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ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΖΩΗ

Ο ΜΑΝΘΟΣ
-γ Μάνθο παιδί μου, λυπήσου με, γονατιστή σέ 

παρακαλώ.
— Θά κάνης αυτό πού σοϋ λέω' μή χάνεις άδικα , 

τά λάγία σου.
— Μάνθο!
— Έτελείωσε. Αυτά πού σοΰ εΐπα θά πής...
— Τήν ψυχή μου...
— Χά, χα/ χα! Τή ψυχή της!... "Αν είχε δ Θεός 

έννοια δλων των ανθρώπων τής ψυχές, αλλοίμονο 
του! Μή φοβάσαι. Γιά τή δική σου δέν θά σκοτιστή 
και αν τήν κόλασης. Τό παίρνω απάνω μου...

— Έού;...
— Ναί, έγώ. Παράξενο σοΰ φαίνεται; Τάχωμε 

τόσο καλά μαζή με τό θεό. Ποιά σαρακοστήέχάλα- 
σα; Μήπως δέν πηγαίνω στήν 'Εκκλησία;

— Μά έκεϊνο πού ζητάς, παιδί μου.
— Τί; Τί είπες; Θά σωπάσης λοιπόν; Σοϋ τό 

φωνάζω γιά τελευταία φορά. Θά πής ότι σοϋ είπα. 
Θά τά πής δπως.στά είπα. Ειδεμή καί γώ δέν ξεύρω 
τί θά γίνη εδώ μέσα.

Αυτά τά λόγια έλέγοντο, ένα βαρύ, χειμωνιάτικο 
βράδυ, μέσα εις ένα μικρό, αλλά καλοφτιασμένο 
σπίτι τού χωριού πού τό εστόλιζε τής 'Αγίας Έλεού- 
σης τό μοναστήρι, με τά πλατάνια του, τής μουσμου
λιές του καί τής καρυδιές του...

Τά πικρά αυτά λόγια, σαν άπόφασις φρικτής κα
ταδίκης, έπεσαν είς τό κεφάλα τής δυστυχισμένης 
μητέρας. "Αμα δ Μάνθος έβγήκε άπό τό δωμάτιον, 
γεμάτος θυμό, ή κυρά-Άργυρώ έπεσε εις τό κάθι

σμά της έκρυψε τό κεφάλι μέσα είς τά χέρια τη- 
καί έψιθύρισε.

— Συχώρα με Βασιλική,σώσέ με 'Αγία ’Ελεούσα.

*
* * I

Τώρα δλοι ησυχάζουν εις τό μικρό σπίτι' ούτε φωνή 
ακούεται, ούτε φώς λάμπει. Καί αυτός δ «Μούργος» 
δ σκύλος τού σπιτιού, αφού έγαύγισε αρκετά αόρι
στες σκιές, κοιμάται τώρα τον ύπνον τού . άθώου. 
’Αλλά μέσα εις τήν ησυχία αυτή ούτε ή Άργυρώ ού
τε δ Μάνθος κοιμώνται.Καίτούς'δύο βασανίζουν επί
μονοι σκέψεις.Ή μητέρα θέλει ν'άποφύγη τό κακό,έ- 
νώ δ υίός τό έπιζητεϊ.Έκείνη δοκιμάζει φρίκη εις τήν 
ιδέα οτι ίσως δέν θά είμπορούσε νάάντισταθή είς τάς 
αξιώσεις του, καί εκείνος ανησυχεί δταν σκέπτεται δτι 
ίσως δέν τήν έτρόμαξεν αρκετά...

Κοντός, μέ πόδια κυρτά, μέ κοκκινωπά γένια, μέ
τωπο στενό καί μάτια μικρά καί αεικίνητα, δ Μάν
θος ήτο δ τύπος τού κακού υίοΰ καί τού φιλαργύρου 
καί έκδικητικού ανθρώπου. Περισσότερον άπό κάθε 
άλλο εις τον κόσμον έλάτρευε τό χρήμα, καί ήτο 
ικανός διά τό χρήμα νά θυσιάση άκόμη καί τήν 
ψυχή τής μητέρας του.

Είνε ή νύκτα αυτή φοβερή διά τήν άτυχη μητέρα. 
Δέν ευρίσκει ησυχία εις τό στρώμα. Σηκώνεται μέ Α
πελπισία εις τήν ψυχή της καί πηγαίνει ν’άγρυπνήση 
εκεί έμπρόςείς τήν εικόνα τού Χριστού καί τής'Αγίας 
Έλεούσης πού μέ πίστι ανάβει κάθε μέρα τό
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άμυδρό καντήλι. Άλλα ολίγον κατ’ ολίγον άφαιρεϊται. 
Ξεχνά τό φριχτό παρόν καί τό παρελθόν θερμό, 
γλυκύ, φωτισμένο μέ τή λάμψι του έρχεται Ασυγκρά
τητο εις την μνήμη της.

Ήτο κόρη ωραία, ζηλευτή’ δλα τά καλά παλλη- 
κάρια τήν δνειρεύονται και προξενεία έρχον
ται κάθε μέρα στο σπίτι της. Ήτα ή πρωτό
τοκος κόρη τής οικογένειας της,—τό καμάρι τους— 
δπως έλεγε συχνά ή μητέρα της, καί δλοι έφρόντιζαν 
διά τήν ευτυχία της. Τέλος μιά μέρα αρραβωνιάστηκε 
καί σέ δυό— τρεις μήνες έκαμε τούς γάμους της μέ 
τό Γιώργη τον καλλίτερο λεβέντη τοΰ χωριού.

Ή πρώτη μετά τό γάμο της λύπη, ήτο τοΰ γαμ
πρού της τοΰ Γιάννη δ έξαφνικός θάνατος. Ή αδελ
φή της Βασιλική, ή δποία ΰπανδρεύθή λίγα χρόνα 
υστέρα Απ’ αυτήν, είχε μείνη χήρα μέ μόνη τήν Μα- 
ροΰλα τήν κόρη της.Τότε έζήτησε μέ τήν ίδική τηςα- 
γάπηνά λιγοστέψη τήν θλίψι εις τήν μητέρα καί τήν 
κόρη.Ή αγάπη τής Βασιλικής καί τής’Αργυρώς έδέθη 
περισσότερο μέσα εις τον πόνο’ ενόμιζαν δτι μόνος δ 
θάνατος θά τάς έχώριζε.

Καί δμως αυτό τό έκαμεν δ Μάνθος από τώρα.
‘Ο Μάνθος ήτο δέκα πέντε χρόνων, δταν ή Άρ- 

γυρώ έχασε τον άντρα της. “Εκλαψε πολύ, πά
ρα πολύ τότε, αλλά ολίγον κατ’ ολίγον δ ’ πό
νος της έγένετο ελαφρότερος εμπρός εις τό ξαν
θό κεφάλι τοΰ Αγαπημένου της παιδιού, Αυτό 
έμεινε ή έλπίδα της, τό στήριγμά της, ή ευτυχία της· 
Άν καί εΐχεν δλα τά μέσα τής ζωής αναγκάσθηκε 
νά τον ξενητεύση, διότι εκείνος επίμονα τό έζήτησε. 
Ήθελε ν’ αποκτήση πολλά χρήματα, διότι, έλεγε, δεν 
τοΰ έφθανε έκεΐνο πού άφισεν δ πατέρας του. Ένώ 
ήτο Ακόμη παιδί, έφυγε καί έπήγε εις τήν ’Οδησσό 
διά νά έργασθή κοντά είς ένα έξάδελφο τής μητέρας 
του. Δέκα χρόνια έπέρασαν. 'Ο Μάνθος έγραψε 
δτι γυρίζει -είς τον τόπον του διά νά παν- 
τρευθή. Μιά Απερίγραπτη χαρά αίσθάνθηκε τότε ή 
Άργυρώ. Σχεδόν δλη ή μικρά πόλις έμαθε τήν ευτυ
χία της. Καί αυτός δ τάφος τοΰ Αντρόςτης έποτίσθη 
μέ τά δάκρυα τής χαράς της. “Επειτα άνοιξε τό σπίτι 
της. Δέκα χρόνια αφ’ δτου έφυγεν δ Μάνθος δέν 
έμπήκεν άνθρωπος. Τό έσιγύρισε, τό έστρωσε, τό 
έφρεσκάρισε, καί έπερίμενε πλέον ήμέραν μέ τήν 
ήμέρα νά φθάση δ Μάνθος.

Ή φήμη δμως δέν εΐχε σκορπίση πολλούς επαί
νους δι*  αυτόν.Τόν θεωρούσαν βέβαια πλούσιο, Αφού, 
Ηατάτόν τρόπον ποΰ ύπελόγιζαν τότε3ειςτόντόπον τού 
Μάνθου τά υπάρχοντα τοΰ καθ’ένός, Ανεβίβαζαν εις 
πέντε τά σακκουλάκια μέ τής χίλιες λίρες, δσα κατώρ- 
θωσε νά κερδίση είς τήν ’Οδησσό. Παρά τά πλούτη 
του δμως έψιθύριζον πολλά διά τήν κακομοιριά 
του. Τόν έλεγαν φυλάργυρο, τόν έθεώρουν ύπουλο, 

άρπαγα, κακολόγο, φθονερό. “Οταν δμως κά- 
τποτε ολα αυτά έφθασαν μέχρι τής μητέρας του 
ήν έκαμαν νά έξαναστή καί νά τά αποδώση δλα, 
είς φθόνον διά τήν επιτυχία του καί τά προτερή- 
ματά του.

Έν τούτοις από τήν πρώτη ήμέρα τής ε
πιστροφής του έπροξένησε πόνο είς τήν μητέρα του. 
Τά θυμάται δλα τήν στιγμή αύτή.

Είς τό σπίτι της παρευρίσκόντο ή Βασιλική καί 
ή κόρη της Μαροΰλα, διά νά εορτάσουν τό γυρισμό 
του. Ό Μάνθος τάς έκράτησε καί έφαγαν μαζή 
των. Τήν ημέρα έκείνη έφάνη πλουσιοπάροχος. Ή 
μητέρα του ήτο ένθουσιασμένη διά τήν μεγαλοπρέ
πεια τοΰ παιδιού της. Καί είς τό πρόσωπο τοΰ 
Μάνθου έφανερώνετο ίκανοποίησις καί υπερη
φάνεια, Επιθυμία καί σκοπός του, ήτο νά τάς 
θαμβώση μέ τά πλούτη του, καινά τάς κάμη νά 
τόν ζηλεύσουν. ’Αργά τό βράδυ έφυγαν ή Βασιλική 
καί ή Μαρούλα υποχρεωμένες. 'Ο Μάνθος έπήγε νά 
κοιμηθή, καί ή Άργυρώ τόν συνώδευσε έως τήν 
κάμαρά του, διά νά δή καί μόνη της έάν, ή Μαριγώ 
ή ύπηρέτριά των, τά εΐχε δλα έν τάξει εκεί. Μόλις 
δμως δ Μάνθος έρριψε ένα βλέμμα τριγύρω του, α
γρίεψε, καί ή Άργυρώ, είδε κά'τι ποΰ τής έτάραξε 
τήν ψυχή. Είδε τό Μάνθο νά σβύνη τό καντήλι ποΰ 
έκαιε εμπρός εις τάς εικόνας τοΰ σπιτιοΰ. Μετά τήν 
πρώτη κατάπληξι ή ’ Αργυρώ δέν έκρατήθηκε καί τόν 
ρώτησε.

— Παιδί μου Μάνθο, γιατί τό κάνεις αυτό ;
— Εΐνε φώς περιττό μητέρα, τής απήντησε ε

κείνος.
— Εΐνε γιά τήν ‘Ελεούσα καί τούς άλλους Α

γίους νά τούς έχουμε βοήθεια!..
— Αυτό εΐνε άδικο έξοδο, είπε Απότομα δ Μάν

θος. Ή μητέρα του εις τά λόγια αυτά έσκυψε τό 
κεφάλι καί έβγήκεν από τήν κάμαρά του τρομαγμένη 
Έπήγε νά πλαγιάση μέ τήν καρδιά καμμένη. Τήν 
πρώτη νύχτα τής χαράς της, ποΰ τήν έπερίμενε μέ 
λαχτάρα, δέν έκλεισε μάτι Από τή λύπη της. Έτρό- 
μαζε εις τήν σκέψι δτι τό Αγαπημένο της παιδί, μο
νάχο έκεΐ στήν ξενητειά, έχασε δλα τά καλά ποΰ εΐχε 
ρίψη στήν ψυχή του, δταν μικρό τό Ανέτρεφε μέ 
στοργή.

’Ολίγος Ακόμη έπέρασε καιρός καί ή άτυχη μη
τέρα νέο μεγάλο έδοκίμασε πόνο. Ό Μάνθος άπε- 
φάσισε νά έκλέξη τήν γυναίκα του. Θά έπήγαινε είς 
τόν χορό τοΰ πάσχα, ποΰ γίνεται κάτω <Στά Αλώ
νια», νά δή έκεΐ δλα τά κορίτσια τοΰ χωριού καί νά 
διάλεξη τήν νύφη. Ή μητέρα του μέ υπερηφάνεια 
τόν συνώδευσεν έκεΐ. Πολλά κορίτσια έχόρευαν 
κατά τοΰ τόπου τή συνήθεια Ό Μάνθος δέν θά 
έδυσκολεύετο νά κάμη τήν έκλογή του. Τά περισσό-

τέρα ήσαν έμορφα κορίτσια αλλά πτωχά. Αύτός 
δμως άπεφάσισε νά πάρή μιά άσχημη κόρη, τήν 
Άννα τού Καραβά, δχι τόσον διά τά λίγα χρήματά 
κια τής προικός της, δσον διότι έμαθε δτι ήτο ορ
φανή καί βασανισμένη, καί έσκέφθη δτι, <δ βασανι
σμένος άνθρωπος σέ λίγα ευχαριστιέται» Ή μητέ
ρα του ήθελε πολύ γιά νύφη της μία άλλη κο- 
πέλλα. Αλλά δέν έ τόλμησε νά έκφράση τήν έπι- 
θυμία της. Εΐχεν αρχίση νά φοβείται τήν. αγρι
ότητα τοΰ Μάνθου, τούς κακούς του τρόπους, 
τάς αστραπάς ποΰ πετοΰσαν κάποτε τά μάτια του...

Έδέχθη μέ προσποιητή χαρά τήν απόφασι τοΰ 
Μάνθου καί έκρυψε εις τά βάθη τής καρδιάς της τή 

λύπη της.Ή Άννπ ήτο καλή, δειλή, ήσυχη. Ή πρώτη έν- 
τύπωσις ποΰ τής έπροξενησεν δ μνηστήρας της μέ 
τά κοκκινωπά του γένεια, μέ τά κοντά του πόδια 
καί τό ταχύ του βάδισμα, ήτο δ φόβος. Αλλά είς 
ποιον νά φανερώση τήν έντύπωσι αύτή μόνη καί 
ορφανή δπως ήτο; “Επειτα από όλίγας ήμέρας 
ή Κυρά - Άργυρώ άρχισε νά έτοιμάζη δτι θά 
έχρειάζετο διά τοΰ γάμου τό τραπέζι. Ό Μάνθος 
έδήλωσε δτι τό ήθελε πλουσιοπάροχο, καί ή μητέ
ρα του σύμφωνα μέ τήν έπιθυμία του, έκάλεσε τή 
Βασιλική καί τή Μαρβΰλα νά τήνβοηθήσουν,Ή Μα
ριγώ ή ψυχοκόρη τηςβοηθοϋσε καί έκείνη μέ άφοσίω- 
σι είς αυτό τό σοβαρόν έργον. Ετοίμασαν τό ρίζι,γιά 
τό πιλάφι-Απαραίτητο σέ κάθε τραπέζι γάμου Αρχον
τικού— Έκοπάνισαν τή ζάχαρη γιά τούς κουραμ- 
πιίδες. Έκαθάρισαν τά Αμύγδαλα γιά τά μυγδαλω- 
τά. Ετοίμασαν τά καρύδια γιά τούς μπακλαβάδες. 
Παρήγγειλαν τής κολοκνθόπηττες, καί δ,τι “άλλο α
κόμη θά έχρειάζετο. Τήν Κυριακή τό σπίτι τής Κυ- 
ρά-Άργυρώς ήτο χαρούμενο. Βιολιά καί τραγούδια 
Αντηχούσαν είς δλη τή γειτονιά. Ό Μάνθος έκαμε 
τούς γάμους μέ μεγαλρπρέπεια’ ή μητέρα του, έ- 
ξέχασε τή.ν ήμέρα αύτή δλες τής πίκρες της, έφόρεσε 
τό κανελλί μεταξωτό φόρεμά της ποΰ εΐχε από τήν 
έποχή πού ζούσεν δ άντρας της, καί έδειξε σέ δλους 
τήν ευτυχία της,..

“Επειτα από ολίγο καιρόή Βασιλική αρραβώνιασε 
τήν κόρη της. Νέος καλός, έργατικός, τίμιος, 
ήτο δ νέος έξάδελφος τοΰ Μάνθου. Οί συγγε
νείς τοΰ Λάμπρου, τοΰ γαμπροΰ —υπήρξαν γεν
ναιόδωροι είς τήν νύφη. Είς τούς αρραβώνας 
τής προσέφεραν δλοι πλούσια δώρα, τά λεγάμενα 
«κεράσματα», κατά τοΰ τόπου τήν ’"συνήθεια. 
Ήσαν πενήντα λίρες. Τά μάτια τοΰ Μάνθου 
καθώς τής είδαν έλαμψαν, από πόθο άρπακτικό. 
Η ευκαιρία δέν έβράδυνε νά παρουσιασθή. 'Η μη
τέρα τοΰ Μάνθου Απεφάσισε νά Αποκαταστήση τήν 
ψυχοκόρη της, τήν καλή καί Αφωσιωμένη Μαριγώ’ 
έπειτα από έργασία τόσων χρύνων ύπεσχέθη νά δώση 
ως προίκα δύο χιλιάδας δραχμάς. 'Ο Μάνθος, δταν 
ήκουσε από τήν μητέρα του τό ποσόν αύτό, πολλαΐς 
νύχτες δέν έκοιμήθη Από τό έξαφνο τούτο κακό, »’ έ- 
σκεπτετο μέ ποιον τρόπον ν’άποφύγει,δταν, μία σα
τανική ίδέαήλθεν είς τόν νοΰν του. Ή λίρεςτής Μα- 
ρούλας είμποροΰσαν νά τοΰ κάμουν τή δουλειά 
του. “Ενα πρωί έσηκώθη παρά τή συνήθεια του 
γελαστός καί εΐπεν είς τήν μητέρα του.

— Καλέ μητέρα, δυό χιλιάδες δραχμαΐς έταξες 

τής Μαριγώς ;— Ναι παιδί μου. Δέκα πέντε χρόνους μάς δου
λεύει καί αύτή ήτανε ή συμφωνία μας. Δυό χιλιάδες 
δραχμές καί τά ρούχα της. ’Εγώ δλα τής τάχω 
έτοιμα, τά σεντούκια τΐ]ς γιομάτα μέ τό νύχι 
ποΰ λέει δ λόγος, ως καί τό καζάνι, της καί τά μπα- 
κιρικά της καινούργια καί γιαλιστερά. ’Εσύ τώρα θά 

δώσης τά λεφτά τής ορφανής. ,
— Μέ δλη μου τήν καρδιά μητέρα καί ποτέ δέν 

βουλήθηκα νά τής τά φάω’ μά πού δέν τάχω ;
— Δέν τάχεις ; Τότε νά πουλήσω ένα Αμπέλι 

τοΰ πατέρα σου γιά νά δώσουμε τό δίκηο τής ορφα
νής, γιατί τί ψυχή θά παραδώσω.

— Τά Αμπέλια τοΰ πατέρα μου, είναι δικά μου 

μητέρα.— Δικά σου παιδί μου, αύτό δέ στο αρνήθηκα 

ποτέ.— Καί δέν μπορώ εγώ σήμερα νά τά χαραμίσω 
γιά δυό χιλιάδες παληοδραχμαϊς δταν έχω τόσα από 
δώ καί από κεΐ, δτανέχω φτωχούς καί άρχοντας δα

νεισμένα....
— Τότε νά σηκώσης άπ’ αύτούς.
— Αύτό δέ γίνεται. “Αν θέλης δμως σύρε στή 

θεία Βασιλική. Αύτή έχει τά κεράσματα τής Μαρού- 
λας καί τά μετρητά της. Πές της νά μάς κάνη αύτή 
τήν εύκολία καί σύντομα θά τής τά γυρίσω μέ τόν 

τόκο μάλιστα.
— Μά αύτά σήμερα αύριο θά τής χρειασθοΰν.
— Όχι χθές βρήκα τό Λάμπρο κ«ί μούλεγε πώς 

τούς γάμους θά τούς κάμη σέ έξη μήνες, σάν γυρίση

Ό Μάνθος μετά τό γάμο του Αφού έτακτοποίησε 
τής δουλιές του, δέν έννοοΰσε ν’αφίση νεκρά τά 
χρήματά του. Είς τήν ’Οδησσό έπλούτισε μέ κατα
πιέσεις, μέ αδικίας, σχεδόν μέ κλοπάς. Αύτό έσκό- 
πευε νά εξακολούθηση καί είς τόν τόπο του.

’Εντός ολίγου διέθεσε δλα τά χρήματά του μέ 
τόκους μεγάλους καί δέν έκαμε πλέον άλλο παρά 
νά καλλιεργή τόν κήπο του, νά κακολογή τούς γεί
τονας του, καί νά λογαριάζη τούς τόκους καί τά 
επιτόκια του, τής μεγάλης—δπως έλεγε—περιουσίας 

του.
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άπό την Πόλι γιατί φεύγει σέ λίγαις μέραις.
— Έτσι; Τότε παιδί μου νά πάω.
— Αυτό θά είναι μια ευκολία ποΰ θά μας χάνει. 

’Αλλά ξέρεις μητέρα τ'ι συλλογίστηκα αυτή τή στιγμή· 
Ζήτησε νά σοΰ δώση καί άλλαις πενήντα λίραις από 
τά μετρητά τής Μαρούλας γιατί έχω καί άλλες πλη
ρωμές αυτές τής ήμερες καί σ’ ένα μήνα τό πολύ θά 
τής έχη πάλι στά χέρια της.

Με αυτά τά λόγια τήν έπεισε εύκολα. Μετ’ ολίγον 
ή Άργυρώ ήσυχα, ήσυχα έπήγε εις τήν αδελφή της. 
Θυμάϊαι τώρα εκεί σωριασμένη τή μαύρη ώρα. 
Ηύρε τήν Βασιλική νά γνέθη τή ρόκα της 
καθησμένη εις τή γωνιά, έθώ κοντά της ή Μα- 
ρούλα civ καί λίγο λυπημένη γιατί έφευγεν ό Λάμ
προς, έτραγουδοϋσε ένα σιγαλό τραγουδάκι καί έρ- 
ραπτεμέ πρόσωπο γελαστό ένα μάλλινο «σιγούνι» τής 
προίκας της. Έκάθισε πλάι τους, καί πριν προφθάση 
νά τούς πή τό σκοπό της ήλθε μιά γειτόνισσα διά 
νά τούς κρατήση συντροφιά. Τότε έπήρε κατά μέρος 
τήν αδελφή της καί τής είπε εκείνο ποΰ ήθελε, καί 
κατά τή συμβουλή τοΰ Μάνθου τής έζήτησε 
εκατό λίρες. Ή Βασιλική μέ προθυμία τής άπήντησε:

— Τό βράδυ στείλε τό Μάνθο νά τοΰ τής δώσω 
για νά μήν ανοίξω τό σεντούκι μπρος στήν ξένη γυ
ναίκα.

Ή Άργυρώ παραδέχθηκε, καί θυμάται δτι εγύ- 
ρισε χαρωπή καί τό είπε τοΰ Μάνθου ; ’Εκείνος 
δυσηρεσύήθη λίγο, διότι τό είχε καλλίτερο νά «τά- 
παιρνε ή γρηά», αλλά άφοΰ δέν μπορούσε νά γείνη 
διαφορετικά, είπε, δτι τό βράδυ θά έπήγαινε νά τά 
πάρη.

’Αργά έπήγε δ Μάνθος εις τό σπίτι τής θείας του. 
’Εκείνη τον έπερίμενε. Καθώς τον είδε έσηκώθη, 
άνοιξε τό σεντούκι καί έβγαλε από μέσα τής λίρες 
τής κίτρινες κίτρινες καί γιαλιστερές. Τού Μάνθου 
τά μάτια άστραψαν καθώς τής έπήρε είς τά χέρια 
του' μά ή Μαροϋλα, ποΰ έβλεπε από μακράν τήν 
σκηνή αυτή, έδάκρυσε χωρίς νά θέλη, διότι έφαντά- 
σθη έξαφνα πώς έχανε για πάντα τήν προίκα της, 
τήν ευτυχία της ίσως.

Ή θεία του τοΰ είπε :
— Μάνθο, αυτά είνε ή μόνη προίκα τοΰ κο

ριτσιού μου. Μόνο γιά τήν πολλή αγάπη πού έχω στή 
μητέρα σου, τά δίνω. Τό νοΰ σου.

■>— Θειά, μήν έχεις καμμία έννοια καί νά ξαίρεις 
πώς κ’ έγώ μιά μέρα θά γνωρίζω τήν ευκολία πού 
μοΰ έκανες.

Καί ενώ έπερνοΰσε από τή Μαρούλα τήν έκτύ- 
πησε χαϊδευτικά εις τον ώμο καί τής είπε μέ φαρμα
κερό χαμόγελο.

— Ξαδερφούλα μου μή σεκλετίζεσαι, καί δ 
Λάμπρος γρήγωρα θά ματαγυρίση.

Άπό τήν άλλη ήμερα δ Μάνθος ήτο συχνά

μαζή μέτής Μαριγώς τον αρραβωνιαστικό, καί στό 
τέλος τής έβδομάδος πού έγιναν οί γάμοι τον είχε 
πείση μόνον χίλιες δραχμές νά τοΰ δώσει ως προίκα. 
Καί δταν τό βράδυ είς τό τραπέζι τοΰ γάμου, έχό- 
ρευαν καί τραγουδούσαν αυτός έψιθύριζε συχνά μέ 
εύχαρίστησι.

— Εκατόν σαράντα, λίρες ωφελήθηκα, γειά σου 
Μάνθο...

* * ♦

Οί έξη μήνες έπέρασαν.
Ό Λάμπρος έμήνυσε δτι έπιστρέφει νά κάμει 

τούς γάμους του. Πριν ή Βασιλι>βή προφθάσει 
νά ζητήσει τής λίρες της,δΜάνθος έφυγε είς ταξεΐδι. 
Τότε ή Βασιλική τής έζήτησε άπό τήν αδελφή της. 
’Εκείνη τήν ησύχασε καί τήν έβεβαίωσεδτι δ Μάνθος 
γρήγορα θά έπιστρέψη.Άλλά'μετ’δλίγον ήλθεν ή εΐ- 
δησις δτι δΜάνθος θ’ αργήσει πολύ είς τό ταξεΐδι 
του.Ή Βασιλική τοΰ έγραψε δέν έλαβε άπάντησι: Τοΰ 
έγραψε καί πάλι, ή αυτή σιωπή. Τότε έξαλλη έτρεξε 
είς τήν αδελφή της.

Ή Άργυρώ θυμάται αυτή τήν ήμέρα σάν νά ήτο 
ή ίδια ώρα. ’Εκάθητο έξω είς τον κήπο κάτω άπό 
μιά φουντωτή λεμονιά, καί έκαθάριζε δροσερά ραδί
κια διάτό βραδυνό τραπέζι. ’Ολίγο παρέκει ή νύφη 
της έπλεκετήν κάλτσα της σιωπηλή ένώ ήΆργυρούλα 
ή μικρή κόρη τής Άννας καί τού Μάνθου προσπα
θούσε μέ τά μικρά της χεράκια νά μάθει νά παίζει 
τά διπλά «πεντόβολα». ’Έξαφνα ή Άργυρώ είδε τήν 
αδελφή της νά έρχεται ταραγμένη.Άμέσως έκατάλαβε 
πώς κάτι κακό θά συμβαίνει.

Ή Βασιλική έστάθη έμπρός της, καί χωρίς νά 
πάρει άνασασμό τής είπε πριν έκείνη προφθάσει νά 
τήν έρωτήσει.

— Άργυρώ σέ δέκα μέρες κάνω τή χαρά τής 
Μαρούλας μου, καί τό «θέλημα»;

— Θά σοΰ τό δώση δ Μάνθος.
— Σάν θά τό δώσει γιατί δέ γράφει; Γ ιατί στά 

γράμματά μου δέ δίνει άπάντησι; έρώτησε ή Βασι
λική μέ παράπονο.

Ή Άργυρώ άπ’ έκείνη τήν ώρα έκατάλαβε φα
νερά τοΰ Μάνθου τό σκοπό. “Ολες ή κατηγορίες 
ποΰ είχεν ακούσει καί δέν τής έπίστευε, είδε τήν ώρα 
αυτή δτι ήταν άληθινές" άλήθεια δτι χήρες άδικοΰσε, 
ορφανά έλήστευε, πτωχούς έγύμνωνε, άφοΰ τό έκαμε 
καί είς τήν χήρα άδελφή της. Είς τάς σκέψεις αύτάς 
μιά βαθειά τρομάρα αίσθάνθηκε. Αυτό δμως δέν έ- 
βάσταξε πολύ. “Οχι· έσκέφθη,τό παιδί της,δ Μάνθος 
της δέν είμποροΰσε νά είνε τόσο κακός. Άμα γυρί- 
ση θά τά δώση. Αμέσως έστράφη προς τήν άδελφή 
της καί τής είπε, μέ καρδιά δμως ψεύτικη.

(’Ακολουθεί)
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

^ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΤΑ ΠΡ© ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

(Συνέχεια έκ τοΰ τεύχους Αύγουστου—Σεπτεμβρίου) 
Μετά τό? Άθ. ΧριστάπουΖον καϊ τον Γ. Σοϋταον 

τρίτος δ ’Ιακωβάκης Ρίζος Νερουλός, πλήν των *Κο-  
ρακιστικών> περί ών άνωτέρω εγένετο λόγος, έγραφε 
νεοελληνικός τραγωδίας, την «’Ασπασίαν*  κατά τό 
1813. Τής πρώτης ή ύπόθεσις έχει ώς εξής :

Τον μετά τής ’Ασπασίας γάμον τον Περικλέους 
δεν είδον μέ καλόν δμμα οί * Αθηναίοι, έκτης κατα
δρομής των δποίιον

«ήναγκάσθη ό Περικλής με σχήμα έξορίας 
έκείνην ’ςτήν πατρίδα της τήν Μίλητον νά στείλη», 
καί με αυτό τήν σύγχυσιν τοΰ Δήμου νά συστείλη. 
Έξέσπασ ’ δμως έξαφνα ή τρομερά πανώλης 
κ' εύθυς ή γή μολύνθηκε τής ’Αττικής μας δλης 
ΚΙ ’ό Περικλής, αν τοΰ κακού κατάπαυσις δεν γένη, 
τήν ’Ασπασίαν έγραφε ’ς τήν Μίλητον νά μένφ 
...... άλλ’ δταν τά παιδιά του 
τό φοβερόν έθέρισε δραπάνι τον θανάτου 
ύποπτευθείς, μήπως αυτό τό πάθημα τό νέον 
νικήση τήν υπομονήν τής ’Ασπασίας πλέον», 

στέλλει είς Μίλητον τον φίλον τον Κτησίαν νά εύρη 
τήν ’Ασπασίαν καϊ

<ινά κρύφ’ άπ’ αυτήν τον θάνατον υιών καί
[ συγγενών του 

«.προς τούτοις δε καί τήν φθοράν τών συμπα- 
[τριωτών του» 

προς δέ νά τήν πείση νά μή θελήση νά έπιστρέφη 
διότι

«ήθελε κάμει είς αυτόν κακόν πολιτικιάς μεγάλο».
Ό Κτησίας μεταβαίνει εις Μίλητον, άλλ’ έκεϊ 

μανθάνει δτι ή ’Ασπασία είχε προ εννέα ήμερών ανα
χωρήσει δι’ ’Αθήνας. Πράγματι ή σύζυγος τον Περι
κλεούς ενρίσκεται έν ’Αθήναις δπου μανθάνει τήν έν- 
σκήφασαν' είς 'τήν πόλιν καί τόν σύζυγόν της συμφο
ράν.’Αμέσως διά τον υπηρέτου της Δημοχάρους στέλ- 
λει έπιστολήν προς τόν Περικλέα δστις τάς ήμέρας 
εκείνας είχε προσβληθεί και αυτός άπό τήν τρομερόν 
νόσον. Ό Δημοχάρης σπεύδει εις τόν οίκον τοΰ Πε- 
ρικλέονς, έγχειρίζει αύτφ τήν έπιστολήν, έκεϊνος δέ 
—ώς διηγείται κατόπιν ό Δημοχάρης—άναγινώσκων 
αυτήν,

«τινάσσεται, γογγύζει, 
νάγωνισθείς νάσηκωθή, ‘ς τήνκλίνην πάλιν πίπτει, 
> τόγράμμα άπό τάς χειρας τάς παραλύτους ρίπτει 
» κ’ έστρεφε μεν τό πρόσωπον ωσάν νά μ ’ δμιλήση, 

(1) «Ασπασία», τραγφδία συγραφεΐσα παρά Ίακωβάκη 
Ρίζου, έν Βιέννη έκ τής τυπογραφίας Ίω. Βαρθόλδου Σουη- 
κίου 1813. Δευτέρα αύτής έκδοσις έγένετο έν Λει-ψίφ δα
πάνη τών φιλογενών I. Ξ. καϊ Κ. Π. Π. τφ 1823 έκ τής 
τυπογραφίας τών Βραϊτκόπφ καί Αϊρτελ.

(2). «Πολυξένη» τραγφδία είς πέντε πράξεις διηρημένη 
Συγγραφεϊσα μέν παρά τοΰ εϋγενεστάτου άρχοντος μεγάλου 
Ποστελνίκου κυρίου Ίακωβάκη Ρίζου, τού άλλως Νερου
λού, άφιερωθεΐσα δέ πρδς τούς φιλογενεΐς. Έν Βιέννη έκ 
τής τοπογραφίας τβΰ Ίωάνου Βαρθόλδου Σουηκίου 1814.

ν
> άλλ’ άιρωον επάνω μου τόν ϊδα ν’ άτενίση’
» οί παρεστώτες δέ κοινώζ έκστατικοί ’ς τό δράμα 
» πόθεν, και τΙς εϊν’ άπορονν καϊ τίνος φέρα)

)> καϊ τέλος νεύμα μ’ έκαμαν διά ν’ αναχωρήσω, 
» άναχωρώ, δέν πρόφθασα πολύ νά προχωρήσω, 
» κι’ άκσύω έν’ δπίσω μου, ώ ξένε, νά μέ κράζει, 
» τις είμαι καϊτϊςμ’ έστειλε καϊ πόθενμ’έξετάζεΓ 
» τόν διηγώμαι τό λοιπόν τά πράγματα συντόμως..» 
» πρόσεχε....

τοΰ είπεν δ συνομιλητής του, δπως ήτο δ Σωκράτης, 
νά μήν είπής τίποτε είς τήν ’Ασπασίαν,

......νά μή τήν φανέρωσης
» τά δσα ϊδες σήμερον, άλλά νά τήν πίστωσης
» δτ’ έξεστράτευσεν εχθές δ Περικλής μέ βίαν».
Μετ’ όλίγον δ ΠερινΑής αποθνήσκει, στέλλεται δέ 

υπηρέτης τις νά προκαταλάβη τήν υπηρέτριαν τής 
’Ασπασίας Αευκίππην ΐνα μή ή κυρία αύτής μάθτ^ 
τόν θάνατον τοΰ συζύγου της. Άλλ’ ό ύπηρέτης, 
συναντήσας τήν Ασπασίαν καϊ εκλαβών αυτήν ώς 
τήν Λευκίππην, τής άποκαλύπτει τόν θάνατον τού 
Περικλέους. Ή ’Ασπασία, προ τοΰ χαίνοντος τοΰ συ
ζύγου της τάφου «σύρει άπό τόν κόλπον της φιάλην 
μέ κοινειον και τό καταπίνει* . '·

Τοιοΰτο τό πρωτόλειον τοΰ Ρίζου Νερουλοϋ, άσύ- 
στατον καθ’ ολοκληρίαν, άνευ πλοκής τοΰ μύθου, 
ούδ’ άλλης τίνος δράσεως, ήτις παντελώς έλλείπει άπ’ 
αυτό, ουδέ ήθοποιΐας ήτις φαίνεται ίξ δλοκλήρου 
άγνωστος είς τόν συγγραφέα δστις έν τούτοις τό έπιόν 
έτος έγραφε καϊ νέαν τραγωδίαν, τήν αΠολυξένηνΌ, 
ήτις άμιλλάται, άν μή ύπερβαίνη τήν πραπότοκον 
αύτής άδελφήν ώς πρός τά διακρίνοντα αυτήν παν
τοειδή έλαττώματα. (’)

(1). ’Εξακολουθώ» ν’ αναγράφω έν ύποσημειώσεσιν, ώς 
ύπεσχέθην, τάς περί τοΰ Νεοέλληνικοϋ θεάτρου φαιδρό- 
τητας τών ξένων, παραθέτω ενταύθα καί τήν περί τοΰ πρώ
του έργου τοΰ Νερουλοΰ κρίσιν τοΰ Jean Humbert (Πρό
λογος είς τάς περί Νεοελληνικής φιλολογίας μαθήματα τού 
Ρ. Νερουλοΰ, σελ. XVI). δστις ούτε είδε, ούτε ήκονσε.πρτέ 
τήν ’Ασπασίαν, ούδέ λέξιν τής ελληνικής γλώσσης έγνώ- 
ριξε: «Είναι ή πρώτη νεοελληνική τραγφδία έν ή έτηρήθη- 
σαν οί κανόνες τών ενοτήτων. Σκοπός τοΰ συγγραφέως ήτο 
άφ*  ενός μέν ν' άννψώση τάς ψυχάς τών συμπατριωτών 
του δι’ αγνών καί πατριωτικών αισθημάτων, άφ’ετέρου δέ 
ν’ άποδείξη δτι ή τόσον καταφρονηθεΐσα παρά τινων κρι
τικών δημώδης γλώσσα ήτο επιδεκτική κομψότητος, εΰγε- 
νείας καί αξιοπρέπειας (!) 'Ως δραματικόν έργον δέν πα
ρουσιάζει αρκετήν δράσιν καί περιπετείας, άλλά τό ύφος 
αυτού είναι τέλειον».

Έξ άλλου oGeorges Bourdon (Le theatre Grec mo- 
deme, σελ. 34) δπως καί αυτός ουδέ γρΰ ελληνικής γνω
ρίζει, όμιλών περί τών έρνων τοΰ Νερολοϋ, άποφαίνεται 
δτι ταΰτα «ύπέστησαν τήν έπίδρασιντοΰ γαλλικού θεάτρου». 
Καί όμως, τά ασύστατα τοΰ Νερουλοΰ έργα, έντελώς sui 
generis, δέν έχουν χαμμίαν άπολύτως σχέσιν πρός οίον- 
δήποτε παλαιόν ή σύγχρονον θέατρον !

(έπεται συνέχεια) Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΤΥΟΣ
Σαν ψέμματα μας φαίνεται ή απώλεια τοΰ Γεωρ

γίου Τσοκοπούλου. 'Έλλειψεν από την φιλολογικήν, 
•θεατρικήν, δημοσιογραφικήν, επιστημονικήν, καλλι
τεχνικήν καί κοινωνικήν ζωήν μας μία δύναμις δημι
ουργική, παραγωγική, Εμπνευσμένη,δυσαναπλήρωτος. 
'Ακούραστος, μεθοδικός, με σπανίαν μόρφωσιν, μέ 
τά λεπτότερα ψυχικά συναισθήματα, μέ Ιδιάζουσαν 
αισθητικήν άντίληψιν έπρωτοστάτει εις πάσαν παρ’ 
ήμΐν εκπολιτιστικήν κίνησιν καί πρόοδον.

Κομψογράφος κατά τήν εξωτερικήν μορφήν τοΰ 
γραπτού λόγου εύρίσκετο εν πλήρει αρμονία προς τον 
εσωτερικόν άνθρωπον. Εξαίρετου λεπτότητας καί 
άβρότητος έτήρει άπαρεγκλίτως τήν γραμμήν τής 
άπροσποιήτου καί άδολου εύγενείας εις δλας τάς εκ

μάτην από άλγος, άντικρύ- 
ζων τον θάνατον καί προ
αισθανόμενος ίσως αυτόν, 
άπετύπωσεν επί τοΰ χάρτου 
δλην τήν πλήμμυραν τών 
θλιβερών συναισθημάτων 
πού έκυριάρχουν εις τό 
πνεύμα του καί κατέπνιγον 
τήν συντετριμμένην καρδίαν 
του. «'Ο Παληός Τραγουδι
στής»,ψευδώνυμον τιθέμενον 
κάτωθι τών ωραίων στίχων 
τούς όποιους προώριζε διά 
τάς σελίδας μας, πάντοτε αν
θηρός κατά τήν φράσιν,πάν
τοτε γόης κατά τήν έκφρασιν 
καί τό διανόημα, πάντοτε 
βαθύς μελετητής τής ζωής, 
έστόλισε έπανηλειμένως τό 

πωμα τοΰ θανάτου δ οποίος άτυχώς δέν έβράδυνε 
νά επέλθη...
At σοφαί ίστορικαί μελέται του, ή πλούσια δημοσιο
γραφική του εργασία, μνημεΐον εύρυτάτης κοινωνιο
λογικής άνερευνήσεως, ή πολιτική του άρθογραφία 
μνημεΐον επίσης πίστεως προς τά μεγάλα ιδανικά 
τής πατρίδος μας, ή θεατρική συμβολή του, ή εκπο
λιτιστική δράσίς του, ή φιλολογική του εργασία καί 
έν γένει τό πολυσχιδές πνευματικόν, καλλιτεχνικόν 

δηλώσεις τής ζωής του.
Διά τοΰ θανάτου του ή « Ελληνική Έπιθεώρησις» 

έχασεν ένα εκ τών πολυτιμότερων φίλων της καί έκ 
τών πλέον έπιλέκτων συνεργατών της.

Άσπαίρων εσχάτως υπό τήν πίεσίν τραγικής οδύνης 
διά τήν,από τής Μικρασιατικής καταστροφής,άγνοιαν 
τής τύχης ενός έκ τών υιών του, ειχεν άποσυρθεϊ εις 
μίαν ακτήν τής Σαλαμίνας καί έκεΐ παρά τό γαλανόν 
κύμα, έγραψε διά τό περιοδικόν μας τά τελευταΐά 
του ποιήματα, τά όποια έδημοσιεύσαμεν ήδη εις τό 
τεύχος τοΰ Αύγούστου—Σ)βρίου καί τά όποια άναδη- 
μοσιεύομεν καί πάλιν μέ τό όνομά του εις τό άνά 
χεΐρας τεύχος. Έξησθενισμένος . σωματικώς, μόλις 
δυνάμενος νά σύρη τάς γραμμάς, μέ τήν ψυχήν γιο

περιοδικόν μας μέ τάς αρμό
νικάς εμπνεύσεις του. Τήν τε 
λευταίαν όμως φοράν ή μέν 
ζωτικότηςτής φαντασίας του 
καί ή πλούσια έμπ νεύσις 
τοΰ Τσοκοπούλου τοΰ έπέτρε- 
ψαννάγράψη πέντε ολόκληρα 
ποιήματα, αληθή μαργαριτά 
ρια τής ελληνικής ποιήσεως, 
ή σωματική του δμως έξάν 
τλησις τοΰ έστέρησε τήν δύ- 
ναμιν νά άναγράψη πλήρες 
τό ψευδώνυμόν του κάτωθι 
τών στίχων του. Τό χειρόγρα
φόν του μάς παρεδόθη φέρον 
ημιτελή τήν υπογραφήν του. 
Δέν εΐχεπλέον τήν δύναμιννά 
τήν συμπληρώση. Άντεκατο- 
πτρίζετο μέσα εκεί τό αποτύ

καί κοινωνικόν έργον του, θέλουν άπασχολήση ιδιαι
τέρως τούς μελετητάς τής τελευταίας τριακονταπεν- 
ταετίας. Ή Ελληνική Έπιθεώρησις άλγοΰσα επί 
τή άπωλεία τοΰ πολυτίμου καί προσφιλούς φίλου 
της καί συνεργάτου της, απευθύνει εις τήν έρίτιμον 
χήραν του κ. Φωτεινήν Γ. Τσοκοπούλου καί τούς 
εκλεκτούς υιούς της τά πλέον ειλικρινή συλλυπητή
ριά της.

___ __ _ ___

f ’ τά- στήλας της τά τελευταία ποιήματα τοΰ Γεωργίου Τσοκοπούλου.
•Η «Εστία, μέ αύτά τά ^για άνεδημοσίευσε.είς τας στηλας ης

Ι
ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ

Εις μίαν ακτήν τής Σαλαμΐνος—τό Καματερό—δπου ό Γεώργιος Τσοκόπουλος είχε περάσει όλίγας 
άπό τάς τελευταίας δδυνηράς του ημέρας, άναζητών άπό τάς άκρας τοΰ Σαρωνικοΰ κάποια ζώπυρα διά τήν 
σβύνουσαν ζωήν του,ό έκλιπών φίλος έγραψε μερικούς στίχους. Τούς τελευταίους του.

Οί στίχοι αυτοί, πλημμυρισμένοι άπό μίαν υποβλητικήν μελαγχολίαν, τήν μελαγχολίαν τής ζώής, πού 
σιγοσβύνει μαζή μέ τό φώς τής ημέρας καί μαζή μέ τό κύμα, πού ξεψυχά εις τήν ακτήν, έδημοσιεύθησαν εις 
τό τελευταίον φύλίον τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως». Δέν φέρουν τήν υπογραφήν τοΰ ποιητοΰ. Ό εύγε- 
νής τραγουδιστής ήθέλησε νά ψάλη τό κύκνειόν του εις τήν έρημίαν, άγνωστος καί ανώνυμος, χωρίς νά ένο- 
χλήση κανένα μέ τον πόνον του καί μέ τον θάνατόν του. "Ενα ψευδώνυμον: <ό παληός τραγουδιστής», 
ϊτέθη κάτω άπό τούς στίχους αυτούς τούς όποιους άνασύρομεν άπό τήν ευλαβή σκιάν δι’ δσους ήγάπησαν 

τον ποιητήν, πού ήθέλησε νά άποθάνη, δπως έζησεν.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ ΕλCXH

— Νυχτώνει
Τιάφανοι αέαχοι άαό ψηχά 
th yn τυχίγουν με σκοτάδι.
—'‘W! αώς στα χάψει στην ψυχή 
βαρύ τό βράδυ!

Τής φορτωμένης μουσμουχιάς 
’yttpav κατά το χώμα οί κχάδοι. 
— "W ! αώς σταχάψει στην ψυχή 
βαρύ το βράδυ !

'3Η. έκκχησίτσα τοΰ βουνού 
αχάκα—δαρρεϊς τάφου σημάδι. 
— “ΌΨ ! αώς βταχάψει στην ψυχή 
βαρύ το βράδυ !

'<&)ς και ή δάχασσα μακρύ ά 
νεκρή, άκίνητη σαν ιάδι.— ! αώς σταχάψει στην ψυχή
βαρύ το βράδυ !

— Τί> Κ,υπαρίββς.3έύττα}ε, μες στα σκοτεινά 
αώς δέριεψε το κυααρισσι, 
'Η κορυφή του ή χυγερή 
με τ’ άστρα αάει νά μιχήση 
Ψύχωσε a ’ έγινε δεριό 
κι ’ ακόμα δά δεριέψη, ακόμα ! 
"&να κορμί, άνδρωαινό 
τρέφει τη ρίψα τον στό χώμα !

— Μόνο Χημ.ά.<5ς
3Κάαοιος μαντρόβκυχος μακρυά 
ίσκιους αεραστικούς γαυγίζει.
Παρειά ή φωνή του καί βραχνή 
τη σιωαη τής νύχτας σκίψει.
£τό δάνατο τής έ}οχής * . J
ψωής σημάδι αυτό άαό αέρα. 
Ζωής σημάδι μονάχο 
κι ’ αυτό φοβέρα !

— ΙΙρωί ζκί ΒρκΠυ 
"ΤΙνοιψε ή βιό ]α την αύγή 
στο αρωΐνό τού ηχιου χάόι. 
Τώρα τά φύχχα της μαδοΰν 
μό^ις ά αχώ δη το σκοτάδι. 
* νθς καί της βρύσης ή ροή 
—δέν είναι φαντασία η δάμμα ! 
τραγούδι ήταν τό αρωί.Τώρα τό βράδυ μοιάψει κχάμμα /

— "Η — II-
"Οσω ή νύχτα αροχωρεϊ 
τά φώτα σβύνουν ένα-ένα. 
3έάμαος καί δέντρα καί βουνά 
βαδειά είναι τώρα κοιμισμένα. 
3Λά ή καχύβα ή μακρυνη 
γιατ’ είν ακόμα φωτισμένη ; 
— ”ZC κάαοιος άμοιρος γεννιέται 
ή κάαοιος τυχερός αεδαίνει.

Σεπτέμβριος ι923 f ΓΕΩΡΓ. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
(Άπό 22 Φεβρουάριον — 15 Μαρτίου 1915)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 
I, Σκήτη Άγιου Παντεΐεήμονος

23 Φεβρουάριου 1915 πρωΐ Κίώνη μου
Ό ΙΗ' Αιών παρουσιάζει πολλά λυπηρά φαινό

μενα διά την ’ιστορίαν πλείστων άπό τάς Μονάς τοΰ 
Όρους. Πρώτα-πρώτα ή κακοδαιμονία τής φτώχιας 
εξακολουθεί καί ξέρουμε δλοι ότι ή φτώχια φέρνει 
γκρίνια. ’Επακολούθημα όμως αυτής τής καταστά- 
σεως ήταν ή άπόφασις ποΰ έλαβον νά συστήσουν στά 
1783 τό σωματέϊον τής ’Επιστασίας τό όποιον, ισχυ
ρίζονται, ότι προσέφερε πολλάς υπηρεσίας στά συμ
φέροντα τοΰ "Ορους.

"Ενα σημείο ποΰ πρέπει νά ξεχωρίσουμε εϊνε καί 
τό γεγονός ότι κατά τον Alcova αυτόν ή Ρωσσική 
Μονή εΰρίσκετο στο τελευταίου στάδιον τής παρακ
μής. Μόλις Αριθμούσα τέσσαρας Μοναχούς. Καί έν 
τούτοις, χάρις είς την έγκληματικήν διαγωγήν των 
Καλογήρων μας καί τών Πατριαρχείων μας κατά τον 
π'. Αιώνα έφθασε σήμερον νά έγη απάνω από 1000 
Καλογήρους καί νά μεταβληθή εις ένα προπύργιον 
τής Ρωσσικής λαιμαργίας και απληστίας.

Κατά τον Αιώνα αυτόν βρίσκουμε τό έκτον Τυπι
κόν τοΰ "Ορους και παρακολουθοΰμεν αύξησιν τοΰ 
Σκητιωτικοϋ βίου.

Αί Σκήται κατά τον τύπον τής ’Αγίας "Αννης πολ
λαπλασιάζοντας αί περισσότερες μάλιστα έξ αυτών 
ΰπάρχουσι καί μέχρι σήμερα σέ άρίστη κατάστασι. 
’Επίσης Αξιοσημείωτο γεγονός εϊνε ή ΐδρυσις τής 

*Αθωνιάδος Σχολής, έπάνω σέ λόφο, κοντά στη Μονή 
τοΰ Βατοπεδίου καί ή ΐδρυσις στή Μονή τής Λαύ
ρας Έλληνικοΰ^Τυπογραφείου.

Άτυχώς-θά μιλήσουμε βραδύτερον-καί ή Σχολή 
έκλεισε τάς πύλας της καί εϊνε σήμερον έρείπίον ποΰ 
προκαλεϊ τή λύπη καί τό Τυπογραφείου ήφανίσθη 
κατά τήν ’Ελληνικήν Έπανάστασιν τοΰ 1821.

* * *Ό καλογηρικός βίος άπηλλαγμένος—στους υψη
λούς μάλιστα καλογηρικούς κύκλους—άπό τή μέριμνα 
τής άγριας βιοπάλης τής ζωής, ξένοςάπό κάθε άνάγκη 
ποΰ δημιουργεί ή πρόοδος τοΰ ανθρώπου, βεβαρη
μένος άπό τό άχθος μιας μονότονης καί Αποχαυνω
μένης ζωής έξυνε τά νύχια του, κατά τήν κοινή έκ
φραση, γιά καυγάδες θρησκευτικούς. Έδημιούργησε 
λοιπόν τον καυγά περί Μνημοαύνων.

’Εξεσπάθωσε <5 τότε Πατριάρχης των Ελληνικών 
γραμμάτων Νεόφυτος, διάκονος Καυσοκαλυβίτης, 
σοφωτατος γραμματικός τής ’Εποχής του, έβραΐος 
τήν καταγωγήν βαπτισθεϊς, εναντίον τών μνημοαύνων 
τής Κυριακής. Τον ήκολούθησαν πολλοί όμόφρονες 
καί ολόκληρο τό "Ορος συνταράσσεται άπό τούς c’A- 
ναιρέτας τής τοΰ Χριστού Άναστάσεως > καί τούς 
αντιπάλους των οί όποιοι έθεωροϋντο «Πολέμιοι 
τών δύο τελευταίων άρθρων τοΰ Συμβόλου τής 
Πίστεως» καί εκαλούντο «Σαβατΐνοι καί Κολλυβι- 
αταί.» Δέν Αρκοϋσαν αύταί αί δύο Αντιλήψεις, ποΰ 
ήσαν τόσον άσκοπες καί παράλογες, ποΰ έφεραν άνω

κάτω τό ’Όρος, ποΰ έκαναν τούς Πάτριάρχας νάγρά 
φουν φιλοσοφικές διατριβές γιά νά πείσουν τούς Αν 
τιμαχομένους νά καταθέσουν τά όπλα καί νά ήσυχά- 
σου, αλλά νά καί άλλος καυγάς περί τής Συνεχούς 
Μεταλήψεως. Τό δέ κωμικόν στή περίσταση αυτή 
εϊνε ότι τό κακό δεν έσταμάτησε στο "Αγιον "Ορος, 
Αλλά βγήκεν άπό τά όριά του καί έλνμαίνετο τήν Θεσ
σαλίαν, τήν Ήπειρον, τήν Πελοπόννησον καί τάς 
Νήσους. Ευτυχώς ότι τότε δεν ύπήρχεν ό πανταχοϋ 
παρών σήμερον ήμερήσιος τύπος, Αλλως έπρεπε νά 
φοβούμεθα ότι καί έπί τών ήμερων μας θά έξαν,ο- 
λολθοΰσε μέ τήν ορμή πού είχε παρμένα ή Καλογη- 
ρική έμπάθεια καί πολυπραγμοσύνη. Καί ή σκέψις 
αυτή δέν εϊνε τολμηρά, άφ’ ού καί μέχρι τοΰ 1846 
εΰρισκον έδαφος είς τάς σκέψεις τών οπαδών κάθε 
μερίδος, μολονότι όλοι οί έν τώ μεταξύ Πατριάρχαι, 
μηδ' αυτού τοΰ ’Εθνομάρτυρας Γρηγορίου τοΰ Ε', 
δέν έπαυσαν κατακρίνοντες καί αποδοκιμάζοντες τάς 
γνώμας των καί τάς συζητήσεις των.

Έν τούτοις ασχέτως προς τήν ματαιόσχολου αυ
τήν έριδα δ ΙΗ'. Αιών έχει νά μάς δείξη πολλούς έξο
χους ’Νγιορείτας είς Σοφίαν καί ’Αγιότητα. Έξέ- 
χουσαν δέθέσιν μεταξύ αυτών όμολογεΐται ότι κατέ
χει ό Νικόδημος ό Νάξιος.

Κατά τον ΙΘ' Αιώνα ένα Από τά σπουδαιότερα 
γεγονότα γιά τό "Αγιον Όρος εϊναι αί συνέπειαι τής 
’Ελληνικής Έπαναστάσεως. ’Ακριβώς σέ μιά στιγμή 
μεγάλης ακμής γιά τήν ’Ιερά Χερσόνησο, ακμής ποΰ 
έπηκολούθησε τήν νέκρωση τοΰ προηγουμένουΑίώνος, 
έκηρύχθη άπό τον Γερμανόν Παλαιών Πατρών ή 
"Ανάστασις τοΰ Γένους. 01 Μοναχοί προ τής έξεγερ- 
θείσης θηριωδίας τής κραταιάς τότε Αυτοκρατορίας 
τρέπονται είς φυγήν. Τό ’Όρος σχεδόν έρημοΰται 
κατά τά 5)6 καί οί άνδρες τοΰ Μεχμέτ ’Αβουλαβούτ 
—Πασά είσελαύνουν εις τον "Αθεο πυρπολοΰντες τά 
δάση του καί δηοΰντες· τάς φυτείας του. Φρουρά έκ 
τρισχιλίων Ανδρών κατανέμεται εις Καρυάς καί είς 
τάς Μονάς συντηρουμένη καί μισθοδοτουμένη μέ 
έξοδα τών Μονών. Οί πλεϊατοι Από τούς Μοναχούς 
αυτούς, ποΰ διά τής φυγής έζήτησαννά σωθούν, παρέ- 
λαβον μαζύ τους όσα μπόρεσαν ιερά κειμήλια τά 
όποϊϊα έφρόντισαν καί τά έφΰλαξαν είς διάφορα μέρη 
τής ’Ελλάδος. "Αλλά τό μέτρον αυτό άσυστηματο- 
ποίητον καί άνοργάνωτσν έγινεν αφορμή νά πωλη- 
θοΰν, νά ληστευθοΰν καί νά χαθούν ίσως διά παντό- 
πολύτιμα σκεύη ’ιστορικής καί έκκλησιαστικής Αξίας, 
περγαμηναί, κώδικες καί άλλης σημασίας χειρόγραφα 
νά καταστραφοΰν ή νά διασκορπισθοΰν. "Αλλα πάλ ν 
έκ τών έγγράφων αύτών έκρύβησαν μέσα σέ υπόγεια 
υγρά καί ανήλια τών ιδίων Μονών καί έσάπησαν ή 
ύπέστησαν άλλα μέν βλάβας σημαντικός, άλλα δέ ανε
πανόρθωτου καταστροφήν.

Ή φρουρεί τέλος άπεσύρθη έκ τοΰ ’Όρους τήν 13 
’Απριλίου 1830 καί άπό τότε τήν ημέραν έκείνην κάθε 
χρόνο κάμνουν οί μοναχοί αγρυπνίαν είς άνάμνησιν 
τής άπελευθερώσειός των. ’Εν τεΰ μεταξύ όμευς ήρ- 
χισαν νά έπιστρέφουν οί Μοναχοί καί κατά τό 1830 
έπανήλθον όλοι οί έπιζώντες μέχρι τής έποχής εκείνης 
φέροντες στοργικϋις μαζύ των, οί ευσυνείδητοι έξ αυ
τών, ότι εύλαβώς συναπεκόμισαν έκ τών Μονών.

Μετά τήν Αποκατάστασιν τών πραγμάτων όλη αυτή 
ή ατελείωτη περιπετειιόδης £ανη τοΰ Όρους έκσπά 
είς μίαν άνθηση υλικής καί πνευματικής Ακμής απρο- 
σδόκητον.

Μιά έξέλιξις βραδεία, αργή, κουρασμένη ραίνεται 
υπελάνθανε μέσα ατούς περασμένους Καλογηρικούς 
Αιώνας. Ήτανε τό σπέρμα ποΰ κρύβεται γιά χρόνια 
στή Γή χωρίς νά φύτρα')νη αλλά καί χωρίς νά χάνι] 
τήν βλαστικήν τον ορμή, ώς ποΰ νά ή ευνοϊκή στιγμή 
έρχεται γιά νά τοΰ δοίση τή δύνα/ιι νά βγή στήν έπι- 
φάνεια πρασινοστόλιστο καί δροσερό. "Ετσι καί μέσα 
στο ψυχικό κόσμο, στή πνευματική υπόσταση, στήν 
υλική σύστασι τής Καλογηρικής αυτής όλότητος κρυ
βότανε τό δένδρο τής έργασίας, τής περισυλλογής, τής 
πνευματικής καί υλικής Αναγεννήσεως, καγεκτικό, 
Αδύνατο γιατί δέν εΰρισκε τήν ευκαιρία νά πιάση καλά, 
νά ριζώση βαθειά, νά μεγαλώση καί ν ’ άπλώση κλά
δους καί φύλλα ηθικής καί υλικής άναζωογονήοεως.

Οί νόμοι τής έξελίξεως άτονοΰσαν, έμαρα'νοντο 
καί τό "Ορος έδούλευε σέ ένα χάος ευζωίας, μαλθα- 
κότητος, τεμπελιάς καί Ασυναρτήτου Ιδεολογίας.

Είκοσι έτών αγώνες όμως καί προσπάθειαι έδω
σαν εύρείαν διέξοδον στο πνευματικό λίπασμα ποΰ γιά 
χρόνια άχρηστο μαζευότανε στά ιερά αυτά έδάφη. 
Έξεχύθη είς τάς Μονάς, εί, τά Κελλία, είς τάς Σκή- 
καί έδωσε ζωή, ψυχή, θάρρος, αύτοπεποίθησι είς τάς 
χιλιάδας τίϋν Ρασοφόρων οί όποιοι τώρα μόλις, φαί
νεται κατάλαβαν, ότι στά χέρια τους, στής ίδικές τους 
δυνάμεις, είχανε τά σπέρματα τής ευτυχίας των.

’Αρχίζει περισυλλογή τής ιστορικής ΰλης, γλυκο- 
χαράζει κάποια προσήλωση καί ένδιαφέρον γιά τους 
πνευματικούς θησαυρούς τοΰ Όρους πού οί Αιώνες 
πλούσια τό έφοδίασαν. ’Επανέρχεται τό Κοινοβιωτι- 
κόν Πολίτευμα είς πλείστας νεκρωμένος Μονάς δημι
ουργικόν νέας ζωής, νέας ευρωστίας, νέας βλαστή- 
σεως.’Αναφαίνεται πλούτος συγγραφικής έργασίας υπό 
φημισμένων Μοναχών. Αί Μοναί ανακαινίζονται, αί 
Σκήται αύξάνουοι καί τά Κελλία πολλαπλασιάζονται. 
Νομίζει κανείς ότι έπανέρχεται ό ΙΑ' Αίιυν κατά τον 
όποιον έξεδηλώθη μεγάλη ανάπτυξη τοΰ Μοναχικού 
βίου. Αί δεινός ύποστασαι βλάβας βιβλιοθήκαι, περι- 
συλλέγονται, τακτοποιούνται Χαί δι’ αυτός λ.αμβάνον- 
ται μέτρα ανθρωπινωτέρας ταξιθετήσεως. Γίνεται 
σκέψις νά ίδρυθή είς Καρυάς ή νέα Άθωνιάς Σχολή 

καί υπό τάς ευλογίας τής Μητρός ’Εκκλησίας ή ’Ιερά 
Κοινότης τήν έγκαθιστά έπί τής θέσεως τού Κελλίου 
τοΰ Προδρόμο·) ποΰ ανήκει στή Μονή Κουτλουμασιού.

Κατά τό 1863, ώς γνωστόν, ό Ήγεμών τής,Μολ
δοβλαχίας Κούζας καί ή Κυβέρνησίς του δημεύουν τήν 
αγροτικήν περιουσίαν τών Μονών καί στερούν αύτάς 
σπουδαιοτάτων προσόδιον, Αλλά είς αντιστάθμισμα 
πολλαπλασιάζεται ή δραστηριότης τών Μοναχών είς 
τήν καλλιέργειαν τιόν κτημάτων των καί το)ν πολυπλη
θών είς Τουρκίαν—καί νΰν έλευθέραν ’Ελλάδα—Με- 
τοχϊων τοον καί αναπληροΰνται κατά μέγα μέρος αί 
προξενηθεΐσαι ζημίαι.

Έν τίρ μεταξύ όμως σημειούνται καί τινα δυσά
ρεστα. 'Αναπήδα αίφνης ό θεσμός τής Κοινοβιακής 
Σκήτης Από τήν πρωτοβουλίαν τών Βουλγάρων Μο
ναχών καί άρχεται ή Ρωσσική Αδηφαγία νά απλώνε
ται έπικινδύνιος διά τό "Ορος.

Συντάσσεται τό έβδομον τυπικόν τοΰ όποιου αί 
περισσότεροι διατάξεις ίσχύουσι καί μέχρι σήμερον. 
’Αλλά καί ό Πατριάρχης ’Ιωακείμ ό Β' συντάσσει 
Κανονισμούς ανευ τής συμμετοχής καί συναινέσεως 
τών ’Αγορτ\τ<ον καταπατών χιλιετές 'ιστορικόν καθε
στώς. Οί Κανονισμοί ούτοι έμειναν νεκρόν γράμμα.

Κατά τό 1833 ύπήχθη τό Όρος λόγιο καταργή- 
σεως τοΰ Τάγματος τών Μποστατζήν είς τό Υπουρ
γείου τ<ον Οικονομικών παρέμειναν δέ βραδύτερον 
Ατελή τά είσαγόμενα είδη μέχρι Φ000 γροσίων δι 
έκαστον Μοναχόν ύπαγομένιον εις τέλος πόντιον τών 
ειδών τών όποίων ή αξία ήτο άνιοτέρα τού ποσού 
αυτού.

Ό ετήσιος φόρος τών Άγιορειτιον άνείρχετό είς 
722 λίρας Τουρκίας καταβαλλομένας είς δύο δόσεις.

Κατά τό 1818 οί Αγιορεΐται έγένοντο άντικΛίμε- 
νον διεθνούς μερίμνης κατά τήν σύνταξιν τής συνθή
κης τοΰ Βερολίνου.

Κατά τό αρθρον 62 «ΟΙ Μοναχοί τον Ορους 
’Άθω δθεν δήποτε καί &ν κατάγωνται 
θά διατηρήσωσι τά κτήματα καί τά πρό- 
τερον αύτών δικαιώματα καί θά άπολαύ- 
ωσι, άνευ ούδεμιάς έξαιρέσεως,πλήρους 
Ισότητος δικαιωμάτων καί προνομίων^ .

Έδώ τελειώνει ό χιλιετής Ιστορικός βίος τοΟ Ό
ρους χαραγμένος μέσα στή; έπιστολές αυτές μέ τις πιό 
αδύνατες, π ιό ξεθωριασμένες γραμμές. Ήτανε όμως απα
ραίτητος γιά νάχουμε μιά συνοχήν στήν όλην ιδέα ποΰ, κατ 
ανάγκην θά έκτυλιχθή μέσα σ’ όλες τής έπιστολές και γιά 
νά μπορούμε νά συνδέωμεν μέ κάποια ευκολία τάς σημερι
νά; εντυπώσεις μου μ’ δλον τόν όγκον ιστορίας δέκα ΑΙω- 
νων. Στή 14η έπιστολή μου θά Σοΰ πώ μερικά γιά τό ση- 
μεριγό Μοναχικό Πολίτευμα καί κατόπιν θά Σοΰ άνρίξω 
τήν ψυχή τοΰ Προσκυνητοΰ άλλα καί τού άνευ προκαταλή- 
ψεως "Ελληνος ποϋ έχει ιδιαιτέραν αγάπην είς τήν Αλή
θειαν.

ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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Η ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

(Συνέχεια έκ ϊού προηγουμένου)
Τα μέρη εις τά όποια συνεκεντροΰτο ή ΠλατωΓ 

νική Ακαδημία ήσαν αί οίκίαι, αί έπαύλεις καί oj 
κήποι τών προστατών αυτής. Δυο ιδίως οίκογένειαι 
δπως προαναφέραμεν αίοίκογένειαι των Μεδίκων καί 
των Ρουτσελάϊ έδειξαν μέγιστον ενδιαφέρον καί την 
υπεστήριξαν διά τής συνδρομής των. Ή Πλατωνική 
Ακαδημία,γράφει ό Πασερίνι εις τά ιστορικά απομνη

μονεύματα των Κήπων τοΰ Ρουτσελάϊ (Φλωρεντία 
1854) έσχε φιλόξενον δεξίωσιν εις την έν Καρέτζι 
επαυλιν τών Μεδίκων, μέχρι τής εποχής κατά την 
οποίαν εζη Κοσμάς δ πρεσβύτερος, δ υιός του Πέτρος 
καί δ „ έγγονός του Λαυρέντιος δ Μεγαλοπρεπής. 
Οταν δμωςάπέθανεν δ μεγαλόδωρος αυτός προστάτης 

τών έπιστημών καί τών τεχνών, επί δυο ακόμη έτη 
ήδυνήθησαν οί ’Ακαδημαϊκοί νά συγκρατήσουν τάς 
συνεδριάσεις των εις τό Καρέτζι, υπό την προστα- 

. σίαν πλέον τοΰ καρδιναλίου Ίωάννου τοΰ Πέτρου. 
,Αμα όμως τό 1494 έξεδιώχθη δ οίκος τών Μεδίκων 
εκ τής Φλωρεντίας έλειψεν εις τούς φιλοσόφους τό 
μέρος τών συνεδριάσεων των. Τότε δ υπό τών Μεδί
κων ευνοούμενος Βερνάρδος Ρουτσελάϊ δστις ώμίλεί 
καί έγραφεν έξόχως την λατινικήν, προσέφερεν εις 
αυτούς εύγενή φιλοξενίαν, κατά πρώτον έν τή οίκίφ 
του καί έπειτα έν τοΐς κήποις αυτού δπου έπί μακράν 
σειράν έτών έκαλλιεργοΰντο αί Πλατωνικοί μελέται· 
Ό Βαρθολωμαΐος Βαλόρι μετά τού πενθεροΰ του 
Πέτρου Πάτσι συχνάκις παρευρίσκοντο εις τάς Πλα
τωνικός συζητήσεις. Ό δέ αδελφός του Φραγκίσκος 
συνέδραμε τον Φιτσΐνον.Δαπάναις τοΰ Φιλίππου υίοϋ 
τοΰ Βαρθολωμαίου έγένετο ή έκδοσις τής μεταφρά- 
σεωςτοΰ Πλάτωνος καί δ Νικόλαος άδελφός τοΰ 
Φίλιππου εδιδε την συνδρομήν του ώς άντιγραφεύς-

Αναρίθμητα είναι τά γεγονότα τ’ άφορώντα την 
εξωτερικήν δράσιν τής ’Ακαδημίας τά όποια ένδια- 
φέρουν πάντα καταγινόμενον εϊς την μελέτην τής δια
νοητικής καί κοινωνικής κινήσεως τής όποιας υπήρξε 
κέντρον ή 'Ιταλία κατά τά τέλη τοΰ δεκάτου πέμπτου 
αίώνος καί τάς-άρχάς τοΰ δεκάτου έκτου. Πρέπε1 
ιδίως να διακρίνωμεν είς τήν ’Ακαδημίαν ταύτην 
τρία πράγματα- τήν διδασκαλίαν, τάς συζητήσεις, καί 
τάσυμπόσια. Η διδασκαλία έγένετο προ παντόςύπό τοΰ 
Φιτσίνου καί τοΰ Φραγκίσκου Διατσέτο ώς εϊδομεν. 
Τό βέβαιον είναι δτι δ Πλατωνισμός κατά πολύ από 
τής Ελλάδος είσήχθη είς Ρώμην καί έπέδρασεν ιδίως 
έπί τοΰ Μακροβίου, τοΰ Άπουληΐοι, τοΰ Βοήθου 
καί προ παντός έπί τοΰ 'Αγίου Αυγουστίνου- κατά

τον μεσαίωνα ήδυνήθησαν οί σοφοί νά λάβωσιν ιδέαν 
τινα περί τής φιλοσοφίας τοΰ Πλάτωνος, καθώς δ 
Ιωάννης Σκώτος Εριγενης, δ "Αγιος Άνσέλμης έξ 
Αόστης καί άλλοι όχι ολίγοι ρεαλισταί καί μυστικι- 

σταί τοΰ μεσαίωνος. "Αλλο είνε όμως δ Πλατωνισμός 
ως ιδεώδες και ως διαρκής άντίθεσις τοΰ ρεαλισμού, 
καί άλλο εινε ή ιστορία τής Πλατωνικής ’Ακαδημίας 
της Φλωρεντίας. Ο σκοπος της ήτο ή διερμηνεία τοΰ 
Πλάτωνος καί τών διερμηνευτών αυτού. Μέ τήν 
πτώσιν της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, διεκόπη είς 
τήν δύσιν ή Ελληνική έκπαίδευσις, καί ή μελέτη περί 
Πλάτωνος και Νεοπλατωνιστών συνεκεντροίθη είς τό 
Βυζάντιον. Δια τοΰτο, οί Ελληνες όσοι μετέβησαν έκ 
Κωνσταντινουπόλεως δια τήν σύνοδον τής Φλωρεν
τίας, έδωκαν νέαν ζωήν είς τά έν ’Ιταλία Ελληνικά 
γράμματα. Εννοείται τώρα διά ποιον λόγον ή φιλο
σοφία τοΰ Φετσίνου δεν ώμοίαζε, ούδ’ ήδύνατο νά 
είνε ή απλή έπανάληψίς τοΰ παλαιού Πλατωνισμού.

Έξηκολούθει ή άνενεοΰτο είς τήν Δύσιν ή πα- 
ράδοσις τής σκέψεως καί ή διερμηνεία μάλλον τοΰ 
Πλάτωνος προς άντίθεσιν τής σκέψεως καί τής διερ. 
μηνείας τοΰ Αριστοτέλους. 'Η διδασκαλία του θά 
ητο ή ένας χριστιανικός νεοπλατωνισμός κατά 
τήν άντίληψιν τοΰ Ρησσαρίωνος, ή ένας είδωλολατρι- 
κός νεοπλατωνισμός κατά τον τρόπον τοΰ Πλήθω- 
voff, ή μάλλον μέ τήν έκλεκτικήν καί συμβιβαστικήν 
του επίνοιαν, ηνωμενην εις την κληρονομικήν ροπήν 
τοΰ ’Ιταλικού πνεύματος. Είς τον γενικόν ένθουσια- 
σμόν υπέρ τής άρχαιότητος, είς μίαν ατμόσφαιραν 
τέχνης καί ζωής είδωλολατρικής, ήδύνατο νά κατορ- 
θωθή καθώς πράγματι κατωρθώθη. Είς μίαν συναρ- 
μογήν τών δύο ρευμάτων ποΰ από τούς πρώτους 
αιώνας τοΰ Χριστιανισμού διήρεσαν τήν διεύθυνσιν 
τού Πλατωνισμού έφηρμοσμένου δτέ μέν είς τήν απο
λογίαν καί είς τήν διδαχήν τοΰ Χριστιανισμού, δτέ 
δέ είς τήν ύπεράσπισιν τοΰ είδωλολατρικοΰ πολιτι
σμού άπειλουμένου υπό τής νέας θρησκείας. ’Ιδού 
λοιπόν ή αληθής έννοια τής Φλωρεντιανής ’Ακαδη
μίας. Ήτο ή σχολή τοΰ Πλάτωνος καί τών Νεοπλα- 
τωνιστών ήτις άνεγεννάτο ή μάλλον συνεχίζετο καί δ 
Φετσϊνος δστις έθεώρει εαυτόν ώς διάδοχον τού Πρό- 
κλου οστις δια την ευρυμάθειαν, βαθύνοιαν καί τό 
άκαταπόνητον έθεωρεϊτο διαπρεπής Πλατωνιστής,— 
εχαιρετάτο υπο τοΰ ενθουσιασμού τών συγχρόνων 
του ως νέος Πλάτων. Μία σύγχρονος προσωπικότης, 
δ Πρένιντζερ, τόσον έθαύμασε τον ’Ιταλόν φιλόσο
φον ώστε εορτάζει με μεγαλην επισημότητα, τά γε- 

τήν περιορίζουν. Άφ’ ενός απεβλεπον είς σκο
πόν πραγματικόν καί ασφαλή, την αναγεννησιι τού 
θρησκευτικού φρονήματος- τό δέ άφινον ευχα
ρίστως νά στρέφηται προς τήν τέχνην καί τήν 
φιλολογίαν. Ούδεμία φιλοσοφία πράγματι ήδύνατο νά 
ήναι άρμοδιωτέρα τής Πλατωνικής, κατάλληλος ι ά 
παρέχη τούς υπέρτερους κανόνας τών αισθηματικών 
δυνάμεων- ούδεμία είχε κατορθώσει νά συνδυάση 
καλλίτερον τήν υψηλήν θεωρίαν καί τήν πρακτικήν 
τού ωραίου. Καί ούδεμία προσέτι ήτο κατάλληλο- 
τέρα είς τήν καλαισθησίαν τοΰ Ιταλικού έθνους, τοΰ 
μορφωμένου υπέρ τό δέον, δπως από τούς ιθαγενείς 
καλλιτέχνας άναγεννηθώσι τά κάλλη τής ελληνικής 
τέχνης. Οΰτω μέσφ τής Πλατωνικής διδασκαλίας του 
έρωτος καί τών ιδεών τό αισθητικόν καί θρησκευτι
κόν αίσθημα ήδύνατο νά λάβωσιν νέαν τροφήν καί 
νά καταστήσωσιν τά πολιτικά πάθη δλιγώτερον ^ωηρά 
καί τήν θέσιν τής Κυβερνήσεως σταθερωτέραν.

Ή Φλωρεντιανή ’Ακαδημία συνέτεινε πολύ εύρυ- 
τερα είς τήν χειραφέτησιν τοΰ πνεύματος, έπανακα- 
θιστώσα τούς πόθους καί τάς παραδόσεις του Ιδεαλι
σμού. ’Επίσης δ Πλατωνισμός συνέτεινε μεγα- 
λως πρός τον σκοπόν τούτον καθ’ δν χρονον 
αί διανοητικοί δυνάμεις μή ούσαι προητοιμασμεναι 
είς τό έργον τών μεγάλων έκείνων άνδρών, έπε- 
κύρωνον τήν ανεξαρτησίαν των, άνευρισκουσαι 
δλην τήν φιλοσοφικήν παράδοσιν ήτις εϊχεν ύποπέσει 
είς τήν λήθην. 'Ο Πλατωνισμός επίσης συνέτεινεν είς 
τήν άνάπτυξιν τών θετικών έπιστημών. ’Επίσης είς 
τον Πλατωνισμόν άποδίδεται ή άναμορφωτική τασις 
τής θρησκευτικής πνευματοδοξίας καί τοΰ μυστικι- 
σμοΰ. Άλλ’ 6 γενικός ούτος χαρακτήρ τής θρησκευτι
κότητας καί τού ,μυστικισμοΰ διαφέρει κατά πολύ 
εκείνου τής αύστηράς καί περιωρισμένης ορθοδοξίας·

Ό ρηθείς φίλος καί μαθητής τοΰ Φιτσίνου 
μετέφερεν είς Γερμανίαν το ελεύθερον φιλοσο
φικόν πνεύμα τό όποιον άνεμίχθη μετά τής Με- 
ταρρυθμίσεως τοΰ Λουθήρου.

Παρατηρητέον δτι καί δ ’Αριστοτέλης έδιδασκετο 
μετά τοΰ Πλάτωνος καί δ Κοσμάς τών Μεδίκων έν ώ 
προσδιώριζε τον Φιτσΐνον πρός επιτυχίαν τοΰ σκο
πού περί διαδόσεως τοΰ Πλατωνισμού, συγχρόνως 
προσεκάλει τό 1456 τον Ίωάννην Άργυρόπουλον 
πρός διδαχήν τής φιλοσοφίας τσΰ ’Αριστοτέλους,του 
Διδασκάλου dicoloro che sanno, ώς δρθώς τον άπο- 
καλεΐ ό Δάντης.

Ούτος πριν μεταβή είς Φλωρεντίαν, έδιδασκεν 
είς Παταύϊον τήν φιλοσοφίαν, είς Φλωρεντίαν δε 
ευρισκόμενος συγχρόνως έδίδαξε καί τά τέκνα του 
Κοσμά τών Μεδίκων, ώς καί τον διάσημον Άγγε
λον Πολιτιανόν. ’Από τήν Φλωρεντίαν δέ ιιετέβη ει 
Ρώμην δπου καί εκεί έδίδαξεν ’Αριστοτελικήν φι-

νέθλια αύτοΰ καθ’ δν τροπον οι Πλατωνισται τής 
Φλωρεντίας έώρταζον τά γενέθλια τοΰ μεγάλου 
Ά&ηναίου.

Τις ό σκοπός τής Φλωρεντιανής ’Ακαδημίας ; 'Ο 
Πλατωνισμός ούτος ήτο παρά τοΰ Κοσμά τών Με
δίκων καί τοΰ Φιτσίνοϋ προωρισμένος νά συνδυαοθη 
μετά τοΰ Χριστιανισμού, δπως πολεμήσωσιν τον υλι
σμόν τών Επικουριών καί τήν μοιροπιστίαν τών 
νέων ’Αριστοτελικών, τών Άβερροϊστών, δηλ. τών 
δπαδών τοΰ ’Άραβος ιατροφιλοσόφου Άβερρόνι δστις 
άντέταττεν τον ορθόν λογον είς τα διδαγματα τής 
ίσλαμικής καί Χριστιανικής δοξασίας, καί τών δπα
δών τοΰ ’Αλεξάνδρου Άφροδιστέως, θιασώτου τοΰ 
’Αριστοτέλους, φιλοσόφου διδάξαντος έν ’Αλεξάνδρειά 
έπί Σεπτή μου Σεβήρου.

Ή ’Ακαδημία εϊχεν έν ένί λόγω σκοπόν κατ ου
σίαν πνευματικήν- άλλα πρέπει συγχρόνως νά ση- 
μειώσωμεν δτι πλαγιως συνεδεετο μέ την θέσιν των 
Μεδίκων έι ’Ιταλία, μετά τής έσωτερικής πολιτικής 
των, μετά τής δόξης των καί μετά τής μεγαλοπρε- 
πείας των. Προ παντός μέ τήν θέσιν των καί μέ τάς 
σχέσεις των προς τά αλλα Κράτη. Πράγματι προε- 
δρεύοντες είς τήν Άναγένησιν τοΰ Πλατωνισμού, δι- 
εξεδίκουν εις εαυτούς τήν δόξαν μιάς τών μεγαλυ- 
τέρων επιχειρήσεων τοΰ αίώνος καί ωςπρος τήν πνευ
ματικήν άνάπτυξιν ανύψωναν την Φλωρεντίαν υπε- 
ράνω τοΰ Παταυΐου το οποίον είχε μείνει Αριστο
τελικόν. Έπεσκίαζον την Βονανιαν επίσης περιπατη
τικήν- διευκολύνοντες τήν άνάπτυξιν μιάς σκεψεως 
τής δποίας δ Βησσαρίων εϊχεν άποδείξει τήν άναλο- 
γίαν μέ τον Χριστιανισμόν καί διευθύνοντες τάς με
λετάς τών προστατών τής υπέρ τής Χριστιανικής δο
ξασίας, έδεικνύοντο ζηλωταί τών αυτών έκείνων συμ
φερόντων άτινα ησαν προσφιλή εις Ρώμην.

Έκέρδιζον ή ήλπιζον νά κερδίσουν τήν εύνοιαν 
τοΰ κλήρου καί άπεκαθίστων στενοτέρους τ ούς δε
σμούς ποΰ συχνάκις τούς συνέδεον μετά τοΰ Ποντί- 
φηκος. 'Υπερασπίζοντες καί δδηγοΰντες τήν εν λόγω 
’Ακαδημίαν έκαμνον τήν συγκεντρωσιν μιάς νέας 
φιλολογικής, έπιστημονικής καί καλλιτεχνικής κινή- 
σεως τής δποίας αυτοί ήσαν ή ψυχή εις ην έδιδον τήν 
ωθησιν ήτις είς τάς χεϊράς των έγένετο δργανον εξου
σίας καί έπιδράσεως. Αί σχεσεις τών Πλατωνιστών 
όχι μόνον ύπήρχον μέ τάς λοιπας Ιταλικας Πο
λιτείας καί μέ τάς αύλάς τών πριγκήπων, άλλ επε- 
ξετείνοντο μέχρι Ουγγαρίας καίΓερμανίας,ώς ειδομεν 
καί τών αρχόντων τής Φαέντζας, τού Ουρβινου καί 
τοΰ Μιλάνου.

Μέ τήν ’Ακαδημίαν οί ηγεμόνες τών Μεδίκων διε- 
γειραν άληθώς τήν δύναμιν τής σκέψεως επικίνδυνον 
είς τούς ηγεμόνας τούς ίπιθυμοΰντας τήν από
λυτόν μοναρχίαν, άλλ’ εϊχον τήν φροντίδα επίσης νά
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λοσοφίαν.
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Υπήρξε και μία άλλη συνάθροισι; των μελών 
τής Ακαδημίας τοΰ Πλάτωνος, δηλ. εκείνη των συμ
ποσίων κατά τάς άρχάς τοΰ Πλάτωνος. Δεν πρόκει
ται περί τής ετήσιας εκείνης εορτής ήν οί ’Ακαδη
μαϊκό1 κατ έτος έτέλουν μετά μεγίστης μεγαλοπρέ
πειας την ημέραν, κατά την παράδοσιν, τής γεννή- 
σεως καί τοΰ θανάτου τοΰ θείου τούτου φιλοσόφου. 
Αλλά κάτι τί συμβολικόν ποϋ είχε δι’ αυτούς ιδιαι

τέραν σημασίαν, ήτις συνηνοΰτο μέ τά δόγματα καί 
με τάς Πλατωνικός παραδόσεις περί των οποίων δ 
Φιτσϊνος φαίνεται ώς διοργανωτής, όπως άποδεικνόει 
μια Επιστολή του, άπευθυνομένη προς τον Βερνάρ
δον Βέμβον. Τά συμπόσια εΐχον σημασίαν επιστημο
νικήν καί κοινωνικήν, μέ εμπνεύσεις ποιητικός καί 
μυθολογικός καί δέν ήθελε νά ήναι ούτε κατώτερα 
των Χαρίτων, άλλ’ ούτε ανώτερα των Μουσών πε
ριγράφει συγχρόνως τάς σοφάς συναναστροφάς καί 
προσθέτει δτι προς στολισμόν δέν έ'λειπεν ουδέ ή λύρα 
και~ δεν παραλείπει ν’ άναφέρη δτι καί δ Σωτήρ 
ημών έσΰχναζε εις τά συμπόσια εις τά δποΐα καί 
εσαυματουργει. Συνδέει δέ την συμβολικήν σημασίαν 
του Μυστικού Δείπνου καί συμπεραίνει παρακινών 
τα με/.η να Ενθαρρύνουν μέ αυτά τούς δεσμούς τής 
επιστημονικής καί ηθικής ζωής αϊτινες ενώνουν τάς 
ψυχας και τάς συνδέουν μέ τό Θειον. Έν έτέρα δέ 
επιστολή του προς Λαυρέντιον τών Μεδίκων ύπενθυ- 
μιζων τα Επίσημα συμπόσια επί Κοσμά, συνδέει κα
ταφανώς τήν άλληγορικήν σημασίαν τούτων μέ τήν 
κοινωνίαν τών μακάρων έν τοϊς Θύρανοΐς.

Τά θερινά θέατρα, αν καί ό καιρός Εξακολουθή νά 
είνε σχεδόν καλοκαιρινός έπαυσαν τάς εργασίας των. Ή 
κυρία Κυβέλη άνεχώρησεν εις Παρισίους διά νά τοποθέ
τηση τό Κονσερβατουάρ τήν κόρην της 'Αλίκην, και η 
Ηυρία Κοτοπούλη εύρίσκεται μακράν τών ‘Αθηνών, ταξει- 
δεΰουσα χάριν αναψυχής, ενώ ό θίασός της Εργάζεται εις 
τήν Θεσσαλονίκην. ’Επίσης δ κ. Φύρστ, άφοΰ έπαιξεν εις 
τό θέατρον Παπαϊωάννου μερικά φρικιαστικά μονόπρακτα 
έργα, μέ τήν γνωστήν του δύναμιν καί τέχνην, άνεχώρησεν 
εις Μιτυλήνην πρός συνέχισιν τών εργασιών του·

ΟΙ άνασχηματισθέντες θίασοι, όσοι έμειναν εδω, παί
ζουν ήδη εις κλειστά θέατρα, αλλά όχι μέ τήν επιτυχίαν 
μέ τήν οποίαν παρουσιάζονται πρό τοΰ κοινού τό καλο
καίρι. “Αλλως τε καί ό κόσμος δέν φαίνεται πολύ πρό
θυμός νά τούς παρακολουθώ καί αύτό ασφαλώς δέν ένθου- 
σιάζει τούς άγωνιζομένους καλλιτέχνας. Έζαίρεσιν είμπο- 
ρεΧ νά είπή κανείς δτι αποτελεί δ θίασος τοΰ κ. Παπαιω- 
άννου ό όποιος παίζει τήν έποχήν αύτήν εις τά ‘Ολυμπία. 
Κατορθώνει νά έλκύη τό κοινόν εις τάς 
όπως καί εις τό μικρό θερινόν θεατρον της οδού Πατη 
σίων. Ή Φρασκουΐτα τάς τελευταίας αυτας ημέρας, με τη

Εν έκ τών έπισημοτέρων συμποσίων τής Άκα-1 
δημιας δοθέν έν τή έπαύλει Χαρίτζι κατά διαταγήν 
Λαυρέντιου τοΰ Μεγαλοπρεπούς, νχό τήν προε- 
ορειαν τοΰ Φραγκίσκου Λαντίνι, τούτουδέ αΐ σοφαί 
συζητήσεις λεπτομερώς περιεγράφησαν υπό τοΰ Φιτσί- 
νου.ΟΙπροσκληθέντες εις τό συμπόσιδν ήσαν Εννέα' 
διότι εννέα είναι αι μοΰσαι. Περατωθέντος τοΰ γεύ- 
ματοςάρχεται η αναγνωσις τοΰ Συμποσίου τοΰ Πλά- 
τωνοςκαί αί φιλοσοφικοί Συζητήσεις υπό τών συνδαι- 
τημονων, εκαστοςτών οποίων ανέπτυσσε τάς γνώμας 
τουκαίτήν κρίσιν του.Ούτοι ήσαν οί εξής: Φ.Βαντί- 
νης, ’Αντώνιος ’Άγλης επίσκοπος τής Φιέζολε, Μ. 
Φιτσϊνος καί δ πατήρ του : δ X. Λανδΐνος, Β. Νοΰ-

Ι· Καβαλκαντης καί οί Κ. X. Μαρσουπΐνοι, έξ 
ων ο Καβαλκαντης άνέπτυξεν τήν ιδέαν τοΰ Πλά
τωνος. ’Αποτέλεσμα τών συζητήσεων ήτο δτι διά τούς 
’Ακαδημαϊκούς, Χριστιανισμός καί Πολυθεϊσμός 
επρεπε ν’ αποτελόσουν έν καί τό αυτό μέ τον Πλα
τωνισμόν. ’Ακολούθως έλαβε τον λόγον δ Λανδΐνος. 
Τελευταίως δέ ώμίλησεν δ Μαρσουπίνης, δστις συμ- 
περαίνων διερμηνεύει τόν ωραιότατον λόγον τοΰ 
Αλκιβιάδου καί τάς λέξεις ποΰ ούτος κατά τό τέλος 

τοΰ Συμποσίου, άπηύθυνε προς τον Σωκράτην- 
,Τοιαϋται ήσαν αί συνήθειαι καί αί κυριώτεραι 

πράξεις τής Πλατωνικής ’Ακαδημίας, κατά τάς πρώ
τα; περιόδους τής ΰπάρξεώς της. Σύλλογος ποιητών, 
καλλιτεχνών και φιλοσόφων, καθοδηγούμενος υπό 
τοΰ πριγκηπικοΰ οϊκου παρεκίνει τήν μάθησιν διευ-

θυνομένην προς τον πνευματισμόν καί ιδεαλισμόν 
ωδήγει δε μεταξύ τών διασκεδάσεων τής αυλής καί 
τών ήσύχων θεωριών, μεταξύ τών τέρψεων τής φιλο
λογίας καί τής κοπόσεως τών εργασιών τοΰ διδάσκειν 
καί τοΰ γράφειν, μίαν ζωήν πλήρη κινήσεως, ούχί 
όμως εστερημένην ώφελείας καί δοξης. Έφαίνετο ότι 
έλησμόνει τήν πραγματικότητα διά τάς ιδέας καί 
σχεδόν δέν Εφρόντιζε παρά ν’ άπολαύση τό ποιητι
κόν καί ώραϊον μέρος. Ή Πλατωνική φιλοσοφία 
αφοΰ εφηρμόσθη εις τήν θρησκείαν, εις τήν φιλολο
γίαν καί εις τήν τέχνην, έξηκολούθει προσέτι καί τήν 
πολιτικήν καί ή μεταβολή αυτή έλαβε χώραν κατά 
τατελευταϊα έτη τής ΰπάρξεώς της. Άποθανόντος 
τοΰ Φιτσίνου, ο Πλατωνισμός έξηκολούθησεν ώς 
ειπομεν νά διδάσκηται έν Φλωρεντία καί νά άντι- 
προσωπεύηται έν τή ’Ακαδημία υπό τοΰ Φραγκίσκου 
Διατσέτο μαθητοΰ αύτοΰ, υπό' τοΰ Βερνάρδου Βου- 
τσελάϊ καί τοΰ Πέτρου δέλ Μίτσιο τοΰ λεγομένου 
Κρίνιτο καί υπο άλλων οπαδών τής αυτής σχολής.

Αλλα περις αυτών υπήρξεν ο δμιλος Εκείνος τών 
πατρικίων καί λογίων μέ πρακτικός άρχάς οιτινες 
κατά τήν πρώτην περίοδον τής ’Ακαδημίας περιεκύ- 
κλωνον τούς Μεταφυσικούς τής έπαύλεως Καρίτζι. Ό 
’Αντώνιος Βρουτσιόλης, φιλόλογος καί Επίσημος συγ- 
γραφεύς, δ ποιητής Λουδοβίκος Άλαμάνης, δ πολύς 
Μακιαβέλης καί άλλοι τινές έλαβον μέρος εις τάς φι 
λοσοφικάς συνεδριάσεις. Τοιουτοτρόπως, αν καί δ 
Πλατωνισμός δέν διεκόπη ούχ ήττον δμως είχε χάσει 
κατά πολύ τήν σημασίαν του.

Μετά ταϋτα ή ’Ακαδημία είχε γίνει τό ενδιαίτημα 
τών λογιών καί ανεξαρτήτων φιλοσόφων, άνευ διαι- 
ρέσεως σχολής καί ή ανοχή ποΰ τήν Ενεψύχωνεν από 
τούς χρόνους^τοΰ Λαυρέντιου τών Μεδίκων τόσο πε
ρισσότερον είχε μεταβληθή εις τήν ελευθερίαν. Μή 
ΰπαρχόύσης πλέον τής Επιζήλου προστασίας τών 
Μεδίκων καί άπεκδυθεΐσα σχεδόν δλοτελώς Εκ τών 
μεταφυσικών θεωριών, έστράφη εις τά προβλήματα 
τών πολιτών καί εις τά συμφέροντα τής πατρίδος, 
μελετώσα τήν μέλλουσάν άναγέννησιν τής Ιταλίας’

Κατόπιν σκληρών γεγονότων ή ’Ακαδημία διελύθη 
δια παντός.

Ή Πλατωνική ’Ακαδημία λέγει δ σοφός ιστορικός 
δέν εΐργάσθη μόνον υπέρ τής ’Ιταλίας άλλ’ έσκέφθη 
καί εΐργάσθη υπέρ τοΰ κόσμου. '0 άναγεννηθεί- 
Πλατωνισμός δέν είνε παρά τό ιδεώδες καί Εάν τό 
ιδεώδες άποχωρισθέν εκ τής μελέτης τής πραγματι
κότητας καί τής ορθής συνήθειας τής πείρας, είναι 
ανεξάντλητος πηγή αυταπατών, αί ίδέαι αϊτινες πη
γάζουν εκ τών γεγονότων καί άνυψούμεναι υπό τής 
σκέψεως εις τήν αξιοπρέπειαν κανόνων καί άρχών 
περιέχουν τον γνώμονα τοΰ παρόντος καί τήν βάσιν 
τοΰ μέλλοντος. Τούς λόγους, τον σκοπόν καί τά πα
ραδείγματα τής Ενεργητικότητος εν Ενί λόγω παν δτι 
είναι γενικόν καί αμετάβλητον, εις τό άληθές, εις τό 
καλόν καί εύς τό ώραϊον. Ούτως ώστε ή Επίδράσις 
τής ’Ακαδημίας ταύτης ανευρίσκεται δπου δήποτε 
εισεχωρησεν ο ίδεολογισμος, δπου δήποτε συνέτρεξε 
διά ν’ άνανεώση τήν σκέψιν καί τήν ζωήν, ν’ ανύ
ψωση τάς δυνάμεις τής άνθρωπίνου διανοίας, νά 
καταπολεαήση τόν διανοητικόν καί κοινωνικόν δεσπο- 
τΐσμόν, ν’ άνακτήση τήν θεωρητικήν Ενότητα τής 
επιστήμης.

ΝΙΤΣΑ ΜΑΚΡΗ

Η ΠΡβΤΗ ΕΛΛΗΗΙΣ APXITEKTflH
Κατά τήν τελευταίαν τριακονταπενταετίαν ή γυναι

κεία Επιστημονική καί καλλιτεχνική κίνησις τής 
χώρας ημών άπέβη εις άκρον Ενδιαφέρουσα.

" Τά γυμνάσια τοΰ Κράτους σωρηδόν έδέχοντυ τάς 
τολμηρότερα; τών νεαρών ελληνίδων καί αί φοιτη
τικοί φαλάγγες διαρκώς επυκνοΰντ° από τάς Εμβρι
θείς φυσιογνωμίας τών κομψών ’Ακαδημαϊκών πολί- 
τιδων. Έξ άλλου αί καλαί τέχναι είχον νά Επιδειξον 
εξαιρετικήν γυναικείαν κίνησιν.Ούτω επί των ημερών 
μας δ θήλυς ελληνικός κόσμος αθρόος επέδοσεν εις 
τούς κλάδους Εκείνους οιτινες εθέωροϋντο κτήμα και 
νόμημα αποκλειστικόν τοΰ άρρενος πληθυσμού. Καί 
βλέπομεν σήμερα Ιατρούς, Φαρμακοποιούς, Δικηγό
ρους, διδακτόρισσες τής Φιλοσοφίας καί Φιλολογίας, 
διδακτόρισσες τών Φυσικών ’Επιστημών, συγγρα
φείς, λογίας, δημοσιογράφους, ζωγράφους, γλυ- 
πτρίας, βυζαντινολόγσυς καί άπειρον πλήθος μουσι
κών. ”Ηδη μέ ιδιαιτέραν χαράν άναγγέλλομαι νέαν 
Επιστημονικήν καί καλλιτεχνικήν κατάκτησιν τής 
Έλληνίδος κόρης. Ταύτην όφείλομεν εις τήν νεα- 
ρωτάτην εξ Αίγιου Δεσποινίδα Ελένην Ίωαν. Κανελ- 
λοπούλου, ήτις ετελείωσε τας έν τώ Πολυτεχνίω 
σπουδάς της καί εξήλθεν εξ αύτοΰ άριστοΰχος άρχι- 
τέκτων, πρώτη Έλληνίς τοΰ κλάδου τουτου. Η

ΘΕΑΤΡΑ

Η ΕΛΕΝΗ I. ΚΑΝΕΛΛΰΠΟΥΛΟΥ

«Ελληνική Έπιθεώρησις» τιμώσα εν τφ προσώπω 
της τήν γυναικείαν τής πατρίδος μας πρόοδον δημο
σιεύει τήν εικόνα της άπεκδεχομένη εκ τής γυναι
κείας λεπτότητος καί καλαισθησίας νέους δρόμους εις 
τήν αρχιτεκτονικήν ζωήν τής χωράς μας·

κ. Λαουτάρη καί τόν όξύφωνονκ. Κλάριν, έσημείωσεν μιάν 
μεγάλην Επιτυχίαν· . -, ,

' - ■·>»- .·.· ·· -λ · ·

■ ♦ 
* *

‘Εκεί δμως οπού τό κοινόν σπεύδει άθρόον καί ανυπο- 
μονον είνε οί κινηματογράφοι. Δέν είνε εϋκολον να ενθυ- 
μηθή κανείς πόσοι έξ αυτών λειτουργούν εις τάς δδούς 
Σταδίου καί Πανεπιστημίου. Παίζουν ; απόγευμα καί βρά
δυ, καί μέ τό άργόσχολον τοΰ ’Αθηναϊκού κοινού δέν είναι 
παράδοξον νά ίδωμεν καί προμεσημβριανάς παραστάσεις, 
αϊτινεςνά είνε δλαι πλήρεις κόσμου. Αύτή ή προτίμησις τού 
κοινού δέν άποδεικνύει τίτοτεάλλο παρά δτι δ κόσμοςάρέσκε- 
ται εις τό βωβόν θέατρον καί δτι τόν εκούρασεν ή αν
θρώπινη λαλιά, ή ανθρώπινη οκέψις...

ΣΥΝΑΥΛΙΑ!

Ή πρώτη Συμφωνική Συναυλία ποΰ έδόθη τόν μήνα 
αυτόν άφήκε τάς καλλιτέρας Εντυπώσεις. Τό πρόγραμμα 
περιελάμβάνε τόν<Δάντην»τοΰ'Αίστ,Συμφωνίαν είςτρία μέρη. 
Δέν θά έπιχειρήσωμεν άνάλυσιντού έργου τού μεγάλου αύτοΰ
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ηιανίστα-συνθέΓου. "Αλλως τε μέ μίαν «ριύτην άκρόασιν 
δέν εΐμπορεϊ οϋτε'ν’ άναλυθή οΰτε νά κριθ^ ένα τοιούτον 
έργον. Ό,τι εΧνε έχιβλητικόν, συναρπαστικόν, μεγάλε»ή- 
βολον δέν υπάρχει καμμία αμφιβολία. Ίσως'δμως καί διά 
τούτο νά μή «Ινε κατάλληλον διά τήν μουσικήν μόρφωσιν 
τού’Αθηναϊκού κοινού.’Επαναλαμβάνω όμως ότι ή έκτέλεσις 
άφήκε πολύ καλάς έντυπώσεις, ιδίως είς τήν έκφρασιν τού 
πόνου καί τής έγκαρτερήσεως τού Παύλου καί τής Φραγ- 
κίσκας.

······’

Είς τό ‘Αττικόν ήρχισαν αί λαϊκαί'Συναυλίαι τής Κυ
ριακής. Ή Δευτέρα Συναυλία έδόθη ύπό τήν διεύθυνσιν- 
τού κ. Φ.^Οίκονομίδου. Τό πρόγραμμά της τκλεκτότατον, 
Ρουΐ-Μπλάς τού Μένδελσον, Meistersiger τού Βάγνερ- 
Οϋγγρικόν Έμβατήρι,ον τού Μπερλιόζ, καί ή άρια τής 
Μικιέλας άπό τήν Κάρμεν.

Είς τήν συναυλίαν αύνην|έλαβε μέρος καί ή Δίς Κομπο' 
θρέκα. Ή τρίτη καί τετάρτη Συναυλία έδόθη μέ τό αύτό 
έκλεκτό πρόγραμμα. 'Υπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Μπεστουν· 
τούϊ τού κ. Οίκονομίδου. Είς αυτήν τήν συναυλίαν συν- 
έπραξε καί ή Άνδρική^χορφδίατών Αθηνών:

Καί'είς τήν αίθουσαν τού Ίντεάλ, ήρχισαν νά δίδωνται 
συναυλίαι διά τόν λαόν^δπως^(τιτλοφορούνται. Είς τήν 
πρώτην συναυλίαν έλαβε μέρος ή Δίς Σκαραμαγκά, ή δια 

κεκριμένη καλλιτέχνις τοϋ^ φσματος.

Μεγάλην επιτυχίαν εΐχεν καί ή Συναυλία τής Όρ'Ζή. 
στρας τοΰ Ωδείου. Τδ Συμφωνικόν ποίημα "Αλμπατρος 
πρέπει ν’ αναγραφή είς τό ένεργητικόν τού κ. Μπούτνι- 
κωφ. Ήκούσθη ευχαρίστως, καί έσημείωσε μίαν καλήν 
επιτυχίαν. Τό κονσέρτο τοΰ Ζάσσερ, μέ τό όποιον έκαμε 
τήν έμφάνισίν του ό νέος καθηγητής τού ‘Ωδείου κ. Μπαρ- 
ζάνσκυ, χωρίς ασφαλώς νά εΐνε άπό τά καλλίτερα μουσικά 
έργα έκρίθη μέ συγκατάβασιν χάρις εις τήν έκτέλεσιν άφ’ 
ενός, αλλά καί τήν έμφάνισίν τού νέου καθηγητού. ‘Εκείνο 
όμως πού ήρεσε πραγματικώς ήτο ή Συμφωνία τού Σα- 
ριαμπίν. Τό κοινόν τήν εδέχθη μέ τόν ένθουσιασμόν τόν ό
ποιον .τροκαλεΐ πάντοτε ένα έργον μεγαλοφυιας.

ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΑΙ

Εις τήν σεμνήν καί κομψήν αίθουσαν τής Σιναίας 
’Ακαδημίας, κατά τήν εσπέραν τής 29ης π. μηνάς, 
τά μέλη τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, περί 
τής δοκίμου δράσεως τής οποίας Ιπανειλημμένως 
άπό τών στηλών τούτων ώμιλήσαμεν, έδεξιώθησαν 
τον έπίτιμον έταΐρον τοΰ σωματείου κ. William 
Miller, τόν γνωστότατον ιστοριοδίφην καί έγκριτον 
δημοσιογράφον καί φιλέλληνα.

’Ενώπιον τοΰ κ. ‘Υπουργού τής Παιδείας, τοΰ 

του Μακ. Μητροπολίτου Αθηνών Χρυσοστόμου, 
τοΰ Αρχιεπισκόπου λ τών έν Άθήναις καθολικών Ε. 
Petit, μελών τών ξένων αρχαιολογικών σχολών, 
πλείστων καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου καί εκλε
κτού κόσμου λογίων, ό πρόεδρος τής Εταιρείας κ. 
Π. Καλογερόπουλος, αφού προσεφώνησε δι’ ολίγων 
τόν μετά τής έριτίμου κυρίας του παριστάμενον 
ξένον, έδωκε τόν λόγον εις τόν κ. Κ. Καιροφύλαν, 
δστις, άφ’ βΰ ώμίλησε κατ’ άρχάς γενικώς περί τοΰ 
φιλελληνισμού έν ’Αγγλία άπό τής εποχής τοΰ ιερού 
ημών άγώνος καί έντεΰθεν,έξήτασεν έπειτα τήν πολυ
σχιδή δράσιν τοΰ Miller ώς ανθρώπου κχί φιλέλλη
νας, έξάρας τάς πολλάς καί σημαντικά; υπηρεσίας 
αυτού υπέρ τοΰ Ελληνικού έθνους.

Μετά ταΰτα τόν'λόγον έλαβεν ό Βυζαντινολόγος 
καί Γεν. Γραμματεΰς τής Εταιρείας κ. Φ. Κουκού
λες, δστις έκαμεν έπισκόπησιν τής δλης επιστημο
νικής δράσεως τοΰ άνδρός, μνημόνευσα; καί συντό- 
μως άναλύσα; τάς πολυαρίθμους αυτού μονογραφίας 
και τά πολυσέλιδα έργα του τά εις τήν ιστορίαν τής 
Φραγκοκρατουμένης Ελλάδος άναφερόμενα καί έξά
ρας ιδιαιτέρως τήν σημασίαν καί έπίδρασιν αυτών 
καί μάλιστα τοΟ περί τής Φραγκοκρατουμένης Ελλά- 
2 Λ λ- .δος βιβλίου του.

Τέλος ό ’ίδιος 
λαβών τόν λόγον, 
στί καί κατόπιν ’Αγγλιστί τ.,. ~ 
εις αυτόν γενομένην τιμήν, άποδιό 
κοντά έπαινον είς τάς έργασίας τών περί τήν μεσο- 
χρόνιον ημών ιστορίαν άσχοληθέντων ‘Ελλήνων, καί 
μάλιστα τοΰ άοιδίμου Παπαρρηγοπούλου καί τονίσας 
τήν σημασίαν ήν έχει ή έρευνα τής Βυζαντινής 
τήν οποίαν, δυστυχώς, μέχρι προ ολίγων δεκαετη- 
ρ ίδιον τόσον περιεφρόνουν οί λόγιοι.

Ό έπιφανής ξένος, ό όποιος θά παραμείνη 
έπ’ αρκετόν έν Άθήναις ϊνα μελετήση τήν άλληλο- 
γραφίαν τοΰ συμπατριιότου του καί γνωστοΟ ίστορι- 
νοϋ Finlay,έλπίζομεν δτι θά εύρη ευκαιρίαν καί έκ 
τοΰ σύνεγγυς νά παρακολουθήση τήν έπιστημονικήν 
δράσιν τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, αί 
ανακοινώσεις τών μελών τής οποίας άρχίζουσιν 
όσονούπω.

‘Η Εταιρία Βυζαντινών Σπουδών είναι αξία θερ
μών συγχαρητηρίων, διότι πρώτη έσκέφθη νά 
δεξιωθή τόν έπιφανή ξένον, άποτίουσα φόρον 
τιμής καί ευγνωμοσύνης δΓδσα υπέρ τής έξερευνή- 
σεως τής μεσαιωνικής ημών ιστορίας έπραξε καί 
δι’ δσα υπέρ τών δικαίων τοΰ σημερινού Ελληνισ
μού ενεργεί άπό τής Ρώμης, ένθα άπό μακρών έτών 
διαμένει.

κ. Miller, έν μεγάλη συγκινήσει, 
ηύχαρίστησε κατ’ άρχάς Έλληνι- 
Αγγλιστί χήν Εταιρείαν διά τήν 

5ώσας τόν προσή-

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΥΤΥΡΑΣ

Άπέθανε καί έκηδεύιΊη μέ σεμνοπρέπειαν δ Σταύ
ρος Βουτυράς.

Ό άποθανών λόγιος υπήρξε μία διακεκριμένη 
φυσιογνωμία τών Ελληνικών Γραμμάτων καί τής 
δημοσιογραφίας.‘Ιδρυτής τού «Νεολόγου» τής Κων
σταντινουπόλεως, έδρασε δημοσιογραφικούς καί κοι- 
νωνικώς μέσα είς τήν άγρίαν πάλην τής τουρκικής 
πρωτευούσης. ‘Υπέστη πολλούς διωγμούς καί πολ- 
λάκις ήναγκάσθη νά εγκατάλειψη τήν Κωνσταντι
νούπολη, διά νά σώση τήν κινδυνεύουσαν ζωήν του. 
’Εν τούτοις παρά τήν άπηνή ταύτην καταδίωξιν, 
στη, έξετιμάτο πολύ καί άπό αυτούς τούς τούρκους 
άκόμη, ό δέ Σουλτάνος Χαμίτ δ β'. τόν έτίμησε διά 
παρασήμου Χαμηδιέ, καί τόν περιέβαλε μέ πολλάς 
εύνοιας. Χαρακτηριστικόν δέ τής υπερηφάνειας τοΰ 
χαρακτήρός του, δύναται νά θεωρηθή ή άρνησίς του 
νά δημοσιεύση ευχαριστήριον ά'ρθρον προς τόν Χα
μίτ διά τήν άπονομήν τοΰ παρασήμου.

‘Η φιλολογική καί λογοτεχνική έργασία τού Σ. 
Βουτυρά υπήρξε πλουσιωτάτη. ’Έγραψε πολλάς με- 
λέτας έπί παντός ζητήματος, καί μετέφρασε διάφορα 
έργα τού Σλοομπερζέ, τήν < Φαίδραν» τοΰ Ρακίνα, 
καί τόν Τουρκοεμάδαν τού Ούγκώ. Μνημειώδες δέ 
θά άπομείνη τό ‘Ιστορικόν καί Γεωγραφικόν λεξικόν 
του άποτελούμενον άπό δέκα χιλιάδας σελίδας.

Κατά τά τελευταία δμως έτη εΐχε τό άτύχημα 
νά χάση τό φώς του, διετήρει δμως δλην τήν πνευμα
τική του διαύγειαν, καί τάς σωματικάς του δυνάμεις.

‘Ο νεκρός τού Στ. Βουτυρά έκηδεύθη μετά τι
μών, δπως ήξιζε είς τήν γεμάτην άπό πάλην 
ζωήν του.
I... . . · ’

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ
Ή ζωή είς τδ Βερολΐνον
Είς τή γερμανική πρωτεύουσα οί ταξειδεύοντες 

μέ τό τράμ κατά τό διάστημα τού 1923 άνήλθον εις 
651 εκατομμύρια. Κατά τό 1919 δμως δ άριθμός 
τών ταξειδιωτών προσήγγισε τό δισεκατομμύριον. 
Σήμερα φαίνεται δτι δ άριθμός αυτός ήλαττώθη 
κατά δεκαπέντε τοΐς εκατόν.

Έν τούτοις παρά τάς κολοσσιαίας ζημίας ποΰ 
άφίνουν τά ηλεκτροκίνητα τράμ θά ζήσουν. Τό λυ
πηρόν μόνον είναι δτι άπό τινων ήμερών έξηφανίσθη 
εν άλλο όχημα προσφιλές εις τούς γεροντοτέρους 
κατοίκους. Τό ίπποκίνητον τράμ. Ή έμφάνισις του 
ήρχιζε τή νύχτα καί έτελείωνε τήν αυγήν. "Οταν τά 
μεγάλα δμνιμπους, αί ύπόγειαι αμαξοστοιχίας τά ηλεκ

τροκίνητα τράμ έσιωποΰσαν δλα, τό ίπποκίνητον 
έβγαινε δειλά καί δ ρυθμικός κτύπο; τών Ιππαρίων 
του άντηχοΰσεν εις τήν άσφαλτον γής Κουρφού- 
στερνταμ.

Κατά τήν μακράν διαδρομήν, ή οποία κάποτε 
έφαίνετο άτελείωτη είμποροΰσε κανείς νά πάρη ένα 
μικρόν ύπνον νανουριζόμενο; άπό τόταλάντευμα τοΰ 
οχήματος. Τώρα τό μικροσκοπικό τράμ έξηφανίσθη. 
Τούς άσθμαίνονια; ίππους άντεκατέστησαν οί μοτέρ.

* * ♦

Τραγωδίαν αποτελεί είς τό Βερολΐνον ή άγορά 
μιας ένδυμασίας ή ή άπόκτησις ενός παλτού. Δέν ομι
λούν πλέον περί εκατομμυρίων άλλά περί δισεκατομ
μυρίων. Άπό τίνος δμως ήρχισε νά γίνεται λόγος 
περί «Γκόλντ-μάρκ» ήτοι χρυσών μάρκων. Άλλά 
καί τό «Γκολντ-μάρκ > ήρχισε νά παραχωρή τήν θέσιν 
του εις τό δολλάριον ή τήν στερλίναν. Εΐνε χαρα
κτηριστική ή ’απάθεια μέ τήν όποιαν προφέρουν αί 
πωλήτριαι τάς διαφόρους άξίας τών πραγμάτων, είς 
τά καταστήματα. Νομίζει κανείς δτι δλαι αύταί t αί 
φροϊλάϊν εΐνε δούκισσαι αί δποΐαι παίζουν μέ τήν 
άξίαν τοΰ χρυσού. Καί δμως δλα αυτά εΐνε πτωχά κο
ρίτσια τά όποια τρέφονται, μέ ολίγο άθλιο σαλάμι, ή 
ολίγη μαρμελάδα έπάνω σέ άθλιο ψωμί. ’Έχουν δλαι 
πείνα άλλά καί υπερηφάνεια.

Ό άγων κατά τοΰ καρκίνον
'Ολίγα έθνη δύνανται νά είποΰν δτι ομοιάζουν τήν 

■Αγγλίαν είς τόν άγώνα τόν όποιον διεξάγει κατά 
τοΰ καρκίνου. Γενναϊαι άμοιβαί παρέχονται έτησίως 
εις τού; έπιστήμονας έκείνους ποΰ άνοίγουν νέους 
δρόμους εις τό πεδίον τών έρευνών, καί διάφοροι φι
λάνθρωποι δέν παύουν, νά προκηρύσσουν βραβεία 
προς λύσιν τοΰ φοβερού προβλήματος τό όποιον 
μένει πάντοτε σκοτεινόν.

Τό μεγάλο ενδιαφέρον τοΰ άντικαρκινικοΰ άγώνος 
χαρακτιρίζει ζωηρώς ή εξής περίστασις. Μιά διδά- 
κτωρ τής ’Ιατρικής ή Δεσποινίς Μαργαρίτα Μποναλύ 
καταγομένη έκ Γαλλίας προσεβλήθη καί αύτή ύπό 
καρκίνου όποιος τήν ωδήγησεν εις τόν τάφον.

Ή Μαργαρίτα Μποναλύ ήθέλησεν ή ιστορία τής 4 
αγωνίας της νά χρησιμεύση μίαν ημέραν είς τόν 
άγώνα εναντίον τοΰ καρκίνου. Άπεφάσισε λοιπόν νά 
γράψη ήμέραν προς ημέραν άκριβή έξιστόρησιν τής 
καταστάσεως τής υγείας της.

Δέν άφηκε καμμίαν λεπτομέρειαν. Είς τήν εργα
σίαν αυτήν κατέγινε μέχρι τοΰ τέλους τής ζωής της. 
Τό χέρι της έπεσε ψυχρό καί άκίνητο έπί τής τελευ
ταίας σελίδος τοΰ ημερολογίου της έπί τοΰ όποιου 
εΐχε γράψει ύπομονητικώς τάς τελευταίας παρατηρή
σεις της.
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ΕΛΛΗΝΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Ηδη ένας ’Άγγλος εκδότης άνέλαβε νά δημοσί
ευση τό δραματικόν αυτό ήμερολόγιον τό όποιον άνα- 
μενεται άνυπομόνως όχι μόνον ύπό τοΰ επιστημονι
κού, αλλά καί τού φιλολογικού κόσμου.

ΑΙματηρός άπολογισμός
Ο Τσεχοσλοβάκος καθηγητής κ. Σοροκίν άπεκά- 

λυψε τρομερότατους αριθμούς τουφεκισμών καί θα
νάτων εκ.κακουχιών σημειωθέντων εν Ρωσσία άπό 
τής εγκαθτδρύσεως τοΰ Μπολσεβικ.κοΰ καθεστώτος 
κατά τό 1918 μέχρι σήμερον.

Οι αριθμοί αυτοί—καί τούτο εινε τό σημαντικώ- 
τερον—έχουν ληφθή άπό επισήμους στατιστικός τών 
Σοβιετικών αρχών, αναβιβάζουν στους έν Ρωσσίφ του- 
φεκισθέντας ώς εχθρούς τού Μπολσεβικισμού εις δύο 
εκατομμύρια έξακοσίας χιλιάδας καί εις δέκα ές έως 
δεκαοκτώ εκατομμύρια τούς έκ διαφόρων κακουχιών 
και στερήσεων άποθανόντας κατά τό διάστημα αϊτό.

ΠΩΣ Al ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΑΠΟΚΤΏΣΙ 
... ΛΚΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΙΪΙΕΓΑΛΑ ΚΕΡΔΗ

’Εάν ρίψη κάνεις ένα βλέμμα εις τούς έκά- 
στοτε έκδιδομένους ισολογισμούς τών Τραπε
ζών ευρίσκει εκατοντάδας έκατομμυρίων 
δραχμών εις τό παθητικόν των εις τον λογα
ριασμόν τών καταθέσεων. Πόθεν προέρχον
ται αί^ καταθέσεις αύταί γνωρίζομεν δλοι. 
Εϊνε αί μικραί ή μεγάλαι οίκονομίαι τοΰ λαοΰ 
πού δίδει τά χρήματά του είς τάς τραπέζας 
αντί έλαχίστου τόκου 4 ο)ο ή τό πολύ 5 ο)ο. 
Τάς καταθέσεις ταύτας χρησιμοποιοΰσιν αί 
Τράπεζαν είς διαφόρους επιχειρήσεις άπολαμ- 
βάνουσαι μεγάλα κέρδη. Άπό τάς επιχειρήσεις 
αυτας εινε κοινόν μυστικόν ότι ή άσφαλε- 
στέρα δι’αύτάς εινε ή αγορά ΕΝΤΟΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΙΙΣ, 
που τους δίδει τόκον 7 ο)ο. Εξασφαλίζουν 
οΰτω υπέρ αύτών, χωρίς καθόλου νά κοπιά- 
ζουν, καί με ξένα κεφάλαια τήν διαφοράν 
μεταξύ τοΰ τόκου 4 ο)ο πού καταβάλλουν εις 
τόν καταθέτην καί τοΰ τόκου 7 ο)ο πού λαμ
βάνουν άπό τά έντοκα γραμμάτια ’Εθνικής 
Άμύνης ανέρχονται διά μίαν Τράπεζαν είς 
50,000,000 δραχμών τό ετήσιον έξ αύτών 
κέρδος θά εινε ΕΝΑ ΚΑΙ ΗΜΙΣΥ ΕΚΔ- 
ΤΟΜΜΥΡΙΟΝ ΔΡΑΧΜΩΝ. Ποσόν τό 
όποιον ήδύναντο νά κερδίσουν έκεϊνοι πού 
κατεθεσαν εις την Τραπεςαν τά χρήματά των, 
εάν ήγόραζον έντοκα γραμμάτια ’Εθνικής 
Αμύνης, που έκδίδονται άπό τήν ’Εθνικήν

Τράπεζαν καί δλα τά είς τάς έπαρχίας ύποκα- 
ταστήματά της.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Καθίσταται γνωστόν δτι ή προθεσμία 
πρός έγχείρισιν δηλώσεων φορολογίας κεφα
λαίου εληξεν τήν 20ην τρέχοντος μηνός.

Οί φορολογούμενοι οϊτινες θά έγχειρί- 
σωσι δηλώσεις τής φορολογίας ταύτης μετά 
τήν 20ην Νοεμβρίου έ. έ. ύποχρεοΰνται νά 
καταβάλωσι καί πρόσθετον φόρον ϊαον μέν 
μέ τ© εν πέμπτβν τοΰ επί τή βάσει τής 
εκπροθέσμου δηλώσεως βεβαιουμένου κυρίου 
φόρου, έφ όσον ή δήλωσις ήθελεν έπιδόθεϊ 
αυθορμήτους υπό τοΰ φορολογουμένου, ϊθ©ν 
δέ" πρός τ© εν τρίτον τοΰ δυνάμει τής 
δηλώσεως βεβαιουμένου κυρίου φόρου, έφ’δσον 
η δηλωσις ήθελεν εγχειρισθεΐ, κατόπιν προ- 
σκλήσεως τών Οικον. ’Εφόρων, οϊτινες διετά- 
χθησαν, ϊνα προβώσιν είςκοινοποίησιν αύτών.

Εις τους φορολογούμενους, οϊτινες θά 
παραλείψωσι νά έγχειρίσωσι δήλωσιν, ή θά 
δηλώσωσιν άνακριβώς θά επιβληθεί άπό τοΰ 
Οϊκ. ’Εφόρου, έκτος τοΰ·κ«ρϊ©υ φόρου, τοΰ 
άναλογοΰντος έπί τής μή δηλωθείσης περιου
σίας των καί πρβαθέτως ίσως προς τά δύο 
τρίτα τοΰ αρχικού. Ούτοι ύπόκεινται καί είς 
ποινήν φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών, κατό
πιν έγκλήσεως τοΰ Οικονομ. ’Εφόρου.

Τέλος καθίσταται γνωστόν, δτι δσοι τών 
φορολογημένων εκ δεδικαιολογημένων λό
γων (λ. χ. άσθενείας, μή εγκαίρου συγ- 
κεντρώσεως έπαρκών στοιχείων πρός κα- 
τάρτισιν ειλικρινούς δηλώσεως κ τ.λ.) δέν 
κατωρθωσαν να επιδωσιοσι έμπροθέσμως 
τής δηλώσεως των, δύνανται νά ύπόβάλωσι 
αϊτησιν είς τό Υπουργειον τών Οικονομικών 
(Διεύθυνσιν 2, Τμήμα φορολογίας κεφαλαίου) 
ζητοΰντες να εγκριθεϊ η έπίδοσις εμπροθέσ
μου δηλωσεως, το δε Υπουργειον, έκτιμών 
πούς έκτεθιμενους λόγους, θέλει άποφανθεϊ 
τερι τής χορηγησεως η μή μϊκράς τίνος προ
θεσμίας πρός επίδοσιν ταύτης, Δημοσιευθή- 
τω διά τών λαβουσών έγγραφον εντολήν εφη
μερίδων ή περιοδικών.

Εκ τού Υπουργείου τών Οικονομικών
Εν Άθήναις τή 22α Νοεμβρίου 1923.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
Προκηρύσσει μειοδοτικόν διαγωνισμόν διά 

τήν προμήθειαν 500 χιλιογρ. βάμβακος υδρό
φιλου είς τό Νοσοκομεϊον Συγγροΰ. _

Ό διαγωνισμός ένεργηθήσεται τή οη Δεκε
μβρίου έ. έ. ήμερα Τετάρτη καί ώρα 11 — Γ~ 
π. μ. έν τώ Καταστήματι τής Γεν. Δ)σεως 
'Υγιεινής ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Τών όρων καί συμφωνιών τής προμήθειας 
δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν οί ένδιαφερό- 
μενοι καθ’ έκάστην εργάσιμον ημέραν άπο τής 
11_ 12 π. μ. παρά τή Γενική Διευθυνσει
‘Υγιεινής.

Ό 'Υπουργός
Ά. Δ©ξιάδη$.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
Γίνονται δεκταί προσφοραί διά τήν μετα

φοράν καί χορήγησιν υδατος ποσίμου είς τούς 
ποοσφυγικούς καταυλισμούς μεχρις 40 βαρε 
λίων ήμερησίως. Αί προσφοραί, ένσφραγι- 
στοι. γίνονται δεκταί καθ εκάστην μέχρι τής 
30ής Νοεμβρίου έ. ε. είς τό έπί τής_ οδού 
Κοραή 5 Γραφεϊον τοΰ Διευθυντοΰ τών 
οικονομικών 'Υπηρεσιών τοΰ , λ πουργείου 
ένθα θέλει καταρτισθή καί ή οριστική σύμ- 
βασι?. ο -Άθήναι 24 Νοεμβρίου 192a.

(Έκ τού 'Υπουργείου 'Υγιεινής)

ΤΑΝΙΕΙΟΝ ΐΐΕΡΙΗΑΛΨΕΏΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Έκτίθεναι είς πρόχειρον μειοδοτικήν 

δημοπρασίαν ή προμήθεια: 1) Ξυλείας οικο
δομήσιμου 3000 κυβικών μέτρων έκ τών 
οποίων τά 2000 ρόλοι έπι αμεσφ παραδοσει.

3) Τσιμέντου 1300 τόννων.
4) Υαλοπινάκων 10,000 τετραγωνικών 

μέτρων.
Διαστάσεις καί πάσα άλλη πληροφορία 

παρέχεται παρά τοΰ Ταμείου ΠεριΟάλψεως 
προσφύγων (τεχνική υπηρεσία).

Αί προσφοραί έντός ένφραγίστων φακέλ- 
λων δέον νά άπευθυνθώσιν είς τό Ταμεϊον 
Περιθάλψεως Προσφύγων τό βραδύτερον 
μέχρι τής προσεχούς Τρίτης 2ιης Νοεμβρίου 
«. έ. ώραν ΙΟην π. μ.

(Έκ τού γραφείου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
Περίληψις ιτροηηρΰξεως μειοδοτικοί 

Διαγωνισμού
Τήν 20ην μηνός Νοεμβρίου ημέραν Τρίτην 

καί ώραν 1 Την προ μεσημβρία? ένεργαθήσεται 
έν τοΐς Γραφείοις τής καθ ημάς I ενικής Διευ- 
θύνσεως 'Υγιεινής, μειοδοτικός διαγωνισμός 
διαγωνισμός διά τήν προμήθειαν 1500 κιβω
τίων θείου, ενώπιον έπιτροπής ύρισθησομε- 
νηςύφ’ήμών, ύπό όρους καί συμφωνίας ών 
δύνανται νά λάβωσι γνώσιν οί ένδιαφερόμενοι 
έν τοϊς Γραφείοις Γεν. Διευθύνσεως 'Υγιεινής 
οδός Ήπίτου.

Ό Ύπουργος
Α. Δοξιάδης.

ω TIE ΕΠΙΤΙΚΒΕΙΣΙί ΒΙΚΟΙ
Άνακοίνωσις.

Είς όσους έκ τών ιδιοκτητών ή κατόχων οικιών, 
καταστημάτων, οικοπέδων καί έν γένει έπιτεταγμε- 
των προς στέγασιν προσφύγων ακίνητων εν Αθη 
ναις, Πειραιεΐ καί Περιχώροις? δέν έχουσι κοινο
ποίησή είσέτι σχετικά! περί έπιτάξεως αποφάσεις 
τού 'Υπουργείου 'Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλή- 
ψεως, παρακαλούνται όπως τό ταχύτερον διέλθωσι 
διά τού τμήματος τών επιτάξεων τού καθ’ήμας 
'Υπουργείου πρός λήψιν τών σχετικών αποφάσεων. 
Σημειωτέον ότι αύται εινε απαραίτητοι δια τήν 

- έκτίμησιν καί πληρωμήν τών καταβλητέων αποζη
μιώσεων, τής υπηρεσίας μή εύθυνομένης έν περι- 
πτώσει άμελείας τών δικαιούχων.

(Έκ τής υπηρεσίας τού '\ πουργείου)

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΜΕΙΟΔΟΤ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
Προκηρύσσει μειοδοτικόν διαγωνισμόν διά , την 

κατασκευήν 29 χειμερινών στολών κλητήρων, ένερ- 
γηθησόμενον τήν 26ην Νοεμβρίου έ. έ. ημέραν Δευ
τέραν καί έδραν 4 μ. μ. συμφώνως τοϊς δροις τής 
σχετικής προκηρύξεως ών οί βουλόμενοΐ δύνανται 
νά λάβωσι γνώσιν καθ εκαστην απο της 11 1 9· 9-
έκ τοΰ Τμήματος Διεκπαιραιώσεως (οδός Κοραη 5).

Έν Αθήναις τή 3 Νοεμβρίου 192.ι.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Καθίσταται γνωστόν, δτι παρετάθη και αύϋις ή 
προθεσμία πρός έγχείρισιν δηλώσεων τής έφ’ άπαξ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ 1Δ 
ΚΕΜΒΡΙΟΥ έ. έ.

"Οσοι έκ τών φορολογούμενων έγχειρίσωσιν εντός 
τής τελευταίας ταύτης προθεσμίας τάς δηλώσεις το>ν 
είς τόν Οικονομικόν "Εφορον δεν θά καταβάλωσι 
καί πρόσθετον φόρον 20 ο)ό„ αλλά μόνον τήν α' καί 
β' δόσιν τοΰ κυρίου φόρον.

"Οσοι δέ έκ τών φορολογούμενων έπέδωκαν δη
λώσει τής φορολογίας ταύτης μέ καταβολήν τοΰ φό
ρου είς δόσεις, δέον εντός τοΰ μηνός Δεκεμβρίου 
έ. έ. νά προσέλθωσιν είς τά ταμεία καί καταβάλωσι 
τήν δφειλομένην δευτέραν δόσιν τοΰ φόρον τούτου, 
ήτις κατά τόν νόμον είναι ισόποσος πρός τήν ήδη 
κατά τήν δήλωσιν καταβληθεϊοαν πρώτην δόσιν καί 
ήτις δέον άνυπερθέτιος νά καταβληθή εντός τοΰ μη
νός Δεκεμβρίου έ. έ.

Παρελθούσης τής προθεσμίας ταύτης θέλονσιν ίσχύ- 
σει αί βαρεϊαι ποιναί τοΰ νόμου, οί δέ μή δηλώ- 
οαντες καί μή ύποβαλόντες τήν ληξιπρόθεσμον β' δό
σιν εντός τοΰ μηνός Δεκεμβρίου έ. έτους, θέλονσιν 
ύπαχθή εις πρόσθετον φόρον καί τόκους υπερημερίας.

Δημοσιευθήτω διάι τών λαβουσών έγγραφον εν
τολήν εφημερίδων και περιοδικών.

Έν Άθήναις τή 1923.
(,Εκ τοΰ ’Υπουργείου τών Οικονομικών),

m γη. μμϊΓμμ
7Ί Γ Κ νρ Α·

Τμήμαέκδοτικόν. Τακτικοί εκδόσεις 
τών μεγαλειτέρων επιτυχιών τής ξένης καί 
Ελληνικής Φιλολογίας.

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

ίίΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
AU PRINTEMPS(

‘ a. a ΜογτεοηογΛΩΝ
©ΛΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό τε?.ειότερον κατάστημα Γυναικείων Ειδών
Άσπρόρρουχα διά προίκαςΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ

ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΑΝΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΦΛΦΚΦΤΡΩΝΗ

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠίΙΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 12

Γραφεία αγοράς και πωλησεως 
μετ^^^ιοισμένων και μή γραμμοτο- 
αημ^ν ύπό τοΰ κ. Ν. ΠΕΖΦΡΦΜΦΥ 
Φικος εμπιστοσύνης και εξαιρετικής 
ευσυνειδησίας.

XAPTOmilOH HAiAH MI
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό άρχαιότερον έν Έ?Λάδι Χαρτοπωλεϊον 
’Επισκεπτήρια στιγμιαίως


