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ΕΥΓΕ ΝΙΑΧ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΒΙΚΩΝ

Πάσα αποστολή άποβλέπουσα τήν «Ελληνικήν Έπιδεώρησιν» (χειρόγραφα, περιοδικά, βιβλία, 
επιστολαί, συνδρομαΐ κ. λ. π.) πρέπει νά απευθύνεται πρός τήν Διευθύντριαν:
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Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον εις τά Γραφεία τής «'Ελλην. Έπιθεωρήσεως » αναγγέλλεται 

δι*  αύτής.
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Αιηγήμ-χτα. χ. λ. Τΐ.

έκδοθέντα ύπό τής συγχραφέως 

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ τόμος Α'.

» . Β'
, . Γ'.

Β ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ, ιστορικόν μυθιστόρημα. 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ τόμος Ά.

Διάφοροι μελέται, διηγήματα, ταξειδιωτικαΐ έντυπώσεις, θεατρικά έργα κλπ. δημοσιευθέντα είς δέκα πέντε 
τόμους τής • ‘Ελληνικής ‘Επιθεωρήσεως· θά έκδοθωσιν είς τόμον προσεχώς.

AIHOAHIPlkVMhll ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΕΗΑΑΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 50.000.000 ΔΡΑΧΜ. 
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Κοραή 5)—Τηλέφ. 14-42.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Είς Δραχμάς 

Καταθέσεις έν δψει
» άποδοτέαι μετά έξ μήνας 
» » » έν έτος

4 % ο/ο 
5V2o/o 

6 3/-> ο /ο
। Ταμιευτήριου
|Μέχρι Δραχμών 25,000.—6 ο/ο ελεύθερον φόρου.

θεατρεχκ έργα.
Διδαχθέντα άπό τή; Ελληνικής σκηνής 

Η ΜΟΝΑΧΗ. Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον. 
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ. Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον. 
Η ΚΛΕΦΤΟΗΟΥ ΔΑ. ράμα Ιστορικόν » 
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ. Κοινωνικόν 

δραμάτιον μεταφρασθέν :«ίς τήν Αγγλικήν 
ΟΤΑΝ ΔΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν 

τρίπρακτον.
Η ΑΝΟΙΞΙΣ Κοινωνικόν δραμάτιιν. 
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Δράμα μονόπρακτ or

Λ, EiQ ξένα νομίσματα 
Εις Λίρας Αγγλίας καϊ Δολλάρια 
Κατανεσεις εν δψει

* άποδοτέαι μετά έξ μήνας 
Κα,αΟΙ^ 1,^“’'·“’ Γ“Λ1·«4 

αποδοτεαι μετά έξ μήνας

4 ο/ο
5 ο/ο

3 3/> ο/ο
4 % ο/ο

Ήτο μεσημβρία.
'Εξαπλωμένη εις τή ντορμέζα της προσποιείτο 

δτι έκοιμάτο. Είχε τό ένα χέρι κάτω άπό τό ώραΐό της 
κεφάλι, ωσάν νά τό βοηθούσε νά κρατή τό βάρος τών 
πλουσίων μαύρων μαλλιών της. Τό άλλο χέρι, λεπτό, 
άβρό, με τά κρινόλευκα δάκτυλα, τά ρόδινα νύχια καί 
τό δακτυλίδι τών άρραβαινων, άνεπαύετο ε’ις τής ντορ- 
μέζας τό έρεισμα, ένώ άπό καιρού ε’ις καιρόν κάποια 
νευρική σύσπασις τό έτάρασσε. Τά κλειστά μάτια μέ 
τάς μακράς βλεφαρίδας της έδιδαν μιά έλαφρά σκιά 
είς τάς ύπορροδίνους παρειάς της. Είς τό μικρό της 
στόμα με τά χείλη τά λεπτά άλλά ζωηρά χρωματι
σμένα, έπλανάτο μελαγχολικό μειδίαμα, τό όποιον κάθε 
στιγμή έγίνετο μελαγχολικώτερο, ωσάν νά ήθελε μέ 
αύτό νά δείξη δλον τόν πόνο της, δλο τό παράπονον 
ποΰ πλημμυροΰσε τήν καρδιά της...

Καί ένώ ό ύπνος φεύγει μακρυά, ό νοΰς της μέ έπι- 
μονή σκέπτεται :

«Δέν τήν άγάπησε !. .. έκεϊνος, ό Κώστας, δέν 
τήν άγαπά, παντρεύεται μιά άλλη».

Αύταί αί λέξεις έπίεζαν μέ μιά έπίμονη σκλη
ρότητα τήν φαντασίαν της. Π ρό ολίγου έμαθε τήν 
πικράν, τήν όδυνηράν άλήθειαν, άπό μιά φίλη της. 
Κατ’ άρχάς δέν ήθέλησε νά τό πιστεύση ! ’Εκείνος, ό 
Κώστας, ό Κώστας της, θά έκαμνε μίαν άλλην είπυ- 
χή ! Άλλά ολίγον κατ’ ολίγον τό δηλητήριον τών λό
γων αύτών εισχωρεί μέσα είς τήν καρδιά της: Γι’ αύ
τό παρατείνει τήν διαμονήν του εις τό Μονάχον, ένώ 
έτελείωσε τάς σπουδάς του !. . . Γι’ αύτό ένα μήνα 
τώρα τήν άφήνει χωρίς ειδήσεις του ; Γι’ αύτό !. . . 
Τό αισθάνεται. Ή Γκίγια ή φίλη της έχει δίκαιον.

Ή εϊδησις τών νέων άρραβώνων τοΰ Κώστα πρέπει νά 
είναι άλήθινή.

'Οδυνηρόν αίσθημα γεμίζει τήν καρδιά της. ’Εξα
πλωμένη έκεΐ είς τήν ντορμέζα σκέπτεται, θυμάται δ- 
,λόκληρον τό εύτυχισμένον παρελθόν ποΰ τό στολίζουν, 
τό φωτίζουν ή άκτΐνες τής άγάπης του.·

Ήτο είκοσι χρόνων, δταν τόν ουνήντησε σέ ένα χο
ρόν. Τόν άγάπησε καί ένόμισεν δτι καί ό Κώστας τής 
άνταπέδοικε τήν ίδια άγάπη. Εκείνος ήτο τότε είκοσι 
τριών χρόνων καί έπρόκειτο νά πάη είς τήν Γερμανίαν 
πρός τελειοποίησιν τών σπουδών του. "Ενα μήνα πριν 
νά φύγη έγιναν έπισήμως οί άρραβώνές των καί είδε 
τήν ευτυχίαν, ποΰ τόσον ώνειροπόλησε, νά πραγματο- 
ποιήται. Θυμάται δλας, δλας τάς λεπτομέρειας τής ο
νειρεμένης εκείνης ζωής. Τήν άγωνίαν δταν τόν έπε- 
ρίμενε, τήν χαράν δταν τόν έβλεπε, τήν ευτυχίαν δταν 
τόν ήσθάνετο κοντά της ! Θυμάται τήν γλυκύτητα 
ποΰ έφανέρωνε τό βλέμμα του, τήν τρυφερότητα μέ 
τήν οποίαν τής έσφιγγε τό χέρι καί τήν στοργήν του 
τήν άπέραντον.. .

Θυμάται πρό πάντων, είναι άκόμή ζωντανή μέσα είς 
τά αύτιά της, τή σιγαλή καί τρυφερή φωνή του, ποΰ 
τής ύπέσχετο «πίστι», ποΰ τής ώρκίζετο «άγάπην αίω- 
νίαν» τήν στιγμή τοΰ χωρισμού. Γιατί νά τόν άφίση 
νά φύγη !.. . Γιατί νά ύπακούση είς τήν σκλήράν ά- 
πόφασιν τοΰ πατέρα της !

— Μετά τρία χρόνια θά γίνη ό γάμος σας, δταν γυ- 
ρίση μέ τό δίπλωμά του '

Καί τώρα ;... Άλλοίμονον ! παντρεύεται άλλην '... 
Πώς ; άλλι^ν ;... Άλλά οί δρκοι του ; ή άγάπη του ; 
δ ψυχικός δεσμός των ; "Ολα, δλα λοιπόν ήσαν ψεύ
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τικα γιά τόν άνδρα ; Από τί είναι πλασμένη ή καρ
διά του, ώστε νά μή διστάζη νά επίορκη, νά μή διστά- 
ζ|] νά συντριβή αισθήματα τόσον ιερά Καί αυτός, 
καί αυτός, είς τόν όποιον μέ τόσην εμπιστοσύνην είχε 
δώσει τήν άγνη της καρδιά, τήν άθώαν της "ψυχή, εί
ναι δπως οί άλλοι ; Ποΰ είναι ή ειλικρίνεια τήν ό
ποιαν όνειροπόλησεν, ή άφοσίωσις ποΰ έπόθη'σεν, ή 
άγαπη τής όποιας τήν εικόνα έπλασσε μέ τά ωραιότε
ρα χρώματα ; Δέν ήτο λοιπόν αυτός ό εκλεκτός, ό ξε
χωριστός, ό τίμιος;... Δέν τήν αγαπά π£ιά, δέν τήν ά- 
γάπησεν ίσως ποτέ. Παντρεύεται άλλην. Γιατί νά μήν 
εϊμπορή καί αύτή μέ τήν θέλησιν της νά βγάλη άπό 
τήν^ καρδιά της τήν μισητήν εικόνα του καί νά παύση 
νά ύποφέρη, νά παύση νά κλαίη, νά θρηνή. "Οχι ! Ή 
ίδική της ψυχή τότε μόνον θά παύση νά αγαπά, δταν 
παύση καί νά ζή. .. Άλλά πόσο είναι σκληρά ή ά
πατη μετά τόσον έρωτα, μετά τόση πίστιν. Είς τήν 
σκέψιν αύτήν δ πόνος της μεγαλώνει καί λυπεϊται πε
ρισσότερο, γιατί εκείνος έδείχθη κίβδηλος, καί δχι, 
γιατί ήπατήθη !. ..

Τώρα πιά δ πόνος της δέν συγκρατεϊται. Θέλει νά

ΘΥΜΑΣΑΙ ;
(ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΖΑ ΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ)

II «Ελληνική Επι&εώοησις» δημοσιεύει το εογον τοΰ κ Ψυνάοτ ' , , ,,

ατομκήν προσπάθειαν, φιλοξενεί μέ εύγαοι'σττσιν ................... , . σεβόμενη εν παντι πασαν
στήλας της. ^χα,ιστησιν μικρόν αυτό εργον, τό όποιον εγράφη άποκλειστικώς διά τάς

Θυμάσαι, Αλέξαντρε, θυμάσαι την Μπέλλα ντέ 
Μάη, τού Μάη τήν Ωριά, στή Μαρσίλια ; Εκεί, από 
την πολιτεία μακριά, στους κάμπους όξω, είτανε τό 
Petit Lycee, τό Μικρό μας το Λύκειο, για παιδιά κι 
άγωράκια.

Στη γειτονιά είχε ή κυρία Πετροκόκκινο το πλου
σιοπάροχο το ξοχίκό της. Μάς καλνσύσε για όλη την 
κυριακάτικη απογευματινή, μάς έδινε και τάμάξι της 
να γυρίσουμε το βράδι σκολειό, που είτανε καί κοντά.

Τί γλέντι που γινότανε τότες εκεί ! Τί παιγνίδια ! 
Και τί πλήθος ! Λες και μαζωνόντανε στής καλής 
γριάς τα περβόλια όλα τής Μαρσίλιας τάγώρια καί τά 
κορίτσια.

Είτανε και η έγγονή της ή Δέσποινα Ψωμάδη, που 
αφτή πια μάς μοίραζε τό κεντιάτικό μας τού καθενός. 
Εμείς την αγαπούσαμε, μα, πες το δα, να ζήσης, Αλέ- 
ξαντρέ μου, προσέχαμε περσότερο στο τσαγάκι μας, 

έκσπάση. Λυγμοί τήν συγκλονίζουν. Φέρει τά δύο της 
χέρια εις τό προσωπον καί κλαίει, κλαίει πικρά.

Αλλά ένώ εύρίσκεται είς αυτήν τήν θέσιν, ή πόρτα 
ανοίγει ήρεμα καί άπό τό άνοιγμά της φαίνεται μιά 
συμπαθητική άνδρική μορφή. ΟΙ λυγμοί δμως τής κό
ρης καλύπτουν τόν έλαφρόν θόρυβον τής άνοιγομένης 
διάπλατα πόρτας καί δέν άκούει τίποτε. Δέν άκούει 
ούτε τα βήματα ποΰ προχωρούν έλαφρά πρός αυτήν, 
καί δέν εννοεί δτι κάποιος έστάθη κοντά τη,ς.

Οι λυγμοί της εκόπασαν σιγά-σιγά, ή ταραχή της 
έμετριάσθη ολίγον καί τότε μέσα είς τήν σιγαλιά τής 
καμαρας ηκουσθη μια φωνή γλυκεία καί συγκινημένη, 
η όποια έψιθύριζε τρυφερά τό δνομά της :

— Μαρία !...
Εις το άκουσμά αυτό η Μαρία άνοιξε τά μάτια, έσή- 

κωσεν έκπληκτη τήν δακρύβρεχτη μορφή της ποΰ έ
μοιαζε σάν άνθος μαργαρόστικτο άπό τήν πρωινήν 
δρόσον καί μέ φωνήν είς τούς τόνους τής όποιας έπάλ- 
λετο ή συγκίνησις, ή ευτυχία, ή χαοά, έφώναξε :

— Σύ !... Σύ !...
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

στις θείες εκείνες τις πάστες που μάς έδινε η Δέσποι
να, παρά στη Δέσποινα την ίδια.

Το φαγάκι και τόντις μάς άρεζε φοβερά. Θυμάσαι, 
Αλέξαντρε, θυμασαι ; Την κεριακή, το πρωί ! Αφού 
είχαμε καταπιεί στο Λύκειο μια φτωχή τσικολάτα, τρέ
χαμε στού μπαμπά σου, στού μπάρμα θειου, 
όπως τον ελεγα πάντα.

Και η μαμά σου ! Η θεία μου η αγαπημένη ! Τί 
πια να μη μάς κάμη ; Τί να μη μάς προφτάση ; Μάς 
φέρνανε πρώτα πρώτα ενα κοτζάμ φλιντζάνι καφέ και 
γάλα, με ψωμί και βούτυρο. Αχ ! τί βούτυρο ! Μο
ναδικό.

Και συλλογιούμαι τόρα. Γιατί άξαφνα με τόσον πό
θο, με τόση λαχτάρα νά θυμηθώ το βούτυρο καί τόν 
καφέ ; Ίσως γιατί γλήγορα θα τραβήξω πέρα και 
πέρα σε κάμπους σκοτεινούς, σε απόμακρα ξοχικά, ό
που δε θάχω ούτε τσάι, οήτε τσικολάτα, ούτε καφέ με

γάλα, ούτε ψωμί να βουτήσω, ούτε πάστες, ούτε Δέ 
οποινα_ούτε τού Μάη την Ωριά.

Τρίτη, 12 τοΰ Μάη, 1925.
ΨΥΧΑΡΗΙ

Σ «Ελληνικής Έ π ι ο ε ω ρ ή σ k ω ς ».
•Εάν ό σεβαστός κ. Ψυ/άρης φρονή σοβαρός δτι ή ανω

ΕΠΙΧΤΟΛΑΙ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΥ ΓΛΟΥΜΑΣΙΟΥ 
Τρίτη, 24 Φεβρουάριου, μεσημβρία 

Λθές τήν νύκτα έπέρασα όλίγην ώραν μέ τήν φιλό- 
' φρονα συντροφιάν δύο μορφωμένων Μοναχών.

I 'Ως κοσμικοί ήσαν ό ένας Σχολάρχης ό Πάτερ 
Ιωσήφ καί ό άλλος Γλύπτης ό Πάτερ ’Άνθιμος Ε- 

πίτροπος, καταγόμενος έκ τής Νήσου έκείνης ποΰ δί
νει εις τήν νεωτέραν 'Ελλάδα τούς ονομαστους καλ- 
λιτέχνας της. Συμπατριώτης τοΰ Σώχου καί του Χα-

I λεπά. - j ; -· >
I Έπέρασα εύμορφες στιγμές, γιατί εύρέθηκα μέν 

I · μέσα σέ περιβάλλον καλογηρικόν, άλλά σέ σκέψεις ποΰ 
δέν τάς έπηρέασεν ή μούχλα τών προλήψεων και τής 
θρησκοληψίας.
f Έδώ ύστερα άπό εύθυμες κουβέντες ήκουσα καί 

I τούς πρώτους θρύλους ποΰ συνδέονται με την μυθο- 
’ λόγιαν τής χριστιανικής εποχής. Γιατί στον τόπον αυ

τόν δσον πλούσιον ιστορικόν υλικόν ανευρίσκεται άλλο 
τόσον πλούσιον θρυλικόν εκκλησιαστικολαογαρφικον

I υλικόν άφθονεί καί είς τήν πιο μακρυσμένην γωνίαν 
Ε τής Άθωΐτιδος Γης.

Έδώ παρεξήγησαν τήν ώραίαν παράδοσιν κατα 
■ τήν οποίαν τό ’Όρος Άφιερωθη εις την Πα

ναγίαν, άξιον άνάθημα πρός τήν 'Υπεραγιαν Θεοτό
κον, καί διέπλασσαν θρύλους ποΰ συναρπάζουν τοΰ α- 

I πλοϊκού καί τοΰ εύαπατήτου τήν φαντασίαν και άνα- 
I ζωπυροΰν τό αίσθημα τής λαϊκής συνειδήσεως.

Ό θρύλος θέλει τήν Παναγίαν ναυαγόν πρός τήν 
’Ακτήν τής Ίεράς Χερσονήσου.

Έκεί πλησίον ποϋ άνεγείρεται η Μονή τών Ιβή- 
ρων, ό θρύλος θέλει τήν Θεομήτορα ταξειδεύουσαν 

I είς Κύπρον έξ Ιεροσολύμων πρός έπίσκεψιν τοΰ Άρ- 
χιερέως Λαζάρου. ’Άνεμος ισχυρός τήν ώθησε πρός 
τό "Αγιον ’Όρος, δπου κατά τήν Θείαν Οικονομίαν 

f προσωρμίσθη.
Διά νά έπιβή είς τήν ξηράν έφέρετο έπί τών κυμά- 

j των περιπατούσα.
Τήν στιγμήν έκείνην τό πλήρες είδωλων Ορος συ- 

νεταράχθη. Οί είδωλολάτραι οί όποιοι συνέρρεον έ-

τέρω γλωσσολσγική μορφή τοΰ «Θυμάσαι,» άν.α

ποκρίνεται πρός μίαν γλώσσαν Ελληνικήν, έξελιγμενην 
προοδευτικός, τότε νά μάς συγχώρηση, να δοςαζωμεν 

τόν "Τψιστον διά τήν εμμονήν μας πρός τάς απαιτήσεις 
υ,ιάς γλώσσης ποΰ έχει σχέσιν μέ τήν αρμονίαν, με τήν 

μουσικότητα τής φράσεως καί τήν πραγματικότητα.

κιεί διά τόν Ναόν τοΰ Απόλλωνος καί διά νά άκού- 
σουν τούς χρησμούς—εϊπαμεν ήδη δτι τό 'Άγιον ’Ό
ρος ήτον άναμφισβητήτως Ιερόν ’Όρος των 
Αρχαίων—άντιληφθέντες τήν παρουσίαν της καί 
θαυμάζοντες κατελήφθησαν ύπό δέους.

Τά είδωλα κατέπεσαν καί συνετρίβησαν. Τότε δέ 
καί τό χρυσελεφάντινον τοΰ Διός άγαλμα έξηφανίσθη. 
Διότι ή παράδοσις άναφέρει δτι καί τό έπί του Αθω 
μεγαλείτερον εϊδωλον έπεσε μόνον του άπό τόσον ύψος 
καί κυλιόμενον κατεστράφη.

Ιερείς τοΰ Απόλλωνος καί Λαός έσπευσαν νά Τήν 
προϋπαντήσουν. Τά είδωλα πίπτοντα άφήκαν φωνήν 
προστακτικήν. «Πηγαίνετε, έλεγαν, νά προσκυνήσετε 
τήν μητέρα τού Μεγάλου Θεού». Καί ή .Θεομήτωρ 
πράγματι έφανέρωσε τόν εαυτόν της. 4

— Έγώ είμαι.
Καί ό θρύλος έξακολουθεΐ.
Αναφέρει τάς κατηχητικός ομιλίας τής Θεοτόκου 

μετά τών νεοφώτιστων, περιγράφει τας προσευχας 
της, τάς εύχάς της υπέρ τοΰ ’Όρους, τήν έκχριστιά- 
νισιν τών κατοίκων του, τηι εγκαταστασιν Ιερέως και 
τήν άναχώρησίν της διά τήν Κύπρον. Ολη αυτή ή 
Ιστορία είναι δημιούργημα τών Ρώσων, οί όποιοι 
τήν διέπλασαν κατά τόν Ιίον Αιώνα.

Αί πράξεις τών Αποστόλων λέγουν δτι ή Παναγία 
μέχρι τοΰ θανάτου της δέν άπεμακρύνθη τής Ναζα
ρέτ. Κανείς έκκλησιαστικός δέν όμιλεί περί τοΰ συμ
βάντος αυτού τής Θεοτόκου. Τό γεγονός όμως είναι 
δτι τό ’Όρος άφιερώθη είς τήν Παναγίαν.

Έδώ ήκουσα καί τήν άλλην παράδοσιν τήν άναφε- 
ρομένην είς τόν Μ. Κωνσταντίνον.

Ό Πρώτος τών Χριστιανών Αύτοκρατόρων, ό καί 
Ίσαπόστολος ύπό τής Εκκλησίας άνακηρυχθείς μεθ’ 
δλα τά έγκλήματά του. θεωρείται δ έκχριστιανίσας τό 
"Ορος.

Άναζητών μέρος πρός ίδρυσιν τής νέας πρωτευ
ούσης έστράφη πρός τήν Ιεράν Χερσόνησον. Αλλ 
άπετράπη ύπό τοϋ Επισκόπου Μακαρίου δηλώσαντος 
—ελληνιστί διά διερμηνέως, διότι ο Μ. Κωνσταντίνος 
κατ’ άρχάς μόνον Λατινικά ώμίλει, βραδύτερον δέ τήν



4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 5

ελληνικήν γλώσσαν—δτι τό ’Όρος είναι «Κλήρος τής 
Θεοτόκου άπό πρώτης αρχής τοΰ Ευαγγελικού κηρύγ
ματος», ώς έκ παραδόσεως έγνώριζεν.

Ό Μ. Κωνσταντίνος είς τό άκουσμα αύτό αντί 
πόλεως έ'σπευσε ν’ άνεγείρη τρεις Χριστιανικούς Να
ούς κατά τό βασιλικόν σχέδιον καί διέταξε νά καταλη- 
φθή τό μέρος ύπό Μοναχών, άπελάσας τούς κατοίκους 
οί όποιοι κατέφυγον είς τήν Κυνουρίαν δπου ύπήρχον 
πολλές καταστανιές, καί τούς υπενθύμιζαν τήν έγκα- 
ταλειφθεΐσαν πατρίδα !

Και οί σημερινοί Τσάκωνες μέ τό πελασγικόν ιδίω
μα τής γλώσσης είναι οί απόγονοι έκείνων !

Ο ο ο
Ή 'Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου έκτη κατά τήν ίε- 

ραρχικήν τάξιν, τιμάται έπ’ όνόματι τής Μ ε τ α- 
μορφώσεως τοΰ Σωτήρος.

’Ανήκει είς τάς Κοινοβίους Μονάς καί έ'χει Ηγού
μενον τόν Πανοσιολογιότατον Μοναχόν κ. Δαμα
σκηνόν.

Βυζαντινόν κτϊσμα, άπλοΰν, κομψόν, λιτόν, άνεπί- 
δεικτον. Πνευματικόν κάτοπτρον τής έλληνικής χάρι- 
τος συνεσφιγμένης άπαλώς άπό τήν αυστηρότητα τοΰ 
Μοναχικού βίου.

Κτίριον τετράπλευρου μέ τάς εκατέρωθεν πλευράς 
κελλιοφόρτους καί μέ εύρεϊς διαδρόμους δίδει τήν 
πλήρη ιδέαν τοΰ 'Ελληνικού Μοναστηριού.

Πότε ίδρύθη ή Μονή έπακριβώς άμφίβολον. Εικά
ζεται ή ΰπαρξίς της άπό τοΰ τέλους τοΰ ΙΑ' ή τάς 
άρχάς τοΰ IB' Αίώνος. Άλλά περί τούτου ούδέν θε
τικόν.

Κατά τόν ΤΔ' καί ΙΕ' μεγαλύνεται τή φροντίδι 
Πατριαρχών, προστιθεμένων είς αυτήν άρχαίων δια- 
λελυμένων Μονών, ώς ή Μονή τοΰ Ά λ υ π ί ο υ 
καί ή Μονή τής Κ α λ η ά γ ρ α ς.

Κατά τόν ΙΣΤ' Αιώνα ή Μονή κατεστράφη καί ά- 
νεκαινίσθη ύπό τών Ηγεμόνων τής Βλαχίας. Κατά 
τούς αιώνας έκείνους, ποΰ τό πνευματικόν σκότος εύ- 
κολώτερον εϊσέδυε είς την ψυχήν τοΰ άνθρώπου, ό 
Διάβολος έπαιζε σπουδαϊον ρόλον είς τόν βίον τών 
Μοναχών. Άνεμιγνύετο σέ πολλάς άπό τάς πράξεις 
τής ζωής των καί είς πάσαν περίστασιν άνέτρεπε τούς 
χριστιανικούς ύπολογισμούς των. Φαίνεται δτι μέ τούς 
Κουτλουμουσιανούς θά εύρίσκετο εϊς σχέσεις πολύ τε
ταμένος, διότι, κατά τόν Κομνηνόν, κατέστρεψε τήν 
Μονήν έξωθήσας πρός τοΰτο τούς ύπηρετικούς τών 
βλέψεών του ανθρώπους. Ή παράδοσις δμως άποδίδει 
τήν καταστροφήν είς τάς ένεργείας τοΰ Πάπα.

Κατά τόν ΙΖ’ Αιώνα ό αοίδιμος Πάπας καί Πα
τριάρχης ’Αλεξάνδρειάς κύρος Ματθαίος ό ’Άνδριος, 
πρώην μοναχός τής Μονής ταύτης, προέδη εις πολ
λάς άνακαινίσεις’ κληροδοτήσας καί τήν περιουσίαν 
του. Ό τάφος του εύρίσκεται έ'ξωθι τής Βορείου 
πλευράς τοΰ Καθολικού Ναού φέρων έπιτύμδιον ενε

πίγραφου αλλά τεθραυσμένην πλάκα καί άνωθι έ- ι 
στεγασμένην. Είς τόν τάφον αυτόν έ'θαψαν τούς Ή- J 
γουμένους τής Μονής Ίωάσαφ καί Μελέτιον. ’Επάνω 1 
άπό τόν τάφον καί εϊς τόν τοίχον τοΰ Ναού ύπάρχε» 1 
ή εϊκών τοΰ Πατριάρχου μέ τήν ’Αρχιερατικήν στο- | 
λήν του καί τήν ράβδον του. Άτυχώς ό τάφος οΰτος Ί 
είναι είς ελεεινήν κατάσισσιν, μολονότι καί ό Μελέ- ! 
τιος άφήκεν ολόκληρον περιουσίαν είς τήν Μονήν έκ ■ 
χιλιάδων λιρών.

Κατά Φεβρουάριον τοΰ 1857 κατεστράφη ή Μονή 1 
ύπό πυρκαϊάς, άλλ’ εκτοτε άνεκαινίσθη καί συνεπλη- 1 
ρώθηΐκ νέου.

Είς τά 18G0 έκινδύνευοε νά γίνη Ρωσική Μονή διά , 
τής έγκαταστάσεως τοΰ Ρωσόφιλου Ίερομονάχου Άμ- ί 
φιλοχίου τοΰ Πατμίου ώς 'Ηγουμένου, ό όποιος άνή- J 
κεν είς τήν Μονήν τοΰ Αγίου Παντελεήμονος, τήν | 
νΰν Ρωσικήν καί τότε έκρωσιζομένην καί ό όποιος έ- I 
γένετο κατόπιν Μητροπολίτης Πηλουσίου. -1

’Αξίζει νά Σοΰ διηγηθώ μέ πέντε λόγια πώς διε- | 
σώθη ή Μονή. Είς τί|ν Μονήν αύτήν μονάζουν άρκε- 3 
τοί Έπτανήσιοι καί έκ τοΰ χαρακτηρισμού αύτών ώς I 
’Άγγλων υπηκόων—τής 'Επτάνησου τότε τελούσης I 
ύπό τήν άγγλικήν προστασίαν—έσώθη ή Μονή. |

Δι’ ένεργειών τοΰ Ρώσου Στρατηγού Σεβαστιάνωφ ι 
καί ύποβοηθοΰντος άφθονου χρυσίου έπετεύχθη ή έ- ’ 
κλογή τοΰ Ρωσόφιλου Άμφιλοχίου, ή έγκατάστασίς 1 
του είς τήν Ηγουμενίαν καί ή έ'ξωσις έκ τής Μονής · 
τοΰ νομίμου 'Ηγουμένου Ίωάσαφ καί τών συναγωνι
στών του Μελετίου καί Χαρίτωνος. Θεία έμπνευσις έ- 3 
πήλθεν είς τούς έξωσθέντας. Ένθυμηθέντες δτι άνή- 
κουσιν είς τήν Ίόνιον Πολιτείαν· άπηυθύνθησαν είς 
τήν Αγγλίαν καί έζήτησαν τήν προστασίαν της. Ό I 
’Άγγλος Πρέσβυς έν Κωνσταντινουπόλει Βοΰλβερ ] 
δέν έβράδυνε νά έπέμβη καί νά έπαναφέρη τό νόμιμον· 1 
καθεστώς πρός ά'φατον λύπην τής περί τόν Ίγνάτιεφ 
σπείρας.

'Η Αγγλία είς τό "Αγιον ’Όρος είναι, φαίνεται 
κατά Θείαν Οικονομίαν, προωρισμένη νά έξυπηρετή 
τά 'Ελληνικά δίκαια, άνατεθειμένη πρός τάς άρπακτι- 
κάς ρωσικάς προσπάθειας. |

Ό Ναός τής Μονής ύψοΰται είς τό μέσον τής εύ- 1 
ρείας αυλής καί φέρει τοιχογραφίας τοΰ ΙΓ' καί ΙΗ' 
Αίώνος. 1

Μπορώ νά πώ δτι πρώτη φορά μπήκα σέ Εκκλησία 
Μοναστηριού. Τό πλήθος τών έκκλησιαζομένων καλό 
γήρων είναι μία εϊκών πολύ έντυπωτική.

Τό τυπικόν τής τελετής έκτελούμενον άπό καλογή- I 
ρους γοργούς, μέ τόνον ψαλμωδίας άσυνείθιστον, μέ 4 
μίαν έκφρασιν εκκλησιαστικής τάξεως δχι γνώριμον, ί 
προδιαθέτει εύαρέστως καί κερδίζει τό ένδιαφέρον τοΰ 
έκκλησιαζομένου. Ψάλλουν τόν έσπερινόν

"Ενα βλέμμα κατόπιν έρευνητικόν σ’ δλας τάς γω

νιας τοΰ Ναού άποκαλύπτει εικόνας ποΰ έχουν τήν 
ποίη,σιν μιάς ζωής κρυμμένης στά ιερά αύτά καταφύ
για. Καλόγηροι δλων τών ηλικιών μέ τά έπανωκαλύ- 

,μαυχα, έν στάσει εύλαβητική άκροώνται τήν λειτουρ- 
| γίαν. "Οσοι δέν διακονοΰν, ώς κανόναρχοι, ώς ψάλται, 
Γ-ώς κανδηλανάπται, ώς διακονηταί τοΰ Ναού, έχουν κα
ί ταλάβει θέσιν είς τά στασίδιά των. Ή άφοσίωσίς των, 

ή ακαμψία των, αί θερμαί δεήσεις των, αί άναβλέψεις 
1 πρός τό άπειρον, τά σταυροκοπήματά των, ή παρατε- 

ταμένες μετάνοιες των, αί άλλεπάλληλοι άφαιρέσεις 
τών καλογηρικων σκούφων των όμοΰ μέ τά έπανωκα- 
λύμαυχα, δλα σεμνά, άθόρυβα, προδιαθέτουν είς εύλά- 
βειαν καί κατάνυξιν.

Αισθάνεται ή φαντασία τήν ιερότητα τοϋ μέρους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΖίΙΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ

(Συνέχεια).
S Μεγίστην έπίσης σημασίαν έδιδον οί Βυζαντινοί ά- 
Κ· γιογράφοι καί ε’ς τήν προπαρασκευήν τοΰ διά τοΰ

F τροπου της πηκτογραφιας κονιάματος του τοίχου, ως 
ι, σαφώς μάς δεικνύουν αί Βυζαντιναί τοιχογραφίαι. Τό 
I- κονίαμα τοΰτο έπέβλεπον ή καί έξετέλουν οί ίδιοι οί 
ϊ: Ζωγράφοι, άναμιγνύοντες μετά τό διά τό πρώτον μύ- 
| στρώμα απαραίτητον πιτσιλωτόν, ψιλά άχυρα ή καί 
Ε φύκη, είς δέ τό τρίτον καί τελευταίον μύστρωμα ά- 

Κ σβεστον μετά γύψου καί άραιάς πιτυροκόλλας καί δια- 
Κ τηροΰντες, ώς προαναφέραμεν, ολίγον νωπόν τό τε- 
Β λευταϊον μύστρωμα κατά τήν έπεξεργασίαν τών είκό- 
f νων, ώς έμφαίνεται σαφώς καί έκ τών έπικλινών 
| γραμμών ας άφίνει έπί τοΰ κονιάματος, τό δι’ άμβλέος 
Ε έργαλείου χαρακτόν σχέδιον τών εικόνων κατά τόν 
Β τρόπον τούτον τής πηκτογραφιας. Καθίστανται δέ το- 
Ε σοΰτον στερεαί αί γραφαί διά τής προπαρασκευής 
I τής μεθόδου ταύτης, ώστε έάν ήθελέ τις ν’ άποχωρή- 

ση εικόνα τινά θά άπέσπα ολόκληρον τό πάχος τοΰ μι- 
Κ στρώματος. Πόσον τούτο είναι άληθές δεικνύουσιν αί 
Κ άποτειχιζόμεναι '-.αί έν μουσείοις άποκείμεναι εικόνες. 
■Γ Διά νά κατανοηθή δέ ή άξια καί σημασία τών τρόπων 

τούτων τής Ζωγραφικής, ών αί τεχνικαί ιδιότητες έν 
; ταϊς λεπτομερείαις των άποτελοΰσιν ολόκληρον κεφά- 
I λαιον έπιστημονικόν, χρειάζεται πρωτίστως έ'μπρα- 
I κτος εφαρμογή αυτών ένώπιον τών ενδιαφερομένων.

καί χωρίς νά στραφή πρός τό άνηπροσωπευόμενον έ
κεϊ παρελθόν, μεταδίδει είς τήν ψυχήν πλούτον άνα- 
καινιστικών συναισθημάτων.

Καί ή φαντασία μου κουρασμένη άπό τάς εικόνας 
ποΰ γοργαί, πολύστροφοι μέ παρακολουθούν άπό τής 
στιγμής ποΰ έπάτησα τό πόδι μου είς τήν άποβάθραν 
τοΰ ’Όρους, σταματρ έδώ, εϊς τά σημεία ποΰ προσπί 
πτουν είς τά μάτια μου καί άποφεύγει νά άνεγείρη 
καί μίαν άκραν άπό τό παραπέτασμα ποΰ άποκρύβει 
ένα μεγάλο, ένα πάμφωτο ιστορικόν παρελθόν.

Αύτό θά τό άντικρύσω πολλές φορές καί άφήνω 
τήν έντύπωσιν νά τήν άπολαύσω άκεραίαν καί αγνήν 
άπό κάθε άνάμιξιν πρός άλλας έντυπώσεις.

ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Δέν πρόκειται περί τέχνης μικρός, άλλά πολύ μεγάλης 
καί έθνικής, ήν έδημιούργησεν αύτός ό Ελληνικός 
Λαός έν τή καλλιτεχνική του ορμή. Αί εικόνες δέ κυ
ρίως τών τριών αιώνων 12ου, 13ου καί 14ου δέν εί
ναι κοιναί άγιογραφίαι, άλλ’ έ'ργα ύψίστης συλλήψεως 
καί ύπερτάτης τέχνης. Ό έπισκεπτόμενο^ δέ τόν Μυ- 
στράν μένει κατάπληκτος καί άπορεϊ πώς τόσα έ'ργα 
τέχνης μένουν κρυμμένα μέσα εϊς θόλους καί κόγχας 
έκκλησιών, άνυπόγραφα κα! σχεδόν άφανή καί άγνω
στα, καί πώς ή καταπλήσσουσα αρμονία τών χρωμά
των ή άποδίδουσα τό χρυσίζον φώς τών κανδηλών δέν 
έ'τυχε τής δεούσης προσοχής καί μελέτης ; Τό δτι τά 
έργα ταύτα είναι πολύ άνώτερα τών έ'ργων τών προ- 
ραφαηλιτών Φρά Άντζέλικου καί Π ε ρου
ζ ί ν ο υ, ούδεμία χωρεΐ άμφιβολία, άρκεϊ μόνον ή 
κεφαλή τοΰ Σολομώντος αύτό τό άριστούργημα τής 
Βυζαντινής τέχνης διά νά πείση καί τούς αύστηροτέ- 
ρους τεχνοκρίτας. Ή τιμή αυτή δι’ ήμάς τούς νεωτέ- 
ρους "Ελληνας είναι μεγίστη, έ'χομεν δθεν καθήκον 
καί ημείς νά συνεργασθώμεν καί νά διαμφισβητήσω- 
μεν έν εύγενεΐ άμίλλη πρός τούς ξένους Βυζαντινολό- 
γσυς ύπέρ ημών αύτών τήν τιμήν τοΰ νά εΐμεθα ημείς 
οί κατ’ έξοχήν μύσται τής έν τφ τόπω τούτω γεννη- 
θείσης τέχνης.

("Επεται τό τέλος).
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ XHMEIQMATA0 ΜΩΑΜΕΘ ΚΑΙ 0 ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΤηΟΐΠΟΑΕΩΣ
’Επ’ εΰκαιρίρι τών διωγμών τοΰ Πατριάρχου Κων

σταντίνου, ευχαρίστως δημοσιεύομεν τό κάτωθι ιστο
ρικόν σημείωμα, άποσταλέν ήμϊν παρά τοΰ έν 'Ιθάκη 
ιστοριοδίφου κ. Χαρ. Καραβία :

Τέσσαρας ημέρας μετά τήν άλωσιν τής βασιλίδας 
τών πόλεων, ήτοι τήν 1 ’Ιουλίου 1452, ό πορθητής 
Μωάμεθ ό Β', άποθλεπων εις τήν στερέωσιν τοΰ νεο- 
πήκτου αύτοΰ Κράτους ένέκρινε διά τοΰ έξης Αΰτο- 
κρατορικοΰ βερατίου τήν έκλογήν τοΰ Πατριάρχου : 
« Κατά τά παλαιά ήθη καί κατά τήν παλαιάν τάξιν 
» αντί τοΰ άποθανόντος Πατριάρχου έκλεχθήτω και 
»έγκαθιδρυθήτω έτερος. Π ατριαρχεύτω έν ειρήνη 
» και έχέτω τήν φιλίαν ημών, έν οίς αν χρήζοι καί έθέ- 
» λοι έ'χων πάντα τά προνόμια τών προκατόχων τον 
» μηδεις αυτόν ένοχλείτω ή άντιτεινέτω, άλλ’ έστω ά- 
»ναίτητος καί αφορολόγητος καί αδιάσειστος άπό 
» παντός έναντίου και τέλους και δόσεων, ελεύθερος ΐ- 
» στω και αυτός και οί μετ' αυτόν Π ατριάρχαι είς τόν 
»αιώνα, ομοίως καί πάντες οί ΰποτεταγμένοι αύτώ 
» ’Αρχιερείς αί έκκλησίαι μή μεταβαλλέσθωσαν είς τε- 
» μένη καί ή λατρεία έστω έλευθέρα». Έκλεχθέντος δέ

Ο ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Είς τήν αίθουσαν τοΰ «Παρνασσού» άνεγνώσθη ή κρίσις τοϋ Καλοκαιρινείου δραματικού διαγωνισμού. Κρ«- 

ταί οι κ.κ. Πετρίδης, Καραβίας καί Λάσκαρης. Τήν κρίσιν τοΰ είσηγητοΰ κ. Λάσκαρη δημοσιεύομεν ολόκληρον, 
διότι περιέχει αλήθειας καί γνώμας, αί δποίαι πρέπει νά άκουσθοΰν είς εΰρΰτερον κύκλον.

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ TOY Κ. NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗ

Πολλοί καί κατά διαφόρους έποχάς, ενταύθα τε καί 
άλλαχοΰ, βασιζόμενοι έπί τής γνώμης τοΰ Άριστοτέ- 
λους λέγοντας, δτι «κρίνει άμεινον όχλος πολλά ή εις 
δστισοΰν», δτι δηλαδή καλλίτερον κρίνουν οί πολλοί, 
παρά ένας οίοσδήποτε,.δσον σοφός καί άν είναι, κατέ- 
κριναν τούς δραματικούς διαγωνισμούς ώς ανωφελείς 
καί άκαρπους.

'Υπό μίαν τινά έποψιν οί οΰτω σκεπτόμενοι δέν φαί
νεται νά έχουν καί πολύ άδικον, καθόσον, έάν θέλωμεν 
νά είμεθα ειλικρινείς καί νά μή κάνωμεν οί περίφημο: 
ημείς κριταί τόν πάνσοφον, είναι πλέον ή βέβαιον, δτι 
έν θεατρικόν έργον δέν δύναται ασφαλώς νά κριθή έκ 
μόνης τής άναγνώσεως αύτοΰ.

"Ασφαλής κρίσις θεατρικού έργου μόνον διά τής άπό 
σκηνής παραστάσεως αύτοΰ δύναται νά γίνη, οπότε συν
τρέχουν καί άλλα άπαραίτητα πρός τοιαύτην κρίσιν 
στοιχεία, οποία είναι ή ύπόκρισις καί ό σκηνικός διάκο

Πατριάρχου τοΰ Γενναδίου Σχολαρίου, ή έγκατάστα- | 
σις έγένετο φδε : Μεταπεμψάμενος ό Μωάμεθ ό Β' 
τόν έκλεγέντα Πατριάρχην Γεννάδιον τόν Σχολάριον 
έν τοΐς άνακτόροις, έν πομπή μεγάλη ύπεδέξατο αΰ- I 
τόν καί δεϊπνον μέγα παρέθετο αύτφ, φιλικότατα δέ 
πρός αυτόν διαλεξάμενος, ένεχείρισεν αύτώ, άπερχο- | 
μένφ τών ανακτόρων κατά τά βυζαντινά έθιμα τό πο- I 
λύτιμον δεκανίκισν καί νομίσματα χρυσά έδωρήσατο | 
αύτώ, είπών : «Πατριάρχευε έν ειρήνη καί έχε τήν 1 
» φιλίαν ημών, έν οίς, άν χρήζοις καί έθέλοις, έχων 
» πάντα τά προνόμια τών προκατόχων Σου». Μεθ’ δ I 
έδωκεν αύτφ τό προτεταγμένον βεράτιον καί άκοντα I 
μέχρι τής αύλής τών ανακτόρων προπέμψας, διέταξεν, 1 
ϊνα πάντες οί άρχοντες τής αύλής αύτοΰ προπέμψωσι I 
μέχρι τοΰ Ναοΰ τών 'Αγίων ’Αποστόλων. Συνωδά δέ J 
ταϊς διαταγαϊς ταύταις πάντες οί μεγιστάνες τών άνα· 1 
κτόρων προέπεμψαν αύτόν λαμπρόν καί λαμπρώς κε- 1 
κοσμημένον ίππεύοντα ίππον μέχρι τοΰ Ναοΰ τών Ά- j 
γιων ’Αποστόλων. Βραδύτερον δέ έγένοντο περισσότε- 1 
ραι αναγνωρίσεις καί δικαιώματα διά πολλών βέρα- 1 
τίων.

σμος καί έπί πλέον ή κατά τήν ώραν τής παραστάσεως 
μεταξύ τών θεατών δημιουργουμένη πνευματική κοινω
νία, έξ ής καί ή κατά Πλάτωνα θεατροκρατία, ή ύπε- 
ρίσχυσις δηλαδή τής κρίσεως τών θεατών έπί τοΰ πα- 
ριστανομένου έργου.

Καί επειδή ή φορά τοΰ λόγου έφερεν είς τό μέσον καί 
τόν έτερον τών φιλοσόφων, τόν Πλάτωνα, καλόν είναι 
ν’ άκουσθή έπί τοϋ προκειμένου καί ή γνώμη αύτοΰ, ή- 
τις φαίνεται δλως άντίθετος πρός τήν τοΰ Άριστοτέ- 
λους.

'Ο ’Αθηναίος φιλόσοφος έδίδασκεν, δτι «τά ποιη- 
θέντα μή έξήναι τών ιδιωτών μηδενί δεικνύναι, πριν άν 
αύτοίς περί ταΰτα άποδεδειγμένοις κριταίς καί τοίς νο- 
μοφύλαξι δειχθή καί άρέση», δηλαδή ό Πλάτων έθέ- 
σπιζεν. ,δτι οί ποιηταί πριν ή δι’ οίουδήποτε τρόπου δη
μοσιεύσουν τά έργα των, ώφειλον νά τά ύποβάλωσιν είς 
τήν κρίσιν άποδεδειγμένων κριτών.

Δέν είναι τής παρούσης ώρας νά συζητηθή άν ή γνώ
μη αΰτη τοΰ ’Αθηναίου φιλοσόφου θά ήδύνατο νά γίνη

τής κριτικής, άφ’ ής τό πρώτον παρουσιάσθησαν ποιη- 
ταί καί κριταί. Αύτός ό Πλάτων, δστις μάς όμιλεί περί 
άποδεδειγμένων κριτών, βέβαιος ών δτι τοιοΰτοι κριταί, 
όπως αύτός τούς ήθελε, δέν ύπήρχον ούδέ τότε, κρίνων 
δέ καί έκ τών διαπραττομένων κατά τήν έποχήν του ύπό 
τών κριτών σκανδάλων, έκήρυσσεν, ότι ό κριτικός πρέ
πει νά έχη άνδρείαν καί φρόνησιν, νά μή παρασύρεται

f «σπαστή άπό δλα έν γένει τά είδη τών ποιητών. Πάν- 
I τως δμως ή γνώμη τώ Πλάτωνος είναι σοφή, προκει- 
ί μένου περί θεατρικών συγγραφέων, καθόσον ούτοι, κατ’ 
I έμήν γνώμην, λόγω τοΰ δτι τό δράμα είναι τό κατ’ έξο- 
Γ χήν άντικειμενικον είδος τής ποιήσεως καί ώς έκ τού- 
I του δέν τούς είναι πάντοτε εΰκολον νά κρίνωσιν οί ίδιοι 
L ασφαλώς περί τών έργων των, έχουν άνάγκην πριν ή τά 
h φέρωσιν έπί σκηνής, ν’ ακούσουν καί τήν γνώμην τών 
Ρ άλλων, τών αποδεδειγμένων, κατά Πλάτωνα, κριτών, 
if Άλλ’ έρωτώ, υπάρχουν παρ’ ήμίν σήμερον οί άποδε- 
I δειγμένοι, έπί τοΰ προκειμένου, κριταί τοΰ Πλάτωνος; 
Κ Χωρίς νά θέλω νά δείξω άκαιρον μετριοφροσύνην δι’ 
£ έμαυτόν καί τούς δύω άλλους συναδέλφους μου, τούς 

κ. κ. Ίππ. Καραβίαν καί I. Πετρίδην, άπαντώ κατηγο-

I ρηματικώτατα: Όχι!
’Εκ τού προχείρου πάντοτε καί ώς έπί τό πλείστον 

ft άκουσίως των χειροτονούνται ώς τοιοΰτοι, όταν έπισή- 
' μως χειροτονούνται. Λόγω δέ τής τοιαύτης έπισημότη- 

t τος αύτών, οί έκάστοτε τοιοΰτοι κριταί, σεβόμενοι έαυ- 
?■ τούς καί τούς έντολείς των, προσεπάθησαν, χωρίς νά 

είμαι βέβαιος ότι και τό κατώρθωσαν πάντοτε, νά έκτε- 
λέσουν όσον τό δυνατόν άμεροληπτότερον τήν άνατεθεί- 

Κ σαν αύτοίς έντολήν καί έντός τών ορίων τοΰ καλώς έν- 
Β νοουμένου πρός τούς κρινομένους σεβασμού, πράγμα τό 
| όποιον σπανιώτατα παρετηρήθη είς τούς αύτοχειροτονο- 
|ι μένους τών έφημερίδων κριτικούς οίτινες, δταν δέν γε- 
L μίζουν τάς στήλας αύτών μέ τήν αμάθειαν καί τήν εμπά

θειαν, τόν φθόνον καί τήν μοχθηρίαν, τάς γεμίζουν διά 
γνωστούς είς τόν καθένα λόγους μέ τά σιχαμερά ξεφω- 

Ε νητά τοΰ άλληλοθαυμασμοΰ.
Μά τότε, θά έρωτήση ίσως τις έκ τών ακροατών 

μου, πώς άναλαμβάνετε σείς σήμερον, οί τοιαΰτα άπό 
11 τοΰ έπισήμου αύτοΰ βήματος κηρύσσοντες, νά κρίνετε τά 
Γ? ύποβληθέντα είς σάς έργα; Είς τήν ύποτιθεμένην αυ

τήν έρώτησιν 0’ άπαντήσω· άμέσως· όπως είλικρινώς 
καί άφόβως—τονίζω τήν λέξιν—έξωμήλογήθην ένώ- 

L πιον υμών μέ τήν αύτήν ειλικρίνειαν, άλλά καί παρρη
σίαν, θά διακηρύξω, ότι ό Φιλολογικός Σύλλογος «Παρ
νασσός», ύπό τήν προστασίαν τοΰ όποιου τελείται ό Κα- 

κ. λοκαιρίνειος διαγωνισμός, είχε τήν έμπνευσιν νά έκλέ- 
Κ ξη φέτος τρεις ορθοδόξους χριστιανούς, οί οποίοι άν δέν 

έχωσι τήν πήραν των γεμάτην άπο σοφίαν καί μέ τά 
Τ δόγματα τής Ποιητικής τών πολυωνύμων σχολών, έ- 
t χουν, βεβαιωθήτε, κάποιαν άλλην πείραν, πρός δέ καί 

κυρίως άδολον πρός τό έλληνικόν θέατρον άγάπην, 
άλλά καί άμεροληψίαν τοιαύτην, ώστε άναπληροΰντες 

ί'Γ δι’ αύτών τήν έλλειψιν τής σοφίας καί τοΰ έκ ταύτης 
s ■ έκπηγάζοντος τουπέ, νά έκφέρουν μίαν νοικοκυρίοιαν,

άς τήν ονομάσω οΰτω. γνώμην διά τά ύποβληθέντα είς 

£■. αύτούς έργα.
S Καί αύτά τά προσόντα τής έφετεινής έλλανοδίκου έ- 

πιτροπής, τά οποία τόσον μετριοφρόνως σάς έξέθεσα, 
φαίνεται, ότι σπανιώτατα ήνθισαν είς τούς λειμώνας

Ο κ. I. 1ΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ό κ. I. Ίωαννόπουλος, ό βραθευθεΐς συγγραφεύς τοΰ Κα

λοκαιρινών Διαγωνισμού, μέ τό εργον «Μαρία-Φλώρα».

άπό τήν άπαιδευσίαν καί τόν θόρυβον τών πολλών, ούδέ 
νά έπιορκή καί ν’ άποφαίνεται έπί τοΰ κρινομένου έρ

γου έλαφρσή τή συνειδήσει.
Ό κωμικός Φερεκράτης, έν γνώσει ών τοΰ ποιοΰ τών 

συγχρόνων του κριτικών, δέν έδίστασε νά τούς άπευθύνη 
δημοσία άπό σκηνής τά έξής: «Είς τούς κριτάς πού θά 
μάς κρίνουν σήμερα, τούς λέγω νά μήν έπιορκήσουν, 
μήτε αδίκως νά κρίνουν, άλλειώς, μά τόν Φίλιον, θά 

τούς τά ψάλλω άπό τήν καλή!»
Καί δτι ό Φερεκράτης ήξευρε πρός ποιους άπηυθύ- 

νετο, γνωρίζομεν έκ τών άποτελεσμάτων. Είναι γνω
στόν, δτι ό Εύριπίδης, ένώ έκατόν έγραψε καί έδίδαξε 
δράματα, μόλις πεντάκις έβραβεύθη, πράγμα τό όποιον 
ό Varron αποδίδει άνεπιφυλάκτως είς τήν κακοήθειαν, 
τήν άμάθειαν καί τήν δωροδοκίαν τών κριτών. Διά τήν 
νίκην δέ, ήν ήρατο ό Ξενοκλής κατά τοΰ αύτοΰ Εύριπί- 
δου, ό Αίλιανός γράφει έν τή Ποικίλη ιστορία του τά έ
ξής: «Μά δέν είναι γελοίον νά νικά δ Ξενοκλής καί νά 
ήττάται δ Εύριπίδης; ’Ασφαλώς, ή άνόητοι είναι οί 
τής ψήφου κύριοι, ή έδεκάσθησαν. Καί άν τό ένα ή τό 
άλλο συνέβη, πάντως δέν τιμά τούς ’Αθηναίους.»

Άλλά μήπως τά αύτά δέν συνέβησαν μεταγενεστέρως 
καί μέ τόν Μένανδρον, τον άπαράμιλλον τής νέας κω
μωδίας ποιητήν; Οί σύγχρονοί του κριτικοί προέκρινον
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σχεδόν πάντοτε αυτού τόν κατά πολύ κατώτερόν του 
Φιλήμονα. Λεγεται δέ, δτι συναντήσας ποτέ τον Φιλή
δονα τοϋ είπε: «Μά δέν ντρέπεσαι, καϋμένε Φιλήμων 
νά βλέπης της κωμφδίες σου νά προτιμώνται τών ίδι- 
κών μου;»

Τοιαύτα επραττον και πραττουσιν οί έκάστοτε κρ:- 
ται. Ας καυτηριάσωμεν λοιπόν δσον δυνάμεθα περισσό
τερον τούς παλαιούς, άφοΰ τόσους αιώνας άπέχουσιν άφ’ 
ήμών και δεν ύπάρχει φόβος νά αγριέψουν έναντίον 
μας και ας κάμωμεν τον μισοκακόμοιρων προκειμένου 
περί τών νεωτέρων διά νά μήν εΰρωμεν τόν μπελά μας 
είς τά καλά καθούμενα!

Η έφετεινή λοιπον ελλανόδικος επιτροπή μέ μόνα 
τα προσόντα, τά οποία άνωτέρω σάς έξέθεσα, έσκέφθη, 
οτι πριν η προβή είς τήν έξέτασιν τών ύποβληθέντων 
είς αύτην έ'ργων, καλόν θά ήτο νά επισκόπηση τόν θεα
τρικόν ήμών ορίζοντα ίνα, έχουσα μέτρον τι συγκρίσεως, 
άσφαλεστερον καί δικαιότερων κρίνη.

Θολός απ’ άκρου είς άκρον ό όρίζων. Τέλματα δυ
σώδη υπ’ αύτόν. Νέφη μαύρα, κατάμαυρα, δεξιά καί α
ριστερά περικαλύπτουν τούς αρμοδίους είς τρόπον ώστε 
να μη βλέπουν τά άπό σκηνής διαπραττόμενα είς βάρος 
τής οικογένειας, τής πατρίδος, τής θρησκείας.

Η τέχνη ώχετο άπιοϋσα, άντικατασταθείσα άπό δ- 
τΐί βρωμεροτητες τών χασισοποτίων κα: τών άλ

λων ακατονόμαστων καταγωγίων. Ή πάγκαλος έλλη- 
νική γλώσσα άντικατεστάθη διά τών αργκό τών χασι
σοποτών καί τής άλλης βρωμεράς διαλέκτου τών’ πυ- 
γοστολων νεανιών τών περιφερόμενων κατά τάς νυκτε- 
ρινας ώρας έπί τής πλατείας τής Όμονοίας καί ύπό τά 
βαθύσκια φυλλώματα τοϋ κήπου τοϋ Ζαππείου. Τό σε
μνόν δράμα καί ή φαιδρά κωμφδία άντικατεστάθησαν 
γενικώς άπό τά ακατάλληλα δήθεν διά δεσποινίδας 
^ορνογραφήματα, έν οις αρσενικοί καί θηλυκοί έμιφανί- 
,ον,αι έπί σκηνής, ώς έπί τό πλείστον μέ μόνα τά έ- 
σωρρουχα αύτών ύπό τά χειροκροτήματα τοϋ κοινού, ά- 
διαφοροϋντος τελείως άν ή βρωμερότης τών άσπρορ- 
ρουχων αύτών, άτινα έπαυσαν άπό πολλοϋ νά έχουν σχέ- 
σιν προς οίανδήποτε μπουγάδαν. ίσοφαρίζεται πρός τήν 
βρωμερότητα τών λεγομένων καί διαπραττομένων.

Και αν η τασις αΰτη πρός πάσαν βρωμερότητα έξα- 
κολουθήση τή ανοχή τής μακαρίως ύπνωττούσης καί 
τζαμπατζήδων εισερχόμενης πανστρατιά είς τά θέατρα 
είσαγγελικής άρχής, πολύ σύντομα θά ίδωμεν έπί τής 
ελληνικής σκηνής νά έπανέρχωνται οί χρόνοι τής έκ- 
λύσεως τοϋ Ρωμαϊκού θεάτρου, καθ’ οδς'έπί σκηνής ή 
Πασιφάη παρεδίδετο πράγματι κώς είς τάς πε- 
ριπ.ύξιΐς τοϋ Κρητικού Ταύρου καί ή Λήδα έδέχετο 
ίια του αυτου τρόπου τάς θωπείας τοϋ κύκνου! Άλλά 
.οτε μεν άρρενες ήθοποιοί ήσαν πάντες, κατά τήν 
σκανδαλώδη έκφρασιν τοϋ Προκοπίου, «έκ τών ύφιστα- 
μενων τφ ίδίω σώματι τά τών γυναικών», αί δέ γυναί
κες προήρχοντο πάσαι έκ τών χαμαιτυπείων.

Και εντός τοιοϋτον θεατρικού ορίζοντας εύρεθείσα ή I 
έλλανοοικος έπιτροπή, δέν ήτο δυνατόν παρά μέ εύνόη- 
τον άπογοήτευσιν νά έπιληφθή τοϋ έργου της, ούδέν κα
λόν καί υγιές άναμένουσα άπό ένα τοιοϋτον σχολείων δι- 1 
αφθοράς κα: έξαχρειώσεως, είς δ πάντως θά έφοίτησαν 
και. εμαθητευσαν κα: οι εις τον σημερινόν δραματικόν 
αγώνα κατελθόντες. Αλλ’ ευτυχώς, εύτυχώς έπανα- 
λαμβάνω. και μετά περισσής κα! άδολου χαράς, ή έπι
τροπή κατάπληκτος εύρέθη έν τώ μέσω άλλης άτμο- 
σφαιρας εντελώς ύγ.ιοϋς καί άπηλλαγμένης τών βρω
μερών εκείνων μικροβίων, τά οποία οί σιγά-σιγά, άλλ’ 
άσφαλώς ύποσκάπτοντες τά θεμέλια τοϋ κοινωνικού ή
μών συγκροτήματος, καλλιεργούν έν τώ άντεθνικφ αύ
τών έργαστηριφ άντι ολίγων ποσοστών, τά δποία άπό - 
τίνος αντικατέστησαν τα τριάκοντα τού ’Ιούδα αρ
γύρια! I

Εις ούοένα έκ τών ένδεκα ύποβληθέντων είς τήν κρί
σιν αύτής έργων συνήντησεν ή έπιτροπή τήν διαφθοράν 
και άνηθικοτητα, περ: ών άνωτέρω έκαμα λόγον,, άδι- 
αφορον κα: αν εις τινα εξ αυτών δεν συνήντησε καί τά 
προσόντα εκείνα τά άπαιτουμενα δι’ έν ευπρόσωπόν πως 
θεατρικόν έργον. Και τούτο, αν δέν δύναται νά όνομα- 
σθή πρόοδος, είναι πάντως παρήγορον φαινόμενων, δτι οί 
νέοι — διότι θέλω νά πιστεύω δτι νέοι είναι οί διαγω- 
νιζόμενοι — έστω καί μέ τάς ασθενείς αύτών δυνάμεις, 
άντ: νά ευρύνουν τά τέλματα, έν οις διαιτώνται οί άνω- 
φελείς τής ελληνικής σκηνής κωνωπες, φαίνονται 
προσπαθοϋντες νά τά άποξηράνωσι.

Δυστυχώς, δπως κα: άλλοθεν παρετήρησα, είς τήν 
ευγενή αύτήν προσπάθειάν των δέν εύρίσκουν καί ύπο- 
στηρικτας, μάλλον αποθαρρύνονται, καθόσον οί Οιασάρ- 
χαι μας δεν εννοούν κατ' ούδένα λόγον νά δεχθούν τά 
έργα των. —Είναι άγνωστοι, μοϋ είπε κάποτε είς έξ 
αύτων ήταν κατηγανακτημένος διεμαρτυρήθην διά τήν 
αστοργιαν των αύτην. —Μα δλοι μας είμαστε άγνω
στοι, τού παρετήρησα, πριν γίνωμε γνωστοί! Πώς διά- ।

βολο, θέλεις νά γίνουν γνωστοί, άν δέν τούς δοθή άφορ- 1
μη να παυσουν να είναι το'.οΰτοι! Αλλ" οί λόγοι μου άν- 
τηχησαν εις ώτα μή θέλοντος ν’ άκούση! I

Και όμως μοϋ έδόθη πλέον ή άπαξ άφορμή νά έκτι- 
μήσω την εργασίαν πολλών νέων, οϊτινες, χάρις είς ।

τας αντιλήψεις τών κυρίων θιασαρχών, είναι καταδι- I
κασμενοι οί δυστυχείς νά μένουν έσαεί άγνωστοι! I

Διά τούτο θα παρακαλεσω θερμότατα άπο τού έπισή- 
μου τουτου βήματος και τον αξότιμον κ. Πρόεδρον τού J 
«Παρνασσού» και παντα τα αλλα μέλη τής έφορείας αύ- -II
τοΰ, έάν θέλουν νά έχη καί πρακτικώτερον άποτέλεσμα :
ό διαγωνισμός ον ανελαβον υπο τήν προστασίαν των νά ί
φροντίσουν παση ουναμει όπως τα δυω-τρια καλά έργα, 1
τά όποια έκρινεν ώς τοιαύτα ή έπιτροπή, διδαχθώσ:ν !
άπό δημοσίας σκηνής. Κα! έν άνάγκη. έάν καί πάλιν οί |

θιασάρχα: κωφεύσουν είς τήν παράκλησίν των, νά τά I

Ή έπιτροπή, καίτοι έκ τής μελέτης τοΰ έργου έπεί- 
σθη, δτι ό συγγραφεύς, παρ’ δλας τάς διαβεβαιώσεις 
του, ζητεί νά κάμη, δπως λέγουν, πολιτικήν, ούδόλως 
έλαβεν ύπ’ δψιν τό τοιοϋτον, περιορισθεισα νά κρινη 
αύτό ώς έργον τέχνης. Καί τοιαύτης δέν φαίνεται νά 
στερήτα: ό συγγραφεύς, δστις καί γνώστης τής σκηνής 
μάς παρουσιάζεται καί αύτής τής κλασσικής τραγωδί
ας καί δή τής Σαικσπηρείου, έξ ής έχει κα: τήν υποβο
λήν. Ή βασική του σκέψις είναι ν’ άποδείξη δτ: η φι
λοδοξία δύναται νά ώθήση μέχρις έγκλήματος καί δή 
άπαισίου τοιούτου καί μάς παρουσιάζει έν τώ έργω του 
υιόν συλλαμβάνοντα ώς όμηρον τήν ιδίαν του^ μητέρα 
καί πλήσσοντα ύπούλως τόν πρός βοήθειαν αύτής σπευ- 
δοντα πατέρα του. Διά νά συγκάλυψη δέ πως τον απο
τροπιασμόν, δστις θά προκληθή άφεΰκτως έκ τοΰ άπαι- 
σίου αύτού έγκλήματος παρά τοΐς θεαταίς, ό συγγρα
φεύς μάς παρουσιάζει δλα τ’ άνωτέρω νά έκτυλίσσωντα: 
έν όνείρφ καί ύπό τήν επήρειαν έφιάλτου, τοΰ Βραχνα, 
έξ ού καί ό τίτλος τοΰ έργου του. Άλλά το είδος αύτό 
τής τεχνοτροπίας δυστυχώς δεν σώζει τό έργον, δια τού
το μεθ’ δλα τά προτερήματα αύτοΰ, διότζ έχει πολλά 
τοιαΰτα καί δραματικά καί σκηνικά, έξ ών καταφαινε- 
τα:, δτι δ συγγραφεύς του έχει ζυμωθή, κατά τό δή λε
γόμενον, μέ τήν σκηνήν, ή έπιτροπή συγχαίρει μέν jov 
συγγραφέα, διά τά προτερήματά του αύτά, αδυνατεί Ο
μως κα: νά βραβεύση πατροκτονίας μέ όσην δήποτε τε- 
γνην χαι αν περιβάλλονται αυται. <

2. Ό-ρφευς και Εύρνδίκη. — Είναι τό μόνον έμμε
τρον καί όμοιοκατάληκτον δράμα έκ τών ύποβληθέντων 
είς τόν διαγωνισμόν. Ό συγγραφεύς έλαβεν ώς υποθε- 
σιν τόν γνωστόν μύθον τής αρπαγής τής Εύρυδικης εκ 
τοΰ "Αδου. Έπειδή δμως καί ό ’ίδιος ήννόησεν, οτι εις 
τοιοΰτος άπλοΰς μύθος δέν είναι κατάλληλος προς δρα
ματοποίησή. τόν έποίκιλλε καί αύτός, ώς έπραττεν άλ
λοτε καί ό Εύρυπίδης είς παρόμοιας περιπτώσεις, δι’ 
έπε-.σοδίων καί περιπετειών ίδικής του έφευρέσεως. Μ 
όλα ταΰτα καί μεθ’ δλας τάς άλλας έπαινετας προσπά
θειας του, δέν κατώρθωσε νά δώση εις τό έργον του 
δραματικήν πνοήν καί ούτως ό μύθος έμεινε καί παλιν 
ξηρός καί άτονος. Καί άν τό έργον του ύπό τήν έποψ-.ν 
αύτήν άπέτυχεν, έχει έν τούτοις πολλάς άρετάς, και δη 
τάς έγκατεσπαρμένας έδώ κ’ έκεΐ ώραιας ιοεας, άς α
ναπτύσσει ό ποιητής μετά περισσής χάριτος και ποιη
τικής έξάρσεως, διότι φαίνεται ότι δεξιώς χειρίζεται 
τήν λύραν, άν καί κάποτε-κάποτε τοΰ διαφεύγουν και 
τινες παράχορδοι τόνοι. Διότι, ενώ δια στόματός .ή- 
θεάς τών φειδιών Δρυμούς, αποτεινόμενος πρός τόν Πα- 
να, μάς λέγει τά έξής ώραία:
Αϊ, γέρο Παν, ποίοαι ΰεός και τριγνρνρς οτά όάοη 
και προοταιεύεις τους βοοκούς, δέν οοντνχε νά ηιάοη 
και ξαφνικά να ροθολάτ] οτής χειμωνιάς την ό'ιρα 
κάνα μεγάλο σύννεφο, βροχή, χαλάξι, μπάρα, 
τ’ Αστροπελέκια νά βροντάν, νά πέφτουν φλογισμένα

I παρουσιάση αύτός ουτος δ Παρνασσός άπό τής ιδίας 

λ αύτοΰ σκηνής.
XXX

I Ώς άνωτέρω είπα, είς τήν κρίσιν τής έπιτροπής υ- 
I πεβλήθησαν ένδεκα έν δλφ έργα, εν έμμετρον είς ^·~- 
I καπεντασυλλάβους ομοιοκατάληκτους στίχους καί δε- 
| κα είς πεζόν λά/ον. Έκ τών ένδεκα, έν, έάν δέν ύπερε- 
I βη τά δρια τής ηθικής, ύπερέβη τά της «υ- 
| πρεπείας τοιαύτα, διά τούτο καί έν τή καλοκαγαΟίια 
ρ αύτής ή έπιτροπή ούδέ τον τίτλον καν αύτού θ άναφε- 
I ρη, ΐνα μή, έστω καί πόρρώθεν προσβάλη τον συγγρα- 
|· φέα διά τής άναγραφής αύτοΰ, δστις οΰτω μή άκούων 
| άναφερόμενον τόν τίτλον τού έργου του, μόνος αύτός 
| θά γνωρίζη τό σφάλμα του καί έν κρυπτώ θά μεταμε- 
Ε λήται διά τούτο.

Έκ τών λοιπών δέκα, τα ύπο τους τίτλους: «Τής 
Ε μοίρας τά γραμμένα». «Ό Κοσμοχαλαστης» και το 
| «Καινούργιο σπίτι» είναι έντελώς άτεχνα και κακοζη- 
I. λα καί διά τόν ’λόγον αύτόν ούδέ θά έπιχειρήσω καν 

I τ’ αναλύσω·, άποφεύγων οΰτω νά δείξω καί δήθεν πνεύ- 
I μα είς βάρος τών άτυχησάντων συγγραφέων, τους ο- 
I ποιους συμπονώ, άλλά καί συμβουλεύω- είλικρινως^ να 
I έγκαταλείψουν τήν τε Θάλειαν και Μελπομένην και νά 
I ζητήσουν άλλας άγκάλας, αΐτινες ίσως θά τούς ύπε- 

I δέχοντο θερμότερον.
Τό ύπό τόν τίτλον «Λέα-.να», κάπως καλλιτερον των 

τριών άνοίφερθέντων γεγραμμένον, είναι ιστορικόν δρα- 
; μα, ή ύπόθεσις τοϋ οποίου έλήφθη έκ τής ιστορίας του 
I Αρμοδίου καί Άριστογείτονος. Δυστυχώς ούδ εις μ~λ 

ή έπιτροπή, μεθ’ δλην τήν καλήν της διάθεσιν, κατωρ- 
ί θωσε ν’ άνεύρη δραματικά προτερήματα τοιαύτα, ώστε 
' νά δυνηθή εύφήμως νά τό άναφέρη. Είναι άπ/.ως ιστο

ρικά’: σελίδες σκηνοποιημέναι άνευ του παραμικρού, ορα- 
ματικοϋ ένδιαφέροντος. Ο συγγραφεύς του φαίνετα. 
γνώστης τής ιστορίας, άλλ’ ούχί καί τού θεάτρου, ο
πωσδήποτε άν νομίζη δτι ύποβόσκη έν αύτφ το θειον ε
κείνο πυρ, δπερ θερμαίνει τάς ψυχάς τών δσων θέλουν 
ν’ άκολουθήσουν τά άρμα τού Θέσπιδος εις τας δύσβα
τους άτραπούς τής τέχνης, άς δοκιμάση καί πάλιν και 
ίσως φανή ευτυχέστερος, δπερ καί όλοψύχως του ευ- 

χομαι.
Β'.

Τό ύπο τον τίτλον «ό Βραχνάς» έργον είχεν υποβληθή 
καί πέρυσιν, ώς μάς λέγει ό συγγραφεύς έν προλόγφ, 
είς τόν διαγωνισμόν, άλλά παραπεσόν,, άγνωστιζ^ πως^ 
δέν έκρίθη τότε. Ό συγγραφεύς του ευελπις περί του 
βραβείου, τό έπαναφέρει καί φέτος υπό τήν κρίσιν της 
έπιτροπής, πρός ήν μέ τρόπον συνιστά καί άν^ αΰτη νο- 
μίση, δτι μέρη τινα τού δράματός του έχουν έξωτερικην 
τινα ομοιότητα πρός σύγχρονα γεγονότα, νά μη πα::ορ 
τήν τέχνην, άλλά νά τήν έξετάση άσχέτως πρός αύτα, 
καί άν "άκόμη, δπερ δέν ^βαίνει, προσθέτει, έδωσαν α

φορμήν είς αύτήν.
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ατι τής Ροδόπης τής Μβφέ$^ >Αλλο1μΟνο 0, ,μ,να! 
h κάνουνε τ' αρνάκια σου, γιά πες μου, Γεροπάνα, 
μέσα οτοΰ μαύρου τ' ουρανού τόν τρομερό Παιάνα;

σκορπίστηκα κ' έγώ καί τριγυρνω στά πλάγια... 
IW κακού πέρνω βότανα, τοϋ κάκου κάνω πάγια, 
™ φειδία μου παράτησα, άντρο μΟυ δ'εν πλαγιάζω, 
βαρκούλα στήν ακρογιαλιά κομματιασμένη άοάζω 
και οκιάζομαι οτό πέλαγος ν' ανοίξω τά πανιά που 
ναχνω μέν'ατό κουφάρι μου γ,ά νάόρω τήν καρδιά

, S 5 * ; . , [,«ου
κι ακω μοναχα τον άχό σιγά πικρά νά λέη: 
σ>!τί λαχτάρα ! συμφορά ! γιά ιόν Όρφέα κλαίει 1

, ενφ, ως είπα, τ> άνωτέρω ώρ,αία μ.? , ,γ4[ , 
ητης,,αφινων ^ήν λύραν του ξεκούρδιστη, μάς φάλλει 

τα εςήςϊ’ά στόματος τοΰ Σατύρόυ πρός δν ό Πάν 
εψωνιζως λέγε-, δτι θά Χ'^ δ(Ορίση δικαστήν: 
Πίστεψε &ά κρατήσω
τή Μοι μου ψηλότερα άπ' τή Δικαιοσύνη, 
αύτή τήν ψεύτικη ϋεά, π' όλοι μιλούν γιά κείνη 
Μ, όλοι μοιράζουν δίκαια κι' όλοι δικάζουν ίσα 
κι όλοι τήν τρων οά νάτανε γιαούρτη σακουλίσα ! 
. Δεν γνωρίζω άν στην άρχαώτητα υπήρχε γιαούρτη, 

είτε σακουλίσια, είτε σέ κεσέδες, άλλ’ είτε ύπήρχεν είτε 
μη, καί ύπό τήν μίαν της μορφήν καί ύπό τήν 'άλλην, 
χρησιμοποιούμενη είς ποιητιζάς παραβολάς, δέν μού 
φα-,νετα. ότι ζαί μεθ’ δλην τήν λευκότητα της ήμπορεί 
γ βγαλη ασπροπρόσωπου τόν ποιητήν 1 ’Άλλοτε πά) -ν 
ο ποιητής μάς παρουσιάζει τδν έρωτα εΐσάγοντα τό ξί
φος του έν τφ ζολεώ. Είμαι βέβαιος δτι οί άζροαταί μου. 
αρσενικοί ζα: θηλυκοί, οίτινες άφεύζτως θά έρωτεύθη- 
σ« ζαι αύτοί, έστω ζαί άπαξ, άν μή ζαί περισσοτέρας 
φοράς,ουδέποτε θά ήσθάνθησαν τήν τάλαιναν καρδίαν 
των να διαπεράται άπό τό χονδροειδές αύτό δπλον, μέ 
το οποίον ωπλισε τόν υιόν τής Κύπριδος ό ποιητής μας.

α- όμως, επαναλαμβάνω, δτι ό ποιητής δέν είναι έκ 
των τυχαίων, άλλ’ ένώ περιποιείται τόσον πολύ τούς 
στίχους του καί τάς ιδέας του, διά νά μεταχειριστώ 
\ ερω όπως αυτός μίαν παρομοίωσιν άπό τόν γιαουρτι- 
ζον κοσμον. λησμονεί έαυτόν. δίνει μίαν κλωτσιάν είς 
τον καρδάραν ζαί τά Οαλασσοποιεί. Τό αύτό συμβαίνει 
και με τάς ομοιοκαταληξίας του. Ένώ ζαί πλούσιας 
τοιαότας έχει ζα'ι ρυθμικάς, μάς σερβίρει πρός μεγάλην 
μας εζπληξιν ζα! μεριζάς τού έξής είδους: 
Άστήρευτη κι' ακοίμητη γιά τόν δικό σου ύπνο 
που καίει τήν αγρυπνία του σάν διαμαντένιο λύχνο 
Ισνατιοτος στά πόδια σου καί τή ζωή μου λύτρα...

n ?ς, α0ΊρίτγΙ Χτύ^>ΐμα καί δέν περνάνε φίλτοα ! 
_ Βεβαίως ο,λα , αύτά τά ελαττώματα τοΰ καλού ποιή
σου -ρεπει να τ’ άποδώσωμεν είς απροσεξίαν, άλλ’ -να 
μη τοιαυτη,τις απροσεξία άποδοθή ζαί είς τήν έπιτρο- 
•-ην. αυτή επιφυλάσσεται νά τόν βράβευση δταν θά ζα- 
ταστη προσεκτικότερος.

3. Τό παιδί τοϋ άλλου. ~ Ό ιατρός Άλυμπιάδης,

χειρουργός δεινός,, μοιράζει τήν ζωήν του μεταξύ τής 
επιστήμης του και, τής άγάπης του πρός τήν σύζυγέ 
του Νιναν, ην, καίτοι κατωτέρας κοινωνικής τάξεως 
είχε νυμφευθή έξ έρωτος. Άρχομένου τοϋ δράματος’ 
βλεπομεν τόν ιατρόν προετοιμαζόμενου υά έγχειρίση 
στευόν ο-κογενειαζόν του φίλον, τόν Τζώρτζην. Άλλά 
ζατα μοφαίαν συμπτωσιν, όλίγας στιγμάς πρό τής έγ. 
χειρισεως συλλαμβάνει τήν γυναίκα του καί αυτόν λ 
ρωτοτροποΰντας ζαί άσπαζομένους άλλήλους. Πρό τοΰ 
θεάματος αύτού , γίνεται έξω φρενών, άλλά συγκρατεί, 
τα: ζα: μετ’ ολίγον, πιστός είς τό καθήκον, εγχειρίζει 
τον υβριστήν τής τιμής του μετ’ επιτυχίας. Έ.κτοτε δ
μως ο βιος του έγινεν άβίωτος, ή επιστημονική του έρ- 
γασια διεζοπη ζαί ή αύτοπεποίθησις είς τό χέρι του διε- 
σαλευΟη. Τδν άπασχολεί πλέον τδ ζήτημα τής συζύγου I 
του, την οποίαν κρατεί άκόμη πλησίον του διά νά σώση 
τα προσχήματα άπέναντι τής κοινωνίας. ’Εκείνη έν 
τούτοις θέλει νά φύγη, διότι τοΰ άποκαλύπτει δτι είναι 
μητέρα, οτι φέρει είς τά σπλάγχνα της τδ παιδί τοΰ άλ- . 
λου. Ματην ό ιατρός προσπαθεί νά τήν πείση νά μείνη 
η Νινα ανένδοτος, μή θέλουσα νά βλέπη τόν άνδρα της 
φΟειρομενον ίζ αίτιας της, φεύγει, ένώ έκείνος συντε- ’ 
τριμμένος αύτοκτονεί.

.Η Xty- Ζωρίς νά φέρη άκόμη είς φώς τόν καρπόν 1 
του εγκλήματος, συζή μέ τόν έραστήν της Τζώρτζην,. ο- 
στις συν τω χρόνω τής άποκαλύπτεται ώς ένας χυδαίος, 
χαρτοπαικτης, μέθυσος καί άλζοολιζός. Ή άθλιότης 
παρακολουθεί πλέον τόν βίον της. Ή Νινα, άναπολοΰ- 
σα την Αγένειαν τοΰ συζύγου της δν ζατέστρεψε, μισεί 
πλέον τον άλλον. Έν τώ μεταξύ, διά νά δώση ένα ονο- 
μ» εις τό παιδί τδ όποιον θά γεννηθή, ζητεί άπό τδν έ- | 
ραστην της νά τήν νυμφευθή, αύτός δμως, άποκαλυπτό- 
μενος, πλέον εν δλη του τή άθλιότητι ζαί ποταπότητ-., 
την απωθεί βιαίως ζαί άποζαλών αύτήν πόρνην, τής 
Λεγει: «Είναι τδ παιδί τοΰ άλλου ! Γιά μιά στιγμή πού 
πέρασα στην αγκαλιά μιάς γυναίκας δέν θά καταστρέ
φω Ολόκληρη τήν ζωή μου !. ..» Ή άθλια Νινα, είς τό 
άκουσμά αυτό, έξαλλος, άνασπά μάχαιραν καί τήν βυ- 
>:,ε-.. εις τά στήθη τοΰ καταστροφέως της.

Αοτη^ είναι έν όλίγο-.ς ή ύπόθεσ-.ς τοΰ ύπεράγαν τρα
γικού αυτου έργου. Βγαλμένη άπδ τήν ζωήν, αληθινή, 
εχει όντως πνοήν δημιουργίας, μέ δραματικήν σύνθεσιν, 
εξ ης πολλά δικαιούμεθα ν’ άναμένωμεν είς τδ μέλλον 
απο τδν συγγραφέα, έστω καί άν παραδεχθώμεν δτι ο 
κινηματογράφος έδωκε τήν άρχιζήν κατεύθυνσιν είς τήν 
υποθεσιν του έργου. Ό ποιητής του, καίτοι. δεικνύει ι
κανότητα ου σμικράν περί τήν τέχνην τοΰ ήθοποιείν καί 
χαρακτηριζειν τα πρόσωπά του, προσόν μέγα δι’ ένα δρα
ματικόν συγγραφέα,, ύπολείπεται έν τούτοις πολύ κατά 
την σκηνικήν οικονομίαν, έκ τής άτελείας τής όποιας 
παραλύει την συνοχήν τοΰ έργου του. παρεμβάλλων έ- 
πεισοοιακας εμφανίσεις μέ μακροτάτους μονολόγους 
οευτερευοντων προσώπων κα! ιδιαιτέρως μιάς τίνος ύ-
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πηρετρίας φλυάρου, ήτις, ένφ κατ’ ούδέν συμβάλλει εις 
τήν πρόοδον τής δράσεως, διαρκώς πηγαινοέρχεται επ: 
τής σκηνής. 'Οπως δήποτε, τδ έργον του είναι αξιον 
προσοχής, ώχί όμως καί τοΰ βραβείου, τοΰ όποιου ασφα
λώς θά τύχη είς τδ μέλλον δ συγγραφεύς εαν καταγινθ 
είς τήν μελέτην τών μεγάλων συγχρόνων δραματικών.

4. Μία τρέλλα στο τηλέφωνο. — Ό Παύλος Ερ- 
μίδης, εύκατάστατος καί έντιμος άστός, μέ ήθικάς αρ
κάς, άγαπά μέ δλην του την καρδιά την συζυγον του 
"Ελλην, ή όποια καί αύτή κατά βάθος τόν, αγα-πα και 
τόν έκτιμά, καί δμως τόν άπατά μέ έναν οίζογενειακον 
φίλον καί έξ επαγγέλματος γυναικοθήραν, τον Ανορι- 
ανόν τόν οποίο-/ ούτε άγαπά, άλλ’ ούτε και εκτίμα. Εις 
τόν Άνδριανόν παραδίδεται άπό μίαν παράδοξον αλλα 
και άκατανόητον έκκεντριζάτητα. Ή "Ελλη ε’.χεν α- 
ναγνώσε-, είς κάποιο γαλλικόν διήγημα,, δτι μια ,συζυ 
νος άπατώσα τδν άνδρα της. τοΰ έτηλεφώνησε άπο,την 
άγκάλην τοΰ έραστοΰ της. Τήν άχαρακτηριστόν αυτήν 
κακοήθεις ήθέλησε νά μιμηθή καί ή "Ελλη και επι
βάλλει είς τδν διαρκώς παρενοχλοΰντα αύτήν με τας ε- 
ρωτικάς του έκδηλώσεις Άνδριανόν νά έγκαταστηση 
καί αύτός τηλέφωνον εις τήν γκαρσονιέραν του και τΟτε 
συγζατατίθεται νά μεταβή έκεί καί μετά την μοφαιαν 
πτώσιν, τηλεφωνεί είς τόν άνδρα της, καθημενη επι 
τών γονάτων τοΰ Άνδρ-.ανοΰ. ’Αμέσως, δμως μετανοεί 
διά το σφάλμα της καί όμιλεί μετ’ αηδίας και περιφρο
νήσεις πρός τόν έραστήν της, πρός δν λέγει καθαρα 
καί ξάστερα πώς δ,τι έκαμε δέν τό έκαμεν απο έρωτα, 
άλλ’ άπό καπρίτζιο καί μόνον καί δτι μόνον τον α-/θρα 
της εκτιμά καί άγαπά, προσθέτουσα έν τέλει οτι ουδέ
ποτε πλέον θά έπανέλθη είς την γκαρσονιέραν του. Η 
"Ελλη, βαρέως φέρουσα τό σφάλμα της καί μή θελου- 
σα νά συζή μέ έναν έντιμον άνδρα., δστις τόσον αναξιως 
της τήν άγαπά, άποκαλύπτει τά πάντα πρός τόν σύζυ
γόν της καί άπέρχεται πρός τήν μητέρα της, χωρίς ό
μως νά τοΰ άποκαλύψη καί ποιος είναι ό συνένοχός, της. 
Ό δυστυχής σύζυγος, άφοΰ συνήλθεν άπό τήν καταπλη- 
ξίν του, ζητεί τό διαζύγιόν του, τό οποίον καί έπιτυγχα- 
νει. Έν τώ μεταξύ διά νά λησμονήση τήν γυναίκα του. 
τήν όποιαν έξακολουθεί ν’ άγαπά, συνδεθείς στενώτερον 
μετά τοΰ Άνδριανόν, τοΰ όποιου άγνοεϊ, τήν έπαίσχυντον 
διαγωγήν, τδ ρίχνει, κατά τό δή λεγόμενον, εξω. Ες 
άλλου, ή πρώην πλέον σύζυγός του, ήτις και αυτή δεν 
έπαυσε νά τόν άγαπά, μή θέλουσα νά βλέπη τόν, άνδρα 
της έξευτελιζόμενον άπό τδν άνθρωπον, δστις τον, ατί
μασε, τοΰ άποκαλύπτει ποιος είναι ό φίλος του, μετά του 
όποιου συνδιασκεδάζει. ζητεί νά τόν έκδιώξη, δπερ και 
πράττει ό Έρμίδης καί έπί πλέον τόν παρακαλει να 
συζήσουν μαζύ καί πάλιν, έστω καί αν τήν πάρη ως μαι- 
τρέσσαν του. διότι είναι βέβαια δτι καί, αύτός τήν άγα- 
πα καί μάτην ζητεί μέ διασκεδάσεις νά τήν λησμονήση. 
Ό Έρμίδης, ρστις πράγματι δέν έπαυσε ν’ άγαπφ την 
πρώην σύζυγόν του, συγκινείται, άμφιταλαντεύετα-.

άλλ’ έπί τέλους έπικρατεί ή ύπερηφάνειά του και ο εγω
ισμός του καί μέ ψυχρότητα χαρακιτ,ριστικήν της δει
κνύει τήν θύραν. Ή "Ελλη έξέρχεται συντετριμμένη, 
άλλά καί ό Έρμίδης δέν μένει εις καλλιτέραν κατα-

στασιν.
Αύτή είναι έν ώχραίς γραμμαίς ή ύπόθεσις του έργου, 

τοΰ όποιου ό ποιητής όμολογουμένως δέν φαίνεται άμοι
ρος τών άπαιτουμένων δι’ ένα καλόν θεατρικόν συγγρα
φέα προσόντων, διότι καί τήν δραματικήν οικονομίαν 
γνωρίζει καλώς καί περί τήν διαγραφήν τών χαρακτή
ρων δεικνύει ικανότητα ού τήν τυχοΰσαν. Είς τό^ένερ·· 
γητικόν αύτοΰ έχει έπίσης καί τήν φυσικότητα του δια
λόγου. Άλλ’ έκείνο το όποιον μειώνει κατά πολύ την α
ξίαν τοΰ έργου του, είναι ό χαρακτήρ τής ήρωΐδο^ς του. 
Άπατά τόν άνδρα της, πράγμα σύνηθες δυστυχώς είς 
τάς νεωτέρας κοινωνίας. Άλλά τόν άπατ? ένώ συγχρό
νως τόν άγαπά καί τόν έκτιμά, πράγμα έντελώς αχα- 
ρακτήριστον καί άφύσικον έν ταύτώ. Άλλά τόν, απα.τα,, 
μάς λέγε-, ό ποιητής, άπό καπρίτσιο. ’Έστω,,άλλα το 
καπρίτσιο αύτό εύρίσκεται έντελώς άντικρυς εις την η
θικήν ζαί έπί πλέον δεικνύει -ψυχήν πεπορωμένην, όποιαν , 
δέν φαίνεται νά έχη ή ήρωΐς. Διότι δυναμεθα ,κατα συγ- 
ζατάβασιν νά συγχωρήσωμεν μίαν γυναικαι ν’ απατηση 
τόν άνδρα της, άλλά μάς είναι έντελώς άδύνατον νά,τής 
συγχωρήσωμεν καί νά τδν έξευτελίση πρό τών ,όμμάτων 
τοΰ έραστοΰ της, τού έραστοΰ της μάλιστα, τδν όποιον 
δέν άγαπά, καί νά τδν έξευτελίση ένφ· τδν άγαπά κα». 
τδν έκτιμά, μόνον καί μόνον διότι άπδ καπρίτσιο θέλε: 
νά μιμηθή μίαν άλλην φαυλοβίαν, ή όποια έν τή κακοη- 
θεία της τηλεφωνεί άπο τάς άγκάλας τοΰ έραστοΰ της 
πρης τδν άπατώμενον σύζυγόν της.

("Επεται συνέχεια)

ΣΤΟ MAKPYNONOPLZONTA...
Γιά κοίταξε οτό μακρυνόν ορίζοντα τόν ήλιο 
που πάει μέ τήν πορφύρα του γλυκά νά βασιλέψη 
καί φαίνεται νάν έτοιμος με στολισμό γαμήλιο 
γιά μιά πανώρια τελετή και δοξασμένη στέψη.

Γιά κοίταξε τής θάλασσας τόν θρίαμβο κεΐ κάτω 
πού μάς κρατεί σάν έκθαμβο τό νοϋ καί δίχως σκέψη 
καί κάνει τόν πιό δύσπιστο κι’ αμφιβολία γεμάτο 
σ’ ένα Θεό, σέ μιά ώμορφιά, στ’ αλήθεια νά πιστέψη-

Σέ λίγο τό μυστήριο τής νύχτας θά μάς ζώση 
μ’ δλη τήν άσπιλη κΓ αγνή τοΰ θείου τή γοητεία 
πού τήν ψυχή σέ στοχασμούς ωραίους θ’ άνασηκωση.

Καί τότε έμεις θά πλάθουμε μακρυά σάν οπτασία 
σ’ ένα μεγάίο θάμπισμα καί μιά πλατειά νεφέλη 
τις χώρες, όπου περπατεΐ δ ήλιος κι’ ανατέλλει.

ΓΕΩΡΓΙΟΣΙΤΑΜΠΟΛΗΧ
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«νβηράν τοπ^έσίαν'τοϋ Τ^,α-<>^λ“’Γτ7|ρίώ1' τδύ τοΰ νολ(„ -.................
γάλο“ ποιητοΰ. ™ ηπ°“’ δημοσιεύομεν έ'να άπό τά J οπ5'® h'v* τόν μήνι αύτέν

Κατά τήν σεμνήν έσρτήν τών ’ ' ' ' ' πο«ήμ«α τοϋ μ3-
' ^Ρτην των αποκαλυπτηρίων ώ^'λ·™. '

' ε^^ως i X. Κωστής Παλαμάς.

ΘΘ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΘΘ

Η ΦΑΡΜΑΚΩΜΕΝΗ

τραγούδ.α μου τά λέγες δλα 
Ιουτο μονον δέν θέλει τό 
1ουτομόνονδέν^λειν,

X · την πλάκα τοΰ τάφου κρατείς !

Ω παρθένα ! άν ήμπόρε^ν οί κλάψες 
Πεθαμένου νά δώσουν ζωή Ρ ’ 
^οσ«'ξ έκαμα κλάψας γιά σένα, 

01 ν 1 !:ΖΙ]ί τήν πρώτη πνοή.

Συμφορά ! σέ θυμούμ’ έκαθόσουν 
πλευρό μου μέ πρόσωπο αχνό·

«υα πεθανω. φαρμάκι θά πιώ».

Μέ σκληρότατο χέρι το πήρες 
κόρη, κι- τό χ(>ρμ. 

Που του έπρεπε φόρεμα γάμου, 
Πικρό σαβανο τώρα φορεί.

Τό »04 έΜΐ μί„ ς. ιόν 
Ιο στολίζει σεμνή παρθενιά- 
Τ°ΰ κακού σ’ άδ.κοΰσεν ό κόσμος 
Και σου φώναξε λόγια κακά.

.Τ""“ Α6ι:·“ - ^„.ες ν· &ύ 
”Ζ το στόμα „„„ ,· . ■'

«Το * *
Δεν εσταθηκαν τόσο σκληροί».

1826

Κόσμε ψεΰττι 1 ταΡ vAnr,,- · ,
τζ ; α,ς Λ°ραι5 ταις μαύραις 
Κατατρέχεις όσο είν’ ζωνταναίς 
-κλήρε κόσμε ! καί δέν τους λυπάσαι 
1 Ίν τιμήν, δίαν είναι νεκραϊς.

^<οπα, σώπα ! θυμήσου πώς έχεις 
Θυγατέρα, γυναίκα, άδελφή· 
^ωπα κόσμε κοιμάται σ’ τό μνήμα 
Και κοιμάται παρθένα σεμνή.

Θά ξυπνήση τήν ύστερη ήμέρα, 
Κι» τον κόσμον όμπρός νά κριθή, 
Λαι στον Πλάστη κινώντας μέ σέβας 

α λευκά της τά χέρια, θά πή.

«Κύττα μέσα στά σπλάχνα μου, Πλάστη ι 
Ια φαρμακωσα, άλήθεια, ή πικρή, 
ζαι μου βγήκε δχ τό νού μου, Πατέρα, 
Που πλασμένα μου τάχες Έσύ.

'Όμως κύττα ς’ τά σπλάχνα μου μέσα 
Που το κριμα τους κλαϊνε, καί πές, 
is- Z0<T!‘0U’ π0ΰ φώναξε τόσα 
Εδω μέσα άν ήν’ άλλαις πληγαΐς».

Τέτοια, δμπρός είς τόν Πλάστη κινώντας 
Ια λευκά της τα χέρια, θά πή, 
^ωπα, κόσμε ! κοιμάται σ’ τό μνήμα 
Και κοιμάται παρθένα σεμνή

Δ· ΣΟΛΟΜΟΣ

[ ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ
| Bl Εκλεκτή μουσική προσωπικότης, ή όποία Οά τιμά τάς 
[ k στήλας μας μι τήν συνεργασίαν της, εύηρεστήθη νά μας 

c στείλη τάς εντυπώσεις της διά τον "Ελληνα πιανίσταν ζ. 
Κ Λαμπρινόν. Άν και άργά. τήν δημοσιεύομεν μέ ιδιαιτέραν

I ,· εύχαρίστησιν.
ί· «ΊΙ τόσο δυνατή αύτή μουσική φυσιογνωμία μέ τό πέ- 

■ ρασμά της άπό τάς Αθήνας, άφήκεν εντυπώσεις σλησμο- 
Ε νήτους. Υπέροχος είς τήν έκτέλεσιν και τήν άπόδοσιν, εί- 
L Ζε την αύταπάρνησιν—ειμπορεί νά είπή κανείς—νά βγή 
ί άπό τόν ιερόν δρόμον τής virluosite, δρόμον περίλαμπρον, 
I γεμάτον άπό την βοήν τών ενθουσιωδών, άλλά καί εύκολων 

χειροκροτημάτων, πού παρακολουθούσε σέ κάθε βήμα ό- 
λους τούς μεγάλους virtuOSCS, διά νά άκολουθήση τά 

& δύσβατα μονοπάτια τής σκέψεως, τής άναζητησίας πού 
Κ φέρνουν μέ μεγάλον κόπον, άλλά όλο καί υψηλότερα είς 
| τό καλλιτεχνικό επίπεδο τόν αληθινόν μουσικόν.

Διά τούτο ακούσαμε τά έργα τού ΒββίΙίΟνθΠ παιγμένα 
Ε μέ τόσο βαθύ συγκρατημένον αίσθημα, διά τούτο άφησε 

τήν ψυχήν του νά όνειρευθή καί νά τραγουδήση είς τόν 
ε ρωμαντικόν Chopin καί νά είναι τόσον θερμός καί έλεύ- 
I θέρος σέ αισθηματικόν ςεχείλισμα, είς τόν Listz.

Καί δμως άπό πολλούς θαυμαστάς τής virtuOSlte α
κούσαμε αντιρρήσεις ώς πρός τήν τεχνικήν αρτιότητα 
τού καλλιτέχνου. Δι’ αύτούς καί πρός έπισφράγισιν τών α
νωτέρω άρκούμεθα ν’ άναφέρωμεν τήν μοναδικήν’ έκτέλε- 
σιν τής Campanella τού Listz, τήν όποιαν πολλοί με
γάλοι βιρτουόζοι θά έζήλευαν, συγκεκριμένως δέ, ό προ 

| καιρού διελθών άπό τάς ’Αθήνας ονομαστός πιανίστας 
I Starbi». —Ω—

Ρ°Ο
Το Ώδείον ’Αθηνών είχεν εφέτος θαυμασίας εμπνεύ

σεις. Δέν όμιλούμεν διά τάς Συμφωνικά; Συναυλίας του 
L τής όλης χειμερινής περιόδου. Δέν θά γράψωμεν διά τήν 

καλλιτεχνικήν του πρόοδον, ή όποία ραγδαία έκτιλύσσε- 
ται άπό τού τελευταίου ίοίιφ αύτού έτους. Νεύρα νέα, ζωή 

Ι . νέα, καλλιτεχνική άντίληψις πραγματική τό διέπει, τό δι
ευθύνει τώρα πλέον. Καί είς άπόδειξιν δέν εχομεν παρά 
να άναφέρωμεν τό πέρασμα τών δύο μεγάλων μουσικών 
φυσιογνωμιών άπό τον καλλιτεχνικόν ορίζοντα τών ’Αθη
νών, τού Ζάκ Τιμπώ καί τού Φέλις Βαϊνγκάρτνερ.

Ό διάσημος βιολονίστας κ. Ζάκ Τιμπώ έκαμε τήν έμ- 
φάνισίν του άπό τού θεάτρου «’Ολύμπια», δπου έλαβε μέ
ρος είς τάς τρεις Συμφωνικά; Συναυλίας τοΰ Ωδείου ’Α
θηνών. Ό μάγος καλλιτέχνης είνε ένα εντελώς εξαιρετικόν 
τάλαντον, τό οποίον πολύ συχνά θίγει τά όρια τής μεγα- 
λοφυιας. Ή μουσική του μόρφωσις είναι μεγάλη, συμβαδί- 
ζουσα μέ τήν εξαιρετικήν μουσικήν του ιδιοφυίαν. Το 
πρόγραμμα τής συναυλίας ήρχισε μέ τήν έκτέλεσιν τής 
Παθητικής Συμφωνίας τού Τσαϊκόφσκυ, ή όποία θεωρείται 
ως το κύκνειον άσμα τού μεγάλου δημιουργού. Τό «Κον- 
τσέρτο» τού Μόζαρτ, νομίζει κανείς δτι δέν θά εύρη καλ- 
λίτερον εκτελεστήν άπό τόν Ζάκ Τιμπαύ. Έπίσης ή «Ι
σπανική Ραψφδία» τού Λάλο άπεδοθη άπό τόν ξένον καλ
λιτέχνην θαυμάσια. Κάθε νότα, κάθε φράσις, εκφράζεται 
με άπαράμιλλον τέχνην, μέ άφάνταστον διαύγειαν είς τό 
μουσικόν της νόημα.

Τό βιολί τού Τιμπώ σού δίδει μίαν θείαν συναίσθησιν. 
ΊΙ ποιότης τού ήχου, ή εύγένεια τού ύφους καί ή λεπτό- 
της τής έκφράσεως αποτελούν ένα σπάνιον σύνολον, τό ό

ποιον εύθύς έξ άρχής σέ μαγεύει καί σε φέρει εις εκστά
σεις θείας, πραγματικώς. Ιδίως σέ καταπλήσσει ή ήρεμία 
μέ τήν όποιαν όποιαν παίζει ό ύπέροχος καλλιτέχνης. Κυ
ριαρχεί τών κινήσεών του, δπως κυριαρχεί καί δλων τών 
τεχνικών λεπτομερειών, καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον σέ μα
γεύει καί ώς σύνολον καί ώς μουσικός. Είς τήν Σονάτα τού 
Φράνκ ό Τιμπώ ήτο ιδεώδης. ΊΙ «Φολία» τού Κορέλλι έ- 
ξετελέσθη κατά τρόπον σχεδόν άγνώριστον. ’Επίσης τό 
«Ποίημα'-· τού Σωσσόν και ή «Βαλς» τού Μπράμς, εξετρέλ- 
λαναν κυρ-ιολεκτικώς τό κοινόν τών «’Ολυμπίων», τό ο
ποίον μέ ύπεοβολικήν φοοτικότητα έζήτησε τήν έπανάλη- 
ψίν του.

Μέ ολίγα λόγια, εύτυχείς δσοι ’Αθηναίοι άπήλαυσαν είς 
τάς τρεις Συναυλίας τού ’Ωδείου ’Αθηνών τήν ύπέώοχον 
τέχνην, τήν άπαράμιλλον μουσικότητα καί την ευγένειαν 
τού ήχου τού βιολιού τού μεγάλου καλλιτέχνου Ζάκ 
Τιμπώ.

Μετά τόν Τιμπώ, ό Βαϊνγκάρτνερ.
Τήν τελευταίαν συναυλίαν τού ’Ωδείου ’Αθηνών είχε 

τήν τιμήν νά τήν "διευθύνω ό μεγάλος αρχιμουσικός—συν
θέτης Φέλιξ Βαϊνγκάρτνερ. Έγεννήθη είς τήν Ζάραν τής 
Δαλματίας καί έπήρε τά πρώτα μουσικά μαθήματα άπό 
τήν μητέρα του καί κατόπιν άπό τδν διευθυνήν τής Μου
σικής Εταιρίας Στέϊμαρ, Γουλιέλμον Μάγερ. Τό 1883 είς 
ηλικίαν είκοσι καί ενός έτών συνθέτει τήν πρώτην νεανι
κήν του όπεραν «Sakllillala» είς Βεϊμάρην. ’Έκτοτε έ- 
πακολουθεί μία ζωή γεμάτη άπό μουσικήν δράσιν καί φθά
νει είς τό σημείον νά θεωρείται σήμερον ώς ό μεγαλείτε- 
ρος διευθυντής ορχήστρας φήμης παγκοσμίου. ’Ιδίως ως 
ερμηνευτής τού Μπετόβεν είναι άπαράμιλλος. Αύτήν τήν 
μεγάλην ικανότητα ο Βαϊνγκάρτνερ τήν άνέπτυξεν είς με- 
γάλον βαθμόν είς τάς τρεις Συναυλίας του ’Ωδείου ’Αθη
νών. τάς οποίας έ'δωκεν είς τά «’Ολύμπια». '

ΊΙ πρώτη έμφάνισις ήτο είς τόν «νΕγκμοντ» τού Μπε
τόβεν. ΊΙ έκτέλεσις ήτο κάτι περισσότερον άπό άριστουρ- 
γηματική. Τό ίδιο είς τά Πρελούοια τού Λίστ. Τήν 8ην 
Συμφωνίαν τού Μπετόβεν όμολογούμεν δτι δέν τήν ήκού- 
σαμεν ποτέ άποδιδομένην καλλίτερα. ’Αλλά πλήν τών Συ
ναυλιών τών «’Ολυμπίων», ο Βαϊνγκάρτνερ ήθέλησεν είς τό 
θέατρον ΊΊρώδου νά δώση συναυλίαν ίδικών του συνθέ
σεων. ΊΙ «Χώρα τών Μακάρων» συμφωνικόν ποίημα, τρία 
αποσπάσματα διά χορωδίαν έκ τής «Όρεστείας», καί ή 
«Συμφωνία», ένα άπό τά τελευταία έργα τού Βαϊνγκάρ
τνερ. Δυστυχώς ή λεπτή ανοιξιάτικη βροχή διέκοψε τήν 
συναυλίαν τού θεάτρου ΊΙρωδου καί έτρεψεν είς φυγήν ένα 
πλήθος κόσμου έκλεκτού, ό οποίος έπήγε μέ ένθουσιασυ.ό / 
να άκούση τάς θελκτικάς μελφδίας τού ξένου μουσουργού. 
Εύτυχώς ή συναυλία έπανελήφθη είς τά «’Ολύμπια» καί 
οι ’Αθηναίοι κατώρθωσαν νά έντρυφήσουν είς τάς έμπνεύ- 
σεις τού Βαϊνγκάρτνερ καί νά τόν χειροκροτήσουν ώς συν
θέτην, δπως τον έχειροκρότησαν- ώς διευθυντήν ορχήστρας.

Καί ώς διευθυντής ορχήστρας θά μείνη άλησμόνητος ό 
Βαϊνγκάρτνεο. Κυριαρχεί τής ορχήστρας του τόσον πολύ, 
ώστε νομίζει κανείς δτι τήν κρατεί είς τά χέρια του, τήν 
καθιστά πειθηνίαν είς τά νεύματά του. Ιδίως προξενεί κα
ταπληκτικήν έντύπωσιν η άταραξία του, ή άβρότης τών 
κινήσεών του. Αί κινήσεις του είναι δσαι χρειάζονται καί 
ουδέποτε φθάνει είς τάς ύπερβολάς καί τάς νευρικάς κι
νήσεις με τας οποίας τόσον πολύ μάς έχουν συνειθίσει οί 
ίδικοί μας μαέστροι.

ΘΕΑΤΡΑ ~ .
Εις το «Άθ’ξναιον» ήρχισε τάς παραστάσεις του τό 

«Θέατρον Τέχνης» ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Σπύρου Μ*-
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 15λά. Έναρξις έγινε μέ ένα άρχαϊον δράμα «Τούς επτά έπί 
Θήβας» τοΰ Αισχύλου». Τό έργον αύτό έθεωρείτο ότι άπε- 
μακρύνετο άπό τήν σύγχρονον άντίληψιν τοΰ θεάτρου καί 
συνεπώς υπήρχε φόβος νά μή ενθουσιαστή τό αθηναϊκόν κοι
νόν. Εύτυχώς κανείς άπό τούς φόβους αυτούς δέν έπραγ- 
ματοποιήθη. Ό κ. Μελάς διά σκηνοθεσίας άπαραμίλλου 
καί διδασκαλίας επιμόνου κατώρθωσε νά μάς κάμη νά έν- 
νοήσωμεν, ότι οί «'Επτά» έπί Θήβας», παρ’ δλον τόν λυρι
κόν χαρακτήρα τους, είναι έν τούτοις έργον δραματι
κόν, πραγματικόν, ποΰ εναρμονίζεται είς τήν αισθητικήν 
άντίληψιν τής έποχής, άφοΰ καί οί άρχαίαι ήσαν προ παν
τός άνθρωποι δπως ήμεϊς καί είχαν τά τραγικά περιστα
τικά των καί τά άναλλοίωτα πάθη τής άνθρωπίνης ψυχής. 
Τί συγκινητικώτερον άπό τούς θρήνους τών αδελφών τοΰ 
Έτεοκλέους ; Καί τί εύθικτώτερον άπό τά δάκρυα τών 
παρθένων τών Θηβών ; Ή διδασκαλία τοΰ έργου αύτοϋ 
απέδειξε καί κάτι άλλο άκόμη σοβαρώτερον. "Οτι τό ’Α
θηναϊκόν κοινόν διψφ δι’ έργα άξίας, έργα ήθικά, διδα
κτικά καί σπεύδει πρός αύτά νά δώση τόν φόρον τοΰ θαυ
μασμού των, δταν τά άντιληφθή είς τά θεατρικά προγράμ
ματα. Μέχρις άσφυξίας τό κοινόν κατέκλυσε τό θέατρον 
«Άθήναιον».

XXX
Είς τό «Κεντρικόν» ό θίασος τών κ. κ. Βεάχη καί Νέ- 

ζερ άρχίζει τάς παραστάσεις του. Έλπίζομεν δτι ύπό τήν 
διεύθυνσιν τόσον διακεκριμένων καλλιτεχνών, τό «Κεν
τρικόν» θά γίνη τό άγαπητον θέατρον τών ’Αθηναίων καί 
ή διδασκαλία έργων έκλεκτών θά ίκανοποιήση τό κοινόν 
πληρέστατα.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
Τό Αύκειον τών Έλληνίδων είχε μίαν ώραίαν έμπνευ- 

σιν Διωργάνωσεν έλληνικήν έορτήν είς τό λευκόν Στάδιον. 
Ή ιδέα θαυμασία. Ή έκτέλεσις έπιτυχής. Παρήλασαν άρ- 
χαϊκαί παραστάσεις. Καννηφόροι, Χοηφόροι, Όρχηστρί- 
δες. Έςετελέσθησαν χοροί ΙΙεπλοφόρων καί Καρυατιδών 
καί έθριάμβευσε τό ελληνικόν άγροτικόν πανηγύρι, μέ τάς 
χορεύτριας δλων τών τόπων καί δλων τών έποχών. Δυ
στυχώς αί κυρίαι δέν ύπήρξαν πολύ προσεκτικοί είς αε- 
ρικάς έμφανίσεις. Κυρίαι ήλικιωμέναι μέ ένδυμασίας ίστο- 
ρικάς, μεταβάλλουν τήν έορτήν είς χωμφδίαν καί τά χει
ροκροτήματα ύποχωροΰν είς τήν θυμηδίαν. Αύτό πρέπει 
νά τό προσέξουν είς τό μέλλον αί έκλεκταί κυρία*  το- Λυ
κείου, διότι είναι άδικον, ή έργασία των καί οί κόποι των 
καί ό πατριωτισμός των νά ζημιώνεται άπό τήν μωράν φι
λοδοξίαν άνοήτων γυναικών.

Τήν νέαν έορτήν τοΰ Λυκείου τήν περιμένομεν άπηλ- 
λαγμένην τών κηλίδων αύτών.

- - -----

Ο κ.ΠΑΡΘΕΝΗΣ D’YVERMONT
Μετά πολλής εύχαριστήσεως άναγγέλλομεν δτι αν

τιπρόσωπος τής «'Ελληνικής ’Επιθεωρήσεως» είς Γαλ
λίαν άνεγνωρίσθη δ έκλεκτδς λόγιος κ. Άριστ. Παρ
μένης.

» Ο Q ΟMonsieur A. Parthenis d’Yvermont est nom- 
me correspondant-representant en France de 
notre Revue «Helliniqi Epitheorissis».

000Ό έν Γαλλία αντιπρόσωπος τής «'Ελληνικής Έπι- 

Οεωρήσεως» Meijr A. Parthenis d’Yvermont παρα- 
καλεϊ τούς παρ’ ήμΐν ποιητάς, λογίους, λογοτέχνας 
κτλ. δπως άποστέλλωσι τά έργα των πρός αυτόν, προ- 
κειμένου νά δημοσιεύη είς τάς Γαλλικάς εφημερίδας 
και περιοδικά κρίσεις, εντυπώσεις καί έν γένει παρέ
χει Ιδέαν είς τό Γαλλικόν κοινόν τής έν 'Ελλάδι πνευ
ματικής καί φιλολογικής κινήσεως.

Διεΰδυνσίς του :
Meur A. Parthenis d’Yvermont

Chez Mme Barthe
Rue Lafontaine

a Plessis Robinson
(Seine) 

—Ξ Ποικίλη Σελις —
I ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

Ε’χέ ποτέ βραχίονας ή ’Αφροδίτη τής Μήλου ; Αύτη 
είναι ή έρώτησις, ήτις πολλάκις συνεζητήθη έκτενώς, δί- 
χο>ς νά καταλήξη μέχρι σήμερον είς ούδέν οριστικόν άπο- 
τέλεσμα. Ώς γνωστόν, τό περίφημου τοΰτο άγαλμα άνεκα- 
λύφθη κατά τό έτος 1800 έν τή νήσφ Μήλφ τοΰ Αιγαίου 
Πελάγους ύπό τίνος "Ελληνος χωρικού Γεωργίου, άνασκά- 
πτοντος τόν αγρόν του.

Τό άγαλμα τούτο, τό πασίγνωστον ύπό τό όνομα τής ’Α
φροδίτης τής Μήλου, ήτο προωρισμένον δπως καταστή, 
μετά τοΰ 'Ερμου τοΰ Πραξιτέλους, τό περιφημότερου έξ 
δλ »ν τώυ άριστουργημάτωυ τής έλληνικής γλυπτικής. Ό 
μαρκησιος Ριβιέρ ηγόρασε τήν Άφροδίτηυ, δωρήσας αύτήυ 
είς τον Βασιλέα τής Γαλλίας Λουδοβίκον τόν 18ον, δστις 
προσέφερεν αύτήυ είς τό Μουσείον τοΰ Λούβρου. Ύπό τήν 
μορφήν τήν οποίαν είνε έκτεθειμένον έν τφ μεγάλω Γαλλι,- 
κφ Μουσείφ, ύπο τάς πτυχάς τοΰ ύφάσματος, άναφαίνεται 
ώς άληθής θεά τοΰ μυστηρίου καί τοιαύτη άπέδειξεν δτι 
είναι άφ’ ής στ.γμής άνεφάνη είς τήν μικράν έλληνικήν 
νήσον.

Ποιος είναι ό γλύπτηφ ό δημιουργήσας έργον τοιαύτης 
ύπερόχαυ καλλονής ; Ποίαν θέσιν κατείχον οί έξαφανι- 
σθέντες βραχίονες. ;

Τά προβλήματα ταΰτα άπησχόλησαν έπί μακρόν τούς αρ
χαιολόγους καί πλείσται γνώμαι έξετέθησαν, τόσον έπί τής 
προσωπικότητας τής θεάς, δσον καί περί τών έξαφανισθέν- 
των βραχιόνων.

Τό ζήτημα τοΰτο άνεκινήθη έκ νέου διά τής δημοσιού- 
σεως ύπό τοΰ καθηγητοΰ Ούτονί τών Παρισίων, δστις γνω
ματεύει, δτι ό γλύπτης τοΰ άγάλματος άπέθανε προ τής 
άποπερατώσεως αύτοϋ καί συνεπώς ή ’Αφροδίτη ούδέποτε 
έσχε βραχίονας.

Κατά τήν έποχήν τής άνακαλύψεως τής ’Αφροδίτης τής 
Μήλου έν τή νήσφ έξ ής έλαβε τό όνομα, άνεζητήθησαν έ- 
πιμόνως οί βραχίονες αύτής, ύπεσχέθησαν δέ μεγάλην ά- 
μοιβήν είς τόν εύρόντα αύτούς, άλλ’ ούδείς κατώρθωσε νά 
τούς άνεύρη, διότι ούδέν ύπήρχε.

★ ★★

ΟΙ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ
Ό περισσότερος κόσμος ο όποιος έπισκέπτεται ένα ζωο

λογικόν κήπον διά νά μελετήση διάφορα ζώα ή διά νά δια-

εχεδάση, σπανίως ένασχολείται νά σκεφθή πόσαι φροντίδες 
καί πόσα έξοδα χρειάζονται διά τήν διατήρησίν του. Ό θά- 

. νατό; θερίζει τούς ζωολογικούς κήπους πολύ συχνά καί αί 
’’γεννήσεις δέν είναι τόσον πολλαί καί συχναί, ώστε νά άν- 

τίκαθιστοΰν τά άποθνήσκοντα ζώα. Αί τέσσαρες γωνίαι τής 
γης πρέπει νά έρευνώνται επιμελώς, διότι άλλως οί έπι- 
εκέπται θά έβλεπον πολλούς κλωβούς κενούς.

F Κάθε μήνα άρκετός άριθμός των μάλλον γνωστών ζώων 
αποθνήσκει, καθώς έπίσης αποθνήσκουν και σπάνια ζώα 
κα! πτηνά. Κάθε μήνα νέαι άγοραί ζώων γίνονται καί αί 
τιμαί ποΰ πληρώνονται ποικίλλουν άπό 59 σέντς διά μίαν 
κοινήν χελώνην έως 900 δολλάρια δΓ έν ζεύγος κυνοκέφα

λων πιθήκων.
f Συνήθως ό μεγαλείτερος αριθμός θανάτων σημειώνεται 
μεταξύ τών πτηνών. "Επειτα άπό τά πτηνά έρχονται τά 
θηλαστικά ζώα, τά όποια καί στοιχίζουν άκριβώτερα. Οί 
θάνατοί τών ερπετών είναι οί όλιγώτεροι.
I Μία έκθεσις τοΰ ζωολογικού κήπου τοΰ Μπρόνξ δεικνύει 
ότι είς ένα μόνον μήνα άπέθανον δώδεκα θηλαστικά, με
ταξύ τών όποιων δύο σπανιότατα· τρία ερπετά, ένας κροκό
δειλος, δύο χελώναι καί πενήντα δυο πτηνά. Εύτυχώς. ότι 
αί διαρκείς πρόοδοι τής έπιστήμης έπιτρέπουν είς τους φύ- 

Γλακας καί κτηνιάτρους νά περιποιούνται καλλίτερα καί νά 
θεραπεύουν τά διάφορα ζώα καί τοιουτοτρόπως νά έλαττώ- 
νουν άρκετά τόν άριθμόν τών θανάτων.

★ ★★

Ο ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
"Ολοι νομίζουν ότι σήμερον οί άνθρωποι ζοΰν όλιγώτερον 

καή ότι ή μακροζωία παρήλθε μετά τών αιώνων. Άνακρι- 
βέστατον, γράφει ή «’Ιατρική Έπιθεώρησις» τών Παρι- 
σιωνη.Στατιστικάς βέβαια τών αρχαίων χρόνων δέν έχομεν, 
αλλ’ είναι έξηκριβωμένον, ότι κατά τήν Ρωμαϊκήν έποχήν 
ο μέσος όρος τής ζωής ήτο μόλις 35 έτη. Τόν μεσαίωνα 
κατήλθε, διότι τά προφυλακτικά μέτρα ήσαν άγνωστα καί 
η θνησιμότης τών παιδιών τεραστία. Κατά τόν δέκατον έ
βδομον αιώνα αί ύπάρχούσαι στατιστικά! φέρουν ώς μέσον 
όρον τής ζωής τά 30 έτη έν Εύρώπη, είς δέ τήν ’Ασίαν 
κα! τήν ’Αφρικήν όλιγώτερον άκόμη. Ό Μολιέρος θεωρεί 
γέροντας τούς έχοντας ήλικίαν 40—50 έτών. ’Ήκτοτε μέ 
την πρόοδον τής έπιστήμης ό μέσος όρος τής ζωής άνήλ- 
Οεν. Οί έκατοντοΰται κατά τήν παλαιάν έποχήν ήσαν είς 
τά παραμύθια μόνον, βραδύτερον ήσαν σπάνιοι, σήμερον εί
ναι συνήθεις και αΰριον θά άποτελοΰν τό λογικόν όριον τής 
ζωής τοΰ άνθρώπου.

Η ΜΟΔΑ KAI TO ATCMIKOS ΓΟΥΣΤΟ
Ή Μόδα έρχεται κάθε εποχήν γιά νά μάς θέση τάς βά

σεις τής τουαλέτας πού πρέπει νά φορέσωμεν έκάστοτε, 
αλλά στήν κάθε μιά γυναίκα έναπόκειται νά έμψυχώση τήν 
μόδαν αύτήν.

Δέν είναι πάντοτε ωραία ντυμένη ή γυναίκα έκείνη πού 
ακολουθεί τήν μόδαν πιστότερα άπό μίαν άλλην.

Καί τοΰτο, διότι ή μόδα μάς θέτει πάντοτε τής γενικές 
γραμμές καί αφήνει σέ μάς νά συνδυάσωμε τής διάφορες 
•διοτροπίες της.

Πραγματικά λοιπόν εύμορφα ντυμένη θά είναι μάλλον ή 
γυναίκα έκείνη πού έχει άτομικό γούστο καί πού γνωρίζει 
νά βάλη κάτι άπό τήν ψυχή της στήν τουαλέττα της, στό 

καπέλλο της, ούτως ώστε, ένφ ακολουθεί τήν μόδαν τό 
κάθε τι πού φορεί έπάνω της, νά είναι άποκλειστικώς ί- 
δικόν της και νά μή μοιάζη στό ντύσιμο σέ καμμίαν άλλη.

Ή γυναίκα πού έχει γούστο γνωρίζει πώς κάθε ύπεροολή 
στήν τουαλέττα της είναι σφαλερή.

Δέν έπιδιώκει νά άρέση μέ τό κάτι τι παράξενο πού θά 
έχη επάνω της. άλλά μέ τήν αρμονία, τελεία έν τώ συνόλω 
διότι (‘α είναι τελεία καί στής παραμικρότερες λεπτομέ- 
ρε·ετ.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Υπ' τοΰ Εκδοτικού Οικου «Έλευθερουδάκη» έξεδόθη

σαν τό «ΒΥΣΣΙΝΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ» τού αειμνήστου 
Πλ. Ι’οοοκανακη καί ό «ΠΑΤΟΥΧΑΣ», τό περιβόητο μυ- 
Ο.στόρημα τοΰ άλησμονήτου I. Κ|ονδυλάκη, ύπό τοΰ ’Εκδο
τικού Οικου Ζηκάκη ό δεύτερος καί τρίτος τόμος τού 
Στάνταλ «ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ», ύπό δέ 
τοΰ ’Εκδοτικού Οικου I. Ν. Σιδέρη ό ποιητικός τόμος τοΰ 
μεγαλοφαντάστου ποιητοΰ μας κ. Α. Προβελεγγίου ύπό τόν 
τίτλον «ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟΝ—ΣΦΙΓΞ ΚΑΙ ΠΗ
ΓΑΣΟΣ».

Ο Ο Ο
Ύπό τοΰ Εκδοτικού Οικου Ζηκάκη έκδίδεται είς γεύχη 

ή «ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» τοΰ Ρ. 
Decharme κατά μετάορασιν, έκ τής τελευταίας Γαλλι
κής έκοόσεως, ύπό τοΰ Καθηγητοΰ κ. I. Οίκονομίδου. Το 
έργον μνημειώδες, σοφόν, βραβευμένο·» άπό την Γαλλικήν 
Ακαδημίαν καί τοΰ πρός ένθάρρυνσιν τών Ελληνικών 
Σπουδών Συλλόγου, αποβαίνει απαραίτητον διά πάντα 
μελετητήν τοΰ αρχαίου ελληνικού βίου. Έξεδόθη ήδη τό 
Λ’ τεύχος τιμώμενον Δραχ. 35. Τιμή ολοκλήρου τοΰ έρ
γου Δραχ. 140. Διά τούς προπληρώνοντας Δραχ. 125.

n/APOPQ/ΛΑΤΑ
Είς τήν μετάφρασιν τής δεσποινίδος Γιαννοπούλου τοΰ 

Χειμώνα τοΰ παρελθόντος τεύχους παρεΙιβόφρυσε τό 
λάθος Βοώτης αντί ναύτης σελ. 6, σ. 22—23.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΟΝ
ΦΠΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

'Οδός Εύχγγβλεστρίας xpefyx. 1ί>
Γοΰαιο, κομψόν ης, έκίεκτικότης διακρίνουν 

τδ έργοατάαιον τής κυρίας
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΑΝΟΤ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ



ΙΜ Μ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΑΧΕΙΟΝ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ

Καθ έκάστην τών εξ ετησίων κληρώσεων έκδίδονται τρεΤς σειραί ακεραίων Γραμματίων περιλαμ 
ιι 100,000 Γραμμάτια έκαστηβάνουσαι 100,000 Γ( 
Έκάστης

ραμμάτια έκαστη.
σειράς κερδίζουσι 2 000 ΆιΑι»! ’ . ,’ Αιθμοι εκ των οποίων κερδίζουν :

Ό 
Ό 
Ό 
Οί 
Οί 
Οί 
Οί

V
ίος ....................

2ος ............
3ος καί ό 4ος 

επόμενοι άνά
» »

6
15
25

1950 »

ΛΟΓΙΚΑΙΤΙΜΑΙ Ι1Ρ0ΣΙΤΑΙ-ΤΙΜΑΙ
Εες τήν Αποθήκην τοΰ παρ: ._____

κ.Α. ΣΑΡΡΗ
'Οδός Αιόλου 1ΙΤ.

ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ Κασμίρια ‘Αγγλικά δι’ ένδυ- 
μασίας καί έπανωφόρια άνδρικά, υφάσματα γυ
ναικεία δλων των είδων είς τιμάς Εργοστα
σίου, τουτέστιν εις τιμάς έξαιρε ικώς προσιτάς.

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

»
»
»
»

Δραχ. 80,000 
20,000 
2,500 
1,000 

400 
200 

10»

( Εκ τοβ Γραφείου).

m ΕΜΠΟΡΙΚΟ! 0IW
AU PRINTEMPS

Δ. ΜΟΥΤΣΟβοΥΛΩ^
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό τελειότερον κατάστημα Γυναικείων Ειδών 
Άσπρόρρουχα διά προίκας

Γ. ΒΑΛΗΝΔΑΣ ΚΑΙ ΣΑ

ΑΘΗΝΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ 36
Τηλέφωνον 5-68

Τηλεγρ. Διεύ&υνσις: «ΙΔΙΟΤΡΑΠΕΖΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΝΟη
ΔΡ. 5,000,000

Τραπεζιτικοί έργασίαι πόσης φύσεως. Αγοραπω
λησία χρεωγράφων και συναλλάγματος. Προεξοφλή
σεις. Π ιστώσεις έναντι φορτωτικών. Καταθέσεις έν δ- 
ψει και προθεσμία εις δραχμάς καί εις συνάλλαγμα 
ύπό εύνοϊκωτάτους ορούς. Συναλλαγματικοί Έργα
σίαι.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Μέχρι 25,000 Δραχμ. πρός 5 ο)ο 

άπηλλαγμένον φόρου.

ΡΜΠΠΡΤΚΠ Τ?™ THZ ΕΜ10Ζ ΐίΟυΠΕΠ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ετΑ,Ρ,Α

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Κεφάλαια καί άποβεματικά

Λρ. Τ»,ΟΟΟ,ΟΟΟ 

------^=ΞΞ=^
Έκ τούτων Δρ. 25,000,000 εύρίσκονται έπενδεδυμέ- 

να εις χρεόγραφα καί συνάλλαγμα αξίας περίπου Δρ. 
255,000.000.— "Αρα διαφορά περίπου.....................  .

Δρ. 230,000,000
Σημερινή συνολική άξια εις δραχμάς τών κεφαλαίων 

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

Δρ. 302,000.000
Έκτελεΐ πάσαν τραπεζικήν έργασιαν

Καταθέσεις έν οψει και ύπό προθεσμίαν εις δραχμάς 
καί συνάλλαγμα, άποδοτέαι εις δ νόμισμα έγένοντο, ύπό 
όρους συμφέροντας.

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

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Έν Πειραιεϊ, "Αργεί, Πύργω, Πάτραις, Κέρκυρα, 

Κεφαλληνία, Ναυπλίω, Αίγίω, Καλάμαις, Σύρω, Χίω, 
Ήρακλειω, Βόλω, Θεσσαλονίκη, Ααρίσση, Τρικκάλοις, 
Μυτιλήνη, Χανίοις, Ζακύνθω, Πλωμαρίω καί Τριπόλει.

‘Ανταποκριταί :
Εις τάς κιριωτέρας πόλεις Ελλάδος καί εξωτερικού.

Έν Λονόίνω:
Συμμετέχει τής έκεί ίδρυθείσης ’Αγγλικής Τραπέζης 

The Commercial Bank Of Near East Ltd.
4 London Wall Buildings 

μεθ’ 'Υποκαταστήματος έν Κωνσταντινουπόλει.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Τ2Ν ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ
3 Εν οψει πρός 3 ο)ο
Μέ 15ήμερον προειδοποί
ησήν πρός 3 1)2 ο)ο 
Ταμιευτήριον μέχρι δρ. 
20000 πρός 4 ο)ο 
'Επί προ&εσμία 6 μη- 
τών πρός 4 1)2 ο)ο

’ Επί προ&εσμίω 1 ε 
τους πρός 4 1)2 ο)ο 
’ Επί προ&εσμία 2 έ- 
τών πρός 5 ο)ο
Ετι πρ >&ε ruia 5 r.Z- 

τών πρός 5 1)2 ο)ο

ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
νΕπί Λονδίνου έν οψει 

πρός 4 1)2 ο)ο
3 Επι προ&εσμία, 6 μη
νών πρός 5 ο)ο
Παρ ίσιων έν ο-ψει πρός

4 ο)ο
9 Επι προ&εσμία 6 μη
νών πρός 4 1)2 ο)ο
3 Επι πρ-τ&εσμία 1 έ
τους π^ός 4 3)4 ο)ο

'Επι προ&εσμία 2 έ- 
τών πρός 5 ο)ο
Νέα-ΐΥόρχης έν οψει

πρός 3 3)4 ο)ο
3Ιταλίας έν οψει

πρός 3 ο)ο
Βελγίου έν οψει

πρός 3 ο)ο 
c Ελβετίας έν οψει

πρός 1 1)2 ο)ο

miEHTPAHMmiOSn.
Κεφάλκεον Λρχ. 10,000,000
Άπο6εμ.α.τεκόν » 

26—ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ—26 
Τηλ. 'Αριϋ“α. 1-31

καί πώλησι? Συναλλάγμα
τος, "Εκτέλεσες έντολών εις τά 
Χρηματιστήρια Αθηνών καί 
Έςωτερικοϋ. «Φορτώσεις, εκ
φορτώσεις, έκτελωνισμοί, Α
ποθηκεύσεις.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ :
ΕΙς Δραχμάς εις πρώιην ζήτησιν ... 5 ο)ο 
Μέ προειδοποίησήν 15ήμερον . ... 6 ο)ο 
Εις Ξένα Συναλλάγματα . . . 4-4 1)2-5 ο)ο 

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΥΑΠΕΖΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΧΗΜΙΚΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ-ΖΤΜΩΤΕΧΝΙΚΑ 

ΤΑΣ. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΗΜΙΚΟΥ ΖΥΜΟΤΕΧΝΟΥ

4 ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΘΥ-4
ΑΘΗΝΑΙ

ΤΥΠΟΙΣ "ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ., 
Μέτωνος 3.



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΟΪ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΈΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69 ’As‘®P· ϊη?.3φ. 4-0-6

ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡΑΧΜ. 6.000.000 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΚΑΡΔΙΤΣΒ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΝ ΣΕΡΡΑΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΑΚΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

1) Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμματίων, μισθών καί συντάξεων.
2) Δάνεια έπι ένεχύρω εμπορευμάτων, τίτλων καί τιμαλφών.
3) Προκαταβολαί εκφορτωτικών εγγράφων.
4) ’Ενυπόθηκα δάνεια.
5) 'Ανοικτοί λογαριασμοί έπί ένεχύρω τίτλων καί έπί υποθήκη.
6) Χορηγήσεις είς γεωργοκτηματίας.
7) Συμμετοχή είς έπιχειρήσεις πάσης φΰσεως.
8) ’Αγοραπωλησία έξωτερικσϋ 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. έκτελωνισμοί, έναποθηκεύσεις, άποστολαί.
13) Φύλαξις τίτλων καί λοιπών αξιών.
14) Άσφάλειαι πάσης φΰσεως.
15) Διεκπεραίωσις οίασδήποτε φΰσεως υποθέσεων τρίτων καί πληροφορίαι.
16) Καταθέσεις έν δψει, έπί προθεσμία καί είς τό Ταμιευτήριου είς Δραχμάς καί είς συνάλλαγμα.
17) Εΐδικαί καταθέσεις είς Δραχμάς καί είς συνάλλαγμα δι' ώρισμένους σκοπούς.

CP01 ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

> 1) Καταθέσεις έν γένει 
α') Είς Δραχμάς 
β') Είς συνάλλαγμα: 

Δολλάρια
! Λίρας ’Αγγλίας

Φοάγκα

4 ο/ο έτ

4 ο/ο
4 ο/ο
4 ο /ο

ησίως

»

3) Ταμιευτήριον
α') Είς δραχμάς μέχρι 50,000 7 ο/ο έτησίως 
β') Εϊς συνάλλαγμα 6 ο/ο »

έλεύθερον φόρου.

[ Λιρέττας 4 ο/ο 4) Είδικα'ι καταθέσεις
[ 2) Καταθέσεις έπί προθεσμία
ι Εις δραχμάς καί είς συνάλλαγμα:

ι» Διάρκειας 3 μηνών 7 ο /ο έτησίως
' ' » 6 » 8 ο /ο »

Διά καταθέσεις έπί ώρισμένφ σκοπώ ώς ή 
τοποθέτησις αυτών είς ένυπόθηκα δάνεια ή είς συμ
μετοχήν εϊς διαφόρους έπιχειρήσεις γίνονται ίδιαίτε

» 1 έτους καί πλέον 9 ο/ο » ραι συμφωνίαι καί οροί. / τ


