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Μία δροσερά πνοή ανοιξιάτικου άνεμου ώρμησε άπό το
ανοικτό παράθυρο. Τά λευκά παραπετάσματα έξηφανίσθησαν και τρεις μεγάλοι άσπροι κρίνοι έρρίγησαν ηδονικά
μέσα εϊς τό διαφανές βάζο.
— Ρίτα, θά κρυώσης, παιδί μου. Κλείσε τό παράθυρο!
— ’Ώ, μητέρα, διαρκώς φοβάσαι! Έκρύωσα ποτέ μου
γιά νά κρυώσω και τώρα; Πώς κάνεις! Σάν νά είναι Γιενάρης τουλάχιστον!. ..
— Έγώ πηγαίνω μέσα. . . Γιενάρης βέβαια δέν είναι.
Άλλά τήν άνοιξη τήν φοβούμαι. . .

ΣΥΝΔΡΟΜ,Ι
Διά τό εσωτερικόν....................... Δρ.
’ Εκδοσις εκλεκτή....................... »
75
Δια τά Δημόσια Γραφεία......... » 100
Διά τήν Ευρώπην, Αίγυπτον και
Κύπρον ................................
*ιά τήν ’Αμερικήν
Δολ.

Αί Συνδρομαι προπληρωτέοι.—Αί έγγρα
φα! άρχονται άπό 1ης έκαστου μηνός.
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Καί ή άρχόντισσα μέ τ' ασημένια μαλλιά, μέ τό άρτιο
γεροντικό σώμα καί τό νεανικό πρόσωπο— ώμορφιά για
τήν οποίαν μιλούσε πολλά χρόνια άλλοτε ή Αθήνα—επέρασε άργά-άργά στο άλλο δωμάτων.
"Αναψα ενα τσιγάρο κ’ «προχώρησα πρός τό παράθυρο.
Ένας μικρός κήπος καλά περιποιημένος, έστελνε απάνω
τ’ άρώματα τών άσπρων κρίνων τθυ. 'Ένα αιγόκλημα έσκαρφάλωνε στόν τοίχο, άγκάλιαζε τό μικρό μπαλκυνάκι,
ύψωνε τά μικρά στενά λουλούδια του εις τό άνοιγμα τοϋ
παραθύρου. Ένα κυπαρίσσι—ψηλό, βαθύ πράσινο θαυμα
στικό, στήν πολύχρωμη σελίδα τοϋ κήπου—έσάλευε έλαφρά τήν κορυφή του στον άνοιξιάτικο άνεμο.
’Ακουμπισμένος στό παράθυρο, αισθανόμουνα νά περ
νούν μέσα μου ή δυνατές μυρωδιές τών λουλουδιών, τό ά
ρωμα τής γής τής νοτισμένης ακόμα άπό τήν άνοιξιάτικη βροχή, ή πνοή τών μυστικών χυμών άπό τις φλέβες
τών φυτών. Ή Ρίτα βυθισμένη στή μεγάλη πολτρόνα έ
χωνε τά λεπτά μακρυά καί φιλτισένια δάχτυλα μέσα στά
μαλλιά της, ωραία απαλά μαύρα μαλλιά, μέ μία άσημέvta τοΰφφα άπάνω άπό τόν δεξιό κρόταφο.
— Τί σκέπτεσαι;
—«Τίποτα. ’Απολύτως τίποτα.
—■ Κι’ δμως δέν μιλάς.

— Αύτό δέν σημαίνει πώς σκέπτομαι. Δέν ξέρω...
Κάτι θέλω απόψε. .. Μά τί; ’Αδύνατον νά τό ξεκαθα
ρίσω κ’ έγώ ό ίδιος. ..
— Τότε σημαίνει πώς σοϋ λείπουν πολλά πράγματα.
— Πολλά ή λίγα δέν έχει καμμιά σημασία. Πρέπει
τάχα τό κενόν νά είναι χάος γιά νά τό αΐσθανθής;. ..
Κάτι μοΰ λείπει, άλήθεια. .. Μά τί;

—
· Πόσων χρόνων είσαι;
— Αστειεύεσαι, Ρίτα; Νά ρωτούν άλλοι, καλά. Μά
νά ρωτάς και σύ;... Μέ ξέρεις άπό παιδί.
— Μέ τά ναυτικά...
— ’Ήμουν βέβαια μεγαλείτερος σου. Δέκα χρόνια σω
στά σ’ «περνούσα.
—— Πέντε μονάχα.
— "Ισως! Έγώ έφοροϋσα ναυτικά. Έσύ—νομίζω πώς
σέ βλέπω—μαύρα μαλλάκια μ’ ένα κόκκινο φιόγκο, μα
τάκια σάν δυο καμμένα κάρβουνα, φορεματάκια ώς τό γό
νατο, ποδαράκια γυμνά. . . Καί είμαστε γειτονόπουλα.
Πλάϊ-πλάί τά σπίτια μας. Θυμάσαι τά σπίτια μας, εκεί
πρός τά Πατήσια; Τότε ήταν έξοχή έκεί. Έπέρασες
καμμιά φορά νά ίδής τί έγινε τώρα γύρω;

— Ναί, μιά πυκνή γειτονιά, μέ μεγάλα πρόστυχα σπί
τια ολόγυρα. Στή θέση τοϋ κήπου πού είχαμε τό κιόσκι μέ
τόν κίσσο—θυμάσαι;—τώρα είναι γκαράζ γι’ αυτοκίνητα.
— Ό αιών τής μπενζίνας, Ρίτα μου.
— Άπεφύσισα νά μήν ξαναπεράσω άπο κεϊ. θά τό πιστέψης λοιπόν; Μοϋ φάνηκε πώς τό παληό μας σπίτι μ’
έκύτταζε μέ παράπονο. .. Τί ώραία χρόνια έπέρασαν έκεΐ μέσα! Είδα και τήν μικρή πόρτα πού έβγαινες έσύ γιά
νά μάς μαζέψης δλα τά γύρω παιδιά νά παίξωμε. Καί μοΰ
φάνηκε πώς σ’ έβλεπα πάλι, ένα ώραΐυ ξανθό παιδάκι, μέ
γαλανά μάτια, μέ τήν άσπρη σου τραχηλιά και τον άσπρο
μεταξωτό λαιμοδέτη, δεμένο σ’ έναν πλατύ φιόγκο.

s
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Άνεστέναξε βαθειά, έσηκώθηκε καί ήλθε κοντά μου
στο παράθυρο. Εχάιδεψε ελαφρά τό αιγόκλημα, έπειτα
έμύρισε βαθειά τό χέρι της καί ξαναγύρισε κ’ έχώθηκε
στήν μεγάλη πλατεία πολτρόνα.
— ’Έχεις δίκαιο... ’Απόψε είναι παράξενη βραδυά...
Δώσε μου ένα τσιγάρο.
— "Α, καπνίζεις; Επήρες την άδεια;
— Ω, στήν ηλικία μου δέν τήν παίρνει κανείς- τήν δί
νει στον έαυτό του... Κάθε ηλικία έχει καί τά καλά
της. Ό άνθρωπος δμως είναι αχάριστος.
'Αναψα τό σπίρτο καί έσκυψα νά τής προσφέρω τή φω
τιά. Καθώς άναβε μ’ έκύτταξε μέ τά μεγάλα μάτια της,
μαϋρα καί γυαλιστερά, σάν άπο άχάτι. Έκάθησα άπέναντί της. Μέ τό κεφάλι ριγμένο προς τή ράχη τοϋ
καθίσματος έτίναζε τόν καπνό τοϋ τσιγάρου πρός τά ό
ψη. Μέσα άπό τήν άσπρη μεταξωτή σεμιζέττα έπρόδαλαν μεστές καί λεπτές οί γραμμές ωραίου πλαστικού
κορμοϋ. Κάτω άπό τήν μαύρη φούστα έφαινώτανε λεπτό
τό πόδι μέσα σέ μεταξωτή κάλτσα.
— Τί παράξενο!
— Είμαστε ίσως τά μόνα παιδιά ποϋ άνατραφήκαμε
σχεδόν μαζό, που έπερ^σαμε μαζύ τήν νεανική ηλικία,
καί δμως δέν άγαπηθήκαμε.
— ’Αλήθεια! Δέν το είχα σκεφθή! Πώς τό θυμήθη
κες τώρα;
— Ξέρω ν.' έγώ; Καί δμως δέν είμαστε άπό πέτρα,
ουτ’ έγώ ουτ’ εσύ.
—- ’Ώ, κάθε άλλο. Έσύ μάλιστα... "Ολες μου ή
φιλενάδες ξετρελλαμένες μαζύ σου... Ή Στέλλα πρό
πάντων. Τήν βλέπεις καμμιά φορά;
— Άγελάς τοϋ Φαραώ.
— Έπάχυνε;
— Ή μισές αγελάδες τοϋ Φαραώ ήτανε ισχνές. Πε
τσί και κόκκαλο. ..
— Καί ή Άννα;... θυμάσαι που σ’ έπερίμενε στό
πυραθυρο;... Κ’ έκαμε ένα γάμο φρικτό το κακόμοιρο
τό κορίτσι. .. Αύτή, τόσο ρωμαντική νά πάρη έναν έμ
πορο μπακαλιάρων!. . . ’Ανορθογραφία!.. .
— Δέν ήτανε ή πρώτη της. Μοΰ έγραφε πώς μέ ά
γαπά περιπαθώς τό πέ άλφα γιώτα.
— Και ή Νέλλη καί ή Φανή... Αυτές πού ξέρω
έγώ. Πόσες άλλες άρά γε...
— Πολλές.
— 'Ωμορφες όλες;
— Μοϋ άρεσαν.
— Δέν έχω πεποίθηση στήν καλαισθησία σου. ’Εσείς
οί άνδρες. ..
— ’Αμοιβαία ή έλλειψις έμπιστοσύνης... Καί σείς
ή γυναίκες!. .. Ό Τόνης παραδείγματος χάριν. Ό πρώ
τος σου έρως, θαύμα σαχλαμάρας. Καί όμως είχε κατορ
θώσει νά έρωτευθή, καί—-τό σπουδαιότερον—είχε κατορ
θώσει νά τόν έρωτευθής.
— Σαχλός μέ δυο κατορθώματα. Δέν βρίσκεις πώς
αύτό δέν συμβιβάζεται μέ τον τίτλο πού τοϋ δίνεις;

— Ό έρως είναι ό αιώνιος συμβιβασμός. Έπειτα ό
Λεωνίδας. Τά γραμματάκια πού σουστελνε τοϋ τάγραφα
έγώ.
■— Δέν σέ συγχαίρω. Δέν ήτανε περίφημα.
— Δέν μέ ένέπνεες, τάγραφα ξέκαρδα. ’Άν σού’γραφα για λογαριασμό μου...
— Καί γιατί δέν μούγραφες;
— Ξέρω κ’ έγώ. Δέν μοϋ έπέρασε ποτέ άπό τό νοϋ.
Είσαι πολύ παράξενη.
,
Έμεσολάβησε πάλι μιά μακρά σιωπή. Εσηκώθηκα κ’
έκαμα ένα γύρο στο δωμάτιον. Τό φώς τής ημέρας είχε
ελαττωθή κάπως. Άπο τόν κήπο άνέβαιναν πιό δυνατές
ή μυρωδιές. Τό αιγόκλημα έστελνε μέσα πυκνότερο τό
διαπεραστικό καί μεθυστικό του άρωμα. Έσκυψα σ’ έναν
καθρέφτη τοποθετημένο σ’ ένα μικρό τραπεζάκι. Στο η
μίφως έξεχώριζαν καθαρά τά άσπρα μαλλιά τών κροτά
φων μου.
— Καί έπι τέλους να μήν αγαπηθούμε δταν είμαστε
παιδιά έξηγείται κάπως. Είχαμε αποκτήσει κάποιαν οι
κειότητα. Άλλά έμεγαλώσαμε χωρίς νά χωρισθοϋμε,
σιγά-σιγά έγινες κοπέλλα, άληθινά ώραία! "Οταν έβγαίναμε μαζύ έξω, οί διαβάτες σ’έτρωγαν με τά μάτια.Αύτό
δέν μοϋ έκανε καμμιά έντύπωση.
— Τό ίδιο καί σέ μένα. Γιατί και σύ ήσουν ένας ω
ραίος νέος. Ή φιλενάδες μου μοΰ τό έβαζαν ώς όρον.
«Έρχώμαστε, άλλά νά πάρης καί τον Άλέξη μαζύ».
Καί μεγάλοι είχαμε καταντήσει άχώριστοί όπως καί μι
κροί. Ά, αύτό το αιγόκλημα μ’ έζάλισε.
— Δέν είναι τό αιγόκλημα. Είναι οί κρίνοι. Είναι ή
ώρα πού κάνουν τούς γόμους των.
— Πώς το ξέρεις; "Ελαβες πρόσκλησι;
— "Οχι, τό αισθάνομαι. Μία λεπτή κίτρινη σκόνη,
πού δέν κατορθώνει νά τήν συλλάβη τοϋ άνθρώπου τό
μάτι, φεύγει άπό τόν ένα κρίνο καί πηγαίνει στόν άλλο.
Αύτό είναι ό έρως των καί ό γάμος των. Αλήθεια, ξέρεος πώς έμαθα τόν δικό σου γάμο;
— Ποϋ νά ξέρω ; Τό μόνο πού θυμάμαι είναι δτι δέν
ήσουν έδώ.
— Όχι. "Ημουν μακρυά, πολύ μακρυά! Έσπούδαζα.
Ένα βράδυ λοιπόν πού είχαμε γλέντι γερό σ’ ένα νυκτε
ρινό κέντρο. ..
— Έσπούδαζες στά νυκτερινά κέντρα;
— Κ’ έκεϊ. Που τοϋ πρέπει νά σπουδάζη κανείς. Πάν
τα δοκιμάζετε, είπεν ό Άπόστιλος Παύλος.
— Τό είπε σέ σάς τούς άντρες.
— Στις γυναίκες δέν ήταν άνάγκη νά το πή. Λύτες
πάντα δοκιμάζουν. Έχεις δίκηο, είναι πολύ δυνατή ή
μυρωδιά. Αισθάνομαι ζάλη σάν νά ήπια δυνατό κρασί.
Σ’ ένα κέντρο νυκτερινό λοιπόν: Άτσίγγανοι μβυσικοί μέ
κόκκινο φράκο, κυρίες μέ τις πλάτες γυμνές, κύριοι μέ
άσπρους λαιμοδέτες... ’Εμείς είμαστε λίγοι φίλοι καί
τό είχαμε ρίξει στο γλέντι.
—· Μέ γυναίκες;
— "Οχι βέβαια μέ καρδιναλίους.
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σαν, φυσικόν ήτανε, νά κάμουν ένα τέτοιο σχέδιο. Εϊμα— ’Όμορφες;
— "Οταν πληρώνει κανείς τό μπουκάλι τό κρασί ε στε τής ίδιας άπάνω-κάτω ηλικίας, τής ίδιας κοινωνι
κατό φράγκα έχει τήν άξίωσι εκείνη, πού τό πίνει νά εί κής θέσεως, τής ίδιας γειτονιάς, ώραία παιδιά καί οι
δυό.
ναι τούλάχιστον ώμορφη.
— ’Εξακολούθησε.
— Γιατί τούλάχιστον; "Επρεπε νά είναι καί τίποτε
— Μιά στιγμή. Έζαλίσθηκα... Τί ιδέα κι’ αύτή!...
άλλο;
•— Ποιά;
— Βέβαια: Χαριτωμένη, έξυπνη καί τά τοιαϋτα. Αλ
—■ Επειδή οί κρίνοι έχουν τούς γόμους των άπόψε νά
λά τότε ή άξίωσις είναι ύπερβολική. Τής φτάνει
χάνουν τά λόγια των οί άνθρωποι!
λοιπόν νά είναι τούλάχιστον ώμορφη.
Καί πραγματικώς αισθανόμουνα δτι χάνω τά λόγια
— Παρακάτω!
■—Τί έλέγαμε; "Α, ναί! Απάνω λοιπόν στό γλέντι μου. "Ερριξα τό κεφάλι μου πίσω στό στήριγμα τής κα
ένας άπο τούς φίλους πού δέν είχε κέφι εκείνο τό βρά ρέκλας καί έκλεισα τά μάτια μου.
— Έκεϊ στό πλάϊ σου είναι το κρασί, θά σοϋ κάμη
δυ κ’ έδιάβαζε μιά εφημερίδα πού είχε λάβει άπό τάς
καλό.
Μήν περιμένεις νά σέ περιποιηθώ.
Αθήνας, μοϋ λέει: «Άλέξη, κύτταξ, έδώ. Ή Ρίτα, ή
Έγέμισα
ένα ψηλό καί στενό βενιτσιάνικο ποτήρι μέ
παληά σου φίλη, εκείνη ή γειτονοπούλα σου, παντρεύ
μισοσβυσμένα
χρυσά στολίσματα καί τό έκαταπια σαν διτηκε».
ψασμένος.
Τό
στυφό δυνατό κρασί μοϋ έτίναξε τή νάρκη
— Τί έντύπωσι σού έκαμε ή είδησις;
άπο πάνω μου καί μοΰ έτέντωσε τά βλέφαρα.
— Καμμιά. Φαντάσου δτι δέν έρώτησα καν ποιόν πή
— "Α, καλή ήτανε ή έμπνευσίς σου. Αισθάνομαι πώς
>
ρες. Τήν άλλη μέρα έδιάβασα κ’ έγώ τις έφημερίδες
καί ταύτοχρόνως έλάβαινα καί τό γράμμα τής μητέρας είμαι καλλίτερα, θαυμάσια τό κρασί σου. θέλεις ένα ·
μου, ή όποια μαζύ μέ διάφορα άλλα κοινωνικά μοϋ άν ήγ πατηράκι;
-—Δώσέ μου.
γειλε καί αύτό. Κοιμήθηκες;
Έγέμισα τό ποτήρι καί τής τό προσέφερα. Μέ κλει
— "Οχι, κλείνω τά μάτια μου γιατί αισθάνομαι ζά
στά
τά μάτια έπιασα τό χέρι της στό κενόν σάν
λη. Ώρισμένως είμαι μεθυσμένη.
ένας
τυφλός πού δέν ξέρει πού είναι τό άντικείμε-— Στόν γάμο τών κρίνων κανείς δέν μένει άμέθυστος. .. Πάρε ένα τσιγάρο άκόμη. Είναι αναληπτικόν, νον πού ζητά. Καί άντί νά πιάση το ποτήρι έπιασε το
χέρι μου. Αίσθάνθηκα ένα ρίγος. "Ισως κ’ έκείνη, γιατί
θά σέ ξεζαλίση.
έτρόβηξε άποτόμως τό χέρι της. Έχρειάσθηκαν μερικά
Τής προσέφερα άκόμη ένα τσιγάρο. Καθώς περιέφερε
τό χέρι της στήν σιγαροθήκη γιά νά τό πάρη, τά δάκτυ λεπτά τής ώρας γιά νά συνέλθωμε καί οί δύο.
— Αύτή τή στιγμή συλλογίζομαι δτι είναι καί κάτι
λά της μέ άγγιξαν ελαφρά. Αίσθάνθηκα ένα ρίγος. "Α
ναψα ένα σπίρτο καί τής το έφερα κοντά στά χείλη πού άλλο παράξενο. Πολύ παράξενο. Ίσως τό πιό παράξενο
σφιγμένα έκρατοϋσαν τό τσιγάρο. Καί καθώς έσκυψα αί άπ’ δλα.
— Τά βλέπεις, Ρίτα; Τώρα τά παράξενα τά βρίσκεις
σθάνθηκα ένα άλλο άρωμα, άρωμα ώραίας καί περιποιημένης άνθρωπίνης σαρκός, μεθυστικώτερο άπό τό αιγό έσύ.
—· Είναι τόσα πολλά! Έγύρισες πίσω άπό τήν Εύρώκλημα καί άπό τούς κρίνους. "Οταν άνεσήκωσα πάλι τό
κεφάλι μου έπεσε το μάτι μου στον καθρέφτη. Ή σκιές πη. Είχες κάμει δέκα—δώδεκα χρόνια. "Ησουν τώρα έ
έσυγχίζοντο τώρα καί τά άντικείμενα δέν έφαίνοντο κα νας άντρας ώριμος πιά, σοβαρός. Είχες σπουδάσει, είχες
θαρά. Καί μόνον έξεχώριζαν μέσα στό ήμίφως άσπρα ά- κάμει έντύπωσι ώς έπιστήμων. Ήσουν ειδικός αέ κάποια
έπιστήμη πού δέν κατώρθωσα ποτέ μου νά καταλάβω τί
σημένια τά μαλλιά τών κροτάφων μου.
είναι...
—· Έχεις δίκηο όμως. Είναι παράξενο. Αγαπήσαμε
— Ούτε, είναι άνάγκη νά βασανίζης τό μυαλό σου.
καί οί δύο—λίγο, πολύ, άδιάφορον—πολλές φορές, άλ
— "Εκαμες ανακοινώσεις, έβγαλες βιβλία, έγινες δι
λους γύρω μας. Καί μόνο μεταξύ μας δέν έγεννήθηκε
πλωμάτης, έλαβες μέρος σέ συνέδρια, έτηλεγράφησαν
ποτέ κανένα αίσθημα.
— Καί υπάρχει καί κάτι ακόμα πιό παράξενο, Ρίτα! έδώ δτι έκαμες μεγάλες έπιτυχίες, έγραψαν γιά σέ
να ή έφημερίδες. Είχες δλα τά προσόντα ν’ άρέσης σέ
— Όχι δά!
— Μάλιστα. ’Εμείς δέν άγαπηθήκαμε. Άλλά καί οί μιά γυναίκα. Καί άρεσες σέ πολλές. Ναί, ναί, άφησε
τις μετριοφροσύνες! Ή κακές γλώσσες έδούλεψαν καλά.
γονείς μας δέν έκαμαν ποτέ κανένα σχέδιο γιά μάς...
— Φρίκη, τί συντεχνία αύτές ή κακές γλώσσες...
— 'Εχεις δίκηο. Δέν τό είχα σκεφθή.
— Ή μητέρες μας ήτανε φιλενάδες πρό τοϋ γάμου Δέν άκούσθηκε νά κάμουν καμμιά απεργία!
— Σέ αγάπησαν λοιπόν πολλές. .. Ποϋ εδρισκες τον
των. Ό πατέρας μου καί δ πατέρας σου δέν ήτανε τόσον
φίλοι. Άλλά έπι τέλους δέν ήτανε καί εχθροί, δπως ό καιρό νά έργάζεσαι καί νά έρωτεύεσαι; Γιατί καί σύ ή
σουν έρωτευμένος. .. τούλάχιστον μιά πού ξέρω έγώ. ..
Μοντέκας καί ό Καπουλέττος τοϋ Σαίξπηρ.
— Πές το χωριό της άν θέλης. Όχι τό όνομα.
— Ίσως γι’- αύτό δέν άγαπηθήκαμε.
— Ούτε τό ένα, ούτε τό άλλο. Τό ξέρεις καί τό ξό— Ασφαλώς γι’ αύτό. Άλλά ή μητέρες μας μποροϋ-
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ρω. Μόνον έγώ πάλι έ'μεινα αδιάφορος... Δέν είναι πα
ράξενο;

— Πολύ. Καί έν τούτοις υπάρχει κάτι άκόμα περισ
σότερο παράξενο.
— νΟχι δά!
— Βέβαια. Ήρθα καί σέ ηυρα ζωντοχήρα. Μιά νέα
κα; ωραία ζωντοχήρα, άπογοητευμένη άπό τόν άνδρα της,
άηδιασμένη, έτοιμη ν’ άνοιξη τήν καρδιά της, ν’ άφήση
νά ξεχυθή όλο τό άρωμα ποΰ δέν έχρησιμοποιήθηκε. Τά
ίδια μάτια, σάν γυαλιστερός άχάτης, άλλά μέ μιά έκφρασι παραπονιάρ’.κη. Το ίδιο θελτικό ύφος άλλά μέ μιά
σοβαρότητα που προκαλεί. Ή ιδέα νεανικών πόθων πού
δέν ικανοποιήθηκαν. Γωντοχήρα! Τό ιδεώδες δλων τών

άνδρών πού άγαποϋν, πού νοιώθουν, ποΰ έπιθυμοϋν τήν γυ
ναίκα. Καί δμως. ..
— Καί (δμως;...
— Ούτε μία σπίθα. .. ούτε ένας πόθος—άς τό πούμε
καθαρά—πονηρός. Και άπό τότε χρόνοα—κάμποσα χρό
νια—τόσο κοντά ό ένας στον άλλο, τόσο συχνά μαζό, τό
σες πολλές φορές μόνοι... σάν άπόψε... οί δύο μας,
μέσα σ’ ένα σαλονάκι. πνιγμένο άπό τις μυρωδιές τής ά-

νοίξεως, ένφ άρχίζει πιά νά σκοτεινιάζη. ..

— Όχι. .. έτσι σάν άπόψε, ποτέ.
— 'Έχεις δίκηο... Άπόψε είναι άλλοιώτικα. .. Δέν
ξέρω. .. "Α, αυτοί οί κρίνοι είναι άνυπόφοροι. .. Δέν

καταλαβαίνω πώς μπορείτε νά ζήτε έδώ μέσα σ’ αύτή
τήν ατμόσφαιρα ποΰ μεθά... Γιατί πιάνεις τό χέρι σου;
"Εχεις πυρετό...
—« Δέν ξέρω. ... Καταλαβαίνεις έσΰ άπ’ αύτά;

Καί μοΰ έπρότεινε το χέρι της. "Έσκυψα άπάνω της.
Μέ τό κεφάλι ριγμένο προς τά πίσω, μέ τά μάτια κλει
στά, μέ τά χείλη μισοανοιγμένα έφαινώτανε πώς κοιμά

ται. ’Έσκυψα άκόμη περισσότερο. Ποτέ, ποτέ δέν ήτανε
τόσο ώραία. Καί έκόλλησα τά χείλη μου ποΰ έκαιγαν στά
χείλη της πού έψήνοντο. Έσήκωσε άργά-άργά τά χέρια
της καί τά έπλεξε γύρω άπό τό λαιμό μου. Στον καθρέ
φτη τ’ άσπρα μαλλιά τών κροτάφων μου άνακατώνοντο
μέ τήν άσπρη τούφα τοΰ μετώπου της.
"Εξω, στό περιβόλι, οί άσπροι κρίνοι έώρταζαν τούς
γάμους των.
Γ. Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

άποστροφή πρός τούς έπί τής σκηνής Τούρκους ώστε,
κατά τάς δηλώσεις αΰτόπτου μάρτυρος, παριστανομένοο
έσπερον τινά τού Μάρκου Μπότσαρη, εις τών θεατών έξαγαγών τεράστιον κουμπούραν έπυροδόλησε τόν ΰποκρινόμενον τόν Πασάν τής Σκόδρας, δν άφεύκτως θά έφόνευεν άν κατά μοιραίαν σύμπτωσιν δέν έκυπτε τήν στιγ
μήν-έκείνην νά έγείρή τό σαρίκι του, οπερ, λεμονόκουπά
τις παρ’ άλλου υπερευαίσθητου έξεσφενδονισθείσα καί ο
λίγα μόνον δευτερόλεπτα προηγηθείσα τής σφαίρας τοϋ

εϊχεν άρπάσει τής κεφαλής ! (*3) '
ταγήν έναντίον χριστιανού, αρπάζει τόν Πασάν άπό τής
χειρίδος καί τοΰ λέγει:
— Αί! έντώ είναι ρωμαίϊκο, ντέν ’μπορεί τό αφεντιά σου
νά κόβης κεφάλια!
Ώς ήτο επόμενον, ή τραγφδία μετεβλήθη εΐς κωμφδίαν,
ό δέ Άράπης κακήν κακώς έξεδιώχθη τοΰ θεάτρου.
3. Τό άνέκδοτον αύτό οσάκις τό διηγήθην πρός φίλους
μου έκρίνετο ώς αποκύημα τής φαντασίας μου, τούτου ένε
κα ήναγκάσθην νά γράψω άλλοτε περί τής υπερευαισθη
σίας τών θεατών έν τφ θεάτρφ έν τή «Έστίρ». Μεταξύ
άλλων, άνέφερα τότε καί τό έξής έκ Θεσσαλονίκης τηλε
γράφημα πρός τήν «Μικράν ’Εφημερίδα» τών
Παρισίων τής 10 Φεβρουάριου 1904:

«Θεσσαλονίκη, 9 Φεβρουάριου
I

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΤΑ ΕΝΓ ΑΘΗΝΑΙΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Τούτου ένεκα καί μετά δυσκολίας πολλής άνελάμβανον οί ήθοποιοί νά ΰποδύωνται Τούρκους, διότι έκτός τής
συμφοράς ήτις τούς άνέμενε πάντοτε, (1) ήσαν καί υπο
χρεωμένοι νά μετριάζωσι καί τήν υποκριτικήν των τέ
χνην,
ύποτεθή δτι υπήρχε τοιαύτη τις καί νά παρουσιάζωσι πάντοτε τον Τούρκον δειλόν, όμιλούντα άνευ τής
άρεσκούσης τότε στομφώδους απαγγελίας, άνευ τών τρα
γικών έκείνων χειρονομιών, ών κατάχρησιν έποιούντο οί
"Ελληνες ήρωες. τέλος άνευ ζωής, άψυχον, νερόβραστον.
Συνέβαινε πολλάκις μάλιστα νά δίδεται στιγμιαίως
είς τδ δράμα άλλη λύσις παρά έκείνη τήν όποιαν ήθελεν
ό συγγραφεύς, καί τούτο κατ’ άπαίτησιν τού κοινού τό
όποιον δέν ήδύνατο κατ’ ούδένα λόγον ν’ άνεχθή τήν τυ
ραννίαν θριαμ.βεύουσαν έστω καί έπί σκηνής, πράγμα τό
οποίου έπεδοκίμαζον και αί έφημερίδες τής έποχής, άνελ1. Κάτι παρόμοιον συνέβαινε κατά τόν Μεσαίωνα μέ τόν
ρόλον τοϋ ’Ιούδα έν τοίς Μυστηρίοις, δν μετά δυσκολίας
πολλής άνεδέχοντο οί τότε ηθοποιοί «car ce personnage
couiait de reels dangers etc.» Royer, Histoire de the
atre Universel, Toil. Α. σελ· 226.
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λιπώς γράφουσαι μετά τήν διάπραξιν τοιούτου τίνος
πραξικοπήματος: «Πόσην ίσχΰν είχον εΐς τάς Ελληνι
κός ψυχάς αί γενναία; καί πατριωτικά: πράξεις». (2)
Τοιαύτη δέ ήτο ή καταλαμβάνουσα τό ακροατήριου
2. Μεταγενεστέρους ύπό τής πατριωτικής αυτής ύπερευαιοΰησίας τοΰ ακροατηρίου κατελήφθησαν καί αυτοί οΐ
ήθοποιοί. Π αριστανομένου ποτέ τοϋ τοϋ δράματος «Ή
σφαγή τής Χίου», οί ΰποκρινόμενοι τούς σφαζομένους Έλ
ληνας, ένφ πρός στιγμήν έπεσαν ύπό τήν μάχαιραν τών
Τούρκων, μϊι ανεχόμενοι τοιοϋτον εξευτελιστικόν θάνατον,
έζωντάνεί'σαν αίφνης καί άνασπάσαντες τάς μαχαίρας των
κατεδίωξαν τούς ϋποκρινομένους τούς Τούρκους, οίτινες
έτράπησαν εΐς πραγματικήν φυγήν ύπό τάς επιδοκιμασίας
καί τάς ζητωκραυγάς τοϋ ακροατηρίου!

“Άλλοτε πάλιν έν Άθήναις γνωστός τις Άράπης, τοΰ
όποιου τό πραγματικόν επάγγελμα ήτο τό τοϋ έλληνορράπτου, έλάμβανε συχνά μέρος εΐς τάς έλληνικάς παραστά
σεις. οσάκις αυται είχον άνάγκην προσώπου... . τοϋ χρώ
ματός του! Εΐς μίαν τοιαύτην, καθ’ ήν έδίδετο ό Μάρκος
Μπότσαρης, ό Άράπης ϋπεδύθη τόν δορυφόρον τοΰ
Πασσά- δτε δέ ούτος τόν διέταξε ν’ άποκεφαλίση χριστια
νόν τινα, ό Άράπης, μή ανεχθείς τοιαύτην βάρβαρον δια-

»Ή υπέρ τό δέον μεγάλη συγκίνησις ένός θεατού όλίγου
δεΐν χθές τό εσπέρας νά προξενήσρ, καταστροφήν έν τφ

Eden—TheatreΈδίδετο άπό σκηνής δράμά τι έν ώ ό συγγραφεύς άπεικόνίζε τά άλβανικά ήθη.
Ή κόρη ένός δημογέροντας άτιμάζεται παρά τίνος, ό δέ
πατήρ αυτής κατά τά έπικρατοϋντα έν Άλβανίρ έθιμα ορ
κίζεται νά έκπλύνη τήν ΰβριν έν τφ αιμ^τι τοϋ ύβριστοϋ,
καθόσον ή έκδίκησις έν τοιαύτη περιπτώσει έπιβάλλεται.

Άλλ’ έπειδή ό πατήρ είνε ΰπέργηρος,- επιφορτίζει ένα
τών φίλων του, νά άνευρη καί φονεύση τόν ένοχον.
Καθ’ ήν στιγμήν ό έκδικητής ευρίσκει τόν υβριστήν καί
ϋψοϊ τήν μάχαιραν νά τόν φονεύση, άναγνωρίζει έν αΰτφ
τόν υιόν του καί ή' χειρ του παραλύει.
Τήν στιγμήν αύτήν εΐς νεαρός ’Αλβανός, καθήμενος έν
τινι θεωρείφ πρώτης σειράς, έγείρεται καί κραυγάζει πρός
τόν ήθοποιόν:
— Τί περιμένεις' μωρέ; Πρέπει νά έκτελέσης τήν

μπέσσα!
Οί έπί τής σκηνής ήθοποιοί τά χάνουν καί μένουν άναυ
δοι, άλλ’ ό νεαρός ’Αλβανός μανιώδης, σύρει τό πολύκρο
το»· του καί πυροβολεί δΐς κατά τοΰ ΰποκρινομένου τόν υβρι
στήν τής τιμής τοΰ Άλβανοΰ, άλλ’ ευτυχώς άνευ αποτελέ

σματος.
Τό θέατρον έννοείται, δτι άνεστατώθη, ή παράστασις
διεκόπη καί ό πυροβολήσας συνελήφθη άμέσως, όδηγούμενος δέ εις τάς’ φύλακας, δέν έπαυσε νά κραυγάζη καθ’
οδόν:
— Ό δειλός! Έφοβήθηκε νά πάρη τήν μπέσσα!»
Τήν έπομένην τής δημοσιεύσεως τοΰ άρθρου μου ό κ.
Χρηστοβασίλης έστειλε πρός τήν διεύθυνσιν τής «’Εστίας»
τήν κάτωθι έπιστολήν:
Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Σχετικώς προς δσα έγραψε χθές είς τήν «Εστίαν» ό κ.

Έτερος ηθοποιός, Τούρκον Πασσά; ΰποκρινόμενος
καί αύτάς, έγένετο πραγματικόν θύμα τής μανίας τού
ακροατηρίου, οΰτινος τήν ΰπερευαισθησίαν έξήψεν ό ΰποκρινόαενο,ς τόν "Ελληνα ηρώα συνάδελφός του. Είς
σκηνήν τινα ήρωϊκού τίνος δράματος, καθ' ήν ό ΰποκρινόμενος τον Πασσάν συλλαμβάνεται παρά τού Έλληνος
άπό τού τραχήλου, τό άκροατήριον άπήτησε νά δαρή ό
άπιστος πρός τιμωρίαν τών πριν καυχησιολογιών του,αίτινες έν τούτοις κάθε άλλο ήσαν παρά τοιαύται, διά τόν
άπλούστατον λόγον διότι είχον άπαγγελθή, κατά τά έπικρπτοΰντα, μέ ταπεινωτικόν ύφος μάλλον οίκτον ή άγανάκτησιν δυνάμενον νά προκαλέση. Έν τούτοις, ό ΰποκρινόμενος τόν "Ελληνα, άφοΰ έπί στιγμήν έδίστασε, ΰπείκων τέλος είς τάς άπαιτήσεις τού άκροατηρίου, ήρχισε νά δέρη τάχα τόν Τούρκον, άλλά καθόσον έξηκολούθουν αί άκατάπαυστοι κα! άγριώτεραι γενόμεναι παρο
τρύνσεις τού πλήθους, ήρχισε νά τόν δέρη πραγματικώς
τή βοήθεια καί άλλων προσδραμόντων Ελλήνων εΐς τρό
πον ώστε έχρειάσθη τήν έπομένην ό δυστυχής ήθοποιός,
ό τόν Τούρκον ΰποκρινόμενος, νά έπιθέση βεντούζες διά
νά δυνηθή μόλις μετά δέκα ημέρας νά έμφανισθή καί π,άλιν έπί σκηνής, άλλά τήν φοράν τούτην άλλαξοπιστήσας
καί "Ελληνα ήρωα ΰποκρινόμενος!

Πλείστα άλλα έπεισόδια όμοιας φύσεως έστόλιζον
καθ’ έκάστην τάς παραστάσεις τού πρώτου θιάσου τής
πρωτευούσης. δστις, καθόσον προέβαινον αί ήμέραι. προσείλκυε περισσοτέρους θεατάς, πάντοτε όμως είς τάς
τάξεις τοϋ λαού.
(’Ακολουθεί)

NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Λάσκαρης περί ευαισθησίας θεατών έν τφ θεάτρφ, σάς άναφέρω καί τό έξής γεγονός, οΰτινος έτυχον αύτόπτης μάρτυς: Νομίζω δτι ήτο ’Ιούλιος τοΰ 1879. Παριστάνετο εΐς
τό τότε θέατρον «’Ολύμπια» ό Μάρκος Μπότσαρης παντομιμικώς.
Μεταξύ τών πολλών θεατών εύρίσκοντο καί δύο δίτομα,
ών αργότερα έμαθα τά ονόματα. Ό εΐς ήτο λοχίας τοΰ
Πεζικού και ώνομάζετο Γεώργιος Πεσλής, νϋν ταγματάρ
χης, ό έτερος πολίτης ώνομάζετο Πάνος Μανωλίδης, διδά
σκαλος καί μετά ταϋτα αξιωματικός τής χωροφυλακής,
άποθανών πρό δεκαετίας, περίπου, ώς υπομοίραρχος.
Καθ’ ήν στιγμήν συνεπλάκησαν έπι τής σκηνής Τοΰρκοι
καί Έλληνες, καί τό δράμα εύρίσκετο έν κρισίμφ στιγμή,
ό λοχίας κ. Γ. Πεσλής, καταληφθείς ύπό έθνικής υπερευαι
σθησίας, έξιφούλκησε καί άνήλθεν άλαλάζων έπί τής σκη
νής ϊνα κτυπιίση τούς Τούρκους. ’Ενθυμούμαι άκόμη καί
τάς φράσεις του:
— «Βαρήτέ τους μωρέ, τούς γουρουνομύτηδες!»
Έδέησε νά έπέμβουν τινές, ϊνα συνέλθη ό ένθουσιώδης
λοχίας έκ τής ύποθέσεως είς τήν πραγματικότητα, μεθ’ δ
καί άπήλθε τοϋ θεάτρου.

Μεθ’ ύπολήψεως.
X. Χρηστοβασίλης
Εις νεωτέραν έποχήν είς άλλος έκ τοΰ υπερώου τοΰ θεά
τρου Μπούκουρα έπυροβόλησε τόν ύπσκρινόμενον τόν ραδιοθργον Μύλλερ έν τφ δράματι «Πίστις, έλπΐς καί έλεος».
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ΕΝΤΥΠΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑΝ

ΕΙΣ το ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΗΣ ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ ΘΕΟΤΟΚΗ
Μετά περιπλάνησιν μισής περίπου ώρας είς τά ΰγρά
xat στενά σακάκια τής Βενετίας, βγαίνουμε τέλος είς
μεκράν και απόκεντρη πλατείαν, δπου είς το μέσον πολ
λών μικροσπιτιών δεσπόζει το μέγαρον Άλμπρίτση.
Ή οικογένεια Άλμπρίτση είναι πολύ παλαιά καί έν
δοξος. Ομως κάνεις απο αυτήν δέν μένει τόσον άσβεστος
είς τήν μνήμην τοϋ Βενετσιάνου, όσον ή Κερκυραία ’Ισα
βέλλα Θεοτοκη, η οποία, ώς γνωρίζαμεν δλοι, ένυμφεύθη
τον Άλμπρίτση.
Ολοι ομιλούν δι’ αύτήν, διά τήν ζωήν της, διά τά
πλέον γνωστά έπεισόδια πού συνέβησαν είς το σαλόνι της.
Περιμεναμεν λιγάκι είς το δωμάτιον της εισόδου—ένα
δωματιον άπέραντον—διότι εκείνην ακριβώς τήν ημέραν
επεστρεψαν αί δύο τελευταία! απόγονοι τής οικογένειας
Άλμπρίτση: άπο πολύμηνου ταξεϊδι εις τήν 'Ελβετίαν, δ
που είχαν περάσει έκεί Άνοιξιν καί καλοκαίρι. Καί αί
δύο απόγονοι είναι αρκετά γρηές, έκ τών οπαίων ή μία
διαζευγμένη καί ή άλλη άνύπανδρος.
Επι τέλους ένα δυνατό κουδούνισμα κάμνει τον φύλακα
νά καταλάβη δτι μπορούμε ν’ άναιβοΰρΛ.
Περνώμεν έμπρός άπο μερικάς εικόνας αληθώς θαυ
μάσιας τέχνης τού Titianozai Veronese. ’Ιδού μας τέ
λος εις το καμαρακι τού γραφείου της. Είναι άκόμη έπιπλωμενον με τα παλαια μαγανένια έπιπλα πού είχε το
ποθετήσει εκεί η Ισαβέλλα. Είναι άνέγγιχτα δπως καί
τότε ποΰ ζούσε. Νά ή πέννα και το μελανοδοχείον πού έ
γραφε! Νά ή λάμπα πού τήν φώτιζε! Νά ή πολτρόνα πού
εκαθητο όταν εγραφε και τέλος να το αναπαυτικό κανα
πεδάκι που εξηπλωνετο όταν ήτο κουρασμένη άπο τήν
πολλην μελετην. Γύρω είς τούς τοίχους εικόνες Βενετσιάνων ζωγράφων. Είς μερικάς είναι καί ή ιδία ή ’Ισαβέλ
λα ζωγραφισμένη.
Μένομεν είς έκστασιν μέσα εις το δωματιάκι έκείνο
που τόσα πολλά ενθυμίζει. Αυτό πρωτάκουσεν δλας τάς
σκεψεις της. αυτό εγνωρισε πρώτον δλα τά συγγράμματα
της. Είναι μέρος ιερόν, ιδίως δι’ ημάς τάς Έπτανησιας που βλεπομεν πόσην φημην έχει είς τήν Ευρώπην μία
Έλληνίς πεθαμμένη προ τόσων χρόνων.
Έγγίζω άλληλοδιαδόχως τό κάθε τι πού έπιασεν ε
κείνη και δακρύζω άπο χαράν και συγκίνησιν.
Ό φύλακας όμιλεί διαρκώς δι’ αυτήν—είναι ή μεγα
λύτερη ποιήτρια τής Βενετίας—μάς λέγει. Δέν ξαναείδαν τέτοιαν εδώ άπο τήν Έπτανησίαν Ισαβέλλαν. Τήν
λέγαν «ή Stae,l τής Βενετίας». Εις κάθε άλλην περίπτωσιν θά ήτο ενοχλητικός καί θά προσπαθούσαμεν ώς
πάντοτε νά τον άπομακρύνωμεν μέ τήν τακτικήν τών χρη
μάτων. Είναι πραγματικό βάσανο αυτοί οί φύλακες είς
τά διάφορα Μουσεία μέ τήν άτελείωτην φλυαρία τους.

Αλλ’ αύτήν τήν φοράν ή πολυλογία του μ’ εύχαριστοΰ-

σε. Διψούσα ν’ ακούω νά ομιλούν δι’ αύτήν.
Περνώμεν είς τήν σάλα της. Νά τό σαλόνι έκείνο το
έξακουσμένο είς δλον τον κόσμον, πού έδέχθη ’Ινδούς καί
Ιάπωνας πρίγκηπας καί τούς πλέον δύσκολους σοφούς.
Όλοι έκεί έβρισκαν έξαιρετικήν εύχαρίστησιν. Άπ’ έκεί
επερασαν οί διασημότεροι ζωγράφοι καί γλύπται διά νά
προσκυνήσουν τήν ’Ισαβέλλαν καί νά μάθουν τήν πολύτι
μον γνώμην της.
Πόσους δέν έκανε ν’ άφήσουν τήν εργασίαν τους καί νά
μένουν άεργοι είς Βενετίαν, διότι δποιος πήγαινεν έκεί ήτο
πολύ δύσκολον νά τήν άποχωρισθή. 'Ο Byron, ό Φώσκολος, ό Πινδεμόντης, ό Κανόβας, ό σιδηράς θελήσεως
Αλφιερης, ο οποίος, είς ήλικίαν 35 έτών διέτασσε τον
υπηρέτην του νά τον δένη καλά είς το κάθισμά του διά
νά μή ήμπορή νά φεύγη άπο τήν σοβαράν μελέτην πού κατεγίνετο, δλο: έθελχίησαν καί έμεναν έκεί. Καί βλέ
πομεν τον Άλφιέρη νά πηγαίνη γοητευμένος διά νά άσπασθή το χέρι τής ’Ισαβέλλας άπο ευγνωμοσύνην, ή
όποια μέ μίαν ύπέροχον κριτικήν της έβαλε τούς κατακριτάς τοΰ Άλφιέρη είς τήν θέσιν των.
Είς ένα τραπέζι χρυσοσκαλισμένον μέ θαυμασίαν τέ
χνην β/έπομεν τό σύμπλεγμα τών Χαρίτων τοΰ Κανόβα,
το πρόπλασμα τοΰ πραγματικού ευρισκομένου είς τήν
Αγγλία'? είς τήν μονήν Wiburn είς μικρόν σχήμα, α
ληθινόν κομψοτέχνημα.
Είς τούς τοίχους εικόνες τοϋ Αλεξάνδρου Longhi,
τοϋ τόσον καλού άπεικονιστοϋ τής τότε Βενετσιάνικης
ζωής. Έδώ παριστάνει τήν ’Ισαβέλλαν μέ δλην τήν οι
κογένειαν Άλμπρίτση, πιο έκεί μόνην της, είς άίλλην
μέ τό αγαπημένο της παιδί, τόν ’Ιωσήφ.
Δίπλα είναι μία άλλη σάλα θαυμασίως έπιπλωμένη
δπου εύρισκεται ή βιβλιοθήκη της.
Ολα είς τό παλάτι έκείνο αποπνέουν τό άρωμά της. ■
Κατεβαίνω κατασυγκεκινημένη. Ό οδηγός μάς σταμα
τά είς τήν είσοδον καί μάς βγάζει άπο ένα συρτάρι ένα
χρυσόδετο καλλιτεχνικό Album. Έκεί υπογράφουν όσοι
επισκέπτονται τό μέγαρον Άλμπρίτση. Τό λεύκωμα έ
κείνο είναι μία έκδήλωσις θαυμασμού, ένα προσκύνημα
είς τήν μνήμην τής μεγάλης Έπτανησίας. Μέσα είς
τάς σελίδας του περνούν άπό τά μάτια μας οί διασημότεροι συγγραφείς, άνδρες καί γυναίκες, ζωγράφοι, γλύ
πται, μουσικοί, βασιλείς καί βασίλισσα:, δσοι έπέρασαν
άπό τήν Βενετίαν.
I πογράφω προσθέτόυσα καί δύο λόγια θαυμασμού
γραμμένα μέ τό αίμα τής καρδιάς μου πρός τήν μεγά
λην αδελφήν Έπτανησίαν. . .
Βενετία 4-10-25.
MAPI ETTA Μ! ΝΩΤΟΥ
Τ<> γένος Γι<χννυ«οϋλι»υ

Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΪ ΒΑΝΑΤΟΪ ΟΥΓΟΪ ΦΩΣΚΟΛΟΪ
10 Σβπτβμβρίου 1817—10 Σβπτδμβρίου 1917

Συμπληροϋνται έντός μηνών εκατόν έτη τής μεταβάσεως τής μεγάλης ψυχής τοΰ Οΰγον Φωσκόλου είς τόν
κόσμον τής αλήθειας. Νομίζομεν πρέπον, έπ’ ολίγον, νά
σταματήσωμεν τήν σειράν «Τών σημειωμάτων τών ξε
χασμένων συγγραφέων καί λησμονημένων γεγονότων»
διά νά δημοσιεύσωμεν τινά ασθενή σημειώματα περί
τοΰ έξελληνισθέντΟίς οίκου Φωσκόλου, δστις. αφού
έζησεν είς τήν 'Ελλάδα εξ περίπου αιώνας, έφερεν είς
τόν κόσμον τόν μέγαν πολίτην και ποιημην. Ο οικος
ουτος είναι παλαιότατος. Ένας Ούγος Φούσκους, ό γε
νάρχης ήκμαζε τφ 423 μ. X. είς Πατάβιον. Τό επωνυμον Φούσκους λαβον ιταλικήν κατάληξιν έγένετο Φού
σκουλο, έπειτα Φούσκολο καί τέλος τό ευηχον Φωοκολος.
Πενώντι καλάμφ θά άναφέρωμεν τούς Φωσκόλους
τούς συνδεδεμένους μέ τήν ήμετέραν ιστορίαν και τινι
τρόπω άπο Βενετίας ήλθον είς τήν Ελλάδα καί έξελληνίσθησαν. Φυσικά δέν θά άναφέρωμεν τήν μεγάλην
δράσιν τοΰ ήμετέρου Ούγου, δστις μετά τοΰ Παρινη και
Άλφιέρη θαυμασίως είργάσθη διά τήν ηθικήν και πολι
τικήν άναγέννησιν τής Ιταλίας, διότι δέν μάς ενδιαφέ
ρει καί περί αύτών πλεϊστα έγράφησαν ύπό σοφών.
Ή ’Ιταλία εύγνωμονοΰσα προς τόν έρρωμένως έργασθέντα ύπέρ τής ελευθερίας καί τοϋ μεγαλείου αύτής καί
δοξάσαντα τήν πλσυσιωτάτην γραμματολογίαν μέ άθανατα έργα έτοιμάζεται νά μνημονεύση έπισήμως τήν η
μέραν τοΰ θανάτου αύτοϋ. Καί έπί τών κειμένων είς το
Πάνθεον τής Φλωρεντίας ιερών αύτού οστών θά στηθή
άγαλμα. Καί διά τήν κατασκευήν τοϋ όποιου ή ιταλική
Κυβέρνησις διέθεσεν έξακοσίας χιλιάδας λιρεττών καί
ή κατασκευή θά γίνη άπό αύστριακά κανόνια, διότι, ώς
γνωστόν, ό Φώσκολος έξηρέθιζε διά τοΰ λόγου και διά
τών έργων δικαίως πάσας τάς ίταλικάς ψυχάς κατά
τών Αυστριακών, οιτινες κατεβασιάνιζον τρομερά τους
’Ιταλούς, οΰς μετεχειρίζοντο οϋχί ώς ύπηκόους άλλ’ ώς
σκλάβους, τούς Αυστριακούς έκείνους, οί όποιοι παρέδω
σαν είς τάς τυραννικάς χεϊρας τόν έθνομάρτυρα ποιητήν

Ρήγαν.
’Επιθυμία τοΰ Φωσκόλου ήτο νά ταφή «είς την ίεράν
της Ελλάδος χηηι,ούχής έργον δέ θά ήτο άν ή Ελλάς
παραχώρηση πεντελικον μάρμαρον διά τό βαθρον τοΰ άγάλματος. Ούτως άφοΰ δέν έξεπληρώθη ή έπιθυμία του
νά είναι τά λείψανά του είς ελληνικήν γήν, ας τά καλύψη αύτά τουλάχιστον έλληνικόν μάρμαρον.
Δι’ έλπίδος έχομεν δτι καί ή έπίσημος Ελλάς δεν θά
μείνη αδιάφορος, άλλά άπο τοΰδε θά δείξη τήν δράσιν
της, γεραίρουσα τήν μνήμην ένός τών μεγαλειτέρων αύ
τής τέκνων πού έτίμησε τήν πατρίδα κατα τας ημέρας
τής άναγεννήσεώς της.

Έκ τών πολλαπλών συγγραμμάτων θά άναφέρωμεν
μόνον έκείνα τά όποια συνδέονται μετά τής ιστορίας μας,
διά νά ίδη ό ευμενής ημών άναγνώστης οτι ό Φώσκολος
δέν ήτο μόνον φιλίταλος μέχρι σχολαστικότητος, άλλά
συγχρόνως ένδιαφέρσν είχε διά τήν πατρίδα του τήν Ελ
λάδα καί δή διά τήν 'Επτάνησον καί μέ ποιον θάρρος ύ
ψωσε τήν φωνήν διά τήν δυστυχή Πάργαν, ήτις άκάρδως παρεδόθη άπό Χριστιανούς είς τούς βαρβαρότερους
τών τυράννων.

οοο
Νομίζομεν καλόν κατά πρώτον νά παραθέσωμεν έπιστολήν τοϋ Φωσκόλου έλληνιστ'ι γραφεϊσαν—διότι ήτο
κάτοχος τής άρχαίας καί νεωτέρας ελληνικής γλώσσης
—πρός μέλος τής επαναστατικής Κυβερνήσεως δπως
λάβη μέρος είς τον ιερόν άγώνα. Δέν ήδυνήθη νά πραγ
ματοποιηθώ ή μεγάλη αύτού έπιθυμία διά λόγους οΰς άκολούθως θά έξιστορήσωμεν. ’Ιδού ή ώραία πατριωτική
. επιστολή:

«Τιμιώτατε κύριέ μου,
»Πολλά εύάρεστον ήθελεν είναι είς τήν ψυχήν μου νά
»ΰπάγω είς τήν Ελλάδα’ διότι διά ^ολύν καιρόν δαπα»νώ τήν άνδρικήν μ.ου ήλικίαν ένασχολούμενος εις βι»6λία καί είς σπουδάς, ούχί τόσον δπως αποκτήσω φή»μην τοΰ ονόματος μου, μήτε διά τήν ώφελειαν τής έυλευθερίας, ή τής πατρίδος, δσον μόνον διά νά κερδι»ζο> τά πρός τό ζήν.
«Στρατεόσας μέ τό ιταλικόν στράτευμα ύπο τον Να»πολίοντα (1) καί δημοσιεύσας έν βιβλίον περί τής τε»χνης τοϋ πολέμου καί έπειτα χρηματίσας καθηγητής
»είς τήν άκαδημίαν τής Παβίας καί διά πολλών περιη»γήσεων μαθών έμπράκτως τή έθιμα, τήν πολιτικήν,
»τάς γλώσσας καί τήν φιλολογίαν μεγάλου μέρους τής
»Εύρώπης, ίσως ήθελα γίνω ώφέλιμος είς τήν Έλλα»δα κατά πολλούς τρόπους. Πρός τούτοις δέ έπιμεινας
«μέχρι τοΰδε εύσταθής είς τάς πολιτικάς μου αρχας και
»άμόλυντος είς τήν διαγωγήν μου, θαρρώ δτι είμαι ά»ξιος, καί συμπολεμών καί συγγράφων νά ένεργησω ύ»πέρ λαοΰ ελευθέρου, τον όποιον δύναμαι προσέτι νά
νκανχηδώ ότι είμαι συμπολίτης».
(’Ακολουθεί)

ΣΠΥΡ. ΔΕ ΒΙΑΖΗ

1. ΕΙς ήλικίαν 19 έτών, κατετάχθη είς τόν στρατόν τής
Τσισαλπίνας δημοκρατίας καί ήγωνίοθη μέ τόν βαθμόν τοϋ
λοχαγού. Κατετάχθη ώς υπήκοος ένετός, διότι ή 'Επτάνη
σος ήτο ένετοκρατουμένη. Κατά το 1797 έτος η Επτάνη
σος έγένετο υπήκοος τοΰ Ναπολέοντος, διότι ουτος κατέλα
βε τάς νήσους μας. Συνεπώς ό Φώσκολος υπήκοος έγένετο
Γάλλος. 'Υπηρέτησε μέχρι τοΰ 1814. "Ορα τοΰ ’Αντωνίου
Μαρτινέτη τό ώραίον έργον: Vita militaire di Ugo
Foscolo- Λιβόρνίί 1883.
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Ε2 ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΓ
Παρασκευή 28 Φεβρουάριου 1915, εσπέρας.
Κλώνη μου!
"Εδώ η φιλοξενία είναι τόσον εγκάρδιος, οί τρόοτοί τόσον άπλοι κα'ι ευγενικοί που αισθάνομαι
τδν εαυτόν μου οάν νά έζησα χρόνια μαζύ με τους πε
ριποιητικούς "Αδελφούς. Τώρα αρχίζω νά λυπάμαι
πού ή φύσις δέν μ" έπροίκισε μέ μιά ξεχωριστή πε
ριγραφική δνναμι γιά νά δώσω μίαν πλήρη εικόνα
τών θαυμάσιων πού άντίκρυοαν τά μάτια μου κατά τδ
ήμίωρον σημερινόν ταξειδάκι πρός τήν I. Μονήν Φι
λόθεου. Σάν όνειρο εύμορφιάς ήταν τδ σημερινόν πέ
ρασμά μου άπο τά μέρη πού χωρίζουν τάς δύο Μονάς.
"Ήτανε ταξεϊδι πού σοΰ μιλούνε στήν ψυχήν τά μυ
στικά τής θάλασσας, πού σοΰ μειδιάνε ή ακρογιαλιές
καί γλυκά σοΰ ψιθυρίζουν ή αμμουδιές. Σέ κάθε
γλώσσα, οέ κάθε βράχο, σέ κάθε ακτή κατάφυτα
παρά θίν άλός καί ένα Κελλί καί μία Καλύ6η. Κάποια νεράιδα τοΰ Γιαλού νομίζεις οτι λευκοφό
ρα θά βγή άπδ έκεϊ μέσα νάρθη νά παίξη μέ τδ κύ
μα... Τά Ρανσσικά μέ τούς τρούλλους των, μέ τήν
εύρρυθμίαν καί μέ τή χάρι πού τούς τήν δανείζει ή
πλούσια, ή έντονη, ή σφριγώοα έκφραοις όλου έκείνου τοΰ περιβάλλοντος,, μέ τά κτυπητά των χρώματα
δίδουν ιδέαν ζωής μέσα στήν απόλυτον εκείνην γαλή
νην καί ηρεμίαν καί ερημιάν.
"Αποτελούν όμως μίαν άντίθεοιν ζωηρόν, άντίθεσιν καί πρός τήν αρμονικά έκτεινομένην φύοιν, άντίθεοιν και πρδς τά ελληνικά Κελλία πού αποπνέουν
ύλην τής χάριν τής απλότητας, τής χαρακτηρι
στικής ιδιορρυθμίας τ^ον.
Καί όλη αύτή ή άντίθεοις είναι έκείνη πού δίδει
τδν τόνον τής όλης σκηνογραφίας, πού δίδει τδ χρώ
μα, πού δίδει τήν έκφραοι, τήν έκφραοι τήν αδρά,
τήν μεγαλειώδη, τήν ποιητικώς υπέροχη.
Νά μιά θαυμαστή έπαυλις κοντά στήν θάλασσα. Εί
ναι τοΰ Αγιου Δημητρών. Νά στοές λοφίσκους καλυβίτσες, να είς το πρανές τον βουνού κατ’ άνιοΰσαν
κλίμακα άλλες Καλύβες καί άλλα Κελλιά. Νά στό βά
θος, έξ άπόπτον άλλο ύάέροχον θέαμα. Αί Καρυαί.
’Ή ‘Ιερά Πολίχνη σάν θαύμα οπτικής γοητείας μέ
τους τρούλλους τών Ρωοοικών ιδρυμάτων μέ τά ώχροπράσινα καί ώχροκύανα χρώματά των. . .

οοο
Σήμερον ό καιρός είναι ψυχρός όσον καί είς τοΰ
Φιλοθέου. Εϊμεθα πολύ πλησίον στον "Άθω καί τώρα
καταλαβαίνω οτι ζω επάνω σε βουνό σέ εποχή πού
έπκρατεϊ ένας άπδ τούς πιο ψυχρούς μήνες τοΰ χει

μώνα.. Είναι τόσον ή ψυχική όρμή τής άπολαύοεως,
τών υψηλών συγκινήσεων πού προκαλεϊ εδώ τδ κάλ
λος τής φυσικής σκηνογραφίας πού τδ σώμα δέν αι
σθάνεται, δέν ριγοϊ, δέν επηρεάζεται άπδ τής θερμο
κρασίας τό χαμήλωμα.
Περνούμε άπδ δρομίοκους ελεεινούς, ολισθηρούς,
άλι.ά ποιος έχει τήν δύναμιν νά προσέξη οτήν ασήμαν
το? αύτήν λεπτομέρειαν τήν οτιγμήν πού δονεϊται ή
ψυχή άπό τά ύπεροχώτερα συναισθήματα τής αισθη
τικής άπολαύοεως;
Άντικρύζομεν τήν Μονήν κειμένην έπί λόφον καί
μετ’ ολίγον παραδίδομεν τά ζώά μας οτήν μέριμναν
τού άγωγιάτη πού μάς συνοδεύει άπό κάθε Μονήν.
Δέν ξεύρω γιατί ή θέα τής Μονής αύτής άφήνει οτήν
φαντασία μου τήν έντύπωσιν ότι στ" άντίκρυσμά της
ηύρα τδν τύπον τοΰ πραγματικού Μοναστηριού. Τά
άλλα Μοναστήρια μπορείς νά τά παραβάλης καί μέ
πόλεις καί μέ ανάκτορα καί μέ φρούρια καί μέ συνοι
κισμούς. Τό Μοναστήρι αυτό τό αισθάνεσαι σάν Μο
ναστήρι καί ή θέα του κανένα άλλο συναίσθημα δέν
προκαλεϊ οτήν φαντασία σου.

οοο
"Ara παρεδώσαμε τδ διαμονητήριου στον Πορτάρη αμέσως ήκούοθη ηχηρός κωδωνισμός. Ειδοποιεί
το ό "Αρχοντάρης ότι έρχονται ξένοι καί ότι πρέπει
νά οδηγηθούν στό Άρχοντηλϊκι. ‘Υπάρχει εδώ μία
εξαιρετική ευγένεια διά τήν περιποίηοιν τών ξένων.
Έλησμόνησα νά σοΰ γράψω ώς τώρα ότι οί Καθολι
κοί ναοί τών Μονών συνήθως εύρίοκονται εις τύ κέν
τρου τής Μονής. Φέρουν στέγην μολυβδοοκέπαστον,
είναι δέ οί τοϊχοί των χρωματσμένοι ερυθροί πρός
άνάμνηοιν τον αίματος τού Μαρτυρίου «Ώς Πορφύ
ραν καί βύοοον ή "Εκκλησία σου στολιοαμένη Κύριε»
λέγει τό τροπάριου.
Οταν ανεβήκαμε στον Ξενώνα ό "Αρχοντάρης μέ
μίαν υποχρεωτικήν προθυμίαν άναψε φωτιά εις μίαν
μεγαλοπρεπή ιδιότυπου θερμάστραν, προητοιμασμένην
ήδη διά τήν τυχόν έμφάνισιν ξένου. Πίταν ή μεγαλειτέρα ευεργεσία γιατί πράγματι είχαν λιγάκι ξυ
λιάσει τά μέλη μου άπάνω στό ζώου.
ΟΟΟ

II Μονή είναι Κοινόβως καί ιιμαται έπ" όνόματι
τών ‘Αγίων "Αποστόλων. Είναι ένδεκάτη τή τάξει.
Είς την σειράν τών έπισκέψεών μου είναι τετάρτη.
Απέχει άπό τήν θάλασσαν ήμίοειαν περίπου ώραν.
‘Ο χρόνος τής Ιδρύσεώς της ανάγεται είς τόν ΙΑ'
αιώνα.
1 περ αυτής εμεριμνηοαν οί Βυζαντινοί Αύτοκρά-

τορες "Ανδρόνικος ό Β', Μιχαήλ ό Η', "Ανδρόνικος

ό Γ' καί "Ιωάννης ό Α'.
"Επίσης κατά τδν Ιζ' αιώνα έδαπάνησεν υπέρ αύ
τής ο Ήγεμών τής Μολδαυιας "Ιωάννης Πέτρος.
Κατά δέ τόν ΤΖ’ αιώνα εύηργέτηοε τήν Μονήν ό
Βασιλεύς τής "Ιβηρίας "Αρτχάλ καί ό αδελφός του
Γεώργιος Βατάγγ.
Κατά τό 1875 καί έδώ έδοκίμασαν τής πυρκάίάς
τδν όλεθρον.
Είς τό Γ' Τυπικόν ή Μονή άναφέρεται έκτη μετα
ξύ τών τότε υπαρχουοών είκοσι πέντε Μονών.
Ό Ναός τής Μονής έκτίσθη κατά τόν Ιζ' αιώνα.
‘Η έν τώ τέμπλω άνακειμένη είκιον τών Δώδεκα
"Αποστόλων τοΰ ΙΗ' αίώνος κινεί "ιδιαιτέρως τήν
προσοχήν. Είναι έργον τοΰ Διονυσίου ‘Ιερομονοχου
"Αγραφιώτου.
ΟΟΟ

Παρακολουθώ καί έδώ τήν ακολουθίαν
Ναδν ύπό τάς γνωοτάς συνθήκας.

είς τόν

Πάντοτε ζωηρά ή έντύπωοις προκαλεϊται οτήν
φαντασίαν μου. Τό περιβάλλον, ή όλη παράοταοις
τού Ναοΰ μέ συναρπάζει καί μέ κάμει νά στρέφωμαι
πρός ένα ιστορικόν παρελθόν τόσον συνδεόμενου μέ τά
προ έμοΰ τελούμενα.
Παρετήρησα ότι κατά τάς ιεροτελεστίας όλοι οί
Μοναχοί αδιακρίτως φέρουν έπανωκαλύμαυχον. Είς
έρώτηοίν μου μέ έπληροφόρησεν <5 Πάτερ Χριστόφο
ρος ότι καταχρηστικώς τό φέρουν όλοι οί Μοναχοί,
ένφ τοϋτο έπιτρέπεται μόνον είς τούς Μεγαλόσχη
μους. Καί έδόθη όντως ή ευκαιρία είς τόν Πάτερ
Χριστόφορον νά μοΰ όμολογήοη μετριοφρόνως ότι καί
αυτός είναι Μεγαλόσχημος.
Μετά τό «Είμαστε Δίκαιοι» τώρα προήχθημεν είς
τό «Είμαι Μεγαλόσχημος».

***
Είδομεν ότι όλαι αί Μοναί έχουν Παρεκκλήσια,
τά όποια φθάνουν είς αρκετά σεβαστόν αριθμόν. Καθ"
ήν λοιπόν στιγμήν τελείται ή "Ακολουθία είς τό Κα
θολικόν, 'Ιερείς Μοναχοί λειτουργούν είς όλα ή τά
πλεϊοτα έκ τών Παρεκκληοίων αύτών.

Κάθε Παρασκευήν γίνεται έξομολόγησις διά τήν
μετάδοοιν. Είς άλλα Μοναστήρια έξομολογεϊ ό 'Η
γούμενος, είς άλλα όμως ό Πνευματικός. "Ολη αυτή
ή κίνησις έχει ένα σκοπόν. Νά καθαρωθή ό έξομολογούμενος άπδ τά πάθη καί ούτως άπηλλαγμένος
άπό τάς αδυναμίας τής ψυχής ή τής φαντασίας νά
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»

άναζητήση εύκολώτερον το ιδεώδες. Ο Θεός είναι
πνεύμα καί ό άνθρωπος δια τών ευγενών και χρι
στιανικών του πράξεων αποβλέπει εις την πνευματποίησιν. Οί έχοντες Πνεύμα ‘Αγιον, λεγει ο Δαυίδ,
γίνονται υιοί Θεού. "Ιδού τό ιδανικόν και τοΰ απλουστέρον Καλογήρου, διότι οί συλλογισμοί αυτοί είναι
άπλοι καί καταληπτοί καί άπδ τόν άμαθεοτερον Μο
ναχόν. Τώρα άν τό κατορθώνουν, ό Θεός καί ή ψυχή
τους, όπως λέγει ή παροιμία.
Μετά τήν ακολουθίαν ετοιμάζομαι διά τδ προσκύ
νημα τών ‘Αγίων Λειψάνων. "Από τήν πρόθυμον ευ
γένειαν τοΰ Βηματάρη Πάτερ Γεράσιμου Ιερομόνα
χου μοΰ έπιδεικνύεται:
Πρώτιστα ό Σταυρός ό περιέχων Τίμιον Ξύλον.
"Ιδού κατόπιν τά ‘Άγια Λείψανα τού ‘Αγίου Μοδέοτου καί τοΰ Αγίου "Ιγνατίου τού Θεοφόρου έκ
τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. "Εντός άργυρός έπενδύσεως. Κατόπιν μέρος τής Κάρας τού "Αποστόλου
Βαρθολομαίου. ‘Η Κάρα τοΰ Αγίου Μερκούριον καί
τοΰ Άγιου Χριστόφορου. Κατόπιν ή δεξιά τον Ά
γιον Χαραλάμπους καί τού Άγιον Θεοδώρου τον
Στρατηλάτου. Κατόπιν Λείψανα τοΰ Γεδεοον καί Ευ
στρατίου, όλα έντός λειψανοθηκών λεπτής τέχνης
χρυοαργύρων καί αφιερώματα Βασιλέων καί Αύτοκρατόρων.
Είδα Σταυρόν λεπτότατα έπεξειργασμένον μέ πολυ
τελή έπένδυσιν. Παριστφ έπεισόδια'έκ τής εκκλησια
στικής ιστορίας μέ νπέροχον όντως έργαοίαν τέχνης
καί υπομονής.

Σήμερα εζηοα διαφορετικά άπό τάς άλλας ημέ
ρας. Εύρον έδώ καινούργια πνοή καλογηρισμον. Εύ
ραν έδα> μία πνοήν αλήθειας πιο έντονη καί πιο εκ
φραστική.

Δέν ξεύρω άν ό κρατών έδώ θεσμός τοΰ Κοινοβιακοϋ βίου έπέδραοεν είς τάς έντνπώοεις μου, δέν
ξεύρω άν ή άβίαστος ανυπόκριτος καλογηρική άπλότης καί ευγένεια, δέν ξεύρω άν ή διαυγής ατμό
σφαιρα πού επικρατεί καί έντός καί έκτος τής Μο
νής μέ έπηρέαοαν, αλλά αισθάνομαι καί ριζώνεται μέ
σα στήν ψυχή μου μία πραγματική εύλάβεια είς ότι
υπάρχει έδώ υλικόν καί πνευματικόν, ιστορικόν ή έκκληοιαστικόν, καλογηρικον ή άνθρώπινον. Μοΰ λέ
γουν πολλά καλά καί διά τόν ‘Ηγούμενον τής Μονής.
Αέν ηντύχηοα άκόμη νά τδν γνωρίσω, διότι αύρων
θά λάβω τήν εύχαρίστησιν νά τοΰ υποβάλω τά οέβη
μου. Λοιπόν ές αύρων. . .
ΔΒΜ. Δ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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Ο ΛΟΡΔΟΣ ΕΛΠΝ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝ
Τοϋ ζητήματος τής άποδόσεως είς τήν Ελλάδα τών
«μαρμάρων τοϋ ’Έλγιν» επιλαμβάνεται ό χρονογράφος τοϋ
«Μπλακβνοδ Μάγγαζιν» ύπό μορφήν σχεδόν επιθετικώς
εχθρικήν
«Δέν μας έξηγοΰν, λέγει, διατί τ’ αριστουργήματα αύτά
πρέπει νά έπιστραφώσιν είς τάς ’Αθήνας. Δέν θά ήδύναντο
να τοποθετηθώσιν αύθις έπί τοϋ παρθενώνος, τοΰ όποιου τήν
κατεδάφισιν απαθώς είδαν οΐ ’Αθηναίοι. Και άν άκόμη έπεστρέφοντο είς την Άκρόπολιν, όπόβεν προήρχοντο, δέν
άνήκουσι βεβαίως ε’ις τούς απογόνους τών 'Ελλήνων τής
έποχής τοΰ Περικλέους, τούς οποίους διεδέχθη πρό πολλών
αίωνων φυλή νοθευθεϊσα — άδρώς διάφορος τών 'Ελλήνων
τήν τε δψιν καί τούς πόθους — καί ή όποια κάμπτει τό γό
νυ πρό τοϋ έξαιρέτου στρατηγού Π αγκάλου».
Κατά τόν άρθρογράφον, είς τόν Βύρωνα καί τό ποίημά
του «Ή άρά τής ’Αθήνας» δέον ν’ άποδοθή ή ευθύνη, ό'τι
ι δηλητήριασαν τήν κοινήν γνώμην, παρουσιάζοντας τόν
λόρδον ’Έλγιν ώς κακοποιόν τής Τέχνης. Ό Σέλλεϋ καί ό
Βύρων, οΐτινες άμφότεροι ήσαν ηττοπαθείς, είχον τήν έπιτηδειότητα νά παραμορφώνουν τήν αλήθειαν.
Πρό τριάκοντα ετών, ό μέγας φιλόσοφος Φρειδερίκος
, Χάρισσον άπηύθυνε, πάντοτε έπί τή βάσει τών Ισχυρισμών
τοϋ Βύρωνος, έκκλησιν πρός τήν αγγλικήν κοινήν γνιόμην
υπέρ τής άποδόσεως. Έδήλωνεν, δτι τό παρά τοΰ λόρδου
’Έλγιν προβαλλόμενον επιχείρημα, καθ’ δ έσωσε τάς με
τώπας τοϋ Παρθενώνος άπό τόν βανδαλισμόν τών Τούρ
κων καί αύτών τούτων τών Ελλήνων, ήτο θρύλος, δημιουργηθείς ύπό τών φιλάρχαιων ερασιτεχνών διά νά δικαι
ολογήσουν τάς άρπαγάς των.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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ποτέ καί αν έπικρατήση είς τάς ’Αθήνας, παραμένει ούχ
ήττον τό σύμβολον ένός Ελληνισμού καί ένός πολιτισμού,
είς τούς όποιους σόμπας ό κόσμος δέον νά τρέφη ευγνωμο
σύνην τινά.
Κατά τόν άρθρογράφον τοϋ «Μπλακβνοδ» ή έκκλησις τοϋ
Φρειδερίκου Χάρισσον δέν ήτο ή παράφρασις είς τό πεζόν
τής έπιπληκτικής ώδής τοϋ Βύρωνος, δέν ήτο δέ περισσό
τερον δικαιολογημένη.
’Απάντων ε’ις τόν πρώην έφορον τών ’Αρχαιοτήτων τών
’Αθηνών κ. Φιλαδελφέα, δστις άπέκρουε τήν προσφοράν
τών εκμαγείων τοϋ σέρ Καρόλου Όνώνστον και έζήτει τήν
άπόδοσιν τής άπούσης Καρυάτιδος καί τής έκτης στήλης
τής άνατολικής κιονοστοιχίας τοΰ Έρεχθείου, δ άρθρογρά
φος γράφει:
«Ή αϊτησις τοϋ κ. Φιλαδελφέως δέον νά μας κάμη νά
προφυλαχθώμεν. "Αν έδίδαμεν είς τήν πατρίδα του τήν
Καρυάτιδα, ήτις μάς άνήκει, θά μάς έζήτουν βεβαίως καί
άλλα πράγματα, πάντοτε ύπό τό πρόσχημα τής «δικαιοσύ
νης». Τή άληθείρ ό λόρδος ’Έλγιν καλώς έπραξεν δ,τι
έπραξεν. 'Υπήρξεν είς τών σπανίων ’Άγγλων διπλωμα
τών, οΐτινες άφιερώθησαν είς τήν σπουδήν τής τέχνης καί
τών γραμμάτων.

«Πας ό έπισκεφθεΐς τάς ’Αθήνας, γράφει ό άρθρογρά
φος τοϋ «Μπλακβνοδ», καί δυνηθείς ν’ άντιληφθή τήν κατάστασιν, ε’ις τήν οποίαν εύρίσκονται τά έναπομείναντα έπί
τόπου γλυπτά έργα, έν συγκρίσει πρός τήν τών γλυπτών
έργων, τά όποια εΰλαβώς σκέπονται ύπό τοϋ Βρεττανικοΰ
Μουσείου, δέν θά ήδύνατο νά δώση πίστιν ε’ις τήν βεβαίωσιν τοΰ Φρειδερίκου Χάρισσον.»

Ό Βισκόντι, πολύ δικαίως, έξέφρασε λύπην, διότι, πλού
σιος ερασιτέχνης, δέν είχε τήν «εύγενή Ιδέαν» τοΰ λόρδου
’Έλγιν ένα καί ήμισυ αιώνα ένωρίτερον. Μακράν τοϋ νά
είνε βάνδαλος, ό ’Έλγιν ύπήρξεν ό αληθής σωτήρ τών έν
λόγφ μαρμάρων. Ή φιλαργυρία καί ή άκηδεία ήπείλουν τά
αριστουργήματα τοΰ Φειδίου. ’Αποτελεί τιμήν καί δόξαν
διά τόν λόρδον ’Έλγιν, δτι τά έπροφύλαξε. Μολονότι ό Βύ
ρων τόν παρέβαλε πρός τούς Ζερού Άβερσώ καί τόν Τζάκ
Σέππερδ, δέν ένεπνεύσθη εις τό εγχείρημά ‘του ή άπό κοι
νωφελή Ιδεολογίαν. Διεξήγαγε τό έργον του συντόνως καί
γενναιοδώρως καί έπώλησε τήν άνεκτίμητον συλλογήν του
35,000 άγγλικάς λίρας είς τήν Αγγλικήν Κυβέρνησιν, ένφ
είχε στοιχίσει είς αύτόν 74,000. "Οτι δήποτε καί αν έπραξεν
δ λόρδος ’Έλγιν τό έπραξε πρεπόντως καί νομίμως.

Δύναταί τις πριν ή προβή περαιτέρω ν’ άπαντήση, δτι αϊ
μετώπαι τοϋ Παρθενώνος διέτρεχον όλιγωτέρους κινδύνους
καταστροφής — θά έχρειάζοντο διά τήν καταστροφήν αύ
τήν ειδικά Ικριώματα, δπως έχρειάσθησαν τοιαΰτα διά τήν
άπόσπασιν καί αρπαγήν των — άπό τάς Καρυάτιδας τοϋ
Έρεχθείου, λόγου χάριν, α'ι όποϊαι είνε προσιταί εϊς τήν
άνθρωπίνην χεΐρα καί είνε έν τοσούτφ σφαι καί άβλαβεϊς.
Εϊς τόν Φρειδερίκον Χάρισσον, προβάλλοντα τό επιχεί
ρημα. δτι αί μετώπαι άνήκον εϊς κτίριον, τό όποιον ήτο «τό
σύμβολον καί τό παλλάδιον εύγενοΰς λαοΰ», ό άρθρογράφος
άπαντρ, δτι 5 Παρθένων έπαυσε νά είνε τό Παλλάδιον τής
Ελλάδος, άφ’ ής ημέρας μετεβλήθη είς δρθόδοξνο έκκλησίαν, έπειτα δέ εις μουσουλμανικόν τέμενος. Ή άπάντησις
αυτή είνε άσθενης, δοτι θά προώριζεν είς καταστροφήν
παντα τα κτίρια, τα όποια τώρα έκπληροΰν άλλον προορι
σμόν ή έκεϊνον, διά τόν όποίον προωρίσθησαν. Άφ’ ής λοι
πόν στιγμής το Λούβρον καί αί Βερσαλλίαι δέν έστέγαζον
πλέον Γάλλους Βασιλείς, θά έδικαιούμεθα άρα νά μεταθέσωμεν έκεϊθεν τάς ξυλίνους γλυφάς καί τ’ αγάλματα.
Ύπάρχουσιι προσπάθειαι Τέχνης, τάς όποιας αί πολιτι
κοί μεταβολαί δέν πρέπει νά θίγουν. Ό Παρθενιάν, οΐαδή-

Οί όροι τοΰ φιρμανίου τοϋ Καϊμακάμη Πασά, απευθυ
νόμενοι πρός τόν Καδήν καί τόν Βοεβόδαν τών Αθηνών,
ήσαν οριστικοί καί σαφείς. Τά όργανα τοϋ λόρδου "Ελγιν
εδικαιούντο ν’ άφαιρέσουν «πάν γλυπτόν έργον μετά πα
λαιών επιγραφών ή άπεικονίσεων» καί διετάσσοντο ο: άντιπρόσωποι τής ’Οθωμανικής άρχής «νά μή προβάλουν καμμίαν άντίστασιν». Ευκόλως έννοεί τις τόν φθόνον τοϋ
Σουαζέλ Γκουφφιέ καί τών Γάλλων, άλλά ·οΐ χείμαρρο
*
άγανακτήσεως, οί όποιοι έξεχύθησαν κατά τοΰ λόρδου "Ελγιν εϊς τήν Αγγλίαν, θά ήσαν ανεξήγητοι άνευ «τής σπινθηροδόλου καί παιδαριώδους ώδής τοΰ Βύρωνος».
Καταλαμβάνεται τις ύπό ποιάς τίνος έκπλήξεως, βλέπων
χρησιμοποιούμενσν επιχείρημα, καθ δ ή νομιμότης τών
έπιχειρήσεων τοΰ Λανζιέρη, πράκτορος τοΰ λόρδου ’Έλγιν,
δικαιολογείται ύπό φιρμανίου ένός Καϊμακάμη. Τό άργυρώνητον τών Τούρκων ύπαλλήλων τής έποχής έκείνης ήτο
παροιμιώδες καί ή διανοητικότης αυτών δσον άφορά τά
μνημεία τής χώρας, ή όποια δέν ήτο ίδική των ή δικαιώματι κατακτήσεως, δέν έχουσιν άνάγκην σχολίων.
Άν γερμανική κατοχή τοΰ Λονδίνου κατά τήν έπαύριον
πολέμου, εξουσιοδοτεί έπί λαμπρών έγγράφων δεόντως

υπογεγραμμένων καί πολυχρώμως σεσημασμένων, Αμερι
κανούς άρχαιοκαπήλους νά μεταφέρουν τόν ναόν τοϋ Ούεστμίνστερ, είνε αμφίβολον, δτι ό Άγγλος άρθρογράφος θά
εΰρισκε τήν έπιχείρησιν «πρέπουσαν καί νόμιμον».
Όσον διά τόν «φθόνον τοΰ Σουαζέ?. Γκουφφιέ καί τών
Γάλλων», δστις άποτελεί τήν βάσιν τής άγανακτήσεώς των,
ό ισχυρισμός είνε δλως αυθαίρετος. Ό Σουαζέλ Γκουφφιέ,
δστις ήτο πρέσβυς τοΰ Λουδοβίκου 13ου έν Κωνίπόλει,
υπήρξε φιλότεχνος άξιολογώτερος τοϋ λόρδου "Ελγιν. ’Ο
φείλεται είς αύτόν τό θαυμάσιον βιβλίον «Γραφικόν Ταξείδιον τής Ελλάδος» είς δύο τόμους, διά τό όποιον ετργάσθησαν σχεδιασταί καί ζωγράφοι, δπως δ Ίλαίρ καί δ Καζάς, καί τό όποιον παραμένει τό πολυτελέστατον τών μνη
μείων. τών άνεγερθέντο>ν είς τήν δόξαν τοϋ Ελληνισμού.
'Ο Σουαζέλ Γκουφφιέ ήτο εύνοούμενον πρόσωπον έν
Τουρκίμ καί θά ήδύνατο νά έπιτύχη δσα άν ήθελε φιρμάνια. Άλλ’ δ Γάλλος αύτός μεγιστάν δέν ήδύνατο νά σκεφθή ν’ άποσπάση τάς μετώπας τοϋ Παρθενώνας, νά καταστήση χωλήν τήν άνατολικήν κιονοστοιχίαν τοΰ Έρεχθείου
καί ν’ άποχωρήση μίαν Καρυάτιδα άπό τοΰ θαυμαστού συ
νόλου τών άδελφών της.
Μεταξύ τοΰ ύλικώς δυνατού νά γίνη καί τοΰ ήθικώς δυ
νατού υπάρχει άβυσσος καί δ Σουαζέλ Έκουφφιέ δέν ήδυνατο νά τήν ύπερβή, Ιδού ή αλήθεια.

Τό ύπέρτατον έπιχείρημα, κατά τό όποιον ή παρουσία
των έν τφ Βρεττανικφ Μουσείφ είνε έπωφελεστέρα είς
τήν Τέχνην, διότι πολυαριθμότεροι είνε όί έπισκέπται ή έν
Άθήναις δέν είνε δλιγώτερον άστήρικτον, διότι πρό πολ
λοί τάς «Έλγινικάς αϊθούσας» τοϋ Μουσείου έχουσιν εγκα
ταλείπει οί μαθητευόμενοι άρχιτέκτονες, οΐτινες δέν δύνανται πλέον τίποτε νά διδαχθούν έν αύταίς. Δέν είνε άπαοαίτηίος ή στήλη τοΰ Έρεχθείου διά νά συλλάβη τις Ιδέαν
τοΰ δωρικοΰ ρυθμού. Τά λάφυρα τής Άκροπόλεως δέν
υπάρχουν πλέον είς τάς αϊθούσας αύτάς ή ως «ένθυμηματα», παρατηρούμενα έκ περιεργείας λόγφ τής κάπως σκαν
δαλώδους Ιστορίας των. ΑΙ μετώπαι τοΰ Π αρθενώνος εί

ΣΚΙΕΣ
Άπό τό γεοεκδοθέν βιβλίον τοΰ κ. Λάμπρου Πορφύρα

-,

Ε Ν A Λ I ΜΑ Ν I

11

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

χαν συλληφθή έν τφ πνεύματι τοΰ καλλιτέχνου ώς στοιχεϊον άρχιτεκτονικής διακοσμητικής. Τό νά έκθεση τις αύ
τάς άπομεμονωμένως τοϋ πλαισίου των, όταν τδ πλαίσιον
αύτό υπάρχει, άποτελεί αΐρεσιν καί καινοδοξίαν.
Απορεί τις διατί ό κ. Φιλαδελφεύς σκέπτεται, έν τή
σννηγορίφ αύτοΰ «ύπέρ τοΰ οίκου τής ’ Αθήνας», περί ένατοποθετήσεως τών μετωπών καί όμιλεϊ περί στεγάσεως αύ
τών είς τό Μουσείον τών ’Αθηνών. "Αν αί γλυφαί τοΰ
Φειδίου άντέσχον ε’ις τάς δυσκρασίας έπί είκοσι καί πλέον
αιώνας καί διετέλουν' περί τά τέλη τοϋ ΙΗ' χριστιανικού
αίώνος είς ήν κατάστασιν διατελοΰσι σήμερον, δέν ύπάρχει
λόγος δ ήλιος τών Αθηνών νά τάς βλάψη αϋρισν περισ
σότερον άπό τούς έμποτισμούς τής Λονδινείου ομίχλης,
ιδιαίτατα διαβρωτικής.

'Ο Παρθένων διατελεί έν πλήρει σταδίφ πολινορθώσεως
καί παγιώσεως. Διά μεθόδου, ής ήδυνήθην ίδίοις δμμασι νά
έξακριβώσω τήν περίσκεψιν καί τήν νοημοσύνην, άναστηλοΰνται οί πεπτωκότες στύλοι τών πλευρών τοΰ οικοδομή
ματος, αί άρχιτρούβαι τοποθετούνται αύθις ε’ις φήν θέσιν
των, τών έλλειπόντων μερών πληρουμένων διά πεντελησίου
μαρμάρου όμοιου ποιου. Τίποτε δέν θ’ άντετάσσετο είς τήν
παλινόρθωσιν τών έπιστυλίων, τά όποια έθραυσεν ό Μέδος
’Έλγιν διά νά λάβη τάς μετώπας.
Ή συζήτησις αδτη είνε προφανώς ακαδημαϊκή, διότι τά
Μουσεία θέτουσιν ύπεράνω τής πύλης των τήν έπιγραφήν
τής Κολάσεως τοΰ Δάντου· «Άφετι πάσαν ελπίδα». Άλλ’
αύτό δέν άποκλείει, δν μετ’ έκπλήξεως βλέπομεν, χάριν τής
επιτυχίας τοΰ άγώνος, χαρακτηριζόμενου ώς «ηττοπαθή»,δτι
ύπήρξεν δ αιώνιος αντιπρόσωπος τών διακαών λάτρεων τής
Άκροπόλεως, όταν έγραψεν:
«Ένφ διέφυγον τήν καταστροφήν ταρι Τούρκων καί τών
Γότθων, ή πατρίς σου έστειλεν άίρπαγα χειρότερον καί άπό
τούς δύο αύτούς.
.... 'Ο Άλάριχος καί δ "Ελγιν συνεπλήρωσαν τά
λοιπά».
ΡΕΝΕ ΠΥΩ

Σαν κάστρα που ρημάξανε τά βράχια στό λιμάνι
Μόνο τής μοίρας έμειναν οί γλάροι καπετάνοι,
Κ' ή χειμωνιάτικη νυχτιά μονάγ' αυτή τό ρίχτει
Στήν κυματοϋσα ϋάλασσα τό σκοτεινό της δίχτυ.

1.

2.

Οί καταχνιές ποΰ ύφαίνουνε τό ρούχο τοϋ χειμώνα
’Έδιωξαν τις Νεράιδες μέ τή στερνή αλκυόνα,
'Άγριο τό κϋμα τής Νοτιάς τώρα χτυπά ολοένα
Κι' ό Αντίλαλός του στή σπηλιά βαϋιά βογγάει ϋλιμ[ μένα.

Θυμάμαι τ ανοιξιάτικο ξεψύχισμα τής μέρας,
Τά ρόδα τοϋ ήλιου τά στερνά, τά ρόδα τής χίμαιρας,
Στών παραϋύρων τά γυαλιά, σά μέσα σ' άνϋογυάλι
Ν' άν&ίζουν τάχα οάν τό φώς ,νά σβοΰν σά ρόδα πάλι.

Θαλασσινό φϋινόπωρο στόν πάτο έχει σκεπάση
Τις αστραπές τών κοχυλιών καί τών φνκών τά δάση,
Καί μιά ϋαλούρα αδιάκοπη, ποιός ξέρει ποϋχει πάρει
Τό τρέκλισμα τοΰ κάβουρα ,τών αχινών τό σμάρι.

Τά κυπαρίσσια, ποΰγερναν στοϋ δειλινού τήν αύρα
Νυχτιάτικα φυλλώματα κι' όνειρα έκλώϋαν μαΰρα,
Καί στό βουνό τοϋ έρμοκκλησιοϋ ν' ανοίγη αργά ή
[ καντήλα
ϋλιμμένο νυχτολούλουδο, τά φωτεινά του φύλλα.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
θυμάμαι στό κατώφλι τους τις γρηές μαυροντυμένες
2Υά κλαίν παλιά ναυάγια κι αυτές ναυαγισμένες,
Τό λιμανάκι ένός σπιτιού—ψυχή μακρυά ποΰ άρά
[ ζεις !—
Κι’ άπ’ όλα εσέ ποΰ καρτερείς καί τό γιαλό κυττάζεις.

Τό γυρισμό όνειρεύμαι, τό δρόμο ποΰ ϋά πάρω,
Τό λύχνο σου ποΰ ϋέ νά ιδώ μακρυά οάν κάποιο φάρο,
Και ιη στιγμή ποΰ ανάλαφρα χωρίς νά σέ ταράξω ,
Ό ναυαγός στά πόδια σου ϋά πέσω καί ϋ’ αράξω.

3.
Κάποτε ϋάρϋω πλάι σου μέ τ’ άλλα χελιδόνια,
Κείνα ϋά φύγουν νοτερά, κ' έ/ώ ϋά μείνω αιώνια,
θαρϋω οάν κύμα κάποτε ποΰ στην ανεμοζάλη
’Αναζητεί τή μοϊρά του στ’ άμμουδιαοτό ακρογιάλι.

’Άγρια βοή ποΰ άπλώνεται καί σκούζει άπό την πόλη,
Ιέ νά χτυπά τ’ απάνεμο κλειστό σου αραξοβόλι,
Μά ϋά μάς πνίξη ή πιο βαϋειά γαλήνη ή άγια λήϋη
ΙΙούναι καί μέσ’ ατών έρημων τών λιμανιών τά βύϋη.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ

I

ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΡΙΓΜΕΝΑ

Άπ’ σρφάνεια στους δρόμους ριγμένα

ό βορηάς, μανιασμένος μουγκρίζει

έξη χρόνων δέν ϋ’ άταν Τ άγόρι

οάν πελώριο δρεπάνι κρατώντας

πού κρατούσε σφικτ’ αγκαλιασμένα

τά πανύψηλα δένδρα θερίζει.

τεοσεράχρονο άδέρφι μιά κόρη

Τρίζουν γύρω, τά πάντα στενάζουν

μέ ρουχάκια υγρά ξεσχισμένα

φειδία πύρινα στά νέφη λουριάζουν

μέ ματάκια ϋολά άπ’ τό δάκρυ

καί μέ γδούπον βαρΰν φωτεινός

είχαν χείλη άπό πείνα σφιγμένα

άπ’ τά φειδία ξεοπα κεραυνός.

καί στον δρόμου καϋώνταν τήν άκρη·

Μέσα στήν πάλη τήν πολλή

είς τόν κάϋε διαβάτη τ’ άγόρι

πάνω σέ πέτρινο σκαλί

τό λιπόσαρκο τείνει χεράκι

τά οφιχτοκουλουργιασμένα

κι’ απ' τήν πείνα ή δύστυχη κόρη

τά δύστυχα τά ορφανά

κάποιου δρόμου μαοφ χορταράκι.

ξυπόλυτα, σχεδόν γυμνά

Μπρος τό χέρι περνούν μ’ απονιά,

καϋόνταν μουσκεμένα

οί διαβάτες τά μάτια γυρίζουν·

Γιά μιά στιγμή σηκώνονται καί οιγοπερπατοϋνε

δεν πιστεύεις ώ κόσμε, ντουνιά

σ’ άλλο σκαλάκι κάθονται, νά πάνε δέν μπορούνε,

πόν άρφάνειας ποΰ σπλάχνα ξεσχίζουν.

τρέμουν, τά πόδια δέν βαστούν, βορηάς τά συναρπάζει

"Εξη μέραιξ στό δρόμο ριγμένα

στό δρόμο πουν’ σά θάλασσα τά ρίχνει τά σωριάζει

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ

θθ

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ
Μέχρι τέλους σχεδόν τοϋ μηνός αύτοΰ ό καλός θίασος
τών «Νέων» είς τό θέατρον Κυβέλης ήγωνίσθη, δίδων τα
κτικά τάς παραστάσεις του. Δυστυχώς τό κοινόν, τό πολύ
κοινόν, δέν ύπεστήριξε δσον έπρεπε τό έργον τής Δος Χαλ
κούση κα’ι τών συνεργατών της. Καί δμως ό θίασος ήτο
πράγματι έκλεκτός, καί ήτο μεγάλη ή άφοσίωσις δλων αύ
τών τών εκλεκτών νέων είς τό ώρα'ον καλλιτεχνικόν των
δνειρσν, ώστε νά άξιοι καί νά άξίζη περισσότερον ενδιαφέ
ρον έκ μέρους τής κοινωνίας τών ’Αθηνών.. Ό θίασος τών
«Νέων» έκλεισε τάς παραστάσεις του με τό λεπτόν έργον
τοΰ Πώλ Ζεραλδύ «'Η ’Αγάπη». 'Ο συγγραφεύς έπήρεν
ένα σύνηθες θέμα, δηλονότι, τό ευτυχισμένου άνδρόγυνον,
καί τόν αιώνιον έπιδρομέα, ό όποιος μέ τά ερωτικά του τε
χνάσματα έρχεται νά κατακτήση καί νά απόκτηση τήν γυ
ναίκα τοΰ φίλου του. Επάνω είς αυτό τό θέμα ό Ζεραλδύ
έγραφεν ένα λεπτότατου έργον μέ μεγάλην παρατηρητικό
τητα καί άνάλυσιν τοΰ χαρακτήρας καί τής ψυχής, καί τών
αισθημάτων τών ηρώων του. 'Ο διάλογός του είνε γεμάτος
άπό έννοιας βαθείας, εις τάς οποίας διαφαίνεται πολύ
συχνά ή πραγματικότης τής ζωής, ή όποια όχι σπανίως άπομακρύνεται άπό τόν βίον τοΰ άνθριύπου, πρός ζημίαν τής
αληθινής ευτυχίας του. . . .
Ή άπόδοσις υπήρξε πράγματι άρίστη. ’Ιδίως ή δίς Παπαδάκη, ή όποια ύπεδύθη τόν ρόλον τής ήρωίδος συζύγου,
είχε στιγμάς θαυμασίας, διά τών οποίων κατώρθωσε νά
άποδώση δλα τά αισθήματα, τά όποια κυριαρχούν είς τήν
ψυχήν μιας γυναικός, ή όποια εύρίσκεται είς στιγμάς πά
λης καί άγωνίας. Ό κ. Παπαγεωργίου, καί ό κ. Μουσού
ρης έπαιξαν έπίσης καλά.
Κρίμα μόνον δτι τόσον ολίγος κόσμος παρηκολοι’-θησι
τήν έκτέλεσιν τοΰ ωραίου αύτοΰ έργου.

*··

δέν ευρίσκουν καταφυγή

τά βλέπ’ ό Χάρος καί πονεί γλυκά τ’ αποκοιμίζει

καί κυττάν τή βροχή τρομαγμένα

σιγά τους σβύνει τή φωνή

π' άρχινά νά ποτίζη τή γη.

μέσ στό νερό π’ αφρίζει.

Φοβισμένοι ατά σπίτια γυρίζουν

Νά ! τώρα παν’ άτάραχα, κανείς δέν τά τρομάζει

οί διαβάται κι’ απάνω κυττανε

κυλάνε μέσα στό νερό ποΰ τά σφιχταγκαλιάζει

πού τά μαύρα τά ούννεφ’ αρχίζουν

ό Χάρος στά παλάτια του τά στέλνει μέ σιγή

μέ βροντές κι’ άστραπές νά κυλάνε.

νάβοουν κι’ αύτά τά δύστυχα κάπου καταφυγή.
■

Μέσ' στή λάμψη οτό βροντ’ απαντώντας

ΘΘ

Μετά τήν «’Αγάπην» έδόθησαν δύο τιμητικαί, τών πρω
ταγωνιστών τοΰ θιάσου, τοΰ κ. Μουσούρη καί τής Δίδος
Χαλκούση. 'Ο κ. Μουσούρης έδωσε τόν ’Ισραήλ καί ύπεδύ
θη μέ πολλήν τέχνην τόν υιόν τής κομήσσης, καί ή Δίς
Χαλκούση, έπαιξε τό- «Σάν πεταλούδα στή φλόγα», τό δυ
νατόν έργον τοΰ Μπατάϊγ, καί διέπλασεν ενα δυνατόν καί
δραματικόν τύπον σύμφωνα με τάς άξιώσεις τοϋ συγγρα
φέως.

ΘΕΑΤΡΟΝ “ΑΠΘΛΛ2Ν"

ΑΣΟΣ ΑΣΩΣΤΟΣ

'Η κ. Κυβέλη μέ τόν θίασόν της, άφοΰ έθριάμβευσεν εις
τά «Διονύσια» καθ’ δλην τήν θερινήν περίοδον, μέ τό «Ρωμάντσο», μετεφέρθη ήδη εις τό θέατρον «’Απόλλων», καί
έκαμεν έναρξιν τών παραστάσεών της μέ τά «Φθινοπωρινά
Ρόδα» τοΰ Ντεβάλ.
.. .Η κυρία γραμμή τοϋ έργου αύτοΰ, είνε δ καθυστερημέ
νος έρως, ό όποιος έρχεται είς τά σαράντα-πέντε χρόνια,
καί άναστατώνει τήν ζωήν ένός τιμίου ανθρώπου. Καί ή
Ζακελίνα εκείνη, τήν όποιαν άγαπρ ό Μισέλ, δέν είνε άλλη
παρά ή βαπτιστική του! Αύτή είναι ή ύπόθεσίς τοΰ έργου.
Ή κ. Κυβέλη έπαιξε μέ τήν γνωστήν της τέχνην τόν ρόλον
τής Ζακελίνας, άντάξιός της δέ, ό κ. Γαβριηλίδης.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Ό Ρώσσος συγγραφεύς Άρτσιμπάτσεφ, δέν είνε άγνω
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στος είς τάς ’Αθήνας. Πέρισυ ή κ. Κυβέλη έδωκε τήν «Ζή
λεια», ένα δράμα δυνατό, καί εφέτος ή κ. Κοτοπούλη
έπαιξε τόν «Πόλεμον», τό νεώτερον έργον τοΰ αύτοΰ συγ
γραφέως: Τό έργον άπεικονίζει τήν Ρωσσίαν κατά τήν
διάρκειαν τοϋ πολέμου καί ή ύπόθεσίς του πλέκεται γύρω
άπό έναν θάνατο, έναν άκρωτηριασμό, καί μέ μερικά άλλα
επεισόδια δίνει μίαν άγρίαν εικόνα τών άνθριόπων, οί όποιοι
δια τοΰ\πολέμου δέν κάνουν τίποτε άλλο, παρά ζητούν νά
εξόντωση ό ένας τόν άλλον, καί καταστρέφουν τήν ευτυ
χίαν, τήν γαλήνην καί τήν ζωήν τοΰ άνθρώπου. "Όλος ό
θίασος τοΰ θεάτρου Κοτοπούλη, μέ επί κεφαλής τήν Μαρίκά, έπαιξαν μέ πολλήν τέχνην τό μεγάλον έργον τοΰ Άρτσιμπάτσεφ.
Μετά τόν «Πόλεμον» εδόθη πρωτότυπον Ελληνικόν έρ
γον, ή «Νοικοκυρά», κωμφδία είς πράξεις τρεις, τοΰ κ. Θ.
Συναδινοΰ. Ή «Νοικοκυρά» βασίζεται είς τόν νοικοκυροπαθή τύπον τής γυναικός, ή οποία πρό τής μανίας της καί
τής ψυχώσεως τής νοκοκυρωσύνης δέν διστάζει νά κατα
στρέφω καί αύτήν τήν εύτυχίαν της.
Ή κ. Μαρίκα Κοτοπούλη έπαιξε πολύ καλά τόν τύπον
αύτόν τής ψυχοπαθούς γυναικός.

Η κ ΒΕΡΑ ΣΑΡΖΙΝ
Είς τό «Κεντρικόν» έδωκε τάς παραστάσεις της ή κ.
Βέρα Σαρζέν, ή Γαλλίς καλλιτέχνες, ή όποια έτίμησε τάς
’Αθήνας μέ τόν θίασόν της. Τό πρώτον έργον, μέ τό όποιον
ήρχισε τάς παραστάσεις της, ήτο «Ή γυναίκα μέ τήν Μά
σκαν» τοΰ Σάρλ Μαρέ. Ή κ. Σαρζέν έχει δλην τήν χάριν
τής Γαλλίδος. καί ώς καλλιτέχνις πολλάς άρετάς, ΐκανάς
νά τήν έπιβάλλουν είς τό θεατρίζόμενον κοινόν. Καί τό ’Α
θηναϊκόν κοινόν, τό όποιον ύπήρξε πάντοτε έπιεικές είς τάς
έκ τής Εύρώπης εμφανίσεις, έδειξε πολύν ενθουσιασμόν είς
τάς παραστάσεις τής ξένης ηθοποιού. ’Έπαιξε τέσσαρα ή
πέντε έργα, ήρεσε δέ είς δλα σχεδόν. Μέ τήν κ. Σαρζέν
συνέπραττε καί ό κ. Ρολάν, πρώην εταίρος τής Γαλλικής
Κωμφδίας.

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ
Εφέτος τόν χειμώνα, πλήν τών ξένων θιάσων, οι όποιοι
πρόκειται νά μάς έπισκεφθοϋν, θά έχωμεν άρκετά θέατρα
μέ θιάσους 'Ελληνικούς. 'Ο θίασος Κοτοπούλη θά συνέχιση
τάς παραστάσεις του εις τό παρά τήν 'Ομόνοιαν θέατρον
του. Εις τό θέατρον Κυβέλης θά παίξη έπιθεωρησιακός
θίασος ύπό τόν κ.. Χρ. Νέζερ.

Ό θίασος τοΰ κ. Άργυροπούλου θά συνέχιση τάς παρα
στάσεις του είς τό θέατρον τής «Άλάμπρας». Καί ό θίασος
τής κυρίας Κυβέλης έκαμεν έναρξιν ήδη τών παραστάσεών
του είς τό θέατρον «’Απόλλων». ’Επίσης ό κ. Γονίδης θά
συνέχιση τάς παραστάσεις του είς τό θέατρον Παπαϊωάννου.
, ;
’Εφέτος ό κ. Άλ. Σκούφης ένεκαινίασε τήν περίοδον
τών έφετεινών συναυλιών. Είς τό «Κεντρικόν» έδωκε τό
ρεσιτάλ του καί τό ’Αθηναϊκόν κοινόν τόν ύπεδέχθη μέ
πολλήν εύμένειαν. Διότι ό κ. Σκούφης είναι ένας ειλικρι
νής καλλιτέχνης, καί τήν μουσικήν ποΰ τραγουδεΐ τήν απο
δίδει μέ πολλήν έκφρασιν.

'Ο κ. Σκούφης θά λάβη μέρος εις τήν πρώτην συναυλίαν
τοΰ Συλλόγου τών Συναυλιών καί θά τραγουδήσω άρκετά
τραγούδια συνοδεία ορχήστρας, τήν όποιαν θά διευθύνη ό
ν Μητρόπουλος.

14'ΕΛΛΗΝΙΚΗ

TO 8Ηϋ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 80ΡΟΗΩΦ
Η

ΠΑΛΗ

ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου).

Μέσα βίς τά παραδείγματα τής μαχροβιότητας, τά
όαοΐα δικαιολογούν τδ δικαίωμα τοΰ άνθρωπίνου οργανι
σμού δπως ύπβρδή τά συνήθη όρια ζωής, κατέχει έξέχουσαν θέσιν τδ τοΰ Ιρλανδού κ. Ούΐλλιαμ Σμίθ. Τήν
5ην ’Ιανουάριου ό άνθρωπος αύτδς έώρτασεν εϊς τήν πα
τρίδα του τήν εκατοστήν έπέτειον τών γενεθλίων του.
Καί ενθυμούνται όλοι πόσον ενδιαφέρον προεκάλεσεν είς
τδ αναγνωστικόν κοινδν τής παρισινής «Ματέν» ή συνέντευξις τήν έποίαν συντάκτηις έλαβεν μετ' αύτοΰ.
Δημοσιευομεν τδ κείμενον τής συνεντευξεως τδ δημοσοευθέν είς τήν «Ματέν» τήν 18ην Φεβρουάριου 1926.
Μπέλφαστ, 17 Φεβρουάριου.
υΜήν ύπανδρεύεσδε ποτέ πριν συμπληρώσετε τό
60όν έτος. τής ήλικίας σας, τρώγετε πολύ, άλλά μό
νον απλώς παρεσκευαομένα φαγητά· πίνετε ολίγον
άλκοολ κάδε ημέραν, μην οηκοόνεσδε τό πρωί πολύ
ενωρίς, μην φορείτε κανέν ένδυμα τήν νύκτα και έπι
πλέον μή οτενοχωρείσδε ποτέ.
υ’μιλεί έτσι δ κ. Ούΐλλιαμ Σμίθ, δ πλέον γηραιός
άνθρωπος τοΰ κόσμου, δστις έγεννήθη τήν 5ην ’Ιανουά
ριου 1801 και διάγει ζωήν Σπαρτιάτου, έχων ώς μόνας
προσόδους τήν σύνταξιν τών γηρατειών του, δέκα σελί
νια τήν έβδομάδα.
»1Ίολυ ομιλητικός, δίδει προθύμως τά μεγάλα παραγ
γέλματα, είς τά όποια φρονεί δτι δφείλει τήν μακροδιότητά του. ’Ακμαίος, άνεπαισθήτως κυρτός καί μειδιών
διαρκώς, δηλώνει:
ν’Επερίμενα νά γίνω ξήντα τριών έτών διά νά
έλδω είς γάμον και ή μακροετής πείρα τής ζωής,
τήν όποιαν είχον, μοΰ έχρηοίμευοε διά νά ζήσω ευ
τυχέστερος ώς σύζυγος. Δέν δύνασδε νά φανταοδήτε
πόσον δύσκολον είναι τό νά ευχαρίστηση κανείς μίαν
γυναίκα.

»Είναι τώρα άρκετά έτη πού ζώ μόνος, διότι ή γυναίκά μου έχει άποδάνει πρό πολλοΰ. Διάγω ζωήν
όλοτελώς φυσικήν, φορώ πολύ όλίγα ενδύματα καί
τήν νύκτα καδόλου. Ποτέ δέν σηκώνουμαι πριν άπό
τάς έννέα καί ή κυριωτέρα μου τροφή συνίοταται εις
κριδαρόσουπαν, κομμένο γάλα, πατάτες βραστές καί
πότε-πότε ολίγον τσάι. Καί πλάι σ’ αύτά έν γεμάτον
ποιήριον κρύου νερού κάδε νύκτα προτού κοιμηδώ
μοΰ καδιοτά τόν ιατρόν έντελώς περιττόν».
»Ή κυριωτέρα διασκέδασις τοΰ κ. Σμίθ είναι τδ κά
πνισμα τής πίπας του. Πρδ ολίγων άκόμη έτών έπινεν
άφθονον άλκοόλ, ιδίως ρόμι καί είχε τήν φήμην είς δ
λην τήν περιφέρειαν, δτι έπινε όσον δμαλώς πίνουν δέκα
άνθρωποι. Άλλά τώρα άρκείται είς μίαν φιάλην μαύρης
μπόρας, τήν όποιαν αγοράζει κάθε Παρασκευήν, ημέραν
καθ’ ήν τοΰ πληρώνεται ή σύνταξίς του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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»Το μνημόνικόν του διατηρείται άκόμη άκέραιον. Ήτο
δεκατεσσάρων έτών τήν εποχήν τής μάχης τοΰ Βατερλώ
και επειδή ήτο άρκετά ανεπτυγμένος διά τήν ήλικίαν του
έπεχείρησε τρεις φοράς νά προσληφθή είς τδν στρατόν
τοΰ Βέλλιγκτων «μόνον καί μόνον διά νά ίδή τδν Μπόνεϊ»
(υποκοριστικόν τοΰ Βοναπάρτου τήν έποχήν ε
κείνην).
«Άργότερον δ κ. Σμίθ ύπηρέτησεν είς τόν στρατόν καί
έπολέμησεν είς τήν Κριμαίαν.

»Ή σημερινή ζωή, δπως ημείς τήν άντιλαμβανόμεθα,
τδν έκπ?.ήττει υπερβολικά.
"Moi ραίνεται ότι ζώ μέσα σέ τρελλούς. Ίδέτε μέ
τί τρόπον ένδύονται αί γυναίκες. Ευτυχώς πού ή η
λικία μου δέν μοΰ έπιτρέπει γάμον, διότι δέν δά εΰριοκα καμμίαν πού δά μοΰ ήρεσκε».
»Κατά τδν κ. Σμίθ, δ λόγος τών προώρων θανάτων ο
φείλεται είς τδν ταραχώδη τρόπον τής σημερινής ζωής,
ό όποιος καταδαμάζει καί τάς πλέον ίσχυράς ιδιοσυγκρα
σίας. Τδ ίδικόν του επάγγελμα υπήρξε τδ τοϋ πλανοδίου
«πραμματευτή».’Ή μελαγχολία τδν καταλαμβάνει μό
νον δταν σκέπτεται δτι προσεχώς θά εγκατάλειψη τδν
κόσμον.
Αΰταί είναι αί εξηγήσεις μακροβιότητος, τάς όποιας
μάς δίδει δ κ. Σμίθ. ’Ας ίδωμεν δμως τώρα τί λέγει ή
έπιφυλακτικότης τής επιστήμης.

Ή έξήγησις τοΰ θανάτου δέν δύναται νά εύρεθή παρά
μόνον δι’ επιμόνου μελέτης τοΰ φαινομένου τής ζωής.
Καί ή μελέτη αΰτη ώφειλε φυσικά νά άρχίση άπό το
πρώτον στάδιον τής έμφανίσεως τής ζωής.
'Εάν λοιπόν παρακολουθήσωμεν διά τοΰ μικροσκοπίου
τδ πρωτόζωου μονοκύτταρον, τδ όποιον αποτελεί τήν
πρώτην έκδήλωσιν τής ζωής, θά ίδωμεν δτι ή ζώσα
ύλη είς τήν πρωτόγονον αύτήν κατάστασιν αγνοεί τδν
θάνατον. Τά μικρά ταΰτα όντα δέν έκλείπουσι ποτέ άφ’
εαυτών, άπό φυσικήν έξάντλησιν, άλλά μόνον δταν έλ
θουν είς σύγκρουσιν μέ έξωτερικάς συνθήκας έπιβουλευομίνας τήν ΰπαρξίν των, δταν τούς λειψή τδ πρός θρέψιν
υλικόν, ή δταν καταδροχθισθοόν άπδ διαφόρους εχθρι
κούς αντιπροσώπους τοΰ ζωϊκοΰ βασιλείου.

Έάν, δπως φαίνεται, ή πρωτόγονος αυτή υλη είναι
ή πρώτη, ή όποία παρουσιάσθη έπι τής γηΐνης σφαίρας
ή έάν ή ποικιλία, ήτις παρατηρείται σήμερον είς τδν κό
σμον τής ζωής οφείλεται είς τήν δι’ εκατομμυρίων έτών
έξέλιξιν τών πρώτων κυττάρων, δέν υπάρχει άμφιβολία
δτι ή κατανόησις τών νόμων τών διεπόντων τάς πρώτας
εκδηλώσεις τής ζωής θά μάς άποκαλύψη τούς βιολογι
κούς ορούς, ύπό τούς όποιους εξελίσσονται οί διάφοροι
πολυσύνθετοι οργανισμοί.

Έάν τδ ανθρώπινον σώμα δύναται νά παραβληθή
προς μίαν τελείαν δημοκρατίαν, τά διάφορα στοιχεία
τής όποιας άντιπροσωπευουν μίαν ίεραρχικήν τάξιν ει
δικοτήτων, δπως μάς λέγει δ κ. Βορονώφ είς τδ έργον
του «Ζωή», υπάρχουν δυστυχώς καί διάφορα στοιχεία
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ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. Έβδομαδιαΐον δργανον τή;
ανίκανα προς κάθε έςειδίκευσιν, τά όποία, όντα έχθρικά
πρός τήν οιατήρησιν τοϋ οργανικού συνόλου, εμφωλεύ Λέσχης τών δημοσίων υπαλλήλων.
'Υπό τοΰ κ. Δημ. Λ. Ζωγράφου, έρευνητοϋ τής γεωργοουν έντδς αύτοΰ. Συνγγενεύουν άρκετά προς τά πρωτό
οικονομικής καί δημοσιονομικής ζωής τής χώρας, γνωστοί·
γονα κύτταρα, τών όποιων ή ζωή περιορίζεται είς τήν
"δέ ήδη έκ τοΰ τριτόμου έργου του ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ
άγραν τής τροφής καί είς τόν πολλαπλασιασμόν των. ΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ», έξεδόθη προσφάτως νέον έρ
Τοιαϋτα στοιχεία είναι τ άλευκά αιμοσφαίρια καί τά
γον, εξαιρετικού ενδιαφέροντος, ή «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Ι
ΔΡΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑ ΠΕΖΗΣ» (1833—1843)
συμπλεκτικά κύτταρα.
Χάρις είς μίαν ιδιαιτέραν ικανότητα διαδίδονται είς Τόμο; Α'.
Διά τοΰ έργου τούτου αποκαλύπτεται μία άγνωστος πτυχή
όλον τδ σώμα καί πολλαπλασιάζονται μέ μεγάλην εύτοΰ έθνικοΰ, οικονομικού, κοινωνικού καί τραπεζιτικού ήμών
κολίαν. Άν καί βοηθούν καί συντελούν είς τήν διατήβίου καί παρέχεται εις τόν αναγνώστην εϊς πυκνάς σελίδας
ρησιν τής ζωής, δταν αρχίσουν νά πλεονάζουν παρέχουν σειρά περιπετειωδών ή μάλλον μυθιστορηματικών λεπτομε
πολλούς άντιπερισπασμούς είς τά ειδικευμένα κύτταρα ρειών διάρκειας ολοκλήρου οκταετίας, μέχρις οΰ τεθώσι τά
τά άνήκοντα είς διάφορα όργανα καί τό άποτέλεσμα τής θεμέλια, έφ’ ών άνηγέρθη ό πρώτος Ελληνικός Τραπεζι
πάλης αύτής είναι ή ΰποχώρησις καί ή ήττα τών τε- τικός οργανισμός, ό εξελιχθείς έντδς 84 έτών εϊς τόν σημε
ρινόν κολοσσόν.
λευτέων τούτων.
Τό έργον άναγινώσκεται άπλήστως άπό τόν τραπεζιτικόν
Έχει δμως πλέον άποδειχθή άπδ τήν σημερινήν έπι- κόσμον τής χώρας καί τυγχάνει τής ιδιαιτέρας προσοχή;
στήμην δτι ό λόγος διά τδν όποιον κάθε δργανον έκτελεί τοΰ προσωπικού τής ’Εθνικής, εϊς τόν Σύλλογον τοΰ όποιου
μίαν ώρισμένην λειτουργίαν έναρμονισμένην πδς τάς τό άφιέρωσεν ό Συγγραφεύς.
Ό ήδη έκδοθεΐς Α' τόμος πωλείται καϊ εϊς τά Γραφεία
τών άλλωνόργάνων, οφείλεται είς τάς έκκρίσεις τών
διαφόρων άδένων τοΰ οργανισμού. Οί αδένες είναι οί ήμών αντί Δραχ. 50.
LIBRE. Περιοδικόν έκδιδόμενον άνά διμηνίαν μέ δι
θαυματουργοί χορηγοί καί τροφοδόται τής · ζωής.
πλάσιοι· αριθμόν σελίδων ΰπό τοϋ κ. Roussel Καθηγητοϋ,
Άπ’ αύτούς έξαρτάται ή δποιαδήποτε λειτουργία άπό
Monpellier, Herault, France.
τήν πλέον ταπεινήν έως τήν άνωτάτην, τήν έγκεφαλήν.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ’Επίσημον δργανον τής ’Αρχιεπισκοπής.
Διευθυντής ό Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. ΠαπααιΌ άνθρωπος ένόμισεν δτι ή δύναμις τής σκέψεως τδν
χαήλ.
άπέσπα άπό τδ ζωϊκδν βασίλειον, διά νά τδν καταστήση
Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΗΣ. "Οργανον έξυΛηρετικόν τής συ
ίσόθεον. Καί δμως αύτή πεζώτατα έξαρτάται άπδ τδ
νεταιριστικής ιδέας έκδιδόμενον εϊς ’Αθήνας. Διευθυντής ό
ύγρον, τδ οποίον είς καί μόνος άδήν, ό θυροειδής, έκκρίκ. Θ. Τζωρτζάκης.
Χ
νει μέσα είς τδ αίμά μας. Ό θυροειδής άδήν εύρίσκεται
ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ. ’Όργανον τοΰ Ίεροΰ Συνδέσμου
είς το μέσον τοΰ λαιμού κάτω άπδ τδν μήλον τοΰ Άδάμ·
τής Ελλάδος.
παρ’ δλην δμως τήν άπόστασιν πού τδν χωρίζει άπδ τδν , ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ. Διευθυντής Λ. Ζώης. ’Εκδίδεται εϊς Ζά
έγκέφαλον, δταν αύτδς παύση νά έργάζεται παύει καί
κυνθον.
κάθε έγκεφαλική λ^τουργία καί εξαφανίζονται δλαι αί
ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ. Έκδιδόμενον έν Βολφ ΰπό
τοΰ Ταμείου Προνοίας Παραγωγής Πηλίου.
πνευματικαί μας δυνάμεις.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΥΓΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ’Εκδίδεται έν Κα(Ακολουθεί)

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡ/ΟΔΙΚΑ
ΝΕΑ ΖΩΗ. ’Εκδίδεται εϊς ’Αλεξάνδρειαν, διευθυντής
κ. Κ. Κωνσταντινίδης.
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ. ’Εκδίδεται εϊς ’Αθήνας.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ.
'Εβδομα
διαία εγκυκλοπαιδική έπιθεώρησις. ’Εκδίδει X. ε’ις ’Αθήνας.
LE JOURNAL DES HELLENES. ’Εκδίδεται ε’ις Παριαίους.
Ο ΑΓΩΝ. ’Εκδίδεται ε’ις Παρισιού;.
Ο ΦΑΡΟΣ. Μηνιαϊον περιοδικόν. "Οργανον τής ’Αλεξαν
δρινής Βιβλιοθήκης. ’Εκδίδεται εϊς ’Αλεξάνδρειαν.
ΑΘΗΝΑ. Φιλολογικό καί εγκυκλοπαιδικό περιοδικό. ’Εκ
δίδεται ε’ις ’Αθήνας.
ΕΛΠΙΣ. Εβδομαδιαία έφημερίς. ’Εκδίδεται εις Κέρ
κυραν.
Ο ΑΙΏΝΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. "Οργανον τοΰ Συνδέ
σμου διά τά δικαιώματα τής γυναικός. ’Ακαδημίας άρ. 75.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ. Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν περιοδι
κόν έκδιδόμενον εις Βόλον ΰπό ομίλου φιλολογούντων νέων.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Μηνιαϊον περιοδικόν.
Εκδίδεται εϊς Θεσσαλονίκην.

λάμαις ύπό τοΰ Νομογεωπόνου κ. Γ. Γ. Γαρδίκη.
ΔΕΛΤΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ. Έκδιδόμενον κατά μήνα ϋ.τό
τής Ελληνικής Γεωργικής Εταιρίας. Διευθυντής & κ. Π.
Α. Δεκάζος.
ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ. "Οργανον τών ’Ορθοδόξων Χριστιανικών Ενώσεων τής Ελλάδος. Άθήναι, Βύρωνος 11.
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ. Έν Πειραιεϊ "Οργανον
τών Κυθηραϊκών συμφερόντων.
ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. Μηνιαϊον περιοδι
κόν, έκδιδόμενον είς Ζάκυνθον.
ΗΩΣ. Εκδίδεται είς Ζάκυνθον. Περιοδικόν μηνιαϊον.
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. Εβδομαδιαία πολιτική, οικονομολογική
καί έπιστημονική Έπιθεώρησις. Εκδίδεται εϊς ’Αθήνας.
ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. Μιγνιαΐον περιοδι
κόν. "Οργανον τών υπαλλήλων τής Εταιρίας Eastern·
LES RAYONS. Περιοδικόν φιλολογικόν εικονογραφη
μένου. ’Εκδίδεται εϊς Μπορντώ.
ΤΑ ΝΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ. Μηνιαϊον γεωργικόν περιοδι
κόν. Διευθυντής ό κ. Χασιώτης.
Ο ΕΛΛΗΝ ΣΗΡΟΤΡΟΦΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΟΣ. Δι
ευθυντής Στ. Στυλιανίδης.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Μηνιαϊον περιοδικόν. Διευθυντής ό κ.
Γλυνός.

ΜΕΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ

Η ΗΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

τραπεζίτη™
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Τ®Ν ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ XATSTHMATQN
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μ

Νευρασθένεια, Ύπερκόπωσις, ’Αϋπνία, Άρθριτισμός, Ίσχιαλγίαι
διά τής Ήχοθεραπεία^
(Vibration Electropnonolde)
’Αναγέννησις οργανισμού καί προσώπου. ■— Σύστημα
νέον. ·— Μηχανήματα ειδικά.
ΑΒΡΑ ΜΙΚ
Διπλωματούχος Γενεύης.
'Οδός Ρόμβης αριθμός 22
Πρώτη έπίσκεψις δωρεάν 3-5

Έπι προύεαμία 2 Iτών
πρός 5 1)4 ο)β
Έπι προ&εσμία
4 Iτών
πρός 5 3)4 ο)·
Έπι προϋ·εαμία
5 ίτών
πρός β ο)ο
Έπι προϋ-εαμίμ 10 Iτών
πρός 7 ο)ο

ΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Έπι

Λονδίνου iv δψει
πρός 4 ο)ο
Έπι προϋ·εσμί<ι β μη
νών
πρός 4 1)2 ο)ο
ΙΙαριαίων iv δψει πρός
4 ο)ο
Έπι προ&εσμία 6 μη
νών
πρός 4 1)2 ο)ο
Έπ'ι προίλεσμία 1 έ
τους
πρός 4 3)4 ο)ο
Ταμιευτήριον μέχρι

Έπι προ&εσμίη 2
Iτών
πρός 5 ο)ο
Νέας Ύόρχης iv ό'ψ<»
πρός 4 ο)ο
■:
'Ιταλίας tv δψει
πρός 4 1)3 ο)ο
Βελγίου Ιν δψει
πρός 4 ο)ο
Ελβετίας ίν δψει
πρός 1 1)2 ο)ο
δρ.50:000 πρός 5 ο)ο

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ TBS EAAU0Z
ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Η ΓΕΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΣΦΑΔΙΣΤΙΕΟΪ ΓΡΑΦΕΙΟ»

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

'Ελληνικών, Αγγλικών, ’Ιταλικών και
Γαλλικών 'Εταιριών στυρός, ίζωής, Θα
λάσσης, δυστυχημάτων κ.τ.λ. Ειδικόν
τμήμα ζημιών αυτοκινήτων και αστικής
εΰβύνης.

ΣΑΒΒΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Δραγατσανίου 3, Πλατεία 'Αγίων Θεοδωρών.

ΚΛΗΡΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΟΙ
ΝΟΙ ΑΜΝΟΙ ΕΚΑΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΗΣ ΚΛΗΡ.
1926
1,300 1,000,000
27 ’Ιουνίου
1,300 1,000,000
1 Αύγουστου
1,300 1,100,000
19 Σεπτεμβρίου
1,300 1,400,000
31 ’Οκτωβρίου

1η
2α
3η
4η
5η 28 Νοεμβρίου
6η 31 Δεκεμβρίου

Σύνολον

ΓΕΝΙΚΑ
ΚΕΡΔΗ ΚΑΗ
ΡΩΣΕΩΝ
2,800,000

2,800,000
3,100,000
4,500.000

23,500

1,500,000 4,800,000
3,000,000 15,000,000

30,000

9,000,000 33,000,000

1,300

Τύποις «Σφενδόνης»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
έπι τής ϊιασταυρώσεως τών όϊών Πατησίων καί Θήρας,
παρά τήν πλατείαν ’Αγάμων.

Συμμέτοχος τής έν Αονδίνφ 'Αγγλικής Τραπέζης.
Commercial Bank of the Near East Ltd
4 LONDON WALL BUILDINGS EC 4
μεδ' Ύ)των έν ΚΩΝ)Π0ΛΕΙ καί ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡ1ΤΑΙ
είς τάς κυριωτέρας πόλεις Έλλάϊος καί ’Εξωτερικού.
ΕΚΤΕΛΕΙ ΠΑΣΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
Καταθέσεις έν οψει καί έπι προθεσμία, άποίοτεαι εις J
νόμισμα έγένοντο ύπο όρους συμφέροντος.
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ μέχρι ϊρ. 75,000 προς 5 ο)ο άπηλλαγμίνβν φόρου.

Μέτωνος 3

ΨΩΝΙΖΕΤΕ

ΕΙΣ

ΤΟ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΝ ΠΑΑΙΓΚΙΝΗ

ΕΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΓΕΩΡΓ.

Ι.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Όβος Χταδίού
Πωλοΰνται οί τέσσαρες τόμοι τοΰ. θεάτρου
τοΰ κ. IV. I. ,Ύάσκαρη καί οί δύο τόμοι τοϋ
αύτοϋ τής 'Ιστορίας τοΰ Αρχαίου 'Ελληνικοΰ θεάτρου.

I

I I

ί

ΕΞΟΧΙΚΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ
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ΚΡΕΑΣ ΕΚΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΤΡΓΦΕΡΟ

Η—————————————————9—»
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ΔΡ. 104. 198.594.50 °>c
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
έν Πειραιεί, "Αργεί, Πύργω, Πάτραις, Κέρκυρα, Κε
φαλληνία, Ναυπλίφ, Αίγίω, Καλάμαις, Σόρφ, Χίφ,
Ήραχλείφ, Βόλω, Θεσσαλονίκη, Λαρίσση, Τρικκάλοις,
Μυτιλήνη, Χανίοις, Ζακύνθω, Πλωμαρίω, Τριχβλει και
Ρεθόμνη.

ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΡΩΤΕ

"Οδός ’Αρμοδίου άριύ. 40.

ΤΩΝ G ΚΛΗΡΟΣ ΕΞΟΝ

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Π A Λ I Γ Κ I Ν Η

'Όλαι αί μαγείρισσαι τών μεγάλων σπιτιών, δλοι οί
μάγειροι, δλαι αί οικοκυρά!, ποΰ ξέρουν νά καλο.|όνε.
ψωνίζουν εις ό Κρεοπωλεΐον τοϋ κ. Παλιγκίνη.

ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ
Εν δψει
πρό- 4 ο)ο
Μί 15ήμερον προειδοποί
ησή πρός
4 1)4 ο)ο
Ταμιευτήριον μέχρι
δρ.
50000
πρός 5 ο)ο
'Επί προθεσμία 6 μητών
πρός 4 1)2 ο)ο
Έπι προ&εσμίφ 1 έ
τους
πρός 4 3)4ε)ο

ΑΘΑΝ.

ΚΗΦΙΣΙΑ
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Είναι τό ασφαλέστερου καί πλεονεκτικώτέρον λαχεϊον 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
καί τής 'Εταιρίας 'Ελληνικού Τύπου καί εις τούς λοι
πούς πράκτορας τής 'Εταιρίας.

ι

Τό δροσερώτερον και αριστοκρατικοί τερον έίςοχικον Προάστειον.

ι Κλίμα ζωογόνον.

'θριζων μαγευτικός. Λίερο άφθονον.

I

II

1 Άγορασται οικοπέδων ή καλύτερα κοινωνική τάξις.
1'II 'Εταιρεία αναλαμβάνει και τήν άνέγερσιν

οικοδομών ΰπό όρους οίκονομι-ι >
<ι
]J
(ι

ι

[κούς.

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

< ι

Είς τήν εύτυχεστέραν περίπτωσιν είς μόνον ακέ
ραιος αριθμός δύναται νά κερδίση 9,000,000, δεδο
μένου δτι οι κληρούμενοι άριθμοί δέν άκυροΰνται.
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ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΕΡΑΑΖΕΡΟΓ «θ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 12-67 — ΑΘΗΝΑΙ
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ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Μέχρι δραχμών 7 £5,000
έπι τόκω θ 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.

ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΒΗΝΩΝ
AS" Τ Σ ΑΡΟΥ X Η
ΑΘΑΝ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
ΠΑΝ. ΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

£ ΣΛ

Διευύυνταί :
ΧΡ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
ΙΩΑΝ. ΔΙ0ΙΚΗΤ0Π0ΥΛ02

Κεντρικόν Κατάστημα πωλήσεως
Όδός Πραξιτέλους 44—46, Άθήναι

’ Λποβήζαι
Έν Άδήναις: Όδός Πραξιτέλους 35 Άθήναι, όδός Χρυσοσπηλαιωτίσσης 2, όδός Ευαγγελίστριας 22.
Έν Πειραιετ: Όδός ’Αθηνών 8, όδός Πλαταιών 4.
Ή πλουσιωτέρα συλλογή χάρτου γραφής, τυπογραφικού,
Μπριστόλ, Γλασέ εξωφύλλων, χαρτονίων, περιτυλίξεως κλπ.
εΐς δλας τάς ποιότητας, χρωματισμούς, διαστάσεις καί βά
ρους. Τιμα'ι ασυναγώνιστοι.

ΑΠΟ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑΣ
ΙΑΤΡ1ΚΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΝΕΟΣ ΟΡΡΟΣ

ARTERIOVACCINE
DR Ρ. CILIMBAR1S

'Εγκεκριμένη παρά τοΰ υπουργείου Υγιεινής τής
Γερμανίας, παρά τοϋ Διεθνούς Ιατροσυνεδρίου τής
Βέρνης καί τοΰ Ίατροσυνεδρίου τής 'Ελλάδος.
’Απόλυτος κα'ι μονίμως αποτελεσματική θεραπεία τής
Άρτηριοσκληρώσεως, τής Άρθρίτιδος, τών Ρευματι
σμών καί τής ’Ισχιαλγίας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Μενάνδρου (53. ΆΒήναι.

ΜΕΓΑ! ΕΜΠΟΡΙΚΟ! ΒΙ!
AU PRINTEMPS

&φ.

ΜΟνΤΣΟΠοΥΛΩχ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Τό

τελειότερον κατάστημα Γυναικείων Ειδών
Άσπρόρρουχα διά προίκας
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ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ
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ΐί

ΜΕΓΑΛΑΙ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ!
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ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

