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« * * ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

ΖΆ μήν οΰτος, δπως είχε προείπει καί ή προ- 
VZ φήτις κυρία ντέ Τέμπ, διήλθε διά τήν

φύγουν. Αύτούς τούς

πολιτικήν κατάστασιν τής Ελλάδος, μέσφ τής 
αγωνίας τής ύπουργοποιήσεως. θεέ μου, τί αγω
νία αΰτή! Έπίτριάκοντα ήμέρας άσΟμαίνουσαι 
αί στήλαι τών έφη μερίδων μετέφερον άπό τής 
πρώτης σελίδος μέχρι τής τελευταίας ώρας δλας 
τάς λεπτομέρειας τής φρικτής τραγφδίας, ήτις 
έξετυλίσσετο είς τά μυχιαίτερα τής ψυχής αν
θρώπων συμπαθεστάτων.Ένας ελαστικός κύκλος 
ονομάτων, ευρυνόμενος ή συστελλόμενος κατά 
τήν διάθεσιν τής φήμης ή τήν αναλογίαν τής 
τυπογραφικής ύλης, κατεδικάσθη είς άένναον 
πυρρίχιου έπί τών μαρτυρικών αιχμών τής φιλο
δοξίας. Ώρισμένως καί κακούργοι άν ήσαν οί 
υπουργήσιμοι θά εδικαιούντο είς περισσοτέραν 
συμπάθειαν. Καί δν ήθελαν νά πραΰνουν διά 
τής λήθης τήν οδύνην προσδοκίας γλυκυπίκρου 
καί φοβοχαροϋς, χιλιάδες μαύρων τυπογραφι
κών στοιχείων, άπό πρωίας μέχρις έσπέρας άφύ- 
πνιζον τήν πικρίαν είς τό βάθος ψυχής, τήν 
οποίαν ό πόθος ό υπουργικός κατέστησεν εύπα- 
θεστέραν άπό φωτογραφικήν πλάκα.

Καί τό μαρτύριαν εξακολουθεί άνοικτίρμον. 
Καί φεΰ! δέν είναι jiovov δι’ εκείνους οΐτινες 
θά έλθουν, άλλά και δι’ εκείνους οΐτινες θά 

, , . τελευταίους κανείς δέν τούς λυπεΐται, κανείς δέν
τούς συλλογίζεται. Έπέρασαν άπό ένός μηνάς είς τήν Ιστορίαν, πριν 
φύγουν άπό τήν πραγματικότητα. Sic transit gloria.

«
Ή ιστορία τής ΰπουργοποη’|σεως υπήρξε τό φόντο τής εΐδησεογρα- 

φίας τοΰ μηνός, κοσμούμενοι· άπό κανέν έκτακτον γεγονός, μέ παροδικά 
χρώματα, διά νά άπομείνη πάλιν ακάλυπτον τό φόντο. Τοιοΰτον και 
τό ζήτημα τό όποιον ήγειρον αί αντιπολιτευόμενοι εφημερίδες διά τήν 
Πριγκίπισσαν Σοφίαν. Κατ’ουσίαν, οΰτε ύπήρξεν, ούτε υπάρχει τοιοΰτον 
ζήτημα. Έδημιουργήθη διά νά εύρεθή σημεϊον άντικυβερνητικής πολι
τικής. Άλλά καί έδώ οί αντιπολιτευόμενοι εύρηκαν τήν άμμον, καί έκεϊ 
ποΰ ένόμιζον δτι έκτιζαν πύργους, είδαν έπαύξησιν ερειπίων τών ονεί
ρων των. Διότι ολος δ πάταγος τόν όποιον άνεκίνησαν κατέληξε νά 
βεβαίωση δύο πράγματα: "Οτι πανελλήνιος, ομόθυμος καί θεριιοτάτη 
μέχρι θρησκευτικού φανατισμού, είναι ή εύλάβεια καί ή άγάπη πρός τόν 
Διάδοχον τού Θρόνου καί τήν Πριγκίπισσαν Σοφίαν, καί δτι πλήρης καί 
απεριόριστος διατηρείται ή εμπιστοσύνη τοΰ Στέμματος πρός τήν 
Κυβέρνησιν.

«
Ώ; κεραυνός τρομακτικός είς τήν ήρεμίαν τών πρώτων ήμερών τού 

μηνός ήλθεν ή τραγφδία τού Ρίου. Κάτι ποΰ φαίνεται άκόμη ωσάν τρα
γικός μύθος. Οί άξεστοι λησταί, οί όποιοι έκαυσαν καί έκάησαν είς τό 
σπαρακτικόν έκεϊνο πυροτέχνημα, ώρισμένως θά είχον διαβάσει τά 
κατορθώματα τών Παρισινών αυτοκινητιστών ληστών. Διότι άλλως ήτο 
άδύνατον νά φαντασθοϋν τόσον κυνισμόν θρασύτητος. Οί άνόητοιέθεώ- 
ρησαν επουσιώδες πράγμα δτι έλειπαν τά αυτοκίνητα άπό τήν μίμησιν 
τών κατορθωμάτων τοΰ Μπονώ, Καρουύ καί συντροφιάς. Ή δέ κατα
στολή υπήρξε κεραυνός ,,κατά κεραυνού, θαύμα ταχύτητος καί γενναιό
τητας. "Ο/.α έγειναν, τό έγκλημα καί ή τιμωρία, ώς μία έκρηξις τρομα
κτικού ήλεκτρικού σπινθήρος.

Δέν είχε παρέλθη ή συγκίνησις έκ τής τραγωδίας τοΰ 'Ρίου, καί φρι
χτόν δυστύχημα έκάλυψε διά τής οδύνης τήν ψυχήν: Ή άνατίναξις είς 
τόν λιμένα τής Σμύρνης τοΰ άτμοπλοίου «Τεξάς», πιθανώτερον βυθι- 
σθέντος ύπό οβίδων, παρά προσκρούσαντος έπί τορπίλλης. Έβδομή- 
κοντα ειρηνικοί άνθρωποι, μεταξύ τών οποίων πολλοί Έλληνες, έχάθη- 
σαν είς τήν καταστροφήν έκείνην, καί τόσα φίλτρα, τόσαι προσδοκίαι 
τοΰ γυρισμού, άπό μητέρας, άδελφάς, συζύγους, έπληγώθησαν σπαρα- 
κτικώς είς τά άλλοτε τόσον ήρεμα έκεϊνα νερά. Ύπήρξεν ή ύγρά έκείνη 
σφαγή ένας θλιβερός άντίλαλος τοΰ 'Αφρικανικού πολέμου.

«
Κρίμα είς τάς τόσας ελπίδας καί τούς ένθουσιασμοΰς τούς όποιους 

ένέπνευσεν ή άφιξις τού Αεροπόρου κ. Καραμανλάκη ! Ούτε τό εναέριον 
ταξείδιον άπό Πατριών έως ’Αθηνών έγεινεν, καί τό χειρότερον ό συμ
παθής άεροπόρος, κατά μίαν τελευταίαν άπόπειράν του . ισεώς είς 
τό 'Ρϊον, έπεσε μέ μικρόν, εΰτυχώς, βλάβην δΓ εαυτόν, άλλά μέ πλήρη 
καταστροφήν διά τό άεροπλάνον του. Ό ευλογημένος εξέλεξε διά τάς 
πτήσεις του τόπον, τόν όποιον έκαμε γρουσούζικου καί στοιχειωμένον ή 
τραγική Ιστορία τού Σκαρτσώρα; Άλλά βέβαια, κανείς δέν καταλογίζει 

είς τόν κ. Καραμανλάκην κακόν διά τήν άποτυχίαν του. Αξίζει καί 
αύτός ϊσην συμπάθειαν μέ τούς ξένους συναδέλφους του, οί όποιοι σχε
δόν καθημερινώς γίνονται θύματα δυστυχημάτων ή άποτυχιών.. Λύπην 
μόνον προκαλεϊ δτι, άκόμη μία 'Ελληνική προσπάθεια υπέρ τής άεροπο- 
ρίας άπέτυχεν. «

Άλλ’ ας έλπίσωμεν δτι, Οά μας αποζημιώσουν τά νέα στρατιωτικά 
άεροπλάνα τά όποια έρχονται τόν άλλον μήνα. Καί ή χαρά μας διά τήν 
έπιτυχίαν αύτών θά είναι μεγαλειτέρα, διότι δσον δεξιώτερον καί στε- 
ρεώτερον θά γίνωνται οί ελιγμοί των, τόσον ύψηλότερον καί ωραιότε
ροι· Οά ανέρχεται ή εθνική μας Ιδέα, καί είς τήν ψυχήν μας καί είς τήν 
πραγματικότητα. Διότι κατήντησεν είς τόσην ύξύτητα ή άλληλοφαγία 
μεταξύ τών άνθρώπων, ώστε κάθε πρόοδον νά μή τήν προσέχωμεν, 
παρά μόνον είς τήν βοήθειαν τήν όποιαν δύναται νά μάς δώση διά νά 
ροκανίσωμεν τόν πλησίον μας. "Ολα γίνονται διά τον πόλεμον, καί τά 
φυσικώτερα καί χαριέστερα πράγματα δέν τά άτενίζομεν παρά μόνον 
ώς άντλίαν διά νά ροφήσωμεν αλλοεθνές αίμα. Άκόμη προχθές ποΰ 
εϊδομεν είς τό Στάδιον, τήν ώραίαν καί εύγειώς ήδονικήν έκείνην 
εικόνα τών καλογυμνασμένων καί πειθαρχούντων μαθητών, καί τό 
τρυφερώτατον θέαμα τών εΰγοάμμων Αρσακειάδων είς τάς κινήσεις 
έκείνας τής ρυθμικότητος, τάς όποιας καθιστα γοητευτικός ή παρθενική 
άπαλότης, καί τότε έσκέφθημεν τόν πόλεμον καί εΐπομεν: «Νά ! ενστα- 
λεϊς μείρακες, οί όποιοι αύριον θά γείνουν γενναίοι στρατιώται», «νά! 
ίσχυραί κορασίδες, αί όποΐαι αΰριον θά μας δώσουν καλούς στρατιώ- 
τας». Τόση λύσσα άνθρωποφαγίας έχει καταλάβη τούς πολιτισμένους 
άνθριόπους τοΰ είκοστοΰ αίώνος. Δυστυχισμένη ειρήνη ! Πώς σέ κατήν
τησεν ό πολιτισμός!

«
Τί δέ άν έξεγείρωνται διά μίαν φοράν άκόμη οί αδελφοί Κύπριοι 

καί φωνάζουν πρός τόν Θεόν, διότι ξεύρουν δτι είναι ανωφελές νά 
φωνάξουν πρός τοιούτόυς ανθρώπους, δτι, θέλουν νά ζήσουν ελεύθεροι 
είς τούς κόλπους τής μιάς καί μόνης άδιασπάστου 'Ελληνικής οικογέ
νειας; Καί τί άν διαμαρτύρωνται δτι, άν ό καταχτητής δέν τούς άνα- 
γνωρίζη δίκαιον έθνους, οφείλει νά τούς παραχώρηση τό δίκαιον τοΰ 
άνθρώ ιου, καί νά τούς δώση στοιχειώδη εύζωΐαν καϊ τήν άνεση·, είς 
τήν όποιαν δικαιούνται έπί τής γής ταύτης καί τά κοινότερα πλάσματα 
τής δημιουργίας; Αί διαμαρτυρίαι τών Κυπρίων είναι ώσεί βόμβας 
κώνωπος καθημένου έπί τής ράχεος έλέφαντος. Ποΰ νά άκούση τό 
παχύδερμον έκεϊνο τό όποιον λέγεται Αγγλία, τοιαΰτα ασήμαντα τσιμ
πήματα δικαιοσύνης καί ανθρωπισμού 1.. Ή Αγγλία έχει ανάγκην 
θωρηκτών, τηλεβόλων, βίας, διά νά κράτη τήν λεγομένην υπεροπλίαν 
της, δηλαδή τήν ύπεροχήν είς τήν άνθρωποφαγικήν βουλιμίαν της. 
"Θ,τι είναι χρήσιμον είς αύτήν, είναι καλόν καί άγιον. "Ολα τά άλλπι 
είναι άστεϊαι αίσθηματολογίαι έχουσαι τήν αξίαν τοΰ καπνού, δ όποιος 
χάνεται είς τόν αέρα. Έτσι είναι δλοι οί ισχυροί τής Γής, καί φθάνει 
πλέον ή άμυνα τών μικρών καί τών αλυτρώτων, δπως εϊμεθα ήμεϊς, νά 
είναι άντίστασις είς τήν άλληλοφαγίαν, διεξαγομένη διά τής άλληλοφα- 
γίας, διότι δέν ύπάρχει καί κανείς άλλος τρόπος. "Ο,τι γίνεται είς τήν 
Φύσιν έξ ένστικτου, τό βλέπομεν εις τόν σημερινόν κόσμον, κατά 
σύστημα καί τέχνην. Τά μεγάλα θηρία τρώγουν είς τά δάση τά μικρά 
ζφα, καί τά πτωχά αύτά όντα άν είμποροΰν δαγκώνουν. Έδώ οί ισχυ
ροί τρώγουν τούς μικρούς, καί κατόπιν όμιλοΰν περί δικαιοσύνης, έκπο- 
λιτισμοΰ καί λοιπών, διά νά χωνεύσουν εύχαριστως. Διότι τήν χώνευσιν 
τήν βοηθούν τά φαιδρά πράγματα...

«
Αί πρώται άνορθωτικαί φυλακαί, κατά τον τελευταϊον ψηφισθέντα 

νόμον, πρόκειται νά άνεγερθοΰν μετ’ ού πολύ είς τάς Πάτρας. Καί θά 
γείνουν ούτω δύο θαύματα συγχρόνως: Πρώτον θά μάθωμεν, διά πρώ
την φοράν, δτι οί κατάδικοι δέν παύουν νά είναι άνθρωποι καί μετά 
τήν καταδίκην των, καί δικαιούνται, μετά τήν έκτισιν τής ποινής των, 
νά έπανέλθουν είς τήν κοινωνίαν, ύγιεϊς, δπως ήσαν πριν, καί βελτιω
μένοι ήθικώς. Διότι έως τώρα, μέ αύτάς τάς απαίσιας τρώγλας, αί 
όποΐαι κατ’ άνυπόφορον ευφημισμόν, λέγονται φυλακαί, οί άνθρωποι 
καταδικάζονται είς πενταετή φυλάκισιν καί γίνονται φθισιχοί καί μαχαι- 
ροποιοί συγχρόνως· ό νόμος τούς λέγει νά έξέλθουν άγαθώτεροι καί 
σωφρονέστεροι άπό τό κελλίον των καί αύτοί δέν βλέπουν τήν ώραν 
νά απομακρυνθούν τής φυλακής, διά νά σφάξουν τόν πρώτον τόν 
όποιον θά συναντήσουν. ’Επείγονται, βλέπετε, νά κάμουν πρακτικός 
έφαρμογάς, τών θεωριών τάς όποιας έδιδάχθησαν έκεϊ μέσα! Τό δεύ
τερον θαύμα είναι δτι τό Δημόσιον θά 
άποκτηση κτίρια σωφρονιστηρίων, διά τά 
όποια, μέχρις δτου, μετά τινα έτη, γείνουν 
ίδικά του, θά πληρώνη όλιγώτερα άτό δσα 
δαπανφ τώρα διά νά διαφθείρη τό σώμα 
καί τήν ψυχήν τών δυστυχών καταδίκων. 
Είναι τό θαυμάσιον σύστημα τής χρεωλυ- 
τικής οίκοδομήσεως τό όποιον θά έπεκταθή 
μέχρις δτου ή Ελλάς άποκτήση ίδικά της κτί
ρια, δι’ δλα τά δημόσια καταστήματα. Τό χρεω- 
λύσιον Οά είναι μικρότεροι· άπό τά πληρωνό- 
μενα ενοίκια, καί τά οικοδομήματα στερεώτερα 
καί καταλληλότερα.

Τό παλαιόν πολιτικόν καθεστώς δέν άνή- 
γειρε δημόσια κτήματα διά λογαριασμόν του; 
Άπάντησις: Άνήγειρον κτίρια διά λογαρια
σμόν των οί φίλοι τοϋ κόμματος, συμφώνως 
μέ τόν προορισμόν τοΰ Κράτους, δπως τόν 
ορίζει καί ό Αριστοτέλης είς τά πολιτικά του. 
Διότι, ώ; γνωστόν, οί παλαιοί πολιτικοί μας 
ήσαν λίαν έντριβεϊς εις τήν κλασικήν φιλολο
γίαν τών ήμειέρων προγόνων καί κουμπάρων.

ΑΟΗΝΑΪΚΗ ΖΩΗ q

Ο Απρίλιος αποθνήσκει τόν ποιητι- 
κώτερον θάνατον: ’Εκπνέει έπί τών 

ρόδων τοΰ Μαΐου. Ή ωραία Ελληνική 
συνήθεια, ή δποία συνεχίζει τήν άρχαίαν 
προγονικήν παράδοση· τή; λατρείας πρός 
τά άνθη, τήν χαριεστέραν έκδήλωσιν τής 
εαρινής μαγείας, σκορπίζει, κατά τόν χρο
νικόν τούτον έναγκαλισμόν δύο ήμερών, 
τής τελευταίας τοΰ Απριλίου καί τής προ>- 

τοΰ Μαΐου, άναριθμήτους, φαι
δρούς καί μέ ποιητικήν διά- 
θεσιν τούς "Ελληνας έορτα- 

- στάς πρός πάσαν γωνίαν, τήν 
όποιαν θωπεύει ό παρθένος 
άήρ τοΰ έξοχικοΰ υπαίθρου 

καί δπου τό πράσινον έναρμονίζεται μέ τήν πολύχρωμον ωραιότητα 
τών άνθέων. Καί, παρά τήν έλαττωματικωτάτην λειτουργίαν τών τράμ, 
παμπληθείς οί ’Αθηναίοι έξέδραμον τήν τελευταίαν ήμέραν τοΰ Απρι
λίου πρός δλα τά πρασινοστόλιοτα εξοχικά κέντρα τών Αθηνών, τά 
όποια είς μίαν νύκτα έρρόφησαν κατά κόροι· τήν ήδονήν τής κινήσεως, 
τής ζωής, τής εΰθυμίας, καί έζήλευσαν τούς παλμούς δειλών ή τριλλών 
τρυφεροτήτων, άπό τάς όποιας αύριον Οά βλαστήσουν ωραία οικογε
νειακά δένδρα χαράς καί έρωτος ή διαζύγια.

g
Είς αύτήν τήν πλημμύραν τοΰ Οελκτικοΰ λυρισμού τής Φύσεως καί 

τής καρδίας, άπό τήν όποιαν φαντάζεται κανείς δτι, δέν μπορούν νά 
άναπηδοΰν, ζωηρά καί χαριτωμένα, παρά μόνον τραγούδια, χαρά, καί 
φιλήματα, καί τό χειρότερον, κανέν άνυπότακτον ποίημα, εϊχομεν καί 
μίαν τραγωδίαν αίματοβαφοϋς έρωτος. Φρικαλεότητες, αί όποΐαι έχουν 
τήν θέσιν των είς θυμούς τής άγριας έγκληματικότητος ή τής μανιακής 
παραφροσύνης, ή δέ κακή συνήθεια επιμένει νά λέγωνται μέ συμπάθειαν 
«δράματα έρωτος». Ό κουρεύς, δ όποιος έκρεούργησε μέ τό ξυράφι του 
μίαν άτυχή κόρην, ή όποια τόν ήγάπα άκόμη, καί έκρεουργήθη κατόπιν 
μόνος του, είναι δυνατόν νά ήτο ερωτευμένος; Ό δυστυχής πτερωτός 
υίός τής Αφροδίτης, πότε είς τήν μυθολογίαν ή τήν ιστορίαν, ουνελή- 
φΰη έπί παρανόμφ δπλοφορίρ, ώστε νά τόν συκοφαντούν καί νά τόν 
άδικοϋν σήμερον τόσον οί άνθρωποι; Ή φαρέτρα του δέν έγνώρισεν 
άλλα δπλα άπό τά άϋλα καί άκίνδυνα βέλη τοΰ αισθήματος. Καί τί 
φρικτός θάνατος μέ τό ξυράφι! Είναι παρατηρημένου δτι οί άνθρωποι, 
άμα γίνωνται κακούργοι, έχουν προτίμηση· πρός τά δπλα τά όποια είναι 
οίκειότερα είς τό έπάγγελμά των. Τό δράμα τής Γαργαρέτας άς πείση 
τόν έρωτα νά κηρύξη μποϋκοτάζ κατά τών κουρεών. Θάνατος δ όποιος 
τεμαχίζει τήν ζωήν, ρίγος πρός ρίγος, μέ τό ξυράφι, μοΰ φαίνεται ό 
φρικιαστικώτερος θάνατος. «

Θέαμα έγκαρδιώσεως. χαράς καί συγκινήσεως συγχρόνως, είναι οι 
έφεδροι, καθώς τό βράδυ, μετά τήν εκτέλεση· τής υπηρεσίας των, σκορ
πίζονται είς τήν πόλιν ζωηροί, παρά τόν κάματον τών γυμνασίων, εύχα- 
ριστημένοι, παρά τάς ταλαιπωρίας τής στρατιωτικής ζωής, εύέλπιδες 
καί αισιόδοξοι, μέ τήν άντίληψιν τήν όποιαν λαμβάνουν. Μέ πόσην 
φιλοτιμίαν καί θέλησιν διεξάγεται εις τόν στρατόν καί προχωρεί ή 
έργασία τής άμύνης τοΰ Πατρίου εδάφους καί τής στοργής, τήν όποιαν 
θά φέρωμεν μίαν φοράν νικηφόρου

— *Πάλε (ΐε χρόνια με καιρούς, κάλε ' δικά μας θαναι — ...» 

πρός τούς άλυτρώτους άδελφούς μας! Οί έφεδροι θαυμάζουν καί συγκι- 
νοΰνται μέ τήν άφοσιωμέυην φιλοτιμίαν καί τήν άκούραστον δραστη
ριότητα καί τών Γάλλων καί τών ίδικών μας άξιωματικών. Καί οί ίδιοι 
μέ τό θερμόν αύτό παράδειγμα, άγαπούν καί υπηρετούν· μέ περισσότε
ρον ενθουσιασμόν τό καθήκον των. Καί πόσον λαχταρούν τήν ήμέραν, 
ποΰ, κάτω άπό τόν Σταυρόν καί άπο τήν Σημαίαν, θά φωτίσουν τήν 
Πανελληνικήν· ελευθερίαν μέ λάμψεις παρμένος, έδώ καί έκεϊ, άπό τό 
Μεσολόγγιον, τά Ψαρά, τήν Χϊον, τά Δερβενάκια, τήν Τριπολιτζάν . . .

«
Είς τήν σειράν αύτήν τής στρατιωτικής σκέψεως είμπορούμεν νά μή 

σημειώσιομεν δύο λέξεις διά τά ιππικά γυμνάσματα τοΰ Γουδή ; Πριό- 
την φοράν έγειναν είς τήν Ελλάδα, καί πρώτην φοράν ήσκήθησαν είς 
αύτά οί "Ελληνες άξιωματικοί. Άλλά τούτο δέν ήμπόδισε νά έκτελε- 
σθοΰν μέ κομψοτάτην έπιτυχίαν, τήν όποιαν έζήλευσαν καί οί Γάλλοι 
άξιωμαηκοί, οί συνηθισμένοι νά βλέπουν κατ’ έτος είς τήν Γαλλίαν τάς 
ίππικάς αύτάς έπιδείξεις. Χοροί καί παιδιαί έκτελούμεναι ρυθμικώτατα 
άπό χρυσοστόλιστους αξιωματικούς επάνω είς υπερήφανα άλογα, δέν 
έχουν g0vov τήν τέρψιν τοΰ ώραίου θεάματος, άλλά καί τήν βαθυτέραν 
άξίαν οτι, δεικνύουν τήν ιππευτικήν δεξιότητα τών μετεχόντων. Είς τόν 
πόλεμον δέ ή ιππευτική δεξιότης τών άξιωματικών τοΰ ιππικού δέν 
είναι ό μικρότερος παράγων.

Ή ζωή άκριβαίνει. Αύτό ήμεϊς οί "Ελληνες τό έμάθομεν τελευταίοι, 
κατά τήν συνήθειάν μας νά πληροφορούμεθα τελευταίοι περί όλων, 
έξ ού καί αί νεώτεραι ειδήσεις τών έφη μερίδων λέγονται τελευταία ώρα. 
Διότι εις τήν Ει’ρώπήν καί είς τήν Αμερικήν πρό πολλοΰ καιρού οί 
άιθρωποι φωνάζουν, ότι ή άκρίβεια τής ζωής κατέστη άνυπόφορος, 
καί μάλιστα έφθασαν καί στάσεις καί άνταρσίας νά κάμουν. Ήμεϊς 
τό άντελήφθημεν μόλις πρό όλίγων ήμερών, δταν ήκούσθησαν αί πρώ
ται δμαδικαί, ούτως είπεϊν, διαμαρτυρίαι, αί διατυπωθεϊσαι άπό τά 
σωματεία. Καί έπειτα; Μέ αύτάς τάς διαμαρτυρίας θά γείνη εύθηνή ή 
ζωή; Ή πατροπαράδοτος συνήθειά μας είναι νά έξαντλήται δλη ή 
ένεργητικότης μας είς έν συλλαλητήριον καί είς έν ψήφισμα ή υπό
μνημα, είς τό δποϊον δηλοΰμεν, δτι εϊμεθα αποφασισμένοι νά κάμωμεν 
καί νά δειξωμεν, μέχρις αύτοθυσίας, καί έπειτα πηγαίνομεν καί κοιμώ- 

μεθα ή συζητοΰμεν εις τό καφενεϊον. παρακαλοΰντες τήν μνήμην μας 
νά μή έπανέλθη πλέον είς ζήτημα, δπερ θεωρείται αυτοδικαίως λήξαν 
διά τοΰ συλλαλητηρίου ή τοΰ ύπομνήματος. Εΰτυχώς, αύτήν τήν φοράν, 
έχομεν άλλους οί οποίοι φροντίζουν δι’ δλους μας. Είναι ή Κυβέρνησις, 
πραγματικώς κυβέρνησις φιλολαϊκή. Άλλά πρέπει νά έννοήσωμεν ότι 
δέν έχομεν νά περιμένωμεν μεγάλα πράγματα. Ή ακρίβεια τής ζωής 
δέν καταργεϊται δι’ ένός Β. Διατάγματος. Είναι σύμπτωμα τής Παγκο
σμίου οικονομικής νόσου, ή δποία έξηδηλώθη καί είς ημάς, διότι εϊμεθα 
καί ήμεϊς έν μέρος εις τό δλον Παγκόσμιον οικονομικόν σώμα. Χρειάζε
ται νά θεραπευθή ριζικώς ή νόσος, καί τά φάρμακα, δυστυχώς, είναι 
παρά πολύ άκριβά. Ώστε έπί τού παρόντος, βοηθούσης τής κυβερνήσεως, 
δέν έχομεν παρά νά άκολουθούμεν έμπειρικήν θεραπείαν, σκεπάζοντες 
μερικάς πληγάς διά νά πονούν όλιγώτερον. Διότι πάντοτε Οά πονούν.

« « «
Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος είσήλθεν είς φάσιν καιρίαν, ή δποία ιδιαιτέρως ήμάς ήλε- 
κτρίζει καί συγκινεϊ. Αί νήσοι τού Αρχιπελάγους μέ τόν Ελληνικόν 

των πληθυσμόν, τήν ιστορίαν των τήν ίδικήν μας καί τό Έλληνικιίιτει.ιον 
άπό τό ίδικόν μας αίσθημα, καταλαμβάνονται ή μία μετά τήν άλλην 
άπό τούς ’Ιταλούς. Οί άδελφοί μας έκεϊνοι οί άγωνιώντες ύπό τήν 
τυραννικωτέραν δεσποτείαν, θά άναπιεύσουν ολίγον είς τήν χαράν 
παροδικής κατοχής λαού εύγενοΰς, πεπολιτισμένου καί φίλου τοΰ Ελλη
νικού. Άλλ’ή συγκίνησίς μας δλων είναι μεγαλητέρα διότι, δέν μαντεύο- 
μεν ποία Οά είναι ή τύχη τών νήσων μέχρι τοΰ τέλους τού πολέμου. Είς 
τούς ιησιώτας άδελφούς μας άνεπτερώθησαν, μέσφ μυστικών δακρύων 
καί παλμών, έλπίδες μεγάλοι. Πλήν κανείς δέν είξεύρει τό τέλος. Εϊμεθα 
δμως δλοι αισιόδοξοι καί πλήρεις εμπιστοσύνης, και άφήνομεν άνευ έπι- 
φυλάξεως τάς έλ-πιδας μας, τήν θελησίν μας καί τούς πόθους μας, είς 
εκείνους οί όποιοι τόσον ύπερόχως διευθύνουν τήν τύχην καί τών έλευ- 
Οέρων καί τών άλυτρώτων.

Κυκεών είναι ή πολιτική καί διπλωματική κατάστασις τής Εύρώπης. 
Οί δύο μεγάλοι Εύρωπάίκοί συνασπισμοί, ή Τριπλή Συμμαχία (’Ιταλία, 
Γερμανία, Αΰστρία) καί ή Τριπλή Συνεννόησις (Γαλλία, Αγγλία, 'Ρωσ- 
σία) κλονίζονται ωσάν νά έζαλίσθησατ· ιίπό τάς αναθυμιάσεις τών 
καπνών τού Ίταλοτουρκικοΰ πολέμου. Καί ή Αγγλία έρχεται είς τρυφε
ρότητας μέ τήν Γερμανίαν, άλλοι δέ συνδυασμοί Ρωσσοαυστροϊταλικοί 
μελετώνται διά τήν Βαλκανικήν. Κυκεών άπό τόν όποιον κανείς δέν 
είξεύρει τί δύναται νά βγή, διότι οί διάφοροι διπλωμάται λέγουν τόσα, 
δσα φθάνουν διά νά έπαληθεύση τό ρητόν τοΰ Ταλεϋράιδου : «Ή 
γλ.ώσσα έδόθη είς τούς διπλωμάτας διά νά άποκρύπτωσι τήν άλήθειαν». 
"Ισως αύτή δλη ή ζύμωσις νά συνεχισθή αύριον μέ τό αίμα έκατομμυ- 
ρίων αθώων ορθοδόξων, διαμαριυρομένων καί καθολικών Χριστιανών. 
Διότι καθ' δλ,ας τάς πιθανότητας μυρίζει Πανευρωπαϊκός πόλεμος, δν 
μπορήτε δέ φαντασθήτε τί αίμα, οποία καταστροφή, κοί ποια ερείπια, 
όταν κινηθούν επάνω είς τό πΰρ καί είς τόν χάλυβα, 1500 πολεμικά, 
καί 15 εκατομμύρια στρατιώται. Άλλοίμονον δέ είς τά μικρά Κράτη! 
Οί μικροί Οά συναθροισθοΰν κάτω άπό τήν θυέστειον τράπεζαν τών 
Μ. Δυνάμεων καί θά φαγωθούν μεταξύ,των, λακτιζόμενοι συγχρόνως καί 
άπό τούς ισχυρούς συνδαιτυμόνας, ποιος νά πάρη τό μεγαλ.είτιρον κόκ- 
καλον. Ή δέ Ειρήνη, ή άτυχης, θά έπιθυμή καί αύτή τόν πόλεμον, διότι 
έγεινε πλέον καταγέλαστος ...

«
Άκόμη άντηχοΰν θλιβεροί σπαραγμοί άπό τήν μεγάλην έκείνην τρα- 

γφδίαν τού Ωκεανού. Πώς κατώρθωσεν ή θάλασσα νά καταπιη τόσην 
άτΦρωπίνην δυστυχίαν; Ωσάν νά ήθελε νά έκδικηθή τούς άνΰρώπους 
διά τήν ύπεροψίαν των δτι, άφόβως τήν άντιμετώπιζαν μέ τό μεγαλήτε- 
ρον δπλον άπό δσα κατεσκεύασαν ποτέ διά νά τήν δαμάσουν! Ό 
«Τιτανικός» ήτο τό πλέον κολοσσιαιον άτμόπλοιον. 'Ρεκόρ θλιβερόν! 
Τόσον τό χειρότερον ποΰ ήτο τόσον μεγάλον κιιί έφερε τόσον πολύ 
φορτίον άνθρώπων δυστυχών. Τί σκηναί δέ μεγαλείου καί φρίκης συγ
χρόνως ή αύταπάρνησις τών άνδρών, οί όποιοι έδιδαν τήν ζωήν των 
διά μίαν θέσιν γυναικός είς τάς λέμβους, καί τών γυναικών, αί όποΐαι 
δέν άπεχωριζοντο άπό τούς οικείους των, οΰτε διά τής ζωής, ούτε διά 
τοΰ θανάτου; Ό Θεός νά μή διόση πλέον τοιαύτην δυστυχίαν είς τήν 
’Ανθρωπότητα, νά δώση δέ εύσυνειδηοίαν εις τάς τεράστιας αύτάς 
εταιρίας, νά εφοδιάζουν μέ περισσότερα ναυαγοσωστικά μέσα τά πλοία 
των. Καί άν δέν τήν δώση ό Θεός, πρέπει νά τήν επιβάλουν διά τής 
βίας οί άνθρωποι.

« « «

0
Π£2Σ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ.-- Παρ όλίγον οί'Afhp'aioi καί οί Πει· 
ραιεϊς όί·>· θα είχον τρόπον την ΙΙραττομαγιαν να κινηθούν από τάς οικίας 

των. Αιότι ήπειλήθη γενική άπεργία τόιν Τράμ, τήν όποιαν μόνον ή δεξιότης 
τοϋ νπονργον τΰ>ν Έατοτερικών άπεοόβηοε. Θέλετε δε νά μάθετε τήν αιτίαν 
τής άπειληθεΐοης απεργίας; Ζητηοατε, υχι την γνναϊκα, αλλά τόν νεον Διευ
θυντήν τής 'Εταιρίας. “Εχει δλας τάς άρετάς ό νέος διευθυντής: Δεν φθάνει οτι 
παντάπαοιν αμελεί τήν ουντήρηοιν των γραμμ&ν καί τοΰ υλικού, δτι ιίγνοεϊ 
τί έοτί κανονικότης νπηρεοίας καί δρομολογίων, δτι 
στερούμενος διοικητικής ίκανότητος δεν δύναται νά 
έπαρκέοη στοιχειωδώς είς τάς υποχρεώνεις τής κα
λής διευθννσεως. ζΐέυ φθάνουν ολ.α αύτά .* Ό κ. Διευ
θυντής θέλει νά είναι και σατραπικός, όπως συμ
βαίνει είς δλους τούς αμαθείς, καί ή σατραπικότης 
αύτή, ήτις πλήττει σκληριάς καί άδίκως, έκαμε νά 
εξεγερθίϊιριν.δλοι οί υπάλληλοι. Τώρα αύτοί ένέδωκαν
είς ϋπομο ,,, μέχρις δτου ή Βουλή άοχοληΙΙή με τό ζήτημά των. 
Άλλά δέν πρέπει κανείς νά έ'χη αμφιβολίαν δτι, καί οί υπάλλη
λοι διαρκώς θά έςεγείροτνται καί τό κοινόν όλοέν καί περισσό
τερον θά νποφέρι/, έφ δσον ή διόρθωσις δέν αρχίση, καί αμεί
λικτος μάλιστα, άπό τήν κορυφήν, δηλαδή άπό τόν Διευθυντήν.
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Η ΑΝΑΣΤΥΛΩΣ1Σ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
έπεύκαιρίρ τοΰ Συνεδρίου τών ’Ανατολιστών, άνήλ- 

Κνίζίίΐ θον καί πάλιν κατ’ αύτάς είς τήν ’Ακρόπολη·, έσχον 
άναμφιβόλως εύάρεστον έκπληξιν επί τή θέρ. ήν παρέ- 
χουσι τά Προπύλαια, μετά τήν γενομένην έσχάτως 

μερικήν Αναστύλωση· αυτών καί τήν έπανίδρυσιν τών σωζομένων 
μερών αύτών, δσα κατέκειντο πριν διεσκορπισμένα είς διαφό
ρους θέσεις έπί τής Άκροπόλεως. Αέν πιστεύω, δτι εύρέθη τις νά 
Αμφισβήτηση, δτι καί τό μεγαλείου τοϋ λαμπρού μνημείου τώρα 
έτι μάλλον άναδεικνύεται, καί ή έπισκόπησις αύτοΰ εύκολώτερον 
δύναται νά γίνη, καί μεγαλειτέραν διδασκαλίαν παρέχει.

"Οτε πρό δεκαπενταετίας περίπου, έξ αφορμής μικρών βλα
βών προελθουσών ύπό σεισμού είς τά έπιστύλια καί άλλα μέρη 
τοΰ Παρθενώνας, άνεκινήθη έκ νέου σοβαρώς τό ζήτημα τής 
στερεώσεως τών έν τή Άκροπόλει καί έν γένει έν Άθήναις μνη
μείων, καί τής έπανιδρύσεως κατά τό δυνατόν τών σωζομένων 
αύτών μερών, ή δέ κυβέρνησις προσεκάλει τούς άρίστους γνώ- 
στας τών αρχαίων μνημείων έκ τών διασημοτέρων έν Εύρώπη 
Αρχιτεκτόνων, δπως γνωμοδοτήσωσι περί τών αναγκαίων έργα
σιών καί τοΰ τρόπου τής έκτελέσεως αύτών, δέν ύπήρξεν έπι- 
στήμων ή λόγιος έν τώ κόσμω, δύναται τις νά ειπη, δστις νά 
ήκουσε τήν εϊδησιν μεί 
Αδιαφορίας.

Οί πλεΐστοι, δν καί δέν 
ήσαν τελείως κατά τής ύπό 
τής ανάγκης έπιβαλλομέ- 
νης έπιχειρήσεως έργων 
πρός στερέωσιν καί ανα
στύλωση· τών μνημείων, 
έφοβοϋντο δμως, δτι που 
μέν υπερβολή έν τή επανι
δρύσει τών σφζομένων με
ρών, ποΰ δ’ ατέλεια έργα
σίας έν τή στερεώσει καί 
άντικαταστάσει τών φθα- 
ρέντων, θά ήδύναντο νά 
βλάψωσι μάλλον καί άλ- 
λοιώσοισι τά αρχαία μνη
μεία ή νά προξενήσωσι 
καλά είς αύτά. 'Υπήρξαν δέ 
καί ολίγοι ύπεράγαν φανα
τικοί διατηρηταί τοΰ καθε
στώτος έν τοΐς άρχαίοις 
μνημείοις, οΐτινες καί ώς 
βεβήλωση·, ιεροσυλίαν καί 
εΐ τι άλλο, έχαρακτήρισαν 
τάς μελετωμένας έργασίας, 
κηρύττοντες, δτι προτιμό
τερου θά ήτο νά άφεθώσι 
νά φθαρώσι μάλλον τά ΑΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΙΝ

αρχαία μνημεία, ή νά μετακινηθή ή άνακαινισθή τι έν αύτοΐς.
Άλλ’ ή κυβέρνησις φρονούσα, δτι καθήκον τών Ελλήνων 

εΐνε, αύτοί μάλιστα πάντων νά φροντίζωσιν, δπως πάση θυσία 
διατηρηθή, δ,τι ύπελείφθη έκ τών ύπερόχων μνημείων τών προ
γόνων ημών, τών οποίων, Αποτελούντων, κατά τό λεχθέν τότε 
ύπό διασήμου αρχιτέκτονας, μέρος τοΰ κοινού θησαυρού τής 
άνθρωπότητος, ημείς έτάχθημεν θεματοφύ λάκες, έχουσα δ’ υπέρ 
αύτής καί πολλούς τών πρακτικώτερον σκεπτομένων λογίων 
καί αρχαιολόγων, προέβη, έπί τή βάσει σχεδίου καταρτισθέντος 
ύπό τών άρχιτεκτόνων Durm έκ Γερμανίας, Magne έκ Γαλ
λίας καί Penrose έξ ’Αγγλίας, ευθύς τότε είς τά έργα τής ύπο- 
στηρίξεως, τά δ’ αποτελέσματα έδικαίωσαν τό θάρρος καί τήν 
αισιοδοξίαν αύτής.

Ή έπίβλεψις τών έργασιών άνετέθη εις έπιτροπήν Αποτελου- 
μένην έκ τοΰ ’Υπουργού τών ’Εκκλησιαστικών, τού τότε Γενικού 
’Εφόρου τών Άρχαιοτήτοιν, τού Διευθυντοΰ τών Δημοσίων 
"Εργων, τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Πολυτεχνείου καί τών διευθυντών 
τών έν Άθήναις ξένων ’Αρχαιολογικών Σχολών.

Ή έργασία ήρχισεν έκ τού σπουδαιοτέρου μνημείου, τοΰ Ιίαρ- 
θενώνος, περί τής στερεότητος τοΰ όποιου κυρίως εΐχον έκφρα- 

σθή αί πλεΐσται άμφιβο- 
λίαι. Τίτο δ’ έν αύτώ, <5ιά 
τόν φόβον πρό πάντων τών 
διαμαρτυριών, πολύ περι
υβρισμένου τό πρόγραμμα 
τών έργασιών. Θά άντικαθί- 
στατο έπιστύλιόν τι τής ορι
ζόμενης δυσμικής δφεως 
τού σηκού, δπερ, έφθαρμέ- 
νον λίαν, ήδύνατο νά κατα- 
πέση καί νά παρασύρη τό 
έπ αύτοΰ στηριζόμενον μέ
ρος τού μοναδικού αριστο
τεχνήματος, τής Φειδιακής 
ζωφόρου τοΰ Παρθενώ
νος, ιός καί έλάχιστα μέρη 
κιονοκράνων τής αύτής 
δυσμικής πλευράς, καί θά 
άνετοποθετούντο ελάχιστα 
άλλα μέρη παρεκκλίναντα 
ένεκα διαφόρων αιτίων έκ 
τής Αρχικής αυτών θέσεως. 

Χρήματα δέν έλειπον 
τότε, χάρις εις τό λαχεΐον, 
δι ού είχε προικισθή ύπό 
τής κυβερνήσεως ή δαπα- 
νώσα Αρχαιολογική ’Εται
ρεία, καί ό κατάλληλος 
δ’ άνήρ, δπως διευθύνη 

τάς λεπτοτάτας καί δυσκολωτάτας ταύτας έργασίας 
εύρέθη ευτυχώς. Ό νομομηχανικός κ. Μπαλάνος, 
είς δν άνετέθη έξ Αρχής ή διεύθυνσις τών έργασιών, 
έδείχθη υπέρ πάσαν προσδοκίαν ικανός καί τό σχέ
διον τών ξένων μηχανικών μετ’ έπιτηδειότητος ού 
τής τνχούσης νά έφαρμόση, καί άλλας έργασίας, ας 
αύτός κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου έκρινε πλήν 
τούτου Αναγκαίας πρός πληρεστέραν εξασφάλιση· 
τού κινδυνεύοντος μνημείου έπιτυχέστατα νά φέρη 
είς πέρας, τή συγκαταθέσει τής μεγάλης έπιτροπής.

Στερεώτατον ικρίωμα έξ Αφθαρτου αμερικανικής 
ξυλείας, έφ’ ού φέρεται βαρούλκου, δυνάμενον νά 
μετακινήται εύκολώτατα μετά τών αιρόμενων μαρ
μάρων έπί σιδηρών τροχιών, κατασκευασθεν καθ’ 
υπόδειγμα τών μετακληθέντων Αρχιτεκτόνων έβοή- 
θησε τά μέγιστα είς τήν άνύψωσιν καί εΰκ.ολον 
τοποθέτηση· τών κολοσσαίων τεμαχίων.

Οί "Ελληνες τεχνΐται καί μαρμαρογλύφοι απέ
δειξαν διά τής τελειότητος. τής έκτελεσθείσης έργα
σίας τών μαρμάρων, δτι δέν έξέλιπεν έξ ήμών τό 
άρχαΐον πνεύμα τών δαιμόνιων μαρμαρογλύφων, 
είς τήν δεξιότητα τών όποιων ούχί κατ’ έλάχιστον 
μέρος οφείλονται τά θαυμάσια έργα τής αρχαίας Αρχιτεκτονικής.

ΊΙ έπιτυχία τών έργασιών τής στερεώσεως τού Παρθενώνος 
ένεθάρρυνε τόν Μπαλάνον, καί συμφω- 
νονσης καί τής κυβερνήσεως, προέβη μετά 
τίνος μεγαλειτέρας έλευθερίας είς στερεω
τικός έργασίας καί έπί τών λοιπών μνη
μείων τής Άκροπόλεως.

ΙΙερι τό’Ερέχθειον, τό θαυ μασιώτερον 
κομψοτέχνημα τής Ελληνικής αρχιτεκτο
νικής τού τέλους τοΰ 5ου αιώνος, έκειντο 
ήμελημένα καί φθειρόμενα πλεΐστα τεμά
χια τών διαφόρων έντεχνοτάτων αύτοΰ 
μελών, δι’ ών ήτο μέν δυνατόν ό άρχιτέ- 
κτων καί ό αρχαιολόγος νά άναπαραστή- 
σωσι τό αρχικόν σχήμα τοΰ έξωτερικοϋ 
τοΰ μνημείου έπί τών σχεδιασμάτων, άλλί ό 
κοινός θεατής δέν ήδύνατο νά άντιληφθή 
τοΰτο μόνον έκ τών λίαν άτελώς διατη
ρούμενων έν τή αρχική αύτής θέσει τοί
χων καί άλλων μερών τοΰ μνημείου.

Τά άτάκτως έφ όλης τής έπιφανείας 
τής Άκροπόλεως κείμενα μέλη τοϋ Έρε- 
χθείου συνελέγησαν μετά προσοχής, κατε- 
τάχθησαν, συνεκολλήθησαν έν μέρει, καί 
συνεπληρώθησαν, καί έπανιδρύθησαν ολί
γον κατ’ ολίγον έν τή αρχική αύτών θέσει' 
οΰτω δέ κατωρθώθη νά σνντελεσθή ή 
Ανατολική πλευρά μέχρι τοϋ αετώματος, ή 
νοτιά μετά τού ώραιοτάτου άνθεμιοκοσμή- 
του διαζώματος, ή δυσμική μετά τών παραθύρων, ών ή ΰπαρξις 
καί έβεβαιώθη οΰτω, ωσαύτως δέ καί ή βαρεία στοά πρό τής περι-

ΤΟ ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ ΚΑΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΠΤΕΡΟΥ ΝΙΚΗΣ ΩΣ ΑΝΕΣΤΥΛΩΘΗΣΑΝ

φήμου κυρίας θύρας τοϋ κτιρίου. Τώρα δέ καί ό κοινότερος 
θεατής αντιλαμβάνεται εύκόλως τό έξωτερικόν σχήμα τού δλως 

ιδιορρύθμου τούτου μνημείου, δπερ έχον 
νά έξυπηρετήση διαφόρους θρησκευτικός 
άνάγκας πρός τόν τόπον τής ίδρύσεως 
αύτοΰ συνδεδεμένας, καί ένεκα τής γει- 
τνιάσεως άλλου άρχαιοτέρογ μνημείου, 
παρεξέκλινεν δλως τοϋ κοινού τύπου τών 
αρχαίων ναών.

Τήν έπανίδρυσιν τοΰ ’ Ερεχθείου μετ’ 
ένθουσιασμού, δύναται τις νά εΐπη, έχαι- 
ρέτησαν πάντες οί φίλοι τής άρχαιότητος, 
ή δ’ έκτακτος έπιτυχία τών άναστυλω- 
τικών έργασιών έγένετο Αφορμή, ώστε 
μεθ’ δλας τάς σφοδρός διαμαρτυρίας, τάς 
οποίας προύκάλεσε τό άπευθυνθέν είς τούς 
λογίους παντός τοϋ κόσμου διά τοΰ Διε- 
θνοΰςΆρχαιολογικοϋ Συνεδρίου τού 1905 
έρώτημα περί τοΰ δυνατού τής αναστυ- 
λώσεως τοΰ Παρθενώνος, ούδείς εύρέθη 
νά κατακρίνη τάς γενομένας μέχρι τέλους 
έργασίας, ούδ’ άντεΐπέ τι είς τήν πρότασιν 
περί έκτελέσεως άναστυλωτικών έργασιών 
έπί Αρχαίων μνημείων έν γένει κατά τήν 
μέχρι τότε ύπό τοΰ Μπαλάινου έφαρμο- 
σθεΐσαν μέθοδον.

Ή μέθοδος αΰτη περιλαμβάνει έν πρώ- 
τοις τήν στερέωσιν παντοιοτρόπως, άλλ’ 
ούτως ώστε κατά τό δυνατόν νά μή φαί-

νο>νται τά χρησιμοποιούμενα μέσα, τοϋ σφζομένου πυρήνος τοΰ 
μνημείου, είτα δέ τήν έπίθεσιν έκ νέου είς τήν παλαιόν των θέσιν 

πάντων τών παραπεσόντων καί άνευρισκομέ-

ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ
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νων ύψηλοτέρων μερών, έφ δσον ύπάρχουσι 
τά μεσάζοντα χαμηλότερα. Μόνον δ’ έάν τά 
μέν άνευρισκόμενα ύφηλότερα, ών ή θέσις εΐνε 
άλλως άκριβώς ώρισμένη, εΐνε σπουδαία, λείπει 
ό’ έκ τών συνεχομένων πρός αύτά χαμηλότε
ρων μερών, ολίγον τι καί ασήμαντοι·, αντικαθί
σταται τοΰτο διά νέων τεμαχίων, δπως γίνη 
δυνατή ή τοποθέτησις τών ύψηλοτέρων μερών.

ΓΙόσον ιιρθή καί σκόπιμος είΐ’ε ή μέθοδος 
αύτη Απεδείχθη έν τή Αναστυλώσει τοΰ ’Ερε
χθείου, καταφαίνεται δ’ έτι μάλλον έκ τών 
μέχρι τοΰδε έργασιών τών Προπυλαίων, ένθα 
διά τής προσθήκης ένός νέου σπονδύλου άνι- 
δρύθη εΐς δλος ιωνικός κίων τής δυσμικής 
στοάς, διά τής παρεμβολής δ’ ένός μικρού 
νέου έπιστυλίου κατωρθώθη νά συμπληρωθή 
δλον τό βόρειον τμήμα τοΰ μεσαίου τοίχου, 
έπετέθησαν αί μαρμάρινοι δοκοί τής οροφής 
καί μέρος αυτής τής έκ φατνωμάτων δρο- 
φής, οΰτω δ’ έκεϊ δπου πριν μόνον δυσνόητα 
μέρη έρειπίων εϊχομεν, ΐσταται νΰν καταφα-
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νές ολόκληρον μέρος τοϋ αρχαίου μνημείου. Κατά την αυτήν 
μέθοδον συνεπληρώθη και ή ανατολική στοά των Προπυλαίων, 
έκεΐ δέ χάρις είς πολλά σωζόμενα μέρη θά κατορθωθή νά έπανι- 
δρυθή αϋτη σχεδόν ολόκληρος μετά τοΰ αετώματος.

Άη’ ον μετά την Ανεξαρτησίαν ήμών ήρχισε πνευματική τις 
ζωή και κίνησις έν Έλλάδι έγεννήθη άμέσως καί έξεδηλώθη ή 
ευχή περί έπανιδρύσεως πρό πάντων τών έν τή Άκροπόλει 
άρχαίων μνημείων. Καί ναί μέν τό ώραϊον τοΰτο όνειρον δέν 
έξεπληρώθη, ούδ’ είνε δυνατόν νά έκπληρωθή έν όλη αυτοί; τή 
έκτάσει, διότι τά μέν αρχαία μέρη κατά τό πλεϊστον δέν ΰπάρ- 
χοί’σιν, ή δέ συμπλήρωσες μεγάλων κενών, έστω καί διά τελειο- 
τάτων νέων τεμαχίων, θά έξήλειφε τόν τύπον τής άρχαιότητος 
άπό τών μνημείων, καταστρεφομένου οϋτω τοΰ μεγίστου μέρους

ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΗΝ 26ην ’Απριλίου εϊχομεν μίαν 
λ. ’Εθνικήν επέτειον, άπό τάς τιμιω- 

τέρας τής ναυτικής μας ιστορίας: Τήν 
επέτειον τής εξόδου τοΰ «'Αρεως» 
έκ τοΰ λιμένος τής Πύλου, κατά τό 
1825, μέσφ τοΰ πυρός πλήθους τουρ
κικών φρεγατών.

Είς τό τεΰχος τοΰ ’Απριλίου τοΰ 
παρελθόντος έτους περιεγράψαμεν 
τήν ιστορικήν αύτήν έξοδον, ή οποία 
αποτελεί μίαν άνυπερβλήτου λαμπρό- 
τητος δόξαν είς τήν εποποιίαν τής 
Παγκοσμίου Ναυτικής 'Ιστορίας : Ό 
πόρων «Άρης», κυκλούμενος ύπό 
σμήνους εχθρικών φρεγατών, μέ τά 
Ιστία αύτοΰ διάτρητα καί καταξε- 
σχισμένα έκ τών όβουζίων, μέ τάς 
σφαίρας τών τουρκικών πυροβόλων 
πιπτούσας χαλαζηδόν έπί τοΰ κατα
στρώματος καί είς τά πλευρά του, 
μέ τό πλήρωμά του δεκατισμένον, 
κατορθώνει μόλα ταΰτα, χάρις είς 
τόν ύπέροχον ηρωισμόν τοΰ κυβερ
νήτου του καί τών έπιζώντων ναυτών 
του, νά διάνοιξη δρόμον διά μέσου 
τής στενής πολιορκίας τών εχθρικών 
σκαφών, διαρκώς κανονιοβολώ»· καί 
έπιφέρων θραΰσιν, καί νά άναχβή είς

C ,·

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΤΣΗΣ
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ίχ Βερθέρος τοΰ I καίτε έξεδόθη τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1774.
/ Ολοι γνωρίζομεν έξ άναγνώσεως τήν καταπληκτικήν, τήν 

Απερίγραπτου έντύπωσιν, τήν όποιαν έπροξένησεν, ή δημοσίευσις 
τοΰ Αριστουργήματος τούτου. Ή Καρλόττα καί ό Βεοθέρος 
Απέβησαν ονόματα, τά όποια όλόκληρος ή Γερμανική νεολαία 
έπανελάμβανεν έπί σειράν έτών. "Ολοι οϊ αισθηματικοί, όλοι οϊ 
ρωμαντικοί, ήσαν κατενθουσιασμένοι μέ τό έργον τοΰτο. Τό κυα- 
νοΰν φράκον τοΰ Βερθέρου καί ή λευκή έσ'θής τής Καρλόττας 
μέ τους ρόδινους κοσύμβους της, άπετέλεσαν τήν γενικήν σκο
ποβολήν. Ή τεραστία όμως αΰτη έπίδρασις ήτο συγχρόνως καί 
δλεθρία. Αί αύτοκτονίαι έπολλαπλασιάσθησαν, όλα τά πνεύματα 
ήσθάνθησαν Ισχυρόν δόνησιν έκ θεμελίων.

ΊΙ γηραιά Γερμανία έκλονίσθη έκ βάθρων.
Το είδύλλιον τοΰτο, τό όποιον ή μάγος γραφίς τοΰ Γκαΐτε, 

κατέστησεν αθάνατον αριστούργημα, έχει καί τό Αληθές αύτοΰ 
μέρος. 'Ο Γκαΐτε νέος ών, διέμενεν έν Wetglar, σννεδέθη δέ 
διά φιλίας μεταξύ άλλων καί πρός τόν ομήλικον ’ Ιωάννην 
Χριστιανόν Κέστνερ γραμματέα έξαρχίας, δν όλοι οϊ φίλοι 
άπεκάλουν τότε «μεμνηστευμένον ». Ήτο πράγματι μεμνη- 
στευμένος μετά τής ώραίας καί σεμνής Καρλόττας Bufh, δεκα- 
πενταετοΰς θυγατρός δικαστοΰ περιφέρειας, ήτις μείνασα δρφανή 
μητρός, εϊχεν άναλάβει τήν φροντίδα τοΰ οίκου καί τήν έπιμέ- 

τής άξίας αύτών, έ.γένοντο όμως έκτοτε. οΰχί εύκαταφρόνητοι 
έργασίαι πρός εκπλήρωση· τοΰ δυνατού μέρους τής εύγενοΰς 
οπωσδήποτε προθέσεως ταύτης. Εις τήν Ανίδρυσιν τοΰ κομψού 
ναϊδρίου τής Άπτέρου Νίκης, γενομένην άκόμη κατά τήν αρχήν 
τής συστάσεως τον βασιλείου ήμών, προστίθεται ήδη τό ' Ερέ- 
χθειον καί τά Προπύλαια.

Δυστυχώς, αί οϋτω αισίως έπιχειρηθείσαι έργασίαι μέλλουσιν 
ίσως τάχιστα νά διακοπώσιν. αιτία δέ τούτον θά είνε ή έλλειψρς 
χρημάτων, διότι, άφ ότου μία άσκοπος διάταξις άπδ τον 1909 
περιώρισε τάς δαπάνας τής Αρχαιολογικής υπηρεσίας τοΰ Κρά
τους είς τό τρίτον σχεδόν, ένεκρώθησαν πασαι αί Αρχαιολογικοί 
έργασίαι, θά παύσωσι δ’ ίσως τελείως καί αί έργασίαι τής άνα- 
στυλώσεως άρχαίων μνημείων. κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΥΗΣ

τό άνοικτόν πέλαγος, διελθιυν διά 
μέσου τοΰ μικρού στενού, τό όποιον 
χωρίζει τήν Σφακτηρίαν άπό τοΰ 
μεγάλου καί υψηλού βράχου, έφ’ ού 
ό φάρος τής Πύλου.

Αύτή ή έξοδος ήτο όχι μόνον ηρωι
σμός. άλλά καί θαύμα. Καί ό κυβερ
νήτης του ήτο δ Νικόλαος Βότσης, 
τοΰ οποίου τήν εικόνα δημοσιεύομε»·.

Ό άλησμόνητος ήρως, κυβερνάν 
τότε τήν «Άβηνάν», εϊχεν άποθή εΐς 
τήν Σφακτηρίαν μετά τοΰ Τσαμαδοΰ, 
τοΰ ’Αρχηγού τής Μοίρας,'καί έμά- 
χετο εΐς τό πλευράν αύτοΰ κατά τών 
Τούρκων. Όταν ή μάχη έκείνη κατέ
ληξε»· είς μίαν 'Ελληνικήν ήτταν καί 
είς τή»· άπώλειαν τοΰ ήρωϊκοΰ Μοι
ράρχου Τσαμαδοΰ, φονευθέντος κατά 
τήν υποχώρηση· τών ήμετέρων, δ Ν. 
Βότσης έπέβη τοΰ «Άρεως»—διότι 
έν τφ μεταξύ ή «ΆΟηνά», διωχθεΐσα 
ύπό τοΰ Τουρκικού στόλου εϊχεν έξέλ- 
θει τοΰ λιμένος — καί άναλαβών τήν 
κυβέρνηση· αύτοΰ ήγειρε τό άΟάνα- 
τον έκεΐνο τρόπαιο»· τής έξόδου.

Ό «Άρης», δ όποιος σήμερον δια
τηρείται ώς ιστορικόν κειμήλιον, θά 
συμπληρώση τήν εκατονταετηρίδα του 
μετά επτά έτη, διότι έναυπηγήθη έν 
Βενετίρ τφ 1819.

λειαν τής ανατροφής τιον έννέα μικρότερων Αδελφών της. Συν 
τΦ χρόνφ η φιλία τών δύο τούτων εύπαιδεύτων νέων Απέβη 
στενωτατη, ως άπορρέουσα έξ αμοιβαίας έκτιμήσεοις. Βαθμηδόν 
ό Γκαΐτε κατέστη Αχώριστος άπό τήν οικογένειαν τοΰ Κέστνερ. 
Αιά του μνηστήρας έσχετίσθη μετά ταΰτα καί πρός τήν μνηστήν 
Καρλότταν, ης απεθαύμασε τήν Απλότητα τής άνατροφής, τάς 
ποικίλας γνώσεις καί τά προτερήματα. Έγνώρισε δέ αύτήν τό 
πρώτον έν τινι χορώ, τόν όποιον πολλοί νέοι έδωκαν άπό κοι
νού είς τό πλησίον χωρίον Volports hausen, όπισθεν τοΰ όρους 
Stoppolberg, είς τόν όποιοι· μετέβη προσκληθεΐσα καί ή Καρ
λόττα, μετά τινιον φίλων της. Τής αύτής άμάξης έπέβη τότε καί 
ό Γκαΐτε. Ή πρώτη μετ’ αύτής γνωριμία άφήκεν είς αύτόν 
βαθυτάτην και τρόπον τινα Ανεξάλειπτοι· έντύπωσιν, δί δ έσπευσε 
τόν έπομένην νά έπισκεφθή κατ’ οίκον τήν μνηστήν τοΰ φίλου του.

«Διέσχιζον τήν αυλήν, γράφει, καί έπροχώρουν πρός τήν 
ώραίαν οικίαν. Καί δταν άνέβην τήν κλίμακα τής εισόδου καί 
διήλθον την θύραν, οϊ δφθαλμοί μου έγοητεύθησαν άπό τό 
θελκτικωτερον θέαμα, το όποιον είδον καθ’ όλην μου τήν ζωήν. 
’Εν τή αιθούση τής εισόδου, έξ παιδία άπό δύο μέχρις ένδεκα 
έτών επήδων πέριξ μιας ώραίας νέας, μέτριου Αναστήματος, 
ένδεδυμένης άπλοΰν λευκόν φόρεμα μέ κοσύμβους έκ βοδινής 
ταινίας είς τούς βραχίονας καί τό στήθος. Έκράτει είς τάς χεϊ- 

τικαλς λεπτομερείαις κατετάραξεν δλην τήν κοινωνίαν, ενεποιησε 
δέ καί εις τόν Γκαΐτε βαθυτάτην αίσθηση·, διότι εΰρισκι καποιαν 
Αναλογίαν μετά τώ»· ιδία»· αύτοΰ περιστάσεων. Διότι εκείνο 
Ακριβώς τό όποιον αύτός εϊχε πολλάκις διανοηθή δ Ατυχής Ιερου
σαλήμ έπραγματοποίησεν. Έκρινε λοιπόν καλόν νά συγχώνευση 
τήν ίδίαν'του ιστορίαν μέ τό δραματικόν τέλος τοΰ Ιερουσαλήμ 
καί έξέθηκεν αύτό έν τώ Βερθέρφ, ύφ ας Ακριβώς περιστάσεις 
συνέβη. Έπεξεργασθείς είσέτι αύτό έπί μακρόν καί δούς τήν ήν 
έθεώοησε τεχνικωτέραν μορφήν έξέδωκε τό βίβλων αυτού και 
τήν 23 Σεπτεμβρίου 1774 έπεμψεν έν αντίτυπου είς τήν Καρ
λότταν, συνοδεύσας αύτό διά τρυφερός έπιστολής.

Τό βιβλίου τοΰτο, δπερ ενεποιησε ζωηροτάτην _ έντύπωσιν 
καθ' δλην τήν Γερμανίαν, δυσηρέστησεν ώς ήτο επόμενον, και 
τόν Κέστνεο καί τήν σύζυγον αύτοΰ Καρλότταν. J< ο έσπευσεν 
ούτος δι’ έπιστολής, ήν έγραψε πρός τόν Hennius »·’ Αναίρεση 
καί άνασκευάση πολλάς λεπτομέρειας. *’Ο Βερθέρος, λεγει. είνε 
αύτός ό Γκαΐτε, είς τό πρώτον μέρος τοΰ βιβλίου. Είς έμέ και 
τήν σύζυγόν μου έδωκε τόν χαρακτήρα τοΰ ’Αλβέρτου καί τής 
Λόττας. Πολλαί σκηναί εϊνε έντελώς άληΐ εϊς ή ολίγον παρηλ- 
λαγμέναι, άλλαι εϊνε έντελΰις ξένοι πρός τήν ίστορίαν μας».

’Άπειρα εϊνε τά γραφέντα περί τοΰ Βερθέρου. Έάν οϊ Γερ- 
ιιανοί συγγραφείς είνε πολύ δυνατοί έν τή έςεικονίσει του οικο
γενειακού βίου, δ Γκαΐτε έν τώ Βερθέρφ έδείχθη Απαράμιλλος, 
ώς λέγει που ή Κυρία Στάελ. Ό Βερθέρος δέν είνε, μόνον βι
βλίου έξιστοροΰν τά έρωτικά βάσανα τοΰ 1 'καίτε, άλλ’ εϊνε εργον 
άξιον πλεϊστον λόγου, ού μόνον ώς φιλολογικόν Αριστούργημα 
έκ τών ι’ιλίγων, άτινα έχει νά έπιδείξη ή Παγκόσμιος Φιλολογία 
άλλά καί ώς μνημείου άπεικονίζον τελείως την νοσηρόν φαν
τασίαν, τήν κατέχουσαν τά πνεύματα κατά τήν έποχήν έκείνην, 
καί ήτις νοσηρότης εϊνε. Απόρροια τής Αμφιβολίας, ήν έπέφερεν 
ή φιλοσοφία τοΰ δεκάτου όγδόου αίαινος (Βολταΐρος, Ρουσσώ) 
περί δλων τών μεγάλων κοινωνικών ζητημάτων. Τής καταστά
σεως δηλαδή έκείνης τής προερχόμενης έκ σκέψετυν, αίτινες 
πολιορκοΰσι τά άτομα καί αίτινες δέν δύνανται νά μεταβληθω- 
σιν είς δράσιν, έκ τής άντιθέσεως τής διανοητικής καί αισθημα
τικής Αναπτύξεως, πρός τήν θλιβερόν ζωήν, είς ήν καταδικάζει 
τά άτομα ή σύστασις τής συγχρόνου κοινωνίας.

"Ο,τι δμως Αξίζει νά παρατηρηθή καί »·ά^ τονισθή Ιδιαιτέρως 
διά τήν πλήρη κατανόησιν τοΰ έργου, εϊνε ό έν αύτφ υποκρυ- 
πτόμενος συμβολισμός καί τόν όποιον αί χρονολογιαι τών έπι- 
στολών άριστα καταδεικνύουσιν. Ό Βερθέρος παρασύρεται υπο 
τής δυνάμεως τών περιβαλλόντων αύτόν στοιχείων. Δι δ βλέ- 
πομεν αύτόν κατά τήν άνοιξη· πλήρη έμπνεύσεως καί αισθη
μάτων έκ τής θέας της Φύμεως. Τότε τόν καταλαμβάνει ό έρως. 
Τό μυθιστόρημα διαρκεϊ δύο έτη, Ακολουθούν τάς φύσεις τών 
καιρικών μεταβολών. Ό Βερθέρος κατέχεται ΰπό τοΰ έντονω- 
τέρου παραληρήματος κατά τό θέρος. Υποκύπτει το φθινοπώ
ρου καί φονεύεται τόν χειμιονα. "Ολαι δμως αί εικόνες αυταμ 
αί έκ τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου προερχόμενοι, είσάγονται εν τη 
περιγραφή τιον αισθημάτων μετά τοιαύτης τέχ>·ης^ ώστε θα 
έλεγε τις δτι Απαρτίζουσιν ένα καί μόνον ιστόν. .·1ΖΛ^ άς αφή- 
σωμεν τάς περί τοΰ υπέροχου έργου κρίσεις καί άς έπανέλθω- 
μεν είς τήν σειράν τής διηγήσειος.

Οϋτω ό έν τώ προσώπιο τοΰ Βερθέρου υποκρυπτομενος 
Γκαΐτε, ού μόνον δέν ηύτοκτόνησεν έξ έρωτος, άλλ’ έζησε μέχρις 
έσχατου γήρατος. Απολαύσας δλων τοΰ βίου τών Αγαθών καί 
Αξιωθείς μεγίστων τιμών παρά τοίς συγχρόνοις.

Οί ήγεμόνες τόν περιέβαλον διά τής εύνοιας το;ν. Τόν οίκον 
αύτοΰ έπεσκέπτοντο συνεχώς οί μεγαλήτεροι φιλόσοφοι, συγγρα
φείς, ποιηταί, μουσικοί και ζωγράφοι τής έποχής. Εν Βετμάρη 
δέ ύφίσταται Αξιόλογου μουσείου τιμώμενου έπ’ όνόματί του. Ό 
Γκαΐτε έγεννήθη έν Francfort sur le Mein (1749—1832). 
Εϊνε μία Από τάς μεγάλας καί υπέροχους διανοίας, ίίς Αναφέρει 
ή Παγκόσμιος Ιστορία. Συνέγραψε πλεϊστα έργα είς δλα τά είδη 
τοΰ λόγου, άναδειχθετς εϊς τών μεγαλητέρων συγγραφέων^ τοΰ 
παρελθόντος αϊώννος. Διέπρεψε κυρίως ώς ποιητήςΐί πήρξεν όμως 
καί μέγας φιλόσοφος καί Αξιόλογος φυσιοδίφης.^Αι μελέται 
του έπί τών σκελετών και της διαπλάσεως τοΰ οργανισμού 
τών ζώων, έδωκαν νέαν ώθησιν είς τάς κρατούσας τότε
θεωρίας, δικαίως δέ θεωρείται ώς πρόδρομος τής θεωρίας τής έξε- 
λίξεως, ήν έπειτα Ανέπτυξε καί έσυστηματοποίησεν ό Δαρβΐνος.

Μετά τεσσαράκοντα δλα έτη, έπανεϊδεν ο I καίτε τήν Καρ
λότταν έν We'tglar. Εϊχε τότε αυτή ΰπερβή τό εξηκοστόν έτος 
τής ήλικίας της, καί εϊχε γεννήση δώδεκα τέκνα. . . .

Έν Τάνΐη 1911. in. Α. ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ, ιατροί

ράς της άρτον δίπυρον καί διένεμεν είς τά μικρά τό τεμάχιόν 
των έκ περιτροπής καί άναλόγως τής ήλικίας καί τής δρέξεώς 
των. Περιεποιεΐτο έκαστον μέ τόν πλέον χαρίεντα τρόπον, έκα
στον δ’ έξ αύτών έφιόναζεν Αφελώς τό εύχαριστώ κτλ.^.

"Εκτοτε τήν έπεσκέπτετο συχνότατα καί διέμενεν έπί μακρόν 
άρεσκόμενος έν τή συναναστροφή αύτής, ούδόλτος ζητών 
νά διακρίνη ποια ήτο ή φύσις τής προσηλώσεως, ήν ήσθα- 
νετο γεννωμένην όσημέραι έν αύτώ.

Παν τό άφοριον τήν Καρλότταν, παν τό πρός αύτήν σχετι- 
ζόμενον άντικείιιενον, πάσα αύτής πράξις ή λόγος ήτο διά τόν 
Γκαΐτε αιτία έμπνεύσεως καί ενθουσιασμού. Ολίγον όμως κατ 
ολίγον ήρχισεν ούτος νά αισθάνεται ανεξήγητοι· πρός αυτήν 
συμπάθειαν ή συμπάθεια δέ αΰτη άπέβη, ώς ήτο επόμενον, συν 
τ<7, χρόνοι έρως ορμητικός καί παράφορος. eO Γκαΐτε άρχίζει 
νά έννοή τό συνδέον αύτόν πρός τήν μνηστήν τοΰ φίλου του 
ισχυρόν αίσθημα καί θορυβείται. Ούδέν δμως δύναται να συγ- 
γκρατήση αύτόν καί νά χαλιναγωγήση. ’Εξακολουθεί νά τήν 
βλέπη συχνά, σχεδόν καθ’ έκάστην, νά διέρχηται τό πλεϊστον 
τής ημέράς παρ αύτή, άλλοτε παίζων μετά τών μικρών d<W- 
φών της, άλλοτε έκτελιΐη· διαφόρους αύτής παραγγελίας και 
άλλοτε έξερχόμενος μετ’αύτής μόνης, είτε συνοδευομένης ύπό τοΰ 
Κέστνερ, είς μάκρους περιπάτους καί έκδρομάς άνά τους Αγρούς 
καί τά'περίχωρα. Παρ’ δλον τόν ισχυρόν χαρακτήρα καί τήν 
μεγάλην εύγένειαν τοΰ αισθήματος του, ήρχισε νά παρεκτρέπη- 
ται είς παιδαριωδίας, μηδόλως συμβιβαζομένας πρός την υπέ
ροχου μόρφωσίν του, ενίοτε δέ καί είς διαβήματα παρακεκιν- 
δυνευμένα καί όντως παράλογα.

ΊΙ θέσις του όμως κατέστη κρισιμωτάτη, όταν ή ένάρετος 
αΰτη κόρη άντιληφθεϊσα τοΰ πάθους, ύφ' ού κατείχετο ο Γκαίτε, 
ρητώς έδήλωσεν είς αύτόν, ότι άνήκεν άπό τοΰδε είς τόν μέλ
λοντα σύζυγόν της, καί ότι ούδέν εϊχε νά έλπίζη παρ αύτής ή 
φιλίαν καί μόνον. Ό Γκαΐτε περιήλθε τότε είς φοβερόν Αμηχα
νίαν, άφ’ ένός μέν ένεκα τοΰ φοβερού του πάθους, άφ’ ετέρου 
δέ διότι δέι· έπεθύμει νά καταστή σκάνδαλον έν τή οικογένεια τοΰ 
φίλου του. ΔΓ ό καί έπεθύμει διακαώς νά έξέλθη τής μετεοιρου 
ταύτης καταστάσεως, τής μή παρεχούσης ούδεμίαν διέξοδον.

Αίφνης κατά τάς ήμέρας αύτάς έλαβε πρόσκληση· παρά τής 
κυρίας de la Roche, συζύγου μυστικοσυμβούλου τίνος, προσκα- 
λούσης αύτόν, ϊνα διέλθη ήμέρας τινάς παρ’ αύτή έν τή έν Thai 
έπαύλει της. Θεωρήσας τοΰτο ώς έπέμβασιν τής Θείας Προνοίας, 
άνεχώρησεν όλως άπροσδοκήτως καί. μέ τήν καρδίαν καιρίως 
τετρωμένην καί πάσχουσαν, χωρίς καν ν’ άποχαιρετίση τούς 
φίλους του Καρλότταν καί Κέστνερ, πρός δν άφήκε μόνον είς 
ανάμνηση· βιβλία τινα καί τήν έξής έπιστολήν. «Ο Γκαΐτε άνεχώ
ρησεν. "Οταν θά λάβητε τάς γραμμάς ταύτας θά εύρίσκηται ήδη 
'μακράν ύμών. Διετέλουν έν ειρήνη μέ τόν έαυτόν μου, ή γνωρι
μία σας όμως διήγειρεν έν έμοί όλην αύτήν τήν φοβέραν λύπην... 
Ούδέν άλλο δύναμαι νά σάς εϊπω τώρα ή μόνον: Έστέ εύτυ- 
χεϊς! Μίαν άκόμη στιγμήν άν διηρχόμην μαζύ σας, θά ύπέκυπτον. 
"Ηδη είμαι μόνος καί αύρων Αναχωρώ! Πτωχή μου κεφαλή!!>

Πάντες κατεπλάγησαν έπί τή άπροσδοκήτω ταύτη Αναχωρή
σει τοΰ Γκαΐτε. Ούτος όμως καί μετά τήν άναχιόρησίν του όιε- 
τήρησε μετά τών δύο αύτοΰ φίλων μακράν Αλληλογραφίαν, έπί 
δέ τή εύκαιρίμ τών γάμων των έπεμψεν είς αυτούς ώς δώρον 
δακτυλίδων. "Ολας αύτάς τάς έπτυπιόσεις, αναμνήσεις, ένδομύ- 
χους σκέψεις καί τά παθήματά του, περιέγραψε θαυμασίως δ 
Γκαΐτε, έν εϊδει επιστολών έν τφ Βερθέρω. Τοιοϋτον όνομα 
έδωκεν είς έαυτόν, δν κατέστησεν ηρώα τής συγγραφής του, τόν 
δέ Κέστνερ ώνόμασεν ’Αλβέρτον και την Καρλότταν Λοττα. 
Άλλά τό έργον έμεινεν έπί πολύν χρόνον ώς άθροισμα έντυπω- 
σεων καί έπεισοδίων καί οίονεί μετέωρον άνευ ούδεμιάς λύσεως, 
δτε έλαβε χώραν τό έξής τραγικόν γεγονός.Έν ΜβΗρΙαν ύπήρχε 
τότε νέος εις ’Ιερουσαλήμ λεγόμενος, πολύ μεμορφωμένος, 
ώραίου καί συμπαθούς έξιοτερικοΰ, πλήν πάντοτε μελαγχολικός, 
είδος μισανθρώπου άγαπώντος μόνον τάς έξοχός καί τήν μονα
ξιάν. Ούτος πρός δυστυχίαν τον εϊχε τρωθή ύπό σφοδρού έρω
τος πρός τήν κυρίαν Μ. Η. Φύσει δέ νευρασθενικός καί εύαί- 
σθητος άπέφενγε τήν κοινωνίαν. Εϊχε τήν συνήθειαν ν’ αναγι- 
νώσκη πολλά μυθιστορήματα καί έργα δραματικά, κατεγίνετο δέ 
καί είς φιλοσοφικός μελέτας. Έν τούτοις ό έρως τόν κατεκυ- 
ρίευσε συν τφ χρόνφ, κ.αταστήοας τήν ζωήν του Αφόρητου. 
Μή έχων δ’ ούδέν ι-ά έλπίση παρά τής έντιμου έκείνης κυρίας 
καί μή εύρίσκων άλλην διέξοδον Από τής καταστάσεως, είς ήν 
περιήλθεν, έτερμάτισε τόν βίον αύτοΰ, αύτοκτονήσας τραγικώς. 
Τό γεγονός τοΰτο γνωσθέν έν δλαις αύτοΰ ταΐς όντως συγκινη-
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Γιις ολίγους τών εύμενών ήμών άναγνωστών είναι βεβαίως
< γνωστή πάσα ή δράσις τοΰ Μιχαήλ Ίόρωμένου, ώς 

ανθρώπου τών Γραμμάτων. Περισσότερον γνωστός είναι ώς 
άδέκαστος δικαστής.

ΊΙ Ανεπιτήδευτος συνοπτική Αναγραφή τών έργων αύτοΰ 
ίπ άγαθφ τής 'Επιστήμης και τών Γραμμάτων, άρκεΐ νά τάξη 
αύτόν είς διακεκριμένην παρά τοΐς ίργασθεΐσιν ενσυνειδήτως 
υπέρ τής 'Επιστήμης καί τών Γραμμάτων θέσιν, τήν όποιαν, 
ζών ήδύνατο μέν, άλλά δέν ήθέλησε χάριν τής μετριοφροσύνης 
του, νά καταλάβη δπως έπρεπε.

Διό καί τόν Αγαστόν καί πολύτιμον τούτον λησμονηθέντα, 
παρουσιάζομε)· διά τής άξιολόγου Εικονογραφημένης» είς τόν 
'Ελληνισμόν, μεί ολίγων καί απλών λέξεων.

’Εγεννήθη ό Μιχαήλ Ίδρωμένος τή 27 Δεκεμβρίου τοϋ 1818 
εν Κερκύρτμ Τού πατρός αύτοΰ ΙΙαναγιώτου πατήρ ήτο ό διδά
σκαλος τοΰ Γένους ίερευς’ Ανδρέας Ίδρωμένος, ό άπό τοΰ 1803 
κληθείς ίν Κερκύρα καθηγητής τής πρώτης αύτόθι δημοσίας 
Σχολής*.  Καί παρά τούτον ίδιδάχθη τά 'Ελληνικά Γράμματα.

* "Ορα ΆνΛ. Μ. 'Ιόρωμένου: Ή πρώτη ίν Κερκύρρ όημοοία σχολή 
1805 — 1824 : 'Αθήναις 1890 — Σπ. δε Πιάζη : Ή ίκπαίδευοις ίν ' Επτά
νησο) 1886 — 1864· ίν «’Εθνική Αγωγή» έτος Ζ'. 1904 αελ. 406 421.

’ Εδιδάχθη ίν τφ λυκείφ Κέρκυρας 
καί τφ δευτερεύοντι Διδασκαλεία) άπό 
τοΰ έτους 1828 μέχρι τοΰ 1832. Άπό 
δε τοΰ έτους τούτον μέχρι τοΰ 1838 
ήκολούθησε τάς παραδόσεις τής Φιλο
σοφικής Σχολής εν τφ Ίονίφ Πανε
πιστήμιο) και έπειτα τάς τής Νομικής 
Σχολής, άναγορευθεις διδάκτωρ τά 
Νομικά κατά Φεβρουάριον τοΰ 1839. 

Μετά τάς Πανεπιστημιακός αύτοΰ 
σπουδάς εξηκολούθει μελετών τήν’Επι- 
στήμην, τήν Φιλολογίαν καί τάς Γλώσ
σας, πρός απόκτηση· νέα»· γναισεων. 
Μεταξύ τών χαρισμάτων, ποΰ ή Φύσις 
τοΰ είχε δωρήσει, ήτο και εκείνο τής 
άκρας φιλοπατρίας καί τής άφοσιώ)- 
σεως είς τό καθήκον.

Έν έτει 1846 διωρίσθη ύπό τον 
Άρμοστοΰ Λόρδου Σάτωνος γραμ
ματέας τής Διευθύνσεοις τής εν Ζα- 
κύνθφ καί Κεφαλληνία ’Αστυνομίας, 
πολλάκις άναπληρώσας τόν διευθυν
τήν. Μή θέ.λων δέ νά εύρεθή ίν Κεφαλ
ληνία κατά τήν μετ’ού πολύ ίκραγεΐσαν 
στάσιν, ήν ασφαλώς προεΐδε, παρητήθη 
τής θέσεως, καί, επανελθών είς Κέρ
κυραν κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1848, 
άνέλαβε τήν ίνάσκησιν τής δικηγορίας 
παρ’ απασι τοΐς αυτόθι δικαστηρίοις, 
ίνασκήσας αύτήν ενσυνειδήτως ίπί δε
καεπτά δλα έτη.

’ Ολίγον μετά τήν "Ενωσιν τής 'Επτά
νησον μετά τοΰ 'Ελληνικού Βασιλείου, 
τώ 1835, ό Ίδρωμένος διωρίσθη’Εφέ- 
της ίν Κέρκυρα, προτάσει τον Πρω
θυπουργού καί Υπουργού τότε τής 
Δικαιοσύνης Έπαμ. Δεληγεώργη. Τώ 
1882 προήχθη είς τήν θέσιν Προέδρου 
Έφετών ίν Λαρίσση, μόλις τυχούσης 
τής’Εθνικής άποκαταστάσεως, καί μετ’ 
δλίγον μετετέθη ώς τοιοντος είς Κέρ
κυραν. Διετέλεσε δέ Πρόεδρος Έφετών 
ίν Κέρκυρα μέχρι τέλους τον 1888, 
οπότε άπεχώρησε τής υπηρεσίας λόγω 
συμπληρώσεως τον έβδομηκοστοΰ τής 
ήλικίας έτους. "Ωστε ίπί τέταρτον σχε
δόν αιώνος διετέλεσε δικαστής ίν τή 
ιδία αύτοΰ πατρίδι.' Ο τρόπος καθ’ δν 
ίπετέλεσε πάντοτε τά υψηλά τον καθή
κοντα είναι ό αριστος αύτοΰ έπαινος. 
Σημειωτέο)· δτι μόλις ό Ίδρωμένος

διωρίσθη ίφέτης, θρησκευτικώς άφωσιώθη είς ίπιτέλεσιν τών 
δικαστικών καθηκόντων, καί είπερ τις άλλος είδήμων τής παλαιός 
καί πολύπλοκου Ίονίον Νομοθεσίας, ούχί σπανίως σννετελεσεν 
είς όρθήν τώ»· νομικών ζητημάτων επίλυση· καί πολλάκις ίκλήθη 
ν’ άποφανθή ίπί προτεινομένων νομοθετημάτων, άφορώντων 
ιδιαιτέρως τήν Κέρκυραν.

Μνημονεύομεν ίνταϋθα τής είσηγήσεως, ήν ίποιήσατο ώς 
Πρόεδρος τιον ίξ Έφετιον καί άλλο»· δικαστικών προσώπων 
μεγάλης ίπιτροπείας ίπί τοΰ άπό 25 'Ιουνίου 1885 νομοσχε
δίου περί διανομής τής ίγχωρίον περιουσίας Κέρκυρας.

«
Ώς γνωστόν ή επίσημος γλώσσα ίν Έπτανήσφ ήτο ή ’Ιτα

λική. Ή Επτάνησος Πολιτεία είχε διατάξει τήν εισαγωγήν τής 
’Εθνικής γλώσσης ώς ίπισήμου, άλλά δέν ίπρόφθασε. Καί ή 
’Αγγλική προστασία ίπηγγέλλετο μέν, καί διά τον Συντάγματος 
τοΰ 1817 καί διά Διαγγελμάτων, άνέβαλλεν δμως τήν εισαγω
γήν τής’ Εθνικής γλώσσης ώς ίπισήμου παρά πάσαις ταΐς άρχαϊς. 
Ή άναβολή ήτο, διότι δέν είναι εΰκολον ή εισαγωγή ίπισήμου 
γλώσσης, έστω καί εθνικής, διά μιας. Τό βέβαιον είναι δτι έπειτα 
άπό τεσσάρο»· περίπου αιώνα»· ξενοκρατίαν, ήτο δίκαιον, 'Ελλη
νικόν Κράτος rd έχη ώς ίπίσημον γλώσσαν τήν ’Εθνικήν. Διό ό 
Ίδρωμένος συνηγορεί τότε υπέρ τής αμέσου εισαγωγής τής 
’Εθνικής γλώσσης ώς ίπισήμου.

Τό αίσθημα τής φιλοπατρίας του ίπεξετείνετο καί είς τους 
πάσχοντας λαούς οΐας^δήποτε ίθνικότητος. Διό ενθέρμως συνη
γόρησε)· υπέρ τών είς Κέρκυραν προσφύγων άδελφο»· Ιταλών, 
οΐτινες, άναλαβόντες τόν καλόν άγώνα τής άποκαταστάσεως τής 
ίθνικής αυτών όλομελείας καί καταδιωχθέντες ύπό τών ίδίο»· 
πατρίδα»·, εύραν Αδελφικόν άσνλον καί θερμήν υποστήριξη· ίν 
'Επτανήσφ καί ιδίως ίν Κερκύρα, ίφ φ ίντολή τοΰ σοφού 
θωμαζαίου καί ίξ ονόματος απάντων τών προσφύγων Ιταλών 
έλαβεν ό Ίδρωμένος θερμά ευχαριστήρια. Είθε ή επίσημος 
’Ιταλία, μεγάλη ήδη γενομένη καί μνήμων τών πρός τά διωκό
μενα τέκνα αύτής ύπηρεσιών τώ»· Έπτανησίων, νά τείνη καί 
αυτή χεΐρα αρωγόν είς τους ύπέρ όμοιου άγώνος παλαίοντας 
υιούς τών Ελλήνων. Λέγομεν «’Επίσημος Ιταλία», διότι ό’Ιταλι
κός λαός ίπιθυμεΐ τό Ελληνικόν μεγαλεΐον καί πολλάκις ίπότισε 
μέ τό αΐμά του τήν 'Ελληνικήν γήν ύπέρ τής ίλευθερίας μας καί 
διά λόγου και δι’ έργο»· 
συνηγόρησε καί συνηγο
ρεί ύπέρ τώ»· δικαιω
μάτων μας.

Βραδύτερον ό Ίδρω
μένος, ώς αντιπρόεδρος 
τού πολιτικού Συλλόγου 
" Ενωσις» και Αρχισυν

τάκτης τοΰ δμωνύμου 
δημοσιογραφικού δργά- 
νου, συνετέλεσεν άπό κοι
νής συνέργειας μετά τώ»· 
άλλων πολίτικο»· Συλλό
γων είς εύδόκιμον κατεύ
θυνση· τιον άναφυέντων 
καί μετριασμόν τών ίπα- 
χθ&ν δρων, οιον τόν πε
ριορισμόν τής κατεδαφί- 
σεως tow φρουρίων κλπ.

Αί επί τής ’Αγγλικής 
Προστασίας ίν Έπτα- 
νήσο> ίκδιδόμεναι ίφη- 
μερίδες άποτελοΰσιν έν 
τών στοιχείων τής περιδό- 
ξου Ιστορίας τής ίποχής 
ίκείνης. Τοιαύτη ύπήρξε 
καί ή «Ένωσις», ίκδο- 
θέΐσα άπό 4ης Σεπτεμ
βρίου 1863 έως 16 Ιου
νίου 1864.

«
Ό Ίδρωμένος ούτε 

έπαυσεν ασχολούμενος 
είς τάς προσφιλείς αύτοΰ 
μελετάς, παρ’ δλας τάς 
ασχολίας τής ύπηρεσίας 
του, ούτε παρέλειπε συγ
χρόνως νά άποτελή μέλος 
τών Κερκυραϊκώιν φιλο
λογικών συλλόγων καί 
εταιρεία»·, οΐον τής τών 
« Φιλομαθών» καί τής 
«Ίονίον 'Εταιρείας τώιν 
Γραμμάτων» καί νά εΐνε 
συντάκτης τοΰ περιοδι
κού ♦' Επχανησίας ’ Επι- 
θεωρήσεως» καί συνερ
γάτης ίν τοΐς Κερκυραϊ- 
κοΐς φιλολογ. περιοδικοΐς 
οΐον τφ « Φοινίκι» καί 
τώ «’Ερανιστή».

Ό Ίδρωμένος ίν τή 
«Εταιρεία τώ»· Φιλομα- 
θτον» άνέγνωσεν υπό
μνημα περί μεθοδικής 
συντάξεως τώ»· νόμφν 
τοΰΊονίου κοινοβουλίου.

Ή ' Επτανησία ' Επι- 
θεώρησις» ήτο λαμπρόν J 
περιοδικόν άπό τού έτους e ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΦΛΩΡΕΝΤΙΝΗ ΑΝΟΟΠΩΛΙΕΠΙΝΑΚΟΘ. “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

1849 έως τοΰ 1850. Ιδού τά κυριώτερα τώ)ν περιεχομένων: 
«Τάσις τοΰ ’Ελευθέρου τύπου είς τήν Επτάνησον.— Περί 
μορφώσεως καί άποκαταστάσεατς τοΰ ’ Ορθοδόξου κλήρου. — 
Έφημεριδογραφία τού πρώτου εξαμήνου,—Ή Ίόνιος άντιπρο- 
σωπεία. — Στατιστική τώ»· Ίονίων νήσων. —Έκ&εσις τής βου
λευτικής ίπιτροπής πρός τήν Συντακτικήν τής Έπτανήσου 
Συνέλευση·. — Τό Κεφαλληνιακόν κίνημα». ’Εν τφ περιοδικώ 
τούτοι ίδημοσιεύθησαν καί δύο ανέκδοτοι επιστολαι τοΰ Κοραή, 
ή μέν πρός τούς "Πρωας τοΰ Σουλίου ύπό ημερομηνίαν 22 
Απριλίου 1803, ή δέ πρός τόν ιερέα ’ Ανδρέαν Ίδρωμένον ύπό 
ήμερομηνίαν 27 Νοεμβρίου 1803. Είς τόν Φοίνικα» ηρχισε νά 
δημοσιεύη δ Ίδρωμένος ανεκδότους ίπιστολάς τού Εύγ. Βουλ- 
γάρεοις. ’Επειδή τό λαμπρόν τούτο περιοδικόν έπαυσε)·, ίξηκο- 
λούθησε τήν δημοσίευση· άλλων ίπιστολών ίν τώ «’Ερανιστή .

["ΕπΕται συνέχεια| ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ
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Είτε άπό ιστορικόν ή άλλο ένδιαφέρον, είτε 
ι απλώς άπό περιέργειαν, ψυχαγωγίας χάριν, 
θά μάς ήτο, χρήσιμον καί ευχάριστοι· νά γνωρίζωμεν ποια 

ήμέρα ^τής έβδομάδος άντιστοιχεϊ είς ώρισμένην χρονολο
γίαν, είτε κατά τό παρελθόν είτε είς τό μέλλον. ’Ιδού δτι σάς 
παρέχομεν προχειροτάτην τήν εύχαρίστησιν καί τήν χρησιμό
τητα ταύτην. Οί τρεις κατωτέρω πίνακες καϊ αί δδηγίαι τάς 
όποιας θά διατυπώσωμεν άμέσως άρκοϋν είς τοϋτο. Έάν θέ
λετε νά εΰρετε ποια ήμερα τής έβδομάδος αντιστοιχεί είς 
ώρισμένην χρονολογίαν θά ακολουθήσετε τήν έξής σειράν 
Εργασίας έπι τών πινάκων :

1»ν. θά αναζητήσετε είς τόν πίνακα Α 
τό τετραγωνίδιον είς τό όποιον συναντών- 
ται ό αριθμός τών αιώνων τού ζηιουμέ- 
νου έτους (είς τό πρός τά άριστερά ορι
ζόντιον τμήμα τοΰ πίνακος) καί ό άριθμός 
τών έτών τού ίδιου έτους (είς τό πρός τά

δεξιά κάθετον τμήμα τοΰ πίνακος).
2»ν. Τόν έν τφ τετραγωνιδίφ τής συναντήσεως 

εύρεθησόμενον αριθμόν Οά μεταφέρετε είς τόν ταυ
τόσημον άριθμόν έν τή πρώτη έξωτερική στήλη 
τοΰ πίνακος Β. καί θά ζητήσετε έπί τής αυτής 
γραμμής όριζοντίως τόν άριθμόν δστις εύρίσκεται 
είς τήν συνάντησιν τής καθέτου στήλης τού ζητού
μενου μηνός.

Έάν τό έτος είναι δίσεκτον (τά δίσεκτα έτη ση- 
μειούνται διά μαύρων στοιχείων είς τόν πίνακα) 
τότε Οά ζητήσετε τόν ’Ιανουάριον καί τόν Φεβρουά
ριον είς τάς στήλας είς τάς όποιας οί μήνες οδτοι 
ύποσημειοϋνται διά τοΰ (Δ).

3°'·. Τόν νέον τούτον εύρεθέντα άριθμόν θά μετα

Δυνάμεθα διά τών πινάκων τούτων νά εύρΐσκωμεν καί άλλα ζητού
μενα. Έπί παραδειγματι κατά τό έτος 1453 ποσάκις συνέπεσε 13’1 τοΰ 
μηνός καί ήμερα Τρίτη ;_ Έργαζόμεθα ώς έξής: είς τόν πίνακα Α. εΰρί- 
σκομεν διά τής συναντήσεως τών δύο γραμμών, ώς ανωτέρω έξηγήθη, 
τόν αριθμόν τοΰ έτους 1453. Είναι ό 2. Μεταφέρομεν τόν αριθμόν τού
τον εις τό εξωτερικόν 2 τοϋ πίνακος Β. Ζητήσωμεν ήδη είς τόν πίνακα 
I'. τήν Τρίτην ήτις εύρίσκεται έν τή στήλη τή περιεχούση τόν αριθμόν 
13. ΓΙροεκτείνοντες ιήν γραμμήν εύρίσκομεν είς τήν εξωτερικήν στήλην 
τοϋ ίδιου πίνακος Γ. τόν αριθμόν 5. Τώρα έπί τοΰ πίνακος Β. προε- 
κτείνομεν τήν γραμμήν τοϋ εύρεθέντος άρχικώς άριθμοϋ 2 μέχρι τοΰ 
αριθμού 5. Είς τήν στήλην ταύτην τής συναντήσεως βλέπομεν τούς 
μήνας Φεβρουάριον, Μάρτιον, Νοέμβριον. Λοιπόν κατιι τούς μήνας 
τούτους ή 13η συνέπεσενί| μέραν Τρίτην. ’Ιδού καί άλλος υπολογισμός: 
θέλομεν νά εΰρωμεν είς ένα ώρισμένον μήνα, τόν Μάϊον, λόγου χάριν, 
ένός ώρισμένου έτους, εις ποίας ήμερομηνίας συμπίπτουν αί Τρίται. 
Εύρίσκομεν ποια ημέρα ήτο ή 1’1 Μαΐου, καί τούτου εύρεθέντος εύκό-

συνάπιη τοιαΰτα προσωρινά δάνεια. Ή περί τούτου άπόφασις τού 
'Υπουργείου δημοσιεύεται διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. Οί 
θέλοντες νά διαθέσωσι τα κεφάλαιά των προσωρινώς, προσέρχονται 
τότε είς τό Κεντρικόν Ταμεϊον τοΰ Κράτους καί καταθέτουν αύτά, λαμ- 
βάνοντες έντοκα βραχυπρόθεσμα γραμμάτια, άμα τή λήξει τών όποιων 
λαμβάνουν τά κατατεθέντα ποσά ή άνανεοϋν τά γραμμάτια.

Χρεωλυτικά δάνεια είναι τά δι' ομολογιών συναπτόμενα, καί τά όποια 
ούδόλως διαφέρουν άπό τά συνήθη χρεωλυτικά δάνεια.

Πάγια δάνεια. Τά δάνεια ταΰτα συνάπτονται δΓ ομολογιών ώς καί 
τά χρεωλυτικά. μέ τήν διαφοράν δτι αί Κυβερνήσεις δέν είναι υποχρεω
μένοι νά Επιστρέφουν τά δανεισθέντα^ κεφάλαια, άλλά νά πληρώνουν 
μόνον τούς τόκους. Οί δέ κάτοχοι τών ομολογιών τούτων εϊς οίανδήποτε 
στιγμήν δύνανται νά λάβουν τά κεφάλαιά των, άνταλλάσσοντες τό εισό
δημά διά κεφαλαίου, πωλοΰντες τούς τίτλους των είς τό Χρηματιστήριον.

ΦΙΛΩΝ

ΩΣ ΟΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΟΙ
* χ * ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΡΑΜΣΑΙΥ * * *

Είς τά μεγάλα ζητήματα, και είς τήν Ελλάδα, όπως καί είς 
τήν ’Αγγλίαν, έκαστος Εννοεί νά είπη τήν γτ’ώμην του. Κατά τήν τερά
στιον άπεργιαν τών Άγγλων άνθρακωρύχων, έκαστος τών κατοίκων τοΰ 
Ηνωμένου Βασιλείου είχε νά προτείνη καί μίαν λύαιν. Άλλ’ άναμφι- 
σβητήτως ή παραδοξοτέρα προετάθη παρά τοϋ Ούΐλλιαμ^ 'Ράμσαιΰ. Ό 
μέγας οΰτος Φυσικός, δ Παγκοσμίου φήμης έπιστήμων, έρριψεν ιδέαν 
ήτις έκφερομένη παρ' οίουδήποτε άλλου άνθρώπου θά έθεωρεϊτο ως 
άσφαλέστατον σύμπτωμα παραφροσύνης. Ό 'Ράμσαιΰ υπέδειξε τρόπον 
νά τεραατισθή ή απεργία... διά τής καταργήσεως τών ανθρακωρύχων, 
χωρίς έν τούτοις ή Αγγλία νά στερηθή τής χρησιμοποιήσεις τών γαιαν- 
θράκων των. Άκριβέστερον προέτεινε νά άντικατασταθοϋν οί μεταλ- 
λευταί... διά τής πυρκαίάς! , „ ,

Τό σύστημά του είναι ίσως έπιστημονικη μεγαλοφυια, ίσως κολοσ
σιαία Επιστημονική ούτοπία. Άλλά τό ήκουσε μετά καταπλήξεως και 
προσοχής άμα δλόκληρος δ Επιστημονικός κόσμος. Είτε διά τό άλλόκο- 
τον, είτε διά τό μεγαλεπήβολον, έχει έκτάκτως ζωηρόν ένδιαφέρον ή 
περιγραφή τής πέριφήμου ταύτης συλλήψεως τοΰ μεγαλητέρου Άγγλου 
Φυσικού. Ό 'Ράμσαιΰ προτείνει νά άναφλεγοϋν τά γαιανθρακοφόρα 
στρώματα, τό δέ άνθρακαέριον δπερ θά έξελύετο έξ αύτών νά περισυλ- 
λεγή είς κολοσσιαίας γκαζομηχανάς. Αί μηχαναί αΰται Οά έθετον είς 
κίνησιν παμμεγέθεις ήλεκτροδυναμικάς μηχανάς, αϊτινες θά διεσκόρπι- 
ζον άνά τίρ1 Αγγλίαν τόσην παμμεγίστην δύναμιν ήλεκτρικοϋ ρεύματος, 
ώστε δΓ αύτής νά κινούνται πάντες οί σιδηρόδρομοι καί αί βιομηχανι
κοί Εγκαταστάσεις, νά παρέχεται δ φωτισμός είς τάς πόλεις καί ακόμη 
νά περισσεύή ήλεκτρισμός διά μαγειρικήν χρήση·, θέρμανση· και πάσαν 
άλλην καΰσιν. Διά νά έπέλθη τό θαυματουργόν τοϋτο αποτέλεσμα αι 
δυσχέρειαι θά ήσαν έλάχισται. Θά ήρκει νά έμπαγοΰν εϊς τό έδαφος, 
μέχρι συναντήσεως τοΰ γαιανθρακοφόρου κοιτάσματος, δύο προσκείμε
νοι παράλληλοι σωλήνες έμπεριεχόμενοι έντός σωλήνος διαμέτρου δέκα 
πέντε έκατοστομέτρων. Έκ τών δύο τούτων σωλήνων ό λεπτότερος Οά 
έχρησίμευε διά τήν Εξαγωγήν τοϋ ΰδατος έκ τοΰ υπεδάφους, δ δέ ετερος 
ίνα δΓ αύτοΰ έκσφενδονίζωνται πρός τά γαιανθρακοφόρα στρώματα 
ΰδωρ καί ύδρατμός. Άναφλεγομένου δΓ ηλεκτρικού σύρματος του 
γαιάνθρακος, ή παραγωγή τοΰ άνθρακαερίου θα συνετελεϊτο αύτομα- 
τως. Είναι τφ δντι γνωστόν δτι δ άνθραξ, εϊς ώρισμένην τινά θερμο
κρασίαν — εις ήν Οά τόν άνεβίβαζε τό ήλεκτρικόν ρεύμα—άναδίδει 
άναφλεξίμους ατμούς μονοξειδίου τοΰ άνθρακος. Οί υδρατμοί, οί φερο- 
μενοι διά τοΰ ενός σωλήνος, ώς άνωτέρω έλέχθη, Ερχόμενοι εις επαφήν 
μετά τοΰ πυρακτουμένου γαιάνθρακος, 0ά άποσυνετίΟεντο εϊς τα δυο 
αύτών στοιχεία, τό Όξυγόνον καί τό Ύδρογόνον. Τό Όξυγόνον, ένούμε- 
νον μετά τοϋ Άνθρακος, 0ά προεκάλει τόν σχηματισμόν μονοξειδίου, 
δπερ πάλιν ένούμενον μετά τοΰ 'Υδρογόνου 0ά άνήρχετο είς τήν επιφά
νειαν ύπό μορφήν άνθρακαερίου καί θά διωχετεύετο είς τάς γκαζομηχα
νάς. Οί θαυματουργοί οΰτοι σωλήνες, τούς όποιους δ 'Ράμσαιΰ ώνομασε 
«σωληνοειδεϊς μεταφορφωτάς», Οά έτοποθετούντο άπό άποστάσεως είς 
άπόστασιν είς τάς γαιανθρακοφόρους Εκτάσεις, δέν θά άπητεΐτο δέ 
πρός μεταβίβαση· τοϋ ρεύματος είς τάς Ερήμους, γαιανθρακοφόρων 
στρωμάτων χώρας, είμή ή έγκατάστασις καταλλήλου ηλεκτρικού δικτύου. 
Διά τοΰ συστήματος τούτου βεβαίως δέν 0ά ήτο δυνατόν νά παρέχεται 
κινητήριος δύναμις'είς τήν ναυσιπλοΐαν, τουλάχιστον μέχρις δτου έτε- 
λειοποιοΰντο οί ήλεκτρικοί συμπυκνωτηρες, οΐτινες άποτελοΰν το επι
στημονικόν ιδεώδες τοΰ Έδισσον. Άλλά 0ά ήρκει νά διατηρηθούν· εν 
συνήθει έκμεταλλεύσει Ελάχιστα μόνον ανθρακωρυχεία, διότι ή μεγίστη 
ποσότης τοΰ γαιάνθρακος καταναλίσκεται έν Άγγλίφ είς τήν βιομηχα
νικήν χρήσιν καί εί; τήν παραγωγήν φωταερίου καί 
ήλεκτρικοϋ ρεύματος. Ούτω ή Αγγλία δέν Οά έκινδύ- 
νευε νά συγκλονίζεται έκάστοτε έξ άπεργιών, δπως αύτή 
ή τελευταία ήτις κατέστησεν άδρανεϊς δύο Εκατομμύ
ρια Εργατικών χειρών καί ένέκρωσε τήν Ενεργητικότητα 
δλης τής Εμπορικής καί οικονομικής ζωής, ήτις κινεί
ται φλεγομένη ύπό τοΰ γαιάνθρακος, καί αί βιωτικαί καί 
κοινωνικά! άνάγκαι θά Εξυπηρετούντο καλλίτερον διά 
τής υποχθονίου καύσεως τών γαιανθρακοφόρων όγκων.

Ή θεωρία είναι έν πόση περι- 
πτώσει παράδοξος. Άλλ’ δ 'Ράμ- 
σαιΰ διά νά άπαντήση διά τοΰ άπο- 
τελέσματος είς τήν κατάπληξη· καί 
τήν δυσπιστίαν ήν έξήγειρεν ή Εφεύ- 
ρεσίς του, παρασκευάζεται νά άπο- 
δείξη διά σειράς πειραμάτων τήν 
άκρίβειαν τών Ισχυρισμών του^Καί 
είναι βέβαιος δτι δ κόσμος θά έλθη 
νά χειροκροτήσω εν θαΰμα.

νους οί όποιοι δέν έχουν τίποτε καί 
οί όποιοι ύποφέρουν είς τήν κοινω
νίαν «δτι τό άληθές συμφέρον των 
είναι νά μείνουν Ενάρετοι, εϊς τήν 
περίπτωση· κατά τήν όποιαν ήδύναντο 
άτιμωρητεί νά μή είναι τοιοΰτοι·. 
Δηλαδή τίθεται έδώ ή θεωρία τής 
ωφελίμου ήθικής"ή άλλως τής άκιν- 
δύνου άνηίΙικότητος. Είς τήν Ερώτη

ση· ταύτην δ Φρειδερίκος άπαντφ τήν 17 Φεβρουά
ριου δτι, οί τοιοΰτοι άνθρωποι πρέπει μάλλον νά 
καταφύγουν είς τήν Ελεημοσύνην, παρά νά μετέλ- 
θουν μέσα Εγκληματικά τά όποια θά ήσαν Επικίν
δυνα δι’ αυτούς : Τό καλώς Εννοούμενοι·, συμφέρον . 
των τοΐς Επιτάσσει τούτο. Άλλ'δ Δαλαμπέρ επιμενει 

καί γράφει εϊς νεωτέραν του Επιστολήν: «Ύποθετω
— πράγμα τό δποϊον είναι δυνατόν — δτι ό πενόμενος, 
άφ’ένός, δέν έχει ελπίδα νά τόν βοηθήση κανείς, έξ 
Ετέρου δέ είναι βέβαιος απαρατήρητος νά άφαιρέση 

άπό τόν πλούσιον έν μέρος τοΰ περιττού του. Τί θά κάμη είς τήν περί
πτωση· αύτήν; Δύναται ή οφείλει νά άφεθή νά άποθάνη τής πείνης 
μετά τής οικογένειας του;» Ή κυρία άπάντησις τοΰ Φρειδερίκου είναι 
δτι τοιοΰτον Ενδεχόμενον δέν είναι αληθοφανές, έν τούτοις, προσθέτει, 
έάν, έξ αδυνάτου, εύρίσκετο οικογένεια στερουμένη πάσης περιθάλψεως, 
καί παλαίουσα είς τήν φρικτήν κατάστασιν ήν περιγράφετε, δέν θά έδί- 
σταζον νά αποφασίσω δτι ή κλοπή 0ά ήτο θεμιτή. 1ον Διότι συνήνιησε 
τήν άρνησιν άντΐ νά εύρη τήν αρωγήν. 2“ν Διότι δ οικογενειάρχης 
οΰτος άφήνων νά άπολεσθή καί αύτός καί ή σύζυγός του καί τά τέκνα 
του 0ά διέπραττε μεγαλήτερον έγκλημα, άπό τό νά άφαιρέση παρα 
τίνος τό περιττόν αύτοΰ. 3°ν Διότι ή πρόθεσις τής κλοπής ήτο αγαθή, 
καί ή Ενέργεια αύτής είναι άναποτρέπτου άνάγκης. Είμαι μάλιστα 
πεπεισμένος δτι δέν Οά εύρίσκετο κανέν δικασιήριον, τό δποϊον. πει- 
σΟέν περί τοιαύτης άληθείας, δέν 0ά ήΟώου άδιστάκτως τόν τοιοΰτον 
κλέπτην. Τά άγαΟά τής κοινωνίας εδράζονται έπί τών αμοιβαίων Εκδου
λεύσεων τό συμβόλαιον ρήγνυται καί οί άνθρωποι Επανέρχονται, είς 
τήν προτέραν κατάστασιν. εύθύς ώς δέν τηρηθώσιν αί άμοιβαιαι υπο- 
χρεώσεις τής συμφωνίας·. Ό Δαλαμπέρ, έν τή Επιστολή του τής 30ής 
’Απριλίου, Επιδοκιμάζει τήν θεωρίαν ταύτην: Είς τοιαύτην περίπτωσιν 
ή κλοπή είναι Επιτετραμμένη καί μάλιστα δίκαια. Προσθέτει οτι 
τοιαύτη περίπτωσις πενίας δέν είναι καθόλου μεταφυσική καί δτι δύνα
ται εύκόλως νά ύπάρξή.

Ό Φρειδερίκος άνταπαντήσας προσπαθεί ώσεί νά μετριάση τήν Ελευ
θερίαν μεθ’ ής άνεγνώρισεν ώς θεμιτήν τήν κλοπήν, έστω καί. εις τήν 
περίπτωση· τής άπολύτου άνάγκης. «Δυστυχώς, γράφει, η θεωρία αυτή, 
δσον λογική καί άν είναι, αποβαίνει κινδυνώδης έκ τής καταχρήσεως ήν 
ήδύνατο νά κάμη αύτής ή πλεονεξία καί ή οκνηρία. Ίσως τά δικαστή
ρια θά ήσαν υποχρεωμένα νά τιμωρήσουν τόν άθώον κλέπτην, ίνα 
Εμποδίσουν δπως άλλοι, όλιγώτερον δυστυχείς, ακολουθήσουν τήν Επι
κίνδυνον ροπήν·. Ό Δαλαμπέρ είναι σύμφωνος καί ώς πρός τοϋτο. 
πλειοδοτών μάλιστα: ■ Ή κλείς τοϋ αινίγματος, άπαντφ, είναι, μοΰ 
φαίνεται, δτι ή κατανομή τών περιουσιών έν τή κοινωνίρ είναι τερα
τώδους άνισότητος. Ότι είναι έξ ίσου σκληρόν καί άλογον νά βλέπω- 
μεν τούς μέν ύπερεκχειλίζονιας έκ τοΰ περιττού καί τούς άλλους στε- 
ρουμένους καί τοΰ άναγκαίου. Άλλ’είς τά μεγάλα προ πάντων Κράτη 
τό κακόν τοϋτο είναι άνεπανόρθωτον, καί οί δικασταί Εξαναγκάζονται 
νά θυσιάζουν Ενίοτε αθώους, διά νά μή όπλισθοϋν οί πτωχοί κατά τών 
πλουσίων, δπως φέρονται είς τόν πειρασμόν καί δπως, ίσιος, θά είχον 
δικαίωμα νά τό κάμωσιν». Ή τελευταία Επιστολή τοΰ Φρειδερίκου, ήτις 
έτερμάτιζε τήν συζήτησιν αύτήν, ήτο μονόλεξος· περιείχε μόνον τήν 
λέξιν «δυστυχώς». « « «

λως ύπολογίζομεν τάς Τρίτας.
Αν έπί παραδειγματι ή 1η Μαΐου είναι Δευτέρα. 

Τρίτας έχομεν είς τάς 2 τοΰ μηνός. τάς 9, 16, 23, 
κ,“ ,®®' ‘θ!·0Ϊως έργαζόμεθα καί άν πρόκειται 
δΓ αλλας ήμέρας άντΐ τής Τρίτης, οίον Κυριακήν, 
Τετάρτην καί ούτω καθεξής.

«
Τό αιώνιον τοϋτο ήμερολόγιον κατηρτίσθη πρός 

χρήσιν τών άκολοιθούντων τό Γρηγοριανόν ήμερο
λόγιον. δπερ, ώς γνωστόν, προτρέχει σήμερον κατά 
13 ήμέρας τοϋ Ίουλιανοΰ τό όποιον άκολουθοΰμεν 
ήμεϊς. Καί μέχρι μέν τής 4 'Οκτωβρίου τοϋ 1582 δέν 
γενναται κανέν ζήτημα, διότι μέχρι τής ήμέρας έκεί
νης όλος ό κόσμος ήκολούθει τό Ίουλιανόν ήμερο
λόγιον. Ή διαφορά υπάρχει άπό τής 15 'Οκτωβρίου 
τοϋ 1582 καί Εντεύθεν, διότι τότε ήρχισεν Εφαρμο
ζόμενου τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον. όνομασθείσης 
τής μετά τήν 4ην 'Οκτωβρίου τοϋ 1582 ήμέρας 15ης 
άντΐ 5η-, διότι ύπελογίσθη δτι έως τότε διά τοΰ Ίου- 
λιανοϋ ημερολογίου είχεν έπέλθη καθυστέρησις 10 
ημερών απέναντι τοΰ φυσικού χρόνου. Διά τάς χρονο
λογίας, λοιπόν, τάς μετά τήν 15 ’Οκτωβρίου τοΰ 1582 
δυνάμεθα νά εύρΐσκωμεν τό ζητούμενοι· τρέποντες 
πρότερον τάς ήμερομηνίας τοΰ Ίουλιανοΰ ήμερολο- 
γίου είς ήμερομηνίας Γρηγοριανοΰ. 'Γούτο δέ είναι 
εύκολοι· δταν έχωμεν ύπ’ οψει μας τό έξής: δτι τό 
ίουλιανόν υστερεί τοΰ γρηγοριανοΰ 10 ήμέρας άπό 
τής 15 'Οκτωβρίου τοϋ 1582 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
τοΰ 1699, 11 ήμέρας άπό τή 1 ’Ιανουάριου τοϋ 1700 
μέχρι τής 31η Δεκεμβρίου τοϋ 1799, 12 ήμέρας άπό 
τής 1 Ιανουάριου τοϋ 1800 μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 
τοΰ 1899, 13 ήμέραι άπό τής 1 Ίανουαρίου τοΰ 1900 
μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου τοΰ 2099. Διά τούς άναγνώ
στας μας, έλπίζομεν δτι φθάνει τό δριον τοϋτο ....

Ιδού τώρα καί δύο παραδείγματα: Ποία ήτο ή 
ήμέρα τής κηρύξεως τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, 
δηλαδή ή 25 Μαρτίου 1821 ; Τρέπομεν κατά πρώτον 
εις γρηγοριανήν τήν ήμερομηνίαν ταύτην, ήτις είναι 
ίουλιανή. Κατά τά άνωτέρω τφ 1821 τό ίουλιανόν 
υστερεί κατά 12 ήμέρας, καί συνεπώς ή 25 Μαρτίου 
θά ήτο κατά τό γρηγοριανόν 6 ’Απριλίου. Έργαζό
μεθα πρός εύρεσιν δπως έξηγήθη έν άρχή καί εύρί
σκομεν δτι ή 6 Απριλίου (25 Μαρτίου) 1821 ήτο 
ήμέρα Παρασκευή.

Τό δεύτερον παράδειγμα άναφέρεται είς τό μέλ
λον, διότι οί υπολογισμοί Εφαρμόζονται ομοίως καί 
είς τά παρελθόντα καί είς τά μέλλοντα έτη : Ποιαν 
ήμέραν θά συμπέσουν τά Χριστούγεννα τοΰ 1912, 
δηλαδή ή 25 Δεκεμβρίου; Ή ήμερομηνία αϋτη τρε- 
πομένη είς γρηγοριανήν μάς δίδει 7 Ίανουαρίου 1913, 
διά δέ τών σχετικών υπολογισμών εύρίσκομεν δτι ή 
ήμέρα αϋτη θά είναι. Τρίτη.

t * «

ΑΙΩΝΕΣ

ΙΟΥΛΙΑΝΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΝ

ο.. 7·· •4··.
, μίχρι

4 Όκτ. 1582

....Ιΐ7..|2Ι ·.
*5·· .

ι. . 8 .. 15 . .
2.. 9.. ..... 18 . . 22 . . 26 . .

3·· ό..
Από

15 Όκτ. 1.582

... .1....................  . . .

4. . ιι.. Ι5·. Ι9--23-· 27 · ·

5·. 12.. ι6 . ?2Ο . . 24 .. 28..

6 . . 13 ..

οο ΟΙ 02 °3
.. ..' 04

°5

ο6 °7 08 09 ΙΟ I 1

12 '3 '4 '5 ι6

• 7 18 ■9 20 21 22

23 24 25 20 27

28 29 30 3> 32 33

34 35 36 37 38 39

4° 41 42 43 44

45 40 47 48 49 50

5' 52 53 54 55

56 57 58 59 6ο 61

62 63 64 65 66 67

68 69 70 7> 72

73 74 75 76 77 78

79 8ο 8ι 82 83

84 »5 86 87 88 89

9° 9ΐ 92 93 94 95

96 97 98 99

Ο I 2 3 4 5

5 6 ο I 2 3 4

4 5 6 ° 1 2 3

3 4 5 6 Ο 1 2

2 3 4 5 6 Ο I

I 2 3 4 5 6 Ο

Ο 1 2 3 4 5 6

Πί- 
ναξ

Β

Μ άϊος
ΛΟγ.

Φ«8β 
(Δ)

Φεβρ. 

Μάρτ.

Νοέμ.

1 2 3 4

2 3 4 .5

3 4 5 6

4 5 6 Ο

5 6 Ο 1

6 Ο I 2

ο 1 2 3

Πί-
I

8

2 3 4 5 6 7

νας 9 ΙΟ I I 1 2 ■3 ■4

>5 ι6 «7 18 >9 20 21

Γ 22

29

23

30

24

31

25 26 27 28

1 Κ. Δ. Τρ. Τ. II. Παρ. Σ.

2 Δ. Τρ. Τ. Π. ΙΙαρ. Σ. Κ.

3 Ί’ρ. Τ. Π. Παρ. 2. Κ. Δ.

4 . Τ. Π. Παρ. Σ. Κ. Δ. Τρ-

5 II. Παρ. Σ. Κ. Δ. Τρ. Τ.

6 1 ΙΙαρ. Σ. Κ. Δ. Τρ- Τ. Π.

ο Σ· 1 Κ. Δ. ΤΡ. Τ. II. Παρ.

φέρετε εν τή έξωτερική στήλη τοΰ πίνακος Γ, έπί τοΰ ταυτοσήμου άρι- 
Ομού. Έπί τής γραμμής δέ τού άριθμοΰ τούτου όριζοντίως Οά ζητή
σετε πάλιν τό τετραγωνίδιον δπερ εύρίσκεται είς τήν συνάντησιν μετά 
τής καθέτου στηλης έν ή αναγράφεται ή ζητούμενη ημέρα τοΰ μηνός. 
Ιο εν τω τετραγωνιδίφ τούτφ γράμμα δηλοϊ τήν ζητουμένην ήμέραν 
τής έβδομάδος. (Σημειοΰνται δέ ούτω αί ήμέραι: Δ = Δευτέρα, Τρ = 
Ιρίτη, Τ. — Τετάρτη, Π. = Πέμπτη, Παρ. = Παρασκευή, Σ. = Σάβ- 
βατον, Κ. = Κυριακή). Είς τάς έξωτερικάς στήλας τών πινάκων Β. 
και I’. οί αριθμοί σημειοΰται μαύροι).

«
"Ας λάβωμεν ήδη έν παράδειγμα: Γνωρίζομεν δτι ή άλωσις τής Κων

σταντινουπόλεως εγένετο τήν 29ην Μαΐου τού 1453, καί θέλομεν νά 
μαθωμεν ποια ήμέρα τής έβδομάδος ήτο ή άποφράς αύτη ήμέρα. Κατά 
τας ανωτέρω οδηγίας Οά έργασθώμεν ώς έξής: Είς τόν πίνακα Α. εύρί- 
σκομεν είς τήν συνάντησιν τής γραμμής τών αιώνων (14) καί τής στήλης 
τών ετών (53) τόν αριθμόν 2. Τόν άριθμόν τούτον μεταφέρομεν είς τόν 
ταυτόσημόν άριθμόν, δηλαδή τό 2, τής εξωτερικής στήλης τού πίνακος 
Β. καί εύρίσκομεν είς τήν συνάντησιν τής γραμμής αύτοΰ μετά τής στή
λης τού μηνός (Μαΐου) τόν άριθμόν 3. Τόν άριθμόν τούτον μεταφέρο
μεν είς τό 3 τής Εξωτερικής στήλης τοϋ πίνακος Γ. καί είς τήν συνάντη
ση· μετά τής στήλης της ζητοι μένης ήμέρας τοΰ μηνός (29) εύρίσκομεν 
την ζητουμένην ημέραν τής έβδομάδος, Τρ. δηλαδή Τρίτήν.

JMEI AX ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΚΛΟΠΗΣ G)

Ό ,Μέγας Φρειδερίκος, φίλος τής σοφίας καί τοΰ πνεύμα
τος, οσάκις δεν ήδύνατο φιλοξενών είς τά ’Ανάκτορά του τάς 

εκλεκτότερος διανοίας τής Ευρώπης καί μάλιστα τής Γαλλίας, νά μερί-
ζεται μετ’αύτών τήν ηδονήν τής φιλοσοφικής έρεύ- 
νης καί συζητήσεως, άνεκούφιζε τήν νοσταλγίαν 
του πρός τάς πνευματικός ταύτας απολαύσεις, άλλη- 
λογραφών μετά τών σοφών φίλων του. Τό τμήμα 
τής αλληλογραφίας ταύτης, τό όποιον έφερεν είς 
τήν δημοσιότητα ό Λεχτεμπέργερ μάς αποκαλύ
πτει τάς ιδέας τοϋ Μεγάλου Φρειδερίκου περί κλο
πής, ή άκριβέστερον τήν σύγκρουσιν ή οποία προέ- 
κυπτεν έκ τής έλευθέρας σκέψεώς του ώς φίλου 
τοϋ ανθρωπισμού καί έκ τής έπιφυλάξεώς του ώς 
αρχηγού Κράτους. Ή επιστολογραφία αϋτη διημεί- 
φθη μέ τόν Δαλαμπέρ.

Ό περίφημος τής Γαλλίας φιλόσοφος, γράφων 
πρός τόν Φρειδερίκον τήν 29 Ιανουάριου τοϋ 1770, 
διηρωτατο πώς θά ήτο δυνατόν νά πείοη τις Εκεί-
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4
5
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ΐιι 
11
12
13
14
15
16

ΔΗΜΟΣ. ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΊΈΡΩΝ ΧΩΡΩΝ
* * * * 1900 χ- * * * *
Χώραι
Ήν. Βασ.

Πληθυσμός
40,909,925

9,734,000
4,400,000

45,089,531
6.744,000

38,517.975
90,817.500

2,700,000
76,303,387
43,759,577
18,089,500
32,449,754

390,000,000
5,079,000

129.211,113
23,880,000

δάνεια, τά δποία συνάπτουν τά Κράτη

Ποσά ίΐς φράγκα 
15.724,469,500 
2,584,300,000 
2,575,01X1,000 

13.575,950,000 
2,613,775,000 

27,155,388,125 
11,203.469.725 

879,(XX),000 
7,305,406,625 
1,322,575,000 

10,832,076,650 
14,650.000,000 
1,375,000,000 
4,429.822,575 

16,400,000.000 
4,250.1XX),000

’Αγγλία
Αίγυπτος
’Αργεντινή
Αύστρο - Ούγγαρία
Βέλγιον 
Γαλλία 
Γερμανία καί Πρωσσία

Ελλάς
Ήνωμ. Πολιτ. ’Αμερικής
Ιαπωνία
Ισπανία
Ιταλία
Κίνα
Πορτογαλλία
Ρωσσία 
Τουρκία

Δημόσια χρέη ονομάζονται τά--------,.........
διά νά καλύψουν συνήθως Εκτάκτους δαπάνας, οίαι τοΰ πολέμου, κατα
σκευής δημοσίων έργων κλπ., σπανιώτερον δέ καί. Εκτάκτους αύτών 
δαπάνας, έάν διά διαφόρους λόγους αί τακτικοί αύτών πρόσοδοι δεν 
Επαρκούν, καί ή Επιβολή νέων φόρων θεωρείται ασύμφορος. Τά δάνεια, 
τά όποια συνάπιονται ύπό τών Κυβερνήσεων είναι τριών ειδών :

α') Προσωρινά, β') Χρεωλυτικά καί γ') Πάγια.
Προσωρινά δάνεια είναι τά δΓ Εντόκων βραχυπροθέσμων γραμμα

τίων συναπτόμενα. Τόν τόκον τών τοιούτων δανείων ορίζει τό Ύπουρ- 
γεϊον τών Οικονομικών, τό όποιον έχει τό δικαίωμα έκ τοΰ νομού να
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TC ΣΑΛΟΝΙ ΣΑΣ, ΚΥΡΙΑΙ ΜΟΥ

Μή φοβίζετε τά παιδιά σας.

Μητέρες, ποτέ μή φοβίζετε τά παιδιά σας. 
Έάν θέλετε νά τά εμποδίσετε νά είναι άτα

κτα απειλήσατε τα μέ τήν βέργαν, ποτέ μέ τόν φόβον. 
Ό φόβος δηλητηριάζει τήν μικράν παιδικήν ψυχήν, 
καί τό δηλητήριου μένει μέ τήν ήλικίαν. Μέ τό νά φοβί

ζετε τά παιδια σας μέ τόν «δράκον», μέ τόν «μπαμπούλαν» 
καί τόσα άλλα φανταστικά «έξωτικά», κάμνετε ψοφοδεή 
τήν καρδίαν τών τέκνων σας καί άτονοι· τόν χαρακτήρα. 
Ή παιδική ψυχή καταπλήσσεται μέ τό άγνωστον. Δέν 
χρειάζεται παρά μόνον εκφοβισμός διά νά τρομάξη.

Συμβουλευόμβθα ένα μεγάλον ψυχολόγον καί παιδα
γωγόν τής Γαλλίας, διά νά σάς ύποδείξωμεν τόν τρόπον, 
μέ τόν όποιον θά συνηθίσετε τά παιδιά σας νά μή φο- 
βώνται, καί πώς θά τούς άφαιρέσετε τόν φόβον, όταν άπό 
κακήν συνήθειαν τόν απέκτησαν. Τό μάθημα θά γείνη 
πρώτον μέ μικρά ήμερα ζώα: Τό παιδί διά πρώτην φοράν 
θά φοβηθή, δταν ΐδη ένα κουνέλι ή μίαν γάταν. Θωπευ
τικά τότε θά τό πλησιάσετε είς τό ζώον καί θά τοΰ 
εϊπητε νά τό θίξη, χωρίς φόβον. Τό παιδίον, τό όποιον 
μέχρι τής στιγμής έκείνης έφοβεΐτο, θά πεισθή δτι είναι 
γίγας έμπρός είς μίαν γάταν ή ένα κουνέλι. Καί όχι μόνον 
θά παύση νά φοβήται αύτά τά ζώα, άλλά θά λάβη συναί
σθηση· θάρρους πολύ μεγαλητέρου έκείνου τό όποιον ένό- 
μιζεν ότι εϊχεν. "Επειτα θά έρωτήσετε τό παιδίον ποια 
άλλα ζώα τοΰ έμποιοΰν φόβον. Θά σας εϊπη διά τόν σκύ
λοι· καί διά τό άλογον. Θά τοΰ εξηγήσετε δτι καί δ σκύλος 
καί τό άλογον δέν κάμνουν κακόν, παρά μόνον δταν τά 

πειράξη κανείς. Καί διά νά έπαληθεύσετε διά τής εφαρμογής τήν διδα
σκαλίαν, θά διέλθετε μαζή μέ τόν μαθητήν σας πλησίον ένός 'ίππου ή 
ένός σκύλου. Φυσικά θά συστήσετε οτι είναι κίνδυνος νά πλησιάζη κανείς 
είς τά όπίσθια πόδια τοΰ άλογου ή νά έγγίζη ξένον κύνα. Άλλ’αύτό δέν 
θά έμποδίση τό τέκνον σας νά γνωρίζη ότι, δέν έχει νά φοβήται τίποτε, 
έάν συναντήσρ, είς τόν δρόμον ένα σκύλον ή ένα άλογον, άρκεΐ μόνον νά 
μή τά θίξη. Αύτό τό μικρόν μάθημα είναι ικανόν διά νά τοΰ δώση νέον 
θάρρος.’Αλλά τά παιδιά τρομάζουν καί μέ άόρατα πράγματα. Φοβούνται, 
έπί παραδείγματι. νά είσέλθουν νύκτα είς έν δωμάτιον, ή διότι ή θύρα 
είναι ανοικτή. Μόλις έκδηλωθή αύτός ό φόβος ή μητέρα οφείλει άμέσως 
νά είσέλθη είς τό δωμάτιον χωρίς φώς. διά νά δείξη δτι δέν ύπάρχει 
κανείς φόβος. Έπειτα πρέπει νά όδηγήση μέ τό φώς τό τέκνον της είς 
τό δωμάτιον καί νά τοΰ δείξη ότι, δέν είναι έκεΐ μέσα τίποτε κακόν, 
ότι τά πράγματα είναι καί τήν νύκτα δπως καί τήν ήμέραν. Γενικώς 
όταν τό παιδίον έκφράση φόβον άστήρικτον, οί γονείς οφείλουν άμέσως 
νά πείσουν, διά τοΰ ίδιου παραδείγματος δτι, πράγματι ό φόβος είναι 
άβάσιμος. Οΰτω θά διαπλασθή ή παιδική καρδία γενναία καί ήρεμος.

Πρός την άνδρικήν ενδυμασίαν.

Λοιπόν, κυρίαι μου, βαίνομεν, δηλαδή βαίνετε πρός τήν άπλοποίησιν 
τής άμφιέσεόις σας. Καί φαίνεται δτι αύτό θά γείνη καί παρά τήν 
γνώμην σας άκόμη, διά τής έξελίξεω; τής προόδου, ή όποια ακολουθεί
ται άπό νόμους μοιραίως καί άναποτρέπτως έπιβαλλομένους. Έντός 
μιάς είκοσιπενταετίας. άν δέν γείνη ένωρίτερον, ή διαφορά τής γυναι
κείας ενδυμασίας άπό τήν άνδρικήν θά είναι ασήμαντος. Αύτό δέ 
δέν σημαίνει δτι θά φορέσουν οί άνδρες φουστάνια! Τό αντίθετον. Ή 
Κυρία Πελλετιέ, διακεκριμένη Παρισινή λογία, εξήγησε τό πράγμα πει
στικότατα είς διάλεξη· ήν έδωκεν καί ήτις έχειροκροτήθη ώς προφητική.

«Είναι προφανές, είπεν ή κυρία Πελλετιέ δτι, έφ' δσον ό ρόλος τής 
γυναικός αυξάνει είς σπουδαιότητα, καί όσημέραι αυξάνει, ή ένδυμα- 
σία της θά προσέγγιση πρός τήν άνδρικήν. Ό Μέγας Πέτρος τής Ρωσ
σίας, όταν ήθέλησε νά έκπολιτίση τόν λαόν του, ήρχισε νά άπαγορεύη 
τά μακρά φορέματα, σύμβολα τής άσιατικής νωχελείας. Ό νειότερος 
πολιτισμός θυσιάζει έν τή ανδρική ένδυ^ασίφ τό κομψόν εΐς τό άνετον. 
Καί ή γυνή, άνεπιγνώτως, άκολουθεΐ τήν έξέλιξιν: Τά κρινολίνα, αί 
μακραί ούραί καί τόσα άλλα μάταια στολίδια έξηφανίσθησαν πρό τών 
αξιώσεων τοΰ νεωτέρου βίου. Έν τούτοις άκολουθεΐ ή γυνή μέ πολλήν 
άπροθυμίαν τήν έξέλιξιν. Παρά τήν μεταμόρφωση· τής ζωής της, τήν 
βαρύνουν οί μακροί αιώνες τής δουλείας.Έργάτις, άναγκαζομένη νά ζητή 
τόν άρτον διά τής σωματικής ή τής πνευματικής έργασίας, μένει δούλη 
είς τό παρελθόν καί δέν τολμφ νά πετάξη έντελώς άνοήτους συρμούς, οΐτι
νες φορτώνουν τήν τουαλέτταν της μέ άχρηστα στολίδια. Αύτό εξηγείται 
διότι εύρίσκεται τώρα είς τήν κρίσιμον περίοδον τοΰ δισταγμού, είς τήν 
μετάβαση· άπό τής μιάς καταστάσεως εΐς τήν άλλην. Άλλ’ άναμφιβόλως 
αΰριον θά διέλΰρ εκοΰσα ακόυσα τό κατώφλιον τής δουλείας καί θά 
άκολουθήση τήν εξέλιξη·. Χάριν τής έργασίας της, διά τήν εύχαρίσιησιν 
τής άνέτου κινήσεως, χάριν αύτής τής συναισθήσεως τής έλευθερίας της, 
θά άσπασθή τό άνδρικόν ένδυμα, τό όποιον θαυμασίως συνδυάζει τήν 
έλευθερίαν τών κινήσεων μέ τήν γνησίαν καλαισθησίαν». 'Π μεταβολή 
αύτή, τήν όποιαν προφητεύει ή Κυρία Πελλετιέ, θά έχη καί τήν πρακτι- 
κότητα δτι, ένίοτε, οί σύζυγοι θά δύνανται νά έναλλάσσουν ένδύματα!

*Τά κοσμήματα σας.

Ό νειότερος συρμός απαιτεί αί κυρίαι νά φέρουν έκάστοτε κοσμή
ματα μέ πολυτίμους λίθους τοΰ αύτοΰ είδους. Έπί παραδείγματι σήμε
ρον ενώτια, βραχιόλια, καρφίτσες, δακτυλίδια δλα άπό άδάμαντας. 
Αΰριον τά ίδια ή άλλα κοσμήματα άπό σμαράγδους. Μεθαύριον άπό 
μαργαριτάρια καί οΰιω καθεξής. ‘Ιδιαιτέρα λεπτομέρεια διά τά δακτυ
λίδια είναι δτι πρέπει νά φέρωνται ισάριθμα είς έκάστην χεϊρα καί είς 

τούς αύτούς δακτύλους, έξαιρέσει φυσικώς τής βέρας ή όποια μένει εΐς 
τήν θέσιν της.

Γενική λεπτομέρεια, όλιγώτερον σημαντική, είναι δτι πρέπει κανείς 
νά έχη κοσμήματα καί δακτυλίδια δσα χρειάζονται διά νά άκολουθήση 
τήν μόδαν!

e
Ή ηλικία σας.

Είναι άδιακρισία νά έρωτρ. κανείς μίαν κυρίαν περί τής ήλικίας της, 
καί κακία συγχρόνως διότι τήν αναγκάζει νά εϊπη εν ψεύδος. Άτυχώς 
υπάρξουν πολλοί αδιάκριτοι καί κακοί, ή και απλώς άνόητοι. Πρός 
αύτους αί κυρίαι έχουν μίαν άπάντησιν αποτελεσματικήν. Πρέπει νά 
απαντούν στερεοτύπως:

— Δέν λέγω ποτέ τήν ήλικίαν μου, διότι είναι ανωφελές. Κανείς δέν 
πιστεύει τάς γυναίκας δτι λέγουν τήν άληθή των ήλικίαν.

Ο ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΦΑΚΙΡΗ
(ΙΝΔΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ)

«

Αί γυναίκες ιίς τδ &έατρον.

Τό γαλλικόν περιοδικόν · Παρθένων» προεκάλεσε γνώμας λογιών, 
διατί αί κυρίαι επιδίδονται όλίγον είς τήν θεατρικήν φιλολογίαν καί 
όλίγον έπιτυγχάνουν. ’Ιδού τρεις γνώμαι, αί θεωρηθεϊσαι ώς μάλλον 
ένδιαφέρουσαι.

Ό κ. Αλβέρτος Μισερσανκούρ έχει τήν γνώμην «δτι ύπάρχουν έλά- 
χισται γυναίκες δραματικοί συγγραφείς, διότι αί γυναίκες σχεδόν δέν 
δύνανται νά έννοήσουν τόν έξωτερικόν κόσμον καί νά δημιουργήσουν 
πρόσωπα διάφορα εαυτών». Ό κ. Λουκιανός Ρολμέ έγραψεν: «Ή τέχνη 
τοΰ θεάτρου εϊνε τέχνη Οελήσεως καί ύπολογισμοΰ, καί ή γυνή δίδει 
καί δέν ύπολογίζει, ή γυνή ονειροπολεί ή ψάλλει, δέν παίζει ή γυνή 
ζητεί τάς κορυφάς — καί τό θέατρον δέν έξυψοΐ». Ό κ. Γάστων Δερύς, 
τέλος, λέγει: «Αί λόγιαι γυναίκες δέν έγγίζουν τό θέατρον διότι τοΰτο 
άπαιτεΐ πολλήν έπιμέλειαν, πολλήν έπιμονήν, διότι τοΰτο είναι διάφο
ρον άπό τήν νωχελή τέρτμιν, άπό τόν πρόχειρον ρεμβασμόν, άπό τήν 
δουλείαν είς τήν επίδειξη·».

Ώς βλέπετε, αί γνώμαι αΰται είναι άνδρικαί.

Μία δεσποινίς κα&ηγήτρια.

’Ιδού μία νέα νίκη τοΰ φεμινισμού.Ή νορβηγική Βουλή άπεφάσισε τήν 
ίδρυσιν νέας έδρας έν τφ Πανεπιστημίφ τής Χριστιανίας. ήτις θά δοθή 
είς τήν Δεσποινίδα Χριστίναν Μπονέβι. παγκοσμίως διαπρεπεστάτην 
ζωολόγον. ΊΙ νέα αΰτη καθηγήτρια, ήτις είναι ή πρώτη διοριζόμενη έν 
Νορβηγίρ, κατέστη περίφημος διά τάς μελέτας αύτής περί τών ιχθύων 
καί τών άλλων ζώων τών διαιτωμένωτ· άκόμη είς ώκεάνεια βάθη, αίτινες 
έγνώρισαν είς τήν Επιστήμην πολλά νέα θαλάσσια είδη, απολύτως άγνω
στα πρό αύτής.

ΊΙ δεποινίς Μπονέβι, ήτις είναι καί μέλος τής Ακαδημίας τών Επι
στημών τής Χριστιανίας, έχει ήλικίαν κατά τήν όποιαν τήν καταδιώκει, 
κατά πόδας, ώς πρός τόν γάμον, ή λέξις τοΰ άρχαίου "Ελληνος φιλο
σόφου «ούκέτι καιρός» : Τόν παρελθόντα Μάρτιον συνεπλήρωσε τό 
τεσσαρακοστόν.
Αί κηλΐδες σιδηρώματος.

Αί άδέξιαι ή καί άπρόσεκτοι σιδηρώτριαι άφήνουν ένίοτε έπί τών 
λευκορρούχων τάς έρυθροκιτρίνους εκείνος κηλίδας, αί όποΐαι προέρ
χονται δταν τό σίδηρον καίη πολύ. Υπάρχει τρόπος πρός εξάλειψη· 
τών κηλίδων τούτων. Βράζονται 30 γραμμάρια μαλακής άργίλου καί 6 
γραμμάρια λευκού σάπωνος είς 250 γραμμάρια όξους. Έκ τοϋ μίγμα
τος χύνεται έπί τής κηλΐδος ανάλογος ποσότης διά νά τήν καλύψη. 
Όταν δέ ξηρανθή πλύνεται διά χλιαρού ϋδατος επανειλημμένες καί 
έπειτα σιδηρώνεται έκ νέου, μέ προσοχήν βεβαίως αύτήν τήν φοράν 
διά νά μή γείνη νέα κηλίς.
Γνώμαι διά τήν μόδαν.

Εϊς μόνον τρόπος ύπάρχει νά φέρουν αί γυναίκες μίαν ώραίαν τουα
λέταν : Νά λησμονούν δτι τήν φέρουν. Είς τό βασίλειον τής Μόδας, κερ
δίζει κανείς περισσότερον άνήκων είς τήν μυστηριώδη σχολήν, παρά είς 
τήν θορυβώδη σχολήν. Μ·οΛ·ε ot oirahoin

Ή Μόδα είναι τύραννος, κι’ δλους μας κυβερνά.
Παράδοξη, άλλόκοτη· μεσ’ ατούς τρελλούς της νόμους 
ή μάταιη ζωή μας ύποτελής περνφ.
Άλλ’ εϊτε τώρα βγαίνει, ή έρχεται ξανά,
ό φρόνιμος μαζή της πρώτος δέν ξεκινρ,
Οΰτε καί τελευταίος τήν σέρνει είς τούς δρόμους.

Γνώμαι διά τάς Γυναίκας. « BOATAIPOZ

Θέλετε νά ύπερισχύσή μία γνώμη σας ; 
Άπευθυνθήτε πρός τάς γυναίκας. Τήν 
δέχονται ευχαρίστως διότι είναι άμαθεΐς· 
τήν διαδίδουν εύχερώς διότι είναι έπιπό- 
λαιοτ τήν υποστηρίζουν έπί μακρόν διότι 
εϊνε επίμονοι. μ«ο»μ« necker

"Ορκους γυναικών ές ΰδωρ γράφε.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Γυναίκες, γυναίκες, ποιος σάς είδε καί δέν 
σάς ήγάπησεν; βτρων

Καί ή πλέον άνόητος γυνή, έάν δέν είνε ερωτευ
μένη, έχει μεγαλητέραν ψυχήν, νοΰν καί θάρρος 
άπό τόν άνδρα, δστις τήν άγαπρ. κ»ρι> ζταελ

. . . καί δύω δάκρυα έστάλαξαν. . .

Πράγματι ό Φακίρης έφαίνετο έξηντλημένος άπό τόν κόπον.
— Αΰριον σέ περιμένω πάλιν.
Τήν έπομένην ό Φακίρης τήν ιδίαν ώραν εύρίσκετο απέναντι είς τήν 

Άδίτην. Μέ ένα κίνημα τής χειρός του μία ψάθα διελύθη σιγά σιγά 
καί έσχηματίσθηοαν σύννεφα καί καπνοί καί μέσα άπ’ αύτά προέβαλε 
μία ώραία μακρυνή πόλις μέ υψηλούς μιναρέδες. παγόδες καί κτίρια.

— ΊΙ Βεδζαπούρ, ή ίερά πόλις- είπεν είς τήν κατάπληκτοι· Άδίτην. 
Ό Σαβεριναδέν έξηκολούθει νά έρχεται καθ’ ήμέραν καί νά κάμνρ 

άπό τήν μίαν ήμέραν έως τήν άλλην έκπληκτικώτερα θαύματα. Μίαν 
ήμέραν μέ ένα κίνημα τοΰ δακτύλου του παρέλυσεν έντελώς τήν δούλην 
τής Άδίτης καί μέ ένα κίνημα άλλου δακτύλου τήν έθεράπευσεν.Άλλοτε

- έστρωσεν ολόκληρον· τό έδαφος τής βεράνδας μέ άνθη καί πολυτίμους 
λίθους. Κάποτε τέλος ύψώθη δ ίδιος δύο μέτρα έπάνω άπό τήν γήν καί 

. έμεινεν έκεΐ χωρίς νά 
στηρίζεται πουθενά.

—Υπόβαλε μίαν έρώ- 
τησιν είς τόν έαυτόν σου· 
είπεν είς μίαν έπίσκεψίν 
του πρός τήν νέαν.

Έκείνη έσκέφθη μυ
στικά.

— Ποιος μέ ήγάπησε 
περισσότερον;

Ό Φακίρης ένόησε 
τήν έρώτησιν χωρίς νά 
τήν άκούση καί πύρινα 
γράμματα είς τό έδαφος 
έσχη μάτισαν τήν λέξιν. 
— Λ μά! Ή μητέρα σου!

ΊΙ νεάνις έσκέφθη.
— Ποιος Οά μ’ άγα- 

πήσρ περισσότερον είς 
τό μέλλον;

Τό ίδιον άόρατον χέρι 
έγραψε πάλιν μέ πύρινα 
γράμματα.

— Κάποιος ποΰ δέν 
θά σοΰ τό πή ποτέ καί 
ποΰ δέν θά τόν άγαπή- 
σρς ποτέ.

, Μίαν άλλην ήμέραν ί]
κόρη είπεν.

ι — Σύ ποΰ τά γνωρί
ζεις δλα ήιιπορεΐς νά 

ι μοΰ είπής τι σκέπτομαι 
αύτήν τήν στιγμήν;

Καί ό Φακίρης άπήντησε μέ απερίγραπτου θλίψιν:
— Τί άλλο σκέπτεται μία κόρη παρά εκείνον ποϋ άγαπφ;
— Τό ηΰρες· είπεν ή κόρη. Σκέπτομαι τόν Βυαζά, τόν μνηστήρά μου. 

Μετά δέκα ήμέρας γίνομαι σύζυγός>του.
Ό Φακίρης έμεινε σιωπηλός καί ή Άδίτη έκπληκτος είδε δύο δάκρυα 

νά στάζουν άπό τά μάτια του, δάκρυα άτινα δέν κατιόρθωσε νά έξηγήιη).
Σιωπηλός καί μελαγχολικός έφυγε έκείνην τήν ήμέραν δ Σαβεριναδέν. 

Ή Άδίτη δέν τοΰ είτε νά έπιστρέψη άλλην φοράν. Ή νεάνις έπρεπε νά 
έτοιμασθή διά τόν γάμον της. Άλλά οσάκις άπό τήν ήμέραν έκείνην 
έβγαινε έξω, ήτο άδύνατον νά μήν τόν συνάντηση γονατισμένον είς τόν 
δρόμον καί κατεβάζοντα τά μάτια δταν τήν έβλεπε.

Μίαν νύκτα ποΰ έπλησίασεν είς τό παράθυρου νά δροσισθή, είδε άνθη 
άπό φλόγας νά σκορπίζωνται γύρω της καί ήκουσε μίαν φωνήν ή δποία 
έτραγουδούσε γλυκύτατα.

77 λέει τάχα βράδυ-βράδυ το ενα περιστέρι σι' άλλο; 
Λέει : ·Στδν κόσμο ευτυχία είναι δ ίριος μοναχά·.

Τήν έπομένην έστειλε κ’ έζήτησε τόν Σαβεριναδέν.
— Γιατί μοΰ έτάραξες τόν ύπνον μου άπόψε; τόν ήρώτησεν.

Ό πατέρας σου έχει περισσότερα κτήματα, περισσότερα κοπάδια 
καί περισσοτέρους δούλους άπό £να βασιλέα. Ή μητέρα μου πουλεΐ 
τώρα ρίζι είς τήν άγοράν. Μεταξύ σοΰ καί έμοΰ ύπάρχουν πολλοί. Διά- 
ταξέ τους νά μέ τιμωρήσουν.

— Είσαι ένας μεγάλος άγιος, άλλά μεγαλείτεροι άπό σένα είναι οί 
θεοί. Καί οί θεοί διατάσσουν τούς άνΟρώπους νά σέβωνται τάς παρθένους. 

Θά μέ ίδής άκόμη μίαν φοράν, τήν ήμέραν ποΰ θά είσαι εύτυχής. 
"Επειτα δέν θ’ άκούσης πλέον νά γίνεται λόγος διά τόν Σαβεριναδέν.

— Καλά. Κράτησε τήν ύπόσχεσιν σου.
Ό Σαβεριναδέν έφυγεν.
Τό πρωί τών γάμων τοΰ Βυαζά καί τής Άδίτης, ό ήλιος έλαμπεν, ή 

φύσις έμειδία. ή γή έμυροβόλει, ώς νά ήθελαν και τά στοίΜΪα νά εορ
τάσουν διά τήν ευτυχίαν τών δύο άγαπωμένων. Ή γαμήλιος πομπή 
έξεκίνησεν άπό τό σπήτι τής νύμιμης καί διηυθύνθη είς τήν παγόδαν 
δπου έπερίμεναν οί Βραχμάνες. Οί ελέφαντες φορτωμένοι δώρα έπρο- 
χωροΰσαν πυκνοί ανάμεσα είς τό πλήθος τό όποιον άφηνε κραυγάς 
θαυμασμού. Τήν ώραν ποΰ ή Άδίτη ανέβαινε τάς μαρμαρίνους βαθμί
δας τής κλίμακος τοΰ θυσιαστηρίου, παρετήρησε τόν Σαβεριναδέν, μέσα 
είς τό πλήθος τών ιερών ψαλτών τοΰ ναοΰ. Τήν παρετήρει ό Φακίρης 
ώς νά ήθελε νά κλείση τήν εικόνα της μέσα είς τά 
μάτια του. "Οταν ή εορτή έτελείωσε καί οί νεόνυμφοι 
ήτοιμάζοντο νά φύγουν, δ Φακίρης έπροχώρησε μέσα 
είς τούς Βραχμάνας καί είπεν ύψηλοφώνως :

— Τό πνεΰμα τοΰ θεοΰ Σίβα μέ διατάσσει νά θυ- '*·(’
σιάσω τούς οφθαλμούς μου πρός τιμήν τής Άδίτης, 
κόρης τοΰ Γκουτνά-Σάλμα καί τοΰ συζύγου της Βυαζά, 
υίοΰ τοΰ Βισβαμιτρά.

Ή θυσία τών οφθαλμών είναι σπανία μεταξύ τών 
Φακιρών, διότι άπαιτεΐ τήν ύπερτάτην περιφρόνηση·

ΗΤριβανδεράμ, ή ώραία πόλις, έκοιμάτο χαυνωμένη 
. είς τήν φλόγα τοΰ μεσημβρινού ήλιου. Έμπρός ή 

θάλασσά της, ακίνητος, σχεδόν μαρμαρωμένη, μόλις έρρυ- 
τιδοΰτο κάποτε άπό τήν έλαφράν πνοήν ένός άραιοΰ 
μυρωμένου άέρος.

Έξηπλωμένη έπάνω είς μεταξωτά μαξιλαράκια ή Άδίτη, ή κόρη τοΰ 
Γκουτνά-Σαρμα, παρετήρει άφηρημένη τήν ρυθμικήν κίνησιν ποΰ έκα-·- 
μνεν ή ψάθα, τήν όποιαν έκινοΰσαν άπό πάνω μέ σχοινιά αί υπηρέτρια· 
διά νά δροσίζουν τήν κυρίαν των. Ό Γκουτνά - Σάριια ήτο δ πλουσιότε
ρος έμπορος τής έπαρχίας. Οί ριζώνες του ήσαν απέραντοι καί έποτί- 
ζοντο διαρκώς άπό παραπόταμο, οί δούλοι του έμετρώντο κατά εκατον
τάδας, τά κοπάδια του ήσαν πυκνά, οί ταΰροί του μεγάλοι καί δυνατοί, 
τά πλοΐά του φορτωμένα κατέβαιναν καί Ανέβαιναν διαρκώς τόν ποτα
μόν καί τά έμπορεύματά του έταξείδευαν πάντοτε είς τήν ράχιν τών 
ελεφάντων του. Άλλά ό πολυτιμώτερος θησαυρός του ήτο ή Άδίτη, ή 
κόρη του.

Δεκατεσσάρων έτών μόνον, δταν παρουσιάσθη είς κάποιαν εορτήν, 
οί άνθρωποι ποΰ τήν είδαν είπαν:

— Είναι ώραία δπως ή αειπάρθενος Δεβαναγκύ.
Ένφ λοιπόν ή Άδίτη έρρέμβαζεν είς τήν βεράνταν, μια δούλη ένεφα- 

νίσθη καί είπε:
Ό Σαβεριναδέν είναι έκεΐ καί περιμένει.

— Άς έλθη- είπεν ή Άδίτη.
Ό Σαβεριναδέν ήτον ένας άπό τούς «άγιους», τούς γνωστοτέρους είς 

τάς ’Ινδίας. Υίός μιάς χορεύτριας τής παγόδας τής Τριβανδεράμ, έμυήθη 
ένωρίς είς τά μυστήρια τών φακιρών, είς τά όποια έγινε διάσημος. 
Έμαθε άπό μικρός νά περιφρονώ τήν θλίψιν καί τήν ήδονήν, καί τά 
μάτια του έβλεπαν τώρα τούς άγνωστους κόσμους, ποΰ δέν βλέπουν οί 
κοινοί θνητοί.

Αύτόν λοιπόν τόν άνθρωπον, τοΰ δποίου δλοι διηγούντο τά θαύματα, 
ήθέληοε νά ίδή ή Άδίτη, καί διά νά τό έπιτύχη έστειλε μέγα ποσόν 
χρυσού είς τούς Βραχμάνας. Διότι οί άνθρωποι αύτοϊ, οί όποιοι δέν 
χρειάζονται τίποτε διά νά ζήσουν, συγκεντρώνουν μυθώδη πλούτη διά 
τούς ναούς των.

Έστάθη δ Σαβεριναδέν όρθιος έμπρός εις τήν Άδίτην. Φορών ένα 
τουρμπάνι είς τό κεφάλι καί ένα κομμάτι υφάσματος εΐς τήν μέσην, 
άφίνει νά φαίνεται τό έπίλοιπον τοΰ σώματός του γυμνόν, μυώδες, καί 
ψημένον άπό τόν ήλιον, είς τάς άκτΐνας τοΰ δποίου έταλαιπώρησεν δλην 
του τήν παιδικήν ήλικίαν καί τήν νεότητα. Άπό τήν ζώνην του έκρέ- 
ματο τό κομβολόγιον μέ τούς επτά κόμβους, τό όποιον μόνον οί άγιοι 
έχουν τό δικαίωμα νά φέρουν.

"Ορθιος καί σιωπηλός ό Φακίρης παρετήρει τήν κορασίδα, έξηπλωμέ- 
νην νωχελώς έμπρός του, ώραίαν καί εΰγραμμον, άφήνουσαν νά διαφαί
νεται ύπό τά λεπτά μεταξωτά φορέματα σώμα θαυμασίας πλαστικότητος.

— Σαβεριναδέμ, είπεν ή Άδίτη, ξέρεις διατί σ’ έκάλεσα; Θέλω νά 
ίδώ τά θαύματα τά όποια κάμνεις. Έμπρός, άρχισε!

Ό Φακίρης έπρόφερε μεγαλοφώνως τό μυστηριώδες μονοσύλλαβον 
ωμ, είπε τάς τρεις ίεράς λέξεις, Μπούρ, Μιτουβά, Σουάρ, καί ήρχισε νά 
ψιθυρίζη προσευχάς. "Επειτα στραφείς πρός μίαν γωνίαν τής βεράνδας 

είδε μέγα άργυροΰν 
λ άνθοδοχεΐον.Έτει-

z w τ° χε<?ι Σ0” Πρός
«Γ---Ι -----/ «ΰτό καί η Άδίτη

κατάπληκτος είδε 
τό δοχεΐον νά ύψώ- 
νεται μόνον του, ώς 
νά τό έσήκωναν μυ
στηριώδη άόρατα 
χέρια καί νά πλη
σιάζη τόν μάγον.

— Κάμε το νά έλ
θη πρός έμέ· είπεν 
ή Άδίτη τρομαγ
μένη, ένφ ή δούλη 
της έκλειε μέ άγω- 
νίαν τά μάτια της. 
Ό Φακίρης ήπλωσε 
τά χέρια του καί 
διηυθύνθη τό άνθο- 
δοχεΐον πρός τήν 
Άδίτην.

- Στάσου ! έφώ-
• ·*<—'■ f ναξεν ή κόρη ύπο-

χωροΰσα έντρομος.
' Τό δοχεΐον έστά-

Ή Άδίτη κατάπληκτος είδε τό δοχεΐον νά υψώνεται. . . θη καί έπειτα ήρ-

* χισε νά γυρίζη είς
τήν θέσιν του ένφ άπό μέσα του ήκούετο γνωστόν ’Ινδικόν άσμα, ώς νά 
τδ έτραγουδοΰσαν μακρυά αόρατοι τραγουδισταί.

Τί λέει τάχα βράδυ - βράδυ τό ενα περιστέρι σι' άλλο; 
Λέει: ·Στόν κόσμο ευτυχία είναι δ ίρως μοναχά·.

Τό τραγούδι έσβυσε όλίγον κατ’ όλίγον καί ό Σαβεριναδέν στραφείς 
πρός μίαν ροδοδάφνην έψιθύρισε κάτι. "Ενα άνθος άπεσπάσθη μόνον 
του καί ήλθε καί έκυλίσθη είς τά πόδια τής Άδίτης. Έπειτα τό ένα 
ήκολούθησαν άλλα καί έπειτα δλα μαζή άπετέλεσαν μόνα των, χωρίς 
νά μεσολαβήσρ ένα χέρι, ώραϊον στέφανον δ όποιος ήλθε καί έτοποθε- 
τήθη εις τό κεφάλι τής άρχοντοπούλας.

— Φθάνει- είπεν ή Άδίτη. Είσαι κουρασμένος.
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πρός τήν όδννην. Τό πλήθος διέδραμε κραυγή φρίκης. Ή Άδίτη δέν 
ήδύνατο νά έμποδίση τήνπράξιν αύτήν, διότι Θά προσέβαλλε τούς θεούς. 
ΙΙεριωρίσθη λοιπόν νά παρακολουΟή τάς κινήσεις τοΰΦακίρη μέ φρικώδη 
αγωνίαν. ’Εκείνος έπλησίασε τούς ιερούς βωμούς καί άπέσυρε μικρόν 
σίδηρον φλέγοντα. "Επειτα έγύρισεν άκόμη μίαν φοράν, παρειήρησε τήν 
Άδίτην μέ ήρεμον καί αποφασιστικήν σιωπήν, ώς νά ήθελε νά φυλάξη 
δσον τό δυνατόν περισσότερον τήν εικόνα της μέσα είς τό σκότος τών 
οφθαλμών του, καί έπέρασε τόν καίοντα σίδηρον έμπρός είς τά μάτια του. 
Καπνός άνέβη άπό τάς καιομένας βλεφαρίδας καί δύο δάκρυα εστάλαξαν 
άπό τήν θέσιν είς τήν οποίαν όλίγον πριν ύπήρχον τά μάτια τοΰ Φακίρη.

(Έκ τοϋ Γαλλικού).
« « «

ΠΦ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ,-ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ Λ1ΦΟΙ G)

Όλοι σχεδόν γνωρίζομεν τά ονόματα τών πολυτίμων λίθων, 
είτε έξ άκοής, είτε έξ δψεως, ολίγοι δμως καί τά χαρακτηρι

στικά αύτών. Έν τή παρούση συντόμφ μεν, άλλά περιεκτική πραγμα
τεία μας, 0ά γράψωμεν περί τών χαρακτηριστικών καί τοΰ τόπου τής 
προελεύσεως ένός έκάστου τούτων, σημειοΰντες καί δλους τούς Ιστορι
κήν αξίαν έχοντας πολυτίμους λίθους.

1) Ό Άδάμας. δ σκληρότατος καί λαμπρότατος δλων τών πολυτίμων 
λίθων, κόπτεται καί κατεργάζεται μόνον διά τής ιδίας αύτοΰ κόνεως. 
Είναι άχρους, ερυθρωπός, κυανούς, πράσινος καί κιτρινωπός. Εύρίσκε
ται είς τάς ’Ινδίας, τήν Ν. 'Αμερικήν καί τήν Ν. Αφρικήν καί τήν Kim
berley, τής όποιας οΐ άδάμαντες θεωρούνται οί αριστοι. Ιστορικοί άδά- 
ιιαντες είναι: Ό Μέγας Μογγόλος, δωρηίΐείς υπό τού Έιιίρου Jumla 
είς τόν Σάχην τής Περσίας Jahan. Εύρίσκεται εΐς τό θησαυροφυλάκιον 
τής Περσίας. Ό Όρλώφ, κλαπείς ύπό Γάλλου στρατιώτου έκ τοΰ 
οφθαλμού ένός ειδώλου Βραχμανικοϋ ναού, καί έκ τούτου ύπό τίνος 
πλοιάρχου έπωλήθη είς τόν Πρίγκιπα Όρλώφ άντί 90,000 λιρ. άγγλ., 
δ όποιος τόν έδώρησεν είς τήν Αΰτοκράτειραν Αικατερίνην τήν Β’. 
Ζυγίζει 194 3 4 καράτια. Ό Κοχινόρ άνήκεν είς τόν ΙΙέρσην καταχτη
τήν Nadir Shah κατά τό 1739, είς τόν Ράς τής Λαχώρης κατά τό 
1813, έκ τοΰ όποιου περιήλθεν είς τήν κατοχήν τής Εταιρείας τών 
’Ανατολικών "Ινδιών, ή δποία τόν έδώρησεν είς τήν βασίλισσαν Βικτω
ρίαν τό 1850. Ζυγίζει 104 1 16 καράτια. Ό Pitt εύρέθη είς τάς ’Ινδίας 
καί ήγοράσθη ύπό τοΰ Pitt διοικητοΰ τής Μαδράσης άντί 20,400 λιρ. 
'Αγγλικών. Έπωλήθη είς άλλους άντί 80,000 λιρ. ’Αγγλικών καί τελευ- 
ταϊον είς τόν Δούκα τής ’Ορλεάνης άντί 135,000 λιρών ’Αγγλικών. 
Έκλάπη μετ’ άλλων κοσμημάτων τοΰ Στέμματος κατά τήν Επανάστα
ση·, άλλ’ άνευρέθη καί φυλάσσεται έν Γαλλίφ. Ζυγίζει 136 7 8 καράτια. 
Ό Nizam, κιήμα τού Νιζάμ τής Hyderabad. Υποτίθεται δτι ζυγίζει 
277 καράτια, καί δτι αποτελεί μέρος άδάμαντος, δ όποιος έζύγιζε 440 
καράτια πριν σπάση. Ό Darya- i-nur κτήμα τοΰ Σάχου τής Περσίας. 
Ζυγίζει 186 καράτια. Ό Sancy άνήκε διαδοχικός είς τόν Κάρολον Bold, 
de Sancy, βασίλισσαν Έλισσάβετ, καρδινάλιον Mazarin, Λουδοβίκον 
XIV. Κλαπείς μετά τοΰ Pitt κατά τήν Γαλλικήν ’Επανάσταση· έγένετο 
κτήμα τοΰ βασιλέως τής Ισπανίας, τοΰ πρίγκιπος Demidoff, καί ένός 
Ίνδοΰ πρίγκηπος.Ό Nassak κτήμα τού Δουκός τού Westminster, βάρους 
78 5 8 καρατίων. Ό Άστήρ τοΰ Νότου, βάρους 125 καρατίων. Ό Άστήρ 
τής Ν. ’Αφρικής, βάρους 46 1,2 καρατίων. Ό Λευκός Σάξων, βάρους 
48 3/8 καρατίων. Ό Tiffany, βάρους 125 καρατίων. Ό Stenart, βάρους 
120 καρατίων. Ό άδάμας Πριγ-άπισσα Εύγενία, βάρους 51 καρατίων’ 
Ό άδάμας Victoria, βάρους 180 καρατίων. Ό Excelsior, βάρους 971 
καρατίων. Ό Cullinan, βάρους 516 1/2 καρατίων, δωρηθείς ύπό τής 
Κυβερνήσεως τοΰ Τρανσβαάλ είς τόν βασιλέα Έδουάρδον.

2) Ό Σμάραγδος ή Σμαράγδι, σπανιότατος λίθος. Έχει χρώμα βαθύ 
πράσινον. Εύρίσκεται εις τό Περού καί τάς 'Ανατολικός Ινδίας.

3) Τό Ροϊ'βϊνιον, έχει χρώμα έρυθράν. Εύρίσκεται είς τήν Κεϋλάνην 
καί τάς Ινδίας. ’Απομιμήσεις ρουβινίων κατασκευάζουν ευκόλως, τά 
όποια διακρίνονται τών γνησίων μόνον διά μικροσκοπίου. Τό πολυτι
μότερου ρουβίνιον ανήκει είς τόν Ρουντζίτ Σλήγκον. Είναι μεγέθους 
αυγού, καί έξετιμήθη 300,000,000 φράγκα.

4) Σάπφειρος, έχει χρώμα γαλάζιον. Εύρίσκεται είς τήν Κεϋλάνην. 
Είναι εύθηνότερος τού ρουβινίου. Είς Παρισίους φυλάσσεται σάπφειρος 
άξίας 1,200,000 φρ. Είς τόν καθεδρικόν ναόν τοΰ Καζάν έν Πετρουπόλει 
θαυμάσιος σάπφειρος κοσμεί τήν εικόνα τής Παναγίας τοΰ Καζάν.

5) ’Αμέθυστος, ορεινόν κρύσταλλον κεκοσμημένον μέ χρώμα βιολέτ- 
τας. Οί καλλίτεροι άμέθυστοι εΐνε τών Ούραλίων Όρέων. ΟΙ ώραιότε- 
ροι αμέθυστοι κοσμούν τό σκήπτρον τοΰ βασιλέως τής ’Αγγλίας.

6) Περοΰζι, έχει χρώμα ούρανί. Περοΰζι είς τήν Περ
σικήν γλώσσαν σημαίνει «πέτρα τής ευτυχίας». Οί Πέρ- 
σαι πιστεύουν δτι τό περοΰζι παριστφ τά οστά τών 
ανθρώπων, οί όποιοι άπέθανον άπό έρωτα. Τό περοΰζι 
φερόμενον έπί μακράν χρόνον μεταβάλλει τό χρώμά 

του, διά τοΰτο τό πλύνουν κατά διαστήματα μέ ζεστό νερό καί σαπούνι. 
Τά καλλίτερα περούζια εύρίσκονται είς τήν Περσίαν. Είς τό όπλοστά- 
σιον τής Μόσχας φυλάσσεται δ θρόνος τού Βόριδος Γοδουνώφ, κεκο- 
σμημενος με μεγαλα περούζια, τά δποία έδωρήθησαν ύπό τοΰ Σάχου 
της Περσίας Άμπά, τό 1605.

7) Τοπάζιον, έλαβε τό όνομα τής νήσου Ταπαζόσα τής Ερυθρός 
θαλάσσης. Υπάρχουν διαφόρων χρωμάτων, τά άκριβώτερα δμως εΐνε 
τα κυανά καί άχροα. Τά καλλίτερα θεωρούνται τά Ρωσσικά. Τό μεγα- 
λή«ρον τοπάζιον εΐνε τό τής ΙΙορτογαλλίας, ζυγίζον 1680 καράτια.

8) Οπαλιον, ποικιλόχρωμου. Προπαντός έκτιμώνται τά έρυθρόειδή 
και πρασινωπά όπάλια. Ή Αϋτοκράτειρα ’Ιωσηφίνα, σύζυγος Ναπο- 
λεοντος τοΰ Α’, είχε θαυμάσιοι· όπάλιον, τό όποιον ώνόμαζον «Πυρ- 
καίάν τής Τροίας». Τά Ρωσσικά όπάλια εΐνε μαλακά, καί κατά τήν 
επεξεργασίαν θραύονται. Τά καλλίτερα όπάλια εύρίσκονται είς τήν 
Ουγγαρίαν, Σουμάτραν καί τάς ’Ανατολικός ’Ινδίας.

9) Ονυξ, περίφημος^δια τό ποικίλοι· χρώμά του. Εΐνε λευκομαυρο- 
κυανοπρασινος, ποτέ δμως έρυθρός. Εύρίσκεται είς τάς Άνατολικάς 

Ινδίας. Σιβηρίαν,’Αμερικήν καί Γερμανίαν. 10) Σαρδόνυξ, όμοιος κατά 
πολύ τοΰ δνυχος, καί τοΰ οποίου τά χρώματα εΐνε κανονικότερα.

11) Μαργαρίτης, σκληρόν, λευκόν, λάμπον άντικείμενον, παραγόμενον 
έντός τών μεγάλων στρειδιών, συνεχεία άσθενείας τών οστράκων. Οί 
άλιεϊς τών μαργαριτών βεβαιοΰν δτι δσον δυνατά καί ύγιά εΐνε τά 
όστρακα, τόσον όλιγώτεροι εΐνε οί έν αύτοΐς μαργαρΤται. καί άπόδειξις 
δτι προέρχονται άπό ασθένειαν τών οστράκων τό δτι. είς τά έντελώς 
ύγιά όστρακα δέν υπάρχουν ποσώς μαργαρΐται. Τοιαΰτα όστρακα αλιεύ- 
ονται είς τά παράλια τών ’Ινδιών, τής Κίνας,τής Κεϋλάνης, τής'Ερυθράς 
θαλάσσης, καί ιδίως τοϋ Περσικού Κόλςτου, τής Αυστραλίας καί Κ.’Αμε
ρικής. Τά πλουσιότερα όστρακα είς μαργαρίτας εΰρίσκονται πλησίον τής 
Νήσου Όρμούζ παρά τήν είσοδον τοΰ Περσικού Κόλπου. Ό Πλίνιος 
θεωρεί τόν μαργαρίτην ώς τόν λαμπρότατου δλων τών πολιτίμων λίθων. 
Είς τήν αρχαιότητα διά τών μαργαριτών έκόσμουν 
τό άγαλμα τής ’Αφροδίτης, διότι οί "Ελληνες καί οί 
Ρωμαίοι έπίστευον δτι ή ’Αφροδίτη καί οί μαργαρϊ- 
ται προήλθον έκ τοΰ άφροΰ τής θαλάσσης. Τό περί- 
φημον άγαλμα τής Αφροδίτης τοΰ Πραξιτέλους 
έφερεν ενώτια άπό μαργαρίτας, άξιος φρ. 1.500,000.

Οί πολυτιμότεροι μαργαρΐται ήσαν οί δύο μαργαρΐται, 
έφερεν ή βασίλισσα Κλεοπάτρα. Κατά τήν ομολογίαν 
κάθε εΐς άπό τούς μαργαρίτας τούτους ήξιζε περισσότερον τών 1,500,0(10 
Ϊιράγκων. Τόν ένα έκ τούτων ή Κλεοπάτρα διέλυσεν έντός δξους καί 
πιεν είς υγείαν τοΰ Ρωμαίου στρατηγού Μάρκου ’Αντωνίου. Τόν έτερον 

ό Ρωμαίος Αύτοκράτωρ Αύγουστος, μετά τήν κατάκτησιν τής Αίγυ
πτου καί τήν κατοχήν τών θησαυρών της, έχάρισεν είς τήν κόρην του 
’Ιουλίαν, ή δποίατόν έχόρισεν είς δύο καί κατεσκεύασενεν ζεύγος έι ωνίων.

Ό τελειότερος γνωστός μαργαρίτης εΐνε ό «La Pellegrina· τοΰ Μου
σείου τής Μόσχας. Εΐνε τελείως σφαιροειδής Ινδικός μαργαρίτης έκτά- 
κτου ώραιότητος. Ζυγίζει 28 καράτια. Ό δέ μεγαλείιερος γνωστός μαρ
γαρίτης εΐνε οάκανονίστου σχήματος τού Μουσείου «Βικτωρία-Άλβέρ- 
τος» τοΰ Λονδίνου. Ζυγίζει 3 ούγγίας καί έχει περιφέρειαν 4'/, ΐντζιας.

« « «

τους οποίους 
τοΰ Πλινίου,

•PARSIFAL,, ΤΟΥ ΒΑΓΝΓΡ 6)

Parsifal ώνομάσθη ύπό τοΰ Βάγνερ ένα «Bulinenweilifests- 
piel·, ή μία καθιερωμένη έορτάσιμος παράστασις. Διετήρησε 

τόν θρησκευτικόν χαρακτήρα μέ άξιοσημείωτον τρόπον. Τό έργον έπαί- 
χθη διά πρώτην φοράν τήν 28 ’Ιουλίου 1882 είς τό Bayreuth. 'Ο Βάγνερ 
ηρχισε νά γράφη τήν μουσικήν τοΰ Parsifal κατά τό 65°ν έτος. Έχρειά- 
σθη πέντε έτη περίπου διά νά ουμπληρόιση τό έργον. έν τούτοις τό 
ποίημα έτελείωσε τό 1877, καί ή μουσική τό 1879. Κατ’επιθυμίαν τοΰ 
Βάγνερ τό μελόδραμα τοΰτο 0ά έπαίζετο μόνον είς τήν Όπεραν τοΰ 
Bayreuth έως τό 1913. Έν τούτοις τό 1903 έπαίχΟη είς τήν Νέαν 
Ύόρκην. Οί στίχοι τοΰ Parsifal έγράφησαν έπί τή βάσει τοΰ ήμιεπικοΰ 
ποιήματος τοΰ Wolfram von Eschenbach, γραφέντος περί τό 1204. Μία 
εξαιρετικός ώραίαπαράστασιςέδόΟη έν Άγγλίφ ύπό τοΰ Henry Lavage. 

Πράξις Α'. Δάσος πλησίον τοΰ πύργου τών 'Ιπποτών τού Grail. Ό 
Amfortas, φύλαξ τοΰ ιερού Grail, καί όρκισίΐείς ν’ άπαρνηθή τάς γυναί
κας, πίπτει ύπό τά θέλγητρα τής Kundry καί χάνει τοιουτοτρόπως τήν 
Ίεράν Λόγχην. Ό Klingsor, δ μάγος, εξασφάλισης τήν Λόγχην δίδει 
είς τόν Amfortas ένα ανίατον τραύμα. Ένας κύκνος πίπτει κατά γής, 
τρωθείς υπό τού βέλους τοΰ Parsifal. Τοΰιο θεωρείται ώς φόνος ύπό 
τών Ιπποτών τοϋ Grail. Ό Parsifal λέγει είς αυτούς δτι δέν γνωρίζει 
πόθεν ήλθεν. ’Επιτίθεται αγρίως κατά τής Kundry, διότι τού είπεν δτι 
ή μητέρα του άπέθανεν. Οί Ίππόται παραδέχονται δτι δ Parsifal είναι 
παράφρων, καί ότι εΐς μόνος ήδύνατο νά τόν θεραπεύση. Μεταβάλλεται 
S σκηνή είς Ναόν τοΰ Grail, δπου τελείται μεγάλη Ιεροτελεστία. Έδώ

Gurnemanz έρωτφ τόν Parsifal. Αί απαντήσεις του είναι άκατάλη- 
πτοι καί έκδιώκεται έκ τοΰ ναού τοΰ Grail.— Πρ&ξις Β'. Τού Klingsor 
δ μαγικός πύργος. Ό Klingsor μεταχειρίζεται τήν Kundry νά νικήση 
τόν Parsifal. Ή σκηνή αλλάζει είς ώραιότατον κήπον γεμάτον άπό 
ώραίας νύμφας. Ό Parsifal άνθίσταται εΐς τά θέλγητρά των, καί περι- 
φρονεί τήν Kundry. Ό Klingsor ρίπτει τήν Ίεράν Λόγχην έπί τοΰ 
Parsifal. Συμβαίνει θαύμα, καί ή Λόγχη μένει κρεμασμένη είς τόν 
αέρα. Ό Parsifal τήν Αρπάζει, καί κάμνε’ι τό οημεϊον τού Σταυρού. Ή 
σκηνή αλλάζει στιγμιαίως είς έρημον.Ή Kundry καταράται τόν Parsifal, 
καίτοΰ λέγει δτι είς μάτην θά βλέπη τό 'Ιερόν Grail.—Πράξις Γ'. Κοιλάς 
πλησίον τοΰ Πύργου Grail. Παρήλθον πολλά έτη. Είναι ή πρωία τής 
Μεγάλης Παρασκευής κατά τήν Άνοιξιν. Ό ηλικιωμένος Gurnemanz 
υπηρετούμενος ύπό τής Kundry ζή ώς ερημίτης. Ό Parsifal εισέρχεται 
μέ τήν 'Ιεράν Λόγχην. Ό Gurnemanz τόν αναγνωρίζει ώς τόν πραγμα
τικόν αρχηγόν τών 'Ιπποτών τοΰ Grail. Ό I’arsifal προχωρεί πρός τόν 
Ναόν. Έκεϊ θεραπεύει τήν πληγήν τοΰ Amfortas μέ την Λόγχην. Τό 
Ιερόν Grail είναι φωταγωγημένον, καί μία περιστερά κατέρχεται έκ 
τοΰ Οόλου τοΰ Ναού. Ό Parsifal άνακηρύττει εαυτόν βασιλέα, καί ή 
Kundry πίπτει νεκρά, άπαλλαττομένη τής δυστυχισμένης ζωής. 
e Οί Ίππόται τοΰ Grail είναι ένα σώμα θρησκευτικών πολεμιστών, 
ορκισμένων νά προφυλάξουν τό Ιερόν Grail, τό όποιον υποτίθεται έκ 
παραδόσεως δτι είναι τό ποτήριον έκ τοΰ όποιου έπιεν δ Χριστός κατά 
τό τελευταΐόν Δεΐπνον, καί έντός τοΰ όποιου έτέθη τό πολύτιμον αΐμά 
του έπί τού Γολγοϋα.Ή Ιερά Λόγχη όποτίθεται δτι είναι έκείνη, διά 
τής οποίας έκεντήθη ή πλευρά τοΰ Χριστοΰ. Τά πρόσωπα τοΰ μελοδρά
ματος είναι: Ό Amfortas, (βαρύτονος), φύλαξ τοΰ Ιερού Grail, ό όποιος 
πίπτει ύπό τά θέλγητρα τής Kundry διά τής ένεργείας τοΰ μάγου 
Klingsor, χάνει τήν Ίεράν Λόγχην, καί λαμβάνει ανίατον τραύμα 
δι αυτού· ο Teiturel^ (βαθύφωνος), πατήρ τοΰ Amfortas· ό Klingsor, 
(βαρύτονος), μάγος· ο Gurnemanz, (βαθύφωνος), παλαιός Ιππότης· ό 
Parsifal, (τενόρος)· ή Kundry,, (μεσόφωνος), ή δποία όποτίθεται δτι 
εχλευασε τόν Χριστόν κατά τήν Σταύρωσιν καί ή όποια κατεδικάσθη 
νά ζή βίον αιώνιας δυστυχίας. φίλον'

ΟΛΑ

ΣΥΓΓΝΩΜΗΝ ΑΠΕΙΡΑΚΙΣ

'Ανήθικος άγων διεξαγόμενος κατά τοΰ ήμετέρου Διευ- 
θυντοΰ έςώθησε τούς πολιτικούς άντιπάλους αύτοΰ εΐς 

συκοφαντικήν αύτόχρημα ένστασιν κατά τοΰ κύρους τής πανηγυρικής 
έκλογής του έπί δωροδοκίφ. Ό ήμέτερος Διευθυντής ήτο ΰποχρεωμένος νά 
ΰπεραμυνθή δχι μόνον έαυτοϋ, άλλά καϊ τών συμπατριωτών του Ψαχ
νών, οΐτινες τά πάντα άπώλεσαν άπό τοΰ Άγώνος πλήν τής τιμής. Καί 
δντως ή ύπό τριών εισηγητών τοΰ Ειδικοΰ Δικαστηρίου, δπερ έκδικάζει 
τώρα τό κ.ΰρος τών έκλογών, διεξαχθείσα άνάκρισις έν Σύρφ, Ψαρροίς 
καί Άθήναις άπέδειξεν άσύστατον έντελώς τήν άτιμον 
πρόθεσιν. Φαντάζεσθε δμως τί περισπασμούς είχεν δ 
Διευθυντής μας καθ’δλον τόν διαρρεύσαντα μήνα καί 
διά τοΰτο τό άνά χεΐρας τεύχος δέν ετυχε τής δεούσης 
έπιμελείας. Ζητοΰμεν συγγνώμην δθεν άπειράκις παρά 
τών συνδρομητών ήμών, οί όποιοι δέν άμφιβάλλομεν 
δτι θά δικαιώσουν ήμάς.

«
ΟΙ ΠΡΟΞΕΝΟΙ ΜΑΣ

Άπό τά κοσμήματα τής προξενικής μας, ΰπηρεσίας 
δ κ. Α. Ζαννέτος. Είς τήν Σαμψοΰντα, δπόθεν τελευ
ταίως μετετέθη εΐς τήν Κωνστάντζαν τής Ρουμανίας, ή 
άνάμνησίς του θά μείνη αλησμόνητος. Τέλειος τύπος 
ανθρώπου, αγαθού, εύγενοΰς, μειλιχίου, μέ γενναίαν 
καρδίαν καί θερμόν αίσθημα. Καί τέλειος τύπος προξέ
νου, πατήρ καί προστάτης τών ’Ελλήνων υπηκόων, 
φωτισμένος, υπερήφανος καί ισχυρός εΐς τό έθνικόν του 
καθήκον, έμπνεύσας παντού δπου ΰπηρέτησεν είς τήν 
Τουρκίαν, δ ά τών αρετών του καί τής αξιοπρέπειας 
του, τόν σεβασμόν είς τάς τουρκικός άρχάς, καί τήν 
αγάπην τών ξένων συναδέλφων του. 01 Σαμψούντιοι θά 
μακαρίζουν τους Έλληνας τής Κωνστάντζας, μέχρι 
τής ήμέρας, ή δποία πρέπει νά είναι πολύ έγγύς, 
καθ’ ήν τοιαΰται άρεταί καί τόση δύναμις προξενικής 
ίκανότητος, θά κληθούν νά χρησιμοποιηθούν είς εύρύ- 
τερον κύκλον έλληνικών συμφερόντων. Ή «Εικονογρα
φημένη» ιδιαιτέρως είναι ΰπερήφανος διότι μεταξύ τών 
καλών της φίλων καταλέγει τόν κ. Ζαννέτον.

«
ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ

Καθώς είναι γνωστόν πρό καιρού συνέστη πολυμελής 
έκ καθηγητών τού Πανεπιστημίου καί άλλων φιλολό
γων έπιτροπή, πρός σύνταξιν τού Μεγάλο · Λεξικού τής Ελληνικής Γλωσ- 
σης, τό δ’ποϊον θά είναι έτοιμον κατά τό 1921, ώσεϊ προσφερόμενον πολύ
τιμον δώρον παρά τής έλληνικής επιστήμης πρός τό έθνος, έπί τή έκα- 
τονταετηρίδι τής έθνικής ήμών παλιγγενεσίας. Περί τής γενομένης ηδη 
έργασίας έξεδόθη ή «πρώτη άνακοίνωσις», έπιμελείφ τού κ. Πέτρου Ν. 
Παπαγεωργίου, περ.έχουσα δ.ά τής παραθέσεως όλίγων τινών λέξεων, 
δείγμα τοΰ τρόπου καθ' ον προβαίνει ή εργασία πρός σύνταξιν τοΰ Λεξικού, 
θαυμάζει τις τό πλήθος τοΰ γλωσσικού ΰλικοΰ τό όποιον ούτω συλλέγεται, 
και τό δποϊον έν τούτοις είναι έλάχιστον, σχετικώς πρός τό_ σωζόμενον. 
Καί διά τοΰτο ή έπ.τροπή παρακαλεί, έν τή «πρώτη ανακοινώσει» ταύτη 
πάντας τούς έπισταμενους ΐνα σημειώσωσιν είς τάς έπί τούτφ λεύκάς 
σελίδας τοΰ φυλλαδίου, πάσαν παρατήρησιν ήν συνέλεξαν έκ τής παραδό
σεως ή τής λαλουμένης γλώσσης. Άληθώς δέ ή ζητουμένη αύτη συνεργα
σία πάντων τών Ελλήνων είναι άπό τά ίερώτερα καθήκοντα.

«
Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Ή θερινή θεατρική περίοδος ήρξατο προμηνυομένη πλουσιωτάτη εΐς 
θέατρα καί εΐς πρωτότυπα 'Ελληνικά έργα. Τά εγκαίνια έκαμε πρώτη ή 
Δ'ις Μαρίκα Κοτοπούλη εΐς τό θέατρον τής Νέας Σκηνής, εΐς τό δποϊον 
μετέφερε μετά τής τέχνης της καί τοΰ θιάσου της καί τό όνομά της, ΐνα 
οΰτω καί αί δύο πρωταγωνίστρια! τής 'Ελληνικής σκηνής έχουν τό θέατρόν 
των, δπως είς τούς Παρισίους ή Σάρα Μπερνάρ κλ. Ακολουθεί ή έναρξις 
τοΰ θεάτρου Κυβέλης, καί πριν δ Μάιος φθάση εις τά μέσα αύτοΰ, δλαι αί 
σκηναί θά έχουν άνοιχθή πρός τήν φιλομουσίαν τοΰ ’Αθηναϊκού κοινού, ή 
δποία καί έφέτος φαίνεται πώς θά είναι ισχνή άγελάς διά τούς ήθοποιούς, 
δπως καί άλλοτε φεΰ !
’Εξαιρετικά καλλιτεχνικά γεγονότα τοΰ μηνός τούτου είναι ή συναυλία 

τοΰ β’ιασήμου βιολιστοΰ’Μαρτώ καί ή έσπερίς τών θεατρικών Συγγραφέων, 
ήτις έδόθη είς τό Δημοτικόν μέ τρία πρωτότυπα έργα: Τό «Τριάντα πέντε

έως σαράντα· τοΰ κ. Σπανδωνή, τήν «Πληγωμένην» τοΰ κ. Ιωσήφ, καί 
τήν «Μις Τζάκσον» τοΰ κ. Δεληκατερίνη, εις τά δποία έπαιξαν ώς ήθο- 
ποιοί έξ συγγραφείς, οί κ. κ. Τσοκόπουλος. Λάσκαρης, Δημητρακόπουλος, 
Σπανδωνής, Ιωσήφ, ϊενόπουλος καί πέντε δεσποινίδες τοΰ Συλλόγου τών 
ερασιτεχνών αί ΔΕ? άδελφαί Λουριώτου. ’Αγαπητού, Μανιάκη καί Μπέμπη 
Λεβίδου. Ή θεαματική έπιτυχία τής έσπερίδος ταύτης ϋπήρξεν έκτακτος,

«
ΩΡΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

«Μέ τήν άνοιξιν τώρα ήρχιααν τά ωραία μαθήματα τοϋ Δραγατσείου. Πότε 
είς τήν Άκρόπολιν, πότε είς τό θηαεΐον, πότε εΐς τόν Πειραιά, ϊιδάσκον- 
ται έπί τόπου οί μαθηταί μαζί μέ τά άπό τών μνημείων διδάγματα είς 
τήν ’Εθνικήν μας Κατήχησιν. ’Ετοιμάζονται δέ ήδη καί έκδρομαί εις τά 
πέριξ, ΐνα γνωρίαωοιν οί ευτυχείς μαθηταί τοιούτου διδασκάλου τόν τόπον 
των καί τόν άγαπήσωσιν. Είναι μέγα προσόν διά τοιαΰτα σχολεία νά 
κατέχη δ διευθύνων αύτά, δχι μόνον τόν τρόπον τής παιδαγωγικής διευθϋν- 
σεως, άλλά και τήν δύναμιν τής διδασκαλίας, ώστε νά έμδάλη είς τάς 
ψυχάς τών νέων δ,τι ύψηλόν καί ιδεώδες, δπως τό κατορθώνει δ κ. Δρα- 
γάτσης, πανταχοϋ όδηγών, πανταχοϋ παρακολουθών, πανταχοΰ διδάσκων 
καί χειραγωγών τούς μαθητάς αύτοΰ. Έπρεπε νά τόν άκούση τις πρό ολί
γων ήμερών άναπτύσσοντα τά κατά τάς τελετάς τών Ιεροσολύμων έν τή 
Έταιρείφ τών Φίλων τοΰ Λαού, ένώπιον τών μαθητών του καί πληθύος 
άλλων μαθητών καί άλλου κόσμου, διά νά κατανοήση τήν δύναμιν τής 
διδασκαλίας του». (Εΐς παρακολουθών τό τέκνον του πατήρ)

«
Ο ΤΣΑΡΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

Γράφει καί δ Τσάρος στίχους, καί τά ποιήματά του έχουν δλην τήν άνη- 
συχίαν τής έμφόβου αύτοκρατορικής ζωής τήν όποιαν περνφ καί δλην τήν 
μελαγχολίαν τής < ~ψυχής ή δποία ποθεί τήν χαράν καί τήν έλευθερίαν, 

χωρίς νά τάς εΰρίσκη είς τήν ΰποψίαν τοΰ κινδύνου ή 
δποία τόν κάμνει τύραννον καϊ θΰμα.

Εΐς 8ν άγγλικόν περιοδικόν έβημοσιεύθη έν άνέκδο- 
τον ποίημα τοΰ Τσάρου εΐς πεζήν μετάφρασιν. Σάς τό 
δίδομεν καϊ ήμεΐς εΐς πεζήν μετάφρασιν:

■ Ή τύχη μου έγεννήθη νύκτα καί τήν έθρεψαν τά 
σκότη.—Ή χαρά μου, πληγωμένη εΐς τήν καρδίαν άπό 
τήν μοίράν μου, είναι φευγαλέα. —Ή ψυχή μου ζητεί 
τυφλώς τήν άπολύτρωσιν, άλλ’ είναι παγωμένη άπό 
τήν χιόνα τής άμφιδολίας, ή δποία δέν μέ άφήνει νά 
πιστεύσω δτι θά εϊμπορέσω ποτέ νά εύρω τήν γαλήνην».

«
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ . . .

Λοιπόν, αί διδασκάλισσαι δέν πρέπει νά ύπανδρεύων- 
ται. Ό γάμος, δχι ώς πράξις, άλλά διά τάς συνεπείας 
αύτοΰ είναι άσυμβίδαστος μέ τά καθήκοντα τής διδα- 
σκαλίσσης. Τοιαύτη πράγματι ΰπήρξεν ή καταπληκτική 
άπόφασις ήν έλαξε τό μέγα συμβούλιον τοΰ 'Ελβετικού 
καντονιού τής Ζυρίχης.

Καί άλλοτε έν Έλβετίφ είχεν έγερθή τό ζήτημα, 
άν έπετρέπετο εις τάς διδασκαλίσσας νά μερίζουν τόν 
χρόνον καί τάς μέριμνας αύτών μεταξύ τής διδασκαλίας 
καί τών καθηκόντων τής συζύγου καί τής μητρός. 
Άλλ’ έπειδή δ νόμος ούδέν ώριζεν ώς πρός τό οημεϊον 
τοΰτο, έφαίνετο δέ άπάνθρωπον νά άποκλεισθοΰν αί 
πτωχαί διδασκάλισσαι τοΰ ιδεώδους πρός δ τείνει πάσα 
κόρη, έξηκολούθησε τό παλαιόν καθεστώς. Άλλά διε- 
τηρεΐτο ισχυρόν τό κόμμα τών ΰπέρ τής διδασκαλικής 
άγαμίας κεκηρυγμένων καί μίαν ήμέραν τής πρώτης 
έβδομάδος τοΰ ’Απριλίου οί άπόστολοι τοΰ νέου τοό- 

Α ΖΑΝΝΕΤΟΣ θεσμού κατώρθωσαν νά παρεισαγάγωσιν είς συζη-
τούμενον έν τφ συμβουλίφ νομοσχέδιον περί μισθού διά- 

ταξιν, ήτις έψηφίσθη διά ψήφων 136 κατά 54, καί δι’ ής δ Υμέναιος 
έστρεψε τά νώτα πρός τάς άτυχεΐς διδασκαλίσσας τής Ζυρίχης. ΙΙότε τό 
μέγα συμβούλιον τής ίεράς έξετάσεως τής Ζυρίχης θά θεσπίση καί τήν 
άγαμίαν τών διδασκάλων; ί
Η ΑΛΚΥΩΝ

Εϊδομεν τό πρώτον τεύχος τής «Άλκυώνος», μηνιαίας ναυτικής έπιθε- 
ωρήσεως, έκδιδομένης παρά τού υποπλοιάρχου τού Β. Ναυτικού κ. Πελο
πίδα Τσουκαλά. Ή έπιθεώρησις αύτη άληθώς πληροί μέγα κενόν. Κατ’ 
έξοχήν ναυτική χώρα ή Ελλάς καί δέν είχε κανέν δημοσίευμα τό όποιον 
νά παρακολουθή εΐς τόν έξω κόσμον καϊ νά φωτίζη τούς έδώ περί τής ναυ
τικής προόδου. Είναι δέ εύτύχημα δτι τήν έκδοσιν τού τοιούτου περιοδικού 
άνέλαβεν άξιωματικός τής μορφώσεως και τής έπιμελείας τοΰ κ. Πελοπίδα 
Τσουκαλά, ώστε νά ΰπάρχη πάσα πιθανότης δτι ή «Άλκυών», δλοέν βελ- 
τιουμένη, θά έξελ.χθή εΐς πλούσιον δλικόν πληροφοριών 
καί εΐς άριστον συγχρόνως βοήθημα διά τούς άσχολουμέ- 
νους καί εΐς τό πολεμικόν ναυτικόν καί εΐς τήν έμπορικήν 
ναυτιλίαν. Άλλως τό πρώτον τεύχος, τόσον άδρόν εΐς 
δλην μέ έκλεκτικότητα συγκεντρωθείσαν, αποτελεί τήν 
καλλιτέραν έγγύησιν διά τήν πρόοδον τής «Άλκυώνος».

«
μία τιμή, τό καθήκον’ δέν δπάρχει 
ή εργασία' δέν ΰπάρχει εϊμή μία

ΚΑΡΜΕΝ ΣΥΛΒΑ

Δέν ΰπάρχει εϊμή 
εϊμή μία παρηγορία, 
ήδονή, τό ώραίον.

θά έλεγέ τις δτι εΐς τήν ζωήν μας ΰπάρχουν στιγμαί, 
αί δποϊαι περιέχουν συγκεντρωμένος δλας τάς όδύνας 
μας, ώς έάν διά νά μάς κάμουν νά κλαύσωμεν μίαν 
μόνην φοράν, χάριν οικονομίας.
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Α. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Ό περιοδικός τύπος έχασεν ένα άπό τούς φιλοπονωτέρους καί τούς συμ- 
παθεστέρους έργάτας του. Άπέθανεν έν Τεργέστη, ύποκύψας είς μακράν 
νόσον, δ Α. Άλεξιάδης, Ιδρυτής καί Διευθυντής τής «Φιλοκάλου Πηνελό
πης». Πόσην θέλησιν καί πόσην φιλοτιμίαν κατέβαλεν δ πολύκλαυστος 
ούτος συνάδελφος διά νά μορφώση, μέχρι τής τελειότητας είς τήν όποιαν 
έφθασεν σήμερον, τήν Φιλόκαλον Πηνελόπην·, θά είναι δύσκολον νά λεχθή. 
Άλλ' εϊς άντάλλαγμα, καϊ πόσην ώφέλειαν δέν παρέσχεν είς τόν γυναι- 
κεϊον κόσμον τής 'Ελλάδος τό περιοδικόν τοϋτο, τό δποϊον έγεινενδ καλός 
διδάσκαλος τών φίλεργων έλληνίδων. Δυσκόλως θά 
εύρεθή έν Έλλάδι γυνή ήτις δέν έπωφελήθη έξ αύτοΰ. 
Καί διά τοϋτο ή λύπη διά τόν θάνατον τοΰ Α. Άλβ- 
ξιάδου άπηχεϊ ζωηρότερον εϊς τάς καρδίας τών γυναι
κών. Κάθε μία έξ αύτών θά έχη καί μίαν άνάμνησιν 
τοΰ Αοιδίμου άνδρός δστις εϊργάσθη διά νά διδάσκη 
άπό μακράν είς τάς έλληνίδας, ώς εϊς κόρας του, 
τήν χειροτεχνίαν καί τόσα άλλα χρήσιμα εϊς τήν οικια
κήν ζωήν πράγματα.

ft

ΑΛΕΞΙΑΔΗ!ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ

Είς τήν Γερμανίαν τά ταχυδρομεία λειτουργούν μέ 
ιδεώδη - .. εύγένειαν. Εννοούν νά προλαμβάνουν καί 
τάς μικράς στενοχώριας τών έρωτευμένων. Κρίνατε 
άπό τήν μικράν αύτήν ιστορίαν, ή δποία συνέβη εις 
ένα έμπορον τοϋ Βερολίνου, τόν Μπέρτβιγκ.'Ο άνθρω
πος αύτός, συναντηθείς μίαν ήμέραν μέ μίαν χαριτω
μένη·/ ξανθήν, κατώρθωσε νά τής άποσπάση τήν ύπό- 
σχεσιν δτι, τήν προσεχή Κυριακήν θά μετέβαινε νά τόν 
συναντήση είς μέρος, τό όποιον αύτός θά τής ύπεδεί- 
κνυε. Προνοητικός άνθρωπος έσημείωσε τήν διεύθυν- 
σίν της καί τό Σάββατον τής έγραψε μέ έν πνευμα
τικόν δελτάριόν — τό δποϊον είναι είδος τηλεγραφήμα
τος, διαβιβαζομένου ταχύτατα διά πεπιεσμένου άέρος 
μέσφ υπογείου σωλήνος — ότι τήν άνέμενεν τήν έπο- 
μένην ήμέραν εις τάς έννέα, εϊς τήν δεξιάν γωνίαν 
τού κήπου Σαρλότεμβουργ. Περιττόν νά σάς εϊπωμεν
δτι δ έμπορος εύρέθη είς τόν τόπον τοϋ ραντεβού μίαν ώραν πριν. Καί 
έμετροϋσε τά λεπτά ώς αιώνας, δπως λέγουν οί ερωτευμένοι. Άλλά πριν 
έλθουν άκόμη αί έννέα δ Μπέρτβιγκ βλέπει νά πηγαίνη πρός αύτόν είς 
διανομεύς δ όποιος ώ ! φρίκη '. — έκράτει είς τό χέρι του τό πνευματικόν 
δελτάριόν του. «Κύριε, έσπευσε νά τφ εϊπη δ διανομεύς, ήλθα νά σάς ειδο
ποιήσω νά μή περιμένετε, διότι εις τήν όδόν Φρειδερίκου 28 δέν κατοικεί 
καμμία δεσποινίς Ένχ. Μάς έπεστράφη τό δελτάριόν μέ τήν σημείωσιν : 
«Παραλήπτης άγνωστος».

Εννοείτε τί είχε συμβή: Ή χαριτωμένη ξανθή είχε δώσει ψευδή διεύθυνσιν

«
ΑΓΙΑ ΣΙΩΝ

'Τπό τού Σαμίου κ. Γ. Κ. Βραχυπέδη, έξεδόθη ή «Άγια Σιών», ήτοι δδη- 
γός τών προσκυνητών. Τό βιβλίον τοϋτο, εϊς τάς ύπερδιακοοίας σελίδας 
αύτοΰ, συγκεντρώνει πάσαν τήν περιγραφήν τών Άγιων Τόπων, ιστορικήν, 
γεωγραφικήν, έκκλησιαστικήν, καί βεβαίως είναι διαφωτιστικώτατος δδη- 
γός διά τούς προσκυνητάς. Μέ τήν «Αγίαν Σιών» άνά χεϊρας βαίνει τις 
πρός τήν Παλαιστίνην, ώς εις τόπον γνώριμον.

β
ΕΛΙΖΑ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ

Μακράν τών Αθηνών, τής πόλεως τήν δποίαν τόσον ήγάπησεν, άπέθα- 
νεν ή Έλίζα Κονταράτου, σύζυγος τού άγαπητοΰ φίλου κ. ’Αποστόλου 
Κονταράτου Διευθυντοΰ τού Δημοτ.κοΰ θεάτρου 'Αθηνών καί τοΰ πρώτου 
ίμπρεσσαρίου τής ’Ανατολής. "Οσοι έγνώρισαν τήν γλυκεϊαν καί εύγενικήν 
έκείνην γυναίκα θά αισθανθούν τήν όδυνηροτέραν οδύνην. Διά τόν άτυχή 
σύζυγον, δ όποιος τόσον σπαρακτικώς έπλήγη άπό τήν κακουργίαν τοΰ 
θανάτου, δέν ύπαρχε·, σχεδόν παρηγοριά. Ό Δημιουργός μόνον, μέ τό βάλ- 
σαμον τοΰ χρόνου, θεραπεύει τοιαΰτα τραύματα τής ψυχής.

ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟΝ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑΣ

Ό Ώτεφόρ, πλούσιος εύγενής γνώριμος τής Κυρίας Σαβινιέ, έδωκε τό 
άκρον άωτον τής φιλαργυρίας. Άσθενήσας θανασίμως έπληροφορήθη 

παρά τών ιατρών του δτι ή μόνη του σωτηρία ήτο νέον φάρμακον άγγλι- 
κόν, δπερ έπωλεΐτο είς ύψηλήν τιμήν. Ό άσθενής δταν ήκουσε περί τής 
τιμής τοΰ φαρμάκου ήρνήθη διαρρήδην νά τϋ προμηθευθή. Καί ένφ έκειτο 
ψυχορραγών, μετά τινα ώραν, δ ιατρός του τφ είπεν '■

— Ό φαρμακοποιός έδέχθη νά μάς τό δώση μόνον αντί τεσσαράκοντα 
ταλλήρων.

— Είναι πολύ ακριβόν! είπεν δ Ώτεφόρ καί έξέπνευσε.

Τ’ ΑΞΈΧΑΣΤΑ

Ό έκλεκτός συνάδελφός μας καί φίλος κ. Εύστρώτιος Εύστρατιώδης, 
έξέδωκεν ύπό τόν τίτλον τούτον μερικά κομμάτια, ζωής καί άγωνίας, άπό 
τάς εντυπώσεις τού μαύρου εκείνου πολέμου τοΰ 1897 είς τόν δποϊον έλαβε 
μέρος. Δέν θά έπαινέσωμεν τά φιλολογικά αύτά κρύσταλλα είς κανένα, 
διότι κανείς δέν άγνοεΐ τί αξίζει ή φιλολογική πέννα τού κ. Εύστρατιώδου. 
Μόνον θά συστήσωμεν είς όσους Αγαπούν τό ώραϊον καί τό ισχυρόν, νά μή 
χάσουν τήν πνοήν τής φιλολογικής εύμορφιάς ή δποία γεμίζει «Τ’ αξέχαστα».

« 
ΑΦΕΛΕΙΑΙ

Ό Βολταϊρος Αναφέρει δύο παραδείγματα θαυμασίας άφελείας: εϊς 
.Ιησουίτης έθαύμαζεν δτι ή θεία Πρόνοια έμερίμνησεν ώστε οί ποταμοί νά

βιέρχωνται πλησίων τών μεγάλων πόλεων. Είς δέ ίεροκήρυξ κηρύσσων 
άπό τοΰ άμβωνος έν Παρισίοις είπεν: «Ό θεός έπρονόησε διά πάντα, 
Αγαπητοί έν Χριστφ αδελφοί. Έκάστην πρωίαν ανατέλλει δ Ήλιος άκρι
βώς μόλις αρχίζει ή ήμέρα. Καί τήν νύκτα δ ήλιος δύει δταν άνάβωμεν 
τά φώτα». *
Ο ΡΟΤΣΙΛΔ

Παρουσίασαν είς τόν τραπεζίτην Ρότσιλδ κατάλογον συνεισφορών ύπέρ 
ένός δυστυχούς. Καί δ τραπεζίτης ύπογράφει διά χίλια φράγκα.

- Μά δ υίός σας, λέγει δ ζητών τήν συνεισφοράν, 
μοΰ έδωκε δύο χιλιάδας. Δέν εϊμπορεϊτε νά δώσετε 
όλιγώτερα.

— Έ! Έ! Άπεκρίθη δ βασιλεύς τών οικονομολό
γων. Έκεϊνος είμπορεΐ νά είναι Ανοιχτοχέρης. Έχει 
έκατομμυριοΰχον πατέρα.

*

Μίαν ήμέραν εισέρχεται είς τό γραφεϊόν του σοβα
ρός κύριος. Καί λέγει τό δνομά του:

— Ό κ. Μ. έκ Φραγκφούρτης.
Ό γηραιός τραπεζίτης εϊργάζετο, δέν ήτο δέ φίλος 

τής έθιμοτυπίας.
— Πολύ καλά, κύριε. Πάρετε ένα κάθισμα.
—Άλλά, λέγει δ ξένος προσβληθείς, είμαι δ κύριος 

τάδε σύμβουλος τοΰ βασιλέως.
— Τότε λοιπόν, κύριε, πάρετε δύο καθίσματα.

«
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΦΙΛΟΥΣ

Ξεύρετε ποια είναι τά μάλλον περιζήτητα καί 
σπάνια γραμματόσημα αύτήν τήν έποχήν ; Τό γραμ
ματόσημον τού Νοτίου Πόλου καί τό Άβυσσηνιακόν 
τού 1894-1911. Τό πρώτον τό έξέδωκεν ή Κυβέρνη- 
σις τής Νέας Ζηλανδίας είς άνάμνησιν τής γενομένης 
κατά τό 1910 έξερευνήσεως τού άνταρκτικοΰ Πόλου. 
Άλλά δέν έξέδωκε παρά μόνον έλάχιστα, άποκλειστι- 
κώς πρός χρήσιν τών μελών τής Αποστολής. Δι' αύτό 

τάάναμνηστικά αύτά γραμματόσημα σπανιώτατα καίκαί κατέστησαν 
Αγοράζονται είς μεγίστας τιμάς.

Μέ τό Άβυσσηνιακόν γραμματόσημον τοϋ 1894-1911 συνέβη τό έξής : Τήν 
Ιην 'Οκτωβρίου τοΰ 1911 τό ταχυδρομικόν γραφεϊόν Διρέ Δάουα τής Άβυσ- 
σηνίας εύρέθη αίφνιδίως χωρίς κανέν γραμματόσημον. 'Εν τούτοις δέν 
είμποροΰσε νά μή ταχυδρομίση τήν Αλληλογραφίαν, ήτις είχε παραδοθή 
τήν ήμέραν έκείνην. Έν τή αμηχανία του δ διευθυντής τοΰ ταχυδρομείου 
έσκέφθη τότε νά χρησιμοποιήση έν παλαιόν φύλλον γραμματοσήμων όπερ 
είχεν, έκδόσεως 1894, τυπώσας έπ' αύτών τάς λέξεις -faute timbre» (Ελλεί
ψει γραμματοσήμου). Άλλά δέν είχε προφθάση νά χρησιμοποιήση πλέον 
τών δώδεκα έκ τών γραμματοσήμων αύτών καί έφθασεν άπό τό Τζιμπουτί, 
μετά δύο ώρας, προμήθεια κανονικών γραμματοσήμων ήτις είχε ζητηθή. 
Καί ούτω έμειναν μόνον έν κυκλοφορίφ δώδεκα έκ τών γραμματοσήμων 
αύτών. 'Εσχάτως έν έξ αύτών ήγοράσθη όγδοήκοντα χιλιάδας φράγκων 
παρά τίνος Βέλγου έκατομμυριούχου.

«
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

Ό διευθυντής τοΰ μεγάλου έν τή Όμονοίφ ζυθοπωλείου «Ήβη» κ. Για- 
κουμάκης, δ Αγαθώτερος καί Ανοιχτοκαρδότερος τών άνθρώπων, κλαίει 
τήν άπώλειαν συντρόφου ή δποία μέ τόσην Αγάπην καί πίστιν τόν παρηκο- 
λούθησεν είς τόν μακράν δρόμον διά μέσου τής ζωής. Ή μεταστάσα Αικα
τερίνη Γιακουμάκη ήτο δέσποινα σεβαστή, διατηρούσα τάς άρχοντικάς άρε- 
τάς τών γυναικών τοΰ παλαιού καλού καιρού. Τόν πενθοδντα φίλον συλ- 
λυπούμεθα έξ δλης καρδίας.

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΕΡΩΤΟΣ

Εκείνος : Γιατί κλαϊς φώς μου ; Άρνεΐσαι τήν πρότασίν μου ;
Έκείνη: Όχι, άγγελέ μου. Κλαίω άπό χαρών. Ή μητέρα μου μού 

έλεγε πάντοτε: Μαρία είσαι τόσον άνόητη, ώστε δέν θά εύρης οΰτε 
γάιδαρον νά σέ άγαπήση. Καί τώρα εύρήκα ένα ...

«

«

ΣΣΣΤ I

Μία γυνή ήλικίας 99 έτών έλεγε πρός τόν Φοντενέλ, δστις ήτο 
κατά τέσσαρα έτη νεώτερός της :

— Ώρισμένως μάς έλησμόνησεν δ θάνατος !
— Σσσστ! έκαμεν δ Φοντινέλ, φέρων τόν δάκτυλον είς τό στόμα-

«
ΑΙ ΛΕΞΕΙΣ

Ή 'Αγγλική γλώσσα περιέχει 37,000 λέξεις, ή Γαλλική 32,000, ή ’Ιτα
λική 35,000, ή 'Ισπανική 30,000. Οί Κινέζοι δέν έχουν άλφάβητον. Τά 
σημεία τής γραφής γενικώς λαμβανόμενα έκφράζουσι παρ' αύτοΐς ιδέας 
καί δχι σημεία προφοράς. 'Γά λεξικά έρμηνεύουσι τριάκοντα έως τεσσαρά
κοντα χιλιάδας έκ τών σημείων τούτων, άλλά πλήν αύτών ύπάρχουσι καί 
άλλαι έκατόν χιλιάδες καί πλέον.

«
ΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΥΣΟΥ

Είς στρατιώτης, έν μέθη διατελών, έφιλονείκησε μέ τόν δεκανέα του.
— Σώπα, τφ είπεν. Δέν είσαι Ανδρας.
— θά σοΰ αποδείξω τό έναντίον άπήντησεν δ δεκανεύς.
— ΙΙοτέ, έπανέλαδεν δ στρατιώτης, είναι αδύνατον. Δέν άκους κάθε 

πρωί τί διατάσσει δ Αξιωματικός τής ύπηρεσίας, ποΰ μάς στέλλει είς τήν 
φρουράν: «Εις τήν τάδε φρουρών, εξ άνδρες καί είς δεκανεύς». Βλέπεις 
λοιπόν δτι οί δεκανείς δέν είναι άνδρες.

Έν Άάήναις, Τυπογραφεϊον -Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη—9011,


