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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) ....

— “Ακούσε Βασιλική : Έγώ σοΰ ζήτησα τή; 
λίρεςσου κα'ι άπό μένα θέλω νά τή; ξέρης.Έναάμπέ- 
λι έχω, δέκα ρίζες έληές, ένα κιλίμι, δλα θά τά που
λήσω μά δέ θά σέ αδικήσω αδερφή μου...

Καί ή Βασιλική έφυγε ήσυχη μέ εκείνη τήν ύπό- 
σχεσι.

Μετ’δλίγας ημέρας δ Μάνθος έξαφνα καί απροσ
δόκητα επέστρεψεν εί; τό χωριό του... Είχε μάθη 
δτι δ γάμος τής Μαροΰλας έγινε καί άξένιαστος 
έπήγαινε στο σπίτι του.’Εκουβαλοΰσε μόνος τά πράγ
ματά του, ευχαριστημένο; δτι έκέρδισε (λίγα λεπτά 
ποΰ θά έδιδε στον άνθρωπο νά τά μεταφέρη. Άλλ’ 
ενώ εΰρίσκετο εις αυτήν ,τήν ευχάριστη σκέψι του, 
έφάνη εμπρός του ή θεία του. ’Εκείνη καθώς τον 
είδε, έτρεξε μέ αληθινή χαρά κοντά του, ενώ εκεί
νο; τή; έλεγε μέ ψεΰτικο’χαμόγελο.

— ”Ε ; νά σοΰ ζήσουν θειά, έμαθα τούς γάμου;..
— Ποιους γάμους, τον διέκοψε εκείνη μέ απο

ρία.
— Τής Μαροΰλας καλέ...
— Χωρίς νά ήσουν εσύ εδώ, δέν εΐμποροΰσαμε 

νά κάνουμε γάμους, είπε μέ σοβαρότητα ή Βασι
λική.

— Μπα, γιά μέναν θειά, γιά μένα, μεγάλο μου 
τό χατήρι.

— ”Θχι γιά σένα’ αλλά γιατί έπερίμενα τό «θέ
λημα:» ποΰ σοΰ έδάνεισα Μάνθο.

—Τό «θέλημα»; έπανέλαβεν εκείνος τονίζων μέ 
έκπληξι τήν λέξι.

— Τής εκατό λίρες, τά κεράσματα καί τήν προί
κα παιδί μου τής ορφανής ποΰ σοΰ έδάνεισα, ειπ 
τρέμουσα ή θεία του.

— Μ’έδάνεισες: ’Εμένα ; Έσΰ; Έσύ νά δανείση 
εμένα ; Άμ’ ποΰ τά βρήκες δέ μοΰ λές ; Βλέπω καϋ- 
μένη θεία δτι δ γάμος τής Μαροΰλας σ’ έκαμε νά 
μήν ξερής τί λές. Πήγαινε στο καλό..

Καί καθώς είπε αυτά τά λόγια έπροχώρησεν εις 
τον δρόμον του καί άφησε τήν Βασιλικήέμβρόντητον. 
Όταν έφθασε είς τό σπίτι του έμπήκε μέσα σάν θη
ρίο. Άν καί απούσιαζε τόσους μήνες εις τήνξενητειά, 
καί δλοι έτρεξαν τά τόνΰποδεχθοΰν, εκείνος χωρίς ν’ 
άπαντήση εις τάς τρυφερά; εκδηλώσεις των έμπήκε 
είς τήν κάμαρά του μουρμουρίζων άπειλά; και 
έκλεισε μέ πάταγον τήν πόρτα. Ή Άργυρό) είδε 
τότε ένα δάκρυ είς τά μάτια τής “Αννας,καί έσπευσε 
κοντά της νά τήν παρηγορήση έ^’ώ έσφοΰγγιζε κρυφά 
τά ίδικά της. "Επειτα έμαζεΰτηκαν καί ή δΰο είς τή 
«γωνιά», εμπόδισαν τήν Άργυροΰλανά κάμη αταξίες 
καί έμειναν εκεί σιωπηλαί, τρομαγμένοι καί τον 
παρακολουθούσαν ποΰ θορυβούσε καί πηγαινοήρ- 
χετο είς τό παρακείμενο δωμάτιον. Αρκετή ώρα έπέ- 
ρασε κατ’ αυτόν τον τρόπον. Ό Μάνθος έκουράσθη 
φαίνεται καί έπαυσε νά πηγαινοέρχεται καί νά ΰβρίζη 
Τώρα έπρόκειτο νά έπιβληθή περισσότερο εις τήν οΐ- 
κογένειά του καί ήξευρε δτι μόνον διά τοΰ τρόμου θά 
τό έπετΰγχανε.Έγνώριζε δτι αδικούσε τήν θείαν του 
καί τήν έξαδέλφη του, καί δέν ήθελε ν’ άκοΰσι; δι’ 
αυτό μεμψιμοιρίας. “Οταν έξαφνα ή μικρά Άργυ-
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ροΰλα άνοιξε δειλά δειλά τήν πόρτα τής κάμαρας τοΰ 
πατέρα της και έμπήκε μέσα. ’Εκείνος καθώς τήν 
είδε τήν έπήρε από τό χέρι καί έβγήκαν μαζή από 
τό δωμάτων. ’Ήθελε νά συνδιαλλαγή δι’ ολίγων μέ 
τήν γυναίκα του καί τήν μητέρα του διά νά μάθη τά 
συμβάντα κατά τούς μήνας ποΰ έταξείδευε. Άφοΰ 
έκάθησε λίγο κοντά τους ήρχισε νά τούςόμιλή μέκα- 
λωσύνη.Τάς έρώτησε διάτήν γειτόνισσα τήν Κυριάκού, 
διάτόν μπακάλη τό Νικόλα,διά τή χήραΜιχαλοΰ, καί 
δι’δλους τούς γνωστούς του."Οταν έτελείωσε ήθέλησε 
καί ή’Αργυρώ νά τοΰ πή διά τής λίρες τής Βασιλικής. 
’Αλλά είδατε ποτέ ένα ποταμόν όταν πλημμυρή 
αίφνιδίως. 'Ορμητικός χύνεται από διάφορα μέρη καί 
καμμία δύναμη άνθρωπίνη δεν ειμπορεΐ νά τόν στα- 
ματήση. ’Έτσι ακράτητος έξερράγη καί ή άγριότης 
τοΰ Μάνθου εις τάς λέξεις έκείνας.

—Τί; Τί είπες; Έφώναζε μέ αγριεμένη φωνή, ένώ 
έδιδε ένα κτύπημα είςτή μικρά Άργυρούλα ή οποία 
τρομαγμένη έκρύφτηκε είς τήν αγκαλιά τής μητέρας 
της.Λίρες ; Χρωστάω εγώ, δ Μάνθοςδ πλούσιος λίρας, 
δ πλούσιος βαποράς στή χήρα αδερφή σου ; Καί ποΰ 
τής ηύρε αυτή νά μοΰ τής δώση ; Άπό τ’ αμπέλια 
της ή άπό τά καράβια της ;

— Μάνθο παιδί μου, έτόλμησε νά ψιθύρίση τρο
μαγμένη ή Άργυρό», έξ-ίχασες...

— Τίποτα δέν ξεχνάω τήν διέκοψε βαναύσως εκεί
νος, δέν ξεχνάω δτι τό γέρο άντρα της δταν τόν 
βρήκα στήν ’Οδησσό, τόν έντυσα, τόν έιάϊσα καί τόν 
έδάνεισα καί δμως ποτέ δέν καταδέχτηκα νά τοΰ ζη
τήσω έκεΐνο ποΰ μοΰ χρωστάει.

— Μά αυτός δέν έφυγε, ποτέ άπό τόν τόπο του, 
καί πέθανε χωρίς νά πάη στήν Οδησσό, έψιθύρισε 
ή Άργυρώ.

— Καί σήμερα, σοΰ ζητάει αυτή, έξηκολούθησε 
δ Μάνθος. Άκοΰς : Εκατό λίρες. Σάν μ’ έδάνεισε 
ποΰ είνε λοιπόν τό γραμμάτιό της ;

— Μά παιδί μου θυμήσου καλλίτερα. Στή χαρά 
τής Μαριγώς τής έζήτησες γιά νά τής δώσης προίκα 
στο γαμπρό.

— Ψέματα, ψέματα, έφώναξε άγριεμένος δ Μάν
θος καί έκτύπησε τή γροθιά του μέ δλη του τή δύ- 
ναμΐ επάνω σ’ ένα ξύλινο τραπέζι, ψέματα λές. Έγόο 
σαράντα λίρες έδωκα μονάχα στο γαμπρό καί αυτή 
ζητάει έκατό.

— Τότε νά τήν ξεπληρώσω έγώ άπό εκείνα ποΰ 
άφησε δ πατέρας σου, έτόλμησε νά πή ή Άργυρώ 
μέ φωνήν ποΰ μόλις ακούεται.

— Τίποτε δέ σ’ άφησε, τίποτε, είπεν εκείνος· δλα 
τά έφαγες και τώρα σέ ταΐζω τζάμπα.

— Παιδί μου..
— Σκασμός.
Δέν είχε τελειώση τήν λέξιν αυτήν, καί ή πόρτα

άνοιξε μέ βίαν. Ή Βασιλική έμπήκε. Έπροχώρησε 
πρός τήν αδελφήν της. ’Άνοιξε σιωπηλή, ένα δέμα 
ποΰ κρατούσε εις τά χέρια της, καί τής είπε ένώ τής 
τό έδειχνε.

— Άργυρώ, τά άσημικά αυτά τά είχα γιά τά υ
στερνά μου. Τώρα πηγαίνω νά τά βάλω άμανάτι γιά 
νά μήν ντροπιάσω τήν κόρη μου σάν τήν παρατήση 
δ γαμπρός.

’Έπειτα κατέβασε τό σκούφωμά της, έλυσε τά 
μαλλιά της καί έξηκολούθησε μέ ένα τόνον επίσημον 
είς τήν φωνήν.

— Μά τό κακό ποΰ μοΰ έκαμε δ γυιός σου εύ
χομαι σ’ αυτό τό κεφάλι νά στρέξη. Καί μέ τά λόγια 
αυτά έπλησίασε καί έβαλε τό χέρι έπάνω εις τό ξαν
θό κεφάλι τής έντρομου Άργυρούλας.

— Στά χρωστάω Βασιλική, ήθέλησε νά φωνάξη 
ή Άργυρώ αλλά μία βιαία κίνησις τοΰ Μάνθου τήν 
άνεχαίτισε.

— Σάν έκανα κακό, νά τρέξη καί νά πλημμυρήση 
άπήντησεν μέ απάθειαν δ Μάνθος.

— Αυτό, τό δικαστήριο θά τό δείξη, είπεν ή 
Βασιλική, γιατί πριν σέ ρίξω στο Θεό, θέλω νά σέ 
τιμωρήσουν οί άνθρωποι. "Εναν δρκο θά πάρης.

— Μετά χαράς, είπεν δ Μάνθος, νά πάρω έκατό 
δσες είνε ή λίρες σου, καί έγώ καί ή μητέρα μου.

— Λοιπόν Άργυρώ, καλές αντάμωσες στο δικα
στήριο, καί μετά τά λόγια αυτά έβγήκε ήσυχα άπό 
τό δωμάτιο.

*Η Άργυρώ ήθέλησε νά τρέξη πρός αυτήν, νά 
τήςζητήση συγχώρησι, νά τής ύποσχβθή, αλλά δέν 
είμπόρεσε ούτε ενα βήμα νά κάμη, καί έσωριάσθη 
κάτω λιποθυμημένη. ένφ δ Μάνθος άπεμακρύνετο 
λέγων.

— Ασημικό πού ήτανε ! Σέ ποιόν θά τά βάλε 
άμανάτι. Δέν τάφερνε σέ μένανε ;...

Τήν ώρισμένη ήμέρα οί γάμοι τής Μαρούλας 
έγιναν. 'Η Άργυρώ έστειλε άπό μακρυά τήν ευχή 
της, δ δέ Μάνθος έσπειρε τής κακολογίες του. Δύο— 
τρεις ημέρες μετά τό γάμο άγωγή έκινήθη υπό τής 
Βασιλικής εναντίον τής Άργυρώς καί τοΰ Μάνθου,, 
καί μετ’ολίγον τό δικαστήριον έπέβαλεν δρκον είς 
τόν υιόν καί τήν μητέρα.

* 
¥ ¥

Αυτά δλα τά ευχάριστα διά μιάς καί τά λυπηρά 
άργά, αργά, ένα ένα, και μέ τάς πλέον μικράς 
λεπτομέρειας, ήρχοντο είς τόν νοΰν τής Άργυρώς, 
σωριασμένης έκεΐ, είς τή «γωνιά» της. "Εξω τώρα 
πλέον τό σκότος διαλύεται, οί πετεινοί άρχισαν νά 
λαλούν, ή ήμέρα ολίγον κατ’ολίγον νά άνατέλλη. 
'Η ήμέρα αυτή τοΰ Νοεμβρίου, φαίνεται δτι θά 
είναι βαρειά, πνιγηρά, μέ σύννεφα είς τόν ουρανό 
μολυβένια. ’Αλλά καί τό ολίγον έκεΐνο φώς τής 

πράξι πού πρόκειται νά κάνη. Νά ψευδορκήση!...
Ό Μάνθος τής τό επιβάλλει μέ δλην τήν άγριό- 

τητά του.Αισθάνεται δτι αί παρακλήσεις, τά δάκρυα 
θά είνε είς μάτην. Πρέπει νά δρκισθή, πρέπει αυτή 
ή γυναίκα, ή δποία δέν είπε ποτέ ψέμματα, νά βάλη 
τό χέρι της είς τό 'Ιερόν Ευαγγέλιο καί τά χείλη νά 
μαρτυρήσουν ψευδώς. Εις τάς σκέψεις αύτάς, ή ψυχή 
της έξανίσταται, διαμαρτύρεται καί τά χείλη της 
ψυθιρίζουν προ τής είκόνος τοΰ Χριστού.

— Τά χρωστώ, τά χρωστώ.
Πόσες φοραΐς τό έφώναξε δπως τό άκούση δ 

Θεός ; Πόσες φοραΐς έγονάτισεν εμπρός είς τό - 
Μάνθο γιά νά μή τήν έξαναγκάση νά κάμη 
τό κακό; Άπεφάσισε καί μέχρι τής Βασιλικής νά 
πάη άλλά εκείνη τής έκλεισε άπότομα τήν πόρτα 
της, καί δέν ήθέλησε νά δη μήτε αυτά τά δάκρυα 
τοΰ πόνου της!...

Καί ένώ άκούει τοΰ Μάνθου τής φωνές, έξαφνα 
μία έλπίς άρχίζει νά ύποφώσκη είς τό βάθος τής 
πίστεώς της. Νομίζει δτι δ Θεός θά τήν θανατώση 
άμα βάλει τό χέρι είς τό ίερόν εύαγγέλιον. Τότε ή 
ψυχή της αγνή καί μάρτυς θά πετάξη είς τούς ουρα
νούς, καί ίάν άξιιοθή νά προσβλέψη είς τόν θρόνο 
τοΰ Θεοΰ μία παράκλησι θά τοΰ άπευθύνη,νά συχω- 
ρέση τόν άφρονα, τόν άμαρτήσαντα Μάνθο...

Ή σκέψις αυτή τήν στηρίζει τόσον, ώστε έπί τινα 
λεπτά τήν καταλαμβάνει μία ανέκφραστη χαρά. Άλλά 
αμέσως σχεδόν ή χαρά της έξαφανίζεται. Έάν δέν 
πεθάνη;... Έ; τότε, τότε θά προτιμήση νά πή τήν 
αλήθεια παρά νά άμαρτήση. Άλλά δ Μάνθος;

— Τόν φοβάμαι, τόν φοβάμαι, φωνάζει, θά μέ 
θανατώση αυτός. Άλλά τόσον τό καλλίτερο, Δέν 
αρκεί οτι άπέμεινε αρεστή είς τόν Θεό; Είτε πεθάνει 
είτε είπεϊ τήν αλήθεια, δέν θ’ άμαρτήση. Αισθάνεται 
νά δροσίζη τήν ψυχή της πού καίεται, μία δροσιά 
ουρανία. Τόσον δέ τήν ό»ρα αυτή είνε ευχαριστη
μένη, όίστε δέχεται-σχεδόν μέ μειδίαμα τόν Μάνθο, 
δ δποϊος έξαφνικά μπαίνει είς τήν κάμαρα της. 
’Εκείνος ωσάν ν’ άφήκε έξω άπό τήν πόρτα της τό 
θυμό του καί τήν βιαιότητά του μπαίνει μέσα σχεδόν 
γελαστός καί τήν έρωτά μέ τρυφερότητα ασυνή
θιστη.

— Είσαι έτοιμη μητέρα;
Ή ’Αργύριό θέλει ν’άπαντήση άλλά τά δάκρυα 

τήν πνίγουν καί δέν ειμπορεΐ ν’ άρθρώση λέξιν. 
Μόλις είδε τόν Μάνθο δλαι της αί σκέψεις, δλαι της 
αί άποφάσεις έξηφανίσθησαν σάν άποφάσεις μικροΰ 
παιδιού. Άλλά δπως τό αίμα εξαγριώνει τόν ταΰρον 
έτσι καί τά δάκρυα τής Άργυρώς έξαγριώνουν τόν 
Μάνθο. Τήν πέρνει άπό τό χέρι, τήν κινεί μέ 
αγριότητα καί τής φωνάζει.

— Γ ιατί κλαΐς; Είσαι μάννα εσύ; Θέλεις νά είνε

πρωίας φέρει ρίγος εις τήν Άργυρώ. ΤΙ ψυχική 
της κατάστασις έποθοΰσε τό σκότος, τό σκότος τό 
βαθύ, τό αιώνιο, τό αδιαπέραστο. Μέσα είς αυτό 
θά έκρυπτε τήν τυραννισμένην ύπαρξί της καί 
θά κατώρθωνε ν’ άποφύγη τόν δρκον πού θά 
τής έπέβαλεν τό φώς. Τόν δρκον δ δποϊος θά 
έκόλαζε τήν ψυχή της, καί θά άφινε αιώνια κατάραν 
έπάνω της...

Τώρα πλέον μέσα είς τό σπίτι ή Άργυρώ ακούει 
ταραχήν. Βήματα πηγαίνουν καί έρχονται. Ή φωνή, 
τής μικρής Άργυρούλας άπαντά χαρωπή. Τής ’Άν
νας ακούεται κάποτε κάποτε δειλή, λυπημένη... 
Ύπεράνω δλων αυτών μία φωνή δεσπόζει, πού 
γεμίζει τήν καρδιά της άπό τρόμο καί αγωνία, πού 
κάμνει δλους μέσα εις τό σπίτι νά τρέμουν, ή φωνή 
τοΰ Μάνθου. Πολύ πριν ξημερώσει περιτρέχει τό 
σπίτι του. Υβρίζει μέ βαναυσότητα τήν ύπηρέτριά 
του, δίδει κτύπους είς τήν Άργυρούλα, σπρώχνει 
τήν Άννα, ρίπτει μόνος του τήν τροφή είς τής κότ- 
τες του, μαζεύει τά αυγά, άρμέγει τήν κατσίκα του, 
μετρά τά λεμόνια καί τά πορτοκάλλια τοΰ κήπου, 
παραστέκει είς τό φούρνισμα, ζυγίζει τής πατάτες 
πού θά φάγουν τό μεσημέρι, βράζει τή φασκομηλιά, 
σβύνει τά ξύλα πού καίνε είς τή «γωνιά», τής καλής 
κάμαρας, καί κλειδώνει τό ψωμί..'Όλα αυτά τά έκα- 
μνε κάθε πρωΐ, ένώ ή γυναίκα του καί ή μητέρα 
του καθήμεναι, δταν δέν είχαν άλλη δουλειά, κον
τά είς τή «γωνιά» είς τήν δποίαν έκαιαν τά λίγα 
ξύλα πού τής άφινε, έγνεθαν τή ρόκα των, ή έμπά- 
λωναν τά άσπρόρρουχά των. ’Αλλά τήν ημέραν εκείνη 
τοΰ Νοεμβρίου ταραχή άλλόκοτη κατέχει καί αυτόν 
τόν ίδιον. Συχνά στρέφει τό πρόσωπον πρός τό 
δωμάτιον τής μητέρας του, καί τότε τό μάτι του 
θολώνεται περισσότερο, καί σφιγγών τής γροθιές 

του ψυθιρίζει.
— Φοβάμαι τή γρήά...
Καί διά νά τής έμπεύση περισσότερο φόβο, καί 

νά τήν ύποτάξη είς τάς θελήσεις του, περνά συχνά 
έξω άπό τήν κάμαρα της, φωνάζει πρός τούς άλλους 
μέ αγριότητα, καί υβρίζει άκόμη καί τόν Θεόν...

Τιόρα πλέον δλα τά γύρω άποτινάξαντα τήν νάρκην 
τοΰ ύπνου έξηγέρθη εντελώς, καί ακούεται άπό 
μακρυά δ χαρακτηριστικός ψύθιρος τοΰ χωριού πού 
κατοικεΐται. Περνοΰν τά γαϊδουράκια πού πηγαί
νουν είς τήν παραλία. Περνοΰν αί γυναίκες πού 
πηγαίνουν χαρωπές καί εύθυμες είς τό ποτάμι νά 
πλύνουν. Τό τραγούδι τών χωρικών άκούεται συχνά, 
καί συχνά ή άξίνη είς τούς κήπους πού είναι κοντά 
γεμίζει τήν ηχώ άπό θόρυβον.

Αλλά ή Άργυρώ, τίποτε άπ ’αυτά πού τόσον τήν 
ευχαριστούσαν άλλοτε, έννοεΐ. Σωριασμένη έκεΐ είς 
τή «γωνιά» της, άγωνιά, δταν σκέπτεται τήν κακή
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κοκκινισμένα τά μάτια σου, καί νά μοϋ πουν πώς 
σ’έπήγα στο δικαστήριο νά δρκισθής μέ το στανιό;

Οχι, παιδί μου, οχι, λεγει η Άργυρώ σφογ- 
γίζουσα τά μάτια της, μονάχη μου πηγαίνω, μονάχη 
μου... Άλλά τήν ψυχή μου,... τήν αμαρτία...

Γήν αμαρτία; Σοΰ είπα, μήν τό βάζης άπάνω 
στο Ευαγγέλιο τό χέρι σου καί δέν έχεις φόβο...

— Αλήθεια μοΰ τό λές;
Ναί. Αλαργα, αλάργα νά δρκισθής καί έν

νοια σου...

Η Δέκατη ώρα φθάνει. Ο Μάνθος καί ή μητέρα 
του πηγαίνουν είς τό Είρηνοδικεϊον. Τά τελευταία 
λόγια τοΰ Μάνθου τήν έπεισαν σχεδόν δτι δέν θά 
άμαρτήση καί περπατεί τώρα πλέον μέ δλιγωτέρα 
ταραχή. Ο Μάνθος ο όποιος δέν έφρόντισε ποτέ 
περί αύτής, τής φερεται τώρα μέ τρυφερότητα. Τήν 
τοποθετεί ο ένα μικρό δωμάτιον τοΰ δικαστηρίου 
καί εκείνος πηγαίνει εις τήν αίθουσα διά νά έπι- 
στρέψη μετ’ ολίγον.

Αλλά μόλις ή Άργυρώ έμεινε μόνη, μόλις έ'λειψε 
η παρουσία τοΰ Μάνθου πού τόσον τήν έφόβιζε, 
ξαναΰρε τάς προτέρας σκέψεις της. Τοΰ υίοϋ της 
ή πονηριά δέν τήν ενθουσιάζει πλέον. “Οχι. Πρέπει 
νά είπή τήν αλήθεια. Τό αποφασίζει διά δευτέραν 
φοράν.

Τό Δικαστήριον καλεϊ τώρα πλέον τόν υιόν καί 
τή μητέρα νά δρκισθοΰν. 'Ο Μάνθος σπεύδει πρός 
τήν μητέρα του. Τήν βρίσκει, παρ’ ελπίδα, έτοιμη’ 
πρόθυμη,"σχεδόν μειδιώσαν. Ό Μάνθος παρά τήν 
έκπληξι του, τήν οδηγεί ανύποπτος. Άλλ’ ένώ περ- 
πατεΐ κοντά της καί τήν βλέπει ήρεμη μέ κάποια 
άπόφασι είς τό πρόσωπο, αϊφνιδίως αρχίζει κάτι 
νά διαισθάνεται. Τότε ζητεί τό βλέμμα της, καί ή 
Άργυρώ αποφεύγει νά τόν άντικρύση ωσάν νά μήν 
έχη τήν δύναμι νά άντισταθή είς αυτό.

Τώρα ό Μάνθος τά εννοεί πλέον δλα. Θά είπή 
τήν αλήθεια. Διά μίαν στιγμήν μία σκέψις τοΰ έρχε
ται. Νά δρμήση επάνω της καί νά τήν πνίξη. Άλλά 
εύρίσκονται τώρα πλέον μέσα είς τοΰ Δικαστηρίου 
τήν αίθουσα. Τότε, επειδή δέν είμποροΰσε τίποτε 
άλλο νά κάμη, τής αρπάζει τό χέρι καί τό σφίγγει 
μέ ορμή. Πόνος οδυνηρός φαίνεται είς τό πρόσωπο 
τής Άργυρώς, καί ένώ ό Μάνθος έξακολου&εΐ νά 
τήν σφίγγει, τής επαναλαμβάνει βραχνά, σιγαλά, τής 
λέξεις έκείνας, πού τής είπε τόσες φοραΐς.

— 'Ορκίζομαι πώς λίρες δέ μας έδωκε
Ή Άργυρώ σάν άκακο άρνί φέρεται τώρα πλέον 

επί σφαγήν. Καί ή νέα άπόφασίς της έγκατελείφθη. 
Ό Μάνθος τό προστάζει: Δέν θά είμπορέση, νά πή 
τήν αλήθεια. Τό Είρηνοδικεϊον είνε γεμάτο άπό 
κόσμον. ’Επάνω άπό τήν έδρα τοΰ δικαστοΰ ή

Αργυρώ βλέπει τόν Έσταυρωμένον. καί τό βλέμμα 
της προσηλώνεται εκεί ως εις τον μόνον σωτήρα. 
Ακούει τριγύρω της μία βοή τήν οποίαν δέν έννοεϊ, 

τα μάτια της θαμπά καί άγριεμένα δέν βλέπουν 
πλέον, ένώ ό Μάνθος έξακολουθεϊ καί τής σφίγγει τό 
χέρι, νά τήν βασανίζη... 'Ύστερα άπό ώραν άρκετήν 
κατορθώνει νά διακρίνει δτι κινούνται τριγύρω της 
άνθρωποι, οί όποιοι είς τάς άρχάς τής έφάνηκαν 
σαν μυϊγες πού πετοΰν. ’Εμπρός της, είς τό μέσον 
τής_ έδρας πού κάθεται ό είρηνοδίκης, βλέπει κάποιο 
πραγμα το όποιον μέ πολύν κόπο κατορθώνει 
ν αναγνώριση δτι είνε τό Εύαγγέλιον.Καθώς δμως τό 
βλέπει νέα άγωνία πιέζει τά στήθη της. Θέλει καί 
πάλιν νά φυγή. Σηκώνει μέ απόφαση τό κεφάλι της, 
άλλά τό βλέμμα τοΰ Μάνθου τήν μαγνητίζει δπως 
τό φείδι τό μικρό άμάλλιαστο πουλάκι. Γυρίζει τό 
πρόσωπό της άντιθέτως, έκεΐ δμως διακρίνει τήν 
Βασιλική ή όποια τήν παρακολουθεί μέ οίκτον. Δέν 
προφθάνει νά συγκεντρώση τάς σκέψεις της, καί 
ανασκιρτά. Μια φωνή απομακρυσμένη λέγει τό 
όνομά της. Ο Είρηνοδίκης τήν έρωτά τήν ηλικία 
της, τόν τοπο τής γεννήσεως της, τό όνομά της, 
καί εκείνη απαντά ασυναίσθητα χωρίς νά έννοή 
τίποτε. Άφοΰ έτελείωσαν αί ερωτήσεις, δ δικασ
τής τήν διατάσσει, νά βάλη τό χέρι είς τό ιερόν 
εύαγγέλιον. , Ή Άργυρώ υπακούει άλλά αμέσως 
νομίζει δτι ακουμβά έπάνω είς αναμμένα κάρβουνα, 
νομίζει δτι ο Χριστός δεικνύει τήν έπίορκη, ό Θεός 
τήν καταράται...

Ορκίζομαι λεγει, η φωνή τοΰ δικαστοΰ, νά 
εϊπω τήν αλήθεια.

Αλλά τα χείλη της δεν είμποροΰν νά προσφέρουν 
τής λέξεις εκείνες. Είς μάτην προσπαθεί. Ή γλώσ
σα της τραυλίζει, προσκολλάται είς τόν λάουγγα της 
καί δέν είμπορεϊ ν’άρθρωση λέξιν.

Τής φέρνουν ένα ποτήρι νερό. Ό Μάνθος τής τό 
δίδει, ένφ μιά βαρειά βλασφημία βγαίνει άπό τά 
χείλη του.

Σάν ήχος βροντής άπομακρυσμένης, ή όποία 
φοβεράν προμηνύει καταιγίδα,φθάνει εις τήν Άργυροι 
βλασφημία τοΰ Μάνθου. Ό τρόμος της αυξάνει 
άλλά αί δυνάμεις της έπανέρχονται. Θυμάται τήν 
ώρα αυτή τήν τραγική, δτι εάν ή παλάμη της δέν 
έγγίση τό εύαγγέλιον, τό κρίμα της δέν θά είνε καί 
τόσο βαρύ. Σάν ναυαγός προσκολλάται είς τήν ελπίδα 
έκείνην. Σιγά σιγά σηκώνει τό χέρι, τό άπομακρύ- 
νει άπό τό Εύαγγέλιον καί μέ χείλη δλιγώτερον 
ωχρά ψιθυρίζει τόν δρκο της. Άλλά άπό τό μέρος 
•πού εύρίσκετο ή Βασιλική καί ό δικηγόρος της 
ακούονται ψιθυρισμοί διότι έπρόσεξαν τήν πράξίν 
της. Ό Μάνθος άμέσως τό άντιζαμβάνεται. Αρπά
ζει με βίαν τό χέρι τής μητέρας του, τό τοποθετεί

λετής του, διά νά φροντίση όπως έλεγε γιά τά συμφέ
ροντα του/Οταν έφθασεν έκεΐ έκαμεν είς τήν οικογέ
νεια πού είχε μείνει ορφανή, δτι κάμουν συνήθως οί 
κακοί καί άσπλαγχνοι δανεισταί. Έπήρε δεκαπλάσια 
τά χρήματά του, καί μιά ολόκληρη οικογένεια 
πτωχή τήν έρριψεν είς τούς δρόμους. Περί, τα 
εξημερώματα τής άλλης ημέρας, ό Μάνθος έπέ
στρεψε είς τό σπίτι τοΰ. Έρώτησε «τί κάνει ή γρηά» 
καί δταν έμαθε τήν κατάστασί της διέταξε νά μή 
τής δμιλήσουν διά τήν επιστροφή του. Έφοβεϊτο 
μήπως τοΰ ζητήσει χρήματα διά τά απαραίτητα 
«ψυχικά» τά όποια κάθε ετοιμοθάνατος είς το χωριό 
θεωρεί καθήκον του νά μοιράση είς τούς πτωχού,, 
εάν θέλη νά σώση τήν ψυχή του. Μέ τή νέα αυτή 
πίκρα ή Άργυρώ φθάνει πλέον εις τας τελευταίας της 
στιγμάς. Μέ τό πρόσωπο έστραμμένον πρός τήν 
πόρτα ζητεί ώς ύπερτάτη χάρι νά ίδή τό Μάνθο διά 
τελευταία φορά. Ό νοΰς της δμως εύρίσκεται είς 
παρακρούσεις: Νομίζει δτι ή πόρτα τής κάμαράς της 
ανοίγει, άλλά αντί τοΰ Μάνθου ένας άγγελος μέ 
λευκά έρχεται κοντά της κρατών είς τά χέρια του το 
Εύαγγέλιον. 'Η Άργυρώ καθώς τό άντικρύςει φρι
κιά καί μέ μία έκφραση άγωνίας ζητεί να στρέψη 
άλλοΰ τό πρόσωπον. ’Αλλά ό άγγελος τήν διατάσσει 
νά δή. Τότε ή Άργυρώ παρατηρεί μέ προσοχή καί 
βλέπει δύο χέρια επάνω είς τό εύαγγέλιον. Το ένα 
χέρι τό άναγνωρίζει άμέσως. Είνε τόίδικόν της. Τό 
βλέπει νά άναπαύεται ήσυχο επάνω είς τό βελούδινο 
περικάλυμμα, άλλά δέν εννοεί τίποτε καί έρωτά τόν 
άγγελον μέ τό βλέμμα της. Εκείνος τήν διατάσσει 
καί πάλιν νά ίδή. Τότε ή Άργυρώ ρίπτει το βλέμμα 
έίςτό άλλο χέρι. Τό κυττάζει καλά, πλησιάζει περισ
σότερο κ’ έξαφνα τό άναγνωρίζει άπό ένα ρόζο που 
είχε έπάνω άπό τά δάκτυλα, πού τόν έχάϊδευε πολ- 
λαϊς φοραΐς, πού τόν έφίλησε μέ τά χείλη της, διότι 
άσχήμιζε πάντα τό μικρό παχουλό χεράκι... Αλλά τό 
εξησθενημένο μνημονικό της αδυνατεί νά εύρη σε 
ποιον ανήκε τό χέρι έκεΐνο. Ίό άναγνωρίζει άλλά 
δέν είμπορεϊ νά θυμηθή, καί ένω τό βλέπει και πάλι 
κάτι απαίσιο τήν κάμνει νά φρίξη περισσότερο. Το 
χέρι είνε καρφωμένο μέ καρφιά, συσπάται κάθε 
στιγμή, σκουλήκια τό περιτρέχουν, ένω μία φρικτή 
δυσοσμία γεμίζει τόν αέρα. 'Η Άργυρώ, τά βλέπει 
δλα αυτά, τά αισθάνεται, πνίγεται άπό άγωνία, και 
φρίκη,καί θέλει νά γυρίση άλλοΰ τό πρόσωπο, άλλά 
άξαφνα άφίνει μία φοβερά φωνή διότι άναγνωρίζει, 
δτι τό χέριέκεϊνο, ήτο τό χέρι τοΰ Μάνθου.

Τότε τά έννοεϊ δλα. Αισθήματα βίαια εισορμούν 
μέσα εις τήν καρδιά της. Έννοεϊ οτι δ Θεός την 
συγχωρεϊ καί επιεικής τήν κράζει κοντά του, καί 
μόνον τόν άληθή ένοχον, τόν έπίορκον καταδικάζει. 
Εύρίσκει δυνάμεις νά σηκωθή νά γονατίση καί νά

ολόκληρο έπί τοϋ Ευαγγελίου καί λέγει ένφ κυττάζει 
προκλητικά τήν Βασιλική.

— ’’Ετσι ορκίζονται οί αθώοι' εγώ θά τά βάλω 

καί τά δυό.
Ή Άργυρώ μένει έκπληκτη. Καί ή τελευταία 

άμυδρά ελπίς έχάθη. Τώρα πλέον αισθάνεται το 
ευαγγέλιο ψυχρό κάτω άπό τό χέρι της· Ίίποτε 
δέν τήν άγγυλώνει: Τίποτε δέν τήν καίει.Χωρίς καμ- 
μίαν συναίσθησιν περατώνει τόν όρκο της.Σέ ολίγον 
δρκίζεται καί δ Μάνθος, καί η Βασιλική δια δευ- 
τέρα φορά χάνει τής εκατό της λίρες.

"Οταν έπέστρεψε είς τό σπίτι της, ή Αργυρώ είχε 
δυνατό πυρετό καί παραληροΰσεν. Ό Μάνθος τήν 
έπήγε ώς τήν πόρτα καί έφυγε μέ απαθεια. Η ςωη 
της δέν είχε πλέον δι’ αυτήν κανένα ενδιαφέρον. Καί 
ή Άργυρώ μέσα είς τήν αγγελική της αγαθότητα, 
δέν τόν καταράται,’ άλλά είς τής φοβερές στιγμές της 
άγωνίας της ψιθυρίζει σάν νά προβλέπει τό μέλλον.

' — Άν τό δικαστήριο τών ανθρώπων έξεγελάσθη 
Μάνθο, δ Θεός δέ θά ξεγελασθή. Τώρα μέσα είς 
τόν πυρετό της καί τό παραλήρημα μία έχει σκέψιν. 

Τόν εξιλασμό.
Θέλει νάδώση δτι είμπορεϊ αρκεί νά έξιλεωθή. Την 

άλλην ημέραν έσηκώθη άπό τό κρεββάτι της, άτονη, 
έξηντλημένη. Μόλον δτι δμως εύρίσκετο είς αυτήν 
τήν κατάστασιν, έπήγε μέ τά πόδια γυμνά ως τό 
μοναστήρι τής Αγίας Ελεούσας, άναψε τά καντύλια 
καί έπειτα έγονάτισε καί προσευχήθη μέ όλη τη, 
τήν καρδιά. Έκεΐ μέσα είς τήν γαλήνην τής εκκλη
σίας τής έφάνηκε δτι ό καλός Θεός θά τήν συγχωρή- 
ση, καί δτι τήν ημέρα τής κρίσεως δέν θά την έκρι- 
νεν αυστηρά. Καί μία άλλη ακόμη άπόφασι, τή, 
έφερε μία γαλήνη άρκετή. Άπεφάσισε νά άσκητεύση 
μέσα είς τό σπίτι της,νά τρώγη ολίγον καί να βοηθή, 
κρυφά άπό τό Μάγθο τούς πτωχούς, μέχρι της ημέ
ρας τοΰ θανάτου της.

Λ " Ό θάνατος αυτός δέν άργησε νά φθάση. Δυο 
μήνες μετά τόν όρκον της ή Άργυρώ ήσθάνθη τό 
τέλος της νά πλησιάζη. 'Η νύφη της καί ή έγγονή 
της εύρίσκονται κοντά της. Κανένας άλλος συγγενής 
ή φίλος δέν παραστέκει, δπως γίνεται συνήθως εις 
αύτάς τάς περιστάσεις είς τό μικρό χωριό της Αργυ- 
οώς. Καί τούτο διότι ό Μάνθος αποκρύπτει από 
όλους τήν κατάστασίν της, διά νά άποφύγη τό έξοδο 
τών καφφέδων τούς όποιους έπρεπε νά προσφέρουν 
είς τούς έπισκέπτας. Ή έρήμωσις αυτή πληγώνει 
ακόμη περισσότερο τήν Άργυρώ. Καί πάλιν δμως 
δέν παραπονεϊται. Τό βλέμμα της πού σβύνει ανα
ζητεί τόν υιόν της, ώς μία τελευταία παρηγοριά τής 
ζωής. Εκείνος δμως, άπό ήμερων, άν καί ήξερε τη 
θέση τής μητέρας του, έφυγε καί έπήγε είς κάποιο 
κοντεινό χωριό πού είχεν άποθάνςι χωρικός δφεί-



6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 7παρακαλέση διά τό Μάνθο ή συγχωρηθεϊσα ψυχή 
της. ’Ανοίγει τά χείλη της αλλά βιαίως διακόπτεται; 
’Ακούει μέσα στο στίτι, νά κτυποΰν φοβερά οΐ πόρ
τες και φωνές καί θόρυβος άγριος νά φθάνει εις 
αυτήν. Ή ψυχή της πού εΐνε έτοιμη νά φυγή άπό 
τό σώμα της ταράσσεται περισσότερο. Τά μάτια της, 
στρέφουν γύρω της καί μέ απορία βλέπει έμπρός της 
τήν αδελφή της Βασιλική. Ή Άργυρώ θέλει νά τής 
τείνη τά χέρια νά ψιθυρίση λόγια αγάπης, αλλά τά 
χείλη της μίαν άφίνουν φωνήν.

— Συχώρά με, καί πέφτει νεκρά.
'Η Βασιλική πλησιάζει ταραγμένη. Τής κλείνει τά 

μάτια, τήν συγχωρεΐ άπό δλη της τήν καρδιά 
καί τής φύει μέ συγκίνησι τό μέτωπον, ενώ μέσα δ 
Μάνθος εξακολουθεί νά κτυπά τής πόρτες καί δτι 
ευρίσκει /μπρος του διά νά έξαναγκάση τήν Βασι
λική νά φύγη τό γρηγορώτερον...

Άφοΰ έθαψε δ Μάνθος τήν μητέρα του άνεχώ- 
ρησεν δι’ ’ δλίγας ημέρας. ’Όχι διότι δέν άντεϊχε 
νά μείνη εκεί, αλλά διά νά μήν άναγκασθή καί έξο- 
δεύση πολλά είς τό μνημόσυνόν της. Άφήκε παραγ
γελία νά τό κάμουν είς τό νεκροταφείου μέ έναν 
παπά καί έφυγε. Προηγουμένως δμως είχε διαπράξη 
καί άλλο κακούργημα.

(‘Ακολουθεί)
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Δείγμα τής μορφώσεως τής μοναχής Φι
λοθέης, εΐνε, ή δημοσιευόμενη επιστολή της ! 
τήν όποιαν απευθύνει πρός Ίέρακα τόν Μέγαν 
Λογοθέτην,καί έκ τής άναγνώσεως τής οποίας 
λαμβάνομεν ιδέαν καί περί τής καταστάσεως 
τών ’Αθηναίων κατά τό τέλος τοΰ 16ου 
Αίώνος.

«Σωρός αγαθών ώφθη; ήμΐν, καφά που παροι
μία φησίν ήδη γάρ ένιαυτός ήν, δτ’ ήλυθες el; πό- 
λιν τοΰ Κέκροπος έκ τής βασιλευούσης, τότε δήκατ’ 
έμοϋ σφόδρα έλύττησαν ’Αττικοί, μάτην σπουδάσαν- 
τες ; ούς έξουδένωσας ως ευήθεις καί δνηλάτας κα 
πρός κέντρα λακτίζοντας- τότε φρύαγμα αυτών άν- 
δρείως κατέβαλες, ώς δ Δαβίδ τόν αλλόφυλον, ως δέ 
κανθάρους έρράπισας τή πτέρυγι τοΰ λόγου καί φυ- ' 
γάδες ώχοντο έκ τής θέας σου λογιότατε' είπας γάρ, 
είπα; δίκην έμήν- έβούλοντο γάρ οί μάταιοι τόν 
άριστον νικήσαι, μή είδότες εκείνο τό παροιμιώδες 
ρητόν, ’Αετός έν νεφέλαις Ιπτάμενός’ εϊπω σοι παροι
μίαν θεσπέσιε" δικάζεσθαι Βίαντος κρείσσων καί δι
καιότερος τρυπάνης’ πρός δέ τοσούτοις καλοΐς, ποια 
σοι άμοιβή πρός έμοϋ αξία γενήσεται ; ευχή μου 
έστιν εκτενής πρός Θεόν υπέρ σοΰ, καίπερ άναξία 
οΰση, ΐν’ ύγιαίνης τή εσω άνθρώπφ συν τώ έξω, 
τής θείας του χάριτος αεί ένεργούσης καί άπαν αβού
λητου τιθεμένη; άτέλεστον" χαίρω μέν επί τή σή 
αγάπη, ής ούδέν αν έν έμοί γένοιτο ίεριότερον- λυ
πούμαι δέ λίαν, δτι επί μακρόν ήδη καιρόν στεροΰ 
μαι τής χρυσής σου ψυχής, καί τών άδολων ήθών' 
άλλ’ εύχομαι τυχεΐν τοΰ ποθουμένου, δ δοίη ποτέ 
Χριστός καί ϊδοιμί σε, καί καταπολαύσαιμι τής ήδί- 
στης σου δμιλίας καί τερψιθύμου, καί έμοί δηλώσαις 
τινά κρύφια καί μυστηριώδη έκ τής θείας γραφής, 
ά ποθώ έρωτήσαι τήν σήν άγχίνοιαν. ’Αβουλία φε- 
ρόμενοι ’Αττικοί ούκ οϊδασι διάκρισιν καλοΰ τε καί 
κακού- διό τάς μέν άρετάς μισοΰσι, τάς δέ κακίας 
φιλούσΓ τοϊς γάρ άνοήτοις επίμεμπτα καλά, φησί 
πού τις τών σοφών, διά τούτο ούν καί αυτή σιωπώ 
πολλάς ύβρεις άκούουσα, ως ήχους θαλάττης, κλύ- 
δωνι μαινομένης- άλλ’ έγωγε τόν άνω δέχομαι κρι
τήν, δστις οΐδε τά φαύλα εντελή άποδώσειν’ ούχ’ ώς 
νομίζουσιν ούτοι, αυτοί έσμέν, άλλ’ ώς είδεν δ τών * I 
κρυπτών γνώστης Κύριος, καί δ άλάθητος αυ
τού καί παντέφορος οφθαλμός- ναι μά τόν ήμε- 
τέρα ψυχή παραδόντα τετρακτάν πηγάν άεννάου 
φωτός- εί δέ καί μαρτύρων χρεία, ούκ ’Αθηναίοι 
στήσονται, άγοραΐον γένος, άχρεϊον, καί άτιμον- 
τοΰτο δή τό γένος άβούλευτον, άνόσιον, άναίσχυν- 
τον, βδελυρόν, απονενοημένου, τό στόμα εύλυτον 
έχον πρός λοιδορίαν, μεμψίμοιρον, καί καρδαμόγλυ- 
φον, βαρβαρόφωνον, φιλαίτιον, φιλοτάραχον, μικρο-

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΕΑΙΣ

ANEKQOTCS εηΐξΤΟΛ.ΊΤΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΒΕΝΙΖΕΑΟΎ
Έχομεν τήν καλήν τύχην χάρις είς τάς 

φιλοτίμους ίστορικάς έρευνας τοΰ έν 'Ιθάκη 
κ. Καραβία, πρώην άρχειοφύλακος τής νήσου, 
νά περιλάβωμεν είς τάς σελίδας μας Ανέκδοτον 
έπιστολήν τής 'Αγίας Φιλοθέης.

Κόρη τοΰ ’Αγγέλου Βενιζέλου έγεννήθη 
έν ’Αθήναις και διεκρίθη διά τήν παιδείαν 
της,τά έλεήμονα αισθήματα της, τήν ευσέβειαν 
της καί τήν άφοσίωσίν της είς τά υψηλά πα
ραγγέλματα τοΰ Χριστιανισμού. Άπέθανε 
μέσα είς κακουχίας καί διωγμούς τήν 19 Φε
βρουάριου τοΰ 1589. 'Η ’Εκκλησία μας, ή 
όποια άνεγνώρισε τάς άρετάς της, τάς θυσίας 
της, καί τήν αγιότητα τών αισθημάτων της 
συμπεριέλαβε αυτήν μεταξύ των 'Οσίων, καί 
τήν μνήμην της τιμώμεν έκτοτε. 

λόγον, μικρόψυχον, στωμύλον,υπερφίαλον,άθέμιστον 
δολερόν, περίεργον, άγρυπνον επί συμφοράς έτέρων 
καί γάρ τί άλλο είπεΐν, έξ αυτής τής νεότητος, διώ- 
κον ήμιόνους καί αυτών έπιμελούμενον, κατά τόν 
Ίδουμαΐον Δώκα, δν άράται Δαβίδ έν να'ψαλμφ ; 
Πώς δέ ούτοι ορθά νοήσουσιν ; ών γάρ τό έργον 
βάρβαρον τούτων καί ή γνώμη βάρβαρος- ούδαμώς 
ούτοι τής δίκης μάρτυροι στήσονται, άλλ’ έντιμοι άν- 
δρεςή έλλόγιμοι συνιέντες αλήθειαν. Νηλέες άνωθεν

—<§ΑΠ° ΤΗΝ, ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (%-

ΤΑ ΠΡ© ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛ ΑΙΟΝ A .

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Τής δευτέρας ταύτης τραγφδίας ή υπόδεσις έχει 

ούτως :
'Η^πρωτότοκός τοΰ Πριάμου δυγάτηρ,

«εκείνη ή άγριόκαρδη Καοοάνδρα, τά θηρίο, 
τό φίδι τό τρψτέφαλο·, τό δολερό άγγείο, 
αυτή ή ύπουλότατη και ή πονηρεμένη»,

κατά τήν φιρμφεύτόιαν» τής Πολυξένης Τελέοιλλαν, 
έράται έμμανώς τοΰ Άχιλλέως, δστις, περιφοονών 
τόν έρωτά της, άγαπή περιπαθώς τήν νεωτέραν αυ
τής αδελφήν Πολυξένην.

Έκίός έαντής ή Καοοάνδρα και υπό μίσους και 
ζηλοτυπίας πρός τήν αδελφήν της κινουμένη

ι

«άπάτηοε τήν ά&ακη κι' άθώα Πολυξένη, 
τήν άράιήν·, ταϊς χάραις της, τήν τέχνην της φθο-

( νώντας 
κι'αύτήν μόνον! στην τύχην της >'ά βλάψη ήμπορώντας, 
τό σχήμα ιερόσυλη τής αρετής αρπάζει, 
καί μέ αυτό τόν δόλον της ή ασεβής σκεπάζει, 
και μέ τήν ψεύτικ' αρετήν πλανά τήν αδελφή της, 
τόν γάμον παραοταίνοντας έχθρόν είς τήν τιμή της, 
και ρχι μόνον είς αυτήν τόν γάμον της άχρεϊον, 
άλλα κ’ είς τών Τρφαδιτών τήν γνώμην εναντίον 
Κ\ ή Πολυξένη έπίστευσε έους λόγους τής δόλιας 
ώς ουμβουλαϊς άδελφικής πιστής ειλικρίνειας»,

►-«»· ·-."$«<·»‘-ί- ·--- “ I

καί άπαντα είς τήν ύπουλου καί ραδιούργου άδελ- 
φήν της :

------------------?-------- ---------------------------- \

—«ΤόνΙ άγαπώ... πώς νά σ' τό πώ.. τόν ά:·α.τώι,'‘•Κασ
έ οάνδρα, 

’Αττικοί, οϊ τούς άρίστους άπώλεσαν. Σωκράτης 
αδίκως άπέθανε συκοφαντηθείς ύπ’ αυτών καί Θεμι
στοκλής δ τήν Ελλάδα έλευθερώσας έξηλάσθη, καί 
Μιλτιάδης γέρων ών έν δεσμωτηρίω άπέθανε. Τοι- 
οΰτοι πολλάκις 'Αττικοί. Τήν πρός έμέ σου ευσπλα
χνίαν τεθεαμένη, θαρρήσασα έγραφα ώς φιλτάτο) μοι 
πατρί κατά τών αλαζόνων. Βοήθει τούς έξ ήμών αυ
τόθι παραγενομένοις κοινοϊς φίλοις σοίτεκαμοί.

ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΟΝΑΧΗ

Τόν Άχιλλέα άγα,πώ, δέν, αγαπώ τόν άνδρα.
Στον νουν μου μέ κατέπεισες διά νά τόν μιοήσω 
καί οτήν καρδιά μου πείσε με, καί νά ο' ευχαριστήσω. 
Ό νους} άδελφ ή, σ' άιφυοε, τό σφάλμα μου γνωρίζει, 
πλήν ή καρδιά παρήκοη καί απειθής γογγύζει.
Στο λογικόν μου τόν μισώ,(τόν θέλω οτήν καρδιά μου, 
τοντο κινεί τά χείλη μου, αυτή τά δάκρυα μου.
Νά... δέν τόν θέλω... έκαμα άπόφαοιν,.ί τό λέγω !
ΙΙλήν δι' αυτόν αιώνια, δέν ειμπρρώ, θά κλαίγω !».

Έν τούτοιξ,, ό Πρίαμος δέν έχει τάς αίλτάς μέ τάς 
θυγατέρας του ιδέας. Μαθών παρά τής Πολυξένης 
δτι, μεθ’ δλην τήν πρός τόν Άχιλλέα αγάπην της, 
•τόν άπαρνείται «διά νά μή άτιμωθή ό πάιήρ της καί 
η πα\τρίς», δηλοί είς αυτήν δτι άά τής τόν δώση ώς 
σύζυγον καί έξ ευγνωμοσύνης πρός αυτόν διότι τοΰ 
έπέτρεφε νά δάψη τόν υιόν του ‘Έκπωρα καί διότι 
άδιαφορεϊ, διά τάς τοΰ κόσμου φλυαρίας·,

Άλλ' ή Καοοάνδρα, παρούσα κατά τήν δήλωοιν 
ταύτην φϋ Πριάμου, σπεύδει πρός τόν άδελφόν ύης 
Πάριν, τόν όποιον καί πείδει δτι είναι αναξιοπρεπές 
έν ταύτώ δέ καί ένδειξις δειλίας έκ μέρους τών 
Τρωαδιτών, εάν δώσουν είς τόν Άχιλλέα τήν Πο- 
λνξένην. Ό ΤΙάρις έξ άλλου μεταπείθει τόν πατέρα 
του Πρίαμον, δοτός νέαν κάμνει πάλιν δήλωοιν :

«Λέν δίδω, τ’! άπεφάσιοα, τήν ριόρην) μου ο' εκείνον 
κι' ας^γίνη δεκαπλάσιοι’ τό! πείσμα τώτί Ελλήνων».

Έν τώ μεταξύ έρχεται παρά τφ Πριάμω ό Αύτο- 
μέδων ζητών έκ μέρους τοΰ Άχιλλέως τήν Πολυξέ- 
νην είς γάμον, άλλως, λέγει, έν έναντία περιπτώσει 
πάντες\οΐ "Ελληνες ϋά έφορμήσουν κσιά τώνι τειχών 
τής Τροίας. Ό Πρίαμος—τύπος πλέον φάρσας καί 
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όχι τραγφδίας— λησμονούν την πρό ολίγον άπόφασίν 
του, ύηόοχεται την χεΐρα τής ϋυγοΛρός του, όρίζοιν 
άμα καί τήν ημέραν τών γόμων.

Ή ήμέρα αυτή φθάνει, άλλά συγχρόνως φθάνει 
καί ό ΕΧ>ρύπυλ)ας, πρός δν είχον ύποοχεθή τήν χεΐρα 
τής Πολυξένης, ο&ιις, μανθάνων τήν απιστίαν τον 
Πριάμου, σπεύδει πρός τόν ναόν έν ώ πρόκειται νά 
τελεοθ^ό γάμος, διά νά φονενση έκεΐ τόν Άχιλλέα. 
Ταυτοχρόνως ή Κασσάνδρα αγγέλλει περίλυπος πρός 
τόν πατέρα της ότι τά ιερά κακά προαναγγέλλονοι 
διά ών γάμον τοΰ Άχιλλέως. «Αϊ τότε, ας ιβμνευθή 
ό ’Αχιλλεύς», κραυγάζει ό κωμικότατος Πρίαμος, 

προσθέτων άμα :

«Φερθήτε μέ προμήθειαν καί μέ οικονομίαν 
σ' αυτήν τήν επικίνδυνη φριχτήν δολοφονίαν. 
ΧΑς μή γενή έπίδειξις Ιής τόλμης σας ματαία· 
Λεν θανατώνει φανερό σπαθί τόν Άχιλλέα».

Όλίγας στιγμάς μετά ταΰτα αγγέλλεται δτι <5 Ά- 
χιλλενς, βληθείς διά βέλους είς τήν πλάτην (1), ά- 
ίπέθανεν, αφού προηγουμένως ουκ όλίγους Τρώας 
έπεμφε καί αυτός είς τόν Άδην. ’Εν ίιέλει ό Πά- 
ρίς, έπιοτρέφων θριαμβευτικώς, λέγει απειλητική) 
τώ τρόποι πρός τήν άδελφήν του Πολίυξένην :

«Άπό τά δύο πράγματα τί προτιμάς νά γένη ; 
ΤΙ στον πα<Μ0ν\ μέ τόν γαμπρόν Εύρύαλον πηγαίνεις, 
ή μ* * άλυσσίδεςτ’φοβεραΐς στήν φυλακήν έμβαίνεις».

Ίό σύστημα τής Διοικήσεω^ εις "Αγιον "Ορος έν 
το κατά τύπους εΐνε συγκεντρωτικόν, δηλαδή ένώ ρ αί
νεται συγκεντρωμένη πάσα εξουσία είς τήν Άνιοτάτην· 

το^ Ορους άιπιπροσωπευομένην ύπό τής 
Ιερας Κοινότητας, είς τήν πραγματικότητα εΐνε απο

κεντρωτικόν. Ή ’Ανωτάτη ‘Αρχή τήν όποιαν αποτε
λούν οί εΐκοσιν ‘Αντιπρόσωποι τών είκοσι Μονών 
τοΰ "Ορους καμμιά έπιβολή δέν εξασκφΰν έπί τής όλης 
έπί τής καθόλου καί κατά μέρος Διοικήσεο}ς τοΰ 
"Ορους. Άτυχώς παρήλθεν ή έποχή κατά τήν όποιαν 
Φοβω θεοϋ τά πάιπα διεκυβερνώντο.είς τό Άγιώ- 
νυ/ιον "Ορος. Καί άν ή ιστορία ή σύντομος ποΰ τής 
ίζητήσαμε τήν συνδρομή γιά νά έχομε λιγάκι φώς γιά 
τήν έρευναν τοΰ παρελθόντος μάς διδάσκει δτι καί 
είς άλλας έποχάς ό Φόβος Θεοϋ δέν ένέπνεε καί δέν 
έκανόνιζε τάς πράξεις καί τόν βίον τιον Μοναχών, 
κατά τήν έποχή ν τήν ίδική ν μας, τιάρα ποΰ βρίσκομαι 
ατούς ιερούς αυτούς τόπους, έχω τό θάρρος καί τήν 
ύπογρέωσιν νά όμολογήσω δτι ουδέ σκιάν θά εΰρωμεν 
άπό τό συναίσθημα αυτό τοΰ Θεϊκόν Φόβον είς τούς 
κορυφαίους καί έξέχοντας ’Αγιορείτας τουλάχιστον 
κατά τά εννέα δέκατα έξ αυτών.

Συνήθως ή ψήφος τιόν άντιπροσιόπων—παρεκτός 
είς ζητήματα καθαρώς ίθνικής σημασίας—δπως καί
είς προηγουμένην επιστολήν έτόνισα—ή ψήφος τών 
άντιπροσιόπων είς πλεΐστα ζητήματα επηρεάζεται όχι 
άπό τό γενικόν συμφέρον τού "Ορους—ήθικόνή υλικον> 
θρησκευτικόν ή περιουσιακόν—άλλ άπό τάς οδηγίας 
ποΰ έκαστος λαιιβάνει άπό τήν Μο>·ήν του ή άναλο- 
γως τοΰ ανταλλάγματος τό όποιον θά έπιτύχη έκ τής 
διαθέσεως τής ψήφου κατά τοιούτον ή τοιούτον τρόπον.

‘Ακριβώς δέ έλλείψει τοΰ Φόβον Θεοϋ εις ευρί- 
τατον κύκλον αί αποφάσεις τής I. Κοινότητος σπανιό)~

'Η Πολυξένη προτιμά τό δεύτερον καί la come- 

[dia e finita!
Ή όπόθεσις τοΰ άτυχους καί παιδαριώδους αυτού 

έργου, τήν όποιαν σχεδόν διά στόματος τοΰ ιδίόυ 
συγγραφέως παρεθέσαμεν, μάς απαλλάσσει, νομίζο
με?, πάσης άλλης περί αυτού κρίσεως. Έν τούτοις, 
διά τήν ιστορικήν ακρίβειαν τής εποχής, δέν κρίνο- 
μεν άσκοπου νά γνωσθή καί ή περί τής προκειμένης 
τραγωδίας γνώμη τοΰ μεγάλου τού Γένους διδασκά
λου Κ. Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων. «Εις τήν λα- 
—----------------—

1 'Ο συ; /ραφεύς τής Πολυξένης έν υποσημειώσει τοΰ 
έργου του γράφει τά εξής : «’Απαράδεκτος είν’ ό μύθο; 
δτι ή θεά Θέτις έβούτησεν εις τά νερά τής Στυγός τόν *Α-  
χιλλέα, διά νά είναι απλήγωτος, καί δτι μόνον είς τόν 
Αστράγαλον, διότι δέν έβουτήχθη καί αυτός ήταν πληγωτός. 
Ο "Ομηρος δέν αναφέρει τόν μύθον τούτον καί ό ποιητής 
αυτός δένέπλασεν απλήγωτο >' τόν ηρώα τοΰ ποιήματος του, 
διά νά τόν παραστήσι] ήρωϊκότερον. ’Επειδή αν ήτον απλή*  
γωτος, πώς ήθελ’ άποδειχΟή γενναιόψυχος, ήξεύροντας βέ
βαιον τό δτι δέν ένδέχεται νά πληγωθή ; »Έν τέλει παρα
θέτει καί μερικά χωρία έκ τοΰ Όμηρου έξ ών έξάγει τό 
συμπέρασμα δτι ό ’Αχιλλεύς ήτο «πληγωσιμος είς δλα του 
τά μέλη».

λουμένη? ημών γλώσσαν, λέγει ό σοφός διδάσκα
λος· (1), έχομεν άρτιφανή τραγφδίαν τήν Πολυξένη?, 
ποιηθεϊσαν ύπό τού σοφού ,Ιακώβου Ρίζου Ποοτε/.·· 
νίκου τοΰ Βυζαντίου. Είς τούτο τό Ποίημα φυλάτ- 
τονιαι άκριβώ οί κανόνες τής Δραματοποιιας. Οί χα- ■ 
ρακτήρες αναπτύσσονται κάλλιστα. Τό φοβερόν έξι- 
φαίνε,ται θαυμαοίως. Είς πολλάς σκηνάς βασιλεύει 
ομηρική μεγαλοπρέπεια καί σφοδρότης. ΤΙ στιχουρ
γία μ’ δλας τάς άνωμαλίας τής γλώσσης είναι αρ
μονική καί άβίαστος καί θεατρική. Μόνον τό έ λ. ε- 
εινόν τής Ιίολυξένης (2), έπιθνμούσι τινές νά 
έξεφράζετο παθητικώτερσν. Μ’ δλον τούτο αυτοί οί 
αυστηρότεροι κριτικοί μας θέλουν ομολογήσει ότι ή 
'τραγωδία αύτη είναι καλή τής νέας Ελλάδος α
παρχή είς τιό θυσιαστήριον τής Ευτέρπης».

ΤΙ γνώμη αυτή τοΰ σοφού τοΰ Γένους διδασκά
λου, ουνδυα.ζομένη μέ τά προς τόν γνοιητήν εγκωμια
στικά πο'.ι μαία τοΰ Μαυροκορδάτου καί τοΰ Ταντα- 
λίδη, τά όποια ανωτέρω παρεθέσαμεν, θά φανή ίσως 
παράξενος είς πολλούς. Καί δμως δέν ήτο δυνατόν 
νά γίνη άλλως. Τά πάιντα τότε οχετικώς μέ τό θέα
τρου καί τήν δραματικήν ποίησιν ήσαν χαώδη. Επό
μενον ά'ρα ήτο είς τήν πρώνην έμφάνισίν δραματικών 
τινων σκαριφημάτων νά έκληφθώοι ταΰτα ώς αρι
στοτεχνήματα καί νά ένθίήθοιάΛωσι τους περί τά 
γράμματα άσχολουμένους καί άπειρους έτι τής τε 
δραματικής καί θεατρικής τέχνης. Τ’ αυτά άλλοις 
έγένοντο καί κατά τάς πρώτας έμφανίσεις τής ξένης 
δραματογραφίας. Τά συμβάντα μάλιστα επί τοΰ προ- 
κειμένου έν Γαλλίφ, θά έλεγέ τις δτι άντεγράφησαν 
καί έν ταΐς. έλαχίσταις αϋτώιν λεππομερείαις ύπό τών 
Ελλήνων, διότι καί έκεΐ αί πρώται άπόπειραι τής 
δραμαυογραφίας έ.ξελήφτθησαν ώς αριστουργήματα 
καί έκεΐ τούς πρώτους δ ράματ ογ ράφτου ς τούς εξύ
μνησαν καί τούς σννέκριναν μέ τούς διδασκάλους 
τής τ'έχνης. δπως τόν ήμέτερον Νερουλόν τόν συνέ- 
κριναν οί ίδικοί μας μέ τόν Ρακίναν ! Οί έκεΐ μά
λιστα ποιηταί νπερεξηκόντισαν τόν Μαυροκορδάτου 
καί τόν Ταν/αλίδηυ, διότι δέν περιωρίσθησαν νά 
συγκρίνουν τόν πρώτοι'—κατά χρονολογικήν σει
ράν— δράμαπογράφον τονν, τόν Hardy, τόν έφά- 
μιλλον τόϋ ίδικοΰ μας Νερουλού, πρός άλλον ανώτε- 
ρόν του, άλλ’ έγραφαν δτι ύπερέβη καί τόν Αισχύ
λον καί τόν Σοφοκ-λέα καί τόν Ενριπίδην ! «Τά πα
λαιό τοΰ Α ίσχύλον, τοΰ Σοφοκλ'έους καί τ'οΰ Εΰριπί- 
δου μνημεία, έγραφαν, τ’ άφίνουν πλέον κατά μέ
ρος. Σύ τούς νπερέβης καί τους τρεις. Καί δύνασαι

1) Κ. Οικονόμου έξ Οικονόμων. Γραμματικά, βιβλίον Β. 
σελ. 40Γ».

2) Τήν ήθελε τάχα ελεεινοτέραν τήν Πολυξένην ό σοφός 
διδάσκαλος ;

νά είπήί[ πώς μόλις εκείνοι κατώρθωσαν νά γράφουν 
τόσους στίχους, δοας έγραφες εσύ τραγωδίας» (1). 

Πώς οί αιώνες καί οί ποιηταί άντιγράφουοιν άλ-

λήλους ! ■
Εκτός τών άνοττέρω τριών έργων του, τό έν των

1) On laisse ces vieux monuments 
D’ Eschyle, Sophocle, Enripide ; 
Tu les a surpasses tons trois... 
Et Γ on permettra que tu dies 
Qu' a peine ils ont tant fait de vers 
Que tu as fait de tragedies.

(Theatre de Hardy, Τόμ. I., πρόλογ.). 

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
(Άπό 22 Φεβρουάριου — 15 Μαρτίου 1915)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
Ίερα Σκήτη ‘Αγίου Παντελεήμονος

23 Φεβρουάριου 1915 πρωί Φιλτάτη μου

Ή βροχή λούζει ακούραστη, επίμονη, πλούσια 
τήνΓήκαί δίνει μέ τόν απόκλειαμότης δλη τήν ελευθε
ρία νά συμπληρόισω τάς έπιστολάς ποΰ πρέπει νά σοΰ 
γράφω πριν φύγω άπό τή φιλόξενη στέγη τών φίλων 

μου Σκητιωτών.
CO αγαπητός Νριστόφορος δέν σταματά είς τήν 

φλυαρίαν του. ,ίέγει, διηγείται μέ κουραστικές λεπτο
μέρειες καί παρελκύσεις και μόνον ή ανάγκη νά φρον- 
τίσΐ] γιά τά τρόφιμα καί τό φαγητό μέ σιόζει άπό τά 
νύχια τής γλιόσσας του. Πρώτη φορε'ι αίσθάνθηκα 
γλώσσα ποΰ νά σπαράοση τά σπλάχνα μέ τή πιό άνάλ. 
γητη άδιαφορία ! !

’Αλλ’ ας άφήσιομε τόν αγαθόν καί πολύτιμον Πα
τέρα Χριστόφορον νά τυραννή, ποιος ξέρει, πιό άτυχο 
ποΰ συνάντησε ατό δρόμο του—εΐνε ό καϋμός τού 
Γέροντος Στεφάνου δταν τόν στέλνει σέ δουλειά ποΰ 
ξοδεύει τριπλάσια ι'όρα ώς πού νά έξαντλήση τούς 
άσκούς τής φλυαρομανίας του—γιά νά γυρίσωμεν είς 
τάς Καρυάς τήν Καθέδραν τής Μοναχικής Πολι

τείας.
*

ΤΙ σημερινή μορφή τον Μοναχικού Πολιτεύματος 
εΐνε κατ έπιφάνειαν, κατά τύπους Δημοκρατική, ίσως 
ή Δημοκρατικωτέρα μ°ρ<μή παντός Δημοκρατικού Πο
λιτεύματος, άλλά στό βάθος, στήν ουσία εΐνε ένα 
’Ολιγαρχικόν Πολίτευμα μή άπέχον τής Τυραννίας, 
θά Ιξηγηθώ περί τούτον διότι εΐνε σπουδαιότατο γιά 
τήν σημερινή θέσι τού ’Όρους καί ιιπό άπόφειος ηθι
κής, ήτοι καθαρώς θρησκευτικής, μοναχικής καί άπό 
πάψεως πολιτικής ήτοι εθνικών συμφέρον των.

όποιων, ή «Πολυξένη»/ παρεοτάθη πρώτον έν 
Κερκύρφ. τήν 22 Ιανουάριου 1817 καί κατόπιν έν 
Βουκουρεαιίορ κατά τάς παραμονιις τής Ελληνικής 
ΈπαναΟτάοεως (1), ό Ρΐζος Νερουλός έγραψε καί 
δύο άλλας κωμωδίας : «Τήν ερωτηματικήν οικογέ
νειαν» καί τόν «Έφημεριδοφόβον», περί ών γενήσε- 
ται λόγος έν ΐή εξιστορήσει τής εποχής τής έκ- 

δόσεώς ton1.
(’Λμολμυθεΐ). NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΙΙΣ

—----------------------------- ί :

1) Τά τών παραστάσεων αυτών θά έκτβΰώσιν έν οίκείφ 
τόπφ.



10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 11

τατα λαμβάνονται ύπ όψει ύπό τοϋ καθ : ου έχδίδον- 
ται. Αί Moral άπό τέχνην ευπειθών προς τάς Απο- 
φάοεις καί τά παραγγέλματα της Μέρας Συνάξεως 
τής Ανώτατης ’Αρχής, μεταβάλλονται είς αύθέντας 
πον δέν Ανέχονται τών δούλων των τήν επέμβασιν. 
Έκάστη Ενδιαφερομένη Μονή δΰναται ν’ Απειθήση 
εις αντάς προβάλλουσα τό αυτοδιοίκητον και άνεξάρ- 
τητον Εφ’όσον γνωρίζει δτι είς τους Κόλπους τήςΚοινό- 
τητος υπάρχουν ύπολθάνουσαι δυνάμεις ποϋ θά παρα
λύσουν ήθά Εξουδετερώσουν τήν αύστηοότητάτης.Συνή- 
θωςομωςδέν κατορθώνει ή Ιερά Κοινότης νά Απο- 
χρυσταλλώση είς αποφάσεις τάς σκέψεις της, διότι διά 
συναρπαγήςτών θρασυτέρων λύονται at ύπό συζήτησιν 
διαφοραί τών ενδιαφερομένων.

Ατυχώς η είκων η τοσον θλιβερά τήν όποιαν σου 
δίδω εινε ακριβής αναπαράστασή τών όσων εδώ συμ
βαίνουν. ’Ελλείπει άπό τήν Ιερά Κοινότητα μία Κε
φαλή. Άπό τό ‘Iερον αυτό Σωματείου λείπει δ 
Πρόεδρος, δ ’Υπεύθυνος μετά καθηκόντων καί δι
καιωμάτων Προεδρικών.

Τά αναγραφόμενα είς τον Κανονισμόν δικαιώ
ματα τοϋΠρωτοεπιστάτου, ώς Εκτελεστικής Εξουσίας 
ουδέποτε άνεγνωρίσθησαν εις τήν πραγματικότητα. Ό 
έν ισχύει Κανονισμός ουδέποτε εφηρμόσθη, παρά 
μόνον όταν έπρόκειτο, άτυχώς νά Εξυπηρετήση προ
σωπικά πάθη, Διότι ούτε τήν Νομοθετικήν, ούτε, τήν 
Διοικητικήν, ούτε τήν Δικαστικήν ιδιότητα τής Κοι- 
νοτητος Εξυπηρετεί. Κατάντησε μια φνλλάδα ποϋ 
περιέχει άρθρα ποϋ απαγορεύουν,ποϋ δέν Επιτρέπουν 
τούτο ή Εκείνο χωρίς όμως ακριβή καθορισμόν τών 
συνεπειών τών απαγορεύσεων ή παραβάσεων, ή καν 
του τρόπου τής έφορμογής τών Αποφάσεων ή τών 
συνεπειών τάς όποιας ύφίσταται Εκείνος ό όποιος δέν 
θά σννεμορφοϋτο πρός τάς Αποφάσεις.

Οτι δέ μέσα στάς γραμμάς μου αύτάς υπάρχει 
όγκος αλήθειας μαρτυρείται έκ τοϋ γεγονότος ότι τό 
σημερινόν καθεστόις τών πλείστων Μονών εινε προϊόν 
βίας, παρανομίας καί αυθαιρεσίας, γιά νά περιορισθώ 
εις τάς επιεικεστέρας Εκφράσεις και τούς Ελαφρότερους 
χαρακτ ηρισμούς.

Οί έν τή εξουσία προϊστάμενοι τών Μονών Ανήλ- 
θον διά πραξικοπήματος εις τήν ’Αρχήν εινε δέ υπο
χρεωμένοι νά παλαίωσι χάριν πλέοντοϋ ατομικού συμ
φέροντος των θυσιάζοντες τά γενικά συμφέροντα τών 
Μονών καί τών άλλων θρησκευτικών Ιδρυμάτων.

Παρίσταται ανάγκη ώς έκ τούτου Καταστατικού 
ή Συνταγματικού χάρτου,Νομολογίας εϊδικώς Άγιο- 
ρειτικής Ανάλογου καί προσιδιαζούσης πρόςτον Μονα
χικόν βίον.

I εννάται το δίλημμα αί Μοναί ή πρέπει νά πα
ραμείνουν Οίκοι Κυρίου, Οίκοι προσευχής εξιλαστή
ρια πραγματικά ψυχής καί πνεύματος ή νά παύσουν

νά υπάρχουν ως τοποι Ιερας Ασκήσεως καί νά μετά 
βληθούν είς Μουσεία Θρησκείας, Τέχνης καί ’Ιστο
ρίας Εξωραϊσμένα άπό τόν μαγευτικόν στολισμόν τής 
ζωγραφικωτέρας φύσεως τής Γής.

Ο έμπαιγμος θείων καί Ανθρωπίνων εινε καιρός 
νά φυγαδευθή άπό τό Άγιον ’Όρος.

Από τήν στιγμήν ποϋ ή Θεά ’Ελευθερία μέ τήν 
Ελληνική Σημαία στο χέρι είσήλθε θριαμβευτικώς 

είς τό Ορος, άπότήν στιγμή ποϋ τό φάσμα τής τυ
ραννίας κατεκρημνίσθη άπό τήν Κορυφήν τοϋ Άθω 
είς τούς βυθους τοϋ Αιγαίου δέν Επιτρέπεται νά όργιά- 
'θ μία ολιγαρχική κλίκα μέσα σένα περιβάλλον τόσης 
ίερότητος, τοιαύτης Ιστορικής μεγαλειότητας καί ύπερ
θαυμαστής άριστοτεχνικότητος.

Εδώ που πνέουν οί αγνότεροι Ζέφυροι τής πον- 
τιάδος αύρας, εδώ ποϋ τό καταγάλανο κύμα τής θά
λασσας είναι τόσον Αδελφωμένο μέ τή καμπύλη τής 
πρασινοστόλιστης Ακτής, έδώ ποϋ ό Άθως πιστός είς 
τάς άγνοτέρας παραδόσεις Εκτείνει ακούραστος τήν 
ευεργετικήν σκιάν του καί Εξαπολύει τής μυρομένες 
πνοές του στη θειοτερα σκηνογραφία ποϋ απλώνεται 
γυριο του, έδώ όπου ή άγνότης τής Θεοτόκον εφο
ρεύει έπί τών Ανθρωπίνων αδυναμιών ένισχυτική καί 
παρήγορος τής Ανθρώπινης δυστυχίας, έδώποϋ δρθώ- 
νεται ένα ύπεραιων’ιβιον παρελθόν βαμμένο στό αίμα 
κ«ί Εξηγιασμένο άπό τό μαρτύριο Εδώ πρέπει, στά 
χρονιά μας, νά έξαφανισθή τό μόλυσμα καί νά Εξυ- 
γειανθή ή Ατμόσφαιρα.

Επίσης παρίσταται Ανάγκη συντάξεως Εσωτερικού 
Κ ανονισμοΰ των Μονών άποτρέποντος καί περιορί
ζοντας τήναυθαιρεσίαν καί τήν τυραννικήν ολιγαρχίαν.

’Επί τοΰ γενικού καί σοβαρού αυτού ζητήματος 
οφείλω νά Επικαλεσθώ τήν προσοχήν όλων τών παρα- 
γόντων του Έθνους καί τής Φυλής μας καί είς τήν 
έπομένην Επιστολήν θά ομιλήσω καί πάλιν.
ί.

ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ.

Άπό την συλλογήν άρχαίων Ελληνικών ποιημάτων τά όποϊα μετέφρασαν ό έπιφανής 
καθηγητής κ. Σιμός Μενάρδος και τά όποια εκδίδει εντός ολίγου είς τομον υπο τον τίτλον 

«Στέφανος ».

ΧΦΙΓ-ΙΕΊΧΓ Ε2ΙA ΕΧ ΑΥΛΙΔΙ

— Η' ’Ιφιγένεια δτε κατά πρώτον ήκουσε τήν 
άπόφασιν τοϋ πατρός της νά θυσιασθή εις τήν Αρ- 
τεμιν χάριν τής εναντίον τής Τροίας εκστρατείας, ήρ- 
χισεν, ως κόρη νά θρηνή. ’Αλλά κατόπιν βλέπουσα καί 
τόν ’Αχιλλέα μέ τόν όποιον ήτο μνηστευμένη, κινδυ- 
νευοντα χάριν της, άποφασίςει ν άποθάνη υπέρ 
πατρίδος καί λέγει πρός τήν μητέραν της τά εξής. -

—'Η ψυχολογία εινε θαυμαστή, νομίζει κανείς 
δτι ή κόρη θερμαίνεται σιγά—σιγά καί ενθουσιάζε
ται καί άπ’ αυτόν τόν ήχον τής φωνής της.—

”.1<5ικα μέ τόν πατέρα, μάννα μου, θυμώνεις ίσιος.
Νά παινέσωμε τόν ξένο πρέπει τόν ευγενικό, 

μά νά δούμε κιόλα μήπως πέοη στον στρατού τό 
(μίσος 

καί χωρίς ύά ώφεληθοϋμε πάθη τίποτε κακό.
”Ακούσε τί μοϋ συνέβη μεσ στον νοϋ μου τή

/ (λαχτάρα"
ν’ άποθάνω μούχει δόξει" τούτο θέλω τό καλό" 
δοξασμένα νά τό κάμω καί ν’ άφήσω τήν τρομάρα,

Μάννα μου έλα καί μαζή μου σκέγου πώ- καλά μιλώ 
Τήν ’Ελλάδα ν’άποβλέπη σ’έμέτώρα όλη τήνείδα"

καί της Τ ροίαςείν’ ή τύχη κ ή κατασκαφή σ'Εμέ, 
κιαν οί βάρβαροι αδικήσουν Άλλοτε μίαν Έλ- 

(ληνίδα
δέν θ' άφήσονν τέτοιαν ΰβριν ολ οί Ελληνες ποτέ.

Τής ’Ελένης θά πλησιάσουν τώρα τόν χαμόν Εκείνοι" 
Κιόλ’ αυτά θά κατορθώσω μέ τόν θάνατόν

(μου Εγώ,

καί πώς σώζω τήν Ελλάδα τόνομά μου θ’ 
( Απομείνη.

Χάριν μιας ψυχής δέν πρέπει τόσο νά μικρολογώ. 
ΜΈκαμες γιά τήν Ελλάδα, καίοχι μάννα, μόνη 

[Εσένα !

Άνδοες ετρεξαν χιλιάδες τά σπαθιά των νάζοοθουν 
τά κουπιά χιλιάδες ναύτες έδραζαν τά φτερωμένα, 
όλοι τους γιά τήν Ελλάδα Ετοιμοι νάσκωτωθοΐν.

ΚΓ όλααύτά νά σταματήοη μια ή ψυχή τα γενναία; 
Εινε τάχα δίκηο τούτο ; θάν’ή άρνηση μου όρθή ; 
Τώο’ Ας έλθωμε καί στάλλο. ΙΙρέπει έ;-ώ τόν 

(’Αχιλλέα

νά τόν μπλέξω σε διαμάχη ποϋ μπορεί νά σκοτωθή; 
Τέτοιος ανδρας παρά χίλιες κόρες ζωντανές Αξίζει! 
Κιάν ή Άρτεμις τό σώμα τούτο θέ/.η γιά τι/ιη, 

πώς μπορεί θνητή κοπέλλα μιαν θεά νά τήν
(μποδίζει;

Τόχει Ανάγκη ", Τό χαρίζω στήν Ελλάδα τό κορμί ! 
Σφάξετε με καί νικάτε ! Ί ι'ίριστο τών μνημοσυνών 

θάν’αύτό γιά μένα, δόξα παιδιά, γάμος καί γιορτή.
Έλληνεςναρχουν βαρβάρων,όχι βάρβαροι Ελλήνων 
πρέπει μάννα" Εκείνοισκλάβοι κ’Ελεύθεροι είναύτόμ
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' ΕΣΠΕΡΙΝΟ„ ΤΟΥ ΤΤ'πΟΛΕΜΗ''^Σ

ΠΜΝ ΈΞ
Όχημεριςστδν άρμαχιδ σκυμμένη, 
(τής άρετής άαάραντην άσωίδα), 
τών μνηστήρων υφαίνεις την έ ιωίδα 
ινοϋ ή (ΰίστη σου την νύχτα την }εφαίνει

"βτσι δ χειμώνας }εφυχχί]ει άμάχι 
τά δέντρα, ώς ΐΰοΰ νά ρδή τδ καχοκαΐρι 
καινούρμια φύχμα στά κχαδιδ νά φέρη 
vapdif. δ χειμώνας νά τά ρί}η ωάχιι

"βτσι τά χρόνια τής άωοδοχής σου, 
βαρειά, οιδηροαέδιχα διαβαίνουν 
χωρίς ν’ αφήνουν ατίσω των ούτ’ έναν 
ίσκιο βέβιιχου ωόδου στην ψυχή σου.

Τΐχέκοντας καί }εωχέκοντας στά υφάδια 
τδ χτένι τοΰ άρμαχειοΰ σου, δΤΐιινεχόωη,

Ο 8AUATOZ ΤΙ! Μ ΜΠΑΡΑΣ
Άπεθανε τόν μήνα αύτόν εις τήν Γαλλικήν πρω

τεύουσαν ό Μωρ’.ς Μπαρρές, ό γνωστός συγγραφεύς 
καί πολιτικός καί επ’, πλέον θερμός φιλλέλην. Έγεν- 
νήθη εις Charires τόν Σεπτέμβριον τού 1862. Τάς 
πρώτας σπουδάς του τάς έπεράτωσεν εις τό Λύκειον 
τοΰ Νανσύ καί τό Κολλέγιον τής Μιλλγράνδας κα^ 
κατόπιν εις τό Πανεπιστήμιον δπου έπήρε τό δίπλω
μά του.

Ό Μπαρρέςτήν σταδιοδρομίαν του τήν ήρχισε συν. 
εργαζόμενος εις διάφορα περιοδικά. Βραδύτερον δμως 
τόν εί’λκυσεν ή πολιτική καί εις ηλικίαν 27 έτών έξε- 
λέγη τό πρώτον πληρεξούσιος τής Νανσύ. Ήτο τότε 
ό νεότερος τών μελών τοΰ Γαλλικοΰ κοινοβουλίου· 
Όπως αργότερα δταν άνηγορεύθη ’Ακαδημαϊκός είς 
ηλικίαν τεσσαράκοντα έτών ήτο δ νεότερος έξ δλων 
τών ’Αθανάτων

τήν πολύτιμον υπαρξίν του.
Ό έκλεκτότερος κόσμος τών Γαλλικών Γραμμά

των, τής πολιτικής, τής τέχνης, τής έπιστήμης, έκή- 
δευσε μέ ειλικρινή λύπην τόν μεγάλον Νεκρόν.

'Ο Ελληνικός κόσμος συμμερίζεται όλοψύχως τήν 
λύπην τής Γαλλίας διά τόν θάνατον τοΰ Μωρίς 
Μπαρρές.

ΤΟ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ ΠΑΙΔΙ ΡΕΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Ύπ’ αυτόν τόν τίτλον άνηγγέλθη εις τάς έφημε 
ρίδας ή έμφάνισις τής έπταέτιδος Ρένας Κυριάκου εις 
τήν αίθουσαν τοΰ Παρνασσού δπου ή μικρά συνθέ. 
τις εδωκε τήν πριότην συναυλίαν μέ έργα ΐδικής της 
έμπνεΰσεως. Περί τοΰ υπερφυσικού αυτού φαινομέ
νου θ’άοχοληθώμεν διά μακρών εις τό προσεχές 
ψύλλον.

στο νοΰ σου τριμυρνοΰν άγνωστοι τόωοι 
ινέχαγα }ένα, κύματα κοωάδια

Τοΰ άντρός σου τδ καράβι ωαραδέρνει 
σε τρυκυμίες, κ ’ ή έχωίδα σου δεχφίνι 
τ ’ άκο ] ου δει κ ’ ούτε στιγμή τδ αφήνει, 
οωου τής Τρίαινας ή ορμή τδ φέρνει.

Έερεις ωώς 3Κίρκη κι ’ άχχη ΖΚίρκη 
[κι * άχχη 

α~ο ]χές αυτές στδ δικό σου τδν ένα 
τά δίχτυα των δά ρί}ουν, δοχωμένα 
μέ άχυτα μάγια, μέ ωερίσσια κάχχη.

*Τό φιλολογικόν εργον τοΰ Μζαρρες είνε από τά 
μεγαλήτερα,τά πρωτοτυπότερα καί δυνατότερα έργα 
τής συγχρόνου Γαλλικής φιλολογίας. Ό Συγγραφεύς 
τοΰ «Κήπου τής Βερενίκης», τής τριλογίας το 0 
«Μυθιστορήματος τής Εθνικής ’Ενέργειας» καί τό" 
σων άλλων έργων, θεωρείται δικαίως ως μιά από 
τάς έξοχωτέρας Γαλλικάς δόξας. Ό Μπαρρές άπέθανε 
προσβληθείς ύπο γρίππης."Ενας παραξυσμός στηθάγ- 
χηςτοΰ έπέφερε τόν θάνατον τήν στιγμήν ποΰ ένόμι- 
ζον δλοι δτι κάθε κίνδυνος είχεν άπομακρυνθή άπό

3Υίά ίι ιοίστη σου ατοτέ δέν άιαοοταίνει 
μέ την καδάρια νά σου χέη φωνή της 
ωώς ή ωιστή ή άγάωη εινε μαγνήτης 
ιτοϋ τραβάει κάδε άγάτοη ωχανεμένη. ■

(από ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

έκτέλεσις τής άριας τή; 
φλάϋ άπό τήν 
συμπαθή καί 
τραγουδεΐ.

Άρίστην ί 
σικοϋ Χοροΰ» 
μόνος του τήν 
κέττα του.

‘Αλλά καί
άφήκε καλάς 
Βαγδάτης»,καί 
Τσαϊκόβσκη. καί

Ό Δεκέμβριος ήρχισε μέ μίαν ίσχυράν έκδήλωσιν πρός 
τήνμουσικήν.Κάθε ημέραν σχεδόν έ'χομεν μίαν συναυλίαν. 
Ευτυχώς δτι έφέτος όχι μόνον τό ποσόν αλλά καί τό ποιόν 
τής μουσικής φαίνεται δτι αξίζει κάθε ΰ*οστήριξιν  έκ μέ

ρους τοΰ φιλομούσου κοινού.
Άρχίζομεν άπό τές Λαϊκάς Συναυλίας ποΰ δίδονται κάθε 

Κυριακήν εις τό θέατρον «Ίντεάκ». ’Εκεί δίδει τάς συναυ
λίας του τό 'Ελληνικόν Ώδεΐον. Ό κ. Σούλτσε έπαιξε μέ 
ακρίβειαν τό κονσέρτο τού Μέντελσον. Ό κ. Λαυράγκας 
έπέτυχε πολύ μέ τήν «Χότα Νοβάρρα». ’Επίσης ήρεσεν ή

ή, *ής  Μιμής καί τής άριας τής Μπατερ- 
ήν Ρωσσίδα κυρίαν Zj’da Berg. "Εχει φωνήν 

. διαυγή, καί ήξεύρει ν’ άποδίδη εκείνο πού

έντύπωσιν έκαμεν ή ένορχήστρωσις τού «Πέρ- 
άπό τόν συνθέτην κ. Καραλίβανον. Διυήθυνε 
ορχήστραν, καί δίδει πολλές έλπίδες ή μπαγ-

ή τετάρτη Συναυλία τού 'Ελληνικού Ωδείου 
έντυπώσεις. Ήρχισεν μέ τόν «Χαλίφην τής 

,ί ετελείωσε μέ τό «τραγούδι χωρίς λόγια» τού 
καί τό πρελούντιο τής τρίτης πράξεως τού

«Λέογκριν» τού Βάγνερ.
Ή μεγαλόπνευστες μελωδίες τού μεγάλοκ Γερμανού συν

θέτου ενθουσίασαν διά μίαν ακόμη φοράν τό φιλόμουσσν 

κοινόν- * sis

Ή Δευτέρα καί ή τρίτη Συναυλία τού Ωδείου ’Αθηνών 
δέν ύστέρησεν εις επιτυχίαν. Ή Συμφωνία έν τούτοις τού 
«Σκριαβίν» ή τόσον φορτική παρά τήν ακριβή της έκτέλε- 
σιν δέν ήρεσε. Άντιθέτως δμως ήρεσε πολύ ή «Σεχραζάντ*  
καί ώς έργον καί ώς έκτέλεσις. ’Επίσης άπεδόθη πολύ καλά 
ύπό τού κυρίου Μπήντικώφ, τό παραμύθι τοΰ Ρίμσκυ—Κορ*  
σακώφ. Εις τήν τετάρτην δμως συναυλίαν τοΰ ’Ωδείου ’Α
θηνών, τό ενδιαφέρον υπήρξε μεγαλείτερον άφοΰ έπρό- 
κειτο περί τής έκτελέσεως έργιον 'Ελλήνων Συνθετών. Έδό- 
θη εις τά’Ολύμπια. καί ήρχισε μέ τήν 'γνωστή Danza dee 
gnouii τού Σαμάρα. Μετ’ αύτό έπαίχθη τό «Δειλινό» τού 
κ. Άξιώτη, καί τούτο ήκολούθησε ή Μπάλλαντα τοΰ κ.Λα- 
μπελλέτ. Ό «’Αητός» τού κ. Σκλάβου, τό δημοτικό τρα
γούδι τής 'Ηπείρου, δέν ένέπνευσεν έπιτυχώς τόν συνθέτην 
του. Εις «τήν’Αρκαδική Σουίτα» δμως δ κ. Σκλάβος ύπήρ
ξεν ευτυχέστερος. Ό κ. Βάρβογλης εδωκε τό «Ελληνικόν 
Καπρίτσιο» τό όποιον έξετέλεσε μέ πολλήν άκρίβειαν ό 
Βιολοντσελίστας κ. ΙΙαπαδημητρίου. *’Εκείνο δμως ποΰ 
ήρεσε περισσότερο εις τό κοινόν, ήσαν αί «Θρησκευτικά! 

‘ εντυπώσεις» τοΰ κ. Λαυράγκα. Τό κομμάτι αύτό είνε μία 
καλή έργασία τοΰ συνθέτου μέ καθαράς μελωδία; καί αρ
μόνικάς γραμμάς αί δποΐαι πάντοτε θέλγουν έκείνους πού 
αισθάνονται τήν μουσικήν. Ό κ. Μπουντικώφ είχε τήν •γε
νικήν διεύθυνοιν τής Συναυλίας τών Ελλήνων Συνθετών 
καί έδειξε δλον τό καλλιτεχνικό του ένδιαφέρον διά τήν 
επιτυχίαν τών έργων τών συναδέλφων του.

θέατρα

Εις τά χειμερ ινά θέατρα έξακολουθοΰν τάς παραστά
σεις των οί θίασοι όσοι παίξουν Όπερέττες. Εις τό θέα- 
τ.ων Κοτοπούλη, έδόθη ή «Κοντέσσα τού Χορού» ή οποία 
τόσον πολύ ήρεσε τό καλοκαίρι δταν έδόθη άπό τό 
θέατρον τών Διονυσίων. "Ηδη τάς γερμανίδας καλλιτέχνιδας 
διεδέχθη ή Δεσποινίς ’Ολυμπία Καντιώτη, ή οποία είναι 
αξιέπαινος διά τήν καλλιτεχνική της έξέλιξη. Ή Δνίς Ξένη 
Δαμάσκου έξετέλεσε μέ ιδιαιτέραν χάριν τούς χοροί1; τού 
έργου. * *

Ό θίασος τοΰ ’Ωδείου, εδωκε εις τό ’Εθνικόν Θέατρο 
ένα προιτότυπον έργον τού κ. Πολέμη, τό παραμυθόδραμα 
«Μιά φορά καί "Εναν καιρό». Τό έργονείναι ένα καθαρόν 
πλάσμα τής φαντασία; τού ποιητοϋ, μία άναδημιουργία με" 
σαιωνικού θρύλου, καί γύρω άπό τόν θρύλον αυτόν πλέ’ 
κεται ή τραγική μοίρα δύο προσώπων τά όποια έγεννήθη- 
σαν διά νά είνε ευτυχή.

Τό έργον τούκ. Πολέμη έχει τήν άρετήν τών στίχων καί 
άρτιον τό δραματικόν ένδιαφέρον. Άλλίι. καί ό θίασος τής 
Δραματικής Σχολής τοΰ ’Ωδείου ό όποιος τό έδίδαξε κατέ
βαλε κάθε προσπάθειαν διά νά τό άποδόση μέ τήν μεγα- 
λυτέραν εντέλειαν.

' ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ----- - ----------------,-----------------
Εις τούς ‘Ολυμπιακούς ’Αγώνας τών Πσρισίων ίδήλω-, 

σαν συμμετοχήν τά εξής κράτη.
Αυστραλία, Βουλγαρία, Βέλγιον.Δανία, Εσθονία, 'Ισπα

νία, Μεγάλη Βρεττανία, Χαίτη, Ίνδίαι, ’Ιταλία. Νέα Ζη
λανδία, Περού, Ελβετία, Σουηδία, Ήνωμέναι Πολιτεΐαι. 
Τσεχοσλοβακία, Τουρκία, Λιθουανία. Αίγυπτος, ’Ιαπωνία 
’Αργεντινή, Νορβηγία, φιλανδία, ‘Ολλανδία, Λουξεμβούρ
γου καί Γ ιουγκοσλαβία.

Ή 'Ελλάς ή οποία υπήρξε ν ή κοιτίς τού Αθλητισμού 
λάμπει διά τής απουσίας της. Καί έν τούτοις υπάρχει εδώ 
αρκετή Αθλητική κίνησις καί είναι κρίμα ότι ή 'Ελλάς θά 
μείνη αμέτοχος εις τόν παγκόσμιον εορτασμόν τής αλκής 
καί τής νεότητας.

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ
Ή ηνενματιηη άκμή.
Διά τάς άγγλικάς φιλολογικός κοφυφάς είνε τε- 

τραγωνικώς αποδειγμένου δτι ή πλήρης άκμή τοΰ 
νοΰ έπέρχεται μετά τό πεντηκοστόν έτος τής ηλικίας. 
Προς έπίρρωσιν τής ιδέας αυτής άναφέρομεν τά έξης 
παραδείγματα.

Ό Τέννυσον δ δαφνοστεφής άγγλος ποιητής, 
έγραψε τά τελειότερα τών έργων του, τά ειδύλλια του 
δταν ήτο πεντήκοντα έτών. ’Ετελείωσε δέ τήν αλη
θώς θαυμασίαν αυτήν σειράν δταν έφθασε τό εξη
κοστόν δεύτερον έτος τής ηλικίας του.
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Ό Μακώλαιϋ, ο διάσημος ιστορικός, τό μέγα 
αυτού έργον τήν «'Ιστορίαν τής ’Αγγλίας» τό όποιον 
τοΰ έξησφάλισε τήν αθανασίαν, ήρχισε μέν εις τό 
τεσσαρακοστόν όγδοον, τούς δυο όμως τελευταίους 
τόμους τούς έτελείωσεν δταν εϊχεν ήδη ύπερβή τό 
πεντηκοστόν πέμπτον έτος τής ήλικίας του.

'Ο «Άπολεσθεις Παράδεισος» τού Μίλτωνος εινε 
προϊόν πεντηκονταετούς διανοίας τού αθανάτου 
τυφλού ποιητοΰ. Τού Ούώλτερ Σκώττάθαυμαστότερα 
έργα ειδον τό φώς, δταν ό συγγραφεύς έφερεν επί τής 
ράχεώς του τό δυοβάστακτον φορτίον πεντήκοντα καί 
έξη Δεκεμβρίων.

'Ο Κόουπερ πάλιν άλλη φιλολογική δόξα τής 
’Αγγλίας ήρίθμει περισσότερα τού ήμίσεος αίώνος 
έτη δταν έγραφε τό περίφημον «Καθήκον» καί ό 
Ντέφυ τόν πασίγνωστόν του «Ροβινσώνα Κρού- 
ζιον» μετά τό εξηκοστόν δεύτερον έτος.

Ή Γεωργία Έλλιοτ, έκ τών διαπρεπέστερων γυ
ναικών συγραφέων έγραψε τον «Δανιήλ Ντερόντα» 
πεντήκοντα δύο ετών.Άλλά μήπως καί τοΰ Δάρβιν 
«Ή αρχή τών γενών»δέν έγράφη δταν πλέον ό φιλό
σοφος έπέρασε τό κατώφλι τών πεντήκοντα ή δέ 
«Καταγωγή τού ανθρώπου» τοΰ ίδιου εις ηλικίαν 
εξήκοντα καί δύο ετών ;

'Ο Αργκφελλόου τέλος,τό θαυμάσιον άσμά του, ό 
«Χιαβάθας» έλάξευσεν,—αυτή ή λέξις αρμόζει διά 
τούς υπέροχους εκείνους στίχους—δταν πλέον εϊχεν 
έορτάση τήν πεντηκοστήν όγδόην επέτειον τών γενε 
θλίων του. καί ό Γκρότ εξηκονταετής μάς έδωκε τήν 
«'Ιστορίαν τής Ελλάδος».

Γό κρανίον τοϋ Κρόμβελ.
Προ ολίγου καιρού μιά έφημερίς τού Λονδίνου 

άνεκίνησεν ένα ενδιαφέρον ζήτημα: Πού εύρίσκεται, 
τό πραγματικόν κρανίον τοΰ’Ολιβιέρου Κρόμβελ;Πε- 
ρίτοΰ σκελετού τουεΐνε σχεδόν βεβαιωμένονδτι άνευ- 
ρέθη μεταξύ τών άλλων οϊτινες είχον ταφή πλησίον 
τής μαρμάρινης άψΐδος, είς τά πέριξ τής οποίας 
έξετελέσθηαν τόσοι ιστορικοί απαγχονισμοί. Άλλά ή 
κεφαλή τί άπέγινε ; Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι άπε- 
σπάθη άπό τοΰ κορμού καί έξετέθη είς Γουενστμίν- 
στερ Χώλ, άλλά δέν είναι έξηκριβωμένον πού μετε- 
φέρθη μετά τήν μακάβριον έκθεσιν.

Μερικοί δμως άπό τούς άναγνιόστας τής Λονδι- 
νείου έφημερίδος έσπευσαν νά άπαντήσουν έπί τοϋ 
προκειμένου.

<Ή Κεφαλή τοϋ Κρόμβελ, γράφει ένα μέλος τής 
«Λέσχης τών Καλών Τεχνών»—εύρίσκεται προ Ιτιών 
υπό τήν κατοχήν κάποιας μις Γουΐλκινσων κατοικού- 
σης εις Σέρτλανδ, καί ίσχυριζομένης δτι ήτο κατ’ ευ

θείαν απόγονος τοΰ μεγάλου άνδρός. Λύτη συνείθιζε 
νά δίδη άπό καιρού είς καιρόν τάς λεγομένας «ύποδο- 
χάς τοΰ κρανίου», ήτοι έπίδειξιν τοΰ λειψάνου είς 
τούς προσκεκλημένους συνήθως καλλιτέχνη; καί 
λογίους.

’Άλλη κυρία έδωκε τάς ακολούθους πληροφορίας. 
Τό κρανίον έφυλάσσετο είς κυτίον έκ ξύλου κάδρευ 
φοδραρισμένον μέ βελοΰδον καί έπεδεικνύετο μόνον 
είς σοβαρούς άνθρώπους μέσα εις θαμβόν καί έπιβλη- 
τικόν φώς. Μερικαί κοκκινωποί τρίχες εινε άκόμη 
κολλημένοι είς τό κρανίον. Κάποιος άλλος έγραψεν 
δτι ή κεφαλή τοΰ Κρόμβελ κατέχεται άπό ένα μυστη
ριώδη κληρικόν.

Καί ό τελευταίος άπέστειλε μίαν περικοπήν άπό 
ταύς Τάϊμς τής 31 Δεκεμβρίου τού' 1874 ή οποία 
λέγει τά εξής ;

«Τό κεφάλι τοΰ Κρόμβελ βαλσαμωθέν εύρίσκεται 
ήδη είς τάς χεϊρας τοΰ κυρίου Όρατίου Γουΐλκινσων 
είς Σάβεναξ τής κομητείας τοΰ Κέντ. Είς τό μέτωπον 
φέρει μικράν οπήν.

Τά γραμματόσημα τής Γερμανίας
Ή Γερμανία εινε σήμερον δ παράδεισος τών 

γραμματοσυλλεκτών. Ειμπορεΐ κανείς νά είπή δτι 
κάθε ήμέρα έκδίδεται καί ένα νέο γραμματόσημο 
τό όποιον μετά δέκα πέντε ήμέρας έξαφανίζεται. 
Σήμερον μία έπιστολή έντός τής Γερμανίας στοιχίζει 
75.000 μάρκα, καί διακοσίας διά τό εξωτερικόν. 
’Ήδη δμως έδημιουργήθη καί μία άλλη μανία συλλο
γής. Τά χαρτονομίσματα «Νοθρ—Γκέλδ», είνε τό 
χρήμα τό όποιον ελλείψει κρατικού χαρτονομίσματος 
έθεσαν είς κυκλοφορίαν διάφοροι Γερμανικαί πόλεις. 
Κάθε πόλις υπενθυμίζει μία σελίδα τής ιστορίας της,, 
έπί τών χαρτονομισμάτων τούτων. Βλέπει κανείς 
κράνη, πολεμισιάς κρημνισμένα τείχη μέσα είς γυρ- 
λάντες άπό άλύσσεις καί θυρεούς. ’Επίσης εικονογρα
φούνται καί διάφορα περίεργα Ιπεισόδια.

Ενα Νικήτρια.— Μηνιαΐον περιοδικόν, έκδίδεται είς 
Ζάκυνθον Διευθύντρια. Μαριέττα Γιαννοποϋλου.

Μονσα.— Περιοδικόν Μηνιαΐον. ’Αθήναι.
L’Europa Oriental—Rotra.
Libre—Directeur: Ms Roussel—Athenes, ’Οδός Σίνα·
Αί Μονσαι.—Διευθυντής: Δ. Ζώης. Ζάκυνθος.
'Επτανησιακή Έπι&εώρισης.—Μηνιαΐον περιοδικόν.

Έκδίδεται είς Ζάκυνθον. ’Βίγλα.—Μηνιαία φιλολογική καί καλλιτεχνική Έπιθεώ- 

ρησις. Έκδίδεται εις Μεσολόγγιον.
'Υπαλληλική "Ενωσις.—Έβδομαδιαΐον δργανον τής 

λέσχης τών Δημοσίων υπαλλήλων. Έκδίδεται άπαξ τής 

έβδομάδος ’Αθήνας.Ιστορία τής Ελληνικής Γεωργίας.—Έξεδόθη ό δεύτε
ρος τόμος τή; ’Ιστορίας τής “Ελληνικής Γεωργίας τοΰ κ. 

Δη μ. Α. Ζωγράφου.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Νέα Ζωή. Μηνιαΐον φιλολογικόν'περιοδικόν- Έκδίδεται 
είς ’Αλεξάνδρειαν.

Φάρος.—Περιοδικόν μηνιαΐον. Έκδίδεται εις Βόλον.
Λογοτεχνικές Σελίδες: Περιοδικόν. Έκδίδεται είς Χανιά 

Κρήτης.
Έρανιστής.—Περιοδικόν. Έκδίδεται είς ’Αθήνας.
Ό Άχώνας τής γνναϊκας·.—Μηνιαΐον δελτίον τοΰ Συν

δέσμου τών Έλληνίδων υπέρ τών δικαιομάτων τής Γυγαικός' 
Λογοτέχνης.—Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν περιοδικόν 

έκδιδόμενον είς Βόλον υπό ομίλου φιλολογούντων νέων.
"Εσπερος.— Μηνιαΐον περιοδικόν, έκδίδεται είς Σύρον.
Μακεδονικά γράμματα.—Μηνιαΐον περιοδικόν, έκδί

δεται είς Θεσσαλονίκην.

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΣ ΤΟΠΟΟΕΤΗΣΙΣ 
ΛΙΡΩΝ Η ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ

Πολλοί έμαθον ήδη άπό διάφορα δημοσιεύ
ματα, πού έγένοντο, δτι τό Κράτος έκδίδει έν
τοκα γραμμάτια ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΑΣ ΛΙΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΟΛΛΑΡΙΑ, έκδιδόμενα άπό τό Κεν
τρικόν ταμεΐον τοΰ Κράτους, μέ τόκον πρόκα- ' 
ταβαλλόμενον 7 ο)ο—7 1)2 ο)ο, 8 ο)ο— 8 
1)2 ο)ο καί 9 ο)ο έφ’ δσον ταΰτα είναι πλη
ρωτέα μετά έν η δύο ί'/τρφιιή τέσσαρα ή πέντε 
έτη, ώς κιαί ποια άμόμη πλεονεκτήματα οι άγο- 
ράζοντες αυτά άπολαύουσιν έκ τοΰ φόρου τής 
είς συνάλλαγμα περιουσίας.

’Ελάχιστοι δμως είναι οί άντίληφθεντες 
ποιαν εξαιρετικήν ώφέλειαν έχουσιν έκ τοΰ τρό
που τής προκαταβολής τοΰ τόκου των, διότι 
βεβαίωσ πόσοι είναι έκείνοι οϊτινες άντελήφθη- 
σαν, δτι, ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΕΣΈΙΣ ΤΟ ΚΕΝ
ΤΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 580 ΜΟΝΟΝ ΛΙ
ΡΑΣ "Η ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΛΛΜΒΛΝΟΥΣΙΝ 
ΕΝ ΤΣΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕ- 
ΟΝ ΜΕΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟ- 
ΣΩΠΕΥΟΝ 1000 ΛΙΡΑΣ Ή ΔΟΛΛΑΡΙΑ.

Είς τούς πολλούς θά φανη τούτο περίεργον, 
πώς, ένώ τό Κράτος λαμβάνει σήμερον 580, λί
ρας, δίδει μετά πέντε έτη 1000 λίρας. Καί δ
μως, δεδομένου δτι, ό τόκος τών πέντε ετών 
είς εκείνον, ό όποιος άγοράζει ένα τσεκ τοΰ 
Δημοσίου 1000 λιρών, προκαταβαλλόμενος έ- 
σωτερικώς πρός 9 ο)ο άνέρχεται είς λίρας 
420 καί έπομένως δέν έχει είμή νά καταθέση 
580 λίρας καί νά λάβη τό τσεκ τοΰ Δημοσίου 
τών 1000 λιρών πληρωτέον μετά πέντε έτη.

Δηλαδή καταντά σχεδόν ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΑ-

ΕΤΙΑΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΕ ΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ. Τό ίδιο συμβαίνει, κατά 
μικρότερων βεβαίως κλίμακα, διά τά έκδιδριιι- 
να μέ μικροτέραν προθεσμίαν γραμμάτια είς 
συνάλλαγμα τοΰ Δημοσίου. Οΰτω π. χ. κατα- 
θέτοτν τις 606 λίρας διά τέσάαρα χρόνια λαμ
βάνει ένα τσεκ τοΰ Δημοσίου 1000 λιρών, κα
ταθετών 777 λίρας διά τρία) χρόνιοι λαμβάνει 
ένα τσεκ τοΰ Δημοσίου 1000 λιρών. Όμοίως 
καταθετών 860 λίρας διά δύο ρόνχια λαμβάνει 
ώσαύτως ένα τσεκ 1000 λιρών κ.ο.κ. Δύναταί 
τις νά υπόδειξη άραγε άσφαλεστέραν καί ίκα- 
νοποιητικωτέραν τοποθέτησιν συναλλάγματος ;

Δημοσιευθήτω διά τών λαβουσών έγγραφον 
εντολήν εφημερίδων.

(Έκ τοϋ Υπουργείου τών Οικονομικών).

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
_____________ »

Γίναται γνωστόν δτι έντός τοΰ μηνός Μαρ
τίου 1924 γενήσονται αί έφεξής κληροόσεις 
τοΰ αναγκαστικού Δανείου, ήτοι.

Κλήρωσις Ιουνίου 1922 τή 5η Μαρτίου 
1924. — Κλήρωσις Σεπτεμβρίου 1912 τή 9 
Μαρτίου 1924. —: Κλήρωσις) Δεκεμβρίου 1922 
τή 11 Μαρτίου 1924. — Κλήρωσις Μαρτίου 
1923' τή 13 Μαρτίου/192 4ί — Κλήρωσις Ιου
νίου 1923 τή H Μαρτίου 1924. —Κλήρωσις 
Σεπτεμβρίου 1923 τή 20 Μαρτίου 1924. — 
Κλήρωσις Δεκεμβρίου 1923 τή 24 Μαρτίου 

1924.Καθ’ έ(κάστην τών επτά τούτων “κληρώσεων 
οί λαχνοί ίσχύουσιν ώς έξης· 
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» 

» 
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2
4
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40
50
50
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»
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»
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300000 δρ.
100000

50000
20000
10000

5090
3000
1000

»

»
»

300000
200000
200000
400000
400000
250000
150000
100000

267 λαχν. έκάστης’κληρώσεως 20000000
Δημοσιευθήτω διά τών λαβουσών έγγραφον 

εντολήν έφημερίδωυν καί περιοδικών.
Έν ΆΟήναι^ τή 26 Δεκεμβρίου 1923.

(Έκ τον 'Υπουργείου τών Οικονομικών).
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ΚΙΝΙΝΗ TOV ΚΡΑΤΟΥΣ

Άπό τήζ 3ης Δεκεμβρίου 1923 ή -τιμή πω
λήσεως τής κινίνης τοΰ Κράτους ήλαττοιθη 
και πάλιν σημαντικώς, κατόπιν τής πτώσεως 
τοΰ συναλλάγματος καί τής σημαντικής οικονο
μίας, ήτις έπετεύχθη κατά τήν τελευταίαν προ
μήθειαν κινίνης, κλεισθεΐσαν εις τιμήν εύθηνο- 
τέραν κΙάί τής προπολεμικής.

Αί τίμμί χονδρικής πωλήσεως, ένφ κατά το 
παρελθόν θέρος ήσαν κατά κυτίον ύδροχλωρι- 
κής δρχ. 27, διθειϊκής δρχ. 18 καί φυσίγγων 
δι’ ένέσεις δρχ. 18, ήλαττώθηώιν κατά τόν πα
ρελθόντα Σεπτέμβριον εις δρχ. 20 κατά κυτίον 
υδροχλωρικής, δρχ. 16 διθειϊκής καί δρχ. 16 
κατά κυτίον τών 10 φυσίγγων.

Άπό δέ τής·"3 Δεκεμβρίου έ. έ. ή τιμή ήλατ- 
τώθη πάλιν εις δρχ. 15 ^ιατά κυτίον υδροχλω
ρικής, δρχ. 12 κατά κυτίον διθειϊκής καί δρχ. 
10 κατά κυτίον τών) 10 φυσίγγων.

'Επομένως εντός διαστήματος τριών μηνών, 
τό Ύπουργεΐον τών Οικονομικών ήλάττωσε 
τήν τιμήν τής κινίνης άπό τής υφιστάμενης κατά 
τό θέρος τιμής κατά 45 ο)φ, άποβλέψαν είς 
τήν κατά τό δυνατόν άνίακοΰφισιν τών άπορω- 
τέρων ιδία τάξεων διά τής παροχής εϋθηνής 
ίκαί γνήσιας συνάμα κινίνης.

Είς τάς σημερινός τιμάς ή άξία οκάστου 
σωληνάριου τών 10 σακχΙαροπήκτων ανέρχεται 
είς 3 δρχ. διά τήν υδροχλωρικήν ,κιαί 2.40 δρ. 
διά τήν διθειϊκήν καί μίαν δραχμή·^ δι’ έκάστην 
φύσιγγα (ενεσιν). ΙΙροκειμένου δμως περί λια
νικής πωλήσεοις, αί -ιμαί αύταή είναι δρχ. 3.60 
;κατά σωληνάριον ύδροχλωρΐικής, δρχ. 2.80;.κα
τά σωληνάριου διθειϊκής καί δρχ. 1.20 κατά 
φύσιγγα (ενεσιν). >

Δημοσιευθήτω διά τών λαβουσών έγγραφον 
έντολήν εφημερίδων.

Άθηναι, 8 Δεκεμβρίου 1923. 1 r
: ■ (’Εκ τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Τήν Δευτέραν 31 τρέχοντος καί ώραν ΙΟην 

π.μ. θέλει ένεργηθή πρόχειρος μειοδοσία είς τό 
Γραφεϊον τοΰ παρ’ ήμΐν Γενικού Γραμματέως 
πρός προμήθειαν ξυλείας οικοδομήσιμου.

Οί δροι τής προμήθειας εύρίσκονται κατα
τεθειμένοι είς τό παρ’ ήμΐν Τμήμα ’Εποικισμού.

Οί ύποβαλόντες μέχρι σήμερον προσφοράς 
παρακαλούνται δπως προσέλθουν.

(’Εκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Προκήρυξις δημοπρασίας διά τήν έκτύπωσιν 
. συλλογής αγροτικής καί έποικιστικής νο

μοθεσίας.
Ένεργηθησομένης τήν 12 Ίανουαρίου ημέ

ραν Σάββατον καί ώραν 11—12 π. μ. έν τώ 
Καταστήματι τού 'Υπουργείου Γεωργίας, προ
χείρου μειοδοτικής δημοπρασίας διά τήν έκτύ- 
πωσιν διαφόρων έντυπων τής Γεωργικής ύπη- 
ρεσΖζς, καλούνται οί ένδιαφερόιιενοι δπως 
προσέλθωσί κατά τήν ώς άνω ήμέραν καί ώ
ραν είς τό γραφεϊον τού Τμηματάρχου τής 
Διεκπεραιώσεως καί ύποβάλωσιν ενώπιον τής 
συσταθείσης τριμελούς ’Επιτροπής τάς προσ
φοράς των, συμφωνίας πρός τούς δρους τής 
διακηρύξεώς μας.

ΙΊληροφορίαι παρέχονται παρά τώ A' Τμή- 
ματι τής Διευθύνσ£ως ’Εποικισμού δπου εύ
ρίσκονται καί οί δροι τής διίακηρύξεως.

(,Ε*  Υπουργείου Γεωργίας).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Γνωστοποιεί, δτι τήν ΙΟην Ίανουαρίου 
1 924 ήιιέάαν Πέμπτην ένεργηθήσονται έν τφ 
Δημοτικφ Καταστήματι δημοπρασίαι.

Ιον. Συμπληρωματική διά τήν αποκομιδήν 
αιμάτων κλίπ. τών Σφαγείων μέ προσφοράν 
δραχμών 54 ήμερησίως δι’ αντιμισθίαν ίππου 
κα καρρα-γωγέως.

2ον. ’Εκποιήσεις τριχών καί κεράτων άποθη- 
κευμένων καί άποθηκευσομένων είς ίδια Σφα
γεία διά τό οικονομικόν έτος 1923—1924 μέ 
έλάχιστον προσφοράς? δραχμών ΐί κατ’ όκάν διά 
τάς τρίχας καί δραχμ. 1 κατ’ όκάν διά τά 
κρέατα.

Ό Δήμαρχος
• Σχ ΠΑΤΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Διακηρύττει δτι :

Ή προκηρυχθεϊσα μειοδοτική δημοπρα
σία δι’ έγγράφων ένσφραγίστων προσφορών 
ήτις έπρόκειτο νά ένεργηθή τήν ΙΟην (δεκά- 
την Ίανουαρίου έ. έ. διά τήν σκυρόστρωσιν 
τής νέας Δημοτικής Λεωφόρου ’Αμαρουσίου 
αναβάλλεται διά τήν 24ην (εικοστήν τετάρτην) 
Ίανουαρίου έ. έ. ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 
11-12 π. μ.

Ό Δήμαρχος
Σ. ΠΑΤΣΗΣ

' ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 
AU PRINTEMPS 

α. Α τ- ΜΟνΤΕΟΠΟΥΛΩΝ- 
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό τελειότερου κατ,άστημα Γυναικείων Ειδών 
Άσπρόρρούχα διά προίκας

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΊΆΝΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
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Γραφεία αγοράς και πωλήσεως 
μεταχειρισμένων και μή γραμματο
σήμων ύπό τοΰ κ. Ν. ΠΕΖΟΡΟΜΟΥ 
©ίκος εμπιστοσύνης καί εξαιρετικής 
ευσυνειδησίας.

ΜΙ TEL EMHOPIQT fc BIOMmil&Z 
‘Ά Γ Κ VP J'S-

Τμήμα εκδοτικόν. Τακτικοί εκδόσεις 
τών μεγαλειτέρων επιτυχιών τής ξένης και 
Ελληνικής Φιλολογίας.

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

ΧΑΡΤΟΠΠΑΕΙΟΝ ΒΙΗ ΜΙ2ΙΑ ■
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

ίΤό άρχαιότερον έν Έλλάδι Χαρτοπωλεϊον 
’Επισκεπτήρια στιγμιαίως


