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ι) κόσμος τών Έ/ληνικών Γραμμάτων και τής 
'Ελληνικής επιστήμης έπένθησεν είλικρινώς τήν ά- 

πώλειαν τοΰ Έμμ. Λυ- 
κούδη.

Άνήκεν ούτος εις τήν 
χορείαν τών εκλεκτών. 
Ώς άνθρωπος, ώς οικο
γενειάρχης, ώς επιστή
μων, ώς λογογράφος, ώς 
δημοσιογράφος, ώς κοι
νωνική και δικαστική φυ
σιογνωμία, εύρέθη πάν
τοτε είς τό 'ύφος τής γε
νικής έκτιμήσεως.

Κατήγετο άπό στρατιωτικήν οικογένειαν. Ό πα
τήρ του, Φρούραρχος και Διευθυντής τοΰ 'Οπλοστα
σίου Ναυπλίου, ό αδελφός του ό υπέροχος, ό πολυμα
θής, ό βαθυστόχαστος, <5 επιστήμων, ό αλησμόνητος 
Συνταγματάρχης τοΰ Μηχανικού, ό υιός του έκ τών 
άριστων Πλοιάρχων ιού Ναυτικού μας. Ό Έμμ. Λυ
κούδης έξησε. Έζηοεν ώς νομικός, ώς δημοσιογρά
φος, ώς λογογράφος, και άκόμη ώς κοινωνικός και 
πατριωτικός παράγων. Κατήγετο έκ Κέρκυρας, άλλά 
έγεννήθη καί άνετράφη εις τό Ναύπλιον καί ή ω
ραία ψυχή του ουνεζνμώθη μέ τοΰ γαλανοΰ Άργολι- 
κοΰ τά θέλγητρα. Ή παιδική του φαντασία ήντλησε 
τά μεγάλα συναισθήματα πού άπέρρευσαν άπό τά έρ
γα του, άπό τόν χαρακτήρα του, άπό τήν ευσυνειδη
σίαν του, άπό τήν αρετήν του, άπό τήν σκέψιν του, 
άπό τόν ορθολογισμόν του, άπό τήν καλωαύνην του, 
άπό τού πόντου τήν άνεξάντλητον επιβολήν. Ώς άπό 
παρατηρητηρίου αισθητικού άνήρχετο τούς άπορρο)- 
γας βράχους τής «Παναγίτοας» — είς τό ανατολικόν 
άκρον τοϋ Ναυπλίου—καί άπό τοΰ 'ύψους τής διαρκούς, 
είς τήν θέσιν εκείνην, γαλήνης έστρεηε διερευνητικόν 
τό βλέμμα είς τό έκπαγλον θέαμα, όπερ ήπλούτο προ 
αύτοΰ. Μία θαλασσογραφία άπέραντος διεγράφετο 
προ τών οφθαλμών μέσω πλουοιωτάτου καί γραφι- 
κωτάτου πλαισίου, δημιουργικού καί διαπλαστικοΰ τής

δυνατής σκέψεως, τήν όποιαν βραδύτερον έσκόρπισεν 
είς τά λογογραφικά αύτοΰ έργα. Καί τά έργα αύτά εί
ναι πολλαπλά.

"Ηρχισε με τόν Κίμωνα Άνδρεάδην, πρωτότυπον 
μυθιστόρημα. Τούτο έπηκολούθησαν «Οί Νεμρώδ τής 
Λαυρεωτικής», «'Οδοιπορικοί ’Εντυπώσεις», «Τό Κυ- · 
νήγι καί Κυνηγετικές Ιστορίες», «Ψαράδικες Ιστο
ρίες», «Γύρω είς τόν τόπον μας», «Διηγήματα» καί 
«Νέα Διηγήματα», τά όποια έξεδόθησαν όταν άπενε- 
μήθη είς αύτόν τό «’Εθνικόν Άριοτεϊον τών Γραμ
μάτων». "Ολα αύτά έχουν μίαν ιδιαιτέραν σφραγίδα. 
Σφραγίδα άπλότητος, καλωσύνης, ψυχολογικής πα- 
ρατηρήσεως καί εύγενέίας σκέψεων. ’Ιδίως οί «Ψα- 
ράδικες Ιστορίες» του είναι πραγματικώς άδάμας 
τής νεοελληνικής φιλολογίας. Άλλα πλήν τών τόμων 
αύτών τών έργων του, υπάρχουν καί άλλα εγκατε
σπαρμένα είς ημερολόγια, είς περιοδικά καί είς τόν 
ημερήσιον άκόμη τύπον. ’Άρθρα, μελέται, μονογρα- 
φίαι ιστορικοί, επιστημονικοί, κοινωνικοί. Θά ηύχό- 
μεθα όλος αύτός ό πνευματικός πλούτος, ό διεσκορπι- 
ομένος καί άγνωστος είς τήν νεωτέραν γενεάν, νά 
συνεκεντροΰτο είς τόμον ή είς τόμους. Είναι ή κληρο
νομιά, έπί τών άγαθών τής οποίας έχει δικαιώματα 
καί ό νεώτερος 'Ελληνικός κόσμος. Καί προ πάντατν ό 
κόσμος ό σημερινός θά εύρη νά άντλήση πολλά διδάγ
ματα άπό τοϋ 'Εμμανουήλ Λυκούδη τό έργον, καί θά 
παραδειγματισθή άπό τών σκέψεών του τήν ευγένειαν, 
άπό τού πατριωτισμού του τό βάθος καί τώ>ν έμπνεύ- 
σεών του τάς φωτεινός άναλαμπάς.

Ό 'Εμμανουήλ Λυκούδης καταλίπει άνέκδοτον 
οπουδαίον φιλοσοφικόν σύγγραμμα, τό όποιον μετά 
συγκινήσεως περιμένουν όλοι όσοι έθαύμαζαν τόν έκ- 
λεκτόν λογογράφον.

Ή «'Ελληνική Έπιθεώρησις», τιμώσα ιδιαιτέρως 
τόν "Ελληνα συγγραφέα, άναδημοσιεύει είς τάς στή- 
λας της έν έκ τών έργων του, τό «Ψάρευμα με τό Κα
λαμίδι», άπό τής «Ψαράδικες Ιστορίες» του, μικρόν 
δείγμα τής φιλολογικής αξίας τοϋ 'Εμμανουήλ Λυ
κούδη.
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ΤΟ ΨΑΡΕΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΑΜΙΔΙ

Το ψάρευμα μέ τό καλαμίδι είναι καί άπο τά άπλοό- 
στερα, άλλά καί άπο τά δυσκολότερα, κατά το είδος 
τών ψαριών τά όποια ψαρεύει τις. Καί τό είδος τούτο τού 
ψαρεύματος, όπως δλα άνεξαιρέτως τά έν χρήσει, (έπί 
τινων τών όποιων μόνον βελτιώσεις έπέφερε παρ’ ήμίν ή 
πάροδος τών αιώνων) ήτο· έν χρήσει άπό τών άρχαιοτά- 
των χρόνων. Ελέγετο δέ δόναξ τό ψαροκάλαμο. Είς τόν 
Όππιανόν, (·όπου υπάρχει τελεία- άπογραφή τών οργά
νων τής ψαρικής, τήν οποίαν θά έφθόνει καί ό έπιμελέ- 
στερος συμβολαιογράφος, είς ομηρικούς στίχους, περι
λαμβάνεται καί ό δόναξ. (Βιβλ. Γ. στίχ. 74 έπομ.). Είς 
τάς άνασκαφάς τής Πομπηίας άπεκαλύφθη θαυμασίας 
τέχνης τοιχογραφία, παριστώσα έφηβον άλιέα μέ παρά
δοξον πέτασον, τόν πίλον τών άπελευθέρων, καθήμενον 
έπί βράχου καί κρατούντα διά μέν τής δεξιάς το καλα
μίδι του, διά δέ τής άριστεράς καλάθι γεμάτο άπό ψά
ρια.—(Α. Ραγκαβή, 'Αρχαιολογικόν λεξικόν έν λέξει 
«ορμιά»),

"Εχει τούτο τό πλεονέκτημα τό ψάρευμα μέ τό καλα
μίδι, ότι δι’ αύτό ό ψαράς δέν χρειάζεται βάρκα, ψα- 
ρεύων άπό τής άκτής, ή έντός τών’λιμένων, ή καί έκτος 
αύτών άπό βράχων τής παραλίας, χωρίς όμως καί νά 
αποκλείεται καί τό ψάρευμα μέ τό καλαμίδι άπό βάρκες 
δι’ ώρισμένον είδος ψαριών.

Είς τά μή παράλια μέρη, τό καλάμι είναι ή μόνη 
τέρψις, τήν όποια'/ δύνανται νά άπολαύσουν οί άγαπών- 
τες τό ψάρευμα είς τούς ποταμούς καί είς τάς λίμνας.

Είς τά μέρη αύτά τό ψάρευμα μέ τό καλάμι καταντά 
δια πολλούς πάθος έμμανές. Από αύτό καταλαμβάνον
ται πολύ οί Παρισινοί, διερχόμενοι μέ τό καλάμι είς τό 
χέρι, πολλάκις ολόκληρον ημέραν είς διάφορα σημεία 
τών οχθών τού Σηκουάνα, μέ τό νά παρακολουθούν ένα- 
γωνίως τάς διαφόρους κινήσεις τού έπιπλέοντος φελλού, 
ό όποιος είναι προσηλωμένος είς τό άρμάδι, χωρίς πολ
λάκις νά ευτυχήσουν ούτε άπαξ νά τόν ίδουν βυθιζόμενον, 
ειδοποιούντα δηλαδή μέ αύτήν τήν κίνησιν, οτι συνελή- 
φθη έπί τέλους κανένα μικροσκοπικόν ψαράκι, ώς έπί τό 
πλεϊστον κανείς άτυχής γοβιός.

Διά τούτο τό ψάρευμα ιού καλαμιού προσφέρει είς τήν 
σάτυραν τών Παρισινών και είς τήν γελοιογραφίαν 
πλούσια θέματα, καί τροφοδοτεί μέ άνεξάντλητον χιού
μορ τήν χρονογραφικήν λογοτεχνίαν.

Ί'υϋ'ιΟ έξαγριώνει περισσότερον τούς θρησκολήπτους 
τού καλαμιού, όπως τους οπαδούς πάσης καταδιωκομέ- 
νης θρησκείας.

Εκείνο, το οποίον υπέρ πάν άλλο δέν συνεχώρησαν 
ποτέ ουτοι, είναι είς ορισμός τού ψαρεύματος μέ τό κα

λάμι, τόν οποίον έφιλοτέχνησε κάποιος άστείος, καί ό ο
ποίος έχει κάμει τόν γύρον τού κόσμου. «"Οτι τό καλα
μίδι είναι αλιευτικόν δργανον, τοΰ όποιου ή μία άκρα 
άρχίζει άπό ενα ηλίθιον, ή δε άλλη άκρα καταλήγει 
εις εν ζώον». Η άντεπίθεσις ύπήρξε τρομερά έκ μέ
ρους τών ίεροφαντών τού αρμιδιού (ψάρευμα μέ τό κα
λάμι). «'Υπάρχουν κενά κεφάλια», τού άπήντησαν, «τά 
όποια ήμπορούν νά κατορθώνουν τήν κατασκευήν ορι
σμών τοιαύτης μάρκας· άλλά κανείς ηλίθιος δέν είναι 
ψαράς. Διότι δέν θά ήμπορούσε ποτέ νά συλλαμβάνη καί 
νά άκολουθή έν σχέδιον κινήσεων, ούτε νά συγκεντρώνη 
τήν παρατήρησιν, ή όποια πάντοτε πρέπει νά είναι έπι- 
στρατευμένη κατά τάς μακράς ώρας τής έμμονου προ- 
σηλωσεως, τήν όποιαν απαιτεί ό χειρισμός τού καλαμιού».

Τόση δέ είναι ή έλξις αύτής τής τέρψεως, ώστε ό έπί 
τής βασιλείας τού Λουδοβίκου Φιλίππου (έποχή σύγ
χρονος τών αρχών τής παρ’ ήμίν βασιλείας τού ’Όθω- 
νος) υπουργός τής δημοσίας έκπαιδεύσεως Σαλβαντί έ- 
δραπέτευε μυστηριωδώς καθ' έκάστην πρωίαν άπό τού 
οίκου, μόνης τής συζύγου του καί τού άκολουθούντος αυ
τόν υπηρέτου γνωρίζοντος τό μυστικόν, καί ένεθρονίζετο 
κάτωθεν ένός τόξου τής έπί τού Σηκουάνα γεφύρας τής 
πλατείας τής Όμονοίας, όπου είχεν άνακαλύψέι άνεξάν
τλητον θησαυρόν... φωλεάν γοβιών, λησμονών και τό 
υπουργικόν χαρτοφυλάκιον καί τόν κόσμον ολόκληρον. 
Αλλ’ έπί τέλους έπί τρεις πρωίας κατά συνέχειαν εΰρι- 

σκε τήν θέσιν του κατειλημμένην, χωρίς νά θέληση νά 
δηλώση τήν ιδιότητά του και τά έκ τής μακράς κατοχής 
δικαιωματά του. Τήν τετάρτην όμως ήμέραν είχεν έ- 
ςαντληθή όλη ή μεγάλη παρακαταθήκη τής υπομονής 
υπουργού, καί όταν άκόμη είναι υπουργός τής Παιδείας. 
Ή υπομονή του δμως μόνη έξηντλήθη, άλλ’ όχι καί ή 
αβροτης του. Διά τούτο ήρχισε γενικάς ομιλίας μέ τον 
άγνωστον καταπατητήν τών δικαιωμάτων του περί τών 
θελγήτρων τής αλιείας, διά νά φθάση είς τό έρώτημα 
είς ποιαν εύτυχή σύμπτωσιν οφείλει αύτήν τήν έλευθε- 
ρίαν τού χρόνου, νά ψαρεύη έκεί καθ’ έκάστην.

- Α, κύριε, τώ άπήντησεν ό πτωχός άνθρωπος μέ 
θλιβερόν ύφος. Κάθε άλλο παρα εύτυχή. Ήμην σχολάρ- 
χης εΐξ .... οτε δ κύριος υπουργός τής Παιδείας, έξ 
άφορμής συκοφαντικών κατ’ έμού έκθέσεων, μέ άπέλυ- 
σεν. ’Επί ημέρας προσπαθώ νά μέ δεχθή, άλλά ξέρετε, 
κύριε, οι κ.κ. υπουργοί είναι απρόσιτοι δι’ ημάς τούς μι
κρούς άνθρωπους. Και δι αυτό προσπαθώ νά πνίγω τήν 
λύπην μου με αυτήν τήν διασκέδασιν, τήν μόνην πού έ- 
γνώρισα είς τήν ζωήν μου.

Ό υπουργός τότε προσεπάθησε νά τόν παρηγόρηση· 

τού είπεν ότι γνωρίζει ένα πρόσωπον, πού θά ήμπορεση 
νά τόν διευκολύνη νά γίνη δεκτός. Τού συνέστησε νά έ- 
ξακολουθήση τό ψάρευμά του, καί αύριον τό πρωί νά εί
ναι έκεί' άλλά διά κάθε ένδεχόμενον έζήτησε τήν διεύ- 
θυνσίν του. Αύτός δέ άνεχώρησεν άκολουθούμενος άπό 
τόν υπηρέτην του. Κατά σύμπτωσιν έγνώριζε τήν ύπό- 
θεσιν. Είχον δέ προστεθή είς τόν φάκελλον πληροφοριαι 
έπίσημοι άνατρέπουσαι τήν κατ' αύτού ραδιουργίαν. Τό 
έσπέρας ό παυσανίας υπάλληλος έλάμβανε κατ’ οίκον 
φάκελλον τής Α. Έξοχότητος, έν ώ περιεκλείετο διο
ρισμός είς άνωτέραν θέσιν καί τό πρωί ό κ. Σαλβαντί 
μέ στεναγμόν άνακουφίσεως εΰρισκεν έλευθέραν τήν ύπό 
τό τόξαν τής γεφύρας θέσιν του.

Άλλά καί πολλοί άλλοι πολιτικοί άνδρες καί έν Γαλ
λία καί έν ’Αγγλία λατρεύουν τό ψάρευμα μέ τό καλα
μίδι. Είς τήν Γαλλίαν δέ παρουσιάζεται τούτο τό πε
ρίεργον, ότι είναι μανιακοί μέ αύτήν τήν διασκέδασιν οί 
κορυφαίοι τών Γραμμάτων καί τών Καλών Τεχνών. Εί
ναι δέ ■ άνεξάντλητος δ κατάλογος αύτών, μεταξύ τών 
όποιων ώς έμμανέστεροι άναγράφονται δ Ροσσινι, ό Αμ
βρόσιος Τομάς, ό γλυκύτατος συνθέτης τής «Μινιόν», 
ό Αιμίλιος Ώζιέ, δ ’Ιούλιος Σαντώ. δ Αύγουστος Μακ- 
κέ, δ Άλφόνς Κάρ, δ Μωπασσάν καί ό μέγας Ζωγρά
φος Μεϊσσονιέ.
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Άλλ’ άς άφήσωμεν τά ξένα μέρη καί τά καλαμίδια 
τών ποταμών, όπου, παρά πάσαν προσπάθειαν, το ψα- 
ρευμα μέ τό άρμίδι πάντοτε θά παρέχη τροφήν είς φαιδρά 
σκώμματα, καί άς έλθωμ.εν είς τόν τοπον μας, εις τας 
θαλάσσας μας, είς τούς αίγιαλούς μας.

Είναι τόσον έκτεταμένα τά έλληνικά παράλια, τό
σον γραφικοί οί κόλποι των καί τόσον ώραίοι οί αίγιαλοί 
των, καί τόσον πολλαί αί πόλεις, αί κωμοπόλεις και τά 
χωρία, τών όποιων τά σπήτια φιλούν οί αίγιαλοί, η ευ- 
ρίσκονται τόσον πλησίον είς τήν θάλασσαν, είς άπόστα- 
σιν συντόμου περιπάτου, ώστε είναι άδικον, είναι στέρη- 
σις αδικαιολόγητος νά μή άπολαμβάνωμεν τάς ώρας τής 
άνέσεως τά θέλγητρα τά δποία παρέχει τό ψάρευμα.

Βεβαίως όλος ό κόσμος δέν έχει τά μέσα καί τήν ευ
καιρίαν νά ψαρεύη μέ βάρκαν.

Άλλά δι’ όλους είναι δυνατόν τό ψάρευμα άπό τής 
ξηράς.

Άπό τής ξηράς ψαρεύει κανείς καί τό βράδυ, κατά 
τάς έποχάς καί τά είδη τών ψαριών, καί με πετονιά και 
μέ πεταχτάρι. Άλλά περί αύτών κατόπιν.

Τό καλαμίδι είναι, σάν νά είπούμε, τό φθηνό ψωμί τής 
ψαρικής. Και ένα φτωχό παιδί ήμπορεί νά προμηθευθή 
ένα καλάμι εύλύγιστο καί λεπτό, δύο δργυιάς μεταξωτή 
κλωστή, ένα κομματάκι μολύβι, μία μεταξότριχα, μικρά 
άγκιστράκια, καί ιδού όλον τό υλικόν έτοιμον. Τό πώς 
θά έτοιμάζη τήν άρματατοιά, πώς θά δένη τά άγκίστρια, 
πώς θά δολώση, αύτό θά τό μάθη άπό τούς μεγαλειτέ- 
ρους του. όπου προηγήθησαν αύτού στό ψάρευμα.

Μέ δόλωμα γαρίδα, δπου είναι τό καλλίτερου όλων, 

ή σκουλήκι, ή σκαρτζίνι καί μέ ζυμωμένο ψωμοτύρι έν 
άνάγκη, θά ήμπορή νά ψαρεύη γοδιούς, ή κοκοβιούς, το 
μικρότερο καί εύκολώτερα συλλαμβανόμενον ψαρακι, 
σπάρους, μικρά σαργουδάκια, πέρκαις άν είναι βραχώδης 
δ βυθός, μικράς μουρμούρας καί άλλα ανάλογα. Πολλά
κις, δταν χρειάζεται νά μή φθάνουν τά άγκίστρια μέ
χρι τού πυθμένας, άλλά νά θεωρούνται άνωθεν, διαπε- 
ρώμεν τό άρμίδι μέ ένα σφαιρικού σχήματος μικρόν φελ
λόν, ό οποίος έπιπλέει. "Οταν τό ψάρι απλώς έρωτοτρο- 
πή μέ τό δόλωμα, χωρίς νά συλληφθή, δ φελλός, κι
νούμενος, δημιουργεί συγκεντρωτικούς κύκλους έπί τής 
έπιφανείας πολύ συγκινητικούς, ιδίως διά τούς πρωτό
πειρους. "Οταν βυθίζεται, ειδοποιεί ότι τό ψάρι συνε- 
λήφθη. "Οσοι έκ τών άναγνωστών έψάρευσαν μέ καλα
μίδι είς τά παιδικά των χρόνια, δταν ήσαν κάλυκες τής 
ζωής, είναι άδύνατον νά μή ένθυμούνται τούς παλμούς 
τής συγκινήσεως, οί όποιοι έδόνοον τά στήθη των είς τά 
νευρικά τινάγματα τών σπάρων ή είς τά παιγνίδια τού 
φελλού έπάνω είς τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης, θά έν
θυμούνται άκόμη καί τήν ευωδίαν τής φυκιάδας κα'ι τών 
θαλασσίων βρύων, όπου έσκέπαζαν τούς βράχους τών αί- 
γιαλών όπου έψάρευαν. "Ισως δέ καί δέν έλησμόνησαν ότι 
διά πολύν καιρόν καί εις τόν ΰπνον των ώνειρεύοντο το 
βίαιον άνατίναγμα τού καλαμιδιού, δπου έκυρτώνετο, δ
ταν τό άνεσήκωναν καί έβλεπαν νά ξενερίζουν και νά 
άσπαίρουν καί νά άσημοκοπούν τά ψαράκι^, κρεμασμένα 
στά άγκίστρια.

Αύτό είναι τό ψάρευμα, άς είπωμεν, τού πρώτου βαθ
μού μέ τό καλάμι. Καί παιδάκια καί κορίτσια ήμπορούν 
νά τό άπολαμβάνουν.

Άλλά τό καλαμίδι έξυπηρετεί καί άλλα ψαρεύματα, 
σπουδαιότερα καί άπαιτούντα τέχνην, παρατηρητικότη
τα καί ειδικήν πείραν τών χειρισμών τού καλαμιού.

Άπό αύτά περιγράφω εκείνα, τά δποία μού άφήκαν 
άκόμη μέχρι σήμερον ζωηράν τήν άνάμνησιν.

XXX
Καί πρώτον έντός λιμένων, δπου δ βυθός είναι λάσπη, 

(βούρκος) ή φικιάδα, μέ «ορισμένους καιρούς, ήμπορεί 
κανείς νά ψαρεύη πολύ έπιτυχώς μέ τό άρμίδι τους κε- 
φάλους, άφού τούς συγκεντρώση μέ μαλάγραν ή πασμόν. 
Άλλά πρέπει νά είναι πολύ έπιδέξιος δ ψαράς. Διότι ο 
κέφαλος είναι προικισμένος μέ ίσχυράν δόσιν ευστροφίας 
πνεύματος. Είναι δέ πολύ καχύποπτος καί έχει πολύ μι
κρόν στόμα. Κυριολεκτικώς παίζει μέ τό δόλωμα (δό
λωμα άπό ζύμη λευκού ψωμιού μέ τυρί), τό κτυπά μέ 
τήν μύτην του καί έν γένει προσπαθεί νά τό διαλύη και να 
τρώγη τά άποσπώμενα θρύμματα. Νά δαγκάση τό δό
λωμα καί νά καταπίη τό αγκίστρι, αύτό δέν τό κάμνει 
ποτέ. Γνωρίζει ότι θά ήτο άπονενοημένη πράξις αύτο- 
κτανίας καί δέν έχει καμμίαν διάθεσιν πρός τούτο. Άλλ’ 
δ φελλός, δ πλέων έπί τής έπιφανείας, περιγράφει δι’ 
άδιοράτων είς μή ήσκημένον οφθαλμόν παλμικών κινή
σεων τσύς περί τό δόλωμα χειρισμούς τού κεφάλου, δπως 
ό άσύρματος τά παλμικά έρτζια κύματα. Τότε δ ψαράς,
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ό οποίος διαγινώσκει καί τήν κατεύθυνσιν, έξ ής τά ε
λαφρά πλήγματα καί τά πιπιλίσματα τοΰ δολώματος, 
δι’ αποτόμου πλαγίου τινάγματος τοΰ καλαμιού προς άν- 
τίΟετον κατεύθυνσιν, τόν άγκιστρώνει, σπανίως άπό τό 
στόμα, συνηθεστερον άπό τά βράγχια ή άπό τήν κοιλίαν.

Άλλά τό ψάρευμα τοΰτο τοΰ κεφάλου μέ τό καλαμίδι, 
αν και τεχνικωτατον, είναι-τό ερασιτεχνικόν, τό ψάρευ- 
μα τής τέρψεως. Άλλοιμονον δέ άν αύτό τό ψάρευμα τοΰ 
κεφάλου έπρόκειτο νά άνταποκριθή είς τάς άνάγκας τής 
καταναλωσεώς. Το επαγγελματικόν ψάρευμα γίνεται, 
ώς κατωτέρω θέλω έκθέσει, είς τά ιχθυοτροφεία (βιβά
ρια), εϊς δέ τήν έλευθέραν θάλασσαν μέ τά καλαμωτά 
δίκτυα.

XXX
’Άλλο πολύ ένδιαφέρον ψάρευμα μέ τό καλαμίδι, πού 

γίνεται όχι άπό τής ξηράς, άλλ’ άπό βάρκες, είναι τό 
έξής:

Κατά τάς άρχάς τοΰ φθινοπώρου, ιδίως τόν μήνα Αύ
γουστον, έμφανίζεται εις πολλάς έλληνικάς άκτάς, κυ
ρίως έ'ξω τών στομίων κόλπων, λιμένων καί όρμων κατά 
στίφη τό ψάρι τό όνομαζόμενον βελανίδα ή ζαργάνα, ή ο
ποία είναι αφρόψαρο άπό τά λεγάμενα περαστικά, έπίμη- 
κες και με ρυγχος πολύ οξύ, προέχον ώς βελόνη- ωραίου 
δε ανοικτού κυανοΰ χρωματισμού, ό όποιος λάμπει ώς άο- 
γυρος. Τούτο ψαρεύεται καί κατ’ άλλους τρόπους. Άλλ’ 
ημείς τώρα έξετάζομεν τό ψάρευμα τού καλαμιδιού. Καί 
βλέπετε κατ’ αύτήν τήν έποχήν ώραίον θέαμα. Πλήθος 
βάρκες έχουν αγκυροβολήσει είς τάς καταλλήλους θέ
σεις. Είς τήν πρύμνην ό ψαράς κρατεί μακρόν καλάμι μέ 
λεπτήν αρματωσιά, ψιλό άγκίστρι καί δόλωμα γαρίδα 
η άθερίνα, χωρίς μολύβι. Καί δέν κάμνει άλλο ό ψαράς, 
παρά νά ρίπτη τήν ορμιάν (άρμίδι) δσο φθάνει τό μήκος 
τού καλαμιού, καί άμέσως νά τό άποσύρη άργά-άργά, ώ
στε τό δόλωμα νά γλυστρά έπί τής έπιφανείας τής θα
λάσσης. Αί ζαργάναι τότε κτυπονν (δηλαδή δαγκάνουν 
το δόλωμα), ώς τυφλαί, καί τό ψάρευμα τούτο άποβαί- 
νει πλουσιώτατον. Καϊ είναι πολύ ώραίον, δταν ξενερίζει 
και το έπίμηκες σώμα φρίσσει κυματοειδώς, ένφ κρέμα- 
ται άπό τήν ορμιάν. Είναι ψάρι πολύ εύγευστον, άλλά 
και το εκλεκτότερου δόλωμα, διά τό ψάρευμα μεγάλων 
ψαριών μέ τήν σύρτην, ιδίως διά τό ψάρευμα τών γου- 
φαριώ’ν, διότι άσημοκοπά καί τραβά τά ψάρια τού άφρού, 
ορατόν άπό μακράς άποστάσεως.

Σημειώνω ένταΰθα έν φαινόμενου, τό οποίον ή φυσική, 
άναλύουσα τούς νόμους τής οπτικής, έξηγεί βεβαίως, 
αλλα τό όποιον δέν δύναμαι νά πράξω έγώ. διά τήν άνε- 
πάρκειαν τών γνώσεών μου. Άλλ’ ούδέ καί νά τό περι
γράφω σαφώς δύναμαι. Μόνον ή προσωπική θέα δυναται 
νά δώση καθαράν τήν έντύπωσιν τού φαινομένου.

Ή ζαργάνα καί πλείστα άλλα ψάρια, δταν είναι είς 
μικρόν βάθος πλησίον εις τήν έπιφάνειαν, καί ιδίως δταν 
ό πυθμήν είναι αμμώδης, άποκτώσι διαφάνειαν ολοκλή
ρου τού σώματος αύτών, λαμβάνουσι καί τό χρώμα τού 
νερού, ώς έάν τά διαπεροΰν έξ δλων τών σημείων άκτί-

νες Ρέντγκεν. Καί θά ήσαν άπολύτως άδιόρατα άν δέν 
ύπεφαινοντο ώς έκ τού σχηματισμού των, ώς έάν λεπτό
τατα! περιφερειακαι γραμμαί -έχουν χωρίσει μέρος τού 
νερού είς διάφορα σχήματα ψαριών, πού σχηματίζουν σι- 
λουέτταν.

Καί διά νά συμπληρώσω τάς περί βελανίδας ή ζαργά- 
νας πληροφορίας, προσθέτω καί τούτο, δτι ή σπονδυλική 
αυτής στηλη (το ραχοκοκκαλο) άντί νά είναι λευκή, ώς 
τών άλλων ψαριών, είναι πράσινη, χρώματος σκωρίας 
χαλκού.

XXX
Αλλα τό ώραιοτερο ψαρευμα με τό καλάμι, ψάρευμα 

οχι τών μικρών ψαριών, οπού προανέφερα, καί τά οποία 
άποτελούν τα έπαθλα ερασιτεχνών, αλλά ψάρευμα μέ 
δυνατάς συγκινήσεις, είναι τό ψάρευμα τών σκαθαριών 
καί τών μελανουριών.

Θα διηγηθώ εις τον αναγνώστην αύτό τό κορυφαίου 
ψαρευμα με το καλαμίδι, τό οποίον έμυήθην είς τήν Σύ
ρον. μετά δέ τήν μύησιν αύτήν, άνέμενα πάντοτε άνυπο- 
μονως τους εαρινούς μήνας, τον Απρίλιον ή τόν Μάϊον 
οιά να τό εςασκώ κατά προτίμησιν παντός άλλου, είς 
(.οιοϋτον βαθμόν, ώστε, αν δια τοΰτο και μόνον μοΰ έπε- 
βάλλετο φόρος έπιτηδεύματος, δέν θά ήτο διόλου άδικος.

Εις την Σύρον ειδικοί δι αυτό τό ψάρευμα είναι κυ
ρίως χωρικοί έκ τών γηγενών καθολικών κατοίκων τής 
Άνω Σύρου.

Ενθυμούμαι λοιπόν ένα γέροντα χωρικόν Ραλιάν, άν
θρωπον τοϋ σπητιοϋ μας, δ οποίος μέ έβλεπε νά ψαρεύω 
με παραγάοια και με δίχτυα, και μοΰ είπε μίαν ημέραν.

— Νά έρθης μαζυ μου, αφεντικό, τώρα πού είναι ό 
καιρός άπο τα σκαθαρια καί τά μελανούρια, νά τά ψαρέ
ψουμε μαζύ άπό τά βράχια μέ τό καλάμι.

— Να πάμε, τού λέγω, Γιακουμή, αφού τό θέλεις.
Αλλ έψυχολογησε, φαίνεται, δτι ή άπάντησίς μου 

δέν έξεδήλωνε μεγάλην δόσιν ένθουσιασμοΰ.
— θώριε έδώ, άφεντικό, μού λέγει. Σάν νά μή τό κα

ταδέχεσαι τό ψάρεμα τού καλαμιού. Θαρρείς, φαίνεται, 
πώς θά σέ πάω νά ψαρεψης γοβιούς, σπαράκια καί καλο- 
γρίτζες.

— θλ!> Γιακουμή μου, τοΰ είπα, σοΰ φάνηκε. Δέν 
βλέπω τήν ώρα νά πάμε.

Εξεκινησαμεν λοιπού ενα πρωί, βαδίζοντες έκτος 
τής πολεως, πρός τά βόρεια, καί άφοΰ έπεράσαμεν τήν 
θεσιν Βαπόρια και έφθάσαμεν είς τήν πούντα «Νερό 
Μάπαυ, μοΰ είπεν:

Η ίδια δουλειά ήμποροΰσε να γινη καί μέσα στή 
χωρά, στα βράχια, στο Νησάκι, χωρίς νά κουρασθής 
τοσο δρομο. Θα μάς έτριγυριζαν ολοι οι χαζοί χασομέ
ρησες και ξέρω πώς σεν πάει αυτό γιά έναν ανακριτή.

Έφθάσαμεν είς τήν θέσιν τοΰ ψαρεύματος. Ήτο ε- 
χαμηλός βράχος, προέχων, κατακόρυφος.

Καί τότε ήρχισε ν’ άποθέτη τό κινητόν όπλοστάσιον 
τής ψαρικής διά σκαθάρια καί μελανούρια. Δύο ισχυρά, 
μακρότατα καλάμια μέ δυνατή αρματωσιά. Τό ένα, έν- 

νοείται, ήτο δι’ έμέ. Άλλά απλώς τιμής ενεκεν, διότι 
ούτε έκείνη τήν ημέρα, ούτε κατά τάς δύο τρεις πρω- 
τας έκδρομάς, αί όποίαι έπηκολούθησαν, είχα κατορθώ
σει νά προσαρμοσθώ προς τό άγνωστον δι’ έμέ τοΰτο εί
δος τής ψαρικής. ’’Επειτα άπέθεσε τήν απόχην του, έ
πειτα το καλάθι, εϊς τό όποιον ήτο τό δόλωμα, ζύμη λευ
κού ψωμιού μέ τυρί, ώς καί ένας σάκκος μέ άμμον ικα
νού βάρους, άπό τόν όποιον έξήρχετο οσμή, ή όποια δυ
στυχώς δέν είχε πολλάς σχέσεις ούτε μέ βιολέτ ντε 
πάρμ, ούτε μέ φοάν κουπέ.

Έκαθήσαμεν" άλλά δέν έβλεπα νά άρχίζη ούτε τας 
προπαρασκευαστικάς έργασίας. Καί τού έξεφρασα τήν 
άπορίαν μου.

— Πρέπει, μού είπεν, ό άποθαλασσινός καιρός νά 
ψουσκώση’ νά κάμη δυνατά κύματα, πού νά χτυπούν στα 
βράχια, νά σηκώνουν δυνατή λεβάδα (γαλακτώδη ά- 
φρόν).

Μετά μισήν ώραν έγινεν (δ,τι έζήτει. Ή θαλασσα μέ
χρι τριών έως τεσσάρων όργυών άπό τής ξηράς είχε 
γίνει ώς γάλα έν βρασμφ. Μοΰ έξήγησε τότε ο διδάσκα
λός μου δτι χωρίς αύτήν τήν κατάσταση» τής θαλάσσης, 
δέν κτνττμ τό ψάρι, γιατί βλέπει τό άρμίδι.

Τότε τόν είδα νά πέρνη είς τό χέρι άπό αύτήν τήν 
άμμον καί νά ρίπτη άκτινοειδώς είς τήν θαλασσαν, με 
τήν αύτήν κίνησιν, δπως δταν σπείρει ο γεωργός. Και 
τούτο αργά, μέ ύπομονήν, καί μέ διαλείμματα. Είπα ά- 
νωτέρω μέ τίνα άρώματα δέν ομοιάζει ή όσμη αύτής τής 
άμμου. Άλλ’ ό ορισμός αύτός είναι άπολύτως αρνητι
κός. Καί έπεξηγώ, δτι απέπνεε βρωμοτυρια εν καταστα- 
σει σήψεως, ώς καί τό άρωμα άνθοδέσμης έκ παστών ε
πίσης έν καταστάσει σήψεως. Αύταί αι ούσιαι είχαν κο- 
πανισθή ύπό τοΰ Ραλιά έπιμελέστατα καί είχαν τριβή 
’μέ τήν άμμον, μέ υπομονήν ανεξαντλητον και με ισην 
άντοχήν τής βλενομεμβράνης τής μύτης του.

Καί μού έδόθη τό δεύτερον μάθημα.
—‘Ως καθώς βλέπεις, αφεντικό, δπως είναι τριμ

μένος ό ηαομδς με την άμμο, το ψάρι ξετρελλαινεται με 
τή μυρουδιά καί δέ βρίσκει τίποτα νά φάη. Ή άμμος πά
λι καθώς είναι βαρειά, πάει άμέσως στον πάτο, και έτσι 
δέν προφτάνει νά σκορπίση ή μυρουδιά.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον συνάζουν αυτή την εποχή τα 
σκαθάρια καί τά μελανούρια, οπού τότε έρχονται προς 
τάσ άκτάς διά τήν ωοτοκίαν. Και όμως επι ώραν περί
που έρρίπτομεν τήν ορμιάν χωρίς τίποτε να κτυπηση. 
Έγώ δέ έκρατοΰσα ώς μάρτυς το βαρύτατο καλάμι, ά
φοΰ έκαμα άβαρίαν καί άπό τά τελευταία έφόδια ένθου- 
σιασμού καί έλπίδων. Άλλ’ έξαφνα ήσθάνθην ίσχυρότα- 
τον κτύπημα, όπου παρ’ όλίγον νά μοΰ διαφυγή τό καλά
μι. Μέ ίσχυράν σπασμωδικήν κίνησιν εδοκιμασα να το ά- 
νασύρω. Τό καλάμι πρός στιγμήν έκάμφθη τοξοειδως, 
άλλ’ άμέσως έπανήλθεν ηρεμότατα εις τήν θέσιν του, 
έγώ δέ τότε άνέσυρα τήν ορμιάν όπως την είχα ρίξει, 
μείον τό δόλωμα καί τό ήμισυ τού άγκιστρου. Εγέλασε 

τότε ό διδάσκαλός μου.

’Έτσι τρανταχτά πού τό σήκ,ωσες, πάντα θά ξαγκι*  
στρώνονταν τό ψάρι. ’Έσπασε τό άγκίστρι’ μα μπορούσες 
καί νά τοϋ έκοβες τά χείλια, ή νά έκόβουνταν τό άρμίδι. 
Πάντα το ίδιο κάνει. Άλλά έννοια σου. Τώρα θά ίδής.

Είχαν πέσει κοπαδιαστά σκαθάρια. Κατώρθωσε νά ά- 
νεβάση δλα δσα έχτνπηοαν. Άλλά τά άνέσυρεν άμέσως 
κατ’ εύθείαν καί μέ ισοδύναμη κίνησι, χωρίς τράνταγμα. 
Έκουλουριάζετο τό καλάμι, καί αύτός μέ μίαν πλαγίαν 
κίνησιν τά έρριπτεν έξω. “Αλλοτε, δταν ήσαν μεγαλα, 
(καί τό έννόει άπό τό κτύπημα) έπλάγιαζε τό καλάμι 
είς τήν θάλασσαν καί τό έκίνει δίς καί τρις κατ’ άντι- 
θέτους διευθύνσεις, δχι βιαίως, διά νά φονοκωομ το 
ψάρι. ’Άλλοτε άφινε τό καλάμι καί άνέσυρε τό άρμίδι 
βραδέως, δταν δέ έπλησίαζε, τό ένεθυλάκωνε μέ τήν ά- 
πόχη. Είς όλίγον χρονικόν διάστημα συνελήφθησαν περί 
τά είκοσι σκαθάρια, βάρους άπό έκατόν έως τριακοσιων 
δραμίων. “Εξαφνα δμως κανένα δέν έκτύπησε πλέον. 
’Έρριπτε καί άνέσυρε τό καλάμι ματαίως.

— Μά τά πιάσαμε δλα, Γιακουμή; τόν έρώτησα.
— Κάθε άλλο. Μά άλλοτε-πέρνουν κάβο καί άποτρα- 

βιούνται σιγά σιγά- άλλοτε δέν κτυποϋν πλειά άπό άλλη 
αιτία. Τώρα πού χάθηκαν, έτσι ξαφνικά, μονοτάρι, είναι 
πού έρρίχθηκε στο κατόπι τους κάποιο μεγάλο ψάρι.

Ήσαν δλα αύγωμένα, είς τήν έποχήν των, νοστιμό
τατα δέ, (άν καί δχι πρώτιστης ποιότητας ψάρι), δπως 
κάθε ψάρι δταν είναι ό καιρός του. Προσθέτω δε και 
μίαν λεπτομέρειαν ώς πρός τήν συνήθειαν τήν οποίαν 
ούδαμού άλλοΰ συνήντησα. Ό Σύριος (Έπανωσυριανος) 
ψαράς, άμα συλλάβη ψάρι (έκτος τών πολύ μικρών) ά
μέσως θά τοΰ κόψη είς βάθος ένός δακτύλου τόν αύχένα, 
εις τό κάτω μέρος τής κεφαλής. Καί μοΰ έδόθη άπό τόν 
Ραλιά·; ό λόγος τής συνήθειας,

— Τό ψάρι θέλει σφάξιμο, δπως καί τά ζφα τής ξη
ράς πού τρώμε. Γιατί, δπως έκείνα δέν τά τρώμε ψόφια, 
έτσι πρέπει καί γιά τό ψάρι. Γιατί χτυπιέται, παραδέρ
νει καί ψοφά και έτσι άνοσταίνει. 'Ομολογώ δε κατόπιν 
συγκρίσεως δτι έχουν δίκαιον.

’Έχω νά προσθέσω κα'ι μίαν άλλην ύστάτην λεπτομέ
ρειαν διά τά, σκαθάρια, ή οποία είναι μάλλον καταγγε
λία κατ’ αύτών έπί κακουργήματι, δέν έχει δέ καμμιαν 
σημασίαν διά τούς ψαραδες. Άλλ’ εχει πολύ πρακτικήν 
σημασίαν διά τούς άτυχεϊς άγοραστάς ψαριών είς τήν 
μεγάλην άγοράν καί έν γένει είς τά ψαράδικα, δπου οί 
άγοραστα'ι γνωρίζουν άπό ψάρια, δσον έγώ άπό μαθημα
τικά.

Επειδή έχει τό αύτό σχήμα τής τσιπούρας ή χρυσό- 
φας, τού έξοχου ποιότητας τούτου ψαριού, κάπως δέ ο
μοιάζει καί κατά τόν χρωματισμόν, χωρίς νά έχη ούτε 
τήν λάμψιν της, ούτε τά ώραΐα μελονόχρυσα φρύδια της, 
τό σκαθάρι, τή άπαιτήσει τών ιχθυοπωλών, υποδύεται α
πέναντι τοϋ άγοραστοΰ πλαστοπροσώπως τήν προσωπικό
τητα τής τσιπούρας.

Αύτό δέ τοΰτο πράττει καί δ σαργός (πάντοτε έννο- 
είται διά στόματος τών ιχθυοπωλών, όντως δεδομένου,
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οτι άφοΰ τά ψάρ?α είναι άφωνα εις τήν θάλασσαν, δέν 
ήμποροϋν νά είναι ρήτορες είς τήν ξηράν), επειδή έχει 
και αυτός την τιμήν να ομοιαζη τήν χρυσόφαν. Μίαν ή- 
μέραν συνήντησα είς τήν άγοράν ένα φίλον μου κρατούν
τα εν θριαμβφ βοϋρλον, άπο τον όποιον έκρέμοντο δύο 
πενθιμως στακτερα σκαθαρια. «Σού πέτυχα, μοΰ είπε, 
δυο τσιπούρες τρελλα». Τόν άφήκα είς τήν πλάνην του 
επιφυλαχθείς εις άλλην συναντησιν νά τού άνοίξω τά 
ματια. Η νποβολη είναι και αύτή βοηθητικόν τής όρέ- 
ςεως, αφού θα ητο πεπεισμένος οτι τρώγει τσιπούρες.

Μέ την αυτήν μέθοδον τού ψαρευματος ύστερα άπό λί
γες ήμερες μάς έπεσαν λαχείο ένα μεγάλο κοπάδι με
λανούρια. Αύτά δέν παρουσιάζουν διά τήν άνάσυρσιν τάς 
δυσκολίας τοΰ σκαθαριού. Διό,τι είναι μικρότερα καί ή 
άντίστασις των άσθενεστέρα. ’Ενθυμούμαι μίαν ήμέραν 
τού Μαΐου ότι έγεμισαμεν όλοκληρον καλάθι μελανούρια 
διότι είχα άρχίσει να συμπράττω καί έγώ έπιτυχώς. ΤΗ- 
σαν δλα είς τον καιρόν των, γεμάτα γαλατοίόα, γεύσεως 
δέ καί γλυκύτητος σπανίας, ψητά δέ είς τήν έσχάραν έ- 
σβυναν τα κάρβουνα μέ τό πάχος των.

Είχα έν Σύρω φίλον ιατρόν, εύρυμαθέστατον καί σπιν- 
Οηροβόλου πνεύματος καί ελκυστικής γοητείας. Άλλ’ 
είχε τό ελάττωμα νά είναι δεινός τερατολόγος καί φαρ- 
σέρ. Τού είχα στείλει μίαν ήμέραν ένα καλαθάκι λαχτα- 
ρισ.α μελανουρια πρώτου μεγέθους. Οταν με συνήντη- 
σε, με ευχαρίστησε μέ πολλήν ψυχρότητα’ μέ ύφος δέ 
μερίμνης δια την υγείαν μου, μού είπε συμβουλευτικός : 
« Αποφευγε τα αυτα τα ψαρια». Και ένώ τόν έβλεπα κα
τάπληκτος μού προσεθεσε: «Είναι πολύ έπιβλαβή είς τήν 
ύγείαν αύτό δέ τό παρετήρησε καί ό θείος ’Ιπποκράτης, 
ό όποιος λεγει μεταξύ τών άλλων άφορισμών του «Λίε- 
λανονρων απέχεο&ε». Δέν έφρόντισα νά εξακριβώσω 
άν τοϋτο ητο άπό τας συνήθεις φαρσας τού αγαπητού ια
τρού μου, ή πράγματι είπεν δ θείος 'Ιπποκράτης τοιαύ- 
την άνοησιαν. Αν τό είχε κάμει αύτό, αύτός ό παραλα
βών παρ ένός θεού, τού Ασκληπιού, δλα τά μυστήρια 
τού άνθρωπίνου οργανισμού, καί ένανθρωπίσας τάς θείας 
μεθόδους τής υγιεινής και τής θεραπείας, τότε αισθά
νομαι δτι δικαίως είς τήν έπιστήμην τών ιατρών τρέφω 
έκτιμησιν και σέβας μονον ,δταν ασθενώ, τό άποδίδω δέ 
κα: τούτο είς την έλαττωσιν τών διανοητικών έφοδίων. 
τήν όποιαν ύφίσταται ό άσθενών άνθρωπος, τή συνδρομή 
τού φόβου.

Αλλα βραδυτερον απεκαλυψα οτι τήν είχα πάθει άπό 
τόν φαρσέρ .φίλον μου. Καί ιδού πώς. Είχαν παρέλθει άρ- 
κετοι μήνες χωρίς νά τού ξαναστείλω ψάρια, δτε μίαν 
ήμέραν μού λέγει:

Πες μου, σε παρακαλώ, μέ τον Ιπποκράτη τά έ- 
χ=·ις η μέ μένα, και δεν μοΰ έστειλες πλειά κανένα ψάρι; 

— Μέ κανέναν, γιατρέ μου’ άλλά ξέρεις, άφοΰ μέ έ- 
Οιδαξες να απέχω άπο μελανουρια, φυλάττω μέ μεγάλη 
επιμέλεια τή συμβουλή σου καί τά στέλλω δλα είς άλ
λους φίλους. ’Αν θέλης άπδ αύτά !

- Στείλε, μού είπε με μειδίαμα εΰγλωττον, δπου 

μοΰ ώμολόγει δτι τδν έκατάλαβά καί δτι τδν είχα ύποβά- 
λει είς την ποινήν τής διαίτης. Στείλε καί άπδ αύτά. 
Μήπως ταχα δλοι οί άφορισμοί τού Ίπποκράτους είναι 
αλάνθαστοι ;

ΕΜΜ. ΣΤΥΛ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ0 ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟ Γ

Νά μοΰ επιτρέψετε νά θέσω είς τήν διάθεσίν σας τά δύο 
κάτωθι αντίγραφα χειρογράφων άποκειμένων εις τό άρχειο- 
φυλακεΐον ’Ιθάκης.

«Ό περιβόητος Άλής Πασάς, έτρεφε μέγαν σεβασμόν 
είς τόν 'Άγιον Κοσμαν τής ’Ηπείρου, διότι νέος και ασή
μαντος ών ό Άλής, συνήντησε τόν "Αγιον Κοσμάν, "Οστις 
προεφητευσε τό μέλλον του, διό έξέδοτο υπέρ αύτοΰ τό έξής 
φιρμανιον τήν 12 Σεπτεμβρίου 1813 έν Άργυροκάστρφ. 
«Βεζΰρ Άλή Πασάς (Τ. Σ.)

«Είς εσάς Ρωμαίοι Ναχιέν τοϋ Μπερατίου, Μουζακιάρ- 
«δες καί ΒλαχοιΓραμποβάριδες χωριά καί τσιφλίκια· σάς 
«φανερώνω δτι γιά όπου έβαλα ’Επίτροπον νά μοϋ φκιάνη 
«τό Μοναστηριού τοΰ Γέρο-Κοσμά καί έβοήθησα καί έγώ 
«άσπρα καί νά βοηθήσετε καί εσείς καθώς Σάς είπή ό Δε- 
«σπότης διά νά φιαστή αύτό τό μοναστήρι καί οποίος νά μή 
«βοηθήση θέλει μοΰ άπομείνη τό χατήρι καί ύστερον θά νά 
«τά π/.ηριόσητε διπλά, καθώς Σάς προστάζω, έτζι νά άκο- 
«λουθάτε έξ άποφάσεως».

’Ιδού δέ καί έτέρα επιστολή τοΰ Άγιου Κοσμά:
«Εύγενέστατοι αγαπητοί άδελφοί οί κατοικοΰντες τήν χώ- 

«ραν Χειμάρραν, σάς άσπάζομαι καί παρακαλώ τόν 'Άγιον 
«Θεόν διά τήν ψυχικήν καί σωματικήν σας ύγείαν. ’Εγώ 
«αδελφοί μου ως δούλος ανάξιος Χριστού τοΰ Θεού ημών 
«περιερχόμενος καί διδάσκων τούς χριστιανούς τό κατά δύ- 
«ναμιν μέ άδειαν τών κατά τόπων αρχιερέων, ήλθον καί έδώ 
«εις την χωράν σας καί βλέπων δτι δέν έχετε Σχολεϊον νά 
«διαβάζουν τα παιδιά σας χωρίς πληρωμήν έπαρακίνησα 
«τους χριστιανούς καί έδωσαν τό κατά δύναμιν προαίρεσιν 
«διά τό Σχολεϊον, πρέπει δέ καί ή εύγενεία Σας πάντοτε νά 
«βοηθήτε πάντοτε τό Σχολεϊον έξ ιδίων πόρων ή κοινώς άπό 
«τήν χώραν ή καί άπό Βακούφια διά νά λάβητε παρά Θεού 
«τόν μισθόν καί τιμήν παρά τών άνθρώπων, είμαι δέ χρεώ- 
«στης να παρακαλώ τόν "Αγιον Θεόν τόν εύλογοϋντα τά- 
«πάντα νά εύλογήση καί τήν χώραν σας καί τό Σχολεϊον 
«και τα παιδιά σας και να σάς άξιόΐση νά ζήσητε καί έδώ 
«καλά καί θεάρεστα καί νά Σάς βάλη καί είς τόν παράδει- 
«σον νά χαίρεσθε καί εύφραίνεσθε καί νά δοξάζητε τήν Ά- 
«γιαν Τριαδα. Εβαλα δε επίτροπον μέ τήν γνώμην πάν- 
«των τόν παπά κύρ-Μιχαήλ καί έπιστάτας καί βοηθούς αύ- 
«τοΰ δλην τήν χώραν, μάλιστα δέ τόν κυρ Ζαχόν, τόν παπά 
«Σπύρον, τόν Ήλία Δημητρίου κ.λ.π. νά κυβερνήσουν τό 
«Σχολεϊον καθώς τούς φωτίση ό Κύριος — ΑΨΟΘ'. Αυ- 
«γουστος μήν

t Κοσμάς 'Ιερομόναχος εύχέτης Σας.» 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π. ΚΑΡΑΒΙΑΣ
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ΤΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ2

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α*.

(2) Περί τοϋ Άχιλλέως έγένετο λόγος αλλαχού.

Μετά τά «’Ολύμπια» έδωσαν τον «Άχιλλέα» τού 
Χριστοπούλου, (2) διακριθέντος κατά τήν παράστασιν 
τού Όρφανίδου, δστις ύπεδύετο το κύριον τοΰ δράματος 
πρόσωπον. Περί τών λοιπών ήθοποιών σύγχρονος κριτι
κός έγραψεν ότι «άν έμιμοΰντο τήν φύσιν ήθελον επιτύ

χει περισσότερον».
Τήν παράστασιν τοΰ «Άχιλλέως» έπηκολούθησεν ή 

τοϋ «Θανάτου τοΰ Δημοσθένους» τοΰ Νικολάου Πικόλου. 
Τόν ήρωα τοΰ δράματος, τόν Δημοσθένην, ύπεκρίθη ό 
Γιαννιώτης, τόν Δήμονα δ Δεσποτόπουλος καί τόν Δη- 
μόχαριν ό Όρφανίδης, περί ου έγράφη τότε ότι «δίδει 
χρηστάς ελπίδας είς τό μέλλον». 'Ως πρός τούς λοι
πούς ηθοποιούς έσημειώθη ότι «έπρεπε νά οωσουν περισ
σότερόν προσοχήν εις τάς χειρονομίας των, αϊτινες δέν 
είχον τήν άπαιτουμένην χάριν».

Μετά τόν «Θάνατον τοϋ Δημοσθένους» έδόθη ό «Κων
σταντίνος ό Παλαιολόγος» τοϋ Ζαμπελίου, περί ού γε- 
νήσεται λόγος έν τφ περί τού έλληνικοϋ θεάτρου έν '& 
πταννήσω μέρει, καθόσον τό περί ού δ λόγος έργον τού 
Ζαμπελίου έδιδάχθη τό πρώτον έν Κερκύρα τήν 7 Απρι
λίου 1834. 'Ενταύθα σημειούμεν, ότι τόν μέν Κωνσταν
τίνον ύπεκρίθη ό Ν. Δώτης, τόν δέ Μωάμεθ ό Γιαννιώ
της μέ πολλήν επιτυχίαν, ήν έμερίσθησαν καί οί επίλοι
ποι τών ήθοποιών. Φαίνεται δμως ότι τήν αύτήν έπιτυ
χίαν δέν είχε καί ή τότε κριτική καθόσον τήν έπομένην 
τής παραστάσεως άνεγινώσκετο έν τφ «Σωτήριο τής 21 
Ιουνίου 1836 τό έξής: «Μ δλον ότι ή μετάφρασις (!) 
τής τραγφδίας δέν είναι άπό τάς καλλιτέρας, έν γένει 

δμως έπέτυχε».
Κατά τάς έπακολουθησάσας έτέρας δύο παραστάσεις 

έδόθησαν «δ Φίλιππος Α' τής 'Ισπανίας» και ό «Βρού
τος» τού Βολταίρου. Κατ’ άμφοτέρας τάς παραστάσεις 
το πολυάριθμον άκροατήριον έπανειλημμένως έχειρο- 
κρέτησε καί ένεθαρρυνε τους υζοκριτας, οιτινες, εαν <»ι- 
στεύσωμεν τον «Σωτήρα», έκαμνον καθημερινές προό- 
δους. μή στερούμενοι δλων έκείνων τών πλεονεκτημά
των, τά όποία άπαρτίζουν τούς καλούς ύποκριτάς». Και 
ταΰτα μέν έγραφον οί συντάκται τοϋ «Σωτήρος», οιτινες, 
φαίνεται, δτι έβλεπον τά πράγματα ύπό τό πρίσμα τοΰ 
πατριωτισμού. Έτέρα όμως εφημερις, ελληνογαλλιστι 
συντασσομένη, ή «Άναγεννηθείσα Ελλάς», προκειμέ- 
νου περί τής παραστάσεως τού «Φίλιππου» έγραφε μετα
ξύ άλλων έν τώ φύλλφ τής 24 ’Ιουνίου 1836 και τά έ-

(Συνέχεια)
Τά κύρια τού δράματος πρόσωπα, τού Μεγακλέους, 

τού Λυκίδου, τής Άργήνης καί τής Αριστέας ΰπεδύ- 
θησαν οί Ν. Δύτης. Δ. Γιαννιώτης, Ν. Μπάστας καί 
Δεσποτόπουλος, «διαρκώς χειροκροτούμενοι καί επευ
φημούμενοι ύπό τού πλήθους, τό όποιον δυο ολοκλήρους 
ώρας πρό τής ένάρξεως τής παραστάσεως είχε συγκεν
τρωθώ εκεί πρός τόν σκοπόν τούτον.» (!) Περισσότερα: 
πληροφορίαι περί τής πρώτης αύτής παραστάσεως δεν 
ύπάρχουσι. Φαίνεται δμως, ότι ό ένθουσιασμος τού πλή
θους. δι’ ού ύπεδέχθη τήν πρώτην αύτήν έμφάνισιν τού 
θεάτρου, δέν έκαμε καμμίαν απολύτως έντύπωσιν είς 
τούς «έν τοίς πράγμασι», καθόσον είς τας παραστάσεις 
τινών φιλοπροόδων, ότι ήτο πλέον αναγκαία ή συστασις 
επισήμου θεάτρου, άπήντησαν ότι «πριν ή έγερθώσιν άλ
λα τεχνουργικά καταστήματα, τών όποιων έχει άνάγκην 
ή 'Ελλάς, τίποτε δέν πρέπει νά δαπανήση ή Κυβέρνησις 
πρός άνέγερσιν θεάτρου, τοΰ οποίου την υπαρξιν θεωρεί 

άλλως περιττήν». (!)
Ούτως έδόθη τό πρώτον έπίσημον κτύπημα κατά τού 

'Ελληνικού θεάτρου, τό όποιον οι σοφοί πατριώται έθε- 
ώρουν περιττόν, λησμονοϋντες, ή μάλλον μή γνωριζον- 
τες, ότι αί έν Βουκουρεστίω καί Όδησσώ δοθεισαι παρα
στάσεις καταλλήλως διοργανωθείσαι καί προστατευθει- 
σαι άπό τούς άληθείς πατριώτας έγέννησαν τήν Έπανά- 
στασιν. Το θέατρον ήτο περιττόν είς τόν τοπον τής γεν- 
νήσεως αύτοΰ. ούδ’ ήξιζε καν τόν κόπον νά ένασχοληθή 
περί αυτού ή επίσημος Ελλάς ! Αύτο ητο τό κήρυγμα 
εκείνων οιτινες, μετ’ ού πολύ, έπροστάτευσαν καί ύπε- 
στήριξαν πάση δυνάμει το Ιταλικόν μελόδραμα !

Άλλ’ οί εύγενείς νέοι, οι ποδοπατησαντες πάσαν κοι
νωνικήν πρόληψιν καί ανελθοντες τας σκωληκοβροτους 
τής έλληνικής σκηνής σανίδας, δέν άπεδειλίασαν προ 
τής τοιαύτης άστοργιας τής επίσημου Ελλαοος. Εχον- 
τες μεθ’ εαυτών τόν λαόν, οστις αθροος εσπευδεν είς 
τάς κατά Κυριακήν διδομένας παραστάσεις των, ένθαρ- 
ρυνόμενοι δέ καί ύπό τού ενθουσιώδους τότε συναδέλφου 
των Θεοδ. Όρφανίδου, κατεγίνοντο νυχθημερόν μελε- 
τώντες καί άλληλοδιδασκόμενοι καί τοιουτοτρόπως κα- 
τώρθωσαν νά παρουσιάσωσιν ούκ όλίγα έργα άπο τής 
πρώτης αύτής σκηνής τών Αθηνών.

(1) "Αλλοτε πάσα πόλις έλληνική διά νά θεωρήται 
άξία λόγου έπρεπε νά είχε καί θέατρον, ό δέ Παυσανίας 
διστάζει νά όνομάση πόλιν τούς έν Φωκίδι Πανοπέας δια 
τόν λόγον δτι δέν είχον θέατρον. (Παυσαν. X. 4.).



8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 9

ξής: «Οί αρχηγοί τής έπιχεφήσεως ταύτης είναι άξιοι 
ένθαρρύνσεως, άλλ’ δλα μάς έφάνησαν είς νηπιώδη κα
τάστασήν. Κτίριον σαλεύον άπδ τδν αέρα, παραστατική 
τέχνη, παράστασις, ενδύματα, δλα ήσαν άτελή. (1) Ή 
θελκτική γυνή τού Φίλιππου παρίστατο άπδ νέον εχοντα 
φωνήν ξηράν και άλύγιστον. Καμμία κίνησις καρδίας, 
ούτε έρως, ούτε συμπάθεια, ούτε υπόκρισις γυναικείος 
δέν ένέπνεον τδν υποκριτήν. Ό Φίλιππος είχεν ήθος τυ
ραννικόν, άλλά μονότονον. Ό ευαίσθητος υιός του πα- 
ρεσταθη καλλιτερον όλων. Εις τδν νέον δντινα παοέστη- 
σεν εύρομεν πολλάκις φωνήν αρμονικήν, ήχηράν. σχήμα
τα σώματος σύμφωνα μέ τήν έννοιαν τού έκφραζομένου 
λόγου και ενίοτε προτέρημα άναφυόμενον ύποκριτού».

Ή έπακολουθήσασα παράστασις, καθ’ ήν έδόθη ό 
«Φιλάργυρος» τού Μολιέρου, έχει τούτο τδ χαρακτηρι
στικόν, οτι κατ’ αυτήν εδιδάχθη διά πρώτην φοράν άπο 
τής έλληνικής σκηνής κωμωδία. Τήν μετάφρασίν τού 
έργου (2) είχε φιλοτεχνήσει τόσον άπαραμίλλως δ Κων
σταντίνος Οικονόμου, ώστε τινές τών περί αύτής γρα- 
ψάντων τήν έθεώρησαν οί μέν ώς μίμησιν τού «Φυλαργύ- 
ρου» τού Μολιέρου, (3) οί δέ ώς πρωτότυπον τού Οικο
νόμου εργασίαν. (·'*)  Καί δμως δ μακαρίτης διδάσκαλος

Ο) Ο μεταφραστής τοΰ αρθ·ρον, εξ ou άποσπώ τά πα
ρατιθέμενα χωρία, φαίνεται, οτι ενεζα λόγων πατριωτικών 
έμετρίασε τήν τραχύτητα τής έκφράσεως τοϋ κριτικού, δστις 
έν πρωτοτύπφ έγραφε τά έξής: «Tout semble etre en
core dans Γ enfance- Un batiment que le vent me
nace de renverser, le manque de costumes, d’ ar
tistes, d’ art dramatique, des decors, tout cela nons 
a produit une sensation de peine».

(2) Ό «Φιλάργυρος» έξεβόθη τό πρώτον άνωνύμως έν 
Βιέννη τό 1816 έκ τής τυπογραφίας τοΰ ’Ιωάν. Βαρθ. 
Τσβεκίου.

(3) Μετά τήν έν Σμύρνη γενομενην τό 1835 δευτέραν έκ- 
δοσιν τοΰ «Φιλάργυρου», ή «’Αθήνα» τής 15 Ιανουάριου 
1836 έγραφε τά έξής: «Όποιος είναι ό μεταφραστής ή μάλ
λον κ α τ ά μίμησιν συγγραφεύς τής κωμφδίας 
ταύτης, γνωρίζεται σχεδόν άπό δλους, άλλ’ έπειδή ούτε ε’ις 
τήν πρώτην, ούτε εις τήν δευτέραν έκδοσιν άφησε νά φανή 
τό όνομά του, διά τοΰτο καί ημείς άποσιωπώντές το άρκού- 
μεθα μόνον νά ειπωμεν, δτι ή κωμφδία αυτή είναι τόσον ε
πιτυχημένη, όσον ίσως δέν είναι περισσότερον είς τό πρωτό
τυπον».

(4), Μετά τήν κατά τό 1857 άπό τής σκηνής τοΰ έν Ά- 
θήναις θεάτρου Μπούκουρα γενομενην επανάληψην τοΰ «Ε
ξηνταβελόνη», ώς έπεκράτησε πλέον νά τιτλοφορήται ό «Φι
λάργυρος», έγραφεν ή «Πανδώρα» (Τόμ. Η', σελ. 510) 
τά έξης: «Ο Εξηνταβελώνης έγράφη, ώς γνωστόν, πρό 
τοΰ έλληνικοΰ άγώνος κατά μίμησιν τοΰ Φιλαργύρου τοΰ 
Μολιέρου.... Ό Εξηνταβελόνης δέν είναι έργον τοΰ Μο- 
λιέρου, άλλά πρωτότυπος τοΰ Οικονόμου δραματουργία. Ό
ποια ακριβής σπουδή καί άκριβεστέρα έξεικόνισις τών εγ
χωρίων ηθών καί διαλέκτων οποία επιτήδεια καί δηκτική 
χλεύη των έλλείψεων καί τών παθών τής Σμυρναϊκής κοι
νωνίας (!), οποία ευτράπελος μέν άλλά δριμεΐα μαστίγωσις 
της ιδιοτέλειας καί τής περί τά γράμματα ραθυμίας τών 
προκρίτων τής ’Ιωνικής μητραπόλεως.» (!).

Μετά τά άνωτέρω, φρονώ, δτι πρέπει νά δοθή άφεσις α

τού έν Σμύρνη άκμάσαντός ποτέ Ελληνικού Γυμνασίου, 
κατ' ούδέν μετέβαλλε τδ έργον τού Γάλλου κωμωδιο
γράφου, πιστότατα άκολουθήσας τδ κείμενον αύτού, εκ
τός άν ύποτεθώσιν ώς ουσιώδεις μεταδολαί, άσήμαντοί 
τινες διορθώσεις, άς έπέφερεν εις τδ έργον,. ώς ό ίδιος 
μεταφραστής λέγει, (5) κατά τάς παρατηρήσεις τών 
γαλλικών κριτικών. Αλλά καί πάλιν ή διορθωτική αύτή 
εργασία δέν παρέχει δικαιώματα πρωτοτυπίας, έκτδς άν 
τά διάφορα γλωσσικά ιδιώματα άτινα μετεχειρίσθη δ 
μεταφραστής καί ή έπί τδ άστειότερον μεταγλώττισις 
τού Harpagon, τού Anselme καί τού Merluche είς Έ- 
ξηνταβελώνην, (θ) Βαρδαλαμπούμπαν καί Βράκαν είναι 

μαρτιών είς τόν γάλλον Grasset, δστις, όμιλών περί έλλη- 
νικών έργων, χωρίς καί νά έχη άναγνιόσει κανέν έξ αύτών, 
αναφέρει καί τόν «Soixante aiguilles» (!) ώς έλληνικήν 
κωμφδίαν, έν ή πρόκειται περί φιλαργύρου τινός ! (Grasset, 
Souvenirs de Grece· Nevers 1838).

(5) «ΑΙτία τοΰ νά μή μεταφράσω κατά λέξιν τόν Γαλλικόν 
Φιλάργυρον είναι αι περί αύτοΰ κρίσεις Γάλλων τινων σοφών, 
αι όποίαι μ’ έφάνησαν δίκαιαι καί άληθιναί. Ό Ρουσώ ψέ
γει τόν Μολιέρον διότι άφοΰ έζωγράφισε τόν υΙόν τοΰ Φι- 
λαργύρου, ίκανώς άλλως άνάγωγον και κακοήθη, τελευταΐον 
δταν ό πατήρ του άγανακτήσας τόν καταράται (Πράξ. Δ'. 
Σκη. Ε'.) άποκρίνεται δτι δέν έχει χρείαν τών εύχών του. 
Τοΰτο λέγει ό Ρουσώ είναι άχρείος άστεϊσμός καί έναντίος 
είς τήν χρηστότητα τοΰ καθολικού ήθους τής άρετής, πρός 
τό όποιον άποβλέπει ή κωμφδία. Τήν υπερβολήν αύτήν έ- 
σπούδασα ν’ άποφύγω». Ταΰτα λέγει έν πρρλόγφ ό μεταφρα
στής τοΰ «Φιλαργύρου». Πώς δέ άπέφυγε τήν υπερβολήν περί 
ης ποιείται λόγον; ’Αντί νά θέση είς τό στόμα τοΰ υιού τοΰ 
φιλαργύρου τήν φράσιν τοΰ πρωτοτύπου: «δέν έχω χρείαν 
τών εύχών σου», έθεσε τήν έξής: «’'Αχ!... Δέν πταίω 
καί δέν μέ μέλει». Καί έτελείωσεν ή διόρθωσις !

Έξακολουθών ό μεταφραστής τόν πρόλογόν του, άναφέ- 
ρει δτι «ό Διδερώ κακίζει τόν Μολιέρον δτι είς τήν Α'. σκη
νήν τής Δ', πράξεως εισάγει τήν προξενήτριαν ύποσχομέ- 
νην ν' άποσπάση τόν φιλάργυρον άπό τήν έρωμένην τοΰ υΐοΰ 
του, μέ τό νά προξενήση εϊς αύτόν άλλην τινα πλουσίαν εύ- 
γενή γυναίκα, τήν οποίαν έμελλε ψευδώς νά δημιουργήση. 
Ό θεωρός προσμένει τοΰτο τό τέχνασμα τής προξενητρίας 
ή τούλάχιστον καμμίαν εϊδησιν περί αύτοΰ, άλλ’ ούτε ή πλού
σια γυνή φαίνεται έως τέλος, ούτε ή προξενήτρια αναφέρει 
τίποτε πλέον περί αύτής. Διά τοΰτο ε’ισήγαγον τήν Σοφου- 
λιών εις την Ε . πράξιν, σκηνήν ΣΤ', νά συμβάλη καί αύτή 
μέ τήν ύπόσχεσίν της είς πιθανωτέραν λύσιν τοΰ δράματος». 
Πώς δέ νομίζει ό μεταφραστής δτι επέρχεται πιθανωτέρα 
ή λύσις τοΰ δράματος; Διά τής προσθήκης τών έξής λέξεων: 
Κυρ. Σ ο φ ο υ λ ι ιό :—( II ρός τόν Έξηνταβελόνην). Ε
λάτε ’ς τ’ δνομα τοΰ Θεού ! πάρτε τήν κασσέλα, κ’ έχει ό 
Θεός. Έδώ, άφέντη είναι μία ’Αρχόντισσα Πολίτισσα, ή ο
ποία σάς γνωρίζει. Κάθεται ’ς τό γιαλό... Αύριο τά μιλού
με ! Ελπίζω νάναι ο μορφότερη καί πλουσιότερη παρά τό 
Χαοικλάκι μας !» Μέ τί εύκολίαν καί μέ πόσα λίγα πράγμα
τα διορθώνεται ό Μολιέρος !

(G‘ Ή προσωνυμία «έξηνταβελώνης» καθιερώθη πλέον 
σήμερον άντί τοΰ: «φιλάργυρος», ήτις άντικατεστάθη διά 
τής πρώτης καί έν τοϊς θεατρικοί» προγράμμασι καί έν τφ 
τίτλιο τών μετέπειτα έκδόσεων τής μεταφράσεως τοΰ Οικο
νόμου.

Περί τής προσωνυμίας «εξηνταβελωνης» εύρίσκομεν τά 

πράγματα άρζετά νά ύπερβάλωσι τδ πρωτότυπόν 1
"Οπως ζαί άν έχη τό πράγμα, ή μετάφρασές τού «Φι- 

λαργύρου» είναι μία άπδ τάς άρίστας άς ζεζτηται το 
ελληνικόν δραματολογίαν, διά τούτο ζαί τδ έργον τού 
Μολιέρου ήννοήθη παρά τού έλληνιζού κοινού ζαι κατά 
τήν πρώτην ταύτην έμφάνισίν του άπδ σκηνής και με- 
τέπειτα. δτε συχνότατα- επανελαμβανετο. Εκ τών λαβον- 
των μέρος κατά τήν περί ής εγενετο λογος παραστασιν. 
άφήζεν έποχήν ό ύποκριθεις τον Χίον Στροβιλην Θεόδω
ρός Όρφανίδης.

έξής έν τφ προλόγορ τής πρώτης έκδόσεως τοΰ «Φιλαργύ- 
ρου»: «Τό άρχικόν τοΰ δράματος πρόσωπον τοΰ φιλάργυρου, 
ό μέν ΙΙλαΰτος τόν ονομάζει Ευκλειωνα, παρα τοΰ ε υ και 
κλείε ιν, διότι ίσως έκλειε καλώς τά χρήματά του. Ό δέ 
Μολιέρος τόν ονομάζει Άρπάγωνα, παρέλαβε δέ τό ελληνι
κόν τοΰτο δνομα πάλιν άπό τοΰ Πλαύτου τήν κωμφδίαν. 
Μήτε Εύκλείωνα, μήτ’ Άοπάγονα ήθέλησα νά ονομάσω τόν
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ
Τετάρτη, 2d Φεβοουαρίοι μεσημβρία.

’Εξακολουθώ τάς έντυπώσεις μου εζ. τής Πάνσεπτου 
Μονής τών Ιβήρων.

Είς τήν άξ’.οπρεπή ζαί πλουσίαν αίθουσαν τής Μονής 
σημειώ ζαί άλλας ωραίας ζαι, μεγαλοπρεπείς ειζονας 
Αύτοζρατόρων Ρώσων.

Παρά τδν Αλέξιον Μιχαήλοβιτς ευρίσζονται ό Πέ
τρος Δλεξίεβιτς (1682—4724), ο Αλέξανδρος 11ε- 
τροβιτς (1802—1827) ζαί ό Αλέξανδρος Νιζολάε- 
βιτς (1854—188Γ).

ΚαΟήμεθα έπί άναπαυτιζών ζαθισματων με θερμο
κρασίαν εύχάριστον ζαί σύντροφον εχομεν τον Πανοσιο- 
λογιώτατον ζ. Ανθιμον Κυμαίον Προηγουμένων ζαι η- 
δη ταμίαν τής Μονής, εζ τών ζορυφαιων άλλα ζαι έζ 
τών γλυζυτέρων ζαί σεβασμιωτέρων Πατέρων τής Μο
νής ‘Ιβήρων. Μέχρι πρό ολίγου θύμα ό έζλεζτδς αύτδς 
ζληριζδς τών ζαζώς έχόντων είς τάς Μονάς τ>ϋ Ο
ρους, ήτο εξόριστος. Ευτυχώς σζεψεις ορθοτεραι ζαι πα- 
τοιωτιζώτεραι τδν έπανέφερον μετά τών τιμών πού τού 
ήξιζαν ζαί σήμερον αγωνίζεται να έπαναφερη την Μονήν 
διά τής περισυλλογής ζαί τής αύστηρότητος είς τδν 
χριστιανικόν δρόμον τής άληθινης ζαλογηριζής -ωής· 
Τδν ‘Επίτροπον τής Μονής Πανοσιολογιότατον ζ. ’Άν- 
Ο μ'.ν Λαγουδάζην δέν ηύτιχησα νά συναντήσω' ζατά το 
διάστημα τής διημέρου παραμονής μου έν τή Μονή.

Πολύ περιποιητιζδς ζαί ό ζάλλιστος τής Μονής Β- 
καΐος ν.. Ευθύμιος Ίβηρίτης.

Ό θεσμός τού δικαίου είς τάς Ιδιορρύθμους Μονάς 

φιλάργυρον μου. Καλλίτερα εθεωρησα το χυδαίον Εξην
ταβελόνης, τό όποιον είς τήν συνήθη συνομιλίαν είναι δνο
μα κωμικόν σημαίνει δέ φιλάργυρον άνθρωπον, παρά πολύ 
γλίσχρον και λεπτολόγον καί μικροπρεπή, όστις λογαριάζει 
τά πάντα, ώς καί τό ψιλόν βελόνι, κατ’ άλλην φράσιν τής 
γλώσσης μας, ή δστις καί εξήκοντα βελόνια τά νομίζει θη
σαυρόν του».

Ό Ίσίδ. Σκυλίτσης, δστις καί αυτός μετέφρασε καί έξέ- 
δωκε τόν «Φιλάργυρον» κατ<7 τό 1871, διετήρησε τήν προ
σωνυμίαν «Έξηνταβελώνης», περί ής γράφει έν υποσημειώ
σει τά έξής: «Είναι πιθανόν, δτι τ’ ονομα τοΰτο έδόθη κατ’ 
σρχάς είς φιλάργυρον τινα, είτε ζήσαντα άληθώς, είτε μυ
θώδη, δστις συνήγε πρός τοϊς άλλοις καί δστας εύρισκε βε
λόνας, δπως πωλή αύτάς, δταν συνεποσοΰντο είς εξήκοντα, 
άντί ώρισμένης τιμής. ’Άλλως, δέν δυνάμεθα νά έξηγή· 
σωμεν τήν παραγωγήν τοΰ ονόματος, πλασθέντος ύπό τοΰ 
έλληνικοΰ λαού πρό τής πρώτης μεταφράσεως τοΰ «Φιλαρ- 
γύρου».

(Άκολουβεϊ) Ν> L ΛΑΣΚΑΡΗΣ

αντιπροσωπεύει τδν Γενιζδν Οίζονόμον μιάς άρχοντιζής 
οίζίας ή τόν επιστάτην είς ενα μεγα/Λ άρχοντιζο τσι
φλίκι.

Ό πάτερ Εύθύμιος. νέος, δραστήριος, απλούς, κρα
τών τδ M^a0T0vvif τδ σύμβολον τού επίσημου αξιώμα
τος του, παραζολουθει μέ άγρυπνον δμμα δλην την ζί- 
νησιν τής πολυσυνθέτου μοναστηριακής ζωής. Τδν ευ
ρίσκετε παντού, τον συναντάτε σε κάθε βήμα σας.

"Ο.τι άφορά τήν υλικήν ύπόστασιν τής Μονής εύρί- 
σκεται ύπδ τόν διαρκή έλεγχόν του και την αύστηράν έ- 
ποπ-τείαν του.

XXX
’Ολίγες ωραίες στιγμές περάσαμε μέ τδν Πάτερ Χρι

στόφορον, δταν είχε τήν ευγένειαν νά μάς καλέση ό Δί
καιος στο Κελλί του.

Ή Μονή Ίβήρων έχει έπί τού πελωρίου οικοδομήμα
τος της σωρείαν έξωστών. Κάθε καλόγηρος διαθετών υ
λικά μέσα, εύτρεπίζει μέ δικά του έξοδα τδ δωμάτιόιν 
του — η τά δωμάτιά του — είς τά Ιδιόρρυθμα Μονα
στήρια — δπως νομίζει δτι θά έξυπηρετηθή τελειότερον 
ή άνεσίς του, ή εύμάρειά του, ή καλαισθησία του καί εν 
γένει κάθε πόθος του άνάλογος πρδς τδν χαρακτήρά 
τ . τήν θέσιν του έν τή Μονή, ή τήν μόρφωσίν του καί 
τάς τάσεις του.

Αυτονόητον λοιπόν δτι είς τά παραδείσια αύτά μέρη 
γοητευτική καί άνεξάντλητος τ.νευματική καί ψυ- 

/.κή άπόλαυσις είναι ή εύκολος, ή άμεσος, ή προσιτή είς 
πάσαν στιγμήν θέα τής έξελισσομένης προ τών οφθαλ
μών των μαγευτικής σκηνογραφίας. Καί τήν έπιτευξιν 
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τής άπολαύσεως τούτων εξασφαλίζει ένας εξώστης — 
ένα μπαλκόνι, μία βεράντα, ή όπως θέλετε ονομάσατε 
την — άνετος, ευρύχωρος, μέ το ντιβάνι της καί μέ τήν 
πολυθρόνα της, καί έτσι βλέπετε δλον τό γραφικόν αύτό 
οικοδόμημα γιομάτο άπό ακανόνιστους έξώστας, μικρούς, 
μεγάλους, διαφόρων σχημάτων, παραλλήλως κειμένους 
ή τούς μέν έπι τών δέ, έν συμφυρμφ έντονωτέρων γραμ
μών διά τήν δλην εικόνα πού παρέχει έξ άπόπτου καί' έξ 
άποστάσεως ή Μονή.

Σέ ένα τέτοιον έξώστην πού άντίκρυζε τήν γόησσαν 
θάλασσαν καί τόν όποιον έχάίδευεν ή αύρα τοϋ Αιγαίου 
ΙΙελάγους, περάσαμε λίγα λεπτά στό Κελλί τοΰ Δι
καίου.

Μοΰ ώμίλησεν ό απλοϊκός καλόγηρος γιά τήν περα
σμένη σύντομη ζωή του. Έζησε πολύ στά μετόχια, σέ 
ΰττόδουλα έως τότε μέρη. Μοΰ διηγήθη σ'κηνάς πατριω
τικής εργασίας κατά τούς νικηφόρους μας πολέμους. 
Μοΰ διηγήθη σπαρακτικές ιστορίες γυναικοπαιδών μέ
σα στήν μανίαν τοϋ τυραννισμοϋ. γιομάτες σπαραγμόν 
και μοΰ άφήκε στήν ψυχή ένα συναίσθημα άποκρύφου 
θαυμασμού γιά όλους τούς άφανείς ήρωας πού έθυσιά- 
σθησαν γιά τήν άπελευθέρωσιν τής Ελληνικής Γης. 
Καί ό άπλοΰς Δίκαιος, πού λαχταράει μέ τήν παρθενι- 
κή ψυχή του γιά κάθε Ελληνικό, μοΰ ώμίλησε γιά τά 
Μπεοίκια τής επαρχίας Λαγκαδά καί ηύρε λέξεις θερ
μές γιά νά μοΰ κινήση τό ενδιαφέρον γιά τά χαρίσματα 
τοΰ τόπου αύτοΰ.

— "Εχει, μοΰ έλεγε, λουτρά ιαματικά, έχει λουτρά 
θειούχα όνομαστά καί ή ελεύθερη πατρίδα άκόμη δέν τά 
έπρόσεξε. "Εχει άρχαΐα πολλά, κρύβει θησαυρούς εκεί 
ή γη καί πρέπει σείς οτήν 'Αθήνα νά μή παραμελήτε 
τους τόπους αυτούς.

Καί σάν νά έξηρτάτο άπό μένα κάθε ένέργεια. ήθελε 
νά μέ πείση μέ κάθε έπιχείρημα:

— Καί ή συγκοινωνία είναι εύκολη. Μέ αυτοκίνητα 
πηγαίνει κανείς μέ τήν μεγαλειτέρα άνάπαυσι.

Μοΰ έκαναν έντύπωσι τά λόγια αύτά. Ό "Ελλην, δ
σον καί άν είναι απλοϊκός, δείχνει δτι έχει μέσα του κά
ποιο δαιμόνιο ζωής, ενεργητικότητας καί δταν πρόκει
ται ή πατρίς του νά κερδίση. δημιουργεί μέσα στά όνειρά 
του καί μιά εικόνα πιο ζωντανή, πιό παραστατική, πιό 
έντονη. Αύτές ή στιγμές ή απλοϊκές, ή άνεπιτήδευτες 
πόσες φορές δέν μένουν χαραγμένες ζωηρά καί αιωνίως 
μές στήν φαντασία;

Ό Δικαϊος είχε τήν εύγενικιά καλωσύνη νά μάς ό- 
δηγήση σ' ολόκληρο τό Μοναστήρι. Μάς πήγε στό προ
σωρινό Συνοδικό, μάς έδειξε τά γραφεία καί άφοΰ έλαβα 
ιδέαν τής υλικής μορφής τής Μονής, άπεφασίσθη διά 
τό άπόγευμα νά έπισκεφθώ τήν βιβλιοθήκην, τά πολύτιμα 
τοΰ Ίεροΰ Βήματος καί δ,τι άλλο πνευματικό στολίδι ύ- 
πελείπετο άνερεύνητον άκόμη μέσα στό υπερήφανο Μο
ναστήρι. Τό οριστικόν Συνοδικόν πρόκειται νά οίκοδομη- 
θή καί έχουν προορισθή 10.000 λίρες δι’ έξοδα άνοικο- 
δομήσεώς του.

Σημειώ μίαν λεπτομέρειαν πού θά μάς χρησιμεόση 
είς τάς περαιτέρω σκέψεις μου.

Είς τά 1865 άπετεφρώθη είς διάστημα τριών ωρών.· 
Διεσώθη μόνον τό Καθολικόν, τά Παρεκκλήσια τής 
Πορταϊτίσσης καί τοΰ Τίμιου Προδρόμου, τό Κωδωνο- 
στάσιον, ή Τράπεζα καί ό πρός μεσημβρίαν παλαιός 
Πύργος. Διεσώθη καί τό ταμείον καί ούτως έπανεκτίσθη 
ή Μονή.

Ή Μονή έχει άρχαιότατον ώρολόγιον. Λειτουργεί καί 
κτυπά 24 ώρες. Είναι σύστημα Γεωργιανόν καί τό μόνον 
πού διεσώθη είς τήν ’Ανατολήν, είναι τό εύρισκόμενον 
είς τήν Μονήν τών Ιβήρων. Περί αύτοΰ γράφει τό Προσ- 
κυνητάριον:

«Κατά τήν δεξιάν άκραν είς τό Παρεκκλήσιον τοΰ 
Αγίου Νικολάου είναι ώρολόγιον θαυμασιώτατον μέ 
μίαν μεγάλην καμπάναν καί τέσσαρας μικράς, άπο τάς 
όποιας ή μέν μεγάλη είναι διά τάς ώρας, αί δέ μικραΐ 
διά τά κάρτα- καί είς κάθε κάρτον δπου ήθελαν -χτυπή
σει αύταί. είναι άπέξω είς τόν τοίχον τοΰ Πύργου έτοι
μος καί ένας Άράπης ξύλινος μ’ ένα σφυρί στό δεξιό 
χέρι καί μέ ένα κούδιον είς τό αριστερό καί κτυπά κα'ι 
αύτός εύθύς δπου παυσουν έκείνα. πράγμα αληθινά τεχνι
κόν καί νόστιμον».

Ή Μονή είναι πλουσιωτάτη. ’Έχει κτήματα καί με
τόχια καί Σκήτας ύπό τήν κυριότητά της. Ή Μονή κα
τά το 1673 ήτο άκόμη Κοινόβιος.

XXX

Τό πρωί σήμερον κατήλθον είς τό Καθολικόν διά νά 
έκκλησιασθώ.

Αί εντυπώσεις καί πάλιν δέν μέ άπέλιπον. Ή κυριαρ
χία τοΰ ράσου μέσα είς Ναούς καθαρώς Βυζαντινούς, μέ 
ιστορικόν μεγαλεϊον. μέ εκκλησιαστικόν παρελθόν ύπέρ- 
λαμπρον, μεταβάλλουν τήν φαντασίαν είς άποδέκτην δι
αρκών έντυπωτικών ρευμάτων.

Οί Διαβαστάδες καί οί Καλανάρχοι παίζουν σπου- 
δαίον ρόλον είς τάς άκολούθίας. Καί είς τήν άένναον 
αύτών κίνησιν ένα πλαίσιον σεβάσμιον άπό βυθισμένους 
είς έκστασιν μοναχούς δίδει τόν ξεχωριστόν τύπον τής 
θρησκευτικής είκόνος. "Ολα τά Μανουάλια ντυμένα στά 
μαύρα λόγω τής τεσσαρακοστής, δίδουν τόνον ζωηρότε
ρου στήν εικόνα. Μέσα έκεί ό κοσμικός είναι άνορθογρα- 
φία καί γι' αύτό ζητούσα μέ κάθε τρόπο ν' άποκρύπτω- 
μαι στά πιο σκιερά στασίδια, μολονότι ή φιλόφρων μέρι
μνα τών Μοναχών μέ καθωδήγει είς τά περισσότερον εμ
φανή μέρη, ώς πλέον τιμητικά.

Ό Ναός τής Μονής, τιμώμενος έπ’ όνόματι τής Κοι
μήσεως τής Θεοτόκον, ίδρύθη υπό τοΰ "Ιβηρος Γεωρ
γίου κατά τόν 15ον αιώνα. "Εχει τρεις Νάρθηκας, δύο 
σκοτεινούς καί τρίτον μεταγενέστερον ύελοφόρον μετά 
περιστυλίου.

Οί Νάρθηκες ουτοι καλούνται Λιτά ό εσώτερος. 
Νάρθηξ 0 μεσαίος, καί Έξωνάρθηξ ό πρός τά έξω.

Ό κυρίως Ναός έτοιχογραφήθη κατά τό 1592 καί 

αί τοιχογραφία', του ίεροσυλιτικώς, άνενεώθησαν κατά 

τό 1848.
Ποιος θά δώση λόγον γι' αύτά τά εγκλήματα;
Άλλά δέν πρέπει νά διαμαρτυρώμεθα, άφοΰ καί μέσα 

στάς ’Αθήνας εξακολουθούν καί τώρα νά γίνωνται αύ
τοΰ τοΰ είδους αί ίεροσυλίαι.

Είς τόν Τρούλον καί παρά τό Βήμα εύτυχώς σώζονται 
αί παλαιαί τοιχογραφίαι άθικτοι.

Είς τόν Έξωνάρθηκα άναγράφονται ρητά τών ’Αρ
χαίων ’Ελλήνων. Ρητά τοΰ Σοφοκλέους. τοΰ Πλουτάρ
χου. τοΰ Θουκυδίδου, τοΰ Σόλωνος. τοΰ Πλάτωνος, τοΰ 
Άριστοτέλους καί τοΰ Θούλα, Βασιλέως τής Αίγυπτου.

«Έστι Θεός άναρχος άπλοΰς τήν φύσινυι.
«Ό Παλαιός ναός καί δ ναός ’Αρχαίος.·,.
«Ό Πατήρ γόνος καί ό γόνος Πατήρ».
«Τφ τών δλων ύπερτάτφ».

Άναπαρίστανται καί αί φανταστικαί εικόνες τών σο
φών τής άρχαιότητος έπί τοΰ έσω Νάρθηκος. Έπί τοΰ 
τοίχου τής κατόψεως τοΰ Ναοΰ υπάρχει σύμπλεγμα τής 
Αγίας Τριάδος, όρώμενόν έκ τριών σημείων. Άναλόγως 
τής δέσεως πού εύρίσκεται κανείς βλέπει τόν Πατέρα, 

τόν Υιόν καί τό "Αγιον Πνεύμα.
Υπάρχουν είς τόν Ναόν τοιχογραφίαι είς φυσικόν ά- 

νάστημα.
Έπί τοΰ Έξωνάρθηκος άναπαρίστανται αί φοβεραί 

σκηναί τής Άποκαλύψεως.
Κατά παρατήρησιν τών φίλων Μοναχών, οί όποιοι 

μοΰ παρεϊχον τάς πληροφορίας, θριαμβεύει καί έδώ ή 
γυναίκα. Όράται καθημένη έπί έπτακεφάλου θηρίου.

Ή ε’ικών βεβαίως αύτή είναι συμβολική. Θέλει νά 
παραστήση αύτήν τήν γυναίκα ώς έπτακέφαλον θηρίον 
καί άπό εύλάβειαν πρός τόν Πλάστην ό είκονσγράφος 
τήν παρουσιάζει’ δαμάζουσαν τό θηρίον. Έκτος άν ό συμ
βολισμός είναι άκόμη βαθύτερος καί θέλει νά σανερώση 
δτι ή γυναίκα είναι; περισσότερον θηριώδης και άπό τό 
πολυκέφαλον αύτό τέρας. «Γυνή θηρίον μέγα», λέγει ό 
Εύριπίδης. Καί ή φιλοσοφία αύτή είναι ίσως ή βάσις 
τοΰ άποκλεισμοΰ έκ τοΰ Άγιου "Ορους τής γυναικός. 
Γιατί νά τής έπιτραπή νά είσχωρήση έδώ στά έρημικά 

καταφύγια άνατροπεός τών πάντων;
Καί τείνω καί έγώ νά παραδεχθώ δτι διά τοΰ απο

κλεισμού τής γυναικός διεμορφώθη τό σημερινόν πολί
τευμα και άπετυπώθη εις ένα άπό τά ισχυρότερα πολιτει

ακά κατασκευάσματα.
"Ενα θέμα πού άξίζει τήν έρευναν τών φιλοσοφούντων 

πνευμάτων. Δέν ξέρω άν έγινεν άκόμη άντικείμενον με
λέτης συγγραφέων ψυχολόγων ή έκείνων οί όποιοι ήσχο- 
λήθησαν μέ άγιορειτικάς μελέτας.

Βλέπω μόνον δτι οί Μοναχοί μέ ύπερτάτην άγαλλία- 
σιν έπιλαμβάνονται τής περί γυναικός συζητήσεως, άλλά 
περί τοΰ ζητήματος αύτοΰ άλλοτε, εις είδικάς έπιστο- 
λάς. γιατί τό βρίσκω άξιον κάθε ένδιαφέροντος.

ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΓΝΩΜΟΛΟΓΙΑ

Σοφία ή ακριβέστατη τών επιστημών.

Σοφός ό γνωρίζων χρήσιμα. ΑΙσχύλος

* **
Δύναμις σοφοΰ βουλεύματος. Εύριπίδης

* * *
Γνώμαι σοφών αρετή πλουτίζουσι. Σωκράτης

* $ *
Έν όλίγοις πολλά. Πυθαγόρας

* * *
Έν τή βραχυλογίμ τά χρήσιμα. Φιλωνίδης

* * *
’Αθηναίοι πολύλογοι, Λακεδαιμόνιοι βραχύλογοι, Κρήτες

πολύνοομ Π λάτων
* * *

Έν όλίγοις λόγοις γενικοί κανόνες.
’Αδαμάντιος Κοραής

Διά σιγήν μηδέποτε μεταμέλεια Σιμωνίδης

* * *

’Αριστοτέλης 
* * *

Φιλοσοφία επιστήμη αλήθειας. ’Αριστοτέλης 
* **

’Αληθινή φιλοσοφία τό βέβαιον, πιστόν, υγιές.
Π λ ά τ ω ν

* * *
’Αγαθόν τών οφθαλμών ή φιλοσοφία. Π λάτων

* * *
Φιλοσοφία φάρμακον άρρωστημάτων τής ψυχής.

Π λοΰταρχος
* * *

Οί πολιτευταί—φιλόσοφοι τέλειοι άνθρωποι.
Π λοΰταρχος

* * *
ΟΙ φιλόσοφοι άριστοι φύλακες τής πολιτείας.

Σωκράτης
ΐ * *

Λαός ομαδικός φιλόσοφος ανύπαρκτος. Σωκράτης

Δυσερεύνητος ή Ιστορική άλήθεια. θουκιδίδης 
* * *

’Αληθινός βίος έκ τής ιστορικής εμπειρίας.
Π ο λ ύ 6 ι ο ς

***
Ευγνωμοσύνη πρός τούς Ιστοριογράφους.

Διόδωρος ό Σικελϊώτης, 
$ * *

Δυσθήρατον Ιστορίμ τάληθές. Πλούταρχος 
* * *

’Αψευδές καί φιλάληθες ή Ιστορία. Τάκιτος

* * *
’Αμείλικτος πορεία τής Ιστορίας. Κλεμανσώ

(Έκ τής «Γνωμολογίας», τοϋ νέου βιβλίου τοΰ κ. Γ. Φι
λαρέτου).
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ΘΘ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΘΘ

ΚΡΥΦΟΣ ΠΟΝΟΣ

Πόνε μον γλυκοσύντροφε· θά σούβρω μιά κρυψώνα 
κανένας πιά νά μη οέ δ ή' ματιά νά μη οέ φτάση. 
Θά πίνω εκεί την πίκρα σου σταγόνα τη σταγόνα 
οα διαλεχτό παληό κρασί, μέ χρυσαφένιο τάσι.

Δέν θέλω πιά παρηγοριές καί τάχα ψυχοπόνια*  
λογάκια συμπονετικά καί μοιρολόγια ψεύτικα. 
ζΐέ θά σέ ρίξω, πόνε μον, ποτέ στην καταφρόνια 
στή χλεύη, στον περίγελο... μά τις χολές που έγεύτηκα.

'Έλα! μ9 ένα χαμόγελο τους άλλους ν9 άντικρύζονμε 
και νά διαβαίνουμε παντού σρ ιχτοπιαομένο ταίρι.
Πώς στην καρδιά μου έφώλιαοες κι αχώριστα γυρίζουμε 

κανείς νά μην τό ξέρη.

ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΚΙΘΑΡΑ

’Ήταν μιά κιθάρα πονχε σπάσει 
κύ όλα της τά τέλια είχαν κοπή. 
Κ £ίχε βουβαθή' κ9 είχε οωπάσει 
χρόνια. . . όπως την είχανε κρεμάσει · 
στη σοφίτα' κάτον άπ9 τή σκεπή.

Ί ό φθινόπωρο έσταζε ή βροχή 
πάνω της, θλιμμένη στάλα-οτάλα. 
Καί σά νά κρυβόταν μιά ψυχή, 
κλάμα άρχίναε τότε ν9 άντηχή 
μέοα άπ9 τής κιθάρας τήν κονφάλα.

Μάρτης! Ζευγαρώνουν τά πουλιά! 
Χελιδόνια μπαίνει ένα ζευγάρι 
μέοα της, κ έπλέξανε φωληά.
Κι9 άρχισε έρωτάρικη λαλιά 
στό έρμο άραχνιαομένο της κουφάρι

Κ η παλια κιθάρα πονχε σπάσει 
κι όλα της τα τέλια είχαν κοπή, 
πριν σβυστή κι9 όλότελα οωπάσει 
λεει στερνή φορά. . . μήν τά ξεχάοη 
τά όσα στον καιρό της είχε π ή !

ΓΚΡΙΖΑ ΜΑΛΛΙΑ

Στ9 άντικρυνό μου παραθύρι 
που ανθούσαν τά μυριστικά 
καθώς ό "Ηλιος είχε γείρει 
χ^ρώματα οκόρπαε μαγικά.

Μενεξεδένιο καί χρυσάφι 
καί μπλάβο καί τριανταφυλλί. 
Χίλιοι μαζί μύριοι ζωγράφοι 
γράφαν απάνω στό γυαλί.

Κ9 υστέρα ανάμεσα άπ9 τή βιόλα 
καί τή σγουρή τήν πασχαλιά 
πέρα άπ9 τό τζάμι παίζαν όλα 
τρελλά στά γκρίζα οου μαλλιά.

"Ω! μήν πικραίνεσαι: έχει πάντα 
καί τό χινόπωρο ομορφιά.
Καί μαραμένη, μιά λεβάντα 
πάντα κρατάει τήν ευωδιά.

Ν. ΠΕΤΜΕΖΑΣ (ΛΑΥΡΑΣ)

Τά θερινά θέατρα εύρίσκονται είς τό τέρμα τής θερινής 
ζωής των. Τό ενα μετά τό άλλο κλείουν τάς πύλας των- - 
κατ’ ευφημισμόν—καί. είς αντιστάθμισμα δμως ανοίγουν τά 
χοροδιδασκαλεία—διότι τά «ντάνσιγκ»—τί συγκινητική λέ- 
ξις διά τόν σύγχρονον κόσμον—δέν έπαυσαν τάς συγκεν
τρώσεις των ούτε κατά τάς πλέον θερμάς ήμέρας τοΰ κα
λοκαιριού. ’Άς έπισκοπήσωμεν έν τούτοις τάς τελευταίας 
αυτάς ήμέρας, ή μάλλον νύκτας τής ζωής τών θερινών μας 
θεάτρων.

Πριν αρχίσουν αί τιμητικοί παραστάσεις ή κυρία Μαρίκα 
Κοτοπούλη μάς παρουσίασε μίαν μικράν προστατευομένην 
καλλιτέχνιδα, τήν δεσποινίδα Χαντά. Ή νέα καλλιτέχνις 
ανήκει εϊς οικογένειαν ηθοποιών κάι ώς έκ τούτου κατέχει 
έκ κληρονομικότητας τό θεατρικόν τάλαντον. Καί τό τάλαν- 
τον αύτό δέν είναι ούτε μικρόν, ούτε ασθενές. ’Έχει ώραϊον 
παρουσιαστικόν, θελκτικήν έμφάνισιν καί ζωηράν έκφρασιν. 
"Ολα αύτά θά συντελέσουν ασφαλώς είς τήν άνάδειξιν τής 
έσωτερικής της ιδιοφυίας. ’Ίσως ό ρόλος του «Κουρελιού*  
μέ τόν όποιον μάς τήν παρουσίασεν ή κυρία Κοτοπούλη, να 
ήτο πολύ βαρύς διά τούς μικρούς της ώμους. Άλλά καί μέ 
δλον τό δυσβάστακτον αύτό φορτίο.' ή νεαρά καλλιτέχνις 
έδειξεν δτι κατέχει δλα τά στοιχεία διά νά κερδίση τό 
μέλλον.

Τής τό εύχόμεθα.
ΟΟΟ

Ό κ. Μυράτ μάς έδωκε καί έφέτος ε’ις μίαν εσπερίδα τόν 
«Άμλετ» τοΰ Σαίξπηρ. Τό έργον έδόθη. καί πέρυσι καί 
καί βαρύ διά θερινόν θέατρον, αποδίδεται έν τούτοις άρκε
τά καλα άπό δλα τά μέλη τοΰ θιάσου. ΊΙ κυρία Κοτοπούλη 
παίζει τόν ρόλον τής ίδειόδους Όφηλίας μέ μοναδικήν χά 
ριν. ’Ιδίως ό μονόλογος τής τρίτης πράξεως ήτο ώς μελφ- 
δία. Δυστυχώς τήν αύτήν τελειότητα δέν ήμπορεΐ κανείς νά 
άνεύρη καί ε’ις τόλ' κ. Μυράτ. Ή φύσις δέν τόν προώρισε διά 
τούς μεγάλους τραγικούς ρόλους. Καί ό ρόλος τοΰ Άμλέ- 
του είναι άπό τούς τραγικωτέρους καί συνεπώς τούς δυσκο- 
λωτέρους. Είναι κρίμα τόση προσπάθεια καί τόση έπιμέλεια 
νά προσκρούη είς εμπόδια φυσικά καί διά τοΰτο ανυπέρ
βλητα.

ΟΟΟ
Ή κυρία Κοτοπούλη τήν έσπέραν τής τιμητικής της έδ·- 

δαξε τήν «Στοργήν» τοΰ Άνρύ Μπαταΐγ. Τό έργον δέν εί
ναι βεβαίως περίφημον. ’Έχει πολλάς άρετάς βέβαια, διότι, 
έργα δοκιμασμένου συγγραφέως, δπως ό Μπατάϊγ, δέν εί
ναι δυνατόν παρά νά περικλείουν κάθε σκηνικήν έντύπωσιν, 
τήν όποίαλ' ξεύρει νά μεταχειρίζεται πολύ καλά ό δεξιός 
συγγραφεύς. Άλλά διά τόν βαθύν παρατηρητήν τό έργον 
αποκαλύπτεται ψυχρόν, έπί βάσεως σχεδόν ψευδούς, άφοΰ 
τοΰ λείπει ή άνωτέρα πνοή, ή οποία δίδει ζωήν κάποτε καί 
είς τήν άπλουστέραν ύπόθεσιν.

ΊΙ κυρία Κοτοπούλη έπαιξεν δπως πάντοτε καλά. Επίσης 
ή δεσποινίς Κοτσάλη άνταξία τής πρωταγωνίστριας.

000Ό θίασος τοΰ «Θεάτρου Τέχνης» έδωκε τήν «Σαλώμην» 
ώς τιμητικήν τού κ. Δεστούνη. Τό έργον έπαίχθη με τήν 
αύτήν έπιμέλειαν καί τήν αύτήν προσοχήν μέ τήν οποίαν έ- 
διδάχθη, δταν ό θίασος εΰρίσκετο ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Σπόρου Μελά. Ή διαφορά ήτο μόνον είς τόν ρόλον τής 
Σαλώμης. Αντί τής δεσποινίδος Μαυρογένη έπαιξεν ή δε
σποινίς Χαλκούση. Έν τούτοις άν καί ή δεσποινίς Χαλκού
ση υστερεί εϊς τινα σημεία εις ωραιότητα και κομψότητα, 

έπαιξεν έν τούτοις μέ τέτοιαν δύναμιν καί πάθος τό τέλος 
τής δευτέρας πράξεως, ιόστε νά σκορπίση τό ρίγος τής 
συγκινήσεως εις δλον τό πυκνόν άκροατήριον, τό όποιον έ- 
δέχθη τό παίξιμόν της μέ περίσσειαν ειλικρινών χειροκρο
τημάτων.

Σ Υ Ν A Υ Λ I A I

"Ενα γεγονός μουσικόν, τό όποιον αξίζει νά προκαλέση 
τήν προσοχήν καί τό ένδιαφέρον δλων μας, είναι ό «Σύλ
λογος Συναυλιών», ό όποιος Ιδρύθη έφέτος μέ τόν σκοπόν 
νά διόση μίαν Ισχυρόν ώθησιν ε’ις τήν καλλιτεχνικήν καί 
μουσικήν κίνησιν τών Αθηνών. Ό «Σύλλογος Συναυλιών» 
έχει ορχήστραν άποτελουμένην άπό έννενήκοντα όργανα καί 
περιλαμβάνει τά καλλίτερα μουσικά στοιχεία. Τό πρόγραμ
μά του δέ ποικιλιότατον περιέχει τάς μεγαλειτέρας κλασι
κός καί νεωτέρας συνθέσεις, ο>ς καί συνθέσεις Ελλήνων 
μοίΌουργών.

Ή πρώτη συναυλία έδόθη ε’ις τό «Κεντρικόν» θέατρον- - 
εϊς τό όποιον έγκατεστάθη ό Σύλλογος—κατά τήν 18ην τού 
μηνός. Έξετελέσθη Βάγνερ καί Μπετόβεν. Άρκετά καλό 
ή έκτέλεσις τής εισαγωγής τού Μπετόβεν. ’Επίσης εις τόν 
«Λεόγκριν» ή κυρία Βυζαντίου είς τό δνειρον τής *Έλσας  
έτραγούδησε μέ τήν ώραίαν φωνήν της τελείως καλά καί 
έπροκάλεσε ζωηρά τά χειροκροτήματα τού κοινού.

Ο Ο ν
Ή δεύτερα συναυλία δέν είχε τήν αύτήν επιτυχίαν. Έ

παίχθη Βάγνερ άποκλειστικώς. Εύτυχώς δτι έλαβε μέρος 
καί ό κ. Κ. Νικολάου καί ή επιτυχία τού έξαιρετικού αύτοϋ 
καλλιτέχνου έκάλυψε κάθε άλλο μειονέκτημα. Ό κ. Νικο
λάου έτραγούδησε τόν άποχαιρετισμόν τού Βοτάν πρός τήν 
κόρην του άπό τήν «Βαλκυρίαν», μέ άπι^ράμιλλον τέχνην. 
Είχε τόσην ακρίβειαν καί θέρμην καί έκφρασιν ή φωνή του, 
ώστε συνεκίνησε μέχρι βάθους τό έκλεκτόν του άκροατή
ριον. ’Θ κ. Νικολάου είναι μεγάλος καλλιτέχνης καί πρέπει 
νά ύπερηφανευώμεθα δτι άνήκει ε’ις τήν χορείαν τών Ελ
λήνων καλλιτεχνών.

ΟΟΟ
Άλλά καί ή «Συναυλία» Σπάθη είχε πολύ ένδιαφέρον διά 

τόν μουσικόν μας κόσμον. 'Ο κ. Σπάθης ζή εϊς τό Παρίσι 
καί μεταξύ τών ξένων καλλιτεχνών κατέχει μίαν καλήν θέ- 
<5ΐν, όχι μόνον ώς όνομαστό σόλο βιολιού, άλλά καί ώς συν
θέτης. 'Ο κ. Σπάθης δυστυχώς δέν ηύρεν είς τήν πατρίδα 
του τήν υποδοχήν ποΰ εδικαιούτο καί άνέμενε. Παρά τήν 
αξίαν του, παρά τήν φήμην του εύρεν άντιδράσεις είς τήν 
όργάνωσιν τής συναυλίας του. Έν τούτοις κατο5ρθωσε νά 
ύπερνικήση δλας τάς δυσχερείας καί νά δώση δείγματα τής 
τέχνης του καί νά δείξη πόσον βαθειά ήξεύρει νά έρμη- 
νεύη καί τό Μπερλιόζ καί τό Ραμπύ.

Ε’ις τήν επιτυχίαν τής συναυλίας τοΰ κ. Σπάθη συνετέλε- 
σαν καί αί δύο καλλιτέχνιδες αί όποίαι τόν συνοδεύουν. 'Η 
μέν, ή κ. Ροαγιέ, μέ τό τραγούδι της, ή άλλη, ή δεσποινίς 
Μόνα Παϊβά, μέ τόν χορόν της. Έχόρευσε μέ έξαιρετικήν 
χάριν, Ιδίως ή «Σονάτα τοΰ Σοπέν» καί ό «Άποθνήσκων κύ
κνος» έπροκάλεσαν ραγδαία χειροκροτήματα, διότι ή έκλε- 
κτή καλλιτέχνις ώς άρχαία χορεύτρια διερμήνευσε μέ τάς 
κινήσεις τοΰ χορού της δλα τά συναισθήματα δσα ήμπορεΐ 
νά γεννήση ή μουσική.

Ή δεσποινίς Παϊβά είναι μαθήτρια τής περιφήμου Ά- 
λεξάνδρας Δαλτινέ καί έφθασε νά ύπερβή ίσως καί αύτήν 
τήν τέχνην τής μεγάλης διδασκαλίσσης της

ΕΚΘΕΣΙΣ

Ε’ις τόν «Παρνασσόν» ό ζωγράφος κ. Γερμανής έξέθηκεν 
μίαν σειράν έργων του. 'Ο κ. Γερμανής έπιδίδεται εϊς δύο
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είδη ζωγραφικής. Τήν άκουαρέλλαν καί τήν ελαιογραφίαν. 
Καί εις τά δύο δμως έχει τήν αυτήν επιτυχίαν. Τοΰτο τό 
άποδεικνύουν οί έκτεθέντες πίνακες είς τόν «Παρνασσόν». 
Άπό δλα σχεδόν τά έργα τοΰ "Ελληνος καλλιτέχνου πηγά
ζει μία αλήθεια, μία έμπνευσις, ή όποια δέν απαντάται συ
χνά. Ή «Επιστροφή είς τό χωριό» είναι ένα κομμάτι ζωής 
τοΰ υπαίθρου, τό όποιον σπανίως άπεδόθη μέ τόσην φυσι
κότητα καί μέ τόσην χάριν.

Ό κ. Γερμανής, έκ τών νεωτέρων ζωγράφων μας, δέν 
υπάρχει αμφιβολία δτι μάς έπιφυλάσσει τάς ιδίας έκπλή- 
ξεις καί εις τό μέλλον.

— Ποικίλη Σελις :  -—
ΜΡΥΣΕΙΟΝ ΛΙΚΕΝΣ

Διαδίδεται όλονέν περισσότερον ό συρμός τών αφιερω
μένων είς (βρισμένους μεγάλους άνδρας Μουσείων. Ούτως 
είς τό Λονδϊνον ίδρύθη έσχάτως «Μουσεϊον Δίκενς», έγκα- 
τασταθεν είς τήν οικίαν δπου ό μέγας μυθιστοριογράφος έ
γραψε τόν «Πικουΐκ», τόν «Νίκλας Νικλεμπύ» καί τόν «”Ο- 
λιβερ Τουίστ», έργα διά τά όποια οί "Αγγλοι ύπερηφανεύον- 
ται. Οϊ φίλοι τοΰ Δίκενς έπιθυμούν νά καταστή ό οίκος ού- 
τος έν ταΰτώ πινακοθήκη, μουσεϊον, βιβλιοθήκη καί τερ
πνόν κέντρον, δπου νά συναντιόνται ευχαρίστως δλοι οι θαυ
μαστοί τοΰ μεγάλου συγγραφέως. Μεταξύ τών αντικειμέ
νων, ατινα θά συμπεριληφθώσιν είς τό Μουσεϊον αυτό, ά- 
ριθμοΰνται 70 διάφοροι εκδόσεις έργων τοϋ Δίκενς, 113 
έκδόσεις τών Χριστουγεννιάτικων διηγημάτων αύτοΰ, 50 
βιβλία αφιερωμένα ε’ις τήν μελέτην τοΰ «Πικουΐκ», 30 βι
βλία άφιερωμένα είς τήν μελέτην τοΰ τελευταίου έργου τοΰ 
Δίκενς, τοΰ ήμιτελοΰς «Έβδίν Δρούδη», 40 διάφοροι βιο- 
γραφίαι ,387 προσωπογραφίαι τοΰ Δίκενς, 1320 επιστολικά 
δελτάρια σχετικά μέ τόν μέγαν συγγραφέα. Τέλος άγαλμά- 
τια έκ πορσελάνης παριστάνουν διαφόρους ήρωας τοΰ μυθι- 
στοριογράφου.

Ο Ο Ο
ΧΑΜΑΙΛΕΟΝΤΕΣ

Είς τόν Ζφολογικόν Κήπον τοϋ Λονδίνου έγεννήθησαν 
τόν ’Ιούλιον δεκαπέντε μικροί χαμαιλέοντες, οί όποιοι καί 
άποτελοΰν μίαν άπό τάς περιεργοτέρας οικογένειας είς τό 
διαμέρισμα τών έρπετών.

Μήτηρ αύτών είναι χαμαιλέαινά μικρού μεγέθους τής 
Νοτίου ’Αφρικής, ή οποία άντιθέτως πρός τήν πλειονότητα 
τοϋ γένους της, δέν γεννρ ώά, άλλά ζώντα τά νεογνά της.

Τό περίεργον αύτό ζφον έχει έν είδος πριονοειδούς λο
φίου δχι μόνον κατά μήκος τής ράχεως καί τής ουράς, άλ
λά καί ύπό τόν λαιμόν· έχει μήκος πέντε ΐντσών καί τά 
νεογνά του μόλις μιάς ϊντσας.

'Ομοιάζουν πρός έξωτικάς κάμπιας καί αρχίζουν νά άναρ- 
ριχώνται είς τά φυτά άμέσως μόλις γεννηθούν.

η Ο Ο
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΝΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ

Τά κοντά μαλλιά άρχίζουν νά. . . μακραίνουν. Αύτό του
λάχιστον ισχυρίζονται οί ’Αμερικανοί, οί όποιοι είχον κη- 
ρυχθή τόσον ένθουσιωδώς ύπέρ τής βραχείας κόμης καί 
έδωσαν είς αίιτήν τόσην τεραστίαν διάδοσιν. ’Εν τούτοι; 
σήμερον διαπιστώνουν δτι ή μόδα αύτή—δπως κάθε γυναι
κεία μόδα—υπέστη ΰφεσιν καί ήρχισε νά ύποχωρή. Καί έ- 
χομεν πρακτικωτάτας αποδείξεις περί τούτου. ’Ακούσατε 
τί λέγει ό κ. Μ. ’Αλεξάνδρου, Πρόεδρος τοϋ ’Αμερικανι
κού Συνδέσμου τών Ψηκτροπωλών είς τό ετήσιοι· συνέδρων 
τοΰ Συνδέσμου, πρό δεκαπενθημέρου ;

«Άκούομεν πανταχόθεν νά βεβαιοΰται, δτι αί ’Αμερικα
νίδες ήρχισαν έσχάτως ν’ άφήνουν τήν κόμην των νά με- 
γαλώνη. Έχομεν λοιπόν τήν πρακτικωτέραν περί τούτου ά- 
πόδειξιν: Αί βοΰρτσαι κωμώσεως ήρχισαν νά πωλώνται άπό 
τίνος, δπως καί πριν, δταν τά μαλλιά *δέν  έκόπτοντο».

Ο Ο Ο

ΖΩΝ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Πλησίον είς τήν Ρίγαν έγένοντο άνασκαφαί τών ερει

πίων μιάς μεγάλη; άποθήκης, ή όποια είχε καταστροφή 
άπό μίαν έκρηξιν. Κατά τάς άνασκαφάς λοιπόν άνεκαλύ- 
φθη εις πρώην αξιωματικός τοΰ Ρωσσικοΰ στρατού, ό ό
ποιος ειχεν άποκλεισθή έκεΐ άπό δεκαετίας, δτε είχε γίνει ή 
έκρηξις καί δέν ήδύνατο νά έξέλθη, έπειδή αί δίοδοι τοϋ 
υπογείου, δπου ειχεν έγκλεισθή, είχον φράξει. Μή δυνάμε- 
νος λοιπόν ό δυστυχής νά έξέλθη άπό τήν φυλακήν του, διε- 
τηρεϊτο έπί δέκα έτη είς τά υπόγεια τής άποθήκης άπό τά 
τρόφιμα τά όποια ύπήρχον έν άφθονίφ έκεΐ. "Οταν άνευ- 
ρέθη ώμοίαζε πρός θηρίον μάλλον παρά άνθρωπος, ήτο α
ξύριστος μέ μεγάλην γενειάδα, μακράν κόμην, μακράς ό
νυχας, μέ άγρίαν έκφρασιν καί ρακένδυτος. Ειχεν άποτυ- 
φλωθή τελείως καί δέν ήδύνατο ούτε νιί όμιλήση ούτε νά 
άκούση. Τρεις ήμέρας μετά τήν άπελευθέρωσίν του ό άν
θρωπος αύτός άπέθανεν είς τό νοσοκομϊεον, δπου είχε με 
ταφερθή.

Ο Ο Ο
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Νά καί μία περίεργος εϊδησις : Ό Διευθυντής τής ’Α
στυνομίας τής πόλεως Νάϊσε τών Ηνωμένων Πολιτειών ’- 
δήλωσεν δτι δέν θά καταγγείλη τόν δήμαρχον κ. Θεόδωρο” 
"Οντελ διότι ούτος «μετεμφιέσθη είς γυναίκα» καί «έπαιξε 
πρόσωπον γυναικός», καθ’ δσον ό δήμαρχος προέβη είς τάς 
άνωτέρω πράξεις διά λόγους «φιλανθρωπικούς». ’Ιδού λοι
πόν περί τίνος πρόκειται : Τό σωματείου «Νά-ακ Κλούμπ» 
συνέλεγε χρήματα ύπέρ τών άναπήρων παίδων, τινές δέ έκ 
τών προκρίτων τής πόλεως προέτειναν δπως, προκειμένου 
νά διοργανωβή παρέλασις καί νά δοθή θεατρική παράστα- 
σις μέ τό δράμα «Γάμος χωρίς νύφην», ό δήμαρχος κ. ’Όν- 
τελ μεταμφιεσθή εις γυναίκα καί δή είς νύμφην ! Ό δή
μαρχος έδέχθη καί μετημφιέσθη πράγματι είς λευχιμσνοΰ- 
σαν νύμφην. Καθ’ οδόν δμως άνεγνωρίσθη παρά τίνος ά- 
στυνομικοϋ καί παρά τάς διαμαρτυρίας του συνελήφθη καί 
ώδηγήθη είς τόν άστυνομικόν σταθμόν. ’Επειδή δέ ό νόμος 
άπαγορεύει αύστηρώς τήν μεταμφίεσιν, παρ’ ολίγον ό δυ
στυχής δήμαρχος νά μηνυθή καί νά φυλακισΰή , έάν δέν 
είχε μεταμφιεσθή χάριν φιλανθρωπικού σκοπού.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ύπό τοΰ Εκδοτικού Οίκου «Άθηνά—A. I. Ράλλη καί 

Σια» έξεδόθησαν τά έξής ένδιαφέροντα τομίδια: Ό 
«ΝΕΟΣ ΜΩΎ-ΣΗΣ» καί άλλα διηγήματα Δημοσθένου; 
Βουτυρά, «ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ» τοΰ Λ. Άντρέ- 
γιεφ κατά μετάφρασιν έκ τοΰ Ρωσικού ύπό τής δεσποινίδας 
Κορ. Μακρή, οί «ΕΦΤΑ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΙ» τοΰ Ιδιου καί 
ύπό τής αυτής μεταφράστριας, οί «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ» καί 
ά>,λα διηγήματα τοΰ Β. Γκάρσιν, ύπό τής δεσποινίδας Μα
κρή μεταφρασμένα, «ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΥΔΙΑ», 
θαλασσινά διηγήματα γραμμένα άπό τόν κ. Γιάννην Περ- 
γιαλίτην, «ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ», ποιήματα ύπό τοΰ κ. Γ. Κ. 
Σταμπολή, «ΣΟΝΕΤΤΑ», σειρά δευτέρα ύπό τοϋ κ. Στεφ. 
Μόρφη, τό «ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΡΙΝΑΣ», έκδοσις δευτέρα 
ποιήματα ύπο Σωτηρ. Σ. Γιαννιτσοπούλου.

Ύπο τοΰ ’Εκδοτικού Οίκου Ζηκάκη έξεδόθησαν: Παύλου 

Νιρβάνα «ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ», μέ πρόλογον Μή- 
τσου Χατζοπούλου καί μέ έπιστολήν τοΰ κ. Pougeres, ?κ- 
δοσις δευτέρα. Αιμίλιου Φαγκέ, τής Γαλλικής ’Ακαδημίας. 
«ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ», κατά με- 
τάφρασιν μετά προσθηκών ύπό τοϋ κ. I. Μ. Παναγιώτα- 
πούλου καί Ρ. Decharme, τό Γ’ τεύχος τής «ΜΥΘΟΛΟ
ΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» κατά μετάφρασιν ύπό 
τοϋ καθηγητοΰ κ. ’Ιωάν. Οίκσνομίδου, έκ τής τελευταία; 
Γαλλικής έκδόσεως.

Ύπό τοΰ Έκδοτικοΰ Οίκου «Έλευθερουδάκης» έξεδόθη
σαν: Γουσταύου κεϊγερστάμ «Τ’ ΑΓΟΡΑΚΙΑ ΜΑΣ» κατά 
μετάφρασιν άπό τό Σουηδικό ύπό τοϋ κ. I. Ε. Χρυσάφη καί 
Μαξίμου Γκόρκυ ή «ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ» κατά μετάφρασιν 
Σ. I. Ζήζηλα.

Ύπό τοΰ κ. Δημ. Λ. Ζωγράφου, έρευνητοΰ τής γεωργο- 
οικονομικής καί δημοσιονομικής ζωής τής χιόρας, γνωστού 
δέ ήδη έκ τοΰ τριτόμου έργου του ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ», έξεδόθη προσφάτως νέον έρ
γον, έξαιρετικοϋ ένδιαφέροντος, ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ I- 
ΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ» (1833—1843) 
Τόμος Α'.

Διά τοΰ έργου τούτου άποκαλύπτεται μία άγνωστος πτυχή 
τοΰ έθνικοΰ, οικονομικού, κοινωνικού καί τραπεζιτικού ήμών

ΑΓΓΑΟΑΜΕΡΙΚΑΚΙΚΙΙ ΤΗΙΚΙ Τ1ΙΣ Ε\\ΑΑΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 50.000.000 ΔΡΑΧΜ. 
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Κοραή 5)-Τη\έφ. 14-42.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Είς Δραχμάς

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

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

ΕΣ ΤΗΝ X APT ΑΠΟΘΗΚΗΝ ΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

® ® Π. Γ. Μ ΑΚΡΗΣ &ΣΑ « * ®
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ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ :

όλα τά είδη τοΰ χάρτου εές δλα τά χρώματα,
εές δλας τάς δεαστάβεες, εες δλας τάς «θεότητας καε
εές δλα τά «άχη, εες τάς καλλετέρας τεμάς.

ΧΑΡΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ, ΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΣΕΜΙΝΕ, ΙΛΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ, ΜΠΡΙΣΤΟΛ, ΒΕΛΟΥΤΕ, ΠΕΡΙΤΥΑΙΞΕΩΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΑΜΕΣΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

βίου καί παρέχεται είς τόν άναγνωστην εις πυκνάς σελίδας 
σειρά περιπετειωδών ή μάλλον μυθιστορηματικών λεπτομε
ρειών διάρκειας ολοκλήρου οκταετίας, μέχρις ού τεθώσι τά 
θεμέλια, έφ’ ών άνηγέρθη ό πρώτος Ελληνικός Τραπεζη- 
τικός οργανισμός, ό έξελιχθείς έντός 83 έτών εις τόν σημε
ρινόν κολοσσόν.

Τό έργον άναγενώσκεται άπλήστως άπό τόν τραπεζητικόν 
κόσμον τής χώρας καί τυγχάνει τή; ιδιαιτέρας προσοχή; 
τοΰ προσωπικού τής Εθνικής, είς τόν Σύλλογον τού οποίου 
τό άφιέρωσεν ό Συγγραφεύς.

Ό ήδη έκδοθείς Α' τόμος πωλείται καί εις τά Γραφεία 
ήμών άντί Δραχ. 50.

ΝΕΑ ΖΩΗ.—Μηνιαίοι· φιλολογικόν περιοδικόν. Έκδί
δεται είς ’Αλεξάνδρειαν.

ΦΑΡΟΣ. — Περιοδικόν μηνιαιον. Έκδίδεται είς Άλε-
ξάνδρειαν.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ. — Μηνιαιον περιοδικόν.
Έκδίδεται είς Χανιά Κρήτης.

ΠΩΣ.—Έκδίδεται είς Ζάκυνθον. Περιοδικόν μηνιαιον.
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ.—Εβδομαδιαία πολιτική, οικονομολογική 

καί έπιστημονική Έπιθεώρησις. Έκδίδεται εις ’Αθήνας.

Τύποις «ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ , Μέτωνος 3

ΕΙς ξένα νομίσματα
Είς Λίρας Αγγλίας καί Δολλάρια
Καταθέσεις έν δψει

» άποδοτέαι μετά έξ μήνας 
ΕΙς φράγκα Γαλλικά 

Καταθέσεις έν δψει
» άποδοτέαι μετά έξ μήνας

4 ο/ο
5 ο/ο

3 ¥2 ο/ο
4 % ο/ο



imi ΤΡΑΠΕΙέ τραπεζα ten
Γ. ΒΑΑΗΝΔΑΣ ΚΑΙ ΣΑ

ΑΘΗΝΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ 36
Τηλέφωνον 5-68

Τηλεγρ. Διεύ&υνσις: «ΪΔΙΟΤΡΑΠΕΖΑ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

TQN ΕΝ ΕΛΑΑώΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΑΑ10Ν ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ:;
ΔΡ. 5.000.000

Τραπεζιτικοί έργασίαι πάσης φύσεως. ’Αγοραπω
λησία χρεωγράφων καί συναλλάγματος. Προεξοφλή
σεις. Πιστώσεις έναντι φορτωτικών. Καταθέσεις έν δ
ψει και προθεσμία· είς δραχμάς καί είς συνάλλαγμα 
ύπό εύνόϊκωτάτους ορούς. Συναλλαγματικοί Έργα
σίαι.

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

άπηλλαγμένον φόρου.

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

Έπί. προ&εσμίω 1 έ
τους πρός 4 1)2 ο)ο 
Έπί προ&εσμία 2 έ
τών πρός 5 ο)ο
Έπί προ&εσμία 5 g/- 
τών πρός 5 1)2 ο)ο

ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΡΜΠΠΡΪΚΠ ™ EiiAiDS■ ■lIllU· ■■■■■ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Κεφάλαια και άποθεματικά

Λρ. SO,-4551 ,ΟΟΟ
Έκ τούτων Δρ. 25,000,000 εΰρίσκονται έπενδεδιψιέ- 

να είς χρεόγραφα καί συνάλλαγμα αξίας περίπου Δρ. 
255,000,000.— ’Άρα διαφορά περίπου..........................

Δρ. 230,000,000

Επί Λονδίνου έν οψει 
πρός 4 1)2 ο)ο

3 Επί προθεσμία 3 μη
νών πρός F> ο)ο
ΙΙαρισίων έν οψει πρός

4 ο)ο
προ&εσμία 6 μη- 

πρός 4 1)2 ο)ο 
προ'&εσμία 1 ε- 

πρός 4 3)4 ο)ο

Έπί 
νών 
’ Επί 
τους

Έπί προθεσμία 2 έ
τών πρός 5 ο)ο
Νέα~ ΒΥόρκης έν οψει 

πρός 3 3)4 ο)ο
3 Ιταλίας έν οψει

πρός 3 ο)ο
Βελγίου έν οψει

πρός 3 ο)ο
Ελβετίας έν οψει

πρός 1 1)2 ο)ο

Σημερινή συνολική αξία είς δραχμάς τών κεφαλαίων 
τής Τραπέζης περίπου .....................................................

ΓΕΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΗΜΑΑΔΟΖα.!
Κεφάλαεον Λρχ. 10,000,000 
’κ<πο6εμ.ατεζΛν » <»,^4<5Τ,Ο1ζ®

26—ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ ΜΙΟΥ—26
Τηλ. Άρι&μ. 1-31

ΛΑΧΕΙΟΝ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
Καθ’ έκάστην τών έξ ετησίων κληρώσεων έκδίδονται τρεις σειραί ακεραίων Γραμματίων περιλαμ-

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

Ό 
Ό 
Ό 
Οί 
Οί 
Οί 
Οί

ιθς ....................
2ος ....................
3ος καί ό 4ος . . .

6 επόμενοι άνά
15 » »
25 » »

1950 » »

(Έκ τοθ Γραφείου).
Δρ. 319,451,000

‘Εκτελεϊ πάσαν τραπεζικήν εργασίαν
Καταθέσεις έν δψει καί ύπο προθεσμίαν είς δραχμάς 

καί συνάλλαγμα, άποδοτέαι είς δ νόμισμα έγένοντο, ύπό 
όρους συμφέροντας.

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

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Έν Πειραιεί, "Αργεί, Πόργω, Πάτραις, Κέρκυρα, 

Κεφαλληνία, Ναυπλίω, Αίγίω, Καλάμαις, Σύρω, Χίφ, 
Ηρακλείω, Βάλω, Θεσσαλονίκη, Λαρίσση, Τρικκάλοις, 

Μυτιλήνη, Χανίοις. Ζακυνθω, Πλωμαρίω, Τριπόλει καί 
Ρεθύμνω.

Άνιαποκριταί :
Είς τάς κιριωτέρας πόλεις Ελλάδος καί έξωτερικοΰ. 

Έν Λονδίνω:
Συμμετέχει τής έκεί ίδρυθείσης ’Αγγλικής Τραπέζης 

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

μεθ 1 ποκαταστημάτων έν Κώνοι αντινουπόλει 
καί Άλεζανδρείφ

Αγορά καί πώλησις Συναλλάγμα
τος, Έκτέλεσις εντολών εις τά 
Χρηματιστήρια Αθηνών και 
Έςωτερικοϋ. Φορτώσεις, εκ
φορτώσεις, έκτελωνισμοί, Α
ποθηκεύσεις.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ :
ΕΙς Δραχμάς είς πρώτην ζήτησιν ... 5 ο)ο 
Μέ προειδοποίησήν 15ήμερον ... 6 ο)ο 
Εις Ξένα Συναλλάγματα . . . 4-41)2-5 ο)ο 

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΙΜΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑΙΤΙΜΑΙ Α0Γ1ΚΑΙ
Εες τήν Αποθήκην τοΰ παραγγελεοδόχου mm mm oiw

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΧΗΜΙΚΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ-ΖΤΜΩΤΕΧΝΙΚΑ 

ΤΑΣ. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΗΜΙΚΟΥ ΖΥΜΟΤΕΧΝΟΥ

4 ΟΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΘΥ ι 
ΑΘΗΝΑΙ

κ.Α. ΣΑΡΡΗ
Όδος Λεόλου 11^.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Κασμίρια ‘Αγγλικά δΓ ένδυ- 
μασίας καί έπανωφόρια άνδρικά, υφάσματα γυ
ναικεία δλων τών ειδών είς τιμάς Έργοβται- 
βέου, τουτέστιν είς τιμάς έζαιρε ικώς προσιτάς.

Τό παραγγελ οδοχικδν Γραφείον τον κ. Σαρρή 
είναι ή προσωποποίησις τής ευσυνειδησίας.

AU PRINTEMPS
Δ. ^ΟΥΤΣΟβοΥΛΩΛί

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό τελειότερον κατάστημα Γυναικείων Ειδών 
Άσπρορρουχα διά προίκας




