητής καί σέ ώρισμένα του 
χαρίσματα δυνατώτερος άπό εκείνον 
■δοξάσθηκε στά χώματα αύτά, δ ’Α θη
ναίος Εύπολις. Κρίμα πού δέν μάς 
άπόμειναν παρά ολιγάριθμα κομμάτια 
άπό τις κωμωδίες του, εύρωστες πα
σίχαρες, καί μαζύ σπαρμένες άπό 
αστραπές θυμού καί άπό αιματηρά 
πειράγματα. Δέν ξέρω γιατί μοϋ θύ- 
μησε καί μέ τ’ άποσπάσματά του καί 
μέ τόν τρόπο πού μιλοϋν γ ι’ αυτόν 
παλαιοί καί νεώτεροι τό φημισμένο 
δραματικό τής Βρεττανικής λογοτε
χνίας, τόν πολύτροπο ’Ιρλανδό τοΰ

καιροΰ μας, τόν Μπερνάρ Σόου. Ό  
’Αλκιβιάδης πέρασε πολύ κακές ώρες 
μέσα στά έργα τοΰ Εύπόλιδος. Οι 
οχτώ πού σώζονται στίχοι του γιά τόν 
Περικλή εΐνε ή χαρακτηριστική κριτική 
τοΰ ’Ολυμπίου πού γνώριζε πώς νά 
κεντρίζη τά πνεύματα, καθώς δ ποιη
τής καί μέ τό στίχο του γνωρίζει πώς 
νά κρίνη. Καί δταν δ Εύπολις πέθανε 
στρατευμένος σέ πόλεμο κατά τής 
Σπάρτης, οί ’Αθηναίοι πού τούς ήταν 
λαοφιλέστατος, τόσο λυπήθηκαν γιά 
τό χαμό τοΰ ποιητή, ώστε έψήφισαν 
νόμο πού έξαιροΰσε τούς ποιητάς άπό 
τή στρατολογία. Μέ δυό λόγια δ λε
ξικογράφος Σουΐδας αναφέρει τό γεγο
νός : «Καί έκ τούτου λέγει έκωλύθη 
στρατεύεσθαι ποιητήν». Μόνος ΐσως δ 
αττικός λαός πού έ'βλεπε νά παίρνουν 
δλοζώντανη σάρκα γιά τούς πολιτικούς 
καί τούς ά'λλους, άρχοντες καί καθο- 
δηγούς του σαρκασμοί καί διασυρμοί, 
ώραϊσμένοι άπό τούς μετρικούς ρυθ
μούς καί άπό τις χάριτες τοΰ αττικού 
νοΰ μέ τήν τέχνη τών κωμικών ποι
ητών του καί μαζί εκδικητών του γιά 
τήν τυφλή του υποταγή στό θέλημα 
τών κυβερνητών του, δ αττικός λαός 
μόνος Ϊσως λογικό θά  τό στοχάζονταν 
νά τούς θέλη τόσο στή ζωή σάν εξαι
ρετικά καί πρώτης ανάγκης . αντικεί
μενα τούς ποιητάς του.

“Ομως μέσα στή συνείδηση τών 
λαών συνόλων καί μέ δλην τήν επίδραση 
τών αισθητικών συναισθημάτων ενεργεί 
μία ήθικοκοινωνική άντίληψη κυρί
αρχη, κ’ εμπρός της ή καλαισθητι
κή ιδέα παρ’ δλη της τήν υπερή
φανη ριζοσπαστική άπαιτητικότητά της 
νά μάς φέρνει τόν ποιητή απόλυτα 
απαλλαγμένο άπό τόν ιερό ξαναγκα- 
σμό τοϋ χρέους, ή καλαισθητική ιδέα 
άναγκάζεται νά υποχώρηση. Στό ποί
ημα δ «’Ενθουσιασμός» τών «’Ανατολι
κών» τοϋ Βίκτωρος Ούγκώ—καί άλλοτε 
τόάνέφερα, δ νέος ποιητής ετοιμάζεται, 
άρματύόνεται, φεύγει γιά τήν άγωνιζό- 
μενη 'Ελλάδα «Στήν Ελλάδα ! Στήν
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'Ε λλάδα! δλους σάς άποχαιρετώ».
Ό  ενθουσιασμός τοΰ Μπάϋρον στό 

•κύκνειον ασμα του τό -τραγουδημένο 
μέσα στό Μεσολόγγι άρμονίζεται μέ 
τά πράγματα.

"Ομως εδώ δ ούγγικός ενθουσια
σμός άρμονίζεται μέ τά ό'νειρα καί μό
νον δ ποιητής ξεμεθά συνέρχεται, 
έξαφνα άναφωνεΐ «Ποϋ μέ παραφέρει 
έ  πολεμομάρχης πυρετός; Οί γέροντες 
καί τά παιδιά μέ κρατοϋν μαζί τους. 
Τί ε ΐμ α ι; Πνεΰμα πού μιά πνοή τό 
αρπάζει σάν ξερόφυλλο. Οί μέρες μου 
πηγαίνουν άπό όνειρο σέ ό'νειρο. Τά 
πάντα μέ φέρνουν νά όνειροποίλώ». 
'Ο  ποιητής δέν έσάλεψεν άπό τόν 
τόπο του. Τόν κρατούν εκεί άλλου εί
δους πόλεμοι. ’Ό χ ι τόσο οί «γέροντες 
καί τά παιδιά» καθώς στοχάζεται, δσο 
άπό τά βαθιά καί τών γεννημένων καί 
τών άγέννητων ακόμα καιρών τά μαγι
κά φαντάσματα τών πλασμάτοον άθάνα- 
τιον καθώς εινε έ'νας πρόλογος τοϋ Κρόμ- 
βελ», καθώς θά εΐναι τά βιβλία τών 
«C ontem pla tions καί τής «L,egende 
des siciles». Καί δμως δ άπό τούς βυ
θούς τής καρδιάς του καί τής φαντα
σίας του φιλελληνισμός τού Βίκτορος 
Ούγκώ άνήμπορος νά ένθουσιάση έτσι 
καταπειστικά τήν εθνική συνείδηση, 
δπως μιά χειρονομία, δπως ή θυσία 
τοΰ Μπάϋρον.

Γιά πολύν καιρό, δέν ξέρω τώρα : 
«αλλα πουλιά άλλα τραγούδια» καθώς 
λέγει ό στίχος τοΰ Ά ϊν ε , γιά καιρό πολύ 
δ ποιητής Θεόδωρος Καΐρνερ δοξά
ζονταν εϊδεολο τοΰ Γερμανικοΰ λαοϋ. 
θαυμαστής καί μαθητής τοΰ Σίλλερ 
αν δέν εΐνε κορυφαίος ποιητής, στέ
κεται στήν κορυφή, μιέ τούς ηρωικούς 
στρατιώτες τραγουδιστές πού, καθώς 
τόν τραγούδησαν τόν έ'ζησαν τόν πό
λεμο «υπέρ Πάτρις».

Στά 1813 άξιωμιατικόςτού ίππ ι- 
κοΰ σέ μιιάν έφοδο κατά τών Γάλλων 
μεσα σέ έ'να δάσος δέν άκούει τό σύν
θημα πού προστάζει τήν υποχώρηση.

Μιά σφαίρα τόν ρίχνει κάτω άπό τό 
άλογο νεκρό.

"Ενα ποίημα βρίσκεται στό πορτο
φόλι τοΰ νεκρού. ’Επιγράφεται «τό 
τραγούδι τοΰ Σπαθιού». « 'Η  Λύρα καί 
τό Σπαθί» αυτός εΐναι δ τίτλος τών 
ύστερα άπό τόν θάνατό του δημοσι
ευμένων απάντων του μέ τό εξαγγελτικό 
τοΰτο δίστιχο: « 'Η  Λύρα σωπαίνει’ 
τά λαμπερά σπαθιά συγκρούονται' έ'ξω 
άπό τή θήκη σου σπαθί μου. Πρέπει 
νά κάμης ν’ άκουσθή καί τό δικό σου 
τό τραγοΰδι», ό Γκαΐτε έ'λεγε γιά τόν 
Καΐρνερ : «Τά πολεμικά τραγούδια
τοΰ πηγαίνουν στήν εντέλεια». 'Ο  Γερ- 
μανός πολεμιστής ποιητής μοΰ θυμ ί
ζει τό Γάλλο Κάρολο Πεγκύ. Διανο- 
ητής λογοτέχνης, πέρασε .άπό λογής 
ιδανικά πάντα στή πρωτοπορεία. Ή  
ποίησή του προοτότυπη, δέ μοιάζει μέ 
τήν τεχνοτροπία τών συγχρόνων του, 
ιδιότυπη, χείμαρρος άτέλειωτος, πού 
μετουσιώνει μέ ρυθμούς πλημμυρισμέ
νους ακράτητα τό λειτουργικό ρητό 
«άνω σχώμιεν τάς καρδίας». Τό α ί
σθημα τοΰ μυστηρίου, ή θρησκευτική 
λατρεία, τά τρία γνωρίσματά του. 
’Εθνισμός καί σοσιαλισμιός, συμφιλιώ
νονται στήν ιδεολογία του μέ τό α ί
σθημα, μιπορεϊ, τής συνδιαλλαγής πού 
ξεχωρίζει κάποια δυνατά φιλοσοφικά 
πνεύματα. ’Αρχηγός πνευματικής μιε- 
τατροπής πού άφησε ζωηρά τά σημιά- 
δια του στή σύγχρονη διανοητική Γαλ
λία. "Ενα βόλι στό μέτωπο τόν έρριξε 
νεκρό τήν πρώτην ημέρα τής μάχης 
τοΰ Μάρνη. Μιλόντας προ ολίγου γιά 
κείνον ένας θιασώτης του ρωτά πότε 
θά τόν κανονίση ή εκκλησία τόν 
« Ά γ ιο  Πεγκύ καθώς έκανόνισε τήν 
Ζάν ντ’ Ά ρ κ . "Οσοι καί αν εΐνε, καί 
δύο καί τρεις μιονάχα αγνώριστοι ακό
μα καί άκοίταχτοι νέοι καί τής Λύ
ρας υποτακτικοί καί τοΰ σπαθιού πού 
τό έκοψε τό τραγούδι των στούς τε
λευταίους μας πολέμους χυμένο τό 
αιμα των, προσμένουν τό χρωστούμενο 
λιβάνι τοΰ μνημοσύνου. Πρέπει μιιά
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μέρα νά καή. "Ομως και σέ κείνους 
άνάμεσα και σέ δλους ό Ρήγας και ό 
Μαβίλης τύποι αντιπροσωπευτικοί εξω 
άπό τά ξεχωρίσματα καιρού καί τό 
που, πρωτομάρτυρες τής ιδέας πού τήν 
ακολούθησαν γιά νά θυσιασθοϋν, ήρωες 
τής Ιδέας πού τήν ακολούθησε τήν θυ 
σίαν των' δέν είναι περαστικοί ερωτες. 
Ο ί εικόνες των ζούνε φωτισμένες άπό τό 
μυστηριακό καντήλι πού ή θεά Μνη
μοσύνη δέν άφήνει νά σβυστή. Ται
ριάζει γιά τόν καθένα δ στίχος μέ τή 
νέα του φορεσιά Καλλίνου τοϋ Έφεσίου.

«Γιατί μονάχος κάνει αυτός δσα πολ
λοί μαζί!».

Ταιριάζει γιά τόν καθένα οτι γιά 
κάποιον άλλον ήρωα τοϋ σπαθιού καί 
τής Λύρας ε ίπ ώ θ η : «Είνε κάτι περισ
σότερο άπό ποιητής». «Είνε ή εθνική 
συνείδηση σέ μιά εύγενικωτάτη ίερώ- 
τατη στιγμή της, 'Ο  στίχος τοϋ Ρ ή 
γα γυμνός, άτεχνος, πρωτογενής. Ά ν  
τόν μετρήσης μέ τήν πήχη τών κανόνων 
τής αισθητικής, θά μορφάσης. Ά ν  
κοιτάζοντάς τον, τόν μετρήσης μέ τήν 
δύναμη τής ενεργείας του, θά τόν 
ίδής νά μετουσιώνεται σέ τροπάρι άνα- 
στάσιμο. Ή  πέτρα γίνεται πηγή. Τόν 
άνθροόπινο λόγο— τό ρήμα εΐναι τοϋ 
Κάρλαϊλ — ή φλόγα τής όργης του 
μουσικό τόν κατασταίνει. ’Έ τσ ι καί τό 
κήρυγμα τοϋ Ρήγα τό άλλάζει σέ τρα
γούδι άκατάσχετο Τυρταϊκό, ή φλόγα 
τής ειλικρίνειας του.

Χάσμα πλατύ χωρίζει τό στίχο τοϋ 
Ρήγα άπό τό στίχο τοΰ Μαβίλη' Είνε 
ως νά βλέπχις, εκεί, ενα φράχτη μέ τήν 
άτεχνία τοϋ πρωτόβγαλτου άνυψωμέ- 
νο καί εδώ ενα ανθώνα φυτεμένο 
σύμπυκνα, σύμμετρα, επιδέξια μέ δλη 
τή φροντίδα τής κηπουρικής τέχνης.

Τά σονέτα του συμπλέκονται άριστο- 
τεχνικά, μέ τή φανατική υπομονήν τοΰ 
δεξιοτέχνη,οί εύρημένες πλούσιες ρίμες 
του θυμίζουν τήν μαεστρία ξένων ποι
ητών καί τούς όμοιοκαταληκτικούς θ η 
σαυρούς πού χάριζε ή καθαρεύουσα 
στόν Αλέξανδρο Ραγκαβη. Τό αρι

στούργημα ή «Λήθη του» είνε μέ αυ
τόν τόν τρόπο χρυσοσμίλευτο. Θά άπο- 
ρούσε κανείς πώς τά δάχτυλα τά δοσμέ
να αβρά στό παιγνίδι μιάς πανά- 
λαφρης Λύρας ήταν δμοια καμωμένα γιά  
τό παίξιμιο τοϋ βαρυτάτου σπαθιού. 

"Ομως ή μεγάλη άγάπη ετσι φαίνεται 
θαυματουργεί στήν καθαρή καρδιά καί 
ή σύγκρουση τών αντίθετων γεννά 
κατά τόν άρχαΐο φιλόσοσο τήν αρμο
νία. Οί τελευταίες στιγμές καί τών δύο 
άστράφτουν καθώς μάς παραδόθηκεν 
άπό πατριδολατρικά, προφητικά λόγια.

Τά τελευταία λόγια τού Ρήγα δέν 
τά άναγνωρίζει ή ιστορική έ'ρευνα. Τά 
τελευταία λόγια τοϋ Μαβίλη φαίνον
ται περισσότερο έφευρημένα άπό μιά 
δραματική, ρητορική συγκίνηση παρά 
πραγματικά ειπωμένα. Α διάφορο. "Ε 
νας μεγάλος ποιητής ό Λαμαρτΐνος σ’ 
ενα του ποίημα εμπνευσμένη καθώς 
πάντα καί στά καθέκαστα εξακρι
βωμένη ζωγραφιά τοϋ πατρικού του 
σπιτιού, φύτεψε στήν πόρτα του κι’ 
ενα κισσό μιέ άδεια ποιητική, μόνον 
γιατί δ κισσός δέν υπήρχε στό σπίτι 
του. Ή  άξια μητέρα τού ποιητή διά
βασε τό ποίημα καί ή στοργή της τήν 
έ'καμε νά φυτέψη τόν κισσό πραγ
ματικά εκεί πού τόν είχε τοποθετήσει 
δ στίχος τοϋ ποιητή. Α νάλογα καί δ 
θρύλος πού συχνά τόν γεννά μιά ταιρια- 
σμιένη ποιητική διάθεστ], παίρνει άγάλια 
αγάλια τόν τόπο τοϋ πραγματικού.

'Η  πατριδολατρική μας ποίηση π ι
στεύω πώς δέν εΐπε τήν τελευταία της λέ
ξη καί μέ δλα τών καιρών τ3 άλλάγμιατα, 
εν δσω θά ΰπάρχη πατρίδα πού νά μή 
τήν άπελπίζουν τά παραστρατίσματα 
κ&ί νά μή τήν άποκοιμιίζουν οί δάφνες. 
Τό παληό τραγούδι τοϋ ενθουσιασμού, 
νέο θά τό ξυπνά τό 21 κάθε φορά πού 
τό 21 θά τό άντικρύζωμε στό μιαγικό κα
θρέφτη τοΰ ιδανικού. Καί γιά τόν Έ λ 
ληνα πού θά τρέφχι τό ιδανικό στό 
πνεΰμα του ή ημέρα πού πανηγυρίζε- 
ται σήμερα πάντα θά είναι «αύτη ή 
ήμιέρα ήν έποίησεν δ Κύριος».
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Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ι Σ

X P H S T O Y  Λ Ε Β Α Ν Τ Α , Δημοβιογρκφβιι.
Εις την Ε τα ιρ ίαν τών Διανοουμένων ΙΙειραιώ ς».

Φίλοι
Σ ’ δλους μας πειά είνε γνωστό πως 

έπειτα άπό άγώνες έλόκληρων χρόνων 
άρχισε νά παρατηρεϊται στήν πάλι 
μας μιά πνευματική προσπάθεια πού 
■κλεινή ωραίες εκδηλώσεις γιά  τό 
παρόν καί άρκετά σοβαρές ελπίδες γιά  
τό μέλλον. Μόλις χτες έκλεισε ενας 
χρόνος. Καί άπό τήν καμπή αύτοΰ τοΰ 
χρόνου εκείνοι πού στρέφουν τό βλέμ
μα πρός τά πίσω, δεν μποροΟν παρν. 
νά vouoaouv μιά ικανοποίηση μέσα 
τους, μιά Ικανοποίηση γ ιά  τήν πρό
οδο που σημείωσε ή πνευματική προ
σπάθεια στόν Πειραιά καί που δεν είνε 
ασήμαντη.

Διαλέξεις πυκνές δόθηκαν πάνω σέ 
διάφορα λογοτεχνικά, επιστημονικά 
καί καλλιτεχτικά θέματα, μέ ικανοποιη
τική άπόδοση φιλολογική βραδιά, 
παραστάσεις θεατρικές πουχανε μέσα 
τους τήν φωτιά της δημιουργικής 
προσπάθειας δπως οί παραστάσεις τοϋ 
θιάσου «Καινούργιο θεάτρο» τοϋ λο
γοτεχνικού έμίλου πού διεύϋυνε δ ήδη 
έφορος της Ε τα ιρ ία ς  τοϋ θεατρικοΰ 
τμήματος, καλλιτέχνης τοΰ θεάτρου, κ. 
Τώνης Μπαρμπάτος, κ&Ι αί παραστά
σεις τοϋ Θιάσου των «Νέων Πειραιώς» 
στό «Πειραϊκο» τό περασμένο καλο
καίρι κ. ά. Χώρια άπ’ αύτά ή ίδρυσι 
της «Πειραϊκής Δημοτικής Βιβλιοθή
κης» δέν είνε μικρό γεγονός. Α ντίθετα  
είνε ενας σημαντικός σταθμός, δ σημαν
τικότερος ίσως στήν πνευματική ιστο
ρία τοΰ Πειραιώς. 'Η  «Πειραϊκή Β ι
βλιοθήκη» είνε τό πνευματικό φυτώριο 
πού έλειπε άπό τήν πόλη μας καί πού 
ή έλλειψή του είχε yivig αισθητή άνάγ- 
κη. Στό σημείο αύτό δέν έχομε παρά

νά συγχαροΰμε τούς άρμοδίους στών 
δποίων τό θερμό ενδιαφέρον όφείλεται 
ή ίδρυσή της, ώς *αί εκείνους πού 
πρόσφεραν τίς δυνάμεις τους διά τήν 
έπιτέλεσιν τοϋ έργου. .

Έ π ε ιτα  ή ίδρυση της «'Εταιρίας 
τών διανοουμένων» πού εγινε έπειτα άπό 
τήν διάσπαση τοΰ «Λογοτεχνικού ’Ομί
λου» τον περασμένο Α π ρ ίλη , μιά διά
σπαση πού θά κριθή άργότερα γιατί 
έπαιξε κ ’ αδτή ενα σημαντικό ρόλο 
στήν πνευματική μας κίνηση, είνε έπί
σης ενα £λλο έξ ίσου σημαντικό γε
γονός γιά  τόν Πειραιά.

'Η  « Ε τα ιρ ία  τών διανοουμένων»,στήν 
πρώτη της δημόσια συνεδρίαση άνέ- 
πτυξε τόν σκοπό της κ’ είδαμε πόσο 
άναγκαία ήτανε ή δπαρξή της γιά  τήν 
πόλη μας. Δέν πρόκειται γιά  μιά 5ρ- 
γάνωση στενοΰ περιεχομένου, άλλά 
γ ιά  μιά όργάνωση μέ ευρύτατο σκοπό, 
μέ πλατειές κατευθύνσεις.

'Η  « Ε τα ιρ ία  τών διανοουμένων» πού 
πήρε τόν τίτλο αύτόν γιατί αύτός είνε 
σύμφωνος με τό περιεχόμενό της, γ ια 
τ ί αύτός. είνε ό τίτλος πού τής ται
ρ ιά ζε ι—■ καί δχι δ τίτλος τών «Λογο
τεχνών καί τών Καλλιτεχνών» δπως 
άκούστηκε στήν πρώτη της δημοσία 
συνεδρίαση άπό τά χείλη τοΰ κ. Καμ- 
π ά ν η —-φιλοδοξεί νά κατεβάση ώς τό 
λαό τήν δάδα τής γνώσεως, νά φέρ^ 
ώς τίς κατώτερες λαϊκές τάξεις τήν 
μόρφωση, τήν μόρφωση πού είνε άπα- 
ραίτητη γιά  τήν πρόοδο καί τόν πο
λιτισμό ενός λαοΰ.

"Ωστε δέν είνε μικρό γεγονός καί 
ή ίδρυση τής «Ε τα ιρ ίας τών διανοου
μένων» πού γίνηκε τόν περασμένο 
χρόνο.
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"Υστερα οί συναυλίες, οί καλλιτεχ
νικές επιδείξεις τών διαφόρων Π-ιραϊ- 
κών Ωδείων στίς όποιες τό Πειραικό 
κοινό με χαρά παρατηρήθηκε πώς είχε 
κατακλύσει τό Δημοτικό μας θέατρο, 
είνε επίσης ενα δείγμα για  τήν πρόο
δο που έσημείωσε ό Πειραιάς μας 
καί στό Καλλιτεχνικό επίπεδο.

Δύο Ακόμα βιβλία πού βγήκαν, ο; 
«Φωνές χωρίς ’Ή χο» τοϋ κ. Γρ. θεο 
χάρη καί τό «Ιϊειραϊκό Ημερολόγιο» 
πού έκλεισε μέσα του όλόκληρο τόν 
διανοητικό κόσμο της πόλεως μας εΐνε 
καί αύτά μιά αξιοσημείωτη προσπά
θεια.

Ά λλά  καί ή γιορτή γιά  τά 50 χρ ό 
νια τοϋ Περαιώτη ποιητή Γ. Στρατήγη, 
άνεξάρτητα Απ’ τήν γνώμη μας γιά  
τό εργο τοΰ ποιητή, είνε κ ι’ αύτό ενα 
γεγονός πού δέν μποροΟμε νά παρα- 
βλέψουμε. τήν σημασία του.

Νά λοιπόν μέ λίγα λόγια τά ντοκου
μέντα μας γιά  νά Αποδείξουμε πώς ή 
πνευματική προσπάθεια στήν πόλη μας 
έσημείωσε, δπως καί τό περιμέναμε, 
αρκετή πρόοδο. Τέτοια πρόοδο πού 
αυτήν τήν στιγμή αισθανόμαστε νάνε 
τά στήθια μας φουσκωμένα άπό αισιο
δοξία γιά  τό μέλλον.

Καί δέν μπορούσε νά γίνη άλλοιώς. 
Πάντοτε είχαμε τήν ιδέα καί πάντοτε 
τό διακηρύξαμε,κι’ δταν άκόμα διαβά
ζαμε καί άκούγαμε τά ειρωνικά σχό
λια μερικών άπό περιωπή κρινόντων 
τά πράγματα, δτι ό Πειραιάς εΐνε ενα 
καμίνι δημιουργικό καί, δπως στά πα- 
ληά τά χρόνια πέταξε μερικές σπίθες 
πού φώτισαν τήν πνευματική μας Ατ
μόσφαιρα, έτσι καί σήμερα δέν μπο
ρούσε παρά ν’ Αποδώση καρπούς. 
'Ο  Πειραιας εΐνε ενα καμίνι πού 
τό φουντώνει δ πόνος κ ι’ ή δουλειά, 
δ στεναγμός, ό μόχθος, ή ζωή, ή 
πραγματική ζωή, κ ι’ δχι ή άλλη ζωή, 
ή ζωή πού εμείς δέν ζήσαμε ποτέ 
καί πού είνε στείρα, κοσμική, πλα
δαρή.

Κ ’ είμαι βέβαιος πώς σ’ δλους μας

δέν είνε άγνωστο δτι εκείνο πού γεν 
νά τόν καλλιτέχνη, τόν λογοτέχνη, τόν 
πραγματικόν δημιουργό εΐνε ή συγκίνη
ση,ή συγκίνηση πού δέν γεννιέται που
θενά Αλλοϋ, παρά έκεΐ πού είνε θρο
νιασμένος ό πόνος.

Μέ τήν αισιοδοξία αύτή άνάλαβα τό 
λογοτεχνικό τμήμα. Μέ τήν αισιοδοξία 
πού δέν μοΟ έλειψε ποτέ, ούτε τότε πού 
δλοι δσοι ενδιαφερόμαστε για  τήν 
πνευματική προσπάθεια τής πόλης μας, 
είμαστε τόσοι πού μπορούσαμε νά με
τρηθούμε στά δάκτυλα τών χερ.ών 
μας. Σήμερα άκριβώς πού ή πνευμα
τική Ατμόσφαιρα τής χώρας μας είνε 
τόσο θολωμένη ώστε νά μήν μποροΟμε 
νά ξεχωρήσουμε καμμιά δημιουργική 
εκδήλωση, καμμιά Αξία, σήμερα άκρι
βώς μέσα στόν σίφουνα τοΰ σνομπι- 
σμοΰ πού γύρω μας κυριαρχεί, μέσα 
στον σίφουνα τής άρνησης, τής προ- 
χειρολο γίας, τοϋ μοντερνισμοϋ, πού κα
τέβασε τίς ωραιότερες ιδέες, τά ώμορ- 
φότερα ιδανικά ώς τά χείλη τών τυ
χαίων, τών τυχαρπάστων, σήμερα ά
κριβώς ή προσπάθεια μας καταλαβαί
νουμε καί μεΐς πόσο εΐνε έπιβεβλημ- 
μένη.

Το Λογοτεχνικό τμήμα θά πρέπει 
νά γίνη ή πνευματική κυψέλη τοΰ 
Πειραιά, ή σεμνή φωληά τών μελισ
σών τής διανόησης, πού θά δουλεύουν, 
θά μελετούν, άθόρυβα, δημιουργικά, μ’ 
ενθουσιασμό, μέ πίστη, χωρίς έγωκεν- 
τρισμούς, χωρίς ματαιοδοξίες μέ μόνο 
σκοπό ιήν  πνευματική προσπάθεια πού 
θάχη κάποια ωφελιμότητα, κείνη πού 
πρέπει νάχη δηλαδή στόν λαό πού 
στενάζει μέσα στήν Αμορφωσιά, στό 
λαό πού ψάχνει νά βρή πασπατεύον
τας τό φώς, τον λαό πού τόν δέρνει ή 
δυστυχία, ό πόνος, ή κακομοιριά.

Τέτοια πρέπει ν^νε ή δουλειά μας.'Ο 
διανοούμενος γιά  νάνε πραγματικά δια
νοούμενος πρέπει πρώτα άπ’ δλα νάνε 
άνθρωπος, σ οστός άνθρωπος. Καί ένας 
τέτοιος διανοούμενος δέν μπορεί νά 
κλειστή μέσα στόν Ατομισμό του καί
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νά κλείση τ ’ αύτιά του στίς φωνές 
τοΰ πόνου, στίς φωνές ενός λαοΰ πού 
τόν καλεϊ μπροστά νά τοΰ Ανοιξη τό 
δρόμο πρός μιάν άνθρωπινώτερη ζωή.

'Ο διανοούμενος έχει κάποιαν Ανώ
τερη Αποστολή. Διανοούμενος δέν θά 
πή ενα καλό ποίημα, ή ενα καλό διή
γημα πού θά εύχαριστήση τόν Ατομι
κισμό μας καί θά μάς κοιμήση πάνω 
στή ματαιοδοξία μας. Διανοούμενος θά 
πή άγωνιστής, ερευνητής. Προμηθέας !

Χ ίλια δυό κοινωνικά καί ιδεολογι
κά προβλήματα Απασχολούν τόν κό
σμο. ’Ιδεολογικοί κόσμοι χτυπήθηκαν 
κ ι’ άλλοι έπεσαν κ ι’ άλλοι καινούργιοι 
φάνηκαν. 'Ο πόλεμος άφησε στο πέ
ρασμά του πάνω στήν Ανθρωπότητα 
σημάδια ζωντανά, σημάδια πού μιλοΰν 
καί δέν μποροϋν νά σβυστοΰν.

Ποία είνε ή θέση τοΰ διανοουμένου 
τεχνίτη ;

Ά νεξάρτητα Από τίς ιδέες πού Αντι
προσωπεύει είνε ύποχρεωμένη κ ι’αύτή 
νά πάρη κάποια θέση. Δέν μπορεί νά 
μείνη ψυχρή, μπροστά σέ τέτοιο θέα
μα, μπροστά στόν ιδεολογικό πόλεμο 
πού Απασχολεί σήμερα έλόκληρη τήν 
Ανθρωπότητα. Κι ’ δ πόλεμος αύτός πού 
εΐνε γνωστό δέν Αφήνει Ανεπηρέαστη 
τήν τέχνη. Γιατί ή τέχνη δέν εΐνε 
κάτι τό ξεχωριστό. Εΐνε ένα κοινω
νικό φαινόμενο κ ι’ αύτή καί σάν τέ
τοια δέν μπορεί παρά νά επηρεάζεται.

Ρ ίχτε  μιά ματιά στήν Νεολληνική 
Λογοτεχνία. Παρατηρείστε τάς πνεύμα· 
τικάς μας Ικδηλώσεις. θ ά  δήτε πώς 
βΐνε καιρός νά κάτσουμε νά δουλέψωμε 
καί νά παρατήσουμε τούς κομπασμούς 
•καί τόν έγωκεντρισμό μας. ’Ά ν  σή
μερα έπικρατεΐ μιά δλέθρια σύγχιση 
ιδεών καί μιά πνευματική καταχνιά 
στόν τόπο μας, Αφορμή είμαστε εμείς. 
"Ολοι έμεΐς. “Οσοι λέμε πώς Απασχο

λούμαστε μέ τά γράμματα Παληοί καί 
Νέοι. Γιατί δχι μονάχα Αφίκαμε νά 
μάς παρασύρει τό ρέμμα τοϋ σνομπι- 
σμοϋ μά δώκαμε καί τήν βοήθεια μας 
— ιδιαίτερα οί παληοί — στούς Φαρι
σαίους πού πλημμύρισαν τόν ναό τής 
τέχνης.
’Άνθρωποι προχειρολόγοι,ματαιόδοξοι, 
εγωκεντρισταί, πιάσανε γραμμή τά 
προχώματα καί Από έκεΐ χτυποΰν άκα- 
τάπαυστα τήν Νεολληνική τέχνη.

Χτυποΰνε άκατάπαυστα κάθε άγνή 
πνευματική προσπάθεια. Τίποτε δέν 
μπορεί νά σταθή στόν τόπο μας. Πα
ληοί πρόδρομοι καί δημιουργοί σβύ- 
νονται ετσι μέ μιά μονοκονδυλιά. Ά ν ε 
ξάρτητα Από ιδεολογικές τάσεις έτσι 
γιατί τούς «γούσταρε» έτσι γιατί 
Απαιτεί ό εγωκεντρισμός τους.

Ποιο εΐνε τό δικό μας καθήκον σ’αύ- 
τή τήν περίσταση ; νά μαζευτοΰμε 
δλοι ειλικρινά, νά δώσουμε τά χέρια,νά 
σφίξουμε τά χείλη μας καί νά ριχτοϋμε 
στή δουλειά.

Διαλέξεις, μελέτες, όμιλίες μέσα 
στόν κύκλο μας ή σέ εύρύτερο κοινό, 
φιλολογικές συγκεντρώσεις, ενθουσια
σμός, νά ποιά πρέπει νάνε ή δράση μας.

Χωρίς πολλά λόγια, χωρίς έγωπά- 
θειες, χωρίς νά νομίζομε πώς δλα 
εμείς τά ξέρουμε καί πώς δέν ύπάρχει 
άγνωστο σέ μάς, μέ τό κεφάλι κάτω, 
στή μελέτη, καί στή δημιουργική έρ- 
γασία ελάτε νά δουλέψουμε Αδερφικά, 
ταπεινά, εύγενικά σάν διανοούμενοι 
άνθρωποι,— άν θέλουμε νά λεγόμαστε 
τέτοιοι— , καί, νάστε βέβαιοι πώς πολύ 
γλήγορα, τόσο πού δέ το περιμένομε, 
ή εργασία μας αύτή θ’ Αποδώση καρ
πούς, θά έκτιμηθή, καί θά συντελέση 
καί στήν πρόοδο τοΰ διανοουμένου 
Πειραιά πού δλοι τόσο τόν άγαποϋμε.
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ZHTM M RTR ΔΗΜΟΣΙΗΣ ΚΗΑΗΙΣΘΗΣΙΗΣ

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ι Σ  
Δ. ΠΙΚΙΩΝΗ, Ά ρχιτέκτ,ονος—Κ αθηγητοΰ τοΰ Πολυτεχνείου 

Ε ίς τό Τ εχνικόν Έ π ιμ ελη τή ρ ιο ν  τής Ε λλ ά δο ς. 20 Μ αρτίου.

Κ ύριο ι
Οί λόγοι διά τούς οποίους συνεκεν- 

τρώθημεν εδώ άνεπτύχθησαν προηγου
μένως υπό τοΰ προέδρου κ. Μεταξά.

Μιά είσήγησις έπ'ι τών ζητημάτων, 
τά όποια θά  μάς απασχολήσουν κατά 
τήν συζήτησίν μας, εινε αναγκαία και 
ένόμισα οτι τήν θέσιν αυτής τής εί- 
σηγήσεως δΰναται νά καταλάβ-g μία 
μελέτη μου γραμμένη πρό πολλοΰ, κα
τόπιν εντολής τοΰ αρχιτεκτονικού Τμή- 
μοτος τοΰ Τεχν. Ε πιμελητηρίου, επί 
τοϋ ζητήματος τοΰ έξωραϊσμοΰ τοϋ 
Λυκαβηττοΰ διά τόν δποΐον τόσος θ ό 
ρυβος εγινε τότε.

'Η  μελέτη αυτή δέν εχασε τήν έπι- 
καιρότητά της, κατόπιν τής εύτυχοΰς 
λΰσεως πούέδόθη υπό τοΰ 'Υπουργείου 
εις τό ζήτημα τοϋτο. Αυτό δέ διότι τό 
ζήτημα τοΰ Λυκαβηττοΰ δέν είνε παρά 
μία περίπτωσις μόνον ενός συ
νόλου ζητημάτων άφορώντων τήν δη
μοσίαν καλαισθησίαν μας, ζητημάτων 
τά οποία ή μελέτη αΰτή Ιπάσχιζε νά 
τά εξετάση εις δλυν τό βάθος καί εις 
δλην τήν έκτασή των, κα'ι τά οποία 
παραμένουν ριζικώς άλυτα.

Έ γρ α φ α  λοιπόν τό τε :
«'Ο  τόσος θΰρυβος, εις τόν όποιον 

μετέχουν μέ ίσα δικαιώματα αρμόδιοι 
και αναρμόδιοι διά τά ζητήματα αυτά 
δέν μαρτυρεί τίποτε άλλο παρά τήν 
αναρχίαν, τήν έ'λλειψιν κάθε φροντίδος 
καί τάξεως πού επικρατεί μετά 100 χρό
νων ελεύθερον βίον εις τά αισθητικά ζη
τήματα τοϋ τόπου μας. Ε ίτε πρόκειται 
διά τήν ασυνείδητον ευκολίαν μέ τήν 
οποίαν μνημεία καί τόποι σημαίνοντες 
διά τήν πλαστικότητα τής μορφής ή 
διά τήν ιστορικήν σημασίαν των πα

ραδίδονται είς τήν καταστροφήν καί 
τήν έξαφάνισιν, εϊτε πρόκειται διά τήν 
ηθικήν καταστροφήν πού έξ άντανα- 
κλάσεως, νά ποϋμε, φύσις, μνημεία καί 
τόποι τής κλασσικής καί Μεσαιωνικής 
καί Λαϊκής μας τέχνης ΰφίστανται άπό 
τό ψεϋδος τής Αρχιτεκτονικής τον  
παρόντος, είτε πρόκειται διά τήν απε
ριόριστον ελευθερίαν ποΰ χαρακτηρίζει 
τήν αισθητικήν τής τελευταίας, τό πρό- 
βλϊ)μα εινε κατά βάθος τό ίδιον.

Έ χομεν πλαστικόν αίσθημα, άνέτει- 
λε μέσα μας ή συνείδησις τής σημα
σίας τής μορφής διά τόν πολιτισμόν 
μ α ς ; Έπράξαμεν μέχρι τοΰδε τί διά 
να τήν προασπίσωμεν άπό τό ψεύδος

"Οταν πρό έτους καί πλέον ή Έ φ η - 
μερίς «Πολιτεία» ήνοιξε μίαν ερευνάν 
άνάμεσα είς τούς διανοουμένους τοΰ 
τύπου έπί τοϋ ζητήματος τοΰ έξωραϊ- 
σμοΰ τοΰ Λυκαβητοΰ, άπεδείχθη δτι. 
δέν λείπουν άπό τόν τόπον μας οί 
άνθρωποι μέ ευαισθησίαν πρός τή ν  
καλλιτεχνίαν τής μορφής τής φύσεως 
καί τής τέχνης καί μέ σεβασμόν πρός 
τήν ιστορικήν καί άλλην σημασίαν πού- 
τόποι καί πράγματα πέρνουν άπ5 τή ν  
ζωή μέσα μας.

Εινε λυπηρόν νά λεχθή δ'τι ή γνώ
μη τών Αρχιτεκτόνων, τών μάλλον 
δηλαδή δικαιουμένων καί τών μάλλον 
ύποχρέων νά έκφράσουν τήν γνώμην 
των έπί τών ζητημάτων αύτών, δέν 
άντιπροσωπεύεται εις τήν ερευνάν αύ
τήν. Νά άποδοθή αρα γε τό γεγονός 
αύτό είς τό οτι είς πολύ λίγους από- 
ή μάς υπάρχει πραγματική συναίσθη- 
σις τής υψηλής σημασίας τών α ισθη
τικών αύτών ζητημάτων καί εις το  
οτι ή γνωστή παθητικότης μας ύπο-
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χωρεΐ εύκολα πρό τών δυσκολιών, φυ
σικών δι’ ανθρώπους άσχολουμένους 
μέ τήν τεχνικήν τής τέχνης των, πού 
ή διατύπίοσις τών γνωμών των μάς 
.παρουσιάζει;

"Οπως καί αν εχει τό ζήτημα άπό 
τής έρεύνης τής «Πολιτείας» καί 
ΐίστερα, σημαίνοντες πολΐται λόγιοι 
καί δημοσιογράφοι έβγήκαν διά νά 
ύποστηρίξούν τά ζητηματα αυτα, ου
ρείς δμως Άρχιτέκτων.

Ά ς  λεχθή πρός τιμήν τοΰ κ. 
Ό ρλάνδου δτι είνε ό μόνος ό ό
ποιος έβγήκε τότε έξ αφορμής τής 
μετατροπής τών Π . Ανακτόρων νά 
■ομιλήσω δημοσίςι, ύπεραμυνόμενος τοΰ 
κτιρίου.

Μήπως πάλιν δέν είνε η ολι
γωρία πού δείχνουν μερικοί Αρχι
τέκτονες είς τό ν ά  δ ια τυπ ο3σ ουν  τή ν  
γνώμην τών ή  α ίτιο ί δια την ο π ο ία ν  
μία έ’ρευνα μέλλουσα νά διενεργηθή 
ύπό τής Έφημερίδος « Ελεύθερον 
Βήμα» δέν βλέπει, άκόμη τό φ ώ ς ; 
Καί δμως τό γεγονός δτι κάθε δ η μ ο 
σ ία  συζητησις έπ’ αύτών τών ζητημά
των δύναται νά τά  προαγάγη είς τήν 
κοινήν συνείδησιν είνε ά ν α μ φ ισ β η τ η τ ο ν .

Δέον εδώ νά έξαρθή ή σημασία 
ενός άξιολόγου άρθρου πού έδη- 
μοσιεύθη ύπό τοΰ κ. Ζ. Παπαντω- 
νίου (Ελεύθερον Βήμα Φεβρουάριου) 
είς τό όποιον υποστηρίζει τήν άνάγ
κην τής υπαγωγής τών αισθητικών 
ζητημάτων τοΰ τόποι) μας είς μίαν 
έ'-,ουσίαν Δημοσίας Καλαισθησίας,^τής 
οποίας αί αποφάσεις νά ειχον απόλυ
τον κΰρος.

Ό σ ο ν  αφορά τάς γνοόμας καί 
τά επιχειρήματα τών αντιθέτων αυ
τά μάς είναι γνωστά καί άπό τά 
δημοσιεύματα πού εδώ καί εκεί ειδον 
τό φώς, καί άπό τάς συζητήσεις που 
ήγέρθησαν "είς τούς καλλιτεχνικούς 
καί επιστημονικούς κυκλους, ακόμα 
καί τούς πλέον άναρμοδιους. Δεν 
υπήρχε άντίληψίς πλέον ψευδής και 
δ ι’ αύτό πλέον επικίνδυνος, παρ’ αυτή

πού εύρίσκετο είς τό βάθος τοϋ πνεύ
ματός των, δτι κάθε ευαισθησία πλα
στική, νά ποϋμε, δέν ήτο παρά ασχο
λία ρωμαντικών ίδεολόγων πού εγινετο 
πρόσκομμα είς τό πραγματικόν πνεΰμα 
τής προόδου. Καί τοϋτο δέν ήτο 
παρά ή προσωπίς τοϋ πνεύματος τής 
κερδοσκοπίας πού δέν ήνείχετο περιο
ρισμούς καί πού έξελάμβανε τάς ιδικας 
του αύθαιρεσίας ώς άνάγκας άπολύτους 
τοΰ παρόντος. Ή  έποχή έξ άλλου δέν 
επρεπε νά έμποδισθή νά άφίστ) τήν 
σφραγίδα τής τέχνης της εις έν μνη- 
μεΐον πού θά τήν άντεπροσοοπευε είς 
τούς μεταγενεστέρους! Διά τοιαΰτα 
πνεύματα ή συνείδησις τής αδυναμίας 
μας άπετέλει επονείδιστον ομολογίαν' 
ή ύποταγή εις τά συμπεράσματα μιάς 
λεπτοτέρας αίσθήσεως δουλικοτητα. 
Δύναμις δι’ αύτούς ήτο ή έπίδειξις 
τής άμαθείας των.

Ό λ ’ αύτά δέν δείχνουν παρ’ δτι 
λείπει παντελώς πραγματική καλλιτε
χνική συνείδησις είς τόν τόπον μας.

Αλλέως θά υπήρχε περισσότερος 
σεβασμός.

Δέον νά έξετάσωμεν πού κεΐται τό 
βάθος τοΰ ζητήματος. Ύστερώτερα, νά 
τό έξετάσωμεν είς δλην τήν εύρύτητα 
πού αύτό μάς παρουσιαζει.

Ή  μορφή εινε τό πλέον εσωτερικόν 
πράγμα, εινε ή άποκάλυψις, ή έ'κφρα- 
σις τοΰ εσωτερικού είναι, τής ίδέας.

Ή  μορφή ενός τόπου εινε ή άπο- 
' κάλυψις τής βαθυτέρας ούσίας του.

'Έ νας τόπος δίνει τήν ιδέαν του, 
τήν μορφήν είς τάς εκφράσεις τοΰ πο- 
λιτισμοϋ, τής τέχνης, τής θρησκείας 
πού βγαίνει άπό αύτον τον τοπον.

Τά πλέον άφηρημένα σχήματα πού 
έβγήκαν άπό ιόν νοΰν τόν ανθρώπι
νον έ’χουν τήν έ’μπνευσίν των εις την 
φύσιν.

Ά π ό  τήν φύσιν αντλεί, ωσάν άπό 
άστείρευτον πηγήν* ό άνθρωπος. Ε ις 
τήν φύσιν θ ’ άνακαλύψη κάθε νέαν 
μορφήν τοΰ εαυτοΰ του.

Δι’ αύτό ή λατρεία και ο σεβασμός
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πρός τήν φύσιν ήτο πάντα ενα αίσ
θημα αληθινόν και μεγάλο και δέν εΐνε, 
δπως είπαν πολλοί εξ αφορμής τοϋ 
ζητήματος τοϋ Λυκαβητοΰ, αδυναμία 
αισθητικής και ρωμαντισμός. Ά πόδει- 
ξις : οί λαοί πού έστάθησαν οί πλέον 
μεγάλοι εις τήν πράξιν είχαν ζοοντά- 
νότατον αυτό τό αίσθημα. Ά ρκεΐ νά 
υπενθυμιίσω αυτό πού αναφέρει δ 
Πλάτων εις τούς «Νόμους και ’Ε πι- 
νομίδα» διά τούς αρχαίους Αιγυπτίους. 
Ή  σημασία πού έδιδον οί ίερεΐς τής 
Αίγυπτου εις τήν μορφήν ήτο τέτοια, 
ώστε οί καλλιτέχναι οί εντεταλμένοι νά 
δημιουργούν διά ίόν Αιγυπτιακόν Ααόν 
τάς μορφάς τής τέχνης των, έ'ζων είς 
ώρισμένον μέρος. Και δσαι μορφαί 
έκρίνοντο άξιαι νά γίνουν κτήμα τοϋ 
Αιγυπτιακού Λαοΰ, ά-ν ετίθεντο είς τούς 
Ναούς καί εκτός αυτών οί Αιγύπτιοι, 
δ'χι μόνον νά ιδοΰν, άλλ’ ού'τε νά στο- 
χασθοΰν αλλας ήδΰναντο. Περιορισμός 
πού εκ πρώτης δψεως μάς φαίνεται 
δουλικός ή τουλάχιστον ανοίκειος πρός 
τό πνεΰμα τής Ελλάδος, δπου δ αό
ρατος θεός τοϋ Λαϊκοΰ αισθήματος 
ήτο δ προστάτης τοΰ έθνικοΰ ρυθμοΰ. 
Καί δμως άν κυττάξωμεν βαθύτερα θά 
ίδωμεν δτι καί είς τήν περίπτωσιν τών 
Αίγυπτίοον ό περιορισμός αυτός δέν 
ήτο παρά μία έλευθέρα ανάγκη τοΰ 
ιδίου των καλλιτεχνικού αισθήματος. 
Καί είς τήν εποχήν μας, εις Λαούς 
πού περνούν ώς οί πλέον υγιείς καί 
θετικοί καί- προωδευμένοι είς τά μάτια 
αυτών άκόμη πού κλίνουν νά θεοορή- 
σουν τάς αίσθητικάς αυτάς απασχο
λήσεις ώς έργον ρα)μαντικών άργοσχό- 
λων, ή προάσπισις τής μορφής τοΰ 
πατρίου εδάφους καί τοΰ χαρακτήρος 
τής Αρχιτεκτονικής των έχουν άναχθβ 
είς θρησκείαν.

Ε ις τήν Γερμανίαν ή αισθητική 
τής μορφής εΐνε ανατεθειμένη είς τήν 
φωτεινήν φροντίδα διαφόρα>ν ιδιω τι
κών συλλόγων πού ή γνοίμη των εΐνε 
ενδεδυμένη μέ άπόλυτον κύρος. Τό πα
ραμικρόν αισθητικόν πρόβλημα, ακόμη

και διά τήν μικροτέραν πολίχνην, εξε
τάζει μέ άκραν προσοχήν. Ά ρκεΐ νά 
αναφέρω τοΰτο: Τά διά τήν κίνησιν τών 
σιδηροδρόμων τής Βαυαρίας κατα- 
σκευασθέντα εργα έγένοντο κατά 
τρόπον ώστε νά μή καταστραφή τό 
τοπεΐον, και τοϋτο κατ’ άπαίτησιν τών 
συλλόγων «Τών φίλων τοΰ πατρίου 
Εδάφους». Καί διά νά γείνη εξωδεύ- 
θησαν χιλιαπλάσια.

Εις τί δΰνανται νά μάς χρησιμεύ
σουν τ’ αρνητικά μέτρα τά δποΐα δυ- 
νάμεθα νά λ,άβωμεν διά τήν δημοσίαν 
καλαισθησίαν μας ;

Βεβαίως δέν δΰνανται παρά νά μάς 
διαφυλάξουν τήν μορφήν καί τόν 
χαρακτήρα τής φύσεώς μας κα'ι τών 
μνημείων μας, τόν αύτόχθονα ρυθμόν, 
τόσον μόνον δσον εΐνε δυνατόν νά 
τό κάνουν περιορίζοντα τάς αρρυθμίας 
τών αμαθών.

Καί - τοΰτο εΐνε επί τοΰ παρόντος 
αρκετόν, μέγα καί αναγκαίο ν.

Τό έπίλοιπον ήάνάπτυξις δηλαδή τοΰ 
πραγματικοΰ αισθήματος τοϋ ρυθμοΰ 
μέσα μας, εΐνε έργον διαφεϋγον τά 
όρια τών μέτρων τούτων καί στηρι- 
ζόμενον εις προϋποθέσεις αλλας.

Δέν υπάρχει καταστροφή μεγαλειτέ- 
ρα απ’ εκείνη πού εΐνε ανεπανόρθω
τος. Καί δέν γνωρίζω άλλην άνεπα- 
\'όρθωτον πλέον μεγάλην, πλέον βάν
δαλον, παρ’ εκείνην πού ύπέστη τό 
Α ττικ ό ν  τοπεΐον καί ιδιαίτερα ή Α θ η 
ναϊκή φύσις άπό τάς λατομήσεις.

"Ενας τόπος λίκνον τοΰ ρυθμοΰ, 
τόπος τοΰ οποίου ή παραμικροΐέρα 
λεπτομέρεια έχει πλαστικήν σημασίαν 
άμετρον, ύπέστη άπό αιώνας, καί ύφί- 
σταται είσέτι μίαν καταστροφήν πού 
δένέχει τήν δμοίαν της καί πού τείνει 
νά εξαφανίση τόν ιδιαίτερον χαρα- 
κτήρά του.

Νά. πής δέ δτι ή καταστροφή αύτή επε- 
βλήθη άπό μίαν άναπότρεπτον ανάγκην 
τοΰ παρόντος; Ά λ λ ’ δχι. Εινε τόσον 
πλέον θλιβερά δσον διότι ήδυνάμεθα
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νά τήν άποφύγωμεν. ΘάστηΘή ώς ενα 
αιώνιον μνημεΐον τής βαρβαρότητός 
μας.

Ή  λατομεία κατέστρεψε γιά πάντα 
τόν χαρακτήρα τοΰ λόφου τοΰ Λυκα- 
βητοΰ. Ό  λόφος καθώς μάς αναφέρει 
έ'νας περιηγητής τής Τουρκοκρατίας, 
έφαίνετο είς αυτόν πού άντικρυζε τας 
Α θ ή να ς άπό τό Δαφνί, ώς ένας φοβε
ρός δράκων βαδίζων κατά τής Άκρο- 
πόλεως καί ήνωνε μέ τήν άδιάσπαστον 
πλαστικήν γραμμήν του. τά υψώματα 
τών Τουρκοβουνίοον μέ τήν Ά κρό- 
πολιν.

Τώρα τά μυτερά καί κουτσουρεμένα 
σχήματα πού σώζονται άπό τήν κατα
στροφήν πίσω άπό τόν κύριον βράχον 
δίνουν εις τήν εφθαρμένην δψιν του 
μία νότα βορείου τοπείου.

Δέν έξέφυγε τήν καταστροφήν ή 
Νοτιονατολική πλευρά του. Ούτε ή 
Ά ν α  r ο λικο μεσ η μ β ρ ι νή πλαγιά τοΰ 
ιστορικοΰ λόφου τοΰ Φιλοπάππου τοΰ 
Μουσαίου.

Καταστροφή τόσο πειό φοβερή δσον 
άπ’ έκεΐ μέ τό ϊδιο βλέμμα αγκαλιάζεις 
καί τήν Άκρόπολιν.

Μήπως τώρα αί Ιπιγραφαί (Κα- 
πέλλα Άριανούτσου καί Ραπτομηχα- 
ναί Σίγγερ) πού μολύνουν τόν γραφι- 
κώτατον γκρεμόν τής νοτίου του 
πλευρ <ς,— πού πάλιν δέν μπορείς νά 
τόν κυττάξης χωρίς νά δη; μιαζυ και 
Παρθενώνα,— δέν εΐνε χαρακτηριστικόν 
σημεΐον τής δημοσίας μας καλαισθη
σίας ; Καί δμως έχομεν δημοτικάς 
άρχάς, τμήμα γραμμάτων καί Τεχνών 
καί Α καδημίαν.

Ή  λατομία κατέστρεψε τάς Δυτικάς 
πλαγιάς τής Πνυκός, τούς λόφους τής 
Σικελίας καί τών Σφαγείων.

Ά κόμη σήμερα άν περιπάτησες 
παράλληλα πρός τήν οδόν Π ατη
σίων άπό τήν Κυψέλην έ'ως την 
Όμορφοκκλησιάν δέν θά  δής πλαγιάν 
ή κορυφήν άθικτο ν.

Δεξιά απ’ τόν δρόμο πού φέρνει πρός 
τήν Καισαριανήν, έ'να λατομεΐον ήνοιξε

προσφάτως εκεί πού καταστρέφει δλο 
τό τοπεΐο, ενώ ή λατομεία ήδύνατο 
νά περιορισθή εις τούς λόφους τούς 
άθεάτους άπό τόν δρόμον.

Πρόσφατον εΐνε κ’ εκείνο πού άνοι- 
ξεν, άπό τής εποχής τής έπιδιορ- 
θώσεωςτής Ίεράς δδοΰ, αριστερά άπό 
τόν δρόμον, έναντι τοϋ λόφου τής 
Ά '/ία ς Μαύρας.

Πέρα άπό τό Δαφνί ή λατομεία κα
ταστρέφει είς τό σημεΐον άκριβώς 
δπόθεν άγναντεύεις τόν κόλπον τής 
Σαλάμΐνος τούς πλαστικό)τέρους βρά
χους δεξιά άπό τόν δρόμον και κατα
στρέφει έτσι έ'να κλασσικό τοπεΐον.

Τό άπεριόριστο αύιό δικαίωμα τής 
λατομείας λυμαίνεται τήν ιστορικήν 
καί θαυμαστήν I Ιειραϊκήν Χερσονησ- 
σον δπου καθώς λέγουν οί Άρχαιολογοι 
οι αρχαίοι έλατόμουν κατά τρόπον πού 
άφηνε άνέπαφον τήν μορφήν τοΰ 
τοπείου.

Α μφ ιβάλω  άν εΐνε άπό α ισθητι
κούς λόγους πού τά άρχαΐα λατομεία 
τής Πεντέλης εΐναι τοποθετημένα είς 
μέρος άθέατον. Τοΰτο μόνον γνωρίζω 
πώς ή άνείίΐστηιιονική καί χωρίς κανέν 
σύστημα σημερινή λατομεία γλήγορα 
θά  καταστρέψη τό εύγενέστεοόν άπό 
τά βουνά μας.

"Εως ποΰ θά σταματήσουν τά όρια 
αύτής τής καταστροφής;Καί έω; πότε θά 
εξακολούθηση άσύδοιος, μή γνωρίζου- 
σα περιορισμούς ; Ποιος θά τήν στα- 
ματήση ! Ά π ό  ποϋ θά προέλθη το 
ενεργόν ενδιαφέρον, τό κϋρος καί ή δύ- 
ναμις ποΰ θά υπεράσπιση άπό τήν 
πληγήν αυτήν τό Ελληνικόν τοπεΐον :

’Εάν χρέος μας εΐνε ή προάσπισις 
τών άρχαιολογικών μνημείων άπό τήν 
καταστροφήν, χρέος ίσης σημασίας 
εΐνε ή προάσπισις τοϋ φυσικού του 
περιβάλλοντος τής ατμόσφαιρας του.

"Ενα μνημεΐον τέχνης πού δέν εΐναι 
άλλο παρά μία ερμηνεία, μέσον άφη- 
ρημένων σχημάτων, αυτών τών αρχών 
καί τών Νόμων τής φύσεως, γίνεται
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ακριβώς γιαυτό μέρος τής αρχιτεκτονι
κής τοΰ σύμπαντος.

Δέν αρμόζει νά καταστρέφωμεν τήν 
αρμονίαν αύτήν ανάμεσα μνημείου 
τέχνης καί φΰσεως με εργα πού μέ τό 
νά μήν έχουν συλληφθή κατά τάς άρχάς 
αύτής της φύσεως, στέκουν ξένα πρός 
αύτήν.

Ό  άξων τής Άκροπόλεως λέγει 6 
σύγχρονος C orbusier εινε ο άξων τοΰ 
τοπείου από τήν Πεντέλην έως τήν 
θάλασσαν. Έ τ σ ι βλέπει ό αληθινός 
Αρχιτέκτων. 'Ο  ανίδεος βλέπει μόνον 

τήν Άκρόπολιν δηλαδή δέν τήν βλέπει 
ποσώς.

Δέν αρμόζει εις τόν άξονα αύτόν νά το- 
ποθετήσ<»μεν πράγματα πού νά μήν 
έστέκοντο εις αρμονίαν μέ τήν Ά κρό- 
πολιν. Και ό Λυκαβητός βρίσκεται εις 
τόν άξονα τής Άκροπόλεως. Ό  άξα>ν 
αύτής δημιουργεί ύψηλάς έπιταγάς. 
Ενα μνήμεΐον, στημένο επάνω εις τόν 

Λυκαβητόν θά έπρεπε νά εινε δχι 
μόνον «υψηλή τέχνη» άλλά και σΰα- 
βολον ενός ύψηλοΰ ιδεοόδους. Έ κινδΰ- 
νευσε νά είνε ψευδής τέχνη καί Ξενο 
δοχείον ή ντάνσιγκ.

« 'Η  Άκρόπολις» λέγει πάλιν ό ϊδιος 
«διατάσσει ολόκληρον τό «’Αττικόν 
τοπεΐον». ’Ασφαλώς ή φύσις ακούει 
έως τά πέρατα τής Α ττικής πεδιάδος 
τάς έπιταγάς τής Τέχνης καί υπακούει.

Έ μεΐς. οί ένδοξοι υιοί εϊμεθα οί μό
νοι κωφοί εδώ πολύ κοντά της.

Πήγαινε ενα περίπατο γύρω άπό 
την Ακροπολι: Οταν ϊδής τί είδους
οίκοδομαί μολύνουν τό ιιέρος δλο 
γύρω της θά αίσ θανθής εως ποΰ 
φθάνει τό πλαστικόν αίσθημα τοΰ 
λαοΰ μας. Ό  τόπος εινε ιδιαίτερα 
άξιος νά γείνη τό κριτήριον μας άπό 
τή : άπόψεως αύτής.

Έ ω ς τά 1900 ή τον άχτιστος άκόμη 
δ λόφος τής ΙΙνυκός καί τά δυτικά 
του κράσπεδα, δ λόφος τοΰ ’Αστερο
σκοπείου καί δλη ή έ'κτασις αναμεταξύ 
θησείου καί τής σιδηροδρομικής γραμ
μής τοϋ Σ ΙΙΑ . Ή δυνάμεθα τότε νά

φροντίσωμεν νά άπαλλοτριωθή καί νά 
παραμείνη ως ειχε. Τουλάχιστον εις τά 
ώρισμένα αύτά μέρη δ χαρακτήρ καί 
η ατμόσφαιρα τών άρχαίο^ν μνημείων 
θά  διετηρεΐιο.

Τό αποκαρδιωτικόν εινε τό θέαμα 
τής Άκρο/ιόλεως άπό τά μέρη αύτά 
τώρα! Ά κρόπολις,Ά ρειος Πάγος,ΙΊνύξ, 
Καί ή αισθητική τών έργολάβαιν άπό 
τό άλλο μέρος. Σπήτια  ρενεσά\'ς είς 
τό πρώτον επίπεδον. Μία όγκά>δης εκ
κλησία εις τον έλαφρότατον λόφον 
τών Νυμφών καί τόσα άλλα.

'Η  ρίζα τής καταστροφής εινε μία, 
ή άγνοια. Αί μορφαί της πολλών 
ειδών. Μία είναι, ποΰ είχε πρόθεσιν 
καλήν, αξιοσημείωτος μέ τό νά μάς δι- 
δάσκη πόσον καί ή καλή πρόθεσι, δέν 
φθάνει. ’Απαιτείται πρό παντός 
Γνώσις :

Εινε η δενδροφΰτευσις τών μερών 
αύτών, δ καλλωπισμός των. .

Ή  πλέον άρμόζουσα στολή εις τό 
τοπεΐον αυτο εινε ή αύστηρά γύμνια 
του. Οί άδελφοί του, μερικές άγριεληές.

Τά αθάνατα ακόμα άν καί παρεί- 
σακτα, δέν γνωρίζω πώς, εναρμονίζον
ται ΪΉος μ’ αύτό.

Τό ή θέλησαν πλουσιώτερον, Έ δεν- 
δροφύτευσαν παντοΰ, επάνω είς τό 
άρχέγονον έδαφος επάνω είς τάς επ ι
χωματώσεις τών άνασκαφών καί τοΰ 
χρόνου. Δάσος άπό πεϋκα γύρω εις τήν 
’Ακρόπολιν καί εις τήν Πνύκα, κυπα
ρίσσια- κάτω άπό τόν Φιλόπαππον. Τό 
τοπειο εχασε τον αυστηρόν χαρακτήρα 
του. 2 ε  λιγο ή “Ακρόπολις θά εινε 
άθέατη άπό τόν περιφερειακόν δρόμον. 
Καί ή θάλασσα άπό τήν Πνύκα.

Γύρω άπό τό θέατρον τοΰ Διονύσου 
καί επάνω άκόμη είς τούς βράχους τής 
Άκροπόλεως τί εκζητήσεις διοκοσμη- 
τικαί ανάρμοστοι καί διά τήν φύσιν 
καί διά τά ερείπια ! Ε μ πρός άπό τόν 
Παρθενώνα ακόμα, άλλοτε, είχαν φυ- 
τεύση καί μερικά φοινικοειδή!

Δέν έστάθη δυστύχημα μεγαλείτερον 
διά τάς Ά θηνα ϊκάς Α ρχαιότητας άπό
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τό γεγονός δτι τό αρχικόν σχέδιον τών 
Α θ η νώ ν  τό έχπονηθέν ύπό τών Βαυα- 
Q&V καί τοΰ ϊδικοΰ μας Κλεάνθους, δέν 
Ιφηρμόσθη. ΙΙροέβλεπε τήν διαφύλα- 
ξιν δλοκλήρου τοΰ άρχαίου άστεως, 
άπό τάς οικοδομάς.

Δέν ομιλώ εδώ διά τάς άλλας συνε- 
πείας τοΰ γεγονότος αύτοΰ διά τήν 
νέαν πόλιν.

Αί άνασκ αφαί τής Αμερικανικής 
Σχολής άκόμη καί εάν δέν άνευρεθοΰν 
σπουδαΐαι άρχαιότητες, θά συντελέσουν 
είς τοΰτο. Νά μάς άποκαλύψουν τό 
έδαφος τοϋ άρχαίου άστεως. Καί νά 
άποκαταστήσουν τήν ατμόσφαιραν τών 
ερειπίων.

Τά δύο ιερά ποτάμια, δ Ίλισσός καί 
δ Κηφισσός, ποιός θά  προάσπιση τήν 
κοίτην των άπό τήν έξαφάνισιν! Ό  
Κολωνός ! καί έπειτα τά περίχωρα, τό 
Δαφνί, ή Καισαριανή καί τόσα άλλα.

Τό Δαφνί αρχίζει νά χάνη τό τα 
πεινόν καί ήσυχον περιβάλλον του τό 
τόσον άρμόζον πρός τό Μεσαιωνικόν 
αύτοΰ ιινημεΐον. Μπαρ καί Ντάνσιγκ 
ανοίγουν τώρα εκεί δπου δέν ήσαν 
πριν παρά τά ταπεινά χάνια τοϋ λαοΰ 
πού δχι μόνον δέν έβλαπταν τό μέρος μά 
συνετέλουν νά τοΰ δώσουν καί κάποιαν 
κίνησιν τοπικής ζωής πού δέν έστερεΐτο 
χαρακτήρος.

Καί δμως είς περιστάσεις άναλογους 
πρός αύτήν εδώ δέν θά ήτο δυνατόν 
νά έθεσπίζοντο μερικοί κανονισμοί; Νά 
ώρίζετο λ. χ. μία ώρισμένη άκτίς γυρω 
άπό τά μνημεία, έντός τής όποιας ή 
άνέγερσις οικοδομών θά ήτο άπηγο- 
ρευμένη ή θά υπείγετο εις ώρισμένας 
αίσθητικάς διατάξεις; Δέν θά  ητο δυ
νατόν εις τήν περίπτοοσιν τοΰ Δαφνιοΰ 
νά εθεσπίζετο ότι αί εγκαταστάσεις νά 
είναι πρόχειροι, ξύλινοι λ. χ. είς ωρι- 
σμένην άπόστασιν από τό μνημεΐον, 
άνάμεσα είς τά δένδρα τοΰ πευκώνος;

Ε ίς τήν Ελευσίνα, δέν ήτο χρέος 
μας νά διαφυλάξωμεν είς τάς άρχαιό- 
τητας περιβάλλον άρμοδιώτερον πρός 
τήν καλλιτεχνικήν καί ιστορικήν ση

μασίαν τω ν; Ά λ λ ’ ή Αρχαιολογική 
υπηρεσία τοϋ τόπου μας κλίνει εις τό 
νά θεωρή τά μνημεία καθ’ έαυτά καί 
προσπαθεί νά τά διαφυλάξη άδιαφο- 
ροϋσα διά τό τί γίνεται γύρω των. 
Καί τά διαφύλαξε άραγε πάντοτε ; Πώς 
κατεστράφησαν τά Κιμάίνια τείχη τοϋ_ 
Πειραιώς ; Τί εχέγγυα έχομεν δ ι’ δτι 
άκόμη σώζεται σήμερον άπ’ α ύ τά ; 
Διατί αύτή άφησε νά επιχωθή είς τήν 
λεγομένην Λάκκαν τοΰ Βάβουλα είς 
τόν Πειραιά, δλόκληρον μέρος τής άρ
χαίας πόλεως Πειραιώς, πού μαζί μέ 
τήν Πριήνην, ήσαν αί πρώται πόλεις 
αΐ χαραγμέναι επάνω είς ώρισμένον 
σχέδιον, καί έξηφανί σ ί) η έτσι ενα έδα
φος γεμάτο κίνησιν καί μαζί εν άξιό- 
λογον άρχιτεκτονικόν μνημεΐον. 'Π  
Πύλη τοΰ Έ νετικοΰ κάστρου τής Χαλ- 
κίδος κατεστράφη κατά τήν κατασκευήν 
τής σιδηράς γέφυρας τοΰ Εύρίπου ενώ 
ήτο εύκολώτατον νά κατεδαφισθή πέ
τρα πρός πέτρα καί ν’ άνεγερθή έκ 
νέου εις άλλο μέρος τής πόλίως, ώστε 
νά μή στερηθή ή πόλις χωρίς λόγον 
ενός καλλιτεχνικού στολίσματος μαζί 
και μιάς σελίδος τής ιστορίας της.

Ά ν  επίσης λυπούμεθα διά τήν κα
ταστροφήν τών τειχών τής Χαλκίδος, 
τής Χίου καί τής Μυτιλήνης, δέν είναι 
μόνον διά τήν άπώλειαν πλαστικών 
μορφών ζωής τοΰ περασμένου τάς οποί
ας γνωρίζομεν δτι ή καλαισθησία τοΰ 
παρόντος είναι άδύνατον ν’ άντικατα- 
στήση μέ νέας ίδικάς της άλλά διότι 
γνωρίζομεν δτι αύτή ή απώλεια 
δέν έπεβάλλετο άναντιρρήτως άπό τήν 
ανάγκην τοΰ παρόντος, άλλά προήρχετ® 
τάς περισσοτέρας φοράς άπό διπλήν 
άγνοιαν, άπό έσφαλμένας αντιλήψεις 
δηλ. τής ανάγκης αύτής καί άπό άναι- 
σθησίαν πρός τήν καλλιτεχνικήν καί ι
στορικήν σημασίαν των.

Μ’ άλλους λόγους εις τάς περιπτώ
σεις πού άνεφέραμεν, δ Πειραιεΰς, ή 
Χαλκίς, ή Χίος καί ή Μυτιλήνη δέν 
έ'χασαν μόνον έ'να κομμάτι άπό τήν ι
στορίαν των καί ένα καλλιτεχνικόν
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μνημεΐον πού τό παρελθόν τούς ειχε 
κληροδοτήση, άλλά καί κάτι χρήσιμον 
και εξυπηρετικόν τής παρούσης των 
εΰζωΐας.

Ενας αληθινός Ά ρχιτεκτω ν εις τί 
θαυμασίους περιπάτους θά ήδύνατο νά 
μεταβάλη τά τείχη αύτά !

Μένει ακόμα κάτι άλλο νά προα- 
σπισωμιεν. Η  Λαικη μας Ά ρχιτεκτο- 
κή.

Ε ίναι παρήγορον σημεΐον μέσα εις 
μίαν καταστασιν δπου δ πραγματικός 
πόθος τέχνης εχει καταπνίγει μέσα εις 
το επαγγελματικόν συμφέρον πόσον 
το γεγονός οτι ταίρα τελευταία εις τόν 
τόπον μας ήοχισε νά γεννάται ενα 
θερμόν ενδιαφέρον διά τήν μελέτην 
τής λαϊκής μας τέχνης. Μία προσπά
θεια καταβάλλεται νά γνωρίσω μεν μέ 
εκθέσεις, μέ̂  μελετάς τό άμεσον παρελ
θόν μας. Δεν εξετάζω το βάθος τής 
προσπάθειας αύτής. Δέν υπάρχει αμ
φιβολία οτι η καταβαλλομένη εργασία 
αποτελεί τον δρόμον πού αργά ή γοή- 
γορα θά μας φέρη εις τό βάθος αύτό. 
Με την ελπίδα αυτήν χαιρετίζομεν εδώ 
την απαρχήν μιας ωραίας προσπαθείας 
εις την οποίαν βλέπομεν μέ συγκίνη- 
σιν νά λαμβάνουν μέρος — ό'χι δευτε- 
ρεΰον — και αί Έλληνίδες.

Η  Πολιτεία οφείλει νά ενίσχυση 
την προσπαθειαν αυτήν. Ε ΐνε καιοός 
να πράξη δια την Λαϊκήν τέχνην τού- 
λάχιστον δτι πράττει ήδη υπό τάς έιι- 
πνεΰσεις τοΰ μεγάλου Ν. Πολίτη διά 
τήν μελέτην τών άλλων καλλιτεχνικών 
εκδηλωσεοον τοϋ Κλλ. Λαοΰ τής ποιή- 
σεως τών παραδόσεων καί τών εθίμων.

Τό υλικόν εΐνε απέραντον. Α ί προ- 
σπαθειαι τών ατόμων δέν επαρκούν1. 
Τά μνημεία άφ’ ετέρου τής Λαϊκής 
τέχνης ώρα μέ τήν ώρα εκλείπουν. Οί 
καιροί ού μενετοί.

Π οια είνε η σημασία τής περισυλ
λογής και εκδοσεως τοΰ ΰλικοϋ τούτου 
άπό πάσης άπόψεα>ς, εΐνε νομίζω πε
ριττόν νά ειπωμεν.

Ε ίς τάς μορφάς τής Λαϊκής τέχνης

θά ίδωμεν τήν άπόλυτον αλήθειαν 
την αλήθειαν πού κρύβεται κάτω άπό 
κάθε αληθινήν τέχνην. Θά γνωρίσω- 
μεν^ καλλίτερα τόν ίδικόν μας έσιοτε- 
ρικόν κόσμον. Θά μάς άποκαλυφθή ή  
ενοτης τού Έλληνικοϋ πνεύματος άπό 
τήν αρχαιότητα εως σήμερον.

"Οταν θά γνωρίσωμεν πραγματικά 
την λαϊκήν μας τέχνην καί τήν άγα- 
πήσωμεν θά εύρωμεν μέσα μας τήν 
ΰελησιν νά τήν ύπερασπίσωμεν άπό 
τάς προσβολάς τοΰ ψεύδους. 'Η  θέλη- 
σις αυτή θ ’ άνευρη τούς τρόπους μέ 
τους δποίους θά τό κάμωμεν.

Εινε απαραίτητον, εΐνε επείγον διά 
τα μερη δπου ή ’Αρχιτεκτονική αύτή 
διατηρείται άκόμη, εις τό Π ήλιόν καί 
τήν ’Αρταν, εις τά Νησιά, είς δλην 
τήν Ελλάδα νά θεσ πίσω μέν τούς πε
ριορισμούς έκείνους πού θά θεωρήσω- 
μεν αναγκαίους διά τήν ΰπεράσπισιν 
τοΰ αυτόχθονος χαρακτήρος.

Τό σχέδιον ενός Ξενοδοχείου λ. χ. 
επάνω είς τό Πήλιον, ή εις ενα Ν ησί, 
τοΰ Δημαρχείου ή τοϋ Σχολείου ή τοΰ 
Υποκαταστήματος μιας Τραπέζης,οφεί

λει νά συνταχθή εις τόν ρυθμόν τοΰ 
τόπου διά τόν δποΐον προορίζεται.

Νόμοι πού θά καθοόριζον δτι εις 
δλην τήν Ελλάδα, ή μίμησις λ. χ. τών 
ξενικών ρυθμών, απαγορεύεται, οτι αι 
επικλινείς στέγαι χαρακτηριστικοί άλ
λ ω ν κλιμάτων αποκλείονται κ.τ.λ. εΐνε 
νομίζω αναγκαίοι καί δυνατοί.

Γνωρίζω δτι οί περιορισμοί, τά άρ- 
νητικα μέτρα δέν γεννούν ποτέ τήν 
πραγματικήν αρετήν καί τήν δημιουρ- 
γητικότητα.

Γνωρίζω επίσης δτι ή μίμησις τής 
Λαϊκής τέχνης δέν άρκεΐ δια νά γέν
νηση τήν αλήθειαν.

Είνε επίσης άναντίρρητον δτι εν 
έ'ργον νοημένον σύμφωνα μέ τούις 
ιδίοις πλαστικούς νόμους τών σχημά- 
τα>ν καί τοϋ φωτός, λογικόν ώς πρός 
τάς ανάγκας καί τό υλικόν «τοποθε- 
τημένον» ό'χι μόνον εις τήν «φυσικήν»
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άλλά καί είς τήν ψυχικήν ατμόσφαι
ραν μας, εΐνε Ελληνικόν.

Εΐνε μία νεα μορφή Ελληνική ή 
σωστή συνέχεια τής παραδόσεως καί 
δχι μίμησις παρωχημένων μορφών.

Ά λ λ ’ εως δτου γίνωμεν ικανοί διά 
τοιαΰτα εργα ας δεχθώμεν τούς περιο
ρισμούς πού θά περιορίσουν τάς υπέρ 
βασίας τής άμαθείας καί ιδίως εις τά 
μέρη εκεΐνα δπου ή λαϊκή παράδοσις 
ΰφισταμένη καθιστά τήν ανάγκην τών 
περιορισμών αυτών έπιτακτικωτέραν.

Ά π ό  τής εποχής τής άπελευθερώ- 
σεώς μας ποία εινε ή έξέλιξις τής 
Αρχιτεκτονικής μας ; Ποΐαι αί πρόο
δοί μας ;

Μία γενεά ήκολούθησε κατ’ επί- 
δρασιν τής Ευρωπαϊκής Α ρχιτεκτονι
κής τής εποχής της, τόν ψευδοκλασι- 
κόν δρόμον. Γνωρίζομεν ποΰ ήδύνατο 
νά μάς δδηγήση δ δρόμος αύτός. Τί 
ήδύνατο νά μας δώση.

Μας άφησε μολαταύτα έργα σεμνά. 
Μελετημένα εις τήν μορφήν (Πολυ- 
τεχνεΐον Καυταντζόγλου, Μέγαρον Ά γ γ . 
Πρεσβείας Κλεάνθη καί κ. ά. διά 
νά μιλήσω μόνον διά τούς Ιδικούς μας). 
"Ενας Α ττικ ισμός δπως εις τήν 
γλώσσαν. Τάσις ψευδής κατά τήνβάσιν. 
Σεβαστή δμως διά τήν αγνότητα 
τών προθέσεων καί διά τύν καλλιτεχ
νικήν ευσυνειδησίαν καί τιμιότητα.

Έ κ τοτε  τό κλασσικόν διεδέχθη τό 
μεσαιωνικόν. Τό άποτέλεσμα τό ίδιον. 
Ή  βάσις εΐναι εσφαλμένη. Ά πείρω ς 
μάλιστα κατώτερον. Ή το  φυσικόν. Ό  
άρχόμενος Βιομηχανισμός, δ αύ'ξων 
επαγγελματικός ανταγωνισμός καί επι
στήμη και τέχνη εΐναι πράγματα άσυν- 
διάλλακτα.

Ό  συγχρονισμός ; Εισαγωγή ξενικών 
μορφών. Παρακολούθησις τής μόδας! 
L ou is XV καί L,ouls XVI μέσα είς 
τήν Πλάκαν! Γερμανισμός εις δλους 
μας τούς δρόμους.

Ή  τελευταία λέξις. Αί τάσεις τής 
έκθέσεως τών διακοσμητικών τεχνών

τών Παρισίων είς τάς Α θή να ς καί 
είς τάς έξοχάς μας !

Μέσα εις τήν πόλιν ή σύγκρισις 
γίνεται μεταξύ τών ιδίων μας έργων. 
Ε ίς τήν φύσιν τό κριτήριον γίνεται 
αύτή ή ίδία^ μέ τήν γραμμήν της, μέ 
τόν ουρανόν της. Έ δώ  ή σύγκρισις 
εΐνε αλάνθαστος. Ό  δικαστής άδέκα- 

,στος. Ή  ποινή εΐνε ή καταδίκη. Τό 
ελληνικόν τοπεΐον άγνοούμενον άπό 
τούς Έλληνας. Καί δμως δ τελευταίος 
τών ξένων— Άρχιτεκτων ή Ζωγράφος 
ή συγγραφεύς έχει τοΰ Έλληνικοϋ 
τοπείου μιαν έννοιαν οπωσδήποτε. Τήν 
εΐχεν δ K lenze καί οι ρωμαντικοί 
ζωγράφοι τής εποχής του. Καί ot 
Γάλλοι Αρχιτέκτονες δείχνουν δταν 
κάμνουν τάς αναπαραστάσεις τών 
αρχαίων μνημείων πώς ή συγκίνησι 
αύτή δέν τούς λείπει. Κυτταξε. Ni- 
caud  (Άναπαράστασις τής Άκροπό- 
λεως) H u llo t (Συρακοϋσαι) D au n ie t 
(Πριήνη) καί άλλους' άδιάφορον 
αν αύτό τό αίσθημα πού οδή
γησε τούς καλλιτέχνας αυτούς έχει εδώ 
καί έκεΐ έ'να ΰφος ρωμάντικόν. Πάλιν 
δ ρωμαντισμός αύτός αξίζει περισσό
τερόν άπό τήν ΐδικήν μιας παντελή 
έ'λλειψιν αισθήματος. Φάληοα, Γλυ
φάδα, Ψυχικό, Καστρί, Έ κάλη, στά 
βουνά καί σ’ δλα μας τά ακρογιάλια, 
δέν θά βρής μιά καν γρσμιμήν πού 
νά δλοκληρώση τό τοπεΐον. Ή  προσ
πάθεια αύτή εΐνε πράγμα άγνοοστον. 
'Η  «τελευταία ανάλυση τοΰ έργου» 
πού τήν επεχείρησεν δ μεγάλος R odin  
επάνω είς τό άγαλμα (Μπαλζάκ) διά 
νά τό ένά>σει μιέ τήν άτμοσφαΐράν του 
γύρω, μέ τό φόντο του! Ούτε αύτή ή 
προσπάθεια νά τοποθετηθή τό ερ
γον μέσα είς τόν φυσικόν του κόσμον. 
Ούτε ή άλλη προσπάθεια νά τοποθε
τηθή είς τόν «εξωτερικόν» κόσμιον τοΰ 
"Ελληνος, ϊσως διότι αύτός δέν υπάρ
χει πλέον! Μορφαί άτομιικαί, άνταπο- 
κρινόμεναι είς τά αυθαίρετα γούστα 
τών άτόμοκν. Πουθενά ή γενική μορ
φή πού κλείνει μέσα της δλους τούς
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-άλλους. Ή  ψυχή οι «ψυχές» δλη-δλη 
γεμάτη ! τοΰ Σολωμοϋ ! Ό λ ίγο ν  ακόμα 
τ«αι δπως εκείνος έκλαιε δτι δέν έσώζε- 
το «φωνή ανθρώπου νά ξανακάνη στή 
γλωσσά μας δρκο» έτσι κι3 εμείς θά 
7<λαΐμε δτι δέν εύρίσκεται «γραμμή» 
καμμιά διά νά ίδοΰμε μέσα της τόν 
•■εαυτόν μ α ς!

Ά ν  ή κάτοψις εινε ή γενικωτέρα, νά 
ποϋμε τοϋ κτιρίου, ά'λλο τόσον τό 
-ρυμοτομικόν σχέδιον μιας πόλεως, ενός 
χωρίου, ενός συνοικισμού κυριαρχεί 
απόλυτα τήν αρχιτεκτονικήν ποϋ μέλλει 
■νά ιδρυθή έπ’ αΰτοΰ. Αί γραμμαί τοϋ 
ρυμοτομικοϋ σχεδίου εινεαί γενικώτεραι 
•συνθετικά! γραμμαί τής αρχιτεκτονι
κής αΰτής.

Ή  σύνθεσις τοΰ βασικού τοΰτου 
σχεδίου είνε άντικείμενον τής πλέον 
ΐΰσυνειδήτου επιστημονικής άναλύσεως 
τών δεδομένο^ν τοϋ προβλήματος, μαζυ 
καί τής βαθυτέρας πλαστικής αίσθή- 
•σεως, καί γνοίσεως (έ'δαφος πρακτική 
κλπ.).

Καί ή υψηλή αΰτή εργασία θεω
ρείται εις τόν τόπον μας δχι μόνον 
χωρίς κανείς άπό ημάς νά διαμαρτύρε
ται, δχι μόνον χωρίς κανείς νόμος νά 
γίνεται έμπόδιον πρός τοϋτο άλλά 
τοΰναντίον ύπό τήν τυπικήν έγκρι.σιν 
τής επισήμου υπηρεσίας, ή εργασία 
αΰτή θεωρείται νομίμως καί δικαιω- 
ματικώς δυναμένη νά έμπιστευθή εις 
τά  χέρια τών άπό τής απόψεως αΰτής 
-αμαθών τοπογράφοον μηχανικών καί 
αξιωματικών. Δέν εινε δέ ασυνήθες εις 
τόν τόπον μας ή τοπογράφησις μιας 
πόλεως άλλά καί ή σύνταξις τοϋ σχε
δίου τής ρυμοτομήσεως της ν’ ανατί
θεται ομοΰ κατόπιν μειοδοτικοϋ συνα- 
γωνισμοϋ(!) είς ανίδεους τοπογράφους. 
Αί άγγελιαι αί δηιχοσιευόμεναι είς τάς 
εφημερίδας υπό τών δήμων καί κοινο- 
τήτων άποδεικνΰουν καθημερινώς τήν 
Ιπίσημον αΰτήν σύγχισιν δύο εργασιών 
ά'κρως διαφόρων.

Τό παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλ
λον τών χωρίων καί τών πόλεων εύρίσ-

κονται οΰτω έρμαιον είς τάς χεΐρας τής 
άμαθείας.

Τό παρελθόν, αί γραφικότητές του, 
τά χαρακτηριστικά του σημεία, ίστο- 
ρικώς καλιτεχνικώς δέν ευρίσκουν 
βεβαίως είς τά μάτια τών επιστημό
νων αΰτών κανένα σεβασμόν. Θά ήτο 
πολυ.

Τό παρόν καί τό μέλλον καταδικά
ζεται είς τήν ομοιομορφίαν ενός ήλι- 
θίου πληκτικοΰ τετραγωνισμού τών 
πάντων, παρά πάντα νόμον ζω ή ς επι
στήμης, τέχνης. Καί καταδικάζονται 
διά πολλάς γενεάς, έσαεί.

'Η  Α ίγινα, ή Σαλαμίς τά χωρία τής 
Α ττικής, γιά νά μιλήσω μόνον γιά 
δτι ξεύρω, άπειλοΰνται άμεσα άπό τήν 
καταστροφήν.

Ε ίνε αλήθεια δτι πολλοί συνοικισμοί 
Ιχαράχθησαν άπό αρχιτέκτονας ή άπό 
τάς υπηρεσίας οικοδομικών εταιριών. 
Ά λλά  μήπως καί εδώ διαβλέπεις άρχάς 
επιστημονικός ή άρχάς πλαστικας ; Ή  
μόνον μίμησιν καί άστόχαστον δεξιο- 
τεχνίαν ;

Οΰτε μιάς ρυμοτομίας, οΰτε μιάς 
πλατείας ή ενός πάρκου ή κήπου εχο- 
μεν σχηματίσει μίανέ'ννοιαν Ελληνικήν. 
Χωρίς καμμίαν εσωτερικήν άντίστασιν 
δεχόμεθα μέσα μας εικόνας ετοίμους, 
πού δ Α γγλικός κα'ι δ Γαλλικός πο
λιτισμός εμόρφωσαν. Α κατανόητοι καί 
μυστηριώδεις αντιλήψεις έπικρατοΰν 
ώς πρός τά δένδρα τών πάρκων μας. 
Σύμφωνα μ’ αΰτές ή ’Ιαπωνική π ι
περιά, τό Γερμανικό πεΰκο, ή Μεξι- 
κανικήΆ γαύη, δ Αιγυπτιακός Φοΐνιξ, δ 
εΰκάλυπτος εινε τά δένδρα πού άπε- 
δείχθησαν τά καταλληλότερα διά τήν 
'Ελληνικήν γήν !! !

Μάταια θά  ζητήσης καί εδώ τόν 
εαυτόν μας (Καστρί, Έ κάλη, Ψυχικό. 
Βού?ια, Βουλιαγμένη καί αλλ.) Τό τε- 
λευταΐον τοπεΐον από τά χαρακτηρι
στικότερα τί καταστροφή τό περιμένει!

’Εάν άφισα είς τό (έλος τήν κατα
στροφήν αΰτήν πού γίνεται εις τήν 
Αρχιτεκτονικήν μας άπό τήν άνεπι-
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στημονικότητα ή τήν ελλειψιν καλλιτε- 
τεχνικών άρχών είς τήν χάραξιν ρημο- 
τομικών σχεδίων, τοΰτο τό έ'καμα διό
τι θεωρώ τήν καταστροφήν αύτήν τήν 
βασικωτέραν ή πλέον θεμελιακήν. Ε ί- 
νε έπίσης ή χρονικώς έχουσα τήν με- 
γαλειτέραν βαρύτητα. Ή  ζωή ενός 
ρυμοτομικοϋ σχεδίου εινε άπείρως μι- 
κροτέρα τής ζωής ενός άρχιτεκτονικοΰ 
έργου. Α ί συνέπειαί των βαρύνουσιν 
έπί αιώνας. Περιττόν νά δμιλήσω έπί 
τών συνεπειών τής μή εφαρμογής 
τοΰ άρχικοΰ σχεδίου τών Α θ η νώ ν  τοΰ 
έκπονήθέντος υπό τών Βαυαρών καί 
τοΰ ΐδικοΰ μιας Κλεάνθους. Ό  καθείς 
εινε είς θέσιν νά τάς κρίνη. Τό λυπη
ρόν είνε δτι έ'κτοτε ή αΐσθησίς μας 
είς τά ζητήματα αυτά δέν άνήλθεν 
οΰτε μίαν βαθμίδα. Ά λ λ ’ έπίσης καί 
δι’ ενα άλλον λόγον.

Ή  έχτασις νά ποϋμε τής επιστημο
νικής άναλύσεως τών δεδομένοον ενός 
ρυμοτομικού προβλήματος εινε μεγί
στη. Δέν ομιλώ διά «πλαστικός» άρχάς 
καί δι’ αύτό νομίζω δτι ή δυνατότης 
εφαρμογής κανονισμών διεπόντων τήν 
ρυμοτόμησιν τών πόλεών μας άπό 
επιστημονικής απόψεως εινε μεγα-

λυτέρα ή δι’ άλλα ζητήματα καθα- 
ράς νά ποϋμε πλαστικής αίσθήσεως,. 
(δπως είναι δ ρυθμός τής αρχιτεκτο
νικής).

Ή  μελέτη αΰτή δέν έπάσχισε νά, 
συστηματοποιήσω τά προβλήματα τά. 
δποία θίγει. Δέν άπέμεινεν άκόμη είς 
τό νά προτείνη συγκεκριμένα μέτρα,, 
πού νά περιορίζουν ή θεραπεύουν 
τό κακόν. 'Υπέδειξε μόνον τήν άνάγ
κην των, τήν δυιτχτότητά των εδώ καί 
έκεΐ καί πρό παντός τήν άνάγκην τής 
δικαιωματικής διαχειρίσεως τοιούτων 
ζητημάτων μόνον τού>ς κεκιημένους 
πραγματικά δικαιώματα πρός τοΰτο.

Θεωρώ άναγκαΐον δπο^ς μία συστη.- 
ματικωτέρα εργασία έπί τών ζητημά
των αΰτών στηριχθή έπί τής συνερ
γασίας πολλών. 'Ο  σκοπός έ-δώ ήτο 
μάλλον νά ζωγραφισθή καί νά συγκε- 
φαλαιχοθή μία κατάστασις. “Οπως είς 
τήν ζωήν μας έτσι καί έδώ, ή συγκε· 
φαλαίο^σις αΰτή δυνατόν· νά μάς δδη- 
γήση είς έναβαθύτερον «γνώθι σ’ αΰ
τόν»

Εινε αύτό προϋπόθεσις αναγκαία 
διά τήν έπιδίωξιν τής θεραπείας τών 
κακώς κειμένα>ν.
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η  ϋ ί Α Λ Ε Ξ Ι Σ
Ε ΙΣ  ΤΑΣ Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ Σ  ΚΑΙ Ε ΙΣ  ΤΟ Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Ν

Π Α Τ Ρ Α Ι.—Εις τάς στήλας τών εφ η
μερίδων δέν παρέρχεται ημέρα, χωρίς 
νά βλέπωμεν τήν λέξιν: Διαλέξεις.
’Απεφάσισε λοιπόν καί ή πόλις μας ν 
ακολουθήσω τό παράδειγμα πάσης πε- 
πολιτισμένης καί εξευγενισμένης κοι
νωνίας. Καί μήπως δεν εχει ολα τά 
προσόντα διά μίαν τοιαΰτην πνευμα
τικήν κατεύθυνσιν ; Μήπως ή κοινω
νία μας δέν εμπερικλείει διακεκριμένους 
επιστήμονας δικηγόρους, καθηγητας, 
Ι.ατρούς κλπ. οίτινες μετά βεβαιότητος 
δΰνανται ν? άναλάβουν εν τοιοΰτον 
έ&νωφελες  έργον ; Μήπως δεν υπάρ
χει επίσης έν τή πόλει μας διανοού
μενος γυναικείος κόσμος όστις δύναται 
καί οΰτος νά συμβολή εις τό εύγενες 
τοΰτο έργον ;

Έ ν  τοΰτοίς άπό ετών έρρίπτετο 
πάντοτε ή ιδέα τών διαλέξεων, άλλ 
έ'μενε πάντοτε επιθυμία, ένεκα τών 
παρουσιαζομένων ανυπέρβλητων τεχνι
κών εμποδίων. Μία τάξις δμως επι
στημονική άπεφάσισε εφέτος νά ύπερ- 
πηδήση ολα τά εμπόδια καί νά γίνη 
σημαιοφόρος τής πνευματικής κινήσεως 
τής πόλεως μας, δ καθηγητικός κόσμος, 
«στις άπεφάσισε ΰπερπηδών τά δρια 
«τινα  διαγράφονται υπό τοϋ Ιπαγγέλ- 
ματός του, νά έλθη εις άμεσωτέραν 
■σχέσιν μέ τόν διανοούμενον κόσμον 
τής πόλεώς μας.

Ή  έμφάνισις δύο καθηγητών, τοΰ 
κ. I. Σαρλή  καί τοΰ κ. Ν . Π α π α 
χρήστου  , δι’ ών ήνοιξε τάς επ ιστη
μονικός της διάλεξεις, διαβεβαιώνει δτι 
τό έργον τής Ένώσεως -θέλει στεφθεϊ 
υπό πλήρους επιτυχίας. Ή  δέ πόλις 
τών Πατρών, καί μάλιστα δ διανοού
μενος κόσμος, οφείλει ό'χι μόνον νά 
χρεωστή χάριταςείς τήν Έ νω σ ιν , άλλά 
διά παντός μέσου νά συνδράμη ταύ
την εις δλας τάς ένεργείας της διά 
τήν πνευματικήν ζύμωσιν. Μανθανο- 
μεν δτι καταβάλλονται πολλαί ένέρ- 
γειαι διά τήν εξασφάλισιν ενός μονί
μου επιστημονικού κέντρου. Τοΰτο ο- 
μοος μεγάλως θά έξαρτηθή καί έκ τής 
ποο-θυαίας τής Πατραϊκής κοινωνίας.

Ν.

ΔΙΑΛΕΞΙΣ Π Ε Ρ Ι  ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΑΓΓΕΛΙΑΣ

Είς τό ΆρχαΤον Ώ δεΐον τής πό
λεώς μας (οδός Σωτηριάδου) θά ομι- 
λήση δ λογοτέχνης καί ποιητής κ. 
Γιάγκος ’Αργυρόπουλος «περί τής τέ
χνης τής απαγγελίας» τήν 20ήνΜ αΐου, 
ημέραν Κυριακήν καί περί ώραν 7 μ.μ. 
αποδεχθείς εύγενή πρόσκλησιν τοΰ 
εδώ Ε φ όρου ’Αρχαιοτήτων κ. ’Λλ. 
Φιλαδελφέως.
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Ν ΕΜ ΕΑ .—Τήν 8ην ’Απριλίου δι* 
ω^ιγανώθη υπό τοΰ ομίλου μαθητών 
Γ η ς  τάξεως τοΰ Γυμνασίου μας επι
στημονική διάλεξις μέ θέμα «ή Σ ε
λήνη» κατά τήν κοσμοθεωρίαν τοϋ 
L ap la ce  καί μέδμιλητήν τόν καθηγη
τήν καί εισηγητήν τοΰ δμίλου κ. Γε
ώργιον Καλογερόπουλον, δ δποΐος μέ 
ώραίαν άφήγησιν μας έξιστόρησεν δλην 
τήν ζωήν τοΰ γείτονος πλανήτου.

Τήν διάλεξιν παρηκολούθησεν δλη 
ή επιστημονική κοινωνία τής πόλεώς 
μας, ώς καί πλήθος κόσμου" τό δέ τέ

λος της έκάλυ-ψαν ζωηρά χειροκροτή
ματα.— Ό  Γραμματεύς τοΰ δμίλου κ. 
Γιάννης Δανόπουλο:, μετα περιληπτι
κήν έκβεσιν τών πεπραγμένων τοΰ δμ ί
λου, ηύχαρίστησε τούς παρευρεθέντας 
διότι, ώς είπε, «διά τής παρουσίας των 
συντείνουν είς τήν έξακολούθησιν τοΰ 
μορφωτικού έργου τοΰ δμίλου».

Προσεχώς θά γίνη νέα διάλεςις, 
,ΰπό τοΰ Γραμματέως τοΰ δμίλου, μέ 
θέμα «δ ’Ιωάννης Καποδίστριας».

Γιάννης Φλοιάσιος

Η ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΙΣ MAS

Μετά μικράν "διακοπήν τήν οποίαν επεβαλον αι αναγκαι, αφ ενος μεν 
τής άναζητήσεως καλλιτέρου τυπογραφείου, διότι το πρώτον, ενεκα τής κακής 
του όργανώσεοος καί τής έκ ταυτης ασειδοσιας και αδιαφορίας τών εργατών, 
μάς καθυστερεί έπί εβδομάδας ολοκλήρους την παραδοσιν τοϋ φυλλου, αφ 
ετέρου δέ τής διαλύσεως τής συνεργασίας μου μετά τοΰ κ. Μπάρτζη καί τών 
μεταβολών είς τό υπηρετικόν προσωπικον, η «Διάλεξις» επανεκδίδεται με τήν 
πίστιν δτι θά  άποσπάση τόν γενικόν θαυμασμόν δια την καλλιτερευσιν τής 
έμφανίσεώς της καί τόν πλουτισμόν τής ΰλης της καί μέ την ΰποσχεσιν δ η  
ούδεμία πλέον αταξίαν εις τήν έκδοσίν της θά  παρουσιάση- θά εκδίδεται τακ- 
τικώς τήν Ιην καί Ι5ην έκαστου μηνός καί θά  κυκλοφορή τήν πρώτην Κυ
ριακήν μετά τήν ημέραν τής έκδόσεοός της, καλλιτεχνική πάντοτε εις έμφανι- 
σιν καί έκλεκτή εις ύλην.

Εϊχομεν ΰποσχεθεΐ δτι δέν θά εφειδώμεθα δαπανών καί κόπων διά νά 
καλλιτερεύωμεν διαρκώς τό φύλλον μας" και αισθανομεθα πολλην υπερηφά
νειαν καί πολλήν εύχαρίστησιν διότι πιστευομεν οτι έχομεν κρατήσει την 
ύπόσχεσίν μας.

Αί διαρκώς δμαις αύξανόμεναι δαπάναι τής έκδόσεως μας μάς άναγκαζουν 
ν’ αΰξήσωμεν κατά μίαν δραχμήν τήν τιμήν τοΰ τευχους. Θά ηδυναμεθα αντι 
τούτου νά περιορήσωμεν τάς δαπάνας μας- άλλά έχομεν τήν γνώμην δτι οί 
άναγνώοται μας δέν θά προετίμοον τήν χειροτέρευσιν τοϋ φύλλου μας άπό

\ V 3 Λτην μικραν αυτήν αυξησιν.
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Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η  Τ Ω Ν  Κ Α Τ Ο Ι Κ Ω Ν
( Δ η λ ο π ο ί η σ ι ς  Δ ή μ ο υ  ’Α θ η ν α ί ω ν )

Έ π ε ιτα  άπό λίγες ήμερες θά γίνη 
ά π ο γ ρ α φ ή  τοΰ πληθυσμοΰ τών κατοί
κων τοΰ Κράτους, πράγμα ποΰ εινε 
πολύ χρήσιμο και απαραίτητο, δχι 
μόνον διά τήν καλή διοίκησι κάθε πο
λιτισμένης χώρας, άλλά άκόμη κα'ι για 
τήν οίκοκυρωσΰνη κα'ι τήν πρόοδο τοΰ 
Δήμου κα'ι τών κατοίκων του.

Πρός τοΰτο τήν ήμέραν τής 15 τοϋ 
τρέχ. Μαΐου εις τόν Δήμον μας, δπως 
και είς δλο τό Κράτος, άπογραφεΐς θά 
πάνε είς δλα τά σπίτια, ξενοδοχεία κα'ι 
έν γένει καταστήιιατα κα'ι θά μοιρά
σουν τόσα δελτία, δσοι εινε οί ά'νθρω- 
ποι πού κατοικούν εις αυτά, Ιντόπιοι 
ή ξένοι, μεγάλοι ή μικροί, άκόμη και 
βρέφη, πού θά  κοιμηθούν έκεΐ τήν 
νύκτα τής 15 πρός τήν 16 τοΰ Μαΐου,

Τά δελτία ταΰτα οί άπογραφεΐς θά  
μαζεύσουν συμπληρωμένα τήν έπομέ- 
νην (16 Μαΐου, Τετάρτην), δπως στα
λούν αμέσως είς τό Δημαρχεΐον.

Ή  συμπλήρωσις εΐνε πολύ εύκοληr 
φθάνει είς τάς ερωτήσεις τοΰ δελτίου· 
νά γίνουν αί απαντήσεις μέ ειλικρίνειαν 
και άκόμη μέ καλό γράψιμο.

Ή  Δημοτική ’Αρχή εχει πεποίθησιν* 
δτι οί φιλοπρόοδοι κάτοικοι τοΰ Δήμου 
θά συνδράμουν μέ ενθουσιασμόν εις 
τήν επιτυχίαν τής άπογραφής, άφον 
μάλιστα εκείνοι ποΰ θά ήθελαν φερει. 
δποιαδήποτε εμπόδια τιμωρούνται.

'Κν Ά θ ή ν α ις  xrj 1η Μ αΐου 1928

Ό  Δήμαρχος
Σ Π . Π Α Τ Σ Η Σ

ΤΡΑΠΕΖΑ της ΑΝΑΤΟΑΗΣ
Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α

KEM ISAION ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΗ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1926
ΦΡΑΓ.  82.116.778 ΗΤΟΙ ΔΡΑΧ.  240.000.000

CPOI ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ :

Λονδίνου εν οψει 4  °/0
επ ί σιρο'&εαμ.ία 6  μ. 5  °/0 

ΙΙαρισίω ν εν οψει 2  VaVo
Νέας *Υόρκης έν οψει 4  °/0

ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ .

*Ε ν  ’Ό ψ ε ι  4  °/0
Μ ε 15ήμερον στροειδοποίησιν 4  ι/ 2°/0
3Ε π ι  π ρ ο θ ε σ μ ία  6  μ η νώ ν 5  °/0

» » 2  έτώ ν  6  °/0

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

5 °]ο ΜΕΧΡΙ ΔΡΑΧ. 50.000
Τ ρ α π ε ζ ι π α ι  έ ρ γ α ο ί α ι  π ά σ η ς  φ υ σ ε ω ς .  Έ ν α π ο θ ή κ ε υ σ ι ς  ε μ π ο ρ ε υ μ ά τ ω ν  

ε ί ς  τ ά ς  ά π ο θ ή κ α ς  τ ή ς  Τ ρ α π έ ζ η ς  έ ν  ’Α θ ή ν α ι ς .

Λ ν

Λ Ο Υ Τ Ρ Α  Α Ι Δ Η Ψ Ο Υ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ “ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ,,
ΕΝΑΡΗΙΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ Ί β ΜΑΊΌΥ

Τ η Χ ε γ ρ .  δ ιε ΰ & ν ν σ ις  :  Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο Ν  « Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Ν » — Α Ι Δ Η Ψ Ο Σ

ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΟΝ
( P E N S I O N )

Παρά τό Δάσος

ΠΤΕΡΗΣ (ΑΙΓΙΟΥ)

ϋ ψ ο ς  Ι . Ι Ο Ο  μ έ τ ρ α

"Αρχεται ή λειτουργία του τακτικώς 
άπό τής 15 ης Μαΐου.

ΔΙΕΥΒΥ8ΤΗΕ: ΗΑ. Α. ΑΗΜ ΗΐΡΙΟΥ
ΗΙΓΙΟΝ —ΠΤΕΡΗΝ
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A .  Α .  Α Κ Ρ Ι Β Ο Υ  & Σ ϊ ^
Ευρίσκετε εις τά καλλίτερα Καταστήματα .

Τό «μπορικόν Τμήμα 

τοΰ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

(Φειδίου 3)
Έ «λβ«τία8η μέ νέας παραγγελίας

Π Ι Α Ν Ω Ν
τ ώ ν  ά ρ ισ τ ω ν  Γ ε ρ μ α ν ι κ ώ ν  ε ρ γ ο σ τ α σ ίω ν

J .  B L O T H N E R ,  G R O T R 1 A N ,  
S T E 1 N W E G ,  N E U M E Y E R  S O P H ,  

Z I M M E R M A N .

Χιμ.*1 ά,β\>ν»γών«3το5». 
Ε ύ κ ο λ ί χ ι  π λ η ρ ω μ έ ς .

ΕΠΙΕΚΕΦ8ΗΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΜΑΣ



ΝΕΩΤΑΤΗ—ΤΕΛΕΙΟΤΑΤΗ
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'Αντιπροσωπεία * Παρακαταθήκη .

Σ Τ Ο Α  Π Ε Σ Μ Α Τ Ζ Ο Γ Λ Ο Υ Ί 9 - Α Θ Η Ν Α Ι

Α φ ο ι π .  & χ .  Ο Ι Κ Ο Ν  © Μ Ο Π Ο Υ Λ  Ο Ι

ΤΥΠΟ ΓΡΑΦΕ ΙΟΝ "ΚΟΡΑΗ.,


