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Γ'.
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ΖΩΓΡΑΦΟΥ:
θεατρικλ έργα..

ΔιδαχΟέντα άπό τή; ‘Ελληνική; σκηνή;
Η ΜΟΝΑΧΗ. Δραμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ. Δραμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Η ΚΛΕΦΤΟ ΠΟΥΛΑ, ράαα Ιστορικόν »
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ. Κοινωνικόν 

δραμάτιον μεταφρασ&εν εις τήν ’Αγγλικήν 
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν 

τρίπρακτον.
Η ΑΝΟΙΞΙΣ Κοινωνικόν δραμάτιιν.
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Δράμα μονόπρακί ον

Διάφοροι μελέται, διηγήματα, ταξειδιωτικαί Εντυπώσεις, θεατρικά έργα κλπ. δημοσιευ&έντα είς δέκα πέντε 
τόμους τής «‘Ελληνικής ’Επιϋ-εωρήσεως- &ά έκδο&ώσιν εις τόμον προσεχώς.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΔίΕΥβΥΝΤΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
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ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Είς Δραχμάς
Καταθέσεις έν δψει

» άποδοτέαι μετά έξ μήνας 
» » » έν έτος

4 Ύ/σ ο/ο 
5 % ο /ο
6 Μ> ο/ο' ι

Ταμιευτήριου
Μέχρι Δραχμών 25,000.—6 ο/ο έλεύθερον φόρου.

Εις ξένα νομίσματα 
Είς Λίρας 'Αγγλίας καί Δολλάρια 
Καταθέσεις έν δψει

» άποδοτέαι μετά έξ μήνας
Είς φράγκα Γαλλ κά

Καταθέσεις έν δψει
» άποδοτέαι μετά έξ μήνας

4 θ/ο
5 ο/ο

3 % ο/ο
4 ι/ρ Ο/ο

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΝ
δπου ό Πανάγιος Τάφος τοΰ Ίησοΰ Χριστού
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ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑ φΟΥ

ΔΙΗΓΗΜΑ

(Συνέχεια εκ τού προηγουμένου)
Σέ ολίγον ό χορός ήρχισε καί τά όνο κορίτσια χο

ρεύουν άρκετά. Αλλά όλίγον κατ’ ολίγον, ή Νινοΰλα 
παραμερίζεται καί ή Ξανθή κυριαρχεί. Ή ’Άννα 
παρακολουθεί με αγωνία την κόρη της. 'Όταν δέ την 
βλέπει παρηγκωνισμένη σέ κάποιο Φόξ-τρότ, ή λη
σμονημένη σέ κάποιο Ταγκό, σχεδόν δάκρυα οργής 
ανεβαίνουν εις τά μάτια της. Σέ μια τέτοια στιγμή 
την έπληοίασε ή Μαρία καί μέ μειδίαμα που έσήμαι- 
νε πολλά, τής είπε:

— Καλέ δέ βλέπεις, θά την ξετρελλάνουν άπόψε 
την κόρη μου. Δέν την άφίνουν ούτε μιά στιγμή. "Ο
λοι οί καβαλλιέροι σ’ αυτήν τρέχουν, δεν άφίνουν τό 
παιδί νά πάρη ανάσα ! Μπά, σέ καλό τους. Ή Νι- 
νούλα σου Ομως δέ χορεύει σχεδόν καθόλου. Τό καϋ- 
μένο τό κορίτσι, πόσο τό αδικούν ! Ποΰ είναι; ’Ά ! 
νά ! Σ’ εκείνην εκεί τή γωνιά. Πηγαίνω νά τής κρα
τήσω συντροφιά. . .

Καί έφυγε, μειδιώσα τό πρώτο μειδίαμα τής ί- 
κανοποιήοεως, άφ’ ότου συνέβη ή καταστροφή τού 
άνδρός της.

Ή ’Άννα πνέει μένεα.
Τό στήθος της ασθμαίνει. Τό μίσος προς τήν α

δερφή της έγινε τώρα πλέον τόσο μεγάλο, ώστε δέν 
ξέρει κι’ αυτή τί μπορεί εξ αιτίας του νά κάμη. Θέ
λει νά φύγη. Ναί. Τήν ώρα αυτή, τώρα θά φύγη, θά 
πάρη τή Νινοΰλα της, τήν παραπονεμένη άκριβή της, 
καί θά φύγουν από τό αντιπαθητικό εκείνο περιβάλ
λον. Προχωρεί με άπόφαοι, όταν έξαφνα βρίσκεται 
αντιμέτωπη τού Στάθη.

— Κάτι ταραγμένη; Πού πφς; Τήν έρωτφ ανύπο
πτος εκείνος.

— Θέλω νά φύγουμε, τού άπαντά μέ βραχνή 
φωνή.

— Γιατί; Γιατί βιάζεσαι; Αλλά κάτι θά τρέχη 
πάλι μέ τή γρουσούζα τήν άδερφή σου. ’Εσείς, αν δέ 
φαγωθήτε, δέ θά ησυχάσετε. Αλλά τώρα δέν είναι 
καιρός γι’ αυτά. "Ακούσε: ’Έχω κάτι άλλο νά σοΰ 
πώ. Είναι κάμποσες μέρες πού έχω κάνει μιά σκέψι, 
τήν οποία ιώρα θά σοΰ φανερώσω, άν καί δέν είναι ή 
στιγμή κατάλληλη. Αλλά αυτό δέ σημαίνει βέβαια. 
’Έχω γνωρίσει ένα νέον πολύ όπως πρέπει. Τέλειον, 
είμπορώ νά πώ. Παιδί μέ όλα τά προτερήματα, που 
θά ονειροπολούσε κανείς. Νέος, πλούσιος, μορφωμέ
νος, άπό καλό σπίτι. Τον βρίσκω κατάλληλο γιά γαμ
πρό μας, άν θέλουμε νά κάνουμε τή Νινοΰλα μας ευ
τυχισμένη. Προ ολίγου τυχαίως τον είδα εδώ καί θυ

μήθηκα τά σχέδιά μου. Έχόρευε μέ τήν Ξανθή. Θέ
λω νά σοΰ τον συστήσω γιά νά μοΰ πής καί οί' τή γνώ
μη σου. . . ·

— Μέ ποτά είπες ότι έχόρευε; έρώτησε μέ άγον 
via ή ’Άννα.

— Μέ τήν Ξανθή. Άλλα αυτό δέ μέ φοβίζει, αφού 
είναι πτωχή. Χωρίς λεπτά οί άνδρες δέν πανδρεύ- 
ονται πιά. Σ τόσου. Περίμενε. μιά στιγμή νά δώ πού 
είναι; ’Ά ! νά ! βλέπεις; Χορεύει πάλι μέ τήν Ξαν
θή. Καί. . . κύτταξε, κύτταξε μέ πόσο ενδιαφέρον 
τής μιλεί... Καλέ γιά δές πώς τήν κυττάζει !... 
ώ !. . . καί ή Ξανθή είναι ώραίο κορίτσι. . .

Τή στιγμή εκείνη ή Ξανθή μέ τον χορευτή της έ· 
πέρασε εμπρός των. Έγύρισε προς τή θειά της και 
τής έμειδίαοε μέ άθωότητα. Ή ’Άννα τής άνταπΰ 
δώσε τό μειδίαμά της καί τής είπε μέ γλυκύτητα.

—Σέ καμαρώνουμε, αγάπη μου... καί τήν ’ίδια 
στιγμή έστράφηκε προς τον άντρα της καί τού έκραξε 
χωρίς ακόμη νά σβύση καλά καλά τό μειδίαμα άπό τό 
χείλη της.

— ’Έχεις λάθος, ώραία δέν είναι, είναι 'όμως πο
λύ έπιτηδεία. . .

— Αδιάφορο, τό ’ίδιο κάνει, άπήντηοεν ό Στάθης.
— "Ενας λόγος περισσότερος γιά νά φύγουμε, έξη- 

κολούθησε σέ λίγο μέ τήν αυτήν έξαφιν ?/ ’Άννα. Πή
γαινε εύρε τή Νινοΰλα γιά νά πηγαίνουμε. Τό πρωί 
μπορείς άν θέλης νά τελειώσης αυτό τό συνοικέσιο, 
αφού ξέρεις τόσα καλά γιά τον νέο. Καί εμένα μοΰ 
άρεσε πολύ άν καί τον είδα τόσο λίγο. Δώσε λοιπόν 
μεγάλη προίκα, κάνε τέλος δ,τι μπορείς, αρκεί νά μή 
χάσουμε ένα τέτοιο γαμπρό.

— "Π περισσότερο νά μή μας τόνε πάρη ή άλλη, 
άπήντησε φπλοσοφικώς ό άντρας της.

— ’Έστω. "Οπως θέλεις έξήγηοε τά λόγια μον. 
"Οπως θέλεις κάμε, αρκεί νά επιτυχής. Καί τώρα 
πάμε νά φύγουμε. Ή Νινοΰλα είναι αδύνατη και φο
βούμαι τό ξενύχτι νά μήν τήν βλάφη. ..

Σέ λίγο έφυγαν καί ή ’Άννα μέσα εις τό αμάξι, 
οη ίγγουσα μέ περιπάθεια εις τήν αγκαλιά της τή 
μελαγχολική της κόρη, έφιθύρισε:

— ’Εκείνη μέ τήν ώμμορφιά της καί συ μέ τήν 
προίκά σου.

Μετά δύο ώρες έφυγε άπό τό χορό καί ή Μαρία 
μέ τούς άλλους. Καί εκείνη, όταν έπρόκειτο νά χω- 
ρισθή άπό τήν κόρη της, έσφιξε οτήν αγκαλιά της τό 
γεμάτο ονειροπολήματα κεφπλάκι τής Ξανθής καί έ
φιθύρισε:

κλάμματα έπεσαν ή μιά εις τήν άλλη. 'Π "Αννα έ- 
κλαιγε άπό πείσμα, ή Μαρία άπό μίσος πού τέλος ι
κανοποιήθηκε. Ή Νινοΰλα όμως έφίλησε εγκάρδια 
τήν ξαδέρφη της, έδωσε μέ δειλία τό χέρι της εις τον 
γαμπρό καί έπειτα έπρόοφερε εις τήν Ξανθή ένα πο
λύτιμο δαχτυλίδι. ’Έπειτα ήρθε καί ή σειρά τής ’Άν
νας νά ιριλήση τήν άνεψιά της. Καί τό έκανε μέ τέ
τοιο τρόπο, τόσα φιλιά τής έδωσε, τόσα χάδια τής έ
κανε εις τό πρόσωπο, ώστε ούτε ’ίχνος πούδρας τής 
άφησε, προς μεγάλη άνηουχία τής Μαρίας.

"Υστερα ή ’Άννα πήρε κατά μέρος τήν άδερφή 
της καί τής είπε μέ τό υπεροπτικό ύφος πού έπερνε 
συχνά όταν τής μιλούσε.

— Μαρί μου, ξέρω ότι ε’ίσαστε πτωχοί καί δέ θά- 
χης νά κάνης τήν προίκα της Ξανθής. Θέλεις νά σοΰ 
δώσω λεπτά; Τί σοΰ χρειάζεται;

Ή Μαρία όμως κατάλαβε τό σκοπό της καί βιά
στηκε νά τής άπαντήση.

— "Ακούσε ’Άννα. Πολλές φορές μέ έπρόοβαλες 
μέ τή φτώχεια μου, καί ενώ φαίνεσαι ότι θέλεις νά 
μέ εύεργετήσης δέν κάνεις άλλο παρά νά μέ ταπει- 
νώνης.

— Έγώ...; διεμαρτυρήθη εκείνη.
— Ναί, εσύ. Άπόδειξις τά λόγια πού μοΰ είπες 

τιάρα δά. Νά σοΰ πώ, ’Άννα. ’Εκείνος πού θέλει νά 
κάνη ένα δώρο δέ ρωτάει. Σοΰ τό λέσι αυτό γιά νά 
καταλάβης τον εαυτό σου. "Οσο γιά τά προικιά τής 
κόρης μου, σ’ ευχαριστώ. Ό πατέρας της ^είναι ικα
νός νά τής τά φτειάοη. . .

Εις τά λόγια αυτά ή ’Άννα άρχισε τις διαμαρτυ
ρίες ότι παραγνωρίζονται πάντα οί άγαθοί σκοποί 
της καί ή καλές προθέσεις της καί έτσι ή δυό μητέ
ρες έχωρίσθηκαν καί πάλιν μέ μίσος περισσότερο ή 
μιά προς τήν άλλην.

XXX
Σέ λίγο άρραβωνιάσθηκε καί ή κόρη τής ’Άννας.
Τό σπαθί καί τό όνομά του ήοαν τά μοναδικά προ

σόντα τού άρραβοονιαστικοϋ τής Νινούλας. "Οπως έ
λεγε ή ’Άννα, ό Στάθης έζήτηοε ν’ άγορόιση ένα 
γαμπρό χρυσοποίκιλτο καί κατά τά συνηθισμένα έ- 
βρέθηκαν πολλοί διά νά πουληθούνε. Μόνο ή Νινοΰ
λα έμουρμούριοε μερικές ασθενικές διαμαρτυρίες 
καί είπε εις τήν μητέρα της.

— ΔΙαμά, ή Ξανθή άγάπησε τον άρραβτονιαστικ.ό 
της άπό πριν, ενώ έγώ ούτε τον άγαπώ, αλλά καί 
ούτε τον ξέρω.

— Τόσο τό καλλίτερο, τής άπήντησε ή μητέρα της. 
Ξέρουμε δά τά έξ έρωτος συνοικέσια. "Ολα, παιδί 
μου, όλα καταλήγουν εις τό διαζύγιο. Καί τέτοιο μοΰ 
φαίνεται θά είναι καί τό τέλος τής άγάπης τής Ξαν
θής. Ό Θεός νά τή λυπηθή καί νά μέ βγάλη ψεύτρα, 
άλλά τί νά σοΰ πώ, πολύ, πολύ τό φοβούμαι. Ένώ 
εσύ, εσύ, παιδί μου, πού θά άκολουθήσης τών γονέων

— ’Εκείνη μέ τά πλούτη της καί εσύ μέ τήν ώμ

μορφιά σου.
XXX

Πολλές ημέρες πέρασαν έκτοτε.
Κατά τό διάστημα αυτό οί δύο αδελφές δέν είδαν 

ή μιά τήν άλλη. Τά τελευταία συμβάντα τού χορού εί
χανε σχεδόν φανερώσει μέρος άπό τά αίσθήματά 
των καί τούτο τάς άπεμάκρυέε. Καί έξαφνα, ολως 
διόλου απροσδόκητα, διεδόθη ή ε’ίδηοις ότι ή Ξανθή 
άρραβωνιάοθηκε μέ τον νέον εκείνον χορευτή, τον 
όποιον ό Στάθης προώριζε γιά τήν κόρη του. Σαν κε
ραυνός απροσδόκητος έπεοεν ή ε’ίδηοις εις τήν ’Άννα. 
’Έξαλλη έτρεξε εις τον άντρα της.

— Τάμαθες, τάμαθες, τού έφώναξε κινούσα αυτόν 
από τό οακκάκι.

—Τί είναι; τί τρέχει; έρώτησε ανήσυχος εκείνος.
—Ή Ξανθή άρραβωνιάστηκε.
—- Μπά, αυτό ήτανε; Νά ζήση.
— Αλλά, κουτέ, άρραβωνιάστηκε τό Γιώργο πού 

προώριζες γιά τή Νινοΰλα, τού έφώναξε πνιγομένη.
— Τόσο τό καλλίτερο, τής άπήντησε εκείνος γε- 

λών. Αφού έστάθηκε αδύνατο νά τον κάνουμε γυιό, 
ας τον κάνουμε ανεψιό.

— Θά τον κάνης άνεφιό. Πολύ καλά, νά σοΰ ζήση.
Πρέπει όμως νά ξερής ότι έγοτ θά πεθάνω. >

— Καί γιατί;
— Δέν ξέρω τί έχω. Αυτός ό γάμος μέ πνίγει. 

Πρέπει, πρέπει απόψε ή αύριο τό πρωί τό πολύ νά 
άρραβωνιάσω καί εγώ τήν κόρη μου.

— Μή νομίζεις πώς πρόκειται ν’ άγοράσης έπι
πλα;

— Ακριβώς. Λά άγοράσης ένα γαμπρό μέ μεγά
λη προίκα. Λέ μέ μέλλει γιά τίποτα άλλο. Θέλω μόνο 
όνομα καί σπαθί. Θέλω νά είναι τό άντίθετο άπό ε
κείνον. Λεφτά θά τού δώοωμε όσα θέλει, άρκεί αυτός 
νά έχη μονάχα, δόξα μεγάλη, όπως καί μεγάλο ό
νομα.

— Μά γιατί αυτή ή βία, ευλογημένη;
— "Αν μ’ άγαπάς, μή στέκεις ούτε μιά στιγμή. 

Θέλω νάχω κ’ εγώ αύριο τον γαμπρό μου, θέλω τή> 
’ίδια άκριβώς έποχή έγώ ή πλούσια νά τούς έκπλήξιο 
μέ ό,τι θά κάνω απέναντι αυτών τών φτωχών.

XXX
Εις τό σπίτι τής Μαρίας χαρά καί ευτυχία. Μέσα 

όμως εις τήν τρέλλα τής χαράς της ή Μαρία δέν ξε- 
χνφ τήν ’Άννα. Ή Ξανθή μένει άδιάφορη τώρα πιά 
διά τή θεία της καί τά μίση τανν’ σκέπτεται μόνο τον 
Γιώργο της. Είναι καλός. Τήν άγαπά, τον άγαπφ. 
Τίποτε περισσότερο δέν ήθελε. Ή ευτυχία της ήτο 
εντελής.

Μιά ώρα μετά τήν ε’ίδηοι τών άρραβώνων έφθα- 
οαν εις τό σπίτι τής Μαρίας ή ’Άννα μέ τή Νινοΰλα. 
Οί δυό άδερφές άνοιξαν τήν αγκαλιά τους και μέ
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οου τις συμβουλές, έσύ, παιδί μον, ϋά έχης ένα αρι
στοκρατικό όνομα και ίίά ζήσης ευτυχισμένη.

Ή αρραβώνες τής Νινούλας έγιναν μεγαλοπρε
πέστατα. , Ο,τι παρέλειψε, λόγω τής χρηματικής 
στενοχώριας των, νά κάνη ή Μαρία, δέν τό έξέχασε 
η ’Άννα και ευτυχής είδε κ’ έκείνη έντός όλίγου άρ- 
ραβωνιασμένη τήν κόρη της.

Οι γαμοι τών δύο έξαδέλφων έγιναν τήν 'ίδια ή
μερα μέ τήν πρόφασι νά φύγουν μαζύ είς τήν Ευρώ
πη, μέ τό σκοπό όμως — ό όποιος δέν έκρύπτετο καί 
πολύ — νά μήν παρευρεϋή ή μιά είς ιούς γάιιους 
τής κόρης τής άλλης.

Ο Ο Ο
Πέρασαν όλίγοι μήνες.

t Η δυο αδελφές σπάνια βλέπονται πλέον. Κάβε ου- 
ναντησις γίνεται αφορμή ένδς νέου καυγά, μιας νέας 
έκρήξεως μίσους.

Δεν μπορώ, δέν μπορώ μήτε νά τήν ίδώ Τ.ιά 
φωνάζει ή μιά.

μπορώ μήτε νά τήν άντικρύαω, λέγει ή 
άλλη. 1

Η Δαν&ή και ή Νινοϋλα πρό όλίγου έγύρισαν άπό 
το ταξειδι τοϋ γάμου. Μήτε ή μιά όμως, μήτε ή άλ
λη είναι ευτυχισμένη. Ό Γιώργος, ό δποϊος έκρυο- 
λογησε είς κάποια έκδρομή τής 'Ελβετίας, εί
ναι άρρωστος διαρκώς, ένώ τής Νινούλας ή 
ασ&ενικη μορφή κάβε άλλο δείχνει παρά ζωή ή- 
ουχη. Αλλά καί ή δύο, έπειδή δέ άέλησαν νά 
λυπήσουν τις μητέρες των, κρύπτουν άπ' αυτές ή Ξαν- 

?/ τους φριχτούς φόβους της καί ή Νινοϋλα τή βασα
νισμένη ζωή της, ένφ αί μητέρες δέν κάνουν τώοα 
πια τίποτε άλ/.ο παρά νά διασαλπίζουν δεξιά καί άοι- 
οτερα τή μεγάλη ευτυχία τών παιδιών τους.

Προ ολίγων ημερών ή Ξαν&ή καί δ Γιώργος έ
φυγαν είς τόν Πόρο. Έπήγαν νά παραθερίσουν έκεΐ 
χαοιν τοϋ Γιώργου, τοΰ όποιου ή ύγεία έπήγαινε άπό 
μέρα σε μέρα χειρότερα, ένώ ή Νινοϋλα καί ό Πέ
τρος έγκαταστάϋηκαν είς τό ίδικό των σπίτι.

"Ενα πρωί ή Άννα είδε τήν κόρη της νά έρχεται 
προς αυτήν μέ μάτια γεμάτα δάκρυα.

ΕΠΙ thNSΒ!™ΙΝΗί ΚΑΙΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου).
4) ΤΡΟΠΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ—ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Είς έκ τών αρχαίων τρόπων βεβαίως είναι δ της 
ψηφοθετικής τέχνης, περί ταύτης δμως δέν θά όμι- 
Λΐ]σω επειδή αποτελεί ξένον σχεδόν κεφάλαιον καί εν
τελώς ιδιαιτέραν τέχνην. ’Άρχομαι λοιπόν τοΰ θέμα
τος μου απ’ ευθείας άπό τήν έπίσης άρχαιοτάτην εγ
καυστικήν ην, υμνούν οί Πλίνιος καί Βιτρούβιος, έν

— Μητέρα! τής έφώναξε, μητέρα, δέν μπορώ 
νά ζήσω πιά μέ τόν άντρα πού μούδωοες.

— Γιατί;
,— ”ΑΖ ■ άέ βασανίζει. Καί διηγήθηκε τότε ή νεα

ρά γυναίκα ιτιά ζωή μαρτυρική πού ζοϋοε άπό τήν ή
μερα πού υπανδρεύτηκε.

Ή Άννα κατάπληκτη άκουε δλα αύτά. ΊΙ κόρη 
της! Ή Νινοϋλα της δυστυχισμένη! Τής ήρχετο 
σχεδόν σάν τρέλλα. Καί καθώς ήταν όρμητική, ένό- 
μι,ε οτι τήν στιγμήν έκείνη ήμποροΰσε νά τρέξη καί 
νά πάρη τό διαζύγιο άπό τόν τύραννο τής Νινούλας 
καί νά κράτηση κοντά της τό παιδί της. Άλλ' ό Ντά- 
■δης ελειπε καί δέν ήξερε οέ ποιόν νά καταφύγη. Τό
τε θυμήθηκε τήν αδελφή της καί τό Γιάννη. Άλλά 
αμέσως άπεμάχρυνε αύτή τή οκέγι, άφοΰ έπρεπε είς 
έκείνην που μισοΰοε νά δείξη τήν δυστυχία τοΰ παι
διού της. "Οταν δμως έγύρισε πρός τή Νινοϋλα καί 
είδε^ καί πάλι τήν ωχρή καί καταβεβλημένη δψι της, 
τα έξέχασε δλα καί έστειλε τόν υπηρέτη της νά τήν 
φωναξη. Πριν προφθάση εκείνος νά φύγη, άνοιξεν ή 
πόρτα καί κάτωχρη καί έξησθενημένη 'έφάνηκε ή 
Μαρία.

—- Άννα μου, Άννα μου, φώναξε, ένώ τής έτεινε 
, τό χέρι της, κλάγε με.

— Τί τρέχει;
Αλλά βλέπω δτι καί σείς κλαϊτε. Τί έχετε;

— Ή Νινοϋλα μου θά ζητήση διαζύγιο, ό άνδοας 
της είναι τύραννος, είπε ή ‘Άννα.
~ έκραξε τότε ή Μαρία, πρό όλίγου

ετ.αβα άπό τόν Πόρο τηλεγράφημα καί ή Ξανθή μου 
είναι χήρα. . .

Και επεοε είς τής 'Άννας τήν άγκαλιά. Έκείνη 
την έσφιξε, έπάνω της μέ στοργή, καί πρώτη φοοά 
εις τη ζωή των συμπόνεσε αδελφικά ή μιά τήν άλλη, 
και ένώθηκαν μέ ειλικρίνεια τά δάκρυά των καί τά 
φιλιά των.

, Η δυστυχία υπάρξεων προσφιλών τις είχε συνε
νώσει διά πάντα, είχε σβύσει διά μιας τό παράλογον 
μίσος των καί είχε ξαναφέρει τήν συγγενική αρμονία, 
η οποία έλειπεν έπί τόσον καιρόν.

==———_ tvri h!A ΖίΓΡΑΦΟΥ

δέ τοίς νεωτέροις χρόνοις εξετάζει καί μελετά δ καλ
λιτέχνης και αρχαιολόγος Donner έκ παραλλήλου 
προς τους Γάλλους Gros καί Helbies, οιτινες 'δημο
σίευσαν πραγματείαν ολόκληρον περί αύτής. Σήμερον 
δε ασχολούνται ξένοι καί ίδικοί μας μέ αύτήν, πάντες 
όμως ως εκ συμφώνου άρνοΰνται τήν ΰπαρξίν της 
κατα τούς χρόνους τής Βυζαντινής περιόδου. Ημείς 
εν τούτοις έκ παραδόσεως γνωρίζομεν καί έφαρμόζο-

στόν καί τούτο δπου άνάγκη παρίστατο πρός στρώσην 
τών χρωμάτων. Τάς δέ έπί υφασμάτων μέ μάλλιν.ν ύ
φασμα, πυρωνόμενον καί αύτό συνεχώς.

’Άλλος τρόπος ζωγραφικής καί αύτός αρχαιότατος 
είναι ό τής ύγρογραφίας (il fresco) ώς έπι έντελως 
προσφάτου καί υγρού κονιάματος καί δΓ ύδατομιγων 
χρωμάτων έφαρμοζόμενος. Οΰτος τυγχάνει στερεό
τατος ώς έκ τής χημικής ένεργείας τής άσβεστου έπι 
τών χρωμάτων, δηλαδή τό δξείδιον του ασβεστίου, 
διαλυόμενου έν τώ ϋδατι καθίσταται είς ένυδροι- όξει- 
διον τοΰ άσβεστίου, έν τοιαύτη δε καταστάσει ευρισκό
μενόν τούτο έν τώ άμμοκονιάματι έκμυζώνει άκορεστως 
τό ύδωρ τών χρωμάτων έξέρχεται έπί τής επιφάνειας 
αύτών, ένούται μετά τοΰ άνθρακικού οξέος του ατμο
σφαιρικού άέρος, καί μεταβάλλεται είς άνθρακικον α- 
σβέστιον, δπερ έπιτιθέμενον έπί τών χρωμάτων εις λε- 
πτότατον καί δυσδιάλυτον στρώμα προφυλαττει αύτα 
άπό πλύσιν καί ύγρασίαν, διά τόν λόγον δέ αύτόν τα 
χρώματα απαντα πρέπει νά είναι ορυκτά, έξαιρεσει 
τοΰ ψιμμυθίου, δπερ καί αύτό άντικαθίσταται ύπό πολύ 
παλαιός καί λαγαρισμένης άσβέστου. Εν τή ύγρογρα 
φία τά χρώματα τριβόμενα έπί πλακός μαρμάρινης 
διά τριβιδίου διαλύονται μόνον δΓ ύδατος χωρίς άλλην 
τινά συνδετικήν ουσίαν.

Ή τέχνη αύτη άπαιτεϊ μεγάλην ταχύτητα ΐνα 
τό μύστρωμα τής πρωίας ζωγραφίζεται όλόκλιηρον την 
αύτήν ήμέραν, έάν δέ συνέπιπτε νά μείνη κονίαμα α- 
ζωγράφιστον, τότε ό τεχνίτης ή τό έβρεχα αναρτων 
συγχρόνως καί πανιά βρεγμένα έφαπτόμενα αυτού, ή 
τό άπέκοπτε διά μαχαιριδίου συμπληρών αύτό τήν 
πρωίαν τής επομένης.

XXX
Τρίτος τρόπος είναι ό τής Ξηρογραφίας, και αυ

τός άοχαιότατος, ό έπί ξηρού δηλαδή έδάφους ή κο
νιάματος έφαρμοζόμενος. Οΰτος τυγχάνει εύκολωτε- 
ρος κατά τό δούλευμα, διότι κατ’ αυτόν χρησιμοποι
ούνται άραιότεραι συνδετικοί ούσίαι ώς τό γαλα, ή πυ- 
τιρόκολλΠ, ή ζωϊκή κόλλα (ψαρόκολλα) καί σπανίως 
έν ταΐς τοιχογραφίαις ό κρόκος τοϋ ώοΰ έν διαλύσει 
πάντοτε μετ’ δξους.
5) ΔΙΔΑΓΜΑ ΤΗΣ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ή ώογραφία κατά προτίμησιν έφηρμόζετο εις^ έ- 
χλεκτάς τοιχογραφίας, ώς είς τήν θείαν λειτουργίαν 
Καισαριανής, έν ταΐς γραφαΐς τής Περιβλέπτου, 
Μητροπόλεώς καί Παντανάσσης (Μυστρό και ενίο
τε έν ταΐς γραφαΐς τών άδελφών Μάρκων και άλλα- 
χοΰ. Ό τρόπος αύτός τής ώογραφίας έφαρμοζόμενος 
έπί φορητών εικόνων καί μεμβρανών τυγχάνει πολύ 
σπουδαιότερος άπαιτών μεγίστην δεξιοτεχνίαν και 
πολλάς τεχνικός γνώσεις. Διά τού τρόπου αύτοΰ επι
τυγχάνεται ή δΓ άποξέσεως τών χρωμάτων έμφάνισις 
κοσμημάτων καί κάτωθι αύτών στίλβοντος χρυσού, η 
διατήρησις τών χρωμάτων είς τούς φυσικούς των τό-

μεν τόν τρόπον αυτόν τής έγκαυστικής διαφοροτροπως 
κατά τάς περιστάσεις είς τοιχογραφίας, φορητάς^ εικό
νας, είς υφάσματα πρός κατασκευήν λαβάρων και επι
ταφίων, πολλάκις δέ καί είς εικόνας τοϋ τρόπου της 
ύγρογραφίας οπότε άποτελεϊται μικτή τέχνη, αναγ
καία είς τόν τεχνίτην δστις άδυνατεί διά τοϋ τροπου 
μόνον τής ύγραφραφίας νά. παραστήση σιρίτια, πε
τράδια κλπ. κοσμήματα απαραίτητα εις Ίεράοχας και 
Μάρτυρας, πράγματα άτινα ή εγκαυστική άντιθετως 
Παριστάνει καί ’έκτυπα μάλιστα. Έχρησιμοποιουν δε 
οί τεχνϊται καί έγκαυστικά γανώματα είς δλους τους 
τρόπους τής Ζωγραφικής. ’Εγώ δ ίδιος έδιδαχθην 
παρά τοΰ πάππου μου Παντολέοντος Ζωγράφου, δια- 

’ κεκριμένου άγιογράφου, τάς μεθόδους καί υλικά της 
τέχνης αύτής, πολλάκις δέ τόν παρηκολούθησα ζωγρα- 
φίζοντα εικόνας έπί σημαιών καί έπιταφίων διά του 
τρόπου αύτοΰ τής έγκαυστικής. Έπίσης έγνωρισα και 
άλλον άγιογράφον, γέροντα καί αύτόν, τόν ’Αντώνιον 
Καλόγερόν, μοναχόν τής μονής Μάντζαρη της Εύ
βοιας, εργαζόμενον κατά τρόπον παρηλλαγμενον κά
πως, μικτόν, άλλά πάντοτε έπί τών αύτών βάσεων τής

I έγκαυστικής.
Καί ταΰτα μέν έπί τής έποχής τοΰ πάππου μου.^ Αν 

δμως λάβη τις ύπ’ δψιν δτι καί οΰτος παρά του πα- 
τρός του παρέλαβε ταύτην καί τό δτι ή άγιογραφικη 
τέχνη στηρίζεται έπί αιώνων παραδόσεως, τότε_ πρέ
πει νά δεχθώμεν δτι ή έγκαυστική, ήτις καί τοίς αρ- 
χαίοις ήτο γνωστή, δέν έ'παυσεν οΰσα έν χρήσει και 
κατά τούς Βυζαντινούς χρονους.

Τά έργαλεϊα τοΰ τρόπου τής έγκαυστικής συνι- 
σταντο έκ μιας κασετίνας μικρός έκ λευκοσιδήρου και 
ολίγων δοχείων έκ λευκοσιδήρου έπίσης, είς τα οποία 
ετίθεντο τά χρώματα ψιλοτριμμένα μετ’ άναλόγου πο- 
σότητος κηροΰ καθαρισθέντος πρότερον καί λευκαν- 
θέντος διά νίτρου. Ή κασετίνα αϋτη μετά τών δο
χείων κατά τήν ώραν ίής έργασίας έτίθετο άνωθεν 
ολίγης πυράς, ούτως ώστε τά χρώματα νά διατηρούν
ται είς ρευστήν κατάστασιν, καί έάν μέν ή εϊκών ήτο 
έπί σανίδος ή τοίχου έχρησιμοποιουν καί μαχαιρακι 
μυτερό έν σχήματι μ ι σ τ ρ ί ο υ (ξαργουτάρι) κατα 
τήν φράσιν τών παλαιών άγιογράφων, τό περιώνυμον 
'κέστρον), δπερ έ'καιον ολίγον κατά τάς περιστάσεις 
καί δπως εύκολώτερον δουλεύονται τά χρώματα, έάν 
δμως έπί ύφάσματος έζωγράφιζαν άραιώνοντες τά 

I χρώματα δΓ άναλόγου ποσότητος νεφτιού καί τότε έ- 
χρησιμοποίουν χρωστήρας σκληρούς. _Μέ τήν μέθοδον 
αύτήν δμάς καλλιτεχνών καί πρό τριών μόλις ετών έ- 
ζωγράφησε λάβαρα μέ. υπερφυσικού μεγέθους πρόσω
πα, διά γανώματος δέ έγκαυστικοΰ έχουν βερνικωθή 
αί τοιχογραφίαι τοΰ Πανεπιστημίου.

Καί πάς μέν τοιχογραφίας καί εικόνας έοιδέρωναν 
μέ σίδερον παραπλήσιου τοΰ σιδερώματος όλίγον καυ-
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νους, ή μ-τά καιρόν άποκρυστάλλωοις τών ώοχρωμά- 
των είς τρόπον ώστε νά άποβαίνη δύσκολος ή άπόξε- 
σις αυτών, ώς καί ή αφάνταστος καί γλυκεία ώραιό- 
της τών μικρογραφιών διά τοϋ τρόπου αϋτοΰ· διά τής 
αποξέσεως μάλιστα ώς προαναφέραμεν δύναταί τις νά 
έξελέγξη και τήν παλαιότητα ή μή είκόνος έπί μεμ
βράνης.

Ό τρόπος δμως δστις έπεκράτησε κατά τούς Βυ
ζαντινούς χρόνους έν ταΐς τοιχογραφίαις, είναι ό τής 
πηκτοχρωμίας ή πηκτογραφίας, ώς ουτω καλούμενος 
έκ τών συνδετικών ειδών (κολλοειδών) τών κατ’ αύτήν 
χρησιμοποιούμενων γόμας, μελιτος καί δλων τών ρη
τινωδών ουσιών· χρωστήρες έχρησιμοποιοϋντο σκλη
ροί, ώς έμφαίνεται έκ τής έπεξεργασίας καί είς αύτάς 
τας λεπτομέρειας τών σχετικών τοιχογραφιών- καί 
εις τον τρόπον αυτόν τής πηκτογραφίας τά χρώματα 
ατινα μετεχειρίζοντο ο'ι τεχνΐται ήσαν ώρισμενως ορυ
κτά, μή εξαιρούμενης καί αυτής τής λάκκας (βυσινό- 
χρουν), ήτις παρεμφερής οΰσα προς τήν ζωικήν καί 
φυσικήν, εξάγεται έν τοΐς μεταλλείοις. Ό τρόπος αυ
τός τής πηκτογραφίας διακρίνεται ευκόλως έκ τής 
διατηρούμενης λαμπρότητΟς τών χρωμάτων, έκ τής 
πηκτοσαρκώδους έπιφανείας τής έφαρμογής αύτών, 
έκ τής ποιας στιλπνότητος ήν προσλαμβάνουν αί γρα- 
φαί δι’ έριούχου προστριβώμεναι, καί έκ τών επικλι
νών γραμμών ας άφίνει έπί τοΰ νωποΰ κονιάματος 
ίβελόλιασμσ) τό δι αμβλέος έργαλείου χαρακτόν σχέ- 
διον τών εικόνων.

Δείγμα δέ τής αντοχής τόΰ τρόπου τούτου έχωιεν 
τον παρά τό Γαλάτσι ιερόν ναόν 'Αγίου Γεωργίου 
ΓΩμορφηκλησιά). Είς τόν ναόν αυτόν έτέθη άλλοτε 
πυρ προς τό μέρος τοΰ νάρθηκος, τό όποιον ήκολούθη- 
σε τήν δεξιάν πλευράν τοΰ Γοτθικού παροικοδομήμα- 
τος, οπού, ώς φαίνεται, υπήρχε σειρά στασιδίων καί 
εσταμάτησεν έπί τής δεξιάς κόγχης τοΰ ιερού. Αί πα- 
Ζαιοτεραι τών γραφών τοϋ ναοΰ τούτου είναι έίωγρα- 
φισμεναι διά τού τρόπου τής πηκτογραφίας,’ αδται 
και έμειναν ανέπαφοι μή ύποστάσαι ούδεμίαν δξύδω- 
σιν ή άλλοίωσιν είς τά χρώματα, αί δέ κατόπιν δμως 
γενόμεναι έπιδιορθώσεις καί προσθήκαι τοιχογραφιών 
διά τοΰ τρόπου τούτου τής ξηρογραφίας έπί’τοΰ ιεροί 
παροικοδομήματος καί νάρθηκος έπαθον τρομεοάν άλ- 
Λοιωσιν είς απαντα τά χρώματα τά άνήκοντα είς τό 
Βασίλειον τών Ζωικών καί φυσικών ουσιών, άπέμει- 
ναν δε μονον έξ αύτών αί προετοιμασίαι (προπλά- 
σιιατα) αί εχουσαι ώς βάσιν τόν Βόλον (ερυθρόν δρυ- 
κτον) καί τήν ώχραν επίσης δρυκτήν. Μοναδικόν φαι
νομένου επίσης τής αντοχής τοΰ τρόπου αυτού είναι ό 
εν Μυστρα ναός τής Θεοτόκου Βροντοχίου, ή άφεντι- 
κο, οΰτινος αί γραφαί σχεδόν έν ύπαίθρω ευρισκόμε
νοι διατηρούν έν τούτοις έν καταπληκτική διαύγεια ά
παντα τά χρώματα, μολονότι άπό τής ζωγοαφήσεως 
αυτών παρήλθον 500 έτη περίπου. Ό ώοαΐος δέ αυ

τός τρόπος τής πηκτοχρωμίας φαίνεται ύποχωρήσας 
καί άφήσας τήν θέσιν του είς τόν τρόπον τής ξηρ0! 
γραφίας, περί τα τέλη τοΰ 14ου αίώνος, ή τάς άρχάς 
τοΰ 15ου, τούλάχιστον τά παλαιότερα τοΰ τρόπου αύ- 
τοΰ τής πηκτογραφίας γνωστά μοι παραδείγματα εί
ναι, ό ’Εμμανουήλ τοΰ έν Λεύκοις τής Εύβοιας ίεροΰ 
ναού τής Θεοτόκου (1150), νεώτερα δέ αί τοιχογρα
φίας τών έν Όξυλίθφ Εύβοιας ιερών ναών 'Αγίου Νι
κολάου (1304), Παναγίας (1304), 'Αγίας ’Άννης 
(1370), αί θαυμάσιοι γραφαί τού έν Σπηλιαϊς Κονι
στρών Εύβοιας ίεροΰ ναού τής Θεοτόκου Όδηγητρίας 
(1311) καί αί ετι θαυμασιώτεραι τοιαΰται τοΰ ναού 
τής Θεοτόκου Βροντοχίου (αφεντικό) έν Μυστοά 
ί 1400—1415). ’

('Έπεται τό τέλος).
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

JAMES THOMSON

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
(Συεχεια εκ τοϋ προηγουμένου)

’Ομορφες έρμίνες λευκές σάν το χιόνι μαζεύουνται 
μαζί, σαμάρια μ’ ε"να μαύρο γιαλιστερό ή βαθυαελάχροινο 
δέρμα,. Ομορφα καί πολυποίκιλα χρώματα χιλιάδες 
πλάι, η πολυέξοδη υπερηφάνεια τών αυλών. ’Εκεί μέσα 
ζεσταμένες κοιμούνται οί δορκάδες μέσ’ τά νεοριγμένα 
χιονιά και σπάνια σηκώνουν το κεφάλι τό κουλούρια- 
σμενο εις . τήν ουρά τους, ξαπλώνονται καί έλαφροκοι- 
μουνται δίχως όρεξη είς τήν άσπρην άβυσσο. Ό ά- 
σπλαγχνος κυνηγός δέν χρειάζεται ούτε σκυλιά, ούτε 
καπους, ούτε μέ τόν τρομερό χτύπο τών δοξαριών νά σύρτ 
τη «φοβισμένη πτερωτή φυλή. Σπρώχνουν μάταια εξαν
τλημένα εις τα βουνά τά χτυπημένα στήθη τους, όγκώ- 
νουνται αξιολύπητα, μέ δυνατό ρόπαλο τ’ αφήνει τοομαγ- 
μενα εις τό ματωμένο χιόνι καί μέ βραχνές έπευφηαίες 
προχωρώντας, τά φέρει σπίτι. ’Εκεί εις τό πευκόφυτα τό 
μισορουφηγμένο δάσος, άγρια κάτοικος αύτών τών σκιών 
η χονδρή αρκούδα εις τόν ταλαντευόμενο πάγο απαίσια 
σιγοπερπατει, αγριώτερη όσον ή θύελλα αυξάνει. Κάνε- 
το κρεββάτι της εμπρός είς τήν σκληρή ανάγκη καί α"έ 
ισχυρήν υπομονή, περιφρονητικά, σκληραίνει τήν καρδιά 
της και αδιαφορεί γιά δ,τι χρειάζεται.

Είς τάς εύρυχώρους εκτάσεις τού Βορρά, πού ό ναύ
της βιάζει τό άργητό του α’ρμα, ακμάζει μιά ταραχώ- 
δη^γενεα,. κομματιασμένη άπό τόν παγωμένο άνεμο, μ·ά 
φυλή που ολίγη εύχαρίστησι έγνώρισε, καί φόβο δέν αί- 
σΟανθηκε. Κάποτε ξάναψε τή φλήγ*  τού χααένου αν
θρωπίνου γένους καί ελάττωσε τή δουλεία.’ ΔιηύΘυνε 
πο εμικες ορδές και μέ τρομερό σάρωμα όρμώντας ακά
θεκτη εις τον αδυνατισμένο νότο, έδωσεν άλλο σχήμα 
Λ? Γ" κόσμο. Δέν έκαμαν τόσα τά παιδιά'τής
Λαπλανδιας. Εξυπνότερα αύτά, περιφρονούν τήν τρελλή

σάλα του ό βραχνός θόρυβος τής έρχομένης θυέλλης α
κούεται αιώνια. Έδώ ό κακός τύραννος μελετά, την οργή 
του. Έδώ όπλιζε: τούς άνέμους του μέ δλον τ.όν υπόδου
λό του πάγο. Κινεί τ’ άγρια χαλάζια.του καί θησαυρί
ζει τά χιόνια του πού μ ’αύτά τώρα πιεζει τή μίση σφαί- 
ρα. Έκείθε φυσώντας άνατολικώς είς τήν Ταρταρικην 
άκτή, μαζεύει τό κλαυθμηριστό υπόλειμμα τ.ού συνόλου, 
δπου άλυωτο άπό τόν προηγούμενο χρόνο τό.χιόνι εξογκώ
νεται φτάνοντας στον ούρανό. Καί παγωμένα βουνά, σω
ριασμένα ψηλά σέ βουνά φαίνουνται άπό μακρυά εί.ς τόν 
θαλασσοδαρμένο ναύτη, άσήκωτα, άσπρα, μιά ατμόσφαι
ρα νεφέλινη. Εκτείνονται πελώρια, φρικτά όρμώντας έ
πάνω είς τή θαλασσοταραχή, τά βουνά ή μισητά κάτω 
σάν νάχε ξαναγυρίσει τό παλαιό χιόνι πλατυσχιζουν τό 
βάθος καί κινούν τόν στερεό πολο.

* * *

Καί ό ίδιος ό ωκεανός δέν μπορεί πια νά κρατήση 
τήν άλληλένδετη μανία, άλλά άπό τήν οργή τής^θυέλ- 
λης πού προήλθεν άπό τόν άφθονο πάγο, είναι άπειρη 
κρατημένη είς τό βάθος πού είναι αφορμή νά μή βογγα 
περισσότερο. Λευκή έκτασις πυκνή, έπάνω με κυματι
στούς βράχους, μελαγχολική καί δίχως ζωή, πού.άπο 
τούς φρικτούς μήνας πνέει προς τον νότο. "Αθλιοι εκεί
νοι πού έδώ είς τόν μαζεμμένο πάγο πέρνουν τό τελευ
ταίο τους βλέμμα άπό τόν δύοντα ήλιο, ένώ ή μακρυά 
νύχτα γεμάτη θάνατο κι’ άγριάδα, μέ δεκαπλάσιο πάγο, 
προνομιούχος πέφτει στα κεφαλια τους απαίσια. Αυτή· ό
ταν ή τύχη τών Βρεττανών σαν πρωτοερευνησαν (τι ρι- 
ψοκινδύνευσαν οί Βρεττανοί!) άπό τή δυαδα μάταια τοσο 
πολύ καί φαίνουνταν πώς θά κλειουνταν άπο τή ζηλιαρα 
Φύσι μέ αιώνια διαφράγματα. Σ αύτες τις σκληρές χώ
ρες είς τήν Άρζίνα, πιάστηκε είς τό πετράδικο βάθος 
το άεργο καράβι του, άμεσως επλευσεν αυτός με το α
πελπισμένο πλήρωμά του καί ό καθένας πολυαγωνιζόι- 
μενος είς τά διάφορα έργα του, παγώνει σάν άγαλμα. Ό 
ναύτης κολλημένος είς τό καραβόσχοινο, ό πιλότος είς 
τό τιμόνι. Σκληρός σ’ αύτάς τάς άκτάς, δπου σπάνια τό 
παγωμένο ρεύμα του στροβιλίζει, ό άγριος Οτις ζ.εΐ 
ό τελευταίος τών άνθρώπων καί μισοζώντανη άπό τόν 
μακρυνό ήλιο, πού άνατρέφει καί δυναμώνει τούς άνθρώ- 
πους, δπως τά φυτά, ή άνθρωπίνη Φύσις φορεί το τρα- 
χύτερο σχήμα της. Μαζεύουνται είς βαθειές σπηλιές 
κοντά σέ πληκτική φωτιά, έξ αιτίας τής άσχημης έ
ποχής καί μέ άχαρι φαιδρότητα διασκεδάζουν τήν άηδια- 
στική ομίχλη. Ή άξεστη γενεά κουκουλωμένη με γού
νες νυστάζει. Ούτε άστεία έξυπνα, ούτε τραγούδια, ούτε 
χάδια γνωρίζουν έως δτου ή αυγή ρίπτει τά τριαντάφυλ
λά της καί σκορπάει μακρυά φώς επάνω είς τους άγρους 
τους, καλώντας τούς φοβισμένους άγριους εις τό κυ
νήγι. Τί δέν μπορεί νά έκτελέση δραστήρια διοικησις 
καί νεοϊδεάτης άνθρωπος; ’Εκτείνεται πλατειά σ’ αυ
τές τις ακτές ένας λαός άγριος άπο άρχαιοτάτους χρό
νους, μιά πελώρια παραμελημένη αύτοκρατορία, ένας

τιχνη τοΰ πολέμου. Δέν ζητούν παραπάνω άπ’ δ,τι δίνει 
ή απλοϊκή φύσι, αγαπούν τά βουνά τους και χαίρουνται 
τάς Θύελλας της. Ούτε ψεύτικο·, πόθοι, ούτε πολυτελείς 
άνάγκαι ταράσσουν τό ειρηνικό ρεύμα τών ήμερων τους 
καί μέσα είς τόν άνήσυχο, είς τόν καταβασανισμένο λα
βύρινθο τής διασκεδάσεως ή φιλοδοξίας τό διατάσσουν. να 
κυρίαρχη. Τά πλούτη τους είναι τά έλάφια. Μ’ αύτά 
φτιάνουν τις· σκηνές τους, τά φορέματά τους, τά κρεβ
άτια τους καί είναι όλη ή σπιτική τους περιουσία, προ
μηθεύουνε δλα τά φαγητά τους καί τά φαιδρά ποτά 
τους. Ύποταχτική είς τήν πρόσκλησή. τους ή. ήμερη 
φυλή άφίνει τό κεφάλι είς -τό σφυρί και τούς κάνει νά 
γυρίζουν άπό λόφο σέ κοιλάδα σωριασμένοι είς μίαν έκ- 
τασι μαρμαρόχρωμου χιονιού, μακρυά τόσον .δσο το μάτι 
διακρίνει μ’ ένα γαλάζιο φλοιό πάγου ατελείωτα λαμπε
ρού. Άπό τά πηδηχτά μετέωρα κατόπιν πού άκατάπαυ- 
στα κινούν μιά κυματιστή λάμψι πού σπάζει εις τόν ου
ρανό, κι’ άπό τό ζωηρό φεγγάρι καί τ’ άστρα πού περισ
σότερο παίζουν μέ διπλή στιλπνότητα είς τήν άχτιδοβο- 
λο έρημο, είς τό σκοτάδι τής Πολικής νύκτας, ευρίσκουν 
μιαν άξιοθαύμαστην ήμέρα άρκετή νά φωτίση το κυνήγι 
τους ή νά όδηγήση τά τολμηρά βήματά τους εις τάς

I καλλονάς τής Φιλλανδίας. Γυρίζει ή πολυπόθητη . "Α- 
ν ο ι ξ ι ς κι’άπό τόν ομιχλιασμένο νότο, ένώ ή θαμπή χα
ραυγή σιγά πρωτοκινεΐται, ό εΰπρόσδεκτος ήλιος πρώτα 

^ανεβαίνοντας άργά-άργά έκτείνει τήν έξωγκωμένη καμ
πύλη του. Έπί τέλους φάνηκε γιά εύθυμους άλλεπάλλη- 
λους μήνας καί ήσυχος περιστρέφει τόν έλικοειδή δρόμο

I του καί δταν πλησιάζει νά βυθισθή ή φλογερή του.σφαί
ρα γυρίζει έπάνω πάλι καί ύψώνεται είς τόν ουρανό. Είς 
αυτή τήν χαρούμενη έποχή άπό τάς λιμνας καί τά ρεύ
ματα, δπου ή αγνή νεράιδα τής Νιεμής σηκώνει βουνά 
καί στρωμένο μέ ρόδα περιστρέφει το ρεύμα του ό Ten- 
glio. βγάζουν τ’ άφθονα ψαράκια τους.’ Μ’ αύτά πηγαί
νουν τό βράδυ φορτωμένοι, χαρούμενοι είς τις σκηνές 
των, δπου δλη τήν ήμέρα ή άγαπημένη και τίμια σύζυ
γος δαπάνησε σέ χρήσιμες φροντιΟες και ετοιμάζει ηδη 
τή φωτιά.

Τρισευτυχισμένη φυλή ! Άπο τή φτώχεια έξασφαλι- 
σμένη μέ τό νόμιμο λάφυρο και την αρπακτικη δυναμι. 
Σέ σάς πού σκληρό συμφέρο ποτέ ακόμη δέν έσπειρε 
τούς σπόρους τού έλαττώματος, πού οί άσπιλοι άγρότες 
της ποτέ δέν γνώρισαν βλαβερά έργα, ούτε οι δροσερές 
κοπέλλες της θρηνούν χτυπημένες άπό τήν πνοή άπιστου 
άγάπης. "Ησυχη εκτείνεται περ απο τη λίμνη τής 
Τορκαΐας καί ή "Εκλα, καίοντας μέσα είς τήν ερημιά 
τού χιονιού καί μακρύτατα ή Γροιλανδία είς τόν ίδιο τον 
πόλο, δπου βαθμιαία χάνεται ζωή καί δύναμις.Ή Μούσα 
σκορπάει τόν έρημικό της οίστρο καί πετώντας πάνω 
είς τήν άγριοθαύμαστη σκηνή, παρατηρεί νέας θαλάσ- 
σας κάτω άπο ένα άλλον ούρανό. Θρονιασμένος είς τό 
παλάτι του τού σταχτόχρωμου πάγου, έδώ ό Χειμώνας 
κρατεί τή θλιβερή αύλή του καί μέσα είς τήν άέρινη
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εύρΰς Νους εμπνευσμένος άπο τον ουρανό, καλεσμένος 
«τό τη Γοτθική σκοτε-νιά, ό αθάνατος Πέτρος, ό 
πρώτος άπό τούς μονάρχας ! Τήν άξεστη χώρα του έ- 
χαλιναγώγησε, τούς βράχους της, τά έλη της, τούς κα- 
ταρρακτας της, τάς θαλάσσας της, τούς δυσκολο- 
υποτάκτους γυιοΰς της, κι’ ένφ ύπεδοόλωνε τούς άγριους 
βάρβαρους, σήκωνε τον άνθρωπο είς ιδανικότερη ψυχή. 
Σεις σκιές τών άρχαίων ηρώων, σείς πού κοπιάσατε γιά 
καιρούς νά σηκώσετε δύσκολο σχέδιο κράτους καί πολι
τείας. Κυττάξατε άμέσως το θαυμάσιο έργο. Κυττάξατε 
τον απαράμιλλο πρίγκηπα πού άφησε τον θρόνο πού βα
σίλευε ως τότε μιά δυνατή σκιά άνυπάρκτου ισχύος, πού 
φοβέρα κατεδίωςε τήν οκνηρή πομπή τών αυλών. Πλα
νημένη κάθε χώρα τοποθετεί πλάϊ σέ κάθε λιμένα τό 
σκήπτρο^ με δοξασμένο χέρι άκούραστο δουλεύοντας τό 
μηχανικό εργαλείο μάζεψε τούς σπόρους τού έμπορίου, 
των ωφελίμων τεχνών, άστικής φρονήσεως καί’ στρα
τιωτικής εμπειρίας. Άφοΰ φόρτωσε τάς εύρωπαίκάς ά- 
ποθηκας του γυρίζει στήν πατρίδα καί κτίζει πόλεις 
στή φωτεινή έρημο. Εκεί χαμογελά τό άγροτικό βασί
λειο και μακρυνός χείμαρρος ενώνεται μ’ άλλον. Ό θαμ
πωμένος Ευξεινος ακούει τό βογγητό τής Βαλ
τικής.. Καράβια περνούν περήφανα σέ θαλάσσας κά
ποτε δεν, άφρισαν πριν άπό τολμηρή τρόπιδα καί όπλί- 
ται κάθε δρόμο παρατάσσονται καταπιέζοντας τον μα
νιώδη Αλέξανδρο τού βορρά. Οί συνεσταλμένοι ’Οθω
μανοί φοβούνται. Φεύγει άργά, ή αμάθεια, τό ελάττωμα 
της παλιας υπερήφανου άτιμίας. Λάμπει γύρω μιά σει
ρά τεχνών, όπλων, έμπορίου, οδηγούμενη άπό τό βασ-λ- 
κο χέρι πού διεγείρει δλα. Οί άνεμοι βογγούσαν πριν καί 
τώρα φυσουν δυνατά άπό τό νότο. Ό πάγος δαμασμένος 
λυωνει με δολιοτητα, λάμπει λερωμένο το βουνό.

* * * .
Το χιονόνερο,καταβαίνει ελεύθερο καί πλημμυρίζει τή 

χωρά. Τά ποτάμια ογκώνονται άνυπόμονα νά' φύγουν 
απο τούς δεσμός. Στούς λόφους, έπάνω- είς βράχους καί 
όαση, εις αχαλίνωτους μαύρους καταρράκτας χίλιοι χ!0- 
νοχειμαρροι έξαφνα περνούν, καί άπ’ όπου όρμούν τ πλα- 
τιαντηχούσα πεδιάδα σχηματίζει μιά λασπωμένη έρημο. 
Αυτές η μ,ελαγχολικές θάλασσες πού καθαρίζει ό πόλος 
δεν θα μείνουν περισσότερο δεσμευμένες άπό τόν δυνατό 
Wpa, μα σηκώνοντας τά κύματά τους ακάθεκτα θά ύ- 
φωθουν. Ακούσε τό βογγητό πού τρέχει άδιάκοπα είς τό 
σχισμένο βάθος. ’Απότομα σπάζει κα! σωριάζει χιλ-άδ- 

. βουνά εις τά σύννεφα. Κακοπερνάει ή βάρκα πούναι’φοΣ 
τωμ,ενη με δυστυχείς ανθρώπους. Κυμαίνεται μέσ’ τά 
συντρίμματα πού επιπλέουν, άράζει πίσω άπό τήν κρυψώ
να ενός παγωμένου νησιού, ένφ ή νύχτα σκεπάζει τή θά
λασσα και ή φρίκη φα!'ν6τα, τρομερωτέρα.

Μπορεί άνθρωπίνη δύναμις ν’ άνθέξη σ’ όλο τό αυνα
νισμένο, κακό πού τούς πολιορκεί ολόγυρα; Πείνα αε- 

γαλή, κούραση εξαντλητική, τό βογγητό τών άνεμων 
και .ων κυμάτων, το σπάσιμο τού πάγου πού άλλοτε

παύει και. πάλιν ανανεώνεται μέ δυνατώτερη μανία καί 
βογγά μέ άγρια ήχώ γύρω είς τό σύμπαν. Γιά νά ταρά- 
ξη περισσότερο τό βάθος ό Λ ε β ι ά θ α ν και ή άχαλι- 
ναγωγητη ελευθερία του, σέ τρομερή διασκέδασι, ζαλί- ; 
ζει τήν ελεύθερη θάλασσα, ένφ άνάμεσα είς τήν ομίχλη 
μακράν από τήν άφιλόξενον άκτήν, μαζεύονται οί άνε
μοι, 'ακούεται τό σμήνος τών πεινασμένων τεράτων πού 
περιμένουν ναυάγια. Ή Π ρ ό ν ο ι α, τό άγρυπνο αύτό 
Μάτι, κυττάζει άδιάκοπα μέ πόνο τούς άδυνάτους κό
πους τών άπηλπισμένων άνθρώπων καί τούς σώζει μέσα 
είς τόν λαβύρινθο τής Μοίρας ! Τελείωσε ! Ό τρομερός 
Χειμώνας σκορπά τις τελευταίες ομίχλες του καί 
βασιλεύει τρομακτικός είς τόν κατακτητή χρόνο ! Βρί
σκεται, νεκρωμένο τό φυσικό βασίλειο. Ή αρμονία είναι 
πεθαμένη,! Φρίκη άπέραντη εκτείνει τήν έρημωτική κυ
ριαρχία της. Κύτταξε, φίλε Άνθρωπε ! Κύτταξε τή 
ζωή σάν ζωγραφισμένη ! Πέρασαν λίγα χρόνια, ή’ανθι
σμένη σου Άνοιξη, ή φλογερή καλοκαιριάτικη δύναμή 
σου,, το φρόνιμό σου φθινόπωρο πού μαραίνεται μέ τήν ή. 
λικια και τελειώνει ό Χειμώνας ωχρός καί κλείνει τή 
σκηνη. Άχ ! Πού πέταξαν τώρα έκείνα τά όνειρα τοΰ 
μεγαλείου; Αυτές ή άβάσιμες χαρούμενες ελπίδες; Αυ
τοί οί θερμοί πόθοι γιά τήν φήμη; Οί άνήσυχες φρόντι
σες,, οι πολυτάραχες ημέρες, οί νύκτες πού δαπανούσες 
σ ευθυμία ;, Άλλαξαν οί σκέψεις οί χαμένες άνάμεσα 
εις το καλό και εις τό κακό πού μοιράζονται τή ζωή 
σου; Ολα τώρα χάθηκαν. Μόνη ή άρετή έπιζεί άθάνα- 
τη, παντοτεινά φίλη τού ανθρώπου, ψηλή οδηγήτρια είς 
τήν χαράν, είς τόν ουρανόν.

★ ★ ★
, Κύτταξε! Ήλθεν ή δοξασμένη αυγή. Ή δεύτεοη 

γεννησι τ’ ουρανού καί τής γής ! Ή φύσ: ξυ„ώντας 
κουει, νεοδημιουργημένο κόσμο κα! φεύγει νά ζωογόνηση 
σε κάθε ψηλό σχήμα, παντοτεινά έλεύθερη άπο κάθε λύ
πη καί θάνατο. Τό μεγάλο, αιώνιο σχέδιο, τυλίγοντας 
ολα και ενώνοντας είς ένα άπόλυτα τέλειο - καθώς ή 
προσοψη εκτείνεται πλατύτερα — είς τ'ο μάτ! _ής χ._ 
γγής; τό εξευγενισμένο ξεκαθαρίζει γρήγορα. Σείς πού 
ματαια εύ,φυολογείτε ! Σείς τυφλοπερήφανοι πώ ανακα
τεύεστε τώρα είς τή λάσπη, λατρέψετε έκείνη τή δύναυ.ι 
/.αι τη Φρονησι πού κατηγορείτε συχνά. Κυττάξετε 
γιατί ταπεινή αξία ζούσε μυστικά καί έπέθανε ξεχα
σμένη. Γιατί ή καλή μερίδα τών άνθρώπων ήταν είς τή 
ζωη πικραμένη, γιατί ή έρημη χ^ρχ τά όοφανά ‘ 
εκυωναν,εις τήν άγονη ερημιά, γιατί ή πολυτέλεια βρί
σκεται,εις τα παλάτια ανασκαλεύοντας τή σκέψη νά δη- 
μιουργηση ψευτιάς άνάγκες, γιατί ή οΰρανογεννημένν 
αλήθεια και ή δίκαιη μετριοπάθεια φορούν τά κόκκινα 
σημάδια τής μάστιγος τής προλήψεως, γιατί ό ακόλα
στος πόνος, αύτή ή σκληρή καταστροφή, αυτός ό ένδό- 
μυχος μας εχθρός πίκρανε τήν ευτυχία μας. Σείς, λίγοι 
ευγενικοί, πώ κάθεστε έδώ πίσω άπό τήν'πίεση τής 
ζωής, κρατηθείτε άκόμη γιά λίγο, γιατί ή δεσμευμένη

Q
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ΕΠΙΧΤΟΛΑΙ ΕΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ

αισθητική άπόλαυσις. 'Η φαντασία σέ κανένα άλλο μέ
ρος τοΰ κόσμου δέν βρίσκει άφορμάς ένος διαρκούς 
πνευματικοΰ άναβαπτισματος. , . , ,

Τό δυνατό χέρι ποΰ φιλοτεχνεί τό ωραίον σταςυ- 
περοχωτέρας εκδηλώσεις του, νομίζεις δτι ξεκουράζε
ται κάπου έκεΐ καί τό αναζητείς γιά ν’, άποθεσης ευλα
βητικά ενα φίλημα βαθείας εύγνωμοσύνης. ,

Μέσα στήν θείαν αύτήν φύσιν καί τά κτισματα της 
ανθρώπινης δημιουργίας δλα τά κατεσπαρμένα χαριέν- 
τως κελλιά παίρνουν καί αύτά πολύ άπό τό άϋΛον, απο 
τό αίθέριον καί γιά μιά στιγμή άμφιβάλλεις άν βγή
καν άπό χέρι θνητού. , , ,

Νομίζεις δτι τήν δλην θειότητα τής εΐκονος η φυσις 
μόνον μέ τήν άκούραστη έκλεκτικότητά της στα μέρη 
αύτά,’ έτεχνούργησε. Νομίζεις μάλιστα κάτι άκόμη 
νοητότεοον. "Οτι αύτός ό Θεός λατρευθείς εδώ και 
λατρευόμενος άπό αιώνων αισθάνεται διά τόν Οικον 
του ιδιαιτέραν στοργήν καί τόν στολίζει μέ της θείες 
αύτές εύμορφιές. , , _ ,

Ό Πάτερ Χριστόφορος παρασυρόμενσς απο τον 
ενθουσιασμόν [.ιου αισθάνεται άληθινήν υπερηφάνειαν, 
διότι μέσα σ’ αύτά τά προνομιούχα μέρη τον προωρι- 
σεν ή Μοίρα νά διέλθη τάς ήμέρας τής ζωής του και 
φιλοσοφικώτατα μοΰ λέγει : ; ( ,

— Έδώ ποΰ πατούμε πόσες χιλιάδες Άγιων ε- 
πάτησαν τό πόδι τους καί πόσες χιλιάδες ψυχών ηυ- 
φράνθησαν άπό τό ύπερκόσμιον θέαμα !

XXX
Στήν ηιυχή τού θρησκολήπτου Μοναχού πρώτιστα 

έξεγείρεται τό αίσθημα τής Άγιότητος, διότι ποιος 
ξέρει είς τάς στιγμάς τής έκστάσεως πώς άντικρυζει 
τόν θρίαμβον μιας άγιωσννης

Καί άπό τήν ψυχολογημένην παρατήρησιν του Μο
ναχού παρασυρόμενος εξακολουθώ τάς σκεψεις μου. 
Έδώ ποΰ ή θεία λάμψις έφώτισε τόσας συνειδήσεις 
καί τάς έξύψωσεν είς τάς τιμίας καί δοξασμένος σφαί
ρας τής Αρετής έδώ καί τό Θειον αισθάνεται την υ- 
ποχοέωσιν νά σκορπίζη άφθονες τής παραδείσιες^ ευ- 
μοοφιές του, τά υπερκόσμια κάλλη του. Καί ωσάν ο 
συνοδός μου νά παρακολουθή τάς σκέψεις μου μου 
προσθέτει : (

— Τό Οϋς δ Κύριός μας τό έχει είς το Θρος...
XXX

Προχωροΰμεν πρός τάς Καρυάς καί τά ολισθηρά 

Ιερά Μο/ή ΚουιΙουμασίου
23 Φεβρουάριου 1915, εσπέρας Δευτέρα,

ΚΙώνη,
Σοΰ γράφω άπό τά σκιερά και πένθιμα Κελλιά τής 

Μονής Κουτλουμασίου. Νά, εγώ άπό τή στιγμή αύτή 
Προσκυνητής τοΰ 'Αγίου Όρους.

"Υστερα άπό τά Ιεροσόλυμα, τήν κοιτίδα τοΰ Χρι
στιανισμού, δπου τό Θεών Βρέφος άπετύπωσε πρός 
τήν πνευματικήν, τήν ζωντανήν, τήν υλικήν έξέλιξιν 
τοΰ Χριστιανισμού, νά έγω στο Αγιον Ορος τό ό
ποιον καθηγίασε τής Κυρίας Θεοτόκου ή στοργή και ό 
ύπερχιλιετής βίος μυριάδων Μοναχών, οί όποιοι ησκη- 
σαν τήν άρετήν μετά υπερφυούς άφοσιώσεως πρός τά 
ιερά καί υψηλά παραγγέλματα τής θρησκείας.

Άπό τήν στιγμήν ποΰ έλαβον παρα τής Ιεράς Ε
πιστασίας τήν έπιστολήν πρός τάς Μονάς, αισθάνομαι 
πλέον τόν εαυτόν μου όχι ξένον πρός τόν τόπον αύτόν.

Έδέησεν ή βροχή νά παύση τάς πρώτας μεταμεσημ
βρινός ώρας τής σήμερον διά νά κατορθώσωμεν να 
άνεβοΰμε στάς Καρυάς μαζή μέ τόν Πατέρα Χρι
στόφορον.

"Οσον προχωροΰμεν άναβαίνοντες καί ό όριζων α
πλώνεται καί τό μάτι έχει ελευθερίαν μεγαλειτέραν, 
τόσον ή αρμονία, ή χάρις, τό θειον όραμα φανερώνε
ται πλουσιώτερον, γοητευτικώτερον, επιβλητικώτερον.

Ό ’Άθως, χιονώδης, επιβάλλεται μέ τό ύψος του. 
Είς τήν άσπιλον κορυφήν του δέν λάμπει πλέον τό χρυ
σελεφάντινων άγαλμα τοΰ Διός. Ό χρόνος δυνατότερος 
άπό τάς άνθρωπίνας εμπνεύσεις, δέν σέβεται οί'τε αυ
τά τά μεγαλουργήματα. Διότι μεγαλούργημα πρέπει νά 
θεωρηθή ή άνέγερσις έπί τής κορυφής τοΰ Άθω πρό 
τριών χιλιάδων ετών ενός άγάλματος χρυσελεφάν
τινου !! , ,

Ποιος ξέρει τήν τύχην ποΰ έλαβε τό ομοίωμα ενός 
Μεγάλου Θεού !!

Άν δμως έλειψεν άπό τήν κορυφήν τοΰ ΙΕΡΟΥ 
ΟΡΟΥΣ τών άρχαίων 'Ελλήνων δ υπέροχος αύτός 
διάκοσμος παρέμεινεν δμως αιώνιον στόλισμά της ή 
υπερφυής αίγλη τού χρυσελεφάντινου ελληνικού χρι
στιανικού ονόματος, ποΰ καμμία δύναμις καί κανείς 
χρόνος δέν θά τήν άποσβέση ποτέ.

"Οπου καί αν γυρίσω τό μάτι μου "θά είναι καί μία
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απο τήν βροχή βήματά μας τά περΐσΓέλλομεν> τά κθν 
τενομε, για νά μπόρεση ή φαντασία νά αϊσθανθή βα
θύτερα, απολαυστικότερα τά πλούσια, τά βασιλικά 
οωρα ποΰ μάς περικυκλώνουν.

Φθάνομεν εϊς τάς Καρυάς καί διερχόμενοι τοΰ 
Ιρωτατου ςηταμε άπό τόν Γραμματέα τής I. Κοινό

τητας τό «διαμονητήριου τής ’Επιστασίας, τό όποιον 
φερει τήν μεγάλην σφραγίδα. Ή μεγάλη σφραγίς εί
ναι κατανεμημένη είς τέσσαρα τεμάχια. Τά τεμάχια 
αυτα κρατούν άνά εν οί 3 ’Επιστάται καί ό Πρωτοε- 
πιστατης καί προκειμένου νά σφραγίσουν πρέπει νά 
παρευρίσκωνται καί οί τέσσαρες διά νά είναι είς πλή
ρη ταξιν καί έγκυρότητα τό έγγραφον.

Άπό τής στιγμής πού- μου έδόθη τό έγγραφον αύτό 
εχω δικαιώματα επί τής φιλοξενίας τών Μονών, ενα
πόκειται δέ είς τόν επισκέπτην νά όρίση τήν Μονήν 
η όποια θά τοϋ χρησιμεύση ώς αφετηρία τών επισκέ
ψεων του.

Εγγύτατα τών Καρυών καί μόλις είς άπόστασιν 
πεντε λεπτών κεϊται ή Μονή Κουτλουμασίου καί άπε- 
φάσισα δι’ αυτής νά άρχίσω τήν περιοδείαν μου.
, Είναι *δέ  τοσον εγγύς τών Καρυών ποΰ μόνη αυτή 
εκ τών είκοσι Μονών τοΰ ’Όρους δέν έχει Κονάκι 
είς Καρυάς.

Σοΰ έγραψα δτι τά Κονάκια χρησιμεύουν διά 
τούς αντιπροσώπους τών υπολοίπων δέκα εννέα Μο
νών του Όρους, αί όποίαι άπέχουν τής πρωτευούσης 
του Όρους άπό μιας ώρας—ή έγγύτερον εύρισκο- 
μένη μέχρις οκτώ ωρών—τής κείμενης είς τό άπώ- 
τερον σημεΐον. Επί πλέον τά Κονάκια χρησιμεύουν νά 
φιλοξενούν τούς παρεπιδημοΰντας είς Καρυάς Μονα
χούς τών Μονών των καί τούς ξένους τών Μονών. 
Ούτως ώστε αν άποφασίσητε έκ Καρυών νά λάβετε 
αφετηρίαν τής περιοδείας σας τήν Μονήν Ίβήρων 
η την Μονήν Βατοπεδίου θά παρουσιασθήτε είς τό 
Κονάκι, τής Μονής αύτής, θά φιλοξενηθήτε καί τήν έ-

πομένην θά σάς έχη έτοιμα τά ζώα διά τό ταξεί- 
διόν σας.

Διευθυνόμεθα λοιπόν μετά τοΰ Πατρός Χριστοφό- 
ρου εις τήν Μονήν Κουτλουμασίου καί παρουσιάζομεν 
εις τον II ο ρ τ c ρ η ν—τόν έπί τής Μεγάλης Πύλης 
Μοναχόν-- το έγγραφον τό όποιον κατά τήν τ ίξιν θά 
παρουσίαση είς τόν 'Ηγούμενον διά νά λάβωμεν τήν 
ευλογιάν (άδειαν) νά είσέλθωμεν.

Είναι ή πρώτη Μονή τοΰ Αγίου Όρους ποΰ Επι
σκέπτομαι και είναι άπολύτως δικαιολογημένη ή συγ- 
κίνησίς μου.

Είναι ο πρώτος θόλος ποΰ άντικρύζω Μοναστηριού 
Αγιορειτικοΰ κα: εϊς τάς θαμπάς άποχρώσεις του ά- 

ναζητώ τά ίχνη πολυπράγμονις ζωής, ζωής μυστηρίου 
και πάλης.

Κάθουμαι στό πεζούλι τής εισόδου καί περιμένω 
μέ ηρεμίαν νά οδηγηθώ στόν Ξενώνα, δ όποιος είς τήν 
Καλογηρικήν γλώσσαν λέγεται Άρχοντηλϊκι.

Βλέπω σκιές Πατριαρχών, Σεβασμίων Καλογήρων 
το ήρεμον βλέμμα, τής γραμμές τής σκέψεως καί τής 
καρτερίας είς μορφές γοργές, βραδυκίνητες, έπιβλητι- 
κες. Βλέπω λευκές γενειάδες νά πλαισιώνουν μελαγχο
λίας εκφράσεις, καί άντικρύζω μορφάς μαρτύρων καί 
ήρώων. Όλος ό πόνος τοΰ μαρτυρίου καί τής έγκαρ- 
τερήσεως συγκεντρώνεται σέ μιά δυνατή έκφρασι ποΰ 
σάν οπτασία περιίπταται μπροστά μου. Είμαι σέ μιά 
ήδονική έκοτασι, δημιούργημα τοΰ Επιβλητικού περι
βάλλοντος ποΰ έζησε έτσι αυστηρό, άσυγκίνητο αιώ
νες ολοκλήρους.

Ακούω ψαλμωδίας, οσφραίνομαι λιβάνι, αναπνέω 
αέρα έκλύσεως τών νεύρων καί σάν ναρκωμένος ξε
χνώ δτι περιμένω.

Άπό τό όνειρο αύτό μέ ξυπνάει ή φωνή τοΰ Πορ- 
τάρη.

Δ. Λ. Ζί1ΓΡΑ<*»ΟΣ

Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΝ ΕΛΛ/ΠΗ 
ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Οταν εις τα 1842, ό «πρύτανις τών Φιλελλήνων», 
όπως άπεκάλε: ό Βασιλεύς Όθων τον Ελβετόν Ιππό
την Έϋνάρδον, είργάζετο μέ δλην τήν δύναμιν τής εύ- 
γενοΰς_ ψυχής του διά νά Θεμελίώση έπί ισχυρών οργα
νωτικών βάσεων τήν άρτισύστατον Εθνικήν Τράπεζαν 
και γράφων κατά τήν εποχήν εκείνην πρός τόν Γεώρ
γιον Σταύρον συνίστα είς αυτόν τά άριστα, συνίστα «φρό- 
νι/σιν, οικονομίαν καί τάςιν» διά νά σταδ-.οδρομήση αυ
τή νικηφόρος έπί τοϋ οικονομικού καί κοινωνικού πεδίου 
τής χώρας, έκήρυσσε μίαν μεγάλην αλήθειαν. Έγνωμά-

τευεν δτι έθεώρει «τό 'ίδρυμα τοΰτο ώς τόν ακρογω
νιαίοι' λίϋον τοϋ οικοδομήματος τής έ&νικής πίοτεως 
τής Ελλάδος».

Οί λόγο: τοϋ άγνοΰ, τού ειλικρινούς και πιστού φίλου 
τής Ελλάοος Εϋνάρδου έπηλήθευσαν μέχρι κεραίας. 
Η Εθνική Ιράπεζα εντός μιάς ογδοηκονταετίας άπέβη 

ό κολοσσός, έφ’ ού στηρίζεται ακλόνητος μιάς πενταπλα- 
σιασθείσης εκτοτε 'Ελλάδος ή Έάνική Πίοτις. Άπέ- 
οη ό οικονομικός έκατόγχειρ, δστις προθυμοποιείται νά 
διοχετεΰη είς τήν παραγωγικήν ζωήν τής χώρας ώς

ξαγωγή είς τό έξωτερικόν. Τών τελευταίων, δηλαδή 
τών κτηνοτροφικών προϊόντων, τών οσπρίων και τών 
σιτηρών, όχι μόνον δέν έπιτυγχάνεται έξαγωγή, έκτος 
έλαχίστης ποσότητας έρίων, άκατεργάστων δερμάτων 
καί νωπού τυρού, άλλά καί πρός συμπλήρωσιν τών ά- 
ναγκών τής χώρας είναι άναπόφευκτος ή έκ τού έξωτε- 
ρικού εισαγωγή καί πρό παντός ή εισαγωγή σιτηρών.

Είναι άληθές δτι μεγάλα: έκτάσεις εύφορωτάτων ε
δαφών παρέμενον σχεδόν ακαλλιέργητοι εις τήν Μακε
δονίαν καί οτι έάν έπετυγχάνε-re ή υδραυλική διευθέτη- 
σις αύτών καί ή έπιστημονικωτέρα γεωργική έκμεταλ- 
λευσίς των, ή Ελλάς θά καθίστατο άπό άπόψεως γεωρ
γικής άπολύτως αυτάρκης.

Τό οΰσιώδές αύτό πρόβλημα τής Έλληνικής ζωής, δ- 
περ δέν ήδυνήθησαν να διευθετησωσι ριζικώς ολαι αι 
μετά τούς Βαλκανικούς πολέμου Κυβερνήσεις, λόγφ τών 
γνωστών έσωτερικών καί έξωτερικών περισπασμών μας, 
θά λυθή ήδη φυσιολογικώς ύπό τής άνάγκης ήν εδημι- 
ούργησεν ή σημερινή μας κοινωνική καταστασις.

Ώς γνωστόν, τήν έπομένην τής Μικρασιατικής κατα
στροφής έρρίπτοντο είς τάς Ελληνικός άκτάς διακοσιαι 
πεντήκοντα χιλιάδες οικογένεια:, έκ τών όποιων αι ε
κατόν έξήκοντα ήσαν άγροτικαί, ών σχεδόν τό σύνολον 
έγκατεστάθη ήδη εϊς την Μακεδονίαν, κατοικουμενην 
σήμερον ύπό δύο περίπου έκατομμυρίων άμιγούς Ελληνι
κού πληθυσμού.

Όλος αύτός ό κόσμος θέλει βεβαίως νά ζήση καί νά 
έργασθή έντατικώς διά να ζηση. Είναι φυσική ή έν προ- 
κειμένω παρατηρουμένη ζωηροτάτη προσπάθεια έκ μέ
ρους τών προσφύγων πρός- έπούλωσιν τών πληγών τών 
ταλαιπωριών των διά τής άποκτήσεως μονίμου κατοι
κίας καί διά τής έξευρέσεως τρόπου καλής συντηρή- 
σεως. Καί τά άγαθά αύτά άσφαλώς θα τους τα παρε- 
ξωσιν αφειδώς αι πλούσια: ε:ς εύφορα εδάφη, Μακεδο
νικά: πεδιάδες.

Βεδαιωθήτε ότι αν'δέν παρενέπιπτεν ή τελεία σχεδόν 
καταστροφή.τής παρελθουσης γεωργικής έσοδείας λόγω 
τών κακών καιρικών συνθηκών, τό πρόβλημα τής γε
ωργικής άποκ,αταστάσεως τών προσφύγων θά είχε λυθή 
άσφαλώς κατά τό ήμισυ.

Κατά συνέπειαν, άν είς τούς άνωτερω εύνοϊκωτάτους 
συντελεστάς προστεθή καί ή κρατική μέριμνα διά τήν κα
τασκευήν υδραυλικών καί έξυγιαντικών έργων είς τάς 
κοιλάδας τού Αξιού καί τού Στρυμώνος, ή ΜακεΟονία 
μας άσφαλώς θά άποτελέση πλουσιοπαροχώτατον πα
κτωλόν γεωργικών καί κτηνοτροφικών προϊόντων.

XXX
Μετά τήν μικράν ώς άνω παρέκβασιν, μάς λέγει ό 

κ. Μαλαματιανός, άς έπιληφθώμεν ήδη τής έρεύνης τού 
ζητήματος τών ένισχύσεων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
πρός τούς άγροτικούς πληθυσμούς τής χώρας.

__ ’Απο τής δημοσιεύσεως τού νόμου 602 Δεκεμβρίου

άπό μυριάδων κρουνών, τά άποθησαυρισμένα ελληνικά 
πεφάλαια, άτινα φιλοστόργως συσσωρεύει ή έμπιστοσύνη 
τού Ελληνικού Λαού είς τό ύπατον πιστωτικόν μας ι- 

δρ^α· , . Λ ' -- ’F
’Ήδη τραπεζιτικά: κορυφαι, ως ο Διοικητής τη, χυ- 

θνικής Τραπέζης κ. Διομήδης καί ό έκ τών Διευθυν
τών αύτής κ. Κορυζής, μετά δεδικαιολογημένης υπερη
φάνειας έγνώρισαν είς τόν Ελληνικόν Λαόν τα κολοσ
σιαία ποσά άτινα διατίθενται διά τήν ένίσχυσιν καί τόνω- 
σιν τών γεωργικών δυνάμεων τής Ελλάδος.

Τό γεγονός αύτό καί μόνον, φαινόμενου υγιέστατης 
κοινωνικής καί οικονομικής άντιλήψεως τής Διοικη- 
σεως τής Τραπέζης, άποτελεί τό ασφαλέστερου έχέγ- 
γυον τής θριαμβευτικής σταδιοδρομίας τής Ελληνικής 
γεωργίας καί δέν ήτο δυνατόν νά άφήση ήμάς άσυγκινή- 
τους, άγωνιζομένους άπό έτών διά τήν προοδευτικήν εξε- 
λιξιν τής γεωργικής μας ζωής. Ως έκ τούτου, έθεωρή- 
σαμεν σκόπιμου υά άποτανθώμεν είς του κ. Κώσταν Μα- 
λαματ-.ανόν, δστις ώς ’Επιθεωρητής τής Εθνικής Τρα
πέζης καί έπί τετραετίαυ άσχοληθείς ειδικός μέ τά ζη- 

. τήματα ταύτα, είναι είς θέσιν νά παράσχη είς ημάς τάς 
I πλέον διαφωτιστικάς πληροφορίας.

Ό κ. Μαλαματιανός, γνωστός ήδη είς τούς τραπεζι
τικούς καί οικονομολογικούς παρ ήμίν κύκλους καί λό
γω τής έξαιρετικής αύτού οργανωτικής δεξιότητας καί 
λόγφ τής φανατικής αύτού προσηλώσεως πρός τά υψι- 
στης κοινωνικής σημασίας συνεταιριστικά προβλήματα, 
άλλά καί λόγω τής έπιστημονικής αύτού συμβολής, δια 
σειράς μονογραφιών, έπί τών σοβαρωτερων τραπεζιτικο

ί συνεταιρικών ζητημάτων, αποτελεί φυσιογνωμίαν έξέ- 
[ χουσαν είς τόν υπαλληλικόν κοσμον τής Εθνικής Τρα- 

πέζης καί ή Διοίκησις αύτής, τιμώσα τόν έπίλεκτον
I συνεργάτην της, τού άνέθηκεν ήδη τήν διεύθυνσιν τής 

νεοϊδρυθείσης υπηρεσίας Συνεταιρικής πίοτεως και 
τών Προσφυγικών Επαγγελματικών Δανείων. Είς τήν 
υποχρεωτικήν αύτού λοιπόν εύγένειαν προσεφύγαμεν και 
έπί τών τεθέντων έρωτημάτων εύηρεστήθη νά μάς ά- 

παντήση ώς έξής:
__ Ή Ελλάς μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους του 

1913—1914 καί τήν έπέκτασίν της είς τήν Μακεδο
νίαν, άπέβη κατά τό πλείστον χώρα γεωργική με έκλε- 
κτά καί πολύτιμα προϊόντα λόγω τών γεωλογικών καί 

κλιματολογικών όρων της.
Τά πρωτεύοντα γεωργικά προϊόντα της είναι κυρίως 

τέσσαρα: Τά καπνά, ών κατά μέσον δρον έπιτυγχάνεται 
έξαγωγή είς τό έξωτερικόν άξίας 8—10,000,000 λ. 
Στ.' σταφίς 4—5,000,000 λ. Στ., έλαιον 1—2,000,000 
καί οίνος 500,000—100,000 λ. Στ.

Είς δευτέοαν μοίραν έρχονται τα σύκα και αι ελαία: 
καί έπονται τά όσπρια, τά σιτηρά καί τά κτηνοτροφικά 

προϊόντα.
Τών δευτέρων έπιτυγχάνεται άρκετά υπολογίσιμος ε
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1914 περί Συνεταιρισμών, άρχεται μία κάπως συστη
ματικότερα προσπάθεια πρός όργάνωσιν τής γεωργι
κής παραγωγής, συμπληρωθείσα διά τής δημοσιεύσεως 
τοϋ νόμου 1954 περί πλασματικού ένεχύρου, τροποποιη- 

,θέντος διά τοϋ νόμου 2635 καί άφορώντος τήν εύχερή 
ένεχυρίασιν τοΰ καπνού εις φύλλα, καί τοΰ νόμου 2181 
περί Γεωργικού Ένεχυρογράφου, διευκολύνοντας τήν 
σόναψιν καλλιεργητικών δανείων.

κρός τύπος άνευ τής γενναίας καί αφιλοκερδούς οικο
νομικής συνδρομής τής ’Εθνικής Τραπέζης. Καί τήν έν 
λόγφ εργασίαν, τήν μεγάλης κοινωνικής σημασίας, ώς 
καί τήν συστηματικήν άνάπτυξιν αυτής άποδεικνύει ό 
κατωτέρω πίναξ, έξ ου έμφαίνεται εναργέστατα καί ή 
προϊούσα συνεταιρική όργάνωσις τής υπαίθρου χώρας.

Ή ’Εθνική λοιπόν Τράπεζα έχορήγησε διά γεωργι
κών δανείων άπο τοϋ 1915 μέχρι τοϋ 1924 τά κάτωθι

φετηρίαν θριαμβευτικής πλουτοπαραγωγικής έξελίξεως 
καί ό Ελληνικός γεωργικός λαός, έπικουρούμενος άπό 
ενα πιστωτικόν κολοσσόν τοιαύτης ισχύος καί τοιούτων

αντιλήψεων, έχει δλον τό δικαίωμα νά κηρύξη ότι «ή 

Ελλάς δέν έχάθη άκόμη».
Δ. Λ. Ζ.

Ή κρατική δμως αΰτη προσπάθεια θά άπέδαινε νε- ποσά προς άτομα καί πρός Συνεταιρισμούς:

1915-Προς άτομα δρ. 4,462,159 Πρός Συν )σμούς δρ. 223.000 Σύνολον δρ. 4,685,159
1916 ' » » » 6.916.690 » » » 979,749 υ » 7,896,439
1917 » » 6,796,390 » » » 1,495,122 )) » 8,291,512
1918 » » » 13,132,699 » » » 7,432,085 )> » 20,564,784
1919 » » » 13,830,716 » » » 13.443.646 » » 27,274,362
1920 » » » 54,654.630 » » » 24,907,751 )) » 79.562,381
1921 » » » 44,771,488 » » » 27,493,751 » » 72,265,239
1922 » » » 75,743,486 » » » 75,557,637 . )) » 151,301,123
1923 » » » 105,048,190 » » » 114.971.172 » » 220,019,362
1924 » » » 378,788,095 » » »299,281,503 )> » 678,069,598

Έν όλω δρ. 704,144,543 δρ. 565,785,416 δρ. 1.269,929,959

Σ' ΕΙΣΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ

Άπό τόν νεοεκοσθέντα τόμον τών ύπερόχων ποιημάτων τοΰ κ. Λ. Προβελεγγίου, ύπό τόν τίτλον «Εμπρός 

οτό ’Άπειρον» :

Έκ τών άνω 
περάνη άφ’ ένός μέν όποια ύπήρξεν ή οικονομική 
βολή τής ’Εθνικής Τραπέζης πρός άνάπτυξιν τή 
ωργικής παραγωγής τής χώρας, δεδομένου μάλιστα ότι 
τά μέν προς άτομα γεωργικά δάνεια χορηγούνται μέ τό
κον πρός 6 ο)ο, τά δέ πρός γεωργικούς Συνεταιρισμούς 
πρός 5 ο)ο έτησίως. καί άφ’ ετέρου όπόσον συμπαθής ύ

αριθμών φρονώ ότι δύναται τις νά συμ*  
συμ-

καί τής άναμορφώσεως τής αγροτικής ψυχής, κα- 
δέν είναι μόνον οί- 

ιδιώκοντες τήν έξεύρεσιν καλ-

ρθ'
Θάσον τά συνεταιρικά συγκροτήματα 
κονομικοί οργανισμοί 
λιεργητικών δανείων, άλλά καί αγροτικά σχολεία, ένθα 
συν τφ χρόνφ αποκτώνται όχι μόνον όί τρόποι τής ένδει- 
κνυομένης καλλιέργειας, άλλά καί ή οικονομική καί 
ψυχική αλληλεγγύη καί ή έκ ταύτης αγάπη προς τον

πήρξεν ή ιδέα τής γεωργικής όργανώσεως εις τούς Έλ- 
ληνας άγρότας.

“Ηδη είναι ιδρυμένο: πλείονες τών τρισχιλίων γεωρ
γικών Συνεταιρισμών διαφόρου μορφής καί αποστολής, 
έκ τών όποιων τό τρίτον είναι πιστοϋχοι εις τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν, λε-.τουργοϋντες θαυμάσια και ύπολογίζο- 
μεν ότι τά πρός άγρότας δάνεια θά έξιχθώσιν ίσως μέ
χρι τού ποσού τοϋ ένός δισεκατομμυρίου δραχμών κατα 
τήν γεωργικήν περίοδον 1924—1925.

"Οταν δέ ληφθή ύπ’ όψιν ότι τά γεωργικά δάνεια ρευ- 
στοποιοΰνται κανονικότατα κατά τήν λήξιν των μέ πα- 
ρατηρηθείσαν έλαχίστην καθυστέρησιν, μή ύπερδάσαν έν 
οΰδεμιά περιπτώσει τό 1 1)2 τοΐς χιλίοις, οπερ καί έ
κεΐνο εϊσεπράχθη πάντοτε μεταγενεστέρως, δέν δύναται 
ή νά έξαχθή ώς συμπέρασμα ότι έσχάτως έδημιουργήθη 
πραγματική αγροτική πίστις έν Έλλάδι, όμοίαν τής ό
ποιας είναι ζήτημα άν θά συνάντηση τις εις άλλας μάλ
λον ημών προηγμένας χώρας.

Καί τά έκ τής αγροτικής όργανώσεως προελθόντα α
γαθά δέν ύπήρξαν μόνον σοβαρά άπό άπόψεως οικονομι
κών αποτελεσμάτων, άλλά καί άπο άπόψεως γενικωτέ- 
ρων καί εύγενεστέρων κοινωνικών ωφελημάτων, λόγω 
τής έπιτευχθείσης έξυψώσεως τοϋ άγροτικοϋ χαρακτή-

γείτονα και τούς κόπους του, διά τής άντιλήψεως ότι ή 
άτομική ευτυχία έξα^τάται κυρίως έκ τής κοινωνικής 
ευδαιμονίας, άφοΰ άσφαλώς δέν είναι δυνατόν νά ύπάρ- 
ξη άπόλυτος άτομική εύχαρίστησις, δταν γύρω μας ορ
γιάζει ή κόλασις τής κοινωνικής δυσπραγίας.

Ο Ο Ο
Δέν θέλω νά έπεκταθώ περισσότερον πάντως σάς δια- 

βεδαιώ ότι άναμφισβητήτως έσχάτως έχει δημιουργηθή 
μία πραγματική γεωργική πρόοδος έν Έλλάδι, ήτις καί 
θά βελτιωθή κατά τό τρέχον έ'τος, οπότε έλπίζεται ότι θά 
έχουν άποκατασταθή άπαντες οί οπωσδήποτε άκτήμονες.

"Οταν δέ σκεφθή τις ότι πάντα τούτα έπετελέσθησαν 
ύπό οκταετή διαρκώς έπιστράτευσιν, μετά άλλεπαλλή- 
λους επαναστάσεις καί έναλλαγάς καθεστώτων καί τέ
λος μετά μίαν καταστροφήν, παρομοίαν τής οποίας εί
ναι άμφίβολον άν ήμπορή νά επίδειξη ή μέχρι σήμερον ι
στορική ζωή τοΰ κόσμου, δέν θά διστάση, ύποθέτω, ν’άπο- 
φανθή ότι ή Ελληνική ψυχή γνωρίζει νά άνθίσταται κα
τά τών μοιραίων συμφορών καί νά έπιδεικνύη καρτε
ρίαν καί άλκήν καταπλήσσουσαν».

Αί πληροφορία·, καί αί γνώμαι τοΰ κ. Μαλαματιανού, 
έκ τών κυριωτέρων δημιουργών τής έντάσεως τής Συνε
ταιρικής καί ’Αγροτικής πίστεως τής Έθν. Τραπέζης, 
αποτελούν διά τό μέλλον τής Έλληνικής γεωργίας ά-

Σ’ εΐσ’ δ θεός μου, 
θεός τοΰ κόσμου 
Σ’ έχω αγαπήσει 

μαζί μέ τής ζωής τό γλυκοξύπνημα 
μαζί μέ τοΰ φωτός τό πρώτο φίλημα. 
Μέ τήν αγάπη Σου μ’ έ'χει ποτίσει 
τής μάννας μου co γάλα. ’Αγάπη μυστική, 
ποΰ μοΰδειχνε τή γή στό παιδικό μου μάτι 
μέσα σέ λάμψι μαγική, 
άπό τήν παρουσία Σου γεμάτη.

Σέ νοιώθω στής ζωής τό κάθε βήμα, 
στήν άνθοστόλιστη τοΰ ’Απρίλη γή, 
μέσ’ στ’ άφρογάλανο τό κύμα 

• μέσ’ στή ροδολουσμένη αυγή,
Σέ νοιώθω στής νυκτερινές μου εκστάσεις, 
δταν τών άστρων τά μυστήρια μελετώ. 
"Οταν μέσ’ στής μυριόφωτες εκτάσεις 
τό φωτεινό σου θρόνο αναζητώ.

Σέ κάθ’ επίσημη στό σπίτι μας ήμέρα, 
ή σέ γιορτές, ή σέ χαρές, 
ή σέ σκηνές τοΰ πένθους θλιβερές, 
Σέ νοιώθομεν άνάμεσό μας σάν πατέρα.

Σ’ είσ’ δ θεός μου, · 
θεός τοΰ κόσμου

ΕΙσ’ δ θεός άγιων προπατόρων.
ΕΙν’ ή λατρεία των τόδώρον, 
ποΰ στά παιδιά των έχουν παραδώσει, 
δώρον, πού τ’ αγίασαν αιώνες τόσοι 
αιώνες διωγμού αγρίου, 
αιώνες πίστεως καί μαρτυρίου.

Ή πίστις ! θεία δύναμις, πού ελευθερώνει 
τό πνεΰμ’ άπό τόν δαίμονα τών δισταγμών 
καί γαληνεύει καί ημερώνει 
τοΰ στήθους τόν συνταραγμόν.
Καί μέσ’ άπό τό θάνατο καί τή φθορά 
ύψώνετ’ ή ψυχή στής πίστεως τά φτερά 
πρός τ’ άλλο ύποσχεμένο περιγιάλι 
πρός τ’ άφθαρτά Σου κάλλη.

αριζτομενηε ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΙ
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ΘΘ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΘΘ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ!
Η μουσική κινησις τοΰ μηνός αύτοΰ ήτο πολύ ενδιαφέ

ρουσα. Καί εις έκτελέσεις καί εις πρόσωπα. Έρχισε μέ 
το «Ρέκβιεμ» του Μόζαρτ, τό όποιον έξετελέσθη άπό τήν 
’Αθηναϊκήν Χορφδίαν εις τό θέατρον «’Ολύμπια.. Ή ιδέα 
ανήκει εις τον κ. Οικονομιδην, δπως ανήκει καί ή τιμή διά 
την κατάρτισιν καί δημιουργίαν τής Χορφδίας.

Τό περίφημον κύκνειον άσμα τού Μόζαοτ—διότι τό έ- 
γραψεν όλίγον πρό τοΰ θανάτου του—δέν είναι ή πρώτη 
φορά που εκτελείται εις τάς ’Αθήνας. Τό ’Ωδείον Λόττνερ 
είχε καί αύτό κάποτε τήν ίδια φιλοδοξία, άλλα είχε τότε 
μέσα πολύ περιωρ^σμένα καί τό έξετέλεσε χωρίς ορχή
στραν. Ως εκ τούτου ήμπορει νά θεωρηθή δτι τό «Ρέκ
βιεμ», το υπέροχο,ν αύτό έργον, πρώτην φοράν ήκούσθη εις 
τας Αθήνας. Και έξετελέσθη μέ καταφανή επιτυχίαν. 
Διότι και ή Χορφδία ήτο πλήρης και ακριβής εις τήν έ- 
κτελεσιν και τά μέρη τοΰ «σολίστ» άπεδόθησαν φιλοτίμως 
°π0, τών δεσπο.νίοων Μαύτα καί Κατσιμαντή καί ύπό τών 
κυρίων Καλαμπούση καί Τριανταφύλλου.

Τό κοινόν μέ πολύν ένθουσιασμόν έχειροκρότησε τόν κ. 
Οικονομιδην καί τούς έκτελεστάς.

. , , , ΟΟΟ
Η εμφανισις και το τραγούδι τής κυρίας Βέρας Γιαννα- 

κοπουλου υπήρξε μία ίκανοποίησις διά τούς φιλομούσους ’Α
θηναίους. Ή κυρία Γιαννακοπούλου, ή όποια είναι ήδη διά
σημος, εδικαιολόγησεν άπολύτως τήν μεγάλην αύτής φή
μην. Ή φωνή της έάν δέν έχη έκτασιν μεγάλην, έχει ό
μως γλυκυτητα καί μαγείαν, ή όποία κατακτφ τόν ακροα
τήν της. ’Ιδίως ώς έρμηνεύτρια τής νεωτέρας μουσικής 
είναι απαράμιλλος. "Ολον τό recital τής κυοίας Γιαννα- 
κοπουλο» ήτο σειρά, αδιάκοπος θριαμβευτικών έπίτυχιών. 
_ί κει όμως που ύπήρξεν άνωτέρα έαυτής—έάν επιτρέπεται 
η εκφρασις—είναι ό «Φιγκαρώ» τοΰ Μόζαρτ, τα «παιδικά 
τραγούδια» του Μουσσόργσκυ, ή «Νικολέττα» τοΰ Ραβέλ 
και ο «Φοιτητής τής Σαλαμάνκας» τού Ρουσσέλ.

Το, κοινόν τήν έχειροκρότησε μέ αληθή παοαφοοάν. Τό
σον ώστε τήν ηνάγκασε διά νά ίκανοποιήση τόν ένθουσια- 
σμον του, να τραγουδή,η έκτος προγράμματος τρία ακόμη 
τραγουδάκι». ‘ 1

ΟΟΟ
Η παρεπιδημούσα Πολωνίς πιανίστρα καί κόαησσα δνίς 

Μορστον εδωκε συναυλίαν εις τό Ελληνικόν ’Ωδείον. Τή 
συνοοε1? ορχήστρας ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Καλομοίρη 
εξετελεσε δύο ολόκληρα κοντσέρτα, τοΰ Μένδελσον εϊς σολ 
ελασσον και τό κοντσέρτο τοΰ Τσαϊκόοσκη. Ή δεσποινίς 
Μορστον εχει ,αύθαιρεσίαν εις τό παίξιμόν της. Τούτο άπο- 
όεικνυει, οτι έχει ιδίαν ατομικότητα, καί διά μίαν πιανί
στραν αύτό είναι προτέρημά όχι κοινόν.

, Ή συναυλία τοΰ κ. Βολονίνη, τοΰ Έλληνος βίολιστοΰ 
είχε και αυτή, μεγάλην επιτυχίαν. Εις ένα πρόγραμμα τό 
οποίον περιελάμβανε μεταξύ τών άλλων τήν «Τρέλλαν τοΰ 
Διάβολου» του Ταρτίνι, τήν «'Ισπανικήν Συμφωνίαν» τοΰ 
Λάλο και το «Ποίημα» τοΰ Σωσόν, ό κ. Βολονίννς μάς έ- 
δωκε την απόδειξιν τής σταθεράς έξελίξεως τής τέχνης 
του και απέδωκε μέ έκφρασιν καί λεπτότατον ύφος όλον τό 
πρόγραμμα του.

,. , ,, . . ΟΟΟ
Αρκετά καλή, ήτο η συναυλία τής δεσποίνίδος Πρωτό- 

παπα ποΰ μάς έχάρισε μέ τήν γλώσσαν τής "Αρπας' της.

Η Ελληνίς καλλιτεχνις εχει εις το παίξιμό της εΰαισθη- 
σίαν καί πλαστικότητα ήχου καί ευκολίαν μεταπτώσεων. 
Εςε,τελεσε με πολλην ευχερειαν δλον τό δύσκολον και 

πλούσιον πρόγραμμά της, δαμάζουσα μέ πολλην τέχνην το 
δύσκολον δργανον.

, . ΟΟΟ
Και άλλος Έλλην καλλιτέχνης, ό πιανίστας κύριος 

Λαμπρίνος. Εσπουόασε και αυτός έκτος τής 'Ελλάδος κα· 
αφού άπέκτησε τήν φήμην του, ήλθε νά μάς έκπληξη μέ 
τήν τέχνην του. Καί τό κατόρθωσε. Διότι έκπληξις ήτο, ή 
μουσικότης καί ή ακρίβεια καί ή διαύγεια μέ τήν οποίαν 
άπεδωκε, πέντε ολοκλήρους σονάτας τού Μπετόβεν. Εις το 
,Ιντεαλ ό κ. Λαμπρίνος έ-Οωκε· δευτέραν συναυλίαν. ’Εκεί 
έπαιςε Λιστ και Σοπεν μέ λεπτότητα ονειρώδη.

, ' ΟΟΟ
II ογδόη Συμφωνική Συναυλία τοϋ ’Ωδείου είχεν εις τό 

Κ τήί «Καμπάνες» τοΰ Ραχμανίκωφ. Τό έρ
γου, τό οποίον εξετελέσθη διά πρώτην φοράν, έκρίθη μέ έν- 
Ούυσιασμών άπό το, κοινόν τών ’Αθηνών. Εις τούτο σϋνέβα- 
λεν ή έκτέλεσις, ιδίως εις τό τρίτον μέρος τοϋ έργου. Ή 
δεσποινίς Πασχάλη έτραγούδησεν έντελώς ίκανοποεητικώς.

’Εκείνη δμως ή όποια άπεθεώθη καί πάλιν ήτο ή κ. 
Βέρα I ιαννακοπουλου. Ιδίως δταν έτραγούδηι 
τό «Λαγιαρνί» κατά διασκευήν τοΰ κ. Θ.

όιηυθυνε με πολλην έαπνευσιν 
σεως» τοΰ Σκριαμπίν.

Εις ' 
κλεις του ρ

πρόγραμμά

•ς ιχανοποίητικώς. 
ήτο ή κ. 

ίσε ελληνιστί
, t t . -- Σπάθη, το κο<νον

αρεσυρθη εις ακράτητον ενθουσιασμόν. Ό κ. Μπουντικώφ 
το «Ποίημα τής Έκστά-

ΟΟΟ
την αίθουσαν τού ’Ωδείου ’Αθηνών έδόθη ώς κατα- 

μηνός αϋτοΰ ή συναυλία τής κυρίας ’Αντιγόνης 
Ηαπαμικροπούλου—Μακρυγιάννη. Ή κυρία Παπαωικροπού- 
λου είναι αριστούχος τής Βασιλικής ’Ακαδημίας τού Λον- 
οινου, καί εϊς τό ρεσιτάλ της μάς έδωκεν ώραία δείγματα 
τής μεγάλης,τέχνης της. Έπαιξε μέ αίσθημα καί τέχνην 
εξαιρετικήν. Ενεθουσίχσε ιδίως τό κοινόν μέ τής τρεις εμ
πνευσμένες συνθέσεις της. Τό «Κλάϊμα τού Βοσκού» τό 
« ΕλΛηνοπούλα μου γειά σου» καί τήν Καλαβρυτινήν Σουί
ταν της, τα οποία είναι γεμάτα άπό απλότητα καί τοπι
κόν χρωμιτισμόν.
y Ή κυρία Παπαμικροπούλου έχειροκροτήθη αέ πολλήν 
ξηρότητα από τό κοινόν καί μέ εύχαρίστησιν παρηκολού- 
Οησαν ολοι την σωρείαν τών άνθέων τά όποια προσεφέρθη- 
σαν εις την εκλεκτήν πιανίστραν άπό τούς ενθουσιώδεις 
θαυμαστάς- της.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Εις τον «Παρνασσόν» ό κ. Ροίμπης έκαμε δευτέραν έκθε- 

σιν των έργων το». Περιλαμβάνει ώς επί τό πλείστον το- 
πεϊα Αττικής, τά όποια ξεύρει τόσον καλά νά έκλέγη καί 
να ζωντανεύη ό έκλεκτός καλλιτέχνης. Περισσότερον τον 
συγκινει το αρχαϊον τοπείον. Αύτό τό άντιλαμβάνεται ό 
επισκέπτης από τον πλούτον τών εικόνων μέ τά ερειπω
μένα μαρμαρα, τούς πεσμένους στήλους καϊ τά χορταρια
σμένα χαλάσματα.

Ευτυχείς δσοι ήμποροΰν νά στολίσουν τάς αίθούσας των 
με μιαν τέτοιαν εικόνα.

XXX
, ’Επίσης ό κ. Δούκας εϊς τήν αίθουσαν τής «Φιλαδέλφειας» 
εκθετει σειράν έργων του. Είναι πολλά καί είναι πολύ
μορφα.^ ’Από τά τοπείά του τά περισσότερα είναι ξένα 
Αυτό όμως δέν αποκλείει δτι είναι τέλεια. ’Επίσης έχει ι
διαιτέραν συμπάθειαν πρός τά ζώα. Τά ζωγραοίζει πολύ, 
τα ζωντανεύει καί κατόρθωσε νά μάς δόση εικόνας μεγά
λης φυσικότητος μέ αυτά. Θά ήτο ευτυχής ό τόπος μας 

τόν ώς άγαπώντα μεγάλως τάς τέχνας. Ό Ίβάν κατα την 
μακράν του βασιλείαν συνάθροισε βιβλία καί άπετέλεσε την 
μεγαλειτέραν βιβλιοθήκην τών χρόνων έκείνων. At βιβλιο- 
Οήκαι τής Ευρώπης έληστειύοντο δπως συμπληρώσουν τας 
συλλογάς τής βιβλιοθήκης τοϋ Ίβάν. Κατά τά τελευταίά 
του έτη περιεστοιχίζετο ύπό πολλών μηχανορράφων, ώ
στε έκρυψαν δλους τούς θησαυρούς διά νά μή περιπέσο'υν 
εις χεϊρας τών εχθρών του.

Αί προκαταρκτικοί μελέται δεικνύουν, δτι ολόκληρος ο 
λόφος, ό οποίος βαστάζει τό Κρεμλίνον, κλείει εις τά 
σπλάγχνα του αρτηρίας, ύπογείους σήραγγας καί μυστικας 
δόδους. Οί άρχαιολόγοι εκφράζουν τήν πεποίθησιν δτι εις 
τούς παλαιούς χρόνους ύφίστατο μία πόλις ύπο τήν σημερι
νήν Μόσχαν, καί συμπεραίνεται τούτο άπό τήν ανακάλυψιν 
πολλών λίθινων εργαλείων ενός αρχαίου πολιτισμού.

ΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ , 
Μερικά άπό τά κοσμήματα τοΰ Ρωσσικοΰ Στεμαατος ε- 

πωλήθησαν προσφάτως δημοσία εις ύπαιθρον άγοραν, κατα 
τήν πρωίαν μιας Κυρ.ακής εις τό ανατολικόν μέρος τοΰ 
Λονδίνου, συμφώνως πρός τάς καταθέσεις αίτινες έγιναν 
κατά τήν έπί κλοπή δίκην τοΰ Ιωσήφ Μπετς, ό όποιος έ- 
δικάσθη πρό ολίγων ημερών εις τά αγγλικά δικαστήρια.

Ό κατηγορούμενος ειπεν δτι τα κοσμήματα ευρισκοντο 
εις τήν κατοχ^ήν του επειδή τα είχεν αγοράσει εις ιδιαιτέ
ρας πωλήσεις. Καθώρισε δέ τήν πλατείαν Ντιούξ Ώντ- 
γκέϊτ ώς τό μέρος δπου είχον πωληθή τά κοσμήματα τοΰ 
Ρωσσικοΰ Στέμματος.

«'Υπάρχουν τουλάχιστον 300 εως 400 έμποροι εκεί κά
θε Κυριακήν», είπε. «Κατά τό θέρος είδον 1000. Αί δοσο- 
ληψίαι λαμβάνουν χώραν εις δημόσια οικήματα ή εις δια
δρόμους. Οί εμπορευόμενοι τοποθετούν τά εμπορεύματα εις 
τό έδαφος, επάνω εις υφάσματα καί οί άγορασταί δύναν- 
ται νά τά έξετάσουν».

Αί εισπράξεις ήσαν άσυνήθεις, ειπεν έπιπροσθέτως, δεν 
προεβάλλοντο δέ ερωτήματα προελευσεως.

ΕΝΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ,
Τά διάφορα άντικε,ίμενα, τά όποια απετελουν ενθύμια 

τοΰ Ναπολέοντος καί τής δράσεώς του, ύπήρξαν πάντοτε 
προσφιλή εις τόν γαλλικόν λαόν, ό όποιος δέν έλησμόνησε 
τόν εκπληκτικόν έκείνον Αύτοκράτορα του. Εν τουτοις 
πλείστα άπό τά κειμήλια αύτά δέν εύρίσκονται εν Γαλλιφ, 
σημαντική δέ συλλογή τοιούτων αντικειμένων έφυλάσσετο 
εις τό περίφημον «κήρινον μουσείον» τής κυρίας Τυσσω εν 
Λονδίνφ. Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα έξερραγη πυρκαϊα 
εις τό έν λόγφ μουσείον, η οποία επεφερε σοβαρωτατας ζη
μίας, άνερχομένας εις 300,000 λιρών στερλινών. Ολα τά 
ενθύμια τοϋ Ναπολέοντος κατεστράφησαν. At τρεις αμαξαι 
τοΰ Λύτοκράτορος, εκείνη μέ τήν οποίαν ,μετέβη εις τήν 
Παναγίαν τών Παρισίουν κατά τήν τελετήν τής στέψεως, 
εκείνη τήν όποιαν έχρησιμοποίησεν εις τό πεδίον τής μά
χης τοΰ Βατερλό καί τέλος εκείνη μέ τήν οποίαν έκαμνε 
τούς μελαγχολικούς περπάτους εις τήν Αγίαν 'Ελένην, 
δέν είναι πλέον παρά μία όμορφος μάζα σιδηρικών και μαυ- 
ρισμένου ξύλου. Ή σημαία τής νήσου ’Έλβας καί τό σά- 
βανον τοΰ Ναπολέοντος έκάησαν ώσαυτως.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
Εις τήν μετάφρασιν τής δεσποινίδας Γιαννοπουλου τοΰ 

ΧΕΙΜΩΝΑ έγιναν μεταξύ τών άλλων τά άκόλιυθα τυπο- 
γοαφικα λάθη :

Έάν μέλπουμε άντί : Σαν βλέπουμε. Σελ. 10, 

στίχ. 15.

έάν κατορθώση νά κρατήση έδω τόν κ. Δούκαν δια να 
μάς δόση έντός ολίγου έργα 'Ελληνικά με την διαφανή 
άτμοσφαίράν μας καί το ελληνικόν φώς μας.

ΘΕΑΤΡΑ ΤΕΧΝΗΣ
'Υπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Σπύρου,Με

λά, τό θέατρον Τέχνης θά έξακολουθήση τάς παραστάσεις 
τοϋ'εις τό «Άθήναιαν». ’Ανακαινιζόμενος καί εύπρεπιζο- 
μενον θά στέγαση τόν λεκτόν θίασον, ό οποίος,με τήν οι- 
δασκαλίαν διαλεγμένων έργων θα μάς χαρίση τας μεγάλος 
ουγ/.ινήσεις ποΰ ήμπ.ρσί νά δόση ή Τέχνη Οια της 
Σκηνής.

— ’=. ίΙϋΐΚΙΛΗ ^£ΛΙΣ Ξ==ά=

0 ΔΙΑΣΗΜΟ ΓΕΡΟΣ ΑΘΙΓΓΑΝΟΣ ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ
Εις τό ΒέϊντζεΝ, παρά τήν Βουδαπέστην, οπεθανεν ο 

διασημότερος Αθίγγανος τετραχορδιστής ,τή- Ουγγαρίας 
Μάρτζυ Βάνδα, δστις έτελεύτησε τό ζήν εις ηλικίαν 7υ ε
τών πλήρης δόξης καί δστις είχε γίνε δεκτός ,πανηγυρικως 
εϊς τά σαλόνια τής άνωτάτης άριστοκρατίας. "Οταν ο Αυ- 
τοκράτωρ Φραγκίσκος ’Ιωσήφ καί ή Αύτοκ,ράτειρα ’Ελισ- 
σάβελ διέμενον εις τήν Ουγγρικήν πρωτεύουσαν, οι μο- 
νάρχαι οδτοι δέν παρέλειπον. νά καλούν εις τήν έ’παυλιν του 
Βούδδα τόν θειον τετραχορδιστήν. 'Ο Βάνδα είχάν αποκτή
σει τόν τίτλον τοΰ Βασιλέως τών τετραχορδιστών, εις ενα 
άξιομνημόνευτον διαγωνισμόν, εις μίαν έκτακτον μουσικήν 
μονομαχίαν πρός τόν αντίπαλόν του Λάκτζι Ρακζ, οστις 
τοΰ διημφισβήτει τήν υπεροχήν. Αν καί έχουν περάσει 
άπό τότε τριάντα σχεδόν έτη, έξιστοροΰνται ακόμη εις την 
Βουδαπέστην αί φάσεις τής μοναδικής ταύτης διαπάλης, 
καθ’ ήν κατά τήν διάρκειαν μακρών ώρών, τά δοξαρια ετρα- 
γώδουν, έθρήνουν, αί χορδαί έπαλλαν απελπιστικά και 
καθ’ άς τό πάθος τών θαυμαστών τών δύο αντίπαλων εί
χε φθάσει εις τοιοΰτο σημείον ερεθισμού, ώστε η, ελλανό
δικός έπιτροπή δέν έτόλμησε νά κοινοποίηση τήν έτυμηγο- 
ρίαν της. Άλλ’ άπό τήν ήμέραν έκείνην ή υπέροχη, του 
Βάνδα άνεγνωρίσθη σιωπηρώς. Άπεδείχθη δτι ήτο πλήρως 
δικαιολογημένος ό ισχυρισμός του δτι ήτο ο πρώτος Αθίγ
γανος τετραχορδιστής τής Ούγγαρίας καί αύτου ετι του 
κόσαου, καθώς προσέθετον οί μάλλον ένθουσιωδεις θαυμα- 

ίσται rot*.

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ IBAN ΤΟΥ ΤΡΟΜΕΡΟΥ
Ή σοβιετική Κυβέονησις προέβη άπό τίνος εις εκσκα- 

φάς ύπό τούς πύργους τοΰ Κρεμλίνου πρός άνακαλυψιν της 
χαθείσης περιφήμου βιβλιοθήκης Ίβάν τοΰ τρομερού, ακ- 
μάσαντος άπό τό 1530 μέχρι τοΰ 1584. 'Η βιβλιοθήκη Λέ
γεται δτι περιλαμβάνει 800 τόμους χρυσοδεμενους με κα
θαρόν χουσόν, πολλά δέ άραβικά, περσικά, άσσυριακα και 
βυζαντινά χειρόγραφα καϊ μεμβράναι άνεκτιμήτου ,αςια; 
εύοίσκονται μεταξύ τών βιβλίων τούτων. Τό έργον ανετε- 
θη εις τόν καθηγητήν Στελλέτζη, εξεχοντα I ωσσον αρ
χαιολόγον. Ή ΰπαρξις μιας τοιαύτης βιβλιοθήκης ήτο 
γνωστή άπό αιώνων, αλλά δέν εύρέθη ποτέ,. Πέτρος ο Με- 
γας τφ 1725 προσεπάθησε νά τήν, άνακαλύψη, αΛλ η δύ
σκολος εργασία τών άνασκαφών έγκατελείφθη. Αι τελευ
ταίοι έρευναι καί μελέτα*  ένεθάρρυναν τάς ,αρχας, , όπως 
πιστεύσουν δτι αί·πα?ούσαι έκσκαφαϊ ενδεχόμενον να απο- 
βοϋν έπιτυχώς. , , ,

Παρά τήν σκληρότητα καί τόν βαρβαρισμον, , ο οποίος 
διέκρινε τόν Ίβάν, οί Ρώσσο( ιστορικοί παριστάνουν αυ
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Πείσμα αντί : π ν ε ΰ μ α. Σελ. 11, στ. 40.
Άπο άλοή καί άλβή άντί : άπό ά χ τ β) σ έ ά χ τ ή. 

Σελ. 12, στ. 28.
Σώμα άντί : κ ΰ μ α. Σελ. 12, στ. 49.

ΊΙ συνέχεια τής 'Ιστορίας τοΰ Νεοελληνικού Θεάτρου 
τοΰ<κ. Ν. I. Λάσκαρη είς τό προσεχές.

ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΙΙροκήρυξις διαγωνισμού

Τήν 4ην Μαΐου έ. έ. ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 
9ην π. μ. ένεργηθήσεται έν τφ καταστήματι τοΰ Υ
πουργείου Γεωργία; διαγωνισμός πρός κατάληψιν 
τεσσάρων θέσεων δοκίμων νομογεωπόνων, χρησιμο- 
ποιηθησομένων διά τήν έποικιστικήν υπηρεσίαν.

Αιτήσεις γίνονται δεκται εις τό ύπουργεΐον μέχρι 
τής προτεραίας τοΰ διαγωνισμού.

Προσόντα : Δίπλωμα δημοσίας γεωπονικής σχο
λής τής ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Πλείονες πληροφορίαι χορηγούνται παρά τφ τμή- 
μάτι Προσωπικού τού 'Υπουργείου Γεωργίας.

(Έκ τοΰ Ύπουργείου Γεωργίας).
ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ^ 

Προκήρνξις διαγωνισμού
Τήν 4ην Μαΐου έ, ?. ήμέραν Δευτέραν καί ώραν 

9ην π. μ. ένεργηθήσεται έν τοίς γραφείοις τής Τοπο
γραφικής ύπηρεσίας τοΰ Ύπουργείου Γεωργίας 
(Παλαιά ’Ανάκτορα ! διαγωνισμός πρός κατάληψιν 
είκοσι θέσεων βοηθών β' τάξεως του σώματος τών 
Τοπογράφων Μηχανικών. Αιτήσεις γίνονται δεκται 
είς τό Ύπουργεΐον μέχρι τής 2ας Μαΐου έ. έ. συμπε- 
ριλαμβανομένης.

Πλείονες πληροφορίαι χορηγούνται παρά τφ τμή- 
ματι Προσωπικού τοΰ Ύπουργείου Γεωργίας.

(Έκ τοϋ Ύπουργείου Γεωργίας);

t ΤΙΜΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑΙ-ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ
Εις τήν Αποθήκην τοΰ παραγγελιοδόχου

κ.Α. ΣΑΡΡΗ
'Οδός Αιόλου 11Τ.

ΠΩΛΟΥΝΤ ΑΙ Κασμίρια ’Αγγλικά δι’ ένδυ- 
μασίας καί έηανωφόρια Ανδρικά, νφάσμαια γυ
ναικεία δλων των είδών είς τιμάς Εργοστα
σίου, τουτέστιν είς τιμάς έξαιρε ικώς προσιτάς.

Τό παραγγελιοδοχικόν .Γραφεΐον τοϋ κ. Σαρρή 
είναι ή προσωποποίησις τής εύσυνειδησίας.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ Π ΑΛΛΗ & ΣΑ 
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Προκήρνξις διαγωνιομοϋ

Τήν 4ην Μαΐου έ, έ. ήμέραν Δευτέραν και ώραν 
4ην μ. μ. ένεργηθήσεται έν τφ καταστήματι του Ύ
πουργείου Γεωργίας διαγωνισμός πρός κατάληψιν 
έξ (6) θέσεων Εποπτών Γεωργικών Συνεταιρισμών.

Αιτήσεις γίνονται δεκτα'ι εις τό ύπουργεΐον μέχρι 
τής 2ας Μαΐου έ. έ. συμπεριλαμβανομένης.

Προσόντα : Πτυχίον δημοσίας ή άνεγνωρισμένης 
ή μή εμπορικής σχολής ή Διδασκαλείου ή απολυτήριον 
Γυμνασίου ή έπίσημο; βεβαίωσις περί έγγραφής έν 
τφ Π ανεπιστημίψ ή δίπλωμα πρακτικής Γεωργικής 
Σχολής.

Πλείονες πληροφορίαι χορηγούνται παρά τφ τμή- 
ματι Προσωπικού του Ύπουργείου Γεωργίας.

(Έκ τοΰ Ύπουργείου Γεωργίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Προκήρνξις διαγωνιομοϋ 

Τήν 7ην Μαΐου 1925 ήμέραν Πέμπτην καί ώραν 
9ην π. μ. ένεργηθήσεται έν τφ καταστήματι τοΰ Ύ
πουργείου Γεωργίας διαγωνισμός πρός κατάληψιν δέ
κα θέσεων επιμελητών Εποικισμού γ' τάξεως.

Αιτήσεις γίνονται δεκται είς τό ύπουργεΐον μέχρι 
τής προτεραίας τής ένάρξεως τοΰ διαγωνισμού.

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

Πλείονες πληροφορίαι χορηγούνται παρά τφ τμή- 
ιιατι Προσωπικού τόύ Ύπουργείου Γεωργίας.

(Έκ τοΰ Ύπουργείου Γεωργίας).

AU PRINTEMPS 
β. ΜΟΥΤΣΟβοΥΛΩΛί 

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ
Τό τελειότερου κατάστημα Γυναικείων Ειδών 

Άσπρόρρουχα διά προίκας

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ 
ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΑNOT 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

UIETIES ΤΡΑΠΕΖΑ Γ. ΒΑΔΗΛΔΑΣ ΚΑΙ ΣΛ
ΑΘΗΝΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ 36

Τηλέφωνον 5-68 Τηλεγρ. Διεύ&υνσις: «ΙΔΙΟΤΡΑΠΕΖΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ 
ΔΡ. 5.000.000

Τραπεζιτικοί έργασίαι πάσης φύσεως. Άγοραπω- 
Λησία χρεωγράφων καί συναλλάγματος. Προεξοφλή
σεις. Π ιστάισεις έναντι φορτωτικών. Καταθέσεις έν ό- 
ψει καί προθεσμία είς δραχμάς καί είς συνάλλαγμα 
ύπό εύναϊκωτάτους δρους. Συναλλαγ μάτι καί Έργα- 

οίαι. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ
Μέχρι 25,000 Δραχμ. πρδς 5 ο)ο 

άπηλίαγμένον φόρου.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ™m■ flllllV· ■ ■■■■ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Κεφάλαια καί άποΟεματικά

Λρ. 12,000.000

Έκ τούτων Δρ. 25.000,000 εύρίσκονται έπενδεδυμέ- 
να είς χρεόγραφα καί συνάλλαγμα άςίας περίπου Δρ. 

255,000,000.— "Αρα διαφορά περίπου.........................
Δρ. 230,000,000

Σημερινή συνολική άξια είς δραχμάς τών κεφαλαίων 

τής Τραπέζης περίπου .....................................................

Δρ 302,000 000
‘ΕκτελεΙ πρ,υαν τραπεζικήν εργασίαν Καταθέσεις έν δύει και ύπό προθεσμίαν είς δραχμάς 

καί συνάλλαγμα, άποδοτέαι είς δ νόμισμα έγένοντο, ύπό 

δρους συμφέροντας.
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙ0Ν

μέχρι δρ. 25,000 πρός 4 ο)ο άπηλλαγμένον φόρου.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Έν Πειραιεΐ, "Αργεί, Πόργω. Πάτραις, Κέρκυρα, 

Κεφαλληνία, Ναυπλίω. Αίγίω, Καλάμαις, Σύρφ, Χίω, 
Ήρακλείω. Βάλω, Θεσσαλονίκη, Λαρίσση, Τρικκάλοις, 
Μυτιλήνη. Χανίοις, Ζακύνθφ, Πλωμαρίω καί Τριπόλει.

Άνταποκριταί :Είς τάς κιριωτέρας πόλεις Ελλάδος καί έςωτερικοϋ.

’Εν Λονδίνω:Συμμετέχει τής έκεΐ ίδρυθείσης ’Αγγλικής Τραπέζης 
The Commercial Bank Of Near East Ltd.

4 London Wall Buildings
μεθ’ Υποκαταστήματος έν Κωνσταντινουπόλει.

mffli mm
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
TQN ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ ΚΑΤΑΣΤΗ/ΛΑΤθΝ

εις δραχμας
Εν οψει πρόζ 3 ο)ο 
Με Ιϋήμεραν προειδοποί- 
ησιν πρός 3 1)2 <)ο 
Ταμιευτήριον μέχρι δρ.
20000 προς 4 ο)ο 
Επι προθεσμία β μη 
‘όβν πρός 4 1)2 ο)ο

ΕΙΣ ΣΥΝ/
νΕπί Λονδίνου έν οψει 

πρός 4 1)2 ο) ο
Έπί προ'&εσ-· ία Ό μη
νών πρός 5 ·)ο
ΙΙαρισίων εν οψει πρός

4 ο)ο
Έπι προ&εσμία θ μη
νών πρός 1)2 ο)ο 
Έπί προ&εσμία 1 έ
τους πρός 4 3)4 ο)ο

Έπί προ&εσμίφ 1 έ
τους πρός 4 1)2 ο) ο 
’Erl προθεσμία 2 έ- 
τώ πρός 5 ο) ο
Έπί π ΐί&ε ιμίτ 5 έ- 
Χών πρός 5 1)2 ο)ο

ΛΛΑΓΜΑ
Έπί προθεσμία 2 έ' 
τών πυός 5 ο)ο
Νέα; eΥόρκης Ιν οχμει 

πρός 3 3)4 ο)ο 
’Ιταλίας έν ό'ψειπρός 3 ο)ο
Βελγίου ένοψειπρός 3 ο)ο
Ελβετίας έν ό'ψει πρός 1 1)2 ο)

Ρίεφάλαεον Λρ/. 1 <>.<><»<»,<>< ><»
Ά.πο6εμ.κτεκόν »26—ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ—26 

Τηλ. Άςι&α. 1-31

* Αγορα καί πώλησ&ς Συναλλάγμα
τος, Έκτέλεσις έντολών εές τά 
Χρηματιστήρια Αθηνών καί 
Έςωτερικοϋ. «Φορτώσεις, έκ- 
φο,οτώσεις, έκτελωνισμοί, Α
ποθηκεύσεις.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ :Εις Δραχμάς εις στρώιην ζήτησιν ... 5 ο)ο 
Με προζιδοποίησΐν 15ήμερον . ... 6 ο)ο 
Εις Ξένα Συναλλάγκατα . . . 4-4 1)2-5 ο)ο 

ΠΆΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΧΗΜΙΚΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΙΚΑ-ΖΪΜΩΤΕΧΝΙΚΑ 

ΤΑΣ. Γ.ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
XHMIKCY ΖΥΜΟΤΕΧΝΟΥ 

ε-ΟΔΟΧ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕδΥ-4 
ΑΘΗΝΑΙ

γ ΥΠ Ο/ Τ “ΝΔΟΝΗΣ..
' Μέτωνος 3.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΪΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΈΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69 ΆριΟμ. τηλεφ. 4-0-6

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡΑΧΜ. 6.000.000

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΝ ΣΕΡΡΑΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΑΚΩ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ1 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

1) Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμματίων, μισθών και συντάξεων.
2) Δάνεια έπ'ι ένεχύρφ εμπορευμάτων, τίτλων καί τιμαλφών.
3) Προκαταβολαί εκφορτωτικών εγγράφων.
4) Ενυπόθηκα δάνεια.
5) ’Ανοικτοί λογαριασμοί έπί ένεχύρφ τίτλων καί έπί υποθήκη.
6) Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας.
7) Συμμετοχή είς έπιχειρήσεις πάσης φύσεως.
8) ’Αγοραπωλησία έξωτερικοϋ συναλλάγματος.
9) Άγοραπωλησίαι διά λογαριασμόν τρίτων έπί προμήθεια.

10) ’Έκδοσις καί πληρωμή έπιταγών, έντολών καί πιστωτικών έπιστολών.
11) Εϊσπραξις συναλλαγμάτων, φορτωτικών καί λοιπών αξιών.
12) Παραλαβαί. έκτελωνιόμοί, έναποθηκεύσεις, άποστολαί.
13) Φύλαξις τίτλων καί λοιπών αξιών.
14) Άσφάλειαι πάσης φύσεως.
15) Διεκπεραίωσις οίασδήποτε φύσεως υποθέσεων τρίτων καί πληροφορίαι.
16) Καταθέσεις έν δψει, έπί προθεσμία καί είς τό Ταμιευτήριον είς Δραχμάς καί είς συνάλλαγμα.
17) Είδικαί καταθέσεις είς Δραχμάς καί είς συνάλλαγμα δι’ ώρισμένους σκοπούς.

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

1) Καταθέσεις έν γένει
α') Είς Δραχμάς 4 ο/ο έτησίως
β') Είς συνάλλαγμα:

Δολλάρια 4 ο/ο >
Λίρας ’Αγγλίας 4 ο/ο
Φράγκα 4 ο/ο
Λιρέττας 4 ο /ο Σ>

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

» 6 > 8 ο /ο »
» 1 έτους καί πλέον 9 ο /ο »

3) Ταμιευιήξίον
α') Είς δραχμάς μέχρι 50,000 7 ο/ο έτησίως 
β') Είς συνάλλαγμα 6 ο/ο >

έλεύθερον φόρου.

4) ΕΙδικαι καταθέσεις
Διά καταθέσεις έπί ώρισμένω σκοπώ ώς ή 

τοποθέτησις αύτών είς ένυπόθηκα δάνεια ή είς συμ
μετοχήν είς διαφόρους έπιχειρήσεις γίνονται ίδιαίτε 
ραι συμφωνίαι καί δροι.
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