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(Συνέχεια έκ τοΰ τεύχους J97)
Οί φίλοι τών υποψηφίων ενεργούν μέ ζήλον, μέ
πάθος, υπέρ αυτών, καί όπως συμβαίνει συνήθως,
καί οί δύο αντίπαλοι περιμένουν την έπιτυχίαν. Ό
Μάνθος, βέβαιος διά την νίκην τον αντιπάλου τοΰ
Λάμπρου, χαίρεται προκαταβολικούς δι’ αυτήν. Ή
ημέρα τών εκλογών πληοιάζει πλέον. "Ολη η μικρά
κωμόπσλις εύρίοκεται είς άναοτάτιοσιν. "Ολοι φα
νατίζονται. Γυναίκες καί παιδιά ακόμη άνεμίχθηοαν
εις την εκλογικήν πάλην καί ό Μάνθος, την βραδειά
τοΰ Σαββάτου, μόλις μετά τό μεσονύκτιον, κατορ
θώνει νά έπιοτρέψη είς τδ σπίτι του διά νά κοιμηθή.
Κατά την συνήθειά του έπέρασε άπό τό μικρό κα
μαράκι ποΰ κοιμάται ό έγγονός του. Είχε αύτή τη
συνήθεια. Νά τόν βλέπη νά κοιμάται, νά τόν σκεπάζη, m τόν καμαρώνη. Μέ αγωνία όμως αντιλαμβά
νεται αυτή τή στιγμή ότι τό παιδάκι έχει πυρετό καί
παραληρεί.
Είχε προοβληθή άπό διφθερίτη. Ό Μάνθος έμπρός είς τό θέαμα εκείνο τρέμει ολόκληρος. Λησμο
νεί τάς έκλογάς, τό μίοος του, τό Λάμπρο, ιό δημαρ
χικόν αξίωμα καί περιποιείται τό παιδί. Αισθάνεται
ότι άσπαίρει, άγιονιρ είς τήν αγκαλιά του καί αύτό
τόν γεμίζει μέ τόν με'γαλείτερο τρόμο. Σάν τρελλός
έξυπνα τήν ΰπηρέτριά του καί τήν διατάσσει νά τρέξη είς τόν ιατρόν. Άλλά άμέσως Αναχαιτίζεται.
— Τό γιατρό ; μονολογεί. Αυτόν που αδίκησε πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλον ; "Οχι. Δέν πρέπει. θά
καλέση άλλον γιατρό άπό άλλη πολιτεία. Άλλά αύτό
θά κοστίοη πολλά. "Οχι· ούτε' αύτό δέν συμφέρει. Τό
παιδί δέν έχει τίποτα. Θά τό γιατρέψω μονάχος. . .
Άλλά ό μικρός Μάνθος χωρίς γιατρό πεθαίνει.
Ό Μάνθος ούτε τό έννοεϊ, ούτε τό φαντάζεται.

Πονεϊ, υποφέρει ό έγγονός του καί αύτό είνε Αρκετό
διά νά πονή καί εκείνος. "Ολη τήν νύχτα είς τό
πλευρόν τοΰ μικρού τόν περιποιείται σάν νά είνε ή
μητέρα τον. Τον δίδει κινίνο, τό πότιζες τίλιο, τον
βάζει καταπλάσματα, τοΰ δροοίζει μέ κρύα νερά τό
κεφαλάκι του καί όλα αυτά έπισπεύδονν τόν θά-'
νατον.
ι
Αί ώραι παρέρχονται βραδέως. Ό μικρός Μάν
θος χωρίς ιατρική περίθαλψιν αποθνήσκει, ένώ ό
Μάνθος, άφωνος, άγρυπνος, νηστικός, κάθεται κον
τά του, τόν περιποιείται, τόν νοσηλεύει. Πρός τό
βράδυ τής άλλης ημέρας τό παιδάκι δέν έχει πια τή
δύναμι νά μιλήση. "Ενας ρόγχος βραχνός βγαίνει
μόνον άπό τό στοματάκι τον. Τή στιγμή αύτή ό Μάν
θος έννοεϊ τόν κίνδυνον. Φαντάζεται ότι ό ιατρός
είμπορεϊ ιχά τό σώση καί ή σκέψη αύτή τόν κάμνει
νά σφαδάζη.
— Τόν αδίκησα. Τοΰ σκότωσα τόν πατέρα του,
φωνάζει αγρίως, καί τώρα ό Μάνθος μου πεθαίνει:
Τί νά κάμω λοιπόν ;

Στέκεται έκεΐ, ορθός μέ τά μάτια έκπληκτα καί
αιματώδη, προσηλωμένα είς τό παιδάκι πού πεθαί
νει. Βλέπει ότι χάνει τή μόνη αγάπη τον. Ή Απάν
θρωπη, ή ανάλγητη καρδιά του δέν ήγάπησε παρά
μόνον τό Μάνθο του, καί αύτός φεύγει έξ αιτίας του
χωρίς νά είμπορή να τόν κρατήοη, νά τόν οώση άπό
τόν μοιραίο θάνατο. Δέν ξεύρει και αύτός ποΰ νά
ςητήση βοήθεια. Τό παίρνει είς τήν αγκαλιά του, τό
σφίγγει μέ περιπάθεια καί μέ λόγια σιγαλά, μέ λέ
ξεις κομμένες προσπαθεί νά συγκράτηση τήν ψυχή
ποΰ είνε έτοιμη νά φνγη μακρυά, πολύ μακρνά. Τοΰ
λεγει ότι δέν πρέπει καί αύτός νά τόν άερήση, τοΰ
λέγει ότι φοβάται τό γήρας τό έρημο, τοΰ λέγει ότι

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

τό άγαπά τόσο πολύ. .. Πονεϊ όλους τους πόνους
μαζή. Πονεϊ' ή πέτρινη καρδιά του αναλύεται, και
αυτός, ό Μάνδος, κλαίει. Τά δάκρυα του ζεστά πέ
φτουν εις τό κεφαλάκι τοΰ μικρού, τό κάμνσυν νά ά
νοιξη τά κλεισμένα ματάκια τον, καί οί λυγμοί του
τό ανακαλούν δι’ ολίγον εις την ζωή.

Αυτό δίδει νέες ελπίδες εις τό Μάιδο. Καταβάλ
λει τή φιλαργυρία του καί οτέλλει απεσταλμένου νά
ζητήοη άλλον ιατρόν άπό τό πλησιέοτερο χωριό. 'Έ
πειτα τοποδετεϊ ιόν μικρό Μάνδο είς τό οτρωματάκι
του καί αυτός ό βλάοηημος, ό άδεος τρέχει εις της
εικόνες νά πραοευχηδή. Θά δείξη είς τό Θεό τής
καρδιάς του τόν πόνο καί ό Θεός δά τόν σπλαγχνισδή. 'Αλλά όχι. Θυμάται ότι καί αυτόν τόν ένέπαιξε.
Καί αυτόν μετεχειρίσδη όργανον είς τάς αδικίας,
είς τάς καταχρήσεις του. Πόσες φάρες δέν έφερε
τό όνομά του μάρτυρα είς κακούργημα. Πόσες φο
ρές τόν έπεκαλέοδη είς τάς αδικίας του, καί πόσες
φορές δέν έπήρε όρκο ψεύτικο είς τό δικαστήριο ;
Πρώτη φορά είς τή ζωή' του ό Μάνδος φρίττει, ό
Μάνδος μετανοεί.
Αλλα εΐνε αργά. Καί τά χείλη του, ωχρά άπό τόν
τρόμο, έψιδύρισαν τά λόγια τής μητέρας του.
— "Αν τό δικαστήριο τών άνδρώπων έξεγελάσδη,
Μάνδο, ό Θεός δέ δά ξεγελαοδή...
Έξ αιτίας του λοιπόν πεδαίνει ό Μανδούλης του;
Πώς ; Ελάτε, φωνάζει μέ άγριες χειρονομίες, ε
λάτε να σάς δωσω πίσω ό,τι έχω, καί νά πόροι πίσω
ό,τι κακό έκαμα. 'Έλα, δειά Βασιλική, νά σοϋ δώσω
πίσω τής λίρες σου, εσύ χήρα δυστυχισμένη νά πάρης πίσω τό χωράφι σου, εσύ ορφανή τις έληές σου,
εσύ τό αμπέλι σου, εσύ τά διαμαντικά σου, εσύ τά λε
φτά σου, έσυ τόν άδικο χαμό τοϋ πατέρα σου, εσύ,
γιατρέ, αδικημένε πιο πολύ απ' όλους, έλα νά μοΰ
γιατρέψης τό Μάνδο μου. ..

Έξαφνα όμως σιωπά απότομα.
— Άλλά δέν είνε δικά μου πιά, φωνάζει μέ απελ
πισία. Γα εδωρηοα τοϋ Μάνδου, και αυτός πεδαίνει.
Πώς νά τόν κρατήσω ; Τώρα πιά δέλω νά ζήση, νά
ζήση γιά μένα. Τά λεφτά μου, τά λεφτά μου, φωνά
ζει μέ παραφορά πάδους τραγικού, διότι είς τήν πα-
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ραζάλην του νομίζει ότι έχασε τά πάντα, τά λεφτά
μου δέλω νά τά πάρω πίσω, δέ δέλω νά τ' άφήσω νά
τά χαρή ό πατέρας του μαζή μέ τόν Λάμπρο τόν έχδρό μου. .. Καί όμως πεδαίνει. Πεδαίνει γιατί τό
άφησα χωρίς γιατρό... Έκλεψα, άδίκηοα, (σκό
τωσα, έλα, όλα τά έκαμα χωρίς κανένα σκοπό. . .
Καί δαγκάνει τά χέρια μέ απελπισία, κτυπα τό
κεφάλι του, τραβά τά μαλλιά του, τρίζει τά δόν
τια του...
-— Νά ζήσης δέλω καί χωρίς γιατρό, όρμά έξα
φνα καί φωνάζει ιείς τό παιδάκι. Τό παίρνει είς
τήν αγκαλιά του, καί μέ τρελλά φιλήματα γεμίζει τό
προσοτπάκι του.
Άλλά ό μικρός Μάνδος δέν κινείται : εΐνε νε
κρός.
Ό Μάνδος αίσδάνεται μετ’ ολίγον είς τήν αγκα
λιά του παγωμένο τό πεδαμένο παιδάκι. Νέα άγρια
παραφορά τόν καταλαμβάνει. Άπωδεϊ βίαια τό νε
κρό σώμα τοΰ αγαπητού παιδιού, σχεδόν τό λακτίζει,
ένώ) φιρικτή βλασφημία ανέρχεται εις τά ασεβή χεί
λη του.
Άλλά δέν κατορδώνει νά τήν προφέρη.
Τήν στιγμήν εκείνη φονναί άγριοι, φωναί μεδυομέναι άκούονται έξω άπό τά παράδυρά του.
— Ζήτω ό νέος μας Δήμαρχος, ζήτω ό Λάμπρος
μας, φωνάξουν τά πλήδη τών συγχωριανών του, ευ
χαριστημένα.
Είς τάς λέξεις αύτάς ό Μάνδος σάν τρελλός ση
κώνεται. 'Έξαλλος τείνει τά χέρια, ωσάν ι»«ζ πρό
κειται νά έμποδίση τής φωνές εκείνες πού φέρνουν
είς αυτόν τόσον απαίσιο άγγελμα. Άλλά ή φωνές καδαρώτερα επαναλαμβάνουν τά λόγια αυτά. Τότε
παραφορά άγριώτερη τόη
*
καταλαμβάνει. Θέλει νά
όρμήση έξω, νά συναντήση όλους αυτούς τούς άπεχδε'ΐς άντιπάλους του. Τά πόδια του όμως κλονίζον
ται καί .«ιέ τά χέρια πρός τά εμπρός σωριάζεται νε
κρός εις το πλευρον του άδώου Μάνδου, καί τά χεί
λη του άκουοίως ψιδυρίζουν, ένώ τά περιστέφει λευκός άφρός :
— Έτίμωρήδηκα !. . .
ΕΥΓΒΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΕΦΑΛΑ10Ν Β'

ΤΑ

ΕΝ Ο Δ Η Σ Σ Ω,
■

(Λ8Λ Α · 1825)

ματος, είς ό έμελλαν μετ’ ου πολύ ν’ άποδυδώσιν, άπεφάσισαν νά συστηματοποιήσωσι τά τής ελληνικής
σκηνής καί, χωρίς τό παράπαν νά έξωτερικεύοιοοι
τόν σκοπόν των, όιωργάνωοαν μετά πολλής πιεριοκέψεως δεατρικάς παραστάσεις, επί τφ σκοπιά δήδεν
|
τής έκπαΐδεύσεως τής σπουδαζούοης νεολαίας. Ον’τω, καιόπιν πολυχρονίου προπαρασκευής, ή οργανω
τική τοϋ δεάτρου επιτροπή κατώρδωσε περί τά τέλη
Αύγουστου 1817 καί έδωσε»· άπό σκηνής δίς τόν
«Θεμιστοκλέ.α» τού Μειαοταοίου κατά μετάφρασιν
έκ τοΰ 'Ιταλικού σύττό φιλοδεάτρων όμογ&μών».1 Τό
I Οί "Ελληνες τής 'Οδησσού ήτις, ώς δά ίδωμεν, δράμα είχεν ήδη μεταφραοδεϊ καί έκδοδεϊ άπό τοϋ
μετά τοϋ Βουκουρεοτίου έγένετο κατά τούς χρόνους 179β έν Βιέννη έν τή ελληνική τυπογραφίφ τοΰ Γε
εκείνους τό καταφύγισν τοΰ Ελληνισμού, έν <5 προ- ωργίου Βεντόιη, έφείρε δέ τόν εξής τίτλον : ώθ Θε
ίπαρεσκε ι’άοδη ή μέλλουσα τοϋ 'Έδνους άνάστασις, μιστοκλής, όπερα, ήτοι δράμα ηρωικόν, τοΰ κυρίου
αρώτοι ήσδάνδησαν τήν ανάγκην τοϋ Ελληνικού δε- Μεταστασίου, Καισαρικού ποιητοΰ, μεταφραοδεϊσα
άτρου καί ένωρίύατά, άπό τοϋ 1814, ώς φαίνεται έκ έκ τής ’Ιταλικής παρά τοϋ κυρίου
νΰν πρώτον
τίνος επιστολής τού Μ. Κούμα έν τώ «Αογίω Ερ έκδοδεϊοα δαπάνή καί έπιμελεία Πολυζώη Λαμπανιμή» δημοσιευδείσης τόν Δεκέμβριον τοϋ 1817, «έ τζιώτη τού έξ Ίιοαννίνιον, 1796, έν Βιέννη κτλ.» 2
καμαν αρχήν πρό τ ρ ι ώ ν έ ν ι α υ τ ώ ν να
Τό δέατρον, καταλλήλως διακοομηδέν καί κατά
παριστάντοσι κάποτε μεταηράοεις έκ τοϋ Ιταλικού τάς δύω εσπέρας καδ’ ας έδόδη ή πατριωτική τρα
είς τήν λαλουμένην γλώσσαν.» 1
γωδία τοΰ Μεταστασίου, κατεκλύσδη ύπό πατριω
[Γ Έκ τής αυτής επιστολής έξάγεται ότι αί γενόμε- τών, οί όποιοι μέ τά δάκρυα είς τούς ότμδαλμούς
ναι τότε παραστάσεις (^ευτύχησαν όλαι», αλίά τίνες παρηκολούδουν τά επί σκηνής έκτνλισοόμεί’α, διαρ
αί παραστάσεις αύται καί τίνες έλαβον είς αύτάς κώς χειροκροτοΰντες, άλλά καί ζητωκραυγ άξαν
μέρος δέν άναφέρεται έν αύτή.
τες κατά τάς οτιγ/.ιάς, καδ’ ας ό Θεμιστοκλής
Ε. Αί οποραδικώς δοδεϊοαι αύται παραστάσεις έξή- προτιμά τόν δάνατον άπό τήν προδοσίαν τής πατρί
γειραν τήν προσοχήν .τών μεμυημένων είς τά τής δας του.
Φιλικής Εταιρείας. Οί κορυφαίοι καί δαρραλεώτεΤά πρόσωπα όλα τοϋ δράματος ύπεδόδησαν ιίφι"“ί άπόστολοι τής ίεράς έκείνης προπαγάνδας, έ
λοδέατροι νεανίαι».
κτες ώς παράδειγμα τούς Σαλαμινομάχσυς πρα
Κυρία καμμία δέν έπείσδη ν' άνέλδη τήν σκηνήν.
νούς των, ών τό πατριωτικόν α'ίσδημα τοσάκις' έΚατά
τόν κ. Κούμαν, παροστάντα τότε κατά τάς
ξήψε τό δραματολόγιον τής τριάδας τών άδανύπων
μνημονειιομένας
δύο παραστάσεις, τά ελληνικά φο
δραματουργών, κατανοοϋντες δ’ έτέρωδεν, ότι ή άπό
ρέματα
τών
τ
’
/
δοποιών
«λαμπρότερα βέβαια δέν ήδύσκηνής παρέλασις πολλών έπεισοδίων τής έδνικής
νοπ·το
νά
γίιουν,
οϋδ
’
είς τάς σκηνάς τών τής Εϋαυτών Ιστορίας, καδάις καί άλλονν τοιούτανν τής ξέμ νης, έξυπηρετούντων τούς σκοπούς αυτών, ήδύνατο ριόπης μητροπόλεων ή όπόκρισις όλων μέν γενικώς
νά έξαψη καί πάλιν τό αίσδημμ αυτών, καί παροΐτρύ'. νει αυτούς >ά μετάσχωσι τοϋ ΰπερανδρωπίνου κινή-

παραστάσεις του
καί η Φε,λε•ζη Εταιρεία. — '<> »<«>εμιστοζλης»
τού Μεταστασίου και ό Γεώργιος
’ ΑΕβραμιώτκς. —κ Ό «Φιλοκτήτης»
τού ΙΒοφοκλεους και αί έγκωμιαστικαι
ώδαϊ. — Ό «θάνατος τού Λ^μοσθέ·
νους» τού Λ>. ΙΙεκζόλου. — Τά «£>ώτα
ποσοστά. — «Ή Ελλάς καί ό Η,ένος»
τού Γ. Λ,ασσάνη. — ’<» ήθοποεος 3ίπ.
Λρακουλης. — Ό «ΛΙωάμεθ» καί «ό
θάνατος τού ϋαίσαρος».
Λί μετά·
φραστικιαί καί συγγραφεζαί ά«ό«εεραε
τού Άλ. Ραγκαβη.

L (^) «;Ef;j.T]c ό Λόγιος», ΔεκείΛυρίο» Ί817, σελ. 606. Έν
κ.Βιένν.η τής ’Λουστοίας.

. (1) Ή πρώτη παράστασις έδίβη τήν 25 Αύγουστου, ή
δέ δ»υτέοα τήν 27 ίδιου μηνός.
(?) Βλέπε : Άνδρέου Παπαδοποΰλου Βρεττοΰ, Νεοελ
ληνική Φιλολογία, μέρος Β', σελ. 101 έν ΆΟήναις 1857.
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έφαΐνετο ούχί φιλοθεάτρων,
κρισις.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

αλλά τεχνιτών

ύπό

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
2
Εϊς εσάς τό χρεωΟτοϋμεν,
Χάριτας όμολογοϋμεν,
Ευφυείς άγωνισταί!
Εύγε I όντως Γραικοί είσθε,
τούς προγόνους σας μιμείσθε
Μελπομένης έρασταί.
3
ΕυγεΙ ό ’Απόλλων κράζει,
Εύγε ! ή πατρίς φωνάξει
Τέκνα μον αγαπητά 1
Σείς ανακαλείτε πάλιν
Μετά τόσην πολλήν ζάλην
έργα μου τά ζηλευτά.
4
Εύγενείας τό σημείον,
θείον αρετών σχολείον,
ί
Τούς άγώνας τής σκηνής,
Έγώ έδειξα είς όλους
έγώ γέννησα τούς Πώλους
Πρώτη καί τούς Σοφοκλεϊς.

Τά ονόματα τών λαβόντων μέρος κατά τάς δύω
αίηάς παραστάσεις δέν διεσώθησαν πλή ν τον
Γεωργίου Ά 6 ρ α μ ι ώ ΐ ο υ, 3 ύποδυθέντος
τό πρόσωπον τον Θεμιστοκλέους, όστις, κατ’ άλλον
ακροατήν τής παραστάοεως, «ήγωνίσθη τόσον έντέχνως και φυσικώς, ώστε ό νέος οντος, έάν εύρίσκετο εις καμμίαν άπό τάς μητροπόλεις τής Ευρώπης
καί έγυμνάζετο συνεχώς είς τους θεατρικούς άγώγ
νας, θά έγίνετο βεβαιότατα δραματικότατος υποκρι
τής καί τά πρώτα φέρων τής σκηνικής τέχνης.» 4
Τάς παραστάσεις τον ^Θεμιστοκλέους» διεδέχθη
τήν 16 Φεβρούαρίου έπιόντος έτους (1818) ή τοΰΦιλοκτήτου τον Σοφοκλέους, μεταφρααθέντος υπό τοΰ
μφιλοκάλου νέου Νικολάου Πικκόλου». Πόίοι έλα
βαν μέρος κατά τήν παράοταοιν φαίνεται έκ τίνος
διασωϋείσης «έγκαιμιαστικής και στεφανωτικής
ιών αγωνιστών ωδής», ήν έσκόρπιοαν κατά τό τέ
λος τής παραστάοεως οί παρευρεθέντες «φιλόμονσοι
καί φιλοθεάμονες».
Ή ώδή αυτή έχει ώς έξης :
5
Εις τούς φιλοθεάϊρους Γραικούς
"12 I φιλόμονσοί μου νέοι,
·ϊ.
Γεώργιον Άβραμιώτην, Ί ωάνέσεΐς κάμνετε, γενναίοι,
ν.ην Ξένον, Ί ω ά ν ν η ν Μ αμούνην
Νά φανώ πάλιν έγώ.
καί Ί ω ά ν ν η ν Μ π α μ π α γ ι οί τ η ν κα
Εσείς είσθε ή έλπίς μου,
τά τήν παράοταοιν τοΰ Φ ι λοκτ ή
έσάς, τέκνα έκ ψυχής μου,
i ·,
το υ
Στεφανώνω κ’ ευλογώ.
1 ■
Ζώοι πάλιν τών 'Ελλήνων
’Ολίγον προ τής ένάρξεως τής παραστάοεως, εϊς
τών όνομαστών έκείνων
τών «Εμπνευσμένων Γραικών», μετριοφρόνως κρυ
"Ηρωες οί παλαιοί.
πτόμενος ύπό τά αρχικά τοΰ σνόιιαιός του στοιχεία
Ζώσιν έργα, όμιλίαι
Μ. Σ., άπηύθυνεν άπο σκηνής πρός τούς «φιλοθεάΠάθη καί άνδραγαθίαι
τρους ομογενείς νέους» τόν κάτωθι «.ΑΣΠΑΣΜΟΝ
ΦΙΛΙΑΣ» :
Άναζοΰν καί οί θεοί.
(3) Ό Γ. Άβραμιώτης ήτο Ζακύνθιος, διδάσκαλος οέ
τής ’Ιταλικής γλώσσης καί τής ’Ιχνογραφίας.
Π. Χιώτη : 'Ιστορικά απομνημονεύματα τής 'Επτάνη
σου, τόμ 6, σελ. 287. Άπέθανεν έν Ναυπλίφ τον Νοέμ
βριον 1825 έκ τύφου. Άπομν. Ν. Σπηλιάδου, τόμ. Β,
’Α6ην. 1852, σελ. 133 έν υποσημειώσει.
(4) 'Ερμής ό Λόγιος, Μάϊος 1818, σελ. 194. Περί τοΰ
Άβραμιώταυ έγραφε καί ό ιατρός Πέτρος ’Επίσης έξ ’Ο
δησσού τήν 28 Αύγούστου 1818 τά έξής : «Τον Φιλοκτήτην τοϋ Σοφοκλέους», εές τοΰ οποίου την προχθές γενομένην παράστασιν παρευρέθην καί έγώ, ούτε ό Λάγγιος, ού
τε ό Κοροβάϊνος δέν ήθελαν τόν παραστήσουν καλλίτερα
άπό τόν Γεώργιόν Άβραμιώτην, νέον είκοσιπέντε χρόνων,
όστις δέν ειδεν άκόμη μήτε μεγάλον θέατρον τής φημισμέ
νης Ευρώπης, μήτε κλασσικούς ύποκριτάς.»
’Αλλά καί ό ’Ιωάννης Φιλήμων (Δοκίμιον ιστορικόν πε
ρί τής Φιλικής 'Εταιρείας σελ. 212) γράφει περί τοΰ Άβραμιώτου τά έξής : «Είς τόν «Φιλοκτήτην τοΰ Σοφο
κλέους» έθαυμάσθησαν οί "Ελληνες ύποκριταί καί προ πάν
των ό Γ. Άβραμιώτης διά τόν δυσμίμητον τρόπον του καθ’
όσον "αφορά τήν σκηνικήν τέχνην».

Ποϋ τρέχεις ; Ποϋ έξύπνησες, σκιά Πανσεβάσμια ;
Τί κρότον στά ήλύοια διήγειρες πεδία ;
Λαμπρέ Σοφόκλες ! Πώς ευθύς μακάριον ειρήνην
’Απέβαλες, κ’ ένθουσιφς μ’ άλλοίαν ευφροσύνην ;
ΧΩ, τέκνον !... ώ, έντρύφνημα πιοτών μου απογόνων!
Καί σύ αν είσαι. . . ακούσε τόν ίδικόν μου πόνον.
Έίκοοιτρείς έπέραοαν ακάματοι αιώνες,
Άφ’ ότου μέ έδέχθησαν οί γαλανοί λειμώνες.
Ήξεύρεις στό διάστημα τής μακρινής ζωής μου,
Ή Μελπομένη στάθηκε τό κέντρον τής τρυφής μου.
Αύτή μ’ ένέπνευσ’ ύψηλάς καί φράσεις, και Ιδέας,
'Ηρώων τύχας νά υμνώ οικτράς, αλλά γενναίας.
Τήν τέχνην τήν Δραματικήν έγώ οοφώς έκτείνας,
κλεινήν πατριό’ άνέδειξα τάς Παλαιός ’Αθήνας.
Τό θέατρόν των έμεινε κανών τής οικουμένης,
Κ’ έγώ έκρίθην άξιος άφθαρτου ειμαρμένης.
Πλήν, τέκνον μου, τί όφελος ; άφ’ ον είς τό κατόπι

•Εφυγαδεύθη ή αρετή, μαζύ καί ή σοφία,
Καί τής Μωρίας έγινε τό έθνος μου θυσία.
Πώς έστε'ρξεν ό Ουρανός, βαβαί ! νά θεώρηση
Γή ιερά, πανόλβιος, χέρσος νά καταντήση !
Ποΰ γλώσσα; καί ποϋ θέατρον; ύποκριταί πού πλέω ;
Τα πάντα κατεζόφ·ωσεν έν νέφος παλαμιαίου !
Είς ϊό μακράν κ’ ηλίθιον, ώ τέκνον, όνειρόν μου,
Το πνεύμα μόνον ήκουα τό τών τραγοιδιών μου,
^μπεσών ενίοτε, μ’ ασθένειαν νά φθάνη,
Άγνωστα γένη, ζηλωτάς γιά νά μέ τιάριοτάνη·
Ώ, θαύμα ! ώρα οήμανε. .. καί τέλος καί Έλλήνοιν,
8εέ ! άκοόω λαλιάν, ό πρόγονος έκείνων
Τεταραγμένος πτόησα, μ’ αρπάζει ή χαρά μου,
Τόν Φιλοκτήτην νά βύρώ, κινώ) τά βήματά μου.
Φιλοκτήτα άξιε εμού καί Ήρακλέους'
Άξιους όλων άκουε ημών έκ γόνους νέους.
’.Ινίχά τήν τραγωδίαν μου, ώ τέκνον, τις εκδίδει ;
Καί τίνες υποκρίνονται ; καί ποιος επιδίδει ;
Ε’ιπέ με, τίνες άπό σάς τό αίσχος τής πατρίδας
Αισθάνονται; καί ώρμησάά ο’ έργα χρυσής έλπίδος ;
Υίός τήν τραγφδίαν σου εκδίδει ποτισμένος
Είς όσα χέει νάματα τό παλαιόν μας γένος.
Καί άλλοι ύποκρίνοι ται, πιστά σέ ζωγραφίζουν.
Αυτός, ώς οίκειότατοί' τής Μελπομένης θρέμμα,
Ψυχή είς άκροαΐ τρυφερά, καί άναβραζον αίμα.
Δάφνης στεφάνους ζωηράς άειθαλεΐς τούς στέλλω,
Καί ακριβώς νά έκτελοϋν τάς συμβουλάς μου θέλω.
ΕΙς τής πατρίδας τόν υιόν είν’ αμοιβή άρκοϋσα,
Φωνή τής συνειδήοεως ή παρακολουθούσα. ..
ΆΑ2ά εκεί τίς διοικεί ; ποιος δέ βασιλεύει ;
Καί ποιας γής τό θέατρον 'Έλληνας προστατεύει ;
Πράος ’Ανήρ, πονητικός τών γηγενώι’ προστάτης,
Είς θρόνον ατέκει κραταιόν Ρωοσίας τής φιλτάτης.
Τοΰ ουρανίου έπί γής ε’ικών τοϋ βαοιλέως,
Καί τών λαών του, καί ημών είναι πατήρ σπουδαίος.
Τά θέατρά του, τάς τιμάς, τήν πίοτιν του μάς δίδει,
Στό γέινς σου έπέχεε μύρια καλών είδη.
Αλεξιάδον βλάστημα οίκείον τού μεγάλου,
Τά ίχνη του καί τάς βουλάς τιμή προ πανιός άλλου.
‘Εκείνος έπροφήτευοεν Ελλάδος ευτυχίας,
Οταν τόν στόλον δάμασε τόν τής Σκανδινανιας.
'Έντεύθείν, είπε, δίοδον αί τέχιμι κ* έπιοτήμαι
|.®ά λάβουν στήν πατρίδα των, κ’εγγυητής των είμαι»
I At’ ’Αλεξάνδρου σήμερον τά πάντα Τελειούνται,
Καί στρατηγοί, διοικηταί, τόν "Λιακτα μιμούνται.
| Τοιοϋτος είν’ τοϋ ’Άρεως ό φίλος κι’ αρχηγός μας,
καί αίσθαντικός οτά τής μαθήοεώς μας.
I Υποκριτών μας πρώτιστος τήν σήμερον τιμάται,
' Λίέ τούτον ό Θεμιστοκλής πάοχων άναγεννάπαι.
I Μ’ αυτόν Σουλιώται ηρωες τήν δόξαν τα/ν αυξάνουν,
(Καί Φιλοκτήτου στεναγμοί έως τά νέφη φθάνουν.
[ θ έδικός μας είν’ αυτός, έν γένει Καλλιπίδης,
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’Εκείνον έγνωρίοετε εσύ κι’ ό Ευριπίδης.
Ούτως, ώ Πάτερ, πράττομεν καθώς ώς είμπορονμεν
Μέ ζήλον άμιλλόμενοι, προγόνους μας ζητοϋμεν.
Εύγνώμονες κ’ ενάρετοι οί ξένοι όντες χαίρουν,
’Ολίγοι τάς προόδους μας κακοί δέν ύποφέρσυν.
Στο κλέος το προγονικόν μέ γ\ιώσιν προχωρείτε.
ΧΩ πάντε\ρπνα ακούσματα, ώ παίδες ! ευτυχείτε !
Τροφή σας πρώτη άς γενή δική μας ή σοφία,
Άπό αΐ’τήν θά λάβετε πάλιν τήν ευτυχία.
Καί συγγραφείς καί ποιητάς ήμείς δημιουργοΰμεν,
'Ημείς μέ φώτα άσβεστα τήν γήν κατακραποΰμεν.
Tip’ /ίεγαλοφυιαν μας δατ^ίζεοθε καί κρίσαν,
Στήν έκπεσονοαν γλώσσαν σας, καί σ’ έννοιών τήν
[χρήσιν.
Τότε κ’ ημείς τήν δεξιάν τίμ\ χείρα βοηθοϋμεν,
Στό ύψος μας σας έλκομεν, κ1 έκεϊ συγκάτοικούμεν.
ΧΩ τέκνον ! απολαύσατε τάς πατρικός εύχάς μου.
Στούς κοπιώντας πρόσιγερε αυτός τάς δωρεάς μου.
Είθε λοιπόν τό γένος μου 'Ομήρους νά γεννήση,
ΧΩ τέκνάμ, τούς προστάτας του ποτέ γιά νά ύμνήοη.
Τότε κΥ αυτοί αθάνατοι, ώς άγγελοι θά γίνουν,
Καί στά τερπνά Ήλύσια μαζύ μας θέ νά μείνουν.—
Έφώναξε καί σ’ ενοσμον άλσος ευθύς βυθίοθη,
Τό πνεύμα μου δέ άπ’ αυτόν μέ λύπην έχωρίσθη.»
Μέύά τήν άπαγγελίάιέ τοϋ ανωτέρω ποιήματος,
ήν διεδέχθησαν ακράτητα χειροκροτήματα, ήρξατο
ή παράοταοις τοΰ «Φιλοκτήτου», ήν ώς έξής περι
γράφει σύγχρονος χρονογράφος :
·
«Τοϋ δράματος ύούτου ή κοινή εναρέστι/σις χρεωστείται είς τήν έντεχνον μίμησιν τών αγωνιστών
μας· διότι ούτε ποικιλία σκηνών, ούτε πρόσωπα πολ1λά εισέρχονται είς αυτό, διά νά τέρπωσι καί νά έκπλήττωσι τόν θεωρόν, καί Μά φέρακιιν είς έκείνην
τήν άπάτην, χωρίς τήν όποιαν αί θεατρικοί παρα
στάσεις φαίνονται νηπιώδη παιγνίδια. Καί δμως ό
λοι έμειναν έκστατικοί είς τήν παράστασίν του. Οί
ομογενείς μέ δάκρυα χαράς έκρότουν άδιακόπως.
Οί ξένοι έπευφήμουν καί αυτοί τό Εύγε· καί ό ενδο
ξότατος κόμης Λαγγερών, άρχιργός τής πύλεως, άνήρ γεμάτος ευαισθησίας είς τά καλά, όλος ένθους
γενόμενος, έπήγε μετά τήν τελείωσνν τής πρώτης
πράξεα/ς εϊς τήν σκηνήν άπό τά δπισθεμ μέρη τοϋ
θεάτρου καί εύχαρίοτηοό τούς νέους μας όλυμπιονί'·
κας καί μάλιστα τόν μουοόπνευστον Άβραμιώτην.
Τήν δέ έγεξής ήμέραν πόν έπροσκάλεσεν είς τήν οι
κίαν του καί τοϋ εξήγησε περισσότερον τά αισθήμα
τα τής χαράς του.» ή
NIK. I. ΛΛΧΚΑΡΗΧ
(1) ’Ίδε και «Aunales eneyclopediques» par Mil
lin. Paris. Jnillct. σελ. 132.
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Η ΚΟΜΗ ΤΗΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ
— Ή Βερενίκη ή περίφημη διά τά ξανθά μαλλιά της
ήταν θυγατέρα τοϋ Μάζα καί τής Αρσινόης (Άπάμαςί.
Μετά το θάνατο τοϋ συζύγου της δολοφονήθηκεν άπο το
Σωσίβιο στά 220 π.χ. Πρός τιμήν της «ονομάστηκε Βερε
νίκη ή πόλις τής Κυρηναϊκήν 'Εσπερίς. "Οταν ο άνδρας ο
Πτολεμαίος Ευεργέτης πολεμοϋσεν εναντίον τής Συρίας,
έταξε στήν ’Αφροδίτη νά τής δώση τά ξανθά μαλλιά της,
άν γύριζε ακλά. 'Ο ΙΙτολεμάίος σώθηκε κ’ έτσι ή βασί
λισσα τά πρόσφερεν. ’Αλλά την επομένη νύχτα τής προσ
φοράς ή κόμη έξαφανίστηκεν άπο τδ ναό, ό δε αστρονόμος
Κόνων, δ·ά νά καθησυχάση τά πνεύματα, βεβαιωσεν ότι
τήν είδε μεταμορφωμένην είς άστερισμδν είς τον ούρανό. Ό
Καλλίμαχος, ό όποιος ήταν πολύ σχετικός στήν αύλή, έ
γραψε? ένα ποίημα πάνου στδ θέμα τοϋτο. Άπο αυτό έ
μειναν αποσπάσματα, θά είχε δέ χαθή εντελώς αν ο Κατουλλος δέν τδ μετέφραζε είς τή λατινική. .
Έλησμόνησα νά προσθέσω δτι τά ξανθά μαλλιά έθεωροΰντο πολύτιμα. Τά εξύμνησαν οι διασημότεροι άρχαίοι "Ελ
ληνες συγγραφείς, Εύριπίδης, ΙΙίνδαρος κλπ. καθώς καί
οί Ρωμαίοι. Καί είς τούς νεωτέρους χρόνους έξακολούθησεν ή άξια τους. Στήν εποχή τής ’Αναγεννήσεως ή κυ
ρίες, νομίζοντας πώς θά ώμόρφαιναν έβάφοντο ολ,ες ξαν
θές καί έκάθηντο έπί ώρες είς τδν ήλιον, μέ τήν πεποίθησιν ότι -οί ’χρυσές του αχτίδες θά έδιναν άπό τή λαμ.πράδα τους καί είς τά μαλλιά των.

Έκλΐνος πού εξερεύνησήν όλα τά ρώτα τοϋ άπεράντου κόσμου κι' ανακάλυψε πότε έν’ άοτέρι «>·αιέλλει ή δύει (στον ούρανό) καί πώς ή φλογερή λαμ
πρότητα τοϋ οφιοδροϋ ήλιου σκοτεινιάζει, πώς ώρι
υμένας έποχάς εξαφανίζονται τ’ άστρα, πώς ό γλυ
κός έρωτας κάτου άπό Λάτμιους λίθους κρατεί κρυμ
μένη κρυφά τή Σελήνη, άφοΰ τήν άνικάλεοεν άπό
τήν αιθέρια τροχιά, εκείνος ό 'ίδιος ό Κόνων μέ διέκριινεν ανάμεσα εις τά θεία σκάρα, λαμπερήν, άχτιδοβόλα, έμένα τήν κόμη τής κεφαλής τής Βερενίκης.
Λυτή μ’ έταξε οέ πολλές άπό τις Θεές, άναιείνονιας τά λεπτά της χέρια, όταν ό βασιλείας πιό ευτυχι
σμένος διά τόν νέον υμέναιον, αναχωρούσε διά νά

καταστροφή τήν ασσυρία χώρα. 'Έφερνε τις γλυκειές αναμνήσεις νυκτερινής. φιλόνεικίας πού πολέ
μησε διά τά παρθειιικά λείψανα. Στις νώνυφες εί
ναι μινηιή τάχα ή ’Αφροδίτη ; Ίσιος θά κρύψουν
τι/ χαράν άπό τους γονείς μέ ψεύτικα δάκρυα, πού
μ αυτά βρέχουν ιό κατώφλι τοΰ θαλάμου άφθονα.
Οτι, μέ ti/r άδεια τών θεών, δέν στενάζουν αληθι
νά, μου ιό καλόδειξεν ή βαοίλιοοά μου μέ τά πολλά
της κλάμματα, όταν ό γαμπρός μελετούσε σκληράς
μάχας : Καί οί’ έρημη, δεν θρηνούσες τό μοναχικό
κρεββάτι, παρά έκλαιες τό θλιβερό χωρισμό τοΰ α
γαπημένου σου άδνλφοϋ. Πόσο βαθειά ξεσχίζει ιή
θλιμμένη καρδιά ό πόνος ’ ’Άχ ! Πόσο καίνε τά
στήθεια τότες, καί χάνεται γνώση καί νους !
Αλήθεια, εγώ άπό μικρή κοπέλλα σέ γνώρισα με

γαλόψυχη, ή λησμονείς τή μεγάλη πράξη, ζιώς τό
βασιλικό γάμο ’πέιυχες, πράγμα ποΰ κανένας, καί
ίοχυρώτεοος ακόμα, δέν τόλμησε ; ■
Η) πόση λύπη στά λόγια σου, όταν έστελνες είς
τόν πόλεμο τό σύζυγό σου ! 'Ω Ιία ! Πόσα δάκρυα
σπόγγιζαν τά χέρια σου άπό τά μάτια σου. Ποιος
θεός σ' άλλαξε τόσο ; Άπό τ' αγαπημένο σπίτι νά
χωριστούν πολύν καιρό οί ερωτευμένοι δέν θέλουν.. -1
Πόσες φορές δέν μ’ έταξες μέ ταϋρινον αίμα, ο’ ό
λους τούς θεούς, άν γύριζεν ό αγαπημένος σου σύζν- I
γος. Καί πολύς καιρός δέν χρειάστηκε διά νά προο- ί
θέσι/ τή νικημένην ’Ασία στήν Αίγυπτο.

1Γ αυτά τά
λύνω μέ τούτη
κούοια, εη ευγα
ζουμαι σ’ αυτό

γεγονότα, αφιερωμένα στο στερέωμα,,
τή νέα προσφορά παλαιάς εϋχάς. Ά- ■
βασίλισσα άπό τό κεφάλι σου (Όρκίή οέ σένα.) Δίκαια θά τιμωρηθή ό- !

ποιος ψεύτικα σού ορκίζεται. Μά ποιος απαιτεί νά- I
ναι όμοιος μέ τό σίδερο ; Καί εκείνο τό πανύψηλο
βουνό, αναποδογυρίστηκε' πού στ'η λαμπράδα τό γέν

νημα τής Θυιας πανωπερνά όταν οί Μήδοι δημιούο- ί
γησαν άγνωστη θάλασσα, σάν περικύκλωσε μέ το -ί
στόλο ή βάρβαρη νεολαία τόν ’Άθω. 1 Τί νά κάμουν
τά μαλλιά, άη οΰ ένα τόσο βουνό δέν αντέχει ; Μακά
ρι νά χαθή όλο τό γένος τών Χαλύβων - μ’ εκείνον '
πού πρώτος βάλθηκε νά έρευνήση τά σπλάγχνα τής j
γης καί ι,ά μεταχειριστή τό σκληρό ατσάλι. Τά μαλ- j
λιά τ’ άδέλφια μου, πού λίγο πριν χωριστήκαμε, ί':
κλαιαν διά τί/ν τύχη μου, όταν φάνηνπι χτυπώντας3*]
τόν αέρα μέ τό φτερούγισμα ιοϋΛίθιοπείου Μέμνω-'

ιος

ό δίδυμος τής Αρσινόης, ιύ ηιερτοτό άλογό. J
Πέρνοντάς με οιάς αιθέριας σκιάς πετάει καί μέ' 5
βάζει είς τό άγσό στήθος τής Αφροδίτης. Ιίτή
στείλε τό Ζέφυρο, 1 χαριττομένος κάτοικος στην Καναπειαι άπτή — διέι >ά pijv είναι μόνο είς τούς εύ
ρεϊς κύκλους τ’ ουρανού τό χρυσό σιεηάνι τών κρυτάηονι τής Αριάδνης. Ι\' εμείς θά λάμπαμε, ταμένα
λείψαΐΥΐ τής ξανθής κόμης.

(1) ’Επειδή οί Πέρσαι έχασαν έκεΐ ό/όζ./ηοο στόλο, ο
Ξέρξης έκαψε τδν ισθμό πού ένωνε τό βουνό μέ τήν ανα
τολική πλευρά τής Μακεδονίας.

(2; Ώνομάζετο έτσι άπο τό Χάλυβα, παιδί τού Άρειος. .τού ήταν ό πρώτος που επεξεργάστηκε τό σίδερο.·:
(·5) Οί Αιθίοπες θυσίαζαν έτησίοις είς τόν Μέμνωνα.
γιατί τδν πίστευαν διά θεό.
(ά) Ό Ζέφυρος ήταν δ άγγελιαφόρος τής Αφροδίτης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Νοτισμένη άπό τά κύματα ανέβηκα είς τό ναό 5 ττόν
*,
θεώι
καί ή θεά μέ κόλλησε νέο αστέρι μέσα ειί’ς τά
παλιά. Γειτονεύω τάς ακτίνας τής Παρθένου καί
τον άγριου Αέοντος, κοντά στήν Καλλιοτάτ6 τοΰ Λυκαίωνα. Γέρνω νά βασιλέηκο, οδηγώντας τό Βοώτη
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Ραμνουοία, διότι άπό φόβο δέν θά κρύι/w τήν αλή
θεια, ΐ’ά μή φωνάξω ότι κλείνει ή καρδιά μου, ακό
μα κι’ ά>! τάστρα μέ απάραζαν μέ πικρά λάφια, μο
λαταύτα δέν είμαι τόσον εύχαριοτημένη, γιατί, τή
κομαι μέ τό νά βρίσκουμαι μακρυά, μακρυά καί γιά

πσύ αργά βυθίζεται οιγά-οιγιτ στον ’Ωκεανό.

πάντα άπό τήν κυρία μου πού μέ τήν άνάοα της χιλιομυρίοτηκα, όταν είμαστε· κοπέλλες, άγνωρη ακό

Μιι τή ψύχτα, άν καί μέ ψαύουν τά πόδια τών
θεών, αν καί τήν ημέρα γυρνώ είς τούς κόλπους τής
γρηάς Τηθίδος, 7 συγχώρησε με νά τό πώ Παρθένα

μα έγώ άπό κάθε μυραλοιφή. ”Ω, σείς τώρα, πού ό
γάμος σάς έΐΊονει τήν ποθητήν ημέρας μην άφήνειε

(·») Έθεωροϋσαν τ’ άστρα θεούς καί οί λαοί τούς από
δωσαν θείες τιμές. Γιά τοϋτο δ ουρανός ώνομάζουνταν
ναός.
(6) Ή Καλλιστώ, κόρη τοϋ βασιλέως τής ’Αρκαδίας
Λυκαιωνος καί ακόλουθος τής Άρτέμιδος. Ό Ζεύς τήν
έρωτεύθη, ή δέ "Ηρα διά νά τήν έκδικηθή τήν μετέβαλεν
είς άρκούδα. Είς τά δάση πού γύριζε τήν συνήντησε τδ
παιδί πού γέννησε μέ τδν Δία, δ Άρκάδας, καί θέλησε νά
τήν σκοτώση διότι δέν τήν αναγνώριζε, βέβαια. Κατόπιν
μεταβλήθηκε σ’ άστερισμό. Αύτό είναι τδ μυθολογικό μέ
ρος τοΰ αστερισμού τής "Αρκτου δ όποιος βρίσκεται κοντά
σέ κείνον τής Βερενίκης.
(λ) Π Τηθίς. θυγατέρα τοϋ Ούρανοΰ καί τής 'Εστίας,
σύζυγος τοϋ Ωκεανού, μητέρα δέ καί μάμμη τών θαλασ
σίων νομεών — διά τοϋτο κιόλα τήν δνομάζουν :
Ωκεανών τε θεών γένεσιν ή μητέρα Τηθίν.

I

τήν άγάπη σας στοϋ άντρός σας τή ζέση, άν δέν μου
δώση πρώτα ό άναξ ευχάριστες σπονδές. Έοεϊς, άν
ποθείτε ένα αγνό συζυγικό κρεββάτι. ’Άχ ! Ή γή
ι>ά ρουφηξη τά κακά δώρα έκείνης πού παραδίνεται
σέ ξένη άγάπη. Γιατί άπο τούς άνάξιους δέν ζητούν
καμμιά προσφορά. Νάναι πάντα ή όιτόνοια καί ή ά

γάπη στήν κατοικία σας.
Καί συ βασίλισσα, κοιτάζοντας τ’ άστρα, διά νά
γαληνέψης τή θεάν Αφροδίτη είς ημέρα γιορτινή,
καί τή θεά πού δέν γυρεύει αίμα, δέν πρέπει νά τήν
άφήσης μόΐ’ο μέ τάματα, παρά νά τής κάμης άφθονα
δώρα. Γιατί τ’ άοτέρια νά μέ κρατούν; ”Ω ! "Ας εί
μαι βασιλική κόμη καί άς λάμπη ό Ώρίατν κοντά

στον Υδροχόον.
(Άπό τό Λατινικό)

ΕΠΤΑΝΗΣΙΛ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞ Α110Ϊ ΟΡΟΥΣ

■

............ ................ .

'Από 22 Φεβρουάριον—15 Μάρτιον 1915)

-

εσωτερικήν έςάρθρωσιν θεραπεύσιμου.
ΒΠΙΧΤΟΑΗ

ΛΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ

'Ιερά Σκήτη Ά^ίου Παντελεήμονος
23 Φεβρουάριου,· 1915 πρωί.

Φιλτάτη,

Γιά κείνα? ποΰ μελετά τήν τελευταίαν ιστορικήν έξέ-

λιξιν τοϋ 'Αγίου "Ορους, σέ κάθε βήμα αναγνωρίζει τον

Ρωσικόν κίνδυνον.
Εΐνε πρόδηλος ό πόθος τών πολιτικών του παραγόν
των νά καταστώσι διά παντός τρόπου ήμέραν τινά κύριο:
τοϋ μεγαλειώδους αύτοΰ θρησκευτικού καί στρατηγικού
θησαυρού.
ίψχομεν ... Λ·^ν μπροστά μας ορθάνοικτον το δόγμα
τής "Αρκτου, άντικρύζομεν τδν έκ Βορρά κίνδυνον, έπερχόμενον πότε μέ τήν όρμή1? χιονοθυέλλης και πότε μέ

τήν υπουλότητα μικροπονήρου αλεπούς.
Εχομεν. επίσης μπροστά μας τό Άγιορειτικό καθε
στώς πεσμ,ένον πολύ χαμηλά, σάν είς μίαν κατάστασιν

παραλυσίας.
■’λυσίας. ή όποια εύτυχώς δέν προέρχεται άπό άναπότρεπτον εξωτερικήν αιτίαν άνίατον, άλλα άπό μία'?

Παραλυσίας

ό

μως ή όποια δίδει τάς μεγαλειτέρας ελπίδας καί μεγα
λώνει τούς
"Εχομεν
φώμεν : νά
ίδικάς μας

ποθους τών εχθρών μας.
λοιπόν ύποχρέωσιν πρός δύο σημεία νά στρατανώσωμεν καί νά πολλαπλασιάσωμεν τάς
ήθικάς δυνάμεις καί νά έργασθώμεν νά έξα-

σθενησωμεν είς βαθμόν δυνατής έκμηδενισεως τών εχ
θρών μας τάς ύστεροδούλους σκέψεις καί προσπάθειας.
Τί μάς χρειάζεται ή φιλοπατρία τών Μοναχών όταν

οί ολίγοι δυνασται τοϋ "Ορους διά τών έργων των κα
τεργάζονται δεσμά αιώνιας δουλείας τού εθνικού μας
τούτου Παλλαδίου ; ’Αν έξ αίτιας τής καλογηρικής α
συδοσίας καί παραλυσίας χάσώμεν τό ’Όρος, κινδυνεύο

με? καί αύτήν τήν ανεξαρτησίαν μας.
Ό κατέχων στρατηγικώς τδ "Ορος είνε κύριος

τής

Μακεδονίας καί τού Βυζαντίου.
Καί ή Ρωσία προφανώς διά πολιτικούς καί στρατη
γικούς σκοπούς ζητεί τδ "Ορος.
Ζητεί νά μάς πνίξη, νά μάς σπρώξη πρός νότον, νά
μάς περιορίση στά ασφυκτικά όρια μιάς Έλ,λάδος συντετμημένης.
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Σείς που ζείτε έδώ σ’ αυτά τά καθηγιασμένα έδάφη
έχετε μεγάλας εύθύνας απέναντι τού μέλλοντος τής φυ
λής, τής ιστορίας τοΰ "Έθνους και οφείλετε νά ύποτάξητε τά πάντα είς τό έθνικόν συμφέρον.
Ιδού ή σημερινή είκών τοΰ 'Αγίου Όρους με τους εν
ισχύει ανίσχυρους Κανονισμούς.
Άφ’ ένος μεν — το ειπομεν ήδη — οί έν τοϊς πράγ
ματι Προϊστάμενοι τών έννέα δέκατων τών Μονών άνήλθον διά πραξικοπημάτων εις τήν ’Αρχήν καί δέν εί
ναι τδ απαύγασμα τής καλογηρικής Κοινής Γνώμ η ς. ’Εντεύθεν εΰρίσκονται είς διαρκή σύγκρουσιν
προς αυτήν. Ένφ έκ τών κανόνων τής ’Εκκλησίας, έκ
τού Χριστιανικού πνεύματος, έκ τής έθνικής ανάγκης ώ-

φειλον οί έδώ νά παρουσιάζουν ένα άκμαϊον πολιτειακόν
οργανισμόν, ένα σύνολον ζηλευτής καί παραδειγματικής
κοσμιότητος καί πειθαρχίας, άντιθέτως φανερώνουν
συρφετούς, καπετανάτα, κοτζαμπασισμούς, οί όποιοι α
νέκαθεν έβλαψαν το Γένος καί ένέκρωσαν τάς ύπεροχοτέρας τής φυλής μας άρετάς.
Αί τάσεις, αί όποίαι διέπουν τάς σκέψεις τών σήμε
ρον ισχυρών είς τάς Μονάς, εϊνε άντικρυς αντίθετοι
προς τά μεγάλα συμφέροντα τοΰ 'Ελληνισμού, αλλά καί
πρός αύτάςι τάς χριστιανικάς σκέψεις τής έδώ καλογη
ρικής Κοινής Γνώμης.
Διότι πρέπει νά τονισθή ότι υπάρχουν έδώ δυνάσται
τυφλοί καί υπερφίαλοι, άλλά υπάρχουν καί δυναστευό
μενοι έμπεφορημένοι άπό τάς ιδανικωτέρας άρχάς τού
άληθινού χριστιανισμού, συμβαδίζοντας απολύτως πρός
τά εθνικά ιδεώδη.
Τους εθνικούς αυτούς έργάτας θ’ αποκαλώ ή Κοινή
Γνώμη.
Οί ένθερμότεροι καί αγνότεροι καί ειλικρινέστεροι
αντιπρόσωποι τής Κοινής Γνώμης, διεσκορπισμένοι είς
όλας τάς Μονάς καί τά άλλα 'Ιερά ’Ασκητήρια, εϊνε

κεκηρυγμένοι υπέρ τής αμέσου έπεμβάσεως τής ελληνι
κής Κυβερνήσεως — έν πτ/εύματι βεβαίως απολύτου σε
βασμού τής αύστηράς τηρήσεως τών προνομιών τού ’Ό
ρους — υπέρ τής άποκαταστάσεως τών αρχαίων θε
σμών, δια τής ισχύος τών όποιων καταρρίπτεται καί
θρυμματίζεται ή ανίερος έκμετάλλευσις τών πολλών
ύπό τών ολίγων, ή κακοδαιμονία τού Όρους καί ή α

ναρχία, ή οποία σήμερον, χάριν τού συμφέροντος τών ο
λίγων επικρατεί είς τό Όρος.
Οί έν ισχύει Προϊστάμενοι Μονών τινων, είς πλήρη
άντίθεσιιν εύρισκόμενοι, προσπαθοϋσι διά θεμιτών καί α
θεμίτων μέσων νά στραγγαλίσουν καί νά σφαγιάσου·/
τής Κοινής Γνώμης τήν αντίδραση· και διά μυρίων έγκληματικών πράξεων νά μετατρέψουν καί βία έστω αυ
τήν υπέρ αύτών.
Είς άλλας Μονάς οί 'Ηγούμενο: μεταβάλλονται είς
σατραπίσκους καί τυράννους. Έκ φόβου μήπως εϊς τινας
Μονάχους δώσουν δύναμιν, ή όποια μπορεί νά στραφή έ-
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ναντίον των. καταστρέφουν ΰψιστα συμφέροντα τής Μο
νής, άρκεί αυτοί νά κραταιωθούν, νά έπιπλεΰσουν, να μη
παύσουν έχαντες τήν δύναμιν τής έξουσίας.
Είς τούς εύνοουμένους των, τούς συνεργάτας των,
τούς συνδημιουργούς τής δυνάμεώς των παρέχουν πάσα;.·
έλευθερίαν, πάσαν άνεση/. Είς τούς άντιδρώντας είς τό
άντιχριστιανικόν έργο·/ των, δείχνουν όλην τήν αυστη
ρότητα των.
Είς άλλας Μονάς οί Ηγούμενοι εϊνε άπλαί σκιαί κατώτεραι καί άπό ένα άνδρείκελλον, άπό ένα ξόανον. ’Α
νίσχυροι προ τής Θυέλληςι πού τούς περιτριγυρίζει υβρί
ζονται καί λοιδορούνται άπό τούς Μοναχούς, τούς ό
ποιους ανέχονται, άρκεί νά μή χάσουν τό αξίωμα. Μία
απειθαρχία άπό άκρου είς άκρον. Όλοι ανεύθυνοι. ’Ελ
λείψει εσωτερικών κανονισμών δημιουργοϋνται Νόμοι,
διατάξεις, Κανονισμοί κατά τήν θέλησιν τών ισχυρών

τής ημέρας. Είς τήν Θέλησιν αυτήν άντιπροβάλλετα. ή
Θέλησις άλλων, εργαζομένων διά νά καταστούν ισχυρό

τεροι καί ούτω τό "Αγιον Όρος εϊνε Κράτος έν Κράτει
καί κάθε Μονή Κράτος τοΰ Κράτους έν Κράτει.
Προβάλλεται πλέον πασίδηλος ή άνάγκη χειρός στιβαράς πρός έπέμβασιν. Χειρός ή οποία άν μή έπέλθη τιμωρός — ή ιδέα τών μετριοπαθεστέρων — διά τά έγκλήματα τού παρελθόντος χάριν τού γοήτρου τής ’Εκ
κλησίας καί τής Μοναχικής Ιδέας, νά θέση όμως άμε

σον φραγμόν είς ακολασίαν, είς ασέβειαν, είς τρυφήν,
είς τυραννίαν, καταδυνάστευσιν, άσωτείαν, σπατάλην, άπεμπόλησιν καί κλοπήν. Νά θέση φραγμόν εϊς πάθη, είς
μίση, εις υποκρισίαν. Ν’ άπομακρύνη τού 'Όρους κάθε
υστερόβουλου εργάτην, κάθε ανίκανον νά. ζήση είς ευ
νομίαν, είς πειθαρχίαν καί εντός τού κύκλου τών κανό
νων .τού αληθινού Μοναχού.
’Επανέρχομαι έπί τών τάσεων καί σκέψεων τών απο
λυταρχικών καί τυραννικών στοιχείων τοΰ ’Όρους, πού
ζητούν νά διαιωνίσουν τήν κατάσταση· τοΰ δεσποτισμού. ’
’Αποβλέπουν είς τά έξής : ’Επιζητούν Αον) Αυτο
νομία·/ καί αύτοδιοικησιν καθ' όλα τά σημεία, χωρίς
τήν έλαχίστην έπέμβασιν τής Κυβερνήσεως τής Ελλά
δος, πολλώ μάλλον τής έ ξ α σ κ ή σ ε ω ς έ λ έ γ χ ο υ
έπί τής δ ι α χ ε ι ρ ή σ ε ω ς. Βον) Νά διοικούν ά
νευ νόμων καί κανονισμών αύθαιρέτως καί άπολυταρχικώς. Γον) Νά διαθέτου·/ τό πλείστον τών έσόδων τής
Μονής αύτοβούλως ώς φεουδάρχαι ή τσιφλικούχο: βέηδες, ή δέ λοιπή ’Αδελφότης, ή όποια άποτελεί τά 9 ο) ο
τής Μονής νά πένεται κυριολεκτικώς. Συνεπεία όλων
αύτών μία ηθική έκλυσις καί παρακμή τοΰ Όρους, έγκυμονοΰσα μυρίους κινδύνους.
Υπέροχος κληρικός τού ’Όρους έν συζητήσει μού έ
λεγε χθές είς Καρυάς τά έξής σχετικώς. ’Αλλά τήν
σοβαρωτάτην ομιλία·/ του είς άλλην επιστολήν μου.
ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΙ

(Συνέχεια έκ τοΰ ^εύχους 197)
ί Τήν επαύριον ή κατάοιασις έγένετο δεινοτέρα,
διότι ιό Ρωοοικόν στράτευμα περιεκυκλώθη πανταχόνεν. Μετά τινα πολύωρον μάχην, διαρκούοης τής
όποιας οκτώ χιλιάδες Ρώοοοι ήγιονίοθησαν εναντίον
εκατόν πεντήκοντα χιλιάδα»’ Τούρκων,, οί νιρατιώται έηιπιον είς τήν όχθην τοΰ ποταμού χωρίς ·ά δέ
νονται νά πάρουν ύδωρ, διότι κατεοτρέφοντο ύπό τοΰ
τουρκικού πυροβολικού, ιός εΐποιιεν. Ό Μέγας 11έ-

τρρς, διατρέχων τό οτρατόπεδον, είδεν ότι πανταχού
επικρατεί ή άποθάρρυισις καί ότι αυτό τό σίρά' υιια, τό όποιον τοΰ ήτο τόσον προσφιλές, θά είχε τήν
πικρόν τύχην τής αιχμαλωσίας, οπότε είς αυτόν δέν
9' άπέμενεν είμή ό θάνατος. Μέ απελπιστικός σκέ

ψεις είσήλθεν ε'ίς τήν σκηνήν του, έρριψε τόν οπλι
σμόν του έπί τής τραπέζης καί έκάθηοε οκεπτόμεινς· ότε ήκονσε ιό όνομά του καί ήσΟάνθη νιλ τού
οφίγγη τήν χείρα φιλική χειρ. ’’Ητο ή Α ί κ α τ ε ίρίνη. μΕΙχον δώσει διαταγήν νά μέ άη ήσουν μό
νοι·, έφώναξεν όργισΟείς ό Τσάρος· διατί περιειμρονήθηοαν αί διαταγαί μου ;» ιι’Εξαιρονμαι, είπεν ή
Αικατερίνη μετά γλυκντητος. Πέτρε, εκείνη,
ήτις άπό τής αρχής τής εκστρατείας τούτης, περιεφρόνιμιεν είς τό πλευράν Σου τάς σφαίρας τών Τούρ
κων, έχει τό δικαίωμα μαζί Σου νά σνζητι/σΐ) περί
'■ τον στρατού, άποτελουμένου έξ υπηκόων Σου, ιών
Γόκοί/ον αποτελεί μέρος».
λέξεις αΰται, προηερ» ίεώο/ μέ ύφος επίσημον, ποΰ ήρμοζεν είς τήν παI ροίοαν άτελπιοτικιιν:περίστασιν, καί μέ φωνήν συγΆ-κεκιι ημέι ην καί. πειστικήν, έπροξέτησαν έντύπωοιν
ώς τόν Τσάρον, δστις έπλι/οίασε τήν αύτοκράτειραν,
τήν ένηγκαλίσθη και τής είπε μετά λυγμών, ο’ις νά
ήτο μικρόν παιδίον. μΤί θέλεις νά κόμης έδώ, νά μέ
ώης ν’ άποθιήσκοι ; Αιότι θέλω ν’ άποθάνο) Α ίΚατερίνη· δέν θέλω νά οδηγηθώ είς τόν θρίαμ
βον αυτών τών άγροίκοίν» καί έτριξε τους όδόντας,
κτύπων μετά μανίας τήν πυγμί/ν έπί τής τραπέζης.

είς την προσφιλή σου πάλιν, διά νέι έκτελέομ αυτός
ό,τι απαιτεί άπό Σέ ;
— Οχι, όχι, έφώναξεν ό Πέτρος λαβών

τά ό

πλα, δέν θά ΰπάγη, ύπάρχω άκόμα εγώ.
Είσαι τρελλός, ΙΙέτρε, δέν είξεύρεις

τί κά·

μι εις. . . Έγώ είμαι μιά γυνή, μία πτωχή καί αμα
θής γυνή, άπλουοτάτη, αλλά Σέ αγαπώ, καί Σέ α

γαπώ
ρικήν
γαπώ
λαόν,

όχι μόνον διά Σέ, δστις μέ άνύφωοες άπό χω
καί σκλάβαν είς Αύτοκράτειραν, άλλ'ί Σέ α
διά ιιμ' δόξαν Σου... ,Αγαπώ εκείνον τόν
τόν όποιον κατέοτηοες ίδικ.όν μου... (~)έλοι ιό

οεόοω άμη οτέρους. .. ’’Ακούσε με».
Υπό τό κράτος τών λόγων αυτών, οίτινες μέ
τόοην άποη ασιοτικότητα έλέχθηοαν, ό Τσάρος ήτο
ι ισε τήν A ί κ α τ ε ρ ί ν η ν μέ θαυμασμόν καί έκπληξιν καί έκάθηοε πλησίον της.
’ll Α ί κ α ι ε ρ ί ν η ιού άνέπτυξε τότε ιό οχέδιόι της, τό όποιον έιόμιζεν οτι ήρμοζεν είς αύτάς
τάς ολέθριας περιστάσεις, Ό Πέτρος τά ύπέγραφεν
όλα καί ή Α ί κ α τ ε ρ ί ν η δέν έχασε μίαν στιγ
μήν. Συνέλεξε τά ολίγα κοσμήματα, τα όποια είχε

συιαποκομίσει είς τό ταξείδιόν της, διότι έν τιμ πο
λέμιο άπηγορεύετο ή πολυτέλεια καί προσέθεσε δύο
μεγαλοπρεπείς γούνας έκ μαύρης άλώπεκος. ’Ητο
συι ήθεια, προ άμι ημοι εύτων χρόνο»', καθ’ όλην τήν
’Ανατολήν, όταν ζητή τις άκρόασιν άπό ιρΰς άρχον
τας ή άπό τούς άντιπροοώπους τοεν, νά παρακολουθήται ύπό διόριυν. Εξέλεξε ιοήμονα άξιοτματικόν
οπή ς διαχειριοθή τό ζήτημα καί διέθεσε, πρός ιοΰτο
σημαντικό) ποσόν. Περατοτθειοών αυτών τών προε
τοιμαοιαιν έκάλεσε τόν ISchcrenicliiff καί τόν διέτα
ξε ιά γράφη μίαν έπιοτολίμ· πρός τόν Μέγαν Βεζΰ-

ρηι ■ Η έπιστολή έγράη η μέ τοιοΰτον ύι/ος, ό'ιο.ε >ό
μι/ ραίνεται ή απελπιστική κατάοτασις τής Γο,σωκ.ής στρατιάς. Έγράηη δέ καθ’ ί:παγόρεισ:> τζ,
Αικατερίνης, ή’τις, καίτοι δέν ήξευρ·
ν\
γράη η, είχεν δμως τήν ιμνχήν μεγάλην καί γεννυίαν

1 η— Αέν δικαιούσαι ν άποθάνης, άπήντησε μέ τίμ·

καί συνεπώς δέν έοτερεϊτο έμπνεύσεως.

ίδιαν πάντοτε η αινομενικήν πρτιότητα, έτφ ή καρδια
της έπαλλε στ/οδρώς καί τά δάκρυα τήν έπνιγον.
βί’ άη ήσης έλευθέραν τί/ν οδόν -είς τούς Τούρκους,
διά m μεταβή ό βεζύρης είς τήν Μόσχαν ν’ άρπάση
τάς θυγατέρας Σου διά τό χαρέμι τού Σουλτάνου ;
— ’ Ω ! έκραύγασεν ό μονάρχης έγερθείς.
— θά τόν άνμήσης νά υπάγη είς τήν Πετρούπολιν,

Ο Μεχμέτ έβράδννε ν’ άποκοιθή καί τό πυροβά
λικόν έξηκολούθει νά βάλη καθ’ όλα τά σημεία τού
ποταιιοΰ· άλλ’ είς τό Pojooik.ov οτρατόπεδον ή δυ
στυχία ηΰξανεν έν όσοι ό ήλιος έδυεν. Ή Α ί κ α τ υρ ί ν η, αντλούσα θάρρος έκ τής γενναίας καρδίας
της, ένεη ανίζετο ότέ μεν παρά τόν Αύτοκράτορα, λυ
πημένου υπερβολικά, ότέ δέ έν τφ μέστο τού Έπιτε-
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λείοι·, nor ύπαξιοτματικώιν

και στρατιωτών. Έδείκνυε πρός αυτούς ιόν Λνιοκράτορα, τόν πατέρα
των, περίλυπου έκ τής δυστυχίας των καί τον ό
ποιον ώ</4ειλον αυτοί ν’ άνακονφίσονν τάς πικρίας.
Μετ’ ολίγον όλοι οί στρατιώται ζητούν νά διαβοΰν
τόν ποταμόν. Δέκα στρατάρχαι, οί πρώτοι τον στρα
τεύματος, συνέρχονται είς πολεμικόν συμβούλων,

τοΰ όποιου προισταται αυτί) »; Α ί κ α τ ε ρ ί ν η. Σι4σκέπτονται καί υπογράφουν όλοι ένα πρακτικόν, περιέχον την άπόφαοίν των ήύ παρουσιάζουν είς τόν
αυτοκράτορα, έχουσαν ούτως: «’Εάν ό εχθρός άρνηθή

τους ορούς ποΰ τοΰ έπρότεινεν ό στρατηγός Scheremetieff, εάν τολμήση νά ζητήοη νά τοΰ παραδώσω1μεν τά όπλα, ή ομόγνωμος θέλησις τοΰ στρατεύ
ματος, τών στρατηγών καί τών υπουργών είναι ν’
άιοίξωμεν μίαν διέξοδον έν τώ μέσω τοΰ εχθρόν».
Καί η άπόφασις αυτή ήτο έργον τής ΑΙΚΑΤΕΡΙ
ΝΗΣ. Αντί) ή ύπερθαυμαστή γυνή, κατά τήν άξιο-

μνημόνευτον έκείνην ημέραν, όχι «όνοι· έσωσε τήν
αυτοκρατορίαν, αλλά καί τήν δόξαν τής Ρωσίας.
Συνέπεια τής τοιαύτης ηρωικής άπογάσεως ύπήρ
ξεν ή κατασκευή νέων προχωμάτων. Ένω οί Ρώ
σοι έπροχώρουν ολίγον πρός τούς Τούρκους, ό
Μεχμέτ έξέδωκε τό διάταγμα τής ανακωχής. Ό
ύπογραμματεύς Schaffirof μετέβη αμέσως παρά τώ
Μεγάλα) Βεζύρη καί ήρχισαν τάς διαπραγματεύ
σεις καί ούτω ό Ρωσικός στρατός έοώθη. ’Ακολού
θως ή συνθήκη τής ειρήνης ύπεγράφη εις Falksen,
χωρίον παρά τφ Pruth,

Ή άμφισβήτησις ενός άρθρου έπροκάλεσε μίαν
απάντηση· τοΰ Μεγάλου Πέτρου, ήτις κατά τήν
γνιόμην τών ιστορικών διαγράφει πολλάς αιματη
ρός σελίδας ής ιστορίας του. Δηλαδή ό Μεχμέτ
ήθελε νά παραδώσουν είς αύτόν τόν πρίγκηπα
Kantemir, υπήκοον ’Οθωμανόν, οοτις έχαιρε τήν
προστασίαν τής Ρωσίας.’Αλλ’ ό Αύτοκράτωρ έγραψε
τά εξής είς τόν Schaffirof : «Προτιμώ νά έγκαταλείψω είς τούς Τούρκους όλου τό έδαφος τό έκτεινόαενον μέχρι Crush, επειδή θά μείνη άκόμη ή έλ1·
πίς νά τό ανακτήσω' άλλ’ ή παραβίαοις τής πίστεως είναι άιεπανόρθωτος- ουδέποτε έγώ θά εί
μαι εκείνος όοτις θά τήν παραβιάση. Μόνον είς η
μάς τούς ηγεμόνας ή τιμή ανήκει καί νά παραιτηθώμεν αυτής ισοδύναμοί νά παύοωμεν να ε’ίμεθα μονάιρχαι». Ούτως ό Kantemir δέν παρεδόθη.

’

*

* #

Λ/ειά τήν ουνομολόγησιν τής ειρήνης, ό Τσάρος
άπεούρθη είς τό Elascy όπως έκτελέοη τούς όρους
τής συνθήκης. Άλλ’ ή ζωή του έπληοίαζεν είς τό
τέλος της. Τότε ή Τσαρίνα έφάνη αληθής παρηγο
ράς

άγγελος.

Νυχθημερόν

παρευρίσκετο

είς

τό

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
πλευράν του ό/ιιυς γλυκαίνη τούς πόνους του μέ τρό
πον ποΰ αύτή μόνη έγνώριζε.
Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ύπήρξεν ή αιτία τής περί',
η ήμου συνδήκης ήτις έπρόκειτο ν’ άναβιβάοη έπί
τοΰ Αγγλικού θρόνου νέον βασιλέα, άλλά τυχαίώς'
πριν άιέλθη έφονεύθη. Προσέτι προσέφερεν είς
τόν σύζυγόν της νέαν έκδούλευσιν όχι όλιγώτερον
ωφέλιμον έκείνης τών ακτών τοΰ Pruth. "Οτε Κά
ρολος ό IB' άπέθανε διεκόπησαν αί διαπραγματεύ
σεις μεταξύ Σουηδίας καί Ρωσίας. Τό συνέδρων
τοΰ Aland δέν διεκόπη, άλλ’ ή ’Αγγλία συνι'μ-ωσε
τόν στόλον της μετά τοΰ Σουηδικού, ούτως atone αί
προδέοεις έγειναν εχθρικοί. Ή νέα βασίλισσα τής
Σουηδίας, ήτις, καθώς καί ό σύζυγός της, έπεθύμει
τήν ειρήνην, έλαβε μυστικήν συνέντευξιν μετά τής
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ' καί ό Τσάρος διατεθείς εύμενώς πρός αύτήν καί πειοθείς ύπΐ ~ών όντως π1
στώι συμβουλών της συνήνεσε διά τό νέον συνέδρων
είς Neustadt, τής Φιλανδίας, όπου ύπεγράφη ή ει
ρήνη τήν ΙΟην Δεκεμβρίου 1921.
Αί προσπάθειαι τής ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συνέτειναν πολύ περισσότερον άπό τήν διπλωματικήν δεινό
τητα τών μελών τοΰ συνεδρίου.

Αφού πανϊαχοΰ έγκατεοτάθη ή ειρήνη, δ Τσά
ρος έσκέφθη νά έκτελέοη μίαν επιθυμίαν του, τήν
όποιαι πρό πολλοΰ εΐχε σχηματίσει έν τή καρδία
του· καί τοιουτοτρόπως έδήλωσε δημοοίφ τόν γάμον
του μετά τής ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ καί τήν άνηγόρευσε Τσαρίναν τήν 11 ην Φεβρουάριου 1724. Έδημοοίευοε Διάγγελμα, είς τό όποιον καλών εαυτόν Λύτοκράτορα πασών τών Ρωοιών, έποίει γιωοτόν είς
όλους τούς πιστούς υπηκόους του, ότι έπειδή είναι σταθερά συνήθεια είς τά Χριστιανικά
Κράτη, όπως οί Μονάρχαι στέφωοι τάς συζύγους
των κ«ΐ>α»ς έπραττον οί Αύτοκράτορες τοΰ Βυζαν
τίου, ό 'Ηράκλειος, ό Ίουοτιανός, Λέων ό Σοφός
καί άλλου καί έπειδή κατά ώ είκοοιπενταετές διά;
στηιια εύρεθείς είς όλους τούς κινδύιους, έξηοφάλισεν είς τήν Ρώσοιαν ειρήνην και δόξαν επίζηλον
υπέρ παν άλλο Κράτος. ’Άλλως δέ ή Αύτοκράτειρα
AΙΚΑ ΤΕΡΙΝΗ ή προσφιλέστάτη τίου σύζυγος τόΰ
έπροξένηοε μεγάλην άνα.ωύφισιν καί βοήθειαν, είς
όλας τάς έκστρατείας, και Ιδίως είς τήν επικίνδυ
νον μάχην τοΰ Pruth, όπου ό Ρωσικός στρατός είχε
η δάσει είς έλάχιοτον άριθμόν, καί είς έσχάτην έλ
λειψη’ τιόν πάντων αυτός έπιθυμΰόν ν’ άμείψΐ) τά
μεγάλα προτερήματά της αποφάσισε νά τήν στέψη
έπιοήμως Αύτοκράτειραν παστόν τών Ρωσιΰόν.
Απευθυνόμενος δέ πρός τόν αρχιεπίσκοπον τοΰ
Νovogorod : «θέλω, τοΰ είπε, ν’ αναγνωρίσω μέ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
•ίσν έπίοημον πράξιν όλας τάς υπηρεσίας ποΰ μοΰ
προσέφερεν ή ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, διότι είς αύτήν όφείλω τήν δέσιν είς τήν όποιαν εΰρίοκομαι. Ή
,ΙΙΚΑΊΕΡΙΝΗ δέν είναι μόνον ό φύλαξ άγγελός

Κατά τόν μήνα τούτον έδρηνήοαμεσ τόν θάνατον
τοΰ ’Ιωάννου Πολέμη. ') πέκυψεν είς βαρυτάτιρ' α
σθένειαν, ήτις ταχέως τόν έφερεν είς τόν τάφον.
Όλιγίοτας ημέρας πρό τής άιυαγγελίας τοΰ θανάτου
του ζωηρός διέσχιζε τάς οδούς τιόν Άθηνιόν καί
ούδείς προέβλεπε τόσον σύντομον, τόν οριστικόν τερ-

ιιατισμόν τοΰ ποιητικού του σταδίου.
'() Πολέμης έδημιούργηοε μίαν έποχήν. ’Έδεσε
τί/ν σφραγίδα τής ιδιοφυίας του έπ’ αυτής καί ήρε
μος, γλ.υκύς, άπροσποίητος, ήκολούδει τόν κοιαοννικόν καί ποιητικόν δρόμον του.
'() ποιητής τιον ,άριιονικών οτιχουργιιόν καί τής
άβράς αίσδηματολογίας, παρακολουθώνν τά μεγάλα
γεγοιότα τιόν τελευταίων έτιόν, έξωτερίκυυε τά έθνικά ο<ΐ) αισθήματα, πλέκων στεφ άνους διά τούς ήρωας ή έκπέμπων στάτους βαθυτάτης οδύνης διά
τάς συμφοράς τής πατρίδας. Ή ευπάθεια τής ποιη
τικής ψύχής του έ.ταλαντεύετο μεταξύ πόνου καί

χαράς, ιτεταξύ αίσχους καί δόξης καί οί στίχοι' του
ά> ταπεκρίνοντο πρός τιι πολυμερή συναισθήματα τής
•λληνικής ψυχής. .Ιύτδ ύπήρξιτ τό ποιητικόν έργον
τοΰ Πολέμη τής τελευταίας δεκαετίας. Άλλιι ό 11ολέιιης δέτ θά ζήση μέ τά τελευταία πόιήματά του.

ώά ζήση μέ τα ποιήματα τής πρώιης παραγωγής
το»·, τά. γεμάια ΰιπό τίμΐ φλίτ^’α τοΰ αισθήματος καί
τήν γλυκντητα τής αγάπης. Ιιότι ό Πόλέμης ύπήρξε
ό κατ' έξυχ!)τ· ποιητΐ/ς τής καρδιάς. ~Ητο ό "Ελλην
Χάϊνε χωρίς τήν βαθύτητα τής είροτνείας τοΰ Γερ
μανού ποιητοΰ, άλλά μέ τί/ν αύτήν λεπτότητα, μέ τό
αυτό αίσθημα εΐίς τούς αβρούς τον στίχους. Ό στίχος
τοΰ Πολέμη εΐχεν αφέλειαν καί έθιγε βαθειά τούς
μι οτικώτερους παλμούς τής ανθρώπινης καρδίας.
Μιά ολόκληρος γενεά έτραγούδι/σε μαζή του καί ύτάρχουτ' ποιέμιατά του, τά οποία παρεδόθησαν άπό
τήν «//τέρα είς τήν δροσερόν κόρην μέ τήν εύλάβειαν πού παραδίδονται πολύτιμα άντικείμενα.
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,ιωυ, ά//ά καί πάοης τής Ρωσίας· θέλω λοιπόν νά
οτεφ θή Λ ύιοκράτειρα καί Σείς ιός πρωθιεράρχης
ιής Ρωσίας, ίό'ι πριοτοοτσ.ιήσετε είς τήν τελετήυη
(Ακολουθεί)
ΝΙΤΣΑ ΜΑΚΡΗ

Τά τελευταία έτη ό Πολέμης κατέγινε καί μέ τό

θέατρον. Τό έργον του όμως ώς θεατρικού συγγραφέως δέν ύπήρξεν άντάξιον τοΰ ποιητικού. Ό «Βασιληάς Ανήλιαγος» εΐνε ένα έμμετρον δράμα, τό ό
ποιον έβάσισεν έπί τοΰ θρύλου, ή μεγάλη όμως λνρικότης έξασδενίζει καί πνίγει τήν σκηνικήν δράσιν.
’Επίσης ή όΓυναίκα», μονόπρακτο δραματάκι, δέν
έπλούτισεν άσιμαλώς τό Ελληνικόν θέατρον.
V
V

¥

Ώς άνθρωπος ό Πολέμης ήτο γλυκύς καί πραοήνής πρός όλους. Έγεννήθη είς τάς ’Αθήνας τό
1862 καί πολύ γρήγορα είχε κερδίσει τήν φήμην τοΰ
ποιητοΰ καί τήν έκτίμησιν καί αγάπην τοΰ Έλληνι'·
κοΰ κόσμου. Οί «Χειμωνανθοί» ύπήρξεν ή πρώτη
ποιητική συλλογή τού I. Πολέμη. Κατόπιν έξέδωκε
νέους τόμους ποιημάτων ύπό τούς τίτλους : «Αλά
βαστρα», «Κειμήλια», «’Εξωτικά», «Σπασμένα Μάρμα,ρα», «Έίρηνικά», «Έοπεριιπτ» καί τό «Παληό
Βιολί». Ό τόμος αυτός είναι ίσως τό ώραιότερον
έργον τού Πολέμη. Ό πριίλογος τοΰ βιβλίου του, μέ

τόν τίτλο τό «Παληό Βιολί», εΐνε ένα- μικρό άριοτούργημα καί ώς έμπνευοις καί ώς έκτέλεοις. Τά
«Πλεκτά Τραγούδια» πάλλονται άπό αίσθημα καί
συγκινούν μέ τοί·ς ευγενικούς των στίχους.
Ιδοί διατί ήγαπήθη ό Πολέιιης άπό τι) μεγάλη
μάζα τοΰ λισώ, καί ιδού διατί θά μείνη πάντα ζωη
ρά ή άνάμνηοίς του καί θά συγκινή )ΐέ τά τραγούδια

του, όπως δέν συνεκίνησαν ποιηταί σύγχρονοι, μεγαλείτιρης ίσως άξίας καί βαθύτερης σκέιμεως άπ’
αυτόν. Ώ Πολέιιης ήτο τιιιημένος μέ τό Άριοτεϊον

τών Γραμμάτων καί Τεχνών, τό οποίον τοΰ άπενέ-

μ ήθη τό 1917.
Τά «Ειδύλλια τοΰ (ήίεοκρίιου» καί ή «Ήλέκτρα»
τοΰ Εύριπίδου ιιετεφ ράσθηοαν άπό τόν άποθανόντα
ποιητήν είναι καί αύτό είς έπαινον τής ποιητικής
καί. φ ιλολογικής του αξίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΝΘΗ

αυτός τήν συμφωνικήν μουσικήν μέ εντελώς νέας τεχνο
τροπίας καί συνδυασμούς ήχων καί χρώματος, πού άνε-

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

EAEOjWiPfl ΝΤΟΫΖΕ

στάτωσαν γενικά τήν σύγχρονον τέχνην.

καί σωπαίνει ακούοντας τό παληό βιολί
γιά νά μάδη ό δύστυχος πώς ν’ άναστενάζη.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ tOY Ι.ΠΟΛΕΜΗ

ΤΟ

ί

ΠΑΛΜΌ
_____

ΒΙΟΛΙ

’’Ακούσε τ’ απόκοσμο, τό παληό βιολί
μέσα στή νυχτερινή σιγαλιά τον ’Απρίλη'
οτό παληό κουφάρι τον μια ψυχή λαλεΐ
μέ τ’ αγνά κι άπάρδενα τής αγάπης χείλη.

Καί τ’
ζήλεψε
γιά νά
ποΰ τά

αηδόνι τ’ άγρυπνο καί τό ζηλευτό
κ’ έαώπαοε κ’ έσκυψε κ’ έστάδη
δή περήφανο τί πουλί εϊν’ αυτό
λέει γλυκύτερα τής καρδιάς τά πάδη.

Ώς καί ό γκιώνης, τ’ άχαρο, τό δειλό πουλί,
μέ λαχτάρα απόκρυφη τά φτερά τινάζει

'Ο κ. Πιερνέ έδωκεν είς τό θέατρον «’Ολύμπια» τριείς
συναυλίας, τάς όποιας διωργάνωσε τό 'Ελληνικόν Ώδείον. Ή τέχνη καί ή δύναμις τοΰ κ. Πιερνέ είς τήν ορχή
στραν τόν άπεθέωσαν κυριολεκτικώς. Είνε ή πρώτη φορά
πού ήκούσθη ή «Ηρωική συμφωνία» τοΰ Μπετόβεν μέ
τοιαύτην δημιουργικήν άπόδοσιν και τόσην έμπνευσμένην
έκτέλεσιν. Τό έργον τοϋ κ. Πιερνέ, ή «Συνταλίζ», ένα
κομμάτι γεμάτο άπό πνεύμα, άπό έξυπνάδα καί διαύγεια,
κατεμάγευσε τό άκροατήριόν του. Άλλά καί είς τήν δευτέραν καί τρίτην συναυλίαν ό κ. Πιερνέ ύπήρξεν ύπέροχος.
Τό Ελληνικόν κοινόν έδειξεν δλον τόν ένθουσιασμόν του
πρός τόν ξένον καλλιτέχνην καί πλέον ή άπαξ τον έπευφήμησε· μέ πραγματικήν ειλικρίνειαν.

*

Τί κ:’ αν τρώη τό ξύλο τον τό σαράκι ; τί
κι'άν περνούν αγύριστοι χρόνοι, κι’άλλοι χρόνοι;
IIεώ γλνκειά καί πειό ώμορφη καί πειό δυνατή
ή φωνή τον γίνεται όσο αυτό παληώνει.
ΕΙμ’ έγιυ τ’ απόκοσμο, τό παληό βιολί
μέσα στή νυχτερινή σιγαλιά τον ’Απρίλη"
οτό παληό κουφάρι μου μιά ψυχή λαλεΐ

μέ τής πρώτης νειότης μου τά δροσάτα χείλη.
Τί κι’ άν τρώη τά σπλάχνα μου τό σαράκι ; τί
κι’ αν βαδίζω αγύριστα χρόνο μέ τό χρόνο ;
Πειό γλνκειά καί πειό ώμορφη καί πειό δυνατή
γίνεται ή αγάπη μον, όσω έγώ παληώνω.
IQANNHX ΠΟΛΕΜΜμ

Τά θερινά θέατρα ήρχιβαν πλέον τάς παραστάσεις των.
"Οπως συμβαίνει μερικά έτη τώρα, ή όπερέττα θριαμβεύει.
'Ο Παπα'ωάννου είς τό ομώνυμον θέατρόν του, ό Δράμαλης είς τό θέατρον τής πλατείας τού Συντάγματος, τά
«Διονύσια», ό θίασος Σαμαρτζή είς τήν «Άλάμπραν», ό
θίασος τής κ. Ζάμπα είς τά «’Ολύμπια» και αί έπιθεωρήσεις εις τό «Κεντρικόν» καί τόν ’Απόλλωνα. Διά τά σο
βαρά δραματικά έργα μένουν τρία θέατρα. Τής Κυβέλης,
είς τό όποιον παίζουν μέλη τοΰ θιάσου της, τής ιδίας εύροσκομένης είς Αίγυπτον, τής Κοτοπούλη, μέ έπί κεφαλής
τοΰ θιάσου της τήν ιδίαν, καί τό «Αθηναϊκόν», είς τό ό
ποιον παίζουν ό κ. Φύρστ μέ τόν κ. Νέζερ.
------ —
■«ΛΠρώτη ή κ. Κοτοπούλη μάς έδωκε νέον
πρωτότυπον
έρ
γον, τόν «Καραγκιόζη» τοΰ κ. Θ. Συνοδινοΰ. Τό έργον
άπό τά ευφυέστερα, έπροκάλεσε μακράς συζητήσεις μετα
ξύ τών κριτικών, «ίς τάς οποίας άπήντησεν ό συγγραφεύς.
Παρά τήν πολεμικήν δμως τής κριτικής, τό κοινόν χωρίς
νά έπηρεασθή, παρηκολούθησε τήν σειράν τών παραστά
σεων του καί έφευγε πάντοτε ίκανοποιημένον άπό τό πνεύ
μα, τό όποιον τόσον άφθονον έσκορπίζετο είς τάς τρεις

«■==....

.... .....

Τόν μήνα αύτόν έσημειώθη μία αληθινή γυναικεία
πρόοδος. 'Η τρίτη Βιοτεχνική 'Έκθεσις τών Έλληνίδων,
είς τάς αίθουσας τοΰ «Λυκείου», Είς τήν ’Έκθεσιν αυτήν
ή γυναικεία χειροτεχνία παρουσιάζει αξιοσημείωτου έξέλίξιν, ή οποία είς πλειστα όσα σημεία ήμπορεί έφαμίλλως
νά παραβληθή πρός πάσαν χειροτεχνίαν εύρωπάικοΰ Κρά
τους.
Είς τήν 'Έκθεσιν αυτήν έλαβον μέρος διάφοροι σύλλο
γοι τής γυναικείας εργασίας. Σημειώνομε·; απλώς τά ονό
ματα, διότι θά έχρειάζετο πολύς χώρος διά τήν άνάλυσιν
όλων τών έργων. ’Εργόχειρα τοΰ Βόλου, τής Ζακύνθου,
τοΰ Άμαλείου ’Ορφανοτροφείου, τών 'Απόρων Γυναικών,
τών Προσφυγικών 'Εργαστηρίων τοΰ Λυκείου, τής Μυτι
λήνης, τής Κρήτης καί τών εργαστηρίων τής κυρίας Ζυγομαλά.

Τό έργον δμως τής κυρίας Ζυγομαλά άξίζεε εντελώς ι
διαιτέρας μνείας. Αντιπροσωπεύει τήν καθαρώς 'Ελληνι
κήν τέχνην μέ τά χωρικά κεντήματα τής ’Αττικής, τά ό
ποια, παραμελημένα, άγνωστα, έφερεν είς τό φώς, είς τήν
επιφάνειαν ή καλλιτεχνική προσωπικότης μιάς εξαιρετι
κής 'Ελληνίδος. 'Η κ. Ζυγομαλά εργάζεται συστηματικώς
έπί μακράν σειράν έτών. Μέ άφοσίωσιν πραγματικήν, μέ
ενδιαφέρον, τό όποιον έκφεύγει τοΰ συνήθους, ήγάπησε τήν
έργαζομένην γυναίκα τών χωριών τής ’Αττικής, τήν ένεθάρρυνε, τής έδωκε τά μέσα, καί ολίγον κατ’ ολίγον τήν

έμόρφωσε καλλιτεχνικός, καί έλέπτυνε την φυσικήν της
κλίσιν πρός τήν εργασίαν. "Ιδρυσε σχολάς είς τά Λιόσια,
είς τό Κακοσάλεσι καί είς άλλα χωρία τής Αττικής καί
έδωκε·; είς κάθε χωρική γυναίκα τά μέσα νά βελτιώση τήν
εργασίαν της, νά πραγματοποιήση τάς εμπνεύσεις της
χωρίς ποτέ νά άπομακρυνθή άπό τήν ελληνική χάρι τών
πρωτοτύπων εργόχειρων. Διά τούτο τά κεντήματα τής κυ
ρίας Ζυγομαλά, χωρίς νά ήμποροΰν νά παραβληθούν μέ άλ
λου είδους κεντήματα, παρουσιάζουν μιά μοναδική πρωτο
τυπία, αποκλειστικό χάρισμα τών έλληνίδων χωρικών.
Είς τήν κυρίαν Ζυγομαλά οφείλεται μιά βαθεια εύγνωμοσύνη άπό τό Ελληνικόν Κράτος διά τήν εθνικήν εργα
σίαν της, ή όποια άνύψωσεν είς καλλιτεχνικήν περιωπήν
τήν χωρικήν γυναίκα, ή όποια μέ τήν λεπτεπίλεπτον καί
έμπνευσμένην εργασίαν της μάς παρέχει τάς μεγαλειτέρα?, τάς θετικωτέρας ελπίδας διά τήν πρόοδον τής συγ
χρόνου γυναικός.

Χυνα-υλόα Ilespvi
Ή πόλις μας είχε τήν ευτυχίαν νά φιλοξενήση τόν μή
να αύτόν μιά άπό τάς μεγαλειτέρας φυσιογνωμίας τή;
συγχρόνου τέχνης, τόν διευθυντήν τής ορχήστρας Κολόνν
τών Παρισίων, τόν Γαβριήλ Πιερνέ. Μαθητής τοΰ Σεζάρ
Φράγκ διεκρίθη νεότατος διά τήν εξαιρετικήν του μουσι
κήν ιδιοφυίαν καί έτιμήθη μέ τό βραβείον τής Ρώμης είς
ήλικίαν 19 έτών είς τά 1882. Μετά τόν θάνατον τοΰ
Φραγκ τον διεδέχθη είς την θέσιν τοϋ όργανωτοΰ είς τήν
έκκλησίαν τής 'Αγίας Κλοτίλδης. ’Από τά 1910 άνέλαβε
τήν γενικήν διεύθυνσιν τών συναυλιών Κολόνν.
Άλλα καί ώς συνθέτης ό Πιερνέ εύρίσκεται είς τήν
πρώτην γραμμήν τών Γάλλων μουσουργών. Έπλούτισε καί

Άπέδανεν εις τό Πιτοβοΰργον τής ’Αμερικής ή
μεγάλη Ίταλίς δραματικέ] ήδοποιός Έλεονώρα
Ντοΰζε. Ή Ντοϋζε έγεννήδη είς τό Βιιοβάνο τής
’Ιταλίας. Είς ήλικίαν παιδικήν σχεδόν άνήλδεν είς
τήν δεατρικήν σκηνήν καί εύδΰς άπό τά πρώτά της
βήματα έπ'ίβλήδη εις τό ’Ιταλικόν καί βραδύτερον
είς τό παγκόσμιον δέατρον. Ή Ίταλίς καλλιτέχνες
κατώρδωνε νά ονγκινή βαδύτατα τό άκροατήριόν
της μέ τήν φυσικότητα τοΰ παιξίματός της καί μέ
τήν υποβλητικήν εκφραστικότητα τον προσώπου της
καί τήν γοητείαν τής φωνής της. Ή Ντοΰζε έπαιξεν
είς όλα τά μεγάλα δέατρα τής Ευρώπης. Είς τόν
γΰρον τόν όποιον έκαμε, δέν έλησμόνησε καί τάς
Άδήνας. Τό 1901 έδωκεν εδώ σειράν παραστάσεων
ιεΙίς τό Δημοτικόν δέατρον, έκτιμηδεϊσα καί τιμηδεΐοα όπως έπρεπε ν υπό τον Άδηναϊκοΰ κοινού. ’Ιδίως
έδριάμβευοεν είς τήν άΤιμήν» τον Σούδερμαν ώς
Μάγδα, καί εις τήν «Κυρίαν μέ τάς Καμελλίας».
Έπί μακράν σειράν έτών ή Ντοϋζε έπαιξεν είς τό
Παρίσι, όπου έδεωρεϊτο ισότιμος καί έφάμιλλος τής

Σάρρας Μπερνάρ. ’Άλλως τε αυτή ή ιδία ή Μπερναρ τήν άνεγνώριζεν ώς τοιαύτην. ’Επίσης έλατρεύετο κυριολεκτικώς ύπό τών ’Αμερικανών, εις τους
όποιους καί κατέφυγεν όταν δυστυχισμένη καί πτωχή
άνεχώρηοεν άπό τήν ’Ιταλίαν, φεύ^ονοα μακράν τοΰ
Δ’ Ά ννούντσιο τοΰ άνδρός, τόν οποίον ήγάπησε μέ
τόν περιπαδέοτερον έρωτα καί τήν μεγάλην γυναικείαν άφοσίωσιν. Ή Ντοϋζε υπήρξε καδ’ όλην τήν
ζωήν της, είτε είς τήν σκηνήν είτε €>ίς τήν πραγμα
τικότητα, δΰμα τοΰ έρωτος. Ό Άρμάνδος Λ’τυύαλ
είς τήν σκηνήν, ό Δ’ Άννούντσιο είς τήν πραγματι
κήν ζωήν, είνε οί δύο πόλοι, περί τους οποίους έπράξεις τού «Καραγκιόζη».
οτράφτη ολόκληρος ή ϋπαρξίς της. Άλλ’ έάν ό Άρ
Το Έλλην. δραμ,α ιίς -ττην Άμ,ερςκη,ν μάνδος εις τήν «Κυρίαν μέ τάς Καμελίας» τής έ
Είς τό μέγα θέατρον «"Ιρβιγκ» τής Ν. 'Υόρκης άνεβι- φερε τήν δόξαν, ό Άννούντσιο τής έδωκε τήν δυ
βάσθη πρό τίνος—κατά τάς Αμερικανικός έφημερίδας—
στυχίαν καδ' όλην αύτής τήν έκτασιν.
ύπό τού μεγάλου θιάσου "Αθερσον, κατά μετάφρασιν τοΰ
Τά τελευταία λόγια τής Ντοϋζε εις τό Πιτοβοϋρκ. "Αθερσον, τό γνωστόν δράμα τού κ. Σπ. Μελά «Τό ά
γον, όπου ένοοηλ.εΰετο, υπήρξαν τά εξής :
σπρο καί τό Μαύρο».
— «Δέ δέλω νά ζήσω, άλλά καί όέ δέλω νά πεΤόν ρόλον τής ’Ανθής ύπεδύθη ή γνωστή Άμερικανίς
πρωταγωνίστρια κ. Στέλλα Λάριμορ, τοΰ δέ "Αλκή ό δη
δάνω μακρυά άπό τήν Ίταλικί/ γή. Άλλ’ αε ή μοίρα
μοφιλής Αμερικανός καλλιτέχνης κ. Τζέϊμς Κρέ'ν. Αί
δελήση νά βρώ τό δάνατο στήν ξενιμιά, ποδώ της
Αμερικανικοί έφημερίδες άφιερώνουν μακρά καί εύμενή
τελευταίες μου στιγμές νά μέ κρατήσουν χέρια ’Ι
σχόλια και διά τό έργον καί διά τόν συγγραφέα, τόν όποιον
ταλικά, ν’ άκούσω ’Ιταλικές προσευχές καί λουλού
ονομάζουν δραματικόν δαιμόνιον καί τόν συγκρίνουν πρός

■* -

| ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
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τόν χιουμορίσταν δραματικόν "Ο-Νης.
Τό έργον άνεβιβάσθη είς 30 ’Αμερικανικά θέατρα, έχαρακτηρίσθη δέ ύπό τών Αμερικανών κριτικών ώς «δραμα
τικόν κομμάτι μέ δλα τά θέλγητρα τής ζωής, ώμον είς τόν
ρεαλισμόν του, μέ στιγμάς τραγφδίας, έξάρσεως και σαρ
κασμού». 'Ο τίτλος «Τό άσπρο καί τό μαύρο» μετεφράσθη
«Τά πρόβατα καί τά έρίφια».

δια τής ’Ιταλίας νά μέ σκεπτόσουν.»
Ευτυχώς διά τήν πονεμένην καλλιτέχνιδα, ή τε
λευταία της έπιδυμία έπραγματοποιήδη.
Άφαντάστιος μεγαλοπρεπή κηδείαν διωργάνωσαν
οί συμπατριώται της ’Ιταλοί ποΰ διαμένουν είς τήν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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"Αμερικήν. Η βοράς της μέ εξαιρετικός τιμάς έτοποθετήθη εις το ατμόπλοιου, τό όποιον θά μεταφέρη
κατόπιν επισήμου εντολής τήν μεγάλην τραγωδόν
είς τήν "Ιταλικήν γην. ‘Η Κυβέρνησές τής "Ιταλίας
τήν έτίμησε νεκρόν, άρον τήν είχε λησμονήσει ζώ-

Γαλλίαν μερικά έργα, καί ιδίως μελοδράματα, παί
ζονται μέ τάς Ιδίας στολάς, μέ τάς οποίας έπαίζοντο
καί τότε.

οαν.

τοΰ Λουδοβίκου δέκατου πέμπτου.
άπέθανεν

εις

ηλικίαν

Είς τήν "Όπερα τών Παρισίων ιι'Ο Κάοττορ καί
Πολυδεύκης» εμφανίζονται μέ στολάς ακολούθου

έβδομήκοντα

ετών.

ΕΙΣ ΑΛΗΘΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

ΜΑΡΙΑ

ΚΟΡΕΛΛΙ

Και άλλος θάνατος εξαιρετικής γυναίκας. Τής
Μαρίας Κορέλλι, τής Άγγλίδος μυθιστοριογράφου.
Ίί Κορέλλι έδημοοίευοε πολλά έργα, όλα γραμμένα
μέ μεγάλην παρατήρησιν καί ψυχολογικήν βαθύτη
τα καί φαντασίαν. Τά περισσότερα έργα της αριθ
μούν πολλάς εκδόσεις και μευεφράοθησαν είς τάς
περιοοοτέρας ευρωπαϊκός γλώσσας. Τό ελληνικόν
άναγνωστικόν κοινόν γνωρίζει τήν Μαρία Κορέλλι
άπό τήν ^Πρόσκαιρη Εξουσία», ένα άπό τά καλλί
τερα έργα της.

ΠθΙΚΙΛΗ

Ο

Σ ΕΛΙΣ

-J----- —·

'

ΜΑΓΟΣ

Είνε περίεργον πώς έγεννήθη ή συνήθεια τού νά κρεμώνται είςι τό μπαλκόνι τήν πρώτη ΛΙαΐου στέφανοι και
άνθοδέσμαι. Κατά τδ 1400 οί χρυσοχόοι τών Παρισίων
έ'καμαν μίαν εορτήν, είς τήν όποιαν διακόσιοι άπ' αυτούς
φορτωμένοι μέ άνθη τά κατέθεσαν είς μίαν στήλην ύψουμένην εις τδ μέσον μιας πλατείας. Τήν έπομένην τδ
πρωί αί γυναίκες των έπήγαν στήν πλατεία, έπήραν τά
λουλούδια, νωπά ακόμη, καί τά έκρέμασαν είς τά παρά
θυρά των. Τδ επόμενον έ'τος ή εορτή έπανελήφθη, μέ τήν
διαφοράν ότι οί χρυσοχόοι συνωδεύοντο άπδ τάς γυναίκας
των, αί δποίαι άπδ τά άνθη πού κρατούσα’?, τά μισά ά
φησα'? είς τήν στήλην καί τά άλλα μισά τά έκρέμασαν
είς τά παράθυρα ή είς τά μπαλκόνια των.
Έκτοτε ή συνήθεια μετεδόθη είς τήν Γαλλία'? καί
άπ’ αυτήν είς όλο?? τδν κόσμον.

ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ
ΊΙ συνήθεια νά φέρουν οί ηθοποιοί στολάς τής ε
ποχής τοΰ παιζομένου έργου δέν είνε πολύ παλαιό.
Εις ιό ϋέατρον τοΰ Σαίξπηρ οί ηθοποιοί, παίζοντες
δράματα ιστορικά, έφορονοαν τά ενδύματα, τά όποια
έφοροΰσαν και οτό σπίτι των. Είς τήν εποχήν τον
Κορνηλίου καί τοΰ Ρακίνα οί ηθοποιοί καί όταν έ
παιζαν αρχαία δράματα, έφοροΰσαν στολάς τής επο
χής τοΰ Λουδοβίκου. "Ακόμη δέ και τώρα είς τήν
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ρικόν καί αρχαιολογικόν αύτών μεγαλείου. Τδ έργον άποκτφ μεγαλείτερον ένδιαφέρον καί διά τών 100 εικόνων του.
ua'.a άνήρχοντο είς 70,000 φρ. "Αλλ" ήτο δημόσιος "Εκαστο? άντίτυπον τιμάται δρ. 25.
ΊΧ'έα τέχν
2
*
: Μηνιαία Λογοτεχνική έκδοσις, διύπαλεηλ.ος.
ευθυνομένη άπδ νέους. Περιοδικόν περικλεϊον πολλήν
ζωήν καί κινούν πολύ τδ ένδιαφέρον.
Τ»> άγρεετιζόν ζήττ^κα καί ή άτταλλ
»*
Q θθ
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
&&
τρίωβες : Είς όλίγας σελίδας τδ Διοικητικόν Συμ
βούλιο? τής Γ. Ε. ’Ιδιοκτησίας περιγράφει τάς καταδιώ
ξεις και τάς δημεύσεις τής 'Ελληνικής Γής. "Ολη ή είΒ «ΘΕΑΤΡΟΝ» ΤΟΜΟΣ Λ
.
*
Ένα τομίδιον ές ύπεοεκα- κών τής κρατικής άσυναρτησίας είς βάρος τών παραγωγι
πεντήκοντα σελίδων, έκδοθίν ύπό τοΰ οίκου Γ. Βασι- κών δυνάμεων τής χώρας έκτυλίσσεται έντονος, ίσχ.υρά,
t ί,είου καί περιέχον επτά κωιέωδίας τοΰ γνωστού Θεατρι- έντυπωτική.
'■I ζρίβιφιΛες
: Έγκόλπιον τής νεότητος,
| κοΰ συγγραφέως κ. Ν. Λάσκαρη, μάς παρέχει τήν ευκαι
ρίαν νά γνωρίσοιμεν συγκεντριυμένον τδ δημιουργικόν ερ- πλήρες φωτισμένων υποθηκών, αποτελεί τδ σοφόν ■ αΰτο
τομίδιον, τδ οποίον όφείλομεν είς τδ ήθικδν ύψος καί τήν
^Βγον τοΰ επιφανούς "Ελληνος κωμωδιογράφου. Τό όνομα
I τοΰ κ. Λάσκαρη, τιμώντος τήν «Ελληνικήν Επιθεώρησιν» άκατάβλητον έργατικότητα τού καθηγητού τής Θεολογικής κ. Δ. I. Κουϊμουτσοπούλου. Τδ συνιστώμεν ιδιαιτέρως
δια τής πολυτίμου συνεργασίας του, άντιπροσωπευει μιαν
Β ολόκληρον θεατρικήν εποχήν. Γδ συνολικόν έργον του, είς τήν 'Ελληνικήν νεότητα.
ποίκιλλαν τάς εκδηλώσεις, μνημειώδες, εμβριθές, προ
ϊόν πολ,υμερούς μορφώσεως και άοιασαλευτου πιστεως
σρός
τήν Ελληνικήν Σκηνήν, έτράπη
πρός καΪΠΌΓΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
|■ίτευθύνσεις τιμώσας τήν νεοελληνικήν πνευματικήν καί έΓ αιστημονικήν ζωήν. Τδ «Γαλλοελληνικον θ ε α
■ Ιροζήρυξις
ί τρικδν Λεξικό ν», ΐδδν ήδη τδ φώς, καί ή «'Iδημοπρασίας διά τήν προμήθεια'? νομής τών ζώων τοΰ
l·'1 '«τορία τού 'Ελληνικού Θεάτρο υ», έργον
πτηνοτροφείου τής Άνωτέρας Γεωπονικής Σχολής.
μακράς καί κοπιώδους έρεώνης τής θεατρικής σταδιοδροΤήν 25ην Μαίου έ.έ. ήμέραν Κυριακήν καί ώραν 11
I μίας τής συγχ,ρόνου εποχής, έν συνδυασμώ προς την άλλην —12 π.μ. έκτίθεται είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν έν τώ
ί θεατρικήν αυτού παραγωγήν, άναβιβάζουν τδν εκλεκτόν ίδρύματι τής Άνωτέρας Γεωπονικής Σχολής (Χασεκή)
3 συνεργάτην μας είς τό επίπεδον μιας ξεχωριστής θεατρι|Ρ κής προσωπικότητος. Θέατρον καί Λάσκαρης άπέβησαν ή προμήθεια τής άναγκαιούσης νομής διά τήν διατροφήν
ήδη συνώνυμα. Ή 'Ελληνική Σκηνή φωτίζεται άνά πόώ τών ζώων τού κτηνοτροφείου τής Σχολής ήτοι :
1) Είκοσι πέντε χιλιάδων οκάδων σανού βρώμης.
F «αν αύτής πτυχ,ήν άπδ τδ ιστορικόν καί επιστημονικόν φώς
2) Είκοσι χιλιάδων οκάδων άχυρου σίτου.
I τού επιφανούς "Ελληνος συγγραφέως καί διά τάς μεταγε
νεστέρου γενεάς κλ/ηροδοτείται έργασία, ή όποια θ’ άπο3) Τριών χιλιάδων οκάδων καρπού βρώμης
μιίνη πριυτοτυπος καί υποδειγματική. Τ ό «Θέατρο ν»
ύπό τούς ορούς, ών δύνανται νά λάβωσι γνώσιν οί βουλόΒ Τόμ. Λ', τιμάται αντί δρ. 10.
μενοι έν τοίς γραφείοις τής ά'?ω Σχολής.
Γ «Ή φόβος ττ^ς Χτρατοωτοκής '1ί·π<
χρε·
*
Έν Άθήναις τή 13 Μαΐου 1924.
ώβεως» : Τδ έργον τού κ. Δ. Θ. Φραγκοποόλου Δικη(Έκ τού γραφείου τού Τπθυργείου)
ί· γέρου καί τέως Στρατ. Δικαστικού Συμβούλου α τάξεως,
είναι ένας ύμνος πρός τήν ιδέαν τής Ουσίας ύπέρ τής πατ
τρίδος. Τδ τομίδιον τού πολυμαθούς συγγραφέως είναι άr ζιον ιδιαιτέρας προσοχής, είναι τδ άντίρροπον κατά πάσης
ΠΙΟΤΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ε τυχόν έκδηλ.ουμένης ψυχικής καί πνευματικής κοπώσεως,
«υνεπαγομένης αντιπάθειαν κατά τής στρατιωτικής ιδέας
Λεεύθυνβ’ί οασεον
η κατά τής στρατιωτικής ύποχρεώσεως τής 'Ελληνικής
«Πρόσκλησις πρός εισαγωγήν μαθητών είς τάς δασοκο► νεότητος. Ό κ. Δ. Φραγκόπουλος ύπέρ πάντα άλλον διμικρά σχολάς Άγυιίς καί Βυτίνης».
καιούτικ νά έπαναφέρη είς τδ καθήκον πάντα τυχόν άρΠροσκαλεΐ τούς έπιθυμούντας έκ τάνι ιδιωτών καί
Ε νητην τών πρός τήν πατρίδα ύποχρεώσεών του. Είς τά
Κ1905 εθυσιάσθη είς τά Μακεδονικά πεδία, νεαρώτατος πε- τών όποιων ή ήλικία δέν είναι μεγαλυτέρα τών 26 έτών,
Κ ρικάλλής έφηβος δ άτσόμητος ύπολοχαγδς τού πεζικού ά- νά καταταχθώσιν ώς μαθηταί έπί, διετίαν είς τάς δασοI «μνηστος Πίπης Φραγκόπουλος, άδελφός του. Πρωταθλη- κομικάς Σχολάς Άγυιάς καί Βυτίνηιςί, ίνα τό βραδύτερον μέχρι πρώτης (1) Αύγουστου έ.έ'. ύποδάλωσιν είς
I της τού Μακεδονικού άγώνος,' πρώτος έξελθών έκ τής
^Εΐχολής τών Εύελπίδων, πάντοτε άριστεύων, είχε βαθέως
τήν Διεύθυνσιν Δασών τά κάτωθι.
■χαραγμένον στήν ψυχήν του τδ πρός τήν πατρίδα καθή1) Αίτησιν άναγράφουσαν καθαρά, όνοματεπώνυμον,
'
καί διά τήν ίσχυροποίησιν τών διεκδικήσεών της καί
κατοικίαν καί διεύθυνσιν τού αίτούντος.
την α.τελευθέρωσιν υποδούλων άδελφών δέν έδίστασε νά
2) Πιστοποιητικόν τής αρμόδιας άρχής περί Ελλη
R θυσιάση μίαν ώραίαν νεότητα καί ένα ύπέροχον μέλλον. νικής ιθαγένειας, ήλικίας καί κατοικίας.
Κ®ς αύτον τον αδελφόν άφιεροϊ τδ έργον του ό εκλεκτός
3) Πιστοποιητικά τών αρμοδίων Εΐσαγγελέοιν καί
Κ «ιστήμων καί συγγραφεύς.
υπεύθυνον δήλ,ωσιν οτι δέν ύπέπεσαν είς αδίκημα άναI
αρχαίων ζτλ. μνημείων
"ων ‘ .Αθηνών» : Ό σον εύφήιχως γνωστός άρχαι- γραφόμενον είς τά άρθρα 21—24 τού Ποινικού Νόμου.
4) Πρωτότυπον ή έπίσημον άντίγραφον άπολυτηρίου
Ββ'^γος κχ: γλαφυρός λογογράφος, συγγραφεύς δέ τόσων
t πρωτοτύπων έργων κ. ’Αλέξ. Φιλαδελφεΰς έξέδοτο τδν ή 6ταξίου σχολείου ισοτίμου Σχολής.
Ό αριθμός τών είσαχθησομένων ώρίσθη έφέτος ε·ς
Αθηνών είς τόμον ογκώδη έκ 400 περίπου
^■Μιδων, Τδ έργον τούτο είναι μία άρίστη επιστημονική
έκατόν, δηλ. 50 διά τήν Σχολήν Άγυιάς καί 50 διά
?γασια,
*
β
άνταξία τής φήμης τού συγγραφέως της. Αί Ά- τήν Σχολήν Βυτίνης.
ί
τας οποίας τα 99)100 τών 'Αθηναίων άγνοούσι.
Τμηματάρχης Δασών
αποκακυπτονται από τής πλέον άπομεμακρυσμένης πρό
Β. ΛΙΣΜΑΝΗΣ
|· ?ιστοΰ εποχής, μέχρι τών ήμερών μας μέ ολον τδ ιστο
υενος, ήτο ό Μανοάρ, τοΰ όποιου τά ετήσια είσοδή-
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Ό "Εμμανουήλ Κάντ, τού όποιου έωρτάοθη έν
Γερμανία ή δευτέρα έκατονταετηρίς, δέν άπησχολήθη άποκλειστικώς καί μόνον μέ τά προβλήματα
τής ηβικής καί τής μεταφυσικής. Οί τίτλοι μερικών
μόνον άπό τά έργα του άφήνουν νά μάς καταδείξουν
όλην τήν έκτασιν τής πολυσχιδούς εργασίας του.
Τοιουτοτρόπως είς τό έπιστημονικόν πεδίον αφιέ
ρωσε τρεις διατριβάς διά τους σεισμούς τής Λιοσαβώνος καί τοΰ Κίτο ιώ 1775. Τό αύτό έτος εξήγη
σε ν ακριβώς τούς περιοδικούς άνεμους. Ή, παιδαγω
γική καί εθνολογία τόν άπηοχόληοαν έξ "ίσου καί ή
εργασία του περί τών ανθρωπίνων φυλών, τάς ό
ποιας έθεώρει προερχομένας άπό εν καί τό αύτό εί
δος, θετορείται καί σήμερον σπουδαιότατη.
Τό πρόβλημα τής ειρήνης, τό όποιον δέικ έπαυοε
νά τόν άπασχολή καθ’ όλην του τήν ζωήν, τοΰ ένέπνευοε τήν μελέτην περί τής uA ί ω ν ί α ς Ε ί ρ ή
ν η ς». Καί δύναταί τις νά είπη, ότι ό Κάντ ύπήρξεν
ό άληθινός πρόδρομος τής Christian Science, μέ τήν
μελέτην του «Περί τής δυνάμεως τοΰ πνεύματος νά
κυρίαρχη τών ασθενικών αισθημάτων διά τής ιδίας
του θελήσεως».
Ό Κάντ υπήρξε φιλόσοφος, κατά τήν πραγματι
κήν τής λέξεως σημασίαν.

□ΟΣΑ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ 01 ΖΩΓΡΑΦΟΙ
"Οταν λάβη κανείς ύπ" όψιν του, πόσον άμείβονται σήμερον οί ζωγράφοι διά τά έργα των, δέν ήμ
πορεϊ παρά νά φέρη είς τόν νουν του τά γλίοχρα πο
σά, τά όποια έλάμβανον οί περιφημότεροι ζωγράφοι
τών παρελθόντων αιώνων. "Έξαφνα <5 Ραφαήλ, καθ'
ήν στιγμήν εύρίσκετο είς τόν κολοφώνα τής δόξης
του, έλάμβανε 5000 φρ. δι’ ένα πίνακά του. Ό Κορρέγιος παρεχώρησεν αντί 110 φρ. τήν περίφημου
εικόνα του «Ό Χριστός είς τόν Κήπον τών Ελαί
ων». Αί τιμαί, είς τάς οποίας παρεχώρ&ι τούς πίνα
κας του ό Ρουμπέν, έκυμαίνοντο άπό 300 μέχρι
1400 φρ. Τά πορτραίτα τοΰ Βάν Νπύκ έτιμώντο με
ταξύ 1000 καί 2,500 φρ. "Έναντι άναλόγου ποόοΰ,
ήμποροϋσε κανείς νά έχη τό πορτραΐτο άπό τόν Ρέμπραντ. Ό Γάλλος καλλιτέχνης, ό καλύτερον άμειβό-
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ϊινμμα eikosi row mam iMim
Τό 'Υπουργείο? τής Γεωργίας (Διεύθυνσις Φυτοπα
θολογίας) προσκαλεί τούς ενδιαφερομένους, ίνα προμηθεύσωσιν είκοσι. τόννους Πρασίνου τών Παρισίων Aert
de Paris Uranca quin Silecia quin Sehweinfurter
quin ή άλλων σκευασιών, αί όποίαι έχουσι βάσιν το πρά
σινον τών Παρισίων, δπως ύποδάλωσιν ενσφραγίστους
προσφοράς διά τήν περί ής πρόκειται προμήθειαν, κατά
τά επόμενα :
α') Το προσφερόμενον πράσινον τών Παρισίων ή άνάλογος σκευασία, πρέπει : 1) νά περιέχη τουλάχιστον 56
τοϊς έκατον άρσενικώδες όξύ (Asr 0 3), 2) νά περιέ
χη ποσότητα διαλυτών εις ύδωρ ενώσεων άρσενικοϋ, αν
τιστοιχούσαν είς όλιγώτερον τών 3 1)2 τοϊς έκατον άρσενικώδους όξέους (Ars Ο 3), 3) νά είναι δσον τό δυ
νατόν λεπτότερον καί ελαφρότερο?.
Ή χημική σύνθεσις τοΰ Πρασίνου τών Παρισίων ή
άναλόγου σκευασίας θά βεβαιωθή δι’ άναλύσεως τοΰ
Κεντρικού Γεωπονικού Χημείου Αθηνών.
β') Τό προσφερόμενον Πράσινον τών Παρισίων ή α
νάλογός τις σκευασία θά είναι συνεσκευασμένον εντός
στερεών μετάλλινων ή ξύλινων βαρελίων ή εντός στε
ρεών ξύλινων κιβωτίων χωρητικότητος 25 ή 50 χιλιό
γραμμων.
γ') Τών είκοσι τόννων τοΰ Πρασίνου τών Παρισίων
ή άναλόγου σκευασίας θά παραδοθώσιιν είς Πειραιά οΐ
δέκα τόννοι τό βραδύτερου μέχρι 5 ’Ιουλίου έ.έ. καί οί
άλλοι δέκα τό βραδύτερου μέχρις 25 ’Ιουλίου έ.έ.
δ') ΤΙ πληρωμή θά γίνη έν Άθήναις διά χρηματικού
εντάλματος έκδιδομένου έπί τής ’Εθνικής Τραπέζης
τής Ελλάδος άμα τή άφίξει τοΰ εμπορεύματος είς Πει
ραιά καί έπί τή παραδόσει τής φορτωτικής.
ε') Πάσα προσφορά δέον νά συνοδεύηται μέ γραμμά
τιου καταθέσεως λόγω έγγυήσεως είς τό Δημόσιον Τα
μείου έκατον χιλιάδων δραχμών.
Ή έγγύησις αυτή δέν αποδίδεται είς τόν προμηθευ
τήν έάν καί είς οίοσδήποτε τών άνω δρων δέν έκπληρω6ή έν δλω ή έν μέρει.
στ') Έν τή προσφορά δέον ν’ άναγράφηται δτι ή προ
μήθεια θά γίνη ύπό τούς άνω δρους, νά όρίζηται δέ ή
τιμή τοΰ Πρασίνου τών Παρισίων ή άναλόγου σκευασίας
κατά έκατον χιλιόγραμμα μέ παράδοσιν Πειραιά.
ζ'.) Αί ένσφράγιστοι προσφοραί κατατίθενται είς τό
Τμήμα Διεκπεραιώσεις τού 'Υπουργείου τής Γεωργίας
μέχρι τής 12ης ώρας τής 7ης Ιουνίου έ.έ'.
Αί ένσφράγιστοι προσφοραί θ’ άποσφραγισθώσι τήν
12.30' μ.μ. τής 7ης ’Ιουνίου έ.έ. ύπό Επιτροπής έξ άνωτέρων ύπαλλήλων ένώπιόν μας.
Η προμήθεια θ άνατεθή είς τόν προσενεγκόντα · τήν
συμφερωτέραν προσφοράν, κοινοποιουμένης αμέσους τής
άποφάσεως.
Αθήναι, 1924.
(Έκ τού 'Υπουργείου τής Γεωργίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ιίρο-ζήρυξες ζεαγωνεβρ-ού «ρος χατάληψεν τριών θέσεων τεχνετών κλαδευτών
και έμβολιαστών ύτιωροφόρων δέν
δρων και έλαιών.
Τήν 23ην ’Ιουνίου, ημέραν Δευτέραν καί ώραν 9 π.μ.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ένεργηθήσεται έν τώ Καταστήματι τοΰ Δενδροκομικοΰ
Σταθμού ’Αττικής διαγωνισμός πρός κάτάληψιν τριών
θέσεων τεχνιτών κλαδευτών καί έμδολιαστών όπωροφόρων δένδρων καί έλαιών.
Αιτήσεις ύποδάλλονται έν τώ 'Γπουγείω Γεωργίας 5
ήμερας πρό τής ένάρξεως τοΰ διαγωνισμού.
Προσόντα: Πιστοποιητικόν προγενεστέρας εύδίκίμου ειδικής έξασκήσεως καί πτυχίον κατωτέρου γεωρ
γικού σχολείου, έφ" δσον κέκτηνται τοιοΰτον.
Πάσα πληροφορία χορηγείται έν τώ ύπουργείω Γεωρ- ·
γίας (τμήμα Γεωργίας).
(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
«Πρόσκλησις πρός πρόσληψιν σηροτρόφων».
Προσκαλούνται οί βουλόμενοι νά προσληφθώσιν είς
τήν Σηροτροφικήν ύπηρεσίαν τοΰ ύπουργείου. Γεωργίας
ώς Σηροτρόφοι καί έλεγκταί, έχοντες δίπλωμα τής Σηροτροφικήις Σχολής Προύσσης και πολυετή έξάσκησιν
τοΰ έπαγγέλματός των, καταλλήλως πιστοποιουμένην,
νά ύποδάλωσιν είς τό ύπουργείον Γεωργίας (Διεύθυνσιν
Γεωργίας) σχετικήν αίτησιν.
(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας)
fl

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αιεύθυναις δημοσίου Χ,ρέους
Καθίσταται γνωστόν είς τούς κατόχους προσωρινών
τίτλων (στεμμάτων) τοΰ αναγκαστικού Δανείου 1009
εκατομμυρίων 6 1 )2 ο)ο τοΰ 1922 δτι ή προθεσμία αν
ταλλαγής τούτων δι’ οριστικών τίτλων, ένεργουμένης
διά τοΰ έν Άθήναις Κεντρικού Καταστήματος τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, παρετάθη καί αύθις
μέχρι τέλους ’Ιουλίου έ.έ.
Ή παρατεινομένη αύτη προθεσμία διακόπτεται κατά
τόν χρόνον τών δύο προσεχών κληρώσεων, ήτοι άπό 20
Μαίου μέχρι 10 ’Ιουνίου έ.έ.
'Ομοίως καί ή προθεσμία ύποδολών ύπευθύνων δηλώ
σεων παρά τών κατόχων στεμμάτων, φυλασσομένων έτι
έν τοϊς θησαυροφυλακείοις, τών έν Τουρκία Τραπεζών,
ώς άνηκόντων είς τήν περιουσίαν αύτών ή είς ίδιώτας,
είτε έν ίδιοκτήτοις παρά Τραπέζαις χρηματοκιδωτίοιζ,
παρατείνεται μέχρι τής ώς άνω ημερομηνίας, άνευ δια
κοπής τής προηγουμένης παραγράφου.
Πέραν τής προθεσμίας , τούτης τά μή άνταλλαγησόμεινα στέμματα, ώς καί τά μή δηλωθέντα ώς έγκαταλέιφθέντα έν Τουρκία θεωρούνται εριστικώς άκυρα.
Δέον νά τονισθή δτι ή ανωτέρω χορηγουμένη παράτασις προθεσμίας εΐνε ή τελευταία.
(Έκ τής Γεν. Διευθύνσεως τοΰ Δημοσίου λογιστικού).
Έν Άθήναις, Μάιος 1924.
Ό Τμηματάρχης τοΰ Δημοσίου Χρέους
ΧΑΝΔΡΑΚΗΣ °
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Γούστο, κομψό της, έκλεκιτκότης διακρίνουν τό
έργοσιάαιον τής κυρίας
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ΑΘΗΝΑ!

(Πληοέον Μητροπολετεχοΰ Μεγάρου)
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