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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Οκ. Πρωθυπουργός άνεχώρησε δι’ Ευρώπην τήν παραμονήν τών
Χριστουγέννων, 24 Δ βρίου. Τό ταξείδιον τοΰ κ. Βενιζέλου έθεω- 

ρήθη πλέον ή έπάναγκες καί έπεβλήθη ύπό τών σοβαρών περιστάσεων 
τάς οποίας διέρχεται ή Ελλάς. Ό κ. Πρωθυπουργός, είνε πιθανόν, δτι 
0<ι έπισκεφθή δλας τάς πρωτεύουσας τών Μ. Δυνάμεων, όπως διά 
καταλλήλων του ενεργειών κατορΟώση νά δώση άλλην τροπήν είς 
τά ’Εθνικά μας ζητήματα, έκ τών όποιων τήν πρώτην θέσιν κατέχουν 
τό ’Ηπειρωτικόν, τό Νησιωτικόν, τό ζήτημα τής προμήθειας πολε
μικών σκαφών καί τό ζήτημα τοϋ μεγάλου Εθνικού Δανείου, άνερχο- 
μένου εις 500 εκατομμύρια φράγκα.

Καί δσον άφορά μεν τό ’Ηπειρωτικόν ζήτημα, έλάχισται ελπίδες 
απομένουν, δπως άρθή ή άδικία, τήν οποίαν άπεφάσισαν νά διαπρά- 
ξουν αί Μ. Δυνάμεις είς βάρος τών 'Ελληνικών δικαίων. Παραμένει 
δμως πάντοτε ή έλπίς τής ένοπλου άντιστάσεως τών Ήπειρωτών, οί 
όποιοι είνε άποφασισμένοι ν’ άντιστοΰν μέχρι θανάτου υπέρ τής ένώ- 
σεώς των μετά τής μητρός 'Ελλάδος. Μικροτέρας δυσκολίας παρου
σιάζει τό Νησιωτικόν ζήτημα. Κατά τήν ’Αγγλικήν πρότασιν, αί 
κατεχόμεναι ύπό τοΰ 'Ελληνικού ήδη στρατού νήσοι τού Αιγαίου Οά 

Η ΧΑΡΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.— Βιαστικός ό Βασιλεύς, ποϋ μόλις τόν έπρόφΟαναν οί άποτελοΰντες τήν συνοδείαν Του, διέσχισε μαζί μέ τόν Γ. Διοικητήν κ. Λ. Ροΰφον, 
μέ τούς υίούς Του, μέ τόν κ. ΈλευΟ. Βενιζέλον καί τούς άλλους επισήμους τά στενά τών Χανιών καί έ'σπευσεν είς τόν Μητροπολιτικόν ναόν, δπου έψάλη 

κατανυκτικιοτάτη ευχαριστήριος δοξολογία.

μείνουν είς τήν Ελλάδα, εκτός τής Τενέδου καί τής Ίμβρου, αί όποΐαι 
θ’ άποκτήσουν αύτονομιακόν πολίτευμα ύπό τήν επικυριαρχίαν τού 
Σουλτάνου. Τά Δωδεκάνησα δμως μέλλουν νά έπιστραφοϋν είς τήν 
Τουρκίαν.

Άς έλπίσωμεν τέλος καί δς εύχηθώμεν, δπως τό ταξείδιον τοΰ 
Έλληνος Πρωθυπουργού στεφθή ύπό πλήρους έπιτυχίας.

«
κ. Βενιζέλος έφθασεν είς τήν Ρώμην, δπου τοΰ έγινε μεγάλη κ’ εγ
κάρδιος υποδοχή. Είς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν έσπευσαν νά

τόν δεχθούν ό Έλλην Πρεσβευτής κ. Κορομηλάς καί ό πρώην τοιοϋ- 
τος κ. Κακλαμάνος, διαμένων άκόμη έν Ρώμη, ό στρατηγός Γαριβάλδης 
μετά τής οικογένειας του καί ό φιλέλλην ’Ιταλός πολιτευτής κ. Γκάλλι. 

Αμέσως ή γλώσσα τού ’Ιταλικού τύπου ήλλαξεν έπ’ εύκαιρίρ τής 
άφίξεως είς τήν Ρώμην τοΰ "Ελληνος Πρωθυπουργού καί δλα τά ’Ιτα
λικά φύλλα επικαλούνται τούς δεσμούς, 
οί όποιοι συνδέουν τά δύο άδελφά 
έθνη καί πλέκουν ύμνους είς τήν Ελ
ληνικήν Φυλήν καί τά τελευταία της 
κατορθώματα. ’Εάν πιστεύση κανείς 
μάλιστα καί τά τηλεγραφήματα τής Τε
λευταίας "Ωρας, τά όποια όμιλούν περί Δονκιχωτικήν της πολιτικήν, ή όποια

τής μεταστροφής τής ’Ιταλικής πολιτικής απέναντι τής Ελλάδος, ήτις 
τάσσεται έξαφνα ύπέρ τής ιδέας τής παραδόσεως δλων τών Νήσων τοϋ 
Αιγαίου, μηδέ τών Ίταλοκρατουμένων Δωδεκανήσων εξαιρούμενων, είς 
τήν 'Ελλάδα. Οά συμπεράνη οτι δλα μεταξύ μας έγιναν μέλι:γάλα.

Δυστυχώς όμως δέν ήμποροΰμε νά πιστεύσωμεν τόσον εύκολα τάς 
ειδήσεις, αί όποΐαι κυκλοφορούν αδέσποτοι. 'Οπωσδήποτε όμως ήμπο- 
ροϋμεν νά διακρίνωμεν έξ αύτών τήν ωφέλειαν, ή όποια θά πρόκυψη 
μέχρι τέλους διά τήν Ελλάδα έκ τοΰ ταξειδίου τοϋ κ. Πρωθυπουργού.

«

ΑΠΟ τήν ημέραν τής μυστηριώδους έξαφανίσεως, άπό τό πρώτον 
Μουσεϊον τών Παρισίων, τό Λούβρ, τής Τζοκόντας, τοΰ αριστουρ

γήματος τοΰ μεγάλου ζωγράφου Λεονάρδου Δά Βίντση, πόσες φορές δέν 
έπίστευσαν δτι άνευρέθη αυτή; Άλλά πάντοτε έπρόκειτο περί φάρσας 
καί πάντοτε άντί τοΰ άληϋοΰς πρωτοτύπου τής άριστουργηματικής είκό- 
νος δέν έπαρουσιάζετο, παρά μία έπιτυχής αντιγραφή.

"Ετσι οί Παρισινοί καί μαζί των όλος ό κόσμος εϊχον άπελπισθή διά 
τήν άνεύρεσιν τής Τζοκόντας, τήν οποίαν ύπελόγιζον διά παντός χαμένην.

Έξαφνα δμως άπό τήν Φλωρεντίαν τής ’Ιταλίας ήλθεν ή είδησις, δτι ή 
Τζοκόντα άνευρέθη. Ό κάτοχός της ’Ιταλός, άπελπισθείς διά τήν έκ- 
ποίησίν της — διότι κανείς δέν έτολμοΰσε νά τήν άγοράση — παρέδω- 
σεν είς τήν ’Αστυνομίαν καί αύτήν καί τόν εαυτόν του.

Είς πρόχειρον άνάκρισιν, είς τήν όποιαν τόν ύπέβαλεν ό άστυνόμος, 
ώιιολόγησε τήν κλοπήν τής είκόνος. άλλά έπρόσθεσεν ώς δικαιολογητι- 
κον του, δτι τήν έκλεψε διά νά έκδικηθή τόν Μεγάλον Ναπολέοντα, δ 
όποιος έγύμνωσεν άλλοτε τήν ’Ιταλίαν άπό δλα τ’ άριστουργήματά της. 
Άλλά τό χαμόγελον τής Τζοκόντας, τό τόσον αγγελικόν καί ιδεώδες, 
μετεβλήθη είς ειρωνικόν, μόλις ήκουσε τήν δικαιολογίαν τού άπαγω- 
γέως της.

Τό άποτέλεσμα δμως μένει τό ίδιον. Ή Τζοκόντα έπεστράφη είς τήν 
Γαλλίαν. Τό Παρίσι τήν έδέχθη ώς τήν χαμένην ευτυχίαν του, οί Παρι
σινοί εορτάζουν τήν έπάνοδόν της, ή δέ Τζοκόντα σκορπίζει εις όλους 
τό άτελεύτητον χαμογελάν της σαν νά τούς εύγνωμονή διά τήν λα

τρείαν, τήν όποιαν τής έχουν. Αισθά
νονται, βλέπετε, καί αί εικόνες ποιοι 
τάς άγαποΰν περισσότερον.

«
Τουρκία δέν εννοεί νά καθήση είς 
τ’ αυγά της, άλλά έξακολουθεϊ τήν

τήν ώδήγησέν είς τήν άξιοθρήνητον θέσιν ποΰ 
εύρίσκεται σήμερον. Πιστεύει πάντοτε δτι δύνα- 
ται νά έπωφεληθή έκ τής ασυμφωνίας τών 
Μ. Δυνάμεων, διά ν’άπλώση τήν άρίδα της έπί 
τής Μιτυλήνης καί τής Χίου, νομίζουσα δτι 
τοιαύτη έπιχείρησις είνε εύκολος, δπως εύκολω- 
τάτη υπήρξε καί αναίμακτος ή άνακατάληψις 
τής Άδριανουπόλεως ύπό τοϋ στρατού της. Είς

τάς βλέψεις της ταύτας ένεθαρρύνθη μεγάλως άπό τήν στάσιν 
ένίων Δυνάμεων τής Τριπλής καί προπάντων τής ’Ιταλίας, ή 
οποία ονειρεύεται λαγούς μέ πετραχήλια.

Τοιουτοτρόπως, άντί ή Τουρκία ν’ άκολουθήση τάς φρονί
μους συμβουλάς τής «Ίκδάμ» καί νά έπιστήση δλην της τήν 
προσοχήν είς τό πώς ν’ άνακύψη έκ τού οικονομικού λαβυρίν
θου, είς τόν όποιον περιέπεσεν, διαπραγματεύεται τήν αγοράν 
πολεμικών σκαφών, διά ν’ άποκτήση τήν ναυτικήν υπεροπλίαν 
απέναντι τής Ελλάδος. Πρό ολίγων δέ εβδομάδων ήγόρασε 
πράγματι τό Βραζιλιανόν Δρέντνωτ «Ρίον Ίανέϊρον» άντί 75 
εκατομμυρίων φράγκων διά τριών δόσεων, έκ τών οποίων έπλή- 
ρωσεν ηδη τάς δύο. Τά χρήματα ταΰτα ή Τουρκία τά έπρομη
θεύθη άπό Γαλλικήν Τράπεζαν, παρά τάς διαθέσεις τής Γαλλι
κής Κυθερνήσεως, ή όποια τό φυσά καί δέν κρυώνει.

Τό ·Ρίον Ίανέϊρον· θά είνε έτοιμον περί τά τέλη τοΰ μηνός
Μαΐου, οπότε ή Τουρκία ελπίζει δτι, τό Νησιωτικόν ζήτημα θά είνε 
άκόμη άλυτον καί δτι Οά κατορθώση νάνακαταλάβη τήν Χίον καί Μιτυ- 
λήνην. Ή καϋμέιη Τουρκία! Πώς νά ζήση πλέον, παρά μέ όνειρα; 
Άλλοίμονον, έάν τής λείψουν κ’ αύτά.

Η ΧΑΡΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.—Καί άπό τήν Μητρόπολιν, μετά κατανυχτικήν 
ώοαύτως έν τή Συναγωγή δοξολογίαν, βιαστικός πάλιν ό Βασιλεύς 

έσπευσε διά τής παραλιακής όδοΰ είς τήν έπαλξιν Φιρκά.

Η ΧΑΡΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. —Έπάνω είς τήν ίξέδραν τής ίπάλξεως Φιρκά ένας γεροπολεμιστής, ό 
κβπετάν Μάντακας, έτρεξε καί κατεφίλησε τόν Βασιλέα, περιστοιχιζόμενον άπό τους ΥΙοϋς Του.

Ακόμη δέν έφθασεν ό Ήγεμών τής Αλβανίας είς τήν νεαράν ήγεμο- 
νίαν του καί δλαι αί φυλαί της έπανεστάτησαν έναντίον του. ’Ιδίως 
οί Τουρκαλβανοί εκφράζονται αναφανδόν έναντίον τοΰ διορισμού του 

καί τόν συμβουλεύουν νά μή δεχθή τόν θρόνον τής Αλβανίας διά τό 
καλόν ποΰ τοΰ θέλουν. Έν τώ μεταξύ οί οπαδοί τού Κεμάλ καί οί 
οπαδοί τοϋ Έσσάτ, άλλοτε μέν αλληλοτρώγονται, άλλοτε δέ εξαγγέλ
λουν δτι Οά συμφιλιωθούν, διά νά εκλέξουν μόνοι των τόν ηγεμόνα των. 
"Ολ* αύτά δμως δέν Οά είχον καί μεγάλην σημασίαν, έάν ή Αλβανία 
ήτο χώρα, ή οποία είχε τάπαραίτητα στοιχεία διά ν’ άποτελέση αυτό
νομον ύπαρξιν. Άλλά ή Αλβανία είνε ή κατ’ έξοχήν άγονος καί πετρώ
δης χώρα τής Βαλκανικής, ή όποια ποτέ δέν κατοιρθωσε ν’ αύτοδιοι- 
κηθή. οί δέ κάτοικοί της δέν έγνώρισαν είς τήν ζωήν των άλλην 
έργασίαν άπό τό πλιάτσικον. Πώς θά ζήσουν είς τό μέλλον καί πού θά 
έξασκήσουν τό τίμιον έπάγγελμά των, τώρα πλέον ποΰ περιεζώθησαν 

άπό έθνη πολιτισμένα καί (οργανωμένα πολιτικώς καί στρατιωτικώς, 
δπως ή 'Ελλάς, ή Σερβία καί τό Μαυροβούνιου; ΔΓ αύτό, δλαι των 
αί έλπίδες έστηρίχθησαν είς τήν λύσιν τοΰ ’Ηπειρωτικού ζητήματος.

Ή "Ηπειρος τουλάχιστον, λέγουν, εάν μείνη Αλβανική, θά γίνη τό 
έδαφος τών πλιατσικολικών των ενεργειών. Δυστυχώς δμως δΓ αύτούς 
καί τά όνειρά των. οί Ήπειρώται, άνεξαρτήτως θρησκεύματος καί 
γλώσσης, δέν εννοούν νά πληρώσουν αύτοί τά έξοδα τοϋ ’ Ιταλό - Αυστρια
κού γλεντιοΰ. Τριάκοντα καί πλέον χιλιάδες Ιερολοχιτών, ('οπλισμένων 
μέχρις δδόντων, μεταξύ τών οποίων είνε καί πλεΐσται γυναίκες, ένθυμί- 
ζουσαι τάς ήρωΐδας τοΰ Ζαλόγγου, αναμένουν ήσυχοι τάς αποφάσεις 
τών Μ. Δυνάμεων: ’Εάν μέν εννοήσουν αύται τήν μωρίαν των καί άλλά- 
ξουν γνώμην μέχρι τέλους, οί Ίερολοχΐται είνε έτοιμοι νά τάς συγχω
ρήσουν καί νά λησμονήσουν τήν έναντίον των έχθρικήν στάση1 έπί 
τόσους μήνας· εάν δμως όχι, τότε θά στραφούν πρός τήν Αλβανίαν καί 
θά τής φωνάξουν ώς άρχαϊοι Σπαρτιάται:

— Μολών λαβέ!
"Ηγουν: Έλα, ώ εξαμηνίτικη κόρη τής Τριπλής, νά πάρης τήν 

Ήπειρο, ποΰ σοϋ έπεδίκασαν αί Προστάτιδές σου!

ΏΣΤΕ ό Ίτζέτ πασσας παρητήθη άπό ύπουργός τών Στρατιωτικών 
διά νά δεχθή τό στέμμα τής ’Αλβανίας, τό όποιον τοΰ προσέφερον μέ 

γενναιοδωρίαν οί Τουρκαλβανοί. Ωραία ιδέα μά τήν άλήθειαν. άλλά 
ολίγον τί δυσκολοκατόρθωτος, ως άποδεικνύεται έκ τών ύστερων. Οί 
Νεότουρκοι δμως. οί όποιοι ήσπάσθησαν τήν ιδέαν ταύτην, είνε πολύ 
σοφοί. Έσκέφθησαν καί είπαν: Έάν ό Ίτζέτ γίνη ήγεμών τής Αλβα
νίας, ή Αλβανία Οά γίνη τό όρμητήριον τών έπιχειρήσεών μας είς τήν 
Μακεδονίαν έναντίον τών Γκιαούρηδων καί έτσι θιι τούς πάρουμε πάλι 
τήν Θεσσαλονίκην. Άλλαι δμως, φαίνεται, βουλαί Νεοτούρκων καί άλλα 
η Αυστρία κελεύει, καί μαζί μ’ αύτήν καί ή Χριστιανική Αλβανία, ήτις 
έκήρυξε τόν στρατιωτικόν νόμον είς τόν Αυλώνα. Έν τίύ μεταξύ δέ ό Βήδ 
εκμανθάνει όλονέν τήν Αλβανικήν γλώσσαν, διά νά είνε Ετοιμος, δπως 
προσφωνήση τούς μελλοντικούς υπηκόους του. μόλις πατήση τό φίλτα- 
τον Αλβανικόν έδαφος.

« « «

ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΗ Οά μείνη ή 1 Δεκεμβρίου, ήμέρα τής έπισήμου ένώ- 
σεως τής Κρήτης μετά τής Μητρός 'Ελλάδος. ΙΙοία ήμέρα χαράς 

καί συγκινήσεων διά τά ηρωικά τέκνα τής Μεγαλονήσου καί δι’ δλον

τόν 'Ελληνισμόν! Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος έπατοΰσε θριαμ
βευτικά τό δαφνοφυτευμένον της χώμα καί μαζί του άκο- 
λουθοΰσαν ό Πρωθυπουργός τής Ελλάδος, έκλεκτόν τέκνον 
τής Κρήτης, ό Πρόεδρος τής Βουλής, καθώς καί τά μέλη 
τοΰ Προεδρείου.

Καί δταν έπί τού κοντού τοΰ φρουρίου Φιρκά ενώπιον τοΰ 
Βασιλέως - Στρατηλάτου, άνυψώθη ύπό τοΰ γεροντωτέρου 
άγωνιστοΰ τής Κρήτης, Χατζή μιχάλη Γιάνναρη, ή Ελληνική 
Σημαία, δλο τό Αίγαΐον αναγάλλιαζε, καί δλες ή Ελληνικές 
άκρογιαλιές έτραγουδούσαν, καί σύσσωμος ή Ελληνική Φυλή 
έσκιρτοΰσεν άπό ίεράν χαράν καί συγκίνησιν.

Ευλογημένη άς είνε ή άλησμόνητος 1 Δεκεμβρίου τοΰ 1913.
«

ΚΑΤΟΠΙΝ τής άγοράς τοΰ Βραζιλιανού ύπό τής Τουρκίας, 
. όμάς Βουλευτών προέβη είς έπερώτησιν, διά τής όποιας 

παρεκλήθη ό κ. Πρωθυπουργός νά πληροφορήσω τήν Βου
λήν, ποια μέτρα σκέπτεται νά λάβη ή Κυβέρνησις πρός άντι- 
μετώπισιν τής καταστάσεως. Ό κ. Πρωθυπουργός έσπευσε 
διά τών δηλώσεών του, είς τάς όποιας προέβη, νά τονίση 
ιδιαζόντως δτι, ή 'Ελλάς είνε αποφασισμένη νά διατηρήση 
τήν ναυτικήν ύπεροχήν, τήν οποίαν τής έδωσεν ό άρτι λήξας 
πόλεμος. Κατόπιν τών δηλώσεων τοΰ κ. Πρωθυπουργού, πλεΐ
σται διαδόσεις έκυκλοφόρησαν καί κυκλοφορούν δσον αφορά 
τήν ναυτικήν παρασκευήν τής Ελλάδος. Άλλοτε μέν λέγουν 
δτι, ήγόρασεν αϋτη τό Αργεντινόν, άλλά ή διάδοσις διαψεύ-

δεται. Άλλοτε πάλιν διαδίδουν δτι, ή Ελλάς ήγόρασε δύο Γαλλικά 
Δρέντνωτ καί άλλοτε ένα Αγγλικόν. Κανείς δμως δέν ξέρει τίποτε έξη- 
κριβωμένον. Τό μόνον θετικόν καί βέβαιον είνε δτι, ή Ελλάς παρα
σκευάζεται ναυτικώς έπί ώρισμένου ναυτικού προγράμ
ματος, είς τό όποιον είνε σύμφωνοι καί ή Κυβέρνησις 
καί ό Ναύαρχος Κουντουριώτης καί ή Αγγλική Απο
στολή. "Ωστε τά παληοσιδερικά τά όποια έπρομηθεύθη 
ή Τουρκία δέν μέλλουν, φεύ! νά τής χρησιμεύσουν 
είς τίποτε. *

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ν’ άναρτηθή είς τήν Εισαγγελίαν 
τής Θεσσαλονίκης ή είκών τοΰ Βασιλέως Κων

σταντίνου, ώς καταλληλότερα έκρίθη μία άπό τάς πολ- 
λάς, είς τήν οποίαν ο Στρατηλάτης κρατεί στό χέρι 
καμουτσίκι. ’Εκτός δέ τοΰ οτι ή φωτογραφία αδτη τοΰ 
Βασιλέως μας είνε άπό τάς πλέον επιτυχείς, ό συμ
βολισμός τοΰ καμουτσικιοΰ, τό όποιον κρατεί εις τήν 
χεΐρά Του είνε μοναδικός. Υπάρχουν βλέπετε μερικοί
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Η ΧΑΡΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.— Ή ατιγμή κατά τήν 
όποιαν ό Βασιλεύς έπήρε τήν Ιστορικήν σημαίαν 
είς τόν κοντόν τής έπάλξεως Φιρκά, ένφ γύρω καί 
άπό κάτι»· καί πέραν άπ’ άκρου είς άκρον τής 
Κρήτης ό Αντίλαλος των κανονιών τοΰ «’Λβέρωςρ· 
και των «Σπετσών», που άπένεμον τάς τιμάς, διέ

χυνε Ιερόν φρικίασιν, ήτο έξόχως συγκινητική.

άκόμη είς τήν Θεσσαλονίκην, οί όποιοι νο
σταλγούν τό καταλυΟέν άνεπιστρεπτεί καθε
στώς καί άλλοι, οί όποιοι αισθάνονται ιδιαι
τέραν συμπάθειαν πρός τούς πρώην ΙΙρώσ- 
σους τής ’Ανατολής. ΔΓ όλους αυτούς, οί 
όποιοι έχουν μερικός δοσοληψίας μέ τήν 
Εισαγγελίαν, είνε ωφέλιμον ν’ άντικρύζουν 
μόλις εισέρχονται, τό καμουτσίκι τού Βασι- 
λέως-Στρατηλάτου. Μόλις θά τό άνικρύζουν, 
θά εννοούν ίσως ότι. είνε προτιμότερου πλέον 
νά δεχθούν τά πράγματα όπως ήλθαν καί 
νά υποκύψουν εις τήν ανάγκην, ή όποια 
άλλωστε δέν τούς είνε καί τόσον σκληρά, 
παρά νά αισθανθούν 
τό τσούξιμο τού Βα
σιλικού καμουτσι- 
κιοΰ, όχι πλέον είς 
τήν πλάτην αυτών, 
άλλα εις τήν ψυχήν 
των μέσα.

«
Η ανάγκη ειδικού

. υπουργείου Συγ
κοινωνίας διά τά Δη
μόσια Έργα καί τήν 
υπηρεσίαν τών Ταχυ
δρομείων καί Τηλε
γραφείων, ήτο ήδη 
επιβεβλημένη, λόγο» 
τής μεγάλης άναπτύ- 
ξεως τήν όποιαν έλα-

βον ταύτα άπό τίνος χρόνου καί προπάντων άπό 
τής προσαρτήσεως είς τήν Ελλάδα τών νέων 
έπαρχιών. Τό Ύπουργεϊον τών Εσωτερικών δέν 
έπαρκοΰσε πλέον διά ν’ αντιμετώπιση όλας τάς 
άνάγκας. αί όποϊαι έπαρουσιάοθησαν καί μέλ
λουν προπάντων νά παρουσιασθοϋν είς τό μέλ
λον, καί ό κ. Ρέπουλης υπέβαλε νομοσχέδιου διά 
τοΰ όποιου συνιστάται τό άπό τόσων ετών άνα- 
μενόμενον ένατον Ύπουργεϊον Συγκοινωνίας 
καί Τηλεγράφων. Τό έν λόγφ Υπουργείου είνε 
προωρισμένον άσφαλώς νά δώση μεγάλην ώθη- 
σιν είς τήν άνάπτυξιν τής συγκοινωνίας, τών 
σιδηροδρόμων, τών τηλεγράφων τών ταχυδρο
μείων καί όλων τών Δημοσίων έργων τού άνα- 
γεννωμένου Κράτους. «

Νομοσχέδια έπί νομοσχεδίων ύπεβλήθησαν 
είς τήν Βουλήν κατά τήν τελευταίαν λήξα- 

σαν περίοδον τών εργασιών της. Τήν πρώτην 
θέσιν έχουν τά εκπαιδευτικά, τά όποια ΰπέβαλεν 
ό κ. Υπουργός τής Παιδείας καί τά όποια γενι
κώς έκρίθησαν εΰφημότατα άπό δλον τόν διδα
σκαλικόν κόσμον. Ό κ. Υπουργός τής ’Εθνικής 
Οικονομίας άκολούθως ΰπέβαλεν ολόκληρον σει
ράν νομοσχεδίων, τά όποια, εάν ψηφισθούν, θά 
συντελέσουν άσφαλώς είς τήν πλουτοπαραγω · 
γικήν άνάπτυξιν τοΰ Κράτους. ’Αλλά καί ό κ. 
Υπουργός τής Δικαιοσύνης δέν υστέρησε καθό
λου τών συναδέλφων του, έάν κρίνη κανείς άπό 
τά Δικαστικά Νομοσχέδια, τά όποια ΰπέβαλεν είς 
τήν Βουλήν. Τήν μεγαλειτέραν όμως άνακούη ισιν
ήσθάνθη όλος ό Ελληνικός Λαός διά τής έλαττώσεως τών φόρων ειδών 
τής πρώτης ανάγκης, διά τήν όποιαν προνοεϊ ΰποβληθέν σχετικόν νομο
σχέδιου τοΰ οικείου 'Υπουργείου. Έτσι υπάρχει ελπίς νά γίνη ύπο- 
φερτή ή ζωή καί είς τήν Ελλάδα.

Δέν άρκεϊ βέβαια ή μικρά, έλάττωσις τής φορολογίας τής ζακχάρεως, 
τών σαλαμικών, τών σαρδελλών, τών αυτοκινήτων καί τών άλλων 
ειδών, 6t0 τά όποια προνοεϊ τό σχετικόν νομοσχέδιου, διά νά ’πή 
κανείς ότι, θάνατείλουν ήμέραι ευτυχέστεροι καί διά τόν'Ελληνικόν 
λαόν. ’Αλλά τοΰτο είνε μία άπαρχή. Ό κ. Υπουργός τών Οικονομικών 
έδήλωσε κατηγορηματικώς άλλωστε ότι, τό δασμολογίου, τό ΐσχΰον 
έν Έλλάδι, είνε απηρχαιωμένου, ώς άποβλέπον είς τήν αποταμίευση·. 
'Οπωσδήποτε, ή άνακούφισις τήν όποιαν ήσθάνθη δ κόσμος έκ τής 
έλαττώσεως τών φόρων μερικών ειδών, ήτο μεγίστη.

Ο ι έφεδροι αξιωματικοί μας, οί όποιοι έξετέλεσαν καί είς τούς δύο 
πολέμους τό καθήκον των, ώς αληθείς ήρωες, βαρέως έφερον τό ότι 

ή Κυβέρνησις δέν παρέοχε πρός αυτούς τήν παραμικρόν ηθικήν 'ικανο
ποίηση·, ώς αμοιβήν τών τόσων των θυσιών καί τής τόσης των αύτα- 
παρνήσεως. Πρός τόν σκοπόν τούτον όθεν οί έν Άθήναις παρευρισκό- 
μενοι έξ αυτών συνηθροίσθησαν είς κοινήν σύσκεψιν καί άπεφάσισαν 
νά παραπονεθοΰν σύσσωμοι έναντίον τής αδικίας, ή όποια τούς έγινεν.

"Ολος ό τύπος, άντιπροσωπεύων καί τήν γνώμην τής κοινωνίας, έτέθη 
παρά τό πλευράν των, ΰποστηρίξας τά δίκαια παράπονα τών γενναίων 
μας άξιωματικών τής έφεδρείας. Καί ό κ. Υπουργός τών Στρατιωτικών 
όμως όχι μόνον εΰρε τά παράπονά των δικαιότατα, αλλά έοπευσε νά 
δηλιόση ευθύς ότι, τό ζήτημα τής ήθικής ίκανοποιήσεώς των είνε μία 
άπό τάς πρώτος φροντίδας τής Κυβερνήσει»; καί ότι, άλλοι λόγοι 
ανεξάρτητοι τής θελήσεώς της ήμπόδισαν όπως λυθή τοΰτο συμφώνως 
μέ τήν κοινήν επιθυμίαν μέχρι σήμερον. Διότι εκτός τοΰ ότι υπάρχει 
ήδη ή οκέψις τής κατ’ αρχαιότητα καί κατ’ έκλογήν προαγωγής των, 
πρόκειται επίσης νά παρασημοφορηθούν όλοι οί έφεδροι αξιωματικοί, 
οί όποιοι διεκρίθησαν έν πολέμα», κατόπιν τών επί τούτφ εκθέσεων 
τών διαφόρων σωματαρχών, τήν συγκέντρωση· τών οποίων αναμένει 
ή οικεία υπηρεσία άπό ημέρας είς ημέραν.

Κατόπιν τών ανωτέρω δηλώσεων τοΰ κ. Πρωθυπουργού, οί έφεδροι 
αξιωματικοί μας έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι.

*

ΕΙΣ τάς αλησμόνητους έορτάς τής Κρήτης διά τήν ένωσίν της, συνέβη 
καί μικρά πολιτική παρεξήγησις, ή όποια άπεσοβήθη χάρις εις 

τήν ύποχωρητικότητα καί τών δύο μερών, τά όποια έπεσαν θύματά 
τοΰ επεισοδίου. Έν όλίγοις: Ό διοικητής τής Κρήτης κ. Λ. Ροΰφος 
προσεκάλεσεν είς πρόγευμα εις τό Διοικητήριον, τόν Βασιλέα καί τήν 

ακολουθίαν Του, τόν κ. Πρωθυπουργόν, τούς 
-----------■■■ ■ ·ιΤΐ>. ν" Λ: ΆθΧ’ΙΥούς τών πληρωμάτων καί τόν κ. 

\ Πρόεδρον τής Βουλής. Παρέλειψεν όμως νά 
: ·| προσκαλέση καί τό ΙΙροεδρεΐον τής Βουλής καί 

ή παράλειψις αυτή έκρίθη υπό τών αμέσως έν- 
διαφερομένων, ολίγον τί — πώς νά τό ‘πούμε — 
incorrecte. Οί αμέσως θίγόμενοι έκ τοΰ επεισο
δίου τούτου έζήτησαν εξηγήσεις καί ό κ. Διοι
κητής έσπευσε δΓ επιστολής του νά διίιση αύτάς 
πλέον ή 'ικανοποιητικά;. Ό κ. Ροΰφος έτόνισεν 
οτι, ή παράλειψις αυτή έγινε διότι, όχι μόνον 
δεν υπήρχε προηγούμενου παρόμοιας εορτής, 

ΐά έπάνω είς τό όποιον νά βασισθή, άλλα δέν 
υπήρχε καί ό άπαιτούμενος χώρος είς τήν αίθου
σαν τού Διοικητηρίου, διά νά χωρέσουν ολοι οί 
προσκεκλημένοι. Καί έτσι έτέθη τελεία καί 

J παύλα είς τό άτυχες μικρόν αυτό malentendu.

Ο
ο

η«==»«ΙΩΡΑ ποΰ τόσος έγινε λόγος περί 
ίϋΙ τ’^ς τΛ,7.θς τοθ τόν όποιον
Ugg θέλουν νά μεταβάλουν ότέ μέν 

είς αυτόνομον πολιτείαν και άλ
λοτε είς ούδετέραν δημοκρατίαν, καιρός 
είναι νά μάθωμεν συνωφωμένην είς τόν 
μικρόν χώρον τής ■ Εικονογραφημένης» 
τήν Ιστορίαν τοΰ 'Αγίου "Ορους, εκ τής 
όποιας άποδεικνύεται περιτράνως ή από 
καταβολής τον "Αθω'Ελληνικότης, όχι από 
τάς στρεβλωμένος Αφηγήσεις καί δήθεν 
μελετάς τών καλοθελητών μας, «Αλα άπό 
κείμενα, χρυσόβουλλα, ντοκουμέντα καί από 
συγγραφείς κύρους αναμφισβήτητου.

Πρώτος ό Ηρόδοτος, ό Θουκυδίδης, ο 
Σκύλαξ, ό Δημοσθένης, ό Στράβων — καί 
όλοι οί άλλοι, που ήκμασαν κατά τήν έπρ- 
χήν αυτών εδώ — όμιλοΰν περί τοΰ "Αθω 
καί τών επ αυτού πόλεων, ώς' Ελληνικών.

Ό Σκύλαξ, μάλιστα ό Καρυανδεύς, αναφέ
ρει όνομαστί τάς πόλεις: Δίον, Έλληνίς, 
Κλεωναί,Έλληνίς, Χάραδρα,Έλληνίς,' Ολό- 
φυξα, Έλληνίς».’ Αφ ετέρου ό .Δημοσθένης 
κεραυνοβολεί τόν Φίλιππον, διότι κατέστρε
φε τάς 22 πόλεις τής Χαλκιδικής, μεταξύ 
των οποίων σνμπεριλαμβάνονται καί αί άπο- 
τελ.οΰσαι «ΌμόσπονδονΆκρόπολιν τής Ελλά
δος» πόλεις τοΰ "Αθω.

Άλλα μήπως μόνον αύταί αί αποδείξεις 
υπάρχουν; Μή δεν είναι τά ονόματα των τά 
Έλληνικώτατα αψευδή τεκμήρια, δχι τής κατα
γωγής των άπλώς, αλλά καί τής Ελληνικής 
ύπάρξεώς των ; Καί τά ονόματα τών όρέων καί 
ποτάμιόν καί τά άνασκαπτόμενα μνημεία καί 
τά είς φώς ερχόμενα Χαλκιδικά νομίσματα από 
τής σκοτεινής εποχής μέχρι τοΰ Γ" μ. X. αίώ-

παρευρέθησαν είς

νος διαλαλοΰν τήν Αμιγή 'Ελληνικότητα τοΰ "Αθω. 
Άτυχώς επέρχονται κατά τής Μακεδονίας οι Μάρ- 

δανοι, οί Γαλάται, οί Σκορδίσκοι, οί Ιαλμαται, οί Βα- 
οτάρναι, οί Γότθοι, οί Ουνοι, οί "Αβαροι, οί Σλαΰοι, οί 

"Ανται, οί'Οστρογότθοι καί 
άπό θαλάσσης οι Σαρα- 
κηνοί καί ερημώνουν τήν 
Χαλκιδικήν καί τόν"Αθω. 
Χάνεται οΰτω μεταξύ Γ' 
καί .Γ μ. X. αίώνος κάθε 

ίχνος, κάθε μνημείου. Μένει όμως ή παράδοσις άπό στό
ματος είς στόμα, παράδοσις ύπερχιλίων ετών. Καί βέβαιοί 
ή παράδοσις ότι, Κωνσταντίνος ό Μύγας μετώκησε τους 
κατοίκους τοΰ "Αθω «Τσάκωνας ■ είς τψ· Πελοπόννησον, 
έπί δε τοΰ "Αθω έ.γκατέστησε τούς μοναχούς, ίδρύσας καί 
τινας ναούς. Άλλοι αύτοκράτορες Έλληνες κατόπιν πάν
τοτε κατά τήν παράδοσιν, - <5 Κώνστας, Θεοδόσιος ό Μέγας, 
ή Πουλχερία, ό βαοιλύπαις Παΰλ.ος, ό υιός τοΰ Μιχαήλ. 
Ραγκαβέ ίδρυσαν τάς μονάς Κωνσταντίνου, Βατοπαιδίου, 
Έσφιγμένου, Ξηροποτάμον, και Άγιου Παύλου, σωζομέ- 
νας άκόμη καί σήμερον.

Ούδαμοΰ, σημειωτέον, άιναφέρεται ότι κατά τό διάστημα αυτό 
έγκατεστάθη ξένος ενΆθω και τουναντίον είναι ίστορικώς εξη- 
κριβιομένον ότι, διεσώζετο ή άχυρά καί άρ- 
χαιοτάτη 'Ελληνική πόλις ".Ακανθος (Έρεσ- 
σός) εγγύτατα τοΰ Άθω, έπί τοΰ ισθμού τοΰ 
Ξέρξου, τής όποιας επίσκοποι έμνημονεύοντο 
μέχ^ρι Κωνσταντίνου τοΰ Πορφνρογεννήτου. 
Είναι δέ προφανές ότι, έάν άλλος λαός έγκα- 
θίστατο μονίιιως έπί τοΰ "Αθω κατά τό διά
στημα αυτό, πρώτην θά έκυρίευε τήν σημαν- 
τικωτάτην αυτήν πάλιν, δεσπόζουσαν τοΰ"Αθω, 
καί θά έχρησιμοποίουν ώς όρμητήριον. Καί 
άφ' ετέρου τήν μακραίωνα αυτήν παράδοση· 
κυροΰσι χρυσόβουλλα τών Ιίαλαιολόγων, σω- 
ζόμενα είς τήν μονήν τοΰ Ξεροποτάμου.

«
Ή πρώτη έμφάνισις τών μοναχών έπί τοΰ 

Άγιου "Ορους οημειοΰται κατά τάς άρχας 
τοΰ Δ' αίώνος. Πρώτος ό "Αγιος Πέτρος, ό 
Άθοτίτης, δίδει τό σύνθημα τής έγκαταστά- 
σεως τών μοναχών, άσκήσας είς τά άκρα τοΰ 
Άθω αγρίως έπί μακράι έτη, είτα δέ κατά τό 
824 οί "Ελληνες Μοναχοί Ευθύμιος, 'Ιωάν
νης καί Συμεών μιιιοΰνται τόν Πέτρον.

Ό άρχαΐος Βυζαντινός συγγραφείς Ι'έν- 
τσιος αναφέρει ότι, τφ 842 Άθωΐται μοναχοί 
τήν υπό τής Αύτοκρατείρας Θεοδώρας γενομένην αναστύλωση· 
τών Άγιων Εικόνων, τώ δέ 885 οί Μοναχοί, τοΰ "Αθω δια 
χρνσοβούλλου Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος γίνονται άντικείμενον 
Αύτοκρατορικής μερίμνης. Είς ένα χρυσόβουλλον τοΰ Αύτοκρά- 
τορος Δέοντος τώ 900 μ. X. άναφέρονται όλαι αί έν ’ Αθω 
κτισθείσαι μοναί καί ή κοινοτική όργάνωσις αυτών υπό τήν 
ήγεσίαν τοΰ Αρχηγού «Πρώτου».

Κατά τάς άρχας τοΰ Γ αίώνος παρατηρείται μία μετοικεσία 
έπί τού Άθω. 0ί μονάχοι βαθμηδόν καταλείπουν τά περί τόν 
ισθμόν τού Ξέρξου όμαλ.ά πεδία καί απλώνονται είς τά δασώδη 
μέρη τής χερσονήσου, καθιστώντες κέντρον τοιν τάς Καρυάς, 
ένφ τήν έ.λευθερίαν αυτών κυροΰσιν οί Ρωμανός Α' Λεκαπηνός 
καί Κωνσταντίνος Ζ' ό Πορφυρογέννητος.

Άπό τοΰ δευτέρου ήμίσεως τοΰ Γ αίώνος οί"Ελληνες μονα
χοί Αρχίζουν νά κτίζουν άθρόως μονάς νέας. Πρώτη όρθοΰται 
ή Μεγίστη Λαύρα υπό τοΰ "Ελληνας Τραπεζουντίου Άγιου 
Αθανασίου, ήτις καί γίνεται υπόδειγμα μεγάλων μονιον καί 
Λαυρών. Καί τώ 972 άριθμοΰνται 70 μοναί έπί τοΰ "Αθω, 
τώ δέ 1045 φθάνουν αύται τάς 180, ών όλαι σχεδόν έκτίσθη- 
σαν χορηγίαις άδράίς τών ευσεδών Αύτοκρατόρων καί Αρχόν
των τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας.

Κατά τήν αυτήν έποχήν—τώ 972 — συνετάχθη καί ό πρώ
τος οργανικός χάρτης τού μοναχικού πολιτεύματος, παρουσεία 
αντιπροσώπου τοΰ Αύτοκράτορος Ίωάννου Τσιμισκή, τώ δέ 
1055 Κωνσταντίνος ό Μονομάχος συμπληροί αυτόν, ένφ έν τώ 
μεταξύ ό "Αθως προσλαμβάνει τήν ονομασίαν «Άγιον "Ορος».

Τίποτε καί κανείς δέν δύναται νά αμφισβητήση τήν Ελληνι
κότητα τής άπό τοΰ Θ' μέχρι καί τοΰ ΙΓ' αίώνος μοναχικής

το Περον Ψήφισμα.
Η ΕΦΕΣΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΙΚΟΝ 
ής ένώπιον ύπεγράφη

Άχρίδος, ούδέν
αυτής είς τούς χρόνους Αέοντος

όργανώσεως, κατωχυρωμένης διά χρυσοβούλλτον, τυπικών καί 
χειρογράφων κωδίκων, περισωθέντων έν τοίς αρχείοις τής 
Περάς Κοινότητος καί τής Μεγίστης Λαύρας, συντεταγμένων 
δ'ε~πάντων είς τήν Ελληνικήν γλτΰσσαν.

Μόλις κατά τόν ΙΑ' αιώνα, ότε πλέον ή Ελληνική 'Ορθοδο
ξία έ'λαβεν οικουμενικήν έκτασιν, αναφαίνονται έν "Αθω "Ιβη- 
ρες, Άμαλφινοί καί Αρμένιοι, ιίλλ' ελάχιστοι καί τόσοι, όίστε 
δέν επηρέασαν τήν Ελληνικότητα τής μοναχικής πολιτείας. 
Κατά τήν αυτήν έποχήν καί ό "Αγιος Αντώνιος ΤΙετσέφσκη, 
ό Ρώσσος ιδρυτής τής έν Κιέβφ όνομαστής Λαύρας, Αναφαί
νεται έν "Αθω Αντιγράφων τούς θεσμούς τών 'Ελλήνων μονα
χών, οΰς καί μεταφέρει είς Ρωοσίαν.

Άοχομένού τοΰ Π” αίώνος οί Έλληνες μοναχοί παραχω
ρούν είς τούς έν 'Λγίω "Ορει ασκούντας πάτραινας Άγιους τής 
Σεοβίας, Στέφανον καί Σάββαν τήν 'Ελληνικήν Μονήν τοΰ 
Χιλιανδαρίου, ήτις και παραμένει έκτοτε, παρέχουσα σημαντικός 
ιόφελείας Απ' αρχής είς τήν τότε μόλις πολιτικιάς καί έκκλησια- 
στικώς συγκροτουμένην Σερβίαν. Σέρβική. Σημειωτέον ότι καί 
αυτοί οί Σέρβοι τού 'Αγίου"Ορους ώμίλουν τήν'Ελληνικήν τότε.

Τώ 12S0 ιδρύεται ή σήμερον Βουλγαρική μονή τοΰ Ζωγρά- 
</ου, Αλλά, μολονότι οί έν αυτή μοναχοί Ανάγουν την κτίσιν 

' ’ : Σοφού, ύπό τριατν ευσεβών έξ
γεγονός, ονδεμία άπόδειξις απτή υπάρχει 

βεβαιούσα ότι, Σλαΰοι ήσαν οί ίδρυταί της.
«

Άλλ’ έρχεται καί ή ώρα τής καταστροφής. 
Οί Καταλάνοι, άλλοτε σύμμαχοι τού 'Ανδρο
νίκου Β’ τοΰ ΙΙαλαιολόγου - κατά τάς άρχάς 
τού 1Δ' αίώνος — γενόμενοι έχθροί, ίπέρχον- 
ται καί. δηούν, παραδίδοντες είς πΰρ καί είς 
σίδηρον, πάσαν τήν άπό Κωνσταντινουπόλεως 
μέχ,ρις 'Αθηνών παραλίαν καί σφάζουν τούς 
μή προφθάσαντας νά φύγουν Άγιορείτας μο
ναχούς καί δ "Αθως έρημοΰται πρός καιρόν. 
'Αμέσως όμως οί διασωθέντες παλινοστοΰν 
καί βοηθούμενοι σημαντικώς ύπό τοΰ 'Ανδρο
νίκου Ανακαινίζουν τά πάντα.

Καί μόλις μετά είκοσιοκτιό έτη πατεί ξένος 
τό "Αγιον όρος. Στέφανος Δουσάν δ ήγεμών 
τής Σερβίας, έπερχόμενος Ακάθεκτος πρός τά 
κάτω, υποτάσσει τήν Μακεδονίαν καί μετ' αυ
τής τό "Αγιον "Ορος καί εισέρχεται μετά τής 
συζύγου του 'Ελένης καί τοΰ υιού του Στεφά
νου είς αυτό. Τόση όμως ήτο ή 'Ελληνικότης 
του ώστε, Σλαύος ήγεμιόν αυτός χορηγεί χρυ
σόβουλλα 'Ελληνιστί συντεταγμένα καί μόνον 

είς τήν Σερβικήν Μονήν τοΰ Χιλιανδαρίου χορηγεί χρυσόβουλ
λον Σλαυιστί γεγραμμένον. _

Τήν κατά τήν έποχήν αυτήν, δηλαδη κατα τον 1Δ αιώνα, 
' Ελληνικότητα τοΰ 'Αγίου Όρους μαρτυροΰσι πλεΐστα αυθεντικά 
έγγραφα καί ή ΐδρυσις νέων μεγάλων μονών υπο Ελλήνων, 
μόλις δέ μετά την ύπό τών Τούρκων δούλωσιν τής^ Σερβίας 
πληθύνονται έπί τοΰ Άγιον Όρους οί Σέρβοι μοναχοί, εισερχό
μενοι καί είς άλλας μονάς, οΰτω δέ καί^ ή μονή Ζωγράφου 
προσλαμβάνει χροιάν έν μέρει Βουλγαρικήν καί έν μερει Σερ
βικήν. Άλλ' είς τό Άγιον Όρος κυριαρχεί ό 'Ελληνισμός Απο
λύτως, τών Βουλγάρων καί Σέρβων Αποτελούντων μόλις τα 
δύο εικοστά έκτα τών μοναχικών πληθυσμών, κατά δέ τόν IB 
αιώνα τά δύο εικοστά, έως ότου κατά τό δεύτε
ρον ήμισυ τοΰ ΙΙΓ αίιΰνα οί Σέρβοι έ.ξέλιπον 
τελείως έκ τοΰ Άγιόν "Ορους.

Μόλις κατά τόν ΙΘ' αιώνα, από τού 1840, καί 
έντεΰθεν Αναφαίνονται έπί τού Αγίου Όρους 
Ρώσσοι, άθρόως έγκαθιστάμενοι είς μίαν μονήν 
άρχαίαν, ήν κατά τάς άρχάς τού ΙΘ' αίώνος όάρχαίαν, ήν άοχάς τοΰ Ι& αίιόνος ό
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Έλλην ήγεμών τής Μολδαυίας Σκαρλάτος Καλλίμαχος Ανα- 
κωδόμησεν έκ βάθρων, ό δέ Οικουμενικός Πατριάρχης διά 
Σιγιλλίου ιυνόμασεν Αυθεντικόν κοινοβίου τών Καλλιμάχηδων*. 
Είς τήν μονήν αυτήν κατά τό 17'()() ό περιηγητί/ς Βασίλειος 
Βάρσκης ευρε δύο Ριόσσους και δύο Βουλγάρους μονάχους 
καί ώς έκ τούτου άινομάσθη αΐ·τη μονή τών Ριόσσων

«
Σήμερον <5 μοναστικός βίος έπί τοΰ Άγιου Όρους διαιρείται 

είς εξ τάξεις, άντιστοιχούοας είς εξ μοναστικά ιδρύματα. Οΰτα) 
ί’χομεν τούς Μοναστηριακούς, τους Σκητιώιτας, τους Κελλιώτας, 
τους Καλυβιώτας, τούς Καθισματαρίους, καί τους ’ Πσυχαστάς.

Ή Μονή είναι ίδρυμα κυρίαρχον, αυτοδιοίκητον, ίδρυθεν 
δυνάμει Χρυσοθούλλου ή Σιγιλλίου, κατέχω· έδαφος Άγιορει- 
τικόν και απόλυτος κυρίαρχος, έ/.εύθερον περιορισμών, Κοινο- 
βιακόν ή Ιδιόρρυθμον. Έν τώ Κοινοβίω οί αδελφοί έχουσι τά 
πάντα κοινά, εκλέγουν δε διά καθολικής ψηφοφορίας Ισόβιον 
ηγούμενον, μόνον ηγέτην, μετά γερόντιας, τοΰ ιδρύματος. Έ’ν τώ 
’ Ιδιορρυθμία οί μοναχοί διαιτώνται καθ' έαυτούς, έκτελούντες τάς 
διακονίας έπί Αντιμισθία. Τά τής μονής διευθύνει τό Συμβού
λιον τών Προϊσταμένων, δπερ έκ τών ιδίων μελών αύτοΰ εκλέ
γει τήν διευθύνουσαν επιτροπήν. ’Επί τοΰ Άγιου "Ορους ύπάρ- 
r- χουν έν δλω 2D κυρίαρχοι μονοί, ών 11 κοινοβιακαί, κατέ- 
__ χουσαι ώς ιδιοκτησίαν των Αναπαλλοτρίωτοι· ολόκληρον τό 

έδαφος τής'Αγιορειτικής Χερσονήσου καί άπαρτίζουσαι τήν 
Μοναχικήν Συμπολιτείαν τοΰ 'Αγίου ’Όρους.

'Η Σκήτη είναι μοναστικόν ίδρυμα έπί έδάφους κυριάρχου 
μονής, διά πράξεως έγκεκριμένης ύπό τής Αντιπροσωπείας τών 
20 μονών, κεκυρωμένης διά Σιγιλλίου, αύτοκυβερνιόμενον, ύπό 
τήν έξάρτησιν τής Κυριάρχου Μονής, μέ. αερισμένα δικαιώματα, 
(ορισμένου Αριθμού μοναχών. Διαιρούν
ται καί αί Σκήται είς Κοινοβιακάς καί 
είς'ΐδιορρύθμονς. Αί 'Ιδιόρρυθμοι απο
τελούνται άπό σύνολον μεμονωμένων 
(οικιών) Καλυβών, περί τόν καθεδρικόν 
ναόν, τό « Κυριάκόν,» πλησίον τοΰ όποιου 
είναι ή κατοικία τοΰ Δικαίου, Προϊστα
μένου τής Σκήτης, καί δ Ξενών. Αί 
Καλύβαι ομοιάζουν μέ Αραιά κατωκη- 
μένην κιόμην, έκάστη δέ έξ αυτών περι
λαμβάνει τρεις μοναχούς, ών ό πρώτος
καλείται Γέρων, οί δέ άλλοι υποτακτικοί. Οί Γέροντες έκλέγουν 
κατ' έτος τήν 8 Μαΐου ύπό τήν προεόρτιαν Αντιπροσώπου τής 
Κυριάρχου Μονής τόν Δίκαιον, ής έγκρίσει εγκαθίσταται είς τά 
καθήκοντά του. Μόνον κατά τάς Κυρίαρχος καί έορτάς συνέρ
χονται είς κοινήν προσευχήν έν τώ Κυριάκο). Έκάστη καλύβη 
άποτελεϊ καθ' έαυτήν τριμελές κοινοβίου, Αποζώ»· έκ τής καλλιέρ
γειας τής περί τήν Καλύβην γής και έκ τών χειροτεχνημάτων 
των. Υπάρχουν άκόμη καί Σκήται Κοινοβιακαί, έν αίς οί Αδελ
φοί γευματίζουν είς κοινήν τράπεζαν, προσεύχονται είς κοινόν 
ναόν, άλλ' έχουσι Δίκαιον Ισόβιον. Έπι τοΰ Αγίου "Ορους 
υπάρχουν 12 Σκήται άνεγνωρισμέναι, οεν 2 Ρώσσικαί, 2 Ρου
μανικοί, 1 Βουλγαροορθόδοξος καί 7 Έλληνικαί. Ή Βουλγα
ροορθόδοξος είναι ιδιοκτησία τής Ρωσικής Μονής, πάσαι δ' αί 
λοιπαί τών Ελληνικών Μονών.

Τό Κελλίον είναι μοναστικόν ίδρυμα έκ μιας οικοδομής έν

ΚΕΛΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

εϊδει Αγροικίας καί μικρού ναϊδρίου συνιστάμενον, μέ ώρισμένην 
έκταση· γής, παραχωρούμενον ύπό τής κυριάρχου μονής δι' έγ- 
γράφου είς τρία πρόσωπα κατά σύστημα διαδοχής. Ό πρώτος 
έγγραφόμενος έν τώ παραχωρητήριο.) είναι ό Γέρων, δστις εκλέ
γει ύπ' ευθύνην του τους συγκατοίκους του, θνήσκοντα δέ τόν 
Γέροντα διαδέχεται ό δεύτερος, δστις καί προσλαμβάνει τόν 
τρίτον, μέ τήν υποχρέωση· νά καταβάλουν είς τό ταμείου τής 
Κυριάρχου Μονής τό τριμερίδιον, τό τρίτον δηλαδή τής Αξίας 
τοΰ κελλίου, οτε καί μόνον αναγνωρίζεται τό νέον καθεστιος ύπό 
τής Κυριάρχου Μονής. 'Εννοείται δτι, ή περιουσία τοΰ θνήσκον- 
τος Γέροντος περιέρχεται ιιετά τών έπί τοΰ Κελλίου δικαιωμά

των του είς τόν διάδοχόν του. Τρεις 
έως εξ δόκιμοι άποτελοΰσι τήν ύπηρε- 
σίαν τοΰ Κελλίου. Τοιαΰτα κελλία ύπάρ
χουν έπί τοΰ Άγιου "Ορους 204, ιόν 
154 Ελληνικά, 31 Ρωσσικά, 12 Ρου
μανικά, ί! Βουλγαρικά καί 1 Γεωργια
νόν, οί δέ πληθυσμοί των άποζώσιν έκ 
τής καλλιέργειας τής γύρω γής καί έκ 
τών χειροτεχνημάτων των.

Αί καλύβαι είναι μεμονωμένοι μικροί 
κατοικίαι, άποτελοΰσαι σύνολον έν εϊδει

κώμης, δπερ πάλιν σύνολον άποτελεϊ τήν ιδιόρρυθμον Σκήτην 
ΤΙ καλύβη παραχωρεϊται ύπό τής Κυριάρχου Μονής είς τρία 
πρόσωπα κατά τό σύστημα τού Κελλίου, άνευ υπηρεσίας δμως. 
Άλλά πλήν τών είς Σκήτας συντεταγμένων Καλυβών ύπάρ
χουν καί μεμονωμένοι, διδόμενοι ίσοβίως πρός κατοικίαν είς 
έν ή δύω πρόσωπα.

Κάθισμα είναι μικρά καλύβη, είς ήν κατοικεί εις μοναχός, 
δστις έπί ώρισμένω τιμήματι λαμβάνει ίσοβίως καί διακονίαν 
άρτου έκ τής Κυριάρχου Μονής.

Τό Ησυχαστήριου πάλιν είναι κάθισμα μεμακρυσμένον τής
Μονής καί τών άλλων ιδρυμάτων, είς Απρόσιτον καί έρημον 
τόπον κτισμένου, άποτελεϊ δέ τήν αύστηροτέραν μορφήν τοΰ 
μοναστικού βίου.

' Υπάρχουν άκόμη καί οί Καβιώται, ρασοφόροι δηλαδή είς 
ούδέν μοναστικόν ίδρυμα Ανήκοντες, είτε διωχθέντες Από τά 
Μοναστήρια, είτε έξωθεν προσελθόντες, οΐτινες, χαρακτηριζό
μενοι ύπό τών Κανονισμών ώς άλήται, καταδιώκονται άπηνώς 
έκ τοΰ ιερού έδάφους.

'Αντιπρόσωποι έκλεγόμενοι ύπό τών Μονών, άνά είς έξ έκά- 
στης, Αποτελούν τήν Ίεράν Σύναξιν τοΰ Αγίου Όρους "Αθω, 
ήτις βουλεύεται έν τώ Ναώ τοΰ Πρωτάτου καί μεριμνώ/. περί 
τών γενικών συμφέροντα»· τής δλης μοναχικής Πολιτείας, οσά
κις δέ ζητήματα ζωτικά διά τήν Ίεράν Κοινότητα Αναφυώισι, 
συνέρχεται έκτακτος διπλή συνέλευσις, άποτελουμένη έκ τών 
συνιστώντων τήν τακτικήν Ίεράν Σύναξιν τοϋ Άγιου "Ορους 
'Αντιπροσώπων καί τών Προϊσταμένων τών εϊκοσιν ιερών Μο
νών καί τών Καθηγουμέναχν.

«
Τοιαύτη έκτακτος διπλή συνέλευσις συνήλθεν έν Καρυαϊς είς 

τόν Ιερόν Ναόν τοΰ Πρωτάτου τήν 3 'Οκτωβρίου 1913 καί 
πρό τής Ύπερσέπτου Είκόνος τής Θεοτόκου άπεφάσισε νά 
άμυνθή ύπέρ Ιερών καί Όσιο»· κατά πάσης άλλης, πλήν τής 
μετά τής Έ/Αάδος ένώσεως, λύσεως.

ΛΗΣΜΟΝΗΘΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Ο ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ο
[Συνέχεια άπό τό προηγοΰμενον τεύχος]

'Ιδού ό ωραίος λόγος τοΰ Νικολάου Μαν- 
ρομμάτου τοΰ Άκαρνάνος ;

Πρός τούς νέους τοΰ Ίονίου περί ανάγκης 
της σπουδής τής άρχαίας και νέας γλώσσης.

«'Επειδή ή θεμελίωσις αύτη τής Ίονικής 
νεοσυστάτου 'Ακαδημίας αφορά μόνον πρός 
τήν έπί τό κρεϊττον έπίδοσιν τών κατοίκων 
τών Επτά Νήσων, ένασχολουμένη εις οίον- 
δήποτε τρόπον νά έπιταχύνη παν μέσον ικα
νόν πρός τοιοΰτον σωτήριον σκοπόν, νομίζω 
μιιλιοτα πρέπον είς ένα έκαστον ιμιών τών 
'Ακαδημαϊκών 'Ελλήνων, νά συνδράμΐ) δλαις 
δυνάμεσιν είς τήν όπωσοΰν έπανόρθωσιν τοΰ 
Έλλαδικοΰ ι'ινόματος, έκπεπτωκότος ήδη πρό 
πολλών αιώνων διά τήν θρασύτητα τής εναν
τίας τύχης είς τήν μεταβολήν τών άνθρωπί- 
νων πραγμάτων. Ποών άλλο μέϊζον χρέος είς 
ημάς, ή ή τοιαύτη συνδρομή, δι' ής ϊσως ποτέ 
δυνηθώμεν νά έκτρίφιομεν τήν μομφήν καί 
τήν περιφρόνηση' τών άλλων, φιλοτιμούμενοι 
μετ εύτολμίας νά όνομαζιόμεθα κιίν ούχί άνά- 
ξιοι άπόγονοι τών λαμπρών Ελλήνων, καί 
ούτε μετ' αισχύνης και δέους, ι'ός τινες τών 
παρ' ήμϊν άβελτόρων, ή νά συγκαλύπτωμεν 
ένώπιον τών ξένων τήν φυσικήν πατρίδα, ή 
νά έρυθριώμεν είς τό Ελληνικόν ονομα. Μή 
ύπολάβητε δέ δτι, όρμώμενος άπό την φιλο- 
γένειαν έγι'υ άγνοώ, πόσον, είς τοιοΰτον έπι- 
χείρημα έναντιοΰται ή ένεστώσα πολιτική Οέοις 
τών πραγμάτα»· τής Ελλάδος, ή άπατώμαι είς 
τοιοΰτον, ώστε πιστεύω εύκολον τήν άποκατά- 
στασιν τοΰ ήμετέρου Γένους, δταν έτι σύμ- 
πασα ή Ελλάς ήδύνατο ν' άναπνεύση ελευθέ
ριον ημέραν, ά.ν ποτέ έκεϊ είς τάς ουρανίους 
δέλτους κεϊται κεχαραγμένη τοιαύτη άπόφασις. 
Τό δυσκατόρθωτον τοΰ πράγματος δμως, μή 
έκφοβήση τήν ψυχήν σας, ώστε μή δυνάμενοι 
νά άνεγερθώμεν είς ύψος τών προγόνων, προ- 
τιμήσωμεν μάλλον νά ζώμεν σκότιοι άνευ 
τίνος Ελληνικού χαρακτήρος, ή δντες έπί τοΰ 
αύτοΰ έδάφους, νά σώζωμεν κάν καί τι ίχνος 
τώ»· Αρχαίων έκείνων, δεινόν ήγούμενοι ή Γιν 
λείψη άπό τήν έπιφάνειαν τής γής τό εύγενές 
ονομα τής Ελλάδος ή διά τήν Αναισθησίαν 
τώ»· ένεστώτο»· ήμών, άμαυρωθή είς τρόπον, 
ώστε έν περιφρονήσει καί μετ' εύτελείας νά 
έμπίπτη είς τό στόμα τώ»· ξένων. Άλλ' ή 
Ελλάς έδουλώθη, εϊποι τις, και ή δουλεία 
άποκτείνασα άπαξ τήν αυτονομίαν τού Γένους, 
συναπέκτεινεν έν ταύτώ καί αρετήν, καί κάλ
λος, καί ευγένειαν καί πάντα. Πώς είναι δυ
νατόν χωρίς αυτονομίας νά συσταθή γένος, 
χωρίς γένους αρετή, χωρίς άρετής κάλλος, ή 
ευγένεια, ή εϊ τι άλλο ένδοξον είς τήν άνθριο- 
πίνην φύσιν; Λόγος σφόδρα πικρός είς ήμάς, 
άλλά διά τήν βλοσυρόν ειμαρμένην τής ‘Ελλά
δος, Αληθής μάλιστα! 'Επειδή δμως, ούτε 
πρόκειται είς τόν παρόντα καιρόν πώς νά
άναλάβωμεν τήν αρχαίαν έλευθερίαν, ούτε ζητείται περί ύψους 
καί μεγαλοπρεπείας τοΰ Γένους, άλλά μόνον, πώ>ς νά φυλάξωμεν 
όπωσοΰν καί κατά τό δυνατόν τήν μορφήν καί τόν φυσικόν 
χαρακτήρα, μή Ανεχόμενοι κατ' ούδέν, δταν τά ξένα έθνη μεγα- 
λορρημοΰντα περί έαυτώ»·, άναισχύντως ένίοτε καί προπετώ>ς 
καταντώσιν, ή ύπό τό πρόσχημα ένός ειρωνικού οίκτου, νά 
μάς κ.αταφρονώχσιν ο»ς Αχρεία Ανδράποδα, ή Αναφανδόν καί 
άσυστόλως νά μαίνωνται καθ' ήμώ»·, καί νά μας έξυβρίζωσιν

ιός όντα ευτελή καί τοΰ μηδενός άξια, διά 
τοΰτο, ώς ήδη είπον, πρέπει νά ένδυθώμεν 
κατά δύναμιν τήν φιλοτιμίαν τοΰ Γένους, καί 
δσα παράσημα έτι σώζονται καί κεΐνται έφ' ή
μϊν, ΐνα ύπερασπιζόμενοι άπαντες τό δλον 
έχμομεν καί Ιδία έκαστος τό εύπρόσωπον ένώ
πιον τώ»· άλλο»·, άποφέροντες παρ' αυτών 
σέβας καί ύπόληψιν καί, τοΰ χρόνου προϊόν
τος, άΐ’ ο Θεός δώ, μάλλον ϊσως </ θονούμενοι 
παρά τώ»· πολλών, ή νΰν οίκτειρόμενοι ύπό 
τώ»· ι'ιλίγο»·. Έν ω δέ τινες μεταξύ ήμώ»· 
νομίζουσιν δτι ή βελτίωσις τώ»· πραγμάτων 
τών Ίονικώ»· Νήσων, δύναται νά προσπορι- 
σθή Από τήν περιποίηση· τοΰ άγροΰ, άπό τό 
έμπορων τής θαλάσσης, ή άπό τήν εισαγωγήν 
τώ>ν Αναγκαίων τεχνών καί τόν ευπρεπισμόν, 
ή πόλεων, ή όδώιν, ή Αγοράς καί άλλων, περί 
τιόν όποιο»· αυτοί συμβουλεύουσι καί τρό
πους καί τά δέοντα μέσα, ή νΰν, ή είσέπειτα, 
έγώ διανοούμαι διά στενώ»· λόγων, δσων χο
ρηγεί ή μικρά μου δύναμις καί <5 παρών 
καιρός Απαιτεί, νά προτείνα) εϊ τι έτερον κρίνω 
καί μάλλον συμφέρον καί θεμελιωδώς άναγ- 
καΐον διά τήν ηθικήν ύπαρξιν τώ»· κατοίκων 
τώ»· Επτά Νήσων. 'Επειδή διά τήν Φυσικήν, 
νομίζω δτι, ή Φύσις καί ή ανάγκη προ/ιη- 
θεύουσι καί δακτυλ.οδεικτοΰσι τά μέσα είς 
άπαντας απλώς, ώστε νά προσδέωνται ολίγης 
τινός διδασκαλίας, οσάκις ό πολιτικός καιρός 
δέν άντίκειται είς τά έπιχειρήματά των. Πρό 
πάντων τοίννν καί δίκαιον καί άναγκαϊον 
είναι, ώ Οίκήτορες τών Έπτιι Νήσων, νά 
συνδράμητε μέ δλην τήν προθυμίαν έκαστος 
πρός τήν Αγωγήν τών νέων, ώς μέν πρός τά 
ήθη, καταβάλλοντες τήν Αναισθησίαν καί τήν 
μαλακότητα έκείνων, τους όποιους εϊχετε ώς 
υπόδειγμα άχρι τοΰ νΰν, πρός δέ τόν φωτι
σμόν τοΰ πνεύματος, άρχόμενοι άπό τήν πά
τριον καί φυσικήν φωνήν, Αθετουμένην ίσιος 
δι' Αβελτηρίαν μάλλον, ή δι' Ανάγκην. Τί άλλο 
ίκανώτερον πρός σύσταση· ένός Γένους άπό 
τό όμοιόφθογγον τώ»· άτόμων τοΰ ίδιου ήθους; 
Ρίψατε μίαν βολήν όμμάτων είς τά άλλα γένη, 
καί έκεϊ ένδον ένοπτρισθήτε τήν αισχύνην σας. 
"Οταν απαντες μετ'εύτολμου φιλοτιμίας Αγω- 
νΐζωνται νά καθιστώισι γνώριμον τό ίδιον Γέ
νος διά τής πατρώας γλιόσσης έκαστος, οί 
κάτοικοι τοΰ 'Ιονίου ΙΙελάγους, Απόγονοι τών 
Ελλήνων, πιθήκων έργα δρώντες, προαιρούν
ται μάλλον νά τεττιγίζωσι μέ ξένα ρήματα, 
ακλεεϊς αείποτε καί τοΰ μέτριου κατώτεροι, 
ή νά σεμνύνιονται είς τήν ε'ύηχον φωνήν τής 
Μητρός, τήν όποιαν καί τινες μεταξύ τούτων 
καταφρονοΰντες ώς ύπερβολήν, καταντώσιν 
Ανοήτως, έως νά σφετερίζονται τήν Αλλοδα
πήν διά φυσικήν των μητέρα. Ό φθόγγος άρα 
τοΰ Όμήρου, τού Σοφοκλέους, τοΰ Πινδάρου, 
τοΰ Δημοσθένους, ήχοι βάρβαρον εις τά αρμο
νικά ο>τα τώ»· απογόνων των, καί ή πατρίς 
τοΰ Σόλωνος, τοΰ Λυκούργου τών ‘Ηρώων 
τοΰ Μαραθιόνος, τώ»· Θερμοπυλών, τής Σαλα
μίνας φέρει άδοξίαν είς τους νΰν σοφούς νομο- 
θέτας, ήρωας τοΰ αύτοΰ έδάφους; "Ακούε σύ, 
ώ Νέμεσι, τής δουλωθείσης 'Ελλάδος. Άλλ' ή

Αρχαία τώ»· 'Ελλήνων διάλεκτος δέν ζή πλέον, δύναται νά εΐπη 
τις, καί τό ένεστιός τετριμμένου Ιδίωμα είναι άχρηστον ώς τά 
πεφωτισμένα έθνη τής Εύρώπης, καί ούτε επιδεκτικόν ώραιό- 
τητος, οΐας εκείνο τών Ίταλιωτών, τών Γάλλων, τών Άγγλων 
καί άλλων ίιν δέν είναι έν χρήσει πρός έκείνους, τοΰτο δηλοϊ, 
δτι δικαίως έκαστος καί φθέγγεται καί γράφει τήν πατρίδαν 
φωνήν, σπεύδων νά προτερήση τόν ξένον είς τήν εύγένειαν καί 
είς τήν αρμονίαν τοΰ λόγου. Τις ούτος διενοήθη νά λαλήση ή



και παρακαλώ, είς έξ

τών 'Ελλήνων, είς

νυκτωρ και

συγγράψη είς ξένην φωνήν, αν 
θέλη νά είναι διαβόητος και ένα- 
ρίθμιος μεταξύ τών πρώτων; ’Εγό> 
άχρι τοΰ νΰν δέν γνωρίζω τόν 
τοιοΰτον,
υμών νά τόν παραστήση, όπως 
με έλέγξη ψενδόμενον, καί ούδέν 
υγιές, ούτε έστι, ούτε έσται, εί μή 
άδοξους τινάις ώς ταπεινούς, καί 
τοΰ μέτριου πολλώ υποδεεστέρους 
προτείνοι τις, περί ιόν ούδείς λό
γος. Άν δέ τις υμών νομίζη, δτι 
ή κοινή αΰτη ήμετέρα διάλεκτος, 
άποστάσα ολίγον τής άρχαίας μορ
φής, δέν είναι πλέον ικανή νά συγ- 
κριθή μετά τών άλλων, δσας κατά 
τής Εύρώπης ζώσιν επαίνου άξιαι, 
ό τοιοντος, δοκεΐ μοι, πόρρω σφό- 
δρα τής αλήθειας πλανάται, ή παν- 
τάπασιν άγνοών, περί ού αύθα- 
δώς άποφαίνεται, ή καί έλκόμενος 
άπό τό κύρος ετερογενών τινων 
άδοξων, οιτινες έξεμοΰσιν είτε δη
λητήριου φάρμακον καθ’ ήμών, 
βασκαίνοντες ώς τό κλέος τών 
παλαιών συγγραφέων 'Ελλήνων, 
τούς οποίους πιστεύουσι νά κατα- 
βιβάσωσιν άπό τό ύψος των, λη- 
ροΰντες κατ’ αύτών καί λέγοντες 
τόσον ταπεινά, δσον ανήκει είς τήν 
μηδενότητα αυτών τών λεγόντων 
μόνων. ’ Ενθυμήθητε δτι αί θυγα
τέρες τής Λατινικής διαλέκτου καί 
άπομακρυνθεΐσαι σφόδρα άπό τής 
μητρός, σώζουσιν δμως και πολλά 
κάλλη και είναι ώραΐαι καί ζηλευ
τοί πρός πάσιν.

»Ή κοινή ήμών γλώσσα είναι, 
δσον είς τήν φωνήν αύτή ή αρχαία 
διάλεκτος περιβεβλημένη μόνον 
ταπεινόν ιματισμόν διά τήν πολυ
χρόνιον δουλείαν, ώστε αν δεν άπο- 
στίλβη μέ τήν λαμπρόν έκείνην 
μαρμαρυγήν, ώς πάλαι ποτέ, δταν 
ήτον δέσποινα, ύπό τήν πενιχρόν 
δμως περιβολήν αύτήν, διοράται 
τό φαεινόν κάλλος της, ώς τις πυ- 
ρωπός άνθραξ έξαστράπτων διά 
λεπτής κόνεως τέφρας. Άλλ’ εΐποι 
τις: ΤΙ γλώσσα τής άγορας, τοΰ 
άγροΰ απέχει τοσοΰτον τής αρ
χαίας έκείνης, καί τοιαύτη διάλε
κτος, οΐα υποτίθεται ή ένεστώσα 
κοινή, είναι πολλά δυσκατάληπτος 
και σχεδόν ξένη είς τόν Γραικόν 
ιδιώτην.' Υπολαμβάνων ίγώ έρω- 
τώ, αν ό χυδαίος λαός τής ’Αγ
γλίας έννοή τόν Σεκσπήρ, τόν 
Μίλτον, τόν Άδισσον, τόν Πόπε: 
άν έκεϊνος τής Γαλλίας τόν Κορ- 
νήλιον, τόν Μοντίσκιον, τόν Βου- 
φόν καί τούς άλλους δεινούς συγ
γραφείς τοΰ γένους του' δ απλός 
’Ιταλός τόν Αάντην, τόν Άριό- 
στον, τόν Άλφιέρην, ή δ ιδιώτης 
τοΰ άγροΰ τών ’Αττικών καί τής
Ρώμης μετήρχετο τόν φθόγγον έκεΐνον, δι’ ου ύ Περικλής καί 
δ Δημοσθένης έβρόντων άπό τοΰ βήματος είς τάς ’Αθήνας, καί 
δ Κικέρων έτίνασσε τό Καπιτώλιον είς τήν 'Ρώμην. ΊΙ γλαφυ- 
ρότης^ τοΰ λόγου καί το ύφος άνήκουσιν απανταχού τής γής 
εις τήν τάξιν τών πεπαιδευμένων έκάστου Γένους, καθώς τό 
αγοραίου ιδίωμα είς τούς άπαιδεύτους. "Εως πότε λοιπόν άπό-

βλητος καί ήμελημένη άπό τούς 
κατοίκους τοΰ’Ιονίου πέλαγους ή 
φυσική γλώσσα τοΰ τύπου, ήτις 
καί διά κάλλος καί διά πλατύτητα 
δέν έχει νά φθονήση τάς άλλας 
τής Εύρώπης, κείμενη τόσον έγ- 
γνς είς τήν άένναον πηγήν τής 
άρχαίας φωνής, άφ ής οί ξένοι 
καί οί παλαιοί καί νεώτεροι μετά 
μόχθου καί ιδρώτας άρύονται τά 
νάματα τής εύγλωττίας,επειδή αύτή 
προχέει άφθόνως, άφειδώς καί 
άνευ τόκου δανείζουσα καί. λέξιν 
καί φράσιν καί ιδέας; "Η ύπο- 
λαμβάνετε δτι, άφοΰ τά τών συγ
γραφέα»’ 'Ελλήνων μετεκομίσθη- 
σαν άπαξ εις ξένας διαλέκτους, 
δέν είναι πλέον άνάγκη νά προσ- 
δράμητε είς αύτά τά άρχαίτυπα ; 
Μή γένοιτο, νά φρονήτε, ώς δ 
Σκαλίγερος καί ό Ιίαταβινός Και- 
σαριότης, τών όποιων μάλιστα δ 
δεύτερος, ταπεινός άνήρ και άναλ- 
κις, διανοηθεις ίσως νά φθάση, ή 
καί ύπερβή τήν δόξαν τών πρώ
των τής κατ’ αύτόν ήλικίας, ήλπισε 
νά τρανματίση τήν ύπόληψιν τοΰ 
Όμηρου, τοΰ Δημοσθένους, τοΰ 
Σοφοκλέους καί τών άλλων, διε- 
ξερχόμενος, ταπεινότατα περί αύ
τών πρός απάτην τών μή είδότων 
καί άναισχυντήσας είς τοσοΰτον, 
ώστε πάντες αδαείς τών Ελλήνων 
φωνής, νά τούς μεταφέρη άχρείως 
είς τό ’Ιταλικόν ιδίωμα, αισχρός 
Θερσίτης, έρίζων μακρόθεν κατά 
τοΰ υίοΰ τής Θέτιδος δί άκριτο»· 
μύθων. Άλλ’ άφέντες τόν βάτρα
χον νά βρεκεκίζη κοάζων έκεΐ είς 
τό έλος τοΰΆρνου, διανοήθητε, 
δτι οί συγγραφείς "Ελληνες είς τό 
άρχαίτυπον είνε ό ’Ολύμπιος Ζευς 
τοΰ Φειδίου καί ή Κνίδιος θεά 
τοΰ έρωτος, τών όποιων τά άπει- 
κάσματα είνε τόσον μακράν, ώστε, 
τοΰτο συνορών καί ό ποιητής 
' Οράτιος, πέμπει τούς έραστάς τών 
Μουσών καί τής δεινότητος τοΰ 
λόγου, έκεΐ ένδον -·'·-------
μεθ’ ήμέραν νά άσχολώνται άνε- 
λί.ττοντες τά
τόν φθόγγον τών Ελλήνων. Eha 
πόση αισχύνη, & Κερκυραϊοι, οί 
ξένοι λαμβάνοντες άφορμήν άπό 
τήν αμέλειαν τής φυσικής γλώσ- 
σης σας, καί τοι πολλώ πλέον τοΰ 
δέοντος δμως νά έξελέγχωσιν άμά- 
θειαν είς τούς οίκήτορας τοΰ εδά
φους τούτου, δπου ποτέ δ’Απόλ
λων αύτός ένδεδυμένος τά πρεσβυ- 
τικά βάκη τοΰ Δημοδόκου έκρουε 
λιγέως τήν φόρμιγγα, άδαιν τήν 
έριν τοΰ Πελοπίδου Άγαμέμνονος 
καί τοΰ ΙΙηλείδου ’ Αχιλλέως, τόν 
δουράτεον ίππον, τήν άλωσιν τής 
Τροίας πρός τέρψιν καί έρεθισμόν

πρός τήν αρετήν τής φιλομούσου Νεότητος τών Φαιάκων, ή 
όποια περιΐστατο άσθμαίνουσα, πότε νά φθάση είς τοσοΰτον κλέος; 
Ποΰ είναι τό φιλότιμον εκείνο, τό όποιον πρέπει νά σας έκκεν- 
τήση πρός τήν έκδίκησιν τοσαύτης ύβρεως;

»’ Ενθυμήθητε, ώ Νέοι τής Κερκύρας καί τών λοιπών Νήσων 
τοΰ ’Ιονίου, δτι ή Φύσις δέν είναι ώς τούς "Ελληνας μητρυιά

ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ Qβάσκανος, άλλ’ οΐα φιλόστοργος μήτηρ, δω- 
ρουμένη πολλήν εύφυιαν είς τούς υίούς της, 
προαιρείται, ή νά διακρίνιονται άπό τούς 
πολλούς, ώς οί πρόγονοί μας εκείνοι ή του
λάχιστον μή ώσι κατ’ ούδέν υποδεέστεροι 
τών άλλων. Πρέπει τοίνυν νά ένδυθήτε τό 
ανδρικόν ήθος τών πατέρων σας, άπορρί- 
πτοντες είτε ταπεινόν καί άνοίκειον φρόνημα, 
καί τόν έφθαρμένον αύτόν ξένον τρόπον, 
φονέα παντός καθήκοντος είς τήν κοινωνίαν 
καί περιποιούμενοι τήν πάτριον διάλεκτον, 
νά δείξητε έναργώς είς τούς ξένους δτι καί 
διά τό ήθος καί διά τήν φωνήν, ιστέ άξιοι 
βλαστοί λαμπρών προγόνων, καί δτι τά ίχνη 
τοΰ'Ελληνικού Γένους δέν εξέλιπον διά τήν 
ορμήν τής εναντίας Τύχης. «Άν ή άνάγκη 
σας βιάζη νά προσφέρεσθε είς τήν διοίκησιν 
και είς τά δικαστήρια μέ άλλοτρίαν φωνήν, 
ή φιλοτιμία σας τοσούτω μάλλον έστω μεί- 
ζων, καί νά γράφητε καί λαλητέ τήν Πατρι
κήν γλώσσαν καί εν οίκοι, καί έν αγορά., καί 
δπου μή παρή τό κατεπεϊγον, γινώσκοντες, 
δτι, έκουσίως όρμώμενος ό άνθρωπος πρός 
παν έργον, ίπιτυγχάνει πολλώ πλέον, ή ώθού- 
μενος άπό τήν άνάγκην. ’Εν φ άπό τήν σιδη
ράν μάστιγα τής δουλείας, μεταξύ τών άδελ- 
φών σας είς τήν λοιπήν 'Ελλάδα, ζή έτι 
όπωσοΰν καί πνεύμα καί έρως ΙΙατρίδος, 
πόσον αίσχος, έδώ νά μή σφζηται ίχνος, 
δπου διά τήν έλάττονα δουλείαν, έπρεπε νά 
είναι ή νέα’Αττική δλης τής Ελλάδος; Είς 
ένα λόγον τέως συσφίγγα» ίίτε διά ζήλου 
όμογενείας έκρινα πρέπον νά συμβουλεύσω : 
Αγαπήσατε μάλλον νά ήτεΈλληνες πενιχροί 
ή μιμηταί έντελώς έτεροτρόπων ξένων».

2ϊρ· 'ύη’οτσαν είς τό Φιρκά 
τοΰ Βασιληά τά χέρια, 
μά έγιο τή βλέπω διάπλατη 
νά χαιρετάη τ’ άστέρια, 
τάχη κοντάρι η Γαλανή 
τό Γερωφηλορίτη, 
νά φτάνη τον Αυγερινό, 
καί τόν Αποσπερίτη.

Γαλάζια σάν ττ/ θάλασσα, 
σσ,ν τόν άφρό χιονάτη 
σκορπάει τριγύρω τούς σεισμούς. — 
Στό Βασιληά «σπολλιίτη·> — 
κι’ ό Κόσμος ποΰ τήν τραγουδεΐ 
μέσ’ στήν καρδιά του νοιώθει 
πώς ηύραν σάρκα τά όνειρα 
κι ’ οί Κρητικοί του πόθοι.

Καί παίζει, — παίζει ή I 'αλανή 
και στον κυμάτισμά της 
μάς δείχνει ’Αθάνατες Ψυχές 
καί κάθε στοχασμό της.
Χαρά μου ποΰ Σέ τραγουδώ, 
Σημαία τοΰ Ξωπατέρα' 
χαρά μου ποΰ πολέμησα 
στον ήσκιο σου μιά Μέρα.'

Σ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

« « «

Ane ΤΗΝ ZQHN TON APXAIQN Λ

Αύτά έκήρυττεν δ Μαυρομμάτης άπό τής 
Κερκυοαϊκής έδρας πρό έκατόν καί πέντε 
έτών. Έδιδε πολυτίμους συμβουλάς διά νά μη 
είναι ό Ίόνιος ξενομανής. 'Ομολογεί δμως 
δτι άνάγκη έβίαζε τούς ' Επτανησίους νά 
μεταχειρισθοΰν τήν’Ιταλικήν γλώσσαν είς τά 
τής διοικήσεως καί. τών δικαστηρίων."Εδιδε 
συμβουλάς είς τούς νέους, διά τό μέλλον, διά 
νά παυσουν δήλα δή τήν χρήσιν τής ξένης 
γλιόσσης. Εΐξευρε βεβαίως, ό Μαυρομμάτης, 
δτι έν Έπτανήσφ ή χρήσις τής 'Ελληνικής 
γλιόσσης ουδέποτε έπαύσατο, ούδ’ έν Κερ- 
κύρα, ένθα ή Ένετική διάλεκτος έρριζώθη έν 
τή πόλει. Λύτη έλαλεϊτο άπό κοινού μετά τής 
Ελληνικής. ΝαΙ μέν ή ’Ιταλική ήτο ή έπίση- 
μος τής χώρας γλώσσα, άλλ’ είς τούς πλεί- 
στους ή γλώσσα τής καρδίας ήτο ή Ελλη
νική. Δέν είναι παράδοξον ή’Ιταλική έπίδρασις 
έν Έπτανήσφ, ίδίρ. έν Κερκύρα, διότι έπί 
αιώνας διετέλεσαν οί Έπτανήσιοι ύπό ’Ιτα
λούς κυριάρχους καί είς άδιάκοπον συγκοι
νωνίαν καί έπικοινωνίαν μετά τών’Ιταλικών 
χωρά»’. Μετά τής Ιταλίας ήσαν αί έμπο- 
ρικαί σχέσεις καί τά συμφέροντα. Είς τήν
’Ιταλίαν έξεπαιδεύοντο καί έγένοντο έπιστήμονές καί καλ- 
λιτέχναι, διό δέν έθεωρεϊτο άρνησίπατρις ό άσπαζόμενος 
τήν ’Ιταλικήν γλώσσαν δέν έθεωρεϊτο ξενομανής. Ξενο
μανής είναι τήν σήμερον ή άριστοκρατία καί ό νεόπλουτος τών 
’Αθηνών καί τών επαρχιών, οιτινες έχουν τήν ΓαλΛο μανίαν φύχω- 
σιν διά νά φανούν εύγενεϊς. Γνωρίζομεν πολλούς ζώντας έν τή 
'Ελληνική πρωτευούση, καυχωμένους έπί φιλοπατρία καί δμως 
τήν Γαλλικήν προτιμώντας τής Ελληνικής.'II πρωτεύουσα δμως 
τοΰ’Ιονίου Πελάγους ήναγκάζετο άπό 'ιστορικούς λόγους νά είναι 
’Ιταλομαθής καί ούχί διά τής Ίταλομανίας νά φανή εύγενής.

("Επβται συνέχβια) ΣΠ. ΔΕ Β·ΑΖΗΣ

* ΤΟ ΨΩΜΙ *
οί πρόγονοί μας είχαν τήν ιδέαν, δτι ύπήρξέ 

(Κ) ποτέ εποχή κατά τήν όποιαν τό ψωμί ήτο 
-ΙΔ. άγνωστον είς τούς ανθρώπους. Τοΰτο τούλά- 

ο χιστον μαρτυρεί ό ’Αττικός μύθος περί τοΰ 
Τριπτολέμου, τόν όποιον ή μάμμη του Δημητηρ, 
ή Θεά τής Γεωργίας άπέστειλεν εις τόν κόσμον 
νά διδάξω τήν καλλιέργειαν τοΰ σίτου.

Άλλά καί άφοΰ έμαθαν νά καλλιεργούν τό σι
τάρι οί άνθρωποι, έθράδυναν νά φθάσουν είς τήν 
κατασκευήν τοΰ ψωμιού. Κατ’ άρχάς φαίνεται, 
δτι έτρωγαν τούς καρπούς τοΰ σίτου, μόλις έγα- 
λάκτωναν, ώμους, ή άφοΰ τούς έκαψάλιζαν. Βρα
δύτερου έκοπάνιζαν ή έτριθον μεταξύ δύο λίθων 
τό σιτάρι καί έβραζαν τό κατ' αύτόν τόν τρόπον 
παραγόμενον χονδρόν άλευρον, άφοΰ τό άνεκά- 
τευαν μέ γάλα, τυρί ή λίπος. Τελευταίου δέ έμα
θαν νά ζυμώνουν καί νά ψήνουν τό ψωμί. Ό 
φούρνος, ό ίπνός ώς έλεγον οί άρχαΐοι, έβράδυνε 
πολύ νά άνακαλυφθή, έπί πολύ δέ έψήνετο τό 
ψωμί, ό άρτος, έπί απλής πυράς, ή έπί πέτρας 
πυρωμένης, ή καί είς τήν στάκτην, δπως καί σήμε
ρον καμμίαν φοράν εις τά χωρία.

Ή κατασκευή τοΰ ψωμιού ήτο είς τήν άρχαιό- 
τητα συνήθως έργον τής οικοκυράς, δπως καί 
τώρα άκόμη είς πολλά μέρη τής'Ελλάδος. Είς τό 
σπίτι ήλέθετο τό σιτάρι, καί έκεΐ έζυμώνετο καί 
έψήνετο τό ψωμί.

Κατ’ άρχάς τό σιτάρι, οί πυροΐ, διά νά μετα
τροπή είς άλευρον έκοπανίζετο εις ένα μεγάλο 
γουδί, δπως γνωρίζοιιεν άπό άρχαίους συγγραφείς 
καί βλέπομεν είς πολλάς άρχαίας εικόνας. Τό γουδί 
έκαλεΐτο δλμος, τό δέ γουδόχερο ύπερος. Ήσαν 
δέ δμοια πρός τά μεγάλα γουδιά, ποΰ έκοπάνιζον

άκόμη πρό ολίγων έτών συνήθως τόν καφέν εις τά ι-ησιά μας 
μέ σιδηρά ή ξύλινα γουδόχερα, λεπτότερα είς τό μέσον καί 
πολύ έξωγκωμένα είς τά άκρα. Άντί «κοπανίζω» οί αρχαίοι 
ελεγον συνήθως «πτι'σσω». Τό σιτάρι έκοπανίζετο, άντί νά 

άλεσθή είς μΰλον άκόμη καί πολύ βραδύτερον χάριν ευκολίας ή διότι 
έτύχαινεν είς ένα σπίτι νά είνε προχειρότερον τό γουδί.

"Οταν άρχισαν νά άλέθουν τό σιτάρι μετεχειρίζοντο πρός τοΰτο συνή
θως τόν χερόμυλον, χειρομύλην κατά τούς άρχαίους. Τό άπλούστερον 
αύτοΰ σχήμα ήτο δπως τοΰ σημερινού χερόμυλου, μέ τόν όποιον τρί
βουν καί όί χωρικοί μας τό σιτάρι, δταν θέλουν νά κάμουν πνιγοΰρι: 
Στρογγύλος σκληρός λίθος μέ έμβολον είς τό μέσον, περί τό όποιον 
στρέφεται άλλος δμοιος στρογ^-ύλος λίθος κείμενος έπί τοΰ πρώτου, 
έχων οπήν, διά τής οποίας σφηνώνεται είς τό εμβολον. Είς τήν αύτήν
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Νοικοκυράδες ποΰ κοπανίζουν οτά^ι.

οπήν ρίπτεται καί τό σιτάρι διά νά τριφθή μεταξύ τών δύο λίθων. ’Ενίοτε 
ό κατώτερος λίθος είχεν είς τό πλάγιον είδος στομίου, διά τού οποίου 
έξήρχετο τό άλευρον.

Ύπήρχον δμως καί τελειότεροι χειρομύλαι είς τάς πλουσιωτέρας 
οικίας καί τά έξ επαγγέλματος άρτοποιεΐα. Αύται άπετελοΰντο έκ τού 
κατωτέρου λίθου, δ όποιος έλέγετο κυρίως μύλη, καί ήτο κώνος στη- 
ριζόμενος έπάνω είς πλατυτέραν στρογγύλην ή τετραγωνικήν βάσιν, 
καί έκ τού άνωτέρου λίθου, ό όποιος ώνομάζετο όνος ή δνος αλέτης 
καί ώμοίαζε πρός διπλοΰν κώνον, κενόν έσωτερικώς. Έντός τοϋ άνωτέ
ρου κώνου τοΰ όνου τούτου έρρίπτετο τό σιτάρι, τό όποιον κατά τήν 
περιστροφήν έπιπτε διά μικρών οπών είς τόν κατώτερον κώνον καί 

έτρίβετο μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ κατω
τέρου λίθου, τής μΰλης, είς άλευρον. 

Ό μύλος σίτος περιεστρέφετο διά 
δύο χονδρών ξύλων, τά όποια έλέ- 
γοντο κώπαι, καί έστερεώνοντο δρι- 
ζοντίως είς τετραγωνικός όπάς εύρι- 
σκομένας είς τά πλάγια τοΰ όνου. Καί 
τό άλεσμα τοΰ σίτου έγίνετο κατ’ οί
κον, ήσχολοΰντο δέ είς τήν εργασίαν 
αύτήν, ή οποία ήτο πολύ κουραστική, 
κυρίως αί δοΰλαι. Διά νά έλαφρύνων- 
ται κατά τήν εργασίαν αύτήν έτρα- 
γώδουν κατάλληλα φσματα, τά όποια 
ώνόμάζον, δπως καί τούς μυλωνάδες, 
μυλω&ρούς.'Έν τοιοΰτον άσμα ήρχιζε 
μέ τόν στίχον «"Αλει μύλα, αλει- και 
γάρ Πιττακός αλει μεγάλας Μύτι
λόν ας βασιλεύων ·. Δηλαδή: «“Αλεθε, 
μΰλε, άλεθε' καί δ Πιττακός άλεθεν, 
δ βασιλεύς τής μεγάλης Μυτιλήνης». 
Διότι δ περίφημος βασιλεύς τής Μυ
τιλήνης Πιττακός, είς έκ τών επτά 
σοφών τής 'Ελλάδος, ηύχαριστεΐτο 

νά γυρίζη τόν χερόμυλον, θεωρών αύτό πολύ καλόν γύμνασμα. Τό 
άρχαϊον τραγούδι τού μύλου μάς ενθυμίζει καί τόν περίφημον χωρίς 
μυαλά επίσκοπον τοΰ Δαμαλά, ό δποϊος πωληθείς ώς δοΰλος είς πει- 
ρατάς καί υποχρεωθείς νά άλέθη μέ τόν χερόμυλον καί νά κουνή τό 
λίκνον τοΰ παιδιού τοΰ πειρατού, έτραγωδοΰσε τό περίφημον τραγούδι, 
τό όποιον έτελείωνε μέ τό «γύρνα τό χερόμυλο, κούνα καί τό διάβολο».

Άλλ’ έκτος τών δούλων μετεχειρίζοντο καϊ ζφα διά νά γυρίζουν τούς 
μύλους- 'ίππους καί όνους. Τότε δέ έγίνετο δ μΰλος ολίγον πολυπλοκώ- 
τερος. Υπάρχει μάλιστα καί ωραίος μΰθος περί ένός ίππου, συνηθισμέ
νου νά τρέχη είς τάς ιπποδρομίας, δ οποίος άμα έγήρασεν, έπωλήθη είς 
μυλωνάν, έπίκαιρος τώρα ποΰ γίνεται τόσος λόγος διά τά άχρηστα 
πολεμικά άλογα. "Ιδού ολίγοι στίχοι τοΰ μύθου: Γέρων που ίππος είς 
άλητόν έπρά&η- ζευχ-θείς δ' ύπό μύλην πάσαν έσπέρην ... καί δη 
στενάξας είπεν- έκ δρόμου ο'ίων καμπτήρας οΐους άλφιτεϋσι γυρεύω. 
Δηλαδή : «Ένα γέρικο άλογο έπουλήθη είςέναμϋλον, δπου άλεθαν άφοΰ 
δέ έμεινε δλον τό βράδυ ζευγμένο είς τόν μύλον... άνεστέναξε καί 
είπεν: Άπό τί δρόμους σέ τί στριφογυρίσματα κατάντησα νά γυρίζω γιά 
τούς κριθαράδες·. Διά νά έννοηθή καλλίτερα δ μΰθος πρέπει νά γνωρί- 
ζωμεν, δτι καμπτήρ έλέγετο είς τό ίπποδρόμιον τό μέρος, δπου, άμα 
έφθανε πλέον είς τό τέρμα δ 'ίππος, έπρεπε νά παρακάμψη έν σημεΐον, 
συνήθως κίονα, διά νά έπιστρέψη δθεν έξεκίνησεν. Καμπτήρ δμως ήτο 
καί τό τέρμα τοΰ βίου. Οί άρχαϊοι έγνώριζον καί τόν νερόμυλον, καί 
μόνον οί ανεμόμυλοι έφευρέθησαν τόν μεσαίωνα.

"Εννοείται, δτι καί τότε ύπήρχον διάφορα είδη άλεύρου. Τό κοινότε
ροι· ήτο τό άλευρον, ολίγον καλλίτερου ή σεμίδαλις καί ή καλλίστη 
ποιότης ή γϋρις. Διέκριναν δμως 
μεταξύ άλεύρου άπό σιτάρι, τό όποιον 
έλέγετο κυρίως άλευρον, καί άπό κρι
θάρι, τό όποιον έλέγετο άλφιτον.

Τό άλευρον έκοσκίνιζαν, διέση&ον, 
διά τής σήτας, ή κρησάρας, δπως 
λέγομεν σήμερον (κρησάραν έλεγον 
καί οί άρχαϊοι), καί έζύμωναν (εματ- 
τον, εφόρων) έπειτα έντός πηλίνης 
λεκάνης ή σκάφης πηλίνης ή ξύλινης 
ή καί λίθινης, τήν όποιαν έλεγον 
μάκτραν ή κάρδοπον. Τό προζύμι 
ώνόμάζον ζύμην, τήν δέ σημερινήν 
ζύμην φύραμα ή σταΐς.

Διά νά ετοιμάσουν προζύμι μετεχει
ρίζοντο διαφόρους τρόπους, π.χ. έζύ
μωναν κρίθινον άλεϋρι μέ νερόν καί 
κατεσκεύαζον μεγάλην πήταν, τήν 
όποιαν έθετον έπάνω είς τήν πυράν, 
έως δτου έκοκκίνιζεν, έπειτα τήν έφύ- 
λαττον είς σκεπασμένα δοχεία, δπου 
έξύνιζε καί τήν μετεχειρίζοντο ώς 
προζύμι. Είς έν άρχαϊον βιβλίον ονο
μαζόμενα «Γεωπονικά» υπάρχει ή 
έξης συνταγή διά τό προζύμι: «Έάν 
θέλης νά έχης δλον τόν χρόνον προ
ζύμι, νά πάρης άφρόν, δταν βράζη δ 
μούστος, καί νά ζύμωσης μέ αύτόν 
καλά αλεύρι άπό κεχρί· νά κάμης μι
κρές πήτες καί άφοΰ τάς ξηράνης είς 
τόν ήλιον, νά τάς φυλάττης είς δρο
σερόν μέρος, καί νά πέρνης δσον 
θέλεις κάθε φορά. “Οταν δμως δέν 
είχαν άλλο πρόχειρο προζύμι μετε-

ΑΡΧΑΪΟΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ.—Έπάνω είναι ό φοΰρνος και ή μια οίκοδέσποινα 
άναμοχλενει τήν φωτιά. Αριστερά ή άλλη νοικοκυρά ΰηλάζει τό παιδί της 
καί έποπτεϋει είς δλα. Μία ΰεραπαιν’ις ή ή κόρη τοΰ οπητιοΰ κοσκινίζει 
δεξιά τό στάρι. Μία άλλη πλάθει κουλουράκια καί μία τρίτη τά πηγαίνει 
είς τόν φούρνο. Ή παράστασις άποτελεϊ κομψοτέχνημα άρχαΐκόν άπό 

τερρακότα εΰρισκόμενον νΰν είς τό ’Εθνικόν Μουσεϊον.

’Αλευρόμυλος άρχαΐος κινούμενος ύπό ίππου.

χειρίζοντο σόδαν, ή έρριπταν μίαν ημέραν πριν νά ζυμώσουν σταφύ
λια είς τό νερόν καί τήν άλλην ημέραν τά έστιβαν καί έπερναν τόν
χυμόν διά προζύμι.

Πρός παραδειγματισμόν τών σημερινών μας αρτοποιών άναφέρομεν, 
δτι πολλοί έφόρουν εις τούς ζυμωτός γάντια καί τούς έθεταν φίμωτρον 
διά νά [ΐή ανακατώνεται ό ίδρώς καί ή οσμή τής άναπνοής των μέ 
τήν ζύμην.

Τά ψωμιά έπλαθαν (επλαττον έλεγαν ο! άρχαϊοι) επάνω είς ένα 
πλατύ ξύλο, τό όποιον ώνόμάζον πλά&ανον (ή πλασταριά ή πλαστήρι 
σήμερον). Τούς έδιδον δέ 
διάφορα σχήματα καί ονό
ματα, μερικά άπό τά όποια 
ώς κόλλυκες κολλύραι (κολ- 
λίκια, κουλούρια) έμειναν 
καϊ σήμερον. Μετά ταΰτα 
τά έθεταν είς τον φούρνον 
μέ πτυάρια, δπως τά σημε
ρινά, δταν ό φούρνος ήτο 
μεγάλος καί τά έψηναν 
(Πέσσω έλεγον τό ψήνω).

Τάς διαφόρους έργασίας 
πρός κατασκευήν τού ψω
μιού βλέπομεν είς διάφορα 
αρχαία πήλινα μικροτεχνή
ματα τού 600 π. X. καμω
μένα άτεχνα, σύμφωνα μέ 
τόν τρόπον τής εποχής έκεί- 
νης, άλλά μέ άρκετήν χάριν 
καί φυσικότητα. Τά άπέθε- 
τον οί άρχαϊοι μέσα είς τούς 
τάφους διά νά είνε βέβαιοι, 
δτι δέν θά λείψη τό ψωμί 
άπό τούς νεκρούς.

Είς τό έν έξ αυτών εργά
ζονται γυναίκες. Τέσσαρες 
μικραί δοΰλαι καί δύο με
γάλοι κυρίαι μέ τά παιδία είς 
κοπανίζουν είς ένα γουδί. Ή 
στατεϊ μόνον. Χαμηλά δεξιά της εϊνε τό μικρό της σκυλάκι. Τό σχήμα 
τού φούρνου είνε πολύ άπλοΰν. Ήφωτιάέκαιεν άπό κάτω δεξιά, δπου ή . 
άλλη κυρία μέ τό παιδάκι, πλούσια στολισμένη, σκαλίζει μέ ένα μεγάλο 
ξύλο τή φωτιά. Μία άλλη μικρά δούλη κρατεί στρογγυλό ψωμί επάνω 
είς ένα πλαστήρι, ένφ ή τελευταία δούλη εμπρός δεξιά φαίνεται, δτι 
κοσκινίζει σιτάρι (τά σπυριά είνε κάπως πολύ μεγάλα) μέσα είς ένα 
κόσκινον, καί τό άδειάζει είς μίαν λεκάνην. Είς τό μέσον υπάρχουν 
πολλά ψωμιά διαφόρων σχημάτων, τά περισσότερα κουλούρες.

Είς τό άλλο πήλινον εϊνε μόνον άνδρες. "Αριστερά ζυμώνουν, ένφ δ 
όρθιος κοσκινίζει. “Αλλος είναι ασχολημένος έμπρός είς τόν φούρνον. 
Δεξιά είνε ή σκάφη μέ τήν ζύμην μέσα καί φαίνεται μόνον τό σημεΐον 
πού έστέκετο ό εργάτης καί έζύμωνεν μέ τά πόδια. Είς τό πλάγιον τού 
φούρνου βράζει είς μίαν μεγάλην σκεπασμένην χύτραν νερό.

'Ολόκληρα άρτοποιεΐα μέ τούς μύλους καί τά άλλα εργαλεία των διε- 
σώθησαν είς τήν Πομπηίαν. Εϊνε πολύ μεγάλα καταστήματα, δπου 
ιδιαίτερα δωμάτια χωριστά δΓ έκάστην εργασίαν τής κατασκευής τοΰ 
άρτου. Έκεϊ δέ εις μίαν τοιχογραφίαν βλέπομεν καί μίαν σκηνήν έκ τής 
άρχαίας άγοράς, δπου δ άρτοπώλης καθή μένος έπάνω είς υψηλήν θήκην 
μέ τά ψωμία εκτεθειμένα κατά τάξιν, προσφέρει τό έμπόρευμά του 
εις διαφόρους τηβενοφόρους άγοραστάς. Κς.

« « β

τήν αγκάλην των. Αί δύο δοϋλαι εμπρός 
μία κυρία αριστερά φαίνεται, δτι έπι-

ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ

'ΐής γείτονας μου Αργά σαλεύει 
τό παραπέτασμα ιό μικρόν, 
κι ’ εγώ φαντάζομαι: Θά γνρεύη 
να παρ αέρα πειο δροσερόν.

Μισό - ανοίγει τό παραθύρι' 
τί καρδιοκτύπι

"Ισως νά θέλη, 
νά ΐδη μήπως

"Ονειρον δμως
Φεΰ ' '
Κ' είν' δ αέρας 
τό παραπέτασμα

εχο> γλυκό.' 
προτού νά γύρη, 
καραδοκώ.

νους πιστεύει 
ειτο· μωρόν.

'ποϋ ιό σαλεύει 
τό μικρόν.

δ 
Ερωτεύετ

(Κατά τόν Alfred de Mussel)

ΕΚΤΩΡ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ

ΠΟΤΕ
« « *

3ΐοτε 
κανένα 
χαραΐς,

δεν έκαμα κακό, 
δέν πειράζω- 
τραγούδια, κα! φιλιά

δπου σταθώ μοιράζω.

'Γην εύμορφοι τήν αγαπώ!
Σ' δλο τόν κόσμον θά τό είπώ.
ΚΓ αν είναι αμαρτία 
εσυ είσαι ή αιτία.

(Άπό τήν .Χρυσή Φλογέρα» τοΰ Δόγη).

ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
(ΔΉΓΗΜΑ)

Ο ΥΤΕ τήν άλλ’ ήμερα έπήγε ό Τάσος είς τό μικρό καφεναδάκι, καί 
οϋτε ξαναφάνηκε.

ΊΙ παρέα τών καλλιτεχνών τακτικά κάθε μέρα άπό τής ένδεκάμιση 
έως τήν μία κατελάμβανε έξ εφόδου τό τραπεζάκι καί μέ τήν σχετικήν 
λίμα έρροφοΰσε τήν λιακάδα.

Γύρω χαρά Θεού καί γοητεία αισθήσεων. Έδώ τό πράσινον τοΰ Ζαπ- 
πείου, έκεϊ πέρα τό πάλλευκον πέλαγος τοΰ μαρμάρου· τό Στάδιον.

Τάσος πουθενά δμως. Τό άστεϊο ήτον πολύ χονδρό δΓ αύτόν. Κάθε 
άλλος δέν θά προσέδιδε τήν σημασίαν ποΰ έδωκε αύτός. Άλλ" ό άμοι
ρος ό Τάσσος δέν ήτο άπό τίνος δ άνοικτόκαρδος μποέμ, ό αγαθός 
φίλος, τό μεγάλο παιδί», δπως τόν έλεγε ή παρέα του. Τά οικογενειακά 
βάρη, ή άνέχειά του, αί κακαί βιωτικαί του συνθήκαι τόν έπείραξαν 
εις τά νεΰρα καί τά νεΰρα του τώρα ύπέτασσον κάθε έκδήλωσιν τής 
μεγάλης ψυχής του.

Πτωχό παιδί, άπωρη ανισμένον άπό ήλικίας δέκα έτών, μέ μιά γρηά 
μάνα καί μιά άδελφοΰλα, μικρότερη του, κάτω στήν πατρίδα, έβασανί- 
ζετο χρόνια τώρα στήν κόκκινη λάσπη γιά νά τής ζήση καί νά ήμπο- 
ρέση νά κάνη τήν χαρά τής αδελφής του, ποΰ τί|ν είχε άραθωνιάση 
έδώ καί επτά - οκτώ μήνες ένας τίμιος 
καί προκομμένος βουλευτής.

ΙΙαλληκάρι τώρα αύτός είχε γηρά- 
σει πρόωρα, σάν νά έγεννήθη γέρος, 
μέ τά βάσανά του, χωρίς νά γνωρίση 
καμμιά χαρά, καμμιά τέρψι, καμμιά 
άπόλαυσι. Άπ’ τήν κάμαρα στό πολυ
τεχνείο, έπειτα σ’ ένα έπιπλοποιεϊο, 
γιά νά πέρνη δυο δραχμές τήν ή μέρα 
καί άπ’ έκεϊ στήν κάμαρα πάλι. Έτσι 
έπέρασε στής εξετάσεις τής τελευ
ταίας τάξεως καί βγήκε γλύπτης.

Καί μοναχός δλ" ή μέρα μέσα στό 
αύτοσχέδιον άτελιέ του — τό σκαρφα
λωμένο έκεϊ έπάνω στό Βατραχονήσι 
— μέ τήν κόκκινη λάσπη στά χέρια, 
έπλαθε κομψοτεχνήματα, μπούστους, 
ρελιέφ καί τά έδιδε γιά κομμάτι ψωμί 
εις ένα «Έργοστάσιον Πλαστικής- .

Τό ψωμί άπό τό ένα μέρος καί ή 
κατάστασίς του άπό τό άλλο δέν τόν 
άφιναν νάέργασθή πειά γιάτήνΤέχνη.

— Άχ καί νάχα παράδες! Τί θά 
κανα ! Δέν ήξευρε δ άμοιρος τήν αλη
θινή του καταστασι. Ύπελόγιζε νά 
κάμη τούς γάμους τής άδελφής του 
καί τότε θά έβγαζε κάτι, πού θά τόν 
έκανε μεγάλον.

Ή άλήθεια δμως ήτον δτι, δέν είχε 
πλέον τήν δύναμιν τής συλλήψεως, 
δέν είχε δημιουργικότητα, δέν ήτον 
είς θέσιν νά συλλαβή. Μία νευροαρ- 
θριτική κατάστασίς, κληρονομική, τοΰ 
ύπέσκαψε τήν υγείαν, τοΰ άφηρεσε 
τήν θέλησιν καί δέν ή μπορούσε νά 
κοιμηθή. ΈμαρτυροΟσε έπάνω είς τό 
κρεβθάτι του καί έτινάζετο δλόκλη- 
ρος είς τό παραμικρόν τρίξιμον τών 
τζαμιών άπό τόν άνεμον. Καί έπειτα 
μία δύναμις μεγάλη, άκαταμάχητος, 
τόν έσπρωχνε πρός τήν κατάχρησιν.
Ένόμιζε δτι είς τό σπίρτο θά εύρισκε άνακούφισιν καί έγινε έρμαιον 
τοΰ νευρικού κλύδωνος. Καί μέσα είς τήν δίνην αύτήν, τά άνθρώπινα 
καί τά ύλικιί πάθη έπνιξαν τόν άϋλον κόσμον τής ψυχής του.

“Ετσι, μέ τά μαλλιά μεγάλα, ύποχόνδριος πλέον, δέν έβγαινε παρά 
εις τήν πόρτα, γιά νά πάρη τό γάλα άπό τόν κατσικά καί λίγο ψωμί ή 
«γιά νά δώση τίποτε κουρελάκια είς τό έργοστάσιο».

Έβασανίζετο άκόμη περισσότερον «πού δέν εΰρισκε καιρό νά σκε- 
φθή γιά τό μεγάλο διαγώνισμα τής Γλυπτικής, γιά τό βραβείο τών 
πενήντα χιλιάδων δραχμών· δέν είχε θέμα».

Δύο μήνες άκόμη ύπελείποντο άπό τήν έξάμηνον προθεσμίαν τοΰ 
αθλοθέτου Ξ. Τέσσερεις ολόκληρους ^ιιήνες έβασάνιζε τό μυαλό του γιά 
θέμα. Προσηλοΰτο, καί έξαφνα τοΰ εφευγε ή σκέψις. Τό νεφέλωμα τής 
συλλήψεως έσκορπίζετο δπως ό ατμός είς τό διάστημα καί ή διάνοια 
του παρεσύρετο είς άλλας σκέψεις, μέ άκαριαίαν εναλλαγήν εικόνων 
έπάνω είς τήν οθόνην, ποϋ σκιαγραφοΰνται καί προβάλλονται αί εντυ
πώσεις καί αί συλλήψεις τής Φαντασίας καί τής Μνήμης. Καί δταν τό 
βράδυ έπεχείρει νά σκεφθή τό θέμα, ήρχιζε νά τόν κατατρύχη ή σκέψις 
τής άρρώστιας του καί ένόμιζε δτι, μέσα είς ένα μούδιασμα τών άκρων 
του φεύγει ή ΐ|’υχ.ή του καί ήσθάνετο τήν άνάγκην νά φωνάξη βοή
θειαν. Καί οί έφιάλται αύτοί διεδέχοντο δ ένας τόν άλλον.

«
“Ενα μεσημέρι μέ μιά γοητευτική λιακάδα έστάθη ένα αμάξι άπ’ έξω 

άπ’ τήν μάνδρα τοΰ άτελιέ του καί σάν μαγνήτης έτράβηξε γύρω του 
δλα τά παιδάκια τής γειτονιάς. Ό λακές μέ τής κίτρινες μπότες έπή
δησε κάτω καί ήριότησε τήν γυναικούλα πού'στεκε στήν μεγάλη τήν 
πόρτα, τήν κόκκινη, τής μάνδρας, «Πού κάθεται δ Τάσσος, ό γλύπτης;»

—Ό Τάσσος δ γλύπτης; είπε ί] γυναικούλα. Δέν τόν ξέρουμε. Κάθε
ται ένας Τάσσος έκεϊ μέσα, μά είναι κουρασανάς. Δουλεύει μαθές στό 
ύψος καί στή λάσπη. Κάνει άρχαϊα.

Ό γέρος κύριος ποΰ έκάθητο μέ μία νέα στό αμάξι, μέ σκεπασμένα 
I

. . . έλεγε, σάν νά μιλούσε μόνος, μισοκλείνοντας τά μάτια : 
— θά κάνωμε κάτι καλήτερο.

τά πόδια μ’ ένα ώραϊο τριχωτό κάλυμμα, έχαμογέλασε καί έπήδησε. 
δίνοντας τό χέρι στήν κόρη.

— Νάτοΰ χτυπήστε δυνατά, τούς είπε ή γυναικούλα τήν στιγμή, πού 
διεσκελιζαν τής μεγάλης πόρτας τό ψηλό κατώφλι, γιατί θά κοιμάται. 
Ξάγρυπνα γλέπεις τήν νύκτα κι" άσκώνεται άργά.

Καί άλήθεια, κτυποΰσαν πολλή ώρα, ώς πού νά τούς άνοιξη. Πατέ
ρας καί κόρη έπήγαιναν συστημένοι «άπό τό εργοστάσιο ποϋ έβαλε τής 
πάστες είς τά πλαφόνια τού σπητιού των γιά νά κάνη ένα μποΰστο 
τής κόρης». , , ,

Μά ήτον κόρη εκείνη η οπτασία; Ό πτωχός καλλιτέχνης έκοκκί- 
νησε, τά μάτια του έθάμβωσαν καί έχασε τήν φωνήν του. Τό άτελιέ του. 
τό μονότονον, τό άψυχον, τό άνήλιον, τό ψυχρόν, έγέμισε διά μιας άπό 
φώς, άπό χρώμα, άπό χρυσάφι, άπό άρωμα, άπό ζωήν. Έζεστάθη· 
έζωντάνεψε. Καί δ 'Γάσσος προσπαθούσε νά πεισθή δτι έκεϊνο τό 
άέρινο πλάσμα δέν ήτο παραισθησις.

—Έδώ ή δεσποινίς Λούση κύριε καλλιτέχνη, είπε ό γέρος, θέλει καί 
καλά καί σόίνει νά τής κάνης τό μποΰστο της. Σ’ έσύστησαν άπό τό 
εργοστάσιο ποΰ μάς έθαλε τής πάστες στά πλαφόνια. Ή Λούση τρελ- 
λαίνεται γιά τήν Καλλιτεχνία. Λοιπόν, τιόρα ξέρεις έσύ. Βάλε τά 
δυνατά σου. Θά πληρωθής καλά.

Μά ό Γάσσος δέν έπρόσεχε στά λόγια τοΰ γεροξιππασμένου ποΰ ένό- 
μιζε δτι μέ τά λεπτά του αγοράζει δλον τόν κόσμο. Ή Λούση είχε πάει 

σέ μιά γωνιά καί περιειργάζετο κάτι 
όιιπζέ-ντ’άρ καί τά μάτια τοΰ Τάσσου 
δέν έξεκολλοΰσαν άπό πάνω της. Μέ 
τήν υπερδιέγερσή· του έπάνω είς τήν 
οθόνην τής φαντασίας του έπροβάλ- 
λετο τώρα τό κεφαλάκι τής Λούση 
μέσα εϊς τό πέλαγος τοΰ χρυσοΰ τών 
μαλλιών της, χωρίς τό καπέλλο της, 
χωθ·? ,τήζ έρμίνες της, χωρίς τά φο- 
ρέματά της, μ’ ένα αρχαϊκό ροΰχο, 
άληθινή Θεότης, κάτι εξωτικό . ..

— Όχι -.. δχι μποΰστο — έλεγε, σάν 
νά μιλούσε μόνος, μισοκλείνοντας τά 
μάτια — Θά κάνωμε κάτι καλήτερο... 
Βέβαια... Σώμα ολόκληρο ... φυσι
κόν μέγεθος. .. Ά?.λά θέλει κίνησι. . .

Μέ μία παληομηχανή, ένα ελεεινό 
καί παμπάλαιο κοντάκ, ποΰστεκε σκο
νισμένο στον τρίποδά του, κάπου έκεϊ 
στήν γωνιά, τής έπήρε πέντε εξ πλά
κες, κοντά είς τό παράθυρο, πόζα. 
Δύο δλόκληρον τό σώμα, δύο τό 
πρόσωπον αν φάς καί δύο προφίλ.

— Δέν έχομε νά κάνωμε τίποτε 
άλλο σήμερα- είπε μέ μιά φωνή σι
γαλή. Θά ετοιμάσω τί] λάσπη καί 
τά προκαταρκτικά καί θά ποζάρωμε 
αύριο κατά τής έννηά.

Τό ώραΐον όραμα έχάθη μέ τό κλεί
σιμο τής πόρτας. “Εμεινε σάν ζαλι
σμένος ό Τάσσος ολίγες στιγμές, προσ- 
παθών ν’ άναπολήση τήν φαντασμα
γορίαν καί συγκεντρώση τήν σκέψιν 
του, άλλά ή σκέψις τοΰ έφευγε.

Έπί τέλους ήνοιξε τά μάτια καί 
έπάνω είς τό τραπεζάκι διέκρινε ένα 
εκατοστάρικο. Τότε, χωρίς νά τό 
πάρη, έτρεξε είς τό παράθυρον, έτρά
βηξε τό μαΰρο παραπέτασμα, έφραξε 
τής τρύπες τής πόρτας καλά καί είς 
τό σκοτάδι έκεϊνο έκαμε έμφάνισιν τοΰ 
Μέσα είς τήν λεκάνην τοΰ ρεβελατέρ,φίλμ, ποΰ έτράβηξε πρό ολίγου. _ .

έπειτα άπό ολίγα δευτερόλεπτα, ύπό τό άμυδρόν κόκκινο φώς τής φωτο
γραφικής λάμπας, ήρχισε νά διαγράφεται, κατ’ άρχάς συγκεχυμένη, 
έπειτα ευκρινής, μέ κατάμαυρα τά μαλλιά καί κατάμαυρο τό πρόσωπο 
ή Λούση καί βιαστικά-βιαστικά, μέ μεγάλην προσοχήν δ Τάσσος τά 
είδε δλα τά κλισσέ, ποΰ είχε τραβήξει πρό ολίγου, ολα επιτυχημένα.

Είχε μιά χαρά! Ούτε νεΰρα, ούτε άρρώστεια. Έπερίμενε νά στεγνώ
σουν.’ έπήρε τό γάλα του μέ λίγο ψωμί καί έτύπωσε στον ολίγο ήλιο 
ποΰ έπεφτε άπό τά έπάνω τζάμια τοΰ παραθύρου άπό ένα άντίτυπον, 
άνυπο μονών, κτύπων τά πόδια του, ύβρίζων τό φώς.

Τώρα είχεν έμπρός του τήν δραματική μορφή καί έθαύμαζε τήν 
έκφρασι τοΰ προσώπου καί τό προφίλ καί τής γραμμές είς τό σώμα! 
Μέ πινέζες έκάρφωσε έπάνω είς τόν μεγάλον του πίνακα, ποΰ άνεπαύετο 
είς ένα πελώριον αυτοσχέδιον καβαλέττο, στρωμένος μέ χαρτί τοϋ 
μέτρου, ποιος ξέρει άπό πότε περιμένοντας νά φανή χρήσιμος, τό 
κεφάλι καί μ" ένα κάρβουνο έσχεδίασε δίπλα τήν Λούση μ’ ένα άρα- 
χνούφαντον πέπλον, πτυχούμενον αρμονικά καί άφίνοντα νά διαγρά- 
φωνται θαυμάσιοι γραμμαί.

Ό ήλιος είχε πέσει πλέον καί δ καλλιτέχνης κουρασμένος έτρα- 
βήχθη άπό τό καβαλέττο καί έστεκε θαυμάζων άπό μακράν.

«
Τό άγαλμα στέκει έκεϊ έπάνω είς τό βάθρον του, σκεπασμένο μ’ ένα 

μεγάλο πανί βρεγμένο, διά νά διατηρήται υγρός καί μαλακός ό πηλός 
καί στό διπλανό, τό σκοτεινό διαμέρισμα, κοιμάται δ πλάστης του.

Έξω σιγοβρέχει. Ένα φώς πένθιμου πλημμυρίζει τό άτελιέ καί 
έκεϊνο τό μονότονο, τό άπαίσιο τσίρ-τσίρ τοΰ νεροΰ σοΰ δίνει στά 
νεΰρα! Όλη νύκτα έβρεχε. Μέσα υγρασία καί μούχλα. Τό άρωμα τής 
κόρης δέν πλημμυρίζει τό άτελιέ. Ό πτωχός Τάσ- 
σος έχειροτέρευσε. Δέν θέλει πειά νά Ιδη κανένα. 
Κάποτε οί συνάδελφοί του έπήγαν νά τόν ίδούν,
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Μόλις έπρΰφβασε νά πιάση τό κεφάλι του καί ίσωριάσΟη κάτω καί έσφάδαξε.

ένφ αυτός έλειπε είς τό «έργοστάσιο» καί δταν έγύρισε καί τό έμαθε, 
είπε είς τήν σπητονοικοκυρά του νά λέγη δτι, «πάει στήν πατρίδα».

Δέν ήσθάνενο τίποτε πρός,κανένα. Ούτε ή Λούση τόνσυνεκίνει πλέον. 
Ή ζωή του συνεκεντροΰτο δλη είς τό έργον του. Έξυπνοΰσε τό πρωί 
καί είργάζετο έως τό βράδυ καί είχε προχωρήσει πολύ....

Τώρα ούτε τήν Λούση μέ τόν πατέρα της έδέχετο. “Ενα πρωΐ, ποΰ 
ή σπητονοικοκυρά ήκουσε τούς τροχούς τοΰ ωραίου αμαξιού, έτρεξε 
καί είπε στήν Λούση καί τόν πατέρα της δτι, δ Τάσσος «είχε τελέγραφο 
πώς πεθαίνει ή μητέρα του καί έφυγε γιά τήν πατρίδα».

Τό έργον δέν ήθελε πειά παρά ρετουσσάρισμα. ’Εκείνο τό πριοΐ 
έξύπνησε άργά. Έφόρεσε τά ροΰχα του καί ανατρίχιασε, ποϋ άκουσε νά 
βρέχη. Επάνω είς τό τραπεζάκι του ήτον άπό τόβράδυ τό μπουκάλι 
μέ τό ρούμι καί τό ποτήρι. Τό έγέμισε καί τό άδειασε είς τόν λάρυγγά 
του. Επλησίασε^ κατόπιν καί έτράβηξε μέ προσοχήν τό βρεγμένο πανί. 
"Ηθελα νά ίδή ολόκληρον τό έργον. Έως τώρα τμηματικά τό έδούλευε. 
Έτραβήχθηκε έπειτα καί έπήγε είς τό παράθυρον.

Ιότε, καθώς εγυρισε νά το ίδή, τό ωραίο δραμα, δπως την πρώτην 
ημέραν ποΰ παρουσιάσθη ή Λούση στό ατελιέ του, έπρόθαλε είς τά 
μάτια του. Ή Λούση μέ τά μαλλιά της χυμένα είς ένα' καταρράκτην 
χρυσού επάνω είς τής πλάτες της, μέ μίαν κίνησιν πρός τά εμπρός, μέ 
τόν λεπτεπίλεπτων χιτώνα της, ρ,ισοανοιγμένον εις τό στήθος, μέ τό ένα 
χέρι ύποστηριζόμενον είς ένα άπλωμα εμπρός, σάν νά έζητοϋσε κάτι νά 
πιάση, ένφ Ι'έ τό άλλο έσήκωνε τόν χιτώνα της, ήτον αληθινή νεράιδα 
ποΰ έβγαινε άπό κάποιαν λόχμη, κάτι άέρινο, έξωτικό, σαν μόλις νά 
έπατοΰσε είς τό βάθρον.

, Έπήρε τό μπουκαλάκι καί έτράβηξε άλλο ένα ποτήρι κτυπώντας 
τήν γλώσσαν του. Έπειτα έστάθη καί έκύτταζε τό έργον μέ έκστασιν. 
Τό χέρι, ποΰ έσήκωνε τόν χιτώνα, δέν ήρχετο καλά. Μέ τό σΰρμα τό 
απεχώρησε τό χέρι εκείνο άπό τόν χιτώνα καί διώρθωσε τάς πτυχάς, 
ώστε έπρόθαλε τώρα ή καμπυλότης τοΰ εύπλάστου σώματος. Τό πόδι 
μ’ ένα μέρος τής κνήμης, μιας κνήμης ονειρώδους, ύπεφαίνετο άκόμη 
κάτω από τόν μισοσηκωμένον, σάν νά είχε κολλήσει έπάνω είς τήν 
σαρκα, χιτώνα. "Απλωσε καί τό χέρι αυτό, δπως τό άλλο, πρός τά έμπρός,

τό ύπεστήριξε, καί ή νεράιδα, σκυμμένη, έφαί- 
νετο φεύγουσα κάποιον Σάτυρον ποϋ τήν έκυ- 
νηγοΰσε.

ΆπεμακρΰνΟη πάλιν διά νά τό ξαναϊδή άπό 
μακρυά καί έτράβηξε τρίτο ποτήρι. 'Γό πρό- 
σωπον όμως δέν είχε καμμίαν έκφρασιν... Μέ 
τό μεγάλο δάκτυλο ήρχισε νά διορθώνη τά 
μάγουλα.. . “Εκαμε μία μπλέτα είς τά φρύδια.. .

“Εξαφνα ένοιωσε κάτι σάν κϋμα άπό αϊμα νά 
πλημμυρίζω τό κεφάλι του. ’Εκεί εις τόν λαιμόν ' 
του κάτι έκτυποΰσε. 'Γό πρόσωπόν του έπετοΰσε 
φωτιές. "Εβλεπε τά γύρω του κόκκινα δλα· κάτι 
σαν στιγμιαία σύγχυσις έγινε μέσα είς τό μυαλό 
του, άλλά ακαριαία__

’Επλησίασε πάλιν καί ήρχισε νά διορθώνη 
τό πρόσωπόν .. . Σιγά - σιγά επερνε μίαν έκ- 
φρασιν!... Ή λάσπη έχανε τό κόκκινο χρώ- 
μά της. ’Εμπρός του έβλεπε ένα ροδόλευκο 
χρώμα... αληθινήν σάρκα. Μέ τήν ολόθερμη 
πνοή του έζέστανε τά μάγουλα τοΰ άψυχου 
προσώπου καί ένύμιζε δτι αισθάνεται τήν θέρ
μην τοΰ εμψύχου... Ή λάσπη ΰπεχώρει είς τά 
δάκτυλά του ... Έβλεπε τήν Λούση νά πέρνη 
ζωήν είς τά χέρια του, σάν κάποια εξωτική δύ- 
ναμις νά τήν έμψυχώνη ... Ένοιωθε ζεστή καί 
ολοζώντανη τήν σάρκα, ένώ είχε περιβάλει τό 
σώμα μέ τό ένα χέρι ήδονικώτατα καί μέ τό 
άλλο έδούλευε τό πρόσωπόν, καί τό έσφιγκε, 
λές καί ήθελε νά τοΰ μετάγγιση τήν ψυχήν του, 
καί έκαιε δλος.

Έξαφνα κάτι ήσθάνθη μέσα του- Κάτι αιχ
μηρόν τοΰ έτρύπησε τό μυαλό ... Ένας πό
νος .. . έκεϊ . .. μέσα είς τόν εγκέφαλον . .. 
πόνος τρομερός ... Τό αϊμα έπλημμύρησε είς 
τό κεφάλι του.

— Μητέρα μου ! ...
Ή κραυγή έπνίγη είς ένα φθόγγον άναρ- 

θρον. Μόλις έπρόφθασε νά πιάση τό κεφάλι του 
καί έσωριάσθη κάτω καί έσφάδαζε.

«
Τήν άλλ’ ημέρα πρωΐ-πρωϊ ή βέργα τοΰ 

κατσικά, δπως πάντα, έκτύπησε τό θαμβό τζάμι 
τοΰ ατελιέ. Τό γάλα, άφοΰ δέν ήνοιξε δ ίδιος, τό 
έπήρε ή κυρά Δημήτραινα. ’Αργότερα έπέρασε 
καί ό ψωμάς. Μά ούτε αυτήν τήν φορά έφά- 
νηκε ό 'Γάσσος· ούτε νερό έζήτησε διά νάνιφθή.

— Μπά κι’ άρρώστησε; έσκέφΰη ή σπητο- 
νοικοκυρά.

Έπερίμενε άκόμη ολίγον καί έπειτα τοΰ έκτύ
πησε τήν πόρτα, δπως έσυνείθιζε νά τοΰ κτυπφ, 
δταν άργοΰσε νά σηκωθή. Έξανακτύπησε άλλη 
μιά φορά καί τότε, σαν κάποιο προαίσθημα νά 
τήν ωδηγοΰσε, έτρεξε είς τοΰ Κώστα τοΰ ζωγρά
φου, τοΰ άλλοτε αχώριστου φίλου του.

Λαχανιασμένος δ πονετικός συνάδελφος έτρε
ξε. Έκτύπησε, έφώναξε καί τέλος έσπασαν τήν 
πόρτα.

Κάτω ήτον σωριασμένος, νεκρός άπό μίαν 
συμφόρησιν τοΰ έγκεφάλου, μέ τήν μπλούζα 

στά χέρια, ό άμοιρος δ πλάστης καί ορθιον μέτου, μέ τής λάσπες
τά χέρια έμπρός τεταμένα, σάν νά έκαλοΰσε είς ένα ηδονικόν αγκάλια
σμα τόν νεκρόν, μέ τούς ώμους σηκωμένους, μέ τά χείλη συνεσταλμένα 
είς ένα ήδυπαθέστατον φίλημα, μέ τά μάτια μισόκλειστα καί τά φρύ
δια συνεσπασμένα, μέ τούς ρώθωνας ανοικτούς είς μίαν έκφρασιν 
ύπερτάτης φρικιάσεως, μέ τό στήθος διηνοιγμένον, γοητεία γραμμών 
καί θαύμα είς έκφρασιν, τό έργον.

Ό θάνατός του συνεκέντρωσε 
φίλους του, άλλά καί δλον 
τόν κόσμον τών Καλλιτεχνών. 
Έτρεξαν δλοι νά θαυμάσουν 
τήν «Έκφρασιν τής Ψυχής», 
δπως τό ώνόμασαν τό έργον, 
είς τό δποϊον δ παράφρων 
καλλιτέχνης όλίγας στιγμάς 
πρό τοΰ θανάτου του μετήγ- 
γισε τήν ψυχήν του, μετωχέ- 
τευσε καί άπετύπωσε τό πάθος 
τοΰ δποίου έπεσε θύμα.

Καί οί καλοί φίλοι μετά 
τήν κηδείαν, τήν Ιδίαν ήμέ 
ραν, τελευταίαν τής προθε
σμίας τοΰ μεγάλου καλλιτε
χνικού διαγωνισμού, μετέφε
ραν απέναντι είς τό Ζάππειον, 
τό αριστούργημα τής έιιπνεύ- 
σεως τών έπιθανατίων στιγ
μών, άπό τό δποϊον κανέν 
άλλο έργον δέν ήδυνήθη νά 
άμφισβητήση τό πρώτον βρα- 
βεϊον τού χορηγού.

γύρω τοΰ νεκρού δλους τούς πριν

KCDNC'I XN ΓΙΝΟΟ IR'

I_ | ·ι€ΐκθΝθΓ|’χφΗΜ€ΝΗ„ λογίζεται ευτυχής, διότι έπ’αύτήν έλαχεν ό κλήρος νά παραδώση είς τήν
1 ’Αθανασίαν τά κατά τόν Στρατηλάτην - Βασιλέα, είς ενα πολυτελές λεύκωμα. Φαντάζεσθε βεβαίως, 

συνιστάμενον άπό οκτώ τυπογραφικά φύλλα σχήματος Folio -τό μέγα σχήμα τής “Εικονογραφημένης,, — 
μέ εξήντα τέσσαρας σελίδας, ώς αύται τού Περιοδικού μας, καταστίλπνους, διότι ή έκτύπωσις θά γίνη 
έπί τοΰ χάρτου αυτού, πού έχετε άνά χεϊρας, κατάφορτον άπό εικόνας μεγάλας καί μικράς, άναγομένας 
εις τήν γέννησίν Του, είς τά παιδικά Του χρόνια, είς τήν εφηβικήν Γου ήλικίαν, είς τήν νεανικήν, είς 
τήν μνηστείαν Του, τούς γάμους Του, καί έπειτα είς την στρατιωτικήν Του ζωήν, έως είς τόν πόλεμον 
καί είς τήν άνάρρησίν Του έπί τόν θρόνον καί τήν ορκωμοσίαν 1ου, με την σχετικήν ύλην, ύλην ζηλευ
τής επιλογής, μέ άνέκδοτα, πράγματα άγνωστα, τί θά είναι τό λεύκωμα αύτό.

αντασθήτέ το άκόμη μ’ ένα πολύχρωμον έξώφυλλον τού Ροίλού, μέ απειρίαν Βυζαντινών κοσμημά- 
Μ-' των, μέ εικόνας Βυζαντινός, τρανσπαράντ. δηλαδή έκτυπο)μένας έπι τών σελίδων ύπό τά στοιχεία, 
μόλις ύποφαινομένας μέ μελάνην σέπια καί κιτρίνην, εικόνας τού Κωνσταντίνου 1 Ιαλαιολόγου, κλάδους 
δάφνης καί κοτίνου, μέ κίτρινα φόντα, — τά Βυζαντιακά χρώματα — καί άκόμη τά άρκτικά στοιχεία έκα
στου άρθρου μέ Κινάβαρι, τό δλον δέ λιθογραφημένον είς τοΰ Στάγγελ καί Σ°5 τής Β. Αυλής, καί 
έκτυπωμένον είς τού Μάϊσνερ καί Καργαδούρη, όπου έκτυποΰται καί ή «Εικονογραφημένη».

Κ ζ-αί είπέτε μας έπειτα, αν τό λεύκωμα αυτό δέν θά είναι ένα «θαύμα-ίδέσθαι», ένα αριστοτέχνημα, 
Ι\ καί άν δέν πρέπη νά τό έχη είς τό σπίτι του κάθε Ελλην, δχι πλέον σάν στολίδι, άλλά σάν εύαγγέλιον. 
Τό λεύκωμά μας αυτό “KCONCTANTINOC Ιβ',. τό διετιμήσαμεν είς δραχ. 5 διά τό έσωτερικόν καί είς 
5.50 διά τό εξωτερικόν. Σημειωτέον δμως δτι, επειδή ή έκτέλεσις τού έργου αυτού, τό όποιον διά τήν 
'Ελληνικήν ’Εκδοτικήν θά σημειώση ένα σταθμόν, θά άπαιτήση τεράστιας δαπάνας, θά έκδοθούν τόσα 

μόνον άντίτυπα, δσας δηλώσεις ή αιτήσεις θά έχώμεν μέ/ρΐ τής 1 Μαρτίου 1914.

^ά εκτυπωθούν καί 200 άντίτυπα, έπί όμοιας ποιότητος χάρτρυ couche-a-craie, άλλά χονδρού είς 
Οτό πάχος χαρτονιού Bristol, ήριθμημένα άπό τοΰ άριθ. 1 έως τού 200, άντί δραχ. 10 έκαστον. Ο'ι 

έπιθυμούντες νά στολίσουν τήν σάλαν των, τό γραφείόν των, τήν βιβλιοθήκην των, άς τό δηλώσουν 

εγκαίρως πρός τήν Διεύθυνσιν τής «Εικονογραφημένης».

Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ
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Si Si ΦΟΡΟΣ si ψ

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

0,1 „ γενναίοι μας πολεμισταί, 
δταν αναίσθητοι πλέον μέ 

μίαν βολίδα Μάουζερ ή μέ θραύ
σματα όβίδος μέσα εις τά σπλάγ
χνα μετεφέροντο είς Θεσσαλονί
κην, εύρισκον καί μίαν στέγην, 
ύπό τήν όποιαν δλα τά μέσα 
τής ’Επιστήμης, κάθε αναληπτι
κόν, πάσα περιποίησις, άλλά καί 
ένας σοφός χειρουργός δεξιώτα- 
τος, τούς ήμφισβήτουν άπό τον 
Θάνατον. Είς χιλίους διακοσίους 
ανέρχονται οί πολεμισταί, τών 
όποιων τήν ζωήν έσωσεν ή στέγη 
αύτή, κατά τήν διάρκειαν τών 
δύο πολέμων, εις δέ μόνον άπε- 
βίωσεν έκ τών ύπ’ αύτήν διακο- 
μισθέντων τραυματιών.

Τήν στέγην αύτήν δέν ϊδρυσε 
ούτε τής Πολιτείας ή μέριμνα, 
ούτε άλλου σωματείου ή φι
λάνθρωπος στοργή, άλλ’ ένας 
καί μόνος ιδιώτης, έπιστή μων 
έμβριθής, ζών είς τά ξένα άπό 
σειράς έτών, άλλά καί τιμών 
τήν Πατρίδα μέσα είς τήν 
Γαλλικήν Μητρόπολη·, δπου 
καί διατηρεί χειρουργικήν 
κλινικήν, ό κ. Ίάσων Δραγά- 
σης Παλαιολόγος, δστις μέ 
άφοσίωσιν καί αύταπάρνησιν 
καί μέ στοργήν, ίδίαις δαπά- 
ναις τήν συνετήρησε, μετά 
τοΰ άναγκαίου προσωπικού, 
έγχειρίζων, άνατάσσων, έπι- 
δένων, διανοίγων, έξάγων βο
λίδας. αληθινός ’Απόστολος 
τής ’Επιστήμης, ή είκι'ον τοΰ 
Άλτρουϊσμοΰ.

Είς τό εύαγγελικόν αύτό 
έργον του, πολύτιμον συνερ
γάτην είχε καθ’δλην τήν διάρ
κειαν τών δύο πολέμων, τήν 
γνωστήν φιλέλληνα, τήν εύγε- 
νεστάτην κόμησσαν Εύγενιαν 
Καπνίστ, ή όποια, μνηστή 
του, άποφασίσασα νά συν- 
δεθή μαζή του, τόν ήκολού- 
θηοε καί παρέμεινεν είς τό 
πλευράν του, άληθινός "Αγ
γελος παρηγοριάς, προτιμή- 
σασα τόν καπνόν τοΰ πετρε
λαίου καί τά κιβώτια τοΰ 
βάμβακος καί τών επιδέσμων,

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΪΟΝ ΔΡΑΓΑΣΗ.— 'Ιδρυταί, χορηγοί, ιατροί, νοσοκόμοι, βοηθοί καί τραυματίαι είς ένα άναμνηοτικόν γκρουπ. 
(Είς το μέσον ό κ. Δραγάοης έν λευκή περιβολή, δεξιή του ή μνηστή αύτοΰ Κόμησα Εύγενία Καπνίοτ.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ.— Βοηβούμενος άπό τούς βαθμοφόρους επιστήμονας τοϋ στρατού 
ό κ. Δραγάοης έκτελεϊ άπόλίνωσιν μασχαλιαίας Αρτηρίας.

άπό τήν ευμάρειαν τών Παρι
σινών σαλονιών.

«
Μόλις έξερράγη ό πόλεμος, 

μέσα είς τήν κλινικήν του 
ένωτίσθη τό σάλπισμα τής 
Ιίατρίδος. Ή πρώτη του σκε- 
φις ήτο νά συμβάλη καί αύτός. 
όσον ήδύνατο, διά νά κατέλ- 
θουν περισσότεροι δσον τό 
δυνατόν νά πολεμήσουν. Είς 
τό Παρίσι ήσαν περί τούς 
εξήντα "Ελληνες έφεδροι καί 
έθελονταί άποροι. Τούς ήγό
ρασε εξήντα εισιτήρια καθό
δου καί τούς έστειλε διά τάς 
’Αθήνας.

Καί δταν πλέον ή παρου
σία αύτοΰ ήτο αναγκαιότερα 
έδώ, παρέλαβεν δλον τό υλι
κόν τής κλινικής του, προσέ
θεσε καί ά).λατριά\πα κρεβά
τια εκστρατείας, στρώματα, 
σινδόνια, κλινοσκεπάσματα, 
έσώρρουχα, φάρμακα καί 
μίαν πελωρίαν σκηνήν, τά 
συνεσκεύασε καλά καί κατήλ- 
θεν είς ’Αθήνας, φέρων άκόμη 
καί μεγάλας ποσότητας ανα
ψυκτικών, βάμβακος κλπ. τά 
όποια ή φιλάνθρωπος στοργή 
τής μητρός κομήσσης Αικα
τερίνης Καπνίστ, άναλαβού-

σης καί τάς δαπάνας τής μεταφοράς 
όλων αύτών, τοΰ έπρομήθευσε.

Μόλις έγνώσθη ή άφιξις τής αποστο
λής είς Θεσσαλονίκην, τό Ύπουργεϊον τών 
Στρατιωτικών διέταξε νά διατεθή πρός 
έγκατάστασιν αύτοΰ τό υποκατάστημα τής 
Τραπέζης Μιτυλήνης· πράγματι δέ άπό 
τών αρχών Νοεμβρίου 1912, νέον νοσο
κομεϊον πολέμου προσετέθη, μετά κοπιω- 
δεστάτην εργασίαν πρός μεταρρύθμιση· 
καί διασκευήν τοΰ πρώηντραπεζιτικοΰ 
καταστή ματος.

Τό δλον διηρέθη είς δύο τμήματα, τό 
κυρίως Ελληνικόν καί τό Σερβικόν. ’Εν 
τούτοις καί Ίσραηλίται καί 'Αρμένιοι καί 
Τούρκοι καί πρόσφυγες άπό τά βουλγα- 
ροκρατούμενα μέρη διεκομίσθησαν έκεΐ. 
Είς τό Σερβικόν τμήμα περί τούς εκατόν 
ένοσήλευσε καί διά τάς υπηρεσίας του 
αύτάς ό Βασιλεύς τής Σερβίας τοΰ άπέ- 
νειμε τό παράσημου τοΰ 'Αγίου Σάββα.

Γ·

ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΑ
^ώρα έ;·ώ μαζή Σου 
καί μέ τή>· ψυχή Τον, 
ποΰ τον Παραδείσου 
έγινε φρουρός, 
χρυσαετός διαβαίνω 
καί δέν ξαποσταίνω. 
Κι είμαι ή Δϋναμι Τον 
κί ό Λενκδς Σταυρός!

ΣΠΥΡ0Σ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

τό φιλάνθρωπον έργον των. άφοΰ δέ 
περιειργάσθησαν τά πάντα καί παρέ
στησαν είς τήν διανομήν τού πρωι
νού ροφήματος, συνέχαρησαν άμφο- 
τέρους διά τήν Θεάρεστου ιδέαν των. 
’Επίσης ό Μητροπολίτης Θεσσαλο
νίκης κ. Γεννάδιος, ό άρχιρραβϊνος 
Θεσσαλονίκης Μέϊρ, οί πρόξενοι τοΰ 
Βελγίου, τής Γαλλίας, τής Ρωσσίας. 
τής Σερβίας, ό στρατηγός Βάσιτς, οί 
άρχίατροι κ.κ. Χωματιανός, Άναστα- 
σόπουλος, Μανοΰσος, Μωραΐτης καί 
Αίγινήτης έπεσκέπτοντο τό νοσοκο
μεϊον αύτό καί συνέχαιρον τόν κ. Δρα- 
γάσηυ διά τά αληθώς λαμπρά άπότε- 
λέσματά του, μεταξύ τών όποιων καί 
ή πλήρης θεραπεία ένός στρατιώτου, 
πεοόντος είς τό κΰτος άτμοπλοίου, 
δι’ άνατάξεως τής σπονδυλικής στή
λης του, έξαιρέσεως δύο ολοκλήρων 
σπονδύλων καί άντικαταστάσεως αύ
τών διά χόνδρων καί περιοστέου.

«
’Ας ομιλήσουν τώρα τά νούμερα. 

Κατά τό διάστημα τών δεκατριών 
μηνών, ποϋ ό αλτρουιστής αύτός έπι
στήμων έξενυκτοΰσε έν τώ μέσφ πεν- 
τήκοντα πέντε κλινών, ύπερανθρώ- 
πως μοχθών. προσφέρων τήν προσω-

τήν πολυθόρυβου μητρόπολη·, τιάρα ποΰ αί μητέρες είδον τά τέκνα των 
έπιστρέφοντα καί αί σύζυγοι τούς άνδραςτων καί αί άδελφαί τούς προ- 
στάτας των, ή «Εικονογραφημένη» αισθάνεται τήν ύποχρέωσιν νά 
έκφραση πρός τάς δύο αύτάς εύγενεϊς υπάρξεις, έξ ονόματος τών αγνώ
στων υπάρξεων ποΰ εύηργετήθησαν καί έσώθησαν, πρός τούς άγνωστους 
δΓ αύτούς εύεργέτας καί σωτήρας, τόν φόρου τής εύγνωμοσύνης.

<Γ

πικήν του έργασίαν καί τάς γνώσεις του καί τήν χειρουργικήν του 
πείραν, κατηναλώθησαν έν τώ νοσοκομείο) του β50 οκάδες πετρελαίου 
διά νά παρασκευασθοΰν 800 λουτρά. 1500 κιλά σιροπιού, 2000 κιλά 
άφεψηιιάτων, 20000 κύπελλα καφέ, τεΐου, βανίλλης, τίλλιου, 25000 
ξηρία, θΟΟΟ καταπότια, 3000 μέτρα γάζης, 2000 επίδεσμοι, β00 κιλά βάμ
βακος, 350 κιλά οινοπνεύματος, 30 κιλά βάμματος ιωδίου, 300 οκάδες 
κονιάκ καί συμπεπυκυωμέ- 
νου γάλακτος, ανάλογα δέ 

λ. κιβώτια σαμπάνιας.
Σημειωτέον δτι μόνον τό 

διά τήν ήμερησίαν δύναμιν 
τών έν αύτφ άσθενών σιτη- 
ρέσιον έχορήγει τό Β' Στρα- 
τιωτ. Νοσοκομεϊον. Όλος 
τάς αλλας δαπάνας, φωτι
σμού, καυσίμου ύλης, θερ- 
μανσεως κ. λ. π. άνεϊχεν δ 
’Αλτρουιστής -Επιστήμων, 
άυήλθον δέ αί διά τήν έπί 
δεκατρείς μήνας λειτουρ
γίαν του δαπάναι είς δραχ- 
μάς εξήκοντα πέντε χιλιά
δας. Καί δπερ έξ ’ίσου χα
ρακτηριστικόν : Όλον τό 
υλικόν ποΰ έφερε μεθ’εαυ
τού διά τήν σύστασιν καί 
λειτουργίαν τού νοσοκο
μείου του τό έθεσεν είς 
τήν διάθεση· τής Α.Μ. τής 
Βασιλίσσης Σοφίας.

Καί τώρα ποΰ κλείει τάς 
πύλας του καί ό Ιδρυτής - 
Χορηγός Απέρχεται πάλιν 
νά εύρη τήν κλινικήν του 
καί τήν πελατείαν του είς

ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ.-Κάθε πρωΐ καί έοπέρας ανελλιπώς ό Ιδιος ό έπιστήμων και χειρουργός 
έπεσκέπτετο τούς άσθενεϊςτου καί διέτασσε τήν κατάλληλονίθεραπείαν και ή εμφανισιςτου 

έσκόρπιζε τήν παρηγορίαν είς τούς τραυματίας.

ΣΟΒΑΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣιΣ,—’Ανέταξε έξηρβρωμένην οπονδ. στήλην άφήρεσε 2 σπονδύλους καί τους Αντι
κατέστησε μέ χόνδρον και περιόστεον.Ό τραυματίας οίνε άνηρτημένος άπό την οροφήν της αίθουσης.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ » * 
* Ο # ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

Ό μακαρίτης Βασιλεύς Γεώργιος πρώ
τος έξέφρασε τήν επιθυμίαν νά έπισκε- 
φθή τό νοσοκομεϊον αυτό, τό όποιον μέ 
τά λαμπρά του αποτελέσματα είχε δη
μιουργήσει, φήμην καί είχεν έλκύσει τήν 
προσοχήν όλων. Δύο ήμέρας βραδύτεροι· 
ή Α. Μ. ή Βασίλισσα Όλγα καί ή A. Β. 
Ϋ. ή ΓΙριγκήπισσα ’Αλίκη, συνοδευόμεναι

ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΗ ΕΓΧΕΙΡΙΣΙΣ.— Είς τά 'Ελληνικόν περίπτερον διεκομίσθη Σίρβος τραυματίας μέ σοβαρώτατον τραύμα “π° τήν κυρίαν Μπαλτατζή μετέβησαν
Απαιτούν άμεσον Ιατρικήν έπέμβασιν καί 6 κ. Δραγάοης έν πάοη σπουδή έξετέλεοε τήν έγχείριοιν. καί είδον τό ευγενικόν αύτό ζευγάρι είς ΑΛΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ.—Ένός άλλου Σέββου στρατιώτου ήτο έξηρθρωμένος ό δεξιός ώμος καί τόν άνέταξεν έπιτυχώς.

Η βασιλεία τον Ταγέρ εξα
κολουθεί, μέ μόνην τήν 

διαφοράν οτι, άνδρικοποιείται, 
ώστε ή κυρία μακρόθεν νά 
είναι δυνατόν νάέκληφθήσάν 
ένας νέος τής εποχής- Έπί 

πλέον προσετέθηοαν καί τσέ
πες έξοπερικώς. Τσέπες εις 
τήν ζακέταν και τσέπες είς 
τήν φούσταν. Τό κρύφιμον 
τών χεριών—διότι ή τσεπες 
δέν έτοποθετήθησαν χάριν φι
γούρας — είς τής στέπες είναι 
πολύ τής μόδας, προσδίδει δέ 
είς τήν κυρίαν μίαν χαριτω
μένη!· αφέλειαν.

*

Διά τά Γουναρικά.— Γού
νες παντός είδους καί ίδίρ ή 
έρμίνες λερώνουν εύκολα. Πρό 
πάντων ή γούνες τοΰ λαιμού 
ποΰ έρχονται εις επαφήν μέ 
τά μαλλιά λεκιάζουν. Τό κα
θάρισμά των δμως είναι καί 

δσας γνωρίζουν το μυστικόν. 
' ' Ί·'.

έκεϊνο ευκολον, δί ... . , ,
’ Αρκονν πρός τόν σκοπόν Λλίγα πίτουρα. Τά ζεσταί
νετε πρώτον αρκετά καί κατόπιν τρίβετε μ αντα 
τό λερωμένο μέρος τοϋ γουναρικού, τό όποιον γίνε
ται πάλιν καινούργιο, ώς >·ά ήλθε μό/.ις απο τα 
μαγαζιά. Ενκολο καί πρακτικό.

*
Τά Γάντια. — Γιά τά γάντια, θά σας πώ ποια 

είναι ή τελευταία των φανταιζί. Είναι τό χάυιι ώς 

τόν αγκώνα, ενός τόνου ποΰ νά ταιρκίζ,η μέ τόν 
τόνο τοϋ μανικιού, δ/πορεϊ κανείς, γιά το βράδι·, 
νά στολίση μέ ωραίο κέντημα τό έπάνω μέρος τοϋ 
γαντιού, δηλαδή μέ μικρή χρυσή ή άργυροκέντητη 
νταντελίτσα, τής όποιας Οά κρύφη τήν άκρη μ’ ένα 
κορδόνι ρόδων άπό μετάξι. Φυσικφ τφ λόγοι τά 
γάντια πρέπει νά είναι Σουηδίας, λευκά, κρεμ η 
γκοίζα Τριανόν. Ήμποροϋμε πάντως νά φορούμε 
τά βράδυα καί γάντια ελαφρά ρόζ.

*

Σαλάτα άπό πορτοκάλια. — Κόφατε πορτο- 
κάλλια εις φέτες, διατηρώντας τή φλούδα των. 
Τοποθετήσατε έπειτα τής φέτες είς μία κούπα καί 
οκονίσατέ της μέ ψιλοκομμένη ζάχαρι. Βρέξατέ 
της μέ ρούμι Σαμάϊκας ή μέ κονιάκ. Καί βγάλτε 
τό ζουμί τα>ν. Ήμπορεϊ κανείς ν άνακατώση είς 
τής φέτες τοϋ πορτοκαλλιοϋ καί φέτες αχλαδιού.



και

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ο

Τό ^’Εγκυκλοπαιδικόν» 1. Α- Βρετοΰ.—Έπειτα άπό δσα ίγράψαμεν
προ τίνος, δταν άκόμη έξετυποΰτο τό ’Εγκυκλοπαιδικόν Ήμερολόγιον 1. 
Α. Βρετοΰ, προαναγγέλλοντες τά περιεχόμενα τοΰ διά τό έτος 1914 ίεκά- 
του τετάρτου τόμου, νομίζομεν δτι παρέλκει κάθε άλλη διαφήμηοις καί 
διά τοΰτο άγγέλλομεν τώρα απλώς δτι, ή περϊκομψος αΰτή παραφυάς τής 
«Εικονογραφημένης’, αληθινόν κομψοτέχνημα καί θησαυρός γνώσεων 
ωφελίμων, είδε τό φώς πρό τίνος καί στέλ'.εται είς τούς συνδρομητάς τής 
«Εικονογραφημένης ' άντί δρ. 3 χαρτόθετον. δρ. 4 χρυσόδετου καί δρ. 5 
πολυτελές χρυσόδετον, έπί τή αιτήσει.

Τό"Αγιον “Ορος. /L· PH Λ7'
Ωραία καί ίμβρι- /?Γ Η
θής μελέτη τοΰ Μη· Zk ' Λ\ ■ 0^1
τροπολίτου Κιτίου / '^ι'ί Β \ > '
κ. Μελετίου Μεταξ- Π W
άκη, άυαπτΰσσουσα \\ ·\ .
μέ περισσήν σαφή- Λ
νειαν τό Άγιορειτικόν ζήτημα, μετά //[ JleSc.
περιγραφής καί εικόνων τών δια- I > *·'
φόρων μονών, ώς καί τήν έν Άνα- I \
τολή Ρωσσικήν πολιτικήν, έκδοθεΐσα Λ
δαπάναις τής μονής Βατοπαιδίου.

Θέαιρον.— Είς δύο θαυμασίως ' · ■—7 ]
εκτυπωμένους τόμους ύπό τόν τί- «»»
τλον «θέατρον» δ φίλτατος συγγρα- ν' »·»’
φεύς ·/.. Γρ. Ξενόπουλος έξέδωκε τά X-—λ
θεατρικά του έργα. Τόν πρώτον τό- ,·ίτ-^ 
μον τόν άφιέρωσεν εις τήν Κυβέ- ‘ I
λην, τής όποιας καί ωραία έγχρω- 'Α 
μος είκών κοσμεί τό έξώφυλλον, '
τόν δέ δεύτερον εις τήν δ. Κοτοπούλη, επίσης μέ έγχρωμον εικόνα της. 
Ό πρώτος περιλαμβάνει τήν Φωτεινήν Σάντρη, τήν Στέλλαν Βιολάντη, 
τήν Ραχήλ καί τόν Πειρασμόν, καί δ δεύτερος τό Ί'υχο - Σάββατο, τό 
Χερουβείμ, τήν Ιίολυγαμίαν καί τήν Μονάκριβη. "Εκαστος τόμος δρ. 4.

Κατόπιν τών νέων αρχαιρεσιών αί δποϊαι έγιναν είς τήν 'Εταιρείαν τοΰ 
'Εθνικού θεάτρου, τής όποιας ό σκοπός είνε αληθώς τόσον μεγάλος, επί
τιμος πρόεδρος έψηφίσθη δ Κωστής Παλαμάς, πρόεδρος δ κ. Γρ. Ξενόπου
λος Γραμματεύς δ κ. Ποριώτης, Ταμίας δ κ. Μωρα'ίτίνης καί "Εφοροι οί 
κ. κ. θ. Συναδινός. Σ. Σ’κπης, Α. Ταγκόπουλος, Η. Βουτιερίδης καί Ροδο- 
κανάκης. Ή 'Εταιρεία τοΰ Έθν. θεάτρου έτέθη διά βοής τών ιδρυτών της 
ύπό τήν 'Γψηλήν Προστασίαν τοΰ Πρίγκηπος Νικολάου.

θά πέση ή δέν θά πέση; Δέν πρόκειται περί τής Κυβερνήσεως, ούτε κανε- 
νός πλέον Υπουργού. Δέν πρόκειται οΰτε περί τού Λαχείου τοΰ 'Εθνικού 
Στόλου, τού όποιου αϊ κληρώσεις έγιναν τήν παραμονήν τού Ν’. Έτους καί 
δέν γνωρίζομεν άκόμη τά ονόματα τών ευτυχών, τούς όποιους ηύνόησεν 
ή Τύχη. Άλλά πρόκειται περί τού Πανοράματος. Είπαν καί έγραψαν 
τόσες φορές ότι θά πέση καί δέν έπεσεν, ώστε καί τώρα άκόμη ποϋ άπό 
παντού έρχεται καταφατική ή εϊδησις, όλοι τήν δέχονται μέ κάποιας επι
φυλάξεις. "Εχει καταντήσει πλέον δ εφιάλτης τής πόλεως. Ή αλήθεια είνε 
ότι ή έπιθυμία τοΰ Βασιλέως είνε νά φύγη πλέον άπό τό μέσον τής γραφι
κής εκείνης τοποθεσίας ή ασχήμια αυτή καί δέν πιστεύομεν δτι θά εύρε- 
θοΰν άνθρωποι νά ενεργήσουν εναντίον τής Βασιλικής έπιθυμίας. Καί έτσι 
ΰπάρχει ελπίς νά σωθώμεν άπό ένα άληθηνον βρυκόλακα.

Η ΙΔΕΩΔΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ J ,7 I

Ώρισμένως ή 'Ελλάς δέν απέκτησε ώΑ. |

μόνον τόν ιδεώδη της Βασιλέα είς Μ ,’Ί χ! 
τό σεπτόν πρόσωπόν τοΰ Κωνσταν- «ε®7 V 
τίνου τού 1Β', άλλά άπέκτησε καί 
τήν ιδεώδη της Βασίλισσαν είς τό σεπτόν προσώπου τής 
Σοφίας. Δέν περνούν ολίγα·. ημέρα·. καί αμέσως άνακοι- 
νοΰται κάποια της νέα μεγάλη δωρεά διά τούς τραυματίας, 
διά τάς οικογένειας τών φονευθέντων, διά τά νοσοκομεία, 
διά τά εύεργετικά ιδρύματα καί μαζί μ' αύτά και αί 
σκέψεις της, αί προθέσεις της. τά σχέδιά της διά τήν έξω- 
ράϊσιν τής πόλεως, διά τήν δενδροφύτευσίν της, διά τάς 
άνάγκας της. «θέλω, είπεν, νά γίνουν αΐ Άθήναι αληθινή 
εύρωπαϊκή πόλις.»Καίδέν ύπάρχει αμφιβολία, ότι θά γίνουν 
πολύ γλήγωρα, αφού τό θέλει ή ιδεώδης Βαοίλισσά μας.
ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Η ΕΞΩΡΑΙΣΙΣ ΤΟΎ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

Μαζί μέ τό Πανόραμα, φαίνεται ότι, τή έπεμβάσει τοΰ Βασιλέως Κωνσταν
τίνου, μέλλει νά μεταφερθή καί τό Νεκροταφείου τών Διαμαρτυρομένων, άπό 
τό μέρος είς τό όποιον είνε σήμερον. Τό Νεκροταφείο? αυτό πνίγει πραγ
ματικούς τήν θέαν τοΰ ώραίου πάρκου καί καταστρέφει τήν αισθητικήν του. 
Μέ τήν μεταφοράν του πραγματοποιείται ή άληθεινή έξωράϊοις τοΰ Ζαπ- 
πείου. Διότι καί τό μέρος αύτό καί ό χώρος τόν όποιον καταλαμβάνει 
σήμερον τό Πανόραμα καί δ λαχανόκηπος τού Βασιλικού Κήπου μέλλουν 
νά δενδροφυτευθοΰν. Φαντάζεται κανείς τότε τί θά γίνη τό Ζάππειον. θά 
ήμπορή νά συγκρίνεται άφοβα μέ τά ωραιότερα πάρκα όλων τών μεγάλων 
ευρωπαϊκών πόλεων.
Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ

’Εφέτος ή πρωτοχρονιά έωρτάαθη εντελώς εξαιρετικά. Ή κύνησις εις 
τήν πόλιν, ή έκφρασις τών έορταζόντων, όλα έδείκνυον τήν γαλήνην μετά 
τήν τρικυμίαν. Ή γενική δέ έντύπωσις ήτο ότι, οί άνθρωποι έώρταζον όχι 
μίαν, άλλά δύο πρωτοχρονιές, τήν έφετεινήν καί τήν περυσινήν, τήν όποιαν 
4 πόλεμος είχεν έμποδίσει νά έορτασθή. Πέρυσι πόσαι οικογένεια’, έπενθου- 
σαν τόν θάνατον τών ήρώων των καί μαζί μ’ αύτάς καί όλος ό Ελλη
νισμός. ’Εφέτος καί αυτών δ πόνος έμετριάσθη, χάρις είς τήν συναίσθησιν 
τής δόξης, ή όποια περιβάλλει τούς αλησμόνητους αγαπημένους των.

’Εκείνο ιδίως όπερ συνετέλεσεν είς τόν ζωηρόν έορτασμόν τής πρωτοχρο
νιάς είνε καί ή έν μέσφ ήμών παρουσία τών γενναίων πολεμιστών μας.

ΕΙΣ τό Παρίσι δέν κάμνουν τίποτε άλλο κατ’ αύτάς παρά νά χορεύουν ολοι καί δλαι, ανεξαι
ρέτως ηλικίας καί τόπον, τόν Ταγκό. άντιθέτως άπό τήν Γερμανίαν, όπου ό Κάϊζερ 

τόν άπηγόρευσε, χαρακτηρίσας αΰτσν ώς άνήθικον. Είς τήν Δημοκρατικήν όμως Γαλλίαν καί 
προπάντων είς τήν διανοητικήν τοΰ κόσμου πρωτεύουσαν, όπως ονομάζουν τό Παρίσι, δέν 
υπάρχει κανείς, ό όποιος νά συγκεντρώνω τόσην δύναμιν ώστε νά έπιβάλη νά χορεύεται ή 
νά μή χορεύεται ό Ταγκό. Ή μάλλον υπάρχει κάποιος ή κάποια, ή Θεά τών νεωτέρων 
χρόνων καί τής νεωτέρας Θρησκείας, ή Μόδα, ή όποια άπεφάνθη δτι δ χορός αύτός πρέπει νά 
χορεύεται πρός δόξαν της καί άποθέωσίν της.

Ή λειτουργία είς τήν λατρείαν της πρέπει νά γίνεται διά τοΰ Ταγκό εις 
όλους τούς ναούς της. Καί εις ναούς της μετεδλήθησαν πλέον δλαι αί δημό- 
σιαι αΐθουσαι τών μπάλλων, όλα τά καμπαρέ καί όλα τά σαλόνια τά πλούσια 

ίι,/'J καί τά πτωχικά, τά παρζεταρισμένα καί τ’ άπαρκετάριστα, τά έπιπλωμένα
μέ έπιπλα Λουδοβίκου 15°υ καί τά έπιπλωμένα μέ έπιπλα Ντυφαγιέλ. Είνε 
μιά ζούρλια δΓ όλους τούς Παρισινούς καί δλας τάς Παρισινός, τήν όποιαν 

Β ένίσχυσε ν' ό ποιητής Ζάν Ρισπέν διά μιας διαλέξεώς του εις τήν Γαλλικήν 
’Ακαδημίαν, είπίον ότι. τήν ημέραν ποΰ πρωτοεϊδε νά χορεύεται ό Ταγκό, 

\ έμαγεύθη άπό τήν χάριν του, τήν δροσιάν του καί τήν ραθυμίαν του.
Τώρα ό Ταγκό, μέ δλας τάς εναντίον του κριτικός έκ μέρους τών συντηρη- 

τικών, κάμνει τόν γϋρον τού κόσμου. Είς ένα χρονογράφημά του τής εποχής 
τοΰ Ναπολέοντος τοΰ Γ', δ Ζύλ Κλαρετί ελεγεν ότι τό 
Κοτιγιόν είχεν αναστατώσει τούς ήθικολόγους. Ποιος 

ΒΡ /-Λ*·*-'5* σήμερα ευρίσκει άνήθικον χορόν τό Κοτιγιόν; Θά έλθη
όά'ίήλ As. ίσως ήμερα, κατά τήν οποίαν καί ό Ταγκό θά είνε πλέον

«περασ;ιένον μεγα.λεϊον> καί τά παιδιά μας ή τά έγκόνια 
μας Ο’ απορούν καί θά έξίστανται πώς ύ Γουλιέλμος ό Β’ 
τόν άπηγόρευσεν κατά τό 1913 ώς άνήθικον χορόν καί 
θά διαβάζουν τά χρονικά τής εποχής μας καί θά μας 
χαρακτηρίζουν όλους ώς ανθρώπους άντιπροοδευτικούς 
καί στάσιμους, έν ώ οί ίδιοι θά κρίνουν ίσως αύστηρώς 

τόν χορόν ό όποιος θά είνε τότε τής Μόδας.
Μεταξύ τών τόσων επεισοδίων τά όποια 

αριθμεί ό Ταγκό, είνε καί τό εξής: 'Ένας 
πλούσιος νοικοκύρης έπήγεν είς τό Παρίσι 
δΓ εργασίας του, μετά τής συζύγου του.Έν<Τ> 

| , δέ αυτός ήσχολεϊτο μέ τής δουλειές του, ή
νεαρά καί ωραία συμθία του μετέΟαινε κρυ- 
φίως είς μίαν αίθουσαν χορού καί έδιδάσκετο 

■ν τον Ταγκό. Ό ανύποπτος σύζυγος είσήλθεν 
■ εί5 τήν αίθουσαν καί
I \ τήν εύρε χορεύουσαν

Μ\ -- τόν Ταγκό. Φαντασθή-
vk τε τόν θυμόν του. Δέν 

jw / χάνει καιρόν καί άρ-
V/ ( χίζει είς τό ξύλον τήν
V ' L Κ7' γυναίκα του καί χορο
ί { / !β διδάσκαλον, φωνάζοιν
I Α. /\λ μαινόμενος: Νά σάς
I \ ! ί 'J μάθω έγιίι πώς 'Ζορεύ-
I \ /·. ουν τόν Ταγκό!
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