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"Ενα ωραίο ανοιξιάτικο μεσημέρι., ό επαρχια
κός γιατρός καί ό ανακριτής πήγαιναν νά κάνουν 
νεκροψία. Ό ανακριτής τριάντα πέντε χρόνων άν
δρας, κύττάζε συλλογισμένος τ άλογο κ’ έλεγε:

— Στη φύοι υπάρχουν πολλά ανεξήγητα καί σκο
τεινά, άλλά καί στήύ καθημερινή ζωή, γιατρέ, συ
χνά παρουσιάζονται φαινόμενα, πού μέ κανένα τρο- 
πο δέν εξηγούνται. Ξέρω μερικούς ακατανόητους, 
παράξενους θανάτους, που μονάχα πνενμάτισται και 
μυοτικιοταί θά καταπιάνονταν νά εξηγήσουν τήν α
φορμή τους, ένώ κάθε άνθρωπος μέ σωστά τά λο
γικά da σήκωνε μέ απορίαν τους ωμούς καί τίποτε 
άλλο. Λόγου χάριν, ξέρω μιά πολύ μορφωμένη κυ
ρία πού προείπε τό θάνατό της καί πέθανε χωρίς 
καμμία φανερή αίτια ακριβώς τήν προοδιωριομενη 
μέρα. Είπε πώς θά πεθάνη τότε καί πέθανε.

— Τίποτα δέν γίνεται χωρίς αφορμή, είπε ό για- 
τοός. ’Υπάρχει θάνατος, άρα υπάρχει καί αφορμή. 
"Οσο γιά τις προρρήσεις, δέν παραξενεύομαι καθό
λου. "Ολες οί κυρίες καί οί γυναικούλες μας έχουν 
τό χάρισμα νά προφητεύουν καί νά προαιοθανωνται.

— Αυτό είναι σωστό, άλλά ή κυρία, γιατρέ, πού 
σας λέγοι, ξεχώριζε ολωσδιόλου. Ή προρρησι γιά 
τδ θάνατό της δέν είχε τίποτε γυναικείο. Νεα γυ
ναίκα, γερή, φρόνιμη, χωρίς προλήψεις, με κάτι 
έξυπνα, καθαρά, τίμια μάτια και πρόσωπό ανοικτο, 
γεμάτο νοημοσύνη, μέ ελαφριά, καθαυτό ρωοσικη 
ειρωνεία στο βλέμμα καί στά χείλια. Τό μόνο γυναι
κείο πού είχε ήταν ή ομορφιά. Λιγερή, χαριτωμένη, 
τά όπως αύτή ή σημύδα μέ θαυμάσια μαλλιά! Καί 
γιά νά καταλάβετε καλύτερα αυτή τή γυναίκα, σάς 
προσθέτω άκόμα πώς ήταν γεμάτη άπύ μιά μεταδο
τική εύθυυία, ήταν πάντα αμέριμνη κι' εΐχε έκείνη 

τήν έξυπνη, τήν ευχάριστη επιπολαιότητα ποΰ έχϋυΥ 
μονάχα οί διανοούμενοι, οί καλόκαρδοι, οί εύθυμοι 
άνθρωποι. Πώς μπορεί, λοιπόν, σ’ αύτή τήν περί- 
σταοι νά γίνη λόγος γιά μυστικισμό, γιά πνευματι
σμό, γιά προφητικό χάρισμα καί τά τέτοια. ’Όλα' 
αυτά τά περιπάιζε.

Τδ αμάξι τοΰ γιατρού σταμάτησε κοντά σέ πηγά
δι. Ό άνακριτής καί ό γιατρός ήπιαν νερό, τεντώ
θηκαν καί περίμεναν τον άμαξα νά τελειώση τδ πό
τισμα τών άλόγων.

-— Λοιπόν, άπό τί πέθανε ή κυρία; ρώτησε ό για
τρός όταν τό αμάξι ξεκίνησε.

— Πέθανε πολύ παράξενα. Μίαν ωραία μέρα 
πήγε στήν κάμαρη της ό άνδρας της καί τής είπε 
πώς δέν θάτανε άσχημο τήν άνοιξι νά πουλήσουν 
τό παλιό αμάξι καί ν’ άγοράσουν κανένα καινούργιο 

, καί ελαφρότερο, καθώς καί ν’ αλλάξουν τό αριστερό 
άλογο, τδ γεντέκι, καί νά βάλουν στή μέση τόν 
Μπόμπτοινοκη (είχε τέτοιο άλογο ό άνδρας της).

Ή γυναίκα του τδν άκουοε καί τοΰ είπε:
— Κάμε όπως ξέρεις, όλο τό ίδιο μοϋ κάνει 

τώρα. Τό καλοκαίρι θάμαι πιά στο νεκροταφείο.
Ό άνδρας. φυσικά, σήκωσε τούς ώμους καί χα

μογέλασε.
— Δέ χωρατεύω καθόλου, εΐπ’ έκείνη. Σου λέω 

σοβαρά πώς θά πεθάνω γρήγορα.
— Δηλαδή πόσο γρήγορα;
— ’Αμέσως μετά τή γέννα. Θά γεννήσω καί θά 

πεθάνω.
Ό σύζυγος δέν έδωκε καμμιά σημασία σ' αυτά 

ιά λόγια. Δέν πίστευε σέ καμμιά προαίσθησι κ’ έ
πειτα ήξερε πολύ καλά πώς οί γυναίκες όταν εΐνε 
ο ένδιαφέρουσα κατάοταοι, αγαπούν νΛ κάνουν κα-
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πρίτοια καί γενικώς νά παραδίδωνται σέ θλιβερές 
σκέψεις. Την άλλη μέρα ή γυναίκα ιού ξαναλέγει 
πώς θά πεθάνη αμέσως μετά τή γέννα καί άπδ τότε 
μέρα δέν περνούσε χωρίς νά έπαναλάβη τδ ίδιο, 
ένφ έκείνος γελούσε, την ώνόμαζε κυράτσα, μάν- 
τιοσα, δαιμονισμένη. Ό κοντηνδς θάνατος τής έ
γινε idee fixe. "Οταν δ άνδρας της δέν τήν άκουε, 
πήγαινε στην κουζίνα κ’ έλεγε στή νταντά και στη 
μαγείρισσα γιά τδ θάνατό της.

— Λίγο μουμεινε ακόμα νά ζήσω, νταντά. Μόλις 
γεννήσω αμέσως θά πεθάνω. ζΐέκ ήθελα νά πεθάνω 
έτσι γρήγορα, μά τέτοιο είνε τδ ριζικό μου.

Ή νταντά καί ή μαγείρισσα, φυσικά, άρχιζαν τά 
κλάμματα. Κάποτε που ερχόταν ή παππαδιά, είτε 
καμμιά κυρία, τήν έπαιρνε στήν άκρη κι’ άρχιζε νά 
ξαλαφρόνη τήν καρδιά της μέ ιά ίδια πώς θά πε- 
θάνη γρήγορα. Μιλούσε σοβαρά μ’ ίνα δυσάρεστο 
χαμόγελο καί μάλιστα μέ κακία στο πρόσωπο, χωρίς 
νά έπιτρέπη αντιλογία. ’Αγαπούσε τις μόδες, τά 
λοϋσα, επειδή όμως θά πέθαιι'ε γρήγορα, τά παρά
τησε δλα κι’ άρχισε νά περπατή βρωμερή- δέ διάβα-· 
ζε πιά, δέ γελούσε, δέν ώνειροπολούσε. .. Καί οά 
νά μήν έφθανε τούτο, πήγε μέ τή θεία της ατό νε
κροταφείο καί διάλεξε θέοι γιά τδν τάφο της, καί 
πέντε μέρες πριν τής γέννας έγραφε τή διαθήκη 
της. Καί πρέπει νά ξέρετε πώς δταν γενόντουοαν 
αυτά, ήταν περίφημα στήν υγεία της, χωρίς νά ύ- 
πάρχη ή παραμικρότερη υποψία άρρώστειας ή κανε- 
νδς κινδύνου. Ή γέννα είνε δύσκολο πράμμα, καμ- 
μιά φορά φέρνει θάνατο, γιά ’κείνη δμως πού σάς 
μιλώ, δλα πήγαιναν καλά καί κανένας φόβος απολύ
τως δέν υπήρχε. Έπί τέλους ό άνδρας της βαρέ
θηκε αύτή τήν Ιστορία. Κάποτε στδ γεύμα θύμωσε 
καί τή ρώτησε:

— ’Ακούσε, Νατάσα, πότε λοιπόν θά τελειώσουν 
αυτές οί άνοησίες;

— Δέν είνε άνοησίες. Μιλώ σοβαρά.
— Κολοκύθια! θά σέ συμβούλευα νά παύσης τις 

άνοησίες, γιά νά μή ντρέπεσαι ύστερα κι ή ίδια.
Μά νά, έφθαοε κι’ ή γέννα. Ό άνδρας έφερε 

άπδ τήν πόλι τήν καλύτερη μααμή. ΤΙ γυναίκα ή
ταν πρωτάρα, ή γέννα δμως δέν μπορούσε νάταν κα
λύτερη. "Οταν τελείωσαν δλα, ή λεχούσα ζήτησε νά 
’δή τδ μωρό. Τδ είδε κι’ είπε:

— Αί, τώρα μπορώ νά πεθάνω.
Άποχαιρέτηοε, έκλεισε τά μάτια και οέ μισή ώρα 

παρέδωκε τήν ψυχή στδ θεό. "Ως τήν ύστερη στιγ
μή είχε τά λογικά της. Τουλάχιστον, δταν τής έ- 
δωκαν γάλα αντί νερό, ψιθύρισε σιγανά:

-—Γιατί μού δίνετε γάλα αντί νερό;
'Ορίστε λοιπόν Ιστορία. "Οπως προείπε έτσι καί 

πέθανε,
Ό ανακριτής οώπαοε, αναστέναξε καί είπε:

— 'Ορίστε, έξηγήστέ το, άπδ τί πίθανε; Σας 
λέγω στήν τιμή μου, αύτδ δέν είνε τής φαντασίας, 
άλλά πραγματικό.

Συλλογισμένος ό γιατρός κύτταξε τόν ουρανό.
—- ’Έπρεπε νά κάνουν νεκροψία, είπε.
— Γιατί;

— Γιά νάβρουν τήν αιτία τοΰ θανατου, Δέν πέ- 
θανε, βέβαια, γιατί τδ προείπε. Πολύ πιθανόν νά 
δηλητηριάστηκε.

Ό ανακριτής γύρισε μέ μιας τό πρόσωπό του οτό 
γιατρό καί μισοοφαλιώντας τά μάτια του ρώτησε:

—-’Από τί συμπεραίνετε πώς δηλητηριάστηκε;
— Δέ συμπεραίνω, υποθέτω. Ζοϋοε καλά μέ τόν 

άνδρα της;

— Χμ. . . όχι καί τόσο. Συνέοησαν κάποια άτυχα 
περιστατικά. Ή μακαρίτισσα επιασε μιά φορά τόν 
άνδρα της μέ μιά κυρία. . . Μά, δέν άργησε νά τόν 
σνγχωρέοη.

— Καί ποιδ προηγήθηκε, ή άπιοτία τοΰ συζύγου 
ή ή ιδέα τού θανάτου ;

Ό άνακριτής κύτταξε προσεκτικά ιό γιατρό, οά 
νάθελε νά μαντέψη γιατί τού έκανε αυτές τις ερω
τήσεις.

— Σταθήτε, είπε σέ λιγάκι. Σταθήτε νά θυμηθώ.
Ό άνακριτής έβγαλε τό καπέλλο του καί σφόγ- 

γισε τό μέτωπό του.
— Ναι, ναι. . . άρχισε νά μιλή γιά τό θάνατο ά

μέσως υσιερ’ άπ’ εκείνο τό περιστατικό. Ναι, ναι...
— Αί. βλέπετε λοιπόν... "Ολες οί πιθανότητες 

είνε πώς τότε άπεφάοισε νά δηλητηριαοθή, επειδή 
δμως δέ θάθελε, ίσως, νά σκοτώοη καί τό παιδί, 
ανέβαλε τήν αυτοκτονία μετά τή γέννα.

— Δύσκολο μού (ραίνεται, δύσκολο... ’Αδύνατο. 
Τόν συγχώρησε τότε άμέσως.

— Γρήγορα συγχώρησε, άρα κάτι κακό είχε βά
λει στδ νοΰ της. Οί νέες γυναίκες δέ συγχωρούν 
γρήγορα.

Ό άνακριτής χαμογέλασε βιασμένα καί γιά νά 
κρύψη τή μεγάλη ταραχή του, πού παρά πολύ φαινό
τανε. άρχισε νά καπνίζη σιγαρέττο.

■—· Δύσκολο μοϋ φαίνεται, απίστευτο... εξακο
λούθησε. Ούτε πέρασε άπδ τδ νοϋ μου τέτοιο πράμ
μα... ’Έπειτα... δέν έφταιξε δά κ’ εκείνος τόσο 
πολύ, όσο φαίνεται... Ή άπιοτία του ήταν κάπως 
περίεργη, χωρίς νά τδ θέλη κι’ ό 'ίδιος- πήγε στδ 
σπίτι νύκτα κ’ ήταν στδ κέφι, θέλησε νά χαϊδέψη κά
ποιο, άλλά ή γυναίκα του ήταν σ’ ενδιαφέρουσα κα- 
τάσταοι... κ’ εκεί, πού νά τήν πάρη ό διάβολος, 
βρέθηκε μπροστά του μιά κυρία, ποΰ είχε έρθει 
μουσαφίριοσα γιά τρεις μέρες, μιά μπόσικη γυναί
κα, κοντή, άσχημη. Ούτε λέγεται καν αυτό άπιοτία. 
Κι αύτή ή γυναίκα του τήν ίδια οκέψι έκανε καί 

γρήγορα. . . τόν συγχώρησε' ύ τέρα ούτε λόγος πιά 
γένηκε. . .

— Χωρίς αιτία οί άνθρωποι δέν πεθαίνουν, είπε 
ό γιατρός.

— Σωστά, βέβαια, άλλά δέν μπορώ νά παραδε
χθώ πώς δηλητηριάστηκε. Περίεργο δμως νά μή 
t'C-ϋ έρθη, ώς τώρα, στδ νοϋ, πώς μπορούσε νά ουμ- 
βή τέτοιος θάνατος. Καί' κανείς δέν τό σκέφθηκε ! 
"Ολοι θαύμασαν πού βγήκαν τά λόγια της, μά κανέ
νας δέν πέρασε ή ιδέα ενός. . . τέτοιου θανάτου. . . 
Μά καί δέν είνε δυνατό νά δηλητηριάστηκε! "Οχι!

Ό άνακριτής έπεσε σέ οκέψι γιά τδν περίεργο 
θάνατο τής γυναίκας καί αύτή ή οκέψι δέν τδν ά
φηνε ούτε στήν ώρα τής νεκροψίας. "Οταν έγραφε 
δοα τού υπαγόρευε ό γιατρός, κουνούσε σκυθρωπά 
τά φρύδια του καί οφόγγιζε τδ μέτωπό του.

— Καί τάχα έχει τέτοια δηλητήρια πού σκοτώ
νουν σιγά-σιγά σ’ ένα τέταρτο τής ώρας χωρίς κα 
νέτα πόνο; ρώτηοε τό γιατρό δταν άνοιγε τδ κρανίο.

— Ναι, έχει. Ή μορηάνη, λόγου χάριν.
-Χμ... Περίεργο... θυμούμαι πώς κρατούσε 

κάτι τέτοιο. . . Μά, δύσκολο μοϋ φαίνεται!
Στήν επιστροφή ό άνακριτής ήταν έξηντλημένος, 

δάγκανε ιά μουστάκια τον καί μιλούσε χωρίς διά
θεο ι.

— ”Λς πάμε λιγάκι πεζοί, παρεκάλεσε τό γιατρό. 
Βαρέθηκα νά κάθουμαι.

"Υοτερ’ Απδ εκατό βήματα, ό άνα/.ριτής, δπως
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ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣ! ΑΣ ΕΩΣ
ΚΕΦΑΛΑ1ΟΝ Β'.

ΤΑ ΕΝ ΟΔΗΣΣΩι 
(-184^^825)

(Συνέχεια ez τοΰ προηγουμένου).
'Γην πρώτην παράσταατν τοΰ «θανάτου τοΰ Δημο- 

οΟένους» έπηκολοΰθησαν καί άλλα*,  τινές, αί εισπρά
ξεις τών όποιων διετίθεντο ύπέρ τών έ)ληνικών σχο
λείων τής Όϊησσοΰ. Λόγω όμως έκτιμήσεως πρός τόν 
συγγραφέα τοΰ δράματος καί ένθαρρόνσεως αύτοΰ άπε- 
φασίσθη δπως αί εισπράξεις μιας παραστάσεως άπο- 
σταλλώσι πρός τόν έν Παρισίοις διατρίδοντα τότε 
Πίκκολον δπερ καί έγένετο (^).

Ό συγγραφεύς. λαόών τά χρήματα, άπέστειλε πρός

(1) Ό Θεοχάοιις Κληματιώτη; γρ<"ψκ έν ιφ Λο/’ω 
"Ερμή (1819 σολ. 3^0) δτι ·τά συναχβέντα θεωρικά έ

ί-τί—n~~rcaai
a

φάνηκε στδ γιατρό, είχε άποκάμει τόσο πολύ οά ν’ 
ανέβαινε ψηλό βουνό. Σταμάτησε, κύτταξε τό για
τρό μέ άλλόκοτα οά μεθυσμένου μάτια καί είπε:

— θεέ μου, άν αυτά πού είπατε, γιατρέ, είνε Α
ληθινά, τότε. . . αύτδ είνε σκληρό, απάνθρωπο! Δη
λητηριάστηκε γιά νά θανατώοη μέ τούτο άλλον! 
Καί τάχα ήτο τόσο μεγάλο αμάρτημα! "Αχ, θεέ 
μου! Γιατί μοϋ βάλατε αύτή τήν άναθεματισμένη Ι
δέα, γιατρέ.

Ό άνακριτής άρπαξε μέ Απελπισία τ> κεφάλι του 
κ’ έξακολούθηοε:

— Αύτά πού σάς διηγήθηκα ήταν γιά τή γυναϊκά 
μου, γιά μένα. "Ω, θεέ μου! ΑΊ, φταίω, τήν πρό- 
οβαλα, μά τάχα είνε πιο εύκολο νά πεθάνη κανείς 
παρά νά ουγχωρέση! 'Ορίστε γυναικεία λογική, 
σκληρή, άσπλαχνη λογική. "Ω, καί στή ζωή της ή
ταν σκληρή! Τώρα τδ θυμούμαι! Τώρα δλα μοϋ εί- 
ιαι καθαρά!

Ό Ανακριτής μιλούσε καί πότε σήκωνε τούς ώ
μους, πότε άρπαζε τδ κεφάλι ιου. Πότε κάθιζε στ’ 
αμάξι καί πότε πήγαινε πεζός. Ή ιδέα ποΰ τού έ
βαλε ό γιατρός τδν παραζάλισε- τά είχε χαμένα, ή 
ψυχή του καί το σώμά του Αδυνάτισαν, καί δταν έπέ- 
οτρεψαν στήν πόλι, άποχαιρέτηοε τό γιατρό καί τοΰ · 
άρι ήθηκε νά γευματίση μαζί του, αν καί τήν πε
ρασμένη μέρα τού τδ είχε ύποσχεθή.

(ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΕΧΩΦ)

Μεταφο. Κ. X. ΚΟλΟΛΗ ϊ

τους «έν Όδησσώ φιλο^εάτρους Ελληνας» τήν έξής 
επιστολήν :

«Φιλογενείς καί Φιλόμουσοι άνδρες, έλαόον διά τών 
ελλογίμων διδασκάλων τής αυτόθι σχολής τό φιλότι- 
μον δώρόν σας, τά άπδ μιας παραστάσεως του Δημο- 
σθένους χρήματα. Άφ’ εαυτών κινηθέντες έτιμήσατε 
μέ τούς άγώνάς σου τό δοκίμιόν μου. καί αύθόρμητο·. πά
λιν ήθελήσατε νά μοΰ δώσετε τό νέον τούτο σημείον 
τής πρός έμέ καλοκαγαθίας σας. Ώς τοιοϋτον, καί

στειλαν πρός τόν κ. Ν. Πίκκολον, παρακαλοϋντές τον νσ 
τόν έ'κδ«'·ση » (Έπιστολ·· έΛ Οδησσόν τή; 22 Φεβρουά
ριου 1819 πρός τόν έν Βιέννη Χρόνιαν Ίσάκον Ιροσινοϋ.)
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ώς παραθαρρυντικόν έν ταυτφ, το δώρόν σας μέ είναι 
προσφιλές επίσης καί τίμιον, καί θέλω διασώζει τήν 
μνήμην αύτοΰ ώς μέγιστοι» καί γλυκυτάτου ευτυχή
ματος.
• »Ή Ελλάς, φίλοι, θέλει σάς χρεωστεΐ ένός των 
εύγενεστάτων καί ώφελιμωτάτων αύτής επιτηδευμάτων 
τήν άνάστασιν καί ή ιστορία θέλει σάς μνημονεύει ώς 
αρχηγούς καί εισηγητές τοΰ μεγάλου αύτοΰ καλού.

» Αν καθώς έλπίζομεν φανώσιν είς το έξης δράματα 
τελειότερα καί συστάσεις θεάτρων καί άγωνισταί τών 
παλαιών αντίζηλοι, είς έσάς δικαίως θέλει άναφέρε- 
σθαι ή χάρις καί πλείστον μέρος τής δόξης.

»Ή τιμή, τήν όποιαν έκάματε είς τό δραμάτιον μου, 
μ’ έπιβάλλει χρέος νά το καταστήσω άξιότερον τής πα
ραδοχής σας, καί τής τοΰ κοινού τών Όδησσινών Ελ
λήνων συγκαταβατικής κρίσεως. Είς οΰτο θέλει άσχο- 
λήσει δλας μου τάς δυνάμεις, δταν άλλαι άναγκαιότε- 
ραι σπουδαί μ’ άφήσωσιν εύκαιρίαν.

»Υγιαίνετε, άνδρες Έλληνες, άγωνιζόμενοι τά τών 
'Ελλήνων ένώπιον άξιων Ελλήνων.

Έν Παρισίοις 29 ’Ιουνίου 1819.
Ό φίλος σας

Ν. Σ. ΠΙΚΚΟΛΟΣ»
«Ό θάνατος τοΰ Δημοσθένους» έπανελήφθη τήν 15 

Φεβρουάριου 1819. Άλλ’ ή παράστασις αυτή, είχε καί 
το έξαιρετικόν δτι πρό τοΰ κυρίου δράματος έδόθη καί 
νεον πρωτότυπον δραμάτιον, είς τήν διδασκαλίαν τοΰ 
όποιου έλαβε μέρος νέος ηθοποιός, δστις κατά γενικήν 
τότε ομολογίαν, έπεσκίασε καί τόν μέχρι τής ημέρας 
έκείνης θαυμαζόμενον Άβραμιώτην. Τό νέον δραμά
τιον, τοΰ όποιου συγγραφεύς ήτο ό Γ. Λασσάνης, έφερε 
τον τίτλον «Ή Ελλάς καί ό Ξένος», ό δέ νέος ήθοποι- 
ός ώναμάζετο Γεώργιος Δρακούλης. Έξ ’Ιθάκης κατα
γόμενος ούτος, υπήρξε διά τό έλληνικόν θέατραν τής 
’Οδησσού δ,τι, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, ό Κ. Άριστίας 
διά τό τοΰ Βουκουρεστίου. Άμφότεροι τελείας τυχόντες 
μορφώσεως, έξόχως δέ θερμουργοι φύσεις, έμυήθησαν 
έκ τών πρώτων είς τά τής Φιλικής Εταιρίας. "Οταν 
ο αυτή και δια τοΰ θέατρου ηθελησε νά έξάψη τά πα
τριωτικά αισθήματα τών έδώ καί έκεΐ διεσκορπισμέ- 
νων Ελλήνων, άμφότεροι δέν ώκνησαν ν’ άνέλθουν έν- 
θουσεωδώς τάς σανίδας τής σκηνής καί διά τής τέ
χνης των νά ένθουσιάσουν τούς συμπατριώτας των. "Ο
ταν δ’ άργότερον έσήμανεν ή ώρα νά δοάσωσι καί έπί 
άλλης σκηνής, μετ’ ενθουσιασμού έπίσκς άπέβαλλον 
τον κόθορνον καί ζωσθέντες τήν πραγματικήν σπάθην 
έτρεξαν είς Δραγατσάνιον ένθα, ήρωϊκώς πολεμήσαν- 
τες, ό μέν έπεσεν ύπό τά κτυπήματα τών Τούρκων, ό δέ 
Αριστίας τραυματισθεις μονον έσώθη διά ν’ άναλάβη 

μετ’, ολίγον καί πάλιν τον κόθορνον. Ό Δρακούλης, πο- 
λεμήσας ώς έκατόνταρχος (1), «ύπήρξεν ή ώραιοτέρα 
φυσιογνωμία τοΰ Ιερού Λόχου, τό δημοτικώτερον όνομα 
μεταξύ τών Ιερολοχιτών» (2). Ό πρωτοσπαθάριος

Θεοοοσιος Χριστοδούλου Φινίτης, πολευήσας καί αύ- 
τός έν Δραγατσανίω, δίς αναφέρει τόν Δρακούλην είς 
τούς στίχους αύτοΰ: (3)

«Είδα—λέγει—πάλιν μέ χαράν μου πώς ό Σοΰτσος 
[ τοΰ Κεμπάπη 

έβρυχάτο ώς ό Λέων κ’ έχρεμάτιζεν ώς άτι.
Διοικούσε μέ την σπάθην είς τήν χεΐρα γυμνωμένην. 
Και ό Βειτσινος Δημήτρης, μέ σημαίαν τρυπημένην. 
Αμιλλωμενος τώ Σουτσω εις τά δεξιά χτυπούσε, 

Κυλισμένος είς το αίμα, πληγωμένος ένικοΰσε.
Και ό Σκαμνελίτης Φίκιας, μέ φρικταις πληγαίς 

[ στά στήθη, 
Μέ τον τραγικόν Δρακούλην, καί τόν Κρόκιαν μέσ’ 

[τά πλήθη 
Εθριαμβευσαν ανδρέιως, ολοένα προχωρούσαν, 

σκονισμένοι, αίματωμένοι είς τόν θάνατον νικούσαν». 
Αλλα και ή Οραματική ποίησις δέν έλησμόνησε 

τον Δρακούλην. Ο Παναγιώτης Σοΰτσος είς τό λυρι
κόν αύτοΰ οράμα « Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης» έμφα- 
νίζει πρός τόν ήρωά του τάς σκιάς τοΰ Δρακούλη καί 
Δημητρίου Σούτσου.
«Εις τό σύνορον—τοΰ λέγουν—τό μέλλον τής έλληνι-

Εις τόν Ίστρον πρόμαχοί της κείμεθα, καί ξένη χώρα 
Τής νεότητός μας τώρα 
Τρώγει τ’ άνθη τής καλής.

Φεΰ! επέσαμεν οί πρώτοι, καί μέ όφ'θαλμούς έκθάμβους 
Δεν έφθάσαμεν τοΰ ’Έθνους νά ίδώμεν τούς θριάμβους*  
Είθε καν είς τά όστά μας τής πατρίδος ή άγκάλη 
Ν άνοιχθή άντί μνημείου καί ημάς νά περιβάλη». (-ί)

Ως ήθοποιος ό Δρακούλης έπεσκίασεν. ώς έλέχθη 
ανωτέρω, καί τόν μέχρι τής έποχή,ς τούτης πρωτεύου
σα εν τή υποκριτική τέχνη συνάδελφόν του Άβραμιώ
την, επικληθείς μάλιστα «ό Τάλμας τοΰ Γραικικοΰ 
Θεάτρου». Τοσαύτη δ' ήτο ή δεινότης αύτοΰ περί τό ύ- 
ποκρίνεσθαι, ώστε ού μόνον πλέον ή άπαξ έδέχθη τά 
συγχαρητήρια τοΰ έν Όδησσφ εδρεύοντας γενικού διοι- 
κητοΰ τής Νέας Ρωσσίας καί Βεσσαραβίας κόμητος 
Langeron (5), άλλά καί «ύπό τών Εύρωπαίων έθαυ- 
μάσθην (6),

NIK. L ΛΑΣΚΑΡΗΣ

(1) Ό ιερός Λόχος είχεν έξ εκατόνταρχους, τόν έκ 
Κων)πολεως Δ. Σοϋτσον, τόν έξ Ίωαννίνων Ρϊζον, τόν 
εκ Κεφαλληνίας Δούκαν Βαλσαμάκην, τόν έκ Χί'ου I. 
Κροκιαν, τόν ’Ανδρόνικον Πελοποννήσιον καί τόν Δοα- 
κούλην.

, 2) Κ. Ν. Ράδου, ό ιερός Λόχος καί ή έν Δρα/ατσα- 
νιω μάχη. Έν Άθηναις 1919.

(3) Οί στίχοι τοϋ Φινίτου, φέροντες τίτλον : «τό ο- 
νε-.ρον τοΰ μαχητοϋ τοϋ Δρσ /ατσανίον, σοΛονται έντοΐς 
αρχειοις τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας. ’

(4) Παναγιώτου Σούτσου, Τρία Λυρικά δράματα, 
σελ. 13b. Έν Άθηναις 1842.

(δ) Cours de litterature Grecque moderne par 
I. Rizo Neroulos, σελ. 127, Geneve 1827.

(G) Revue eneyclopedique, 1821, G05.

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΚΑΙ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

?'(*)

Φραγκίσκος Δι μ εντός

Έγεννήδη έν Κερκύρα τή 17 ’Οκτωβρίου 1845 
έκ ιατρός Σπυρίδωνος, διδασκάλου τής αγγλικής 
γλώσσης, παρά τώ όποίφ ό γραφών τό παρόν ση
μείωμα έμαδε τήν γλώσσαν ταύτην. Ήτο κάτοχος 
τής γλώσσης, άλλ’ άτυχώς πολύ σχολαστικός, καί 
τοιοΰτοι διδάσκαλοι δέν ώφελοϋσιν ως πρέπει τους 
μαδητάς. ‘Η μήτηρ του εκαλείτο Ματδίλδη καί κό
ρη ήτο τοΰ μηχανικού Πέτρου Σαδιερ, τοϋ ελδοντος 
τώ 1807 έν Κερκύρα μετά τών αύτοκρατορικών 
Γάλλων, ότε ϋ Μέγας Ναπολέων εκαιιε τας ημετέ- 
ρας νήσους γαλλικήν επαρχίαν.

Παιδιόδεν ό Φραγκίσκος έδειξε τήν μέλλουσαν 
δραοιν. Μέγας ό ζήλος πρός τά γράμματα καί ό 
έρως πρός τήν πατρίδα. Ήγάπα τήν μουσικήν καί 
έπαιζε τό βιολί. Άφοΰ έτελείωοε, μετ' επαίνων, τό 
δημόσιον Λύκειον τής γενετειρας παΎριδος, απεφα- 
σιοε νά γείνη ίερεύς. Σημειωτεον ότι ανήκει εις 
τό δυτικόν δόγμα. Έςηκολουδησε μελετών τα τε ελ
ληνικά, ιταλικά, άγγλικά καί αυτά τά γαλλικά, αν 
καί τότε δέν ύπήρξεν έν ‘Επτανήοω ή σημερινή 
γαλλομανία. Άλλά πολύ έφ ράντισε νά τελειοποιη- 
δή είς τά λατινικά καί έπί δύο συνεχή ετη ελαβεν 
ώς διδάσκαλον τόν λατινιστήν 'Ιησουίτην Φίλιππον 
Μονάτοη.

Τώ 1862 μετέβη εις ’Όζιμον τής Ιταλίας, όπου 
κατετάχ&η είς τήν ‘Ιερατικήν σχολήν Καμπάνα καί 
ήκουσε μαδήματα ρητορικής υπό τοΰ διαπρεπούς φι
λολόγου καί άρίστου μεταφραστοΰ τού Σαλουστίον 
I. I. Μοντανάρη.

Χάριν τής μανίας πρός τά γραμματα τα αγα&α, 
είχεν αποκτήσει τήν εύνοιαν του δυτικού αρχιεπίσκο
που Κερκύρας Σπυρίδωνος Μαδαλινα, ο οποίος κα- 
τώρϋωοε νά κατατάξη τόν νεαρόν συμπολίτην του 
μεταξύ τών μαδητών τής περίφημου ιερατικής 
Ούρβανείου σχολής έν Ρώμη. Λν και διεκρινετο 
πάντοτε μεταξύ τών ιεροσπουδαστών κατα τους δια
γωνισμούς, ούχ ήττον όμως ή φυσις τόν είχε προω- 
ρισμένον είς τήν φιλολογίαν και συγχρόνως τον εί
χε προικίσει μέ ζωηράν φαντασίαν κο.ι με οίστρον 
ποιητικόν.

(*)  Είς τό σημείωμα περί τοΰ βίου τοΰ Κατσαίτου 
είς τό τέλος άντί 1822 διάβασε 1882,

Τώ 1687 έωρτάσδη εις Ρώμην έκατονταετηρίς 
τοΰ Άγιου Πέτρου καί επί τώ οκοπφ τουτφ ουνηλ- 
δον πλέον τών εκατόν ιεραρχών έκ τοΰ δυτικού κό- 
σιιου. Τότε έγένοντο καί δημόσιοι δεολογικαι συζη
τήσεις, ή μάλλον εξετάσεις. Εις την πι-ρισταοιν τού
την ό "Ελλην ιεροσπουδαστής διεκρίδη ουζητών επι 
126 ΘΕΣΕΩΝ δεολογικών, περί τής Αγίας Τριά
δας, τής Θείας Ένσαρκώσεως καί τοϋ Μυστηρίου 
τής Άγιας Ευχαριστίας. Οί, ούτως είπείν, έξετα- 
σταί, οίτινες έπρότεινον αντιρρήσεις καί άντέκρουον 
δπως ϊδο σι τήν δεινότητα τών μαδητών, ήσαν πολ
λοί, έν οίς ό περίφημος καρδινάλλιος Λουδοβίκος 
Ίακωβΐνης καί ονούντζιος Ροντσέτης. Ό "Ελ
λην διέπρεφεν, έκηρύχδη διδάκτωρ της Θεολογίας 
καί έν δημοσίω άκροατηρίω ύπο τοϋ Παπα Πιου 
Θ' τή 6 Αυγούστου 1871 ώς διδάκτωρ έκηρύχδη 
τής φιλοσοφίας καί φιλολογίας.

Έχειροτονήδη ιερεύς τή 6 ’Ιουνίου τοΰ έτους 
1868. Έπιστρέψας είς τήν γενέτειραν πατρίδα ά- 
φιερώδη δλως είς τήν συγγραφήν καί εις τήν δι
δασκαλίαν τής νεολαίας, διδάσκων έλΛτγνικα, λατι
νικά καί ιταλικά. Έδίδασκεν όχι μόνον τάς γλώσ
σας, άλλά καί τήν φιλολογίαν έξόχως άνευ σχολα
στικότητας καί ούτως οί μαδηται αυτου οπονδαιως 
ωφελούντο.

Μεταξύ τών πρώτων μαδητών αυτού τής λατι
νικής υπήρξε καί ό γράφοον τό παρόν βιογραφικόν 
του σημείωμα, δστις άκόμη τοϋ διαφυλαττει μνημην 
εύγνώμονα.

Προσέτι έδίδαξεν είς τό δυτικόν έκπαιδευτήριον 
Κερκύρας. Άκολουδως δε εις το εκπαιδευτηριον 
«.Καποδίοτριαςο τοϋ ρέκτου Λ. Βλ,αχου. Δυστυχώς 
μετά λύπης ήναγκάσδη νά παραιτηδή, διότι διαταγή 
έκ Ρώμης υποχρέωσε τόν Αρχιεπίσκοπον νά τον 
διατάξη νά άφήση τήν έδραν του έλληνικου εκπαι
δευτηρίου!! ~Ησαν ένέργειαι κακοβούλων φανατι
κών. Ή άποχώρησις τοϋ Διμέντου ελύπησε παντας 
τούς μαδητάς καί ιδίως τόν διευδυντήν Λ. Βλάχον, 
δστις ευχαριστών τόν σοφόν διδάοκαλ.ον πρός τοίς 
άλλοις έγραφεν: «"Οσω ή λύπη έμοϋ καί τών μα- 
» δητών ύπήρξεν έγκάρδιος έπί τή ύμετέρα άποχον 
» ρήοει, τοσούτω βαδεία έσεται ή εύγνωμο- 
» σύνη, ήν διά βίου δά αΐσδανώμεδα διά τά 
» εύγενή, αγνά καί άληδώς χριστιανικά αίσδήματα, 
» μεδ’ ών έπιτυχώς πάνυ μετεδίδετε πρός τήν έλ
η λνηικήν νεολαίαν τόν πλούτον τών περί τήν ίταλι-
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» χ»;ρ φιλολογίαν συστηματικών ‘Υμών γνώσεων 
» καί δι' ών κατεκτήοατε ψυχάς, α'ίτινες ζωηράν ώζ 
» τηρώοι τήν μνήμην τον προσφιλούς ‘Υμών όνό- 
» ματος».

Κατά τό έτος 1872 έδημοίευοε ποιήσεις ’Ι
ταλών ποιητών, ποΰ οί μαθηταί απήγγειλαν κατά 
τάς έξετάσεις τον έτους τούτον, μετά παρατηρή
σεων. Μεταξύ τών ποιήσεων συγκαταλέγεται και ή 
τιτλοφορηθείοα «Έλευθέρα Ελλάς», τον μεγάλου 
φιλέλληνας ’Ιταλού ’Αντωνίου Μετσανόττε, ό όποιος 
πάντα τά έλληνικά κατορθώματα άπηθανάτιοε όι’ 
ωραίας στιχουργίας. Σημειωτέον οτι « Διμέντος 
κατά τάς παραδόσεις δέν έπαυεν ένθονσιάζων τους 
μαθητάς καί υπέρ τής Παλαιός καί νεωτέρας Ελ
λάδος. *

Πολλάκις ό Διμέντος υπό τών έκάοτοτε αρχιεπι
σκόπων έξελέγη οικονόμος τής Μητροπόλεως καί 
πάντοτε μετ’ ενδιαφέροντος καί ζήλου είργάσθη.

Ό αρχιεπισκοπικός γραμματεύς Έρνέοτος Λάϊτ- 
γουδ έτακτοποίει τό έν Βαβυλωνία ευρισκόμενον 
σπουδαιότατο» άρχεϊον τοΰ άρχιεπιοκοπείου. Χάριν 
τοΰ εύπαιδεύτου Λάϊτγουδ εύρέθησαν σπουδαία ι
στορικά έγγραφα. Μετά τήν μναράν δολοφονίαν του, 
ώς αντάξιος διάδοχος έθεωρήθη ό Διμέντος, ό ό
ποιος μιμηθείς τόν προκάτοχον αυτού έξηκολούθηοε 
τήν τακτοποίηοιν.

Κατά ιό διάστημα τής έν Ζακύνθω διαμονής μου, 
δις ήλθεν εις Ζάκυνθον συνοδεύω» τόν αρχιεπίσκο
πος Κέρκυρας Boni. Καί κατά τάς δύο φοράς, ώς 
ένθερμος έραστής τών ώραίων τεχνών μαζί με- 
τέβήμεν νά έπιοκεφθώμεν τάς ορθοδόξους έκκλη- 
οίας πού είναι άληθή μουσεία, διότι στολίζονται μετ’ 
αρίστων ζωγραφιών, αρίστων ζωγράφων. Άλλ’ ό 
Κερκυραίος ούτος λειτουργός δυτικός τοΰ Ύφίστου, 
δέν είσείρχετο ώς άπλοΰς θεατής, άλλ’ ώς άληθής 
Χριστιανός, ήοπάζετο τάς εικόνας, ποιούμενος τό 
σημείου τοΰ Τίμιου Σταυρού. Ήθέλησε νά προσκύ
νηση τό "Αγιον Αείφανον τοΰ Άγιου Διονυσίου, έ- 
πεθύμηοε νά άνοιχθή ή λάρναξ καί μετά κατανύ- 
ξεως ήοπάοθη τρις τους ιερούς πόδας τοΰ Ζακυν- 
θίου Προοιάτου. Είς τούς παρευριοκομένους ορθο
δόξους ίδόντας τήν συμπεριφοράν ταύτην τοΰ δυτι
κού ίερέως έκαμνεν έντύπωοιν, διότι οί έν Ζακύνθω 
δυτικοί ιερείς δέν πλησιάζουοι τάς ορθοδόξους έκ
κληοίας.

Πολλοί τών συναδέλφων του ένόμιζον οτι ένεκα 
τών φιλελευθέρων αυτού αρχών δεν θά άνήρχετο 
είς τόν βαθμόν τοΰ ιεράρχου. Ευτυχώς ή ρωμαϊ
κή "Εδρα έξετίμησε τάς πολυπληθείς λαμπράς άρε- 
τάς τον Κερκυραίου ίερέως καί προεχείρισεν αυ
τόν, έν έτει 1899, επίσκοπον Τήνου καί Μυκόνου.

Έν Κερκύρα τή 7 Αύγούστου 1899 έγραφε τήν 
«Ποιμαντορικήν Εγκύκλιον» πρός τόν Κλήρου καί

Ααόν τής καθολικής έκκληοίας Τήνου καί Μυκόνου 
ελληνιστί, πρός τούς όποιους, πρός ταϊς άλ.λαις πά
τοι καις νουθεσίαις, έλεγεν: «... Έάν έπιθυμήτε 
» άπό τής στιγμής τούτης νά μάθητε όποια έσεται ή 
» πορεία, ήν θά άκολουθήοω κατά τήν έξάσκησιν 
» τής ακανθώδους άποοτολής μου, άναγνώοατε τό 
»ύπό τό επισκοπικόν στέμμα μου ρητόν: ΔΙΚΑΙΟ- 
» ΣΥΝ II καί ΕΙΡΗΝΗ. ’Επειδή καθώς έγραφεν 
»ό μέγας ’Αριστοτέλης «έν δικαιοσύνη πάσα ουλλή- 
» βδην άρετή έστι»· καί α'ύτη. ώς προσθέτει ό Πλά- 
>> των, «ομόνοιαν καί φιλίαν παρέχει».

”.1ς ρίψωμεν έν βλέμμα έπί τών συγγραφών. 
.Ιέ)’ άναγρ&φομεν όλα τά δημοοιευθέντα αυτού ποιη
τικά καί πεζά έργα, διότι θά ήτο κούραοις τών ευ
μενών ήμών αναγνωστών. Αέγομεν μόνον ότι οιον 
δήποτε ιστορικόν αξιοσημείωτο» ή εύχάριστον καί 
λυπηρόν συμβάν έλάμβανε χώραν, Ιδίως έν Κερκύρφ 
ό Διμέντος έλάμβανε άνά χείρα τήν πέναν. Έκ τών 
πολλών ποιήσεων του, ιδίως ο ο ν έ τ ω >, ή ποίηοις 
εκείνη, ήτις περισσότερον ήρεσε καί έπηνέθη, είναι 
τά εκτενή τρία άσματα πρός τόν Καποδίοτριαν 
εϊς τρίστιχα, τά όποια έδημοοίευσεν έν έτει 1886 
επ’ εύκαιρία τής άνεγέρσεως τον άγάλιιστος τού με
γάλου Κερκυραίου έν τή γενετείρφ αυτού πατρίδι, 
φέροντος τίτλον : Nella solenne inagurazione del 
nionumento in Corcira del grande cittadino Conte 
Giovanni Capodist ria primo governatore della 
Credit ligenerata.

Έλθωμεν είς τά πεζά αυτού. Οία δήποτε Κερκυ- 
ραϊκή προοωπικότης άπέθνηοκεν, ό Διμέντος έξε- 
φώνει τό> επικήδειου ή έδημοοίευεν βιογραφικάς 
νύξεις. Οΐον περί τών δυτικών αρχιεπισκόπων Λ/α- 
όαλιια. Βόνη, Τζαφίνου, τοΰ ποιητοΰ Γεωργίου 
Μαρτινέλη, τού οοφοΰ βαρώνου Άνδρέα Θεοτόκη, 
τής λόγιας Μαρίας Θεοχάρη, τού φιλολόγου Πέτρου 
I ουαρτίνη.

"Οτε είχε διαδοθή ότι έπρόκειτο νά κατεδαφισθή 
ό νΐκίσκος, έν τώ όποίιρ έγεννήθη ό Φώοκολος, α
μέσως και αυτός ύψωσε φωνήν διαμαρτυρίας. Ά- 
ναφέρομεν τώρα καί τά έξής αυτού έργα. Τώ 1875 
έδημοοίευσεν ιταλικήν μετάφρασιν έκ τοΰ ’Άγγλου 
Hawkesworth «Τό όρος τής επιστήμης» (The Hill of 
Science). Λεν είναι άπλή μετάφρασις, άλλά πλουτι
σμένη μέ είκοσι καί δύο αυτοτελείς σημειώσεις 
άξιαναγνώοτονς.

Τό 1886 έδημοσίευσε φυλλάδιον υπό τόν τίτλον 
«‘II Σαπφώ έν Αευκάδι καί Αριάδνη έν Νάξω». 
Αφορμήν έλαβεν άπό τίνος ποιήματος τού Μάριου 
Γιόβε, όοτις παρεδέχετο τόν έρωτα τής Σαπφοΰς μέ 
τόν Φάωνα, οΰ ένεκα έρρίφθη άπό τοΰ Αευκάτα καί 
έπνίγη. Παρατηρεί <5 Διμέντος τώ Ίταλώ ποιητή 
μετ’ άποδείξεων ότι ύπήρχον δύο φέρουσαι τό ovoua 

υ νον». Ώς γνωοτόν, υπάρχει καί άλλη γραφή: 
«“Οτι ούκ έγνων γραμματείας». 
’Εννοείται οίκοθεν οτι λαμβάνει ώς άρχϊ]ν τό κείμε
νον τής Βουλγάτας. ’Έπειτα συγκρίνει τό λατι
νικόν κείμενον μετά τοΰ 'Εβραϊκού, τοΰ τών Έβδο- 
μήκοντα, μετά τών μεταφράσεων τών ψαλμών. Φέ
ρει τάς γνώμας τών διερμηνευτών καί τινών συγ
γραφέων, Οί ψαλμοί, ή ύφηλοτέρα καί πλέον έμπνεν 
σμένη λυρική ποίηοις τής Εβραϊκής θρησκευτικής 
φιλολογίας, μετεφράοθηοαν έμμέτρως άπό πολλούς 
Χριστιανούς ποιητάς, έν οίς συναριθμείται καί ό 
Κερκυραίος Ίωάνης Πετριτσόπουλος, όοτις έν Κερ
κύρα τώ 1834 έδημοσίευσε τήν μετάφρασιν αύιοΰ. 
Έν πρώτοις παρατηρεί ότι τούς δύο έν λόγιρ στίχους 
οί Έβδομήκοντα καί ή Βουλγάτα τούς έχουν είς τόν 
φαυμόν 70, ένώ είς τό εβραϊκόν κείμενον είνυ είς τό 
7 Γ ώς τό ούκ έ γ ν ώ ν γραμματείας, 
ένώ είς τό εβραϊκόν κείμενον είναι είς τήν αρχήν 
τοΰ στίχου 15 ή Βου λ γάτα τό φέρει είς τόν στί
χον 16. Συνεπώς όρθοτέρα ή τών Έβδομήκοντα. Α
κολούθως έρχεται είς τήν λέξιν «γραμματείας ή 
πραγματείας» τών Έβδομήκοντα καί έκείνης τής 
Βουλγάτας litterarum, ποΰ τό εβραϊκόν κείμε
νον έχει Σ ε φ ό ρ ο φ. Ή διαφορά προέρχεται 
διότι ή εβραϊκή ρίζα εξηγείται: αριθμώ, διη
γούμαι, γράφω καί οί Έβδομήκοντα καί ό ‘Ιε
ρός 'Ιερώνυμος έξήγησαν τήν λέξιν litteratura, 
γραμματεία ή πραγματεία καί άπέρ- 
ριφαν τό ρήμα διηγούμαι. Τινές παραδέχονται 
τό τελευταίον ρήμα, νομίζοντες ότι έξηγείται καλ
λίτερα ή εβραϊκή ιδέα καί τότε έχομεν : «Τό 
» στόμα μου διηγηθήσεται τήν δικαιοσύνην σου καί 
» όλην τήν ημέραν τήν σωτηρίαν σου, ότι ούκ έγνανν 
» έξαριθμεΐοαι αύτάς». Είς τό ζήτημα τοΰτο ό Δι
μέντος έξακολουθεί αναφέρω» κείμενα μεταφράσεων 
καί γνώμας. Τό. ζήτημα συμβιβάζει ή έρμηνεία είς 
τούς η· α λ μ ο ύ ς τοΰ Πατριάρχου τών 'Ιεροσολύμων 
Ανθίμου, ήτιςεϊναι: «Ούκ έγνων μέν τοι γραμμα- 
» τείας, τούτέστι ούκ έμαθαν, ούδέ δύναμαι γράφειν 
» καί άριθμείν τά πλήθη τών ευεργεσιών σου, ώο- 
» περ οί γραμματείς ψηφίζουσι τούς αριθμούς· αί 
» γάρ εύεργεσίαι σου, ύπερβαίνουσαι πάντα αριθμόν, 
» άλλά έν τή μόνη τή διανοίφ μον άναλογίζομαι καί 
» έν τή μνήμη μου άνατυπώ ταϋτα άνεπιλήοτως». Ό 
σοφός Πατριάρχης διερμηνεύει ο'ύτοος όιραία τό ε
βραϊκόν σ ε φ ό ρ ο φ.

Είς τό καλόν έν Ρώμη έκδιδόμενον περιοδικόν 
«Βυοοαρίοιν» τώ 1897, έδημοοίευσεν ώραίαν καί 
έμβριθή μελέτην ύπό τόν τίτλον «11 funerale Greco», 
δηλαδή «Ή ελληνική παιδεία», είς τήν όποιαν πε- 
ριγράφονται αί νεκρώσιμοι άκολουθίαι τής ορθοδό
ξου Έκκληοίας είς κοσμικούς, είς μονα
χούς, είς ιερείς καί είς ν ή π ι α. Περί-

Σαπφώ καί έν τή Αέοβω γεννηθεΐσαι. Ή μέν ήτο 
ή περίφημος ποιήτρια, ή δέ δευτέρα διαπρεπής έ- 
ταίρα, πολύ μεταγενεστέρα τής ποιητρίας, είς τήν ό
ποιαν πρέπει νά άποδώσωμεν τόν έρωτα πρός τόν 
Φάωνα, χάριν τοΰ όποιου έρρίφθη άπό τοΰ Αευ
κάτα καί έπνίγη. ‘Ο ’Ιταλός ποιητής λέγει ότι ό Θη- 
σεύς έγκατέλιτιε τήν Άριάδνην εις τόν ξηρόν 
βράχον Νάξου καί ό Κερκυραίος λέγει ότι ή 
νήσος Νάξος δέν είναι ξηρός βράχος καί αφορμήν 
λαμβάνει νά δείξη τάς γνώσεις αυτού ώς πάντοτε 
ουνηγορών καί υπέρ τής θυγατρός ταύτης τοΰ Μί- 
νωος.

Είς τό «Annotatore» τής Ρώμης έδημοοίευσεν 
άρθρα περί τής Θείας Κωμρτδίας τού Δάντε καί 
τών Ελλήνων μεταφραστών. Έδημοοίευσεν έν φυλ- 
λαδίω τώ 1891 περί τής ελληνικής διερμηνείας τών 
στίγο^ν 121—123 τής κολάσεως τού Δσιτε, τής γε- 
νομένης ύπό τοΰ Σ. Δ. Βάλβη. Μετέφρσσεν είς ιτα
λικούς στίχους πολλά έργα Ελλήνων ποιητών 
ποΰ είς περιοδικά έδημοοίευον καί κατά νοΰν 
εϊχεν, ο>ς πολλάκις μοΰ έλεγε, νά δημοσιεύση τόμον, 
περιέχοντα τά ώραιότερα έλληνικά ποιήιιατα έν με
ταφράσει, μετά μικρός βιογραφίας τών ποιητών 
μας.

Πάντα τά άνωτέρω έγράφησαν ίτοΤ.ιοτί. ’Έγρα
φε καί τήν ελληνικήν καλά καί έδημοσίευσε καί είς 
τήν ήμετέραν γλώσσαν τήν καλλιτέραν βιογραφίαν 
τού μεγάλου Μιχαήλ Αγγέλου, ήτις έδημοσιεΰθη είς 
τά τεύχη τής έν Ζακύνθω έκδιδομένης «Κυψέλης».

Θά παρετήρηοεν ό ευμενής ήμών άνσγνώοτης, ότι 
ό Διμέντος κατεγίνετο ιδίως είς τά φιλολογικά. ’Ί
δωμεν τί έδημοοίευσεν έκκλησιαστικά.

Κατά πρώτον διεκρίνετο ώς ίεροκήρυξ εύφραδής 
καί διά τής γλυκυτάτης φωνής του κσ.τεμάγευε τούς 
έκκλησιαζομένους καί διά τής θείας αυτόν σοφίας 
συνήρπαζεν αυτούς καί άνύφωνε τάς καρδίας καί 
τήν διάνοιαν αυτών πρός τά χριστιανικά ιδεώδη. 
Έδημοσίευσε τον λόγον αυτού «περί τής Θείας Πρό
νοιας καί τών άνθρωπίνων συμβεβηκότων», που εί
ναι ώραία φιλοσοφική καί θρησκευτική μελέτη.

Τφ 1890 έδημοοίευσεν ύπό τόν τίτλον «Una di- 
itrazione neU’ufficio delle tenehre nel Mercdledi 
Santo». Διά τοΰ περιέργου τούτου τίτλου έπραγμα- 
τεύετο ένδιαφέρσν ζήτημα. Αρχίζει λέγων ότι κατά 
τόν όρθρον τής εσπέρας τής Μεγάλης Τετάρτης, αί
φνης μετά τής κατανύξεως, έν ή εύρίσκετο είς τάς 
άγιας ημέρας τών Παθών, ή διάνοια οντοΰ προοη- 
λώθη είς τάς λέξεις τοΰ Προφητάνακτος: «Τό στόμα 
» μου έξαγγελεί τήν δικαιοσύνην σου όλην τήν ήμέ- 
» ραν τί]ν σωτηρίαν σου. "Οτι ούκ έγνων πραγ- 
ηματείας. — Είσ'ελεύσομαι έν δυναστεία Κυ- 
» ρίου, Κύριε μνησθήσομαι τής δικαιοσύνης σου μο
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γράφει τόν τρόπον, ποΰ ό νεκρός ετοιμάζεται, κη
δεύεται καί θάπτεται. Μεταφράζει αποσπάσματα τών 
άκολουθιών καί ιδίως τάς ενχάς. Πλουτίζει τά πάν
τα καί με λαμπρός προσθήκας διά νά λάβη ό Ιτα
λός αναγνώστης ιδέαν τοϋ ωραίου τρόπου τοϋ κη- 
δεύειν έν 'Ελλάδι.

Τώ 1876 έδημοοιεΰθη άνωνύμως έν Κέρκυρα λα
τινική ακολουθία τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος πρός χρή- 
οιν της Δυτικής Εκκλησίας, εγκριθείσα υπό τής έκ- 
κληοιαστικής ρωμαϊκής ’Αρχής. Είναι ποίημα τοΰ 
Διμέντου καί τοϋ συναδέλφου αΰτοϋ Κερκυραίου έ- 
πίσης, Αομενίκου Λαρμανίνη. Μάς εϊχεν είπή ό Τι-

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΝΑΤΗ (Ό

■ ΣΚΗΤΗ Α ΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

23 Φεβρουάριου 1915, πρωί.

Εύγβνικιά μου φίλη,

Τήν ώργανωμένην μορφήν τού 'Αγίου Ορους έκανό- 
νιζαν τά έκάστοτε Τ υ π ·. z ά, έπτά τόν αριθμόν.

Η λβξις Τυπικόν είς τήν Άγιοοε-τικήν νομοθε
σίαν σημαίνει τον Κ ώ ο κ π τής Νομολογίας 
τοΰ Ορους, είνε ό Συνταγματικός ή Κατα
στατικός αύτής Χάρτης.

Τό πρώτον Τυπικόν, τό όποιον καί Τράγος καλεί
ται, διότι είναι άναγεγρ αμμένον έπί δέρματος αίγός, συ- 
νετάχθη κατά τό δεύτερον ή'μισυ τοϋ Γ Αίώνος. τό δέ 
"Εβδομον Τυπικόν κατά τόν ΙΘ' Αιώνα.

Ό Καθηγητής Σ. Λάμπρος γράφων είς τόν «Έλλη- 
νομνημονα» (2) περί τών αρχειακών έγγράφων τοϋ "Ο
ρους ώς πηγής τής ιστορίας καί τής παραδόσεως, δια
τυπώνει ώς έξής τήν γνώμην του περί τοΰ Τράγου : 
«Δίδεται δέ τούτο τό όνομα εις συλλογήν ιστο
ρημάτων και έγγράφων. άναφερομένων είς 
τά «Πάτρια τοΰ "Ορους», κληθείσαν οΰτω δήθεν έκ 
τοΰ τραγείου δέρματος, έφ' ού ήτο γεγραμμένη. Πρό
κειται ζατα ταΰτα περί συλλογής παλαιάς έπί περγα- 
μηνή?, Ήί 8εν σώζεται μεν τό πλήρες πρωτότυπον, 
άλλά δέν συναπωλέσθη καί ή παράδοσις. Μεταγενέστε
ρα! γραπταί μαρτυρία:, είς ας έσκοπεΐτο νά δοθή χα-

J1) Τήν 18ην επιστολήν πχραλείπομεν άτε σ/ετιζο- 
μένην με τόν χαταργηθέντα ήδη Βασιλικόν θεσμόν. '

(2) Τόμος ένατος, Τεύχος Α'-Β', 30 ’Ιουνίου 1912, 
σ<λ. 116 ύπρ τον ςίτλον τά «Π ά τ ρ ι α τού "Ορου ς».

μέντος 'ότι ετοίμαζαν καίτήν ’Ακολουθίαν τοΰ 'Α
γίου ’Αρσενίου Μητροπολίτου Κέρκυρας, ου τά ά
για λείψανα διαφυλάττει ή Δυτική έν Κέρκυρα Μη- 
τρόπολις τοΰ Άγ. ’Ιακώβου. Άγνωστον, άν ή έπιθυ- 
μία αυτών έπραγματοποιήθη ώς έν γειρογράφω υ
πάρχει.

Ο Διμόντος, όστις, ώς υιός, ώς αδελφός, ώς πο
λίτης, ως διδάσκαλος, ώς ίερεύς, ώς ποιμενάρχης, 
ως συγγραφείς, ώς φίλος έξεπλήρωσε τό καθήκον 
αυτοΰ, απεθανεν έν Κέρκυρα τή 19 Αΰγοΰστου τοϋ 
έτους 1904.

ΕΠΥΡ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

ρακτηρ αύθεντείας καί κύρους, παριστάνοντο άπορρεύ- 
ατυο toutou τού τράγου. ητο*  οιον&Ι τού ένσημου 

Κώδικας τών περί Αγίου "Ορους ιστορούμενων».

Με άλλους λόγους ό κ. Λάμπρος δέν παραδέχεται 
ούτε Τράγον, ούτε Τυπικόν, άλλά γενικώς σ υ λ λ ο- 
γ η ν έ γ γ ρ ά φ ω ν. πρός ήν άπεδόθη έσφαλμένως ή 
ονομασία Τράγος.

Αντιθέτως ό Πατήρ Κοσμάς Βλάχος, περισπούδα
στος Αγιορείτης συγγραφεύς,' γράφει τά έξής (3) ά- 
ναφερόμενος εις τό Α Τιίπικόν : «Τό έπισημότατον 
τούτο έγγραφον, δπερ έζύρωσεν ό Τσιμισκής, σ ώ ζ ε- 
ται μέχρι τού νύν έν τοΐς άρχείοις τής Τεράς 
Κοινότητες έν Καρυαίς καί εινε γνωστόν τοΐς Άγ’.ο- 
ρείταις ύπό τό όνομα «ΤΡΑΓΟΣ», ώς έπί τραγείων 
δερμάτων γεγραμμένον. εινε δέ, ώς νομίζω, μοναδικόν 
εν τώ κόσμφ είς τό είδος του».

Επ αυτών ουδεμιαν άτομικήν γνώμην έχω. άλλ' ώς 
έπληροφορήθην έδώ, ό ισχυρισμός τού κ. Λάμπρου δέν 
στηρίζεται επ ούδεμιάς πραγματικής καί ιστορικής 
βάσεως.

, Εν παση περιπτώσει ή ιστορία τοϋ "Ορους μάς δι- 
οασκει ότι έπτάκις έσκέφθησαν νά ένισχύσουν καί κρα
τύνουν τά δέσμια τής Τεράς Χερσονήσου.

Ο καλογηρικός άφηνιασμός εϊχεν άνάγκην έκ.τοτε 
χαλινών καί είς διάστημα δέκα αιώνων επτάκις έχρειά- 
σθ·η νά ένισχυθή ή δύναμις τών χαλαροσαένων αυτού η
νίων. Καί σήμερον άκόμη χρειάζεται νά κατασκευασθούν 
χαλύβδινου χαλινοί γιά νά συγκρατήσουν τήν άγιότητά

(3) Χερσόνησος τού 'Αγίου "Ορους "Αθω, σελ. 31.

ποιου ιδιαιτέρως βραδύτερον θά Σοΰ άναφερω.
Έπ’ ευκαιρία συναινέσαντος καί του Αύτοκράτορος 

συνετάχθη τό πρώτον Τ υ π ι κ ο ν τοΰ Ορους κατα ^ο 
972. Σ υ ν ε ι ρ γ ά σ 0 η σ α ν συγκληθέντες είς τόν έν 
Καρυαίς Ναόν τοΰ Πρωτάτου ο Ηγούμενος 
τής έν Κωνστ)πόλει Μονής τών Στουδίων Ευθύμιος 

καί οί Ηγούμενοι τοϋ Ορους.
Τό πολύτιμον αύτό έγγραφον, όπερ έζύρωσεν ο Τσιμ,ι- 

σκής, ύπάοχει. όπως βέβαιοί ό Πατήρ. Κοσμάς και ά- 
ναφέρω άνωτέρω, είς τά ’Αρχεία τής Τεράς Κοινότη
τας ιστορικόν κειμήλιου άνεκτίμητον. ΕΝε η πρώτη ι
στορική έκδήλωσις «κ ο ι ν ή γ / ώ μ η και σ υ ν α ι- 
νέσει πάντων τών τού Αθω εύλαβε- 
στάτων Ηγουμένων» ώς ό Εύθ-.μιος ομολο

γεί. Υπέγραψαν δέ 56 Ηγούμενοι
Παρέρχομαι τάς λεπτομέρειας τών διαταςεων τοϋ 

Τυπικού, μολονότι τινές έξ αύτών είναι χαρ.ικτηριστι- 
καί. διδακτικαί καί ιστορικής άξίας.

Θά παρίστατο ίσως άνάγκη νά γείνη άργότερον με- 
λέτη συγχριτίχτ) έπι δλων τών tuiciz-cuv οια να έ,-.γί7γΐ" 
θούν πλείστα όσα ζητήματα σημασίας τοΰ "Ορους. Έν 
πάση περιπτώσει κατά τον Γ αιώνα άρχίζει παρακμά- 
ζουσα ή δύναμις τού Πρώτου. Ενώ υ-εχρι τής έπο- 
χής έκείνης έξήσκει πραγματικήν κηδεμονίαν επί όλων 
τών Μοναχών τοϋ "Ορους άπό τής ίδρύσεως τών Με
γάλων Μονών άντελήφθη αίφνης μειωσ-.ν τών δικαιω
μάτων του.

"Οτι δηλαδή περίπου συμβαίνει σήμερον, δπου ό Πρώ
τος ούδεμίαν έξασκεί πραγματικήν έξουσίαν. τών Μονών 
διά τοΰ άποκεντρικού συστήματος καί τού θεσμού της 
αύτοδιοικήσεως. καθισταμένων άνεξελεγκτων και πα- 
ρουσιαζουσών εικόνα Κράτους έν Κρατεί.

Κατά τον Γ έπίσης Αιώνα ή χερσόνησος τού Αθω 
ώνομάσθη "Αγιον "Ορος διά στόματος τού 
Λαού, είς δέ τά χειρόγραφα Άγιον Ο ρ ο ς τ ο ύ 
"Α 0 ω άπαντάται.

Κατά τόν ΙΑ' Αιώνα έξακολουθεί ή άντίπραξις τών 
Ηγουμένων κατά τού Πρώτου καί προβάλλει είκών 

έξασθενήσεως τών θεσμίων τού Ορους. Παραβάσεις 
καί άντιγνωμίαι πρός τά έθιμα αλλεπάλληλοι άνακό- 
πτουσαι τήν ήθικήν καί πνευματικήν πρόοδον τού Μονα
χισμού περιήγαγον είς άχρηστίαν τάς διατάξεις τοΰ Α 
Τυπικού.

Παρίσταται λοιπόν άνάγκη νά δημιουργηθή νέον κα
θεστώς βασιζόμενον έπί νέων διατάξεων έγκύρων καί ι
σχυρών. Οί φρόνιμοι καί νουνεχείς Άγιορείται προσφεύ
γουν είς τόν Αύτοκράτορα Κωνσταντίνον τόν Θ', δστις 
ακολουθών τό παράδειγμα τού Τσιμισκή άπέστειλεν εις 
Κωνσταντινούπολή τόν Ηγούμενον τής Μονής τού Τζι- 
τζιλούκη. ό οποίος φθάσας εϊς Καρυάς συνεκάλεσε τούς 
Εκατόν Ό γ δ ο ή κ ο ν τ α Ηγουμένους τών Μο
νών τού ’Όρους καί συνέταξαν τό Β' Τυπικόν τού "Ο-

των άπό τόν άτέραμνον κατήφορον ποΰ μέ τόσην ορμήν 
τούς παρασύρει. . .

Αληθές είνε. ότι τό έδώ φυσικόν περιβάλλον έπιδρά 
έπί τής άνυποταξίας των. Εδώ δεν είναι μια φυσις μο
νότονος, ήρεμη, γαληνιαία. Εδώ εξελίσσεται φυσις ο
ρεινή, ανώμαλη, ποικιλώτατη. με βλάστησιν οργιώδη, 
μέ πηγάς θορυβώδεις, μέ άκτάς κρημνώδεις, μέ βρά
χους άπορρώγας πελωρίους, μέ κύμα τό οποίον αιωνίως 
θραύεται είς τήν άκτήν καί πολλάκις αέ ορμήν πού δέν 

γνωρίζει όρια.
Μέσα σ' αύτήν τήν άνήσυχον φύσιν πού ενθυμίζει την 

άνυποταξίαν τής γυναικος τού έγωίσμού και τής αυτα
ρέσκειας. τό Ράσον άνεμίζεται πρός ποίκιλας κατευ
θύνσεις. Καί κάθε ορμητικήν κατεύθυνσιν τήν άκολου- 
θεί ένα ρεύμα συναισθημάτων ποΰ πνίγει τό λογικον και 
τήν κρίσιν. Είνε ή άξίνη πού κατορύσσε- τάφρους πού 
θάπτονται τά ώραία ιδανικά γιά νά άφήση στήν επιφά
νειαν τήν ψυχολέτε'.ραν αμαρτίαν πού κυριαρχεί στήν 
ψυχή τών άδυνάτων ή τών κακότροπων χαρακτήρων.

Χάριν αύτών τών άσθενικών μελών τού κοινωνικού 
Σώματος υπάρχουν αί συντεταγμένα; Πολιτεία-, μέ 
τούς Νόμους πού περιφρουρούν τόν σεβασμόν πρός τό δί
καιον καί έξασφαλίζουν τήν τιμωρίαν τών περιφρόνη
σών αυτού. Χάριν λοιπόν τών άσθενικών υελών και τών 
άρρωστημένων ψυχών τού Καλογηρικού Σώματος είνε 
μεγαλειτέρα άνάγκη νά ύπάρχη συντεταγμένη ή Μονα
χική Πολιτεία μέ τούς Νομούς και τας διατάξεις πού 
άσφαλίζουν άπολύτως τήν ήθικήν και εθνικήν έννοιαν 

τού Άγιορειτικού βίου.
'Απόρροια αύτών τών σκέψεων ύπήρξεν ή προσπάθεια 

όπως άπό αιώνων' ριζωθή καθεστώς έξυπηρετικόν τών 
μεγάλων ήθικών. παραγγελμάτων τοΰ Χριστιανισμού και 
κατασταλτικόν ή περιοριστικόν των ύπό το Ράσον κρυ- 
πτομένων άνθρωπίωνν άδυναμιών.

Ή πρώτη έκδήλωσις τής συντεταγμένης Μοναχικής 
Πολιτείας οπότε γίνεται μνεία περί Καθέδρας Γε
ρόντων καί τού Πρώτου, κατα τα θεσμια τών 
άρχαίων έρητμικών κοιτίδων τού μοναχικού βίου, λέγει ό 
περιφανής συγγραφεύς Αγιορείτης Κοσμάς, μαρτυρεΐ- 

ται κατά τόν Θ' Αιώνα.
’Επίσης είς τά 900 έκ τού Χρυσοβούλλου τού Δέον

τος τού Σοφού μανθάνομεν ότι εις διενεξ'-ν μεταςυ Α
θεϊστών καί Μοναχών τής παρα τήν Ερισσόν Μονής 
Κολοβού παρέστη δ Πρώτος τού Ορους Ανδρεας. 
Είς αυτό άναφέρετα: «Γερόντων Αρχαία Κ ιθέορα».

Κατά τόν Γ Αιώνα ή Καθέδρα μετεφέρθη είς τό 
Κέντρον τής Χώρας είς τάς νύν Κ α ρ υ ά ς, αί όποια: 
έλα'δον τό όνομα αυτό έκ τών πολλών καρυών αί οποίαι 
τόσον έκεΐ ευδοκιμούν. Προηγουμένως εκαλούντο 
Μέση.

Ό Πρώτος τού "Ορους κατά τόν ίδιον αιώνα με
τέβη εις Κωνσταντινουπολιν ινα διαμαρτυρηθή κατα 
τών νεωτερισμών τοΰ Μοναχού Αθανασίου, περί τοΰ ο-
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ρους κατά το 1046, τδ όποιον έπεκύρωσε διά χρυσο'οούλ- 
λου ό Αύτοκράτωρ.

Ή καλογηρική παραλυσία είχε φθάσει τότε μέχρι 
τοιούτου σημείου ώστε έκτος άλλων περί ών βραδύτερου 
έχειροτόνουν καί Ιερείς καί Ηγουμένους παιδιά ποΰ 
δέν συνεπλήρωσαν τδ εικοστόν έτος τής ηλικίας των!!

’Εκείνο δέ τδ όποιον αναφέρω ες τήν Δεκάτην ’Επι
στολήν μου περί ’Αριστοκρατίας Μοναχικής, ανευρίσκε
ται ζωηρόν μέσα στάς διατάξεις τοΰ Β' Τυπικού.

Οί Ηγούμενοι τών μεγάλων τότε Μονών, Λαύρας, 
Βατοπεδίου καί Ίβήρων. δηλαδή τών ιδίων Μονών αί 
όποια: καί σήμερον είναι αί Άκροπόλεις τών αριστο
κρατικών.τών πλουτοκρατικών καί επιδεικτικών εμφανί
σεων, προσήρχοντο εις τάς Συνάξεις μέ πολυπληθή συ
νοδείαν ’Γ π ο υρ γ ώ ν. ’Εκ τούτου έ ρ : δ ε ς κ α ί μ ά
χ α: έλάμβανον χώραν-, ώρίσθη λοιπόν έπισήμως διά 
τοΰ Β' Τυπικού, ό μέν Πρώτος νά άκολουθήται ύπό 
τριών Υπουργών, ό τής Λαύρας Ηγούμενος ύπό 
έξ, ό τοΰ Βατοπεδίου καί Ίβήρων ύπό τεσσάρων, οί δέ 
λοιποί ύπό τής πενιχράς συνοδείας τοΰ ένός.

Βλέπεις πόσον ή δικαιοσύνη τών άνθρώπων είνε άτε- 
λής. Βλέπεις πώς δ άνθρωπος είνε ματαιόδοξος καί ε
κεί δπου ή ταπεινοφροσύνη έθεμελιώθη ώς δ υπέρτατος 
όρος τής έπί τής Γής ευτυχίας; ’Ομιλούν περί Σοσια
λισμού, όταν είς τήν Σοσιαλιστικωτέραν Πολιτείαν τήν 
στηριζομένην είς τήν Ισότητα, τήν Κοινοκτημοσύνην ή 
μάλλον τήν Ά κ τ η σ ί α ν, τήν ’Αλληλεγγύην, δταν 
άπό τδ δένδρον αύτοΰ τοΰ σοσιαλισμού εκτρέφονται 
τάσεις άριστοκρατικαί ποΰ σάν ακάθεκτος πλήμμυρα 
πνίγουν τδ καθεστώς τών χριστιανικών αρετών συλ
λήβδην

Ώς πρός τδν Πρώτον τδ Β' Τυπικόν ορίζει όπως 
αί υποθέσεις τοΰ λοιπού κρίνονται είς τάς Καθολικάς 
Συνάξεις, αί δέ μικραί καί ευτελείς ύπό τοϋ Πρώτου 
έπί τόπου συνοδευομένου καί υπό πέντε-δέκα 'Ηγουμένων.

Κατά τδ 1081—1118 δ Αύτοκράτωρ ’Αλέξιος δ 
Κομνηνδς έκύρωσε τήν έλευθερίαν τών Μοναχών τοϋ 
Αγίου "Ορους, ώς καί τήν άσυδοσίαν αυτών, άπαγορεύ- 

σας πάν ’Επισκοπικόν δίκαιον είς ’Άθω. 
Κατά τδν ΙΔ” Αιώνα δ Πρώτος θεωρείται ψιλώ όνό- 
ματι Πρόεδρος τής Συνάξεως καί τηλεϊ έκ τοϋ πα
ρελθόντος απλήν καί άκαθόριστον πνευματικήν έποπτεί- 
αν έπί τοΰ Όρους. Ή πραγματική έξουσία του περιο
ρίζεται έπί τών Κελλιωτών τών Καρυών. Κατά τδ 
1307—1309 όμως μετά τάς καταστροφές τών Κατα- 
λάνων ή δύναμις τών Μονών κατέπεσε καί εύρεν εύ- 
καιρίαν ό Πρώτος νά έπανακτήση τά δικαιώματά του.

Ο Πατριάρχης Νίφων καί δ Αύτοκράτωρ ’Ανδρόνι
κος δ Β' παρεδέχθησαν ότι άπητείτο κάποια πνευματική 
ένίσχυσις τής έξουσίας του καί αποκλεισμένης έκ τών 
Τυπικών πάσης ’Επισκοπικής έπεμβάσεως άπεφασίσθη 
όπως ό Πρώτος μεταβαίνει είς Κωνσταντινούπολή καί 
χειροτονείται ύπό τοΰ Πατριάρχου,

Βλέπεις διαρκώς τήν έξέλιξιν μή άναστελλομένην 
είς τδ Όρος. ’Αργά, ίσως μέ πολλήν βραδύτητα, άλλά 
πάντοτε έπηρεάζουσαν τάς τύχας του καί υπονομεύουσαν 
τά υψηλά τείχης τής πνευματικότητας του.

Μετά τήν χειροτονίαν τοΰ Πρώτου Θεοφάνους είς 
Κωνσταντινούπολιν υπό τοΰ Πατριάρχου ποοσωπικώς έ- 
χορηγήθη ε>ς αύτόν συγγέλιον δι’ ου έπετρέπετο είς τδν 
Πρώτον νά φέρη έπιγονάτιον κατά τάς ιεροτελεστίας, 
νά έγκαθιστά Ηγουμένους είς τάς Μονάς τούς έκλεγο- 
μένους μέν ύπό τών Μοναχών, άλλά καί κρινομένους 
ύπ’ αύτοΰ άξιους τοϋ αξιώματος. Νά έζλέγη καί χειρο- 
θετή. πνευματικούς παρέχων είς αυτούς ένταλτήρια 
γράμματα καί νά χειροτονή άναγνωστας και υποδια
κόνους (<).

Διά Χρυσοβόλλου έκύρωσε ταΰτα πάντα ό Ανδρόνι
κος καί ύπερδάλλων είς έκφράσεις τονώσεως τοΰ θε
σμού τούτου έξαιρει τήν άνάγκην τής μεταδόσεως τοΰ 
χαρίσματος τής έξουσίας είς τδν Πρώτον ύπό τοΰ Πα
τριάρχου καί θεωρεί άδικον τδ μέχρι τότε έπικρατοΰν 
σύστημα, χάριν τής έλευθερίας τών Αγιορειτών, ΐνα 
μή τι δίκαιον κτήσηται έπί τοΰ Όρους δ χειροτονών 
Πατριάρχης ή ’Επίσκοπος.

Κατόπιν αύτών έγεννήθησαν προστριβαί μεταξύ τοΰ 
γειτονικού Επισκόπου Έρισσοΰ, δστις ανέκτησε δικαιώ- 
ματά τινα έπί τοΰ Όρους, έξ αιτίας τής Σερδικής 
κατακτήσεως καί τών Πρώτων. Έν τέλει άπηγορεύθη 
καί αύτή ή είσοδος τοΰ Επισκόπου είς τδν ’Άθω «δί
χως προτροπής καί ένδόσεως τοΰ Πρώτου».

Έν τώ μεταξύ κατά τήν δευτέραν περίοδον τοΰ ΙΔ' 
Αίώνος οί Ηγούμενο: απέκτησαν τήν προτέραν ίσχύν 
αύτών και παρενέδαλλον μύρια προσκόμματα είς τήν 
διοίκησιν τοΰ Πρώτου. Ώς έκ τούτου άπεφασίσθη ή σύν
ταξις συνοδικώς νέου τυπικού διά τοΰ όποιου καθωρίζον- 
το καί τά ζητήματα τής Πρωτοκαθεδρίας τών Ηγουμέ
νων καί τδ ζήτημα τών άγενείων καί τών θηλέων ζώων 
καί έν γένει διωρθοΰντο τά κακώς έχοντα καί έμπεδοΰν- 
το τά δίκαια τοΰ Πρώτου.

Οί Μητροπολίται Θεσσαλονίκης Γαβριήλ καί Βερ- 
ροίας Δανιήλ μετά τοΰ Πρώτου Δομετίου καί τοΰ 'Η
γουμένου τής Λαύρας Γρηγορίου έλαβε τήν έντολήν νά 
καλέσουν είς Καρυάς τούς άριστείς τοϋ Όρους διά τήν 
σύνταξιν τοΰ Γ' Τυπικού.

Ύπήρχον τότε 25 Μοναί.
Τδ Τυπικόν άνέγραψεν ότι τδν Πρώτον «χρή σέβε- 

σθα; καί τιμάν ώς αύτόν τδν Ουράνιον Πατέρα» τδν κα- 
τέστησεν απόλυτον Άρχοντα τοΰ Όρους μέ έξουσίαν νά 
μή δέχεται ούτε έ'ξαρχον τοΰ Πατριάρχου άν έκρινε 
τούτο ορθόν. Έλαβε δικαίωμα νά χειροθετή πάντας 
τούς ’Ηγουμένους τής Μονής πλήν τοΰ τής Λαύρας.

Άλλά άς σταματήσωμεν έδώ διά νά συνεχίσωμεν είς 
τήν έπομένην.

. Α. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

(■'<) Κοσμά, σελ. 69.

J7EP1 ΛΟΥΤΡΩΝ
ΑΠΟΥΓΙΕΙΝΗΝ ΕΠΟΨΙΝ

ΔΡΟΣΕΡΑ ΛΟΥΤΡΑ
Ί ά δροσερά λουτρά, ών ή θερμοκρασία ποι- . 

κίλλει άπό 19ο—25ο Κελσίου (15ο—20ο Ρεωμύρου) 
δροοίζουσιν εύαρέστως τδ σώμα, άφαιροΰσιν άπ’ αύτών 
ποσόν τι θερμαντικού, τονοϋσι τδ δέρμα, έλαττοΰσι τήν 
άφθονον διοφόρησιν, καταπραΰνουσι τήν έγκεφαλικήν έ- 
ρεθιστικότητα. ήν ή μεγάλη θερμοκρασία τής άτμοσφαί- 
ρας τείνε: νά διεγείρη. ώς καί πάντα νευρικόν έρεθι- 
σμόν, διεγείρουσ: τήν ένέργειαν τών μυών είς τάς χα- 
λαράς λειτουργίας τοΰ πεπτικού συστήματος,, αύξάνου- 
*’ τήν δ.τεξιν καί συνεπώς τήν άνάγκην τής έπανορθώ- 
σεως τών άπωΛειων. καί έμποιοΰσιν είς τό σώμα δύνα- 
μιν και ένεργητικότητα. Ώς τοιαΰτα δέ συνιστώντα: 
μεγάλως κατά τάς θερμάς ώρας τοΰ έτους, είς τά με
σημβρινά ιδίως κλίματα.

Τά δροσερά λουτρά, πλήν τής ανωτέρω μνημονευθεί- 
σης ένεργείας αύτών. θεωροΰνται καί ώς έν έκ τών ά- 
σφαλεστέρων μέσων πρός προφύλαξιν άπό τών ένδημι- 
κών ή έπιδημικών νοσημάτων, άτινα έπιπολάζουσιν είς 
τά θερμά κλίματα, κατά τάς θερμάς ώρας τοΰ έτους, 
καί άτινα. είναι άναμφίλεκτον, ότι διά τών διαταρά
ξεων. άς ή υψηλή θερμοκρασία έπάγεται είς τάς λει
τουργίας τοΰ πεπτικού σωλήνος, τοΰ εγκεφάλου καί τοΰ 
κυκλοφορικού συστήματος, είσδύουσιν εϋκολώτερον έν 
τώ όργανισμφ ημών. Οί ναυτικοί ιδίως ιατροί έξαίρουσ: 
τήν χρησιμότητα τών δροσερών λουτρών διά τά πληρώ
ματα τών πολεμικών πλοίων, άτινα σταθμεύουσιν είς 
τάς τροπικές θαλάσσας. Επαναλαμβανόμενα τά λουτρά 
•,αΰτα δίς ή και πλέον φοράς τής ήμέρας προφυλάττουσ: 
τούς ναύτας άπο τής νευρικής ύπερερεθιστικότητος τοΰ 
κλίματος και τής φοβέρας μάστιγος τοΰ κίτρινου πυ
ρετού καί άλλων άναλόγου φύσεως νοσημάτων.

■S
❖ * X Λ / \

Τά λουτρά ταυτα. έχοντα ώς ζύρ’.ον σζοζον τήν μείω- 
σ:ν τής ύψηλής θερμοκρασίας τοΰ σώματος, δέν άρμό- 
ζουσι ποσώς, όπως καί τά ψυχρά, είς τά δύο άκρα τοΰ 
βίου. Οί γέροντες άπόλλυσι καθ’ έκάστην έκ τής θερ
μογόνου αύτών δυνάμεως, τδ δέρμα αύτών δέχεται όλι- 
γώτερον αίμα καί όλιγώτερον διαφορείται. κατά συνέ
πειαν τδ δροσερόν λουτρόν ένεργεί έπ’ αύτών ώς ψυ
χρόν. καί ώς τοιοΰτον έκτίθησ; τούτους εις συμφορήσεις 
επίφοβους, καθ’ όσον ή άντίδρασ-.ς έπέρχεται χαλαρώς 
καί άβεβαίως- άλλά καί άν έπέλθη. πάλιν έκτίθησ: 
τούτους είς νέον κίνδυνον, τδν τοΰ πυρετού, δστις ώς 
γνωστόν επιταχύνει τδ μοιραίον τέλος αύτών, ώς έκ τών 
παρ’ αύτοΰ ύπαρχουσών άλλοιώσεων έν τοίς όργάνοις 
τής κυκλοφορίας καί τής αναπνοής. Έξ άλλου ή φυ
σιολογική θερμοκρασία τών μικρών παιδιών, ούσα ταπει- 
νοτέρα τής τών ένηλίκων, εύχερέστερα καταπίπτει ότι 

μάλλον. Ή δέ θερμογόνος αύτών δύναμις έκζητεί ποιάν 
τινα έξάσκησιν, δι’ ής μικρόν κατά μικρόν προσκτώντα: 
τήν άναγκαιοδσαν δύναμιν, όπως ύποφέρωσιν άκινδύνως 
τδ ψυχρόν λουτρόν. Κατά συνέπειαν ή διάρκεια τών δρο
σερών λουτρών παρ’ αύτοίς δέον νά ή βραχυτάτη, καί 
προ τοΰ έκτου έτους νά μή ποιώσι χρήσιν αύτών.

Έτεραι αντενδείξεις, πλήν τής γεροντικής καί παι
δικής ήλικίας, ώς πρός τήν χρήσιν τών δροσερών λου
τρών. είσίν αί δερματοπάθεια:, ή άρθρΐτις, οί άρθριτικοί 
ρευματισμοί οί άπο τοΰ ψύχους προκαλούμενοι, αί αι
μορροΐδες. αί έγκεφαλικαί συμφορήσεις, αί καρδιακαί 
κα: πνευματικά’: παθήσεις, ώς καί αί παθήσεις τών 
νεφρών.

Τά λουτρά ταΰτα δέον νά γίνωντα: ή προ μεσημβρίας, 
π;δ τοΰ φαγητού, ή μετά μεσημβρίαν τέσσαρας τούλά- 
χιστον ώρας μετά τδ φα·ρητόν. Ή δέ διάρκεια αύτών 
δύναται άκινδύνως νά πασαταθή; καί μέχρις 25 ή 30' 
λεπτών, άρκεί μόνον νά κινήτα: διηνεκώς έν αύτοίς ό 
λουσμένος καί νά μή παραμένη έντδς τοΰ λουτρού μέχρι 
τής έπελεύσεως δευτέρου ρίγους.

Μετά τήν έκ τοΰ λουτρού έξοδον οί λουόμενο: δέον νά 
σπογγίζωνται έπιμελώς καί νά ένδύωνται τάχιστα, πρός 
παρακώλυσιν τής έξατμίσεως τών δΐϊβρόχων τοΰ σώ
ματος. καί συνεπώς ψύξεως μεγάλης.

Ό "Ομηρος άναφέρε: ότι ή χρήσις τών δροσερών 
λ'.υτρων καί ίδια τών θαλασσίων, πρό τού·φαγητού συν
τελεί πρός τ.-. αυξησιντήςόρέξεως καί 
πρός ε ύ π ε ψ ί α ν. Τούτου δ’ ένεκα, κατά τήν έποχήν 
αύτοΰ. πάντοτε σχεδόν οί ήρωες. πρό τοΰ φαγητού, έ- 
λούοντο, καί μάλιστα μετά κόπον, οδοιπορίαν κλπ. 
«Αυτός ό’ ίδρώ πολλοί άπενίγαντο ϋΌλάοσ]], 
» έοβάντες, κνήμας τε ίδέ λόφοι, αμφώ τε μηρούς, 
» αύτάρ έπεί οφ-ίν κνμα ΰαλάοοης ίδρώ πολλοί 
» νίψεν άπό χρωτός, καί άνέιμυχΡεν φίλον ητορ, 
» ές ο’ άοαμί ϋονς βάντες. ένξέο'τας λούοαντο 
» τό) δε λοειοαμένω καί άλειιμαμένω λίπ’ έλαίφ 
» δειπνώ έφιλ,ανέτην. . . (Όμ. Ίλ. Κ. 572. Όδ. Α' 
310. Δ' 52. 4S).

Ό δέ Πλούταρχος αναφέρει έπίσης ότι ό Αύτοκρά
τωρ τών Ρωμαίων Τίτος δέν ήδύνατο να φάγη. αν πρό- 
τερον δέν έλάμβανε δροσερόν λουτρόν. (Πλούτ. τζ. 

Π. 3).
Τήν σήμερον δμως τά λουτρά ταΰτα, θαλάσσια ή πο

τάμια. δέν γίνονται καθ’ έκάστην. άλλά χρησιμοποιούν
ται μόνον κατά τήν θερμήν ώραν τοϋ έτους, έπί 90— 
120 ήμέρας, κατά μέσον όρον κατ’ έτος, ήτοι άπό τοΰ 
Μαιου μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου μηνός. Παρ’ ήμίν δέ τά 
λουτρά ταΰτα περιορίζονται, σχεδόν άποκλειστικώς. έν 
τή θαλάσση μόνον, άτε μή υπαρχόντων, παρά ταίς πό- 
λεσι καταλλήλων ποταμών καί λιμνών, δυναμένων νά 
χρησιμοποιηθώσ: πρός τδν σκοπόν τούτον.
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ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΚΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
TOY I. ΠΟΛΕΜΗ

Ηριια νερό απζτή βρύσι σου καί δίχως νά τό νοιώσω 
πίνοντας αναστέναξα τόσο βαθειά και τόσο 
γαρζ/ακερα, που άπ τον κρουνο πήρε φαρμακι ή 

[ βρύου 
κι" όταν το βράδυ έχύ&ηκε τ άνθη οον νά ποτίοη 
όλα έκιτρίνισαν μέ μιας κ' έγειραν μαραμένα 
και τάδες κ" έλυπήΰηκες και θύμωσες μ" εμένα. 
Κακιά, δέν έστοχάστηκες άπάνω στό θυμό σου 
πώς τά φτωχά λουλούδια σου τά Τιήρες στό λαι- 

[ μό οον, 
γιατί είχες φαρμακέψει. εσύ τό στεναγμό μου εκείνο 
όταν σοϋ ζήτησα φιλί καί μούπες δέν σου δίνω.

ν 
* «

Πόσο ζζ’ αρέσει όποις μιλείς! Χωρίς νά τά τοο- 
[ νεύης 

δαόκαλικά τά λόγια σου, τόσο τά ζωντανεύεις 
μέ κάτι φωτερές ματιές, μέ κάτι χαμογέλια. 
οφικτοδεμένα στή φωνή μέ τ αργυρά της τέλια, 
ναί, τόσο τά λογάκια οον τά ζωντανεύεις, τόσο, 
πού κάπου-κάπον μούρχεται τό χέρι μον ν" άπλώοω 
καί νά τά πιάσω σάν πουλιά γύρω τριγύρω ακόμα 
στή ρόδινη των τή φωλιά, στό ζηλευτέ οον στόμα.

* *

9 Εκάκιωοες κ έΰύμωοες δίχως νά' φταίξω, δίχως, 
μόνο γιατί σ’ έπείομωοε κάποιος τρελλός μου στίχος 
πού λέει γιά τήν αγάπη μου χωρίς νά σέ θνμίζη. 
«Σβύσέ τον, μούπες, σβύσέ τον ό κόσμος θά νομίζη

πώς ίσως θά τόν έγραψες όχι γιά μένα,, γιά άλ.... »
Παιδί, θεότρελλο παιδί! ξεθύμωσε καί πάλι 
στρεψε και δες με γελαστή μέ τά γλυκά σου μάτια 
καί σχίζω όλους τούς στίχους μον σ αμέτρητα κομ- 

[ μάτια.
*·» *··

Ξ έχασα, αλήθεια, νά σου πώ πώς πριν νά σέ γνω- 
[ ρίοω 

παντού καί πάντοτε έστρεφα κέ έκύτταζ9 άπό πίσω 
σάν κάποιον νά περί μένα, κάποιον νά καρτερούσα, 
κι" όλο κοντοστεκόμουνα κ" έβλεπα κι' απορούσα 
πώς τόσο αργεί στό δρόμο του. 'Όταν σέ πρωτοείδα 
γιά μένα ή πρώτη σου ματιά ήτο στερνή μον ελπίδα, 
κι άπ" τή στιγμή πού ευτύχησα τρελλά νά σ’, άγα- 

[ πήσω 
μήτε κανένα καρτερώ, μήτε κνττάζω πίσω.

* 
* ν

Τά ποταμάκια τά ριχά, οσο ριχά και νάνε 
αδύνατο νά μή βραχούν αυτοί πού ιά περνάνε' 
μά τά ποτάμια τά βαϋειά δέν βρέχουνε κανένα, 
γιατ έχουν τά γεφύρια των τά διπλοϋολομένα. 
Δέν εϊν" αλήθεια αγάπη μον; Κ9 ή πειό κρυφές μα- 

[ τιές μας 
έτσι σάν σπίθες ξαφνικές άπό τής δυο φωτιές μας, 
τά πειό ριχά λογάκια μας άρκούν καί περισσεύουν 
νά δώσουν ο"όλους αφορμή νά μάς κακογλωσσεύουν. 
Κι" όμως άπ1 τ"* άλησμόνητα τά ξεννχτίσματά μας 
κι" άπ" τής μεγάλες τρέλλες μας τής τρέλλες του 

[ έρωτά μας 
περάσαμε χωρίς κανείς νά μάς κακογλωσσέψη, 
γιατί είχαμε γεφύρι μας τήν προσοχή, τή σκέψι.

I. ΠΟΛΕΜΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΗ
Τά θερινά θέατρα τον μήνα χύτον εύρίσκονται εις το 

μεσουράνημά των. "Ολα εργάζονται καί εργάζονται καλά, 
ύποστηριζόμενα άπό τό τόσο φιλοθεάμον κοινόν τών ’Αθη
νών. ’Εφέτος μάλιστα δπου έχομεν μικρά συνοικιακά θέα
τρα λειτουργούντα είς τάς διαφόρους μακρυσμένας γω
νίας, θά έπρεπε νά άραιωθή κατά πολύ ό πληθυσμός πού 
φοιτά είς τά κεντρικά θέατρα. Έν τούτοις δέν συνέβη 
τοιούτον τι. Άπ’ εναντίας. "Ολα κάθε βράδυ εινε άσφυκτι- 
κώς γεμάτα, καί δέν έχασαν τίποτε άπό τόν κόσμον των, 
ούτε τό θέατρον τής Κυβέλης, ούτε τό θέατρον τής Κοτο- 
πυύλη, ούτε ή Όπερέττα τού Δράμαλη, ούτε τού ΙΙαπαϊω- 
άννου τό θέατρον, ούτε τό Κεντρικόν ή τό Άθήναιον, ή ή 
Άλάμπρα.

Λυτό σημαίνει δτι είς τόν κόσμον τών ’Αθηνών αρχίζει 
νά γίνεται απαραίτητος ή φοίτησις είς τό θέατρον και αυτό 
είμπορεί νά θεωρηθη ώς ή βάσις τού θεατρικού μέλλοντος 
τού τόπου μας. Είς τούς διευθυντάς τών θεάτρων τώρα 
πλέον εναπόκειται τήν κλίσιν αυτήν τού κόσμου να κα
τορθώσουν νά τήν στερεοποιήσουν καί νά τήν θερμάνουν με 
τήν εκλογήν έργων εκλεκτών και με την προσεκτικήν και 
άψογον έκτέλεσίν των.

θέ-χτρον Κοτοπούλη. — Πολλά νέα έργα 
ξένα έοόθησαν τόν μήνα αυτόν είς το θέατρον τής κυρίας 
Κοτοπούλη. Άρχίζομεν άπό τό έργον «Ή 13η καρέκλα» 
τού κ. Μπαγιάρ Βείλέρ. Τό έργον περιστρέφεται είς ενα 
μυστηριώδη φόνον, ό όποιος έλαβε χωράν εις μιαν πνευ
ματικήν συγκέντρωσιν. ’Επεισόδια, ανακρίσεις, απιθανοτη- 
τες ή πιθανότητες δημιουργούν μιαν ατμόσφαιραν θέατρου, 
τήν οποίαν ό συγγραφεύς ξεύρει νά εκμεταλλεύεται με τέ
χνην οχι τυχούσαν. "Ολος ο θίασος επαιξε πολύ καλα. Ε
πίσης ο «Χορός τού Μεσονυκτίου» τού κ. Σαρλ Μερε εκρα- 
τησεν έπί άρκετάς ήμέρας τό πρόγραμμα τού θέατρου Κο
τοπούλη. Ό «Χορός τού Μεσονυκτίου» έχει σκηνας μεγά
λου δραματικού ενδιαφέροντος καί ο διάλογος του παρα το 
σχοινοτενές παρακολουθείται μέ δλην την προσοχήν άπο 
το κοινόν. Ή κ. Κοτοπούλη επαιςε υπέροχα. Επίσης ευ
συνείδητος καί μελετημένος, δπως πάντοτε, ο κ. Ροζαν.

θέατρον Κυβέλης. — Τό «Ανθρώπινό», ,τό 
γνωστόν έργον τού κ. Ξενοπουλου, επαιχθη και εφετος απο 
τής κυρίας Κυβέλης τόν θίασον. Τό έργον εινε γνωστόν. 
Πρόκειται περί τού ψυχολογικού οράματος, το οποίον γί
νεται μέσα είς τήν ψυχήν τού πασχ^οντος Πέτρου Καστανή, 
δ όποιος μανθάνει δτι έχει μετρημένες τις ήμέρες του. Ε
πάνω είς τήν ύπόθεσιν αυτήν ό κ. Ξενοπουλος έγραψε ενα 
πολύ δυνατό, πολύ άνθρώπινο έργον. Διότι εινε συγκλονι
στική ή στιγμή πού ένας άνθρωπος μανθάνει οτι ευρισκε- 
ται τόσον κοντά είς τον θάνατον, και εινε τραγική και ή 
παραφορά του, καί ή γαλήνη.

Ό κ. Βεάκης, ό όποιος καί πέρυσι είς τό Άθήναιο; έδι- 
δαξε πρώτος τό έργον, έπαιξε μέ πολλήν δύναιχιν τόν ρό
λον τού ήρωος. Ό «Κώδων τού Κινουνου». Εινε απο τά 
περισσότερον άρέσαντα έργα είς το θέατρον τής κ. Κυβέ
λης. Ύπόθεσις δχι βεβαίως πολύ πρωτότυπος. Ή οικογέ
νεια πού ζή σέ μιά γωνιά τής Γαλλίας με τις παλοιές α
πηρχαιωμένες έξεις, καί εύρίσκεται έξαφνα είς τό Παρίσι 
καί πεονμ τις ήμέρες της είς τά βουλεβάρτα του, καί τις 
νύκτες της είς τήν Μονμάρτρην.

Έν τούτοις ό διάλογος έξυπνος, πρωτότυπός, τά επεισό
δια φυσικά, ή έξέλιξις πολύ επιτυχημένη. Τό έργον ήρεσε 
πολύ καί ή κ. Κυβέλη καί εν γένει ο θίασος της έσημείωσε 
μίαν εξαιρετικήν έπιτφχίαν.

θέατρον ϋατϊαϊωάννου. — Ή ύπόθεσις τής

όπερέττας «Μιά νύχ,τα στόν Παράδεισον», πού έδόθη είς τό 
θέατρον Παπαϊωάννου, βασίζεται είς τό αιώνιον θέμα τής 
απιστίας τού συζύγου καί τά κωμικά επεισόδια πού παρα
κολουθούν πάντοτε τό ζήτημα αύτό. Αλλά άν τό θέμα του 
εινε τετριμμένον, ή μουσική του ζωηρά, εύθυμος, πετα
χτή. καθιστφ τό έργον άπό τά καλλίτερα τής έφετεινής πε
ριόδου.

θέατρον ’ΛΟηναεον.—Είς το Άθήναιον μέ 
αρκετήν έπιτυχίαν έδόθη «'Ο άνθρωπος μέ τις 39...» Το 
έργον ανήκει είς τόν κ. Βασ. Ήλιάδην καί ειλκυσε τό 
ένδιαφέρον τών άκροατών του.

JEOVOCXtaza θέατρα. — Δέν εινε βεβαίως δυ
νατόν νά παρακολουθήση κανείς δλα τά θέατρα τών Αθη
νών. Άλλα οέν είμπορεί είς τήν στήλην αύτήν νά μήν ά- 
ναφέρη τά διάφορα λαϊκά θέατρα, είς τά όποια ευρίσκει ο 
κάτοικος τών απομακρυσμένων συνοικιών τή οροσια του, 
τήν εύχαρίστησί του καί τήν καλλιτεχνική του απολαυσι.

Είς τό Παγκράτι άνηγέρθη ένα κομψό θεατράκι, είς το 
οποίον παίζει ό θίασος τς κυρίας Ναυσικάς Παντοπούλου.

Επίσης είς τό Μεταξουργείον λειτουργεί τό θέατρον τού 
«Λαού», είς τό όποιον παίζει πολύ καλός θίασος. Εις τήν 
λεωφόρον Συγγρού τό θέατρον «Κωστάκη». Εις το τέρμα 
τής οδού Ίπποκράτους τό «Νέον». Είς την Ίεραν όόον το 
θέατοον «Βοτανικού» καί είς τό Στάδιον τό θέατρον «Στα
δίου.’ "Ολα αύτά μικρά, κομψά, καθαρά, προσελκύουν τήν 
αγάπην τού κόσμου τών συνοικιών, ο οποίος εις τα θρανία 
των ευρίσκει τήν εσπέραν τήν άνάπαυσιν καί τήν τέρψιν 
άπό τούς κόπους τής ήμερας.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ώς έν μουσικόν γεγονός έθεωρήθη ή παράστασις τού 
«Ριγγολε ^», «τήν οποίαν έδωσεν ό κ. Άγγελοπουλις εις 
τό θέατρον «’Ολύμπια». Ουδέποτε Αθηναϊκόν θέατρον έ- 
πολιορκήθη τόσον στενά άπό δλους όσοι ζήτησαν να ακού
σουν τόν έκλεκτον καλλιτέχνην. 'Ο «Ριγγολ-ΐτοο» ν.ε τον 
Άγγελόπουλον έθεωρήθη μία ύπερτάτη μουσική απόλαυ- 
σις καί δλοι ζητούσαν νά γίνουν άκροαταί του. Και δεν 
είχον άδικον. Ό "Ελλην καλλιτέχνης είς τό διάστημα τής 
τοιετούς άπουσίας του κατώρθωσε νά κερδίση δ,τι έλει- 
πεν άπό τήν καλλιτεχνικήν του τελειοποίησιν. ’Έγινε 
πραγματικώς τέλειος. Έκράτησεν έπί δύο ώρας καρφωμέ
νους δλους τούς άκροατάς του, ένθουσιασμένους, συγκινη- 
μένους, έκσπώντας είς παρατεταμένα χειροκροτήματα, τα 
οποία άπεδείκνυον τον ένθουσιασμόν των.

Αί εισπράξεις τής βραδυάς αυτής άνήλθον είς το ποσον 
τών 92 χιλιάδων δραχμών. Τό σημειώνομεν ώς μίαν έν- 
δειξιν τής μεγάλης έπιτυχίας τού κ. Άγγελοπούλου.

Φτλολογεχον ΙΙολυβέου Λη-
— Παλαιοί φίλοι καί συναγωνισταί 

τού Πολυβίου Δημητρακοπούλου διωργάνωσαν θρησκευτικόν 
καί φιλολογικόν μνημόσυνον. Και τό μεν πρώτον έγινεν εις 
τόν Ναόν τού Αγίου Κωνσταντίνου, έν μέσφ πλήθους φιλο
λογικού καί δημοσιογραφικού κόσμου. Τό ίδιο βράδυ τής 
Κυριακής έγένετο τό φιλολογικόν μνημόσυνον του. Εις 
τά περισσότερα έκ τών θεάατρων έπαίχθησαν έργα τού Δη
μητρακοπούλου. Είς τό θέατρον Κοτοπούλη ό κ. Μυράτ ά- 
πήγγειλε στίχους άπό τό «Κριτήριον» τού Δημητρακοπου- 
λοΰ. Είς τό Κεντρικόν ώμίλησεν ό κ. Γονίδης, είς τά Διο
νύσια ό κ. Τρίχας, είς τήν Άλάμπραν δ κ. Λέων καί είς το 
θέατρον Κωστάκη έπαίχθη ό «Κουρσάρος» ύπο τού κ. Βι- 
νιέοη. Συγκινητική ήτο ή στιγαή κατά την όποιαν έπε- 
κράτησεν δλιγόλεπτΟς σιωπή εις δλα τά θέατρα είς έν- 
δειξιν πένθους διά τόν θάνχτον *ςού  Πολυβίου Δημητρχ- 
καπούλου.
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ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΜΒΟΥ

Είναι αλήθεια άπίοτευτον νά άκούση κανείς πόσον 
ολίγα χρήματα έξώδευοεν ό Χριστόφορος Κολόμβος 
διά τήν άνακάλυψιν τής Αμερικής.

Φαίνεται δτι ένας φιλοπερίεργος άπό τδ Σικάγον 
ήοθάνθη ενδιαφέρον διά τδ ζήτημα καί έκαμεν έ
ρευνας. Έτσι έμαθεν δτι δλα τά έξοδο τής πρώτης 
εκδρομής τοΰ Χριοτοφόρου Κολόμβου ιοοδυναμοϋν 
μέ επτά χιλιάδας σημερινά δολλάρια καί δτι ή βα- 
οίλιοοα ’Ισαβέλλα δέν κατέβαλεν ούτε τό ήμισυ τον 
ποσού αύτοΰ διά τήν μεγάλην περιπέτειαν.

ΟΙ αδελφοί ΤΙίνζον παρεχώρηααν καί έξώπλιοαν 
τά δύο άπό τά τρία πλοία τον στολίσκον καί τά δι- 
ηύθυναν μάλιστα οί Ίδιοι. Ό ένας ήτο διοικητής 
τον ΐίΠινέα» καί ό άλλος τον ώΝίνα». Ό Κολόμβος 
ήτο διοικητής τον πλοίου αΣάντα Μαρία». ’Έπειτα 
άπό τόσους αιώνας εύρέθησαν τά βιβλία τών λογα
ριασμών, τά όποια έκράτουν οί αδελφοί Πίνζον. 
Άπό αυτά μανθάνομεν, δτι ό Κολόμβος ήτο ό γενι
κός διοικητής τοΰ στολίσκου, καί ό μισθός του ήτο 
τριακόσια δολλάρια τό έτος. Τά μέλη τοΰ πληρώ
ματος διεπ.ινδύνευαν τήν ζωήν καί τήν ευτυχίαν των 
διά δύο δολλάρια καί πενήντα σέντς τόν μήνα, καί 
ένάμιου δολλάριον τον μήνα έπληρώνετο διά τήν 
τροφήν κάθε άνδρός. ’Έπειτα άπο αύτό δέν φαί
νεται περίεργον, δτι τό πλήρωμα ήτο έτοιμον νά 
ρίψη τόν μέγαν Κολόμβον είς τον Ατλαντικόν, δ
ταν έπέμενε νά έξακολουθήση τό ταξείδιον.

Η ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ
Ή, επίσημος έκθεοις τής χαοτοπαικτικής λέσχης 

τοΰ Μάντη Κάρλο δεικνύει κατ’ έτος κέρδη 25 έκατ. 
φράγκων περίπου. Μία μεγάλη πληθύς ανθρώπων 
ταξειδεύει είς Μόντε Κάρλο κατ’ έτος άπδ δλα τά 
σημεία τοΰ κόσμου διά νά άφήση 25 έκ.ατομ. φράγκα 
είς τήν χαρτοπαίκτικήν εταιρείαν έκεΐ.

Οπουδήποτε ημείς καί έάν κυττάξωμεν σήμερον 
ή εις τδ παερλθον ανευρισκομεν τούς άνθοώπους 
χαρτοπαίζοντας καί θά άνεύρωμεν δτι τό χαρτοπαι- 
κτικδν ένστικτον είναι ίσχυρότερον ά?ιό κάθε άλλο, 
ίσχυρότερον άπδ τήν αγάπη τής οινοποσίας, άπεί- 
ρως ίσχυρότερον άπδ τήν αγάπην τού έντιμου κέο- 
δους.

Οι ναΰται τοΰ Χριοτοφόρου Κολόμβου έπαιζαν 
κα-ά' δλον τόν πλοϋν του πρδς τήν Άιιερικήν, καθώς 
καί οί ’Αμερικανοί ’Ινδοί έπαιζον καθ’ δλον τόν 
χρόνον καθ’ δν έπερίμενον ν’ άνακληθοΰν.

Είς δλα τά Χρηματιστήρια σήμερον βλέπομεν αν
θρώπους γεγηρακότας ήδη, κατόχους κολοσσιαίων 

περιουσιών, νά παίζουν μέ δλας τάς εξάψεις τής 
νεότητας. Αί έναλλαγαί τοΰ παιγνιδιού των φέρουν 
έπί τών παρειών των τδ χρώμα, δπερ άλλαι ανθρώ
πινοι συγκινήσεις δέν ϋά έφερον. "Οταν δέ μετα
βαίνουν σπίτι τους καθ’ οδόν διαοταυροννται μέ πλή
θη παιδιών, τά όποια, περίλυποι καί τεταραγμένοι 
ώς είναι, ατενίζουν διά νά άνεύρουν δ,τι καί αυτά 
επίσης παίζουν.

Ά> αρρίπτουν πεντάρες εις τόν αέρα, κορώνα ή 
γράμματα, ή κτυποΰν μέ τούς βόλους τήν πόστα.

Ή Μαρία Άντουανέττα ενίοτε διεκύβευε χιλιά
δας λουδοβίκειων έφ’ ενός μόνον παιξίματος. ΧΗτο 
τόσον μαλιοτα άφωσιωμένη είς τό παιγνίδιόν της, 
όόοτε δέν έβλεπε τήν καρμανιόλαν, ήτις έπεκρέματο 
άνωθεν τοΰ λαιμού της.

Όταν ή λάβα κατέκλυοε τήν Πομπηίαν κατεκάλυ- 
ψεν άναριθμήτονς Πομπηϊανούς παίζοντας. Αί άνα- 
οκαφαί έν. ’Αφρική ωσαύτως φέρουν είς φώς τάς 
κνβευτικάς μηχανάς πλησίον τών δπλων, άτινα έ- 
χρησίμευον διά τήν άφαίρεοιν τής ανθρώπινης 
ζωής.

ΤΑ ΚΟΣΗΙΗΠΙΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΙΪΙΙΣΑ

Οι περισσότεροι άνθρωποι—άνδρες καί γυναίκες 
—φορούν κοσμήματα γιά στολισιιόν. Καί δμως ά
κου με τώρα δτι μερικά ώρισμένα κοσμήματα, δταν 
φορούνται θεραπεύουν ασθένειας καί προλαμβάνουν 
καταοτροφάς, ή υποτίθεται δτι τό κάμνουν. ’Αξίζει 
λοιπόν νά μάθη κανείς ποια είναι τά κοσμήματα 
αυτά καί ποια είναι ή δύναμίς των, ώστε νά προσέ- 
χη τί θά φορέση, κάθε φοράν πού ετοιμάζεται νά 
πηγαίνη κάπου.

Έάν μία νέα φορή ένα άμέθυοτον, έχει ένα φυ
λακτό» εναντίον κουφότητας καί απονιάς και ήμπο- 
ρεΐ νά λάβη μέρος είς κάθε ζωηράν περιπέτειαν, 
χωρίς φόβον δτι θά ύπερβή τά δρια.

Έάν φορή ένα σάπφειρον, δέν έχει νά φοβήται 
απατηλούς θαυμαστός, αδιάφορου πόσον επιτήδειοι 
είναι. Ώρισμένα είδη άκιταμαρίνας επίσης δίδουν 
τήν δύναμιν νά μαντεύη τάς σκέψεις τών άλλων.

Έάν φορή ένα ρουμπίνι έχει ένα φυλακτό εναν
τίον τών ρευματισμών καί όμοιων ασθενειών. Ό 
τροπος της θά είναι ζωηρός καί φαιδρός.

ΤΙ νέα ποΰ φορεί τουρκουάζ έχει άταραξίαν. 
Η μπορεί να σκεφθή καθαρα και θα εχη έτοιιτότητα 

πνεύματος καί είς τάς πλέον δυσκόλονς περιστάσεις.
Ο χρυσόλιθος δίδει είς τόν φοροΰντα ευφυολογίαν 

καί ευφράδειαν.
Οί ομάραγδοι κεντούν τήν φιλοδοξίαν καί ένθαρ- 

ράνουν καί προάγουν τό πνεύμα ενός αρχηγού.
Ενας τεφρίτης έξορκίζει κακήν τύχην.

Τό τοπάζι εκδιώκει τήν μελαγχολίαν καί φέρει 
ηρεμίαν καί εύχαρίοτηοιν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Είς τό ίατροσυνέδριον. τοΰ Σικάγου ο ιατρός 
Τζώρτζ Χιοΰελ άνεκοίνωοε τό πόρισμα τών μελε
τών του εις μίαν του έκθεσιν είς τήν όποιαν με
ταξύ άλλων άνέφερε:

ι<Τά μεγάλης ταχύτητας αυτοκίνητα, οί χοροί, τά 
θέατρα, τά καμπαρέ, τά ποτά καί τά αναρίθμητα αλ- 
λα πράγματα τής συγχρόνου ζωής εμβάλλουν εις 
τήν νεολαίαν έξεις διά τάς όποιας δεν είναι παρε- 
σκευασμένον τό ανθρώπινον νευρικόν σύστημα. Συ
νέπεια τούτου είναι ή τελεία έξά,ντλησις, ητις εμπο
δίζει τόν οργανισμόν νά αντίδραση κατά των τοξι
νών τού σώματος».

Έν άντιθέσει πρός τήν έκθεσιν τοΰ ιατρού, ή 
ιατρός Κάθεριν Μαίνιον, άνέφερεν είς τήν έκθεσιν 
της. δτι τά τωρινά κορίτσια πρέπει νά μάς κάμουν 
νά υπερηφανευώμεθα.

Είναι τά υγιέστερα καί ευτυχέστερα άφ’ δτου 
έγνώρισέ ποτέ ό κόσμος καί δέν θά ήλλαοσε τό 
τωρινό κορίτσι τήν ζωήν μέ κανένα κορίτσι οίασδη- 
ποτε άλλης εποχής. Τά κορίτσια ένα καιρό ήσαν ά- 
παστράπτοντα πλάσματα ποΰ έκάθηντο εις το σπίτι 
καί έπλεναν, έοφίγγοντο εις κορσέδες καί ποτέ δεν 
άπήλαυοαν σχεδόν τό ύπαιθρον. Τά κορίτσια τής σή
μερον μέ τά κομμένα τά μαλλιά περιπατούν χωρίς 
κορσέδες, φορούν χαμηλά τακούνια καί κάμνουν πε
ριπάτους πού πρέπει νά υπερηφανευώμεθα. Αι συ
νοδοί των έξηφανίοθησαν επειδή δέν χρειάζονται 
πλέον. Τό μυαλό τοΰ τωρινού κοριτσιού είναι εξ ί
σον υγιές, δπως καί τό σώμά του, ή δέ νοημοσύνη 
καί ή άνεξαρτησία τμυ τό προφυλ,αττεω.
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—· Μηνιαϊον φιλολογικοί» περιοδικόν. 
Έκδίδεται είς ’Αλεξάνδρειαν.

Φ'άρΟς.—Περιοδικόν μηνιαίον. Έκδίδεται εις Βολον.
Λ.θγθτεχνΐζές Χελίδ&ς. — Περιοδικόν. Έκ

δίδεται εις Χανιά τής Κρήτης.
'Ο ά.γώ'? τής γυναίκας. — Μηνιαϊον δελτίον 

τοΰ Συνδέσαου τών Έλληνίδων ύπερ τών δικαιω·Λατ*ον  τής 
Γυναικός.

Λ,ΟγΟτέχννΐς.—Δεκαπεν&ήυ-ερον φιλολογικέ ι περιο
δικόν έκδιδόμ,ενον είς Βόλον ύπό ομίλου φιλολογουντων νέων.

ΛΙα·χεδθνοζά.γράμ.Ι>.α.τα. —■ Μηνιαϊον περιο
δικόν. Έκδίδεται είς Θεσσαλονίκην.

L’ Europe Orientale—Roma.
Libre—Direeteur : Ms Roussel—Athenes. Όδός 

Σίνα.
Ai Μούβαΐ. — Διευθυντής : Λ. Ζώης. Ζάκυνθος.
'Κπταντΐβοαζή — Μηνιαϊον.

Έκδίδεται εις Ζάκυνθον.

’>·τζα.λληλιζή "Ενωσις. —'Εβδομαδιαίον όρ- 
γανον τής Λέσχης τών Δημοσίων Υπαλλήλων. Εκδιδε- 
ται άπαξ τής έβδομάδος έν Άθήναις.

Έ'ογαβία. — Δεκαπενθήμερον παιδαγωγικόν πε
ριοδικόν. Έκδίδεται είς Αθήνας.

’Ίρςς. — Φιλολογικόν μηνιαϊον περιοδικόν. Εκδότης 
Δ. Δημητράκος. Διευθυντής Μπάμπης ’Άννινος.

Τά ΛΙρόί'ΐΟΐ. — Δεκαπενθήμερον λογοτεχνικόν πε 
ριοδικόν.

Έθνεζος ,— Μηνιαϊον εικονογραφημέ-
νον περιοδικόν έκδιδόμενον εν Σικαγφ.

Κ,αρνή ΖΊεβες. —· Θαυμάσιον θρησκευτικόν περιο
δικόν. ν ,

Έζζλτίβόα»:—Επίσημον οργανον τής Εκκλησίας.

ΝΕΑΈ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Χτο Βυβό. — Εικόνες είς τέσσαρα μέρη. Μαξίμ 
Γκόρκυ. Μετάφρασις έκ τοΰ Ρωσσικοϋ ύπό τοΰ κ. Κ. Σ. 
Κοκόλη. 'Έκοοσις «Έλευθερουδάκη». ’Έργον τθϋ επιφα
νούς Ρώσσου συγγραφέως, άποδοθέν άριστοτεχνικώς εις 
τήν Ελληνικήν ύπό τοΰ γνώστου τής Ρωσσικής γλώσσης. 
βαθυτάτου μελετητοΰ τής Ρωσσικής φιλολογίας καί επίλε
κτου συνεργάτου μας κ. Κ. Κοκόλη.

Περί β»λζ«νοζής ’ΟμοβΛΟνδέας. — 'Υ
πό Φιλαλήθους. Συντομωτάτη άλλα τολμηρότατη μελετη , 
περί τών μέσων τής πλήρους συνεννοήσεως και ειρηνευ- 
σεως τών Βαλκανικών Λαών. Μελέτη πάντως άξια προσο
χής άπό τόν πολιτικόν, στρατιωτικόν καί ναυτικόν κόσμον 
τής Ελλάδος, έφ’ δσον οί εσωτερικοί αλληλοσπαραγμοί, οι 
φέροντες τήν άπόγνωσιν είς τήν λαϊκήν συνειοησιν, επι
τρέπουν είς τούς έθνικοϋς αυτούς παράγοντας ν’ απασχο- 
λωνται κα'ι είς γενικότερα ζητήματα. "Εκοοσις τοΰ συγ
γραφέως μέ τήν επιμέλειαν τών «Γραμμάτων» τής Αλε
ξανδρείας.

’ Λςτορ.νημ.ονεύιι.χτα ενός φυλ^ζ'.σμ.έ - 
■VOU. — Λεωνίδα Άνδρέγιεφ. Μετάφρασις ύπό τοΰ κ. Κ. 
Πρασσά. 'Ένα έργον δυνατόν, συγκλονιστικόν, γιομάτον ά
πό άλήθειαν καί πρωτοτυπίαν, άριστα δέ μεταφρασμένον. 
"Εκδοσις Οίκου Ζηκάκη. Τιμή του δρ. 10 άδετον, δρ. 15 
δεμένον.

Α,ωρίς δόγμ-α. — Ερρίκου Σεγκίεβιτς. Κατά 
μετάφρασίν Κοραλλίας Μακρή. ’Αριθμός έκδόσεως «εκλε
κτών έργων» τοΰ έκδοτικοΰ Οίκου Γ. I. Βασιλείου, 94.

— Κώστα Τσαγκαράδα. "Εκδοσις πολυ
τελής τών «Γραμμάτων» ’Αλεξάνδρειάς. Μυθιστόρημα αι
γυπτιακής ύποθέσεως διηρημένον είς 4 μέρη.

Το γέλρο TOO νεζροΰ. (Όρφάνια). — Κοινω
νιολογικόν μυθιστόρημα ύπό Ν. I. Συφάκη. "Εκδοσις <·Πα· 
τρίδος τών Γραμμάτων» Άθήναι. Ή ύπόθεσις τοΰ έργου 
τοΰ νεαροϋ συγγραφέως, παρμένη άπό τήν μεταπολεμική 
ζωή πού είναι γιομάτη άπό φρίκη καί οδύνη, έξελίσσεται 
μέ πολλήν ψυχολογικήν δύναμιν καί εξαιρετικήν παρατη
ρητικότητα.

Ιστορία τής Έλληνιζής Γεωργίας. — 
Έκτυποΰται ήδη ό Γ' Τόμος τής Ιστορίας τής 'Ελληνικής 
Γεωργίας τοΰ κ. Δημ. Λ. Ζωγράφου. ΔΓ αύτοΰ συμπλη- 
ροΰται ολόκληρος ή γεωργικοοικονομική ζωή τής Έπα- 
ναστάσεως καί τής Προοθωνικής έπο-χής. Τιμή τοΰ Γ' Τό
μου δρ. 40. Ή δλη σειρά τιμάται δρ. ή φρ. 120.

Αήλωσίΐ.—Λόγφ τών θερινών διακοπώ'.· τά τεύχη 
Αύγούστου—Σεπτεμβρίου, κατ’ έθιμον ίσχυον άπό πολλοΰ, 
έκδοθήσονται όμοΰ.
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ΥΓίΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Διεθνής ‘Έτ&εσις διακοσμητικής

Εις τήν όργανουμένην διά τήν άνοι’ξιν τοΰ 1925 
είς Παρισίους Διεθνή "Έκθεσιν τών Διακοσμητ.κών 
καί νεωτέρων Βιομηχανικών τεχνών προσεκ/.ήθη ιά 
συμμετάσχη καί ή Έ/.λάς.

Είς τήν έκθεσιν ταύτην, είς ήν θ’ άννιπρ ισωπευ- 
Οώσιν δλα τά’Έθιη, μετεχόντων όλων τών Βαλκα
νικών κρατών έπιβάλλειαι καί ή συμμετοχή ημών.

'II έν ΙΙαρ σ ο.ς Γενική Έπ.τροπή τής Έκθέσεως 
περί πολλοΰ ποιούμενη τήν συμμετοχήν τής 'Ελ
λάδος προσεφέρθη εύγενάς νά στεγ ιση δωρεάν έν τώ 
Γαλλική» περίπτερ ο καί 'Ελληνικά εκθέματα.

Ή'Ελληνική κυβέρνησ.ς παρά τυς αντίξοου; οι
κονομικός συνθήκας, λαβοΰσα ύπ’ δψει καί τήν έκ- 
δηλωθεϊσαν έκ μέρους ώρ.σμένων καλλιτεχνικών καί 
βιομηχανικών κύκλων προθυμίαν δπως ίδίαι; δαπά- 
ναις μετάσχωσι τή; Έκθέσεως έδήλωσεν εις τήν Γε
νικήν ’Επιτροπήν τών Παρισίων τήν συμμετ >χήν τής 
Ελλάδος.

Οί έπ.θυμοΰντες νά συμμετάσχωσιν θά έχωσιν ύπ’ 
δψει δτι:

1) Γίνονται αποδεκτά έργα νέας έπινσήσεω; καί 
πρωτοτυπίας, έκτελεσθέντα υπό καλλιτεχνών, τεχν - 
τών, βιομηχάνων κατασκευαστών πρωτοτύπων κ ·ί εκ
δοτών περιλαμβανόμεν ι έν ταΐ; νεωτέρα.ς δ.απο
σμητική; καί βιομηχανικοί; τέχναις. Άπαγ >ρεύον- 
ται ρητώς αί άντιγραφαί καί πιριππήσεις αρχαίων 
τύπων.

Β') ’Έκθεσις θέλει περιλαμβάνει πέντε κατηγ ρίας.
α') Αρχιτεκτονική (Λίθ ξΰλον, μέταλλον, κερα

μευτική, ύαλο;) .
β') Έπίπλωσις (ξΰλον, δέρμα, λεπτουργία, μαροκι

νόν, ύαλος, ύφάσματα,χάριη;, παιχνίδια καί αθύρ
ματα, επιστημονικά καί μουσικά όργανα καί μέσα 
μεταφοράς).

γ') Διακοσμήσεις (ένδυμασίαι, μόδα, άνθη, κοσμή
ματα, λίθοι).

δ ) Τέχναι θεάτρου, 'Οδοποιία;, Κηπουρική τέχνη 
ε') Έγκατάσεις διδακτηρίων.
Γ') Παν έργον συμφώνως πρό; τόν κανονισμόν 

πρέπει νά έγκριθή προηγουμένως ύπό τής Ελλανοδί
κου έν Παρ σίοις Έπ.τροπής. Πρό; τοΰτο οί έπιθυ 
μοΰντε; νά συμιιετάσχτοσι, δέον νά ύποβάλωσιν εντός 
μηνός άπό σήμερον μέσφ τή; 'Υπηρεσίας Ξένων καί 
έκθέσεων φωτογραφίας τών ετοίμων έργων, έφ’ δσον 
ταΰτα είνε σύμφωνα πρός τόν κανονισμόν ή σ/έδια 
τών έκτελεσθησομένων τοιούτων καθορίζονται εί; έ- 
πυρκή κλίμακα τό σύνολον καί τάς λεπτ ψερε’α; τών 
άπεικονιζομένων αντικειμένων μεθ’ ύποδε’ξεως τών 
διαστάσεων, τοΰ χοωματισμ ΰ, τής ύλης κτλ.

Έκ τών φωτογραφιών ή σχεδίων ή έν Παρισίοις 
Έλλανόδικος’Επιτροπή θέλει κρίνει ποια θά γίνωσιν 
δεκτά.

Τά έγκριθησόμενα έργα δ'ον νά είνε έτπμα πρός 
άποστολήν εις Παρισίους τήν Ιην Ίανουαρίου 1925 
ϊνα τεθώσιν ύπό δεύτερον έλεγχον πρό; οριστικήν α
ποδοχήν έφ’δσον ήθελον άπ ιδειχθή ότι έξετελέσθη- 
σαν άκριβώς έπί τή βάσει τών έγκριθέντων σχεδίων.

Τό Δημόσιον ούδεμίαν ευθύνην άναλσμβάνει διά 
τήν οριστικήν αποδοχήν τών έργων, ύπό τής'Ελλανο- 
δίκου ’Επιτροπής Παρισίων παρά τή οποία Γε'ϊκόςε
πίτροπος διωρίσθη ό κ. Ν. Πολίτης πρεσβευτής.

Τά έκθέματα συσ/.ευαζόμενα κατόπιν έπιθεωρή- 
σεως ύπό τή. 'Υπηρεσίας Ξένων καί ’Εκθέτων καί ά- 
σφαλιζόμεια δαπάναι; τών εκθετών θ ι άποοταλώσιν 
είς Παρισίους εΐ; τήν Διεύθυνσιν τι ΰ κ. Ν. Πολί ου, 
πρεσβευιοΰ, άπι,λλαγμένα κατόπιν διαταγής τοΰ υ
πουργεί υ τή; Εθνική; Οίκονομ α; παντό; δ >σμ >ΰ 
δημ >τ κ ΰ ή τελων ειακού έξαγωγής κ ιί έπιστρ φή;.

"Αλλα. π ,ηροφορίαι καί λεπτό ιέρεια ι παρέχ >νται 
ύπό τή;'Υπηοε ιίας Ξένων καί Έκ'ΐέσεω ■ (Ύπ >υρ- 
γεϊον Έθν κής Οικονομίας ).

Έκ τής Λ)σεως Ξένων καί 'Εκθέσεων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
«Προκήρυ·.; δημοπρισίας διά τήν πρ»μήθειαν 

2000 οκάδων σύρματος άκανθωτοΰ».
Τήν 6ην ’Ιουλίου έ. έ., ήμέραν Κυριακήν κα' ώ- 

ρ ιν ΙΟην π. μ. μέχρι τή; μεσημβρίας ένεργηθήσεται 
έν Άθήν ιις καί έν τώ Δημοπρατήριο» ενώπιον επι
τροπής άποτελουμένης έκ τοΰ Νομάρχου Άττικι β ·ι- 
ωτίας, τοΰ Οικονομικού ’Εφόρου ’Αττική; καί τοΰ 
προϊσταμένου τοΰ ένταΰθα δασαρχε’ου Αναδασώσε
ων μειοδοτική δημοπρασία δι'< τήν προμήθε.αν δύο 
χιλ·άδων (2.000) διάδων σύρματος■ άκανθωτοΰ κ ι- 
ταλλήλ υ δ ά περίφραξιν δασουμένων εκτάσεων, ύπό 
όροι·ς ών δύνανται νά. λάβωσι γνώσιν οί βουλό,ιενο. 
παρά τή άνω έπιτροπή.

(Έκ τοΰ ύπουργείου Γεωργία;).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
«Ποοκήρυξις διαγωνισμού πρός κατάληψιν 20 θέ

σεων έ τιμελητών γ' τάξεω; τή; Γεωργικής καί Έποι- 
κιστ κής ύπηρ-σίας».

Τήν ΙΟην ’Ιουλίου έ. έ. ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 
9ην π. μ. έν τώ καταστήματι τοΰ'Υπουργείου τή; Γε
ωργίας ένεργηθήτετ ιι δ αγωνσμός πρός κατ ίληψ ν20 
θέσεων έπ μελητών γ' τάξεως τή; Γεωργικές καί Έ- 
ποικιστικής υπηρεσία;.

Αίτησε1; ύ.το θάλλανε τι είς τό 'Υπουργεί >ν μέχρι 
τής 9ης ’Ιουλίου έ. έ.

Προσόντα : δίπλωμα μιας τών παρ’ ήμΐν Δημο
σίων Μέσων Γεωργικών Σχολών ή τών τής'Εσπερί- 
/χ; Δηαοσίων τοιούτων.

Πάσα πληρ φορ'α χορηγείται εν τώ 'Υπουργείο» 
Γεωργίας (Τμήμα Προσωπικού).

• (Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας).

ΥIIΟ Υ Ρ ΓΕIΟ Ν ΓΕΩ Ρ ΓIΑ Σ
«Προκήρυ^ις διαγωνισμόν προς κατάληψιν μιας 

δέσεως γραφ^ως παρά τώ δημαρχεία) Βόλου». 
Την 23η>’ ’Ιουλίου έ.έ. ήμέραν Τετάρτην καί ώ

ραν 9ην π.μ. έν τ·’ΐ; γραφείοις τοΰ άνω δασαρχείου 
ένεργηθήσεται διαγων.σμός πρός κατάληψιν μιας 
θέσεως γραφέως.

Αιτήσεις ύπ<·βάλλ ντσι έν τοΐς νραφείοις τοΰ άνω 
δασαρχείου μέχρι τής 21ης ’Ιουλίου έ.έ. συμπνρι- 
λαμβανοιιέοη;.

Προσόντα : Ένδε κτικόν τουλάχιστον β' τάξεως 
γυμνασίου ή άλλης όμοταγοΰς σχοίής.

Έν Άθήναις τή 4 ’Ιουλίου 1924.
(Έκ τοΰ Ύπουργείου τής Γεωργία;)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
«ΙΙροκήρυξις εισαγωγής μαθητών διά τήν Μέσην 

Γεωργικήν Σχολήν Πατρων».
'Ο Τπουργός τί), Γεωργίας

’Έχοντες ύπ ψει τό άρθρον 2 τοΰ Β. Διατάγμα
τος τής 7ης Αύγούστου 1920 «περί κατατάξει»; σπου
δών καί καθηκόντων τών μαθητών τών γενικών μέ
σων Γεωργικών Σχολών», ώς έτροποποιήθη διάτοΰ 
Β. Δ. τής 4ης Ίανουαρίου 1924 δρίζομεν τόν αριθ
μόν τών εισακτέων μαθητών κατα τό τρέχον έτοςείς 
ήν έν Πάτραις Μέσην Δενδροκομήν καίάμπελουργι- 
κήν Σχολήν είς δέκα, άπαντας έσουυερικούς.

Οί έπιθυμοΰντε; νά είσαχθώσι πρέπεν νά ύποβά- 
λωσ.νείς τό καθ’ήμάς Ύπουργείον (Διεύθυνσιν Γε
ωργίας—τμήμαΑ) μέχρι τής 10ης Αύγούστου έ.έ. τό 
βραδύτερα ν.

α) Αϊτησιν έν τή οποία ν’άναγράφηται ή κατοικία 
καί ή Διεύθυνσις τοΰ αίτ.,ΰντος.

β) ’Ενδεικτικόν β' τάξεως Δημοσίου Γυμνασίου ή 
άλλη; ισοτίμου τάξεως Δημοσίου έκπαιδευτικοΰ ίδρύ- 
ματος καί διαγωγήν κοσμίαν.

γ) Πιστοποιητικόν γεννήσεως έκ τοΰ μητρώου τών 
.άρρένων, έξ οΰ νά έμφαίνητ’αι δτι τήν 15ην Σ]βρίου 
έ. έ. θά έχωσι συμπλήρωσή τό 16ον τή; ήλιάας, μή 
ύπερβή δέ τό 19ον. Οίέκ τής άλλοδαπής ΰποβάλλου- 
σι πιστοποιητικόν τής προξενικής άρχής ή τοΰ ίερέιος 
τής Κοινότητος.

Διά τούςμήπροσάγοντας πιστοποιητικάάναγράφον- 
τα τήν ημερομηνίαν τής γεννήσεως ώςτοιαύτη λογίζε
ται ή 1η Ίανουαρίου τής γεννήσεως.

Οί είσαχθησόμενοι μαθηταί θά προπληρώνουν 
δραχμάς χιλίας διακοσίας πεντήκοντα (1250) καί ε
ξαμηνίαν είς τό Ταμεϊον τής Σχολής διά τροφεία 
καί δίδακτρα.

Έν Άθήν χις τή 15η Ιουλίου 1924
Ό Υπουργός

Λ. Μπχκάλμ.πχσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
«Προκήρυξις δημοπρασίας έκποιήσεως καρπού 12 

στρεμμάτων άγκυναρεώνος τοΰ δενδροκομικοΰ Σταθ
μού Αθηνών».

Τήν 28ην Ιουλίου έ. έ. ήμέραν Δευτέραν και ώ
ραν 10—12 π. μ. έν τφ γραφείω τοΰ δενδροκομικοΰ 
Σταθμού ’Αθηνών ένεργηθήσεται πλειοδοτική δημο
πρασία έκποιήσεως τοΰ καρπού 12 περίπου στρεμ
μάτων άγκυναρεώνος ύπό ορούς ών δύνανται νά λά- 
βωσι γνώσιν οί βουλόμενοι προσερχόμενοιέν τοϊςγρα- 
φείοις τοΰ άνω Σταθμού.

(Έκ τοΰ Ύπουργείου Γεωργίας).

Τυποις: ..ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ"
Μέτωνος 3.

ΧΑΡΤΟΠΏΛΕΙΟΝ Π ΑΛΛΗ <& ΣΑ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

TO ΑΡΧΑ1ΟΤΕΡΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Έηανάληψις δημοπρασίας

Τήν Ιην Αύγούστου έ. έ. ήμέραν Παρασκευήν καί 
ώραν 11—12 π. μ. επαναλαμβάνεται ή δημοπρασία 
δ.ά τήν προμήθειαν 200 κάρρων κό ρου πρός χρή- 
σιν τής υπηρεσίας τών δημοσίων δενδροστοιχιών καί 
κήπων ’Αθηνών.

Έν Άθήναις τή 28 Ιουλίου 1924 
(Έκ τοΰ ύπουργείου Γεωργίας).

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Όδος Εύαγγελτστρίκς άρίθμ.. ΙΟ.
Γονστο, κομψό της, έκλεκττκότης διακρίνουν τό 

έργοστάσιον τής κυρίας
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Τό τελειότερου κατάστημα Γυναικείων Είδώτ' 

Άσπρόρρουχα διά προίκας
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Γραφεία αγοράς xai κατ πωλήσεως 
ΐαεταχετριαμ.ένων κατ μ.ή γραμ.μ.ατοσήμ.ων 
ύπο τοΰ κ. ΛΙ. ΠΙΖΟΛΡΟΜΟ V 
Ο?κος έμ,πτατοβύνης κατ έξατρεττκής 
εύσυνετδηστας.



ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟ2
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΙΑΣ ΤΟΥ 1924
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμείον και Τράπεζαι
Προεξοφλήσεις έμπορικαί

» έντ. γραμ. Έλλ. Δηα.
» » » Ξέν. Κυβερν.

Δάνεια έπ! χρεωγράφων και λοιπών έγγυήσεων
Χρεόγραφα και τοκομερίδια
Συμμετοχή είς ’Αγγλικήν Τράπεζαν : The Com
mercial Bank of the Near East Ltd Λονδίνου 
Λογαριασμοί διάφοροι 
Άξίαι πρός είσπραξιν
Τράπεζαι καί Τραπεζίται Εξωτερικού καί 
χιών, άξίαι πρός είσπραξιν
Ακίνητα κτήματα Τραπέζης (*)  
Μείον άπόσβεσις ληξάσης έξαμηνίας
Έξοδα έγκ. Κεντρικού καί Ύποκ) των
Μείον άποσβέσεις ληξάσης έξαμηνίας

(*)  Έν Άθήναις, Πειραιεί, Βόλφ, Καλάμαις, Λα- 
ρίσση, Τρικκάλοις, Χανιοις, Τριπόλει καί Μοσχάτφ.

βπαρ-

Δρ.

» 
»
» 
»

Δρ. ■ 92,728,993.62
3,846,823.01

221,135,476.90
810,000.00

»

»

»

» 
»
»

3,734,085.05
186,700

508,807.72
310,752.55 

Δρ.

ΑΝΑΑΥΣΙΣ
Τόκοι
’Έξοδα διαχειρίσεως, μισΟοδοσίαι προσωπικού καί 

άποζημίωσίς Διευθύνσεως
Ταμείον περιθάλψεως καί προικοδοτήσεως υπαλλή

λων Τραπέζης
Φόροι :

Κυκλοφορίας Μετοχών μας καθ’ υπολογισμόν
Διάφοροι

Αποσβέσεις :
Διαφόρων λογαριασμών Δρ. 1,630,673.05
ΈξόδιΛ έγκαταστάσεως »
’Ακινήτων Τραπέζης έπί Δρ. 3,734,085 πρός 5 ο)ο »
Κέρδη καθαρά διατιθέμ. διά την παρούσαν έξαμηνίαν 
Κέρδη άφιέμενα είς νέον

Δρ. 
»

400,000.00
377,293.45

310,752.55
186,700.00

διαθεςις

225,792,209.91
68,076,021.98
31,141,582.62

2,000,000.00
6,297,395.58
7,830,498.52

14,624,438.12

3,547,385.05

198,055.17 
452,236,670.57

ΜΕΡΙΔΟΣ
Δρ. ■ 6,821,026.31

»

»

9,047,886.34

500,000.00

777,293.45

Κεφάλαιον Μετοχικόν
» άποθεματικόν τακτικόν
» » έκτακτον

Προσωρινός λογαριασμός έγγραφης είς νέαν 
δοσιν μετοχών

Κρατήσεις δι’ ένδεχομένας ζημίας
Καταθέσεις έν δψει καί έπ! προθεσμίφ
Έπιταγαί πληρωτέαι
Προκαταβολαί πιστώσεων έπί φορτωτικών
Λογαριασμοί διάφοροι πιστωτικοί

» εισπράξεων τρίτων
'Υποκαταστήματα
Μέρισμα ληξάσης έξαμηνίας 

μείον φόρου
Κέρδη καί ζημίαι, υπόλοιπον είς νέον

‘ΚΕΡΔΗ Κ·Η ΖΗΜΙΑΙ,,
Υπόλοιπον παρελθούσης έξαμηνίας
Τόκοι
Προμήθειάι, διαφορά' συναλλάγματος, διάφορα
Πρόσοδοι κτημάτων

Δρ. 
» 
» 

ίΧ-
»
»

»
»

κέρδη

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
25,000,000.00
2,999,571.40

16,266,770.00

11,439,801.60
2,400,000.00

6,179,775.00
679,775.00

Δρ.
»

»
»
»

»
»

Δρ.

2,128,125.60
7,220,982.45
2,024.574.69

28,519,888.84Πρόσοδοι κτημάτων

» 
» 
» 

Δρ.
ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΔΡ- 7,220.982.45

Κράτησις 5 ο) ο διά Κεφάλαιον άποθεματικόν έπί Δρ. 7,220,982.00
Τόκος 6 ο) ο διά Κεφάλ. άποθεμ. έπ! τακτ, άποθεμ. Δρ. 2,561,672.00
Μέρισμα τακτικόν πρός δρ. 3.00 κατά Μετοχήν, έπ! μετοχών 250,000.00

» πρόσθετον πρός δρ. 21.71 κατά Μετοχήν, έπί μετοχών 250,000.00

Δρ. 361,049.00 
» 76,850.15 Δρ.

750,000.00
5,429,775.00

437,899.15

Μείον φόρου μερίσματος πρός 11 ο) ο
Φόρος μερίσματος έπ! δρ. 6,179,775.00 πρός 11 ο) ο
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου έπί δρ. 6,033,083.00πρός 10 ο)ο

Δρ. 6,179,775.00 
» 679,775.00 » 5,500,000.00

679,775.00
603,308.30

Τό μέοισμα έκ Δρ. 22.00 κατά μετοχήν, έλεύθερον φόρου, είναι πληρωτέον μετά τήν έγκρισιν 
βυγκληθησομένης δια τήν 30 Αύγουστου 1924. Έν Αθήναις τή 15 ’Ιουλίου 1924.

Ό Αντιπρόεδρο; τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου Ό Γενικός Διευθυντής
ΙΩΑΝ. ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ Γ. ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ

τοΰ

58,106,143.00
323,358,013.10

10,194,381.44
2,165.861.93

27,462,814.64
22,791,016.98

663,864.79

5,500,000.00
2,024,574.69

452,236,670.57

Δρ. 
» 
)>

»

»
Δρ.7,220,982.45

παρόντος ισολογισμού ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως

Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου
Δ. I. ΨΑΡΑΥΤΗΣ

τών

83,740.19 
15,535,194.86 
12,835,766.34

63,187.45

65,187.45

Μετόχων τής


