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Η ΔΝΙ1 ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ

’Αλλεπάλληλοι πληροφορίαι μας έρχονται έκ Κύπρου περί τής ένΟουσιώόους υποδοχής ής ίτυχεν 
έκιϊ ή ήμετέρα Διευθύντρια Δες Ευγενία Ζωγράφου. At έφημερίο'ες βρίθουν έντυπώσεων έκ τών δι- 
αλέξεών της καί περιγράφουν λεπτομερώς τάς ε?δικάς έορτάς αί όποϊαι έδόθησαν πρός τιμήν τής Έλ- 
ληνίδος φιλολόγου, ήτις σκορπίζει παντού τήν έλπίδα αίσιωτέρου μέλλοντος τής ’Ελληνικής πατρί- 
δος. θεωροΰμεν καθήκον πρός τούς οναγνώστας μας, τούς τιμώντας διά τής φιλίας καί τού ένδιαφέρον- 
τός των τήν «ΕΑΑΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ», νά μεταφέρωμεν άπό τάς στήλας,τής « Έφημερί- 
δος τού Ααού», έγκριτου φύλλου τής Αάρνακος, τά κάτωθι άποσπάσματα :

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.
Παν σύγγραμμα άποστελλόμ-νον ιΐς τά γραφεία τής «'Ελληνικής Έπιΰεωρήσεως 

αναγγέλλεται δΓ αύτής.

ΣΗΜ.— Γνωρίζομεν τοϊς Ενδιαφερομένυις δτι αί Εγγραφοί τ.1>> συνδρομητών 
νουαοίου ή άπό 1ης 'Ιουλίου Εκδοτου Ειους. μας άρχονται άπό 1ης Ία-
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Αί άκόλου&οι εντυπώσεις οφείλονται είς τόν λεπτόν κάλα

μον εύγενοΰς κόρης τής Αάρνακος ήτις τιμά τήν γενέ

τειράν της μέ τήν μόρφωσιν και φιλοπατρίαν της.

Καί χωρίς άνοιξιν λαλοΰν τής 'Ελλάδος μας τ’ άη- 
δόνια. Καί έν μέσω χειμώνος ακούεται τό γλυκύ τών 
ψαλτών τοΰ Μαΐου άσμα.

Καί μέ τοϋ Δεκεμβρίου τά χιόνια μάς επισκέπτον
ται γιά νά λυώσουν μέ τό γλυκύ κελάδημά των τήν 
παγωνιά ποϋ τήν καρδιά μας βαρύνει.

Σήμερον εΐχαμεν τήν σπανίαν ταύτην άπόλαυσιν. 
“Ενας τής Ελλάδος ήδύφωνος ψάλτης, σταλμένος απ’ 
εκεί γιά νά μάς φέρη ολίγον εκείνης ελεύθερον αέρα, 
δλίγην εκείνης μυρωμένην αύραν, ένα εκείνης μητρι
κόν ασπασμόν, ποϋ τά ορφανά ημείς τόσφ διψοϋμεν, 
ή Δνϊς Ευγενία Ζωγράφου, μάς έκαμε σήμερον τήν 
πρώτην δημοσίαν έμφάνισίν της καί διάλεξιν.

Λευκή ώς Νεράιδα καί συνεσταλμένη ώς κόρη, α
νέρχεται τό βήμα τό στολισμένον μέ τήν γαλανόλευκον 
Εν μέσω τής άσφυκτικώς γεμάτης τοΰ Εύρυβιαδείου 
Παρθεναγωγείου μεγάλης αιθούσης, έντή οποία θρη
σκευτική σιγή βασιλεύει καί γενική συγκίνησις.

Εύρισκόμεθα πάντες προ πρωτοφανούς θεάματος

δι’ ημάς, κόρης ρήτορος, εθνικού ψάλτου, καί κρα
τούντες τήν αναπνοήν άνεμένομεν. .

Καί ήρχισε τό άσμα της ή Έλληνίς κόρη, καί ήρ- 
χισε τόν ύμνον της πρός τήν Έλληνίδα, αυτή δ ζών 
εκείνης ύμνος...

Καί τό πλήθος εκείνο δλον κρατείται δεμένον διά 
τών λόγων της, ζών διά τών εικόνων της, μεταρσιού- 
μενον διά τών ιδεών της.

’Εξακολουθεί, και χορεία τελείων Έλληνίδων γυ
ναικών προ τών οφθαλμών μας παρελαύνει, καί στα- 
ματώμεν μετ’ εκείνης προ μιάς, τής έκλεκτοτέρας δλων, 
τής ’Ισαβέλλας Θεοτόκη, δπως θαυμάσωμεν τό θειον 
κάλλος τής γυναικός, τό σωματικόν καί πνευματικόν.

Καί προχωροϋμεν διά νά κλίνωμεν καί πάλιν γόνυ 
προ τής ’Ανδρομάχης, τής θεσπεσίας γυναικός τήν ο
ποίαν δ “Ομηρος καί δ Εύρυπίδης εξύμνησαν.

Καί αντηχεί διά τής μελιρρύτου τής Ευγενίας γλώσ- 
σης δ ιδεώδης τής γυναικός τύπος, ώς αδελφής, συ
ζύγου καί προ πάντων μητρός, έχούσης ύπό δλας αύ
τάς τάς μορφάς ώς ύψιστον καθήκον, τό πρός τήν πα
τρίδα, καί θαυμάζομεν τών ’Αθηνών τήν νύμφην καί 
γοητευόμεθα ύπό τής ρήτορος, καί έκπληττόμεθα προ 
τοΰ έξοχου πνεύματος τής Έλληνίδος κόρης!...
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Τό άσμα τελειώνει και άναμένομεν ακόμη...Ιίατα- 
γώδη δμως χειροκροτήματα είς τήν πραγματικότητα 
δυστυχώς μάς επαναφέρουν.

Άλλά εις τήν καρδιά μας έχαράξαμεν βαθειά τήν 
εικόνα τής Ευγενίας Ζωγράφου, ή οποία διά 
τών μαγευτικών λόγων της, τοΰ Ελληνοπρεπούς πα
ραστήματος της και τοΰ εκφραστικού γαλανού ώς ή 
γελόεσσα Ελληνική θάλασσα βλέμματός της, μάς ώ- 
δήγησε μακράν, πολύ μακράν, εκεί εις τό κλεινόν καί 
πάλλευκον Άστυ δπως ζήσωμεν, και στιγμάς έστω, 
ύπό τόν μετάξινον εκείνον ουρανόν, καί άναπνεύσωμεν 
ολίγον ελεύθερον αέρα τόν όποιον διαρκώς δνειρευό- 
μεθα.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΛΟ I ΖΟΥ 
*

Ώς έξης παρουσίασε* * είς τό κοινόν τήν Δνίδα Ζωγρά
φου ό Βουλευτής κ. Ε. Χατξηΐωάννου κατά τήν ομιλίαν τής 
ηροπαρελ&ούαης Κυριακής.

ζωής της έπί τών θρανίων τού Αρσάκειου αφήκεν εις 
τάς Αθηναίας συναδέλφους της τήν έντύπωσιν μιάς 
νεότητος έστολισμένης μέ δλα τά χαρίσματα τοΰ πνεύ
ματος, τής καλωσύνης καί τής εύγενείας.

Διά τοΰτο δνειροπώλουν νά έπίσκεφθώ τήν Κύ
προν, καί διά τούτο μέ ίεράν συγκίνησιν έπάτησα πρό 
μηνός τό πρώτον είς τό έδαφος τής ιστορικής Αμμο- 
χώστου.

*

Ή Αμμόχωστος είνε δ πρώτος λιμήν τής Κύπρου. 
Έκεϊ τό άτμόπλοιον θά σέ φέρη καί θά σέ απόθεση 
απαλά μέχρι τής ξηράς, χωρίς νά μεσολαβήσουν λέμ
βοι καί λεμβούχοι, καί δλα εκείνα τά κουραστικά καί 
άποκρουστικά διά τούς ταξειδεύοντας άλλων τινων 
λιμένων.

Ή έπαρχία Άμμοχώστου έχει πρωτεύουσαν τά Βα- 
ρώσια. Τά Βαρώσια είνε μία πόλις μικρά, ή οποία 
ίσως δέν έχει τίποτε νά έπιδείξη είς ένα ξένον έπισκέ- 
πτην. Αριθμεί δλίγας χιλιάδας κατοίκων, ώς έπι τό 
πλεΐστον έργατικών, έάν δέ είνε ώς χειμερινή διαμονή 
μονότονος, έχει δμως απαράμιλλα θέλγητρα διά τόν 
κατοικοϋντα έκεϊ τό θέρος, διότι περιβάλλεται άπό ά- 
περάντους κήπους πορτοκαλεώνων, λεμονεώνων καί 
δλων τών άλλων δένδρων τών εσπεριδοειδών, καί οί 
κήποι αύτοί δίδουν άλλως καί τό μεγαλείτερον εισό
δημα καί ίσως καί τό ασφαλέστερου είς τήν μικράν 
πάλιν. Έάν δέ συνδυάσετε τούς κήπους αύτούς καί τήν 
θάλασσαν ή οποία σχεδόν τούς περιβρέχει —τό χώμα 
τών κήπων είνε καθαρά άμμος γονιμωτατη εις βλά- 
στησιν—θά σχηματίσετε μίαν γνώμηνπερι τοΰ ποιητι
κού έκείνου περιβάλλοντος τό όποιον όντως γνητεύει

Αισθάνομαι μεγάλην εύχαρίστησιν, Κυρίαι καί Κύ
ριοι, δυνάμενος νδ παρουσιάσω προ; υμάς σήμερον 
τήν δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου, ήτις έκπροσωπεί 
εν τω μέσω ημών τήν πνευματικήν πρόοδον καί τάς 
εύγενεϊς τάσεις, πρός τάς όποιας φέρεται, επ’ ώφελεία 
τοϋ "Εθνους, ή δράιις και ή φιλοδοξία τής συγχρόνου 
γυναικός τής 'Ελληνικής Μητροπόλεως. Πλειότερον έ
μοΰ, θά λαλήση περί αυτής ή γνώσις, ή χάρις κ ιι ή 
ευφράδεια τής ιδίας όμιλιτρίας,ή οποία έρχεται νά δια
κήρυξή μέ τήν δράσιν καί αντοπεποίθησίν της, οτι 
όταν ή "Ελληνίς γυνή μορφωθή προσηκόντως καί ά- 
φεθή νά έργασθή μετά περισσότερός πρωτοβουλίας έν 
τός τών ορίων τών έθνικών παραδόσεων υπέρ τής 
κοινωνίας και τής Πατρίδας, ή κοινωνία καί ή Πατρίς 
θά δυνηθοϋν νά ευρουν άνεκτίμητον βοήθημα καί στή
ριγμα έν τφ άγώνι τής προόδου καί έπικρατήσεώς της. 
Είνε καιρός πλέον, δπως ημείς οί ανδρες συντελέσωμεν 
ν’άπτλλαγή ή γυνή άπό τήν τυραννίαν τών προλήψεων 
καί άπό τήν δουλείαν τοΰ ανδρικού έγωϊσμοΰ καί νά 
παραχθή είς αυτήν ή προσήκουσα μόρφωσις καί έλευ- 
θερία διάνά δυτηθή νά άναπτύξη καρποφόρως τάαί- 
σθήμανα τής φιλανθρωπίας, τής άγάπης, καί τής κα
λοσύνης, εις τά όποια τόσον διακρίνεται. Μέ τήν πε- 
ποίθησιν ταύτην παραδίδω τόν λόγον είς τήν λογίαν

ΤΑΞΕΙΔΙ2ΤΙΚΑΙ ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΣ
Α ΜΜΟΧΩΣ τος-ςα λ α ΜΙΣ

"Ενα άπό τά ωραιότερα όνειρα τής ζωής μου ύ- 
πήρξεν ό πόθος μου νά έπίσκεφθώ τήν Κύπρον. Ή 
φήμη έσκόρπισε πάντοτε δΓ αύτήν τούς ώραιοτέρους 
καί έλκυστικωτέρους ύμνους της. Τά Συγγράμματα τά 
οποία εΐχον διάβάση περί αυτής μοΰ άφήκαν τήν έν- 
τύπωσιν ενός ιστορικού παρελθόντος τόσον μεγάλου, 
ώστε νά καλύπτη άπό άκρου είς άκρον αύτήν καί νά 
τήν θέτη είς ΐσην βαθμίδα πρός τό παρελθόν τής με
γάλης μητρος της, αφού δεν ελειψαν κατά τήν εύκλεά 
εκείνην έποχήν ούδέ πνεύματα μεγάλα, ούδέ χαρα

καί ευγενή άτθίδα, ήτις φέρει πρός ημάς τόν χαιρετι
σμόν τών 'Αθηνών.

Η ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΗΣ Δθ^ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Πρός άποχεραιτισμόν τής άπερχομένης μετ’ ολίγον 
έκ τής πόλεώς μας συμπαθούς λογίας Δίδος Ζωγρά
φου καί τοΰ κ. Δημ. Ζωγράφου, διωργανώθη χθες 
το εσπέρας έν τώ «Έθνικφ Κέντρω» θαυμασία εορτή 
ήτις θά μείνη αλησμόνητος είς τούς παρευρεθέντας 
κατ’ αύτήν.

Ή συνάθροισις περιελάμβανεν έν τώ ασφυκτικά» 
συνωστισμό» δλων τών εύρειών αιθουσών τού Κέν
τρου πλείστας οικογένειας καί πλεΐστα έπίλεκτα μέλη 
τής καθ’ ημάς κοινωνίας.

Ό πρόεδρος κ. Ε. Χατζηϊωάννου ώμίλησεν έξάρας 
την δράσιν τής γυναικός ώς έθνικοΰ παράγοντος, μεθ ’ 
δ ή Δνίς Ζωγράφου προσεφώνησε περίπου ώς έξής.

«Σάς ευχαριστώ,Κύριοι, έγκαρδίως διά τήν εύγενε- 
στάτην αύτήν δεξίωσιν μέ τήν όποίκν εϊχετε τήν κα- 
λωσύνην νά μέ τιμήσητε. ° Οταν τήν Κυριακήν σάς ώ- 
μίλησα άπό ένα άλλο βήμα έξ ίσου τιμητικόν δπως τό 
σημερινόν, σάς ώμίλησα μέ τήν χαράν τής "Ελληνίδος 
ή όποια ήλθε νά σάς φέρη ένα χαιρετισμόν άπό τήν 
’Ακρόπολιν καί δλίγην δρόσον άπό τήν έλευθέραν πα
τρίδα.

-«Σήμερον δμως, άφ' ής σάς είδα καί σάς παρηκο- 
λούθησα, θέλω νά σπεύσω τό ταχύτερον νά φέρω πρός 
τάς "Αθήνας δλας τάς Εντυπώσεις δσαι μέ κατέκλυσαν 
άφ" ής έπάτησα τής Κύπρου τό ιστορικόν έδαφος.

«Καί νά τοΐς είπώ μέ υπερηφάνειαν. .Ήιηγαίνετε 
εκεί νά ίδ^τε τον πατριωτισμόν ζώντα. 
ΙΙηγαίνετε έκεϊ νά ιδήτε τήν ιδέαν έπιδαλ- 
λομένην. ΙΙηγαίνετε έκει νά άντλήσητε δι
δάγματα φιλοπατρίας, αύταπαρνήσεωςκαί 
θάρρους. Καί νά τοΐς φέρω άκόμη τήν παρήγορον 
Ελπίδα δτι δλα τά απέραντα τμήματα τοΰ "Ελληνισμού 
τά έμπνεόμενα άπό τήν ευγενή ιδέαν τής φιλοπατρίας, 
δπως Εμπνέεται, ζή καί παλαίει <5 υπέροχος αυτός λαός 
τής Κύπρου, άκράτητα θά έξεγερθοΰν μίαν ημέραν έ
τοιμα νά δείξουν δτι γνωρίζουν, δχι μόνον νά ζοΰν 
άλλά καί υπερήφανα νά θυσιάζωνται καί ηρωικά νά 
θνήσκουν ύπό αυτής τής κυαναλεύκοο σημαίας τάς δο
ξασμένος καί ίεράς πτυχάς».

κτήρες υπέροχοι, ούδέ διάνοίαΐ ίσχυραί, ούδέ πατρι
ωτισμοί έκπληκτικοί νά σημειώσουν σταθμούς έν τφ 
βίω της, σταθμούς έν τή Ιστορική σταδιοδρομία της. 
Άλλά πλήν τοΰ μεγάλου αύτοΰ παρελθόντος καί τό 
παρόν τής ώραίας νήσου υπήρξε πάντοτε αντάξιον έ- 
κείνου. ΤΙ άπήχησις τοΰ άναλλοιώτου καί- υπέροχου 
πατριωτισμού δστις ζέει είς τά στήθη τών κατοίκων 
της, έφθανε πάντοτε ώςένα μύρον ύπέροχον μέχρι τών 
Αθηνών, καί ή αβρά νεότης τής νήσου, ή οποία ώς 
έπί τό πλεΐστον διήλθε τάς ώραιωτέρας ήμέρας τής

Εικόνες ftno ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ
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καί καταθέλγει τάς ρωμαντικάς φύσεις, άλλά καί έ- 
ξευγενίζει τούς κατοίκους της.

*

’Ολίγα βήματα μακράν τών Βαρωσίων κεΐται 
ή παλαιά Αμμόχωστος. Ή Αμμόχωστος δέν είνε 
τίποτε άλλο παρά ένα μεγάλο ιστορικόν φρούριον τής 
Ένετικής Κυριαρχίας. Τό όνομά της φαίνεται δτι προ- 
ήλθεν άπό τό άμμώδες τοΰ έδάφους της. Τό φρού
ριό ν της κατοικεΐται σήμερον ύπό ’Οθωμανών, δια
τηρείται δέ εις τόσον καλήν κατάστασιν ώστε.νομίζει 
τις δτι θά ίδή δεξιά καί άριστερά Ενετούς στρατιω- 
τας, ή Λουϊζινιανούς άρχοντας.

Πρό τίνος χρόνου δμως ή Αγγλική Κυβέρνησις έ- 
ζήτησε νά κατεδάφιση τό φρούριον διά νά επεκτεινη 
τήν πόλιν τών Βαρωσίων καί να δωση ζωήν εις αυτήν. 
Τούτο δμως γνωσθέν είς κύκλον εύρύν έπέφερεν 
πολλάς διαμαρτυρίας, καί ή σπουδκιοτέρα όλων υπήρ- 
ξεν έν άρθρον γραφέν ύπό ίταλίδος κυρίας άπογόνου 
τών αρχαίων 'Ενετών καί δημοσιευθεν εις toSccoIo. 

Διά τού άρθρου έκείνου ή απόγονος τών Ενετών δι- 
εμαρτύρετο έντόνως διά τήν καταστροφήν η οποία 
έμελλε νά γίνη έπί τής παλαιάςΈνετικής κατακτήσεως. 
Φαίνεται δέ δτι μέ τόσην πειστικότητα καί λογικό- 
τητα ώμίλησεν ή κυρία έκείνη, ώστε ή Αγγλική Κυ- 
βέρνησις έσταμάτησε τήν καταστροφήν, μετέβαλε τήν 
άπόφασίν της, καί σήμερον το φρούριον επιβλητικόν 
καί άπρόσιτον παραμένει έκεϊ ώς ένα σημεΐον άγέρω- 
χον τής Ένετικής Κυριαρχίας.

'ΗΆμμόχωστος εις τήν έποχήν τής άκμήςτης ύπήρ- 
ξεν ό πρώτος λιμήν τής Κύπρου. ’Ιδίως έπί τής επο
χής τών Λουϊζινιανών ήτοτό κέντρον τοΰ έμπορ ου 
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Αίγυπτου, Ελλάδος, και ’Ανατολής. Εις τόσην δέ ακ
μήν πλούτου είχε φθάση, ώστε λέγεται οτι πλούσιος 
έμπορος νυμφεύων τήν θυγατέρα του τής εδωκε πλήν 
τής άλλης προικός της γαμήλια δώρα άντιπροσωπεύ- 
οντα τό ποσόν τών τριακοσίων χιλιάδων λιρών είς 
άδάμαντας και λοιπούς πολυτίμους λίθους. Καί τοϋτο 
καθ’ ήν εποχήν οί βασιλείς τής Γαλλίας έπροίκιζαν 
μέ όλιγώτερα τάς θυγατέρας των.

Τόσον δέ ήκμαζε τό έμπόριον τών άδαμάντων. ώ
στε λέγεται δ'τικαί αυτοί οί ’Οθωμανοί Μονάρχαι άπό 
τήν πλησίον ’Αμμόχωστον έπρομηθεύοντο τούς πολυ
τίμους λίθους τών χαρεμίων των.

* 
* »

’Ήδη αντί τοϋ παρελθόντος εκείνου μεγαλείου δέν 
ζοΰν εντός τής ’Αμμόχωστου παρά πτωχικοί ’Οθωμα
νικοί οίκογένειαι. ’Εντός τοϋ φρουρίου υπάρχουν άνά 
παν βήμα σχεδόν ερείπια δυτικών εκκλησιών καί έξ- 
ηφανισθέντων μεγάρων. Κατά τήν εποχήν τής ακμής 
της φαίνεται δτι κάθε πλούσια οικογένεια είχε καί τήν 
εκκλησίαν της, διότι μόνον ούτως εξηγείται ή πληθύς 
τών εκκλησιών ή οποία ύπήρχεν εντός τοϋ φρουρίου, 
αφού οί ιστορικοί τούς αναβιβάζουν είς τόν εκπλη
κτικόν αριθμόν τών τριακοσίων εξήκοντα.

’Αλλά μέσω δλων αυτών τών ερειπίων τών Δυτι
κών ναών σώζεται καί διατηρείται είς πολύ καλήν 
κατάστασιν δ ναός τής 'Αγίας Σοφίας. Ή θέα τοϋ 
ναού τούτου σάς άφίνει μεγάλην έντύπωσιν καί τήν 
έντύπωσιν τήν εξηγείτε δταν μάθετε δτι μαθηταί τοϋ 
’Ανθεμίου καί Ισιδώρου οί όποιοι έκτισαν τήν Α
γίαν Σοφίαν,τόν Ναόν τής Κ)πόλεως, έσχεδίασαν καί 
ανοικοδόμησαν καί τόν Ναόν τής 'Αγίας Σοφίας τής 
Αμμόχωστου. Καί δπως ό υπέροχος ναός του Βυ

ζαντίου μολύνεται άπό τοϋ ’Οθωμανού τήν πνοήν καί 
αγανακτεί άπό τοϋ μιναρέ τό βάρος, ούτω καί τής 
’Αμμόχωστου δ περικαλλής ναός ανήκει είς τούς’Οθω- 
μανούς κατοίκους της καί τοϋ Χότζα ή φωνή καλεΐ 
έκάστην πρωίαν καί εσπέραν είς προσευχήν τούς πι
στούς οπαδούς τοϋ Μωάμεθ...

*
¥ *

Άλλα καί μίαν άλλην ιστορικήν παράδοσιν δέν 
πρεπει νά παραλείψω γράφουσα περί ’Αμμόχωστου. 
’Ανάγεται αυτή είς τήν ονομασίαν μιας πτέρυγος τοϋ 
Φρουρίου ή οποία καλείται ΙΙύργος τής Δεισδαι- 
μόναςή τοϋ Όθέλλου. Λέγεται δτι απ’ εκεί ό Όθέλ- 
λος ήτένιζε πρός τήν θάλασσαν άναμένων τήν εϊδησιν 
τής καταστροφής τοϋ Τουρκικού στόλου, καί λέγεται 
ότι εις τόν ΙΙύργον εκείνον έχυσε τά πρώτα δάκρυα 
τής Δεισδαιμόνας ή ψυχή καί έλαβε χώραν τό άγριον 
δραμα τής ανδρικής ζηλοτυπίας καί τής γυναικείας 
άθωότητος....Καί δταν τήν νύκτα ό άνεμος φυσά ορ
μητικός καί άγριος, καί δταν τό κύμα έκσπά βροντε
ρόν έπί τής παραλίας, τίς οίδε μή δέν άκούεται μέσφ 

τού θορύβου εκείνου τό τραγούδι τής Ί τ η ά ς τό ο
ποίον έψαλλε τήν νύκτα τού άδικου θανάτου της ή 
άγνή Δεισδαιμόνα.

’Ήδη τόν Πύργον αυτόν τόν κατέχει ό Άγγλος τε
λώνης καί ή οίκογένειά του. Υποθέτω δτι τό δράμα 
τού Όθέλλου δέν θά έπιδράση έπί τού βίου τού Άγ
γλου υπαλλήλου, άφοΰ άλλως τετό ποιητικόν περιβάλ
λον τής ’Αμμόχωστου δέν θάδοόση ποτέ τήν ζωήν είς 
ένα νέον Ίάγον...

★
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Δύο ώρας μακράν τών Βαρωσίων καί τής ’Αμμό
χωστου κεϊται ή άρχαία Σαλαμίς. Ή Σαλαμίς υπήρξε 
καί αυτή μία πόλις ήτις έδρασεν είς πολιτισμόν καί 
προοδον—έφθασε νά έχη διακοσίας πεντήκοντα χι
λιάδες κατοίκων—-είς τήν μεγάλην ακμήν τής δλης 
Νήσου.’Ήδη δέν υπάρχουν παρά ολίγα ερείπια τής 
αρχαίας άγοράς της, επτά άγάλματα είς τό Μουσεϊον 
της, δλα ευρήματα τής Σαλαμΐνος. Τά ευρήματα αύτά 
είναι άνάξια ψυχία τού πλούτου τόν όποιον διε- 
φύλαξεν ή πλούσια τής Σαλαμΐνος γή. "Ολα τά άλλα 
έλαβον τήν άγουσαν μακράν, είς ένα τόπον ομιχλώδη, 
δπου θά εύρουν συντρόφους τών Καρυατιδών τής 
Ακροπόλεως καί άλλα κειμήλια τών προγονικών θη
σαυρών μας.

Αλλοίμονον ! Ή δύναμις τού ίσχυροτέρου υπήρξε 
πάντοτε από τών άρχαιοτάτων χρόνων τό μοναδικόν 
δίκαιον τού ανθρώπου. Είς αυτήν τήν δύναμιν κύ
πτει σήμερον και ο 'Ελληνισμός, καί έλπίζει δτι μέ 
τήν αυτήν δύναμιν θά δυνηθή καί εκείνος νά άντι- 
παλαίση μίαν ήμέραν...’Αλλά τής Σαλαμΐνος τό έ- 
ρείπιον βλέπω δτι μέ παρέσυρεν προξενεί δμως τό
σην λύπην είς τήν ψυχήν τό άπωλεσθέν μεγαλεϊον ! 

* 
¥ ¥

’Εκεί είςτό μικρόν δάσος τής Σαλαμΐνος—οί Άγ
γλοι είνε φιλόδενδροι καί μέ μαθηματικήν άκρίβειαν 
έχουν άναδασώση ευρύ μέρος τού άρχαίου χώρου— 
διήλθομεν σχεδόν μίαν ολόκληρον ήμέραν. Δέν θά 
λησμονήσω ποτέ ούτε τής Κυπριακής φύσεως τό θέλ
γητρου, ούτε τάς ωραίας στιγμάς τάς οποίας έπέρασα 
εκεί. Τής Σαλαμΐνος δέν τής απομένει σήμερον άλλο 
τι παρά ή δόξα τού μεγάλου της Ευαγόρα, άφοΰ εις 
τήν μικράν καί περίδοξον έκείνην γήν έγεννήθη τό 
μεγαλουργόν πνεύμα του, έκεϊ έγαλουχήθησαν τά πα
τριωτικά όνειρά του, καί ή θάλασσα έκείνη θά έδέ- 
χθη τούς ψιθυρισμούς τών ονειροπολημάτων του καί 
τούς σ ιό νους τής ψυχής του.
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"Οταν περί τήν δείλην έφύγαμεν άπ’έκεϊ, μέ άληθή 
συγκίνησιν έγκατέλειπον τόν τόπον εκείνον. Διότι 
προ; στιγμήν έφαντάσθην δτι εΐδον τού μεγάλου Κυ
πρίου βασιλέως τήν σκιάν νά μέ παρακολουθή μέ 
χαράν, διότι ερχόμενη καί έγώ έξ ’Αθηνών έζή- 

τησα, δπως τό πάλαι, νά καταθέσω τόν φόρον τού 
θαυμασμού μου προ τής υπέροχου σκιάς εκείνου ο- 
στις ύπήρξεν ίσως ή μεγαλειτέρα δόξα τού Κυπριακού 
Λαού καί τής Κυπριακής φιλοπατρίας.

*
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Τήν έπομένην, φέρουσα τάς αναμνήσεις αύτάς, ά- 
νεχώρησα άπό τήν ’Αμμόχωστον. Φεύγουσα δμως 
δέν πρέπει νά λησμονήσω να προσθέσω ολιγας δι
κά ίας γρα μ μάς διά τήν έκλεκτήν κοινωνίαν της τήν 

Μ ΤΧΛΗθΗΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ

Τά έπόμενα αποσπάσματα τής απολογίας τοΰ 
ποιητοΰ γραφείσης ύπδ τοΰ ίόίου αρκοΰσιν αύτα και 
μόνα δπως άποδείξωσι τό άποτρόπαιο? ψεΰδος τών 
συκοφαντιών τάς όποιας οί επίγονοι τής Λαίδης 
Βύρωνος έξακολουθοΰσιν άκόμη νά σωρεύωσι περί 
τό δνομα τοΰ Λόρδου Βύρωνος·—... 0 σοφός 
συνάδελφός μου προϊούσης τής έκθέσεως αύ’.οΰ 
έκφράζεται ούτω : «Είνε άνωφελές διά τον λόρ- 
δον Βύοωνα νά άποπειραθή οπωσδήποτε νά δικαιο- 
λογήση τήν διαγωγήν του έντή υποθέσει ταύτη, 
καί άφοΰ τόσον άναισχύντως καί Ορασέως προεκα- 
λεσεν έπ’αύτοΰ τήν άνάκρισιν καί τό όνειδος δέν 
βλέπω κανένα λόγον κωλύοντα τούς συμπολιτας 
του νά έγείρωσι φωνήν έναντίον του»...Δέν γνω
ρίζω ούτε θέλω νά μάθω μέχρι τίνος σημείου ή 
άναισχυντία ένόςάνωνύμου ποιήματος καί τό θρά
σος φανταστικού χαρακτήρος ήδύναντο νά οώσω- 
σιν άφοομήν εις τόν συγγραφέα ώστε νά ύποθέση 
δτι εϊχον τήν πρόθεσιν νά ζο γραφίσω την λαίδην 
Βύρωνος καί νά κριθώσιν άξια φοβερών κατηγοριών, 
άλλ’ είς δτι λέγει ό συγγραφεύς «δτι δέν δύναμαι 
καθ' οίονδήποτε τρόπον νά δικαιολογήσω την οια- 
γωγήν μου έν τή ύποθέσει ταύτη» συμφημι ά
φοΰ κανείς άνθρωπος δέν δύναται νά δικαιολογήση 
χωρίς τούλόχισνον νά γνωρίζη διατί κατηγορεΐται. 
Καί οΰδεποτε έλαβον τήν τιμήν, ό θεός γνωρίζει 
τήν ζωηράν πρός τοϋτο έπιθυμίαν μου, νά μάθω 
ποία είνε ή παρά τής γυναικός μου καί ούχί 
παρ’ άλλων άποδιδομένη είς έμέ κατηγορία. Έκ
τος άν ή άγριότης τής ,όχλοβοής καί ή μυστηριώ
δης σιωπή τών νομικών συμβούλων τής Κυρίας 
άναπληροΰσι τήν κατηγορίαν ταύτην.
συγγραφεύς τοΰάρθρου, παραθέτων χωρία τινα τοΰ 
Δόν Ζουάνκαί έπικρίνων δριμέως τήν διαγωγήν τοΰ 
ποιητοΰ δέν δύναται νά άρκε ;θή είς παν δτι έλέχθη 
καί συνέβη μέχρι τοΰδε. Οί συμπολΐται του διά 
βοής δέν έξέδωκαν προ πολλοΰ τήν άπόφασίν των 
έπί τής ύποθέσεως ταύτης, άπόφασίν άνευ δίκης 
καταδίκην άνευ άποδείξεων. Δέν έφυγαδεύθην καί 
έξωστρακίσθην άν καί τά όστρακα δι’ ών προεγρά- 
φην ύπήρξαν άνώνυμα...

*0 έξόριστος έκ τών κομμάτων έχει τήν παρη
γοριάν νά πιστεύη έαυτόν μάρτυρα, ύποστηρίςε-
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μορφωμένην εύεργετικώς, ήτις εύγενής καί φιλό- 
φρων γνωρίζει νά δεικνύη πρός τούς ξένους αισθή
ματα άνυποκρίτου φιλοξενίας, τόσον ώστε νά μή δύνα- 
ταί τις νά λησμονήση τάς δλίγας ημέρας τάς οποίας 
διήλθε μετ’ αυτής άλλά νά φέρη πάντοτε μαζή του, 
ώς μίαν έκλεκτήν άνάμνησιν, καί τήν γνωριμίαν της 
καί τά εύγενή καί φιλόφρονα αισθήματα της.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Άλλ’ δ ρόν τό μάλλον ισχυρόν τότε τής

ται ύπό τής έλπίδος καί τής πραγματικής ή φαν
τασιώδους αξιοπρέπειας τοΰ δικαίου του. Εκείνος 
δστις άποσύρεται διωκόμενος έκ τών χρεών του 
δύναται νά βαυκαλίζηται ύπό τής σχεψεως δτι ό 
θρόνος καί ή φρόνησις θά άνορθώσωσι τά οικονο
μικά του. Διά τόν ύπό τοΰ νόμου καταδικαζόμενου 
υπάρχει τέρμα έν τή έξορια του, καί ό -ειρευεται 
μέσα είς τό νά συντομεύση τοϋτο ή τρέφει ίσως 
τήν βεβαιότητα άδ'.κίας τίνος έν τώ νόμω ή άμ- 
φιβολίαν περί τοϋ τρόπου καθ’ δν δ νόμος ουτος 
έφηρμόσθη. Άλλ έκεϊνος τόν όποιον ή κοινή 
γνώμη θέτει δήθεν έκτος τοΰ νόμου άνευ μεσολα- 
βήσεως πολιτικών έχθροτήτων, άνευ παρανόμου ά- 
ποφάσεως, άνευ οίκονομικοΰ κλονισμιΰ, είτε ένο
χος είνε είτε άθώος, δφείλει νά ύποστή δλην τήν 
πικρίαν τής έξορίας άνευ έλπίδος, άνευ άλαζονείας 
άνευ ούδεμιάς παρηγοριάς. Ή περίπτωσις αυτή 
είνε ή ίδική μου.

Έπί τίνων βάσεων τό κοινόν έστήριξε τήν 
γνώμην του ; Αγνοώ. Άλλ ήτον αύτη γενική 
καί αποφασιστική. ’Ελάχιστα έγνώριζον# περί έ- 
μοΰ καί τών πράξεών μου. Έγνώριζον μόνον δτι 
είχον γράψει ποιήματα, δτι ήμην εύγενής, δτι 
είχον νυμφευθή, δτι είχον γείνει πατήρ καί δτι ή
μην περιπεπλεγμένος είς έριδας μετά τής γυναι- 
κός μου, καί τής οικογένειας τής γυναικός μου. 
Κανείς δέν έγνώριζε διατί, άφοΰ οί παράπονού- 
μενοι ήρνοϋντο νά καθορίσωσι τά παράπονα των. 
Ό καλός κόσμος διηρέθη είς δύο κόμματα, τό ί- 
δικόν μου άπετελεϊτο έξ άσημά?του μειοψηφίας, 
τών λογικών ταχθέντων φυσικώς παρά τό πλευ- 

συζύγου μου, 
τοΰθ’ δπερ ήτο καί τό άρμόζον καί εύγενές. 0 τύ
πος ύπήρξε θορυβώδης καί συκοφάντης, καί τοι- 
αύτη ήτον ή μανία τής ήμέρις ώστε ή άτυχής 
δημοσίευσις δύο ποιημάτων μου, μάλλον κολα
κευτικών δι’ έκείνους πρός ούς άπευθύνοντο, οιε- 
στρεβλώθη καί παρεστάθη ώς έγκλημα, ώς άναν- 
δοος καί ευτελής προδοσία. Κατηγορήθην ύπό τής 
μαινομένης κατ’ έμοϋ όχλιβοής δια τά μάλλον 
τεοατώδη έγκλήματα. Τό δνυμά μου, δπερ ύπήρ
ξεν ίπποτικόν καί εύγενές άφ’ ής έποχής οί πα
τέρες μου έβοήθησαν είς τήν κατάκτησιν τοΰ βα - 
σιλείου Γουλιέλμον τόν Νορμανδόν, έκηλιδώθη.
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Απεμακρύνθην, άλλά δέν ήτο τοΰτο αρκετόν. Έν 
Ελβετία, έν τη σκιά τών "Αλπεων, παρά τάς 
κυανάς και βαθείας λίμνας αϊτινες κατοπτρίζουτι 
τον ούρανδν) κατεδιώχθην και έααράνθην ύπό τής 
αυτής πνοής. Διέσχισα βουνά, άλλά μέ έφθατε καί 
έκεΓ. Άπεμακρύνθην τότε περισσότερον ακόμη καί 
έγκατεστάθην έπί τών κυμάτων του Άδρίου, κα
θώς ή καταδιωκομένη έλαφος ήτις έμπιστεύεται 
είς τά υδατα.

Αν όύναμαι νά κρίνω έκ τής άφηγ σεως τ ον 
ολίγων φίλων μου οιτινες συνεχεντρώθησαν περί 
έμέ, ή δημοσία κραυγή κατά τήν έποχήν περί ής 
ομιλώ υπερέβαλε πάν δτι εϊχο > ποτέ ακούσει, κάί 
καθ’ άς περιστάσεις άκόμη πολιτικά μέσα δξύ- 
νουσι την συκοφαντίαν καί ένδυναμουνι τά μίση. 
Είδοποιήθην νά μή μεταβώ είς τδ θέατρον έκ φό
βου μήπως συριχθώ, ούτε είς τήν έδραν μου έν 
τώ Κοινοβουλίω έκ φόβου μήπως προπηλακισθώ 
καθ’ οδόν. Οί μάλλον έπιστήθιοι φίλοι μου μοί 
ώμολόγησαν δτι εΐχον φοβηθή κατά τήν ημέραν 
τής άναχωρήσεώς μου βιαιοπραγίας έναντίον μιυ, 
έκ μέρους τοΰ δχλου δστις συνεκεντροΰτο πρδ τής 
θυρίδος τής άμάζης μου. Άλλ’ δμως αί συμβου- 
λαί αυται δέν μέ ήμπόδισαν άπό τοΰ νά υπάγω 
νά ΐ'Οω τόν Κήν είς τούς καλλίτερους του ρόλους 
ούτε άπδ τοΰ νά ύπάγω νά ψηφίσω κατά τάς πε
ποιθήσεις μου. "Οσον δ άφορά τούς τελευταίους 
φόβους δέν ήδυνήθην νά τούς συμμερισθώ μή λα
βών γνώσιν ή πολύν χρόνον μετέπειτα άφοΰ εΐ
χον ήδη διαπλεύση τδν πορθμόν. Άλλά καί άν 
τούς έγνώριζον πρότερον δέν είμαι ιδιοσυγκρασίας 
τοιαύτης ώστε νά συγκινοΰμαι πολύ έκ τής δργής 
τών ανθρώπων, άν καί δύναται νά μέ πληγώνη τδ 
κατ έμοΰ μίσος των. Δύναμαι νά άμυνθώ καί έκ- 
δικηθώ ό ίδιος κατά πάσης προσβολής άτομο >, 
κατά δέ τής προσβολής πολλών θά ήμην πιθανώς 
έν χαταστάσει νά ύπερασπίσω έμαυτδν εύρίσκων 
άρωγήν καί ύποστήριξιν παρά τοΐς άλλοις ώς τοΰτο 
γίνεται είςπαρομοίας περιστάσεις.

Απεμακρύνθην κατανοών δτι ήμουν τδ άντι- 
κείμενον τής δημοσίας έπιτιμήσεως’ δέν έφαντα- 
ζομην ώς ό Ρουσσώ δτι τδ σύμπαν όλόκλτρον έ- 
βυσσοδόμει κατ έμοΰ, αν καί εΐχον ισχυρότερους 
ή έκεινος λόγους δπως υποστηρίξω τοιαϋτην χί
μαιραν, άλλ. ήμην πεπεισμένος δτι εΐχον γείνη 
προσωπικώς απεχθής έν Αγγλία, ϊσως έκ σφάλ
ματος ίδικοΰ μου, άλλ’ (-’διάφορον, τδ γεγονός ήτο 
πάντοτε αναμφισβήτητου. Άλλ’ ούχί άνευ κατα · 
πλήξεως εΐδον νά καταδικάζωμαι, χωρίς νά άξι- 
ωθώ τής ·υνοί ις νά γνωρίσω τήν πραξιν διά τήν 
οποίαν έκατηγορούμην, καί πρδς συμπλήρωσιν τής 
κατηγορίας ταύτης ή τών φοβερών τούτων κατη
γοριών, οίαιδήποτε καί άν ήσαν αύται, εΐδον νά 
άποδίδωνται είς έμέ πάντα τά δυνατά καί αδύνατα 
έγκλήματα. Τοΰτο δέν ήδύνατο νά συμβή παοά 
είς άνθρωπον μισούμενου γενικώς, οΰδ’ ύπήρχε 
τρόπος δπως κατευνάσω τδ μίσος τοΰτο, άφοΰ εΐ

χον ήδη θέση είς ένέργειαν, καί καθ’ δλην των 
τήν έκτασιν, τά όλίγα μέσα άτινα ήδυνάμην νά 
διαθέσω δπως άρέσκω είς τδν κόσμον. Αληθώς εΐ
χον μείνει μόνος. Καί ένθυμοΰμαι δτι ή Κυρία 
Στάελ μοί έλεγεν δλίγον μετά ταΰτα έν Ελβετία 
«Δέν έπρεπε νάπολεμήσητε μέ τδν κόσμον, τοΰτο 
δέν ώφελεί είς τίποτε καί υπερβάλλει τάς δυνά
μεις οίουδήποτε άτόμου». Άνεγνώρισα πληρέ
στατα τήν άλήθειαν τής παρατηρήσεως ταύτης, 
άλλ ό κόσμος είχε κάμη είς έμέ τήν τιμήν νά 
άρχίση πρώτος τδν πόλεμον, καί βεβαίως άν δέν 
ήδυνάμην νά κλείσω ειρήνην μετά τοΰ κόσμου 
παρά κολακεύων καί γινόμενος ύποτελής είς αυ
τόν όε'ν θά έπροθυμοποιούμην ποτέ δπως έπιτύχω 
τήν εύνοιάν του... »

Και αντί κολακείας καί ΰποτελείας τοιαύτης 
είς τδν κόσμον ό μέγας ποιητής έπροτίμησε νά ά- 
ποΟείξη διά τοΰ παραδείγματος τής ιδίας του ζωής 
δτι οί ήρωες καί οί ημίθεοι είνε άνθρωποι, καί δτι 
έκείνο δπερ κυρίως διακρίνει τούς άληθώς μεγά
λους άνδρας εΐνε ούχί πάν δ,τι προσεγγίζει αύτούς 
μέ τδν κόσαον, άλλ’ δ,τι τούναντίον τούς άπομα- 
κρύνει έξ αύτοΰ καί τούς αίρει είς άφθαστα καί α
προσπέλαστα ύψη.

ΜΙΛΤ. |. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Εις την ’Ιταλίαν έχομεν ενα θαυμάσιον φίλον, 
ενα φανατικόν υπερασπιστήν μας. Συνήθως ό 

κ. Brouwer είνε γνωστός ώς παρακολουθών την 
φιλολογίαν, την νεωτέραν. Είς 

ΤΟΥ Ζ. BROUWER τ° ^7 ον του τοΰτο καταγίνε
ται μετά άκατασχέτον ζήλον 

καί παρακολουθεί με άδολον αγάπην, άλλά και 'θαυ
μασμόν, τήν νεωτέραν μας φιλολογικήν κίνησιν τόν 
ύποβοηθεΐ μεγάλως ή βαθύτατη γνώσις τής γλώσσης 
μας, ήν μάλιστα καί γράφει μετά ζωηρότητας καί 
αρμονίας τελείως ελληνικής. Είς τήν "Ελληνικήν εγρα- 
ψεν ωραιότατου διήγημα, τό «Άγαλμα», καθώς καί 
ποιήματα εν οις έκπρέπει διά τό αίσθημά του, διά τόν 
πατριωτισμόν του. Τελευταίως ήρχησεν έκδίδων 
σειράν τομιδίων άτινα περιέχουσιν άρθρα περί 'Ελλά
δος, κριτικός καί μεταφράσεις έργων καί απολογίας 
υπέρ τών "Ελληνικών ιδεών. Είς τήν α' σειράν τοΰ 
έργου τούτου διαπρέπει ή άπάντησις ήν δίδει είς τόν 
"Ισπανόν συγγραφέα καί ακραιφνή δμως έπίσης φι
λέλληνα κ. Gommeg Carillo είς τό βιβλίου του, «ή 
Αιώνια "Ελλάς». Είς τοΰτο ό κ. Brouwer δικαίως 
φ, γει τον κ. Carillo, διότι μέ δλον του τόν ενθουσια
σμόν ύπέρ τής "Ελλάδος, γράφων περί τής"Ελληνικής 
φιλολογίας, παρουσίασε ταύτην καθ’ολοκληρίαν σχεδόν 
διά τών κοινοτέρων αντιπροσώπων της, παραλείπων 
τούς πολλφ μεγαλειτέρους ποιητάς μας καί λογογρά
φους. Άλλά πρέπει νά δμολογηθή δτι τό σφάλμα τοΰ 
κ. Carillo διαπράττει καί αύτός ό κ. Brouwer πα
ραλείπων καί αύτός νά άναφέρη άξιους πάσης τιμής 
ποιητάς μας καί λογογράφους. Γενικώς πρέπει νά πα- 
ρατηρηθή δτι οί ξένοι, άφοΰ κατ" άρχήν τόσον εύγε- 

υώς καί τίμητικώς διά τήν "Ελλάδα απασχολούνται 
περί ήμών, πρέπει πολύ νά προσέχωσιν εις τήν 
παρακολούθησήν τής φιλολογίας μας, πολλάκις δε οι 
όντως τιμώντες τήν "Ελληνικήν φιλολογίαν δέν είνε οί 
γνωστότεροι καί οί προκαλοΰντες θόρυβον. "Εν πάση 
περιπτώσει ουδέποτε δύνανται νά μάθουν τουτους εκ 
τών φιλολογούντων, κεραμευς γάρ κεραμέϊ κοτεει.

Γ. X.

Μεταξύ τών 30,000 θυμάτων τών Αδά
νων κατακέγεται καί ώραιοτάτη μικρά 
κορασίς, ’Αρμενία, ήτις ευρέθη φονευμένη, με 

τήν κεφαλήν τελείως 
ίΙ ΪΨΑΓΑΙ TON AAANQN άποκεκομμένην. Έ- 

φονεύθη έντός τής 
οικίας της, καί εύρέθη σχεδόν γυμνή, με μό ■ 
τον τό νυκτικόν της ένδυμα. Οί ’Αρμένιοι ευ-

ΔΙΗΓΗΜΑ

Ο ΑΜΑΞΑΣ
— Στο καλό γερόντισσα,
—Σέ ευχαριστώ άμαξα μου, νάχης τήν ευχή μου.
Καί δ καθένας τράβηξε τόν δρόμο του. ΤΟ Νικολας 

στάθηκεσ’τήν γωνία Πανεπιστημίου καί Προαστείου.
Κύτταξε τό ώρολόγι του καί είδε πώς είναι 6. 

Κοντεύει νά πέραση ή ήμερα. "Ας είναι δμως βγήκε 
τό απόγευμα, θά μείνη 2. 3 ώρες παραπάνω. Αλλ 
αί ώρες περνούν κανένας δμως δέν τόν παίρνει. Εκεΐ 
δμως ποΰ μέ ανυπομονησίαν γύριζε τό κεφάλι του 
πότε εδώ πότε έκεϊ μήν τύχη καί χάση κανένα ποΰ θά 
εΐχε ανάγκην άπό αμάξι νάσου ενα παιδί τρέχοντας 
άπό ιήν πόρτα τοΰ Ξενοδοχείου ή «Πριγκήπισσα Σο
φία» τοΰ φωνάζη : ’Αμαξά «μόνιππον», έλα. Ό Νι- 
κόλας κτύπησε δυνατά τό μουδιασμένο άλογο καί σέ 
ένα λεφτό πήγαινε ένα κομψευόμενον κύριον σ’τή 
Βουλή.

Σ’ δλο τό δρόμο τίποτε άλλο δέν άκουε παρά μο- 
νον «γρήγορα», «πιο γρήγορα». ’Επιτέλους έφθασε 
σ’ τή Βουλή. Κόσμος μαζευμένος άπ’ έξω συζητούσε 
γΐά τά πολιτικά. ’Εκεί δέ ποΰ στάθηκε ό Νικόλαςγτά 
νά άνασάνη λιγάκι τό άλογο τόν πλησιάζει ένας απ 
αυτούς ποΰ αιώνια χάσκουν ’σ τόν περίβολο τής Βου
λής καί τοΰ λέγει.

— Βιαζόσουνα πολύ νά φέρης τόν Κύριον Βου
λευτήν.

—Μοΰ πέθανετό άλογο.
—’Άμ’ βέβαια γΐά νά γίνη άπαρτία παρουσιά- 

σθήκε. Πάντοτε 10 φορές στέλνουν καί τόν προσκα- 
λοΰν. Καί αιωνίως μέ τήν ΐδια γρηγοράδα πότε στές 
!) πότε στές 10 τό βράδι έρχεται. Σ ’ άψίνω δμως γι
ατί βιάζομαι νά δώ τό γλέντι ποΰ θά γίνη μέσα. Καί 
βιαστικά μέ βήμα ελαφρό ευχαριστημένου άνθρώπου 
άνέβηκε τήν σκάλα γιά νά ακουση τά σοφά λόγια 
τών πατέρων τοΰ "Εθνους, γιά νά δη τό γλέντι τήν 
άναμενομένην δηλαδή πτώσιν τής Κυβερνήσεως ποΰ 
ή καϋμέν/i άπ’ δλες τες γωνιές τής Αθζινας καί άπο 
τές επαρχίες άκόμα μέ τά τηλεγραφήματα μάζευε τούς 
οπαδούς της γιά νά σωθή.
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ρόντες τύν κεφαλήν τής κορασίΰο: καί συναρ- 
μολογήσαντες ταύτην, έφωτογράφησαν τόν νε
κρόν είς 20,000 άντιγραφα, άτινα θά δια
νείμουν είς τή'· Ευρώπην δπως προκαλέσουν 
τόν οίκτον τών Ευρωπαίων. Δέν δύναται κανείς 
νά άρνηθή δτι τό πράγμα εΐνε πολύ πρακτικόν 
καί όντως θά προκαλέση φρίκην, άλλά βε 
βαίως όχι είς πολλούς, διότι οί πλεϊστοι τών 
Εύοωπαίων θ’ άπαντήσωσι: «διαιί αφήσατε να 
σφαγήτε ;»

Πρέπει ι ά σημ.ιωθή καί τό έξης παράδοξον, 
δτι ένώ Τούρκοι διίπραξαν τάς σφαγάς'Αδάνων, 
εύρέθη Τούρκος δστις υιοθέτησε δύο ορφανά 
τών ’Αδάνων, βαπτίσας δρθοδόξως τόν ‘Ελλί}- 
νόπαιδα, άρμενιστί δε τήν ’Αρμενόπαιδα.

τ. X.

—- Βουλευτής ποΰ πάη στή Βουλή στες 9, ύστερα 
άπό τόσες πρόσκλησες, ό λαός ποΰ πάει να γελαση με 
τό γλέντι τής Βουλής—μουρμούριζε ό Νικόλας καί 
δέν μπορούσε νά καταλάβη τί θά ποΰν αύτά. Αύτός 
εϊξευρε τήν δουλειά του, τήν γυναΐκά του καί τά παι
διά. Εϊξευρε πώς υπάρχουν τεμπέλιδες άλλά πάντα 
πίστευε πώς οί βουλευταί μέρα νύχτα φροντίζουν γιά 
τό καλό τοΰ τόπου.

— Δέν μπορώ νά καταλάβω.
Σιγά σιγά πήγαινε ό Νικόλας διά μέσου τής φω

τισμένης όδοΰ Σταδίου, σιγανά άρχισε νά ψηχαλίζη, 
σέ λίγο ή βροχή μέ τή δροσιά της τόν έκαμε καί άνε- 
τρίχιασε, κρυάδες σ’ δλο το σώμα αισθάνθηκε καί 
α’ισθάνθηκε άκόμα....βάρος, παγωνιά στή καρδιά του. 
Σήκωσε τό κεφάλι καίειδε τόν ούρανο γεμάτο σύννεφα, 
γύρισε σ’ ένα σκοτεινό δρόμο καί διεκρινε μέσα απο 
τά παράθυρα ένός μεγάλου σπιτιού φώτα, πλησίασε 
καί ακούσε μουσική. Θάνε διασκεδασις σκεφθηκε. 
Θά σταθώ στή γωνιά καί θά περιμένω, ίσως τώρα 
τελειώση, θά βγοΰν καί τότε θά βρεθή κανένας νά μέ, 
θέλη. Μέσα άπό τά τζάμια διέκρινα πολύ κόσμο, ά- 
κοΰς τό πιάνο.—Χορός θά είναι σκέφθηκε. Θάάργή- 
σουν άρά γε νά βγοΰν ;

Ή βροχή δέ δλο καί έγένετο περίσσοτέρα, ό άέρας 
εκεί στήν γωνιά ήτο δυνατωτατος. Κουκουλοθηκε ο 
Νικόλας στο έπανωφόρι του καί περίμενε μέ υπομο
νή συλλογίζόμενος τό σπίτι του.

Οί ήχοι πότε ήκούοντο πεταχτοί, γεμάτοι ζωή, κί- 
νησις, πότε ήσυχοι, ήρεμοι.

Σέ λίγο δέν ήκούετο τίποτε, κάμποση ώρα, μονάχα 
ή βροχή καί τό φύσημα τό τρομερόν τοΰ άέρα ποΰ 
συνετάραττε άπό τήν κορφήν είς τήν ρίζα τά δένδρα 
καί μέ τήν ορμή του έκοφτε τά φύλλα καί τά έφερνε 
εδώ κ έκεϊ. Αίφνης άνετρίχιασε- άκουε, δλο άκουε. 
Κάποιος τοΰ μιλούσε άπό πάνω. Πρόσεξε καλήτερα. 
—Θάνε τό πιάνο είπε άπό μέσα του. Τί θέλει νά πή 
άρά γε : Νά πότε ήρεμα, απαλά ακούεται καί τοΰ 
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φαίνεται πώς κάποιος τόν χαϊδεύει, πότε τόσο σιγανά 
και παρακλητικά σαν νά ζητάη ελεημοσύνην.

— Σαν τήν γερόντισσα, θυμήθηκε.
Και πότε τόσο δυνατά σαν τά κύματα τής αγριε

μένης θάλασσας, σαν τόν αέρα ποΰ φυσά άπό όλες 
τές μεριές καί κουνεϊ σύρριζα τά δένδρα, καί τοΰ φαί
νεται πώς οι ήχοι τον περικυκλοόνουν, τόν συνταράσ
σουν ολόκληρον, καί αισθάνεται μέσα του ένα βάρος 
νάτόνπιέζη αλλά....τί είνε δέν μπορεί νά καταλάβη.

Γύρισε τά ματια του μν,χανικά ψηλά στο φορτι
σμένο παράθυρο καί αίσθάνθηκε ρίγος σέ τόσο ποΰ 
πετάχθηκε έξω, άνακατεύθηκε μέ τόν αέρα, μέ τόν 
θόρυβον τών δένδρων καί χάθηκε μέσα στο άγριο 
παιγνίδι τής φύσεως.

ΊΙτο παράπονο, ελπίδα, παράκλησις ;
— Έ, συ μεθυσμένος είσαι καί δέν άκοΰς ; άκού- 

σθηκε άγρια φωνή.—Τράβα πιο πέρα νά περάσω.
Γύρισε άπότομα τό κεφάλι ό Νικόλας καί είδε ένα 

ώραϊο αμάξι ποΰ ήθελε νά πλησιάση τήν εξώπορτα. 
Παραμέρισε καί σκέφθηκε πώς θά τελείωση ή διασκέ- 
δασις γιατί άπό τό αμάξι κανένας δέν βγήκε ενώ αύτό 
εξακολουθούσε νά στέκεται.

Έπί τέλους άνοιξε ή πόρτα, πετάχθηκαν άπό μέσα 
δύο κουκουλομένες κυρίες καί σέ ένα δευτερόλεπτο 
πού δέν μπορούσε κανείς νά προφθάση νά τις άντι- 
κρύση καν χάθηκαν μέσα εις τό ώραϊο αμάξι.

Αμέσως όμως ξανάνοιξε ή πόρτα καί παρουσιάσ- 
θηκε ένας νέος πού άπό τή βία καθώς φαίνεται λησ
μόνησε νά φορέση τό καπέλλο του καί ό όποιος στά
θηκε κυττάζοντας τή διεύθυνσι ποΰ έξηφανίσθηκε τό 
αμάξι, καί κατόπιν γυρίζοντας τά μάτια του σ’τήν άλλη 
μεριά βλέπει τόν Νικόλα.

— Έλα άμαξα, τοΰ λέγει πήγαινέ με σ’τήν οδόν 
Πατησίων.

Ευτυχώς ποΰ εινε στο δρομο μου μουρμούρυζε 
καί χαρούμενος τόν πήγαινε. Γιατί άσυνείθιστος ποΰ 
ή™ \ά μένη έξω, μέσα στήν βροχή, άνετρίχιαζε όλος 
και δεν εβλεπε την ωρα ποτέ να βρεθή σ’τήν κατοικία 
του καί νά ζεσταθή.

Μετά λίγη ώρα ό νέος τόν έσταμάτησε σέ μια πά
ροδο τής οδού Πατησίων καί ό Νικόλας τότε πλέον 
έλεύιθερος διηυθύνθηκε σ’τό σπίτι.

Τί άσχημος τώρα τοΰ φαινώτανε ό δρόμος ! Τί αλ
λαγή σέ λίγες ώρες! δταν βγήκε τό άπόγευμα ήταν 
όλα τόσο φωτεινά, γελαστά, τά σπιτάκια τά ώμορφα 
τοΰ μιλούσαν καί τόν χαιρετούσαν χαρωπά ενώ τώρα 
έστέκοντο σκοτεινά, άγρια σχεδόν σέ δυο ίσιες γραμ
μές καί μονάχα έφωτίζοντο πότε πότε μέ τό κόκκινο 
φώς τό ξαφνικό τής άστραπής. Τό άλογάκι μέ σκυμ
μένο τό κεφάλι άπό τήν κούρασι μόλις έπερνε τά πό
δια του σ’τές βαθειές λάσπες ποΰ γέμισαν τόν δρόμο, 
ό Νικόλας προσεχτικά κύτταζε εμπρός, λές καί ήθελε 
νά περάση τή σκέψι δπου ήτο προσηλωμένος πότε νά 
φθάση ’σ τήν καλύβη του, δπόταν αίφνης τά μάτια του 
άστραψαν μεσ’τό σκοτάδι γιατί μακρυά κάτι είδε πολύ 
φωτεινό, το οποίον δμως δέν μπορούσε νά διακρίνη 
τι είναι. Πλησίασε και μέσα σ το φώς τής άστραπής 
διέκρινε μία πανώρια κόρη γεμάτη χάρη,ζωή, μέ μει
δίαμα ’στα κοραλένια χείλη.

Κτυπά τό άλογο ό Νικόλας γιατί θέλει νά τήν 
φθάση πΐό γρήγορα, άλλ’ αύτή γυρίζει εμπρός, τόν 

προσκαλεϊ με τό χέρι της καί μέ ελαφρό, πεταχτό βήμα 
τρέχει καί βρίσκεται αρκετές δργυιές μπροστά του.

Χτυπά ό Νικόλας καί πάλιν τό άλογό του γιά νά 
τήν φθάση άλλ’ άδύνατο, αύτή δέν περπατεϊ, πετά καί 
δλο γυρίζει πρός αύτόν τό κεφάλι της καί μονάχα τό 
γέλοιο της τό χαρούμενο άλλά καί σαρκαστικό τόν 
προσκαλεϊ.

— Έπί τέλους δέν μπορώ, στάσου, ποία είσαι, νά 
σέ δώ τούλάχιστον.

— Ναι, θέλεις νά μέ δής : έλα λοιπόν, πλησίασε.
Σέ λίγο βρίσκεται κοντά της δλος χαρά καί .... 

.... φρίκη, διακρίνει μέσα σ’τές λάσπες μιά κατα
βρεγμένη, άσχημη γερόντισσα.

— Έσύ ήσουν, ψεύστρα ! μέ άγρια φωνή φω
νάζει ό Νικόλας καί σήκωσε τό χέρι του.

— Έλα, έλα ησύχασε, μήν αγριεύεις, δέν είσαι σύ 
μονάχα ποΰ μέ βλέπεις έτσι- είμαι κοινή σ’ δλους. Νά 
βλέπεις αύτό τό σπιτάκι ποΰ φωτίζεται τέτοια ώρα, 
μέσα είνε σκυμμένη ώρες ολόκληρες μιά νέα ποΰ τήν 
πρώτη της άνοιξι περνά επάνω είς τήν βελόνα, καί δ
μως πάντα μ’ έχει μαζύ της — βλέπεις εκείνα τά μαρ- 
μαροχτισμένα σπίτια ποΰ νομίζει κανείς πώς περι
κλείουν πάντα χαρά καί εύτυχία. καί εκείνα μ’ έχουν 
πότε νέα πότε γερόντισσα, καί τό κοριτσάκι ποΰ πήγε, 
’στο Ζάππειον, καί ή γερόντισσα ποΰ σέ παρακαλοΰσε 
σ’τό πεδίον τοΰ’Άρεως,καί ό νέος ποΰ μάταια προσπά
θησε μέ τό πιάνο του νά συγκινήση τή νέα ποΰ αγαπά, 
μέχουν μαζύ τους, είμαι παντού, ακολουθώ καί τό νέο 
καί τό γέροντα, τήν εύτυχία καί τήν δυστυχία ποΰ ά- 
κολουθεϊ κάθε βήμα τοΰ άνθρώπου,είμαι ή σκιά του.

— Πιά είσαι έσύ έπί τέλους ;
—■ Είμαι ... ή Ζωή μέ τές δαό της όψεις, νέα χα

ρούμενη, γελαστή ώς’Ελπίδα καί γερόντισσα ώς Πραγ- 
ματικότης.

— Ά ! κ’ έγώ τήν είχα, νόμιζα πώς θά γίνω νοι
κοκύρης.

— Νοικοκύρης ! έτσι ό καθένας νομίζει πώς θά 
βγάλη άπό πάνω τό βάρος του, έλπίζει καί δμως 
πάντα μένει ό αιώνιος κουβαλητής τής Ζωής. Καί ά- 
κοΰσθηκε τό σαρδώνιο γέλοιο τής άσχημης γερόντισ- 
σαςποΰ έκανε τόν Νικόλα καί... ξύπνησε.

*
* *

Ξύπνησε, άνοιξε τά μάτια του καί είδε άπό πάνω 
τήν Φροσύνη πού τόλ' κύτταξε.

— Νικόλα τί έπαθες καί τόσο βαρεία κοιμάσαι,δέν 
θά προφθάσης καί θά έχης πάλιν γκρίνιες έκεϊ.

— Άχ ! δνειρο ήταν !
— Τί ;
— Νά ξερες τί όνειρο είδα, τί όνειρο ! Άλλ’ άλλη 

φορά θά σοΰ τό πώ, τώρα πρέπει νά βιασθώ. Μο
νάχα αύτό σοΰ λέγω, πώς παντού καί πάντοτε κουβα- 
λοΰμε στή ράχι μάς τήν πΐό μεγάλη πέτρα τής ζωής 
μας . . .

Τί λόγια είνε αύτά ποΰ λές !
— Δέν τό λέγω έγώ, έτσι μοΰ είπε ή Γερόντισσα 

στον ύπνο.
Έπαρχτώττς

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

«Περνοϋμεν άπό τό μεγάλο κανάλλι», μοϋ έπρότει- 
νεν ό σύνοδός μου, νεαρός "Ελλην έκ Κεφαλληνίας, δν 
έκάλεσεν είς Βενετίαν ή καλλιτεχνική του ιδιοφυία.

Καί ή γόνδολα, μαύρη ώς έβενος καί στίλβουσσ, μέ 
τόν εύθυμου αυτής γονδολιέρον διαρκώς συρίζοντα τήν 
«Σιτσιλιάναν» ,περίκομψος καί καθαρά, έπλησίασε τήν 
«πιατιέτταν» παρά τό Ανάκτοροντών Δογών καίέκυλί-
ετο μετ’ ολίγον είς τάς 
ΰγράς τής Βενετίας ο
δούς. “Ω! πόσον είνε 
θελκτικός ένας περίπα
τος μέ τήν γόνδολαν είς 
τήν Βενετίαν, τήν αίω· 
νίαν πόλιν τών αναμνή
σεων καί τοϋ μεγαλείου, 
είς τήν οποίαν εστησεν 
άλλοτε ήΔόξα τόν ναόν 
της, ώς είχε στήσει προ 
δισγιλίων έτών είς τάς 
Αθήνας ή Νίκη τόν ί- 
δικόν της. Δέν είναι είς 
τόν μυχόν εκεί τοϋ Ά- 
δρία καταγάλανα τά νερά 
δπως τά νερά τοϋ Ίο- 
νίου, δπως ή Θάλασσα 
ποΰ περιβρέχει τάς α- 
κτάς μας, Αλλ’είνε αιω
νίως θελκτικά τά ώ- 
χρογάλανα έκείνα νερά, 
έπί τών οποίων γοργή 
κυλιέται, καίτοι φαίνε
ται Ακινητοϋσα, ήρεμος 
καί χαριτωμένη, μόλις CATERINA CORN ARC

διαγράφουσα γραμμήν Ασθενή λευκάζοντας ϋδατος. 
ή γόνδολα όμοια πρός εκείνην, ήτις έφερεν άλλοτε 
κυκλούμενον υπό τοϋ Συμβουλίου τών Δέκα, τόν Δο- 
γην τής Ένετίας περίλαμπρου διά νά πανηγυρίση τους 
αρραβώνας τής ενδόξου Δημοκρατίας μέ τόν Άδρίαν 
τόν άφρογέννητον.

Παλάτια πελώρια, όγκοι μεγαλοπρεπούς έπιβλητι- 
κότητος, ώχρά καί μαυρισμένα, μέ τό χρώμα έκείνο, 
τό όποιον μόνον του σοΰ λέγει, δτι δ'.ήλθον έκείθεν διά 
τών αιώνων πλούτη καί μεγαλεία καί δόξαι, ϊστανται έ· 
κατέρωθεν τής ύγρας ύδοϋ ρίπτοντα μελαγχολικην σκιάν 
έπί τών μόλις ύπό έλαφρας πνοής θαλασσιας αύρας 
φρισσόντων κυμάτων τής ύδρογενοϋς Βενετίας. Φαί
νεται έν απόφει τό Ανάκτορου τών Δογών, οίχουμένου 
μεγαλείου περιφανές μνημείου, δπου άλλοτε διειποντο

αι εύχαί τοϋ κόσμου καί δπερ μίαν ημέραν Απεφάσισε 
καί τήν τύχην τής Κύπρου. Είς τάς ακτίνας τοϋ ήλιου 
τής ανοίξεως στίλβουσι μακρόθεν ώσεί πεπυρακιωμέ- 
νοι οί πύργοι τοϋ ’Αγίου Μάρκου καί εκεί που πλησίον 
φαίνεται μυστηριώδης καί φρικτή ή Γέφυρα τών Στε
ναγμών, ήτις ήκουσεν άλλοτε τόσους θρήνους, δσους 
ήκουσαν γέλωτας αί παρακείμενοι αΐθουσαι τών Δο-

γικών Ανακτόρων, ύπε- 
ράνω τών οποίων φαί
νεται τό φάσμα μιας δό- 
ξης καί έ.φ’ ών «δέκα 
αιώνες έκτείνουσι τάς 
σκοτεινός πτέρυγάς των. 
Αυτό τό παλάτι είνε τοϋ 
Ίουστινιάνη καί αύτό 
εκεί τοϋ Βραγαδίνου, 
μοϋ λέγει <5 συνοδός μο > 
καί ο νοΰς άμφοτέρων 
βυθίζεται είς τό πέλα
γος τόσων αναμνήσεων 
τοϋ Βραγαδίνου,τοϋ εν
δόξου τής ’Αμμόχωστου 
ύπερασπιστοϋ 1

Καί ή γόνδολα κυλιέ
ται ήρεμος είς τήνΰγράν 
όδόν.Μέθαλασσίαν Κυ- 
βέλην νεωστί έξελθοϋ- 
σαν τοΰ’Ωκεανοΰ παρω- 
μοίασεν δ Βύρων τήν 
Βενετίαν ! ”Ω, τής θελ
κτικής πόλεως !

«’Έτσι πέρνα ή δόξα 
τοϋ κοσμούν, Αναφοινεΐ

μελαγχολικώς ό ποιητικός σύντροφος μου.
Καί δμως ή δόξα τής Βενετίας δέν έπέρασεν. "Ολα 

αύτά τά παλάτια είναι τόσαι δοξαι, αυτα ολα τα μνη
μεία είνε μάρτυρες μεγαλόφωνοι τοϋ μεγαλείου της. 
Αί σημερινοί Άθήναι μήπως δέν είνε ένδοξοι, διότι 
περικλείουν Ακόμη τα αριστοτεχι ήματα τοϋ χρυσού αι
ώνας τοΰ Περικλέους ; Ζή κανείς είς ένα όνειρον ’σαύ- 
τήν τήν πόλιν. Καλλιτέχναι έμειναν έδώ γιά νά κάμουν 
τόν περίπατόν τους μέ τήν γόνδολαν, ποιηταί διά νά 
φίλουν τό παρελθόν της.

Καί ό Βύρων εϊχεν όνειρόν του ν’ Αποθάνη έδώ, 
είς τό Lydo. τήν μαγευτικήν έξοχήν της, Άν δέν συν- 
εκλόνει τήν πολυτάραχον φυχήν του ή ‘Ελληνική Γι- 
γαντομαχία.’Ώ I τί εύμορφα, ποϋ φάλλει τήν Βενετίαν 
<5 Βύρων, τί εύμορφα ποΰ τήν φάλλει !

2
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— «Σινιόροι, έφθάσαμεν ’στο Monte de Pieta» 
φωνάζει ό Γονδολιέρος.

'Ωραΐον τετράπατον παλάτι μέ τον ίδιάζοντα εκεί
νον ρυθμόν τών Ένετικών άνακτόρων, με τά μακρά 
μαρμάρινα μπαλκόνια του, με τάς μεγαλοπρεπείς αυ
τού προ της εισόδου κλίμακας, τάς θύρας τάς βαρείας 
καί τάς σιδηροφράκτους, φαίνεται και πριν έτι πλησι- 
άσης άνάκτορον με ιστορίαν καί μέ παρελθόν, τδ ένε- 
χειροδανειστήριον τής Βενετίας.

«”£ ! είνε τδ παλάτι τής Αικατερίνης Κορνάρουν 
άναφωνεΐ δ σύντροφός μου.

Τής Αικατερίνης Κορνάρου, τής τελευταίας Βασι- 
λίτσης τής Κύπρου.

Στάσου, γονδολιέρη.Είνε τδ παλάτι τής Αικατερίνης 
Κορνάρου ! ’Ίσως ό πρόγονός σου είς αύτδ τδ μέρος 
προέπεμψε μέ τήν γόνδολάν του τήν Αικατερίνην Κορ- 
νάρου, ήν ή Δημοκρατία είχε κηρύξη θυγατέρα τού 
Αγίου Μάρκου.

Ή Αικατερίνη Κορνάρου κλείει τήν ιστορίαν τής 
Κύπρου έπί τώι Λουϊζινιανών καί ανοίγει εις τους'Ε
νετούς τάς θύρας τής Άμμο/ώστου. Είνε περίεργος 
ιστορική σελίς ή ιστορία τής Αικατερίνης Κορνάρου. 
Ενετή, αύτή ένυμφεύετο τδν’Ιάκωβον Β'τδν Αου'ΐζινι 

ανδν Βασιλέα τής Κύπρου, άλλ’ είτε έκ γυναικείας α
βουλίας ήν δέν ήδύνατο κατά τάς έποχάς έκείνας νά 
έξουδετερώση ή σήμερον υπεύθυνος κυβέρνησις, είτε 
διότι παρέσυρεν αύτήν τδ είς τάς φλέβας της ρέον Έ- 
νετικδν αίμα, ή Αικατερίνη Κορνάρου ευκόλως κατ
ήλθε τού θρόνου τής Κύπρου. Αύτή ή ιδία περιέβαλε 
τδν ναύαρχον τών 'Ενετών Πριόλην, όστις άφίκετο είς 
Κύπρον ηγούμενος έπιβλητικοΰ στόλου, διά τής ση
μαίας τής Δημοκρατίας καί πρό τών ιδίων αυτής ο
φθαλμών άνυψόιθη ή σημαία τού 'Αγίου Μάρκου είς 
τήν πλατείαν τής ’Αμμόχωστου.

Είς τήν μικρόν έκεΐ πλατείαν τήν παρακειμένην τής 
μεγαλοπρεπούς πλατείας τού’ 'Αγίου Μάρκου ύπεδέ- 
χετο έν πομπή 'Ενετικής μεγαλοπρεπείας ό Δόγης τών 
'Ενετών Αύγουστΐνος Βαρβαρΐγος τήν Αικατερίνην 
Κορνάρου προσφέρουσαν είς αύτδν έν πινακίφ τήν Κύ
προν αντί Ένετικού χρυσίου.

Έν Ένετία ήγαπήθη καί έτιμήθη καί τά μεγαλο
πρεπή αύτής ανάκτορα έγένοντο τδ κέντρου τής Ένε- 
τικήςΆριστοκρατίας.’Εντός τών Λογικών άνακτόρων 
υπάρχει τοιχογραφία παραστατική τής ύπδ τήν Αικα
τερίνην Κορνάρου παραδόσεως τής Κύπρου είς τούς 
’Ενετούς καί ή ε’ικών τής Θυγατρδς τής Δημοκρατίας 
έκόσμει κατά τούς χρόνους τής 'Ενετικής μεγαλουρ-

γίας πάσας τάς 'Ενετικάς αίθούσας. ’Ακόμη κσί σή
μερον ό λαός δμιλεΐ περί τής περικαλλούς Βασιλίσσης 
ήν οί άπόγονοί του έκάλεσαν Θυγατέρα τής Δημοκρα
τίας καί τά κομψά καταστήματα τά παρά τδν "Αγιον 
Μάρκον πωλούσιν είσέτι μέχρι τής σήμερον τάς εικό
νας τής Βασιλίσσης τής Κύπρου, γυναικδς εξαίσιου 
κάλλους μέ στέμμα καί περιβολήν βασιλικήν.

Διά τήν Ένετίαν ή Αικατερίνη Κορνάρου υπήρξε 
πολύτιμος. Διά τήν 'ιστορίαν ύπήρξεν...... ή τελευταία
Βασίλισσα τής Κύπρου.

*
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ΐίς τήν Κυπριακήν παράδοσιν ζή μία βασίλισσα 
ώραία καί ισχυρά μέ σπίτια μεγάλα καί λουτρά πολύ
τιμα, παντοδύναμος ή Ρήγαινα. Τά όνειροφάνταχτα 
αύτής κάλλη έψαλαν οί Κύπριοι ραψωδοί άπδ τής Πά
φου μέχρι τής Καρπασίας. Άλλ’ ή Ρήγαινα τής Κύ
πρου δέν είνε ή Αικατερίνη Κορνάρου, ούτε καμμία 
έκ τών βασιλισσών αίτινες έκόσμονν τά άνάκτορα τών 
Φράγκων Βασιλέων είς τή” έποχήν τού μυθώδους έ
κείνου τής Κύπρου πλούτου. Δέν κυκλούσιν αύτήν χρυ
σοποίκιλτοι ίππόται,άλλά θρύλλοι ποιητικοί συνοδεύουσι 
τήν ζωήν της. Είς τδ βάθος τής Κυπριακής ψυχής ζή 
άκόμη φυτευμένη ή μυστηριώδης λατρεία κάποιας με· 
γάλης Βασιλίσσης. 'Η Βασίλισσα αύτή δέν άπέθανεν. 
Θά τήν άκούσητε άπδ τά χείλη γερόντων χωρικών δι- 
ηγουμένων είς τά μικρά έγγονάκιά των πώς ένίκα ποτέ, 
τούς Ρήγας, καί αί γυναίκες τής Πάφου καί τοΰ Ίδα- 
λέου θά σάς περιγράφουν τά εκατόν σπίτια τής Ρήγαι- 
νας, τά όποια είδεν ή μητέρα των ή ή μάμμη των. 'Ω
ραία παρ ίδοσις, ή όποια μάς συνδέει εύμορφα μέ ένα 
γρυσοΰν κρίκον προς τήν μυθικήν έποχήν καθ’ ήν ή 
Ρήγαινα τής Κυπριακής παραδόσεως έξήρχετο άφρό- 
πλαστος είς τδν χαριτωμένου τής Πάφου όρμον νά 
στήση έκεΐ τδν βωμόν της, διότι »/ Αφροδίτη, ή πολι
ούχος τής Πάφου, αύτή είνε τής Κυπριακής παραδό
σεως ή Ρήγαινα (*).

(*) Τοϋτο άπέδειξεν έν θαομχσί^ αύτοδ περί Ρήγαινχς μελέτη 
δ Σιμός Μενάρδος.
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Ί1 τελευταία Βασίλισσα άπέθανεν, άλλ’ ή πρώτη 
ζή άκόμη, όπως άπέθανε και έχάθη ό,τι παρήγαγεν 
είς τήν Κύπρον δ μυθώδης Φραγκικός πλούτος και ό
πως ζή άκμαίον, ισχυρόν, άκατάβλητον, επιπλεύσαν 
τόσων σάλων καί τόσων τρικυμιών έθνικών, ό,τι πα- 
ρήγαγε τδ Ελληνικόν πνεύμα καί δ Ελληνικός πολι
τισμός.

ΝΙΚ ΚΛ· ΛΑΝΙΤΗΣ

ΕΜΠΝΕΪΣΜΕΝΟΝ δπως ολίγα, γεμάτο 
άπδ αίσθημα πατριωτισμού καί μέ λέξεις 

που έγγίζουν κάθε ‘Ελληνική ψυχή, τδ ποίημα τδ 
έποίον έζημοσίευσεν ή 

του*™ πολεμη «Εστία», ώς κορωνίοα 
τοΰ φύλλου της τής 1ης 

τοΰ έτους. Ό κ. Πολέμης απέδειξε καί πάλη δτι 
είνε δ γλυκύτερος τών ποιητών μας· αισθάνεται 
βαθειά δ,τι γράφει, καί δταν ή Μοΰσα του κλαίει 
δέν είνε δυνατδν νά μή συγκίνηση καί νά μή με- 
ταδώση τδν πόνον της. Ό πόνος τοΰ ποιητοΰ αύ
τήν τήν φοράν είνε έθνικός· διά τοϋτο πρέπει νά 
τδν συμμερισθοϋν δλοι δσοι τρέφουν έθιικούς πό
θους, καί διά τοϋτο ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» 
άναδημοσιεύει τδ ποίημα. Μ->Ιω

,,ΤΗ ΔΥΣΤΥΧΗ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΜΟΥ...“
--ν. -ν.

Καινούογιος Χρόνος ερχεται κρατώντας δνό καλά&ια, 
στωνα καλά&ι. κρύβει άν&ονς στ’ άλλο καλά'&Ί άγκά&ια' 
κι3 ανοιχτοχέρης χαριστης δίχως μυαλό καί γνώσι 
εΐν3 έτοιμος κι3 άπό τά δνό χαρίσματα νά δώση.

Καμαρωτός καί γελαστός 3μπρός στήν ‘Ελλάδα έστάΟη 
και δείχνοντας και τωνά του καί τ3 άλλο του καλάει 
καί στά παιδιά του γνέφοντας πούρχονταν άπό πίσω, 
τήν χαιρέτα καί τήν ρωτά : — Τί ϋ'ές νά σου χαρίσω ;

Στρέφει τά μάτια τά &ολά καί τόν κυττάζει έκείνη 
καί κρνφαναστενάξοντας ποτάμια δάκρυα χύνει 
καί σιγαλά αποκρίνεται στο χαριστή τό Χρόνο : 
— Τή δύστυχη τήν κόρη μου τήν Κρήτη &έλω μόνο.

Έκτης “εγτιαε,, τής 1ης Ίαν. 1910 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

ΠΟΛΛΟΙ ήθέλησαν νά άποδώσουν τήν άπο- 
τυχίαν τού χορού τούτου είς τάς άνωμάλους 

περιστάσεις καί τήν έλλειψιν έπιθυμίας πρός διασκέ
δασή έκ μέρους τής Άθη-

0 ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ναϊκής Κοινωνί ις. Άλλά 
δέν βλέπομεν κατά τί δια

φέρει, ύπδ έποψιν διασκεδάσεως, μία χορευτική έ- 
σπερίς άπδ μίαν άλλην, θεατρικήν π. χ. δπερέττας, 
αφού καί διά τήν μίαν καί διά τήν άλλην άπαιτείτν.ι 
διάθεσις πρός εύθυμίαν. Μολαταύτα ή μέν αίθουσα 
τού Παρνασσού έμεινεν έφέτος σχεδόν κενή καί αί 
εισπράξεις υπέρ τού εύεργετικωτάτου τών σκοπών ύ- 
πήρξαν μετριώταται, ή δέ αίθουσα τού Δημοτικού θε
άτρου έπληρώθη έπί δύο εβδομάδας κατά συνέχειαν, 
πολλάκις μέχρις άσφυξίας, άπδ κομψόν κόσμον καί αί 
εισπράξεις τής Βιεννέζικης δπερέττας ύπερέβησαν 
πάσαν προσδοκίαν. Βεβαίως δέν θέλομεν νά κα- 
κίσωμεν τούς συμπολίτας μας οί όποιοι έτρεξαν 
νά άπολαύσουν κάτι ώραίον καί εύχάριστον, άλλ’ άς 
μή προσπαθούν αύτοί οί ίδιοι Αθηναίοι νά μάς 
πείσουν ότι θλίβονται καί μελαγχολούν υπέρ τδ δέον 
διά τήν κατάστασιν τού τόπου. Ίδ αίτιον τής άποχής 
των άπδ τδν χορόν τού Παρνασσού πρέπει νά ζη- 
τηθή είς τήν μιμητικήν ιδιότητα τήν όποιαν δυστυχώς 
απέκτησε μεγάλη μερίς τής κοινωνίας μας, μερίς εύ
πορων άστών, οί όποιοι νομίζουν οτι άκολουθούν- 
τες κατά γράμμα τάς ιδέας καί τάς πράξεις μερικών
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άριστο κρατών, κερδίζουν περιωπήν καί περγα- 
μηνάς εύγενείας. Ήτο γνωστόν ότι f] Βασιλική οικο
γένεια καί οί έπίσημοι δέν θά παρίσταντο εις τόν χο
ρόν οί άριστο κράται εσπευσαν νά δηλώσουν 
άποχήν καί, φυσικά, οί πίθηκοι τούς έμιμήθησαν.

hepi ςοματικης’πθαρϊοτητ0ς και αουτροη

Καθαριότης τών χειρών.
Ή καθαριότης τών χειρών εινε επίσης απαραίτη

τος καί δέον νά έπιζητήται αείποτε, καθ’ δσον αϋτη 
συντείνει μεγάλως εις τήν ύγιείαν ήμών. Δι’ αυτών ά- 
καταπαύστως έκτιθεμένων είς ρύπανσιν καί συνεπώς 
ακαθάρτων ούσών, έν καιρώ τοΰ φαγητού, είσάγον- 
ται έν τώ πεπτικφ σωλήνι διάφορα μολυσματικά στοι
χεία, συντελοΰντα εις τήν άνάπτυξιν ποικίλων λοιμω
δών νόσων.

Έάν τά λοιπά γυμνά μέρη τοϋ σώματος (πρόσωπον, 
τράχηλος κλπ.) έχουσιν ανάγκην καθημερινών πλύ
σεων, πολλφ μάλλον αί χεϊρες ήμών έχουσιν ανάγκην 
πλειοτέρων τοιοΰτων πλύσεων δι’ ήμέρας. ’Άλλοτε, 
καί νϋν έτι, παρά τισι μόνον τών λαών, ύπήρχε συν
ήθεια τοΰ νά πλύνωσιν αείποτε, καθ’ έξιν, τάς χεΐρας 
πρό τοϋ φαγητού. Τήν συνήθειαν δέ ταύτην, δι’ ής 
άπαλλασσόμεθα άπό τής διά τοΰ έντερικοϋ σωλήνος 
μεταδόσεως πλείστων μολυσματικών νοσημάτων, δια- 
τηροΰσιν έτι καί νϋν μόνον οί έργατικοί, ών αί χεϊ
ρες άκαταπαύστως ρυπαίνονται έκ τής έργασίας αυ
τών. Πάντες δέ οί λοιποί άπωλέσαμεν σχεδόν ταύτην, 
υπείκοντες είς τήν κακώς έννοουμένην πρόοδον τοϋ 
πολιτισμού.

Ή καθαριότης τών χειρών, καί ιδία τών ονύχων, 
είνε έτι μάλλον απαραίτητος διά τάς μαίας, τούς ια
τρούς καί τούς νοσοκόμους, τούς έν τοϊς νοσοκομείοις 
ύπηρετοΰντας, καί ιδία είς χειρουργικούς θαλάμους καί 
μαιευτήρια, κατά τήν έκτέλεσιν τοκετών καί έγχειρή- 
σεων ή τήν αλλαγήν λεχωίδων καί έπιδέσμων τραυ
ματιών. Καθ’ δσον απ’ αύτής καί μόνης πολλάκις 
έξαρτάται ή καλή έκβασις ενός τοκετού ή ή έπιτυχία 
μιάς έγχειρήσεως καί ή ϊασις ενός τραύματος, ένώ 
άνευ ταύτης ενίοτε δύνανται νά έπέλθωσιν ανεπανόρ
θωτα θεραπευτικά ατυχήματα.

Μή νομίση δέ τις δτι άρκεϊ ολίγον ϋοωρ καί έν 
τεμάχιον σάπωνος πρός τελείαν κάθαρσιν τών χειρών. 
Τό πράγμα δέν είναι τόσον άπλούν δσον πολλοί τό 
θεωροΰσιν. Όλίγιστοι, άτυχώς, γνωρίζουσι νά πλύ- 
νωσι καλώς τάς χεϊράς των. Ό σάπων όντως διαλύει 
έντός τοΰ ΰδατος τά έπί τής έπιδερμίδος υπάρχοντα 
παχέα μόρια τοΰ ρύπου, αποσπά τά μικρά έπιδερμικά 
λέπια καί προσδίδει είς τάς χεΐρας στιγμιαίαν καθα
ριότητα. Άλλ’ δταν θέλωμεν νά έχωμεν τάς χεΐρας τό-

Σονέχεια έκ σελ. 851
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σον καθαράς, ώστε άφόβως νά δύναμεθα νά έπιθέ- 
τωμεν ταύτας έπί τίνος τραύματος χωρίς νά μολύνω- 
μεν τοΰτο, τότε τδ μικρόν καί κοινόν καί τόσον ά- 
πλοΰν φαινομενικώς πράγμα τής καθαριότητας τών 
χειρών αποβαίνει πρόβλημα δυσκολώτατον.

Ύπάρχουσι μεταξύ τών ελάχιστων πτυχών τής δερ- 
μικής επιφάνειας στρατιαί ολόκληροι μικροβίων, άς 
ύπολογίζουσιν σ>ς άνερχομένας είς 25.000 καί πλέον 
καθ’ έκαστον τετραγωνικόν ύφεκατόμετρον. Αί μι- 
κροβιακαί δ’ αύται άποικίαι δυσκόλως εξολοθρεύονται 
διά μόνης τής δι’ ΰδατος καί σάπωνος πλάσεως. Τινές 
εξ αυτών άντέχουσιν καί είς τόν αιθέρα, τό χλωρο- 
φόρμιον καί τήν βενζίνην. Τό άπλούστερον μέσον 
εΐνε νά έμβυθίζωμεν έπί τινα χρόνον τάς χεΐράς μας 
έν οίνοπνεύματι, αλλά καί τοΰτο δέν καταστρέφει μέν 
τά μικρόβια, άτινα εξακολουθοΰσι πολλαπλασιαζό- 
μενα έπί τών χειρών μας, επιτυγχάνει δμως νά νέ
κρωση έπί τινα ώραν τήν ζωτικότητα αύτών.

Αί ασφαλέστερα', μέθοδοι πρός τελείαν καθαριό
τητα τών χειρών είσιν <*ί  έπόμεναι δύο, άς παραθέτο- 
μεν φδε, χάριν τών μαιών καί νεωτέρων ιατρών πα- 
ραλαμβάνοντες ταύτας έκ τής περί μικροβίων, 
ασηψίας καί αντισηψίας μακράς ήμών 
μελέτης (*)

ά). Μέθοδος Ftibringer : αΰτη συνίσταται 1) είς 
ξηράν κάθαρσιν τών ονύχων διά μαχαιριδίου ή ρί- 
νης. 2) εις άπόπλυσιν τών χειρών διά θερμού ΰδατος 
μετά σάπωνος καί ψήκτρας έπί Γ. 3) είς πλύσιν αύ
τών έπί έν έτι λεπτόν έντός οινοπνεύματος 80ο. καί 
\). είς έκ νέου άπόπλυσιν διά ψήκτρας έν διαλύσει 
διττοχλωρούχου υδραργύρου 2 : ο)οο ή φανικοΰ οξέος 
3 ο)ο έπί έν έτι λεπτόν. Όλική διάρκεια τής μεθόδου 
4 λεπτών τής ώρας.

β'). Μέθοδος Auvards. Μετά προηγουμένην βα- 
θεϊαν αποκοπήν τών ονύχων καί έπιμελή τούτων κά- 
θαρσιν κατά τήν κατωτέραν επιφάνειαν, καί άπόξεσιν 
διά ρίνης, κατά τε τήν περιφέρειαν, τό έλεύθερον αύ
τών χείλος καί τήν άνωτέραν έπιφάνειαν 1) έμβαπτί- 
ζονται αϊ τε χεϊρες καί τ’ αντιβράχια, γυμνά ό'ντα έν 
λεκάνη ένεχούση ίσα μέρη οινοπνεύματος καί βάμμα
τος ιωδίου, δι’ ού χρωματίζονται βαθυκιτρίνως, 2). 
τρίβονται διά ψήκτρας μετά σάπωνος έκ ποτάσσης καί 
θερμού ΰδατος. 3) έμβυθίζονται έπί 20" είς φαινικοΰ- 
χον ΰδωρ 3 — 5 ο)ο καί εΐτα είς διάλυσιν ύπερχλω- 
ριούχου υδραργύρου 1 :2000. 4) τάύπό τούς όνυχας, 
βαθέως κεκομμένους, ώς καί τά περί τήν ρίζαν αύτών 
διαστήματα, καθαίρονται δι’ ίωδοφορμούχου οθόνης 
έμβεβρεγμένης είς διάλυσιν φαινικοΰ οξέος 5:100.

Ή διά τών μεθόδων τούτων έπιτυχής άπολύμανσις 
τών χειρών κατεδεί/θη καί πειραματικώς ύπό τοΰ

(*)  Ίατρ. Έφημερίς τοΰ Στρατού Μάιος, 1891 σελ. 281 
καί έηεξής.

Ball καί άλλων μικροβιολόγων. Μετά τήν ουτω δέ 
γινομένην άπολύμανσιν τών χειρών δέν πρέπει νά 
σπογγίζωμεν ταύτας, ή έάν παρίσταται απόλυτος α
νάγκη τούτου, ό'περ δέον γενέσθαι διά λευκού καί κα- 
θαροΰ χειρομάκτρου (εί δυνατόν αποστειρωμένου έν 
κλιβάνω), ανάγκη νά έμβαπτίζωμεν ταύτας καί πάλιν 

εις αντισηπτικήν τινα διάλυσιν, καί νά μή άπτώμεθα 
δι’ αύτών ούτε ένδυμάτων, ούτε ειδών κλινοστρω
μνής (σινδόνων, κλινοσκεπασμάτων, προσκεφάλων 
κλπ.), ούτε έπίπλων, άλλά μόνον τών άντικειμέ- 
νων έκείνων, ά'περ είσίν άσηπτικά αύτά καθ’ έαυτά. 
Έάν δέ τοΰτο συμβή έξ άμελείας. ή χειρ δέον καί αύ- 
θις νά έμβαπτίζηται πάραυτα εις τήν προμνησΟεϊσαν 
ύδραργυρικήν διάλυσιν.

Άλλ’ δπως ποτ’ άν ή, διά τήν υγιεινήν μέριμναν 
τής απλής καθαριότητας τών χειρών, δέον νά ύπάρ- 
χωσιν έν πάση οικία ώς καί έν παντί έκπαιδευτηρία) ή 
στρατώνι νιπτήρες, μετά άφθονου ΰδατος καθαρού καί 
σάπωνος, διαθέσιμοι καθ’ δλας τάς ώρας τής ήμέρας. 
Διότι δ πεπολιτισμένος άνθρωπος πρέπει νά δύνηται 
νά πλύνηται δπόταν θέλη καί έχη άνάγκην τούτου.

3. Κα&αριότης της κεφαλής.
3). Κόμη καί γένειον. Διά τήν καθαριότητα 

τής κεφαλής οί άνδρες δέον νά έχωσι βαθέως κεκομ- 
μένην τήν κόμην καί νά μή φέρωσι μακράν γενειάδα 
ούδέ παραγναθίδας. Ή βραχύτης τών τριχών τής κε
φαλής διευκολύνει τήν καθαριότητα ταύτης διά τού 
κτενίσματος καί τής πλύσεως, καί έν ταυτώ συντελεί 
πρός τε άποφυγήν τών διά γυμνού οφθαλμού ορατών 
παρασίτων (φθειρών) καί προφύλαξιν ήμών άπό 
πλείστων νοσημάτων τοΰ τριχωτού μέρους τοΰ κρα
νίου, δφειλομένων ώς τά πολλά, είς μικροσκοπικά 
τινα παράσιτα (άχώρ, έρπης τριχοκείρας κλπ.)

«Αί μακραί τρίχες τής κεφαλής άρμόζουσι ταϊς γυ- 
ναιξίν, αί βραχεία’, τοϊς άνδράσι, καί αί κεκκρμέναι 
ούδενί», λέγει δ Pages.

Είς παλαιοτέρας έποχάς άπέφευγον τήν αποκοπήν 
τών τριχών τής κεφαλής έκ φόβου δτι αΰτη προδια- 
τίθησιν είς νόσους έκ ψύξεως. Τήν σήμερον δμως 
πλεΐστοι κείρονται έν χρώ άνευ ούδεμιάς βλάβης. 
’Επίσης έφρόνουν άλλοτε δτι ή συχνή άποκοπή τών 
τριχών Ισχυροποιεί ταύτας, ή πείρα δμως κατέδειξεν 
δτι τούναντίον συμβαίνει, διότι αί τρίχες, ώς έκ τών 
συχνών μεταβολών τής άτμοσφαίρας, εις ας έκτίθεν- 
ται τά θυλάκια αύτών, άπόλλυσι τήν ζωτικότητα καί 
άποπίπτουσι. "Οτι δέ τούτο οΰτως έχει άποδεικνύεται 
έκ τής παρατηρήσεως δτι οί μακράν φέροντες κόμην, 
ώς οί ιερείς καί αί γυναίκες, πάσχουσι πολλώ όλιγώ- 
τερον έκ φαλακρότητος ή οί λοιποί.

Τό πρόσωπον δέον νά νίπτηται καθ’ έκάστην καί 
ού μόνον άπαξ άλλά πολλάκις τής ήμέρας έν άνάγκη, 
δι’ απλού ΰδατος μετά ή άνευ σάπωνος. Άπαραίτη-

Εικόνες ffno την Κύπρον

ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΓΙΑΤΩΝ (Φωτογραφία κ. Θ. Ν. Τσυφεξή^

τος δ’ ιδίως είναι ή άπό καιρού είς καιρόν διά θερ
μού ΰδατος καί σάπωνος πλύσις τών μερών έκείνων 
τής κεφαλής, άτινα καλύπτονται υπό τριχών. Πλήν 
τούτων δέ άναγκαία έπίσης είναι ή συχνή διά σάπω
νος πλύσ·.ς τού λαιμού καί τοΰ αύχένος, έφ’ ού συχ
νότατα έγκαθίστανται τά μικρόβια, τά έπιγεννώντα 
τούς δοθήνας καί τούς ψευδάνθρακας.

Αί συχναί δμως πλύσεις τής κόμης εΐνε μάλλον έπι- 
βλαβεϊς ή ωφέλιμοι, διότι άφαιροΰσιν άπ’ αύτής τό 
βερνίκιον, δπερ άποτελεΐται έκ τής λιπαράς ουσίας 
τού δέρματος (Bazin). Διά τοΰτο καλώς έχόντων τών 
πραγμάτων δέον ν’ άρκώμεθα εις μόνον τό κτένισμα 
τής κόμης καί τήν άπό καιρού είς καιρόν διά σάπω
νος πλύσιν αύτής (δίς ή τρις τού ένιαυτοΰ).

Ενίοτε, θέλοντές τινες νά περιποιηθώσι τήν κόμην 
καταστρέφουσι ταύτην, τό μέν διά τού θερμού σιδή
ρου, ού χρήσιν ποιούνται οί μέν, καί ιδίως αί γυναί
κες δπως καταστήσωσι ταύτην ουλήν, καί δπερ κατα
καίει τάς τρίχας, τό δέ διά κοσμητικών έλαίων καί 
χρισμάτων, ών χρήσιν ποιούνται έτεροι, καί δι’ ών 
στεροΰσι ταύτας τής τροφής, καθιστώντες ύπέρπο/.υ 
λιπαρόν τό δέρμα, έξ ού φύονται. «Άρα αί πολύ συ
χναί πλύσεις τής κεφαλής καί ή χρήσις τοΰ θερμού σι
δήρου καί τών κοσμητικών έλαίων καί άλοιφών, άπο- 
κρούονται ύπό τής υγιεινής.»

Μόνον έάν, λόγω τοΰ είδους τής έργασίας ήμών, τό 
δέρμα τής κεφαλής ρυπαίνηται ύπέρπολυ. τότε αρμό
ζει νά πλύνωμεν ταύτην, χωρίς δμως καί νά έπανα- 
λαμβάνωμεν πολύ συχνά τήν έργασίαν ταύτην. Έάν 
δέ λόγω συχνής καταδύσεως έν τώ υδατι, ώς συμβαίνει 
έν καιρώ θέρους διά τής χρήσεως τών τθαλασσίων λου
τρών, ή άλλης τίνος νοσηράς αιτίας, αί τρίχες άπο- 
βαίνουσι ξηραί λίαν, τότε καί μόνον έπιτρέπεται νά 
^παλείφωμεν ταύτας ελαφρώς διά τίνος λιπαράς ου

σίας, καί κατά προτίμησιν θέλομεν έκλέξει τό δερμι- 
κόν λίπος τών προβάτων ή τόν μυελόν τών οστών τοΰ 
βοός, καί τά δι’ αύτών παρασκευαζόμενα παχύμυρα 
(πομάδας).

Τυγχάνει έκπαλαι γνωστόν δτι έν τοΐς κουρείοις 
μεταδίδονται διάφορα νοσήματα έπί τε τού κρα
νίου καί τοΰ προσώπου, κατά τήν άποκοπήν τής 
κόμης καί τό ξύρισμα τοϋ γένειος. Τά συνηθέστερα 
δέ τών νοσημάτων τούτων είσίν : δ άχώρ, δ τριχοκεί- 
ρας έρπης, ή φυματίωσις, ή σύφιλις, τό έρυσίπελας, 
ή σύκωσις, οί δοθιήνες, ή φθειρίασις κλπ. Καί τά 
μέν νοσήματα τού τριχωτού τής κεφαλής μεταδίδονται 
διά τών κτενίων τών ψηκτρών τής κεφαλής, ύών ψα- 
λίδων καί λοιπών μηχανημάτων, δι’ ών κείρουσι τάς 
τρίχας τή; κεφαλής. Τά δέ νοσήματα τού προσώπου 
μεταδίδονται διά τών ξυραφιών, άτινα προκαλοΰσι μι
κρά τραύματα τού δέρματος, είς α τά μικρόβια ένο- 
φθαλμίζονται άπό τών χρωστήρων τού σάπωνος, τών 
λεκανών τής πλύσεως, τών σπόγγων, τών προσόψιων, 
τών χειρών τών κουρέων, καί ιδίως τής άμυλούχου 
κόνεως, δι’ής έπιπάσσεται τό πρόσωπον μετά τό ξύ
ρισμα, ήτις τυγχάνει ώς τά πολλά λίαν μικροβιοβρι- 
θής. Έπίσης δύνανται νά μεταδοθώσι διάφορα νοσή
ματα έκ τής οθόνης, δι’ ής περιβάλλουσιν οί κουρεϊς 
τόν ξυριζόμενον, καθ’ α μέρη αΰτη έφάπτεται τού 
λαιμού, ώς καί διά τών χειρών καί τών ένδυμάτων τοΰ 
κουρέως

Πρός άποφυγήν δθεν τών νοσημάτων τούτων οί 
κουρεϊς δέον νά ώσιν άμέμπτου καθαριότητας, νά φέ- 
ρωσι δέ καθαρότατα ένδύματα καί εϊ δυνατόν λευκόν 
μανδύαν έπιδεκτικόν πλύσεως. "Οταν δέ παρατηρή- 
σωσιν έπί τής κεφαλής ή τοϋ προσώπου πελάτου τινός 
έξάνθημά τι, οΐον δήποτε, ύποχρεοΰνται νά θέτωσι 
κατά μέρος τά έργαλεϊα ών έποιήσαντο χρήσιν έπί
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τοϋ πελάτου τούτου καί νά συμβουλεύωνται πάραυτα 
ιατρόν, δπως λάβωσι παρ’ αύτοϋ τάς αναγκαίας οδη
γίας πρός άπολύμανσιν τών εργαλείων αυτών, χάριν 
προφυλάξεως τών λοιπών πελατών αυτών. Αί τοιαΰ- 
ταιόδηγίαι συνήθως συνίστανται εις τήν χρήσιν απο
λυμαντικών φαρμάκων (διάλυσις φαινικοϋ οξέος 5 ο)ο, 
άχνης υδραργύρου 1 — 2ο)οο, λυζόλης 2— 3 ο)ο,) 
καί τήν διά φλογός οινοπνεύματος ή αίθέρος ή διά 
τοΰ οικείου απολυμαντικού κλιβάνου, έάν τοιοϋτος 
ύπάρχη, άπολύμανσιν τών ψαλίδων, ξυραφιών, καί 
ιδίως τών χρωστήρων, ψηκτρών καί βυρσών τής κε
φαλής καί τοΰ ξυρίσματος.

Πρός τοϋτο εύκτέον ήθελεν εΐσθαι, δπως έκαστος 
άνήρ έχη ίδια κουρευτικά εργαλεία (ήτοι κτένια, ψή
κτρας, ξυράφια, ψαλίδας κλπ.), ά'περ νά χρησιμοποιή 
έν τοΐς κουρείοις διά τήν αποκοπήν τής κόμης καί τό 
ξύρισμα τοΰ πώγωνος αΰτοΰ. Τούτου δμως έλλείπον- 
τος ανάγκη πάρεστιν δπως αυτοί ούτοι οί κουρεΐς ά- 
πολυμαίνωσι τά έργαλεϊα αυτών συχνάκις. Καί τών 
μέν μεταλλικών έργαλείων ή άπολύμανσις έπιτυγχά- 
νεται, έλλείψει ειδικών απολυμαντικών κλιβάνων, δι’ 
άποσμήξεως αυτών διά βάμβακος έμβεβαπτισμένου 
εις οινόπνευμα. Τό δέ πρός ξύρισμα ύδωρ δέον ν’ 
άποστειρώται προηγουμένως διά ζέσβως. ’Αντί δέ 
τοΰ κοινοΰ χρωστήρος σάπωνος, προτιμότερου θέλει 
εισθαι νά σαπωνίζη ό κουρεύς τό πρόσωπον τοΰ ξυ- 
ρισθησομένου διά τών χειρών αύτοϋ, ας δέον νά 
πλύνη έκάστοτε καλώς διά σάπωνος καί ύδατος προ 
πάσης έργασίας. Τά κτένια καί αί ψήκτρες δέον έπί- 
σης νά πλύνωνται πολλάκις τής ήμέρας διά ζέοντος 
ύδατος καί σάπωνος. Τά χειρόμακτρα δι’ ών άπο- 
σμήχεται ή κεφαλή καί τό πρόσωπον, δέον νά πλύ
νωνται καλώς μετά πάσαν χρήσιν, ν’ άπαγορεύωνται 
δ’ αύστηρώς ή χρησιμοποίησις χειρομάκτρου, χρησι- 
μοποιηθέντος προηγουμένως έπί τής κεφαλής καί τοΰ 
προσώπου ετέρου. Μετά δέ τό ξύρισμα νά πλύνηται 
καλώς τό πρόσωπον διά καθαροΰ ύδατος μετά ή άνευ 
μικράς ποσότητας ύδατος κολωνίας, χωρίς νά έπιπάσ- 
σηται έπ’ αυτού κόνις αμύλου (πούδρκ). 'Οσάκις δ’ 
έπιπάσσηται τοιαύτη νά ή ανάμικτος μετά ιτεϋλικοΰ 
ή βορικοΰ οξέος καί νά γίνηται τούτο διά τεμαχίου 
βάμβακος κεκαθαρμένου, καί ούχί διά τών συνήθων 
πτερών, έφ’ ών σχεδόν πάντοτε ανευρίσκονται σταγο
νίδια αίματος, προερχομένου έκτοΰ προσώπου προ- 
ξυρισθέντων .ατόμων, ώς καί πληθύς διαφόρων μι
κροβίων.

Κατά τής πιτυριάσεως τής κεφαλής, τής ού
τως ένοχλητικώς διά τόν πάσχοντα, αλλά καί έπιβλα- 
βοΰς διά τήν συντήρησιν τής κόμης του, (τ ρ ι χ ό- 
πτ ω σ ι ς), συνιστώνται διαβροχαί τής κεφαλής δι’ 
αντισηπτικών διαλύσεων καί ιδίως τών αλάτων τοΰ 
υδραργύρου.

(ακολουθεί) ΣΛ Ν· ΧΜΤΝΣ

ΠΑΡΑ τοϋ διακεκριμένου συνεργάτου μας κζί 
φίλου κ. Μιλτ. ’Ιωσήφ έλάβομεν τήν κάτωθι 

έπιστολήν τήν οποίαν όημοσιεύομεν έπί λέζει τοσούτω 
μάλλον ασμένως δσω τελείως 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ συμμεριζόμεθζ τήν γνώμην τοϋ 
επιστολογράφου.

Φίλη ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ",

’Επιτρέπεται νομίζω εις συνεργάτην ενός φύλλου νά 
συγχαρή άλλον συνεργάτην τοΰ αύτοϋ φύλλου, δπως 
έγώ έπιθυμώ νά κάμω σήμερον διά τάς ώραίας δημο
σιεύσεις τής Δίδος Πολ. Λασκάρεως. Δέν έχω τήν τι
μήν νά γνωρίζω τήν γράφουσαν, ήτις αντιπροσωπεύει 
μέ τόσην καλαισθησίαν τήν μόρφωσιν καί τό κομψόν 
πνεύμα τών Σμυρναίων Έλληνίδων, αλλά παρακο- 
λουθών τήν πνευματικήν παραγωγήν τής άβράς φι
λολόγου δέν δύναμαι ή νά ύποστώτήν έντύπωσιν τής 
γλαφυράς γλώσσης, τοΰ απέριττου τής φράσεως καί 
τής λεπτότητος τής ιδέας. 'Η έντύπωσις αύτη, υπο
θέτω, θά εινεγενική δι’ δσους άνέγνωσαν τά δημο
σιεύματα τής Δίδος Λασκάρεως, καί διά τοϋτο θά συ- 
νεβούλευον ποζλάς Έλληνίδας αί όποΐαι δοκιμάζουν 
νά γράψουν, καί πολλούς ακόμη νέους άρρενας λογο
γράφους μας, νά διδαχθούν άπό τό ύφος τής Σμυρ- 
ναίας κόρης, καί θά εύρουν πώς εινε δυνατόν, χωρίς 
νά περιπέση κανείς είς τόν σχολαστικισμόν άλλ’ ούτε 
καί εις τό χυδαΐον, νά συνδυάση τήν καθαρεύουσαν 
μέ τήν δμιλουμένην καί νά σχηματίση γλώσσαν κα- 
θαρώς Ελληνικήν, ιδίως δέ αρμονικήν.

Μετά πλείστης τιμής
Άθήναι, 13 Ίαν., 1910 ΜΙΛΤ. ΙΩΣΗΦ
Ημείς εύχζριστοϋμεν τόν κ. Μ. ’Ιωσήφ διότι μζς 

έσωσε τήν εύκζιρίζν νά έκπληοώσωμεν καθήκον τόσον 
εύχάριστον πρός τήν εύγενή συνεργάτιδά μζς τής 
Σμύρνης.

------------ ■ I » I» »-»------------------

ΔΙΗΓΗΜΑ

ΔΥΟ ΑΓΓΕΛΟΙ
Then fell upon the house a sudden 

[gloom 
A shadow on those features fair and 

[thin
And softly from that hushed and dar

kened room
Two angels issued, where but one 

[went in 
(Longfellow.) 

Προ πολλών ειών κατώκει είς τόν Παράδεισον με
ταξύ τών άλλων αγγέλων και εν μικρό, πολύ μικρό άγ
γελάκι. Αυτό τό μικρό άγγελάκι εν ω έπρεπε νά εινε 
ευτυχές άφ' ον έζει είς ιόν Παράδεισον απ' εναντίας 
ήτο δυστυχέσταιον. Βαρύνομαι ! εστέναζεν άπό τό 
πρωί έως τό βράδυ' βαρύνομαι, βαρόνομαι!

Τό καϋμένο ητο πολν μικρό και οί άλλοι οί μεγα- 
λείτεροι άγγελοι δεν κατεδέχοντο νά παίζουν μαζύτου. 
Δι ’ αυτό έγύριζε μόνο κατάμονο είς τους ωραίους κή
πους τοΰ Παραδείσου καί αντί νά ένώνη τήν φωνήν

ίου με τά άσματα τών πτηνών ήκουε σιωπηλό καί με
λαγχολικό τό γλυκό κελάδημά των. Τίποτε δεν τό δι 
εσκέδαζε, τίποτε δεν τό ηύχαρίστει. Μίαν ήμέραν λοι
πόν ό "Αγιος Πέτρος τό ελυπήθη καί τοϋ είπε : «Θά 
σου δώσω τήν άδειαν νά ύπάγης κάτω είς τήν γην νά 
εϋρης ένα σύντροφον νά φέρης εδώ καί τότε πλέον ελ
πίζω νά είσαι ευτυχής». Τό μικρό άγγελάκι εφίλησε 
τόν "Αγιον Πέτρο άπό τήν χαράν του καί συνοδευό- 
μενον άπό ένα μεγάλον άγγελον κατέβη είς τήν γην.

Οί δύο άγγελοι έμειναν είς τήν γην άρκετάς ήμέρας 
αλλά τό μικρό άγγελάκι ήτο πολύ δύσκολο, κα
νένα δέ παιδάκι δέν τοϋ ήρεσκε, κανένα δέν ευρισκε κα
τάλληλον διά σύντροφον. Τέλος άπρακτοι καί λυπημέ
νοι οί δύο άγγελοι άπεφάσισαν νά έγκαταλείψωσι τήν 
γην. Μίαν ήμέραν λοιπόν, άφ'ου πρώτον επερίμενον 
νά ννκτώση, τό άγγελάκι καί ό οδηγός του ήνοιξαν τά 
πτερά των καί διά μέσου τον χρυσού δρόμου τών ά- 
στέρων ήρχισαν νά πετοϋν πρός τόν ουρανόν. Καί οί 
δύο ήσαν σιωπηλοί μόνον ό θροϋς τών πτερύγων των 
ήκούετο. Δέν είχον άκόμη άπομακρυνθή πολύ δτε αί
φνης δ μικρός άγγελος έστάϋη. ’Έν φώς τό όποιον έ
λαμπε μακρόθεν εϊλκυσε τήν προσοχήν του καί τόν έ
καμε νά σταματήση. «Ίί νά είνε άρα.γε, είπε πρός τόν 
σύντροφόν του, πάμε νά ίδοϋμε». Καί οι δύο άγγελοι 
κινούμενοι έκ περιεργείας κατήλθον πάλιν πρός τήν 
γην καί έστάθησαν άνωθεν οικίας τίνος όπόθεν έφαί- 
νετο ερχόμενον τό φώς. Τότε οί δύο άγγελοι είδον είς 
μίαν μικρόν κατάλευκον κλίνην ένα μικρό, πολύ μι
κρό παιδάκι' θά ήτο ίσως δύο έτών. Τό πρόσωπον του 
ώχρό καί άδύνατο μόλις έφαίνετο άνάμισα είς τά ξανθά 
μαλλάκια του. Καθισμένη κοντά ε’.ς τό κατάλευκο

ΜΑΝΤΕΙΟΝ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΔΙΟΣ

'Η περιγραφή τοϋ Μαντείου τοΰ Τροφωνίου 
Διός έχει ώς έξης κατά μετάφρασιν τοΰ κειμένου 
του Παυσανίου.

ΧΧΧΧΙΧ.βΤά μέν λοιπόν μέρη πρός τό μέρος τών 
όρέων κατοικοΰσιν οί Φωκεΐς ύπεράνω τών δρχομε- 
νίων. ’Εν δέ τή πεδιάδι είναι ή Λεβάδεια συνορεύ- 
ουσα μέ αύτήν. Αύτη κατ’ άρχάς μέν κατφκεϊτο έπί 
ύψηλοΰ μέρους καί ώνομάζετο Μήδεια άπό τό ό'νομα 
τής μητρός Άσκληδόνος. 'Όταν δέ δ Λέβαδος έξ ’Α
θηνών είς αύτήν ήλθεν οί άνθρωποι κατέβησαν είς 
τό χθαμαλόν καί ή πόλις άπό τό όνομα αύτοϋ ώνο- 
μάσθη Λεβάδεια. Ποιος δέ ήτο δ πατήρ τοΰ Λεβά- 
δου καί διά ποιαν αιτίαν ούτος ήλθεν δέν γνωρίζου- 
σιν άλλο παρά ότι γυνή τοΰ Λεβάδου ήτο ή Λαονίκη. 
Έχει δέ κοσμηθή κατά τά άλλα ή πόλις δμοίως μέ 
τάς πόλεις έκείνας τάς κατ’ έξοχήν πλούσιας μεταξύ 
τών Ελλήνων, χωρίζει δέ αύτήν απ' εκείνης τό άλσος

κρεββατάκι ή μητέρα τοϋ παιδιού ήγρύπνει. Διατί ; 
"Αχ, διατί άγρυπνοϋν αί μητέρες κοντά ε’.ς τά κρεβ- 
βάτιο τών παιδιών των ; διατί άφήνουν νά περνούν ή 
νύκτες ή μία κατόπιν τής άλλης χωρίς ι ά κλείσουν 
μάτι ; διατί φοβούνται νά άφήσουν μιά στιγμή τό 
πλευρό τών παιδιών των; "Αχ! γιατί ξεύρουν δτι κοντά 
ε’.ς αύτά άγρυπνε! καί ό άπιστος χάρος ό όποιος φυ- 
λάττει νά κλείσ' ή μητέρα τό μάτι διά νά κλέψη τήν 
ψυχή τοϋ παιδιού......

Οί δύο άγγελοι έβλεπον. «Αυτό τό παιδάκι θά ή
θελα διά σύντροφον» είπεν αίφνης τό μικρό άγγελάκι' 
«μοϋ άρέσει καί θέλω νά τό πάρω μαζύ μου είς τόν 
ουρανόν». 'Εκείνην τήν στιγμήν τό άρρωστο παιδάκι 
Ικινήθη είς τήν κλίνην του. "Η μητέρα ίσηκώθη καί 
έσκυψε πρός αυτό. «Τί θέλεις παιδί μου» ; είπε αλλά 
τό παιδάκι δέν άπήντησε σ' τής μητερούλας του τήν 
γλύκειά φωνή, ήγειρε μόνο τό ξανθό κεφαλάκι του καί 
έκλεισε τά μάτια του... διά παντός!

— «Τώρα είνε δικό σου» είπεν ό μεγάλος άγγελος 
είς τό άγγελάκι καί ήι οιξαν καί οί δύο τά λευκά πτερά 
των καί ύψώθησαν πρός τόν ουρανόν.

"Οταν τό πρωί ή μητέρα έσκυψε νά φιλήση τό παι
δάκι της έφίλησε δυο παγωμένα νεκρά χείλη, καί δταν 
ό μικρός άγγελος έφθασε είς τόν ουρανόν ευρε έι a 
άλλο μικρό άγγελάκ,ι ωραίο καί λευκό σάν κι' ϊ κείνο. 
"Εκτοτε τό μικρό άγγελάκι έζησε κατευχαριστημένον 
είς τόν Παράδεισον καί ποτέ πλέον δέν πτρεπονέθη δτι 
βαρύνεται. Αυτήν του δμως τήν ευτυχία κάτω σ' τήν 
γή επλήρωσε μιας μητέρας ή πληγωμένη καρδιά.

ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ

τοΰ Τροφωνίου. Λέγουσι δέ ότι ενταύθα ή Έρκυνα 
μετά τής Κόρης τής θυγατρός τής Δήμητρος παίζουσα 
καί κρατούσα χήνα άφήκε τούτον άκουσίως. ’Επειδή 
δέ ούτος έπέταξεν έντός κοίλου άντρου καί άπέκρυψεν 
έαυτόν κάτωθι λίθου είσελθοΰσα ή Κόρη συλλαμ
βάνει τό πτηνόν κάτωθεν τοΰ λίθου καθήμενον- καί 
τό ύδωρ αμέσως έρρευσεν άπό τό μέρος άπό τό δποΐον 
άφήρεσεν ή Κόρη τόν λίθον καί ώνομάσθη δ ποτα
μός διά τούτο 'Έρκυνα. Καί είναι μέν πλησίον τής 
όχθης τοΰ ποταμού ναός Έρκύνης, έντός δ’ αΰτοΰ 
παρθένος κρατοΰσα χήνζ είς τάς χεΐρας. Έντός δέ 
τοΰ σπηλαίου καί τοΰ ποταμού αί πηγαί καί αγάλ
ματα όρθια, δράκοντες δέ είναι περιτετυλιγμένοι είς 
τά σκήπτρα αύτών. Ταΰτα δύναται τις νά συμπεράνη 
ότι είνε άγάλματα τοΰ Άσκληπιοΰ καί τής ύγιείας, 
δυνατόν δέ νά ήναι δ Τροφώνιος καί ή "Ερκυνα άφοΰ 
τούς δράκοντας τούς νομίζουσιν ιερούς τόσον τοΰ
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’Ασκληπιού, δσον και τοΰ Τροφωνίου. ΙΙλησίον δε 
τοΰ ποταμού μνημεΐον είναι τού Άρκεσιλάου έκ 
Τροίας· τά δέ επιφανέστατα μνημεία εντός τοΰ ’’Αλ
σους είναι ναός τοΰ Τροφωνίου και άγαλμα προσο
μοίαζαν και τούτο μέ τόν ’Ασκληπιόν δ Πραξιτέλης 
δέ κατατεσκεΰασε τό άγαλμα. 'Υπάρχει δέ και ιερόν 
τής Δήμητρος λεγόμενον τής Ευρώπης και Ζευς 'Υ- 
έτιος έφ’ υψηλού μέρους· όταν δέ έ π ι β ή τις τοΰ Μαν
τείου και άπ’ αύτό τό μέρος προχωρήση πρός τά 
πρόσω τοΰ δ'ρους είναι θύρα καλουμένη τής Κόρης 
και ναός Βασιλέως Διός· τούτον μέν λοιπόν ένεκα τοΰ 
μεγέθους του ή και τών αλλεπαλλήλων πολέμων τόν 
έχουσιν άφήση ημιτελή· ’Εν έτέρφ δέ ναώ τοΰ Κρό
νου και τής "Ηρας είναι αγάλματα· υπάρχει δέ και 
ιερόν τοΰ ’Απόλλωνος. Κατά τό Μαντεΐον δέ τά εξής 
περίπου γίνονται, δταν άνήρ τις άποφασίση νά κα- 
τέλθη εις τό Μαντεΐον κατά πρώτον μέν έχει δίαιταν 
ώρισρένων ήμερών έντός οικήματος- τό δέ οίκημα 
είναι Ιερόν Δαίμονος ’Αγαθού και Τύχης. Διαιτιόμενος 
δέ εις τοΰτο καί κατά τά άλλα μένει καθαρός καί έμ- 
ποδίζεται άπό θερμά λουτρά. Τό δέ λουτρόν είναι ό 
ποταμός ή Έρκυνα και εις ’αυτόν παρατίθενται ά
φθονα κρέατα άπό τά τών θυσιών. Διότι ό κατερχό- 
μενος προσφέρει θυσίαν και εις αύτόν τόν Τροφιό- 
νιον καί είς τήν παϊδα αύτοΰ πρός τούτοις δέ καί είς 
τόν ’Απόλλωνα καί είς τόν Κρόνον καί είς τόν Δία 
δνομαζόμενον Βασιλέα καί είς τήν 'Ήραν τήν Ήνιό- 
χην καί είς τήν Δήμητραν τήν οποίαν έπονομάζοντες 
Ευρώπην λέγουσιν δτι είναι τροφός τού Τροφωνίου. 
Είς έκάστην δέ τών θυσιών άνήρ μάντις παρών έξε- 
ΐάζει τά σπλάχνα τοΰ ίερείου, παρατηρήσας δέ αύτά 
προλέγει είς τόν κατερχόμενον έάν ευμενής καί ϊλεως 
θά δεχθή αύτόν ό Τροφώνιος. Τών μέν λοιπόν άλλων 
ιερείων τά σπλάγχνα όχι ομοίως δηλοΰσι τήν γνώμην 
τού Τροφωνίου. Κατά τήν νύκτα δέ κατά τήν οποίαν 
θά κατέλθη έκαστος κατά ταύτην κριόν θυσιάζουσιν 
εις βόθρον έπικαλούμενοι τόν Άγομήδην. Τά θύματα 
δέ τά πρότερον έκδηλωθέντα αίσια δέν λαμβάνονται 
ύπ’ δψει, έάν καί τά σπλάχνα τοΰ κριοΰ τούτου δέν 
συμφωνοΰσιν. Έάν δέ καί ταΰτα συμφωνοΰσι τότε 
έκαστος κατέρχεται εΰελπις. Κατέρχεται δέ ώς εξής. 
Κατά πρώτον μέν έν καιρώ νυκτός όδηγοΰσιν αύτόν 
είς τόν ποταμόν Έρκυναν, άφοΰ δέ τόν φέρωσι τόν 
άλείφουσι μέ έλαιον καί τόν λούωσι δύο παϊδες έκ 
τών άστών έχοντες ηλικίαν δεκατριών περίπου έτών, 
τούς όποιους Έρμεΐς έπωνομάζουσιν ούτοι είναι οί 
λούοντες τόν καταβαίνοντα καί περιποιούμενοι αύτόν 
δσα χρειάζεται καθό παϊδες. Κατόπιν ύπό τών ιερέων 
δέν φέρεται παρευθείς εις τό Μαντεΐον, άλλά πρός πη- 
γάς ΰδατος· αύται δέ είναι πολύ πλησίον άλλήλων. 
Ενταύθα δέ πρέπει νά πίη αυτός ύδωρ Λήθης κα
λούμενου, ϊνα λησμονήση δλα περί δσων μέχρι τοΰδε 

έφρόντιζε καί μετά τοΰτο άλλο πάλιν ύδωρ πίνει 
Μνημοσύνης, έκ τούτου ένθυμεΐται τά έμφανισθέντα 
εις αύτόν κατά τήν κατάβασιν. Άφοΰ δέ παρατηρήσει 
άγαλμα τό όποιον λέγουσιν δτι έφιλοτέχνησε δ Δαί
δαλος, ύπό δέ τών ιερέων δέν έπιδεικνύεται είμή είς 
δσους μέλλουσι νά έλθωσιν είς τόν Τροφώνιον, τοΰτο 
τό άγαλμα άφοΰ ΐδη καί περιποιηθή καί εύχηθή εις 
αύτό έρχεται πρός τό Μαντεΐον ένδεδυμένος χιτώνα 
λινού καί μέ ταινίας τόν χιτώνα ζωσθείς καί ύποδυ- 
θείς έγχώρια ύποδήματα. Είναι δέ τό Μαντεΐον υπέρ 
τό άλσος έμπροσθεν τοΰ δρους. Κρηπίς 
μέν έκ λίθου λευκού κυκλοτερής έχει περιβληθή, ή 
περίοδος (διάστημα) δέ τής κρηπίδος είναι ίση μέ 
πολύ μικρόν άλώνιον ύψος δέ είναι δύο σχεδόν πή- 
χεων. Είναι δέ έστημένοι έπί τής κρηπΐόος δβελοί 
χαλκοί καί αύτοί ώ; καί αί συνέχουσαι αυτούς ζώνα·/ 
διά μέσου δέ αύτών θύραι έχουσι κατασκευασθή. Έπί 
δέ τοΰ περιβόλου είναι χάσμα γής όχι φυσικόν, άλλά 
μετά τέχνης καί αρμονίας κατ’ άκριβέστατον τρόπον 
ωκοδομημένον τό σχήμα δέ τοΰ οικοδομήματος είναι 
δμοιον μέ κρίβανον. Τό δέ εύρος, ή διάμετρος δη
λαδή αύτοΰ τέσσαρας πήχεις δύναται νά παρέχη, κα
θόσον είναι δυνατόν νά συμπεράνη τις, βάθος δέ τοΰ 
οικοδομήματος δχι περισσότερον ούδέ τοΰτο τών 
οκτώ πήχεων είναι δυνατόν νά ύπολογίση τις. Δέν 
ύπάρχει δέ κατασκευασμένη κατάβασις δι’ αύτοΰ είς 
τό έδαφος· οσάκις δέ άνήρ έρχεται είς τόν Τροφώνιον 
φέρουσιν είς αύτόν κλίμακα στενήν καί έλαφράν. ’Α
φού δέ καταβή ύπάρχει οπή μεταξύ τοΰ έδάφους καί 
τοΰ οικοδομήματος τό πλάτος σπιθαμών δύο, τό δέ 
ύψος έφαίνετο δτι είναι μιας σπιθαμής. Ό κατερχόμε- 
νος λοιπόν άφοΰ έξαπλιόση τόν εαυτόν του είς τό έ
δαφος κρατών μάζας άνεμεμιγμένας μετά μέλιτος έμ- 
βάλλει πρώτον τούς πόδας ίου είς τήν οπήν καί αύ- 
τός προχωρεί φροντίζων τά γόνατα αύτοΰ νά έλθωσιν 
έντός τής οπής. Τό δέ ύπόλοιπον σώμα παρευθύς καί 
ταχέως παρακολουθεί τά γόνατα άπαράλλακτα καθώς 
ήδύνατο ν’ άποκρύψη άνθρωπον ή δίνη ποταμού με
γίστου καί ταχυτάτου. Κατόπιν δέ είς τούς έλθόντας 
έντός τοΰ άδύτου δέν είναι είς ούδέ δ ίδιος τρόπος 
καθ’ δν διδάσκονται είς ένα έκαστον τά μέλλοντα, 
άλλά άλλα είδε τις καί άλλος άλλα ήκουσεν. Έκαστος 
δέ τών καταβάντων δύναται νά έπιστρέψη έπάνω διά 
τοΰ ίδιου στομίου καί άφοΰ έκβάλλει πρώτον τούς 
πόδας, ούδείς δέ έκ τών καταβάντων άναφέρεται δτι 
έφονεύθη παρά μόνον είς ύπό τών δορυφόρων τοΰ 
Δημητρίου, ούτος δέ λέγουσιν δτι δέν έτέλεσεν ούδέν 
έκ τών εις τό ιερόν νενομισμένων, ούτε κατέβη νά 
λάβη χρησμόν παρά τοΰ Θεού, άλλ’ δτι ήλπισε νά 
λάβηεκτοΰ άδύτου χρυσόν κα! άργυρον. Άναφέρεται 
δέ δτι καί δ νεκρός τούτου άνεφάνη είς άλλο μέρος καί 
δτι δέν έξεβλήθη έκ τοΰ Ιερού στόματος' τά μέν λοι-

ΕΙΚΟΝΕΣ 7ΚΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

ΑΠΟΨΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
(Φωτογραφία κ. Θ. Ν. Τονφεξή)

Σάων δ άντιπρόσωπος τής πόλεως Άκραιφνίου, ού
τος δέ ήτο καί κατά τήν ηλικίαν πρεσβύτατος έκ τών 
αντιπροσώπων, είδε σμήνος μελισσών καί τοΰ έπήλ- 
θεν ή ιδέα, ϊνα δπου καί αν τραπώσιν αί μέλισσαι ν’ 
άκολουθήση καί αύτός. Αμέσως λοιπόν βλέπει τάς 
μέλισσας νά είσέρχωνται ίπτάμεναι εις τοΰτο τό μέρος 
καί μαζύ μέ αύτάς είσήλθεν είς τό Μαντεΐον ούτος δ 
Σάων λέγουτιν, δτι καί τήν ιερουργίαν τήν καθιερω- 
θεϊσαν καί δπόσα άλλα τελούνται είς τό Χρηστήριον 

έδιδάχθη παρά τοΰ Τροφωνίου».

Προέβην είς τήν ανωτέρω μετάφρασιν τοΰ κει
μένου τοΰ Παυσανίου διά νά πεισθώσι πάντες δτι 
ό Προ'ναος τοΰ Μαντείου σώζεται σήμερον *δλό-  
κληρος, ώς περιγράφεται ύπό τοΰ Παυσανίου καί 
άποτελεΐται ούτος άπδ δύο "Αντρα, Κο'γχας, 
5 Άγαλματοθήκας καί τάς δύο όπάς δι’ ών έξήρ- 
χοντο αί πηγαί Μνήμης καί Λήθης. “Οπισθεν δέ 
τοΰ Προνάου τοΰ Μαντείου φυσικώς έπεται τδ ά
δυτον, δπερ πάντως θά καταλαμβάνη όλόκληρον 
τδ κενόν τοΰ δρους άφοΰ ό Πλούταρχος άναφέρει 
δτι ό συμπολίτης του Τίμαρχος εϊδεν έντδς τοΰ 
άδύτου έν οπτασία τδν ουρανόν καί τδν "Αδην καί 
άλλα πολλά Σωκρ. Δαιμ. 590.

Ή κατεδάφισις του παρά τήν όχθην του ποτα
μού Έρκύνης Πύργου φρονώ δτι θ’ άποκαλύψη ή 
τδ ίερδν στόμιον ή τήν κρυφίαν θύραν άφοΰ έχο
μεν όρατδν τδν Πρόναον τοΰ Μαντείου. Εύελπίζο- 
μαι δτι ή ’Αρχαιολογική Εταιρία θά διατάξη 
τήν κατεδάφισιν τοΰ περί ού πρόκειται Πύργον.

ΔΗΜΟΣΘ. ΛΑΠΟΥΣΙΑΔΗΣ
Δικηγόρος

πόν άναφερόμενα ώς πρός τόν άνθρωπον έχουσι λε- 
χθή παρ’ έμοΰ τά άξιολογώτατα. Τόν δέ άναβάντα 
παρά τοΰ Τροφωνίου παραλαβόντες πάλιν οί 'Ιερείς 
καθίζουσιν έπί θρόνου Μνηυοσύνης δνομαζόμενον 
κεϊται δέ όχι μακράν τοΰ άδύτου, άφοΰ δέ καθεσθή 
ένταΰθα τόν έρωτώσι πάλιν πόσον είδε καί έμαθε, ά
φοΰ δέ μάθωσι παραδίδωσιν αύτόν εις τούς συγγενείς, 
ούτοι δέ λαβόντες αύτόν είς τάς χεϊρας των τόν φέ- 
ρουσιν εις τό οίκημα τής Τύχης καί τοΰ Δαίμονος δπου 
πρότερον διητάτο κατεχόμενον άκόμη έκ τοΰ φόβου 
καί άγνοοΰντα τόσον εαυτόν, δσον καί τούς πλησίον 
του. "Υστερον δέ καί κατά τά άλλα ουδόλως περισσΟ- 
τέραν φρόνησίν έχει καί γέλως έπανέρχεται είς αύτόν. 
Γράφω δέ όχι έξ άκοής, άλλά άφοΰ καί άλλους είδον 
καί δ ίδιος λαβών χρησμόν παρά τοΰ Τροφωνίου. Είνε 
δέ άνάγκη οί κατελθόντες νά γράψωσιν έπί πίνακος, 
δσα έκαστος εΐδεν ή ήκουσε, καί νά τόν άφιερώσωσίν 
εις τό Μαντεΐον. Σώζεται δέ ένταΰθα άκόμη καί ή 
Άσπίς τοΰ Άριστομένους· τά δέ άναφερόμενα εις αύ

τήν πρότερον άνέφερα.»«XI. Τό δέ Μαντεΐον τοΰτο οί Βοϊωτοί, έν ω πρό
τερον δέν είχον περί αύτοΰ γνώσιν τό έγνώρισαν έκ 
τοΰ εξής περιστατικού. 'Ως άντιπροσώπους έξ έκά- 
στης πόλεως άνδρας είς Δελφούς άπέστειλαν, διότι 
δέν τοΐς έβρεχεν δ Θεός έπί δύο ήδη έτη. Τούτους τούς 
άντιπροσώπους ζητοΰντας τήν έπανόρθωσιν (ϊασιν) 
τής ξηρασίας διέταξεν ή Πυθία άφοΰ έλθωσι πρός 
τόν Τροφώνιον είς Λεβάδειαν νά εύρωσι παρ’ έκείνου 
τήν θεραπείαν. ’Επειδή δέ άφοΰ ήλθον έπί τήν Λεβά- 
δειαν δέν ήδύναντο νά εύρωσι τό Μαντεΐον τότε δ

_________ ——
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Συλλογή ΙΩANNOY Γ. ΦΡΑΓΚΙΑ

ΓΊIΣΤΟΛΑΙ ΕΝΟΣ ΙΔΙΟΤΡΟΠΟΥ
Επιστολή τέταρτη : Πολετεεακή Παθολογία

« 0 πρωθυπουργός και οι άλλοι ύπουργοί είχον, 
ώς φαίνεται, συμφωνήσει μυστικώς καί έν άγνοια μου 
νά έπιδιώξωσι πλειονοψηφίαν έν τή προσέχει περι- 
όδω τής νέας Βουλής δΓ ύποδείξεως καί ύποστηρί- 
ςεως ύποψηφίων βουλευτών κατά τάς έκλογάς. ’Ε
πειδή όμως αί πρός τοΰτο ένέργειαί των είχον πολλά- 
κις άναγκην της ίδικής μου συμπράξεως ώς ύπουργοΰ 
έπί της Δικαιοσύνης καί έγνώριζον οτι έγώ δέν θά συ- 
ναινεσω νά πράξω τίποτε αντίθετον πρός τήν συνεί- 
δησίν μου καί πρός τό καθήκον μου, μετήρχοντο πολ- 
λακις κωμικούς καί περιέργους τρόπους όπως μέ πεί- 
σωσι να πραςω τι κομματικώς ωφέλιμον πρός αύτούς.

— ’Ολίγα παραδείγματα έξ δλων τούτων θά σοΰ 
δωσωσιν ίσως ιδέαν τινά.

Μόλις ωρκισθηυ ως Υπουργός, έδέχθην έν τώ Ύ- 
πουργείω μου τήν έπίσκεψιν πολλών δικαστικών ύ- 
παλλήλων, βουλευτών καί πλήθους φίλων μου ΐνα μέ 
συγχαρώσιν διά τό αξίωμά μου. Τί χαμένος καιρός εις 
λόγους και ψευδείς κατά τό πλεΐστον φιλοφρονήσεις ! 
ΙΙότε ό πολιτισμός θά κατάργηση τέλος πάντων αύτό 
τό έξευτελιστικόν διά τόν άνθρωπον έ'θιμον τοΰ ύπο- 

χρεωτικώς και κατ’ ανάγκην ψεύδεσθαι διά τετριμ
μένων εύχών καί βεβιασμένων μειδιαμάτων καί χει
ραψιών ! Πότε θά έλθη μία μεγάλη κοινωνική έπανά- 
στασις νά σαρώση αύτούς τούς γελοίους πιθηκισμούς 
άπό προσώπου της γης !

’Αμέσως διέταξα νά τοιχοκολληθή έξω της θύρας 
τοΰ γραφείου μου ή έξής δήλωσις : «Ό 'Υπουργός 
ευχαριστεί πάντας τούς έπιΟυμοΰντας νά συγχαρώσι 
αύτόν διά τόν διορισμόν του και επομένως δέν δέχε
ται συγχαρητηρίους επισκέψεις ώς περιττάς και άφαι- 
ροΰσας πολύτιμον χρόνον. Επιτρέπεται ή είσοδος είς 
μόνους τούς θέλοντας ν’άνακοινώσωσιν ή νά αίτήσωσί 
τι σχετικόν πρός τά νόμιμα καθήκοντα τοΰ παρόντος 
Υπουργείου».

Οί ύπάλληλοι τοΰ ύπουργείου μου, παραταχθέντες 
είς γραμμήν, μ’ έχαιρέτισαν καί αύτοί ώς νέον Υ
πουργόν. Είς τό πρόσωπον ένός έκάστου έξ αύτών έ- 
πεκάθητο μειδίαμα μικτόν έκ φόβου, ικεσίας καί χα
ράς. Έάν ή σημασία αύτοΰ τοΰ μειδιάματος έξεφρά- 
ζετο δια λεςεων, αί λέξεις αύται θά ήσαν αί έξης:

Κύριε 1 πουργε, σας έξορκίζω μή μέ άπολύσητε 
της ύπηρεσίας. Είμαι καλός ύπάλληλος καί πρέπει 
δχι μόνον νά μέ διατηρήσητε άλλά καί νά μέ προβι- 
βασητε. Ύπό τοιοΰτον όρον καί τοιαύτην ελπίδα 
χαίρω δτι διωρίσθητε Υπουργός.

Μετά τινας ήμέρας έξέδόθη τό Βασ. Διάταγμα περί

δίαλυσεως της Βουλής καί έκλογής νέων βουλευτών. 
Ήρχισεν ό προεκλογικός σάλος.
Κάποιος έκ τών τέως βουλευτών είσήλθεν είς τό 

γραφεΐόν μου κρατών έν χαρτίον διπλωμένον.
— Κύριε Υπουργέ, μοί είπεν, έγώ είμαι φίλος της 

παρούσης Κυβερνήσεώς.
Α ! ειττον εγω ! Μτιπως γ; Κυβέρνησές έχει χαί 

έχθρούς ;
Ο τέως μ’ έκύτταξε μετ’ έκπλήξεως.

— Καί τί ζητείτε ,
Θά μεταβώ εις τήν επαρχίαν μου ώς υποψήφιος 

εις τας προσεχείς έκλογάς.
— Σας εύχομαι κατευόδιον καί έπιτυχίαν.

Επειδή όμως πρέπει νά προπαοασκευασθή τό 
εκλογικόν έδαφος, σάς παρακαλώ νά γίνωσιν αύται αί 
μεταθέσεις, διότι εις τήν έπαρχιαν μου δύο ή τρεις 
Είρηνοδίκαι τούς οποίους βλέπετε είς αύτήν έδώ τήν 
σημείωσιν, φατριάζουν ύπέρ τοΰ κόμματος τοΰ X. Αύ- 
τοΐ δέ οί τέσσαρες γραμματείς Ειρηνοδικείων, τούς ό
ποιους βλέπετε είς αύτήν τήν δευτέραν σημείωσιν, 
οργιάζουν αύτόχρημα έκλογικώς. Είναι άνάγκη έπεί- 
γουσα, κ. 1 πουργέ, νά μετατεθώσιν δλοι αύτοί άπ’ 
εκεί. Επίσης ταρακαλώ νά συστήσητε εις τήν έπί 
των φυλακών έπιτροπήν νά προτείνη τήν μεταγωγήν 
αύτών τών δυστυχών καταδίκων, τούς οποίους σημειώ 
έδω εις αύτήν τήν τρίτην σημείωσιν, είς τάς φυλακάς 
Θ. της επαρχίας μου, δια νά ηναι οί ατυχείς πλησιέ- 
στερον πρός τούς συγγενείς των. Έξ αύτών μάλιστα 
σάς παρακαλώ να προκληθώσι τά νόμιμα διά νά δοθή 
η Βκσ. χάρις εις αυτούς τούς δύο πρώτους.

Ί ον αφηκα να εξακολούθηση καί, δταν έτελείωσεν, 
ήγέρθην μόλις συγκρατών τόν θυμόν μου.

Ποιος εισθε, κύριε ; τόν ήρώτησα.
Μ έκύτταζε κατάπληκτος.
— Πώς; δέν μέ γνωρίζετε, κ. Υπουργέ ; Είμαι ό 

Ο. Ρ. βουλευτής της ε,ναρχιας ψ, καί έδωκα τόν λό
γον μου εις τόν κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεώς σας 
ότι, έάν έπιτύχω είς τάς προσεχείς έκλογάς θά ήμαι 
πολιτικός φίλος σας. Φέρω μάλιστα καί μίαν έπιστο- 
λην του κ. Πρωθυπουργού πρός ύμάς. Ιδού.

Καί μοί έτεινε τήν επιστολήν,
Τήν ήνοιξα κατάπληκτος καί άνέγνωσα (τήν αντι

γράφω διότι τήν έφύλαξα).
«’Αξιότιμε καί άγαπητέ συνάδελφε, 

«Ό κομίζων τήν παρούσαν κ. Ο. Ρ. είναι πολιτι
κός φίλος μας. Σάς παρακαλώ θερμώς νά δεχθήτε 
μετ’ εύμενείας τάς αιτήσεις του.

Αθηνησι 16.... 18.... Ύμ.ετερος
XXX» '

νά μεταβώ είς τήν έπαρχιαν μου και να θέσω ύποψ η- 
φιότητα βουλευτικήν, είμαι από τοΰδε πλέον παρα 
βέβαιος δτι θά μέ μαυρίσουν οί έχλογεϊς μου έάν διά 
τής μεταθέσεως αύτών τών ύπαλλήλων, ενός οικονο- 
μικοΰ έφορου καί ένός ταμίου, δέν έπιδείξω πρός αύ
τούς τήν παρά τή κυβερνήσει επιρροήν μου. Εννοώ 
πολύ καλά δτι πράττω εργον αντίθετον προς τας αρ- 
χάς μου άλλά διά νά πολεμήσω τήν πολιτικήν συν
αλλαγήν, πρέπει νά ημαι βουλευτής, καί διά νά ή- 
μαι βουλευτής, πρέπει νά καταφύγω είς τήν συναλ
λαγήν, διότι μόνη αύτή δίδει σήμερον τό βουλευτικόν 

άξίωμα.
— Καί σύ άχόμη ; είπον εγω.
Τότε άκριβώς έφοβηθην δια το μέλλον τής δυστυ

χούς μας πατρίδος. Τότε είδον έμφανιζομένην εμπρός 
μου έν δλή τή ειδεχθείς της την καθολικότητα τής 
διαφθοράς, έν τή όποια σήπεται καί άποσυντιθεται 
ή ηθική ύπόστασις τής δυστυχούς αύτης πολιτείας. 
Πρέπει νά διεδόθη πολύ βαθέως είς τό σώμα αύτοΰ 
τοΰ λαού ή τοιαύτη πολιτική πυαιμία ώστε νά μή 
αισθάνεται πόνους έκ τοΰ έξευτελισμοΰ είς τόν όποιον 
τόν κατήντησαν τά προσωπικά κόμματα. Και πως 
θέλεις νά εύρης είς τά σπλάγχνα αύτοΰ τοΰ νοσοΰντος 
λαού είς ημέραν τινά εξωτερικού κινδύνου τής χώρας 
του καί τής τιμής του στρατιώτας, οιτινες νά πολεμή- 
σωσι μετ’ ένθουσιασμοϋ ύπερ τής άνεξαρτησιας καί 
τής δόξης τοΰ έθνους μας πειθαρχοϋντες πρός άρχον
τας καί άρχηγούς τούς όποιους περιφρονοΰσιν ώς ά- 
ναβάντας είς τά άξιώματά των διά τής πολίτικης 
διαφθοράς ; Πότε θά έλθη μία ημέρα καθ ήν αύτός ό 
τώρα κατακείμενος κολοσσός λαού και στρατού θ αν- 
τιταχθή όρθιος κατά τοΰ άπειλοΰντος αύτόν άδοξου 
πολιτικού θανάτου καί έπαναστατών καθ’ εαυτου 
τοΰ ίδιου, θά όμόση τήν έξόντωσιν τών δολοφόνων 
δηλητηριαστών του είτε άτομα είναι ουτοι, είτε ήθη, 

είτε νόμοι ;
Φοβούμαι, φίλε μου, φοβούμαι, άλλα δέν άπελπί- 

ζομαι, Έθνη πολλά έγεννήθησαν, ήκμασαν καί έξηφα- 
νίσθησαν έπί τοΰ έδάφους τού κόσμου. Άλλα τό μό
νον έπιζήσαν άπό τόσων χιλιετηρίδων έθνος, τό έλ- 
ληνικόν, τό σύρον όπισθεν αύτοΰ, ώς άστηρ διαττων, 
τόσον φωτεινήν γραμμήν ένδοξου ιστορίας, πρεπει να 
έχη χωρίς άλλο τόσην ζωήν έντός του, ώστε βεβαίως 
δέν είναι πεπρωμένον ν’ άποθάνη έκ τοιαύτης βδελυ- 
ράς νόσου έπί της γής τής αρχαίας του δόξης.

Μίαν άλλην ημέραν κάποιος στενός συγγενής ένός 
τών συναδέλφων μου ύπουργών μέ παρεκάλεσε να ε- 
πιμε'.νω καί έγώ είς τό υπουργικόν συμβούλιον και 
ύποστηρίξω όπως άπαγορευθή αύστηρώς ή έκ τής Ελ
λάδος εξαγωγή είδους τινός έμπορευματων εις τήν 
αλλοδαπήν διά λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Τό πράγμα ήτο βεβαίως ορθόν καί συμφέρον εις τό

__ Και έάν, κύριε Ο. Ρ., υποψήφιε βουλευτα της 
έπαρχίας Ψ., είπον έγώ τότε, ξεσχίσω αυτας τας ση
μειώσεις καί σάς παρακαλέσω νά εξέλθετε αμέσως απ> 
έδώ μέ δλας τάς τιμάς πριν με άναγκάσητε νά σάς 
εκδιώξω διά της βίας· έάν, κύριε υποψήφιε βουλευτά. 
άπαγορεύσω είς σάς καί εις παντας τους πολίτικου- 
φίλους της κυβερνήσεώς νά ξανατολμησητε νά φανήτε 
έδώ μέ τοιαΰτα ποληόχαρτα, ειπητε μου, παρακαλώ 
πώς θά σάς φανή τοΰτο ;

Ό τέως έμεινεν έμβρόντητος.
— Κύριε Υπουργέ,..έτόλμησε ν άρθρωση.
— Γνωρίζετε, κύριε υποψήφιε βουλευτα, οτι κατα 

τόν νόμον αύτά τα οποΐα μου ζητείτε είναι καθήκοντα 
της έκτελεστικης έξουσίας, δηλ. ιδικα μου καθή
κοντα. Μέ ποιον δικαίωμα τολμάτε νά έπέμβητε εί? 
τά καθήκοντά μου, και να μοΰ ύπαγορευσετε τό τ

t \ 11*πρεπει να πραςω ;
— ’Αλλά...
__ Έάν δικαστικοί ύπάλληλοι φατριάζουν, ώς λε- 

γετε, πρέπει νά τιμωρηθώσιν, άλλ’ ή μεταθεσις δέν 
είναι τιμωρία. ΔΓ αύτης μετατίθεται ό φατριαστή’ 
είς άλλην έπαρχίαν διά νά φατριάση καί έκεϊ. Διατ 
δέν καταγγέλλετε τούς φατριάζοντας ;

— Κάμετε δ,τι θέλετε, κ. Υπουργέ, καί έγώ θά 

κάμω δ,τι θέλω.
— Τί έννοεΐτε δηλαδη ;
— Άφοΰ δέν μέ θέλετε φίλον σας. θά ημαι εχθρό

σας. -
— Μοΰ είναι τελείως άδιάφορον. Τοιαύτην φιλίαν, 

τοιαύτην συνενοχήν εις ευτελή συναλλαγήν συνειδή
σεων, έγώ δέν τήν δέχομαι, διότι βρώμη πολιτικήν 
πτωμαΐνην. Θά θεωρήσω δε πολύ εύτυχή εύκαιριαν 
διά τήν φιλοτιμίαν μου ν’ άφαιρέσωσιν άπ’ έμοΰ τήν 
έμπιστοσύνην των βουλευτα·. οιτινες είναι φίλοι μου> 
δχι διότι μέ θεωροΰσιν ικανόν νά ύπηρετήσω ώς 1- 
πουργός τήν πατρίδα μου, άλλά διότι μέ θεωρουσιν 
εύχερές όργανον τών ιδίων αύτών συμφερόντων και με 
πληοώνουν διά της ψήφου των πρός τοΰτο.

— Λοιπόν άρνεϊσθε ; t
Έκάλεσα τόν κλητήρα τοΰ Ύπουργείου.
— Δείξε είς αύτόν τόν κύριον, τώ είπα, την θυραν 

διά της οποίας εξέρχονται άπ’ έδώ είς τήν οδόν.
Τοιαΰται σκηναί έγίνοντο πολλαί καθ εκαστην. 

Μίαν ημέραν έλυπήθην βαθύτατα, ίδών ενα έντιμό- 
τατον βουλευτήν έκ τών άνωτερας πολίτικης υ.ορφώ- 
σεως, τόν όποιον είχον άλλοτε συγχαρη άπό καρδίαί 

ώς λαμπρώς άγορεύσαντα έν τή Βουλή κατα τής πο
λιτικής συναλλαγής, νά μοί φέρη καί αύτός μίαν ση- 
μείωσιν περί μεταθέσεως δικαστικών ύπαλληλων της 
έπαρχίας του.
Γ — Έντρέπομαι μοί είπε, κ. Θζλλιδη, οτι σάς 
ζητώ τοιοΰτο πράγμα. Άλλά βεβζ.ιωθήτε δτι μέλλων
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κράτος, καί ημην πρόθυμος νά ύποστηρίξω τήν τοιαύ- 
τ·/)ν άπαγόρευσιν δτε άνεκάλυψα κατά τύχην τί νομί
ζεις :

Ο κύριος αύτός -ήτο προστάτης δύο τελωνοφυλά
κων Πειραιώς, συγγενών πρός άλληλους, οΐτινες έσκέ- 
φθησκν οιά της μ.εθόόου τών τοιούτων απαγορεύσεων 
νά κερδοσκοπήσουν επιτρεποντες την λαθραίαν εξαγω
γήν τοιούτων εμπορευμάτων έπι άδρα άυ.οιβή. Έν 
οσω η εξαγωγή ητο επιτετραμμένη, οί τελωνοφύλα
κες ουτοι δέν είχόν τι νά έλπίσωσιν. ’Έπρεπε ν’ άπα- 
γορευθ'ρ η εξαγωγή διά νά κερδίζουν πιέζοντες κζί 
εκβιαζοντες τους έμπορους. Και έβαλαν τον προστά
την των νά ζητήση τήν άπαγόρευσιν.

Εγω, εννοείται, ηρνηθην τότε νά ύποστηρίξω τήν 
άπαγόρευσιν ταύτην, άλλ’ αΰτη έψηφίσθη κατά πλει- 
οψηφιαν ύπό τοϋ υπουργικού συμβουλίου.

Η επίμονη μου εις το ν αποκρούω τας τοιαύταζ 
παράνομους προτάσεις, τάς οποίας μάλιστα ήΟέλησαν 
να ενισχυσουν και δι απονομής παρασήμου πρός έμ.έ> 
τό όποιον δμως έγώ έδήλωσα δτι δέν δέχομαι, διότ1 
δέν θεωρώ έμαυτόν άξιον τοιαύτης διακρίσεως, έξηρέ- 
βισε τέλος πάντων τον Πρωθυπουργόν, δστις εΐδεν δτι 
αί προσπαθειαι του πρός σύμπηξιν πολιτικού κόμμ.α- 
τος προσεκρουον είς τήν σταθερότητα τών ιδιότροπων 
αρχών μου. Μίαν δέ ημέραν, καθ’ ην έγώ ήρνήθην νά 
δεχθώ άπαίτησιν της Αυλής περί προαγωγής άνωτέ- 
ρου τίνος δικαστικού υπάλληλου, αναξίου πρός τοιαύ- 
την προαγωγήν, ό Πρωθυπουργός μοί παρεπονέθη κατ’ 
ιδίαν.

Κύριε Θαλλιδη, μ.οι ειπεν, εκτιμώ τήν αρετήν 
σας καί τήν σταθερότητα τού χαρζκτήρός σας, άλλ’ 
ό αδιάλλακτος τρόπτς μέ τόν όποιον θέλετε νά έφαα- 
μόσητε τάς άρχάς σας, άντίκειται, νομίζω, είς τήν 
£/w’*Z,pOCT7)(71V  OCUTCOV TO’JTldV TCOV (Zpyών (7Χζ. Δ»,ά νά 
ήθικοποιήσετε τήν πολιτείαν πρέπει νά πολιτευθητε 
έπιτηδείως πρός αύτήν καί βαθμηδόν, διατηρών τήν 
θέσιν τού Υπουργού, διότι, έάν ήσθε απλούς ιδιώτης, 
δέν θά έχετε τά μέσα νά τήν έξυγιάνητε καί τότε ό 
σκοπός σας θ άποτύχν). ’Αλλά διά νά ήσθε Ύπουο- 
γος πρεπει κζτα το πολιτευμ.α μ.ας νά έχητε τήν έι/.- 
πιστοσυνην της πλειονοψηφίας της Βουλής καί άφ’ ε
τέρου τήν εμπιστοσύνην τού Βασιλέως. Λί έμπιστο- 
σύναι δμως αύται, δυστυχώς, δέν δίδονται άνευ αν
ταλλάγματος. Άρνούμενος νά δώσητε τό άντάλ- 
λαγμα, αρνεΐσθε τήν εμπιστοσύνην της Βουλής κ?1 
της Αύλης, τούτέστι δέν θέλετε νά ήσθε Υπουργός. 
Αλλά τότε εγκαταλείπετε τάς άρχάς σας απροστά

τευτους και ανευ ελπιδος εφαου.ογης
Κύριε Πρόεδρε τώ άπήντησα, είναι ή δέν είναι 

άληθές δτι έγώ δέν σας παρεκάλεσα νά μοί δώσητε 
τό ύπουργικόν άξίωμα, άλλ’ δτι σείς, καλώς γινώ- 
σκοντες τόν’χαρακτήρά μου καί τάς άρχάς μου, ήλ-

θετε καί έκρούσατε τήν θύραν μου έν καιρώ νυκτός 
καί μέ παρεκαλέσατε νά δεχθώ τό άξίωμα τούτο ; 
Είναι ή δεν είναι άληθές δτι έγώ τότε άπέκρουσα τήν 

προσφοράν κζι τότε μ,ονον εδεχθην δταν μοί ύποσχέ-. 
θητε ο ,-ι θά με άφήσητε νά διευθύνω τό ύπουργεϊον 
μου , νεπηρεαστως άπό τε της Αύλης καί τών βου
λευτών ;

— Τό ομολογώ, ειπεν ό Πρόεδρος άλλά. . .
— Δεν έχει άλλά. Έχει μόνον δτι άθετεΐτε τήν 

ύπόσχεσίν σας. Έχει οτι, άναλαβόντες τήν πρωθυ
πουργίαν διά νά κάμετε βουλευτικός έκλογάς άνεπη- 
ρεάστους άπό κομματικών επιδράσεων, ήσθάνθητε 
βαθμηδόν τήν ορεξιν νά συμπήξητε κόμμα ύπό τήν 
αρχηγίαν σας κόμμα επίσης προσωπικόν ώς καί τά 
άλλα τά όποια διέφθειραν μέχρι τούδε τόν’λαόν, διότι 
τόν έδίδαξαν δτι ή ψήφος του πρέπει νά δίδεται, 
ούχί εις τον πολιτικώς καί ηθικώς άριστον, άλλ’ είς 
τόν προσωπικόν φίλον, τόν κούμπάρον, τόν δίδοντα 
ύποσχεσεις κυβερνητικών παροχών. Καί έχετε τώρκ 
πλέον άπεναντί σας οχι πολίτζς κράτους εύνομου- 
μένου, όχι οργανισμόν πολιτείας έχούσης άποστολήν 
και ικανότητα να βαδισγ εις όδόν δικαιοσύνης, προό
δου και πολιτισμού, άλλ’ έχετε μάζωμα άνθρώπων 
διγρημένων μέχρι καί αύτής τής οικογένειας των είς 
οπαδούς τούτου ή έκείνου τού κόμματος, άγωνιζομέ- 

νους ποιος νά καταπατήση τόν συμπολίτην του, τόν 
συγχωριτην του, τόν αδελφόν του διά νά ζήση έκ τών 
δημοσίων χρημάτων άκόπως, παραβαίνουν τούς νόμους 
και περιφρονών την δικαιοσύνην, έάν δέν προτιαα 
νά ήναι αύτός δούλος τών φίλων τού ίσχύοντος κόμ
ματος, θήραμα τοΰ είσπρακτορος, ερμαιον καί θύμα 
τού Είρηνοδίκου καί τού Οικονομικού Εφόρου, Καί 
εύρίσκετε φυσικόν καί λογικόν νά παραπονεθήτε σείς 
κκτ εμού τού Θαλλιδου, οτι διαμαρτύρομαι κατά τής 

•καταστασεως ταύτης ! Καί έχετε τήν άξίωσιν νά 
προσθέσω καί έγώ ένα άκόμη κόκκον όμοιου δηλητη
ρίου εις τό στόμα τού δυστυχούς αυτού ύπνοτισυ.ένου 
λαού διά νά μείνω υπουργός ϊνα δυνηθώ ώς ύπουργός 
νά τόν άφυπνίσω καί τόν θεραπεύσω ! Όχι κύριε, μυ
ριάκις δχι ϊ Ύπό τοιούτους δρους έγώ δέν θέλω, δέν 
δύναμαι νά γμαι ύπουργός Η λάμψις τού άξιώματός 
μου ομοιάζει είς τό βλέμμα μου μέ τήν λάμψιν τών 
άδαμάντων τούς όποιους δίδουν είς τήν κόρην δσοι θέ
λουν νά διαφθείρουν τήν τιμήν της. Ή γλώσσα μας ο
νομάζει τούτο πορνείαν νομίζω.

Τό μόνον τό όποιον δύναμαι πρός χάριν σας νά 
πραξω, κ. Πρόεδρε, είναι νά σάς στείλω τήν παραίτη- 
σίν μου άπό τού ύπουργικοΰ μου άξιώματός. Τοιουτο
τρόπως καί σείς θά ευρητε διάδοχόν μου μέ λογικοτέ- 
ρας κατά τήν γνώμην σας άρχάς, τού όποιου θά έχετε 
καί τήν εύγνωμοσύνην διά τό άξίωμα, καί έγώ θ’ 
αποδοθώ είς έμαυτόν απαλλασσόμενος τού σισυοείου

• »

Εικόνες Απο την Κύπρον

ΚΥΠΡΙΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ^Φωτογραφία κ. Θ. Ν. Το«φεξή>

άγώνος νά κυλίω πρός τά άνω λίθον τύν όποιον οί συν
άδελφοί μου μέ έν λάκτισμα ρίπτουν πάλιν προς τα 

κάτω.
Τί μένει τώρα : Τό κακόν τό όποιον μοί εκάματε 

νά υ.έ άναγορεύσετε είς Ύπουργον.
Αί', δσον δι’ αύτό είμαι μακρόθυμος καί επιεικής.

Σάς συγχωρώ.
Τήν αύτήν εκείνην ημέραν ύπεβαλον τήν παρ

τησίν μ.ου.
’A 1 τέλος πάντων άναπνέω καθαρόν αέρα. Δεν

μαι πλέον Ύπουργός. Είμαι ο φίλος σου.
Έν Άθήναις, 3 Ίανοοαρ. 18...

ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΘΑΛΛΙΔΗΣ

ει-

ΓΝΩΣΤΗ είς τόν έν ’Αμερική κόσμον τών 
γραμ.μάτων διά τα θαυμασια ανατολικής υ- 

ποθέσεως μυθιστορήματα της Έλληνίς Κα Μπρα- 
ουν μάς άποστελλει τα εξής έκ Βο-

ΕΠΙΣΤΟΛΗ στώι
ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ , „

Φίλη Δεσποινίς Ζωγράφον

Δέν ήξεύρω πως κατόρθωσε μία άπό τάς «’Επι
θεωρήσεις» σας νά φθάση μέχρι τών χειρών μου, 
διότι διηυθΰνετο εις παλαιόν ιινα διεΰθυνσιν ήν εί- 
χον προ τριών έτών καί άπό αυτήν μέ ήκολούθησεν 
εις τρεις άλλας διευθύνσεις καί σήμερον έ'φθασεν είς 
Βοστώνην. Είναι ή πρώτη Ελληνική πνοή ήν ελαβον 
άπό πολλών μηνών. Άποσφραγίζουσα τήν «Έπιθεώ- 
ρησιν» άνέγνωσα εις τήν πρώτην σελίδα τήν επι
στολήν ήν Έλληνίς τις σάς έγραψε έκ Ρωσσίας.

Πρό πολλού καιρού μέ είχατε ζητήσει νά γίνω συν- 
εργάτις τής «Έπιθεωρήσεως» καί αν καί είχον 
υποσχεθή νά γράψω κάτι ουχ ηττον δεν τό έ- 
πραςα. Πρώτον διότι δεν ομιλώ τήν Ελληνικήν και

σπανίως τήν άναγινώσκω. Δεύτερον, ουσα μυθιστο- 
ριογράφος’Αμερικανίς είμαι ήναγκασμένη νά γράφω 
τήν ’Αγγλικήν καί επομένως ή Ελληνική μου δέν 
τολμά νά φανή εις τό κοινόν. Η επιστολή όμως τής 
εκ Ρωσσίας Έλληνίδος τοσοΰτον μέ έθύμωσε καί 
προπάντων ή ίδική σας φράσις : αόβαε χατώρθω- 
βαν νά· ώψωθοΰν τής πεζότητοφ
τοΰ οεκογενεεακοΰ περιβάλλοντος καί τοΰ 
καΟημ.ερινοΰ βίου».

Ή φράσις αύτή μέ έθύμωσε τόσον, ώστε νά λάβω 
τόν κάλαμον καί νά σάς γράψω δπως νομίζω δτι εινε 
τό έργον σήμερον τής Έλληνίδος γυναικός.

Έντός ολίγου ή ζωή μας ώς έθνους άνεξαρτητου 
θά μετρήση τήν εκατονταετηρίδα. Καί τί εις τό διά
στημά αυτό έπραξεν ή Έλληνίς ως γυνή, μητέρα καί 

σύζυγος;
Ή ιστορία ένός έθνους, η δύναμίς του, ή ισχύς 

του, έξαρτάται άπό τήν γυναίκα δσον καί από τον άν- 
δρα. Έάν σήμερον η 'Ελλάς δέν δύναται μετ άληθείας 
νά ε’ίπη δτι έπραξε δ,τι ή Ρουμανία εις τόδλιγώτερον 
διάστημα τής άνεξαρτησίας της, είναι διότι ή Ελλη- 
νίς ώς γυνή δέν άναγνωρίζει άκόμη τήν θέσιν της καί 
δύναμίν της. Δέν θέλω εκ τών λεξεων αυτών να νομί
σετε δτι είμαι έκ τών νέων γυναικών, αι οποϊαι ζη
τούν τήν άνεξαρτησίαν τής γυναικός δπως αί Αμερι
κανίδες καί αί ’Αγγλίδες τήν έννοούν.Δέν θέλω τήν Ελ- 
ληνίδα μας νά έγκαταλείψη τήν εστίαν της νά γείνη δη
μοσιογράφος, μυθιστοριογραφος, καλλιτεχνις η άλλο τι. 
Είνε άληθές δτι δέν καταδικάζω γυναίκας μέ τάλαντον 
έάν θέλουν νά διάγουν άνεξάρτητον βίον. ’Αλλά ή δύ- 
ναμις ένός έθνους έξαρτάται απο τάς γυναίκας εκείνας 
αί όποΐαι δέν υψώνονται υπερανω τής πεςοτητος τού 
οικογενειακού περιβάλλοντος. Τό έργον τής Ελληνίδος
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σήμερον δέν πρέπει νά είναι πώς νά καταστήση έαυ- 
τήν ανεξάρτητον τοϋ οικογενειακού περιβάλλοντος, 
άλλά πώς νά άνυψώση τό οικογενειακόν περιβάλλον.

'Η Ελλάς δέν έχε| τόσην μεγάλην ανάγκην ανε
πτυγμένων γυναικών, άλλά μ,εγάλων γυναικών γυ- 
ναικώναι όποϊαι αναγνωρίζουν δτι τό καθήκον ύπερ- 
άνω δλων τών πραγμάτων είναι νά αναθρέψουν υι
ούς άξιους τοΰ ονόματος εύγενοΰς πολίτου. Έάν ή 
Ελλάς είς τό διάστημα τής εκατονταετηρίδας τής ε
λευθερίας της είχε τοιαύτας γυναίκας, δέν θά εϊχομεν 
"Ελληνας στρατιώτας οί όποιοι ήξευρον μόνον νά 
οπισθοχωρούν.Δέν θά εϊχομεν βουλευτάς οί όποιοι μίαν 
και μόνον γνωρίζουν βουλήν, τήν εαυτών πλουτησιν 
καί ΰψωσιν. Έάν εϊχωμεν Έλληνίδας αί όποϊαι έλάμ- 
βανον τό οικογενειακόν περιβάλλον ύπό σπουδαιοτέ- 
ραν έποψιν, έάν άνεγνώριζον δτι τήν μεγαλειτέραν των 
επιρροήν καί δυναμιν δύνανται νά έξασκήσουν ώς γυ
ναίκες καί δχιώς ανεπτυγμένα πνεύματα, ή Ελλάς σή
μερον δέν θά κατείχε τήν δειλήν καί ταπεινωτικήν θέ- 
σιν ήν κατέχει ώς έθνος.

’Ίσως θά μοί εϊπετε, πώς είναι δυνατόν μία γυνή 
νά ήναι μεγάλη μητέρα χωρίς άνάπτυξιν. Ή άπάν- 
τησίς μου θά είναι : Άναγνώσατε τήν ιστορίαν 
τών μεγάλων άνδρών, τών άνδρών εκείνων οί όποιοι 
άνεδείχθησαν τοιούτοι διά τής δυνάμεως τού νοός 
των. Αί μητέρες των ήσαν μεγάλαι γυναίκες χωρίς νά 
είναι bas bleus.

Σήμερον μία άκούεται κραυγή έκ τοΰ στόματος δλων 
τών γυναικών : «Ίσότης μετά τών άνδρών».Καί ουδέ
ποτε λέξις υπήρξε τοσοΰτον προσβλητική δσον ή λέ- 
ξις αυτή έξερχομένη τοΰ στόματος γυναικός. Ή λέξις 
αυτή καταδικάζει τήν γυναίκα περισσότερον πάσης 
άλλης. 'Όταν λέγει δτι ζητεί τήν ισότητα αναγνωρίζει 
δτι δέν είναι ίση τοΰ άνδρός. Έάν σήμερον ή γυνή 
δέν είναι ϊση τοΰ άνδρός ποιου τό σφάλμα ; ίδικόν 
της. Έπλάσθη παρά τοΰ Θεοΰ ϊση τοΰ άνδρός, παρά 
τής φυσεως έλαβε μερίδα άνωτέραν καί μεγαλειτέραν 
τοΰ άνδρός, άφοΰ είς αυτήν ή φύσις δίδει τό τέκνον. 
Καί ή κοινωνία αυτή έδωκε περισσότερον εις τήν γυ
ναίκα παρά εις τόν άνδρα- άφοΰ αυτός μέν τήν δια
τροφήν τοΰ άνθρώπου έχει, αυτή δέ τήν διάπλασιν. 
Καί τολμά σήμερον ή γυνή νά άπαιτή ισότητα μετά 
τοϋ άνδρός ! Επειδή δέν λαμβάνει ύπό σπουδαίαν 
έποψιν τά καθήκοντά της και επομένως κατέστησε 
τήν θέσιν της ούχί τιμητικήν, ζητεί τώρα άλλην ισό
τητα, Ισότητα ήν ή φόσις δέν ένόμισε κατάλληλον νά 
τή δώση, άφοΰ τήν έπλασε λεπτοτέραν καί μάλλον 
εύαίσθητον.

'Η γυνή έχει είς χεϊράς της τήν διάπλασιν τοΰ 
άνδρός καί έάν οί άνδρες δέν σέβωνται τήν γυναίκα, 
ποιος τούς έδίδαξετήν άσέβειαν αυτήν; Έάν ήγραφίς 
μου ήτο δσον ή καρδιά μου Ελληνική, έάν δέν ή μην

ήναγκασμένη νά ζητήσω έκάστην λέξιν τήν όποιαν έδώ 
χαράττω, έάν ήδυνάμην νά σάς γράψω έκεΐνα τά ό
ποια αισθάνομαι δτι είναι τά δικαιώματα τής γυναι- 
κός, θά ήμην ευτυχής. Θά σάς παρακαλέσω δμως νά 
δημοσιεύσετε τήν εξής παράκλησίν μου πρός δλας τάς 
Έλληνίδας :

Ε’άε ζοϋν ύπό τόν έλεύθερον τής Ελλάδος ουρα
νόν, είτε ζοΰν ύπό τόν νεφελώδη τής Τουρκίας, ή ύπό 
άλλους ουρανούς, ας σκεφθοΰν δτι μία καί μόνη ύπάρ- 
χει σωτηρία διά τήν γυναίκα, καί αυτή είνε ή άνα- 
γνώρισις τής θέσεώς της ώς γυναεζός, ώς μητρός, 
ώς συζύγου. Καί αύτό άπό αύτήν μόνον έξαρτάται.

"Ολαι ήμεΐς, αϊτινες ζώμεν είς τά ξένα ύποφέρομεν 
διά τήν κατάστασιν τής 'Ελλάδος σήμερον. Αί ξέναι 
έφημερίδες μάς κάμνουν νά έρυθριώμεν οσάκις έχουν 
ειδήσεις περί Ελλάδος. Ώς άνεξάρτητον έθνος έχά- 
σαμεν δλην τήν άγάπην, δλην τήν ύπόληψιν, δλον 
τόν σεβασμόν και δλην τήν φιλίαν ήν δ άνεπτυγμέ- 
νος κόσμος έτρεφε διά τούς 'Έλληνας δούλους. Ώς 
ανεξαρτήτου έθνους πολίτιδες τί έπραξαν αί Έλληνί- 
δες; Ή πρόοδος ενός έθνους δέν μετράται άπό τάς 
πτυχιούχους γυναίκας, άλλά άπό τούς μεγάλους άν- 
δρας άνατραφέντας παρά γυναικών. "Ας διδάξωμεν 
λοιπόν εις τάς γυναϊκάς μας δτι τό οικογενειακόν 
περιβάλλον εΐνε ό θρόνος της. Έκεϊ αύτή 
πρέπει νά άναδειχθή,εύγενής, μεγάλη καί ικανή. Έκεϊ 
δπου ή φύσις καί ό Θεός τήν έθεσαν, έκεϊ δπου ή κοι
νωνία ένεπιστεύθη είς αύτήν τό δυσκολώτερον καί με- 
γαλείτερον μέρος τής ύπάρξεώς της, έκεϊ αύτή πρέπει 
νά φανή άξια.

Ύ μετέρα
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΝΕΤ ΜΠΡΑΟΥΝ 

Boston, u.s.a.

ΜΕ ΠΟΛΛΗΝ ευχαρίστησιν δημοσιεύομεν την 
επιστολήν της Έλληνίδος κυρίας Μπράουν 

έξ Αμερικής, Η κυρία Μπράουν μορφωμένη, Ανε
πτυγμένη, μέ πείραν κοι- 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ *·  ΜΠΡΑΟΥΝ γονικήν και αίσθημα Ιωνι
κόν, δέν ήτο δυνατόν παρά 

νά εϊπη μίαν σοβαρόν γνώμην έπί τοΰ ζητήματος τής 
δράσεως καί ανυφώσεως τής Έλληνίδος γυναικός. 
Πλήν διαμαρτυρομένη διά τήν φράσιν τήν περιεχο- 
μένην είς τδ προς τάς 'Ελληνίδας άρδρον μας, περί 
τ^ς άνοψώσεως τής γυναικός όπεράνω τοΰ 
οικογενειακοί περιβάλλοντος και της πεζό· 
τητος τοΰ καθ·ημ.ερινοΰ βίου, άποδεικνΰει δτι 
πολϋ ολίγον γνωρίζει ή πολύ ολίγον έμελέτησε τήν 
Έλ,ληνίδα γυναίκα.

Διότι ακριβώς δλη εκείνη ή κραυγή τής διαμαρ
τυρίας τήν όποιαν ρηγνύει τί άλλο σημαίνει παρά δτι ή 
Έλληνίς γυνή παρεγνώρισε εως τώρα τήν δέσιν της κα.

τοΰ κύματος. “Ενεκα τούτου τής γεννησεως τής ’Α
φροδίτης μυθεύματος, καθ’ δλας τάς άκτάς τής Κύ
πρου έτελοΰντο έορταί μετά πολλής ζωηρότητας καί 
άνάλογοι τής έπιπολαίου θεάς ύπέρ ής ή'γοντο. Τών 
άρχαίων ύπέρ τής Πολιούχου τής Κύπρου ’Αφροδίτης 
έορτών λείψανον είναι ή έορτή τοΰ Κατακλυσμού. 
Κατά μήκος τής παραλίας ιδρύονται y άρον τής διη
μέρου έορτής πρόχειρα Καφφεΐα καί διάφορα οπωρο
πωλεία ξηρών καί χλωρών καρπών. Τά κατασκευάσ
ματα ταΰτα καλούνται Καλΰφαι διότι
τέσσαρες πάσσαλοι μετά παραπετασμάτων έν εί'δει 
καλύβης συναρμολογοΰσι δωμάτιον τής έορτής.Οί χω- 
ρικοίάθρόοι έκ τών κωμών καί χωρίων των κατέρχονται 
χάριν τσΰ αίου γααλοϋ (αγίου αίγιαλοΰ). Έκ τής φρά- 
σεως ταύτης τοΰ απλοϊκού άγρότου καταφαίνεται ή 
σημασία τής έορτή; καί ή άγιοποίησις τρόπον τινά 
τών ύγρών κελεύθων. Ή ύγρά έ'κτασις, ή κατοι
κία τοΰ φοβερού Ποσειδώνος, έλαβε τήν μορφήν 
ημέρου άγιου δεχομένου λιβανωτόν καί θυμίαμα. 
Άναγκαιώτατον διά πάντα άγρότην είναι νά είσέλθη 
έντός αίας φορτηγίδας μετά τών συντρόφων του καί 
πολλάκις τής γυναικός καί τών τέκνων του, ϊνα 
πλεύση έπί τινας στιγμάς. Τό τύμπανον καί ό τουρ
κικός αύλός (ζορνές) άπαισίως διαπερώσι τά ώτα τών 
εορταστών. Μετ’ ολίγον ή φορτηγός πληροΰται πελα
τών, άναπετάνυνται τά ιστία και διευθύνονται εις τό 
πέλαγος. Οί έπί στερεού έδάφους έκτελούμενοι Κυ
πριακοί χοροί ύπό τόν ρυθμικόν χρόνον τοΰ τυμπάνου 
καί τοΰ αύλοΰ έπαναλαμβάνονται καί έν τή ά σταθεί 
φορτηγίδι. Είναι πανδαιμόνιον. Ό οίνος αυξάνει τήν 
εύθυμίαν, οίονεί έπιδρών καί έπί τής τρικλυζούσης 
φορτηγίδας. Ό άγρότης κατά τήν στιγμήν ταύτην 
εύρίσκεται είς τό ζενίθ τής τέρψεως λησμονήσας*  τούς 
κόπους καί τάς πικρίας τής προτέρας ζωής. Μόλις έ- 
ξέλθη ή ομάς τής φορτηγίδας ραντίζεται διά θαλασ
σίου ΰδατος. Πλήρη εικόνα δύναται νά λάβη ό άνα- 
γνώστης φανταζόμενος πολλάς παρά τήν έξέδραν φορ
τηγίδας μετά τών οργάνων των. Οί πλεϊστοι τών ά- 
γροτών,οί τών πλησίον κωμών, ύποχωροΰσι περί τήν 
μεσημβρίαν, οπότε τό πεδίον τής διασκεδάσεως κα- 
ταλείπεται είς τούς κατοίκους τής πόλεως. Πράγματι 
διάφοροι οίκογένειαι μισθοΰσι λέμβους άμυλλώμεναι 
κατά τήν ταχύτητα καί προσπαθοΰσαι νά βρέξωσι διά 
θαλασσίου ΰδατος αί μέν τάς δέ. Κατά τήν έσπέραν 
ύπό τό γλυκύ τής σελήνης φώς έξακολουθοΰσιν αί έν 
τή θαλάσση διασκεδάσεις. Καί κατά τάς δύο ημέρας 
αί αύταί θαλάσσιαι διασκεδάσεις λαμβάνουσι χώραν.

Τήν ποωίαν τής δευτέρας ήμέρας τελείται καί μι
κρά παρά τήν μονήν τοΰ Αγίου Γεωργίου πανηγυρις. 
Κυρίως οί χωρικοί έπί τή εύκαιρία τής έπισκέψεώς 
των είς Λάρνακα δέν λησμονοΰσι καί τόν μέγαν Στρα
τηλάτην τόν προστάτην τής Γεωργίας. Ή περιγραφή

τό καθήκον της, απέναντι έαυτής, απέναντιτής κοινω
νίας, Απέναντι τοϋ Έδνους :

Έχομεν ανάγκην άπό μ,εγάλας γυναίκας, λέγει 
ή κ. Μπράουν. Ακριβώς τάς μεγάλας γυναίκας θά 
μας τάς δώση σήμερον μόνον ή μόρφωσις καί ή Ανά- 
πτυξις τής παιδίσκης καί τής νεάνιδος υπό διαφορετι
κός συνδήκας καί ευρεϊς παιδαγωγικούς ορίζοντας 
δσους έπιβάλλουν τώρα πλέον αί έδνικαί μας παραδώ- 
σεις. ”Ας μή νομίσωμεν δέ δτι ή μόρφωσις δά Απο- 
μακρΰνη τήν Έλληνίδα άπό τήν οικογένειαν. Κάδε 
άλλο. Δυστυχώς τδ σύνολον τοϋ Έλληνικοϋ περιβάλ
λοντος είς κάδε τόπον ή πόλιν ή παροικίαν, δέν υ
πήρξε ποτέ τοιοϋτον ώστε νά δίδη ελευδέραν κοινωνι
κήν μόρφωσιν είς τήν Έλληνίδα.' 'Απεναντίας: υ
πήρξε σχεδόν πάντοτε πνιγηρόν, ασφυκτικόν, περιω- 
ρισμένον. Διά τοΰτο επαναλαμβάνω εινε Ανάγκη μέ δ
λην μας τήνδύναμιν νά προσπαδήσωμεν νά μορφώσω- 
μεν τήν Έλληνίδα, διά νά ίτψώση αυτή αυτή τδ οικο
γενειακόν καί κοινωνικόν περιβάλλον, καί νά δώση τά 
υπέροχα δείγματα τών μεγάλων μητέρων μας, αϊτινες 
έγνώριζον νά δημιουργοϋν άνδρας μεγάλους καί νά 
δνήσκουν υπέρ τής τιμής, τής πίστεως καί τής πατρίδας.

Ενγ. Ζ.

EOFTAI
Ή αρχαία θρησκεία καταλιποΰσα τά σκήπτρα είς 

τόν νικητήν Χριστιανισμόν, δέν κατέλιπε καί τάς καρ
διάς τών ανθρώπων, άλλ’ ύπό διάφορον μορφήν λελη- 
θότως καί ύπό νέον ένδυμα ύπεισήλθεν είς τήν νέαν 
θρησκείαν. Έάν έρωτήση τις, διατί τελείται τοΰτο ή 
εκείνο, ό τελών Χριστιανός θά εύρεθή είς πολύ δύσκο- 
λον θέσιν, μάτην θά εξερεύνηση τά Τυπικά και Ωρο
λόγια της Εκκλησίας ή μάλλον τό Πηδάλιον της 
Εκκλησίας, διότι έν τούτοι; ούδέν αίτιολογικόν της 
πράξεώ; του θέλει ανακαλύψει. Εορτή καθαρώς ε
θνική καί άγομένη ύπό Χριστιανών έν Κύπρω είναι ή 
λεγομένη τοΰ Κατακλυσμού. Έπί διήμερον, Κυριακήν 
καί Δευτέραν τοΰ Αγίου Πνεύματος, διασκεδάσεις, 
άσματα πλήρη εύθυμίας, χοροί καί αδιάπτωτος γέλως 
άντηχοΰσι παοά τάς άκτάς της Κύπριας γης καί της 
γελοέσσης μ.ητρός της ’Αφροδίτης θαλάσσης. Ό φλοί
σβος τών αφρωδών κυμάτων μ.ετά τών φωνών τών 
κατά τήν παραλίαν θνητών, άποτελοΰσιν αρμονίαν 
πρός τήν άναδυομένην Παφίαν θεάν, τήν περικαλλή 
τοΰ Ηφαίστου σύζυγον. Πράγματι ή εορτή τοΰ Κα
τακλυσμού ή έπιχωριάζουσα έν Κύπρω έχει πολλήν 
σχέσιν πρός τάς άγομένας κατά τήν αρχαιότητα έορ- 
τάς της ’Αφροδίτης έν Κύπρω. Κατά τήν μυθολογίαν 
ή ’Αφροδίτη έγεννήθη έκ τών άφρών τών κυμάτων. 
Άναμφιβόλως ό πλάσας τόν μ.ΰθον ή'θελε νά δώση τή 
’Αφροδίτη τό αφρώδες καί θαυμασίω; λευκόν χρώμα
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άνηκει είς την της πόλεως της Λάρνακος πανηγυριν, 
καί είς τάς άλλας πόλεις της Κύπρου κατά τόν αύτόν 
σχεδόν τρόπον τελείται. Πολλαί τών εορτών εσχε- 
τίσθησαν πρός την αγροτικήν ζωήν. Τη 3 η Νοεμβρίου 
έν Κύπρω άγεται ή έορτη τοΰ ’Ά ϊ Γ ι ω ρ κ ο ΰ του 
Σπόρου, τοΰ Άγιου Γεωργίου τοΰ Σπορέως, ε
πειδή τότε γίνονται συνήθως αί σποραί, έν ω έν 
Κρητη ό αύτός άγιος Γεώργιος τη 3η Νοεμβρίου κα
λείται μεθυστης. Ή έν Κρητη έορτη τοΰ μεθυστου 
π άλλην ομοιότητα έχει πρός τά Διονύσια τών αρχαίων. 
Τά Πιθοίγια κυρίως, ήτοι τό άνοιγμα τών πίθων είναι 
το αύτό. Διότι έν Κρητη κατά την 3ην Νοεμβρίου 
δοκιμάζονται οί νέοι οίνοι. Τά οίνοφόρα χωρία της 
Κρητης ώς έν Μαραμβέλλω πανηγυρίζουσιν. Ό έπι- 
σκέπτης πανταχοΰ εύρίσκει τραπέζας καί εύωχίαν. 
Ό νέος οίνος άποδεικνύεται θαυμάσιος, όταν μάλιστα 
ο δοκιμάζων διηλθε πρότερον πολλάς βαθμίδας έπι- 
σκέψεων. Και έν Κρητη ύπάρχει άμυδρά τις άνάμνη- 
σις τών θαλασσίων έορτών της ’Αφροδίτης· έν Σητεία 
π.δ.χ. τών Αγίων Πάντων περνοΰν 40 κύματα καί 
ρίχνουν ψωμί η κουκιά ώς έςαγνιστηρια. Τοϋτο έ- 
καμνον καί ΌΘωμανίδες, ούχί τών ’Αγίων Πάντων 
άλλ’ άλλην τινα ημέραν. Ή 21 Νοεμβρίου έν Κρητη 
καλείται της Παναγίας της Σπορινης, ήτοι της προ- 
στάτιδος της σποράς. Ό αγρότης θέλει πάντοτε νά 
συνδέη πάσαν αύτοΰ πράξιν πρός τό θειον. Ή έκ τοΰ 
θείου έξάρτησις τοΰ ανθρώπου τόσον βαθείας έχει τάς 
ρίζας της έν ταΐς ψυχαΐς τών λογικών οντων ώστε ό 
άνθρωπος είς έκαστον αύτοΰ βήμα θέλει νά έχη καί 
την έπιδοκιμασίαν τοΰ προστάτου του,τού Θεού, 
όπως έπιτύχη έκείνου όπερ επιδιώκει, είτε σπορά είνε 
είτε άλλο τι έπιθυμητόν. Τούτου ένεκα διάφοροι πρά
ξεις της αγροτικής ζωής συνεδέθησαν μετά άγιων 
προστατών άδίαφορον ποιων*  έκαστος τόπος έχει ά- 
ναλόγως τοΰ κλίματος καί της παραγωγής δια
φόρους αγίους έπί ώρισμένων προϊόντων της γης των. 
Ή μεσοπεντηκοστη έν Κρητη καλείται της Παναγίας 
της Ρόδινης, διότι τότε ροδίζουσι τά σπαρτά ώριμα 
πρός θερισυ.όν. Κατά τά Θεοφάνεια βράζουσι διάφορα 
όσπρια (πανσπερμίαν) τά όποια ρίπτωσιν έπί της 
στέγης καί άλλα δίδουσιν είς τούς βοΰς, ΐνα φάγωσι 
καί καταστώσι ρωμαλέοι. Τά όσπρια καί η πράξις λέ
γονται π α λ λ η κ ά ρ ι α. Αί έορταί έν συντόμω πολ- 
λακις έχουσιν άρχαίαν έθνικην καταγωγήν, άλλοτε 
σχετίζονται πρός έργασίας ΐνα ταύτας προστατεύ- 
σωσιν. Είς την έπιτυχίαν πράξεώς τίνος άνηκουσι καί 
οί διάφοροι έξορκισμοί καί μαγγανειαι περί ών προ
σεχώς.

Λάρναξ,β Ιανουάριου 1910
IQAN.ΧΑΤΖΙΩΑΝΝΟΥ 

Κα&ηγητής

ΗΑΝΑΓΝΩΣΙΣ τοΰ λόγου τοΰ Γενικού Διευ- 
θυντοΰ της Τραπέζης Αθηνών κ. Ζαφειριού 

Μάτσα τοΰ έκφωνηθέντος 
και ΤΡΑΠΕΖΑθΑΘΗΝΩΝ κατά τελευταία έ'κτζ- 

κτον Γεν. Συνέλευσιν τών Με
τόχων της Τραπέζης ’Αθηνών καί δημοσιευθέντος καί 
διά του ημετέρου Περιοδικού έπροξένησεν έν Κύπρω 
εύφρόσυνον καί ένθουσιώδη έντύπωσιν. Τό μέρος έκείνο 
καθ’ 0 ό κ. Μάτσας ομολογεί τόν πόθον του πρός 
ΐδρυσιν Υποκαταστημάτων έν Κύπρω άνεγνώσθη ά
πληστος καί έπροξένησε γενικήν χαράν καί άγαλ- 
λίασιν. Οί αδελφοί Κύπριοι αισθάνονται διά πάν ’Ελ
ληνικόν λατρείαν, άφοσίωσιν καί προσηλωσιν βαθυ- 
τάτην, δταν δέ κατανοώσιν ότι καί άπό μέρους της 
'Ελλάδος δίδεται προσοχή πρός τούς πόθους τοΰ Κυ
πριακού Λαού διατρέχει την Κύπρον ολόκληρον ρίγος 
πατριωτικού ενθουσιασμού άνωτέρου πάσης περιγρα
φής. Τοιαύτα συναισθήματα έπροκάλεσαν τό ένδιαφέ- 
ρον της Διευθύνσεως τού μεγάλου τούτου ’Ελληνικού 
πιστωτικού ιδρύματος πρός τους πόθους, τάς βλέψεις 
καί τά συμφέροντα τού εύρώστου Κυπριακού έμπο- 
ρίου όπερ διά της ίδρύσεως Υποκαταστημάτων της 
Τραπέζης ’Αθηνών μεγάλως Οελει έζυπηρετηθη. 
Καί είνε διττή η χαρά τών πατριωτικωτάτων καί 
ένθουσιωδών Κυπρίων, διότι άφ’ ενός μεν θά δία
τεθώσιν Ελληνικά κεφάλαια ένισχυτικά της Βιομη
χανίας καί τού έζαγωγικού καί εισαγωγικού έμπο- 
ρίου της Νήσου καί της έν γένει παραγωγής τού τό
που καί άφ’ έτέρου θά ένισχυθη καί θά άναπτερωθγί 
έπί πλέον η εθνική ύπερηφάνεια τηςΚύπρου καί Οά το- 
νωθη τό έθνικον φρόνημα καί ή αύτοπεποίθησις δταν 
ιδουν έγκαθιστάμενον έν μέσω τόσων άλλων πιστωτι- 
τικών ιδρυμάτων τον Ελληνικό' κολοσσόν όστις κα
λείται Τράπεζα ’Αθηνών καί όστις έχει κατακτήσει 
ηδη τάς συμπάθειας καί την έκτίμησιν σύμπαντος 
τού Ελληνισμού.

Θίξαντες ηδη δΓ ολίγων τάς άνυπολογίστους ηθι- 
κάς ώφελείας άς θά προσφέρη είς την Κύπρον ή ΐδρυ- 
σις τών έν λόγω Ύ)μάτων θεωρούμεν περιττόν νά ά- 
ναφέρωμεν τάς ύλικάο ώφελείας άς θά προσπορίσηται 
έαυτη η Τράπεζα Αθηνών. Τό Κυπριακόν έμπόριον 
σύμπαν θά στραφώ πρός τά έν Κύπρω Ύ)ματα της 
«’Αθηναϊκής» καί θά ζητηση μέ πάσαν θυσίαν νά τά 
ένισχύστ) καί τά ένθαρρύνη θεωρούν ώς ιδίαν ύπόθε- 
σιν τά συμφέροντα τών μετόχων της Τραπέζης ’Αθη
νών. Περί τούτου είμεθα βέβαιοι έξ ίδιας άντιληψεως 
πεισθέντος τερί τών αισθημάτων τοΰ Κυπριακού 
Λαού.

Ή «Έλληνικη Έπιθεωρησις» η οποία, εύθύς ώς 
έθεσαμεν τόν πόδα άπό τού προσφιλούς Κυπριακού 
έδάφους, αύθορμητως σύνεζητησε τό ζητημα μετά τών 
αρμοδίων έμπορικών, δημοσιογραφικών καί τραπεζιτι
κών κύκλων πολύ πριν η έςαγγελθη καί γνωσθη η 
έπιθυμία της Διευθύνσεως της ((’Αθηναϊκής», εύρε 
τούς σοβαρωτέρους άντιπροσώπους της έμπορικης, γε
ωργικής καί βιομηχανικής κινησεως της Κύπρου ού 
μόνον έκθύμους ύποστηρικάς της ίόέας ταύτης άλλά 
και μετ’ άγωνίας άναμενοντας καί ποθούντας την τα- 
χεϊαν ΐδρυσιν eΥποκαταστημάτων.

Τρέφοντες μεγίστην πεποίθησιν είς τό μεγαλόφρον 
και άποφασιστικον τοΰ κ. Μάτσα άναμένοαεν υ.ετά

0 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΡΗΣ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ κ· ΕΑ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

τών φίλων Κυπρίων την όσον οΐόν τε ταχυτέραν έγκα- 
τάστασιν τών Ύ)μάτων τούτων.
ΣΗΜ. 'Ωζ έκ περισσού σημειουμ,εν τους έξης άρι&μούς :

Έτηοία παραγωγή της Κύπρου £ 1.250.000.
Έξαγωγικόν έμπόριον £ 588.904.
Εισαγωγικόν έμπόριον £ 567.444.
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Ο ΔΕΡΒΙΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒΙΚΤΩΡΑ ΟΥΓΚΩ

(Orientates XIII)
Μετάφοασις Ο. I. 3Ιασονίδόν

Μίαν ημέραν δ 3Αλής έφιππος έπερνοϋσε
Καί ό λαός του έκλινε χαμαί κι έχεραιτόϋσε,

Χαμαί είς τόν κονιορτόν^ 
Τών τόσων του στρατιωτών.

"Ενας Δερβίσης γηραιός παίρνει τό χαλινάρι,
Τόϋ ίππου τοΰ 3Αλή Παοσά πουχε τόσο καμάρι

Καί τέτοια λόγια τοΰ λαλεϊ, 
^Αλη Πασά Τεπενλελη /

3Αλη πασά Τεπενλελη. ποϋ είσαι φώς τών φώτων,
ΤΙοΰ 3ς τό Διβάνι κά&ησαι πρώτος έν μέσω πρώτων, 

Που τονομά σου βροντερά, 
’Ακούεται κ3 έχει πτερά.

Νά μοΰ άκούσης σοΰ ζητώ ποΰ είσαι σάν Βεζύρης
Ποΰ έχεις τόσον στράτευμα, κ3 είσαι λαμπρός 3Εμίρης, 

ΙΙοΰσαι σκιά τοΰ Πατισάχ.
Τοΰ πρώτου μετά τόν 3Αλλάχ.
3Αλή Πασά Ίεπενλελη,
*Αχ, είσαι άπιστον σκυλλί !

e Ο τάφος σου είν3 ανοικτός χωρίς νά τό γνωρίζης 
Γιατί τών υπηκόων σου τόσας ζωάς θερίζεις.

, ”Ωστε σέ τρέμει ό λαός'
3Αλλά υπάρχει ό θεός !

Είσαι άγγεϊον μέ χολήν καί δρέπανον θανάτου, 
Καί κτίζεις τό παλάτι σου μ3 αίμα καί κόκκαλά του

Μέ κόκκαλα πτωχοΰ λαοΰ, 
3Αντί τοΰ γύψου καί νερού.

3Αλλ' έρχετ3 η ήμερα σου. Καί σύ θά γίνης πτώμα, 
Προτοΰ τά 3Ιωάννινα κυριευτούν ακόμα !

Κ9 είς τόν λαιμόν σου τόν κλοιόν
Θά έχης άπό τόν Θεόν,

Καί είς τό δένδρον τοΰ Σεκζέν θά είσαι ώς εκείνοι
Οί κολασμένοι άσεβεϊς ποΰ ό Θεός θά κρίνη

Ποΰ είς τά μαΰρα του κλαδιά, 
Τρέμουν τοΰ °Αδου τήν φωτιά /

Γυμνήν θά χάσης τήν ψυχήν, καί τ3 άμαρτήματά σου 
Θά είπη μέ τό όνομα πούχαν τά θύματά σου, 

3Εμπρός σου δαίμων φοβερός, 
Καί θά τά ϊδης σύ εμπρός,

Βαμμένα είς τό αίμα των ποΰ είχες άφαιρέσει,
3Από τάς φλέβας των εσύ, καί είχες άπωλέσει..

Καί σύ μέ λόγια περιττά, 
Θά τρέμης, ώ, φρικτά, φρικτά ' 
Θά κράζης * Ελεος ! φριν,τά.

Τό στράτευμά σου τό λαμπρόν δέν θά σοΰ χρησιμεύση, 
Αύτό τό μεγαλεϊόν σου γυμνόν θά καταρρεύση,

Καί περιττόν θά σοΰ οταθή, 
Κανόνι, βόλι καί σπαθί.

Καί άν άλλάξης όνομα όταν θά άποθάνης
Νά μή σοΰ πάρη τήν ψυχήν ό άγγελος τής πλάνης 

Καθώς eΕβραίος πονηρός 
νΕπραξε μιάν φοράν αισχρώς, 
Δέν θ3 άποφύγης τήν ποινήν 
Είς τοΰ θανάτου τήν στρωμνήν.

Αυτά τ3 ακούει ό 3Αλής,τό μέτωπόν του κλίνει,
Καί τόν Λερβίοην συγχωρεΐ κ3 ελεύθερον άφίνει,

Καί τόν μανδύαν τον χρυσόν, 
Μέ μηλωτήν καί μέ κροοοόν

1 Από τούς ώμους μειδιών είς τόν Δερβίοην δίδει*
Κ' έφάνησαν τά όπλα, του*  μαχαίρι σάν τό φίδι, 

Τρία πιστόλια καί σπαθί <
Μέ τήν λαβή του τήν χρυσή, 
Ποΰ ό μανόύας του λαμπρά
* Εκρυπτε, κι3 ήσαν φοβερά.

Ο κ. Ο. Ι.ΙΑΣΟΝΙΔΗΣ, ευπατρίδης Κύπριός, 
εις έκ τών πλέον εύπαιδεύτων άνδρών της

Κύπρου, μορφωθείς έν ’Αγγλία καί δη έν τώ Πανεπι
στήμια) της ’Οξφόρδης, εύηρεστηθη νά μάς δώση την 
ανωτέρω μετάφρασίν του πρός δημοσίευσιν.

Ό κ. Ο. I. Ίασονίδης εινε γνωστός καί είς τούς 
φιλολογικούς κύκλους της πρωτευούσης καί ώς άνηρ 
πολυμαθής καί ώς συγγραφεύς πολιτικών καί φιλοσο
φικών καί κοινωνικών θεμάτων, ού μην άλλά καί ώς 
τρυφερός ποιητης καί διακεκριμένος άγορητης. ’Επί
σης είνε γνωστός καί είς τούς επίσημους πολιτικούς 
καί φιλολογικούς κύκλους της ’Αγγλίας, άριθμών φί
λους θερμούς καί ειλικρινείς μεταξύ τών όνομαστοτέ- 
ρων προσωπικοτήτων τοΰ ’Αγγλικού Έθνους, συγκα- 
ταριθμούμενος καί ούτος μεταξύ τών μελών τών πλέον 
έπισημων καί σοβαρών φιλολογικών, πολιτικών, φιλο
σοφικών καί άρχαιολογικών σωματείων τοΰ Λονδίνου. 
Αί ίσχυραί αύται φιλίαι του συνετέλεσαν μάλιστα είς 
το νά προσφέρη άναμφισβητητους ύπηρεσίας είς την

4
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πατρίδα του αναγνωριζόμενα? παρ’ όλης τής Κόπρου, 
ητις δια τών δημοσιευόμενων σήμερον επίσημων εγ
γράφων είς σειράν φύλλων της εγκρίτου «’Εφημερίδας 
τοΰ Λαοϋ» έκδιδομένης έν Λάρνζκι, παρακολουθεί καί 
θαυμάζει τό φιλοπατρι εργον τοΰ εύπατρίδου Κυ
πρίου οστις, ζών είς τά αριστοκρατικότερα κέντρα 
Λονδίνου καί ’Οξφόρδης καί αφειδώς δαπανών καί 
μετά δυναμεως καί πειθοΰς διακηρύττων διά τοΰ λό
γου καί της γραφίδας τά δίκαια ' της πατρίδας του, 
κατωρθωσε να κερδίσν) ύπέρ αύτής δ,τι ήρνεΐτο τη. 
επίσημου ’Αγγλίας τό πείσμα καί η στρεβλή ίσως 
αντίληψις. Ό πολύτιμος φίλος της «Ελληνικής 
Επιθεωρησεως», ως δείγμα της πρός αύτήν έκτιμη- 

σεως του, εύηρεστηθη κατ’ έξαίρεσιν νά έμπιστευθη 
εις αύτην επίσημα τινα έγγραφα προερχόμενα έκ τού 
πλουσίου αρχείου του καί διευκρινίζοντα πολλά ση
μεία της Κύπρου κατά την έποχήν τής Έπαναστά- 
σεως. Εις προσεχή φύλλα θα έχωμεν τήν εύχαρίστη- 
σιν νά τά δημοσιεύσωμεν.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΛΕΔΤΙΟΝ
Άθήναι 20 Ίανουαρίου 1910.

Ουδέποτε το νεον έτος ηλπιζέ τις νά παρουσίασή 
τοσας έκπλήζεις. Περί τό τέλος τοΰ έτους 1909. 
τό έργον τής Έπαναστάσεως έβαινε θαυμασίως, ήρ- 
χισεν άκόμη καί ή στέγη νά τίθεται, τήν στιγμήν 
δμως καθ’ ·ήν ύψοΰντο αί χεΐρες νά χειροκροτήσωσιν, 
τά πάντα «σταμάτησαν διά νά λάβουν νέαν οδόν, 
κατα τους πάτρωνας τής έπαναστάσεως, πράγματι 
δμως διά νά παραλύση ή Έπανάστασις. Διότι ιδού 
ποιον είνε τό πράγματι λυπηρόν.

Εις τήν στιγμήν καθ’ ήν ήρχετο ό νέος χρόνος, καί 
δλη ή οικουμένη ΐδιάζουσαν λαμβάνει ιδέαν τής ά- 
ζιας του χρονου, και ο καθείς αναμετρών τά παλαιά 
έργα ύφίσταται σκληράν τήν τύψιν διά τήν απώλειαν 
κατά τό παρελθόντόσωνεύκαιριών,έν'Ελλάδι,ωςσημεϊον 
άναπαύλας νωχελοΰς έξελέγη ή στιγμή αύτή, ή τόσον 
διδακτική τοΰ χρόνου· γνωρίζει πας τις τά έπιχειοή- 

ματα,τα καλα και αγία και θαυμασια τών έφευρόντων 
τήν Έθνοσυνέλευσιν,άλλά τό λυπηρόν είνε δτι τό κύ
ριον μιας Εθνοσυνελεύσεως εινε η απώλεια χρόνου, καί 
δτι δταν γίνωνται ’Εθνοσυνελεύσεις δέν δύναται νά γίνη 
συνάμα καί Στρατός. Άλλά καί αν ύποτεθή δτι καί 
τοΰτο γίνεται,άπό τής 24 Δεκεμβρίου μέχρις σήμερον 
άπωλέσθη είς μήν,θά παρέλθή δέ είς άκόμη ίνα ή νέα 
Κυβέρνησις καταστρώση τά σχέδιά της, άλλοι δέ δύο 
μήνες ίνα συντελεσθή τό δάνειον. Μόλις δηλαδή τόν 
’Ιούνιον θά είνε τό δάνειον δυνατόν.

’Ιδού τό μέγα έργον τών εφευρετών τής Έθνοσυ- 
νελευσεως, όια τό οποίον καί ζητοΰσιν οί Κύριοι 
αύτοί καί προνόμιον μεγαλοφυ’ί'ας.

Άλλ’ άπαντώσιν : είνε ή Έθνοσυνέλευσις ιδέα δι-

πλωματικωτάτη—εινε ο αύτοχαρακτηρισμός των,_ _
ινα προληφθή ή άποστολή βουλευτών Κρητών είς τήν 
Ελληνικήν Βουλήν. Ναι, τό γνωρίζομεν δτι δι’ αύτό 

τό κάμετε,άλλά τοΰτοάκριβώς έπρεπε νά μή γίνή,διότι 
αν. ι ,.ασης θυσίας επεβαλλετο η Ελλάς νά μ.ή έξ- 
ακόλουθή ούσα ύποτελής τής Τουρκίας, καί νά με
τέρχεται τό πρόσωπον τοΰ ραγιά, τοΰ διαρκώς 
υ,.οκυπτοντος και πάντοτε ύποχωροΰντος καί προ» 
σκυνοΰντος τόν τσουμπέν τής Τουρκίας. Ύπό τοιαύ- 
τας συνθήκας, ού'τε ή Κίνα ήδύνατο νά ζήση ούτε ή 
Κορέα. Αλλως άπό τοΰ Μαρτίου τοΰ 1909 έξηκο- 
λούθουν αί παρασκευαι· δεν ή'ρκεσεν ό χρόνος αύτός 
όια νά δυνηθήτε νά κάμετε μίαν τυπικήν άμυναν ; 
Ποσά έτη, πόσους αιώνας, χρειάζεται τις νά*  παρα- 
σκευασθή διά μίαν άμυναν, πόσα δέ δυσεκατομμύρια 
άγγλικών λιρών ; Άλλά τίς δύναται νά άντιτάξή τήν 
λογικήν, τήν αλήθειαν άπέναντί τήςέπισήμου δοκησι- 
σοφίας, άπέναντί τής γενικής άσθενείας τών οφθαλ
μών, άπέναντί τής άνωθεν κατάρας νά είνε ή Ελ
λάς τό Κράτος τών χάρτινων μεγαλουργημάτων, τών 
τύπων καί τών ιδεών ;Άπό τοϋ!863 μέχρι τοϋ1910, 
διαρκώς εζητοΰμεν με θεωρίας καί κοινοβουλευτικής 
συζητήσεις πάντοτε, να σωθώμεν, καί μεγάλοι ήσαν 

πάντοτε παρ ημΐν οί συμβιβαστικότεροι, οί εύγενεΐς 
τους τρόπους πολίτικοι, οί καλώς διεξάγοντες τάς συ
ζητήσεις εν τή Βουλή, οί δσον τό δυνατόν έπ’ άπει
ρον κατωρθοΰντες νά παρατείνουν τά ζητήματα. 
Πώς ήτο δυνατόν άπό αύτό τό φαυλεπίφαυλον καθε
στώς, ύπο τό βάρος τόσων γεωλογικών στρωμάτων, νά 
ζήσή τό φυτόν τής νέας έποχής, τής νέας βλαστή- 
σεως; Ματαιαι έλπίόες, μάταιος άγων, τά πάντα μα» 
ταιότης ματαιοτήτων είνε διά τήν Ελλάδα δταν 
πρόκειται τις νά όμιλήβή περί πολιτικής.

Άλλά είς δλην αύτήν τήν έπικράτησιν τής άπο- 
γοητεύσεως, υπάρχουν οί πιστεύοντες είς αίσιώτερον 
μέλλον. Καί άκούει τις νά φωνοΰν ύποκώφως. Διατί 
ταχα άπελπίσθητε ; Νΰν ή έπανάστασις άνεγνωρίσοη 
διά τής ιδέας τής Έθνοσυνελεύσεως, καί έγένετο Κυ- 
βερνησις. Δια τής διαλυσεως του δέ ό Σύνδεσμος ό 
Στρατιωτικός νΰν γίνεται δύναμις άόρατος, άνεπίκρι- 
τος, δρώσα πλέον εκ τοΰ ασφαλοΰς. Αύτή είνε όμολο- 
γουμένως, ή μόνη παρηγοριά έξ δλης τής καταστά- 
σεως. Καί οί φανατικοί τής Έθνοσυνελεύσεως τοΰτο 
έχουν ως επιχείρημα, ότι ενώ ή Κυβέρνησις θά μέρι
μνα περί τής Διοικήσεως καί τής Έθνοσυνελεύσεως, ό 
Στρατός θά φροντίζή διά τήν έξόπλισιν. Ναι άλλά 
και τοΰτο δεν θά γινή, διότι αύτός ο άρχηγός τής 
Επαναστασεως δέν θα έχή καιρόν νά σκεφθή περί 

ταύτης. Αφοΰ τοσον απωλεσε καιρόν, δημιουργών 
συνδυασμούς ε.τι συνδυασμών, εκεϊ δπου υ.ονον τό ξί
φος είχε τόν λόγον, δέν παρέχει δυστυχώς καμμίαν 
έγγύησιν δτι θά έννοήσή νΰν πόσον πολύτιμος είνε ό 

χρόνος καί πόσα στοιχίζει αύτός είς τό Εθνος. Αύτό 
είνε δυστυχώς τό άπαισιον σημεΐον τής καταστα- 
σεως : ή Έπανάστασις έχασε τά νερά της, έςήλθε 

τής κοίτης της.
Πρέπει νά είπή τις καθαράν τήν άλήθειαν, ο' στρα

τός πρέπει έξ άπαρχής ν’ άνασυνταχθή, πρέπει μέχρι 
τών όστέων του νά αισθανθή τό αίσχος οπερ τώ επι
φυλάσσεται, νά έννοήσή δτι έσκαψεν αύτός τόν λάκκον 
τοΰ έθνους διά τής μέχρι τοΰδε διαγωγής του,διά τής 
απώλειας δηλαδή τοΰ χρόνου αύτοΰ, έως ου θά πεσή 
πρώτος αύτός ύπό τό άνάθεν.α τοΰ έθνους δλου. Έάν ο 
κ. Θεοτόκης δέν παρεσκεύασεν τήν χώραν, έάν ό κ. 
Ράλλης δέν έκαμε τίποτε, έάν οί διάφοροι πολιτικοί 
έχαντάκωσαν τόν τόπον, εκείνοι ύπ αύτοΰ τοΰ Στρα
τού κατεδικάσθησαν. Αλλ αν εινε ένοχος θανατου, 
διά τόν Στρατόν, δλος ο ανω εσμος, οποία εινε η θε- 
σις τοΰ δικαστοΰ τοΰ περιπίπτοντος ει: τό αυτό έγ

κλημα ;
Καιοός είνε συνεπώς νά συνέλθή ό Στρατός και μέ 

τό ολίγον κΰρος δπερ άπέμεινεν δι’ αύτόν είς τόν λαόν 
καί τάς συμ.βουλάς εκείνων οίτινες όντως ηγαπησαν 
τόν Στρατόν καί διεκινδύνευσαν δι αυτόν και δεν κ- 

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΝΕΥ ΘΡΟΝΟΥ
ΥΠΟ

MAURICE MONTEGUT

ΉΊωσηφίνα τό ήννοησε και ερυθριώσα ελαφρώς .
— Ό κύριος de Grandlys, δέν εΐν’ έτσι ; τί επι

θυμείτε παρακαλώ. Καί επειδή δ Grandlys έξηκο- 
λούθει νά σιωπά ή αύτοκράτειρα έξηκολοΰθησε.

— Λοιπόν ποιος σάς συνιστά ;
— Κυρία, είπε μέ βαθεΐαν φωνήν δ νέος, δέν έχω 

καμμίαν σύστασιν, επιθυμώ μονον νά ομιλήσω ιδιαι

τέρως πρός υμάς.
Πώς ! τήν ώνόμασεν κυρίαν, ενώ ή έθυμοτυπία ά- 

πήτει τόν τίτλον τής μεγαλειότητας, διατυπόνων συγ
χρόνως έλευθέρως μίαν επιθυμίαν του, χωρίς νά δώση 
καν παρακλητικόν τόνον εις τήν φωνήν του.

Κατάπληκτοι οΐ αυλοκόλακες συνεσπασαν τάς ο- 
φρεϊς ενώ αί κυρίαν έμόρφασαν. Άλλ’ ή ’Ιωσηφίνα, 
πάντοτε ατάραχος και νωχελής μένουσα, δέν έφάνη 
πειραχθεΐσα διά τήν άγνοιαν αύτήν τών κανόνων τής 

αυλής της.
Ό Grandlys τής έκίνησε τό ενδιαφέρον ευθύς 

έξ άρχή? χωρίς ν“ και διατί και ^ρεσε 
ακριβώς έτσι δπως ήτο. Άλλως τε έφάνη καί δ ίδιος 

φοβηθείς δτι δέν έξεφράσθη καλώς.

Συνέχεια εκ αελ. 862

πέβαλον άκόμη τήν ελπίδα έπ’ αύτόν, εινε καιρός 
νά συνετισθή καί ρ-.φθή είςτό έργον, μέτρων πλέον 
καί τάς ώρας καί τά λεπτά. Οί καίριοι, ού με- 
νετοί. Διότι καί τό έθνος υ.εν θά κυλισθή εις τό βαρα- 
θρον, άλλά καί τούτων ή τύχη δέν θα εινε καλλι- 
τέρα. Όμιλοΰμεν ούτω, διότι αίσθανόμεθα πόνον διά 
τόν Στρατόν, διότι βλέπομεν- καθαρά τί μελλει νά 
έπισυμβή είς τόν Στρατόν. Θά καταντήσή ό παρίας 
τοΰ “Εθνους, μισθοφορικόν άγημα ,τοΰόποίου ό καθείς 
θά άναφέρή μετ’ άποστροφής τό ονομα. Έάν δεν 
θέλετε νά φθάσετε έκεϊ έργασθήτε νΰν σοβαρώς, είνε 
καιοός άκόμη, καί ο Λαός παλιν θα σας αγαπησή,πά
λιν θά σας θεωρήσή καμάρι. Άλλά προσέξατε καί 
’Λίαν φοράν άν σας ίδή ο λαός περί αλλα να τυρβα-: 
ζετε. καί μίαν ώραν έάν σας ίδή αναπαυόμενους, 
τό ρήγμα πλέον έπήλθεν. Ό Στρατός δέν θά υπάρχή 

πλέον διά τόν Ελληνικόν Λαόν.
Είς τήν Κ)πολιν, ή αύτή παραλυσία· καί έκεϊ ζη

τήματα έκ τοΰ μηδενός, καί έκεϊ άπώλεια χρόνου καί 
έκεϊ συζητήσεις άπρακτοι. ’Ιδού πώς είσήλθεν ό νέος 

χρόνος.
ΓΕΩΡΔ.. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΓΑΟΥΣ

Ένδίδουσα λοιπόν είς τήν επιθυμίαν του έκαμε 
νεύμα είς δλους τούς παρισταμένους, μηδ’ αύτή« της 
Όρτενσίας έξαιρουμένης,νά έξέλθωσιν, δταν δέ δ αρ
χιθαλαμηπόλος, χάριν ασφαλείας, ηθελησε νά σταθη 
δέκα βήματα μακράν, δι’ ενός νέου κινήματος έστειλε 
καί αύτόν ν’ άνταμώση τους συντρόφους του.

Μόνον ή Όρτενσία ξεφυλλίζουσα έν λεύκωμα έκά- 
θισεν είς μίαν γωνίαν τής αιθούσης.

'Η ’Ιωσηφίνα ώμίλησε πρώτη.
— Επιθυμείτε νά καταταχθήτε ως αξιωματικός είς 

τό σύνταγμα τού Isembourg η τοΰ La Tour d 

Auvergne ;
— Μάλιστα, Κυρία,
— Πώς λοιπόν συμβαίνει νά μήν έχετε κανένα 

ύποστηρικτήν, καμμίαν σύστασιν ;
Ό Grandlys έμειδίασε· οί γαλανοί του οφθαλμοί 

προσηλώθησαν δι’ έν δευτερόλεπτον έπί τής αυτο- 
κρατείρας καί ύστερα βραδέως απηντησεν.

— Συγγνώμην, Κυρία, έχω την ιδικην σας.
— Δέν εννοώ ειπεν ή ’Ιωσηφίνα, αν θελετε μή ο- 

μιλεϊτε αίνιγματωδώς άλλ’ έξηγηθήτε, Ή φωνή της 
έγινε πρός στιγμήν απότομος, ξηρά, αγέρωχος.
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Τότε ό νέος λαβών μίαν άπσφκσιν άπήντησεν.
— Μ’ έσώσατε άλλην μίαν φοράν, ίσως αύτό εΐνε 

κάποιος λόγος νά μέ σώσετε και έκ δευτέρου.
Οί λόγοι οΰτοι έσκανδάλισαν τήν ’Ιωσηφίναν ή ο

ποία, ήμιεγερθεϊσα, έκλινε πρός τόν παράδοξον αυτόν 
έπισκέπτην.

— Σάς έσωσα ! πώς καί πότε ;
Τότε ύπό τά περίεργα βλέμματα τών αύλικών, τών 

ευρισκομένων εις τό πλησίον δωμάτιον καί έκεΐθεν 
παρατηρούντων μετά προσοχής τόν νέον, δ Grandlys 
έσκυψε καί έψιθύρισεν άλλοτε γρήγορα καί άλλοτε 
βραδέως διάφορα ονόματα καί χρονολογίας.

— 1796 ... Frotte ... Barras . . . τότέμπλον 
... δ δήμιος . . .

Καί ή αύτοκράτειρα εκστατική, προχωρήσασα κατά 
έν βήμα παρετήρει μέ αγάπην τό γυναικεϊον πρόσω- 
πόν του καί άκουσίως της ύπεκλίθη πρό αύτοΰ.

— Σείς ! σεις! αύθέντα μου.
"Υστερον δέ, λαβοΰσα αυτόν έκ τής χειρός, τόν έ- 

συρεν έπί τοΰ εξώστου.
'ΗΌρετενσία τήν ήκουσεν ακόμη νά λέγη:« Πόσον 

δμοιάζετε τής δυστυχισμένης μητρός σας, ώ ! θεέ μου, 
δλ’ αύτά εΐνε απίστευτα».

Τό έπίλοιπον τής δμιλίας των τό έπήρε δ άνεμρς 
καί τό έσκόρτισε εντός τοΰ άλσους τό όποιον είχε προ- 
σχεδιασθή έπί Λουδοβίκου XV.

Ώμίλησαν ακόμη έπί πολλήν ώραν καί εις μίαν 
στιγμήν έξάψεως δ Grandlys λησμονηθείς έφώναζε 
δυνατά.

-—■ Έπαναστάται θείοι. . . προδοσία . . . πολιτι
κός θάνατος . . . άτίμωσις . . . απόπειρα...καταφυγή 
εις τόν στρατόν...

’Ανήσυχος ή ’Ιωσηφίνα παρετήρει γύρω της καί μέ 
μίαν χειρονομίαν καθησύχασε τόν έξαφθέντα νέον.

"Ολοι δσοι έβλεπον τήν σκηνήν αύτήν παρετήρουν 
μετά πόσου σεβασμού έφέρετο ί] αύτοκράτειρα πρός 
τόν παράδοξον τούτον επισκέπτην. "Οταν ούτος 
ήτοιμάσθη ν’ άναχωρήση έφαίνετο δτι εΐχον μείνει 
καθ’ δλα σύμφωνοι καί ή αύτοκράτειρα, παρ’ δλους 
τούς κανόνας τής εθιμοτυπίας, τόν συνώδευσε μέχρι 
τής θύρας τής αιθούσης.

Ένεοί παρετήρουν οί είσελθόντες αύλικοί τήν 
σκηνήν.

Διά μίαν στιγμήν ό Grandlys, σταθείς εις τό μέ
σον έκύτταζε τά έπιπλα, τά παραπετάσματα, τάς ει
κόνας τών τοίχων καί κατασυγκεκινημένος έψιθύρισεν.

— ΙΙόσαι αναμνήσεις !
Άλλ’ ή αύτοκράτειρα, θέτουσα τόν δάκτυλον εις τά 

χείλη, τόν έκαμε ακόμη μίαν φοράν νά συνέλθη καί 
νά εϊπη δυνατά.

— Σάς εύχαριστώ,Κυρία, διά τήν καλωσύνην,ώστε 
μοΰ τό ύπόσχεσθε ώρισμένως ;

— Μάλιστα, μεγαλειότατε, άπήντησεν ή αύτοκρά- 
τειρα τόσον σιγά, ώστε μόλις ή Όρτενσία τό ήκουσεν.

Κατά τήν αύτήν ώραν, δ Ίεροόνυμσς Cantecor 
έξετέλει πάλιν τά χρέη του ώς κατάσκοπος.

Άπό τής προηγουμένης ήμέρας έλθών ε’ις Com- 
piegne, περιεφέρετο εις τάς δδούς καί γύρωθεν τής 
έπαύλεως, ένδεδυμένος ώς οί χωρικοί οί δποϊοι ήρ- 
χοντο διά τήν αγοράν τοΰ Σαββάτου.

Ένόμιζε τόν εαυτόν του τελείως μεταμορφωμένου 
καί ίσως νά ήτο πραγματικώς, άν καί είς αύτήν τήν 
έποχήν δέν ύπήρχον μεταμορφωτικά μέσα. Άπό και
ρού είς καιρόν ή φαινομενικώς τυχαία περιπλάνησίς 
του τόν έφερε πρό τών ανακτόρων καί δταν είς ή πε- 
περισσότερο ι εύγενεΐς έξήρχοντο έξ αύτών, ούτος έ- 
έστέκετο είς τόν δρόμον καί μέ ήλίθιον ύφος, χαιρε- 
τών άδεξίως, τούς παρετήρει διά τοΰ διαπεραστικού 
βλέμματός του.

Τοιουτοτρόπως είδε πολλούς εύγενεΐς, δταν αί
φνης διέκρινε άπό μακράν είς τήν πλατείαν κάποιον 
νέον ένδεδυμένον κατάμαυρα καί περιπατοΰντα βρα
δέως καί σκεπτικόν. Ό Cantecor έπροχώρησε πρός 
αύτόν μέ τάς χεϊρας εντός τών θυλακίων του, ένώ ή 
βουκολική του ράβδος, μέ έν λουρί άπό τής χειρός του 
κρεμαμένη, έσύρετο είς τό χώμα.

"Οταν δέν τούς έχώριζον πλέον ή δεκαπέντε βή
ματα δ Cantecor σταθείς παρετήρησε μετ’ άδιαφο- 
ρίας τόν νεοελθόντα' αίφνης άνεσκίρτησεν, έκιτρίνη- 
σεν, έγούρλωσε τά μάτια του κ’ έπί τής μορφής του έ- 
ζωγραφίσθη δλος δ τρόμος καί ή ταραχή του.

Έν τφ μεταξύ δ άγνωστος διήλθε πρό αύτοΰ, χω
ρίς νά τόν προσέξη, καί ό Cantecor σταθείς είς ένα 
άπό τούς στύλους τής πλατείας έσκούπισε μέ τό μαν- 
δύλι του τό κάθιδρου μέτωπόν του, μονολογών συγ
χρόνως.

— Μήπως ονειρεύομαι ; . . . αύτό εΐν’ άδύνατον' 
άλλά πάλιν τόση δμοιότης. Τό βέβαιον εΐνε. δτι δέν 
είχα παρατηρήσει καλά τόν άλλον. . .Άλλά πάλιν έγώ 
έχω λόγους νά μήν ξεχάσω τό πρόσωπον έκείνου . . . 
καί νάτος τώρα μπροστά μου, είκοσι βήματα μακράν 
μου. Έάν εΐνε πραγματικώς έκεϊνος, τότε πάει νά πή 
πώς άντ’ αύτοΰ πέθανε δ θάνατος. Νά πώ τήν άλή- 
θεια, φοβούμαι λίγο, καί έν τούτοις πρέπει νά βε
βαιωθώ.

’Εμπρός !
Καί ήκολούθησεν άμέσως τόν άνθρωπον δ όποιος 

τόν έτάραξε καί τόν έξέπληξε τόσον πολύ. Έκεϊνος 
διηυθύνθη πρός τήν έκκλησίαν, έκαμψεν άριστερά 
πρός τήν πλατείαν 1’Hotel -de-Ville, καί εϊσήλθεν 
είς τό ξενοδοχείου τής «Χρυσής Καμπάνας.»

— Καλά τόν έχω τώρα έσκέφθη δ κατάσκοπος, εϊ- 
σελθών καί αύτός είς τό ξενοδοχεϊον.

Έκείνην τήν στιγμήν εις εύγενής νέος μέ φαιδρόν 
πρόσωπον έπλησίασε τόν κατασκοπευόμενον ύπό τού 
Cantecor, καί δίδων τήν χεϊρα, τοΰ εΐπε μέ θερμόν 

καί έγκάρδιον τόνον.
__ Λοιπόν, κόμη τού Theix, εισθε καί σείς ευχα

ριστημένος :
— Μάλιστα, κύριε Mantisart, δσον εΐνε δυνατόν 

νά είμαι, άπήντησεν ο κόμης τοΰ 1 heix.
'Ο Cantecor δέν ήθέλησε ν’ άκούση περισσότερα. 

Είχεν άνάγκην άέρος καί εςήλθεν είς τήν οδον.
f Ακολουθεί) ΜΗΤΣΑ ΠΕΡΡΩΤΗ

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΘΕΝ έπί νέων βάσεων τό ’Ε&νικόν 
μας Λαχεϊον κατέστη επικερδέστερου καί &ά εϋρη 
βεβαίως ΰπέρποτε προθύμους τους άγοραστάς. Άλλ α- 

σχέτως πρός τό εληιζομενον χερ-

ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ^ος επιβάλλεται εις πάντα "Ελ
ληνα νά διαθέση, έστω και ελάχι

στου ποσόν υπέρ τόσον πατριωτικού σκοπού, εις περιστά
σεις ιδίως καθ’ ας ή αναδιοργάνωσή τον Στόλου ε- 
χει τόσην σημασίαν διά την άνύψωσιν τοϋ εθνικού μας 
γοήτρου. Οί γείτονες μας ’Οθωμανοί διά τόν αυτόν σκοπόν 
έπροκάλεσαν εράνους και εισφοράς καί τό αποτέλεσμα 
φαίνεται ύπερβάν πάσαν προσδοκίαν. Είνε δυνατόν να ύ- 

στερήσωμεν ημείς, "Ελληνες !
"Ας άγοράξωμεν λοιπόν δλοι Γραμμάτια τοϋ Στόλου μέ 

τήν πεποίθησιν δτι συνεισφέρομεν είς τήν ΕΘΝΙΚΩΤΕΡΑΝ 
τήν ΙΕΡΩΤΕΡΑΝ καί την ΜΑΛΛΟΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΝ ανάγκην τής 

Χώρας.

——-------
^ΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ “^/ΙΗΝΟΣ

Τό ζήτημα περί τό όποιον έστράφησαν αί σκέψεις 
καί αί ένέργειαι όλων τών πολιτειακών παραγόντων 
κατά τό τελευταίου τριακονθήμερον είνε ή σύγκλησις 
' Ε&νοσυνελεύσεως. 'Η Ιδέα Άνα&εωρητιν.ής Συνελεύ- 
σεως δεν είνε νέα : άνδρες περιωπής ώς ό κ. Σιέφ. 
Δραγοΰμης, <5 κ. Κωνστ. ’Έσσλιν, και άλλοι, σώ- 
φρονες και αμερόληπτοι, πρό πολλον τήν έθεώρησαν 
απαραίτητον καί τήν νπέδε ξαν ώς τό μόνον τελεσφό
ρον φάρμακου κατά τής κρατούσης κακοδαιμονίας- 
παρά τήν κεκηρυγμένην δε άντίδρασιν τής επίσημου 
πολιτείας εκαλλιέργησαν τό έδαφος μετά θελήσεως 
καί επιμονής, ώστε νά όριμάση βαθμηδόν ή ιδέα 
καί ή έ&νική συνείδησις νά τήν εύρη σήμερον συμ
παγή καί άρτίαν. Βεβαίως, έφαρμοζομένη ένωριτερον 
ή θεραπεία θά άνέκοπτε τήν σαθρόν πορείαν των 
πραγμάτων καί ή χώρα θά άπέφευγε τήν ’Επανάστα- 
σιν· άλλ'όπως μερικοί ασθενείς δειλιοϋν πρό τών δρα

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

στικών φαρμάκων μέχρις ότου ϊδουν επικείμενον τον 
κίνδυνον, ουτω καί δ'Ελληνικός λαός,πάσχων έκ χρο
νιάς έκλύσεως καί παραλυσίας, δούλος έπί μακρον ο
λίγων αισχρών εκμεταλλευτών τής δυνάμεως του, δέν 
είχε τό σθένος νά ύψωση τήν κεφαλήν και ν αποτι- 
νάξη τόν ζυγόν του. Τό σθένος αύτό τό ένεπνεΰσθη 
τήν ύστάτην στιγμήν παρά τών Αξιωματικών τοΰ 
Γουδή- έκτοτε ανέκυψε καί έζωογονήθη. Σήμερον θά 
κανονίση μόνος τήν πορείαν του, καί θά δικάση και 

θά κρίνη αύτός καί μόνος.
*

* *
Δέν προσεχώρησαν έκουσίως τά διάφορο πολίτικα 

κόμματα είς τήν άπόφασιν περί ’Εθνοσυνελευσεως, 
Έδέησε νά σταλλώσιν έκ νέου είς τούς Αρχηγούς έγ
γραφα κατηγορηματικής έννοιας, καί δπερ σοβαρώτε- 
ρον, ήναγκάσθη ό Στρατιωτικός Σύνδεσμος, έκπρο- 
σωπών τήν εθνικήν γνώμην, νά κηρύξη τήν Κυβερ-
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νησιν Μαυρομιχάλη έπισήμως έκπτωτον της εμπιστο
σύνης τον. — Φαίνεται δη τά διδάγματα τά όποια οίέρ- 
γάται της Άνορθώσεως δεν έπαυσαν νά παρέχουν άφ' 
ης έξερράγη ή’Επανάστασις, αντί είλιχρινεόας ένέ- 
πνευσαν άνειλικρίνειχν και πηνηρ’ΛΊ, ιδίως εις 
τους ιθύνοντας τά πράγματα' διότι μόνον έπί πονη
ριά καί άνειλικρίνεια δύναται νά χαρακτηρισθή Κυβέρ- 
νησις ήτις, δημιουργηθεϊσα διά της Έπαναστάσεως, 
εκπροσωπούσα την Άνόρθωσιν — καί διά τοϋτο α
νεκτή παρά των ισχυρότερων πολίτικων στοιχείων—έ- 
πεχείρησε νά φέρη Αντίστασιν εις άπόφασίν άπορρέου- 
σαν έκ τής εθνικής συνειδήσεως καί σκοπούσαν,αν μή τί 
άλλο,νά προσδώση ύπόστασιν εις τάς κυβερνητικός πρά
ξεις. Άλλ ’ ό πρώην Πρωθυπουργός έφιλοδόξηοε ού· 
σιαστικωτέραν διαχείρησιν έκείνης ή οποία θά τώ 
ηεριεποίει Απλώς τιμήν καί ηθικόν γόητρον διά τής πη- 
δαλιουγήσεως ενός τόπου είς Ασφαλή λιμένα διά μέσου 
τών σκοπέλων μιας έπαναστάσεως, καί ένόμισεν δτι 
ήτο δυνατόν, προσελκύων είς έαυτόν ώρισμένα στοι
χεία τής ’Επαναστάσεως, νά υπερίσχυση κομματικώς 
τώνάλλων καί νά διάλυση αυτόν τούτον τόν πυρήνα 
τής Άνορθώσεως όστις τόν έχρισε Πρωθυπουργόν.

"Εάν ό Στρατιωτικός Σύνδεσμος δέν διεσπάσθη 
είς αυτήν τήν περίσταση καί μερίς τών Αξιωματικών 
του δέν έιάχθη ύπό τήν προσωπικήν σημαίαν τοϋ κ. 
Μαύρομιχάλη,τό σφάλμα δέν είνε τοϋ έξ Οίτύλου πολυ- 
μηχάνο ) πολιτευτού' τόήλπιοε καί σχεδόν τό διεφήμησε. 
Ευτυχώς τά πράγματα απέδειξαν δτι "Ελλην Αξιω
ματικός σημαίνει πατριώτης, ένώ πολιτευτής ’Ελλην 
δέν σημαίνει δυστυχώς πάντοτε τό αυτό.

*

¥ ¥

Ό κ. Μαυρομιχάλης άπέδειξε κατά τήν τελευταίαν 
στιγμήν δτι αναλαβιον νά όόηγήση τήν χώραν πρός τήν 
Άνόρθωσιν δέν άπεξεδύθη τώι κομματικών Αρχών, 
καί ή Κυβέρνησίς του, ούσα κατ' ουσίαν παρητημένΐ], 
ένήργει μεταθέσεις καί διορισμούς μικροπολιτικής. 
’Εντούτοις δέν είνε δίκαιον ν ’ άποδοθή γενική μομφή 
είς τήν προκάτοχον Κυβέρνηση· : είνε πανθομολογού- 
μενον, Ανεπίδεκτον Αμφισβητήσεως, δτι οίκονομολο- 
δικώς είργάσθη εύσυνειδήτως καί σχεδόν ύπερανθρώ- 
πως' τοϋτο δέ οφείλεται είς τόν κ. Άθ. Ευταξίαν, 
κερδίσαντα αμέρωτοι τόν σεβασμόν καί τήν ευγνωμο
σύνη τοϋ 'Ελληνικού λαού. Ουδέποτε καί ούδαμοϋ 
” Υπουργός έπί τών Οικονομικών, διευθύνων προσ- 
θέτως σχεδόν δλους τούς κυβερνητικούς κλάδους, πα- 
ρήγαγε μεγαλείτερον καί Αρτιώτερον όγκον έργασίας έν 
βραχυτάτω χρόνω. Οί ολίγοι μήνες τής ύπουργείας 
τοΰ κ. Εύταξίου θά άντιστοιχίσουν είς τό μέλλον μέ 
ολόκληρα έτη οικονομολογικής έργασίας άλλων, άδιά 
φορον αν ήρύσθη γνώσεις καί παρ ’ άλλων είδικωτέ- 
ρων του ή αν τά νομοσχέδια καί ό προϋπολογισμός 
του δέν ήσαν προϊόν τής άτομικής του μόνον πείρας.

Είνε μέγα, προσόν είς τούς κυβερνώντας νά γνωρίζουν 
νά περιστοιχίζωνται ύπό προσώπων συμπληρούντων 
τάς άτελείας των, κατ’ ούδέν δέ μειοΰται ή άξια τοϋ 
ύπευθύνου 'Υπουργού δταν, αντί νά παρουσιάση έρ· 
γασίαν έλλειπή άφιέμενος είς τάς ιδίας γνώσεις, προ
στρέχει είς τά φώτα ειλικρινούς συμβούλου.

Ή έλλειφις έκ τής σημερινής Κυβερνήσεως ενός 
' Υπουργού οικονομολόγου ώς ό κ. Άθ. Ευταξίας 
είνε λίαν αισθητή' όχι μόνον ή έφαρμογή τοΰ Προϋ
πολογισμού θά καθίστατο ευχερής Αλλά καί τό ζω- 
τικαπατον ζήτημα τοϋ δανείου θά ευρισκε ταχεΐαν 
λύσιν.

* 
* *

Ή μεσολάβησις τοϋ κ. Έλ. Βενιζέλου συνέτεινε τά 
μέγιστα είς τήν συνεννόηση Κομμάτων καί Έπανα
στάσεως έπί τοϋ ζητήματος τής ’Εθνικής Συνελεύ- 
σεως, καί ύπ’ αυτήν τήν έποψιν δύναται νά θεωρηθή 
έπιτυχής ή Ικλογή τοΰ διαπρεπούς Κρητός ώς διερ- 
μηνέως τών άποφάσεων τού Στρατιωτικού Συνδέ
σμου. ’ Από άπόφεως έντούτοις εξωτερικής πολιτικής 
ή Απ’ ευθείας άνάμιξις τού κ. Βενιζέλου είς τά πράγ
ματα τής Χώρας,καθ’ ήν στιγμήν τόΚρητικόν ζήτημα 
μένει έκκρεμές καί αμφίβολον, ήτο τολμηρά, καί ώς 
άμειον Αποτέλεσμα έπέφερε έντονους ένεργείας τής ο
μόρου ’Επικράτειας πρός άμεσον έξασφάλισιν τών δι
καιωμάτων της έπί τής Νήσου,καί έκτράχυνσιν έν γέ- 
νει συμπεριφοράς.

Έάν έκρίθη έπειγόντως άναγκαϊον νά ληφθή Από- 
φασις περί συγκλήσεως Έθνοσυνελεύσεως εις άπώτε- 
ρον χρόνον, έγένετο τούτο κυρίως δπως παρακαμφθή 
έπι τού παρόντος ό κίνδυνος συρράξεως έξ <5φορ- 
μής άποστολής ένταΰθαΚρητών Βουλευτών,είνε δέ σο- 
φωτάτη, άν άληθεύη, ή δήλωσις τής Κυβερνήσεως δτι 
τής Έθνοσυνελεύσεως θά μετάσχουν μόνον αντιπρό
σωποι τών έν τώ Κράτει 'Ελλήνων. Θά ήτο δθεν συ
νετόν νά μή έδίδετο Αφορμή έχθροπαθείας καί αντεγ
κλήσεων, ιδίως δέ νά μή έτονίζετο ύφ’ ήμώι αυτών ή 
σημασία μιας ένεργείας ήτις έκ μέρους τοΰΚρητός πο- 
λιτευτού έπρεπε νά έχη έντελώς ιδιωτικόν χαρακτήρα. 
Ούτε δύναται νά θεωρηθή συνεπής πρός τήν έγνωσ- 
μένην πολιτικήν φρόνησιν τοΰ κ. Βενιζέλου ή άναγρα- 
φείσα εϊδησις δτι σκέπτεται νά έγκατασταθή μονί- 
μως έν Άθήναις.

Ή Κρήτη έχει ύπέρ ποτέ ανάγκην Ανδρών τής Α
ξίας τοϋ κ. Έλ. Βενιζέλου' άφ' ετέρου, δέν υπάρχει 
τοσαύτη σπάνις προσώπων καταλλήλων νά διευθύνουν 
τά δημόσιά μας πράγματα. Καί πρέπει βεβαίως νά 
έξαίρηται ή πραγματική άξια, άλλά καί δέν αρμόζει νά 
ύπερτιμαται είς βάρος άλλων δικαιουμένων ώς έκ τής 
τοπικής των πείρας καί ηθικής έπιβολής νά κληθώσιν 
είς τά άνώτατα άξιώματα.

*

‘Η άνάληψις τού πρωθυπουργικοϋ αξιώματος ύπό

διά τήν σύγκλησιν Αναθεωρητικής Βουλής, είνε τό 
σύμβολον τής Άνορθιόοεως ζαΐ, ύπό τοιαύτας συνθή- 
κας, παρέλκει ή περαιτέρω ύπαρξις Συνδέσμου δστις 
διά τής ίδρύσεώς του δέν έπεδίωξε άλλο ή τόν σκο
πόν δν έ τιδιαικει σήμερον ή έπίσημος Πολιτεία.

* 
¥ ¥

Καθ’ ήν στιγμήν τό έλεύθερον Βασίλειον κηρύσσε
ται κατά τοΰ κομματισμού καί τών προσωπικών συμ
φερόντων <5 έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνισμός έν- 
τρυφα είς Πατριαρχικήν κρίσιν, ήτις δέν έχει άλλον 
λόγον ή τά προσωπικά πάθη και τήν κομματικήν Α
πολυταρχίαν. Καί ό Εθνάρχης Πατριάρχης, καί οί 
Ίεράρχαι τής Συνόδου, καί οί Λαϊκοί Σύμβουλοι,πρέ
πει νά κατευνάσουν τάς όρμάς των καί τά έλθουν είς 
συναίσθησιν τΰ)ν καθηκόντων των,οχι μόνον πρός τήν 
Εκκλησίαν ήτις δυστυχώς έχει καταρρακωθή, άλλά 
καί πρός τό "Εθνος τό δπόϊον προσδοκά γόητρον καί 
έπιβολήν έκ νής συμπεριφοράς τών ηγετών του.

ΜΙΛΤ. ΙΩΣΗΦ

H ΛΘΗΝΟΝ
ΑΟΓΟίΟω ΤΟΪ ΓΕΝ, ΑΙΕϊΒϊΝΤΟϊ

Τήν πρωίαν τοΰ Σαββάτου 23 Ίανουαρίου συνήλ- 
θεν έν ττβ μεγάρφ τής Τραπέζης Αθηνών ή Γενική 
Συνέλευσις τών Μετόχων αύτής καθ’ ήν άντεπροσω- 
πεύθησαν έν δλφ 125,500 μετοχαί.

Δημοσιεύομεν κατωτέρω τά κυριώτερα Αποσπά
σματα τής λογοδοσίας τοΰ κ. Ζ. Μάτσα, Γεν. Διευ- 
θυντοΰ,

Κύριοι Μέτοχοι,
Λαμβί'Ομεν τήν τιμήν να ύποδζάλωμεν είς τήν ύμετέραν 

Ιγχρισιν τον Γενικόν ’Ισολογισμόν τοΰ λήξαντος Ιτους J909, 
συνοδεύοντες αΰτόν κατά τά ε'ιωθότα διά τινων σημειώσεων 
έπί τής πορείας τών εργασιών καί τής γενι>ής καταστάσεως 
τής Τραπέζης.Τά κυριώτερα χαρακτηριστικά τοΰ λήξαντος Ιτους ύπήρ- 
ξαν πολιτικαί άνωμαλίαι καί φόβοι πεοιπλοκών μετά τοΰ 
Έξωτερικοΰ, τοιαΰται δέ συνδήχαΐ δέν ητο δυνατόν ώς είκός, 
ή νά έπιδράσωσιν έπί τε τοΰ ’Εμπορίου καί τών Τραπεζιτι
κών έργασιών έν 'Ελλάδι, αίσθητώς περιστείλασαι τήν τε 
έμπορικήν καί τήν τραπεζιτικήν κίνησιν. Άφ’ έτέρου δέ ή 
πτώσις τού συναλλάγματος μέχρι τοΰ άρτιου, συνοδευομένη 
ύπό τής άπό τινων ήδη ετών παρατηρουμένης στενοχώριας 
έν τή κυκλοφορία τοΰ · ραπεζογραμματίου, συνετέλεσεν έπί- 
σης εις αίσθητην μείωσιν τών έργασιών καί τών κερδών μας.

Δέν έλείώαμεν έν προκειμένω άπό τοΰ νά έπιδιώξωμεν 
τήν καλλιτέρευσίν τής καταστάσεως διά διαφόρων μέτρων 
άτινα έλάβομεν, οίον : εισαγωγή τών δυνατών οικονομιών 
έν τή υπηρεσία, συμπλήρωσις τοΰ δικτύου τών έν Έλλάδι 
ΰποκαταστημάτων διά τής ίδρύσεώς δύο νέων τοιούτων, έν 
Λαρίση καί Τριπόλει, βελτίωσις τών έγκαταστάσεών μας έν 
τοϊς καταστήμασι Σύρου καί Πειραιώς, μετ’ ολίγον δέ καί 
έν Καλάμαις καί έν Πάτραις, είς τρόπον ώστε έντός τοΰ 
1910 δλα τά έν Έλλάδι υποκαταστήματα ημών Οά εϋρίσκων 
ται καλώς καί εύπρεπώς έγκατεστημένα.

Τήν έπί ίλαττον διαοοράν, ήν παρουσίαζε τό δίκτυον τών 
ελληνικών ύποκαταστημάτων κατά τό λήξαν Ιτος, κατωρθώ- 
σαμεν νά άνακτήσωμεν κυρίως διά τής είς τά έκτός τής 
‘Ελλάδος κέντρα άναπτυχδείσης δραστηριότητας ιδία δέ έν 
Αιγύπτω.Όντως ή έν Αίγύπ.ω δράσις ήμών άπέδωκεν άποτελέ-

τοΰ κ. Στεφάνου Αραγούμη είνε ή σοβαρωτέρα έγγύησις 
δτι ή χώρα βαίνει πρός ήθικήν έξυγίανσιν. Εινε πα
σίγνωστος ό ευθύς καί Ανεξάρτητος χαρακτήρ τοΰ σε
βαστού έξ Άττιν-ής πολιτευτοϋ, άποτελέσαντος ζηλευ
τήν πάντοτε έξαίρεοιν έν τή χωρεία τών πολιτευομέ- 
νων έάν δέ τοσάκις πορακληθείς νά άναλάβη τήν Άρ ■ 
χήν ήρνήθη,τήν άνέλαβε δέ σήμερον ύπό δυσχερεστάτας 
όντως περιστάσεις, είνε ττοΰτο ένδειξις τών Ακραιφνών 
του αισθημάτων καί τοΰ πατριωτικού του σθένους. 
' Υπό τόν κ. Δραγούμην ή έπιτελουμένη πολιτειακή 
έκκαθάρισις δέν δύναται ή νά γίνη πλήρης καί Αμερό
ληπτος, πρέπει δέ ό Ελληνικός λαός νά μάθη νά δέ- 
χηται άνευ σχολίων Αποφάσεις προερχομένας έκ προ
σώπων τά όποια, περιβεβλημένα μέ άνωτάιην δι
καιοδοσίαν, απολαμβάνουν τής άπολύτον έμπιστοσύ- 
νης τής παρούσης Κυβερνήσεως. Ό θόρυβος δστις 
έγένετο έξ Αφορμής τής συγχρόνου άπολύσεως πέντε 
Εισαγγελέων τών Έφετών ύπό τοΰ Άνωτάτου Δικα
στικού Συμβουλίου ήτο καί άτοπος καί περιττός' διότι 
ή πρέπει νά σεβώμεθα τάς Αποφάσεις τών εξελεγκτι
κών σωμάτων ή δέν πρέπει νά τά ίδρύωμεν διόλου' 
μέσος όρος δέν έπιτρέπεται. "Οσον άφορα τάς διαμαρ
τυρίας τών ένδιαφερομένων καί τάς μακροσκελείς d- 
πολογίας διά τού Ίύπου, πρέπει νά θεωρηθούν ώς 
Αναπόδραστος συνέπεια πάοης Ανορθωτικής εργασίας, 
τήν όποιαν δμως κατ ’ οϋδένα λόγον δύνανται νά λά
βουν ύπ’ όφιν οί έφαρμοσταί τών άνορθωτικών μέ
τρων. Παρετηρήθη όέ δτι φωνασκοΰν καί κόπτονται 
περισσότερον έκεϊνοι είς τούς οποίους ή κοινή γνώμη 
καταλογίζει περισσότερα αμαρτήματα.

* 
» *

Η Απόφασίς τοΰ Στρατιωτικού Συνδέσμου νά δια- 
λυθή είς ώρισμένον χρόνον δέν έλήφθη ένεκα τής α- 
παιτήσεως τών Κομμάτων, Αλλ’ έξ ορθής Αντίλήφεως 
τών πραγμάτων κατόπιν τής Αρχικώς Αποφασίσθείσης 
αναθεωρήσεως τών κακώς κειμένων Συνταγματικών 
θεσμών. Ή ανεύθυνος μέχρι τοΰδε δράσις τού Συν
δέσμου παραλλήλως Κυβερνήσεως ένεργούσης ύπό τάς 
έμπνεύσεις του Απετέλει ανωμαλίαν δικαιολογουμένην 
μέν ύπό τοΰ έπαναστατικοΰ καθεστώτος, Αντιβαί- 
νουσαν δμως πρός τάς Συνταγματικός αρχάς καί 
γεννώσαν μεγίστας δυσχερείας προκειμένου νά λη- 
φθώσι πάγια άνορθωτικά μέτρα. ^Ητο λοιπόν έπά“ 
ναγπες νά έπανέλθη ή διοίκησις τοΰ τόπου εις τήν 
κανονικήν της τροχιάν, χωρίς έντούτοις νά π&ριπέση 
έκ νέου είς τήν φαΰλον κατάστασιν τοΰ κομματισμού.
Η παρούσα Κυβέρνησίς,καταρτισθεϊσα ώς κατηρτίσθη 

ύπό τήν Ανεξάρτητον διοίν,ησιν τοΰ κ. Δραγούμη και 
έχουσα έπι κεφαλής τής στρατιωτικής άναδιοργα- 
νώοεως τόν Αρχηγόν αυτόν τοΰ Στρατιωτικού 
Συνδέσμου, έξασφαλίσααα Αφ’ έτέρου τή? συναίνεσιν 
τοΰ Στέμματος καί δλων τών πολιτικών παραγόντων
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σματα αίσθητώ; ανώτερα του παρελθόντος, τοΰτο μέν λόγω 
τής κατά τούς τελευταίους μήνας παρατηρηθείση; άναζωο- 
γονήσεως τών αιγυπτιακών αγορών, τοΰτο δέ λόγω τής χα- 
τευθύνσεω; ήν έδώσαμεν είς τάς έν Αΐγύπτω εργασίας μας, 
παραδεχθέντες σύστημα εργασίας συνεπαγόμενον τούς ελάχι
στους δυνατούς κινδύνους, σύρφωνον δέ καθ’ δλα προς τδν 
προορισμόν Τραπέζης, οΐα ή ήμετέρα. Δέον ένταΰθα νά προ- 
σθέσωμεν, οτι μεγάλως συνετέλεσεν εις τήν έπιτευ/θείσαν 
αξίαν λόγου πρόοδον τών έν Αΐγύπτω έργασιών μας άρ’ ένδς 
μέν ή κατά τδ παρελθόν θέρος αγορά τοΰ πρότερον εις τήν 
Τράπεζαν «Comptotr Fioancier» άνήκοντος μεγάρου έν δδώ 
Σερί® Πασσα, ένθα έγκατεστήσαμεν μετά τής πρεπούσης ά- 
νέσεως τά γραφεία τοΰ υποκαταστήματος μας ’Αλεξάνδρειάς, 
ά®’ ετέρου ?έ ή έν Καίρω κατά Μάϊον τοΰ 1909 χαί ύπό 
λίαν ευνοϊκούς ορούς έπιτευχθεϊσσ πρδς τήν Τράπεζάν μας 
συγχώνευσίς τής Banque d’ Escompte d’ Egypte.

Ή έπιχείρησις αυτή, έκτδς τής αϋξήσεως τή; πελατείας 
καί καθόλου χινήσεως τοΰ έν Καίρω υποκαταστήματος ή
μών, εξησφάλισεν ήμϊν καί χαθ’ δλα κατάλληλον έγκατάστα- 
σιν, ήτις άρτίως είχε συντελεσθή χαί έν ή μετεφέρθτσαν 
αμέσως τά γραφεία τοΰ υποκαταστήματος Κάιρου, παρέχοντα 
ήδη πάσαν άνεσ'.ν είς “δ κοινόν καί είς τδ προσωπικόν.

Ένθαρρυνθέντες έκ τών καλών αποτελεσμάτων έν Αΐγύπτω 
καί έπιθυμοΰντες νά άναπτύξωμεν τήν δράσίν μας έν τή 
πλούσια ναύτη χώρα., έν ή αί συμπάθεια! τοΰ έλληνικοΰ στοι
χείου διαφυλάσσουσιν ήμϊν θέσιν δσημέραι μάλλον έπίζηλον. 
άπεφασίσαμεν κατά τδ τελευταϊον τρίμηνον τοΰ λήξαντος έ
τους νά ίδρύσωμεν δύο νέα Πρακτορεία, τδ μέν ένΜανσούρα, 
τδ δέ εν Ζαγαζίκ, άτινα, εί καί αρτισύστατα έτι, ήρχίσαν 
ήδη νά άποδίδωσιν, υπόσχονται δέ ικανήν πρόοδον έν τώμέλ- 
λοντι.

★

* *
Χάρις εις την ούδέποτε άπολιποΰσαν ήμας συνδρομήν τών 

εν Παρισίοις φίλων μας, ήδυνήθημεν νά θέσωμεν έν μέρει 
είς έφτρμογήν άπδ τών -ελευταίων μηνών τοΰ λήξαντος έ
τους τδ γνωστόν ύμϊν πρόγραμμα έπεκτάσεως τή; Τραπέζης, 
διά τής ιδρύσεως εν Τουρκία τεσσάρων νέων υποκαταστημά
των, έν Ξάνθη, Σέρραις, Άμισώ καί Τραπεζοΰντι. Ή αρ
χική μας ιδέα ήτο, δτι τά υποκαταστήματα ταΰτα θά ήσαν 
κυρίως προωρισμένα είς τδ νά τροφοδοτώσι δι’ έργασιών τά 
λοιπά τοΰ τουρκικού δικτύου, άλλ’ άπδ τών πρώτων ήδη 
μηνών τής λειτουργία; αύτών ήρχισε νά καταφαίνεται, δτι 
διά τα πλεϊστα τών Πρακτορείων τούτων αί προσδοκίαι μας 
θελουσιν αποδε;χθή ούσιωδώ; ύστεροΰσαι τή; πραγματικό- 
τητος.

Περιττόν νά προσθέσωμεν πόσον αί ευχάριστοι αυται πα
ρατηρήσεις μας ενθαρρύνουσιν εί; τήν πραγματοποίησή τοΰ 
ολου προγράμματα; έπεκτάσεως, δπερ ήκούσατε καί ένεκρί- 
νατε κατά τήν "Εκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν τής 12)25 
Δεκεμβρίου παρελθόντος έτους, άλλά δΓ οΰ; λόγους έξεθέσα- 
μεν ύμϊν έπ’ ευκαιρία, τή; Συνελεύσεως έκείνης, πρδς πλήρη 
εφαρμογήν τοΰ προγράμματος τούτου άπαιτεϊται καί χρόνος 
καί άξια λόγου τών υλικών μα; μέσων ένίσχυσις, ήτις μό
νον διά πραγματοποιήσεω; τής έγκριθείσης αύξήσεω; τών 
κεφαλαίων τής Τραπέζης δύναται νά έπιτευχθή.

Πρέπει νά έλπίζωμεν, δτι αί περιστάσεις θέλουσι κατα
στήσει κατά τδ άρξάμενον έτος δυνατήν έστω καί τήν έν μέ- 
ρει πραγματοποίησή τής αύξήσεως ταύτης, διότι αυτή θά 
μας έπιτρέψη ού μόνον νά προτρέξωμεν έν τή έπεκτάσει τδν 
ξένον συναγωνισμόν, δστις ούδέποτε έπαυσε νά έποφθαλμιφ 
τήν ’Ανατολήν ώς κέντρον μεγάλης δράσεως, άλλά καί νά 
επιφέρωμεν άξίαν λόγου μείωσιν τών γενικών μα; έξόδων, 
τοΰθ’ δπερ ασφαλώς θέλει έπέλθει δταν συμπληοωθή τδ δί- 
κτυον τών ύποκαταστημάτων μας. Τδ τελευταϊον τοΰτο εΐνε 
εύνόητον έάν λάβητε ύπ’ δψει, δτι τά μέν έξοδα τής κεν
τρικής διευθύνσεω; καί τής έπιθεωρήσεω; θέλουσι παραμείνη 
τά αύτά ή σχεδόν τά αύτά καί έάν ό άριθμδ; τών ύποκατα
στημάτων μα; αύξήση κατά τινας μονάδας, δτι δέ άφ’ετέρου 
επι τή προσδοκίρι τής άμέσου έπεκτάσεως ήμών ό©είλομεν 
εκ τών προτέρων νά καταρτίζωμεν τδ άνώτερον προσωπικόν 
τών νέων Πρακτορεί ον, ώς έκ τούτου δέ τά έξοδα ταΰτα, 
μέχρις ου καταστώσι παραγωγά διά τής λειτουργίας τών 
νέων ύποκαταστημάτων, έπιβαρύνουσιν άναγκαίως τδν Γε
νικόν Προϋπολογισμόν τής Τραπέζης.
Ό κ. Μάτσας κατέδειξε κατόπιν δΓ αριθμών την 

παρά πασας τάς δυσχερείς συνθήκης της διαρρευσά- 
υι;ς χρήσεως πρόοδον της Τραπέζτ\ς και νπέβαλεν εν 
τελεί εις την εγκρισιν της Συνελεύσεως τόν Προϋπολο· 
γισμόν τοΰ λήξαντος έτους 1909.

Οί. κ. κ. Μέτοχοι, μετά τήν λογοδοσίαν τοΰ Γενικού 
Διευθυντοΰ και τήν άνάγνωσιν τής Εκθέσεως τών 
"Ελεγκτών, ενέκρίναν όμοφώνως και διά βοής δλην 
τήν Ήμερησίαν Διάταξιν, ωρισαν τό μέρισμα τής β' 
εξαμηνίας 1909 είς δραχμάς ή φράγκα χρυσά 5, πλη
ρωτέαν άπό τής Δευτέρας (25 ’Ιανουάριον) καί Εξε 
λέξαντο εκ νέου Συμβούλους τούς κ.κ. Δ. Εύγενίδην, 
"Εμ. Μπενάκην καί Λ. Ζαρίφην.

βεατρηαΓςυναυαιαι

Ή Mlle Blanche Toutain, πρωταγωνίστρια 
τοΰ Γαλλικού Θεάτρου L’ oeuvre, έ'δωκε τέσσαρας 
παραστάσεις είς τό Βασιλικόν Θέατρον μετά πολλής ε
πιτυχίας. Τό ακροατήριου εκλεκτότατου, δέν ήτο δυ
στυχώς πολυπληθές- ϊσως διότι τά δοθέντα έργα ήσαν 
δλα γνωστά, παιχθέντα πολλάκις εϊτε έν πρωτοτυπώ 
εϊτε έν μεταφράσει.

Θριαμβευτικήν έπιτυχίαν ήρε έπί δυο συνεχείς εβ
δομάδας ό θίασος τής Βιεννέζικης Όπερέττας, μέ τήν 
πλήρη χαριτος πρωταγωνίστριαν Mila Theren. To 
θέατρον ήτο διαρκώς κοσμοβριθές καί πρέπει νά όμο- 
ζογηθή δτι ή έκτέλεσις ικανοποίησε τελείως τό κοινόν. 
Ή Mila Theren έφυγε καταγοητευμένη άπό τάς ’Α
θήνας, άλλά καί οί Αθηναίοι θά διατηρήσουν εν
θουσιώδεις άναμνήσεις άπό τήν συμπαθεστάτην καλ- 
λιτέχνιδα.

Δυο ώραΐαι συναυλίαι έδόθησαν είς τό «Βασιλι
κόν» υπό τής «Societe de Concerts des Instru
ments Anciens» τών Παρισίων, μέ πρόγραμμα ε
κλεκτότατου άρχαίων συνθέσεων. Εξαιρετικήν έντΰπω- 
σιν παρήγαγε τό Quatuor des V ioles αποτελούν 
συμφωνίαν σπανίας άρμονίας καί γλυκΰτητος.

βιβλιαΤπεριοδικ α ~
Έξεδόθησον αύθ'.ς αί ΖΩΣΑΙ ΙΔΕΑΙ έκ τής δράσεως τού 

κ. Πλατ. Δρακούλη.
ΈξεδόΘη τό δελτίον ’Ιανουάριου τής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕ

ΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ μέ μελετάς έπί τών 'Εσπεριδοειδών, 
τής Νόσου τών Κυάμων, τής 'Ελληνικής Τυροκομίας, κ.λ.π.

ΝΕΑ ΖΩΗ : Μηνιαϊον φιλολογικόν Περιοδικόν, έκδιδόμε- 
νον έν Άλεςανόρείρι, μέ ύλην εκλεκτήν.

Ο ΕΡΜΗΣ : ’Εμπορικόν Περιοδικόν έκδίδεται έν Λευκωσίφ 
τής Κύπρου. Μας εστάλη τό τεύχος τοΰ Δεκεμβρίου 1909, μέ 
ένδιαφέρουσαν δλην.

EASTERN & WESTERN REVIEW ·· Έκδιδομένη έν Βοστώνη τής 
’Αμερικής. Τό τεύχος τοΰ Ίανουαρίου περιέχει ύλην τερπνο- 
τάτην.

ΑΛ. ΠΑΠΛΠΛΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Φυσιογνωμία γλυκεία, ψυχή εύγενής, πλήρης ελπίδων 

καί μέλλοντος, άνηρπάγη υπό τοΰ θανάτου είς ηλικίαν μό
λις είκοσι ετών ο Αλ. Ιίαπαγιαννόπουλος καταλιπων 
άπαρηγορήτους γονείς καί αδελφούς, Ή ιΕΑΛΗΝΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ» συμμεριξομένη βαθέως τήν θλίηιιν των, 
εύχεται εγκαρτέρησιν καί παραμυθίαν.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Λεά χώρον μχκρότερον τεμαό ανάλογος.

'Ολόκληρος σελίς ε?ς εν τείχος............................ Λραχ. 60
'ΙΙμΛσεέα » » · ))
Τέταρτον » · ίίΟ
’Όγδοον ............................../

At ’ είκονογραφιη]ΐ.έναις διαφτηρ-ήσετς κατ δε ’ εζ τεύχιη ή περισσότερα εοεαίτεραε 
συμ.φων£αε.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Περί τοΰ νέου οργανεσμοΰ τοΰ Ααχείοο 

τοΰ ΈΟνικοΰ 2£τόλου καί τών Αρ
χαιοτήτων τ^ς 'Ελλάδος.

Α') Περιορίζεται δ άριθμός τών έν τή κληρωτίδι 
τιθεμένων κλήρων άπό ένός εκατομμυρίου είςΤ00,000 
τοιοΰτους. Επομένως περιορίζεται καί ό αριθμός τών 
έκδιδομένων ακεραίων γραμματίων τοΰ Λαχείου άπό 
ένός έκατυμμυρίο J εις 100,000. Σκοπός τοΰ περιο
ρισμού τούτου είναι ή ολοσχερής τώλησις τών γραμ
ματίων, ήτις αχρι τοΰδε δέν έπετυγχ άνετο, ένεκεν 
τοΰ μεγάλου αριθμού τών γραμματίων.

Β') Ή τιμή έκάστου ακεραίου γραμματίου, ίσχύ- 
οντος διά μίαν έκ τών πέντε καθ’ έκαστον έτος γι- 
γνομένων κληρώσεων τοΰ Λαχείου ορίζεται εις δρχ. 
τέσσαρας. Άλλ’ εκτός τών ακεραίων τούτων γραμ
ματίων, έκδίδοντοα καί τέταρτα γραμματίου, ισχύ- 
οντα μέν έπίσης διάμ.ίαν έκ τών κληρώσεων,άλλά πα- 
οέχοντα δικαίωμ.α μόνον είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Γ') Τά παρεχόμενα κέρδη άνεβιβάσθησαν διά τοΰ 
νέου όργανισμοΰ είς έν εκατομμυρίου δρχ. κατ’ έτος, 
ήτοι ανέρχονται εις δραχ. 200,000 δι’ έκάστην τών 
πέντε κληρώσεων. Τό ποσόν τών κερδών θά διατί
θεται έξ ολοκλήρου ύπέρ τοΰ Κοινοΰ, άφοΰ, ώς έκ τοΰ 
περιορισμού τών γραμ.ματίων άπό 1,000,000 εις 100, 
000 μόνον, ταΰτα όλοσχερώς θά έκποιώνται καί δέν 
θά μένωσιν άπωλητα.

Λ') Οί κερδίζοντες αριθμοί άνεβιβάσθησαν εϊς 2, 
000 καθ’ έκάστην κλήρωσιν, ήτοι εις δέκα χιλιάδας 
έτησίως. Δεδομένου δέ ότι τά 4)5 τών κλήρων έκ- 
δίδονται είς τέταρτα γραμματίου, έπεται κατ’ ανα
λογίάν οτι τά 4)5 τών κερδών θά περιέρχωνται είς

Ό νέος οργανισμός οφείλεται είς τήν εΰσυνείδητον 
έργασίαν τοΰ κ. Γ. Ν. Κοφινά, τμηματάρχου τοΰ Ύ
πουργείου τών Οικονομικών, δστις μετά πατριωτικού 
ζήλου έμερίμνησε πάντοτε καί μεριμνά περί τής εΰο- 
δώσεως τοΰ Λαχείου.

ούς κατόχους μονοδράχμων γραμ;χατίων τοΰΛαχείου. 
κερδών ώρίσθησανΕ') Τά καθέκαστα ■ποσά τών

,αθ’ έκάστην κλήρωσιν ώς έξής :
Κέροη Δραχμαί Έν όλω

1 έξ 80,000 80.000
1 έξ 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000
6 άπό 1,000 6,000 »

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1950 άπό 40 78,000
2000 200,000

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΌΝ

ΕΝ ΛΑΡ^ΑΚί (I

ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΤ
(Βουλευτοβ)

/WhclhLOU/SH COLLIN
— Όδύς "EpyoO — 74

ΠΜΙΙΕΙΟΝ ΠΙΛΟΗ
Ή τελευταία τέχνη πρός κατασκευήν γυναικείων 

πίλων. 'Η γνησία ΙΙΑΡΙΧΙΛίΗ κομψότης, χά
ρις καί γοητεία διακρίνουσι τούς πίλους τής Melle 
COLLIN. Μία απλή έπίσκεψις πείθει περί τής ά- 
ληθείρς. 'Όσαι Άτθίδες επιδιώκετε τήν ΙΙαρισινήν 
χάριν, ιδού ευκαιρία, έπωφεληθήτε αυτής. Συνιστώ- 
μεν έκθΰμως τό νέον αυτό Κατάστημα.

74 — ’Οδός Έριιοθ — 74

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΑΝΘΟΠίΙΛΕΙΟΝ
Ν· Ε· ΞΕΝΑΚΗ

Όδύς Σταδίου 26

Τά Εκλεκτότερα άνθη διά γάμους καί έορτάς, τά ω
ραιότερα ^στολισμένα κάνιστρα, στέφανα καί στι υ^ονς 
κηδειών έκ φυσικών καί τεχνιτών άνθέων, σπόρους, 
βολβοΰςκαί διάφορα φυτά τών τροπικών,ευρίσκετε κα
θημερινώς εις τό άνω άνθοπωλεΐον. Ομοίως ανα- 
λαμβάνομεν τήν φύτευσιν καί συντήρησιν κήπων υπο 
ειδικού τεχνίτου.

Είς τό άνω άνθοπωλεϊον ευρίσκετε και τά ωραιό
τερα εις φωνάς καί χρωματισμούς καλικέλαδα Ολαν- 
δικά καναρίνια μέ τήν Ιγγύησιν τής Επιστροφής τοΰ 
χρήματος Εάν <5έν εΐνε τής τελείας άρεσκειας τοΰ αγο ■ 
ραστοϋ.

Μ. ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ

Έν όδώ Ίωάννου Παππαρρηγοπούλου 
'ΙΙρτόην Νομισματοκοπείου]

"Εναντι Ύπουργείου Οικονομικών
Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τόν έμπορορραπτικόν οί

κον τοΰ κ. Γαβαλάκη διακρινόμενον διά τήν έκλεκτι- 
κότητα τών υλικών του, διά τήν στερεότητα καί κομ
ψότητα τής έργασίας του καί διά τήν εύθηνίαν τών 
τιμών του.

Κομψότης, στερεότης, οικονομία. Διά τους ξένους 
τών ’Αθηνών έπιβάλλεται ή έπίσκεψις τοΰ Έμπορορ- 
ραπτικοΰ Οϊκου Γαβαλάκη.



ΕΟΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑΤΗΣΕΛΑΑΛΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραιικάτια

Τροποποιηθείς ης τής κλίμακας τών τόκων τών είς τρα
πεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν δψει 
ή έπί ποοθεσμιςι δηλοποιείτα1. δτι άπό 1 δ τρέχοντος Απρι
λίου 1909 ή 'Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχεται παρά 
τε τφ Κεντρικφ Κρταοτήματι καί τοϊς Ύποκαταστήμασιν
αυτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας 
έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμ α έπί τόκω :

1 1)2 ταϊς 0)0 κατ’ ετθς διά τάς έν δψει άποδοτέας κα
ταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000, πέραν τοΰ ποσοΰ τούτου 
τοΰ τόκου δριζομένου είς 1 ταϊς 0)0 κατ’ έτος μέχρι 50,000 
πέρα οέ καί τοΰ ποσοΰ τούτου είς 1)2 ταϊς 0)0. Αί καταθέ
σεις αυται γίνονται δεκταί και είς ανοικτόν λογαριασμόν πα- 
ραδιδομένου τω καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου επιταγών.

2 ταϊς 0)0 κατ’ έτος # διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά εξ μάνας τουλάχιστον.

2 τα ς 0)0 κατ’ έτος δ.ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας έν 
έτος τΰλάχιστον.

3 ταος 0)0 ο·ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο 
έτη τοϊύλάχιστον.

3 1)2 ταϊς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
τέσσαρα έτη τουλάχιστον.

4 ταϊς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε 
έτη τούλάχιστον ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε ετών ή 
τάς διαρκεϊς 

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι εις

προθε-©ράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη 
σμία ή διαρκεϊς έπί τόκω:

11)2 ταϊς 0)0 κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τοΰλ.
2 » » » »
2 1)2 » » » »
3 » » » »

» » 1 έτους »
» » 2 ετών »
» » 4 » »

4 »»»»»»5<>»
Αί όμολογιαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’εκ- 

λογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικού ή άνώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται 

παρά τώ Κεντρικω Καταστήματι καί τή αιτήσει τοΰ κατα
θέτου παρά τοϊς 'Υποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς τό 
αύτό νόμισμα είς 8 έγένετο ή κατάθεσις.

Τ—------------------------------II -- I ■ I II Ι· I. Ill- - -■ Γ-. ■ ■ ,Π.- ■.—«1—π.

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΪ
ΠΑΝΑΓ. Κ. ΣΟΥΚΑ

ΙΔΡΎΘΕΝ ΤΛ 1880

Έν ΆΟήναις όϊΐός Χοφοκλέους ΙΟ
’Εκτελεϊ αγοραπωλησίας χρεωγράφων και έν γένει 

χρηματιστικάς έντολάς
’Εκτελεϊ αγοραπωλησίας λαχειοφόρων ομολογιών 

παντός Κράτους.
Παρέχει .δάνεια, επί ένεχύρφ χρεωγράφων καί λα

χειοφόρων ομολογιών
Προεξοφλεί, τάς κληρωθείσας ομολογίας διά λαχνών 

ή εις τό άρτιοί’
Προεξοφλεί τοκομερίδια ομολογιών.
’Ασφαλίζει λαχειοφόρους δμολογίας κατά τής κλη- 

ρώσεως εις τό άρτιον
Παρέχει ακριβείς πληροφορίας επί τών κληρωθέν- 

των αριθμών λαχειοφόρων ομολογιών παντός Κρά
τους.

Η ΙΒΤΟΓΡΑΙΙΙίΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΑΙ

Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ Ι Ο

Πρώτην φοράν έν Άθήναις καί καθ’ δλην τήν Ελ
λάδα παρουσιάζεται φωτογράφος μέ καλλιτεχνικός δι- 
καιωματικώς αξιώσεις

'Ο κ Ξανθόπουλος άνήγαγε κένταϋθα τήν φωτογρα
φικήν εις τών Καλών Τεχνών τήν περιωπήν, δπως οί 
Ευρωπαίοι συνάδελφοί του οί συναγωνιζόμενοι προ 
πολλοΰ μέ τούς καλλιτέχνας ζωγράφους τών ξένων με- 
γαλοπόλεων. ,

Χάριν τής κατ’ εξοχήν έκλεκτής πελατείας του, 
προέβη κατ’ αύτάς εις τελείαν άνακαίνισιν τοϋ φωτο
γραφείου του, άναλαβών καί τά υπόλοιπα διαμερί
σματα τοϋ έπί τής όδοϋ Έρμοϋ ύπ’ άριθ. 10 οικοδο
μήματος.

Ήτοίιιασεν αίθουσας καλλωπισμού, υποδοχής καί 
αναμονής καί έπλοϋτισε τό έργαστήριόν του μέ δλα 
τά νεώτερα φωτογραφικά είδη καί μηχανήματα τών 
τελευταίων έφευρέσεων.

ENOAQEPMOY /
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ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

!. ii i . μμμ
Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον και πολύμορφον 

καί πολύχρωμων εμπορικήν πλούτον τού κκταστήμα- 
τος τών άδελφώνΜουτσοπούλων ζητήσατε τά τελειό
τερα αβπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο
λυποίκιλα κεντήμ.ατα καί δα,ντέλλας καί τά τε
λευταίας μόδας ύφάβμ.ατα. Δέν θά σας προσέλ
κυση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνεία τού καταστή
ματος άλλά καί ή ϊδιάζουσα είς τούς καταστημα- 
ταρχας τούτους εύγένεια καί άβοότης τών τρόπων.

ΠΑΟϊΐΟΣ ΔΕΝΔΡΟΝ ΚΑΙ ΦΥΙΟΝ ~

ΤΙ Μ ΑΙ ΑΣΪΝΑΓΟΝIΣΤΟI
Ειδοποιοί) μεν τδ Σον κοινόν τής πρωτευούσης και 

τών Ιπαρχιών, oti είς τά έν Σεπολίαις Δει δροκομεϊα 
και φυτοκομεία μας, ενρίσκονται πρός πώλησίν καί 
είς τιμάς άσυναγωνίστους α ταντα τά έκλεκτά είδη τών 
Καρποφόρων δένδρων λίαν εύρωστα καί νγειά. 'Ο
μοίως άπαντα τά εϊδη τών Φοινικοειδων καί 'Εσπε
ριδοειδών φυτών.

’ Αναλαμβάνομεν τδν καταρτισμόν Κήπων και Δεν- 
δροστιιχιών.
' ’Αδελφοί ΚΑΝ ΟΡΟΙ

COURS DE PIANO
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΥ

ΑΝΝΗΣ Ν ΤΣΙΜΠΑ
ΙΜΟΗΙΜΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ1 ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 25

6ΌΔ0Σ ΕΡΜΟΪ-6

Παρελήφθησαν οι υγιεινοί και καθιστώντες τα 
σώματα άγαλμ-χτώΠη κορσέδες τοΰ καθηγητοϋ 
GLENARD. ’Επίσης Χουτάς καί Χινίλι εις δλα 
τά χρώματα καί αί πλέον iionveautes γκρν ιποΰ· 
ρες φορεμάτων εις τό κατάστημα ειοών «ολοτε· 
λείας

ΘΞΟΔ. Π. ΠΕΤΡ0Π0ΥΛ0Υ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΡ. 60

Γουναρικά πλουσιωτατης συλλογής

Σ.Π.Α.Π.
Αναχωρήσεις έξ ’Αθηνών

6.20 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, 
Μεγαλόπολ.,Κυπαρισσ., Καλάμας.

γ.__ „ ΔιάΚόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας,
Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.

8.30 » Τοπική διά Κόρινθον.
11.30 » Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας,

1.20 μ. μ· Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν 
καί Τετάρτην.

’Αναχωρήσεις έκ Πατρών
7.10 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Αθήνας.
8.15 » Ταχεία δι’ ’Αθήνας, κατά Τρίτην

καί Παρασκευήν.
11.35 » Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον,’Αθήνας.

6.30 » Διά Κυλλήνην, ’Ολύμπια, Κυπα
ρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, 
Τρίπολιν.

3.45 μ. μ. Διά Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια 
’Αναχωρήσεις έκ Καλαμών

γ.—π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας, 
Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας, 

12.40 μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμ
πια, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.

’Αφίξεις είς ’Αθήνας
2.45 μ. μ. Ταχεία έκ Πατρών (δΐς ώς άνω).
4.45 » Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου
6.15 » Τοπική έκ Κορίνθου.
7.05 » Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλή

νης, Πατρών, Καλαβρύτων.
8.15 » Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγα

λοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου,

ΚΟΝΙΑΚ 
ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ 

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
ΟΖΔ.ΟΣ3 Μ/ ΚΡΑΣΣΤΟΑΣ Α.Κ 51 

ΆΡΥΟΕΝ Tli 1845
Τό Ελληνικόν Κονιάκτ ών 

’Αδελφών Μπαρμπαρέσου, τών 
οποίων ό μέγας βιομηχανικός 
οίκος χρονολογείται έκ πατρι
κής διαδοχής, εΐνε αγνόν προ
ϊόν έκ σταφυλής.

’Εχέγγυα εΐνε ή παλαιότης 
καί τά επίσημα βραβεία τών 
Ελληνικών ’Εκθέσεων τών 
έτών 1875, 1880, τοϋ Σικά
γου 1894, τοΰ Βορδώ 1895 
ώς καί τών έν Παρισίοις Πα
γκοσμίων τοϋ!889 καί 1900.

ΤΙΜΠΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Προμηδευιαί τής Βασιλ. Αυλής 
καί τετιμημένοι διά τούΣταυ- 

ροϋ τοΰ Σωτήρος.

Διά πάσαν παραγγελίαν ή 
σχετικήν πληροιρορίαν άποταν- 
θήτωσαν οί βουλόμενοι εις τό 
έν Πειραιεϊ Κεντρ.Κατάστημα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΜΑ
ΚΟΡΣΕΔΕΣ “ROYAL,,

CORSETS “ROYAL,,
Οί μόνοι Κορσέδες οϊτινες έτυχον τών καλλιτέ-, 

ρων βραβείων εις πάσας τάς διεθνείς έκθέσεις.
Εις τόν ΜIΚΡΟΝ ΟΙ ΚΟΝ ·· Θαεϋρητε άπαντα 

τά είδη τής γυναικείας άμφιέσεως, είδη γάμων καί 
προικών ώς καί πλουσίαν συλλογήν φορεμάτων.

ΤΙΝΙΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΚΑΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ
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4 ο)ο έτησ. έπί άποδόσει μετά 2 έτη μέχρι 4 έτών
4 1)2 ο)ο » » » » 4 » καί έπέκεινα

■ TPAHEZA (Μ) 

ϋεφάλαεον έγκεκρεμένον £ 000.000 
Κεφάλαεον κατα6εδλημένον£ 3 1 ΐ».ΐ> ΙΟ 
'Έδρα έν Λ.ονδόνω.— Γενική διεύθυνσής έν

Έλλάδι, έν Άθήναις.
’Υποκαταστήματα : έν ’Αλεξάνδρειά, Κέρκυρα, 

Κεφαλληνία, Ζακΰνδω, Πάτραις, Ναυπλίω, 
Πειραιεϊ και Τριπόλει.

Οί τόκοι τών καταθέσεων ώρίσθν,σκν άπό 1ης Ία- 
νουαρίου 1910 ώς κάτωθι :

Ι.ν Είς Δραχμάς
3 ο)> έτησ. έπί άποδόσει ε’ις πρώτην ζήτησιν διά ποσά

μέχρι δρ. 100,000 
1)2 ο)ο » » » » » ζήτησιν διά ποσά

πέραν τών 100,0003 1)2 ο)ο » » » >6 μήνας μέχρι 2 έτών

ΕΙς chdques ίπί Γαλλίας ν.αί ’Αγγλίας
3 ο)ο έτησίως έπί άποδόσει εις πρώτην ζήτησιν,/ Γ !κνευ ορίου ποσού
3 1)4 ο)ο » » » μετά 6 μήνας.
3 1)2 ο)ο » > » » 1 έτος.

ο]ο » » » 2 έτη καί έπέ- 
[κεινα.

c Ρ·Ο

Αί είς επιταγής (cheques) έπί Γαλλίας καί ’Αγ
γλία; καταθέσεις αποδίδονται είς δ είδος έγένετο ή 
κατάθεσις, παντός δικαιώματος χαρτοσήμου επιβαρύ

νοντας τόν κα ταθέτην.

W
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ
Πρός οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέ- 

τομεν τήν προκύπτουσαν διαφοράν προς όφελος 
τών ταξειδεαόντων μέ βιβλιάριου 2500 χιλιο
μέτρων, έν σαγκρίσει μέ τάς τιμάς τών απλών 
εισιτηρίων.

Εξ ΑΘΗΝΩΝ Α Β Γ

εισιτήρ. 9.20 7.30 4.60
ύ/ά Κόρινθον βιδλιάρ. 7.6’5 6.40 3 85

εισιτήρ. 15.70 12.50 7.85
» "Αργος βιδλιάρ. 12.20 10.15 6 10

εισιτήρ. 23.20 18.80 1 1.60
» Τρίπολιν βιβλιάρ. 18.— 15__ .9.—

εισιτήρ. 29.20 22.— 14.60
» Μεγαλόπολιν βιβλιάρ. 21.95 18.30 11.—

εισιτήρ. 34.50 25.75 17.25
» Κυπαρισσίαν βιδλίάρ. 27.80 23.20 13.90

εισιτήρ. 19 50 15.50 9.20
» Άκράταν βιδλιάρ. 13.05 10.85 6.55

εισιτήρ. 25.— 18.— 10.—
» Πάτρας βιδλιάρ. 18.65 /5.55 9.35

εισιτήρ. 37.70 28.10 16.35
» Πύργον βιβλιάρ. 27.05 22.55 13.55

)
εισιτήρ. 12.70 10.10 6.35

οια Ιΐυργον βιδλιάρ. 8.30 6.95 4.15
εισιτήρ. 7.60 6__ 3.80

> Λεγαινα βιδλιάρ. 4.90 4.05 2.45
εισιτήρ 5.10 4.— 2.55

» Αΐγιον βιδλιάρ. 3.35 2.80 1.70
εισιτήρ. 16.50 13.10 8.25

» Κόρινθον βιδλιάρ. 11.— 9.20 5.50

Εκ ΤΡΙΠΟΔΕ ΩΣ
εισιτήρ. 14.70 12.25 7.3»

ύιά Καλάμας βιδλιάρ. .9.6'5 8.05 4.85
εισιτήρ. 9.50 7.80 1.75

> Ναύπλίον βιδλιάρ. 6.75 5.60 3 40

Εκ τοΰ Γραφείου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΟ ιάτ.ός

3JA0^K0PAH 3
Διά τής υγιεινής τοϋ στόματος και τών οδόντων 

σώζετε οϋ μόνον τούς δδόντας σας, άλλά προλαμβάνετε 
απείρους νόσους τοϋ στόματος, τών δδόντων, τών to- 
των, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών 
πνευμόνων, ώς καί τοϋ πεπτικοϋ συστήματος, πολλά
κις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμμένον επιστή
μονα δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοϋ οποίου αί 
τρεις σκευασίαι Ελιξίρια, Όδοντόκονις καί 
Αδαμαντίνη εινε μοναδικοί εις τό είδος των.

Διά τοΰ Έλιξηρίου παύε: ή οδονταλγία καί 
ή νευραλγία. Είναι σκευασία αλάνθαστος καί απο
τελεσματική.

Πωλείται παρά τω ίδίφ άντϊ 2 δρ- τό φιαλίδιον

3 Κ,οραή 3

pnyy λ ασφαλιστική \LLL Π„ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΓ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1881

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝ ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΕΙ

Ιν τφ ιδιοκτήτη) υεγάρφ αύτής

‘ Υποκατάστημα έν Ά&ήναις έγκριΰέν διά 
Βασιλικού Διατάγματος της 9 Μαρτίου 1902.
'ΕιαίοιχΛν κεράλαιον εξ δλοκλήρου

καταβληθέν Φρ. χρ. 10,666,666
’Αποθεματικά κεφάλαια άνω τών » » 187,322,000
’Αποζημιώσεις καί κεφάλαια πληρω-

Οέντα ύπδ τής "Εταιρείας είς τούς
παρ’ αύτή άσφαλισθέντας » » 581,115,000

’Ασφάλιστρα χαί τόκο: ε’ισπρα/θέν-α
τώ 1908 ’ » » 83,232,000

'Η "Εταιρεία «Ρωσσία» συνομολογεί ύπδ όρους συμφέρω - 
τάτους’

’Ασφαλείας εναντίον πυρκαΐας.
Άσ®αλε!ας εναντίον κινδύνων μεταφορών.
’Ασφαλείας Ζωής. Ασφαλείας εναντίον δυρτυχημάτων πά- 

σν,ς φύσεως.
’Ασοαλείας ισοβίους εναντίον δυστυχημάτων έν ταξειδίοις 

δΓ ατμόπλοιων καί σιδηροδρόμων.
Άσφακείας εναντίον θραύσεως ΰέλων.

Αιά πάσαν πληροφορίαν απευθυντέον 
πρός τό έν Ά,βήναις 'Υποκατάστημα τής 
Εταιρείας οδός Χταδίου.

ΠΕΛΟΠ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος

Άθηναι (Σοφόκλειον)

ΕΦΗΜΕΡΗ TfiN ΚΥΡΙΩΝ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ
Έκδιδομένη κατά Κυριακήν ύπό τοΰ δη

μοσιογράφου και Αρχισυντάκτου 
τής « Άμαλβείας»

κ. ΘΕΟΔ Κ· ΥΠΕΡΙΔΟΥ
Ό κ. Ύπερίδης συγκεντροΐ εν τή «’Εφημερίδι τών 

Κυριών)) πάσαν τήν γυναικείαν κίνηοιν τής Σμύρνης 
και τοϋ Ισωτερικοϋ αυτής δπου έχει μεγίστην διά^οσιν 
καί κυκλοφορίαν. ‘11 δράσις τοΰ γυναικείου τούτου 
περιοδικού εγένετο αφορμή νά εμφανισΰώοι γυναικείοι 
φιλολογικά! μορφαι πολλά υποσχόμενοι. Συνιστώμεν 
εις πάσαν Έλληνίδα τήν απόκπησιν τοϋ ώφελίμ >υ 
τούτου περιοδικού. Έτησία συνδρομή φρ.χρ.8 
ΣυνδρομηταΙ Ιγγράφονται και παρ' ήμϊν.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΡΠΟΥ

[Άπό , 1 Ο Αόγούστου — 31 ’Ιανουάριου 1910/

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

Έ τ η
1909 40 έκδοθέντα καί 
παρελθούσης χρήσεως

1908 9 έκδοθέντα καί 
παρελθούσης χρήσεως 
1907)8 έκδοθέντα καί 
παρελθούσης χρήσεως

Ποσόν δελ.\~ι'!"ΐ'ΊΊιηΐ'όϊ 

116.926.600. 70.380.000

99.377.700 61.109,000

36.031.000' 31.419,100

'}'.Τ0/.Ο(.-ΤΟΙ·

46.546.600

35.268.700

4.611.900



ΑΙ ΠΕΡΙ Φ Η Μ ΟΙ

ΕΚΚΟΛΑΠΤΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣΔΓ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
cyphers

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΊΟΣ
60 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ. 150

ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
120 ΑΥΓ^Ν

ΔΡ. 200

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΙ (ΚΟΜΠΟΣΤΑ)
ΕΚ ΝΩΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΙΙΤΟΣ
220 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ. 250
':■*»  ■

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
360 ΑΥΓΩΝ

ΔΡ. 325

"ών οποίων ή φήμη εινε παγκόσμ,ιος διά τά έξοχα άπ«»τελέσμ.ατά των καί διά τήν

μ.εγάλην επιτυχίαν των, εις τάς ρεγάλας εκθέσεις τοΰ Ίίςωτεμικοΰ.

Τά γραφεία τής « Έλλ. Έπιβεωρήσεως» έπιΟυυ.οΰντκ νά ^ικδώσωσιν έν Ιίλλά^ι και Άνζτολγ; 

τά: μονζόικάς αύτάς Άμερικζν'.κάς μηχζνάς, άνκ.λαμβάνουσι νά. προν.ηΟεύωσιν αύτάς είς τούς ένοιαφερου.ενους 
μέ τιμάς ΙΙζρισίων παραδοτέας είς το τελωνεΐον ΙΙειικιώς έλευΟέοας παντός βάρους.

’Επίσης τά Γραφεία τής « Έλλ. Έπιθεωρήσεως» πιομηΟεύουσι :

=ΗΡΑΝΤΗΡ!Α Α ΝΑ ΦΡΕΠΤΗΡΙΑ

ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ

«· ΤΑΓΙΣΤΡΑΣ ·«· ΜΠΙΠΩ

και λοιπά είδη πτηνοτροφίας άπό τάς άρίστας μάρκας τής Ευρώπης και ’Αμερικής.

Λεπτομέρεια!, πλειότεραι ώς και πάσα πληροφορία <5Γ επιστολών :

HUE MENANDROS 83 ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ S3

Athenes (Cre.ce) ΆΒήνας

ΠΟΤΟΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ καί ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟΝ
ΑΝΕΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΜΟΝ ΝΩΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20,000.000

Λικ,ρημένον είς 80,000 μ.ετοχάς φράγκα χρυσά ΛΑ£5Ο έκάστην

ΒΔΡ/- LIN Α.ΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΝΙΒΟΤΑΙΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζαφείριος Κ. Μάτσας (Γενικός Διευθυντής Τραπέζης ’Αθηνών).

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ’Ιωάννης Εύταξίας (Υποδιοικητής τής ’Εθνικής Τρχπέζης τής Ελλάδος).
ΜΕΛΗ : Στέφ. Φραγκιάδης, Διον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιότουλος, Ν. Μισυρλής, Ε. Bowron, 

Ε. D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Ch. Wehrung.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζαφείριος Κ. Μάτσας, Στέφανος Φραγκιάδης Δημήτριος Ήλιόπουλος, Γενικός Γραμματέας 

Δημ. Γαλανόπουλος, Γενικός ΈπιΙεωρητής Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
* Υποκαταστήματα καϊ Πρακτορεία : Είς Πάτρας, Αϊγιιν, Πύργον, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Λευκαοα, 

Μεσσήνην, Μελιγαλα, Κυπαρισσίαν, Πόλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχάϊνά, ΆγΟυλι- 
νίτσαν, ΚριεκιΒκΐ, Ζαχάρων, Ξυλίκαστριν καί Γύθειον.

ΞΡΓΑΒΙΑΙ

Πρόστασα έν γένει τής παραγωγής καί τής ‘Εμπορίας τής Σταφίδος.
Παροχή δανείων έπί ένεχύρφ σταφιδοκάρπου Αποταμιευμένου ε’ις τάς άποθήκας της μέχρι τών 4)5 τής άξίας αύτοΰ 

κα’ι έπί τόκφ ούχί ανωτέρω τών 6 ο)ο έιησίως.
’Αγορά προσφερομένου αΰτή σταφιδοκάρπου είς τάς ώρισμένας έν τή συμβάσει τιμάς, πρός εςασφάλισιν τοΰ κατωτά- 

του ορίου τιμής. Διαφήμισις τοϋ προϊόντος είς τάς ξένας αγοράς πρός έπαύξησιν τής σημερινής καταναλώσεώς του κ.τ.λ.



ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
43·ΠΑΝ=ΠΙΣΤΗΜΙΟΎ·48

Η

Η
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’Εάν αί Άΰήναι δύνανται να ύπερος ανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειω&είσας 

καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή προς τοϋτο εΐνε και τό μέγα αυτό Κατά

στημα εις τό όποιον συνεκεντρό&η πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καΦαριότης 

πρόδομος υπηρεσία, μοναδική αφθονία και ποικιλία δλων των ειδών της ΖΑΧΑΡΟ- 
ΙΙΑΑΣΤΙΚΗΣ και της ΓΑΑΑΚΊΟΚΟΜΙΑΣ. Πρώτον αυτό έκοινοτόμησεν εις τό 

ζήτημα τής ευέλυνής διανομής κατ’ οίκον άγνου και νωποϋ Άγελαδονοθ ΓΑΛΑ- 

ΚΊΟΣ!! Ίά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν άνομαστά, όλα δε τά είδη τής ΓΑΑΑ- 

ΚΊΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύ&ηνά, και με υλικά εκλεκτά καί επιμελημένα. 
1ά δέ είδη τής Ζαχαροπλαβτοκ^ς γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, Απολαυστικό

τατα. Κατόπιν όλων αυτών δτκαίως θεωρείται τό κέντρον όλου τοϋ εκλεκτού κό

σμου. Λχκαίως εύρίσκουσι ϋέσιν μόνον ot προνοητικοί ποΰ φροντίζουσιν εγκαίρως 
νά τάς καταλαμβάτωσι και ακόμη δοκαοότερον όλοι οί συχνάζοντες είς τα θέατρα 

δεν $ ευρού σι την διασκέδασίν των πλήρη αν δεν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστά- 
σεως τό άναψυκτικόν των, ή τό παγωμένον γάλα των, ή τό γευστικόν γλύκισμά των, 

ή την άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς Αί&ούσας τών
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ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

11 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
TQN ΠΟΣΙΜΟΝ 1ΑΛΑΤ. YMTQH ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘεωρεΤ καθήκον της νά είδοποιήση 8τι μόνον αύτή γεμί
ζει τάς φιάλας τών ΰδάτων Σαρίζης έντος τής πηγής 
Σαρίζης διά μηχανήματος αγγλικοί), άλλαι δέ φιάλαι, 
πωλούμεναι ώς Σαρίζης ΰπό άλλων εμπόρων πληροϋνται 
εν Άθήναις.

Επίσης μόνον ή Ανώνυμος Εταιρία έχει την άπο- 
χλιιστικην ίκμετάλλευσιν τών ΰδάτων Λουτρακιού Κυλ

λήνης, Όσσης δι’ επισήμων συμβολαίων, πληροί τάς ψιά 
λας είς τάς πηγάς αΰτάς και συνισταται διά πιστοποιη
τικών τών Δημάρχων Άνδρου καί Λουτρακιού και διά 
δύο εγκυκλίων τοϋ Β. Ίατροσυνεδρίου.

’Αποφεύγετε άλλα ίίδατα. μεταφερόμενα διά δαμιζανών 
καί χάνοντα τάς ιδιότητας και τά Θεραπευτικά των συ
στατικά. Δοκιμάσατε τό ύδωρ Τσάγεσι μοναδικόν έν τφ 
κόσμω κατά την γνώμην τοϋ Γάλλου ’Ακαδημαϊκοί Ρομ- 
πέν κατά τής αναιμίας, χλωρώσεως καί έςασθενήσεως. 
Οαυμάσιον δέ είς ;τν γεϋσιν.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ..αθηναι;


