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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ
Α ΙΕΣΚΕΔΑΣΑΜΕΝ καί εφέτος μέ τής άπόκρηες. 

ΔΔ Βέβαια είς τούς δρόμους δέν παρετηρήθη ή 
κίνησις τών άλλων έτών. Άλλ’ αύτό δέν σημαίνει 
δτι δέν είχε καί πολλήν δρεξιν ό κόσμος. Ή ΰφεσις 
τής κινήσεως πρέπει νά άποδοθή είς τήν αδρά
νειαν τών σωματείων, ποϋ άνελάμβαναν άλλοτε

τήν πρωτοβουλίαν καί έπρωτοστατοΰσαν είς κάθε εορτήν. Τώρα γιατί 
ήδρανησαν, Οά έρωτήση κανείς. Δέν υπάρχουν τά σωματεία αύτά ή 
καί αν υπάρχουν δέν περιλαμβάνουν πλέον τά πρόσωπα εκείνα, ποϋ 
ήσαν οι μοτέρ, οί κινητήρες. Βέβαια έσβυσεν ή λαμπρά, ή αλησμό
νητος Μουσική 'Εταιρία, χάρις είς τά πείσματα μερικών καί είς τής 
βλακίες άλλων, έλειψε καί ή ’Εθνική Ζωή, εσβυσε καί ό 'Όμιλος Εορ
τών, άλλ’υπάρχουν άλλα, ποΰ ήμποροϋσαν νά άναλάβουν κάποιαν πρω
τοβουλίαν. Άλλά ποϋ είναι ό Σπανδωνης, ποΰ είναι ό Δήμερ, ποϋ είναι 
ό Τσίμας καί τόσοι άλλοι, ποΰ έσκόρπιζαν τήν τρέλλα καί τήν ευθυμία; 
Αύτοί άπέθαναν, άλλοι έπιζοΰν, άλλά ή ηλικία των δέν τούς επιτρέπει 
πλέον καί οί λοιποί έβαρέθηκαν, σιχαθέντες τό ελεεινόν περιβάλλον. Καί 
βγαίνει τό συμπέρασμα: Δέν υπάρχουν νέοι μέ νεύρα καί μέ δράσιν. 
'Οπωσδήποτε δμως δ κόσμος είς τά σπήτια. είς ολίγα κέντρα, είς θέα
τρα, καμπαρέ, καφέ-σανταν κλπ. έγλεντοκόπησε. Οί ξένοι έθαύμαζαν 
τήν ψυχικήν δύναμιν αύτοϋ τοΰ λαοΰ, δ όποιος παρ’ δλας τάς έκ τών 
περιστάσεων στερήσεις, είχε κουράγιο νά διασκεδάση. Αύτή είναι ή 
δύναμις τοΰ "Ελληνος, ή όποία έκδηλοϋται άκόμη καί είς τάς δεινοτέ- 
ρας περιστάσεις του. Αύτό ένθύμησε είς τούς ξένους καί τήν λιτότητα 
καί τήν ολιγάρκειαν τοΰ "Ελληνος, ό όποιος είς τά 12 — 13 έπολεμοΰσε 
ενίοτε μέ ένα κομμάτι κουραμάνα καί μέ ολίγες έληές. Καί έτσι έπρεπε 
νά γίνη. 'Επρεπε νά διασκεδάση ό κόσμος. Άν μάλιστα υπήρχε κάποια 
πρωτοβουλία, άσφαλώς θά εϊχαμεν τόν πανζουρ λισμόν τών άλλων έτών.

*
'Υπέροχος ό Βασιλεύς Αλέξανδρος. Άντελήφθη ώς καθήκον Του νά 

τρεξη είς τό μέτωπον. Ή παρουσία τοΰ Άνωτάτου Άρχοντος κατά τάς 
παρούσας στιγμάς μέσφ τών πολεμιστών ήτον μία δραστικωτάτη ένεσις. 
Άλλ’ ή Α. Μ. εύρήκε τήν ευκαιρίαν, σταματών είς Λαμίαν, διά νά στιγ
ματίσω είς έπήκοον τής φρουράς τό κίνημα τής Λαμίας. Καταντφ, αλη
θινά, ό ιδεώδης Άρχων τής Ελληνικής Δημοκρατίας.

*
Ό Λενίν, ό Τρότσκυ καί Σ“* έκλεισαν ειρήνην μέ τούς Γερμανούς, 

μετ’ ολιγοήμερον παρελκυστικήν διακοπήν τών διαπραγματεύσεων τοΰ 
Μπρέστ-Λιτόφσκ, κατόπιν τελεσιγράφου τών Γερμανών. Άλλά τό τελε- 
σίγραφον τό έδέχΟησαν οί Λενίν, Τρότσκυ καί Σία, υπέγραψαν τήν πε
ριπόθητοι· δΓ αύτούς ειρήνην καί τά Γερμανικά στρατεύματα, έξακο- 
λουθοΰντα τήν προέλασίν των, απειλούν τήν Πετρούπολη·, καταλαμβά
νουν τήν 'Οδησσόν καί έν τφ μεταξύ ή Ρωσσία διαμελίζεται είς δημο
κρατίας Ουκρανίας, Σιβηρίας, Λιθουανίας, ’Εσθονίας καί συντροφιάς. 
Καί σάν νά μή ήρκουν αύτά, ή πτωχή Ρουμανία, ύπό τό κράτος τής 
άσκουμένης πιέσεως καί άνευ ερείσματος, αναγκάζεται νά άποδεχθή καί 
αύτή τελεσίγραφου καί νά άρχίση διαπραγματεύσεις μέ πολιτικήν μετα
βολήν. Καί οί μέν Λενίν, Τρότσκυ καί Σώ, οί όποιοι τραβοΰν τώρα τά 
μαλλιά τους μέ τούς Γερμανούς, καλά τήν έπαθαν. Θά σαρωθούν μάλι
στα, δπως φαίνεται, έκ τής Αρχής άπό τούς Γερμανούς, οί όποιοι ορέ
γονται τήν επαναφοράν τοΰ Τσαρικού καθεστώτος. Άλλά οί καϋμένοι 
οί Ρουμάνοι, είς τούς όποιους επέβαλαν καί κυβέρνησιν μή άπορρέουσαν 
έκ τής λαϊκής θελήσεως, διά νά τούς κάμουν κι’ εκεί τά ίδια, τί 
φταίουν;

*
Ή Βουλή έπανέλαβε τάς έργασίας της. Βασιλικός λόγος κατά τήν 

ήμέραν τής ένάρξεως τής νέας συνόδου διεκήρυξε πρός τήν ’Εθνικήν 
’Αντιπροσωπείαν καί τόν λαόν τήν άδιάσειστον ομοφωνίαν τών παρα
γόντων τής Χώρας, Στέμματος καί Συμβούλων Του, εις τό νά έξέλθη 
η 'Ελλάς έκ τοΰ άγώνος, είς δν άπεδύθη, μέ τήν νίκην άνά χεϊρας. Καί 
ή Λαϊκή ’Αντιπροσωπεία είς τόν πρός τόν Βασιλικόν λόγον άπάντησίν 
της τά αύτά φρονήματα θά διαπίστωση. Τήν θέλησιν τοΰ Έθνους, δη
λαδή, νά διεκδικήση θριαμβικά τά άπαράγραπτα Δίκαια τής Φυλής.

*
Αυτή είναι ή Οέλησις τοΰ Έθνους, τοΰ Λαοΰ. Καί τήν θέλησίν του 

αύτήν τήν διαδηλοΐ καταφανέστατα τό Έθνος μέ τήν άθρόαν προσέλευ- 
σιν τών κληθεισών ηλικιών ύπό τά δπλα. Ή αύθόρμητος αύτή καί έν- 
θουσιώδης προσέλευσις, τών έφεδρων δέν οφείλεται είς τά ληφθέντα 
νομοθετικά μέτρα περί έκτοπίσεως τών συγγενών τών φυγοστράτων κλ. 
άλλά είς τήν διορατικότητα τοΰ Ελληνικού λαοΰ, ό όποιος, δπως καί είς 
τό 1912, έκατάλαβε δτι έπέστη τώρα ή στιγμή νά ρίψη τόν κΰβον ύπέρ 
τών όλων. Άν μιά φορά τό έκατάλαβε ό Ρωμηός αύτό, δέν πρέπει νά 
αμφιβάλη τις περί τοΰ αίσιου τής έκβάσεως τοΰ άγώνος.

Διαδόσεις πάλιν τρομακτικαί. Φυσικά οί φρόνιμοι άνθρωποι τής 
άκούουν, άλλ’ οΰτε τής μεταδίδουν, οΰτε τής σχολιάζουν. Τί χρεωστοΰν 
δμως διά νά τούς κόβεται τό αίμα κάθε τόσον. Βέβαια οΰτε ό καθημε
ρινός τύπος τής άνέγραψε, περιωρίσθη δέ μόνον είς τό νά τάς διάψευση. 
Άλλ’ αύτό είναι τό χειρότερον. Τέλος πάντων δέν ήμπορεϊ νά εύρεθή 
τρόπος, ό όποιος νά θέση φραγμόν είς τιι απύλωτα αύτά στόματα καί 
χαλινόν είς τήν άφθαστον αύτήν σύλληψιν:

*
Τί ήτον εκείνος ό εορτασμός τής επετείου τών θρυλικών Ίωαννίνων; 

Τί φρενϊτις, άλλά καί τί λαμπρότης καί τί μεγαλείου! Ένα Πολύγωνο 
γεμάτο άπό στρατόν. Όλη ή έν Άθήναις δύναμις είχε παραταχθή διά 
νά τήν έπιθεωρήση ό Βασιλεύς καί νά παρέλαση πρό τής Α. Μ. Υπουρ
γικόν Συμβούλιου, Στρατιωτικά! Άρχαί, οί άνώτατοι τής Πολιτείας 
λειτουργοί, Πρέσβεις καί λαός μηρμυκιών καί φρενιτιών. Είς τήν μεγα- 
λειώδη αύτήν τελετήν συνέτεινε περισσότερον καί ή παρουσία τοΰ έκ 
τοΰ μετώπου χάριν άναπαύσεως άνακληθέντος ήρωϊκοΰ τοΰ Αρχιπελά
γους συντάγματος καί ή παράστασις τής Γαλλικής αποστολής σύσσωμου, 
τής οποίας τά μέλη, επίλεκτοι δλοι τοΰ Γαλλικού στρατού, έκ τών δια
φόρων μετώπων άποσπασθέντες, μέ τά μετάλλια καί τούς πολεμικούς 
σταυρούς καί τά στήθη καί μέ τό εύσταλές παράστημά των. προσεδιδον 
τήν δψιν τοΰ έτοιμοπολέμου στρατοΰ.

« 4 «

ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΤΟΥ ΨΩΝΙΣΤΟΥ

Τον ακόυσα νά φωνάζη καθώς περπατοΰσε είς τόν δρόμον:
— Κύρ Βασίλη ! εμένα, έμενα! Έγώ. κύρ Βασίλη, έχω άράδα!

Τόν ρώτησα: «Τί έπαθες. λοιπόν: Μέ έκύτταξε έκπληκτος καί ό 
ίδιος διά τήν απότομον φωνήν του, έπειτα είπε, ώσάν νά συνήρχετο 
άπό κάποιο όνειρον είς τήν πραγματικότητα :

— Νά πάρη ή οργή, νά πάρη ! Μέ συγχωρεϊς, φίλε μου, ένόμιζα πώς 
ήμουνα στήν άγορά καί έφώναζα τοϋ ψαρά νά μέ προτιμήση.

— Έλα Χριστέ καί Παναγιά!
— Ναί, φίλε μου, είπε μέ βαθύν άναστεναγμόν, άν Οέλης πίστεψέ με, 

δτι διαρκώς στόν ύπνο μου καί τόν ξύπνο μου βγάζω αύτήν τήν φωνήν. 
• Κύρ Βασίλη, εμένα! Έγώ έχω άράδα, κύρ Βασίλη !» Άν ήμουν έρω- 
τευμενος, δέν Οά έπρόφερα μέ τόσην περιπάθειαν καί τρυφερότητα τό 
όνομα τής έρωμένης μου, δπως τώρα τό όνομα τοΰ κύρ Βασίλη. Καί δλα 
αύτά γιά μισή όκά ψάρια. Πώς κατήντησα! Πολύ φοβούμαι μή τυχόν 
φωνάξω τόν κύρ Βασίλην καί καθ’ήν περίπτωσιν βγάλω κανένα έπι- 
κήδειον λόγον πρός προσφιλή μου νεκρόν. Προχθές τούλάχιστον. ποΰ 
είχα τήν ατυχίαν νά χάσω ένα άπό τούς στενωτέρους φίλους μου, άπέ- 
φυγα έπιμόνως νά τού βγάλω λόγον. Άλλά τί περιμένεις, ύστερα άπό 
τήν ζωήν, ποΰ περνώ καί γώ, καθώς τόσοι άλλοι; Ξυπνώ, πηγαίνω 
στήν άγορά, φεύγω άπό τήν άγορά μονάχα γιά νά επιστρέφω είς αύτήν. 
Ούδέ οί άρχαΐοι "Ελληνες περνούσαν τόσον πολύ τήν ζωήν των είς 
τήν Αγοράν, δσον έγώ σήμερα. Καί ρητορεύω διαρκώς, δπως έκεϊνοι 
άλλοτε. Κύρ Βασίλη, έμενα, εμένα! Απορώ δέ πώς έχω άκόμη πλευρά, 
ύστερα από τό διαρκές αύτό στρύμωγμα πρό τής μόστρας τών ιχθυο
πωλείων καί τών κιγκλιδωμάτων τών κρεοπωλείων. Κάποτε νομίζω 
πώς δέν είμαι πλέον άνθρωπος, άλλά γραμματόσημον.

— Γραμματόσημον; Άλλο είδος ταραχής καί αύτό.
— Βέβαια γραμματόσημον. Δέν ξέρεις μέ τί εύκολίαν κολλώ είς 

αύτούς τούς συνωστισμούς. Μόλις ίδώ δέκα άνθριόπους στρυμωγμένους 
είς τήν αγοράν, τρέχω καί προσκολλώμαι καί γώ. Έπί ώρας μέ σπρώ
χνουν καί σπρώχνω. Έφαγα γροθιές αύτούς τούς τελευταίους μήνας, 
ποΰ δέν τής έφαγε ούδέ ό έξ επαγγέλματος παλαιστής, άλλά ταυτοχρό- 
νως δέν έδωσα λιγώτερες. Καί δέν ξέρω άν μέ πονούν περισσότερον 
τά πλευρά μου ή τά χέρια μου. Τέλος τώρα εξηγώ πώς ένας μορφινο- 
μανής δέν δύναται νά απαλλαγή άπό τό πάθος τής μοφινοποσίας, διότι 
καί έγώ άδυνατώ νά ησυχάσω, άν δέν μεταβώ είς τήν άγοράν. Άλλοτε 
δέν έβλεπα τήν ώραν νά ξυπνήσω διά νά υπάγω είς τήν έργασίαν μου, 
είς τό καφενείου. είς τά ραντεβού μου. Τώρα, πρό τοΰ νά ξημερώση, 
πετιοΰμαι άπό τό κρεββάτι, ντύνομαι, πλύνομαι βιαστικά, μόλις προ- 
φθαίνω νά πιώ ένα φασκόμηλο καί άψε σβύσε βρίσκομαι είς τήν άγοράν.

— Ψωνίζεις τούλάχιστον τίποτε ;
— Ναί, τίποτε. Στρυμώνο^αι, γρονθοκοποϋμαι, βραχνιάζω άπό τής 

φωνές, άλλά έως δτου νά ελθη ή σειρά μου, έξαντλεϊται ή μαρίδα, ί] 
παλαμίδα, τό κρέας.

— Καλά καί ό κύρ Βασίλης δέν κάμνει τίποτε;
— Μέ τόν κύρ Βασίλην συνέβησαν τά έξής άξιοπερίεργα: Έπί τρεις 

μήνας τόν έφώναζα δώδεκα ώρας τήν ήμέραν κύρ Βασίλη, άλλά δέν 
μοΰ απαντούσε. Τέλος μίαν ήμέραν μέ ακούσε.

Καί σοΰ έδωσε ένα κέφαλον.
— Πώς δέν μού έδωσε κατακέφαλον, δέν λές; Έστράφη καί μοΰ είπε 

θυμωμένα: ·Μέ. ξεκούφανες χριστιανέ μου, μέ τόν κύρ Βασίλη. Ποιόν 
κύρ Βασίλη φωνάζεις; Έμενα μέ λένε Χρηστό». Έν τούτοις τόν συνή
θισα τόσον πολύ νά τόν λέω κύρ Βασίλην, ώστε μοΰ 
είνε άδύνατον νά τοΰ άλλάξω τό δνομα-Άλλά καί δλους 
τούς πωλητάς συνήθισα νά τούς λέω Βασίληδες.Εννοείς 
τί παρεξηγήσεις γίνονται. Έπί τέλους προχθές έπέτυχα 
ένα, ποΰ τόν έλεγαν Βασίλην. Έγύρισε προθύμως.

— Καί σοΰ έδωσε έπί τέλους μισή όκά ψάρια ;
—Τίροΰ ρέ; Καυγά θέλεις; μοΰ είπε αγριεμένος.
— Σέ έδειρε έπί τέλους;
— Ευτυχώς τήν έγλύτωσα άπό τόν κύρ Βασίλην, άλλά 

τήν έπαθα άπό ένα αύγοπώλην, δστις μέ έπιασε άπό τόν 
λαιμόν, διότι δέν ήθελα νά πάρω τά κλούβια αύγά του.

— "Ωστε οί αύγοπώλαι εϊνε περισσότερον τών άλ
λων εύερέθιστοι;

— Σωστοί κ - α υ γ α - τζήδες φίλε μου.
Ο ΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΟΣ
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Συνέχεια άπό τό προηγούμενον τεύχος

ίαι ήδη, μετά τήν γενικήν καί συντομωτάτην αύτήν περιγρα- 
φήν, συστηματοποιώ ν τάήδη γνωσΟέντα καί καταλόγων τούς 
ζωγράφους τούτους είς τμήματα, παρέχω γενικήν ιδέαν περί 
τής άξίας τών συλλογών τούτων καί τών τεχνιτών. Ώς ήδη 

• άνέγνω ό φιλαναγνώστης μεταξύ τών γραμμών άνω διακρί-
νονται τά ονόματα τών ζωγράφων Τζάνε, Δαμασκηνού, Πουλάκι, 
Κονταρίνη, Φιλοβέου, Μόσχων. Λαμπάρδου, Λαμπρίδου, Καλλέργη κλπ. 
Πάντες οΰτοι, έξαιρουμένων τών Μόσχων καί τοΰ Φιλοβέου, περί οΰ πρός 
τό παρόν άγνοοΰμεν μόνον τήν πατρίδα θετικώς, κατάγονται άπό τής 
νήσου Κρήτης, έκ Ρεθύμνης, Σφακίων (πιθανώς Δαμασκηνός) Κυδω
νιό»· (Πουλάκις) κλπ. ίδίρ. δέ τής Ρεθύμνης, άπό τήν οποίαν προήλθον 
πάμπολλοι, οίοι οί Τζάνε, Λαμπάδος, Κονταρηως κλπ. Άλλά παρεκτός 
τούτου καί αύτοί οί Μόσχοι καί Φιλόθεος καί οί πλεϊστοι τών Έπτα- 
νησίων ζωγράφων τής Βυζαντινής τεχνοτροπίας ήκολούθησαν καί 
είργάσθησαν κατά τήν μέθοδον τών Κρητών ζωγράφων. "Ωστε πάντες 
οΰτοι. έτι δέ καί δ γνήσιος Κρής έπιφανής κατά τό γένος καί τήν τέχνην 
ζωγράφος, ό Στεφ. Τζαγκαρώλος, οΰ καλήν εικόνα κατέχει ή ’Εθνική 
ημών Πινακοθήκη, έκτος τών άλλων αΰτοΰ έν Κερκύρφ καί Κεφαλληνία, 
καί ό παλαιότερος πόντιον καί αύτοϋ πιθανώς τοΰ Άνδρ. τοΰ Ρίκκου, 
Άνδρέας δ Παβίας, οΰ καλήν εικόνα κατέχει ομοίως ή Εθνική Πινακο
θήκη, άποτελοΰσι τόν καλύτερον κατάλογον τών περιφημοτέρων Κρητών 
ζωγράφων, ώστε καί απλή άπαρίθμησις τών ονομάτων αύτών παρου
σιάζει είς ημάς σημαίνουσαν πλειάδα τών Νεο- ελλήνων καλλιτεχνών.

Είς ταΰτα βέβαια δέν καταλέγομεν τούς τοΰ ’Ιταλικού τρόπου ζωγρά
φους, τούς περιφημοτάτους Δοξαράδες καί τόν Κουτούζην, τόν μή όλι- 
γώτερον δαιμόνιου, ούδέ καί τόν Καντούνην, τόν ύστατον τής Σχολής 
ταύτης, ών έργα ευτυχώς πλειότερα σιόζονται έν Έλλάδι. Πάντες οΰτοι, 
κατά απλήν ίσως σύμπτωσιν ή καί έκ τής ιδιωτικής προνοίας, κατέλι- 
πον είς ημάς άντίτυπα τής τέχνης αύτών, τών όποιων ούχί σπανίως 
είναι τά πλεΐστα έκ τών καλυτέρων. Παράδειγμα δύναμαι νά άναφέρο), 
ού μόνον εν, άλλά πάμπολλα, καί έκ πάντων τών έν Έλλάδι ευρισκομέ
νων έργων, καί πάντων τών τεχνιτών. Οΰτω καί τοΰ Τζάνε καί τοΰ 
Τζαγκαρώλα καί τοΰ Δαμασκηνού κλπ. σώζονται άριστουργηματικά 
έργα καί έν Άθήναις καί Κερκύρρ καί Ζακύνθω καί Κεφαλληνίρ. Όφεί- 

λομεν δέ μετά μεγίστης χα
ράς νά έπαινέσωμεν τήν 
ιδιωτικήν ταύτην πρωτο
βουλίαν, ή όποία καί σήμε
ρον έτι εϊναι ύπερτέρα τής 
έπισήμου, παρ’ δλην τήν έν 
Εύρώπη μεγίστην πρόοδον. 
Άλλά καθορίσωμεν σαφέ- 
στερον τήν άξίαν τών τεχνι
τών τούτων, έξαίροντες, καί 
άναδεικνύοντες τήν τε τεχνι
κήν αύτών καί άρχαιολογι- 
κήν σημασίαν. Τεχνικήν δέ 
λέγοντες έννοοΰμεν ένταΰθα 
ούχί τήν ατενώς λογιζομέ- 
νην μέθοδον τής έργασίας, 
δΓ ήν απαιτείται ίδιον ση
μαντικόν κεφάλαιον, άλλά 
τήν καλλιτεχνικήν έκφρασιν 
καί τήν έκδήλωσιν τοΰ καλ
λιτεχνικού των ταλάντου έν 
σχέσει πρός τήν άπολύτως 
νοουμένην καλλιτεχνικήν 
διαίσθηση· καί τυπολογίαν. 
Πάντες οΰτοι, προεξάρχον- 
τος τοΰ Έμμ. τοΰ Τζάνε, 
έξύψωσαν τήν Τέχνην είς 
μέγα ύψος, πέραν τοΰ οποίου 
δέν ήδύνατο νά όδεύση ή 
οΰτω δουλευομένη Βυζαντι- 
νίζουσα τεχνική. Μή συγ- 
κρίνωμεν ταύτην πρός τάς 
’Ιταλικός εικόνας τών σχο
λών τής Βορείου καί μέσης 
'Ιταλίας, καί τής Φλαμαν- 
δικής καί τής 'Ισπανίας. 
Άλλαι αί τάσεις καί άλλαι 
αί αντιλήψεις τών τεχνιτών 
τής Δύσεως, καί άλλος ό 
τρόπος τής έργασίας. Παρά 
τοϊς ήμετέροις καλλιτέχναις 
έπικρατεϊ ούχί κατ’άρχήν ή 

έλευθέρα Τέχνη, άλλά ό αύστηρός έκκλησιαστικός χαρακτήρ, δστις έκρά- 
τησε έπί αιώνας πολλούς, ό διαπαιδαγωγήσας ού μόνον οΰτω τούς καλ- 
λιτέχνας, άλλά καί τόν Ελληνικόν λαόν, ΐνα ούτως αίσβάνηται, καί ούτως 
κατανοή καί ύποβάλληται είς τόν θρησκευτισμόν. Διά τοΰτο, παρά 

Η ΒΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ. — Λαμπρά εϊκών τοΰ 
Κ. Κονταρίνη (1669) άποτελοϋσα τμήμα τετρά
γωνον τής μνας τών μεγάλων αυτού συνθέτων 
εΙκόνων τών παριστανουσών τήν κοσμογονίαν 
όλόκληρον, καί άποκειμένην έν τώ παλαιφ ναώ 
τής Άντι6ουνιωτίσσης, παρά τό θαλάσσιον Ένε- 
τικόν τείχωμα είς τό βόρειον άκρον τής πόλεως 
τής Κερκύρας. CH εϊκών αΰτη είναι χαρακτηρι
στική διά τήν άκρίόειαν τού σχεδίου, τήν λεπτο
λόγον άνατοαικήν διαγραφήν τών γυμνών μελών 
τού πρωτοπλάστου, ή όποία ενιαχού έξικνείται 
μέχρι του ύ.περβολικού, καί τήν καθ’ δλου χάριν, 
ήν ποικίλει ή γύρω πλούσια φυσική τού Παρα
δείσου βλάστησές άκριβής κατά τήν γνώσιν τοΰ 
ζωικού κόσμου, τών άρκτων τών καστόρων κλπ.

— 'Χνκιχραφή Λ’. J. Καλογεροπονλου —

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ.— Εϊκών μετρίονμεγέ- 
θους τοΰ πολυγραφοτάτου ζωγράφον Σπυρ. 
Σπεράντζα (1750) έκ του είκονοστασίου τοΰ ναοΰ 
τής 'Λγ. 'Γριάδος τής Γαρντσης έν ΚΕρκύρφ. 
’Αξιοσημείωτος δ’ ή εϊκών αυτή διά τήν γραφι
κήν στάσιν καί τήν καθ’ δλου ώραιότητα τοϋ 
’Αποστόλου έν τε τή μορφή, τή πτυχολογία, 
τή έκδηλώσει, δέν άποτελεϊ καν μεμονομενον 
παράδειγμα τής μεγίστης έργασίας τοϋ Κερκυ- 
ραίου ζωγράφου. Σημειωτέον δτι ύ ναός τής 
ΓΑγίας Τριάδος, καί πλεϊσται άλλαι έκκλησίαι, 
είνε κεκοσμημέναι δια λαμπρών εΙκόνων τούτου.

— ’Αντιγραφή Ν. J. Κα/.ογιροττούλου —

πάσαν τήν λαμπροτάτην αύτών άντίληψιν, οί καλλιτέχναι οΰτοι ύπεχώ- 
ρουι· ένίοτε καί συνεβιβάζοντο πρός τάς απαιτήσεις τών οΰτω θρησκευό
μενων Ελλήνων. Δέν είναι δέ άσύνηθες, οΰτε καί νΰν, οΰτε καί παλαιό- 
τατα, νά άκολουθώσιν οί ίεροΐ καλλιτέχναι τόν ροΰν καί τήν ορμήν τών 
δημωδών άντιλήψεων.Άπό τής έποχής άκόμη τών κατακομβιακών συνθέ
σεων βλέπομεν, δτι οί κατακομβιακοί ζωγράφοι συνέθετον τάς παραστά- 
σειςαύτών συμφώνως πρός τάς δημώδεις περί έκλυτρωτικών προσευχών 
γραφικός παραστάσεις (πρβλ. Carl Michel Cebet und Bild). Μέχρι τών 
νεωτάτων χρόνων ή Θρη
σκευτική άντίληψις τοΰ λαοΰ 
έδέσμευσε τήν Τέχνην τών 
είκονογράφων, καθοδηγή- 
σασα ταύτην πολλάκις, — 
άκοντος τοΰ τεχνίτου — μέ- 
χρις άτοπου *,  καί περιέρ
γων έκτελέσεων. Διά τοΰτο 
καί οίήμέτεροι καλλιτέχναι 
βαθεΐς γνώσται τοΰ καλλι
τεχνικού προόδου, αν ούχί 
πάντες δμως έξ αύτών, 
δέν είργάζοντο κατά τόν 
ίδιον αύτών ατομικόν τρό
πον άλλά κατά τόν παρα- 
διδεγμένον. Ούχ ήττον κα- 
τώρθουν μετά μεγάλης περι- 
νοίας καί φρονήσεως, καί 
δεξιότητος άξιοθαυμαστού, 
νά έγχαράσσωσι είς τούς 
Βυζαντινούς τύπους τήν 
Ιταλικήν λαμπρότητα. Μή
πως δέν εχομεν τό πλεΐστον 
τοΰ Τζάνε, καί Τζαγγαρώ- 
λου έργα οΰτω πεποιημένα, 
καί τό περίφημον έργον τής 
συλλογής Κόλλυβά, τό απο
διδόμενου είς τόν Δοξαράν, 
τόν μάλλον άδιάλλακτον ζω
γράφον καί θερμόν ύποστη- 
ρικτήν τοΰ ιταλικού τρόπου; 
Κατά τήν τεχνικήν λοιπόν 
ταύτην οί Κρήτες ζωγράφοι 
άπαραμίλλως εργαζόμενοι 
προήγαγον τήν Βυζαντινήν 
Τέχνην είς τό σημεϊον έκεΐ- 
νο, τό όποιον ούδέποτε εϊδεν 
δ καθ’ αύτό Βυζαντινός κό
σμος. Εύτυχώς δέ δτι κατά 
τοΰτο αί έκκλησίαι τής 
Έπτανήσου καί αί ιδιωτικοί
σύλλογοί τών Αθηνών συνεκράτησαν, ούχί άναληθώς, πολλά τών λαμ- 
προτέρων έργων τών ζωγράφων τούτων, κατά παράδοξον τύχην ή μάλ
λον κατά σκανδαλώδη τοΰ Θεοΰ εύνοιαν, παρά τήν τρομακτικώς μαστί- 
ζουσαν τήν 'Ελλάδα άρχαιοκαπηλείαν! Ό Άγ. ΓΟβδελαάς, ό Μεθόδιος, 
δ Κύριλλος, ό Κωνσταντίνος, ή Λαμπωβίτισσα, ή Άμόλυντος τοΰ Τζάνε, 
ή Άποτομή, δ Λιθοβολισμός, οί Τρεις Μάρτυρες καί ό "Αγ. Γεώργιος τοΰ 
Μ. Δαμασκηνού, ή Ιστορία τής Δημιουργίας καί δ Μυστικός Δεϊπνος τοΰ 
Παραμυθιώτου, δ Κατακλυσμός καί ό "Αγ. Σπυρίδων τοΰ Κονταρίνη, 
ή Άγ. Αικατερίνη και δ ’Ιωάννης ό Θεολόγος τοΰ Ί._Τζένου, ή Λει
τουργία καί οί Άγιοι τής Ναυμαχίας τών Έχινάδων (1571) τοΰ Φιλό
θεου, δ Άγ. Αλέξιος, «’Ιδού ό άνθρωπος» καί ή Παναγία τοϋ Άσσιζίου 
τοΰ Τζαγγαρώλου, ή 'Αγία 'Γριάς καί ή Α'. Οικουμενική Σύνοδος τοΰ 
Τζανφουρνάρου, ή Άποκαθήλωσις καί ή συνολική εικονογραφία τοϋ 
Πουλάκη κλπ. είναι έργα λαμπρότατα, φυλαχθέντα μέχρι τοΰ νΰν έν 
Έλλάδι. Ταΰτα δέ συνολικώς έπιδεικνυόμενα, δύνανται νά καταπλήξωσι 
καί τόν μάλλον κακοδιάθετοι· τεχνοκρίτην, άποσπώντα τόν θαυμασμόν 
καί τήν 'Ελληνικήν τιμήν καί χαράν. Διά τοΰτο, μετά μεγίστης πεποιθή- 
σεως δμιλοΰντες, παραδεχόμεθα ώς σημαντικωτάτην τήν άξίαν τών έν 
Έλλάδι συλλογών καί εικόνων, διότι έργα τοιαΰτα οΰδαμοΰ άπαντώσιν.

Άλλά ού μόνον, ώς εϊπομεν, κατά τήν τεχνικήν αί εικόνες τών Ελλη
νικών συλλογών είναι υπέροχοι, άλλά καί κατά τήν άρχαιολογικήν 
αύτών σημασίαν. Αρχαιολογικήν δέ σημασίαν λέγοντες, δέν έννοοΰμεν 
τήν ώς έκ τοΰ μακραίωνος καιρού διδομένην είς ταΰτα τά μνημεία αξίαν, 
ούδέ τήν καθ’αύτό διαφώτισιν τών κοινωνικών καί ιστορικών πραγμά
των, διότι κατά ταΰτα δέν προσφέρουσί τι μοναδικόν καί άπολύτως

• Δέν είναι δέ άγνωστος ή λίαν διαδεδομένη λαϊκή παροιμία περί ζωγραψίσεως 
τοδ ’Ιησού δήθεν μετά χωρικών υποδημάτων (τσαρουχίων) κατ’ έπίμονον 4παί- 
τησιν άξέστου χωρικόν Μαικήνα διά πτωχόν ζωγράφον! Άλλ’ άσχετως πρός τήν 
άτοπον ταύτην λαϊκήν παροιμίαν, οί τεχνίται, καί αυτοί οί διαοημότεροι, ύπεστη- 
οαν πάντοτε τήν όχληράν συμβουλήν τών άμαάεστέρων άπλοϊκών, πολύ δέ περισ
σότερον τήν καθολικήν έπίδρασιν θρησκεκτικών Αντιλήψεων. 
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θαυμάσιον. Οί χρόνοι καθ’ οΰς έποιήθησαν 
τά μνημεία ταΰτα τά είκονογραφικά δέν 
κεΐνται είς τας εσχατιάς τοΰ παλαιοτά- 
του Χριστιανικού 'Ελληνισμού, άλλά εγγύς 
ημών, καί είς έποχήν καθ’ ήν έδημιουργή- 
θησαν καί κατελείφθησαν ήμϊν τεκμήρια 
πολλά τού δημοσίου καί ιδιωτικού βίου 
αύτών. Επόμενον άρα δτι τήν αρχαιολογι
κήν σημασίαν θεωροΰμεν περιωρισμένην, 
άναγομένην δηλαδή είς τμήμα τι τοΰ πολι
τισμού αύτών καί καλλίτεροι· είς τήν ιστο

ρίαν τής Νεοελληνικής Βυζαντινής Τέχνης. 
Διότι κατά παράδοξον σύμπτωσιν, δπως 
έσώθησαν τά καλύτερα τών έργων τούτων, 
οΰτω καί διετηρήθησαν οί συνεκτικοί ή 
κάλλιον οί εξελικτικοί τύποι τής είκονο- 
γραφικώς ταύτης έξελεχθείσης τεχνικής 
άλύσσεως. ’Εν ταΐς συλλογαϊς ταύταις, τή 
Πινακοθήκη, τοΐς Μουσείοις, ταΐς ίδιωτι- 
καϊς, καί ταΐς Έκκλησίαις άπετέθησαν 
έργα άποτελοΰντα συνεχή σειράν άπό τοΰ 
ΙΕ' μέχρι τοΰ ΙΘ' αίώνος. Κατά ταΰτα ό 
ιστορικός τής Τέχνης, καί εύρύτερον καί 
τοΰ πολιτισμού διακρίνει πάσαν τήν καλ
λιτεχνικήν πρόοδον, καί καθορίζει τόν 
βαθμόν τής καλλιτεχνικής έκδηλώσεως 
συνολικώς τε διά πάσαν τήν τουρκοκρατι- 
κήν έποχήν, καί τμηματικώς δΓ ένα έκα
στον τών αιώνων. Οΰτω μελετών ό τεχνο
κρίτης ούτος ανακαλύπτει τήν πρώιμον 
τάσιν πρός τελειοποίηση· τής Τέχνης, ή 
όποια κατά τόν ΙΖ’ καί ΙΗ' αιώνα φθάνει 
είς τό μέγα αύτής σημεϊον, ως καί αλλα
χού διά πολλών έγράψαμεν περί τής ακμής 
ταύτης. Ταύτην δέ τήν άντίληψιν σχημα
τίζει δ κρίνων, άφοΰ παραβάλει τά έργα 
τών ρηθέντων αιώνων, τά όποια εύτυχώς 
κατελείφθησαν ήμϊν. Χάριν δέ τής αρχαιο
λογικής ή τής ιστορικής σημασίας, ήν έξαί- 
ρομεν ένταΰθα, άναφέροιιεν συντόμως τούς 
κατά αιώνας άκμάσαντας ζωγράφους καί 
τά έργα, ιόν τήν άνάλυσιν ποιούμενος ό 
αρχαιολόγων, πορίζεται τά περί τής προό
δου τής Νεο-Έλληνικής Τέχνης διδάγματα. 
Οΰτω κατά τόν εύθΰς μετά τήν αλωσιν 
χρόνον άκμάζουσι, ού μόνον οί τοϋ Αθω
νικού εργαστηρίου περίφημοι Κρήτες καί 
Μακεδόνες ζωφράφοι Θεοφάνης, Πανσέ
ληνος, Ζωρζής, Καστελλάνος, άλλά καί οί Άνδρέας Ρίκκος καί 
Άνδρέας Παβίας, ζήσαντες περισσότερον έν τή Δύσει, ώς φαίνεται. 
Τοΰ Ρίκκου δμως δυστυχώς, έξ όσων ημείς τουλάχιστον γνωρίζομεν, 
δέν ύπάρχουσιν έργα έν ταΐς Έλληνικαϊς συλλογαϊς, είμή μόνον αντί
γραφα, δπως τής Άμολύντου.

Μετά τούτους κατά τόν I , ' αιώνα καί τήν αρχήν τοϋ ΙΖ' άκμάζουσι 
πολλοί Κρήτες καί άλλοι ζωγράφοι τοΰ Πελοποννησιακοΰ εργαστηρίου 
κλπ., ών έργα πάμπολλα έσώθησαν. Είναι δ’ ούτοι ό Έμμ. ό Τζαν- 
φουρνάρος (1600) ό Πέτρος Λαμπάρδος (1600;) ό Έμμ. Λαμπίδης 
(1620) οί Δημήτριος καί Γεώργιος Μόσχοι (1606) καί άλλοι. Ούτοι συν
ολικώς, δυνάμεθα είπεϊν, ανάγονται είς τήν πρώιμον έποχήν. Κατά δέ 
τόν ΙΖ' αιώνα ακμάζει, ού μόνον ή Τέχνη, άλλά καί οί κράτιστοι τών

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΟΒΔΕΛΑΑΣ. — Μικρά ρ.Ικών τοΰ περίφημου ίΐέροου 
ήγεμονόπαςδος 'Αγ. Ι’οΟδελαΰ, τοΰ οικογενειακού προστάτου του 
‘Οαυμασίον Κρητός ζωγράφου Ε. Τζάνε. Εΰρηται έν τω βιϋλίφ τώ 
περιέχοντι τόν ώραϊον ποιητικόν κανόνα τοΰ Ιδιου άγίου, τόν 
ποιην» ντα ΰπό τοΰ ίδιου τούτου τού Τζάνε — δντος ού μόνον 
ζωγράφου καί ωάλτου καί Ιερέως άλλά καί δεινού ύμνογράφου - 
καί Ρκδοΰέντι έν Βενετίφ τφ 1161. Χαρακτηριστική αΰτη ή εϊκών 
διά τήν λαμπρόν καί ίδανικώς ώραίαν μορφήν, τό ήγεμονικόγ 
παράστημα, καί τήν λειτουργικήν έργασίαν, έχρησίμευσεν ώς τό 
πρότυπον τής μεγάλης είκόνος τοΰ ίδιου άγίου τής ποιηΰείσης 
ύπό τού ίδιου ζωγράφου, καί ύρωμένης νΰν έν τώ μητροπολι- 
τικω ναώ τής Κέρκυρας κατά τό δεξιόν σημόΰυρον, οΰσης δέ 
ΰαύμα Βυζαντινής μεγαλοπρεπούς καί πολυποίκιλτου Τέχνης.

— ’ Αντίγραγ η JV. J. Καλογεοοπούλου —

Ο ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ, Η ΑΦΗΝΑ ΚΑΙ Ο ΠΕΤΡΟΠΟΛΕΜΟΣ

Εν τφ προηγουμένω τεύχει τής -Εικονογραφημένης» έδημοσιεύθη ή 
άρχή τής διαλέξεως τοΰ φίλου κ. Γ. Τσοκοπούλου περί τοΰ Καρα
γκουέζ ή Καραγκιόζη, μέ πολλήν χάριν γραμμένη καί ώραϊα είκονί- 

ζουσα τήν καταγωγήν τών ηρώων τών σημερινών Καραγκιοζοπαικτών, 
δίρ, δέ τοΰ παρά τόν Λυκαβηττόν τοιούτου.

Πολύ χαριτωμένα έκεΐ εις τό πρώτον μέρος γίνεται λόγος καί περί 
τής καταγωγής τοΰ ωραίου βράχου τοΰ κοσμοΰντος τάς Αθήνας άπ’ α

νατολών καί άναφέρεται τό τσάκωμα τής Αθήνας καί τοΰ Ποσειδώνος 
διά τήν προστασίαν, άλλά καί τήν ονομασίαν τής πόλεως τών Αθηνών. 
Προστίθεται δέ κάποιος μύθος περί πετροπολέ|ΐου μεταξύ τών δύο 
θεών. Ό Ποσειδών έκυνήγησε τήν Αθήναν καί ή Άθηνά τόν Ποσει- 
δώνα μέ, κυριολεκτικώς, ϋεοκοτρώναις βεβαίως, καί τήν έπαθεν ό 
Ποσειδών. Μία άπό τής τλεοκοτρώναις αύταϊς έπεσεν άπό τά χέρια 
τής Άθηνάς καί αύτή είνε ό περίπυστος Λυκαβηττός.

Τοΰ μύθου τήν καταγωγήν δέν γνωρίζω· πρώτην φοράν τόν άκούω. 
Δέν είνε καθόλου παράξενον, μαζί μέ τόσα άλλα, ποΰ έκαμαν οί εύλο- 
γημένοι αύτοί θεοί, νά έστησαν καί πετροπόλεμον. Τά γλέντια των είνε 
γνωστότατα τόσον, ώστε καί σήμερα άκόμα, όταν θέλωμεν νά έκφρά- 
σωμεν τό άκρον άωτον τής εύχαριστήσεως άπό γλέντι νά λέγωμεν: 
«‘Εγλέντησα σά Θεός αρχαίος*,  άφ’ ού ό σημερινός θεωρείται πολύ 
στ’ τή σαρακοστή άρεσκόμενος. Τούς καυγάδες των γνωρίζομεν γρίνια 
ό Ζευς μέ τήν "Ηρα, πέταγμα τοΰ Ήφαιστου άπό τόν Όλυμπο, άνα- 
κατώματα μέ τούς ανθρώπους γιά ψύλλου πήδη μα, κόμματα μέ τούς 
Δαναούς καί τούς Τρφας.Όσο γιά έρωτοδουλειαίς πλέον, άλλο τίποτα. 
Καί τί άφησαν είς τό κεφάλαιον αύτό καί φυσικό καί άφύσικο; Δέν 
έπαραξενεύθηκα λοιπόν καί διά τόν πετροπόλεμον.

Γνωρίζω δμως ένα άλλον μΰθον, σχετικόν μέ τήν γένεσιν τοΰ Λυκα
βηττού, πολύ προγενέστερον άπό τόν καύγά Ποσειδώνος καί Άθηνάς 

τεχνιτών, οϊοι ό Έμμ. Τζάνες - Μπουνια- 
λής (1660) ό Κων. Κονταρίνης (1660) ό 
Δ. Κόνταρης (1680:) ό Φιλόθεος (Σκού
φος;) (1660) δ Ήλίας Μόσχος (1670) ό 
Λέων δ Μόσχος (1670) καί άλλου Καί τού
των απάντων έν ταΐς συλλογαϊς σώζονται 
κάλλιστα καί λαμπρότατα έργα. Κατά δέ 
τό τέλος τοΰ αίώνος τούτου καί τόν III' 
άρχόμενοι άκμάζουσιν οί Στεφ. Τζαγγαρώ- 
λας (1700) Μιχ. Δαμασκηνός (1690) I. Τζέ- 
νος (1720;) Παν. Παραμυθιώτης (1720) 
Γ. Χρυοολωρας (1740) Θ. Πουλάκις (1730) 
Ν. Καλλέργης (1740) ’Ιωάν. Μόσχος (1720) 
οί περίφημοι Δοξαράδες (1700-1750) ό 
Σπυρ. Σπεράντζας (1760) δ Κουτούζης 
(1770) ό Λ. Διμισιανας (1790) καί οί Πλα
κωτός καί Καντούνης κατά τόν ΙΘ' αιώνα 
άρχόμενοι.

Καταλείπω δέ τούς άπειρους άλλους 
δευτερευούσης σημασίας, ή καί ακαθορί
στου ακριβώς χρόνου, οίοι οί Πιτζαμάνοι 
ό I. Βλάχος, Άρβανιτάκης, καί λοιποί, οΰς 
αναφέρει ό Δέ Βιάζης καί I. Βελοΰδος όνο- 
μαστικώς.Έκ τοΰ χρονολογικ. τούτου κατα
λόγου κατανοεί τις, πόσαι έκπηγάζουσι, οΰ 
μόνον καλλιτεχνικά! - ιστορικά! πληροφο
ρίας άλλά καί πλειότεραι διακριβώσεις 
συστηματικού καί έπιστημονικοϋ χαρακτή- 
ρος. Δέν θά έπιμείνω έπιμηκύνων τόν λό
γον καί ένδιατρίβων περισσότερον είς τήν 
έπίδειξιν τών προσόντων, καί τών αρετών 
τών έν Έλλάδι τούτων συλλογών. Αί συν
τόμως παρασχεθεϊσαι τεχνικαί (καλλιτε
χνική άξια) καί αρχαιολογικοί - ίστορικαί 
(συνεχής χρονολογική σειρά), σημειώσεις, 
ίκανώς διαφωτίζουσι τά περί τής άξίας 
αύτών. Έν μόνον έτι σημεϊον θά ήτο 
δυνατόν νά έξάρωμεν ένταΰθα, τό καθ’αΰτό 
είκονογραφικόν, ήτοι τό τής συλλήψεως 
άπό καθαρός υποκειμενικής καί άντικειμε- 
νικής μορφής, άλλ’ επειδή τοΰτο είναι 
ίκανώς μακράν καί μέγα, καταλείπομεν 
δι’ άλλο ημών σημείωμα. Ούχ ήττον δμως 
γενικώς λέγομεν, δτι αί συλλήψεις τών 
είκονογραφικών θεμάτων, στηριζόμεναι έπί 
τής εκκλησιαστικής Βυζαντινής παραδό- 
σεως καί τών διασωζομένων μνημείων, δέν 
άπετέλουν ξηράν καί άγονον μίμησιν, άλλά

συνθέσεις ατομικού καί καλλιτεχνικού χαρακτήρος, άπορρεούσας καί 
έκ τών ιδίων αντιλήψεων, καί τών εθνικών καταστάσεων, καί τοΰ 
άκμάζοντος άντιλατινικοΰ,— άντιβενετικοϋ — φρονήματος, όπως παρά 
τοΐς Τζάνοις. ’Αλλά περί τοΰ φανατισμού τούτου καί το ΰ άντιλατι- 
νικοΰ μίσους, πλειότερα ές άλλοτε. Άρκοΰσιν ήμϊν μόνον αί είκονο- 
γραφίαι τοΰ Γ. Παλαμά καί τοΰ Μεθοδίου νά πιστώσωσι τήν καθολικήν 
αλήθειαν ταύτην, έτι δέ καί αί σκοτεινοί καί δυσκαθόριστοι άφορ- 
μαί τοΰ Κρητικού πολέμου τοΰ καταλήξαντος είς τήν υποταγήν τής 
νήσου (1669) είς τούς Τούρκους, οί όποιοι ούχί μακράν κεΐνται τοΰ 
φανατιστικοΰ τούτου φρονήματος. Τοιαύτη λοιπόν ή άξια καί ή 
σημασία τών έν Έλλάδι καί μάλιστα έν Άθήναις ιδιωτικών καί άλλων 
συλλογών. δρ ν. Δ. καλογεροττουλος καθηγητηϊ

τόν έπί τής Άκροπόλεως διαπραχθέντα, τόν όποιον θά μοΰ έπιτρέψη ό 
φίλος μου κ. Γ. Β. Τσοκόπουλος νά τόν καταθέσω καί αύτόν είς τό 
ώραϊον Μουσεΐον τής «Εικονογραφημένης», άφ’ού μάλιστα σχετίζεται, 
δχι μόνον μέ τάς Αθήνας, άλλά καί μέ τήν προπαρασκευήν τής νεότη- 
τος διά τήν υπεράσπιση· τής Πατρίδος.

*
Λέγεται δηλ. δτι κατά τούς παλαιοτάτους χρόνους, δτε έτειχίζετο ή 

Άκρόπολις τών Αθηνών, παρετηρήθη δτι μόνον τό δυτικόν μέρος αύ
τής, ένθα τά άθάνατα Προπύλαια, ήτο άνοχύρωτον. καί κατ’ άκολου- 
θίαν ευκόλως βατόν. Ή Άθηνά, ή όποια ήθελε τόν χώρον εκείνον 
άσφαλή πανταχόθεν, έσπευσε νά άναπληρώση τήν έλλειψιν ταύτην, 
άφ’ <?ΰ παρέδωκεν είς τάς θυγατέρας τοΰ Κέκροπος Άγραυλον, Έρσην 
καί Πάνδροσον κίστην ίεράν, ήν άπηγόρευσεν αύστηρώς νά άνοίξωσιν 
αύται, καί μετέβη είς Παλλήνην, δήμον ΒΑ. τής Αττικής. Κατά τήν 
επιστροφήν δμως έμαθεν ύπό Κορώνης τινός, τής θυγατρός τοΰ Απόλ
λωνος ίσως, ήτις είτα μετεμορφώθη είς τό γνωστόν πτηνόν, άπό τής 
όποιας έλκει τήν καταγωγήν καί ή σημασία τής σημερινής Κουρούνας 

έπί τής φλυαρίας ή κατ’ άλλους άπό τήν κορώνην, δτι ή ιερά κίστη 
ήνεώχθη. Όργισθεϊσα έπί τούτιο καί σπεύδουσα νά μάθη τά κατά τό 
άγγελμα, άφήκε νά πέση τών χειρών της δ μέγας βράχος, δν έκράτει, 
καί αύτός ό βράχος είνε ό Λυκαβηττός.

Αύτά είνε τά λεγάμενα περί τοΰ Λυκαβηττού άπό τόν μΰθον, δν γνω
ρίζω. Άλλά τό παραμύθι δέν τελειώνει έδώ. ’Έχει ώραίαν τήν συνέ
χειαν, είς συμπλήρωση· τής άρχής του, άναφερομένην πλέον είς τήν 
στάσιν τής Άθηνάς καί τήν Πολιτείαν τών Αθηναίων, αλλά καί τήν 
τιμωρίαν τής γυναικείας περιεργίας.

Κατά τήν αναχώρηση*  δηλ. τής Άθηνάς ήρχισαν νά γαργαλίζονται

έπρεπε 
όρκων,

αί τρεις άδελφαΐ διά τό περιεχόμενον τής κίστης. 
Ή αυστηρά άπαγόρευσις τοΰ άνοίγματος αύτής 
έξήγειρε περισσότερον τήν επιθυμίαν τής παρα
κοής. Καί μέ δλην τήν άντίστασιν τής ενάρε
του Πανδρόσου, ή Άγραυλος καί ή 'Ερση, μή 
δυνάμεναι νά άντιστώσιν είς τό συναίσθημα τής 
περιεργίας, άνοίγουσι τήν κίστην καί «ϋ-εώνται 

τώ βρέφει (τώ Έριχθονίφ, υίώ τοΰ Ηφαίστου
καί τής Γής, άνατραφέντι ύπό τής Άθηνάς) παρεσπειρω μόνον 

δράκοντα*.  Τοΰτο ίδοϋσαι καί έμμανεϊς γενόμεναι έρρίφθησαν 
κατά τοΰ βράχου τής Άκροπόλεως παρά τό Έρεχθεϊον (όνο- 
μασθέν άπό Έρεχθέως ή Έριχθονίου, δν είχε κοινωνόν ή 
Άθηνά έν τώ ναφ της), ακριβώς είς τό μέρος ένθα έπειτα 
έδείκνυτο τό Άγραύλειον, σπήλαιον ιερόν δηλ. τής Άγραύλου. 
Έν τφ σπηλαίιρ τούτω οί Αθηναίοι έφηβοι οδηγούμενοι, δτε 
έπρεπε νά ύποστώσι τήν στρατεύσιμον υπηρεσίαν, ώρκίζοντο 
τόν περίφημοι· όρκον. «Ού καταισχύνω δπλα τά ιερά, ούδ’ έγ- 
καταλείψω τόν παραστάτην, δτιρ άν στοιχήσω__ _ κ.τ.λ.» Τούς
ώδήγουν δέ έκεΐ διδακτικώτατα, διά νά έχωσι πρό εαυτών τήν 
θείαν δίκην, τήν κατά τοΰ παραβάτου τής έντολής τής θείας 
έπερχομένην, δταν τις παραβαίνη ταύτην, ώς ή Άγραυλος καί 
ή ·Έρση. θειοτάτη δέ τών έντολών καί ήτο καί είνε τής Πατρί
δος ή ύπεράσπισις καί τοΰ πατρώου έδάφους ή προστασία, ήν 
νά έχωσιν ύπ’ δψει οί νέοι όρκιζόμενοι τόν ίερώτατον τών 
άποβλέποντες άμα καί πρός τό Έρεχθεϊον, έν τφ όποίιρ ή 

τηρήσασα τήν έντολήν τής 
Άθηνρ δι’ ιδιαιτέρου έν 
αύτφ διαμερίσματος, τοΰ 
Πανδροσίου.

--Ι-

Αύτός είνε έν συντόμφ ό 
δλος, άληθώς χαριτωμένος, 
άλλά καί διδακτικώτατος, 
μΰθος, ού τό πρώτον μέρος 
σχετίζεται μέ τόν Λυκαβητ
τόν μας. Καί διά νά τελειώ
σω μεν πάλιν μέ τόν Λυκα
βηττόν, είς τόν περί τού 
όποιου λόγον καί άλλοτε 
συνηντηθημεν μέ τόν καλόν 
μου φίλον κ. Γ. Β. Τσ όχι 
δμως διά πετροπόλεμον, 
άλλά γραμματοπόλεμον, άν 
θέλη δηλ. δύο Τ ή έν, συμ- 
πληρωματικώς, προσθέτω, 
δτι δέν τόν καμαρώνομεν 
μόνον ήμεϊς, ώς φρουρόν 
άκοίμητον τής πόλεώς μας, 
μέ τό κανδηλάκι του έκεΐ 
έπάνω. Καί οί παλαιοί τόν 
είχον μεταξύ τών όνομα- 
στοτέρων όρέων. Ό Στρά
βων λ. χ. παραβάλλει τάς 
Αθήνας μέ τόν Λυκαβητ
τόν πρός τήν Ρόδον μέ τόν 
Άτάβυριν, τήν ’Ιθάκην μέ 
τό Νήριτον, τήν Λακεδαί- 
μονα μέ τόν Ταΰγετον, δσον 
άφορρ είς τήν θέσιν δηλ. 
ό δέ ’Αριστοφάνης, είσάγων 
τόνΑϊσχύλονέντοΐςιΒατρά- 
χοις», λέγοντα μεταξύ άλλων 
διά τοΰ Εϋριπίδου, σκώπτοντος τήν τοΰ Αισχύλου μεγαλορρημοσύνην:

...............t”Hv οΰν ον λέγης Λυκαβηττούς

και Παοναοών ήμϊν μεγέθη, τοΰτ έοτί τό χρηοτά διδάοκειν ; »

Ό Πλάτων έν τφ Κριτίφ, όμιλών περί τής έκτάσεως τής πόλεως, λέγει: 
• Τό δέ πριν έν ετέρω χρόνιο μέγε&ος μέν ήν πρός τόν ’Ηριδανόν και 

τόν 'Ιλισόν άποβεβηκυϊα καί περιειληφυΐα έντός τήν Πύκνα και τόν 

Λυκαβηττόν άρον έκ τοΰ καταντικρύ τής Πυκνός έχουσα*,  θέτων ώς 
όρια τών Αθηνών τήν Πύκνα καί τόν Λυκαβηττόν, άπάνω κάτω δπως 
καί σήμερον δύνανται νά τεθώσι ταΰτα πρός τά αύτά σημεία.

ιακ. X. ΔΡ..
* * 4-

θεότητος Πάνδροσος έτιμήθη παρά τή

•πάνυ δή δεϊ χρηστά λέγειν ημάς*,  άπαντρ.

0 ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΑΜΒΡδΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ
’Αδέρφια μου,’ψηλά γιορτάζουν ή ψυχές και κάτω οίπολεμιοτάδες, όταν 

κυττϋτε στοργικά εκείνα ποΰ άφίνει ορφανά ό χαμός τοΰ πολέμου υπέρ τής 

Πατρίδος μας.

Λόγια ποΰ πέρνει ό άνεμος άπό το πρακτικό μου στόμα δέν θ’ άκοΰοετε.

Τό έργον τοΰ «Λευκού Σταυρού*  δέν είναι κτήμα μου, οΰτε έφεύρεσίς 

μου, ούτε έχει σκοπούς άλλους.

"Ενα καί μόνον σκοπόν άγιον έχει: Πώς νά γλυκάνη τόν μεγάλον χαμόν 

τής δρφάνιας, και πώς νά σφουγγίση τά πικρά δάκρυα τής γύμνιας 

καί τής φτώχειας τών άδελφάδων καί τών θυγατέρων τών ωραίων 

πολεμιστών τής Πατρίδος.

Έκεΐ είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, κατ’ εΰθεϊαν, άποστείλατε 

τόν αχραντον οβολόν Σας διά τό έργον: Δηλαδή διά νά προικιοθοϋν διά κλη- 

ρώσεως περισσότερα ορφανά άπορα τοΰ ιερού μας πολέμου.

Ό Θεός 0ά σάς εύλογή. Ή Πατρίδα θά σάς ευχάριστή. Τά ’ρφανά θά σάς 

ευγνωμονούν. Καί ό Τραγουδιστής καί ιδρυτής τοΰ «Λευκού Σταυρού*  θά 

προσεύχεται μαζί μέ τά ’ρφανά γιά Σας. χ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
— Τά συλλυπητήριά μου.
— Μερσί.
— Υπομονή ... Χρόνος εύμαρής θεός.. . Χαίρετε.

— Εξουσίαν έχω Οεϊναι αύτήν καί εξουσίαν έχω πάλιν λαβεΐν αύτήν.
— Ευχαριστώ πάτερ.
— .... . καί πάντα δσα αν αιτήσετε έν τή προσευχή, πιστεύοντες, 

λήψεσθε.
— Εύχαριστώ πάτερ.
Καί έμεινε μόνη. Ή αυλαία τής τραγφδίας έπιπτε μέ τάς λέξεις αύτάς 

τοΰ Ευαγγελίου, τάς ύποίας ό παπάς τής ένορίας της έπανελάμβανε πι- 
στώς, σαν καλός ύποβολεύς, είς τούς συγγενείς τού εκάστοτε νεκρού, 
άδιαφορών, άν άντί παραμυθίας, προσέθετε σταγόνας άγανακτήσεως είς 
τό ποτήριον τής λύπης τους.

•Φ

'Ώστε τελειώσανε δλα! Αύτή είναι ή ζωή;! "Εως προχθές άκόμα τό 
εύθυμο τραγούδι τής χαράς αντηχούσε στό σπήτι της.

Ή εύμορφιά, ό ήλιος, τό μπλέ χρώμα τού ουρανού, τό σφρίγος, τό 
αίμα, τά νειάτα, δέν μπορούν νά παλαίσουν μ’ ένα μικρό πρωτογενή 
οργανισμό, ποΰ μιά καρφίτσα εισάγει άπό άπροσεξία στόν ίδικόν 
μας; Ή ’Επιστήμη; Ό Θεός τών Χριστιανών; Ή άγάπη; Όλααύτά έκ- 
μηδενίζονται άπό ένα μικρόβιο;'. Έτσι εύκολα πετηέται τό παιδί της 
στό τάφο;'.! Τά μάτια της είχαν στερέψει- Ή λύπη της ήτο πολύ 

μεγάλη γιά νά άφήση τό 
δάκρυ νά καθαρίση τό μσΰ- 
ρο τής ψυχής της ούρανό. 
Ήμερες χωρίς στήριγμα, 
χωρίς έλπίδα στό μέλλον! 

«Και πάντα δσα άν αιτΐ)θετε 

έν τή προσευχή, πιοτεϋοντίς, 

λήηιεοθε .. . ΪΙιστεύοντες λή- 

ηιεοθε*.

Άλλά δέν έπίστευε τώρα. 
Ό Θεός ήτο άδικος γιά 
κείνην. Δέν έπίστευε. ’Όχι. 
Δέν είχε Θεό, ούτε στήρι
γμα στή ζωή. καί είχε τή 
λύπη, τή βαθειά λύπη, ποΰ 
τήν έπνιγε καί κανένα γιά 
νά τήν λυπηθή- . ..

Ψ
Πέρασε στό ιδιαίτερο 

σαλόνι της. Τό έκτυλιχθέν 
δράμα τό είχε άφήσει άθι- 
κτσν. Ούτε κεριά, ούτε λου
λούδια, γιατρικά ή κάτι πού 
νά προδίδη ίχνη τής απαί
σιας διαβάσεως τοΰ θανά- 
του.Έκλεισε καλά τήν πόρ
τα, κάθησε άπό συνήθεια 
στήν αγαπημένη της θέσι, 
πέρασε τά χέρια στά μαλιά 
της καί άρχισε νά σκέπτεται: 

Σέρνεσαι μιά μέρα στή 
συζυγική παστάδα άπό τί; 
Όχι βέβαια άπό έρωτα . .. 
Άπό προλήψεις, μικροσυμ- 
φέροντα, άπό κοινωνικές 

εις τον βελγικόν τομελ. — Ό «Τίγρη?·, όπως ώνύιωσαν τόν άδάμαστον πρωθυπουργόν τής 
Γαλλίας κ. Κλεμαναώ, δέν στέκει ούτε λεπτόν. Διαρκώς τρέχει. Έαχάτως έπεσκέφβη καί τόν 
Βελγικόν τομέα καί έπεθεώρησε τόν ήρωϊκόν στρατόν, δστις, παρά τά δεινοπαΌήματά του, διατηρεί 

άμείωτον τό μένος καί τήν μαχητικότητά του.

υποχρεώσεις. Παρουσιάζεσαι άγνή, ώς έπίτό πλεΐστον, σάν ανοιξιάτικο 
λουλούδι, πού δέν γνώρισε παρά τή δροσιά καί τό χρώμα τής αυγής, τρέ- 
μοντας άπό τήν ευτυχία καί άπό τόν δυσβάστακτο κόσμο τών ονείρων 
σου... Όλα αύτά γκρεμίζονται καί υστέρα γυρεύεις, γιά νάντιμετωπίσης 
τήν πραγματικότητα, ένα τεχνητό παράδεισο. Γυρεύεις τή μορφίνη. . . . 
Τήν βρίσκεις μέσα σέ μιά τρέλλα, δταν είσαι ώραϊα καί ανεξάρτητος 
οίκονομικώς. Όταν δέν τά έχεις αύτά, γυρνάς σέ νοσοκομεία, σέ αγα
θοεργά ιδρύματα, έτσι είναι — ό εαυτός της έφερε ένστάσεις — ή σέ 
μουσεία, σέ διαλέξεις ή περιορίζεσαι σπήτι σου· ή τραγικωτέρα περί- 
πτωσις. Κάνεις ένα παιδί. Ό άνδρας σου, ή τρέλλα, σέ έγκαταλείπουν 
τότε καί σύ άφιερώνεσαι στό παιδί σου. Τό βλέπεις νά μεγαλώνη. Στη
ρίζεις τήν ζωή σου έπάνω του- τήν θυσιάζεις γι’ αύτό.. . Καί πεθαί
νει. .. Ό άνδρας σου;. .. Δέν βαρυέσαι; .. Ό άνδρας σου γυρίζει δπως 
σήμερα μέ τήν έρωμένη του στά Τέμπη... Ό εραστής αου; Κι’ αύτός... 

Πέρασε τό χέρι της στό μέτωπό της. Ή ιδέα δτι, δ άνδρας της τήν 
έρριξε μέτή διαγωγι'] του στήν άγκαλιά κάποιου κοινωνικού παρασίτου, 
τής έδωσε ένα μικρό νευρικό σπασμό. Ή λύπη της τότε 
έγεινε ποιό βαθειά. Τά ραντεβού της, ή ώρες τής ήδονής 
μέσα σέ μιά γκαρσονιέρα, πού είχε φιλοξενήσει τό βουρκάρι 
τοΰ δρόμου καί τοΰ σαλονιού, ή τρικυμία άλλης_έποχής, 
λόγω τής πάλης μεταξύ καθήκοντος καί φυσιολο
γικής ανάγκης, τής έφεραν μπροστά τό παιδί της 
μέ τά δώδεκά του χρόνια. Σ’ αύτό χρωστούσε τήν 
ηθική άνύψωσί της, τή λήθη του άλλοτε, λίγη ι
χαρά, λίγη πραγματική εύτυχία στή ζωή της. Τρά- 
βήξε μέ άπόγνωσι τά μαλλιά της καί έχωσε τό κε- 
φάλι της στά μαξιλάρια τής πολυθρόνας της . ..

*

Όμως μέσα της δέν υπήρχε αρμονία. Ό κόσμος 
τής δυστυχίας της έφωτίζετο άπό κάποιον άλλον '
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ορίζοντα ξένον πρός τόν δικό του. Μία φωνή τής έλεγεν:
— Αύτό τό φώς. πού σελαγίζει στή ψυχή σου, θά σού διασκέδασή τή 

λύπη σου. γιατί διασαλπίζει μιά μεγάλη λύπη, ποιό μεγάλη άπό τή 
δική σου.

Καί μιά φωτιά ποϋ έκαιγε, φαίνεται, άπό καιρό βαθειά, στά έγκατα 
τήςκ αρδιάς της, πυράκτωσε τήν τύψι. γιατί ή συνείδησίς της έφώναξε:

— Τιμωρείσαι ! Έφταιξες '. Ή συμφορά σέ εκμηδενίζει τώρα. Τό 
βλέπεις; Αποτροπιάζεσαι. Αΐτιάσαι τή τύχη σου. 'Αλλά θυμήσου. . . . 
Έδωσες μέ άγριότητα εξεζητημένων βασάνων ’Ανατολικής Αύλής τόν 
έκμηδενισμό σέ άλλους.

Ή ώρα ήτο προχωρημένη. Τό εκκρεμές τοΰ δίπλα δωματίου έσή- 
μαινε τέσσαρας. Επτά ώρες έμενε λοιπόν σ’ αύτή τή θέσι; Ή αγωνία 
τών άλλων ημερών, ή άγρυπνες νύχτες, τά κλάμματα — χθές μπορούσε 

ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΗΡΟΑΣ. — Τό I ικζικόν σύνταγμα τοϋ ’Αρχιπελάγους, άπό τό μέταιπον, βπον έμάχετο μήνες τώρα, μετβτέΟη 
είς ΆΌηνας πρός άνάπαυσιν. Πρός τιμήν του Εγινεν είς τό Πολύγωνον ώραία τελετή, κα·»’ ήν δ Βασιλεύς τό έπεβεώρηοεν.

καί έκλαιγε—δέν έξήντλησαν τή ζωική της δύναμι; Ό ύπνος δέν ήρχετο 
νά τήν άπαλλάξη, έστω καί γιά λίγες ώρες, άπό τόν τρομακτικό εφιάλτη 
τής πραγματικότητος; Σηκώθηκε έπάνω. Τά νεύρα της έν ύπερδιεγέρσει 
έδιναν στό κορμί της τήν εύκινησία τών παιδικών της χρόνων.

— Γιατί φταίω; Γιατί φταίω; έμονολόγησε.
— Τό ξέρεις.
— Ποΰ φταίω; άπήντησε μεγαλοφώνως στή φωνή τής συνειδήσεώς 

της. Σέ αντιμετωπίζω. ΙΙού φταίω ;
Έπεσε σ’ ένα ντιβάνι καί άρχισε έκ νέου νά σκέπτεται;
— Έφταιξα. . . Γιατί; Τί έκανα; Στόν πατέρα μου μήπως; Πάντως 

όχι σ’ αύτόν. Πανδρεύθηκα σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία του. Δέν έπιθυ- 
μοΰσε αύτόν τόν γάμον, γιά νά έξασφαλίση τό συμβόλαιό του στήν Κω- 
παΐδα; Στήν μητέρα μου; Είναι άδύνατον. Πέθανε ευχαριστημένη άπό 
μένα. Στόν άνδρα μου; Δέν έζήτησα τήν εύτυχία μου στό γάμο μου; 
Δέν έφρόντισα νά στηρίξω αύτή τήν εύτυχία πάνω σέ μιά οικογενειακή 
ζωή ; . .. Φταίω έγώ, άν ό άνδρας μου είδε τό γάμο μας, σάν μιά δια
σκέδαση πού έβγαινε άπό τή μονοτονία τοϋ καθημερινού του βίου, σέ 
μένα μιά καινούργια γυναίκα, σάν τής τόσες, ποϋ δοκίμασε στή ζωή του 
καί τής άφησε, δπως έμενα, μόλις τής βαρέθηκε;

— Παρελκύεις τό θέμα. Δέν εννοείς; Πρόσεχε.' Ψεύδεσαι! τής έφώ- 
ναζε ή συνείδησίς της.

— Μά γιατί ψεύδομαι; έφώναξε μέ οργή καί μέ τρόμο. Τί έκανα; 
Τό μόνο μου αμάρτημα, προτοΰ πανδρευθώ, ήτανε ένα φλέρτ, πού είχα, 
δπως δλα τά κορίτσια.

— Ψεύδεσαι, ψεύδεσαι 1 έξηκολούθει ή φωνή τής συνειδήσεώς της.
— “Οχι, δέν ψεύδομαι. Έπάλαιε μέ τόν εαυτό της. Δέν ψεύδομαι. Τόν 

άνθρωπον αύτόν τόν άφησα, μόλις πανδρεύθηκα.Δέν μπορούσα νά ένώσω 
τήν τύχη μου μ’ έναν ίδεολόγο, μ’ έναν ποϋ δέν είχε χρήματα. . .

— Έδώ λές άλήθεια- διέκοψε ή συνείδησίς της. Τά άλλα δλα είναι 
ψέμμα. Δέν μέ ένδιαφέρουν.

— Μά δέν τόν άγαποΰσα. Έπί τέλους τί τοϋ έκανα; Γιατί τόν κατέ
στρεψα ; "Ας έμενε. Έγώ σέ τί ήμπόδισα... .;

Ψεύδεσαι! διέκοψε καί πάλιν ή φωνή τής συνειδήσεώς της.
— Έχω τήν επιστολή του· διεμαρτύρετο μεγαλοφώνως έκείνη, σαν νά 

εΰρίσκετο έμπροσθεν τοΰ δικαστηρίου.
"Ετρεξε σ’ ένα μικρό γραφείο, άνοιξε ένα συρτάρι καί έβγαλε μιά 

έπιστολή.
— ’Ιδού. Τό τελευταίο του γράμμα άπηυθύνετο είς τό καινόν.
“Αρχισε νά διαβάζη, άφοΰ άναψε τό φώς.

Φίλη μον,

Μπορείτε νά πανδρευθήτε. Εξαφανίζομαι άπό τάς ’Αθήνας. Μή φο- 
δεΐσθε τίποτε. Σήμερα έδωσα καί τό τελευταϊον πλήγμα στήν άξιοπρέ- 
πειά μου. Κουρέλιασα τόν εαυτόν μου σέ δλους τούς γνωστούς σας. 
Διηγήθην φανταστικός καί παιδαριώδεις αισθηματολογικάς ιστορίας 
στούς πειό έπιπολαίους τύπους τοΰ κύκλου σας, έπίτηδες γιά νά τής 
διαδώσουν. Ή Μοίρα μέ κατεδίκασε νά παίξω γιά σάς τόν ρόλον ποΰ 
έμίσησα περισσότερο στή ζωή μου- έκεϊνον τοΰ γελωτοποιού. Δέν μέ 
καταλάβετε ή μάλλον δέν θελήσατε νά μέ καταλάβετε, γιατί δέν μέ 
κυττάξετε ποτέ, παρά σάν ένα παιγνίδι. Τό ξέρω καλά. Δέν ήμουν γιά 

σάς τίποτε άλλο, παρά μιά ζωντανή κοΰκλα, πού τυραννούσατε. όπως 
έκεϊνες τής χάρτινες, δταν εϊσθε μικρή — μοΰ τό είπατε σείς — μέ τής 
καρφίτσες τοΰ καπέλου σας. Δέν μνησικακώ· τό σφάλμα είναι δικό μου. 
Πριν ή φθάσω σ’αύτό τό σημεϊον, έπρεπε νά συλλογισθώ οτι έχω άπέ- 
ναντί μου ένα χαριτωμένοι μπιμπελώ τοΰ κόσμου, πού δέν έγνοίρισε 
τίποτε άλλο, παρά τήν δασκάλα της, τί] μοδίστρα της, τόν Στίνη καί 
τήν Κάμερ. Έπρεπε νά συλλογισθώ, δτι μιά μπομπονιέρα τοΰ Γιαν- 
νάκη γιά σάς είχε περισσότερη ευφράδεια άπ’ δλη αύτή τήν κοπιώδη 
πνευματική μου έργασία, τήν όποιαν έθυσίασα τόσον άδόξως ατό βωμό 
σας, γιά νά σάς κατακτήσω. Δέν πρέπει νά αμφιβάλλετε, δτι γιά σάς, 
μόνο γιά σάς, έδημιούργησα φύλλα, έπιθεωρήσεις, άπεδύθην είς τήν 
πολιτικήν, έγραψα χωρίς νά έχω ταλέντο διά τό θέατρο. Ζοΰσα στήν 
άτμόσφαιρα τής ιδεολογίας.. . . Είναι αλήθεια. Σήμερα ξυπνώ, άλλά 

εϊναι άργά. Τά έκατομμύρια τής 
’Αλεξάνδρειάς σάς έζάλισαν καί 
πρέπει νά φύγω, γιατί κινδυνεύω 
νά χαρακτηρισθώ καί ώς προικο
θήρας' τό έξεφράσατε εμμέσως είς 
τήν έξαδέλφη μου. . ..

Δέν θέλω νά σάς άποτρέψω άπό 
τό γάμο σας, ούτε νά διακινδυ
νεύσω τήν εύτυχία σας, άν ό γάμος 
αύτός σάς τήν εξασφαλίζει, δπως 
νομίζετε. Προσεδέθην στό αρμα 
σας μόνο καί μόνο άπό τήν εύμορ- 
φιά σας. Ό ίδεολόγος, ό άφανής 
άρτίστας, ό άνθρωπος τής βιβλιο
θήκης, βρήκε στήν εύμορφιά σας 
κάποια βάσι, γιά νά στήριξή τό 
οικοδόμημα τής φαντασίας του. 
'Ύστερα σάς άγάπησα. Γιά νά επι
κοινωνώ μέ σάς, νά έρχομαι στό 
επίπεδό σας έγεινα κοσμικός, έτρε
χα στάτέννις καί στοΰ Μελά, συνε- 
ζήτουν γιά αστειότητας μέ άνθρώ- 
πους τής σφαίρας σας, μέ μαρτύριο 
ψυχικό γιά τήν άσκοπο άπώλεια 
τοΰ χρόνου μου, γιά τήν κατανά- 
λωσι τόσης ένεργητικότητος σέ 
γελοία — συγχωρήσατέ μου τήν 
έκφρασι —. γιά μένα πράγματα. 
Ύπέμενον δμως. Σέ σάς έβλεπα 
τήν εύτυχία, τήν οικογενειακή ζωή, 

τών σκέψεων μου.τό εϊδωλόν μου, τήν ένσάρκωσιν
Σέ σάς έβλεπα τό μέλλον, τήν Δόξαν, ίσως, άφοΰ τό όνομά μου, 

παρ’ δλα αύτά, άρχισε νά έπιβάλλεται στόν διανοούμενο κόσμο, τήν 
Δόξαν μόνο γιά νή σάς τήν προσφέρω, άφοΰ δέν είχα χρήματα. Μήπως 
δέν είχατε άρκετά; Μπορούσατε νά εϊσθε ό θεός μου, καί νά μέ βοηθή
σετε στό έργο μου. Γίνεσθε άκουσίως ό δαίμων τής καταστροφής μου. 
’Αφού δέν μέ άγαπούσατε, γιατί έξεμεταλλεύεοθε τήν άδυναμία μου, 
γιατί, όχυρουμένη πίσω άπό τό βερνίκι τής διαφθοράς, πού άπεκτήσατε 
άπό τήν ελεύθερη σχετικώς ζωή σας, μέ τυραννούσατε μέ τό δπλον τής 
εύμορφιάς σας. “Α! εϊσθε σκληρά! Μετεχειρίοθητε εξεζητημένα μέσα 
γιά τό μαρτύριό μου, μέσα λεπτά τυράννου ’Ανατολικής Αύλής».

« Μέσα 'Ανατολικής Αύλής »! Φράσις τής έσωτερικής της φωνής ! Ή 
τρικυμία έμαίνετο στήν ψυχή της.

Διέκοψε τήν άνάγνωσι καί έρριξε πίσω τό κεφάλι της. Έξω ρόδιζε. 
Ή χαραυγή πρόβαλε τά ξανθά μαλλιά της άπό τήν κορυφή τοΰ Υμητ
τού. Τά μάτια της ξεκουρασθήκανε λιγάκι μέ τά χρώματα τοΰ ήλιο- 
καμμένου άσπρου σταφυλιού καί τοΰ άμεθύστου, ποΰ είχαν πάρει κείνη 
τήν ώρα τά λίγα σύννεφα τοΰ ουρανού.

Ξανάρχισε νά διαβάζη :
Καταστρέφομαι Σάς συγχωρώ δμως, σάς συγχωρώ, γιατί σάς άγαπώ· 

γιατί τό κάνατε άπό επιπολαιότητα. Ή ζωή μέ άφίνει άδιάφορον πλέον. 
Τό πιστεύετε; Στοιχηματίζω δχι. Μπορείτε νά γελάτε καί μέ τήν απλό
τητα τής έπιστολής μου. Σάς εύχομαι νά μήν αίσθανθήτε ποτέ βαθειά 
τή λύπη. . . . “Αν τήν αίσθανθήτε δμως, θυμηθήτε με. θά μιλήσετε μέ 
απλότητα, όπως έγώ τώρα, μικροΰ παιδιού. Φεύγω λοιπόν, γιατί πρέπει 
νά φύγω. Εγκαταλείπω... — δυό τρεις γραμμές κακογραμμένες δέν 
μπόρεσε νά τής διαβάση.— Ό ήλιος δμως — έλεγε ή συνέχεια—θά 
είναι γιά μένα πάντα σβυσμένος καί ή νεκρή καρδιά μου Οά άναζητή 
στήν άνάμνησί σας συγκινήσεις.............

Τό τέλος δέν έδιαβάζετο. Τά μάτια της δέν έβλεπαν τώρα, παρά μόνον 
γραμμές. Ή συνείδησίς της δεν μιλούσε πλέον, άλλά τό παρελθόν 
πλημμύριζε τό κεφάλι της. Κατέστρεψε, άλήθεια, αύτόν τόν άνθρωπον! 
"Ανοιξε τό παράθυρο. Πνιγότανε. "Ηθελε άέρα. Ή χαραυγή ξυπνούσε 
τή ζωή στήν πόλι. ΤΙ σάλπιγγες στά παραπήγματα κτυποΰσαν χαρμόσυ
νες τήν διάνα. "Ενας δμιλος έργατών άντήλλασσε κάτω άπό τά παρά
θυρά της πρωινό χαιρετισμό μέ τό θυρωρό της. Δύο μεθυσμένοι, ξενύ- 
κτηδες, συνεζήτουν στή γωνία μέ τόν άστυφύλακα. Πρόσεξε στά λόγια 
τους, σάν νά μή τής είχε συμβή τίποτε, σάν νά ήτο ήρεμος ψυχικώς.

— Καλά κύρ ’Αστυφύλακα- λέγανε έκεϊνοι. Ήπιαμε λι
γάκι· ξεγνατέψαμε. Αύτός είναι ό ντουνιάς... . .

— Καλά - καλά· τούς άπαντοϋσε ό άλλος. Πηγαίνετε νά —'
κοιμηθήτε, άλλοιώς θά σάς πάρω μέσα.

— Πάμε κύρ ’Αστυφύλακα.................

Ό ήλιος ανέβαινε άργά τονίζοντας γιά μιά φορά άκόμη τό έλε- ι 
γεϊον του στή Ζωή μέ χίλια δυό χρώματα, ποΰ σκορπούσε στά διάφορα ' 
άντικείμενα. Ή ημέρα προμηνύετο άνέφελος. Τά πουλιά κελαϊ ‘ 
δοΰσαν. Ή ’Αθήνα πέταγε τή νάρκη. Τά τράμ στούς αρτηριακούς /' 
δρόμους δουλέβανε. Ή ζωή βομβοΰσε... . Άκουγε τό θόρυβο. >7

Κύτταξε κατάματα τόν τεράστιο δίσκο, πού χρύσωνε τόν 
ορίζοντα.

—"Ηλιε, εϊπε, ανεβαίνεις. Ή Φύσις θά ζαλίση μέ τής άχτϊδές 
σου, θά ξαναστήση τά δίχτυα της .. . Ό έρωτας θά ύμνηθή 
καί σήμερα άπό τό λουλούδι, τήν πεταλούδα, τή μέλισσα, άπό 
τούς άνθρώπους. Τό παιγνίδι σου θά τό κερδίσης, ώ! Ζωή, 
δπως πάντα. .. άλλά έγώ, έγώ!.... καί τό παιδί μου!.. ..

"Αρχισε νά κλαίη. Τό χτύπημα τής χάριτος τής έδόθη. Ό
ούρανόςτής ψυχής της έκαθαρίζετο.Έκλεισε τό παράθυρο καί κατέβασε 
τά οτόρ. Τό φώς έκαιγε μέσα. Γιά μιά στιγμή τά μάτια της πέσανε στόν 
άπέναντι καθρέφτη. Κύτταξε μέ φρίκη τήν εικόνα της. Δέν άνεγνώριζε 
τόν εαυτό της. Τά μαλιά της, άσπρα, κοσμούσαν τώρα ένα ρυτιδωμένο 
καί αύλακωμένο άπό τόν πόνο πρόσωπο. Τά τελευταία λείψανα τής 
περασμένης της καλλονής έξηφανίσθησαν γιά πάντα μαζύ μέ τό παιδί 
της. "Εδυσε λοιπόν; Ναί. Άλλά είχε βρή μιά λύπη, γιά νά στηρίζη τή 
δική της. Τήν λύπη ποΰ είχε χαρίσει άπό επιπολαιότητα, όπως τή; τό ίγραηιτ. 
στόν άνΙΙοτοπο αύτόν τότε και πον τήν ξαναχάριζτ or κείνην τώρα το πεθαμ· 

μένο παιδί τη; γιά νά τήν παρηγορά................

Καί σωριάσθηκε άπό τήν κόπωσι χάμω.
ΑΟηναι, ’Ιανουάριος 1918.

* * Ψ
ΝΕΚΤΑΝΕΜΤΤΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΣ
«“Αν έχης τύχη, διάβαινε, καί ριζικό, περπάτει». Είναι μία παροιμία 

ή οποία, φαίνεται, πώς έφορμόζεται, όχι μόνον είς τά πρόσοιπα. άλλά 
καί είς τά πράγματα καί τάς πόλεις άκόμη, μέ τήν προϋπόθεσιν δτι καί 
τά πράγματα καί αί πόλεις θά ιιπορούσαν νά «διαβαίνουν» καί νά «περ
πατούν».

Είναι άναμφισβήτητον, δτι πρόσωπα καί πράγματα γεννώνται κάτω 
’δώ σ' αύτόν τόν κόσμον μέ τήν τύχην των. Δουλεύεις, σκοτώνεσαι, γί
νεσαι μέγας, άλλ’ άν δέν έχης τύχην, μένεις άφανής, άγνωστος. Έξα
φνα, ένα περιστατικό, μικρό ή μεγάλο, μία τυχαία σύμπτοισις, σέ καθι
στά γνωστόν έκεϊ ποΰ δέν τό έπερίμενες. Ποιος π.χ. έγνώριζεν έδώ είς 
τήν 'Ελλάδα, πρό ολίγων έτών, τήν Λαιδυσμίθ; Ώρισμένως κανείς. ’Αμφι
βάλλω δέ καί άν έκτος τής Ελλάδος ύπήρχον πολλοί, οί όποιοι νά τήν 
έγνώριζον. Ήτο τόσον άσήμαντος πόλις, ώστε καί τό Παγκόσμιον λεξι
κόν τής 'Ιστορίας καί Γεωγραφίας τοΰ Bouillet άπηξίωσε νά τήν άνα- 
φέρη. Μετά τήν έπανάστασιν δμως τών Μπόερς, κατά τό 1899, ή Λαι- 
δυσμίθ, πολιορκηθεϊσα έπί τρίμηνον, έάν δέν άπατώμαι, ύπό τών έπα- 
ναστατών, έγένετο άμέσως παγκοσμίως γνωστή.

Έπίσης τό Ναγασάκι ποιός τό έγνώριζε; ’Αμφιβάλλω άν καί σήμε
ρον τό ένθυμεΐται κανείς, μ’ δλον δτι τόσος έγένετο περί αύτοΰ λόγος 
κατά τόν τελευταϊον Ρωσσοϊαπωνικόν πόλεμον.

Άν μ’ έρωτοΰσεν έξαφνα κανείς τόν παρελθόντα μήνα — διότι 
κατά τόν τρέχοντα 
ήδη, τά πράγματα 
άλλαξαν, ώς θά φα- 
νή κατωτέρω — ώς*  
εγκυκλοπαιδικόν δή
θεν άνθρωπον, ποιος 
είναι ό έφευρέτης 
τών σπίρτων, θά έμε
να κατά τό δή λεγό- 
μενον: κοκ καλό!

Καί δμως ό δυστυ
χής αύτός έφευρέτης, 
ό άγνωστος σχεδόν 
είς δλους μας, έφάνη 
τόσον χρήσιμος εις 
τήν ’Ανθρωπότητα I

Έν τούτοις, ένα 
περιστατικόν άπροσ- 
δόκητον, ή κοινή εις 
■δλον σχεδόν τόν κό
σμον έλλειψις τών 
σπίρτων, έφερε πάλιν 
εις φώς τό δνομα τοΰ 
εφευρέτου αυτού.

Τό έμαθα καί έγώ 
πρό ολίγων ημερών 
άπό ένα έπιστημονι- 
κόν περιοδικόν τής 
Ελβετίας, τό όποιον 
κάμνει λόγον περί 
τής παγκοσμίου έλ· 
λείψεως τών σπίρ
των.’Ονομάζεται λοι
πόν ό έφευρέτης τών σπιρ 
χρονολογείται άπό τό 1831. 

ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΗΡΟΑΣ. — Έπειτα τό ήρωίκόν σύνταγμα χαρήλασε πρό τής Α. Μ. μέ βήμα στερρόν, μέ εύσταλές παράστημα καί ϋπερήφανσ».

σπίρτων Κάρολος Sauria, ή δέ έφεύσεσίς του
*

Ένα άσήμαντον δλως, άλλά καί περίεργον άμα περιστατικόν, μοΰ 
δίδει σήμερον άφορμήν νά ομιλήσω περί διασήμου άνδρός, δστις ώρι
σμένως άνευ τού περιστατικού περί οϋ θά κάμω άμέσως λόγον, θά 
έμενεν άγνωστος έν Έλλάδι, όχι μόνον είς τόν πολΰν κόσμον, άλλά καί 
είς τόν όλίγον, ώς έχω λόγους νά πιστεύω.

Πρό τριών περίπου μηνών, άνασκαλεύων κατά τήν συνήθειάν μου τά 
βιβλία τών έν Άθήναις παλαιοπωλείων, εύρήκα μεταξύ άλλων καί μίαν 
Επιστολογραφίαν, είς τό έξώφυλλον τής οποίας ύπήρχε ξυλογραφία 
παριστώσα γέροντα τινα καθήμενον πρό πραπέζης καί γράφοντα έπί

βιβλίου. Τό έξώφυλλον αύτό ολόκληρον τό παραθέτω ένταύθα όμοιο- 
τύπως έν μικρογραφία (Είκ. 1).

Ή δψις τού είκονιζομένου γέροντος, ή στάσις του, ή περιβολή του 
μοΰ έκαμαν άμέσως έντύπωσιν.

— Σάν νά τόν γνωρίζω έγώ αύτόν τόν γέρο· είπα μέσα μου. Περίερ
γον ! Ποΰ τόν εϊδα...; Ποΰ τόν εϊδα ...;

Καί έξηκολούθησα νά κυττάζω τήν εικόνα, χωρίς δμως καί νά κα
τορθώνω νά ένθυμηθώ τίποτε. Άφοΰ έπ' αρκετόν έκράτησα είς χεϊρας 
μου τό βιβλίον, τό ήγόρασα έπί τέλους καί άνεχώρησα. Καθ'όδόν, έρρι- 
χνα κάποτε-κάποτε καί άπό μιά ματιά είς τήν εικόνα, άλλ’ ή μνήμη 
μου, ασυγκίνητος καθ’ όλοκληρίαν, δέν μ’ έβοήθει κατ’ έλάχιοτον. Καί 
δμως ήμουν βεβαιότατος δτι κάπου τόν έγνώρισα τόν έν τή είκόνι γε- 
ροντάκον. Μά ποΰ; Καί πότε ;

Έπί εβδομάδας ολοκλήρους άντίκρυζα τήν έπί τοΰ γραφείου μου 
εύρισκομένην Επιστολογραφίαν μέ τήν εικόνα τού γέρου, χωρίς νά 
κατορθώνω νά ένθυμηθώ τίποτε σχετικόν. Τέλος, πρό ημερών, μίαν, 
όχι πλέον ώραίαν. άλλά βροχερόν, πρωίαν, άφοΰ, πριν άρχίσω τήν εργα
σίαν τής ήμέρας, ήτένισα ίκετευτικώς κατά τό ούνηθες τήν εικόνα τοΰ 
γέρου, ώς έάν έκαμνα τήν πρωινήν προσευχήν μου, αίφνηδίως καί τρό
πον τινα άκουσίως μου έβαλα τής φωνές :

— Μωρέ, αύτός εϊναι ό Χάνς Σάξ !... Ναί, ναί,. .. είναι ό Σάξ ! . .
Καί χωρίς ποσώς νά χρονοτριβήσω, ήνοιξα άμέσως τήν βιβλιοθήκην 

μου. έλαβα έξ αύτής τήν ιστορίαν τοΰ Γερμανικοΰ θεάτρου, τήν έξε- 
φύλλισα καί εΰρον άκόπως τό πρωτότυπον τής άνωτέρω παρατεθείσης 
είκόνος, παριστώσης τόν ιδρυτήν τοΰ Γερμανικού θεάτρου καί δπερ 
δμοιοτύπως πάλιν παραθέτω ενταύθα (Είκ. 2).

Άν συγκρίνη τις τάς δύω εικόνας, θά εύρη άσημάντους τινας διαφο
ράς, προερχομένας, τάς μέν έξ άδεξιότητος τοΰ Έλληνος ξυλοσχίστου... 
ξυλογράφου, ήθελα νά είπώ. τάς δέ έξ άμαθείας αύτοΰ, διότι είς τήν 
άμάθειαν αύτού πρέπει ν’ άποδοθή βεβαίως ή έξάλειψις τών κρεμαμένων 
είς τό παράθυρον ύποδημάτων, τά όποια φαίνονται είς τό πρωτότυπον 
τής είκόνος. Τί χρειάζονται Οά έσκέφθη ό άγαθός ξυλογράφος, τόσα 
παπούτσια; Άς τά σβύσω. Καί οΰτω κατέστρεψε τό ούσιωδέοτερον τής 
είκόνος μέρος.

Τώρα, πώς περιήλθεν είς χεϊρας τού Έλληνος ξυλογράφου ή είκών 
τοΰ ένδοξου υποδηματοποιού καί ίδρυτοΰ τοΰ Γερμανικού θεάτρου 
Χάνς Σάξ, αύτό ένας θεός τό ξέρει.

Καί άφοΰ ούτως ήθέλησεν ή Τύχη, άς όμιλήσωμεν δι’ολίγων περί 
αύτού.

*
Ό ’Ιωάννης Σάξ (Hans Sachs), δστις γενικώς θεωρείται ώς ό ιδρυ

τής τοΰ Γερμανικού θεάτρου, έγεννήθη έκ πατρός ράπτου τό έπάγγελμα 
τφ 1494 έν Νουρεμβέργη.

Μέχρι τοΰ δεκάτου τετάρτου έτους τής ήλικίας του, φοιτών είς Λατι
νικόν σχολεϊον τής γεννετείρας του, έμαθε τά στοιχεία τής Λατινικής 
καί Γερμανικής γλώσσης, μεθ’ δ είσήλθεν ώς μαθητευόμενος παρά τινι

ΰποδηματοποιφ. Ταυτοχρόνως έμυεϊτο είς τά τής λυρικής ποιήσεως, 
ήτις έκαλλιεργεϊτο τότε έν Γερμανία έν τοϊς κύκλοις τών τεχνιτών, οΐτι
νες άπό τοΰ 15 αίώνος είχον συστήσει είς διαφόρους τής Γερμανίας 
πόλεις τά κληθέντα σωματεία τών λυρικών ποιητών (Meistergesang, 
Γαλλιστί: Maitres chanteurs) τό διασημότερον τών οποίων υπήρξε τό 
τής Νουρεμβέργης, λαμπρυνθέν κυρίως ύπ’ αύτοΰ τούτου τοΰ Ίωάννου 
Σαξ. Τά μέλη'τών σωματείων αύτών έξελέγοντο μεταξύ τών μάλλον 
άνεπτυγμένων τών διαφόρων συντεχνιών, κυρίως μεταξύ τών υφαντών, 
υποδηματοποιών καί διφθερουργών. “Εκαστον τών σωματείων είχε καί 
σχολήν προπαρασκευαστικήν, έν τή οποία ήσκοΰντο οί μαθητευόμενοι 
είς τά τής Ποιήσεως καί Μουσικής, άνακηρυσσόμενοι μεθ’ ώρισμένον 
χρόνον διδάσκαλοι (Maltres chanteurs) κατόπιν διαγωνισμού, τοΰ οποίου
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τό έπαθλον ήτο άργυρό άλυσσος, 
άφ’ ής έκρέμετο μετάλλιον φέρον 
τήν εικόνα τοϋ Προφητάνακτος 
Δαυίδ.

Ό 'Ιωάννης Σάξ, άφοΰ έπί τριε
τίαν έφοίτησεν έν τή προπαρα
σκευαστική τών λυρικών ποιητών 
σχολή τής Νουρεμβέργης, ήρχισε 
κατά τά έθιμα τής έποχής του, τήν 
άνά τήν Γερμανίαν περιοδείαν του 
ώς έργάτης υποδηματοποιός, έπι- 
σκεφθείς πλείστας δσας Γερμανι
κός χώρας καί φοιτήσας εις δλας 
τάς σχολάς τών ποιητών, άς συνήν- 
τησε. Κατά τό 1516 είς ηλικίαν 
είκοσι καί δύω έτών, έπέστρεψεν 
είς τήν γεννέτειραν, ένθα, άφ’ ένός 
μέν άνηγορεύθη κατόπιν διαγωνι
σμού maltre chanteur, άφ’έτέρου 
δέ ΐδρυσεν ίδιον ύποδη ματοποιεϊον 
καί έκτοτε άφωσιώθη εις τήν ποίη- 
σιν, χωρίς έν τούτοις νά παραί
τηση τά καλαπόδια του, καί τής

φαλτσέτες του. Έν τω μεταξύ ένυμφεύθη τήν Cunegonde Creuser. έξ ής 
άπέκτησεν επτά τέκνα. Μετά τόν θάνατον αύτής, ό Σάξ είς ηλικίαν εξή
κοντα καί ένός έτών, ένυμφεύθη έκ νέου κόρην, μόλις αριθμούσαν δέκα 
καί έπτά άνοίξεις!

*

Ό Σάξ άπό τοΰ 1517, έπί πεντήκοντα ολόκληρα έτη, έκτος τών άλλων 
ποιημάτων του, έγραψε καί διακόσια έπτά θεατρικά έργα, τραγφδίας, 
κωμφδίας καί φάρσας, τά πλεϊστα τών οποίων έδίδαξεν ό ίδιος άπό 
σκηνής. Ιδίως διεκρίθη εις τάς λεγόμενός Φάρσας τών Άποκρέω (Fast- 
nacht's Spiele). Τό θεατρικόν αύτό είδος εϊχεν έπικρατήσει καθ’ άπα- 
σαν τήν Γερμανίαν, κυρίως κατά τόν 150ν καί 16ον αιώνα. Κατά τούς 
ιστορικούς τοΰ Γερμανικού θεάτρου (R. Prutz, Μαθήματα περί τοϋ 
Γερμ. θεάτρου.— Ε. Deverient, 'Ιστορία τοϋ 
Γερμ. θεάτρου. — Ida Bruning, Τό θέατρον 
έν Γερμανίρ. κ.τ.λ.) άπό άμνημονεύτων χρό
νων έπεκράτησεν ή συνήθεια έν Γερμανία 
κατά τήν περίοδον τών Άποκρέω, νά μετα- 
βαίνωσιν δμιλοι μετημφιεσμένων άπό οίκίας 
είς οικίαν καί νά παίζωσιν έκ τοΰ προχείρου 
φάρσας, αϊτινες παντού έγένοντο μετ’ ένθου- 
σιασμοϋ δεκταί. ’Ολίγον κατ’ όλίγον, έκ τών 
οικιών αί φάρσαι αύταί, έπιμελέστερον γρα
φόμενοι, μετεφέρθησαν έπί τής δημοσίας 
σκηνής, άλλά πάντως μέχρι τής έμφανίσεως 
τοΰ Σάξ άνευ καλλιτεχνικής τίνος μορφής, 
ήν προσέδωσε τέλος είς αύτάς ό ένδοξος 
τής Νορεμβέργης υποδηματοποιός, δστις καϊ 
πρώτος διήρεσε τά θεατρικά έργα έν Γερ- 
μανία είς πράξεις.

Ό Χάνς Σάξ, γράφει ή Ida Bruning, (Le 
Theatre en Allemagne) έδανείζετο τάς ύπο- 
θέσεις τών έργων του άπ’ δ,τι δήποτε περιέ
πιπτε πρό τών οφθαλμών αύτοΰ, είτε έπεισό- 
δια τής Παλαιός καί Νέας Διαθήκης ήσαν 
ταΰτα, είτε θρΰλλοι ή μύθοι, είτε διηγήματα 
τής Σρογγύλης Τραπέζης ή τοΰ Βοκκακίου," 
είτε ρωμαϊκοί κωμωδίαι ή ελληνικοί τραγφ- 
δίαι. Αύτός πρώτος διέρρηξε τούς φραγμούς 
τούς χαρίζοντας τό θρησκευτικόν άπό τό 
κοσμικόν θέατρον καί έθεσε τάς βάσεις τής
τέχνης του έν τή άπομιμήσει τής Φύσεως. Δι’ αύτόν τό ούσιώδες ήτο 
νά παρουσιάζρ άνθρώπους καί άνθρωπίνους πράξεις, κατ’ άντίθεσιν 
τών συγγραφέων τών Θρησκευτικών ή Πανεπιστιμιακών δραμάτων, 
οΐτινες έφερον έπί σκηνής θρησκευτικός ή φιλοσοφικός ίδέας πρός 
έκλαΐκευσιν, άδιαφοροΰντες περί τών προσώπων αύτών, τά όποια κάθε 
άλλο παρά άνθρωποι ήσαν.

*

Ό Χάνς Σάξ δέν ήτο δημιουργικόν πνεΰμα. Όλοι σχεδόν αί υποθέ
σεις τών έργων του, ώς εϊπομεν, ήσαν ξένοι, ό Grimm, ό Ιδρυτής τής 
Γερμανικής φιλολογίας, εϊπε λογοπαικτικώς περί αύτοΰ τά εξής: <Er 
dichtet alles uud er dichtet nichts» δηλαδή : «Έστιχούργει γιά κάθε τι 
καί δέν έδημιούργει τίποτε.» Άλλ’έάν δέν είχε τό τάλαντον τής έμπνεύ- 
σεως, κατεϊχεν είς ΰψιστον βαθμόν τό τής παρατηρητικότητας, χάριν είς 
τήν οποίαν απεικονίζει είς δλα έν γένει τά έργα του μετά καταπλησ- 
σούσης άληθείας δλα τ’ άνθρώπινα πάθη καί έλαττόιματα. Τό τοιοΰτον 
παρατηρεΐται ιδίως είς τής Αποκριάτικες Φάρσες του, έν αϊς ζωγρα
φίζει μέ τά ζωηρότερα χρώματα λαϊκούς χαρακτήρας, απλοϊκούς χωρι
κούς, άπατωμένους συζύγους, μεγαίρας καί έν γένει παντός είδους γυ
ναίκας, περί ών κυρίως ένησχολήθη ή σάτυράτου.

Ιδού εν παράδειγμα:
Κατ’ αύτόν, ή γυνή δέν έπλάσθη άπό τήν πλευράν τοΰ Άδάμ.Όταν ό 

θεός άπέσπασε τήν περίφημον αύτήν πλευράν, άντελήφθη δτι αί χεΐρες 
του ήσαν αίμόφορτοι καί άποθέσας πλησίον του τό κόκκολο, ήρχισε νά 
πλύνεται. Αίφνης, κάποιος σκύλλος διερχόμενος έκεΐθεν, ήρπασε τήν 
πλευράν καί τό έβαλε ’ς τά πόδια. Ό θεός, άντιληφθείς τήν αρπαγήν, 
κατεδίωξε τόν σκύλλον καί έπί τέλους τόν συνέλαβεν άπ’τήν ούράν. 
Άλλ’ ήτο τόση ή φορά τοΰ τετραπόδου, Άστε ή ούρά του άπέμεινεν εις 
χεϊρας τοΰ Δημιουργού, έξ ής καί έπλασεν ούτος τήν γυναίκα!

Μία άπό τής περιφημότερες φάρσες του είναι ή φέρουσα τόν τίτλον :

Ο ΒΑΡΥΤΟΝΟΣ DELMAS ΟΣ ΧΑΝΣ ΣΑΞ

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1918

ΕΙκών 2.

Die Narren Abschneiden, ήτις καί 
παρεστάθη κατά τό 1874 έπ’ εύκαι- 
ρίφ τών άποκαλυπτηρίων τοΰ άνδριάν- 
τος του.

Ή καταπληκτική δημοτικότης τών 
έργων τοΰ Σάξ παρήγαγε καί πολ
λούς άλλους μιμητάς αύτοΰ, είς τρό
πον ώστε όλίγον κατ’ όλίγον άνεπτύ- 
χθη είς μέγιστον βαθμόν ή πρός 
τό θέατρον άγάπη τών Γερμανών.

Είς τήν επιτυχίαν τών έργων τού 
ένδοξου υποδηματοποιού οφείλεται 
καί ή άνοικοδόμησις τοϋ πρώτου 
θεάτρου έν Νουρεμβέργη, τής οποίας 
τό παράδειγμα ήκολούθησαν ευθύς 
κατόπιν καί άλλαι τής Γερμανίας 
πόλεις.

"Ενα τών κυριωτέρων προσώπων 
τοΰ περιφήμου μελοδράματος τοΰ 
Βάγνερ : Les maltres chanteurs» 
είναι καί ό Χάνς Σάξ. Τό μελόδραμα 
αύτό ηύτύχησα νά τό ακούσω άπό 
τής έν Παρισίοις σκηνής τής Opera 
τφ 188θ. Τόν ρόλον τοΰ Χάνς Σάξ 
ΰπεδύθη τότε ό διάσημος βαρύτο
νος Delmas. τοΰ οποίου καί τήν εικόνα έν τφ ρόλφ αύτφ παραθέτω.

Ό Χάνς Σάξ άπέθανε τφ 1576 έν ηλικία όγδοήκοντα καί δύο έτών.
NIK. I. ΛΑΧΚΑΡΗΣ 
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ΑΠΟΚΡΗ 7ΚΤΙΚΜ ΚΙΝΗΣΙΣ
3Υΐέ δλον τόν πόλεμον, με δλας τάς στερήσεις καί τήν άκρίβειαν,οί’ Αθη

ναίοι εύρηκαν καιρό νά διασκεδάσουν σέ μερικούς δημοσίους χορούς. 'Η 

αστυνομική διαταξις απηγορευσε τας προσωπίδας καί φυσικά είς τούς δρό

μους δέν υπήρχε καμμιά κίνησις, αλλά οί χοροί 

τούς όποιους εδωκαν τά σωματεία έπέτυχον 

νφ δλας τάς επόψεις, κινήσεως, ζωηρότητος 

καί ευθυμίας. ’Ιδίως ό ετήσιος χορός τής Εται

ρείας των Συγγραφέων εϊχεν, δπως πάντοτε, τά 

πρωτεία. Είς τήν αίθουσαν των' Ολυμπίων, μέ 

πολύ γούστο στολισμένην, έχόρεψαν καί έγέλα- 

σαν δλαι αί’ Αθήναι μέ μπρίο πρωτοφανές.

Οί θεατρικοί συγγραφείς έξέδωκαν καί εφέτος 

τήν έτησίαν εφημερίδα των <5 - Φάρος·.’H εξω
φρενική αύτή έφημερίς είναι γεμάτη πνεΰμα καί 

σκέπτεται κανείς, ποΰ εύρηκαν τήν δρεξιν οί 

συγγραφείς νά γράψουν τά πλέον εξωφρενικά 

πράγματα. Χάριν τών αναγνωστών τής -Εικο

νογραφημένης’. παραθέτομεν μερικός περικοπάς'.

Άπό τής αγγελίες τοΰ -Φάρου».

Ζητείται ίδέτις δεσποινίς διά παραμάνα. 

Λεν ζητείται υπηρέτης, οδός Σκονφά 246. 

’ Απωλέσ&η ή σύζυγος τοϋ κ. Σουράκη. 

Παρακαλεΐται ό ευρών αύτήν νά. . . μήν τήν 

φέρη καί άμειφθήοεται γενναίως.

Νέος κωφάλαλος ζητεί θέσιν όμιλεί τήν γαλ

λικήν, αγγλικήν καί ιταλικήν.

Ζητείται παραμάνα μέ άφθονον γάλα... Νεστλέ. 

Ευχαριστήριον. Θεωρώ καθήκον μου νά 

έκφράσω καί δημοσία τήν ευγνωμοσύνην μου 

πρός τόν έξοχον ιατρόν τής πόλεως μας κ. I.

Χαρικλήν διά τήν επιτυχή έγχείρησιν ποΰ έξετέλεσεν επί τής μακαρίτιδος 

συζύγου μου. · Ο τνγνωμανών Π. ΚΑΤΡΗΣ

Άπό τάς ειδήσεις της.

Αί δηλώσεις τοΰ κ. Πάτσητς. — ’Αληθής μέριμνα ύπέρ τής πόλεως ή 

άνακοίνωσις τοΰ κ. Πάτσητς, όπως σβύνονται οί φανοί τοΰ ηλεκτρικού τήν 
ήμέραν. Κατόπιν τούτου έγνώοθη δτι ή -Έφημερίς τοΰ Φός» έσβυοεν. Λέγε

ται δτι είς τήν Ιδίαν άπόφασιν προέβη καί ό ποιητής τής -Τραγωδίας τής 

Ζήλειας· κ. Λαέρτης .... Λάμπης.

Μέ ϊσην δέ χαράν πληροφοροϋμεθα δτι επί τής σβέσεως τών φανών διω- 

ρίσθη δ κ. Δροοίνης, ειδικός διά τά «Φωτερά σκοτάδια·.

Πάντως έπιμένομεν είς έκεΐνο τό δποϊον έτονίσαμεν εις δλα τά μή έκδο- 

θέντα φύλλα μας, δτι ή οβέσις τών φανών πρέπει νά άνατεθή είς ξένην 

αποστολήν, ή δποία μάλιστα νά κληθή έκ Σκωτίας.

’Έφτασαν καί έναπεθηκεύθησαν είς τόν Πειραιά έξ χιλιάδες κιβώτια 

βαφής διά σπανούς, προερχόμενα έξ'Ισπανίας' τέσσαρα κοφφίνια μαρίδες 

τοΰ Φαλήρου προερχόμενα έξ 'Αλγεριού' 4 χιλιάδες τόννοι (όξεΐαι, βαρεΐαι 

καί περισπώ μέναι) διά τό τυπογραφεϊον τοΰ -Φάρου· (Τρεμπελα)' 6 χιλιάδες 

αυγά Σβάρνας μετά ισαρίθμων πτηνών έντός αύτών' έν σπϊρτον τής απολύ

του άσφαλείας, δνευ θείου καί μετά μιας θείας καί δύο ανεψιών έν ώρα 

γάμον 200 κιβώτια σύκα άπό Καλά-μας, διά Κακά-μας· 3 κουτιά άπό κρέας 

παστό. .. καϊ τάν γήν κινάσω- 6 χιλιάδες τόνοι ζαχαρώδους διαβήτου καί 
3.56 γεροντοκόραι στεριλιζέ.

Λάδι ! Λάδι! Άκόμη έξακολουθεΐ νά μένη έκκρεμές τό ζήτημα τοϋ 

ελαίου, ένφ αί έλαΐαι δέν μένουν πλέον εκκρεμείς είς τά δένδρα των καί έρα- 

βδίοθησαν. Δέν έραβδίοθησαν μόνον οί έμποροι τοΰ έλαίου, διότι, ένφ άφ ένός 

άποκρύπτουσιν αύτό, έξ άλλου πάλιν υπόσχονται δτι είνε έτοιμοι νά ύποβλη- 

θώσιν είς πάσαν θυσίαν. Άλλ’ ημείς, κύριοι λαδέμποροι, έλαιον θέλομεν καί 

ού θυσίαν, διότι δέν είνε δυνατόν πλέον νά έξακολουθήσοιμεν ζώντες έλαίφ θεοΰ.

Αί ΠΑΛΑΙΑΙ ΑΟΗΝΑΙ Ο Ο Ο

ο ο ο Τ© ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΟΝ

1ΛΟ μυστηριωδέστερον καί ίερώτερον σέμνω
μα τής ύπό τούς βορείους βράχους τής 

Άκροπόλ,εως παλαιός συνοικίας, ή δποία έπι- 
σήμως φαίνεται δτι ώνομάζετο άλλοτε Γερ- 
λάδα καί λαϊκώς έως σήμερον Ριζόκαστρον. 
εινε δμολογουμένως τό Άγιοταφίτικον Μετόχι. 

Πρός αύτό μας ανεβάζουν καί είς αύτό μάς 
εισάγουν τά παμπάλαιά του πλατύσκαλα, κάτι 
λιθοκόλλητα μικροεπίπεδα, τά όποια συγχρό
νως είνε προωρισμένα καϊ νά ξεχωρίσουν τό 
Άγιοταφίτικον αύτό άπό τόν χώρον τοΰ μακα
ρίτη γείτονός του, Αγίου Ίωάννου, τοΰ Μαγ
γούτη, διά τά όποια θά γράψωμεν άλλοτε.

'Η ’Εκκλησία τοΰ Άγιοταφίτικον τιμάται 
έπ’ όνόματι τών ‘Αγίων Αναργύρων καί αί 
γνωστοί μέχρι τοΰδε περί αύτοΰ πληροφορίαι 
συνοψίζονται είς τά έξης:

Ή άρχική του ιστορία δέν έγνώοθη άκόμη. 
Κάποια δμως διαίσθησις μοΰ ψιθυρίζει, δτι 
πρόκειται περί τής οικογενειακής Έκκλησίας 
τής Αύτοκρατορίσσης Ειρήνης.

Κατά τούς αιώνας τής Τουρκοκρατίας εύρί
σκεται είς τήν ιδιοκτησίαν τοΰ Δη μητριού 
Κολοκύνθη — κτήμά του ήτο φαίνεται καί ή 
Κολοκυθοΰ κατά τό πέριξ τής έκκλησίας της 
μέρος πάντως — παρά τήν άντίθετον γνώμην,

δτι πρόκειται περί τών Άγιων Αναργύρων τής κάτω πόλεως. 
Άν έχη καί ό Κολοκύνθης βασιλικά δικαιώματα, τό άγνοοΰμεν.
Ή ’Εκκλησία τοΰ Άγιοταφίτικου, περί τής όποιας δμιλοΰμεν τώρα, 

κατώρθωσε εύτυχώς νά διατηρήση τήν δρομικήν διαγραφήν της, πού 
διαλαλεϊ τήν ήλικίαν της, ώς κτιρίου τών πρώτων Χριστιανικών αιώνων.

Ένα Πατριαρχικόν σιγίλλιον τοϋ 1651 έγεινε γνωστόν, διά τοΰ όποιου 
ό Κολοκύνθης αύτός προσέφερε καί τούς Αγίους Αναργύρους, προγο
νικήν του εκκλησίαν, καί δλην του τήν περιουσίαν διά νά ίδρύθη γυναι- 
κεϊον Μοναστήρι.

Οί “Άγιοι Ανάργυροι, φαίνεται δτι, κατά τήν Βενετικήν εισβολήν τοΰ 
1687 καί τήν έπακολουθήσασαν έρήμωσιν τής πόλεως έπί τινα χρόνον, 
έγκαταλειφθέντες καί αύτοί καί έρειπωθέντες, περιήλθον κατόπιν είς 
τήν κυριότητα τοϋ Αγίου Τάφου πρός τόν αρχικόν σκοπόν διαμονής 
έν αύτοϊς τών παρεπιδη μούντων έκάστοτε Πατέρων. Οί δέ Αθηναίοι 
κατείχοντο άπό μεγάλον σεβασμόν πρός τούς άντιπροσώπους αύτούς 
τής Άγιας Γής μετά τής οποίας καί ιστορικοί καί οικογενειακοί λόγοι 
τούς συνέδεσαν, άφοΰ έτιμήθησαν καί έτίμησαν τόν Πατριαρχικόν θρό
νον Αθηναίοι ίεράρχαι.

Είς τούς Αγίους ’Αναργύρους ήσαν οί τάφοι τών Αθηναίων ΙΙαλαιο- 
λόγων, δπως διά μίαν άλλην άπό τάς διακλαδώσεις των καί φ Άγιος 
θωμάς στό Βρυσάκι.

Ένα συγκινητικόν μοιρολόγι καί ένα ποίημα τών παλαιών χρόνων 
διαιωνίζουν τόν θάνατον μιάς Παληολογίνας, Όρσας όνόματι, καί τήν 
νεκροφάνειαν μιάς άλλης, τής Κυράστας.

Άς όμιλήσωμεν πρώτον διά τήν Κυράσταν.
Ή νύμφη αύτή τών Παλαιολόγων τών Αθηνών, παθοΰσα άπό νεκρο

φάνειαν, έτάφη ζωντανή. Φαίνεται δέ δτι συνήλθε μέσα είς τό μνήμά 
της καί έφώναξε ζητοΰσα βοήθειαν. Ή γρηά κελλιώτισσα τών Αγίων 
Αναργύρων ήκουσεν, άλλ’ έφοβήθη νά πλησιάση. Όταν δέ μετά τρία 
έτη ήνοιξαν τό οικογενειακόν κοιμητήριον, διά νά γείνη ή συνήθης πλύ- 
σις τών οστών, εΰρον τόν σκελετόν της είς θέσιν, άποδεικνύουσαν. δτι 
προσεπάθησε νά σηκωθή καί νά ζητήση βοήθειαν.

Οί γνωστοί στίχοι τοΰ μοιρολογιού αύτοΰ είνε οί έξής: 
« Κυρά Κυράστα του Ντιρή, Κυρά Παληολογίνα, 

πώς έκαταχρειάστηκες κ' έμπήκες μές τό μνήμα, 

στ άσάρωτα, στά σκοτεινά καί στά κονιαρκτισμένα, 

καί δέ σούκαμ’ ό Κύρης σου καρέκλα ζεντεφέντα ; 

— ’Ανάθεμα τήν Καλογρηά, π άκουσε τή φωνή μον 

καί δέν τώπε τοϋ Κύρη μον θέ νάχα τή ζωή μου ·.

Ή δέ θλιβερά ιστορία τής Όρσας εϊνε ή έξής:
Ή Όρσα Καλόγερό περί τό έτος 1700 ύπανδρεύθη Παλαιολόγον τινά, 

Άθηναϊον ιατρόν.
Κατόπιν εύτυχοΰς συμθιώσεως σαράντα έτών, μιά ’μέρα, στά καλά 

καθούμενα, λέγει ή Όρσα είς τόν άνδρα της, καί τόν παρακαλεϊ, δταν 
θά άποθάνη, νά τήν θάψουν είς τό μητρικόν τοΰ συζύγου της κοιμητή- 
ριον τών εθνομαρτύρων Λιμπόνων, είς τόν Άγιον θωμάν, καί όχι είς 
τό πατρικόν του, ποϋ ήτο είς τούς Άγιους Αναργύρους.

— Τί ιδέες εϊνε αύτές, ποϋ σοΰ περνούν άπό τό κεφάλι; τής είπεν ό 
γιατρός. Κουνήσου άπ’ τόν τόπο σου!... Έσύ είσαι μιά χαρά.

Καί έν τούτοις μετ’ όλίγας ήμέρας ήσθένησεν ή Όρσα καί άπέθανεν. 
Επειδή δέ πρό ολίγου χρόνου εϊχεν είς τούς Αγίους Αναργύρους ταφή 
κάποια νύμφη των, έτάφη αύτή, συμφώνως πρός τήν έπιθυμίαν της, είς 
τόν Άγιον Θωμά.

Τήν θρηνεί λοιπόν ό Ιατρός είς τά ξώφυλλα ένός Γαληνού, ό όποιος 
περιεσώθη. Τής γράφει πεζάς στροφάς, πού έχουν τήν άξια τής ειλικρί
νειας καί στίχους του.

Μαζί δμως μέ τούς ίδικούς του στίχους προσθέτει καί ένα παλαιόν 
μοιρολόγι τών Αθηνών, ένα άδάμαντα τής Αθηναϊκής λαογραφίας:

« Τής πίκρας τό άπιστο νερό, τοΰ Χάρου τό ποτάμι, 

κάται στόν ",Αδην άναβρεΐ, στό φλογισμένο τόπο. 

Ποτίζει δένδρα άνήλιαστα, κατακαϋμένους κήπους. 

Τά δάκρυά μον τά θλιβερά τό σνχνοκυματίζονν. 

Λέγονν το βρύση χωρισιάς κί άλησμονιάς πηγάδι, 

πίνουν κοράσια κί άγορα κί άλησμονούν τόν κόομο, 

πίνουν ή μάναις ή γλυκαίς κι αλησμονούν τά τέκνα. 

Τέτοιο νερό ήπιες "Ορσα μου κί άπολησμόνηκέςμε·.

■ *
Πριν φύγωμεν δμως άπό τούς 'Αγίους Αναργύρους, φανερώνομεν καί 

ένα μυστικόν των.
Τό Μοναστήρι αύτό είχε ένα λαγούμι, διά νά κρύβωνται μέσα ή νά 

καταφεύγουν είς γειτονικά σπίτια, δταν ύφίσταντο καταδίωξίν τινα άπό 
τούς άλλοφύλους, οί Καλόγηροι ή ή Καλόγρηες — άλλοτε δηλ. οί μέν 
καί άλλοτε αί δέ — ώς στόμιον δέ τοΰ λαγουμιού αύτοΰ έχρησίμευεν ένα 
πηγάδι, είς ένα σημεϊον τοΰ οποίου ύπήρχε ή μυστική όπή. Μιά φορά, 
είς νεωτέρους χρόνους, ένας Έξαρχος τοΰ Άγιοταφίτικου, έλαβε δώρον 
μιά μεγάλη συναγρίδα καί έπειδή ύπήρχε φαΐ διά τήν ήμέραν εκείνην, 
εϊπε καί έκρέμασαν τήν συναγρίδα είς τό πηγάδι νά μένη δροσερή.

Τό έμαθεν ένας φίλος του γείτονας, άπό τό σπίτι τοΰ οποίου έπερ- 
νοΰσε τό λαγοΰμι καί συγκοινωνούσε καί μέ τό πηγάδι του καί έκρέμα- 
σεν ένα παιδί, τό όποιον άπό τό λαγούμι έπήρε τό ψάρι τού Έξάρχου. 
Τήν άλλην ήμέραν έπροσκάλεσε τόν Έξαρχον είς γεύμα. Τοΰ παρέθεσε 
λοιπόν τήν περίφημον συναγρίδα βραστήν.

— Ώ ευλογημένε· τοΰ λέγει ό Έξαρχος. Τήν εύχή μου νάχης. Είχα 
έπιθυμήση ψάρι. Καί τό περίεργον εϊνε, δτι χθές μοΰ είχαν στείλη δώρον 
ένα ψάρι, ίσα μέ αύτό άπάνω κάτω, καί τό έκρέμασα στό πηγάδι. Άπό 
έκεϊ δμως έπεσε φαίνεται στό νερό, καί τρεχούμενο, δπως εϊνε, τώχασα.

— Καί ’μεϊς, δέσποτά μου, στό πηγάδι μας τήν ψαρέψαμε τή συνα
γρίδα αύτή, καί λέω πώς θάναι ή ’δική σου.

*
“Όταν ή ψυχή σας καταληφθή άπό μυστικοπάθειαν καί νοσταλγήση 

τήν ιερότητα τών παιδικών της ημερών, μόνοι καί άγνώριστοι άποσυρ- 
θήτε είς μίαν γωνίαν τής έκκλησίας αύτής, ν’ άκούσετε τήν λειτουργίαν, 
τήν Βυζαντινήν Άγιοταφίτικην λειτουργίαν, μέσα στήν θαμπάδα τών 
καντηλών καί τών γνησίων κεργιών τής ’Αττικής μέλισσας καί θά 
αίσθανθήτε τότε νά δονοΰν τά στήθη οας κτυπήματα άσυνήθων, άν μή 
φυγαδευθέντων δλως αισθημάτων.

Δ. ΓΡ. ΚΑΜΤΤΟΥΡΟΓΛΟΥΣ 
« « «

Τ© ΑΡΧΟΝΤΟΛΟΙ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΟΛΛΑΙΣ φοραίς ένα άθωότατον τυπογραφικόν λάθος δίδει άφορμήν 
είς εύρυτέρους λόγους καί καυγάδες καί μαλλώματα μεταξύ τών 

γραφόντων. Εύτυχώς ούτε έγώ, ούτε δ φίλος μου Δ. Γρ. Κ. είμεθα φτα
σμένοι διά μαχαιρώματα, καί ή ηλικία μας πειά δέν μάς δίδει τό κου
ράγιο διά τοιοΰτον είδους άγώνας. Διά τοΰτο, άφ’ οΰ τόν εύχαριστήσω 
διά τό τόσον εύμορφο σημείωμά του, τό είς τό προηγούμενου τεύχος 
τής Εικονογραφημένης», πιστεύω δτι θά μοΰ έπιτρέψη νά προσθέσω 
δύο λέξεις έπί τού σημειώματος έκείνου, τό όποιον προήλθεν άπό έν 
παρόραμα. Αντί δηλ. νά γραφή είς τδ -περί τών τζουμπέδων τοΰ πάπ

που· ήμέτερον άρθρίδιον ή λέξις άρχοντολόΐ, έγράφη ή άγνωστος είς 
έμέ άρχοντοσόϊ.

Καί περί μέν άξιώσεως είς σόι άρχοντικόν κ.τ.λ. ούδέ λόγος νά γίνε
ται. Διότι δέν πρόκειται προφανώς περί τούτου. Ύπεσήμαινα διά τών 
γραφέντων καί περιελάμβανον ύπό τήν λέξιν άρχοντολόΐ πάντας τούς 
προκρίτους, άσχέτως πρός τάς άπαιτήσεις τής αρχοντιάς καί εύγενείας.

Πάντες λοιπόν οΰτοι οί προύχοντες καί προεστοί είς τήν Σίφνον 
έφερον είς ένδειξιν τής θέσεώς των τούς τζουμπέδες καί τό φέσι τό 
σύνηθες. Τοιούτους παιδί μικρό έν Σίφνω προσέβλεπον μετά εύλα- 
βείας καί σεβασμού άρεστούς. Πρώτα - πρώτα τόν γείτονά μας είς τά 
Έξάμπελα Παυλάκην, λόγιον άρκετά, γράφοντα καί στίχους, δστις μάς 
έγραφε καί τά Κάλαντα τοΰ Δημάρχου, του Σχολάρχου,τού Είρηνοδίκου, 
κατά τήν τοπικήν συνήθειαν, καί τού δποίου ένθυμοΰμαι έν δίστιχον 
είς τόν έπαρχον Καλαμίδαν. έπισκεπτόμενον τήν Σίφνον είς ένίσχυσιν 
τής έτέρας τών έκεϊ πολιτικών μερίδων, άντιθέτου τής τοΰ Παυλάκη:

« Μιλισέρδε’1, Καλαμίδα, σοΰ εύχαριστώ τόν κόπον

Πρό πολλον σέ περιμένει μία φούχτα σ... ανθρώπων ·.

δπερ δέν έδίστασε νά άπαγγείλη άπό τοΰ δώματος τοΰ κελλαρίου του 
πρός τόν διά τής κάτωθεν τούτου παρερχομένης όδοΰ διερχόμενον 
Έπαρχον. Πλήν τοΰ Παυλάκη ένθυμοΰμαι τόν γέρο Πρόκον είς τό 
Σταυρί καϊ τόν γέρο Κορωνέλλον, τον Καμπάναν ή Πανώρηον είς τό 
Κάστρο. Καί είς άλλα νησιά ύπήρχον τοιοΰτοι, ώς είς τήν Νάξον. Εις 
τήν ’Ανδρον περισσότεροι, ών, ίδών, 
ένθυμοΰμαι τόν Καΐρην τόν καί Πά
ροδον έπικαλούμενον, τόν Καΐρην - 
’Ορφανόν, τόν γέρο Καμπάνην, άνευ 
τουρλωτού φεσιού ή καλπακίου, προ
κρίτους δέ. Αύτοί ήσαν πρόκριτοι 
τοΰ νησίου, είς τό δποϊον ούδέποτε 
ένεφανίσθη τό καλ.πάκι ή τό τουρλωτό

φέσι είς ένδεξιν εύγενείας, ή είς ένδειξιν τής θέσεως τοΰ προύχον- 
τος. Τούς λόγους μου τούτους βεβαιοΰσι καί οι ίδόντες τούς 
σεβασμίους (αύτούς γέροντας νησιώτας, οί ίδόντες περιηγηταί, ως 
έγραψα καί είς τήν προηγουμένην μου διατριβήν.

• Καλώς ώρισες (Άλβανιστί). ΙΑΚ. X. ΔΡ.
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ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΟΫΔ

I Ο 1917 ένεκαίνισε διά τήν Ελλάδα έν 
ί νέον, σπουδαιότατοι· καί τελείως μέχρι 

τής έποχής εκείνης παρημελημένον 
καί σχεδόν άγνωστονπαρ’ήμϊν στάδιον 
έργασίας. Τήν ασφαλιστικήν έπιχείρη- 

f σιν. Ή αΰξησις τών κατά θάλασσαν 
? κινδύνων, κοινών καί πολεμικών, προ- 
>' καλέσασα τήν καταπληκτικήν αΰξησιν 

τών ασφαλίστρων καί ό πολλαπλασια
σμός τής αξίας τών σκαφών καί τών 
έμπορευμάτων έν σχέσει πρός τήν προ
πολεμικήν περίοδον, αφύπνισε τό Ελλη
νικόν έπιχειρηματικόν πνεΰμα καί ή 
μία μετά τήν άλλην· ένεφανίσθησαν 
πλεϊσται Ελληνικοί Έταιρίαι θαλασ
σίων καί άλλων ’Ασφαλειών, αϊτινες, 
παρ’ δλον τόν Αναπόφευκτοι· συναγω
νισμόν, δέν έδυσκολεΰθησαν άπό τής 

κέρδη τοιαΰτα, άτινα μόνον πρός τά τών
, vr 

ίδρύσεώς των νά καρποϋνται 
έφοπλιστικών έπιχειρήσεων Οά ήδύναντο νά συγκριθώσιν. Ώς παρά
δειγμα δύναται νά χρησιμεύσουν σχεδόν δλαι αί Ασφαλιστικοί Έται- 
ρίαι, ημεδαποί καί ξένοι.

Ούτω κατωρθώθη, δπως μέρος τοΰ είς τό εξωτερικόν μέχρι πρό τίνος 
φυγαδευομένου έθνικοΰ πλούτου, παραμένη εις τόν τόπον. ’Αλλ’ άτυχώς 
τό μέρος τοΰτο είνε έλάχιστον. Διότι τά ποσά τών άσφαλιζομένων 
θαλασσίων καί πολεμικών κινδύνων είναι τόσον καταπληκτικώς ογκώδη, 
ώστε ούδέ αί σήμερον λειτουργοϋσαι, ούδέ άλλαι τόσοι ’Ασφαλιστικοί 
Έταιρίαι αν έλειτούργουν, δέν θά ήδύναντο νά τά καλύψωσιν έξ ολο
κλήρου. Διότι κάθε ’Ασφαλιστική Εταιρία δέν δύναται νά κσλύπτη διά 
Λ,σμόν της παρά περιωρισμένον μόνον ποσόν, δι’ έκαστον χωριστόν 
κίνδυνον, δηλαδη, είτε δι’ έν καί τό αύτό σκάφος, είτε τά έμπορεύματα 
τά μεταφερόμενα διά τοΰ ϊδίου σκάφους—Ιστιοφόρου ή άτμοπλοίου—. 
Τό πέραν δέ τοΰ υπ’ αύτής κρατουμένου ποσοϋ είνε ήναγκασμένη νά 
τό Αντασφαλίση παρ’ άλλαις Έταιρίαις. Καί έπειδή τά ποσά ταΰτα 
είνε τεράστια, αί άντασφάλειαι έγίνοντο έξ ανάγκης είς τό εξωτερικόν. 
Οΰτω αί άναπόφευκτοι βραδύτητες είς τούς διακανονισμούς τών ζη
μιών έκ τοΰ έξωτερικοΰ δέν έθεραπεύθησαν, ή δέ. χρυσορροοΰσα πηγή 
τοϋ Έθνικοΰ ημών πλούτου, άν έσμικρύνθη κατά τι, έμενεν δμως πάν
τοτε έπικινδύνως χαίνουσα. Έπρεπε νά κατορθωθή, δπως δλαι αί άντα- 
σφάλειαι γίνωνται έν Έλλάδι. Άλλ’ ενώπιον τών εκατοντάδων εκα
τομμυρίων, άτινα πρέπει νά καλυφθώσιν, ούδέν εταιρικόν κεφάλαιον 
θά ήδύνατο νά έπαρκέοη. Μόνον μέγας αριθμός ατομικών κεφαλαίων 
κειμένων έπί τό αύτό, άνευ συνεταιρισμόν, θά ήδύνατο νά πλήρωσή 
πάσας τάς άνάγκας, άποκομίζων δλα τά μέγιστα κέρδη, άτινα διέφευ- 
γον άναγκαίως τών χειρών τών Εταιριών. Καί τό «Εθνικόν Ελληνικόν 
Λόϋδ» ήλθε νά συντέλεση τό μέγα τοΰτο έργον.

Ό οργανισμός τοΰ «Έθνικοΰ Ελληνικού Λόϋδ·, οϋτινος προΐστανται 
πρόσωπα εκ τών τά πρώτα φερόντων εις τά οικονομικά, τά ναυτικά καί 
τά Ασφαλιστικά τής χώρας εϊνε τόσον πολύπλοκος έσωτερικώς, δσον 
απλούστατος εις τάς μετά τοΰ κοινού σχέσεις του.

"Εκαστος κεφαλαιούχος, διαθέτων άπό πέντε μέχρι πεντήκοντα 
χιλιάδων δραχμών, δύναται νά γίνη συναντασφαλιστής τοΰ «Έθνικοΰ 
Ελληνικού Λόϋδ» ύπό τούς έξής έν γενικαϊς γραμμαϊς δρους:

Εκαστος συναντασφαλιστής συμμετέχει εις δλους Ανεξαιρέτως τους 

ύπό τοϋ Ε. Ε. Λ. καλυπτόμενους κινδύνους. Συμμετέχει δμως εις 
έκαστον κίνδυνοι· (δηλαδή εις έκαστον πλοϊον ή φορτίον) μόνον μέχρι 
τοΰ ένός δεκάτου τοΰ ποσοΰ, δπερ καταθέτει ώς έγγύησιν. Δηλαδή έκα
στον μερίδιον τών Δρ. δ,000 συμμετέχει είς έκαστον κίνδυνον μέχρι 
Δρ. 5θ0 κατ’ άνώτατον, είς τρόπον ώστε ή ζημία, ήν δύναται νά ύποστή 
ό συναντασφαλιστής έξ ένός ναυαγίου, δέν δύναται νά είναι ποτέ μεγα- 
λειτέρα τών Δρ. 500 δι' έκαστον μερίδιόν του. Ώς έπί τό πλεΐστον δμως 
ή ζημία θά είνε πάντοτε όλιγωτέρα τών Δρ. 500, διότι σπανίως συμβαίνει 
νά έχη χρησιμοποιηθώ τό άνώτατον δριον τών Δρ. 500 κατά μερίδιον.

Ό συναντασφαλιστής συμμετέχει είς απεριόριστον αριθμόν κινδύνων 
(διά Δρ. 500 κατ’άνώτατον είς έκαστον έξ αύτών) καί εισπράττει τά 
Ασφάλιστρα δλων αύτών τών κινδύνων, χωρίς δμως νά έχη εύθύνην έν 
ούδεμιφ περιπτώσει διά ποσόν μεγαλύτεροι· τής εγγυητικής καταθέ- 
σεώς του καί ένός μέρους τών κερδών, τά όποια έκαρπώθη. Εισπράττει 
δηλαδή ασφάλιστρα, άς ύποθέσωμεν, διακοσίων χωριστών κινδύνων, 
ήτοι ασφάλιστρα έπί εκατόν χιλιάδων δραχμών, χωρίς νά διακινδυνεύη 
παρά ποσόν, δπερ καλύπτει μόνον τούς δέκα έξ αύτών, ήτοι πέντε 
χιλιάδας δραχμάς καί μέρος τοϋ κέρδους του.

Κάθε εξαμηνίαν δίδεται λ/σμός είς τόν συναντασφαλιστήν, δστις εισ
πράττει τά τυχόντα κέρδη του, μεϊον τοΰ ένός τετάρτου αύτών, δπερ 
προστίθεται εις τό έγγυητικόν του κεφάλαιον καί τό όποιον δύναται νά 
άποσύρη είς τήν λήξιν τής συιιβάσεως καί τών καλυφθέντων κινδύνων.

Δύναται δμως ό συναντασφαλιστής, ουμφώνως πρός τούς δρους τοΰ 
Συμβολαίου του, νά λύη τήν σύμβασιν, δταν δέν τφ είνε έπωφελής. Ό 
συναντασφαλιστής έχει τό δικαίωμα, προσευχόμενος είς τά γραφεία τοΰ 
Ε. Ε. Λ. νά λαμβάνη κάθε στιγμήν γνώσιν τής πορείας τών έργασιών 
του, τών κινδύνων εις τούς όποιους συμμετέχει, τήν εϊσπραξίν του καί 
πάσαν πληροφορίαν, ήτις τόν ενδιαφέρει.

Ή εγγυητική κατάθεσις άποφέρει τόκον 2 °/0. Συγχρονίας αί Τράπε- 

ζαι Ίονική, ’Αθηνών καί Λαϊκή, δέχονται κατόπιν συμβάσεως των μετά 
τού Ε. Ε. Λ. χρεώγραφα άντί μετρητών δι’ έγγυητικάς καταθέσεις Συν- 
αντασφαλιστών. Καταθέσεις γίνο.ιται δεκταί είς τήν Ίονικήν Τράπεζαν 
L'1, είς τήν Τράπεζαν ’Αθηνών καί είς τήν Λαϊκήν Τράπεζαν.

Διά τοΰ τρόπου τούτου, έκαστος ιδιώτης, αποτελεί ούτως είπεϊν καί 
άπό μίαν μικράν ’Ασφαλιστικήν Εταιρίαν, ή όποία έχει τό μέγιστον 
πλεονέκτημα νά μή τοΰ κοστίζη σχεδόν τίποτε καί νά συγκεντριύνη εν 
μικρόν μέρος άπό δλας τάς έργασίας δλων τών μεγάλων ασφαλιστικών 
Εταιριών Ελληνικών καί ξένων, μεθ’ ών συνεργάζεται τό Ε. Ε. Λόϋδ.

Δι' έτέρου συνδυασμού (Κύκλος ’Ελευθέρων Άντασφαλιστών) δύναν- 
ται οί κεφαλαιούχοι νά μετέχουν διά τοΰ Έθν. Έλλ Λόϋδ, είς κινδύ
νους κατ’ αναλογίαν.

Άλλ’ αί έργασίαι τοΰ Ε. Ε. Λ. δέν περιορίζονται έως έδώ. Ήρχισεν 
ήδη τήν κατάρτιση· πλήρους Ελληνικού Νηογνώμονος, κατά τό σύστημα 
τοΰ ’Αγγλικού Λόϋδ (Lloyd's Register of Shippig) καί τών όμοιων τών 
άλλων Κρατών (Veritas). Τό νηολόγιον τούτο, τή βοηθείφτοΰ Κράτους, 
θά άποβή δ πραγματικός καί αλάθητος γνώμων, δστις 0ά όδηγη κάθε 
ναυτικήν καί Ασφαλιστικήν κίνησιν τοΰ τόπου. Θά ίδρύση ιδιαιτέρας 
αίθούσας συγκεντριόσεως δλων τών ένδιαφερομένων είς τά Ασφαλιστικά 
καί τά ναυτικά έν γένει καί έν δυοί λέξεσι 0ά κάμη, ώστε δλαι αί έκα- 
τοντάδες έκατομμυρίων, άτινα έφευγον έως τώρα άπό τόν τόπον, νά 
μένουν είς αύτόν, διαμοιραζόμενοι είς δλους τούς Συναντασφαλιστάς του, 
οϊτινες θά Αποκομίζουν όλα τά κέρδη έκεϊνα, άτινα έκαρπούντο οί ξένοι.

Ό Πρόεδρος τοΰ «’Εθνικού Ελληνικού Λόϋδ» κ. Γεώργ. Χρηστάκη 
Ζωγράφος είχε τήν καλοσύνην νά προβή είς τάς έξής Ανακοινώσεις 
πρός τήν «Εϊκονογραφημένην».

«Ή Εταιρία τοΰ «Εθνικού Ελληνικού Λόϋδ· Αποβλέπει είς τήν 
βελτίωση· ένός τών σπουδαιότερων κλάδων τής ’Εθνικής ημών Οικονο
μίας. Έν τφ κλάδιρ τούτφ, ώς καί έν πολλοϊς άλλοις, ύστερεΐ ό οικονο
μικός ημών οργανισμός, δστις. νεαρός είσέτι καί Αναπτυχθείς έν μέσφ 
έξαιρετικών δυσχερειών, δέν ήδύνατο νά φθάση είς τό πολυσύνθετον 
καί τήν τελειότητα τών οικονομικών οργανισμών παλαιών καί προη
γμένων χωρών.

• ’Ιδού, έπί παραδείγματι, ή ’Εμπορική ημών Ναυτιλία. Τά κεφάλαια 
καί τά πληρώματα έχει Ελληνικά. Διά πάντα σχεδόν τά λοιπά, καί διά 
τάς Ασφαλείας αύτάς, έξαρτάται έκ τών ξένων. Επίσης Ατελείς έν τή 
αύτή έξαρτήσει είσί καί άπαντες σχεδόν οί λοιποί οικονομικοί ημών 
παράγοντες. Καίτοι δέ δέν δυνάμεθα νά διανύσωμεν άλματικώς άπαντα 
τά στάδια τής άνελίξεως, ήτις Οά καταστήση καί ημάς αύτάρκεις, όφεί- 
λομεν δμως νά μή παραμελήσωμεν ευνοϊκός καί καταλλήλους εύκαιρίας, 
δπως ύποβοηθήσωμεν τό έργον τής άνελίξεως.

• Είνε δ’ ευνοϊκή Αληθώς ή παρούσα στιγμή πρός διοργάνωσιν τοΰ 
Ασφαλιστικού ήμών κλάδου, κατά τρόπον έξυπηρετοΰντα άπάσας τάς 
έπί τούτφ άνάγκας τής Χώρας. Καί είνε εύνοϊκή ή παρούσα στιγμή, 
καθ’ ήν τόσον βαθέως ήσθάνθημεν πάντες καί ήσθάνθη καί τό Κράτος 
τήν Ανάγκην αύτοτελοΰς Ασφαλιστικής διοργανώσεως, έπειδή έδημιουρ- 
γήθησαν νΰν έν τή χώρρ. μεγάλα χρηματικά Αποθέματα είς χεϊρας πολ
λών καί ούχί μόνον εύαρίθμων πλουσίων.

» Μέρος δέ Ακριβώς τών κεφαλαίων τούτων σκοπεί τό νέον ίδρυμα 
νά χρησιμοποιήσω πρός τελειοποίηση τοΰ κλάδου τών Ασφαλειών δι’ 
άντασφαλιστικού συστήματος, έπιτρέποντος είς πάντας τήν Ασφαλή, 
προσοδοφόρον καί γόνιμον τοποθέτηση· κεφαλαίων μικρών ή μεγάλων 
είς Ασφαλιστικός έργασίας, χωρίς νά ύπόκεινται μάλιστα ταΰτα καί είς 
τάς δαπάνας, τάς βαρυνούσας τούς μετόχους τών εταιριών.

- Δέν πρόκειται τφ δντι περί έξυπηρετήσεως τοΰ έπιδιωκομένου σκο
πού διά μετοχικού κεφαλαίου, οΰτε περί δημιουργίας έταιρίας έχούσης 
τόν αυτόν προορισμόν, ώς αί λοιπαί Ασφαλιστικά! έταιρίαι, ών προσφά- 
τως ίδρύθησαν ήδη περί τάς δεκαπέντε μέ κεφάλαια τριάκοντα περίπου 
έκατομμυρίων. Πρόκειται περί ιδρύματος σκοπόν καί Αποστολήν έχον- 
τος τήν διευκόλυνση· τοΰ έργου τών Ασφαλιστικών εταιρειών πρός Ανά
ληψη· θαλασσίων Ασφαλειών καί οίωνδήποτε άλλων διά τής έξευρέσεως 
καί τοποθετήσεως έν τή Χώρα καί πρός όφελος τής Χώρας τού συνόλου 
τών άσφαλιζομένων ποσών, άτινα Αναγκάζονται σήμερον οί Έλληνες 
άσφαλισταί ν’ άναζητώσιν έν τφ έξωτερικώ. Δέν άρκεϊ όντως ή ίδρυσις 
ανωνύμων εταιριών, διά νά λυθή πλήρως τό Ασφαλιστικόν ζήτημα παρ’ 
ήμϊν, διότι οΰτε δύναται, οΰτε οφείλει μία έταιρία, δσον ισχυρά καί άν 
είνε, ν' άναλάβη μόνη μεγάλους κινδύνους. Ή Ασφαλιστική διοργάνωσις 
βασίζεται έπί τοΰ Αξιώματος τοΰ καταμερισμού τών κινδύνων, καί τήν 
εφαρμογήν τού τοιούτου αξιώματος, έρχεται νά έπιδιώξή τό Ελληνικόν 
Λόϋδ, διευκολύνον είς τάς ’Ασφαλιστικός Έταιρίας τήν έξεύρεσιν τών 
άντασφαλιστών έν τφ κύκλφ, ού μόνον άπασών τών 
λοιπών ασφαλιστικών Εταιρειών, άλλά καί αύτών τών 
’ιδιωτών. Θά δύναται, πράγματι, καί πάς Ιδιώτης, κατα- 
θέτων παρά τφ Έλληνικφ Λόϋδ μικράν ή μεγάλην έγγύη- 
σιν είς χρήμα, ή είς χρεώγραφα, νά συμμετέχω ε*?  τήν 
αντασφάλειαν τών ύπό τών Ανωνύμων έταιριών άσφαλιζο- 
μενών κινδύνων, αύξάνων οΰτω τήν άπόδοσιν τών κεφα- — 
λαίων του, άτινα, πλήν τοΰ τόκου των, θά έχωσι καί τά 
έκ τών Ασφαλειών κέρδη. Οΰτως ή άρξαμένη Ασφαλιστική ■
δράσις, συνετώς διοικουμένη καί ρυθμιζομένη διά τού • 
Έθνικοΰ Ελληνικού Λόϋδ, θέλει προικίσει τήν Χώραν μέ Kj
αύτοτελή καί τελείαν Ασφαλιστικήν διοργάνωση·, πρός 
μεγίστην ωφέλειαν τής Εθνικής ήμών Οικονομίας». I*

I II ρφαΊΑΐ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΪΚΟΝ ΟΕΑΤΡΟΝ: 0 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
Συνέχεια άπό τό προηγούμενου τεύχος

Δεν είναι άλλως τε αύτό ή 
, μόνη εύτυχία τοΰ θεάτρου 
τοΰ Καραγκιόζη. Πρό ολίγου τό 

θέατρον του τό ώνόμασα εύτυ- 
χισμένον θέατρον. Ήλθεν ή στι
γμή νά εξηγήσω τόν χαρακτηρι
σμόν αύτόν. Ή μικρά σκηνή μέ 
τό άσπρο φωτισμένο πανί, δέν 
έχει παρασκήνια. Τούτο σημαί
νει δτι δέν έχει εγωισμούς, νεΰρα, 
φιλοδοξίες, προστασίες, κλάμ- 
ματα. "Ολαι αί μικραί καί αί 
μεγάλαι δυστυχίαι τού έμψύχου 
θεάτρου είναι άγνωστοι. Καθα- 
ρώς Ανδρικόν θέατρον. μέ τύπους 
Ανδρικούς, τόν Καραγκιόζην. τόν
Μπαρμπαγιώργον, τόν Χαντζάίβάτην. τό Κολλητΰρι. Αγνοεί τί είναι 
πρωταγωνίστρια. Αύτό τό θηρίον τής Άποκαλύψεως διά τά περισσό
τερα τών άλλων θεάτρων, ή καλλιτέχνις, δέν έχει θέσιν είς τό θέατρον 
τού Καραγκιόζη. Υπάρχει έκεΐ μία γυναίκα, ή γυναίκα τοΰ Καρα
γκιόζη. Άλλά είναι ωχρά καί Ακίνδυνος γυναικούλα, ή όποία δέν άνα- 
στατοίνει τόν κόσμον, δπως ή γυναίκα είς τό άλλο θέατρον. Κάποτε 
έμφανίζεται καί ή κόρη τού Βεζύρη, άλλά δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ 
τάς Descencliantees τοΰ Πιέρ Λοτί. Είναι τύπος δευτερεύων. ολίγον αόρι
στος. κάπως ειδυλλιακός, πρό πάντων διακοσμητικός. Ό Καραγκιόζης 
είς αύτό τό ζήτημα είναι κάπως δπισθοδρομικός, πάντως πολύ έγωϊ- 
στής. "Οταν οώζή τήν κόρην τοΰ Βεζύρη άπό τό ναυάγιον, τόν έρωτοΰν 
αν δέχεται νά τήν πάρη γυναίκα.

— Τήν περνώ, άπαντά.
— Καί τί θά τρώη ; τόν έρωτοΰν οί γνωρίζοντες ότι είναι Ανίκανος 

νά τήν θρέψη.
— Τί θά τρώχι; Ξύλο! . . . άπαντφ ό Καραγκιόζης.
Δέν έχει λοιπόν τό θέατρον του τής δυστυχίαις τοΰ άλλου θεάτρου. 

Οί ήθοποιοί του δέν ζητούν ποτέ αΰξησιν μιοθοΰ, καί ή άποχώρησις 
άπό τόν θίασον είναι πράγμα άγνωστον. ΙΙοτέ δέν άνεβλήθη παράστα- 
σις έξ αιτίας Αδιαθεσίας ηθοποιού, διότι οί ήθοποιοί κατεσκευασμενοι 
άπό καρτόνι ή ξύλο, δέν έχουν καμμίαν άπό τάς ιδιοτροπίας τής Ανθρώ
πινης μας φύσεως, καί είναι δλοι σιδηράς υγείας.

Μία άλλη μεγάλη πληγή τών Ανθρωπίνων θιάσων δέν ύπάρχει είς τό 
θέατρον τοΰ Καραγκιόζη, ή προπαρασκευή, ή μελέτη. Οί ήθοποιοί του 
ούδέποτε ένεφανίσθησαν Αμελέτητοι πρό τοΰ κοινοΰ. Είναι επομένως 
περιττός καί ό ύποβολεύς καί ούδέποτε τό κοινόν Αναγκάζεται νά τοΰ 
έπιβάλη νά μιλή σιγώτερα. Καί τέλος οί ήθοποιοί του δέν περνοΰν τής 
ώρες των είς τό καφφενεϊον. "Οταν ή παράστασις τελειώση, δ διευθυν
τής τοΰ θιάσου, μαζεύει δλον τόν θίασον, τόν κλειδώνει μέσα είς ενα 
κιβώτιου καί πέρνει τό κλειδί- τά χρονικά τοΰ Καραγκιόζη δέν έσημείω- 
σαν μίαν συμπλοκήν μέσα είς τό κιβώτιον μεταξύ τών χάρτινων καλλι
τεχνών. Δέν είχα λοιπόν δίκαιον νά χαρακτηρίσω τό θέατρον τοΰ Καρα
γκιόζη ώς εύτυχισμένον θέατρον;

Καί τέλος τό ζήτημα τής μουσικής, τό όποιον Απασχολεί τόσον δλα 
τά άλλα θέατρα καί τά κέντρα τών διασκεδάσεων καί αύτό τό έχει λύση 
ό μακάριος Καραγκιόζης. Ύπό τήν έποψιν αύτήν ό Καραγκιόζης δέν 
καταγίνεται ν’ άνακαλύψη τά νέα, τά δύσκολα, τά πολύπλοκα. Αύτός 
μένει πιστός είς τήν άρχαίαν ’Ιταλικήν σχολήν καί είς ολίγον Άνατολί- 
τικον άμανέν, ό όποιος εύτυχώς γίνεται Αραιότερος άπό ημέρας είς 
ήμέραν. Ή μουσική του άποτελεϊται άπό μίαν κλαπαδόραν. ένα κλαρίνο 
καί μίαν γκράν-κάσσα- τό Εύρωπάίκόν ρεπερτουάρ του έχει μείνη είς 
τήν περίοδον τοΰ ’Ιταλικού μπέλ-κάντο. "Ολοι δσοι έπέρασαν τό μέσον 
τής ζωής τοΰ Ανθρώπου, θά ενθυμούνται άπό τήν νεότητά των ένα τρα
γούδι τό όποιον έτραγούδησαν είς τούς δρόμους τής συνοικίας Νεαπό- 
λεως δλοι οί φοιτηταί τής έποχής έκείνης, άλλά καί τραγουδιστά^ ποΰ 
έγιναν έπειτα διάσημοι, δπως δ Αποστόλου, ό Φαρμακίδης καί άλλοι. 
Τό τραγούδι έκεϊνο ήτο μία πραγματικώς ωραία άρια τής Μπεατρίτσε 
ντί Τέντα τοΰ Μπελλίνι. έπί τοΰ όποιου είχε γράψη Αληθώς ωραίους 
στίχους ό Άνδρέας Νικολάρας. Ενθυμούμαι άκόμη τούς πρώτους 
στίχους μέ τούς όποιους ήρχιζε τό τραγούδι αύτό:

Κοιμάται ή πλάσι τοΰ Μαγιού 

τ*  Αγέρι την μυρώνει 

γλυχολαλεϊ τ αηδόνι, κρυμμένο στα κλαδιά.

Ένα βράδυ, τρεις τέσσαρες ομήλικες ποΰ άνερριχήθημεν είς έκεϊνο 
τό πλευράν τοΰ Λυκαβητοΰ διά νά παρακολουθήσωμεν μίαν παράσταση· 
τοΰ Καραγκιόζη, άνετινάχθημεν μέ κάποιαν συγκίνησιν. Ή βραχνή 
κλαπαδόρα καί τό στρίγγλικο κλαρίνο έπαιζαν ένα τραγούδι, τό οποίον 
δέν μάς ήτο άγνωστον. Μία κυρία, σεβαστή δέσποινα τών Αθηνών τώρα, 
μέ Ασημένια μαλλιά, άφησε νά κυλήση ένα δάκρυ άπό τά ^ιάτια της. 
Ήτον νέα καί δροσερά κόρη, όταν πίσω άπό τό παράθυρο της, είχε 
άκούση πρώτην φοράν τόν Αποστόλου, τραγουδιστήν άκόμη τών νυκτε
ρινών δρόμων τής Νεαπόλεως, νά τής τραγουδή μέ τήν φωνήν πού 
έπειτα συνεκίνησε τήν Εύρώπην :

Κοιμάται ή πλάσι τοΰ Μαγιοΰ.

Είπα ήδη δτι ό Καραγκιόζης δύναται νά ύπερηφανεύεται διά τήν 
καταγωγήν του. Αφού πολύ ολίγοι καλλιτέχναι, ή μάλλον πολύ ολίγοι 
άριστοκράται ήμποροΰν νάκαυχηθοΰν, δτι κατάγονται άπό ένα βεζύρην, 
ένα μεγιστάνα, καί δτι ή καταγωγή των »
άποδεικνύεται έπί δέκα καί πλέον αιώ
νες. Άλλά καί διά τήν συγγένειάν του 
ήμπορεϊ νά ύπερηφανεύεται ό σκιώδης 
καλλιτέχνης. Διότι δέν συνδέεται διά 
συγγένειας μόνον μέ τόν Γάλλον _Πο- 
λισσινέλ, καί τόν ’Ιταλόν Πουλτσινέλλα, 
καί τούς Άγγλους Όλντβίς καί Πέντς.
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"Εχει συγγενείς άκόμη δυνατωτέ- 
ρους είς τό Παγκόσμιον θέατρον. 

θά ριψοκινδυνεύσω τήν γνώ
μην, δτι δειλός, δπως είναι, θρα
σύδειλος μάλιστα, μάς παρου
σιάζει κάποια χαρακτηριστικά 
κοινά μέ τόν δυστυχισμενον εκεί
νον Αγρότην τοΰ ΘερΒαντές, τόν 
Σάντζο-Πάγχα. Άν ήτο δ Καρα
γκιόζης παλλικάρι θά έκινοΰσε 
τόν θαυμασμόν τοΰ Ακροατηρίου 
του.Άλλά τό θέατρον τού Καρα
γκιόζη είναι θέατρον κωμικόν 
καί οι θεαταί πρέπει νά γελά
σουν. Καί ό Καραγκιόζης, δστις 
ή μπορούσε νά άποκτήση ευκολον 

δόξαν παλλικαριοΰ, έπροτίμησε νά θυσιασθή καί νά γίνη δειλός, διά νά 
προκαλέση τόν γέλωτα. Καί είναι δειλός. Κάποτε συλλαμβάνεται ό θείος 
του, ό ήρωϊκός Μπαρμπαγιώργος, τύπος ορεινού τής Ρούμελης, συλλαμ
βάνεται λοιπόν Από δύο τρεις άλλους καί δέρεται. Ό Καραγκιόζης έπω- 
φελεϊται τής εύκαιρίας καί δίδει καί αύτός ολίγες γροθιές είς τόν προσ
φιλή του θειον. Μετά τήν συμπλοκήν ό Μπαρμπαγιώργος διαμαρτύρεται.

— Μωρέ παράρτημα τής χολέρας, καί σύ μωρέ μ’ έχτύπησες πού 
είσαι άνηψεΐδι μου;

Καί ό Καραγκιόζης δίδει τήν έξής Απαράμιλλου άπάντησιν:
— Άμ’ τί; Νά δείρω κανένα ξένο, νά βρω τόν μπελλά μου;
θά ριψοκινδυνεύσω άκόμη τήν γνώμην δτι έχει κάποιαν συγγένειαν 

μέ τόν Φάλσταφφ τού Σαίξπηρ. Είναι καί αύτός τρόφιμος τής ταβέρνας, 
δπως ό υπέροχος ήρως τού μεγάλου Άγγλου δραματικού, παίκτης καί 
κλέπτης, οσάκις παρουσιάζεται ή εύκαιρία. Άλλά, δπως ό Φάλσταφφ, 
καί ό Καραγκιόζης δέν μάς κινεί τήν Αγανάκτηση·. Ό Ταίν είπε διά 
τόν Φάλσταφφ, δτι κατά βάθος είναι καλό παιδί, δέν υπάρχει κακία εις 
τάς πράξεις του, καί άπό κάθε Ατιμίαν του έρχεται είς τόν θεατήν ή 
ιδέα νά γελάση. Τό ίδιον συμβαίνει καί μέ τόν Καραγκιόζην, δχι μόνον 
μέ τούς θεατάς του, άλλ' άκόμη καί μ’ έκείνους πού πέφτουν θύματα 
τής κατεργαριάς του.

Ενθυμούμαι μίαν σκηνήν, ή όποία είς τό θέατρόν του κάμνει ζωηρό
τατα κωμικήν έντύπωσιν. Είς μίαν στιγμήν πού ό Καραγκιόζης έπαιξεν 
δ,τι είχε καί έμεινε χρεώστης είς τήν ταβέρναν, φωνάζει τήν γυναίκα του:

— Να πάς στόν θειον μου. νά τοΰ πής, πώς πέθανα καί νά τοΰ ζητή- 
σης διακόσιες δραχμές γιά τήν κηδεία μου, κηδεία, πρώτης τάξεως.

Ή γυναίκα έπειτα άπό μερικές δυσκολίες πείθεται καί φεύγει κλαύ- 
μένη, διά νά παρουσιασθή είς τόν θειον τοΰ Καραγκιόζη, τόν Αφελή 
Μπαρμπαγεώργοττ

Άπό τό άλλο μέρος φεύγει καί ό Καραγκιόζης.
— Τώρα πάω νά πώ στό θείο τής γυναίκας μου, πώς πέθανε ή γυναίκα 

μου καί νά μοΰ διόση διακόσιες δραχμές νά τήν θάψω.
Οί δύο θειοι, μολονότι τήν έχουν πάθη έπανειλημμένως πείθονται 

καί δίδουν τά χρήματα. Άλλά, φυσικά, έρχονται διά νά παρακολουθή
σουν τάς δύο κηδείας καί ευρίσκουν ζωντανούς καί τούς δύο ανεψιούς 
των. Ό Μπαρμπαγιώργος εξαγριώνεται:

— Γιατί μωρέ δέν πεθανες άφοΰ μοΰ πήρες τής διακόσιες δραχμές; 
Καί δ Καραγκιόζης άπαντά:
— Γιά διακόσιες ψωροδραχμές ήθελες νά πεθάνω, μπάρμπα ; Όκα- 

ζιόν τήν έχεις τή ζωή μου ;
Καί καταλαμβάνεται άπό λυγμούς καί κλαίει μέ τόσον παράπονον διά 

τήν προσβολήν, ποΰ τοΰ έκαμε ό θείος του, ώστε ό Αφελής εκείνος ορει
νός, τό αιώνιον θύμα τοΰ Καραγκιόζη τόν όποιον θαυμάζει, τοΰ δίδει 
άκόμη διακόσιες δραχιιές διά νά παύση.

Τόν θαυμάζει δέ τόν Καραγκιόζην ό θεΐός του, διότι ό άλητήριος 
εκείνος είναι καί σπουδασμένος. Έπήγε κάποτε εϊς τό σχολεϊον, έσπού- 
δασε τό Αλφαβητάρι, έμαθε τό’Οχτωήχι, καί κατορθώνει κουτσά-στραβά 
νά διαβάζη τήν εφημερίδα του, ώστε νά είναι ένήμερος ε’ις τά συμβαί- 
νοντα είς τόν κόσμον. Αύτός είναι τίτλος Ανυπολογίστου σοφίας διά 
τόν Μπαρμπαγεώργον, ό όποιος Αγνοεί καί τό Άλφάβητον άκόμη. Καϊ 
τόση είναι ή πεποίθησίς του εϊς τάς γνώσεις τοΰ Καραγκιόζη, ώστε 
μεταπείθεται καί εϊς πράγματα, τά όποια είναι είς θέσιν νά γνωρίζη 
κατά βάθος.

Κάποτε κάμνει είς τόν Καραγκιόζην δώρον μιάν φορεσιάν ρούχα. Ό 
Καραγκιόζης τήν φορεϊ, καί έμφανίζεται είς τόν θειον του, νά τόν καμα- 
ρώση. Ό Μπαρμπαγιώργος μέ τό άέτειον ορεινόν μάτι του Ανακαλύ
πτει μίαν — άς τήν εΐπωμεν μέ τό όνομά της, διότι μετά τούς δύο πολέ
μους Απέκτησε καί αύτή τίτλους τιμής — μίαν ψείραν, καί κάνει παρα
τηρήσεις είς τόν άνεψιόν του διά τήν Ακαταστασίαν του.

— Δέν είναι ψείρα, μπάρμπα· λέγει ό Καραγκιόζης.
Ό Μπάρμπα-Γιώργος, ό όποιος κάτι ξέρει εις αύτό τό κεφάλαιον 

τής ζωολογίας, επιμένει:
— Μωρέ εμένα θά μού πής, πώς δέν είναι ψείρα: Άμ τί είναι;
— Ψύλλος, μπάρμπα.
— Μωρέ δ ψύλλος είναι μαύρος.
— Ψύλλος· επιμένει δ Καραγκιόζης. Ψύλλος μέ τά καλοκαιρινά του. 
Σκηναί, δπως αύτή καί ή άλλη τών κηδειών, ποΰ άνέφερα, προηγου

μένως, διηγούμενοι δέν ήμποροΰν βέβαια νά κάμουν έντύπωσιν. Είς τό 
περιβάλλον δμως τοΰ θεάτρου τοΰ Καραγκιόζη, μέ τήν Ιδιαιτέραν

φωνήν τών ήθοποιών τοΰ σκιώδους 
θεάτρου, μέ τό προδιατεθειμένον είς 
φαιδρότητα άκροατήριον, προκαλοΰν 
άκράτητον γέλωτα, τόν εΰκολον καί 
φαιδρόν καί Ανοικτόν γέλωτα τού πλή
θους, δ όποιος παρασύρει άκόμη καί 
τούς δυσκολωτέρους θεατάς.
("Επεται τό τέλος) Γ. ΤΣΟΚΟ7ΤΟΥΛΟΣ



ΧΓΙΟ ΙΙΧΝ'ΓΟ^
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Γεμάτο πατριωτική φωτιά ένα παλληκάρι όλόδροσο, 4 Γιάννης Καφετζό- 
πουλος, έπεσε είς τό κατώφλι τής θρυλλικής Πόλης. Ό ενθουσιασμός του 
τόν έκαμε νά καταταχθή ώς αεροπόρος τοϋ Ναυτικού καί μιά μέρα, ποΰ, 
σαν γεράκι γυρεύοντας τήν λείαν του, πετοϋσε επάνω άπό τά Δαρδανέλλια, 
τόν βρήκε τό βόλι.

"Οσοι τόν έγνώριζαν έκλαψαν τά νειάτά του καί τήν λεβεντιά του, μά 
δ πατέρας του, λιμενάρχης Βόλου, στέκει υπερήφανος.

Ίδέτε εις τό τηλεγράφημα ποΰ τοΰ έστειλε δ έκ τών Διευθυντών τής 
Εικονογραφημένης» έχον οΰτω :

I. Καφετξόπονλον, Κεντρ. Λιμενάρχην. Βόλον

Ζηλεύω τόν πατέρα. Αυτοθυσία Γιαννάκη έοεται υπόδειγμα εις υιούς μου.
Δήμος Βρατσάνος, Πολιτεντής Ψαρών

Πώς άπήντησε:
Δ. Βρατσάνον 'Αθήνας

Δέχομαι μέ δλόψυχον ευγνωμοσύνην τάς εκφράσεις σου έπί ώραίω θανάτιρ 
αεροπόρου μου Γιάννου, διότι, προερχόμενα·, άπό άςιον απόγονον ήρωϊκοΰ 
ναυμάχου, μοΰ θεμελιώνουν τήν πατρικήν μου υπερηφάνειαν.

I. Καφετξόπονλος

ΝΙΚ. Θ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ
’Από τό μεγάλο, τό πολύκλωνο καί αιωνόβιο δένδρο τών Φαρών, τήν 

άρχαίαν καί πολυσχιδή οικογένειαν τών Βρατσάνων, μία κορυφή άπεκόπη. 
Άπέθανε δ Νικόλαος θεμ. Βρατσάνος, πρωτότοκος υίός τοΰ αειμνήστου 
άξιωματικοΰ τού Πολεμ. Ναυτικού, έκγονος τού Νικολή Μπρατσάνου, τοΰ 
πυρπολητού καί τοΰ Άντώνη τοΰ Μπρατσάνου, ποΰ μέ τό αίμα του έγραψε 
τήν κοσμοϊστορικήν σε
λίδα τής δλοκαυτώσεως 
τών Ψαρών, άδελφός δέ 
τών ναυάρχων κ.κ.Ίωάν
νου καί ’Αντωνίου Βρα- 
τσάνου, τοΰ έκ τών ήμετέ- 
ρων διευθυντών κ. Δήμου 
Βρατσάνου, πολιτευτοϋ 
Ψαρών, τοΰ κ. Σ. Βρατσά
νου καί τών κυριών Κού- 
λας Δ. Καλημέρη καί Έλ. 
Δ. Κωνσταντακοποΰλου.

Η. Κωοτάκος, Θ. Κόρμχος, Η. Φαγκρέζος, Η. Καροΰζος, Λ. Μπαρμπάτσης, I. Μπακλής. ΟΙ καταδικαοΔέντες 
είς -θάνατον Δαυλειώται κατά τήν οτιγμήν τοΰ τυφεκισμού των έξωθι τοΰ μύλου Καοαθα είς Δαυλειαν.

Ό γέρων θ. Κόρμπος είνε ό φονεύαας διά ξιφολόγχης τόν χωροφύλακα Σαπουντξάκην.

ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Παρά τάς δυσχερείας 

τής ζωής καί τόν κοσμι
κόν έκ τοΰ πολέμου κλυ- 
δωνιομόν δ πτερωτός υίός 
τής Αφροδίτης, άφελέ- 
στατα, εξακολουθεί, πα- 
ραλλήλως είς τάς οβίδας 
τών Gothas νά έκτοξεΰη 
τά ειρηνικά του βέλη. 
Τάς δύο τελευταίας έβδο- 
μάδας τών’Απόκρεω πλεΐ- 
στοι γάμοι, άλλά περισ
σότεροι παρά πέρυσιν.

Ή «Εικονογραφημένη»_ _____ , εύχεται πάσαν εΰτυχίαν είς τούς φίλους της καί
συνδρομητάς της, οί όποιοι θέτουν είς εφαρμογήν τό ρητόν τοΰ Εΰαγγελίου 
«αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε», ακριβώς είς τήν έπίκαιρον στιγμήν τής έλατ- 
τώσεως, ώς έκ τοΰ πολέμου, τοΰ γηϊνου πληθυσμού.

— Έτελέσθησαν οί γάμο·, τοΰ κ. Βασ. Δημητρίου μετά τής δεσποινίδος 
Πόπης Μιχαλακοπούλου, αδελφής τοΰ Υπουργού τής Γεωργίας. Τούς.νυμ
φικούς στεφάνους ηύλόγησεν δ νέος Μητροπολίτης, άντήλλαξε δέ αύτούς 
δ κ. Κωνστ. Σαλιάρης.

— Έτελέσθησαν οί γάμο·, τοΰ κ. 1. Τρικαλιώτη, άντισυνταγματάρχου 
τοΰ Μηχανικού, μετά τής Δος Μαρίας Κωνοφάου. Οί νεόνυμφοι άνεχώρη- 
σαν είς Θεσσαλονίκην.

— Είς τόν οίκον τού κ. Φραγκοπούλοσ έτελέσθησαν οί γάμοι τής Δος 
"Αννας Βερροιοπούλου, αδελφής τής κ. Φραγκοπούλου μετά τού κ. Πάνου 
Άφεντούλη.

— Έτελέσθησαν οί γάμοι τού ύποπλοιάρχου κ. Διον. Π. Ραζηκώτσικα 
μετά τής κ. Αίκατερ. Καραπαναγιώτου.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Ό κ. Δημ. Άχ. Μακρόπουλος, δικηγόρος καί ή Δίς Κάτε Δ. Κωλέττη, 

ήρραβωνίσθησαν.
— Μετ’ ιδιαιτέρας χαράς ή «Εικονογραφημένη» άγγελλε·, τούς αρρα

βώνας τού κ. Αθανασίου Σταμ. Κρίνου μετά τής Δος "Ολγας Νεγρεπόντε, 
τελεσθέντας έν Σΰρφ.

— Έτελέσθησαν έν Πειραιεΐ οι άρραβώνες τής Δος Σοφίας Κ. Μακρο- 
πούλου μετά τοΰ ιατρού κ. Κίμωνος Κασσάπογλου. Ή «Εικονογραφημένη» 
ραίνει μέ δλόθερμες εύχές τό καινούργιο ζευγάρι.

ΔΙΑ ΤΡΙΤΗΝ ΦΟΡΑΝ
Καί μάλιστα δχι τελευταίαν. Παρακαλεϊται δ γνωστός λυκειάρχης τής 

λεωφόρου Αλεξάνδρας κ.Ήλ. Κωνσταντινίδης, νά περάση άπό τό Αογι- 
στήριον τής «Εικονογραφημένης». Έπαναλαμβάνομεν δτι ή πρόσκλησις 
γίνεται διά τρίτην καί δχι τελευταίαν φοράν.

ΚΧΙ ΧΓΓ’ Ο XX
Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Εις τήν κομψήν αίθουσαν του τό ’ίέδεΐον έκάλεσε τούς φίλους τής Τέχνης 
εις μίαν άληθινήν μυσταγωγίαν τήν 8 Φεβρουάριου, ής μετέσχεν ή Δίς 
Μαρία Ν. ΙΙαπαγιαννοπούλου, ή άριστοτέχνις διπλωματούχος του κλειδο- 
κυμβαλίστρια καί εϋγενώς συμπράττοντες δ δαιμόνιος βιολονίστας του κ. 
Tonny Schultze, καί δ τελειόφοιτός του κ.’Αντ. Σκόκος. Τό πρόγραμμα, 
περιλάμβαναν τήν Σονάτα 24 εις φα μεϊζον, άλέγκρο, άντάτζο, μόλτο έσ- 
πρεσσίβο, σκέρτσο καί ροντό τοΰ Μπετόβεν, νοκτύρν 48 εις ντό έλασσον 
καί Μπαλάντ 23 είς σόλ έλασσον τοΰ Σοπέν, Άραμπέσκ τοΰ Κλώντ Ντε- 
βουσσύ, Σκέρτσο τοΰ Jadassohn, Καπρίτσιο τοΰ Άλέσ. Λόγκο, Μπερ- 
σέζ τοΰ Φωρέ, Καντσονέτα τοΰ Ντ’ Άμπρόσιο, Σερενάντ τοΰ Τσαϊκόφσκη 
καί Ιϊολωναίζ είς μή μεϊζον τοΰ φόν Λίστ, έξετελέσθη μέ άριστοτεχνικότη- 
τας, δπως άλλωστε, άνέμενε κανείς άπό τούς κορυφαίους καλλιτέχνας μας.
ΣΟΦΙΑ Ν. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Πλήρης ήμερων εις ήλικίαν 75 έτών άπεβίωσε καί έκηδεΰθη έν μεγίστη 
συρροή τοΰ εμπορικού κόσμου ή σεβαστή δέσποινα Σοφία Ν. Μουτσοπού
λου, μήτηρ τών κ. κ. Ίωάννου, Δημητρίου καί Φώτη Μουτσοπούλου, τών 
γνωστών μεγαλεμπόρων τής πόλεως μας. Ή «Εικονογραφημένη» συλλυ- 
πεΐται τούς αγαπητούς φίλους της έπί τή σκληρά άπωλείφ.
Η ΝΕΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Αποτελεί πραγματικήν καλλιτεχνικήν πρόοδον ή ϊδρυσις τής Νέας 
Δραματικής Σχολής ύπό τοΰ τόσον εύφήμως γνωστού καλλιτεχνικού ζεύ
γους Καλογερικού, συμπραττόντων τών είδικωτέρων έκ τών λογίων μας 
διά διαλέξεων αισθητικών. Ή Νέα Δραματική Σχολή, τής όποιας είδομεν 
τό πρόγραμμα, έχει όργανωθή κατά τό υπόδειγμα τών καλλιτέρων έκ τών 
λειτουργουσών εις τά Ευρωπαϊκά Έδεία. Έκεΐνο δμως ποΰ έγκαινιάζει 

αληθώς νέαν περίοδοχ διά 
τούς μέλλοντας μύστας 
τής 'Ελληνικής Σκηνής 
εινε έκτος τού νεωτάτου 
συστήματος τής διδασκα
λίας, ή θεωρητική καί 
πρακτική άσκησις εις τήν 
μιμικήν, έπί τή βάσει συγ
γραμμάτων Γερμανικών, 
Γαλλικών, Ιταλικών, μέ 
τάς σχετικάς εικόνας, μά
θημα ούδέποτε διδαχθέν 
εις τήν Ελλάδα. Ή Νέα 
Δραματική Σχολή διαι
ρείται είς δύο τμήματα 
άναλόγως τού προορισμού 
τών μαθητριών καί μα
θητών, τό Ερασιτεχνικόν 
καί τό Επαγγελματικόν. 

Αί μαθήτρια·, καί οί 
μαθηταί δύνανται νάποτε- 
λούν κατά βούλησιν δμά- 
δας μέ ιδιαιτέραν ώραν 
διδασκαλίας.

Ή διεύθυνσις τής Σχο
λής αναλαμβάνει τήν έκ- 
γύμνασιν τραγωδιών, δρα

μάτων, κωμφδιών, μονολόγων, ποιημάτων διά παραστάσεις έρασιτεχνικάς. 
φιλανθρωπικός, σωματείων κλπ. καί μέ ιδιαιτέρας συμφωνίας, τήν προγύ- 
μνασιν έρασιτεχνών, έπιθυμούντων νά διδάσκωνται κατ’ οίκον.

Έπίσης άναλαμβάνει τήν διδασκαλίαν έργων εις τήν Γαλλικήν γλώσσαν.
Ή Νέα Δραματική Σχολή, έχουσα είς τήν διάθεσίν της πλήρες δραμα- 

τολόγιον έργων Ελληνικών καί ξένων έν μεταφράσει καί έν πρωτοτύπφ, 
ΰπόσχεται τόν επιστημονικόν καταρτισμόν τών μαθητριών καί μαθητών 
έρασιτεχνών ή έπαγγελματιών, οί όποιοι οδτω άφόβως θά βΰνανται ν’ άντι- 
κρύζουν, όχι μόνον τά φώτα τής σκηνής, άλλά καί τήν πλέον δύστροπον 
καί Απαιτητικήν κριτικήν. Πληροφορίαι καί έγγραφα· όδός Σοφοκλέους 7, 
Στοά Πάππου. Γραφεία "Αργού τοΰ Τύπου τής ’Ανατολής θ. Καλογερικού.

ΑΙ ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΜΑΣ. — Κθνς Κθνς Άντωνάτον Hotel Beausite, Cannes. 
Τό ετήσιον δικαίωμα έγγραφης είς τήν «Είκονογραφημένην» είναι διά 
τό έξωτερικόν φρ· 22. Ό τόμος τοΰ 1917 κοστίζει δρχ. 22. Σάς ένεγρά- 
ψαμεν δι’ έν έτος, απαντήσατε αν δέχεσθε. — ’Αθανάσιον Γ. Κρίνον, 
Γεώργιον Γρέγον, Γεώργιον ψιακήν, Σύρον. Ένεγράψαμεν ημάς. Εΰχα- 
ριστοΰμεν. - ’Αθανάσιον Στ. Κρίνον. ’Ισότιμον δικαιωμάτων μας έλή- 
φθη. Θερμώς ευχάριστου μεν. — Καν Β. Σωσίδου, Βέρροιαν. Άναμένωμεν 
φωτογραφίας καταρρακτών. To tlie Star Ricksha C°, Hankow, China, 
Μαυροκέφαλον. Έξάδελφός σας Ανέγραψε ημάς. Εύχαριστοΰμεν. — Δ“ 
Μαρ. Καζάζη. ’Επιστολή έλήφθη. Έν τάξει. — Γ. Πέντζον Θεσσαλονί
κην. Άπό τόν κ. Ε. ’Αργυρίου, όδός Μενάνδρου 52, εϊσεπράχθησαν 
141.60. Θερμός ευχαριστίας.—I. Σ. Φραγκσυλίδην, Βατούμ. Μέσον τών 
καταστημάτων Louvre τών Παρισίων έλάβομεν φρ. 22. Σάς εΰχαριστοϋ- 
μεν διότι ύπό τοιαύτας περιστάσεις ανωμάλους ένθυμεΐσθε τήν «Εΐκο- 
νογραφημένην». Τοιαϋται ενδείξεις άγάπης μάς κολακεύουν. — Μ. 
Νικατσιόν, Βώλον. Έγγραφα! νέων συνδρομητών έλήφθησαν. Εΰχαρι- 
στοϋμεν. — Θεόδ. Μελάν. ’Επιστολή σας έλήφθη. Λυπούμεθα άλλά.... 
άνάγκα καί Θεοί πείθονται.... Θά διακόψωμεν.—Γ. Φακίρην, Κέρκυραν. 
’Αποδείξεις ’Αρσάκειου, ώς κα! άντίγραφον επιστολής εφόρου Βιβλιοθή
κης έλήφθη. Άναμένομεν ύλην. Εύχαριστοΰμεν.
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