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Ή νεαρωτάτη κυρία ήμζα Κουδρίνσκαγια μέ τούς
πολλούς θαυμαστός, έξαφνα άρρώστησε κ’ έτσι σοβα
ρά, πού ό άνδρας τής δέν πήγε στήν υπηρεσία κ’ έτηλεγράφησε στή μαμά της στό Τβέρ. Τήν ιστορία τής
άρρώστειας της τή διηγείται ή ίδια έτσι:
— Είχα πάγει στή θειά μου στό Μεσνόγε. Εκεί έ
μεινα μιαν εβδομάδα κ’ ύστερα μέ όλους τούς άλλους
πήγα στήν έξαδέλφου μου Βάρια. Ό άνδρας τής Βά
ριας, τόν ξέρετε δά, είναι ένας αγριάνθρωπο; και τύ
ραννο; (τέτοιον άνδρα έγώ θά τόν σκότωνα), περά
σαμε δμω; τόν καιρό μα; εύθυμα. Και πρώτα-πρώτα
έλαβα μέρο; σέ μιά έρασιτεχνική παράστασι. .. Παί
ξαμε τό «Σκάνδαλο σέ μιά εύγενικιά οικογένεια». Ό
Χρουστάλεφ έπαιξε θαυμάσια ! Στό διάλειμμα ήπια
κρύο, παρά πολύ κρύο λεμονόνερο μέ λιγουλάκι κονιάκ. .. Τό λεμονόνερο μέ κονιάκ μοιάζει πολύ μέ
σαμπάνια. .. ’Ήπια και δέν αίσθάνθηκα τίποτα. Τήν
άλλη μέρα μετά τήν παράστασι πήγα καβάλα μ’ αύτόν
τόν Άδόλφ Ίβάνιτζ. Είχε λιγάκι υγρασία και μέ διεπέρασε. Φαίνεται τότε θά κρύωσα. "Υστερ’ άπό τρεις
μέρες πήγα στό σπίτι μου νά δώ πώς περνά δ άγαπημένος μου, δ καλός μου Βάσο; και μιά και καλή νά
πάρω τό μεταξωτό μου φόρεμα, έκεϊνο μέ τά κεντη
μένα λουλουδάκια. Τό Βάσο, βέβαια, δέν τόν βρήκα
στό σπίτι. Πήγα στήν κουζίνα νά πώ τής Παρα
σκευής νά έτοιμάση τό σαμοβάρι και τί βλέπω ; άπάνω στό τραπέζι της κάτι ώμορφα τρυφερά ραπανά
κια και καρώτα, σάν παιγνιδάκια. ’Έφαγα ένα μικρό
καρώτο, αί, κ’ ένα ρεπανάκι. Πολύ λίγο έφαγα και δ
μως, φαντασθήτε, έξαφνα μ’ έπιασαν κοψίματα...
Σπασμοί, σπασμοί, σπασμοί... ”Αχ, πεθαίνω! Τρέ
χει άπό τήν υπηρεσία του δ Βάσος. Φυσικά τραβούσε
τά μαλλιά του κ’ έγινε σάν κερί. Τρέχουν γιά τό για
τρό. . . Καταλαβαίνετε ; Πεθαίνω, πεθαίνω !
Οί σπασμοί άρχισαν τό μεσημέρι, στις τρεις ήρθε

ό γιατρός και στις έξη ή Λίζα αποκοιμήθηκε βαθεια
ώς τις δύο άπό τά μεσάνυκτα.
Κτυπσΰν δύο ώρες... τό φώς τής μικρής λαμπίτσα; περνά άνάμεσα άπό τό γαλάζιο άμπαζούρ. Ή
Λίζα είναι ξαπλωμένη στό κρεββάτι. Τό άσπρο δαν
τελωτό σκουφάκι της ζωηρά διαγράφεται στό σκούρο
βάθος τού κόκκινου μαξιλαριού. Στό χλωμό πρόσωπό
της και τούς στρογγυλούς, άφράτους ώμους της σχη
ματίζονται σκιές και διάφορα σχέδια δοτό τό άμπαπ
ζόύρ. Στά πόδια της κάθεται ό Βασίλης Στεπάνοβιτζ,
ό άνδρας της. Ό φουκαράς είναι εύτυχής πού ή γυναϊκά του, επί τέλους, βρίσκεται στό σπίτι, άλλά και
φοβισμένος μέ τήν άρρώστεια της.
— Αί, πώς αισθάνεσαι, Λιζάκι ; τήν ρωτφ ψιθυρι
στά, μόλις τήν είδε νά ξυπνήση.
— Καλύτερα... άναστέναζε ή Λίζα. Δέν έχω πιά
σπασμούς, άλλά δέ μέ παίρνει ό ύπνος... Δέν μπορώ
νά κοιμηθώ !
— Δέν είναι καιρός, άγγελέ μου, ν’ αλλάξουμε τό
κατάπλασμα ;
Ή Λίζα άνασηκώνεται σιγά-σιγά μέ μαρτυρική έκφρασι καί γέρνει μέ χάρι τό κεφάλι της στό πλάι. Ό
Βασίλη Στεπάνιτζ σά νάκαμνε ιεροτελεστία, μόλις αγ
γίζει μέ τά δάκτυλά του τό θερμό σώμά της καί τής
άΫΆάζει τά καταπλάσματα. Ή Λίζα σφίγγεται, γελφ
άπό τό κρύο νερό πού τή γαργαλίζει και ξαναπλαγιάζει.
— Έσύ, φτωχούλη μου, δέν κοιμάσαι! λέγει μέ α
ναστεναγμό.
— Καί μπορώ νά κοιμηθώ !

— Είναι νευρικό αύτό πού έχω, Βάσο. Είμαι πολύ
νευρικιά γυναίκα. Ό γιατρός μού έδωκε γιά τό στο
μάχι, μά έγώ αισθάνομαι πώς δέν κατάλαβε την άρρώστεια μου. Τά νεύρα και δχι τό στομάχι, σέ δρκίζομαι πώς είναι νεύρα. 'Ένα μονάχα φοβούμαι, μήπως
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ή άρρώοτεια μου πάρη κακό δρόμο.
μέ γελοία φυσιογνωμία πλησιάζει τή Λίζα.
— ’Όχι, Λίζα, οχι! Αύριο πιά θά είσαι καλά!
— Χρειάζεται ρωλόϊ εσάς νά φκιάνη ; ρωτά.
— Δέν τό πιστεύω ! Γιά τόν εαυτό μου·δέ φοβού
— Χρειάζεται, χρειάζεται, ξεκαρδίζεται στά γέλοια
μαι... γιά μένα είναι αδιάφορο, μάλιάτα θά χαρώ τ'] Λίζα καί τού δίνει άπό τό τραπεζάκι τό χρυσό τη;
άν πεθάνω, άλλά έσένα λυπούμαι ! "Εξαφνα θά χήρε ρωλόγι. ·— Διόρθωσε το !
ψε]; καί θά μείνης μονάχο;.
Ό Βάσο; παίρνει τό ρωλόγι, εξετάζει πολλήν ώρα
Ό Βασιλάκης σπανίω; είχε συντροφιά τή γυναϊκά τό μηχανισμό του καί, κάμπουριασμένος δλος, λέγει :
του καί προ πολλοΰ είχε συνειθίσει στη μοναξιά, τά
— Δέ φκιάνεται. . . Έδώ άπό μιά ρόδα δέν έχει
λόγια δμω; τή; Λίζα; τόν άνησύχησαν.
δυο δόντια.
— Στό Θεό σου, τί εΐν’ αύτά πού λές, ψυχή μου !
Αύτή είναι δλη ή παράστασις. Ή Λίζα ξεκαρδίζε
Γιατί αύτές ή θλιβερέ; σκέψεις ;
ται καί κτυπά τά παλαμάκια.
— Και τί ; Θά κλάψης, θά λυπηθή;, κ’ ύστερα θά
— Περίφημα ! φωνάζει. Θαυμάσια ! Ξέρεις, Βά
συνειθίσης. Θά ξαναπαντρευτής, μάλιστα.
σο ; Πολύ άνόητα κάνεις πού δέ λαβαίνεις μέρος στις
Ό άνδρα; τη; αρπάζει τό κεφάλι του.
ερασιτεχνικές παραστάσεις. "Εχεις έξαίρετο τάλαντο !
— ’Έλα, έλα, δέν τό κάνα)—τόν καταπραΰνει ή Πολύ καλύτερος είσαι άπό τόν Συσουνόφ. "Οταν παί
Λίζα. Πρέπει δμω; γιά δλα νά είσαι έτοιμο;.
ζαμε τήν κωμωδία «Έγώ γιορτάζω» έλαβε μέρος κά
«Μά άν έ'ξαφνα στ’ άλήθεια πεθάνω !»—σκέπτεται ποιος Συσουνόφ, ερασιτέχνης. Πρώτης τάξεως κωμι
ή Λίζα καί σφαλνα τά μάτια τη;.
κό; ! Φαντάσου : μύτη χονδρή σά γογγύλη, μάτια
Ή Λίζα άναπαριστάνει μέ τήν φαντασία της τήν πράσινα καί περπατεϊ σά γεράνι... Ξεκαρδιστήκαμε
εικόνα τού θανάτου τη;, πώ; γύρω στή νεκρική κλίνε] δλοι στά γέλοια. Στάσου νά σοΰ δείξω πώ; περπατεϊ.
τη; είναι συναγμένοι ή μητέρα της, ό άνδρας της, ή
Ή Λίζα πηδά άπό τό κρεββάτι καί αρχίζει νά περέξαδέλφη της Βάρια μέ τόν άνδρα της, οί συγγενείς, πατή στό πάτωμα ξυπόλυτη καί χωρί; σκουφάκι.
οί θαυμασταί τού «ταλάντου» της, πώς τούς άποχαι— Σά; προσκυνώ ! λέγει μέ φωνή μπάσου, κατά
ρετα ψιθυριστά. "Ολοι κλαϊνε. "Υστερα δταν πιά πε- μίμησι τή; άνδρίκια; φωνή;. Τί χαμπάρια ; Τί νέα
θάνη, δπω; θάναι συμπαθητικά χλωμή, μαυρομαλλοΰ- κάτου άπό τό φεγγάρι ; Χα-χα-χά ! Καί ή Λίζα ξε
σα, τή ντύνουν τό τριανταφυλλί φόρεμα (αύτό τής πη- καρδίζεται.
γαίνει στό πρόσωπο) καί τή βάζουν σ’ ένα πολύ άκριΤό άνδρόγυνο, ξεκαρδισμένο, ξεχνά τήν άρρώστεια
6ό φέρετρο μέ χρυσά ποδάράκια, γεμάτο λουλούδια. καί κυνηγά ό ένα; τόν άλλο στήν κρεββατοκάμαρα.
Μυρίζει λιβάνι, τά κεριά τρίζουν. Ό άνδρας της δέ Καί τό κυνηγητό τότε παίρνει τέλο; δταν ό Βάσο;
φεύγει άπό τό φέρετρό της καί οί θαυμασταί τοΰ τα πιάνει τή γυναϊκά του άπό τό πουκάμισο καί μέ άπληλάντου δέ σηκώνουν μάτι άπό πάνω της: «Σά ζωντα στία τή γεμίζει φιλιά. "Υστερ’ άπό ένα παρά πολύ πα
νέ] ! Τί ώμορφη πούναι στό φέρετρο!» "Ολη ή πόλις ράφορο άγκάλιασμα, ή Λίζα έξαφνα θυμάται πώ; εί
μιλεΐ γιά τόν πρόωρο θάνατό της. Μά νά, τήν πηγαί ναι σοβαρά άρρωστη...
νουν στήν εκκλησία. Κρατούν τό φέρετρο: δ Ίβάν
— Τί άνοησίε; ! λέγει μέ σοβαρό πρόσωπο καί σκε
Πετρόβιτζ, δ Άδόλφ Ίβάνιτζ, δ άνδρας τής Βάριας πάζεται μέ τό πάπλωμα. Ξέχασε;, φαίνεται, πώς είμαι
Νικολάϊ Σεμιόνιτζ κ’ εκείνο; δ μαυρομμάτης φοιτη- άρρωστη ! Γνώσι πού έχεις, νά σοΰ πώ !
τής, πού τήν έ'μαθε νά πίνε] λεμονόνερο μέ κονιάκ.
— Μέ συγχωρεϊς... είπε ταραγμένος ό άνδρας της.
Κρίμα μονάχα πού δέν παίζει μουσική.
— Ή άρρώστεια θά πάρη κακό δρόμο καί θά
Μετά τή νεκρώσιμη άκολσυθία—ό τελευταίο; ά- φταις έσύ. Διεστραμμένε ! Κακέ !
σπασμός. Θρήνος καί δδυρμός σ’ δλη τήν εκκλησία.
Ή Λίζα σφαλνά τά μάτια καί σωπαίνει. Ή προτηΦέρνουν τό σκέπασμα μέ φούντε; καί. .. ή Λίζα γιά τερινή άτονία καί ή μαρτυρική έκφρασις τή; ξανάρ
πάντα άποχωρίζεται άπό τό φως τής ήμέρας. ’Ακούε χονται καί ακούονται πάλιν έλαφροί άναστεναγμοί. 'Ο
ται πώς καρφόνουν τό φέρετρο. Τούκ, τούκ, τούκ !
Βάσο; άλλάζει τό κατάπλασμα καί εύχαριστημένο;
Ή Λίζα άνατριχιάζει καί άνοίγει τά μάτια.
πού ή γυναϊκά του βρίσκεται στό σπίτι καί δέν τρέ
— Βάσο, έδώ είσαι ; ρωτά. Τί μαύρες σκέψεις πού χει στή; θειάς τη;, κάθεται ταπεινά στά πόδια της.
έχω. Θεέ μου, τί δυστυχισμένε] πούμαι νά μήν μπορώ "Ως τό πρωί δέν κλείει μάτι. Στις δέκα έρχεται ό
νά κοιμηθώ ! Βάσο, λυπήσου με, πές μου τίποτα!
γιατρός.
— Τί νά σοϋ πώ ;
— Λοιπόν, πώ; περνάτε ; ρωτά κ’ έξετάζει τό
— Τίποτα... ερωτικό, λέγει μι; άτονία ή Λίζα. Εί σφυγμό. Κοιμηθήκατε ;
τε διηγήσου κάτι γιά τούς Έβραάους...
— "Ασχημα, άπαντά γιά τή Λίζα ό άνδρας της.
Ό Βασίλης Στεπάνιτζ έτοιμος οι’ δλα, φθάνει μονά
Πολύ άσχημα !
χα ή γυναϊκά του νάναι εύθυμη καϊ νά μή μιλή γιά θά
Ό γιατρός πλησιάζει τό παράθυρο καί κυττάζει ένα
νατο, διορθώνει τά τσουλούφια τοψ στ’ αύτιά του καί καπνοδοχοκαθαριστή πού περνρ.
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διά ! άναστενάζει ό προϊστάμενος μ’ ένα λίγωμα τών
ματιών. Έγώ, ψυχή μου, έχασα τή γυναϊκά μου...
τά ή Λίζα.
καταλαβαίνω. Είναι τέτοιος χαμός. .. τέτοιος χαμός !
— Γίνεται.
Είναι φοβερό... φοβερό ! Ελπίζω τώρα ή Λιζαβέτα
— Καί νά σηκωθώ σήμερα γίνεται ;
Παύλοβνα νάναι καλά. Ποιός γιατρός τήν κυττάζει ;
— Δηλαδή... γίνεται, άλλά... καλύτερα νά μεί
— 'Ο Φόν-Στέρ::.
νετε στό κρεββάτι μιά μέρα άκόμα.
— Ό Φόν-Στέρκ ; Μά καλύτερα νά φωνάζατε τόν
— Δέν έχει καθόλου διάθεσι... τοΰ ψιθυρίζει στ’
Μάγνους είτε τόν Σεμανδρίτσκη. Μά, καί σείς είσθε
αυτί ύ Βάσος. "Εχει θλιβερές σκέψεις. . . κάτι κοσμο
πολύ κίντρινος. Καί σείς είσθε άρρωστος ! Είναι φο
θεωρίες. . . Πολύ άνησυχώ γι’ αύτήν !
Ό γιατρό; κάθεται στό τραπεζάκι, τρίβει μέ τήν βερό !
— Ναί, έκλαμπρότατε... δέν κοιμήθηκα... Πό
απαλάμη τό μέτωπό του καί γράφει γιά τή Λίζα βρωμιοΰχο νάτρι. "Υστερα χαιρετά, ύπόσχεται νά ξανα- σο ύπέφερα... τί πέρασα !
— Καί σηκωθήκατε νάρθετε ! Γιατί ήρθατε, δέν
περάση τό βράδυ καί φεύγει. Ό Βάσο; δέν πηγαίνει
καταλαβαίνω. Είναι σωστό νά βιάζετε τόν έαυτό σας ;
στήν εργασία του, άλλά κάθεται άδιάκοπα στά πόδια
Είναι σωστό νά θέλετε ν’ άρρωστήσετε ; Πηγαίνετε
τή; γυναίκας του... Τό μεσημέρι έρχονται οί θαυμα
σπίτι καί καθήσατ’ έκεί ώς πού νά γίνετε καλά ! Πη
στοί τοΰ ταλάντου. Είναι άνήσυχοι, τρομαγμένοι, φέρ
γαίνετε, σάς διατάζω ! 'Ο ζήλος είναι καλός σ’ ένα
νουν πολλά λουλούδια, γαλλικά βιβλία.
νέον υπάλληλο, άλλά δέν πρέπει νά ξεχνάτε τί έλεγαν
Ή Λίζα μέ κάτασπρο σκουφάκι κ’ έλαφριά μπλουοί Ρωμαίοι: Mens sana in oospore san ο, δηλαδή γε
ζίτσα είναι ξαπλωμένη στό κρεββάτι καί κυττάζει αι
νιγματικά, σά νά μήνιαστεύη πώς θά γίνη καλά. ΟΙ ρό κεφάλι σέ γερό σώμα !
Ό Βάσος συμφωνεί, βάζει τά έγγραφα πίσω στό
θαυμασταί τοΰ ταλάντου βλέπουν τόν άνδρα της, άλλά
χαρτοφυλάκιο,
άποχαιρετφ τόν προϊστάμενο καί πη
εύχαρίστως τοΰ συγχωρούν τήν παρουσία του αύτόν
γαίνει
στό
σπίτι
του νά κοιμηθή.
κι’ αύτού; τού; ένωσε σ’ αύτό τό κρεββάτι ή ίδια δυ
— Γιατρέ, γίνεται νά πιώ σήμερα καφέ ; τόν ρω

στυχία !
Στί; έξη τό βράδυ ή Λίζα άποκοιμιέται καί τόν
παίρνει πάλι ώς τί; δύό άπό τά μεσάνυκτα. 'Ο Βάσος,
δπω; καί πριν, κάθεται στά πόδια, της, παλεύει μέ τή
νύστα, άλλάζει καταπλάσματα, κάνει τού; Εβραίους,
καί τό πρωί, υστερ’ άπό τή δεύτερη μαρτυρική νύκτα,
ή Λίζα στριφογυρίζει πιά μπροστά στον καθρέφτη

καί βάζει τό καπέλλο της.
— Γιά ποΰ ετοιμάζεσαι,

φως μου ; τήν ρωτά ό

Βάσο; καί τή βλέπει 'ικετευτικά.
— Πώς ; άπαντά μέ άπορία ή Λίζα καί δίνει στό
πρόσωπό της έκφρασι τρόμου. Δέν τό ξέρεις τάχα πώς
σήμερα στής Μαρίας Λδόβνας έχουμε δοκιμές ;
’Αφού τήν προβόδησε, ό Βάσος δέν ξέρει τί νά κά
νη καί άπό τήν πλήξι παίρνει τό χαρτοφυλάκιό του
καί πηγαίνει στήν εργασία του. Άπό τί; άγρυπνες
νυκτιές τό κεφάλι του πονεϊ, έτσι πονεϊ πού τό άριστερό του μάτι δέν υπακούει καί σφαλνα μονάχο του...
— Τί πάθατε φίλε μου ; τόν ρωτά ό προϊστάμενό;
του. Τί τρέχει ;
Ό Βάσο; κάνει μιά χειρονομία καί κάθεται.
— Μήν τά ρωτάτε, έκλαμπρότατε, λέγει μέ άνο
στε ναγμό. 'Υπέφερα πολύ αύτέ; τί; δύο μέρες. .. πο
λύ ύπέφερα ! Ή Λίζα είναι άρρωστη !
— Τί λέτε ! λέγει τρομαγμένος δ προϊστάμενος.
Ή Λιζαβέτα Παύλοβνα ; Τί έχει ;
Ό Βασίλη Στεπάνιτζ περιορίζεται νά σηκώση τά
χέρια του καί νά ύψώση τά μάτια του στό ταβάνι, σά
νά θέλη νά πή: «Είναι θέλημα Θεού !»
— "Α, φίλε μου, σας συμπονώ μ’ δλη μου τήν καρ

(Άντ. Ταίχωτρ)

Μτταφο. Κ. Σ. ΚΟΚΟΛΗΣ

ΚΡΑΥΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
_______ ΚΑΙ ΗΧΩΝ
·
[ Θεωροϋμεν καθήκον μας ν’ άναδηιιοσιεύσι»
μεν, τή άδείφ τοΰ επίλεκτου συγγραφέως, έκ τοΰ
«’Ελευθέρου Βήματος», τό ύπέροχσν «ΣΧΕΔΙΑ
ΣΜΑ» τοϋ κ. Ζαχ. Παπαντωνίου. ’Αποτελεί βαθυτάτην ψυχολογικήν μελέτην τής συγχρόνου γυναικός, ή όποια έρμαιον μιας τυραννικής μιμηκότητος, ήτις καλείται μόδα, λαμβάνει δλα τά
άποκρουστικά μέτρα διά νά έπιδεικνΰη πρόσωπον,
μορφήν, φυσιογνωμίαν, έκφρασιν άλλοιωμένην
άπό τόν πλούτον τών χρωστικών μέσων, τά όποια
νομίζει οτι εξυπηρετούν τήν φιλαρέσκειάν της, έν
Φ άπλοΰστατα προκαλονν τά δυσμενέστερα σχόλια
εϊς πάσαν κοινωνικήν έμφάνισίν της. ]

Τά ομαδικά φαινόμενα ελάχιστα διαφέρουν άπό τόν
πανικόν. Τά περισσότερα έξ δσων τό πλήθος ενεργεί
ή πάσχει είναι πανικοί, συνήθως ήρεμώτατοι, άλλά
πάντοτε τρομεροί, δπως εκείνοι τοΰ πολέμου ή τής
πυρκαϊάς. Κατ’ εξοχήν πανικός είναι ή μόδα. Διότι
καί ή μόδα είναι τρόμος τοΰ άτόμου μήπως μείνη καθυστερημένον είς τήν γενικήν φυγήν άπό τήν κάθε
κατάστασιν καί δέν προφθάση έγκαίρως νά βρεθή
στήν νέαν πού τήν διαδέχεται. Πανικός είναι δ σνομπισμός. Μέ τόν πανικόν έξηγεΐται ή έπιτυχία μερικών
ξςνων μουσουργών ή καλλιτεχνών μεταξύ μας, καθώς
καί ή άποτυχία τών άλλων (είδος μικρού πανικού συ
νέβη προ ήμερών είς τήν έκθεσιν τής κ. Γκαλιμπέρ).
Μέ αύτόν δικαιολογούνται οί υστερισμοί, τά χειροφι
λήματα, τό ξέζεμα τής άμάξης τοΰ Σαίν-Σάνς γιά νά
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μπουν άνθρωποι στην θέσιν τών αλόγων καί πολλά
κέρδη τοΰ ίμπρεσσαρίου ό όποιος είναι βαθύς γνώ
στης τής ομαδικής ψυχολογίας.
Η μορφή τής φυγής καί τοΰ πανιικού παρουσιά
ζεται πάντοτε οσάκις έλθη στην εξωτερικήν έμφάνισιν
τών γυναικών κάτι νέον, τό όποιον, χάρις είς τόν τρό
μον, διαδίδεται δπως ή πυρκαϊά σέ αθέριστους α
γρούς. Απόδειξις είναι τό γενικόν θέαμα τών βαμμέ
νων γυναικών. Ιδού κλασσική μορφή πανικού! Νά
τρέμη κάθε γυναίκα μήπως μείνη με τό πρόσωπό της.
Γί μαρτύριο ! Τι άγωνία ! Φορούν τό φτιασίδι των
σαν προσωπίδα. ’Εκεϊ άπό κάτω είναι θαμμένο εκείνο
πού τους έδωσεν ό Θεός γιά νά έκφράζωνται, γιά νά
διαβάζεται ή ψυχή των, δπως ήτο τό πρόσωπον τών
Μυκηναίων μεγιστάνων είς τόν τάφον κάτω άπό τό
κτένισμα τής χρυσής μάσκας. Τά χείλη πληγή. Τό
προσωπον πίναξ έμπρεσσιονιστοΰ. Τά μάγουλα αυγά
τής λαμπρής. Τά μάτια, έργον βυζαντινού μωσαϊστού
άκίνητα καί ολάνοικτα. Τό βλέμμα γυάλινο καί άπλανές, βλέμμα Θεοδώρας είς τό ψηφιδωτό τής Ραβένας.
Κάτω άπό τήν λάβαν τού φτιασιδιού τής γυναίκας,
ματαίως προσπαθούμεν νά έννοήσωμεν τό σχήμα, τό
χρώμα, τό όνομα καί τήν χρονολογίαν τής θαμμένης
αυτής Πομπηίας. Λέγουν δτι μιά νέα μόδα είναι έκ
φρασής τής κοινωνικής χαράς, δτι κάθε άτομον χαίρε
ται αύτήν τήν μεταμόρφωσιν γιά τόν λόγον δτι είναι
γενική, δτι είναι μία αισθητική έκφρασις τής κοινω
νίας. τής μεγάλης ύπάρξεως, μέσα στην οποίαν ζώμεν
κινούμεθα καί ύπάρχομεν. ’Αλλά έχει τόσον τρόμον
μια νέα μόδα, ώστε εξαφανίζεται κάθε χαρά στο άτο
μο που τήν υποφέρει.

Περιγραφεται ποτέ ή άνησυχία τής φτιασιδωμένης
γυναίκας ; "Οπως ό κυνηγημένος λαγός κρύβεται μέ
το αύτι του στημένο σ’ δλους τούς ήχους πού φέρνει ό
άνεμος, έχει τό βλέμμα της άγρυπνο σέ κάθε άδιακρισίαν καί άμφιβολίαν τοΰ θεατού. Άπό ένα χιλιόμετρο
μακρυά νοιώθει δτι κυττάζεται. Καί τότε δλη της ή
ύπαρξις σηκώνεται ολόρθη γιά νά υποστήριξή μέ κά
θε θυσίαν μπροστά στούς άλλους τήν άπάτην πού έπιβάλί^ι ή ίδια στον εαυτόν της, χωρίς νά τήν πιστεύει.
Επιμένει πώς αύτό τό κόκκινο είναι τό φυσικό της
χρώμα, απαγορεύει τήν έρευναν, φοβερίζει τήν άλήθειαν καί έπι τέλους, δταν τά βλέμματα τήν στενοχω
ρήσουν πολύ, τό ύφος της άρχίζει νά ίκετεύη ! Άπό
τέτοια δράματα, τώρα πού έγενικεύθη ή βαφη, είναι
γεμάτη ή πόλις. Μόνον στάς γενικάς αύτάς έπιδημίας
τή; φιλαρεσκειας και τοΰ πανικού τών γυναικών, έννοούμεν τί άγώνα διεξάγει τό θήλυ γιά νά ύπάρξη.
Και οποίος συλλογισθή δτι τά βαμμένα πρόσωπα θά
ύποστούν στο διάστημα ολίγου καιρού άνεπανό§θοπον
καταστροφήν, έννοεϊί πόσο μηδαμινήν άξίαν έχουν ή
λογική και τό συμφέρον τών άνθρώπων άπέναντι τό
σων μεγάλων επιδημιών.
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Κανένας δέν ξέρει γιά ποιόν λόγον ξαναήθλε μέ
τόσην ορμήν ή συνήθεια, τήν οποίαν είχε καί ό αρ
χαίος Ελληνισμός μέ τό γνωστόν του μέτρον, άλλά
τήν όποιαν είχαν (καί έχουν) σέ βαθμόν παραληρή
ματος οί ανατολικοί πολιτισμοί, φοβούμενοι τήν ζωήν
καί προσπαθοΰντες νά τήν κρύψουν σέ πολυάριθμα
στολίδια καί σέ δυνατά χρώματα γιά νά μή φαίνεται
αύτό πού είναι. Έάν έν τούτοις συγκρίνωμεν τήν βαμμένην γυναίκα μέ άλλα σύγχρονα φαινόμενα, μέ τούς
χορούς λόγου χάριν καί τήν μουσικήν τής εποχής,
βλέπομεν δτι άνήκει είς τήν κατηγορίαν τών «σφο
δρών έντυπώσεων», αί όποίαι έγειναν άνάγκη τών ση
μερινών άνθρώπων.
***

Μέ μόνην τήν διαφοράν δτι άπευθύνονται είς τήν δρασιν. Ή δρασίς μας έχει τόσο, καθώς φαίνεται, χά
βει τήν λεπτότητα τών αισθημάτων τών καλών σχημάτων, τόσο δυσκολεύεται νά άντιληφθή τήν σχέσιν εκεί
νην τών μορφών πού άποτελεΐ αρμονίαν και προκαλεϊ
τήν αρέσκειαν, ώστε τό δν πού συγκεντρώνει και ζων
τανεύει αύτάς τάς σχέσεις, τό θήλυ, είναι άναγκασμέI νον νά κράζη γιά νά άρέση. Είναι έξ άλλου γνωστόν
I δτι τούς άγριους καί τά παιδιά δέν τά συγκινεΐ τό σχή
μα άλλά τό χρώμα. Καί όχι τό χρώμα τών μέσων τόI νων, άλλά τό καίον χρώμα. Δηλαδή τό κόκκινο και τό

Η εποχή μας έχει άνάγκην άπό εντυπώσεις δριμυτάτας, πού καίουν σάν τό πιπέρι καί ζεματίζουν σάν
τό καμμένο σίδερο. Τής είναι άδύνατον νά δεχθή κατ’
άλλων τροπον τά θέλγητρα τής άκοής καί τής όράσεως.. Τό χρώμα καί ό ήχος πρέπει νά μαστιγώνουν
τά αισθητήρια. Πρόχειρον παράδειγμα είναι δτι ή
αστική κοινωνία έδιάλεξε γιά τόν χορόν της τούς ρυθ
μούς τών άγριων. Καί τήν μουσικήν των επίσης. Τί
ποτε ευρωπαϊκόν δέν υπάρχει στούς σημερινούς άστικους χορούς τής Εύρωπης, ενώ άπεναντίας πολλαί άγριαι φυλαι μ ενθουσιασμόν θ’ άνεγνώριζαν μέσα σ’
ένα ντάνσιγκ μεγαλουπόλεως τάς κινήσεις των, τάς
μελωδίας των καί κάποτε τά μουσικά όργανά των. Ό
ραστακουέρος καί ή κουρασμένη γυναίκα, οί όποιοι έσχημάτιζαν άλλοτε τήν αισθητικήν ειδικών εστιατο
ρίων τής Εύρώπης—τήν δριμύτητα τής κουζίνας των

οί όποιοι άλλοτε άποτελοΰσαν τήν τέχνην τής Παρισιf νής γυναίκας τής καλής ταξεως. Η γυναίκα άλιωτε
[ί έβάφετο ελαφρότατα. Κι’ αυτό το πράγμα, χωρίς να

και την εκνευριστικην νύστα ή τήν κραυγήν τοΰ βιο
λιού τών τσιγγάνων—σήμερα ένομοθέτησαν τήν αι
σθητικήν δλης τής Εύρώπης, όδηγήσαντες είς τά κέν
τρα αναψυχής μας τάς άγριας φυλάς μέ τούς κρότους
τών χρωμάτων καί τών ήχων των. Διότι οί τσιγγάνοι
ησαν πλέον πολύ άδύνατοι γιά τάς αισθήσεις ένός ραστακουέρου. Εχρειάζετο κάτι μαστιγωτικώτερον νά
τόν ξυπνήση, εχρειάζετο ή μουσική πού δέρνει μάλλον
παρά θωπεύει.

Χωρίς τζάζ-μπάντ ή σύγχρονος γυναίκα χάνει τούς
βηματισμούς της. Η μουσική πού μάς οδηγεί στόν χο
ρόν είναι κτύποι διαφόρων στερεών σωμάτων, μετάλ
λων καί ξύλων, ελαφρώς δεμένοι μέ τό λεπτόν σύρμα
μιάς μελφδίας — ή όποια σέ λίγο ίσως θεωρηθή πε
ριττή, γιά νά μείνουν μόνον οί ρυθμοί καί οί κτύποι.
Είναι λοιπόν γεγονός δτι έπανήλθομεν είς τό ταμπούρ
λο τών άγριων τής Πολυνησίας καί τής Αφρικής, τό
όποιον είναι δλη των ή ορχήστρα καί τοΰ όποιου ό κτύ
πος φέρνει τούς Νιάμ-Νιάμ εις τήν αισθητικήν έκείνην κατάστασιν πού είναι γι’ αύτούς τό ίδιο μέ τήν ε
πιληψίαν. Άπό τούς άγριους ρυθμούς καί τούς κτύ
πους δέν έχουν καμμίαν διαφοράν τά βαμμένα πρόσω
πα τών γυναικών. Είναι κι’ αύτά κραυγαί τού κτύπου..

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
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τά μάτια κάρβουνο, το στόμα πληγη ανοικτή, απο την
όποιαν χύνεται καρμίνιον καί τό δλον πρόσωπον μά
σκα ύπό τήν όποιαν θάβεται ή έκφρασις τοΰ άτόμου.
Άλλά τό φαινόμενον αύτό μαρτυρεί θλιβερά πράγμα
τα γιά τήν καλαισθησίαν τής παρούσης εποχής. Τίπο
τε όλιγώτερον ή περισσότερον άπό τήν σημερινήν γυ
ναίκα δέν κάνει ό άρχηγός τών άγριων δταν βάφη
κόκκινο ή κίτρινο τό σώμά του. Ό σκοπός του επίσης
είναι νά άρέση καί ή αίσθητιψη του λεγει ότι αυτό μό
νον μέ τό χτυπητό χρώμα κατορθώνεται.

I' κίτρινο.
I ’Όχι λοιπόν χωρίς λόγον κατηργήθησαν εντελώς
I στο φτιασίδωμα τών γυναικών οί ελαφροί διατονισμοί,

f μοιάζη μέ πλαστογραφίαν τής φύσεως ή μέ άπηλπισμένην άπάτην, είχε κάπως τήν χάριν τής τέχνης. Η
τέχνη αύτή δέν έμεινε. ’Επεκράτησεν ή άγρια βαφή.
Καί τώρα θεωρείται θελκτικόν πράγμα νά γίνωνται

"Ας έλπίσωμεν δτι γρήγορα θά ξαναβροΰμε τό χα
ρακτηριστικόν τής πολιτισμένης κοινωνίας καί τής
λευκής φυλής—τούς σιγαλούς τόνους. Πρέπει γιά
τούτο νά περιμένωμεν τό τέλος τοΰ πανικού. Δέν ζη
τούμε δά καί μεγάλα πράγματα. Τό ιδανικόν μας εί
ναι νά βάφεται τό πρόσωπον τών γυναικών τόσον ε
λαφρά, ώστε νά διακρίνεται σ’ αύτόν τόν βασανισμέ
νου πίνακα ή υπογραφή ή τούλάχιστον τά άρχικά στοι
χεία τοΰ Δημιουργού!
ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΟΝΙΟΥ

------- —
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ GEATPQY

ΤΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΪ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου).

'Εν τώ μεταξύ, παραπεισθεϊσα άπό τάς διάβολός
τής Χαϊνίτζας ή Έμινέ, σπεύδει πρός τήν Φροσύνην
νά ζητήση παρ’ αύτής λόγον τής διαγωγή" της. Ή
Φροσύνη ήτις, ώς έλέχθη, ούδέ καν ΰπωπτεύετο τόν
ποος αύτήν έρωτα τοΰ Άλή Πασσά, διαμαρτύρεται,
κλαίει, άρνείται, άλλ’ είς ούδέν ωφελούσι πάντα ταΰτα.
Απέναντι τής ζηλοτύπου καί έγκαταλελειμμένης Εμινέ είναι ύποκρίτρια ή Φροσύνη 1 Είς τήν πεποιθησιν
της αύτήν ένισχύεται έτι μάλλον ή Έμινέ εκ τής κατ
εκείνην τήν στιγμήν άγγελλομένης έπισκεψέως τού
Τεπελελή πρός τήν Φροσύνην, ήτις, μ’ δλα ταΰτα παρακαλεϊ τήν μαινομένην σύζυγον τοΰ Πασσά νά κρυβη
καί ν’ άκούση πάν δ,τι θά λεχθή μεταξύ εκείνης καί

τού ερωτευμένου γέροντος. Ή Εμινε κρύπτεται πράγ
ματι καί μετ’ ολίγον άκούει τόν μέν σύζυγόν της έκφράζοντα τόν διακαή πρός τήν Φροσύνην έρωτά του,
αύτήν δέ κατάπληκτου έπί τφ άκούσματι κραυγάζουσαν :
«’Ώ ! ανέλπιστου κεραυνού ! ώ μαύρων συμφορών μου !
Νά φύγω, τό έρυ^ριών νά κρύψω μέτωπόν μου !»

Πλήν καί τήν ειλικρινή αύτήν τής Φροσύνης κραυ
γήν ή Έμινέ τήν θεωρεί ύποπτον καί δταν μετ’ δλίγον
μένουν πάλιν μόναι αι δυο γυναίκες, κατηγορεί την

.
*
Β

Φροσύνην ώς άγνώμονα άπέναντι της λεγουσα.
«Πήγαινε ήσυχος εμπρός· δέν πταίεις σΰ Φροσύνη,
έάν κανείς μας έπταισεν έγώ ήμην εκείνη,
έγώ δπου άνέλαβα ε’ις τα θερμά μου στήθη
τόν δφιν τόν φαρμακερόν κι’ ί δφις άνεστήΰη».

Μάτην διαμαρτύρεται ή δυστυχής Φροσύνη, επι
καλούμενη τήν άθωότητά της. Ή ζηλότυπος Έμινέ εί
ναι άμετάπειστος μέχρι; ού τέλος ή Φροσύνη αναγκά
ζεται, διά νά τήν πείση, νά τής έξομολογηθή τόν πρός
τόν Μουκτάρην έ’ρωτά της :
«Ή τύχη δέν μ’ έχάρισε — τής λέγει— εύνοιας βασιλέων
ούδέ πλουσίων θησαυρούς, ούδέ τιμάς μεγάλων,
πλήν εν της δώρον μ’ έδωσεν άνώτερον τών άλλων,
έν δώρον δπου δλα της τά δώρα συνενώνει·
μίαν καρδίαν... Μάύε το. σΰ Έμινέ μου μόνη.
Ναί, τοϋ Μουκτάρη μ’ έδωσε τήν εύγενή καρδίαν,
τόν αγαπώ καί μ’ άγαπφ μέ κλίσιν τήν ίδιαν».

Έκ τής έξομολογήσεως αύτής τής Φροσύνης πείθε
ται ή Έμινέ καί φαίνεται δτι ησυχάζει. Άλλά δέν η
συχάζει καί ή Χαϊνίτζα, τής όποιας τά σχέδια άπέτυχον, καί σπεύδει πρός τόν αδελφόν της, τον Αλή
Πασσάν, είς δν διηγείται τά τοΰ έρωτος τής Φροσύ
νης καί τοϋ Μουκτάρη. Ό Τεπελελής οστις πρό ολίγου
είχε προτείνει είς τόν Μουκτάρην νά λάβη ώς σύζυγον
τήν θυγατέρα τού Σατράπου τής Αίγύπτου καί έλαβεν
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αρνητικήν άπάντησιν. πιστεύει ευκόλως είς τάς διάβο
λος τής αδελφής του καί έκτος έαυτοΰ απειλεί πώς :
«θά κάμΉ δήγμα σκόρπιοι τό κά#τ φίλημά των
ό τάρταρος fl-έ ν’ ανοιχτή ύπό τά βήματά των».

Και άμ έπος, άμ έργον. Μεταβαίνει είς τήν οικίαν
τής Φροσύνης, οπού απο τινων στιγμών εύρίσκετο ό
Μουκτάρης, δστις τήν διεβεβαίωσε μεθ’ δρκου πώς μό
νον αύτήν 3 αγαπά και είς πίστωσιν τοΰ δρκου του
τής έδωσε τόν δακτύλιον, δν δ πατήρ του τοΰ είχε δώ
σει διά τήν μνηστήν του.

Άλλ’ ό Μουκτάρης, άκούσας τόν πατέρα του Άλή
πόθεν τόν ακούει νά ύβρίζη καί νά απειλή τήν δυστυχή
Φροσύνην, νά μαίνεται δέ έξ οργής καί νά θέλη νά
φονεύση τήν δυστυχισμένην δταν ανακαλύπτει είς τόν
δάκτυλόν της τόν δακτύλιον τοΰ υίοΰ του. Είς τάς
σπαρακτικός φωνας τής Φροσύνης, σπεύδει ξιφήρης ό
Μουκτάρης και παρεντιθέμενος μεταξύ τοΰ πατρός
του καί τής έρωμενης του, απειλεί τόν πρώτον δτι θά
αύτοκτονήση καί δν μίαν τής κεφαλής τής Φροσύνης
ήγγιζε τρίχα. Η Φροσυνη σώζεται πρός στιγμήν, άλλά
μετ’ δλίγον άπάγεται είς τάς φυλακάς ύπό τών ανθρώ
πων τοΰ Άλή Πασσά καί πριν παρέλθουν όλίγαι ώραι αγγέλλεται καί ό θάνατός της.
Ιοιοΰτον έν συνάψει τό δράμα τοΰ Ραγκαβή, τό ό
ποιον, στερούμενον καί τής έλαχίστης δραματικής θέσεως, ά'νευ σκηνικής οικονομίας καί πεζόν έν τοίς κα
θέκαστα, παραμορφώνει πρός τοίς αλλοίς καί τήν Ι
στορίαν είς τα κύρια καί ουσιώδη αυτής μέρη, ιδίως
έν τφ προσώπω τής ήρωΐδος του, ήν παρέστησεν α
γνήν παρθένον, ένώ καί έγγαμος υπήρξε καί τέκνα άπέκτησεν, έν τών οποίων μάλιστα, ώς εϊδομεν ανωτέ
ρω, παρεκάλεσε τόν ποιητήν νά σεβασθή τήν μνήμην
τής μητρός του και νά μή τήν έκθέση άπό σκηνής. 1
Θά εϊχεν ίσως δ ποιητής πρός δικαιολογίαν τής δια-
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1. Εκτός τοϋ Δημητριου, ή Φροσΰνη είχε θυγατέρα, τήν
κυρίαν Μούση, ήτις ϋπανδρεΰσασα έν Άΰήναις τήν ώραιοτέραν θυγατέρα της μετά τοϋ Γάλλου άρχιτέκτονος Cou
chot, παρηκολοιψησεν αυτήν εις Λούγδονον, ένθα άπεβίωσε
πλήρης ημερών καί γενικώς τιμώμενη. (Άπομν. Α. Ραγ
καβή).

------------------------- ------- 1—

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΞ

...........

στροφής τής ιστορικής αλήθειας τήν ποιητήν αδειαν,
αλλ.α τής τοιαύτης αδειας ή χρήσις δέον νά γίνεται έν
μέτρφ, καθόσον άλλως, προκειμένου μάλιστα περί γε
γονότων ουσιωδών καί προσφάτων, ώς είναι ή ιστορία
τής Φροσύνης, ή διαστροφή τής ιστορικής αλήθειας
είναι ασεβεια προς την ιστορίαν, ήν δέν δύναταί τις
νά συγχωρήση ούδ’ είς τήν ύψιπετεστέραν ποίησιν,
πο)Λώ μάλλον δταν τοιαιιτη δέν υπάρχει. Άλλως τε,
τις ο σκοπος τοΰ Ραγκαβή δραματοποιήσαντος τήν ι
στορίαν τής κυράς Φροσύνης ; Ήθέλησε νά έξιστορέ)ση επι σκηνής τόν βίον αυτής πρός διατήρησιν τής
μνημης της, η εϊχεν άλλον σκοπον φιλοσοφικώτερον
τοΰ τής ιστορίας, δπως καί πράγματι είναι ό σκοπός
τής τραγωδίας ; Τοιοΰτος τις δμως φιλοσοφικός σκο
πός ούδείς έξάγεται έκ τής τραγωδίας του, έάν πάλιν
ηθέλησε να έξιστορήση έπί τό παραστατικώτερον τόν
βιον τής ήρωιδος του, η δεν έγνώριζεν ακριβώς τήν
ιστορίαν αυτής καί τότε κακώς έπραξεν έπιληφθείς
του θέματος αύτοΰ, ή τόν έγνώριζε καί διά σκοπούς ά
γνωστους εις ημάς διέστρεψε τήν ιστορικήν άλήθειαν,
οτε έπραξε χειρότερα άκόμη. 2
'Οπωσδήποτε ή ατυχήσασα Φροσύνη, δίς μόνον, ώς
ελεχθη, παρασταθεΐσα απο σκηνής, συνετάφη [,ιετά τής
ομοιοπαθούς της ’Ιφιγένειας τοΰ Σούτσου ύπό τήν πα
γερόν τής λήθης πλάκα.
(’Ακολουθεί).
NIK. I. Λ^ΣΚΑΡΗΤ:

2. Ό αείμνηστος Ραγκαβής, είς δν φαίνεται δτι θά έγειναν παρόμοιαί τινες μέ τάς ανωτέρω παρατηρήσεις καθ’
ην εποχήν έπαίχθη ή «Φροσυνη» του, έδωσεν εις αύτάς τήν
έξης άμίμητον άπάντησιν έν τφ προλόγοι τής δευτέρας έκδόσεώς της: «’Ιδού καιρός νά έπικαλεσθώ καί έγώ τόν Άριστοτέλην, δστις μάς διδάσκει δτι διαφέρουσιν ό Ιστορικός
καί ό ποιητής, «διότι ό μέν τά γινόμενα λέγει, ό δέ οία αν
γένοιτο». Άλλ’ άς άφήσωμεν τόν Άριστοτέλην εχω άλλον
πειστικώτερον λόγον. Ή έποχή τοΰ δράματος είναι τόσον
αρχαία, ώστε νά μή σώξωνταί τινες έκ τών σχόντων συνά
φειαν τινα συγγένειας ή άλλην μετά τών προσώπων αύτοΰ.
Πρός χάριν τούτων παρητήθην μέρους τής ακρίβειας καί ήθέλησα) νά εκτείνω έπί τοϋ δράματος λεπτόν τι μυθώδες
κάλυμμα· «ώστε νά δύναταί τις δν θέλη άλλην νά έκλάβη
τήν ήρωίδα αύτοΰ, παρά τήν ομώνυμον έκείνην κα ιστορι
κήν». (!!)

ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΝΝΑΤΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒ1ΙΡΩΝ

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 1915 μεσημβρία
Κλώνη,
Μέ τας αυτας εντυπώσεις έβγήκαμεν άπό τόν
Ναόν.
’Έξωθι αύτοΰ εύρίσκεται ή Φιάλη—κοινή είς δλας
τας Μονάς—δπου γίνεται ή εορτή τών Θεοφανείων,
άγιαζομένων τών ύδάτων. ’Επίσης γίνεται καί κατά

μήνα αγιασμός. Ή Φιάλη κατεσκευάσθη στά 1614.
Κατά τό 1863 τήν έπεσκεύασαν. Είς τά 1878 έτοιχογραφήθη μέ πολύ ωραίας έλαιογραφία; τοΰ Φ. Νικολαιδου, αί όποΐαι ταχέως κατεστράφησαν καί κατά τόν
Κοσμάν Άγιοπαυλίτην μόνον αί έ φ’ ύ γ ρ φ τοιχο/ραφιαι αντέχουν. Δυστυχώς δμως τό μυστικόν τής
κατασκευής ύγροΰ κονιάματος έχάθη μαζί'] μέ τούς παλαιοτέρους τοιχογράφους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
'Εντός τής Μονής, έκτός τοϋ Παρεκκλησίου τής
Πορταϊτίσης υπάρχει καί τό Μονίδριον τοΰ Προδρό
μου. ’Εντός τοΰ Κελλίου τοΰ Μοναστηριού υπάρχουν
περί τά δέκα τέσσαρα παρεκκλήσια, δέκα έξ δέ τοιαΰτα εύρίσκονται έντός αυτής, είς τήν παραλίαν, εις τους
αμπελώνας, τούς κήπους κτλ.
Ενδιαφέρουσα είναι και η Τραπεζα. ίχρησιμευεν άλλοτε δταν ή Μονή ήτο Κοινόβιος, διά τήν κοι
νήν έστίασιν τών Μοναχών. ’Άνωθεν αυτής υπάρχει
ή βιβλιοθήκη τών εντύπων καί τό Κωδωνοστάσιον.
’Ιδιαιτέρως έπεσκέφθην τό Κωδωνοστάσιον.
"Ο,τι έκτυλίσσεται θαυμαστόν είς θέαν έκ τοΰ ύ
ψους τοΰ κωδωνοστασίου άδύνατον νά περιγραφή. Τό
έκπαγλον κάλλος πού απλώνεται γύρω, κανέν καλλιτέ
χνημα δέν μπορεί νά τό άντικαταστήση στήν ψυχή.
Κατά τό 1863 έστάλη τεράστιος κώδων άπό τήν
Ρωσσίαν. Αληθώς σ’ αύτα τα έργα διαλάμπει η Ρωσσική ψυχή. ’Όγκον δώσατε είς τόν Ρώσσον γιά νά τόν
κατεργασθή, νά τόν μεταποιήση, νά τοΰ δώση σχήμα,
καί νά εΐσθε βέβαιοι δτι άπό τά χέρια του θά βγή ή
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χονται άπό ειδικόν έλαφρό, κοΰφον ξύλο κρουόμενον
έπίσης διά τυμπάνου. "Υστερα άπό τήν έντασιν καί έφ’
δσον άπομακρύνεται δ κρούων έρχεται ή χαλάρωσις, ή
άτονία, ή λιποψυχία καί μαζή μέ τούς τελευταίους ε
λαφρούς ήχους πού έρχονται καί αυτοί λιπόψυχοι, νο
μίζεις δτι κάτι θά φύγη άπό τήν ψυχήν σου άν παυ
σουν άκουόμενοι.
Είναι μία άπό τάς ποιητικωτέρας έωθινάς νυκτερι
νός στιγμάς τής ζωής τής Μονής.
Μ’ έξύπνησαν τήν πρώτη νύχτα χωρίς νά μείνη
στήν ψυχή μου ουδέ ίχνος δυσφορίας, αανακοιμηθηκα
πάλι, άλλά μέ νανούριζε τώρα τό αρμονικό, γοργό
τίκ-τάκ, τίκ-τάκ τοΰ Καμπανάρη.
Μετά τό σήμαντρον, ολίγον βραδύτερου α
κολουθεί ό κόπανος, έπειτα ή Καμπάνα καί άναλόγως έντός τής ημέρας έναλλάξ διάφοροι ήχοι πού
χρησιμεύουν νά υπενθυμίζουν στους Καλογηρους την
έπανάληψιν ένός βίου πού θά είναι ό ίδιος, μονότονος,
στεοεότυπος, κουραστικός σ’ όλη τους τη ζωη.

Τό απόγευμα έπήγαμε στή Βιβλιοθήκη. Στη Βι
βλιοθήκη τών έντύπων μέ Βιβλιοθηκάριον τόν όσιολοτελειότης.
Μία Ρωσσική καμπάνα τό καταλαβαίνω, αλλα μια γιώτατον 'Ιερομόναχον κ. Μελέτιον καί εϊς τήν Βι
Ρωσσική εικόνα ή Ρωσσικόν έπενδυμα οσον πολύτιμον βλιοθήκην τών χειρογράφων μέ Βιβλιοθηκάριον τόν
Γραμματέα τής Συνόδου δσιολογιώτατον κ. Νικόδη
καί άν είναι δέν τά άνέχεται καθόλου ή ψυχή μου.
μον. Ή Βιβλιοθήκη τών χειρογράφων εύρίσκεται αΉ πρό αυτής καμπάνα τής Μονής έχει τό ρεκόρ—
ή αγαπημένη λέξις τοΰ Πατρος Χριστόφορου, την νωθι τών δύο Ναρθήκων τοΰ Καθολικού Ναού, κατά
όποιαν χρησιμοποιεί αδιακρίτως σε κάθε περιστασι · παλαιάν συνήθειαν. Περιέχει 1400 χειρόγραφα Ίβαριτικά καί 'Ελληνικά. Ό Πατριάρχης Διονύσιος ό
τής μελφδίας είς δλον τό ’Όρος.
Έκτός τής μεγάλης καμπάνας έχει τό Κωδωνοστά- Μουσελίμης κατά τό 1650 έδώρησε τήν βιβλιοθήκην
σιον καί 5 μικροτέρας, δταν δε ειδικός τας κτυπά, πο του εϊς τήν Μονήν. Σώζεται έπιστολή του άνηρτημένη
ταμούς αρμονίας σκορπίζουν οί ήχοι των. Ό κληρικός έντός πλαισίου, διά τής οποίας καταράται εκείνον πού
ό επιτετραμμένος τάς κρούσεις λεγεται Καμπα- θά ήπέκλεπτέ τι έξ αυτής.
Υπάρχει τόμος περιέχων χειρόγραφον άπομίμησιν
ν ά ρ η ς.
“ Τ?
* ’'
Είναι δέ περιεργοτάτη ή έπί τοΰ μοναχικού έδώ έντύπου γραφής. Θαύμα υπομονής και επίμονης.
'Υπάρχει 'Ιστορία τοΰ Βαρλαάμ, Βασιλέως τής Αι
βίου έπίδρσσις τής καμπάνας.
Ό Μοοναχός ζή. κινείται, προσεύχεται, αναπαύεται, θιοπίας.
Μοΰ έπέδειξαν Κώδικας μέ γραφήν Παλίμψαστον
τρώγει, κοιμάται διά τοΰ ήχου.
Κτυποϋν έπί ξύλου έκ σφενδαμνης με κοπανον καί τοΰ 13ου αϊώνος.
παράγεται ένας γλυκύτατος ήχος, καλούν τούς Μονα
Ή πρώτη γραφή άναφέρεται κατά τόν ΙΟον αιώνα.
χούς είς συνάθροισιν είς τήν έκκλησίαν. ’Εκείνο πού
'Υπάρχουν επτά Κώδικες τοΰ Φωτίου. Εις έξ αυτών
δέν θά ξεχάσω ποτέ είναι ή κροΰσις, είδος τυμπανο- είναι έκ τών σπανιωτέρων.
κρουσίας, κατά τάς πρωινός ώρας τής νυκτός δια νά
Τάς έξέδωκεν δ Άριστάρχης Βέης.
ξυπνήσουν οί Μοναχοί.
Ό περίφημος Πορφύριος Ουσπενσκη. ο μεγας
Ό τυμπανοκρούστης αύτός περιτρέχων τήν Μονήν Ρώσσος προγαγανδιστής καί συγγραφεύς σπουδαιοφθάνει σχεδόν πρό τής θύρας έκάστου κελλίου, κρούει τάτων περί 'Αγίου ’Όρους έργων, έμελετησε πολύ τά
τό εωθινόν αυτό έγερτήριον καί μέσα στον ύπνον του. χειρόγραφα τής Μονής Ίβήρων καί έχει γράψει εϊς
ό άνίδεος προσκυνητής, άκούει κατ’ άρχάς ένα γλυκυ- ένα τών Κωδίκων τρεις φοράς ελληνιστί: Θησαυρός,
τατον, ταχύ καί γοργόν τίκ-τάκ έρχόμενον άπό τά βά θησαυρός, θησαυρός !
θη τής Μονής. ’Ολίγον κατ’ δλίγον οί ήχοι του άκούΈδώ συναντώ διά πρώτην φοράν καί τό όνομα τοΰ
ονται ευκρινέστεροι, γίνονται ζωηρότεροι, τους ακού καθηγητοΰ Λάμπρου, δ όποιος έντολή τής Βουλής των
εις έξω άπό τό δωμάτιόν σου είς τήν ύπερτάτην έντα- Ελλήνων καί συνοδευόμενος ύπό άριστων έπιστημόσίαν των. χωρίς νά χάσουν ουδέ στιγμήν τήν αρ
νων ,ώς βοηθών, συνέταξε, κατά τό 1880 δίτομον καμονικήν, τήν γλυκυτάτην των αρμονίαν. Προέρ
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τάλογον τών Βιβλιοθηκών τών Μονών, έξαιρέσει τών
Εν εκ τών σπουδαιοτέρων είναι ή Γεωγραφία τοΰ
Μονών Βατοπεδίου καί Λαύρας, τόν όποιον έξέδωκε Μελετίου.
τό Πανεπιστήμιου τής Κανταβρυγΐας.
000
Τώρα θά τονίσω τό δίκαιον παράπονον τών μορ
Υπό τήν σκεπήν τής 'Ιερά; αυτής.Μονής ζοΰν περί
φωμένων Πατέρων, οί όποιοι, μέ συνώδευον είς τήν έ- τούς 200 Καλογηροι μεταξύ αυτών καί τινες ύπέρπίσκεψιν μου εις τας βιβλιοθηκας, δια την αδιαφορίαν γηροι.
τής ελληνικής επιστήμης πρός τούς φιλολογικούς καί
Επεσκέφθημεν εις τό κελλί του ένα όνόματι Αγα
ιστορικούς θησαυρούς τοΰ ’Όρους.
θάγγελον, τύπον περιέργου Μοναχού. Ζή μέ τούς χρη
Οσον ή έπίδειξις χρυσών καί αργυρών αντικειμέ σμούς τών βιβλίων του, μέ τάς προφητείας τών χρο
νων ύπό τών Καλογήρων προκαλεϊ κάποιαν δυσφορίαν νογράφων του. Σημειωτέου δτι άπ’ άκρου εις ά'κρον
είς τήν ψυχήν, τόσον ή παρουσίασις έργων τής διά της Ιεράς Χρεσονήσου πνέει άνεμος ύπερτάτης εθνι
νοιας, τής μελετης, τοΰ πνεύματος προκαλεϊ άσυγκρά- κής αισιοδοξίας. ’ Ολοι έδώ μέ τό όνομα τής Κωνσταν
τητον τό ένδιαφέρον καί ζωηράν τήν προσοχήν τοΰ τινουπόλεως είς τά χείλη καί μέ τόν άσβεστου πόθον
προσκυνητοΰ τοΰ θαυμάσιου ’Όρους.
στή φαντασία δπως τό ταχύτερου ή αύρα τοΰ ΒοσπόΚαι είναι απολύτως δικαιολογημένου τό παράπονον
ρου άνεμίση έκεϊ τάς πτυχάς τής Σημαίας μας. Τά
τών Μοναχών διά τήν ολικήν έκλειψιν ενδιαφέροντος μεγάλα σχέδια τοΰ Βενιζέλου είναι έδώ τελείως άσπαέκ μέρους τών Ελλήνων μελετητών. Είχον τήν δικαίαν στά. Κανείς δέν άμφιβάλλει δτι ταχέως ό Σταυρός τής
άξίωσιν οί Μοναχοί, άπό τής άπελευθερώσεως ιδίως
Ελληνικής ’Ορθοδοξίας φωτισμένος άπό τής Νίκη;
τοΰ ’Όρους, νά κατεκλύζοντο αί Μοναί άπό "Ελληνας τούς θριάμβους θά είσέλθη ύπερήφανος προ τής Βα
Άρχαιοδίφας, Μεσαιωνοδίφας, ιστορικούς, καλλιτέ- σιλίδας τών πόλεων. Αί ίδέαι, τά μεγαλοπράγμονα
χνας, μουσικούς κτλ. δια την μελέτην, άνερεύνησιν καί σχέδια τοΰ κ. Βενιζέλου, ή πεποίθησίς του είς τήν έ
έξονύχισιν τοΰ έναποκειμένου άπό αιώνων φιλολογικού πιτυχίαν των, ένισχυόμενα άπό τό πρόσφατον μεγα
πλούτου τοΰ ’Όρους.
λουργόν παρελθόν, άπό τό περίλαμπρου παρόν πού μέ
Υπάρχουν εκεί τουλάχιστον 400 πολυτιμότατα χει σα έδώ χθες άκόμη ήτο ζοφώδες άπό τής τυραννίας
ρόγραφα. Μοΰ έπέδειξαν θαυμάσιου εικονογραφημέ τήν κυριαρχίαν, έχουν θέσιν είς τήν ψυχήν τών Μονα
νου Εύαγγέλιον τοΰ IB' α’ιώνος. Φέρει την εικόνα τής χών καί όλοι ομιλούν γιά τήν Κωνσταντινούπολή ώς
Παναγίας μετά τοΰ ’Ιωσήφ. Άτυχώς ό ’Ιωσήφ κατε περί γεγονότος έπικειμένου, μελλοντικού ίσως, άλλά
στραμμένος καί επιδιορθωμένος. ’Έξοχου καλλιτέ βεβαίας καί άσφαλοΰς πραγματοποιήσεως.
χνημα.
?
Μόνος πού έχει άντιρρήσεις είναι ό ’Αγαθάγγελος.
Μοΰ έπέδειξαν γραφήν άρχαιοτάτου μεγαλογραμΠιστεύει άκραδάντων είς τούς χρησμούς τών βιβλίων
μάτου ρυθμού.
του. Δέν παραδέχεται τίποτε περί ταχείας καταλήψεως
Είδον εϊλιτήρια, ήτοι έπιμήκεις κυλινδρικός μεμβράτής Κωνσταντινουπόλωες ύπό τών ελληνικών στρατευ
νας περιεχούσας εΰχάς τής λειτουργίας είς έποχήν μάτων.
καθ’ ήν δέν υπήρχε τό βιβλίον.
Παραδέχεται μόνον δτι οί Άγγλογάλλοι θά σταμα
Ή Μονή διατηρεί σπουδαιοτάτην άλληλογραφίαν
τήσουν στό Ναγαρά καί οί Ρώσσοι στά Καβάκια.
τοΰ Καποδίστρια καί τοΰ Γρηγορίου τοΰ Ε'.
Κηρύττει δτι οί Ρώσσοι θά μπουν βραδύτερου στήν
Υπάρχει μάλιστα καί ή ’ιδιόχειρος διαθήκη τοΰ τε
Πόλι οπού θάμείνουν επί έξ μήνας. Θά έπακολουθήλευταίου, ή όποια έδόθη έν άντιγράφφ είς τόν "Αγιον
ση κατόπιν τριετής φρικτός πόλεμος καί τέλος ό βασι
Κιτίου πρός δημοσίευσιν.
λεύς
της 'Ελλάδος ελευθερωτής θά είσέλθη τροπαιοΰΜοΰ έπιδεικνύουν Χασράνι, ήτοι ράβδον τοΰ Παχος
καί
κύριος τής αρχαίας πρωτευούσης τής Έλλητριάρχου Διονυσίου, διδομένην ύπό τοΰ Σουλτάνου.
νοβυζαντινής
Αυτοκρατορίας.
, Είς, την βιβλιοθήκην διαφυλάττουν καί μίαν συλλο
Και
προσθέτει:
«Σώθηκαν τά ψέματα. Δέν θά πάγήν άπό Πατερίτσες Πατριαρχών ή Μητρο
θουμε δ,τι έπάθαμε μετά τό 21. Καί τότε είχαμε πίστι
πολιτών.
Η γνώμη τών έδώ ίερολογιωτάτων Μοναχών ώς στήν ιδέα δτι θά πάρουμε τήν Πόλι καί στά Καλά
πρός τήν άρίθμησιν τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου εί βρυτα άφηναν τά παιδιά τους άβάφτιστα γιά νά τά
ναι δτι είναι σύτος 13ος εις τήν σειράν. Γό ύπ’ άοιθ. βαπτίσουν στην 'Αγία Σοφία. Τώρα θ’ άρ.γήσουμε λι
286 χειρόγραφον τής Μονής άριθμεΐ τούς Κωνσταντί γάκι, άλλά στό τέλος θά είναι δική ιιας»
Είθε.
νους καί άναφέρει δωδέκατον τόν Παλαιολόγον.
Ή Βιβλιοθήκη τών εντύπων περιέχει 2.000 τόμους.
δημ. λ. ΖίΙΓΡΑΦΟΧ
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ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΑΗΣΝΙΟΝΗΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ

_«Χυ νηπτική ιστορία, συνίρανισθεΐσα
έζ διαφόρων
*
Έν Χαυπλίιρ 1834ι>.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου).

Τό ίστορκιόν τοΰτο σημείωμα έγραψεν ό Χρυσο
βέργης τόν 'Οκτώβριον τοΰ 1833. Αρχίζει άπό τού;
ομηρικούς χρόνους καί λήγει μέ τήν άγγλικήν προστα
σίαν. Πετώντι καλάμο» διατρέχει τού; ιστορικούς αιώ
νας, λησμονών ή αδιαφορών διά τά κυριώτερα γεγο
νότα· κρίνει τήν ενετοκρατίαν αυστηρά κατά τήν τότε
επικρατούσαν ιδέαν, ένφ ή Βενετία μάς έσωσεν άπό
έν Ρισίφ τής Βιθυνίας.
Παρά τό κοπιώδες καί ευσυνείδητου έπάγγελμα του τού; αίμοβόρους άρπακτικούς όνυχα; τοΰ άγριου
διδασκάλου καί τά; μελέτα; του εύρεν έν τούτοι; τον Τούρκου, δέν άναφέρει τήν επτανησιακήν δράσιν κατα
καιρόν προ; συγγραφήν έργων, έξ ών άναφέρομεν τά τόν ιερόν άγώνα καί ούδέ λέξιν διά τήν επτανησιακήν
ύπεροχήν είς τά γράμματα, έπιστήμην καί τέχνα;
τής αρχαιότητας πρώτα :
—Αιατριβή περί τής έν ΖακύνΘιο έλλη- κατά τούς πονηρούς έκείνου; χρόνους, καθ’ οΰς ή λοι
πή Ελλά; έστέναζε πικρότατα ύπό άτιμον ζυγόν. Τό
νϊκής επιγραφής. Έν Λαυπλιω
Πρόκειται περί επιγραφή; χαραγμένης είς μάρμα- σχετικόν καλλίτερου είναι δταν δίδη άμυδράν ιδέαν
οον χρησιμεΰον ώ; 'Αγία Τράπεζα τοΰ ναού τού 'Α περί τής καταστάσεως τής έν Έπτανήσφ έκπσ.ιδεύ.γίου Δημητρίου έν τή κώμη Μελινάδφ, ή οποία έχει
σεως κατά τό 1833.
ούτω : «Άρχικλής Άριστομένεος καί Άλκιδάμα ΑρΤά καλλίτερα αυτού έργα είναι τά άφορώντα την
» χικλέος Κληνίππαν τάν αυτών θυγατέρα θεοκολήσα- ελληνικήν γλώσσαν, ήν κατείχε καί ούτως ήτο ωφέλι

Ό Γεώργιος Χρυσοβέργης συναριθμεϊται μεταξύ
τών σοφών διδασκάλων τής χώρας, διδάξας ευδοκιμώ;
τά έλληνικά γράμματα έν Κερκύρα, έν Νσυπλίφ, εν
Άθήναις, έν Σμύρνη καί έν Κωνσταντινουπόλει, ένθα
άπέθανε τή 29 ’Απριλίου τοΰ έτους 1862. Έγεννήθη

» σαν Άρτέμιδι Όπιταίδι».
Ό Χρυσοβέργης τήν διηρμήνευσεν ούτω πω; :
«Ό Άρχικλής τοΰ Άριστομένους καί ή Άλκιδάμα
» τον Άρχικλέους τήν θυγατέραν των Κληνίππαν ίέ» ρειαν τή; ομόρου τοΰ τοκετού Αρτεμιδος έχουν θαμs> μένην έδώ».
Τό κείμενον τή; έπιγραφής ημείς άντεγράψαμεν
μέν ακριβώς ώς έχει, ένώ ό Χρυσοβέργης κακά τήν άντέγραψε καί κακά διερμηνεύει τό όνομα Όπιταΐοι. Τό βέβαιον είναι ότι ή λέξι; Όπιταίοι πολυτοόπω; διερμηνεύθη καί έξηγήθη. 1 δι δ δρθώς ό
Riemann23 απλώς άναφέρει τό κείμενον.
Ένφ άγνοεϊται ή άληθής σημασία τή; λέξεως. δμως
έπιπολαίω; έχει ή Ζάκυνθο; Δήμον Ό π ι τ α ϊ-

δ ώ ν.

—Λοκίμιον περί τής έν " Αργεί. We
o*
κρεοντείου επιγραφής
*
ω και ^©Ρ
*·
Κ,ερκύρα άνακαλυφθείσης Μενεκρα·
τείοτ» επιγραφής. Έν Λϊάηπλκρ 18/4^4.
Τό άρχαϊον καί σπουδαϊον μνημεΐον άνεκαλυφθη εν
Κερκύρα τώ 1843, περί τοΰ όποιου πολλά καί καλά

έγραψεν ό Μουστοξύδης. ■’
Καταγόμενος δ Χρυσοβέργης είς τήν άνάγνωσιν
τής ιστορίας τή; 'Επτάνησου έδημοβίευσε:
1. "Ορα Π. Χιώτη :· Ίστ. Άπομν. τής νήσου Ζακύν
θου, τόμος Α', έν Κέρκυρα 1849, σε?.. 186—192.

2. Rceher. Arche, sur les iles Joniennes. III.
Zante 1880, σελ. 8.
3. Delle cose corciresi. Κέρκυρα 1848, σελ. 271-288,
RiemannL απλώς άναφερει τό κείμενον.

μος διδάσκαλος, ώ; εϊπομεν.
Ό Θερειανός μνημονεύει ώ; καλα έργα τοΰ Χρυσοβέργη τήν Γραμματικήν τής καθ’ ήμας

έλληνικής γλώσσης κατά. παράΟε’σιν προς
τήν άρχαίαν καί τό ΙΙειρί δημιουργίας λέ
ξεων, τοΰ όποιου έγένετο καί δευτέρα έκδοσις έπηυξημένη τφ 1845 έν Άθήναις, είς τήν οποίαν «προστί
θεται καί τό περί φωνών ζώων καί μικρόν συνωνυμο-

λόγιον».
Εί; τά προλεγόμενα λέγει : «Συνέλεξα τά Χυνώ»ννμα έκ διαφόρων φιλολόγων, προς ου; ανήκει
» παρ’ έμοΰ καί παρά παντός φίλου τής άληθείας ό δί» καιος έπαινος καί ή πρέπουσα ευγνωμοσύνη».
Τό ποίημα τοΰτο τοΰ Χρυσοβέργη, άν τό είχεν ύπ’
όψιν ό Ζώσιμο; Έσφιγμενέτος, δτε τό 1873 έν Άθηναις έδημοσίευσε τόν «Άμμώντον» μετά προσθήκης
καί ωφελίμων σημειώσεων, θά ήτο τελειότερα η έκδοσίς του.
Τό 1838 έν Άθήναις έδημοσίευσε τό «ϊίαράρ-

τημα ή άναγκαται ά,ναπτύξ&ις των είς έκάστην βαθμίδα τής γραμματικής κλίμακος συνΟίτττκώς ΐτεριεχμενων».
Τό 1860 έδημοσίευσεν

έν Κωνσταντινουπόλει , τά

«Ανάμικτα ή φιλολγτκαί τινες καί αρχαιοΧγικαι παρατηρήσεις και έπιστασίαι
έπι τινων, ήτοι αμφιβόλων ή ούχι καλώς
έρμηνευθέντων χωρίων τής αρχαίας ελ
ληνικής γλώσσης».
Τοιούτος ύπήρξεν ό αοίδιμος ούτος διδάσκαλος, α-

10

==

==ΕΛΛΗΝΙΚΗ

γωνιζόμενος πάντοτε υπέρ τής εθνικής γλώσσης, κρί
μα δέ δτι ένεκα τοΰ έγώϊστικοΰ χαρακτήρας έδυσηρέστει συναδέλφους πολλούς.

ΑΝΔΡΕΑΓ ΙΔΡΩΜΕΝΟΣ
'Εννέα παρήλθον έτη άφ’ ής ημέρας ή Κέρκυρα έ
χασε το πολύτιμον τοΰτο τεκνον, μόλις έχον ηλικίαν ε
τών εξήκοντα και τεσσάρων. "Ομως ή γενέτειρα πατρις έκληρονόμησε τής διανοίας αύτοϋ τά έργα, άτινα
στολίζουσι τήν πλουσιωτάτην άμα δέ και θαυμαστήν
ιστορίαν της επτανησιακής γραμματολογίας.
Είναι υιός αντάξιος τοϋ σοφού επιστήμονας καί λο
γογράφου Μιχαήλ Ιδρωμένου, 1 Έξεπαιδεύθη εϊς
τήν γενέθλιον πατρίδα, έτελειοποιήθη εϊς τάς Αθή
νας δπου έγένετο διδάκτωρ τής νομικής. Ή φύσις δέν
τόν επροίκισε μέ τά προσόντα έκεϊνα νά διαπρέψη είς
τό δικαστήριον, αλλα με εκείνα πού διακρίνεται μετα
ξύ των τε ιστοριογράφων καί λογογράφων. Τούτο εγ
καίρως έννοήσας ό φιλότιμος νέος έπεδόθη είς τήν με
λέτην τής ιστορίας καί είς εκείνην τών γλωσσών. Ή
γλωσσομάθεια είναι πολύ, παρά πολύ χρήσιμος είς ένα
ιστορικόν. Ό 'Επτανήσιος ό καταγινόμενος εϊς τήν
πάτριον ιστορίαν δέον νά είναι κάτοχος καλά τής ιτα
λικής, άφοΰ ή Ιταλία μας έκυριάρχει επί πολλούς
αιώνας, τής γαλλικής αφού επί τινα χρόνον ό Ναπο
λέων ήτο κυρίαρχος καί τής αγγλικής αφού ή ’Αγγλία
μάς έπροστάτευσεν αρκούντως συνετώς.. Πρέπει ό ι
στοριογράφος νά ήξεύρη τίνι τρόπω οί κυρίαρχοι καί
οι προστάται μάς έκρινον. Τά έργα αυτού μαρτυρούσιν
οτι ήτο καί πολυμαθής, άλλά συγχρόνως δτι ή πολυμάθεια ώδηγεϊτο ύπό τής κρίσεως. Ό Δημόκριτος όρθώς
αποφαινεται οτι η
άνευ τής
νοία,ς ούδέν ωφελεί. "Αλλως είς τάς επτανησιακός
μελετάς του είχεν άριστον οδηγόν καί τόν σοφόν πατέ
ρα αυτού, δστις ήτο γνώστης τής ιστορίας τών Ίονίων
νήσων. Πολλάκις συνομιλώντες μετ’ αυτού περί τής
ιστορίας μας, μάς έλεγεν : «Ό πατήρ μου μού είπεν
δτι . . .»
Τη 12η Νοεμβρίου τού 1872 άνέγνωσεν έν τώ φι
λολογική) Συλλόγω «Παρνασσώ» μελέτην «περί τής έν
ταις Ίονίοις νήσοις έκπαιδεύσεως άπό τής ύπό τούς
Ενετούς ύποταγής μέχρι τής εθνικής ήμών άποκαταστάσεως (1386—1864)», ή οποία έδημοσιεύθη είς τό
ωραΐον «Αττικόν Ημερολογιον» τού αειμνήστου Άσωπίου (1873). 'Ο νεαρός συγγραφεύς μετά βραχυεπείας διατρέχει πέντε περίπου αιώνας, άποδεικνυων
δτι τά γράμματα καί αί έπιστήμαι καί ή καλλι
τεχνία τότε έκαλλιεργούντο. Τό σπουδαιότερον τής
πραγματείας μέρος είναι τό πραγματευόμενον τόν
1. Ορα Σπ. δέ Βιάζη : «Λησμονητής σοφός έπιστήμων Μιχαήλ Ίδρωμένος» (έν «Εικονογραφημένη» έτος
Η' 1911, τεύχος 90-91).
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χρόνον τής άγγλικής προστασίας, έν φ διηγείται
πράγματα, τά όποια μάς ήσαν άγνωστα καί είς τήν φιλοπονίαν αυτού οφείλεται ή διάσωσίς των. Δίδει άρκετήν ιδέαν τών σχολείων, λυκείων, γυμνασίου, Πανεπι
στημίου, διασώζει τά ονόματα τών καθηγητών καί
συγγράμματα αύτών. ’Αναφέρει τήν δημοσίαν βιβλιο
θήκην, μουσεία, χημεϊον, βοτανικόν κήπον, καλλιτε
χνικήν σχολήν, φιλολογικούς συλλόγους καί λοιπά άλ
λα, δπερ άποδεικνύουν δτι τό Ίόνιον Κράτος είργάσθη
πρός μόρφωσιν τής κοινωνίας, καθ’ οΰς χρόνους ή λοι
πή 'Ελλάς άκόμη έτουρκοκρατεϊτο καί ούτως δχι μόνον
κατά τούς χρόνους τής άγγλικής προστασίας, άλλά καί
κατά τούς ολίγους χρόνους τής γαλλοκρατίας καί κατά
τούς αιώνας τής ενετοκρατίας, ή 'Επτάνησος ήτο δια
τούς δούλους άδελφούς άληθής δαστς, ένθα καί ε
λεύθερον άέρα άνεπνέετο καί τά γράιιματα έκαλλιεργοΰντο, ίδια πολύ εις την Κέρκυραν, ώς τό ιιαρτυρεΐ
ή 'Ιστορία.
’Επειδή ύ λόγος περί επτανησιακής έκκαιδεύσεως,
δέον νά σημειώσωμεν δτι, μετά δέκα καί οκτώ έτη, έν
τώ «Παρνασσώ» γνωστοποιεί τώ κόσμω τό πρώτον τά
περί «Τής πρωτιης έν Kqpzupa Πηρ-οσίας
σχολής» ίδρυθείσης έπι τής 'Επτάνησον ΙΙολττείας. Πολιτεία έλευθέρα καί ανεξάρτητος άπό
τού 1800 έςω 1807. ’Από τής έποχής ταύτης ήρχισεν
ή μεγάλη δράσίς τοΰ Μεγάλου Καποδιστρίου, ύπό τήν
άμεσον εφορείαν αυτού ή ρηθεΐσα σχολή, ήτις ήνοιξε
τάς θύρας τώ 1805 καί έν αύτή διέπρεψεν ό προπάπ
πος τού 'Ιδρωμένου, ό ίερεύς Άνδρέας-Ίδρωμένος, ά
ληθής διδάσκαλος τοΰ Γένους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

συγκινήσεων. Διά τών γραμμών μας αύτών θά παρακαλέσωμεν νά μάς επιτροπή νά ύποβάλωμεν ύπό τήν
κρίσιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Λυκείου τών
'Ελληνίδων τήν εξής πρότασίν μας: Νομίζομεν δτι ή
συμβολή τών 'Ελληνίδων παρθένων, είτε άνήκουσιν
αύται είς τό Λύκειον είτε προέρχονται άπό Παρθενα
γωγεία ή άπό άλλας όμαδικάς ενώσεις, άξίζει τόν κό
πον ή μάλλον έπιβάλλεται νά τιμηθή δι’ εξαιρετικής
τίνος διακρίσεως, χαρακτήρος θετικού, διαφεύγοντος
τόν τύπον νεφελωδών συγχαρητηρίων καί επαίνων.
Νομίζομεν δτι διά τάς εύσταλεΐς καί εύπλάοτους 'Ελληνίδας νεάνιδας. αίτινες δέν έφείσθησαν κόπων, τάς
όποιας δέν έφερεν είς τό Στάδιον ή έπίδειξις άλλ’ ή
έκπλήοωσις ένός ύψηλοτερου καθήκοντος και η εκτελεσις μιάς πατριωτικής μυσταγωγίας, άξίζει νά ληφθη
πάσα μέριμνα δπως ή έπιβράβευσις τού πατριωτικού
έργου των καί τών εύγενών προσπαθειών των λάβη
μορφήν πραγματικωτέραν συμβολίζουσαν τήν ύγιά
κοινωνικήν εύγνωμοσύνην. Καί πρός τούτο, προτείνομεν δπως τό Συμβούλων τοΰ Λυκείου προβή είς τήν
έκκοπήν άναμνηστικού μεταλλίου, έστω και εκ. χαλκού
άκόμη, τό όποιον περικόσμητον μέ καταλλήλους παρα
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στάσεις νά άπονμεηθή τιμής ένεκεν εις ολας τάς νεανιδας δσαι έλαβον μέρος είς τήν ύπερόχου επιτυχίας
εορτήν τοΰ Σταδίου. Είναι απαραίτητον, καθ’ ημάς, ή
τιμητική αΰτη διάκρισις. Θά ύπενθυμιζη είς τάς λιγυράς κορασίδας τής σήμερον, είς τάς εύκαμπτους καί
εύπετεΐς παρθένους τού Σταδίου, εϊς τας περικομψου,
αμαζόνας, είς τάς αιθέριας ώκεανίδας, εις τάς πλαστι
κός έστιάδας καί αύλητριδας, και εις όλας τας εκπρο
σώπους τής ελληνικής αλκής, τής ελληνικής χαριτος
καί γοητείας καί τάς μυστρίας μιάς απαράμιλλου χο
ρευτικής δεινότητος, αίτινες αυριον θα καταστώσι
μητέρες καί σύζυγοι, δτι κατά τήν ώραίαν έποχήν τής
νεότητάς των είργάσθησαν ύπέρ. τού έθνικού μεγαλείου
ζαι εΐζ έίτοχήν γενικής- χοινιονιχής χατητίτώσειο-, xcu
ηθικής άναρχίας έτήρησαν υψηλά τήν θέσιν καί τήν
άποστολήν τής 'Ελληνίδος Π αρθένου. ..

Αυτήν τήν πρότασίν μας άς εύαρεστηθή νά την προ-

οέξη ή κ. Παρρέν καί αί μετ’ αύτής συνεργαζόμεναι
επιστήμονες, καλλιτέχνιδες καί άλλοι κυρίαι μορφώ-

σεως καί εγνωσμένης κοινωνικής δράσεως.
ΔΧΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ.

(’Ακολουθεί).
ΣΠ, ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΪ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΗΜΟΤΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΤίΙΝ ΕΛλΗΝΙΔΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ
[ ’Αντί άλλη πριγραφής καί κριτικής τής τόσον
έπιτυχουσης εορτής τοΰ Σταδίου, τής οργανωθείσης υπό τών εύγενών κυριών τοϋ Λυκείου τών
Έλληνίδων, δημοσιεΰομεν την γνώμην τοϋ συνερ
γάτου μας, εκπροσωπούσαν μίαν άραίαν καί πρα
κτικήν ιδέαν, τήν όποιαν τελείως έπιδοκιμάξομεν.]

ΕΙΔΙΚΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ
Ή σημασία τής εορτής τοΰ Σταδίου ή διοργανωθεϊσα ύπό τοΰ Λυκείου τών 'Ελληνίδων έγένετο είς Ο
λους άντιληπτή. Τό έργον τής κ. Παρρέν άνεγνωρίσθη παρ’ δλων καί πανηγυρικώς έπευφημήθη άπό
τούς εύτυχήσαντας νά παρακολουθήσουν έκ τοΰ σύνεγ
γυς. 'Επομένως δέν πρόκειται σήμερον νά τονίσωμεν
νέους διθυράμβους καί νά έπαναλάβωμεν έπαίνους τό
σον δικαίως καί τόσον δαψιλώς άπονεμηθέντας είς
τούς δημιουργούς άλλεπαλλήλων ύπερόχων ελληνικών

ΤΗΙ ΡΟΔΟΥ

ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΤΑ ΡΟΔΑ
·.

Μιά κόρη άθθούς έμάδεβγε καί ρόδα έκαρφολόα
Καί τής καρδιάς της τά κρυφά στον κόρφο της τά λέει.
Κι’ ό Βασιληάς έπέρασεν είς τό κυνήγι πάει,
Ζευγάρι ρόδα τής ζητφ και τεσσερα τοΰ δίνει.
Κ’ εκείνος έντροπιάστηκε δίνει της δαχτυλίδι.
Ή μάνα της έβίγλιζεν άπο το παραθύρι.
Μωρή σκύλλα, μωρ’ άνομη, μωρή γεβεντισμένη,
Μωρή καί δέν έντράπηκες να παρης δαχτυλίδι.
Όποΰχεις δώδεκ’ αδερφούς καί δεκαφτά ξαδέρφια,
Κ’ έχεις κι’ άρραβωνιαστικο και λείπει στο ταξεΐδι.
"Εννοια σου νάρτουν νά τό πω νά δής τιά σέ κάμουν.
Ερχονται δώδεκα άδερφοι και δεκαφτά ξαδέρφια.
"Ο,τι καί μισοφάασι κινά καί τούς τό λέει,

Δέρνουν τη δώδεκ' άδερφοι καί δεκαφτά ξαδέρφια.
Κ’ ή μάνα της κι’ αφέντη της μέ τά σιδεροσταύλια.
Κατά τό ηλιοβασίλεμα ή κόρη έψυχομάχα.
Ή μάνα της τήν έρωτά και ο αφέντης της της λέει,
«’Εσύ κόρη ψυχομαχάς,. τί ρούχα νά σέ βάλω ;
Θέλεις τ’ άμπά, θέλεις τ’ άθθά. θέλεις τά βελουδένια ;
Θέλεις τά χρυσοπράσινα πού σ’ έφερεν ό Γιάννης ;»
«Μήτε τ’ άμπά, μήτε τ’ άθθά, μήτε τά βελουδένια.
Μήτε τά χρυσοπράσινα πού μ έφερεν ό Γιάννης.
Μύν’ θέλω νά μέ θάψετε μ’ αύτά τά ματωμένα,
Γιά νά τό μάθη ό βασιληάς, νά τό γροικίση ή χώρα
Πώς μ’ άδικοσκοτώσατε γιά ’να ζευγάρι ρόδα.
ΠΑΥΛΟΖ

ΓΝΕΥΤΟΕ
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ΘΘ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΧΤΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ©Θ

ΣΥΝ ΑΥΛΙΑΙ

Ή Συναυλία τής Χορφδίας, ή οποία έδόβη εις τό «Κεν
τρικόν» εύθύς μετά τό Πάσχα μέ τό όρατόριον τών «Επο
χών», ήτο άπό τάς πλέον ένδιαφερούσας. Ή έμφάνισις τής
χορφδίας—τό δημιούργημα τοϋ κ. ΟΙκονομίδου υπήρξε πολύ
ικανοποιητική, παρ’ δλας τάς δυσκολίας ποΰ παρουσίαζε τό
όρατόριον τοϋ Μέντελσον.
Δυστυχώς δ κόσμος δέν ήτο πολύς καί ήδίκησαν τόν έαυτόν των όσοι απούσιασαν άπό τήν τόσον ενδιαφέρον περικλείουσαν καλλιτεχνικήν ταύτην άπόλαυσιν.
Ό κ. Τριαντάφυλλου, ή δεσποινίς Κατσιμαντή καί ή κ.
Βλαχοπούλου έχειροκροτήθησαν μέ μεγάλον ενθουσιασμόν.
XXX

Ή άφιξις τοϋ Ριχάρδου Στράους είς τήν πόλιν μας ΰπήρξεν ή μουσική κατακλείς τής χειμερινής περιόδου.
Ό Γερμανός μουσουργός είναι ό σοβαρώτερος συνθέτης ό
όποιος εύρίσκεται έν τή ζωή καί τοΰ οποίου τά έργα εμφα
νίζονται πάντοτε είς τά μεγαλείτερα θέατρα καί τά μουσικά
κέντρα τοΰ κόσμου. Ό Ριχάρδος Στράους είναι ηλικίας 62
ετών. Ό πατήρ του ήτο μουσικός τής βασιλικής ορχήστρας
τοΰ Μονάχου, θέσις ή οποία έδίδετο πάντοτε είς εκλεκτήν
μουσικήν ιδιοφυίαν. Μέ πατέρα λοιπόν άνεγνωρισμένης καλ
λιτεχνικής άξίας ό υιός δέν ήτο δυνατόν παρά νά λάβη τε
λείαν μουσικήν μόρφωσιν. "Οταν ήτο άκόμη εϊς τήν ήλικίαν
τών 6 έτών συνέθετε μικρούς χορούς, μικρά τραγουδάκια,
καί μουσικά κομμάτια δι’ ορχήστραν. "Οταν έφβασεν είς
τήν ήλικίαν τών δέκα οκτώ έτών έγραψε τήν πρώτην του
συμφωνίαν δι’ όρχέ]στραν καί εχίε τήν ευτυχίαν νά άκούση
παιζόμενον τό εργον του άπό ορχήστραν πρώτης τάξεως,
τήν όποιαν διηύθυνεν ό "Ερμαν Λέβη, ένας άπό τούς μεγαλειτέρους άρχιμουσικούς τοΰ Μονάχου. ’Από τοΰ 1885 ήρχισε
κυρίως ή συνθετική δράσις τοΰ Στράους. Τά καλλίτερα άπό
τά μουσικά του έργα ήσαν ό «Μάκβεθ», ό «Δον Ζουάν», ό
«Θάνατος καί ή μεταμόρφωσες», ό «Ζαρατούστρας» καί ό
«Δόν Κιχώτος». Άλλά ή μεγαλειτέρα του έπιτυχία ύπήρξεν
δ «Τίλ Όϊλενσπίγκελς:. Μέ τό εργον αύτό έκαινοτόμησε καί
κατόρθωσε νά δώση τήν Ιδέαν τής μεγαλοφυίας είς τήν ό
ποιαν ήμπορεί νά φθάση ένας μεγάλος μουσουργός.
Καί είς τό μελόδραμα ό Στράους δέν είχεν όλιγωτέρας έπιτυχίας. Ή «Σαλώμη», ή «Ήλεκτρα» καί ό «’Ιππότης τών
Ρόδων» είναι δπεραι αί όποιαι παίζονται είς τά μεγαλείτερα
θέατρα τής Ευρώπης καί τής Αμερικής. Ή «Σαλώμη» τοΰ
άπέφερεν οχι μόνον δόξαν άλλά καί περιουσίαν μεγάλην.
Αΰτη,’ λοιπόν, ή μουσική μεγαλοφυΐα έτίμησε μέ τήν έπίσκεψίν της τάς Αθήνας τόν μήνα αύτόν. Ή πρώτη εμφά
νισες τοϋ Ριχάρδου Στράους έγένετο εις τό «Κεντρικόν» δπσυ διηύθυνε τήν ορχήστραν, κατά τήν 26ην Συναυλίαν τοϋ
«Συλλόγου τών Συναυλιών». Ή ορχήστρα ύπό τήν διεύθυνσίν του έξετέλεσε τρία έργα τοΰ Μόζαρτ. ’Εξαιρετικήν έπι
τυχίαν έσημείωσεν ή μεγάλη συναυλία τοΰ Στράους είς τό
Στάδιον. Έξετελέσθησαν τέσσαρες συνθέσεις του καί τό
κοινόν εύρε τήν εύκαιρίαν νά δείξη δλον τόν ενθουσιασμόν
του διά τό εργον τοΰ ύπερόχου καλλιτέχνου.
Είς τό διάλειμμα τής συναυλίας δ υπουργός τών ’Εξωτε
ρικών έπαρασημοφόρησεν ίδιοχείρως τόν μεγάλον Συν
θέτην.
XXX

’Εξαιρετικήν έπιτυχίαν έσημείωσεν ή Συναυλία τοΰ κ.
Λάππα είς τό «Κεντρικόν». Ή φωνή τοΰ "Ελληνος τενόρου
παρουσιάζει σημαντικήν έξέλιξιν εις πρόοδον," τέχνην καί

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ_____
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γλυκύτητα. Είς δλα τά τραγούδια του τό κοινόν τοΰ «Κεντρικοϋ» τόν έκάλυπτε μέ χειροκροτήματα καί άνθη. Ό εν
θουσιασμός όμως έφθασεν είς τό κατακόρυφον δταν έτραγούδησε τό δημώδες τραγούδι μας «Παντρεύουν τήν άγά
πη μου». Θύελλα παντοειδών έκδηλώσεων συνεκίνησε βαθύ
τατα τόν "Ελληνα’ καλλιτέχνην.
XXX

Τό Ώδεϊον ’Αθηνών έκλεισε τήν έφετεινήν του μουσικήν
περίοδον μέ μίαν συναυλίαν τών τελειόφοιτων του. Πέντε
έξ αυτών, τρεις πιανίσταν, μία άοιδός καί μία βιολονίστα έδωκαν δείγματα τής μουσικής των τέχνης. Αί δεσποινίδες
Μπαχάουερ, Άξελοΰ καί Καρύδη, πιάνο, ή δεσποινίς Χριστοδουλάτου βιολί καί ή δεσποινίς Κατσιφοΰ τραγούδι.
XXX

Καί μία μουσική εϊδησις. Ό κ. Νικολάου έτοιμάζετ πλήρη
παράστασιν τοΰ «Φάουστ» τοΰ Γκουνώ καί θά ΰποδυθή ό ί
διος τόν, ρόλον τοϋ Μεφιστοφελοΰς, είς τόν δποϊον είναι
πράγματι υπέροχος.
ΘΕΑΤΡΑ

Ό θίασος τών «Νέων» έξακολουθεί τάς παραστάσεις του
είς τό θέατρος Κυβέλης. "Εως τώρα έχει σημειώσει άρκετάς έπιτυχίας. ’Ιδίως είς τήν «Τζοκόνταν» τοΰ Δ’ Άνούντσιο άφήκε τάς καλλιτέρας έντυπώσεις. Ή δεσποινίς Χαλκούση. ή δποία είναι ή ψυχή τοΰ νέου θιάσου τών «Νέων»,
έδειξε καί πάλιν πόσον γνωρίζει τήν σκηνήν καί μέ ποιαν
θέρμην άναλαμβάνει τούς ρόλους τούς όποιους πρόκειται νά
παίξη. Είς τήν πρώτην πράξιν πρό πάντων ήτο θαυμασία.
’Επίσης ή δεσποινίς Παπαδάκη έθριάμευσεν εις τόν μικρόν
της ρόλον. Έν γένει δ θίασος, ό όποιος τόσα έκλεκτά στοι
χεία περικλείει, θά μάς δώση άσφαλώς μίαν ημέραν τό τέ
λειον, άρκεΐ νά μήν άπογοητευθή άπό έπικρίσεις καί άρκεϊ
πρό πάντων νά μή άφήση νά σβεσθή τό θειον πΰρ τό δποϊον
τόν θερμαίνει μέχρι σήμερον.
Μετά τήν «Τζοκόνταν» ό θίασος τών Νέων άνεβίβασε δύο
άκόμη έργα: «"Ελα νά φύγουμε» τοϋ Ζάκ Μπερνάρ καί τό
«Σκέψου καλά...» τοΰ Πιραντέλλο.
XXX

Ή κυρία Κυβέλη, ή δποία παίζει έφέτος είς τά «Διονύ
σια», μάς έπανέφερεν ένα παλαιόν θεατρικόν έργον, τούς
«Συζύγους τής Λεοντίνης». Μέ τό έργον αύτό ένεφανίσθη
έκ νέου εις τήν σκηνήν δ κ·. Λεπενιώτης, δ λεπτός κωμικός,
δ όποιος πρός ζημίαν τοΰ θεάτρου είχεν άπομακρυνθή έπί
αρκετόν καιρόν άπ’ αύτοϋ.
XXX

Είς τό θέατρον τής κυρίας Κοτοπούλη έδόθη «Ή Κιθάρα
καί Τζάζ-Μπάντ». Τόν πρωτεύουτα ρόλον τής ήρωίδος τόν
έπαιξεν ή κυρία Κοτοπούλη μέ τήν γνωστήν πλέον τέχνην
της. Τό κοινόν μέ πολλήν εύχαρίστησιν είδεν είς τό πλευ
ράν τής πρωταγωνίστριας τόν κ. Φύρστ, δ όποιος θά παίζη
πλέον συνεχώς είς τό θέατρον τής πλατείας Όμονοίας.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

’Εξακολουθούν άκόμη αί έκθέσεις τών ζωγράφων μας.
Είς τήν αίθουσαν τοΰ «Σπλέντιτ» έκθέτει ήδη δ κ. Βαρβαρέσσος, είς τήν Γκαλερί Στρατηγοπούλου δ κ. Γιοφύλλης.
Τά έργα καί τών δύό έπαινούνται πολύ.
Η ΕΟΡΤΗ THS ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

Πολύ ώραία διεξήχθη ή εορτή τής Έλευσΐνος. Ή κυρία
Έφη ’Άγρα είχε μίαν μεγάλην έπιτυχίαν είς τόν μονόλογον
τής «Αφροδίτης» καί έχειροκρστήθη μέ ένθουσιασμόν άπό
τό κοινόν.

ΗΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
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ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥ
Οί μετημφιεσμένοι φιλάνθρωποι, οί όποιοι έπισκέπτονται τά σπίτια τών πτωχών καί άφίνουν δέσμας
χαρτονομισμάτων, δέν είναι πάντοτε πρόσωπα τού μυ
θιστορήματος, τοΰ θεάτρου ή τού κινηματογράφου. Ή
συνοικία Στέπνεϋ, μία άπό τάς πτωχοτέρας συνοικίας
τού Λονδίνου, έχει ένα τέτοιον φιλάνθρωπον. Είναι έ
νας άνθρωπος εξηκοντούτης, κακοντυμένος καί κακοξυρισμένος. Αύτός έρχεται, κανείς δέν γνωρίζει πόθεν, κτυπα τήν θύραν τών πτωχοτέρων σπιτιών, συνο
μιλεί μέ τούς ένοικους καί ακούει μέ προσοχήν τά δει
νά των, τά όποια τώ διηγούνται. "Επειτα βάζει τό χέ
ρι του είς τήν τσέπην του καί μοιράζει λίρες, άναλόγως τής ανάγκης έκάστου· εις άλλον δίδε» μίαν, είς
τού Λαού.
άλλον πέντε, είς άλλον δέκα ή δεκαπέντε. Οί ευεργε
Μέσα πρός έπίτευξιν τού σκοπού αύτής ορίζονται:
τούμενοι είς μάτην τόν έρωτοΰν ποιος είναι. «Τό ό'Α') Ή ύπόδειξις καί λήψις παντός μέτρου συντε- νομά μου, λέγει, είναι ή τσέπη μου. Διατί τό κάμνω
λούντος είς τήν ύγιά καί ήθικήν διάπλασιν τής 'Ελ αύτό ; Διά τήν αγάπην τού Θεού». Αί επισκέψεις του
ληνικής Νεολαίας καί κοινωνίας έν γένει. Είδικώτε- είναι ανώμαλοι. Πότε έμφανίζεται κάθε δευτέραν ή-’
μέραν, άλλοτε έξαφανίζεται έπί δύο εβδομάδας. Ή
ρον δέ :
τελευταία
έμφάνισις του ήτο τήν παρελθοΰσαν Πέμ
1) Ή δι’ εντύπων, φυλλαδίων, βιβλίων, δημοσιευ
πτην.
Μετέβη
είς τήν τρώγλην μιας πτωχής 'Εβραίας,
μάτων έν γένειΎ ομιλιών, διαλέξεων καί μαθημάτων,
ή
όποια
συχνά
τού χρησιμεύει ώς στρατηγεΐον καί έδιάδοσις παρά τφ λαφ ηθικοπλαστικών αρχών.
κεϊ ήκροάσθη τούς πτωχούς τής συνοικίας. Ή φήμη
2) Ή ϊδρυσις καταλλήλων έντευκτηρίων (λαϊκών
τής παρουσίας του διεδόθη μέ άστραπιαίαν ταχύτητα
βιβλιοθηκών), λουτρών, νυκτερικών σχολών, παιδικών
καί τό π).ήθος συνηθροίσθη πρό τής τρώγλης. ’Εδέηέξοχών, γυμναστηρίων καί παρομοίων άλλων κέντρων
σε νά προστρέξουν τρεις αστυφύλακες διά νά τηρή
ψυχαγωγίας τού μαθητοΰ, τοΰ στρατιώτου καί τού έρσουν τήν τάξιν. Καί οί αστυνομικοί ήρώτησαν τόν φι
γάτου.
λάνθρωπον ποιος είναι, άλλ’ αύτός ήρνήθη νά δώση
3) Ή παροχή σχολικών ειδών πρώτης ανάγκης τό όνομά του καί προσέθεσε: «Μήπως δέν έχω τό δι
(καταλλήλων βιβλίων, πινάκων, οργάνων κλπ.), ώς έ- καίωμα νά δίδω τά χρήματά μου είς όποιον θέλω;»
πίσης ένδυμάτων απαραιτήτων, τροφίμων κλπ. είς ά ’Αφού έμοίρασε μίαν εκατοντάδα λιρών, άνεχώρησεν
πορα παιδία.
■
άνελθών είς ένα τράμ. Τρεις περίεργοι ήθέλησαν νά
τόν
άκολουθήσουν διά νά άνακαλύψουν πόθεν ήρχετο.
4) Ή όργάνωσις κινηματογραφικών καί θεατρικών
παραστάσεων διά τούς μαθητάς, τούς στρατιώτας καί Τότε ό γέρων τούς ήπείλησε σοβαρώτατα ότι, έάν τόν
παρηκολούθουν, θά έζήτει τήν σύλληψίν των. Καί οί
τάς έργατικάς τάξεις.
τρεις κατέβησαν άπό τό τράμ.
5) Ή προμήθεια κινηματογραφικών ταινιών (φυ
ΟΟΟ
σιογνωσίας, πραγματογνωσίας κλπ.), έτι δέ καί ή
κατασκευή έπιχωρίων τοισύτων (Πατριδογνωσίας, Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΝ
'Υπάρχει είς τήν ’Ιταλίαν μία 'Εταιρεία ύπό τόν τί
’Εθνικών, ’Ηθογραφιών).
τλον : «Ιταλική 'Εταιρεία πρός άναζήτησιν ελληνι
6) Ή προκήρυξις διαγωνισμών πρός συγγραφήν
κών καί λατινικών παπύρων έν Αίγύπτφ». Ό πρόε
αναγνωσμάτων, συγγραφήν, σκηνοθέτησιν καί παράδρος τής 'Εταιρείας αύτής Βιτάλι δημοσιεύει μετάστασιν θεατρικών έργων μετά χρηματικών έπάθλων.
φρασιν παπύρων τινών, εύρεθέντων τό 1916 ύπό φελB' V Τά δι’ ειδικών νόμων ή Διαταγμάτων άνατε- λάχων, είς τό μέρος όπου εύρίσκετο άλλοτε ή αρχαία
θησόμενα αυτή σχετικά έργα ύπό τού Κράτους.
Φιλαδέλφεια καί έκ τών όποιων άλλους ήγόρασεν ή 'Ε
’Ελπίζομεν καί εύχόμεθα έπιτυχίαν άνάλογον πρός ταιρεία, άλλοι έμειναν είς τό Κάϊρον, άλλους ήγόρασε
τόν πατριωτισμόν τών σχόντων τήν πρωτοβουλίαν τής τό Βρεττανικόν Μουσεΐον καί άλλους διάφοροι ’Αμε
πραγματοποιήσεως μιας τόσον εύγενούς καί ύψίστης ρικανοί. Οί πάπυροι τού Βιτάλι ρίπτουν φώς έπί τής
διοικήσεως τής Αιγύπτου κατά τόν 3ον αιώνα π. X.
κοινωνικής χρησιμότητας ιδέας.
k

’Εγράψαμεν ήδη περί τοΰ εθνικού τούτου Σωμα
τείου καί ήδη καθιστώμεν γνωστήν τήν οριστικήν αυ
τού διαμόρφωσιν, έπικροτούντες καθ’ δλην τήν γραμ
μήν τόν σκοπόν του καί τά μέσα πρός έπιτέλεσιν μιας
τόσον πατριωτικής αποστολής. Διά Προεδρικού Δια
τάγματος συνέστη ήδη έπισήμως ή «'Εθνική "Ενωσις
Κοινωνικής Άναπλάσεως» μέ έδραν τάς ’Αθήνας. Αΰ
τη, αποτελούσα νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου,
καί τελούσα ύπό τήν έποπτείαν τού Κράτους, άσκουμένην διά τής υπηρεσίας Γενικής ’Ασφαλείας τού
Κράτους. Σκοπός τής όργανώσεως ταύτης είναι ή ήθική καί κοινωνική διαπαιδαγώγησις καί άνάπλασις

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
Ο ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ.—Όργανον τών 'Ιερών Συνδί-

επ'ι Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου. Έξ ενός παπύρου
μανύάνομεν δτι ή γή άνήκεν δλη είς τόν Βασιλέα, ό ό
ποιος παρεχώρει τμήματα αύτής είς διαφόρους ευνο
ούμενους. Μεταξύ εκείνων οϊτινες έλαβον γήν παρά
τοΰ Φαραώ είναι κα'ι ό ’Απολλώνιος υπουργός τών Οι
κονομικών, οί δέ εύρεθέντες πάπυροι προέρχονται όλοι
έκ τοΰ αρχείου τοΰ Ζήνωνος, επιστάτου τών κτημάτων
τοΰ Απολλώνιου. 'Υπάρχει έπίσης πάπυρος άναφερόμενος είς απεργίαν τών εργατών τών κτημάτων τοΰ υ
πουργού ’Απολλώνιου, τήν πρώτην έκ τών μέχρι τοΰδε
γνωστών απεργιών.
ΟΟΟ

ΠΟΘΕΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ
Πόθεν προέρχεται τό φώς τής νυκτός ; Οί επιστή
μονες έκαμαν πολλάς υποθέσεις διά νά εξηγήσουν, άλ
λά μέχρι τοΰδε τό φαινόμενον αύτό μένει ανεξήγηταν.
Πάντως δέν προέρχεται έκ τών άστρων, διότι κατά
τούς τελευταίους μαθηματικούς υπολογισμούς, θά έχρειάζοντο 20 δισεκατομμύρια άστρα διά νά δώσουν
τό δέκατον τοΰ φωτός τής νυκτός. Επομένως τά άστρα
δέν συντελούν ή ελάχιστα είς τήν λάμψιν τοΰ ούρανοΰ
τήν νύκτα. Δύο ύποθέσεις μελετώνται σήμερον πρός έ'ξήγησίν του. Κατά τήν μίαν τό φώς αύτό οφείλεται εις
μόρια τών φωτεινών ακτινών τοΰ ήλιου, άτινα παραμέ
νουν είς τό διάστημα, είς τό αντίθετον ήμισφαίριον.
Κατά τήν άλλην θεωρίαν, τήν, όποιαν σήμερον υποστη
ρίζει ύ καθηγητής Βεγκάρ, τό φώς τής νυκτός είναι
διαρκές βόρειον σέλας, πρός τό όποιον άλλως τε πα
ρουσιάζει πολλάς αναλογίας. Προέρχεται δηλαδή έκ
τοΰ μαγνητισμού τής γής.
ΟΟΟ

ΠΕΡίΠΤΩΣΙΣ ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑΣ
Μίαν καταπληκτικήν περίπτωσιν τηλεπάθειας ανα
φέρουν αί γερμανικοί έφημερίδες. Είς τήν Λειψίαν,
κάποια κυρία Μύλλερ, ένφ εύρίσκετο είς τήν εκκλη
σίαν, είδε μίαν τρομεράν οπτασίαν. Ό σύζυγός της,
σωφέρ τό επάγγελμα, ένφ ώδηγοΰσε τό αύτοκίνητόν
του είς ένα επικίνδυνον μέρος, δλίγας ώρας έξωθι τής
Λειψίας, έπεσεν είς ένα βάραθρον. Τό αύτοκίνητόν
του συνετρίδη και άπετεφρώθη, αυτός δέ έζήτει απελ
πιστικήν βοήθειαν. Ή ατυχής έλιποθύμησεν αμέσως
μόλις είδε τήν φοδεράν αύτήν οπτασίαν. "Οταν συνήλθεν, άνέφερεν αύτήν καί έζήτησε νά μεταδή είς τόν τό
πον τοΰ δυστυχήματος. Πράγματι, δύο γνωστοί της
τήν συνώδευσαν, δταν δέ έφθασαν είς τόν τόπον τού
δυστυχήματος διεπιστώθη δτι ή οπτασία ήτο μέχρι κε
ραίας αληθής. Ό σύζυγός της είχε πλέον άποθάνει.
ΟΟΟ

NEON ΣτΝΕΔΡΙΟΝ ΣΩΦΡΑΖΕΤΤΩΝ
Είς τό Παρίσι πρόκειται νά συνέλθη κατ’ αΰτάς τό
6ον Διεθνές Συνέδριου τών σωφραζεττών ύπό τήν
προεδρείαν τής μις Πόλιτζερ, Άγγλΐδος. Ή μις Πόλιτζερ εξηγούσα είς τούς δημοσιογράφους τόν σκοπόν
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τοΰ συνεδρίου, εΐπεν δτι σήμερον αί γυναίκες δέν διεκδικοΰν μόνον τό δικαίωμα τής ψήφου, διότι είναι
βέδαιαι δτι τά ολίγα Κράτη, είς τά όποια δέν παρεχωρήθη άκόμη τό δικαίωμα αύτό, θά πεισθ ιΰν πολύ γρή
γορα νά τό παραχωρήσουν. ’Εκείνο τό όποϊονσήμερον
ζητούν αί γυναίκες είναι ή απόλυτος είς δλα ίσότης
μεταξύ τών δύο φίλων. Ή ιδέα δτι ή ή γυναίκα οφεί
λει ύπακοήν είς τόν άνδρα καί δτι είναι ύποδεεστέρα
αύτοΰ, είναι απηρχαιωμένη καί δέν έχει πλέον σήμερον
θέσιν. Τό συνέδρων θά έτοιμάση τά νομοσχέδια διά
τών όποιων θά άποκατασταθή ή ίσότης αΰτη καί τών
όποιων τήν ψήφισιν θά αξιώσουν καί διά διαδηλώ
σεων άκόμη.
-------------- -------ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ύπό τοΰ εκδοτικού οίκου Ζηκάκη έξεδόθη ή «Νιόβη» τοΰ
κ. Κώστα Ζουμπουλίδου, Σμυρναϊκό αισθηματικό μυθιστόρη
μα, μέ κριτικήν έν έΐδει προλόγου τών κ. κ. Παύλου Νιρ
βάνα, Ρήγα Γκόλφη καί Ήλ. Βουτιερίδη.
Ύπό τής κ. Άθηνάς Ν. Ταρσούλη, τής τόσον εΰφήμως
γνωστής είς τούς καλλιτεχνικούς καί φιλολογικούς παρ’ ήμϊν κύκλυυς διά τό πολύμορφον καί τόσον έπιτυχώς έκδηλούμενον καλλιτεχνικόν τάλαντόν της, έξεδόθη τόμος φέρον
τόν τίτλον «ΣΤΑ ΒΡΟΧΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» καί περιέχσν
διάφορα διηγήματα της «μέ σκίτσα καμωμένα άπό τήν συγ
γραφέα». Τό έρφον προλογίζει ό κ. Ξενόπουλος καί μας
δίδει τήν αληθινήν έντύπωσιν πού προκαλεϊ ή άνάγνωσις τών
πρωτοτύπων έργων μιας 'Ελληνίδος ή οποία μέ τά καλλι
τεχνικά μάτια τής -ψυχής της εξετάζει τήν ζωήν, έρευν§ τά
κοινωνικά ζητήματα καί αποδίδει τήν έσωτέραν γυναικείαν
σκέψιν τήν τόσον απρόσιτον καί δυσεξήγητον εις τάς πο
λυμόρφους εκδηλώσεις της.
Ύπό τοΰ κ. Δημ. Λ. Ζωγράφου, έρευνητσΟ τής γεωργ·οικονομικής καί δημοσιονομικής ζωής τής χώρας, γνωστό·
δέ ήδη έκ τοΰ τριτόμου έργου του ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ», έξεδόθη προσφάτως νέον Ιργον, έξαιρετικοΰ ένδιαφέροντος, ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ IΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ» (1818—184»)
Τόμος Α'.
Διά τοΰ έργου τούτου αποκαλύπτεται μία άγνωστος πτυχή
τοΰ έθνικοΰ, οικονομικού, κοινωνικού καί τραπεζιτικού ήμών
βίου καί παρέχεται είς τόν αναγνώστην εις πυκνάς σελίδας
σειρά περιπετειωδών ή μάλλον μυθιστορηματικών λεπτομε
ρειών διάρκειας ολοκλήρου οκταετίας, μέχρις οδ τεθώσι τά
θεμέλια, έφ’ ών άνηγέρθη ό πρώτος 'Ελληνικός Τραπεζι
τικός οργανισμός, ό έξελιχθείς έντός 84 έτών είς τόν σημε
ρινόν κολοσσόν.
Τό έργον άναγινώσκεται άπλήστως άπό τόν τραπεζιτικόν
κόσμον τής χώρας καί τυγχάνει τής Ιδιαιτέρας προσοχής
τοΰ προσωπικοΰ τής ’Εθνικής, είς τόν Σύλλογον τοΰ όποιου
τό άφιέρωσεν ό Συγγραφεύς.
'Ο ήδη έκδοθείς Α' τόμος πωλείται καί είς τά Γραφεία
ήμών άντΐ Δραχ. 50.
LIBRE. Μηνιαϊον περιοδικόν έκδικόμενον ύπό τοΰ κ.
Roussel Καθηγητοΰ, Monpellier, Herault, France.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ’Επίσημον δργανον τής ’Αρχιεπισκοπής.
Διευθυντής ό Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Παπαμιχαήλ.

σμων τής 'Ελλάδος. ’Εν Άθήναις.
ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ.—’Εκδιδόμενον έν Βόλφ ύπό

τοΰ Ταμείου Προνοίας Παραγωγής Πηλίου.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.—’Εκδίδεται iv Kaλάμαις ύπό τοϋ Νομογεωπόνου κ. Γ. Γ. Γαρδίκη.
ΔΕΛΤΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ.—’Εκδιδόμενον κατά μήνα ύπό
τής 'Ελληνικής Γεωργικής 'Εταιρείας. Διευθυντής ό κ. Π.
Α. Δεκάζος.
Η ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ.—Όργανον θρησκευτικόν άξιον Ιδι

ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ. “Οργανον τών τών ’Ορθοδόξων Χρι
στιανικών 'Ενώσεων τής 'Ελλάδος. ’Αθήναν, Βύρωνος 11.
Η ΦΩΝΉ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ. Έν Πειραιεϊ. Όργανον τών
Κυθηραϊκών συμφερόντων.
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. — Μηνιαϊον περι

οδικόν, έκδιδόμενον εθς Ζάκυνθον.
ΗΩΣ.—Εκδίδεται είς Ζάκυνθον. Περιοδικόν μηνιαϊον.
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ.—Έδδομαδιαία πολιτική, οικονομολογική
καί επιστημονική Έπιθεώρησις. Εκδίδεται είς Αθήνας.
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.—Μηνιαϊον περιοδι

αιτέρας προσοχής.
Ο ΦΑΡΟΣ.—’Εκδιδόμενος είς ’Αλεξάνδρειαν.
Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΗΣ.—Όργανον έξυπηρετικόν τής συ
νεταιριστικής ιδέας έκδιδόμενον είς ’Αθήνας.
ΝΕΑ ΖΩΗ. ’Εκδίδεται είς ’Αλεξάνδρειαν, διευθυντής

κόν. Όργανον τών υπαλλήλων τής έταιρείας Eastern·
LES RAYONS.—Περιοδικόν φιλολογικόν εΐκονογραφη-

κ. Κ. Κωνσταντινίδης.
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. ’Εκδίδεται εις ’Αθήνας.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
'Εβδομα
διαία εγκυκλοπαιδική έπιθεώρησις. ’Εκδίδετε, είς ’Αθήνας.
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ. Δεκαπενθήμερος δημοτι-

μένον. Εκδίδεται είς Μπορντώ.
ΤΑ ΝΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ. Μηνιαϊον γεωργικόν περιοδικόν.

Διευθυντής ό κ. Χασιώτης.
Ο ΕΛΛΗΝ ΣΗΡΟΤΡΟΦΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΟΣ. Δι

ευθυντής Στ. Στυί.ιανίδης.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Μηνιαϊογ γεωργικόν
περιοδικόν. Διευθυντής Γ. Γ. Γαρδίκης.
Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΗΣ. Δεκαπενθήμερον συνεταιριστικόν
περιοδικόν. Διευθυντής Θ. Τζωρτζάκης.

στική έφημερίς. ’Εκδίδεται είς ’Αθήνας.

εις την

ΧΑΡΤΑΠΟΘΗΚΗΝ

της α.α.α.

» « » Π. Γ. Μ ΑΚΡΗΣ <& Σ
*

«

3 - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - 3
ευριςκονται :
ΖΖΖΞΖΖΖΖΖΖΖΖΞΖΞΖΖΞΞΞΖ
όλα. τά είδη τοΰ χάρτου
-εές ολα τά χρώματα,
εές όλας τάς διαστάσεις,
εές όλας τάς ποιότητας και
εές Ολα τά «άχη,
εές τάς καλλιτερας τιμάς.
ΧΑΡΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ, ΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΣΕΜΙΝΕ, ΙΛΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ, ΜΠΡΙΣΤΟΛ, ΒΕΛΟΥΤΕ, ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΑΜΕΣΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
διηγήματα·.

ΙΞΥΡΕΞΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

'Ο ’Εκδοτικός Οίκος τοΰ κ. Έμμ. Ζηκάκη αναγγέλλει την έκδοσιν Τόμου

Λιηγημάτων της Λδος Ευγενίας Ζωγρά φου.

ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ A8HNDN
Α- ΤΣΑΡΟΥΧΗ &

ς*

Διευθυνταί :
ΑΘΑΝ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
ΧΡ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
ΠΑΝ. ΖΑΝΌΥΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟ5

Κεντρικόν Κατάστημα πωλησεως
'Οδός Πραξιτέλους 44—46, Άθήναι

’ ΛηοΘηκαι

Έν Άθήναις: Όδός Πραξιτέλους 35 Άθήναι, οδός Χρυσοσπηλαιωτίσσης 2, όδός Εύαγγελιστρίας 22.
Έν Πειραιεϊ: Όδός Αθηνών 8, όδός Πλαταιών

4.

'Η πλουσιωτέρα συλλογή χάρτου γραφής, τυπογραφικοΰ,
Μπριστόλ, Γλασέ έξωφύλλων, χαρτονίων, περιτυλίξεως κλπ.
είς δλας τάς ποιότητας, χρωματισμούς, διαστάσεις καί βά

ρους. Τιμαί άσυναγώνιστοι.

ΕζβΧΙΚΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
Τό δροσερώτερον και άριστοκρατικώτε
ρον ενοχικόν ΙΙροάστειον.
Κλίμα ζωογόνον. 'Ορίζων
μαγευτικός. Λίερο άφόονον.
’ Αγορασται οέκοπέδων ή καλύτερα
κοινωνική τάξις.
Ή 'Εταιρία άναλαμβάνει και την
άνίγερσιν οέκοδομών, ύπό όρους
οέκονομικούς.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΕΡΛΧΖβΡΟΡ SO
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 12-67 — ΑΘΗΝΑΙ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

Η ΗΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η v.'jpix ΔΩΡΑ ΜΙΚ,

TPmM

διπλωματούχος Γενεύης—

Παρισιοιν, είδικώς σπουδάσασα τήν επιστημονικήν μέθο-

οον

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΥΑΟΤ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ

Ε0ΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Α ΩΝ ΜΟ ΣΕΤAIΡIΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

15.000.0 Ο Ο

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

της ήχοθεραπειας (Vibration electrophonoi'de),

εφαρμόζει αύτήν μέ άποτελέσματα αξιοσημείωτοι εις ά

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

λας τάς περιπτώσεις τής γενικής έξαντλήσεως τού ορ

Τ2Ν ΕΝ ΕΛΛΑώΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

γανισμού, τής Νεορασθενείας, στομαχικής άτονίας, άρ-

ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΒΟΛΩ

KATAOISEIS

εις

πρώτην ζ ή τ η σ ι ν

τής άκοής δε’ ειδικών μηχανημάτων.

Τά άποτελέσματα είναι έκτάκτως επιτυχή

εις τήν

δυσμηνόρροιαν καί τάς διαταράξεις τής κρίσιμου εποχής
τής καταπαύσεως τών εμμήνων.

άναγεννήσεως τοϋ

οργανισμού και τοΰ μυϊκού συστή

ματος.

ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ δι’ ειδικής μεθό
δου, MASSAGE καιλλονής καί άναγεννήσεως τοΰ

μυϊκού συστήματος.

Λονδίνου έν &ψει
πρός 4 1)2 ο)ο
Έπι προ&εσμία 6 μη
νών
πρός 5 ο)ο
Παρισίων έν οψει πρός
4 ο)ο
Έπι προθεσμία Θ μη
νών
πρός 4 1)2 ο)ο
Έπι προθεσμία 1 ίτους
πρός 4 3)4 ο)ο
Έπι

Έπι προ&εσμίφ 1 έτους
πρός 4 1)2 ο)ο
Έπι προ&εσμίρ 2 έτών
πρός 5 ο)ο
Έπι προ&εσμία
5 έτών
πρός 5 1)2 ο)ο

Έπι προ&εσμίρ 2
έτών
πρός 5 ο) ο
Νέας 'Υόρκης εν οψει
πρός 3 3)4 ο)ο
'Ιταλίας έν οψει
πρός 3 ο)ο
Βελγίου έ.'οψει
πρός 3 ο)ο
Ελβετίας έν οψει
πρός 1 1)2 ο)ο

Σύστημα νέον, μηχανήματα ειδικά.

Κεφαλληνίας 45. Στάσις Λεδίδου.

τΩραι επισκέψεων 10—11 π.μ. καί 3—5 μ.μ.

Πρώτη έπίοκεγις δωρεάν.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Mm m ΕΑΑΜΖ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Λιά μηνιαίαν προθεσμίαν

*
TAMIKl
THPIOW

ΛΛΜΒΕΤΓΆΧ

Ελεύθερον πάσης φορολογ ας
Αχ μεγαλείτεραι εύζολίαι εις τούς συν
αλλασσόμενους.

ΑΠΟ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ

ARTERIOVACCINE

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΑ

26—ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ— 26
Τηλ. ' Αρι&μ. 1-31

Αγορά καέ πώλησης Συναλλάγμα
τος, ’Εκτέλεσές έντολών εες τά
Χ.4οηματιστήρία Αθηνών καί
Έςωτερικοϋ. «Φορτώσεις, εκ
φορτώσεις, έκτελωνισμοί, Α
ποθηκεύσεις.
οοο
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ :
Είς Δραχμάς είς πρώτην ζήτηαιν ... 5 ο)ο
Με προειδοποίησιν Ιδήμερον . ... 6 ο)ο
Είς Ξένα Συναλλάγματα . . . 4-41)2-5 ο)ο
ΠΑΣΆΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

Τύποις *Σφενδόνης» Μέτωνος 3

έν Πειραιεί, "Αργεί, Πυργω, Πάτραις, Κέρκυρα, Κε
φαλληνία, Ναυπλίω, Αίγίω, Καλάμαις, Σύρφ, Χίφ,
Ήρακλείω, Βόλω, Θεσσαλονίκη, Λαρίσση, Τρικκάλοις,
Μυτιλήνη, Χανίοις, Ζακύνθω, Πλωμαρίφ, Τριπόλει καί
Ρεθύμνη.

ΓΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙίΤΗΜΙΟΥ-ΚΟΡΑΗ

'Γλικά άψογα. — Καθαριότης άπαστράπτουσα. — Γευστικότης απαράμιλ
λος.—Τέχνη μοναδική. — ΙΙελατεια επίλεκτος.
"Ολοι προμηθεύεστε τά γλυκύσματά σας άπό τόν

ΝΕΟΣ ΟΡΡΟΣ

D" Ρ. CILIMBAR1S

mmra γραφεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Βί,εφάλκιον Λρχ. 10,000,000
Άποθεματικον »
<>,-4β7,61-£

ΌΓΑΜΒΕΤΑΣ,
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Λιά μεγαλειτέρας προθεσμίας υψηλότεροι
ανάλογοι τόκοι.

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΡ. 10 1.503.434.70)°°

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
μέχρι Λιρών Αγγλίας 200, Δολλαρίων 1000

Εις Συναλλάγματα έπι ετέρων χωρών είς ανάλογα
π οσά καί ύπο λίαν επωφελείς ορούς, χάριν τής
άποταμιεύσεως.

ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Ή μέθοδος αυτή, έφαρμοζομένη έν Παρισίοις καί Λον-

δινω, είναι το κατ’ εξοχήν μέσον άποδηλητηριάσεως καί

Μέχρι Λραχμών ΤΚ,ΟΟΟ
έπι τόκω <» ο)ο

επίσης πρός β ο)ο

θριτισμού, ζάλης, άύπνίας καί προϊοόσης έλαττώσεως
Εν Ο'ψει
«οός 3 ο)ο
life 15ήμερον προειώοποίησιν πρός
3 1)2 ο)ο
Ταμιευτήριων μέχρι δρ.
20000
πρός 4 ο)ο
Επι προθεσμία 6 μητών
πρός 4 1)2 ο)ο

Υ

"Γ ΛΛ I Ε Ν Π Ρ F C Ν

Κεντρεκον Κατάστημα [έν ’Λθήναις
Γπο κατάστημα
και Πρακτορεία
ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ

ιν

ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

’Εγκεκριμένη παρά τοΰ ύπονργείσι> Υγιεινής τής
Γερμανίας, παρά τοΰ Διεθνούς Ίατροσυνεδρίου τής
Βέρνης καί τοΰ Ίατροσυνεδρίου τής 'Ελλάδος.
’Απόλυτος καί μονίμως αποτελεσματική θεραπεία τής
Άρτηριοσκληρώσεως, τής Άρθρίτιδος, τών Ρευματι
σμών καί τής Ισχιαλγίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Δφ«γατσ»άιυ 3, Πλατεία ’Αγίων θεοδώρων.

Μενάνδρου θί>, Άθήναι.

MSKS ΕΜΠ0ΡΙΗ05 OIW

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ

AU PRINTEMPS

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

'Ελληνικών, Αγγλικών, ’Ιταλικών και
Γαλλικών 'Εταιριών πυρός, ζωής, θα
λάσσης, δυστυχημάτων κ.τ.λ. Ειδικόν
τμήμα ζημιών αυτοκινήτων και αστικής
ευθύνης.

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

Συμμέτοχος τής έν Λονδίνω ’Αγγλικής Τραπέζης.
Commercial Bank of the Near East Ltd

4 LONDON WALL BUILDINGS EC 4

μεδ’ Ύ )των έν ΚΩΝ)ΠΟΛΕΙ καί ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΝΤΑΠ0ΚΡ1ΤΑΙ
είς τάς κυριωτέρας πόλεις Ελλάδος καί ’Εξωτερικού.

Δ.

ΕΚΤΕΛΕΙ ΠΑΣΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
Καταθέσεις έν οψει καί έπί προθεσμία, άποδοτέαι εις δ
νόμισμα έγένοντο ύπό όρους συμφέροντας.

Τό

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ μέχρι δρ. 75,000 πρός 5 ο)ο άπηλλαγμένον φόρου.

^ΟΥΤΣΟβοΥΛΩΛί
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ
τ«λειότερον κατάστημα Γυναικείων
Άσπρόρρουχα διά προίκας

Όδδς Ευαγγελίστριας

άριθμ. 1S>

Γοϋστο, κομη/ότης, έκλεκτικότης διακρίνουν τό
Ειδών

έργοστάαιον τής κυρίας

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

