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Τ1ΜΛΙ ΕΞ ΙΙΡΕΤΙΚΛΙ

Ένα ωραίο ανοιξιάτικο πρωί έγεννήθη είς τό δάσος. 
Κοντά εις τδ πουρνάρι πού ήτο- πράσινο ζαί ανθηρό, μέ
σα σέ μιά γούβα είχε τοποθετήσει ή μητέρα της τδ αύγά 
της, άπδ τδ όποιον έξεπήδησε ζωηρά καί εύθυμη ή μι
κρή χελώνα. Όταν πρωτόβγαλε τδ κεφαλάκι της, μέ τδ 
πλ<κουτσωτό της μουσούδι, έκύτταξε τριγύρω της μέ 
τά μικρά μαύρα ματάκια της μέ έκπληςι. Άλλά είς τδ 
αίσθημα αύτδ δέν έμεινε έπί πολύ. Ή άνάγκη τής ζωής 
τήν ωθούσε καί αύτή νά φροντίση γιά τή συντήρησί της καί 
έπασπάτευε μέ τά μικρά πόδια της τή γή ή οποία θά ήμ- 
πορούσε νά τής δώση έκείνο πού ζητούσε. Αύτδ διήρκεσε 
άρκετή ώρα. Μέ τά μικρά ποδαράκια καί τά χεράκια 
της τά οποία έκρατοΰσαν μέ γενναιότητα τδ βάρος τού 
σώματος άρχισε νά περιπατή βραδέως καί άδέδαια. Σι- 
γά-σιγά έπροχώρησε. Εμπρός της τή στιγμή έκείνη έ- 
περνούσε βιαστικά ενα μεγάλο- μαύρο γυαλιστερό μηρ- 
μίγκι που έπήγαινε κάποια είδησι εις τούς συντρόφους 
του. Ή χελώνα τδ είδε. Τδ έκύτταξε μέ τδ ένα μάτι, έ
πειτα μέ τό άλλο, χωρίς νά ήμπορή νά έννοήση τί ήτον. 
Τδ μηρμίγκι, καθώς τήν είδε έμπρός του γιά μιά στιγ
μή, έσταμάτησε. Τού έφραζε τδ δρόμο του, καί έκείνο- έ- 
διάζετο νά συνάντηση τή συντροφιά του. Χωρίς νά δι- 
στάση άνέβη εις τή ράχι της καί έπέρασε, ένφ ή χελώ
να έζητούσε δεξιά καί αριστερά νά τδ ξαναδή.

Σέ λίγο πάλι προχωρεί. Τώρα εύρίσκεται έμπρός σέ 
μία αράχνη ή οποία πλέκει -μέ φιλεργία τούς ιστούς της. 
Είς τδν ήλιο λαμποκοπούν τά λεπτά της νήματα καί ή 
άράχνη μέ ύπερηφάνια καί γοργότητα πετά άπδ τδ ένα 
άκρον είς τδ άλλο καί σάν έμπειρος τεχνήτρια πλέκει 
έκεΐ είς τδ φυσικό της αργαλειό τδ ύφασμά της. Ή χε
λώνα χωρίς νά προσέξη περνά ήσυχη κοντά της μέ τδ 
βαρύ σώμα της, καταστρέφει τής άράχνης τδ έργον, ένώ 
έκείνη ύπομονητική ξαναρχίζει τή δουλειά της...

Ή χελώνα προχωρεί πάντοτε. Δέν εύρίσκει τίποτε νά 
φάγη. Δέν εύρίσκει τίποτε νά πιή. Όταν κουράζεται 
στέκεται καί όταν περπατεί βγάζει τδ φειδίσιο κεφαλάκι 

της κάτω άπδ τό καύκαλό της καί κυττάζει όσο μακρό- 
τερα ήμπορεί νά φθάση τδ βλέμμα τών μικρών μα- 
τιών της.

Τέλος ένα δροσερό ραδικάκι εύρέθηκε στδ δρόμο της. 
Έστάθηκε έμπρός του ευχαριστημένη, τδ έκύτταξε μέ 
προσοχή καί σιγά σιγά άρχισε νά τδ τρώγη μέ τήν ίκα- 
νοποίησι τήν όποιαν προξενεί ή αίσθησις ωραίας τροφής.

Ο Ο Ο
Έκτοτε ή μικρά χελωνίτσα έμεγάλωσε. Έγινε τού 

δάσους ή κυρίαρχος. ’Έκανε τδν περίπατό της κάτω 
άπδ τά ύψηλά κυπαρίσσια, πού σοβαρά καί εύθυτενή ί- 
κλιναν εϊς τδ έλαφρδ τού άέρος φύσημα τις λεπτές κο
ρυφές των, άνεπαύετο είς τή σκιά τών λεπτοφύλλων πεύ
κων, έβγαζε τδ μικρό της κεφαλάκι γιά ν’ άκούση τής 
λεύκας τδ σφύριγμα, καί έσδυνε τή δίψα της είς όλα τού 
δάσους τά νερά πού έτρεχαν κελλαρίζοντα καί κατέ
βαιναν νά ποτίσουν καί νά γονιμοποιήσουν τήν καλλιερ- 
γουμένην άπδ τδν άνθρωπο γήν. Άλλ’ ή χαρά της ήτο 
δταν έπήγαινε εις τά άμπέλια καί τά περιβόλια. Μέσα 
είς τις πυκνές ντοματιές, είς τις ντελικάτες φασουλιές, 
εις τά πλατύφυλλα λάχανα, είς τις μποστανιές και τά 
καταπράσινα κλίματα ευρισκε πρόχειρα τήν έλαφρή τρο
φή της, έπαιζε μέ τά φύλλα των καί κάποτε-κάποτε, ό
ταν έκουράζετο καί δταν έδιψούσε κάτω άπδ ένα κλίμα, 
έδροσίζετο καί έγλυκαίνετο άπδ τήν κεχριμπαρένια ρό
γα τού γλυκού σταφυλιού....

οοο
'Η μικρή χελωνίτσα είναι πλέον μεγάλη. Ηόξησεν 

είς όγκον καί είς πλάτος. Έγινε καί αύτή χελώνα τού 
δάσους πού έχει έμπρός της μιά ζωή σχεδόν άπέραντη. 
Τδ κόκκαλό της έγινε σκληρό, γυαλιστερό, ωραίο. ’Ε
λαφρά γκρίζο, μέ στίγματα μαύρα μεγάλα καί μικρά, έ
χει είς τδν ήλιο κάτι ώμορφες άποχρώσεις, πού θά τήν 
έκαμναν ύπερήφανη έάν ήμποροΰσε νά τις ίδή. Τά μικρά 
άχμρα ποδαράκια της μέ τά έλαφρά νυχάκια καί τά 
στραβά χέρια της, έδυνάμωσαν τόσο- πολύ, ώστε κρα- 
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τοΰν χωρίς κόπον πλέον τδ βαρύ σώμα μέ τό βαρύτερο 
καύκαλο. Τδ κεφαλάκι της, δταν ήτο ήσυχη, έβγαινε μέ 
μοναδική χάρι άπό τδ καύκαλο, έστρέφετο δεξιά καί α
ριστερά, καί έκύτταζε τδ δάσος τδ γνώριμο, έτοιμο νά 
κρυφθή είς τδν πρώτο άσυνήθιστο θόρυβο, ή τδ άνησυχη- 
τικό συναπάντημα. . .

Ευτυχώς δέν την ενοχλούν οί αλεπούδες, δέν τήν πει
ράζουν οί λύκοι καί περνούν αδιάφοροι άπο εμπρός της 
οί μανδρόσκυλοι καί τά τσακάλια. . .

’Εχθρός της μοναδικός είναι μόνον δ αετός. Άλλά 
καί αύτδς κατεβαίνει τόσον σπάνια άπδ τά ΰψη του, ώστε 
ή χελώνα έχει ξεχάσει σχεδόν τήν υπαρξί του.

Τδ βράδυ, όταν τδ φεγγαράκι άσημώνει μέ τις ακτί
νες του τό δάσος δλο, καί ένας ψίθυρος σάν μουσική γε
μίζει τή φύσι, ή Χελώνα δέν κοιμάται. Περιπατεί καί 
τότε, μέ τδ κεφάλι υψηλά, καί συχνά ένα δυνατό κροϋ- 
κρον βγαίνει άπδ τδ στόμα της καί περιμένει τήν άντα- 
πόκρισι άπδ κάποιο άγαπημένο σύντροφο.

090
Ένα δειλινό έδγή,κε αμέριμνη, όπως πάντοτε, νά κά- 

μη τδ συνηθισμένο περίπατό της. Νωχελής καί υπομονη
τική τραβά σέ μακρυνό δρόμο. Εις τά πούσια τών πεύκων 
διασκεδάζει κυνηγώντας τά μυρμίγκια καί διάφορα άλλα 
έντομα μέ λάμποντα πτερά καί λεπτά πόδια. Είς τούς 
σχίνους προσπαθεί νά συλλάβη τις άράχνες, καί πότε- 
ποτε με το κεφάλι πρδς τά επάνω άκούει μέ άπορία τά 
τζιτζίκια πού έξακολουθοΰν νά ψάλλουν έως τδ βράδυ 
είς τά δένδρα τδ μονότονο τραγούδι τους.

Έξαφνα τά δυο παιδάκια τοϋ περιβολάρη έφάνησαν 
έμπρός της. Καθώς τήν είδαν έφώναξαν μέ ζωηρότητα:

-— Μιά χελώνα ! μιά χελώνα ! !. . .
— Τήν περνούμε, Γιώργο; είπε δ μικρός Μιχαλάκης 

οίς τδν αδελφό του.
— Τί νά τήν κάνουμε; Ή μητέρα δέν τήν θέλει στδ 

σπίτι.
— Καλά λές. Τί νά τήν κάνουμε λοιπόν; Τή σπά

ζουμε;
— Νά τή σπάσουμε; Πώς; Ξέρεις τί σκληρό είναι τδ 

καύκαλό της; Τδ έλεγε προχθές καί ό πατέρας.
— Νά τώρα θά δής, άπήντησε δ Γιώργος. Έγώ καί 

άλλοτε έσκότωσα χελώνα. Κύτταξε πώς θά κάνω γιά 
νά ξέρης καί έσύ.

Έσκυψε, τήν έπήρε είς τά χέρια του. Τήν κινεί δεξιά 
καί αριστερά. Η δυστυχισμένη χελώνα αισθάνεται ότι 

κάποιος κίνδυνος τήν απειλεί. Κρύβει τδ κεφάλι της. 
Περιμαζεύει τά πόδια της καί τά χέρια της καί μέ α
γωνία περιμένει νά παρέλθη δ κίνδυνος. Άλλά ό κίνδυ
νος δεν είναι περαστικός. Η χελώνα, ώσάν νά τδ έννοή, 
προσπαθεί τότε νά πληγώση μέ τά νύχια της τό χέρι 
πού τήν κρατεί, άλλά καί αύτδ είς μάτην. Ή χελώνα 
αίωρείται. Τά παιδικά δολοφόνα χεράκια τοΰ Γιώργου 
τή σηκώνουν ύψηλά, έπειτα τήν αναποδογυρίζουν καί μέ 
οση δύναμι ήμποροΰσαν νά δώσουν τήν πετοϋν επάνω σέ 
μιά ογκώδη πέτρα πού εύρίσκετο έκεΐ κοντά. Μετά τδ 
κατώρθωμα αυτό τά δυδ παιδάκια πλησιάζουν. Μέ τδ 
καύκαλο θρυμματισμένο ή χελώνα σπαρταρεί. Τά δυδ 
παιδιά μένουν ασυγκίνητα. Τήν παρακολουθούν λίγη ώ
ρα, βλέπουν τήν αγωνία της καί φεύγουν εύθυμα γελών- 
τα, καί σέ λίγο τδ τραγούδι τού Γιώργου καί τοϋ Μιχα- 
λακη άντηχεί είς δλην τήν γύρω έκτασιν:

Ό Μάιος μάς έφϋαοε 
έμπρός, βήμα ταχύ.

Τί ώμορφη πού είναι, 
παιδιά, η έξοχή. 

οοο
Ή χελώνα με θρυμματισμένη τή ράχι είς μάτην α

γωνίζεται νά περιπατήση. Τδ αίμά της γεμίζει τδ χώμα 
πού είναι γύρω της. Ή μικρή της καρδιά προσπαθεί νά 
συγκράτηση τή ζωή πού φεύγει σιγά-σιγά. Έν τούτοις θέ
λει νά περπατήση. Κάμνει νέες αγωνιώδεις κινήσεις. Νο
μίζει ότι άν σαλέψη τά μικρά της πόδια καί τά χέρια θά 
κατορθώση νά ζήση. Προσπαθεί, καί ή προσπάθεια αύτή 
δέν είναι τίποτε άλλο παρά δ έπιθανάτιος σπασμός.

Τδ μικρό της κεφαλάκι βγαίνει καί αύτδ γιά τελευ
ταία φορά απο την κρυπτή του. Μέ τά βαθειά μαύρα μά
τια της στρέφεται πρδς τδ δάσος. Έπειτα άτενίζει τδν 
ή'λιον πού δύει τή στιγμή έκείνη και στέλλει τις τελευ
ταίες του άκτϊνες και πυρπολεί τά πεύκα, κα! χρυσώνει 
τά πλατάνια, καί φωτίζει τά κυπαρίσσια, τδν ατενίζει, 
ώσάν νά θέλη νά έρωτήση τδ φεγγοβόλον άστρον πού δύει, 
γιατί τόσον απροσδόκητα έπράκειτο καί αύτή νά άπο- 
θάνη.. .

XXX
Ψηλά, επάνω στά αλώνια, τδ παιδικό τραγούδι α

κούεται ζωηρότερο:
Τί ώμορφη πού είναι, 

παιδιά, ή έξοχή. . . .

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΡΩΣΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟ ΠΑ&ΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ

"Ετοιμος νά πάη στο γυμνάσιο γιά νά δώση έξετάσεις 
στά Ελληνικά, ό Βάνιας Ότέπελεφ άσπάσθηκε δλα τά 
εικονίσματα. Τά σωθικά του έγιναν άνωι-κάτω, τδ ύπο- 
κάρδιό του πάγωνε καί ή καρδιά του κτυποΰσε άπο την 
τρομάρα πού είχε γιατί δέν ήξερε τί τοϋ έμελε. Τί θά 
τοΰ συμβή σήμερα; Τί βαθμό θά πάρη, τρία ή δύο; Έξη 
φορές πήγε στή μαμάκα του γιά νά τδν ευλογηση, και ό
ταν έφευγε παρεκάλεσε τή θεία του νά προσευχηθή γι’ αύ
τόν. Στδ δρόμο πού πήγαινε στδ γυμνάσιο, έδωκε σέ κά
ποιο ζητιάνο δύο καπίκια, μέ τή σκέψι πώς αύτά τά δύο 
καπίκια θά ξαγόραζαν τήν άμάθειά του, καί, ίσως δωση 
δ Θεός νά μήν τόν εξετάσουν στ’ αριθμητικά μ’ εκείνα τα 
«τεσσαράκοντα» καί «όκτωκαίδεκα».

Γύρισε άπδ τδ γυμνάσιο άργά, στις πέντε τδ απόγευμα. 
ΤΗρθε καί χωρίς θόρυβο πλάγιασε. Τδ αδύνατο πρόσω
πό του ήτανε χλωμό καί τά κοκκινισμένα μάτια του είχαν 
μαύρους γύρους.

— Αί, λοιπόν; Πώς πήγες; Τί βαθμό πήρες; τδν ρώ
τησε ή μαμάκα του πλησιάζοντας στό κρεββάτι.

Ό Βάνιας άνοιγόκλεισε τά μάτια του, στράβωσε τό 
στόμα καί τδν πήραν τά κλάμματα. Η μαμάκα κιτρίνι
σε. άνοιξε τδ στόμα καί κτυποΰσε τά χέρια της. Τδ παν- 
ταλονάκι του πού διώρθωνε τής ξέφυγε άπό τά χέρια·.

— Καί γιατί κλαίς; Δέν πέτυχες δηλαδή; τδν ρώ
τησε.

—-Χαν. . . χαντακώθηκα. . . Πήρα δύο. . .
— Σάν νά τώξερα. ! Κατιτί σά νά μοΰ τώλεγε ! πάτη

σε τις φωνές ή μαμάκα.—’Άχ, Θεέ μου ! και γιατί δεν 
πέτυχες; Γιατί; Σέ ποιδ μάθημα;

— Στά έλληνικά. . . Έγώ, μαμάκα μου. . . Μέ ρώ
τησαν πώς κάνει δ μέλλων τού «φέρω», κ’ έγώ.. . άντί 
νά πώ «οίσομαι», είπα «δψομαι». "Υστερα. . . ύστερα. . . 
περισπωμένη δέ βάζουν όταν ή λήγουσα είναι μακρά, κ’ έ
γώ. . . τάχασα. . . ξέχασα πώς τδ άλφα ήταν μακρδν.... 
κ’ έβαλα περισπωμένη. . . "Υστερα δ Άρταξέρξοφ μού 
είπε νά τού πώ τά έγκλιτικα μόρια. . . Κ’ εκεί που τά- 
λεγα, έξαφνα άνακάτωσα μιάν άντωνυμία. . . Λάθεψα 
και μούβαλε δύο. .. Είμαι. . . άτυχος. . . δλη τή νύχτα 
μελετούσα. . . "Ολην αύτήν τήν εβδομάδα άπδ τις τέσ- 
σαρες σηκωνόμουνα. ..

— "Οχι. δέν είσαι σύ. έγώ είμαι άτυχη, παληόπαιδο ! 
Έγώ είμαι ή κακομοιριασμένη ! Σκουπίδι μ’ έκανες, Η
ρώδη,. τύραννε, κακέ μου δαίμονα ! Κλαιγω για σένα, 
γιά τέτοιο άπρόκοφτο κορμί, τή μέση μου σπάνω, βασανί
ζομαι καί μπορώ νά πώ, άφανίζομαι, κα! σύ τί κάνεις; 
Τί γράμματα μαθαίνεις;

— Με. . . μελετώ. "Ολη τή νύκτα. . . Τδ είδατε καί 
ή ίδια. ..

— Παρεκάλεσα τδ Θεό νά κόψη τις μέρες μου, δέ μού 
τις κόβει τής αμαρτωλής;. . . Τύραννε ! "Αλλοι έχουνε 
παιδιά, σάν παιδιά, κι’ έγώ ένα μονάχα κανακάρι έχω,— 
κι’ άπ’ αύτδ καμμιά προκοπή, καμμιά έλπίδα. Ξύλο θέ
λεις καί θά σ’ έδερνα, μά πού νά βρώ τή δύναμι; Πανα
γιά μου, πού νά βρώ δύναμι;

Ή μαμάκα σκέπασε τδ πρόσωπο μέ τήν ποδιά τής 
μπλούζας της κ’ άρχισε νά θρηνολογή. Ό Βάνιας άπδ 
στενοχώρια γύρισε κι’ άκούμπησε τδ μέτωπό του στον 
τοίχο. Μπήκε ή θειά κι’ άμέσως τά κατάλαβε.

— Νά τα... Τώξερα... άρχισε νά λέγη κιτρινια- 
σμένη, καί κτυποΰσε τά χέρια της. Άπδ τδ πρωί είχα 
στενοχώρια. . . Κάτι κακό, συλλογιζόμουνα, θάχουμε.... 
Κι’ ορίστε, έτσι βγήκε. . .

— Κακούργε ! Τύραννε ! φώναζε ή μαμάκα.
— Γιατί τδν βρίζεις; τής φώναξε ή θειά καί νευρικά 

τραβούσε άπδ τδ κεφαλάκι της τδ καφετί μαντίλι. Αύτδς 
τάχα φταίει; Σύ φταις ! Έσύ ! Γιατί νά τδν βάλης στο 
γυμνάσιο; Μήν είσαι τάχα καμμιά αρχόντισσα; Στήν 
άρχοντιά θέλεις νά χωθής; Ά-α-α-α... Τί λόγος, δί
χως άλλο θά σάς κάνουν άρχόντους ! Θά έπρεπε, δπως έ
λεγα, νά τόν βάλης σέ δουλειά. . . σέ κανένα γραφείο·, 
όπως είναι ό Κοσμάς μου. ... Ό Κοσμάς, ορίστε, παίρ
νει πεντακόσια τδ χρόνο. Πεντακόσια,—χωρατά τώχεις; 
Καί σύ βασανίστηκες καί τδ παιδί βασάνισες μ’ αύτή τή 
σπουδή, πού νά τήν πάρη καί νά τή σηκώση. Αδύνατος, 
βήχει... δές τον- είναι δεκατριών χρονών καί θαρρείς 
πώς είναι μονάχα δέκα.

—-’Όχι, Νάστεγκα, όχι, μάτια μου ! Λίγο τδν έδει
ρα τό βασανιστή μου ! Ξύλο θέλει καί τίποτ’ άλλο ! Ου- 
ου-ου. . . ίησουΐτη, μουχαμέτη, τύραννε ! καί σήκωσε τδ 
χέρι νά κτυπήση τδ γυιό της. Σού χρειάζουνται ξυλιές, 
μά δέν έχω δύναμι. Μοΰ τώλεγαν σάν ήταν ακόμα μι
κρός : «Κτύπα τον, κτύπα τον». .. Δέν άκουα ή αμαρ
τωλή καί τώρα βασανίζουμαι. Μά έννοια σου ! θά σέ σιά- 
ξω ! ’Έννοια σου. ..

Ή μαμάκα, αφού τδν φοβέρισε μέ τδ βρεμμένο γρόθο 
της, πήγε μέ κλάμματα στό δωμάτιο τοΰ νοικάρη. Ό 
νοικάρης της Ευτύχιος Κουσμίτς Κουπουρόσοφ καθότανε 
στδ τραπέζι καί διάβαζε μιά «Μέθοδο χορών». Ό Ευτύ
χιος Κουσμίτς είναι γνωστικός καί μορφωμένος άνθρω
πος. Μιλεί μέ τή μύτη, πλένεται μέ σαπούνι πού μυρίζει 
κάτι καί κάνει όλους μέσα στδ σπίτι νά φτερνίζουνται, 
τρώει τις σαρακοστές πασχαλινό καί ζητεί μορφωμένη 
νύφη. Γι’ αύτδ τδν θεωρούν τδν πιο γνωστικό νοικάρη. 
Τραγουδεί μέ φωνή τενόρου.

— Καλέ μου ! τού είπε ή μαμάκα γεμάτη δάκρυα.·—- 
Δείξτε τήν εύγένειά σας, δείρτε τδν γυιό μου. .. Κάμε-
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τέ μου τη χάρι ! Δέν πέτυχε στις έξετάσεις γεά δυστυ
χία μου ! Τό πιστεύετε, δέν πέτυχε ! Δέν μπορώ νά τόν 
δείρω γιατί είμαι αδύνατη κι’ ανήμπορη. Δώστε του στη 
θέσι μου, δείξτε τήν ευγένεια σας καί τή ντελικατέτσα 
σας, Ευτύχιε Κουσμίτς ! Σπλαχνισθήτε. μιαν άρρωστη 
γυναίκα !

Ό Κουπορόσοφ κατσούφιασε κι’ άφησε μέ τά ρουθούνια 
του ένα βαθύτατο άναστεναγμό. Σκέφθηκε, κτύπησε τά 
δάκτυλά του στο τραπέζι καί μ’ ένα δεύτερο άναστεναγ
μό, πήγε στον Βάνια.

— Δηλαδή σάς σπουδάζουν!... άρχισε. Σάς μορ
φώνουν, σάς βάζουν στόν ίσιο δρόμο, ανυπόφορε νέε ! Καί 
σείς τί κάνετε;

Μίλησε πολλήν ώρα, έβγαλε ολόκληρο λόγο. Είπε γιά

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΤΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α*.

1. Ή μετάφρασις τών «’Ολυμπίων» τοΰ Ρήγα τοϋ Φερ- 
ραίου έξεδόθη τό πρώτον έν Βιέννη τό 1797. Ό μεταφρα- 
στήσ άφιεροϊ τό έργον του εις τόν έμπορον Στέργιον Χατζή 
Κώστα Όλυμπιώτην. Δευτέρα έκδοσι; τοΰ αύτοΰ έργου έγέ- 
νετο έν Μόσχφ τφ 1820, έκ τοΰ τυπογραφείου Αύγούστου 
Σεμένου. Τρίτη έκδοσι; τφ 1835 έν Όφένη έν τφ τυπογρα- 
φείφ τοΰ Π ανδιδακτηρίου.

(Συνέχεια έκ τοΰ ύπ’ άριθ. 209 τεύχους).
Έν τούτοις, την ΰπαρξιν τοϋ τελάλη διημφισβήτη- 

σαν τινές τών μεταγενεστέρων λογιών, έκμανέντες μά
λιστα καί διά τήν αναγραφήν τοΰ κατωτέρω σχετικοΰ 
πρός τόν τελάλην ανεκδότου. 'Ως έλέχθη ανωτέρω, τούς 
γυναικείους ρόλους ύπεδύοντο πάντοτε άνδρες και δή 
μουστακαλήδες, διότι τό ξύρισμα τοΰ μύστακος δέν εΐ- 
χεν ακόμη είσαχθή εις τό Ελληνικόν Θέατρον, δτε δέ 
κατά τό 1840 άπετόλμησε νά έμφανισθή άπό τής έν 
Άθήναις σκηνής καί θήλυς ηθοποιός, τό άξιοπερίερ- 
γον αύτό γεγονός άνηγγέλθη εις τούς φιλοθεάμονας 
’Αθηναίους καί πάλιν διά τοΰ τελάλη ώς εξής : «Τήν 
γυναίκα απόψε ε’ις τό θέατρον θά τήν παίξη αληθινή 
γυναίκα !. ..»

'Ο κ. Ίάλεμος, γράφωνΠ) περί τοΰ Ελληνικού 
Θεάτρου κατά τά έτη 1851—1853, προσπαθεί μετ’ 
άγανακτήσεως νά διάψευση τό πράγμα. «Γνωρίσας, 
λέγει, τό Θέατρον, άπό τοΰ 1851, ούτε είδον ποτέ νά 
παριστώσιν άνδρες άντί γυναικών, ώς έγράφη ποΰ 
μετά τοΰ άχαρίστου σκώμματος δτι άνηγγέλλετο καί 
διά δημοσίου κήρυκος «άπόψε τήν γυναίκα θά παρα- 
στήση αληθινή γυναίκα», ούτε ήκουσα δτι εις 
προηγουμένην έποχήν συνέβαινε τοΰτο». Καί δσον μεν 
αφορά τό πρώτον, δτι άπό τοΰ 1851 δέν είδε νά παρι- 
στώσιν άνδρες άντί γυναικών, ούδείς ό άντιλέγων, δ
σον δέ διά τόν δεύτερον, δτι «δέν ήκουσε» νά συνέβαι- 
νε τοιοΰτό τι εις προηγουμένην έποχήν, αύτό δέν ση
μαίνει δτι καί τό πράγμα δέν είναι άληθές, καθ’ δσον

1. Ήμερολόγ. «Ποικίλη Στοά», 1898, σελ. 385—389. 

τά γράμματα, γιά τό φώς καί τό σκότος.
— Μά-λιστα, κύριε !
"Οταν τελείωσε τήν άγόρευσί του. έβγαλε το λουρί 

του καί τράβηξε τόν Βάνια άπό τό χέρι.
— Διαφορετικά δέ γίνεται μέ σάς ! είπε.
Ό Βάνιας μέ ύπακοή έσκυψε κ’ έχωσε τό κεφάλι του 

στά γόνατα τοϋ Κουπορόσοφι. Τά τριανταφυλλένια αυτιά 
του πού εξείχαν, κουνιόταν απάνω στο καινούργιο παν
ταλόνι μέ τις κανελλιές σειρές.

'Ο Βάνιας δέν έβγαλε τσιμουδιά. Τό βράδυ έγινε οι
κογενειακό συμβούλιο' καί άπεφάσισαν νά τόν βάλουν σέ 
μαγαζί.

(Άντ. Τοέχωφ)

Μεταφρ. ΚΩΝ. X. ΚΟΚΟΛΗΣ

έάν πάθησίς τις τών ώτων του δέν τοΰ έπέτρεπε νά 
βεβαιωθή περί τής άληθείας, ήδύνατο νά πράξη τού
το διά τών οφθαλμών έάν έλάμβανε τόν κόπον νά τούς 
φέρη έπί τών εξής άποσπασμάτων τών συγχρόνων ε
φημερίδων. Ή «Άναγεννηθεΐσα Ελλάς» τής 24 ’Ιου
νίου 1836, λόγον ποιουμένη περί τής τότε παραστα- 
θείσης τραγωδίας τοΰ Άλφιέρη «Ό Φίλιππος Β’ τής 
'Ισπανίας» γράφει τά έξής: «Οί άρχηγοί τής έπιχει- 
ρήσεως1 ταύτης είναι άξιοι ένθαρρύνσεως, άλλ’ δλα 
μάς έφάνησαν είς νηπιώδη κατάστασιν. Κτίριον σα- 
Αεΰον άπό τόν άέρα, παραστατική τέχνη, παράστασις, 
ένδύματα, δλα είναι άτελή. Ή θελκτική γυνή τοΰ Φι
λίππου παρίστατο άπό νέον έχοντα φωνήν ξηράν καί 
άλύγιστον. Καμμία κίνησις καρδίας, ούτε έ'ρως, ούτε 
συμπάθεια, ούτε ύπόκρισις γυναικείος δέν ένέπνεον 
τόν υποκριτήν». Καί ταΰτα μέν άναφέρει ό συντάκτης 
τής «Άναγεννηθείσης Ελλάδος» χωρίς νά κάμη λόγον 
καί περί ύπάρξεως ή μή μύστακος ύπό τήν ρίνα τής 
θελκτικής γυναίκας τοΰ Φιλίππου, πράγμα τό όποιον 
δέν παραλείπει ν’ άναφέρη έτερος δημοσιογράφος, ύ 
Μιχαή?. Σχινάς, έν τώ «Θεατή» τοΰ 1836, δστις συλ
λήβδην όμιλών περί τών ύποδυομένων τότε τούς γυναι
κείους ρόλους γράφει τά έξής άμίμητα: «Τά τών γυ
ναικών μύστακος άνδρείους έπιδεικνυουσών έωλα καί 
άδέξια. . .» (!) Τέσσαρα έτη μετά ταΰτα, άλλος κρι-

1. Έκ τοΰ κατωτέρω ανεκδότου γαίνεται δτι ένωρίτατα 
ήρχισε και τό ξύρισμα τοΰ μύστακος τών ηθοποιών, τών ΰ- 
ποδυομένων τουλάχιστον τους γυναικείους ρόλους, έκιος δν 

τικός γράφων έν τή «Άθηνφ» τής 6 ’Απριλίου 1840 
περί τής τότε δοθείσης τραγφδίας τοΰ Ζαμπελίου 
«Γεώργιος Καστριώτης» σημειοί τά έξής :

«Ό «Καστριώτης» έδόθη ύπό άνθρώπων ανεπιτή
δειων. Ό ύποκρινόμενος τήν άδελφήν τοΰ «Καστριώ- 
του» Ελένην είχεν δλα τά χαρακτηριστικά ’Αθιγγά
νου γυναικός».

Άλλά πλήν τοΰ τελάλη υπήρχε καί άλλο μέσον δια
φημίσεως τών θεατρικών παραστάσεων. Μετά τό τέ
λος έκάστης παραστάσεως, ό εύγλωττότερος τοΰ θιά
σου, προχωρών πρός τό προσκήνιου καί τρις ύποκλι- 
νόμενος προ τοΰ κοινοΰ άνήγγελλε τήν έπομένην τοι
αύτην τήν σπουδαιότητα τής όποιας έφρόντιζε πάντοτε 
νά έξάρη μέ δλην τήν δύναμιν τής ευγλωττίας του,)1 ΐ 
έπί πλέον δέ άνελάμβανε καί πάσας τάς άλλας πρός τό 
κοινόν άναγγελίας τοΰ θιάσου δπως δηλονότι έπρατ- 
τεν άλλοτε έν τφ Γαλλικφ Θεάτρφ ό καλούμενος ora- 
teur, δστις καί έξελέγετο πάντοτε μεταξύ τών πρώ
των ηθοποιών. Είναι γνωστόν έκ τής ιστορίας, δτι ό 
Μολιέρος, άποδίδων μεγάλην σημασίαν είς τόν ρόλον 
τοΰ orateur, είχεν άναλάβει αύτός ό ίδιος τά καθή
κοντα αύτοΰ. Παρ’ ήμΐν κατά τάς πρώτας παραστά
σεις τοΰ Νεοελληνικού Θεάτρου τόν ρόλον τοΰ ora- 
lenr, είχεν άναλάβει άσημος τις ηθοποιός, άλλά τήν 
βοήν άγαθός, ό έκ Ζακύνθου Άνδρέας Στραβός, δ- 
στις άνήγγειλε πάντοτε τήν μέλλουσαν νά δοθή παρά- 
στασιν μέ τά ζωηρότερα χρώματα, έξ ου άποδεικνύε- 
ται δτι, καίτοϊ στραβός... τ’ όνομα, μετεχειρί- 
ζετο άκόπως καί τά έπτά τής ϊριδος χριόματα !

Μετά τήν μακράν οπωσδήποτε, άλλ’ άπαραίτητον, 
περί τελάλη παρέκβασιν, έπανερχόμεθα είς τόν πρώ
τον τών Αθηνών θίασον.

Κατηρτισμένος, ώς εϊδομεν, έντελώς δμως αύτοδί- 
δακτος καί ώς μόνον ‘διά τήν έπιτυχίαν έφόδιον έχων 
τόν νεανικόν ένθουσιασμόν καί τήν πρός τό θέατρον 
άγάπην τών άποτελούντων αύτόν, πλήρης έλπίδων έ- 
νεφανίσθη τό πρώτον, προ τοΰ άθρόως συρρεύσαντος

τι ανέκδοτον άναφέρεται... είς τάς γενειάδας μόνον' Ε
σπέραν τινά καθ’ ήν έπρόκειτο νά δοθη ή τραγωδία τοΰ 
Αλφιέρη «ό Φίλιππος ό Β' τής Ισπανίας» καί έν φ τόν ρό- 

λον τή; βασιλίσση; ’Ισαβέλλας έμελλεν ώς συνήθως νά ΰπο- 
δυθέ άρρην ηθοποιός, καίτοι ή ώρα τής ένάρξεως τή; πα
ραστάσεως άπό πολλοΰ είχε παρέλθει, ή παράστασις έν τού
τοι; δέν ήρχιζε. Τό κοινόν άνυπομονήσαν, ήρχισε νά ποδο 
ζροτρ μανιωδώ;, δτε, άρθείσης τής αυλαίας, ένεφανίσθη 
έπί σκηνής ηθοποιός τις καί είπε τά έξής : «Παρακαλοΰ 
μεν τό σεβαστόν κοινόν καί τήν γενναίαν φρουράν νά μάς 
συγχώρηση τήν αποψινήν μας βραδύτητα, καθοσον διά λό
γους ανεξαρτήτου; τής θελήσεώς της, ή Αυτής Μεγαλειό- 
της ή βασίλισσα δέν έξουρίσθη άκόμη !» Παρόμοιον γεγο
νός άναφέρεται καί έν τή ίστορίφ τοϋ ’Αγγλικού Θεάτρου, 
ώς συμβάν έπί Καρόλου τοΰ 11, ότε και έν Άγγλίφ τους 
γυναικείους ρόλου; ύπεδύοντο πάντοτε άνδρες.

1. Τό είδος αύτό τής άναγγελίας διετηρήθη παρ’ ήμΐν 
σήιιερον είς τάς παραστάσεις τοΰ Καραγκιόζη.

Άθηναϊκοΰ κοινοΰ, τόν Μάϊον τοΰ 1836. 'Ως πρώτον 
έργον έπαιξε τό δράμα τοΰ Μεταστασίου «’Ολύμπια» 
μεταφρασμένον «διά στίχων όμοιοκαταλήκτων είς τήν 
καθομιλουμένην ήμών διάλεκτον» ύπό Ρήγα Βελεστεν- 
λή τοΰ Θετταλοΰ, ί1) δστις καί διηγείται τήν ύπόθε- 
σιν τοΰ δράματος ώς έξής :

«Κλεισθένης ό βασιλεύς τής Σικυώνος, (λέγεται τώ
ρα Βασιλικά, κεΐται δέ είς τόν Κορινθιακόν κόλπον), 
θέλοντας νά ύπανδρεύση τήν περίφημον διά τήν ώραιό- 
τητά της κόρην του Άριστέαν, μέ βασιλέως υιόν όποΰ 
νά ένίκησεν εις τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας, έκήρυξε 
τήν άπόφασίν του- έσυνάχθησαν έπί τοΰτο πανταχό- 
θεν συζητηταί, έν οίς καί Λυκίδας υιός τοΰ βασιλέως 
τή; Κρήτης έλθών είς περιήγησιν, διά ν’ άλησμονήση 
τόν έρωτα όποΰ είχε συλλάβει περί τής Άργήνης Κρη
τικής ήγεμονίδος παρά βουλήν τοΰ πατρός του, φίλος 
ειλικρινής τοΰ Μεγακλέους, εύγενοΰς ’Αθηναίου, ώς 
λυτρώσας τήν ζωήν του κινδυνεύσασαν εις Κρήτην 
άπό ληστάς- ό δέ Μεγακλής έπήγεν έκεΐ άπελπιζόμε- 
νος. ότι δέν ήμπορεϊ ν’ άποκτήση έξ αιτίας τοΰ πατρός 
της τήν ερωμένην του Άριστέαν φλογιζομένην δι’ 
αύτόν.»

«Ή Άργήνη άπελπισμένη διά τήν έγκατάλειψιν, 
έρχεται νά ζήση άγνώριστος είς τήν "Ηλιδα ύπ’ δνό- 
ματι Λυκωρίς βοσκοποΰλα· ή Άριστέα περιδιαβάζου- 
σα, τήν βλέπει, τήν άγαπά καί συνανεκμυβτηρεύονται 
τούς έρωτάς των.»

«Ό Λυκίδας χάνωντας κάθε έλπίδα άνευρέσεως τής 
Άγήνης, νομίζωντάς την είς τήν Κρήτην, έκθαμβεί- 
ται είς τήν 'Ολυμπίαν άπό τά κάλλη τής Άριστέας, 
τιτρώσκεται έγκαρδίως· καί μή όντας έξησκημένος είς 
τούς άγώνας, παρακαλεϊ τόν Μεγακλή έπιστρέψαντα ν’ 
άγωνισθή άντ’ αύτοΰ ώς Λυκίδας, διά νά τφ τήν άπο
κτήση. Ούτος δυσφορών χωρίς νά είπη τίποτες κατά 
τοΰ φίλου του, δι’ εύγνωμοσύνην άγωνίζεται, νικά καί 
λαμβάνει ευχαριστίας παρ’ αύτοΰ διά τήν άπόκτησιν 
τής ώραίας, άγνοοΰντος πώς δ Μεγακλής ήτο παλαιό- 
τερος ήγαπημένος έραστής της· ή Άριστέα εύφραίνε- 
ται πώς θέ ν’ άποκτήση τόν περιπόθητόν της νικητήν, 
αύτός άθυμεϊ διατί θέ νά γίνη έκείνη κτήμα τοΰ φίλου 
του, θυσιάζει μέ άδημονίαν τόν έρωτά του είς τήν φι
λίαν καί πίπτει είς τόν Αλφειόν νά πνιγή, δπουθεν σα
γηνεύεται κατά τύχην άπό τούς άλιεΐς καί άναζή· μαν
θάνει τό συμβάν ή Άργήνη, τρέχει πρός τόν Λυκίδαν, 
γνωρίζεται, φανεροΰται τό δόλιον στρατήγημά του περί 
τών άγώνων, έμβάλλεται είς φυλακήν καί καταδικάζεται
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είς θάνατον· ό Μεγακλής ζητεί ν’ άποθάνη άντ’ αύτοΰ, 
ή Άργήνη ομοίως, δέν εισακούονται καί τέλος, επάνω 
εις τήν στιγμήν τής θανατηφόρου ποινής, γνωρίζεται 
ό κατάδικος ώς υίδς τοΰ Κλεισθένους καί αδελφός τής 
Άριστέας.. (1)

Πώς μετέφρασεν ό Πρωτοψάλτης τής ’Ελευθερίας 
τό έργον τοΰ Μεταστασίου φαίνεται έκ τοΰ έξής μετα
ξύ Αργηνης και Αριστέας διαλόγου, δν αποσπώ έκ 
τοΰ όλου έργου :

ΑΡΓΗΝΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΑ (2)
Άργ. —Καί ή τής μάχης έκβασις γνωστή δέν είν’ άκόμη; 
Άριστ.—Άκόμη, Άργηνάκι μου, ανέκαθεν οι νόμοι 

σφοδρώς τήν άπηγόρευσαν ώς καί τήν θεωρίαν, 
ως και την εις τό θέατρον έλευσιν γυναικείαν.

Αργ. —Μείζων ποινή, μάλλον σκληρόν μία τό νά κυττάζη 
παλεΰων ό έρώμενος τί πόνους δοκιμάζει, 
και ουδέ χείρα βοηθόν είς τοϋτον νά έκτείνη, 
νά είν’ αντίκρυ........

Ά ρ ι σ τ.— Καθ’ αύτό έγώ είμαι έκείνη.
”Αν κάθωμαι έδώ μακράν, πλήν εϊμ’έκεϊ παρούσα,

1. Τό έργον αυτό τοΰ Μεταστασίου τό έκλεψεν άναισχόν- 
τως ό Γ. Π. Κόντης καί τό έξέδωκε κατά τό 1870 έν Ό- 
δησσφ ως «πρωτότυπόν δράμα» ίδικόν του, ύπό τόν τίτλον: 
«Ό 'Ηρακλής καί οί ’Ολυμπιακοί άγώνες ή φιλία καί έρως», 
έν φ έν πολλοϊς διετήρησε καί τήν μετάφρασίν τοϋ Ρήγα. 
’Οπωσδήποτε ό καί συγγραφέα καί μεταφραστή·.· κλέψας 
αξιότιμος κύριος, έφρόντισε καί μετήλλαξε τά ονόματα τών 
ηρώων. Οΰτω τόν Κλεισθένην μεταδάπτισεν είς Άριστοτί- 
μονα, τήν Άριστέαν είς Καλλιρόην, τήν Άργήνην είς 
Ναυσιμάχην, τόν Λυκίδαν είς Ήρακλήν καί τόν Μεγακλήν 
είς Ίφικλήν !

I. Πράξις δευτέρα, σκηνή πρώτη.

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΩΛΝΝΗΖ ΠΑΔΟΒΑΣ

και τά γινόμενα και μή ίσα υπονοούσα.
Άχ! τήν καρδίαν μου αυτήν ναβλεπες πώς κλο- 

[νεϊται!
μέσα έδώ ό πόλεμος, μέσα έδώ τελείται, 
μάλλον ή μάχη είς αυτήν είναι άγριωτέρα, 
μάλλον ή εικασία μου είν’ οδυνηρότερα. 
Μαχόμενον τόν Μεγακλή πρό οφθαλμών μου έχω, 
παλαίστραν, άθλητάς, κριτάς, δλα τά διατρέχω. 
Τώρα τούς άνταγωνιστάς θαρρώ μάλλον γέν

ι ναίους, 
καί τώρα πλάττω τούς κριτάς ήτταν φιλοδίκαιους. 
"Οσα έκεϊ ό φίλτατος πάσχει έναγωνίως, 
τά δοκιμάζω καί έγώ μέσα μου διπλασίως.
Τούς ώθισμοΰς καί τιναγμούς, όρμάς καί έπι- 

[θέσεις, 
τάς ύβρεις καί τάς άπειλάς, καί δσα υπόθεσης, 
Άχ! ήτον προτιμώτερον νίψουν έκεϊ παρούσα 
καί τότε τά γινόμενα μόνον έθεωροϋσα.
Τώρα μακράν υπονοώ μετά δειλίας ίσης 
τό ένδεχόμενον όμοϋ καί τ’ άληθές έπίσης. 

Αργ. —Κανένας μήτε φαίνεται. (Βλέπει όπίσοι της». 
Αριστ.— Μήτε ποσώς ιδέα...

"Ωχ ! Θεέ... (Ταράττεται αίφνιδίως).
Άργ. —Τί έτρόμαξες !
Άριστ.— ’Ιδού ή τελευταία

εϊδησις άναμφίβολος, ή κρίσιμος μου ώρα.
Πώς ή καρδία μου κτί’.τφ, πώς δλη τρέμω τώρα! · 

Α ρ γ. —Π ρός τί ;
Άριστ.— Πλέον ή τύχη μου είν’ άποφασισμένη, 

στρέψε, ίδέ τόν "Αλκανδρσν πώς τρέχει, πώς 
[ Ασθμαίνει.

Αργ. —"Αχ! έλα, έλα, "Αλκανδρε, νά τήν παρηγορήσης,
είπε άν έφερες καλάς, ή τί λογής ειδήσεις;...

(’Ακολουθεί).

NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Έδημοσίευσε τά έπόμενα έργα:
«Περί γλαυκώματος και τής θεραπείας αύτοΰ». Έν 

Κέρκυρα 1867.
«’Εγχειρίδιου οφθαλμολογίας». Έν Κέρκυρα 1870. 

Τδ έξ οκτακόσιων καί έννενήκοντα σελίδων τοΰτο πόνη
μα άφιεροΰται εϊς τδν καθηγητήν Veeker.

«Λόγος έκφωνηθείς κατά τά έγκαίνια τοΰ νέου κατα
στήματος τοΰ ’Ορφανοτροφείου Κέρκυρας, τήν πρώτην 
Σεπτεμβρίου 1878».

Σημειωτέου δτι ό Παδοβάς ήτο Διευθυντής τοΰ κατα
στήματος. » έ'

οοο
ΜΑΡΚΟΣΟΕΟΤΟΚΗΐ

Κατά τάς άρχάς τοΰ ‘Απριλίου τοΰ έτους 1912 με- 
τέβη είς τήν αιώνιον ζωήν έξέχουσα Κερκυραϊκή φυσιο
γνωμία, ό Μάρκος Θεοτόκης, γόνος λαμπρός τοΰ άρ- 

χαίου βυζαντινού οίκου, ποΰ τόσον στενά είναι συνδεδεμε- 
νος μετά τής ιστορίας, διότι παρήγαγε πολλούς μεγά
λους άνδρας καί μίαν γυναίκα, πού τά ιστορικά τής Ι
ταλίας τήν άποκαλοΰσιν: «Ή πρώτη νεωτέρα γυνή, ή 
'Ισαβέλλα Θεοτόκη—-Άλβρέτζη».

Ό Μάρκος Θεοτόκης συγκαταλέγεται μεταξύ τών Έ- 
πτανησίων ευπατριδών, πού. τότε δέν έκαυχώντο μονον 
?:ά τήν έγγραφήν τών προγόνων είς τήν Χρυσήν Βίβλον 
καί διά τάς περγαμηνές .τοΰ τίτλου τού κόμητος, άλλά 
έξεπαιδενοντο, έμορφοϋντο καί ύψηλά είχον το ιδεώδες 
γής τε θρησκείας και πατρίδος καί τον μεγαλειτερον 
τών εαυτών μεγάρων στολισμόν έθεώρουν μιαν βιβλιο
θήκην.

Μέ τδν Μάρκον Θεοτόκην ή γνωριμία μας ήρχισε τδ 
1876, έτος άξιοσημείωτον διά τήν σταδιοδρομίαν τοΰ 
βίου μου, διότι τότε ήρχισα νά δημοσιεύω τά άσθε- 
νή ιστορικά σημειώματα. Καί ό Μάρκος Θεοτοκης ήτο 
μεταξύ τών πρώτων, όστις μέ ένεθάρρυνε και με εδωκε 
πολυτίμους συμβουλάς. Από τας πρώτας ήμερας τής 
γνωριμίας μας διέκρινα τοΰ Μάρκου Θεοτόκη τήν ψυχι
κήν ευγένειαν, τήν διανοητικήν ΰπεροχήν καί τδ πνευ
ματικόν μεγαλείον. Δέν ήτο μόνον πλούσιος άπδ ψυχικά 
και πνευματικά χαρίσματα, άλλα και με άπαραμιλλον 
εύθύτητα χαρακτήρας καί παραδειγματικήν τιμιότητα.

Ή προνομιούχος αϋτη κερκυραϊκή υπαρξις κατείχε 
το δώρον νά δοξάζη τήν γενέτειραν αΰτοΰ πατρίδα και 
διά τού καλάμου, καταγινόμενος είς σοβαράς μελέτας. 
Έπί πολλά έτη διηύθυνε τδ πολύτιμον Αρχειον τής Γε
ρουσίας, οΰ τά έπίσημα έγγραφα είναι άληθινά ιστορικά 
κειμήλια, άπδ τά όποια ήλθαν είς φώς σπουδαίαι ειδή
σεις άγνωστοι.

Άπερίττως διήλθε τήν πολυχρόνιον ζωήν αύτού καί 
άπερίττως κατήλθεν εις τδν τάφον, άφήσας κενόν δυσ- 
πλήρωτον είξ τήν Επτάνησον.

Και δ άείμνηστος Βασιλεύς Γεώργιος, συναισθανθείς 
τήν λύπην τής άπωλείας τοιούτου διακεκριμένου πολίτου 
καί λογίου, έπήγεν είς Καρουσάδες διά νά συλλυπηθή 
προσωπικώς τήν πενθούσαν οικογένειαν.

Πολύ παρήγορον είναι ότι δ υίδς αύτού Σπυρίδων ά- 
κολουθεί τά ίχνη τού πατρδς καί διαπρέπει ώς ικανός 
λόγιος.

XXX

"Εν βλέμμα έπί τών μελετών αύτού:
Τώ 1885 έδημοσίευσεν έν Κερκύρα βιβλίον τιτλοφο

ρούμενου «Επικρίσεις έπι περιόδων τινών τού συγγράμ
ματος τού· Παύλου Λάμπρου. Νομίσματα και μετάλια 
τής Έπτανήσου Πολιτείας».

’Αφορμή τής δημοσιεόσεως τοΰ βιβλίου τούτου ύπήρξεν 
ότι δ Λάμπρος έδημοσίευσε τήν μετάφρασίν είς τήν Ελ
ληνικήν γλώσσαν τοΰ διατάγματος τοΰ ήγεμόνος τής Ε- 
πτανήσου Πολιτείας κόμητος Σπυρίδωνος Γεωργίου Θε
οτόκη, διά τοΰ όποιου διετάσσετο ή κυκλοφορία τών αυ
τονόμων τής Πολιτείας νομισμάτων. Ή μετάφρασις ητο 
ελεεινή καί ήτο έργον τοΰ γραμματέως Άλ. Κορνέρ, Ι
ταλού, όστις δέν κατείχεν, ώς έπρεπε, τήν ήμετέραν λα- 
λουμένην γλώσσαν.

Ό Λάμπρος, έπιπολαίως σκεφθείς, άποφαίνεται ότι 
ή έλεεινή έκείνη γλώσσα ήτο ή τότε γλώσσα τής χωράς 
μας. Λέγομεν έπιπολαίως, διότι δέν έπρεπε δι’ ένος επι
σήμου εγγράφου παρά άγνοούντος τήν γλώσσαν μας να 
καταβιβάση ένα λαόν. ’Έπρεπε μόνον νά κάμη τήν πα- 
ρατήρησιν ότι δ,Ήγεμών έπρεπε νά έχη γραμματέα Έλ
ληνα καί τής γλώσσης κάτοχον, ή νά έδιδεν είς Έλλη
να νά μεταφράση. άφοΰ τδ πρωτότυπον έγραφη ιταλιστι. 
’Αν ό γραμματεύς ήτο Έλλην, τότε θα εγράφετο· κατ 
ευθείαν Ελληνιστί. Ό Λάμπρος, ώς ζήσας έν Κερκύρα, 
έγνώριζεν ότι εις τήν πρωτεύουσαν τής Έπτανήσου ήσαν 
καί τότε Έλληνισταί. "Αλλως τε δέν έπιτρέπεται εϊς 
τδν ιστορικόν νά κρίνη κατά τδ δοκούν καί νά καυχάται 
έπί ιστορική άκριβεία όταν έκ μεμονωμένου γεγονότος ή 
έπεισοδίου ή έξ άλλου άτομικού συμβάντος προσπαθή να 
καταβιβάση έν ’Έθνος, μίαν πολιτείαν, μίαν κοινωνίαν, 
μίαν προσωπικότητα.

"Ομως ή έπιπολαιότης, ή μάλλον ή άπερισκεψία του 
Λάμπρου οφείλεται εις τδ ότι δ Θεοτόκης *έλαβεν  άφορ- 
μήν καί έδημοσίευσε βιβλίον μέ σελίδας 230 μεγάλας 
καί μέ νέας ειδήσεις έπί έπισήμων έγγράφων και είς το 
τέλος έδημοσίευσε καί έν πρωτοτύπω εϊκοσιν έπτά έγ
γραφα. Τδ βιβλίον είναι πολύ χρήσιμον διά τόν μελετών- 
τα τήν έποχήν τής Έπτανήσου Πολιτείας.

'Τπδ εγκεφαλικής κεραυνοβόλου αποπληξίας προσ
βληθείς περί τά μέσα Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1889, ά- 
πέθανεν έν τή γενεθλίω αΰτοΰ πατρίδι Κέρκυρα πεντη
κοντούτης ό ’Ζωάνμγς ΊΊαδοβάς, έξοχος γόνος ιστορι
κής οικογένειας.

Λαβών τελείαν εκπαιδευσιν. μορφωσιν καί ανατροφήν 
διεκρίθη ώς διαπρεπής καί φιλάνθρωπος ιατρός και δή 
όφθαλμολόγος, ώς καλοκάγαθος πολίτης, ώς έντιμος 
και πολυφίλητος πολιτευτής καί ώς χρήσιμος συγγρα- 
φευς. Οί πτωχοί τόν έθεώρουν ώς άγγελον παρήγορον, 
διότι έδραμε προθύμως και αφιλοκερδώς δπως διά τής 
επιστήμης του έπαναφέρη τήν υγείαν.

Τδ 1885 έξελέγη δήμαρχος Κ ερκυραίων καί τώ 1887 
παρητήθη κα! έξελέγη βουλευτής τοΰ νομοΰ Κέρκυρας.

Ό θάνατος αΰτοΰ ήτο πάνδημον πένθος διά τήν πα
τρίδα αΰτοΰ, ήν ΰπηρέτησε πολυτρόπως καί πολυειδώς.

Τώ 1889 έδημοσίευσε βιβλίον μέ τόν τίτλον: «Ό Ι
ωάννης Καποδίστριας έν Κεφαλληνία και αι στάσεις 
αύτής έν έτει 1800. 1801. 1802. Ιστορικά! σημειώσεις 
έξαχθείσαι έκ τών έγγράφων τού ’Αρχείου Έπτανησιου 
Πολιτείας».

Ό τίτλος μαρτυρεί τήν άξίαν τοϋ βιβλίου, διδ προσ- 
θέτομεν μόνον ότι ή πολύτιμος αυτή μελέτη εις τδ τέλος 
περιέχει τρία παραρτήματα, ών τδ πρώτον δίδει βιογρα- 
■φικάς νύξεις περί τού Ήγεμόνος Θεοτόκη. τδ δεύτερον 
περί Καποδιστρίου καί τδ τρίτον περί τών λαβόντων μέ
ρος είς τάς στάσεις.

Τδ βιβλίον τελειώνει μέ δέκα καί έξ έγγραφα έν πρω- 
τοτύπω.

ΣΠΥΡ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΣΤΟΛΗ ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ
Γριτη, 24 Φεβρουάριου 1915. 'Εσπέρας.

Κ λ ώ ν η μου!
Η χθεσινή ήτο ή πρώτη βραδειά πον έκοιμήθην 

άνθρωπινά.
Εδώ υπάρχει πολιτισμός, ή μάλλον άνθρωπισμός. 

Φως αφθονον στο δωμάτων τον ύπνον και περιποιή
σεις αληθινής φιλοξενίας.

Η Μονή έχει μιαν θαυμασιαν αίθουσαν ΰποδο- 
χής, είς τήν οποίαν δμως παρατηρώ εικόνας μεγα
λοπρεπείς Ρώσων Αύτοκρατόρων.

Πρωτεύει ή είκών τον Αύτοκράτορος ’Αλεξίου 
Μιχαηλοβιτς (1654), μετά τής ζωής τον όποιον συν- 
δεεαι ή Μονή δι" ωραίου επεισοδίου.

Κατά τό 1651 ήσθένησεν ό Τσάρος ούτος και έζή- 
ιιμιε παρά τής Μονής νά τοϋ οτείλη τήν θαυματουρ
γόν ^εικόνα τής Παναγίας, ή όποια καλείται Πόρ
τα ιτισσα. Ή Μονή αντί τοΰ πρωτοτύπου άπέ- 
στειλεν είς τόν Τσάρον αντίτυπου αυτής, γνωστοποιού
σα είς αύτόν τήν λεπτομέρειαν δτι ή είκών έζωγρα- 
φήΡη άφοΰ ολόκληρος ή ’Αδελφότης τών Πατέρων, 
άποτελουμένη έκ 365 Μοναχών, έτέλεσεν αγρυπνίαν 
καί αγιασμόν.

Τήν εικόνα ουνώδευοαν είς Ρωσίαν ό τότε ’Εκ
κλησιάρχης Παχώμιος, ό Διάκονος Δαμασκηνός καί ό 
Κελλάριος ’Ιγνάτιος. Τήν υποδέχονται είς Μόσχαν 
εν πομπή αύτός ό Αντοκράτωρ πρό τής μεγάλης Πύ
λης τής Άναστάοεως, ό Πατριάρχης τής Ρωσίας 
Νίκων καί πλήθος θεοσεβών καί φιλοχρίστων Ρώ- 
σατν. Η εικών κατετέθη πρός προσκύνηοιν είς τήν 
Μονήν τήν έπιλεγομένην «Ν ι κ ό λ α ο ς, Μεγά
λη Κάρα» καί ή όποια έκτοτε έδωρήθη, είς άνά· 
μνηοιν τοϋ γεγονότος καί πρός ένδειξιν εύαρεσκείας 
τοΰ Τσάρου, είς τήν Μονήν Ίβήρων. Ό "Ελλην Η
γούμενος τής έν Μόσχα ταύτης Μονής, τόν όποιον α
ποστέλλει ή Μονή τών Ίβήρων, λαμβάνει προσωπι
κόν μισθόν κατ έτος έκ μέρους τοΰ Τσάρου ρούβλια 
3500, ή δέ Μονή 20,000 είκοσάφραγκα εισπράττει.

Μετά τήν άποκατάοτασιν τής υγείας του δ Τσάρος 
διέταξε νά μεταφερθή ή είκών είς τά ’Ανάκτορα, 
αλλ υπεικων εις την θελησιν τοΰ Ααοΰ, έπιμείναντος 
νά έχιι εύκολου τήν προσκύνηοιν τής εικόνας, έκτισς 
Λαού μεταξύ τών δύο πυλών τοϋ Φρουρίου καί εντός 
αυτού εναπετέθη η οίκτον ώς φρουρός τής πόλετος.

Έπι τή εύκαιρίφ τον γεγονότος, θά σοΰ διηγηθώ 
σύντομα την Ιστορίαν τής Πορταίτιοοας, τήν όποιαν 

και έγω επροσκύνησα μ’ δλην τήν άπαιτόυμένην εύ- 
λάδειαν.

XXX

Π ιστορία της άναφέρεται είς τήν έποχήν τών 
Είκονομάχων. Ή κάτοχος αύτής χήρα έκ Νίκαιας 
τής Βυθινίας, διά νά διασώση τήν εικόνα, έπροτίμη- 
σε κλαίουοα νά τήν ρίψη είς τήν θάλασσαν. Συγχρό
νως δμως παρεκάλεσε τόν υιόν της, ΐνα μόνη αύτή 
ΰποοτή τήν τιμωρίαν, νά αναχώρηση έκ Νίκαιας είς 
τήν 'Ελλάδα. Ό υιός της κατέληξε Μοναχός είς τήν 
Μονήν τών Ιβήρτον, έξ αύτοΰ δέ οί καλόγηροι έμα
θαν τήν ιστορίαν τής εικόνας.

Μετά τόν θάνατον αύτοΰ έπεφαίνετο ήμερονυκτίως 
ή εικων πρό τής Μονής ώς δραμα στήλης πύρινης, ή 
όποια έφθανε μέχρι τοΰ Ούρανοΰ. Μετά ικεσίας καί 
προσευχάς όλονυκτίους τών καταπλήκτων Ίβηριτών, 
εφανερωθη κατ’ δναρ ή Θεοτόκος είς τόν ύπερενάρε- 
τον Μοναχόν Γαβριήλ, ”Ι6ηρα τό γένος, καί τόν διέ- 
ιαξεν αύτός νά μεταβή είς τό πέλαγος νά παραλαβή 
την εικόνα της. Διότι μέχρι τής στιγμής έκείνης, έ- 
Ί σοον επλίησιαζον οί Μοναχοί είς τήν ακτήν, έπί το- 
σοΰτον ή είκών άπεμακρύνετο. Καί ή διαταγή ώριξεν 
οτι θά περιπατήση έπί τών κυμάτων άφόβως έως οΰ 
καταξιωθή νά λάβη τήν εικόνα έπί τής αγκάλης του. 
Ούτω δέ καί συνέβη τήν έπομένην. ‘Ολόκληρος ή Μο
νή ΰπεδέχθη θριαμβευτικούς τήν Εικόνα καί έπί τρία 
ημερονύκτια έτέλεσεν εύχαριστηρίους τελείάς πρό 
αύτής.

"Η παράδοοις λέγει δτι έκεΐ ποΰ πρωτοεναπέθε- 
σαν είς τήν ξηρόν τήν Ίεράν Εικόνα, έκεΐ καί άνέ- 
6λυσεν άγιασμα. Έκεΐ έπίοης έκτισαν καί μικρόν 
Ναόν υπάρχοντα μέχρι σήμερον. Κατόπιν τήν (οδή
γησαν είς τον καθολικόν Ναόν καί τήν έναπέθεσαν 
έπί τοϋ 'Ιερού Βήματος. Τήν έπομένην δμως είχεν 
άναληφθή έκεΐθεν. Τήν άνεϋρον έπάνω άπό τήν Πύ
λην τής Μονής καί τήν έπανέφερον είς τόν Ναόν. 
Άλλά καί πάλιν τήν επιούσαν εΰρέθη άνωθι τής Πύ
λης τής Μονής, έως οΰ ή Θεοτόκος, φανερονθεϊοα 

ατ δναρ εις τον Γαβριήλ καί πάλιν, έδήλωοεν δτι 
επιθυμεί νά είναι ό φύλαξ τής Μονής καί πρέπει ή 
είκών της νά παραμένη πρό τής Πύλης, έξ οΰ καί 
:ϊ ο ο τ α ί τ ι σ σ α. Εκτισαν έκεΐ παρά τήν Πύλην 
τής Μονής παρεκκλήσιον, τής Πορταϊτίσοης λεγόμε
νον καί έθεσαν έντός αύτοΰ τήν Εικόνα. Είς τούς 
τοίχους τής εκκλησίας αύτής άνεύρηται ή ιστορία τής 
εικόνας εικονογραφημένη δι’ άτέχνων τοιχογραφιών.

Τήν Πύλην τής Μονής τήν μετέθεσαν έκτοτε έκεΐ δ
που καί σήμερον υπάρχει.

XXX

Κατά τόν ΙΔ' αιώνα ή Μονή έλεηλατηθη ύπό 
Καταλάνων καί ’Αράβων, οί όποιοι εΐχον αρχηγόν 
τόν Άμοιράν. Οί Μοναχοί έκλείσϋησαν είς τόν Πύρ
γον ίκετεύοντες τήν Προστατιδα των να τους σωση. 
Τήν νύκτα, δταν οί έπιδρομεΐς επανήλθαν είς τά 
πλοία των, έπεκράτησε τοιαύτης ορμής τρικυμία, ώ
στε κατεποντίσθηοαν δλα, έπνίγησαν δλοι οί πειρα- 
ταί καί μόνος διεσώθη ό ’Αρχηγός δστις καί δακρύων 
κατέφυγεν είς τήν Μονήν παρέχων τους θησαυρούς 
του καί ζητών θέσιν πλησίον τών καλογήρων.

Ή Είκών ώς έκ τής πολυκαιρίας έχει καταστή α
μαυρά, είναι δμως υπερπλήρης αναθημάτων πολυτί
μων. Κάτωθι τής σιαγόνος της φαίνεται οημεΐον αί- 
υατοβαφοϋς πληγής. Κάποιος ’Άραψ Βάρβαρος τήν 
έπληξε διά μαχαίρας καί δταν ειδεν αίμα ρεϋσαν έκ 
τής πληγής, έπεσε λιπόθυμος. Συνελθών ήσπάσθη 
τόν Χριστιανισμόν, έβαπτίσθη καί έγένετο Μοναχός, 
είκονίζεται δέ είς τήν τοιχογραφίαν ώς "Α γιος 
Βάρβαρος.

‘Ιστορούνται άπειρα θαύματα τής εικόνας ταύτης 
καί Ιδίως θρνλλεΐται ή μέριμνα τής Θεοτόκου διά 
τάς βιωτικάς άνάγκας τών Μοναχών. Καί ο’ίνου, καί 
ελαίου καί οσπρίων καί αλεύρου έπλήρωσε τήν Μο
νήν είς στιγμάς πλήρους αδυναμίας πρός έξεύρεσιν 
τών αναγκαίων.

Διά τό παρεκκλήσιον τής Πορτάίτίοοης ιδιαιτέρα 
φρονιίς καταβάλλεται. ‘Η διακονία του παρεκκλησίου 
είναι ανατεθειμένη είς τόν πλέον ένάρετον τοιν Ί6η- 
ριτών, εκλεγόμενου ύπο τής Αδελφότητος ολοκλή
ρου. ‘Ο έπιτετραμμένος τήν υψηλήν διακονίαν ‘Ιερο
μόναχος καλείται Π ρ ο σ μ ον ά ρ ι ο ς. Κατά τήν 

ΛΒΚΛΙΆΓϊΤΑ

Εις τήν φυτολογίαν φέρουν τό όνομα ΑΜΑΡΑΝΤΑ τά 
ετήσια εκείνα φυτά, τών οποίων είοη τινα χρησιμοποιούν
ται και ώς στολισμός είς τους κήπους- επίσης και ,χ 
καλλιεργούμενα ή αυτοφυή, ών τ άνθη οεν μαραίνονται, 
διατηρούμενα ξηρά χωρίς να υποστώσιν αισθητήν άλλο·’.- 
ωσιν τοϋ χρώματος και τοϋ σχήματος. Καθώς καί τά 
Μεοημβριάνθεμα και τινα σαρκοφνλλωδη, όποια είναι 
λ.χ. τά Άείζωα καί τά Εύαείξωα. "Ενεκα τοϋ ονόμα
τος του, τών αρχαιότερων χρόνων, τό Αμάραντον εθε- 
ωρήθη τό σόμδολον τής ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ. Οι Αρχαίοι έ- 
στεφον τούς θεούς των δι’ αύτών. Τα εφυτευον συγχρόνως 
καί έπί τών τάφων διά ν’ αποδείξουν ότι ή ψυχή δέν ήτο

έπίσκεψίν μου ήτο ό συμπαθέστατος Παοθένιος. Πα
ραμένει ημέραν καί νύκτα επιμελούμενος τα τοϋ Λ αού 
καί φροντίζουν διά τήν διαρκή συντηρησιν τοΰ φωτός 
δέκα καί τεσσάρων κανδηλών, αί όποϊαι κρέμονται 
ένώπιόν της. ‘Υπάρχει μάλιστα έπί αργυρού Μανου
αλιού πρός τούτο λαμπάς ακοίμητος. Ψάλλει ούτος 
τάς κανονικός ακολουθίας καί καθημερινώς παρά- 
κλησιν καί βοηθεΐ τόν ίερουργοϋντα έκεΐ δίς τής έ- 
βδομάδος.

Τήν Δευτέοαν τής Διακαινησιμου τελείται με- 
γαλοπρεπώς ή πανήγυρις τής Εικονος. Γίνεται λι
τανεία, τιθέμενης έπί κεφαλής τής ‘Αγίας Είκάννος, 
μέχρι τής ακτής, μέχρι τής θέσεως δηλαδή ποΰ πα- 
ρελήφθη υπό τών Μοναχών άπο τας αγκάλας τοΰ 
Γαβριήλ.

Τό Μ. Σάββατον τήν οδηγούν μέ εύλάβειαν καί 
εκκλησιαστικήν πομπήν είς τό Καθολικόν (τής Κοι
μήσεως τής Θεοτόκου) άφοΰ τήν περιβάλλουν με επί- 
χρυοον ένδυμα. Τό ένδυμα αύτό φέρει τό Πάσχα, τής 
Παναγίας καί ττον Χριστουγέννων. Είναι δώρον πο- 
λυτελέστατον εύγενοΰς Ρώσου, προσφερθεν τή ενερ- 
γεία τοϋ ’Αρχιμανδρίτου Κυρίλλου έκ Μόσχας τώ 
ΑΩΙΘ'. Είναι έργασίας θαυμαστής, φέρει δέ στέμμα 
έκ πολυτίμων λίθοτν.

‘Υπάρχ^ει τόση ή ευλαβής προοηλωοις τών Χριστι
ανών, ώστε καθημερινώς θά γίνουν παρακλήσεις πρό 
αύτής, πολλάκις μάλιστα δις και τρις *και  πεντακις 
τής ημέρας.

Έκ τών 14 κανδηλών αί δύο έδωοήθησαν ΰπό τού 
Παρθενίου. Είναι έργον λεπτής κατασκευής τοϋ ‘Α
γίου ’Όρους, αξίας 120 λιρών. ‘Η πολυσέβαστος Εί
κών έχει έκ δωρειον 5 χρυσά ‘Υποκάμισα—όπως λέ
γονται έδώ αί χρυσαϊ και αργυραΐ επενδύσεις -και 
άναρίθμητα χρυσά άναθηματα.

ΔΗΜ. Α. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

θνητή ώς ή υλη καί ότι άπελάμόανε νεαν και μακαρίαν 
ζωήν εις τά Ήλΰσια.

’Αφηγούνται ότι οι κάτοικοι τής Θεσσαλίας την ημέραν 
καθ’ ήν έγένετο ή κηδεία τού Αχιλλεως ησαν ολοι εστεμ
μένοι δι’ Άμαράντων.

Ό Πλίνιος (libro XXI. 23) γράφει: Άλλ' άνευ αμ
φιβολίας ένικήθημεν υπό τοϋ ΑΜΑΡΑΝΤΟΙ . το όποιον 
είναι άληθώς στάχυς πορφυρούς μάλλον, παρά άνθος καί 
ούδεμίαν έχει οσμήν. Άξιοθαυμαστον είναι οτι το άνθος 
τούτο αγαπά νά τό κόπτουν, επειδή δσον περισσότερον κό
πτεται, πλέον άφθόνως αύξά'?ει. ’Αναπτύσσεται κατά τόν 
Αύγουστον καί διαρκεί καθ' δλον τό φθινόπωρον. To Α-
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λεξανδρινόν Αμάραντων έχει το προνομίου, άφοΰ κοπή, νά 
διατηρήται’ τό θαυμαστόν δέ είναι δτι, άφοΰ έκλίπουν δλα 
τ’ άνθη, τούτο βρέχεται μέ ΰδωρ καί αναζωογονείται και 
χρησιμεύει διά νά γίνονται στέφανοι κατά τον χειμώνα. 
"Απασα ή φύσις του δηλοΰτα; έκ τοϋ ονόματος του, τό ό
ποιον φανερώνει δτι ουδέποτε μαραίνεται.

Συνεπώς καί εϊς τήν γλώσσαν τών άνθέων σημασίαν 
έχει τό ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ τήν ’Αθανασίαν, τήν Σταθερό
τητα, τήν Διάρκειαν, τήν Πίστιν.

Άφοΰ έπαυσεν ή θρησκεία τών ειδώλων, έμεινεν ακό
μη είς τό ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ τό σύμδολόν του καί ό λυρι
κός Malherbe είς τήν περίφημου αυτού ’Ωδήν πρός ’Ερ
ρίκον τόν 4ον, έξεφράζετο· οϋτω:

La louange dans mes vers, 
d’ Amaranthe Couronnee, 
n aura pas sa terminee 
qu’ en celle de Γ univers.

ΙΙαρατηρητέον δτι ή δεισιδαιμονία και αί προλήψεις έ
δωσαν είς τό άνθος τούτο τό προνομίου νά είναι «φυλακτά» 
κατά τοϋ φθόνου καί τής δυστυχίας καί τού άπέδιδον τήν 
αρετήν οτι δστις τό φέρη επάνω τον θ’ απόκτηση εύνοιαν 
καί δόξαν.

Ό Γάλλος ποιητής Costant Dubos, δ ’Ιταλός Α. Μ. 
Ricci και άλλοι οι’ ωραίων ποιημάτων των αναφέρουν 
τά διάφορα προσόντα τοϋ Άμαράντου.

XXX
ΙΙολλά είδη ΰπάρχουσιν Άμαράντων, έξ ων ’Αμάραν

του τό κίτρινου ή ’Ανατολικόν Έλίχρυσον αυτοφυές τών 
νήσων Κρήτης καί Κυθήρων, είναι έν τών ωραιότερων 
ειδών τοΰ γένους τών άμαράντων άνθέων (Immortel
les). Κοινώς καλείται Δεσποινοδότανον, έξ ού κατασκευ
άζονται οί έπί τών τάφων άναρτώμενοι στέφανοι. ’Άλλον 
είδος μέ λευκούς ή ροδόχρους κεφαλίδας είναι τό τής 
Αμοργού, κοινώς Σταθοΰρι. ’Άλλα είδη, καθώς τό Έλ. 
τό Σικελιανόν καί τό Έλ. τό ’Ιταλικόν, φύονται άφθο
νος είς πετρώδεις τόπους’ τό δεύτερον ιδίως είς τάς νή
σους τοϋ Αιγαίου πελάγους· έχουν κεφαλίδας πολύ μι- 
κροτέρας καί είναι γενικώς γνωστά ύπό τήν κοινήν ονο
μασίαν Καλοκοιμηθιές.

Περίεργον είναι Αμάραντου τό τριχρουν, τού όποιου 
τά φύλλα έχουσι χρώματα κίτρινου, πράσινον καί έρυ- 
Ορόν. ’Άλλα δέ (τά κοινώς άγριόδλιτα) είναι εδώδιμα. 
'Ομοίως καλούνται οΰτω καί διάφορα είδη τού Έλιχρύ- 
σου. Είδη τινά ιθαγενή τών θερμών χωρών τής Ασίας 
καλλιεργούνται πρός στολισμόν καί άναφέρονται μέ 
πολλάς διαφοράς· τοιαύτα είναι Αμάραντου τό ευώδες, 
Αμάραντου τό ίτεόφυλλον, ’Αμάραντου τό κερκοφόρου, 
Αμάραντου τό ύποχονδρικδν κτλ. Οί Αμερικανοί καί 
οί ’Ινδοί μεταχειρίζονται είδη Άμαράντων ώς εδώδιμα. 
Ό Bosch διηγείται δτι είδεν έν ’Αμερική ένα έχοντα ύ
ψος 389 εκατοστόμετρα, μέ τόν κορμόν χονδρόν ώς ένα 
βραχίονα.

Το Αμάραντου συνδέεται μετ’ έπεισοδίων ποικίλων 
ιστορικών γεγονότων, έξ ών άναφέρομεν τό επόμενον:

Ή Βασίλισσα τής Σουηδίας Χρηστίνα (1626-1689), 
ή'τις κατέστησε τήν φήμην τού Άμαράντου λαϊκωτέραν. 
ίδρυσε κατά τό 1658 ίπποτικόν τάγμα, τιτλοφορηθέν 
έξ αύτοϋ τοϋ άνθους· ή ίδρυσίς του οφείλεται είς μίαν 
λίαν περίεργον άρχήν.

Κατ’ έτος έτελείτο έν Σουηδία έορτή καλουμένη 
Wirtsehaff ή τοΰ Ξενοδοχείου. Κατ’ αύτήν διήρχοντο 
οί προσκεκλημένοι τήν ημέραν είς γεύματα και τήν νύ
κτα είς χορούς μετημφιεσμένων. Ή Βασίλισσα έθεώρη- 
σε πολύ χυδαίου τό όνομα τής έορτής τοΰ Ξενοδοχείου 
κα’ι τό μετήλλαξεν είς έκείνο τής 'Εορτής τών Θεών, 
τβελτμε δέ δπως αί κυρίαι καί οί αύλικοί παραστήσουν 
ό καθείς μέ κατάλληλον άμφίεσιν μίαν θεότητα, ήτις θά 
ύπεδεικνύετο είς αύτόν διά λαχνού. Νεαροί ίππό,ται καί 
εύγενείς δεσποινίδες μετημφιεσμένοι είς δορυφόρους 
θεού ή θεάς, ώφειλον νά περιποιώνται είς τήν τράπε
ζαν καί είς τον χορόν τούς αύλικούς καί τάς δέσποινας. 
Ή Βασίλισσα, είς τήν οποίαν έτυχε νά παραστήση τό 
ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ ή τήν ΑΘΑΝΑΣΙΑΝ, ένεφανίσθη είς 
τήν έορτήν μέ μεγαλοπρεπέστατου φόρεμα χρώματος τοΰ 
Άμαράντου, τελείως άδαμαντοποίκιλτον, τούς όποιους 
άδάμαντας διένειμεν έπειτα είς τούς μετημφιεσμένους 
διαρκοΰντος ενός χορού ομοιάζοντας μέ τό σύγχρονον 
κοτιγιόν. Ή Χρηστίνα έ'φερεν είς τόν λαιμόν προσηρμο- 
σμένον είς ταινίαν, χρώματος τής φωτιάς, χρυσοΰν με- 
τάλλιον. είς τό κέντρου τοΰ όποιου ήτο κατειργασμένον 
διά μίλτου άνθος Άμαράντου καί τά δύο Λ\’, τών οποίων 
τό έν ήτο- άνεστραμμένον, πέριξ δέ ήτο δάφνινος στέφα
νος καί το ρητόν: ΕΣΤΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ Η ΑΝΑ- 
ΜΝΗΣΙΣ». Τό φόρεμα τής Βασιλίσσης. τό οποίον φυ
σικό τώ λόγω ήτο τό ώραιότερον, προσείλκυσε τον θαυ
μασμόν καί τούς έπαίνους πάντων- άλλ’ αύτό πού άφαν- 
τάστως ήρεσεν, ήτο τό μετάλλιον. τόσον διά τήν τελει
ότητα τής καλλιτεχνικής επεξεργασίας, δσον καί διά 
τήν έπίνοιαν πάντες ηύχήθησαν είς τήν Βασίλισσαν καί 
είς τήν πρώτην έορτήν τών θεοτήτων τήν αθανασίαν, ή- 
τις έσυμδολίζετο είς αύτό τό κομψοτεχνημένον μετάλ- 
λιον. Ή Χρηστίνα συγκινηθεΐσα ήθέλησε πράγματι δπως 
διαιωνισθή ή άνάμνησις μιας τόσον θαυμασίας και μεγα
λοπρεπούς έορτής καί τήν ιδίαν νύκτα ίδρυσε τό στρα
τιωτικόν τάγμα τοΰ «ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ» ύπό τό όνομα 
Geschilschaft, τό παράσημου τοϋ όποιου ήθέλησε νά εί
ναι όμοιου μέ τό μετάλλιον δπερ έφόρει αϋτη καί άμέσως 
ώνόμασεν ίππότας τού νέου τάγματος πάντας τούς λα- 
δόντας μέρος είς τήν έορτήν. Τό τάγμα τούτο έζησε 45 
έτη. αρκετά μακρόβιου, έάν λάδωμεν ύπ’ δψιν τό αίτιον 
τής ίδρύσεως.

Περί τούτου πραγματεύεται ό Bresson έν τώ συγ- 
γράμματί του: «Precis historique des ordres de che- 

valerie. decorations militaires κτλ.» Παρίσιοι, 1844, 
καί δ Gourdon de Genouillac, «Dictionaire des 
ordres de chevalerie crees chez tous les differents 
peuples du monde, κτλ.». Παρίσιοι 1855.

ΝΓΓΣΑ ΜΑΚΡΗ

ΤΡαΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

'Όταν τοϋ ρόδου τή δροσιά 
Στήν δφι της κυττάζω 
Τά περασμένα νειάτα μου 
Ποθώ κι' αναστενάζω.

Και μέ παράπονο πικρό 
Μονολογώ) σιγά σιγά, 
— "Αχ, μάννα μου, δέν μ' έκανες 
Είκοσι χρόνια πειό αργά;

ΟΟΟ
θέλω νά σέ καταρασθώ
Μά πάλι σέ λυπούμαι
Γιατί έσυ αν τά ξέχασες
'Εγώ δλα τά θυμούμαι.

”.1ς είναι: Κι’ άλλοι θά βρεθούν, 
Ποΰ θά λησμονηθούνε, 
Κι’ αυτοί άς ξεχάσουν τά παληά 
Κι’ άς σέ καταρασθοΰνε.

ΟΟΟ

Τά μάτια της κυττάζω
Καί λέγω μέ ιΰ νοϋ:
Τής θάλασσας τό χρώμα
Νάχουν ή τοϋρανοϋ;

Μέ πόθο καί μ’ άγάπη
Τά μάτια της κιτιάζω 
Καί θελκτικά τραγούδια 
Μεοα σ’ αυτά διαβάζω.

"Αλλα μοΰ τάζουν τοϋρανοϋ 
Γαλήνη καί ηρεμία, 
Κι άλλα θυμίζουν πέλαγο 
Ποΰ κρύβει τρικυμία.

ΟΟΟ
Κάθομαι καί συλλογιοϋμαι 
Τί μάς είναι καί ή καρδιά. . .

Μάς γελά, καί μάς πλανεύει 
Σαν νά είμαστε παιδιά.

Μάς άφίνει νά θαρρούμε
Πώς τήν γέρασαν οί χρόνοι 
Κι’ άξαφνα πηδά, χορεύει, 
Τραγουδεϊ καί ξανανιώνει.

ΟΟΟ
Είναι στον κόσμο κάτι λύπες 
'Όπου ξεσποΰν μέ στεναγμούς, 
Μά γιατρικό νά μοΰ ενρμς άλλο 
Γιά τής άγάπης τους καϋμούς.•
Έγώ τους έχω δοκιμάσει.
,Ιίέ στεναγμούς αυτοί δέν βγαίνουν, 

'Όσο βαθύτερα στενάζεις, 
Τόσο βαθύτερα πηγαίνουν.

ΟΟΟ
Τό θέλει ό Θεός, έγώ άνθρωπος 
Κι’ άνθρωπος καθώς πρέπει, 
Τί νά ζηλεύω; 'Ένα σκυλί.

Κι’ δμως μπορεί μ’ άπά&εια 
Κανένας νά τήν βλέπη 
Νά τό χαδεύη, νά τό φιλμ;

ΟΟΟ
Βρεγμένο μέ τό δάκρυ μου 
Σοΰ στέλνοο ένα λουλούδι 
Κι’ ακούσε καί τό υστερνό 
Ποΰ θά σοΰ είπώ τραγούδι.

Νειρεύτηκες πώς μ αγαπάς, 
Νέιρεύτηκα κι’ έγώ 
Καί τ’ δνειρον έσβύστηκε, 
Ξυπνήσαμε κι’ οί διά.

Ι.Μ . ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ
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JEV" ώώ τά ωραιότερα έργα τοΰ Περαντέλλο είναι ό 
ι Ερρίκος Δ », το εργον τό όποιον έδωκεν είς σειούν πα
ραστάσεων ο θίασος τής κυρίας Κοτοπούλη. Τό έργον άπό 
τθν τιτλον του νομίζει κανείς δτι είναι ιστορικόν. Έν τούτοις 
κάθε άλλο συμβαίνει. Ή ύπόθεσίς του είναι αύτή. "Ενα- 
κύριος αριστοκράτης λαμβάνει μέρος είς μίαν νυκτερινήν ϊ 
ποκρηατικην εορτήν, ή όποια γίνεται είς τήν Ρώμην "Ολο. 
ΓεΓΖασ°τ7τ°Τ’“ ίσ·°ρ·1κά· Ή γυν“ίκα ™ ^·σ™κράτου 

7. εραστήν Αυτός ο εραστής κεντρίζει κρυφά τό άλογό 
Ξγοατ1Τ° Wa Τήζ έ°ρτής κ“1 Τ0 ^‘“Μνο πλέον 
«λογο ρίχνει κάτω τον αναβάτην του, ό όποιος χτυπά τό 
κεφάλι του σε μια πέτρα, παθαίνει διάσεισιν τοϋ εγκεφάλου

" Καθώς φορεί τό κουστούμι τοΰ ΈρΧ 

Έρρίοο Ι"'’ φανΤάζεταΐ δτΐ είναΐ ^αγματικώς ό 
,θον^ Λ Γ' με τ^λλ“ν a,W,V ζ« 0λύκλ^“ δώδεκα 
χρονιά, κλεισμένος μέσα εις τόν πύργο του. Είς τό διάστημα 
αυτό η γυναίκα του εξακολουθεί νά ζή μέ τύν έραστή 
δ Χ’Τλ-’ απηλπΐσμενη 6τι ξαναδή ποτέ τόν άν- 
ή X ) -καΐρ0ί περν«· Τά μαλλιά της ασπρίζουν.

1 κόρη της μεγαλώνει και ο άνδρας της εξακολουθεί νά ζΰ 
δώδεμενθς·εΐς ™ν WV°V τ°υ· ”ΕξαφΥϋ ^τερα από 
ωδεκα χρονιά, ο τρελλός γίνεται καλά. Τό λογικόν'του ’ 

πανερχεται. Αλλα συγχρόνως βλέπετε γύρω του δλην τήν 
τουΦΑτΓΓ°υβ- ™ κ0σμ0ν’ εί’ τί·ν
του. Να ξαναδη την γνναίκά του ; Όχι. Αύτό δέν ήμπορε· 
να το καμη. Αποφασίζει νά μείνη είς τόν πύργον του κώ 
να εξακολούθηση την ίδιαν ζωήν καί νά παίζρ άσυνεώήτω- 
πλέον το προσωπον τοΰ Ερρίκου Δ', τό όποιον ύπεδύθη άσι·- 
ειδητως κατα την διάρκειαν τής τρέλλας του. Πεονοΰν α

κόμη εξη χρονιά. Κανείς δέν υποπτεύεται δτι ό τρελλός έχε. 
επανακτησει το λογικόν του καί τήν συνείδησή- του. Κανεί- 
δεν υποπτεύεται τήν πικρίαν τών λόγων του, τήν τοαγ.κό- 

_ ητ« της θεσεως του. "Οταν έξαφνα κάποιο κληρονομικόν 
ζ ΐτημα φερει εις τον πύργον τήν γυναϊκά του, τόν έοαστήν 
της και ενα ιατρόν, διότι πρέπει νά γίνρ μία άπόπείοα ία- 
τήςκέτοχή-τ-Ε λ“" δλ°1 μέ

ς ό χ ’? EeotJWV Δ και παρουσιάζονται εμπρός του, ού- 
άτό τό TOU5 Ι.,π<>δεχεταΐ Ζωρίς τούς αποκάλυψη

. γεγονός της θεραπείας του. ’Εξακολουθεί νά παίζη 
τον ρολον του τρελλοΰ είς τήν γυναϊκά του, τόν εραστή 
τη, και τον ιατρόν. Άλλά ή ανθρώπινη του άντοχή έχει δ- 
Τ Οταν άντικρύζει τόν έραστήν τής γυναικός του" 2 

τόν°ΖόΓς κ“τα’Ττ°1’’ ’’ κ“ρδία Τ0υ "^μυρίζει άπό 
ΣνΤ .ρήσεως. Σύρει τό ξίφος του καί μέ ιια- 
Ζ ΰ Ι0? τ°ν ε?“στ,,ν’ ένΦ δλ°*  °1 γΰ®ω ™ ™β°ντα. 
οτι η τρελλα του είναι άθεράπευτος.

Αύτό είναι τό δυνατόν έργον τοΰ Περαντέλλο. ’Αντάξιον 
προς την φημην τοΰ συγγραφέως, ό όποιος γνωρίζει τόσον 
καλα να αποκαλυπτρ την άνθρωπίνην ψυχήν.

XXX
Τόν «Ερρίκον Δ’» διεδέχθη είς τό θέατρον Κοτοπούλη 

« Η Περιβολάρισσα» τοΰ Λουί Βερνέϊγ. Τό έργον θεωοεϊ- 
ται απο τα γοητευτικότερα τοΰ συγγραφέως. Ή κυρία Κο
τοπούλη διεπλασσεν ένα χαριτωμένον ρόλον είς τό πρόσω- 
πον της Λιζον. Άλλά καί δλα τά άλλα πρόσωπα γύρω εί- 
την πρωταγωνίστριαν έπαιξαν πολύ ώραϊα καί έχάρισαν ευ
χάριστες βραδυές είς τό θεατριζόμενον κοινόν.

XXX
, Εις το θέατρον Κυβέλης έωρτάσθη τήν Ιην Σεπτεμβρίου 
η τριακονταετηρίς τοΰ κ. Ξενοπούλου. Ό συγγραφεύς άριθ-

μεί σειράν δλην έργων, μέ τήν όποιαν έτροφοδότησε έως 
τώρα τους περισσοτέρους Ελληνικούς θιάσους. "Ολα τά 
είδη τοΰ θεάτρου-ίκτός τής τραγφδίας-έδημιουργήθησαν 
απο το γόνιμόν πτ-εΰμά του. Ό κ. Ξενόπουλος τήν πρώτην 
εατοικην του επιτυχίαν οφείλει είς τήν «Φωτινήν Σάν- 

τρη». Το εργον, Ζακυνθτνής ύποθέσεως, ήρεσε διά τήν δρα- 
ματικοτητα του καί τήν τέχνην του καί τήν απλότητά του εις 
° -ον το πανελλήνιον. Έκτοτε ό Ξενόπουλος μέ κάθε έρνον 
του σημείωσε καί μίαν επιτυχίαν. Έάν πολλάκις ή έπιτ'υχία 
αυτή δεν είνα1 απόλυτός, δέν σημαίνει, άρκεί δτι είς δλα τά 
<ργα του ο κ. Ξενόπουλος φαίνεται δτι άποφεύγει τήν ποο- 
χε.ρογραφιαν καί είς δλα δίδει τήν έντύπωσιν δτι ό σΰγ- 
γραφευς επεξεργάζεται τό θέμα του μέ ευσυνειδησίαν καί 
προσπαθεί και κατορθώνει νά δίδη σέ κάθε ένα άπ’ αύτά 
και εμπνευσιν, και πρωτοτυπίαν, καί τέχνην, καί δύναμιν.

XXX
Ό θίασος Κυβέλης, ό όποιος άνέλαβε τόν εορτασμόν τή- 

τρακονταετηρίδος τοΰ κ. Ξενοπούλου, έπαιξε τόν «Ψυχοπα- 
τερα». Το εργον χρονολογικός προηγήθη τής «Φωτεινής 
*.αντρη», χωρίς νά έχμ τήν επιτυχίαν έκείνης. Πρό τοΰ 

υχοπατερα», νομίζομεν, ό κ. Ξενόπουλος είχε γράψει καί 
άλλο εργον υπο τύν τίτλον ό «Τρίτος». Άλλά καί αύτό πα- 
ρηλθε απαρατήρητον, έδωκεν δμως τάς πρώτας έλπίδα- 
περι του δραματικού ταλάντου τοΰ "Ελληνας συγγραφέως'. 
Ο «Ρυχοπατερα;» είναι έργον, τό όποιον άσφαλώς δέν 

ημπορει να σταθή είς τήν σημερινήν σκηνήν. Ή πρώτη του 
πραςις εν τούτοις έχει δλα τά προτερήματα έργου μέ άξιώ- 
σεις και ήμπορεΐ νά θεωρηθή ώς ύπόδειγμα τελειότητας.

Ο κ Λούης έπαιξεν άρκετά καλά τόν πρωτεύοντα ρόλον 
του «Ψυχοπατέρα».

XXX
Προ τής παοαστάσεως ό κ. Λάσκαρης εϊπεν ολίγα λόγΐα 

περί των έργων του κ. Ξενοπούλου. Βραχύλογος, περιλη
πτικός, αλλά καί μέ δίκαιον ενθουσιασμόν ώμίλησε περί τών 
δραματικού έργου τού κ. Ξενοπούλου καί περιέγραψε τάς υ
πηρεσίας τας οποίας τό έργον αύτό ποοσέφερε καί #ά προ- 
ίτφέρη ακόμη είς τό Ελληνικόν Θέατρον.

XXX
Εις το θέατρον Κυβέλης έπαίχθη τό πρωτότυπον έργον 

τοΰ κ. Γ. Σώχου «Ή Διεφθαρμένες».
ΟΟΟ

Είς τό «Θέατρον Τέχνης» έδόθη τό έργον της κυρίας Γα
λάτειας Καζαντζάκη «Πληγωμένα Πουλιά». Παρά τάς 
ιλπίδας της συγγραφέως, al όποίαι παραδόξως προηγήθη- 
σαν της παραστάσεως, τά «Πληγωμένα Πουλιά» άπέτυχον 
έντελώς.' Ή κριτική υπέρ τό δέον σκληρά πρός τό έργον 
της κυρίας Καζαντζάκη, κατέκρινε καί είρωνεύθη υπερβο
λικά αύτό, πράγμα τό όποιον δέν συντελεί βεβαίως είς τήν 
πρόοδον τής θεατρικής μας παραγωγής.

XXX
To, t γον τοΰ Τσάπεκ ύπό τόν τίτλον «Ρομπότ» έδόθη είς 

το αύτό θέατρον μέ πολλήν επιτυχίαν. Τό έργον συμβολικόν, 
φέρει είς τήν σκηνήν τοΰ «Ρομπότ» τόν άνθρωπον τής αν
θρώπινης κατασκευής, ό οποίος τελειότερος καί άπλούστερος 
άπό τόν ά?.λον ήμπορεΐ νά κερδίση τήν ευτυχίαν τής ζωής.

Ο Ο U
Μετά, τό «Ρομποτ» έδόθη τό έργον τοΰ ’Ακαδημαϊκού 

Πορτορίς «Τά Περασμένα». Ό Γάλλος συγγραφεύς θεω
ρείται ώς μία κορυφή τοΰ γαλλικού θεάτρου. «Τά Περα
σμένα» είναι ένα έργον παλαιόν», τό όποιον διατηρεί τήν ά- 
ξια\ του έφ’ όσον οι άνθρωποι είναι ίδιοι καί ίδια τά αίσθή 
μα τα. Γεμάτον άπό παράφοραν έρωτα τής Δομ· νίκης Ντω- 

ριάν—γλυπτρίας μεγάλης αξίας—-πρός τόν Φρανσουά 
Πριέρ. Ό κομψός διπλωμάτης τήν έχει έγκαταλείψει, μέ 
ύην άσπλαγχνον αδιαφορίαν, μέ τήν όπαίαν συνήθως οι άν- 
όρες τής ίδιοσυγκροσίας τοΰ Πρ·έρ εγκαταλείπουν τάς ε
ρωμένας των. ’Αλλά ύστερα άπό χρόνια ό εραστής επανέρ
χεται μέ τήν αύτήν άσυνειδησίαν, μέ τήν αύτήν ελαφρότητα 
μέ τήν όποιαν τήν εϊχεν άφήσει. Ή Δομινίκη γυναίκα άνω- 
τέρας διανοήσεως, ή όποια ζή σέ ένα φιλικό καλλιτεχνικό 
περιβάλλον, έζήτησεν είς τήν τέχνην νά εύρη τήν παρηγο
ριάν, χωρίς κατά βάθος νά παύση νά άγαπφ πάντοτε τόν 
άπιστον έραστήν. Είναι δέ ώραία ή στιγμή, κατά τήν όποιαν 
υπερασπίζεται τόν προδότην προ τών φίλων της, καί ένφ 
μισεί άπό χαρακτήρος καί φύσεως τό ψεύδος καί προσπαθεί 
νά φέρη είς είλικρινεστέρας σκέψεις καί τούς φίλους της, 
άκόμη είς αύτόν συγχωρεί τά ψεύδη του ό'πως καί τά άλλα 
έλαττώματά του. ’Αλλά δταν ό Φρανσουά έπανέρχεται, μία 
παράφορος χαρά τήν καταλαμβάνει. Σ’ αύτά τά χρόνια ποΰ 
δλοι ένόμιζαν δτι ό έρως της άνήκει είς «Τά Περασμένα», 
ή ψυχή της μόνον τόν Φρανσουά έπερίμενε. Τώρα θέλει, να 
τόν κράτηση μέ κάθε θυσία. Τόν νομίζει είλικρινέστερον, 
τόν φαντάζεται πιστότερον καί κλαίει μόνον τά νειάτα της, 
τά όποια έφυγαν μαζή μέ τά οκτώ αύτά χρόνια τής έγκατα- 
λείψεως, τά χρόνοα αύτά τά «Περασμένα». ’Αλλά είς τήν 
τελευταίαν πράξιν δταν αντιλαμβάνεται ή Δομινίκη δτι ό 
Φρανσουά είναι ό αιώνιος τύπος τοΰ ψεύστου έραστοΰ, ή εύ- 
θύτης της έξανίσταται. Τής ψεύδεται καί αύτήν άκόμη τήν 
τελευταίαν στιγμήν τής τιμίας συμφιλιώσεως. Μέ τήν πα- 
φοράν τής άγάπης ποΰ τόν έδέχθη κοντά της, τόν διώχνει 
μέ τήν ιδίαν παραφοράν τής οργής καί ή γυναικεία ψυχή 
τής Δομινίκης σπαραγμένη διά δευτέραν φοράν, ευρίσκει έν 
τούτοις τήν δύναμιν νά έρωτήση μέ άγωνίαν τόν παρευρι- 
σκόμενον φίλον της Άρνύ :

— Μήπως πάει νά σκοτωθή ;
Τό έργον δυνατόν, πραγματικόν, μέ τύπους ζωντανούς, 

συγκινει μέ τάς μεγάλας άληθείας του, τής γυναικός, ποΰ 
άγαπφ πραγματικώς, καί τοΰ άλδρός ποΰ παίζει μέ τά αί
σθήματά της. Τήν Δομινίκην ύπεδύθη ή δεσποινίς Ελένη 
Χαλκούση. Έάν δέν άπατώμεθα, ή δεσποινίς Χαλκούση 
πρώτην ιλαράν εμφανίζεται πρό τοΰ ’Αθηναϊκού κοινοΰ. ’Έ
παιξε μέ πάθος, μέ δύναμιν, άλλά καί φυσικχυτατα τόν ρό
λον τής Δομινίκης. Ή μορφή της συμπαθιής έκφράζει μέ 
ευχέρειαν δλα τά βίαια συναισθήματα, δλα τά ισχυρά πάθη. 
Δυστυχώς ή σωματική τ4]ς διάπλα.σις δέν τήν βοηθεΐ καθό
λου. ’Αλλά έχει τόσην έπιβολήν ή ήθοποιΐα της, ώστε ό θεα
τής νά λησμονή αύτήν τήν άδικίαν τής φύσεως.

Ή μετάφρασις έγένετο ύπό τής δεσποινίδος Ελένης 
Χαλκούση. Δυστυχώς ύπάρχσυν λέξεις καί φράσεις τόσον 
έξεζητημέναι είς μαλλιαρισμόν, ώστε καταστρέφουν συχνά 
τό εύμορφον σύνολον. Έλπίζομεν δτι ή Διεύθυνσις τοΰ 
θεάτρου θά προσέξη περισσότερον είς τό ζήτημα αύτό, τό 
όποιον συχνά προκαλεΐ τήν δυσφορίαν είς τό πυκνόν άκροα- 
τήριον.

Ό κ. Παπαχρήστου ώς ιατρός ’Αρνύ ήτο ανώτερος δλων 
τών άλλων συναδέλφων του.

Είς τό αι’ιτό θέατρον έπαίχθη έπί άρκετάς έσπέρας ή λαϊ
κή τραγφδία τοΰ κ. Σπύρου Μελά «Τό κόκκινο πουκάμισο».

ΟΟΟ
Ύπό τοΰ θιάσου τής Ελληνικής Κωμιοδίας έδόθησαν 

τρία μονόπρακτα «Ό Φονηάς», «Τό Παραμύθι» καί «Ή 
πεθαμμένη θεία». Τό πρώτον είναι σκηνικόν παίγνιον, τό 
όποιον κρύπτει ύπό τήν δραματικήν μορφήν του χαριτωμέ- 
νον τέχνασμα συζύγου, ό όποιος προσπαθεί νά έξουδετερωση 
μίαν ερωτικήν επιρροήν έπί τής γυναικός του. «Τό Παρα
μύθι» είναι ή γοητευτική ιστορία μιάς μικράς Άτσιγγάνας, 

ή οποία κατορθώνει μέ τό παραμύθι της νά παρασύρη είς 
έρωτα κάποιον λόρδον, ό όποιος ήτο έτοιμος νά αύτοκτονήση 
άπό πλήξιν. Καί τό τρίτον «Ή πεθαμένη θεία» είναι μία χα
ριτωμένη σάτυρα γεμάτη ευθυμίαν καί φαιδρότητα. ’Ιδίως 
ή έμφάνισις είς τήν σκηνήν τών δέκα τριών παιδιών μιάς 
καί τής αύτής οικογένειας είναι βεβαίως άπό τά σπανιώτερα 
άλλά καί εύθυμοιτερα.

Ό κύριος ’Αργυρόπουλος άψογος καί είς τά τρία διάφορα 
αύτά έργα. Επίσης καλή ή κυρία Γιώτα Λάσκαρη καί ό κ. 
Ταβουλάρης.

X Μ X
Ό «Θίασος.τών Νέων» είς τό θέατρον Ζαππείου μάς έ- 

δωκε τόν «Πήλινον Θεόν» τοΰ Γερμανού συγγραφέως Έ- 
δουάρδου Σνέϊντερ. Τό έργον φιλοσοφική μελέτη σκηνικώς 
έπεξειργασμένη, άποβλέπει είς τήν άνατροπήν τών θεωριών 
τοΰ Νίτσε περί τοΰ Ύπερανθρώπου. ’Έργον μέ βάσιν τοιαύ- 
την ήτο έπόμενον νά μή δύναται νά βασταχθή άπό τήν μι
κρόν εύθραυστον σκηνήν τοΰ θεάτρου τοΰ Ζαππείου. Ό 
«Πήλινος Θεός» έδόθη ώς τιμητική τοΰ πρωταγωνιστοΰ τοΰ 
θιάσου κ. Μουσούρη. Διά τοΰτο καί ή μεγάλη έπιμέλεια τήν 
οποίαν κατέβαλεν ό καλός θίασος, χωρίς δμως νά κατορθώ- 
ση νά έπιβάλη ένα τόσο βαρύ έργον είς τό ’Αθηναϊκόν 
κοινόν.

ΟΟΟ
Τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ Σεπτεμβρίου έδόθησαν είς τό 

θέατρον Κυβέλης δύο έργα τοΰ ’Αλεξανδρινού ποιητοΰ κ. 
Ν. Κωνσταντινίδη, ή «Φωτεινοΰλα» καί τό «Ματωμένο Γέ- 
λοιο». Τά έργα έπαίχθησαν προηγουμένως είς τήν ’Αλεξάν
δρειαν καί έσημείωσαν καί έδώ τήν αύτήν έπιτυχίαν. ’Ιδίως 
ή τελευταία σκηνή τοΰ «Ματωμένου Γέλοιου» ένέχει μεγά- 
λην δραματικήν δύναμιν. Ή δεσποινίς Θεοδωρίδη καί ή κ. 
Μουστάκα έπαιξαν πολύ καλά καί είς τά δύο^έργα.

XXX
Ή ΑΠΟΚαΛΥΠΤΗΡιΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ Π ΑΠ ΑΔI ΑΜΑΝ ΤΗ
Περί τά μέσα τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου έγένοντο εις τήν 

Σκιάθον τά άποζαλυπτήρια τής προτομής τοΰ Παπαδιαμάν- 
τη. 'Ο Γενικός Γραμματεύς τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας 
ώς επίσημος άντιπρόσωπος άπεκάλυψε τήν προτομήν τοΰ 
Σκιαθίτου λογογράφου. Πλήθος λαού καί άπειρία ξένων 
παρίστατο είς τήν έορτήν τοΰ μικρού νησιού, τό όποιον δο
ξάζει σήμερον ή διάνοια τοΰ Παπαδιαμάντη. Ή πατρίς τοΰ 
ποιητοΰ, ή όποια άδιαφόρησε κατά τό διάστημα τής ζωής 
του, συγκινημένη κλίνει σήμερον τό κεφάλι μέ σεβασμόν 
εμπρός είς τήν μεγάλην ψυχήν τοΰ έκλεκτοΰ παιδιού της 
καί στεφανώνει μέ τόν άμάραντον στέφανον τής δόξης καί 
τής τιμής τόν νησιώτην λογογράφον, ό όποιος μάς έχάρισε 
τόσα απαράμιλλα έργα.

Οί επιστημονικοί κύκλοι τής Ρώμης ήκουσαν μετά μεγά
λης ίκανοποιήσεως τήν προερχομένην έξ ’Αδάνων τής Κιλι
κίας εϊδησιν, συμφώνως πρός τήν οποίαν ό Τούρκος ιατρός 
Χασάν Φερήδ, Διευθυντής τοΰ έν Άδάνοις Πολιτικού Νο
σοκομείου, έξετέλεσε μετά μεγάλης επιτυχίας πειράματα έπί 
τής νέας μεθόδου τοΰ καθηγητοΰ Κρεμονέζε τοΰ Πανπει- 
στημίου τής Ρώμης πρός θεραπείαν τών έλωδών πυρετών 
μέσφ ορρού έχσντος ώς βάσιν τόν ύδράργυρον.

Κατά τήν εϊδησιν ταύτην έκ τών γενομένων πειραμάτων 
άπεδείχθη δτι ή νέα μέθοδος, μετά περισκέψεως έφαρμοζο- 
μένη έπί τών σοβαρωτέρων περιπτώσεων τών χρονιών έλω
δών νόσων, άγει πρός τήν ριζικήν θεραπείαν καί τήν κα-
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τόπιν άποστείρο)σιν τοϋ οργανισμού, ένώ ή παλαιά μέθοδος 
τής θεραπείας διά κινίνης πολεμεϊ μέν τό σύμπτωμα τοϋ πυ
ρετού, άλλ’ αφήνει άλώβητον το μικρόβιον.

XXX
"Ενας Γερμανός φυσιολόγος, ό φόν Φρίσκ, Ισχυρίζεται 

ότι άνεκάλυψε τήν γλώσσαν τών μελισσών κατόπιν ειδικής 
μελέτης πολλών ετών. "Οταν μία μέλισσα άνακαλύπτη μέλι 
ή γεϋσιν έπί τών άνθέων, σπεύδει ν’ άνακοινώση τήν εύχά- 
ριστον είδησιν ε’ις τάς συντρόφους της δι’ Ιδιαιτέρων κινή
σεων, διά χοροϋ. Τόν χορόν αύτόν επαναλαμβάνουν οί σύν
τροφοί της καί διευθύνονται άμέσως, άνευ δισταγμού, είς 
τό μέρος έκ τοϋ οποίου ήλθεν ή σύντροφός των. "Οταν ο 
χορός δέν αρκεί διά νά δώση είς τάς συντρόφους των νά έν- 
νοήσουν, ή μέλισσα αποδίδει μίαν Ιδιαιτέραν οσμήν, καί αί 
σιώτροφοί της πετοϋν άμέσως διά νά εϋρουν τό μέλι.

Ο Ο Ο
Τό Ίνστιτοϋτον Γκόργκας Μεμόριαλ τοϋ Σικάγου άπο 

τήν πρώτην Ίανουαρίου ήρχισεν εκστρατείαν πρός συλλο- 
γήν πέντε εκατομμυρίων δολλαρίων, τά όποια θά διατεθούν 
πρός βελτίωσιν τής ύγείας τών άνθρώπων καί πρός έπιμή- 
κυνσιν τών ετών της ζωής κατά επτά μέχρι δώδεκα έτη 
περισσότερον.

ΊΙ προσπάθεια τοϋ Ινστιτούτου τυγχάνει τής ύποστηρί- 
ξεως όλων τών έξεχόντω■: Ιατρικών κορυφών τών Ηνωμέ
νων Π ολιτειών καί πολλών άλλων διακεκριμένων πολιτών. 
Επίτιμος πρόεδρος τής όργανώσεως είναι αύτός ό Πρόε
δροί Κάλβιν Κοϋλιτζ..

ΊΙ διάρκεια τής ζωής τοιουτοτρόπως κατά ιάς προβλέ
πεις τών οργανωτών άντί 58 κατά μέσον όρον ετών θά ά- 
λέ/θη είς G5 μέχρις 70 ετών.

ο ο Ο
Άπό τοϋ 1789, δτε έψηφίσθη καί έφηρμόσθη τό ομοσπον

διακόν σύνταγμα τών ΊΙ'ΐ,ιιενων Πολιτειών, έως σήμερον, 
κατέλαβαν τό Προεδρικόν αξίωμα εϊκοσιν εννέα έν δλω 
Πρόεδροι. Πρώτος Πρόεδρος ύπήρξεν ό Γεώργιος Ούά- 
σιγκτων, ο Πατήρ τής Αμερικής, ό όποιος προήδρευσε μέ
χρι τοϋ 1707. Κατόπιν προήδρευσαν κατά σειράν οί έξής: 
Τζών νΑδαμς, Θωμάς Τζέφφερσον, Τζαίημς Μάδισον, 
Τζαίημς Μονρό, Τζών Κουΐνσκυ Άδεμς, Άνδρέας Τζά- 
ξσν, Μάρτιν Βάν Μποϋρεν, Γουΐλλιαμ Χάρρισον, Τζών Τά- 
ϋλερ, Τζαίημς Νόξ Πύλκ, Ζαχαρίας Τέϋλορ, Μίλλαρδ Φιλ- 
μόρ, Φραγκλΐνος Πήρς, Τζαίημς Μπούκαναν, ’Αβραάμ Λίν- 
κολν, Άνδρέας Τζόνσων, Όδυσσεύς Γκράντ, Ρούδερφορντ 
Χαίης, Τζαίημς Α. Γκάρφηλντ, Τσέστερ ’Άρθουρ, Γκρό- 
βερ Κλήβελαντ, Βενιαμίν Χάρρισον, Γουΐλλιαμ Μάκ Κίν- 
λεϋ, Γουΐλλιαμ Χάουαρντ Τάφτ, Θεόδωρος Ροΰζβελτ, Γούν- 
τρω Γουΐλσων, Γουώρρεν Χάρδιγκ καί Κάλβιν Κοϋλιτζ.

"Ολοι οι ’Αμερικανοί Πρόεδροι άκολουθοΰντες τά ίχνη 
τοϋ Ούάσιγκτων είργάσθησαν διά τό μεγαλεϊον καί τήν δό
ξαν τών Ηνωμένων Πολιτειών. Τά ονόματα των είναι 
σύμβολα είς τήν Ιστορίαν τοΰ ’Έθνους των. Καί άν μερικοί 
διεκρίθησαν περισσότερον τών άλλων καί απέκτησαν φήμην 
παγκόσμιον, όλοι δμως έπραξαν τό καθήκον των. Κατά τόν 
παρόντα αιώνα έξ Πρόεδροι άνήλθον είς τήν ’Αρχήν, και 
τών έξ αυτών τά ονόματα είναι γνωστά είς δλον τόν κόσμον. 
Σήμερον προεδρεύσει ό Κάλβιν Κοϋλιτζ, ό όποιος άφοΰ διεδέ- 
χθη πέρυσι τόν άποθανόντα Γουώρρεν Χάρδιγκ, έξελέγη ε
φέτος κατά τάς Προεδρικάς έκλογάς τής 4ης Νοεμβρίου 
μέ καταπληκτικήν πλεισψηφίαν.

Ο Ο Ο
Είς τήν Νέαν 'Υόρκην πρόκειται νά οίκοδομηθή είς ούρα- 

νοξύστης μέ 88 πτώματα, υψηλότερος δέ άπό τόν Πύργον 
Άϊφελ. Εις τό Σικάγον δμως θά άνεγερθή έν άλλο κτίριον, 
πολύ μεγαλείτερον. Μερικοί εκατομμυριούχοι συνεφώνησαν 

νά ανεγείρουν ούχί μακράν τής λίμνης Μίσιγκαν έν τερά
στιον κτίριον, τό όποιον θά είναι τό όγκωδέστερον τοΰ κό
σμου. Θά είναι ό «Ναός τής Γεωργίας». Παν ό,τι ενδιαφέ
ρει τόν κλάδον αύτόν τής άνθρωπίνης δράσεως θά εύρίσκε
ται έκεΐ. Θά ύπάρχη έξαίφνης μία αίθουσα διαλέξεων δυνα- 
μένη νά περίλάβη 20,000 άκροτάς, έν ξενοδοχεΐον μέ 3,500 
δωμάτια καί είς τά υπόγεια σταθμός σιδηροδρόμου. Πλη- 
σιύστατα πρός τό κτίριον Οά εύρίσκωνται προκυμαίαν έπι- 
τρέπουσαι τό πλεύρισμα τών ατμόπλοιων καί έφ’ ών θά δι- 
έ ρχωντ αι τροχιόδρομοι.

Ο Ο Ο
Δύο Αμερικανοί έπεσκέφθησαν ένα πλούσιον κοσμηματο

πώλην τής Πράγας καί ήγόρασαν ένα δακτύλιον άντί 500 
δολλαρίων. ’Ο εις έξ αύτών τότε έδήλωσεν είς τόν κοσμη
ματοπώλην οτι ήτο καθηγητής τής Χημείας καί οτι ήδύνατο 
νά μεταβάλλη τούς κίτρινους άδάμαντας είς λευκούς. Ένώ 
ο κοσμηματοπώλης περηκολούθει μέ προσοχήν τήν έπικερδή 
πρότασιν τοϋ δήθεν καθηγητοΰ τής Χημείας, ό άλλος τόν ύ- 
πνώτισεν. "Οταν ό άτυχης συνήλθεν, άντελήφθη δτι τό κο- 
σμηματοπωλεΐόν του είχε κυριολεκτικώς λεηλατηθή.

Ο Ο Ο
"Εκαστος Γάλλος, κατά τήν τελευταίαν στατιστικήν τής 

αρμόδιας υπηρεσίας έκάπνισε κατά τό παρελθόν έτος 1,400 
γραμμάρια καπνού. ’Άλλοτε τόν καπνόν είς τήν Εύροόπην 
τόν ώνόμαζον «χόρτον τοϋ διαβόλου» χωρίς αύτό δμως νά 
περιορίζη τήν χρήσίν του. Έπί πολύ έν Ρωσσίρ πας καπνί- 
ζων ήπειλεΐτο μέ άποκοπήν τής ρινός. Τώ 1690 ό Πάπας 
Ιωάννης XII άφώρισε δλους τούς καπνιστός, ό Πάπας ό
μως Βενέδικτος XIII έλυσε τόν άφορισμόν, διότι ήτο ό ί
διος μανιώδης καπνιστής.

ΝΕΑ*  ΕΚΛΟΓΕΙΣ
'Υπό τοΰ έκδοτικοΰ Οίκου «Λογοτεχνία» (οδός Γαμβέττα, 

ί4α) έξεδόθησαν είς σειράν κομψών τομιδίων τά έξής έρ
γα: Καρόλου Μπεντλαιρ ό «Μικρός Γητευτής», ή «Φανφάρ- 
λο» κατά μετάφρασιν τοϋ κ. Κ. X. Σύρρου. Είναι δύο έξαί- 
σια πεζά έργα τοϋ μεγάλου ποιητοΰ. Ό έρως κυριαρχεί είς 
άμφότερα δπως κυριαρχεί είς δλην σχεδόν τήν σειράν τών 
μεταφράσεων τής «Λογοτεχνίας» ένας οδυνηρός μαλλιαρι
σμός, ό όποιος, κατά τήν γνιομην μας, δέν έξυπηρετεΐ ούτε 
τήν τέχνην, ούτε τό αίσθημα, ούτε τήν καλαισθησίαν. Α
σχέτως δμως πρός τήν γλωσι κήν μορφήν ή λογοτεχνική 
άξια τών έργων είναι προφανής καί συνιστώμεν θερμώς 
τήν άπόκτησιν τής δλης σειράς είς τούς φίλους τών έκλε- 
κτών αναγνωσμάτων. Βιλλιέ Ντελίλ Άντάμ «Σκληρές Ι
στορίες», κατά μετάφρασιν Μέλιου Χουρμουζίου, THOMAS 
HARDEL «Γιά νά εύχαριστήση τήν γυναΐκά του», κατά 
μετάφρασιν τοΰ κ. Γεωργ. Φυλαχτού, JOHAN BOJER 
«Κάτω άπό τόν άδειο ούρανό», Γαβριήλ Ντ’ Άννούντσιο» 
«Οί δυο Παρθένες» («Ή Παρθένα "Ορσολα καί ή Παρ
θένα ’Άννα») κατά μετάφρασιν τοϋ κ. Γερασίμου Σπαταλά 
καί Μάξιμ Γκόρκυ «Τά σκοτάδια της ψυχής» καί Πέτρου 
II ικροϋ πρωτότυπον μυθιστόρημα «Σά θά γίνουμε άνθρωποι», 
γιομάτο άπό σκηνάς, άπό εικόνας, άπό πάθΐ] βγαλμένα άπό 
τήν θύελλαν τής κοινωνικής ζωής. Τό βιβλίον τοΰ κ. Πικρού 
είναι σκιτσογραφημένον άπό τόν καλλιτέχνην κ. Τ. Φραγ- 
κούδην.

Έξεδόθη ό Α' τόμος τής «Ιστορίας τής ίδρύσεως τής Ε
θνικής Τραπέζης» (1833—1843) ύπό Δημ. Λ. Ζωγράφου. 
Περί τοΰ έργου θά γράψωμεν προσεχώς έκτενέστερον.

Πωλείται καί είς τά γραφεΐά μας. "Εκαστον άντίτυπον 
Δραχ. 50.

ΝΕΑ ΖΩΗ. — Μηνιαιον φιλολογικόν περιοδικόν. Έκδί
δεται εί; Αλεξάνδρειαν.

ΦΑΡΟΣ. — Περιοδικόν μην. :ον. Έκδίδεται εί; Αλε
ξάνδρειαν.

ΛΟΓΟ1ΕΧΝΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ. — Μηνιαιον περιοδικόν.
Έκδίδεται είς Χανια Κοητης.

ΕΛΠΙΣ. Εβδομαδιαία έφημιρί;. Έκδίδεται ει; Κέρ
κυραν.

Ο ΑΓΏΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: — Διευθύντρια Σύμβου
λος ή κ. Ελένη Κορύλλου.'

ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ. — Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν περιο
δικόν, έκδιδόμενον είς Βόλον ύπο ομίλου q ι/.ο/.ο /ο» 
νέων. ,

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. — Μηνιαιον περιοδικόν.
Έκδίδεται είς Θεσσαλονίκην.

Ij’ Europa Orientate—Roma·
Libre—Directeur Ms Rou L Athene, όδός Σίνα.
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. — Εβδομαδιαίων υργανον 

τής Λέσχης τών δημοσίων οπαλλήλιον.
ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ. — Διευθυντής Α. Ζο'ιης. 'Εκδίδεται ει;

Ζάκυνθον.
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. — Μηνιαιον περι

οδικόν, έκδιδόμενον είς Ζάκυνθον.
Η ΚΛΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ. — Δεκαήμερος εκκλησιαστική έφη- 

mowiKOio TPAum ths kuwo-
A Ν Ο Ν ¥ Μ Ο X ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ϋΟ-ΟΟΟ.ΟΟΟ ΔΡΑΧΜ. 
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Κοραη 5)—Τηλ&φ. 14-42.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΖΣ1ΗΏ.Ν

ΕΙς Δοαχμας
Καταθέσεις έν δψει % °/°

» άποδοτέαι μετά έξ μήνας 5 % ο/θ 
» » » έν έτος θ % θ/°

J Ταιιιεν. your
Κΐέχρι Δραχμών 25,000.-6 ο/ο ελεύθερον φόρου.

μερί-, δ'.ευβυνομ.ενη ύπό τον έλλογιμωτάτου αρχιμανδρίτου 
κ. Προκοπίου Καλ/ποτζη.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ. — Έβδομαδιαΐον εκκλησιαστικόν περιοδι
κόν. Έκδίδεται έν ’Αθήναις.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. Παιδικό περιοδικό. Έκδίδεται 
είς Αθήνας.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. Έκδίδεται εις Συρον- 
ΜΗΤΥΑΙΝΙΑ ΜΟΥΣΑ. Έκδίδεται είς Μητυλίνην.
Η ΦΛΟΓΑ. Έκδίδεται είς Σπάρτην.
Ό εκδοτικός Οίκος X. Γανιάρη, Σοφοκλέους 2, έξέδωκε 

πέντε μικρά άριστουργήματα. Ί οι» Αιμίλιου Ζολά τίς^ «Τέσ- 
σεοες Μέρες τοϋ Γιάννη Γκουρντόν», τοϋ Γκογκόλ «Ιο κοκ- 
v.vg πουκάμισο», τοϋ Άλφρέ ντέ Μυσσέ «Άγάπη στή Βε- 
■>-ΐ·α», τοϋ Μπαλζάκ «Ό Σαρραζϊνος» καί τοϋ Ντιριμε « Η 
Ντάμα Μπαστούνι». ΊΙ μετάφρασις επιμελημένη, όσον και 
ή εκλογή τών θαυμάσιων αύτών έργων.

Έ \ ΝΑ ΔΥΟΜΕΝΗ». Είς κομψόν τόμον έξεδόθη ύπο 
τοϋ έκδοτικι ϋ Οίκου τού κ. Κολλάρου ή «Άναδυομένη» του 
κ. Ξενοπούλου. Άνάλυσιν τοϋ έργου θά κάμωμεν προσεχώς. 
Σήμερον άρκούμεθα είς τήν αναγγελίαν τής έκδόσεως του.

Τύποις ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ^, Μέζωνος 3

Ε'>ς ξένα, νομίσματα 
ΕΙς Λίρας "Αγγλίας xai Δολλάρια 
Καταθέσεις έν δψει

χ, άποδοτέαι μετά έξ μήνας
2ύϊ· (ροάγ.^α. ,/ αΧ-Ί χά 

Καταθέσεις έν δψει
» άποδοτέαι μετά έξ μήνας

4 ο/ο
5 ο/ο

3 % ο/ο
4 V2 ο/ο



M ΤΡΑΠΕΊ
Γ. ΒΑΛΗΝΔαΣ και ςα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΜ
ΑΘΗΝΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ 36

Τηλέφωνον 5-38
Τηλεγρ. Διεύ&υνσις : <1 ΔΙ. ΤΡΑΙΙΕΖΑ·

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑίΡΙΑ
ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΤθΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΑΑΙϋΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ
ΔΡ. 5.000.000

Τραπεζιτικοί έργασίαι πόσης φύσεως. Άγοραπιο- 
Λησία χρεωγράφων και συναλλάγματος. Προεξοφλή
σεις. Πιστώσεις έναντι φορτωτικών. Καταθέσεις έν δ- 
ψει καί προθεσμία είς δραχμάς και είς συνάλλαγμα 
ύπό εύνοίίκωτάτους δρους. Συναλλαγματικοί Έργα
σίαι.

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

άπηλλαγμένον φόρου.

ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ
Εν οψει πρός 3 ο)ο 

Μέ 15ήμερυτ προειδοποί- 
ησιν πρός 3 1)2 ο)ο 
Ταμιευτήριον μέχρι δρ. 
20000 πρός 4 ο) ο 
Έπι προίέεσ μία 3 μη- 
τών πρός 4 1)2 ο)ο

Έπι προ&εσμίφ 1 έ
τους πρός 4 1)2 ο)ο 
Έπι προ&εσμία 2 έ
τών πρός 5 ο) ο
Έπι. προ&εαμία 5 ?έ- 
τών πρός 5 1)2 ο)ο

ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΡΜΠΠΡΙΠ ™ ΤΪΕ EUiiDSI 4βΜΙ II lUl I III ΙκβΒ ανώνυμος εταιρία

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
Κεφάλαια και άποθεματικά 

Αρ. 72,000,000 

^'=-----

Επι Λονδίνου έν οψει 
πρός 4 1)2 ο)ο

Έπι προ&εσ Αία 6 μη
νών πρός 5 ο)ο
ΙΙαρισίων έν οψει πρός 

4 ο)ο
Έπι προ&εσμία 3 μη
νών πρός 4 1)2 ο)ο 
Έπι πριτ&εσμία 1 έ
τους π^ός 4 3)4 ο)ο

Έπι π^ο'&εσμία 2 έ
τών πρός 5 ο) ο
Νέας 'Υόρχης έν οψει 

πρός 3 3)4 ο)ο
’Ιταλίας έν οψει

πρός 3 ο)ο 
Βελγίου έν οψει

πρός 3 ο) ο 
c Ελβετίας έν ό'ψει

πρός 1 1)2 ο)ο

ΛΑΧΕΙΟΝ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΑΑΟΣ
Καθ' έκάστην τών εξ ετησίων κληρώσεων έκδίδονται τρεις σειρα'ι ακεραίων Γραμματίων περιλαμ-
1YUU cr>iAvi!|< χ,-, —-·ι---------- ,χ

βάνουσαι 100,000 Γραμμάτια έκάστη.
Έκάστης σειράς κερδίζουσι 2,000 Αιθμυί έκ τών όποιων κερδίζουν :

Έκ τούτων Δρ. 25,000,000 εύρίσκονται έπενδεδυμέ- 
να είς χρεώγραφα καί συνάλλαγμα αξίας περίπου Δρ. 
255,000.000.— "Αρα διαφορά περίπου........................

Δρ. 230,000,000
Σημερινή συνολική άξία είς δραχμάς τών κεφαλαίων 

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

Δρ. 302,000.000
Έκτελεϊ πάσαν τραπεζικήν εργασίαν

Καταθέσεις έν οψει κα: ϋπδ προθεσμίαν είς δραχμάς 
καί συνάλλαγμα, άποδοτέαι είς δ νόμισμα έγένοντο, υπό 
δρους συμφέροντας.

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

ΥΠΟ ΚΑ ΤΑΣΤ Η ΜΑ ΤΑ
Έν Πειραιεί, "Αργεί, Πύργω, Πάτραις, Κέρκυρα, 

Κεφαλληνία, Ναυπλίω, Αίγίω, Καλάμαις, Σύρω, Χίω, 
Ήρακλείω, Βόλω, Θεσσαλονίκη, Λαρίσση, Τρικκάλοις, 
Μυτιλήνη, Χανίοις, Ζακυνθω, Πλωμαρίω καί Τριπόλει.

Άνταποκριταί :
Είς τάς κιριωτέρας πόλεις Ελλάδος καί εξωτερικού.

Έν Λονδίνφ:
Συμμετέχει τής έκεΐ ίδρυθείσης ’Αγγλικής Τραπέζης 

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

μεθ’ 'Υποκαταστήματος έν Κωνσταντινουπόλει.

ΓΕΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΤΗΖΕΑΑΑΑΟΖα.ε.
Εώεφάλαιον Λρχ. Η<>,000,000 
’.4ποΟεμ.ατεζόν » <»,4Η»7 ,<»14

26—ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ—26 
Τηλ. Άρι&μ. 1-31

καί πώλησις Συναλλάγμα
τος, ’Κκτέλεσις εντολών εις τά 
Χρηματιστήρια Αθηνών και 
Εξωτερικού. Φορτώσεις, έ κ- 
φορτώσεις, έκτελωνισμοι, Α
ποθηκεύσεις.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ :
Είς Δραχμάς εις πρώτην ζήτησιν ... 5 ο)ο 
Μέ προειδοποίησΐν 15ήμερον . ... 6 ο)ο 
Είς Ξένα Συναλλάγματα . . . 4-41)2-5 ο)ο 

ΙΙΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΧΗΜΙΚΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΙΚΑ- ΖΓΜΩΤΕΧΝΙΚΑ 

ΤΑΣ. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΗΜΙΚΟΥ ΖΥΜΟΤΕΧΝΟΥ

4 ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 4 
ΑΘΗΝΑΙ

4

Ό 1ος .......... ...............................
Ό 2ος ............................................
Ό 3ος καί ό 4ος .............................
Οί 6 επόμενοι άνά .....................
Οί 15 » » .....................
Οί 25 » ■» .....................
Οί 1950 » » .....................

ΤΙΜΑΙ ΙιΡΟΣΙΤΑΙ-ΤΙΜΑΙ ΑίιΠΚΑΙ 
Εες τήν ΆποΟήχην το'5 παραγγελιοδόχου 

κ.Α. ΣΑΡΡΗ 
'Οδός Λεόλου 11Τ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Κασμίρια Αγγλικά δι’ ένδυ- 
μααίας καί έπανωφάρια άνδρικά, ύφάσματα γυ
ναικεία δλων τών ειδών εις τιμάς Έργοστα· 
βίου, τοντέστιν εις τιμάς έξαιρε ικώς προσιτός. 

Τδ παραγγελ οδοχικόν Γραφεΐον τον κ. Σαρρή 
είναι ή προσωποποίησις τής εύσυτειδησίας.

Δραχ-,

» 
» 
» 
»

80,000
20,000

2,500
1,000

400
200
40

(Έκ τοί Γραφείου).

ΜΕΓΑΖ MPIEOS SIKOS
AU PRINTEMFS 

β. 4φ· ΜΟΥΤΣΟΠοΥΛΩ)\ί 
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό τελειότερον κατάστημα Γυναικείων Ειδών 
Άσπρόρρουχα διά προίκας



NEON ΑΔΣΕΙΟΦΟΡΟΝ AANEION
IE ΕΟΚΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΕ IE EAAAiOS
ΠΒ THS KTEMAT1HS HiZTSES TH! ΣΜ

Αραχ. 200.000,000 Όμολογίαι KOO.ΟΟΟ

’■Αζία έκάστης ομολογίας Αραχ. 2?Ϊ*Ο. —
Ετήσιος τόκος Αραχ. Ιί .ΐίΟ καταβαλλόμενος καθ’ έςαμη- 

νίαν προς Αρ. Κ.5'ϊ>.
Αύο κληρώσεις κατ’ έτος με 3θ αριθμούς 

κερδίζοντας Αραχ. 1,<>ΟΟ,ΟΟΟ
Α ’ αριθμός Αρ. <00.000
It' αριθμός Αρ. 100.000

Αϊ καθ’ έκάστην κλήρωσιν κληρούμενοι προς άπόσβεσιν 
τοΰ Αανείου όμολογίαι θα έζοφλώνται προς Αρ. ΟΟΟ έκαστη.

Έγγραφαί έν Έλλάβι εις όλας τάς Τράπεζας καί τά ’>·- 
ποκαταστήματα αύτών έν ταϊς έπαρχιαις.

Έγγραφαί έν Αέγυπτω εις τά υποκαταστήματα τών Τρα*

Δραχ. 51.—
» 100.—
» 100.—

Δραχ. 251.—

:εζων Ανατολής, ’Αθηνών και Ιονικης.

Α' δόσις τήν 15 ’Οκτωβρίου—15 Νοεμβρίου 
Β' » 
Γ' »

» 15—25 Δεκεμβρίου
» 15—28 Φεβρουάριου

Έν δλω μετά τοΰ χαρτοσήμου


