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ΔΙΕΥβΥΝΤΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83

ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Πάσα αποστολή άποβλέπουσα τήν «'Ελληνικήν Έπιθεώρησιν» (χειρόγραφα, περιοδικά, βιβλία, 
επιστολαί, σύνδρομα! κ. λ. π.) πρέπει νά απευθύνεται προς τήν Διευθύντρ αν:

Δ)σ ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ’Οδός Μενάνδρου 83.Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον εις τά Γραφεία τής «Έλλην. Έπιθεωρήσεως » αναγγέλλεται 
δι’ αυτής.

ΕΡΓΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓρΑΦΟΥ;

ΔΙΗΓΗΜΑ

Λεηγήμ.Υ.τ'κ *· π. 
έκδοθέντα υπό τής συγχραφέως

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ τόμος Α'.

> . Β'
. » Γ'.

Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ, ιστορικόν μυθιστόρημα.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ τομος Α' ■

Διάφοροι μελέται, διηγήματα, ταξειδιωτ ικαι εντυπώσεις, θεατ ρικά έργα κλπ. δημοσιευθέντα είς δέκα πέντε 
τόμους τής ΤΕλληνικής ’Επιθεωρήσεωςι θά έκδοθώσιν είς τόμον προσεχώς.

ΑΓΓΑΟΑΒΙΤΙΚΑΜΚΙΙ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΕΠΑ10Σ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ *50.000.000  ΔΡΑΧΜ.
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Κοραή 5)-Τηλέφ. 14-42.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Είς Δραχμάς

Καταθέσεις έν δψει 4 % ο/ο
» άποδοτέαι μετά έξ μήνας 5 Ά ο / ο 
» » » έν έτος 6 % ο/ο

Ταμιε υτήριον
ΐ^Μέχρι__Δραχμών_2ίη00(λ—ο^ο έλεύθερον φόρου.

θεατρεκλ έργχ.
Διδαχθέντα άπό τής "Ελληνικής σκηνής 

Η ΜΟΝΑΧΗ. Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον. 
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ. Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον. 
Η ΚΛΕΦΤΟ ΠΟΥΛΑ, ράμα ιστορικόν » 
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ. Κοινωνικόν 

δραμάτιον μεταφρασθεν ίεΐς την ’Αγγλικήν 
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΒ. ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν 

τρίπρακτον.
Η ΑΝΟΙΞΙΣ Κοινωνικόν δραμάτιι-ν. 
ΤΟ ΣΓΟΙΧΗΜΑ. Δράμα μονόπρακτ ον

Είς ξένα νομίσματα 
Είς Λίρας ’Αγγλίας καί Δολλάρια 
Καταθέσεις έν δψει

» άποδοτέαι μετά έξ μήνας
Είς φράγκα Γαλλικά Καταθέσεις έν δψει

» άποδοτέαι μετά έξ μήνας

4 ο/<
5 ο/ι

3 λ/2 ο/ι

4 ο/(

Τήν ημέραν εκείνη συναντήθηκαν έξαφνα είς τήν 
γωνίαν ένός δρόμου. Είχαν άρκετάς ήμέρας νά Ιδω
θούν καί μέ προσποιημένην εύχαρίστησιν έπλησίασεν 
ή μία τήν άλλην, έσφιγξαν τά χέρια μέ ζωηρότητα, 
καί μέ φανερή άνησυχία ή οποία δέν μπορούσε πιά νά 
συγκρατηθή, άλλά έφαίνετο είς τήν στάσι, είς τάς κι
νήσεις, εις τά μάτια, ακόμη καί είς τής φωνής τόν 
ήχον, ήρχισαν ένα διάλογον ταχύν καί αί δύο.

— Λοιπόν, “Αννα, θά τήν στείλης ;
— Βεβαιότατα ! Καί ή δική σου, Μαρί, θά πάη ;
— Καί μπορεί νά λείψη ;
— Τότε τί θά φορέση ; Συλλογίσθηκες ;
— Ναί, βέβαια. Θά φρεσκάρουμε τή ρόζ της σαρ- 

μέζ, έκεΐνο τό ώραϊο περσινό της φόρεμα. . .
— “Α ! ωραία ! “Εκτακτα. Έγώ θά τής κάνω 

κόκκινη λαμέ γιά νά πηγαίνη μέ τό χρώμά της.
— Περίφημα ! Καί τώρα πού πρς ;. ..
— Στά μαγαζιά γιά κάτι ψιλολογήματα.
— Γειά σου λοιπόν. Τό βράδυ ;
— Ναί. ”Αν έχουμε καιρό άπόψε θά ’ρθούμε σπίτι 

σου. Γειά σου.
Μέ τούς λόγους αυτούς έσφιγξαν καί πάλι ζωηρά 

τά χέρια και άπεχωρίσθηκαν αίφνιδίως δπως συναν- 
τήθησαν, τρέχουσαι καί ή δυο προς άντιθέτους διευ
θύνσεις, ένώ τής παρακολουθούσε τώρα πλέον ή αυτή 
χαιρέκακος σκέψις:

— “Α ! τί άηδία θά είναι μέ τά ρόζ, έψιθύριζεν ή 
“Αννα.

— Τί άσχημη πού θά γίνη μέ τά κόκκινα, έμουρ- 
μούριζεν ή Μαρί.

Καί δμως ήσαν άδελφαί. Είχαν γεννηθή, είχαν με
γαλώσει ύπό τήν αυτή στέγη, είχαν άλλοτε κοινά τά 
δνειρα καί ϊσως-ίσως κοινούς τούς πόθους καί τάς έλ- 
πίδας. Ή μητέρα τους, μιά γυναίκα πολύ αγαθή, 

τής είχεν αναθρέψει μέ δλη τήν οικογενειακή αυστη
ρότητα, καί έπροσπάθησε νά τής μεταδώση κάθε άν- 
τίληψι έναρέτου ζωής.

’Από τόν πρώτο της γάμο είχεν αποκτήσει τή Μα
ρία, άπό τό δεύτερο τήν “Αννα. ’Αγαπούσε δμως καί 
τής δύο μέ τήν αυτή στοργήν, καί ό δεύτερος άντρας 
της υπήρξε ένας αληθινός πατέρας γιά τήν πρώτη 
της κόρη. Τόσο δέ εϊτανε καλός, ώστε καί τής δύο 
τής έπάντρεψε μέ τής αυτές φροντίδες καί τήν αυτή 
προσοχή, διά νά γίνουν ευτυχείς είς τόν γάμον τους. 
’Επαντρεύτηκαν πολύ νέες, κατά τάς υποδείξεις τών 
γονέων των, χωρίς νά εξετάσουν τά αίσθήματά των, 
άν καί κανένα δεδομένον δέν υπήρξε πού νά έδειχνε 
δτι έπαλλε ποτέ αισθηματική καρδία καί είς τής δύο.

Ό άντρας τής Μαρίας ήτο πλούσιος έμπορος, 
τής “Αννας πλούσιος κτηματίας. Έκατοικούσαν είς 
τόν αυτόν δρόμον άντικρύ ή μιά τής άλλης, καί έπί 
χρόνια αρκετά έφ’ δσον έντύνοντο πλούσια καί έξώ- 
δευαν χωρίς υπολογισμό, ένόμιζαν ή ίδιες τόν έαυτό 
τους ευτυχέστατο, αφού μάλιστα καί ή δύο τόν 
αυτό χρόνο απέκτησαν θυγατέρας.

★ ★ ★

Λίγα χρόνια έπέρασαν ακόμη καί τά δυο κοριτσά
κια έμεγάλωναν, άπολαμβάνοντα καί αυτά τήν ζωήν. 
Ή Ξανθή, ή κόρη τής Μαρίας, έμεγάλωνε είς υγείαν 
καί ωραιότητα, ένώ ή χαϊδεμένη Νινούλα τής “Αννας 
ηύξανε σιγά-σιγά ασθενική καί ωχροκίτρινη.

Τότε είς τήν αντιπαραβολή τών δύο αυτών παι
διών άρχισε βαθμηδόν καί κατ’ δλίγον ν’ αναπτύσσε
ται ό φθόνος τών μητέρων.

★ ★ ★

“Ενα πρωί δ άντρας τής Μαρίας έγύρισε είς τό 
σπίτι του ωχρός καί έξηντλημένος. ’Εκείνη καθώς τόν 
είδεν είς αυτή τήν κατάστασιν προησθάνθηκε κάτι 
κακό καί έτρεξεν έρωτώσα :
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Τί εϊνε Γιάννη ; Σέ καλό σου, τί έχεις κα'ι είσαι 
έτσι ;

— Καταστραφήκαμε.
Πώς ; μίλα καλλίτερα γιατί δέν σέ καταλα

βαίνω.
Περίεργο νά θελης εξηγήσεις. Καταστροφή. 

Δέ σοϋ αρκεί λοιπόν αυτή ή λέξι. Ή δουλιές μου στα
ματούν. Ζημίες απροσδόκητες μέ περικύκλωσαν καί 
τώρα πιά άν ώς αύριο δέν βρεθη κανένας νά μέ βοη- 
θήση καί έγγυηθή γιά μένα, σου τό λέω καθαρά δτι 
τό τέλος μου θά είναι φοβερό.

— Καί ποιος λοιπόν μπορεί νά τό κάνη αύτό ; Τόν 
ήρώτησε τρέμουσα δλη.

- Ο γαμπρός σου. Ό άντρας τής "Αννας. Αυτός 
μπορεί νά μάς σώση. . .

— Ό Στάθης ; Θά θελήση. . .
Παρακαλεσε τήν αδερφή σου, αυτή τόν διευ

θύνει, έάν θέλης τό παιδί σου νά μήν πεινάση.
— Τήν "Αννα ; έφώναξε ή Μαρία έντρομη σχε

δόν, τήν "Αννα ;
Τε καλλίτερο άπό τήν αδερφή σου !

’ Τήν Αννα... Άλλά έστω, ίπανέλαβε ύστερα 
άπό μικρή σιωπή, έχεις δίκηο. Εϊνε άδερφή μου καί 
θα μας σώση. ’Άς πάμε νά τής μιλήσουμε καί οί δυό, 
ή πρό πάντων νά μιλήσω έγώ τοϋ Στάθη. Αυτός εϊνε 
ΤΓίχντοτε καλλίτερος άττο έκείνη.

★ ★ ★

Ή ’Άννα άμα τούς είδε απόρησε μέ τήν πρωινή έ- 
πισκεψί τους καί πρό πάντων μέ τήν ώχρότητά τους. 
Ο Γιάννης τής εξήγησε τήν θέσι του καί τί ζητούσε 

καταφεύγων εις τόν άντρα της.
II Μαρία ώχροτέρα περισσότερον άπό τόν άντοα 

της, πάσχουσα πιο πολύ, πάσχουσα περισσότερο γιά 
την ταπείνωσί των, τόν έξευτελισμό των ή γιά τήν 
καταστροφή, ακούε σιωπώσα καί μέ άγρια τά μά
τια. Καί μόνον δταν έκεϊνος έτελείωσε, έγύρισε καί 
αυτή πρός τήν άδελφή της καί τής εϊπε, ένώ προσπα
θούσε νά μεταβολή τήν έκφραση τών ματιών της:

, Είμαι σίγουρη, Αννα μου, δτι στήν δεινή αυτή 
θεσι μας. θά κάμης, δ,τι θά έκανα καί έγώ άν ήμουνα 
στή δική σου.

Η Μαρία είπε τά λόγια αύτά μέ ένα βλέμμα ικετευ
τικό, βλέμμα τό όποιον έλεγε περισσότερα άπό τά λό- 
για της.

Η Αννα καθώς άντίκρυσε τό βλέμμα εκείνο τής 
'■·''■··'./[■·!> <·ης αισθανθηκε οτι εγεμιζαν δάκρυα τά μά- 
τι,α της καί έσπευσε ν’ άπαντήση μέ μεγάλη ποοθυ- 
μία :

Τ/?,ΐνε 1"!σ’’χη κα1θά κ«Ρω πολλά περισσότερα. 
ΛλΑά ξέρεις: Ό Στάθης είναι κομμάτι φιλάργυρος, 

θά τοϋ τό -επιβάλω δμως καί θά είμαι ευτυχής' νά 
σώσω τήν άδερφή μου άπό τή δυστυχία.

Η Μαρία εις τάς λέξεις αύτάς ώχρίασε περισσό
τερο καί κατέβασε τό κεφάλι.

Νά ! εξηκολουθησε σε λίγο ή ’Άννα μειδιώσα, 
εισαστε τυχεροί. Ο Στάθης έρχεται. Πάω νά τοΰ πώ 
μέ δυό λόγια τί τρέχει.

Εβγήκε από τήν τραπεζαρία, τόν συνήντησε είς 
τόν διάδρομο και τόν έσταμάτησεν. Άκούσθηκαν τότε 
άπό κεί λέξεις προφερόμεναι σιγά-σιγά, άσθενεϊς άν- 
τιρρησεις, κάτι μασσημενα «γοί^, κάτι δειλά «δχι», 
κάτι έντρομα «πώς μ>, κάτι, σιγαλά ,«τί )1ς ;», ένώ μέ
σα εις τήν τραπεζαρίαν οί δύο σύζυγοι προσπαθούσαν- 
νά μαντεύσουν τήν τύχη τους άπό έκείνους τούς δει
λούς καί άνάρθρους ήχους.

Αυτή δμως ή αυζήτησις δέν έβάσταξε πολύ. Σέ λί
γο ή Αννα άκολουθουμένη άπό τόν άντρα της έμπήκε 
εις την τραπεζαρία. Ο Στάθης ένας ψηλός καί χον
δρός κύριος, ένας καλοπιομενος καί καλοφαγωμένος 
τοκιστής, εμπηκε μέ μικρή άνήσυχη έκφρασι είς τό 
πρόσωπο, μέ έ'να τρόμο διαγραφόμενον βαθειά. βα- 
θειά είς τό βλέμμα. Έχαιρέτιρε τήν Μαρία μέ προσή
νεια καί κατόπιν, ετεινε τό χέρι είς τόν άντρα της 
λέγων:

Καλέ τι έμαθα, I ιαννη ; Εϊνε άλήθεία αύτά πού 
μοΰ εϊπε ή ’Άννα

— Δυστυχώς ναί, τόΰ άπήνΐησεν έκεϊνος.
— Μά πόσο λυπούμαι., έξηκολούθησεν ό Στάθης, νά 

βρεθής έξαφνα τόσο άνοιχτός καί νά χάσης τόσα λε
φτά. Άλλά πιστεύω δλα νά διορθωθούν. "Ελα μέσα 
στο γραφείο μου νά τά πούμε εκεί καθαρά οί δυό 
μ.ας, γιατί η γυναίκες δεν πόλυκαταλαβαίνουν άπ’ 
αύτά τά πράγματα. ..'■ ■ ■

Καί παρέσυρε τόν Γιάννη μέσα είς τό γραφείο του, 
θελων νά δείξη δτι αυτός' ήτανε κύριος νά πάρη ο
ποία ήθελε άπόφασι καί δτι δέν έκυπτε είς τήν θέλησι 
τής γυναίκας του.

★ ★ ★

ΕΙ δυο αδερφές έμειναν μόνες. '
Η Άννα σηκώθηκε, έπλησίασεν είς τό μπουφέ, 

έπήρε ένα μικρό ποτηράκι, τό έγέμισε μέ κονιάκ καί 
τής εϊπε:

— Μαρί μου, είσαι πολύ ωχρή,. πιε λίγο νά συ- 
νέλθης.

Δέ θέλω, ευχαριστώ, άπήντησε έκείνη,
— Μήν άνησυχής, έξηκολούθησε, καί ό Στάθης 

δέ θά τοΰ άρνηθή τίποτα τοΰ Γιάννη, φτάνει μόνο νά 
μ ή ζημιωθούμε και ’μεΐς.

Ή Μαρία δέν άπήντησε.
II Άννα λίγο στενοχωρημένη σηκώθηκε καί πάλι, 

έκαμε ολίγα βήματα είς τό-δωμάτιο καί έπειτα εϊπε:
Κάνεις άσχημα νά μήν. πίνης τό κονιάκ. Κάνεις 

ασχημότερα νά στενοχωργιέσαι. Αλήθεια, δέν σέ ρώ
τησα. ΤΙ Ξανθή σου πώς εϊνε ; Εϊνε καλά ; Πιστεύω 
δτι δέ θά τό άνησυχήσης τό παιδί.Αυτή δέν πρέπει

Καί δμως ούτε ή μία, ούτε ή άλλη ήσαν κακές.
Μπορούσαν νά χύσουν δάκρυα άκόμη γιά τό θά

νατο ενός πουλιού καί ήσθάνοντο μιάν αληθινή 
χαρά άν μπορούσαν νά περιθάλψουν ένα δυστυχή. 
Ήσαν πρόθυμες ν' αγρυπνήσουν είς τό κρεββάτι ε
νός άρρώστου καί νά συνοδεύσουν μέ ειλικρινή δά
κρυα καί έναν άγνωστον άκόμη νεκρόν. Και όμως τό 
μίσος εύρισκε θέσι κοντά είς τήν ευσπλαχνία, ύ φθό
νος κοντά είς τά δάκρυα, γιατί τέτοια εϊνε ή άνθρώ- 
πινη φύσις, καλή καί κακή συγχρόνως, άφοΰ αυτή ή 
φύσις δίδει άδελφωμένα τά σπέρματα τής καλωσύνης 
καί τής κακίας σέ μιά καί τήν αυτή καρδ^ί.

Τώρα πιά ή Νινούλα καί ή Ξανθή έμεγάλωσαν. 
"Οπως δμως ήσαν μωρά, έτσι έμειναν καί νεάνιδες. 
'Ωραία ή κόρη τής Μαρίας, άσχημη ή κόρη τής ’Άν
νας. Καί ή δυό δμως είχανε καλή καρδιά καί πολλές 
φορές έπλησίασαν ή μιά τήν άλλη μέ τήν επιθυμία 
νά άγαπηθούν δπως ίσως δέν άγαπήθηκαν ή μητέρες 
των, άλλά λίγο-λίγο τό μητρικό μίσος έδηλητηρίασε 
τής άγνές των καρδιές καί παρεσύρθηκαν άπό τό πα
ράδειγμά τους.

Ή Ξανθή καί ή Νινούλα πρόκειται νά παρευρε- 
θοϋν είς τόν πρώτον χορόν. Άπό ήμέρας τώρα πλέον 
έχρι άρχίσει ή ετοιμασία καί τά παιδικά ονειροπολή
ματα τών δύο κοριτσιών. Τό βράδυ ύστερα άπό τήν 
όλιγόλεπτο συνάντησί των είς τόν δρόμον ή Μαρία 
μέ τήν κόρη της έπήγαν είς τό σπίτι τής Άννας. Ε
κεί άρχισεν άτελείωτος συζήτησις γιά τό χορό.

— Έγώ έλεγε ή Ξανθή, έχω άπό προχτές νά κοι
μηθώ. Δέν ξέρεις πόσο μέ συγκινεϊ ή ιδέα τοΰ χοροϋ. 
Θέλω νά ρθη γλήγορα ή Κυριακή αλλα και πάλι συλ
λογίζομαι πόσο θά λυπηθώ άμα πέραση.

— Νά σοΰ πώ τήν άλήθεια, καί έγω καϋμενη τα 
ίδια αισθάνομαι, εϊπε ή Νινούλα.

— Μά τί ωραία ποΰ θά είναι ! Αλήθεια, Νινούλα, 
πώς θά χτενίσης τά μαλλιά σου ;

— Θά φέρω νά τά χτενίση δ coiffeur, έκραξεν 
ή ’Άννα.

— Κ’ εσένα ; Ό coiffeur δέ θά σέ χτενίση ; Έ
ρώτησε ή Νινούλα.

— ’Όχι· εμένα θά μού τά κάμη ή μαμά μου, άπήν
τησεν ή Ξανθή.

— Μανικιούρ ποιος θά σού κάνη ; ’Εμείς ειδο
ποιήσαμε τήν Ελευθερία.

— ’Όχι- καί αύτό θά μοΰ τό καμη η μαμά, απην- 
τησε έντρεπομένη ή Ξανθή.

— Μπά ! Θά ξέρη νά τά κάμη ωραία ; Αλλα ας 
εϊνε. Τό φόρεμά σου τουλάχιστον επέτυχε ;

— Π ιστεύω.. .
— Τό δικό μου έγινε θαύμα. Δέν ξερεις ΰ,ανθή 

μου πόσο άνυπομονώ νά τό φορέσω. Ή μαμά μοΰ λέ
γει πώς θά κάνω τήν καλλίτερη φιγούρα. Μά τί ώ- 
οαία ποΰ θά εϊνε. Τι τρελλα, τι κοσμος. Εσυ νομιςω 
δέ χαίρεσαι τόσο πολύ δπως έγώ.

νά μάθη τίποτα άπό τή δυστυχία ποΰ σάς βρήκε. . . 
__ Σέ παρακαλώ σώπα, γιατί θέλω ν' άκούσω τί 

λένε μέσα, τήν διέκοψε ή Μαρία.
ΤΙ ’Άννα έσιώπησε καί έτσι καί ή δύο προσήλια

σαν τό βλέμμα εις τό παράπλευρο γραφείο τοΰ Στά
θη. Άλλ' άπό ’κεί δέν μπορούσαν νά παρακολουθή
σουν ολόκληρη τή συζήτησι. Ύπογραφαί, συναλλάγ
ματα, δμολογίαι, πτωχεύσεις, έγγυήσεις, τραβηχτικοί, 
τράνζιτο Πειραιά, αυτές ή λέξεις έφθαναν πότε-πότε 
είς τήν άκοήν των.

Ή ’Άννα δμως βαρέθηκε πάλι τή σιωπή και ξα
νάρχισε τή φλυαρία της.

• _ Νά σοΰ πώ, Μαρί μου, κάτι τι νά γελάσης. Η
ευφυΐα τής Νινούλας μου είναι μοναδική. Χτές. . .

_Νά, έρχονται, διέκοψε καί πάλι ή Μαρία, βλέ- 
πουσα νά άνοίγεται ή πόρτα τού γραφείου του Στά
θη καί νά φαίνωνται οί δύο άντρες.

— Λοιπόν ; έρώτησαν άμέσως και η δυό.
— "Ο,τι μπορούσε νά γίνη έγινε, τής άπήντησεν 

ό Στάθης. Ό άντρας σου δέν κινδυνεύει πιά, πιστεύω 
νά εϊσαστε δλοι ευχαριστημένοι.

"Υστερα άπό λίγο ό Γιάννης καί ή Μαρία έφυγαν. 
Ή δυό άδερφές έφιλήθηκαν στοργικώτατα και η 
"Αννα σφίγγουσα τό χέρι τής άδερφής της τής είπε 
χωρίς νά μπορέση νά κρύψη μιά στάσι υπεροχής, ένα 
τόνο υπεροψίας απέναντι εκείνης ποϋ ήτανε πιά 
πτωχή.

— Μαρί μου, είμαι ευτυχισμένη ποϋ μπόρεσα να 
σοΰ κάνω ένα τέτοιο καλό. .. , , -

Ή Μαρία έψιθύρισε «ευχαριστώ», άλλά ένφ 
κατέβαινε τής σκάλες τοϋ σπιτιού τής^ ’Άννας, αι
σθανότανε άνακούφισι άφ’ ενός γιά τή σωτηρία του 
άνδρός της, άφ’ ετέρου δμως, χωρίς καί αυτή νά θέ- 
λη, ηύξανε μέσα της ένα μίσος, μίσος γιγαντιο για 
τήν άδερφή της ποϋ έμαθε νά εύεργετή έτσι ύπερο- 

πτικά.
★ ★ ★

Μέ δλη τήν ύποστήριξι τοΰ Στάθη—ή όποια δα 
ποτέ δέν υπήρξε όποια έπρεπε νά εϊνε—ή δουλείες 
τοΰ Γιάννη δέν ξαναηϋραν τήν πρώτη τους άνθη- 
ρότητα. "Οταν ή φτώχεια καί ή δυστυχία πατήση το 
ολέθριο πόδι της είς ένα σπίτι, συνειθίζει τόσο πολύ 
έκεϊ, ώστε δύσκολα άποφασίζει τήν μετακίνησιν της. 
καθώς έλεγε συχνά καί ό Γιάννης. ’Έτσι καί τό δικό 
του σπίτι είχε γίνει τό κατοικητήριό της. Ή Μαρία 
άναγκάστηκε τώρα πιά νά άφίση πολλές παλαιές συ
νήθειες καί περιορίσασα τά έξοδά της εξοικονόμησε 
τάς περιστάσεις. Άντιθέτως δμως ή ’Άννα έζησε την 
πρώτη της ζωή τής χλιδής καί τών άστοχων εξόδων, 
τή ζωή αυτή ή οποία άπό ημέρα σέ ήμερα γινότανε 
αληθινό μαρτύριο γιά τήν Μαρία. "Ετσι λοιπόν και 
τό μίσος τής Μαρίας προχωρούσε τώρα πιά έκ παραλ- 
λήλου πρός τή φτώχεια τής μιάς καί τήν υπεροψία 
καί τόν πλούτο τής άλλης.
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— Καλέ τί λές ; Δέ χαίρομαι ; Τί θέλεις νά κάμω;
— "Οταν μάλιστα είναι κάνεις και κομμάτι έμορ

φος χαίρεται άκόμη περισσότερο, είπε ή Μαρία.
— ’Έ ! βέβαια· νά έχη δμως και καλή τουαλέττα, 

άπήντησε ξηρά-ξηρά ή ’Άννα.
Σέ λίγο έχωρίσθηκαν. Καί ή μητέρες κομπάζουν 

τώρα πιά ή μία γιά τά πλούτη, ή άλλη γιά τήν καλ
λονή, καί ή μητέρες μισούνται τώρα περισσότερο ή 
μία γιατί δέν έχει όμορφη κόρη, ή άλλη γιατί δέν 
ήμπορεϊ νά τήν ντύση πολυτελώς.

V ★ ★ ★

Ή ήμερα τοϋ χοροΰ έφθασε.
Καί ή δύο οικογένειες έπήγαν εκεί άπό τούς πρώ

τους. Οί άντρες άπαθεϊς καί λίγο στενοχωρημένοι γιά 
τήν κουραστική άγγαρία, τά κορίτσια χαρωπά, ευτυ
χισμένα, περίεργα, καί μόνον ή μητέρες των άνήσυ- 
χες, ζηλότυπες, κρύπτουσαι ύπό μειδιάματα πλαστά 
καρδιές γεμάτες άπό δηλητήριο. Ή πλούσια κόρη τής 
’Άννας φορεϊ δ,τι πολυτελές, δ,τι ώραΐον, έν ώ τής 
Ξανθής ή δροσιά, ή χάρις, ή ώραιότης άναπληρώνουν 
τό σχεδόν πτωχικό της φόρεμα.

"Οταν συναντήθηκαν είς τό ωραίο σαλόνι ή δύο 
άδελφές έχαιρετίθηκαν σιωπηλά καί μειδιώσαι έκά- 
θησαν ή μία κοντά είς τήν άλλην. Τά δύο κορίτσια δ
ταν ίδώθηκαν μέ περισσότερη ειλικρίνεια έπέρασε ή 
μία τό χέρι είς τό μπράτσο τής άλλης καί ένφ περπα

| ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ |

ΤΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου).
Είς τοιοΰτον «άτελέστατον καί όλεθριώτατον θέα- 

ποχής έκείνης, έπί πλέον δέ καί «σαλεύον άπό τόν 
ποχής έκείνης, έπί πλέον δέ καί «σαλαύον άπό τόν 
άέρα» -, κατ’ άλλον χρονογράφον, Έλλήνογάλλον

1. «Ελληνικός Ταχυδρόμος» τής 10 Αύγουστου 1837.
2. «’Αναγεννηθείσα Ελλάς» τής 24 ’Ιουνίου 1836· ό 

Έλληνογάλλος συντάκτης τής εφημερίδας ταύτης είς τρεις 
γραμμάς περιγράφει περιφρονητικώτατα τήν κατάστασιν 
τοϋ πρώτου θεάτρου τής πρωτευούσης.

«Οί αρχηγοί τής έπιχειρήσεως ταύτης, λέγει, είναι ά
ξιοι ένθαρρύνσεως, άλλ’ δλα μάς έφάνησαν εις νηπιώδη 
κατάστασιν. Κτίριον σαλεϋον άπό τόν αέρα, παραστατική 
τέχνη, παράστασις, ενδύματα, δλα είναι ατελή».

Και διά νά γνωρίση τήν κατάστασιν τοΰ θεάτρου καί 
ή.... Εύρώπη, αναγράφει τ’ άνωτέρω γαλλιστί ώς έξής:

«Tout semble etre encore dans 1’enfance. Un 
bailment que le vent menace de renverser, le 
manque de costumes, I’art dramatique, de de- 

τούσαν καί γελούσαν χωρίς σκοπό έφθασαν έξαφνα 
εμπρός είς τής μητέρες των.

Ή Μαρία καί ή ’Άννα τής άντελήφθησαν άπό 
μακρυά. Τά μελιστάλακτα μειδιάματα έξηφανίσθησαν 
αυτοστιγμεί καί τά βλέμματα άνήσυχα προσηλώθη- 
σαν τά μέν έπί τής Ξανθής, τά δέ έπί τής Νινούλας, 
έξετάζοντα άπό τή κορυφή ώς τά πόδια τά δυο άφρόν- 
τιδα κορίτσια.

— ’Άχ ! Μαρί μου, τί χάλι εϊνε αύτό τής Ξανθής ! 
είπεν έξαφνα ή ’Άννα. Τό φόρεμά της δέ μ’ άρέσει 
καθόλου, μά καθόλου. Τί κρίμα. ’Άν ήξερα δτι θά 
’ρχότανε έτσι σ’ αύτό τό χάλι, σέ βεβαιω ευχαρίστως 
θά τής έφτιανα μέ έξοδά μου ένα νέο φορεματάκι.

Ή Μαρία προσπάθησε νά γελάση καί τέλος είπε:
— Μά καϋμένη δέ βλέπεις καί έσύ τί χάλι έχει ή 

Νινούλα σου; Πιθανόν νά είνε πολυτελής ή τουαλέτ
τα της, άλλά τό πρόσωπό της είναι φριχτό. Δέν τής 
έβαζες λιγάκι πούδρα, λίγη creme de beaute, λίγο 
ροζ πάστα γιά νά κάνη καμμιά σταλιά χρώμα ; Του
λάχιστον τό πρόσωπο τής δικής μου άναπληρώνει τό 
άπλό της φόρεμα.

— Τί έχεις, μαμά, καί είσαι τόσον ώχρή ; έρώτησε 
τήν στιγμήν εκείνη πλησιάσασα ή Νινούλα.

— Κ’ έσύ, μαμά, γιατί είσαι έτσι άναμμένη; έλεγε 
καί ή Ξανθή είς τή δική της.

(Ακολουθεί). ευγενία ζωγράφου

αύτόν, συνήλθον οί άπαρτίσαντες τόν πρώτον ελληνι
κόν θίασον τής πρωτευούσης3. Σκιά γυναικός, έν- 
νοεΐται, ή ελάχιστη. ’Άνδρες άπ’ άκρου είς άκρον καί 
μέ μακράν τήν κόμην, πράγμα τό όποιον δύναται νά 
θεωρηθη ή ώς λείψανον τής συνήθειας ήν είχον οί 
Βυζαντινοί συνάδελφοί των4, ή ώς σκηνική άνάγκη,

cors, tout cela nous a produit une sensation de 
peine».

3. Τό δυστυχισμένο·; αύτό Θέατρον, μετά δεκαπεντάμη- 
νον μόλις βίον έξετέθη, ώς είδομεν, είς αναγκαστικόν 
πλείιστηριασμόν, καί διαμελισθέν είς τά έξ ών συνετέθη, 
έπωλήθη κατά τεμάχια, είς διαφόρους έπιχειρηματίας. 
Λέγεται μάλιστα δτι μερικάς σανίδας ήγόρασε κα: κάποιος 
φερετροποιός, δστις, οτε μετ’ ολίγον ό δυστυχής Σκον- 
τζόπουλος άπέθανεν έπί τής ψάθας, τοΰ κατεσκεύασεν έξ 
αύτών δωρεάν τό φέρετρόν. του !

4. Διακριτικόν συμβολον τών σκηνικών παρά τοϊς Βυ- 
ζαντινοίς ήτο ή διατήρησις μακράς κόμης είς μνήμην τοΰ

στέρων, διετηρήθη έπί πολλά έτη καί έν τή πρωτευού- 
ση τού Ελληνικού Βασιλείου καί έπί περισσότερα ά
κόμη έν ταϊς έπαρχίαις.

Μία τοιαύτη διά τελάλη άναγγελία τών μεταγενε
στέρων χρόνων, ή καί κωμικωτέρα ίσως, διασωθεϊσα 
άπό στόματος είς στόμα, θά μείνη άλησμόνητος.

Διερχόμενός ποτέ ελληνικός τις θίασος έκ Κραβασ- 
σαρά, παρεκλήθη ύπό τοΰ κ. Δημάρχου νά δώση καί 
έκεί μίαν παράστασιν, τής όποιας τήν άναγγελίαν 
πρός τούς δημότας του άνέθεσεν δ κ. Δήμαρχος πρός 
τόν μοναδικόν τής πόλεως τελάλην, δστις τήν έποχήν 
έκείνην ήτο τό μόνον μέσον δι’ ού άνηγγέλλετο είς 
τούς κατοίκους πάσα ένδιαφέρουσα εΐδησις ή άλλη 
τις προκήρυξις. Ό τελάλης, έχων τήν ήμέραν έκείνην 
πολλάς άναγγελίας νά κάμη, έκρινε καλόν διά τό τα- 
χύτερον νά τάς κάμη συλλήβδην πάσας τάς έξής : 
«ΤΗρθαν τά θέατρα είς τοΰ Θανάση τήν άποθήκη !... 
Ήρθε τοΰ καπετάν Γεράσιμου τό καΐκι κ’ έφερε 
κρασί !... Τού καπετάν Σταμάτη ή μπρατσέρα έφερε 
κρεμμύδια !... ’Ένας έχασε κάτι κλειδιά !... Όκτώ δε
κάρες τά θέατρα!... τέσσερες τό κρασί !.... τρεις τά 
κρεμμύδια !... κ’ ένα φράγκο τά βρεσίκια του.

Άλλά καί πριν ή δ τελάλης χρησιμοποιηθή ώς μέ
σον διαφημίσεως καί άναγγελίας τών θεατρικών πα- 

διά τυμπανοκρουσίας καί τούς άνήγγελλε την παράστασιν 
τής έσπέρας. (Sorel, La maison des jeux, τόμ. I. 
σελ. 408.—La comedie des comediens, poeme de 
nouvelle invention par monsieur de*  Scudery, 
πρόλογ. και πράξ. I. σκην. I, II.) Έν δέ τή Γεφμανίαρ, 
τήν φροντίδα αύτήν είχεν έπίσης ό ύποδυόμενος τούς κω
μικούς ρόλους ηθοποιός, μέ τήν διαφοράν δτι αυτός περι- 
ήρχετο τήν πόλιν έ’φιππος ζαί πολλάκις ,δια τό κωμικό- 
τεοον τοΰ πράγματος, άνάποδα καθήμενος έπί τοΰ ίππου, 
τοΰ όποιου τήν ούράν έκράτει δίκην χαληνοΰ, άνήγγελε 
τάς έκάστοτε διδομένας παραστάσεις. (Le theatre en 
Allemagne par Ida Bruning, Paris, σελ. 166). 
Έν Ισπανία (Elviage entretenido de Augustin de 
Rojas) καί ’Αγγλία τά αύτά περίπου συνέβαινον.

Έν Γαλλίφ έπί πλέον, οσάκις οί ηθοποιοί ήθελον νά 
προσδώσουν μεγαλειτέραν σπουδαιότητα είς τας παραστά
σεις των, έξήρχοντο πάντοτε έν σώματι, έφιπποι εις τας 
οδούς φέροντες καί τάς σχετιζάς τοΰ ρόλου των θεατρικός 
ένδυμασίας. Κατά σταθμούς δέ. έκ τών προτέρων ώρισμέ- 
νους, οί εύγλωττότεροι έξ αύτών, δχι μόνον τήν παράστα- 
σιν τής έσπέρας άνήγγελλον, άλλ’ άνέπτυσσον καί τήν ύ- 
πόθεσιν τοΰ παρασταθησομένου έργου, διαφημίζοντες συγ
χρόνως καί τόν πλοΰτον τοΰ σκηνικοΰ διακόσμου καί τά 
θαυμάσια τών σκηνικών μηχανημάτων των. Ή τοιαύτη 
πομπή έκαλείτο monstre, άγεται δέ μέχρι τής σήμερον 
άκόμη καί έν αύτή τή Έλλάδι ύπό τών διαφόρων ίππο- 

δρομιακών θιάσων.
’Ολίγον κατ’ ολίγον κατόπιν, άπό τοΰ δεκάτου έβδομου 

αίώνος, έτέθησαν έν χρήσει έν Εύρώπη καί θεατρικά προ
γράμματα, κατ’ άρχάς μέν χειρόγραφα, ειτα δέ καί έντυ
πα, τά όποια, λέγεται, δτι πρώτος έκυκλοφόρησεν έν Ί- 
σπανία ό ολίγον πρό τοΰ Σερβαντές άκμάσας συγγραφευς 
D’Oviedo. Έστιν δτε τά προγράμματα συνετάσσοντο καί 
έμμέτρως.

καθ’ δσον ήναγκάζοντο έναλλάξ νά ύποκρίνωνται καί 
γυναικεία πρόσωπα.

Κυρτώτερα πρόσωπα τού περί ού δ λόγος θιάσου 
ήσαν τά έξής : ό Θεόδωρος Όρφανίδης, ό μετέπει- 
τα καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου γενόμενος καί ώς 
ποιητής τά μάλιστα εύδοκιμήσας, δ Σεραφείμ Δεσπο- 
τόπουλος, δ Ν. ’Ελευθερίου, δ Ν. Δώτης, δ Δημ. 
Γιαννιώτης καί δ Ν. Μπάστας, ους αιωνίως θά έκά- 
λυπτεν ή τής λήθης πλάξ, άν μή είχον τήν τύχην ή 
μάλλον τήν αύταπάρνησιν ν’ άποτελέσωσι μέρος τού 
πρώτου τής πρωτευούσης θιάσου, είς δν μετ’ ολίγον 
προσετέθησαν καί ό Γεώργιος Παράσχος, δ Λεωνί
δας Κ απέλλας, δ Σ. Κουρτέσης καί δ Ν. Μακρο- 
γεωργίου.

Αί παραστάσεις έδίδοντο κατά τάς Κυριακάς καί 
άλλας έπισήμους έορτάς, άνηγγέλλοντο δέ είς τό κοι
νόν διά τελάλη, δστις τό μέν άπόγευμα τής ημέρας 
τής παραστάσεως διέσχιζε τάς δδούς τής πρωτευού
σης διαλαλών τό μέλλον νά δοθή έργον, τό δέ εσπέρας 
προ τής εισόδου τού θεάτρου, έκάλει τούς διαβάτας 
νά είσέλθωσιν έν αντφ, ώς έ'πραττεν άλλοτε έν Γαλλία 
δ προ τών παραπηγμάτων τών σαλτιμπάγκων τελά
λης, δ καί aboyeur καλούμενος 5.

Τό μέσον αύτό τής άναγγελίας τών νεοελληνικών 
παραστάσεων πολλούς μέν συγχρόνους τού πράγματος 
έξένισεν, είς τρόπον ώστε νά τό σκώψουν πόλυειδώς 
καί πολυτρόπως, άλλους δέ μεταγενεστέρους, μή πι
στεύοντας είς τοιαύτην άκαλαισθησίαν, νά τό διαψεύ- 
σουν μετ’ άγανακτήσεως. Καί έν τούτοις, δ άκακος 
αύτός τελάλης, καί πρός πείσμα τών μέν, οϊτινες ή- 
γνόουν δτι είς δλα άνεξαιρέτως τά νεώτερα τής Ευ
ρώπης θέατρα, κατά τά πρώτα τής συστάσεώς των 
έτη, δ προφορικός λόγος ύπήρξε τό μόνον μέσον τής 
άναγγελίας καί διαφημίσεως τών θεατρικών παραστά
σεων6 καί πρός δόξαν τών άνιστορήτων μεταγενε-

προστάτου αύτών, τοΰ άκερσεκόμου ή άβροκόμου Διονύσου· 
διά τόν λόγον τοΰτον έλέγοντο καί απλώς έμμαλοι. Κατα 
τόν Συνέσιον δέ, τόν γράψαντα τό «Φαλάζρας έγζώμιον» 
είς άπάντησιν τοΰ Δίωνος τοΰ Χρυσοστόμου τοΰ γράψαν- 
τος τό «έγζώμιον τής κόμης», οί περί τόν Διόνυσον τεχνϊ- 
ται ώφειλον νά φέρωσι ζόμας, είτε φυσιζάς, είτε πλαστάς. 
Έκ τών σζηνιζών τούτων έζείροντο μόνον ώρισμένοι τινες 
γελωτοποιοί, οϊτινες παρίσταντο έν τφ θεάτρφ εμπαιζόμε
νοι ζαί ζατά ζόρρης ραπιζόμενοι ύπό τών συναδέλ

φων των.
Ή Εκκλησία ήτις, ώς γνωστόν, είχε πολλούς λόγους 

νά ζαταφέρεται ζατά τοΰ θεάτρου, διά τής έν Τρούλλφ 
συνόδου (691) άνεθεμάτισε τούς τρέφοντας ζόμην νέους.

5. Ή έξής πρόσζλησις έμεινε ζλασσιζή έν τφ γαλλικφ 
θεάτρφ : «Entrez, messieurs et medames, ca ne 
coute que dix centimes, deux sous ! Et 1 on en 
paie qu’en sortant, si 1’on est content !»

6. Έν τφ νεωτέρφ θεάτρφ, έν μέν τή Γαλλία τόν ρό
λον τοΰ τελάλη άνελάμβανεν ώς έπί τό πλείστον ό ’Αρλε- 
ζίνος, δστις περιερχόμενος τάς οδούς τής πόλεως έν ή έ- 
παιζεν ό θίασος είς δν άνήζε, προσεζάλει τούς κατοίκους
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 7ραστάσεων έν τώ νεωτέρφ Εύρωπαϊκώ θεάτρφ, ούτος 
πολλά χρόνια πρότερον έχρησιμοποιήθη πρός τόν αύ
τόν σκοπόν καί άπό τούς αρχαίους "Ελληνας καί Ρω
μαίους. Καί παρά μέν τοΰ Αίλιανοΰ μανθάνομεν 
δτι ο'ι αρχαίοι ’Αθηναίοι μετέβαινον είς τό ιερόν τοΰ 
Βάκχου διά νά παρευρεθώσιν είς τούς τραγικούς καί 
κωμικούς αγώνας ειδοποιούμενοι ύπό κήρυκος, παρά 
δέ τοΰ Σουετονίου 8 καί Ήρωδιανοΰ, δτι καί οί Ρω
μαίοι διά τοΰ αύτοΰ μέσου προσεκαλοΰντο είς τάς θεα
τρικός παραστάσεις, τοΰ κήρυκος περιερχομένου τάς 
οδούς τής Ρώμης καί κραυγάζοντος: «Τρέξατε νά 
ίδήτε τούς αγώνας· τρέξατε νά ίδήτε τούς αγώνας 
τούς όποιους ούτε είδε, ούτε θά ίδή ποτέ κανείς !»

Τούς προγόνους των λοιπόν μιμούμενοι καί οί νεό
τεροι "Ελληνες ήθοποιοί άνήγγελλον τάς παραστάσεις 
αύτών διά τελάλη, καίτοι έν τή πρωτευούση τότε καί 
τυπογραφεία υπήρχον καί ούκ δλίγαι έφημερίδες έ- 
ξεδίδοντο.

Άλλ’ αί ελληνικοί έφημερίδες τής έποχής εκείνης, 
προκει μενού περί θεατρικών πραγμάτων η άπηξίουν 
έντελώς, ώς έλέχθη ανωτέρω, νά κάμουν λόγον περί 
αύτών, ή έάν μερικοί κατεδέχοντο νά διακόψωσι τήν 
περιφρονητικήν των σιγήν, έγραφον, μά τήν αλή
θειαν, πολύ ωραία πράγματα !

Προκειμένου νά δοθή κατά τό 1837 ή γνωστή 
τρίπρακτος κωμωδία τοΰ Μολλιερου «Georges Dan
il in» έφημερίς τις, ήτις εύηρέστήθη ν’ αναγγείλω 
τήν παράστασιν αύτήν, μετέβαλε τόν δυστυχισμένο? 
ήρωα τής κωμωδίας είς συγγραφέα καί άνήγγειλεν 
ιός εξής τήν παράστασιν : «Αΰριον έν τώ θεάτρω 
θά δοθή ή κωμωδία τοΰ κυρίου Γεωργίου Δαντίνου ό 
έντροπιασμένος σύζυγος (!). "Ετερος, κριτικός αύ- 
τός, γράφων περί τής δοθείσης κατά τήν 30 Σεπτεμ
βρίου 1836 παραστάσεως, καθ’ ήν έδόθη ή έκ τοΰ Ι
ταλικοί μεταφρασθείσα τραγωδία «Ό Μάρκος Μπό- 
τσαρης», άφοΰ ευρίσκει τά πάντα έλεεινά καί τρισά
θλια, κραυγάζει έν τέλει: «’Αλλά καί τί ποίημα άνε- 
νέργητον ! !» Φαίνεται δτι τά ποιήματα τής έποχής 
εκείνης έλάμβανον καί σχετικά φάρμακα, τά ποια έ- 
στιν δτε δέν έπέφερον τήν προσδοκωμένην ?> ργειαν !

Έν τώ «'Ελληνικά Παρατηρητή» το 1841 εις τών 
συντακτών αύτοΰ λόγον ποιούμενος περί τή; τότε δο-

. Αίλ-.^. llisl. anin*.  lib. IV. cap. XL1II.
8. Sueton.. Claud, cap. XXI. -Herodian. libr. 

III. cap. VIII.

θείσης «Ζαιρας» τοΰ Βολταίρου μεταξύ άλλων γρά
φει καί τά έξής: «Ό Οίκονομίδης—είς τών ηθο
ποιών τής έποχής έκείνης—ύπεκρίθη τό μέρος τοΰ 
Χατιλληά πολύ καλά». Ποιος δέ ήτο ό τσοληάς αύτός 
τόν όποιον ύπεκρίθη τόσον καλά δ- Οίκονομίδης; ά- 
πλούστατα ήτο ό εύγενής Γάλλος Chatilloil.

'Εσπέραν τινά άσθενήσαντος τοΰ βαθυφώνου τοΰ ι
ταλικού θιάσου, δστις έδιδε παραστάσεις κατά τό 
1840 έν τώ τότε θεάτρφ τοΰ Μπούκουρα καί άναβλη- 
θείσης ώς έκ τούτου τής παραστάσεως, σύγχρονος τής 

ί έποχής έφημερίς ώς έξής ανέγραψε τήν έπομένην τό 
γεγονός : 9

«Ή χθεσινή παράστασις άνεβλήθη ώς έκ τής άσθε- 
νείας τοΰ κατιόντος I»

• 'Π αύτή έφημερίς έν άλλω αύτής φύλλω ανέγραψε 
τά επόμενα: «Μετά πολλής εύχαριστήσεως όναγράφο- 
μεν, δτι κατά τάς τελευταίας παραστάσεις μεγάλην έ
πιτυχίαν είχεν ή σ υ μ π ρ ω τ αγωνίστρια τοΰ 
θιάσου». Είμαι βέβαιος πώς δσον καί άν πονοκεφαλίση 
τις. δέν θά κατορθώση ποτέ νά μαντεύσω ποία ήτο 
αύτή ή κυρία συμπρωταγωνίστρια, ούδ’ έγό> δ’ αύτός 
θά ήμουν είς θέσιν νά δώσω περισσοτέρας εξηγήσεις, 
έάν μ ή είχε τήν πρόνοιαν ό συγγραφεύς τών ανω
τέρω γραμμών νά θέση έν παρενθέσει καί τήν αντί
στοιχον είς τήν ιταλικήν γλώσσαν λέξιν. Συμπρωτα- 
γωνίστρια λοιπόν ήτο ή.... comprimaria !

Είς τήν αύτήν δύσκολον θέσιν θά εύρίσκετό τις 
εάν συνέπιπτε ν’ άναγνώση μετ’ έμοΰ είς άλλην'έφη- 
μερίδα τήν φράσιν: «Τό θέατρον τοΰ κ. Μέλη έχει 
καί έπιδάφιον αίθουσαν». 'Η έπιδάφιος 
αυτή αίθουσα είναι άπλούστατα τό parterre !

Αύτά καί άλλα παρόμοιας φύσεως ωραία πράγμα
τα έγραφον οί δημοσιογράφοι τής έποχής έκείνης, ο’ί- 
τινες έν μακαριότητι διανύσαντες τόν βίον των δέν 
ήμέλησαν ν' άφίσουν καί ανταξίου; αύτών διαδόχους, 
καθόσον καί μετά τά τελευταία έτη εϊδομεν ν' άνα- 
- ράφωνται είς τά; αθηναϊκά; έφημερίδας σχετικά 
πρό; τό θέατρον πράγματα ικανά νά κάμουν νά κοκ- 
κινήση έξ ολοκλήρου καί τό περίφημου τή; βασιλομή- 
τορο; τή; Ιταλίας περιδέραιον, τό όποιον λέγεται δτι 
σύγκειται άπό σπανιωτάτους μαργαρίτας I

ι Ακολουθεί).

 NJK. I. ΛΑΕΚΑΡΗΧ
9. «Ό Φίλος τοΰ Αχού» τής 25 Ίχνουχρίου 1840.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
(ACADEMIE DES JEVX fLORADX)

■ Ή περίφημος Τουλούζ ή Τολώσα είχε τήν τιμήν νά 
Ι ήναι ή πατρίς πολλών Τ ρ ο 6 α δ ο ύ ρ ω ν καί πλεί- 
ϊ στ,ιον άλλων μεγάλων άνδρών διακριθέντων είς τάς 
Ε. τέχνας,ςτήν επιστήμην'καί τήν πολιτικήν. Μεταξύ αύ- 
L τών ό Cuy du Faur, seigneur de Pibrac, νομο
ί μαθής, διακριθείς είς διαφόρους ύψηλάς θέσεις, συγ- 
■ γραφεύς τοΰ Huatrains moraux, ό νομοδιδάσκαλος 

'Ιάκωβος Cujas, τοΰ όποιου ή ίκανότης τοσοΰτον έ- 
| φηιιίσθη ώστε τό όνομά του έμεινεν είς τήν ιστορίαν 
Κ ώς προσωποποίησις σοφοΰ νομοδιδασκά- 
| λ ο υ, ό ποιητής Πέτρος Baur-Lormian, δ ’Ιωάν

νης Paia prat, κωμικός ποιητής, γράψας μετά τοΰ 
αββά Βρυΐγ πολλάς δοκιμωτάτας κωμωδίας, οί γλύ- 
πται ’Αλέξανδρος Falguiere καί Αντώνιος Mercie. 
Μεταξύ τών άνδρών τούτων συναριθμεΐται καί μία 
περικαλλής καί γλυκεία παρθένος, ή Glemence 
Isaure, ή εύγενής καί πλούσια κάτοικος τής πόλεως 
ταύτης, ήτις μέ χρυσά άνθη άνά χεΐρας παρουσιάζε
ται ν’ αναζωογονήσω διά τοΰ ίδιου της παραδείγμα- 

; το; καί διά τών δοιρων της τόν ένθουσιασμόν τών 
ποιητών καί τήν εύφυίαν τών καλλιτεχνών ! Αύτή έ
δωκε δλως νέαν ζωήν είς τήν ύπό τών Τροβαδούρων 

ίίδρυθεΐσαν ’Ακαδημίαν έν έτει 1323, τών Jeux Flo- 
r.aux, διά τών ποιητικών εκείνων αγώνων, είς τούς 

| όποιους αντί άλλων βραβείων διενέμοντο εις τούς νι- 
ί!. κητάς χρυσά ή άργυρά άνθη.

Ή μεγάλη αύτής δράσις ύπήρξε τοιαύτη, ιύστε Ι
στορικοί τινές τήν θεωροΰσιν δλως φανταστικήν. ’Ε
κείνος δμω; ποΰ άνέγνωσε τήν έμβριθή ιστορίαν ύπό 
τόν τίτλον «Histoire du ■’Languedoc» (τόμ. δ'), τήν 
γραφεΐσαν ύπό τοΰ επιφανούς Γάλλου Βενεδεκτίνου 
δον ’Ιωσήφ Vaissetle (1685—1756), καθώς καί τά 
χρονικά τής Τολώσης τοΰ Lafaile καί έργα άλλων τι- 
νών συγγραφέων θά πεισί+η δτι ή δράσις τής περί
φημου ταύτης γυναικός ύπήρξε πραγματική.

★ ★ ★

Ή Qlemence βλέπουσα δτι οι πόλεμοι τής ’Αγ
γλίας θά έθετον τέλος κατά τό 1434 είς τήν ’Ακαδη
μίαν τής Φαιδράς ’Επιστήμης, τήν ίδρυθεΐ- 
σαν κατά τόν προηγούμενον αιώνα έν Τολώση δπως 
ένθαρρύνη τήν ποίησιν καί τήν φιλολογίαν, ύπέρβο- 
λικά έλυπεϊτο καί συνέλαβε, καίτοι νεάνις, τήν τολμη
ρόν καί γενναίαν σκέψιν νά τής δώση νέαν ζωήν. 
Άλλά τά ατυχήματα, άτινα κατεβασάνισαν τάς ώ- 
ραιοτέρας ημέρας τής ζωής της, δέν τής έπέτρεψαν 
νά πραγματοποιήσω τήν ώραίαν ιδέαν της παρά μετά 
τινα έτη αργότερα. Ή αιτία τών τόσων δυστυχιών 

της ήτο δτι ήρνήθη νά συγκατανεύσω δπως συζευχθή 
πλούσιόν τινα εύπατρίδήν, κατά τήν έπιθυμίαν τοΰ 
πατρός της, έπειδή είχε δώσει τήν καρδίαν της είς 
ένα ιππότην γενναϊον άλλά ταπεινής οικογένειας όνό- 
; ατι Ραμβάλδον. Άλλ’ έπειδή δέν ήθελε νά ύποκύψη 
εις τήν πατρικήν θέλησιν, άλλ' ούτε καί ήδύνατο νά 
πραγματοποιήσω τό τόσον διακαώς ποθούμενον δνει- 
ρόν της, άπεφάσισε νά κλεισθή είς μοναστήριον.

Μίαν ημέραν δ θαλαμηπόλος τοΰ Ραμβάλδου τής 
έφερεν ένα άνθος άμάραντον πρό πολλοϋ κομμένον 
;·.αί μίαν σάρπαν αιματωμένην. Ήσαν δύο άντικείμε- 
να τά όποια τής έστελλεν ό Ραμβάλδος ολίγον πριν ά- 
ποθάνη. Άπό τήν στιγμήν έκείνην ό βίος ήτο διηνε- 
.■·’·; μαρτύριον. Άκτίς έλπίδος δέν ήμπόρεσε νά γλυ- 
κάνη τήν θλϊψίν της. Άπέμεινε μόνον ό πόθος τής 
ταχείας παρά τόν τάφον συναντήσεως. ’Ήθελεν δμως 
καί κάτι άλλο. Νά έκπληρώση έπί τής γής τήν έπιθυ
μίαν τοΰ έραστοΰ της. ’Ενθυμείται δτι κάποτε είς τάς 
πρώτος συναντήσεις των έγένετο λόγος περί τής ζωο- 
γονήσεως τής Ακαδημίας ύπό τόν τίτλον «Acade
mic des jeux Floraux».

’Εκείνος τότε, έπικροτών είς τήν εύγενή ιδέαν της 
τής έπρότεινε νά δίδη εις τόν ποιητήν τοΰ ώραιοτέ- 
•ου ποιήματος ένα άνθος Άμαράντσυ, δμοιον μέ έ
κεΐνο ποΰ τοΰ προσέφερε κάποτε, δταν περιπατούσαν 
;’ς τόν κήπον μαζή. Μέ τήν διαφοράν τό άνθος τής 
ποιήσεως, άντιθέτως πρός τό άνθος τοΰ έρωτος, νά 
είναι χρυσοϋν.

Καί ή Glemence δταν ήμπόρεσε τό έκαμε καί χρυ- 
<*ά  άνθη προσέφερεν ώς βραβεία είς τούς ποιητάς 
καί πρώτον άπ’ δλα Άμάραντον.

Τής Isaure ή Ιστορία δέν δύναται λοιπόν ν’ άπο- 
χωρισθη έκ τών περί ών ό λόγος αγώνων, καί νομί- 
ί’ομεν καλόν νά παραθέσωμεν αποσπάσματα έκ τών 
γραφικών περιηγήσεων άνά τήν Γαλλίαν τών Nodi er 
: αί Taylor.

'Ιστορούν ούτοι, δτι μετά τόν θάνατον τοΰ άδελφοΰ 
τοΰ αγίου Λουδοβίκου, Άλφόνσου, κόμητος τοΰ Pol
iter καί τής Τολώσης, τοΰ όποιου αί κτήσεις ήνώθη- 
σαν είς τό βασίλειον τής Γαλλίας κατά τό 1271, θά 
ι'παυεν ή δράσις τής Τολώση; ώς κυριαρχούσης πό
λεως, έάν μέ τήν απώλειαν τής πολιτική; της κυριαρ
χίας δέν έξησφαλίζετο ή έπικράτησι; τών τεχνών. 
Λύτη ύπήρξε μεγάλη τύχη διά τήν Τολώσαν, διότι τό 
λαοϋτον τών Τ ροβαδούρων τη; τό κατέστησεν 
έάν δχι ομοίως ισχυρόν, τουλάχιστον έξ ίσου ένδοξον 
δσον τό ξίφος τών κομήτων της. Οί Τ ρ ο β α δ ο ΰ-
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ρ ο ι έσχον διαδόχους, οιτινες ίδρυσαν έν Τολώση εί
δος ’Ακαδημίας κατά τήν αρχήν τοΰ δέκατου τετάρ
του αίώνος. Οί προστάται τής Ακαδημίας ταύτης 
προσεκάλουν τούς ποιητάς είς έπίσημον διαγωνισμόν 
μεσω μιας επιστολής γραμμένης ύπό τήν σκιάν μιας 
δάφνης, φερούσης τήν ημερομηνίαν τής τρίτης μετά 
τήν εορτήν τών Αγίων Πάντων τοΰ 1323 (*).

Το αποτέλεσμα ήτο πάντα μεγάλον. Έξ δλων τών 
μερών τής επαρχίας Languedoc καί τής Guyenne, 
οί ποιηταί, οί εύπατρίδαι, οί θεολόγοι, οί σοφοί, αί 
δέσποιναι πρό πάντων, ήθελον νά παρευρεθοΰν εις 
τούς ποιητικούς αγώνας τοΰ επομένου έτους. Τό εύ- 
γενές συνέδρων τών Τροβαδούρων συνεδρία
σε τήν πρώτην Μαΐου 1324, είς τόν θαυμαστόν καί 
ώραϊον ανθώνα κείμενον εις τό προάστειον τών Αύ- 
γουστινιανών.

. Κατά τήν πρώτην ήμέραν απήγγειλαν τούς στίχους 
οι διαγωνιζόμενοι. Τήν έπομένην ήμέραν οί έλλανοδΐ- 
και έλειτουργοΰντο κατά τό έθιμον τής έποχής έκεί
νης διά νά είναι δίκαιοι προτοΰ κρίνωσι τήν αξίαν έ
καστου ποιήματος. Τήν τρίτην ήμέραν εορτήν τοΰ 
Τίμιου Σταυρού εις μίαν έπίσημον συνεδρίασιν έβρα- 
βεύετο ή «Χαρά τής Βιολέττας». Ό βραβευθείς ήτο 
ό Άρνάλδος Vidal τοΰ Oastelnau, τό ποίημα τοΰ 
οποίου διεσώθη. Έκ τών προυχόντων τής Τολώσης__
μεταξύ των όποιων διεκρίνετο ένας Ραϋμόνδος de 
θ on tans παρευρέθησαν έξέχοντα πρόσωπα, καί ά- 
πεφασισαν δ'πως ή «Βιολέττα» ποοσφέρεται είς τό 
κοινόν δαπάναις τοΰ Δήμου, ήρκει μόνον τό συμβού
λων της πόλεως, νά κρατήση δι’ εαυτό τόν τίτλον, τών 
έ λ ε υ θ έ ρ ω ν π ρ ο σ τ α τ ώ ν τ ή ς έ ο ρ τ ή ς τ ώ ν 
α ν θ ε ω ν. Εις την περιστασιν αυτήν άνεφάνη ή 
Clemence Isaure μέ τά χρυσά της άνθη, ή όποία 
εγενετο ύποστηρίκτρια τής ’Ακαδημίας καί εύεργέ- 
τρια τής πόλεως.
„ Μετά τό 1324 προσετέθησαν δύο νέα βραβεία. Τό 
άνθος τής πορτοκαλλέας καί τό άγριοτριαντάφυλλο. 
Μεταξύ των ονομάτων τών έστεμμένων νικητών τοΰ 
δέκατου τετάρτου καί δεκάτου πέμπτου αίώνος άνα- 
φέρεται τό όνομα τοΰ Πέτρου di Janillac, δστις 
καίτοι γεννηθείς έν Παρισίοις, έβραβεύθη διά ποίη- 
σιν γραμμένην είς τήν διάλεκτον τής Τολώσης. Οί 
φιλολογικοί αυτοί αγώνες προσείλκυον πλήθος ανθρώ
πων, μεταξύ τών όποιων ήριθμοΰντο καί πολλοί φοι
τητή του Πανεπιστημίου τής Τολώσης. Οί αγώνες 
είχον ιδιαίτερα καταστατικά, συνταχθέντα κατά τό 
1348 ύπό τοΰ γραμματέως Γουλιέλιιου Μουλινιέ δο
κίμου συγγραφέως. Αύτοί οί νόμοι τοΰ έρωτος καί 
της ποιήσεως τόσον έφηρμόσθησαν, ώστε ό Ιωάννης 
βασιλεύς της Άραγώνας άπέστειλε κατά τό 1388 πρε- 

Ιην ΝοΪβ?Λίνηκθϊς Οί ”A?lOt Πάντες τήν

σβείαν πρός Κάρολον τόν ΣΤ', βασιλέα τής Γαλλίας, 
όπως τοΰ ζητήση ποιητάς τής Languedoc, οιτινες ί
δρυσαν κ ο λ λ έ γ ι α τοΰ Grey Sal er, ήτοι τής Φαί
δρας Ένώσεως είς Βαρκελλώνην καί Τορτόζαν. Πρό 
τοΰ συμβάντος τούτου οί Συντηρηταί είχον χάσει τό 
μέγαρόν των καί τόν θαυμαστόν άνθώνά των. Ή 
πόλις καταστραφεϊσα μετά τήν συνθήκην τοΰ 1229 
έπί άντιβασιλείας τής λευκής τής Καστιλλίας, δέν είχε 
προφθάσει νά περικυκλώση εντός τών νέων τειχών 
της τό προάστειον τοΰ Αγίου Σατουρνίνου (*)  δτε 
οί ’Άγγλοι έπλησίασαν. Καταδαφισθέντος τοΰ προα- 
στειου όπως μή εύρη κατάλυμα ό έχθρός καί θυσια- 
σθέντος δθεν τοΰ ’Ασύλου τών Άνθέων ύπέρ 
τής σωτηρίας τής πατρίδος, οί Συντηρηταί κατέφυγον 
εις τήν δημαρχίαν δπου έμειναν μέχρι τοΰ 1484 καί 
διασώζονται έργα βραβευθέντα μέχρι τής έποχής έ
κείνης. «Φαίνεται, λέγει ό Poilevin-Peifaire, δτι 
μετά τόν διαγωνισμόν τοΰ 1484 ή εορτή τών Άνθέων 
δέν έωρτάζετο τακτικώς, μάλιστα πολλάκις άνεβλήθη, 
ότέ μέν χάριν τής πανώλους, ή όποία ήφάνισε τήν 
Ί ολώσαν πρός τό τέλος τοΰ έτους έκείνου «ή έξ αιτίας 
οικονομικών δυσπραγιών, ή έμφυλίου πολέμου». Έκεϊ- 
ναι αι ήμέραι άνέδειξαν τήν έποχήν κατά τήν όποιαν 
η εύεργέτρια τής κοινότητας τής Τολώσης έγένετο 
δευτέρα ίδρυτρια τών Ποιητικών Αγώνων.

Ενεκα τών μεγάλων περιπετειών τοΰ βίου της άνα- 
κούφισιν μόνον εΰρισκεν εις τήν ποίησιν. Τά μελαγ- 
χολικα της άσματα καί αί εΰεργεσίαι της έμειναν αλη
σμόνητα. Ή συλλογή τών ποιήσεών της έτυπώθη 
μετά τόν θάνατόν της έν Τολώση κατά τό 1505. Έπί 
τινα χρόνον τό δνομά της είχε λησμονηθή, άλλ’ ευτυ
χώς τήν ανεκάλυψεν δ Αλέξανδρος .Dumege. Λέγε
ται δτι είναι γνωστά μόνον δύο αντίτυπα αύτοΰ τοΰ 
πολυτίμου βιβλίου φέροντος τόν τίτλον : Dictate de 
donna Clamensa Isaure, περιέχοντος cansons ή 
ώδάς, άλλω απαισιόδοξοι καί άλλαι ειδυλλιακοί. ’Ι
δίως θαυμάζεται ή τελευταία ποίησις τιτλοφοοηθεϊσα 
«Τό Παράπονον τοΰ ’Έρωτος». Αί δύο πρώτοι στρο- 
φαί μετεφρασθησαν γαλλιστί, τάς οποίας μεταφέρομεν 
εις την ημ^τεραν γλώσσαν.

« Εν τώ μέσω τοΰ δάσους ή έρωτευμένη αηδών, 
» ήρεμα ψιθυρίζει ταΐς γλυκαϊς καί μακριναϊς στροί 
» φαϊς της:

« Είς τούς λόφους μας ή ύπερήφανος ύπολαΐς θά 
» έορτάση τήν έπιστροφήν τής άνοίξεως ! Άλλοίμο- 
» νον ! καί έγώ, πικραμένη καί μοναχή, έγώ δπου δέν 
» έμαθα παρά ν’ άγαπώ καί νά υποφέρω, όφείλο» είς 
» τον κόσμον είς τήν ξένην ευτυχίαν, νά κλαίω τούς 
» πόνους τής καρδιάς μου, νά τούς ξαναλέγω καί ν’ 
» άποθάνω.

(’) Ό "Αγιος οΰτος έν Πάτραις γεννηθείς έκήρυέεμέ 
μεγάλην επιτυχίαν τον Χριστιανισμόν είς τούς Γαλάτας 
περί το 245 και έγενετο πρώτος επίσκοπος τής Τολώσης, 
οπού μαρτυρησας απέθανε τόν Νοέμβριον τοϋ 250, καί 
εορταζβται τήν 29ην Νοεμβρίαυ.

τήν Ισπανίαν. «Δέσποινα Clemence, λέγει ό ποιη
τής, έάν τό έπιτρέπητε, θά έξυμνήσω πιστώς δλα τά 
συμβάντα τοΰ πολέμου μεταξύ Πέτρου τοΰ βασιλείου 
τοΰ Λέοντος καί Ερρίκου τοΰ άδελφοΰ τοΰ βασιλέως 
τής Άραγώνος, παρακολουθουμένου ύπό τοΰ γενναίου 
Duguesclin. Θά σάς διηγηθώ διά τούς Τολωζάνους, 
τών όποιων μέγας άριθμός άπέθανεν είς αύτόν τόν 
πόλεμον, χωρίς νά σάς ζητήσω ούδεμίαν άνταμοιβήν. 
Γνωρίζω δτι δέν είμαι άξιος νά δεχθώ άνθη έκ τών 
χειρών σας καί μοί άρκεϊ ν’ άποκτήσω τήν εύνοιάν 
σας». Ό ποιητής άφοΰ έκαμε γνωστούς τούς κατοί
κους τής Τολώσης, οιτινες έφονεύθησαν είς αυτήν 
τήν ίπποτικήν έκστρατείαν, προσέθεσεν δτι δέν ήδύ- 
νατο ν’ άκουσθή μία τοιαύτη άφήγησις χωρίς νά ρα- 
γισθή ή καρδία έκ τοΰ πόνου. «Δι’ δ σταματώ, προ
σέθεσεν, καλώς έννοήσας, δέσποινα Clemence, πόσον 
σάς είναι θλιβερόν ν’ άκούητε νά διηγώνται τόν θά
νατον τόσων άνδρείων πολεμιστών........»

Ή «Βασίλισσα τής Ποιήσεως», ώς οί συμπολιταί 
της εισέτι τήν άποκαλοΰν, άπέθανε κατά τό πρώτον 
έτος τοΰ χρυσού αίώνος Φραγκίσκου τοΰ 1ου καί Δέ
οντος τοΰ 10ου. Τό λείψανόν της ένεταφιάσθη είς 
τήν έκκλησίαν τής Παναγίας τής Daurade

Ή λατινική έπιγραφή, ήτις έχαράχθη έπί ορειχάλ
κου καί έτέθη κάτωθεν τοΰ άγάλματός της μεταξύ 
τών άλλων λέγει δτι αΰτη ύπήρξεν ή εύεργέτρια των 
ποιητών καί συγχρόνως δλων τών τάξεων τοΰ λαού 
καί δτι έπιθυμεϊ. νά τελώνται κατ’ έτος οί ποιητικοί α
γώνες καί νά ρένουν τόν τάφον της μέ τριαντάφυλλα.

Οί ποιητικοί ούτοι αγώνες άνεδιοργανώθησαν τό 
1694, άλλά κατηργήθησαν ένεκα τή; Επαναστάσεως 
τό 1790 καί έλαβον νέαν ζωήν τό 1806.

Ζάκυνθος ΝΙΤΪΑΜΑΚΡΗ

Είς τάς εύγενεΐς της γενναιοδωρίας άναμφιβόλως 
δέν έζήτησε τίποτε άλλο ε’ιμή μόνον παρηγοριάν καί 
ηύρεν είς αύτάς τήν δόξαν. Διά τών δώρων της έπα- 
νεκατεστάθησαν οί ποιητικοί αγώνες, ως ειπομεν, εις 
τούς όποιους συμμετέσχον καί αί γυναίκες τή επιβολή 
αύτής· τά πλέον πολύτιμα άνθη, άτινα έκλήθησαν 
Ν ε ώ τ ε ρ α, άνεζωογόνησαν τήν άμιλλαν τών ποιη
τών καί έδωσαν τήν αϊγλην είς τήν μεγαλοπρέπειαν 
τής 3ης Μαΐου, μεγαλοπρέπειαν ήτις έγένετο, ώς έ- 
συνειθίζετο άλλοτε, μέ λειτουργίαν καί κήρυγμα· ή δέ 
Isaure προσέθεσε καί διανομήν χρημάτων εις του-, 
πτωχούς.

Άγνορΐται ή ακριβής έποχή τής άποκαταστάσεως 
αύτών τών αγώνων, δνομασθεντων έκτοτε jeux Flo- 
raux, άλλά δύναται νά θεωρηθούν δτι έγένοντο με
ταξύ τών έτών 1484 καί 1496. Είς τόν διαγωνισμόν 
αύτοΰ τοΰ τελευταίου έτους θεάται η Isaure μεταξύ 
τών ελλανοδικών τοΰ ποιητικού συναγωνισμού, διότι ή 
κυρία di Villeneuve συναγωνιζομένη άπευθύνει είς 
τήν ίδρύτριαν αύτόν τόν ειλικρινή σεβασμόν ευγνω
μοσύνης:

« Βασίλισσα τής άγάπης, ισχυρά Clemence, προσ- 
» τρέχω πρός σέ δπως άνεύρω ανακουφισιν. Εαν οι 
» στίχοι μου τύχουν τοΰ έπαίνου σου, θα λάβο) το αν- 
»θος τό όποιον άπό σέ άναγνωρίζει τήν καταγω- 
» γήν του».

Μετά δύο έτη, κατά τό 1498, ό Bertrando di 
Roaix, ήδη βραβευθείς κατά τό 1474, έλαβεν έκ δευ
τέρου έκ τών χειρών τής Isaure τό ν έ ο ν άγριο- 
τριαντάφυλλον. Κατ’ έκείνον τόν χρόνον άπηγγέλθη 
έπί παρουσία της τό ποίημα περί τής εκστρατείας 
τοΰ μεγάλου Γαλάτου πολεμιστοΰ Duguesclin είς

ΤΕΧΝΙΚΗ THE ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΜ ΝΙΕΤΑΒΎΖΑΝΤIΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
,ΕΠί ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου).
ΠΩΣ ΝΑ Ε'’.ΓΑΛΗΣ ANQ13OAA

"Οταν θέλης νά εύγάλης άνθίβολον, ποίησον ούτως· 
δταν είναι τό άνθίβολον καί άπό ταΐς δύο μεριαϊς ι
στορημένου, αλείψου χαρτί μέ μπεζήρι άβραστου, 
άφες το μίαν ήμέραν είς τόν ίσκιον νά ποτίση· έπειτα 
τρίψε το καλά μέ πίτυρα διά νά εύγάλης τό λάδι κα
λώς, νά κολλούν αί βαφαί δποΰ θέλεις νά βάλλης και 
νά μή λαδώνεται καί το αρχέτυπον· καί ράπτοντας τάς 
τέσσαρας άκρας τοΰ άνθιβόλου μέ τό λαδωμένου σου 
χαρτί, ποίησον μαύρηυ βαφήν μέ ολίγον αύγόν καί 
τράβιξε έπιμελώς τά ανοίγματα καί βάλε και τά ισκιώ

ματα. ’Έπειτα ποίησιν ψιμίθι καί ψιμίθισέ το-καί νε- 
ρουλότερον ψιμίθι, ποίησον τά λάμματα, και^ έτσι γί
νεται ώσάν είκών. διότι τό χαρτί, φέγγει και φαίνον
ται δλα τά ανοίγματα τοΰ πρώτου άνθιβόλου μόνον 
διά νά μή τρίβωνται. πρόσεχε νά βάλλης ψιμμιθιαις 
λεπταΐς.

Είδε καί τύχει τό όπισθεν μέρος τοΰ άνθιβόλου άρ- 
ρύπωτον, βάλε άλάδωτον χαρτί, καί βάνοντάς το αν
τίκρυ είς φώς παραθύρου, ή εις ύαλί, ή είς τζερτζε- 
6έν, φαίνονται καθαρά τά ανοίγματα καί ούτως α- 
κουμβίζοντας τό χέρι σου έπιμελώς τραβιξε τα ανοίγ
ματα είς τό χαρτί σου έπιμελώς καί βάλλε καί τα λαμ-
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καί 
μονον νά 

Καί ού'τω
τά λάμματα,

ματα μέ κοκκίνην βαφήν καί ούτως εύγαίνοντας τό 
άνθίβολον γίνεται δμοιον ώς καί τό πρώτον. Εί δέ 
καί είναι τό αρχέτυπον εις λαδωμένον χαρτί, ποίησον 
ούτω· βάλε είς χυβάδαν μαύρην βαφήν καί σκορδό
ζουμον άπό... εκείνο όπου βάλλεις είς ταϊς χρυσοκον- 
δυλιαϊς, καί άνακάτωσον αύτά, καί πέρασε τά άνοίγ- 
ματα τοΰ αγίου όλου όπου θέ νά σηκώσης, είτε είς 
λαδωμένον χαρτί είναι, ή είς τοίχον ή είς δτι καί άν 
τύχη. Είτα άνακάτωσον καί κοκκίνην βαφήν ιιέ σκορ
δόζουμον καί πέρασε τάς ψιμιθίας τοΰ προσώπου καί 
τοΰ φορέματος, εί δέ θέλεις ποίησον καί τρίτην καί 
τετάρτην βαφήν καί πέρασε τ~ 1 
άλλάζουν αί βαφαί μίαν άπό τήν άλλη __
βρέξον μίαν κόλλαν χαρτί ίσόμετρον τοΰ πρωτοτύπου, 
καί βάλε την άνάμεσα είς άλλα χαρτιά νά παρθη τό 
νερόν, μόνον νά άπομείνη νοτερή, έπειτα βάλε την ε
πάνω τοΰ άρχετύπου, καί πλάκωσέ την δλην έπιμελώς 
μέ τό χέρι σου, δμως πρόσεχε νά μήν παρασαλεύση, 
καί σηκώνοντας προσεκτικά μίαν άκραν ίδές άν έτυ- 
πάιθη, εί δέ μή πλάκωσέ την έκ δευτέρου έπιμελέστε- 
ρον, καί έίτζι σηκώνοντάς την θέλει εύρεθή τό άνθί
βολον τυπωμένον ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου. 
Μόνον ήξευρε καί τούτο δτι, δταν είναι τό άρχέτυπον 
είς παλαιάν ιστορίαν τοίχου, ή είς παλαιόν σανίδι θέ
λει περισσότερον σκορδόζουμον, εί δέ είς καινούργιαν 
ιστορίαν τοίχου ή είς καινούργιαν βερνικιασμένην ει
κόνα, ή είς λαδωμένον χαρτί, θέλει όλιγώτερον σκορ
δόζουμον καί περισσοτέραν βαφήν καί δοκίμασε πρώ
τον μέ ολίγον χαρτί τραβώντας μίαν καί δύο κονδύ
λια;, καί άν τυπώνεται καλά τράβηξε καί τά επίλοιπα, 
δμως πρόσεχε χωρίς δοκιμήν μήν έπιχειρισθής διά νά 
μήν ματαιοπονής.
ΑΝΘΙΒΟΛΟΝ Α'.) ’Αντιγραφή ανθιβολίου έξ άλλου 

ανθιβολίου παλαιοτέρου έχοντος καί τάς δύο όψεις 
ζωγραφισμένα;, γίνεται διά διαφανούς χάρτου άπό 
μπεζίρι, καί μέ χρώματα ανοίγματα διά μελανός, 
καί λάμματα διά λευκού έχόντων ώς συνδετικήν ύ
λην τόν κρόκον καί οόχί τό λεύκωμα τοϋ ώού, ώς 
έσφαλμένως ίσχυρι'σθησαν πολλοί ξένοι και μάλι
στα διαπρεπείς ώς δ ζωγράφος καί αρχαιολόγος 
Donner, ό*  συγγραφέας Helbig, οιτινες έγιναν πα
ραίτιοι νά πλανηθώσ·. καί πολλοί ήμέτεροι είς τήν 
έσφαλμένην αύτήν θεωρίαν, ώς’ ό Κορδέλας, Λαμ- 
πάκης κλπ.

ΑΝΘΙΒΟΛΟΝ Β'.) (’Ισκιώματα, φώτα). Ενταύθα 
πρόκειται περί αντιγραφής ανθιβολίου 
φής ανθιβολίου παλαιοτέρου έ'χοντος τήν μίαν όψιν 
ζωγραφισμένην καί συνεπώς θά γίνη ή αντιγραφή 
μέ λευκόν καί άλάδωτον χαρτί έπί ϋελοπίνακος ή 
τζερτζεβέ μέ λάμματα κόκκινα.

ΑΝΘΙΒΟΛΟΝ Γ'.) Ή αντιγραφή τοϋ ανθιβολίου τού
του είναι άπλουστέρα, άρκεϊ, ώς αναφέρει δ Διονύ
σιος νά προσέξωμεν είς τό σκορδόζουμον, δταν δή-

έξ άντιγρ».

λα δή αί άρχαίτυποι εικόνες είναι παλαιαί, είς 
τάς δαφάς ανοιγμάτων καί λαμμάτων νά βάζωμεν 
περισσότερον σκορδόζουμον, όταν δέ νέαι, όλιγώτε- 
ρον. Θά σύρωμεν έπί τών ίδιων άρχαιοτύπων εικό
νων καί έπί τών αύτών λαμμάτων καί ανοιγμάτων 
τά ίδικά μας άνοέγματα καί λάμματα, θά βρέξω- 
μεν ένα χαρτί, θά άφα,ιρέσωμεν τά νερά δι’ άπορ- 
ροφητκοΰ χάρτου, και έτσι, νωπό τό χαρτί, θά 
οτρώσωμεν επάνω έπί τής είκόνος πιέζοντες διά 
τής χειρός μας καθ’ ολας τάς διευθύνσεις, καί ό
ταν άποσόρωμεν αυτό θά έχωμεν τό άνθίδολόν μας 
έτοιμον, πλήν άντιστροφοτυπωμένον.

ΪΝΘΙΒΟΛΟΝ Δ'.) "Απαντα τά ανωτέρω ανθιβόλια, 
ώς είπον έν αρχή τοΰ περί ανθιβολίων λόγου μου, 
έχρησίμευον ώς πρότυπα είς τους Βυζαντινούς ζω
γράφους, οιτινες δμως είχον καί άλλα ανθιβόλια, 
τά διάτρητα αίτνα έχρησιμοποίουν ώς έντυπα 
προσχεδιάσματα καί πάντες οί ζωγράφοι άπό τών 
αρχαιότατων χρόνων μέχρι τών καθ’ ήμάς. Είναι 
δέ ταΰτα λεπτομερέστατα μονόγραμμα σχέδια, ών 
αί γραμμαί αντικαθίστανται διά λεπτών καί συνε
χών μικρών οπών έσχηματισμένων διά λεπτής βε
λόνης έν είδει γαζόματος. Έκ τών περισωθέντων 
μέχρις ημών διατρήτων σχεδίων (έκ τών τής συλ
λογής μου τούλάχιστον) πολλά έχουσιν όχι μόνον 
διατρήτους τάς γραμμάς τοϋ περιγράμματος, αλ
λά καί τάς γραμμάς τών σκιωμάτων καί λαμμά
των. Κατ’ έμέ τά διάτρητα αύτά ανθιβόλια^ ώς 
κα'ι πάντα τά έγχρωμα τοιαϋτα είναι ύψίστου εν
διαφέροντος υλικόν, δέν θά ήτο δέ άσκοπος άπό ι
στορικής καί καλλιτεχνικής άπόψεως ή περισυλ
λογή καί μελέτη αύτών.

’Ήδη έρχόμεθα είς τούς ζωγραφικούς τρόπους. 
(’Ακολουθεί).

ΠΑΝΤΕΛΗΣ: ΖΩΓΡΑΦΟΙ 

JAMES THOMSON

' ΧΕΙΜΩΝΑ!
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)’

’Έτσι θ’ ανοίξουν σιγά-σιγά είς τήν διάνοια μας 
πού ολοένα ξυπνάει ευρύτερες απόψεις δλόκληρης 
τής ομορφιάς της και κάθε σκόρπια αρμονία θά ένώ- 
σουμε σέ πλήρη τελειότητα εμπρός είς τό θαμπωμένο 
μάτι. Τότε θά έξετάσουμε τόν ήθικό Κόσμο, πού αν 
καί μάς φαίνεται άνακατευμένος, κινείται είς ανώτερη 
τάξη έχοντας τή βοήθεια τοϋ τέλειου χεριού τής συ- 
νέσεως πού βγάζει σέ γενικό καλό. Ή σοφή ιστορική 
Μούσα θά μάς όδηγήση κατόπιν είς τά βάθη τοΰ χρό
νου. Θά μάς δείξη πώς αυξάνουν αυτοκρατορίες, πέ
φτουν και διαλύονται. Τί κάνει τά κράτη νά ευτυχούν, 
τί τελειοποιεί τή γη τους, τί τούς διπλασιάζει τόν ή
λιο και γιατί λυώνουν κάτω άπό λαμπρότατο ουρανό, 
είς τήν πλουσιωτάτην αγκαλιά τής φύσεως. Έάν μέλ-

πούμε εδώ, οί καρδιές μας θά φλογιστούν μέσα μας, 
θ’ άναπνεύσουμε τή δόση τής θεότητος, τήν άχτίδα ε
κείνη τού άγνοτάτου ουρανού πού φοηίζει τή λαϊκή 
ψυχή τών πατριωτών καί τών ηρώων. ’Αλλ’ άν είναι 
καταδικασμένη νά καταστείλη μέ ταπεινή τέχνη αυτό 
τό φλογερό ξύπνημα τής έγειρομένης ψυχής, τότε άν 
ΰστερ’ άπό τή φιλοδοξία θά μάθουμε τάς ίδιωτικάς 
άρετάς, πώς νά γλυστράμε είς σκιάς καί πεδιάδας, ά- 
νάμεσα είς τό μαλακό ρεύμα τής άγροτικής ζωής, 
είτε άπελπισμένοι μέσα είς τό διάστημα τό θαμπό τοΰ 
μέλλοντος, μέ πρόθυμο μάτι θά προΐδουμε αυτές τις 
σκηνές τής χαράς καί θαυμασμού. "Οπου δ νοΰς ση
κώνεται σ’ άτέλειωτη αύξηση καί άτέλειωτη άνύψωση 
άπό χώρα είς χώρα καί τριγυρνά τούς κόσμους. Μά 
σάν είναι νικημένη ή σοβαρή σκέψις, θά μπορούσαμε 
δι’ άνακούφιση νά οπισθοχωρήσουμε καί νά παίζουμε 
μέ παιδική φαντασία δταν άκατάπαυστα σχηματίζει 
αυτές τις γρήγορες εικόνες, αυτή τήν άλληλουχία τών 
ιδεών πού ποτέ πριν δέν έγιναν άπ’ δπου Πνεύμα 
ζωής εξάπτει είς ευχάριστους εκπλήξεις. Ή τρελλο- 
ζωγραφισμένη διάθεση, σοβαρά είς τόν εαυτόν της, 
προξενεί τά γέλια πού βαθυκινοΰν κάθε νεύρο. Έν 
τώ μεταξύ τό χωριό σηκώνει φωτιά καί <· μύθος τών 
φαντασμάτων τριγυρίζει σοβαρός, καλοπίστευτος καί 
καλοαποδειγμένος. Προληπτικός φόβο; πιάνει όλου;, 
είτε συχνά εις τήν ηχηρή σάλα ξυπνούν τήν αγροτική 
χαρά. Ή άγροτική ευθυμία βασιλεύει. Ή απλοϊκή ά- 
στειότης πού παίρνει ή καρδιά τοΰ βοσκού μέ τόσην 
χαρά, τό μακρύ ειλικρινές γέλοιο, τό φιλί τό άρπαγμέ- 
νο βιαστικά άπ’ τήν πλαϊνή κοπέλλα πού κάνει επίτη
δες τήν άπρόσεχτη, ή προσποιείται πού κοιμάται, τό 
πήδημα, ό μπάτσος, τό τράβηγμα. Ό χορός δίνει ό
ρεξη νά κινούνται οί νώτες τής εγχώριας μουσικής. 
Εύθυμα φεύγει μ’ δλ’ αύτά ή χειμωνιάτικη νύχτα. Ή 
πόλις έχει πλημμυρίσει. Τά δημόσια κέντρα, γεμάτο 
τό καθένα θερμότητα καί κουβέντες διάφορες θορυβώ- 
νεται. Οί γλεντζέδες πλημμυρίζουν σέ ελεύθερο ρεύμα 
ψεύτικης γοητευτικής χαράς, σέ ταχεία καταστροφή. 
Εις τή σαπισμένη ψυχή πέφτει ή μανία τής διασκεδά- 
σεως καί είς ένα κόλπο τελείας καταστροφής βυθίζον
ται κατακέφαλα, τιμή, άρετή, ειρήνη, φίλοι, οικογέ
νεια καί περιουσία. Ό χορός πηδά κάτω άπό τό φω
τισμένο θόλο ξετυλίγεται είς χιλίας πολυκυμάντους 
διαθέσεις. Ή λαμπρή αυλή σκορπάει κάθε πομπή. 
Λάμπει εις τήν πολυτέλεια· φορέματα, φώτα, άφθονα 
χρυσαφικά, άχτιδοβόλα μάτια χύνουν γλυκειά λάμψη 
πάνω είς τό παλάτι, ένώ ένα εύθυμο μικροΰλι έντομο 
φτερουγίζοντας εκτείνει τ’ άσπριδερά φτερά του. 
Τρομερό είς τή σκηνή τό φάντασμα τού ’Άμλετ δίνει 
σοβαρότητα. Ό Όθέλλος μαίνεται. Ή φτωχή Μονι- 
μία πενθεί καί ή Μπελβιστέρα λυώνει τήν ψυχή της 
είς τήν άγάπη. Ό τρόμος προξενεί βαθύ άνατρίχια- 
σμα. Τό αλμυρό δάκρυ φεύγει είς τό μάγουλο, είτε ή
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κωμική Μούσα δίνει είς τόν κόσμο μιάν ιδέα τού εαυ
τού του καί εξεγείρει πονηρά τό άμερόληπτο γέλιο. 
Κάποτε σηκώνει τά λόγια της καί ζωγραφίζει σκηνάς 
όμορφης ζωής ή οτιδήποτε μπορεί νά στολίση τό άν- 
θρώπινο γένος ή νά θέλξη τήν καρδίαν. "Ολ’ αύτά 
έδειξε είς τό γενναίο Μπέβιλ. ”Αχ ! Σύ πού ή φρόνη
ση μένει άκόμα στερεά, πού έχεις πατριωτικά; άρε
τάς, τελειοποιημένην εμπειρία γιά νά έξεγείρης τό λε
πτότερο ελατήριο πού κινεί τόν κόσμο, ενωμένα μέ 
δ.τι αί χάριτες μπορούν καλύτερο νά δώσουν καί 
μ’ όλη τήν δραστήρια φλόγα τού ’Απόλλωνος νά λάμ
ψη διά μιας εις ’Εσένα, δ φρουρός, τό στολίδι καί ή 
χαρά τής πολιτισμένης ζωής, έπέτρεψε είς τήν άγρο- 
τικιά Μούσα Chesterfield νά όμορφένη μέ σένα τό 
τραγούδι της.

Π άλι πετάει ταπεινά είς τις σκιές, χαίρεται τήν πο- 
λυαγαπημένη φιλοδοξία της είς τό στάδιό σου (γιατί 
κάθε Μούσα έχει είς τό στάδιό σου θέση) γιά νά ση- 
μειώση τούς διαφόρους πολυσυνθέτους σκοπούς τού 
μυαλού σου, νά σημειώση εκείνο τό πνεύμα πού μέ 
Βρεττανική περιφρόνηση διώχνει τά θέλγητρα τής 
διεφθαρμένης δυνάμεως, τήν κομψήν ευγένειαν πού 
πάντα εξυμνείται είς τήν κρίση τής περήφανη; Γαλ
λίας, τά φιλόδοξα σχέδια τής λαμπράς αύλής της. 
Αύτό τό πνεύμα, τήν ζωηρήν ενέργειαν τής αίσδή- 
σεως, αύτή τήν άλήθεια τής'Φύσεως, πού μέ Αττικό 
αλάτι καί μέ μετριοπάθεια ή λογική σάτυρα μεταχειρί
ζεται. Μέ μετριασμένη σφοδρότητα βγάζει άπό τήν 
ψυχή καί δίχως πόνο—διορθώνει.

★ ★ ★

Τώρα βρίσκουμαι είς άνώτερον ύψος, άφήστέ με 
νά χαιρετήσω σένα είς δοξασμένες ήμέρες δταν είς 
τήν γερουσία μας είναι γεμάτα θέρμη τά παιδιά τής 
Βρεττανίας ν’ άκούσουν τό υπερασπιζόμενο συμφερο 
της. Ή άλήθεια καλλιεργημένη άπό σένα ντύνεται τό 
φόρεμα τής ήπιότητος. Σύ ξανάδωσες είς τό λογικό 
τις φοβερές του σκέψεις. Τά πάθΐ] τά θερμότερα ύ- 
πακούουν εις τή φωνή σου, επίσης τό άντίθετο μέρος 
αισθάνεται γιά διάστημα τή δύναμή σου. είς τόν ποι- 
κ'λο λαβύρινθο τής ευγλωττίας πού πότε μαλακά, πότε 
γρήγορα, είτε δυνατά, βαθειά καί μέ σαφήνεια περι
στρέφεις τό άφθονο ρεύμα.

Χαρούμενη Μούσά μου, γύρισε είς τ’ αγαπημένα 
λημέρια, γιατί τώρα, έπειτ’ άπό τις τερπνές χειμωνιά
τικες ήμέρες επακολουθεί πάγος καί μέσα είς τό ήσυ
χο γαλάζιο ωραιότατο είς τή θέα, φεύγει τό αιθέριο 
νίτρο, σκοτώνοντας μολισμένα μέλη καί είς τό νεκρω- 
ιιένο άνεμο δίνει ζωή. Κλείνει πλήθη ή λαμπερή άτμό- 
σφαιρα καί δένει τά δυνατά κορμιά μας σφιχτά είς τό 
κρύο άγκάλιασμά της. Τρέφει καί εμψυχώνει τό αίμά 
μας, λεπταίνει τό πείσμά μας μέσα είς τά νεοεξημμέ- 
να νεύρά μας, όρμά γρήγορα είς τόν εγκέφαλο δπου 
μένει ή ψυχή σύγκορμη, δροσερή, λαμπερή σάν τόν
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ουρανό και άγρια σάν τήν. έποχή. 'Όλη ή Φύση αι
σθάνεται τήν άναγεννώμενη δύναμη τοΰ Χειμώνα, και 
μονάχα είς τό άσκεπτο μάτι φαίνεται ερειπωμένη. Τό 
παγωμένο χώμα σέρνει άφθονη φυτική ψυχή μαζεύει 
δύναμη γιά τόν ερχόμενο χρόνο. Δυνατωτέρα λάμψη 
κόκκινης φωτιάς κάθεται είς τό ζωηρό μάγουλο και 
λαμπερή ρέει κατά τό διαυγέστερο ποτάμι. Τά μελαγ
χολικά τους βάθη διάφανα ανοίγουν εις τά βλέμματα 
τοΰ βοσκού, μουρμουρίζουν βραχνά εις τό στερεωμένο 
πάγο. Σΰ είσαι πάγε ; Κι’ άπό ποΰ προέρχονται οί 
σφοδρές σου προμήθειες, ή μυστικιά γενική δύναμίς 
σου, τής όποιας τά ρεύματα δέν μπορούν νά φύγουν ; 
Δέν είναι ή ισχυρή, άόρατη ένέργειά σου, μυριάδες 
μικρά άλατα είς τό σχήμα διπλών σφήνων ποΰ σκορ- 
πιοΰνται παντού, σέ Λ'ερό. σέ γή, σέ α’ιθέρα ; ’’Ετσι 
προηγουμένως έξατμίζεται γλήγορα γύρω άπό τόν 
κόκκινον ορίζοντα μέ τήν άγρίαν οργή τοΰ Χειμώνα, 
και διαφεύγοντας συχνά τόν παγωμένον άνεμο, πάνου 
είς τή λίμνη πνέει γαλανή μεμβράνη καί εις τό μέσο 
τού δρόμου τήν σταματάει τό τρεμουλιαστό ρεύμα.

Ό πάγος έλεύθερος άφήνει κάτου πλημμύρα μισολυω- 
μένος άπό τήν ήμέρα. Δέν μουρμουρίζει περισσότερο 
μά είς τή χορταριασμένη όχθη γλήγορα αυξάνει ή μα
ζεύει γύρω εις τή μυτερή πέτρα κρυσταλλένιο στρώμα 
πού είναι στερεά κολλημένο άπό τήν πνοή τού ανέ
μου και που καταλαμβάνεται άπό άλβή καί άλβή καί 
ολόκληρο τό φυλακισμένο ποτάμι κάτου βογγρ. Βρα- 
χνοχτυπά τήν παγωμένη γή καί σκληροαντηχεΐ διπλός 
θόρυβος, ένώ τό χωριατόσκυλο είς τή νυκτερινή σκο
πιά του διώχνει τό νυκτερινό κλέφτη. Τό δαμάλι μουγ- 
γρίζει. Ό μακρυνός καταρράκτης φουσκώνει μέ τό 
άεράκι καί μέ τό βιαστικό βήμα τοΰ ταξειδιώτη ή πε
διάδα άντηχεΐ λυπημένα. Τό αιθέριο σόμπαν περι
στρέφεται. ’Ατελείωτοι κόσμοι ξανοίγονται είς τί] 
θέα. Έξω κυριαρχεί άγριότης ηύξημένη. Καί δλα— 
ένα κάλυμμα άστρικής λάμψης—λαμποκοπά εις κάθε 
πόλο. Ή τραχεία επίδραση πέφτει είς τήν ήσυχη νύ
χτα άκατάπαυστη, βαθυδύναμη καί καταλαμβάνει γλή
γορα τή Φύση. Χιονίζει πάνου. 'Ως πού ή χαραυγή 
άργοανατέλλοντας υψώνει είς τό λυωμένο κόσμο τ’ 
αγνό, τ’ άχαρο βλέμμα της. ’Έπειτα φαίνουνται οι 
διάφοροι πόνοι τής βουβής νύχτας. Άπό τήν στάζου- 
σα σπηλιά καί τόν άφωνο καταρράκτη πού οί αργοί 
χείμαρροι βογγούν μόνοι, είναι πεσμένο τό κρεμαστό 
κρύσταλλο. Τά προϊόντα τοΰ πάγου όμορφα δπου ση
κώνουν διαβατάρηκα χρώματα καί κομψά σχήματα. 
Πλατοχύνει είς τό ύψωμα τό παγωμένο ρυάκι μίαν έ
κταση ξεβαμμένη ποΐ> άχνοφωτίζει ώς τό πρωί. Τό 
δάσος άγριεύει πίσω άπό τό φτερωτό σώμα. Τ’ άσπρό- 
τερο χιόνι σκληροπετρωμένο καί λεπτυμένο άπό τόν 
πάγο, άντηχεΐ είς τά βήματα τοΰ πρωϊνοΰ βοσκού ό
ταν ζητάει σκεπτικός τό εξαντλημένο κοπάδι του, είτε

κατεβαίνει γλήγορα άπό τή βουνήσια κορυφή ευχαρι
στημένος μέ τή γλυστρερήν επιφάνεια. Οί νέοι γεωρ
γοί άγαποΰν νά μαζεύουνται εις τό ποτάμι, σάν ο'ι 
δουλειές όλες είναι παρατημένες, καί νά κάνουν ευ
χάριστα αστεία, διάφορες διασκεδάσεις καί μεθύσι.

★ ★ ★

’Ανακατεύεται χαρωπό, τό εΰτυχέστερον δλης τής συ
νοδείας, τ’ ολόχαρο παιδί, πού μαστιγώνει τή στροβε- 
λίζουσα σβοΰρά του, ή δπου ό Ρήνος διακλαδιόνεται 
μακράν είς πολλά μέρη γεμίζοντας άπό κάθε επαρχία 
όρμά άσκεπτα πρός τή Balalia καί καθώς τρέχουν 
πάνου ήχηρά παγοπέδαλα, γίνουνται χίλιοι διάφοροι 
δρόμοι είς κυκλικόν άντιστάθμισμα γλήγορα σάν τόν 
άνεμο. Ή χαρούμενη γή τρελλάθηκε άπό ευθυμία. 
Ούτε ή βορεινή αυλή πάνου είς τό χιόνι σκορπάει λι- 
γώτερη πομπή. ’Ανυπόμονη ή δυνατή τους νεότης πε
ριστρέφεται είς μακρυνές κούρσες καί είς τολμηρήν 
άμιλλα. Ένώ σηκώνεται άντρίκια πάλη, οί κυρίες 
τής Σκανδιναυΐσς ή τής Ρωσίας οί εύθυμες θυγατέ
ρες σκορπούν γύρω μεγάλα θέλγητρα. Αγνή, γλήγο- 
ρη κα^ διασκεδαστική είναι ή υγιεινή ήμέρα. Ό ή
λιος έλεύθερος στέκεται πρός τόν βορράν είς τό άνώτα- 
τον ύψος του καί άνώφελα κτυπά τόν παγωμένο κρη
μνό. Τό λαμπερό γαλάζιο του διατηρεί γαλήνιο τι. 
βουνό, ούτε αισθάνεται τό ελαφρό του άγγιγμα. “Ίσως 
ή κοιλάδα ησυχάζει γιά κάμποσο μέ τήν άχτίδα του. 
ή άπό τό δάσος δμάδι πέφτει τό χιόνι—μυριάδες πε
τράδια πολύτιμα, πού στήν κυματιστή λάμψη εύθι μο- 
σπινθυρίζουν καθώς πέφτουν. Γύρω συχνυαντηχεΐ ή 
διασκέδαση έκείνων πού τό όπλο καί τό σκυλί άνυπό- 
μονοι τρέχουν εϊς τό κυνήγι καί χειρότερ’ άπό τήν 
έποχή έρημώνουν τούς άγρούς, προσθέτουν κάτι είς 
τά έρείπια τοΰ χρόνου καταστρέφοντας τό άφτερο ή 
φτερωτό κυνήγι. Μά τί εϊν’ αύτό ; Ό Χειμώνας, τό 
παιδί μας, υποκύπτει στερημένος άπό τό μεγαλεΐό 
του; Θά μπορούσε τό έκθαμβο μάτι μας νά περάση 
είς τήν κατεψηγμένη ζώνη, δπου κρατεί άδιάκοπη νύ
χτα γι’ άτελείωτους μήνες τό άστρερό της βασίλειο 
πάνου άπό τή λαμπερή έρημη. Έκεΐ, είς τή φυλακή 
έκτεταμένων έρήμων, προφυλαγμένος άπό τό χέρι τής 
Φύσης πλανιέται έλεύθερα ό Ρώσος έξόριστος. Τί
ποτα δέν χτυπά είς τό μελαγχολικό του μάτι παρά έ- 
ρημιές κρυμμένες είς τό χιόνι καί βαρειοφορτωμένα 
άλση πού έκτείνουν μέσα σέ δυνατές πλημμύρες τής 
άπέραντης έρημιάς καί τρομάρες είς τό παγωμένο σύ- 
νολον. Καί μακρυνές λυπημένες πόλεις, πού ποτέ δέν 
χαίρουνται άλλά σάν τά καραβάνια πλησιάζουν εις τό 
χρονιάτικο δρόμο τους, είς τή χρυσή άχτή τής πλού
σιας Κίνας μέ ειδήσεις τών άνθρώπων. Άκόμα λάμ
πει έκεΐ ή ζωή. Άκόμα έκεΐ βρίσκουν καταφύγιο μέσα 
είς τή λαμπερή έρημο οί γουνωτοί πληθυσμοί.

(Ακολουθεί).
MARIETTA ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΕΑΙΣ

X τ A S Ε IM Α
Κύτταξε τ’ άλλα τά πουλιά τής Δύσεως πώς πετάνε, 
Γιατ’ εΐνε πέταμα, πουλί, ποΰ έσύ τούς τώχεις μάθει.

Ποιο φεΐδι μέ τό μάτι του πουλί σέ μαγνητίζει. 
Κι’ άπό τό δέντρο σου πετάς καί πάλι στρέφεις πίσω; 
Πές μου μέ ποιο κελάδημα μπορώ νά σέ οδηγήσω. 
Νά πάς έκεΐ ποΰ οί πόθοι μας κ’ ή μοϊρά σου τό ό-

L (?ίζει.

Μή δίνης πίστιν, άδερφέ, πώς χρόνο μέ τρ χρόνο, 
Μαρμαρωμένος βασιληάς θά ζωντανέψη πάλι.
Βάλε σπαθί στή φοΰχτά σου καί κράνος στο κεφάλι. 
Τά μάρμαρα παίρνουν ζωή στά παραμύθια μόνο.

Δέν είν’ ετούτο πρόβλημα νά θέλη κάποιο λύτη.
Μοΰ τώπε ή μάνα μας, ό έχθρός πώς εΐνε μέσ’ στό 

[ σπίτι.
’Έλα, άδερφέ νά διώξουμε μέ έργα, όχι μέ λόγια, 
Τής όχεντρες ποΰ κρύβονται στοΰ αίμάτου μας τά ύ- 

[ πόγεια.

Κρασί, ποΰ σ’ έπρωτόβγαλε τό ελληνικό τό άμπέλι, 
Καί γιά καιρό σέ άνάβραζαν στούς κάδους τοΰ Διο- 

[ νύσου, 
Οί στοχασμοί ένός Πλάτωνος κ’ ενός Αριστοτέλη. 
Π οΰ νάν’ ή πρώτη σου όρμή κ’ ή πρώτη δύναμί σου;

Άπό τά «Μαύρα Ρόδα» :

Νάχα τήν πρώτη μου ζωή, τά πρώτα νειάτα νάχα.
Τά μαγικά σου θάβλεπες κι’ άν μ’ έπιαναν φελλάχα. 
Χρόνια καί χρόνια μέ κρατείς στά δυνατά σου βρόχια. 
Δίχως νά νοιώθω μυρωδιά τής γής στά πρωτοβρόχια.

Τ’ άδέρφια μου τά πέθανες μέ τή σειρά ένα-ένα.
Κ’ έκράτησες γιά νεκρική λαμπάδα μόνον έμένα. 
Ποΰ λιώνει έπάνω στ’ άχαρο τού βίου μας μανουάλι. 
Κι’ ούτως σβηστή στή θέσι της λαμπάδα βάζουν άλλη.

”Ω Τύχη ! πού μάς έρηξες στον πιο σκληρόν άγώνα ! 
Μήπως έγώ σοΰ γύρεψα βασιλική κορώνα ;
Δίνε στούς άλλους έπαύλεις μέ τόν ψηλό τόν τοίχο.
Κι’ άσε γιά μένα τού βιολιού καί τού φιλιού τόν ήχο.

Έγώ διαμάντια έπόθησα τό έπτάπετρό σου πούλια. 
Κάτω άπ’ τόν ίσκιο μιάς Ιτιάς εϊν’ οί κρυφοί μου 

[ πόθοι.
Στής κρεμαστές καλαμωτές μέ τά χρυσά κουκούλια. 
Καί στο ρυάκι πού περνά καί τά νερά του κλώθει.

’Ώ, θείο πουλί πού πέταξες σέ μακρυνούς αιώνες. 
Στή χώρα πούγινε όνειρο τής έθνικής ζωής μας, 
”Αν τή φωληά σου έσπάραξαν τά όρνεα καί ή μορ- 

[ μόνες
Εμείς σού χτίσαμε φωληά στά βάθη τής ψυχής μας.

Κύτταξε τ’ άλλα τά πουλιά πώς κελαδούν καί πάνε. 
Τί καρτερείς καί δέν πετάς κ’ έσύ στά ουράνια βάθη;

ΠΑΥΛΟΣ ΓΝΕΥΤΟΣ
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Σ. ΥΝΑΥΛΙΑΙ
Άρχίζομ,εν μέ τήν συναυλίαν τής μικρά; Μαίρης Τρα- 

βτσάρου. Είνε ασφαλώς ή μεγάλη πιανίστα τοΰ μέλλον
τος. Είς τήν τελειυταίαν συναυλίαν της άπέδε’.ςεν οτι ή 
μουσική της ψυχή κατέχει ολας τάς ιδιότητας, δλα τά 
μυστήρια μιάς μουσικής ιδιοφυίας πρώτης τάξεως. Δέν ά- 
ναλΰαμεν τό παίςιμόν της. Δέν γράφομε*  λεπτομέρειας. 
Άρκεί μόνον νά ειπωμεν δτι τό μέλλον είνε ίδικόν της.

★ ★ ★

Ή συναυλία τοΰ κ. Μαρκέλλου Τσιάμπι, τοΰ Γάλλου 
καλλιτέχνου, έδόθη είς τήν αίθουσαν τοΰ ’Ωδείου ’Αθη
νών μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν. Ή «Φαντασία» τοΰ Σού- 
μανν καί ή Μαζούρκα τοΰ Σωπέν άπέδειξαν δλην τήν λε
πτεπίλεπτου τέχνην και τό αδρόν «τουσέ» τοΰ κ. Τσιάμ- 
πι. ’Επίσης καί είς τάς αλλας εκτελέσεις υπήρξε τέλειος 
ό εκλεκτός καλλιτέχνης.

★ ★ ★

Ή «Ποιμενική» Συμφωνία τοΰ Μπετόβεν έοοθη ύπό 
τοΰ αύτοϋ Ωδείου, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μπουστιν- 
τουϊ. Είνε γνωστόν τό μουσικόν αύτό έ'ργον τοΰ Μπετόβεν 
μέ τάς πέντε μεγάλας άγροτικάς εικόνας, είς τά; όποιας 
περιγράφει τών πουλιών τά τερετίσματα, τόν φλοίσβον 
τοΰ ρυακίου, τόν θόρυβον τής θυέλλης, τής καταιγίδας, τής 
βροντής. "Ολα αύτά άπεδόθήσαν άρκετά καλά, άν καί δέν 
έβοήθησαν δσον έπρεπε τά βιολιά τής ορχήστρας. ’Εκείνο 
δμως το οποίον άπεδόθη θαυμάσια ήτο ή «Συμφωνία» τοΰ 
Φράνκ. Τό μεγαλούργημα αύτό, τό όποιον διακρίνεται διά 
τη βαθύτητα τής έμφανίσεώς του, έξετελέσθη μέ τοιαύτην 
εντέλειαν, ώστε νά άποσπάση τά δίκαια χειροκροτήματα 
τοΰ κοινοΰ.

Ό κ. Λέων Ευστρατίου έλαβε μέρος είς τήν συναυλίαν 
<!>ς «σολιστ» μέ το κονσέρτο τοΰ Ραχμανίνωφ.

★ ★ ★

Άλλα καί ή Συμφωνητική Συναυλία τοΰ Ελληνικού 
'Ωδείου ύπήρξε σχεδόν μουσικόν γεγονός διά τόν καλλιτε
χνικόν μας κόσμον. ’Ιδίως ή συμμετοχή τής κυρίας 
Mazzoli συνετέλεσε πολύ είς τοΰτο. Ή Γαλλίς καλλιτέ- 
χνις—φωνή σοπράνο—έτραγούδησε τήν «Σεχεραζάτ» τοΰ 
Ραβέλ καί τήν «Λιτανείαν» τοΰ Φράνκ. Ή φωνή της θερ
μή, καθαρά, χρησιμοποιείται κατά τρόπον μουσικώς καί 
τεχνικώς άρτιον. Τό κοινόν μέ μεγάλον ενθουσιασμόν έχει- 
ροκρότησε τήν ξένην καλλιτέ-χνιδα.

Τό πρόγραμμα έκλεισε μέ τήν «Βάλςς τοΰ Ραβάλ είς 
τήν όποιαν ό κ. Μητρόπουλος έσημείωσε μίαν μεγάλην έ
πί τυχί αν.

ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Μία έκπληξις ύπήρξε διά τήν πόλιν μας ή έμφάνισις 

τής Χορφδίας Αθηνών άπό τής σκηνής τών «’Ολυμπίων». 
Ό κ. Φιλοκτήτης Οίκονομίδης, ό οποίος ύπήρξεν ό έμ- 
πνευστής καί δημιουργός τοΰ έργου αύτοϋ, είνε άξιος θερ- 
μοτάτων συγχαρητηρίων.

ΘΕΑΤΡΑ
Έπανειλημμένως έδόθη τόν μήνα αύτόν ή «Σαλώμη» 

άπό τής σκηνής τοΰ ’Εθνικού Θεάτρου (πρώην Βασιλι- 
κοΰ). Τό έργον γνωστόν προ πολλοΰ δέν θά έπαρουσίαζε 
κανένα ενδιαφέρον έάν δέν έδιδάσκετο ύπό τοΰ νεοσυστά- 

του θιάσου τοΰ κ. Μελά. Ή έμφάνισις τής δεσποινίδος Μά- 
χης Μαυρογιάννη ιδίως προεκάλεσε περισσότερον τό κοι
νωνικόν ενδιαφέρον. Ό δύσκολος ρόλος τής Βασιλοπούλας 
τής Ίουδαίας ήτο ζήτημα έάν θά ήδύνατο νά στηριχθή είς 
τούς λεπτούς ωμούς τής δεσποινίδος Μαυρογιάννη. ’Ev 
τούτοις ή θέλησις καί ή καλή διδασκαλία ένίκησαν καί ή 
δεσποινίς Μαυρογιάννη άπέδωκε μέ λεπτότητα, αισθητι
κόν ύφος καί μέ δύναμιν τόν δύσκολον ρίλον της. ’Ίσως 
είς τόν χορόν της νά ύπήρξεν ολίγον κατωτέρά τών προ
σδοκιών μας. Άλλά μιά πρώτη έμφάνισις, δσον δήποτε ι
σχυρά καί αποφασιστική καί άν είνε ή καλλιτέχνις, έχει 
τήν έπίδρασίν της, ή όποια άσφαλώς μειώνει κατά τι τήν 
τελειότητα τής ύποκρίσεως.Έν γένει δμως ή έκτέλεσις τής 
«Σαλώμης» ύπήρξεν ύπέρ τάς ελπίδας μας καλή. Διότι 
πλήν τής δεσποινίδος Μαυρογιάννη καί οί άλλοι καλλιτέ- 
χναι δέν ύστέρησαν. Ό κ. Δεστούνης, δυνατός, συγκρο
τημένος, άπέδωκε τόν τύπον τοΰ Ήρώδου, τοΰ έκφύλου 
και νευρασθενικού βασιλέως, μέ πολλήν φυσικότητα. Ώς 
Ήιρωδιάς ή δεσποινίς Παπαδάκη ήτο θαυμασία. ’Επίσης 
ό κ. Μουσούρης καί ή δεσποινίς Σαλφάτη πολύ καλοί. Ό 
κ. Κροντηράς είς τόν δυκολώτατον ρόλον τοΰ Γιοχαν έ
δειξε καί τέχνην κα! δύναμιν κα! έπιβολήν.

Έν τούτοις παρά τήν επιτυχίαν αύτήν ή κριτική έπολέ- 
υ.ησε τήν διδασκαλίαν τής «Σαλώμης». ’Ίσως είνε μοι
ραίων τό καλόν νά εύρίσκη πάντα έπικριτάς είς τον τό
πον μας.

Τό κοινόν μέ πολύν ενθουσιασμόν παρηκίλούΟησεν δ- 
λας τάς παραστάσεις τής «Σαλώμης».

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Μία άπό τάς τελειοτέρας Ελληνικά; ’Εκθέσεις δσας εί

δαμε έως τώρα είνε ή έκθεσις τών έργων τοΰ Άργυρο» είς 
τον «Παρνασσόν». Ό κ. Άργυρός είνε ένας πολύ τολμη
ρός καί πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Τό γυμνό του είνε 
ζυμ,ωμένο μέ τά εύγενέστερα χρώματα καί τό φώς του 
έχει τόσην φυσικότητα, τόσην ζωήν, ώστε νομίζει κανείς 
δτι ό ήλιος του τόν θερμαίνει, δπως θερμαίνει καί τόν γέ
ροντα τόν κουρασμένου ποΰ άφίνεται είς τό θάμπος του, 
δπως είς τήν προσευχήν. Αύτός ό πίναξ τοΰ κ. Άργυ- 
ροΰ είνε έργον ύπέροχον. Εύτυχώς δτι τό έκλεκτόν καλλι
τεχνικόν έργον τοΰ διακεκριμένου ζωγράφου έξετιμήθη 
άρκετά, έάν κρίυη κανείς άπό τούς άθρόους έπισκέπτας 
καί προ πάντων άπό τάς πωλ,ήσεις τών θαυμάσιων εικό
νων του.

★ ★ ★

’Επίσης καί ή ’Έκθεσις τής δεσποινίδος Μαρίκας Σκού
φου είς τήν αίθουσαν τοΰ «Σπλέντιτ» έκίνησε πολύ τό 
ενδιαφέρον. Ή δεσποινίς Σκούφου άν και έργάζεται άπό 
ετών, έν τούτοις πρώτην φοράν έφέτος προέβη είς έκθεσιν 
έργων της. Έδικαίωσεν δμως δλας τάς προσδοκίας τών 
φίλων τής τέχνης, δσοι παρακολουθούν τήν έργασίαν της. 
Ή δεσποινίς Σκούφου έσπούδασεν είς τήν έν Παρισίοις 
Ακαδημίαν Zulieiine καί πολλαϊς φοραίς έργα της έγέ- 
νοντο δεκτά μετ’ έπαίνων είς τό Σαλόν. ’Επίσης έζησεν 
άρκετά είς τήν Φλωρεντίαν καί έκεί ένεπνεύσθη τούς ώ- 
ραιοΐέρους πίνακας της. Ή Ελληνις καλλιτέχνις είνε 
κυρίως πορτραιτίστας καί κατορθώνει νά δίδη έξαιρετικήν 
δύναμιν είς τήν έκφρασιν τοΰ βλέμματος. "Εργα της έ- 
πωλήθησαν άρκετά.

Ποικίλη Σελις
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Λιά αεοικους ή πρώτη γραφομηχανή, διά τήν δ- 

* ιβτ
-------  1857 είναι έργον τοϋ Γάλλου Άδολφσυ 1 κυγεμω. 

Ή μηχανή αϋτη, άλλως τε, εϊχεν έφευρεθη οχι δια 
τού^σημερινους σκοπούς άλλά δπως καταστηση 

νωνοΰν μέ τόν εξωτερικόν κοσμον. _
Οι ’Άγγλοι και οί ’Αμερικανοί διαμφισδητουν ω 

σαύτως τήν πατρότητα τής έφευρέσεως ταύτης.
Πραγματικώς, ή πρώτη έμφάνισις της VeaW 

χανής χρονολογείται άπο τοϋ 1714 και οφείλεται ε ς 
τόν ’Άγγλον Μίλλ. Είναι δέ λίαν πιθανόν οτι η εις 
έιιβρυώδη κατάστασιν εύρισ-κομένη γραφομηχανή| ε- 
κείνη δέν ήτο πολύ πρακτική. Άργοτερσν οι Αμερ 
Ζ*  Μ*  * “X
στησαν περισσότερον έμπορεύσιμον και ο Αμερικανός 
Θώρμπερ κατεσκεύαοε κατά τό 1835 (ήτοι δεκατεσ- 
σαρα έτη πρδ τοϋ Γκυγεμώ) μηχανήν με την οποίαν 
ήδύνατο τις νά γράφη άρκετά ταχέως.

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΥΖΗΣ
Εις κλάδος καλλιέργειας, τόν όποιον δεν ηγγισαν 

αί νέαι μέθοδοι, είναι ή καλλιέργεια ορυζης εις τα 
τροπικάς χώρας τής Ανατολής. Εις άλλου, Άαδο . 
τϋΓ γεωργάας αί παλαιαϊ παραδόσεις και συνήθεια» 
ήοχισαν νά υποχωρούν εμπρός εϊς τας νέας με ο ου,^ 
•ό σημερινός γεωργός έχει άπομακρυνθη πολύ απο 
τάς μεθόδους τών προγόνων του. Τα γεωργικά μηχ 
νήματα είναι τώρα τόσον πολύπλοκα και τελεία, οσον 
και τά μηχανήματα ένός έργοστασιου. θ

ΕΙς τήν καλλιέργειαν τής ορυζης όμως οι - ~ 
Κ,ΛΧοΛΛν &όμη τή
(ά άχ„^ή»«»ν νέας ,..»«!■ He ”"’,«X'X7a 
όούζης ή περισσοτέρα εργασία γίνεται με τα χέρι - 
υρ,Η δρνζα ως ,ρ«ρή

δ00ϊ οί — . είς τήν Αμερ.ν.ην.
«Ι,α, ®ύν««ν νά ζήααυν XW
Μται γενικώς ήμποροϋν νά υποφέρουν άλλα, στερη 
σεις, άλλά ή δρυζα είναι απαραίτητος δια κάθε γευ- 

μά των.
Ή Άσία είναι δ γενέθλιος τόπος τής δρυ,ης κα. 

'έπειτα άπό αιώνας κα/λιεργείας, ή δρυζα ευδοκιμεί 
Χερσνεϊς τούς άγρσύς τών 'Ινδιών. Ιαπ« £ 
νας Τζάβας, Σιάμ, ’Ινδοκίνας και Κορέας. Εις τα 
επτά αύτάς χώρας παράγονται τά εννεα δέκατα της 
παγκοσμίου παραγωγής.

Β13ΛΙΑ_ΚΑΙ_ΓΐεΡΙΟΔΙΚΑ

Έξεδόθησαν ύπό τοΰ έκδοτου ^MEnTtPlX
ΤΛΦΤΛΛΛ. - λΧωι4τ, 51i ,1. τ»
θαυμασια επιστολή «Λ, - ((ΕεΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
έπ·οανοΰς ποιητου κ. ΙιαΛαμα, ιΕΡΑΣΤ0Ύ» τοΰ Μαρσέλ Ποεβώ κατα μετάφρασιν Α. Αν 
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τωνιάδου καί ό «ΕΡΩΣ ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ» τοΰ Ε. Zola 
κατά μετάφρασίν Ν. Άνυσίου.

Ύπό τοΰ εκδοτικού Οίκου «Άθηνά» τοΰ κ. A. I. Ράλλη 
καί Σας έςεδόθησαν ή «ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ» τοΰ κ. Γ. Κ. 
Σταμπολή, έκ τών νεαρών ποιητών μας τους όποιους εμ
πνέει ή ζωή μέ τής εύμορφιές της, μέ τή; χαρές της, μέ 
τής λύπες της, μέ τούς πόΟο·υς της καί τά όνειροπολή- 
ματά της. Μέσα είς ύπερεβδομήκοντα σελίδας δημοσιεύον
ται εξήκοντα κα! έν ποιήματα έζαίροντα τό εξαιρετικόν 
τάλαντον τοΰ κ. Σταμπολή καί άναδεικνύοντα αύτόν ένα 
έκ τών δοκιμωτέρων ποιητών μας.

Ύπό τοΰ έκδοτικοΰ Οίκου Δημητράκου έξεδόΰησαν 
«Είκοσι διηγήματα; τοΰ έκλεκτοΰ "Ελληνος Διηγηματο- 
γράφου κ. Δημ. Βουτυρά, τιμώντα τήν νεοελληνικήν φιλο
λογίαν, ύπό δέ τοΰ έκδοτικοΰ Οίκου «Λογοτεχνία» τοΰ ί
διου έπιφανοΰ; συγγραφέως κ. Βουτυρά έξεδό&η ή «ΣΙ
ΔΕΡΕΝΙΑ ΠΟΡΤΑ», μυθιστόρημα.

Έξεδόθη γαλλιστί κατά μετάφρασίν τοΰ κ. Ary-Rene 
d’Yvermont ή «Άνοιξι;», μονόπρακτον κοινωνικόν δρα- 
ματάκι τής δεσποινίδος Εύγενίας Ζωγράφου. Τό Prin- 
temps» πωλείται είς τά κυριώτερα βιβλιοπωλεία τών 
'Αθηνών καϊ είς τά Γραφείά μας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

’Ανακοινωθέν
'Επειδή τινές είχον τήν γνώμην δτι ό ελαιόκαρπος 

τοΰ Π ήλιου τής τρεχούσης εσοδείας προσεβλήθη ύπό 
τοΰ Δάκου, τό 'Υπουργειον τής Γεωργίας άνακοινοΐ 
δτι ώς ό Φυτοπαθολογικός Σταθμός Λεχωνίων και ει
δική έπιτροπή έξ ειδικών συσταθεϊσα διά τήν έξακρί- 
βωσιν τών αποτελεσμάτων τής καταπολεμήσεως τοΰ 
Δάκου έν Πηλίω διεπίστωσαν δι’ έπιτοπίου έξετά- 
σεως, τά αποτελέσματα τής καταπολεμήσεως ταύτης 
υπήρξαν έξαίρετα και ή έλαιοπαραγωγή ουδόλως 
προσεβλήθη ύπό τοΰ Δάκου, ή δέ έσοδεία είναι τε
λείως ύγιεινή καί άρίστη.

(Έκ τοΰ Υπουργείου Γεωργίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Προκήρυξις διαγωνισμόν
Τήν 4ην Μαΐου έ. έ. ήμέραν Δευτέραν και ώραν 

9ην π. μ. ένεργηθήσεται έν τοϊς γραφείοις τής Τοπο
γραφικής ύπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας 
(Παλαιά ’Ανάκτορα) διαγωνισμός πρός κατάληψιν 
είκοσι (20) θέσεων βοηθών β' τάξεως τοΰ σώματος 
τών Τοπογράφων Μηχανικών. Αιτήσεις γίνονται δε
κταί είς τό 'Υπουργειον τής Γεωργίας μέχρι τής 2ας 
Μαΐου έ. έ. συμπεριλαμβανομένης.

Προσόντα : ’Απολυτήριον Γυμνασίου ή Διδασκα
λείου ή δημοσίας ή άλης άνεγνωρισμένης έμπορικής 
Σχολής.

Πλείονες πληροφορίαι χορηγούνται παρά τώ Τμή- 
ματι Προσωπικού τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας.

(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Προιήρυξις διαγωνισμού
Τήν 4ην Μαΐου έ. έ'. ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 

9ην π. μ. ένεργηθήσεται έν τώ καταστήματι τοΰ 'Υ
πουργείου τής Γεωργίας διαγωνισμός πρός κατάληψιν 
τεσσάρων θέσεων δοκίμων Νομογεωπόνων, χρησιμο- 
ποιηθησομένων διά τήν Έποικιστικήν 'Υπηρεσίαν.

Αιτήσεις γίνονται δεκταί είς τό 'Υπουργειον μέχρι 
τής προτεραίας τοΰ Διαγωνισμού.

Προσόντα : Δίπλωμα Δημοσίας Άνωτέρας Γεω
πονικής Σχολής τής ήμεδαπής ή αλλοδαπής.

Πλείονες πληροφορίαι χορηγούνται παρά τώ Τμή- 
ματι Προσωπικού τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας.

(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Προκήρυξες διαγωνισμού
Τήν 7ην Μαΐου 1925, ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 

9ην π. μ. ένεργηθήσεται έν τφ καταστήματι τοΰ 'Υ
πουργείου Γεωργίας διαγωνισμός πρός κατάληψιν 
δέκα θέσεων έπιμελητών Εποικισμού γ' τάξεως.

Αιτήσεις γίνονται δεκταί είς τό 'Υπουργειον μέχρι 
τής προτεραίας τής ένάρξεως τοΰ διαγωνισμού.

Προσόντα : Δίπλωμα μιάς τών παρ’ ήμϊν δημο
σίων μέσων Γεωργικών Σχολών ή τών τής Εσπερίας 
Δημοσίων τοιούτων.

Πλείονες πληροφορίαι χορηγούνται παρά τώ Τμή- 
ματι II ροσωπικοΰ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας.

(Έκ τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Τό συμβούλιου τών δασών κατά τήν συνεδρίασιν 
τής 24 Φεβρουάριου 1925 έγνωμοδότησεν δπως είς 
τό μέλλον απαγορεύεται πάσα ύλοτομία έπί έμπρη- 
σθεισών έκτάσεων, είτε δημοσίων, είτε ιδιωτικών, ή τό 
πολύ έπιτρέπεται μεν αυτή, άλλ’ έπί καταβολή τοΰ 
τριπλασίου δικαιοιματος.

Άθήναι 12 Μαρτίου 1925.
(Έκ τού 'Υπουργείου Γεωργίας).

Προκήρυξις πρός πλήρωσιν κενής Καθηγητικής 
"Εδρας τής Άνωτέρας Δασολογικής Σχολής 

’Έχοντες ύπ’ δψει τά άρθρα 38, 39 καί 40 τοΰ 
ύπ’ άριθ. 3077 «περί δασικού κωδικός» νόμου καί τό 
άρθρον 6α τοΰ άπό 31 ’Οκτωβρίου 1017 Β. Δ. «περί 
έκτελέσεως τοΰ νόμου περί ίδρύσεως Άνωτέρας Δα
σολογικής Σχολής», καλοΰμ^ν τούς έπιθιμούντας νά 
θέσωσιν ύποψηφιότητα διά τήν κενήν καθηγητικήν 
έδραν έν τή Άνωτέρα Δασολογική Σχολή «Ξυλομε
τρίας, Έκτιμήσεως άξίας δασών καί Δασικής Στατι- 

τιστικής» δπως έντός μηνός άπό τής δημοσιεύσεως 
τής παρούσης εϊς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως 
ύποβάλωσιν είς τήν Διεύθυνσιν τής Σχολής αϊτησιν 
μετά τών έπιστημονικών αύτών τίτλων καί έργασιών.

Έν Άθήναις τή 6 Μαρτίου 1925.
Ό Διευθυντής Π. Κοντός.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Ποί <7)θυ$ις δ αγω·ασμοϋ

Τήν 4ην Μαΐου έ. έ'. ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 
4ην μ. μ. ένεργηθήσεται έν τώ καταστήματι τοΰ 'Υ
πουργείου Γεωργίας διαγωνισμός πρός κατάληψιν έξ 
(6) θέσεων Εποπτών Γεωργικών Συνεταιρισμών.

Αιτήσεις γίνονται δεκταί είς τό 'Υπουργειον μέχρι 
τής 2ας Μαΐου έ. έ. συμπεριλαμβανομένης.

Προσόντα πτυχίου δημοσίας ή άνεγνωρισμένης ή 
μή έμπορικής σχολής ή Διδασκαλείου ή άπολυτήριον 
Γυμνασίου ή έπίσημος βεβαίωσις περί έγγραφής έν 
τώ Πανεπιστημίω ή δίπλωμα πρακτικής Γεωργικής 
σχολής.Πλείονες πληροφορίαι χορηγούνται παρά τώ τμή- 
ματι Προσωπικού τού 'Υπουργείου Γεωργίας.

(Έκ τού 'Υπουργείου Γεωργίας).

W ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ Dim
AU FRINTEMPSΔ.

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ
Τό τελειότερων κατάστημα Γυναικείων Ειδών 

Άσπρόρρουχα διά προίκαςΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΑΝΟΎ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ__

, ΤΙΜΑ1 ΠΡΟΣΙΤΑΙΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ
Είς τήν Αποθήκην τοΰ παραγγελιοδόχου

κ.Α. ΣΑΡΡΗ
Όδός Λ-ίόλου 8 15 .

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Κασμίρια ’Αγγλικά δι’ ένδυ- 
μασίας και επανωφόρια άνδρικά, υφάσματα γυ
ναικεία δλων τών ειδών είς τιμάς Εργοστα
σίου, τουιέστιν είς τιμάς έξαιρε ικώς προσιτάς.

Τό παραγγελ οδοχικόν Γραφεϊον τον κ. Σαρρή 
ίΤ'σ.ι ή ποοσωποποίησις τής ευσυνειδησίας.

ΧΑΡΤΟΠΩΑΕΙΟΝ Π ΑΛΛΗ & ΣΑ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΕΝ ΞΛΛΑΔΙ ΧΑΡΤΟΠΩΑΕΙΟΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΤθΝ ΕΝ ΕΛΩΑΩΙ ΚΑΤ ΑΣΤΗέΛΑΤθΝ

ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ
’Εν οψει πρός 3 ο)ο 3Επι 
Μέ 15ήμερον προειδοποί- τους
ησιν πρός 3 1)2 ο)θ Έ„ι
Ταμιευτήριον μέχρι δρ. τών
20000 πρός 4 ο)ο Έπι
Έπι προθεσμία 6 μη- τών
νών πρός 4 1)2 ο)ο

προ&εσμίω 1 ε- 
πρός 4 1)2 ο)ο

προθεσμία 2
πρός 5 ο)ο

ποο&εσμίμ 5 
πρός 5 1)2 ο)ο

ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Έπι Λονδίνου εν οψει 
πρός 4 1)2 ο) ο

Έπι προθεσμία 6 μη
νών ~ πρός 5 °)Λ 
Παρισίων εν όψει πρός 

4 ο)ο
Έπί προθεσμία 6 μη
νών πρός 4 1)2 ο)ο 
Έπί προθεσμία 1 έ
τους πρός 4 3)4 ο)ο

Έπί προθεσμία 2 ί 
τών πρός 5 ο)ο
Νέα-Ύόρκης tv δψει 

πρός 3 3)4 ο)ο 
’Ιταλίας tv δψει

πρός 3 ο)ο
Βελγίου έ ν δψει 

πρός 3 ο)ο
Ελβετίας Ιν δψει 

πρός 1 1)2 ο)ο

Κεφάλαίον Αρχ- 
Αποθετικόν » ----

26—ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ—26
Τηλ. Άριθμ. 1-31

καί πώλησις Χυναλλάγμ.α- 
τος, Έκτέλεσις έντολών εις τά 
■χ^ηΐΛατιστήρια Αθηνών καί 
Έςωτερικοϋ. «Ι»ο4οτώσεις, έκ- 
φορτώσεις, έκτελωνισμ-οί, Α
ποθηκεύσεις.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ :
Είς Δραχμάς είς πρώιην ζήιησιν ... 5 ο)ο 
Μέ προειδοποίησήν Ιδήμερον . ... 6 ο)ο 
Είς Ξένα Συναλλάγκατα . . 4-4 1)2-5 ο)ο 

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΤΥΠΟΙΣ “ ΣΦΕΝΔΟΝ Η Σ,, 
Μέιωνος 3.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΜπΟΡΪΟΤ-ΒίΟΜΗΧΑΝΙΑΣΈΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69 Άοι»μ. τηλεφ.’ 1- -

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡΑΧΜ. 6.000.000ΪΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ FN ΚΑΡΛΙΤΣΗ-ΙΙΡΑΚΤϋΡΕΙΑ ΕΝ ΣΕΡΡΑΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤαΚΩ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. Ν ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΕΡΓΑΤΙΑ! της: τραπζζης
1ι Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμματίων, μισθών ζαί συντάξεων.
2) Δάνεια έπί ένεχύρφ εμπορευμάτων, τίτλων ζαί τιμαλφών.
3 ) Π ροκαταβολαί εκφορτωτικών εγγράφων.
4.1 Ενυπόθηκα δάνεια.
5 ) ’Ανοικτοί λογαριασμοί έπί ένεχύρφ τίτλων ζαί έπί υποθήκη.
6 ) Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας.
7 ι Συμμετοχή είς επιχειρήσεις πόσης φύσεοις.
8 I ’Αγοραπωλησία εξωτερικού συναλλάγματος.-
9 1 Άγοραπωλησίαι διά λογαριασμόν τρίτων έπί προμήθεια.

10 ) ’Έκδοσις κα». πληρωμή επιταγών, εντολών καί πιστωτικών επιστολών.
Ill Εϊσπραξις συναλλαγμάτων, φορτωτικών καί λοιπών άξιων.
12) Παραλαβαι. έκτελωνισμοί, εναποθηκεύσεις, άποστολαί.
13) Φύλαξις τίτλων καί λοιπό)ν αξιών.
14) Άσφάλειαι πόσης φύσεως.
15) Διεκπεραίωσες οίασδήποτε φύσεως ύποθέσε ων τρίτων ζαί πληροφορίαι.
16) Καταθέσεις έν δψει. έπί προθεσμία καί είς τό Ταμιευτήριου είς Δραχμάς καί είς συνάλλαγμα.
17) Ειδικοί καταθέσεις εις Δραχμάς καί είς συνάλλαγμα δι’ (ορισμένους σκοπούς.

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

1) Καταθέσεις έν γένει
a I 
β')

Είς Δραχμάς
Εις συνάλλαγμα: 

Δολλάρια
Αίρας Αγγλίας 
Φράγκα 
Αιρέττας

4 ο/ο έτησίως

»4 ο
4 ο
4 ο
4 ο

0

0

0

0

2) Καταθέσεις έπί προθεσμία
Είς δραχμάς καί είς συνάλλαγμα
Διάρκειας 3 μηνών 7 ο 0 έτησίως

» 6 »
» 1 έτους καί πλέον

8 ο
9 ο

/ο
0

»
»

3) TafllEVnjQlOV
α’) Είς δραχμάς μέχρι 50,000 7 ο ο έτησίως.
β') Είς συνάλλαγμα 6 ο ο »

• έλεόθερον φόροι·.

4) Ειδικοί καταθέσεις
Διά καταθέσεις έπί ώρισμένφ σκοπώ ώς ή 

τοποθέτησις αϊτών είς ενυπόθηκα δάνεια ή είς συμ
μετοχήν είς διαφόρους έπιχειρήσεις γίνονται ιδιαίτε 
ραι συμφωνίαι ζαί δροι.

················································
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