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ΕΛ ΛΗΝίΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

-ΑΙ.. ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ Η ΖΩΗ!
(Διήγημα γραμμένο άπό τήν ντανταλένια πέννα 
τον άληαμονήτου Γ. Ταοκοπούλου).

Ξαπλωμένος στό πλατύ χαμηλό ντιβάνι, μέ τό πρά
σινο βελουδένιο σκέπασμα και τά άφθονα κεντητά 
και ζωγραφιστά προσκέφαλα, μέ τό ένα πόδι άπανω 
στό άλλο, μ' ένα λεπτό, μυρωδάτο τσιγάρο στό στόμα, 
μέ τά μάτια στηριγμένα στήν οροφή, άπό τήν όποιαν 
έκρεμώτανε μιά ωραία ηλεκτρική λάμπα, έμουρμου- 

ριζε:
— ’Ά !. .. Είναι ωραία ή ζωή !
Κι’ άλήθεια, ήταν ωραία αύτοΰ ή ζωή έκείνη τήν 

ώρα. Είχε τελειώσει τή δουλειά του—ένα δύσκολο μη
χανικό σχέδιο μέ άριθμούς, μέ υπολογισμούς, μέ ευθύ
νες—είχε κλείσει όριστικώς τή συμφωνία του, είχε έ- 
ξασφαλίσει τόν εαυτό του καί τούς δικούς του γιά πο- 
λύν καιρό άπό κάθε Οικονομική στενοχώρια και τώρα 
έπερίμενε τήν Σίσα, που θά έρχώτανε πρώτη φορά νά 
περάσουν μιά ώρα άγάπης και τρυφερότητος.

Και τήν έπερίμενε μέσα σ’ αύτή τή φωλήτσα πού 
τήν είχε κάμει ό ίδιος, τήν είχε στολίσει μόνος του. 
Μιά μέρα σ’ έναν έξοχικό του περίπατο είδε σ’ αύτήν 
τήν άκρη τής πόλεως ένα σπιτάκι άπό δυο μικρά δω
μάτια, μέσα σ’ ένα μικροσκοπικό κήπο, μ’ ένα ένοικια- 
στήριο στήν πόρτα. Άπό τήν άλλην μέρα έγκαταστό- 
θησε στό σπιτάκι, τό έ'βαψε, τό διώρθωσε, τό έπερι- 
ποιήθηκε. ’'Επειτα άρχισε σιγά-σιγά νά τό στολίζη, ό
πως ήξερε αύτός, άρχιτέκτων μαζύ καί καλλιτέχνης, 
χωρίς νά βιάζεται, χωρίς νά πετά χρήματα καί πρό 
πάντων χωρίς νά στερή τους δικούς του άπό ό,τι τούς 
έχρειάζετο. Έπερίμενε νά τοϋ περισσέψουν άπό τά έ
ξοδα τοΰ σπιτιού του λίγα χρήματα καί μ’ αύτά έτρε
χε ν’ άγοράση κάτι γιά τό έρημητήριό του. Έτσι τό 
έρημητήριο έγεινε σιγά-σιγά ένας τόπος ποΰ δλα τά 
πράγματα ήσαν διαλεγμένα καί δλα είχαν τή θέσι τους

καί τίποτα δέν έλειπε, άλλά καί τίποτα δέν ήτανε πε
ριττόν.

Τώρα έπερίμενε τήν Σίσα. Θά ήταν ή πρώτη φορά 
πού θάμεναν μόνοι, έλεύθεροι νά μιλήσουν, καλά προ- 
στατευμένοι μέσα στούς τέσσερας τοίχους τού μακρυ- 
νοΰ σπιτιού. Ώς σήμερα δέν είχαν ίδωνη παρά λίγες 
φορές στό δρόμο, μέ χίλια καρδιοχτύπια. Δέν είχε τολ
μήσει νά τής πή δτι έχει αύτός ένας μέρος πού θά 
μπορούσαν νά ιδωθούν χωρίς νά τους νοιώση κανείς. 
Χθές δμως έπήρε τήν άπύφασί του. Σ’ ένα περίπατο 
πού έκαμαν βράδυ-βράδυ, ένφ έψιχάλιζε, κρυμμένοι 
καί οί δυο κάτω άπό τήν όμπρέλλα, τήν έφερε τυχαίως 
τάχα ώς τήν πόρτα τού μικρού σπιτικού του καί τής 
είπε:

— Αύτό τό σπιτάκι είναι δικό μου. Θέλεις νάρθης 
αύριο νά καθήσωμε μιάν ώρα μαζύ ; Καθώς βλέπεις 
δ δρόμος είναι έρημος. Δέν θά σέ ιδή κανείς. Θ’ άνοι
ξης τήν πόρτα σάν νά ήσουνα στό σπίτι σου. Θά είμαι 
άπό πίσω καί θά σέ περιμένω. ’Έρχεσαι;

>—Έρχομαι, είπε ή Σίσα χωρίς νά διστάση, χω
ρίς νά σκεφθη, μέ τήν ωραία πεποίθησι τής άθοίό- 
τητος.

Τής έσφιξε μιά στιγμή μέ τρυφερότητα τό χεράκι 
της πού είχε περάσει στό δικό του.

— Λοιπόν... θά'ρθης τέτοιαν ώρα... τήν ώρα 
πού βραδυάζει... Δέν έχεις άνάγκην νά χτυπήσης. . 
Θά είμαι πίσω άπό τήν πόρτα.

— Θάρθω !
Καί τώρα τήν έπερίμενε. ’Έξω έσκοτείνιαζε πιά. 

Μιά ψιλή-ψιλή φθινοπωρινή βροχούλα έχτυπούσε ρυθ
μικά καί μονότονα στό πεζοδρόμιο. ’Ανασηκώθηκε κ’ 
έκύτταξε γύρω του. "Ολα ήτανε έν τάξει. Πλάϊ στό
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ντιβάνι, απάνω σ’ ένα μικρό τραπεζάκι ένα βάζο μέ 
τρία άσπρα χρυσάνθεμα, ένα μπουκάλι κρασί γλυκό, 
δυό ποτηράκια κρυστάλλινα, ένα κουτί με φοντάν καί 
σ ένα πιάτο με πετσετάκι νταντελλοτό λίγα σάντουιτς. 
"Ενα κουτί μυρωδάτα τσιγάρα έπερίμενε άνοικτο.
Ολα ητανε έν τάξει. Ή Σίσα μπορούσε νάρθη.

Καί ή Σίσα έρχώτανε. Στό πεζοδρόμιο άκούσθηκαν 
ελαφρά τά βήματά της. Τά βήματα έσταμάτησαν 
μπροστά στήν πόρτα καί ή πόρτα άνοιξε μέ θάρρος. 
Έπετάχθηκε άπό τό ντιβάνι καί έκλεισε με τό κλειδί 
τήν πόρτα. Ή Σίσα έπρότεινε τό στόμα της. Άλλά ε
κείνος έσκυψε καί τής έφίλησε καί τά δυο χέρια. Έ 
,τειτα τήν έκάθησε στό ντιβάνι.

Ή Σίσα έκύτταξε γύρω της μέ άπορία καί μέ θαυ
μασμό.

— ’Ά, τί ωραία πού είναι έδώ μέσα ! Πώς φαίνε
ται πώς είσαι καλλιτέχνης, ένας αληθινός καλλιτέ
χνης !...

Καί ετοιμάσθηκε τά βγάλη τό καπέλλο της. Εκεί
νος τήν έσταμάτησε.

— ’Όχι άκόμα ! Πρέπει πρώτα νά γνωρίσωμε κα 
λά ό ένας τόν άλλον.

Η Σίσα άνοιξε μ’ έκπληξι τά μεγάλα μαύρα μά
τια της.

— Νά γνωρίσουμε ό ένας τόν άλλων;. . . Τώρα πιά;
— Ναί, ναί ! Νά γνωρίσωμε ό ένας τόν άλλων . 

Νά ξέρης τί μπορείς νά μοΰ ζητήσης καί τί μπορώ 
νά σοΰ δά>σω. .. Σού χρεωστώ κάθε ειλικρίνεια, Σί
σα. Σ’ έκάλεσα νάρθης έδώ καί ήρθες χωρίς νά διστά- 
σης. Έδώ δμως αυτό τό σπιτάκι πού βλέπεις μπορού
σε νά είναι γιά σένα τό στόμα τοΰ λύκου πού θά έκο 
τάπινε τήν αγνότητά σου. . . Μδλα ταΰτα ήρθες μόνη 
σου στό στόμα του λύκου, χωρίς νά φοβηθής τίποτα.

— Τί νά φοβηθώ ;... ’Έχω τόση πεποίθησι σέ 
σένα !.. .

— Είσαι παιδί. Σέ κανένα δέν πρέπει νάχης πεποί- 
θησι. . . Καί πρώτα-πρώτα στον εαυτό σου. "Ολοι μάς 
γελούν καί πρώτα-πρώτα δ εαυτός μας ίσως άπό έκδι- 
κησι, γιατί κ’ εμείς πρώτα τόν εαυτό μας γελούμε. 
Δημιουργούμε έναν κόσμο ψεύτικο, ξέρομε πώς τον έ- 
δημιουργήσαμε έμεϊς καί πώς είναι ψεύτικος, τύν πι
στεύομε δμο>ς. Καί ύστερα δταν έρθη ή στιγμή νά φα- 
νη ή άλήθεια μάς «ραίνεται παράξενη καί μάς πικραί
νει. Θέλεις, Σίσα, νά μή δημιουργήσουμε έναν κόσμο 
ψεύτικο, ν’ άντικρύσωμε άπ’ αρχής τήν αλήθεια γιά 
νά μή μάς φανή έπειτα πικρή ;

— Θέλω δ,τι θέλεις κ’ έσύ. Σ’ άγαπώ.
— Μ’ αγαπάς, γιατί δέν μέ ξέρεις. Μ’ άγαπής, για

τί μέ φαντάζεσαι. Θέλω νά μ’ άγαπάς δταν θά μέ ξέ
ρης καί δταν δέν θά μέ φτιάνη ή φαντασία σου μέ τά 
δικά της τά χρώματα. Δέν είσαι ή πρώτη γυναίκα ποΰ 
περνφ άπό ιιέσα άπ’ αυτό τό σπιτάκι...

— Ά!

— Τά βλέπεις, Σίσα ; Δέν άντέχεις στήν αλήθεια, 
άγάπη μου. Θά ήθελες νά σού πώ δ,τι είπα σέ κάθε 
μιά άπ αυτές οτι είσαι ή πρώτη γυναίκα πού κάθεσαι 
σ ιυ’τό τό ντιβάνι.

— θΖ>, θχι. "Εχεις δίκαιο. Καλά έκαμες καί μοΰ 
τό είπες. . . Δέν μέ μέλλει πώς ήρθαν κι’ άλλες. . . Σ' 
άγαπώ.

— ’Ακόμα, άκόμα ! Δέν είσαι λοιπόν ή πρώτη γυ
ναίκα πού έρχεσαι έδώ μέσα. Άλλά είσαι ή πρώτη 
πού λέω πώς ήρθαν κι’ άλλαις. Θά μ’ έρωτήσης γιατί. 
Γιατί θέλω νά μ’ άγαπήσης, άλλά νά μ’ άγαπήσης ό
πως είμαι καί όχι δπως μέ φαντάζεσαι ή δπως θά σού- 
λεγα ψέμματα δτι είμαι.

— Λοιπόν: δέν θά σέ ρωτούσα γιατί. Θά μοΰ πής 
δ,τι θέλεις. "Ο,τι δέν θέλεις μή μοΰ τό πής. Σ’ άγαπώ.

— Μή βιάζεσαι. Δέν είμαι ό νέος πού χρειάζεται τά 
είκοσι ωραία χρόνια σου.

— Είκοσι τρία.
— Τό κορμί μου τό έκούρασα πρόωρα στον άγώνα 

τής ζωής. Έγώ πού δέν έργάσθηκα στά νιάτα μου 
γιατί δέν είχα άνάγκη νά έργασθώ, είμαι τώρα ύπο-' 
χρεωμένος νά μή λογαριάσω ούτε μέρα ούτε νύχτα. 
Έγεννήθηκα μέσα στον πλούτο. Άλλά καί δ πλούτος 
δπως δλα τά πράγματα τοΰ κόσμου δέν είναι αιώνιος. 
"Ηρθε μιά τρικυμία καί μάς έξερρίζακιε άπό τόν τό
πο μα; καί μιά μέρα εύρέθηκα έδώ μέ μιά ολόκληρη 
οικογένεια πού δέν τήν έ'καμα έγώ, πού δμως άπό μέ 
να περιμένει νά ζήση. ’Έχω έναν πατέρα πού μοΰ εί
ναι ιερός γιατί είναι γέρως καί μιά άδερφή μέ ιρώ 
παιδάκια πού μοΰ είναι ιερά γιατί δέν έχουν πατέρα. 
Είμαι γυιός καί σύζυγος καί πατέρας μαζύ. Δέν μπο
ρεί; νά φαντασθής πόσες άγωνίες υπάρχουν μέσα σ' 
αυτές τί; υποχρεώσεις, άλλά καί πόσες χαρές. Κάθε 
πρωί σκύβω στά κρεββατάκια τών παιδιών μέ μιά α
γωνία γιά τήν υγεία τους πού δέν θά τήν είχα άν 
έζοΰσε δ πατέρας τους. Άλλά τό βράδυ δταν γύριζα: 
στό σπίτι καί βλέπω έξ γαλανά ματάκια νά μέ κυττά- 
ζουν στά χέρια γιά νά ίδούν τί τούς έφερα, δοκιμάζω 
μιά χαρά πού δέν θά τήν έδοκίμαζα αν υπήρχε πα
τέρας.

— ’Έλα νά σέ φιλήσω.
— Άκόμα, άκόμα ! Προχθές ένώ έπήγαινα βιαστι

κό; στή δουλειά μου είδα άξαφνα τόν πατέρα μου νά 
κυττάζη μέ προσοχή στή βιτρίνα ένός καταστήματος. 
Έπήγα άπό πίσω του χωρίς νά μέ καταλάβη καί πα- 
ρηκολούθησα τό βλέμμα του. Έκύτταζε μιά ασημένια 
σιγαροθήκη, άλήθεια πολύ έμμορφη. Ό γέρω άρχον
τας πού σ’ δλη του τή ζωή τοΰ άρεσαν τά ωραία πράγ
ματα, τήν έζήλευε έκείνη τήν σιγαροθήκη. Έμπήκα 
στό κατάστημα, τήν άγόρασα, τήν γέμισα τσιγάρα, "- 
τρεξα καί τόν πρόφτασα καί τοΰ τήν έβαλα κρυφό 
στήν τσέπη. ’Έπειτα τοΰ έπρότεινα νά πάμε κάπου νά 
πάρίομε έναν καφέ. "Οταν μάς έφεραν τόν καφέ, ό πα

τέρας μου έβαλε τό χέρι στήν τσέπη νά βγάλη τά τσι
γάρα του κ’ εύρήκε τή σιγαροθήκη, τήν ίδια έκείνη 
πού έβλεπε λίγο πρίν, πού τήν έζήλευε καί πού δέν εί
χε νά τήν άγοράση, αύτός δ άρχοντας. Στήν άρχή ά
νοιξε μέ έκπληξι τά μάτια του σάν νά μήν έπίστευε 
ο,τι έβλεπε. Αμέσως δμως έκατάλαβε τί είχε ουμβή. 
Καί τά μάτια του έγέμισαν δάκρυα καί μουσφιξε δυ
νατά τά χέρια. ’Ά ! κάτι τέτοιες στιγμές, Σίσα, είναι 
ωραία ή ζουή !

— Άφησέ με νά σέ φιλήσω ! Αύτή τή φορά θέλω 
ι ά σέ φιλήσω !

— ’Όχι, μή βιάζεσαι 1 ’Έτσι φορτωμένος δπως εί
μαι μέ υποχρεώσει; πού δέν τις έδημιούργησα μόνος 
μου, άλλά μοΰ τις έδωκεν ή Μοίρα—καί γι’ αυτό μοΰ 
είναι ίερώίερες—δέν μπορώ νά σκεφθώ γιά γάμο. "Ο
στό κι' αν σ’ άγαπώ, Σίσα, κι’ δσω κι’ άν μ’ αγαπάς 
τώρα, ή αν μ’ άγαπήσης αργότερα, ποτέ δέν θά γίνης 
γυναϊκά μου.

— Τί πειράζει; Άφοΰ θά σ’ άγαπώ καί θά μ ά
γαπάς θά είμαι δική σου καί θά είσαι δικός μου.

— Είσαι γενναία, Σίσα. Βλέπω στά ωραία μαύρα 
ματάκια σου. . .

— Φίλησε τα άφοΰ είναι ωραία
— ’Όχι- νά τελειώσω πρώτα. Βλέπω στά ωραία 

μαύρα ματάκια σου τήν αποφασιστικότητα. Άλλά βλέ
πω καί τό θάρρος πού δίνει ή άγνοια τού κίνδυνου. 
Ή κοινωνία έχει δική τη; λογική πού είναι παραλογι- 
σμός ή δική της ήθική, μιά ήθική καμωμένη άπό άνη- 
θικότητα. Ή κοινωνία τιμά καί σέβεται δύο εχθρούς 
πού ζοΰνε κάτω άπό τήν ίδια στέγη καί περιμένουνε α
νυπομονώ; δ ένας τόν άλλον νά πεθάνη, φτάνει νά βρέ
θηκε ένας παπάς πού νά έμουρμούρισε μπροστά τους 
λίγα μασσημένα λόγια. Ή κοινωνία θέλει τήν ταξί, έ
στω κι' άν αύτή είναι μιά πλάκα πού άμα τήν σηκώσης 
θά βρής άπό κάτω άράχνες καί σκουλήκια. Δυο άνθρω
ποι μπορούν ν’ άγαποΰν δ ένας τόν άλλον, να είναι σ 
φοσιωμένοι, νά έχουν τήν άληθινη ευτυχία που πρεπει 
νά ζητά ώς δικαίωμά του δ άνθρωπος. Γιά τήν κοινω
νία είναι έκτός νόμου, είναι άνήθικοι, αν δέν εμεσολά- 
βησεν δ παπάς. Τή γνώμη της δέν τήν λεει τουλάχιστον 
καθαρά ή κοινωνία. Γιατί ή κοινωνία είναι άνανδρη. 
Ψιθυρίζει δμως στό αυτί καί χύνει τή χολή της μυστι
κά. Χρειάζεται γενναιότης γιά νά άντικρύση κανείς 
αύτή τή μυστική άντίδρασι και πρεπει ναχη ψυχή πο
λύ γερή γιά νά μή λιγάη.

— Έγώ θά τήν έχω... Δεν με μελλει τι θά πού
νε !... "Ελα κοντά μου. . . Είμαι δίκη σου.

— Στάσου ! Μένει καί κάτι άλλο ακόμα.
— Κι’ άλλο ;
_Ναί. ’Ίσως τό σπουδαιότερο. *Όσο  θερμή κι' δ- 

σο βαθειά κι’ αν είναι ή άγάπη μας, μιά μέρα θά 
σβύση.

— "Ω !

— Ναί! Έσυμφωνήσαμε νά πούμε τήν άλήθειζ. 
Λοιπόν πρέπει νά τήν πούμε ώς τό τέλος. Μιά μέρα ή 
άγάπη μας θά σβύση. Θά σβύση ήσυχα-ήσυχα χωρίς 
νά τό καταλάβουμε, χωρίς νά τό θέλωμε καί ίσως ένώ 
δεν θά τό θέλωμε. Θά σβύση χωρίς νά μά; ζητήση 
τήν άδεια. Μιά μέρα θά σέ περιμένω έδώ καί σύ δέν 
θάρθης. (

— "Αν ψυχομαχώ. ..
— ’Όχι, δέν θά ψυχομαχας. Άπλούστατα θά προ- 

τιμήσης νά πας σέ μιά συγκέντρωσε, χωρίς κανένα εν
διαφέρον. Μιά άλλη μέρα θά μέ βρής στό δρόμο και 
ύά μοΰ πής: «Πότε θά πάμε στό σπιτάκι μας;» Κ’ έ
γώ θά σού απαντήσω: «Αύτές τις ήμέρες είμαι πολύ 
άπησχολημενος. Μόλις μείνω λίγο έλεύθερος θά σέ ει
δοποιήσω». Έ, λοιπόν, αύτά θά είναι τά ξεψύχισμα- 
ια. Τό λάδι τής καντήλας θά έχη σωθή. Δυό-τρείς α
ναλαμπές άκόμα κ’ έπειτα σκοτάδι! "Α, βλέπω δυο 
μαργαριταράκια στά ματάκια σου.

— Λές τόσο θλιβερά πράγματα !
— Θλιβερά, άλλά άληθινά. ’Άφησε τά δυο μαργα- 

ριταράκια νά τρέξουν ελεύθερα. Καλλίτερα δύο τώρα 
παρά άμέτρητα άργότερα. Ή ίδια ή άλήθεια δεν είναι 
πικρά. Τό στόμα μας είναι πολύ γλυκό άπό τό ψέμα, 
καί γι’ αύτό μάς φαίνεται πικρή ή αλήθεια δταν 
:ήθη μέ τήν σειρά της.

— Μά, όχι, δχι!... Αύτά πού λές δέν θά γίνουν...
— Θά γίνουν. Θά γίνουν γιατί έγιναν άπό τότε πού 

δ άνθρωπος εύρέθηκε στή γή, γίνονται εκατομμύρια 
χρόνια καί θά γίνουνται ώς νά λειψή καί ή τελευταία 
ζωή. Είναι άνάγκη τής φύσεως; Είναι διαταγή πού 
τή δίνει μιά δύναμις άπό πάνω μας; Δέν ξέρω. Είναι 
ένα μυστήριο πού δέν θά τό ξεδίπλωσε δ νούς τού αν
θρώπου. Άλλά έτσι είναι γραμμένο.

— Έτελείωσες;
— Τελειώνω. Μοΰ φαίνεται πώς έκαμα τό καθήκον 

μου απέναντι σου. Σού έδειξα ποιος είμαι. Δέν έχω 
νά σού προσφέρω τά νειάτα πού άξίζουν τά νειάτα 
σου. Δέν έχω τήν άποκλειστικότητα πού ζητά μιά γυ
ναίκα άπό εκείνον πού άγαπα. Δέν μπορώ νά σέ κάμω 
γυναϊκά μου. Μόνο μιά άγάπη σοΰ τροσφέρω ολόκλη
ρη, ώς τή στιγμή πού ή δέν θά σοΰ χρειάζεται ή θάχη 
έξαντληθή πιά. "Αν ύστερα άπ’ δλα αύτά δέν έσβυσε 
μέσα στήν ψυχή σου κάθε αίσθημα γιά μένα, ή άγάπη 
μας θά είναι ή πιο τίμια καί ή πιο ηθική άγάπη. Γιατί 
σ' αύτήν δέν θά ύπάρχη κανένα συμφέρον καί κανείς 
υπολογισμός καί καμμία υποκρισία καί κανένα ψέμμα. 
Ξέρομε τί μπορούμε νά ζητήσωμε ό ένας άπό τόν άλ
λον καί τί μπορεί νά δώση δ καθένας μας. Καί αύτό 
είναι τό πάν. Άν υπάρχουν δυστυχισμένοι έρωτες 
στον κόσμο—καί είναι ίσως δλοι—αύτό συμβαίνει για
τί δέν ξέρουν τί ζητούν καί προσπαθούν νά δώσουν πε
ρισσότερο άπό δ,τι έχουν. Τί συλλογίζεσαι;
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Συλλογίζομαι πώς δταν ερχόμουνα έδω σ’ άγα- Βγάλε τό έπανωφόρι σου... Δόσμου τά χειλάκια σου... 
ποΰσα πολύ. 'Όταν θά φεύγω άπό ’δώ θά σ’ άγαπώ * * *

1. Υπό την εν τή έφημεριδι αναγγελίαν τής παραστά- 
σεως, ήτις έγένετο τήν 9ην Μαίου 1837, άνεγινώσκετο καί 
ι| ακολι.υθος περίοδος : «.... καί θά τελείωση ή παράστα- 
σις μέ πόλεμον μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων ».

2. Ό «Σαούλ», τραγιρδία πεντάπρακτος τοΰ Άλφιέρη, 
εκδοθεΐσα κατόπιν τφ 1858 εκ τής έν Άθήναις τυπογραφίας 
του Π. Μάταράγκα, έδόθη κατά μετάφρασιν τοϋ Λ. Καπέλ- 
ι.'ΐ, νεανίσκου τότε και φιλοδοξου, άλλ’ ούχί καί εγκρατούς 
τής ελληνικής γλωσσης, την όποιαν άνοικτιρμόνως έσφα- 
γίαζε. Το- αύτό έργον μετέφρασε μετά τινα έτη καί ό Π. 
Ματαράγκας, δστις, έκδούς αύτό κατά τό 1869, έκρινε σκό- 
πιμον νά σημείωση έν προλόγφ τά έξής : «Ό «Σαούλ», 
γνωστός τοις πασιν έκ τής άπό σκηνής διδαχής, είχε με
ταφραστή προ δωδεκάδος έτών ΰπό τίνος Λ. Καπέλλα, άλλ’ 
ιταιδή ή μετάφρασες έκείνη άπεδίδετο εις έμέ, ίσως διότι 
είχον διορθώσει γραμματικά τινα λάθη και συνετέλεσά πως 
εις την εκδοσιν της, δια ταϋτα κ.τ.λ....... άπεφάσισα τήν
όσον το δυνατόν ακριβή καί πιστήν μετάφρασιν του». Δείγ
ματα της πιστής καί ακριβούς μεταφράσει»; τοϋ κ. Ματα- 
ραγκα ας θεωρηθώσιν αί έξής δύο έκ τής μεταφράσεώς 
του φράσεις: «Σήμερον ό ήλιος δέν άνατέλλε: Λεριβεβλη- 
μένος αιματηρόν περιβόλαιον!» — «Γαληνίασον, πάτερ !»...

3. 'Ο «Γεώργιος Δαντϊνος» έδόθη κατά τήν ύπό Κυριά
κού Άριστών γενομένην καί έν Βουκουρέστι;» τώ 1827 έκ- 
δοδεϊσαν μετάφρασιν, καθ’ ήν τά δυο κύρια τής κωμφδίας 
πρόσωπα ομιλούν τήν Γιαννιώτικην διάλεκτον. — Τής αυ
τής κωμφδίας τοΰ Μολλιερου «Γεώργιος Δαντϊνος ή ό προ- 
δοδείς σύζυγος» έγένετο καί άλλη μετάφρασις τώ 1858 ύπό 
Π. Μ. και Λ. Γ. Λ. έκδοΦείσα τ·ύπΌΐς Π. Α. Σακελλαρίου.

περισσότερό. —’Ά, Σίσα, άγάπη μου, είναι ωραία ή ζωή !
Σίσα, αγαπη μου. Βγάλε τό καπελλάκι σου. .. Ρ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ GEATPOY

ΤΑ ΕΝ ΑΘΧΧΝΆΖΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β*.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου).
’Άλλα έργα κατά τήν περίοδον ταύτην έδόθησαν τά 

έξής :

Ό «.Γεώργιος ό Καστριώτης» και ό «Τιμολέων» τοΰ 
Ζαμπελίου, «Ή άλωσις τοΰ Μεσολογγίου», (Μ ό «Βε- 
λίσσάριος» και ό «Σαουλ» (~) τοΰ Άλφιέρη, ή κωμω
δία τοΰ Μολιερου ό «Γεώργιος Δαντϊνος»,)3) τόν ηρώα 
τή, όποιας σύγχρονος τότε εφημερίς έξέλαβεν ώς συγ
γραφέα και ανήγγειλε τήν παράστασιν τοΰ έργου ώς 
κ νή.- · « Η κωμωδία τοΰ Γεωργίου Δαντίνου, ό έντρο- 
πιασμενος σύζυγος» καί τέλος ή περίφημος κωμωδία 
τοΰ Βυζαντίου ή «Βαβυλωνία», δι’ ής καί μόνης έγέ- 

νέτο πασίγνωστος δ συγγραφεύς της άνά τό Πανελλή
νιον.

Ό ευτυχής συγγραφεύς τής «Βαβυλωνίας», τοϋ ό
ποιου τον βιον δι’ ολίγων θά σκιαγραφήσωμεν κατω
τέρω, θεωρήσας «άστεϊον άλλά καί λυπηρόν νά βλέπι) 
τις είς μίαν συναναστροφήν 'Ελλήνων, οιον Χίων, Κρη- 
τών, Αλβανών, Βυζαντίων, Άνατολιτών, Έπτανη- 
σιων και λοιπών, ώς έκ τής διαφθοράς είς ήν ύπέπεσεν 
ή ελληνική γλώσσα, άλλον μέν νά μιγνύη λέξεις τουρ- 
κικάς, άλλον δέ άλβανικάς καί άλλον διεφθαρμένος, καί 
είς τήν αύτήν συναναστροφήν δλοι "Ελληνες ό'ντες νά 
μή δύνανται νά έννοώσιν ό είς τόν άλλον, χωρίς τής 
άνάγκης μεταφράσεώς ή έξηγήσεως τών προφερομέ- 
νων άφ ένα έκαστον λέξεων, ώστε ή συναναστροφή ε
κείνη νά καταντά Βαβυλωνία», άπεφάσισε καί έγραψε 
τήν Βαβυλωνίαν του μέ τόν σκοπόν «νά διακωμφδήση 
τήν λυπηράν αυτήν κατάστασιν, ώστε διά τής αστειό
τητας νά καταρτισθώσιν οί κακώς προφέροντες τήν ελ
ληνικήν γλώσσαν καί νά προτραπώσιν είς τήν κατά τό
πους σύστασιν σχολείων πρός έκπαίδευσιν τής νεο
λαίας των», (ή)

Ώς ύπόθεσιν τής κωμφδίας του έ'λαβεν δ Βυζάντιος 
μίαν τών γενικών ευωχιών, αϊτινες έτελέσθησαν έν 
Ναυπλίφ καί δή έν τώ ξενοδοχεία) τοΰ Χίου Ραβδά, με- 
ταςυ τών διαφόρων ποικίλου ήθους καί καταγωγής 
κατοίκων μετά τήν αναγγελίαν τής έν Πύλω κατά τό 
1827 πανωλεθρίας τοϋ Τουρκικού στόλου ύπό τών 
τριών Προστατίδων Δυνάμεων. (2)

Έν τώ ρηθέντι ξενοδοχεία) τοΰ Χίου Ραβδά, ‘ένθα 
ζητεί να γευματίση τό κύριον τής κωμφδίας πρόσωπον, 
ό Ανατολίτης, εισερχόμενος ό Χίος, αγγέλλει, δτι «ή- 
καψαν τήν άρμάδα τοϋ Μπραΐμη εις τό Νιόκαστρο», 
γεγονος δπερ άναγγέλλείαι, κατά τόν Π ελοποννήσιον, 
«καί σ’ τήν έφημερίς».

1. Πρόλογος ΰπό τοΰ συγγραφέως είς την «Βαβυλω
νίαν».

2. Ν Λαμπρινίδου, ή «Νανπλία». σελ. 502, έν Άθήναις 
1898.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Ή είδησις μεταδίδεται άμέσως καί είς τούς λοιπούς 
τοΰ ξενοδοχείου πελάτας, τόν Κρήτα, τόν ’Αλβανόν, 
τόν Κύπριον καί τόν Λογιώτατον, I1 2 3) ο’ίτινες καί συ
ναποφασίζουν νά εορτάσουν τό εύχάριστον αύτό γεγο
νός διά κοινού συμποσίου, νά κάμουν μ’ άλλους λόγους, 
κατά τόν Άνατολίτην, «τζουμποΰσι καί νά κάτζουνε 
ούλοι σ’ ένα σουφρά» ή, κατά τόν Χίον «νά κάνουνε 
μιάν παρέγιαν μέ τόν ρεφενέν τους». Κάθηνται λοιπόν 
πάντες είς κοινήν τράπεζαν καί ευωχούνται, μεθ’ δ, 
μεθυσθέντες σχεδόν, παραδίδονται εις τόν χορόν, μετά 
τό πέρας τοϋ όποιου δ μέν Χιώτης—κατό τόν Άνατο- 
λίτην—«κοιμάται· Μωραΐτη λογαριάζει· Κυπριώτη 
συλλογιέται· Κρητικό τσιμπούκι πίνει· Λογιώτατο γρά
φει· άμα ’Αρβανίτη δουλειά καλά ντέν πηγαίνει· νά, νά, 
γούρλωσε μάτια του, τρίζει δόντια του, τρίβει μουστά
κι του, άλλά άλέμ καυγά τά κοπαρτίσει γιατί κουρουλ- 
δίστηκε». Καί πράγματι μετ’ ολίγον, ό ’Αλβανός άπο- 
τεινόμενος πρός τόν Κρήτα τοϋ λέγει:

— Όρέ Κρητικά, ορέ πρά· έσύ ορέ Κρητικά ! πώς 
μέ γουρουνίζεις έσύ έμένα δρέ τό πά, πά, πά, τό πα- 
λουκάρι.

ΚΡΙΙΣ. Δέν κατέχω ίτζά τό πράμμα, μηδέ κατέχω 
σε ποΰρι Θιός κ’ ή ψυχή μου.

ΑΛΒΑΝΟΣ. Πώς δρέ νά τό λές έτζι δρέ έσύ, 
ποϋρτες δρέ έγώ στό, στό, στό Κρήτη κ’ έοριχνες έγώ 
δρέ έγώ τό. τό, τό. τουφεκαϊς σάν-σάν βροχάδες ;

ΚΡΗΣ. Είπα σοϋ το δά μαθές έγώ δέν κατέχω δε- 
δίμ, διάλε τά πάσπαλα πού θά θέσω στον άδη.

ΑΛΒΑΝΟΣ. Πρά, πώς τό κάνεις έτζι δρέ πώς δέν 
τβ γουρουνίζεις; πώς σέ γουρουνιζω εγω. . .

ΚΡΗΣ. Κατέχω δά σέ δεδίμ, τώρα ποϋρθες κ’ έφα
γες τά κουράδια μας. ..

Ή παρεξήγησις τής τελευταίας ταυτης λέξεως πα
ροργίζει τόν ’Αλβανόν, δστις. ούρων τήν πιστόλαν του. 
πυροβολεί κατά τοϋ Κρητός καί φεύγει. ’Ενταύθα τε
λειώνει ή πρώτη πράξις. Έν τή δευτέρα, ό άστυνόμος. 
Έπτανήσιος τήν καταγωγήν, ενεργεί άνακρισεις, άλλά 
μεθ’ δλας τάς προσπάθειας του, δέν κατορθώνει νά μά- 
θη άν ό τραυματισμός τοϋ Κρητός εγενετο έκ προμε
λέτης ή δχι. Ούδείς τών άνακρινομένων είναι είς θέ- 
σιν νά έννοήση τί έννοεϊ δ Έπτανήσιος αστυνόμος δια 
τής φράσεως «ά κάζο πενσατο».

— Καί πώς σέ βάρεσαι μωρέ ; έρωτά τόν Κρήτα, 

ά κάζο πενσάτο ;
ΚΡΗΣ. Δέν κατέχω φράγκικα.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ. Μουρέ, ά κάζο πενσάτο ;
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ΚΡΗΣ. Είπα σου το, δέν κατέχω ντά μοΰ λές.
Τ’ αύτά αποκρίνεται καί ό ’Ανατολίτης :
— Άρτίκ πενσάτο, μινσάτο έγώ ντέν ξέρω. ’Αρβα

νίτη κτύπησε Κρητικό, βέρσελλαμ.
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ (μέ θυμόν). Καί μίλιε, μουρέ, ρω

μαϊκά, παληότουρκα.
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ. ’Έΐ, έσύ γιατί μιλάς φράγκικα...
’Ιδίαν άπόκρισιν δίδει καί δ Χίος :
— "Ε μ’ ήμαθεν δ πάης μου τά ταλλιάνικα, γιά νά 

σάς δώσω τήν άπόκρισυ άθεν τ’ οξερε πού θά μέ ρω
τάτε φράγκικα, μπόριε νά μέ τά μάθη. . .

Τήν αυτήν καί δ Κύπριος :
— Φράντζικα δέν καταλααίνω· κ’ έσεϊς οί Φράν- 

τζοι, έκατάλαες, είστεν λωοί άνθρώποι καί λωά λέτεν 
τα καί σείς τά λόϊα σας και δεν σάς καταλααινει 
κανείς.

Ό Λογιώτατος έπίσης διαβεβαιοϊ τόν ’Αστυνόμον 
δτι «ουκ οίδε τήν τών Ιταλών διάλεκτον» καί μόνος δ 
παμπόνηρος Π ελοποννήσιος «ξέρει πώς ήτουνε κάζο 
καί μεγάλο κάζο, μά δέν ξέρει πεντζάτο ήτουνε τί ή
τουνε».

Τέλος δ Άστυνόμος άπελπισθείς τούς στέλλει «οϋ- , 
λους ά ρέστο».

Έν τή φυλακή—τρίτη πράξις—κλαιοντες και οδυ- 
ρόμενοι οί συλληφθέντες, άποφασίζουν νά στείλουν α
ναφοράν είς τήν Διοίκησιν, άλλά δέν κατορθώνουν νά 
συνεννοηθοΰν μεταξύ τους, δτε ’έρχεται ό Άστυνόμος 
καί τούς αναγγέλλει δτι ή Διοίκησις τούς συνεχώρησε.

«’Άμετε τώρα, τού^λέγει, καλλιά σας, εΐσθε λιμπε- 
ροι· ή διοίκησις σάς έπαρντονάρισε· τό ντιλίτο σας 
γιαμά ήτανε γιά φούρκα, μοναχά ή Διοίκησις σάς λυ
πήθηκε κακόρρικοι γιατ’ είσθε ξένοι άνθρώποι».

Ούτως έχει ή Βαβυλωνία, ώς διεσκευάσθη ύπό τών 
ηθοποιών τών πρώτων χρόνων διά τήν σκηνήν, καθό
σον δ Βυζάντιος, άγνοών καθ’ δλοκληρίαν ρύχι τούς 
κανόνας πλέον τοϋ Άριστοτέλους, άλλά τάς κοινοτά- 
τας άπαιτήσεις τής σκηνής, είχε συρράψει σκηνάς 
μεταξύ τών όποιων ούδείς υπήρχε σύνδεσμος, άλλά καί 
δύο ά/Λας άκόμη πράξεις έν οίς ή άγνοια τής σκηνής 
ήμιλλάτο πρός τήν έκ τής έπαναλήψεως τών αυτών 
πραγμάτων φορτικότητα. Καί τήν μέν διά τό θέατρον 
διασκευήν τών ηθοποιών άνεγνώρισεν ο ευφυής συγ
γραφεύς, μέ τήν διαφοράν δτι άπέδωσεν είς εαυτόν 
τήν έργασίαν ταύτην, (Π ουδέποτε δμως ηθελησε ν

1. Έν τώ προλόγω τής δευτέοας έκδόσεως τής «Βαβυ
λωνίας» ό συγγραφεύς γράα-ει τά έξής :

«Τήν κωιιφδίαν ταύτην έξέδωκα τό 1836 έτος, αλλ ε
πειδή είδαν δτι ηΰχαρίστησε τό κοινόν, πολύ δέ περισσότερον 
δταν την παρέστησαν είς θεατρικός παραστάσεις, καί ε
πειδή πολλοί επιθυμούν νά τήν άποκτησωσι πρός διασκέδα
ση·. έπεχείρησα νά έκδόσω τό δεύτερον ήδη αύτήν, π α- 
ραλλάξας καί μεταθέσας τάς μέν 
σκηνάς εις τό εϋκολώτερον διά τάς

1 «Διά νά μή ΰποληφθώ, λέγει ό συγγραφέας, ως επι- 
θυμών νά όμιλεΐται ή παλαιά έλληνική μέ τόν σχολαστικόν 
(ώς συνηθίζουν τινές τών λογιών μας) ώστε ν« μη εννοεί
το, τελείως’, ένεκα τοίσου παρεισήξα είς την σκηνήν και 
τόν σχολαστικόν Λογιότατον διά ν’ άποδειξω πικτης αηδίας 
πρόξενο; είναι καί δ τρόπος, τής σχολαστικής διαλεκτικής, 
μεταξύ τής καθομιλουμένης όμιλούμενος».
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άποχωρισθή και τών δύο άλλων φορτικών τοϋ έργου 
του πράξεων, διά τούτο καί είς τάς μετέπειτα εκδόσεις 
τής κωμωδίας του τάς διετήρησε πρός ζημίαν τής ευ
φυΐας του, ήτις τόσον πλουσία έξεδηλώθη είς τάς 
τρεις πρώτας πράξεις, έν αΐς ζωηρότατα διεκωμφδή- 
ϋη ή κατάστασις είς ήν εύρίσκετο τότε, άλλά καί σή
μερον άκόμη δυστυχώς, ή πολύπαθης ελληνική γλώσ
σα. (!) .Τόσον δ’ ήρεσε ή σάτυρα τοϋ Βυζαντίου άπό 
τής πρώτης άπό σκηνής έμφανίσεώς της, ώστε έκτοτε, 
εύτυχία ήν ουδέν άλλον έλληνικόν έργον έσχε ποτέ, 
παίζεται τακτικότατα πανταχοϋ δπου όμιλεΐται ή έλ- 
ληνική γλώσσα είτε ύπό ηθοποιών είτε ύπό ερασιτε
χνών (2) καί πάντοτε άπλετον προκαλεϊ τόν γέλωτα, 

θεατρικά; παραστάσεις, προσθαφαιρέσας 
δέ καί πολλά χάρπ αστεϊσμού».

1, Κατά τόν Ροΐδητ («Είδωλα» σελ. 103, ύποσημ. 1). 
«Πολύ μάλλον παρά είς τήν ατελέστατης απομίμηση· τής 
λαλιας τών έκ διαφόρων επαρχιών Ελλήνων έγκειται ή α
ξία τής «Βαβυλωνίας» είς τήν επιτυχή άπεικόνισιν τοϋ ή
θους έκαστου αυτών, τής βιωτικής σοφίας τοϋ Άνατολίτου, 
τής άγριότητος τοϋ ’Αλβανού, τής πονηριάς τοΰ Μωραΐτου, 
τοϋ ψευδοπολιτισμοϋ τοΰ Έπτανησίου, τής πεποιβήσεως τοϋ 
Χίου εις τοΰ χρήματος την παντοδί'ναμίαν κ.λ.π.»

2. Τήν τελευταίαν Κυριακήν τών Άπόκρεω τοϋ 1856, 
έν τή έν Χάλκη ’Εμπορική Σχολή παρεστάβη ΰπο μαθητών 
ή «Εκάβη» τοΰ Εύριπίδου. Μετ’ αυτήν καί ή «Βαβυλωνία» 
μετ’ έξαιρετικής επιτυχίας, καθόσον οί λαβόντες μέρος είς

ΕΠΙΕΤΟΛΑΙ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΧ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ

Ίεζά Μονή Ίβήρων
Πέμπτη, 26 ♦εβρουχρίο-j 1913, μεσημβρία· 

Κλώνη,
Πρέπει νά τελειώσω μ’ αϊτό τό γράμμα τάς έντυ- 

πώσεις άπό τήν Μονήν τών Ίβήρων γιά νά έτοιμα- 
σθοϋμε γιά τήν άναχώρησίν μας, όρισθεΐσαν διά σή
μερον.

Θά κατευθυνθώμεν είς τήν Μονήν Φιλοθέου.
ΟΟυ

'Υπό τήν κυριαρχίαν τής Μονής ύπάγεται ή 2£κή- 
τοΰ £ϊροδιρόρ.ου, άποτελουμένη άπό 13 Κα

λύβας. Ίδρύθη κατά τάς άρχάς τοϋ 18ου αίώνος καί 
κεΐται δυτικώς τής Μονής, άπέχουσα μόλις ώραν έξ 
αυτής.

Ή Mow, έχει δέκα τρία Κελλία έντός τών ορίων 
της καί δέκα εις τάς Καρυάς καί τά πέριξ. ’Αναφέρω 
ιδιαιτέρως τό Κελλί τοϋ Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, τό ό
ποιον έχει 27 Γεωργιανούς Μοναχούς· τό Κελλί αύτό 
άνήσυχον καί έπαναστατικόν ζή με έριδας καί άντεγ- 
κλήσεις. Έδώ έγνώρισα τόν Γεωργιανόν Παπαγεώρ- 
γιον, καταγόμενον άπό τήν Κολχίδα. Τόν εΐχον διώξει 

’Αλλά καί μέχρι τής Βιέννης έφθασεν ή φήμη τής έ- 
πιτυχίας της, ένθα σπανιότατα ήκούσθη άπό σκηνής 
ή ελληνική γλώσσα. Έκεϊ κατά τό 1860 οί τά πρώτα 
φέροντες "Ελληνες ήρχισαν νά καλλιεργούν τό 'Ελλη
νικόν θέατρον, κατ’ άρχάς μεν έν οικογενειακή» κύ
κλω, εΐτα δέ καί έν τή περιφήμω τότε αιθούση τοϋ 
Σπέκ, έν ή μεταξύ άλλων έδόθη καί ή Βαβυλωνάα, 
κατορθωθέντος ώστε δλα τά πρόσωπα τής φαιδροτά- 
της κωμωδίας νά τά ύποδυθώσι νέα τής ιδίας μέ τά 
πρόσωπα τοΰ έργου καταγωγής. Τοσοϋτος δ’ έκ τής 
παραστάσεως προεκλήθη ένθουσιασμός, ώστε, δταν ό 
κατ’ αυτήν παρευρισκόμενος ελληνικότατος Γέρω- 
Δούμπας ήκουσε τό τραγούδι τοΰ ’Αλβανού, όρμεμφύ- 
τως έρρηξε φωνήν έπιβληθεϊσαν είς τούς θεατάς :

— Νά, μωρέ, τραγούδι!
Μολονότι δέ ήτο έκ φύσεως οικονόμος μετά τό τέλος 

τής παραστάσεως διέταξε ν’ άνοιχθούν πεντήκοντα 
σαμπάνιες διά νά πανηγυρίσουν οί "Ελληνες τήν θεα
τρικήν εορτήν, ήτις, ώς έκ τοϋ θέματος τής κωμωδίας 
παριστανούσης τόν θρίαμβον τοϋ ’Έθνους καί έξ αυ
τού τοϋ γλωσσοπολέμου τών διαλέκτων, ήτο έθνική 
πανήγυρις.

(’Ακολουθεί).
NIK. 1. Λ ΧΚΑΡΗΧ

τήν παράστασιν μαθηταΐ κατήγοντο έκ τών μερών ών τούς 
κατοίκους καί τήν γλωσσικήν αύτών διαφθοράν έμιμοϋντο.

οί συνάδελφοί του καί τόν προστάτευεν ή Μονή καί 
τόν περιέθαλπεν. "Εμενεν έδώ ώς ξένος της καί έτύγ- 
χανε πολλών περιποιήσεων. Νέος, συμπαθέστατος, σε
μνότατος, γνωρίζων δλίγα Ελληνικά έπροθυμοποιεΐτο 
νά μοΰ παρέχη κάθε πληροφορίαν πού τοΰ έζήτουν μ’ 
δλην τήν δυσκολίαν πού έδοκίμαζε γλωσσικώς.

Είς τό τραπέζι ήτο συνδαιτυμών μας. Έκαθήμεθα 
ό Δίκαιος, δ Π απαγεώργιος, ό Πάτερ Χριστόφορος 
καί έγώ. Ύπό τήν φιλόφρονα έποπτείαν τοϋ Άρχον- 
τάρη όσιωτάτου Έπιφανίου τοΰ Ίβηρίτου.

Τά άλλα Κελλία τής Μονής εύρίσκονται είς θέσεις 
περίοπτους χάρμα καί πανήγυρις τών οφθαλμών. Είς 
το Κελλί τοϋ Προδρόμου μένουν Ρουμάνοι. Εκς τής 
'Αγίας Ζώνης καί τοϋ 'Αγίου Όνουφρίου Ρώσσοι. 
’Επίσης είς δύο έκ τών πέριξ τών Καρυών Κελλίων 
τής Μονής μένουν Ρώσσοι.

Ή Μονή είναι πλουσιωτάτη. ’Έχει Μετόχια είς 
Ρωσσίαν, Γεωργίαν, Τουρκίαν, Παλαιάν καί Νέαν 
Ελλάδα.

ο ο ν
Ώμιλήσαμεν ήδη γιά τό Μοναστήρι τοϋ 'Αγίου Νι

κολάου πού έδώρησεν ό Αύτοκράτωρ ’Αλέξιος Μιχαή- 
λοβιτς. Είς τό Μετόχι αύτό άνά εξαετίαν άποστέλλει 
ή Μονή τών Ίβήρων άρχιμανδρίτην μετά ιερέων καί 
μοναχών, οί όποιοι διαχειρίζονται τάς προσόδους.

Θά σοϋ διηγηθώ ένα κωμικοτραγικόν έπεισόδιον.
II ρό ολίγων έτών ήλθεν είς τό ’Όρος κάποιος Πα- 

ρασκευάς, ό περίφημος Π αναγουλάκος, άντιπρόσωπος 
τής δήθεν μεγάλης πατριωτικής Εταιρείας τής 'Ελ
λάδος τής καλούμενης τών «Άτρομήτων». ’Αναφέρει 
ΰτι ήτο απεσταλμένος άπό τόν Βασιλέα Γεώργιον, άπό 
τούς τότε πολιτικούς άνδρας τής Ελλάδος, άπό ανώ
τερους αξιωματικούς καί άλλους "Ελληνας γνωστούς 
πατριώτας. Κατώρθωσε μάλιστα καί έφερε καί μερικά 
συστατικά έξ αύτών καί έκ τοΰ Γενικού Προξένου τής 
Ελλάδος έν Θεσσαλονήκη καί δι’ αύτών, βοηθοϋμενος 

καί άπό θρασύτητα, άποφασιστικότητα, εύγλωττίαν, 
ευφυΐαν, περιβολήν άμεμπτον, κατώρθωσε νά αποκτά 
τήν εμπιστοσύνην τών Μοναχών. Ό μυστηριώδης 
τρόπος τών ένεργειών του, τό έπιφυλακτικόν είς μίαν 
περίστασιν, τό τολμηρόν είς άλλην, τό έπιτακτικόν διά 
τούς μέν, τό φιλόφρον διά τούς άλλους καί ή άνάμιξις 
ονείρων καί πόθων πατριωτικών με υποσχέσεις δρά- 
σεως μέσα στήν καρδιά τοϋ ύποδούλου 'Ελληνισμού έ- 
προκάλεσε τήν βαθυτάτην προσοχήν τοϋ πατριωτικού 
Καλσγηρισμοϋ τοΰ ’Όρους καί αί χρηματικοί προ
σφορά! ήσαν άφθονώταται έκ μέρους τών παραλήδων 
έκ τών έδώ καλογήρων.

Εής τήν Μονήν τών Ίβήρων έπληροφορήθη δτι έ- 
σχάτως έπέστρεψεν έκ Ρωσσίας, μετά τήν λήξιν τής 
θητείας του, ό άρχιμανδρίτης Γέρων Σωφρόνιος — 
τέως Ηγούμενος τής έν Μόσχα Μονής τοϋ 'Αγίου Νι
κολάου, γιομάτος άπό ρούβλια. Τοϋ έζήτησε κατ’ ίδιαν 
συνέντευξιν, έπήγε στό Κελλί του καί μεγαλορρήμων 
δπως ήτο τοϋ άνέπτυξε τά σχέδια του καί έπεκαλέσθη 
πλουσίαν τήν ύποστήριξίν του είς ρούβλια. Ό άγαθός 
άρχιμανδρίτης—τόν όποιον έγνώρισα προσωπικός^— 
είχεν δλην τήν διάθεσιν νά τόν συντρέξη, άλλά δέν εϋ- 
ρισκε μέσα του τόν ένθουσιασμόν πού έζήτει νά τοΰ 
δημιουργήση δ Παρασκευάς.

Αυτός ήννόησεν δτι ήλθεν
στιγμή καί δτι έκινδύνευε τό ζήτημά του. "Εβλεπε 
τόν δισταγμόν τού Γέροντος Σωφρονίου καί έκρινε 
σκόπιμον νά κάμη χρήσιν τών μεγάλων μέσων.

— Γέροντα, τοϋ λέγει, ή άνοίγεις τό σεντούκι σου 
καί μοΰ δίδεις τά ρούβλια πού κρύβεις έκεϊ μέσα ή σέ 
ένα λεπτό σέ ξαπλώνω νεκρό. Ή πατρις απαιτεί θυ
σίας καί δταν έσύ δέν είσαι ικανός νά κάμης τας θυ
σίας αύτάς, είναι περιττόν καί νά ζής.

Καί άστραπιαίως βγάζει τό ρεβόλβερ του και τό 
διευθύνει στό στήθος τοϋ απλοϊκού και περίφοβου Μο

ναχού.
— Μά τέκνον μου, φωνάζει ημιλιποθυμος- σοϋ δί

δω δ, τι έχω.

ή κρίσιμος ψυχολογική

Καί άνοίγει τό σεντούκι του καί τώ δίδει άρκετάς 
χιλιάδας ρούβλια.

— Σιωπή! τοϋ λέγει. Θά μού δόσης τά χρήματα, 
άλλά θά όρκισθής δτι δέν θά βγάλης μιλιά άπό τό στό
μα σου. Γιά νά ύπηρετήσωμε τήν πατρίδα, πρέπει νά 
ξέρωμε καί νά σιωπώμεν. Κανείς δέν πρέπει νά μάθη 
δτι έγώ έδώ μαζεύω λεπτά γιά τάς άνάγκας τών σκλα
βωμένων άδελφών. Ή ύπόθεσίς μας άπαιτεί μυστικό
τητα.

Καί πράγματι ό άγαθός Μοναχός ούτε τοϋ παπά δέν 
έξεμυστηρεύθη τό πάθημά του. ’Εντός δμως δλίγων ή
μερόν άπεκαλύφθη τό ποιόν τοϋ Παρασκευά, συνελή- 
φθη, κατεσχέθη μέρος άπό τό προϊόν τών έκβιάσεων 
καί διά τοϋ Γενικού Προξενείου ή ύπόθεσίς έφθασεν 
είς τήν Εισαγγελίαν τών ’Αθηνών, δπου έκτοτε καί 
έσκάλωσεν ή ύπόθεσίς κατά τόν πλέον έλληνικόν τρό
πον.

Σοϋ έγραψα τήν κωμικοτραγικήν αυτήν ιστορίαν 
γιά νά σοϋ δείξω τί κερδίζουν οι Καλόγηροι είς τά 
Μετόχια καί πόσον ή Καλογηρική ζωή ή σημερινή έ
χει σχέσιν μέ τήν διαφημιζομένην αύστηράν μοναχι
κήν ζωήν καί μέ τά αυστηρά χριστιανικά παραγγέλ
ματα.

ΟΟΟ
Καθ’ δλην τήν διήμερον έδώ διαμονήν μου ό Πάτερ 

Χριστόφορος ήτον δ άχώριστος σύντροφός μου. Φιλο
περίεργος καί φιλομαθής άνηρεύνα τά πάντα άκούρα- 
στος. Ζών μέχρι τής στιγμής αυτής μέ.τάς άορίστους 
τών πρεσβυτέρων διηγήσεις καί μέ τάς άμφιβόλου ι
στορικής βάσεως παραδόσεις περί τών θαυμαστών τοϋ 
’Όρους, είχε συγκεχυμένος ιδέας καί έννοούσε νά έ- 
πωφεληθή τής μοναδικής αυτής ευκαιρίας. Τώρα άν- 
τίκρυζε τήν πραγματικότητα μέσα στους θησαυρούς 
τών Μονών, μέσα στάς Βιβλιοθήκας των, τώρα ήκουεν 
άπό τά άρμοδιώτερα πρόσωπα τοΰ ’Όρους τάς γνη- 
σιωτέρας διηγήσεις ή τάς έπικρατεστέρας γνώμας γιά 
κάθε ιστορικόν άντικείμενον, γιά τάς ίστορικάς είκό- 
νας, τάς ίστορικάς θέσεις, τά ιστορικά κειμήλια καί 
άπληστος παρηκολούθει, ήκουεν, έπληροφορεϊτο. ’Αμ
φιβάλλω αν στά είκοσι χρόνια πού έχει στό ’Όρος, αν 
έδοκίμασε ζωηρότερες συγκινήσεις άπό αυτές πού δο
κιμάζει τις ήμέρες αυτές.

Αύτός δ ταπεινός Σκητιώτης άναστρεφόμενος τούς 
λογάδας τοϋ "Ορους, άκούων τάς σκέψεις των. παρα- 
κολουθών τούς λογισμούς των, έρχόμενος είς άμεσον 
μετ’ αύτών συνάφειαν, ευρισκεν δτι ύψώνετο είς την 
έκτίμησιν τοΰ εαυτού του καί μέ ύπερηφάνειαν άνελο- 
γίζετο τήν στιγμήν πού σοφώτερος καί μέ σχέσεις 
προσωπικός πλέον πρός τούς άρχηγούς τών Μονών θά 
έπέστρεφε στήν Σκήτην του, στούς ταπεινούς συντρό
φου του πού έκπληκτοι θά έμάνθανον τους θριάμ
βους του.

Καί έως έδώ κανείς δέν είχεν άντίρρησιν. Εϋρισκα 
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μάλιστα δτι κατ’ αύτόν τόν τρόπον έξωφλοΰσα μέρος 
άπό τήν μεγάλην ύποχρέωσιν πού είχα στήν απέραντου 
καλωσύνην του, χάριν τής οποίας άφήκε τήν εργασίαν 
του γιά νά μή συντροφεύση σέ τόσον επίμονον καί μα
κράν περιοδείαν.

’Αλλά ό αγαπητός Χριστόφορος έχει τό μεγάλο μειο
νέκτημα τής φλυαρίας γιά τήν όποιαν σοΰ έχάραξα 
ώς τώρα γραμμές πόνου αληθινού, γραμμές απελπι
σίας.

Θρησκόληπτος, χωρίς ίχνος θετικής μορφώσεως, 
παιδί τοΰ Λαοΰ πού τήν θείαν Δύναμιν τήν ανευρίσκει 
στό ύπερφυσικόν, νομίζει δτι μέ τις ασυνάρτητες φιλο- 
σοφικοθρησκευτικές ομιλίες του θά μέ προσηλυτίση 
στάς ιδέας του καί θά μοΰ έμπεδώση τήν πίστιν πρός 
τό Θειον.

Πόσες φορές ώς τώρα εύρέθηκα σέ έπώδυνον θέ- 
σιν δέν μπορώ νά σοΰ περιγράφω. Πώς ν’ άναστείλω, 
πώς νά συγκρατήσω τόν ορμητικόν, τόν στροβιλιόδη 
αύτόν πυρετόν τής γλώσσης του; 'Ομιλεϊ περί ψυχής, 
περί άγιωσύνης, περί πνευματικής ζωής, περί θαυμά
των, μοΰ περιγράφει βίους αγίων, εξαιρεί έπ’ εύκαιρία 
τών δσων τοΰ άνέφερα γιά Σένα καί γιά τις ιδέες Σου, 
τής 'Αγίας ’Άννης, τής 'Αγίας Αικατερίνης, τάς πρά
ξεις καί μέ λεπτομέρειας κουραστικάς, ξεθεωτικάς δέν 
μοΰ δίδει ούτε ενός λεπτού άνεσιν.

Δέν μ’ αφήνει τήν ιόραν πού καβάλλα περνάμε τά 
θεία μέρη, τήν ώραν πού τρώμε, τήν ώραν πού θέλω νά 
ρεμβάσω ξαπλωμένος στά αναπαυτικά ντιβάνια, ούτε 
αύτήν τήν ώραν πού θά κοιμηθώ.

Είμαι στό κρεββάτι μου, αισθάνομαι τήν ανάγκην 
νά κλείσω τά μάτια μου καί αύτός μέ τό καλιμαΰχι στήν 
κορυφή τής κεφαλής, άπό πάνω μου, έξαλλος, ακράτη
τος, λέγει και μέ φέρει σέ τελείαν κατάστασιν εκνευρι
σμού. Δέν ξέρω τί μέσα νά μεταχειρισθώ οχι γιά νά 
θεραπεύσω, άλλά γιά νά μετριάσω τό κακόν.

Έάν έξ αρχής συμφωνούσα μέ τις ιδέες του, ίσως 
θά ύπέφερα όλιγώτερον.

Μέ τάς αντιρρήσεις μου, μέ τάς δήθεν αμφιβολίας 
μου, μέ τούς αιωνίους δισταγμούς μου, νομίζει πως εί
μαι άθεος καί άκόμη περισσότερον δταν όμιλεϊ γιά Σέ
να τοΰ λέγω δτι λόγω τών σπουδών Σου στήν Εύρώπη, 
τών σχέσεων Σου μέ συγγραφείς άθεϊστάς, κλίνεις 
πρός τήν αθεΐαν, αισθάνεται πλέον τήν ύποχρέωσιν να 
έντείνη τάς προσπάθειας του, νά πολλαπλασιάσω τά έ- 
πιχειρήματά του, νά ζωντανεύση τά παραδείγματά του, 
γιά νά μέ άπομακ,ρύνη άπό τήν δική Σου έπίδρασι. 
Φαντάζεται δτι σώζων έμέ θά σώση καί Σένα καί τρα
βώ βάσανα γιά λογαριασμό καί τών δυό μας.

Σήμερα δμως τόν έξεδικήθην γιά λίγο.
'Ωμίλει ύπέρ τοΰ Καλογηρισμοΰ, ύπεστήριζε τήν 

πνευματικότητα τού βίου, έξήρε τήν περιφρόνησίν του 
πρός τήν γυναίκα, άνέπτυσσε τά ψυχικά αγαθά τοΰ α
σκητικού βίου καί προσπαθούσε μέ κάθε τρόπον νά 

δείξη τήν διαφοράν μεταξύ έκείνων πού ζσΰν πλησίον 
τοΰ Θεού, άπό έκείνους πού ζοΰν στόν κόσμο μαζύ μέ 
τό διάβολο.

Κρατούσα στό χέρι μου μιά μελέτη περί 'Αγίου 
Όρους καί τήν στιγμή πού έτόνιζε πανηγυρικόν διά 

τήν δύναμιν πού παρέχει ό πνευματικός βίος τοΰ Καλο- 
γήρου είς τήν άπόκρουσιν κάθε πειρασμού, τοΰ λέγω :

— Στάσου, Πάτερ Χριστόφορε νά σοΰ διαβάσω έ
δώ τί γράφουν σπουδαίοι συγγραφείς γιά τό ζήτημα 
αύτό.

Καί διαβάζοντας τό κείμενο προσέθεσα μέ τρόπο ο
λόκληρον παράγραφον βεβαιοΰσαν, δτι οί Καλόγηρρι 
τοΰ 'Αγίου ’Όρους παλαιόθεν ήρέσκοντο είς τάς μετά 
τών γυναικών σχέσεις καί έπεζήτουν εύκαιρίαν νά τά 
φτιάνουν μαζύ τους.

Δέν άντελήφθη δτι δλα αύτά ήσαν παρείσακτα στό 
κείμενον καί παρ’ ολίγον νά τοΰ έλθη αποπληξία.

Τοΰ έφάνη τερατώδες δτι υπάρχει δημοσιευμένον 
βεβαιοΰν δτι οί Καλόγηροι τοΰ ’Όρους τά έφτιασαν 
μέ γυναίκες. Τοΰ άνέτρεψεν δλας τάς θεωρίας του, τοΰ 
έσύγχισε τάς γνώσεις του, τόν έφερεν εις στενοχώριαν 
καί δέν ήξευρε πώς νά μέ πείση δτι ή περίοδος πού 
τοΰ έδιάβασα είχεν άλλην σημασίαν. >

— ’Άς τα, άδελφέ, τού είπα, μή τά στρίβης. 'Η έν
νοια είναι σαφής. Καί σείς έδώ σάν άνθρωποι έχετε 
δλη τή διάθεσι νά συνδέεσθε μέ τις γυναίκες, αρκεί 
νά βρήτε εύκαιρίαν.

Κόκκαλο ό Πάτερ Χριστόφορος.
Τό νοστιμότερον μάλιστα δτι στί] συζήτησι αυτή ή- 

τανε παρών καί ένας άλλος Καλόγηρος—ό όποιος ή- 
κουε μόνον—καί δ όποιος επίσης έμεινε κατάπληκτος.

’Έτσι γιά μιά στιγμή ικανοποιήθηκα γιά δσα έξ 
αιτίας του έμαρτύρησα.

’Έμεινε σύννους, σκεπτικός, άπολιθωμένος, αποσβο
λωμένος καί έτσι ηύρα εύκαιρίαν νά συνέλθω άπό τόν 
ψυχικόν καταποντισμόν, στόν όποιον με είχε βυθίσει 
ή άσυγκράτητος φλυαρία τοΰ άγαθοΰ Χριστοφόρου.

ΔΗΜ. Λ. ΖαΓΡΑΟΟΧ

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΚΑΙ ΛΗΣΜΟΝΗΙΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

(Συνέχεια)
Πόσον δ 'Ιδρωμένος έμελέτησε τών Ίονίων Νήσων 

τήν ιστορίαν μαρτυροΰσι καί άλλα έ'ργα άξια λόγου.
— «Περί τής άφομοιώσεως πρός τούς νόμους τοΰ 

» 'Ελληνικού βασιλείου καί περί τών πηγών τοΰ Ιο- 
» νίου Δικαίου». Έν Κερκύρα 1879. Είς τό πολύτι
μον τοΰτο βιβλίον περιέχονται : α') Ίόνιοι Κώ
δικες. β') Κοινοβουλευτικοί νόμοι καί αποφάσεις τής 
Ίονίου Βουλής, γ') Πράξεις τής Κυβερνήσεως (ή
τοι νομβθετικά διατάγματα). ’Αποφάσεις τής Ίονίου 

Γερουσίας καί έπιχώριοι κανονισμοί, δ') Νομολογία 
τοΰ άνωτάτου Συμβουλίου τής δικαιοσύνης, ε') Νόμοι 
έπί τής γαλλικής καί αγγλικής καταλήψεως τών Ίο- 
νίων Νήσων 1797—1800 καί 1807—1814. ί') Νό
μοι τής Έπτανήσου Πολιτείας 1800—1807. ζ') Ε
νετοί νόμοι, η') Εγχώριοι νόμοι καί τοπικά έθιμα.

— «Ο ύπέρ τής έθνικής άποκαταστάσεως άγών 
» 1815—1864. Πολιτική ιστορία τής Έπτανήσου έπί 
»τής ’Αγγλικής προστασίας». Έν Κερκύρα 1889.

Είναι σοβαρά μελέτη γεγραμμένη μέ μεγάλην επι
μέλειαν. Ό άναγνώστης είς τάς 162 σελίδας λαμβάνει 
σαφή ιδέαν περί τών χρόνων τής ’Αγγλικής προστα
σίας, τήν όποιαν δέν δύναται ν’ άποκομίση έκ τών λε
πτομερειών τών δύο ογκωδών τόμων τοΰ Χιώτου, τι- 
τλοφορουμένων «Ιστορία τοΰ Ίονικοΰ Κράτους» (έν 
Ζακύνθφ 1874—1877).

Τήν έξοχον ταύτην ιστορικήν περίοδον τής Επτανη
σιακής ιστορίας πραγματεύθησαν καί άλλοι, έν οίς καί 
έκ τών δρασάντων είς τά πολιτικά, ώς λ. χ. «Τά άπο- 
μνημονεύματά περί τής πρώτης Ίονίου πολιτείας» τού 
Ζακυνθίου Γεωργίου Βερυκίου καί Cenni sul pro- 
tcttorato Britannico nelle isole ionie τοΰ Κεφαλ- 
λήνος κόμητος Δημητρίου Καρούσου. ’Εννοείται δτι 
τοιαΰτα έ'ργα είναι Cicero pro domo suo.

— «Συνοπτική ιστορία τής Νήσου Κέρκυρας». Έν 
Κερκύρα 1895.

Είναι ευσυνείδητος λακωνική άφήγησις άπό τών 
μυθικών χρόνων, μέχρι τών ημερών μας, δι’ ής δ ά
ναγνώστης είς τά 28 κεφάλαια λαμβάνει ακριβή ιδέαν 
τής πρωτευούσης τών Ίονίων Νήσων.

Ό σοφός συμπολίτης καί έπίλεκτος φίλος Άνδρέας 
Άνδρεάδης είς τήν πολύτιμον μελέτην του «Περί τής 
οικονομικής διοικήσεως τής Έπτανήσου έπί Β ενετο
κρατίας» (Τόμος Β' σελ. 115) δημοσιεύει τού Ίδρω
μένου πίνακας έξαγωγής έλαίου Κερκύρας κατά τά 
έτη 1824—1913.

Ένφ κατεγίνετο δ Ιδρωμένος έπιμελώς μελετών τής 
Έπτανήσου τήν ιστορίαν, πρός άναψυχήν βεβαίως, ά- 
φιέρωνεν ώρας καί είς άλλα έργα. 'Όταν τις άλλάζη 
εργασίαν, ή ύπερκόπωσις διασκεδάζεται. Οΰτος ό φι
λόπονος συμπολίτης μετέφραζε τοΰ φιλέλληνας Γλάύ- 
στωνος τό πόνημα: «Κόσμου νεότης, τούτέστι οί θεοί 
καί οί άνθρωποι τών ηρωικών εποχών», τό όποιον έ- 
δημοσιεύθη είς δύο τεύχη, τό πρώτον τώ 1879 καί τό 
δεύτερον τώ 1882. Μετά δέ έν έτος έδημοσίευσε τώ 
1883: «Τήν δίκην τών έν Άργινούσαις στρατηγών».

Ό Ιδρωμένος οχι μόνον είχε μελετήσει τά περί τών 
άνά τό Ίόνιον Νήσων, άλλά τά περί πάσης τής Ελ
λάδος. ιδίως κατά τήν έποχήν τοΰ ιερού άγώνος, διότι 
έσκέπτετο δτι θά έγραφε καί περί τοΰ Καποδιστρίου. 
Επειδή δέ έσκέπτετο δτι έπρεπε νά ρίξη καί σοβαρά 
βλέμματα έπί τοΰ Συντάγματος τής Ελλάδος, έμελέ
τησε τήν αγγλικήν ιστορίαν καί τό Σύνταγμα τής θα-

λασσοκρατείρας, τό δποϊον ευδοκίμησε παρά τώ λαώ 
αύτής. Οί κόποι τής σπουδής ταύτης φαίνονται είς τήν 
σπουδαίαν «Βιβλιοθήκην Μαρασλή» πού έδημοσίευσε 
τοΰ Ίδρωμένου τά δύο πονήματα :

•— Ιωάννης Καποδίστριας, Κυβερνήτης τής Ελ
λάδος. Έν Άθήναις 1900.

— Τό Σύνταγμα τής Ελλάδος μετά ερμηνείας. Έν 
’Αθήναις 1908-χ

Σημειωτέου δτι δ Ιδρωμένος έγραψε καί περί τοΰ 
άρθρου 69 τοΰ Συντάγματος (Έφημ. νομολ. ΚΘ' 
81—82).

Πόσον πατριωτική έργασία θά ήτο διά τήν δυστυ
χή πατρίδα μας, άν οί πληρεξούσιοί μας καί ψηφίζον- 
τες νέον Σύνταγμα, έμελέτων τοΰ Ίδρωμένου τό περί 
ου δ λόγος έργον.

Άφήκεν ανέκδοτα τά έξής πονήματα :
— Στοιχεία τοΰ έκκλησιαστικοΰ δικαίου τής άνατο- 

λικής ορθοδόξου έκκλησίας.
— Τό άρχαϊον άθηναϊκόν πολίτευμα.
— Ιστορική έκθεσις περί τών τυχών τής Πάργας.
— Ή ναυμαχία τοΰ Ναυαρίνου.
Εύχής έργον θά ήτο άν τά άνέκδοτα ταΰτα πονή

ματα έδημοσιεύοντο δαπάναις τοΰ Πιτριδείου κληρο
δοτήματος, τούλάχιστον τό τελευταίον τώρα πού θά εί
ναι είς τά στόματα πάντων τό δνομα Ναυαρίνου ένεκα

. τής περιφήμου ναυμαχίας.
ΖΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

θθ ΑΠΟ ΤΗΝ 6ΕΑΤΡΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΟΘ

Ο ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ:
Έξ αφορμής τής παραστάσεως τοΰ «'Ιππολύτου Στεφα- 

νηφόρου» τοϋ Εύριπίδου, ήτις έγινεν εις τήν ’Ελευσίνα, ά- 
ποσπώμεν τήν έπομένην χαρακτηριστικωτάτην άνάλυοιν έκ 
μελέτης περί τοϋ αρχαίου δραματικού αριστουργήματος, ή 
οποία οφείλεται είς τόν διάσημον Ρώσσον λογογράφον Δη
μητρών Μερεζκόφσκυ.

.... και άν τά βλέμματα άπευθύνωνται άκουσίως πρός τό 
παρελθόν, πρός τά μεγάλα έργα τής αρχαιότητας, μετά τής 
αορίστου έλπίδος δτι δ’ άνευρεθή έν αΰτοϊς άπήχησις ση
μερινή, διατί νά μή προσφέρωμεν εις αύτά έκεϊνα έκ τών 
έργων τούτων, έν οίς ή άπήχησις αΰτη είναι ευκρινέστερα 
καί πληρέστερα, διατί νά μή έπιδεικνύωμεν τόν ζώντα δε
σμόν τοϋ παρελθόντος μετά τοϋ μέλλοντος, άψιμμιθίωτον 
καί άνευ παραχωρήσεων καί μετριασμών ;

'Ο Ευριπίδης παραβαλλόμενος πρός τόν Αισχύλον καί 
τόν Σοφοκλήν, έφάνη άλλοτε τραγικός τής παρακμής. Τόν 
εϋρισκον ϋπεράγαν έκλεπτυσμένον, ΰπεράγαν έπιτετηδευμέ- 
νον, έστερημένον τής θυελλώδους δυνάμεως ήν έπέδειξαν 
ο· προκάτοχοί του, τόν έμέμφοντο δτι έγκατέλιπε τό' αληθές 
τής ζωής καί δτι είσήγαγε τό υπερφυσικόν είς τά δράματά 
του. Άλλ’ έχει όντως οΰτω τό πράγμα ;

Πραγματικώς, οι θεοί λύουσι τούς δεσμούς τών άνβρωπί- 
νων παθών, παρ’ αύτφ, δΓ έπεμβάσεως υπερφυσικής· απο
καλύπτει τάς δύο αιώνιας άρχάς τοϋ κόσμου, τό «Έγώ» και 
τό «Μή Έγώ», τόν Απόλλωνα καΐτόν Διόνυτον, καί τοΰτο 
εξωθούμενοι· μέχρις έσχάτων καί σχεδόν Λρι τής άσχη-
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μιας της γυμνότητας· γινώσκει τήν πάλην ήτις διεξάγεται 
μεταξύ τών αρχών τονζων καί παρέχει ήδη τό συμβολόν 
της δν τφ «Ίππολύτφ», έν τφ όποίφ άντιπαλαίουν δύο θεαί. 
ή Αφροδίτη καί ή ’Άρτεμις. ’Ίσως διατελει έν ύπερβαλλαύ- 
ση συνειδησει τοΰ τί πράττει καί στερείται οΰτω τής στοι
χειώδους, τής άρχεγόνου δυνάμεως ήν έκέκτητο ό Αισχύ
λος και της τελείας αρμονίας ή οποία διέκρινε τόν Σοφο- 
κλήν ά?.λ’ ακριβώς αύτή ή οξεία καί λεπτή συνείδησις. ή 
βαθεΐσ. διαφανεια τών συμβόλων, ή ενδόμυχος διαφωνία ή 
οποία τόν καθιστρ άσθενέστερον καί βαθύτερον, Ικριβώς αί 
ιδιότητες αύται φέρουσιν αυτόν εγγύτερον πρός ημάς τών 
όποιων αί ψυχαι μόλις άφυπνίζονται είς συνείδησιν καί δια- 
τελοΐσιν άκόμη έν συγκρούσει πρός έαυτάς, ώς ή ψυχή τοΰ 
Εύριπίδου. Άπαραλλάκτως ώς αυτοί ήννοήσαμεν οτι ή τρα
γωδία; τής παγκοσμίου ζωής έγκειται είς τήν πάλην, ή όποια 
διεξάγεται περί ήμάς, ή οποία εισδύει έν ήμϊν, έν τή με
γάλη διαμάχη τών δύο αρχών άπαραλλάκτως ώς αύτός, έ
νεκα τής ύπεράγαν οξείας καί ύπεράγαν λεπτής συνειδή- 
σεώς μας, δέν κατωρθώσαμεν άκόμη ν’ άνακαλύψωμεν τήν 
ύπερτάτην αρμονίαν τής υπέρτατης ένότητος.

Ί1 ’Αφροδίτη, ή όποια είναι όλη δύναμις, ηδονή καί ώ- 
ραιότης βαδίζει έναντίον τής Άρτέμιδος, αγνής. αύστηράς 
καί τρυφερά: θεάς, ούχ ήττον τής πρώτης δυνατής καί 
ούχ ήττον ωραίας. Είναι άμφότεραι έξ ίσου ώραίαι καί διά 
τούτο έχουσιν άμφότεραι έξ ίσου δίκαιον. Ή αίωνία των 
.ν.άη δέν τελειώνει καί δέν δα τελείωση ποτέ, έν τή τρα- 
γιρδίρ τοΰ κόσμου, διά τής ήττης τής μιας, διά τής νίκη; 
ci»b άλλης, καί ή πάλη αύτη δέν έκθέτει εις κίνδυνον τήν 
αταραξίαν των, τήν Όλύμπιον γαλήνην των, διότι δέν 
λαμβάνει χώραν ε ι μ ή κ ά τ ω, έπί τής γής, έν ταΐς καρ- 
δίαις τών ανθρώπων. Ή "Αρτεμις λέγει είς τόν Θησέα 
μετά τόν θάνατον του Ιππολύτου δτι κατ’ έθος τό όποιον 
ύφίσταται μεταξύ τών αθανάτων, κανείς άπό τούς θεούς 
δέν έξεγείρεται ποτέ έναντίον τών λοιπών έκαστος υποχω
ρεί. "Αλλως, εξακολουθεί λέγουσα ή "Αρτεμις, «σέ βεβαιώ 
ότι δέν θά ύπέμενον, έγό) ή τοσοΰτον αγέρωχος κάτι τόσον 
ανάξιον δέν Οά έπέτρεπον έξ αιτίας μου νά θυσιαστή ού
τως άθώο: ό πλέον ήγαπημένος μεταξύ τών άνδρών...»

Τήν Άφροδίτην έκδικήτριαν, ταχεΐαν ώς τήν αστραπήν— 
ί Λ<< ός τήν λέγει άδυσώπητον.

Ή θεά τής ’Ηδονής εκδικείται, έναντίον ιοΰ άνδρός, δ- 
στις δέν υποτάσσεται είς αύτήν, δστις τιμρ έν τή καρδίρ αύ- 
τ··ΰ τήν θεάν τής Άγνότητος· τόν φονεύει καί επιφέρει ω
σαύτως τόν όλεθρόν τής αθώας Φαίδρας, τήν «καίει μέ 
τήν πνοήν της». Ό ’Ιππόλυτος αποθνήσκει πρόκειται νά 
υε.ταφερθη πρός τόν πατέρα του· καί αίφνης, έν μέσφ τών 
θρήνων καί τών κοπετών, έν μέσο? τών συμφορών αί όποίαι 
είναι έργον τής ’Αφροδίτης, καθ’ ήν στιγμήν έπίκειται ή 
έμφάνισις τής Άρτέμιδος, ό χορός άναπέμπει ύμνον εύ- 
φρόσυνον, οίονεί νικητήριον, ύμνον είς τήν Άφροδίτην.

'Οποία γαλήνη, οποία άπαρέσκεια πρός τήν δολίαν ίσχΰν 
τ ώραιότητος.

Κατ’ αύτήν την στιγμήν έπιφαίνεται ή "Αρτεμις, τιτις δεν 
είναι ποηώς ήττημένη καί ήτις δέν ήρε τήν νίκην είναι α
γνή, δίκαια και ψυχρά. Ύπεραπολογείται τοΰ συκοφάντη- 
θέντος 'Ιππολύτου.

«νΩ αγαπημένε μου, ήσο γεννημένος διά τήν οδύνην, καί 
δέν ήδυνήθης νά ζήσης μετά τών ανθρώπων, διότι δι’ αυ
τούς, ή ψυχή σου ήτο παραπολύ αγνή».

Άλλ’ όταν έτοιμοθάνατος τήν επικαλείται: «"Αρτεμις, ίδέ 
πόσον πονώ’....»

'Η θεά τοΰ άπαντρ μειλιχίως:
«Βλέπω τ# πάντα· άλλά δέν είναι έπιτετραμμένον είς ή’ 

μάς τους μακαρίους νά χύνωμεν δάκρυα».
'Ο ’Ιππόλυτος έκχύνεται εις γογγυσμόν: ·
«Διατι οι άνθρωποι δεν δύνανται ν’ αναθεματίσουν τούς 

θεούς;»
Άλλά ή "Αρτεμις τόν παρηγορεϋ άνευ τής ελάχιστης ορ

γής, υπόσχεται είς αύτόν νά έκδικηθή ιήν Αφροδίτην. φο- 
νευουσα τον άνδρα δστις είναι ό περισσότερον προσφιλής 
είς τήν θεάν ταύτην. Ή διαπάλη συνεχίζεται έπ’ άπειρον, 
κα» τό πεδίον μάχης είναι άκόμη καί πάντοτε η καρδία τών 
ανθρώπων, δτι κάμνει τάς καρδίας νά πάλλουν. δτι παρέ
χει είς τό αίμα τήν κίνησιν, δτι είναι ή προσπάθεια καί ή νί
κη της σκέψεως. Ό κόσμος είναι πλάστιγξ τής οποίας τϊ 
δύο τάλαντα ταλαντεύονται αιωίως. άμφότερα ίσα καί διά
φορα, ύπέρκειται δέ αύτών ζυγός αίωνίνκ ύποτρέμων. Καί 
μόνον ηνωμένα, καν άφιστάμενα άλλήλων, δύνανται νά ύηί- 
στανται, καταδικασμένα νά έπαναπέσουν είς τήν άνυπαρ- 
ξίαν άν τό έν έπέλιπεν είς τό άλλο.

Ο Ο Ο ν
Πολλοί αιώνες παρήλθον, ή διαπάλη τής Άρτέμιδος καί 

τής Αφροδίτης έξεδηλώθη διά πολλών συμβόλων, οι άν
θρωποι έγνώρισαν τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν τής άγνό
τητος, τής ταπεινοφροσύνης, τής αύταπαρνήσεως καί τής 
υποταγής, ήτις διδασκαλία δέν ήττήθη άπό τάς χαράς τής 
ζωής καί τοΰ ήλιου, άλλ’ ήτις, ωσαύτως δέν ένίκησε 
ταύτας.

Ό Ευριπίδης φαίνεται προπορευθείς πολλών α’κόνων, 
μαντεύσας τό άγνωστον τής νέας δοξασίας καί βαστάσας 
αΐίτό έν τή ψυχή του. Τό τοιοΰτον συγκεχυμένως έμάντενον 
οί άνδρες τής παλαιάς Ρωσσικής ’Εκκλησίας, οί γαλήνιοι 
καί βαθεΐς, οιτινες πλειότερον ήμών διετέλουν έγγύς τοΰ 
μυστηρίου τής ζωής, διότι ήθελον νά διεισδύσουν είς αύτό, 
ενώ ό άνθρωπος τής σήμερον, ό κοινός άνθρωπος, ναρκωμέ
νο: έν τή χυδαιότητι αύτοΰ, μή χριστιανός καί μή είδοιλο- 
λάτρης, παραμένει αδιάφορος πρός τό μυστικόν τοϋτο.

Όί παλαιοί μας εϊκονογράφοι άπεικόνιζον είς τάς εικόνας 
των τους σοφούς τής είδωλολατρείας, τούς ποιητάς καί τάς 
Σίβυλλας, οί όποιοι προανήγγειλαν τόν Μεσίαν. Καί είς 
τήν Μονήν τοΰ Βιαζίτσκυ. είς τήν έκκλησίαν τοΰ Αγίου 
Νικολάου (1462), ύπό τήν εικόνα τοΰ Σοιτήρος καθιζόμενον 
έπί τοΰ θρόνου του, βλέπομεν είκονίζόμενον «τόν τραγικόν 
Εύριπίδην», κρατούντα πάπυρον έπί τοΰ οποίου είναι χαραγ
μένοι αί έπόμεναι λέξεις: «Προσδοκώ τόν άσύλληπτον, ό- 
ατις θά τεχθή ύπό παρθένου καί θ’ άναστήση τούς νεκρούς 
και θά κρίνη αύτούς».

Είς τύν Πετρούπολιν έπί ιδιωτικής σκηνής προτίθενται 
ν’ άναβιβάσουν τόν «'Ιππόλυτον» μετά πάσης ακρίβειας καί 
πάσης δυνατής έπιμελείας. Καλλιτέχναι τών αυτοκρατορι- 
κών θεάτρων ύπεσχέθησαν τήν συνδρομήν των. Τά χορικά 
θά συλΌδεύωνται ύπό μουσικής· ό βαρώνος Ε. Όβερμπεκ 
άνέλαβε τήν σύνθεσίν της. Ή πλήρης μίμησις τής σκηνο
θεσίας τών άρχαίων θά ήτο άπραγματοποίητος· άλλως τε 
είναι περιττή. Παν ό,τι είναι μικρολόγος λεπτομέρεια, προ
σωρινόν στόλισμα, φεύγει συν τφ χρόνφ· παραμένει μόνον 
υ.τι αιώνιον δέον μόνον νά διακρίνεται σαφώς ή άλυσσος 
ή συνδέουσα τούς λογισμούς ήμών καί τούς πόθους μέ τήν 
ψυχήν τοΰ μεγά).ου ποιητοΰ καί προφήτου. Ή Αντιγόνη δύ- 
ναται νά συγκινήση πρός στιγμήν καλοκάγαθαν ψυχήν, ήτις 
δέν άνυψοΰται ύπεράνω του συνήθους δύναται νά έκθαμβω- 
αη ψυχήν βαθυτέραν άλλά δέον ό τρυφερός, ό παρθενικό: 
Ιππόλυτος ν’ άκουσθή άπό σκηνής, ή θεά τής Αγνείας, ή 
"Αρτεμις, καί ή θεά τής Ηδονής, ή Αφροδίτη, ή φοβερά 
ώς ό θάνατος, ή χρυσή καί ελαφρά ώς ή μέλισσα, νά τε
θούν άπαξ έτι άντιμέτωποι, έν τή αίωνίρ αύτών διαπάλη. 

έξολοθρεύουσαι καί έξυψοΰσαι τάς άνθρωπίνους καρδίας· 
τότε ίσως πολλοί έξ ήμών θά αισθανθούν ίσως, συγκεχυμέ
νο); ή σαφώς, δτι οι δύο δίσκο·, τής πλάστιγγος τοΰ κόσμου

είναι ίσοι καί διάφοροι, ταλαντεύονται, καί πώς τρέμει ύ
περάνω αύτών ό μοναδικός ζυγός είς δν δέν έδόθη ν’ άκινη- 

τοποιηθή έσαεί.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΕΝΗ ΛΥΡΑ
ΤΟΥ Κ. Ν. ΠΟΡΙΩΤΗ

FRANZ SCHUBERT (1797 - 1828).

Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΟ ΡΟΔΑΝΙ
(Άπό τό «-Φάουστ»)

Gretchen am Spinnrade. Goethe.

Ή γαλήνη μου πάει 
βαρεία μου ή καρδιά. .. 
δέ θά τήν ξανάβρω 
ποτέ μου, — *
ποτέ μου εγώ πιά.

Σά δέν είναι έδω, ·
στον τάφο είμαι ’γώ.
Τά πάντα στή γή, 
φαρμάκι, χολή.

Κεφάλι φτωχό, 
σέ χάνω τρελλό.. . 
φτωχή μου ιρυχή, 
κομψιάτια κ’ έσυ.

Ή γαλήνη μου πάει, 
βαρειά μου ή καρδιά. . . 
δέ θά τήν ξανάβρω 
ποτέ μου, —

* ποτέ μου έγώ πιά.

Γι’ αύτόν τή θυρίδα 
στυλώνω νά Ιδω, 
γι’ αύτόν απ’ τό σπίτι 
βγαίνω έγώ.

Τό γαύρο μου βήμα, 
ή αντρεία μορφή, 
τόλόγλυκο γέλοιο, 
τών ματιών ή όρμή, 

κ’ έσυ τής λαλιάς του 
μάγισσα ροή, 
χερόσφιγμα, 
καί, άχ, φιλί!

Ή γαλήνη μου πάει, 
βαρειά μου ή καρδιά. . . 
δέ θά τήν ξανάβρω 
ποτέ μου,— 
ποτέ μου έγώ πιά.

Στά στήθια μου έκείνον 
πώς λαχταρώ, 
άχ, ναγκαλιάσω 
και νά κρατώ !

Νά τόν φιλώ 
γλυκά ποθώ, 
και στά φιλιά του 
νά σβήσω·έγώ.

Νά τόν φιλούσα 
γλυκά δσο μπορώ, 
καί στά φιλιά του 
τό θάνατο ας βρώ !

Ή γαλήνη μου πάει, 
βαρειά μου καρδιά...



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 13Ο A P A Κ ΟΣ
. (Ό Σκληθρορήγας)

Erikdnig. Goethe.
Καβάλλα ποιος πάει σέ νύχτα αχνή ;
Πάει δ πατέρας μέ τό παιδί.
Κρατάει τό αγόρι, νά, αγκαλιαστά, 
γερά τό σφίγγει, τό πάει ζεστό.

— Παιδί, τί κρύβεις δειλά τή μορφή :
— Πατέρα, ίδές, στοιχειό βγαίνει εκεί ;

τοϋ Λόγγου δ Ρήγας μέ στέμμα καί ουρά 
— Παιδί μου, αύτό ’ναι ή καταχνιά.

«Καλό μου αγόρι, έλ' αποδώ, 
κι ωραία παιγνίδια σοΰ παίζω έγώ· 
σωρούς λουλούδια ό γιαλός κυλά, 
και ή μάννα μου έχει ρούχα χρυσά». 

«

— ΙΙατέρα, πατέρα, δέν τάκουσες δά, 
τί ό Μαύρος Ρήγας μοϋ τάζει κρυφά ;

— Παιδί μου, σώπα, ησύχασε πιά. 
φυσάει σέ φύλλα ό αγέρας ξερά.

«Νά ίδής, χρυσό μου, μ’ εμέ αν έρθήζ- 
μέ τις κόρες μου δλο χαρές θά βρής· 
μέ τις κόρες μου δλο καί. νύχτιους χορούς, 
νανούρισμα, γέλοια, τραγούδια θάκοΰς».

— Π ατέρα, πατέρα, δέ βλέπεις σιμά ;... 
Τοϋ Ρήγα οί κόρες στη σκοτεινιά !

— Μωρό, μωρό. .. θωρώ εκεί πού λές, 
φεγγίζουν ψαρές γριοϋλες ιτιές.

«Σ’ αγάπησα, μ’ αρέσει τώραϊο σου κορμί 
καί. θέλεις δέ θέλεις, θά πάμε μαζί».

— Πατέρα, πατέρα, νά. μ’ άρπαξε πιά ! 
μ’ εσφιξε δ Ρήγας καί μέ πονά !------

Τρομάζει δ κύρης, καλπάζει γοργά, 
κρατάει στά χέρια τό γιο πού βογγά· 
τή θύρα κρούει μ’ άλαλητύ . .
Στά χέρια του είχε τό γιό νεκρό.

απο m osw
0 ΦΑΟΥΣΤ ΤΟΥ ΓΚΟΥΝΩ

Ή Μελοδραματική Σχολή τού Ωδείου ’Αθηνών έδωκεν 
είς τό θέατρον «’Ολύμπια» τόν «Φάουστ» τοϋ Γκουνώ μέ 
ήκτελεστάς τούς μαθητάς καί μαθήτριας του. "Οπως δέ εί
χαμε προαναγγείλει, ε’ις τήν έπανάληψιν τού Φάουστ έπαιξε 
τό μέρος τοϋ Μεφιστοφελή ό κ. Νικολάου.

Ό υποδιευθυντής τοΰ ’Ωδείου ’Αθηνών μέ τήν έπίδειξιν 
αύτήν έδειξε είς τόν μουσικόν κόσμον τάς εύγενεϊς του φι

λοδοξία; κάι τήν σιδηράν τοιι θέλησιν, Διότι είναι μεγάλο 
κατόρθωμα ή έκτέλεσις τοϋ μελοδράματος τοϋ Γκουνώ άπό 
μαθητά; καί μαθήτριας. Διά τούτο καί ό κ. Νικολάου πρό 
τής παραστάσεως έζήτησε δι’ ολίγων λέξεων τήν εΰμένειαν 
τοΰ κοινού υπέρ τοΰ έργου τή; Μελοδραματικής Σχολής, 
διότι είναι έργον δυσχερές καί δύσκολου. Εύτυχώς δτι ή 

έκΤέλεσις έδειξεν δτι πολλάς δυσκολίας τά; έξηφάνισεν ό ζή
λος τών μαθητών και μαθητριών καί ή θέλησις τοΰ κ. Νι
κολάου. ’Έπαιξαν δλοι μέ θάρρος δοκίμων καλλιτεχνών καί 
άφήκαν τάς βασιμωτέρας ελπίδας διά τό προετοιμαζόμενων 
εθνικόν μας μελόδραμα.

ΊΙ δεσποινίς Κατσιφοϋ ώς Μαργαρίτα, έάν δέν ήτο ό I- 
δειόδης τύπος τής έρωτευμένης κόρης, ήτο άρκτεά συμπα
θής καί έκράτησε πολύ καλά τόν δύσκολον ρόλον της. Άλλά 
έκείνο τό όποιον έδωκε μίαν άλλην ό'ψιν είς τό έργον τού 
Γκουνώ. ήτο ή έμφάνισίς τοΰ κ. Νικολάου. Ό διαπρεπής 
καλλιτέχνης έπαιξε τόν ρόλον τοΰ Μεφιστοφελή μέ άφάν- 
ταστον τέχνην. Καί είς ηθοποιίαν καί είς φωνήν καί εις τέ
χνην ΰπήρξεν απαράμιλλος. Έσκόρπισε γοητείαν καί συγκι- 
νήσαν ρίγος είς δλους τούς άκροατάς του, οί όποιοι μέ εν
θουσιώδη χειροκροτήματα έξήτησαν νά Ικανοποιήσουν τόν 
καλλιτέχνην, άλλά καί τόν δημιουργόν μιας εκλεκτής βρα
δείας.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Εις τό θέατρον Κυβέλης ό θίασος τών «Νέων» ύπό τήν 

διεύθυνσιν τής δεσποινίδας Χαλκούση τόν μήνα αύτόν έπαι
ξε τρία έργα: «Μάξ ό Γόης», «Τά ωραιότερα μάτια τοϋ 
κόσμου» καί «Ό γηρασμένος άνδρας».

«Μάξ ό Γόης» είναι μία γερμανική φάρσα, ή οποία έδόδη 
ασφαλώς διά λόγους ταμειακούς. Μετ’ αύτόν έπαιξε «Τά 
ωραιότερα μάτια τοΰ κόσμου» τοΰ Ζάν Σαρμάν. Τό έργον 
αύτό έπαίχθη κατά τήν παρελθοΰσαν χειμερινήν περίοδον 
εί; τό παρισινόν θέατρον «Γουρνάλ» καί έσημείωσε μεγάλην 
επιτυχίαν. Ή ύπόθεσίς του είναι πρωτότυπος καί συγκινη
τική. Πρόκειται περί μιας νεαράς γυναικός ή όποια τυ
φλώνεται ευθύς μετά τόν γάιισν της καί άφίνετα: σχεδόν 
έγκαταλελειμμένη άπό τόν άνδρα της. Είς αύτήν τήν θέ- 
σιν τήν ευρίσκει ό φίλος τοϋ άνδρός της, ό όποιος δν καί 
τήν είχε πραγματικά αγαπήσει, άφησεν έν τούτοις νά τήν 
πάρη ό πλούσιος φίλο; του μέ τήν πεποίθησιν δτι θά τήν 
κόμη ευτυχή. Άλλ’ δταν τήν ξαναυρίσκει δυστυχή, εκείνος 
είναι πτωχότερος καί έχει σχεδόν καταντήσει αλήτης. Άλλ’ 
ή τυφλή ή όποια δέν τόν βλέπει, παρά μέ τά μάτια ποΰ δέν 
•έχει πιά έπανέρχτεαι είς τάς πρώτα; ωραίας στιγμά; τής 
φιλίας των καί ζητεί νά τόν κρατήση κοντά της. "Οταν δ
μως ό ανδρας της ξαναυρίσκει τόν φίλον του κοντά είς τήν 
γυναϊκά του, ή ζηλοτυπία άναγεννφ τήν αγάπην καί δέν 
τήν εγκαταλείπει πλέον.

Αύτή είναι μέ μεγάλην συντομίαν ή ύπόθεσίς τοΰ κ. 
Σαρμέν. Ή δεσποινίς Παπαδάκη έπαιξε θαυμάσια τό πρό
σωπο τής Λουκίας. ’Επίσης πολύ καλός δ κ. Μουσούρης ώς 
Ναπολέων καί λεπτότατος ό κ. Κοντογιάννης ώς πατέρας 
τής Λουκίας.

«Ό γερασμένος άνδρας» τού Πόρτο-Ρίς είναι ένα συγ
κλονιστικόν δράμα. Ό συγγραφεύς τών «Περασμένων καί 
τής ’Ερωτευμένης» έγραψε καί τόν «Γερασμένον άνδρα» εις 
τό ίδιο καλοϋπι. Ό άνδρας, ό αιώνιος άπιστος καί ή γυναί
κα ή πιστή, ή άφωσιωμένη, ή όποια δμως εμπρός είς τήν 

μητρικήν της στοργήν ξεχνά τήν γυναικείαν ζηλοτυπίαν καί 
ή μητέρα έξαφανίζει τήν γυναίκα.

Ή δεσποινίς Χαλκούση, ή όποια ΰπεδΰθη τόν ρόλον τής 
συζύγου καί μητέρας, έπαιξεν δπως πάντοτε μέ τήν δύναμιν 
πού χαρακτηρίζει κάθε παίξιμό της. Η δεσποινίς Μαρσέ- 
λου ώς κυρία. Άλλάιν παίζει πάρα πολύ καλά. Ό ρόλος 
τής γυναίκας, ή όποια τρελλαίνει τούς άνδρας, άπεδόθη 
μέ πολλήν χάριν καί φυσικότητα. Ή δεσποινίς Μαρσέλου εί
ναι πολύ νέα καί ίσως ό ρόλος μιά; γυναικός τό όλιγώτε- 
ρον τριάντα χρονών νά μή προσηρμόζετο είς τήν ηλικίαν 
της. Άλλά δταν έχη κανείς μέσα του τάλαντον καί άφοσίω- 
σιν εις τήν τέχνην του υπερνικά τά εμπόδια τής ηλικίας καί 
αναπληρώνει τής πείρας τήν έλλειψιν. Αύτό άκριδώς συνέ
βη καί είς τήν δεσποινίδα Μαρσέλου. Τό τάλαντόν της ύπε- 
ρίσχυσε καί μάς έδωκε μίαν κυρίαν Άλλαιν μέ πολλήν φυ
σικότητα καί πολλήν χάριν.

Ή δεσποινίς Σαγιάννου έπαιξε τόν ρόλον τοϋ ερωτευμέ
νου παιδιού, τό όποιοι· αγαπά γιά νά αγαπά, τό όποιον πο
θεί τόν έρωτα, ονειροπολεί τήν αγάπην καί αύτοκτονεΐ δ
ταν νομίζει δτι εκείνη τήν όποιαν άγαπά φέρεται πρό; τόν 
πατέρα του. Ό ρόλος αύτός δέν είναι ούτε μικρός ούτε εύ
κολος. Διά τούτο ή δεσποινίς Σαγιάννου, ή όποια τόν έ- 
κράτησεν είς ένα άρκετά καλόν σημεϊον καί ή όποια είς με
ρικά; στιγμά; άπέδιδεν δλην τήν τρυφερότητα καί τούς 
λυρισμούς τοϋ μικρού ερωτευμένοι1, αξίζει πολλούς επαίνους 
διά τό παίξιμόν της. Ό κ. Μουσούρης καλός δπως πάν- 
τότε.

Γενικώς ό «Γερασμένος άνδρας» υπήρξε μία έπιτυχία τοΰ 
θιάσου τών «Νέων» καί έπί συνεχείς εσπέρας παρηκολούθη- 
σε τό έργον τό άθηναϊκον κοινόν.

Τόν προσεχή μήνα δ θίασος τών «Νέων» προαναγγέλλει 
Ελληνικά έργα, έκ τών πρώτων δέ τών κ. κ. Συναδινοΰ καί 
Ξενοπούλου.

'Ο θίασος τής κ. Κυβέλης, ό όποιος παίζει είς τά «Διονύ
σια». άνεβίβασε τόν μήνα αύτόν δύο τρία νέα έργα. "Ενα 
άπ’ αύτά ή «Αιχμάλωτος» έκράτησε παρά τόν σάλον τόν 
όποιον διήγειρεν ή ύπόθεσίς τοϋ έργου, έκράτησε πολλάς ε
σπέρας τό πρόγραμμα τοΰ θεάτρου.

Μετά τήν «Αιχμάλωτον» έπαίχθη ή «Άζαΐς» τών κ. κ. 
Λουι Βενέϊγ καί Γ. Μπέρ.

Ή «Άζαίς» είναι κωμφδία ή όποια στηρίζει τήν πλοκήν 
τη; είς ένα παλαιόν θέμα τών απροόπτων τής τέχνης.

Ή κυρία Κυβέλη καί ή κύρη της, ή κ. Μιράντα Θεοχάρη 
εις τό στοιχεϊόν των. Μελετημένα, καλοντυμένα μέ εμφα
νίσεις έμμορφες έδιδαν τήν έντύπωσιν εύρωπαϊκής σκηνής. 
'Ο κ. Λεπενιιότης έπανεϋρε τάς ώραίας ημέρας τή; πα
λαιός δόξης του καί ή πλατεία άντηχεϊ άπό τά γέλοια τοϋ 
ακροατηρίου του. ’Επίσης είς τόν ρόλον του ό κ. Δενδραμής.

XXX
Είς τό «Κεντρικόν» έξακολουθεϊ νά παίζεται τό «Παρί- 

Ψυρρή», τοΰ κ. Δραγάτση. Είς τό θέατρον «Μοντιάλ» έδό- 
θη «Αικατερίνη ή Μεγάλη» τοΰ Ζάν-Ζιλμπέρ, τοΰ γνωστού 
Βερολινέζου συνθέτου τής «Κάτιας». 'Η κυρία ’Ολυμπία 
Ριτσιάρδη ώς αύτοκράτειρα Αικατερίνη ήτο άρκετά γοη
τευτική καί τό τραγούδι της πολύ εύχάριστον. ’Επίσης κα- 
λαι καί ή κ. Καψάνη καί ή κ. Πλεμινίδσυ'. Τό έργον έχει 
πολλήν θεαματικότητα.

XXX
Είς τό θέατρον «Άλάμπρα» ό θίασος τοΰ κ. Άργυροπού- 

λου έξαεχιλουθεί καί έφέτος τάς παραστάσεις του. «Ή θεία

Γιούτα» είχεν εξαιρετικήν επιτυχίαν. ’Επίσης είς τό θέατρον 
Παπαϊωάννου ύ θίασος τοΰ κ. Γονίδου παίζει μέ πολλήν έ- 
πιτυχίαν ’Επιθεωρήσεις.

Η ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ
Τό Μουσεϊον τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας 

έπλουτίσθη διά νέου σπουδαίου κειμηλίου τοΰ 'Ιεροΰ Άγώ- 
νος. Ή Κα Μώδ Χάου ’Έλλιοτ, θυγάτηρ τοΰ μεγάλου Α
μερικανού φιλέλληνο; Σαμουήλ Χάου καί τής διακεκριμέ
νης Αμερικανίδας ποιητρίας ’Ιουλίας Χάου, άφίκετο ε’ις Α
θήνας κομίζουσα ώς δώρον εύσεβές πρός τήν 'Ελλάδα τήν 
περικεφαλαίαν του Βύρωνος, ήν ό πατήρ αύτής περιέσωσεν 
έν Μεσολογγίφ τό 1824 μετά τόν θάνατον τοΰ Βύρωνος καί 
ήτις έκτοτε παρέμεινεν είς τήν κατοχήν τής οικογένειας 
Χάου. Ή κατάθεσις έγινε δι’ έπισήμου τελετής είς τό 'Ι
στορικόν καί ’Εθνολογικόν Μουσεϊον έξ ονόματος τής κυρίας 
Μώδ καί τής αδελφής της κυρίας Λαύρας Χάου Ρίτσαρδς, 
ώς μόνων έπιζώντων τέκνων τοΰ Σαμουήλ Χάου. 'Ο πατήρ 
των Σαμουήλ Χάου ΰπήρξεν είς έκ τών μεγαλειτέρων φι
λελλήνων τής Αμερικής, δοάσας ένεργώς τόσον έν ’Αμε
ρική δσον καί ένταΰθα ε’ις τόν αγώνα τής ανεξαρτησίας καί 
τήν Κρητικήν έπανάστασιν τοΰ 1866—1869.

Είς τό τέλος τής εορτής οί προσκεκλημένοι ηύχαρίστησαν 
τήν εύγενή ξένην, ή όποια μέ τόσην προσοχήν διεφύλαξε 
ένα ιερόν κειμήλιον διά τήν πατρίδα μας.

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ

ΑΓΡΙΑ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΧΑδΟΥΡΓΙΟΔΙΚείΟΥ !

Εί; τό προαύλιον τοϋ Κακουργιοδικείου τής Νεα- 
πόλεως έγινεν άγρια μονομαχία δια μαχαίρας τοΰ κα
τηγορουμένου Βιντσέντσο καί τοϋ υίοϋ μιας μάρτυρος 
τής κατηγορίας. Σημειωτέου δτι ή αύτή δίκη είχεν ά· 
ναβληϋή πρό τριών μηνών λόγω τοϋ τραυματισμού 
τής Ιδίας μάρτυρος ύπό τοϋ άδελφοϋ τοϋ κατηγορου
μένου. Κατά τήν έπανάληψιν τής δίκης δ Βιντσέντσο, 
οστις κατηγορεϊται έπί ληστεία μετά απόπειρας φό
νου, παρέμεινεν δμως ελεύθερος έπί έγγυησει, συνωμί- 
λει είς τό προαύλιον μετά τοϋ δικηγόρου του. Αίφνης 
διέκρινε την μάρτυρα ’Εσπόζιτο. ’Επλησίασεν αμέσως 
καί ήρχισε νά τήν ύβρίζη, διότι έπέμενεν είς τήν έναν- 
τίον του κατάθεσιν. Ό υιός της άντιληφθείς τήν σκη
νήν έπενέβη. ■ ’Έσυραν καί οί δύο τά μαχαιριά των, 
ένφ συγχρόνως έσχηματίζετο γύρω των εύρύς κύκλος. 
Τό έ'ύιμον είς τήν Νεάπολιν καί είς τήν Νότιον έν γέ- 
νει ’Ιταλίαν απαιτεί νά άφίνωνται δύο άνδρες νά μο
νομαχούν μέχρι; αποτελέσματος, δταν σύρουν συγχρό
νως τά μαχαίρια των. Ή μονομαχία διήρκεσε δέκα πε
ρίπου λεπτά καί έληξεν δταν δ Βιντσέντσο έπεσε μέ 
ένα τρομερόν τραύμα εις τόν λαιμόν. Ό ’Εσπόζιτο έ- 
τραυματίσθη έλαφρώς είς τόν αριστερόν βραχίονα, 
πέριξ τοϋ οποίου οί μονομαχοϋντες ά λά Ναπολιτάνο 
περιτυλίσσουν τό σακκάκι των διά νά αποκρούσουν τά 
κτυπήματα. ’Εννοείται δτι ή δίκη άνεβλήθη μίαν ά
κόμη φοράν.
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ΑΠΟ ΤΑ SAYMATA ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
Είς τήν ’Αμερικήν υπάρχουν οχι όλίγαι πόλεις περί 

τών όποιων θά ήδύνατό τις νά ε'ίπη οτι ώκοδομήθησαν 
στιγμιαίως. Μία τοιαύτη πόλις είναι ή Λόγκβιου (εις 
τήν πολιτείαν τής Ούασιγκτώνος), ή οποία έκτίσθη 
είς χρονικόν διάστημα μικρότερον τών τριών ετών ύπό 
ενός βιομηχάνου, τοΰ κ. Λόγκ. Τόν Μάρτιον τοΰ 1922 
είς τήν θέσιν τής σημερινής Λόγκβιου υπήρχε μία έ
ρημος μεγάλη πεδιάς περιβαλλομένη ύπό δενδροφύτων 
λόφων. Μετά έν έτος είχε τερματισθή ή άνοικοδόμησις 
πολυαρίθμων κτιρίων δημοσίων καί ιδιωτικών, έν οίς 
καί ένός ξενοδοχείου με 200 δωμάτια καί μέ δλην τήν 
δυνατήν πολυτέλειαν. Τόν Ίούιον τοΰ 1925 ό άριθμός 
τών οικιών, έπαύλεων καί ξενοδοχείων, έκτεινομένων 
έπί πολών χιλιομέτρων, έφθασε τάς 1400. Ήτο έτοι
μον καί έν θέατρον τό όποιον έστοίχισε 5 εκατομμύρια 
φράγκων καί ένα άπέραντον πάρκον.

ΑΡΧΑΙΟΙ ΤΑΦΟΙ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΏΔΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ

Ό μυστηριώδης θάνατος ένός ’Αμερικανού εκατομ
μυριούχου είς τό Ίλλινόϊς τών Ηνωμένων Πολιτειών 
προκαλεϊ. τά πλέον παράδοξα σχόλια καί τάς πλέον ά- 
πιθάνους υποθέσεις τών ειδικών καί μή πρός έξήγη- 
σίν του.

Ό πλουσιότατος δημοσιολόγος Μάκ Κλώργκ είχε 
πρό καιρού λάβε^μέρος είς μεγάλην έξερευνητικήν α
ποστολήν, ήτις άπεσκόπει είς τήν άνακάλυψιν τών τά- 
<ρων τού Μάγια, έκλιπόντος λαού τής Κεντρικής Ν. 
Αμερικής. Πρό ημερών, λοιπόν, εύρέθη είς τό ά- 

κρον μιας οδού έξω τού Ίλλινόϊς, οίμώζων καί με τά 
πόδια βυθισμένα εις τό νερόν τής τάφρου. "Οταν οί 
παρατυχόντες τόν έπλησίασαν, ό πάσχων έψιθύρισε 
μόνον «Υποφέρω τόσον πολύ !...», έχασε τάς αισθή
σεις του καί έξέπνευσεν, ένώ μετεφέρετο είς τό νοσο- 
κομεΐον.

"Εως έδώ ή στορία δέν είναι καί τόσον μυστηριώ
δης. ’Ιδού δμως δτι περίεργοι πληροφορίαι εϊδον τδ 
φώς μετά τόν θάνατον τοΰ Κλώργκ. Άπό τόν καιρόν 
τής έπιστροφής του έκ τής αποστολής, ύπέφερεν άπό 
κάποιαν παράδοξον άσθένειαν, τήν οποίαν ούδείς ια
τρός κατώρθωσε νά διαγνώση.

Καί αναγράφεται δτι οί άρχαϊοι Μάγια, δπως καί 
οί Αιγύπτιοι (ύπενθυμίζεται ή ιστορία τοΰ τάφου τοϊ 
Τούτ-Άνκ-Άμμόν καί τού θανάτου ολοκλήρου σειράς 
άρχαιολόγων) έσκόρπιζον είς τούς τάφους τρομερά καί 
μυστηριώδη δηλητήρια πρός άποτροπήν ή θανάτωσιν 
τών τυμβωρύχων. Είς τά δηλητήρια αύτά οφείλεται, 
λέγουν, ό θάνατος τοΰ ’Αμερικανού εκατομμυριούχου 
καί τού λόρδου Κάρναρβον.

. 0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΣ ΕΝ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟΝ
Ένας ’Ιταλός ψυχίατρος είς τήν Φλωρεντίαν έσκέ- 

φθη νά είσαγάγη τόν κινηματογράφον είς έν φρενοκο

μεϊον, δπου κρατούνται παράφρονες, διαπράξαντες εγ
κλήματα. Οί παράφρονες αυτοί εύρίσκοντο πάντοτε 
ύπό παρατήρησιν καί έάν οί ιατροί πεισθοΰν δτι έθε- 
ραπεύθησαν, τούς παραδίδουν είς τήν δικαιοσύνην. 
Έάν άποδειχθή δτι είναι αθεράπευτοι, άποστέλλον- 
ται είς τό φρενοκομεϊον. Διά τούς άνθρώπους ε
πομένως αυτούς τό πείραμα τού κινηματογράφου 
ήτο μία σπάθη τού Δαμοκλέους : Έάν ό κινηματο
γράφος τούς έθεράπευε, τούς άνέμενεν ή φυλακή. Έάν 
ή μαγική οθόνη δέν έπέφερεν είς αυτούς ούδέν άπο· 
τέλεσμα, τούς άνέμενε τό φρενοκομεϊον, τό όποιον φαί
νεται δτι είναι προτιμότερον τής φυλακής, έάν κρίνα»· 
μεν έκ τών άποτελεσμάτων τού πειράματος. Κατά τάς 
ώρας τής παραστάσεως δλοι οί τρόφιμοι τοΰ φρενοκο
μείου τών κακούργων παρηκολούθουν μετά μεγάλου έν- 
διαφέροντος τό θέαμα, τό όποιον τούς προσεφέρειο 
δωρεάν. Κατά τό λοιπόν δμως διάστημα τής ημέρας αί 
πράξεις των ήσαν πράξεις τρελλών, οί όποιοι δέν θέ
λουν νά σταλούν είς τάς φυλακάς.

Η ΕΚΠΛΗΡΠΣΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΘΟΥ

Ό μακαρίτης Μάξ Νορντάου, ό εβραϊκής καταγω
γής συγγραφεύς πολλών φιλοσοφικών καί κριτικών έρ
γων, έκ τών οποίων δ «Εκφυλισμός», μεταφρασθείς 
καί είς τήν ελληνικήν, έκαμε τόσον κρότον είς τήν έπο- 
χήν του, ήτο είς άπό τούς θερμοτέρους σιονιστάς. Συ- 
χνάκις είχε διαδηλώσει τήν θελησιν νά κοιμηθή τόν τε- 
λευταϊόν του ύπνον είς τήν χώραν τών προγόνων του. 
Άν δέν ήμπόρεσεν έν ζωή νά έκπληρώση τόν πόθον 
του, ιδού δτι εύλαβεϊς όμοϊδεάται του άνέλαβον νά τόν 
πραγματοποιήσουν μετά τόν θάνατόν του. Τό λείψανόν 
του μεταφέρεται ήδη έκ Παρισίων είς Παλαιστίνην, 
τήν οποίαν κατά παράδοξον σύμπτωσιν, δ άποθανών 
φιλόσοφος, αν καί μανιώδης ταξειδιώτης, ούδέποτε εί- 
χεν έπισκεφθή !

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

'Υπό τοΰ έν Άλεξανδρείφ ’Εκδοτικού Οίκου «Γράμματα» 
έξεδόθησαν τά έξης βιβλία: «Ο ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΣΙΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ» υπό τοΰ κ. Γ. Βρισιμιζά- 
κη. Τό εργον όλιγοσέλιδον εξετάζει τήν ζωήν μέ μίαν φι
λοσοφικήν απσψιν ποΰ εΐπορρέει άπό τήν ποιητικήν ψυχο- 
σύνθεσιν τοΰ συγγραφέως. «Ο ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΛΥ 
ΑΒΝΤ ΑΛ-ΡΑΖΕΚ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ 
ΧΑΛΙΦΑΤΟΥ» ύπό τοΰ κ. Ευγενίου Μιχαηλίδη Καθηγητοΰ, 
Δρο; Θεολογία; καί ’Αραβικής Φιλολογίας. "Εργον αξιανά
γνωστοι’ ένδιατρίβον καί σχολιάζον τάς τολμηράς καί νεω
τεριστικά; απόψεις τάς οποίας έδημοσίευσεχ ό Αιγύπτιος 
ίεροδικαστής Άλυ ’Άβντ Άλ-Ραζέκ. Ή «ΠΕΙΝΑ» τοΰ 
Κνοΰτ Χάμπσουν κατά μετάφρασιν έκ τής Νορβηγικής τοΰκ. 
Β. Δασκαλάκη. Τό ένδιαφέρον και ή σοβαρότης τοΰ έργου 
τούτου καταφαίνεται έκ τοΰ γεγονότος δτι έφθασεν ήδη τήν 
τρίτην αύτοΰ εκδοσιν. Ή «ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ» ύπό 
Γλαύκου Άλιΰέρση. Είναι μία συλλογή ποιημάτων τών 

Μπάϋρων, Σέλλεϋ, Κήτς καί Γουορντσγουόρΰ μέ σύντομα 
άλλά χαρακτηριστικά περ’ι αύτών βιογραφικά σημειώματα. 
’Έργον άξιον Ιδιαιτέρας προσοχής.

Ύπό τοΰ έκδοτικοΰ οίκου «Ζηκάκη» έξεδόθη «Η ΜΥΤΗ 
ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ’» τοΰ Έδμόνδου Άμπου 
κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Κ. Μπάστια καί υπό τοΰ έκδοτικοΰ 
οίκου «Άγκυρα» είς δευτέραν εκδοσιν «ΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥ
ΜΕΝΑ!» ΤΟΥ Πιέρ Λο-ί. <

ΝΕΑ ΖΩΗ. Έκδίδεται εις 'Αλεξάνδρειαν, διιευθνντής
». Κ. Κωνσταντινίδης.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. Έκδίδεται είς ’Αθήνας.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. Εβδομα

διαία εγκυκλοπαιδική έπιθεώρησι;. ’Εκδίδει Λ. εις ’Αθήνας.
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ. Δεκαπενθήμερος δημοτι- 

στική έφημερίς. Έκδίδεται εις ’Αθήνας.
LE JOURNAL DES HELLENES. Έκδίδεται είς Παρι 

σίους.
Ο ΑΓΩΝ. Έκδίδεται εις Παρισίους.
Ο ΦΑΡΟΣ. Μηνιαΐον περιοδικόν. "Οργανον τής ’Αλεξαν

δρινή; Βιβλιοθήκη;. Έκδίδεται είς ’Αλεξάνδρειαν.
ΑΘΗΝΑ. Φιλολογικό καί έγκυκλοπαιδικό περιοδικό. Έκ· 

δίδεται είς ’Αθήνας.
ΕΛΠΙΣ. Εβδομαδιαία έφημερίς. Έκδίδεται είς Κέρ

κυραν.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. Διευθύντρια Σύμβουλος 

ή κ. Ελένη Κορύλλου.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ. Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν περιοδι

κόν έκδιδόμενον είς Βόλον ύπό δμίλου φιλολογούντων νέων.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Μηνιαΐον περιοδικόν. 

Έκδίδεται είς Θεσσαλονίκην.
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. Έβδομαδιαϊον όργανον τής 

Λέσχη; τών δημοσίων υπαλλήλων.
Ύπό τοΰ κ. Δημ. Λ. Ζωγράφου, έρεννητσϋ τή; γεωργό- 

οικονομικής καί δημοσιονομικής ζωής τής χώρας, γνωστοί 
δέ ήδη έκ τοΰ τριτόμου έργου του ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ 
ΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ», έξεδόθη προσφάτω; νέον έρ- 
γον, εξαιρετικού ένδιαφέβοντο;, ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Ι
ΔΡΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ» (1855—184.») 
Τόμος Α’.

Διά τοΰ έργου τούτου άποκαλύπτεται μία άγνωστο; πτυχή 
τοΰ έθνικοΰ, οικονομικού, 'κοινωνικού καί τραπεζιτικού ήμών 
βίου καί παρέχεται είς τόν άναγνώστην είς πυκνά; σελίδας 
σειρά περιπετειωδών ή μάλλον μυθιστορηματικών λεπτομε
ρειών διαρκεία; ολοκλήρου οκταετίας, μέχρι; ού τεθώσι τά 
θεμέλια, έφ’ ών άνηγέρθη ό πρώτος 'Ελληνικός Τραπεζι
τικό; οργανισμός, ό έξελιχβείς έντός 84 έτών εις τόν σημε
ρινόν κολοσσόν.

Τό έργον άναγινώσκεται άπλήστως άπό τόν τραπεζιτικόν 
κόσμον τής χώρα; καί τυγχάνει τή; ιδιαιτέρας προσοχή; 
τοΰ προσωπικού τή; Εθνικής, εί; τόν Σύλλογον τοΰ όποιου 
τό άφιέρωσεν ό Συγγραφεύ;.

Ό ήδη έκδοθεί; Α' τόμο; πωλείται καί εί; τά Γραφεία 
ήμών άντί Δραχ. 50.

LIBRE. Μηνιαΐον περιοδικόν έκδικόμενον ύπό τοΰ κ. 
Roussel Καθηγητοΰ, Monpellier. Herault. France.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Επίσημον όργανον τής ’Αρχιεπισκοπής. 
Διευθυντής ό Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Παπααι- 
χαήλ.

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΗΣ. "Οργανον εξυπηρετικόν τή; συ
νεταιριστικής Ιδέα; έκδιδόμενον είς ’Αθήνας. Διευθυντής ό 
κ. Θ. Τζωρτζάκης.

ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ. "Οργανον τού Ιερού Συνδέσμου 
τή; Ελλάδος.

ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ. Διευθυντής Λ. Ζώης. Έκδίδεται εί; Ζά
κυνθον.

ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ. Έκδιδόμενον έν Βολοι ύπό 
τοΰ Ταμείου Προνοίας Παραγωγής Πηλίου.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Έκδίδεται έν Κα- 
λάμαις ύπό τοΰ Νομογεωπόνου κ. Γ. Γ. Γαρδίκη.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ. Έκδιδόμενον κατά μήνα υπό 
τή; Ελληνικής Γεωργικής Εταιρίας. Διευθυντής ό κ. Π. 
Λ. Δεκάζος.

ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ. "Οργανον τών ’Ορθοδόξων Χριστιανι
κών 'Ενώσεων τής Ελλάδος. Άθήναι, Βύροινος 11.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ. Έν Πειραιεί Όργανον 
τών Κυθηραϊκών συμφερόντων.

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. Μηνιαΐον περιοδι
κόν, έκδιδόμενον είς Ζάκυνθον.

ΗΩΣ. Έκδίδεται είς Ζάκυνθον. Περιοδικόν μηνιαΐον
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. Εβδομαδιαία πολιτική, οικονομολογική 

καί επιστημονική Έπιθεώρησις. Έκδίδεται είς ’Αθήνας.
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. Μη^αίον περιοδι

κόν. "Οργανον τών υπαλλήλων τή; Εταιρίας Eastern.
LES RAYONS. Περιοδικόν φιλολογικόν είκονογραφη- 

μένον. Έκδίδεται είς Μπορντώ.
ΤΑ ΝΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ. Μηνιαΐον γεωργικόν περιοδι

κόν. Διευθυντής ό κ. Χασιώτης.
Ο ΕΛΛΗΝ ΣΗΡΟΤΡΟΦΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΛΞΟΥΡΓΟΣ. Δι

ευθυντής Στ. Στυλιανίδης.

Τί ΙΠίΙίΝ CA 2AS ΗΑΛΛΑΕΗ AKKiiS ΑΠΟ ΤΟ
•A.S63MLA.

Μ£ίς πασίγνωστος ιατρός Θα το άςτοδείςγ) 
ϊΐωρεάν είς δλοος τούς έν 

λάϊΐι ιτάσχοντας.
Αΰριον καί μεθαύριον (καί μέχρι; έξαντλήσεως αύ

τών) θά διανεμηθώσι δωρεάν άπό δλα τά έν 'Ελλάδι 
φαρμακεία δείγματα τοΰ φημισμένου «Άσθμαντόρ». 
Ό δόκτωρ Ρ. Σίφφμανν καθιστά γνωστόν, δτι διά κα
ταλλήλων μέτρων έχουν έφοδιασθή δλά τα φαρμακεία 
μέ δείγματα δωρεάν, είς τρόπον ώστε νά καταστή δυ 
νατόν είς δλους τούς πάσχοντας νά επιτύχουν καί λά
βουν, απευθυνόμενοι είς τό έν τή πόλει των φαρμα
κείου, έάν ύπάρχη, ή είς τό φαρμακεϊον οίασδήποτ0 
άλλης μικρός πόλεως ή είς τόν ένταΰθσ άντιπρόσωπόν 
του κ. Α. "Οφφμανν, οδός Σωκράτους 50, άρκετά 
δείγματα τοΰ «Άσθμαντόρ» έντελώς δωρεάν.

Ό δόκτωρ Σίφφμανν έπιθυμεϊ δπως πάς ύποφέρων 
άπό άσθμα, βρογχίτιδα ή δύσπνοιαν δοκιμάση τό φάρ- 
μακόν του έντελώς δωρεάν. «Δέν ένδιαφέρει, λέγει, 
πόσον βιαία είναι ή προσβολή τής νόσου ή πόσον επί
μονος είναι ή περίπτωσις. Τό «Άσθμαντόρ» θά σάς 
θεραπεύση ασφαλώς, συνήθως μέν έντός 10 ή 15 δευ
τερολέπτων, πάντοτε δέ έντός ισαρίθμων λεπτών». Τά 
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δείγματα τα οποία ΊΙα σάς δοθώσι δωρεάν θά σάς πα
ράσχουν τήν άπόδειξιν τούτου, πράγματι δέ διά τοΰ 
τρόπου τούτου και μόνον θά κάμη γνωστάς και θά ά- 
άποδείξη τάς σωτηρίους ιδιότητας τοΰ «Άσθμαντόρ, 
ώς επίσης καί θά κατανίκηση την φυσικήν πρόληψιν 
χιλιάδων ασθματικών, οί όποιοι είς μάτην μέχρι σήμε
ρον έζήτησαν τήν θεραπείαν. Καί προσθέτει: «'Όσον 
περισσότερον έντατική καί έπίμονος είναι ή περίπτω- 
σις, τόσον περισσότερον θά έκτιμηθη καί θά έπαινεθη 
τό «Άσθμαντόρ» ή τά Σιγαρέττα «Άσθμαντόρ» εύθΰς 
μετά τήν πρώτην δοκιμήν των.

'Οσοι πάσχουν δέν έχουν παρά νά μεταβσΰν είς τόν 
φαρμακοποιόν τής πόλεώς των ή είς τά φαρμακεία οί- 
ασδηποτε άλλης πόλεως εν 'Ελλάδι αΰριον ή μεθαύριον 
καί νά ζητήσωσι δείγματα δωρεάν. Είς πρόσωπα μή 
δυνάμενα λόγω τής άποστάσεως ν’ άπευθυνθώσιν είς 
κανένα φαρμακεΐον, θ’ άποστέλλωνται δείγματα ταχυ
δρομικός εύθΰς ώς γράψωσι σχετικός, σημειοΰντες τό 
δνοματεπωνυμον και τήν ακριβή διεύθυνσίν των, είς 
τόν έν Άθήναις αντιπρόσωπον τοΰ δόκτορος Ρ. Σίφ- 
μανν κ. Α. ’Όφφμανν, οδός Σωκράτους 50.

διηγήματα·. ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ό’Εκδοτικος Οίκος τυύ κ. Έμμ. Ζηκάζη αναγγέλλει την έαδοσιν Τόμου 

Λιηγημάτων της Λδος Εύγενίας Ζωγρά φου.
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Η ΗΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Νευρασθένεια, Ύπερκόπωσις, Αϋπνία, Άρθριτι- 

σμός, Ίσχιαλγίαι
διά τής ΉχοΘεραπείας

(Vibration Electropnonoide) 
Αναγέννησις δργανισμοΰ καί προσώπου. — Σύστημα 

νέον. ·— Μηχανήματα ειδικά.
AUPA .VIIΙΚ

Διπλωματούχος Γενεύης.
Πατησίων—Κεφαλληνίας 45, Στάσις Λεβίδου, 10-11 

Πρώτη έπίσκεψις δωρεάν 3-5

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΙΛΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Όδος Ευαγγελίστριας άριβμ. 1ί>

Γονοζο, κομιρότης, έκλεκτικότης διακρίνουν τδ 
έργοστάσιον τής κυρίας 

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

1, Ε. ΕΜΜ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Τ2Ν ΕΝ ΕΛΛΑΔί ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

IllflWIl TON KEPim
ΤΩΝ G ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

TOY ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΚΛΗΡΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΑ
ΚΛΗΡΩΣΕ1 ΝΟΙ Λ ΧΝΟΙ ΕΚΑ- ΚΕΡΔΗ ΚΛΗ-

1926 ΑΡΙΘΜΟ 1 ΣΤΗΣ ΚΛΗΡ ΡΟΣΕΟΝ
Ιΐη 27 ’Ιουνίου 1,300 1,000,000 2,800,000

Γ2α 1 Αύγούστου 1,300 1,000,000 2,800,000

|3η 19 Σεπτεμβρίου 1,300 1,100,000 3,100,000
|4η 31 ’Οκτωβρίου 1,300 1,400,000 4,500,000
Ιδη 28 Νοεμβρίου 1,300 1,500,000 4,800.000
Ιδη 31 Δεκεμβρίου 23,500 3,000,000 15,000.000

Σύνολον 30,000 9,000,000 33,000,000

MX»

Είναι τό άοφαλέστερον καί πλεονεκτικώτερον λα- 
χεΐον διά τό Κοινόν άπό δλα τά λαχεία τοΰ κόσμου. 
[Αγοράζετε τά γραμμάτιά σας εις τά γραφεία τής 
Ι'Εταιρίας οδός Παπαρρηγοπούλου 9, είς δλα τά Κα- 
Ιταστήματα τής Τραπέζης Αθηνών, εις τα Υποκατα- 
Ιστήματα τοΰ Κεντρικού Πρακτορείου Εφημερίδων 
Ικαί τής Εταιρίας 'Ελληνικού Τύπου καί εις τούς λοι- 
Ιπούς πράκτορας τής Εταιρίας.
I Ή έξαργύρωσις γίνεται είς τό Ταμείον τής Εται- 
|ρίας καί τά Καταστήματα τής Τραπέζης Αθηνών.

Είς τήν εύτυχεστέραν περίπτωσιν εις μονον ακέ- 
Ιραιος αριθμός δύναταί νά κερδίση 9,000,000. δεδο- 
Ιμένου δτι οί κληρούμενοι αριθμοί δέν άκυροϋνται.

ΙΡ1Ε4 Μ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΛΣ
Έν ό'ψει πρός 3 ο) ο
Μέ 15ήμερον προειδοποί
ησήν πρός 3 1)2 ο)ο
Ταμιευτήριον μέχρι δρ.
20000 πρός 4 ο)ο
Έπι προ&εσμία 6 μη
νών πρός 4 1)2 ο)ο

Έπι προ&εσμίφ 1 
τονς πρός 4 1)2 ο) ο 
Έπι προ&εσμία 2 έ
τών πρός 5 ο)ο
Έπι πρι&ε j ίία 5 έ
τών πρός 5 1)2 ο)·

ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Επι Λονδίνου έν $ψει 

πρός 4 1)2 ο) > 
Έπί προ&εσμία 6 μη
νών προς ο)ο
ΙΙαρισίων έν οψει πρός 

4 ο)ο 
Έπί προθεσμία 6 μη· 
τών πρός 4 1)2 ο)ο 
Έπι προθεσμία 1 έ
τους πρός 4 3)4 ο)ο

Έπι προ&εσμία 2 έ- 
τών πρός 5 ο) ο
Νέας 'Υόρκης έν οψει 

πρός 3 3)4 ο)ο 
’Ιταλίας έν ό'ψει

πρός 3 ο)ο
Βελγίου έν ό'ψει

πρός 3 ο)ο
Ελβετίας έν ό'ψει » 

πρός 1 1)2 ο) ο

TP15EJi ΤΗ2 EAAAAOS
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΛΙΣΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΔΡ. I Ο 1.503.434.70>C0

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
έν Πειραιεί, Άργει, Πΰργω, Πάτραις, Κέρκυρα, Κε
φαλληνία, Ναυπλίφ, Αίγίω, Καλάμαις, Σύρφ, Χίω, 
Ήρακλείω, Βόλω, Θεσσαλονίκη, Λαρίσση, Τρικκάλοις, 
Μυτιλήνη, Χανίοις, Ζακΰνθω, Πλωμαρίω, Τριπόλει καί 

ΡεΘΰμνη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
έπι τής διασταυρώσεως τών οδών Πατησίων καί Θήρας, 

παρά τήν πλατείαν Άγαμων.
Συμμέτοχος τής έν Λονδίνω Αγγλικής Τοατιέ^υς. 

Commercial Bank of the Near East Ltd
4 LONDON WALL BUILDINGS EC 4 

μεθ’ Ύ)των έν ΚΩΝ)Π0ΛΕΙ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡ1ΤΑΙ
> 

είς τάς κυριωτέρας πόλεις Ελλάδος καί ’Εξωτερικού. 

ΕΚΤΕΛΕΙ ΠΑΣΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ 
Καταθέσεις έν δύει καί έπί προθεσμία, άποδοτέαι είς δ 

νόμισμα έγένοντο ύπο όρους συμφέροντος.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ μέχρι δρ. 75,000 προς 5 ο) ο ά- 

πηλλαγμένον φόρου.



ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ EZTAiPIA
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Μέχρι Αραχμών ίΐί.ΟίΗ) 
έπι τήκω 6 ο)ο

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 
μέχρι Λιρών ’Αγγλίας 200, Δολλαρίων 1000 

έπίσης προς θ ο)θ
ΕΙς Συναλλάγματα έπι ετέρων χωρών εις ανάλογα 

π οσά και ύπό λίαν επωφελείς όρους, χάριν τής 
άποταμιεύσεως.

’~'Ο ΓΔ ΐυΪΡΡΤΔ 5“
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΐαΝ ΠΟΛΪΤΕΛΕΙΑΣ

ΓΟΗΙΛ ΠΑΗΕΠΙΣΤΗ^ΙΟΥ-KmB 
’Γλικά άψογα. — Καθαριότης άπαστρά- 

πτουσα. — Γευστικότης Απαράμιλ
λος.—Τέχνη μοναδική. — ΙΙε- 

λατεία επίλεκτος.
"Ολοι προμηθεύεστε τά γλυκύσματά σας άπό τόν 

ΓΑΜΒΕΊΤΆΝ»

Η ΓΕΝΙΚΗ
ΜΙ

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

’ ΣΑΒΒΑΣ ΗΑΙΑΔΗΣ
Δραγατσανίου 3, Πλατεία 'Αγίων θεοϊωρων.

Τύηοις «Σφενδόνης*  Μέτωνος 3

ΧΑΡΤΕΙ1Ι0ΡΙΚ0Σ ΟΙΚΟΣ Α9ΗΪΊΩΝ
ASH Τ Σ ΑΡΟΥ X Η Λ Σί

Διευθυνταί :
ΑΘΑΝ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΧΡ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
Π ΑΧ. ΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΊΌΠΟΥΛΟ2

Κεντρικόν Κατάστημα αωλήσεως 
'Οδό; Πραξιτέλου; 44—46, Άθήναι

’ Λποθήκαι
Έν Άθήναις: 'Οδός Πραξιτέλου; 35 Άθήναι, οδός Χρυ- 

σοσπηλαιωτίσση; 2, οδός Ευαγγελίστρια; 22.
Έν Πειραιεϊ: 'Οδός ’Αθηνών 8, οδός Πλαταιών 4.

Ή πλουσιωτέρα συλλογή χάρτου γραφής, τυπογραφικού, 
Μπριστολ, Γλασέ εξωφύλλων, χαρτονίων, περιτυλίξεως κλπ. 
είς δλας τά; ποιότητας, χρωματισμούς, διαστάσεις καί βά
ρους. Τιμαί ασυναγώνιστοι.

ΑΠΟ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑΣ
ΙΑΤΡ1ΚΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΝΕΟΣ ΟΡΡΟΣ
ARTERIOVACCINE

DR Ρ. CILIMBARIS
’Εγκεκριμένη παρά τοϋ υπουργείου’ Υγιεινής τής 

Γερμανίας, παρά τοϋ Διεθνούς Ίατροσυνεδρίου τής 
Βέρνης και τού Ίατροσυνεδρίου τής 'Ελλάδος.

’Απόλυτος και μονίμως αποτελεσματική θεραπεία τής 
Άρτηριοσκληρώσεως, τής ’Αρθρίτιδος, τών Ρευματι
σμών και τής Ισχιαλγίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
Μενάνδρου <»ίϊ, Άθήναι.

ΊωΙΗίΓΟΓ
AU PRINTEMPS

Δ. ^ΟΥΤΣΟβοΥΛΩμ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό τελειότερον κατάστημα Γυναικείων Ειδών 
Άσπρόρρουχα διά προίκας

εις την ΧΟΡΤΑΠΟΘΗΚΗΝ της α.α.α.

Π. Γ. Μ ΑΚΡΗΣ & ΣΑ ® ® e
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— ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ■
όλα τά είδη του χάρτου εϊς δλα τά χρώματα,

εις δλας τάς διαστάσεις, εις δλας τάς ποιότητας καί
εις δλα τά πάχη, είς τάς καλλιτέρας τιμάς.

ΧΑΡΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ, ΓΡΑΦΗΣ, ΠΑρ^ΕΜΙΝΕ, ΙΛΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ, ΜΠΡΙΣτΟΛ, ΒΕΛΟΥΤΕ, ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΑΜΕΣΟΣ, ΑΠΟχτΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΔΕίΓΜΑΤΟΑΟΓΙΟΝ


