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Η ΦΩΤΙΤΣξ,Σ
"Ει'α σκοτεινό φθινοπωρινό βράδυ,· είναι αρκετός
καιρός άπό τότε, μού συνέβηκε νά βρεθώ μέ βάρκα σ’
ένα σκυθρωπό ποταμό τής Σιβηρίας, ’Έξαφνα σέ μιά
καμπή τοΰ ποταμού, μπροστά, κάτου άπό τά σκοτεινά
βουνά, έλαμψε μιά φωτίτσα.
Άστραψε ζωηρά, δυνατά, ολωσδιόλου κοντά. ..
— Δϊ, δόξα τφ Θεω, είπα μέ χαρά, γρήγορα φθά
νουμε !
Ο κωπηλάτης έστρεψε τό κεφάλι, κΰτταξε απάνω
άπό τόν ώμό του στη φωτιά καί μέ άπάθεια πάλιν έ
σκυψε στά κουπιά,
— Μακρυά !
Δεν πίστεψα- το φως στό ίδιο μέρος προχωρούσε
απο το αόριστό σκοτάδι. Ομως ό κωπηλάτης είχε δί
κη©- ήταν μακρυά.
Αυτά τά νυκτερινά φώτα έχουν τήν ιδιότητα νά πλη
σιάζουν. νικώντας τό σκοτάδι, και νά λάμπουν καί νά
---------- ----------------------------- 1---------

ύπόσχωνται καί νά σέ τραβούν μέ τήν γειτνίασί τους.
Θαρρείς πώς νά-νά, δυό-τρεϊς κουπιές και τελειώνει ό
δρόμος. .. Καί δμως είναι μακρυά !
Καί εξακολουθούσαμε νά πηγαίνουμε πολύ άκόμη
στό μαύρο, σά μελάνη, ποταμό. Κλεισούρες καί βράχοι
ϊφζρουσιάζονταν, προχωρούσαν, περνούσαν γρήγορα
πίσω καί χάνουνταν, θαρρείς, στό άτέλειωτο διάστημα,
ενώ ή φωτίτσα πάντα μπροστά, άλλαζε χρώματα κ'
έγνεφε,—πάντα έτσι κοντά καί δμως πάντα τό ίδιο
μακρυά...
Συχνά μού έρχεται τώρα στό νού καί ό σκοτεινός
ποταμός ποΰ τόν επίσκιαζαν τά βουνά καί ή ζωντανή
φωτίτσα- πολλές φωτιές καί πριν καί ύστερα πολλούς
δπως έμενα παρέσυραν μέ τή γειτνίασί τους. Άλλά—
ή ζωή τρέχει πάντα στις ίδιες σκυθρωπές όχθες καί ή
φωτίτσες είναι άκόμα μακρυά. Καί αναγκάζεσαι νά
ξαναπιάσης τά κουπιά...
Καί δμως. .. δμως μπροστά—είναι φωτιές !. ..
(Β. Γ. Κορολέγκο)

Μεταφρ. Κ. Σ. ΚΟΚΟΛΗΣ
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ
.Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου).

’Ήδη ας γνωρίσωμεν τόν βίον καί τά άλλα έργα
τού συγγραφέως τής πρώτης νεοελληνικής κωμωδίας
ήτις είδε τό φώς τοϋ προσκηνίου μετά τήν άνεξαρτησίαν τής Ελλάδος.
Ο Δημήτριος Κ. Βυζάντιος, (4) τού οποίου τό
πραγματικόν δνομα ήτο Δημήτριος Κ. Χατζή-Άσλάνης, έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει περί τά τέλη τής
δέκατης όγδοης έκατονταετηρίδος. Τά πρώτα ελληνι
κά γραμματα εμαθε παρά τινι ίερομονάχω διαμένοντι
τότε εκεί. Παρα τοΰ ίδιου έδιδάχθη καί τήν τέχνηι
τοΰ γράφειν αγίας εικόνας, ήν καί έξήσκησε μέχρι
τού ’.812 οτε, κληθείς, άνέλαβεν υπηρεσίαν ώς διερ
μηνείς έν τή αυλή τοΰ Μπέη τής Τύνιδος, «τοΰ έν
Τουνεσίω τής Αφρικής ήγεμόνος», ώς λέγει ό Αμ
βρόσιος Φραντζής. Εκεί μαθών, δτι οί "Ελληνες έπανεστατησι ν- κατα τοΰ τυράννου, «καταφρονήσας πά
σαν τιμήν, δόξαν καί ευτυχίαν, έτρεξεν ώς διψώσα έ1. Το επίβετον Βυζάντιος έφέρετο κατα τήν αυ
τήν εποχήν και παρ άλλων πολιτικών και αγωνιστών, ήτο
δέ δηλωτικόν τοΰ τόπου τής καταγωγής των έπί τό άρχαϊκωτερον. αντί τοΰ Πολίτης ή Κωνσταντινουπολίτης.

.
*
Β

λαφος είς τό στάδιον τής έλληνικής έλευθερίας (τήν
11 Μαΐου 1821), δτε άποβάς είς Κυπαρισσίαν, διέμεινεν έκείσε, συναγωνιζόμενος μετά τού Π. (Πρωτοσυγκέλλου) Α. Φραντζή είς δλας έκείνας τάς δεινάς
έποχάς καί διά τής παιδείας καί τής πειθοΰς τών λό
γων του ένθουσιών τούς πάντας μέ απαραδειγμάτι
στου ζήλον καί ειλικρίνειαν έν καιρφ τών διαφόρων
καί πολυειδών εκείνων κινδύνων, περιτρέχων καί είς
διαφόρους πολιτικός τοΰ Φραντζή άποστολάς άφορώσας τήν γενικήν τής πατρίδος ωφέλειαν».

Κατα τα τέλη τοΰ 1821, διωρίσθη αναπληρωτής
τοΰ Μιχαήλ Σχινά έν τή γραμματεία τής Πελοποννησιακής Γερουσίας καί ώς τοιοΰτος μετέβη μετά τών
μελών τής Γερουσίας κατά τάς άρχάς τοΰ έπιόντος έ
τους πρός παραλαβήν τοΰ άλωθέντος τότε φρουρίου
τής Κορίνθου. Παραιτηθείς τής θέσεως ταύτης, διωρίσθη γραμματεύς τής έπαρχιακής έφορίας Τριφύλ
λια- (1823), είτα έπαρχος Κορώνης (1825) καί κα
τόπιν έπαρχος Γαστούνης, δράσας είς άμφοτέρας τάς
θέσεις κατά τού έπελθόντο; τότε Ίμβραήμ πασά.
Κατά το 1826 δ Βυζάντιος διωρίσθη πρώτος γραμ
μάτων; τού τότε συσταθέντος ’Εγκληματικού Δικα-

στηρίου καί κατόπιν διευθυντής τής έπί τών Πολεμι
κών Γραμματείας. (2)
Κατά τον ’Αμβρόσιον Φραντζήν, δτε κατά τόν
Μάϊον τοΰ 1828 οί άποσκιρτήσαντες έκ τοΰ στρατο
πέδου τοΰ Ίμβραήμ πασά τρεις χιλιάδες ’Οθωμανοί
έζήτησαν παρά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως τήν ά
δειαν νά μεταβώσιν είς Στερεάν Ελλάδα, διά τόν κα
νονισμόν τής ύποθέσεως αύτής, άπεστάλησαν είς τό ο
θωμανικόν στρατόπεδον έκ μέρους μέν τοϋ αρχηγού
ιών έν Πελοποννήσω έλληνικών στρατευμάτων Θ. Κολοκοτρώνη δ Κ. Πελοπίδας, έκ μέρους δέ τοϋ εκτά
κτου επιτρόπου 'Αρκαδίας ό Δ. Βυζάντιος. Οί δύο α
πεσταλμένοι "Ελληνες πρός τοϊς άλλοι; είχον καί έντολήν νά καταγράψωσιν έκ τών αιχμαλώτων Ελλήνων,
οΰς είχον οί άποσκιρτήσαντες Τούρκοι, όσους ήθελον
νά μείνωσιν έν Έλλάδι. Μεταξύ τών αιχμαλώτων υ
πήρχε καί ή θυγάτηρ τοΰ έκ Καρυσταίνης Παναγιώτου ’Αναγνοστοπούλου Χρηστίνα, μεθ’ ής συνέζη ο
αρχηγός τού τουρκικού στρατοπέδου Άχμέτ Μπέης,
έξ ού είχεν αποκτήσει καί υιόν. "Οταν ήλθεν ή σειρά
της νά δηλώση έάν ήθελε νά μείνη έν Έλλάδι η ν αναχωρήσι; μετά τοΰ Τούρκου συζύγου της, ή Χρηστί
να, λησμονήσασα καί σύζυγον καί υιόν, έκραύγασεν
δτι είναι Χριστιανή καί έζήτησε νά μείνη έν Έλλάδι
μετά τοΰ πατρός της. Τό έπεισόδιον αύτό έδραματοποίησεν δ Ζεμπέλιος, γράψας τραγωδίαν ύπό τόν τί
τλον «Χρηστίνα Άναγνωστόπουλος». Μεταξύ τών άλ
λων προσώπων τής τραγωδίας αύτής δ Ζαμπέλιος φέI ρει έπί σκηνής καί τόν Δ. Βυζάντιον.
Μετά τήν δολοφονίαν τοΰ Καποδιστρίου καί την έI λευσιν τοΰ ’ Οθωνος, δ Βυζάντιος, δυσαρεστησας το
«σύστημα», ώς έλέγετο τότε, ήναγκάσθη νά άποσυρθή τής υπηρεσίας καί διά να προσπορίζεται τα
\ πρός τό ζήν ν' άναλάβη έκ νέου τόν έγκαταλειφθεντα
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Υπαπαντής καί δ «Πρόδρομος» έν τφ ναώ τοΰ Προ
δρόμου. Άμφότερα φέρουσι κάτωθεν έπιγραφήν :
«’Έργον Δ. Κ. Βυζαντίου κτήμα Καλαμών 1842». (3)
Ό Βυζάντιος έκτος τής «Βαβυλωνίας» έγραψε καί
τρίο άλλα έργα, τόν «Σινάνην», κωμφδίαν έν ή ό συγγραφεύς επιχειρεί νά ζωγραφίση τόν φιλάργυρου,
άλλά μέ τόσας ύπερβολάς καί άπιθανότητας, ώστε τό
δεύτερον αυτό έργον του εντελώς άτεχνον καί παιδα
ριώδες, έλησμονήθη ταχέως. 'Οπωσδήποτε καί έκ τής
άτέχνου αύτής κωμφδίας παρέμεινε μέχρι τής σήμε
ρον Λ τίτλος αύτής, δι’ ού σημαίνεται ό βρωμερός φι
λάργυρος.
,
,.
Τήν «Γυναικοκρατίαν», πεντάπρακτον κωμφδίαν,
δι’ ής ήθέλησε νά σατυρίση «τήν μεταξύ πολλών γυ
ναικών τοΰ έθνους μας μεγάλην διαφθοράν».
«Ή έννοια καί δ σκοπός τού συγγραφέως τούτου,
λέγει έν προλόγφ ό συγγραφεύς, δέν αποβλέπει προς
κατηγορίαν τών γυναικών έν γένει ούτε πρός έκφαύλισιν εκείνο ν αί όποίαι φέρουν σεμνοπρεπώς τόν ευρω
παϊκόν συρμόν κατά μίμη,σιν τών αξιέπαινων τίμιων
Εύρωπαΐδων, άλλ’ άποβλέπει πρός έλεγχον εκείνων μό
νον «σαι συμμιγνύσυν αύτόν μέ τήν ιδίαν των διαφθο
ράν, μέ τήν άναίδειαν, μέ τήν αναισχυντίαν, κ.τ.λ., δσαι μεταδίδουσι καί είς άλλας αθώας τάς έκ τών κα-

3. Σχετικώς πρός την καλλιτεχνικήν έργασίαιν τοΰ
Βυζαντίου, ό ©. Βελλιανίτης γράφει έν ταίς· «Άθήναις»
(Ιανουάριος 1918) οτι φίλος του τις έκ Πατρών τοϋ έπιστέλλει, «ότι παιδίον έτι ών ήκουσε παρά τίνος τών τότ«
έπιτρόπων τοΰ ναοΰ μερικά γεγονότα μαρτυροΰντα περί
τής άπογοητευσεως τοΰ καλλιτέχνου και τας περί καλλι
τεχνίας ιδέας τοΰ καιροΰ έκείνοο. Ό Βυζάντιος είχεν αναλάβει κατ’ αποκοπήν τήν έκτέλεσιν τής τοιχογραφίας
τοΰ Ναοΰ μετά τής οροφής καί κατήρξατο τοΰ έργου λαμβάνων προκαταβολές, άλλά τό έργον έβαινε κατ’ άντίστροφον λόγον πρός τάς προκαταβολάς, οί δέ έπίτροποι ανη
χρωστήρα τοΰ άγιογράφου.
συχούν μη έξαντληθή διά τών προκαταβολών ή συμπεφωΈν Πάτραις ευρισκόμενος τότε, διεκόσμησε τόν
νημένη αμοιβή πρό τής συντελέσεως τοΰ έργου. Ό Βυζάν
τιος φαίνεται δτι είργάζετο ως καλλιτέχνης, όταν δηλαοη
Μητροπολιτικόν ναόν τοϋ Άγιου Άνδρέου δια πολείχε κέφι καί έφ’ δσον είχε κέφι, ένφ άδιάλειπτοι ησαν
| λών αγιογραφιών, δύο τών όποιων «Ό Σαβαωθ»
αί άνάγκαι του έκ τών καλλιτεχνικών του έλαττωματων.
I καί «Ή μετάστασις τής Παναγίας»
Οί έπίτρεποι—καλοί και αφελείς οίκοκυραίοι τοΰ πρώ
ι ένοχον λίαν ευμενών κρίσεων υπο τών κατα καιρούς
του ήμίσεος αίώνος—διά νά τόν αναγκάζουν εις ακούσιαν
έργασίαν, έμηχανεύΟησαν τό εξής Θαυμάσιον μέσον:
διελθόντων έκεϊθεν τεχνοκριτών, έξ οδ άποδεικνυεται,
"Οταν δ καλλιτέχνης άπεφάσιζε τέλος νά έργασβή καί
ί δτι δ πτωχός άγιογράφος δεν ήτο κακός τις καλλιτεάνήρχετο
τό ικρίωμα, έκείνοι παραμονεύοντας την ανα[ χνης. Εκτός τών ανωτέρω έργων του ό Βυζάντιος,
βασίν του άφήρουν τήν κινητήν κλίμακα τοΰ ικριώματος,
I καθ' α αναφέρει ό αρχιεπίσκοπος Αργολίδας Γερά
πιστεόοντες δτι οίίτω μή δυνάμενος μήτε να κατελβη, μήτε
σιμος Παγωνής έν τινι φυλλαδίω έκδοθέντι τφ 1837,
νά κάμη άλλο τι έκεί έπάνω, θά είργάζετο, δταν δε την
μεσημβρίαν ή τήν έσπέραν έστελλον τόν νεωκόρον νά ένα■ ίστόοησεν επί χαλκού το έφθαρμενον προσωπον της
ποΟέση τήν κλίμακα, μή έμφανιζόμενοι πρό τοϋ οργίλου
I πολυούχου τών Καλαμών εικονος Υπαπαντής, ητις α
ζωγράφου τούς διεβίβαζε σωρείαν ύβρεων, εξ ων η μενάγεται ε’ς τόν 8ον αιώνα κατά Παγωνήν. Τό έργον
τριωτέρα ήτο νά τούς χαρακτηρίζη ώς γουρούνια. Άλλα
τούτο τοϋ Βυζαντίου κατεστράφη πρό ετών ύπό πυρφαίνεται δτι άμφότερα τά μέρη είχον δίκαιον, διότι δ μέν
I καϊάς, πλήν έν Καλάμαις σώζονται είσέτι δύο άλί.α
καλλιτέχ-.τ,ς ώργίζετο, διότι έκρίνετο ώς χειρώναξ, οί δε
έπίτροποι διότι έπλήρωσαν μέν τό συμφωνηθέν τίμημα
| έργα τοΰ ίδιου, δ «Ευαγγελισμός» εν τώ ιερφ ναώ τής
τής αποκοπής, τό δέ έργον έμεινεν ατελες και μενει μέχρι
τής σήμερον.
2. 'Ιστορία τής ’Αναγεννήσεως τής Ελλάδος, τόμ. Δ'.
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κών των πράξεων ολέθρια παραδείγματα, δσαι προσβάλλουσι τήν ΰπόληψιν τών άνδρών των, δσαι άφανίζουσι τήν κατάστασιν αυτών και έξευτελίζουσι τόν
βαθμόν των και τελυεταΐον δσαι άφίνουσι κληρονομιάν
εις τά τέκνα των τήν διεφθαρμένην παιδαγωγίαν».

Και τέλος τον «Κόλακα», κωμωδίαν δι’ ής έσατύριζε τά ήθη τής πρώτης περιόδου τοΰ ελληνικού πολι
τικού βίου, ιδίως δέ τάς πρός τήν Υπουργίναν κολα
κείας τών περί αυτήν καί τήν άπογοήτευσιν, ήτις έπέρχεται μετά τήν έκ τοΰ Ύπουργικοΰ αξιώματος έ'κπτωσιν τοΰ συζύγου της. ’Αλλά καί αί δύο αύταί κωμωόίαι, άτεχνοι καί άνιαραί έ'σχον τήν τύχην τοΰ «Σινάνη». Ούδεμία δέ έξ αυτών παρεστάθη άπό σκηνής, ώς
θά συνέόαινε καί διά τήν «Βα6τ>λωνίαν» του άν μή,
ώς έλέχθτ, έτροποποίουν αύτήν άπ’ αρχής μέχρι τέ
λους οί το πρώτον διδάξαντες αύτήν ηθοποιοί.
i
Συμπληροΰντες τά τοΰ 1837 σημειοΰμεν, δτι παράλ
ληλοι; τον δημοσίου θεάτρου έλειτούργει καί
I δ ι ω τ ί, ν ό ν τοιοΰτον έν τοΐς Άνακτόροις. Ή βα
σίλισσα ’Αμαλία, ήτις ήγάπα πολύ τό θέατρον, εύθύς
άπό τών πρώτων ημερών τής έν Άθήναις άφίξεώς της
ϊδρυσεν έν τοΐς άνακτόροις μικράν σκηνήν, άπό τής
οποίας συχνότατα έδίδοντο παραστάσεις, εις άς κατ’
άρχάς έλάμβανον μέρος ξένοι αξιωματικοί μετά τών
κυριών των, ολίγον δέ κατ’ ολίγον καί Έλληνίδες, αί
όποιαι, ώς άμοιροι τής θεατρικής τέχνης καί διά νά
συνηθίσουν κάπως είς τήν άπό σκηνής έμφάνισιν, ήρχισαν νά λαμβάνωσι μέρος είς π λ α σ τ ι κ ά ς ει
κόνας, ϋποδυόμεναι ώς έπί τό πλεϊστον πρόσωπα
ήρωίδων τοΰ Άγώνος. Τών παραστάσεων αύτών δια
σώζεται ή είκών τής δεσποίνης Αγγελικής Α. Κριεζή,
ήτις είχεν ύποδυθή τήν Μπουμπουλίναν έντός λέμβου,
κρατούσαν τηλεσκοπίαν καί παρακολουθούσαν τάς κι
νήσεις τών έν τφ Παλαμηδίω Τούρκων. (■
*)

Έκ τών έπιστολών τής ύπασπιστρίας τής Αμαλίας
δεσποινίδος Νόρδενφλυχτ μανθάνομεν, δτι ή πρώτη έρασιτεχνική παράστασις έν τοΐς Άνακτόροις τών Ά4. Ό «’ Ιων τών ’Αθηνών» γράφων εϊς τό περιοδικόν
«Πανκδήναια» τής 15 ’Ιανουάριου 1912 περί τών «πρώ
των εις τας ’Αθήνας πλαστικών εικόνων» άνεζετάστως
ολως λέγε·., ότι αύται έγένοντο «έπϊ τής βασιλείας τοϋ
’’Οθωνος κατα το 1858—1859» ! Διά νά γίνη δέ καί πει
στικότερος αναφέρει τάς έξής λεπτομέρειας:
«Έγένοντο αυταϊ είς τά άνάκτορα έπιυ,ελείφ τοΰ τότε
έκ τών υπασπιστών τοΰ βασιλέως Κ. Μουρούζη —- μιας
τών νεαρωτερων, άριστοκρατικωτέρων καί συμπαθεστέρων
φυσιογνωμιών τής Αυλής εκείνης — ό όποιος έπεετα
υπήρξε τόσον έπαξίως υπασπιστής και τοΰ βασιλέως Γεωρ
γίου, ο πατήρ τοΰ Γεωργίου Μουρούζη. Αί εικόνες αΰται δέν ήσαν σύνθετοι, άποτελούμεναι ή καθεμία άπό εν
μ,ονον άτομον τό άνομον αύτό φέρον γραφικήν άμφίεσιν
εφαίνετο περιβαλλόμενου άπό ωοειδές πλαίσιον, τό όποιον
ένέτεινεν άκόμη περισσότερον τήν οπτικήν απάτην».
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θηνών έδόθη περί τά τέλη Μαίσυ 1837 έπί προχείρως
ιδρυθεί ση; σκηνής, διεκρίθησαν δέ κατ’ αύτήν ό πρό
ξενος τής Νεαπόλεως βαρώνος Μαρτουτσέλλι καί ή κυ
ρία φόν Βίλλις. Άλλαι παραστάσεις έδόθησαν κατά
τό τέλος τοΰ αυτού έτους, είς ας έλαβε μέρος καί ή δε
σποινίς Νόρδενφλυχτ. Άκριβώς δέ τόν ’Οκτώβριον
τού 1837 έδόθη ή πρώτη ελληνική π α ρ ά σ τ ασ ι ς έν τοΐς άνακτόροις, καθ’ ήν έλαβον μέρος καί
Έλληνίδες κυρίαι καί δεσποινίδες, χωρίς τό πράγμα
νά προκαλέση τήν παραμικροτέραν διαμαρτυρίαν άποδοκ·μοσίας, ώς διατείνεται ό άνωτέρω μνημονευθείς
νεοέλλην χρονογράφος, δτι συνέβη διά τήν δοθεϊσαν
μεταγενεστέρως θεατρικήν παράστασιν έν ’τφ μεγάρφ
Άριιτ,νσπεργ, καθ’ ήν έλαβον μέρος ούχί Έλληνίδες,
άλλά κυρίαι τοΰ δπιλωματικοΰ σώματος ! ! (4
5)
Το πρόγραμμα τής πρώτης ελληνικής παραστάσεως,
συντεταγμένων ελληνιστί, έφερεν έν άρχή τήν εικόνα
τής Άκροπόλεως. "Αξιόν δέ σημειώσεως είναι δτι
κατά τήν εσπέραν έκείνην ή βασίλισσα Αμαλία έδοκίμασε τό πρώτον νά όμιλήση λέξεις τινάς ελληνιστί,
«δπερ φυσικά, λέγει ή δεσποινίς Νόρδενφλυχτ, ένεθουσίασεν απαντας». ’Έκτοτε αί έν τοΐς άνακτόροις διδό
μενοι παραστάσεις ήσαν ώς έπί τό πλεϊστον έλληνικαί
μέ "Ελληνας έρασιτέχνας άμφοτέρων τών φύλων, χω
ρίς ή έλαχίστη ν’ άκούεται διαμαρτυρία. Πάσα δέ
τοιαύτη άναφερομένη ύπό νεωτέρων χρονογράφων εί
ναι άποκύημα τής φαντασίας των καί συνέπεια τής «είς
τό γόνατο» γραφομένης ιστορίας.
(’Ακολουθεί).
NIK. I. ΛΑΕΚΑΡΗΣ
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Ή Φλωρεντία έχει γαληνέψει πιά άπό τήν αρκετά
θορυβώδη κίνηση τής ημέρας. Αραιά πολύ άκούε
ται ή σφυρήχτρα κανενός αύτοκινήτου ή τό ποδοβολη
τό ./λόγου καί έντός ολίγου διακρίνεται έν άμάξι μέ
κάποιον ρωμαντικόν έπιβάτην, δ όποιος πηγαίνει κατά
τόν ’Άρνον διά νά θαυμάση τή νυχτερινή ομορφιά ύπό
τό. φώς τή; Σελήνης. . . 'Ένος δρόμος πού άρχίζει
άπό τήν πλατεία τής Signoria μάς φέρει πρός τά ε
κεί. Εις τόν δρόμον αύτόν εΰρίσκονται αί άπέραντοι
καί αμύθητοι είς καλλιτεχνικόν πλούτον γαλερίαι
Uffieii καί Pitti. Αί εύρύταται κολόννες των μέ τό
μυστηριώδες καί άσθενικό φώς τών φανών τους ένθυμίζτυν πο/ύ τήν παλαιάν έποχήν μέ τά μεσαιωνικά της
έθιμα.
Τό μάτι χορταίνει άπό τ’ άριστουργήματα γλυπτι
κής πού διαρκώς περνούν έμπρός του. ’Εξαιρετική/
έντύπωσιν προξενεί ή Fontana Nettuno μέ τήν λευ
κότητα τών πολυπληθών άγαλμάτων της, τά όποια

παριστάνουν Τρίτωνας ίππους καί θαλασσίου; θεούς.
Τά νερά τη; άσημόλευκα όμοιάζουν μέ χιονώδη σύννε
φα : ί; φεγγαρολουσμένον ούρανόν.
Είς τήν άλλην πλευράν βλέπει κανείς τήν κατάφορ
τη είς άγάλματα Loggia dei Priori, εις την όποιαν
’διακυίνοντσι έργα άρχαίας ελληνικής τέχνης. Εκεί
διάκο!νονται έπίσης τά άριστουργήματα τοΰ Β. CavalEni καί Giambologna.
"Ολα έκεΐνα τά πάλλευκα κορμιά είς τό νυχτερινό
φόντο είναι νομίζει κανείς, άνθη μεγάλα χιονώδους
λευκότητος, στεφανωμένα γύρω μέ πλουσίαν μελανο-

πράσινον χλόην.
Πανύψηλο θηρίο στοιχειωμένο διακρίνεται περισ
σότερον εί; τήν νύκτα ό σκοτεινός του δγκος, μάλλον
στενόψηλο Ιδίως πρός τήν κορυφήν, σηκώνεται μεγαλοπυ· πώς τ’> Palazzo Vecchio, ένας πύργος μεσαιω
νικός μέ τό αρχαϊκόν του σχήμα τό βαθύ έν εϊδει scipia
χρώμά του. Ή καμπάνα χτυπά πάντοτε τό μεσονύ
κτιον. Εΰοίσκεται είς τήν κορυφήν τοΰ πύργου. Απ’
έκεί τήν ημέραν μάς παρουσιάζεται έξαίσιον πραγ
ματικούς θέαμα. Βλέπομεν κάτω δλην τήν Φλωρεντίαν
νά τήν διασχίζη καί νά τήν κόπτη είς τήν μέσην ό
’Άρνος, καθώς καί τά ώραΐά της περίχωρα τά όλοποάσινα καί δενδρόφυτα. Απ εκεί πανου το μάτι
διακρίνει τό ιστορικόν Fiesole, τό Piazzale Miche
langelo, τό Settiniano καί άλλα; τόσα; μαγευτικά;
έξοχός.
Είς τό κτύπημα τής καμπάνας έκείνη; νομίζει κα
νείς δτι θ' άκούση έξαιρετικόν θόρυβον βημάτων πού
έπειτ’ άπό λίγον διαδέχεται ησυχία νεκρική. Νομίζει
κανείς δτ< θά ίδή άκόμη άνθρώπους πολλούς νά τρέ
χουν μέ άγωνίαν είς τά σπίτια των διά νά σωθούν
άπό τήν ίεράν έξέτασιν, διότι ολίγα λεπτά άργοποριας
θά ήσαν αφορμή νά καή μεθαύριον είς τήν εορτήν τοΰ

Atto da fe.
Ή Φλωρεντία μέ τούς παλαιούς πυργους της, τό
σκοτεινόν χρώμα τών σπιτιών της, το ασθενικό φώς
τών δρόμων της, δίδει δψιν μάλλον μεσαιωνικήν. Τό
περιβάλλον αύτό μάς ένθυμίζει τήν παλαιάν Φλωρεν
τίαν μέ τάς φατρίας τοΰ Guelfi και Ghibellini, τών
Λευκών καί Μαύρων πού υπήρξαν άφορμή νά έκδιωχθή άπ' έκεί ό άθάνατος Δάντη; έφ όρου ζωής.
Μία πλάκα εΰρισκομένη έμπρός είς τήν Fontana
Nettuno διά νά ένθυμίζη πάντοτε τόν θάνατον τοΰ
Savonarola, μάς φέρει εις τόν νοΰν την πολυτάραχον
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ζωήν τοΰ μεγάλου καλογήρου, τοΰ γνωστού είς τόν κό
σμον δλον. Τόν βλέπομεν μέ τήν φαντασίαν νά τρέχη,
κρατώντας τόν χωματένιον Έσταυρωμένον τοΰ Beate
Angelico, τόν όποιον πάντοτε έδείκνυεν είς τόν λαόν
ώς σύμβολόν του καί τόν έκράτει διαρκώς είς τήν
μασχάλην του υπό τό σκοτεινόχρωμον ράσον του. Τόν
βλέπομεν νά κατέρχεται τήν νύκτα τό μοναστήρι τοΰ
Άγιου Μάρκου προσέχων άκούραστος είς τό τέρμα.
Καί τόν βλέπομεν δι' ολίγον θριαμβευτήν νά διευθύνη
τό παλάτι έκεΐνο, καί νά διατάσση τήν διόρθωσιν καί έπέκτασίν του, πού έντός ολίγου είς τήν πλατείαν του
έμελλε, οί Medici κυρίαρχοι καί πάλιν τής Φλωρεν
τίας, νά τόν κάψουν ζωντανόν, έσταυρωμένον ώς τόν
Χριστόν, καί τήν στάχτην τοΰ καμμένου θύματός του
νά φέρη τό φύσημα τού άνεμου νά κολλήση είς τούς
χονδρούς τοίχους του μαζύ μέ έκείνην τών πιοτιών
συντρόφων του, οί όποιοι έλαβον τήν ιδίαν τύχην.

Έκεί εί; τόν "Αρνον μέ τήν νυκτερινήν γαλήνην,
νομίζεις πώς θ’ άντικρύσης είς καμμίαν ακραν τού πε
ζουλιού τόν Δάντη νά ψιθυρίζη διά τόν ποταμόν αύτόν
τούς στίχους πού άναφερει είς τήν Θ ε ί α ν Κωμω
δίαν, άρκετά συμπαθητικούς, παρ’ δλην τήν άγανάκτησίν του εναντίον τής Φλωρεντίας καί τών κατοί
κων της, τήν όποιαν έκφράζει είς τό ίδιον έργον του:

Per niezza Tascana si spazia
un fiumicel chi nasee in FaltCrona
e cento miglia di Corso non sazia.
Ποιος ξεύρει πόσα; νύκτας δ μεγάλος αύτός άν
θρωπος έκάθισε δίπλα είς τόν ’Άρνον, δταν ό ποταμός
αύτός λούζεται πλούσια άπό τήν Σελήνην. Αί τυραννίαι καί οί διωγμοί ήσαν ή ζωηροτέρα άντίθεσις είς
τήν ήσυχην Φλωρεντινήν φύσιν πλησίον τού ’Άρνου
μέ τά μικρά φώτα τών σπιτιών πού καί τώρα εΰρί
σκονται κτισμένα είς τό Ponte Vecchio, το οποίον α
ριθμεί ζωήν πολλών χρόνων π. χ.
Τά φώτα τής γεφύρας Santa Trinita αποτελούν
ένα συμπαθητικώτατον τετράγωνο. "Ολα έπάνω των
έχουν τήν σφραγίδα τού χρόνου. Ή παλαιά έποχη
ζή άθάνατος. έμπνέουσα είς τόν καθένα μίαν αϊσθησιν

άπέραντον....
Φλωρεντία 4)10)25

MAPIETTA ΜIΝΩΤΟΥ

τό γένος Γιαννοπούλου
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ΕΞ ΑΓΙΟΥ

ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΘΕΟΥ
Πέμπτη 26 Φεύρουαρίοβ 1915 έσπέρας.
Κ λ ώ Μ η μου,

Σοΰ γράφω άπό τό Άρχοντιλίκι της φιλοξένου 'Ιε
ρός Μονής Φιλοθέου, ήτις είναι 12η τή τάξει καί τρί
τη είς τήν σειράν τών έπισκέψεών μου.
Είμαι άκόμη μέ τάς ζωηράς εντυπώσεις πού άπεκόμισα άπό τήν I. Μονήν Ίδήρων. Θά Σοΰ πώ μερικές
λεπτομερειες πού μπορούν νά ένδιαφέρουν, παρμένες
άπο τήν απεραντολογίαν τοΰ συντρόφου» μου.
Τό ρασοφορεϊν είς τήν γλώσσαν τών Καλογήρων
λέγεται ’Αγγελικόν Σχήμα, ’Άγγελος καταβάς εις Παχουμιον, λεγει ή παράδοσις, έπέδειξε τό
Σχήμα. Και γι αυτό οί Καλόγηροι λέγονται καί 'Ε
πίγειοι "Α γ γ ε λ ο ι! !
Οί Καλόγηροι διαιρούνται είς Ρασοφόρους, Σταυ
ροφόρους καί Μεγαλόσχημους. Καί οί μέν Ρασοφόροι
ύποχρεούνται νά κάμουν 80 μετάνοιες, οί Σταυροφό

ροι 100 καί οί Μεγαλόσχημοι 1000 ! ! τό ήμερονύκτιον.
Τό εύχολόγιον τά καθορίζει δλα αύτά.
*
»

Ή λαϊκή εδώ φιλοσοφία, προκειμένου περί τών δια
τυπώσεων που χρειάζονται γιά νά γίνη κανείς Καλόγηρος στό Ορος, ηΰρε δυο λέξεις χαρακτηριστικές γιά
νά φανερώση δλόκληρον καθιερωμένου σύστημα.
"Οταν έρωτάτε τί πρέπει νά είναι κανείς γιά νά γί
νη Καλόγερος, σάς απαντούν:
— Σιδερένιος ή μαλαματένιος.
Δηλαδη πρεπει να έλθη κανείς πολύ νέος, πλήρης
ρώμης καί υγείας γιά νά άντέχη στούς κόπους καί τούς
μόχθους τής καλογηρικής. Π ρέπει νά είναι σιδερέ
νιας άντοχής γιά νά μπορή νά δουλεύη, νά σκάβη,
νσ μεταφέρη βάρη καί νά έκτελή δλες τις δουλειές πού
έν συνόλφ άποτελούν τήν έδώ ζωήν. Άν δμως άποφασιση νά μονάση σέ ήλικία πού δέν άντέχει σ' αύτήν τήν
ζωήν πρέπει νά φέρη έδώ χρυσάφι, λίρες, νά είνε μ αλαματένιος, γιά ν’ άγοράση ένα Κελλί, μίαν
Καλύβην, ένα Κάθισμα καί νά μπορή νά ζή χωρίς νά
δουλεύη στις επίπονες νεανικές έργασίες.
** *

Ή Μονή Φιλοθέου άπέχει διά ξηρός, μέ ζώα μίαν
ώραν άπό τήν Μονήν Ίβήρων.
Αποχαι ρετώντες τους φιλοφρονας άδελφοϋς τών

Ίδήρων έπανερχόμεθα στήν άληθινή ζωή. Μέσα στούς
κόλπους τής άνεξαντλήτου είς εύμορφιάν φύσεως. Γυρίζομεν στόν άνοικτόν ορίζοντα, στό πράσινο στόλισμα
τής Γής, είς τό θελκτικό μεγαλείο πού μάς χαρίζει τό
βουνό, τό δάσος, τό ρυάκι, ή θάλασσα, ή άκτή, δ βρά
χος, ό καθαρός άέρας, τό έλεύθερο πουλί καί τό υπέ
ροχου θέαμα τών κατεσπαρμένων Μοναχικών Κατοικητηρίων.
Στά πρώτα βήματά μας άπό τής Π ύλης τής Μονής,
στήν πρώτη στροφή πρός τήν παραλίαν άντικρύζομε
πρός τ’ άριστερά μας τήν Μονήν τού Σταύρον ικ ή τ α. "Ενα άληθινό βλεμματικό κομψοτέχνημα πού
τό θωπεύει τό άκούραστο κύμα τού Στρυμωνικού πέ
φτει άμέσως στήν άντίληψί μας.
Δέν χορταίνει κανείς νά τό άπολαμδάνη.
Λες και κάποιος κουρασμένος πραματευτής πού γυ
ρίζει Πολιτείες καί Χώρες γιά νά ξεπουλάη τά έργα
μιάς ΰπερόχως έξωτικής Τέχνης, άκούμπησε ευλαβη
τικά, προσεκτικά γιά μιά στιγμή έκεΐ κοντά στό κύμα,
το λεπτουργημένο αύτό άριστουργηματάκι του, έτοιμος
νά το πάρη πάλι σέ λίγο γιά τόν άγνωστο δρόμο του.
Καί καθηλώνεσαι στή θέσι σου, θαυμάζοντας καί
τρέμοντας μήπως φανή δ πραματευτής καί σού άρπάοη τήν αισθητικήν άπόλαυσι πού σού φέρνει τόσον
πλούσια στήν φαντασία τό δαντελωτό έκεϊνο καλλιτέ
χνημα.
Σάν άπάτη τής φαντασίας τό νομίζεις, οάν κάποιο
παλάτι, άπό τά παραμύθια τής γιαγιάς, πούς κρύβει
τις Βασιλοπούλες γιά νά μή τις αρπάξουν οί δράκον
τες καί λυπήσουν τό έρωτευμένο βασιλόπουλο. Κάτι
οάν φτιάσιμο τού Νού, πού σέ έκστασι βρίσκεται στις
στιγμές μιάς δυνατής έξάψεως καί ζητάς νά κλείσης
τά μάτια γρήγορα γιά νά μή χάσης τήν οπτασία, πού
ποιος ξέρει άν δέν σβυστή έτσι άπότομα άπ’ έμπρός σου.
*»*

Προχωρούμε νοτιώτερον παίρνοντες άκριβώς τήν
άντίθετον κατεύθυνσιν τής θέσεως πού κείται ή Μονή
Σταυρονικήτα καί ευθύς άμέσως βρίσκουμε
τό έκκλησίδιον καί τό άγιασμα πσύ άποδίδουν είς τήν
Εικόνα τής Πορταίτισσας. Σταματούμε, κατεβαίνουμε
άπό τά ζώα καί ευλαβητικά προσκυνούμε τά μέρη.
Άπό μιά άνόητη συνήθεια ωθούμενος και έγώ έγρα
ψα τό όνομά μου καί κοντά στό δικό μου—χωρίς τήν
άδειά Σου—έχάραξα καί τό δικό Σου. Ποιος ξέρει τί

θρύλος μπορεί νά βγή άπό τήν τυχαίαν αύτή έμπνευσι.
Άντικρύζομεν είς τήν παρούσαν καί είς άπόστασιν
3 14 τήν θέσιν δπου έκειτο ή άρχαία Μονή τής Καληάγρας) (Καλόν άγρευμα), ή δποία σήμερον είναι προσηρτημένη είς τήν γνώριμόν μας I. Μονήν Κουτλουμουσίου.
’
Ή καταστροφή αύτή τής Μονής οφείλεται είς τήν
θέσιν της κυρίως. Κείμενη έπί τής παραλίας ήτον εύ
κολος λεία τών πειρατών, άφού μάλιστα έπασχεν άπό
έλλειψιν καλού νερού, τού σπουδαιοτέρου παράγοντος
τής άντοχής τών πολιορκουμένων ύπό έχθρών.
Σήμερον είναι τό έπίνειον τού Κουτλουμουσίου. "Ε
χει μεταδληθή είς Ταρσανάν παραμένει δέ έκεΐ Καλόγηρος Κουτλουμουσιανός καλούμενος Ταρσανά» η ζ·
Έκείθεν οί Αδελφοί τού Κουτλουμουσίου προμηθεύ
ονται τά άγαθά τού στομάχου πού παρέχει άφθονα ή
θάλασσα τού Στρυμονικοΰ κόλπου.

***
Μέσα σέ μιά ώρα άπολαμβάνομεν τάς ψυχικάς απο
λαύσεις ένός άπό τούς πλέον θελκτικούς περιπάτους.
’Εγκατεσπαρμένα είς ζωγραφικώτατες τοποθεσίες
Κελλιά μεγάλα, πλούσια, κατάφυτα, στολισμένα άπό
κήπους καί πλαισιούμενα άπό τήν ύπεράφθονον φυσι
κήν καλλονήν, προξενούν άλησμόνητον έντύπωσιν στήν
ψυχή καί δημιουργούν στήν φαντασία καινούργιους
κόσμους μέθης καί γοητείας, ονείρων καί πόθων.
Συνσντώμεν τά Ρωσσικά Κελλία τής Άγιας Ζώνης
καί τού Αγίου Όνουφρίου, άληθινές έπαύλεις μέ τήν
ανεσιν, τήν εύρυχωρίαν των, τους κήπους των, τα χτυ
πητά χρώματά των, τά άγαθά εύζωίας ένός πλουσίου
γεωκτήμονος εύπατρίδου.
Μέσα σ’ αύτά τά άσκητήρια φαίνεται δ έντελέστερος εκφυλισμός τής ασκητικής ζωής. Βεβαίως μέσα
έκεΐ οργιάζει ένα άλλο πνεύμα ξένον πρός τό πνεύμα
τοϋ Καλογηρισμοΰ, ξένον ίσως πρός τό πνεύμα τοϋ
Χριστιανισμού. Δέν άμφιβάλλει κανείς δτι θά υπάρ
χου” καί Ρώσσοι άληθινοί Καλόγηροι έμψυχουμενοι
άπό τήν αγνήν ιδέαν τοϋ Μοναχικού βίου. Αύτοί δμως
είναι ή άοήμαντες λεπτομέρειες, τά άφανή ίχνη τοϋ
παρελθόντος. Ή μεγάλη, ή έντονος, ή ζωηρά γραμμή,
ή φωτεινή. ή διήκουσα ιδέα είναι άλλη. Μιλάει μόνον
του δ.τι φαίνεται εκεί, δ.τι προσπίπτει στήν άντίληψί.
Καί φαίνονται δλα, καί είναι δλα καθαρά, καθωρισμένα, πάμφωτα.
Δέν έπεσκέφθη άκόμη Κελλια Ρωσσικα, αλλα μου
λέγουν δτι είναι βουτημένα στά τρίχαπτα. στά πούπου
λα. Μέσα σ’ αύτά υπάρχουν άφθονα φαγητά, πολυτέ
λεια άπίστευτη. Πίνουν άλύπητα. Καί είναι διαρκώς
μεθυσμένοι. Λέγουν δτι νηστικοί μένουν δύο μόνον μέ
ρες τόν χρόνο καί τήν Μ. Παρασκευήν ! ! Τά φαγητά
τους στέλλονται άπό τήν Ρωσσία είς κονσέρβες. Γιά
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τούτο κσί οί Ρώσσοι Σκητιώται καί Κελλιώται δέν κα
ταγίνονται στήν γεωργία.
Ό Ρωσσισμός είναι μεγάλη πληγή τοϋ τόπου αύτοΰ
καί είθε ή ιστορική έξέλιξις τού Γένους μας νά μα
ταίωση τούς σκοπούς των καί τάς άνιέρους βλέ
ψεις των.
•*·

Μέ άδιάκοπες εναλλαγές σκηνογραφιών υπέροχου
εύμορφιας φθάνομεν πρό τής Μονής Φιλοθέου. Εύρισκεται σ’ ένα ύψωμα, έπί θέσεως περίοπτου, μέσα σέ
νερά καί βλάστησιν άφθονον !
Άφιππεύομεν καί πριν σκεφθώ νά διοσω τό διαβα
τήριο ν στόν Πορτάρη, σταματώ πρό τής Πύλης καί
ρίχνω ματιές άπληστες στό ποιητικό θέαμα πού εκτυ
λίσσεται κάτωθέν μας.
Ή Μονή Φιλοθέου είναι ιδιόρρυθμος.
Απέχει άπό τήν θάλασσαν μισή ώρα καί έχει άνεγερθΰ. είς ένα άπό τά θελκτικώτερα τοπεΐα τοΰ Άγιου
’Όρους.
Ή Μονή συνώνυμος πρός τόν ιδρυτήν της "Οσιον
φέρεται ύπάρχουσα άπό τούς χρόνους τοϋ Άγιου Α
θανασίου, ήτοι κατά τόν Γ Αιώνα. Τιμάται επ ονοματι τού Εύαγγελισμού τής Θεοτόκου.
Καί ή Μονή αύτή ήτο άντικείμενον μερίμνης τών
Αύτοκρατόρων Νικηφόρου τού Βοτανειάτου, Αν
δρονίκου Β', Ανδρονίκου Γ' καί Ίωάννου τοΰ Α .
Επίσης έμερίμνησαν περί αύτής δ Κράλης τής Σερ
βίας Στέφανος Δ' δ ισχυρός.
Είς τό Β' Τυπικόν τού "Ορους άναφέρεται δέκατη
έννάτη τή τάξει, είς δέ τό Γ' Τυπικόν δέκατη τρίτη με
ταξύ τών 25. Σήμερον φέρει τόν άριθμόν δωδεκάτη.
Κατά τόν ΙΕ' Αιώνα άνεκαινίσθη ή Μονή άπό Ίβηρίτας ’Ηγεμόνας.
Κατά τόν 1*7 ’ Αιώνα ή Μονή ήτο ιδιόρρυθμος καί
ό Ήγουμενεύσας τής Μονής "Αγιος Διονύσιος τήν μετέβαλεν είς Κοινοβιακήν, καθιερώσας καί τήν ελληνι
κήν γλώσσαν είς τάς ίεράς ’Ακολουθίας. Τις ή τέως
έν χρήσει γλώσσα δέν άναφέρεται. Ήτο Βουλγαρική
ή Γεωργιανή; "Οτι άναμφισβητιήτως γνωρίζομε” είναι
δτι είς τήν Μονήν ύπήρχον Βούλγαροι κακότροποι, οί
όποιοι δέν ήθελον τάς μεταρρυθμίσεις καί ήπείλησαν
νά τόν φονεύσουν. Ό ’Ηγούμενος πληροφορηθεις ταυτα άνεχώρησε. Κατά τόν ίδιον Αιώνα ή Μονή έπώλησε
τήν ύπό τήν κυριαρχίαν της έρημον τότε Μονήν τοϋ
Σταυρονικήτα. ή δποία είχε μεταπέσει είς τάξιν Κελλίου, είς τόν "Εξαρχον Γρηγόριον, δ όποιος τήν άνεκαίνισεν.
Κατά τόν ΤΖ' Αιώνα οί Μοναχοί τής Μονής έλαβον
άπό τόν Τσάρον Μιχαήλ Θεοδώροβιτς τήν άδειαν νά
διέρχονται τήν Ρωσσίαν καί νά συλλέγουν ελέη, άνά
πάν έβδομον ή δγδοον έτος.
Κατά τόν ΤΗ' Αιώνα δ Ήγεμων τής Βλαχίας Γκικας ώρ·σεν έτησίαν ύπέρ τής Μονής έπιχορήγησιν άπό
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6,600 νομίσματα, ύπό τόν δρον νά στέλλεται εις τήν
Ηγεμονίαν του ή έν τη Μονή δεξιά χειρ τοΰ 'Αγίου
Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου πρός αγιασμόν τών κατοί
κων. Την δωρεάν έπεκΰρωσαν διά χρυσοβούλλου οί διά
δοχοί του.
Κατά το 1871 κατεστράφη ύπό πυρκαϊάς. Διεσώθη
μόνον ο Ναός, ή Βιβλιοθήκη και τό Ταμεϊον τής Μο
νής. ’Έκτοτε τό πλεϊστον μέρος τής Μονής έπανφκοδομήθη.
I A *
Έκ τών Προϊσταμένων τής Μονής άναφέρομεν τόν
Στέφανον Επίτροπον.
Ή Άγιότης του δέν ήτο θεατή. Ποιος ξέρει ποιοι
λογισμοί περί τής Πνευματικότητας τής ζωής τόν άπησχόλουν έν σχέσει πρός τά αγαθά τοΰ Καλογερικού
βίου. Άντιθέτως λίαν φιλόφρων έφάνη ό απέριττος
’Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Προηγούμενος καί σχε
δόν συμπατριώτης μου καταγόμενος έξ ’Άργους.
Λίαν φιλόφρων ήτο και ό Άρχοντάρης "Οσιος Φι
λάρετος, ώς καί ό Πορτάρης Πάτερ Ευστράτιος.
Ή Μονή δέν έ'χει Δίκαιον—διοικεί τήν Μονήν Ε
πιτροπή.

'Ολίγον πριν νυκτώση κατέφυγα σ’ ένα άπόμερον
έξώστην τής Μονής και μόνος—χωρίς τήν τρομοκρα
τικήν φλυαρίαν τοΰ Αγίου Χριστοφόρου—άφέθηκα
στίς σκέψεις μου.
Έπεθύμησα λιγάκι κόσμο, άνεζήτησα λιγάκι κοσμικό
παρελθόν καί μέσα σ’ ένα πανευφρόσυνο θέαμα ζωντα
νής φύσεως πού έκτείνεται ζωγραφικώτατα γύρω μου,
άφησα τήν φαντασία μου έλευθέρα νά στραφή πρός τά
σημεία τής ζωής τά στολισμένα μέ τις χάρες ενός κομ
ψού γέλιου καί τίς ωραίες έλπίδες τής αιώνιας ψευ
τιάς ....
ΔΗΜ Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

AID ΤΗΙ MM Κϊ ΜΐΓΑΑδΙ
Τά παιδικά χρόνια τοϋ Άνατδλ Φράνς.—*C έ
ρως του πρός την μητέρα του.—’ ΕπιστοΙαΐ
γεμάτοι στοργήν και γοητείαν.
Από τάς παιδικός έπιστολάς τοΰ Άνατόλ Φράνς, αί
δποΐαι νΰν περιήλθον εις τήν δημοσιότητα αποκαλύ
πτεται ή μεγάλη άγάπη καί τρυφερότης τοΰ μετέπειτα μεγάλου ποιητού πρός τήν μητέρα του. Αί έπιστολαί του είναι γραμμένοι μέ μεγάλους γραφικούς χαρα
κτήρας, έντελώς ϊσια, συνήθως εικονογραφημένες ή
μέσα σέ περιθώριο άπό μπλέ, μώ6 καί κόκκινες γραμ
μές. ’Ιδού μερικά δείγματα :
Παρίσιοι, την 12 Αύγουστου 1852.
’Αγαπητή μου μαμά,

’Αν ήξερες πόσο σ’ άγαπώ καί πόση πίστι έχω στήν
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τήν μικράν περικοπήν, τήν όποιαν συνέταξε τό 1852
διά τήν μητέρα του:
Δεκαπέντε σκέψεις, έκ τών οποίων ή πρώτη έχει ώς

άγάπη σου γιά μένα ! Δέν είναι άλήθεια, μέ συγχαί
ρεις, γιά όλη τή λύπη, πού σοΰ έκαμα έως τώρα; Αι
σθάνομαι πολύ καλά, δτι θά σέ έστελνα στον τάφο,
έάν εξακολουθούσα έτσι. ’Ώ! πώς θά εκλαιγα! Τα
ράσσομαι τόσο καί μόνον μέ τή σκέψι, ώστε τά δά
κρυα αρχίζουν καί τώρα άκόμη νά χύνωνται. Είμαι
δμως τώρα αρκετά φρόνιμος, ώστε ποτέ πλέον εις τό
μέλλον νά μή σοΰ προξενήσω λύπη.
Πρέπει τώρα νά δίδης καί περισσότερη προσοχή
εις τά δείγματα τής άγάπης μου, παρά εις τά περα
σμένα χρόνια· γιατί βγαίνουν βαθειά άπό μέσα μου
και υπαγορεύονται άπό τήν καρδιά μου.

εξής :
«Ή ζωή είναι ένα μικρό πέρασμα, πού πρέπει νά τό
διαβοΰμε γιά νά δοκιμάσουμε τήν ύπακοή μας καί ■
λαμβάνει κανείς μιά πλούσια αμοιβή, δταν ύποστή τήν
δοκιμασία αύτή. Έάν δμως δέν τήν ύποστή, θά λάβη
μιά μεγάλη τιμωρία. Ή άμοιβή είναι ό παράδεισος, ή

τιμωρία, ή κόλασις».
Καί ε’ις δλας τάς σκέψεις προστίθεται ένα πρακτικό
-συμπέρασμα. Έπί παραδείγματι: «Ό καλός Θεός έδημιούργησε τή γή καί δλα δσα εύρίσκονται επ' αύτής
είναι γιά τόν καιρό πού ύπάρχουμε εδώ, επομένως
τά αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα, πού έχουμε, είναι δλα

Ό υιός σου ΑΝΑΤΟΛ

Καί δλα τά παιδικά αυτά δείγματα, επιστολές, ζω
γραφιές κλπ. είχαν φυσικά μέ τήν μητέρα τοΰ μεγά
λου τότε παιδιού τήν ίδια άξια, ώστε νά τά διατηρήση
μέ τή μεγαλνιτέρα φροντίδα, σάν άποκαλυπτικά τού
μέλλοντος του.
Μία άλλη επιστολή, τήν οποίαν ό μικρός Άνατόλ.. έ
γραφε στή μητέρα του, έχρονολογεΐτο άπό τήν «Κυ
ριακήν τήν 5 IX 1852, τήν ήμέρα τής άφίξεώς μας
στή Χάβρη :

άπό τό Θεό».
Καί δταν ύποστηρίζη δτι ή προσευχή είναι κάτι
γλυκό, δέν άμελεϊ νά άποδείξη τούτο:
«Θά σάς διηγηθώ γι' αύτό μιά ιστορία: ’Έκανα ένα
περίπατο μέ όποιονδήποτε, ό όποιος μοΰ έλεγε προ
στύχες· τότε έλεγα έντελώς σιγά μία προσευχή καί έ
παυαν ή προστυχιές. Βλέπετε, λοιπόν, πόσο καλός εί

Μαμά,

Γιά νά γιορτάσω καλύτερα τήν άφιξί σου, ήθελα
νά ήμουνα μεγαλύτερος, ώστε σήμερα νά μέ νοιώθη ή
καρδιά σου καί νά μπορώ νά διαβάζω στά μάτια σου.
"Ολα μέ ταράσσουν, άδύνατο παιδί, τόσο περισσότε
ρο 1 Τί μπορώ νά κάνω χωρίς εσένα; Π ρέπει νά σκύφτης σέ μένα δταν θέλω νά σέ φιλήσω. Θά κάνω τό
παν, ώστε νά γίνης ή ευτυχέστερη άπό κάθε μητέρα
καί έγώ τό ευτυχέστερο άπό δλα τά παιδιά.
Ό υιός σοιι ΑΝΑΤΟΛ

Πόση τρυφερότης καί ευγένεια πόθων παιδιού ιιέσα εις αύτήν τήν άμοιβαία ευτυχία !

1852... Ήτο μόλις δκτώ ετών, δταν συνέγραφε
διά τήν μητέρα του: «Νέαι σκέψεις καί χριστιανικοί
κανόνες ζωής».
’Έγραψε τίς σκέψεις του αυτές έπάνω είς ένα κομ
ψό τετραδάκι άπό λευκό χαρτί, διά τό όποιον ώς υιός
ενός βιβλιοπώλου είχεν ορίσει τήν τιμήν τών 50 λε
πτών καί τό όποιον είχε προλογίσει μέ τάς εξής επε
ξηγηματικός λέξεις:
«Ό Άνατόλ έγραψε ένα βιβλίο, τό όποιον τιτλοφορεϊιαι «Χριστιανικοί σκέψεις». Είναι πολύ νέος, ή &στε νά τό τυπώση —- ή ήλικία του φθάνει τά επτά
χρόνια — καί θά περιμείνη, έως δτου γίνη είκοσι
χρόνων».

’.Αλλ’ δται έγινε είκοσι ετών, έγραψε ποιήματα γιά
τά ωραία μάτια τής Μαγδαληνής καί αί «Χριστιανι
κά· σκέψεις» δέν έξεδόθησαν ποτέ.
’Όχι μέ μικράν συγκίνησιν φυλλομετρεϊ κανείς καί

j

ναι ό καλός Θεός !»
’Ώ ! Πόσο καλός είναι ! Αγαπάει τά καλά παιδιά
καί μισεί τά κακά ! Νά ήσαστε λοιπόν καλοί! Καί νά
τόν πιστεύετε καί νά μήν άκούτε τό Σατανά, τό Σατα
νά πού κανένα δέν άγαπάει καί δλους μόνον στον πει
ρασμό τούς οδηγεί. Γιατί φθονεί τήν ησυχία πού θά έ
χουνε στον ούρανό, επειδή αυτός ό ίδιος πάντοτε βα
σανίζεται. Καί έπειδή είναι φθονερός καί σάς βασανί
ζει, πρέπει νά τού ειπήτε: Πήγαιν’ έξω, σύ κακέ,
δέν σ’ ακούω, είσαι πολύ άσχημος· θά έπρόσβαλα τό

Θεό, έάν σέ άκουγα !:
Καί πόση άγαθότης, πόση ειλικρίνεια, πόση ηθική
ύπήρχε μέσα στή ψυχή τού παιδιού—Άνατόλ, φαίνετα· άπό τόν επίλογό του:
«Αγαπητοί μου φίλοι, μήν άκολουθεϊτε αυτές τίς
σκέψεις καί θά πάτε στον παράδεισο. Συμμερισθήτε
τίς συμβουλές πού περιέχονται είς τό φυλλάδιον αύτό
καί προσεύχεσθε στό Θεό τό βράδυ καί τό πρωί».
Νομίζει κανείς δτι θά ήτο· προωρισμένος γιά ίεροκήρυξ. Έλαβεν άλλως τε μετά δύο έτη στά θρησκευτι
κά καί τό δεύτερο βραβείο, ή δέ μητέρα του έλυπεϊτο
πού δέν έπήρε τό πρώτον.
Τίυ· ίδια έποχή ό «μικρός Άνατόλ» έγραψε καί με
ρικός ύποθήκας, «δχι μέν πολλές, άλλά δμως διαλε
χτές».
Καί πράγματι, παρετήρει ό ίδιος: «Υπάρχουν ;ιεταξύ αύτών δύο τού κόμητος Λαροσεφουκώ, τίς ό
ποιες έδιάλεξα μεταξύ δεκαοκτώ. 'Υπάρχει μία τού
καρδιναλίου φόν Ρέτς, ό όποιος ναι μέν δέν συνέγρα
ψε τό βιβλίον αύτό, είς τό κεφάλι του δμως έγεννήθησαν πολλές τέτοιες σκέψεις. Παίρνω μία τοΰ Άνατόλ
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—γιατί δέν ύπήρχε καμμία νά έκλέξη—έπειδή μόνον
αύτή έγραψε. Καί αύτή τή δίνω σέ σένα, άγαπητή
μαιιά, γιατί προέρχεται άπό ένα παλαιό βιβλίο, πολύ
παλαιό μάλιστα, πού στά μάτια σου είναι μιά άρετή».

'Ιδού ό κανών τού Άνατόλ-παιδίου:
'Όταν ξυπνάει στις έξι, τρώει στίς δέκα,
τρώει στίς έξι, κοιμάται στίς δέκα
λαμβάνει ό άνθρωπος δέκα έπι δέκα.

Ή μοναδική σκέψις τοΰ Άνατόλ ήτο μία καί πολύ
βαθειά :
«Τό νά μένη κανείς εύχαρι στη μένος μέ τό μέτρον
καί νά ξέρη νά εκτιμά τό τέλειον, είναι ό δρόμος πρός
τήν ευτυχίαν».
Και ή μητέρα του ήτο ευτυχισμένη. Άλλά δέν ήτο
π. χ. τελείως, δταν τό επόμενον έτος ήναγκάσθη νά
χωρισθή προσωρινώς άπό τόν Άνατόλ της, ό όποιος

τής έγραφε τότε :
Βερσαλλίαι, τήν 8 Μαιου 1853.
’Αγαπητή μου Μαμά,

Έσυιείώσα εδώ έντελώς καλά, αν καί μού φαίνεται
πολύ πικρό, πού δέν μπορώ νά σέ βλέπω καθόλου. Ή
μουνα χθες λίγο άρρωστος, σήμερα δμως είμαι πάλιν
έντελώς καλά. Έπήρα έπίσης αύτό τό πρωί καλά τό
πρόγευμά μου· ήτανε καλά μαγειρεμένα φρέσκα μπι
ζέλια καί γιά φρούτο ένα βερίκοκο. Στό σχολείο έπήρα
μερικούς επαίνους. Ό δάσκαλός noy λέγεται Μ. Ντελού, είναι πολύ κωμικός καί έσυνείθισα πλέον μαζύ του.

Σέ φιλώ άγαπητή μαμά.
ΑΝΑΤΟΛ

’Ας γίνη πρότυπον ή ψυχή τοΰ μεγάλου-μικροΰ καί

στά παιδιά τού σημερινού κόσμου.

Γ. Π.
ΘΘ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
«Γζ--:.-.:

ΤΟΥ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟΥ ΘΘ
<· ■"

Μ·

ΑΜΟΙΡΟΙ ΦΑΚΙΡΑΙ...
Ό «γυογκί» Ράν ’Έλ Ζενύ έξετέλεσε πειράματα ένώπιον τών «Επιστημονικών Εταιρειών» τών Παρισίων.
Χώνει είς τήν μύτην του δύο παμμεγέθεις ήλους είς
βάθος δώδεκα εκατοστών τού μέτρου. Τοποθετεί έντός τού στόματος κοχλιάριον πλήρες λυωμένου μολύ6δου, τόν όποιον αποπτύει έπειτα, στερεοποιημένον.
Τέλος περνά έπάνω είς δλον του τό σώμα φλεγόμενον
στουπί, χωρίς νά φαίνεται ύφιστάμενος τό έλάχιστον
δυσάρεστοι' συναίσθημα, τήν έλαχίστην ένόχλησιν.
Πλην τούτου, είναι άνήρ έγκρατής, δστις δέν πί
νει είμή ύδωρ καί γάλα, άπέχει τού κρέατος καί καπνί
ζει μόλις όλίγα σιγάρα τήν ημέραν. Διάγει τακτικόν
βίον. Άλλά παρ’ δλον του τό μεγαλοπρεπές σαρίκι, έ-
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χει ΰφος μελαγχολικόν. Τοιαύτη ή ισχύς, τοιοΰτον to δτι άναμφιβόλω; ή αιτία αύτών είναι φυσική.
καταστρεπτικόν αποτέλεσμα τή; συνήθειας. 'Ημείς οί
Τότε θά άπεβλέπομεν πρός τού; φακίρα; μετ’ έπιειΕυρωπαίοι, δταν φορέσωμεν σαρίκι, καταλαμβανόμε κείας. Καί ένθαρρυνόμενοι ούτοι ύπό τή; επιείκεια;
να άπό φαιδράς ιδέας. Διά τους Ινδούς τό σαρίκι εί ταύτης, θά ήδύναντο νά μά; έπιδείξουν φαντασμαγο
ναι κάλυμμα της κεφαλής, δπως κάθε άλλο κάλυμμα,
ρία; πολύ περιπλοκωτέρα; καί πολύ ώραιοτέρας. Αντί
εν είδος ημίψηλου πίλου, κανονικού καί κοινού. Λοι τούτου προσπαθούμεν νά τούς συλλάβωμεν αστοχούνπόν ό Ράν ’Έλ Ζενύ, παρά τό μεγαλοπρεπές του σα τας, φανταζόμεθα, δτι εννοούν νά μάς «άπατήσουν».
ρίκι, έχει ύφος μελαγχολικόν.
Οί άμοιροι ! θέλουν μόνον νά μά; δείξουν τί είναι
Είναι εύνόητον. Ή Οέσις του δέν είναι άξιόζηλος.
ικανό· νά πράξουν ώς ταχυδακτυλουργοί ή ώ; φύλλα
Εις τήν πατρίδα του, αί ύπερφυσικαί του δυνάμεις δέν πτέριδος, τά όποια βλαστάνουν άπό τήν γήν μετά τή;
έχουν τίποτε τό παράδοξον. Οί φακίραι άφθονοϋν ε αύτή; άθωότητος.
κεί. Ούτω δέν θά έξέπληττε κανένα. Καί είς τήν πα
Ό Ράν ’Έλ Ζενύ παραδέχεται δτι είναι φακίρης.
τρίδα τήν ίδικήν μα; προσκρούει είς τόν σκεπτικισμόν
Είναι ϊ αδυναμία του. ’Ισχυρίζεται, δτι είναι «γυογΟύτως είμεθα πλασμένοι. Τίποτε δέν θά μάς μεταβά- κι». Άν ό Ράν ”Ελ Ζενύ χώνει καρφιά εϊς τήν μύ
λη. Δέν παραδεχόμεθα, δτι ό άνθρωπος δύναται νά την του, τό κάμνει διά νά απόδειξη δτι ή θέλησίς του
βάλη είς τό στόμα του λυωμένον μόλυβδον. 'Όταν τόν είναι άνωτέρα πασών τών αύτομάτων κινήσεών του
βλέπωμεν, εκεί, ύπό τά δμματά μας, δέν έπιδιώκομεν πράγμα τό οποίον εις «γυογκί» δέν θά ήσθάνετο άκριπλέον ή ένα μόνον σκοπόν: νά άποδείξωμεν εϊς αύτόν, βώς τήν ανάγκην ν’ απόδειξη καί ένεκα τούτου είναι
δτι υποκρίνεται. Τό τοιούτον αποβαίνει παρ’ ήμίν α φακίρης αντί «γυογκί». Διότι εννοείτε πολύ καλά, δτι
ληθής έμμονος ιδέα, Δέν ήσυχάζομεν μέχρι; ου κατα- αν οί φακίραι δύνανται νά έπιδίδωνται άποινεί εϊς α
στρέψωμεν τό υπερφυσικόν. ’Άλλως τε τίποτε δέν δύ σκήσει; αί δποίαι θ’ άπέβαινον είς ήμάς θανατηφόροι ,
ναται νά μάς πείση. Διότι, αν δέν κατορθώνωμεν να δέν τό κατορθώνουν κατόπιν επιπόλαιας προπονήσεω;
«καταρρίψωμεν τό προσωπεϊον» τού φακίρου, μάς α τών μυώνων των. Καί αύτοί έπίσης ήσκησαν τήν «γυπομένει ή πεποίθησις, δτι τό τοιοΰτον οφείλεται σ- όγκα», άλλά διά τούτον ή εκείνον τόν λόγον- ανάγκην
πλούστατα είς τό γεγονός, δτι είναι έπιτηδειότερός μας,
ή δι’ υπερηφάνειαν, τό απέδειξαν δημοσία.
Τό τοιούτον δημιουργεί ατμόσφαιραν λίαν δυσμενή
Διατί οί φακίραι αισθάνονται τήν ανάγκην νά μας
διά τόν πειραματιζόμενον. Μόλις είναι άναπνεύσιμος. πείθουν έπιστημονικώς; Διότι, έπι τέλους, θά ήδύναν
Μέγα μέρος τής θελήσεώς του δέον νά χρησιμοποιηθή το, ώς έπραττον άλλοτε, ν’ άρκεσθοϋν εϊς τό νά δια
διά ν άντιπαλαίη κατά τή; τόσω καταπληκτική; έπε- σκεδάζουν τά; κοσμικά; κυρία; καί τά παιδία καί νά
νεργείας ταύτης, τή; θελήσεω; αύτή;, ή; άλλως τε Ε ένσταλάζουν εϊς τάς άρχεγόνους αύτά; ψυχάς τήν δόχει τοιαύτην ανάγκην διά νά πραγματοποίηση τά πει- σιν τοϋ υπερφυσικού, τοΰ όποιου έχουν ανάγκην. ’Όχι,
ράματά του. Καί μού είναι εύνόητον, δτι μετά τινα άνάγκη νά προσέλθουν ένώπιον τών «’Επιστημονικών
χρόνον προτιμά ν’ άπέλθη. (Τό παρατηρήσατε βεβαί Εταιρειών», άνάγκη νά οργανώσουν έπιδείξεις ύπό
ως- οί φακίραι μένουν πολύ όλίγον εϊς τό Παρίσι).
έλεγχον. Τί έλπίζουσιν; Τί είναι δυνατόν νά έξελεγ
*
Εύρίσκω, δτι. είμεθα πολύ παράλογοι. Ή αμετανόη χθή; Νά έξακριβωθη. Γίνονται άπλαΐ παρατηρήσει;
τος προσήλωσί; μας εις τόν ορθολογισμόν μάς κάμνει καί ούδέν πλέον. "Οσω διά νά πεισθη τό κοινόν τών
νά έπιζητώμεν μετά σαδισμού πάσαν ευκαιρίαν δπω;
«’Επιστημονικών 'Εταιρειών», δτι ύπάρχει κάτι άλλο
στερηθώμεν τών τόσφ γλυκών εύχαριστήσεων τής φαν πλήν έκείνου, τό όποιον βλέπει, έγγίζει καί άκούει, τί
τασμαγορική; ζωής. Τό πλέον μικρό παιδί εϊς τήν Γαλ πράγμα είναι άκατόρθωτον. 'Υφίσταται άβυσσος ιιελίαν συζητεϊ καί αμφιβάλλει. Είναι εύχαριστημένον δ ταξύ ήμών καί αύτοϋ, τό όποιον ακριβώς άποκαλούιιεν
ταν απόδειξη εϊς τούς γονείς του, δτι δέν άπατάται ύπερφυσικόν ώς νά έγινώσκομεν τί είναι ή Φύσις. 'Υ
άπό τό έθιμον τής τοποθετήσεως τών υποδημάτων είς φίσταται άβυσσος μεταξύ τών ’Ινδών καί ήμών. Αί
τήν εστίαν κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων, Ίνδίαι πιστεύουν εί; κόσμον απεριόριστον, εϊς δυνά
ούτε άπό τά τεχνάσματα τού θεάτρου τού Σατελέ. Καί μεις αγνώστους, εϊς έπικοινωνίαν τοϋ άνθριόπου μετά
ούτω καθ’ εξής δλη ή ζωή. Αύτή ή μονομαχία τού νά τών δυνάμεων τούτων. Ημείς, τούναντίον. δυσπιστοΰγνωρίσωμεν τά πραγματικά αίτια εκάστου φαινομένου, μεν. Κλείομεν τάς θύρας ήμών. περιοριζόμεθα ερμητι
δέν θα ήτο σοβαρά, αν άφηνεν άθικτον τήν δύναμιν κώς έν ήμίν, δέν παραδεχόμεθα ή τόν ορθόν λόγον.
τού ενθουσιασμού. Άλλ’ αυτήν ακριβώς καταστρέφει. Τήν λέξιν «ψυχισμός» προφέρομεν μέ κάποιαν ειρω
Φανταζόμεθα, δτι άφ’ ή; στιγμή; γεγονός τι είναι ε νείαν. Είναι οΰτος δι’ ήμάς σφαίρα άπηγορευιιένη, εϊς
πιδεκτικόν έξηγήσεως, δέν ενέχει πλέον ενδιαφέρον. τό μεταίχμιον τής παραφροσύνης καί τοϋ ονείρου. Καί
Παράδοξος άντίληψις. Γενική μολαταύτα.
αί Ίνδίαι, αί Ίνδίαι αί δποίαι άπό χιλιετηρίδων ζώσι
Θά ήτο έν τούτοι; πολύ άπλοΰν νά ύπολαμβάνωμεν φυσικότατα καί άκόπως έν τή μαγνητική ταύτη ατμό
τά πράγματα δπω; παρουσιάζονται καί νά σκεπτώμεθα, σφαιρα, φαίνονται εϊς ημάς κατεχόμεναι ύπό τών έπι-

κινδυνωτέρων δυνάμεων διά τό δυτικόν ήμών πνεύμα.
Άς μή άπατώμεθα· κατά βάθος ό Ταγγόρ, ό Γκαντί
δέν έμπνέουν έμπιστοσύνην μεγαλειτέραν έκείνης, τήν
δποίαν παρέσχομεν εϊς τόν Ταχράν Μπέην ή είς τόν
Ράν ”Γλ Ζενύ. «"Ολ’ αύτά είναι πολύ συγκεχυμένα!»
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λέγει γογγύζων ό μέσης άναπτύξεως Γάλλος, δστις
πράγματι τά πάντα συγχέει... καί έπιστρέφει εϊς τό
καρτεσιανόν του καί θωμιστικόν σύμπαν του μέ τά πε
ριγράμματα τά τόσον σαφή, τόσον καθησυχαστικά...
ΦΡΑΝ2ΙΣ ΔΕ ΜΙΟΜΑΝΔΡ

ΑΓΑΠΗΣ

(Άπό το ποιητικόν εργον τοϋ Ζάν-Μωρέχς, κχτοι μεταφρα

σιν τοϋ κ. Τέλλοο ’Άγρα. Τό βιβλών έξεδόΟη προτφάτως).

I

Καί τ’ όνειρό μου είναι ούρανός στενός πού 5 αγέρας
[ κλαίει,
ή μοίρα μου, είναι σέ μια γής χέρσα, μιά στοίβα χώμα.
—Άγνο είναι τ’ όνειρό σου, ώσάν τήν πλέον αγνή
[ θυσία
κ’ ή μοίρα σου χαμογελάει σάν ήλιος πού άναδίνει.
Φαρμάκι έχω στό' στόμα έγώ, τής άγριας μπελλα[ ντόναςτ’ άφεγγα μάτια μου τά καίουν τών κολασμένων μίση.
—Άνθος τό στόμα σου, μές στήν παράδεισο άνοιγ[ μένος.
κ’ είναι άγαθά τά μάτια σου τά άγνά, σάν τις Μαν[ τότες.

Άντίφεγγε ή σελήνη, μέσ’ στή σιωπηλή τή λίμνη,
χλωμή σάν κρίνο διάπλατο, κι’ άραθυμιες γεμάτη.
Ποιά άνεμικιά μάς έρρανε άπ’ τή στάμνα της μέ
[ μάγια *,
Έκλαιε, στά μαύρα ανάμεσα τά δέντρα, κάπου, ή
[ αύρα.
—Φίλημα αιθέριο, φίλημά της ! νάσαι ευλογημένο !
Άπ’τήν καρδιά μου, δλην τρομάρες, τίναξε; τή φλόγα
άπ’ τήν καρδιά μου, δλην τρομάρες,—κρύα φτωχή
[ καρδιά μου !
— Τά χείλια της άκράγγιξα ; ρούφησα τήν ψυχή της;

'Ορέγομαι έρωτα, λυγμούς ολάκερον καί δάκρυα,
έρωτα μ’ ωχρό μέτωπο, δεμένο μέ στεφάνι,
ρόδα, πευ νάχουνε οί βροχές τό χρώμα τους ξεπλύνει.
’Έρωτα ορέγομαι, λυγμούς όλάκερον καί δάκρυα.

Θλιμμένον έρωτα, δμοιον μ’ ουρανούς τοϋ φθινοπώρου,
δμοιον μέ δάσος έρωτα, σπαρμένον άπό σμιλάγκια,
πού, μελαγχολικά, μές στις νυχτιές χτυπάει τό κέρας,
θλιμμένον έρωτα δμοιον μ’ ούρανούς τού φθινοπώρου,
τύψεις άράθυμες, μεστόν φιλιά κλεμμένα.

V
Ζυγώνει, ϊδού την ή χιονιά, μέ τήν κατάσπρη γούνακάτω άπό τόν πένθιμο, θαμπό ούρανό, στ άφυλλα
[ πάρκα,
στη βάση τους, άνάμεσα στά χόρτα πού σαπίζουν,
μεστοί άθυμία θά στηλωθοϋν οί Πρίαπποι πού κρυώ[ νουν.

III

Τότε, ώ κατάμμορφή μου, στής φωτιάς μας καθι[ σμένοι
τών άλικων τό φούντωμα δαυλών, πού κροταλίζουν,
τρίσβαθα στις μισοάφαντες άνάμεσα τις μνήμες,
τή γής τήν πράσινη, τή γής θά ίδοϋμε τή γαλάζια,

Είναι ή καρδιά μου φέρετρο, μέσα στον τάφον, άδειο.
Είναι ή ψυχή μου χάλασμα πού τά κοράκια σμίγουν
—Κήπος είν’ ή καρδιά σου άπ’ τά πιό πάγκαλα τά
[ κρίνα
κατάσπρη είν’ή καρδιά σου ώσάν κατάσπρη περιστέρα.

τή γής τήν πράσινη, ξανθειά, μαβειά, ροδοβαμμενη.
πού θροεϊ τ’ άνάλαφρο νερό στή σύναξη τών σχοίνων,
πού άνάμεσα άπ’ τά δλόσγουρα χαμόδεντρα αναδινει
τού φαλακρού βουνού, καθώς κακό στμ,ιάδι ή μύτη.
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Θά καμαρώσουμε γερά, λευκά, ξανθά, τά βουδια,
τ άλέτρι νά τραβούν, καθώς σε τροπική ατμόσφαιρα,
τή γρηούλα τή ραιβόποδη στό γέρικο γεφΰρι
τόν έκφυλο έφηβο μέ τί; γλυκέ; του τ'ι; φοβέρε;.

Τόν πίθο μου κεντρόνωντας, ή μοναξιά ερεθίζει·
τό πάθος μου τό άλύγιστο, πού ή άνάμνηση τό θρέφει,
μες στήν καρδιά μου ξέχειλο θ’ άνέβη καί παρόμοιο
τά ποταμήσια τά νερά πού περιχοΰν τήν όχθη.

Κ’ έτσι θά ξαναζήσουμε τήν πρωτινή μα; μέθη,
τί; όλβιε; θ’ άναστήσουμε τί; κουρσεμμένε; ώρες,
.πάλι θά μά; εύφράνουν τά φιλιά μα;, τ’ αλλαγμένα
μέ; στον αγρό, βαμμένον στό χρυσάφι, στό σμαράγδι.

IX

”Α ! Μήν άκούοντα; τήν φωνή μιας περγελάστρα;
[ μοίρα;,
κι αφήνοντας τό λογισμό στή μέθη τή; χίμαιρα;,
δέ μοΰ βόλεϊ νά στοχασθώ πώ; τό πικρό τ’ αυλάκι,
σέ λίγην ώρα, ανάμεσα θά τρέξη άπ’ τήν καρδιά μας.

VII
Χειμώνα; : ό αγέρα; κλαίει
τό χιόνι θάφτει τό περβόλι.
Καί μέσα μας, φτώχειά μου αγάπη
πάει νά χιονίση, νά χιονίση.
Χτές : ήτανε οί κίτρινοι ήλιοι.
Χτες : ήταν καλοκαίρι άκόμα,
νερό τρεχούμενο στις ρίζες
τοΰ λόγγου, δλόσπάρτο άπό μάη.

Στόν ήσκιο έπερπατούσαμε, βαστούμενοι άπ’ τό χέρι,
κάτω άπ’ τις γλώσσες τών φανών πού σκουντουφλιέται

[ ό ’όχλος.
Κάτω άπ’τά όλόανθα γιασεμιά, πού ζώνουνε τή στράτα,
στόν ήσκιο έπερπατούσαμε βαστούμενοι άπ’ τό χέρι.
Μαζύ μέ τ’ άσπρο γιασεμί μαράθηκε ή χαρά μου.
Ή λαλιά της δουλεύοντας τις άσημένιες νότες,
λίκνιζε τήν καρδιά μου, ωσάν ένας ψαλμός τών
[ όρθρων.
Τό φρενιασμένο της^.φιλί, μεθυστικό ώς οί Νύχτες,
τό μέτωπό μου έφαίδρυνε, κατάφορτο άπ’ τί; πλήξεις.

Καί τά ορφανά μου χέρια μάταια ψάχνουν μές στις
I νύχτες.
ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ

ΑΠΟ m ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ KIKSIN
ΘΕΑΤΡΑ

Τά ρόδινα, τάσπρα τά κρίνα
και τά χρυσοπορφυρωμένα,
—κι’ αύριο οί, μαβιές δεντρομολόχες
καί τά σμιλάγκια πού λικνίζουν,
πάνω άπ’ τούς πόθου; μας, θαμμένους,
πένθιμα, τή σγουρή του; χλόη
κ’ οί ώχρομέτωπε; οί αναμνήσεις
μέ τό μακάβριο τό χορό του;.
Αΰριον οί δισταγμοί, οί τρομάρες,
τ’ δνείρατα, τά σταυρωμένα
ό ύπνο; χωρί; τό άγκάλιασμά σου
δ ξύπνος, δίχως τά φιλιά σου.

VIII
Μέ δάκρυα τά άχνά βλέμματα τών άθυμων ματιών σου,
πού άχάτη; καί χρυσάφι τά χαράζουν, μή θολώνεις ;
άφησε κ’ ή λικνιστικιά ή φρεγάτα νά σέ πάει
μέ; στών επίσημων νερών τή; άπεραντοσύνης.

Θλιμμένο; θά θυμούμαι στις άλλόκοτες μου νύχτες,
φιλήματα μακρόσερτα καί σαστισμένα χάδια,
καί μεταξόντυτες φωλιές, πού οί έτρουσκικές υδρίες
τί; πλήξεις τών χλωρωτικών τών ρόδων άναδίνουν.

Κ»θ’ ο'μί τόν μήνα αυτόν είς τό θέατρον «Διονύσια»
παίζεται ύπό τοΰ θιάσου τής κυρίας Κυβέλης, μέ επί κε
φαλής τήν ίδιαν, τό «Ρομάντσο», τό πράγματι ρωμαντικόν
έργον τοϋ ’Άγγλου Σέλντον. Τό έργον περιστρέφεται
εϊς τον έρωτα μιας καλλιτέχνιδος και ένός νεαρού
ιερωμένου, ό όποιος άγαπμ μέ δλην τήν ειλικρίνειαν καί
τήν πίστιν τής πρώτης νίότητος. Άλλα έκείνη, ή ο
ποία είναι γυναίκα πού έπέρασε πολλούς σκοπέλους είς
τήν ζωήν καί έ’φθασε προ πολλού είς τήν δύσιν, δταν συ
νέρχεται και συναισθάνεται τόν παρελθόν, καταλαμβάνει δτι
είναι πλέον αργά γιά νά ξαναύρη τήν αγνότητα τής πρώ
της της ζωής καί μέ δλην τήν αγάπην της φεύγει μακρυά
του, ποδοπατεί τήν δόξαν, άπαρνείται τό μέλλον καί με
τόν νέον αυτόν έρωτα μέσα στήν ψυχήν της ζή μέχρι τοϋ
θανάτου της είς τά βάθη μιας εξοχικής βίλλας τής ’Ιτα
λίας.
Αντίθετο'; ό νεαρός πάστωρ, πανδρεύεται αποκτή τέ
κνα καί έγγόνους, άλλά μέσα είς τήν ψυχήν του, έαν δεν
'κατώρθωσε νά συγχώρηση κα'ι νά σβύση τό παρελθόν, παρέμεινεν δμως ζωηρά ή άνάμνησις καί ή αγάπη του πρός
τήν Ρίτβ Κανταρέλλι.
Τό έργον λαμβάνει χώραν κατά τό 1867 καί τά πρόσω
πα φορούν κρινολίνα καί ενδύματα εκείνης τήν εποχής.
'Όλοι δσοι έπαιξαν είς τό «Ρομάνσο» ύπεδύθησαν τούς
ρόλους των μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν. ’Ιδίως ό κ. Δενδραμής, είς τόν ρόλον τού νεαρού πάστορος ήτο πραγμ,ατικώς
θαυμάσιος. 'Όλη ή δύναμις καί ή άθωότης καί ή πιστις
πού έχρειάζοντο δέν έλειψαν οΰτε στιγμήν άπό τόν νεα
ρόν καλλιτέχνην, ό οποίος με το έργον αύτο έδειξεκ ασφα
λώς δτι έφθασεν είς τήν πρώτην γραμμήν τών νέων ερα

στών τοΰ θεάτρου. ’Επίσης ή κυρία Κυβέλη παίζει μέ τήν
τέχνην πού τήν χαρακτηρίζει τόν ρόλον τής Ρίτας Κανταρέλλι. Είς τήν τελευαίαν πράξιν ιδίως πού δείχνει δλον
τόν πόνον της καί δλον τό πάθος της, φθάνει τό μεγαλεί
τερον σημείον τής έπιτυχίας. Άλλά καί δλα τά άλλα πρό
σωπα τού θιάσου, δσα λαμβάνουν μέρος είς τό «Ρωμάντσο»,
εύρίσκονται είς τήν πρώτην γραμμήν, καί διά τούτο άλλως
τε καί τό έργον αύτό. έσημείωσε τό»ον μακράν σειράν
παραστάσεων καί θά παιχθή ’ίσως καί ολόκληρον τόν Αύ
γουστο·!.

XXX
Μέ πολλήν έπιτυχίαν εξακολουθεί τάς παραστάσεις του
είς'τό θέατρον Κυβέλης ό θίασος τών «Νέων». Είναι άλ
λως καί τό μόνον θέατρον τό όποιον άνεβίβασεν έφέτος
πρωτότυπα Έλληνικά έργα καί διά τούτο ίσως έχει προκαλέσει τήν προσοχήν τού κοινού καί τών θεατρικών συγ
γραφέων. Πρώτα έδόθη τό έργον τού κ. Συναδινοΰ ό «Μαι
κήνας». Τό έργον αύτό είναι ένα δριμύ κοινωνικόν καυ
τήρων, μέ κύριον πρόσωπον, τόν πλούσιον, τόν κακόν πλού
σιον, τόν σκληρόν, τόν διεφθαρμένων, τόν άρπαγα, τον ε
γωιστήν, ό όποιος Θυσιάζει είς τάς ορέξεις του και τιμήν
καί αθωότητα καί δυστυ-χίαν, χωρίς οίκτον καί χωρίς
τύψιν.
Γύρω άπό τό πρόσωπον αύτό εκτυλίσσεται το έργον τοϋ
κ. Συναδινοΰ. Καί ό ίδιος ό συγγραφεύς μάς δίδει το συμ
πέρασμα καί μάς άποδεικνύει δτι χαρακτήρες τοιούτοι πε
ριβάλλονται άπό δλον τόν κοινωνικόν σεβασμόν, και εις
τό σαλόνι του, τό οποίον πλουτίζει καθημερινώς με τήν
εργασίαν τών νέων καλλιτεχνών μας χωρίς να τους α
μοιβή κα'ι τό στολίζει μέ τών πτωχών τά κειμήλια, δλη ή
αθηναϊκή κοινωνία τού πνεύματος, τοϋ πλούτου και τών
μεγάλων ονομάτων συνωθείται μέσα έκεί και το θεωρεί τι
μήν της καί καύχημα μίαν πρόσκλησίν του.
Καί μόνον ύπό τήν έποψιν αύτήν έπρεπε νά προκαλέση
δλων τήν προσοχήν τό έργον τού κ. Συναδινοΰ, το οποίον
μάς παρουσιάζει ζωντανόν τόν κυριαρχ.οΰντα τύπον τής ση
μερινής ζωής.
Ό κ. Μο.υσούρης, ό όποιος πρωτηγωνίστησεν, ύποδυΟείς τόν ρόλον τοϋ τραπεζίτου Καρρά, είναι τόσον συμπα
θής είς τήν έμφάνισίν του, ώστε νά μην προκαλή εις τον
θεατήν τήν αντιπάθειαν, τήν οποίαν έπρεπε νά διεγειρη

ή σειρά τών κακουργημάτων του.
Ή δεσποινίς Χαλχούση έπαιξε πολύ καλά, μέ λεπτότη
τα δέ δπως πάντοτε ό κ. Κοντογιάννης.

XXX
Μετά τόν «Μαικήνα» έπαίχθη ό «Γιόκας μου» τοΰ κ.
Ίαννοπούλου καί ή «Έν πολλαίς άμαρτίαι» τοϋ κ. Σώκου.
Καί τά δυο έργα πρωτότυπα με υποθέσεις παρμενας απο
τήν ελληνικήν κοινωνίαν—κωμφδία το πρώτον, κομεντί

τό δεύτερον—έθεωρήθησαν ώς ευγενείς προσπαθειαι, αι οποίαι δίδουν πολλάς ελπίδας δια το μέλλον τών συγγρα

φέων των.

XXX
'Ο θίασος έπαιξε καί έφέτος τά «Άρραβωνιασματα» τοΰ
κ Δ. Μπόγρη. Τό έργον άνεβιβάσθη πέρυσι και θεωρείται
τελεία ελληνική ήθογραφία. Ό θίασος τής κ. Χαλκούση
έφιλοτιμήθη νά τό παίξη μέ πολλήν προσοχήν, πρέπει δε
νά έξαοθή
ίς τήν περίστασιν αύτήν τό παίξιμο τής δε
σποινίδας Ν. Μαρσέλλου, ή όποια ύποδύεται τήν Τζεβή
μέ ιδιαιτέραν έπιτυχίαν. 'Η δεσποινίς Μαρσέλλου είνα·.
πολύ νέα άκόμη. Έν τούτοις μέ δλην αύτήν τήν νεότητα
έδειίεν έως τώρα ένα τάλαντον εξαιρετικόν καί μίαν άφοσίωσιν μεγάλην είς τό θέατρον. Κομψή, λεπτή, μέ μάτια
φωτεινά τά όποια φωτίζουν τό καλλιτεχνικό της πρόσωπο,
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μέ κινήσεις εύγενικάς καί μέ Θάρρος πολύ άνώτερον τής
ήλικίας της, έχει μέσα δλον τό ιερόν πΰρ πού χρειάζεται
δια τούς άνθρώπους τής τέχνης. Ή έπίδοσίς της καί ή θέλησίς της, βοηθουμένη άπό ένα πραγματικόν τάλαντον,
δέν υπάρχει αμφιβολία δτι θά μάς δώση μίαν ήμέραν τήν
εξαιρετικήν καλλιτέχνιδα τής Ελληνικής Σκν^ής.
Τό εύχόμεθα προ πάντων δμως ασφαλώς τό περιμέ
νομε» .

XXX
Ό θίασος Καντιώτη—Ριτσάρδη άνεβίβασε νέαν βιεννέζικην όπερέτταν, τήν «Κοντέσσαν ’Άνναν-Μαρίαν» τοϋ κ.
Ζιλμπέρ.
Ή μουσική τής όπερέττας χωρίς νά παρουσιάζη τα προ
τερήματα τών βιεννέζικων όπερεττών, έχει δμως αρκετας
μελωδίας, αί όποια·! είναι ίκαναί νά συγκρατήσουν καί ικα
νοποιήσουν τήν προσοχήν τοϋ κοινού.
'Η κ. ’Ολυμπία Καντιώτη έπαιξε πολύ ωραία ώς κοντέσσα Άννα-Μαρία.

XXX
'Ως φαντασμαγορικόν έργον, μέ βάσιν τήν Έπιθεώρησιν,,πολύ καλό οί «Σαπουνόφουσκες» τού κ. Τσακατσιανου
πού έπαίχ,θησαν είς τό «Ίντεαλ» ύπο τοΰ θιάσου τής κυ
ρίας ΛαουτάρΤμ
Ό-θίασος έκαμεν δ,τι ήμπόρεσε διά τήν καλήν έμφαν.σιν καί έπαιξε μέ πολύ κέφι δλας τάς σκηνάς τοϋ έργου.

XXX
Καί άλλη Έπιθεώρησις είς τό «Κεντρικόν», «Τό Ρωμέϊκο» τοΰ κ. Λοιδωρίκη. Τό καλλιτεχνικό γιοϋστο τοϋ
συγγραφέως άνεφαίνεται ολόκληρον εις τήν Έπιθεωρησιν
αύτήν και το κοινόν με πολλήν ευχ_αριστησιν θα την παρακολουθή έφ’ δσον παίζεται είς τό «Κεντρικόν» θέατρον.

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ &·
Η ΖΩΗ ΚΑΙ 0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Ό Ζαγαδίς Κάντρα Μπόζι, δ σοφό; ’Ινδό;, περί
τοΰ οποίου τόσο; έγένετο λόγο; προ καιρού, προέβη
εί; νέα; σπουδαιοτάτα; αποκαλύψεις περί τή; ευαισθη
σίας τών φυτών, μέ τρόπον αρκετά σαφή διά τό κο.νόν, τό όποιον δέν είναι συνηθισμένοι· είς τάς μελετάς
αυτού τοΰ είδους.
Ό άνθρωπος, εΐπεν ό Μπόζι, ισχυρίζεται δτι είναι
τό εύαισθητότερον δημιούργημα τή; γής, υπάρχουν δ
μως φυτά πολύ εύαισθητότερα τοΰ ανθρώπου. Πράγ
ματι, τό φυτόν δύναται νά δρισθή ώ; ζώον μέ καρδίαν
καί τό ζώον ώς φυτόν «κινούμενοι·». Είναι αληθές δτι
τά φυτά είναι κωφά, διότι δ ήχος έχει έλάχιστον απο
τέλεσμα επ’ αυτών, άλλά διακρίνουν και τάς έλσχίστα;
μεταβολά; τής έντάσεω; τού φωτός, τάς όποιας δ άνθρώπινος οφθαλμό; δέν δύναται νά διακρίνω. Προ
τού πλήθσυ; τών αίθερίων κυμάτων, δ αμφιβληστρο
ειδή; χιτών τοΰ ανθρώπου αντέχει εί; τό ύπεριόχρουν,
άλλά καί εί; τά κύματα τά όποια εύρίσκονται εϊς τά
δύο άκρα τού φάσματος τού φωτός.
Δέν είναι άπίθανον δτι τό φυτόν κατέχει μίαν έκτην
αίσθησιν, τήν όποιαν δέν δυνάμεθα ν’ άντιληφθώμεν.
Μερικά πειράματα άποκαλύπτουν έν αυτή μεταβολά;
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όφειλομένας εις τήν έμφάνισιν συντελεστών αγνώστων
άκόμη. Ό περίφημος «φοΐνιξ όράντι» φαίνεται δτι γονυπετεϊ καθ’ έκάστην εσπέραν, κατά τάς διαβεβαιώ
σεις τοΰ όμιλητοΰ, οσάκις άκούη τούς κώδωνας τών εκ
κλησιών νά /.αλοΰν τούς πιστούς εις προσοχήν εϊς τό
Φαριδπόρι τών 'Ινδιών. Τήν πρωίαν τό δένδρον ϊσταται ώς γίγας περί τήν εσπέραν δμως κάμπτεται, κλϊνον
τά φύλλα του μέχρι τής γής, εις στάσιν προσευχής.
"Όλα τά δένδρα, οί κλάδοι των και τά φύλλα μετα
βάλλονται κατά τήν διάρκειαν τής ήμέρας χωρίς η
μείς νά δυνάμεθα νά τό διακρίνωμεν. Τό δένδρον ου
δέποτε αναπαύεται, άλλ’ εύρίσκεται είς μίαν κατάστασιν διαρκούς κινήσεως άπό τήν έπίδρασιν εξωτερικών
αίτιων.
Πώς ένα φυτόν έξωτερικεύει τάς τελευταίας στιγμάς
τής ζωής του; Εις τόν άνθρωπον συνήθως, κατά τήν
στιγμήν τοΰ θανάτου τού, ένας σπασμός διατρέχει όλόκληρον τό σώμά του. Και τό φυτόν επίσης παρουσιά
ζει ένα σπασμόν ήλεκτρικοΰ. Π ρός άπόδειξιν τούτου δ
κ. Ζαγαδις Μπόζι παρέστησε δι’ εικόνων τόν θάνατον
τών φυτών συμφώνως πρός τά αποτυπώματα τά όποια
εϊχεν επιτύχει με τά όργανά του. Διά τών οργάνων
τούτων επιτυγχάνεται ή αυτόματος άποτύπωσις τών
κινήσεων έντός τοΰ οργανισμού τοΰ φυτού. Εις μίαν
ώρισμένην στιγμήν, ή γραμμή ήτις χαράσσεται ύπό
τής βελόνης τοΰ οργάνου στρέφεται άποτόμως πρός τά
όπίσω καί έκτοτε παύει. Ό θάνατος τοΰ φυτού έπήλΟεν.

***

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ 01 ΠΙΟΗΚΟΙ
Ό σοφός ’Αμερικανός Τζών Μπόμαν προέβη εϊς
περίεργα πειράματα έντός τοΰ ζωολογικού κήπου τής
Βαλτιμόρης. ’Εκ τών πειραμάτων τούτων άπεδείχθη
δτι οί χιμπατζήδες ή οί ουραγκοτάγκοι είναι τέσοαρσς
φοράς ισχυρότεροι τών ανθρώπων.
Μία χιμπατζίνα, τής οποίας ή δύναμις έδοκιμάσθη
εΐς έν νήμα δυναμομέτρου, έσημείωσεν 600 κιλά. "Ε
τερος πίθηκος, χρησιμοποιήσας μόνον τήν μίαν χεΐρά
του. ι’σημείωσε δύναμιν 424 κιλών. Τό αύτό πείραμα
έπανελήφθη κατόπιν εις άνθρώπους. Ή δύναμις διά
μιας χειρός έφθασεν εις τά 195 κιλά, ένφ διά τών δυο
χειρών ή βελόνη τοΰ δυναμομέτρου έδειξε 245 κιλά.
Ό αύτός καθηγητής, κατόπιν τών συγκριτικών μεομα, δτι ή δύναμις τοΰ άνθρώπου είναι μεγαλειτέρα
τής τών χειλοφόρων ζώων, τών εντόμων γενικώς και ι
διαιτέρως τών μυρμήγκων, μολονότι έπιστεύετο τό ε
ναντίου· μέχρι τοΰδε.

•«·
ΚΟΝΤΑ ΜΑΑΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΑ
Τά κομμένα μαλλιά έγιναν άφορμή μιας περιέργου
δίκης είς τό Παρίσι. Ή κυρία Σιαπλέν έκοψε τά μαλ
λιά της χωρίς νά προειδοποίηση τόν σύζυγον. Ούτος
μόλις είδε τόν φρικτόν νεωτερισμόν εϊς τήν κόμην τοΰ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

15

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

τρυφερού του ήμίσεος έξωργίσθη καί ήρχισε δεινόν
ύβρεολόγιον εναντίον του. ’Αλλ’ ή κυρία Σιαπλέν, ή ο
ποία, κατά τήν παροιμίαν, δέν χαρίζει κάστανα, έσπευσε νά εγκατάλειψη τήν συζυγικήν έστίαν. Ή ύπόθεσις
δέν περιωρίσθη έως έδώ. Ό σύζυγος ήγειρεν άγωγήν
περί διαζυγίου, τό όποιον προθύμως ένέκρινε τό δι
καστηρίου, τοΰ δλοίου ή άπόφασις περιέχει τό έξής
αίτιολογικόν:
«'Όσον κολακευτικά καί άν ύπήρξαν τά έπίθετα, μέ
τά όποια προσέβαλεν ό σύζυγος τήν σύντροφόν του,
ταΰτα δικαιολογούνται έκ τοΰ γεγονότος δτι ή σύζυγος
έκοψε τήν κόμην της χωρίς τήν άδειαν τοΰ άνδρός».

δητική "Ενωσις» άπό τού μηνός ’Οκτωβρίου Οά έκδίδεται
δίς τού μηνός καί δα έπικοινωνή συχνότερα μέ τό μαθη
τικό της κόσμο καί δα φέρη είς πνευματικήν επικοινωνία
τούς άναγνώστας της.
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ.
Δεκαπενθήμερος δημοτιστική έφημερίζ. Έκδίδεται εϊς Άδήνας.

ΔΗΛΩΈΙΣ
'ίΐ «'Ελληνική ’Επιθεώρησες»
την απο έτών συνήθειάν της δέν Θά
Θη τόν Αύγουστον. Τό τεύχος τοΰ
Αύγουστου θά έκδοθη συγχρόνως
τεύχος του Σεπτεμβρίου.

κατά
έκδομηνός
μέ τό

*
»»
01 ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
Μία έπιστημονική άποστολή ύπό τόν Ρώσσον καθη
γητήν Νεκανινώβ, ήτις προέβη ε’ις άρχαιολογικάς έρεύνας εις τό Άζεμπατζιάν καί ε’ις τήν δημοκρατίαν
τοΰ Νασιοτσεβάν έπέστρεψεν εις Βακοΰ πρό ολίγων
ημερών.
Ό άρχηγός τής άποστολής άνεκοίνωσεν δτι εϊς τό
Ναγτονυ-Καρά-Ντάγ άνεκαλύφθηθαν μνημεία, έκ τών
οποίων άποδεικνύεται δτι ή χώρα έκείνη κατωκεϊτο άπό
τούς Ούράλτας (λαόν δστις έζησε περί τόν όγδοον
αιώνα πρό Χριστού). Τά πήλινα δοχεία, τά όποια εύρέθησαν έντός τών τάφων, τά μεταλλικά άντικείμενα
καί τά διάφορα σκεύη μαρτυρούν τόν προηγμένον πο
λιτισμόν τών άρχαίων κατοίκων τοΰ Άζερμπατζιάν.
Εϊς άπόστασιν δέκα χιλιομέτρων άπό τοΰ Νασιστσεβιάν
άνεκαλύφθησαν πλεϊστα άντικείμενα άπό ορείχαλκον
καί άργιλλον, σκαλισμένα μέ λεπτοτάτην τέχνην καί άνήκοντα εϊς τόν αιώνα τοΰ χαλκού.

Ι.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

'Οδός Σταδίου 4‘i

ΔΩΡΑ ΜΕΚ
Διπλωματούχος Γενεύης.
Πατησίων—Κεφαλληνίας 45, Στάσ|ς Λεβίδου, 10-11
Πρώτη έπίσκεψις δωρεάν 3-5

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Όδός Ευαγγελιστρίας

Πωλοΰνται οί τέσσαρες τόμοι τοϋ θεάτρου
χΟύ κ. Λί. I. Αάσκαρη «αί οί δύο τόμοι τοϋ
αΰτοϋ τής 'Ιστορίας τού ’Αρχαίου 'Ελλη
νικού θεάτρου.
ΔΙΗΓΗ ΜΑΤΑ :

Νευρασθένεια, Ύπερκόπωσις, ’Αϋπνία, Άρθριτισμός, Ίσχιαλγίαι
διά τής ΉχοΘεραπείας
(Vibration Electropnonoide)
’Αναγέννησις οργανισμού καί προσώπου. ·— Σύστημα
νέον. — Μηχανήματα ειδικά.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝΓΪΝΑΙΚΕΙΩΝΠΙΛΩΝ

ΕΝ ΤΩ ΒΪΒΛΪΟΠΩΑΕΙΩ
ΓΕΩΡΓ.

Η ΗΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

άριθμ. 1S>

Γοϋβτο, κομψότης, έκλεκτικίτης διακρίνουν τδ
έργοστ&αιον τής κυρίας
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ό ’Εκδοτικός Οίκος του κ. Έμμ. Ζηκάκη αναγγέλλει την έκδοσιν Τόμου
Λιηγημάτων της Αδος Ευγενίας Ζωγρά φου.
————————————————————————————

ΕΞΟΧΙΚΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Έξεδόθησαν ύπό τοΰ εκδοτικού οίκον Ζηκάκη «ΕΚΛΟ
ΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΎ ΕΡΓΟ» κατά έπιμελημένην καί ενσυνείδητον μδτάφραισιυ τοΰ ποιητοΰ κ. Τέλλου
"Λγρα, σνγκεντρώσαντος εκλεκτά ποιήματα παρμένα άπό
διάφορες συλλογές τοΰ Έλληνογάλλου ποιητοΰ Ζάν Μωρέας. Ύπό τοΰ εκδοτικού οίκου Γ. Τσουκαλά «ΤΡΟΦΗ ΣΤΟ
ΘΑΝΑΤΟ» τοΰ επιφανούς διηγηματογράφου μας κ. Δημ.
Βουτυρά, ύπό τοϋ εκδοτικού οίκου «Γράμματα» τής Αλε
ξάνδρειάς «ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗ» τής επίλεκτου επιστή
μονας ιατρού κ. ’Αγγελικής Παναγιωτάτου ("Αγκελ Ναγιώ) καί ύπό τοΰ εκδοτικού οίκου Γ. I. Βασιλείου τό «ΘΕΑΤΡΟΝ», τέταρτος τόμος τοΰ άκαταπονήτου μελετητοΰ
τοΰ 'Ελληνικού Θεάτρου, τού πάντοτε μέ τήν ίδιάζουσαν
εΐς τόν κ. Ν. Λάσκαρην χάριν και σαφήνειαν ίστοροΰντος
τά τοΰ Θεάτρου μας καί ήδη έκδίδοντος ίδια έργα άπαντα
έπιτυχόντκ καί έκτιμηΘέντα ύπό τούς τίτλους «Η ΠΡΟ
ΘΥΜΗ ΧΗΡΑ», «ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΙΔΑΜΕ», «Η
ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ», «ΑΛΛΟΎ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ» καί
«Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ».
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. Μέ ευχαριστήσω πληροφορούμεβα δτι τό περιοδικόν «Μαδητικη "Ενωσις» εισέρχεται εις
το τέταρτον έτος τής έκδόσεώς του. Άνταποκρινομένη
πρός τήν επιθυμίαν τών πολλών άναγνωστών της, ή «Μα-

Τό δροσερώτερον και άριστοκρατικώτερον ενοχικόν Ιϊροάστειον.
<ι

Κλίμα ζωογόνον.

'Ορίζων

μαγευτικός. Λΐερό άφθονον.

Αγορασται οικοπέδων ή καλυτέρα κοινωνική

ΪΙ 'Εταιρεία αναλαμβάνει και την άνέγερσιν

οικοδομών υπό όρους οέκθνομι-j

< >κους.

ΓΡΑΦΕΙΑ BEPANZEPOV «Ο
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 1Ϊ-67 — ΑΘΗΝΑΙ

ΤΡΑΠΕΙΑ Α3ΗΚΚ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Τ2Ν ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ ΚΑΤΑΣΤΗ/ΛΑΤΟΝ

L· Ε. ΕΑΛΗΠΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ
Εν οψει
πρός, 4 °)°
Mi 15ήμερον προειδοποίησιν πρός
4 1)2 ο)ο
Ταμιευτήριον μέχρι
δρ.
50000
πρός 5 ο)ο
Έπί προ&εσμί<ι 6 μητων
πρός 4 1)2 β)ο
Έπι προ&εσμίφ 1 έ
τους
πρός 4 3)4ο)ο

Έπι προΦεσμίφ 2 /πρός 5 1)4 ο)ο
τών
4 &·
’ Επι προθεσμία.
πρός 5 3)4 ο)ο
τών
Έπι προ&εσμία 5 &τών
πρός Θ ο)ο
Έπί προθεσμία ΙΟ i~
τών
πρός 7 ο)ο

Λονδίνου έν δψει
πρός 4 ο)ο
Έπί προ&εσμία 6 μη
νών
πρός 4 1)2 ο)ο
Παρισίων έν οψει πρός
4 ο)ο
Έπι προ&εσμία 6 μη
νών
πρός 4 1)2 ο)ο
Έπι προϋ-εσμία 1 έ
τους
πρός 4 3)4 ο)ο
Ταμιευτήριον μέχρι
Έπι

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Έπι προ&εσμίη 2
έτών
πρός 5 ο)ο
Νέας Ύόρκης έν οψει
πρός 4 ο)ο
'Ιταλίας έν οψει
πρός 4 1)3 ο)ο
Βελγίου έν οψει
πρός 4 ο)ο
Ελβετίας έν οψει
πρός 1 1)2 ο)ο
δρ.50:000 πρός 5 ο)ο

mm m EAAU02
ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΤΩΝ G ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

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

Συμμέτοχος τής έν Λονδίνφ ’Αγγλικής Τραπέζης.
Commercial Bank of the Near East Ltd
4 LONDON WALL BUILDINGS EC 4
ueD' Ύ)των έν ΚΩΝ)Π0ΛΕΙ καί ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΝΤΑΠ0ΚΡ1ΤΑΙ
είς τάς κυριωτέρας πόλεις 'Ελλάδος καί ’Εξωτερικού.
ΕΚΤΕΛΕΙ ΠΑΣΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
Καταθέσεις έν οψει καί έπί προθεσμία, άποδοτέαι είς δ
νόμισμα έγένοντο ύπό όρους συμφέροντας.
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ μέχρι δρ. 75,000 προς 5 ο)ο άπηλλαγμένον φόροο.

Τ Σ ΑΡΟΥ X Η

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΛΗΡΟΪΜΕ- ΜΕΓΑΛΟΙ
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ ΕΚΑ1926
ΑΡίθΜΟΙ ΣΤΗΣΚΛΗΡ.
1η 27 ’Ιουνίου
1,300 1,000,000
2α 1 Αύγουστου
1,300 1,000,000
3 η 19 Σεπτεμβρίου
1,300 1,100,000
4η 31 ’Οκτωβρίου
1,300 1,400,000
5η 28 Νοεμβρίου
1,300 1,500,000
3η 31 Δεκεμβρίου
23,500 3,000,000
Σύνολον

30,000

ΓΕΝΙΚΑ
ΚΕΡΔΗ ΚΛΗ
ΡΩΣΕΩΝ
2,800,000
2,800,000
3,100,000
4,500.000

4,800,000
15,000,000

9,000,000 33,000,000

Ή έξαργύρωσις γίνεται είς τό Ταμεϊον τής 'Εται
ρίας και τά Καταστήματα τής Τραπέζης ’Αθηνών.
Είς τήν εύτυχεστέραν περίπτωσιν εις μόνον ακέ
ραιος άριθμός δύναται νά κερδίση 9,000,000 δεδο
μένου δτι οί κληρούμενοι άριθμοί δέν άκυροΰνται.

Διευθυνταί :
ΧΡ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
ΙΩΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟ5

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Κεντρικόν Κατάστημα αωλήσεως
'Οδός Πραξιτέλους 44—46, Άθήναι

Άποθήκαι

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
μέχρι Λιρών ’Αγγλίας 200, Δολλαρίων 1000

Έν Άθήναις: 'Οδός Πραξιτέλους 35 Άθήναι, οδός Χρυσοσπηλαιωτίσσης 2, οδός Ευαγγελίστριας 22.
Έν Πειραιεί: 'Οδός Αθηνών 8, οδός Πλαταιών 4.

επίσης προς <» ο)ο
Είς Συναλλάγματα έπί ετέρων χωρών είς άνάλογα
π οσά καί ύπό λίαν επωφελείς δρους, χάριν τής
άποταμιεύσεως.

Ή πλουσιωτέρα συλλογή χάρτου γραφής, τυπογραφικού,
Μπριστόλ, Γλασέ εξωφύλλων, χαρτονίων, περιτυλίξεως κλπ.
εις δλας τάς ποιότητας, χρωματισμούς, διαστάσεις και βά
ρους. Τιμα'ι ασυναγώνιστοι.

‘ΟΓΑΜΒΕΤΑΣ,
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΤΙΟΛΤΤΕΛΕΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΕ1ΤΕΡΑΣ
ΙΑΤΡ1ΚΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

*Ι·λικά άψογα. — ϋαθαριότης άπαστράπτουσα. -— Γευστικότης απαράμιλ
λος.—Τέχνη μοναδική. — 11ελατεία επίλεκτος.
"Ολοι προμηθεύεσθε τά γλυκύσματά σας άπό τόν

«ΓΑΜΒΕΤΤΆΑ»

Η ΓΕΝΙΚΗ

ASfAAIZTIKSK ΓΡΑΦΕ10Κ
Ελληνικών, Αγγλικών, ’Ιταλικών και
Γαλλικών 'Εταιριών πυρός, ζωής, Θα
λάσσης, δυστυχημάτων κ.τ.λ. Ειδικόν
τμήμα ζημιών αυτοκινήτων και αστικής
ευθύνης.

ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Είναι το άοφαλέστερον και πλεονεκτικώτερον λαχεΐον διά τό Κοινόν άπό δλα τά λαχεία τοΰ κόσμου.
'Αγοράζετε τά γραμμάτιά σας εις τά γραφεία τής
Εταιρίας οδός Παπαρρηγοπούλου 9, εις δλα τά Κα
ταστήματα τής Τραπέζης ’Αθηνών, εις τά Υποκατα
στήματα τοΰ Κεντρικού Πρακτορείου ’Εφημερίδων
και τής Εταιρίας 'Ελληνικού Τύπου και εις τούς λοι
πούς πράκτορας τής 'Εταιρίας.

ΑΘΑΝ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
ΠΑΝ. ΖΑΝΌΥΔΑΚΗΣ

<£ Σ
*

ΛΙέχρι Λραχμών ί ΐί,ΟΟΟ
έπί τόκ.ω <> ο)ο

ΓΟΗΙΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΝΙΙΟΥ-ΚΟΡΛΗ

ΔΡ. 10 1.503.434.70 °)ο
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
έν Πειραιεί, ’'Αργεί, Πΰργω, Πάτραις, Κερζύρα, Κε
φαλληνία, Ναυπλίω, Αίγίω, Καλάμαις, Σύρω, Χίφ,
Ήραχλείφ, Βάλω, Θεσσαλονίκη, Λαρίσση, Τρικκάλσις,
Μυτιλήνη, Χανίοις, Ζακύνδω, Πλωμαρίφ, Τριπόλει καί
Ρεθύμνη.

ΧΑΡΤΕΜΙΤΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΏΝ

ΝΕΟΣ ΟΡΡΟΣ

ARTERIOVACCINE
D" Ρ. CILIMBARIS
’Εγκεκριμένη παρά τού υπουργείου 'Υγιεινής τής
Γερμανίας, παρά τοΰ Διεθνούς Ίατροσυνεδρίου’ τής
Βέρνης και τού Ίατροσυνεδρίου τής 'Ελλάδος.
’Απόλυτος καί μονίμως άποτελεσματική θεραπεία τής
Άρτηριοσκληρώσεως, τής Άρθρίτιδος, τών Ρευματι
σμών καί τής Ισχιαλγίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Μενάνδρου 63. Άθήναι.

ΤϊίΟβΟΐϊίΓ
AU PRINTEMPS

β. &φ. ΜΟΥΤΣΟβοΥΛΩΛί
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Δραγατσανίου 3. Πλατεία 'Αγίων Θεοδώρων.

Τό
Τνηοις «Σφενδόνης»

Μέτωνος 3

ΕΙΣ ΤΗΝ X APT

τελειότερον κατάσιημι Γυναικείων Ειδών
Άσπρόρρουχα διά προίκας

ΑΠΟΘΗΚΗΝ

ΤΗΣ Α.Α.Α.

« * » Π. Γ. Μ ΑΚΡΗΣ & ΣΑ
3
--------

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ -3
ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ :

όλα τά είδη του χάρτου
είς δλας τάς διαστάσεις,
εις δλα τά πάχη,

εις όλα τά χρώματα,
εις δλας τάς ποιότητας καί
εις τάς καλλιτέρας τιμάς.

ΧΑΡΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ, ΓΡΑΦΗΣ, ΠΑΡΣΕΜΙΝΕ, ΙΛΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ

