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ΑΝΑΤΟΛ ΦΡΑΝΣ

Τόν μήνα αύτόν τά γαλλικά Γράμματα ύπέστησαν 
μεγάλην άπώλειαν : Ό Άνατόλ Φράνς άπέθανεν. ’Ε- 
γεννήθη εις τό Παρίσι τό 1844, καί νέος, νεότατος έ- 
πεδόθη είς τήν φιλολογίαν. Τό πραγματικόν όνομά του 
ήτο ’Ιάκωβος Άνατόλ Τιμπώ. Υιός βιβλιοπώλου, εύρε 
μέσα είς τό κατάστημα τοΰ πατέρα τά πρώτα στοιχεία 
τής μορφώσεώς του, τής διανοητικής άναπλάσεώς του. 
Έδιάβασε πολύ όταν ήτο νέος, και έφθασεν ώστε νά κα- 
ταστήση παροιμιώδη τήν πολυγνωσίαν του. Ό Άνατόλ 
Φράνς έκαμε τήν πρώτην έμφάνισίν του μέ τά «Χρυσά 
Έπη». Άλλά δέν έμεινεν έπί πολύ είς τήν ποίησιν. Υ
πήρξε περισσότερον μέγας πεζογράφος, παρά ποιητής. 
Μυθιστοριογράφος, ιστορικός, κριτικός, ό Άνατόλ 
Φράνς έκαλλιέργησε μέ άναντίρρητον τελειότητα δλα 
τά είδη τοΰ λόγου. Ώς ιστορικός έγραψε τήν ογκώδη 
δίτομον ιστορίαν τής ’Ιωάννας Δ’ ’Αρκ, διά τήν οποίαν 
οί κριτικοί έξεφράσΟησαν μέ άπερίγραπτον θαυμασμόν.

Ό Άνατόλ Φράνς συνέγραψε πλεϊστα όσα έργα. Τά 
γνωστότερα έξ αύτών, «Τό Έγκλημα τοΰ Συλβέστρου 
Μποννάρ», «Ή Λευκονόη», «Κορινθιακοί Γάμοι», «Οί 
Θεοί διψούν», «Τό βιβλίο τοΰ Φίλου μου», «Ό κόκκινος 
κρίνος», «Ανθισμένη Ζωή», «Ό κήπος τοΰ ’Επικούρου», 
«Τό δακτυλίδι μέ τόν άμέθυστο», «Ό κ. Μπερζερέ στο 
Παρίσι», «Ό Μικρός Πέτρος», «Τό Νησί τών Πιγ
κουΐνων», «Ό Κραινκεμπίλ» καί «Αί γνώμαι τοΰ 'Ιε
ρωνύμου Κουανιάρ», είς τό όποιον φανερώνεται ή έπι- 
σημοτέρα άπολογία τοΰ σκεπτικισμοΰ, άπόσπασμα τοΰ ό
ποιου θά δώσωμεν είς προσεχή τεύχη.

★**

Οί πρώτοι διδάσκαλοι τοΰ Άνατόλ Φράνς ύπήρξαν ό 
Ρενάν καί ό Ταίν. Ό δριμύς καί ώριμος δογματισμός 
τοΰ Ταίν, ήσκησε μεγάλην έπιρροήν είς τήν ευπλαστη 
καί ανήσυχη διάνοιά του. Άλλά καί ό Ρενάν δέν έπέ- 
δρασεν όλιγώτερον εις το πνεύμα τοΰ μεγάλου συγγρα

φέως. Εύγνώμων άλλως τε δ Άνατόλ Φράνς πρός τόν 
ποιητήν τού «Αντίχριστου», τοΰ άφιέρωσεν δταν άπέι- 
θανεν, ένα άρθρον τόσο αποθεωτικόν, ώστε έλίχθη δτι 
«Ούδέποτε θνητός ήμίθεος, ένεταφιάσθη σέ ωραιότερο 
σάδανον πορφύρας ! !». ,

Τό 1881 έξέδωκεν δ Άνατόλ Φράνς «Τό έγκλημα 
τοΰ Συλβέστρου Μποννάρ». Τό μυθιστόρημα αύτό θεω
ρείται ώς αύτοβιογραφία τοΰ συγγραφέως. Δανείζει εις 
τόν ήρωα τοΰ έργου του όχι μόνον τήν’ιδίαν του προσω
πικότητα, τάς παιδικάς του αναμνήσεις, τάς άνδρικάς 
του σκέψεις, άλλά καί δλην τήν ψυχοσύνθεσιν καί νοο
τροπίαν του καί τάς φιλοσοφικάς καί αίσθητικάς του ι
δέας. ..,4

Άλλά καί είς τά άλλα του έργα δ Άνατόλ Φράνς 
δέν κάμνει τίποτε άλλο παρά νά άναλύη, νά ΐστορή, νά 
περιγράφη τον έαυτόν του, καί πρό πάντων τάς μεταστά
σεις τής ψυχής του. Καί ή ψυχή αύτή δέν είναι ούτε ή
ρεμη, ούτε απλή'. ’Εμφανίζεται άσταθής, πολυσύνθετος, 
εύμετάδλητος. Εΐνε ψυχή σκεπτικιστοΰ, άλλά σκεπτι- 
κιστοϋ αμείλικτου, ό όποιος χωρίς νά προσκολλάται είς 
κανένα δόγμα καί καμμίαν πίστιν, δανείζει δμως έξ ί
σου είς δλας τόν οίκτον του, άλλά καί τήν ειρωνείαν 
του. Περί τής ειρωνείας αυτής θά ήτο άνάγκη νά γίνη 
ιδιαίτερος λόγος. Μέ μόνον δπλον τήν ειρωνείαν αντι
μετωπίζει τάς έποχάς, τους ανθρώπους, τά αισθήματα, 
τούς πόθους, τά όνειρα. Ειρωνεύεται τούς πάντας καί 
τά πάντα, άλλά ή ειρωνεία του έχει χάριν, έχει βατό
τητα, έχει φιλοπαιγμοσύνην, και διά τούτο δμως εισ
δύει βαθύτερα, θίγει άποτελεσματικώτερα καί συντρί
βει άσφαλέστερα.

Ό Άνατόλ Φράνς άπέθανεν είς ήλικίαν 84 έτών καί 
συνεκίνησε μέ τόν θάνατόν του ολόκληρον τήν ανθρωπό
τητα.
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— Ποιας ηλικίας είναι τό άγοράκι σας, κυρία ;
Μόλις ακούσε τήν ερώτησι, ή μητέρα έγύρισε κι' έ- 

κύτταξε τό άγοράκι της όπως κυττάζει κανείς τό ρο- 
λόγι όταν τόν ρωτήσουν τήν ώρα, καί άπήντησε :

— Ό Πέτρος μου εϊνε είκοσι εννέα μηνών, κυρία.
Θά ήταν ίσως τό ίδιο άν έλεγε δυόμισυ ετών, άλλά 

επειδή ό μικρός Πέτρος εΐνε ένα παιδάκι υπερβολικά έ
ξυπνο καί κάμνει χίλια δυο πράγματα καταπληκτικά 
γιά τήν ήλικία του, γι’ αύτό ίσως ή μητέρα του θά φαν- 
τάσθηκε ότι λογαριάζοντας τήν ήλικία τοΰ μικρού μέ 
τους μήνες, θά έδιδε τήν έντύπωσιν ότι τό παιδί της 
εΐνε κάπως μεγαλείτερο κι’ έτσι δέν θά έκαμνε τής άλ
λες μητέρες νά ζηλέψουν πολύ. Άλλά συγχρόνως έχει 
καί λόγους νά μή θέλη νά τής μεγαλώσουν τόν μικρό 
της Πέτρο ούτε κατά μίαν ήμέραν. Κι’ αύτό γιατί θέ
λει γιά καιρό, γιά πολύν καιρό νά τόν κράτηση μικρό. 
Νοιώθει πολύ βαθειά πώς όσο τό παιδάκι της θά μεγα- 
λώνη, τόσο πιο πολύ θ’ άπομακρύνεται άπ’ αύτήν ! ’Αλ
λοίμονο ! τά παιδιά δέν έπιζητοΰν τίποτε άλλο περισσό
τερο άπό τό νά άπομακρύνωνται τό ταχύτερον άπό τούς 
γονείς των ! Ό πρώτος χωρισμός άνάγεται στήν γέν- 
νησί των. Τότε όσο κι’ άν μιά μητέρα εΐνε μητέρα, δέν 
έχει πιά παρά τό στήθος της καί τούς δυο της βραχίο
νας διά νά τό συγκράτηση.

Μ' όλα αύτά δ Πέτρος δέν εΐνε παρά μόνον είκοσι εν
νέα μηνών. Άλλως τε ή ήλικία του εϊνε ήδη άρκετά 
σεβαστή καί τό μικροσκοπικό του ανάστημα εμπνέει ήδη 
εμπιστοσύνην. ’Έχω πολλούς μικρούς φίλους τής ήλι- 
κίας του καί βρίσκω πώς όλοι εΐνε εξαιρετικά άνεπτυγ- 
μένοι, άλλά κανείς άπό τούς μικρούς μου αύτούς φίλους 
δέν έχει τήν φαντασία τοΰ Πέτρου. Ό Πέτρος ξεύρει νά 
συνδέη τήν μιά ιδέα κατόπιν τής άλλης μέ μοναδική 
ευκολία καί μέ κάποιαν ιδιοτροπίαν.

’Ενθυμείται κάποτε πράγματα πολύ παληά. Αναγνω
ρίζει πρόσωπα πού δέν εϊχεν ίδή προ μηνός καί πλέον. 
’Ανακαλύπτει στής χρωματιστές ζωγραφιές πού τοΰ δί
δουν, ένα σωρό λεπτομέρειες πού τόν ένθουσιάζουν καί 
τόν άνησυχοΰν. "Οταν ξεφυλλίζη κάποιο βιβλίο μέ εικό
νες, πού τοΰ είναι ιδιαιτέρως προσφιλές, καί τοΰ ο
ποίου δέν έξέσχισε άκόμη παρά μόνον τά μισά φύλλα, τά 
μαγουλάκια του γίνονται κατακόκκινα καί κάποια υ
περβολικά ζωηρή λάμψις περνά άπό τά μάτια του.

Ή μητέρα του όταν βλέπη τήν έξαψιν αύτήν καί τήν 
λάμψιν τών ματιών του, φοβείται πολύ, κι’ άνησυχεί μή
πως ή μεγάλη εργασία πού γίνεται στό μικροσκοπικό 
αύτό κεφαλάκι, κουράση τόν μικρό της. "Ολα τήν τρο

μάζουν. Ό παραμικρότερος πυρετός τήν κάμει νά γί
νεται έξαλλος άπό τόν φόβον. Φοβάται μήπως ματιάξει 
τό παιδάκι αύτό, γιά τό όποιον εΐνε τόσο υπερήφανος. 
"Ερχονται στιγμές πού καταντά νά εύχηθή γιά τό παι
δάκι της νά μοιάση στό μικρό τοϋ( ψωμά, πού βλέπει 
καθημερινώς στήν πόρτα τοΰ φούρνου, καί τό όποιον έχει 
ένα μεγάλο πλακωτό πρόσωπο, γαλάζια άνέκφραστα μά
τια. ένα στόμα πού χάνεται μέσα στά φουσκωμένα του 
μάγουλα, καί έν γένει τό ΰφος μιάς κουτής καί άψυχης 
υγείας.

Γι’ αυτόν τουλάχιστον δέν ύπάρχει λόγος νά άνησυχή 
κανείς ' Ένφ ό Πέτρος κάθε στιγμή αλλάζει χρώμα, 
τά χεράκια του πολύ συχνά βγάζουν φωτιές καί ό ΰπνος 
του τήν νύκτα εϊνε άνήσυχος καί ταραγμένος.

Ό γιατρός, κι' αύτός, δέν εϊνε διόλου ευχαριστημέ
νος, όταν ό μικρός μας φίλος κυττάζει ζωγραφιές. Πα- 
ραγγέλλει άπόλυτη ήρεμία σκέψεως. «Νά τό άνατρέ- 
φεται. λέγει συχνά, σάν ένα μικρό σκυλάκι. Δέν εϊνε . 
καί τόσο δύσκολο !»

Σ’ αύτό δμως άκριβώς δ γιατρός κάνει λάθος, γιατί 
άντιθέτως εΐνε πάρα πολύ δύσκολο. Ό γιατρός φαίνεται 
δέν θά έχη καμμιά άπολύτως ιδέα τής ψυχολογίας ενός 
μικρού παιδιού, είκοσι έννέα μηνών.

Κι' έπειτα δ γιατρός εϊνε βέβαιος πώς όλα τά μικρά 
σκυλάκια μεγαλώνουν μέ άπόλυτη ήρεμία σκέψεως ; 
Έγώ τουλάχιστον έγνώρισα ένα σκυλάκι, τό όποιον δέν 
ήταν παρά μόνον έξ εβδομάδων όταν καθ’ δλην ,τήν δι
άρκειαν τής νυκτός ώνειρεύοταν καί έπερνοΰσε άπό τά 
γέλοια στά κλάμματα μέ μιά καταπληκτική ταχύτητα. 
Λέγεται ίσως αύτό ήρεμία ; Άναμφιβόλως δχι ! Καί 
γι' αύτό καί τό μικρό σκυλάκι έκαμνε δ,τι καί ό Πέ
τρος, καθημερινώς άδυνάτιζε. ’Εντούτοις έζησε., "Αλ
λως τε κα'. ό Πέτρος φαίνεται νά έχη κατά βάθος μιά 
κράσι πολύ γερή. Κανένα δργανόν του δέν εϊνε βλαμμέ
νο, άλλά νά, θά επιθυμούσε κανείς νά τόν έβλεπε λιγώ- 
τερο χλωμό.

★ ★ ★

Τό Παρίσι δέν σηκώνει τόν μικρόν αυτόν Παριζιάνο. 
“Οχι πώς δέν τοΰ αρέσει, τουναντίον τοΰ άρέσει περισσό
τερο άπ δ,τι πρέπει. Παρά πολλές μεγάλες άντιθέσεις 
τραβούν τήν προσοχή του. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγ
ματα πού χρειάζεται νά αίσθανθή καί νά καταλάβη, 
καί στό τέλος κουράζεται.

Κατά τάς άρχάς τοΰ ’Ιουλίου ή μητέρα του τόν πα
ρέλαβε καί τον έπήγε κατάχλωμον καί άδυνατισμένον 
σ' ένα χωριουδάκι τής Ελβετίας, σέ μιά γαλήνια πε
διάδά, οπού δεν έβλεπε πιά παρά πρασινάδα καί άγελά- 

δες. Είδε άγελάδες πού τοΰ έδιδαν θαυμάσιο κατάλευκο 
γάλα, είδε τό άρωματισμένο χορτάρι, πού έσυντελοΰσε 
στήν εξαιρετική ποιότητα τοΰ γάλακτος αυτού. Καί δλα 
αύτά ήσαν γιά τόν μικρόν Παριζιάνο ένα άπέραντα ξε- 
κουραστικό θέαμα.

Ή άνάπαυσις αυτή μέσα στήν άγκαλιά τής μεγάλης 
καί ήρεμης τροφού διήρκεσε έπί τρεις μήνας, τρεις μή
νας γεμάτους άπό εΰθυμες εικόνες καί κατά τό διάστη
μα τών όποιων ό μικρός μας φίλος έφαγε μέ δρεξι με
γάλη κριθαρένιο ψωμί.

Καί κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ ’Οκτωβρίου είδα 
νά μάς ξαναέρχεται στό Παρίσι ένας καινούργιος μικρός 
Πέτρος, ένας Πέτρος ξαναγεννημένος, ένας Πέτρος 
καμένος άπό τόν ήλιο, μέ μπρατσάκια καί γαμπίτσες 
γερές καί κατάμαυρες, μέ μιά χονδρή-χονδρή φωνοΰλα, 
καί μ’ ένα γέλοιο πού θά έλεγε κανείς πώς άντανακλού- 
σε τής άπέραντες καταπράσινες εκτάσεις.

— Κυττάξετε τόν Πετρή μου, εϊνε άπαίσιος, έλεγε 
κατενθουσιασμένη ή μαμά του.

Άλλά τά ώμορφα χρώματα τοϋ μικρού Πέτρου δέν 
διήρκεσαν γιά πολύ.

Ό μικρός έχλώμιασε, ξαχάγινε νευρικός καί φιλάσθε
νος. Τό Παρίσι έξασκοΰσε καί πάλι τήν επιρροή του : 
θέλω νά πώ τό πνευματικό Παρίσι, πού δέν εϊνε πουθενά 
καί δμως εϊνε παντού, τό Παρίσι πού εμπνέει τήν ψυχή 
καί τό πνεύμα, πού συνταράσσει, πού δίδει φαντασία ά
κόμη καί στούς μικρούς. Και ιδού πού καί πάλιν ό Πέ
τρος ώχριά καί έξάπτεται μπροστά στής ζωγραφιές πού 
τοΰ δίδουν διά νά διασκεδάση.

Περί τά τέλη τοΰ Δεκεμβρίου τόν βρήκα περισσότε
ρον άκόμη νευρικόν, μέ τά εύμορφα ματάκια του φοβερά 
βαθουλωμένα καί μέ τά χεράκια του ξερά. Δέν έκοιμάτο 
σχεδόν πιά καί δέν ήθελε τίποτε νά φάγη. 'Ο γιατρός 
έλεγε : «Δέν έχει τίποτε, άναγκάστε τον μόνον νά 
τρώγη !» Άλλά πώς ; Ή δύστυχη ή μητέρα του τά έ- 
δοκίμαζε δλα, άλλά τίποτε δέν έπετύγχανε. Τήν έπι«- 
ναν τά κλάμματα, κι’ δ Πέτρος εξακολουθούσε νά μή 
τρώγη.

Έν τώ μεταξύ ή Χριστουγεννιάτικη νύκτα έφερε 
στον Πέτρο· καραγκιόζηδες, άλογα καί στρατιώτες. 
Καί τήν άλλη ημέρα τό πρωί, ορθή μπροστά, στό τζάκι, 
ή μαμά μέ τήν πρωινή της ρόμπα έκύτταζε μέ φόβο δλα 
αύτά τά παιγνίδια.

— Θά τόν κάμουν πάλιν νά γίνη νευρικός, έσκέπτε- 
το. Εϊνε πάρα πολλά ! Καί, σιγά-σιγά, γιά νά μή ξυπνή- 
ση τόν Πέτρο, έπήρε στά χέρια της τόν καραγκιόζη, 
πού τής έφαίνετο πώς ήταν κακός, τούς στρατιώτες πού 
τήν άνησυχοΰσαν, γιατί έσυλλογίζετο πώς ήσαν ικανοί 
νά παρασύρουν άργότερα τόν γυιόκα της στής μάχες, έ
πήρε άκόμη καί τό καλοκάγαθο κόκκινο άλογο, καί έ
πήρε άκόμη καί τό καλοκάγαθο κόκκινο άλογο, καί έ- 
λάπι της. Μπροστά στό τζάκι δέν άφησε τίποτε άλλο 
παρά μόνον ένα μεγάλο κουτί άπό άσπρο ξύλο, δώρο ένός 

πτωχού υπηρέτη των, πού αγαπούσε πολύ τον μικρόν και 
πού είχε μέσα μερικά άρνάκια, ένα δυο άγελάδες, ένα 
σκύλο, έναν βοσκό καί μερικά πράσινα ξύλα, πού ύπετι- 
θετο πώς ήσαν δένδρα.

Κι’ έπειτα έπήγε κι’ έκάθησε έπάνω άπό το κρεββα- 
τάκι τοϋ μικρού της πού έκοιμάτο κι’ έκύτταζε μέ άπελ- 
πισία τούς κύκλους πού είχαν όλοτραγυρα τά μάτια του 
καί έσκέπτετο τί νάκανε γιά νά τόν άναγκάση νά τρώγη!

★ ★ ★

Δέν είχε άκόμη προφθάσει νά ντυθή ο μικρός Πέτρος 
κι’ έτρεχε ν’ άνοιξη τό κουτί. Είδε τ’ άρνάκια καί τής 
άγελάδες, τά άλογα καί τά δένδρα, τά καταπράσινα 
δένδρα. Είδε τόν βοσκό καί τήν τσομπανοπούλα, μέ τά 
χωριάτικα κοστούμια τους. Ό Πέτρος άπό τήν χαρά 
του άρχισε νά τούς φιλή, νά τούς σαλιώνη τά ξύλινα 
μούτρα τους. Μέσα στό κουτί ύπήρχε καί ένα ξύλινο 
σπιτάκι. ΤΗταν μικρό-καί ώρισμένως ό βοσκός δέν θά 
ήμποροΰσε νά σταθή όρθιος μέσα. Άλλά τό σπιτάκι αύ- 

■ τό είχε μιά πόρτα καί άπό αύτό ό Πέτρος έκατάλαβε τί 
ήταν.

Πώς άραγε τά ξύλινα αύτά χρωματισμένα άνθρωπΐί- 
κια καθρεπτισθήκαν μέσα στά μάτια τοΰ μικροΰ, κανείς 
δέν ξέρει, άλλά τό άποτέλεσμα ήταν πώς ή επιρροή τους 
υπήρξε μαγική. Τά έσφιγγε μέσα στά μικροσκοπικά του 
χεράκια, τά έστηνε όρθια έπάνω στό τραπέζι, τά έξά- 
πλωνε κάτω, καί στό καθένα έδιδε μςά ώρισμένη ονομα
σία. Ένφ δέ έπροσπαθοΰσε νά ΐσορροπήση ένα ξύλινο 
δένδρο, πού κατέληγε σ’ έναν κώνοι, άφησε ν’ άκουσθή 
μιά φωνοΰλα τρελλή άπό ενθουσιασμό : Μαμά ! μαμά ! 
κυπαισι, κυπαισι !

Ή μητέρα του τά έχασε’ δέν θά είχε ποτέ φαντασθή 
πώς τό πράσινο αύτό ξύλο ήταν ένα κυπαρίσι, κι’ δμως 
ό μικρούλης δέν είχε άδικο- λίγα νά τό πρόσεχε κανείς 
ώρισμένως θύμιζε τά κυπαρίσια. Έν τούτοις δμως έ- 
χρειάσθηκε ό Πέτρος νά τής τό ύποδείξη γιά νά τό άν- 
τιληφθή. — Αγγελούδι μου ! είπε, καί τόν άρπαξε τόσο 
άπότομα στήν άγκαλιά της, πού τά ζώα, τά δένδρα καί 
οί άνθρωποι τοΰ εξοχικού κτήματος άναποδογυρίσθησαν 
δλοι κάτω.

Εντούτοις ό Πέτρος άνεκάλυπτε πώς τά δένδρα τοΰ 
κουτιού έμοιαζαν μέ τά δένδρα πού είχε ίδή έκεί κάτω 
στον καθαρό άέρα. ’Έβλεπε άκόμη κι’ άλλα πολλά 
πράγματα πού ή μαμά του δέν τά έβλεπε. "Ολα αύτά τά 
μικρά ξυλαράκια τού έφερναν στήν μνήμη συγκινητικές 
εικόνες. Ξαναζούσε διά μέσου αύτών μέσα στήν φύσι. 
Καί γιά δευτέρα φορά ξαναβρισκόταν στήν Ελβετία πού 
τού είχε χαρίσει τήν υγεία του. . . Καί τότε ή μιά σκέ
ψις, συνδεομένη μέ τήν άλλη, τόν έκαμαν νά σκεφθή νά 
ζητήση νά φάη : — Γάλα, ψωμί !

Ήπιε, καί έφαγε. Ή δρεξις ξαναήλθε. Τό βράδυ έ- 
ζητησε μονος του τό γεύμά του, και τό πρωί ξαναπείνασε
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πάλι, σάν είδε τ’ αρνάκια του. Αΰτδ θά πή νά βχΐβ κα
νείς φαντασία !

’Επειτα άπο δέκα πέντε ήμερες είχε γίνει ένα χον- 
ϊρουλο άγοράκι. Ή μητέρα του ήταν ένθουσιασμένη :

 -------- 1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΕΑΤΡΟΥ |

ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Κ Ε Φ Α Λ A I Ο Ν Β*.

ΤΑ ΕΝ Ο Δ Η Σ Σ Ωι 
(Γβ1 A--I82S)

(Συνέχεια)
Τό έργον τοΰ Λασοάνη, κατ’ έπίμονον άπαίτηοιν 

τών 'Ελλήνων τής Όδηοσοΰ, έπανελήφθη δίς καί 
τρις μετά τής αυτής πάντοτε έπιτυχίας, ένφ έν τφ 
μεταξύ «οί φιλοθέατροι νεανίσκοι» προηιοίμαζον νέα 
έργα κατά μετάφρασιν τοΰ Γ. Σερουίου, τοΰ μετέ- 
πειτα γυμνασιάρχου έν Σύρφ. Τά έργα ταΰτα ήσαν 
«Ό Μωάμεθ» και «Ό θάνατος τον Καίσαρος», τρα- 
γφδίαι τοΰ Βολταίρου, αί δέ παραστάσεις αυτών έ- 
όόθησαν τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1820 «μέ πολλήν τέχνην 
καί μεγαλοπρέπειαν», διακριθέντος καί πάλιν κατ’ 
αύτάς τοϋ Δρακούλη (1) δστις ύπεκρίθη είς μέν τόν 
«Μωάμεθ) τόν Ζώπυρον, είς δέ τόν «θάνατον τοΰ 
Καίσαρος» τόν Βρούτον.

Διά νά δώσω ιδέαν τινά τοϋ πώς μετεφράζοντο 
τότε αί τραγφδίαι, παραθέτω όλόκληρον σκηνήν έκ 
τής πρώτης πράξεως τοϋ «Μωάμεθ», τήν μετάφρα- 
οιν τοϋ όποιου έξέδωσε μετά τινα έτη έν Σύρφ ό Σε- 
ρούϊος ύπό τόν τίτλον «Ό φανατισμός» :

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
Ζώπυρος, ΙΙα.λμ.ύρ'Χ, Φάνωρ.

Ζώπυρος. Τί ήλθες, Φάνωρ; τρέχει τί; μάς 
[φέρεες αίσιόν τι ;

(1) Κατά τινα χρονογράφον τής έποχής εκείνης (Λό
γιος 'Ερμής, 1821, σελ. 114) ό Δρακούλης έλάμβανε μέ
ρος καί είς ιταλικός παραστάσεις, έν αίς διεκρίθη εις τον 
ρόλον τοΰ ιατρού έν τφ δράματι : Π Furioso.
Μεταξύ τών λαμβανόντων τότε μέρος είς τάς θεα- 
τρικάς παραστάσεις τής ’Οδησσού συγκαταλέγεται καί ό 
Γεώργιος Πραντούνας, ό μετέπειτα χρηματίσας άνώτερος 
λειτουργός τής θέμιδος έν Έλλάδι, καί περί οδ γ&νήσε- 
ταε λόγος κατά τήν έξιστόρησιν τών έν Ναυπλίφ (1825— 

— Κυττάξατέ τον, έλεγε, τί μάγουλα ! τί χρώματα. 
Είνε το Χριστουγεννιάτικο παιχνίδι τοϋ καϊμένου τοϋ 
Μαθιοΰ πού έκαμε αύτό το θαύμα.

Μετάφρασις CHRISTIANA

- Φάνωρ. ’Έργομ’ είδήοεως πομπός, μή ίσως ά-
[ποφράδος-

Είς πύλας, τάς κατέναντι Μωάβ τής πεδιάδας 
πρέοβυς Όμέρης έφθασεν......
Ζώπυρος. ’Εκείνος ό προδότης,
<5 άγριος φανατικός έκεϊνος στασιώτης ; 
δπου ή πλάνη όπισθεν σύρει τοϋ άρματός της ; 
Ποιον 1 δστις προ έξ έτών ήτον πολέμιός τις ! 
δστις κατεπολέμηοεν είς τόοας έκστρατείας, 
τόν τύραννον, δπου τονών λατρεύει έκ καρδίας, 
άμύντωρ τής πατρίδος του. . .
Φάνωρ. Καί ίσως είν’ άκόμη, 
ίσως κακή πρός τήν αύτήν δέν είν’ αύτοΰ ή γνώμη, 
ό προπετής πολεμιστής καί δεινομάχος ούτος, 
ένώπιον μας σήμερον δοκών ούχί τοιοΰτος, 
είς χεϊραν τήν αριστερόν βαστάζων τήν ρομφαίαν, 
είς δέ τήν δεξιάν κρατών ειρήνης τήν έλαίαν, 
τήν πρόσφερε στους προύχοντας· οί δέ προκαταφθά- 

[pow, 
τόν ομιλούν, ζητούν πιστά καί όμηρον λαμβάνουν : 
Σειδην έχει συνοδόν, τής πίστεως ώς χεϊρα. 
Παλμύρα. Τί τόν Σειδην ; ώ Ειμαρμένη, 
πλέον πραεία ήμερωιιένη, 
έκάμφθης τέλος είς οίκτιρμόν !
’Άχ ί ή ψυχή μου πάλιν άρχιζει 
ν’ άνασαίνη, νά γαληνίζη 
έκ τοϋ τυφώνος τών όδυρμών. 
Φάνωρ. ’Ήδη Όμέρης έρχεται. 
Ζώπυρος. Μετάστηθι, ΙΙαλμύρα. . . 
Όμέρης έμπροσθεν εμού ; τί 1 νά τόν άποκρούοω ; 
τί θά τολμήση νά είπή ;. .. εΐεν ας τόν ακούσω. 
Θεοί πατρώοι δι’ έτών σεις ήδη τρισχιλίων, 
προστάται παίδων ’Ισραήλ γενναίων καί γνησίων ! 
εικόνες τούτων τώ’ν θεών, σείς Ιεροί φωστήρες,

καί τοϋ φωτός σας πρός ήμάς αιώνιοι δοτήρες, 
"Ήλιε καί Σελήνη σείς ! ύπερασπίζετέ με, 
είς τήν στερρογνωμίαν μου έπιστηρίζετέ με 
ήν, άπό φιλοπάτριδος καί ευσεβούς καρδίας 
άντιπροβάλλω πάντοτε κατά τής άνομίας».

Ή έκρηξις τής Έλληνικής Έπαναστάσεως καί 
δ κατά τήν μάχην τοΰ Δραγατσανίου ήρωϊκός θάνα
τος τοΰ Δρακούλη καί άλλων τινών έκ τών λαμβα
νόντων μέρος είς τάς παραστάσεις, καί ών ή ιστορία 
δέν άπεμνημόνευσε τά όνόματα, διέκοψαν, ώς ήν έ- 
πόμενον, τάς θεατρικός παραστάσεις, καθ' δλον τό 
έτος 1821.

Έν τούτοις, κατά τάς άρχάς τοΰ 1822, τινές έκ 
τών διασωθέντων συναθλητών έν θεάτρω καί πολέ- 
μφ τοϋ Δρακούλη έδωσαν είς μνήμην αύτοΰ τόν 
Φιλοκτήτην, μετά τδ τέλος τής παραστάσεως τοΰ ό
ποιου τόσος ήτο δ ένθουσιασμδς τοΰ άκροατηρίου, ώ
στε σύσσωμον έγερθέν έκραύγασε : «Ζήτω ή Ελ
λάς! Ζήτωσαν οί γενναίοι φίλοι μας!» (9) Μεθ" δ 
πάντες έν χορω έψαλλαν πατριωτικά άσματα, έ9)

"Εν έτος μετά ταΰτα, δ έν Όδησοώ σπουδάζων τό
τε νεανίας ‘Αλέξανδρος Ραγκαβής, άγνοών ίσανς 
τήν μετάφρασιν τοΰ Σερουίου, μετέφρασε καί αυτός 
εις δμοιοκαταλήκτους στίχους τόν «Μωάμεθ» τοΰ 
Βολταίρου. ΟΙ φίλοι καί συμμαθηταί τοϋ μεταφρα- 
στοΰ, ώς λέγει δ ίδιος έν τοίς *Απομνημονεύμασιν 
αύτοΰ, είς οΰς άνέγνωσε τήν μετάφρασιν του, ένθου- 
σιασθέντες άπό τήν έπιτυχίαν τοΰ έργου, άνέλαβον 
νά τήν παραστήσουν έν τινι σιταποθήκη τής οικίας 
τοΰ Κ. Βαρβάτη, καταλλήλως διασκευασθείση είς 
σκηνήν.

Ή παράστασις, ώς συμβαίνει κατά κανόνα εις δ
λας τάς παραστάσεις τών έρασιτεχνών, διεξήχθη 
μετ’ έπιτυχίας. "Ελαβον δέ είς αύτήν μέρος δ Ν. Φι
λαλήθης, ύποκριθείς τόν Μωάμεθ, ό Τολμίδης τόν 
Ζώπυρον, ό Κ. Βαρβάτης τήν Παλμύραν καί δ με
ταφραστής τής τραγφδίας τόν Σείδην. Ένθαρρυ- 
θείς δ τελευταίος ούτος έκ τών «ραγδαίων χειροκρο
τήσεων», αϊτινες έπέστεψαν τήν παράστασιν, καί ών, 
άν μή τό δλον, μέρος τουλάχιστον, ένόμισεν δτι άπηυ- 
θύνετο εις αύτόν διά τήν μετάφρασιν του, τής όποιας 
τό χειρόγραφον δυστυχώς άπωλέοθη, «έπεχείρησε 
κατόπιν καί ποίησιν τραγωδίας.» Καί τήν μέν τρα
γωδίαν του, ύπόθεσις τής όποιας ήτο τά κατά ΊΊύρα- 
μον καί θίσβην, μετά τήν άποπεράτωσίν της τήν έ- 
κανσε, διότι άντελήφθη «δτι ό νους του δέν ήτο άκόμη 
οτρτμος» διά τοιαύτας έπιχειρήσεις, διετήρησεν δμως 
καί περιέλαβε κατόπιν είς τόν δεύτερον τόμον τών

(2) «Γενναίοι φίλοι» έθεωοοΰντο τότε οΐ Ρώσσοι. διότι 
έπιστεΰετο δτι ό Αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας υποστήριζε 
κρυφίως τήν 'Ελληνικήν έπανάστασιν.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Β

Άπάντανν του τήν μετάφρασιν τών Φοινισσών τοΰ 
Εύριπίδου. ήν, μαθητής έτι ών, έκαμεν εύθυς κα
τόπιν διά τάς ένιαυσίους έξετάσεις του.

Τό έπόμενον έτος, 1824, οί έν τώ Λυκείφ Ρισε- 
λιέ σπουδάζοντες νεανίαι έπεχείρησαν νά παίξουν έν 
άλλη πάλιν σιταποθήκη τήν Ζάϊραν τοϋ Βολταίρου 
κατά μετάφρασιν τοϋ Ρίζου Ραγκαβή. Τόν ρόλον τοϋ 
Όροσμάνου άνέλαβεν ό Άλέξ. Ίωαννόπουλος, τοϋ 
Νερεσιάν ό Σκαρλάτος Ρωσσέτος, τής Φατίμας ό 
Γρηγόριος Καμπούρογλους καί τής Ζαΐρας ό νεώ- 
ταιος πάντων καί άμύσταξ Άλ. Ραγκαβής, δστις καί 
διηγείται τά τής παραστάσεως ταύτης έν τοίς Άπο- 
μνημονεύμαοιν αύτοΰ ώς έξής : (*)

«Βοήθεια πολλοΰ χρυσοχάρτου καί δσων σινδονίων 
περιείχαν αί οίκίαι τών ηθοποιών, προσέτι δέ φιλι- 
καίς προσραφαίς κεχρωματισμένων υφασμάτων, καθ? 
ήμετέραν επίνοιαν κατηρτίσαμεν τέλος σκηνήν, ήν 
ημείς ένομίζομεν τοΰ είδους άριστούργημα, ήτις δέ 
καί τφ δντι δέν ήτον δλως ευκαταφρόνητος. Μετά 
ταΰτα δ’ ή πρώτη φροντίς ημών ύπήρξεν αί προσκλή
σεις, καί έχοντες τήν άθώαν τής άγνοιας πεποίθησιν 
είς τήν τέχνην ημών, ούδ’ ένα τών γνωρίμων κα- 
ταλίπομεν άπρόσκλητον, έγώ δ’ ιδίως άνέλαβον, πα- 
ρουοιασθείς είς τόν Κ. Στούρζαν, νά τόν παρακαλέ- 
σω νά μάς τίμηση διά τής παρουσίας του, δττερ καί 
έπραξε μετά πάσης αύταπαρνήοεως. Μετά ταΰτα 
δ’ έφροντίσαμεν μόνοι περί προμήθειας ένδυμάτων, 
άτινα ένεκα τής φύοεως τοΰ δράματος εύρέθησαν ού
χί δυσκόλως, ει καί τινα αύτών τήν τελευταίων ώραν. 
Ή μεγίστη δμως δυσχέρεια συνίστατο είς τήν ίδικην 
μου ενδυμασίαν, διότι αυτή έπρεπε μάλλον νά έπινο- 
ηθή. Συνετέθη δμο>ς καί αύτή έκ δανεισμάτων, φο
ρέματος παρά τής μέν, καί τωικίλων κοσμημάτων 
συμφορουμενών παρ’ άλλων καί άλλων φιλόκαλοι 
δέ νεάνιδες φιλικής τίνος οικογένειας συνεδύασαν 
τά στοιχεία ταΰτα μετά τιάσης τέχνης, ώστε δτε είδον 
έγώ τήν Ζαιραν είς τόν καθρέπτην έν κόσμφ καί τιο- 
λυτελεία έμπρέπουσαν, παρ’ ολίγον νά μή γνωρίσω 
δτι ήμην έγόι έκείνη. 'Ότε δέ ήρθη τό παραπέτασμα, 
^ήν έμφάνιοίν μου ύπεδέγθησαν ραγδαίαι χειροκρο
τήσεις τών άναγνωριοάντων έμέ, ένφ περιεμενόμην 
ώς Νερεσιάν. Άλλ’ οτε ή πρώτη πράξις έτελείαισεν, 
ή πρός μητρός μάμμη μου, ήτις παρήν καί έκείνη, ή- 
ρώτησεν έπανειλημμένως πώς <5 έγγονός της δέν έ- 
φάνη είσέτι. Παρ’ όλίγον δέ ή τραγωδία ν’ άποβή 
τραγικωτέρα άφ’ δ,τι ή/,ιείς αυτοί ένομίζομεν καί ό 
Βολταίρος τήν έπενόησεν. Ό έν τφ βίφ φίλος καί έν 
τώ δράματι άδελφός μου Νερεσιάν, γνωστός έπί δ-

(3) Revue eneyclopedique, Avril 1822, ρ. 191.
(4) Άλεξ. Ρ. Ραγκαβή, Άπομνημονεΰαατα, Τόμ. Α', 

σελ. 130.
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ξύτητι τής φύοεως αυτόν, τό έμπιστευθέν εις αυτόν 
μέρος μεθ’ ύπερβαλούοης ζωηρότητας ύποκρινόμε- 
νος, εις την σκηνήν καθ’ ήν ό Νερεοιάν, άνακαλύτπων 
τής αδελφής του τόν ένοχον έρωτα, ξιφουλκεί κατ’ αυ
τής, έσυρε τό κολοοσιαίον και δξύτομον ξίφος Χουσ- 
σάρου, δ έφερεν άντί τοΰ ίπποτικοΰ, και τήν οργήν 
του άπό τής Ζαίρας εις έμέ μεταφέρων, τό έπέραοε 
τόσον πλησίον τής κεφαλής μου, ιόστε, αν δέν άπεσυ- 
ρόμην, έδύνατο, άν όχι άλλο, τουλάχιστον σπουδαίως

ΣΕ/ΆΣ^Ε^ΟΙ ΣΥΓΓΡΆΦΕΙΣ
ΚΑΙ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

(Συνέχεια)
Τφ 1879 έν Κέρκυρα έδημοσίευοεν ύπό τόν τί

τλον «ΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ» δέκα και έξη χαριτωμένος 
ποιήσεις, περί ών ό ίδιος λέγει : «Ό ’Έρωτας ό α
γνός, πού ένόνει δύο έκλεχτά τοϋ Θεού πλάσματα, 
είναι τό εύγενικώτερο καί τό υψηλότερο άπό τά άν- 
θρώπινα αισθήματα· είναι άκτινοβόλιομα τής θείας 
έκείνης άγάπης, πού διατηρεί καί ζωογονεί τή δη
μιουργία τοΰ Παντός. Ούτε ή θρησκεία, ούτε ό πα
τριωτισμός, ούτε άλλο αίσθημα ένάρετο μαγεύει πο
τέ τήν καρδίαν τοϋ ψυχρού άνθρώπου, πού είναι ά- 
νεπίδεχτος νά αίσθανθή αλη τοϋ ’Έρωτος τή δύνα- 
μι. Καί δικαίως ή θερμή φαντασία τών προγόνων 
μας είχε Αναβιβάσει τόν ’Έροηα μεταξύ τών θεών 
διότι κανείς δέν πιστεύω νά υψώνεται μέ τόσο ζωη
ρή προσδοκία είς τό παρήγορο μυστήριο τής εθίας 
ύπάρξεως, όσο δύο πλάσματα, πού άμοιβαίως λα
τρεύονται. Γνωρίζω, δυστυχώς, τά ίερά ταΰτα αι
σθήματα ότι είναι σήμερον πολύ σπάνια καί ότι τό 
ιδανικόν είναι αληθινή άντίφασις είς τήν πραγματι
κότητα τών έποχών μας. Άλλ’ ή ποίησις δέν πρέπει 
νά παραδρομήση άπό τήν υψηλή καί ευεργετική ά- 
ποστολή της. Προσπάθησα νά ζωγραφίσω έναν έρω
τα ουράνιον, καθώς τόν έφαντάσθηκα καί καθώς α
ληθινά υπάρχει καί μεταξύ τών άνθρώπων, κάθε 
φορά πού δυο ψυχές δίδυμες ευτυχήσανε νά συναν
τηθούνε. "Οποιας προσπαθεί νά μελετήση τής ζωής 
τά μυστήρια καί νά παραοτήση δλιγώτερον άσχημη 
τήν εικόνα τής Ανθρωπότητας ή δλιγώτερον Απελπι
στική τήν τύχη της, πρέπει νά εύρεθή συχνά είς Αν
τίθεοι μέ τό δημόσιο πνεύμα τρϋ αίώνος. Τό έννοώ 
και τούτο. Άλλ’ έπειδή δέν ήμπορώ ούτε έπιθυμώ νά 
σταματήσω τήν όρμή τής ψυχής μου πρός τήν απόλυ
τη Αλήθεια, πρέπει καμμιά φορά νά ευχαριστούμαι 

νά μέ τραυματίση· οί θεαταί δέ τό κίνημά μου, άποδο- 
θέν είς σκηνικήν δεξιότητα, έπευφημοΰντες έχειρο- 
κροτησαν. Άφ’ οΰ δ’ έπεσα ύπό τήν θανατηφόρου 
τοϋ Όρισμάνου πληγήν, άμα ή αυλαία έκλείσθη, ά- 
νεπήδηοα, διότι ώς πρωταγωνίστρια, ώφειλον νά 
ευχαριστήσω δι’ υποκλίοεως τών γονάτων μετά τοΰ 
λοιπού θιάσου τούς έτθουοιωδώς καλοΰντας ημάς 
πολυπληθείς θεατάς.»

NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

νά γράφω γιά τούς ολίγους- γιά εκείνους δηλαδή, 
πού ήμποροΰν νά μ’ εννοήσουν, διότι σάν έμέ σκέ
πτονται καί σάν έμέ αισθάνονται, "Ισως καί άλλοι θά 
Ιι έννοήοουν Αργότερα. Είναι όμως άξιον παρατη- 
ρι/σεως οτι και ο θετικωτερος άνθρωπος αισθάνεται 
όχι οπανίως τήν άνάγκη νά ύψωθή είς τήν σφαίρα 
τοΰ ιδανικού, είτε γιά νά εύρη διασκέδαοι καί άνα- 
ψυχήν είς τούς κόπους καί είς τά πάνδεινα τής ζωής, 
είτε γιά νά ζητήση έκείνη τή γλυκειά παρηγοριά πού 
μόνη ή έλπίδα τού μέλλοντος ήμπορει νά τής δώση. 
Εάν ευτυχήσω νά υψωθούν οί άναγνώσταί μου εις 
έκείνη τή σφαίρα, έλπίζω νά τιμήσουν τό βιβλίο μου 
περισσότερο άπ’ δ,τι Αξίζει.»

Έκ τών ποιήσεων τούτων τινές μετεφράοθησαν 
γεριιανιοτι υπο τοΰ Βόλτς καί ίταλιστί ύπό τού φι
λέλληνας Κανίνη. Τινάς δέ έξ αυτών μετέφραοεν ί- 
ταλιστί καί ο Διμέντος. Επίσης τά ερωτικά ποιήμα
τα «Η Αθανασία», «Είμαι Ευτυχής» καί «Σέ άγφ- 
πώ» ετονισθησαν υπο τού αδελφού τοΰ ποιητοΰ Εύγε ■ 
νιου Μαρτινέλη διακεκριμένου μουσικοδιδασκάλου. 
Τώ 1886 έδημοσιεύθη έν Άθήναις : «ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ 
ΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ MAP LI
NEΛΗ».

Τεύχος Α'. Περιέχει έως τριάκοντα καί τρία 
τεχνικά σονέτα καί «ΕΘΝΙΚΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ», 
πού έξόχως είκονίζουοι τήν Αθάνατον εποποιίαν τοϋ 
Ε ί κ ο ο ι έ ν α. Τό τεύχος είναι αφιερωμένου δι’ έ
νας σονέτου εις την Ελλάδα. ’Ιδού οί τίτλοι έ
νός έκαστου σονέτου . 1) «Ρήγας Φεραίος», 2) «'_4ρ- 
ματωλοί καί Κλέφτες», 3) «Ό ΆληπαΟσάς», 4) «Τό 
—οΰλι», 5) «Φώτος Τζαβέλας», 6) «Ό Σαμουήλ», 
7) «Η Πάργα», 8) «Ο ιερός λόχος», 9) «Είκοσι 
πέντε Μαρτίου», 10)«Τόμαρτύριον τοΰ Πατριάρχου», 
11) «Ό Κοραής», 12) «Ό Διάκος», 13) «Όδυσοέας

Άνδρρΰτζος», 14) «Πέτρος Μαυρομιχάλης», 15) 
«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», 16) «Νικήτας ό Τουρ
κοφάγος», 17) «Ή πρώτη -Εθνική Συνέλευοις», 
18) «’Αλέξανδρος Μ αυροκορδάτος», 19) «Τό τάγμα 
τών Φιλελλήνων», 20) «Άνδρέας Μιαουλης», 21) 
«Ή Μπουμπουλίνα», 22) «Λάζαρος Κουντουριωτης», 
23) «‘Η καταστροφή.τής Χίου», 24) «Ό Κανάρης», 
25) «Θυσία τού Μάρκου Μπότσαρη», 26) «Ό Μπά- 
ϊρων», 27) «Τό πλοίον ’Άρης», 28) «Η Κλείσοβα», 
29) «Τό Μεσολόγγι», 30) «Ό Καραϊσκάκης», 31) 
«’Ιωάννης Καποδίστριας», 32) «Οί άγνωστοι "Η- 
ρωες», 33) «Τά σύνορα τοϋ Ελληνικού Βασιλείου».

’Άλλα τεύχη δέν έδημοσιεύθησαν δυστυχώς. Ευ
χής έργον θά είναι αν τό κληροδότημα τό Πετρίδειον 
άναλάβη τήν δημοσίευσιν τών ανεκδότων. Βεβαίως 
θά ήτο καλλιτέρα ή έκδοοις πάντων τών έκδοθέντων 
καί ανεκδότων. Άς έλπίοωμεν ή θερμή αυτή ευχή 
νά πραγματοποιηθή.

♦ * * 
*

Ό Μαρτινέλης έδημοσίευοεν έπίσης ίταλιστί έργα, 
ιδίως διά νά ύπερασπίσι] τά ελληνικά δικαιώματα 
καί έπί τφ σκοπφ τούτω ένίοτε άπέστελλεν άναννύ- 
μως καί ανταποκρίσεις είς Ιταλικός έφημερίδας, 
διότι είχεν έν ’Ιταλία διαπρεπείς φίλους. Συνεπώς 
είς κατάλληλον έποχήν έδημοσίευοε τόν Raja (τόν 
'Ράγιάν) έν Κέρκυρα τφ 1878. Είναι τριάκοντα ω
ραία έξάστιχα, είκονίζοντα τά βάσανα πού ό ταλαί
πωρος Ραγιάς υποφέρει ύπό τήν δουλείαν. Τό ποίη
μα τούτο ήρεσε πολύ έν Ίταλίφ καί αίοθηοιν ένεποίη- 
οε. Τφ ίδίω έτει, έπί τφ θανάτω τοϋ γνοτστοΰ ’Ιτα
λού φιλέλληνος Λουίκη Δέ-Κουντούρσια, πεσόντος ή- 
ροώίκώς έν Καραλίβεη τής ’Ηπείρου, έδημοσίευοεν 
άξιόλογον σονέτον έν Κερκύρφ, τό όποιον άνεδημο- 
οιεύ&η άπο πολλάς Ίταΐικάς έτρημερίδάς καί περιο
δικά, έκυκλοφόρησε δέ είς τήν πατρίδα τοΰ ήροιος 
Μιλάνον μετά τής είκόνος τοϋ υπέρ τών ήμετέρων 
δικαιωμάτων πεοόντος.

Τώ 1880 έδηιιοσίευοεν ίταλιστί καί έλεγεΐον έπί 
τφ θανάτφ τοΰ δεκαετούς Καννοταντίνου Τζανίνη.

* * *
Έκ τών πεζών άναφέρομεν τάς βιογραφικάς νύ- . 

ξεις περί τοϋ Ευσταθίου Σίμου καί τοϋ Καρόλου 
Τζανίνη.

Τή 25 Μαρτίου τοϋ 1889 έξεφώνησε πολύτιμον 
λόγον πανηγυρικόν, άπό τοϋ όποιου άποσπαμιεν τά 
έξής, τά οποία χρειάζονται πρός πραγματοποίησιν 
τοϋ εθνικού ίδεοτδους. Λέγει δ ρήτωρ ποιητής :

«... Μή λησμονήοωμεν δτι πρός έπίτευξιν τού
του απαιτείται ειλικρινής καί όλόιμυχος είς τήν 
θρησκείαν άφοσίωοις, διότι άνευ θρησκείας 
ούδείς λαός δύναται ποτέ νά εύημερήόη. "Οτι απαι
τείται πολιτικόν θάρρος, διότι άνευ θάρρους ουδέν

κατορθοΰται. "Οτι άπαιτείται φρόνησις, διότι άνευ 
φρονή εως ριψοκινδυνεύομεν καί· αύτήν την πολυ- 
τρόπως διασυρθείοαν φιλοτιμίαν. Διά τών τριών 
τούτων άρετών, διά τής καταστολής χαμαιζήλων προ
σωπικών παθών καί διά τής ειλικρινούς έθνικής ό- 
μονοίας- θά δυνηθώμεν νά δράμωμεν άληθώς είς 
βοήθειαν τών άδίκως στεναζόντανε έτι ύπό τήν δου
λείαν πεφιλημένων άδελφών καί βαθμηδόν θά κατα- 
λάβωμεν τήν προοήκουσαν ήμΐν έντιμον θέσιν έν τή 
Ευρωπαϊκή κοινωνίφ. Μή άποθαρρννωμεθα έκ τής 
παρανόμου άντιδράοεως τών Δυνατών τής γής. Ας 
έλπίοωμεν εις τόν Θεόν μετά πεποιθήοεως. Μή λη- 
σμονήσωμεν ότι ε’ίμεθα ό λαός τών θυσιών και τών 
θαυμάτων. Μή παρίδωμεν δτι μεγάλην έχομεν νά έ- 
πιτελέσωμεν έν τφ> κόσμω αποστολήν καί ότι τό σω
τήριον Σύμβουλον, τό όδηγήσαν τούς πατέρας 
ημών, θά δδηγήοη καί ημάς εις νέσυς θριάμβους».

’Επειδή μνείαν ποιούμέθα διά τά έργα έν πεζφ 
λόγοι ττρέπει νά άναφέρωμεν ότι έγραψε «Βραχείαν 
» αισθητικήν έκ παραλλήλου κρίσιν περί τών τεσσα- 
» ρων κατ’ έξοχήν ποιητών τής νεωτέρας Ελλάδος, 
» Χριστοδούλου, Σολωμοϋ, Ζαλοκώστα καί Βαλαω- 
» ρίτου». Έκ τής άξιολόγου ταύτης μελέτης τήν περί 
Σολωμού κρίσιν έδημοσιεύσαμεν εις τήν έκδοσίν 
μας τών έργαπν τοΰ Σολωμοΰ, τήν όποιαν έδημοσιευ- 
σαμεν τφ 1880 έν Ζακύνθφ.

★ ★ ★ <
Ό Μαρτινέλης μετά μεγάλης προθυμίας συνεβού- 

λευε τούς ζητοΰντας τήν συμβουλήν. "Οτε ό ’Ιωάν
νης Τσακασιάνος έξέδωσε τήν πρώτην συλλογήν τών 
ποιήσεων, έζήτησε τάς ειλικρινείς κρίσεις τοΰ 
Μαρτινέλη. Μετά μήνα τοΰ άπέσιειλε έκτένεστάτην 
έπιστολήν, ήτις ήτο αληθής ποιητική τέχνη- άπεδεί- 
κνυε τά λάθη τών οτίχανν καί αμέσως παρέθετε τήν 
διόρθύοσιν. Ό Τσακασιάνος εύγνωμονών άπήντηοεν. 
Έμελέτησε τήν σοφ>ήν έπιστολήν καί έγεινε στιχουρ
γίας κάτοχος. Ακολούθως άπέστειλεν αύτφ έπιστο
λήν ώς πρός τήν γλώσσαν, διότι ε'ύρισκεν έπιχωρια- 
ζούσας λέξεις καί έκφράοεις. Ό Μαρτινέλης είχε 
μελετήσει τό γλωσσικόν ζήτημα καί είχεν αποκτήσει 
ώραίαν δημοτικήν, Αρμονικήν, άνευ χυδαίων έκφρά- 
σεων και βαρβαρισμών καί γελοίων λέξεων, ποΰ έ- 
φευρίσκουοι τινές τών μαλλιαρών. Ό Μαρτινέλης 
ών γλιοοσομαθής είχε γνώσιν καί περί τών ζητημά
των τών γλωσσικών παρ’ άλλοις λαοϊς. Ό Τσακα- 
οιάνος ήθελε νά δημοσίευση τάς δύο αύτάς σπου
δαίας έπιοτολάς, άλλ’ έ, Μαρτινέλης δέν ήθέλησε, 
διότι τάς ένόμιζεν άναξίας δημοοιεύσεως. Ούδέποτε 
ήρνείτο νά μεταδόση τφ α’ιτοΰντι τάς φιλολογικός 
αυτού γνώσεις. "Οτε τφ 1876 ό διευθυντής τοϋ ά- 
ρίστου έκπαιδεντηρίου «ό Καποδίστριας» τόν παρε- 
κάλεοε νά λάβη τήν έδραν τής ιταλικής γλώσσης 
καί φιλολογίας, προθύμως ηυχαρίστησε τόν φίλον
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του διευθυντήν Λεωνίδαν Βλάχον. Άνθρωπος μέ 
τόσην μεγάλην καρδίαν καί μέ ευαγγελικός άρετάς, 
έθεώρει τδν εαυτόν τον δυστυχή, διότι έστερεϊτο τής 
ψυχραιμίας έκείνης, ήν πρέπει νά έχη τις ευρισκό
μενος έν τφ μέσω άνθρώπων, οϊτινες είναι αδύνα
τον νά είναι πάντες άγγελοι, διό ένόμιζε πνιγηρόν 
τό κερκυραϊκόν περιβάλλον. 'Ο θάνατος τής άγαπη- 
τής μητρός τον Μαρίας, τδ γένος Πολυλά, τδν έκαμε 
δυστυχέοτερον. Τή 20 Σεπτεμβρίου 1883 μάς έγρα
ψε τήν έξής μικράν έπιστολήν του : « Δίκαιο έχετε 
» νά παραπονεϊσθε ότι άπδ πολύν καιρό δέν σάς γρά- 
» φω. ’Όμως τά βάσανά μου έοτάθηκαν νά είναι 
» πολλά καί θά μέ λυπήοθε μάλιστα όταν μάθητε ότι 
» άπο πεντέμιου μήνες κλαίω τήν ακριβή μου μη
ν τέρα. Μοΰ τήν έπήρε ό Θεός σιμά του τήν Μεγά- 
» λην Πέμπτην καί ακόμα δέν ή μπορώ νά πεισθώ 
» ότι ή φωνή της καί τδ φώς τών ματιών της καί ή 
» τόση πολύτιμη αγάπη της, δέν θά μέ παρηγορήσουν 
» πλέον είς τά δυστυχήματα ! Λοιπόν μή μέ συνερί- 
» ζεσθε, άλλ’ έχετέ με είς καλήν ένθύμησι καί έξα- 
» κολουθήσετε νά μέ αγαπάτε. »

Αί ψυχικαί άλγηδόνες έξηκολούθουν. Τέλος πρός 
αναψυχήν μεταβαίνει είς ’Αθήνας. Τή 28 ’Ιουνίου 
τοΰ 1886 μοϋ έγραφεν επιστολήν έκτενή, έξ ής άπο- 
οπώμεν τά έξής :

« Δέν σάς έγραφα γιατί αί ουμφοραί μου μ’ είχαν 
» βυθίσει είς μελαγχολία καί είς κανένα φίλο μου 
» δέν έγραφα πλέον. Γιά τδν ίδιον λόγον έοιωποΰοε 
» καί ή Μούσα μου. Άπό καιρό είχα αποφασίσει νά 
»μή δημοσιεύσω ούτε στίχον όσο ποΰ εύρισκόμουν 
» είς τήν Κέρκυραν. Τέλος πάντων μοΰ έδωκε ό 
» θεός τή χάρι νά φύγω άπδ έκείνη τήν νεκρόπολι, 
» ίσως γιά νά μέ άναοτήση. Διάφοροι Κερκυραϊοι 
η φιλότιμοι, άπό τούς όλίγους, κινούμενοι άπδ άπειρ
η χιακδ ζήλο, ένήργηοαν γιά νά έλθω καί νά δήμο
υ σιεύσω έδώ τά πολλά μου ανέκδοτα έργα καί ή έ- 

, » πιτροπή τοΰ Πετριδείου κληροδοτήματος, παραδε- 
» χομένη τήν πρόταοι τοΰ Νομάρχου κ. Διαμάντη, ε- 
» ψήφισε γιά τήν αρχή τής τυπώσεως χίλιαις δρα- 
» χμαίς. Βρίσκομαι έδώ άπό δύο σχεδόν εβδομάδες 
»καί έλπίζω νά μείνω διαρκώς κατά τούς πέ
η θους μου. »

Είς τάς ’Αθήνας ιδίως έξετιμήθη τή 24 ’Οκτω
βρίου τού ίδιου έτους 1886 δταν έν τή αιθούση του 
Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού άπήγγειλεν ένώ- 
πιον πυκνού καί εκλεκτού ακροατηρίου τάς τότε εί- 
οέτι νεκδότους ΕΘΝ1ΚΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ, πού υπερ
βολικά ήρεσαν. Έξ όλων τών επαίνων τών εφημε
ρίδων όρθοτάτη ήτο ή κρίσις τής «Έφημερίδος», ίί 
τις έγραφε :

« Εις τά όλιγόστιχα καί γοργά τήν φράσιν, ό ποιη- 
n τής άφηγεϊται λυρικώτατα ολόκληρον σχεδόν τόν 
η ’Ελληνικόν ’Αγώνα. Δύναται νά λεχθή περί τών 

» Ε1Κ0ΝΩΝ του ότι είναι εποποιία διηρημένη είς 
» τόσα λυρικά ποιήματα, αντί ραψφδιών.» Άλλά, 
ούν τώ χρόνω, καί τό άθηναϊκόν περιβάλλον δέν έ- 
θεράπευοε τήν βαρυαλγούοαν ψυχήν του καί νοσταλ
γεί. Τή 23 Φεβρουάριου μοϋ έγραφε, πρός τοίς άλ- 
λοις ότι ή υγεία καί άλ λ η έ ρ γ α σ ί α 
δέν τόν συγχωρούν πλέον ν ά έ- 
πασχοληθ ή είς ιστορικά μ ε λ ε τ ή- 
μ α τ α καί περιωρίζετο είς τήν 
π ο ί η ο ι καί ό λ ί γ α τεχνοκριτικά.

Μετά δέκα περίπου μήνας έπανέκαμψεν είς τήν 
άγαπητήν γενέτειραν, όπου έξηκολούθει μελετών 
καί γράφων.

Ώς έίδομεν, τού Μαρτινέλη ή Μούσα έχει τά; 
δύο πολυτιμοτέρας τού άνθρώπου άρετάς1, τήν τής 
Θρησκείας καί τήν τής Πατρίδας, πού, τήν σήμερον 
παρ’ ήμΐν άμελοϋνται. Διά τούτο, ΕΠΑΝΑΛΑΜ- 
ΒΑΝΟΜΕΝ ΤΗΝ ΕΥΧΗΝ ΜΑΣ, δπως ή τού 
κληροδοτήματος τού άειμνήστου ευεργέτου Πετρίδη 
επιτροπή άναλά/βη τήν έκδοσιν έργων μέ αισθήματα 
καί συναισθήματα, πού τήν σήμερον οπανίζουσιν είς 
τούς νέους ποιητάς μας.

ΣΠΥΡ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΧ
Β—Β» · ·

ΕΡΜΑΝ ΣΟΥΔΕΡΜΑΝ
Άπέθανε καί ό Έρμαν Σούδερμαν.
Ό Γερμανός μυθιστοριογράφος καί δραματικός 

συγγραφεύς ύπήρξεν ό τελευταίος άντιπρόσωπος 
μιας μεγάλης παλαιάς σχολής, τήν όποιαν έδόξαοαν 
ό Ύζιέ καί ό Δουμάς. Τά έργα τού Σούδερμαν είμ- 
ποροϋν νά παραβληθούν μέ τά καλλίτερα τών γαλλι
κών προτύπων, χωρίς νά ύποστώσι καμμίαν μείω- 
σιν. Διότι ό Σούδερμαν σκύβει μέ μίαν βαθείαν προ- 
σήλωσιν είς τό βάθος τών σκοτεινών κοινωνικών 
διαμαχών τής συγχρόνου ζωής. Μέσα των υπάρχει 
πάντα φαντασία, παρατήρηοις, βαθύτης, άλλά καί έ- 
ξαροις, καί φώς, καί περιπάθεια.

Ή «Κυρά τής "Εγνοιας» καί ό «Δρόμος τών Γά
των», είνε τά δύο άπό τά ωραιότερα καί ρεαλιστικώ- 

■ τέρα έργα του. Ή «Τιμή» καί ή «Μάγδα» είνε τά 
δράματά του, μέοα είς τά όποια έξετάζει τά μεγάλα 
προβλήματα τής ζωής, καί καταγγέλλει μέ πολλήν 
ένάργειαν τήν ηθικήν κατάπτωσιν τών καλών λεγο
μένων τάξεων, αί όποίαι βασίζουν είς τό χρήμα τήν 
ηθικήν των καί τήν επιβολήν των. Έν τούτοις, παρά 
τήν μακράν λογοτεχνικήν του δράσιν, ό Σούδερμαν 
δέν κατώρθωσε νά καταλάβη τήν θέοιν, τήν όποιαν 
άλλοι άνθρωποι τών γραμμάτων, όλιγώτερον αύτοΰ 
άξιοι, κατέκτησαν. Ό Σούδερμαν ύπήρξεν ειλικρι
νής είς τό έργον του, καί αύτδ θά άπομείνη ίσως δ 
καλλίτερος έπαινός του, καί ή σύγχρονος γερμανική 
λογοτεχνία θά άφιερώση μίαν ήμέραν πολλάς σελί
δας διά τδ έργον τού έκλιπόντος συγγραφέως.

ΕΠΙΖΤΟΛΑΙ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΙΕΡΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
23 Φεβρουαοίου 1915, πρωί.

‘Αγαπητή μου, 
θά έξακολουθήσω τήν ένδιαφέρουσαν ιστορικήν έξέ- 

λιξιν τοΰ θεσμού τοΰ Πρώτου.
'Ως πρός τήν εκλογήν του ώρίσθη νά γίνεται ύπο τών 

Ηγουμένων τών είκοσιπέντε Μονών, οί όποιοι ώφειλον 
νά έκλέξωσι τόν έγ·κριτώτερον και πνευματικωτερον.

Μετά τήν έκλογήν θά μετέδαινεν εις τόν Πατριάρ^- 
χην πρός χειροτονίαν.

Άλλά παρενεβλήθη καί ή έξής διάταξις.
Διά τήν χειροτονίαν τών 'Ιερέων καί Διακόνων ώ- 

φειλον οί 'Ηγούμενοι, κατά τόν ίδιον τρόπον τής εκλο
γής τοΰ Πρώτου, νά έκλέγωσιν ένα ’Επίσκοπον, ο ο
ποίας νά τελή τάς χειροτονίας αύτάς.

Κατά τόν ΙΕ' Αιώνα έχομεν τό Δ' Τυπικόν, όφειλό- 
μενον είς τήν φιλόχριστον μέριμναν τοΰ Αύτοκράτορος 
Μανουήλ. «Έ πει γοΰν καί έν ταίς κατά τό 
Ά γιον Όρος τοΰ Ά θω σεόασμίαις 
Μοναίς ήμελήθη τά πλείω τής Μο
ναχικής Πολιτείας τή τοΰ καιρού 
καί τών πραγμάτων άνωμαλί^, δειν 
έγνω ή Βασιλεία μου εκείνα τών α- 
μεληθέντων άνορθώσασθαι πρός τό 
κ ρ ε ί τ ο ν κ.τ.λ.», έγραφεν ό εγκρατέστατος τών μο
ναχικών θεσμών Αύτοκράτωρ. Άλλά καί υπέροχοι 
συμόουλαί τοΰ Αύτοκράτορος δέν ΐσχυσαν νά συγκρατή
σουν τους Μονάχους είς τά δρια τοΰ άσκητισμοΰ καί τής 
προσευχής καί κατά τον Ιζ Αιώνα συντάσσεται τό Ε' 
Τυπικόν, σκοπόν έχον κυρίως νά καταπολεμήσω τήν έ- 
ξάπλωσιν τοΰ ιδιορρύθμου βίου τών Μονών καί τοΰ 
έ μ π ο ρ ί ο υ, τήν αΰξησιν τοΰ κελλιωτικοΰ πληθυσμού 
κατά τύπον νέον καί τήν έμφάνισιν τοΰ Σκητιωτικοΰ 
βίου.

Κατά τόν ΙΖ' Αιώνα ένεκα μεγίστης πενίας άπε- 
φασίσθη ύπό τής Συνάξεως καί έπωλήθησαν εις τάς 
Μονάς τά έν τοίς δρίοις τών Καρυών Κελλία τοΰ Πρω
τάτου παρά τήν ρητήν διάταξιν τοΰ Γ' Τυπικού, άπαγο- 
ρεόοντος αΰστηρώς τήν κτήσιν εδάφους ή οικοδομής είς 
Μονάς έντός τών ορίων τής Καρυάς. Κατ’ αύταν τον 
τρόπον έξέλιπε καί ή φαινομενική μέχρι τότε εξουσία 
τοΰ Πρώτου.

Κατά τόν ΙΗ' Αιώνα δ ’Επίσκοπος Έρισσοΰ προσθέ
τει καί τον τίτλον καί «Άγιου Όρους». Ό Πρώτος 
σόύννεται. Ό ’Επίσκοπος παραμένει το πλείστον είς 
Άγιον Όρος καί προΐσταταΐι τής Ί. Συνάξεως, συνυπο- 
γράφων καί τάς έπισήμους πράξεις της.

ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ

Όμολογείται δμως δτι ή τιμή αδτη παρεχωρείτο καί 
είς πάντα άλλον Αρχιερέα παρεπιδημοΰντα είς τό ’Ό
ρος. Καθιστά δέ δήλον ή πράξις αυτή τήν τότε ευσέ
βειαν καί τό αληθές έθνικοθρησκευτικόν αίσθημα τών 
αγνών Μοναχών, προσατενιζόντων πρός τήν ’Ορθοδο
ξίαν ώς έν ένιαίον πνευματικόν κέντρον, έκ τοΰ όποιου 
άπέρρεε το δικαίωμα σέ κάθε ’Ορθόδοξον νά ένδιαφέρε- 
ται ύπέρ τοΰ Αγίου ’Όρους.

Κατά το δεύτερον δμως ήμισυ του ΙΗ' Αίώνος διά 
δευτέραν φοράν ή ’Επισκοπή Έρισσοΰ χάνει τά έπί τοΰ 
’Όρους ψιλά δίκαια αύτής.

'Ετοει*.αζόμ.εθα  δια το ζ' Τυσΐεκόν. At 
Μοναε διέρχονται ζρίβιν οέκονομιζήν. 
Αέν ύπάρχουσιν όηευθόνως διαχει- 
ριζόμενοι το κοινδν χρήμ,α. ’Ιδρύε
ται τέλος ή 'Ιερά Έπιβταβια και συγ
χρόνως ό Πατριάρχης Γαβριήλ όΛ', 
δια σιγγιλιώδους Τυπικού, "Εκτου τόν 
άριϋρ,όν, καθορίζει τά δέοντα.

Αί Μοναί διαιρούνται είς πέντε τετράδας, έκαστη δέ 
τούτων έκ περιτροπής πέμπει είς Καρυάς κατά τήν 
Ιην ’Ιουνίου έκάστου έτους τέσσαρας ’Επιστάτες 
έκ τής τάξεως τών προεστώτων. Ή Ιερά ’Επιστασία 
(έκτελεστικον) αντιπροσωπεύει τήν έκτελεστικήν τής 
Ί. Κοινότητος έξουσίαν καί έκπληροί συγχρόνως Δη
μαρχιακά καί Είρηνοδικειακά καθήκοντα. Τά τών έρ- 
γασιών τής Ί. ’Επιστασίας ρυθμίζονται ύπό τών άρθρ. 
51—82 τών Γεν. Κανονισμών.

Κατά τόν Ιθ' Αιώνα ίδρύθη είς Καρυάς ή νέα Άθω- 
νιάς Σχολή. Κατά τό 1860 ό Διοικητής Θεσσαλονίκης 
Χουσνή Πασάς επιφέρει διοικητικάς μεταρρυθμίσεις, 
συνιστών Τριανδρίαν, άλλά τάχιστα απομένει νε
κρόν γράμμα ή ανακαινιστική του έργασία.

Προηγουμένως δμως οί Άγιορείται συνέταξαν νέον 
Τυπικόν, το Ζ', κυρωθέν ύπό τής έν Θεσσαλονίκη Διοι- 
κήσεως. Πλείσται έκ τών διατάξεων τοΰ Τυπικού αύ
τοΰ ισχύουν καί σήμερον. Μία έξ αυτών εινε καί ή σό- 
στασις τής Τέρας ΚοινόΆητος (Βουλευτικόν) 
έκ τών άντιπροσώπων τών Εικοσιν 'L Μονών. Περί τής 
συνθέσεως καί τών εργασιών τής I. Κ. προβλέπουν τά 
άρθρα 18—50 τών Γεν. Κανονισμών.

Έκτοτε αδτη άντεκατέστησε τήν πρό τοΰ 1810 Σό- 
ναξιν τών Ηγουμένων τών Κοινοβίων καί τών Σκευο
φυλάκων ή Προϊσταμένων τών ’Ιδιορρύθμων Μονών. Ή 
'Ιερά αδτη Σύναξις δέν είχε τακτικάς συνεδριάσεις. 
Συνήρχετο άτάκτως καί άπροσδιορίστως. Απόπειρα γε- 
νομένη κατά τό 1864 πρός άπόσεισιν τής Κυριαρχίας
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τών Μονών ύπό τών Σκητών καί Κελλίων άπέτυχεν. 
Ή Μ. ’Εκκλησία έκύρωσε τά αρχαία κυριαρχικά δι
καιώματα τών Μονών.■ j

★ ★ ★

Ό θεσμός τών Πρώτων έξετυλίχθη βραδύτερον είς 
Πρωτοεπιστάτην.

'Ο σημερινός Πρωτοεπιστάτης εϊνε ψιλφ όνόματι ό 
"Αρχών τοϋ "Ορους.

Παρεδρεύει τών Συνεδριάσεων τής Ιεράς Κοινότα
τος, άλλά άνευ γνώμης καί άνευ ψήφου.

Εΐνε ένας άπλοϋς εισηγητής τών υποθέσεων.
Είς τάς συνεδριάσεις τής Ί. Κοινότητος προεδρεύει 

ό άντιπρόσωπος τής Λαύρας, ώς ίσος δμως πρός δλους 
τους άντιπροσώπους.

Ή Μεγίστη Λαύρα εΐνε ή πρώτη τή τάξει Μονή καί 
έχεται τών προνομίων της μετά λύσσης.

Τό Βατοπέδιον, δεύτερον ερχόμενον, πλουσιώτερον 
καί μεγαλοπρεπέστερον σήμερον Μοναστήριον, άνέκαθεν 
διεκδικεί τά πρωτεία, άλλ’ δλαι αί προσπάθειαί του έ- 
ναυάγησαν προ τής άκουράστου έπιμονής τών Λαυ- 
ρεωτών.

Ό Λαύρας λοιπόν έχει το δικαίωμα νά έγκαθιστά 
τόν Πρωτοεπιστάτην είς τό άξίωμά του άμα τή άναλή- 
ψει τών καθηκόντων του. Επίσης ό ίδιος Λαύρας έγκα- 
θιστά καί τούς νεοεκλεγέντας 'Ηγουμένους τών Κοινο- 
βιακών Μονών. Σημειωτέον δτι Πρωτοεπιστάτην δίδουν 
μόνον πέντε Μοναί τοϋ "Ορους προνομιακώς, καί τοΰτο 
λόγφ δικαιώματος, τό όποιον είχον άρχαιόθεν καί τό 
δωτήρησαν. Ή Λαύρα, τό Βατοπέδι, τών Ί- 
6 ή^ρ ω ν, τοϋ Χελανδαρίου καί τοϋ Δ ι ο
ν ύισο υ.

Ό Λαύρας έπίσης έχει καί άλλα προνόμια.
Είς έπίσημα γεύματα — τά συνηθέστερα εΐνε δταν 

εορτάζεται ή επέτειος τής ονομαστικής έορτής τοϋ προ
στάτου 'Αγίου έκάστης Μονής — παρισταμένων Πρω- 
τοεπιστάτου καί Λαύρας, τήν πρωτοκαθεδρίαν, τήν τι
μητικήν θέσιν τήν έχει ό Λαύρας. Ό Πρωτοεπιστάτης 
έχει θέσιν άπλοϋ έπισήμου, άξιωματούχου Μοναχού.

Εν τούτοις ό Πρωτοεπιστάτης κρατεί τά σήματα 
τοϋ αξιώματος του.

Φέρει βακτηρίαν μέλαιναν μετ’ άργυρός κεφαλίδος, 
ύπό τήν οποίαν προσήρτηται μέλας σηρικός κροσσός εις 
άνάμνησιν τοϋ παλαιού θεσμού τοϋ Πρώτου. Έκάστοτε 
τόν άκολουθεί έπισήμως ώς σωματοφύλαξ Σερδάρης, έ
χει δέ εκτελεστικήν εξουσίαν, δυνάμενος νά φυλακίζη, 
νά άποζημιώνη κτλ.

Τπό τάς συνθήκας αύτάς εννοεί κανείς όποιος διοι
κητικός τραγέλαφος κυριαρχεί είς τήν Δημοκρατικήν 
αυτήν Πολιτείαν, έφ’ όσον δέν υπάρχει άρχή έποπτεύου- 
σα ύπευθύνως καί έξασκοϋσα ύπερτάτην έπίδρασιν, άλλά 
καί δύναμιν πολιτειακής ή βασιλικής έξουσίας έπί τών 
φιλοδοξών πνευμάτων τών άξιωματούχων μοναχών.

’Ασχέτως πρός τήν ιστορίαν, τόν πλούτον, τό μέγε
θος, τήν έπιβολήν καί τήν μορφήν έκαστη? έξ αύτών, έν 
τή έπισήμφ έμφανίσει των, έν τή ίδιότητί των ώς μέ
ρους τοϋ Πολιτικού καί Θρησκευτικού Οικοδομήματος 
τής Ομοσπονδιακής Άγιορειτικής Αδελφότητος, εΐνε 
ίσαι είς δικαιώματα καί υποχρεώσεις.

'Η εκκλησιαστική αύτών ζωή είνε ομοιόμορφος, ά- 
πορρέουσα άπό τό άδιατάρακτον ύπερχιλιετές έκκλησια- 
στικόν ιστορικόν καθεστώς.

’Εδώ είνε ή γραμμή ή εύθεία πού ένώνει το παρελθόν 
προς τό παρόν. ’Εκκλησιαστικά! τελεταί, ίεραί άκολου- 
θίαι, Βυζαντινά! ψαλμφδίαι, άγρυπνίαι^ έορταί θρη- 
οκευτικαί, προσφωνήσεις καί αντιφωνήσεις, μνημονεύ
σεις άδιακόπως, συνεχώς, Αύτοκρατόρων τού Βυζαντίου, 
κτιτόρων διαφόρων Μονών. Η υλική έκδήλωσις τής 
συνεχίσεως ένός μεγάλου παρελθόντος πρώτιστα έκ τών 
έκκκησι αστικών τύπων καταφαίνεται. Ένφ ή πνευματι
κή έκδήλωσις τών δεσμών πρός τό παρελθόν, τοΰ ένιαίου 
τής ζωής τού "Ορους είνε ή διήκουσα ιδέα, ή οποία άϋ- 
λος καί άσαρκος καί μέ σελαγίζουσαν πνευματικότητα, 
περιβάλλει τό θειον δημιούργημα τής έλληνικής διά
νοιας.

Ασχέτως πρός τάς άνθρωπίνους αδυναμίας, αί ό- 
ποϊαι ουδέποτε θά λείψουν άπό κάθε ανθρώπινον κατα
σκεύασμα, τό θειον δημιούργημα τής 'Αγιορειτικής Πο
λιτείας ώς συνόλου άπό τής στιγμής τής καθαγιάσεώς 
του ύπό τής χριστιανικής πνοής μέχρι σήμερον έχει τήν 
έμφάνισιν θείαν καί τήν τελειότητα ύπερκοσμίαν καί ύ- 
περγήϊνον.

Δέν ύπάρχει συγγραφεύς ξένος, Γερμανός, Άμερικα-

Κατά 'Ιεραρχικήν τάξιν αί είκοσι Μοναί τοΰ "Αθω
έχουσιν ώς έξής :
Α') Λαύρα ’ Ιδιόρρυθμος
Β') Βατοπέδιον »
Γ') Ίβήρων »
Δ') Χελανδαρίου (Σέρβική) »
Ε') Διονύσου Κοινόβιος
ζ') Κουτλουμασίου »
Ζ') Παντοκράτορας Ιδιόρρυθμος
Η') Ξηροποτάμου »
Θ') Ζωγράφου (Βουλγαρική) Ήμιϊδιόρ-

ρυθμος καί Ήμικοινόβως.
Γ) Δοχειαρίου »
ΙΑ') Καρακάλλου Κοινόβιος
IB') Φιλοθέου Ιδιόρρυθμος
ΙΓ') Σίμωνος Πέτρας Κοινόβιο;
ΙΔ') Αγίου Παύλου
ΙΕ') Σταυρονικήτα Ιδιόρρυθμος
Ιζ') Ξενοφώντος Κοινόβιος
ΙΖ') Γρηγορίου »
ΙΗ') Έσφιγμένου
1Θ') Άγιου Παντελεήμονος (Ρωσσική) »
Κ') Κωνσταμονίτου »

νός, Γάλλος, "Αγγλος καί κάθε άλλης έθνικότητος, 
έγκύψας είς τήν μελέτην τοϋ Άγιου Όρους, ό όποιος 
νά μήν άποκαλύπτεται μετά θαυμασμού προ τού Άγιο- 
ρειτικού Μοναχισμού. Όλον τό μεγαλείον τής Ανατο
λικής Εκκλησίας, όλη ή άκμή της οφείλεται, κατά τήν 
γνώμην των, είς τόν Μοναχισμόν. Φιλοσοφοϋντες καί 
συγγράφοντες, θεολογοϋντες καί ψυχολογοϋντες, δια- 
κοσμοϋντες τήν ’Εκκλησίαν καί υπέρ αυτής θυσιαζόμενοι, 
έθεμελίουν τό. θειότερον οικοδόμημα έξ όσων είδον οί 

αιώνες.
Άν μάθης, καλή μου Κλώνη, οτι οι φημισμένοι, *.ΐ  

όνομαστοί συγγραφείς τής Βυζαντινής έποχής κατά 
πλειοψηφίαν είναι Άγωρείται; Μαθηματικοί, ’Αστρο
νόμοι, Φυσικοί, Γεωπόνοι, Μηχανικοί ήσαν καλό-

ΑΝΝΙΤΑ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ

Όλοι γνωρκζουσι τόν ηρώα τών δύο κόσμων ΙΩ
ΣΗΦ ΓΑΡΙΒΑΛΔΗΝ. Τό όνομά του είναι συνδεδεμέ- 
νον όχι μόνον μέ τήν έπί Όθωνος ιστορίαν μας, κατά 
τήν έποχήν τών Έλληνοϊταλικών κομιτάτων, άλλά καί 
μέ τούς άγώνας τής Κρήτης, όπου κατά τό 1866 καί 
67 έχύθη Γαριβαλδινόν αίμα διά τήν άποτίναξιν τοϋ 
Τουρκικού ζυγοΰ.

'Ημείς δμως θά γράψωμεν καί έλίγας γραμμάς περί 
τής συζύγου αύτοϋ ΑΝΝΙΤΑΣ, ήτις ήτο άληθής Σπαρ- 
τιάτις καί έξοχον παράδειγμα γυναικείου ήρωϊσμοΰ καί 
συζυγικής άφοσιώσεως. Ό Γαριβάλδης, μεταβάς εϊς 
Αμερικήν, έγένετο δημοφιλής χάριν τοΰ ήρωϊσμοΰ του 
καί τών δεσμών γάμου μετ’ Άμερικανίδος, ήτις έδείχθη 
άνταξία του. 'Ως γνωστόν τό 1836 μετέβη είς-Ν. ’Αμε
ρικήν, όπου διεκρίθη είς τήν έπ’ ολίγον ζήσασαν δημο
κρατίαν Rio Grande do Sul, καί έπειτα είς τήν Ούρα- 
γουάην. Ευρισκόμενος είς τόν μικρόν λιμένα τής Λαγ- 
κούνας έξεπλάγη έκ τοϋ ευειδούς παραστήματος μιας 
κόρης πού έφερε τό όνομα ΑΝΝΙΤΑ, καί ή οποία εντός 
ολίγου έγένετο σύζυγός του. Ό Γαριβάλδης έξηκολού- 
θει τότε έν Rio Grande μαχόμενος, καί περατωθεισών 
τών γαμήλιων ευχών, μέ τό πλοϊόν του αντιμετώπισε 
τόν βραζιλιανόν στόλον, δστις διά τής βίας εϊχεν εί- 
σέλθει είς τόν λιμένα. Ή νεαρά σύζυγός του, προικι
σμένη δχι μόνον μέ άγγελικήν χάριν. άλλά καί μέ ύπέ- 
ροχον δύναμιν θελήσεως και θαυμαστής ένεργείας, δέν 
έγκατέλειψε τό πλοίον. καί μέ το ξίφος άνά χείρας πα
ρά τό πλευράν τοΰ συζύγου της, άνέλαβε μετ’ αύτοϋ τήν 
διοίκησιν τοϋ στόλου καί ένέπνευσε θάρρος είς τούς άν- 
δρας, οίτινες είχον δειλιάσει. Λεοντόκαρδος, έθετε πϋρ

γηροι τοΰ Αγίου "Ορους. Δέν θά αίσθανθής θαυμασμόν 
γιά τόν ονειρώδη αυτόν κόσμον, τον μοναδικόν είς τήν 
ιστορίαν; Όταν γραφή ή 'Ιστορία τοΰ Όρους, θά κα- 
ταπλαγή ή άνθρωπότης.

Υπάρχει τόσον φώς καί τόση δύναμις στάς Μονάς 
τοΰ "Ορους, πού θά προξενήση τήν στιγμήν πού θά άπο- 
καλυφθή ίλιγγον θαυμασμού. Εύτυχισμένος έκείνος πού 
σάν τόν Προμηθέα θ’ άρπάξη αύτό τό Φώς, χωρίς νά 
καή καί σάν τόν Ήρακλέα αύτή τή Δύναμι γιά νά τήν 
χαρίση πρώτον στήν Ελλάδα μας καί κατόπιν σ’ ολό
κληρη τήν διανοουμένην άνθρωπότητα. Αύτό τό έργον 
είνε πράγματι 'Ηράκλειον κα! δέν μπορώ βέβαια νά 
μαντεύσω σέ ποιόν τό έπιφυλάσσει ή μοίρα. "Οχι βέβαια 
σέ κανέναν άπό τούς συγχρόνους................

ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ή ιδία είς τά πυροβόλα, περιφρονοΰσα τάς σφαίρας, αί- 
τινες διήρχοντο πλησίον της. Είς στιγμήν καθ’ ήν ή
σαν ήναγκάσμένοι νά υποχωρήσουν, ή άτρόμητος ΑΝ- 
ΝΙΤΑ, μεταξύ τοΰ άκαταπαύστου πυςός τοΰ έχθροΰ, εύ- 
ρισκομένη, διέσχισεν είκοσάκις αύτά τά κύματα, ύπερα- 
σπίζουσα τήν ύποχώρησιν τών συμπολιτών της. Όταν 
δλοι είχον άποβιβασθή είς τήν ξηράν, αΰτη μετά τοϋ συ
ζύγου της άπέμειναν τελευταίοι έπί τοϋ πλοίου «Ρίο- 
Πάρντο» καί έβαλαν πϋρ είς τήν πυριτιδαποθήκην. Κα
τόπιν έπιβιβασθέντες είς εύθραυστον πλίοιάριον ήνώθη- 
σαν μετά τών συναγωνιστών των, ένφ τό πλοίον, άνα- 
τινασσόμενον, έπροξένει μεγάλας ζημίας είς τόν πολέ

μων στόλον.
Είς τήν Σάντα Βιττώρια, πλησίον τοΰ συζύγου της 

εύρισκομένη, ήγωνίσθη παρά τό πλευρόν τών άνδρεωτέ- 
ρων πολεμιστών, καί δταν τό έχθρικόν ιππικόν τούς πε- 
ριεκύκλωσεν, ένφ ήδύνατο νά σωθή φεύγουσα, δέν ήθέ- 
λησεν, άλλά παρέμεινεν έκεϊ άτρομος μετά τών πολεμι
στών της μέχρις έσχάτων. Άμα εύρέθη προ τοΰ άδυ- 
νάτου έκέντησε τόν ίππον της καί ώς άστραπή διήλθέ 
διά μέσου τών εχθρικών γραμμών, καί θά έσώζετο έάν ό 
ίππος της δέν έτραυματίζετο θανασίμως. Άλλά καί 
αύτή πληγωθείσα βαρέως είς τήν κεφαλήν δέν ήδύνατο 
νά έξακολουθήση τήν φυγήν καί οΰτως ήχμαλωτίσθη. 
Ούχ ήττον δμως, έτήρει τήν τόλμην καί τό ύπερήφανον 
ΰφος της, καί δέν έζήτησε χάριν καί ελευθερίαν άπό τόν 
βραζιλιανόν άρχηγόν. ώς αύτός περιέμενεν.

Άλλ’ αίφνης θλιβερά είδησις τήν κατέβαλε μεγά- 
λως, διότι διεδόθη δτι δ Γαριβάλδης έφονεύθη. Ή ΑΝ- 
ΝΙΤΑ τότε, μέ άφατον αγωνίαν, περιηγήθη δλο τό πε-
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δίον τής μάχης, άνεγείρουσα τάς κεφαλάς τών φονευ- 
μένων, άλλά μή εύρίσκουσα μεταξύ τούτων τήν λατρευ
τήν μορφήν τοΰ ήρωος συζύγου*,  άπεφάσισε νά δραπέ
τευση.

Μίαν ζοφεράν νύκτα, τή βοηθείφι γυναικός, έκτελεί 
τήν άπόφασίν της. Ίππεύσασα άκαταδάμαστον ίππον, ά- 
φόβως διεπέρασεν εκείνα τά εκτεταμένα δάση, κατοικη- 
μένα μόνον άπο άγρια θηρία καί δηλητηριώδη ερπετά. 
Έπί πολλάς ήμέρας περιπλανηθείσα, έζήτει διέξοδον, 
έως δτου έφθασεν είς τάς δχθας τοϋ ποταμού Canavas, 
ό όποιος πλημμυρήσας καθίστα επικίνδυνον πάσαν έξ αύ
τοΰ διάβασιν. Ή άγέρωχος δμως καί ρωμαλέα άμαζών 
άφοβος καί άκλόνητος ήρπασε τήν χαίτην τοΰ ίππου της 
καί άποφασιστικώς διέβη τά τρομερά ρεύματα πού ήπεί- 
λσυν νά τούς καταπιούν.

Έπι τέλους εύρε τόν περιπόθητον σύζυγον καί ή γλυ
κεία χαρά, ήν ήσθάνθη, έπέφερε τήν λήθην είς τάς πα- 
ρελθούσας περιπέτειας. Μετ’ ολίγον έγένετο μήτηρ ε
νός άρρενος, εις τό όποιον έδόθη τδ όνομα Μενόττι.

'Οσον άξιοθαύμαστος άγωνίστρια ήτο έν τφ πεδίφ 
τής μάχης, τόσον ή άρετή της έλαμπε καί έν τή οικο
γενειακή έστία. ΤΗτο άληθής άγγελος παρηγοριάς κα
τά τάς άπελπιστικάς τοΰ βίου συμφοράς. Ένεθάρρυνε 
τόν σύζυγόν της εύρισκόμενον μακράν τής πατρίδος του, 
καί τοΰ ένέπνεεν έλπίδας ένός ροδίνου μέλλοντος. Είς 
τό Μοντεβίδεο έζησαν έπί τινας μήνας, καί τό δνομά 
της εύρίσκετο είς τά στόματα πάντων τών κατοίκων έ
νεκα τής άγάπης πού έτρεφον πρός αύτήν. Αί άρεταί 
της καί ή καλωσύνη της άνεφέροντο ώς παράδειγμα. Ή 
άρχή τοΰ Γαριβάλδη ήτον Ευαγγελική. Πάντοτε ήτο 
πρόθυμος είς συνδρομήν πρός τούς πάσχοντας καίτοι ή 
οικονομική του κατάστασις δέν ήτον άνθηρά καί είχεν α
ποκτήσει καί άλλα δύο τέκνα, τον Ριτσιώτη καί τήν 
Τερεζίτα. Ή ύπέροχος σκέψις πού ύπεβοήθει αύτήν καί 
τής έδιδε τήν δύναμιν νά ύποφέρη τά καθημερινά βάσα
να τοΰ βίου, συνετέλουν ώστε νά συμμερίζεται χωρίς 
δυσφορίαν ή παράπονον τήν τύχην τοΰ άνδρός, μετά τοΰ 
όποιου είχε συνδεθή καί ουδέποτε μετενόησεν δτι είχεν 
έγκαταλείψει τήν ευμάρειαν καί τήν ήσυχίαν τής πα
τρικής στέγης.

* 
• *

Τό 1848 έπέστρεψεν είς τήν ’Ιταλίαν, καί ή μέν ΑΝ- 
ΝΙΤΑ μετά τών τέκνων διέμενε πλησίον τής πενθεράς 
της έν τή γεννετείρφ τοΰ συζύγου της Νικαία, ό δέ Γα- 
ριβάλδης περιεφέρετο έργαζόμενος μετά ζήλου διά τήν 

’Ιταλικήν ένότητα. Άλλά δέν ήδύνατο νά μένη άεργος 
είς τό οικογενειακόν περιβάλλον. Έπόθει νά δράση είς 
τήν νέαν της πατρίδα. Έπεθύμει νά βλέπη αύτήν έλευ- 
θέραν άπό τοΰ ξενικού ζυγού καί άπό τάς τυραννικάς 
διοικήσεις, άφήκε λοιπόν τά τέκνα της είς τάς φιλό
στοργους τής πενθεράς της άγκάλας, καί μετέβη πρός 
τδν σύζυγόν της όπως συναγωνισθή. Τδ ξίφος άπήστρτ- 
πτεν είς τάς χείρας τής άνδρειοτάτης γυναικός, καί ά- 
τρόμητος καί αποφασιστική, ήτο πάντοτε πρόθυμος νά 
προβάλη τδ σώμά της άσπίδα είς τδν ένδοξονστρα- 
τ η λ ά τ η ν.

Όταν ή ύπερίσχυσις τών πολεμίων τούς έξηνάγκασε 
νά οπισθοχωρήσουν, ή ΑΝΝΙΤΑ έγκυμονοϋσε, καί είς 
τά δεινά τής έκστρατείας προσετέθη καί ό κακοήθης πυ
ρετός, δστις τήν είχε καταβάλει οίκτρότατα.

Τήν Ιην Αύγούστου 1849, άποφεύγοντες τήν κατα- 
δίωξιν τών πολεμίων, οιτινες παρηκολούθουν πάση δυ
νάμει τά ίχνη τοϋ ήρωος μέ τδν πόθον νά τδν συλλά- 
βουν, έφθασαν είς τδ Καζενάτικο, προτιθέμενοι νά δια- 
σχίσωσι τήν Άδριατικήν διά πλοιαρίων καί σωθώσιν 
είς Βενετίαν. Άλλ’ ό φόβος τού Αδστριακού στόλου τούς 
ήμπόδισε, μετημφιεσμένοι δέ διηυθύνοντο είς Ραβένναν, 
άλλά νέα προσκόμματα, νέα δεινά ήμπόδιζον νά νοσηλευ- 
θή ή έτοιμοθάνατος, ήτις προσεποιεϊτο μέ άφάνταστον 
γενναιοψυχίαν διά νά μή φανερώση τδν κίνδυνον. Αφού 
τήν έτοποθέτησαν είς μικρόν άμάξιον, τδ όποιον μετά 
μεγάλης δυσκολίας εύρέθη, καί έφθασαν είς τήν έπαυ- 
λιν τού μαρκησίου Guiecioli, κειμένην είς τάς Μαν- 
δριόλας, παρά τφ Άγίφ Άλβέρτφ, έξέπνευσεν ή Α
μερικανό ϊταλίς ήρωις τήν 4ην Αύγούστου 
1849. Ή δέ ’Ιταλία τήν συνηρήθμισε μεταξύ τών έθνο- 
μαρτύρων της, καί τδ δνομά της άναφέρεται άκόμη με
τά σεβασμού.

Ό Γαριβάλδης τδ 1859 συνήλθεν είς δεύτερον γά
μον μετά τής μαρκησίας Ραϋμόνδι, τήν οποίαν διεζεύ- 
χθη τδ 1880, καί έλαβε τρίτην σύζυγον τήν Φραγκίσκον 
Άρμοζίνου, άπό τήν όποιαν έλαβε δύο τέκνα, τήν Λίλιαν 
καί τδν Μαύλιον άπέθανε δέ τήν 2αν ’Ιουνίου τδ 1882, 
έτών 75. Ό Μενώττης καί ό Ριτσιώτης διεκρίθησαν έ- 
πίσης μέ τά αύτά έλευθερόφρονα καί ήρωϊκά αισθήματα 
τού μεγάλου πατρός των, ό δεύτερος μάλιστα μετά πολ
λών οπαδών του συνηγωνίσθη τδ 1897 έν Δομοκφ κατά 
τής Τουρκικής τυραννίας. Επίσης συνεπολέμησεν ή- 
ρωϊκώς έν Δρίσκφ κατά τούς τελευταίους ελληνοτουρ
κικούς πολέμους.

ΝΙΤΧΑ ΜΑΚΡΗ

ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΝΙΙΑΡΚΑΣ

Στή βάφτιση τοϋ νεογέννητου : "Οταν γεννηθή 
μοιάση, καί νά μη σταθή, καί νά μην πιάση ρίζες σε 

τραγούδι :

Μέσ’ τό νερό πού ατέλειωτα κυλάει 
μέσ' τό νεράκι ποΰ άσκοπα όλο πάει 

οέ βάφτισα και σένα 
δίχως σκοπό κανένα.

"Οπως κι’ αύτό ποτέ μη σταματήοης
Κ' έδώ στη γή ποτέ φωληά μή χτίοης 

Γοργά... γοργά πέρνα! τή γης 
νά καταλής. .. νά καταλής.

Παρόμοιος μέ τ’ αγνό νεράκι γίνε
Καί πές... καί πες πατρίδα σου πώς είνε 

τό σύγνεφο ποΰ τό γεννρ 
τό σύγνεφο πού πάει ξανά.

"Οπως εκείνο απ’ όλα ύά διαβαίνης
9ά περνρς, ύά στραγγίζης, καί ύά βγαίνης.

Γιατί έχεις κλήρα άπό μακρυά 
τή λευτεριά. . . τή λευτεριά !

τό μικρό, τό βαφτίζουνε στο τρεχούμενο νερό, γιά νά τοϋ 
καμμιά χώρα καί σέ καμμιά γή, καί τραγουδούν τό παρακάτω

’ .·>< ϋ·».;

Σού είπε κ’ ή Μοίρα : ι<Σάν κι αύτό γενού» 
Άιέ τη σχισμάδα τοΰ ψηλού βουνού 

ποΰ σύγνεφο κάποιαν ημέρα 
τό σφιχταγκάλιασε έκεΐ πέρα.

Θά μάδης σάν κι’ αύτό νά υραγουδής.
ΓC ακούσε τό τραγούδι του νά δής 

τί λέει ό δροσερός άφρός 
Πάντοτε εμπρός. .. πάντοτε εμπρός.

Σά ρεματιά ίέά μάδι/ς νά γυρνρς
Σάν παίξει ή γκούξλα, ή γκάίδα κι’ ό ζουρνάς 

Μέ τά γυρίσματα τά άφράτα 
Σοΰ λέει «μακρυά κι’ όλο περπάτα».

Καί όταν πεδάντ/ς έτσι όπως κι’ αυτή 
ίέά βγής σέ κάποια ϋάλασοα ανοιχτή 

κι’ απ’ τήν πλατειά της τήν αγκάλη 
ό 'Ήλιος 9ά σέ πάρη πάλι.

Ν. ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ-ΛΑΥΡΑΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

Mi τόν ’Οκτώβριον ήρχ(σαν καί αί Συναυλίαι εις τάς 
διαφόρους αίθουσας. Καί ήρχισαν μ» τήν ιδίαν έντασιν, ή 
όποία άπό δύο-τριών περίπου ετών κυριαρχεί είς τόν μου- 
σιχον χοσμον. τών Αθηνών. Έφε'τος μάλιστα, έάν πιστεύ- 
σωμεν . είς. τήν φήμην, ίσως δά έχωμεν τήν μεγαλειτέραν 
μουσικήν έπίδειξιν. Πρώτη τόν μήνα αύτόν έδόθη ή Συμ
φωνική Συναυλία τοΰ Ελληνικού ’Ωδείου είς τήν αίθου
σαν τοΰ «Ίντεάλ». Άφ’ δτι δμως έξετελέσθη έκεί τά 
πρωτεία άσφαλώς άνήκουν είς τόν γνωστόν καλλιτέχνην 
κ. Μ,ητροπουλον. Διότι ό κ. Μητρόπουλος έχει τό μεγάλο 
προτέρημα νά αντιλαμβάνεται κάθε έργον ποΰ διερμηνεύει 
με τήν άπολύτως άκριβή άντίληψιν ποΰ τοΰ αρμόζει. Καί 
αυτό δύναται νά θεωρηθή απαραίτητον προτέρημα διά 
διευθυντήν ορχήστρας. ’Ιδίως τά τέσσαρα μουσικά ποιή
ματα τοΰ Ρέγκερ, εμπνευσμένα άπό τάς ομωνύμους εικό
νας τοΰ Μπαίκλιν, εύρον θαυμασιον ερμηνευτήν είς το 
μουσικόν τάλαντον τοΰ κ. Μητροπούλου. ’Επίσης ή ήσυ- 
χία τής «Νήσου τών Νεκρών», ή όποία εγκλείει τόσην 
τραγικότητα, άπεδόθη μέ εντέλειαν άπό τον ίδιον μου
σικόν.

★ ★ ★

Και τό Ωδείον ’Αθηνών, έδωκε τόν μήνα αύτόν τήν 
πρωτην συμφωνικήν Συναυλίαν του κατόπιν πενταμήνου 
διακοπής. Τό πρόγραμμα, ενδιαφέρον και ποικίλον, έστη- 
ρίζετο μάλλον, είς έργα Βαγνερίου μουσικής. Ό Διευθυν
τής τής Ορχήστρας κ. Μπούτνικωφ διηύθυνε τά τρία έρ
γα, «Παρσιφάλ», «θάνατον τής Ίζόλδης» καί τόν «Καλ
πασμόν των Βαλκυριών», μέ μεγάλην μουσικότητα καί 
άντίληψιν τών διαθέσεων τοΰ συνθέτου.

Είς τήν συναυλίαν αύτήν έκαμε τήν έμφάνισίν του ό 
νέος καθηγητής τοΰ ’Ωδείου κ. Μπαράζ μέ τό «Δεύτερον 
Κονσέρτο» τοΰ Ραχμάνινωφ, τό όποιον πρωτην φοράν έ- 
ξετελέσθη εδώ. Τό έργον αύτο έχει κάποιαν ιδιαιτέραν 
ευγενειαν είς τό σύνολόν. του καί διά τοΰτο χρειάζεται 
και χωριστήν προσοχήν είς τήν έκτέλεσίν του. Εύτυχώς 
ο, ViOf Χαθηγητής έδειξεν ικανοποιητικήν άντίληψιν είς 
την δύσκολον άπόδοσίν του, καί τό κοινόν έφυγε ενθουσια
σμένος άπό τήν μουσικήν έμφάν(σιν καί τήν καλλιτεχνι
κήν αβρότητα τοΰ κ. Μπαράζ.

¥ ¥ ¥

, Ή Δίς Κόριννα Τρΐανταφύλλου έδωκε μέ επιτυχίαν είς 
το.’Ωδείον τήν Συναυλίαν της. ’Ετραγούδησε μέ τέχνην 
και το πυκνόν άκροατήριόν της τής έκαμε θερμοτάτην ύ- 
ποοοχην. . Ή Δίς Τριανταφύλλου ένεφανισθη διά τελευ- 
ταιαν φοράν πρό τοΰ αθηναϊκού κο(νοΰ. Προσεχώς άναχω- 
ρει δια το Παρίσι, άποφασισμένη νά έπιδοθή είς τήν τε- 
λειοποίησιν τοΰ μουσικού της ταλάντου, μέ τό οποίον τό- 
σον αφβιδως την βπροίκισεν ή φύσις.

¥ ¥ ¥

ΘΕΑΤΡΑ

, Το τελευταίον πρωτότυπον έργον ποΰ έδόθη εφέτος ήτο 
το εργον του κ. Μωραϊτίνη ύπό τόν τίτλον «”Ενα ταξει- 
δακι στη Σελήνη». Τό έργον, μιά λεπτή σάτυρα διά πολ
λά παράξενα πραγματα ποΰ γίνονται είς τόν τόπον μας 
σάτυρα δμως γεμάτη άπο τό πνεΰμα τοΰ Τίμου Μωραϊ- 
τινη. Η πρώτη καί ή τρίτη πράζις ιδίως είναι γραμμένα*  

μέ πολύ πνεΰμα και σκηνικώς τέλειαι. Ή δευτέρα έχε*  
πολλας ύπερβολας και δια τοΰτο έκφεύγει πολύ άπό τήν 
επιτυχίαν τών δύο άλλων. Έν γένει δμως τΰ «"Ενα τα- 
ζειόακι στη Σελήνή» είναι ένα πραγματικώς εύχάριστον 
εργον, το όποιον εις ολα τα σημείά του έχειροκρότησε μέ 
ζωηρότητα τό ’Αθηναϊκόν κοινόν.

Ο θίασος τής κυρίας Κυβέλης, μέ έπί κεφαλής τήν ε
κλεκτήν μας καλλιτεχνιδα, έπαιξε μέ πολλήν επιτυχίαν 
στο έργον τοΰ κ. Μωραϊτίνη.

¥ ¥ ¥

Ό κ. Άργυρόπουλος συνέπηξε νέον θίασον ύπό τόν τί
τλον « Ελληνική Κωμψοια». ’Ενοίκιασε τό Κεντρικόν θέα- 
τρον και ήρχισε απο ημερών τάς παραστάσεις του.

Πρώτον έδωκε τό «Παραστράτημα», γερμανικήν κωμφ- 
δίαν τοΰ γνωστού συγγραφέως Εύγενίου Μπρούκ. Τό έρ
γον είναι λεπτόν μέ σκηνάς κωμικάς, μέ παρεξηγήσεις 
φυσικας καί πρωτότυπον τεχνοτροπίαν. ’Εκείνο δμως ποΰ 
κάμει τήν κωμφδίαν αύτήν πρώτης τάξεως έργον, είναι ή 
ηθική της. Τίποτε τό άνήθικον, τό βάναυσον, τό «ά κ α- 
ταλληλον» δέν ύπάρχει είς το έργον. Ό κ. Άργυρό
πουλος ύπήρξεν εύτυχής είς τήν εκλογήν τοΰ έργου, διότι 
είναι καιρός πλέον τό «άνήθικον» νά έξοστρακισθή άπό 
το ’Ελληνικόν θέατρον.

Είς- τό «Παραστράτημα» δλοι έπαιξαν πολύ καλά. Και 
ή κ. Ραυτοπούλου, καί ή κυρία Βώκου, και ή κυρία Μαν- 
τινειοΰ, καί ό κ. Χέλμης, καί ό κ. Πολίτης. Διά τον κ. 
Άργυρόπουλον είναι περιττός κάθε έπαινος. "Ολοι γνω- 
ριζομεν το εύσυνείδητον, τό αριστοτεχνικό παίξιμό του.

Ό θίασος Παπαϊωάννου έστεγάσθη διά τήν χειμερινήν 
^εριοοον εις το θεατρον « Απόλλων». "Ηρχισε τήν εργα
σίαν του μέ τήν «Κοντέσσα Μαρίτσα» τοΰ Κάλμαν.

Εις την οπερεττα αυτήν, ο συνθέτης αποδεικνύεται καί 
παλιν ό εμπνευσμένος μουσικός, ό οποίος γνωρίζει περισ
σότερόν άπο κάθε άλλον τά μυστικά τής ωραίας τέχνης, 
με τα οποία ημπορεϊ να πολλαπλασιάζη τήν αισθητικήν 
απολαυσιν τοΰ κοινού.

Η «Κοντέσσα Μαρίτσα» ήρεσε πολύ. Είς τούτο συνετέ- 
λεσε βεβαίως ό έκλεκτός θίασος τοΰ κ. Παπαϊωάννου, ό 
όποιος. ξεύρει νά άναδεικνύη τά καλά έργα, δπως ξεύρει 
καί νά τά έκλέγη.

¥ ¥ ¥

Είς τό θέατρον Κοτοπούλη ό κ. Μυράτ έδωκε τήν τι
μητικήν του μέ τόν «Άμλετ». Τό έργον ήτο Ισως βαρύ 
διά νά τό βαστάσουν οί ώμοι τοΰ κ. Μυράτ. Άλλά ή θέ- 
λησις και ή επιμονή φέρουν πάντοτε τά άποτελέσματά 
των. Και εργον βεβαίως θελήσεως καί επιμονής ύπήρξε 
ή διδασκαλία τοΰ τραγικοΰ •’Άμλετ άπό τον κ. Μυράτ. 
Επέτυχε; Απέτυχε; Περί αύτοΰ δέν είναι ίσως κανείς 

εις Οε'σιν νά μάς πληροφορήση. Ό Άμλέτειος λαβύρινθος 
οεν είναι ευκολον. ούτε να άποδοθή, ούτε νά κριθή. Ό κ. 
Μυράτ. ήθέλησε νά δημιουργήση τόν ηρώα τοΰ Σαίξπηρ δ
πως τον εφαντάσθη, δπως τόν έσκέφθη, δπως τόν έμελέ- 
τησεν. Αύτό είναι βέβαια προς τιμήν του, καί διά τοΰτο 
ας αρκεσθωμεν εις. την εύγενή προσπάθειαν τοΰ εκλεκτού 

χπλλιτεχνου, ό όποιος μάς έπαρουσίασε ένα Άμλετ 
πολύ άνθρωπον, καί ϊσως-ϊσως καί πολύ πλησιάζοντα πρός 
το πρότυπόν τοΰ μεγάλου δραματουργού.

Η κυρία Μαρίκα Κοτοπούλη ύπεδύθη τήν Όφηλίαν.

★ ★ ★

Ίο θεατρον ’φδείου θά δώση εφέτος σειράν παραστα-

σεων είς τό ’Εθνικόν Θέατρον. Με επι κεφαλής την Δα 
Κοτσάλη θά έμφανισθή πρό τοΰ κοινού μέ πρόγραμμα δι
δασκαλίας σοβαρών έργων. Τό εύχάριστον είναι δτι. το 
Θέατρον τοϋ ’Ωδείου συνεπλήρωσε τόν θίασόν. του_ με ε
κτάκτους ήθοποιούς αναγνωρισμένης αξίας., καί τούτο θα 
τοΰ δώση μίαν κυριαρχίαν καί μίαν επιβολήν είς τήν σκη

νικήν του έμφάνισιν. , , , ,
Λέγεται δτι έναρξιν τών παραστάσεών του θα κάμη με 

τήν «Φαίδραν» τοΰ κ· Προβελεγγίου.

ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΠΡΙΓΚΗΨ
Είς τό δεύτερον πάτωμα ενός οτρατώνος της Βι

έννης, ό όποιος έχει παραχωρηθή ώς κατοικία εις 
οικογένειας μέτριας οικονομικής καταοτάοεως, κα
τοικεί ό πρίγκηψ Άβδούλ Καχέρ, πρωτότοκος υιός 
τοΰ πρώην Σουλτάνου τής Τουρκίας Αβδούλ. Χα- 
μίτ. Ό Τούρκος πρίγκηψ κρατεί τέσσαρα δωμάτια, 
είς τά όποία διαμένει αυτός, ή σύζυγός του, οί δύο 
υιοί του, ή πενθερά του καί ένας γραμματεύς. Το 
άλλοτε πολυάριθμον υπηρετικόν προσωπικόν έχει πε
ριοριστή εις ένα Άραβα θαλαμηπόλον, μίαν καμα
ριέραν καί μίαν μαγείρισσαν.

Είς τούς δημοσιογράφους, οί όποιοι τόν έπεοκε- 
ψθηοαν, ό ’Αβδούλ Καχέρ έδήλωοεν ότι έλπιζε ι νά 
κερδίση τήν δίκην, τήν όποιαν ήγειρε κατά τής τουρ
κικής Κυβερνήσεως καί ν άναλάβη αυτός καί τά τέ
κνα του τά διάφορα κινητά καί χρήματα, τά οποία 
κατεσχέθηοαν ύπό τής Κυβερνήσεως.

Κατά τάς ώρας τής σχολής του ό Τούρκος πριγ- 
κηψ παίζει βιολί, τό οποίον έμαθεν άπο ηλικίας < ε
τών. Άπό τής παιδικής του ηλικίας ό Άβδούλ Κα- 
χέρ διατηρεί μίαν ώραίαν άνάμνηοιν. "Οταν ήτο η
λικίας 13 έτών, μετέβη είς τήν Κωνσταντινούπολην 
ό τότε Γερμανός Αΰτοκράτωρ Γουλιέλμος. Ο Σουλ
τάνος τού παρουσίασε τά 3 τέκνα του. "Ενα απόγευμα 
οί τρεις υιοί τοΰ Σουλτάνου έπαιζαν είς τόν κήπον, 
οπότε είδαν τόν Κάϊζερ νά διευθύνεται πρός τό μέ
ρος των. «Μάς ήρώτησεν αν είχαμε έκπαιδευθή είς 
στρατιωτικήν σχολήν, είπεν ό πρίγκηψ, καί μάς έ- 
βαλεν είς τήν σειράν καί έπί πέντε ώρας, χωρίς να 
μάς έπιτρέψη ούτε πέντε λεπτών άνάπαυσιν, έξετέ- 
λεσε μαζύ μας μίαν έπιχείρηοιν έκοτρατείας έν πλή- 

ρει τάξει.»

ΕΝ ΔΥΣΑΡΕΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Τό έπάγγελμα τού άλιέως μαργαριτών δέν εινε 

καθόλου αναπαυτικόν, άν κρινωμεν από τας δυσκο
λίας καί τούς κόπους πού παρουσια,ει.

Ό αλιεύς, πριν βυθιοθή είς τό νερόν, προφυλάττει 
τά χέρια του μέ γάντια άπό σκληρόν πετσί διά νά ά- 
ποφύγη τής γρατσουνιές καί βουλώνει τήν μύτην του

μέ μπαμπάκι. ’Επίσης τά αυτιά του μέ κερί, τρίβεται 
δέ ολόκληρος μέ λάδι, πού προφυλάσσει τό σώμα από 
τάς πληγάς. ’Έπειτα κρεμή εις τόν λαιμόν του ένα 
καλάθι διά νά τοποθετήση τά όστρακα.

Άφοΰ δεθή σφιχτά μέ ένα σχοινί που τόν συνδεει 
μέ τό πλοϊον κατεβαίνει είς τό νερόν εχων είς. τό πόδι 
του μία βαρειά πέτρα, πού τόν τραβρ είς το βάθος. 
Μόλις φθάσει, πέρνει άπό τήν άμμον όσα όστρακα 
μπορεί καί τραβά τό σχοινί διά νά τόν ανεβάσουν είς 
τήν επιφάνεια. 'Η βουτιά διαρκεί ενα εως δυο λε
πτά καί άνανεώνεται 10 η 12 φορές είς διάστημά 
μιάς (όρας.

ΤΡΟΜΕΡΑ ΑΠΕΙΛΗ
ιύΕάν αί γυναίκες έξακολουθήοουν νά^ κόπτουν 

κοντά τά μαλλιά των, σύν τώ χρόνω, έάν όχι αί ση
μερινοί, αί τοϋ προσεχούς μέλλοντος γυναίκες da έ
χουν γένεια καί μουστάκια» ! ! Είς τήν τρομακτικήν 
ταύτην δήλωοιν προεβη ο αντιπρόεδρός τής Εται 
οείας χονδρικής πωλησεως ειδών καλλωπισμού κ. 
Τυάρλες Νέσλ, όοτις έδικαιολόγησε διά τών εξής 
τήν θεωρίαν του, ή μάλλον τήν πρόβλεψίν του : «Ώς 
όλοι μας γνωρίζομεν,, έν τφ άνθρωπίνφ σώματι ύ- 
πάοχει χημικόν τι έργαστήριον, τό οποίον συνεχώς 
παράγει τρίχας. Έάν λοιπόν τάς τρίχας ταύτας κό
πτουν αί γυναίκες έκ τών κεφαλών των, αύται θά 
παρουσιασθοϋν είς τά χείλη καί τό πηγούνιόν των, ά- 
κριβώς ώς συμβαίνει μέ τούς άνδρας. Διά τόν λόγον 
τούτον, έάν αί γυναίκες έξακολονθήσουν νά κόπτουν 
κοντά τά μαλλιά των, αί έγγοναί των θά έχουν καί 
γένεια καί μουστάκια! ! Οί άγριοι, ο'ίτινες ουδέποτε 
κόπτουν τήν κόμην των, έχουν μικρόν πάντοτε γέ- 
νειον, κατά συνέπειαν δέ όσα βάλλια θα κόπτουν αι 
γυναίκες έκ τών κεφαλών των θά τα αποκτούν έπι 
τών χειλέων καί τού προσώπου των γενικώς» ! !

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ό εκδοτικός Οίκος X. Γ α ν ι ά ρ η καί Σα (όδός Σο- 

φοκλέους άριθ. 3) μέ τόν γενικόν τίτλον «ΤΑ ΜΙΚΡΑ 
ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ» ήρχισε τήν κατάρτισιν ειδικής 
βιβλιοθήκης εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Μέχρις ώρας έ- 
ξετύπωσε καί έκυκλοφόρησε τά έξης τομίδια τιμώμενα έ
να έκαστον πρός 6 δραχ. Τήν «ΜΙΝΙΟΝ» τοΰ Γκαίτε 
κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Βουτιερίδου, την «ΝΕΡΑ.Ί'ΔΑ 
ΜΙΚΟΥΛΕΝ» τοΰ Ζολά, τήν «ΡΟΖΑΝ» τού Γκύ ντε 
Μωπασάν, τήν «ΑΒΥΣΣΟΝ» τοΰ Άντρέγεφ κατά ,μετά- 
φρασιν τοΰ κ. Γιάν. Κότσικα, τήν «ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΝΟΣ 
ΑΛΛΟΥ» τοΰ Ντοστογέφσκη κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Π. 
Πικρού, τό «ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΑΓΑΠΗΣ» του Ζολά καί 
«Τ’ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡ» τοΰ Κορολέγκο.

Ή «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΒΙ
ΒΛΙΟΘΗΚΗ» (Σωνιέρου 4) έδημοσίευσε.τό «Αόρατο 
στοιχειό» τοϋ Γκύ ντε Μωπασάν κατά διασκευήν και 
υ,ετάφρασιν τού κ. I. Σ. Χαιροπούλου. .

Ο ’Εκδοτικός Οίκος τοΰ κ. Γ. I. Βασιλείου «δη
μοσίευσε κατά άριστοτεχνικήν μετάφρασιν τής φίλης Δος 
Alex τήν «ΑΓΝΗΝ» τής Μαρίας Κορέλλι. ’Επίσης κατα 
μετάφρασιν τοΰ αειμνήστου Κ. θεοτόκη έδημοσιευσεν είς 
δύο τόμους τό αριστούργημα τοΰ Γουσταύου Φλωμπέρ τήν 
«ΚΥΡΙΑΝ ΜΠΩΒΑΡΥ».



i6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Ό Εκδοτικό; Οίκος τοΰ χ. Μ ι χ. Σ. Ζ η χ ά κ η έδη- 
αοσίεοσ» την «ΖΕΡΜΙΝΑΛ» (Τόμ. Α'» τοΰ Ζολά κχτά 
μετχφρασιν τοΰ κ. Άνδρ. Π. Φαρμαχοπούλου. ’Επίσης 
εξέδωκε τδ πρωτότυπον μυθιστόρημα τοΰ έκλεκτοΰ λογο
γράφου και ιστορικού χ. Ηλια Βουτιεριδη τδ φέρον τδν 
τίτλον «ΟΤΑΝ ΑΓΑΠΟΥΜΕ».

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ» ΰπδ 
τοΰ κ. Πέτρου Π. Κοντοΰ. Ύπδ τοΰ Διευθυντοΰ της Ά- 
νωτερας παρ’ ήμίν Δασολογικής Σχολής χαί Καθηγητοΰ 
τής «Διχχειρισεως Δασών» εν τή ιδία Σχολή έγράφη και 
έδημοσιεύθη έργον ΰψίστης χρησιμότητος διά τούς Δχσο- 
κτήμονας, Κοινότητας, Συνεταιρισμούς, Μονάς, Δασικούς, 
Γεωπόνους καί Οικονομολόγους. Διά τής εργασίας ταύτης 
πλουτίζεται ή πενιχρά παρ’ ήμίν Δασική φιλολογία δΓ ε
νός βιβλίου, είς τας υπεροκτακοσιας σελίδας τοΰ οποίου 
σκορπίζεται ή υγιής γνώσις τών άναγκών τοΰ Έλληνικοΰ 
Δάσους. Ό κ. Κοντός είναι άξιος θαυμασμού διά τδ ογκώ
δες και πολύτιμον αυτό εργον δπερ τιμά τήν ελληνικήν 
επιστήμην καί τό όποιον παρέχει πλούτον υποδείξεων καί 
συστάσεων διά τήν κατανόησιν τής οικονομικής καί πλου- 
τοπαραγωγικής σημασίας τών δασικών εκτάσεων τής 
χώρας. "Εκαστον άντίτυπον τιμάται δραχ. 150.

ΕΞΕΛΠΟΗ
ό τρίτος τόμος τής «ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (1821—1833) τού κ. Δημ. Λ. Ζωγράφου.

Ουτω συμπληρούται ολόκληρος ή γεωργο-οίκονομική 
ζωή τής Έ π α ν α σ τ ά σ ε ωψ τής Κχποδιστριχ- 
κ ή ς και μετχκχποδιστριχκή; εποχής 
μέχρι τών παραμονών τής έγκαταστάσεως τής Άντιβχ- 
σιλεια,ς τού ’’Οθωνος. Είς τούς τρεις αυτούς τόμους ανευρί
σκει ό άναγνώστης πλούτον άγνωστων λεπτομερειών άνα- 
γομένων είς δλην τήν δημοσιονομικήν ζωήν τής άνχγεν- 
νωμένης πατρίδας. "Ολη ή εΐκών τής Γεωργίας κατά 
τάς παραμονάς τής Έπαναστάσεως. "Ολη ή γεωργική 
ζωτικότης τοΰ υποδούλου ’Ελληνικού Λαού. Αί φιλοπά- 
τριύες προσπαθειαι τού Καποοιστρια υπέρ τής γεωργικής 
μας προόδου. Οί πρώτοι γεωπόνοι τής Ελλάδος. Ή τύχη 
και αί περιπέτειαι τών εθνικών γχιών. Ή σύστασις τής 
πρώτης ’Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης. Αί έποικι- 
στικαι προσπάθεια! τής Έπαναστάσεως. Ή εκδοσις τών 
πρώτων χαρτονομισμάτων. Ή πλουσιωτάτη και περιεργο- 
τατη γεωργική και φορολογική νομοθετική μέριμνα τών 
άγωνιζομένων κατά τών κατακτητών άνδρών τοΰ Είκο- 
σιενα. Λεπτομερειαι όλων τών γεωργικών ειδών, τών γε>- 
ωργικών εργαλείων καί τών γεωργικών μεθόδων τών εί- 
σαχθεισών άπδ αίώνος είς τήν ’Ελλάδα. Γεωργικοί περι- 
γραφαι τών παραμονών τής ’Επαναστάσεως και κατά τδ 
διάστημα τής εςελιξεως της ύπδ διάσημων ξένων περιη
γητών. Ή φορολογική καί οικονομική πολιτική τών άν
δρών τής Έπχνχστάσεω; και πλήθος στατιστικών, άπο- 
γραφικών, εμπορικών, πολιτειογραφικών κ.τ.λ. λεπτομε
ρειών.

Ή τρίτομος «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡ
ΓΙΑΣ» είναι πολύτιμον απόχτημα διά τούς μελετητάς 
τής οικονομικής ζωής τής χώρας. Διά τούς φοιτητάς τών 
Πανεπιστήμιων μας, τών Άνωτέρων παρ’ ήμίν Σχιλών 
Γεωπονίας, Δασονομίας καί ’Εμπορίου. Διά τούς Γεωπό
νους, τούς Κτηματίας, τούς Τραπεζίτας, τούς ’Εμπόρους, 
τδν ’Εκπαιδευτικόν κόσμον, τούς Συνεταιρισμούς, τούς 
πολιτευομένους, τούς επιστήμονας καί δημοσιολόγους. 
"Εκαστον άντίτυπον τιμάται δραχ. 40 ή φρ. χρυσά διά 
τό εξωτερικόν. Ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕ
ΩΡΓΙΑΣ» πωλείται είς τά Γραφεϊά μας. Συνολικώς οί 
τρεις τομ ι Δρ. 120 ή φρ. χρ. 120 διά τδ εξωτερικόν, προ
πληρωτέα.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΝΕΑ ΖΩΗ. — Μηνιαϊον φιλολογικόν περιοδικόν. Έκ
δίδεται είς ’Αλεξάνδρειαν.

ΦΑΡΟΣ. — Περιοδικόν μηνιαϊον. Έκδίδεται είς ’Αλε
ξάνδρειαν.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ. — Μηνιαϊον περιοδι
κόν. Έκδίδεται είς Χανιά Κρήτης.

ΕΡΑΝΙΣΤΙΙΣ. — Μηνιαϊον περιοδικόν. Έκδίδεται έν 
Άθήναις.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. — Διευθύντρια Σύμ
βουλος ή κ. Ελένη Κορύλλου.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ. — Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν πε- 
ριοοικον εκοιοομενον εις Βόλον ύπδ ομίλου φιλολογούντων 
νέων.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. — Μηνιαϊον περιοδι
κόν, έκδίδεται είς Θεσσαλονίκην.

L’Furopa Orientals—Roma.
Libre—Direeteur Ms Roussel Athenes, όδδς 

Σίνα.
1ΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. — Έβδομαδιαίον δργανον 

τής Λέσχης τών Δημοσίων ύπαλλήλων.
ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ. — Διευθυντής Λ. Ζώης. Έκδίδεται είς 

Ζάκυνθον.
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. — Μηνιαϊον πε

ριοδικόν, έκδιδόμενον είς Ζάκυνθον.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
Ό Δήμαρχος ’Αθηναίων γνατοτοποιεί δτι τήν 23ην 

'Οκτωβρίου έ.έ. εκτίθεται είς πλειοδοτικήν δημο
πρασίαν ή ένοικίασις τον είς θέοιν «Καλάμια» τής 
οδού Πατησίων Δηιιοτικοϋ αγροτικού γηπέδου έκ 
μέτρων τετραγοινικών 200.27 με έλάχιστον δριον 
προσφοράς δραχμών 200 μηνιαίως.

'Εν Άθήναις τή 14 ’Οκτωβρίου 1924.
Ο Δήμαρχος Σ. ΠΑΤΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
‘Ο Δήμαρχο; ’Αθηναίων

Διακηρύττει δτι εκτίθεται είς μειοδοτικήν δημο
πρασίαν κατά τήν 25ην ’Οκτωβρίου έ. έ., ημέραν 
Πέμπτην καί ώραν 11—12 π.μ.

Ιον. Ή προμήθεια 30,000 οκάδων καυσόξυλων 
πρός θερμανσιν τοΰ Δημαρχιακού Καταστήματος.

2ον. Ή κατασκευή αποθήκης έν τοϊς Δημοτικοϊς 
Σηαγείοις προς άποθήκευοιν τής καυσίμου ύλης.

Αί δημοπρασίαι ένεργηθήσονται έν τώ Δημαρ
χιακοί Καταστήματι ένθα οί βουλόμενοι δύνανται νά 
λαμβάνοτοι γνώσιν καθ’ έκάστην.

Ό Δήμαρχος Σ. ΠΑΤΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Δ ι α κη ρ ΰ τ τ ε ι δ τ ι,

Εκτίθεται είς επαναληπτικήν μειοδοτικήν δημο
πρασίαν κατά τήν 30ήν ’Οκτωβρίου έ.ε. ημέραν Πέμ
πτην καί ώραν 11—12 π.μ.

Ιον) Η προμήθεια 30,000 οκάδων καυσόξυλων 
πρός θέρμανσιν τοΰ Δημαρχιακού Καταστήματος.

2ον) Ή κατασκευή σιδηρού ΰποστέγου έν τοϊς Δή
μοι ικοϊς Σφαγείοις πρός στέγαοιν τών πρός λει
τουργίαν τών Σφαγείων εργαζομένων ιδιωτικών ο
χημάτων.

‘Ο Δήμαρχος Σ. ΠΑΤΣΗΣ

ifflll TOT ΕΒ1 ST1MT III Til IPMISTITW T1SIHUIS
ΕΞ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ TO ΕΤΟΣ

ΔΡΑΧΜΑ! 1.200.000 ΚΕΡΛΗ

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Κα«’ έχώπην κΐήρωσ,ν έκδίδονταν 100,000 γραμμάτια δξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδο 
είς 2,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 200,000. ,

Έκαστον άκέραιον γραμμάτων τιμάται δρ.4, δυναμενον να διαιρεθώ εις τεσσαρα τέταρτα γραμματί
ου, τιμώμενα άντί μιας δραχμής.

2,000 200,000

Κέρδη Δραχμαϊ Έν δλφ
1 έξ 80,000 80,000
1 έξ 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1,950 άπό 40 78,000

Δι’ έκάστην τών κληοώσεων έκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντ'ι τεσσάρων ,δραχμω ν, 
ίσχΰοντα δι’ ολόκληρον κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα τοΰ γραμματίου, τιμώμενα αν τι 
μιας δραχμής έκαστον και παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους. , e , _

Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή εντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται υπέρ του 
Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου. , , ,

Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας έπί προκαταβολή του τιμήματος, *α/οπιν  ειδικής 
μετά τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου, αξίας δέκα χιλι
άδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αυτών 15 τοϊς ο)ο, είς δέ του; άγοραζοντας δια 
μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου αξίας χιλιων δραχμών τουλά
χιστον παρέχεται έκπτωσις 10 τοϊς ο)ο, καί είς δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτετραμμένους την πωλησιν 
γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται εκ ττωσις 5 τοϊς ο)ο. ~ _

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς το Γραφειον Λαχειον του Εθνικού 
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργεϊον τών Οικονομικών, είς’Αθήνας.

(Εκτου Γραφείου)



ΤΙΜΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑΙΤΙΜΑΙ ΑΟΓΙΚΑΙ
Εις τήν Άποΰήκην τοΰ παραγγελιοδόχου

κ.Α. ΣΑΡΡΗ
Ό8ός Λ,ιόλου 11Τ.

ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ Κασμίρια 'Αγγλικά δι’ ένδυ- 
μασίας κ«ί έπαντοφόρια άνδρικά, ύφάσματα γυ
ναικεία όλων τ&ν ειδών είς τιμάς Εργοστα
σίου, τουτέστιν είς τιμάς έξαιρεικώς προσιτός.

Τό παραγγελιοδοχικόν Γραφεϊον τον κ. Σαρρή 
είναι ή προσωποποίησις τής εύσυνειδησίας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΧΗΜΙΚΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΜΛΟΓΙΚΑ- ΖΥΜΟΤΕΧΝΊΑ

ΤΑΣ. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΥ ΖΥΜΟΤΕΧΝΟΥ

4-ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ-4

Α9ΗΝΑ!

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΚΙΛΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

'Οδός Ευαγγελίστριας άρίϋμ.. 1».
ΓβΦστο, κομτμότης, δκλεκττκότης διακρίνουν τό 

δργοατάοιον τής κυρίας
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Μ. Π Α Ρ Α Σ Υ Ρ A Κ Η

Όδός Άτταρίν 40, ’Αλεξάνδρεια.

Ίδρυθεν πρό έτους, τελείως διωργοτνωμένον, άναλαμ- 
•όνει παντός είδους εισπράξεις.

’Αναλαμβάνει αντιπροσωπείας καί εισπράξεις συνδρο
μών εφημερίδων, περιοδικών Αίγυπτου καί έξωτερικοΰ.

'Εχει υποπρακτορεία έν Καίρω, Πορτ Σαίτ, Τάντα, 
Ζαγαζίκ, Μανσούρα καί έν 'Ανω Αίγυπτφ.

Παρέχει οίονδήποτε πληροφορίαν.

ΜΕΓΑΖ EMII0PIE0S ΙΟ 
AU PRINTEMFS 

Δ.^φ.^ΟΥΤΣΟβοΥΛΩ// 
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 

Τό τελειότερον κατάστημα Γυναικείων Ειδών 
Άσπρόρρουχα διά προίκας

ΑΓΟΡΑ ΛΚΩΑΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ

Γραφεία αγοράς καί και πωλήσεως 
Μ.εταχειρισμ.ένων καί μ.ή γραμ.μ.ατοσήμ.ων 
ύπό τοΰ κ. Μ. ΠΕΛΟΑΡΟΜΟΓ 
Οίκος έμ,πιστοσύνης καί εξαιρετικής 
ευσυνειδησίας.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Τό Δημοτικόν Βρεφοκομεϊον ’Αθηνών διακηρύτ

τει δτι :
Έκτίύεται εις επαναληπτικήν μειοδοτικήν δημο

πρασίαν έν τω Καταστήματι τοϋ Δημοτ. Βρεφοκο
μείου (όδός Πειραιώς) την Ιβην ’Οκτωβρίου έ.έ. 
ημέραν Πέμπτην καί ώραν 11—12 π.μ. ή προμήθεια 
1000 πήχεων Καμπότ καί 300 πήχεων χασέ.

"Οροι καί συμφωνίαι κατατεθειμένοι παρά τη Δι- 
ευθύνοει τοϋ ‘δράματος.

Ό Δήμαρχος Σ. ΠΑΤΣΗΣ

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΑΝΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΤΥΠΟΙΣ “ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ,, 
Μέτωνος 3.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ Π ΑΛΛΗ & ΣΑ 
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ


