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ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

“Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ„
ΔΡΑΜΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΑ
ΤΖΕΝΗ— ’Ετών δέκα εννέα, ωραία, αφελής ει

λικρινής, φιλόγελως.
ΜΑΡΙΑ— Έτών είκοσι δυο, σοβαρά, δίσπιστος, 

άτο /ασιατική.
ΕΛΕΝΗ—· Έίών είκοσι, μέ υψηλόν ανάστημα, 

μΐ ρεμβώδες βλέμμα και προσποιη- 
τώς μελαγχολική.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ— Έτών είκοσι οκτώ. Ωχρός, λε
πτός, άψογος. Δικηγόρος καί υφη
γητής τοΰ Πανεπιστημίου.

ΜΑΡΘΑ— Μητέρα τής Ίζένης πενήντα πέντε έ
τών.

ΓΙΩΡΓΟΣ— ’Αδελφός τής Τζένης, τριάντα έτών. 
ΣΟΦΙΑ — Υπηρέτρια.
(Ή σκηνή παριστά κομψό σαλονάκι. Είναι επιπλωμένο 

μέ λευκά έπιπλα κα’ι έχει δψιν χαρωπήν. Εις τήν γωνίαν 
πολυτελές παραβάν αποκρύπτει μέρος τοΰ σαλονιού. Είς 
τήν άλλην γωνίαν πιάνο. Παν οΰ είνε σκορπισμένα λουλού
δια. Είς τό βάθος φαίνεται άλλη μεγάλη αίθουσα. Δεξιά 
καί αριστερά υπάρχουν θυραι. Κοντά εις τό πιάνο επάνω 
εις μικρόν κομψόν τραπεζάκι είναι τοποθετημένοι· ένα 
θαυμάσιον μπουκέτο.)

ΣΚΗΝΗ Α'.
(Καθόις ανοίγει τό παραπέτασμα φαίνονται ό Γιώργος καί 

ή Μάρθα. Ή Μάρθα φορεί τουαλέττα, δ Γιώργος ένδυ 
μα τοΰ Οπιτιοϋ.Ό Γιώργος διαβάζει έφημερίδα καθήμενος.

Ή Μάρθα μέ κάποια νευρική ταραχή πηγαίνει καί έρχε
ται είς τό σαλόνι.)

ΓΙΩΡΓΟΣ— (άφίνει τήν έφημερίδα) Πάλι ταραγμέ
νη σέ βλέπω μητέρα. Τί τρέχει;

ΜΑΡΘΑ— (μέ μικρό δισταγμό). Δέν έφεραν άκόμη 
κάτι τελευταίες παραγγελίες ποΰ έκαμα χθες τό βρά
δυ, καί είμαι ανήσυχη μήπως τά φέρουν αργά.

ΓΙΩΡΓΟΣ— ’Ά ! δέν πιστεύω. ’Άλλως τε δέν 
τούς ξέρεις αυτούς τούς άνθρώπους ; Θά ήτο καλλί- 
τερον νά μή τ’ άφίσης τήν τελευταίαν στιγμή ;

ΜΑΡΘΑ— Πώς τήν τελευταίαν στιγμήν. Όλες 
τής παραγγελίες τής έκαμα χθές. Πώς έπρεπε νά τής 
κάμω πρό οκτώ ημερών ;

ΓΙΩΡΓΟΣ— Καμμιά φορά κι’ ή οκτώ μέρες εινε 
λίγες. Άλλά δέν πιστεύω. Μή ταράττεσαι.

ΜΑΡΘΑ— Νά σοΰ πώ τήν άλήθεια ; Δέν είμαι 
τόσο πολύ ταραγμένη γι’ αύτό. Είμαι άπό τή Τζένη. 
Δέν ύποφέρεται. Αύτά τά γέλια της άρχισαν νά μοΰ 
κάμουν πολύ κακό. Σέ βεβαιώ δέν τά ύποφέρω πλέον. 
Νά μέ συγχίση καί σήμερα τέτοια μέρα !

ΓΙΩΡΓΟΣ— ’Ακριβώς. Σήμερα τέτοια μέρα δέν 
έπρεπε νά συγχισθής.

ΜΑΡΘΑ— (Διορθώνει μερικά άνθη στά βάζα). Αυτό 
είνε ένας λόγος. Δέν έπρεπε (πρόςτό Γιώργο). Άλλά 
βλέπω δτι καί σύ δέν είσαι άκόμη έτοιμος. Οι προσκε-

ΕΙς τόν κ. Ν· I. Λάσ/.αρην 

κλημένοι μας σέ λίγο θ’ αρχίσουν νά έρχωνται, τί πε*  
ριμένεις ;

* Έπαίχθη ύπό τοϋ θιάσου τής «Νέας Σκηνής». Τήν 
Τζένη ύπεδΰθη ή Δεσποινίς Μαρίκα Κοτοπούλη.

ΓΙΩΡΓΟΣ— (βλέπει τό ρωλόγι του] Είνε ακόμη το 
σο ενωρίς. Έγώ μάλιστα, πρό ολίγου έλογάριαζα νά 
πάω είς τήν γκαρσονιέρα τοΰ Στεφάνου γιά νά κάμω- 
με λίγο σπαθί. Άλλά τώρα βλέπω δτι πιθανόν νά 
μήν προφθάσω, ώστε..

ΜΑΡΘΑ— (κινεί τό κεφάλι της μέ άγανάκτησι) Νά 
καί τό άλλο. Αύτοί είνεοί δυο καϋμοί μου. Τό αιώ
νιο σπαθί τό δικό σου, καί τό αιώνιο γέλιο τής Τζέ
νης.

ΓΙΩΡΓΟΣ— Καί τά δυο αύτά είνε άβλαβή μη
τέρα.

Μικρά σιγή,
ΜΑΡΘΑ— (επανέρχεται ε’ις τό ζήτημα) Καί δμως. 

Τί τά θέλεις. Άν άφινε έκείνη τό άδιάκοπο γέλιο 
της, σέ βεβαιώ θά ήμουν πολύ εύχαριστημένη.

ΓΙΩΡΓΟΣ—Έ ! καλά. Ίί σέ. πειράςει επί τέ
λους δτι ή Τζένη γελά ;

ΜΑΡΘΑ— (μέ έκπλήξι) Τί μέ πειράζει ; ωραία έ- 
ρώτησις.

ΓΙΩΡΓΟΣ— (λίγο νευρικά) 'Ωραία έρώτησις, περι
μένω καί τήν άπάντησι.

ΜΑΡΘΑ— Δέν συλλογίζεσαι λοιπόν δτι η Τζένη 
είνε πιά δέκα εννέα χρόνων, άφοΰ σήμερα εορτά
ζουμε τά γενέθλιά της καί δτι είνε άνάγκη νά σοβα- 
ρευθή καί λίγο;“Εχει πλέον τήν ηλικίαν της, αύριο 
θά τήν παντρέψουμε.Καμμιά φοράσέ βεβαιώ σκέπτο
μαι πώς νά τήν παρουσιάσω καί είς τόν κόσμο μ’ αύ
τά τά τρελλά γέλια της. 'Ότι νά τής πής χά, χά, χά, 
δτι παρατήρησι νά τής κάμης, χά, χά, χά, δτι νά τή 
ρωτήσης τό ϊδιό. Πολλές φορές μέ κάμει νά ’ντρέ
πομαι.

ΓΙΩΡΓΟΣ— Αύτή νά είνε πάντοτε ή ντροπή σου 
καί ή στενοχώρια σου

ΜΑΡΘΑ— Ναί, ναί, τό δικό σου τό σπαθί καί 
τής Τζένης τό γέλιο.

ΓΙΩΡΓΟΣ— (περισσότερον νευρικός) Νά σοΰ πω 
μητέρα, τήν βαρέθηκα πλέον αύτή τήν κουβέντα. 
Όσο γιά τό σπαθί μου μήν περιμένης νά τό άφήσω 
ποτέ. Γιά τό γέλιο δμως τής κόρης σου, φρόντισε 
σάν μητέρα νά τό έμποδίσης άφοΰ τό βρίσκεις τόσο 
κακό.

ΜΑΡΘΑ— Δυστυχώς βλέπεις δτι δέν μπορώ. Πά
νε άδικα αί παρατηρήσεις μου, άδικα τά μαλώματά 
μου. Άλλά μήπως καί σύ σάν άδελφός μεγαλείτερος 
τής έ'καμες ποτέ καμμιά παρατήρησι ;

ΓΙΩΡΓΟΣ.— (ένώ βηματίζει) Γιατί δέν τό ηύρα

επαναλαμβάνω, ούτε σοβαρό, ούτε σπουδαίο. Γελά, 
δέν κάμει κανένα κακό !

ΜΑΡΘΑ— (μέ λιγώτερα νεύρα) Μάαύτότό γέλιο τή 
φανερώνει παιδί μου, σχεδόν άναίσθητη ; Δέν έχει 
ούτε στοργή, ούτε φιλοτιμία μπορώ ίσως νά πώ, 
ούτε άγάπη άκόμη γιά κανένα. Νά γελά γιά δλα καί 
πρός δλους !

ΓΙΩΡΓΟΣ— (γελά καί αύτός) Ναί. ’Ίσως νά ήνε 
άλήθεια. (σκεπτικός) Τό αιώνιο γέλιο έχει βέβαια καί 
κάποια δόσι αναισθησίας. Άς τό ποΰμε κ’ έτσι, 
(πρός τήν μητέρα του) Άλλά τι τά θέλεις. Σ’ αύτή τή 
ζωή είνε καλλίτερα μητέρα νά είνε κανείς αναίσθη
τος, δπως νομίζουμε, τή Τζένη, παρά ψευτοευαίσθη- 
τος δπως είνε συνήθως τά περισσότερα κορίτσια, καί 
πολλά άπ’ αύτά ξέρουμε πόσο υποφέρουν στή ζωή.

(Ή Μάρθα κινεί σοβαρά καί απελπιστικά τό κεφάλι. Τή 
στιγμή έκείνη άπό τήν ανοικτή πόρτα ακούεται ένα γλυκό, 
τρυφερό, παιδικό γέλιο).

ΜΑΡΘΑ— (ζωηρά) Τήν ακούεις ; Νά την...
ΓΙΩΡΓΟΣ— (υψώνει τούς ώμους μέ αδιαφορώ, καί 

μετά μικρά σιγή) Νά σοΰ πώ μητέρα. Καμμιά φορά 
εκεί ποΰ τήν βλέπω νά γελά ένώ άκούει ένα μικρό 
γεγονός, ή μιά τραγική ιστορία, σκέπτομαι καί λέγω. 
Ποιος ξέρει μήπως καί τό γέλιο δέν είνε έκφρασις λύ
πης, ή σταλαγμός δακρύου;....

ΜΑΡΘΑ— (τόν διακόπτει) Τό γέλιο ; Τί λες ;
ΓΙΩΡΓΟΣ— Γιατί δχι; “Ισως ή Τζένη νά μή 

μπορή νά έξωτερικεύση τή λύπη παρά μέ τήν έκφρα- 
σι τοΰ γέλιου ;

ΜΑΡΘΑ— (μέ οργή) Σέ παρακαλώ Γιώργο άφισε 
τάς φιλοσοφίας. Δέν θά μέ πείσης ποτέ, ούτε θά με- 
ταβάλης μέ τά λόγια σου τής Τζένης τό ελάττωμα 
είς προτέρημα. Πες τί νά κάμωμε. “Ας είνε καλά καί 
άς γελά.

ΓΙΩΡΓΟΣ— Τώρα μίλησες σωστά μητέρα. Αύτή 
είνε ή μόνη λογική λύσις. Άλλά ξέρεις τί παρατηρώ ; 
Μέ τή συζήτησι γιά τά ελαττώματα τής Τζένης, ξε
χώσαμε τήν ώρα. Άλλά καί ή Τζένη ποΰ είνε ;

ΜΑΡΘΑ— Πιστεύω τώρα νά φανή, άφοΰ άκού- 
σαμε τό γέλιο της. Τήν άφισα νά ντύνεται.

ΓΙΩΡΓΟΣ— Τότε πρέπει νά πάω νά κάμω κ’ έγώ 
τό ίδιο. Ή φίλες τής Τζένης θά άρχίσουν νά έρ
χωνται σέ λίγο. Τί ώμορφη ποΰ είνε ή Ελένη μη
τέρα...

ΜΑΡΘΑ— Καί ώμορφη καί καλή. Αύτό τό κο
ρίτσι μ’ άρέσει πολύ. Νά τής έμοιαζε ή Τζένη μου.

ΓΙΩΡΓΟΣ— Οί κύριοι πιστεύω νά μάς έλθουν 
λίγο άργά. Μόνον τό Στέφανο ειδοποίησα νά μήν 
άργήση διά νά μοΰ κάμη συντροφιά έως νά έλθουν 
καί οί άλλοι... (διακόπτεται)

ΣΚΗΝΗ Β'.
Εισορμά ή Τζένη. Φορεί λευκό φόρεμα. Τά μαλλιά της 

ξανθά. Είνε δεμένα όπως αί άρχαίαι Έλληνικαί κομωσεις 
είς τόν αυχένα. Τό φόρεμά της πολύ άνοικτό είς τόν λαιμό. 
Όρμά πρός τήν μητέρα της.Τήν αγκαλιάζει. τήν φιλεϊ, τήν 
σφίγγει καί γελώσα εύθυμα τής λέγει :

ΤΖΕΝΗ.— Κύτταξέ με μαμά, κύτταξέ με.
ΜΑΡΘΑ.— (μέ στοργή) Πώς νά σέ κυττάξω έτσι 

ποΰ έπεσες άπάνω μου. Στάσου Τζένη, στάσου παι
δί μου.

ΓΙΩΡΓΟΣ— Τέλος πάντων Τζένη πάντοτε θά 
παιδιαρίζης ;

ΤΖΕΝΗ— (άπομακρύνεται άπό τήν μητέρα της) Κύ

ριε πρόσεξε. Σήμερα είμαι δέκα εννέα χρόνων.
ΜΑΡΘΑ— Τί ωφελεί καί άν είσαι καί είκοσι ποΰ 

φέρεσαι σάν νά είσαι δέκα.
ΤΖΕΝΗ— Χά, χά, χά. σάν νά είμαι δέκα. Τόσο 

τό καλλίτερο νά κερδίζιο πάντα δέκα χρόνια άπό τή 
ζωή μου. (πρός τόν Γιώργο) Δέν θά ήτο ευχάριστο 
αύτό;

ΓΙΩΡΓΟΣ— Ναί- βέβαια. Άλλά δχι νά τά κερ- 
δίζης μέ τρέλλες καί άνοησίες.

ΤΖΕΝΗ— Χά, χά, χά. Τί ωραία ποΰ τά λέει ο 
Γιώργος. Άνοησίες. Τό γέλιο τό ωραίο, τό εύθυμο 
είνε λοιπόν άνοησία ; Ανόητος είνε ή σκέψις σου. 
(γελά) Πώς μ’ άρέσει νά γελώ. Πώς ήθελα νά περά
σω τή ζωή μου δλη μέσα σ’ ένα γέλιο άμέριμνο ποΰ 
νά μοιάζη σάν τόν ήχο τής καμπάνας τό χαρμό
συνο...

ΜΑΡΘΑ— (τήν διακόπτει) Μόνον οί τρελλοί γε
λούν έτσι κόρη μου. Δέν θέλω σήμερα ποΰ έορτάζωμε 
τά γενέθλιά σου, νά σέ μαλώσω άν καί πρό ολίγου 
θυμάσαι πώς μέ έσύγχισες. Σήμερον έν τούτοις, άς 
ποΰμε πώς δλα σοΰ έπιτρέπωνται.

ΤΖΕΝΗ.— (γελώσα) Τότε μή μέ μαλώνετε λοιπόν. 
Αφήστε με. Είμαι σήμερα τόσο εύχαριστημένη, τό
σο εύτυχής. Θέλω νά γελώ πιο πολύ έάν είνε δυνα
τόν. Τώρα μάλιστα ποΰ θά έλθη καί ή Ελένη καί ή 
Μαρία θά γελώ άκόμη περισσότερο.

ΜΑΡΘΑ— Τέλος πάντων δχι δέκα έννέα άλλά καί 
εκατό δέκα έννέα χρόνων νά γίνης πάντα παιδί θά 
είσαι.

ΊΖΕΝΗ—Εκατόν δέκα έννέα. Όχι. Έστω καί άν 
γελώ διαρκώς δέν θά ήθελα νά ζήσω τόσα χιόνια... 
Τόσα πολλά είνε πάρα πολλά. (Γελά καί στρέφεται 
πρός τόν αδελφό της) Τί ώρα θά έλθουν οί φίλοι σου 
Γιώργο ;

ΓΙΩΡΓΟΣ— Λίγο άργότερα άπό τής δικές σου 
φιλενάδες. “Ετσι νομίζω. Λίγο άργότερα. Έγώ το'ιρα 
πηγαίνω νά ντυθώ.

ΣΚΗΝΗ Γ'.
ΤΖΕΝΗ— Ξέρεις μαμά. Είχα πρό ολίγου ένα 

γραμματάκι άπό τή Μαρία, καί μου γράφει πώς κ’ 
αύτή θά ’ρθή άργότερα. Στενοχωρήθηκα λίγο δταν 
τό διάβασα, άλλά έγέλασα. Δέν ξερόν δμως γιατί ή 
Μαρία μου φαίνεται αύτές τής ήμέρες λίγο διαφορε
τική. Είνε μελαγχολική, άφηρημένη, λυπημένη 
(γελά) Τί νά έχη τάχα ;

ΜΑΡΘΑ— Αύτά δέν μαντεύονται. Άλλά νά σοΰ 
πώ. Άπ’ δλες τής φίλες σου έγΰ> προτιμώ τήν Ε
λένη.

ΤΖΕΝΗ— (ένώ γελά) Κ’ έγώ τή Μαρία. Άγαπώ 
καί τήν Ελένη, άλλά πολύ, πολύ περισσότερο τή Μα
ρία. Καί αδελφή μου άν ήτο δέ θά τήν άγαπουσα 
πώ πολύ. (Σταματά. Γελά) Καί δμως πόσο ήθελα νά 
είχα μία άδελφή. Είναι τόσο ωραίο νά έχη κανείς 
αδελφή. Γιατί τότε δέν έχει άνάγκη νά έχη φίλες 
'Άμα δμως δέν έχη άδελφή τότε ποιά θά άγαπα ; 
Πρέπει λοιπόν νά εύρη φίλες, (γελά)

(Ακούεται τό κουδούνι)
ΤΖΕΝΗ— Μαμά τό κουδούνι. Κάποιος θά είνε. 

Θά έρχεται βέβαια γιά νά μ’ εύχηθή. (πλησιάζει πρός 
τήν ανοικτή πόρτα καί λέγει) A ! Η Ελένη Μαμα, 
ή Ελένη, (κτυπά τά χέρια της καί γελά) Καλώς ήλ
θες, καλόστην. Σύ καί τό πρωί μέ εύχήθηκες πρώ-
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τη, σύ καί τώρα. (Γελά. Τήν φιλεΐ. Ή Ελένη προχωρεί 
πρός τή Μάοθα).

ΣΚΗΝΗ Δ'.
ΕΛΕΝΗ— (ένώ τής δίνει τό χέρι) Και τού χρόνου 

νά σάς ζήση.
ΜΑΡΘΑ— Ευχαριστώ.
ΕΛΕΝΗ— (άφοΰ κυττάζει τή Τζένη) ’Έχει δλη τήν 

ευτυχία ώστε νά περιττεύη κάθε άλλη ευχή.
ΜΑΡΘΑ— Ευχαριστώ παιδί μου, ευχαριστώ.
ΤΖΕΝΗ— (γελά πολύ)
ΕΛΕΝΗ— Κυττάξετε πώς γελά.
ΜΑΡΘΑ— (στενοχωρημένη άπό τά γέλια τής Τζένης) 

’Εγώ σάς άφίνω, νά τά πήτε μόνες σας πλέον. Πη
γαίνω στο σαλόνι καί θά σάς περιμένω εκεί όταν θά 
έλθη καί άλλος κόσμος.

ΕΛΕΝΗ— Ναι πηγαίνετε καί σέ λίγο εγώ θά 
σάς κάμω συντροφιά.

(Ή Μ ίρθα φεύγει)
ΣΚΗΝΗ Ε'.

ΕΛΕΝΗ— (παρατηρούσα γύρω της) Τι ωραία τά 
λουλούδια σου Τζένη, καί τί ωραία καί ή τουαλέττα 
σου. Σου ταιριάζει θαυμάσια. Ξέρεις πώς άν δέν σ’ 
αγαπούσα πολύ θά σέ ζήλευα ;

ΤΖΕΝΗ— (γελώσα) Θά μέ ζήλευες ; Χά, χά, χά, 
αλήθεια θά μέ ζήλευες ; Ξέρεις εσύ πώς ζηλεύουν 
Ελένη;

ΕΛΕΝΗ— (χαμηλώνει τά μάτια) Δηλαδή δέν ξέρω 
αλλά... υποθέτω.

ΤΖΕΝΗ (ένώ γέλα) Πώς ; πώς ;
ΕΛΕΝΗ—- Νά αύτό δέν μπορεί νά τό διδάξη κα

νείς, γεννιέται μέσα στή ψυχή. Αλλά ας άφίσωμε 
τώρα αύτάς τάς σκέψεις. Δέν μάς ενδιαφέρουν, (τήν 
κυττάζει μέ προσοχή. Ή Τζένη γελ.ά. Φαίνεται δτι κάτι 
θέλει νά τής ’πή, καί έξαφνα άλλάζει σκέψιν καί πλησιά
ζει πρός τό μικρό τραπεζάκι μέ τά άνθη καί τής λέγει:) 
Τί ωραία λουλούδια ;

ΤΖΕΝΗ— (γελά)
ΕΛΕΝΗ— “Εχεις πολλά σήμερα στό σαλονάκι 

σου, αλλά σέ βεβαιώ τά ωραιότερα καί καλλίτερα 
εΐνε αυτά. Τό πρωί δέν τά είχες. Ποιος σου τά 
’στείλε ;

ΤΖΕΝΗ— Ό κύριος Στέφανος Μαράς, ό φίλος 
τού Γιώργου.

ΕΛΕΝΗ— (ζωηρά) Ό κ. Μαράς ; Ό φίλος του 
αδελφού σου;

ΤΖΕΝΗ - Ναι' αύτός.
ΕΛΕΝΗ— Τί σύμπτωσις, πρώτη σύ, νά άναφέ- 

ρης τό όνομά του.
ΤΖΕΝΗ— Γιατί ;
ΕΛΕΝΗ— Ξέρεις δτι ένας λόγος ποϋ ήλθα τό 

πρωί καί τώρα έ νωρίς εΐνε γιά νά σοΰ μιλήσω γι’ 
αύτόν ;

ΤΖΕΝΗ— (μέ άπορία) Νά μου μιλήσης γι’ αύτόν; 
Καί τί νά μού πής ;

ΕΛΕΝΗ— (κάμει δύο-τρία βήματα καί έξαφνα τήν 
έρωτα) Πόσον καιρό τόν γνωρίζεις Ίζένη ;

ΤΖΕΝΗ— (γελώσα) Τό Στέφανο ;
ΕΛΕΝΗ— Ναί.
ΤΖΕΝΗ— Άνάκρισι θά μου κάμης; Τόν κ. Στέ

φανο ; τόν γνωρίζω τρεις μήνες τώρα άπό τότε πού 
ι’πέστρεψε άπό τή Γερμανία μαζή μέ τό Γιώργο. 
Ξένοι καί οί δυό εκεί, έγιναν φίλοι, καί λένε δτι θά 
μείνουν φίλοι πάντοτε, (γελά) Αλλά γιατί μέ ρωτάς 
ό λα αύτά ; Δέν τά ξέρεις όπως καί έγό» ;

ΕΛΕΝΗ— (σοβαρά) “Ακούσε λοιπόν τί ψιθυρί" 
ζεται.

ΤΖΕΝΗ— Τί ;
ΕΛΕΝΗ— (μέ όρμή) Λένε δτι ή φίλη μας Μαρία 

άγαπά τόν Στέφανο.
ΤΖΕΝΗ— (ένώ γελά) Μπά. Τόν Στέφανο ;
ΕΛΕΝΗ—’Αλλά εγώ ξέρω κάποιο άλλο νέο, τό 

οποίον κανείς άκόμη δέν έμάντευσε.
ΤΖΕΝΗ— Καί θά μοΰ τό έμπιστευθής ;
ΕΛΕΝΗ— Ναί θά σού τό έμπιστευθώ. (μετά μι

κρά σιωπή) “Ακούσε λοιπόν Τζένη, τό κρυφό μου 
νέο εΐνε δτι δ Στέφανος άγαπά σένα.., ναί, ό Στέ
φανος σ’ άγαπά.

ΤΖΕΝΗ—■ Πώς ; (γελά) Πώς είπες ; Μ’ άγαπά; 
Λύτό σέ βεβαιώ δέν τό φαντάσθηκα ποτέ. "Αλλως 
ή Μαρία μού εΐνε τόσο αγαπητή...

ΕΛΕΝΗ— [τήν διακόπτει) Φαντάσου το τώρα που 
εΐνε. πραγματικότης. Τό γέλιο σου τό άστείρευτο, 
δέν σού άφησε καιρό νά δής έάν καί σύ έχεις καρ
διά. Σου άνοίγω λοιπόν τά μάτια καί σου λέγω. 
Προσπάθησε νά μήν άφήσης τήν ωχρά Μαρία μέ 
τής ψεύτικες ευαισθησίες της νά γίνη κυρία τής καρ
διάς του. Εΐνε ωραίος νέος, εΐνε μορφωμένος, καί 
λένε δτι εΐνε και πλούσιος καί καλός. Γι’ αύτό δέν 
άρκεΐ μόνον νά σέ άγαπά, αλλά πρέπει προ πάντων 
νά τόν προφυλάξης άπό τά στενά δύκτια τής Μα
ρίας. Τζένη άκουσέ με. Οι άνδρες δσον καί άν άγα- 
ποΰν ξεχνούν γρήγορα. Τζένη προφύλαξε τήν άγά
πη του...

ΤΖΕΝΗ— Χά, χά, χά.
ΕΔΑΝΗ— Δέ φαντάσθηκα δτι μέ τό αΐιόνιο γέ

λιο σου, θά δεχόσουνα καί αύτά μου τά λόγια.
ΤΖΕΝΗ— (εξακολουθεί νά γελά)
ΕΛΕΝΗ— ’Εγώ δτι είχα να σού πώ τό είπα. 

Θυμάσαι; Άπό μικρά κοριτσάκια στό σχολείο, ή 
Μαρία σοΰ έπερνε τα παιγνίδια σου, σοΰ έπερνε τα 
γλυκά σου, σοΰ έπερνε τα βιβλία σου, σοΰ έπερνε 
τή χαρά σου, καί μόνο τό γέλιο σου δέν μπορούσε 
ποτέ να σοΰ πάρη. Σήμερα δμως πού εϊμεθα καί οί 
τρεις μεγάλες τολμά να σού πάρη τήν εύτυχία σου. 
"Οπως δμως σέ έσωζα μικρή έτσι θέλω νά σέ σώσω 
καί μεγάλη. ’Εγκαίρως σέ ειδοποιώ. Πρόσεξε Τζένη, 
πρόσεξε.

ΤΖΕΝΗ— (γελά μέ δλη της τήν καρδιά) Μά γιατί 
είσαι τόσον τραγική Ελένη ;

ΕΛΕΝΗ— ’Ίσως θά έπρεπε νά είμαι καί περισ
σότερο. Μέ πειράζουν τά γέλια σου. Γελούσες ασυλ
λόγιστα μικρή, γελάς χειρότερα καί μεγάλη. Άφησε 
ίιά τά παιδικά, τά περασμένα. Σκέψου δτι δύο φο
ρές δέν ευρίσκει κανείς τήν εύτυχία.

ΤΖΕΝΗ— (γελά περισσότερο)
ΕΛΕΝΗ— (θυμωμένη) Κύτταξέ την πώς γελά. 

Τά γέλια σου άρχίζουν σοβαρά νά μέ θυμώνουν, 
(βγάζει τό καπέλλο της) Φεύγω κ’ εγώ γιατί δέν μπο
ρώ νά σ’ άκούω δλο νά γελάς.

ΤΖΕΝΗ— Ποΰ πάς ;
ΕΛΕΝΗ— Πηγαίνω μέσα νά κρατήσω τής μα

μάς σου συντροφιά. Σέ άφίνω νά σκεφθής δτι σοΰ 
εΐπα καί νά κανονίσης τάς σκέψεις σου. (τήν πλησιά
ζει) Θά έλθη σήμερα ;

ΤΖΕΝΗ—(γελά ελαφρότερα) ΓΥποθέτω άφοΰ μοΰ 
έστειλε καί λουλούδια.

ΕΛΕΝΗ— Τόσο τό καλλίτερο. ’Εγώ δέν έχω νά

Μικρά σιγή
ΜΑΡΙΑ— (τραγικά) Τόν αγαπώ μέχρι τρέλλας, μέ

χρι παραφροσύνης, (πέρνει πάλι τά χέρια της) Καί δμως 
άπό τά χείλη σου πεοιμένω μία λέξι έλπίδος ή απελ
πισίας.

ΤΖΕΝΗ— (γελά μέ ένα γέλιο άλλόκοτο) Αλλά...αλ
λά Μαρία, δέν είμαι ό Στέφανος εγώ...

ΜΑΡΙΑ— Ναί αλλοίμονο, είσαι ή Τζένη’ είσαι 
εκείνη τήν οποίαν λένε δτι άγαπά.

ΤΖΕΝΗ— (Χαμηλώνει τά μάτια μέ γέλιο προσποιη- 
μένο) Αλήθεια ; (σιγαλά) Σέ βεβαιώ δέν τό ξεύρω.

(Μικρά σιγή)
ΜΑΡΙΑ— (τήν σείει νευρικά) "Qjxe Τζένη μου 

δέν τό ξεύρεις ; Δέν τόν άγαπάς ;
ΤΖΕΝΗ— (σιωπά καί προσπαθεί νά γελάσι)).
ΜΑΡΙΑ— Αλλά μίλησέ μου γιατί πνίγομαι.
ΤΖΕΝΗ— (ένφ φρικιά) ’Όχι, δέν τόν ά...γα...πώ.
ΜΑΡΙΑ— (με επιβολή) Τό ορκίζεσαι ;
ΤΖΕΝΗ— (ένώ προσπαθεί ν’αποφυγή τό βλέμμα της) 

Ά ! Θέλεις λοιπόν καί δρκους ; χά, χά, χά.
ΜΑΡΙΑ— (μέ μεγαλήτερη δύναμι) Τό ορκίζεσαι ;
ΤΖΕΝΗ— Ναί... άφοΰ τό θέλεις (προσπαθεί νά γε- 

λάσι|) Ναί, σοΰ τό ορκίζομαι (προφέρει μέ κόπον τάς 
τελευταίας λέξεις).

ΜΑΡΙΑ— Λοιπόν, λοιπόν σύ φίλη μου, άδελφή 
μου, σύ θά μέ βοηθήσης νά κεοδίσω τήν άγάπη του.

ΤΖΕΝΗ— (μέ τρόμο) ’Εγώ ; έγώ ; (κάνει δύο βή
ματα πρός τά όπίσω) Αλλά πώς! Έγά> ; Τί είπες ;

ΜΑΡΙΑ— Έάν φέρεσαι ψυχρά. Έάν τοΰ δώσης 
νά καταλάβη δτι τίποτε δέν πρέπει νά έλπίζη άπό 
σένα. Δεΐξέ του δτι δέν έχεις καρδιά. "Οτι τίποτε άλ
λο δέν σέ ενδιαφέρει άπό τό γέλιο σου. Καί τότε, ή 
Μαρία σου, δπως μέ έλεγες στό σχολείο, θά γ?ίνΐ| ευ
τυχισμένη... άλλως...

ΤΖΕΝΗ— (μ8 λάμποντα τά μάτια κ ιί μέ αλλόκοτη 
έκρηξι γέλιου) άλλως...

ΜΑΡΙΑ— (τραγικά) Θά σκοτωθώ...
(Μικρά σιγή)

(Τήν στιγμήν εκείνην Ακούεται τό κουδούνι καί (ραίνεται 
καί πάλιν ή υπηρέτρια λέγουσα)

ΣΟΦΙΑ— ’Έρχεται ό κ. Στέφανος Μαράς.
(φεύγει)

ΤΖΕΝΗ— (ώχράκαί τρέμουσα) Άκοΰς ; Αυτός ! 
’Έρχεται, έρχεται εδώ.

ΜΑΡΙΑ— Ό Στέφανος ; Δέν θέλω νά μέ δή 
(κυττάζει γύρω της) Θά κρυφτώ εδώ στό παραβάν. 
(τρέχει πρός τά έκεΐ, άλλα πριν κρυφθή στρέφεται καί λέ 
γει πρός τήν Τζένη) Τζένη θά είμαι εδώ ν’ άκούσω τήν 
ομιλία σας. Πρόσεξε. Περιμένω τή ζωή ή τό θά
νατο. (κρύπτεται).

(Καθ’ δλον αύτό τό διάστημα ή Τζένη τήν κυττάζει μέ 
τρόμο ένώ μία αγωνία ζωγραφίζεται στό πρόσωπό της.)

(Μόλις κρύπτεται ή Μαρία φαίνεται ό Στέφανος) 
ΣΚΗΝΗ Η'.

ΣΤΈΦΑΝΟΣ— (λεπτός, κομψός, άμεμπτος. Προχωρεί 
πρός τή Τζένη μέ έκφρασι τρυφερά καί εύγενή. Τής δίνει 
μέ συγκίνησι τό χέρι λέγων) Τί νά σάς ευχηθώ ;

ΤΖΕΝΗ— (* ροσπαθεϊ νά άνακτήση τήν ψυχραιμίαν 
της, άλλαδέν μπορεί νά μιλήση).

ΣΤΕΦΑΝΟΣ—(ίπαναλαμβάνει) Τί θέλετε νά σάς 
εύχηθώ ;ΤΖΕΝΗ__ (ρίπτει ένα περίλυπο βλέμμα πρός τό πα
ραβάν, καί λέγει ένφ προσπαθεί νά γελάση) "ΟCI θέλετε., 
δτι εύχή... (σταματά, καί τού δεικνύει κάθισμα)

σοΰ πώ τίποτε περισσότερο. Κάμε δτι ξέρεις, 
(φεύγει γρήγορα).

ΤΖΕΝΗ— Στάσου θά έλθω καί εγώ.
ΣΚΗΝΗ Σ'Γ.

ΤΖΕΝΗ. — (Προχωρεί λίγα βήματα καί κατόπιν στα
ματά. Δέν πηγαίνει μαζή της, αλλά μένη γιά λίγο σκεπτι
κή.Έπειθα γελά καί άσυναισθήτως σχεδόν διορθώνει τά μαλ
λιά τηςι Λΐφνηδίως τρέχει πρός τά άνθη πού έστειλε ό 
Στέφανος, τά κυττάζει λίγα λεπτά καί ψυθιρίζει). Ό Στέ
φανος σέ άγαπά, ό Στέφανος σέ άγαπά... (σιωπά καί 
μένει μέ τά μάτια προσηλωμένα είς τά λουλούδια έκεΐνα, 
ένφ πέρνει νέας εκφράσεις ή μορφή της. Καί όσο βλέπει 
τά λουλούδια τόσο λάμπει μιά χαρά είς τά μάτια 
της. καί ένα μειδίαμα άσυναίσθητο πλανάτα είς τά χείλη 
της. "Εξαφνα γελά μέ γλυκύτητα, καί κλείνει τά μάτια καί 
μέ μιά κίνησι τρυφερή βυθίζει ολόκληρο τό κεφάλι της 
μέσα στό μπουκέτο σάν νά θέλη νά φιλήση τά λουλούδια 
του. Τήν ίδια στιγμή ακούεται τό κουδούνι. Ή Τζένη ά- 
νισκιρτά. καί δταν σηκώνει τό κεφάλι ή ί’πηρέτρια τής λέ
γει άπό τήν ανοικτή πόρτα.

ΣΟΦΙΑ-— Κυρία Τζένη, έρχεται ή δεσποινίς 
Μαρία.

(Ή υπηρέτρια φεύγει)
ΤΖΕΝΗ — (.·ώ ταραχή) Ά ! ή Μαρία ! (φέρει τά 

χέρια είς τό πρόσωπο) ή Μαρία, (γελά) . . . άς έλθη... 
(προχωρεί δύο βήματα) . . . πυΰ εΐνε ;...

ΣΚΗΝΗ Ζ'.
Εισέρχεται ή Μαρία. Ντυμένη κομψότατα. Τής σφίγγει 

τά χέρια λέγουσα. Τζένη μου καί τοΰ χρόνου, (έπειτα 
τήν αγκαλιάζει καί τήν φιλεΐ μέ υπερβολική στοργή).

ΤΖΕΝΗ— (ή όποια ξαναηύρε τό γέλιο της) Εύχαρί- 
στώ Μαρία μου, εύχαριστώ πολύ.

ΜΑΡΙΑ.— Αλλά πώς είσαι άκόμη μόνη σου; ΤΙ
Ελένη δέν ήλθε ;

ΤΖΕΝΗ—(ταραγμένη) Ναί. ’Όχι, όχι ήλθε. Εΐνε 
μέσα στή μητέρα. Θέλεις νάπάμε εκεί ; ’Όχι, όχι, τό
σο τό καλλίτερο νά μείνωμε εδώ. (γελά) Χά, χά, χά. 
Μιά χαρά ποΰ έχω σήμερα, μιά χαρά, (κυττάζει έπ’ ο
λίγον τ ή Μαρία ταραγμένη) ’Όχι λύπη έχω... (θ8 ελα
φρό πείσμα) Αλλά γιατί νά έχω λύπη ; Άς γελάσω 
λίγο (γελά) Πές μου λοιπόν τίποτα ! Τί μέ κυττάς έ
τσι ! (γελά) Σ’ αρέσουν τά λουλούδια ; (βλέπει πρός 
τάάνθη τού Στεφάνου) Ά όχι, δχι άς μή μιλήσομε γι’ 
αύτά. (Τήν άπομακρύνει άπσ τήν ανθοδέσμη λέγουσα) Θά 
χορέψης σήμερα ; ’’Εχει πολλούς, πολλούς προσκεκλη
μένους δ άδελφός μου. Πιστεύω νά περάσωμε ωραία. 
Ξέρεις τί διάθεσι έχω σήμερα ; Είμαι τόσο εύχαρι- 
στηιΐένη... (όλα αύτά τά λέγει μέ μεγάλη ζωηρότητα καί 
έξαφνα ώς νά έκουράσθη σταματά λέγουσα) Πές μου λοι
πόν καί σύ τίποτα ; (γελά)

ΜΑΡΙΑ— (Τήν κυττάζει καθ’ όλον αύτό τό διάστημα 
μέ μία έ'κφρασι συγκρατουμένης οργής καί άπαντά) Τι θέ 
λείς νά σοΰ πώ ; ("Εξαφνα δμως πέρνει μιά άπόφασι καί 
τής λέγει) ”Ελα εδώ. (τήν πιάνει άπό τό χέρι καί τήν φέ
ρει εμπρός στή σκηνή) Τζένη ακούσε. Θά σοΰ έμπιστευ- 
θώ ένα πολύ μεγάλο μυστικό.

ΤΖΕΝΗ— (μέ νευρική ταραχή ένώ προσπαθεί νά γε- 
λάση). Ευχαρίστως Μαρία, πολύ εύχαρίστως θά σέ α
κούσω. Λέγε τί θά μοΰ πής ; (χαμηλώνει τά μάτια).

ΜΑΡΙΑ— Ξέρεις δέ μ’ αρέσουν τά πολλά λόγια. 
Θά έλθω αμέσως στό ζήτημά μου. Θά σοΰ εμπι
στευτώ τό μυστικό μου. Τζένη αγαπώ τόν Στέφανο 
Μαρά.ΤΖΕΝΗ— (σάν νά τό άκούει πρώτη φορά) Αλήθεια;
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ— (ένφ κάθηται) Λοιπόν ; Τελειώ
σατε.

ΤΖΕΝΗ—(έντελώς ψύχραιμος) Ύποθέτω δτι δέν 
πρέπει έγώ νά σάς υπαγορεύσω τήν ευχή ποϋ θά μοΰ 
πήτε. (κάθηται καί αύτή)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ— Τότε επιτρέπετε ματμαζέλ, άψί- 
νετε νά τήν υπαγόρευση ή ψυχή μου ;

ΤΖΕΝΗ— (γελώσα προσποιητά) Χά, χά, χά ! Ή 
ψυχή σας...(μέ τό βλέμμα πρός τό παραβάν)Δέν αξίζει τον 
κόπον νά τήν ανησυχήσετε.

(‘Ο Στέφανος θέλει ν’ άπαντι'ιση ή Τζένη δμως δέν τοϋ 
δίδει καιρό καί έξακολουθεΐ)

ΤΖΕΝΗ— Άλλά τάς εύχάς σας μοΰ τάς έστείλατε 
μέ τά ωραία αυτά λουλούδια. Σάς ευχάριστά) πολύ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ— (ζωηρά) Χαίρω πολύ ματμαζέλ, 
οτι μέσα είς αυτά τά άνθη κατωρθιόσατε νά διακρί
νετε τάς εύχάς μου. Υποθέτω, δτι άφοΰ έχετε αυτί] 
τή λεπτότητα στήν άντίληψι θά εννοήσετε καί το εί
δος τών ευχών τάς οποίας μόνον τά ωραία καί εύγε*  
νικά αυτά λουλούδια (δείχνει τήν ανθοδέσμη) {}ά μπο
ρούσαν νά σάς πουν...

(Έφ*  όσον όμιλεϊ ό Στέφανο; ή Τζένη ταράσσεται καί 
κυττάζει πρός τό μέρος τής Μαρίας μέ έκφρασι τρομαγμένη].

ΣΤΕΦΑΝΟΣ— (θερμότερα) Θέλετε ματμαζέλ 
Τζένη νά σάς εξηγήσω τή γλώσσα των ;

ΤΖΕΝΗ— (μέ συγκρατημένη αγωνία) Τόσο πολύ 
λοιπόν καναγίνεσθε εις τά άνθη ώστε έμάθατε τή 
γλώσσα των καί έξηγήτε τούς λεπτούς στοχασμούς 
των ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ— Άραγε σάς φαίνεται παράξενο 
αύτό ;

ΤΖΕΝΗ— (γελώσα νευρικά) Καί δμως δέν ύπάρ- 
• χει έ'δρα ειδική στό Πανεπιστήμιο. Σεις είσθε υφη

γητής τής Πολιτικής Δικονομίας άν δέν άπιτώμαι.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ— (μέ έλαφρά όργή) Δέν άπατάσάε 

καθόλου δεσποινίς.
ΤΖΕΝΗ— (γελώσα) 'Υποθέτω. Έμαθα μάλιστα 

δτι αρχίσατε τά μαθήματά σας, ώς Υφηγητής καί 
έμαθα άκόμη δτι ή επιτυχία ήτο πλήρης...

ΣΤΕΦΑΝΟΣ— (μέ τόν αύτό τόνο) Μέ τιμά ή πλη
ροφορία δτι παρακολουθήσατε τήν εργασία μου.

ΤΖΕΝΗ— (γελώσα) ’Q ! βέβαια. Τά έμαθα άπό 
τόν Γιώργο. Καί άν είχα καί έγώ τή δύναμι νά ψυ
χολογώ τούς άνθρώπους δπως σείς ψυχολογείτε τα 
λουλούδια, θά σάς έλεγα δτι κάποιο αίσθημα υπερη
φάνειας θά σάς έχει άφίση ή επιτυχία έκείνη...

ΣΤΕΦΑΝΟΣ— Μέ εΐρωνεύεσθε. Καί προσέξατε 
μήπως μέσα σ’ αύτή τήν ειρωνεία βάζετε καί τόν 
εαυτόν σας. Γιατί άν πράγματι ήμπορούσατε σείς, καί 
όχι έγώ· νά κυττάξετε λίγο βαθύτερα θά έβλέπετε 
δτι τά μαθήματα τοΰ Πανεπιστημίου δέν τά έλο- 
γάριασα ποτέ τόσο, δσο μία στιγμή ιδιαιτέρας ομι
λίας μαζή σας.,.

ΤΖΕΝΗ— (γελώσα τόν διακόπτει μέ τήν αύτή νευρι
κότητα) Ξέρετε γιατί ; ’Ίσως γιά νά κάμετε πειραμα
τική διδασκαλία.

Μικρά σιγή
(Ό Στέφανος τήν κυττάζει μ’ ένα βλέμμα άγάπης καί 

συγχρόνως γλυκείας μομφής)
ΤΖΕΝΗ— (Λιποψυχεί ΰπότό βλέμμα εκείνο καί στρέ

φεται μέ αγωνίαν πρός τό παραβάν πού κρύπτεται ή Μα
ρία. κατορθόινει δμως νά άπαντήση μέ προσποιητό γέλιο). 
’Αλήθεια ; Μήπως μέ παίρνετε γιά φοιτήτρια ; Καί 
δμως στή σχολή σας δέν έχετε ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ— (λυπημένος) Δεσποινίς Τζένη δέν 
σάς αναγνωρίζω σήμερα. Γιατί θέλετε νά κάμετε τήν 
κακή ;

ΤΖΕΝΗ— (γελώσα μέ τόνο προσποιητά εύθυμο) Χά 
σάς πώ τήν άλήθεια, ποτέ δέν θέλω νά φαίνωμαι καλ
λίτερη άπ’ εκείνο ποϋ είμαι, (φέρει τό χέρι στό στήθος 
της σαν νά πιέζεται άπό μεγάλο βάρος).

ΣΤΕΦΑΝΟΣ— Αύτό τό ξέρω ματμαζέλ, καί αύ
τό ίσως νά σάς βλέπω καλή χωρίς νά τό επιδιώκετε, 
νά σάς βλέπω εύαίσθητη χωρίς νά τό έπιζητήτε, 
μοΰ έδωκε, μοΰ ένέπνευσε τής πιο γλυκές ελπίδες.

ΤΖΕΝΗ— Έδώ είναι τό λάθος. Σείς οί κύριοι 
συνειθίζετε νά δίνετε βάσι σέ τέτοιες ελπίδες...

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (αυστηρά) Δεσποινίς δέν σάς εννοώ. 
ΤΖΕΝΗ— (ζη(?ά γελώσα) Άλλά καί έγώ δέν σάς 

εννοώ, (σηκώνεται καί προχωρεί πρός τό μέρος τής Μα
ρίας)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ— (εγείρεται μέ ζωηρότητα) Δέν μέ εν
νοείτε ; Αλήθεια ; Τότε θέλω νά μοΰ επιτρέψετε νά 
σάς μιλήσω άπροκάλυπτα, νά σάς πώ δτι έχω μέσα 
στή ψυχή μου, γιά σάς τόσο καιρό...

ΤΖΕΝΗ— (ένφ απομακρύνεται καί κ ιταβάλη τήν 
συγκίνησί της) Θέλετε λοιπόν νά μοΰ μιλήσητε ; Καί 
τί νά μοΰ πήτε ; Δέν βαριέσθε ; (γελά καί άλλάζει τό
νον λέγουσα) Μήπως θέλετε καλλίτερα νά παίξω λίγη 
μουσική ; (προχωρεί πρός τό πιάνο μέ βήμα κλονούμενο)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ— (ώχριά) Πώς ; θέλετε νά παίξετε 
μουσική ; Τήν ώρα αύτή ; Τώρα ; (τήν πλησιάζει

ΤΖΕΝΗ— (Θέλει νά μιλήση άλλά ό Στέφανος έξακο) 
λουθεί)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.— Τί θά παίξετε λοιπόν ; Σϊς μίλη
σα μέ τά λουλούδια, θέλετε νά μοΰ άπαντήσετε μέ 
τούς τόνους τής μουσικής ;

ΤΖΕΝΗ—(συγκινημένη) Μέ τούς τόνους τής μουσι
κής! (Κυττάζει πρός τό μέρος τής Μαρίας) Όχι! (γελά) 
Νά σάς πώ τήν άλήθεια. Στούς τόνους τής μουσικής 
μου μή δόσετε ποτέ καμμιά έξήγησι. Παίζω πάντα 
γιά τον εαυτόν μου (τονίζει ιδιαιτέρως τή λέξι).

ΣΤΕΦ.— (στρέφεται άπότομα, πέρνει τό καπέλλο του 
καί επανέρχεται πρός τήν Τζένη λέγων μέ ΰφος άπηλπισμένο) 
Δεσποινίς σάς άφίνω. Είναι προτιμότερο νά μή σάς 
άκούση κανείς άφοΰ παίζετε μόνον γιά τόν έαυτόν 
σας. Τήν ώρα αύτή αισθάνομαι δτι κάτι ώραΐο φεύ- 
γη άπό τήν ψυχή μου. 'Η καρδιά μου είνε βαθειά 
πληγωμένη. Χαίρετε γιά πάντα. Πριν φύγω δμως θά 
σάς πώ μιά άλήθεια. Κανείς δέν μπορεί νά χαρακτη
ρίση έναν άνθρωπο τόσον ακριβώς δσον ή κοινή γνώ 
μη. Σήμερα μόνον βλέπω πόσο είχαν δίκηο, δταν μοΰ 
έλεγαν δλοι συχνά, δτι ή Τζένη μέ τδ γέλιο της δέν 
μπορεί νά έ'χη καρδιά.

ΤΖΕΝΗ--(μέ έξαψι) Καί ή Τζένη μέ τό γέλιο της, 
άφοΰ γελάση καί πάλι χαρωπά, θά άπαντήση δτι πάν
τα περιφρόνησε καί θά περιφρονήση τήν κρίσιτοΰ πλή
θους. (καί μέ ένα γέλιο προσποιητοί; χαρωπό, προχωρεί 
πρός τό πιάνο καί ένα βάλς τρελλό, γοργό παίζουν νευρικώς 
τά χέρια της ενώ ό Στέφανος φεύγει.)

ΣΚΗΝΗ Θ'.ΜΑΡΙΑ—(δρμά άπδ τδ παραβάν καί αγκαλιάζει τήν 
Τζένη μέ τρελλή χαρά) Τζένη μου σέ ευχαριστώ. Μοΰ 
δίδεις τή ζωή, τή χαρά, τήν ευτυχία.

(Ή Τζένη άποσπάται.καί σιωπώσα θέλει νά άπομακρυνθή) 
ΜΑΡΙΑ—Τήν άγκαλιάζει καί πάλι καί μέ τήν αύτή 

τρελλή χαρά). ’Αγαπημένη μου Τζένη. Πάμε μέσα στή 
μαμά σου, (τή φιλεϊ καί θέλει νά τήν σύρη μαζή της),

ΕΛ. ί ΗΝΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΤΖΕΝII—(άτονα) Πήγαινε. Σέ λίγο θά έλθω.
ΜΑΡΙΑ—Ναι έγώ πηγαίνω νά ευχηθώ τή μαμά 

σου. Σε περιμένω’ (φεύγει έξαλλος).
ΣΚΗΝΗ Γ.

(Ή Τζένη προχωρεί καί πάλι σάν άφηρημένη. Γιά μιά 
στιγμή κρύβει τό κεφάλι της μέσα στά χέρια της, άλλά εύ- 
θύς τό σηκιόνει καί προχωρεί πρός τά λουλούδια τοΰ Στε
φάνου, πρός τά όποια άτενίζει μέ ύπερτάτην συγκίνησιν. 
Τήν αύτήν στιγμήν εισέρχεται μέ βία ή Ελένη).

ΕΛΕΝΗ—(κυττάζουσα τή Τζένη). Άλλα τί συνέβη ; 
Ί1 Μαρία μέ λάμψι χαράς στα μάτια καί έσύ,(τήνκυτ- 
τάζει προσεκτικά) εσύ μέ δάκρυα; Ήτανε λοιπόν άλή-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ PAACY Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου

ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑ Ϊ ΚΟΥ ΒΙΟΥ
ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΝ ΤΗ ΞΕΝΗ

(Σημ. Έλλ. Έπιθεωρήσεως. Φροντίδι καί χορηγία τής 
αμερικανικής Χ.Α.Ν ίδρύθη ή Λέσχη τών Φοιτητών, τής ο
ποίας τά εγκαίνια εύοίωνα έτελέσθησαν πρό ολίγων ήμερων. 
Έπί τή εύκαιρία αύτή ό καθηγητής τοϋ , Πανεπιστημίου κ. 
Κ. Ράδος άπέστειλε πρός τήν Έλλ. Έπιθεώρησιν τήν κάτω
θι ομιλίαν του, τήν οποίαν εΐχεν άπευθύνη πρός τούς Φοι- 
τητάς κατά τήν 'ίδρυσιν τής Ένώσεως τών φοιτητικών σω
ματείων).

Πολλάκις έγειναν προοπάθειαι υπό τής ακαδημαϊ
κής ημών νεότητος, ολίγον τι σπασμωδικαί καί διακε
κομμένα^ πρέπει νά τό όμολογήσωμεν, όπως δοθή γεν- 
ναιοτέρα τις ώθησις εις τό έργον τής όργανώσεως 
τον φοιτητικού αύτής βίου, τής συγκεντρώσεως καί 
ουγκροτήοεως τής μεγάλης φοιτητικής οικογένειας 
τον ‘Ελληνικόν Πανεπιστημίου, έπί σκοπιό καί τής 
πνευματικής αυτής βελτιώσεως, καί έπιλύοεως πρα
κτικών τινων ζητημάτων σχετιζομένων πρός τάς ά- 
νάγκας τοΰ καθ’ ημέραν βίου, ’Επαναλαμβάνονται 
σχεδόν κατ’ έτος αί προοπάθειαι αύται καί πάντοτε 
σχεδόν ναυαγούν. Εύχηθώμεν όπως είς τό δυσχερές 
αύτό έργον ή φοιτητική νεότης εύρη αρωγούς καί τό 
κράτος καί τήν έλλην. κοινωνίαν, ήτις ευτυχώς πολλά 
έχει μέχρι τοΰδε παράσχει δείγματα τής προθυμίας 
αύτής πρός ύποοτήριξιν έργων εθνωφελών. Ποιαν α
ληθώς έχει σημασίαν τό απασχολούν ημάς ζήτημα άπό 
εθνικής καί κοινωνικής άπόψεως μαρτυρούν τά ύπέρ 
προσομοίων έργων αλλαχού γενόμενα. Οχι δέ μόνον 
εις τάς μεγάλος χώρας, εις τήν Δύσιν καί τήν ’Αμε
ρικήν, άλλά καί είς μικροτέρας, καί δή γειτονικός, είς 
τά Βαλκανικά κράτη, κατιορθώθησαν εκείνα' τά όποια 
έδώ είνε μόνον όνειρα καί πόθοι εύσεβεϊς

«Σκοπός τών Πανεπιστημίων, ΐλεγε πρό τίνος, ό 
‘πρύτανις ή μάλλον <5 πρόεδρος, κατά τγν αμερικανικόν 
θεσμόν, τοΰ έν Χάρβαρδ Πανεπιστημίου, δέν εΐνε τά 
δημιουργήση μοναχούς έγκεκλεισμένους χωριστά είς 
τά πνευματικά αύτών κελλία, άλλ’ άνδρας παρεσκευ- 
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θεια δτι ήλθε ό Στέφανος έδώ;
I ΖΕΝ Π — (φέρει τά χέρια είς τό πρόσωπο). Άχ! τί έ

καμα!
(Θέλει νά γελάση, γελά καί τό γέλιο της άφίνει τόνον 

τραγικόν).
ΕΛΕΝΗ—(λυπηρά) Τό γέλιο σου άλλοίμονο, δέν 

συμβολίζει πιά τή χαρά...
(Ή Τζένη ρίπτεται στήν άγκαλιά της καί κλαίει μέ λυγ

μούς ένώ ή Λύλαία πίπτει).

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

αομένους νά καταλάβωοι θέσιν έν τή κοινωνία τών 
άνθρώπων καί νά ουμβιώσωσι καί συνεργαοθώοι μετά 
τών όμοιων των καί τών φυσικών συνεργατών τωι·. 
‘Ο έν τή φοιτητική οικογένεια βίος ασκεί είς τό σκέ- 
πτεσθαι καί δή είς τό έλευθέρως σκέπτεσθαι, παρα
σκευάζει, είς ευρύτητα βλέψεων, είς τήν μόρφωοιν 
τής διανοίας τού άνθρωπον ώς μέλους τής πολιτείας». 
’Ιδού αληθώς ή βαθεία οφραγίς ήν έπιθέτει έπί τής 
ψυχής τοΰ πλείστου τών φοιτητών ή έν ταϊς ακαδημα
ϊκούς ένώοεσι (όταν αύται εΐνε άξίαι τοΰ όνοματός 
το.»·) ζωή, θαυμαοίως συμπληροΰσα παν ότι ή ανώ
τερα έκπαίδευοις παρέχει είς αύτονς. ’'Αν ό νους 
καί ή ιδιοφυία, λέγει κάπου ό Gothe αναπτύσσεται 
έν τή γαλήνη τής μονώοεως, έν τή κατ’ Ιδίαν σπουδή, 
ό χαρακτήρ όμως μορφοΰται έν τή κοινωνία.,

Καθ’ ήν εποχήν παρά τά Πανεπιστήμια ΰπήρχον 
κολλέγια,— ώς υπάρχουν άκόμη έν Άγγλίψ καί έν 
’Αμερική,—- καί ότε μάλιστα τά κολλέγια ταϋτα έθίουν 
υπό τύπον τινα καλογηρικόν, κοινοθιακόν, βίος καί 
οπουδαί ήσαν κοινά καί οί οπουδαοταί έβάδιζον ώς 
πρός εν καί τό αύτό σημεΐον. Άλλ’ ό καταμερισμός 
τών πνευματικών ασχολιών, ή ποικιλία τών έρευνών^ 
τό πλήθος τών φοιτητών διέοπαοαν μέ τόν καιρόν τήν 
ενότητα ταύτην, ένώ έν τώ μεταξύ ό δεοποτιομός τών 
κυβερνήσεων, μή εύνοών τάς άποπείρας πρός συγκρό- 
τηοιν άκαδημαϊκών ένώοεατν ένέκρου σχεδόν τελείως 
τόν φοιτητικόν βίον. Διά τούτο έν τή ιστορία, τών συλ
λογικών αυτών οργανώσεων, δύναται τις νά διακρί- 
νη δύο μεγάλας περιόδους ακμής, τήι·: μέν άπό τοΰ 
μεσαίωνος, άπ’ αύτής τής ίδρύοεως τών πρώτοσν 
Πανεπιστημίων μέχρι τής έποχής τΜ άκράτου δεσπο- 
τιομοϋ,· τήν δέ. άπό τοΰ τέλους τής ιη' εκατονταετηρί
δας, ήτοι άπό τής γαλλικής Έπαναστάσεως καί μέχρι 
τών ημερών ήμών. Κατά τούς μέσους χρόνους οί 
esclioliers οί scholar!, ώς είς τά πλεΐστίί
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Πανεπιστήμια άπεκαλοϋντο, ήσαν ουγκεκροτημέτοι εις 
μεγάλας ενώσεις, άπολαυούοας πολλών καί διαφ ό
ρων προνομίων, ιδίως οί φοιτώντες εϊς τά τρία πρώ
τα μεγάλα καί πανευρωπαϊκά Πανεπιστήμια \ών Πα- 
ριοίων, τής Βονωνίας ; Bologna ) καί τής Πρά
γας. Το θξφορδ καί ή Ίσπαν. Σαλαμάνκα ήλθον 
κατόπιν. ’Εν τώ Πανεπιστημίω τών Παρισίων αί δια- 
σημόταται τών ενώσεων τών σπουδαστών υπήρξαν 
ταό έθνος τών Γαλατών» honoranda Galloriunna 
Βθ«τό έθνος τών Πικαρδών». fidelissinia Picardo 
ruilluatio (<τώ·χ Α γγλων», «ιών Γερμανών» καί όυ· 
τω καθεξής. "Αλλά παρά ιαϋτα υπήρξε και ό μέγας 
σύνδεσμος των «ενδεών σπουδαστών». Πάντα όαου 
ταντα τά σωματεία ήδρευον εν τή «λατινική χώρα», 
«pays latili», ώς άπεκάλουν τήν άριστεράν όχθην 
τοϋ Σηκουάνα, τό κατόπιν quartier latill, τό νυν 
quartier desEcoles ώς θέλουν νά τδ λέγουν άπό 
τίνος. Τά πολλά υπέρ αυτών προνόμια κατέστησαν 
βαθμηδόν τους σπουδαστάς κράτος έν κράτει. Οι 
escholiers μρεθησαν της δικαιοδοσίας τοϋ διοι- 
κητοϋ τών Παρισίων, τοϋ Prevpt de Par’s Kai 
φονεύοντες ακόμη έδικάζοντο υπό τοϋ Πρντάνεως 
και τής συγκλήτου, ιοϋ Senat, και τό Π αν επιστή
μων δεν ηννοει καμμμίαν άνάμιξιν άλλων εξουσιών 
ώς τά ^ητήματα της τάξεως και ασφαλείας έν τή 
«λατινική γώρφ». Εινε αληθές όμως ότι ό πρύτανις 
g Recteur είχεν εξουσίαν ^ωής και θανάτου έπί 
των escholiers και ϋπερηοπιζε μέν αγρίως και 
κάποτε αδίκως αϋτους κατά τών άλλων, ήτο όμως α
μείλικτος καί ενίοτε τρομερός πρός αϋτους, δέν ήνεί- 
χετο τό παραμικρόν παραστράτημα καί δέν θά πιστεύ- 
σετε ότι κάποτε είς έκρηξιν τοϋ γλωσσικού ζητήματος 
και έκεί έκρεμασεν ένα άδιόρθτοτον μαλλιαρόν οκολά- 
ρον άπό τής άφϊδος τοϋ πυλώνος τής Σορβώννης.

Είς τάς ενώσεις ταϋτας υπήρξαν μέλη φοιτηται, 
οίτινες βραδύτερου άπέβησαν άνδρες έξοχοι έν τή έπι- 
οτήμη^ τό έν δέ πέμπτου τουλάχιστον τής άκαδημαϊκής 
ταντης νεότητος άπετελεϊτο έκ σπουδαστών φιλοπό- 
vojv και ειρηνικών. Οι άλλοι, ώς συμβαίνει σχεδόν 
πάντοτε, χωρίς να είνε όλοι κακοί, ήσαν όλιγώτερον 
ενθουσιώδεις μύοται τής επιστήμης καί τών γραμμά
των λάτρεις, καί ησαν περισσότερον άη'ωσιωμένοι είς 
τό νά κάμνονν ζωηρότητας έξ ών ή χειριστή ήτο νά 
συμπλεκωνται μετά τής νυκτοη υλακής, εϋθϋς ώς διήο- 
χετο αύτη τάς γέφυρας τοϋ Σηκουάνα, νά βασανίζουν 
δέ, οσάκις οϋτοι διεκινδυνευον είς τήν άριστεράν όχ
θην, τους μονάχους, τους άστους καί αϋτάς τάς άστάς, 
καί τους θεολόγους εϋθϋς ώς προέβαλλον τής Σορ- 
βοονης, όπερ τέλος έδωκε καί τό εύλογον πρόσχημα 
εις τόν δεσποτισμόν νά κατάργηση εντελώς τά σωμα- 
τείά το)ν, πρός μεγάλην χαράν τών παρισινών αστών, 
οίτινες άπεκάλουν αϋτους «κακοποιούς, πότας», καί

ιά τοιαϋτα καί τους ώνείδιζον ότ; δέν μελετούν διά 
ντί μη καταστρέφουν τήν «πολύτιμον αϋιώ,ν δράσιν». 
Τών σπουδαστών του μεγάλου ισπανικού Πανεπιστη
μίου τής Σαλαμάνκας τά προνόμια έζησαν μακρότε- 
ρον καί δέν έξελιπον ή διά τής παρακμής τοϋ πεοι- 
η ήμον τούτου Πανεπιστημίου όπερ έσχε τήν δόξαν νά 
^αρασχη, άσυλον εις τον Σριοτόη Ορον Κολόμβον καί 
τα ίποστηρίξη τά σχέδια αϋτοϋ. "Οταν ηθάνη τις έπί 
του οροπεδίου τής Μαδρίτης, τό ταξείδιον είς Σαλα- 
μαικαν είνε πλέον ευκολον και άξίζει τόν κόπον, διότι 
τέι πάντα σχεδόν έν τώ IIανεπιστημίφ τής Σαλαμάν
κα^, εχουοιν ώς έν τώ μεσαίωνι, κτίρια, περιβολαί, έ
θιμα, περισσότερον ή έν "Οξωνία.

q.io τοϋ ΙΕ αϊώνος μέχρι των άρχών σχεδόν τοϋ 
ΙΟ αϊώνος δέν γίνεται πλέον λόγος περί σωματείο))· 
τών σπουδαστώ))’, ών κατηργήθησαν πάντα τά προνό
μια και οίτινες έδικα^οντο πλέον υπό τώ)ν κοινών δι- 
καστηρίαιν. "Οτε βραδύτερον, δηλαδή τόν ΙΘ' αιώνα, 
οι φοιτητικοί σύνδεσμοι έπανήλθον είς τήν ζωήν, τού
το εγενετο »πο τους αρίστους των όρων καί πράγματι 
τα μέλη αυτσιν κατέστησαν άξιόλογον στοιχείον τής 
κοινωνικής και πολιτικής -ωής, κήρυκες καί ϋπερα- 
οπισταί τών φιλελεύθερο))· ιδεών, καί ένίοτε μάρτυ
ρες. Εν I αλλια μέχρι του 181 6 έν τούτοις παρά τους 
κοινούς αγώνας, παρά τό άξιέπαινον αυτών πνεύμα 
συναδελφότητος οι ηοιτηταί έν Γαλλία, δέν έχουν νά 
παρουσιάσωσιν άςιαν λόγου φοιτητικήν ένωσιν. e(J 
θεμελιωτής τών ένώοεο)ν τούτων είνε ό φοιτητής 
Α ύγουστος Αεκλαιρ, δικηγόρος μετά ταϋπα έν Σανού, 
όστις ανεπτυςε πρωτοφανή άληϋώς δραστηριότητα 
προς έπιτευξιν τοϋ σκοπού τούτου. 'Ο πρώτος λοιπόν 
ονλ/.ογος υπήρξεν ο τοϋ Σανού, ό δεύτερος τοϋ 
Bordeaux καί ό τρίτος τών Παρισίων, ό κοινώις 
άποκαλούμενος (Association) μετά διοχιλίων 
με/.ώτν. Ουτος έξεπροσώπηοε τήν γαλλικήν νεότητα 
είς τάς έορτάς τής Βονωνίας, τής Moiipellier, τής 
Λω-άνης και εις τα εγκαίνια τής Σορβώννης. Συνέ- 
τεινεν είς τήν άναούστασιν τών Γαλλικών Πανεπι
στήμιων, όιεοπαριιένων πρότερον είς άνεξαρτήτους 
Σχολάς. Δημοσιεύει δελτίον υπό τόν τίτλον «Πανεπι
στήμιου τώιν Παρισίων», έχει δύο αναγνωστήρια, οκ
τώ βιβλιοθήκας, δύο αίθούσας διαλέξεων, αίθουσαν 
οπλομαχητικής, καπνιστήριου. Πολλάκις ό Πρόεδρος 
τής Δημοκρατίας έτίμησε τάς έορτάς καί τούς χορούς 
αϋτοϋ. Παρ' άπασι τοΐς Πανεπιστημίοις τής Γαλλίας 
ϋπάρχουοι νϋν σύλλογος "Αντιθέτως πρός τούς έν 
Γερμανία οί έν Γαλλία δέν διετήρηοαν μεσαιωνικά έ
θισα.. Εκαστον ττόν μελών είνε έλεύθερον είς τάς 
πολιτικός του καί θρησκευτικός δοξασίας. Αί ενώσεις 
σέβονται τήν άτομικότητα έκαστου, άλλά καί κατεργά
ζονται την συναδέλφωσιν καί άλληλεγγύην. Τά κύρια 
στοιχεία τοϋ προγράμματος αϋτών είνε ή είς τούς έν-

£
μώιν τάς περισσοττέρας μονομαχίας είνε ό ένδοξοτα- 
τος τών εταίρων. Αύτοί βεβαίως φαίνονται ειζ τάς 
πανεπιστημιακός πόλεις τής Γερμανίας· είνε παντα- 
χοϋ καί απολαύουν ττόν γενικών συμπαθειών τοϋ πλή
θους, όπερ τούς περιβάλλει διά μεγάλης στοργής. Ευ
τυχώς δέν είνε οί περισσότεροι. Μεταξύ τών δισχιλι- 
ων φοιτητών τής 1 ότίγγης, έπι παραδείγματι, < τη 
τινά πρό τοϋ πολέμου, οί 400 μόνον άνήκον εϊς τά 
τοιαϋτα σωματεία, έντμ οί πλείοτοι προτιμούν σωματεία 
επιστημονικόν χαρακτήρας καί κλείονται έν ταις ί>ι- 
βλιοθήκαις καί έν τοίς οεμιναρίοις μακράν παντός 
θορύβου διά νά δώσουν εϊς τήν Γερμανίαν τούς σο
φούς ο'ίτινες τήν έδόξασαν. ’Εν τούτοις άπό τούς άλ
λους έξήλθεν ό Βίομαρκ. Όμιλοϋντες περί Γερμανών 
ηοιτητών, δέν εινε δυνατόν νά μή είπωμεν δύο λέξεις 
περί τοϋ περιέργου έθίμου τών φοιτητικών μονομα
χιών έν Γερμανία, θά ήτο τό ίδιον ώς νά ώμιλοϋμεν 
περί Ισπανίας χωρίς νά είπωμεν λέξιν περί των 
ταυρομαχιών. Είχα τήν τύχην νά παρευρεθώΝϊς τά 
έγκαίνια τοϋ νέου περικαλλούς κτιρίου τοϋ Πανεπι
στημίου έν Freiburg am Brisgau Είχε συγκεντρω 
θή πλήθος αντιπροσώπων τών φοιτητικών ενώσεων 
καί πολλοί παλαιοί φοιτηταί τοϋ Φριβούργου. Εκα· 
θήμεθα έν εύρυχώρω ζυθοπωλείφ παρά τόν καθεδρι
κόν ναόν. 'Ητο κέντρον φοιτητικόν, ζΐέν τβ·οιξε σχε
δόν μίαν η ορόν ή θύρα χωρίς νά είσέλθΐ] εις νέος ή 
παλαιός Blirche ’« Θ ε1? τό πρεθτα,πον 
μίαν ή δύο βαθείας ούλάς. To meilSUt ή ,ll0y0~ 
μαχία αύτή σπανίως είνε τό αποτέλεσμα προσωπικής 
τίνος έριδος. ’Επιβάλλεται ύπό τοϋ καταστατικού του 
σωματείου. Οί νεοσύλλεκτοι, οί Fiichse αλω

πεκές, διά νά γίνουν Burchen ε7°νν ™
δικαίωμα νά κέγωνται ωιεγάλοω πρέπει ν’ αριθμούν 
δύο τρεις μεγάλας συναντήσεις. ΊΙ μονομαχία εινε 
άπόδειξις τής ανδρείας των καί αί ούλαί τά παράση
μά των. Μόνον αύτοί οί ήρωες μέ τάς κατεσχισμένας 
παρειάς είνε άξιοι άγάπης καί ή νεαρά άλώπηξ τής 
όπ'οϊας ή ρίς φέοει ακόμη τάς σταγόνας τού γάλακτος 
τής τροφού της σπεύδει νά καταστή ήρως καί νά πιη 
τό αίμα. Τό διοικητικόν συμβούλων τοϋ σωματείου 
συνερχόμενον παρασκευάζει τό πρόγραμμα τών μονο
μαχιών τοϋ Σαββάτου. ’Εκλέγουν τό αντίπαλον σω- 
ιιατείον, άποστέλλ.ουν την έγγραφον π ρ ό κ λ η ο ι 

(τό cartel κατα τό>' ,,ιεααίωνα^ και °Q''O>·-
ται οί ιιοναμάχοι οίτινες θ’ άντιπροσωπεύσουν τά σω
ματεϊα έν τή πάλη. Πολλάκις όλόκληρον τό Σάββατον 
διαρρέει έν μάγο, διότι συμπλέκονται, τό εν μετά το 
άλλο, δώδεκα καί δεκατέσσαρα ζεύγη. Ό άγων διε
ξάγεται έν εύρεία έπί τούτω αιθούση, λαμβάνονται 
όλα τά μέτρα όπως άποτρεύγωνται τά θανατηφόρα 
πλήγματα. Σκοπός είνε μόνον νά τραυματίζωνται, νά

δεείς τώυν φοιτηττόν έξασφάλισις στέγης πρός συγκέν- 
τοωσιν καί έργασίαν, παροχή μέσων έκπαιδευσεως, 
έξεϋρεσις υλικών πλέω έκτημάτων παντός είδους, πα- 
γίωσις δεσμίδν μεταξύ τών φοιτητών τών διαφόρων 
σχολών, κοινωνία ιδεών καί αισθημάτων, δώ δέ τών 
διαλέξεων καί συζητήσεων άγάπη πρός τήν ϋφηλοτέ ■ 
ραν μόρφωσιν, τέλος άπό άπόφεως εθνικής έκπροσώ- 
πηοις πραγματική τής ακαδημαϊκής νεότητος όταν αί 
περιστάσεις τό άπαιτήσουν.Μέρος έπίσης τοΰ προγράμ
ματος εινε καί ή του σώματος άσκησις, κωπηλασία, 
οπλομαχητική, ποδόσφαιρα κλπ., παλαιότερον υπό τών 
Γάλλων φοιτηττον άμελούμενα.

Οϋδαμοϋ έν τούτοις τά φοιητικά σωματεία άνεπτύ- 
χθησαν τόσον όσον έν Γερμανία, ojv πολλά τά αξιομί
μητα, καί πολλά όμως όχι. Έν πρώτοις τά σωματεία 
ταύτα έχουσι τόν τύπον μάλλον αριστοκρατικόν καί δεν 
είνε προσιτά άνευ άφθονων χρηματικών μέσων. Οί 
δυνάμενοι έκ τών φοιτητών, εύθνς ώς άφιχθώοιν εις 
τό Πανεπιοτήμιον, σπεύδουν νά έγγραφώσιν εϊς εν 
τών σωματείων διά νά μη ύποστώσι την ταπείνωσιν 

άποκαλώνται Obscuranten. Βεβαίως οί αγα- 
πώντες την εργασίαν πλειότερον τών έπιδείξετον 
κατατάσσονται εϊς έν τών επιστημονικών σωματείων. 
Φέρονοι τό έγχρωμον σήμα αυτόν, συγκεντροϋνται 
περί λύχνων άφάς εϊς τό ξυθοπωλεϊόν των, πάντοτε 
τό αύτό, καί συξητοΰοι τό έκ τών προτέρων όρισθέν 
επιστημονικόν θέμα. Πάντες οντοι οί μικροί ούνδε- 
σιιοι όμοΰ < ί συνέρχονται εις δύο κατ' έτος γενικός 
συι όδονς Goslarer 'κοί Gothaer. δίεταβαίιομω 
νυν εϊς τά Gesellige Vereine 9 ^ερά σωμα
τεία τών Burschen Είνε οί διάδοχοι τών μέχρι 
τών άρχών τής ΙΘ' έκατονιαετηρίδος μυστικών φοι< 
τητικών ένώοεων διαλυθειοών ύπό τον Κράτους διά 
τάς νπερβολάς των. Ό νεοσύλλεκτος, ό πρωτοετής, ά- 
ποκαλείται Facheil άλώπηξ, καί κατόπιν προα- 
■νεται Rnrsche σωματεία αύτά τών σπαθιστών 
φοιτητών έχουν τήν άξίωσιν ότι περιλαμβάνουοι τό 
άνθος τής γερμανικής νεότητος, πάντως τους εκ των 
άριοτοκρατικών οίκων. Οί αρχηγοί τών σωματείων. 
Seniores, συνέρχοιπαι άπαξ τον έτους εϊς τό Κό,εν 
τής θονριγ'/ία? κ«< κανονίξουν γενικώς τά τών σω
ματείων' "Ελκουν τήν αρχήν των έκ τών ναπολεόν
τειων πολέμων έξ οϋ καί ό στρατιωτικός αύτών χαρα- 
κτήρ. Μετά πολλάς διαλύσεις έθριάμβενσαν μετά τής 
’Επαναστάσεις τοϋ 184S καί καθ’ δλον τό διάστημά 
τής τελευταίας αυτοκρατορίας ήνθηοαν εϊς τέσοαοας 
μενάλας όμάδας, Γερμανούς, Άρμινίους, Τεύτονας 
καί Χριστο-γερμανούς. Φέρονσιν 'ίδια χρώματα, στά
λάς, χρωματιστά πηλήκια, μαστίγια κλπ., καλλιερ
γούν τήν ζυθοποσίαν και τήν διά σπάθης μονομαχίαν. 
'θ κενών τά περισσότερα ποτήρια ζύθου καί ό άριθ-
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:-θίξωνται ολίγον σπαρτιατικώς, είς την άλγηδόνα καί 
είς την θέαν τοΰ αίματος. Τυλίσοουν τόν λαιμόν διά 
χονδρού βαμβακερού λαιμοδέτου τούς ώμους διά ται
νιών δέρματος, τούς βραχίονα επίσης., Ή καρδία 
προστατεύεται δΓ ισχυρού επικαλύμματος· οι οφθαλ
μοί δΓ είδικισν διοπτρών· φέρουοι δέ καί μεγάλην έκ 
χονδρού δέρματος έμπροοθέλλαν μέχρι γονάτων. Εις 
τά κτυπήματα προσφέρεται μόνον τό' κρανίου, αί πα- 
ρειαί, τα ώτα. 7 ό πράγμα έν τούτοις δέν είνε καί ά- 
κίνδυνον ή σπάθη είνε μεγάλη καί βαρεία καί δέν 
έχουν δίκαιον οί λέγοντες ότι αί μονομαχίαι αυται 
είνε άστειότης. Ό διευθυντής τήςι μονομαχίας φωνεϊ 
Silentiumfiir die Mensur και αρχεται ή 
κρεουργία, τό αίμα ρέει πολλάκις ποταμηδόν. Καί με
τρούν τάς πληγάς «'Έν αίμα διά τήν SaxOliia 
«δύο διά τήν Βετση αλίαν» «τρία διά τήν Bremensia 
(τό, ονόματα ττον συλλόγων). Κατόπιν έρχεται τό έρ

γου τοΰ χειρουργού οστις κόπτει καί ράπτει μέ τό τσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
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ΤΑ ΠΡ© ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
fII κωμωδία τοΰ Νερουλού, δΓ οίονδήποτε σκοπόν 

καί αν έγράη >’ έκδοθείσα τό πρτοτον τώ 1813 καί 
«είς τρεις πράξεις διαιραιμένη» (1) είνε πλήρης 
πνεύματος άπ' αρχής ιιέχρι τέλους, πλήν όλως ακα
τάλληλος διά τήν σκηνήν ήτις, άλλως τε, έλειπε καθ' 
ολοκληρίαν κατά τήν εποχήν τής έκδόσεως αύτής άπυ 
τί;)’ άρχαίαν τοΰ δράματος πατρίδά. Έν τούτοις, ύ 
μαρκήσιος Σαιντ-Ίλαίρ, έν τή περί ττον Κορακιστι
κών μελέτη αύτοΰ (2) αναφέρει ανέκδοτον έπιστολήν 
ίοϋ Brnnetde presla?’e«9 οντος ότι, αί έν τή κωμω 
δία τοΰ Νερουλού» λέξεις ί ό ι κ ό ς, έ μ π ο ρ ώ, ό 
όποιο ς αΐτινες προεκάλουν τόν γέλωτα κατά 
τ ή ν π ρ ώ τ η ν π α ρ ά σ τ α σ ι ν τ ή ς κ ω μ φ- 
δ ί α ς διιι τό παράδοξον αύτών, είνε γενικώς έν χρή- 
σει σήμερον κτλ.» Έκ τοΰ αποσπάσματος τούτου τής

*) «ΚΟΡΑΚΙΣΤΙΚΑ» η διόρ&ωαις τής Ρωμαΐικης Γλώσ 
σας, κωμωδία είς τρεις πράξεις διαιραιμένη ύπό τοϋ Λο 
γιου καί εύγενούς κ. Ίακιόβου Ρίξου, μεγάλου Ποστελνίκου 
έν τφ εις τό Μαχμουτπασάχανι έλληνικφ τυπογραφείω 1813. 
Ή αύτή κωμωδία τό «δεύτερον μετατυπιοθείσα χάριν τών 
Φιλόκαλων· έξεδόθη τφ ι835, εσχάτως δέ έν τή «Έλληνι
κή βιβλιοθήκη» έν ’Αθήναις τφ 1889.

s) Notice sur la comedie intitulee ΚΟΡΑΚΙΣΤΙΚΑ 
de Rizos Neroulos par M. le Mis De Queux de Saint- 
Hilaire, p. 17. Paris.

γάρου είς τό στόμα, ώς> νά μή ήτο τίποτε, ένώ ό πα
σχών προσπαθεί νά μειδιάση, ώς νά μή ήτο τίποτε. 
Βεβαίως ψυχαγωγικώτερον νά βλέπη τις τά άξιότιμα 
μέλη τών σωματείων τούτων έν περιλάμπρω στολή είς 
τάς παρελάσεις η εν τή Aula κατά τήν 
εγκατάσταση’ τιον ακαδημαϊκών αρχών. Τό θέαμα 
είνε επίσης μεσαιωνικόν, άλλά τουλάχιστον ήμερου. 
Έν Βόννη, έν Γοτίγγη, έν Λειψία τά οχήματα φέ- 
ρουι' τούς αντιπροσώπους τών σωματείων περιβεβλη- 
μένους τάς ιιετά χρυσών παρυφών βελούδινος στολάς 
ττον, έρυθράς, κυανός, πρασίνους, ιιέ τά μακρά ξίφη, 
τά μέχρι άγκώνος χειρόκτια, τά υψηλά υποδήματα 
καί κατόπιν μέ τάς σημαίας ττον κυκλοΰσι τόν έξερ- 
χόμενον πρύτανιν τυλιγμένου είς τόν ερυθρόν μανδύαν 
του δΓ ού θά τυλίξη μετ' ολίγον τόν διάδοχόν του είς 
σημεΐον μεταβιβάσεως τής πρυτανικής αρχής.

("Επεται συνέχεια)

Κ. ΡΛΔΟΣ

επιστολής τοΰ Brunet de qresla«7fira« τις πιστεύ- 
ση.οτι τά «Κορακίστικά» όχι μόνον παρεστάθησαν άπό 
σκηνής, άλλά καί ότι έκίνουν καί τούς γέλωτας τιον 
ακροατών. Τό πράγμα όμως είνε καθ' ολοκληρίαν απί
θανου (3) καθόσον, έκτος τής παντελούς έλλείψεως 
σχετικής τίνος πρός τήν παράστασιν πληροφορίας, 
είτε έγγράηου είτε προφορικής, καί ή υφή αύτή τής 
περί ής πρόκειται κωιιιοδίας, μάς παρέχει τό ένδόοι- 
μον >'ά έχωμεν εναντίαν γνώμην διότι, ή κωμωδία 
είνε οΰτω πως γεγραμμένη, (άστε έκ τής άπό σκηνής 
διδασκαλίας αύτής ελάχιστα θά ήννόουνοί άκροαταί α
νευ τών πολυπληθών ύποσημειώσεων τοΰ συγγραφ έως, 
δΓ ών ερμηνεύονται αί οατυριξόμεναι λέξεις ας δή
θεν μετεχειρίξετο ό Κοραής καί οί οπαδοί τον μή 
καθιστάμενων δέ αντιληπτών τών λέξεων αύτών, ή 
κωμωδία είνε όλως ανιαρά καθόσον τό κωμικόν αυ
τής έγκειται άκριβώς είς τάς λέξεις αύτάς', ή σάτιρα 
τών ,όποίων ΰπήρξεν ό σπουδαιότερος, ή μάλλον ό κύ
ριος σκοπός τής κωμωδίας.

’) Καί αύτός ό Saint-Hilaire έν τή προαναφερθείση με
λέτη του (σελ. 27) γράφει τά εξής: «Cette comedie est es- 
sentiellement litteraire; elle n’ offrirait au theatre au- 
cuu interet, et il est propable qu elle n’ ajmais ete 
representee en publie.»

σκοπιώιν ότι έν τή ρηθείση οικία τοΰ Ζαχάρωφ' κατε- 
οκευάξοντο περικεη αλαϊαι καί όπλα, άντιληφθέντες 
δέ καί οί ίδιοι ότι καί συναθροίσεις έγίνοντο κατά 
Κυριακήν, χωρίς νά έξετάσωσι καί μάθωοιν ότι αί 
μέν περικειμαλαϊαι ήσαν έκ ναστόχαρτου, τά δέ όπλα 
έκ ξύλου, ήμπόδιοαν πάσαν περαιτέρω συνάθροιση’ 
καί ούτως έπαυσαν νά παριστάνοονται έν τώ στενώ έ- 
κείνφ κύκλιο αί όλίγαι οκηναί έκ τιύν έργων τοΰ Νε
ρουλού. Αί συναθροίσεις αυται, αί ολτυ'ς οικογενειακοί, 
εόωοαΐ’ άη ορμήν καί είς άλλους ξένους νά γράψωοιν 
ότι τά έργα τον Νερουλού έπαίχθησαν έν Κωνσταντι- 
νουπόλει πρό τοΰ 1815 όπερ εινε άνακριβές. (7).

Οϋτοος κατ' ακρίβειαν έχόντων τιον πραγμάτιον, 
βέβαιον ούχ ήττον είνε ότι τά «Κορακίστικά» έσημεί- 

οισαν εποχήν καθ' όν χρόνον έξεδόθησαν.
Πάντες οί τότε λόγιοι ή8) έκτος έννοεϊται, τιον 

διά τής κωμωδίας σατυριξομένων, λίαν εύη ήμως περί 
αυτής ώμίληοαν, ποιηταί δέ δόκιμοι ιός ό ’Αλέξαν-

’) Ό Grasset (Souvenirs de Grece 1838 αναφέρει οτι 
ή μέν «Ασπασία» τοΰ Νερουλού έδιδάχθη τό ι8ιι, ή δέ 
«Πολυξένη» τφ 1813 ΙΙόσον ένήμερος τών πραγμάτων είναι 
ό κύριος Crasset, φαίνεται καί έκ τοϋ εξής: 'Ομίλων, έντφ 
αύτφ βιβλίφ του, περί τοΰ «Έξηνταβελώνου», τής γνωστής 
κωμωδίας τού συμπατριώτου του Μολιέρου, δέν άρκεϊται 
μετά ρράξων αύτόν είς «Soixante aiguilles»,άλλά τόν θεω
ρεί καί έργον τοϋ Οικονόμου, προσθέτων άπλώς οτι πρόκει
ται περί φιλαρνύρου τινός!

"Αλλά καί ό Jean Ilunfert έν τφ προλόγφ τού προανα- 
φερθέντος συγγράμματος τού Ρίξου Νερουλού αναφέρει οτι 
ή ’Ασπασία έπαίχθη κατά τό 18ιι.

R) Μεταξύ άλλων ό Κ. Οικονόμου ό έξ Οικονόμων είς τά 
«Γραμματικά» αύτού (Βιβλίον Β! σελ. 413) γράφει: «Είς 
τήν λαλουμένην μας γλώσσαν έχομεν κωμφδίαν άγχινουστά- 
την καί άστειοτάτην τόν Κούρκον (ό Οικονόμου συγχέει τά 
Κορακίστικά μέ τό ήρωίκοκωμικόν ποίημα «Κούρκας αρπα
γή») τού άρχοντος Ποστελνίκου κυρίου ’Ιακώβου Ρίξου, τού 
όποιου καί τήν τραγωδίαν άιεφέρομεν. Ό νέος μας ούτος 
Άγάθων εύδοζιμεΐ καί είς τό τραγικόν επίσης καί είς τό 
κωμικόν. Ή εύγενής του φαντασία, συνημμένη μέ τήν πο- 
λυμάθειαν, θέλει έρεθίσειν πολλούς εύφυεϊς νέους μας είς 

τήν ποίησιν.»

Ούτως έχόντων τιον πραγμάτων, πόθεν ώρμήθη ό 
Brunetde presla’’« παραδεχθήότι τά «Κορακίστικά» 
έδόθηοαν άπό σκηνής ; Φαίνεται ότι, γράη ων περί 
τών «Κορακιστικών», είχεν ύπ' όψει< του τήν πρώτην 
τής κωμωδίας έκδοσιν έν ή υπάρχει ή εξής οημείω- 
οις : «Είς τήν παρούσαν κωμωδίαν ακολουθείται με
ταξύ τιον προσώπων τού Σωτήριου καί τού Λύγού- 
οτου τό σύστημα τοΰ Κορακισμοΰ, δηλαδή ή συνθήκη 
καί αί λέξεις του. Ό κ co μ (οδός δέ μερικαϊς η ο- 
ραϊς πλάττει καί άλλαις (4).... κπλ». Τήν λέξιν 
αύτήν «Κ co μ co δ ό ς», ήτις έκ παραδρομής βεβαίως 
έτέθη έν τή σημειώσει άντί τής κ co μ ιμ δ ο π ο ι ό ς, 
θά έξέλαβεν Brtiiiet d; premia ευ τή κυρίφ αύτής 
οημαοόι τοΰ «ή θ ο π ο ι ό ς» καί έντεΰθεν έπίοτευσεν 
ότι ή κωμτοδία τοΰ Ρίξου άνεβιβάσθη έπί σκηνής. (Γ>)

'Αλλ' ίσως καί έξ έοφαλμένων πληροί] αριών ό Γάλ
λος έπιστολογράΐ] ος νά περιέπεοεν είς τήν άνακρί- 
βειαν αύτήν, διότι είνε γνοτοτόν ότι πάντες οί γοά- 
η’αντες περί τοΰ Νεοελληνικού θεάτρου, μηδέ αύτοΰ 
ToCSaint-Hilai r μξαιρουμένου, άγνοοΰντες οί μέν 
τήν ελληνικήν οί δέ βασισθέντες είς πληροί/ ορίας 
τρίτονν, άναρμοδίιον ώς έπί τό πλεΐστον, (β) έγραψαν 
σωρείαν άνακριβειιον, άλλά καί η αιδροτήτοον άς καί 
θά αναφέρω, οσάκις μοϋ δοθή ευκαιρία είς τάς ΰΛο- 

οημειώσεις τοΰ παρόντος έργου.
Φαίνεται λοιπόν, ότι κάποιος Κωνοταντινουπολίτης, 

άκούσας ότι τά έργα τοΰ Νερουλού έπαίχθησαν ποτέ έν 
Κιονοταντινουπόλει, χωρίς νά έξετάση τίποτε περισσό
τερον έπί τοΰ προκειμένου, τό έγραψεν εις τόν 
de Presle οστις καλή τή πίοτει, άνέγραψεν άνεξε- 
τάοτιος τό πράγμα, όπερ έπακριβώς έχει ιός εξής ; 
Είς μίαν τιον Πριγκηποννήσων τοΰ Βοσπόρου καί έν 
τή οικία τού τότε IIροξένου τής Ρωοσίας Ζαχάρωφ, 
νεανίαι τινες κατά τό 1815 διεοκέδαξον κατά Κυρια
κήν παίξοντες σκηνάς έκ τιον δύο τραγίοδιιον τοΰ Νε
ρουλού, «’Ασπασίας» έκδοθείσης τιο 1813 καί τής 
«Πολυξένης» έκδοθείσης τιο 1814.

'Αλλ' οί Τούρκοι πληροφορηθέντες έκ κατα-

·) ”Ιδε πρώτην έκδοσιν «Κορακιστικών»(Ι813) έν σελίδι ύ
5) Παρσμοίας παρεξηγήσεις θέλων, φαίνεται, ν’ άποφύγη· 

ό έκδοτης τής κωμωδίας, ή μάλλον ό συγγραφεύς αύτής 
άντεκατέστησε έν τή δευτέρρ: έκδόσει τήι λέξιν κωμωδόξ 
διά τής κωμωδοποιός. (νΙδε δευτέραν έκδοσιν 1835 έν σε 

λίδι γ!.)
6) Είς τό άρχεϊον τής 'Ιστορικής καί έθνολογικής έται 

ρείας, καί ύπ’ αΰξοντα αριθμόν 8874 ύπάρχει έπιστολή της 
τού Ραπτάρχη, δι’ ής ούτος δίδει πολλάς πληροφορίας άνα 
κριβεϊς «ίς τόν Μαρκήσιον περί τού ελληνικού θεάτρου τό 
όποιον ήγνόει καθ’ ολοκληρίαν ό έπιστέλλων! Άλλα καί έ 
τέρα έπιστολή πρός τόν αύτόν Μαρκήσιον άποσταλεϊσα τήν 
Ιο Άριλίου 1838 παρά τοϋ Μ.Π. Βρετού καί έν τφ αύτφ 
άρχείω εύρισκομένη περιέχει οϊ’κ όλίγας άνακριβείας περί 

τού Νεοελληνικού θεάτρου.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

■Άγκυρας,,
ΑΘΗ ΝA I

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΗ

0 ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ
Β . ZEZTiZS, ΟΣΖΙΣΖ

Πωλείται είς δλα τάβιβλιοπωλεΐα Δραχ. 15
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δοος Μαυροκορδάτος (!)) καί Ήλίας Τανταλίδης 
(10) συνέθεσαν επιγράμματα είς ιόν συγγραφέα πις 
όοτις, ολίγον πρό των «Κορακιστικών», εϊχεν έκόώοει 
καί την τραγωδίαν τον ή «Ασπασία». ’Αλλά καί ιιέ- 
χρι της σήμερον, οσάκις γίνει λόγος, ε'ίτε παρ’ ήμετέ-

'·’) ’Επίγραμμα είς ’Ιάκωβον Ρίςον:
Εΐζ ολας μεν ετζεβαλε κοινώς τάς τραγωδίας, 
Ρασίν ό τραγικώτατος των ποιητών Γαλλίας, 
Αλλ άμα παν και κωμικά νά γράψ’ επεχειρίσθη. 

Καθόλου δέν επέτυχε, κι’ αμέσως άπελπίσθη. 
2ν όμως εκατορ&ωσες τά δνο νά σννάιμης 
Καί τραγι ια τε εν αυτω καί κωμικά νά γράιμης.

ΑΛ. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ 
’") Έτερον:

Ό Κύκνος δ Βυζάντιος, μέ αρμονίαν ψάλλει!

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
( Νπδ 22 Φεβρουαρίον-15 Μαρτίου 1915)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΒΔΟΜΗ
Καρυαι 22 Φεβρουάριου 1915

ζΚυριακη μεαημβρία
’Αγαπητή μου

Η παρούσα μου επιστολή πρέπει νά έξαντληδή 
οτήυ άναοκόπηοιν τών κυριωδεοτέρων σημείων τής 
προχριοτιανικής έποχής.

Λα υποβάλω αρα γε καί έγώ τό ερώτημα : «,4πό 
πότε ραίνεται τό Αγιον 'Όρος\ ύπό Μοναχών οίκού- 
μενον» ; Ερώτημα τό όποιον συχνά αυτοί οί Μοναχοί 
ύπεβαλον εις τήν Ιστορίαν. Ως άπάντησις αυτής τής 
έρωτήσεως έρχεται ή σκέψις ; Τί ήτο τό 'Όρος κατά 
τήν IIροχριοτιανικήν εποχήν ; Πάσας πόλεις^ είχε)’ ; 

1 πο ποιων εκατοικεϊτο ,· Ποιος ό πολιτισμός του ,*  
Ποϊαι αί -πνευματικοί του εκδηλώσεις;

*) Παλαιότατα ή Χερσόνησος τοϋ "Αθω έκαλείτο ’Ακτή. 
μεταγενεστέρως δέ τό όνομα τοΰ ιστορικού ’Όρους έπεξε- 
τάθη είς δλην τήν Χερσόνησον. Κατά τούς χρόνους Ήρω- 
δότου καί Θουκυδίδου καί μετά ταϋτα εκαλείτο άδιαφόοως 
'Ακτή καί “Αθως. Κατά τά έτη 972—1000 έκλήΟη "Αγιος 
Ορος διότι άφιερώάη^ ολόκληρον είς κατοικίαν τών Μονά 

χών. Εν πάσι δε τοίς αρχαίοις έπισήμοις έγγράφοις άπό τά 
τέλη τοϋ I αιώνος και έιρεςης απαντά 'Άγιον “όρος τοϋ 
’Άθω. [Βλ. Χερσόνησος τοΰ 'Αγίου "Ορους "Αθω. 
Κοσμά Βλάχου],

Επι τών ερωτημάτων αυτών γενικώς μέν άπαντά 
η Ελληνική Ιστορία, ειδικώτερον δέ, άναλυτ ικώτερον, 
λεπτομερέστεροι', θετ ικώτερον δά μαρτυρήσΐ) ή σκα
πάνη τοϋ άρχαιολόγου. Στήν τρισχιλιετή ιστορίαν τής 
Ελλάδος άναμφ ιοβητήτως σπουδαίοι· μέρος διε- 

δραματιοεν ή Χαλκιδική Χερσόνησος ‘II Χαλκιδική 
άποτελεϊιαι εζ ενός ανιοον τετραγώνου εκ τον οποίον 
τρεις έπιμήκεις γλωσσίδες προεκτείνονται είς τό Αί- 
γαίον. II Βόρεια τών γλωσσίδων αυτών τήν όποιαν 
περιβρέχει ο Συγγιτικός καί ό Στρνμωνικός κόλπος 
ίχ,ει μήκος· μεν 60 χιλιομέτρων καί πλάτος ποίκιλλαν 
από 8—12 χιλ. εμβαδόν δέ περί τά 345 τετρ. χιλιό
μετρα. Τό κομμάτι αύτό τής Γής έπί τοϋ όποιου ή 
χριστιανική 'Ελλάς έδεμελίωοε τάς εύγενεστέρας πα
ραδόσεις τής Εκκλησίας καί τής Χριστιανικής Τέ

ρον, είτε παρά ξένον συγγραφ έως, περί νεοελληνικού 
θέατρου, το 'έργον του ’Ιακώβου Ρίξου ανελλιπώς 
μνημονεύεται ώς τό άριοτον τής έποχής του ιστορικόν 
κειμήλιου.

(Έπεται συνένεια)
Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΕΣ

Δύο φωναΐς διάφορος, μέ ολα των τά κάλλη.
Και τραγωδεί καί κωμωδεΐ, κ’ εΐς ολα επιδίδει.
Στολίζων φιλοσοφικώς τά δύο ταϋτα είδη.
Ω! αρμ ανία θελκτική ! ώ! πΰρ τής φαντασίας!
Ώ! τί φωνή ευγενική! Τί ϋψος αγχίνοιας!

Η. ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ.

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ: Έν τή 8η υποσημειώσει 
τθ’> ^^’^ουίι®νου φύλλου <5ιορί)ωτεα ή χρονολογία 1831

χνης εινε η περιώνυμος Ιερά Χερσόνησος τοϋ Άγιου 
’Όρους.

Κατά τους Μηδικούς πολέμους καί έπί τής Βασι
λείας τοϋ Φιλίππου, βραδύτερου έπί τής Ρωμαϊκής 
ισχύος καί έντεϋθεν, ή όλη Χαλκιδική συμπαρακολου- 
ιίει τας τυχας τής Ελλάδος και δικαιωμαχικώτς έπλή- 
ρωσε αρκετας σελίδας τής Ελληνικής Ιστορίας.

Εις τας εντυπώσεις αυτας δεν έχει γιά μένα καιι- 
μιά σημασία ή ‘Ιστορία τής Χαλκιδικής. Μ’ ένδιαφέ- 
ρει μόνον ή Ακτή (1) ώς άρχαιόδεν εκαλείτο ή \·1- 
δαάκή Χερσόνησος καί διά τήν ιστορίαν της δά χαοά- 
ico ακόμη όλίγας απαραιτήτους γραμμάς.

H Χερσόνησός τοϋ Αδω εκτείνεται άνατολικοιιε- 
σημβρινώς προς το Αιγαίου είς τό άκρου δέ αυτής 
ύγοϋται υπερήφανος καί επιβλητικός, είς σχήμα κώ
νου, ό πολυύμνητος ’Άθως.

Ο Αδως εινε ο παραστάτης μακράς βουνοσειράς 
η οποία διαοχμζει ολοκλήρου τήν Χερσόνησον καί κα
ταλήγει εις τον Ακάνθων ’Ισθμόν τό)· όποιον, ώς 
γνωστόν, ό Ξέρξης διώρυξεν έντός τριετίας διά τόν 
αποχωρισμόν έκ τής Χαλκιδικής καί τόν εύκολου διά- 
πλουν των πλοίων του διά τής διώρυγος. 'Όσον άφ ορϋ. 
τας αλλας λεπτομέρειας τής μυδολογικής καί ίστορι-

εκπλήξεις άποκρύπτον διά τήν σύγχρονον διανοητικήν 

άνδρωπότητα.
I* * ι *

Ί’ά μέχρι τοϋδ2 τυχαίως άποκαλυη δέντα άρχαϊα 
ευρήματα— έπιγρατραί, άνάγλυφ.α, νομίσματα, δακτυ
λιόλιθοι κτλ. κτλ.— μαρτυρούν πολλά περί τοϋ αρ
χαίου πο,ρελδόντος. Είνε όμως τελείως ανεπαρκή καί 
επιβάλλεται είς τήν 'Ελληνικί;)· Κυβέρνησιν, καί την 
'Ελληνικήν ’Αρχαιολογικιμ’ Επιοτι/μην, είς την εκ
προσωπούσαν αυτήν ’Αρχαιολογικιμ· Εταιρείαν, είς 
αύτό τό Πανεπιστήμιο)·, όπως τάχιστα^ χωρίς χρονο
τριβής καδορίσουν σχέδιον εργασίας διά τήν έκκαδά- 
ρισιν τής ’Αρχαίας ‘Ιστορίας, τοϋ Αρχαίου βίου, τοϋ 
9Αρ/(ΐίθν ΠθλΐΊ 10.UOV, ΊΜΤΠολείϋΡ TCDV HUIOIHOJV 

τοϋ "Όρους. Δεν ξέρω μάλιοτα Άν είμαι πρώτος 
πού άναγγέλλα) ότι υπάρχει σπουδαιότατος άρχαιολο- 
γικός θησαυρός, άπό έτών εμπιστευμένος είς τά κα
ταγάλανα νερά τού Αιγαίου Πελάγους. Εκεί κοντά 
οέ μιά άκτή άλίμενον τοϋ ’Όρους, είς ολίγων μέτρων 
άπόσταοιν άπό τήν ξηράν, πλοίον Αγγλικόν, πλήρες 
άπό άρχαϊα μαρμάρινα άγάλματα, άνάγλυη α, παρα
στάσεις'’, έπιγραφάς κτλ. κτλ., προϊόν ουλήοεως των 
κόλπων τής \1 δωνιάδος Γής, ναυαγήσαν πρό έτών 
50 'ίσως έναπέδεσε πρός ι; ύλαξιν τό πολύτιμον </ ορτίον 
του είς τόν βυδόν 'Ελληνικής δαλάοοης. Μαρτυρειται 
μάλιοτα ότι όταν ή θάλασσα τής άκτής εκείνης ηρεμεί 
καί γαληνιά διακρίνονται είς ιό βάθος διαγραηόμενα 
οχήματα πείδοντα περί τής ύπάρζεως τοϋ αρχαιολο
γικού θησαυρού. Ή 'Ελληνική θάλασσα τόσα χρόνια 
τώρα στό μέρος έκεϊνο αναπληρώνει τήν ‘Ελληνικήν 
Γήν. Άφοΰ, δικαιώματι ισχύος, άνήρπαοαν άπό τους 
κόλπους τής Γής ό,τι φιλοστόργως διεφύλαττεν έπι 
αιώνας, ή θάλασσα άφρισμένη γιά τήν άδικία τά άπε- 
σπασεν άπό τά χέρια τών αυλητών καί άπαλά-άπαλα 
τά έόέχδη στους δικούς της κόλπους, όπου μέ στοργήν 
τά έκάλυψε μέ άμμον καί ίλύν γιά νά τά διαρ υλάςη 
καί τάπαραδώση στήν μοιραία στιγμή πάλιν σέ χέρια 

'Ελληνικά.
Είς τήν ‘Ελλάδα ό,τι άπό άνικανότητα, νωθρότητα, 

αμέλεια άκατανόμαστόν καί άούγγνωστον άη ίνουν α
προστάτευτο)· οί άνθρωποι, έρχονται τά στοιχεία καί 
τά περιβάλλουν μέ τάς φροντίδας των καί τά προοτα- 

ιευονν με το εοον τοον.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΓΔΟΗ
Καοναΐ 22 Φεβαουαρίου 1915

^Κυριακή μεβημβρία
Καλή μον φίλη

ΠΙρθεν ή στιγμή νά στραφώομεν καί πρός τήν Χριστι

ανικήν ιστορίαν τοϋ τόπου.
Μεταξύ αυτής τής έποχής καί τοϋ ‘ιστορικού βίου

κής εποχής τοϋ ’Όρους μέχρι τοϋ έκχριστιανισμοϋ αυ
τού έγομεν τάς μαρτυρίας τοϋ ’Ηροδότου, τον Θουκν- 
δίδου, τοϋ Πλάτοινος, τοΰ Σκύλακος, τοϋ Λουκιανού, 
τοϋ Πλινίου, Παυσανία, Στράβωιως καί σειράς άλλο»’ 
•παλαιών καί νεωτέρων συγγραφέων έκ τοΰ συνόλου 
τώτν όποιων ούδέν απολύτως σαφές καί καδωρισμένον 
περί τών πόλεων, περί ττόν κατοίκων, περί τοΰ πολιτι
σμού, περί τών καλλιτεχνικών άντιληψεων και των 
πνευματικών αυτών οριζόντων δυναμεδα να συναγα- 
γωμεν. Ούδεμία αμφιβολία όμως ότι όπως είς όλό- 
κληρον τόν άρχαϊον ‘Ελληνισμόν διελαμψενι η μεγάλη 
‘Ελληνική γυχή, τό μάγον 'Ελληνικόν πνεύμα ουτω 
καί είς τήν απομακρυσμένη’.’ αυτήν γωνίαν τής Ελ
λάδος έξεδηλώδησαν αί ϋφισται καί δαυμασται άρεταί 
τής 'Ελληνικής φυλής. ’Άλλως είνε αναμφισβήτητο)’ 
ότι ό ”Αδως ύπήρξεν είς πάσαν έποχήν ό συνεκτικός 
δεσμός τής κυρίας 'Ελλάδος μετά τοϋ 'Ελληνισμού τής 
’Ασίας. 'Ως άπό κρουνών μεγάλης δεξαμενής,πρός τήν 
οποίαν ουνεκεντροϋντο τά άπό πόσης Ελληνικής χω
ράς πηγάζοντα πνευματικά μεγαλουργήματα, έςέρ- 
ρεον έκεϊδεν ορμητικά, πλούσια, διαυγή διά νά διο- 
χετευδοΰν έκ τής Χερσονήσου τοϋ Αδω εις τόν Ελ
ληνισμόν τής ’Ασίας. 'Όλαι αί δυνάμεις τοϋ πνευμα
τικού η ωτός πού αφδονοι άνέβλυ.αν εις τάς Αδηνας, 
τούς Δελφούς, τήν Κόρινδον, την Κύπρον, τό Αργος, 
τήν Σπάρτην, τάς Θήβας κατέληγον έδώ είς τήν άνέ- 
οπερον αύτήν Γην, διά νά μεταδώσουν τήν λάμψιν 

των είς τάς άκτάς τής Ιωνίας.

Βραδύτερου επίσης κατά τούς μαύρους χρόνους τής 
δουλείας ό ’Άδως ύπήρξεν δ συνδετικός κρίκος τοϋ 
Έ/.ληνισμού τής έλευδερας Ελλάδος προς τον Ελλ.η- 
νισμόν τής Μακεδονίας, τής Θράκης, τής Μικράς Ι
σιας καί πέραν ’ίσως τής Κιλικίας μέχρι καί αυτής 
τής Μεσοποταμίας. "Οταν ή μελλοντική ιστορία δ’ ά- 
ποκρυσταλλώση στάς σελίδας της τά πορίσματα τών 
νεοιτέρων έρευνιον της δά άφιερωση γραμμάς υπέρο
χους, δά τονίση άληδινούς 'ύμνους είς τήν δασόφυτον 
καί ορεινήν αυτήν οπτασίαν. Άλλά τήν μεγαλύτερα)· 
συμβολήν είς τήν έδνικήν αυτήν έργαοίάν δα την πα- 
ράοχιι ό "Ελλην αρχαιολόγος πρώτιστα καί κατόπιν ό 
’Αρχαιοδίφης, ό Βυζαντινολόγος, ό Γεωγράφος, ό 
Θεολόγος, ό Φυσικός, ό Φιλόσοφος, ό Μουσικός, ό 
Καλλιτέχνης, ό Νομικος, ο Παλαιογρατ/ ο|ς και ολη >/ 
άλλη 'Ελληνική ’Επιστήμη ποΰ ήγνόησεν -άτυχώς μέ
χρι σήιιερον τούς δησαυρούς πού είνε έναποτεδειμένοι 
έπί τών ιερών Οίκων τής πανίερου ταυτης χωράς.

Ή οκαπά)»] τοϋ ’Αρχαιολόγου, επαναλαμβάνω πρω- 
τίστως, είνε έκείνη ή όποια έκ παραλλήλου πρός τάς 
άνερευνήσεις τών άλλων έπιστημόνων, δά δώσουν 
ζωήν είς ένα ύπερόισχιλιετές παρελθόν τις οίδε τίνας
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τών ίξαη ανιοθεισών βραδύτερο)', αρχαίων πέριξ τού 
’Αθω πόλεων, περί τών όποιων ασαφείς κατά τό μάλ
λον και ί/ττον έφθαοαν μέχρις ημών πληροφορίαι, 
μεσολαβεί ό μεσαίων πλήρης άπό έρεβος, σκότος καί 
άγνοιαν.

* * *
Οί έπιδραμόντες τήν Μακεδονίαν βάρβαροι έοβυ- 

σαν διά μερικούς αιώνας τήν ιστορίαν τοϋ "Ορους, 
ή τής σιγής νέας δυνάμεις, νέον οργασμόν, νέαν όρ
η τής σιγής νέας δυνάμεις, νέον οργασμόν, νέον ορ
μήν, νέαν ένταοιν γιά τήν καινούργια)’ ζωήν ποΰ τοϋ 
έπεφύλασσε/· ό υπερκόσμιος Χριστιανισμός. Καί γιά 
δεντέραν φοράν έρχεται τό ερώτημα : ιΊΑπό πότε 
φαίνεται τό "Αγιον ’Όρος υπό Μοναχών οίκούμε- 
νον ;» Επί τής έρωτήσεως αυτής δύο άι/ ηρημέναι 
έννοιαι απαντούν. Ή ’Ιστορία καί ή Ηαράδοσις. Καί 
όφείλομεν νά προσέξωμεν καί είς τών δύο τάς απαν
τήσεις διότι καί μέχρι τών ημερών μας άκόμη ή ’Ι
στορία συγχέεται μέ τόν Θρύλον μέ τήν Ηαράδοσιν 
καί σκοτίζει τήν φαντασίαν τον Χριστιανού ό όποιος 
μόνον όταν είνε άπηλλαγμένος προκαταλήψεως μπορεί 
νά ξεκαθαρίζι/ τά ιστορικά γεγονότα άπό τας θρυλικός 
παραδόσεις.

Ή ’Ιστορία διδάσκει ότι Μοναχοί έφάνησαν στό 
’Άγιον ’Όρος μόλις καπά τόν Θ' αιώνα.

Ή Παράδοσις διασαλπίζει ότι τόν ’Άθω έπεσκέ- 
<ι ίλη Αύτή ή Θεομήτωρ καί έκτοτε, ήτοι άπό τοΰ πρτό- 
του έτι άπό τής Γεννήοεως τοΰ Χριστού Αίώνος, χρο
νολογείται ή παρουσία Χριστιανών είς τό ’Όρος.

Ή παράδοσις κηρύττει ότι ό Μ. Κωνσταντίνος, ό 
υιός Του Κώνστας, ό Μ. Θεοδόσιος, ή Βαοιλόπαις 
Πουλχερία, θυγάτηρ τοϋ Άρκαδίου καί άλλοι βαθμού
χοι, Εύπατρίδαι, Εύγενείς, Βασιλόπαιδες άκόμη τού 
Βυζαντίου, άπό τοϋ πρώτου άκόμη αίώνος έκτισαν είς 
"Αγιον ’Όρος Ναούς, Μονάς, έγκατέοτησαν Μονα
χούς είς τά ερημικά αυτά μέρη παρακινούμενοι — 
είνε ή καλογηρική αποψις— άπό τήν παντοκράτορα 
Θείαν Αύναμιν »/ όποία δι’ οραμάτων, διά θαυμάτων, 
δι’ υπερφυσικών φαινομένων τούς ώθησεν είς ευγνώ- 
μονας εκδηλώσεις πρός τό Θειον.

Ή παράδοσις πλήρης άπό ποίηοιν καί μυστικισμόν 
στολίζει μέ τά πιο εύμορφα λουλούδια της τήν ακαθό
ριστον ίοτορικώς εποχήν τών πρώτων αιώνων τοϋ 
Χριστιανισμού ώσάν νά ζητή νά συμπλήρωσή μέ κάθε 
τρόπον τό ιστορικόν χάος μιας τόσον μακράς εποχής, 
μιας τόσον μακράς ναρκωμένης ζωής. ’Επί Βασιλείου 
τοϋ Μακεδόνος έξησφαλίσθη τώ S85 διά χρυσοβούλου 
ή ελευθερία τών Μοναχών άπό πάσαν επήρειαν άπό 
Στρατηγού μέχρις εσχάτου . άνθρώπομ, κηρίιχθείοης ' 
πάσης τής Χερσονήσου τοϋ ’ Αθω κτήσεως-τών έν άν’-. 
τή ασκούμενων μοναχών. Συγχρόνως δέ άπηγορεύθη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

καί ή εισαγωγή ποιμνίων επί τόν ’Άθω.
Είς παλαιός βιογραη ίας άναφέρεται έκ τών πρώ

των Μοναχών μετά άσκητικής αυστηρότητας διελθών 
τόν βίον του ό Πέτρος ό ’Ερημίτης περί ου ’Άγγλος 
συγγρατ/ εύς είδικώς κατέγινεν όπως έπίοης είνε 
βεβαιωμένη ή ύπαρξις τοϋ Αθανασίου τοϋ Λαυρεώ- 
του ίδρυτοΰ τής Λαύρας καί ρυθμιστοΰ μιάς έκ τών 
σπουδαιοτέρων τοϋ ’Άθω Μονών και ένός καθεστώτος 
ίπό κανόνας καί διατάζεις. Ό ’Αθανάσιος ήκμαοε κα
τά τόν ΙΟον Αιώνα.

Έκτοτε εξελίσσεται ραγδαία ή Μοναχική ζωή είς 
τό "Αγιον ’Όρος, ζτ»ή περιπετειώδης, πλούσια είς α
νέφικτο)· ’Ιστορικόν καί ’ Εκκληοιαοτ ικόν εντρύ
φημα. Είς ιόν άκρατον μοναχισμόν, τόν δυοκυβέρνη- 
τον, τόν διαρκώς άγ τονιζόμενου είς τήν συγκράτηοιν 
καί μεγάλυνοιν τών ελευθεριών του καί πολλάκις τοϋ 
ίδιου ατομισμού του καί τήν δημιουργίαν αυτοτελούς 
αυτοδιοικήτου Μοναχικής Πολιτείας, άντιτίθεται έ- 
κάστοτε τό Αύτοκρατορικόν Μεγαλείον τού Βυζαντίου, 
τό όποιον τελειωτικώς κλίνει γόνυ σεβασμού καί ευλα
βούς άφοσιώσεως πρός τά θέσμια καί τάς προνομίας 
τής ’Εκκλησίας.

Δέκα αιώνων ιστορία γόνιμος, αδρά, καλύπτει κάθε 
πτυχήν, κάθε γωνίαν τοϋ Άγιου ’Όρους.

Μία άλυσσος μακρά περιπετειών, άγώνων, πάλης 
περιελίσσεται έη ’ ολοκλήρου τής Ίεράς Χεσονήσου. 
Σι/ υρηλατοϋνται οί κρίκοι της πότε σέ βάναυσα εργα
στήρια τής άνθρωπίνης κτηνωδίας, καί πότε εξέρχον
ται άπό τάς χεΐρας καλλιτέχνου είς τήν· ψυχήν τοϋ 
όποιου κατεοτάλαξαν τά εύγενέστερα ιδεώδη. Κατα
σκευάζονται ουτοι άλλοτε άπό ευτελή σίδηρον, άλλοτε 
άπό χαλκόν, άλλοτε άπό χρυσόν ή άργυρον περικόσμη- 
τον άπό πολυτίμους λίθους. Κάθε παρερχόμενος αϊτόν 
άποτυπώνει ίχνη δυσεξάλειπτα. Ιχνη βδελυρας άτο- 
μικότητος, ’ίχνη βάρβαρα, ίχνη ηλίθια ίχνη αιματη
ρά, ίχνη αποτροπιασμού άη ’ ένός, άλλά καί ίχνη πνευ
ματικότητας, αγιοσύνης·, αυτοθυσίας, ηρωισμού καί 
υπερήχων άρετών.

Μία -ιαλλίρροια καί άμπωτις α’.οθηι άιο<ν, πόθων, 
αντιλήψεων, κακίας, καλοσύνης, συμφέροντος, ιδανι
σμού.

Μιά υλική κατεύθυνοις σκέψεων, ιδεών άντιτίθε
ται πρός τά υψηλά ιδανικά τοϋ ατόμου.

Κάτι τι οργιαστικόν είς δημιουργίαν Μονών ένι- 
σχυτικών ίσως φιλοδοξιών τής Καλογερικής μαται- 
οδοξίας έκδηλούται ιδία κατά τόν ενδέκατον Αιώνα.

Ή έπικράτησις τής Λατινοκρατίας (1204—1261) 
δημιουργεί έξ άλλου τάς αιματηρός καί πλήρεις η ρί- 
κης σελίδας τής Άγιορειτικής ’Ιστορίας.

’Π ’Ελληνική ψυχή οσάκις άντικρύζει τάς σελίδας 
αύτάς αισθάνεται τόν βαθύτερον αποτροπιασμόν διά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ί-
χός είς τό Βατοπέδι διεξάγεται άμείλικτος άγων μετα
ξύ αυτού καί τοϋ Γρήγορά.

Κατά τόν ΙΕ Αιώνα παρατηρείται χαλάρωσις τών 
ηθών. Λημιουργείται νέον καθεοττος ποΰ καταρρίπτει 
ιιέγα μέρος άπό τό οικοδόμημα ποΰ έθεμελίωοαν μέ 
τόοας προσπάθειας οί άσκητεύσαντες επί τοϋ ’Όρους.

Καταργείιαι ό θεσμός τοϋ Κ ο ι ν ο 6 ι α κοϋ βί
ου, μέ τήν κοινήν δίαιταν καί τόν Ηγούμενον έπι κε
φαλής καί εγκαθίσταται ό ’ 1 δ ι ό ρ ρ υ θ μ ας 
β ί ο ς. ’Έξ περίπου αιώνων καθεοττος άνατρέπεται 
καί παραμένουν μόνον αναλλοίωτοι κατά τούς έκπαλαι 
ίσχύοντας τύπους αί Εκκλησιαοτικαί ’Ακολουθία/.

Ό χρόνος, ό ανυπότακτος ύπονομευτής τής χθες, ό 
άναδημιουργός τής σήμερον, ό ρυθμιστής τής αύριον, 
έφωδιασμένος μέ τά δυνατά, τά κοπτερά, τά βαρειά 
ίργαλεϊά του, θρυμματίζει, ανατρέπει, ισοπεδώνει, άνα 
στυλώνει, άναπλάσσει, μεταπλάσσει καί δημιουργεί 
μορφάς, νέας μορφάς, νέας εκδηλώσεις, ψυχικός καί 
πνευματικός, νέας τάσεις— «τά πάντα ρεΐ» τών προ
γόνων μας— τοϋ έριοέστου καί έρικηδοϋς Ήρακλή- 
του—καινούργιες βλέψεις, καινούργιους πόθους, και
νούργιες κατευθύνσεις. Ό χρόνος ποϋ δέν σέβεται 
ΐίαλάτια καί τά μεταβάλει είς ερείπια ποϋ δέν σέ
βεται Ναούς, ποΰ δέν σέβεται Άκροπόλεις καί Φρού
ρια, ποϋ άναχωνεύει την 'ύλην καί τήν μορφώνει καί 
τήν διαμορφώνει καί τήν παραμορη ώνει ή τί/ν έξα)- 
ραίζει, αυτός ποϋ τήν Ζωήν νεκρώνει καί τόν Θάνατον 
τίί/ν άναζωογονεΐ, αύτός ποϋ καί σέ καλύβες καί μέοα 
σέ τρώγλες καί σέ απόμερες γωνιές θριαμβευτικά 
είοχτορεί γιά νά η έ.ρη τάς μεταβολής του καί τήν έπι- 
δρασίν του. Αύτός ποΰ δροσίζει τό Πνεύμα καί άνοί- 
γει τούς δρόμους τής Επιστήμης καί άνατρέπει δο
ξασίας καί φέρει στήν έπιφάνειαν ονόματα καί θάπτει 
δημιουργικήν ζωήν, αύτδς άκούραστος, θεληματικός, 
αύτοκρατορικός, άπολυταρχικός είοήλασε καί είς τάς 
ταπεινός καλύβας τών Μοναχών καί εις τά μεγαλο
πρεπή Ανάκτορα τής Μοναχικής ισχύος τού ’Άθω 
καί έδημιούργησε τόν νέον βίου, τάς νέας αντιλήψεις, 
τούς νέους πόθους τών Μοναχών. Ο χρόνος μέσα σέ 
πέντε αιώνες έφερε στήν επιφάνειαν ένα καινούργιο 
καθεοττος τό όποιον είνε σοβαρότατου διά τήν μετέ- 
πειτα ζωήν τοϋ Μοναχισμού όπως εν τι/ σειρά τών ε

πιστολών μου θά φανή άναμφιοβητήτώς.

ΔΗΜ. J. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

τήν φυλήν απτήν. Είς τήν Κρήτην, είς τήν Κύπρον, 
είς τά 'Ιεροσόλυμα οπού δή-ωτε άναζητήσωμεν τάς 
συνέπειας τής έμφανίοεως τών Λατίνων θά εύρωμεν 
όγκον τερατωδίας, άπανθρωπίας, κακουργίας καί μίαν 
έκδήλωσιν όξυτάτου μισελληνισμού.

Διά τάς κακουργίας το)ν θέλω νά γράψω εκτενέ
στερα διότι θέλω νά τρέφεται κάθε έλληνική ψυχή ιιε 
,τήν περιφρόνηση' μέ τό μίσος πρός τΐ/ν νόθον αύτήν 
φυλήν, τί/ν δημιουργόν τής καταστροφής καί τοϋ πόνου.

Τό περίεργον δέ είνε εις τήν μεγαλειώδη ιστορίαν 
τοΰ ’’Αθο), ότι ή απηνής καταδίωξις, αί τυραννία/, αί 
σφαγαί, αί δημεύσεις, αί φ υλακίσεις, αί έξορίαι, τά 
σωματικά άλγη, ρινεκτομαί, έξορύξεις οφθαλμών, μα
στιγώσεις καί άλλα παντοειδή φρικιαοτικά άνομήματα, 
έξετελέοθησαν κατόπιν ύπ’ αυτών τών ’Ελλήνων. ’Επί 
Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου καί έπι Πατριαρχεία^ 
τοϋ Βέκκου κακονργήσαντος παντοιοτρόπως, έξ αιτίας 
τοϋ ένοττικού ζητήματος, οί Μοναχοί τοϋ ’Όρους υπέ
στησαν μεγάλας συμφοράς, συμφοράς τάς όποιας μετ’ 
αποτροπιασμού καί φρίκης άναφέρουσιν άκόμη καί οι 
σημερινοί Άγιορεΐται.

Κατά τόν ΙΔ' αιώνα άλλη άηόρητος θεομηνία, οί 
Καταλάνοι, ένέοκηψαν έπι τοϋ ’Άθω. Φρικώδεις τρα- 
γωδίαι έξετυλίχθηοαν εκεί. Ση αγαί, έξανδραποδισμοί 
καί έρήμοσοις καθ’ όλον τό ’Όρος. ’Ανεπανόρθωτος 
καταστροφή είς Μονάς καί Ναούς, είς ’ιστορικά καί 
πνευματικά μνημεία καί είς άλλα τοϋ μοναχικού βίου 
κατοικητήρια. Έκ τών ISO Μονών διεσώθησαν μόλις 
25. Κατά τόν αυτόν αιώνα άνεφύησαν συνταρακτικοί 
μεταξύ καλογήροιν διαη οραί είς τάς περί Νοεράς 
Προσευχής, Θείας έλλάμψεως καί Άκτιστου Φωτός 
συζητήσεις των. Κατ’ αύτάς διέλαμψεν ό Γρηγόριος 
Παλαμάς άσκήσας είς τά .όρια τής Λαύρας καί βραδύ
τερο/’ άναδειχθείς ’Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης.

Ρονιμώτατος συγγραφεύς καί άγιος, θεωρείται ό ε
πισημότατος άντιπρόσωπος τού Μοναχισμού καί τό εγ
καλλώπισμα τοΰ Μοναχικού βίου είς τόν ’Άθω. '1 - 
πήρξε καί είνε εϊς έκ τών θαυμασιωτέρων καί έπιφο- 
βοττέροτν εχθρών νής δυτικής Εκκλησίας. ’ Οταν οί 
δυτικοί προσηλυτίζουν τινα τόν διδάσκουν νά άποπτύσι/ 
τότ Φώτιον, τόν Μάρκον Ευγενικόν καί τόν Γρηγό- 

ριον Παλαμαν.
Εις τάς θρησκευτικός αύτάς έριδας τό άξιοπαρα- 

τήρητον είνε ότι συμμετείχαν καί Αύτοκράτορες. Είς 
τόν άσεβήσαντα Νικηφόρου τόν Γρηγοράν καί γράψαν- 
τα κατά τοΰ ιερού τόιιου τοΰ Παλαμά άπαντα ό ίδιος 
Λύτοκράτωρ όνασκευάζο/ν τάς πλάνας του υπερασπί
ζω)· τούς Αγιορείτης καί παραπέμπω/· αύτόν πρός τι- 
μωρίαν είς τό φρικτό/1 τοϋ Χριστού Βήμα.

"Οταν δέ βραδύτερου ό Αύτοκράτωρ έγινε Μονο
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(Συνεχεία εκ τοΰ προηγουμένου) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΙΔΕΩΝ

'Υπάρχουν βιβλία Ιδεών, υπάρχουν βιβλία αίσθη- 

/ιατων, υπάρχουν δραματικά ποιήματα, λυρικά ποιή- 
αατα. Εΐνε προφανές ότι, εκτός τής γενικής αυτής 
άρχής )-« άναγινώσκωμεν μέ διηνεκή προσοχήν και 
οκέη’ΐν, ή τέχνη τοΰ άναγινώσκειν δεν δύναται νά 
εΐνε ή αυτή διά τά διάφορα αυτά είδη τών βιβλίων 
υπάρχει μία τέχνη τοΰ άναγινώοκειν έκαστον. Ή τέ
χνη τοΰ άναγινωσκειν τα βιβλία ιδεών νομίζω δτι εΐνε 
ή εξής ;

Εϊνε μία τέχνη συγκρίσεως και διηνεκούς συαπα- 
ραβολής. Κατ’ ουσίαν άναγινώσκει τις εν βιβλίον ί- 
δεοτν είτε στρέφω» τά φύλλα έξ αριστερών πρός τά 
δεξιά είτε οτρέφων αυτά έκ δεξιών προς τά αριστερά, 
δελω νά ε’ίπω ε'ιτε επανερχόμενος εις δ,τι άνέγνωσεν 
είτε εξακολουθώ» τήν άνάγνωσιν.

Επειδή ό έχων Ιδέας άνθρωπος εΐνε υπέρ πάντα 
άλλον άνθρωπος δ όποιος δέν δύναται νά ε'ίπη τό πάν 
συγχρόνως, συμπληροϋται και διασαφηνίζεται προχω- 
ρών καί δέν τόν κατέχει τις παρ' όταν τόν άναγνώση 
ολόκληρον. Οφείλομεν συνεπώς, έφ' όσον δ συγγρα
φέας συμπληροϋται και διασαφηνίζεται ντι προσέχω- 
μεν άδιακόπως εκείνα τά όποια άνεγνώσαμεν χθές 
διά να εννοήσωμεν όσα άναγινώσκομεν σήμερον, καί, 
δια να εννοήσατμεν καλλίτερου όσα άνεγνώσαμεν χθες, 
νά προσέχωμεν δσα άναγινώσκωμεν σήμερον.

ώυτω διαγράφονται εις τό πνεΰμά μας, αί γενικώ- 
τεραι ιδέαι τοΰ ουγγραφέως, έκείναι τάς όποιας έσχε 
ποό πασών τών άλλων και έκ τών όποιων δλαι αί άλ
λοι άπέροευσαν· ή έκείναι τάς όποιας έσχε εις τό τέ
λος, ώς συμπεράσματα και ώς ούνθεσιν πλήθους ιδε
ών ιδιαιτέρων- ή (συνηθέστερον) έκείναι τάς όποιας 
εσχεν έν τώ μέσφ τής διανοητικής του σταδιοδρομίας 
και αί οποιαι ήοαν ή άνακεφαλαίωσις ενός μεγάλου 
αριθμού ιδιαιτέρων ιδεών καί αίτινες μέ τήν σειράν 
των παρήγαγον, έδημιούργηοαν ιδέας ιδιαιτέρας έν 
μεγάλο) άριθμφ.

’Εάν άναγινώσκετε Πλάτωνα, έπί παραδείγματι, 
πιστεύετε βεβαίως δτι άντιλαμβάνεσθε δτι ή πρώτη 
γενική ιδέα τήν όποιαν έσχεν, εΐνε ή αποστροφή πρός

τήν αθηναϊκήν δημοκρατίαν, ή όποια είχε θανατώση 
τόν Σωκράτην. Παρατηρείτε δτι δλη ή πολιτική του 
πρέπει νά προέρχεται έκεϊθεν καί φθάνετε ούτως είς 
τό νά συγκρίνετε μίαν οίανδήποτε περίοδον τών Νό
μων πρός τήν περίφημου προσωποποίηση· τών Νόμο»· 
Ης τόν Κρίτωνα. Σκέπτεοθε δτι ό Πλάτων εΐνε προ 
παντός αριστοκράτης, άλλ' δτι έν είδος σεβασμού στω- 
ίκοϋ καί μάλιστα ίπποτικοΰ πρός τόν νόμον εΐνε τι τό 
όποιον έχει εις τήν καρδίαν του, διότι τόν θαυμάζει 
τόσον πολύ είς τήν καρδίαν τών άλλων. Θά ήτο συ

νεπώς εν είδος αριστοκράτου δημοκρατικού, δημοκρα
τικού δηλονότι ό όποιος δέν θέλει νά εΐνε παρά υπή

κοος τού νόμου καί ό όποιος ποθεί όπως ό νόμος εΐνε 
ισχυρότερος άπό όλους τους άνθρώπους, άριστοκράτου 
τουτέστιν δ όποιος δέν θέλει νά κυβερνά τό πλήθος.

Αλλά δέν υπάρχει ενταύθα άντίφασις καί δέν εΐνε 
το πλήθος τό όποιον κάμει τόν νόμον ; δχι, εις μίαν 
αριστοκρατικήν δημοκρατίαν δχι, ιδίως έάν παρατη
ρήσετε^ δτι ό Πλάτων όμιλε! ιδίως περί τοΰ σεβασμού 
εις τους παλαιούς νόμους, οίτινες δέν εϊνε, 
εις την παρούσαν στιγμήν έργο» ούτε τοΰ πλήθους 
ούτε των έπιλέκτων, άλλ’ εργον τοΰ παρελθόντος, βρα- 
δύ εργον τών αίωνων καί φθάνετε εις τό συμπέρασμα 
ότι ίσως ό Πλάτων εΐνε άνθρωπος δστις θέλει όπως 
είς λαός κυβερνσ.ται ιδίως ύπό τοΰ παρελθόντος του, 
πρσγμα τό όποιον εΐνε αυτή ή ουσία τού άριστοκρατι- 
σμοΰ. Λπαταοθε 'ίσως· άλλά συνεκρίνατε, συμπαρεβά- 
λετε, ήλέγξατε μίαν Ιδέαν διά τής άλλης καί άπηλαύ- 
σατε τήν ευχαρίστησιν εκείνην τήν όποιαν μόνον εις 
τό εργον ενός φιλοσόφου οφείλει τις νά άναζητήση, 
την ευχαρίστησιν τοΰ σκέπτεσθαι

Ωμιλησα περί γενικών ιδεών έκ τών όποιων ό ουγ- 
γραφεύς ώρμήθη καί αίτινες παρήγαγον ιδιαιτέρας 
ιδέας. Θά παρατηρήσετε πάντοτε δτι, όταν πρόκειται 
περί γενικής ιδέας έκ τής όποιας ό συγγραφέας ώρ- 
μύθη, ή ιδέα αύτη εϊνε αίσθημα. Διά τόν Πλάτωνα, 

τό μίσος πρός τήν δημοκρατίαν εΐνε ή λατρεία πρός 
τόν Σωκράτην. 'Αλλ' ώμίλησα περί γενικών ιδεών είς 

τας οποίας ο συγγραφείς κατέληξε, συλλέγων ολίγον 
κατ' ολίγον μέγαν άριθμόν ιδιαιτέρων ιδεών ή παρα
τηρήσεων. Ο Πλάττον θά σάς φανή δτι ούτως ένήργηαε 
διά νά φθαση είς τήν θεωρίαν του περί τών ιδεών. 
Εΐνε. μονοθεϊστής, δπως πλεϊστοι τών προγενεστέρων

βάλλωιιεν αύτόν άδιακόπτος πρός εαυτόν, οφείλομεν 
νιϊ έξετάζωμενδ,τι έν αύτώ εϊνε αίσθημα, αισθηματι
κή ιδέα, ιδέα προερχόμενη έξ ενός κράματος αισθήμα
τος καί ιδεών, ιδέα ιδεολογική τέλος, τούτέοτι προερχο^ 
μένη έκ βραδείας τπιοωρεύσεως, είς το πνεύμα τού 

φιλοσόρου, ιδεών αμιγών ή σχεδόν άμιγιον.

ΊΙ εύχα,ρίοτηοις τήν όποιαν επιζητεί τις αναγινω- 
σκων ένοΐ φιλόσοφον εϊνε ή εύχαρίστησις τού οκέπτε- 
οθαι, καί τήν εύχαρίοτησιν αυτήν θά τήν έχωμεν απο- 
λαύοιι άκολουθοϋντες βλην τήν σκέψιν τού συγγραφέ- 

ως καί τήν σκέψιν μας άναμεμιγμένην εις την σκε- 
ψιν αύτου, καί τήν σκέψιν του διεγείοουοαν τήν ίδι- 
κήν μας καί τήν σκέψιν μας έρμηνεύουσαν τήν ίδικήν 

του καί ίσως προδίδουσαν αυτήν.
'Ακόμη άναγινώοκοντες ένα </ ιλόοοηον πρεπει να 

προσέχωμεν είς τάς άντιφάσεις του. Θά ητο απελπι
στικόν έάν δέν ύπήρχον αντιφάσεις. Θύδόλως^ λυπεί- 
ται τις διότι ή ελευθερία τοΰ πνεύματά, τό αύθόρμη- 
τον, ή πνευματική ορμή έκδηλοΰται είς τούτο, οτι ό 
φιλόσοφος δέν έοκέφθη πάντοτε τό ίδιον πραγμα και 
δέν έξήγαγεν όλας τάς ιδέας τον τάς μέν άπό τάς δέ 
ώς άλγεβρικούς τύπους. Ή άντίφασις προκαλεί τήν 

προσοχήν, τήν διεγείρει, τήν άναζωογονει, την μετα- 
μορφώνει είς σκέψιν, τήν γονιμοποιέ! άπείρως. Αέν 
ευχοιιαι όπως οί ονγγραη είς άη θονοΰν άντκη άσειον 
άλλ' εύχομαι όπως οί άναγνώσται γνωρίζουν νά ευ

ρίσκουν τοιαύτας.
Έπί παραδείγματι ό Jean-Jacques Rousseau 

είς όλα τά έργα του, άναθεμταί-ει τό κρά
τος τής κοινωνίας έπί τοΰ άτόμου καί εύχεται μετά 
πάθους όπως τό άτομον δύναται να υπεκφευγη τ'η> 
πιρροήν ταύτην είς έν μόνον εργον του θυσιάζει το α- 
τομον είς τήν κοινωνίαν καί εύχεται επιτακτικών ό
πως ή κοινωνία τό άπορροφήση. Τούτο άποτελει αντί
φαση·, άναμφιβόλως, καί περί τούτου έγώ είμαι πε
πεισμένος. ’Επειδή αί μεγάλοι ιδέαι άπορρέονν πάντο

τε έκ τών αισθημάτων, εΐνε πιθανόν ότι oRousseuU 
είς τά πλείστα τών έργων του, ήντλησε τας ιδέας του 
έκ τοΰ πάθους του διά τήν ανεξαρτησίαν καί διά τήν 
μόνωσιν καί είς έν τών βιβλίων του'έκ του αίςιου πολ
λής τιμής πάθους του διά τήν δημοκρατίαν τής„ Γε
νεύης. Άλλ' εΐμεθα περί τούτου βέβαιοι και ειμεθα 
βέβαιοι άκόμη ότι υπάρχει άντίφασις ; Γνωρίζω πρό
σωπα τής ύψηλοτέρας ευφυΐας τά όποια δέν βλέπουν 

ενταύθα ούδεμίαν άντίφαοιν καί τά όποια συνάπτουν 
εύοτοχώτατα τό Κοινωνικόν Συμβολαίου είς τό όλοντοΰ 

Rousseau έργον, τό όποιον ούτω όι’ αύτους εινε 
ένιαιον καί έχει άπόλυτον συνοχήν, Δέν ίσχυρί-ομαι 
ότι ίχουσιν άδικον. Προκειμένου περί άντιφάσεως, ή 
πρώτη εύχαρίστησις τού άναγνώστου εϊνε νά άνευρη

του έν τή φιλοσοφία- εϊνε μονοθεϊστής- οτι ό κόσμος 
εϊνε επιδεκτικός νά ύπαχθή είς ένα μόνον νόμον, εϊνε 
μία ιδέα ήτις ήρχισε <νά κατακτά τό ανθρώπινον πνεύ
μα καί νά επιβάλλεται είς αύτό- άλλ' έξ άλλου ό Πλά
των εϊνε παρά πολύ "Ελλην ώστε νά μή μείνη ολίγον 
πολυθεϊστής, νόστε νά μή πιστεύι/ δτι πολλαπλοί και 
διάη οροί δυνάμεις κυβερνούν τόν κόσμον καί τον διεκ- 
δικούν. ζΙέν εΐνε άρά γε διά τόν λόγον αύτόν δτι η αν
τάζεται τόν κόσμον του τών 'Ιδεών ζώντα είς τους 
κόλπους ιού Θεού, ουσίας καί ψυχάς εσωτερικός δλων 
τών πραγμάτων τά οποία υπάρχουν ; Τι εινε τούτο' , 
Εϊνε εις πνευματικός 'Όλυμπος άντικαταοτήσας ένα 

υλικόν 'Όλυμπον- εϊνε είς 'Όλυμπος ψυχών άντικατα- 
στήσας ένα 'Όλυμπον ύπερανθρώπων, ένα 'Όλυμπον 
άνθρωπομορφικόν. Εΐνε τό βιβλίον ενός εϊδωλολατρου 
μυστικοπαθούς, ενός είδωλολάτρου πιστεύοντας εις 
τήν ϋπαρξιν τοΰ άύλου. Συγκρίνετε, ενθυμείσθε δτι ό 
Πλάτων λατρεύει τούς μύθους, δηλαδή τάς θεωρίας 
ένδεδυμένας είς μύθους, έν ε'ίδει επικών ποιημάτων 
καί σκέπτεοθε δτι ή ουνάντηοις ενός μυθολόγου καί 
ενός πνευματιστού παρήγαγε την θεωρίαν αυτήν τών 
ζωντανών ιδεών,, τών άφαιρέσεων αίτινες εΐνε 'όντα, 
τ<ΰ)’ άη αιρέσεων αίτινες εϊνε δυνάμεις, τών αφαιρέ
σεων αίτινες εϊνε θεοί. Καί δυναοθε ακόμη να απα- 
τάοθε- άλλά δέν θά παραγνωρίσετε τον Πλάτωνα ο 
όποιος, δπως δλοι οί φιλόσοφοι, γράηει όλιγώτερον 
διά >·ά θαυμαοθή παρά διά να εννοηθή και μαλιστα 
όλιγώτερον διά νά εννοηθή παρα δια να προκαλεση 
τήν σκέψιν. Έσκέφθητε· επέτυχε τοΰ σκοπού του.

Καί άκόμη υπάρχουν γενικαι ϊδέαι αίτινες έρχον
ται είς τόν νούν τού φιλοσόφου επειτα απο όλας ια, 
άλλας- καί αί ιδέαι αυται, ιδέαι γεννήματα ιδεών, δεν 
έχουν πλέον ούδεμίαν σχεδόν οχέσιν μέ τό αίσθημα. 
Διακρίνετε αύτάς ώς τοιάύτας καί θεωρείτε αυτας το- 
οον παράτολμους δσον εΐνε άπολυτοι καί τόσον ριψο
κίνδυνους δσον εϊνε άφηρημέναι. Ί ί εινε ό Θεός διά 
τόν Πλάτωνα ; ’Όχι έν ον τό όποιον λατρεύουν έκ ρο
πής τής καρδίας καί ορμής τού ένστικτου, άλλά μία 
δοξασία τήν όποιαν πιστεύουν άληθή διότι άλλαι δο- 
ξαοίαι ήγαγον ολίγον κατ ολίγον είς τό συμπέρασμα 
τούτο, Ό Θεός διά τόν Πλάτωνα εΐνε έν συμπέρασμα- 
ή πίοτις τοΰ Πλάτοννος εϊνε μία λογική. Δέν εϊνε α
ξιόμεμπτος διά τούτο- άλλά πόσον εϊνε ενδιαφέρον νά 
συ···;·οΐνωμεν τήν φιλοσοφικήν αυτήν θρησκείαν πρός 
τάς θρησκείας είς τάς όποιας ΰ Θεός εϊνε άπ' εύθείας 
καίσθητός είς τήν καρδίαν» πάσης ζώσης ύπάρ^εως 
χωρίς τήν μεοολάβησιν τού λογικού. Τίνες έχουν δί
καιον ; Αϊ έπί τού παρόντος τί ενδιαφέρει τούτο ; 
Έπί τοΰ παρόντος ενδιαφέρει μόνον νά μάθωμεν να 

άναγ ινώσκωμεν.
Άναγινώσκοντες ένα η ιλόσοφον οφείλομεν νά παρα-
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τοιαύτας καί ή δευτέρα εύχαρίοτηοις αυτόν εΐνε νά 
τάς λύση. 'Οξύνει τδ πνεύμα τον εις τδ νά άνευρίσκη 
ανίας καί τδ εκλεπτύνει περισσότερον είς τδ νά προ- 
σπάθή νά τάς έξαφανίοη· έξ ασκείται είς τδ νά τάς 
κάμη νά άναφ υώοιν έξασκείται περισσότερον άκόμη 
είς τδ νά καταδεικνύη είς έαντδν ότι δέν υπάρχουν 
και ουδέποτε υπήρξαν. Πάντα ταύτα εΐνε καλά καί 
πολύ ευχάριστα.

ΊΙ αλληλουχία τών διαθέσεων τον πνεύματος ώς 
πρδς τούτο εΐνε η έξης : Κατ' άρχάς δέν άντιλαμβά- 
νεταί τις τάς αντιφάσεις άναγ ινώσκων τους η ιλοοό- 
φους*  έπειτα ανευρίσκει πολλάς αντιφάσεις· έπειτα 
αντιλαμβάνεται μέχρις υπερβολής τοιαύτας, καί άπο 
της στιγμής αυτής άναλόγως τής πνευματικής ιδιο
συγκρασίας τήν όποιαν έχει τις, τάς πολλαπλασιάζει 
μετά κακεντρεχείας καί έπαίρεται διά τούτο ή συνει- 
θίζει είς τδ νά τάς λύη δλας και έπί τέλους τάς πολ
λαπλασιάζει διά νά τάς λύη. Δέν πρέπει νά κλίνη τις 
πρδς ούδεμίαν υπερβολήν, τουναντίον πρέπει νά παρα- 
μένη είς μέσον τι σημείον, όπου ή εύχαρίοτηοις τού 
έννοεΐν νά μή μειούται άπδ τήν εύγαρίοτηοιν τής σν- 
ζητήσεως καί εναντιολογίας, οντε ακόμη άπδ τήν ευ- 
χαρίοτηοιν τού μέχρις υπερβολής συμβιβασμού τών 
Αντιφάσεων· άλλά πρέπει νά τοποθετείται τις έναλλάξ 
είς τάς διαφόρους απόψεις καί μέ διαφόρους στά
σεις, καί ότέ μέν νά παραδίδεται είς τήν δύναμιν τής 
οκέψεως καί είς τήν άκαμπτοι· ακρίβειαν τής λογι
κής, ότέ δέ νά άιιύνεται, νά μή θέλει νά άπατάται, νά 
αντιτάσσει τδν συγγραφέα είς τδν συγγραφέα, διά νά 
τδν, έλέγξη διά τής βοήθειας αυτού τού ίδιον ότέ δέ 
νά έρχεται είς βοήθειαν αύτού καί νά καταδεικνύη ότι 
δέν ήπατήθη ούτε περιήλθεν είς άντίη αοιν πρδς εαυτόν 
καί ότι τά φαινόμενα μόνον εΐνε έναντίον του. ΊΙ 
τοιαύτη άνάγνωοις δέν έξέρχεται τών ορίων τής ά- 
πλής κατανοήσεως τού συγγραφέως καί πάοαι αί ανω
τέρω ένέργειαι δέν εΐνε παρά διάφοροι τρόποι τού 
έννοεΐν, καί αρκεί διά νά εΐνε όλοι ώφέλιμοι καί γό
νιμοί, όπως είς όλας ταύτας τάς ένεργείας επικρατεί 
ή εύθύτης καί ποτέ ή σοφιστεία νά μή αναμιγνύεται 
είς αύτάς.

Έν σνμπεράσματι, ή άνάγνωοις ένός συγγραφέως 
ό όποιος εΐνε φιλόσοφος εΐνε μία διαρκής συζήτησις 
μετ' αύτού, μία συζήτησις είς τήν οποίαν ουναντώμεν 
όλα τά θέλγητρα καί όλους επίσης τούς κινδύνους 
μιας ουζητήοεως είς τήν ιδιωτικήν ζωήν. Τά θέλγη
τρα. πρέπει τά γνωρίζωμεν νά τά απολαμβάνω μεν' 
πρέπει νά γνωρίζωμεν νά ακολουθώ μ εν τδν φιλόσο
φον είς όλους τούς ελιγμούς καί ακόμη είς όλους 
τούς διοταγιιούς τής σκέηεώς του· πρέπει νά αίοθα- 
νώμεθα τήν άντίρρησιν νά ύψούται ήρεμα είς τδ 
πνεύμα μας, άλλά νά τήν παρακαλώμεν νά μή έκδη-

λωθή καί νά άναμένωμεν τήν οτιγμήν κατά τήν οποίαν 
ίοοΰς ό 'ίδιος ό σνγγραη εύς θά άπευθύνη τήν άντίρρη- 
οιν ταύτηιχ πρδς έαντδν, καί τότε ή εύχαρίοτηοις εΐνε 
πολύ μεγάλη· διότι πρώτον έχομεν τήν βεβαιότητα 
ότι ειμεθα όντως είς πνευματικήν έπικοινωνίαν μέ τδν 
συγγραφέα, διότι τον προελάβομεν, τουτέστι τδν ήν- 
νοήσαμεν έκ τών προτέρων καί πρδς τούτοις άναλογι- 
ζόμεθα μέ ικανοποίηση· ότι δέν ειμεθα άναξίως κατώ
τεροι αύτού, διότι τήν άντίρρησιν τήν οποίαν άπηύθυ- 
νεν είς έαντδν τήν άπι/υθύνομεν ημείς πρδς αύτδν, έν 
αλλο/ς λόγοις διότι έκυκλοφορούμεν είς τήν σκέψιν 
τον σχεδόν έξ ίσον εύρέως, σχεδόν έξ 'ίσον άνέτως 
μέ αύτόν.

Καί τούς κινδύνους τής ουζητήοεως ^πρέπει νά 
γνωρίζωμεν νά άποφεύγωμεν όπως είς μίαν ίδιωτι- 
κί/ν συζήτηση·. Ούδόλως πρέπει νά έμμένωμεν είς 
τήν γνώμην μας· και έπειδή εύρομεν έναντίον ουλλογι- 
σιιού τίνος ολίγον ασθενούς τού συγγραφέως ένα συλ
λογισμόν αρκετά ισχυρόν, νά πιοτεύωμεν πάντοτε ότι 
έχομεν δίκαιον έναντίον τον. Τούτο θά μβς ώδήγει 
ταχύτατα είς μίαν στενότητα πνεύματος, είς έν είδος 
ιώναντιληπτικότητος» έάν δύναμαι νά είπω οντο), α
ληθώς είς μείωσιν τής, νοητικής δννάμεως.

9Λντιθέτως προτιμήσεις τινές εΐνε αξιοσημείωτοι. 
’Αναγνώστης τις προτιμά ώρισμένον συγγραφέα, όχι 
διότι ευρίσκει είς αύτδν τδ πνεύμα ακριβές, άλλά 
τουναντίον διότι ευρίσκει είς αύτδν έλλειψη· όρθότη- 
τος πνεύματος, πράγμα τδ οποίον παρέχει είς τδν α
ναγνώστην αύτδν τήν εύγαρίστηοιν νά έγη πάντοτε δί
καιον, ή νά πιοτεύη πάντοτε ότι έχει δίκαιον, έκ τον 
λόγου δέ τούτου έπανέρχεται άδιακόπως είς τδν συγ
γραφέα αντόνβ Εισερχόμενος είς τήν βιβλιοθήκην του 
ό αναγνώστης εκείνος διευθύνεται κατ' εύθείαν είς 
τδν συγγραο έα του καί κάθηται οκεπτόμενος κατά τδ 
μάλλον ή ήττον έν συνειδήσει : ^Πόσον θά έχω δί
καιον ! Πόσον θά έχω τδ πνεύμα άκριβές>·. θά ουνί- 
στων ολίγον είς τδν αναγνώστην αύτδν νά άλλάξι/ εύ- 

^νοούμενον συγγραφέα.
Έγνώρισα δύο ανθρώπους οΐτινες είς έκάστην ου- 

νάντησίν των περί τού Proudhoni άποκλειστικώς 
συνδιελέγοντο. 'Ο εις δέν ώρκίζετο παρά δι' αύτού, ό 
άλλος έφθανε συχνά μέχρι τού σημείον νά ορκίζεται 
έναντίον του. ζΐέν έμαθα ποτέ ποιος ήγάπα τδν 
Proudhoni περισσότερον εκείνου ό οποίος έβλε- 
πεν εις αύτδν μίαν ανεξάντλητοι· πηγήν αληθειών, ή 
εκείνου ό οποίος έβλεπεν είς αύτδν ένα ωκεανόν σό
ι/ ιοτειίον. 'Ο είς τδν ήγάπα ώς πνευματικόν πατέρα, 
είς τδν όποιον ώφειλεν εύγνωμοσύνην διά τδ δαιρον 
τής ζ(οής· ό άλλος τδν ήγάπα ώις άνθρωπον είς τδν 
οποίον ου/ειλε τήν εύχαρίστησιν νά έντρυφά συνε- 
χα>ς εις τήν ιδίαν πνευματικήν υπεροχήν ό ρις τόν
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ήγάπα μέ εύλάβειαν ό άλλος μέ έγοίίσμόν.
Καί άμοιβαίως ήγαποιντο άλλως τε*  ό εις ·ήτο εν- 

τυχής διά τάς ευκαιρίας τάς όποιας παρεΐχεν είς 
αύτόν ό άλλος νά εκθέτη τάς ιδέας τού maitre 
ό άλλος ήτο εύτνχής διά τάς εύκαιρίας τάς όποιας πα- 
ρείχεν είς αύτδν ό πρώτος νά σνζητή ώς μετά τού ί
διου Proudhoni νά τδν καταβάλλη διά πλ,ηρε- 

ξονσιότητος.
Πιστεύω έν τούτοις ότι πρέπει τις νά εΐνε είς 

ΐοην περίπου απόσταση· άπδ τους δύο τούτους εύτν- 
χείς καί νά προσπαθή νιι μή άποιιακρύνεται, διά νά 
διατηρή τήν έλενθερίαν αύτήν τού πνεύματος, ήτις 
είνε ή αληθής πνευματική εύτυγία. Είς τά πνευματι
κά πράγματα δέν προσήκει ούτε άπάρνησις ταιν ατο
μικών ιδεών οντε θρίαμβος. eIl άπάρνησις εΐνε πάν
τοτε ολίγον εξευτελιστική καί ό θρίαμβος εΐνε πάντο
τε μάταιος.

Νά αίοθάνεοθε εαυτούς απέναντι ένός η ιλοοόφου

πάντοτε είς πάλην η ιλόφρονα καί εύγενή, νά αίοθά
νεοθε ότι έχει δίκαιονκαί νάμή άποδέχεοθε τούτο παρά 
μετά ώριμον σκέψιν άλλά νά τδ άποδέχεοθε τμτε εί- 
λικρινώς, τά αίοθάνεοθε ότι έχει άδικον καί νά δη εί- 
λετε χάριτας είς έαυτους διότι τδ αίοθάνεοθε, άλλ' 
έπίοης μετά ώριμον σκέψιν καί άναλογιζόμενοι πάντο
τε ότι, έάν ήτο παρών ό φιλ.όοοφος, δέν θά οάς άη ηνε 
ίσως είς πλήρη ασφάλειαν νίκης καί θά εϊχεν άναμ- 
η ιβόλως φοβεράν τινα επιθετικήν επιστροφήν. Ιδού 
ή άσκηοις ή όποια νά άποτελή διά οάς μίαν καλήν 
πνευματικήν υγιεινήν. Μετά τών '/ ιλοούι/ ων, ή άνά- 
\γνωοις εΐνε μία ξιφομαχία, κατά τήν οποίαν, λαμβα- 
νομένων προφυλάξεων τινών τάς όποιας ύπεδείξα- 
μεν, τδ πνεύμα λαιιβάνει άδιακόπως νέας δυνάμεις, αί 
ό.τοίαι δύνανται νά εΐνε χρήσιμοι κατά παντοίους τρό
πους καί αί δποΐαι δι' έαυτάς καί διά μόνην τί/ν εύ- 
χαρίοτηοιν νά τάς κατέχη τις, αξίζουν τά τάς κα- 
τέχΠ. (Συνέχεια)

ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΝΑΣ Π Ο

Οί κριταί τού Φιλαδελφείον ποιητικού άγώνας τού 
1922 ώς έξης κρίνουν τδν κ. Σπεράντσαν—. . . . «Εΐ
νε έργον δοκίμου ποιητον μ' έξαιρετικήν ιδιοφυίαν. 
Στιχουργία καί γλτοσσα άμε/ιπτοω. . . , Άλλ' άρά γε, 
γιά νά εΐνε κανείς ποιητής, αρκεί μόνον ή έξαιρειική 
ιδιοφυία καί τδ έργον τού δοκίμου ;... . Ή άμεμπτη 
γλώσσα καί στιχουργία ;. . . . 'Ο κ. Σπεράντοας εΐνε 
ό αληθινός ποιητής ό βαθύς. ΊΙ έμπνενσις τού έρχε
ται αυθόρμητη, ένοτίκτως κ' άποτνπώνεται σέ κρυ
στάλλινους στίχους, διαυγείς καί καθαρούς. Κάθε του 

στίχος, αδιακρίτως ποιήματος, εΐνε //taecriture ar 
Ste, μία καλλιτεχνική έκδήλωσις. Δέν κυττάζει, 
νά εΐνε μόνο κυριολεκτικός, νά λέγη φράσεις όμορφες 
μέ νόημα κοινό, άλλά φροντίζει νά λέγη φράσεις όμορ
φες, καλλιτεχνικές, οί οποίες,— ή κάθε μία χωριστά 
— νά δίδουν καί μίαν εικόνα, νά έντυπώνωνται στή 
ψυχή τού αναγνώστου βαθειά καί νά τού παρουσιά
ζουν έμπρός του ολόκληρη μιά νέα δημιουργία, δημι- 
ουργουμένη είς τδν εγκέφαλον τού καθενδς άπδ τήν 
υποβλητική φράσι τού ποιητού. Καί έτσι ένας νέος κό
σμος ποιητικός καί ώραίος γεννάται είς τδν νουν τού 
κάθε άναγνώοτου, πού θά θελήση νά μελετήση ολίγο 
Ίον ποιητή. Τί ώραιότερον λοιπόν έργον μπορεί νά 
κάμη ένας καλλιτέχνης, ένας ποιητής ;. . . .

Δέν θέλω νά κάμω έκτενή άνάλυσιν τών ποιημάτων 
ιού κ. Σπεράντσα. \4τι^ώς μόνον θ' αναφέρω κατά σει
ράν τά ποιήματά του, όπτος τά τύπωσε καί όπως ή ψυ
χή μου θέλησε νά τά διαβάοη.

Καί άργμζει ό ποιητής μ' έγα τραγούδι—πρόλογο 
Ζωρίς τίτλο, πού δικαιολογεί μόνο αύτό τδν γενικό τί-

I Μ Τ Μ Σ
τλο τής ουλλογής του καί απλά καί απλά μέ τό : 

«περνούσαν οί ώρες, κλπ.»
μάς κάμνει νά φανταζόμαστε μιά γρηούλα, καθισμένη 
οέ μιά γωνιά, νά γυρνά τήν άνέμη καί νά λέγη παρα
μύθι. Άλλ' άρά γε ή γριά αύτή δέν συμβολίζει τήν 
ώραίαν παράδοση· τής ιστορίας, ή όποια διαρκώς διη
γείται άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων, ότι ό άνθρτοπος 
θέλει καί ζητεί νά φθάοη τδ ύπερκόομιον, τδ ώραίον, 
τό καλόν, πού δράκοι έοκλάβωσαν καί αποκοίμισαν 
ζηλεύοντας τήν αίωνίαν έρευναν τού άνθρώπου-ποιη- 
τού, ό όποιος οραματίζεται τήν ομορφιά πάγκαλη καί 
αρχίζει νά τής τραγουδή τους άθάνατους ύμνους τής 
Λατρείας ; Καί έξαφνα ξυπνά οτή πραγματικότητα 
καί τής

«Ζωής ταξειδευτής, οτού νού τίς χαιρες 
γυρνώ τώρα καί έγώ, οέ κάστρα όπίσω, 
νά βρω τή φυλακή της. Φεύγουν οί ώρες. 
Ψυχή τής ομορφιάς θά σ' άναστήσω ;» 

ΠΟΛΕΜΟΣ
“Ενας ζωγράφος, μέ πινέλο δυνατό, εμπνευσμένος 

άπδ τούς τελευταίους πολύνεκρους πολέμους, μάς πα
ρουσιάζει έναν πίνακα, όπου σωρός οί νεκροί, μέ μάτια 
γυαλένια καί ορθάνοιχτα κυττάζουν τδ χλωμό φεγ
γάρι νά διαβαίνη περίλαμπρο καί νά ακόλουθή τό δρό

μο, πού τού (όρισεν ό Θεός, έκπληροηπάς τδ καθήκον 
του, χωρίς νά ένδιαφέρεται γιά τά γύρω του ουμβαί- 
τοντα, όπως καί ή γή, κάμνοντας επίσης τδ καθήκον 
της, νοιώθει μέσα της νά ουλλαμβάνη γιά νά γεννοβο- 
λήση αύριο τδ σιτάρι καί ν(\ μοιράση τήν αγίαν αύτή 
τρπφή στους ανθρώπους. Λύτδ τής έταξεν ή Δημιουρ-
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για τά κάμνη μέχρι συντέλειας τών αιώνων, αγαθή 
πάντοτε, καλή καί σπάταλη νά μοιράζη τά αγαθά της. 
Και μέσα σ’ αύτό τό μυστικό μεγαλείο, γιά την αντί
θεοι, έτοποθέτησεν ό μεγάλος ζωγράφος ένα άλογο— 
τρομαγμένο άπό την ακατανόητου δι' αύτό μεγαλοπρέ
πειαν— νά τρέχη στό λόγγο καί νά ζητατόν αν&έντην 
του άνθρωπον, ποϋ θά τό όδηγήση κι' αυτό στη δου
λειά τον, γιά νά συμβάλη όσο μπορεί στην ωραία μυ
σταγωγία.— Καί εμπνευσμένος ό ποιητής καί εκστα
τικός επιτάσσει στή Βροντή νά βουβαθή γιατί

«... .την ώρα τής νύχτας αύτή 
τά ώχρα παλληκάρια 
κοιμούνται τόν ύστερα ύπνου.

ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΧΙΟΝΙΣΕ
Ό ίδιος ζωγράφος μεταβάλλει τόν πίνακά του σέ 

ένα μικρό παστελάκι όλόαοπρο, τόσο γλυκό, τόσο ήρε
μο καί ασημένιο, ποΰ προδίδει τήν επιθυμία στον κου
ρασμένο άνθρωπο νά πλαγιάση άπαλά, άπαλά άπάνω 
στό χιόνι καί μέσα στήν άσπρη θαλπωρή τον νά περάση 
ήσυχα, ήσυχα τό τελευταίο σκαλί τον κόσμου πρός τό 
άπειρο.

Τ Ο Σ Κ Ο Λ Ε I Ο
Καί αύτό ένα ποίημα περιγραφικό, ποϋ περιγράφει 

τή ζωή τοΰ Σχολείου άλλά καί τοϋ σχολειού τής Φύ- 
οειος καί τήν ψυχή τών μικρούλικων κατοίκων τον, 
τώ>ν παιδιών. Μιά τρνφερότης μητρική διαχύνεται σ' 
όλο αύτό τό.-ποίηιια καί τρυφερά τρυφερά πλησιάζει ό 
ποιητής τήν μικροσκοπική ψυχούλα τους. Καί φοβού
μενος μήπως τά ταράζη γίνεται ένα μαζύ τους καί 
τους συμβουλεύει νά παίζουν, νά τρύζουν, νά διασκε
δάσουν, διότι αύτό είνε τό βιβλίο τό ανοιχτό, ποΰ τό 
γράφει ό Θεός. Διότι αύτό είνε ή Ζωή. Καί απομα
κρύνεται ουγχέοντας τίς πρόσχαρες φ ωνές τών παι
διών μέ τις φωνοϋλες τών πονλιιόν στα δάση. Jsi' είνε 
αθώα πουλιά καί τά παιδιά ;. . . .

Ν Ε Ρ Ο Π Ο Ν Τ Η
"Ενας καλλιτέχνης, ένας ποπ/τής, οί ζητιάνοι αυ

τοί τοϋ ωραίου καί τοϋ καλού, είνε κατ' άνάγκην, εσω
τερικήν καί πονετικοί καί ένώ χαλά ό κόσμος άπό τή 
νεροποντή, ό ποιητής σκέπτεται τίς αμυγδαλιές καί τά 
πεσμένα δένδρα, ποϋ έχουν τήν άνάγκη του.

Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ
'Εδώ ό ποιητής νοσταλγικός ταξειδιώτης τής Ζωής 

επανέρχεται μέ τό νοϋ του στό' χωριό του, όπου όλους 
τους λαχταρά καί επικαλείται τίς άγκαλιές πού χρόνια, 
νομίζει, ότι τόν καρτερούν γιά νά τόν στηρίζουν ποϋ 
κλονίζεται. Άλλά καί εκείνες—διαβατάρικα πουλιά 
τής Ζωής— τραβήξανε τόν δρόμο τους τόν μακρυνό 
καί ζέχασαν τόν παλιό τόν σύντροφο. "Ολα τά πράγ
ματα περνούν καί κάθε Ζοιή περνά. Τίποτε δέν μέ
νει σ’ αύτό τόν κόσμο, όλα γερνούν καί όλα διαβαίνουν.

Καί ό ποιητής ποϋ ζητούσε νά ξαναγυρίση στά περα
σμένα χρόνια, δέν βλέπει γύρω του τίποτε παρά μόνο 
τήν άνάμνησι τώυ παλτών καιρών καί κλαίει μέ τό σι
γανό θρήνο τής βρυσούλας τοϋ σπιτιού του καί βλέπει 

ενα κλαδί μόνο ανθισμένο καί εκείνο μιάς ροδοδά
φνης τοϋ γειτονικού κήπου.

Μ Ε Σ Η Μ Ε Ρ I
"Ενα ποίησα περιγραφικό τής λαύρας τοΰ μεσημε

ριού ωραιότατο, όπου ό ποιητής μ' όλη τή βουή τών 
μελισοίόν, ποϋ μαζύ μέ τήν ολόθερμη αναπνοή τοϋ κάμ
πον άποζητάει λίγη δροσιά σπιτίσα, δέν λησμονεί και 
τόν αιώνιο άνθρώπινο πόθο καί προσκαλεί τήν γλυκειά 
πιαδούλα ν' άνθιση στοϋ νοϋ του τήν ερημιά.

II ΚΙΤΡΙΝΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
Μιά ολόκληρη ερωτική τραγωδία, άπέριττα, μέ λί

γα καί χαριτωμένα λόγια εκτυλίσσεται μέσα σ' αυτό 
τό ποίημα, τό όποιο είνε έ)·α ολόκληρο τραγούδι. Μιά 
κίτρινη πεταλούδα αισθάνεται μέσα της νά γεννιέται, 
νά ζωντανεύη ό ερωτικός πόθος καί εκδηλώνει τήν ά- 
γάπη της σέ μιά ανεμώνη έροηευμένη μέ μιάν άλλη 
κόκκινη πεταλούδα. Κι αύτή άπότομα τής λέγει ότι τήν 
ζετρέλλαναν τά κόκκινα φτερά τής πεταλούδας. Καί 
τότε άπελπιομένη πέτα. στό ρόδο καί τού ζητά νά βάψη 

τα φτερά της ή νά τής δώση δυο ροδοπέταλα γιά νά 
τά κάμη φτερά. Καί άφοϋ στριφογύρισε ανώφελα 
κοντά στή τριανταφυλλιά, πριν άκόμη βραδυάοη καλά, 
καλά καρφώνεται σ' ένα άγκάθι καί αύτοκτονεϊ. Τό 
ποίημα αύτό τό χαριτωμένο, ποϋ περιγράφει τους έ
ρωτας τώ)' μικρούλικων καρδιών τής πεταλουόας και 
τών λουλουδιών εινε μιά ολόκληρη ερωτική τραγο)- 
δία καί ή ιστορία όλων τώ)’ άδικημενων απο τοι έρω
τα ψυχών.

(Ακολουθεί) "Σ. ΜΑΚΡΗ-.

ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ

3Υΐέσα σέ αμέτρητα βευχάρια μονάχοι 
νάμαστε νοιώδαμε οί δυό μας.
3ΚΓ δρο τό φως με σ' σch δική μας τη ι/νχίι 
ήταν χνμένο-δρο δικό μας.

ΣΚΓ ή μουσική ωοϋ άντηχονσε έτσι χρυκά 
μέσ' στη κατάφωτη τη σάρα 
όνειρα ρίκνι^ε χιά μάς ερωτικά 
δέν ήταν χιά τά J-ενχη τ' άρρα.

”8φυχες...Τέρειωσε ή χιορτη σέ μιά στιχμή 
κι ’ δρα σκοτείνιασαν χιά μένα
κΓ άα>ο,)ητοϋσαν τών διοριών οί στεναχμοι 
τά όνειρά μας τά χαμένα.

Θεσ )νίκη Μάρτιος 1923
ΣΠΕΡΑΝΖΑ ΤΩΝΗ

ΠΑΓΑ ΛΑΛΕΟΥΣΑ
ΦΡ Υ ΝΗ 

(Στό θάνατο τής σκυλίτσας μου)

Σφαλίσαν τά ματάκια σου, μικρούλα χαϊδεμένη.
JΤι ζώο και τί άνθρωπος;—Στο Ασφόδελό Λειβαδι, 
Πού τούς δικούς των καρτερούν μέ πόθο οι αγαπημένοι, 
Καρτέρα με, γαυγίζοντας γλυκά μέσ’ στο σκοτάδι.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ
*)’Απδ νέαν ανέκδοτον σειράν. _____________ ______

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

2τό βορεινό καί σκοτερό τόπο ξενειτεμένος, 
Πώς λαχταρώ σε,’Αθήνα μου,πώς σε ποθεί ή ψυχή μου! 
Κάτου άπ’τό μαϋρον ούρανόν, ’Αθήνα μου, θαμμένος, 
Νοσταλγικοί σέ σένανε γυρνούν οί στοχασμοί μου.

Ώ πώς έπόθησα, ’Αττική, τής γύμνιας σου yή χάρη, 
Τά χρώματά σου—σάν ψυχές χρωμάτων άπ τα Πλυσ- 

ίσια—
Τά δειλινά σου, τίς αύγές, τίς νύχτες μέ φεγγάρι,. 
Καί τά συντρίμια τώνιΝαών καί τ άσπρα έρημοκλήσ- 

[σια.

Πού ανάλαφρα τό θείο σου φώς τά κάνει να φαντα- 
[ςουν

Σάν πρόσκαιρα στίς κορυφές νάναι σταματημενα, 
Ωσάν πουλιά τού ονείρου μας έτοιμα νά πετκξουν 
Σά συννεφάκια ολόλευκα ατούς βράχους αραγμένα.

Τόν κάμπο σου,τόν'ϊμηττό καί τών έλιών τα κλωνιά, 
Τίς μαγικές σου ακρογιαλιές καί τά μεγαλα μαύρα 
Μάτια τών κοριτσιώνε σου, τά μύρα σου, τ αηδόνια, 
Λιακάδες χειμωνιάτικες, καλοκαιρίσια λαύρα, 

"Ολα σου πόσο τ’ αγαπώ! "Ολα σου πέρα ως π^ρα .. 
Καί νάμαιέδώ,στήν καταχνιά, στη οιχως Η ιο ιχ--^

Μάρτιος 1923 ΚΩΣΤΛΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ

"Ενα μόνο σπιτάκι στήν άχαρη έρμιά. ·.
"Ενα δίπλα δενοράκι σκεβρό, άρρωστημένο, 
Μιά φαμήλια άπό τρεις, ύπαρξη άλλη καμμίά, 
Πρόσωπο άλλο κανένα έκεΐ γνώριμο η ξένο.

Ή μητέρα, ό πατέρας κ’ ή κόρη ή χλωμή, 
Μέ δύο μάτια θαμπά, λυπημένα, μεγάλα, 
Άνθρωποί μου οί γονοί της, κι’ αύτή μιά στιγμή 
Κάποτ’ έτσι τήν είδα περνώντας καβάλα.

Είνε χρόνια πολλά, τή θυμούμαι συχνά, 
Στή μικρή της τή θύρα, στημένη μπροστά μου, 
Καλημέρα τής είπα κέκείνη σεμνά 
Καλημέρα άποκρίθη, κυττάζοντας χαμού.

Άπό τότες άκόμα λίγες άλλες φορές 
Τήν ξανάειδα τήν ίδια χρονιά, πότε μονή, 
Πότε δίπλα στούς γέρους γονιούς της-πικρες 
Άξανάσαστες ζήσες—στόν τρύγο ή στ αλώνι.

Κείχεν δμως ώς τόσο μιά τέτια γλυκεία 
Κι’ άνώτερη ευγένεια ή θλιμμένη μορφή τήί, 
Ποϋ κάποτε λέω καί μοϋ φέγγει βαθιά
Τής ζωής μου ό σουσμένος ξανά αποσπερίτης....

Μάρτιος 1923
Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΙΙΣ
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν έ'καμεν ή περιγραφή τών άτι μα

στικών πράξεων, αί όποίαι συνώδευον τήν διαπόμπευσιν, 
τού κουρέματος τουτέστι, τού μουτζώματος, τής έπαλεί- 
φεως δηλαδή τού προσώπου τού πομπενομένου διά κα
πνιάς, τής έπί όνου πιριαγωγής ώς και τής κωδωνοκρου
σίας τής γινομένης ύπό τών παρακολουθούντων, πράξεων 
τών οποίων άνάμ,νησιν ζωηράν διετήρησεν ή σημερινή 
μας γλώσσα εις τάς φράσεις, «άντε νά κουρεύεσαι ή κου- 
ρέματά σου» «μούτζες νάχης» «τήν έκουδούνισαν» «τήν 
έκαβαλλίκεφαν στό γάιδαρο» καί τά τοιαύτα. 'Ο πομ- 
πευόμενος ούχί σπανίως έτυφλούτο, έξ ού προήλθε κατά 
τόν ρήτορα, ή δημώδης φράσεις «είχε τύφλες καί 
μ ο ύ τ ζ ε ς». Τό πρώτον μέρος τού λόγου του έτε- 
λείωσεν ό κ. Κουκουλές μέ τήν έξέτασιν κατά πόσον 
τό έ'θιμον τής διαπομπεύσεως είναι άρχαΐον Ελληνικόν 
ή ’Ασιατικόν καί τήν πιστοποίησιν ότι ούχί ολίγα τών 
εθίμων τής διαπομπεύσεως άναφέρονται καί κατά τήν 
αρχαιότητα.

Έξ ίσου ενδιαφέρον ήτο καί τό δεύτερον μέρος τής 
διαλέξεως, κατά τό οποίον μέ ζωηρότητα καί παραστατι
κότητα περιεγράφη ό τρόπος καθ’δν άνηγγέλλετο εις τήν 
πρωτεύουσαν βαρβαρική επιδρομή εις τήν ’Ανατολήν, ή 
έπακολουθούσα κήρυξις τής έπιοτρατεύσεως, ή άναχώ- 
ρησις τού στρατού διά τό μέτωπον καί τά πρό τής έπι- 
θέσεως έν τώ στρατοπέδω τελούμενα. Κυρίως δ’ένδιέτρε- 
φεν ό ρήτωρ είς τήν περιγραφήν τού τρόπου, καθ’ δν 
έν Κωνσταντίνουπόλει ύπεδέχετο ό λαός καί ή σύγκλητος 
μετά τού πατριάρχου τόν έπανερχόμενον νικητήν βασιλέα 
ε’σερχόμενον διά τής θριαμβευτικής πύλης τής Χρυσής 
Πόρτας καί μεταβαίνοντα έν μεγαλοπρεπεία έπί τεθρίπ
που ή ίπου διά τής λεγομένης μέσης οδού εις τήν *Αγία·ν  
Σοφίαν καί κατόπιν εις τά ανάκτορα. Συγκινητικόν ύπήρ- 
ξεν τό μέρος έκεΐνο τού λόγου, έν ω περιεγράφη ή παρέ- 
λασις τών αιχμαλώτων καί λαφύρων καί άνεγνώσθησαν 
αί έπευφημίαι τού στρατού καί τού λαού. Ό. κ Κουκου
λές ώμίλησεν έπίσης καί περί τού έν τώ ίπποδρόμω τε- 
λουμένου θριάμβου καί τών έν αύτω ευφημιών ώς καί 
περί rCv έν τώ φόρω τού Κωνσταντίνου μετά λιτανείας 
άγομένου θριάμβου έπί τή καθυποτάξει Σαρακηνών.

eO ρήτωρ, οστις έπαξίως κατεχειροκροτήθη, ανέπτυξε 
τό θέμα του μέ έξαιρετικήν σαφήνειαν, θαυμαστήν γνώ- 
σιν τών πραγμάτων καί πολλήν ευφράδειαν,τό κατέστησε 
δέ ζωντανόν, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, διά τών σχετικών ει
κόνων τάς οποίας προέβαλε.

Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΕΡΝΕΣΤΟΥ PENAN

Πρωτοβουλία τής Κυβερνήσεως έγένετο έπίσημος εορτή 
εις τήν Άκρόπολιν, έπί τή ευκαιρία τής Εκατονταετηρίδας 
τού ’Ερνέστου Ρενάν. Ό Ρενάν υπήρξε ένα άπό τά βαθύ
τερα πνεύματα τής έποχής του. Συγγραφεύς υπέροχος, ένέ- 
κλεισε είς τάς θαυμασίας σελίδας τών έργων του δλον τό 
μύρον τής αριστοκρατικής ψυχής του, καί τού φιλοσόφου 
πνεύματός του. Μέ τά έργα του έγοήτευσε, έμόρφωσε, ύ- 
πεδούλωσε, άλλά καί έσκανδάλισε ολοκλήρους γενεάς. Υ
πήρξε μέγας γόης τού ύφους, άκούραστος ερευνητής τών 
ανθρωπίνων προβλημάτων, μελετητής τής ανθρώπινης ψυ- 
χοσυνθέσεως. ’Υπήρξε επαναστάτης κοινωνικός, θρησκευ
τικός, καί πολιτικός άκόμη. Μέ μίαν λέξιν υπήρξε μέγας. 
Λλλά καί δι1 αύτό όσον έθαυμάσθη, τόσον καί έμισήθη 
άπό τά πλήθη. Δι’ ημάς τούς "Ελληνας, ή «Προσευχή έπί 
τής Άκροπόλεως» θά άπομείνη ώς ή θαυμασιωτέρα έκδή- 
λωσις τής προσηλώσεως τού μεγάλου του πνεύματος είς 
τόν άρχαΐον Ελληνικόν Πολιτισμόν.

Διά τούτο έθεωρήθη πολύ επιτυχής ή έπί τής Άκροπό
λεως εορτή καί ή απαγγελία τήςπεριφήμου προσευχής του. 
Τήν απήγγειλε έπιτυχώς ή κ. Κούλα Ζερβού, έν μέσω συρ
ροής έπισήμων προσκεκλημένων, καί ένθουσκόδους κό
σμου. Ό Υπουργός τής Παιδείας κ. Σιώτης προσέφερεν 
έκ μέρους τής έπισήμου Ελλάδος, είς τόν πρεσβευτήν κ. 
Μαρσιγύ, κλάδον έκ τής Τέρας Ελαίας τής Άκροπόλεως δ
πως τήν άποστείλη είς τήν κόρην τού μεγάλου φιλοσόφου 
καί φιλέλληνος.

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

Είς τό Ελληνικόν Ώ5εΐον έδόθη συναυλία μέ έρ
γα Ελλήνων συνθετών υπέρ τών Προσφύγων. Διά 
τήν συναυλίαν αύτήν δέν έχει κανείς παρά μόνον έ- 
παίνους νά γράψη. Τό έργον τώνΈλλήνων μουσουρ
γών μέ τήν ζηλευτήν του έκφρασιν κα’. τήν βαθύ
τητά του, άπεδείχθη είς τήν συναυλίαν αύτήν ώς έ
νας εύελπις σταθμός διά τήν έςέλιξιν τής ’Εθνικής 
μουσικής μας.

Έξετελέσθησαν,«ή Συμφωνία τής λεβεντιάς»τοδ Κα
λομοίρη,«ή Γιορτή » τού Λαμπελάτ,«ήθύ^ερτούρα» τοϋ 
Λαυράγκα, τό«Πρελούνδιο» τοΰ Βάρβογλη άπό τήν 
'Αγία Βαρβάρα, δλα αύτά όσον τό δυνατόν καλίτερα, 
τεχνικώτερα, ικανοποιητικότερα καί διά τούς συνθέ- 
τας καί διά τό κοινόν, τό όποιον μέ έξαιρετικήν εύχα- 
ρίστησιν παρηκολούθησε άπ’ άρχής μέχρι τέλους 
συναυλίαν Έλληνικής πράγματι έμπνεύσεως κα’. έπι- 
τυχημένης έκτελέσεως.

ψ **
’Επίσης πρέπει νά γράφουν ένθουσιώδεις λέξεις 

διά τήν έπιτυχίαν τής Κας Τούλας Αώρη είς τήν 
«Κάρμεν», τήν οποίαν έπαιξεν είς τά’Ολύμπια. Ή Κα · 
Αώρη άπέδωκεν έκτάκτως έπιτυχώς τόν (όόλον τής ή- 
ρωΐδος τοΰ Μπιζέ. Μουσικώς άπολύτως άκριβής, έχει 
άκόμη καί πλοΰτον φωνής έκ τών σπανίων ώστε νά 
άπομένη ή μοναδική Έλλην ς Καλλιτέχνις διά τόν 
ρόλον τής Κάρμεν.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ό καλλιτέχνης κ. Μαλέας έξέθηκε κα’. εφέτος 
τά έργα του, είς τήν κεντρικήν αίθουσαν τής ’Ακα
δημίας. Είναι ή τρίτη φορά δπου ό κ. Μαλέας μάς 
έκθέτει τάς εικόνας του καί παρουσιάζει πλουσίαν 
παραγωγήν τοΰ Έλληνικοΰ τοπείου. Μέσα είς τούς 
πίνακάς του ό καλλιτέχνης κατορθόνει νά ζωντανεύη 
τάς έμπνεύσείς του, κα’. τάς άντιγραφάς τής φύσεως, 
κα’. νά παρέχη τήν έντύπωσιν τής φυσικής ζωής 
τήν οποίαν πλυμμηρίζει τό χρώμα, καί τό φώς, τό 
άφθονο φώς τοΰ πλουσίου Έλληνικοΰ περιβάλλοντος.

ΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Την 11 Φεβρουάριου ηρχισεν εις την μεγάλην αϊ'&ουσαν 
τού Παρνασοϋ ή πέμπτη ετήσια σειρά τών διαλέξεων τής9 
'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. Δέν υπάρχει αμφιβολία 
οτι και εφέτος, ώς καί κατά τά προηγούμενα ετη, τό ε- 
ξαίρετον επιστημονικόν σωματεϊον θά διδάξη και θά ευ
χαρίστηση τό πολυπληθές κοινόν μέ τήν ποικιλίαν τών 
θεμάτων, τά οποία θά αναπτύξουν οί άριστοι τών ρητό
ρων του.

’Έναρξιν τών διαλέξεων έ'καμεν ό Τραμματεύς τής Ε
ταιρείας και γνωστός Βυζαντινολόγος κ. Φαίδων Κουκου- 
λές μέ θέμα «Τά δύο είδη τού θριάμβου κατά τούς Βυ
ζαντινούς χρόνους». Ό ρήτωρ, άφ’ ού διέστειλε τόν κα- 
ταγέλαστον θρίαμβον, τουτέστι τήν διαπόμπευσιν, τού ε
πινικίου θριάμβου, έπραγματεύθη λεπτομερώς περί τών 
διαφόρων κατηγοριών τών διαπομπευομένων, κλεπτών 
δηλαδή, μέθυσων, φονέων, μοιχών και μοιχαλίδων, ανι
κάνων ιατρών, εμπρηστών, μάγων, αστρονόμον,στρατιω
τικών έπιδειξάντων δειλίαν απέναντι τών εχθρών, Πα
τριαρχιών και τέλος βασιλέων.

ΕΛΛίΐίΧΙΚΙΙ ΕΙΙΙΘΕΩΙ’ίΐΣΙΣ

ΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΑΝΙΟΥ : Πεζοί Ρν&μοί..’Εκ
δοτικός οίκο; «Έλευθερουδάκη» Ά- 
Οήναι 1922.

Μιά άγνη καρδιά γεμάτη αίοϋημα και μιά τιαρδε- 
νικη η>νχή γεμάτη ευγένεια, δεμένα μέ τήν γραφικό
τητα τής αίοϋητικής τον άληϋινοϋ καλλιτέχνου— νά 
τί ϋηοανροΰς περιέχει ή συλλογή «Πεζοί ρυθμοί». 
Ώς ύφος, ώς μορφή εϊνε δτι τό καλλιτεχνικώτερο ϋά 
μπορούσε νά φαντοώθηκανείς. Οί «Πεζοί ρυθμοί» εϊνε 
ενα καλλιτέχνημα, κι’ ώς τοιοΰτο ϋά φωτίζη παντο- 
τεινά τήν πτωχή μας νεοελληική φιλολογία.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ: όριίί.ΐ. Τεράαψος 
Μαρκορας». αριίΐ. 2. Ζαλοκώστα,ς, 
Τανταλίδης, Κάλβο;, Βιξνηνός. Ε
πιμέλεια Κων. Σκόκου. ’Εκδοτικό; 
οϊκο; Ζηκάκη Άίΐήναι 1922.

Ό πρώτος άριϋμός περιέχει τόν «Όρκο», επικό 
ποίημα εμπνευσμένο άπό τόν αγώνα τής Κρήτης, επικό 
ποίημα μεγάλης ποιητικής πνοής. Μαϋητής τοϋ Σο- 
λτομοΰ ό Μαρκορας δείχνει όλη τήν ευγένεια και τή 
χάρι τοΰ στίχου τον στά μικρά του λυρικά ποιήματα. 
Τά ποιήματα «Παράπονο πεθαμένης», «Πρώτα και 
κατόπι», «Μάννα», «Μιά άσπρη τρίχα» εϊνε άπό τά 
καλλίτερα λυρικά τον.— Ό δεύτερος άριθμός περιέχει 
ποιήματα τών Ζαλοκώοτα, Τανταλίδη, Κάλδου και 
Βιζυηνοΰ. Τά ποιήματα τοϋ Ζαλοκώοτα, τοϋ τόσον λε
πτού καί συναισθηματικού αύτοΰ ποιητοϋ, έχουν ένα 
αίσθημα, μιά λεπτότητα, μιά θερμότητα που σέ κάμουν 
καί μετά τό κλείσιμο τής συλλογής ν άναπολής τους 
ωραίους τον στίχους. «Ό βορηάς που τ αρνάκια πα
γώνει», «Η πέρδικα», «Τό ονναπάντημα» εϊνε ποιή
ματα μιας βαθειάς καί υποβλητικής μελαγχολίας, απ' 
τά γλυκύτερα ποιήματα τής νεοελληνικής μας φιλολο
γίας.— Ό Τανταλίδης, εκτός τών ποπημάτων του στά 
όποια ενθουσιάζεται μέ τόν Βάκχον, μάς έδωσε καί 
άλλα καθώς τόν «Επαίτη», τό «Ναυτόπουλο», τή «Κυ
ριακή». που, αν καί εϊνε γραμμένα σέ γλώσσα καθα
ρεύουσα, δμως εϊνε τόσο σέ όλους μας γνωστά καί α
γαπητά, γιατί μ’ αύτά ονειροπολήσαμε στά παιδικά μας 
χρόνια. Άπό τις γνοσοτότατες «Ωδές» τοϋ Κάλβου πε- 
ριέχονται μόνον τέσσερες σ’ αύτ!/ τήν συλλογή· μάς 
τμαίνεται ότι ϋά μπορούσε νά τυπώνωνται περισσότερα 
άπο τό τόσο πλούσιο καί αδρό έργο τοϋ Κάλβου. Η 
’ςιοίηοίς του, τά ιδανικά του είνε άγνά, ευγενικά' θυμά
ται στά ποιήματά του τούς ήρωας τοϋ είκοσιένα, κα
θώς τόν «Κανάρη,», καί τήν άγαπημένη του πατρίδα 
ποΰ τήν τραγουδεϊ μέ ύμνους μεγαλ.όπνευστους, καθώς 
στον «Φιλόπατρι».— Ό Βιζυηνός μάς παρουσία,εται 
κι’ αύτός ο’ αυτή τί/ν συλλογή μέ λίγα άπ’ τα ποιημα-
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τά του. Ξεχωρίζουμε : «Ό τελευταίος Παλαιολόγος», 
«Τά άνθη», «Τό έρημον πτηνόν», «11 ’Αφροδίτη». 
Δέν περιέχονται δμο»ς τόσα άλλα ώραΐά του ποιήματα 
καθώς «\Η έπαίτις τής Βιζύηςμ, «Κωνσταντίνος ύ 
Παλαιολόγος», «Ή παράφροον» κτλ. Λεπτότατος ποιη
τής ό Βιζυηνός έγραψε ωραιότατα ποιήματα καί διη
γήματα. Τά διηγήματά του άκόμη ουγκινοϋν καί θεω
ρούνται άπό τά καλλίτερα διηγήματα τής νεοελληνικής 
μας φιλολογίας.

ΣΕΒΟΛΟΔ ΓΚΑΡΣΙΝ: ' κόκκινο λουλούδι, και 
αλλα διηγήματα». Μετάφοασι; ’Άν
να; Σταματελάτου. Έκδοσις Βασι
λείου 1922.

Τό βιβλίο αύτό ποΰ εϊνε αφιερωμένο στον Τουρ- 
γκένιεβ περιέχει έξη διηγήματα. Τό πρώτο εϊνε ή 
ιστορία ένός τρελλοϋ. Στό δεύτερο περιγράφει τόν έ
ρωτα ένός νέου άνδρός πρός μιά κοινή γυναίκα. 'Τό 
τρίτο ένα πολεμικό επεισόδιο γραμμένο μέ αρκετή άν- 
τιμιλιταριστική διάϋεοι, καί τοιαύτη ώστε γά παρουοι- 
άζη ώμά τά πράγματα καί ό άι·αγνώστης νά βγάζη 
μόνος του τά συμπεράσματα. Στό τέταρτο διηγείται ό 
συγγραφεύς τή λεπτή ιστορία μερικών λουλουδιών,— 
κάτι μικρά δράματα πού συμβαίνουν στή ζωή τους. Τά 
δυό τελευταία είνε δυο μικρές αισθηματικές ιστορίες. 
Ό Γκάρσιν γράφει άπλά, άλλά συγχρόνως μέ πολλή 
δύναμι καί λεπτότητα. Στό «ένα συμβάν» νομίζει κα
νείς ότι ακούει τό\ συγγραφέα νά διηγείται ένα κομ
μάτι άπό τήν ίδια του ζωή. Τόσο αίσθημα έχουν τά 
διηγήματά ιτου.—■

ΑΝΑΤΟΛ ΦΡΑΝΣ: «‘θ κόκκινος κρίνος». Με- 
τάφρ. Λ. Παυλίδου, "Εκδοσι; Βασι
λείου 1922.

Το έργο αύτό, πού εϊνε ένα1 άπό τά τελευταία καί 
καλλίτερα τοϋ συγγραφέως, μας δίδει τήν1 τελευταιαν 
άποψι τοϋ ταλέντου τοϋ Άνατρλ Φράνς στό διήγημα. 
Άνεπιφυλάκταις εϊνε ένα πολύ ώραίο έργο γραμμένο 
μέ πολλή τέχνη. Ή μετάφ ρασις δμως τοϋ κ. Παυλίδου 
εϊνε άπρόσεκτη γενικώς, ένώ τουναντίον πάρα πολύ 
επίμονη όσον άη'ορά μερικούς τύπους τής δημοτικής, 
άπό τούς πιο έπιζητημένους, άπό εκείνους, πού σχεδόν 
όλοκληραιτικά, δέν τούς μεταχειριζόμαστε σήμερα.

Γ. Κ.

ΔΗΛΩΣΙΣ

Αόγω ιή; αλλαγής τοΰ ήμερολογίου τό παρόν τεΰ
χος τής 'Ελληνικής Έπιθεωρήσεως έκδίδεται είς δι- 
πλοΰν.
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
’Αξία έργοστασίων Δρ
Ταμεΐον Γραμμάτια
Χρεόγραφα ->
Χρεώσται »
'Υλικά »
Προϊόντα «
Μηχανήματα κα’. ύλικά καθ’ ό- »

δον καί έν Συνεργείοις »

11,157,690,34 
υ48,809,95 
627,754,30

4,001,281,35
5,465,653,18
3,663,513,30

2,296,562,70

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον Δρ. 7,500,000,00
’Αποθεματικά κα’. κρατήσεις » 8,691,017,14
Ταμεϊον Συντάξεων υπαλλήλων » 212,000,00
Κρατήσεις άτυχημάτων 
Λογαριασμοί διάφοροι 
Πιστωτα’.
Μερίσματα
Φόβοι Δημοσίου 
'Υπόλοιπον

Δρ. 27,734,265,12

» 200,000,00
'> 4,203,851,82
.·> 4,449,047,78
» 1,788,136,00

640,671,90
» 48,940,48

Δρ. 27,734,265,12

ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΚΕΡΔΏΝ K7SI ΖΗΜΙΏΝ
Άποθεματικόν Δρ.
Κρατήσεις δΓ άπόσβεσιν έγκα- 

ταστάσεων »
’Αποσβέσεις »
Μισθοί, γενικά έξοδα,τόκοι »
Φόροι »
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου »
Ποσοστά Διαχειρίστοΰ, Διευθυν- 

τοΰ, ύπαλλήλων »
Μέρισμα Αης εξαμηνίας 1922 πρός

10 750,000,00
Μέρισμα Βας εξαμη

νίας πρός 23 1,725,000,00 »
'Υπόλοιπον εϊς νέον »

Δρ.

408,401,04

1,000,000,00
528,028,90
250,193,93
928,817,10
357,048,75

161,280,47

'Υπόλοιπον Δρ.
Κέρδη έκ πωλήσεως προϊόντων »

36.946,17
6,291,765,50

2,475.000,00
48,940,48

6,328,710,67 Δρ. 6,328,710,07
*11 πληρωμή «>ύ έκ δραχ. 23 μερίσματος τής Β’ εξαμηνίας 1922 γενήσετα. μετά τήν έγκριση- τοΰ ’Ισολογισμού 
τής Γενικής Συνελεύσεώς τών Μειύχων καί κ ιθ’ ημέραν όρισθησομένην ύπό τού Δ. Συμβουλίου.

Έν Ά&ήναις τή 26·/] ’Ιανουάριον 1923 , ,
Ό Συνεργαζόμενος Σύμβουλος ° Συμβου/.ος Διαχειριστής

Κ. Γ. ΠΑΝΑΓΟ11ΟΥΛΟΣ ΠΑ· ΚΑΜΠΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
1Ιροκήρνςις διαγωνισμού πρός κατάληψιν τριών θέ

σεων δακτυλογράφων
Τήν 20 Απριλίου ημέραν Παρασκευήν και 

(όραν 9 π. μ. έν τφ ΚαταστήμΙαιτι τοΰ Υπουργεί
ου Γεωργίας ένεργηθήσεται διαγωνισμός πρός 
κατάληή’ΐν δύο θέσεων δακτυλογράφων έπι βα.9- 
μφ γραφέως 6' τάξεως κΙαιι μιας δέσεως; δακτυ- 
λογράφ|ου Γαλλικής έπι βαθμφ γραφέως 6' τά
ξεως παρά τή Κεντρική υπηρεσία τοϋ 'Υπουρ
γείου.

Οί υποψήφιοι οφείλου'? νά ύποβάλωσι μέχρι 
τής 18 Απριλίου συμπεριλαμβανομένης τήν αί- 
τησίν των άναγράφοντες έν αύτή τήν διεύθυνσίν 
των κα|ί τήν μέχρι τοΰδε δημοσίαν ή ιδιωτικήν ύ- 
πηρεσίαν ή άλλην άπασχόλησίν κ(αί λοιπά πιστο
ποιητικά·

1 ϊ ροσόλτα· πτυχίον διδασκαλείου ή άνωτέρου 
Γυμν'ασιακοΰ παρθεναγωγείου ή άστικοΰ σχο
λείου θηλέ-Οΐν ή δευΥέριας τάξεως Γυμνιασίου.

Πάσα πληροφορία χορηγείται παρά τοΰ γρα
φείου Προσωπικού τοΰ Υπουργείου.

Ό 'Υπουργός Γ. Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΙΙροκήρνξις διαγωνισμόν πρός κατάληψιν δύο θέσεων 
λογιστών έπί βαθμώ γραμματέως 6’ τάίεως πα
ρά τη κεντρικέ] ίπηρεσία.

Τήν 19 Απριλίου έ. έ· ήμέραν Πέμπτην καί 
(όραν 9 π. μ. ένεργηθήσετ|αι έν τφ κίατμστήματι 
τοΰ υπουργείου Γεωργίας διαγωνισμός πρός κα- 
τάληψίν δύο θέσεων λογιστών έπί βαθμφ γραμ- 
ματέως 6' τάξεως.

Οί έπιθυμοΰντες νά μετάσχωσιν όφείλουσι νά 
ύποβάλωσι μέχρι τής 17 ’Απριλίου τήν πρός 
τοΰτο αϊτησίν των μετά τών άπαιτουμένων πι
στοποιητικών έπίσης πρέπει νά άναγράφωσι τήν 
διεύθυνσίν των κ,'αιϊ τήν τυχόν μέχρι τοΰδε δημο
σίαν ή ιδιωτικήν υπηρεσίαν των ή άλλην άπα- 
σχόλησιν.

Προσόντα· πτυχίον δημοσίας ή άνεγνωρισμέ- 
νης Εμπορικής Σχολής.

Πάσα πληροφορία χορηγείται παρά τφ γρα
φεία) ποοσωπικοΰ τοΰ υπουργείου.

Ό Υπουργός Γ. Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ISOAOriSMOS TKS 19)31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1922

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΙΙΑΘΙΙΤΙΚΟΝ

Μετρητά έν ζϋι Ταμείφ, παρά Τρπέζαις, εις Έντο
κα Ταμειακά γραμμάτια καί Τοκομερίδια Δρ.
Διαθέσιμα παρά Τραπέζαις Εξωτερικού »
Συναλλάγματα »
Προεξοφλήσεις καί Προκαταβολαί έπί Γράμματ.» 
Δανειακοί Α)σμοί: Ήγγυημένοι διά χρεογράφων »

» » » » δι’ υποθήκης »
» » » » διάδιαφ.έγγυήσεων»

Προκαταβολαί έπί εμπορευμάτων καί φορτωτικών»

12,841,599'0.1 
10,005.921.65 » 

άνηκουσών

Τρέχοντες λογαριασμοί 
Χαρτοφυλάκων Χρεωγράφων 
Προσωρ-τ ίτλ.όμ. Άναγκ.Δανε ίου 

» » » »· »
εϊς καταθέσεις μήπω κανονισθείσας »
Συμμετοχαί εϊς επιχειρήσεις »
Καταστήματα Τραπέζης »
Κτήματα έξ αναγκαστικών έκποιήσεων »
’Εγκαταστάσεις. ’Έπιπλα. Χρηματοκιβώτια κλπ. »

Δρ.

142,428.151.96
146,144,92ΟΟ5
29,269,081,— 
34,) 14,343-31 
26.022,684.20
4,599·316-r— 

72,318,883.24 
86,328.408.21

204,641,84901

22,847·52Ι·28

7,8ο7·248·5ο
193,185.—

7.380.115.50 
4.883,993-0)

______ 40.—
789,049.770,2"

Κεφάλαιον Εταιρικόν
» Άποθεματικόν Τακτικόν
» » Έκτακτον

Προβλέψεις διά φόρους
Καταθέσεις δψεως

» προθεσμίας
» είς εγγύηση-

Ταμιευτήριον
Τρέχοντες λογαριασμοί
’Ανταποκρ ιταί ’ Εξωτερ ικοϋ
Έπιταγαί πληρωτέοι
Μερίσματα πληρωτέα
Μέρισμα τής Β' εξαμηνίας τού 1922 άπηλλαγ- 

μένον φόρου καθαρας προσόδου
Κέρδη καί ίηιιίαι ; Υπόλοιπον είς Νέον

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ

Δρ. 48.000,000.—
8,730,000 —
7.600.000 —
3,602,372.33

304,932,716.11
123,923,796.49
34.228.073.23
47.283.796.73

142,133.441.66
19.889.461.22
33.792.744.60

1.039.981.50

. 10.500.000 —
» 1.333,384.18

Δρ. 789.049.770,20

ΧΡΕΩΣΙΣ ΙΙΙΣΤίΙΣίΣ
Γενικά έξοδα Δρ.
Φόροι 'Ελληνικού καί Γαλλικού Δημοσίου » 
Εισφορά τής Τραπέζης ύπέρ τοΰ Ταμείου Συν-
Γ τάξεων τών 'Υπαλλήλων »

Προβλέψεις διά φόρους ύπέρ τού Έλλ. Δημοσ. »
Υπόλοιπον πρός διανομήν »

Δρ.

23 877.816.13
1,672,136.61'

502,968.08
3.602.372.33

33.olo.378.iii;
68,795 873,ο8

Υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως
Τόκοι, πρόσοδοι. Προμήθειαι καί διάφορα

Κέρδη, άφαιρέσει διαφόρω» προβλέ
ψεων καί αποσβέσεων

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Τακτικόν άποθεματικόν κεφάλαιον
Τακτικόν μέρισμα πρός 5 ο)ο
Φόρος τού τακτικού μερίσματος

» Καθαρών Κερδών
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου πρός 8 ο)ο
Κράτησις 1 ο)ο ύπέρ φιλανθρωπικών σκοπών

» 1 ο)ο ύπέρ τού Ταμείου συντάξεως τών 'Υπαλλήλων
» 3 ο)ο ύπέα τοΰ προσωπικού

Πρόσθετον μέρισμα πρός δραά. 20.— κατά μετοχήν 
’’Εκτακτον μέρισμα έκ L 0.1.6.
Φόρος 11 ο)ο τοϋ προσθέτου καί έκτάκτου μερίσματος
Φόςος κυκλοφορίας Μετοχών
Κράτησις δι’ έκτακτον Άποθεματικόν κεφάλαιον 
'Υπόλοιπον είς Νέον

Δραχ. 3.500.000.—
» 2.400.000.—
» 293.333.30
» 10,326,152.05
’ ι,355,877,2°
» 169.484.6ii
» 169,434.63
» 847,423.23
» 9.600,000 —
» 900.000.—
• 1,853,833.30
> 270.10610
. 2-000.009 —
» 1.333.384.18

Δραχ. 33,040.578.68

Δρ. 1.372.627.04

> 67,223.216.03 ·

Δρ. 68,79.5,873 08

Έν Άθήναις χ-ζ] 7 Μαρτίου 1923
’Εντολή τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γενικός Διευθυντής Ό Διευθυντής τοϋ Γενικού Λογιστηρίου
I. Κ. ΗΑΙΑΣΚΟΣ A. X. ΑΕΒΟΥΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Jμμοπρασία πωλήσεως διατμόρων ζώων τής Άνο>τέ· 

ρας Γεωπονικής Σχολής.
Τήν 18ην Μαρτίου έ. έ·, ήμέρμν Κυριακήν 

■ώραν 11—12 π. μ. έν τφ κίαταστήματι τής ’Α- 
νωτέρας Γεωπονικής Σχολής (Βοτανικός Κή
πος) καί είς τόν περίβολον ταύτης ένεργηθήσεται 
δημοπρασία πρός πώλησιν διΙαφόρων ζώων τής 
Σχολής.

Πάσα πληροφορία χορηγείται παρά τοΰ Τμή
ματος Γεωργίας έν τφ Υπουργείο) ή παρά τή 
Άνωτίέρα Γεωργική Σχολή.

(Έκ τοΰ 'Υπουργείου)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ειδοποιούνται οί κάτοχοι ποιμνίων έν τή πε

ριφέρεια τής πόλεως Αθηνών καί πάντες οί πο- 
λίται δτι είς τιήν αναδασωτέου έκτασιν 'Υμηττού 
άπό τής θέσεως Καρρέας μέχρι τών παρυφών τής 
συνοικίας Παγκρατίου καί τών θέσεων Κου- 
πούνια καί "Αγιος ’Ιωάννης Πρόδρομος καί 
τής κορυφογραμμής τοΰ δρους, δπου καί απαγο
ρεύεται ή βοσκή παντός είδους ζώων, θά ληφθώ- 
σΐν άπό 5ης Μαρτίου μέτρΙ» πρός δηλητηρίασιν 
τών έν τή περιοχή ταύτΐ] είσ)α.γομένων πρός πίαρά- 
νομον βοσκήν ζώων.

(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας)



ΟΙΝΟΙ ΚΟΝΙΑΚ |
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ί ΟΙΝΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΏνΙ

Ο,ΝΟ1 ΜΑΡΚΟ ΟΙΝΟΙ I

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
Αϋ PR1NTEMPS

Q. Α ί- ΜΗΤδΟΠΟΥΛΩΝ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό τελειότερον κατάστημα 
Γυναικείων Ειδών 

Άσπρόρρουχα διά προίκας

ΑΓΟΡΑ & D2AHSIS ΓΡΑΜΜΑΤΌΣΗΜΏΝ
ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 12

Γραφεία αγοράς και πωλήσεως 
μεταχειρισμένων καί μη γραμματο
σήμων ύπό τοΰ κ. Ν.ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ 
Οίκος εμπιστοσύνης καί .εξαιρετι
κής ευσυνειδησίας.

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ
ΑΔΕΛ. ΒΑΤΑΝΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΧΑΡΤΟΠΏΑΕΙΟΝ ΗΑΑΑΗ Α ?
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 

Τό άρχαιότερον έν Έλλάδι Χαρτοπωλεΐον 
Επισκεπτήρια στιγμιαίως

ΟΙΕΟΙ ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
"Α Γ Κ Ϋ Ρ Α..

Τμήμα εκδοτικόν. Τακτικαι έκόόσεις 
τών μεγαλειτέρων επιτυχιών τής ξένης και 
Ελληνικής Φιλολογίας.

Τμήμα τυπογραφικόν. Τά μεγαλεί- 
τερα τυπογραφικά μηχανήματα τής Άνα- 
νατολής. Καλλιτεχνικοί τυπογραφικοί έρ- 
γασίαι παντός είδους.

Τιμαί ασυναγώνιστοι
44 ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


