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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ

ΠΙΝΤΣΙΟ

Ό μαγευτικός καί ποιητικός αύτός λόφος—είς τών 
επτά τής αιώνιας πόλεως -— είναι, δύναταί τις νά 
εϊπη, μοναδικός εις τόν κόσμον. Είναι κατάφορτος άπό 
αγάλματα παριστάνοντα έλληνικάς καί ρωμαϊκάς θεό
τητας· έξ αυτών έξέχουν τό τής Άρτέμιδος καί τοϋ 
’Ασκληπιού, ό ναΐσκος τού οποίου μέ τάς άρχαίας έλ
ληνικάς έπιγραφάς παρουσιάζει τήν έλκυστικωτέραν 
εικόνα δπως είναι κυκλωμένος είς τά δένδρα, ένώ είναι 
άπέναντί του ή χαριτωμένη λιμνούλα μέ τις πάπιες 
της. Μάς ένθυμίζει τά άλση τών άρχαίων τό Pincio, 
μέ τά παλαιά του άγάλματα καί τά ύπερύψηλα δένδρα 
του, πού τό πυκνόν τους φύλλωμα δέν άφήνει νά είσ- 
χωρήση ήλιακή άχτίδα καί κάτω άπ’ αύτά ευρίσκει 
κανείς τήν πλέον ζωογόνον δροσιά.

Δίπλα είς τήν μυθολογίαν συγκεντρώνεται ή ιστο
ρία καί ή τέχνη. ,’Εκεΐ άνάμεσα εις τά δένδρα είναι 
αί προτομαί διακεκριμένων συγγραφέων καί έπιστημό- 
νων ’Ιταλών καί μή. Διακρίνεται τό μεγαλοπρεπέστα- 
τον μνημειον τού Goethe, είς τό βάθρος τοΰ όποιου 
είναι διάφορες σκηνές έμπνευσμένες άπό τά έ'ργα τού 
μεγάλου συγγραφέως, «Μινιόν», «Φάουστ», «’Ιφιγέ
νεια». Ή άνυπότακτος καί έκφραστική μορφή τοΰ Φο>- 
σσκόλου, ό Κανόόας μέ τόν Άλφιέρη, οί σύγχρονοι αύ- 
τοί φίλοι πού συχνοκουβεντιάζουν είς τό σαλόνι τής Έ- 
πτανησίας Θεοτόκη Άλμπρίτση.

Καί ποιον δέν προσείλκυσεν δ πανεύμορφος αύτός 
λοφίσκος ! Αύτόν διάλεξαν ώς διαμονήν Ρωμαίοι αύ- 
τοκράτορες, έκεί είχεν ή Μεσσαλίνα τούς θαυμαστούς 
της κήπους, έκεί διέμενεν ό Λούκουλος καί τέλος έκεί 
έτάφη ό άπαίσιος Νέρων, τό λείψανον τού όποιου κα
τόπιν μετεφέρθη είς τόν τάφον τών Δομιτιανών, όπου 
είναι τώρα ή έκκλησία τής Παναγίας del Popolo. 
Έπί πολλά έ'τη κατά τήν λαϊκήν παράδοσιν, ένα δέν- 
δρον έπάνω είς τό Πίντσιο ήταν μαγευμένο άπό δαί

μονας καί στρίγγλες διά νά ένθυμίζη τόν άπεχθή τύ
ραννον. Είς τό Πίντσιο διήρχετο κάθε ημέραν ώρας 
ολοκλήρους ό Goethe, έμπνεόμενος άπό τήν ώραιότητα 
τού μέρους, ώς έπίσης καί δ Ραφφαήλος, πού κατά 
καράδοσιν πολύ διαδεδομένην, ή άσθενική ιδιοσυγκρα
σία του έξεψύχησεν έκεί. ’Ανάμεσα στά τόσα λουλού
δια, πού γύρω έ'γερναν τό άδυνατισμένο κεφάλι τους 
στή Υή> μαράθηκε ’κεϊ πάνου κ’ ένα έξωτικόν ζωντα
νόν άνθος πριν σχεδόν νά ζήση !.... Προχωρούμε 
πρός τήν βίλλα Medici, τήν ποιητικωτέραν θέσιν τού 
Πίντσιο, μέ τό χαριτωμένο πυκνόφυτον καί άνθοστό- 
λιστον περιβολάκι καί τήν όμορφη κρηνούλα, πού όλοι 
οί ποιηταί δέν έπαψαν νά εξυμνούν καί νά άγαπούν. 
Εις τό δασάκι, πού εύρίσκεται έμπρός στή βίλλα, πό
σοι καί πόσοι βρήκαν ούρανίαν έ'μπνευσιν ! ’Αγάλμα
τα διάφορα άνάμεσα είς τά δένδρα. Νά τό περίφημον 
κεφάλι τού Μελεάγρου, έ'ργον τού Σκόπα, κολλημένον 
όμως άνεπιτυχώς εις άλλον κορμόν. Είς τήν βίλλα 
Medici είναι τώρα ή Γαλλική ’Ακαδημία. Έκεί στέλ
νονται οίκότροφοι οί Γάλλοι καλλιτέχναι, όσοι έπέδει- 
ξαν έξαιρετικόν τάλαντον είς τάς ώραίας τέχνας. 
Σπουδάζουν έπί τρίχρονον καί κατόπιν παίρνουν τό 
περίφημον Prix de Rome. Είς τήν αυλήν τής ’Ακα
δημίας βλέπει κανείς τούς σπουδάζοντας καλλιτέχνας 
μέ τά πλατύγυρα καπέλλα των, προσεκτικούς, προση
λωμένους είς τά άγάλματα πού είναι ολόγυρα. Έκεί 
εΰρίσκονται πρός σπουδήν τά αντίγραφα τών καλυτέ
ρων έ'ργων, τής ’Αφροδίτης τοΰ Καπιτωλίου, τοΰ πι
στού Καπιτωλίνου καί άλλων πολλών. Πλάι είναι τά 
δοκίμια τών μαθητευομένων.

Ή βίλλα αυτή άλλοτε ύπήρξεν έδρα καρδιναλίων, 
ώς καί ή διαμονή τών Μεδίκων. Έκεϊ κατέφυγεν δ Γα
λιλαίος διωγμένος άπο τήν Ίεράν Έξέτασιν, ό'που διέ- 
μεινεν έπί τρία όλόκληρα έτη (1630—1633). Αυτή ύ-
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πήρξεν ή κατοικία τοϋ μεγαλυτέρσυ 'Ισπανού ζωγρά
φου Velasquez.
_ XXX

Τό Πίντσιο άκόμη μάς παρέχει τήν, κατά γενικήν 
γνώμην «βασίλισαν τών ιδιωτικών Πινακοθηκών» 
βίλλαν Borghese. Εις τήν πρώτην αίθουσαν βλέπομεν 
τήν Π αυλίναν Borghese, τήν ίδιοκτήτριαν τής βίλλας, 
άδελφήν τοϋ Μεγάλου Ναπολέοντος. Είναι τό έξακου- 
σμένον άγαλμα τοϋ Κανόβα, τό προσφιλέστερον έργον 
τοϋ καλλιτέχνου πού τό έθεώρει κομμάτι τής ζωής του, 
επάνω είς τό όποιον ήθέλησε νά άποτυπώση δλην τήν 
θέρμην τής ψυχής του. Ή φυσικότης τών διαφόρων 
μελών τοϋ σώματος και τοϋ κρεββατιοΰ και τών προ- 
σκεφάλων προσδίδουν τήν έντύπωσιν τής πραγρατικό- 
τητος. Ποιος νά τό έλεγεν εις τήν φτωχοποΰλαν εκεί
νην, πού έπέρασε τά παιδικά της χρόνια εις τήν μεγα- 
λυτέραν άθλιότητα, τόσον πού ήναγκάζετο νά ζη,τια- 
νεύη τό φαγητόν άπό τούς γείτονας, ποιος νά τό μάν
τευε πώς αργότερα θά άνήρχετο τόσον υψηλά !

Εις τήν «Madame Sans Gene» τοϋ Sardou βλέπο
μεν τήν άφελεστάτην κυρίαν νά ένθυμίζη είς τόν Να- 
πολέοντα—αύτοκράτορα πιά—δτι τής χρεωοτεΐ τά 
πλυστικά πολλών μηνών. Κ’ εκείνος άναγκάζεται νά τό 
πιστέψη μπροστά στήν άπόδειξιν τής οφειλής. "Ας 
παρακολουθήσωμεν ολίγον τής Παυλίνας τήν έξέλι- 
ξιν. Κατόπιν αύτής τής άθλιότητος κατά τήν παιδικήν 
ηλικίαν, βλέπομεν τήν Π αυλίναν νά άνέρχεται μέ τόν 
Ναπολέοντα σκαλί πρός σκαλί τήν άνωτέραν κοινωνι
κήν βαθμίδα, πού άνθρωπος ώνειροπόλησε ποτέ. Τό 
προβλεπτικό μάτι τοϋ άδελφοϋ της ήξευρε νά τήν προ- 
φυλάσση πάντοτε άπό τά αισθήματα τής νεανικής η
λικίας καί νά τήν άποτρέψη άπό τόν γάμον μέ ϊόν κομ
ψόν καί ώραϊον Furon, διά τόν όποιον ή Παυλίνα έ- 
χυσεν άφθονα δάκρυα . Άργότερον δέ τής έξησφά- 
λισε τήν λαμπράν τύχην νά νυμφευθή τόν στρατηγόν 
Le Clere καί έτσι ή Παυλίνα έμεσουράνει διά τής 
καλλονής της είς τήν νέαν κοινωνικήν της θέσιν είς δ- 
λας τάς κοσμικάς συγκεντρώσεις. Ό Ναπολέων δμως, 
άν καί ήτο ό φωτεινός όδηγός τής άδελφής του, υπήρ
ξε πάντοτε καί δ τύραννός της, διότι άνέκαθεν ήτο τό 
πρόσκομμα κάθε σχεδίου της. Τήν ύπεχρέωσε νά ά- 
κολουθήση τόν άνδρα της είς τήν έκστρατείαν τοΰ 'Α
γίου Δομίνικου. Τότε ή Παυλίνα έπέδειξεν αύταπάρ- 
νησιν μεγάλην. Διότι ό άνδρας της είχε προσβληθή 
άπό κίτρινον πυρετόν είς τήν επιδημίαν πού ήτο. .. .

— Λησμονείτε δτι ονομάζομαι Βοναπάρτ ; έλεγεν 
είς όσους τήν προέτρεπαν νά φύγη μήπως κόλληση 
καί αύτή.

Καί δέν άπεμακρύνθη μέχρι τής τελευταίας του 
στιγμής.

Τό μέλλον δμως τής έπεφύλασσε θέσιν λαμπροτέ- 
ραν, διότι εντός ολίγου ένυμφεύετο τόν πρίγκηπα Κα- 

μϊλλον Borghese. Άλλά πάντοτε ΰπήρξεν ό άδελφός 
της ό κακός της δαίμων. Ουδέποτε έζησεν δπως ήθε
λε. Καί πάλιν τήν ύπεχρέωσε νά μένη είς Ρώμην, ενώ 
αϋτη ήγάπα τήν διαμονήν τής Γαλλίας διά τήν ελα
φρότητα τών ήθών. Ήκολούθει πάντοτε τόν σύζυγόν 
της. Έκαμνεν δμως διάφορα πείσματα άστεϊα, τά ό
ποια έπροκάλουν τά γέλοια τών παρόντων.

Παρ’ δλην δμως τήν πίεσιν τοϋ άδελφοϋ της, πού 
έβασάνιζε τήν ζωή της, αϋτη έτρεφε πάντοτε δι’ αύ
τόν τήν ζωηροτέραν άγάπην. Ήτο άπό τάς άνοήτους 
έκείνας άφοσιώσεις πού αισθάνονται οί επιπόλαιοι χα
ρακτήρες, οί όποιοι άγαποϋν χωρίς νά σταθμίζουν τά 
πράγματα μέ θετικότητα, νά εξετάζουν τήν αιτίαν 
τοΰ κακού των. "Οταν ό Ναπολέων ήτο εξόριστος, 
τοΰ έστελνε τά ώραιότερά της κοσμήματα διά νά μή 
στερείται χρημάτων, άλλ’ ή ’Αγγλική Κυβέρνησις δέν 
τά έδέχετο. Τίποτε δέν τήν εύχαριστοϋσε μετά τήν ε
ξορίαν τοϋ αδελφού της καί ιιετά τόν θάνατόν του ά- 
πέθ.ανε καί αύτή εντός ολίγου. "Ολα τής έφαίνοντο 
άσχημα. Αύτή ή όποια, κατά τήν έκφρασιν τών συγ
χρόνων της, «έφλερτάριζεν είς δλας τάς έποχάς», έ- 
βαρύνετο πλέον τήν ζωήν, τήν πολυτέλειαν καί δλα.

Τελευταίως ό Άνδρέας Granger έγραφεν εις γαλ
λικά φύλλα δτι ή Παυλίνα τοΰ Κανόβα εις τήν βίλ- 
λα Borghese ομοιάζει καταπληκτικώς μέ τήν Σωζάν- 
ναν είς τό λουτρόν τοΰ Beaurallet είς τό γαλακτοπω
λείων τής βασιλίσσης στό πάρκο Rambouillet. Τό τε- 
λευταϊον αύτό έχει ολόκληρον ιστορίαν. Ό Beaural
let εξέθεσε τό πρόπλασμα τοΰ άγάλματος γύψινον είς 
τό salon τφ 1810 καί τώ 1814 τό ίδιον τό έργον τε- 
λειωμένον είς τό πάρκον. 'Η Παυλίνα θέλουσα νά έκ- 
δικηθή τήν νύμφην της Μαρίαν-Λουΐζαν, ή οποία δέν 
τήν έδέχετο πλέον είς τήν αύλήν, διότι παρέλειψε κά
ποτε κάποιαν εθιμοτυπίαν, έσκέφθη νά θαυμάσουν δ- 
λοι μακρόθεν τήν καλλονήν της. Καί έτσι έποζάρισεν 
είς τόν Beaurallet διά νά λάμπη τό άγαλμά της.

XXX •
Ή βίλίτ Borghese περιέχει εκτός τής Παυλίνας 

πλούτον μεγάλων άγαλμάτων ρωμαϊκής καί κάποτε 
ελληνικής τέχνης, τά άριστουργήματα τοΰ Bernini 
τής μάλλον νεανικής του ήλικίας, τά όποια είναι καί 
τά ωραιότερα. Εύρίσκονται θαυμάσια έργα δλων τών 
σχολών τής ’Αναγεννήσεως καί άρκετά ξένων σχολών. 
Ό καρδινάλιος Borghese καί δλοι έν γένει οί κάτοχοι 
τής βίλλας άλληλοδιαδόχως έφρόντισαν πρός πλουτι
σμόν τής Πινακοθήκης ταύτης. Ό Ναπολέων είχε 
πείσει τόν γαμβρόν του Καμίλλον νά τοΰ παραχωρή- 
ση διά τό Μουσεϊον τοΰ Λούβρου τά άρχαϊα άγάλμα
τα, ή ’Ιταλία δμως τά ήγόρασε πάλιν διά τοΰ ποσού 
τών 3.600,000 λιρών.

Ρώμη 10)11)25 ΜΑΡΙΈΤΑ ΜΙΝΩΤΟΥ
τό γένος Γιαννοπούλου

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΤΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β*.

1. Λέγεται, δτι σανίδας τινάς τοΰ διαμελισθέντσς θεά- 
τρου ήγόρασε κάποιος φερετροποιός, οστις και κατεσκενασε· 
δωρεάν έξ αύτών τό φέρετρον τοϋ δυστυχούς Σκοντζο
πούλου. · s--5

2. 'Εξήκοντα περίπου έτη πρό τής έποχής ταύτης, δτε 
έτελεϊτο έν Άμδούργφ ή άναμόρφωσις τοΰ Γερμανικού θεά
τρου, ό δέ Λέσσιγκ είχεν άναλάδει την κριτικήν τών τότε 
παριστανομένων έργων, έγραφεν οΰτος έν τή «Δραματουρ
γό?» του τά έξης περί τών θεατρικών μεταφράσεων τής έ- 
ποχής του: «’Οφείλω νά είπω πρός παρηγοριάν τών περισ
σοτέρων μεταφραστών μας, δτι οί ’Ιταλοί συνάδελφοί των 
είναι ο’ικτρότεροι αύτών». ·

— «Έξ δλων τών έμμετρων μεταφράσεών μας, μόλις έξ 
είναι υποφερτά ί, άλλά καί έξ αύτών ή καλλιτέρα είς 
πλεϊστα δσα μέρη είναι σκοτεινή καί αμφίβολος».

3. Διά νά περιορισθώ είς τούς Γάλλους ήθοποιούς μόνον, 
οΰτοι κατά τάς άρχάς τοΰ δεκάτου έβδομου αίώνος, ήσαν 
π ά ν τ ε ς, έκτος έλαχίστων έξαιρέσεων, το ΰ„ σχοινιού 
καί τοϋ παλουκιού, «on ne savait d’ ού ils ve" 
naient, on qui etaient nes et avaient grandi dans le® 
tripots.» (E. Rigal, Le th. franqais avant la period6 
classique, σελ. 24.) Κατά δέ τόν Talleinent des Reaus, 
(Les Historiettes, τόμ. VII, σελ 170) «Σχεδόν όλοι ή
σαν κλέφτες, αί δέ γυναίκες των πόρναι τής έσχάτης 
ύποστάθμης.» "Οσον άφορφ τήν πνευματικήν ύπόστασιν 
αύτη. κατά τόν προαναφερθέντα Rigal, «ne devait pss 
ton jours etre superieure a leur valeur morale». Καί άν 
τοιοΰτοι ήσαν έρωτφ ό αύτός Γάλλος συγγραφεύς, οί ήθο- 
ποιοί τοΰ 17 αιώνος. τί θά ήσαν οί τοΰ τέλους τοΰ δεκά
του έκτου ; Τήν άπάντησιν εις τήν έρώτησιν αύτήν 
μας τήν δίδει ό Petit de Julleville: »des vagabonds in- 
connus dont le passe etait ignore, la moralite dolu- 
teuseetla personne a tous les points de vue suspecte.» 
(Les comediens en France au moyen age, σελ. 348).
’Αλλαχού δ αύτός συγγραφεύς λέγει: «Tant les entre
preneurs, artisans mecaniques, ne sachant ni A ni B, 
qui oncqties ne furent instruits, ni exerces en theatre 
et lieux publics a faire tels actes, et davantage n’ ont 
langue diserte, ni langage propre, ni les accents de
prononciation decente, ni aucune intelligence de ce
qu’ ils disent».

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου).
Ό έπελθών χειμών τοΰ 1837 καί ή παγερά άδια- 

φορία τής τε Κυβερνήσεως καί τοΰ Κοινού έπέφερον 
τήν διακοπήν τών παραστάσεων τοΰ πρώτου ελληνικού 
θιάσου τής πρωτευούσης, αΐτινες καί δέν έπανελήφθη- 
σαν έκτοτε. Τό ξύλινον τοΰ Σκοντζοπούλου θέατρον, έ- 
κτεθέν είς πλειστηριασμόν τήν 27 Δεκεμβρίου 1837 
καί διαμελισθέν είς τά έξ ών συνετέθη, έπωλήθη κατά 
τεμάχια είς διαφόρους έπιχειρηματίας, δ ιδιοκτήτης 
του, έλεεινός καί τρισάθλιος, άπέθνησκε μετ’ ολίγον 
έπί τής ψάθης, ί1 2) οί δέ πρώτοι ήθοποιοί διεσκορπί- 
σθησαν τήδε κακεϊσε, έξ ών ό Σ. Δεσποτόπουλος, Ν. 
’Ελευθερίου, Ν. Δώτης, Δημ. Γιαννιώτης καί Ν. 
Μπάστας, είς άλλα επαγγέλματα τραπέντες, δέν άνε- 
φάνησαν πλέον έπί τής έλληνικής σκηνής, ήτις καί έ- 
σίγησε σιγήν θανάτου μέχρι τοϋ Μαρτίου 1840, δτε, 
ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, έπιχειρήσας ό κ. Φορμάνος 
νά τήν άνασυστήση, έπνίγη καί αύτός είς πέλαγος 
χρεών 1

Άλλά ποιον τό συμπέρασμα έκ τής έξιστορήσεως 
τών κατά τήν πρώτην αύτήν θεατρικήν περίοδον ,

Είμαι πεπεισμένος δτι καί δ έπιπολαίως διεξελθών 
τά κατ’ αύτήν, θά συνομολογήση, δτι ή οδυνηρά κα- 
τάστασις, είς ήν περιήλθε κατόπιν ή ελληνική σκηνή, 
οφείλεται είς τήν άβελτηρίαν καί τήν περιφρόνησιν 
ήν έδειξεν ή επίσημος ■ Ελλάς κατά τήν πρώτην έμ- 
φάνισιν τής έλληνικής σκηνής έν τή πρωτευούση τοϋ 
άρτισυστάτου βασιλείου. ’Εάν οί ιθύνοντες τότε τά 
κοινά ήσαν ικανοί νά αίσθανθώσι τό μέγεθος τής ά- 
νάγκης τής ύπάρξεως έλληνικής σκηνής καί έφρόντι- 
ζον, άντί μετά περιφρονήσεως νά όμιλώσι περί αύτής, 
νά τήν περιθάλψωσιν άμα τή έμφανίσει της, έκτος πά- 
σης αμφιβολίας είναι δτι άλλοία ήθελεν είσθαι ή μετέ- 
πειτα τύχη αύτής. Τοσοϋτον μάλλον, καθόσον καί έν 
τοϊς σπαργάνοις αύτής ή έλληνική σκηνή έφερε μεθ’ 
έαυτής τοιαύτα έφόδια έπιτυχίας, άτινα μόνον οί τυ
φλοί καί οί περί τήν διανομήν τών δημοσίων θέσεων 
καταγινόμενοι τότε, δέν κατώρθωσαν ή δέν ήθέλησαν 
νά ΐδωσι.

Διότι, έάν μελετήση τις τήν ιστορίαν τών διαφόρων 

τής Εύρώπης θεάτρων, δέν θ’ άνεύρη είς ούδενός τήν 
πρώτην έμφάνισιν τά έφόδια έκεϊνα, άτινα συναπεκό- 
μιζεν ή έλληνική σκηνή τό πρώτον έμφανιζομένη, μετά 
μακραίωνα ληθαργικόν ύπνον, έν τή πρωτευούση τής 
Άναγεννηθείσης 'Ελλάδος. Ούτε έργα ευ 
θέατρα άμα τή έμφανίσει των αντάξια καν τών δοθέν- 
των πρωτοτύπων άπό τής πρώτης έλληνικής σκηνής, 
ούτε μεταφράσεις τής αξίας τοϋ <'Εξηνταβελώνη»,(-) 
άλλ’ ούτε, δπερ καί σπουδαιότερου, άνθρώπους 
όποιοι ήσαν οί τό πρώτον άνελθόντες έπί τής έλληνικής 
σκηνής, διότι γνωστόν είναι είς τούς μελετήσαντας 
τήν παγκόσμιον τοϋ θεάτρου Ιστορίαν, δτι ύπό πνευ
ματικήν μόρφωσιν, άλλά καί ηθικήν ύπόστασιν, ούτε 
Όρφανίδας, ούτε Άλκαίους έχουν νά έπιδείξουν τά 
ξένα θέατρα καί κατά τήν σύστασιν αύτών καί πολύ 
μετ’ αύτήν. (3 * *)
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Ούτως έχόντων τών πραγμάτων, ευκολον είναι νά 
φαντασθή τις τό μέγεθος τής αδικίας, ήτις προσεγέ- 
νετο εις τήν ελληνικήν σκηνήν, μή προστατευθεϊσαν, 
έστω και έπ’ έλάχιστον, κατά τά πρώτα αυτής βήμα
τα, (4) διότι είναι έκτός πάσης συζητήσεως, δτι μικρά 
τις ύποστήριξις έκ μέρους τής Κυβερνήσεως ‘καί 
ποιά τις κοινωνική άναγνώρισις τής δέσεως τών ήθο- 
ποιών, τοσοΰτον θά έπέδρα έπι τής καλλιτεχνικής μορ- 
φώσεως καί τοϋ Όρφανίδου καί τοΰ ’Αλκαίου καί ό
σων άλλων θά παρηκολούθουν τό παράδειγμα τών 
πρώτων αυτών, ώστε μετ’ ολίγον χρόνον καί ήθοποιούς 
θά εϊχομεν άξιους τοΰ ονόματος αυτών καί τό τοΰ σκη- 
νικοΰ έπάγγελμα δέν θά έθεωρεϊτο άτιμον καί αισχρόν.

4. Κατά τδ Lessing, (Oram at. υελ 3) εύκολώτερον τε
λειοποιεί τις μίαν σκηνήν κατά τά πρώτα αυτής βημα< 
τα παρά εάν τήν εΰρη χαλασμένην.

Πλήν μήπως καί τά διδαχθέντα κατά τήν πρώτην 
αυτήν θεατρικήν περίοδον πρωτότυπα έργα, δέν πα- 
ρεΐχον τήν ελπίδα κρείττονος τύχης τοΰ έλληνικοΰ δρα
ματολογίου, άν ή Κυβέρνησις καί ή αριστοκρατία τής 
Ψωροκώσταινας κατεδέχοντο ν’ ατενίσουν τό ξύλινον 
παράπηγμα τοΰ Σκοντζοπούλου :

’Αλλά πώς ν’ άνεχθώσι μετριωτάτους ήθοποιούς, με- 
τριωτάτας σκηνογραφίας καί μετριώτατα έργα, ένώ 
πάντα τά άλλα εις τόν ευλογημένου αυτόν τόπον εύρί- 
σκοντο είς περιωπήν! Άδιάφορον άν δ πρώτος τυχών 
βοτανοπώλης διωρίζετο καθηγητής τοΰ Ρωμαϊκού δι
καίου έν τφ Πανεπιστημίφ ή ό τελευταίος δικολάβος 
τής ’Ανάφης ή τής Σαντορίνης, Άρειοπαγίτης, είς 
τήν τέχνην καί μάλιστα είς τό θέατρον δέν έπρεπε νά 
χωρούν μετριότητες. Διά τούτο καί οί σοβαροί δημο
σιογράφοι, ώς εϊδομεν, δμιλοΰντες περί ηθοποιών καί 
σκηνικού διακόσμου, μετεχειρίζονιο δλην τήν αΰστη- 
ρότητά των, περιπαίζοντες έστιν δτε καί τους μέν καί 
τόν δέ, καθ’ ήν εποχήν αυτοί μέν μετέφραζαν τήν 
comprimaria είς συμπρωταγωνίστριαν καί τό parterre 
είς έπιδάφιον αίθουσαν, δ δέ διάκοσμος τών υ
πουργείων, έξ οΰ προήρχετο δ λουφές, άπετελεϊτο άπό 
τρία τενεκεδένια μελανοδοχεία καί ισάριθμα άμμοδο- 
χεϊα κατασκευής τοΰ παρά τό Άναβρυτήριον τενε
κετζή !

Βεβαίως, τά πάντα τότε έν τφ θεάτρφ εύρίσκοντο 
έν πρωτογενεΐ καταστάσει, άπό τοΰ σανιδοπήκτου πα
ραπήγματος τοΰ χρησιμεύοντας ώς θέατρον, μέχρι τοΰ 
ύποβολέως αύτοΰ, δστις συχνότατα, διαρκούσης τής 
παραστάσεως, προέβαλε τήν κεφαλήν έκ τοΰ υποβο
λείου του διά νά συμμετάσχη τών θορυβωδών ϋπέρ ή 
κατά τών ηθοποιών εκδηλώσεων τοΰ άκροατηρίου ! 
Δέν έπεται δμως έκ τούτου ή έκ τοΰ δτι αί σκηνογρα- 
φίαι προσωμοίαζον προς τάς τής έποχής τοΰ Σαικ- 
σπηρ καί τά σκηνικά ενδύματα τής «Πολυξένης» ή- 
σαν σχεδόν δμοια πρός τά τοΰ «Έξηνταβελώνου» και 

τά γυναικεία πρόσωπα ύπεκρίνοντο άνδρες, δτι έπρε- 
πεν ή ελληνική σκηνή ν’ άφεθή είς τήν τύχην της, νά 
καταδιωχθή μάλιστα καί νά περιφρονηθή.

Έν τούτοις, μεθ’ δλην τήν άστοργίαν τής επισήμου 
'Ελλάδος, μεθ’ δλην τήν άποχήν τοΰ λεγομένου καλού 
κόσμου καί τήν έν ου δέοντι καί ύπεράγαν αυστηρό
τητα τής μείζονος μερίδας τοΰ ’Αθηναϊκού τύπου, τό 
ελληνικόν θέατρον ήμέρα τή ήμέρρ έγίνετο άγαπητό- 
τερον είς τόν λαόν τής πρωτευούσης, δστις έσπευδεν 
άθρόως είς τάς παραστάσεις, ευχαριστούμενος κυρίως 
είς τά ελληνικής ύποθέσεως έργα, τά όποια παρηκο- 
λούθει θορυβωδέστατα. Ή έπί σκηνής έμφάνισις τοΰ 
Καραϊσκάκη, τοΰ Ρήγα, τοΰ Μάρκου Μπότσαρη ή τοΰ 
Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου προεκάλει πάντοτε 
τόν ένθουσιασμόν τοΰ πλήθους, τό όποιον έρρήγνυτο 
είς ούρανομήκεις ζητωκραυγάς. ’Έστιν δτε, δσάκις δ 
ήρως, λαμβάνων τήν συνήθη τότε μελοδραματικήν 
στάσιν καί σπασμωδικώς κραδαίνων τό ξίφος, άπήγ- 
γειλε μέ τήν στομφώδη τής έποχής εκείνης άπαγγε- 
λίαν, άποστροφήν τινα κατά τών Τούρκων, διάτοροι 
ήκοΰοντο φωναί δεξιά καί άριστερά τοΰ θεάτρου : 
«Γ’ειά σου, ήρωα !» >— «’Απάνω τους !» καί τά τοιαΰ- 
τα. Ούαί δέ καί άλλοίμονον έάν ένεφανίζετο έπί τής 
σκηνής πασάς τις ή άλλος Τούρκος. Έκτος τών γιου- 
χαϊσμών, οϊτινες ήσαν ή συνήθης υποδοχή τοΰ δυστυ
χούς ηθοποιού, έβλεπέ τις υπέρ τάς κεφαλάς τών θεα
τών δτέ μέν γρόνθους άπειλητικώς προτεινομένους 
κατά τοΰ άπιστου, δτέ δέ δζώδεις ράβδους κραδαινο- 
μένας άπειλητικώτατα κατά τοΰ τολμητίου δστις είχε 
τό θράσος έστω καί ν’ άτενίση καν πρός τό μέρος δπό- 
θεν έξήλθεν ό ύποκρινόμενος τόν 'Έλληνα ήθοποιός.

(’Ακολουθεί).
NiK. I. ΛΑΧΚΑΪΉΕ

ΜΓ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ~
ΔΙΗΓΗΜΑ

’ Αραξε τό βαπόρι δ καπετάν Μανωλιός στόν Πει
ραιά καί προτού άκόμα βγή έξω, ένα παιδάκι τουφερε 
ένα γράμμα πού τουλεγε δτι τ’ άσκέρι του τόν περί- 
μενε πάνω στήν Κηφισσιά, δπου είχανε πάει νά παρα
θερίσουνε κανένα μήνα. Διάβασε, ξαναδιάβασε τό 
γράμμα δ καπετάν Μανωλιός, κούνησε τό κεφάλι του, 
κύτταξε τό ρολόι του καί μιά καί δυο βιαστικά παίρ
νει τό τραίνο τοΰ Πειραιώς κι’ ανεβαίνει στήν ’Αθή
να. Φύσαγε σάν φώκια μέσ’ στό τραίνο δ άγαθός θα
λασσινός άπό τή ζέστη πού δέν ήταν μαθημένος καί 
μόλις έφτασε στήν 'Ομόνοια άνοιξε τά μεγάλα του κα
νιά σάν διαβήτες καί γραμμή γιά τό θεριό τής Κη- 
φισσιάς. Περασμένες 12· τό τελευταίο τραίνο είχε 
φύγει. Τάχασε δ καπετάν Μανώλης γιατί δέν ήξερε τι 
νά κάνη. 'Ως άπό μηχανής θεός τοΰ φωνάζει ένας σω
φέρ δίπλα :

— — Κύριος γιά τήν Κηφισσιά, κύριος γιά τήν 
Κηφισσιά, νά σάς πάω έγώ.

Κύτταξε περίεργα ό καπετάν Μανώλης τό αυτοκί
νητο, γιατί δέν ήξερε άπό τέτοια πράγματα (άλλως τε 
μόλις είχαν πρωτοέλθει στάς ’Αθήνας τά αυτοκίνητα), 
έρριξε τό κεφάλι του λιγάκι κ’ έτσι κάπως διαταγμένα 
τοΰ λέει: «’Άιντε μωρέ νά μέ πας».

— Καί πόσο θά κοστίση τό εισιτήριο ;
— Μά δέν έχει εισιτήριο, κατ’ άποκοπήν, εΐπεν δ 

σωφέρ, 200 δραχ. γιά σάς.
— Διακόσιες δραχμές, μουρμούρισε δ καπετάν Μα

νώλης, φτοΰ νά πάρη ή οργή.
Άλλά θέλοντας καί μή καί σκεπτόμενος δτι τήν κο- 

κώνα Μαριγώ τήν γυναϊκά του μπορούσε νά τήν πιάση 
τό γλυκό της άπ’ τήν σύγχυση αν δέν πήγαινε ό καπε
τάν Μανώλης, άπεφάσισε νά μπή μέσ’ στ’ αυτοκίνητο.

Φρρρρρρρρ. · · · Βάζει μπρος τή μηχανή δ σωφέρ, 
τρέχει τ’ αυτοκίνητο. "Υστερα άπό λίγα μέτρα μέσ’ 
στούς λάκκους άρχισε νά κουνιέται παράξενα, πράγμα 
πού έκαμε τόν καπετάν Μανώλη νά βαστιέται άπό τις 
μπάντες τοΰ αυτοκινήτου, ένώ τεντωμένα τά πόδια του 
σάν ξύλα καί τό σώμα πεσμένο άνάσκελα πολεμούσε 
είς μάτην νά κρατήση τήν ισορροπία σ’ αύτό τό είδος 
τοϋ καραντί.

— ■ Στάσου μωρέ περίδρομε, μήν τρέχεις έτσι.
Φρρρρρρρρ. .. . ήταν ή άπάντησις τοΰ αυτοκινή

του πού έτρεχε δλοταχώς.
— Μώρ δέν άκοΰς νά σταθής χαμένε, κοντεύεις νά 

μέ κάνης μέ τό κοΰνα-κοΰνα μέ τή διαβολομηχανή σου

ΕΠΙ ΤΗ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΛΕ ΣΕΒΙΝΙΕ
Έπί τή τριακονταετηρίδι άπό τής γεννήσεως τής 

κυρίας δέ Σεβινιέ, τής εξαίσιας Γαλλίδος επιστολο
γράφου δ Παρισινό; τύπος δημοσιεύει ή και αναδη
μοσιεύει έγκωμιαστικωτάτας περί αυτής μελέτας.

’Ιδού μερικά άποσπάσμαια έκ τών χαρακτηριστι- 
κωτέρων τών μελετών τούτων. Τόν λόγον έχει έν 
πρώτοις δ Σαίντ-Μπέβ περιγραφών ώς έξής τήν Δω 
ρίναν τοΰ Καλοΰ Κόσμου. «Όμιλών τις περί αυτής 

, έχει νά δμιλήση περί αυτής ταύτης τής χάριτος, δχι 
περί χάριτος άπαλής καί μαλακής, —νά Ιννοούμεθα 
— άλλά περί χάριτος ζωηράς, άφθονου, πλήρους δρ- 
θοφροσύνης καί άλατος, καί ή οποία δέν έχει ποσώς 
ώχρα χρώματα. Έχει έν έαυτή κά'ποιαν φλέβα τοϋ 
Μολιέρου. ’Ενυπάρχει κάτι τής Δωρίνας είς τήν κυ
ρίαν δέ Σεβινιέ, μιας Δωρίνας τοΰ Καλοΰ. τοΰ Έκ- 
λεκτωτέρου κόσμου' καί δ οίστρος της είνε αύτός.

Όλίγαι λέξεις τοΰ Ταλλεμάν χαρακτηρίζουσι πλή
ρως τήν θελκτικήν καί δυνατήν γυναικείαν φύσιν, ό
ποια έξεδηλοΰτο νεαρωτάτη έν δαψιλείφ ζωής. ’Αφ°ΰ 
γράψη δτι τήν ευρίσκει μίαν τών πλέον άξιαγάστων 
καί χρηστών γυναικών τών Παρισίων, προσθέτει.

<Τραγουδεϊ, χορεύει καί έχει τό πνεύμα ζωηρότατον 

νά ξεράσω, καπετάνιο άνθρωπο άπάνω στήν ξηρά !
Φρρρρρρρρ... πάλι ή μηχανή.
Ντούπ. .. Μιά κλωτσιά δ καπετάν Μανώλης στό 

κάθισμα τό μπροστινό, γυρίζει έκπληκτος δ σωφέρ, 
σταματάει καί τόν βλέπει μέ τό χέρι στό στόμα έτοι
μον νά....

Μόλις σταμάτησε τ’ αυτοκίνητο, πετάγεται έξω δ 
καπετάν Μανώλης, πιάνει άπό τό γιακά τό σωφέρ, τόν 
τινάζει κάτω άπό τό κάθισμα.

— Μωρέ ! τοΰ λέει, ένφ ό σωφέρ έκπληκτος πολε
μούσε ν’ άπαλλαγή άπ’ τά χέρια του πού τόν έσφιγγαν 
σά μέγκενες, ή θά πας μωρέ βήμα-βήμα ή νά μή μέ 
λέν καπετάν Μανώλη αν δέν σοΰ δώσω νά φας τά αυ
τιά σου !

>— Κακός μπελάς πού μέ βρήκε ! φώναξε δ σωφέρ, 
ένώ ύπέσχετο πράγματι νά πάη βήμα-βήμα.

'Η άλήθεια είναι δτι θέλοντας τοΰ καπετάνιου ή μή 
θέλοντας τοΰ σωφέρ τό αυτοκίνητο έφτασε στήν Κη- 
φισσιά τις πρωινές ώρες. Πληρώνει δ καπετάν Μανώ
λης τό σωφέρ.

--’Άϊντε μωρέ, τοΰ λέει, κι’ άν μέ ξαναμπάσης σ’ 
αυτή τήν παληοκρισάρα σου, νά μέ φτύσης μέσ’ στά 
μούτρα, έτσι μοΰ χρειάζεται.

Φαίνεται δμως δτι μ’ δλα αύτά δ καπετάν Μανώλης 
δέν γλύτωσε τή γρίνια άπ’ τό τρυφερό του ήμισυ, τήν 
κυρά Μαριγώ, ή όποια έπ’ ούδενί λόγω έπείθετο δτι 
ξεκίνησε τή μία μετά τά μεσάνυχτα κ’ έφτασε τό πρωί 
μέ αύτοκίνητο.

δΑΝΟΧ Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΪ

καί εύχάρνστον' είνε απότομος καί δέν δύναταί νά 
συγκρατηθή άπό τοΰ νά λέγη δ,τι νομίζει ώραΐον, 
μολονότι, άρκετά συχνά, πρόκειται περί πραγμάτων 
κάπως προπετώς εύθύμων...»

’Ιδού ή λέξις τήν δποίαν πρέπει κανείς νά έχη πάν
τοτε ύπ’ δψει προκειμένου περί αυτής, καί έπειτα τήν 
συγκαλύπτη μέ δλην τήν δυνατήν αβρότητα, μέ κά
θε λεπτότητα. Ενυπήρχε χαρά έν αύτή. Τό άτομόν 
της ήτο ή έπαλήθευσις τής ρήσεως τής Νινόν.

«Ή χαρά τοϋ πνεύματος σημαίνει τήν δύναμίν 
του».

Ήτο άπό τό γένος εκείνο τών πνευμάτων τό ό
ποιον περιελάμβανε τόν Μολιέρον, αύτήν τήν ιδίαν 
τήν Νινόν, τόν Λαφοφονταϊνον, άπό γενεάν ελα
φρώς προγενεστέραν τοΰ Ρακινά καί τοΰ Μπουαλώ’ 
καί ζωτικωτέραν, σθεναρώτερον θρεμμένην.

—Φαίνεσθε πλασμένη διά τάς ήδονάς, έλεγε πρός 
αύτήν ή Κυρία Λά Φαννέττ, καί φαίνεται δτι αί ή- 
δοναί έπλάσθησαν διά σάς. 'Η παρουσία σας επαυ
ξάνει τάς τέρψεις καί αί τέρψεις αύξάνουν τήν καλ
λονήν σας δταν σάς περιστοιχίζουν. Τέλος ή χαρά εΐ- 
νε ή άληθής κατάστασις τής ψυχής σας, καί ή λύπη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ I6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

σας είτε άντίθετος περισσότερον ή εις κάθε άλλον 
άνθρωπον.

"Ελεγεν ή Ιδία, ένθυμουμένη παλαιόν φίλον:
— Ειδον έδώ τόν κύριον δέ Λαρρέ, υιόν τοΰ καϋ- 

μένου τοΰ φίλου μας Λενέ, μέ τόν όποιον τόσο πο
λύ έγελάσαμεν άλλοτε’ διότι ποτέ δέν υπήρξε νεότης 
πλέον φιλόγελως τής ίδικής μας ύπό πάσαν έποψιν.

Ή καλλονή της, ή κάπως ακανόνιστος, πλήν πρα
γματική, καθίστατο άκτινοβόλος καθ’άς στιγμάς έ- 
ζωογονεϊτο’ ή φυσιογνωμία της έφωτίζετο άπό τό 
πνεΰμά της, και έλέχθη κυριολεκτικότατα, ότι τό 
πνεΰμα αύτό έφθανε μέχρι τοΰ νά θαμβώνη τούς 
οφθαλμούς.

Τό βέβαιον είνε, δτι και έν τφ μέσω τών θλίψε
ων άκόμΐ] παρέμεινεν ή ώραιοτέρα γυναικεία διάθε- 
σις και ή πλέον φιλοπαίγμων φαντασία τήν οποίαν 
ήδύνατό τις νά συνάντηση. Ειχεν ίδιον δλως τρόπον 
έκφράσεως, τό χάρισμα τών εικόνων τών πλέον οι
κείων και πλέον αιφνίδιων, καί ένέδυε δι’ αυτών ά- 
προσδοκήτως δλως τήν σκέψιν της δπως καμμία άλ
λη δέν θά ήδύνατο νά τό πράξη. Καί δταν ακόμη ή 
σκέψις αύτή είνε σοβαρά, καί δταν ακόμη είς τό βά
θος της ενυπάρχει ή ευαισθησία, ή Κυρία δέ Σεβινιέ 
έχει ευφυολογίας αί όποϊαι τήν διαψεύδουν καί αί ό- 
ποϊαι παρουσιάζονται ως φαιδρότης. Τό πνεΰμά της 
δέν ήδυνήθη ποτέ νά στερηθή τής ζωηρότητος αυτής 
τών αστραπών καί τής φαιδρότητος ταύτηςτών χρω
μάτων. Είνε εντελώς τό αντίθετον τών καλών της 
φίλων τών Ίανσενιστών οϊτινες έχουν «ύφος λυπηρόν»

ΟΟΟ

Τώρα όμιλεϊ δ Ζύλ Λεμαίτρ. Ή Κυρία δέ Σεβι- 
νιέ είν/ή θελκτική προστάτις τοΰ χρονογράφου τών 
εφημερίδων.

Τό τοιοΰτον θά ήδύνατο ν’άποδειχθή εύχερώς. 
Άφ’ ής ημέρας ήρχισε γράφουσα διετέλεσεν έν γνώ- 
σει δτι αί έπιστολαί της έπεδεικνύοντο, δτι άντε- 
γράφοντο, δτι συνελέγοντο’ τέλος δτι ειχεν έν κοινόν. 
Κοινόν άποτελούμενον δχι άπό έκατοντακισχιλίους 
ήμερησίους άναγνώστας, άλλά άπό πεντήκοντα ή ε
κατό πρόσωπα πλούσια, εΰγενή, έγκριτα, πεπαιδευ
μένα, άργόσχολα. Άδιάφορον! Κατά τό μάλλον ή 
ήττον έν γνώσει, έγραψε διατό εκλεκτόν αύτό κοινόν, 
εξ ού μικρόν κατά μικρόν άπέμεινεν ελάχιστη τις ε
παγγελματική σφραγίς.Καθίστατο «επιστολογράφος», 
ήτοι χρονογράφος. Έχρονογράφει περί τής Λύλής 
περί τών ιδιωτών, περί τής φιλολογίας καί τοΰ θεά
τρου, περί τοΰ επαρχιακού βίου, περί τοΰ εξοχικού 
βίου, περί τών λουτροπόλεων, περί τοΰ πολέμου, 
περί τών πολύκροτων εγκλημάτων, περί τών συρμών, 
περί τών οικογενειακών της καί περί έαυτής,— έ- 
χρονογράφει περί παντός δτι καί τώρα άπασχολεΐ 
τήν χρονογραφίαν. Έμνημονεύοντο διαρκώς ή «’Ε
πιστολή τοΰ "Ιππου», ή «’Επιστολή τοΰ Λειμώνος». 
ή « Επιστολή τοΰ Θανάτου τοΰ Τυρέν», ή «Έπι- 
στολή τοΰ θανάτου τοΰ Βαβέλ».,.... Καί έλεγον. «Έ- 
διαβάσατε τήν τελευταίαν επιστολήν τής Κυρίας δε 
Σεβινιέ;» δπως επί τής Αύτοκρατορίας. «Έδιαβά- 
σατε τό τελευταΐον χρονογράφημα τοϋ Βιλλει®, τοΰ 
Σόλλ ή τοΰ Ροσφόρ;»

ΤΗτο «φυσική» εϊμεθα σύμφωνοι. Έν άλλοις λό- 
γοις, ειχεν έκ φύσεως τό ύφος ύπέρθερμον, υπερ

βολικόν, μέ παραπολλήν ορμήν, μέ παραπολ- 
λάς χειρονομίας, μέ παραπολύν θόρυβον, τό ό
ποιον χαρακτηρίζεις δικαίως τόν «λαμπρόν χρονο
γράφον».

’Ομολογώ δτι πολλάκις ή ζωηρά αύτή όρμή μ’ 
έκκωφαίνει καί μέ ταράσσει’ έπιθυμώ νά ζητήσω 
έλεος. Άλλά δέν θά ήδύνατο κανείς ν’ άρνηθή δτι 
είχε τήν φαντασίαν ίσχυράν καί άστείαν. Καί έπει
τα, αύτή δά, ήξευρε τήν γλώσσάν της. Δύο ιδιαίτερα 
περιστατικά συνετέλεσαν ώστε ή μητρική στοργή της 
ν’ άποβή άληθώς ή ασχολία δλου της τοΰ βίου’ δέν 
ήγαπάτο άπό τήν κόρην της, τήν περιλάλητον κυρί
αν δέ Γκρινιάν,—καί δέν την έβλεπε σχεδόν ποτέ.

Καί τοιουτοτρόπως άφ’ ένός ό φόβος μήπως τήν 
δυσαρεστήση καί ή διηνεκής άνάγκη νά τήν κατακ
τά διετήρουν άγρυπνον τήν αγάπην της’ καί άφ’ ε
τέρου αί διακόσιαι λεΰγαι πού τήν έχώριζον άπό τήν 
κόρην της αύτήν έπέτρεπον εις αύτήν νά τήν έξωρα- 
ΐζη διά τής φαντασίας εύκολώτερον, νά λατρεύη τό 
ίνδαλμα τό όποιον έσχημάτισεν έν έαυτή, καί νά μή 
θυμώνη μέ τό πρότυπον. Είνε, άλλως τε βέβαιον, 
δτι «ή έμμονος ιδέα», ή έπίμονος άναπαράστασις 
τοΰ λατρευομένου άντικειμένου εξάπτει πληρέστερου 
τάς δυνάμεις τής ψυχής ή δσον θά τάς έξήπτεν ή 
πραγματική του παρουσία.

Ή κυρία δέ Σεβινιέ είχε πράγματι άφίση τήν 
κόρην της είς τήν Σχολήν τών Καλογραιών μέχρι 
τής ήλικίας τών δέκα οκτώ έτών, καί είνε γνωστόν, 
δτι ή μήτηρ καί ή θυγάτηρ δταν συνηντώντο, δέν 
ήδύναντο νά ομονοήσουν. "Οχι δτι ή μανιώδης τρυ- 
φερότης τής κυρίας δέ Σεβινιέ δέν ήτο μυχιαίτατα 
ειλικρινής’ άλλά έχρειάζετο εις αύτήν, διά ν’ άναπτύσ- 
σεται άνέτως, ή μελαγχολία τήν οποίαν προξενεί ή 
άπομάκρυνσις καί ή πλάνη τής φαντασίας ή οποία 
τήν συντηρεί. "Ησκει τότε τήν μητρικήν στοργήν 
ώς «σπόρτ», οίονεί τραγικόν, είς τό όποιον άφιε- 
ροΰτο καί έδίδετο δλη.

’Ενυπάρχει είς τάς φλογέράς σελίδας εις τάς ο
ποίας έξωτερικεύει τήν λατρείαν αύτής τής πολυΰμ- 
νήτου «’Ιουλίας» κάποια ίσχυρογνωμοσύνη καί κά
ποια αύθυποβολή. Ή Κυρία δε Σεβινιέ διήλθε τήν 
ζωήν της λατρεύουσα μίαν Σκιάν—δπως ή Μάμμη 
της, αγία Σαντάλ. Καί αύτό τήν άπέτρεψεν άπό τοϋ 
ν’ άτακτήση. Κατά τοΰτο ιδίως ύπήρξεν ένδιαφέρου- 
σαί καί εις τοΰτο καί μόνον έγνώρισε τήν οδύνην 
χδ φαιδρόν τοΰτο πλάσμα. Τά παράπονά της είνε 
διακριτικά, άλλά καί δι’ αύτό σημαντικόίτερα.

«Δέν είνε πράγμα ποΰ εύκολα υποφέρει κάνείς, 
έγραφε κάποτε είς την κόρην της, ή σκέψις τοΰ δτι 
δέν άγαπάται άπό σέ, «πίστευσέ με».

Καί ένώ έφθινε διά τήν άμείλικτον αύτήν σχολασ
τικήν ή οποία δέν τήν ήγάπα, δέν άντελαμβάνετο 
ποσώς δτι δ υιός της Κάρολος, τόν όποιον δέν έπρό- 
σεχε διόλου, τήν ήγάπα αύτός όλοψύχως, καί δτι ήτο 
νέος άπλούστατα χαριέστατος. ’Ιδού κατ’ εμέ ή πρω
τότυπος περιπέτεια τής Κυρίας δε Γκρινιάν.

Καί καταλήγων, σάς παρακαλώ νά πεισθήτε δτι 
τρέφω τήν ζωηροτέραν συμπάθειαν πρός τήν άδράν 
αύτήν μητέρα τής χαράς ,—ή όποία εϊς τινας στιγ- 
μάς υπήρξε, φρονώ,μήτηρ περιαλγής.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Ε£ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ

πίτροπος καί ούτω καθεξής. Είς εμέ επιφυλάσσουν 
θέσιν δευτέρου. Μετά τόν πρώτον μεσολαβεί μικρόν 
διάστημα χρόνου διά νά λάβω τόν καιρόν νά έ’λθω δεύ
τερος καί ό Πατήρ Χριστόφορος κάθεται σάν κέρβε- 
οος νά μέ δδηγή διά νευμάτων, διότι κατάλαβε πόσον 
είμαι άφηρημένος καί άπρόσεκτος. Τό δέ κωμικόν εί
ναι ή δυσφορία του πού άρχίιζοι τόν άσπασμόν άνάπο- 
δα. Τό κανονικόν είναι ν’ άσπαζώμεθα πρώτα τήν ει
κόνα τοΰ Χριστοΰ καί έπειτα τήν εικόνα τής Πανα
γίας. Τάς εικόνας δηλαδή πού εύρίσκονται ένθεν κα- 
κεΐθεν τής 'Ωραίας Πύλης. Έγώ άρχιζα άντιθέτως 
καί c άγαθός Χριστόφορος τώπαιρνε κατάκαρδα.

Μετά τήν λήξιν τής Ακολουθίας άποφασίζεται νά 
προσκυνήσωμεν τά Άγια Λείψανα.

Πρό παντός δμως μοΰ δείχνουν τήν εικόνα τής 
Θεοτόκου, τής γνωστής ύπό τό δνομα Γ λ υ κ ο φι- 
λ ο ύ σ α, ή όποία είναι έναποτιθεμένη είς τό μαρμά- 
ρινον είκονοστάσιον. Είναι είκών θαυματουργός καί ή 
ιστορία της είναι πολύ ένδιαφέρουσα. 'Ομοιάζει κατά 
πολύ πρός τήν ιστορίαν τής Πορταΐτισσας. Έξ αιτίας 
τών είκονομάχων θεοσεβής γυνή Βικτωρία, σύζυγος 
Πατρικίου καί Συγκλητικού, φοβηθεϊσα τήν κατα
στροφήν της τήν έρριψεν είς τήν θάλασσαν καταφι- 
λοΰσα αυτήν καί εύχομένη μετά δακρύων ϊνα τήν δια- 
φυλάξη ή Θεοτόκος.

Ή είκών όρθια επί τών κυμάτων διέπλευσε τόν 
Μαρμαράν, τόν Ελλήσποντον καί τό Αίγαΐον καί προ- 
σωρμίσθη είς τόν λιμενίσκον τής Μονής Φιλοθέου. 
Εκεί άνέπεμπε θειον έξασπράπτον φώς. Ό Ηγούμε
νος, εϊς τόν όποιον άπεκαλύφθη τι» θαύμα, μετά πομ
πής κατήλθε καί παρέλαβε τήν εικόνα καί τήν μετέ- 
φερεν δπου σήμερον ακόμη κεϊται. Είς τήν θέσιν ο
πού έστάθη διά πρώτην φοράν είς τήν ξηράν άντβλυ- 
σεν άγιασμα. Εκεί δέ κατ’, έτος τήν Δευτέραν τής Δια- 
καινησίμου τελείται λιτανεία καί αγιασμός.

Ή είκών, ή πράγματι θαυμαστής τέχνης καί έκφρά
σεως, πλήρης χάριτος άλλά καί παραστατικότητας και 
μεγαλείου, λέγεται δτι είναι μία έκ τών έβδομήκοντα 
έξ δσων ίστόρησεν δ Εύαγγελιστής Λουκάς.

Άτυχώς ή Ρωσσική τέχνη καί ή ακαλαίσθητος μα- 
ταιοδοξία τών Μοναχών ήλθε νά επίθεση τήν σφρα
γίδά της. Δαπάναις τοΰ Αργείου Αρχιμανδρίτου 
Καισαρίου κατεσκευάσθη δ αποτρόπαιος άργυροΰς 
Ρωσσικός χιτών, διά τοΰ όποιου επένδυσαν τήν εικό
να, κατακαλύψαντες ούτω διά τοΰ άρχοντοχωριατι-

ΙΕΡΑ Μ ΟΝ Η ΦΙΛΟΘΕΟΥ
Πχραακΐνή 27 Φίδρουχρίου 1918.

Αγαπημένη μου Κλώνη,
Είμαι λίγο άδιάθετος σήμερα. 'Ομολογώ δτι άσυ- 

νείθιστος άπό τή ζωή αύτή κουράστηκα λιγάκι. Τό α
ληθινό αντιφάρμακο βρίσκεται στόν διαρκή θαυμασμό 
πού βγαίνει άπό τήν φαντασίαν μου γιά δ,τι αντικρύ- 
ζει έδώ τό μάτι καί απολαμβάνει ή ψυχή. Έν τούτοις 
κατέβηκα στήν Ακολουθία. Είναι παράλειψις, ή όποία 
δέν θά μοΰ συγχωρηθή εύκολα άπό τούς Αγίους Πα
τέρας καί ό άγαθός Χριστόφορος προσπαθεί μέ κάθε 
τρόπον νά βρίσκωμαι έν τάξει άπέναντί των.

Μέ θέλει Χριστιανόν, έστω καί κατ’ επιφάνειαν 
καί στενοχώρεϊται δταν δείχνω άδεξιότητα καί άμέ- 
λειαν σέ μερικάς τυπικός εκδηλώσεις.

Ό Ναός κεϊται πλησίον τής μεσημβρινής πλευράς, 
ανοικοδομηθείς έπι τής θέσεως τοΰ άρχαιοτέρου κα
θολικού. Ό κυρίως Ναός, ή Λιτή καί τά δεξιόθεν 
κα'ι αριστερόθεν παρεκκλήσια τών Αρχαγγέλων καί 
τού Πρόδρομου γέμουν τοιχογραφιών.

Μέσα στό Ναό ή άκολουθία έχει τήν αύτήν εξωτερι
κήν μορφήν πού άντίκρυσα καί είς τάς άλλας εκκλη
σίας τών Μονών. Ό Καλανάρχης μεταβαίνει γοργά 
άπό χοροΰ είς χορόν μέ τό βιβλίον άνοικτόν, φορών 
μαΰρον πολύπτυχον μανδύαν. Ό τόνος τής άπαγγε- 
λίας ό ίδιος, ή δλη είκών αμετάβλητος.

"Οταν είς τήν προηγιασμένην βγαίνουν τά Άγια,Ι 
δλοι οί Καλόγηροι πίπτουν πρηνείς σιωπηρώς. Πρώ-^ 
τος δέ καί καλλίτερος εις δλας αύτάς τάς εκδηλώσεις - 
τοΰ σεβασμού δ Πάτερ Χριστόφορος.

Λυπούμαι πού δέν μπορώ νά τούς ακολουθήσω, μο
λονότι προσπαθώ γιά νά τόν ευχαριστήσω νά συμμορ- 
φοΰμαι μέ τάς οδηγίας του.

Φρίττει πρό τής ιδέας δτι οί συνάδελφοί του—οί ά- 
πλοϊκώτεροι καί περισσότερον άφιερωμένοι στήν ιδέαν 
τής πνευματικότητος τοΰ Μοναχικού βίου, μήπως μέ 
χαρακτηρίσουν Φρ ά γ κ ο.

Μέ οδηγεί λοιπόν ιδιαιτέρως πότε νά ύποκλίνωμαι, 
πότε νά σταυροκοποΰμαι, μοΰ νεύει μέσα στην εκκλη
σία πότε είναι καιρός νά άσπαοθώ τις εικόνες. Ό α
σπασμός τών εικόνων μετά τήν λήξιν τής I. Ακολου
θίας γίνεται συμφώνως πρός τά Πρεσβεία καί άνα- 
λόγως τοϋ Αξιώματος έκάστου, άδιαφόρως ήλικίας, 
τελείται δέ μέ πολλήν τάξιν, μέ πολλήν εύλάβειαν. 
Μεταβάλλεται είς είδος ιεροπραξίας. Πρώτος αρχίζει 
άργά καί μεγαλοπρεπώς δ Ηγούμενος ή δ πρώτος ’Ε
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σμοΰ ένα περιφανές και περίτεχνον τής εκκλησιαστι
κής τέχνης έργον.

XXX

Περί τήν θαυματουργόν αυτήν εικόνα πλέκονται 
θρύλοι άπειροι. 'Όλοι χαρακτηριστικοί τής καλωσύ- 
νης τής Παναγίας και τής θαυματουργού δυνάμεως 
τής Γλυκοφιλούσης. Θά Σοϋ διηγηθώ ένα 
χαρακτηριστικόν. "Οταν ύπήρχον εις τήν Μονήν 
Βούλγαροι Μοναχοί, μετέφερον και ούτοι κατ’ έθος 
τήν εικόνα είς τό άγιασμα διά τήν έτησίαν λιτανείαν. 
Κάποτε δμως μετά τήν λήξιν τής τελετής φαγόντες 
καί πιόντες καί μεθυσθέντες άπεκοιμήθησαν καί αδιά
φοροι άφήκαν τήν εικόνα κάπου εκεί παρερριμμένην. 
'Όταν δμως έξύπνησαν καί έζήτησαν νά τήν μετα
φέρουν είς τήν Μονήν ή είκών παρέμεινεν ακίνητος 
καί ασάλευτος, έλέγχουσα ούτω τήν άσέβειάν των. ΟΙ 
Βούλγαροι δακρύοντες έζήτησαν συγχώρησιν καί ή 
είκών άφέθη νά μετακινηθή.

XXX

Ό Σεβαστός Βηματάρης κ. Άνατόλιος μας επι
δεικνύει τά "Αγια Λείψανα διά νά τά προσκυνήσωμεν. 
Καί προσκυνοϋμεν Σταυρόν πολύτιμον περιέχοντα Τί- 
μιον Ξύλον, δώρον τοΰ Στεφάνου τής Σερβίας. Τήν 
δεξιάν Παλάμην τοΰ Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, τοΰ 
Χρυσορρήμονος Πατρός, ευλογούσαν, εντός άργυρε- 
πιχρύσου έπενδύματος, αφιέρωμα τοΰ Αύτοκράτορος 
Θεοδοσίου τοΰ Β'. Τόν Μηρόν τής 'Αγίας Μαρίνης. 
Λείψανα τών μαρτυρησάντων είς Νικομήδειαν δισμυ- 
ρίων. Πόδα τοΰ 'Αγίου Π αντελεήμονος τοΰ ’Ιαματι
κού, δώρον έπίσης τοΰ Θεοδοσίου. Μέρος τής Κάρας 
τοΰ Όσιου Λουκά. "Αγιον Μύρον τοΰ 'Αγίου Δημη- 
τρίου.

Κατά τόν I' αιώνα Νικηφόρος δ Βοτανειάτης ά- 
νεκαίνισε τό Μοναστήριον καί έδώρησε στήν Μονήν 
τόν Τίμιον Ήλον τοΰ Σωτήρος, δ δποϊος είναι αποτε
θειμένος είς τό έν Θάσφ Μετόχιον τοΰ Φιλοθέου. Ή 
παραδοσις αναφέρει δτι Μοναχοί τής Μονής μετα- 
βαίνοντες είς Βλαχίαν μετά τών 'Αγίων Λειψάνων 
πρός συλλογήν έλεών προσωρμίσθησαν είς Θάσον δπου 
καί έσφάγησαν ύπό ληστών. Τά "Αγια Λείψανα δμως 
διεσώθησαν καί έκτοτε παραμένουν είς τόν Ναόν τοΰ 
έκεϊ Μετοχιού, πάσης απόπειρας πρός μεταφοράν των 
είς τήν Μονήν άποτυχούσης λόγω έξεγέρσεως τών κα
τοίκων.

’Έξωθι τής έκκλησίας υπάρχει ή Φιάλη, φέρουσα 
πολύστηλον κουβούκλιον.

Μετά τόν Ναόν έπεσκέφθημεν τήν Βιβλιοθήκην τε
λούσαν ύπό τήν έπιμέλειαν τοΰ δσιολογιωτάτου Γέρον- 
τος ’Ιωακείμ, έκ τών ’Επιτρόπων τής Μονής.

Ή Βιβλιοθήκη έχει 259 χειρόγραφα. Ή Μονή εϊ- 
πομεν δτι έκάη είς τά 1871 καί κατά τήν νύκτα έκείνην 

κατεστράφησαν πολλά χειρόγραφά της.
Οί Μονάχοι και εδώ με πικρίαν μοΰ ώμίλησαν γιά 

τήν αδιαφορίαν τής 'Ελληνικής έπιστήμης. 'Υπάρχει 
πλούτος μεγας εκκλησιαστικής 'Ιστορίας άφιέμενος ά- 
χρησιμοποίητος. ’Εκτός τοΰ κ. Λάμπρου, δ δποϊος 
ειργάσθη συστηματικώς διά τήν σύνταξιν τοΰ Κατα
λόγου κανείς άλλος Έλλην δεν έδειξεν ένδιαφέρον. 
Αντιθέτως Άγγλοι, Γερμανοί καί ’Αμερικανοί Επι
στήμονες κατ’ έπανάληψιν κατέγιναν είς έπιμελεϊς έ
ρευνας, είς μακράς μελέτας. Οί Γερμανοί κυρίως με
λετούν τούς βίους τών 'Αγίων. Οί ’Αμερικανοί παρα
βάλουν τά ψαλτήρια.

Άνάγκη νά συγκινηθή ή Κυβέρνησις καί τό Πανε- 
πιστήμιον. Νά σταλή ένας μορφωμένος Άρχιερεύς— 
έχομεν έξ αύτών κανένα Εκκλησιαστικόν συγγραφέα ; 
Αγνοώ. Νά σταλούν μεσαιωνοδίφαι. Ό κ. Ζησίου θά 
ήτο έδώ χρησιμώτατος. Ό κ. ’Αδαμάντιου, δ κ. Ρο- 
δοκανάκης, δ κ. Π. Δημητρακόπουλος, (1) έπίσης θά 
ήδύναντο νά προσφέρουν ύπηρεσίας μέ τόν ζήλον των, 
μέ τήν έργατικότητά των, μέ τήν πολυμάθειάν των, μέ 
την ευσυνειδησίαν των. Ό χαλκέντερος έπίσης κ. Φι- 
λαδελφεύς θά ήτο χρησιμώτατος, θά ήτο στό στοιχειό 
του, πολυτιμότατος είς μελέτας, είς παραγωγήν έπιστη- 
μονικήν, έθνικήν, κοινωνικήν άκόμη.

1. Οί δύο τελευταίοι δυστυχώς νεκροί πλέον.

Είναι καί μία άκόμη άνάγκη, Νά ληφθοΰν μέτρα 
δια την έξασφάλισιν τών χειρογράφών άπό καταστρο
φής. Μια πυρκαϊά εύκολώτατα έδώ θά καταστρέψη 
ο,τι πολύτιμον διεσώθη άπό τούς όνυχας τοΰ χρόνου. 
Άπό τόν κίνδυνον τής κλοπής μέ διεβεβαίωσαν έδώ 
δτι έχουν λάβει κάθε μέτρον. Νά τούς πιστεύσω; Νά 
τό παραδεχθώ;

Ή Βιβλιοθήκη τοΰ Φιλοθέου έχει καί άλλον προο
ρισμόν. Χρησιμεύει καί ώς δπλοθήκη. Φυλάσσονται τά 
δπλα πού έχρησίμευσαν κατά τόν Έλληνοβουλγαρικόν 
πόλεμον έναντίον τών Βουλγάρων άνταρτών.

’Εντός τής Μονής ύπάρχουν τέσσαρα Παρεκκλή
σια, έξ δέ είς τά πέριξ.

Κελλία ή Μονή έχει δώδεκα. Είς τά έξ έξ αύ
τών μένουν Ρώσσοι Μοναχοί.

Ή Μονή δέν είναι έκ τών πλουσιωτέρων, έν τούτοις 
έχει μετόχια άρκετά προσοδοφόρα καί ιδίως τής Θά
σου, δπου ύπάρχει άξιος λόγου έλαιών. ’Έχει έπίσης 
Μετόχια είς Τυφλίδα καί Γεωργίαν.

’Ηλθεν ή ώρα τής άναχωρήσεως διά τήν γειτονικήν 
Μονήν Καρακάλλου καί ό Πατήρ Χριστοφόρος κατα
γίνεται προετοιμάζων τά τής άναχωρήσεως.

Φεύγω άπό τήν Μονήν αύτήν μέ τάς ώραιοτέρας ά- 
ναμνήσεις. Έγνώρισα Μοναχούς φιλόφρονας, δραστή
ριους, προοδευτικούς, ζηλωτάς τοΰ καλοΰ. Άτυχώς 
δέν τούς βοηθεΐ καμμία μόρφωσις καί ζοΰν έδώ ενα 
βίον άπράγμονα, μή δημιουργικόν έπιπέδου άνωτέρων 

εύγενών φιλοδοξιών. Νά φροντίζουν γιά τόν καλλω
πισμόν τής Μονής, νά συχνάζουν στήν εκκλησίαν, νά 
κάμουν μιετάνοιες, νά προσεύχωνται, ν’ άγρυπνοΰν, νά 
μή άφήνουν δμως τις μικροφιλοτιμίες των, νά κυττά- 
ζουν καί τήν καλοπέρασίν των είναι ή κύριες γραμμές 
τής ζωής των. "Ενας βίος πνευματικώτερος, μιά πνοή 
θερμουργοΰ ιδέας, κάτι τι άληθέστερον πρός τήν ά- 
ποστολήν τοΰ χριστιανισμού ή έστω άληθέστερον πρός 
τήν έννοιαν τοΰ γνησίου καλογηρισμοΰ δέν ήσθάνθην 
νά θωπεύη τήν ψυχήν μου.

ΟΟΟ
Έδώ έμαθα καί μίαν λεπτομέρειαν ένδιαφέρουσαν.

Άπό τά Ποιητικά ’’Εργα «Τά Άπαντα» 
Άλιϋ·ίρση.
Στ' άγκάλια σου ήταν ήσυχη ηδονή, 
σά δρόμος μες στής νύχτας τή σιγή· 
κ’ οί σκέψεις σου, θυμούμαι, ήτανε πράσινα 
φύλλα μές σέ δωμάτιο σκοτεινό.
Μαύρα ήταν σύγνεφα σ’ άσέληνο ούρανό. 
Κ’ εντός σου ή άγάπη πέρασε άσυνήθιστη 
κι’ άδιάφορη καί ξένη ’έφυγε πέρα, 
καθώς πουλί στον άνοιχτόν άγέρα, 
κι’ ούτε άφησε σημάδι, δπως καί κείνο, 
στής δικής σου μορφής τόν ούρανό. 
Μές στήΐ' ήλιθιότητά σου έγώ ηΰρα 
τή γλυκειά σιωπή μετά ένα γλυκόν ήχο. 
"Ολα τριγύρω σου ήτανε τό φώς 
πού άμυδρώνει τό τέλος τής νυχτός. 
Ό ήλιος πού δέν άνάτειλε ήτανε πόθος, 
καί ή μέρα πού δέν άρχισε χαρά, 
καί δίχως πνοή άνέμου ψιθυρίζανε 
τά δέντρα, τώνα στάλλο, άγαλινά. 
Καί ή Σοφία, κοιμώτανε βαθειά 
κι’ ό Μεγάλος Πόνος, στά μαλλιά σου,

"Οταν ύπάρχη έλλειψις άξιωματούχων μοναχών διά νά 
συμμετάσχουν είς τό Συμβούλιου τής Μονής δημιουρ
γού’·’ τοιούτους διά τοΰ εξής τρόπου: _

'Ορίζουν Ηγουμένους γιά μίαν ήμέραν. Τελούνται 
δλοι οί τύποι οί άπαιτούμενοι διά τήν Εκλογήν τοΰ Η
γουμένου καί κρατούν τό άξίωμά των έπι 24 
ώρας. Τήν έπομένην παραιτούνται καί τούς μένει ό 
τιμητικός τίτλος Π ρ ο η γούμενος, πού παρέ
χει τό δικαίωμα είς τήν ένεγωτέραν άνάμιξιν είς τά 
τής διοικήσεως τής Μονής.

4ΗΜ Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

τοϋ Ροϋμπερτ Μπρούκ. Μετάφρααις Γλαύκου

καί μές στοΰ φουστανιού σου τό πετάλισμα 
μισοκρυμμένη ή Τρυφερότητά σου.
Κι’ δταν σκεφτόσουν, φαινόταν σέ μένα 
άτελείωτη σά θάλασσα, 
στον τιποτένιο κόσμο σου, πού γνωρίζεις 
νά πέφτη ή άνώτερη σου αναισθησία. .. 
’Ώ, άκύμαντο κι’ άτάραχο λιμάνι 1 
Σιωπή, πού έντός σου τά τραγούδια έχουν πεθάνει ! 
Ιερό Βιβλίο, τις καρδιές μας πού ησυχάζει ! 
Καί σπίτι πού σέ λόφου τό πλευρό πλαγιάζει ! 
’Ώ, μάννα μου ήσυχη, τό στήθος σου είναι ειρήνη, 
μά πού ή άγάπη μόνη της λιγοθυμά καί σβύνει! 
Άπειρο βάθος πού ποτέ θά μπόρεία νά γνωρίσω, 
σέ σένα ήθελα νάρθω, νάρθω πίσω, 
καί βρίσκοντας σέ άσάλευτο πηγάδι, 
χωρίς λέξη καμμιά, νά γονατίσω, 
καί τάστερο κεφάλι μου στά χέρια σου νά γείρω, 
τίποτε νά μήν πώ 
κ’ έσύ γιά ώρα πολλή νά μέ προσέχης 
κ’ έγώ νά κοιμηθώ, νά κοιμηθώ !

ΓΛΑΥΚΟΣ ΑΛΙΘΕΡΣΗΣ
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Η ΚΥΡΙΑ Μ-ΡΙΑ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ
Είς ένα άπό τά τελευταία φύλλα τής «Comedia» ό κ. 

S. Vaubourg, γνωστός θεατρικός κριτικός, γράφει 
περί τής κυρίας Βαλσαμάκη, ή οποία παίζει εις τήν 
Διέππην μαζύ με τόν κ. Ροστάν :

«Είχομεν ώραιοτάτην παράστασιν τής «Δόξης», τήν 
όποιαν ο κ. Μορις Ροσταν ήλθε νά παίξη ό ίδιος. Άς 
είπωμεν ευθύς άμέσως δτι είχεν είς αύτήν διπλήν έπι
τυχίαν, ώς συγγραφεύς καί ώς ήθοποιός. Πρόκειται 
βεβαίως περί τοϋ βαθυτέρου καί δραματικωτέρου έρ
γου τοΰ νεαρού ποιητοϋ. Ή έρμήνευσις αύτοϋ εξυπη
ρέτησε μεγάλως τό δράμα καί ό κ. Μορίς Ροσιάν έθε
σε f είς αύτό δλην του τήν ψυχήν καί έφαίνετο δτι δη
μιουργεί τό έργον διά δευτέραν φοράν. Κυριολεκτικώς 
κατεκτησε τό κοινόν, τό όποιον ήτο κάπως ψυχρόν είς 
τάς άρχάς της εσπερίδας. Ή κ. Μαρία Βαλσαμάκη, 
έξεπροσώπει τήν Δόξαν. Είμεθα κάπως συγκεκινημέ- 
νοι βλέποντες τήν προσωπογραφίαν τής Σάρας Μπερ
νάρ, της αλησμόνητου διαπλαστρίας τοϋ ρόλου νά έμ- 
ψυχοΰται καί μίαν άλλην φωνήν ν απαγγέλλη τάς στρό
φος τής Δόξης. Ή έπιτυχία τής κυρίας Βαλσαμάκη υ
πήρξε αυθόρμητος καί πλήρης. 'Οποία αρμονική φω
νή καί δποία φρίσσουσα ευαισθησία ! Δέν θά έξεπλητ- 
τώμεθα έάν ή καλλιτέχνις αϋτη έσταδιοδρόμει λαμ- 
πρώς, διότι τά χαρίσματα τά παρ’ αύτής έπιδειχθέντα 
είναι έκ τών σπανιωτάτων: Ό ρυθμός καί δ λυρισμός. 
’Άς μή λησμονήσωμεν ν’ άναφέρωμεν τήν δεσποινίδα 
Λανζέρ καί τούς κ. κ. Όντίλ καί Μαξίμ. Έν τώ συ- 
νόλφ έοπερις αφιερωμένη είς τήν ποίησιν καί ή όποια 
δέν θά λησμονηθή».

ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ
Ευχαρίστως άναγγέλλρμεν εξαιρετικήν τιμήν άπονεμηθεϊ- 

σαν διά πρώτην φοράν εις "Ελληνα καλλιτέχνην. Ό γνω
στός είς τούς παρ’ ήμΐν καλλιτεχνικούς κύκλους ζωγράφος 
κ. Νέστωρ Βαρβέρης έτιμήθη ύπό τής Γαλλικής Κυβερνή- 
σεως διά τοΰ παρασήμου τών ’Αξιωματικών τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως (OFFICIER DE L’INSTRUCTION PU- 
BLIQL’E). Ή καλλιτεχνική ιδιοφυία τοϋ κ·. Βαρβέρη έχει 
νά επίδειξη έργα πολλαπλά εξαιρετικής επιτυχίας, είναι δέ 
•πασίγνωστος καί δημοτικώτατος παρ’ ήμΐν ό θαυμάσιος αυ
τό ' πίναξ δ άναπαριστών τόν αρχιστράτηγον Κολοκοτρώ- 
νην εις Δερβενάκια. 'Ο πίναξ ουτος γενόμενος δεκτός εις 
το SALON τών Παρισίων έβραβεύθη καί τόν θρίαμβον αύ
τόν τοϋ καλλιτέχνου έπέστεψεν ή τιμητική διάκρισις μεθ’ ής, 
ώς ανωτέρω έλέ/.θη, τόν πτριέβαλεν σήμερον ή Γαλλική 
Κΐ'βίρνησις.

Ή «'Ελληνική ’Επιθεώρησες» μέ Ιδιαιτέραν χαράν σφίγ
γει τό χέρι τοϋ έπιλέκτου "Ελληνος καλλιτέχνου.

ΘΕΑΤΡΑ

Ό δίασος τών «Νέων» ε’ις τό θέατρον τής Κυβέλης ε
ξακολουθεί νά προσελκύη τήν προσοχήν τοϋ Αθηναϊκού κοι
νού. Τούς δύο αυτούς μήνας έδωσεν άρκετά νέα έργα μέ 

εμφανίσεις μελετημένας και μέ σύνολον εκλεκτόν, τό όποιον 
ολίγον κατ’ ολίγον αρχίζει νά επιβάλλεται.

"Ενα άπό τά έ'ργα πού παρηκολούθησε τό κοινόν μέ αρ
κετόν ένδιαφέρον ήτο «Ή τελευταία νύχτα τοΰ ΡασποΙυ- 
τιν». Πρόκειται περί τοΰ τρομερού μουζίκου, τοϋ ψευτοκα- 
λογήρου, ό όποιος έπί καιρόν έκυβέρνησε τήν Τσαρικήν 
Ρωσσίαν καί ,μέσω τής θρησκομανούς Τσαρίνας έλατρεύβη 
ώς άγιος καί έδέσποσε μιάς όλοκλήρου χώρας. Καί όμως ό 
άνθρωπος αυτός, ο άξεστος καί ό αγροίκος, δέν ήτο τίποτε 
άλλο παρά έ'να κτήνος, τό όποιον δμως ήξευρε νά ίπιβάλλε- 
ται είς ολόκληρον τόν άνώτερον διανοητικόν καί κοινωνικόν 
κοσμον.

Τό έργον έγράφη άπό τήν κυρίαν Γκρανγκινιόλ καί έδρα- 
ματοποιηβη απο τόν κ. Λέ Σεβιό, ό όποιος ήσχολήθη πολύ 
μέ τά έργα του. Ό συγγραφεύς παρουσιάζει τόν παντοδύ
ναμον μουζίκον τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν ξξορίζεται 
άπό τήν Πετρούπολιν, αυτός όμως διατηρεί άκόμη δλην τήν 
πεποίθησιν έπί τό άτομόν του, διότι ήξεύρει δτι ή Τσαρίνα 
θά τόν άνακαλέση τό ταχύτερον, άφοΰ άπό αύτόν έξαρτάται 
η σωτήρια τής ζωής τοΰ Τσάρεβιτς, τήν όποιαν, πράγματι, 
μέ κάποιαν μυστηριώδη σκόνην κατώρθωνε νά κρατή 
είς τά χέρια του.

Ή έκτέλεσις πολύ ικανοποιητική. Ό ρόλος τοΰ Ρσσπου- 
τιν, αύτοϋ τοΰ μυσαροΰ άγριανθριόπου, ό όποιος δέρνει τήν 
ερωμένην του καί κυλιέται εις δλα τά πάθη, διερμηνεύθη 
αρκετά καλά άπό τόν κύριον Κοντογιάννην. ’Επίσης πολύ 
καλά έπαιξε ή δεσποινίς "Ελλη Μαρσέλλου τόν μικρόν 
άλλά δυνατόν ρόλον ης. Κάποιο μάλιστα διακοσμητικόν ά- 
τύχημα, τό όποιον τής συνέβη κατά τή δραματικωτέρα στιγ
μή, κατώρθωσε νά τό υπερνικήσω καί σάν έμπειρος τής σκη
νής καλλιτέχνις νά μή δείξη ούτε τήν άγωνίαν της, ούτε τήν 
ταραχήν της. Τό κοινόν δμως, τό όποιον άντελήφθη τό δύ- 
σκολον τής θέσεώς της, μέ θερμά καί ζωηρά χειροκροτήμα
τα έπεδοκίμασε τήν θαρραλέαν στάσιν τής δεσποινίδας Μαρ
σέλλου.

’Επίσης έπαιξαν καλά καί ή δεσποινίς Χαλκούση καί οί 
κ. κ. Πλούτης, Μουσούρης, Θεοδιόρου καί Παντόπουλος.

Μετά τήν «Τελευταίαν νύχτα τοΰ Ρασπουτίν» ό θίασος 
μάς έδωκε μίαν έσπέραν μέ τρία μονόπρακτα. Τό «’Αγριο
γούρουνο» τοΰ κ. Δάφνη, «Τά ρόδα τής αγάπης» τοΰ κ. 
Βουτιερίδου καί «Τό κοκκσλάκι τής νυχτερίδας», τοΰ κ. 
Λάσκαρη, τό γνωστό θεατρικό του έργον, τό όποιον είς πα- 
λαιοτέραν εποχήν έπαίχθη άπειραρίθμους φοράς.

Τά δύο πρώτα, τά όποια παρηκολούθησε ό κόσμος διά 
πρώτην φοράν, άφήκαν πολύ καλάς εντυπώσεις. Είς τό 
«’Αγριογούρουνο» ή δεσποινίς Μαρσέλλου έδείχθη υπέρ πο
τέ καλή. ’Επίσης είς τά «Ρόδα τής άγάπης» έπαιξε πολύ 
καλά ή δεσποινίς Ελένη Χαλκούση.

Ή «’Αναδυομένη» τοΰ κ. Ξενοπούλου έδόθη καί αυτή είς 
τό θέατρον τών «Νέων». Ή «’Αναδυομένη» είναι ένα πα
λαιόν Ζακυνθινόν είδύλλιον, ή ήρωίς τοΰ όποιου είναι μία 
νεαρά κοντεσσίνα, ή Κλαίλια, ή όποια αφήνεται έλευθέρα 
νά έκλέξη σύζυγον μεταξύ δύο άδελφών, τοΰ εύθύμου Ντε- 
νίς καί τοϋ ποιητοϋ καί σοβαροΰ Παύλου. Τέλος χωρίς καί 
αυτή νά γνωρίζω ποιον έκ τών£δύο προτιμρ, άρραβωνίζε- 
ται τόν Ντενίς. Ό Παϋλος δμως πού τήν αγαπά μυστικά 
καί σοβαρά καί άπεριόριστα, κρύβει τόν πόνον του, δέν φα
νερώνει τήν άπογοήτευσίν του, άλλά αύτοκτονεΐ πίπτων είς 
ενα κρημνόν, τήν στιγμήν πού έκοπτε λουλούδια δι’ αυτήν, 
τήν Κλαίλια, τήν άγαπημένη....

Ή δεσποινίς Παπαδάκη άπέδωκε πολύ ωραία τόν τύπον 
τής Κλαίλιας. Άν μάλιστα κάποτε δέν έθύμιζε Κυβέλην θά 
ήτο έντελεστερα. ’Επίσης δροσερά καί φυσική ή δεσποινίς 

Μαρσέλλου. "Ισως θά έπρεπε νά ήτο θερμοτέρα δταν α
ναγγέλλει τόν θάνατον τοϋ Παύλου.

Ό κ. Μπόγρης μάς έδωκε καί έφέτος νέον έργον του, 
ύπό τόν τίτλον «Μπροστά στόν γκρεμνό». Δυστυχώς ό συγ
γραφεύς ό όποιος έγραψε τήν θαυμασίαν ήθογραφίαν, τά 
«Άρραβωνιάσματα», δέν ύπήρξεν ομοίως ευτυχής καί είς τό 
νέον του έργον. Τό .«Μπροστά στόν γκρεμνό» δέν έσημείω
σεν έπιτυχίαν καί τοΰτο διότι δλοι έπεριμέναμεν νά πραγμα
τοποιήσω ό συγγραφεύς τάς έλπίδας τάς οποίας μάς έδωκε 
διά τοΰ πρώτου του έργου. Άς έπλίσωμεν καί άς περιμείνω- 
μεν είς τό μέλλον.

»*»
Θέατρον Αί,ονύσια

Είς τά «Διονύσια» ό θίασος Κυβέλης μέ τό «Ρομάντσο» 
μάς έδωκε ένα έργον τοϋ Πιραντέλλο ύπό τόν τίτλον ""Ολα 
σέ καλό». Είς τό δράμα αύτό ό ’Ιταλός συγγραφεύς αρχίζει 
μέ μίαν πράξιν έντελώς αντιπροσωπευτικήν τής γνωστής 
τεχνοτροπίας του. Είς τήν δευτέραν δμως πράξιν παρουσιά
ζει μέ ένα ειλικρινή καλλιτεχνικόν παλμόν δλον τόν άνέκ- 
φραστον πόνον ενός άδικηθέντος συζύγου καί πατρός, είς 
τά μάτια τοΰ όποιου άνεφάνη έξαφνα ή οδυνηρά καί πικρά 
πραγματικότης.

Ό κ. Βεάκης έδημιούργησε ενα ύπέροχον τύπον, τοΰ αδι
κημένου ήρωος. Πλάι του ό κ. Γαβριηλίδης καί ή κ. Μα- 
ρίκα Φιλιππίδου εύσυνείδητοι έκτελεσταί, δσον καί δλοι οί 
άλλοι.

Μετά τό «"Ολα σέ καλό» ό θίασος μάς έδωκε δύο άκόμη 
έργα: «Μπαστό τόν τολμηρό» καί τή «Ζιζή» τοΰ κ. Άλεξ. 
Μαυρουδή.

"Ολοι ο'ι ηθοποιοί έπαιξαν καλά καί είς τά δύο αύτά έργα.
»»«

Θέατρον Κοτοπούλη
Ή κυρία Μαρίκα Κοτοπούλη έπιστρέψασα άπό μακράν 

περιοδείαν άνά τήν Αίγυπτον, έκαμε· τήν έμφάνισίν της είς 
τό όμιόνυμον θέατρον της μέ τήν «’Απειλήν» τοϋ Π. Φρον- 
ταί. Τό έργον δέν είναι βέβαια έργον σκέψεως. Είναι δμως 
σκηνικής δράσεως καί θεωρείται άπό τά σοβαρώτερα τοϋ 
συγχρόνου γαλλικού θεάτρου. Διότι ίάν είς τό έργον αύτό 
δέν κυριαρχεί ή άνωτέρα ποιητική πνοή, ή πλοκή του καί ό 
διάλογός του καί ή δράσίς του ικανοποιούν πληρέστατα τό 
κοινόν πού θά tjo παρακολουθήσω-

* * »

Θέατρον Άλάμπρα
Άπό δλας τάς γερμανικός φάρσας πού έδόθηκαν είς τό 

θέατρον αύτό Ιδιαιτέρως εΐλκυσε τήν προσοχήν ένα έλληνι- 
κόν έργον, τό «Μοντέρνο σπίτι» τοΰ κ. Τ. Μωραϊτίνη. ΙΙρό- 
κειται περί μιας σατύρας τών νεωτεριστικών ιδεών πού άρ- 
χίζουν νά έπικρατοΰν εις τόν τόπον μας καί γνωρίζομεν δ- 
λοι πόσον επιτυγχάνει είς αύτοϋ τοΰ είδους τήν σάτυραν ό 
κ. Μωραϊτίνης.

Είς τό έργον του πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει τό άστεϊο, 
τό καλαμπούρι, ή παραδοξολογία. Καί δλα αύτα το κοινόν 
τά δέχεται μέ μεγάλην εύχαρίστησιν καί δ πλατύς γέλως 
ακούεται άπό δλον τό θέατρον. Ή σατυρα τοΰ κ. Μωραϊ
τίνη επέτυχε καί τό «Μοντέρνο Σπίτι» θά εξακολουθήσω επί 
μακράν σειράν τάς παραστάσεις του, διότι τά έργα τοΰ κ. 
Μωραϊτίνη τά βλέπουν δλαι αί Άθήναι.

β * *
Είς τό «Κεντρικόν» δδόθη ό «Νέος Παπαγάλος» τοϋ κ. 

Βοίττη.
Είς τό θέατρον «Μοντιάλ» έδόθη ή «Χαλιμά», οπερέττα 

τών κ. κ. Σακελλαρίδου καί Ποταμιάνου. Τό λιμπρέττο τοΰ 

κ. Ποταμιάνου πλέκεται γύρω άπό τόν εικονικόν γάμον τής 
βασιλοπούλας Χαλιμάς μέ τόν Άλή Μουσακάν, τόν θρη- 
σκόληπτον μάγειρον τοΰ ανακτόρου της.

Άλλά καί ή μουσική απλή, γλυκειά, ακούεται μέ πολ- 
λήν εύχαρίστησιν καί άποτελεϊ μέ τό καλοβαλμένο λιμπρέττο 
ενα άξιόλογον έργον.

Είς τύ θέατρον τοϋ κ. Παπαϊωάννου, όπου παίζει ό θία
σος τοΰ κ. Γονίδη, έδόθη «Τό μάτι τής γάτας», νέα έπι- 
θεώρησις τοΰ κ. Γιαννουκάκη. Τό έργον ήρεσε καί έχειρο- 
κροτήθη πολύ.

L .ΛΙ’ντλ" εις το ςταδιον
*0 Αύγουστος ήρχισε μέ μίαν μουσικήν μεγαλοπρέπειαν. 

Είς τό λευκόν, τό μοναδικόν Στάδιον, έδόθη ύπό ξένων καλ
λιτεχνών ή «Άϊντά» τοΰ Βέρδη. Βεβαίως δέν θά γραφή 
κριτική περί τοϋ γνωστοΰ μουσικού έργου τοΰ μεγαλειτέρου 
λυρικοδραματικοϋ συνθέτου τοΰ κοσμου. Π ροκειται μονον 
νά γράψωμεν διά τήν έκτέλεσιν καί τους καλλιτεχνας, οι 
όποιοι έπαιξαν είς τό Στάδιον ενώπιον είκοσι χιλιάδων 
Αθηναίων. Και ή έκτέλεσις ήτο έξαιρέτως καλή καί οφεί
λονται χάριτες καί έπαινοι είς τήν νευρώδη καί έπιβλητικήν 
διεύθυνσιν τοϋ μαέστρου κ. Παντοβανι, προσεγγισασαν σχε
δόν τό άμεμπτον.

’Επίσης έξαιρετικώς καλή ή μεσόφωνός κ. Περινι, η ο
ποία έχει καί φωνήν γλυκεϊαν, άλλά καί εκφραστικήν καί τε
χνικήν ήθοποιίαν. 'Ως Άϊντα η κ. Ραντάτσιο ανταπεκριθη 
πληρέστατα είς τόν δυσκολον ρολον της, όπως υπήρξεν αν
τάξιός της δ βαρύτονος κ. Ίγκιλλέρη. Εις την ολην έπιτυ
χίαν τής έκτελέσεως συνετέλεσε καί ή συμπαθής έμφάνισις 
τής πολυπληθούς 'Ελληνικής Χορφδίας, ή όποια άνταπε- 
κρίθη περισσότερον άφ’ δ,τι άνεμίΆίετο εις καλλιτεχνικήν 
έμφάνισίν καί άπόδοσιν καί φωνήν καί σθνετέλεσεν είς τήν 
δλην έπιτυχίαν το μεγαλοπρεπούς έργου τοΰ Βερδη.

Η ΠΕΜΤΗΚΠΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΔΕ-ΒΙΑΖΗ
Μέσα είς τήν δίνην τής έγωϊστικότητος, ή δποία τείνει νά 

καταπνίξω κάθε άνώτερον ιδανικόν είς τόν τόπον μας, τό 
ίογον τοΰ επιφανούς 'Ιστοριοδίφου τής Ζακύνθου, τοΰ ακα
ταπόνητου άνιχνευτοΰ τών πτυχών τοΰ έθνικοΰ, τοΰ φιλολο- 
γικοΰ, τού ιστορικού, τού οικονομικού, τού γεωργικού και τού 
κοινωνικού παρελθόντος τής 'Ελληνικής ζωής, άπομένει 
μαρτύριαν τής αγνής σκέψεως, τής άφιλοκερδοϋς έμπνεύ- 
σεως, τής άκαταπονήτου θεληματικότητος, τής βαθύτατης 
σοφίας καί τής ύπερόχου πολύ μάθε ιαις τοϋ λευκού και ευγε- 
νοΰς πρεσβύτου, δστις κατά τό τρέχον έτος συμπληροϊ πεν
τηκονταετίαν άφ’ ης άπο τοϋ 1876 ηρξατο δημοσιευων το 
πρώτον ένυπογράφως τά έργα του.

Ό κ. Δέ-Βιάζης, πολύτιμος καί έπιλεκτος συνεργάτης 
μας, κοσμήσας κατ’ έπανάληψιν τάς σελίδας μας διά φιλο
λογικών καί ιστορικών σημειωμάτων άξιων ιδιαιτέρας προ
σοχής, έχει νά έπιδείξη όγκον έργασίας άξιοσημείωτον. Τό 
έργον του ήδη θεωρείται μνημειώδες καί ή φήμη του ώς 
συγγρσ.φέως ΰπερέβη ήδη πρό πολλοΰ τά στενά δρια τής 
πατρίδος μας. Πρό τίνος έξεδόβη τομίδιον πολυσέλιδον πε- 
ριέχον τούς τίτλους τών δημοσιευθέντων «ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΤΩΝ» του, δπως μετριοφρόνως άποκαλεί δ ίδιος, εργασίαν 
θαυμαστήν, εργασίαν κολοσσιαίαν, εργασίαν πολύμορφον, 
έργασίαν άποδοθεΐσαν είς παντός είδους μελετηματα άνερ- 
χόμενα είς επτακόσια περίπου τόν άριθμόν !

Ή «'Ελληνική Έπιθεώρησις» πανηγυρίζει ιδιαιτέρως τήν 
σεμνήν αυτήν εορτήν τών ‘Ελληνικών Γραμμάτων καί άπό 
τάς δχθας τοΰ Ίλισσοΰ συγκομίσασα στέφανον δάφνης, ένα-
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'Ιστοριοδίφου, έπιστέφουσα ούτως ώραίους, εύγενεϊς καί υ
ψηλούς αγώνας, οΐτινες άκττνοβολοΰσιν έπΐ μίαν ολόκληρον 
ήδη πεντηκονταετίαν άπό τών κόλπων τής άνθοβριθοϋς καί 
μυροβόλου νήσου.

^ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ^

ΤΟ ΘΑYfflA ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΒΟΡΟΝΩΦ

Η ΠΑΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ

Άπό τόν παρισινόν «’Αγώνα» άναδημοσιεύομεν τάς 
συγκλονιστικός αποκαλύψεις τοΰ ίατροΰ Βορονώφ αΐ ό
ποιοι ένέχουν άπειρον ενδιαφέρον διά τήν άνθρωπίνην 
ζωήν.

Είς τούς περισσοτέρ ιυς τόόνομα τοΰ Ιατροΰ Σέρζ 
Βορονώφ έγένετο γι ωστόν χάρις είς τάς ευφυολογίας, 
διά τών οποίων διάφοροι «ειδικοί*  δημοσιογράφοι 
άφ’ ένός καί σατι ρικοί τραγουδιστοί τής Μονμάρ- 
τρης άφ’ έιέρου, ήθέλησαν νά πνίξουν τήν μεγαλει- 
τέραν ίσως επιστημονικήν προσπάθε αν τής εποχής 
μας. "Ενα είδος Δον Κιχώτη, τέλος πάντων, μέ 
φράκο καί ιατρικόν λεξιλόγιον. Ή δημοσία γνώμη 
διά χιλιοστήν φοράν έτυφλώθη, διεσκέδασε, έκαλαμ- 
ποΰρισε καί μέ μειδίαμα ήγνόησε τήν δαιμονιιόδη 
πάλην, τήν όποιαν ένας μονάχος άνθρωπος άνεΛαμ- 
βανε έναντίον τοΰ θανάτου.

Οΰτε τά εμπόδια τόν έφόβισαν, ούτε αί γελωτο- 
ποιήσεις, οΰτε ή παντελής έλλειψις ΰποστηρίξεως. 
’Ήρχ σε τό έργον του καί τό έξηκολούθησε κατά 
τρόπον τοιοΰτον ώστε τά άποτελέσματά του σήμερον 
φαίνονται είς ήμάς μέν σχεδόν απίστευτα, είς δέ 
τούς πάντοτε αμφιβάλλοντας συναδέλφους του κ α- 
τ α π λ η κ τ ι κ ά. 'Ο σκοπός του ήτο ή αίωνία δίψα 
ολοκλήρου τής άνθρωπότητος: νά άπομακρΰνωμεν τά 
σύνορα τοΰ γήρατος! Επιθυμία, ή οποία τραγική 
διαπερά καί βασανίζει όλους τούς αιώνας. Νά μη 
γεοάσουμε! να ιιή πεθάνουμε ! ΝΑ ΠΑΗΣΙΑΣΗ 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ.

Είς αυτήν τήν «χίμαιραν*  δίδει τοόρα ό Βορονώφ, 
αυτός ό Δον Κιχώτης τών ιατρικών αιθουσών, δίδει 
τήν μεγάλην άπάντησιν. Τό ότι επέτυχε τήν «άνα- 
νέωσιν τοΰ ανθρώπου», τό άναγνωρίζουν αύτήν τήν 
στιγμήν χειροΰργοι τής περιωπής τών κ. κ. Νταρτίγκ 
καί Μπωντέ, σ -φοί δπω; ό καθηγητής τής ’Ιατρι
κής σχολής Παρισίων κ. Νεττερέρ, καί περισσότεροι 
τών δγδοήκοντα κορυφαίων ιατρών τής Ευρώπης καί 
τής ’Αμερικής, οΐτινες παρηκολοΰθησαν τά πε ρά- 
ματα καί τά θαύματά του.

Ό επιστημονικός κόσμος, άφοΰ τόν έπολέμησεν, 
όπως θά ίδωμεν, δι’ όλων τών μέσων, αναγνω
ρίζει καί παρακολουθεί τολρα τήν έξέλιξιν τών προ
σπαθειών τ< υ. Τό μεγάλον δμως κοινόν τής Εύριό- 
πη: ΠΑΝΤΕΛΩΣ αγνοεί τάς μέχρι τοΰδε επιτυχίας 
τοΰ Β ρονώφ, τό δέ Ελληνικόν, έχον ακούσει τό 
όνομά του νά επαναλαμβάνεται είς παντοίας περι
στάσεις, έζήτει νά πληροφορηθή νά μάθη... Καί εί
ναι ευτυχής δ «ΑΓΩΝ» διότι διαθέτων πλήρ'η

στελέχη συνεργατών, μή φειδόμενος κόπων οΰτε εξό
δων καί επωφελούμενος τής εξαιρετικής του έν Πα- 
ρισίοις θέσεως, δύναται αυτός ΙΙΡΩΤοΣ νά παρου
σιάσω είς τό 'Ελληνικόν κοινόν—έπί τή βάσει τό
σον τοΰ θαυμάσιου έργου τοΰ κ. Έκτώρ Γκιλινί, τοΰ 
έκδοθέντος προ ολίγων μόλις ημερών, όσον καί τών 
έπισήμων ανακοινώσεων αύτοΰ τοΰ ίδιου Βορονίοφ 
καί τοΰ Ρεττερέρ,— μίαν άρτίαν καί θετικήν άνα- 
σκόπησιν τής μεγαλειτέρας, έπαναλαμβάνομεν, έπ - 
στημονικής έπιτυχίας τοΰ αίώνός μας.

Ο Ο Ο
Είς τάς 8 ’Οκτωβρίου τοΰ 1919 είχε συνέλθει 

είς τό μεγάλον άμφιθέατρον τής ’Ιατρικής Σχολής 
Παρισίων τό 28ον Γαλλικόν Συνέδριον Χειρουργίας. 
Τήν ημέραν έκείνην διά πρόίτην φοράν δ επιστήμων 
Σέρζ Βορονώφ άφηνε τό έργαστήριον τών πειραμα
τισμών του, διά νά βροντοφωνήση έν «εύρηκα», ά- 
φορών τήν φοράν ταύτην τήν ζώσαν ύλην καί τούς 
νόμους, διά τών δποίων θά ήδύνατο αύ'τη νά νικήση 
τόν θάνατον. Ό Βορονώφ παρουσίασε τότε διά πρώ- 
την φοράν είς τόν επιστημονικόν κόσμον τά αποτε
λέσματα τών μακρίΰν πειραμάτων, τά όποια είχεν έ- 
κτελέσει έπί ζώων μόνον. Έδήλωνε ότι κατέχει τό 
μυστικόν τής άνανεοίσεως τοΰ δργανισμοΰ, δτι εύρε 
τό άντίδοτον τών γηρατειών.

Τρία έτη άργότερον, είς τό 31ον Συνέδριον τώρα 
τής χειρουργίας, ό Βορονώφ έπρόκειτο νά παρου
σιάσω τήν πραγματοποίησήν ένός ονείρου, προ τοΰ 
οποίου αιώνια ή ανθρώπινη ψυχή είχε θρηνήσει: 
τήν νίκην τής ζωής, τήν άπομάκρυνσιν τοΰ φάσμα
τος τοΰ θανάτου. Τά πειράματα τοΰ ίατροΰ Βορο
νώφ είχον έπεκταθή καί έπί τοΰ ανθρωπίνου δργα- 
νισμοΰ καί ή έπιτυχία των έμελλε νά λαλήση είς τό 
πρόσωπον τοΰ Σίρ Έβελιν Αιάρτετ, τοΰ πρώτου ά- 
νανεωθέντος ανθρώπου, χάρις είς τήν εφαρμογήν 
τής νέας άνακαλύψεως.

Ό καθηγητής κ. Σάρλ Ρισέ μέσα είς τό «Εγχειρί
διου τής Μεταψυχικής» του αναφέρει ένα τραγικόν 
κατάλογον ανακαλύψεων τάς δποίας οί έπίσημοι έπι- 
στήμονες σύγχρονοί των τυφλά έπολέμησαν. ’Επί εί
κοσι χρόνια ακαδημαϊκοί καί άκαδημίαι έπέμειιαν 
νά άρνοΰνται τήν άνακάλυψιν τοΰ Παστέρ. Ό 
Μπουγιώ τοΰ Ίνστιτούτ >υ ήρνήθη τό τηλέφωνον, 
διατεινόμενος δτι έπρόκειτο περί γαστριμυθίας. Σα
ράντα έτη έδέησε νά σπαταληθοΰν εις γραφιδοπο- 
λέμους καί συζητήσεις, διά νά γίνη παραδεκτή ή κυ
κλοφορία τοΰ αίματος, όπως τήν είχε παρουσιάσει δ 
Χάρβεϋ. Ό Λαβουαζιέ έθεώρει φώς φανερόν τό 
δτι ποτέ πέτρα δέν ήμπορεΐ νά πέση άπό τόν ουρα
νόν, διά τόν άπλούστατον λόγον δτι δέν υπάρχουν λί
θοι έκεϊ έπάνω! Αυτός δ παποΰς τοΰ Σάρλ Ρισέ, δ 
άκαδημσϊκός Ζ'ράρ, δέν παρεδέχετο δτι οί άνθρω
ποι θά κατώρθωναν ν’ ανεβάσουν ποτέ νερό μέ σω
λήνας εις υψηλά πατώματα. Καί δ Γαλιλαίος ήναγ- 
κάσθη νά πλήρωσή μέ φυλάκισιν τήν άνακαλυψίν 
του, σχετικά μέ τήν δποίαν ή γή έστρέφετο περί τόν 
ήλιον καί δχι ό ήλιος περί τήν γήν.

Τά γεγονότα αυτά τής ιστορίας δμιλοΰν σχεδόν 

μέ τήν πειστικότητα νόμου δστις δέν ήδύνατο νά έ- 
νεργήση καί εις τήν περίπτωσιν τοΰ θαύματος Βο
ρονώφ. ’Έτσι δταν, δ ιατρός αυτός ανέβηκε είς τάς 
5 Όκτωβρίου τοΰ 1922 τό βήμα τοΰ ’Αμφιθεάτρου 
τής ’Ιατρικής σχολής, διά νά κάνη τήν συγκλονι
στικήν του άνακοίνωσιν, δ χειροΰργος κ. Χάρτμαν, 
προεδρεύων είς τήν συνεδρίασιν τής ημέρας έκείνης 
έδήλωσεν δτι ήτο περιττόν νά δμιλήση ό κ. Βορονώφ 
διά θέμα, περί τοΰ δποίου είχεν ήδη γραφεί εν άρ- 
θρον είς ένα πρωινόν φύλλον καί που έπομενως 
ήτο πλέον κάτι γνωστόν. Άδίκ ς δ Βορονώφ έδωσε 
τόν λόγον τής τιμής του δτι δέν ένείχετο διά τήν 
πρωινήν σχετικήν δημοσίευσιν εις τήν «Σικάγκτι 
Τριμπούνα». Οί συνάδελφοι έγ'ώριζον ποιον είχαν 
νά φοβηθούν καί στηριζόμενοι έπί τής στείρας έπι- 
βολής ένός κανονισμού άφήρεσαν τόν λόγον άπό 
άνθρωπον, δ όποιος ήρχετο νά τούς άναγγείλη τό 
θαυματουργόν αποτέλεσμα εργασίας καί μόχθων τών 
τριών τελευταίων έτών.

'Ο Βορονώφ αναγκάστηκε νά έγκαταλείψη τό 
άμφιθέατρον κατόπιν δύο ημέρας δμως έκαμε τήν 
άνακοίνωσιν του έμπρός είς π ιλυπληθές άκροατή- 
ριον, μέσα είς τό έργαστήριον τής Πειραματικής 
Φυσιολογίας τοΰ Κολλέζ ντέ Φράνς. Καί άπό τότε 
τό όνομα τοΰ Βορονώφ ήρχισε νά φαίνεται πότε 
εις φύλλα έπιστημονικά, πότε είς τά τραγούδια τών 
καμπαρέ, ως δτου κατώρθωσε νά έπιβληθή σαν άν- 
τιπροσωπευτικό όνομα ενός άπό τούς μεγαλειτέρους 
θριάμβους τής έπιστήμης.

Ό θρίαμβος αυτός συνίσταται, δπως τό έχουμε, 
πή ήδη, είς τήν καταπολέμησιν τοΰ θανάτου. Μέ 
αύτό δμως δέν πρέπει νά νοηθή δτι ή άνακάλυψις 
τοΰ Βορονώφ έξασφαλίζει εις τόν άνθρωπον τήν 
αθανασίαν. Πρόκειται διά τήν καταπολέμησιν τοΰ 
άφυσίκου θανάτου καί τήν παράτασιν τής άνθρω- 
πίνης ζωής είς τό φυσικόν της δριον, τό όποιον δ 
Βορονώφ θέτει είς τά 140 έτη. ’Αφύσικοι είναι δλοι 
οί θάνατοι περί τά εβδομήντα καί δγδοήντα έτη 
τούς όποιους συνειθίσαμεν νά μή θεωροΰμεν άδι
κους. Καμμία αύτοψία έπί τοιούτων θανάτων δέν 
έχει άποδείξη ποτέ φυσκόν τέλος τής ζωής. Καί 
είς τούς άνθρώπους, οί όποιοι άποθνήσκουν δήθεν 
άπό γηρατεϊα, τό γεγονός δέν οφείλεται είς τό δτι 
δ οργανισμός των έφθειρε καί κατηνάλωσε δμαλώς 
δλον του τό κεφάλαιον, άλλά δλοι οί θάνατοι αύτοί 
προέρχονται άπό άλλοιώσεις τών άνθρωπίνων ιστών, 
αί δποΐαι διαφεύγουσι κάθε έπιπολαίαν παρατήρησιν 
είναι άρκεταί διά νά προκαλέσουν τόν θάνατον.

Ό άνθρωπος ήμπορεΐ νά φθάση τήν ηλικίαν τών 
140 έτών’ καί αύτό τό άποδεικύουν τά τόσα παρα
δείγματα άνθρώπων, οί όποιοι έφθασαν έντελώς ή 
περίπου αύτήν τήν ηλικίαν. Τό παράδειγμά των 

μάς δείχνει δτι δ άνθρώπινος οργανισμός δύναται νά 
ζήση πολύ περισσότερον τοΰ δρίου, τό όποιον συνει
θίσαμεν νά θεωροΰμεν ώς ομαλόν δριον τοΰ θανά
του. Παρ’ δλας δμως αύτάς τάς διεσπαρμένος απο
δείξεις μακροβ.ότητος έχρειάζετο ή έπιστημονική έ- 
πιβεβαίωσις, ή δποία θά εξηγεί δ.ά ποιους επιστη
μονικούς λόγους ό οργανισμός τοΰ άνόρώπαυ είναι 
καμωμένος διά τήν μακροβιότητα καί διατί δ άν
θρωπος άποθνήσκει τόσον ενωρίς. Τό πρόβλημα 
λοιπόν τούτο τό έχει λύση δ Βορονώφ. Αύτός άπήν- 
τησε εις τήν άγωνιώδη έρώτησιν: διατί άποθνήσκο- 
μεν;»

("Επεται συνέχεια)

-----------Mb-----------

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΝΕΑ ΖΩΗ. ’Εκδίδεται είς ’Αλεξάνδρειαν, διευθυντής 

κ. Κ. Κωνσταντινίδης.
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. ’Εκδίδεται είς ’Αθήνας.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. 'Εβδομα

διαία εγκυκλοπαιδική έπιθεώρησις. Έκ-βίδετι. εις ’Αθήνας.
LE JOURNAL DES HELLENES. ’Εκδίδεται είς Παρι

σιού;.
Ο ΑΓΩΝ. ’Εκδίδεται είς Παρισίους.
Ο ΦΑΡΟΣ. Μηνιαϊον περιοδικόν. Όργανον τής ’Αλεξαν

δρινής Βιβλιοθήκης. ’Εκδίδεται είς ’Αλεξάνδρειαν.
ΑΘΗΝΑ. Φιλολογικό καί έγκυκλα-ταιδικό περιοδικό. ’Εκ

δίδεται είς ’Αθήνας. ·
ΕΛΠΙΣ. 'Εβδομαδιαία έφημερίς. ’Εκδίδεται 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. Μηνιαϊον περιοδικόν. 

’Εκδίδεται είς Θεσσαλονίκην.
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. 'Εβδομαδιαϊον δργανον τής 

Λέσχης τών δημοσίων υπαλλήλων.
'Υπό τοΰ κ. Δημ. Λ. Ζωγράφου, έρευνητοΰ τής γεωργ·- 

οικονομικής και δημοσιονομικής ζωής τής χώρας, γνωστού 
δέ ήδη έκ τοΰ τριτόμου έργου του ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ», έξεδόθη προσφάτως νέον έρ
γον, έξαιρετικοϋ ένδιαφέροντος, ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ I- 
ΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ» (1883—1843) 
Τόμος Α'. ,

Διά τοΰ έργου τούτου αποκαλύπτεται μία άγνωστος πτυχή 
του έθνικοϋ, οικονομικού, κοινωνικού κα'ι τραπεζιτικού ήμών 
βίου κα'ι παρέχεται είς τόν αναγνώστην είς πυκνάς σελίδας 
σειρά περιπετειωδών ή μάλλον μυθιστορηματικών λεπτομε
ρειών βιαρκείας ολοκλήρου οκταετίας, μέχρις ού τεθώσι τά 
θεμέλια, έφ’ ών άνηγέρθη ό πρώτος Ελληνικός Τραπεζι
τικός οργανισμός, δ έξελιχθείς έντός 84 έτών εις τόν σημε
ρινόν κολοσσόν.

Τό έργον άναγινώσκεται άπλήστως άπό τόν τραπεζιτικόν 
κόσμον τής χώρας καί τυγχάνει τής Ιδιαιτέρας προσοχή; 
τοΰ προσωπικού τής ’Εθνικής, είς τόν Σύλλογον τοΰ οποίου 
τό άφιέρωσεν ό Συγγραφεύς.

'Ο ήδη έκδοθείς Α' τόμος πωλείται καί είς τά Γραφεί· 
ήμών άντί Δραχ. 50.
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LIBRE. Μηνιαϊον περιοδικόν έκδικόμενον ΰπό τοΰ κ. 
Roussel Καβηγητοϋ, Monpellier, Herault, France.

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

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΗΣ. “Όργανον έξυπηρετικόν τής συ
νεταιριστικής ιδέας έκδιδόμενον είς ’Αθήνας. Διευθυντής δ 
κ. Θ. Τζωρτζάκης.

ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ. "Όργανον τοΰ Ίεροΰ Συνδέσμου 
τής Ελλάδος.

ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ. Διευθυντής Λ. Ζώης. Έκδίδεται εις Ζά
κυνθον.

ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ. Έκδιδόμενον έν Βόλφ ΰπό 
τοΰ Ταμείου Προνοίας Παραγωγής Πηλίου.

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

ΔΕΛΤΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ. Έκδιδόμενον κατά μήνα ΰπό 
τής Ελληνικής Γεωργικής Εταιρίας. Διευθυντής 6 χ. Π. 
Α. Δεκάζος.

ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ. “Οργανον τών ’Ορθοδόξων Χριστιανι
κών Ενώσεων τής Ελλάδος. Άθήναι, Βύρωνος 11.

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

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. Μηνιαϊον περιοδι
κόν, έκδιδόμενον ε’ις Ζάκυνθον.

ΗΩΣ. Έκδίδεται εις Ζάκυνθον. Περιοδικόν μηνιαϊον.
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. Εβδομαδιαία πολιτική, οικονομολογική 

και έπιστημσνική Έπιθεώρησις. Έκδίδεται είς ’Αθήνας.
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. Μηνιαϊον περιοδι

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

μένον. Έκδίδεται εις Μπορντώ.
ΤΑ ΝΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ. Μηνιαϊον γεωργικόν περιοδι

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

ευθυντής Στ. Στυλιανίδης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΠΡΠΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διεύ&υνσις ’Ανταλλαγής. Β' ‘Επιτροπή ί&α- 
γενείας καί άνταλλαξιμότητος.

Οί κάτωθι 'Ομογενείς έκ Σωκίων καταγόμενοι ών 
ή ιθαγένεια και κατά συνέπειαν ή άνταλλαξιμότης ει- 
νε άμφισβητήσιμοι, παρακαλοϋνται δπως προσέλθω- 
σι παρ’ ήμϊν πρός σχετικήν έξακρίβωσιν.

Τόπος συνεδριάσεως Γραφεία Διευθύνσεως ’Αν
ταλλαγής.

Ήμέραι συνεδριάσεων Δεύτερα, Τετάρτη, και Πα
ρασκευή ώρα 8 1)2 π. μ.

1) ’Αντώνιος και ’Αθανάσιος 'Ομήρου ’Αλευράς, 
2) Κωνσταντίνος ’Αντωνιάδης, 3) Κυριακούλα Άϊ- 
δινιά, 4) ’Αναστάσιος Ί ’Αμουριανός, 5) ’Αθηνά 
χήρα Στυλ. Αΰγουστίδου. 6) Δέσποινα καί Ευαγγε
λία Άδαμοποτιλου, 7) Φωτεινή Ί. ’Αδαμοποΰλου, 8) 
Βασιλική Βουζέλλη, 9) Στέλλα Βουκαβαλίδου, 10) 
Μαρία Γ. Βογιατζόγλου, 11) Θεόδωρο; Β. Βασιλει- 
άδης, 12) ’Άννα Βαρκαρίτσα, 13) Στυλιανή Έμ. 

Βιδιρίκη, 14) Στέλλα Βακαρίτσα, 15) Πηνελόπη 
Δημ. Βουρβούλάκη, 16) Σοφία Δ. Θωμαΐδου, 17) 
Γεώριος Ν. Βόμβαρης ή Μαραθοκαμπίτης, 18) Στυ- 
λιανή Βέστη, 19) Γιώργ. Δ. Γεροντιανός, 20) Δημ. 
Ν. Διακόπουλος, 21) Αικατερίνη Ευστρατίου 22) 
Κωνστ. I. Ίορδανίδης, 23)’Ιωάν. Κ. Κοκκώνης, 24) 
’Ελένη Κυριάκου, 25) Βικτωρία Κ. Κοτσίδα, 26) 
Νικόλαος Χατζή Νικ. Καρεφυλλάκης, 27) Γεώργ. 
Καράμπελα, 28) Στυλιανή Μ. Καρπαθίου, 29) "Α
δελφοί Μακρίδου, 30) ’Αμφιτρίτη Ν. Μητέλλου, 31) 
Ειρήνη Μιχ. Μήλια, 32) Μαρία Πολυχρ. Μάλτας, 
33) Άριστέα Μ. Ξυνοΰ, 34) Ευθ. Παπα5άκη, 35). 
’Αριστείδη: Παρασκευόπουλος, 36) Νικόλαος Πα- 
νάγος, 37) ’Αντώνιος Παναγιωτόπουλος, 38) Μαρία 
Χορ. Ρήγα, 39) ’Ιωάννης Σταματόπουλος, 40) Ίω- 
ά'.νης Στολίδης, 41) Χαρίλαος Σκευοφύλαξ, 42) Μα
ρία Ν. Βαζιάδου, 43) κληρονόμοι Πολύχρονη Σαΐτη 
44) ’Ιωάννα καί Ειρήνη Κ. ’Αγαπητού, 45) Ευαγ
γελία Έμ. Ρήγα, 46) Νικόλαος Γ. Οΐκονομίδησ, 
47) κληρονόμοι Νικ. Βουργίδη 48) κληρονόμοι Κ. 
Κωνσταντινίδου, 49) Άγαλία X. Χρηστίδου, 50) 
Ειρήνη Σακρή, 51) Στυλιανός Στροϋτζος, 52) Ζωή 
Καράμπελα, 53) κληρονόμοι Παρασκευά Οικονομί- 
δου, 54) Σταματία Ν. Ψαρρά, 55) κληρονόμοι Μιχ 
Τσαρλαπατάνη, 56) κληρονόμοι Εύδοκίας Κριθαρί- 
δου, 57) Άναστ. ‘Αναστασιάδης, 58) Βασιλική Ά- 
ναστασιάδου, 59) Νικόλαος Έμ. Κατσαρίνης, 60) 
Γεωργία Άλ. Μυτιληνιοϋ, 61) ’Αγλαΐα Ν. Κατσα 
ρίνη, 62) 'Ηρακλής καί Βασιλεία Χε μωνίδου, 63) 
Τπ. Αντωνιάδης, 64) ’Αριάδνη Φιλ. ’Αναστασίου 
65) κληρονόμοι Έμ. Παπαδή, 68) Μιχαήλ Ψαρράς 
69) Μαρία Σ. Βενέτη, 70) Έρασμία Καρυώτου 71) 
Ιωάννα Λάμπρου Μακρή, 72)Χρήστος Βαμβακου- 
ρας, 73) Αικατερίνη Γρηγ. Καναροπούλου, 74) ’Α
φροδίτη Μελά, 75) Δημ. Όρφανίδης, 76) ’Ελπινί
κη Χαρ. Σταματιάδου, 77) θυγατέρες Νικ. Τραχά, 
78) Γραμματική Οϊκονομίδου, 79)Καλλιόπη Άλεξ'ά- 
κη, 80) Αίκαταιρίνη Σταματιάδου, 81) Ευαγγελία 
Ν. Κοκκώνη, 82) κληρονόμοι ’Ιουλίας Μαρκίδου 83) 
’Αριστοτέλης Γ. Καμαριώτης, 84) Παντελής Μαρκί- 
δης, 85) Θεανώ καί Μαρία Καμαριώτου, 86) Άλ. 
"Εμ. Κέπας, 87) Σουσάνα Π. Μιχαηλίδου, 88) κλη
ρονόμοι Π. Μιχαηλίδου, 89) Άλέξαν. Συτλίδης 90) 
’Ιωάν, καί Γλυκερία Ρηγανάτου, 91) Μαρία Σα- 
μιώτη, 92) Άχιλλεύς Τακτικός, 93) Άργυρώ Μαρκο- 
ποΰλου, 94) Ευτυχία Άλεξοποΰλου, 95) κληρονόμοι 
Εΰαγγ. Βαβενάκη, 96) Θωμάς Άριστ. Ψυχάς, 97) 
Ευτυχία Βαΐλου, 98) Μερόπη Σπ. Άναστασιάδου 
99) ’Ερατώ Στ. Άλευρά. 100) Μερσίνα Μαντοπού- 
λου, 101) Βασιλεία Κίτσου, 102) Βασίλ. Φ. Ζαχαρι- 
άδης, 103) Βασιλική Γ. Πόγκα, 104) ’Ιφιγένεια Κ. 
Ζερβού, 1Q5) Χαρίκλεια Γ. Ζωγράφου, 106) Σοφία 
Ν. Βλαστού, 107) Μαρία Ν. Κυπραίου, 108) Εΰάγ. 
Σουρής, 109) Θεοδώρα Ξενάκη, 110) Μαρίνος Λα- 
ζαρίδης, 111) Ουρανία Ν. Συννεφιά, 112) Άναστ. 
Ά. Σαριδάκης, 113) Παρασκευή Γ. Φάλαρη, 114) 
Ίππ. Παπαδάκης, 115) κληρονόμοι Σοφ. Γαβριηλί- 
δου, 116) ’Αθανασία Μιχ. Καλυμνίου, 117) Γιασε
μιά) Περ. Καλλιγέρη 118) Έμ. Δημ. Μανιατάκης 
119) Γρηγ. Παπαδόπουλος, 120) Κωνστ. Λιβανίδης 
121) Έμ. Δημ. Λάιος, 122) Αικατερίνη I. Μακρί
δου, 123) Αλέξιος Ίωαννίδης, 124) Ελένη Χρηστ. 
Σαρίκα, 125) Βασιλεία’Εμμ.Κανοΰτσου, 126) Μαρία

Στυλ. Μίτα, 127) Μαρία Αύγουστή Τσαλαφάου, 128) 
Ασπασία Ν. Κοντογεώργη, 129) Κωνστ. X. Ψωμάς 
130) Βασιλεία Λαμπαδαρίου, 131) Σοφοκλής Ήλ. 
Πλέσσας, 132) Δημητρία Άντωναράκη, 133) Αικα
τερίνη Άμβροσ. Στρούτζου, 134) Κοσμάς I. Κοσμί- 
δης, 135) Γεώργιος Α. Σκουλουδάκης, 136) Σοφία 
Δημ. Λαμπρίδου, 137) Κωνσταντίνος ’Ιωάν. Πιπί- 
νης, 138) κληρονόμοι Μαιθ. Βαξεβανάκη, 139) Ει
ρήνη Σαπουντζάκη, 140) Ζαμπέλλα I. Άνδρεαδακη 
141) Ειρήνη Χρ. Ρέντη 142) Βιργυνία Κατσανοποΰ- 
λου, 143) Νικόλαος Στραγαλάκη: 141) κληρονόμοι 
Στ. Καζαμία, 145) Γεωργία I. Σολωμοΰ 146) Πα · 
ναγιώτης Μπόλκας, 147) ’Ιφιγένεια Ν. Γιαννιού, 
148) Μαρία Ποθητού, 149) Τριανταφυλιά Σπανου- 
δάκη, 150) Κατίνα Α. Χουρχοτδά, 151) Μαρία Χή
ρα Γ. Αύγουστή, 152) Γεώργιος Βομβαΐδης, 153) 
Κλεόβουλος Μιχ. Βενέιης, 154) Έπαμ. Πατμάνης, 
155) Μαρία Κ. Κουρνάζου, 156) Μιχ. Δ. Καλλιγάς, 
157) Άλκιόνη Άσημακοπούλου, 158) Ευτυχία Π. 
Νικητοπυΰλου, 159) Χρυσάνθη Αουΐζου, 160] 
Στέλλα Δ. Μανούση, 161] Κωνσταν. καί 
Σωκρ. Πετρίτση 162) Αγγελική Δ. Ροδίτη, 163,'Ε
λένη Έμμ. Σαλαμανάκη, 164) Γεωργία Έμμ. Σα- 
λαμανακη, 165) Ιωάννης Τζανής, 166) Κωνστ. Ε. 
Φωτιάδης, 167) Σραυρούλα Γ. Ψωμαδάκη, 168) Πε
ρίανδρος Άντ. Καλιγέρης, 169 Αγγελική Γ. Τσιγ- 
κιρλάρα, 170) κληρονόμοι Έμμ. Στραπατσέλλη, 
171) Ζαχαρώ Κανέλλη, 172, Γεώργ. Ξεν. Οίκο- 
νομίδης, 173) ’Ιωάν. Ξεν. Οΐκονομίδης, 174) Γεωργ. 
Κατσαρίνης, 175) κληρονόμοι Δηλ. Τσαμαριά, 176) 
κλ ρονόμοι Νικολ. Φουρνιώτη, 177) Αϊκατερ. Άχιλ. 
Τακτικού, 178) ’Αλεξάνδρα Διακοποΰλου, 179) Άν
δρον ίκη Πλωμαρίτου, 180) Έμμ. Δ. Καΐπας, 181) 
Γεωργία Γ. Ρουσσέτη, 182) Μαρία καί Θέτις Καπε- 
τανίδου, 183) Γεώργ. Ι.Σίφης, 184. Ίωάνν. Π, Νι- 
κολαΐδης, 185) Γεωργ. Β. Αργυρόπουλος, 186) 
Ευαγγελία Ν. Μαυροσκουφά, 187) Αριάδνη Άν- 
τωνιάδου ή Χατζηδάκη, 188) κληρονόμοι Δημητρίου 
Βουλγαράκη, 189) Εμμανουήλ Φλωρέντρας, 190) 
Αφροδίτη και Κατίνα Μανατάκη, 191) υιοί Βλαχά- 
κη, 192) Νικολ., Μιχ. Ροΰσσος, 193) Ίωάνν. Κ. 
Λιάσκος, 194) κληρονόμοι Στελ. Φραντζέσκου, 195). 
Φραγγής Ίπποκρ, Χιωτάκης, 196) Φώτιος Σκου- 
λοΰδης, 197) Ίωάνν. Άρετοΰλης, 198) Ίωάνν. Γε- 
ωργιάδης, 199) Γεώργ. Τζιντζίνης, 200) Ελένη Ν. 
Γιαλερή, 201) τέκνα Σκαπέτη, 202) Γεώργ. Κα- 
ράμπελλας, 203) ΆναστασίαΊωαννίδου, 204) Άρι- 
στοκλής Κωνσταντινίδης, 20ο) Ευαγγελία Γ. Πρω- 
τοπαππά, 206) κληρονόμοι Λεωνίδου Βουκουβαλίδου 
207) Αντώνιος I, Σάνος, 208) Χριστίνα Κυρ. Δε- 
σποτάκη, 209) Βασιλεία Κ. Καραβέλλη, 210) Έμμ. 
Κ. Καζάκος, 211) Μαρία Έμμ. Μαχαίρα, 212) 
Χαρίκλεια Βαξεβανάκη, 213) I. Τσινιάκος, 214) Ά- 
θανασ. Άνασ. Χρυσός, 215) "Άννα Α. Σαμιωτάκη, 
216) Βασ. Γ. Ίωαννίδης, 217) Γεωργία Καγιαλα- 
δάκη, 218) Στέλλα Λαμ. Μήλιου, 219) Φωτεινή 
Ματάκια, 220) υιοί Κωνστ. Σουρίδου, 221) Μιχ. 
,Ηλ. Μαδάκης, 5^2) Κα/λιόπη Ήλ. Σκάρπα, 223)

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ : ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
'Ο Εκδοτικός Οίκος τοΰ κ. Έμμ. Ζηκάκη αναγγέλλει τήν ίκδοβιν Τόμου 

Λιηγημάτων τής Λδος Εΰγενίας Χωγρά φου.

Νικολ. Χαριδήμου Λαμπρίδης, 224) Φωτεινή Δημ, 
Καμπουριανοΰ, 235) 'Ελένη Άργ. Κώτη, 226) 
Γεωργ. Περικλέους, 227) Μαρία Περικλεούς, 228) 
Όδυσσεύς Περικλεούς, 229] Βασιλική Περικλεούς, 
230] Μαρία Γ. Βαρίκα, 231] κληρονόμοι Γεωργ. 
Σαζότη, 232]Μηνάς Άναστ. Κρητικός, 233] Ευδο
ξία I. Αγαπητού, 234] Παπαγ. Ήαράκουλας, 235] 
Κοκκώνα Φουργιάρη, 236] κληρονόμοι Δ. Κουμα- 
λέτσου, 237] 'Ελένη Έλ. ’Αλεξίου.

ΕΝ TQ ΒΙΒΜΟΠΩΑΕΙΩ
ΓΕΩΡΓ. Ι.ΒΑΣΙΛΕίΟΥ

'ΟΒος ΧταΒίοΰ Λΐί
Πωλοϋνται οϊ τέαααρες τόμοι τοΰ Θεάτρου 

τοΰ κ. ΛΙ. I- Α-άσκαρη *αί  ot δύο τόμοι τοϋ 
αύτοΰ τής 'Ιβτορίας τοΰ Άρχχίου Άσλλη- 
νίκοΰ Θεάτρου.

----------------------- / ' ~ --------------

Η ΗΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Νευρασθένεια, Ύπερκόπωσις, Αϋπνία, Άρθριτι- 

σμός, Ίσχιαλγίαι
διά τής Ήχοβεραηείας 

(Vibration Electropnoqolde) 
Αναγέννησις οργανισμού καί προσώπου. — Σύστημα 

νέον. — Μηχανήματα ειδικά.
ΛΩΡΛ Μ I B*·

Διπλωματούχος Γενεύης.
Όδός Ρόμβης αριθμός 22
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16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ Μ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Τ9Ν ΕΝ ΕΛΑΑώΙ ΚΑΤΣΤΗΛ\ΑΤ9Ν

ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ
Εν ο-ψει πρός 4 ο)ο
Με Ιδήμερον προειδοποί- 
ηαιν πρός 4 1)2 ο)ο
Ταμιευτήριον μέχρι δρ.
50000 πρός 5 ο)ο
Έπι προθεσμία 6 μη- 
τών πρός 4 1)2 ο)ο 
Έπι προ&εαμίφ 1 έ
τους πβός 4 3)4ο)ο

Έηι ηρο&εσμ.ία 2 έ-
τών ηρός 5 1)4 ο)ο
Έηι ηρο&εσμί& 4 έ-
τών ηρός 5 3)4 ο)ο
Έηι ηρο&εομία 5 έ-
τών ηρός 6 ο)ο
* Εηι ηροϋεομία. 10 έ-
τών ηρός 7 ο)ο

ΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Έηι Λονδίνου έν οψει 

ηρός 4 ο)ο
Έηι ηρο&εσμία 6 μη
νών ηρός 4 1)2 ο)ο 
ΙΙαρισίων έν οψει ηρός

4 ο)ο
Έηι ηρο'&εαμία 6 μη
νών ηρός 4 1)2 ο)ο
Έηι ηρο&εσμία 1 έ
τους ηρός 4 3)4 ο)ο

Ταμιευτήριον μέχρι

Έηι ηρο&εσμία 2 έ- 
τών ηρός 5 ο)ο
Νέας ‘Υόρκης έν οψει 

ηρός 4 ο)ο
’Ιταλίας έν οψει

ηρός 4 1)2 ο)ο 
Βελγίου έν οψει

ηρός 4 ο)ο 
‘Ελβετίας έν οψει

ηρός 1 1)2 ο)ο 
δρ.50:000 ηρός 5 ο)ο

ΤΡΑΠΕΖΑ TBS UAWS
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣEMH0PIKH
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΔΡ. I 0 I .503.434.70 °)ο

ΙΤΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΚΕΡήΩΝ
ΤΩΝ G ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΥΜΕ - ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΕΝΙΚΑ
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΝΟΙ ΛΑΧΝΟΙ ΕΚΑ- ΚΕΡΔΗ ΚΛΗ-

1926 ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΗΣ ΚΛΗΡ. ΡΩΣΕΩΝ
1η 27 ’Ιουνίου 1,300 1,000,000 2,800,000
2α 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
5η 28 Νοεμβρίου 1,300 1,500,000 4,800,000
6η 31 Δεκεμβρίου 23,500 3,000,000 15,000,000

Σύνολον 30,000 9,000,000 33,000,000

urn imowu ιμι τε isras me atmiis
ΔΡΑΧ. 200.000.000 <1926)

θέλετε Λιμενικά και Κοινοτικά έργα; 
θέλετε δάνειον, ιαέ φθηνόν τόκον νά κτί- 
σητε σπήτια; θέλετε νά εξασφαλίσατε τά 
χρήματά σας και νά πέρνετΐ κνλόν τόκον;

ΕΓΓΡΑΦΕΤΕ ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Θά δώσητε είς τρεις δόσεις δρ. 250 διά κά- 
ΰε δμολογίαν καί &ά πληρω&ήτε μέ Δρ. 300.

Έν τω μεταξύ:
α) Θά πέρνετε τόκον δρχ. 17. 50 κάΰ·ε χρό

νον άπηλλαγμένον παντός φόρου.
β) Θά έξασφαλίσητε τά χρήματά σας είς κα

λήν τοπο&έτησιν χωρίς φόβον διχοτομήσεως, 
καί μέ 250 δραχμάς σημερινάς ξεπεσμένες &ά 
πάρετε άργόιερα 300 δραχμάς γερές.

Θά έ'χετε τήν έλπίδα νά κερδίσητε τδ λαχεϊον 
μέσα είς 36 άρι&μούς ποϋ &ά κληρώνεται καί 
ϋ·ά κερδίζουν κατ' έτος Δραχμάς 1.600.000

ΕΞΟΧΙΚΟΣ ΣΪΝΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΛΙΙΑΧΛΙΙ
'Ο πρώτος άρι&. &ά κερδίζη δρ. 4100.000 
'Ο δεύτερος » » » * 100.004*
Ό τρίτος καί τέταρτος » » *>0.000
Τέσσαρες άλλοι άρι&μοί έκαστος » 2».ΟΟΟ 
καί Δέκα άκόμη άριΰμοί » » 10,000 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ ΛΕΓΕΙ:
«Έμπιστευ&ήτε μου πλούσιοι τά κεφάλαιά 

σας καί σείς μικροί έπογγελματίαι καί κτηματίαι 
καί άγρόται καί παραγωγοί τδ κομπόδεμά σας. 
Μή κρατάτε κλειδωμένα τά χρήματά σας καί τάς 
οικονομίας σας στά σεντούκια άπρόαοδα και μέ 
κίνδυνον νά τά χάσητε άπδ κλοπήν ή πυρκαϊάν. 
‘Αγοράσατε μ’ αύτά ομολογίας τοΰ νέου Δα- 
είου. 'Αντί νά κρατάτε τά χρήματά σας ·&ά κρα
τάτε τάς δμολογίας τοϋ δανείου. Θά δώσητε δρχ. 
250 καί έλα πάρετε δρχ. 300 τόν τόκον δρχ, 
17,50 τον χρόνον, καί λαχεϊον δραχμών 400, 
χιλιάδων ό Α'. άριϋ·μδς καί 100 χιλ. ό 'Β'. 
Καί έπί πλέον &ά Σάς κάμω Δρόμους, ‘Υδρα
γωγεία, Ρεφύρια, Φωτισμόν, κιί Σπήτια νά στε- 
γασ&ήτε »

Σημ. Έλλ. Έπ.—Ιδού μία ϊδεώόης καί ασφα
λής τοποθέτησις τών μικρών ή μεγδλων, τών πολ
λών ή ολίγων κεφαλαίων μας. ·

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
έν Πειραιεί, Άργει, Πύργω, Πάτραις, Κερζύρα, Κε
φαλληνία, Ναυπλίφ, Αίγίω, Καλάμαις, Σύρω, Χίφ, 
Ήραχλείω, Βόλφ, Θεσσαλονίκη, Λαρίσση, Τρικκάλοις, 
Μυτιλήνη, Χανίοις, Ζακύνθω, Πλωμαρίω, Τριπόλιι καί 
Ρεθύμνη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
έπί τής ϊιασταυρώσεως τών όϊών Πατησίων και Θήρας, 

παρά τήν πλατείαν ’Αγάμων.
Συμμέτοχος της έν Λονδίνω ’Αγγλικής Τραπέζης. 

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

με&’ Ύ)των έν ΚΩΝ)Π0ΛΕΙ καί ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
ΑΝΤΑΠ0ΚΡ1ΤΑΙ

είς τάς κοριωτέρας πόλεις, 'Ελλάδος και Εξωτερικού. 
ΕΚΤΕΛΕΙ ΠΑΣΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ

Καταθέσεις έν όψει καί έπί προθεσμία, άποδοτέαι είς δ 
νόμισμα έγένοντο ύπο όρους συμφέροντας.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ μέχρι ίρ. 75,000 προς 5 ο)ο ά- 
πηλλαγμένον φόρου.

-------- ---------- ---

Είναι τό άσφαλέστερον καί. πλεονεκτικώτερον λα- 
χεϊον διά τό Κοινόν άπό δλα τά λαχεία τοΰ κόσμου. 
’Αγοράζετε τά γραμμάτιά σας είς τά γραφεία τής 
'Εταιρίας οδός Παπαρρηγοπούλου 9, είς δλα τά Κα
ταστήματα τής Τραπέζης ’Αθηνών, είς τά Υποκατα
στήματα τοΰ Κεντρικού Πρακτορείου ’Εφημερίδων 
και τής Εταιρίας 'Ελληνικού Τύπου και είς τούς λοι
πούς πράκτορας τής 'Εταιρίας.

Ή έξαργύρωσις γίνεται εις τό Ταμεΐον τής 'Εται
ρίας καί τά Καταστήματα τής Τραπέζης ’Αθηνών.

Είς τήν εΰτυχεστέραν περίπτωσιν εις μόνον ακέ
ραιος άριθμός δύναται νά κερδίση 9,000,000, δεδο
μένου δτι οί κληρούμενοι άριθμοί δεν άκυροΰνται.

Ι’ο δροσερώτερον και άριστοκρατικωτερον εξοχικόν Ιίροάστειον. ί

Κλΐμα ζωογόνον. Όριζων μαγευτικός. Λερό άφθονον.

’.%γυρασται οικοπέδων ή καλύτερα κοινωνική

II ‘Κταιρεία αναλαμβάνει και τήν άνέ γερσιν οικοδομών ύπο όρους οικ.ονομι-
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ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ 

Μέχρι Λραχμών ί ΐί.ΟΑΗ) 
έπί τόκω β ο)ο 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 
μέχρι Λιρών ’Αγγλίας 200, Δολλαρίων 1000 

επίσης προς θ ο) ο 
Εΐς Συναλλάγματα έπι ετέρων χωρών εΐς ανάλογα 

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

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ A0HNQN
ΑΞϋ ΤΣΑΡΟΥΧΗ £ Σ*

Διευθυνταί :
ΑΘΑΝ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΧΡ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
ΠΑΝ. ΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΊΌΠΟΥΛΟ5

Κεντρικόν Κατάστηθα αωλήσεως
Όδός Πραξιτέλους 44—46, Άδήναι 

’ Λποθήκαι
Έν Άδήναις: 'Οδός Πραξιτέλους 35 Άθήναι, οδός Χρυ- 

σοσπηλαιωτίσσης 2, όδός Ευαγγελίστριας 22.
Έν Πειραιεϊ: 'Οδός ’Αθηνών 8, όδός Πλαταιών 4.

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

ΑΠΟ ΤΑΣ ΜΕΓΑΑΕ1ΤΕΡΑΣ 
1ΑΤΡΙΚΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ 

ΝΕΟΣ ΟΡΡΟΣ
ARTERIOVACCINE

DR Ρ. CILIMBARIS
’Εγκεκριμένη παρά τοΰ υπουργείου Υγιεινής τής 

Γερμανίας, παρά τοΰ Διεθνούς Ίατροσυνεδρίου τής 
Βέρνης και τοΰ Ίατροσυνεδρίου τής Ελλάδος.

’Απόλυτος καϊ μονίμως αποτελεσματική θεραπεία τής 
Άρτηριοσκληρωσεως, τής Άρθρίτιδος, τών Ρευματι
σμών και τής ’Ισχιαλγίας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
Μενάνδρου 63, ΆΘήναι.

Η ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ
ΟΛΩΝ

ΜΕΓΑΖ ΕΜΠΟΡΟ 0ΙΕ02
AU PRINTEMPS

Δ.ΜΟΠΣΟΠοΥΛΩΛί
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό τελειότερου κατάστημα Γυναικείων Ειδών 
Άσπρόρρουχα διά προίκας

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝΠΝΑΙΚΕΙΩΝΠΙΑΟΝ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Όδός Ευαγγελιστρίας άριϋμ.. 1ί>

Γοϋσιο, κεφάτης, έκλεκηκότης διακρίνουν τό 
έργοατάαιον τής κυρίας

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τύποις * Σφενδόνης» Μέιωνος 3

Η ΓΕΝΙΚΗ
mWSTIM ΓΜΦΕΙΟΙ

Ελληνικών, Αγγλικών, ’Ιταλικών καί 
Γαλλικών Εταιριών πυρός, ζωής, θα
λάσσης, δυστυχηρ-άτων κ.τ.λ. Είδικόν 
τμ.ήμ.α ζημιών αυτοκινήτων καί αστικής 
ευθύνης .

ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Δραγατσανίου 3. Πλατεία Αγιων θεοδωρών.


