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Ό Θεόδωρ Ιίετρόβιτζ. επιθεωρητής τών δημοτικό», 
σχολείων τού νομού Ν., πού θεωρούσε τον εαυτό του δί
καιο καί μεγαλόψυχο, δέχθηκε μια μέρα στο γραφείο 
του τον δημοδιδάσκαλο Βρέμενσκη.

— Όχι, κ. Βρέμενσκη, τοϋ έλεγε, εΐνε αναπόφευκτη 
ή άπόλυσίς σας. Μέ τέτοια φωνή πού έχετε, δέν μπο
ρείτε νά εξακολουθήσετε το διδασκαλικόν επάγγελμα. 
Μά πώς έχάσατε τή φωνή σας;

— ’Ήπια ίδρωμένος κρύα μπύρα. . . είπε βραχνια
σμένος ό δημοδιδάσκαλος.
/· ■—Τί κρίμα! Νά υπηρετήσετε δεκατέσσαρα χρόνια 
κ’ έξαφνα τέτοια συμφορά ! Τί διάβολο, άπό τέτοια, μι- 
ζροπράμματα ν' άναγκασθή κανείς νά χάση τήν καρριέ- 
ρα του. Καί τώρα τί σκέπτεσθε νά κάνετε:

Ο δημοδιδάσκαλος δέν είπε τίποτε.
— Είσθε οικογενειάρχης: τόν ρώτησε ό έπιθεωρητής.
— Εχω γυναίκα καί δύο παιδιά... είπε βραχνά ό 

δημοδιδάσκαλος.
Σώπασαν. Ό επιθεωρητής σηκώθηκε καί άρχισε νά 

περπατή άπό τή μιαν άκρη στήν άλλη, ταραγμένος.
— Τί νά σάς κάνω, κ’ έγώ δέν ξέρω ! είπε. Δημοδι

δάσκαλος δέν μπορείτε νά είσθε. τό χρόνο τής συντάξεως 
δέν συμπληρώσατε. . . νά σάς άφήσω πάλι στο έλεος τοϋ 
θεού, στούς πέντε δρόμους, δέ μοϋ έρχεται. Είσθε δικός 
μας άνθρωπος, υπηρετήσατε δεκατέσσαρα χρόνια, άρα, 
εΐνε καθήκον μας νά σάς βοηθήσουμε. . . Αλλά πώς; Τί 
μπορώ νά κάνω γιά σάς; ’Ελάτε στή θέσι μου, τί μπορώ 
νά κάνω γιά σάς;

Καί πάλι σιωπή. Ό έπιθεωρητής περπατεί καί όλο 
σκέπτεται, ένώ ό Βρέμενσκη, άποκαμωμένος άπό τή λύ
πη του, κάθεται στήν άκρη τής καρέκλας συλλογισμέ
νος κι’ αυτός. "Εξαφνα ό έπιθεωρητής έλαμψε άπό χαρά 
καί κροτάλισε μάλιστα τά δάκτυλά του.

Κ ’Απορώ πώς δέν τό θυμήθηκα τόσην ώρα ! είπε βια
στικά. .. ’Ακούστε, νά, τί θά σάς προτείνω. .. Τήν έρ- 

χομένη εβδομάδα ό γραμματεύς τοϋ ορφανοτροφείου μας 
δίνει τήν παραίτησί του. Άν θέλετε, λάβετε τή θέσι του! 
'Ορίστε !

Ό Βρέμενσκη, πού δέν περίμετε τέτοια τύχη, έλαμψε 
άπό χαρά κι' αυτός.

— Περίφημα !... είπεν ό έπιθεωρητής. Σήμερα, λοι
πόν. γράψατε τήν αιτησι...

"Οταν έφυγε ό Βρέμενσκη, ό Θεόδωρ Ιίετρόβιτζ αί- 
οθάνθηκε μεγάλην άνακούφισι καί έξαιρετική εύχαρί- 
στησι: δέν είχε πιά μπροστά του τόν καμπουριασμένο καί 
βραχνό παιδαγωγό καί μέ τήν κενή θέσι πο5 έπρότεινε 
στον Βρέμενσκη, άνεγνώριζε μέ εΰχαρίστησι πώς φέρθη
κε δίκαια καί ευσυνείδητα, σάν αγαθός καί καθ’ δλα κα
θώς πρέπει άνθρωπος. Αύτή δμως ή καλή διάθεσις δέ 
βάσταξε πολύ. Όταν γύρισε στο σπίτι του καί κάθησε 
νά γευματίση ή γυναίκα του Νατάλια Ίβανόδνα, έξαφνα 
θυμήθηκε:

— "Α, ναι, λίγο έλειψε νά τό ξεχάσω. Χθές ήρθε ή 
Νίνα Σεργέεβνα καί μέ παρεκάλεσε γιά ένα νέο. Λένε 
πώς στό ορφανοτροφείο μας αδειάζει μιά θέσις. . .

— Ναι- άλλά τή θέσι αυτήν τήν ύποσχέθηκα πιά σέ 
άλλον, είπε ό έπιθεωρητής κατσουφιασμένος. Κ’ έπειτα 
ξέρεις τό σύστημά μου, ποτέ δέ δίνω θέσεις σέ προστα- 
τευομένους. ..

—■ Τό ξέρω, άλλά γιά τή Νίνα Σεργέεβνα, νομίζω, 
μπορεί νά γίνη έξαίρεσις. Μάς άγαπά σά συγγενείς της 
και δμως έως τώρα τίποτε δέν τής κάναμε. Ούτε νά 
σκεφθής καν, Φέγκια, νά τής άρνηθής ! Μέ τις ιδιο
τροπίες σου κι’ αύτή θά πειράξης κ’ εμένα.

— Καί ποιόν έσύστησε;
— Τόν Πολζούχιν.
— Ποιόν Πολζούχιν; Εκείνον πού έπαιξε στή λέσχη 

τήν πρωτοχρονιά τό ρόλο τοϋ Τζάτσκη; Αύτόν τόν τζέν
τλεμαν; Γιά κανένα λόγο !

Ό έπιθεωρητής έπαυσε νά τρώγη.
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— Γιά κανένα λόγο ! έπανέλαβε. Ό Θεός νά αέ φύ
λαξη !

■—Μά γιατί;
, Πρέπει νά καταλάβης, κόρά μου, πώς όταν ένας 

νέος δέν, ενεργεί άπ’ ευθείας; άλλά μεταχειρίζεται γυ
ναίκες, εινε χαμένο κορμί ! Γιατί δέν έρχεται σέ αένα ό 
ίδιος;
Ί’στερ· άπό τό γεύμα ό έπιθεωρητής ξαπλώθηκε 

στην ιδιαίτερη του κάμαρη στο σοφά κι’ άρχισε νά δια- 
6αζη τις έφημερίδες και τά γράμματα πού έλαβε.

• «’Αγαπητέ Θεόδωρ Πετρόβιτζ ! — τού έλεγε ή νυ- 
ναικα τού δημάρχου. — Κάποτε μού είχατε ’πή πώς ‘εί
μαι καρδιογνώστρια καϊ γνωρίζω τους άνθρώπους. Τώ
ρα πρόκειται νά τό έξακριβώσετε πραγματικά. Λύτες 
τις μέρες θά έρθη νά σάς ζητήση τή θεσι τού γραμμα- 
τεως στο ορφανοτροφείο μας κάποιος Κ. Ν. Πολζούχιν, 
τόν οποίον γνωρίζω γιά λαμπρόν νέον. Είνε πολύ συμπα
θητικός. Λάβετε γι’ αύτον ένδιαφέρον καϊ θά πεισθήτε» 
κ.τ.λ.

— I ια κανένα λόγο ! είπε ό έπιθεωρητής.... Ό Θεός 
να μέ φυλάξη !
, , 1 στερ απ’ αυτά μέρα δέν περνούσε πού νά μή λάβη 
ο επιθεωρητής συστατικά γράμματα γιά τόν Πολζουχιν' 
Κ ενα ωραίο πρωί παρουσιάσθηκε και ό ίδιος Πολζουχιν, 
νέος παχύς μέ ξυρισμένο πρόσωπο τζόκεύ καϊ μέ και
νούργια μαύρη φορεσιά.

— Γιά υποθέσεις τής υπηρεσίας δέν δέχομαι έδώ, 
παρα μονο στο γραφείο, είπε ξηρά ό επιθεωρητής, άφού 
προηγουμένως τόν ακούσε.

— Με συγχωρεϊτε, άλλά οί κοινοί γνώριμοί μας κέ 
συμβούλεψαν ίσα-ίσα νάρθω έδώ.

Χμ .... εμουρμουρισε ό επιθεωρητής κα! μέ μί
σος κύτταξε τα μυτερά σκαρπίνια τού Πολζουχιν. Καθ’ 
οσον γνωρίζω, είπε, ό πατέρας σας έχει περιουσία κα: 
σεις δε στερεισθε, τί ανάγκη λοιπόν έχετε νά ζητάτε αύ- 
τη τη θεσι; Ο μισθός εινε τιποτένιος !

Δεν τό κάνω γεά τό μισθό, παρά έτσι. . . Είνε ό- 
πωσοηποτε κυβερνητική υπηρεσία.
-~αΕΓ’ ’ ■ Μθΰ ?αι'ν6ται ^ωί ™ς υστερ’ άπό ένα 

μήνα θα βαρεθητε αυτήν τήν υπηρεσία καϊ θά τήν παρα
τήσετε. και δμως υπάρχουν άλλοι, πού αύτή ή θέσις θά 
τους εςασφαλιζε δλη τους τή ζωή. Υπάρχουν πτωχοί

— Δε θα τή βαρεθώ ! τόν διέκοψε ό Πολζουχιν. Σάς 
δίνω to λογο μου πώς θά βάλω κάθε προσπάθεια !

Ο επιθεωρητής άναψε.
— ’Ακούστε, ρώτησε μέ περιφρονητικό χαμόγελο 

γιατί δεν ήρθατε έξ άρχής σέ μένα, παρά θεωρήσατε 
προτιμωτερο ν ανησυχήσετε πριν τις κυρίες;

Δέν ήξερα πως θά σάς δυσαρεστούσα, άποκ.ρίθηκε 
ό Πολζουχιν αποσβολωμένος. Άν δέ δίνετε δμως'σημα
σία στά συστατικά γράμματα, μπορώ νά σάς παρουσιά
σω πιστοποιητικά...

, Εβγαλε άπό τήν τσέπη του ένα έγγραφο και τό έδωκε 
σ.ον επιθεωρητή. Κάτω άπό τό πιστοποιητικό, γραμμέ
νο με ύφος και γράψιμο κυβερνητικού γραφείου, ήταν ή 
υπογραφή τού, διοικητού. Φώς φανερό, πώς ό διοικητής 
υπέγραψε χωρίς νά τό διαβάση, μόνο καϊ μήνο γιά νά ξε- 
φορτωθή καμμια ενοχλητική κυρία.

τ , ," να ύποκυψω. .. νά υπακούσω...
είπε ο έπιθεωρητής άφού διάβασε τό πιστοποιητικό κα’- 
αναστέναξε. Αποβάλλετε αύριο τήν αίτησι... Τί νά 
Τίνη;- ·.
„ Οταν ό Πολζούχιν έφυγε, τόν επιθεωρητήν έκυρίεψε 
ενα αίσθημα αηδίας.
, ■ Παληόκορμο ! άφριζε και περπατούσε άπό τή μ-άν

άκρη στήν άλλη. Είχε δέν είχε τό κατώρθωσε ό παληο- 
λιμοκοντορος, τό γυναικόθρεμμα ! Λέρα ! Βρωμόσκυλλο!

Ο επιθεωρητής έφτυσε μέ δύναμι κατά τήν πόρτα 
που μόλις, είχε βγή ό Πολζούχιν, κ’ έξαφνα άποσβολώ- 
ηκε γιατί τήν ίδια στιγμή έμπαινε στο γραφείο του μιά 

τ°ύ διευθυντοΰ τού ελεγκτικού συνέ
δριου. ..

-Μιά στιγμή, μιά στιγμή... άρχισε ή *, ρίχ. Ka. 
ηστε, κουμπάρε, κα! άκούστε μέ προσοχή... Λοιπόν 

Αενε πως έχετε ,μιά θεσι κενή... Αύριο ή σήμερα θά 
σας ερθη ένας νέος, κάποιος Πολζούχιν. ..

'Η κυρία κελαϊδούσε καϊ ό έπιθεωρητής τήν έβλεπε 
με θολά, κουρασμένα μάτια, σάν άνθρωπος πού είν’ έτο- 
μ,°ς, να Αίγοθυμήση· τήν κύτταζε καί χαμογελούσε άπό 
ευγενεια.

Γην άλλη μέρα, δταν ήρθε στο γραφείο του ό Βρε- 
μενσκη, ο επιθεωρητής πολλήν ώρα δέν άπεφάσιζε νά 
™ Χη την αλήθεια. Τά μασούσε, τά μπέρδευε καί δέν ή- 
ςεΡε πως ν αρχίση καί τί νά πή. ’Ήθελε νά τού ζητήση 
συγχωρεσι, να του όμολογήση δλην τήν άλήθεια άλλά 
η γλωσσά του μπέρδευε σάν τού μεθυσμένου, τ’ αυτιά του 
-καιαν, κ εςαφνα τόν έπιασε στενοχώρια και άγανάκτη- 
σις. που ήταν άναγκασμένος νά παίζη τέτοιο άνούσιο ρό- 

,,2?” τολ μπροστά σ’ έναν υφιστάμενό
του. Εςαφνα κτυπησε στο τραπέζι, άνατινάχθηκε 'καί 
άρχισε να φωναζη δυνατά:

— =Ζ« γ>ά ! ΔΙ, Ιχα. 5-z, ι ·Λ
I Μ,, φίγ„· ω

Και βγήκε άπό τό γραφείο.
( Αντ, Τσέχωφ)

Μεταφ. Κ.Σ.ΚΟΚΟΛΗΣ

| ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ —

ΤΑ EiST ΑΘΗΝΑΙΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

ποοηγουμένου) ,
σμ'ο, όλομόναχος καί φιλάσθενος, εβασανιζοτανε ο μακα
ρίτης, Θεός σχωρέσ’ τον ! , , , ,

Ή λύπη, ήν ήσθάνθην τήν στιγμήν εκείνην Οια τον 
θάνατον τού άγνώστου έκείνου άνθρώπου, ήτο τόση, ώστε 
δ=ν κατώρθωσα ούδέ νά εύχαριστήσω καν τούς καλούς 
εκείνους νοικοκυραίους πού τόσον μέ περιποιήθησαν.

Τήν έπαύριον μετά μεσημβρίαν άνεχωρησα εκ Πό
ρου απογοητευμένος καί μουρμουρίζων κατά τοΰ έαχοΰ 
υου μή προβλέψαντος νά μέ φέρη είς Πόρον μιαν η δυω 
ήαέρας πριν, δτε θά εύρισκον ζώντα τδν δυστυχή Κρεβ- 
βατάν, δ οποίος ήδη έφερε μεθ’ έαυτού είς τδν τάφον το 
μυστικόν τής τοποθεσίας τού πρώτου θεάτρου των Α

θηνών...., , „ , , ,
’Ήμουν έντελώς πλέον άπηλπισμενος, οτι θα εμαν- 

Οανον ποτέ πού έκειτο τδ περιβόητον τού Σκοντζοπούλου 
Οέατρον. δτε ήμέραν τινά, ξεφνλλίζων έν «Μεγα Ωρο- 
λόγιον»’ δπερ δ πατήρ μου είχε κληρονομήσει απο τον 
Οεϊόν του τδν Θεοδώρητου τδν Βρεσθένης, εύρίσκω με- 
ταξύ τών σελίδων αύτού τεμάχιον παλαιάς έφημερίδος 
κ-τρινισαένον άπδ τήν πολυκαιρίαν, δ χάρτης κ«ί ο τύ
πος τής οποίας έδείκνυον. δτι ήτο τής πρό του 1850 ε-

■ Τ> ε»ρΤιμα. όμολογώ, δτι δέν μ’ ένθουσιασεν, αλλ η 
συνήθεια, ήν είχον ν’ άναγινώσκω παν παλαιόν έντυπον, 
τδ οποίον ήθελε πέσει ύπό τούς οφθαλμούς μου, με ω- 
θησεν είς την άνάγνωσιν αύτού.

Ήμουν σχεδόν περί τδ τέλος αύτής. δτε οί όφθαλ- 
αοί μου σκοτίζονται, αί χείρές μου παραλύουν, και, αφι- 
νουν'μετ’ αύτών νά πέση καί τδ έντυπον, δπερ εκρατσυν^ 
Ή φωνή μου έφαίνετο ώς νά έκόπη άποτόμως εντός του 
λάρυγγός μου. Έπνιγόμην κυριο/,εκτικως.

' Συνελθών μετ’ ολίγον καί άναλαβών ι»
ήρχισα νά κραυγάζω δαιμονιωδώς : «Εύρηκα ! Ευ- 

!.·.η
Καί ήτο τόσον δικαιολογημένη, ή άντιγραφή. ούτως 

είπείν. τής κραυγής αύτής τού Άρχιμήδους, καθόσον, 
δι’ έαέ τούλάχιστον, αί πληροφορία-., ας άνευρον εν τφ 
ίντύπω είχον μεγαλειτέραν σημ.ασίαν τής άρχής. ην α- 
νεκάλυψεν δ μέγας Συρακούσιος μαθηματικός, ευρισκό

μενός έν τώ λουτήρί του.
Είχα κ- έγώ άνακαλύψει έν τώ έντύπφ τδν μίτον, 

όοτις θά μέ ώδήγει νά άνεύρω τήν τοποθεσίαν τού πρώ
του θεάτρου τών ’Αθηνών. Ήτο δέ ή θ ε όπ ε μ π τ ο ς 
αύτή άνανγελία—καί δέν ήτο δυνατόν νά ήτο άλλο τι, 
ποοκειμένου περί Ελληνικού θεάτρου τής εποχής έκει-

(Συνέχεια έκ τού
Είχον ακούσει, δτι ύπήρχε κάποτε Οέατρον έν Άθή

ναις, πριν ή κτισθή τό τού Μπούκουρα, άλλ εις ποιον 
υέρσς δέν ειξευραν ! Είς μόνον ένεθυμείτο, δτι ειχεν α- 
νοΰσει κάποιον φίλον του, Μανώλην Κρεββαταν ονόμα-

νά διηγήται πρό έτών περί τού θεάτρου, αύτού, άλλ 
έκτοτε δέν τδν ειχεν ίδή πλέον, ουδέ ειξευρεν άν ζή ,ή 
άπέθανε. Ούχ ήττον με παβέπεμψεν είς Πειραια προς 
τινα Ήλίαν Κατοπόδην, ύπερεβδημοκοντούτη. τήν ήλι- 
κίαν. δστις πιθανώς, μού είπε, νά έγνώριζεν, ούχι που 
έκειτο τό Οέατρον, άλλά πού εύρίσκεται, εάν εύρίσκετο 
άκόμη. ό Κρεββατάς μεθ' ου συνεδέετο δι' άδελφικης φι- 

λίί;. , χ
Εννοείται, δτι δέν ήργησα νά εΰρω έν Πειραιεί τον 

γέρω-Κατοπόδην, δστις μ- έπληροφόρησεν. δτι ό φίλος 
του Κρεββατάς εύρίσκεται άπδ δεκαετίας έν Πόρφ, ζων 
έκεΐ μέ τήν είκοσάδραχμον σύνταξίν του. ήν κατώρθωσε 
νά λάβη κατόπιν τεσσαρακονταετούς συνεχούς και ευδό
κιμου δημοσίας υπηρεσίας !

Έν τώ μεταξύ, πρός άνάπαυσιν τής συνειδήσεώς μου, 
ήρώτησα καϊ τδν Κατοπόδην, έάν είξευρε τίποτε^ περί 
τού πρώτου θεάτρου τών Αθηνών, άλλά και αύτού ουσ- 
τυχώς αί αναμνήσεις έφθανον μέχρι του θεάτρου Μπου- 

κουρα. t η
Τάς έλπίδας μου πλέον πάσας είχα έν ΙΙόρω, οπού 

καί μετά τινας ημέρας μετεβην.
Ή πρώτη μου έρώτησις ήτο. φυσικά, πού εύρίσκεται

ό Κρεββατάς.
—Ποιος Κρεββατάς ;/μέ ήρώτησαν.

— Ό γέρω-Κρεββατάς, καλέ, ό Μανώλης.
__.'Ο μπαρμπα-Μανώλης δ συνταξιούχος ;
—Ναι, ναι, αύτός !
—Τδν θάψαμε χθες τδν κακομοίρη !
Δέν έτυχε ποτέ πλησίον μου νά πέση κεραυνός, διά 

νά είμαι εις θεσιν να συγκρίνω την εκ τής <> .ω^,ως αυ 
τοΰ έντύπωσιν πρδς την προςενηθείσαν μοι -ν· -ή^ 

■ λευταέας άπαντήσεως τού μεθ’ ού συνωμίλουν, πάντως 
δμως δέν πιστεύω ή τού κεραυνού νά είναι^ φοβερωτερα.

Δύναμαι μεθ’ δρκου νά βεβαιώσω, δτι έμεινα επι πο
λύ άναυδος, έξ ου οί παριστάμενοι συνεπέραναν, δτι^ ο 
μακαρίτης γέρω-Κρεββατάς ήτο συγγενής μοτα καί ήρ- 
χισαν νά αε παρηγορούν οι άνθρωποι .

—At. αύτά έχει δ κόσμος, μού έλεγαν... Τώρα πειά, 
• ζωή σ’ έλόγου σου, κί άλλο κακό νά μήν ϊδής ποτέ !... 

I ύστερα, γιά τδν συχωρεμένο, ό θάνατος ήταν εύτύχημα, 
γιατί γέρος καθώς ητανε καί χωρίς κανένα στον κό-
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νης— δηλοποίησις πλειστηρίασα ο ΰ έχου- 
σα ώ; έξής : «Τήν έρχομένη,ν Κυριακήν 27 Δεκεμβρίου 
έκτίθεται είς δημοπρασίαν τδ θέατρον κείμενον πλησίον 
τοϊ κ. Λ. Πετράκη.» (!)

Τδ ονομα τοϋ κ. Πετράκη μ’ έ'πεισεν, δτι πρόκειται 
περί τοϋ θεάτρου τών ’Αθηνών, άλλά τίνος θεάτρου ; 
Έν τή δηλιποτήσει άνεφέρετο απλώς ή 27 Δεκεμβρίου 
χωρίς ν’ ,’ναφέρηται καί τδ έ'τος, τδ δέ τεμάχιον τής 
εφημερίδες, δπερ είχον ύπ’ δψιν μου, ήτο τό κάτω μέ
ρος τών δυο τελευταίων σελίδων ένθα ουδέ ίχνος χρο
νολογίας άνεγράφετο.

Έμενε πλέον τδ ζήτημα νά μάθω είς ποίαν έκ τών 
έλληνκών εφημερίδων άνήκε τό άποκαλυπτικδν τεμά
χιον, τδ δποίον τόσον περιέργως περιήλθεν είς χεΐράς 
μου.

Άπδ τής έπαόρια? ήρχισα τάς έπί τούτω έρευνας 
μου είς τάς βιβλιοθήκας τοϋ Πανεπιστημίου καί τής 
Βουλής, χάρις δέ άφ’ ένδς είς τδν κ. Καμπούρογλουν 
τής ’Εθνικής καί άφ’ έτέρου είς τδν κ. Καλογερόπου- 
λον τής Βουλής, οϊτινες μοί παρέσχον πάσαν πρδς τού
το ευκολίαν, κατώρθωσα μετά πολλούς κόπους νά μάθω 
δτι τδ ιστορικόν πλέον τεμάχιον άνήκ.εν είς τήν έν Ά
θήναις έκδιδομένην εφημερίδα «Σωτήρ».

"Εμενεν ήδη νά έξακριβώσω είς ποιον φύλλον αύ
τής έδημοσιεύθη ή περίφημος τοϋ πλειστηριασμοϋ δηλο- 
ποίησις, πράγμα τδ όποιον πλέον ευκόλως κατωρθώθη 
διά τής έρεύνης τών φύλλων τοϋ Δεκεμβρίου πάντων 
τών έτών τοϋ «Σωτήρος».

Είχε λοιπόν δημοσιευθή είς τό φΰλλον τής 24 Δε
κεμβρίου 1837. άρα άφεώρα τδ πρώτον θέατρον τών Α
θηνών, τό δποίον οκτάμηνον μόλις ήρίθμει τότε βίον καί 
δμως έξετίθετο τδ δυστυχισμένον είς πλειστηριασμόν.

Ποϋ δέ έκειτο τότε ή οικία τοϋ κ. Α. Πετράκη,, πλη
σίον τής όποιας εΰρίσκετο τό θέατρον ;

ΙΙάντες έγνώριζον, δτι έκειτο άκριβώς έπί τής οδού 
Αιόλου, δπου νΰν τό Έφετείον, έναντι τής μεγάλης οι
κίας Μελά. άρα. έκεϊ που πλησίον εύρίσκετο καί τό θέ
ατρον. (1)

Έκ τών πληροφοριών δέ αύτών, άς άνεκοένωσα πρός 
τινας τών γεροντοτέρων, άνεμνήσθησάν τινες, δτι είχον 
άκούσει πράγματι «πώς έκεϊ κοντά πού είναι τώρα ή 
Τράπεζα, ήταν άλλοτε θέατρον».

1 Ή ακριβής τοποθεσία τής οικίας τοϋ Α. Πετράκη 
φαίνεται καί έκ τής επισήμου έκθέσεως, ήν υπέβαλε πρός 
τό υπουργειον τών ‘Εσωτερικών ή κατά τό 185·> διοοισθει- 
σα επιτροπή πρός άνεΰρεσιν τής καταλλήλου δέσεως ποός 
άνέγερσιν νέου θεάτρου. Μεταξύ τών οεκατεσσάοων θέσεων 
ας έξήτασεν ή επιτροπή, έν τή έκθέσει της ύπ’ άοιθ. I 1, 
φέρεται καί ή έξής: «Ή απέναντι τής οικίας τοΰ ‘Αναργύ
ρου Πετράκη — τό τετράγωνον τοΰτο ίδπου νΰν τό ταγυ- 
δρομείον) είναι ή καταλληλοτέρα θέσις άπό πάσαν άλλ.ην. 
Δι’ αυτήν προσεφέοαμεν δραχ. 75,000, αλλά δυστυχώς τά 
τέσσαρα οικόπεδα, τά άπαρτίζοντα τό τετράγωνον τοΰτο 
είναι έπίδικα, ώς διαφιλονεικουμένων τών ορίων μεταξύ 
τών 4 ιδιοκτητών, πρός δέ τής κ. Βάσου διαφιλονεικούσης 

τήν κυριότητα όλου τοΰ τετράγωνου».

Επομένως τδ πρώτον τών Αθηνών θέατρον είχεν 
άνεγερθή έπί τής δδοϋ Αιόλου είς τδν μεταξύ τής ’Ε
θνικής Τραπέζης καί τοϋ Εφετείου χώρον, πράγμα, τό 
όποιον θά έμενεν έντελώς άγνωστον, άν μ.ή αί πρόοδοι 
τοϋ πρώτου Ελληνικού θεάτρου τής πρωτευούσης δέν 
διεκηρύσσοντο ϊιαπρυσίως άνά τήν ’Ελλάδα πάσαν διά 
στόματος τοϋ κήρυκος τών πλειστηριασ,μών !

Άλλά πώς ήτο κατεσκευασμένον καί διερρυθμισμέ- 
νον το περίφημον αύτό θέατρον ; Καί περί τοϋ ζητήμα- ' 
τος αυτού έλαχιστας εϊχομεν μέχρι τής σήμερον έκ τών 
έφημερίδων τής εποχής καί άλλων πληροφοριών ειδή
σεις, έγώ δ’ αύτός έθεώρουν τάς έπί τοϋ άντικειμένου 
τούτου έρεύνας μου ώς περατωθείσας πλέον.

Έν τούτοις, ή Τύχη, ήτις σπουδαιότατον έπαιξε ρό
λον είς τάς παντοειδείς έρεύνας μου ώς πρδς τό θέατρον ) 
αύτό. δέν ήθέλησε. φαίνεται, ν’ άφήση άτελές τό έργον 
της. Καί προς μεγάλην μου έκπληξιν τό άποπεράτωσε 
μέ τόν παραδοξώτερον τρόπον. Η

Περιοδεύουν κατ’ Απρίλιον τού 1920 τήν ’Ιταλίαν 
μετά τής θυγατρός μου, κατηνάλωσα πρό ς μεγάλην της 
στενοχώριαν τόν περισσότερον χρόνον ερευνών τά διάφο
ρα παλαιοβιβλιοπωλεία προς συμ.πλήρωσιν τής θεατρι
κής μου βιβλιοθήκης. Είς ένα έξ αύτών, έν Ρώμη, ά- 
νασκαλεύων διαφόρους πεπαιλαιωμένους τόμους, είδα έ- I 
ξαφνα καί ένα τοιοϋτον σκωληκόβρωτον—τόν δεύτερον 
τόμον τών κωμωδιών τού Notta—φέροντα έν τώ έξω- 
φύλλω καί υπογραφήν τινα καί έπ’ αύτής τάς λέξεις : | 
«Atene 12 Marzo 1830». Τό πράγμα, ώς ήν επόμενον, 
έκίνησε τήν περιέργειάν μου, έξήτασα έπισταμένως τδν 
τόμον, τον έφυλλομέτρησα καί κατάπληκτος εύρον με
ταξύ τών σελίδων του δύο τεμάχια χάρτου διάτρητα άπό

τόν σκόρον καί κιτρινισμένα άπδ τόν χρόνον. Μέ δικαι- 
ολογημένην συγκίνησιν τά ήνοιξα, τά έξήτασα καί κα-

τάπληκτΟς παρετήρησα οτι είς τδ μέν ένα έξ αύτών ήτο 
έζώγραφισμένον τδ έπιθαλάσσιον φρούριον τοϋ Ναυπλίου 
τδ «Μπούρτζι» μέ τήν σημείωσιν : «Napoli di Roma
nia 18 Dicembre 1835» καί τήν υπογραφήν Matheo 
Dandolo. είς δέ τδ έτερον περιεργοτάτη τις παράγκα 
μέ τήν σημείωσιν: «Atone 12 Luglio 1836» καί μέ 
τήν αυτήν ώς άνω υπογραφήν, ψήν στιγμήν εκείνην δεν 
ήννόησα περί τίνος άκριβώς έπρόκειτο. έ'σπευσα δμως 
κατασυγκεκινημένος καί ήγόρασα τδν περί ού πρόκειται 
τόμον μετ’ άλλων τινών καί άπήλθον τοϋ βιβλιοπωλείου. 
Τδ απόγευμα τής ημέρας εκείνης έξετάσας έπισταμέ
νως τά δύο σκίτσα, ολίγου δείν έπάθαινα κι’ έγώ δέν 
ξεύρω τι, καθόσον έπρόκειτο άσφαλώς πλέον περί σπου
δαιότατης δι’ εμέ άνακαλύψεως. Η άπεικονιζομένη «πα- 
ράγκα» είς τό έτερον τών σκωληκοβρότων χαρτιών, ή
το. ... τδ πρώτον ξύλινον θέατρον τών Αθηνών.

Ήδη μέ τό σχεδιαγράφημα τοϋ Ιταλού, τδ όποιον 
> έπιμελώς είχε τήν καλωσύνην καί μοϋ άντέγραψεν έκ 

τοϋ σκωληκοβρότου πρωτοτύπου δ φίλος καθηγητής τοΰ 
Πολυτεχνείου κ. Γ. Ροϊλδς καί τδ όποιον παραθέτω εν
ταύθα. μέ τάς όλίγας τήδε κάκείσε διεσπαρμένας λέξεις

άς συνέλεξα έκ τών διαφόρων έφημερίδων καί περιοδι
κών τής εποχής καί τάς ιδιαιτέρας μου πληροφορίας καί 
άλλους χειρογράφους σημειώσεις τής έποχής. αΐτινες 
περιήλθον είς χεΐράς μου, δυνάμεθα νά έχωμεν σχεδόν 
τελείαν πλέον περιγραφήν τοϋ πρώτΟΜ θεάτρου τών Α

θηνών.
Τό θέατρον λοιπόν τού Σκοντζοπούλου ήτο «τετρά- 

πλευρον σανίδωμα προχείρως συμπεπηγμένον. ύπαιθρον, 
έχον στέγην τόν άττικόν ουρανόν, όποιον κανέν ώδεϊον 

ποτέ». (2)

2) Αί έν τύϊς εισαγωγικοί; φράσεις εινε είλημμέναι έκ 
τών έφημερίδων καί τών περιοδικών τής εποχής, ιδίως εκ 
τοΰ «Θεατοΰ», τοΰ «'Ελληνικού Ταχυδρόμου», τοΰ «Σωτή
ρος» καί τής «Άναγεννηθείσης ’Ελλάδος».

Ή είσοδός του ήνοίγετο έπί τής δδοϋ Αιόλου. "Εν
θεν κάκείθεν αύτής δύο βρωμεροί φανοί, τό φώς τών ο
ποίων μόλις έξ άποστάσεως δέκα βημάτων ήτο ορατόν, 
ύ π ε κ ρ ί ν ο ν τ ο ότι έφώτιζον τά πέριξ τοϋ θεάτρου. 
Δεξιά τής εισόδου τδ «είσιτηριοπωλεΐον» καί παρ’ αύτώ 
κατά τάς έσπέρας τών παραστάσεων τελάλης άγγέλλων 
διαπρυσίως τδ έκάστοτε διδόμενον δράμα, καθόσον, ώς 
Οά ίδωμεν κατωτέρω, τά προγράμματα δέν είχον άκόμη 

έφευρεθή διά τάς Άθήναις.
Τό έσωτερικδν τοϋ θεάτρου τετράγωνον, δπως καί 

τδ έξωτερικόν του, ήτο π'εριεργότατον. «Έμβαίνεις, πα- 
τεϊς τό κατάχαμον δπου έλευθέρως περιφέρονται άνδρες 
δι 'φοροι. Είς μίαν γωνίαν πωλούνται ζαχαρικά, πλη
σίον στέκονται οί κρατούντες τά φανάρια τινών έκ τών 
θεατών». Η πλατεία, άνευ πατώματος, είχε δώδεκα ώς 
δεκαπέντε σειράς καθισμάτων έκ σανίδων κατεσκευασμέ- 
νω», όπισθεν δέ αύτών χωριζομένη διά σανιδοπήκτου δια- 
φσάγματος. ή τρίτη θέσις τών .... όρθιων, οϊτινες ή
σαν και οί μόνοι ύπό στέγην εύρισκόμενοι, καθόσον εί
χον υπέρ τάς κεφαλάς των τά πατώματα τών θεωρείων, 
άννα κατελάμβανον τάς τρεις πλευράς τοϋ τετραγώνου, 
τής τετάρτης, τής πρός άνατολάς κατεχομένης ύπό τής 

σκηνής.
«Κατέναντι τής σκηνής τό θεωρητήριον τοϋ βασι- 

λέως υψηλόν καί μεμονωμένου ώς «περιστερεών». Κατ’ 
έξαέρεσιν τό θεωρείου τούτο ήτο ταπετσαρισμένον διά 
λευκού πανιού, είς δλα δέ τά λοιπά τοϋ θεάτρου μέρη οί 
οφθαλμοί δέν άπαντώσιν εΐμή «σανίδας γυμνά?, γήν γυ
μνήν, πενιχρόν κατασκεύασμα τής στιγμής, ώς τά άνε- 
γειρόμενα είς τά πανηγύρια πρδς έκθεσιν πραγματειών». 
11ώς έφωτίζετο τδ θέατρον δέν κατώρθωσα, μεθ’ δλας 

Α τάς προσπάθειας μου, νά μάθω. Ή μόνη έπί τοΰ προ- 
Α^κειμένου σωζομένη πληροφορία εινε ή έξής- «Φώτα άμυ- 

δρά, δυσώδη καί δυσωδέστερα διά τόν άνεμον». Τίποτε 
άλλο. Οί άναγνώσταί μου άς φωτισθοϋν, δπως νομίζουν 

καλλίτερα.
Ταϋτα δσον άφορά τήν «σάλαν» τοϋ θεάτρου. Τδ κυ

ρίως θέατρον, ή σκηνή δηλονότι καί τά συμπαρομαρτοϋν- 
τα αύτή. εινε περιεργότερα άκόμη. Οί θεαταί εις μάτην 
άνεζήτουν τήν ορχήστραν έκεϊ δπου, κ,ατά συνθήκην, εύ- 
ρισκεται είς δλα τά θέατρα τοϋ κόσμου. Έκ τριών ή 
τεσσάρων οργάνων άποτελουμένη, είχε τοποθετηθή είς 
ενα τών πλησιεστέρων τής σκηνής θεωρείων καί έκεϊ- 
θεν έσκόρπιζεν είς τούς φιλομούσους Αθηναίους τάς... 
άσυμφωνίας αύτής ! Άλλ’ έκεΐνο, τδ οποίον δέν θά ά- 
νεύρισκον καθόλου, άν ύποτεθή δτι τδ έζήτουν οί θεαταί, 
ήτο τδ ύποβολείον. καθόσον ό ύποβολεύς, άστεγος καί αύ
τός, περιεφέρετο δτέ μέν δεξιά καί άριστερά τών παρα
σκηνίων, δτέ δέ δπισθεν τής σκηνογραφίας τοϋ βάθους !

Ή αύλαία ήτο «χονδρόπανον ρερυπωμένον καί τρυ- 
πημένον». Καί ένταϋθα ή έκφρασις τοϋ χρονογράφου εί- 
νε σκοτεινή, δπως καί εϊς τδ τοϋ φωτισμού ζήτημα. Ή
το πράγματι «τρταπημένον» τδ παραπέτασμα, διάτρυτον
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δηλονότι έκ τής πολυκαιρίας ή απλώς έφερεν έν τφ μέ- 
σφ την συνήθη οπήν, δι’ ής οί ηθοποιοί βλέπουν έκ τής 
σκηνης τους θεατάς, πράγμα, τό οποίον ήγνόει ό κύριος 
χρονογράφος ; Το δεύτερον είνε πιθανώτερον καί τούτο 
το συμπεραίνω έκ πολλών άλλων κωμικών παθημάτων 
των δημοσιογράφων τής έποχής εκείνης, προκειμένου 
περί θεατρικών πραγμάτων.

Το εσωτερικόν τής σκηνής εύρίσκετο εις πρώτο^ε" 
νή όλως κατάστασιν. Έάν έπί τής έποχής τού Σαίκσ- 
πηρ οι Oeorzat ώφειλον νά φαντάζωνται τά μέρη, εις τά 
οποία εςετυλίσσοντο αί διάφοροι σκηναί τού παριστανο- 
μενου έργου. έπί Σκοντζοπούλου ήσαν υποχρεωμένοι νά 
μαντευωσι τι παριστανεν ή προ αυτών σκηνογραφία, διό
τι και σκηνογραφία υπήρχε καί κάτι άπεικονίζετο έπ’ 
αυτής. Αλλ’ αυτό τό «κάτι» ήτο ζήτημα μαντικής. Ό 
σκηνογράφος, προίάλλων τήν σκηνογραφίαν του. έφαί- 
νετο έρωτών τρόπον τινά τους θεατάς :—«Τι νομίζετε, 
ότι παριστάνει ή σκηνογραφία αΰτη, αίθουσα'/ ή δάσος;» 
- ι δε Οεαται, αφού παρετήρουν προσεκτικά τήν σκηνο

γραφίαν, εύρίσκοντο εις τήν ανάγκην ν’ απαντήσουν με

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΕΡΑ Σ^ί1Τ1ί ΑΓ· ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

23 Φεβρουα/ίου Δευτέρα, μεσημβρία.
ζωή στάς Σκήιας

Έρχόμεθα εις τάς Σκήτας.
Και at Σκήται διεμορτ^ρώθηοαν είς Κοινοβίους 

και "Ιδιορρύθμους.
Αί τελευταίοι ομοιάζουν οάν συνοικισμοί. "Αποτε

λούνται έκ διαφόρων Καλυβών καί έκαστη Κ α- 
λ υ β η παριστρ έν μικρογραφίρ Κελλίο ν. Εις τό 
μέοον τού αθροίσματος τών Καλυβών ευρίοκεται ή 
Εκκ/.ηοία, ή Τράπεζα και ό Ξένων, κοινώς άποκαλού- 

>) 1 ραπε^α και ο πενών, κοινώς άποκαλούμενα ουνο- 
μ-ενα ουνολικώς τό Κυριάκό ν.

, Κα^ύ6αι άγονται ύπο τών Μονών, όπως καί 
ια Κελλία, είς τρία πρόσωπα.

Οι Σκητιώται αποζούν έκ τού εργόχειρου, έ
χουν δέ καί μικρόν αγροτικόν χώρον που επιτρέπει 
να συντηρούν μικρόν λαχανόκηπον, ελάχιστα όπωοο- 
μόρα δένδρα καί μικρό αμπέλι. Τουλάχιστον ή Κα- 
λτ^βα της Σκήτης, έκ τής όποιας σοΰ γράφω, έχει αν
ία τα λίγα που οον αναφέρω.

Οί Σκητιώται έργάζονται είς τήν ραπτικήν — ό 
^τατηρ Χριστόφορός μας είνε ράπτης — εις τήν σκου- 
φνπΛεκτικήν, βιβλιοδετικήν, ξυλογλυπτικήν, τήν ’Α
γιογραφίαν — ή περίφημος Σκήτη Καυοοκαλυ- 
Οκυν — οπρυ ή ονομαστή Σχολή τών "Ιωσαφαίων —

τά πεποιθήσεως : «Παριστάνει θάλασσαν !»
Καί ήσαν όλοι ευχαριστημένοι, πλήν τού κριτικά, 

της εποχής, όστις, προκειμένου περί τού σκηνικού δια. 
κόσμοι, εγραφε : «Κοσμήματα σκηνικά μή άναμένωμεν 
ως άλλότρια τού παρόντος καιρού». Καί προσέθετε: 
«Σκαιοί οί ιματισμοί». «Σκα-.ότερος ό κριτικός», προσί 
θέτω καί έγώ_, διότι. έάν δέν ειχον άλλαθεν πληροφο
ρίας περί τών ένδυμάτων τής έποχής έκείνης, βεβαίως 
ουδέποτε έκ τής φράσεως «σκαιοί οί ιματισμοί» θά έμαν- 
θάνομεν πώς ήσαν τά ένδύματα τού τότε θεάτρου. Τά 
πλείστα λοιπόν ή μάλλον όλα ήσαν ντόμινό, μετα
σκευαζόμενα εκάστοτε εκ τού προχείρου εις παντός εί
δους καί πάσης έποχής φορέματα, όμοιάζοντα όμως πάν
τοτε με ντόμινό ! Έξηρούντο τά φορέματα τών νεοελλη
νικών ήρωϊκών έργων, τά οποία έν τοίς πλείστοις ήσαν 
πραγματικά, καθόσον ή διεύθυνσις τού θεάτρου είχεν εις 
την διάθεσίν της σωρείαν φουστανελλών. Έν τούτοις οί 
ύποκρινόμενοι τούς Τούρκους, άν όχι όλοι, οί περισσότε-ι 
ροι όμως έφόρουν καί αυτοί ντόμινό !

(’Ακολουθεί) Ν. L ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
καί περί τής οποίας αργότερα ελπίζω νά σοΰ γράφω.

Είς τον 2κητιωιικόν βίον οπουδαίον ρόλον παί- 
ζει ή έλεημοσύνη. Διά τών είσπράξεών της εξασφα
λίζονται τα έξοδα τοϋ Κυριάκον, τά έξοδα τής φιλο
ξενίας καί οί φόροι.

Οί Σκητιώται εκλέγουν τον Πρόεδρόν των, τον έ- 
φορεύοντα έπί τής τηρήοεως τώόν τυπικών καί έθί- 
μων. Καλείται δέ οέτος Δίκαιος. "Εκλέγεται 
μεταξύ τών Γερόντων τών Καλυβών έτησίως, 
βοηθούμενος υπό τριών έως πέντε συμπρακτ ό- 
ρ ω ν. Κατά τό σύστημα δέ τής Ίεράς "Επιστασίας 
έκαστος έξ αυτών κρατεί τμήμα τής Σφραγίδας τής 
^κήω/ς, διηρημένης εις τέσσερα μέρη.

Ο Δίκαιος καί οί βοηϋοί του εκλέγονται υπό τών 
/ εροντο,ν, ήτοι τών προϊσταμένων, λόγομ αρχαιότη
τας, εκάστης Καλύβης τής Σκήτης.

Ό Δίκαιος αναλαμβάνει ώ βαρύ έργον κατά τήν 
ενιαύσιον διαχείρισιν τής εξουσίας του, νά περιέο- 
χεται ΟΛοκληρον^ τό "'Ορος καί συλλέγμ ελέη, είνε δέ 
ανεξέλεγκτος είς τήρ δαιχείοιοίν του.

Εδώ) είς τήν Καλύβην τοϋ Γέρονιος Στεφάνου έκ 
ιης όποιας έξακολουόώ, νά γράφω, πλανάται ή σκιά 
ενός τια^ελ&ονιος πεγαλείον.

Ο Πατήρ Χριστόφορος, έπανελΟών έν τώ) μεταξύ 
καί μή διακόπτων ουδέ προς στιγμήν τήν δίηγηοομα-

Είς τήν ίθην επιστολήν σοΰ άνέφερα τό έπειοόδιον 
πού έπροκάλεοε τήν πτώσιν του Πρώτο επιστάτου Νι

κοδήμου τον Διονυσιατου.
Έπρόκειτο περί τής Ρουμανικής Σκήτης του Προ

δρόμου.. Είχε τότε Δίκαιον τόν Καλόγηοον Άντύ- 
παν, άνδρα μορφότοεως, γλωσσομαθή·, θελήοεως, ε- 
νεργητικότψος πολλής καί αύστηρότητος. Έκ τών 
Καλογήρων εκείνων πού έργάζονται κατ’ εξοχήν προ- 
παγανδιστικώς υπέρ τής Ρουμανικής ιδέας είς τον 

"Άθω.
Αόγφ τής ανοτηρότητός του τόν καθήρεσαν οι Ρου-^ 

μόνοι Μοναχοί καί τόν άπεδίωξαν τής Σκήτης, άφον 
τόν άντεκατέοτησαν δι" άλλου Δίκαιου.

Ή Ρουμανική Κυβέρνησις, ή όποια ένδιεφέρετο 
διά τήν μή άπομάκρυνσίν του έζητησε παρά τής Ελ
ληνικής Κυβερνήσεως νά έπιβληθή διά τής Αστυ
νομίας προς επαναφοράν τον προστατευομένου Δι

καίου της.
Ή Κυβέρνησις Βενιζέλον διά πολίτικους λόγους 

έσπευοε νά πραγματοποιήσω τήν επιθυμίαν τής Ρου
μανίας καί διέταξε τόν τότε Γ. Διοικητήν Μακεδο
νίας κ. Σοφούλιγν νά σννεννοηθή μετά τών αρμοδίων 

τού "Όρους.
Είδομεν ή σκέψις τής έκτελέοεως τής διαταγής 

ταύτης ποιαν τραγικί/ν λύσιν είχεν ως προς τόν Πρω- 
τοεπιοτάτην. Ώς προς τάς προθέσεις τής Ρουμανι
κής Κυβερνήσεως, έλαβε τήν εξής κωμικήν λύσιν: .

Ό "Ελλην Ύπαοτννύμος μόλις έλαβε τήν διατα
γήν τοϋ Πρωτοεπιστάτου νά είσέλθΐ] μετά μυ ο τ ι- 
κότητος είς τήν Ρουμανικήν Σκήτην, καί κατήλ
θε τοϋ Πρωτάτου, ή πρώτη του σκέψις ήτο νά τό άνα- 
κοινώση μετά μ ν σ τ ι κ ο τ η τ ος εις τους εν Κα- 
ρναίς φίλους του. Έκ πληροφοριών ενδιαφερομένων 
έφθαοεν ή φήμη τής έ μ π ι ο τ ε υ τ ι κή ς εντολής 
είς τήν Ρουμανικήν Σκήτην προ τής έμφανίοεως προ 
τών Πυλών της τοϋ κ. Ύπαστυνόμου, καί καθ’ ήν 
στιγμήν ή ’Ελληνική εξουσία έφθανεν εκεί ενρε τήν 
πόρτα θεόκλειστη. ΟΙ Ρουμάνοι, πληροφορηθέντες ότι 
πλήν τοϋ ’Αστυνόμου, φθάνει εις Ορος και ο 1 εν. 
Πρόξενος τής Ρουμανίας έν Θεσσαλονίκη, συνοδευό- 
ιιενος υπό τοϋ εκπτώτου Δικαίου, μέ τόν σκοπόν ό
πως ιόν έγκαταοτήση τή έπεμβάοει τής ’Ελληνικής 
"Αστυνομίας, έοπευοαν νά οχυρωθούν εντός τής Σκή
της των, άποκλείοντες ο’ύτω Πρόξενον, "Αστυνόμον 

καί Δκαίον.
"Ήτο κωμική ή θέοις τώον κυρίων αϋτώτν όταν 

.προοελιΐόντες εύρον τάς βαρείας πύλας τής Σκήτης 
κλειστός καί τι/r είσοδόν το)ν άποκεκομμενην. Ε- 
βρόντι/σαν, διεμαρτυρήθησαν, ήπείλησαν ματαίως.

Οί Μοναχοί τών περασμένων αιώνων κατά τάς ε- 
πδρομάς τών πειρατών, όταν έπρολάμβανον νά κλεί- 
σουν τάς θύρας, ύφίσταντο καρτερικώτατα καί τήν

νίαν του, ακούεται λέγων ενίοτε αύταρέοκως και με 
μικράν δόοιν μελαγχολίας.

__’Όταν είμαστε Δίκαιοι!
Δηλαδή όταν δ Γέροντάς του Στέφανος είχεν έκ- 

Α^γή δίκαιος υπό τήν δμόϋνμον ψήφον των άδελ- 
φώτν, ή Καλύβη των ήτο τό κέντρον πάσης κινήσεως 

τής Σκητιωτικής ίοαής των..
Καί ό άγαδός Πατήρ Χριστόφορος, αισθανόμενος 

τήν ύπερηφάνειάν του διαάρυππομένην και διαβλέ- 
πων είς τό παρελθόν μίαν άντανάκλαοιν δόξης άτο- 
αικήζ, δέν άφινεν ευκαιρίαν νά μην έπαναλάβη 

Γ _ ’Όταν είμαστε Δίκαιοι!
’Ενώ άντιστρόφως ό Πατήρ Στέφανος, ό άνεξί- 

κακος καί πλήρης αγαθότητας, μέ κάποιον δέος ανε- 

λογίζετο τό παρελθόν.
Διότι τό έργον ενός ευσυνείδητου Δικαίου είνε 

βαρύ καί επίμοχθον. Είνε πλήρες άπο κάματον διαρ
κή, άπό ημέρας ζοιής σκληρής, βασανισμένης και η 
τιμή τής εμπιστοσύνης καί τής έκτιμήοεως τώνν ά- 
δελφών πληρώνεται πολύ ακριβά.
“'’Εν ΐούτοις, πιστός είς τό καθήκον, πράος,ήρεμος, 
θά άνελάμβανε καί πάλιν τό τιμητικόν φορτίον, διότι 
έψιθυρίζετο ότι τον προσεχή Μάϊον ή "Αδελφότης

I πανηγυρικώς θά τον άνεδείκνυε καί πάλιν "Άρχον

τα της.
Καί έβλέπατε οτά μάτια τοϋ αγαθού Χριστοφόρου 

μιά λάμφι αστραπής, ένα χαμόγελο υπερηφάνειας καί 
I χαράς καί μόνον στην σκέψι ότι θά έλθη στιγμή που 

θά λέγη
— Τώρα πού είμαστε Δίκαιοι!

Αί διαφοραί τώον Σκητιωτώιν λύονται υπό του Ji- 
καίου καί του Συμβουλίου του, ή υπό τής 2 υ ν α- 
ξεως τών Γερόντων όλων τών Καλυβώνν. 
Κατ’ έφεοιν δέ υπό τής Κυριάρχου Μονής καί τρι- 
τοβαθμίως υπό τής Ίεράς Κοινότητας.

Αί Σκήται δέν έχουν τό δικαίωμα νά συντηρούν 
κτήνη όπως αί Μοναί — καί μερικαί έξ αυτών άγέ- 
λας ολοκλήρους' επιτρέπεται μόνον είς τάς παραλίους 
Σκήτας νά έχουν βάρκες. "Ο,τι είνε άναγκαίον προς 

■ μεταφοράν τό φέρουν είς τούς τόμους, δικαιούνται ό

μως νά μιοθτόνουν ζώον.
"Ολαι αί ελληνικοί Σκήται είνε Ίδιόρρυθ- 

«οι. ,
Αί Κ ο ι ν ό 6 ι ο ι Σκήται είνε τέσσαρες τον α

ριθμόν. Έξ αύτώον ή τοϋ Προφήτου "Ηλιου καί ή του 
Άγιου "Ανδρέου ή Σεράγιον Ρωσικαί, ή τοϋ Προ
δρόμου Ρουμανική καί ή Βογορόδιτοα Βουλγαρική. 
"Έχουοι τον τύπον καί τήν ζωήν τατν Κοινοβίων Μο
νών. Καί εδώ άρχοντεύει ό Δίκαιος.

Αί Κοινόβιοι Σκήται έχουν δλίγας αγροτικός ι
διοκτησίας καί τρέφονται με τα ελέη.
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πλέον μακράν πολιορκίαν. 'Εφοδιασμένοι μέ τροφάς 
και μέ κρασί γιά ενα-δυό χρόνια, καί μέ νερό τής ι
δίας Μονής, άντέταοσον πλέον άπό ιάς επάλξεις των 
πύργων των απλήν άμυναν, έξησφαλιομένοι άπό άμε
σον επιδρομής. Ετσι καί στήν περίστασιν αυτήν οί 
Ρουμάνοι, έχοντες ό,τι τούς έχρειάζετο διά πολύν 
■καιρόν, έκλεισαν τάς πύλας τής Σκήτης καί άπεφάσι- 
οαν μέ γενναιότητα ν' άντιταχθοϋν είς τάς εφόδους 
τοΰ Προξένου τον καί τής Αστυνομίας μας.

Τό αποτέλεσμα ήτο ότι Γεν. Πρόξενος, τέως 1ι- 
καιος και 'Αστυνόμος έφυγαν άπρακτοι έκεϊθεν, διότι 
»α απητεϊτο τακτική πολιορκία μετά πολυβόλων διά 
να αλωθή τό φρούριον.

Οί 1 ουμανοι Σκητιωται (νίκησαν.

Αί Καλύβαι. — 'Η 'Έρημος
Μετά τάς Σκήτας αί Κ αλύβαι.
Λί Κα/.υβαι είνε οικήματα, οίκοι αυτοτελείς, οί ό

ποιοι δίδονται είς έν, δύο ή τρία πρόσωπα. Κεϊνται 
εντός τών ιδιορρύθμων Σκητών ή έκτος αυτών. 
-.Ε™ δύο ειδών: Αί μεμονωμένοι Καλύβαι καί αί 
κατ' άθροισμα Καλύβαι.

Αί μεμονωμένοι Καλύβαι είνε τριών ειδών. Ε
κείνοι πού δίδονται είς έν, δύο ή τρία πρόσωπα ,ιετά 
διάδοχης ήν άνευ διαδοχής ή περιωριααένης τω- 
αυτης.

^Ερημος καλείται ό μεταξύ τής Σκήτης τής

Κ 4 Λ Λ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
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Μελετών άπό πολλών ετών τήν Γραφικήν τέχνην 
τών Βυζαντινών, καί έκ παραδόσεων καί έξ ιδίας 
πείρας καί κόπου κατορθώοας νά εφαρμόζω άπαντα'ς 
τους τρόπους τής τέχνης αυτής, έρχομαι σήμερον, 
ουχι ως φιλόσοφος, άλλ' ώς καλλιτέχνης ίνα πεοι- 
γράφω συντόμως καί δι' υποδειγματικών εικόνων 
τας νέκρας ώς έπί τό πλείσιον σήμερον μεθόδους τών 
Βυζαντινών ζωγράφων.

Θα σας ομιλήσω δέ τεχνοαναλυτικώς, πεοί άνθι- 
όολίων συνδετικών ύλών, εργαλείων, χρωμάτων καί 
μεθόδων, όλων έν γένει τών τρόπων τής Βυζαντινής 
-ωγραφικής- καί επειδή θά συναντήσωμεν κατωτέρω 
ορούς τεχνικούς άναφερομένους είς πολύ άποαειια- 
κρυσμενον παρελθόν, θεωρώ απαραίτητον όπως πρω- 
τιοτα/ς σάς εξηγήσω τήν σημασίαν τούτων. Και

Αγίας Αννης καί τοΰ μικρού βουνού Καρμηρίου πε
τρώδης, απόκρημνος καί χωρίς νερά χώρος, πού κεί- 
ται ατούς δυτικομεσημβρινούς πρόποδας τοϋ 'Όρους.

Π Καφάλα εύρίοκεται 20 λεπτά βορειοανατο- 
λικως τών Καρυών καί άποτελείται άπό άθροισμα Κα
λυβών, είς τάς όποιας διαμένουν ώς έπί τό πολύ Ρώ
σοι. Είς τάς Καλύβας τής Καβάλας κατοικούν οί Κ α- 
υ ι ώ τ α ι, όπως ονομάζονται οί φερέοικοι καί χω
ρίς υποταγήν Ρώσοι Μοναχοί.

Καθιοματαριοι υπάρχουν καί είς τάς Μο- 
νας Λαύρας καί Παντοκράτορας.

Έκ τοΰ βίου αυτών τών Μοναχών δννάμεθα νά 
λάβωμεν ιδέαν τινά τοϋ βίου τών άρχεγόνων Κελλι- 
ωτών τοϋ μοναχισμού τοΰ Ήχιοι- 'Όρους.

Οί Καθιοματάριοι είνε άδιάδοχοι.
Ολες αυτές τις πρόχειρες πληροφορίες καί εντυ

πώσεις τών τελευταίων επιστολών μου τις ουγκεν- 
τρώνω μέοα στά Κελλιά τοΰ Πατρος Στεφάνου. Βια- 
στικά-βιασικά σοΰ τάς αναγράφω γιατί έφθαοεν ή 
ωρα τής άπομακρύνοεώς μου.

’ Υστερα άπό λίγο ανέρχομαι στάς Καρυάς γιά νά 
πάρω τον δρόμο τοΰ Προσκυνητοΰ μέοα στάς αιωνό
βιους Μονάς πού κρύπτουν ιστορίαν ανθρώπων καί 
πραγμάτων πού έζησαν καί ζοΰν έξω άπό τούς κοι
νωνικού νόμους καί τάς κοινωνικός συνήθειας.

ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΙ

ι) Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΟΩ
"Αρχομαι άπό τόν έκ Φουρνά τών Άγράφων Λιο- 

νύσιον, ιερομόναχον, άγιογράφον καί συντάκτην τού 
βιβλίου τής ερμηνείας τών ζωγράφων, βοηθήματος 
μοναδικού τοϊς άσχολουμένοις μέ τήν ζωγραφικήν 
τέχνην καί την ιστορίαν αυτής.

’Ως γνωστόν, ό Διονύσιος, άγιυγρώ,ος τών μέσων 
του 18ου αίωνος, συνέταξε τό περί οί> ό λόγος βιβλίον 
παραλαβών έξ αρχαιότερων ΰρμηνειώ,ν τοΰ 16ου καί 
Εου αιώνας σχεδόν άπαν τό υλικόν καί έπαυξήσας 
αυτό τή^ βοήθεια ένός τών μαθητών του Χίου, Κυ
ρ1 λλου όνομαζομένου.

Τό βιβλίον αύτό μέχρι τοΰ 1839 ήτο εντελώς ά- 
γνανστον- τότε ό Γάλλος Didron είδε καί άντέγραψεν 
εν Αγιω 'Όρει εν χειρόγραφον τοΰ Διονυσίου, τοϋ-

ν’ > Φώτα. Φώς λέγεται τό διά ψιμυθίου δηλαδή 
‘ λευκού και άλλων ανοικτών χρωμάτων φώτισμα 

τών προσώπων.
5' ίάιιαατα καλούνται γραμμαΐ πολύ φωτεινά-.. τιΟεμε- 

νί» έπί τών φωτεινότερων μερών τού προσώπου κα. 
ένδυυ.άτων. f

ε') Βελονιάοματα. Βελόνιασμα είναι ή διά βελόνας χα- 
ραξις τού σχεδίου τών φορητών εικόνων και το.χο 
γοαφ’.ών.

7' 1 ^κοοδόζουιιον. Ζωμός προερχόμενος έκ κοπανισμέ
νων σκόρδων, έχων ίδιάζουσαν κολλητικήν δύναμιν.

ζ') Μπεζίρη- θότω καλείται τό λινέλαιον.
"Οροι μή άναφερόμενοι έν τή έρμηνείφ.

'Εγκαυστική. Έκ τού έγκαίω, ή τέχνη τού ζωγραφίζειν 
μέ έργαλεία έγκαυστα.

Έφ' ύγροϊς (il fresco). Ζωγραφική έπί έντελώς υγρού 
χχι ποοσφχτου χονιχίΑχτος.

-ησογοαφία (a, tempera). Ζωγραφική έπί έντελώς ξη- 
ρού έδάφους δια χρωμάτων πολύ ρευστών.

11ιικτοΎΟίοιιία ή πηκτογραφία, ζωγραφική διά, πηκτο- 
‘ Νύστων χρωμάτων, Χς ή έλαιογραφ.α, επι νωπού 

κονιάματος. Και τέλος,
Ώογοαφία, τρόπος ζωγραφικής, δι’ "ον μεταχειριζομεΟα 
' " συνδετικήν ύλην τόν κρόκον του ωου.

'Ως έκ τών ανωτέρω μνημονευθέντων τρόπων φαί
νεται, ύπήρχον έν χρήσει παρά τοϊς ζωγράφοις πολ
λοί καί διάφοροι τρόποι ζωγραφικής, με διαφορετι
κά έντελώς τεχνητά μέσα, ΐ'λας καί έργαλεία.

3> ANG1BOAA
"Εκαστος έξ αίτιώ- άπετέλει έντελώς ιδιαίτερον 

κεφάλαιον τής ώραίας αυτής τέχνης, έν δέ μόνον 
πράγμα είχον όλοι οί τρόποι κοινόν, τό άνθιβόλιον 
(έκ τού άντιβάλλω, άντιβόλιον, άνθιβόλιον και θι- 
βόλι, ώς κοινώς καί μέχρι σήμερον αί νησιώτιοσαι 
γυναίκες ονομάζουν τα αχναρια των).

Τό άνθιβόλιον ή άνθίβολον, κατόπιν ίπιοταμένης 
ιιου έρεύνης παρετήρησα ότι ήτο έν χρήσει και παρα 
τοϊς άρχαίοις, οίτινες έφήρμοζον αύτό προ παντός 
είς βιομηχανικός των έργασίας, ώς είς άγγεια, πι
νάκια, άλλά καί καλλιτεχνικός τοιαύτας, διότι μεγά- 
λως ευκολύνει τοΰτο τόν τεχνίτην, προ παντός όταν 

έχη νά έκτελέση τοιχογραφίας.
Κατά τόν ίιονύσιον λοιπόν τά ανθιβόλια διαιρούν

ται είς δύο κατηγορίας ,είς άνθιβόλια διάτρητα, ά
τι να (χρησιμοποιούν ώς προσχεδιάσματα έντυπα, καί 
είς υποδειγματικά ανθιβόλια δίχρωμα και πολλάκις 
πολύχρωμα, aura έχρησιμοποίουν ώς υποδειγματι
κά πρότυπα καί άτινα είχον άπαντα τά τεχνικά στοι
χεία, ήτοι οχέδιον, οκιώματα, άνοίγματα, φώτα καί 

λάματα.
Παρακαλώ) νά ιιοϋ επιτρέψετε νά αναφέρω ένταϋ

θα ολόκληρον τό ενδιαφέρον κεφάλαιον έκ τής ερμη
νείας τώιν ζωγράφων περί ανθιβολίου.

Π ΑΝ ΤΕΛΗ Σ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
(Ακολουθεί)

το δέ μεταφράοας έξέδωκε μετά προσοχής Γαλλιστί 
τώ 1845. Τώ 1855 έκ τοΰ ίδιου χειρογράφου έξε;- 

δόθη ή ιδία ερμηνεία Γερμανιοτί.
’’Αλλην έκδοοιν έξ άλλου χειρογράφου, ερμήνευα- 

'μένην Ρωοοιοτί, έχομεν τήν τοΰ Πορφυρίου Ουοπεν- 
σκη 1867. Ελληνιστί, νοθευμένου όμως, έξεδόθη το 
κείαενον τής ερμηνείας ταύτης έν Άθήναις ύπό τού 
πλαστογράφου Κ. Σιμωνίδου τώ 1853, άνατύπωσις 
δέ τούτου έγένετο υπό τοϋ εκδότου Άνεστ. Εωνοταν- 
τινίδου τφ 1885. Τώ 1893 ό Άθ. Παπαδοπούλας Κε- 

' ραμεύς, δαπάναις Γρηγορών τοΰ Θεοδώρου Ί ο ε - 
λίτσοβ έξέδωκεν ελληνιστί έν Πετρουπόλει το τί
μιου μόνον τής ερμηνείας τής ζωγραφπκής ιέλν,1'ώ 
μέ τήν ελπίδα ταχέως ν' άποπεοατώση τό άλον τής 
ερμηνείας, επειδή όμως ή περάτωοις τοϋ βιβλίου 
δέν κατοπρθώθη, άπεφασίοθη νά διανεμηθή τούτο 

ώς είχε τώ 1900.
Ό 'ίδιος Άθ. Παπαδοπούλας, τέλος, δαπάναις τής 

Ρωσσικής αρχαιολογικής εταιρίας, εν έτει 1909, ε- 
ξέδωκε ολόκληρον καί πλήρες τό κείμενον τοΰ Διο

νυσίου, άναγράφας έν τέλει καί τάς κυρίας πηγας, 

έξ ών ουτος ήρύσθη.
Χειρόγραφα τής ερμηνείας τών ζωγράφων, τοις 

άρχαιολόγοις είναι γνωστά τρία. Θά ύπάρχωσι όμως 
Ίσως καί άλλα παρά τοϊς άγιογρά / οις τοΰ άγιοι Θ- 
ρους. Έν τοιοϋτον χειρόγραφον κατέχω καί έγω, 
κληρονομικόν κειμήλιου τού προπάππου μου αγιο- 
γρώμου Αθηναίου Γεωργίου Ζωγράφου, τό όποιον 
ήρχιοα ήδη νά ερμηνεύω κόσμων αύτό διά μεμβρανο- 
φύλων αντιγράφων εικόνων, και κοσμημάτων.

Τό έργον τοΰ Διονυσίου, ώς έν αρχή τού λόγου μου 
Γιπον, ουνειάχθη κατά τόν 18ον αίιώνα, πολλαχου δε 
μάς παρέχει πληροφορίας περί τής τέχνης τϋιν χρό
νων, είς ους ανάγονται αί πηγαί του (17ος και 16ος 
αιών), ΰπάρχουσιν όμως μέρη, ώς τό πραγματευό
μενου κεφάλαιον περί τής ερμηνείας τής .ωγραφ ι- 
κής τοΰ τοίχου, τό περί χρυσωμάτων κ.λ.π., τα οποία 
ασφαλώς άναφέρονται είς τέχνην πολύ παλαιοτέρας 
εποχής τών Βυζαντινών. 'Άν τις ταΰτα λάβμ, ύπ ϋ- 
φιν, ώς καί τήν συντηρηιικότητα τών Βυζαντινών 
άγιογράφων, τότε θά δεχθή μετ' έμοΰ ότι οι παρά 
Διονυσίτμ άναφερόμένοι τρόποι τής ζωγραφ ικής όε>· 
είναι νεωτέρων αιώνων έφευρέτημα, άλλά αυτοί οι 
παρά τοϊς Βυζαντινοϊς άγιογράφοις χρησιμοποιού

μενοι.
Τοΰ βιβλίου λοιπόν τούτου τούς τεχνικούς όρους 

θά έομηνείΌω έν όλίγοις ένταϋθα καί μάλιστα εκεί
νους, όσους θά συναντήσωμεν ευθύς αμέσως.

2) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
χ') Ανοίγματα. Άνο-.γαα ε!νχ·. ώ όιί ζ.ϊστανοΰ τ, 

αελχνοϋ χρώματος σχεδίασμα επι ζών «.'.κονων
3’) 'Ισκιώματα. '’Ισκιωμα λέγεται το οΓ άοαιοτέ?ου 

χρώματος καστανού η μελανού σκίασμα τών προσώ
πων η άλλων μερών τής εϊκόνος.
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JAJVfBS THOMSON

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
t, Συνέχεια έζ τοϋ προηγουμένου)

_ Επιπίπτουν επάνω είς τό άλογο, το πιέζουν είς τη 
γη και τρυπουν τή δυνατή καρδία του. Ούτε ό ταύρος 
μπορεί νά υπεράσπιση τό τρομερό του μέτωπο, ή νά διώ- 
ςη μακρυά τόν άγριο, φονηά. Όρμούν άρπαχτικά είς τό 
Ααριγγι τής μητέρας, καί σπαράζουν τό παιδί πού κλαί-

<ις, τό^στήθός της. Δέν ωφελεί σέ τίποτα τόν άνθρω- 
” που είναι τό πρόσωπό του κ α τ' ό μ ο ί ω σ ι ν τοΰ 
« -ο ο ΰ. 'Ομορφιά ! Δύναμι θεία ! Που' είς τό λαμπερό 
ΐης βλέμμα,. τό ατρόμητο λιοντάρι στέκεται καί κυττά- 
;st γλυκά. Εδω σκοτώνονται άγνωστες δυστυχισμένες 
υπάρξεις. I κυκαμένοι άπό τή μυρωδιά είς τήν ομίχλη 
τού νεκροταφείου οί απελπισμένοι αρπαγές πέφτουν καί 
ξεθαφτούν τό σαβανωμένο κορμί άπό τό μνήμα, έπάνω 
απθ’ τό όποιο ,βογγούν. ένφ τούς άκολουΟοΰν απαίσιες 
σκιές και φοβισμένα φαντάσματα. Μέσα είς τά βουνώ- 
-ικα αύτά μέρη, οπού κατοικούν οί εύθυμοι Grisons είς 
τις ειρηνικές κοιλάδες, πέφτουν συχνά άπό τούς κατά
φορτους -,-.ρημνσύς βουνά χιόνι και προξενούν τρόμο. ’Α
πό κρημ-,ό είς κρημνό βραχνοβροντώντα; καττβαίνυν. 
•Ίΐα σκληρη χειμωνιάτ κη καταστροφή ταράζει δλα. 
Κοπαδια. ταξειδιώτες. χωρικοί, κάποτε ολόκληρα κα- 
ρα^ά,ια σε πόρε. α. ή χωριουδάκ·α κοιμισμένα είς τό θά
νατο τής νύχτας, βυθίζονται βαθειά κάτου άπό τά ερεί
πια. Ιωρα μέσα είς τή μανία τοϋ καιρού, είς τήν άγρια 
καροια του χειμώνα, πού καί δίχως τούς ορμητικούς ά- 
^-μο;Τ χ.οι,ε.. άναμεσα είς το μυκωμενο δάσος καί είς 
■ ήν ...λο τιοκυματάρικη άκτή Οά καταφύγω σέ μιάν ά- 
;/^.κιά. έρημική σκηνή, πού κόκκινη φωτιά εύθυμαίνει 
το σκοτάδι. Έδώ αφήστε με νά καθίσω σκεπτικά καί 
νά μιλήσω σοβαρά μέ τό Μεγάλο Νεκρό. Σοφοί τής 
αρχαιότητες. σεβαστοί σάν θεοί, καί ευεργετικοί πού δό- 
ςασαν τό ανθρώπινο γένος, μέ τέχνες, όπλα, καί έξεπο- 
/■-τισαν ενα κόσμο ! "Εξαλλος άπό τήν έμπνευστικιά σκέ- 
ψι, πετώ τό παλαιό βιβλίο καί καταχαρούμενος χαιρε
τώ τες ιερες σκιές πού άργοσηκώνονται καί περνούν

εις τά θαμπωμένα μάτια μου. Πρώτος ό ΣΩ-
Λ 1 Η_. ,.ού ατράνταχτα καλός σέ διεφθαρμένο κρά- 

.0-, εστεκε μόνος, ανίκητος είς τή μανία τών τυράν
νων. Η φωνή τοϋ θεού γαλήνεψε τούς αγίους νόμους 
της Λογικής, είς τόν προσεχτικό του νού. "Αφοβος, υ
πάκουος είς τή ζωή καί είς τον θάνατο ! Μεγάλε ηθικέ 
δασκαλε ! ’Εξυπνότατε τών άνθρώπων !

θ _ΟΛΩΝ δεύτερος πού εδραίωσε τή γενική ευη
μερία πάνω είς τήν πλατεία βάση τής ισότητες, μέ εύ- 
γενικούς νόμους χαλιναγώγησε ένα άτίθασσο λαό.' άδά- 
μαστον ώς τότε, φυλάγοντας ήσυχη, γαλήνια τήν ίδι-

1) Ό Λεωνίδας.

α.τερη εκείνη φωτιά άπ- δπου λάμπουν ανόμοια ή υπε
ρηφάνεια τής γελαστής Ελλάδας, καί τών άνθρώπων, 
εις τό δαφνόσπαρτο πεδίο τών ώραιοτέρων τεχνών καί 
τής τολμηράς έλευθερίας.

Ο ΛΓΚΟ) ΙΊΌΣ έπειτα πού κατέβαλε μέ τή δύ
ναμη αύστηροτάτης πειθαρχίας δλα τ' ανθρώπινα, πάθη. 
Ακολουθώντας, βλέπω έκείνον (1) πού δοξασμένα έπε- 
J- -U τις Θερμοπύλες, ποΰ με τό έργο του έδειξε τό δυσ- 
κολώτατο μάθημά πού έμαθαν οί άλλοι. 'Ο ΑΡΙΣΤΕΙ-

ΤΓ,ν·ω''ί' ™ τ'ίΛ!0 ‘Α®τωπό του. Άγνότης ψυχική 
που η ακολακευτη φωνή τής έλευθερίας τοΰδωσε τό ό
νομα της δικαιοσύνης. Σεβαστός σέ μεγαλοπρεπή) φτώ
χεια, θυσίασε τή δόξα του γιά τή δόξα τής πατρίδος 
του ·/.·. ανυψωσεν έτσι υπερήφανη φήμη είς τβν ’Αντί
παλό του.

Μαλακώτερα άναθρεμμένος άπό τή φροντίδα του. | 
παρουσιάζεται ό γλυκάψυχος ΚΙΜΩΝ πού· τό γερό πνευ- 
μα του .τίναξε τό βάρος τής ακολάστου νεότητος. Ή
το η μάστιγά τού περήφανου 1ΙΕΡΣΗ έξω άπό τήν πα- 
τριοα του, μέσα Οε, ό φίλος κάθε αξίας καί άξιοθαυμά- 

στου τέχνης, μετριόφρων καί απλός είς τήν πολυτέλεια. 
^Ε,.ειτα τελευταίος Αξιος τής ξεπεσμένης -:ά Ελλά
δος σκεπτ-κός παρουσιάζεται. Λυτός σέ διάφορες έπο· 
χες προσηλώθηκε είς τήν δόξα. ’Ο δίκαιος Κορίνθιος. 
ο εύθυμος Γιμολέων, περηφανεύεται, ήπ-ος καί σταθε
ρός πού θρήνησε τόν αδελφό ταυ δταν (2) Τύραννος 
φονευότανε. *

Ιναι όμοιο με τό τελειο τό θηβαϊκο ζευγάρι ποΰ έ
νωσε τις αρετές του καί ύψωσε τή χώρα του σ’ αυτοκρα
τορία, ελευθερία κα! φήμη.

Εκείνος πάλι, ποΰ έξ αίτιας του σαλεύτηκε ή άθη- 
ναινη τιμή, κ: άφησε πίσω του σωρό ταπεινών κατα- 
πα.ημάτων Φωκίων ό Αγαθός, αυστηρός είς τή δήμο-' 
σ·α ζωη καί είς τήν άρετή άκαμπτα σταθερός. Μά σάν 
ήταν κάτου άπό τή χαμηλή μά δοξασμένη στέγη, του. 
γ/.'-κεια ειρήνη, κι ευτυχισμένη φρόνηση χάϊδευαν τό 
μέτωπό του. Σ' αύτόν έβρισκες τή γλυκύτερη φ-λία, καί 
τήν προσεχτικότερη άγάπη.

Κι εκείνος ό τελευταίος άπό τά παιδιά τού γέρω- 
Λυκούργου. το γενναίο θύμα απόπειρας μάταιας γιά τή 
σωτηρία ενός σαπισμένου κράτους, ό Άγις πού έσπει
ρε όμοια σ’ δλη τή ΣΙΙΑΡΤΗ .τήν παλιά δουλόπρεπη 
φιλαργ-.ρία.

Οι δύο ΑΧΑΙΟΙ ήρωες κλείνουν τή σειρά. Ό Α
ΡΑΙΌΣ πού γιά διάστημα φώτισε τήν ψυχή τής έλευ- 
Οερίας είς τήν Ελλάδα, τής πολυπόθητης μά καί άργη- 
• ής. Kt εκείνος ό χαϊδεμένος της. ή στερνή της έλπί
δα. ό ευγενικός ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ποΰ μπορούσε‘νά μή 
πολεμήση τις φιλήδονες εορτες. είτε κοπιάζοντας είς 
τήν καλόβουλα; του άπλός γεωργός, είτε γενναίος και

2) Ό Τ’.μολέων ήταν τόσο μισοτύσαννος, ώστε στά 364 
π.Χ. συνέπραξε στό φόνο τοΰ αδελφού του Τιμοφάνη ποΰ 
θέλησε νά γίνη τύραννο:, έχοντας στρατό 1,100 μισθωτών. 

έμπειρος, νά μάχεται είς τό πεδίο της μάχης. ,
’Από άγριώτερο μέτωπο προήλθε δυνατός λαός, μια 

γενεά ήρώων ! Είς τούς έναρέτους αυτούς χρόνους τους 
άσπιλους, έσωσε πού. ξεχωριστή άγάπη είς την προσφι
λή πατρίδα τους αίσθάνθηκαν καί αγάπησαν μαζί το 
πρώτο καί θεμελιωτή της. -τή δόξα τής Ρώμης, το 
Νουμά ποΰ ήμέρεψε τ’ άγρια παιδιά της.

Ό βασιλείας Σέρβιος χάραξε στερεή βάση, και πα- 

νου ττ)
Έπειτα σηκώνεται ό μεγας 1 πάτος, ό σεβαστοί 

πατέρας τού λαού, πού δάμασε τόν κόσμο σάν κάθισε αυ

στηρός είς τό τρομερό ρήμα.
’ Ό Κάμιλλος πού ή αχάριστη, χώρα μπορούσε να 

μήν άφανέση καί νάναι έκδικητικιά είς τούς εχθρούς 
της μόνο. Ό Φαβρίκιος πού περιφρονησεν οσους θησαυ

ρούς κατάκτησαν.

ΑΓΑΠΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

I
Τραγούδι έγινε ή ματιά σου καί μου τραγούδησε γλ.< 

κά κι’ αιθέρια: «Σ' άγαπώ». Και δόνησε το τρα.'ουοι 
τήν ψ-υχή μου πειό βαθειά άπ’ όσο τραντάζει το τραγου-ι 
τήν ψυχή τών λουλουδιών τού αηδονιού τό λαλημα.

"Εγινε παράπονο ή ματιά σου καί σιγανά, θλιμμένα, 
μού ξανάπε: «Σ’ άγαπώ». Κι’ ήταν πε-.ό πονεμενο το πα
ράπονο άπ’ τό θρηνολόγημα π’ άντηχαει μεσ απ τα 
φύλλα τού φθινόπωρου, σάν περνά σιγοσφυριζοντας το^_ 

βραδυνό τ’ άγερι. r , ,.
Κι’ έγινε ή ματιά σου όρκος και ταπεινα, .ισ α μ ωο 

■/•'στηκε «Σ’ άγαπώ». Κι’ ήταν ό όρκος τους αληθινός 
κι’ έμοιαζε μέ τον όρκο, πού τό έρωτευμένο δίνει ροδο 

στην zs’xXc'Jca z ijfXTCa. - . Τ > ,
*Έγ*.νε  άχυόιχχ φιληρ-x Ή cro.u. K*  -Ζ- ·' 

φίλημα τού κρίνου τ’ άρωμα τ’ αγνό. Κ: ήταν πειο φ/ο- 
γερό άπ’ τό φιλί ποΰ δίνει ό ήλιος τού μεσημεριού στο 
T3C7v£tV0 το ^οφΐο^»ηΧΐ·

II
’Απ’ τή χαρούμενη έκείνη μέρα πού πρω ,0j . -

θλιμμένα τά μάτια σου στά σικά μου.
’Απο τότε πού σιγοψιθύρισε ή ματιά σου στή δίκη μου 

κάποιο τρανό μυστικό - τό μυστικό ποΰ τής έδωκεν όλη 
τή χαρά' τής ζωής καί τού θανάτου όλο τον τρόμο.

Άπο τότε σκλάβα σέρνει ή ματιά σου τή δίκη μου. Κα. 
μιλούν τήν υπερκόσμια γλωσσά τους τά ματια μας. Τι 
λένε τάχα: "Ισως μιλούν γιά λύπες υ-ακρυνές ποΰ πέρα
σαν καί γιά χαρές ποΰ ποτέ δέ Οάρθουν. .

Πότε-πότε ή έλπίδες αντιφεγγίζουν άπ τή ματιά σου 
στή δική μου. Μά βιαστικές χάνονται στό σκοτάδι τού 
Μοιραίου. Ακόμα καί όνειρα χαρούμενα τολμούν να στη-

Ό Κιγκινάτος, τρομερός είς το άλετρι.
Σύ. πρόθυμο θύμα της Καρχηδόνος, σπάζοντας ολους 

τούς δεσμούς ποΰ ή Φύση σύμμαχος μπορούσε ν’ αντιπα- 
ρατάξη. μ" όλα τά δάκρυα ολόκληρης τής, πόλεως υπο
τάχθηκες καλεσμένος άπό αύτοκρατορική άμεμπτη προσ
ταγή καί άπό τή σκληρή διαταγή τής τιμής.

Ό ΣΚΗΠΙΩΝ ό ευγενικός άρχηγός, γενναίος όσο 
άνθρωπος μπορεί νά βρεθή πού διέτρεξε γλήγορα το δρό
μο τής ακηλίδωτης δόξας καί θερμός εις τή νεότητα, 
άποσύρθηκε είς τήν ποιητική σκιά μέ τή Φιλία καί Φι

λοσοφία.
Ό Τούλλιος ποΰ ή δυνατή του ευγλωττία αναχαί

τισε γιά καιρό τήν ταχεία μοίρα τής έπιθετικης Ρω- 

μης·
(■Ακολουθεί) ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

---------  «Σοΰ είπανε τά μάτια μοΰ 
γιατί σωποϋσα τότε.» ,

Οσκ«0 Ουίιγνζ

σουν κάποτε χορό μέσ στες άχτΐδες τής ματιάς μας. · 

Μά φευγαλέα είνε καί κείνα.
Ξέρομε πώς κάποια μέρα ή χαρά μας Οά πεθάνη.Κι ει- 

νε γι' αύτό ποΰ έτσι συχνά ξεχύνεται απ τα ματια μας ο 
άφωνος θρήνος ποΰ σπαράζει.

Κλαίν ή ψυχές μας τή σκληρή τ’ ά'/Ορωπου μοίρα. . .

III
'Όταν άπό τά μάτια σου περνούν ή άναλαμπές της χα- 

-,άς είνε μέσα τους όλη τής ρόδινης αύγής ή γελαστή 
5όξα Κι' όταν βαραίνει ό πόνος τά κουρασμένα βλέφαρα 
σοΰ. τότε βαρε-.ά καί πνιγηρή άργοπερνάει μέσα τους του 

δειλινού ή Ολίψι. , . ,
Ή χαρά ποΰ άπ’ τά μάτια σου ξεχύνεται είνε ο ήλιος 

πού άπ' ΰήν ψυχή μου διώχνει καί τήν πειό αναλαφρη 
σκιά. Μά όταν ή θλιψι τά σκεπάζει, τότε λιγωτερη εινε 
ή σκοτεινιά ποΰ ρίχνουν στή γή τά μολυδόνια του χειμώ
να σύννεφα απ’ τό σκοτάδι πού τυλίγει τήν ψυχή μου.

IV
Ποιά είνε ή λύπη ή τρανή πού καθρεφτίζεται στα θο

λωμένα σου μάτια; Αύτό γυρεύω νά μάθω.
Ποιά πεθαμένη εΰπυχία, ποιά γιά πάντα φευγάτη χα- 

ρά ρίχνει στό βλέμμα τά μάτια σου κουρασμένα απ τη 
θλιψι στά δικά μου μ’ ένα υπέρτατο βουβό παράπονο, σε 
ποιο έρώτημα πικρό ζητάς άπόκρισι;

Ή ψυχή μου δειλιασμένη τρέμει μπρος στην άβυσσο 

οώτη τόν qg-u.
Πές μου ! Εινε τού κόσμου αύτοΰ εκείνο πού ζήτας ,

V
Μή θλίβεσαι άδικα, πολυαγαπημενε.
Μή γυρεύης μάταια άλλες χαρές έξω άπ’ αύτή πού
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βρίσκεις στά μάτια μου,—πού βρίσκω έγώ στά δικά σου. 
Μή θελήσης νά μοϋ πής «Σ’ άγαπώ». Είνε φτωχά τά 

λόγια σου.
Μή θέλησης νά τ' άκούοης άπό μένα. Δέ θάχη τό με

γαλείο σάν όταν τό λέει ή ματιά μου.
Δέν μπορούμε άλλοιώς ν' αγαπιόμαστε.
Μή τρέχης πίσω άπό χίμαιρες.
Άρκέσου στήν άφωνη αύτή λατρεία. Είνε μυσταγωγία 

θεία αύτή ή σιωπηλή συνεννόησι τών ψυχών.
Κανένας δέν μπορεί νά έμποδίση το άγκάλιασμα τών 

μχτιων μας.
Είμαστε παραμυθένιοι βασιλιάδες. Δοκιμάζομε άπ' τήν 

πλάσι τούτη τήν άϋλη ευτυχία μιάς ανώτερης ζωής.
Νάνε τάχα αύτή ή πειό τρανή χίμαιρα:
Ναι. Μά τήν κρατούμε σάν πραγματικότητα.

, ,.............................VIΚύτταξε με. Κι έγω σε κυττώ.
Ποιος ξέρει, λίγο άκόμη καί δέ Οά βλεπόμαστε πειά.
"Λφισε άκόμα τά μάτια σου νά μιλήσουν.
Πες μου πάλι γιά τές χάρες πού καρτερεί καί γιά τές 

λύπες σου πές μου.

άλλόκοσμα λόγια.
Κι’ άφισε τήν ψυχή σου ν' άφιγκρασθή ό.τι ή ματιά 

μου τής πή.
Δέν ξέρω τί θάνε. Μά θάνε κάτι τρανό κι’ ωραίο.
Κάτι ποΰ δίνε: τήν έκστασι. ..

, , VII ,Και σάν ή Μοίρα όριση νά μην ξαναϊδωθοϋμε πεια. η 
αιώνια θλιμμένη ψυχή μου θά κρατάη τό υπερκόσμιο 
φώς, ποΰ σάν άστραποβολή περνούσε άπ’ τά μάτια σου 
στά δικά μου.

Ήταν μαζί και γλυκό φώς αστεριού καί ήλιου αχτί
δα θερμή κι’ ορμητική λάμψι κεραυνού. Μά ήταν καί 
κάτι άκόμα. Τί: Δέν ξέρω...

Στες σκοτεινές θλιμμένες ώρες τής ζωής τό θείο 
αύτό φώς, ποΰ άχνό Οά φέγγη στήν ψυχή, θά χύνη τή 
γλυκεία παρηγοριά τοΰ καντηλιού, ποΰ ανάβει μπρος στό 
ξέθωρο εικόνισμα.

Καί τήν ώρα τού θανάτου — πότε, ποιος ξέρει —- τό 
φώς εκείνο τών ματιών σου θά περάση μπρος άπ’ τά μά
τια τά δικά μου ποΰ Οά άργοσδύνουν. . .

Θεσσαλονίκη. 1925.

ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ ΤίΙΝΗ

Σιγομίλησε άκόμα στήν ψυχή μου τά μυστικά εκείνα

Κ ΝΕΡΑΙΔΑ
Στήν ακροποταμιά, στό δάσος, μιά νεράιδα ζούσε 
Καί συχνά πάαινε στό ποτάμι νά λουστή. 
Καί μιά μέρα ξεγνοιασμένη ώς κολυμπούσε, 
Στών ψαράδων τά δίχτυα είχε πιαστή.
Σάν τήν είδαν όλο·, οί ψαράδες τάχασαν. . . τήν είχε δει 
Κι' ό Μάρκος, ένας νηός ψαράς, ένα ώμορφο παιδί, 
Μά δέν τά χάνει, αύτός αρπάζει άγκαλιά 
Τή νεράιδα, καί γεμίζει τη φιλιά...
Κι' αύτή. σάν λιγερό κλαρί,
Στά δυνατά του μπράτσα σπαρταρεί,
"Ολο θωρεί τό νηό στά μάτια τά γλυκά, 
Καί τοΰ χαμογελά..........
Τοΰ χάριζε όλη μέρα χάδια καί φιλί—-
Μά όντας τό σκοτάδι είχε άπλωθή.
Άπο τήν άγκαλιά τού νηοΰ ή νεράιδα είχε χαθή... 
Ραγίστηκε ή καρδιά τοΰ Μάρκου, σά γυαλί.
Μέρα κα! νύχτα τήν γυρεύει, περπατά,

Κι' όλα τά κύματα συχνορωτά
Τού Δούναβη : «ΤΙ Νεράιδα πούναι ; πούναι ;» 
■Δι» ξέρουμε...» τά κύματα άπαντοΰνε.

Καί κράζει ό Μάρκος τότε : «Είναι ψευτιά 
Σείς παίζεττ μέ τό πανώριο της κορμί !...» 
Κα; στού Δούναβη πετιέται τά βαθειά νερά 
I ή νεράιδα του νά βρή. . .

Στά νερά τοΰ τρανού ποταμού, τώρα ξανά.
Τό ξωτικό κορμί της λούζε: έκείνη.
Μά ό Μάρκος ; Δέν υπάρχει πειά... Ώς τόσο, νά, 
Ένα τραγούδι γιά τό Μάρκο έχει άπομείνη.

Καί σείς Οά ζήσετε στού κόσμου αύτοΰ τά πλήθη.
Τά τυφλά τούτα σκουλήκια καθώς ζοΰνε.
Καί δέν Οά πούνε γιά σάς ένα παραμύθι.
Ούτε τραγούδι ένα. γιά σάς Οά τραγουδούνε !. ..

(Έκ τού Ρωσσικοΰ)

Α· Τ1Γ A Ν ΑΧ

ΘΘ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ Κ1ΝΗΣΙΝ ΘΘ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΤΙ χορευτική μανία τοΰ Αθηναϊκού κόσμου ένετάθη 

■ εις βαθμόν μεγάλον τόν μήνα αύτόν. Έχόρευσαν—καί 
Ε θά χορεύουν άκόμη ίσως—είς όλα τά κέντρα, είς δλα 

τά ειδικά ντάνσιγκ, τά οποία πληΟύνονται όλονέν περισ
σότερον, είς τάς αίθουσας τών ξενοδοχείων, είς τάς αί- 

■: θούσας τών χοροδιδασκαλείων, καί είς αύτά τά· θέα
τρα. Έχόρευσαν καί έδώ, δπως χορεύουν είς δλην τήν 

I ύφήλιον, μέ τόν πυρετόν ποΰ άφήκε κληρονομιάν είς τήν 
I ανθρωπότητα ή πολεμική περίοδος : Τό φαινόμενου αύ

τό τής χορευτικής μανίας έγινε αφορμή νά τό παρακο
λουθήσουν, νά τό εξετάσουν, νά τό ψυχολογήσουν έξε- 
χουσαι έπιστημονικα! καί διανοητικά! προσωπικότητες 
τής Εύρώπης. Κανείς δμως δέν κατώρθωσε νά αποκά
λυψη τήν βαθυτέραν άφορμήν αύτής τής άνθρωπίνης 
τρέλλας. "Ολοι προσεφέρθησαν νά τήν άποδώσουν εις 
τήν φυσικήν άντίδρασιν τής άγριότητος τής πολεμικής 
ζωής. Ό πολεμιστής ποΰ ύπέφερε τόσο πολύ είς τήν ά- 
γριότητα τής μάχης, ό τραυματίας πού δέν άπέθανε, ό 
πληγωμένος ποΰ άνέζησε. ό αιχμάλωτος ποΰ έπέστρεψε 
είς τόν τόπον τής γεννήσεώς του, δλοι αύτοί έρρίφθη- 
σαν άχαλίνωτοι είς τήν ζωήν και τήν απολαμβάνουν πε
ρισσότερον είς τά πολύφωτα κέντρα ύπό τούς ήχους τής 
Τζάζ-Μπάντ καί τάς λικνιστικάς κινήσεις τοΰ Φόξ- 
τρότ καί τοΰ Σίμμυ.

Είς τόν παγκόσμιον αύτόν χορευτικόν σάλον, εύτυ- 
χώς οί ’Αθηναίοι και πρό πάντων ή Αθηναίες δέν καθ
υστέρησαν. ’Έδειξαν δτι—τουλάχιστον είς τόν χορόν— 
δέν άπομακρυνόμεθα άπό τήν ευρωπαϊκήν οικογένειαν. 
Έάν έν τούτοις αύτή ή υπερβολή είμπορή νά θεωρηθή 
ώς ελάττωμα, τόσο τό καλλίτερου. Μέ κομμένα 
μαλλιά, μέ βαμμένα χείλη, μέ κοντά φορέματα και 
μεγάλα ντεκολτέ Οά χΟρεύη ή πρωτόβγαλτη κόρη πολ- 
λάκις πλάι εις τήν μητέρα της. καί κάποτε κάποτε θά 
δανείζη ή κόρη εις τήν μητέρα, ή άντιθέτως. ή μητέρα 
είς τήν κόρη το κ ρ α γ ι ό ν ι διά τά χείλη, των, κα! 
τήν ώραν έ^είνην Οά αίσθάνωνται άσφαλώς καί αί δύο 
τήν εύχαρίστησιν δτι κατέκτησαν κα! αύτα! τήν εύτυχία 
τής ζωής...

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ
Μέσα έν τούτοις είς αύτόν τόν χορευτικόν σάλον, 

δειλά, δειλά έπρόβαλαν Συναυλία: τ’.νές. Είς τάς άρ- 
χάς τού μηνός έδόθη ή 12η Συμφωνική Συναυλία τοΰ 
Ελληνικού Ωδείου. Έπαίχθη ή εισαγωγή είς τόν « Ι

πτάμενο 'Ολλανδό». Μετ’ αύτό έξετελέσθη πολύ έπιτυ- 
χώς το «Σίγγφριντι». Είς τήν συναυλίαν έλαβε μέρος 
ό Γερμανός καλλιτέχνης κ. Hermann Giirtler. ό ο
ποίος έτραγούδησε μέ τέχνην κα! πάθος τό τραγούδι τής 
αγάπης άπό τήν Βαλκύρε.
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Συναυλίχ ’Ωδείου ’Αΰ'ηνων
Είς τήν αίθουσαν τοΰ Ωδείου Αθηνών έδόθη ή 5η 

Συναυλία τής Συμφωνικής ’Ορχήστρας. Ή συναυλία 
αύτή είχε τό ιδιαίτερον ενδιαφέρον είς τήν σύμπραξιν 
τοΰ διάσημου Βιεννέζου βιολινίστα κ. ΙΙολλάκ. Τό «ποί
ημα» τοΰ Σωσσόν. ό καλλιτέχνης τό άπέδωκε μέ εντε
λώς ονειρώδη τέχνην. Επίσης δέ επιτυχής υπήρξε καί 
ή έκτέλεσις τοΰ «Ρόντο καπριτσόζο» τοΰ Σα’ιν-Σάνς.

ΙΙολλήν έπιτυχίαν έσημείωσεν ή Συναυλία τής Κυ
ρίας Μ. Λάζου, καλλιτέχνιδος τοΰ πιάνου, κα! τοΰ Κυ
ρίου Στελλάκη, ή όποια έδόθη είς τά «’Ολύμπια». Είς 
τήν έπιτυχίαν τής έκλεκτής αύτήΐς συναυλίας συνετέ- 
λεσε καί ή συμμετοχή τοΰ κ. Μπελλά κα! τοΰ κ. Βαλ- 
τετσιώτοίΛ

Δύο τελευταία! συναυλία: τοΰ Ελληνικού Ωδείου 
ήσαν άφιερωμέναι είς έπιδείξεις μαθητών καί μαθητρι
ών του. ΤΙ Δεσποινίς Βυζαντίου, ή Δίς Δαυλάκου, Σαν- 
ταμούρη, Νταλιάνη, ΙΙολιτοπούλου καί Καμπιτση. κα! 
οί κύριοι Οίκονομόπουλος καί Κοβαλέφσκη, καί Φραγ- 
κόπουλος δίδουν τάς μεγαλειτέρας υποσχέσεις διά τό 
καλλιτεχνικόν τους μέλλον.

Ιδιαίτερος λόγος πρέπει νά γίνη διά τήν μικράν 
Δεσποινίδα Μαίρην Τραβασάρου, τής όποιας ή καλλι
τεχνική φύσις εκτυλίσσεται άπό ημέρας είς ημέραν μέ 
ζηλευτήν άρτιότητα.

ΘΕΑΤΡΑ
Έπέρασε καί άπό τήν πόλιν μας ένας καλός Γαλ

λικός θίασος. Ήλθε άπό τήν Μασσαλίαν ύπό τήν δι- 
εΰθυνοιν τοΰ κ. Ραΰμόν Λυών, μέ πρωταγωνίστριαν τήν 
Δ'ϊα Ρενέ Λυτζέρ, ή οποία είχε δημιουργήσει είς τό 
ΙΙαρίσι πολύ μεγάλην έπιτυχίαν μέ τήν «Traversee» 
τοΰ Καπίς.

'( * θίασος έπαιξε μέ ζηλευτήν τελειότητα, τήν «Έ- 
ρυθράν Τήβεννον» τοΰ Μωρίς. τήν
λεπτή γαλλική κωμωδία, κα! τον « Ιατρόν Κνόκ» τοΰ 
Ρωμανύ. Τό τελευταίου έργον έθεωρήθη είς τό ΙΙαρίσι 
δτι έκπροσωπεΐ τό πνεύμα καί το ύφος τοΰ Μολιερου.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Ό γνωστότατος Γάλλος φιλόλογος J. Ernest- 

Charles έδημοσίευσε τελευταίως μίαν πολύ ένδιαφέρου- 
σαν μελέτην σχετικός μέ τήν έξέλιξιν ποΰ έπήλθε είς 
τό έργον τιον φιλολογουσών γυναικών.

Άνατρέχοντες άνά τούς αιώνας, εύρίσκομεν. λέγει, 
ονόματα γυναικών, τών όποιων μία άνωτέρα μόρφωσις 
κα! έπίδοσις είς τά γράμματα τάς κατέταξε μεταξύ 
τών φιλολογούντων, μολονότι ή γυναικεία φιλολογία εί
χε πάντοτε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, δτι ήτο όνε-
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ξαιρέτως επηρεασμένη άπό έναν υπερβολικόν ρωμαντι- 
σμόν.

Άλλ’ ήδη τά πράγματα· μετεβλήΟησαν ζαί άν με- 
λετησωμεν τά έργα τών συγχρόνων γυναικών, Οά άντι- 
ληφθοΰμε άμέσως, δτι απέχουν παρασάγγας άπό τά σπο
ραδικά συγγράμματα, πού μάς άφήκαν αί πρόγονοί μας.

Και ό Ι'άλλος φιλόλογος αναφέρει πλείστα ονόμα
τα νεαρών Γαλλίδων συγγραφέων^ τών όποιων ή δύνα- 
μις τής πέννας προξενεί πράγματι κατάπληξιν.

Αναφέρει τό όνομα τής Νικόλ Στιμπέλ, τής ό
ποιας, καθώς λέγει, τό μυθιστόρημα ύπό τόν τίτλον 
«Ό δίς άπολεσθείς Παράδεισος», είνε μία πραγματική 
φιλολογική άποκάλυψις. Αναφέρει τό όνομα τής Μαρ- 
σέλ Ποά. τής Λουσύ Κουστυριέρ, τής Ζάν Γκαλζύ, τών 
οποίων τά μυθιστορήματα, βγαλμένα άπό τήν πραγμα
τική ζωή, είνε γεμάτα άπό μίαν εξαιρετικήν γυναικείαν 
λεπτότητα καί συγχρόνως έμπνευσμένα άπο τήν έργό
σια, άπό τό επάγγελμα, άπο τήν γεμάτη ενεργητικό
τητα ζωή μιας έκάστης έξ αυτών.

Άλλά μήπως τήν στιγμήν αύτήν, εξακολουθεί ό 
Γάλλος φιλόλογος, ή γυναίκες περιορίζονται μόνον σέ 
μυθιστορήματα ; Κάθε άλλο. Αί άνώτεραι σπουδαί πού 
ακολουθούν στά Πανεπιστήμια, είς τά όποια ο αριθμός 
τών γυναικών άμιλλάται μέ τόν τών άνδρών, επιτρέπει 
είς τάς γυναίκας νά έμβαθύνουν είς οίονδήποτε ζήτημα, 
άπό τό όποιον έκρατούντο μακρυά μέχρι πρό τίνος όχι 
έξ αιτίας τής πνευματικής των ύποστάσεως, ικανής, 
καθώς άπεδείχθη, νά άνέλθη είς τά ανώτατα στρώμα
τα, άλλ’ έξ αιτίας τής αναγκαστικής έλλειπούς άνα- 
πτύξεως.

Κα! οΰτω έχομεν, λέγει, τήν Πώλ Άνρύ Μπορντώ, 
ή όποια δέν διστάζει νά έπιδοθή είς βιογραφικάς μελέ- 
τας, τήν Σιμόν Τερύ, ηλικίας μόλις είκοσι πέντε έτών, 
ή οποία έμβαθύνει είς τά διεθνή προβλήματα, κα! μάς 
προσφέρει ένα έξαιρετικά ένδιαφέρον σύγγραμμα έπί τής 
’Ιρλανδίας, ένα σύγγραμμα εμπνευσμένο άπό τήν πραγ
ματικότητα. γεμάτο φρόνησιν καί αίσθημα. ’Άλλη άκό
μη είνε ή Ύβον Νεττέ, ή περίφημος δικηγόρος, ή ο
ποία έξέδωκεν έσχάτως ένα σύγγραμμα έπί τής έργα- 
σίας τής γυναικός.

Καί ό Γάλλος φιλόλογος καταλήγει λέγων :
«Έκείνο πού βλέπω, είνε, άπ’ όλη αύτή τήν ιστο

ρία. ότι οί άνδρες διά νά κατορθώσουν νά έπιπλεύσουν, 
θά άναγκασθοΰν νά έπιδοθούν είς τά ρωμαντικά μυθι
στορήματα. Ήλθε ή σειρά τους, καθές φαίνεται, νά 
μάς μιλήσουν γιά τόν έρωτα, καί τά συναισθήματα τής 
ευαίσθητης ψυχής των, περισσότερον άπ’ δ.τι είνε είς 
θέσιν τήν στιγμήν αύτήν νά τό κάμη μία γυναίκα !

ΕΚΘΕΣΙΣ ΡΑΔΙΟΥ
Διά δευτέρα'/ φοράν θά γίνη έφέτος μία παγκόσμιος 

έκθεσις ραδίου είς τήν Νέαν Ύόρκην. Ή εκθεσις ώ- 
ρίσθη διά τό φθινόπωρον καί ήρχισαν αί σχετικά! έργα- 

σίαι καί προετοιμασία’.. Θά άρχίση δέ τήν μεσημβρίαν 
τής Δευτέρας, 14ης Σεπτεμβρίου, καί θά έξακολουθή- 
ση μέχρι τής νυκτός τού Σαββάτου, 19ης Σεπτεμβρίου·. 
Π εκθεσις θά γίνη είς τον πελώριον 258ον στρατώνα, 

δ οποίος κείται είς τόν δρόμον Κίγκς-μπριτζ καί τήν 
λεωφόρον Τζερομ, καί ό οποίος είνε ό μέγιστος στρα
τών τής ’Αμερικής.

II παγκόσμιος εκθεσις Ραδίου τού 1925 θά είνε 
κατά πολύ άνωτέρα τής μεγάλης περυσινής έκθέσεως, 
ή οποία έγινεν είς τό Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν καί 
τόν 69ον στρατώνα. ΊΙ εκθεσις θά κατέχη έκτασιν 180 
χιλ. τετραγωνικών ποδών. Θά έκτεθούν πολυτελή μη
χανήματα ύπό 325 μεγάλων οίκων ραδίου, οί έξήντα 
τών οποίων εύρίσκονται είς τήν Ευρώπην, Νότιον Α
μερικήν κα! Ανατολήν. Δεκατέσσαρες ξέναι χώραι θά 
άντιπροσωπευθοΰν είς τήν εκθεσιν καί θά εκθέσουν ρα- 
δ.ομηχανήματα.

Ό μέγας στρατών έςελέγη έπίτηδες. διότι όλη ή 
εκθεσις ήμπορεΐ νά περιληφθή είς τό πρώτον πάτωμα, 
κα! οί έπισκέπται δεν θά άναγκάζωνται νά άνεβαίνουν 
κλίμακας ή νά πηγαίνουν άπό τό έν κτίριον είς τό άλλο.

Ίέσσαρες σχεδόν χιλιάδες άνδρες καί γυναίκες θά 
έργασθοΰν είς τήν εκθεσιν καί ή άξια τών έκθεμάτων 
θά άνέλθη είς δέκα περίπου έκατομμύρια δολλάρια, θά 
είνε δηλαδή διπλάσιά σχεδόν τής άξίας τών έκθεμάτων 
τού 1924.

Από τά κυριώτερα έκθέματα τού 1925 θά εινε ένα 
τέλειον σύστημα διά τήν αποστολήν καί αποδοχήν φω
τός. θερμότητος καί δυνάμεως ύπό ραδίου). Τό σύστημα 
αύτό τελειοποιείται τώρα είς ένα μέγα έργοστάσιον. Θά 
έκτεθή έπίσης μία καταπληκτική έφεύρεσις ένός Σκαν- 
διναυού ειδικού, κατά τήν οποίαν θά είνε δυνατόν νά έ- 
ξαποστέλλεται είς δλα τά σημεία ψύξες, άκριβώς δπως 
έξαποστέλλονται τώρα τά διάφορα μουσικά προγράμμα
τα. Ό έφευρέτης λέγει, δτι χάρις εις τήν έφεύρεσίν του 
θά γίνη περιττή ή χρήσις πάγου είς τάς οικίας, διότι 
έκτος τού δτι ή «ραδιόψυξις» θά είνε πολύ εύκολος, θά 
είνε καί πολύ εύθηνοτέρα. στοιχίζουσα μόλις πενήντα 
σέντς τό έτος.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ύπό τού εκδοτικού Οίκου Γεωργ. 1. Βασιλείου έξεδόθη 
είς τήν σειράν τής βιβλιοθήκης τών α Εκλεκκον ' Εο- 
γων» ή «Ίούκ/σσα» τού Hungerdorf, κατά μετάφρα- 
σιν καί ή «Μνστικη Φωληά», είς ύπερτριακοσίας 
σελίδας, τού εκλεκτού δημοσιογράφου καί γλαφυρού λογο
γράφου . κ. Διοη^οίον Κοκκίνον, Τό έργον, δημοσιευθέν 
άλλοτε ώς δημοσιογραφική έπιφυλλίς, άνεγνούσθη άπλή- 
στως καί ήδη μετά τήν έκδοσίν του είς τόμον θά είναι άπό 
τά εκλεκτότερα έργα τής νεοελληνικής σκέψεως καί έμ- 
πνεύσεως.

Ύπό τού Εκδοτικού Οίκου Ζηκάκη έςεδόθησαν τό 
αΝοοβηγικό μιΦιοτόοημα ά.~τό τά 1870—1890» τού 
A. II. Winsness, κατά μετάφρασιν εκ τού Νορβηγικού 
ύπό τού κ. /. Σ’. ?/, καί ό αΕγμόνΐ», δράμα είς 

πέντε μέρη, τού /"καίτε, κατά μετάφρασιν I. Οίκονομίδη. 
Ύπό τού εκδοτικού Οίκου Ίωάνν. Ν. Σιδέρη έςεδόθη-

σαν ή «Μιράλδα καί άλλα διηγήματα» τών llerchen- 
bach—(Jobat, κατά μετάφρασιν II. Σπ. Τ.. οί «Δέκα έ- 

; <Λίοτες», Διηγήματα ύπό Γ. \\ιίάνα. Ο συγγρα- 
γραφεύς τού έργου τούτου δέν είναι άγνωστος. Σκορπίζει 
αεσα στήν ελληνική ψυχή τήν αύρα τών βουνών μας, τήν 
εύαοοφάδα τών δασών μας καί μάς ξυπνάει άναμνήσεις πού 
βγαίνουν άπό τάς ωραίας Έλληγΐκάς παραδόσεις, άπό τήν 
ζωήν τών άτομικών θυσιών καί τών περασμένων θριάμβων. 
Έογασία ελληνική πού τιμά τον δυνατό συγγραφέα καί εμ
πνέει τάς άρίστας τών ελπίδων διά τήν κ*:τεύθυνσιν  τού ελ

ληνικού διηγήματος.L· Ύπό τού ίδιου οίκου έξεδόθη ο «ΛΪ:ιάρμ:ια \ήμοζ» 
(Διήγησις Άγωνιστού) γραμμένο άπό τον ποιητήν μας κ. 
Γ. Δροσίνην. ΊΙ έκδοσις τού έργου είναι εικονογραφημένη, 
φέρουσα εικόνας Δ. Μπιακίνη. Είναι έκτυπωμένον σέ εκλε
κτό χαρτί καί παρουσιάζει τό εύχάριστον δι’ έλληνικόν έρ
γον γεγονός, δτι διά τού τόμου αύτού άριθμείται ή τρίτη 

έκδοσις τού έργου.*0 «Μπαρμπαδήμος» είναι μία ευχάριστος πολεμική 
διήγησις του ’Λγώνος, έχουσα δλην τήν χάριν καί δλην 

τήν ποίησιν τών έργων τού κ. Δροσίνη.
Είς τά Καταστήματα Σιδέρη πωλείται τό πάντοτε εν

διαφέρον καί δυνατόν έργον τού Όνωρίου Μπαλζάκ, η «/ού- 

γενία Γρανδέ».Κρ Ύπό τών «Γραμμάτων» τής ’Αλεξάνδρειάς έςεδόθησαν είς 
; ' πολυσέλιδον τόμον αί εισαγωγικοί διαλέξεις εις τήν Έθνι- 

κήν Υγιεινήν τού έν Λίγύπτφ ιατρού κ. Μ. Κρενδιροπού- 
λου, ύπό τον τίτλον «Οι μεγάλοι παράγοντες τής υγείας» 

gg (κληρονομικότης καί περιβάλλον). Ό "Ιδλλην επιστήμων, 
κάτο/ος τελείως τού θέματός του, παρέχει πλουσιούτατον 

£/·.£ υλικόν, γραμμένο είς γλώσσαν απλήν καί εύληπτον, άπα- 
Β· οαίτητον διά τήν οικογένειαν καί τό άτομον πού θέλει >/ά 

ανοίγη το δρόμο τής ζωής, στηριζόμενον απάνω σέ ακλό- 
ί νητες αλήθειες καί σέ πολύτιμα ύγιεινά βάθρα.

Ύπό τού «Οδοιπορικοί) — υνδέομου» έξεδόθη «Π 7ωή 
του οτδ 1924» μέ περιεχόμενα διαφόρους ένδιαφερούσας 
καί άξίας προσοχής πληροφορίας περί τής δράσεως, τής 

■g ί<·>ής καί τών έργων τού θαυμάσιου τούτου κοινωνικού, ύ- 
γιεινού καί εκπολιτιστικού οργανισμού. Δέν μποοούμε παρά 
να συγχαρώμεν τον ύπέροχον αύτόν «Οδοιπορικόν Σύν- 

Ε<·· Οεομον» πού μέσα στις άλλες του έπιτυχίες, έχει νά έπ»- 
ρή όείξη καί ένα μεγαλειώδες κατόρθωμα, τήν έγκατάστασιν 

είκοσι σκηνών είς θέσιν Καβούρι διά τόν άνετον καί ύγιει- 
Β®·. νον παραθεριηχόν οικογενειών τών μελών του ! Μάς φαί

νεται σάν όνειρο μιά τέτοια άποφασιστική χειρονομία.

5 ΞίΔΟΘΒΙ
ό τρίτος τόμος τής «ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤίΙΣ ΕΑΛΙΙΝΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (4821—1833; τού κ. Δημ. Λ. Ζωγράφου.

Ούτω συμπληρούται ολόκληρος ή γεωργο-οίκονομική 
ζωη τής Έ π α ν α σ τ ά σ ε ω ς, τής Καποδιστρι- 
κ κ ή ς καί μετακαποδιστριακής εποχής μέ- 

Εί} 7>ι τών παραμονών τής έγκαταστάσεως τής ’Αντ βασιλείας 
MB', τού *Οθωνος,  Είς τούς τρεις αυτούς τόμους άνευρίσκει ό 

αναγνώστης πλούτον άγνωστων λεπτομερειών, άναγομέ- 
νων είς δλην τήν δ’ημοσιονομικήν ζωήν τής άναγεννωμέ- 

Igfc νης πατρίδος. "Ολη ή είκών τής Γ ε ω ρ γ ί α ς κατά 
τας παραμονάς τής ’Επαναστάσεως. "Ολη ή γεωργική 
ζωτικότης τού ύποδούλου ’Ελληνικού Ααού. Αί φιλοπά- 

F./ τριδες ποοσπάθεχαι τού Καποδίστρια ύπέρ τής γεωργικής
| μας προόδου. Οί πρώτοι γεωπόνοι τής Ελλάδος. Ή τύχη 

καί αί περιπέτειαι τών εθνικών γαιών. ΊΙ σύστασις τής 
|||/ πρώτης ’Εθνικής Χρηματιστικής Τοχπέζης. Αί έπο<κιστ*-  
£ καί προσπάθειαι τής ’Επαναστάσεως. ΊΙ έκδοσις τών πρώ

των χαρτονομισμάτων. Ή πλουσιωτάτη καί περιεργοτατη 
γεωργική καί φορολογική νομοθετική μέριμνα τών άγωνι- 
ζομένων κατά τών κατακτητών άνδρών τού Είκοσιενα. 
Λεπτομέρειαν δλων τών γεωργικών ειδών, τών γεωργικών 
έργαλείων καί τών γεωργικών μεθόδων, τών είσαχθεισών 
άπό αίώνος είς τήν ’Ελλάδα. Γεοιργικαι περιγραφαι τών 
παιραμονών τής ’Επαναστάσεως καί κατά τό διάστημα τής 
έξελίξεώς της ύπό διάσημων ξένων περιηγητών. ΊΙ φορο
λογική καί οικονομική πολιτική τών άνδρών τής ’Επανα
στάσεως καί πλήθος στατιστικών, άπογραφικών, έμπορο- 
κών, πυλιτειολογικών κ.τ.λ. λεπτομερειών.

ΊΙ τρίτομος «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΓΕΩΡ
ΓΙΑΣ» είναι πολύτιμον άπόκτημα διά τούς μελετητάς τής 
οικονομικής ζωής τής χώρας. Διά τούς φοιτητάς τών Πα
νεπιστημίων μας, τών ’Ανωτέρων παρ’ ήμΐν Σχολών Γεω
πονίας, Δασονομίας καί Εμπορίου. Διά τούς Γεωπόνους, 
τούς Κτηματίας, τούς Τραπεζίτας. τούς ’Εμπόρους, τόν 
’Εκπαιδευτικόν κόσμον, τούς Συνεταιρισμούς, τούς πολι- 
τευομένους τούς έπιστήμονας καί δημοσιολόγους. "Εκαστον 
άντίτυπον τιμάται δρα/. 40 ή φρ. χουσά διά τό έξωτερι*·  
κόν. ΊΙ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΪΙΣ ΕΑΛΗ.ΝΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» 
πωλείται είς τά Γραφείά μας. Συνολικώς οι τρεις τόμοι δρ. 
120 ή φρ. χρ. 120 διά τό έξωτερικόν, προπληρωτέα.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΝΕΑ ΖΩΗ. — Μηνιαΐον φιλολογικόν περιοδικόν. Έκ- 

δίδ&ται είς ’Αλεξάνδρειαν.ΦΑΡΟΣ. — Περιοδικόν μηνιαιον. Έκδίδεται είς Αλε

ξάνδρειαν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑI ΣΕΛΙΔΕΣ. — Μηνιαιον περιοδι
κόν. Έκδίδεται είς Χανιά Κρήτης.ΕΡΛΝΙΣΤΗΣ. — Μηνιαιον περιοδικόν. Εκδίδεται έν

Άθήναις.Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΑΚΣ. — Διευθύντρια Σύμ

βουλος ή κ. Ελένη Κορύλλου.ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ. Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν πε
ριοδικόν, έκδιδόμενον :ίς Βόλον ύπό ομίλου φιλολογούντων 

νέων.ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. — Μηνιαϊον_ περιοδι

κόν, έκδίδεται είς Θεσσαλονίκην.
1/Europa Oricntale—Roma.Libre—Directeur Ms Roussel, Alheues, οδός Σίνα. 
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. — Έβδυμαδ^αΐον δργανον 

τής Λέσχης τών Δημοσίων υπαλλήλων.
ΑΙ ΜΟΥΣΑ!. -— Διευθυντής Ζώης. Έκδίδεται είς

Ζάκυνθον.ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. — Μ/νιαΐον πε
ριοδικόν, έκδιδόμενον είς Ζάκυνθον.II ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ. -- Δεκαήμερος έκκλησιαστική έ- 
φημερίς, ιδευθυνομένη ύπό τού έλλογιμωτάτου αρχιμανδρί

του κ. Προκοπίου Καλλιοτζή.

ΥlionΤΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Ήρο <ήρ υξις Διαγωνισμού
Τήν 5ην Μαρτίου έ. έ.. ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 

9ην π.μ.. ένεργηθήσεται έν τω Καταστήματα τοΰ Ύ- 
πο.ργείου Γεωργίας διαγωνισ^ιρ ς πρός κατάληψιν δύο 

θέσεων έπικούρων Κτηνιάτρων.
Αιτήσεις γίνονται δεκταί είς τό ύπουργεΐον μέχρι 

τής 1ης Μαρτίου έ.έ., συμπεριλαμβανομένης.
Προσόντα, πτυχίον άνεγνωρισμένης κτηνιατρικής 

Σχολής καί άδεια τοΰ Ίατροσυνεδρίου τοΰ μετέρχεσθαι 

έν Έλλάδι τό έπάγγελμα τοΰ Κτηνιάτρου.
Πλείονες πληροφορία», χορηγούνται παρά τω τμή- 

ματι Προσωπικού τοΰ Υπουργείου Γεωργίας.
(Έκ τοΰ Ύπουργείου Γεωργίας)
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ΕΦΗΒΙΚΗ AHMOKPATIA
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ OIKONOMIKQH

ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΕΜΜΑΤΩΝ

Φέρεται εις γνώσον τών εέαέτο κατόχων 
βτεμ.μ.άτων (προσωρινών τίτλων τοΰ α
ναγκαστικοί» δανείου !.<»<><> έκατ. δραχ.) 
ότι η άπο τοΰ παρελθόντος ’Ιουλίου έκ· 
πνεύσασα προθεσμία ανταλλαγών τούτων 
δι’ οριστικών τίτλων, ενεργουμ,ένων διά 
μ,όνου τοΰ έν Άθήναις Κεντρικού Κα
ταστήματος τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, παρετάθη μέχρι τέλους Δεκεμ
βρίου

'Ομοίως προθεσμία υποβολής υπευθύ
νων δηλώσεων παρά τών κατόχων στεμμά
των, φυλασσόμενων είτε έν τοϊς θησαυρο- 
^>υλακείοις τών έν Τουρκία Τραπεζών, 
ανηκόντων εις τήν περιουσίαν αυτών ή 
είς ίδιώτας, εϊτε ένίδιωτικοϊς παράΤρα- 
πέζαις χρηματοκιβωτίοις, παρατείνεται 
μέχρι τής ώς άνω ημερομηνίας.

Πέραν τής προθεσμίας ταύτης τά ^.ή 
ά^ταλλασόμενα ή μή δηλωθησόμενα ώς εγ- 
καταλείφθ&ντα έν Τουρκία καθίστανται ό- 
ριστικώς άκυρα.

(Έκτης Γενικής ΔιευΟΰνσεως 
Δημοσίου Λογιστικού).

Δημοσιευ&ήτω δίς διά της '/’Ελληνικής Έπι- 
Φεωρήσεως* .

Έν Άθήναις τή 16 Ίανουαρίου 1*125
Ό Τμηματάρχης 

τοϋ Δημοσίου Χρέους

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ό Δήμαρχος ’Αθηναίων γνωστοποιεί δτι τήν 28ην 

Φεβρουάριου ένεργηθήσονται έν τώ Δημοτικά» Καταστή- 
ματι α κάτωθι πλειοδοτικά! δημοπρασία! :

Ιον) Ή ένοικίασις τοΰ δημοτικού δασμού έπ! τών 
νωπών μόνον ιχθύων κα! οστράκων διά τό οικονομικόν 
έτος 1925—1926 μέ έλάχιστον όρον προσφοράς δραχ. 
200.000. ώ

2ον) Ή έκποίησις 650 δοχείων βενζίνης καί ορυ
κτελαίου κενών πρός δραχ. 3.50 έκαστον.

Έν Άθήναις, τή 19 Φεβρουάριου 1925.
Ό Δήμαρχος ΣΠ. ΠΑΤΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διακηρύττει δτι τήν 5ην Φεβρουάριου τρ. έτους, ή

μέραν Πέμπτην κα! ώραν 12ην, ένεργηθήσεται έν τφ 
Δημοτ. Καταστήματι πλειοδοτική δημοπρασία διά τήν 
έκποίησιν τών άποθηκευμένων καί άποθηκευθησομένων 
κεράτων καί τριχών μέχρι 31ης Μαρτίου 1925 έν τοϊς 
Δημοτικοΐς Σφαγείοις, δεκτής ουσης πάσης προσφοράς.

Έν Άθήναις, τή 30 Ίανουαρίου 1925.
Ό Δήμαρχος Σ. ΠΑΤΣΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ό Δήμαρχος Αθηναίων γνωστοποιεί δτι τήν 26ην 

Φεβρουάριου ένεργηθήσονται έν τώ Δημοτικώ Καταστή- 
ματι αί κάτωθι πλειοδοτικά! δημοπρασία! :

Ιον Ή ένοικίασις τού δικαιώματος τοϋ Δήμου λό
γω σφαγής διά τό οικονομικόν έτος 1925—1926 μέ έ
λάχιστον όρον προσφοράς δρχ. 1.750.000.

2ον) Ή ένοικίασις τοΰ τέλους έκμεταλλευσεως πε
ζοδρομίων τών οδών καί πλατειών καί τοΰ εσωτερικού 
χώρου τούτων διά τήν οικονομικήν περίοδον 1925 — 
1928 μέ έλάχιστον ίρον προσφοράς δρχ. 100.000 έ-

Έν Άθήναις, τή 19 Φεβρουάριου 1925.
Ό Δήμαρχος ΣΠ. ΠΑΤΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ειδοποιούνται άπαντες οί άξιοΰντες δικαιώματα ι

διοκτησίας έπ! τής Πειραϊκής χερσονήσου, δτι ή μετα
ξύ αυτών καί τοΰ δημοσίου ύπόθεσις παρεπέμφθη, είς τό 
παρά τώ Υπουργίω Γεωργίας Διοικητικόν Δικαστή- 
ριον καί δτι θέλει δικασθή έντός τοΰ Μαρτίου.

(Έκ τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Εκποίσίς η&είου καί ϋ·ειϊτοΰ χαλκού Κράτους

Άνακοινοΰταΐι πρός τούς ένδιαφερομένους Συνεται
ρισμούς καί έμπορους, δτι διά τήν 15ην Φεβρουάριου έ. 
έ. ένεργείται δημόσιος προφορικός πλειοδοτικός διαγω
νισμός πρός έκποίησιν 1554 περίπου τόννων θείου Ραφ- 
φινάτου 830 περίπου τόννων θείου Φλοριστέλλας, 2309 
περίπου τόννων θειίκοΰ χαλκού κα! 10732 περίπου χι- 
λιογράμμων άντιπερονοσπορίνης τοΰ Κράτους, απάντων 
προμήθειας 1924.

'Π δημοπρασία έκποιήσεως θέλει ένεργηθή συγχρό
νως είς 45 πόλεις τοΰ Κράτους, είς άς εϋρίσκ,ονται έ- 
ναποθηκε.μένα τά ώς άνω ποσά ένώπιον έπιτροπών, έ
καστη τών όποιων θέλει εκποιήσει τά είς τήν δικαιοδο
σίαν της υφιστάμενα μόνον ποσά. Έξαιρετικώς είς τήν 
έν τώ Υπουργείς» τής Γεωργίας συσταθείσαν κεντρικήν 
έπιτροπήν δύνανται νά γίνωσι μέχρι τής μεσημβρίας τής 
15ης Φεβρουάριου προσφοραί, έγγραφοι ένσφράγιστοι δ
μως. δι’ δλας τάς άποθήκας καί είδη ή δι’ άποθήκας 
ώρισμένων μόνον πόλεων και ώρισμένων ειδών.

Οί δροι τής δημοπρασίας εισί κατατεθειμένοι είς έ- 
κάστην έπιτροπήν καί έν τώ Υπουργειω Γεωργίας 
(Τμήμα Γεωργικής Οικονομίας), παρ’ ού οί βουλόμε- 
νοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν προσερχόμενοι. ΊΙ άπο- 
σφράγισις τών προς τήν Κεντρικήν Επιτροπήν ύποβλη- 
Οησομένων προσφορών θέλει ένεργηθή τήν 16ην Φεβρου
άριου έ. έ., ώραν 12. Έν περιπτώσει αποτυχίας ή δη
μοπρασία έπαναλαμβάνεται τήν 22αν Φεβρουάριου έ. έ. 
ύπό τούς αυτούς δρους.

(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας)
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΤΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΩΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ

Έν οη>ει «6*4  3 ·)° 
Μ« 15σμΙ6<”’«6βί,*<’ηβ*·  
ηοιν πρός 3 I)3 °)° 
Ταμιευτήριων μέχβ*  *6·  
20000 «6*4  4 °)°
Έπί προ&εσμία 6 μη
νών πρός 4 1)2 ο)ο

Επί 
τους 
Έπί 
τών 
Έπί 
τών

προ&εσμίω 1 ε- 
πρός 4 1)2 ο)ο 

προ^οομία 2 ε- 
πρός 5 ο)ο 

προ&εο μία Ο έ- 
πρός 5 1)2 ο)ο

ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Έπί Λονδίνου ίν ό-ψει 
πρός 4 1)2 ο)ο

Έπί προ&εσμία 6 μη
νών πρός 5 ο)ο
ΙΙαριοίων Ιν δη>ει πρός

Έπί προ&εσμία 6 μη
νών πρός 4 1)2 ο)ο
Έπί προθεσμία 1 *"  
τους πρός 4 3)4 ο)ο

•Επί προ&εσμία 2 έ
τών «6*4  5 °7°
Νέαζ’Υόρκης ίν δηιει 

πρός 3 3)4 ο)ο
Ιταλίας ίν οη>ει 

πρός 3 ο)ο
Βελγίου έν οψει 

πρός 3 ο)ο
Ελβετίας ίν δψει

πρός 1 1)2 ο)ο

β ΜΜ Μ
. AU PRINTEMPS

Λ.4φ.)1ΛΟΥΤΣΟΠοΥΛΩΝ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό τελειότερο*  κατά«τημα Γυναικείων Ειδών 
Άσπρόροουχα διά προίκας

χαρτοπωλειον παλλη <& ΣΑ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΡΤΟΠΩΑΕΙΟΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ό Δήμαρχος Αθηναίων γνωστοποιεί δτι τήν 24 

Φεβρουάριου έ. έ., ένεργηθήσονται έν τω Δημοτικω Κα-

<1ον) Ένοικ/ασις τοΰ δικαιψατος τής Λαχαναγο
ράς διά τό οικονομικόν έτος 1925—1926 με έλάχιστον 

δρον προσφοράς δραχ. 800.000.
2ον) Ένοικίασις τών σταθμικών καί μετρικών δι

καιωμάτων τοΰ Δήμου) διά το οικονομικόν έτος 1925— 
1926 μέ έλάχιστον όρον προσφοράς δραχ. 567.000.

Έν Άθήναις, τή 17 Φεβρουάριου 1925.
Ό Δήμαρχος ΣΠ. ΠΑΤΣΗΣΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ

ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΑNOT
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Τ1ΜΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑΙ ΤΙΜΑΙ Α0Γ1ΚΑ1
Et? irp Λποβήχην -.0-5 ηιμιγγίΜοΒΑϊ»''

κ.Α. ΣΑΡΡΗ
'Οδός Λοόλου 1ΙΤ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Κασμίρια ’Αγγλικά δι’ενδυ
μασίας και επανωφόρια Ανδρικά? ύφασματα γυ
ναικεία όλων τών ειδών είς τιμάς Ί.ργοστα- 
σόοτ». τουτέστιν είς τιμάς ίξαιρε ικως_ προσιτάς^

Τό παραγγελ οδοχικόν Γραφεϊον του κ. Σαρρη 
είναι ή ποοσωαοποίησις τής εύσννε δησιας.

ΤΥΠΟΙΣ “ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ,, 
Μέτωνος 3.


