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ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΟΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

- —

ΠΡΟΣΩΠΑ :

ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΜΟΥΡΟΜΣΚΗ, 35 έτών, άρρωστος, α
δύνατος, χλωμός.
ΣΑΣΑ, γυναίκα του, 25 έτών, λεπτοκαμωμένη, μέ βασανι
σμένο πρόσωπο, φορεϊ σκούρο φόρεμα.
ΥΙΙΗΡΕΤΗΣ.
Νοσοκομείον. ’Ιδιαίτερο μικρό δωμάτιο μέ μιά κλίνη. ’Α
σπρισμένοι τοίχοι, βαμμένο πάτωμα, καβαροπλυμένο. "Ε
να κρεββάτι, ένα τρεπεζάκι, ένα μεγαλύτερο τραπέζι καί ε
πάνω σ’ αυτό βιβλία ν’ έφημερίδες. Τρεις καρέκλες. "Ολα
άσπρα.
Ό Μουρόμσκη μέ φόρεμα τοΰ νοσοκομείου είναι ξαπλω
μένος στό κρεββάτι. Πρό ολίγου τοΰ είχαν κάμει υποδόριον
ένεσι. Βογγρ σιγανά. ’Ακούεται ένας αδύνατος κτύπος στή
βύρα. Ό Μουρόμσκη δέν αποκρίνεται. Ό κτύπος επανα
λαμβάνεται, ή Ούρα ανοίγει σιγά καί εισέρχεται περπατών
τας μέ προσοχή ή γυναίκα τοΰ Μουρόμσκη. Μιά στιγμή στέ
κεται, έπειτα τρέχει πρός αυτόν.

ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Εύαγγελοβτρόας

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣI Σ

Σάοα. ’Έκλαιγες, Βαλόγκια;
(Σκύβει σ' αύτάν. τον κυττάζει ανήσυχη στά μάτια
καί τον φιλεί).
Μουρόμοκη (σηκώνεται σιγά-σιγά καί σέρνε
ται κοντά της). Σάοα ! Θεέ μου! Θεέ μου!
Σάοα. Βαλόγκια, τί έχεις; (Δέν μπορεί νά εξα
κολούθηση καί μέ αδυναμία πέφτει κοντά του στήν καρέ
κλα) .
Μουρόμσκη. Τώρα μόλις μοΰ έκαμαν ένεοι.
Πάλι μέ τό στανιό μοΰ έβαλαν κάτου άπό τό δέρμα
αυτό τό αναθεματισμένο φαρμάκι. Δέν ήθελα, άντιοτάϋηκα, φώναζα. . . Στό σώμά μου δέν υπάρχει πειά
γερό μέρος. "Οπου και αν τό άγγίσω πονεϊ, παντού
είνε γεμάτο πληγές. . . Αδιάκοπα μοΰ έρχονται’αη
δίες, τό κεφάλι μου σπάνει, — τώρα ούτε νά ξαπλω
θώ δέν μπορώ πειά. Δέν κοιμούμαι, δέ ζώ.
Σάοα (τσακίζει τά χέρια). Μά τί νά κάμω, τί νά
κάμω ! Γιατί νά μην μπορώ νά οέ βοηϋήσω ! Φτωχέ
μου Βαλόγκια ! "Οταν σέ βλέπω νά ύποφέρης έτσι,
μού έρχεται νά τρελλαϋώ γιά την αδυναμία μον, άπό
την απελπισία!... (Κλαίει).

Μ ο υ ρό μ ο κ η. Αυτοί ϋά μέ σκοτώσουν. ..
Σάοα (μέ δύναμι). Ό γιατρός ό Νεβιλ μοΰ είπε
την περασμένη φορά πώς γρήγορα ϋά γίνης καλά.
Καί τόν πιστεύω, Βαλόγκια... Τόν πιστεύω. .. Δέ
ϋά οέ βασανίζη χωρίς νά είνε ανάγκη. ..
Μουρόμοκη (σκυθρωπά). Μα. ϋά γίνω άραγε
καλά; Κύττα τά χέρια μου, τό λαιμό... Στήν άρχή
μ’ έκαιαν, — στήν πλάτη μου μιά ολόκληρη λωρίδα
είναι χαμμένη. Βαστιόμουν καί ύπόμενα. Τώρα νά,
είνε τρεις εβδομάδες ποΰ μοΰ κάμνουν αυτές τις φο
βερές ενέσεις... Δέν έχω πειά δυνάμεις... Σάοα,
πάρε με απ’ εδώ — θέλω νά άναπαυϋώ στό σπίτι,
κοντά σου. ..

Σάοα. ’Ησύχασε, άγάπη μου, χαρά μου ! Δέ ϋά
σού κάμουν εδώ κακό. ’Άν ήξερα πώς ϋά είσαι άλ
λου καλύτερα, ϋά ο’ έπαιρνα στά χέρια μου. . . Μά
ποΰ μπορεί νά φυγή κανείς άπό τήν άρρώοτεια, ποΰ νά
κρυφϋ/j; ’Εδώ ϋά σέ σώσουν. .. Θυμήσου, εσύ ό ’ί
διος ζήτησες νά έλϋης εδώ. ..
Μου ρ ό μ σ κ η. Τώρα τό μόνο πράγμα ποΰ ϋέλω
είνε ν’ άναπαυϋώ. . . Βασανίστηκα, έξαντλήϋηκα,
δέν έχω δυνάμεις. . . Καλύτερα ϋάνατος, παρά αύτά
τά βάσανα...

Σάοα. Βαλόγκια, τό χειρότερο πέρασε πειά...
Πόσον καιρό ήσουν άρρωστος καί κανείς δέν ήξερε
τί είχες ! Τώρα, χάρις οτό γιατρό Νεβιλ όλα είναι
καϋαρά. Άκόμη λίγη προοπάϋεια, λίγη ακόμη γεν
ναιότητα καί ϋά γίνης καλά. ’Έχε υπομονή, άγάπη
μου, έχε λιγάκι άκόμη υπομονή καί ϋ’ άρχίση νέα
ζωή. "Ολα ϋά ξεχαοϋοΰν. . .
Μουρόμοκη (στενάζει). Πώς μοΰ πονεϊ τό
χέρι ! (Ζητεί κατάλληλη θέσι γιά τό χέρι του καί δέν
μπορεί νά βρή. Ή Σάσα σύρει τήν καρέκλα της δίπλα
στο κρεββάτι, πιάνει μέ προσοχή τό χέρι του καί τό χαϊ
δεύει σιγά. Παΰσις).
Μουρόμσκη (ήσυχώτερα).

Πές μου

τίποτε,
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επιθερηςις

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Σάοα. . . Μά όχι για την άρρώοτεια και για τόν για
(Τής φιλεϊ τό χέρι). Γιατί δέν εξακολουθείς;
τρό Νεβίλ.
Σάοα (φέρει τό χέρι στό πρόσωπο). 'Εξακολουθώ,
Σάοα. Τί ξέρω νά πώ; Τώρα πουθενά δέν πη
Βαλόγκια. . . Μιά ωραία μέρα τό κοριτοόπουλο μου
γαίνω και τίποτε δέν μοϋ κινεί τό ενδιαφέρον.
έκρινε πώς είνε πειά μεγάλη καί πώς είνε καιρός
Μουρόμοκη (ανυπόμονα). "Αχ, Θεέ μον, πές
νά
δή τόν κόσμο καί νά μάθη εκείνα τά πολύπλοκα
δ,τι θέλεις !
καί
σπουδαία πράγματα, πού αποτελούν αιώνιο μυ
Σάοα. Καλύτερα νά διαβάσω. ..
στήριο
γιά τούς περισσότερους ανθρώπους. Κ' έτσι
Μουρόμοκη (ερεθισμένος). Δέ θέλω! Βαρέ
γιά
πολύν
καιρό παράτησε τό άγαπημένο της παλιό
θηκα τά βιβλία. ..
σπίτι,
βρέθηκε
σέ μιά μεγάλη ξένη πόλι καί βυθί
Σάοα (τον διακόπτει,' βιαστικά). Καλά, αγάπη
στηκε
μέ
μιας
σέ
νέα ζωή μέ τήν πιοτί πού είχε άπό
μου, καλά, φθάνει νά μη ουγχίζεοαι 1 Άμέοως Άά
πριν οτόν εαυτό της καί γιά κάμποσον καιρό ζοΰοε
σοΰ διηγηθώ κάτι. . . (Σκέπτεται, έπειτα χαμογελά ε
ήσυχα, όπως πάντα. 'Εξακολουθούσε όπως πριν νά ·
λαφρά). Βαλόγκια, ακούσε νά γελάοης, — εσύ φταις,
σηκώνεται
ψηλά άπό τή γή καί μονάχα κάπου κάπου
— θά σοΰ πώ ένα παραμύθι. ..
παρατηρούσε πώς τώρα τής είνε πειό δύσκολο ν' ά(’Αρχίζει νά μιλή αργά, τραγουδιστά, σαν νά μιλή
ποοπαοθή άπό τή γή, σάν νά είχε βάρη οτά πόδια.
σέ παιδί. Ό Μουρόμσκη στην αρχή κουνιέται ανυπόμονα,
Έδώ συναντιότανε μέ άλλα παρόμοια κοριτσόπουλα,
άλλά βαθμηδόν ησυχάζει).
πού
είχαν έλθει απ' όλα τά μέρη τού απέραντου βασι
Σάοα. Μιά φορά κ' έναν καιρό ζούσε ο’ ένα με
λείου
καί τ' άγάπησε... "Ενας χρόνος πέρασε γρή
γάλο καί δυνατό βασίλειο ένα κοριτοόπουλο. Δέν ή
γορα,
οχι ’όμως καί χωρίς ν' άφήση σημάδια. Κάτι
ταν νεράιδα, ούτε βασιλοπούλα, δέν είχε κανένα ά
νέο καί βαρύ είχε άφήοει. Στήν ψυχή της έγκαιεστρο στο μέτωπο, ούτε ώμορφιά ξεχωριστή, ούτε πλού
οτάθηκε ένα τρομακτικό αίσθημα τέλειας μοναξιάς.
σια παλάτια. Τό σπίτι τοΰ πατέρα της δέ βρισκότανε
'Ανάμεσα σ' ανθρώπους, κατά τό φαινόμενον φίλους,
οιήν πολυθόρυβη πρωτεύουσα, παρά σέ μιά μακρυνή,
όσο καί αν δέν ήταν στενός ό κύκλος της, όσο καί άν
παραμελημένη πόλι, πίοω άπό ψηλά βουνά καί πυκνά
ήταν
ή ςωή τής μεγάλης πόλεως γεμάτη άπό ενδια
δάση...
φέρον, όμως τής έλειπαν τά τρυφερά χάΐόια τοΰ σπι
Μουρόμοκ η (χαμογελά). Τί ωραία !
τιού καί ή θερμαντική άτμοοφ αίρα τής αγάπης, ποΰ
Σάοα. 'Έτοι λοιπόν, πίσω άπό πυκνά δάση...
πριν
σάν αδιαπέραστος θώρακας την υπεράσπιζε άπό
Ναι, ναι... ’Όλοι τήν άγαποΰσαν, όλοι τή χαΐδευαν
τόν
εξωτερικό
κόσμο. Χιλιάδες άγκυλώματα, μικρά
καί ήταν αμέριμνη, ευτυχισμένη, χωρίς φόβο γιά ιό
μά ενοχλητικά, έκαμναν τή ζαιή αισθητή...
μέλλον. . .
(Σηκώνεται καί περπατεϊ στο δωμάτιο. Ό ΜουρόμΜουρόμοκη (υπόκωφα). Φόβο...
σκη
τήν παρακολουθεί μέ τό βλέμμα, κάτι σκέπτεται καί
Σάοα. Ναι, φόβο, άγάπη μον... Ή νέα μεγάάναστενάζει).
λωνε έτσι ήσυχα, έτσι ευτυχισμένα πού ή ζωή τής
Σάοα (έξ ακολουθεί). Κι' έπεσε σέ μελαγχολία.
φαινόταν όνειρο. Δέν ήξερε καθόλου τή ζωή. Είχε
'Άρχισε νά τήν πιάνη κάποια βαρεία, μολνβένια νω
ακούσει πώς υπάρχουν συμφορές, ιιά θαρρούσε πώς
χέλεια, χωρίς νά δοκιμάση καν νά τήν καταπολεμήό καθένας είναι αίτιος τής δυστυχίας του. Τής φαι
cij.
Ή χρυσές φτεροΰγές της έπεσαν άδυνατιομένες...
νόταν πώς μπορούσε νά δείξη οτόν καθένα τό λάθος
Μονάχα ή μονότονες, ή θλιβερές, ή όκνές σκέψεις
του καί νά τόν σώοι] μέ τή συμβουλή της. . .
έμειναν στήν κεφαλή της. Ή θλίψις τής ζωής, πού
Μουρόμοκη (διακόπτει μέ λύπη). "Ολοι οτά
πρωτήτερα δέν τήν παρατηρούσε, αλυσόδενε τήν προ
παιδικά μας χρόνια τό 'ίδιο ήμαστε. . .
σοχή της καί έκτρωματικά φούντωνε οτή θολή ψυχι
Σάοα (χαμογελά, μελαγχολικά). 'Ηταν απλοϊκή, κή της διάθεσι. Τής φαινόταν πώς απειλητική, δυ
ή νέα μου. . . Πιάτο άπό τούς ώμους της είχε χρυσά νατή τήν έπληοίαζε, πώς άπό παντού όρμοΰοε ακρά
7 τερά, έτσι ελαφρά πού ούτε αισθανόταν τό βάρος τητα στήν ψυχή της καί ότι δέν είχε δύναμι νά τής
τους κ’ έτσι διάφανα πού κανένας δέν μπορούσε νά άντιοταθή. Καί ή ζωή τήν τρόμαξε. . .
τά ίδή. Αυτά τά φτερά ποτέ δέν έμεναν ήσυχα. Μό
Μουρόμοκη (ευχαριστημένος). 'Ήσουν εσύ,
λις έπεφτε γιά μιά στιγμή σέ συλλογή, άμέοως τήν
Σάοα... Σέ αναγνωρίζω. . . Έξακολούθει, έξακοσήκωναν ψηλά στον ουρανό, τήν έφερναν απάνω άπό
/.ούθει ! (Τής πιάνει τό χέρι).
τά σύννεφα, ανάμεσα στ’ άστρα και χωρίς διάθεσι
Σάοα (ξανακάθεται κοντά του και ή φωνή της γί
τήν κατέβαλαν οτή γή. Απ' αυτά τά ύψη ή γη τής
νεται
λυπητερή). Πόσο μηδαμινό αισθανόταν τόν εαυ
φαινόταν μαγευτική, ή ζωή ωραία κχί ελαφρά, οί
τό
της
μπροστά στο φοβερό, άόρατο μέλλον της ! Νά
άνθρωποι άγαθοί... (Σταματά). Είσαι καλύτερα,
ζήση
τή
ζοτή ! Αύτό τής φαινόταν κατόρθωμα καί ή
Βαλόγκια;
ψυχή
γέμιζε άπό σεβασμό πρός τούς γέρους ποΰ
Μουρόμοκη (ρεμβάζει). Ναι, ναι, άγάπη μου.
πέρασαν τή δοκιμασία πού τήν τρόμαζε. Φτωχό κορί-

ιοι! Ήταν άρρωστο καί τόσο δυστυχισμένο ! Είχε
χάσει τήν εμπιστοσύνη οτόν εαυτό της, σάν νά τήν
είχαν μπλέξει κακά μάγια καί παράδερνε μέσα σ' αυ
τά, σάν μικρό θηρίο πιασμένο στήν παγίδα. . . Άλλά
τό παραμύθι μου τελειώνει ’όπως όλα τά παραμύθια,
αγάπη μου. "Ενας Ιππότης παρουοιάοθηκε, έλυσε τά
μάγια, τήν ελευθέρωσε κι' έδιωξε μακρυά τό μαύρο

εφιάλτη ποΰ τήν έπνιγε. . .
Μουρόμοκη (θλιβερά). Ναι, Σάοα,

αισθανόμουνα ούτε όταν ήμουνα μικρή. Μοϋ φαινό
ταν πώς είμαι πολύτιμη πέτρα καί βρίσκομαι μέσα
σ' ένα καθαρό καί ώμορφο βελουδένιο κουτάκι. Μού
είχες γίνει άπαραίτητος. Φοβόμουνα νά σκεφθώ τί
θά γινόμουν όταν θά πήγαινα τό καλοκαίρι στό σπίτι.
Κ' έμεινα. Τί μαγευτικό καλοκαίρι ήταν εκείνο ! Μέ
ρες ολόκληρες περνούσαμε μαζή, ελεύθεροι, νέοι,
ευτυχισμένοι, καί τό μέλλον παρουσιάζονταν μπροστά
μας φωτεινό, χαρμόσυνο... (Έξαφνα). Τί άπέγινε

τώρα ό

μως ό ιππότης σου πεθαίνει. . .
Σάοα (φιλεϊ τό χέρι του). "Οχι, θά ζήση. .. Κα
νείς ιππότης δέν μπορεί νά πεθάνη προτού τελειώ
σει ιό έργο του καί τό δικό σου θέλει πολύ ακόμη γιά
νά τελειώση. . . Θυμάσαι πώς συναντήθηκες μέ τό
κοριτοόπουλό σου τήν πρώτη φορά;
Μουρόμοκη. Τό θυμούμαι, άγάπη μου. Είχα
έρθει σέ σένα μέ τήν Κάκια. 'Ήσουν μόνη—ολομόνα
χη καί μέσα στό σκοτεινό καί κρύο δωμάτιό σου πόσο
φαινόσουν δυστυχισμένη καί παραπεταγμένη ! Μέ μιά

ματιά κατάλαβα πώς κάτι κακό σοΰ σννέβαινε.
Σάοα (σκεπτική). Ή έπίοκεψίς σας μέ είχε δυοαρεοτήοει. Μ' εμποδίζατε, χωρίς νά ξέρω τό γιατί.
Δέ θυμούμαι τί λέγαμε· δέ θυμούμαι άν σάς είχα

αύτη ή χαρμόσυνη ζωή; (Κλαίει).
Μουρόμοκη (κυττάζει μελαγχολικά τή γυναίκά του). Τίποτε καλό σχεδόν δέ θυμούμαι. Σάν νά
μήν υπήρχε καθόλου... (Σκέπτεται). Μού φαίνεται
πώς σ' όλη μου τή ζωή ήμουν άρρωστος, πώς ποτέ
δέν ήμουνα καλά. Καί τόσον πολύ βαρέθηκα αυτή τή
ζωή, ποΰ θά τήν άφηνα μέ εύχαρίστησι. Άλλά λυπού
μαι, λυπούμαι τόσον πολύ γά σ' άφήσω μονάχη, χωρίς

εμένα, χωρίς προστάτη άνάμεοα οέ ξένους. . .
Σάοα (κλαίει). Βαλόγκια, Βαλόγκια !
Μουρόμοκη. Τί θά γίνη; Μέρες ολόκληρες
σκέπτομαι τί θά γίνης, φπωχή μου... 'Άφησε, άγάπη μου, τό χέρι μου, — κουράστηκες, δέν μέ πο-

προοκαλέοει νά ξανάλ.θετε. . .
Μουρόμοκ η. 'Εκείνη τή φορά δέν μπορούσε
κανείς νά σέ δή χωρίς νά σέ λυπηθή. Ή θλίψις σου,
τά ξαφνικά σου δάκρυα είχαν επενεργήσει μολυσμα
τικά καί οτή φτωχή Κάκια. Μέ δυσκολία κατώρθωοα

νά σάς ησυχάσω....
Σάοα. Κι' ΰστερ' άπό δυό-τρεϊς μέρες ξανάλθατε, — θυμάσαι; Κ' έπειτα άρχίσατε νά έρχεοθε κάθε
μέρα. Μέ αναγκάζατε νά τρώγω, νά ντύνουμαι, νά
πηγαίνω περίπατο καί δέ δίνατε προσοχή πώς δέν ή
θελα καί οτά δάκρυά μου. Καί οιγά-οιγά ξαναγύρισα
οτή ζωή. Μού ήταν έτσι καλά, σάν νά είχα βγή άπό
σκοτεινό υπόγειο στό θερμό ηλιακό αέρα. . . Μού έ
φερνες μπουκετάκια άπό 'μενεξέδες, βιβλία ποΰ σοΰ
έστελναν γιά νά τά κρίνης· μέ καρτερούσες στό δρόμο,
όταν γύριζα άπό τήν έργαοία· μέ ουνώδευες στό σπί
τι. . . Είχε γίνει συνήθεια νά σέ προσκαλώ νά μπής,
άλλά κάποτε μού ερχόταν ή έπιθυμία νά σέ βασανίσω
καί νά βασανιοθώ, καί μπροστά στην πόρτα μου σέ
αποχαιρετούσα. Πετιόμουν άπάνω καί άπό τό παρά
θυρο έβλεπα πώς έφευγες αργά καί χωρίς διάθεσι.
Συχνά γύριζες νά δής κ' εγώ έκρυβα βιαστικά τό
κεφάλι. ..
Μουρόμοκη (χαμογελά). Θαρρείς
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νεί πειά.
(Ή Σάσα μέ προσοχή βάζει τό χέρι του στό κρεβδάτι).
Μουρόμοκη. Ναι, έτσι... Τί περίεργο....
Μοϋ προβάΌ.ει κάποτε τό παρελθόν, άλλά έτσι ωχρό,
άχρωμάτιστο, σάν σέ ομίχλη. . . Καί τότε μοϋ φαίνε
ται πώς θυμούμαι όχι τόν έαυτό μου, παρά κάποιον
άλλον κοντινό μου, πού τόν ξέρω καλά. . . Βλέπω ένα
μικρό φτωχό άγόρι, χωρίς θέλησι, χωρίς αγνή χα
ρά. Τό έβαλαν σ' ένα μακρύ, δύσκολο δρόμο καί άρχι
σαν νά τό κυνηγούν. "Οταν οταματοΰοε, είτε έπεφτε
τό μαοτίγοοναν σάν άλογο εξαντλημένο. Καί τό βλέ
πω πολύν καιρό έτοι. . . 'Έπειτα γίνεται νέος. Είνε
πειά καλά γυμνασμένος καί προχωρεί μόνος χωρίς
παρόρμησι, γιατί σέ κάθε στροφή αυτού τοΰ άτέλειωτου δρόμου, έλπίζει νά βρή ευτυχία. Αλλοίμονο, που
θενά δέν τή βλέπει καί όμως ολοένα προχωρεί, ώς
ποΰ γίνεται άνδρας καί πείθεται πώς σ' αυτόν τό δρόμο δέν υπάρχει τίποτε, τίποτε... καί ότι τό τέρμα
του στηρίζεται στον τάφο. Καί τόν τάφο αυτόν τόν εί
δα τώρα καθαρά. Ή άρρώοτεια μ' ένα πήδημα μ' έ

πώς δέν

τό παρατηρούσα;
Σάοα. Κ' έπειτα!... Σιγά-σιγά τόσες υποχρε
ώσεις μοϋ έκαμες, έτοι προβλεπτικά καί τρυφερά μ'
έβγαζες άπό κάθε λογής μικροφροντίδες καί δυσαρέ
σκειες, ποΰ δέν άνεγνώριζα πειά τή ζωή μου, — έ
τσι έλαφρά περνούσε ! 'Έτσι απαλά, έτσι καλά δέν

φερε στό τέρμα τοΰ δρόμου μου. ..
Σάσα (κλαίει, άλλά βαθμηδόν ησυχάζει). Άγά
πη μου, παράτα τα. Θά γίνης καλά,—άκοΰς, θά γίνης
καλά! Θά ξαναρχίσουμε νέα ζωή, πειό ευτυχισμένη
αυτή τή φορά άπό πριν. Τί ανόητη πού ήμουνα! Τέ
τοιος χρυσός, τέτοιος ευτυχισμένος καιρός έφευγε α
παρατήρητα, μέρα μέ τήν ημέρα, χρόνο μέ τό χρόνο
κ' εγώ δέν ήξερα τήν άξια του ! Ζητούσα τήν ευτυ
χία έξω άπό μάς, ένφ αυτή κρυμμένη ήσυχα, βρι
σκότανε σέ μάς τούς ίδιους, στήν άγάπη μας καί για
τί ήμασταν άχώριοτοι. .. 'Έπληττα καί ολοένα περί-
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μένα κάτι καλό από τό μέλλον, ένφ τό καλό εξατμιζό
ταν σιγά, απαρατήρητα. .. Τώρα δέν ϋέλω τίποτε
άπό τή ζωή, δέν απαιτώ, δέν παρακαλώ,—μοΰ φϋάνει μονάχα νά είμαι μαζή σου ότς τό τέλος. "Αχ, πώς
ϋά ξαναζήσουμε !
Μουρόμσκη (την διακόπτει). Δέν τό πιστεύω,
Σάσα. . .
Σάσα. Πρέπει νά τό πιστεύης... (Μιλεϊ πάλι
σιγά καί τραγουδιστά). "Οταν ϋά βγής άπ’ έδώ), —
κι’ αύτό ελπίζω νά γίνη σέ δυό μήνες, τό Μάη, —
ϋά νοικιάσουμε ένα μικρό εξοχικό σπιτάκι κοντά στή
ϋάλασσα, γιατί ϋά έχης άνάγκη άπό καϋαρό, δροσε
ρό αέρα. Θά έχουμε κιόσκι ανάμεσα στα δένδρα, σκο
τεινούτσικο, και ϋά καϋόμαστε εκεί όλη τήν ήμέρα
και ϋά βλέπουμε, τή ϋάλασσα. Θά βρώ γιά σένα μιά
χαμηλή, ευρύχωρη πολυϋρόνα. .. Κι’ ύστερα ϋά έρϋη μέρα ποϋ ϋά κατεβαίνουμε νά περπατούμε στ α
κρογιάλι. θά είμαστε οάν παιδιά, ϋά άοτειευόμαστέ,
ϋά γελούμε, ϋά κάνουμε ανοησίες, ϋά πετοϋμε πετραδάκια στή ϋάλασσα. . .

Μουρόμσκη. Ναι, χαρά μου, αν γίνω καλά,
ϋ’ αρχίσουμε νέα, καλή ζωή. "Αχ, όταν είσαι κοντά
μου, όταν μοΰ μιλεϊς έτσι, όλα τά ξεχνώ καί πιστεύω
σέ ϋαϋμα. Τά λόγια σου διώχνουν τήν παντοτεινή
φρίκη ποϋ έχω στην ψυχή. Γι’ αύτό όμως ύστερα πώς.
υποφέρω ! "Οταν φεύγης, άπό τόν κόσμο μέ χωρίζει
ένας τοίχος διάφανος, άλλά τόσο στερεός, ποϋ δέν
μπορώ νά περάσω μέο’ άπό αυτόν. ’Ακούω όταν μοΰ
μιλούν, άπαντώ, χαμογελώ, καμώνονμαι πώς ένδιαφέρουμαι καί ζώ τήν ’ίδια ζωή ποϋ κάμνουν όλοι
γύρω μου. Στήν πραγματικότητα όμως πόσον ξένος,
πόσο μακρυά άπ’ αυτήν βρίσκομαι 1 ’Εγώ μόνος μου
αποτελώ) Ιδιαίτερον κόσμο. Μέσα στα κατάβαϋα τής
ψυχής μου υπάρχει κάτι τεράστιο, φοβερό- τό ακούω
πάντα, κι’ αύτό διώχνει άπό μένα τή ζωή... (Βή
χει). Σάσα, δώσέ μου νερό !
Σάσα (γεμίζει ποτήρι καί τοΰ δίνει). Μή μιλεϊς
έτσι πολύ, Βαλόγκια, — αύτό σέ κουράζει.
Μ ο υ ρ-ό μ σ κ η. Δέν πειράζει, Σάσα. Πάντα σω
παίνω. Μονάχα μαζή σου μπορώ) ν’ άνοίξο) τήν ψυ
χή ίιον·
(Μακρυά σιωπή. ’Έπειτα ξαναρχίζει καί δσο προχω
ρεί μιλεϊ μέ διακοπές).
Μ ον ρ ό μσ κ η. Τή νύκτα περνώ) καλύτερα. Ξα
πλωμένος, σκέπτομαι καί κανείς δέ μ’ ενοχλεί. Κά
ποτε κάϋουμαι στό παράϋνρο καί κυττάζω στον ούρανό. Ψηλά λάμπει ό χαριτωμένος αστερισμός τής Με
γάλης "Αρκτον καί άπό τό ϋελκτικό σχήμά της πνέει
κάτι ϋερμό, γήινο. Κάτου είναι σκοτάδι καί ήσυγμα.
Ό δρόμος είναι νεκρός. Μονάχα στή διασταύρωσι
βλέπω τήν ακίνητη οιλουέτα τοϋ φύλακα. Κάπου-κάπου περνά κάποιος κουρασμένος' δ κτύπος τών βημά
των του φϋάνει ώς σέ μένα καί στήν ηρεμία τής νυ-
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μ-

κτός φαίνεται σχεδόν σοβαρός καί αινιγματικός.!
Καί σκέπτομαι πώς ή ησυχία αύτή είναι απατηλή,!
’Ορίστε κ’ εγώ κάϋουμαι ήσυχος. Μά αν είνε άλή-|

τΖΖ!ν>ιά· δ“ ^α1ύ,^η ’!
ϋεια, πώς στον κόσμο δέ χάνεται εντελώς τίποτε καί I
συνεπώς ό πόνος βρίσκει κάπου και σέ κάτι άπήχησι,Ι

επιθεώρησή
ασθενικά). ΆΜ ονρόμσκη (άνοιγε-, τά ματια
κούω, Σάσα, άνησυχής !
.
(Κτύπος στήν θύρα. Εισέρχεται ο υπηρέτης).
^,ηρέτης. ‘Η ό’)ρα είνε τρεις. . .
Σάσα (μδ παρακλητική ξ«νη, ϊρη^ρα, υ.
,ά). Αμέσως, αμέσως... ένα λεπτό ακόμη...
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τότε τί στεναγμοί ποϋ δέν τούς ακούει αυτί, τούς αί-1
(Ό υπηρέτης εξερχεται).
σϋάνεται όμως μιά εύαίοϋητη ψυχή, ϋά βγαίνουν τώ- I
Σ άο α. Βαλόγκια !
ν,
ρα άπό τό δωμάτιό μου! (Πίνει το υπόλοιπο νερό, ά-1
Μουοόασκη (με^). Είμαι καλύτερα^
ναπαύεται λιγάκι καί εξακολουθεί). Χιλιάδες άνϋρω-1
<w Πήγαινε, Αγάπη μου, πήγαινε μην ανήσυχης ·
ποι ζούν σ’ όλα αύτά τά ήσυχα σπίτια. Ποιος άπ’ αυ πουλί, καί κλαίω, κλαίω. . ·
ν^α.(κτυπάτά χέρια τ^.ΓιαΗ μοναχή οιξω
^
του’
τούς είναι ευτυχισμένος; Μοΰ φαίνεται πώς άκούω, | I
/ία
f-r- το
-γ, -/ε'Ά.'
της
. τ
νοι μπορούν νά μένουν κοντά σου, Βαλόγκια, I ιατι
Άκουμδα
/.εγαΛ. του
.ου στον
r ωμο
_
, ,
ν -ν., KVt ο δυο κλαινε. Παυσις).
πώ>ς αίσϋάνομαι τό φοβερό ατέλειωτο στεναγμό ποϋ ιεκείνη τον
αγκαλιαςει. Και ο.
δέν απορώ) νά μείνω μαζή σου;.. ■
ακουεται'.
κρέμεται τήν ήρεμη νύκτα απάνω άπό τήν κοιμισμένη
Μουρόμσκη (με <?ωνή ποϋ μολι
Μουρόμσκη. Πήγαινε, -ωτα.
πάλι... ’Αλλά πόσο δυνατώτερος, πραγματικά α I Σάσα, βάλε με σιγά, — τό κεφα/π μου γυρίζει. ( 1 ά
Σάσα (τον φιλεί πολλήν ώρα). Αντίο, αντίο, Βαπάπλωμα, αρχίζει
φάνταστος στεναγμός ϋά υψώνεται στο άπειρο άπ’
Ίί^ του πέφτουν άδυνατ-.σμένα στο
λόγκια !
ίίλη τή φτωχή, τή βασανισμένη μας γή ! Καί δέν εί
Ωρα καλή, πήγαινε !
Μ ο υ ρ ό μ σ κ η.
νε μοναχή ή γήινη σφαϊρά μας στήν οικουμένη.
ροσπάθεια. Πηγαίνει
Σάσα (άπαμακρόνετα-. μ
Παντού υπάρχει ζωή. Κάϋε ένα άπό τά άστρα ποΰ
ί δάκρυα: ν Αντίο!»
στή θύρα, σταματά και λεγει
λάμπουν τή νύκτα, είναι πηγή της, δηλαδή πηγή πό
νου, γιατί ή ζωή καί ό πόνος είνε συνώνυμα. Καί I καί έξαφνα φωνάζει).
και φεύγει).
λ.,^·
(Παϋκλαϊνε τά λαμπρά μπριλάντια τής Μεγάλης "Αρκτου
ΙΜΙΧ
Σάοα. Βαλόγκια, Βαλόγκια . Μ ακους,
Μεταφρ. KQN. X. ΚΟΚΟΛΗΧ
καί κλαίει όλη ή ορατή σέ μένα έναστρη σκόνη, πού I αις. Δυνατότερα).· Βαλόγκια !
άνάμεοά της είνε σκορπισμένη. . . Σκέψου, αγάπη
μου, τί γιγάντεια, αφάνταστη συμφωνία πόνου έκτελεϊται αιώνια στήν οικουμένη... (Σταματά, ή Σάσα
λπο
τόν άκούει μ.έ προσοχή, γεμάτη φρίκη). Ναί, αγάπη μου,
αυτές ή νύκτες μέ δίδαξαν.... Πρωτήτερα πολλά
πράγματα τά έπαιρνα έτσι- τώρα αυτά μπήκαν μέσα
μου, έγιναν άχιόριοτα μέρη τής ψυχής μου. Ή ζωή,
ή φύοις, ό Θεός, άν ϋέλης, μας έδωκαν γιά κλήρο
τόν πόνο καί αδιάφοροι κυττάζουν πώς έξασϋενοΰμε.
Καί τό πειό υψηλό, τό πειό εύγενικό ποϋ έχει τήν ι
·1ν.^
μο Ν
κανότητα ό άνϋρωπος νά κάμη, είνε νά έξολοϋρεύτ],
στό πείσμα όλων, τόν πόνο. Σφο γγίζοντας τά ξένα δάκρύα έλαφρώνοντας τί) ϋλίψι τού άλλου, κάμνουνε έποϋ κανείς στον κόσμο δέν έχει τή δύναμι νά
κάμη γινόμαστε άνώτεροι τού κόσμου, δυνατώτεροί
Λεωνίδαν Καπελλαν εξ ’Ιταλών
του. .
χον προσλάδη και του
■
ϊ-r·,- 1837 τδ σανιδόπηΝ. Μακρογεωργίον
Τδν Απρίλιον του επομένου ε.ου, 1»
έλκοντα τήν καταγωγήν,
Σάσα. Γίνου καλά, Βαλόγκια, καί ϋά ζοϋμε όπως
τρακαλούμενου
(1)
Άνδρέαν
- ν
ν- γλλ Q-J θέατρον
- -ο
δ ά σ κ. α1 λ ο ν
ϋέλεις. ..
χτον του Σζοντ,α^ουΑΟ^
t _
Λυστυ7ώς
ής στεντορίας φωνής του ανηγγελλεν,
τον «Ρήγαν» του Ζα-μπελιου. Δυ . χ .
6όν. δστις λο·' ,
Μουρόμσκη. "Ω, πρέπει νά ζοϋμε διαφορετι
στασ»., .ου με
,
τοϋ Θεσσαλου μα?4
>
,,-ί 7 ηήσα~ νά Βοθώ?’. τοχροϊλένθτ. άπό σκηνης τας μελλουσα, ν
αι προς την εΛ.ευ εριαν,
,
τών παραφωώ
κά, νά έχουμε άλλους σκοπούς στή ζωή. "Αν αποκτού
Ζ '
· θαρρύνθησαν άλλ’ εχωρησαν εμ,.ρος
τυρος δέν κατόρθωσαν να υ..--·<
,
σα τήν υγεία μου, τις δυνάμεις μου! Τί ζωή ϋά δι5τ1 οί προ ολίγου έλευθερωθέντες του ζυ-γ5 κυοίουΜέλη και ουτω .ο μ-'
α
νιων
της
πριμαντόνα,
τ
έπαναλήψεως
οοργάνωνα γιά μάς ! Τό αίώνιο ιιάν !» (Μέ κόπο άέλλην.κδν θέατρον κατα την εσ,.γαν ,ς
,
νασηκώνεται καί κάθεται στο στρώμα). Είδα, αγάπη
-ο ΜαζρογεωργΙου ήτο απόηχος
τών εργασιών του ήτο σχεδόν κενόν, .ο
μου, στό ζωολογικό κήπο ν’ άφίνουν τό καλοκαίρι έγου δείν κατέρρεεν ύπό τδ βάρος
Ύ0ν
Ιερού
λ.εύϋερα τά πουλιά τών ϋερμών κλιμάτων. Δέν τά
θους έκ πασών τών κοινωνικών τάξεων.
οτενοχωρεΐ πειά τό δικτυωτό τοϋ κλουβιού, δέν τά
λειτουργίας
Ή πρώτη αϋτη εσπέρα τής συγχρόνου
τρομάζει τό χέρι τοΰ άνϋρώπου, τά ϋερμαίνει ό ήλιος
τό σημείον
2. Κατά περίεργον
τής έποχής
τών δύω τής πρωτευουσης _ «-«τρω
καί πετούν, κάϋουνται όπου ϋέλουν, στά δένδρα, στά
Ύ„ο καί ό μετά «σσαρακοντα πε
τδ ά'λλο. Εν
δια τ'
τοϋ κινδύνου διά τδ μεν, τή,
ταύτης είσαγαγων εν Ελλαδι τα
χόρτα, στά νερά τώ>ν τεχνητών ρυακιών. Θαρρούν
:φ μεταξύ είέν τω
τοότοις, οί "Ελληνες ήθοποιο., ο.
πώ>ς είνε έλεύϋερα, γιατί τό λεπτό ουρματένιο δίκτυ

I χί’(Μ·:

ΤΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ
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πού είνε τεντωμένο ψηλά στό χωρισμένο γι’ αύτά μέ-
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γσΰ τών Τούρκων πατριώται, θά έκλειον διά κηρού τά
ώτά των, ώς άλλοι Όδυσσείς, ινα μη καταθέλγωνται
έκ τού άσματος τών βραγχαλέων σειρήνων τής ιταλι
κής Νεαπόλεως καί θά προσήρχοντο έκεϊ όπου άναπαρί-

σταντο άπό σκηνής τά κατορθώματα έκείνων, ών οί υιοί
είς τήν πρώτην τής ελευθερίας πνοήν τόσον έξεθηλύνθησαν ώστε νά σύρωνται άπο τούς άσεμνους κορδακισμούς
τής πρώτης τυχούσης ίταλίδος μιμάδος !

Δυστυχώς ούδέν ίσχυσε προ τού θέλγητρου τής ιταλι
κής μουσικής. Το ελληνικόν θέατρον ήμερα τή ήμέρ?
έρημούτο. Μάτην προσεπάθουν οί δυστυχείς "Ελληνες η
θοποιοί νά προσελκύσουν τούς ’Αθηναίους διά νέων έρ
γων, τά όποια άπο καιρού είς καιρόν έδιδον. Δέν κατώρθουν άπολύτως τίποτε. Ό λαός ήκολούθε
*.
τό παρά
δειγμα τών άρχόντων του, τών βασιλέων του, τών άνωτέρων του. Βασιλείς, υπουργοί, άνώτεροι στρατιωτικοί
καί πολιτικοί υπάλληλοι, όλη ή σπείρα τών Βαυαρών,
έσύχναζον είς τό ιταλικόν θέατρον. Οί δημοσιογράφοι, οΐ-

τινες, έκτος έλαχίστων εξαιρέσεων, ευθύς άπο τής
πρώτης έμφανίσεως τής ελληνικής σκηνής, άπηξίουν
νά μνημονεόσωσιν ότι υπήρχε καν ελληνικόν θέατρον,

είχον άνοίξεε τάς στήλας τών εφημερίδων των εις αυτο
σχεδίους κριτικούς, οί οποίοι διά μακροσκελεστάτων άρ
θρων έλληνιστί, γαλλιστί, ίταλιστί, έστιν ότε δέ καί γερμανιστί γεγραμμένων, έξεθείαζον άλλοτε μέν τήν δείνα
eomprimaria ήν μετέφραζαν, ώς έλέχθη άνωτέρω εις
συμπρωταγωνίστραν (!), άλλοτε δέ τόν τά
δε άνιόντα καί κ α τ t ό ν τ α, ώς μετέφραζαν τόν
τενόρον καί τόν μπάσσον ! Όλοι, μικροί, μεγάλο
*.,
άπ’
άκρου είς άκρον είχον κηρυχθή υπέρ τού ιταλικού θεά
τρου.

'Τ.πό τοιαύτας συνθήκας επόμενον ήτο το ελληνικόν
θέατρον νά πάθη άπό μαρασμόν καί ολίγον κατ’ ολίγον,
ελεεινόν καί τρισάθλιον, νά έκπνεύση ύπό τήν παγεράν
άδιαφορίαν άρχόντων τε καί άρχομένων.

'Οπωσδήποτε, διά νά μή πέση άδόξως, κατώρθωσε
μεθ’ όλας τάς στερήσεις καί τάς άπογοητεύσεις, αιτινες
τό περιέβαλλον, κατά τήν δευτέραν αύτού περίοδον, νά
δώση, έκτος τών παλαιών, καί ούκ ολίγα νέα έργα πρω
τότυπα καί ξένα.
’Εκ τών πρωτοτύπων, πρώτον έδόθη ή τραγωδία τοΰ
Ν. Α. Σούτσου «’Ιφιγένεια έν Ταυρίδι» (!). κατά τήν
παράστασιν τής οποίας διεκρίθησαν, κατά τάς τότε
μαρτυρίας, ό Ν. Ελευθερίου ώς ’Ιφιγένεια καί ό Σερα
φείμ Δεσποτόπουλος ώς Όρέστης.

'Ως βάσιν τής τραγφδίας του ό Σούτσος έλαβε τήν
’Ιφιγένειαν έν Ταύροις τού Εύριπίδου, ής γνωστή είναι
ή ύπόθεσις. Άλλ’ ό νεώτερος ποιητής, πρός ούδέν τιθέ1. ’Ιφιγένεια έν Ταυρίδι, τραγωδία είς πέντε πράξεις
παρά Ν. Α. Σούτζου, έν Άθήναις έκ τής τυπογραφίας Άνδρέου Κορόμηλά 1837. — 'Ετέρα έκδοτης τοΰ αύτοΰ έργου
έγένετο έν Άθήναις τό 1893.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ
μένος τήν απλότητα τοΰ άρχαίου δράματος, ήν έπεδίφΜ
καί ό Γκαίτε είς τήν ’Ιφιγένειαν αύτού, ήθέλησε νά zjl
ταστήση τήν ίδικήν του πολυπλοκωτέραν καί έδημιούρΙ
γησεν άγριον έρωτα τού Θόαντος πρός τήν Ίφιγένει»!

*,
Πιστεύω

I

λέγει ό τύραννος τής Ταυρίδος πρός τήν ’Ιφιγένειαν ή|

τφ νεωτέρφ δράματι,
έξηγήσεως πλέον καιρός νά ήναι,

Γνωρίζεις, πώς άφ’ ού καιρού, διά βουλής τής θείας I
Κατέσχον είς τάς χείράς μου τού Κράτους τάς ήνίας,Ι
Καμμίαν τών ιθαγενών δέν έκρινα άξίαν,
Νά συμμοιράση μετ’ εμού λαμπρώς τήν βασιλείαν. I

Είς μάτην τό διάκενον μ’ έδίαζε τού θρόνου,
Καί πόθος ό διακαής φιλτάτου άπογόνου.
Τό βλέμμα μου τό άϋπνον είς μάτην έζητούσε
Τό ό,τι ή καρδία μου σφοδρώς επιθυμούσε.
Είς μάτην ή άκάματος φροντίς τών ύπουργών μου I
Άνίχνευε τό κραταιόν παντού βασιλεών μου.
’Εκείνο δπερ ό καιρός, ό μόχθος δέν έτέλει,
Μία στιγμή πανευτυχής έξαίφνης άπετέλει.
Σέ είδα, σέ ήγάπησα- έν θέλκτρον άκουσίως,
Τάς ασθενείς αισθήσεις μου έμάγευσε κρυφίως.
Έκτοτε ήσουν τό κινούν τής τύχης μου τό μόνον,
’Έκτοτε σέ προώρισα είς τόν λαμπρόν μου θρόνον,
I
Έκτοτε ό,τι ήθελες κ’ έγώ έπιθυμούσα,
Τήν ευαρέσκειαν τήν σήν ιδίαν έφρονοϋσα.
Έξετελούντο παρευθύς τά όσα έπεπόθεις,
Καί είς άπάσας τάς τιμάς καί δόξας άνυψώθης.
Καί μεταξύ τών τής θεάς πιστών της νεανίδων
Τόν πρώτον τόπον είχες σύ τών ιερών φροντίδων.
Τέλος, όταν σ’ έδήλωσα τόν υψηλόν σκοπόν μου,
Έπρόδαλες άναδολήν τών επιθυμιών μου.
Συστέλλων τήν διάθεσιν, βιάζων τήν ψυχήν μου,
Καί τούτο παρεχώρησα παρά τήν θέλησίν μου.
Πλήν τώρα ήλθεν ό καιρός ό τόσον έφετός μου
Καθ’ όν Οά λάβω τούς γλυκείς καρπούς τού έρωτός μου. I
'Ωραία Ιφιγένεια, αυτή είν’ ή ήμερα
Δι’ άμφοτέρους, ώς φρονώ, ή εύδαιμονεστέρα.
Κάνέν είς τάς θελήσεις μου έμπόδιον δέν μένει’
Τό πλήθος δλον. ό βωμός, ό θρόνος σέ προσμένει. . .
Άλλ’ ή Ιφιγένεια, ήτις δέν άπώλεσεν είσέτ: τήν έλ-1
πίδα τής είς Ελλάδα επιστροφής, καί ευκαιρίαν μόνον I
κατάλληλον περιμένει πρός έπίτευξιν τού σκοπού της, I
ζητεί άναδολήν τού γάμου, προφασιζομένη ότι καί ή Άρ- I
τεμις αυτή είναι έναντία πρός τούτο.
Πολλάκις μάς έτάραξε — τφ λέγει — μέ τρομερά

[σημεία:
Καί μάλιστα τήν νύκτ’ αυτήν όνειρα τερατώδη
Είς τήν ψυχήν μου τρέφουσι προαίσθησιν φρικώδη.
Φρονείς άν ήτον βούλησις αυτής άπ’ εναντίας
Δέν είχε προς άπόδειξιν οδούς αυτή μυρίας;

Οί άγαθοί της οιωνοί δέν ήθελον έκ νέου
Χαρύν’ ήμέραν τήν λαμπράν τοιούτου υμεναίου;
Ξένος κανείς άποσταλείς διά χειρός τής θείας
Δέν ήθελεν, ώς άλλοτε, άρχίση τάς θυσίας:
Έν τώ μεταξύ άγγέλλεται διά τού Μοθώνου, δστις
είναι τό αύτό πρόσωπον μέ τόν Βουκόλον τού Εύριπίδου.
ότι δύω ξένοι έφθασαν είς τόν λιμένα τής Ταυρίδος.
Προ τού άπροόπτου αύτού. τό όποιον, κατά τόν θόαν, εί
ναι ένδειξις ότι ή Άρτεμις ήλλαξε γνώμην, ή Ιφιγέ
νεια άκουσίως της ένδίδει είς τόν γάμον. Κατ’ ιδίαν ό
μως, τήν πατρίδα της πάντοτε έπιποθούσα καί τόν τύ
ραννον άποστρεφομένη, άποφασίζει νά φονευθή. Άλλά
σκεφθείσα προς στιγμήν ότι οί δύω ξένοι ενδεχόμενον νά
ήσαν Έλληνες καί ότι ίσως κατορθώσει δι’ αυτών νά
στείλη ειδήσεις είς τήν πατρίδα της καί τόν άδελφόν

της, άναδάλλει πρός στιγμήν τόν σκοπόν της, καλεί
παρ’ έαυτή τούς ξένους, οίτινες δέν είναι άλλοι παρά ό

Όρέστης καί ό Πυλάδης, καί τούς έξετάζει.
Επακολουθούν κατόπιν σκηναί δμοιαι πρός τάς τού
Εύριπίδου, καθ’ ας ή Ιφιγένεια μανθάνει παρά τών ξέ

νων τήν τύχην τής οικογένειας της καί τήν έν τή ζωή
ΰπαρξιν τού άδελφού της. είτα άλλα
*,
έν αίς έκτυλίσσεται ή γνωστή αύταπάρνησις τού Όρέστου κα'ι τέλος ή
θαυμασίας τέχνης, παρ’ Εύριπίδη εννοείται, σκηνή τής έπ*.στολής
(1). ήν ό Σοϋτσος άντικατέστησε, νεωτερίζων.
διά τής εξής ψύχρας καί άχάριτος:
Ή ’Ιφιγένεια έγχειρίζουσα τήν έπιστολήν πρός τον
Πυλάδην παρακαλεΐ αύτόν νά τήν δώση εις χειρ ας τού
άδελφού της- ό Πυλάδης λαμβάνει τήν έπιστολήν καί άναγινώσκων τήν έπιγραφήν αύτής στρέφεται πρός τόν

Όρέστην καί τώ λέγει:
(1)

II ν λ ά δ η ς :
’Εξαίρετόν μοι δός τόδ’, ήν τι ναϋς πάθη,
χή δέλτος έν κλύδωνι χρημάτων μέτα
αφανής γένηται, σώμα δ’ έκσιόσω μόνον,
τόν ορκον είναι τόνδε μηκέτ’ έμπεδον.

’Ιφιγένεια :
Άλλ’ οίσθ’ δ δράσω; πολλά γάρ πολλών κυρεϊ·
τάνόντα κάγγεγραμμέν’ έν δέλτου πτυχαϊς
λόγφ φράσω σοι πάντ’ άναγγεϊλαι φίλοις·
έν «σφαλεί γάρ
*
ήν μέν έκσώσης γραφήν,
αυτή φράσει σιγώσα τάγγεγραμμένα,
ήν δ’ έν θαλάσση γράμματ’ άφανισθη τάδε,
τό σώμα σώσας τους λόγους σιόσεις έμοί.
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’Ιδού, ώ φίλε μου, πρός σέ τό γράμμα έγχειρίζω
Καί έκτελώ τό χρέος μου καί τό υπούργημά μου.
ΟΡΕΣΤΗΣ
Τί βλέπω; ή έπιστολή γραμμέν’ είς όνομά μου !
(άναγινώσκει.)
«'Η Ίφιγένει’, άδελφέ, τό Θύμα τής Αύλίδος,
» ύπό τό ξίφος τού πατρός Θεόθεν ήρπαγμένη,
» Αντλεί ταλαίπωρον ζωήν είς γήν τήν τής Ταυρίδος.

«Σπεύσον: τήν σωτηρίαν της άπό έσέ προσμένει.»

Τί είδα ! τί άνέγνωσα; ώ δίκαιοι θεοί μου !
Είμ’ έξυπνος, δέν μ’ άπατούν άρα οί οφθαλμοί μου;
Σύ κόρη Άγαμέμνονος, Αύλίδος ή θυσία....
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Ναί, μ’ έσωσ’ άπό τήν σφαγήν ή ’Άρτεμις ή θεία. ..
Μετά τήν, ώς παρ’ Εύριπίδη, άναγνώρισιν τών άδελφών. άκολουθεί σειρά επεισοδίων φορτικών καί άτε
χνων. Ή ’Ιφιγένεια φεύγει μετά τού Όρέστου καί τού
Πυλάδου, συλλαμβάνονται παρά τού θόαντος φεύγοντες,
φυλακίζονται, έλευθερώνοντα
*.
κατόπιν, ύπισχνουμένης
τής ’Ιφιγένειας γάμον εις τόν θόαντα καί τέλος καθ’
ήν στιγμήν τά πάντα είναι έτοιμα διά τούς γάμους τού
τυράννου συλλαμβάνονται έκ νέου οί έλευθερωθέντες

διότι έφάνησαν είς Ταυρίδα δέκα πέντε άγνωστοι νεα
*.
νία
οπαδοί τού Όρέστου, έκ τής παρουσίας τών οποίων
ό Θόας. ύποπτευόμενος συνωμοσίαν, διατάσσει νά θανατωθώσιν άπαντες. Καθ’ ήν στιγμήν δμως φέρονται έπί

τού βωμού τής Άρτέμιδος φονεύεται ό Θόας ύπό τού Ό
ρέστου καί ή τραγωδία τελειώνει (J).

(Άκολουθεί)

Η ,

λλικΑΡΜϊ

II υ λ ά δ η ς :
Καλώς έλεξας τών θεών έμοΰ θ’ οπερ.
Σήμαινε δ’ φ χρή τάσδ’ έπιστολάς φέρειν
πρός ’Άργος, δ τι τε χρή κλύοντά σου λέγειν.
Ί φ ιγένεια :
Άγγελ’ Όρέστη, παιδί τάγαμέμνονος
ή ’ν Αΰλίδι σφαγεΐσα έπιστέλλει τάδε
ζώσ’ ’Ιφιγένεια, τοϊς έκεϊ δ’ ού ζώσ’ έτι.

Όρέστης :
Ποϋ δ’ εστ’ έκείνη; κατθανοϋσ, ήκει πάλιν;

’Ιφιγένεια :
”Ηδ’ ήν όρφς σύ· μή λόγοις έκπλησσέ με...
1. Παρόμοιον σχεδόν τέλος έ'χει καί ή ’Ιφιγένεια έν
Ταύροις τοΰ Γάλλου GUIMOND DE LA TOUCHE, παρασταθεϊσα τφ 1757.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΏΕΣΙΝ ΤΟΥ κ. ρΟΤΛΟΥ

θείσαν ύπό ’Αννίβα Κάρσν. Καί όμως ό Μερκάτης έπεχείρησε νέαν μετάφρασιν, ήτις ήρεσεν είς σοβαρόν κρι
τικόν, οστις έν τή Ί ο ν ί φ Ά ν 0 ο λ ο γ ί α (σελ. 335)
ήτις έδημοσιεύετο έν Κερκύρα τώ 1834 έλληνιστί,, ιτα-

δρών 17, έξ ών έν τή πόλει 3, μονά! γυναικών 4, έξ ών

2 έν τή πόλει.
,
Ό Μερκάτης είχε κάμει πολλάς έπιστημονικας προσθήκας, ιδίως γεωλογικά?, διότι έσκέπτετο νά τό δημο
σίευση τό δεύτερον, άλλ’ ή ιδέα αυτή δέν έπραγματοποιήθη. Άφήκε μεγάλην συλλογήν ορυκτών τής νήσου προ,
μελέτην. Τό χειρόγραφον τών προσθηκών σώζεται έν μέ-

ρει είς τήν Φω σκολιανήν Βιβλιοθήκην.
Έν Ρώμη έδημοσίευσε βιβλίον μέ τόν τίτλον: «Esposizione del Pater Noster». Είναι ωραία διερμηνεία του
«Πάτερ Ημών». Ακολουθεί σονέτο εις την , Ανά
ληψή τοϋ Χριστού καί παράρτημα πραγματευόμενου
«περί τών συμβολικών ιδιοτήτων τοΰ φωτός, της θερμότητος, τού οφθαλμού, τοϋ ανθρώπου, τής γης
του Ου
ρανού». ’Εννοείται ύπό θρησκευτικήν έπούιν πάντοτε τό

λιστί καί αγγλιστί, έγραφεν ότι άνέγνωσε το χειρόγρα
φόν τής μεταφράσεως καί συμπεραίνει λέγων: «’Ομολο
γώ ότι μέ έπροξένησε ζωηράν έ’κπληξιν ή ακρίβεια, ό χαρακτήρ τού λόγου, καί αί τόσαι δυσκολία! τάς όποιας ό
μεταφραστής ήδυνήθη νά ύπερβή. Είθε οί ολίγοι ούτοι
λάτροι νά παρακινήσωσι τόν άξιότιμον μεταφραστήν νά
απόθεση μέρος τής μετριοφροσύνης του καί νά δημοσίευ
ση τό πόνημά του».
Ήξευρεν ό Μερκάτης ότι ή μετάφρασίς του ήτο πι
στή. άλλ’ είχε τήν πεποίθησιν ότι δέν είχε τάς μεγάλας άρετάς της μεταφράσεως τού Κάρου, ήτις θεω
ρείται κλασσική, καί ούτως έμεινεν ανέκδοτος. Επίσης

συμπέρασμα.
Ή ιταλική γραμματολογία καοχάται διά τήν κλασσι
κήν μετάφρασιν τής Αίνιαδος τοϋ Βιργιλιου την ..οιη

ανέκδοτα είναι καί άλλα μικρά ποιητικά έργα.
ΕΠ. ΔΕ ΒΙ4ΖΗΕ

ΕΠΙΧΤΟΛΑΙ ΕΞ ΑΓΙΟΥ jpPOYX
Ο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΝΝΑΤΗ

φερομένσυ μετά χάριτος άπό τήν πιο πολύτιμον γ ο ύ-

Ο πίναξ ήγοράσθη ύπό της ’Εθνικής Τραπέζης.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ
Τετάρτη 25 Φεβρουάριου 1919, μεσημβρία

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΡΚΑΤΗΣ

(Συνεχεία)
Τώρα τά έργα αύτού άς ίδωμεν.
Το ποίημα, το οποίον αναφέρει ό Buchon, έχε-, τί
τλον «Saggio Storico Statistieo della citta ed isola
di Zante» καί έγράφη καί έδημοσιεύθη το 1811, ότε ή
Άγγλίζη κατοχή είχε κάμει σοδαράν στατιστικήν τής
νήσου, χάριν τής οποίας τό βιδλίον έχει σπουδαίαν α
ξίαν. Τό βιδλίον άφιεροΰται είς τόν Σερ Τζών Στίουαρτ, διοικητήν τών αγγλικών δυνάμεων έν Μεσογείω,
ον θεωρεί ελευθερωτήν τής νήσου.
Τό βιδλίον διαιρείται είς δέκα εννέα κεφάλαια καί
δίδει αρκετήν καλήν φυσιογνωμίαν τής νήσου κατά τάς
τότε γνωστάς πηγάς. Είς τό τέλος ακολουθεί ή επίση
μος στατιστική. Επειδή τό βιδλίον είναι σπάνιον, άναφερομεν το συμπέρασμα, διότι λεπτομερώς δέν επιτρέπε
ται εις εν περιοδικόν, ώς ή «'ΐίληνική Έπιθεώρησις».
Η νήσος είχε 33,353 κατοίκους, έξ ών ή πόλις είχε
14,124. Εκ τούτων 274 ήσαν Εδραίοι, οίτινες κατώκουν έν τή πόλει. Άπό τήν Ζάκυνθον έλειπον 610, έκ
τών όποιων ήσαν άπό τήν πόλιν 383. Ζωγράφοι, ά’γιοΥραφοι 14, Ιερείς 243, έξ ών είς τήν πόλιν 90, διάκο
νοι 3, απλοί κληρικοί 116, έξ ών είς τήν πόλιν 46, μο

νάχοι 79, ιερομόναχοι 36, μοναχαί 19. Δικηγόροι-41,
ιατροί 16, συμβολαιογράφοι 66, έξ ών 10 έν τή πόλει.
Τυπογράφοι. 2, κουρείς 58 (πενήντα οκτώ) (1), καφετζήδες 19. Φλεβοτομείς 76, έξ ών 14 είς τήν πόλιν (2).
Φαρμακοποιοί 18, χρωματιστά! καί χρυσωταί 14, κτίσται 337, έξ ών 95 είς τήν πόλιν, σιδηρουργοί 67, λε
πτουργοί, ξυλόγλυπτα: καί ξυλουργοί 152, έξ ών είς τήν
πόλιν 137, υποδηματοποιοί 256. ναϋται 430, χρυσοχόοι
110, ώρολογοποίοι 6, σαπωνοποιοί 19, κηροπλάσται 9,
ραπται 149, βαφείς 41, πιλοποιοί 30. Ή υφαντική ήτο
ακόμη εις τήν ακμήν της· υφάντρια: βαμβακερών υφα
σμάτων 750, υφαντουργοί μεταξωτών 55, καί ταπήτων
άπό μαλλί 8.
Εκ μόνον τούτων πού άναφέρομεν δίδεται μία ιδέα
ποια ήτο η κοινωνία τής Ζακύνθου κατά τό 1811. Παρατηρητεον προσέτι ότι κατά τήν στατιστικήν ταύτην υπήρ
χαν τότε 205 έκκλησίαι, έξ ών έν τή πόλει 64, καί ίδιωτικαί έκκλησίαι 205 (3), έξ ών έν τή πόλει 5, μονά! άν1. Τότε οί εύγενεϊς έξυ-,ίζοντο καθ’ έκάστην.

2. Ή φλεβοτομία ήτο τότε τής μόδας έν τή ίατρ,κή.
3. Πάσα άοχονηκή έπαυλι; είχε καί τήν έκκλησίαν, δώτι τότε τό θρησκευτικόν αίσθημα ήτο είς τήν άκμήν του.

—I

ν αν ενός χοντροκομμένου Ρώσου.

Είσερχόμεθα εις τό Ιερόν Βήμα καί
Β ημαΚλώνη μ-C-U,
"Ολαι αί εικόνες τοϋ τέμπλου και τοϋ είκονοοτα- τάριος, ό ιερουργών ’Ιερομόναχος, μάς επιδει
κνύει πολλάς άρχαίας εικόνας Βυζαντινής εποχής.
οίον φέρουσιν υπενδύσεις άργυροχρύσους ρωσικής
Μάς επιδεικνύει εις θήκας άρχαιοτάτης κατα
τέχνης. ’Ομολογώ ότι αυτί] ή μεγαλοπρέπεια δέν u
εξουσιάζει καθόλου. Έκ τής νεωτέοας ιστορίας σκευής τμήμα Τίμιου Σταύρον, τμήμα Χλαμύδας,
τοϋ "Οοους αντί θαμβωτικής πολυτελείας συγκεν Σπόγγου καί τοϋ Καλάμου τοϋ Μαρτυρίου.
Προσκυνώ) τά "Αγια Λείψανα τοϋ Τίμιου Προδρό
τρωμένης μέσα στους ναούς θά προτιμούσα ένα έργον
μου
και Βαπτιοτοϋ Ίωάννου. Τήν χεϊρα Ευθυμίου
αληθινής χριστιανικής έμπνεύσεως. "Οσον ό’ άιμορή
τοϋ
Μεγάλου,
τόν πόδα Φωτεινής τής Σαμαρείτιδος,
τήν έμφάνισιν τών αρχαίων εικόνων θά προτιμούσα
τό απέριττου μεγαλείου τής αρχαίας τέχνης λαμπρυ Λείψανα τοϋ Θεόδωρόν τοϋ Στρατηλάτου, τοΰ Λγ.^
νόμενου μόνον άπό τήν λεπτήν έκτέλεοιν τον άγνωστου Παντελεήμονος, τοϋ Άγ. Γεωργίου, Ίωάννου τοϋ
Χρυσοστόμου καί πολλών άλλων μαρτύρων.
ή γνωστόν άγιο γραψου. ·
"Ολα αύτά, δώρα Βυζαντινών Αύτοκρατόρων, βεΕκείνος ό όγκος τίον άργυροχρύοων χιτώνων καί
επενδύσεων, που υπενθυμίζει προκλητικός καμπυλό βαιουμένης τής γνησιότητάς των διά χρυοοβουλλων.
τητας εύπλάστου γυναικός, έχω τήν έντυπωοιν ότι "Ολα εντός πολυτίμων θηκών ή περιβεβλημένα διά
δέν αρμόζουν πρός τό λιτόν

καί ανεπίδεικτον

ιής

θρησκευτικής ιδέας.
Εννοώ ένα λεπτούργημα αληθινής καλλιτεχνικής
έμπνεύσεως, στόλισμα ιστορικού κειμηλίου, άλ/.α γ«σκιωμα τής εικόνας μέσα σέ όγκον αργύρου ιό βρί

σκω έκδήλωοιν άρχοντοχωριατισμοϋ.
Ή Ελληνική καλαισθησία δέν έπρεπε ν άνεχθή
τόν ρωσικόν άργυρον μεταβεβλημένον εις άμπεχωνας
καί χιτώνας. Τό ρωσικό μάτι πιθανόν νά θαυμά,η το
στίλβον μέταλλον καί νά άποδίδη σημασίαν ίσην προς
μίαν πολύτιμον μηλωτήν. Τό ελληνικό όμως μάτι
προτιμά πάντοτε μίαν πτυχήν ενός άπλοϋ χιτωνίου,

βαρυτίμων επενδύσεων.
"Ολα τά "Αγια Λείψανα εξάγονται έκ τίνος εντός

τοϋ Ίεροϋ Βήματος κρύπτης καί μία άρρητος

ευω
δία πληροί τήν άτμόσφαιραν.
Εις παρατήριμίν μου περί τούτ.ου ό Βηματάριος ?οπευοε νά μοϋ δηλώση:
— Ευωδιάζει ή Άγια Χάρις.
Καί έκλινα τήν κεηαλήν προ τής δυνάμεως του ε

πιχειρήματος του.
’Υπέρ τήν ’Αγίαν Τράπεζαν υπάρχει Σταυρός,
τοϋ όποιου ή άξια έξετιμήθη υπό Ίταλοϋ καλλιτέχνου
άντί 1,000,000 φρ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Εΐδον Εύαγγέλιον βάρους 30 ίσως οκάδων. δώρον
ίου Μ. Πέτρου τής Ρωσίας. Χρησιμοποιείται τάς
μεγάλος εορτάς καί υποβαστάζεται είς τάς εισόδους
δπο δύο ίεροδιακόνων. Περικόσμητον κατά τό έπαρ-

γυροχρυοον έπένδυμά του ύπό σαπφείρων καί άλλων
εντίμων λίθων άξίας. Έπι τής μιάς όψεως έξεικονίζεται ή Άνάστασις τοΰ Σωτήρος. Κατά τήν Έπαναοτασιν τό πολύτιμον αυτό Εύαγγέλιον έδόϋη ενέ
χυρου αντί 2,860 γροσίων είς τινα ’Οθωμανόν Έμιν
Άγαν, ό όποιος άναπτε καντήλι έφ’ όσον τό είχε στήν
κυριότητα του. "Οταν όμως βραδύτερου ή Μονή έζήτησε νά τό άναλάβη άποδίδουοα τό χρέος, ό Αγάς
ύπό διαφόρους προφάσεις ήρνεϊτο νά τό έπιετρέψη.
Ή παράδοσις άναφ,ρει δτι άπό τής στιγμής εκείνης
ο Αγάς υπέοτη δχι ολίγος συμφοράς. Έοείετο τό
οπήτι του, ή γυναϊκά του υπέοτη προσβολήν παρα
λυτικήν. Ήκούοντο κρότοι παντού. Παρηκολούθουν
δονήσεις διαρκείς καί ό Τούρκος φοβηθείς έσπευοε
υα το άποδώση είς τούς μοναχούς. Διά νά περιοωθή
κατα τήν Έπανάοταοιν ύπέοτησαν μυρίας περιπέτειας
οι μοναχοί. Τό διέσωσαν μέσα σέ σάκκον περιέχοντα
οιτάρι,
XXX

Άμα βγαίναμεν άπό τόν Ναόν ή φαντασία μου έκρυβεν ενα καινούργιο κόσμο ποΰ οί αιώνες έξέθρεφαν και ό χρόνος άπέσβεοεν.

’Έξω άπο τάς Μονάς ό άνθρωπος άναβαπτίζεται
μέσα στήν αιώνια δροσιά τής ζωής, μέσα στάς Μονάς
ο άνθρωπος ζή σέ ιιιά μυστικοπάθεια επηρεασμένη
άπό τοϋ θανάτου τήν μυστηριώδη ορμήν.
Εξω^ ή ψυχή απαλύνεται, μέσα χαλυβδώνεται. ’Ε
κεί το έργον τοΰ Δημιουργού, έδώ τό έργον τοΰ άν
θρωπον. Θαυμασμός καί κατάπληξις έκεϊ, θαυμα
σμός καί κατάπληξις έδώ. Έκεϊ ήλιος, Ούρανός,
δάση, θάλασσα, όρίζων, πουλιά, νερά, αύρα, κύμα,
χλόη, παρόν — ποίησις. Έδώ κεριά καί κανδήλες
θαμπές, θόλοι, θυμίαμα, σταυροί, μαύρο ράσο, ιιετάνοιες, τάφοι, νεκροί, παρελθόν— ποίησις.' Ζωή
χιλιετηρίδων έκεϊ — ατελείωτος, άναρχος — Ζωή

εκατονταετηρίδων εδώ μέ αρχήν καί τέλος.
Σε μια βαθύτερη σκέψι όμως γίνεται κάποια α
νατροπή οτής ιδεες τοΰ άνθρωπον.
Έκεϊ, στό αχανές, δ Δημιουργός δ Μέγας, έδώ
στο περιωρισμένο τό Δημιούργημα πάντοτε ατελές,
πάντοτε μικρόν.
Αν μαλιστα θελ-ήοωμεν νά πλατύνωιιεν τή σκέψι
γιά νά τήν φέρωμε πιό κοντά — πολύ κοντά, πρός
τήν^ αλήθεια, θά δούμε δτι τό έργου τοΰ άνθρωπον,
ποΰ έρχεται ώς έκδήλωσις τοϋ σεβασμού του, είναι
καμωμένο γιά νά μικραίνη τήν θείαν Μεγαλειότητα.
Ενας βαρύτιμος σταυρός έξαφνα θεωρείται άπό
τόν άνθρωπον, ασχέτως πρός τήν ηθικήν άξίαν ποϋ
κατά συνθήκην τοϋ άποδίδομεν, μεγάλο άπόκτημα για

τό Θεό, ένα δώρον αύτοκρατορικόν αίφνης — δώρον
ποΰ τό πληρώνει δ ιδρώτας ιού λαού — τό θεωρεί, η
Εκκλησία μεγάλο πράγμα γιά τήν ιδέα τής Θεό
τητας.
Μέ την μεγαλειτέρα ευκολία ή άνθρωπίνη ματαιοδοξία καταβιβάζει τό θειον στό επίπεδο μιάς κοινής
άνθρωπίνης άδυναμίας. Τήν χαρά ποϋ δοκιμάζει ό
άνθρωπος στήν άπόκτησι ενός δακτυλιδιού ή μιάς

καρφίτσας πολυτίμου μέ τήν μεγαλειτέρα αφέλεια
τήν μεταγγίζει αύτουσίαν πρός τήν μεγάλην δημιουογικήν Δύναμιν. Οί αρχαίοι έθυον έκατόμβας καί χιλιόμβας διότι τήν κνίοσαν ποΰ ευχαρίστως έγαργάλάε τα ρουθούνια τους καί τό καλοψημένο ψαχνό
κβέας ποϋ ικανοποιούσε τήν λαιμαργία τους ένόμιζαν
δτι έτσι μπόλικο καί άφθονο καί πλούσιο θά ευχαρι
στούσε περισσότερο τούς θεούς.
Εμείς οί χριστιανοί δέν κάνουμε θυσίες, άλλά
κρίνομεν άπό τήν ενδόμυχον ψυχικήν άγαλλίασιν ποΰ
αιοθανόμεθα στό θέαμα τής πολυτελείας καί άποδίδο
μεν στον Θεόν τής ίδιες ιδιότητες καί είς ηύξημένον
μάλιστα βαθμόν, ποΰ τόσον εύκολώτερον ικανοποιεί
ται όσον τό δώρόν μας είναι πολυτελέστερου. Καί γιά
να δειξη τήν διαφοράν τής θείας Δυνάμεως πρός
τήν ταπεινήν άντίληψιν τής άνθρωπίνης μηδαμινότητος έρχεται επίκουρος ή ιστορία αύτοϋ τοΰ τόπου.
, Μέσα σέ 10 αιώνας ό Χριοτιανισαός μέ τήν στενή
αντίληψί του ποΰ άφομοιώνει τό θειον πρός τήν πεζοτέραν άποφιν τής άνθρωπίνης ζωής, "συσσωρεύει
κειμήλια, έργα Τέχνης, πολύτιμα πετράδια, σμάλτα,
χρυσόν, σταυρούς άμυθήτου άξίας, Ευαγγέλια καί
άλλα παντοειδή βαρύτιμα κατασκευάσματα — βαρύτι
μα κατά συνθήκην — καί φαντάζεται δτι τό θειον έντρυφα είς του πλούτον αυτόν, είς τήν πολυτέλειαν αυ
τήν. Καταβιβαζει τό θειον είς τό επίπεδον μιάς γυ
ναίκας φιλάρεσκης καί ματαιόδοξης, ποΰ τά στολίδια
της είναι ή χαρά της, ή ευτυχία της, καί έπιδεικτικως τά συγκεντρώνει στον Οίκόν του ωσάν νά φοβήται οτι ο Οίκός του θά χάση τήν λάμψιν του άν στερηθή τής αίγλης των καί τού διακόσμου των.
Και όμως αύτά τά άτίμητα πετράδια καί στολίδια,
κατά τήν φαντασίαν τοΰ ανθρώπου, δλον εκείνον τόν
πλούτον ποΰ έμάζευσε μέσα ατούς Ιερούς τόπους τοϋ
Θείου Κατοικητηρίου, τοΰ Κατοικητηρίου τής Άρετήζ, τής Αιτότητος, τής Προσευχής, τής Μετάνοιας,
τής Φιλαλληλίας ή άνθρωπίνη υπεροψία 10 ολοκλή
ρων αιώνων, έρχεται μία πυρκάίά καί τά καταστοέφει, ένας ληστής, ένας πειρατής καί τά έξαφανίζει
η άκόμη ένας κακότεχνος τεχνίτης καί τά παραμοοφωνει, ένας σημερινός ή χθεσινός καλόγηρος καί τά
Λωποδντεϊ. Τό θεϊον τόσην σημασίαν δίδει είς τά αν
θρώπινα αύτά κατασκευάσματα ποΰ ούτε τήν κατα
στροφές τής κακίας ζητεί νά έμποδίοη, ούτε τήν φθο
ράν τοΰ χρόνου νά άνακόψη.
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Καί ξέρουμε δλοι πώς είναι ατά χέρια του χρονου
άπλά παιχνιδάκια δλες ή εύμορφιές τής άνθρωπίνης

τήν ζωήν των εις έρημικά σπήλαια τών βουνών, εφαντάζοντο ποτέ δτι αί Μοναί θά μεταβληθοϋν εις
θησαυροφυλάκια; Άπέβλεψαν, ύπελόγιοαν ποτέ εις

άτελείας...
,
,
Καί γιά τήν άντίθεοι τήν έπιβεβαιωτική τών λό
γων μου έρχεται δ Άθως, ό άγήρως Γίγας, ποΰ μό

τοιαύτην έξέλιξιν;
’Εννοώ τά Μοναστήρια τόπους

νον ό Θεός ξέρει πόσες χιλιάδες τώρα χρόνια — χι
λιάδες χιλιάδων ’ίσως — ζή άκλόνητος, άμετάβλητος, θεϊον δημιούργημα, πολύτιμον στολίδι τής φύ
σεως, δημιουργικόν ζωής, ευρωστιας καί ψυχικής

ορμής.
XXX

Αυτός δ Σταυρός — πού δ ’Ιταλός καλλιτέχνης τόν
διετίμησε θησαυρόν δλόκληρον, ποΰ και εγώ μέ ευ
λαβητική προσοχή τόν περιειργάσθην, ποϋ έθαύμασα
τήν τέχνην του καί τήν άξίαν του, ποΰ έπροοκύνηοα
τήν ίερότητά του — αυτός ό ύπερπολύτιμος Σταυρός
μέσα στό Θυσιαστήριον τοΰ Θεού, δίπλα στό Σταυρω
τό Παιδί Του ποΰ έζησε γιά νά διδάξη Ας ’Αγά
πην, τήν Δικαιοσύνην, τήν Απλότητα, ποϋ έζητησε
νά πωληθοΰν τά πολύτιμα Μΰρα γιά νά δοθούν στους
πτωχούς, ποΰ εύηγγελίοθη τήν άπαλλαγή τοϋ αν
θρώπου άπό τήν δουλεία τής ύλης, μέσα έκει που εί
ναι σκορπισμένες δλες οί χρισιανικές αλήθειες ποϋ
έβγήκαν άπό τό φως τής διδασκαλίας Του, μέσα έκει
ποΰ πλανάται τό Πνεύμα Εκείνου ποΰ έκήρυξε τήν
’Ισότητα, τάς Ήθικάς Άρχάς ποΰ άντιτίθενται πρός
τήν πολυτέλειαν — σέ μένα, ύστερα άπό τό θαυμασμό
τής Τέχνης — ήρθεν αυτόματο τό συναίσθημα τοΰ ξι
πασμένου άρχοντας ποϋ δείχνει μέ αυταρέσκεια τούς

μελέτης,

επιστή

μης, μορφώσεως — την έξέλιξιν των τήν βλέπω φι
σικήν έπι τοΰ επιπέδου αυτού. Εννοώ αυτά τοπους
έογασίας, μη άντικειμένης πρός τά δόγματα του Χριοιιανισυοΰ, άλλά δέν τό χωρεί τό κεφάλι μου να εί
ναι κέντρα ματαιοδοξίας, κέντρα είς τά δποϊα τό θεών
καταβιβάζεται είς τό επίπεδον ενός κοινού εκθετου
πολυτίμων κοσμημάτων καί σκευών.
"Ολα αυτά τά άφιερώματα, δλα αύτά τα δείγματα
σεβασμού, άφοσιώσεως, δλα αύτά ποϋ αποτελούν σταθ

μούς είς τήν ιστορίαν τής Τέχνης, δλα αύτα που ο
άνθρωπος τά αναθέτει έκεϊ γιά νά έξαγοράση την
’άφεοιν εγκλημάτων, κακίας, φθοράς — ωσάν τό θειον
νά έχη αποθήκην ποΰ νά μαζεύη τής κακίες τοϋ αν
θρώπου οσάκις αυτός τό δωροδοκεί πρός τον σκοπόν
α^'ον — δλα αύτά έχω τήν γνώμην δτι δέν ανήκουν
είς τήν ’Εκκλησίαν. ’Ανήκουν είς τό ’Έθινς. Ενα
Μουσεϊον καθαρώς εκκλησιαστικόν — τώρα μετά
τήν άπελευθέρωσιν — μουσεϊον έκκληοιαστικής, (στο-.
ρίας, Τέχνης, ’Επιστήμης, θά είναι τό κορύφωμα
τών καλογηρικών ύπηρεοιώνπρος τήν ιδέαν τής Πο
λιτείας, τού έθνισμοΰ μας. Στά χέρια του Καλογηρισμοϋ τά κειμήλια αύτά είναι μία ύβρις πρός τα υψη
λά διδάγματα τής Εκκλησίας. "Εω£ τώρα υπήρξαν
φύλακες άγρυπνοι, άξιοι τιμής καί σεβασμού. Κα
νείς δέν θά τοΐς άρνηθή τήν άναγνώριοιν αυτήν.
θησαυρούς του.
’Άραγε βρίσκεται νοϋς λογικός νά φανταοθή δτι
Αύτή είναι ή ιδέα μου καί πιστεύω δτι καί. σύ μέ τό
δ Θεός μπορεί νά χαίρεται δταν τοϋ άναθέτσυν τά
ελεύθερο ππεϋμά σου θά ουμφωνήσης μαζή μου.
περιφανή αυτά μνημεία τής Τέχνης, τα περιφανή
"Ενας θεολόγος βέβαια θά διαμαρτυρηθή, θά σαύτά δείγματα τής εύλαβείας τών Αύτοκρατόρων — μιλήση περί τής ηθικής άξίας τών άνθρωπίνων αυ
ποΰ οί περισσότεροι μέ τό έγκλημα ανέβηκαν στήν υ τών εκδηλώσεων, τής ταπεινώοεως τοϋ άνθρωπο,υ
πάτην εξουσίαν — ήμπορεί νά λυπάται δταν ό χρόνος
πρός τάς δυνάμεις τού Θείου. Θά μας άναπτύξη τας
είτε ώς πυρκαϊά,· είτε ώς πειρατής, είτε ώς φθορεύς, θεωοίας του καί ήμπορεί νά έχη καί δίκαιον. Κάθε
είτε ώς λωποδύτης τοΰ τά καταστρέφει ή τοΰ τά διαρ- γνώμη σεβαστή. Έγώ όμως δέν ή,απορώ νά παραδε
πάζει; Ό άνθρωπος άτελής, λυπεϊται, εγείρει φω
χθώ δτι δέν ταπεινοϋμεν τό Θεϊον δταν νομίζομεν οτι
νήν διαμαρτυρίας, δ Θεός όμως αμφιβάλλω πολύ αν
μέ άφθονον χρυσόν καί άργυρον τό έξιλεώνομεν και
τά έκτιμφ περισσότερον άπό τά λιθαρια τοΰ βουνού ι,
τό φέρομεν εύμενέστερον πρός τούς κοσμικούς μας

τής θαλάσσης τά βότσαλα.
Γι’ αύτό πιό υπερήφανος, πιό θεϊκός θά ήτον ό τό
πος τής λατρείας του άν έλειπεν άπό μέσα εκεί δλος
εκείνος δ επιδεικτικός πλούτος, άν έλειπεν δ άφθονος
χρυσός και άργυρος και άπέμενεν έκεϊ κάτι τι πιό άπλούστερο γιά τήν άγάπη μας, τήν λατρεία μας, τήν
άφοοίωοί μας.
Δέν καταλαβαίνω τί ωφελεί στήν ιδέαν τοϋ Καλογηρισμοϋ ένας πολύτιμος μανδύας Αυτοκράτορος,^ επιδεικτικώς επιδεικνυόμενος ύπό τών μοναχών. Ο
ταν οί ταπεινοί καλόγηροι τών παλαιών χρόνων
καί όχι όλίγοι αληθινοί καί σήμερον — περνούσαν

πόθους καί τά όνειρα.
Καί άκόμη περισσότερον τό ταπεινοϋμεν όταν ο
χρυσός αύτός καί ό άργυρος είναι κατειργαομένος άπό
χέρια ροτσικά. Έν πάση περιπτώοει, άν αμαρτάνω,
άς εύαρεοτηθοΰν δλοι οί αγαθοί καί άνεξίκακοι καλόγηροι νά μέ συγχωρήσουν. Έθυσίασα τόσην μελά
νην καί χαρτί διά νά πώ τάς ιδέας μου. Ό θεός, μάς
διδάσκουν αύτοί οί ίδιοι, καί ή Παναγία συγχωρούν
άν τούς προοφέρης κάτι τι υλικής αξίας δώρημα.^
Έγώ τούς προσφέρω αύτάς μου τάς έπιστολας^ που
άν δέν έχουν άλλην άξίαν, έχουν τήν άξίαν τοΰ βά-
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ρους τον χαρτιού πον άρχιοε και αύτό νά άνατιμάται
έπικινδύνως.
’Αν δμως άρνοϋνται νά με ονγχωρήοονν, ελπίζω
εις τόν Θεόν, ό όποιος είμαι βέβαιος δτι ύ’ άναγνωρίογι τουλάχιστον τί λογική υπάρχει είς τΛ έπιχειρήματά μου.
ΛΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΘΘ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΧΤΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ

©θ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ!

Έκαινοτόμησεν αληθινά ή παθηγήτρια τής 'Ωδικής δε
σποινίς Σμαράγδα Γεννάδη μέ τήν συναυλίαν της εις τό
«Κεντρικόν» τήν 11ην Φεβρουάριου. Άφ’ ενός είχε συμπαραστάτιδας δύο διακεκριμένος έρασιτέχνιδας, τήν κ. Μαρ
γαρίταν Μουτούση-Όριγώνη, ή όποια συνώδευσε είς τό πιά
νο μέ σπανίαν τεχνικότητα καί τήν κ. Νάταν Άποστολίδη,
ή όποια έμελοιδησεν ώραιότατα τραγούδια τοΰ Μόζαρτ καί
τοΰ Μπράμς, ύποχρεωθεϊσα νά έπαναί.άβη τό «Νανούρισμα»
τοΰ τελευταίου. Άφ’ έτέρου, δλα τά τραγούδια—Μπετόβεν,
Μόζαρτ, Μπράμς, Σοϋμπερτ, Βέρδη—ήκούσθησαν είς δλόκληρον τήν συναυλίαν μέ λόγια έλληνικά, διότι ήσαν άπό
τήν «Ξένην Λύραν» τοΰ Ν. Ποριώτη. Ή Γεννάδη, ή τόσον
Έλληνΐς καλλιτέχνις μας, μέ τήν έντονον κ’ εκφραστικήν
φωνήν της έδειξεν δλην τήν δραματικότητα καί τό πάθος
τής τέχνης της εις τήν μονφδίαν ιδίως τής Δεσδαιμόνας
άπό τόν «Όθέλλον» τοΰ Βέρδη, καί εις τήν «Μαργαρίταν»
τοΰ Σοϋμπερτ. Άπευθύνομεν καί είς τά τρεις τά θερμά μας
συγχαρητήρια. "Ενα άπό τά τραγούδια τής συναυλίας, τόν
«Ταχυδρόμον» (DIE POST) τοΰ Σοϋμπερτ, τοΰ όποιου οί
έλληνικοί στίχοι είναι ανέκδοτοι, τό παραΰέτομεν έδώ :
— "Ο! άπ’ τό δρόμο ή σάλπιγγ’ αντηχεί...
Πώς μοΰ χτυπάει τρελλά ή φτωχή
καρδιά,—φτωχή καρδιά !
— Γραφή καμιά δέν καρτεράς,
γιατί λοιπόν νά λαχταρρς,
—φτωχή καρδιά !
— Ή πόστα φτάνει άπ’ τό χωριό,
πού εκεί μιά κόρην αγαπώ,
—φτωχή καρδιά !
— Δέν π$ς νά ρίξης μιά ματιά,
νά ίδής κι’ αυτή πως τά περνά ;
—φτωχή καρδιά !
ΟΟΟ

Μετά τήν συναυλίαν τής δεσποινίδας Γεννάδη σειρά συ
ναυλιών έδόΰη είς τό «Κεντρικόν» θέατρον κα'ι είς τήν αί
θουσαν τοΰ Ωδείου ’Αθηνών. ’Εάν ό χώρος μας δέν έπαρχεί νά τάς άναφέρωμεν άναλυτικώς δλας, δέν ήμποροΰμε δμώς νά παραλείψωμεν τήν συναυλίαν τής κ. Καμπανάκη καί
τής δεσποινίδας Λ. Σιγάλα. Μέ χάριν άπαράμιλλον έτραγούδησαν καί αί δύο τήν δυφδίαν άπό τόν «Μαγικόν Αυλόν»
τοΰ Μόζαρτ. Κατεχειροκροτήθησαν άπό τό κοινόν, τό όποιον
έγέμιζε τήν αίθουσαν τοΰ ’Ωδείου, ή μέν κυρία Καμπανάκη
είς τήν «DURORAH» τοΰ MEYERBEER κα'ι ή δεσποινίς
Σιγάλα είς τά τέσσαρα ρωσσικά τραγούδιά της, καί προ
πάντων εις τό τραγοΰδι τών βαρκάρηδων τοΰ Βόλγα.
ΟΟu

Είς τό «Κεντρικόν» αι Συμφωνικοί Συναυλίαι τοΰ «Συλλό
γου τών Συναυλιών». Εις τήν Δεκάτην "Εκτην συναυλίαν, δ
κ. Τριαντάφυλλου έτραγούδησε μέ πολλήν άκρίδειαν καί
μουσικότητα τό μέρος του, δπως καί ή όρχήστρα ύπό τήν

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
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διεύθυνσιν τοΰ κ. Οίκονομίδου, έξετέλεσε μέ πολλήν άκρί6ειαν τό έργον τοΰ BERLIOZ.
’Επίσης δ κ. CHARDON έπαιξεν ώραΐα είς τήν εισαγω
γήν τοΰ ROI D’YS.

οοο
Είς τήν δεκάτην έδδόμην καί δεκάτην δγδόην ή αυτή επι
τυχία. Είς τό «Σκέρτσο» ό κ. Μητρόπολος συνήρπασε τό α
κροατήριό του καί «Ό Χορός τών 'Επτά Πύργων» τοΰ
Στράους έξετελέσθη πολύ καλά, ώς καί ή Εισαγωγή «Τών
Άρχιτραγουδιστών τής Νυρεμβέργης».
’Επίσης μεγάλην έπιτυχίαν είχε τό «Πανηγύρι» τοΰ κ.
Βάρβογλη, τό όποιον έπαίχθη ε’ις τήν δεκάτην όγδόην συ
ναυλίαν.
Τό μουσικόν αύτό έργον τοΰ κ. Βάρβογλη τδ διακρίνει ένα
εύγενές καί ειλικρινές ελληνικόν χρώμα καί θεωρείται καί
είναι άπό τά καλλίτερα έλληνικά έργα τοΰ εκλεκτού συν
θέτου.
Είς τήν έντύπωσιν τοΰ έργου συνετέλεσε πολύ καί ή δε
σποινίς Παρασκευα, μέ τό ευγενικόν της παίξιμο.
ΟΟΟ

Ή συναυλία τοΰ κ. Άμούργη άφήκε τάς καλλιτέρας έντυπώσεις. 'Ο Κεφαλλήν καλλιτέχνης έδωκε δείγματα τής
τέχνης του μέ πρόγραμμα εκλεκτόν καί ποικίλον. Είς δλα
είχε πραγματικήν έπιτυχίαν. 'Ο ενθουσιασμός δμως τοΰ
κοινού έκορυφώθη είς τόν «Κουρέα τής Σεβίλλης». Έτρα
γούδησε μέ τέχνην, μέ αίσθημα, μέ άκρίβειαν ώστε νά προκαλέση άκράτητα τά χειροκροτήματα τοΰ κοινού, τό όποιον
ξεύρει νά τιμά τούς "Ελληνας καλλιτέχνας.
ΟΟΟ

Είς τό ’Ωδεϊον ’Αθηνών τό άνασυσταθέν «Κουαρτέττον»
έκαμε τήν έμφάνισίν του μέ πρόγραμμα εκλεκτόν.
ΘΕΑΤΡΑ

Ή κυρία Γαβριέλλα Ρομπίν καί ό κ. Ρενέ Άλεξάντρ,
τής Κομεντί Φρανσαίζ, έτίμησαν καί τάς ’Αθήνας μέ τήν
παρουσίαν των. Είς τά «Διονύσια», τό κομψόν θέατρον τής
Πλατείας τοΰ Συντάγματος, έδωκαν πέντε παραστάσεις
καί έτάραξαν δλον τόν θεατριζόμενον κόσμον τών ’Αθηνών,
ό όποιος—χάριν τής κοσμικής έπιδείξεως ό περισσότερος—
έζήτει καί ήθελε τήν έξασφάλισιν μιάς θέσεως είς τό
θέατρον.
'Ο θίασος ήρχισε τάς παραστάσεις του μέ τήν «Φρανσιγιόν» τοΰ Δουμά καί τό κοινόν έθαύμασε μέν τούς έκτελεστάς, έμεμψιμοίρισεν δμως διά τό έργον. Ευτυχώς τήν άλ
λην ημέραν έπαιξε τής «Μαριονέττες» τοΰ Βόλφ καί τό κοι
νόν ΐκανοποιήθη πληρέστατα καί έδειξε πλέον δλον τόν ένθουσιασμόν πού προκαλεϊ μία καλλιτέχνις πραγματική, δ
πως ή κυρία Ρομπίν καί ό σύζυγός της κ. Άλεξάντρ.
ΟΟΟ

Είς τήν «Άλάμπραν» δ κ. Βεάκης μέ τόν θίασόν του ε
ξακολουθεί τάς παραστάσεις του. Τελευταίως έδωσε μίαν
κωμφδίαν τοΰ διασήμου Ρώσσου συγγραφέως Γκόγκολ, τό
«Γαμπροπάζαρο». Τό έργον στηρίζεται εις τά έθιμα τών
ρωσσικών συνοικεσίων καί προκαλεϊ πολύ ένδιαφέρον μέ τήν
ψυχολογίαν τών έμφανιζομένων τύπων τοΰ ρωσσικοΰ λαοΰ.
’Έπαιξεν έπίσης τήν κομεντί τοΰ Άντρέ Μποραμπω «Γι’
αύτόν καί γιά έκείνην». Είς τό έργον αύτό τού Μπιραμπώ
έλαβε μέρος ή δεσποινίς Μαρσέλλου ώς πρωταγωνίστρια
καί άπέδειξεν δτι δέν τής λείπει οΰτε τό δραματικόν τάλαντον, οΰτε ή δύναμις, ούτε ή φισικότης. Ή δεσποινίς Μαρ
σέλλου είναι άσφαλώς μία πραγματική έλπίς τοΰ Νεοελλη
νικού Θεάτρου.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
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vat δλα τραγούδια που μας γνωρίζουν τα γενναία , \
πού έζησαν, που ύπέφεραν ώς δούλοι, που
«1η·Λοτινά τής Ρόδου» είναι πραγματικά μαργαριτάρια, τα
Μέσα είς δλα τά δημοτικά μας τραγούδια, τα «Δημο.ιζα τ ,ς
όποια μέ υπερηφάνεια μάς προσφέρει ό Αλεξανδρινός ποιητης.
τίτλο.

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟΥΛΑΚΙ
Ποιος στό ’πε, δεντρουλάκι μου,
Νά σ’ άρνηθώ πουλάκι μου.
Άν τόπανε στη γειτονιά
Νά τούς κρεμάσω μέ σκοινιά

Κι’ άν τόπανε στην έκκλησια,
Κερί νά μην άναψουν πια.
Κι’ άν τόπανε στον ποταμό
Νά δοΰν τής βρύσης τον κομό
Κι’ άν τόπε το ρηγόπουλο
Στη Μπαρμπαριά σκλαδοπουλο.
Καί νά τδ κλαί’ ή ρηγισσα
Κι’ άς είναι καί βασίλισσα.

ΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ

__ Κι’ άν περάσουν τ’ άηδονακια
Καί μοΰ πάρουν τδν άνθδ
Έχω κι’ άλλα καί φυτεύω
Γιά τδ νέο π’ άγαπώ. —

Η ΔΙΠΛΗ ΑΓΑΠΗ
Σ’ αύτά τά σπίτια τά μαρμαρένεα,
Τά μαρμαρένια καί τά ψηλά,
Κάθουνται μέσα τρεις αδερφάδες
Τρεις αδερφάδες κ’ οί τρεις κυρες.
Τή μιά φοδοΰμαι, τήν άλλη τρέμω,
Τήν πιο μικρούλα τήν άγαπω,
Μά πώς νά πάω νά τής τδ πω;

Ξένε μ’ άν θές νά παντρευτής έλα και ρωτά εμενα
Νά σέ πώ ποιά ’νε γιά σένα.
Maxpua γυναιχα μη παρης,

— Καλησπέρα σου, κυρά μου,
Στην άρτάνα τή χρυσή.
Τί σκαλίζεις, τί ποτίζεις
Καί δέ βγαίνεις νά μέ δεις:

__ Τί σέ μέλλει παλληκαρι
τί σκαλίζω, τί ποτώ;
Ρόδα κι’ άνθη μυρισμένα
Γιά τδ νέο π’ άγαπώ.
— Μή σκαλίζεις ρόδα κι άνθη,
Φύτεψε βασιλικό.
Μή περάσουν τ άηδονάκια
Καί σοϋ πάρουν τδν άνθο.

-

Τδ δεντρί ξεκλωνισμένο
Πάντα τοΰ 'νε μαραμένο.

Κοντή γυναίκα μή πάρης βουτσί τοΰ ταδερνάρη.

Τδ βουτσί τοΰ ταδερνάρη
Πού κερνά τδ παλληκάρη.
Άσπρη γυναίκα μή πάρης σακκί V αλευρωμένο.

Τδ σακκί τ’ αλευρωμένο
Πάντα τοΰ ‘νε λερωμένο.

Μόν’ έπάρε μελαχροινή νάχη καί μαύρα μάτια.
Π’ άν γεράση κι άν χαλάση
Πάντα μαύρα μάτια θάχη.
ΠΑΥΛΟΣ ΓΝΕΥΤΟΣ
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Ο NT’ ΑΝΟΥΝΤΣΙΟ ΚΑΙ Η ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ

Ό Γαβριήλ Νταννούντοιο, όταν έγκαταλείπη την
έπαυλίν του και έρχεται εις τάς πόλεις, είναι φυσικά
υποχρεωμένος νά ύποκύπτη εις τους νόμους τής ανια
ρός εθιμοτυπίας καί νά μεταβαίνη εις μερικά άπό τά
πολλά σπίτια τής άριοτοκρατίας, τά όποια τόν προσκαλοϋν. 'Εσχάτως εύρίσκετο εις τήν Ρώμην καί ήναγκάοθη νά μεταβή εις μίαν ποιητικήν εσπερίδα,
τήν όποιαν εϊχεν οργανώσει πρός τιμήν του μία με
γάλη κυρία, ή οποία τήν άρνησίν του, όσον δικαιολο
γημένη και άν ήτο, θά τήν έθεοίροΰοεν ώς προσ
βολήν.
Μιοήν ώραν ό ποιητής έκαμεν υπομονήν. "Οταν
ήλθεν ή σειρά τής οίκοδεοποίνης διά ν’ άπαγγείλη,
ό συγγραφεύς τής «Φωτιάς» έξεδήλωσε τόν θαυμα
σμόν του άμέοοτς άπό τάς πρώτας στροφάς. «Λαμ
πρά, δούκιοοά μου, θαυμάσια. Άλλά τέτοιοι στίχοι έ
πρεπε ν’ άπαγγέλλωνται εις τό σκότος· θά έκαμναν
άπείρως μεγαλειτέραν έντύπωοιν». Αμέσως τό σα
λόνι έβυθίσθη εις τό σκότος, ένώ ή δούκισοα έξακολουθοϋσε μέσα εις τό σκότος καί είς τήν γενικήν γοη
τείαν τήν απαγγελίαν τών στίχων, περί τών όποιων
έλεγεν δ Νταννούντοιο ότι τόν έμάγευον.
Μετά τό τέλος τής απαγγελίας τά φώτα ήναψαν
■πάλιν καί ή ποιήτρια δούκισοα ήτοιμάζετο νά δεχθή
τους επαίνους τοϋ μεγάλου άνδρός. Άλλ’ αύτός εϊχεν
έξαφανισθή ! Είχε φύγει ακροποδητί, ενώ ή δουκική αηδών έγέμιζε τό σαλόνι μέ τά μελοιδικά κύματα
τής ποιήοεώς της !
I ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗ2 ΜΟΔΑΣ

’Εμφανίζεται εις τόν ορίζοντα μία νέα απειλή διά
τάς ωραίας, αί όποϊαι ήσπάσθησαν τήν μόδαν τών
κοντών μαλλιών. Ή έκφυοις μύοτακος καί γενείου,
εις άντικατάστασιν τών κοπέντων μαλλιών, τήν ό
ποιαν ήπείληοεν ή επιστήμη, φαίνεται κίνδυνος πολύ
βραδύς καί πολύ μακρυνός, ώστε δέν δΰναται νά έκφοβίοη τάς γυναίκας. Τώρα δμως μανθάνομεν ότι
είς τήν Αμερικήν μία άλλη πραγματικωτέρα συμφο
ρά έπεσεν είς τά κουρεμένα κεφάλια ή δυθιηνίασις.
Αί χιλιάδες τοιούτων κρουσμάτων είς όλα τά μέρη
τής Αμερικής άποδεικννουν, κατά τούς ιατρούς, δτι
ό ξυρισμένος τράχηλος αποτελεί έδαφος εύνοϊκώτατον διά τάς δυθιήνας. Μέ τό ξύρισμα τον τραχήλου,
ό όποιος ήτο συνηθισμένος άνέκαθεν νά είναι σκεπα
σμένος, ερεθίζεται τό δέρμα καί άνοίγουν οί πόροι,
δηλαδή τόοαι θύραι καί παράθυρα διά τά μικρόβια.
YUKON ΠΟΣΟΧΤΟΝ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΙΚΟΝΑ

Τά καλλιτεχνικά αριστουργήματα τής Ευρώπης
αλλεπάλληλα λαμβάνουν τόν δρόμον πρός τήν Αμε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ρικήν. Έσχάτα>ς εις τό Λονδϊνον μία προσωπογρα
φία τοϋ Ρέμπραντ, άνήκουοα είς 'ένα Σουηδόν, ήγοράοθη άπό ’Άγγλον συλλέκτην διά λογαριασμόν ένός
Αμερικανού πελάτου του άντί 82,000 λιρών στερλι
νών, ήτοι 28,000,000 δραχμών. Τό ποσόν τούτο φαί
νεται δτι είναι ή ΰψηλοτέρα τιμή εις τήν όποιαν έπωλήθη μέχρι τοϋδε έργον τού Ρέμπραντ.
ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ύπό τοϋ ’Εκδοτικού Οίκου Ζηκάκη έξεδόθη «ΑΓΑΠΗ
ΟΝΕΙΡΟ ΠΛΕΧΤΗ» υπό ΘΑΛΗ ΝΑΡΗ. Είναι τό μυθι
στόρημα ποϋ Εδραβεύθη ύπό τής ’Επιτροπής, ήτις ώρίσθη
νά κρίνη τά έργα τοΰ διαγωνισμού Ζηκάκη τοΰ έτους 1925.
'Ο διαγωνισμός Ζηκάκη Επιτυγχάνει. Τά έργα ποΰ Εστάλησαν Εφέτος είναι γιομάτα άπό ενδιαφέρον καί Ελπίδας διά
τήν φιλολογικήν μας Εξέλιξιν. Οί κριταί μ’ δλην των τήν
αυστηρότητα δέν Αποκρύπτουν τάς Εντυπώσεις των αί ό
ποιοι είναι πολύ Ενθαρρυντικοί διά τό μέλλον. "Ενα μεγάλον καί θερμόν εδγε στόν κ. Ζηκάκη. ’Επίσης Εξεδόθησαν
ύπό τοϋ Ιδιου Οίκου «Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΟΠΑ
ΤΡΑ» τοΰ Σαίξπηρ, «διασκευασμένο γιά νά παίζεται στό
θέατρο» ύπό τοΰ ΒΕΛΜΟΥ, «Επιμελημένο άπό τόν ΣΤΡΑ
ΤΙ! ΔΟΥΚΑ, κ’ εικονογραφημένο άπό τόν ζωγράφο ΒΑΣΣΟ ΓΕΡΜΕΝΗ», δ «ΠΡΟΜΗΘΕΥΕ ΔΕΣΜΏΤΗΣ» τοϋ
Αισχύλου κατά μετάφρασιν ύπό τής κ. ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, «ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ» τή φροντίδι τών κ. κ. I. Π αναγιωτοπούλου καί
II. Χάρη καί τό 4σν τεύχος τής «ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» τοΰ Ρ. DECHARME κατά μετάφρασιν τοϋ ζ. Οίκονομίδου.
'Ο κ. Ν. ΠΟΡΙΩΤΗΣ είναι μία ξεχωριστή φυσιογνω
μία είς τόν κόσμον τών 'Ελληνικών Γραμμάτων. Έκλεκτικός, Επιμελημένος, αρμονικός μεταφραστής έργων διασήμων συγγραφέων έχει πλουτίσει ήδη την ελληνικήν φιλολο
γίαν μέ τά εύγενέστερα προϊόντα τής διεθνούς λογοτε
χνίας. 'Ο ίδιος συγγραφεύς πρωτοτύπων έργων μέ άνεπτυγμένον τό καλλιτεχνικόν αίσθημα, έδημοσίευσε προσφάτως τήν «ΣΑΛΩΜΗΝ» τοΰ Όσκάρ Ούάϊλδ είς τρίτην έκδοσιν καί Εφιλοτέχνησεν είς στίχους ζωντανούς, Εκφραστι
κούς, μουσικούς, τόμον όλόκληρον παρμένον άπό τήν «Βύ
νην Λύραν» ποΰ τοΰ χάρισε «τραγούδια ξένα μέ λόγια Ελ
ληνικά ταιριασμένα στό ρυθμό τής μουσικής».
'Ο κ. ΓΝΕΥΤΟΣ, γνώριμος εις τούς άναγνώστας μας,
άπό τό πλούσιον καί καλαίσθητον ποιητικόν του έργον, έδη
μοσίευσε πρό τίνος είς τόμον Επιγραφόμενον «ΤΡΑΓΟΥ
ΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» μίαν Εργασίαν τιμώσαν
τά πατριωτικά αισθήματα τοΰ Επιλέκτου Επιστήμονος. 'Ο κ.
Π. Γνευτός ιατρός είς τήν ’Αλεξάνδρειαν, νοσταλγών τής
εύμορφιές τής πατρίδος του, συνέλεξεν Επιμελώς τά τρα
γούδια τής Ρόδου, ατινα έξέδωκεν Εσχάτως δ ’Εκδοτικός
Οίκος «Νέα Ζωή». Τά τραγούδια αύτά είδον τό φώς λίαν
έπικαίρως. Καθ’ ήν στιγμήν ή Ρόδος άντιμετωπίζει μέ δικαιολογημένην έκπληξιν τήν προσπάθειαν ένός άλλογλώσσου κυριάρχου, όπως νοβεύση τήν Ελληνικότητά της, τά
τραγούδιά της, ζωντανά μνημεία τών Ελληνικών αισθημά
των της καί τών Ελληνικών πόθων της, έρχονται νά διαπι
στώσουν τούς δεσμούς τής Νήσου πρός τήν Μητέρα ποΰ
ζητεί νά συγκέντρωση δλα τά σκορπισμένα καί κακοπαθημένα παιδιά της.
Ύπό τοΰ Έκδοτικοΰ Οίκου «Άγκύρας» Εξεδόθη ή «Τε
λευταία ήμέρα καταδίκου» τοϋ Βίκτωρος Ούγκώ.

Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ

ΕΞΟΧΙΚΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
Τί» δροσερώτερον και άριστοκρατικώτερον εξοχικόν ΙΙροάβτειον.
Ιί.λιμα ξωογόνον. Όρίζων μ.αγεοτικός. Χερί» αφθονον.
Άγορασται οικοπέδων ή καλύτερα κοινωνική τάξις.
'II 'Εταιρία άναλαρ.€άνει καί την άνέγερβιν οίκοδομ.ων, <>«ό όρους οικονομικούς
ΓΡΑΦΕΙΑ BEPAX7.EPOF »Ο
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 12-67 — ΑΘΗΝΑ!
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΥΛΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Η ΗΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

TPimiMH

'Η κυρία ΔΩΡΑ ΜΙΚ, διπλωματούχος Γενεύης—
Παρισίων, είδικώς σπουδάσασα τήν έπιστημονικήν μέθο
δον τής ήχοθεραπείας (Vibration electrophonoi’de),
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
εφαρμόζει αύτήν με αποτελέσματα αξιοσημείωτα εις ό
λας τάς περιπτώσεις τής γενικής έξαντλήσεως τοϋ ορ
ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
γανισμού, τής Νευρασθενείας, στομαχικής ατονίας, άρTQN ΕΝ ΕΛΑΑόΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
θριτισμοϋ, ζάλης, αϋπνίας και προϊούσης έλαττώσεως
τής ακοής δι’ ειδικών μηχανημάτων.
ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ
Τά άποτελέσματα είναι εκτάκτως επιτυχή είς τήν
Εν
δ-ψει
πρός
3 ο)ο
’Επι προΊ^εσμίω 1 ιδυσμηνόρροιαν και τάς διαταράξεις τής κρίσιμου εποχής
Με 15ήμερον προειδοποί
τους
πρός 4 1)2 ο)ο
τής καταπαύσεως τών εμμήνων.
ησήν πρός
3 1)2 ο)ο
Έπί προθεσμία 2 έΉ μέθοδος αύτη, εφαρμοζόμενη έν Παρισίοις καί Λον- Ταμιευτήριον μένρι δρ.
των
πρός 5 ο)ο
20000
πρός 4 ο)ο
•Λπι προ&εσμία 5 έδίνω, είναι το κατ’ έξοχήν μέσον άποδηλητηριάσεως καί
Επι προϋ-εσμία 6 μη
τών
πρός 5 1)2 ο)ο
άναγεννήσεως τού οργανισμού καί τοϋ μυϊκού συστή νών
πρός 4 1)2 ο)ο
ματος.
ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΕΞΑΛΕΙΨΙΣ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ δι’ ειδικής μεθό
δου, MASSAGE καλλονής καί άναγεννήσεως τοΰ Επι Λονδίνου έν οψει
'Em προ&εσμία 2
έπρός 4 1)2 ο)ο
των
πρός 5 ο)ο
μυϊκού συστήματος.
Επι προθεσμία 6 μηΝέας 'Υόρχης έν οψει
Σύστημα νέον, μηχανήματα ειδικά.
νων
πρός 5 ο) ο
πρός 3 3)4 ο)ο
Haρίσιων έν οψει πρός
Ιταλίας έν οψει
Κεφαλληνίας 45. Στάσις Λεδίδου,
4 ο)ο
πρός 3 ο)ο
ΤΩραι επισκέψεων 10—11 π.μ. καί 3—5 μ.μ.
Έπι προθεσμία 6 μη
Βελγίου έν οψει

Πρώτ^έπΐοκεψις δωρεάν.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

νών
'Em
τους

msm m mm
ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΔΡ. I Ο 1.503.434.70)°°
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
έν Πειραιεϊ, ’Αργεί, Πύργω, Πάτραις, Κέρκυρα, Κε
φαλληνία, Ναυπλίφ, Αΐγίω, Καλάμαις, Σύρω, Χίω,
Ήρακλείφ, Βόλω, Θεσσαλονίκη, Λαρίσση, Τρικκάλοις,
Μυτιλήνη, Χανίοις, Ζακύνθω, Πλωμαρίω, Τριπόλει καί
Ρεθύμνη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
έπί τής διασταυρωσεως τών οδών Πατησίων καί Θήρας,
παρά τήν πλατείαν ’Αγάμων.

Συμμέτοχος της έν Λονδίνω Αγγλικής Τραπέζης.
Commercial Bank of the Near East Ltd
4 LONDON WALL BUILDINGS EC 4

jued’ Ύ)των έν ΚΩΝ)ΠΟΛΕΙ καί ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡ1ΤΑΙ
εις τάς κυριωτέρας πόλεις 'Ελλάδος καί ’Εξωτερικόν.

ΕΚΤΕΛΕΙ ΠΑΣΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
Καταθέσεις έν δψει καί έπί προθεσμία, άποδΟτέαι εϊς δ
νόμισμα έγένοντο ύπό δρους συμφέροντος.
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ μέχρι δρ. 50,000 προς 5 ο)ο άπηλλαγμένον φόρου.

πρός 4 1)2 ο)ο
προθεσμία 1 έ
πρός 43)4 ο) ο

πρός 3 ο)ο
'Ελβετίας έν οψει
πρός 1 1)2 ο)ο

nmnunnuuiinu.
Κεφχλχεον Λρχ. 10,000,000
’αίποθεμιχτεζόν »
β,Ί<5Τ,ί»1>4
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΏΝΥΜΟ ΣΕΖΤΑΙΡΙ Α

I 5.000.0 Ο Ο
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ
ΔΑΝΕΙΑ : Έπί ένεχύρφ εμπορευμάτων, τίτλων καί

έπί άνοικτώ Λογαριασμό).
GKEDIT CONFIRME
ΕΠΙΤΑΓΑΙ ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ
εις πάσαν πόλιν τοΰ ’Εσωτερικού καί ’Εξωτερικού
ΙΙροεξοφλήσεες Γ’ρχμ.μ.χτέων ζχε 1ίυ·
νχλλχγμιχτεζών ζχε εέσπρχξεες τούτων.—
Έγγυητεζχε ζχε Ιΐεστωτεζχε ’Κπεβτολχέ.
— ΙΙροζχτχβολχε επε Φορτωτεζών. —
Χ,ρημιχτεστηρεχζχε έντολχε εές τχ Χ.ρημχτεστήρεχ ’.Αθηνών, Λ.ονδένον, ΙΙχρεσέων, Ρώμιης ζχε Λίέχς Ί’όρζης. —Η,χτχθέβεες εές Αρχχμ,χς ζχε εές ςένχ νομιέσμχτχ ύπό εύνοεζούς δροος.
ΠΑΣΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
νΐέχρε Λρχχμ-ών ϊΐί.ΟΟΟ
έπέ τόζω 6 ο)ο
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
μέχρι Λιρών ’Αγγλίας 200, Δολλαρίων 1000
έπέβης προς <5 ο) ο
Είς Συναλλάγματα έπί ετέρων χωρών είς ανάλογα
π οσά καί υπό λίαν επωφελείς δροιις, χάριν τής
αποταμιεύσει»;.

Ό

ΝΕΟΣ ΟΡΡΟΣ

ARTERIOVACCINE
DR Ρ. CILIMBAR1S

Εγκεκριμένη παρά τοΰ υπουργείου Υγιεινή; τής
Γερμανίας, παρά τοΰ Διεθνούς ’Ιατροσυνεδρίου τής
Βέρνης καί τοΰ Ιατροσυνεδρίου τής 'Ελλάδος.
Απόλυτος καί μονίμως αποτελεσματική θεραπεία τή;
Άρΐηριοσκληρώσεως, τής Άρθρίτιδος, τών Ρευματι
σμών καί τής ’Ισχιαλγίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
VI ενχνδρου <»ί>, ΆΘηνχε.

MIW ΜΜΡΙ® ίΐϊίί
AU PRIIXITEMPS

'1®λεζχ χψογχ. — ΚχΘχρεότης χπχστρχπτοοσχ. — Γευστεζότης χπχρχμ,ελλος.—Τέχνη μονχδεζή. — ΙΙελχτεεχ έπέλεζτος.
'Όλοι προμηθεύεστε τά γλυκύσματά σας άπό τόν

«ΓΑΜΒΕΤΤΑΧ»

Η ΓΕΝΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ!. ΠΟΛΗΣΕΙΣ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΟΙΚΙΩΝ. ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙ ΥΠΟΘΗΚΗ
Δραγατσανίου 3. Πλατεία Αγίων Θεοδώρων.

Τύποες «ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ», Μέζωνος 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
XHlIKA-MIKPOBIOACriKA-ZTMQIEXNIKA

ΤΑΣ. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Δ. 4φ.
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

ΠΑΣΕΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΥΑΠΕΖΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ!

ΓΑ ΜΠΡΤά Τ’

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ’! ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
γωνία nmnrmm-oPiH

ΑΠΟ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΕ1ΤΕΡΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

Αγορά καί πώλησος Συναλλάγμα
τος, Έκτέλεσος εντολών εες τά
Χ.ρηματεστήρ&α Αθηνών καί
Έςωτερεκοϋ. Ί»ορτώσε&ς, έκφορτώσεις, έκτελωνοσμοί, Α
ποθηκεύσεις.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ :
Είς Δραχμάς εις πρώτην ζήτησιν ... 5 ο)ο
Μέ προειδοηοίησϊν 15ήμερον . ... 6 ο)ο
Είς Ξένα Συναλλάγματα . . . 4-41)2-5 ο)ο

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΧΗΜΙΚΟΥ ΖΥΜΟΤΕΧΝΟΥ
4 ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΘΥ φ

Τό

ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ
ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΑ NOT
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

τελε.ότερον κατάστημα Γυναικείων Ειδών
Άσπρόρρουχα διά προίκας

ΑΘΗΝΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Ταμεϊον καί Τράπεζαι Δρ.
..........................................
78,813,574.55 Κεφάλ. μετοχικόν ............... Δρ. 38,500,000.—
4,642,464.70
Προεξοφλήσεις έμπορικαί Δρ. 10,541,932.67
άποΌεματ. τακτικόν »
I
»
»
έντ. γοαμ.
έκτακτον » 48.543,470.— Δρ. 91,685,934.71
Έλλ. Δημ. » 157,365,549.50 » 167,907,482.17
ύπό έκδοσιν ........... »
»
7,320,921.31
»
Δάνεια έπί χρεωγράφών καί λοιπών εγγυήσεων » 214,761,239.48 Καταθέσεις έν σψει καί έπί προΟεσμίφ
323,047,071.051
30,108,775.26 Έπιταγαί πληρωτέοι ........................... ,..............
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια ............................. »
8,444,466.741
Συμμετοχή εΐ: Αγγλ. Τράπεζαν: The Com2,243,801.251
Π ροκαταβολαί πιστώσεων έπί φορτωτικών . .. »
Λογαριασμοί διάφοροι πιστωτικοί ..................... »
60,675,152.47
mercial Bank of the Near East Ltd
2,000,000.—
Λονδίνου
»
εισπράξεων τρίτων ....................... »
61,584,643.64
»
6,996,176.78 'Υποκαταστήματα
Λογαριασμοί διάφοροι
»
................................................ »
10,242,613.78]
1,075,000.—!
Άξίαι πρός εϊσπραξιν
»
20,157,974.25 ΐ 3αμεΐον συντάξεως υπαλλήλων ........................... »
7,700,000.—’
Τράπεξαι καί Τραπεζίται Εξωτερικού καί Ε
Μέρισμα ληξάσης έξαμηνίας...............................
παρχιών, άξίαι πρός εϊσπραξιν .............
42,510,376.67
»
Ακίνητα κτήμ. Τραπέζ. (*
)
Δρ. 10,868,039.40
661,482.75 »
Μεϊον άπόσβεσις ληξάσης έξ »
10,206,556.65
Έξ. έγκ. Κεντρ. καί 'Υ)των »
Μεΐσν άποσβέσ. ληξάσης έξ. »

774,365.61
216,916.50

557,449.11

Δρ. 574,019,604.92

Δρ. 574,019,604.92 I
)
(*
Έν Άάήναις, Πειραιεΐ, Βόλφ, Καλάμαις, Λαρίσση, Τρικ
κάλοις, Χανίοις, Τριπόλει, ΑΙγίφ, ΡεΟυμνη καί Θεσσαλονίκη.

ΑΝΑΛΥΣΙΣ

ΜΕΡΙΔΟΣ

’Έξοδα διαχειρίσεως, μισύοδοσίαι προσωπικού
καί άποζημίωσις ΔιευΟύνσεως ...............
Δρ.
Φόροι διάφοροι ...................................................... »
Ταμεϊον περιύάλψεως καί προικοδοτήσεως υ
παλλήλων Τραπέζης .................................
»
Εισφορά υπέρ Ταμείου Συντάξεως προσωπικού »

ΚΕΡΔΗ

ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ,,

'Υπόλοιπον παρελύούσης έξαμηνίας ................. Δρ.
12,871,063.37 Τόκοι .......................................................................
641,015.55 ΠρομήΟειαι, διαφοραί Σ)τος, διάφορα κέρδη »
Π ρόσοδοι κτημάτων ...........................................
500,000.
250,000.

4,499,525.34
16,093,036.56
14,048,377.96
100,516.15

Αποσβέσεις :
Διαφόρων λογαριασμών .. . Δρ. -3,314,696.54
’Εξόδων έγκαταστάσεως ... »
216,916.50
’Ακινήτων Τραπέζης .......... »
661,482.75

»

Κέρδη καθαρά διατιθέμενα διά τήν παρούσαν
εξαμηνίαν

16,286,281.30
»..................................................

4,193,095.79

34,741,456.01

Δρ.

ΔΙΑΘΕΣΙΣ

ΚΕΡΔΩΝ

Δρ.

ΔΡΧΜ.

16,286,281.30

Κράτησις 5 ο)ο διά Κεφάλαιον άποΟεματικόν έπί Δρ. 10,284,281.30 .
Τόκος 6 ο)ο διά Κεφάλ. άπούεμ. έπί τακτ, άποθεμ. »
4,008,010.40 .

Μέρισμα τακτικόν πρός Δρ. 3 κατά μετοχήν, έπί μετοχών 385,000 .................
Μέρισμα πρόσθετον πρός Δρ. 20.36 κατά μετοχήν έπί μετοχών 385,000 ..

Μεΐον φόρου μερίσματος πρός 14.40 ο)ο
Φόρος μερίσματος έπί Δρ. 8,995,327.— πρός 14.40 ο)ο
.................
ΙΤοσοστά Διοικητικού Συμβουλίου έπί Δρ. 6,545,000.— πρός 10 ο) ο

Κρατήσεις διά φόρους τρέχοντος έτους

34,741,456.01

Δρ.
»

»
ς>

514,214.—
120,240.30 Δρ.

634,454.30

1,155,000.—
7,840,327.—

Δρ. 8,995,327.—
» 1,295,327.— »

7,700,000.—

»

1,295,327.—
654,500.—

Δρ. 10,284,281.30
»
6,002,000.—

Δρ. 16,286,281.30
Τό μέρισμα έκ Δρ. 20.— κατά μετοχήν, έλεύύερον φόρου, είναι πληρωτέαν μετά τήν έγκρισιν τού παρόντος ισολογισμού ύπό
τής Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων τής συγκληΟησομένης διά τήν 6 Μαρτίου 1926.
Έν Άθήναις τή ’Ιανουάριου 1926.
'Ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου
'Ο Γενικός Διευθυντή
Ό Διευθυντής
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
Γ. ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ
Δ. I. ΨΑΡΑΥΤΗΣ

