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Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.

Π&ν σύγγραμμα άποστελλόμενον εις τά γραφεία τής «'Ελληνικής Έπι&εωρήσεως
αναγγέλλεται δι' αύτής.
ΣΗΜ.— Γνωρίζομεν τοϊς ένδιαφερομένοις δτι al έγγραφοί τώ» συνδρομητών μας άρχονιαι άπό 1ης έκάοτου μηνάς.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΠΟΛΙΝ
Δέν είξεύρω πώς ν’ αρχίσω προκειμένου νά
γράψω τάς έντυπώσεις μου άπό τήν Ίεράν πόλιν
τής 'Ιερουσαλήμ. Άπό τής μεγάλης Τρίτης
που εύρίσκομαι έδώ πλήθος συγκινήσεων καί έντυπώσεων καί έκπλήξεων κατακλύζουν τήν ψυ
χήν μου. Καί τάς συγκινήσεις καί τάς έντυπώσεις
αυτάς πρεπει νά έχη κανείς μεγάλην δύναμιν διά
νά δυνηθή μέ βίαν—δπως είμαι ύποχρεωμένη νά
κάμω σήμερον έγώ—νά τάς κατατάξη λεπτομε
ρώς διά νά τάς άποστείλη είς τήν «Ελληνικήν
Έπιθεώρησιν».
Τί πρώτον καί τί ύστατον νά γράψω καί νά
περιγράψω! Τής Μεγάλης Πέμπτης τήν άπαράμιλλον έορτήντοΰ Νιπτήρος, καθ’ ήν ό Πα
τριάρχης ένώπιον χιλιάδων λαοΰ είς τήν Αγίαν
Αυλήν νίπτει τούς πόδας δώδεκα Αρχιμανδριτών,
ή τής Μεγάλης Παρασκευής τήν άκολουθίαν τοΰ
’Επιταφίου καί τάς λιτανείας τών Άγιοταφιτών
καί τοΰ Πατριάρχου πέριξ τοΰ Τάφου τοΰ Χριστοΰ,
ή τοΰ Μεγάλου Σαββάτου, τήν έορτήν τοΰ Α
γίου Φωτός, κατά τήν όποίαν έμφανίζεται ό Πα
τριάρχης άσκεπής καί μέ λευκήν περιβολήν έξερχόμενος έκτου Αγίου Τάφου καί κρατών είς τάς
χεΓράς του τό Άγιον Φώς τό οποίον μεταδίδει είς
τάς χιλιάδας τών Χριστιανών, άρχίζων άπό τόν
’Αρχιερέα τών ’Αρμενίων, ή τήν μεγαλοπρέπειαν
τής έορτής τής Άναστάσεως, κατά τήν όποίαν
χιλιάδες Ρώσσων ψάλλουν τό Χριστός Άνέστη

έντος τοΰ Ναοΰ τής Άναστάσεως ή τήν ύπερο·,
χον έορτήν τής Κυριακής τοΰ Πάσχα δπου τε
λείται ή δευτέρα Άνάστασις καί άκούονται τά
Εύαγγέλια άνα|Ίνωσκόμενα είς δλας τάς γλώσσας
καί άδελφοποιοΰνται έκεϊ οί λαοί, καί σιγώσι τά
μίση, καί λησμονοΰνται τά άνθρώπινα πάθη καί αί
άδυναμίαι αί άνθρώπινοι ;

Καί εύθύς ώς λήξουν τοΰ Πάσχα αί έορταί άρχίζει τό προσκύνημα τών Αγίων Το'πων. Ό
Τάφος τοΰ Χριστοΰ, ή Αποκαθήλωσή, ό Γολγο
θάς, ή Σιών, ή Βηθλεέμ, το Πραιτώριον, τά Ά
για τών Αγίων, δ Ναός τοΰ Σολομώντος, ό Τά
φος τής Παναγίας, τό Όρος τών Έλαιών, ό Χεί
μαρρος τών Κέδρων, ό Τάφος τοΰ Ααζάρου, ό Ιορ
δάνης Ποταμός, ή Νεκρά θάλασσα, τδ Σαραντά
ρων Όρος, ή ’Ιεριχώ, ή Πηγή τοΰ ’Ελισαίου—δΓ
ένα έκαστον έξ αυτών έλπίζω νά δυνηθώ νά γράψω
ιδιαιτέρας έντυπώσεις,—τόποι ιεροί δλοι αυτοί οί
όποιοι σύρουν τδν εύλαβή προσκυνητήν μέχρι κο
ρυφών όρέων ύψηλών, ή τδν καταβιβάζουν είς
σπήλαια, είς τά όποια έχει προσδώσει ιερότητα
καί μεγαλείον ή διελθοΰσα έξ αυτών πνοή τοΰ με
γάλου τοΰ Κόσμου ΑυτρωτοΟ.
**
Καί δμως I Τί παράδοξα πράγματα. Αυτός ό
Μεγάλος τοΰ Κόσμου Αυτρωτής, προκαλεϊ έκεϊ
πέριξ τοΰ Τάφου Του, δλας τάςάγωνίας, καί δλους
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1000
βλέπει είς θησαυρούς, τέλος άπό τοϋ εσχάτου χειρώνακτος μέχρι τοΰ ανώτατου πολίτου πάντες έπιδιώκουσι τήν βελτίωσιν τής ατομικής αυτών καταστάσεως πάντες σπενίζουσι προς τήν Ευτυχίαν.
Έάν λοιπόν θεωρήσωμεν τήν έμφυτον τώ άνθρώπω έφεσιν πρός βελτίωσιν ώς τόν μοχλόν τόν ώθοϋντα σύμπασαν τήν ανθρωπότητα πρός τόν πολι
τισμόν, τότε βεβαίως θά έννοήσωμεν διατί καί ή
τάσις τής γυναικός πρός χειραφέτησιν είνε καί αυτή
φυσική απόρροια τής πρός τά πρόσω σταδιοδρομίας
τής ανθρωπότητας. 'Η τάσις αϋτη ούδαμώς πρέπει
νά μάς έκπλήττη, ένω ή εναντία είνε παρά φύσιν
καί δπισθοδρομική. Θά ήτο πράγματι περιεργότατον ή μέν άνθρωπότης νά προοδεύη ή δέ γυνή νά
μένη στάσιμος, άλλως τε ή στασιμότης αϋτη θά ήμ ·
πόδιζε τήν πρόοδον, καθ’ δτι πςόοδος άνευ τής συμ
βολής τών γυναικών δέν είνε δυνατή. Πρός τοϋτοις
καί ή ιστορία καί ή πείρα διδάσκουσιν ότι μόνον
εκείνα τά κινήματα έπιτυγχάνουσιν δσα άνταποκρινόμενα πρός πραγματικός άνάγκας έρχονται φυσικφ
τώ τρόπο) καί εύρίσκουσιν έδαφος πρόσφορον είς
αυτά, τό οτι δέ ή γυναικεία χειραφέτησές έφθασε
μέχρι τοΰ σημείου είς δ σήμερον εύρίσκεται είνε
δείγμα τρανόν δτι υπήρξε τής Ά ν ά γ κ η ς απο
κύημα καί ούχί τοϋ Συρμού πάντες δέ γνωρίζομεν δτι ή ανάγκη είνε δύναμις ανένδοτος καί επι
τακτική "Ηδη δέ ό βαθμός τοϋ πολιτισμού εινε τοιοϋτος καί αί απαιτήσεις τοϋ συγχρόνου βίου τόσον
ποικίλλαι ώστε ή γυναικεία χειραφέτησις έπαυσε
οΰσα ζήτημα άρεσκείας (γούστου) καί έγινε ζήτημα
ανάγκης. Ή γυνή δέν έγκατέλιπεν άφ’ έαυτής τήν
οικογενειακήν εστίαν ούτε θά έγκατέλειπεν αυτήν
ποτέ έάν ή ανάγκη ύπό τήν μορφήν τών πρωτίστων
καθηκόντων δέλ' έδίωκεν αυτήν τής εστίας καί δέν έρριπτεν αυτήν έν πλήρει βιοπάλη. Ή ανάγκη δθεν τή;
αύτοσυντηρήσεώς υπήρξε τό πρώτον βήμα τής γυ
ναικείας χειραφετήσεως καί εξακολουθεί ούσα ώς βάσις αυτής.
Τάς χειραφετικάς τάσεις της γυναικός επίσης λίαν
ύπεκίνησαν αί νϋν έπικρατοϋσαι κοινωνικοί ίδέαι
περί τών δικαιωμάτων τοϋ ατόμου (individualisme)
κατ’ άντίθεσιν πρός τάς παλαιάς αϊτινες άποβλέπουσαι πρός τό σύνολον περιεφρόνουν τά άτομα (collectivisme). Νϋν έθνη καί άτομα έχουσιν ακριβή
συνείδησιν τής αξίας αυτών επομένως καί τών δικαι
ωμάτων των, δέν ανέχονται δέ ευκόλως τήν καταπάτησιν αυτών. Αί τυραννίαι πολιτικοί, ήθικαί, θρη-ν
σκευτικαί μετά πατάγου κατεκρημνίσθησαν, τήν δέ
ανθρωπότητα διαπνέει πόθος ελευθερίας. Πώς ήτο
δυνατόν αί γυναίκες αί ζώσαι έν τοιαύτη ατμόσφαιρα
νά μένωσιν αμέτοχοι τής γενικής ταύτης φοράς; Καί
ή γυνή δθέν άφυπνισθεΐσα καί πλήρη συναίσθησιν τοΰ ατόμου αυτής λαβοΰσα ήρξατο στεντωρεία τή
φωνή ζητούσα παρά τής κοινωνίας τήν τελείαν τών
δικαιωμάτων αυτής άποκατάστασιν.
ΙΙοϊα είνε λοιπόν τά δικαιώματα τής γυναικός;
Τά δικαιώματα έν γένει προϋποθέτουσι καθήκοντα
έξ ών άπορρέοουσι καί τάνάπαλιν μολονότι δέ είνε
δτ^σκολον μεταξύ δικαιωμάτων καί καθηκόντων νά
όρίσωμεν τίνα πρέπει νά προϋπάρ/ωσι καθ’ δτι συνυπάρχουσιν, έν τούτοις θά προτάξωμεν τών δικαιω
μάτων τά καθήκοντα καί πριν έξετάσωμεν ποια είνε

τά δικαιώματα τής γυναικός θά ίδωμεν ποια είνε τά
καθήκοντα αυτής καί ποια δέον νά είνε ή θέσις τής
γυναικός έν τή κοινοτνία.
*

ΤΙ πραγματική θέσις τής γυναικός, ή μόνη καί ι
δεώδης θέσις έν’ ή ή γυνή δρώσα εμφανίζεται ύπό
τήν ύψηλοτέραν αυτής μορφήν είνε ή θέσις συζύγου
κα< μητρος. Έν αυτή ή γυνή δύναται νά καλλιεργήση
καί ανάδειξη άπάσας αυτής τάς άρετάς νά ύψωθή
μέχρι · μεγαλείου καί νά φθάση μέχρι τής αληθούς
γυναικείας καί ανθρώπινης τελειότητας. Ή οικογε
νειακή εστία είνε το βασίλειον καί ό ναός τής γυναί
κας καί ή άλλη τής μητρότητας είνε ή μόνη αμάραν
τος και άπειρος δόξα ή στέφουσα τάς γυναικείας κεφαλάς. Μόλις ή γυνή γίνη μήτηρ παύει πλέον άνήκουσα εις έαυτήν, ανήκει καί οφείλει νά άνήκη είς
το πλάσμα είς το όποιον έδωκε ζωήν καί τό οποίον
πρέπει να μορφώση. Λυτή οφείλει νά έμπνεύση είς
τό τέκνον της τόν πόθον τοϋ καλού, έν αυτή άπόκειται ϊνα ώς εστίας διά μέσόυ τών αιώνιον κρατή άσβεστον τήν δάδα τής άνθρωπίνης τελειοποιήσεως.
Ουτος εινε εν όλίγοις ό φυσικός προορισμός τής γυναικος και η θεσις ή καταλληλοτάτη έν ή ή γυνή
δρώσα αποβαίνει μοχλός, μέγας έν.πή κοινωνία. "Ω
στε δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι ή πραγματική δράσις
τής γυναικός άρχεται άπό τόν γάμον. Καί έάν μέν
υπήρχεν ώρισμένη ηλικία γάμου καί έάν αυτός δ γά
μος ήτο έξησφαλισμένος δι’ άπάσας τάς γυναίκας
τότε τα πάντα θά είχον καλώς. ’Επειδή δμως ή ηλι
κία τοΰ γάμου κυμαίνεται διά τάς γυναίκας μεταζύ
τοΰ 16ου καί τοϋ 40οΰ έτους τής ήλικίας, αυτός δέ ό
γάμος λίαν αόριστο; καί έπισφαλής,διά τούτο ανάγκη
νά εϋρωμεν διά τήν άγαμον γυναίκα έργον τι δπερ
εκπληροϋσα θά ήδύνατο νά κατκστή μέλος χρήσιμον
τή κοινωνία.
Έν τοιαύτη περιπτώσει τό ένδεδειγμένον έργον τής
γυναικός είνε ή φιλανθρωπία. Ή γυνή οφείλει νά
προσπαθή νά ένσπείρη πανταχοϋ τήν ευτυχίαν, άν δχι
τήν τελείαν ευτυχίαν βεβαίως, μερίδα αυτής τουλά
χιστον. ’Οφείλει νά ένσταλλαζη διά τών παρηγόρων
αυτής λεξεων βάλσαμον είς τάς ψυχάς τών ήττημένων,
θάρρος είς τάς καρδίας τών παλαιστών τής ζωής.
’Οφείλει νά μάθη δτι προορισμός της δέν είνε μόνον
νά ένδύη τό σώμα, της ώστε νά παρουσιάζη σύνολον
αρμονικόν καί χάριεν εις τούς θεωμένους αυτής μακρόθεν, άλλ’δτι έν τή ψυχή αυτής ιδίως πρέπει νά
συγκεντροϊ τήν αρμονίαν καί τό κάλλος καί έκ τής καρ
δίας αυτής άντλοΰσα νά διαχέη παρηγοριάν καί θάρ
ρος εί; τούς δυστυχείς.
«Καί ή γυνή ώς καί ό άνήρ λέγει δ Ruskin (*)
έχει καθήκοντα κοινωνικά άτινα είνε ή έπέκτασις τών
ιδιωτικών αυτή; καθηκόντων. Κοινωνικόν καθήκον
τής γυναικός είνε νά συμβάλη αϋτη κατά τό ένόν είς
τήν ευπρέπειαν, τήν άνεσιν, καί τήν έγκάλλυνσιν τής
πολιτείας. 'Ώς δέ έν τφ οίκω αυτής ή γυνή οφείλει
νά είνε ή πηγή πάσης τάξεως, τό βάλσαμον πάσης δυ
στυχίας καί τό κάτοπτρον πάσης άρετής οϋτω καί έν
τή κοινωνία τοιαύτη δέον νά . άναδεικνύεται, έν τή
κοινωνία έν ή ή τάξις είνε δυσχερεστέρα, ή δυστυχία
μάλλον επιτακτική καί ή άρετή σπανιωτέρα».

(*) Sesame et Lilies (Queens Gardens)

Δέν όμιλοϋμεν βεβαίους περί τών μεγαλοφυών ε
κείνων γυναικών αϊτινες ώς καί οί μεγαλοφυείς άνδρε; δέν ύπόκεινται είς τούς κοινούς νόμους άλλά
χαράττουσιν ιδίαν οδόν έν τή ζωή, όμιλοϋμεν περί
τοΰ πλήθους εκείνου τών γυναικών αϊτινες ούδένα άτομικόν προορισμόν έχουσαι δύνανται νά μεταχειρισθώσι τάς δυνάμεις αυτών πρός ό'φελος τής κοινω
νίας καί δμως άδρανοϋσιν. Όμιλοϋμεν περί τών νεανίδων αϊτινες καταναλίσκουσι τά καλλίτερα έτη τοΰ
βίου αυτών άναμένουσαι τόν γάμον, περί τών εγγά
μων γυναικών, αϊτινες άδιαφοροΰσι τελείως πρός παν
άσχετον πρ’ς τήν εαυτών ευτυχίαν, τέλος όμιλοϋμεν
περί τών άγάμων γυναικών αϊτινες είδον παοερχο/ιένην τήν νεότητα αυτών ,έν άδρανεία. Διά τάς τρεις
ταύτας κατηγορίας τών γυναικών ή εργασία θά ήτο
άγκυρα σωτηρίας διότι άφ’ένός μέν θά έμετρίαζε τούς
πόθους τών νεανίδων καί οϋτω θά ήμπόδιζεν αύτάς
άπό τοϋ νά πίπτωσι θύματα άχαλινώτου πολλάκις
φαντασίας, θά ηϋρυνε τόν κύκλον τής δράσεως τής
έγγάμου γυναικός, διά δέ τήν άγαμον γυναίκα θά ήτο
πολύτιμος παρηγοριά διά τάς άπογοητεύσεις τής
ζωής.
*

·

Οί άνδρες έχουσι καθήκοντα άπέναντι τής πατρίδος
καί τής κοινωνίας καί δαπανώσι πολύτιμα έτη ύπηρετοϋντες αυτήν. Διατί αί γυναίκες νά άπαλλάσσωνται
τών εύγενών τούτων καθηκόντων ; Έάν ύπήρχε νόμος
άπαιτών δπως πάσα γυνή προσφέρη έπί έν τουλάχι
στον έτος τάς ύπηρεσίας αύτάς είτε είς τά νοσοκομεία
εϊτε είς τάς νυκτερινός σχολάς εϊτε είς οίονδήποτε έρ
γον φιλανθρωπίας δ νόμος ούτος δέν θά ήτο σωτή
ριος ; Δέν θά προετοίμαζε καλλίτεροι' τήν γυναίκα
τοΰ μέλλοντος καί δέν ήθελεν οϋτω διανοίγη αυτή ο
ρίζοντας προσφυείς τή φύσει καί είς τάς κλίσεις αυ
τής ; "Ινα φέρωμεν δέ τό ζήτημα μερικώτερον έάν πά
σα Έλληνίς άφιέρου ολίγα έτη ύπηρετοΰσα τά δημό
σια καί εθνικά ιδρύματα ένθα δ γυναικείος δάκτυλος
είνε αναγκαίος, δέν θά εϊχωμεν κατόπιν έτών τινών
γενεάν Έλληνίδων Έλληνικοτέρων, δυναμένων νά άναθρέψωσι τά τέκνα αυτών συμφώνως πρός τούς ε
θνικούς πόθους καί τά εθνικά ιδεώδη ! Μή δέν θά
ήσθάνετο τό έθνος δλον τά άποτελέσμζτα τής τοιαύ
της γυναικείας δράσεως, μή δέν θά ήτο κέρδος διά
τήν κοινωνίαν ή ϋπαρξις τής τοιαύτης γυναικός ;
ζΐιότι είνε άναγκαίον νά προσθέσωμεν δτι οί τά
τής γυναικείας διαπαιδαγωγήσεωςάναλαβόντες έφρόντισαν άνάκαθεν μίαν μόνην ιδέαν εις τάς γυναίκας
νά έμφυτεύσωσι, τήν τοϋ γάμου, εντελώς άμελήσαντεςνά διδάξωσιν αυτή συγχρόνως τόν θεμελιώδη νόμον
πάσης ζωής, δστις είνε ό νόμος τής τελειοποιήσεως
τοΰ ατόμου. Παρημέλησαν τελείως νά διδάξωσιν εις
τήν γυναίκα δτι δ βίος παρέχει καί άλλα καθήκοντα
έκτος τών ιδιωτικών καί δτι ό άγαμος βίος δέν είνε
κατ’ ανάγκην ανωφελής. Παρημέλησαν νά διδάξωσιν
είς τήν γυναίκα δτ·. εκτός τής ευτυχίας ήν παρέχει
ό γάμος, καί ήτις δέν είνε είς πάντα; προσιτή, ύφίσταται καί άλλη ευτυχία συνισταμένη έν τή συνειδήσει
τής ατομικής έκάστου τελειοποιήσεως καί τής έκπληρώσεως τών καθηκόντων. "Οτι υπάρχει ευτυχίας τις,
έν τή δυστυχία οϋτως είπεϊν, ήτις συνίσταται είς τό
νά γνωρίζη πας άνθρωπος πάν άτομον δτι πακαίη
μετά θάρρους καί δτι έκπληροϊ άγογγύστως καθή-

κοντκ ανιαρά. Παρημέλησαν νά διδάξωσιν είς τάς γυ
ναίκας δτι έκτος τής οικογένειας καί ώς συμπλήρωμα
αυτής ύφίσταται καί άλλη μεγάλη οικογένεια—ή κοι
νωνία ήτις ασμένως θά έδέχετο τάς ύπηρεσίας αυτών.
★

Ούδεμία υπάρχει αμφιβολία δτι πάς άνθρωπος, ι
διαίτατα δέ πάσα γυνή έχει ανάγκην αγάπης καί τρυ
φερότητας. Ούδεμία υπάρχει αμφιβολία δτι βίος έστερημένος τών δύο τούτων ζωογόνων πηγών είνε
βίος άχαρις καί ψυχρός άλλά δέν πρέπει καί διά το’~το
νά καταδικάζωμεν τάς γυναίκας αϊτινες δέν έσχον τό
ευτύχημα νά δράσωσιν ώς μητέρες καί νά θεωρώμεν
αύτάς ώς ναυαγούς τής ζωής. ’Εντεύθεν δέ άρχονται
ακριβώς τά δικαιώματα τής γυναικός. Έσυνηθίσαμεν νά θεωρώμεν τήν άγαμον γυναίκα ώς δν ατελές
ιδίως δέ ανωφελές καί ώς άχθος έάυτής καί τών άλ
λων. Ότι είνε δν ατελές δέν υπάρχει αμφιβολία δτι
μέχρι τοΰδε υπήρξε καί ανωφελές τούτο δέν ήτο ί
διον της σφάλμα. Καί έφ’ δσον μέν έπεκράτουν αί
παλαιαί θεωρίαι αί γυναίκες ήσαν εύχαριστημέναι
μέ τήν θέσιν ήν ή κοινωνία ώριζεν είς αύτάς,
μόλις δμως ή πρώτη πνοή τής έλευθερίας διέσεισε τόν
κόσμον άμέσω; καί ή γυνή ήθέλησε νά άποτινάξη
τόν ζυγόν δστις έδέσ/ιευσε τό άτομον αύτής καί νά
λάβη τήν άνάλογον αύτή θέσιν έν κοινωνία διαπνεομένη ύπό νέων ιδεών.
Καί ύπ’ αύτήν δθεν τήν έποψιν λέγομεν δτι ή
χειραφέτησις είνε ζήτημα ανάγκης. Ή γυνή διά νά
ζήση έν τή σημερινή κοινωνία καί νά δράση έπωφελώς δέον νά έμπνέεται άπό τάς Ιδέας τάς νϋν έπικρατούσας. Είνε ά/.άγκη ή γυνή σήμερον νά έχη πλήρη
συναισθησία τοϋ άτόμου της, νά είνε είς θέσιν νά
κυβερνά έαυτήν καί νά διαφυλάττη έαυτήν άπό παν
τός κινδύνου. Καί ή γυνή ώς καί δ άνήρ πρέπει νά
είνε σήμερον οί ίδιοι αύτών φρουροί. Είνε άνάγκη
ή σημερινή γυνή νά γνωρίζη νά ζή, νά ζή δέ ύπό
τήν εύρυτάτην τής λέξεως σημασίαν.’ Είνε άνάγκη
νά γνωρίζη νά κυβερνά έαυτήν είς πάσας τά; περι
στάσεις τοΰ βίου αύτής, είνε άνάγκη νά ζή έσκεμμένως καί νά γνωρίζη τόν τρόπον δι’ ου θά εξασφά
λιση τήν σωματικήν καί ηθικήν αύτής εύημερίαν.
Ή άνάγκη δθεν αϋτη είνε τόσον μεγάλη τόσον κατα
φανής ώστε καταντά δικαίωμα τής γυναικός καί επι
θυμία αύτής νά όπλισθή κατά τής ανάγκης ταύτης.
Είνε δικαίωμα καί καθήκον παντός άτόμου νά έπιδιώκη σκοπόν τινα έν τή ζωή καί νά προσπαθή νά
χρησιμοποιή πρός δφελος αύτοΰ καί τών άλλων τάς
άρετάς ας ή φύσις έδώρησεν αύτφ. Είνε δθεν καί
δικαίωμα τής γυναικός ή καλλιέργεια καί ή τελειοποίησις τοΰ άτόμου αύτής καθ’ δσον δ πόθος τοϋ
καλοΰ δέν βλαστάνει μόνον είς τάς άνδρικάς ψυχάς
άλλ’ είνε κοινός καί είς τά δύο φύλα. Ό άνθρωπος
διά νά ζή έν αρμονία μετά τοΰ έαυτοΰ του καί διά
διά νά δρά έπωφελώς ώς άτομον καί ώς πολίτης δέον
νά ζή συμφώνως πρός τό ιδεώδες τό όποιον έχει έμ
φυτον έν έαυτω καί τό όποιον διαφέρει κατά τά ά
τομα. "Οσον εύχάριστον καί έποικοδομητικόν είνε
τό θέαμα άνθρώπων ζώντων έν αρμονία καί έχόντων
συναίσθησιν δτι διά τής έργασίας των ωφελούνται οί
ίδιοι καί ώφελοϋσι καί τούς άλλους, τόσον άλγεινόν
είνε τό θέαμα τών εύρισκομένων έν διαρκεϊ άμφιβολία δσον αφορά τόν άληθή προορισμόν των· Ή
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αμφιβολία είνε καταστρεπτική- ό διαρκώς άμφιβάλλων ουδέποτε επιτυγχάνει. Διά τοΰτο λέγομεν δτι ή
εργασία εινε δικαίωμα τής αγάμου γυναικός, διότι
σώζει αύτήν άπό τής φοβέρας αμφιβολίας εις ήν δι
αρκώς εΰρίσκεται ώς πρός τό μέλλον καί ταύτην τήν
χειραφέτησιν χαρακτηρίζομεν ώς άναγκαίαν και ώς
ήθικώς σωτήριον. Ή γυνή η οποία διά τοΰ γάμου
δέν καλείται ετς τόν ύψιστον αύτής προορισμόν δέν
επεται δτι πρέπει νά θεωρή τόν βίον αύτής ώς οίκτρώς ναυαγήσαντα καί νά μή προσπαάή νά δώση είς

έαυτήν άλλας ικανοποιήσεις. Τούναντίον έχει καθή
κον καί δικαίωμα νά ίκανοποιή άπάσας τάς κλίσεις
της έφ’ δσον ουτω δέν καταπατεί ξένα δικαιώματα.

Ή άγαμος γυνή έχει τό δικαίωμα νά ζητή έν τή ερ
γασία θάρρος καί παρηγοριάν άπό τάς άπογοητεύσεις τής ζωής, ώς έχει τό δικαίωμα νά ζητή διά τής
έργασίας τήν έξύψωσιν καί τήν έξευγένισιν τοΰ άτόμου αύτής. ΙΙοίου είδους εργασίαν θέλει πρός τοΰτο
έκλέξη, τοΰτο εινε ίδιον αύτής μέλημα. Βεβαίως εινε
καλάν ή έργασία νά εινε σύμφωνος πρός τήν φύσιν
τής γυναικός, άλλ’ δπως είνε άνδρες άσπαζόμενοι
γυναικεία επαγγέλματα ούτως ύπάρχουσι καί γυναίκες
άσπαζόμεναι άνδρικά έπαγγέλματα. "Οσον γελοϊον
είνε τό θέαμα άνδρός καταγινομένου περί τήν κομ
μωτικήν ή τήν κατασκευήν γυναικείων πίλων καί
φορεμάτιον τόσον δυσάρεστον είνε έπίσης τό θέαμα
γυναικός άγορευούσης έν δικασπ/ρίω. Τό ζήτημα
τοΰτο είνε ζήτημα ιδιοσυγκρασίας καί πρέπει νά ά·
φ’.ηται εις τήν άτομικήν έκάστου έκλογήν καί κλίσιν. Άναμφιβόλως ό διά τών τοιούτων έπαγγελμάνων συγχρωτισμός εινε δυσάρεστος καί πολλάκις επι
κίνδυνος διά πολλάς γυναίκας, άλλ’ επειδή ούδέν κα
λόν άμικτον κακοΰ, είνε άνάγκη αί γυναίκες αί προτιθέμεναι νά άπολαύσωσι τών άγαθών τής χειραφετήσεως νά μάθωσι νά κυβερνώσιν έαυτάς καί έν
μέσω τών κινδύνων αύτής.

Άς μή προβάλλωσι τινές ώς έπιχείρημα κατά
τής χειραφετήσεως δτι αύτη εμποδίζει τόν γάμον,
διότι ή γυνή φύσει ούσα δν παθητικόν, αγαπά νά
στηρίζεται έπί τοΰ ίσχυροτέρου καί πρός τόν γάμον,
ώς πρός τόν κύριον αύτής προορισμόν θά έχη πάν
τοτε έστραμμένον τό βλέμμα. ’Άλλως τε διά τήν γυ
ναίκα ή φιλοδοξία εινε πάντοτε ζήτημα δευτερεΰονή γυνή άγαπά νά κυβερνά διά τή; αγάπης, θεωρεί
δέ έαυτήν εύτυχεστάτην δταν άγαπώσα θυσιάζεται, νομίζομεν δέ δτι ή πικρά ομολογία ένδοξου γυναικός είπούσης δτι «Ιο gloir.) est pour la femme le
deuil eclatant du bonheur» έφαρμόζεται είς
δλας σχεδόν τάς ένδοξους γυναίκας. Δυνάμεθα μάλ
λον νά εϊπωμεν δτι ή δυσκολία τοΰ γάμου τώρα, άναγκάζουσα τάς γυναίκας νά έπιδιώκωσιν άλλα μέσα

πρός συντήρησιν υποδαυλίζει τήν χειραφέτησιν ή,
ως προηγουμένως εϊπωμεν, δτι τά ζητήματα ταΰτα
είνε άλληλένδετα καί δτι οφείλονται είς τήν έξέλιξιν

τοΰ πολιτισμΰ. Ή δπισθοχώρησις εινε άδύνατος,
άδύνατος έπίσης καί άσύμφορος καί ή έξίσωσις τών
φύλων. Άλλά ποιος μάχεται ύπέρ έξισώσεως τών
φύλων; Ας άκούσωμεν καί πάλιν τόν Ruskin «Εϊ«μεθα άνόητοι, άσυγγνώστως άνόητοι συζητοΰντες
«περί ύπεροχής καί έξισώσεως τών φύλων, ώς έάν
«ήτο δυνατόν νά συγκριθώσι ταΰτα έν όμοίοις πράγ»μασιν. Έκάτερον αύτών έχει άρετάς ών τό έτερον
«στερείται, έκάτερον αύτών συμπληροί καί συμπλη«ροΰται ύπό τοΰ έτέρου, κατ’ ούδέν όμοιάζουσιν, ή
«δέ εύτυχία καί ή τελειοποίησις άμφοτέρων έξαρτά«ται έκ τής διαρκοΰς εναλλαγής είς ήν εύρίσκονται
«έκάστη αύτών ζητοΰντες καί προσφέροντες πάν δ,τι
«μόνον τό έτερον δύναται νά παράσχη.»
ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ
[Είς τό επόμενον' η Άγωγή τής Γυναικός)

Ν ΤΩ 1ΣΤΟΡΙΚΩ καϊ Έϋνολογικφ Μονσείφ
παρόντος καϊ τοΰ υπουργού τής Παιδείας συ-
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νεκρυτή9η τον π. μήνα ή έτησία Γενική συνέλευσις
τών μελών αύτοΰ υπό
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ττ.ν προεδρείαν τον κ.
ΤΗΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ίαιάννου Μπόταση. Κατ’
αύτήν δ γραμματενς τής
"Εταιρίας κ. Ράδος έξέ&ηκε τά τών έργασιών τον
Διοικητικού Συμβουλίου καιά τδ λήξαν ιτος. ‘Εκ τής
έκ&έσεως ταύτης πληροφορονμε&α δτι ή "Εταιρία έδαπάνησε τδ έτος τοΰτο είς τακτικάς δαπάνας συντηρήσεως καϊ εις έκτάκτονς προς πλουτισμόν τον Μου'
σείον, δεκακισχιλίας περίπου δραχμάς, δτι δέ πολντιμόταται υπήρξαν έφέτος al είς τδ Μουσεϊον καϊ τδ
'Ιστορικόν Άρχεϊον γενόμεναι δωρεαί Κατά τήν συ
νεδρίαν ταύτην έπεδείχ&η καί τδ ύπό τών Αρχιτεκτό
νων κ. κ. Χέλμη καί Γούναρη έκπονη&έν σχέδιον τον
Μουσβίου, τδ όποιον ή "Εταιρία θέλει οικοδομήσει
έπί τοΰ γηπέδου τοΰ κληροδοτη&έντος εις αύτήν ύπδ
τής αειμνήστου Ρωξάνης I. Κοζάκη Ίυπάλδον, τής
έν αύτώ νΰν ύπαρχονσης οικίας ούσης σεσαΰρωμένης
καϊ έτοιμορρόπου καϊ μή δυναμένης νά χωρέση ούδέ
τδ δέκατον τών συλλογών τον Μουσείου. Μετά τον κ.
Ρόδον άνέγνωσαν τάς ειδικός αύτών έκ&έοείς οί έφο
ροι τοΰ ‘Αρχείου καϊ Μουσείου κ. κ. Σ. Λάμπρος
καϊ Κ. Παπαμιχαλόπονλος καϊ δ ταμίας κ. Κανάκης.
Μετά τοΰτο έξελέγη τδ νέον Διοικητικόν Συήβοΰλιον :
Ίω Μπότασης πρόεδρος, Ν. Πολίτης Αντιπρόεδρος,
Κωνστ. Ράδος, γραμματενς, Σ. Λάμπρος, έφορος
τοΰ Μουσείου, Π. Κανάκης, ταμίας. Σύμβουλοι οί Σ.
Σακελλαρόπουλσς, Α, Μομφερράτος, Π. Δαγκλής, I.
Κουντουριώτης καϊ Μ. Ααμπρυνίδης. ’Αναπληρωμα
τικοί, Ν. Στράτας, Φ. Γεωργανια-,, Ίπ. Καραβίας.
‘Εξελεγκτική έπιτροπή, I. Μινέτας, I. Σόλων καϊ Ν.
Ναδίρης.

Μία μαγεντίηη τοπο'&εσία της Λεμεσόν. Εις τό βάΌ-ος τό Νοσοχομεϊον της πολεως
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ΜΙΡΑΜΠΙΛΙΣ

Ά«όσπσιβμ.α ές ανεκδότου χειρογράφου ύπο τήν επιγραφήν :
“ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ,,
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου τεύχους)

Τή 8 Μαρτίου 1899 συνεκροτήθη έν τή οικία τοϋ
Ταγματάρχου Τηλεμ. Σπληναράκη πολύωρον δικηγ.
συυ,βούλιον καί μετά πολλά; συζητήσεις συνετάχθη ή
άνωτέρω ρηθεϊσα γνωμοδότησις, καθ’ ήν άπεφασίσθη νάκοινοποιηθή ή άπόφζσις μετ’ επιταγής προ;
τήν Φλώραν Πηγασίδου καί μετά πάροδον οκτώ ήμε
ρων νά μεταβή αύτοπροσώπω; ό Ταγματάρχης εί; τό
ξενοδοχεϊον, ένθα κατώκει ή γραία καί έπί παρουσία
μαρτύρων, δημοτικού παρέορου καί δικαστικού κλητήρος, συντάττοντο; επίσημον έκθεσιν, προσκαλεσή
τήν Φλώραν Πηγασίδου νά ύποκυψή είς τάς διατά
ξει; τής άποφάσεως, τούτέστι ν’ άρχισή τρεφουσα
αυτόν διά τοϋ γάλακτός τη; τακτικως έπί έν καί ήμισυ έτος, πλήρωσή , δέ συνάμα κζί τά έ'ξοδζ τής
δίκης. Άλλ’ έπειδή ήτο ένδεχόμενον νά ίσχυρισθή ό δήμος τή; πόλεω; Β. (καί περί τούτου ά
κριβώς είχον προνοήσει οί δικηγόροι τοϋ δήμου
έν τή άντιστοίχω γνωμοδοτήσει των), δτι είκονικώςθά έβεβαιοϋντο ταΰτα ώ; γενόμ.ενα, ένω δέν έ'γειναν, καί θά έκινδύνευε τότε νά έγερθή νέα δίκη
μετά τοϋ δήαου περί τούτου, άπεφζσίσθη (καί άναφέρεται τοΰτο έν τή γνωμοδοτήσει), νά κοινοποιηθή
προηγουμένως πρόσκλησι; και πρός τόν πληρεξούσιον
τοϋ δήαου Β. ΐνα παρασταθή κατά τήν έκτέλεσιν
ταύτην γενησομένην κατά τήν άμέσω; έπομένην έβδο·
αάδα, άγνωστον δμω; κατά ποιαν ημέραν καί ώραν,
διότι θά έγίνοντο ισω; πολλα'ι τοιαϋται άπόπειραι
έάν ή Φλώρα δέν εύρίσκετο τυχόν εί; τό ξενοδοχεϊόν

τη; άμα τή πρώττ; άποπείρα πρός θηλασμόν τοϋ Ταγ
ματάρχου.
Έν τούτοις ό υίό; τοΰ Ταγματάρχου ό κομψός Άνθυπολοχαγός Φίλιππο; Σπληναράκης, όσφρανθε'ις τό
πολύτιυ.ον θήοαυ.α, οπερ άπετέλουν τωόντι ή καλλονή
και ιδίως ή προίξ τή; δεκαεξαέτιδος έγγονή; Φλώ
ρα; Φουρριέ, δέν είχε χάσει τόν καιρόν του έν τώ με
ταξύ. ’Έστησε στενήν πολιορκίαν περί τό ξενοδοχεΐον, παρηκολούθησε τήν κόρην κατά τούς περίπα
τους, έξηγόρασε διά δώρων τινών τήν συνοδεύουαν αύ
τήν γαλλίδζ, προσείλκυσε τήν συμπάθειαν τή; μικοά; Φλώοας και τόσον πολύ τή άπέδειξεν οτι τήν
ήγάπα, συνήγορο ίση; άλλω; τε εύγλωττω; και τή;
κομψότητο; καί τή; καλλονής του, ώστε πριν ή πζρέλθωσιν δύο έβδομάδες, ή νεαρά Φλώρα Φουρριέ είχεν έοωτευθή σπουδαιότατα τόν άνθυπολοχαγόν.
Και ό μέν άνθυπολοχζγό; έγίνωσκε καλλιστα την
δίκην καί τήν άπόφασιν, ήν άκουσίως είχεν ό πατήρ
του κατά τή; μάμμη; τής άγαπητής του, η κόρη ό
μως καί ή μήτηρ αύτής Εύγενία Φουρριέ ήγνόουν
ταΰτα τελείως- τέλος δέ ή γραία Πηγασίδου είχε
σχεδόν λησμονήσει τήν δίκην, διότι καί μετά τήν εί;
Άθήνζς άφιξίν τη; ό πληρεξούσιο; Γΐτο; Πιπής άπεφυγε νά μεταβή παρ’ αύτή καί νά τή άναγγείλή τήν
δυσάοεσrov έ’κβζσιν τή; δίκης, άφοϋ δέν ήλπιζε πλέον
έξ αύτή; τίποτε άλλο πλήν νέου τινό; παλαιοϋ ύποδήυ.ατος μή περιέχοντο; δμως πλέον αύτην την φο
ράν είκοσάφραγκα.
"Οταν ό άνθυπολοχζγό; είδε πλέον άνζφθεϊσαν έν
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τγί καρδία τής Φλώρας Φουρριέ την ερωτικήν πυρκαιάν, έσπευσε ν’ άνακοινωση τό πράγμζ είς τόν πχτέρζ του κατά τρόπον θριαμβευτικόν.
’Απερίγραπτος ύπήρξεν ή κατάπληξις τοΰ ταγμα
τάρχου όταν ήκουσε τήν άπροσδόκητον εκείνην είδησιν. Τοιαύτην λύσιν δέν είχε προίδεϊ ούτε αυτός
ούτε ή δικηγορική έκείνη γνωμοδότησις. Γάμος τοΰ
υίοΰ του μετά τής έγγονής τής παραμάννας του καί
μετά πέντε εκατομμυρίων φράγκων χρυσών έκ τοΰ
πάππου τής κόρης και άλλων τόσων πεοίπου έκ τοΰ
πζτρός της. διάβολε ! δέν ήτο πράγμα παίξε γέλασε.
— Γιά ’μίλα κζλά, πζιδί μου, είπε πρός τόν
νέον. Καί σέ θέλει αύτή ; Σ’ άγζτζ ;
— Μοΰ ώρκίσθη οτι, άν δέν μέ ’πάρη, θ’ άποθάνη.
— Καί ή μ.ητερζ της ; Τί λέγει ή μητέρα της ;
— 'Ύστερα άπό πολλάς φιλονεικίας, λιποθυυ.ίας
και συζητήσεις, οχι μόνον έπείσθη, όταν είδεν δτι ή
κόρη της, τό μόνον της πζιδι'ι, έπιμενει μέχρις αύτοκτονίζς νά γίντ) σύζυγός μου, άλλά κζί μέ προσεκάλεσεν ιδιαιτέρως, χωρίς νά γνωρίζν) τίποτε ή γργά κζί
μοΰ έδωκε τήν πληρη συγκατάθεσίν της είς αύτόν τόν
γάμον, άφοΰ πρώτον, έννοεϊται έλαβε περί έμοΰ κζλάς πληροφορίας, καί τώρα σκεπτόμεθζ ολοι περί τοΰ
τρόπου πώς νά καταπείσωμεν τήν γραίαν, ή οποία άκόμη δέν γνωρίζει τίποτε.
— Μά ςεύρεις πώς ή μ.ητέρα της καί έγώ έβυζάξαμε τό *Λιο γάλα, πώς είμεθα ομογάλακτοι ;...
— Αύτό δέν έμποδίζει νά γίνετε καί συμπέθεροι.
— Ά ! κατεργάρη, τί ’πήγες καί μοΰ έκζμες ;
Δέκα εκατομμύρια, βρέ ! Τό σκέφθηκες ζύτό καλά ;..
'Ύστερα από μίαν τέτοιαν δίκην ! έλεγεν ό ταγμα
τάρχης μή γνωρίζων τί λέγει... Βρε καταλαμβάνεις
οτι είσαι σύ ή καθ’ αύτό οριστική άπόφκσις, ποΰ τήν
έπερίμενα σαράντα έτη.
— Τώρα, πζτέρα, ήμπορεΐς ν’ άφήσης κζί τήν
κληρονομιάν τοΰ θείου νά τήν πάρτ) ό δήμος. Τί είν’
ζύτή έμπρός είς τά δέκα εκατομμύρια ;
— ”Α οχι, αύτό δέν θά τό κάμω, διότι θά είποΰν
δτι έδικαζόμην τόσα έτη μόνον δι’ ζύτήν, είπεν ό
Ταγματάρχης, ένώ πρέπει νά πιστεύουν δτι τό έκαμα
έκ σεβασμού πρός τήν τελευτζίαν Οέλησιν τοΰ μ,ακζρίτου. "Ωστε λοιπόν είσθε σύμφωνοι, αΐ ;
— ’Εκτός τής γραίας ή όποια ονειρεύεται γαμ
βρόν ένδοξου οίκογενείας. Άλλ’ έπί τέλους θά τήν
πείσωμεν νά έννοήστ) δτι αύτή δέν ήτο παρά μία σιδηρώτρια, μία παραμάνα, καί δτι τά εκατομμύρια
τέλος πάντων δέν είναι καί ’δικά της άλλά τής κό
ρης της, ένώ έγω είμαι οίκογενείας πολύ άνωτέρας,
καί ή κόρη της, τό κάτω κάτω τής γραφής, έχει τό
δικαίωμα νά δώστ) τό παιδί της είς δποιον θέλει."Αχ,
πατέρα, νά ίδής πόσον εύμορφη ποΰ είναι !
— Αύτό είνζι ίδικός σου λογαριασμός, ξεμυαλι
σμένε. ’Εγώ σοΰ δίδω τήν συγκατάθεσίν μου καί τήν
εύχήν μου.
Τήν έπιοΰσαν, ήτις ήτο Κυριακή, συνέντευξις έπίσημος άλλά μυστική έλαβε χώραν έν τή οικία τοΰ
Ταγματάρχου. Μία άμαξα μετέφερεν έκεΐ τήν Εύγενίαν Φουρριέ, μητέρα τής περικαλλοΰς κόρης, μετ’αύτής τής θυγατρός της. Συγκινητική άναγνώρισις έπήλθε τών δύο ομογάλακτων αδελφών, ό ταγμα
τάρχης διηγήθη πρός τήν Εύγενίαν τάς περιπετείας
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τής τεάσαραάονταετοΰς δίκης και παρέάτησεν είς αύ ■
τήν τό κωμικόν άλλά καί όύσκολον άμα τής θέσεώς
του, ενός Ταγματάρχου θηλάζοντας μίαν γραίαν καί
τής πρός τόν δήμον Β. ύποχρεώσεώς του, ώς καί τήν
άπόλυτον ά/αγκην τής έκτελέσεως τής άποφάσεως
κατά τής γραίας μητρός τής Εύγενίας.
Όσονδήποτε σοβζρά καί άν ήτο ή συνέντευξις
αυτή, ή Εύγςνίζ καί ή κόρη της δέν ήδυνήθησαν νά
μή έκρζγώσιν είς γέλωτα μέχρι δζκούων, τόσον ώστε
έπί ώραν πολλήν, οσω μάλλον προσεπάθουν νά καταστείλωσι τον γέλωτα, άγωνιζόμεναι νά δώσωσιν
είς τά πρόσωπά των σοβζράν έκφρζσιν, σύμφωνον
πρός τήν περίστζσιν, τόσω περισσότερον ό γέλως έξερρηγνύετο άπό καιροΰ είς καιρόν σπασμωδικός μέ
χρι πνιγμιΰ.
Δυσχερής βεβαίως ήτο ή θέσις τοΰ άτυχους Ταγμα
τάρχου κζί τοΰ ωραίου άνθυπιλάρχου, άλλά τέλος
καί αύτοί παρεσύρθησαν είς τόν άκαταμάχητον έκεϊνον γέλωτα.
— Ah, la pauvre grand’ maman ! έλεγε
κρυφά ή κόρη πρός τόν προσφιλή ανθυπίλαρχον.
Etro tctee par un major!,.. Et en vertu d’
un jugement!...
Έν τούτοι; τά πράγματα διηυθετήθησαν τόσον
καλώς, ώστε τήν έπιοΰσαν περί ώραν 1 0 π. μ. είς
δικαστικός κλητήρ μ.εταβάς είς τό ξενοδοχεϊον, ένθα
διέμενεν ή γραία Πηγασίδου, έκοινοποίησεν αύτή παρούσης καί τής θυγατρός της άντίγραφον τής άποφά
σεως μετ’ έπιταγής, δΓ ής προσεκαλεΐτο έπισήμως
νά θρέψγι έπί έν κζί ήμισυ έτος τόν Ταγματάρχην διά
τοΰ γάλζκτός της καί νά πληρώση τά έξοδα τής
δίκης.
Εύτυχώς ή γραία άγνοοΰσα ν’ άναγινώσκή, δέν
ένόησε περί τίνος πρόκειται, ή δ’ Εύγενία, άποκρύψζσα τό περιεχόμενον τοΰ έγγραφου, έθεώρησε καλόν
ν’ άνζβάλν) τήν άποκάλυψιν τής μελετωμένης έκτε
λέσεως, ΐνα προδιάθεσή βαθμηδόν τήν μητέρα της είς
άντιμετώπισιν τής φοβέρας άληθείας.
Ύ.τήρχεν δμως καί μία άλλη άληθεια, έπίσης τούλάχιστον φοβερά, καί τής οποίας ή άποκάλυψις έτρόμαζε τήν Εύγενίαν έτι περισσότερον ! ’Όχι δτι ή
νεαρά Φλώρα ήγάπα άνθυπίλαρχον μή φέροντα όνομα
ένδοξον, άλλ’ ιδίως δτι ό γαμβρός ούτος ήτο ό υιός
τοΰ Τηλεμάχου Σπληναράκη, διά τόν όποιον άκριβώς ή γρζϊα ύπέστη έπί έν καί τεσσαράκοντα έτη δί
κην λυσσώδη καί διάσημον. Πώς νά τολμήσή νά τή
εΐπή δτι ή έγγονή της θά έλάμβανε σύζυγον τόν υιόν
τοΰ έχθροΰ έκείνου χωρίς νά προκαλέσή ίσως καί
προσβολήν άποπληξίας είς τήν μητέρα της ;
Έσκέφθη έπί πολύ μετά τής θυγατρός της. Έπί
τέλους άπεφάσισζν ν’ άφησωσι τό πράγμα είς τήν
τύχην.
Ήλθε τέλος ή μεγάλη καί κρίσιμος ήμέρα, καθ’ ήν
ήν έπρεπε νά έκτελεσθή ή άπόφκσις. Ό δήμαρχος τής
πόλεως Β. προσκληθείς, ώς είπομεν, μ.ετέβη μετά τοΰ
πληρεξουσίου τοΰ Δήμου Β. είς τήν συνεντευκτήριον
αίθουσαν τοΰ ξενοδοχείου ένθα διέμενεν ή Φλώρα Πη
γασίδου, δπως παρευρεθή κατά τόν θηλασμόν, μετ’ ο
λίγα δέ λεπτά τής ώρας έφθασε καί ό δικαστικός κλη
τήρ μετά τοΰ δημαρχικού παρέδρου καί δύο μαρτύρων.
Τούτους ύπεδέχθη ή Εύγενία Φουρριέ καί τούς έκράτησε
κάτω είς τήν αίθουσαν συστήσασα νά περιμείνωσιν ολί

γον είς χωριστόν τι δωμάτιον, ένώ συγχρόνως καθησύ Τρίώτισμός δέν είνε μόνον ή άγάπη πρός τήν χωράν
χασε διά ψευδούς τίνος έξηγήσεως τόν διευθυντήν τοΰ τής πατρίδας, άλλά καί ή άγάπη πρός τάς άίίαμνήξενοδοχείου, δστις ίδών, τον κλητήρα καί τήν συνοδίαν σεις τού έν τή πατρίδι άφελούς παρελθόντος;
του ή’ρχισε ν’ άνησυχή καί νά ταράσσηται.
— Είμαι δλος καί δλοςέγώ, είπεν ό Ταγματάρχης
Μίαν ώραν δμως πρό τής άφίξεως τοΰ κλητήρας, ό άσθμζίνων έκ τής συγκινήσεως.
Ταγματάρχης Τηλέμ. Σπληνκράκης καί ό υιός αύτοΰ
— Βρέ παιδάκι μου, έφώναξεν ή γραία σφοδρώς
Φίλιππος, άμφότεροι έν μεγάλη στολή, φθάσκντες
συγκεκινημένη, ξέρεις πώς έγώ σ’ έβύζαξζ τό ποώτο
έφ’ άμάξης, είσήρχοντο είς τό ξενοδοχεϊον καί είσήγάλα γιατί ή μητέρκ σου άπέθζνε μόλις έγεννήθηγοντο ύπό τοΰ ξενοδόχου είς ένα τών θαλάμων τών
κες ;
άποτελούντων τό διαμέρισμα δπερ κατεϊχεν ή οικο
Ή κατάπληξις έφερε δάκρυζ είς -ιούς οφθαλμούς
γένεια Πηγασίδου-Φουρριέ. Μετά μίαν στιγμήν ήνοίτής
Εύγενίας. Ή αισθηματική τροπή, ήν έλάμβαχθη έν πολυτελές καί βαρύ παραπέτασμα καί είσήλνεν ή συνέντευξις έκείνη, ήτο τόσον άπροσδόκητος,
θεν ή Εύγενία, ήτις, άπευθύνκσα έν νεύμα συνεννοήώστε έξήλειφεν ή'δη τούς φόβους τών συνωμοτών.
σεως ταχύ πρός εόν Ταγματάρχην, είσήγαγε τήν όπι
— Άμμ’ έλα στήν άγκαλιά μου, παιδί μου, έξησθεν αυτής έρχομένην μητέρα της τήν γρζϊαν Φλώραν
κολούθησεν ή γρζϊα έν μεγάλν) συγκινήσει, ήτις έφαίΠηγασίδου.
νετο έκ τής περισσότερον ήδη τρεμούσης σιζγόνος
Οί δύο άξιωματικοί έγερθέντες έχαιρέτισαν.
Ή πρώην παραμάννα έφόρει άνοικτοΰ κίτρινου της. Είσαι ό πρώτος άνθρωπος ’ποΰ ξαναβλέπω έδώ
χρώματος βαρύτιμον μεταξωτήν έσθήτα,μέ μυρίας δαν- στήν Ελλάδα άπ’ έκείνους ποΰ ’γνώρισα νέα. ’Έλα
στήν άγκαλιά μου. Τί σπάθαις είν’ αύταίς ποΰ μοΰ
τέλλας ροδόχροας και ήτο φορτωμένη άπό δακτυλίδια,
ένώτια, καρφίτσας καί βραχιόλια άδαμαντοκόλλητα. φορείς ! Τί μουστάκια μιά πήχη. ’Εσύ ήσουν τότες,
Αί σπάνιαι λευκαί τρίχες τής κόμης της είχον έπιμε- τόσο δά, ένα άγγελάκι δυόμισυ πιθάμαΐς... -Θαρρώ
λώς διασκευασθή είς κατσαρά περί τό βαθέως έρρυ- πώς σέ βλέπω άκόμζ. Ούά, ούά !
Καί έλεγε ταΰτα περιπτύσσουσα τόν Ταγματάρ
Τιδωμένον πρόσωπόν της, τό δέ κλονούμενον βήμά
της, αί τρέυιουσαι σιαγόνες καί χεϊρές της άπετέλουν χην είς τάς άγκάλας της, φιλοΰσα τό μέτωπόν του
πρός τά ένδύματά της παράδοξον άντίθεσιν. Μόνον οί •τάς πζρειάς του καί σχεδόν κλαίουσα.
σπινθηροβόλοι οφθαλμοί της ήσαν νέοι είσέτι καί προ—■ Εύγενία μ.ου, ν’ άγαπής αύτό τό παιδί σάν άέδιδον άκμαίαν έντός της τήν οξύτητα τής διανοίας, δελφό σου, προσέθηκε στραφεϊσζ πρός τήν κόρην της.
τήν άγαθότητα τών αισθημάτων άλλά καί τής βουΈβυζάξατε τό ίδιο γάλα... Είναι ή κόρη μου αύτή,
λήσεως τό σθένος.
Τηλέμαχε... Ή δεύτερή μου κόρη. Ή πρώτη πέ— Κυρία Πηγασίδου, είπεν ό Ταγματάρχης,διατε- Οζνε... κζί τούτη έγεννήθηκε μήν τά ρωτάς πώς......
λών έν προδήλω συγκινήσει, σάς ζητώ συγγνώμην
Καί έδώ ή γρζϊα ήρχισε νά μειδιή.
δτ ι . . .σάς έτάραξα . . . διά τής έπισκέψεώς μου . . .
Τό παραπέτασμα διηνοίχθη καί οί δύο μαΰροι ο
— Ποιος είσαι ή εύγενεία σου ; ήρώτησεν ή γραία φθαλμοί τής ωραίας Φλώοζς έφάνησζν όπισθεν τοΰ
έξετάζουσα διά τού βλέμματος τόν όμιλοΰντα.
άνοίγματος. Έν δμως νεύμα τής μ.ητρός της άπαγοΌ Ταγματάρχης είδεν δτι δέν ύπήρχε πλέον τρό ρευτικόν τήν έκαμε ν’ άποσυρθή.
πος άποφυγής τού νά ρίψη τήν πρώτην κανονιοβολήν
— Ήταν οχτρού πείραξι. Ό άντρας μου, ό μακα
τής άληθείας. Τό παραπέτασμα έκινήθη. Κάποιος θά
ρίτης Νίκος, μ’άγαπούσε πολύ καί όέν μπορούσε νά
ήτο όπισθεν αύτοΰ.
μείνη μακρυά άπό μένα. Έγώ ήμουν παραμάννα στο
— Είμαι ό Τηλέμαχος Σπληναράκης, είπεν ό Ταγ
σπήτί σας, παιδί μου, κζί έζούσζ άπ ό τό γάλα μου.
ματάρχης.
Εξήντα δραχμαϊς τό μήνα. Δέν έπρεπε νά τόν
— Σπληναράκης . . . Σπληναράκης .... είπεν ή
άφίνω βέβζια το μακαρίτη νά έρχεται. Μά τό
γραία έξακολουθοΰσα νά βλέπή τόν Τηλέμαχον, ώς
’φερε βλέπεις ό έξ άπό όώ, τόν έλυπηθηκα καί
άν εί προσεπάθει νά συλλάβή φευγαλέαν τίνα έκ τοΰ
άνοιξα κρυφά τήν πόρτα ένα δυο φοραίς...καί ήλθε
παρελθόντος άνάμνησιν.
τότες ή άφεντιά της στόν κόσμο.... ’Εσύ, παιδί μου,
Ή στιγμή ήτο κρίσιμος. Τό παραπέτασμα έκινηθη
θά τά ξέργς αύτά άπό τό θεϊό σου... Τί νά σοΰ πώ ;
πάλιν. Ό άνθυπίλαρχος έκάρφωσε τό βλέμμα του είς Τό ’χω στή συνείδησί μου πώς τόν έπίκρανα τό θεϊό
αύτό έν προδήλω ταραχή.
σου, γιατί ήταν ένας πολύ τίμιος άνθρωπος, ή ΆριθΑίφνης έφωτίσθη τό πρόσωπόν τής γραίας καί έν
μ η τ ι κ ή. Θεός σχωρέση τον γιατί βέβαια θά ’πέείδος μειδιάματος άνέτειλε περί τάς ρυτίδας τών χειθανε. Άς μ’ έτραβοΰσε καί στά δικαστήρια τόσα χρό
λέων της.
νια. Είχε όλο τό δίκγιο του.
— Μήπως είσθε άπό τήν Β ;
— Κυρία Πηγασίδου, έτόλμησε νά εί'πνι ό Ταγ
—- Μάλιστα άπ’ έκεϊ είμαι.
—- Τηλέμαχος, είπες ; Μά τότε θά ησαι ό άνε- ματάρχης.
— Δέν θέλω νά μέ λές, κυρία Πηγασίδου, διέκοψιός τής ’Αριθμητικής !
Είχε καθίσει, άλλά τώρα ήγέρθη όρθια. Τά αύτά ψεν ή άγαθή γρζϊα. Θέλω νά μέ λές, μητέρα. Έσυ
πατριωτικά αισθήματα, τά όποια τήν είχον σύρει φτωχό μου μου παιδί, μητέρα δέν έγνώρισες γιατί
’πέθανεμόλις σ’ έγέννησε. Λοιπόν, μ.ητέρα, λέγε με.
'άκαταμαχήτως έκ Παρισίων είς τήν Ελλάδα, τήν
Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν οί οφθαλμοί τής γραίας
πατρίδα της, ή αύτή στοργή πρός τήν νεότητά της,
πρός τό παρελθόν της τό φυσικόν, τό άφελές, κατε- συνήντησαν τόν άνθυπίλαρχον ίστάμενον όπίσω τοΰ
ΐρόπωσαν έν τή ψυχή της τόν γαλλικόν της βίον καί Ταγματάρχου.
Τό κάλλος, ή κομψότης, ή χάρις τοϋ εύσταλοΰς νετά πλούτη της. Διότι είς τάς άγαθάς καρδίας πα-
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ανίου προσείλκυσαν τήν συμπάθειαν κα'ι τήν Προσοχήν
της ίσχυρώς, διότι ή πρώην τροφός έλάτρευε πάσαν
καλλονήν.’
— Άμμ’ ή εύγενία του ποιος εινε ; ήρώτησεν.
— Είνε ό υίόςμου, μ.ητέρα, ό μονογενής υιός μου
Φίλιππος, είπεν ό ταγματάρχης.
— Ά ! τί χαριτωμένο παλληκάρι 1 έφώναξεν ή
γραία. Μά σύ αλήθεια τόν έκαυ.ες αύτόν ; "Ελα νά
σέ φιλήσω, παιδί μου... ’Εσένα σου αξίζει νά πάργς
καί βασίλισσα.
Τό παραπέτασμα έσείσθη σφοδρότατα.
Ό ανθυπίλαρχος έδραμε ταχύς καί κύψας έφίλησεν
ήχηρώς μέ δλην τήν καρδιάν του τήν έρρυτιδωμένην
καί τρέμουσαν χεΐρα τής γραίας, ήτις τόν ήσπάσθη
έπανειλημμ-ένως εις τό μέτωπον καί τάς παρειάς.
— Είμαι σήμερα εύτυχισμένη ποϋ βλέπω εδώ
ολη τή φαμίλλια μου, είπεν. "Ας έχ·/) δόξαν ό Θεός !
Μά ποϋ είνε ή Φλωρίτσα ; "Ας έλθή κ’ εκείνη λοι
πόν νά ήμαστε δλοι...
— Μ’ έφωνάζατε, νενέ ; ήκούσθη λέγουσα ή άργυρόηχος φωνή τής περικαλλούς κόρης, ήτις μή άντέ·
χουσα πλέον, ήνοιζε τό παραπέτασμα καί ώρμ.ησε
μάλλον ή εΐσήλθεν είς τόν θάλααον

Η χήρα Φουρριέ καί ό Ταγματάρχης προσέβλεπον
άλλήλους έκπληκτοι δτι τά πράγματα έλάμβανον
τοσον ταχεΐαν καί φυσικήν τροπήν πρός τό τέρμα τών
σχεδίων των.

—■ Ναι, σ’ έφώναξα, παιδί μου, γιά νά σοϋ χα
ρίσω ένα πατέρα καί ένα...
— "Ενα σύζυγον, είπεν ί Ταγματάρχη/, άρπάζων
τολμηρώς καί είς τά πετακτά τήν ευκαιρίαν καί λαμβάνων άπό τής χειρός τόν υιόν του έν εΐδει επισήμου
παρουσιάσεως αύτοϋ.
—Μπράβο! Έφώναξεν ή γραία."Ένα τέτοιο πράγμα
ήθελα κ’ έγω νά ’πώ καί υ.οΰ τό κοψες ’ςτό στόμα.
Τί λές καί σύ, Εύγενία μου, ήρώτησε τήν κόρην της.
'Η Φλωρίτσα ήτο κκτακόκκινος καί, ίσταμένη όρ
θια πλησίον τής μάμμης της, είχε τούς οφθαλμούς
πρός τά κάτω, προσποιουμένη σοβαρότατα δτι δή
θεν διορθώνει τήν δκντελλαν τής χειρίδας τή, γραίας.
Ή Εύγενία έκίνησε τήν κεφαλήν είς ένδειξιν τάχα
δισταγμοΰ.

— Νά τό σκεφθώμεν . . . είπε. Νά ίδοϋμεν τί λέ
γει καί ή Φλοιρίτσα.
Ή Φλωρίτσα προσεπάθει δήθεν νά καρφώσή διά
μιας καρφίδος τήν έπί τής περιχειρίδος τής μάμμης
της δαντέλλαν. Άλλ’ έν τή ταραχή της έτρύπησεν

ολίγον τόν βραχίονα τής γραίας, ήτις άνεσκίρτησεν
έκ πόνου.
— Άχ ! έφώναξεν ή μάμμη. Άφοϋ μέ τρύπας θά
πή πώς δέν τόν θέλεις. Αί, καλά, κόρη μου, άφοΰ
είν’ έτσι μή τόν πάρης.
— "Οχι, °Χι> νενέ, δέν θά πή αύτό... Έγω δέν τό
ήθελα νά σάς τρυπήσω. Συγχωρήσζτέ με . . έφώναξεν ή κόρη τόσον έσπευσμένως καί ζωηοώς ώστε δλοί
έγελασαν διά τόν άφελώς προδοθέντα πόθοντης.
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Τά πράγματα είχον πλέον προχωρήσει έπί τοθουτον, ώστε ό Ταγματάρχης ένόμισεν δτι ήτο πλέον
καιρός νά δηλώσή τήν αιτίαν τής έπισκέψεώς του.

Κατά παρακλησίν του οί λοιποί άνεχώρησαν είς τόν
παρακείμενον θάλαμον, έμενε δέ μόνος ό Ταγματάρ
χης μετά τής γραίας.
— Καλή μου μητέρα, είπεν ό Τηλέμαχος, έρχομαι
νά ζητήσω τήν συνδρομήν σας διά ν’ άποφύγω μίαν
μεγάλην ζημίαν ήτις μέ περιμένει. Τρέχω τόν κίνδυ
νον να χάσω δλην τήν περιουσίαν μου τήν οποίαν έκληρονόμησα άπό τόν μακαρίτην θεϊόν μου, διότι αύ
τός ό εύλογημένος διά τής διαθήκης του διέταξε νά
έξακολουθήσω τήν έναντίον σας δίκην καί, δταν τά
δικαστήρια διατάξουν νά μέ θρέψετε μέ τό γάλα σας,
να εκτελεσω αύτήν τήν άπόφασίν. Τώρα ή άπόφασι ς

αύτη έγεινε καί ύπάρχει. Έάν λοιπόν έγω δέν έπιμεινω νά έκτελεσθή, έάν δέ σάς βυζάξω έπισήμως
ενώπιον δικαστικού κλητήρας καί μαρτύρων, ο Δήμος
τής πόλεως Β. θά μοΰ πάρή δλην μου τήν περιουσίαν
διότι αύτό διατάττει ή διαθήκη.

Η γραία προσηλωσεν όρθανοίκτους τούς οφθαλ
μούς είς τό πρόσωπον τοϋ Τηλεμάχου άμφιβάλλουσα
αν ειχεν ένωπιόν της άνθρωπον μέ σώας τάς φρένας.
—· Καλέ τί μέ λέγεις ; είπε.
— Αύτή είναι δυστυχώς ή άλήθεια, άπήντησε μέ
ύφος οίκτρόν ό δυστυχής Ταγματάρχης, καί δι’ αύτό
ήλθα σήμερον έδώ. Είναι μάλιστα κάτω καί ό κλη-

τηρ καί οί μάρτυρες καί ό Δήμαρχος καί περιμένουν
νά γίνν) έπισήμως ή έκτέλεσις αύτής τής άποφάσεως,
διά τής οποίας καί μόνης θά έξασφαλίσω διά παντός
είς έμε και είς τόν υιόν μου μίαν περιουσίαν ήμίσεως
εκατομμυρίου. Τί νά κάμω. Βλέπω πόσον είναι τό
πράγμα γελοΐον, τό βλέπω, ό δυστυχής, άλλ’ αύ
τήν τήν δυστυχίαν μου τήν έκμυστηρε ύομαι σ’ έσά;
τή δεύτερη ριητέρα μου καί έλπίζω δτι θά μέ λυπηθήτε . . .

—· Μπά τό κακόμοιρο, παιδί· είπε . . . Γιά τέ
τοιο πράγμα λυπάσαι ; . . . Καί δέν τό χαίρεσαι ποϋ
θά γυρίσωμε πίσω έτσι σαράντα χρόνια καί οί δυό ;
Καί έγέλα διπλασιάζουσα τάς μυρίας ρυτίδας τοϋ
προσώπου της.
— Πες τους, γυιέ μου, νά έλθουν έπάνω και θά
ίδής πώς θά σοϋ τά καταφέρω έγώ.

Μετά πέντε λεπτά ό δικαστικός κλητήρ, φέρων εις
τόν βραχίονα τήν ταινίαν τής υπηρεσίας του, μετά
τών δύο μαρτύρων, καί ό δήμαρχος τής Β. μετά τοΰ
δικηγόρου Μούργου προσκληθέντες είσήρχοντο είς τόν
θάλαμον τής γραίας, ένθα είχον ήδη έν τώ ιζεταξύ

έπανέλθει καί πάλιν ή Εύγενία,
Φλωρίτσα.

ό Φίλιππος καί ή

—· Ποιος άπό σάς είνε ό κλήτορας, ήρώτησεν ή
γραία. Τοϋ λόγου σου ; Πολύ καλά. Άμμ’ ό Δήμαρ

χος ; Ή κφεντιά σου ;... Χαίρομαι πολύ. Ξέρω πώς
ήλθετε έδώ, καί είνε περιττό νά μοϋ τό πήτε. Διά-

βασέ μου τήν άπ ίφζσι ν’ άκούσω τί προστάζει.
Ό κλητήο κνέγνω τάς δικταςεις τής άποφάσεως.
— Καί πόσα είνε τά δικαστικά έξοδα δλα δλα :
— Δραχμαί έζακόσιαι έζ, είπεν ό κλητηρ.
Ή Εύγενία κατ’ έντολήν τής Φλώρας έπλήρωσε
πρός τόν Ταγματάρχην τάς δρ. 606 καί ό κλητήρ έ-

βεβαίωσε τοϋτο πρό παντός άλλου είς τήν έκθεσίν
του.
— Τώρα, γράψε, είπε πρός τόν κλητήρα ή γραία,
δτι έγώ ή Φλώρα Πηγασίδου, ποϋ έχω ηλικία έβδο-

μήντα χρονών, δέχομαι τήν όρπόφασιν καί κάνω δλα
δσα προστάζει. Θά θρέψω τόν άζιωματικό Τηλέμαχο
Σπληναράκη μέ τό γάλα μου ένάμισυ χρόνο άπό τώρα.
Μά έπειδής καί είνε τώρα κάμποσα χρόνια ποϋ, δέν

ξέρω κ’ έγώ πώς, μοΰ κόπηκε τό γάλα μου, άς φροντίστι τοϋ λόγου του ό άζιωματικό; νά τρέφεται ώ;
τόσο μέ ψητό τοϋ φούρνου καί μέ κοκορέτσι καί, Ο
ταν μέ τό θέλημα τοϋ θεοΰ μοϋ ξαναέλθη πάλι τό
γάλα, τότες θά σάς προσκαλέσω δλους νά έλθετ’ έδώ
καί νά θρέψω μπροστά σας τόν καπετάνιο έπίσημα μέ
το γάλα μου ένάμισυ χρόνον.
Πάντες έμειναν κεχηνότες πρό τής λογικότητος τής
προτάσεως τής Φλώρας. Προσέβλεψαν άλλήλους έν
άμηχανία, ό δικηγόρος τοΰ Δήμου ύψωσε τούς ώμους
ώς νά έλεγεν δτι ή τροφός έχει δίκαιον, ό κλητήρ έ

γραψε πάντα ταΰτα έν τή έκθέσει του καί ύπό τους
πεπνιγμένους γέλωτας τής Φλωρίτσας καί τοϋ Φίλιπ
που, ό Δήμαρχος, έννοήσας δτι ή περαιτέρω παρου
σία του έκεΐ ήτο αύτόχρηυ.α γελοία, ύπέγραψε τήν

έκθεσιν καί έστράφη νά φύγή.
— Σταθήτε άκόμη μιά στιγμή, είπεν ή γραΐα
τοοφός, ήτις έν τώ μεταξύ είχε κρυφομιλήσει μετά
τής θυγατρός της. Σταθήτε γιά νά πάρετε ένα κονιάκ
καί νά εύχηθήτε τήν έγγονή μου Φλωρίτσα Φουρριέ
καί τό Φίλιππο Σπληναράκη, τό ώμμορφο τοϋτο
παλληκάρι, ποϋ τούς άρραβώνιασα σήμερα μαζύ μέ
έξη μιλλιούνια φράγκα χρυσά.
Μετά ένα περίπου μήνα οί γάμοι τοΰ Φιλίππου
Σπληναράκη μετά τής Φλώρας Φουρριέ έτελοϋντο μεγαλοπρεπώς έν ίδιοκτήτω αύτών καί πλουσιωτάτω

μεγάρω τής όδοϋ Κηφισσιάς, άφοϋ πρώτον ύπεγραφη
έπίσημον προικοσύμφωνον, δι’ ού συνεστηθη προις, έξ

έκατομ-μ.υρίων φράγκων χρυσών εις μετρητά.
Δέν έγνώσθη άν τό γάλα έπανήλθεν εις τα στηθη
τής Φλώρας Πηγασίδου· περί δύο δμως πραγμάτων
δύναμαι άσφαλώς νά νά βεβαιώσω τούς άναγνώστας
μου, πρώτον δτι οί νεόνυμφοι ζώσι καί σήμερον άκόμη

λίαν εύτυχεϊς και

Δεύτερον δτι πάντες οί νομοδιδάσκαλοι, όσοι μετά
τόν θάνατον τής ’Αριθμητικής συνέγραψαν έν Ελ-

λαδι Σύστημα Ρωμ. Δικαίου, ήσπάσθησαν τήν γνώ
μην ότι ή σύμβκσις τής τροφοϋ άποτελεΐ σήμερον μί
σθωσιν ύπηρεσίας καί ύπάγεται εις τήν δικαιοδοσίαν
τοϋ Είρηνοδίκου.

_
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Τά διεσκορπισμένα τέκνα τής 'Ελληνικής πατρίδος
μόνον δέν Επηρεάζονται άπό ιό νέον περιβάλλον
είς δ εισέρχονται άΜά τουναντίον άναδεικνύμενα νι·
ν,ηταί τής ζωής, αίσθάΑΠΟ ΤΑ ΒΑ0Η ΤΗΣ ΞΕΝΗΤΕΙΑΣ νονται δξυνόμενον καί
έντεινόμενον τό αίσθημα
τής φιλοπατρίας.
οχι

Δείγματα τής τοιαύτης τον αΕλληνος άρετής εσχομεν δπειοα κατά τό πολύμηνον διάστημα τής περιο
δείας ήμών άν'ά τήν Κύπρον, Αίγυπτον καί Παλαι

οί ίνην, διά τών γραμμών μας όμως αύτών θά δώ-

σωμεν είς τήν δημοσιότητα ιάς δλίγος σκέψεις φιλοπάτριδος "Ελληνος δστις ζών είς τόν έμπορικώτατον
λιμέ>α τής Κίνας, δστις διό τών Αγγλικών δπλων έ·
δόθη είς τό Ευρωπαϊκόν έμπόριον, μας εστειλεν Ε
πιστολήν ής τό περιεχόμενον μεγάλως μας συνεκίνησεν. Άφοϋ Εκφράζει τά πατριωτικά του αισθήματα
καί τάς Ελπίδας του έπί τό μέλλον τής Ελληνικής
πατρίδας Εξακολουθεί ιιΕϊδον εις τάς Εφημερίδας δτι
θά κληθούν διάφοροι διοργανωταί πρό πάντων διά
τόν στρατόν καί τό ναυτικόν μας. Σας Εξορκίζομεν νά

μή φέρετε τοιούτους Γάλλους. Ναί μέν εϊνε εύγε
νής Λαός, πολλά έκαμαν υπέρ ήμών, άλλά δυστυχώς

ή Δημοκρατία ή όμοιόζουσα μέ τήν ίδικήν μας Βου

λευτοκρατίαν τους εφερεν είς κακά χάλια. Άν εϊσθε
έδώ θά (βλέπατε τήν σαπίλαν καί τήν κατάστασιν τους.
Καταχρήσεις εις δλα, είς τόν στρατόν ούδεμία πει
θαρχία, εις τό ναυτικόν μεγάλη παραλυσία. *Εδώ ή
πόλις μας άνήκει μέρος εις τούς Γάλλους καί μέρος
εις τούς ’Άγγλους. *
Αν ίδήτε τό Αγγλικόν, θά θαυ
μάσητε τήν καθαριότητα, τήν συντήρησιν τών οδών,
τό κατάβρεγμα, τόν φωτισμόν, τήν συμπεριφοράν
τών άστυφυλάκων καί τό παράστημά των καί τόσας
αλλας άρετάς. Άντιστρόφως είς τό Γαλλικόν διαμέ
ρισμα θά ϊδητε άκαταοτασίαν, δρόμους χωρίς συντήρησιν, έλλειφιν φωτισμού, άστυφύλακας καμπούρη

δες καί τόσα άλλα, τά ϊδια τά ίδικά μας.....................
«Διά τοϋτο αν dot φέρετε διοργανωτάς καλέσατε
Γερμανούς, Άγγλους, Αύοτριακούς ή μάλλον καλέ
σατε Ιάπωνας διά νά σάς διδάςουν τήν πειθαρχίαν,
ποτέ δμως Γάλλους διότι προμαντεύομεν τήν συνέ
χειαν τής κακοδαιμονίας ιής άγαπημένης μας πατρίόος».

Σα; άοπάζομαι
Μ. Π.
’Ολίγα λόγια άλλα πολύ ζωνιανά καί Εκφραστικά,

1008

1009

Εικόνες Απο

τη

Κύπρον

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΡΨΙΣ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

γίας Νάπης, δτζν δε έζήρχετο έξ αύτοϋ, άπας ό λαός
τής πόλεως συγκεντρωμένος έζωθεν, έςερραγη είς άτελευτήτους ζητωκρζυγάς ύπέρ τής ένωσεως τής Κύ
πρου μετά τής Μητρός της, πραγρ.α τό όποιον έ'φερε.
είς ολίγον δύσκολον θέσιν τόν αδελφόν τοϋ Βασιλεως
Μία άκόρ.η τοθεσία έξαιρετική τής Λερ.εσοϋ είνε τά
Πολεμίδια δπου κεϊται τό χειμερινόν στρατόπεδον
.τοΰ άγγλικοΰ στρατοΰ βορείως τής πόλεως. Η έκλογή τής θέσεως αύτής είνε θζυμζσίζ. Έπί καταφύτου λόφου είναι έσπαρρ.ένζι αί σκηναί τοϋ άγγλικοΰ
στρατοπέδου, σκηνζί ομ.ως αί όποϊζι όύναντζι κζλλιστα ν’ άντιπροσωπεύσουν μικρά·; καλοεκτισρ.ενας οι
κίας μέ δωρ.άτια υπνου, ύποδοχής, τραπεζαρίας, όια
τούς άζιωμ.ζτικούς,κζί άνζλόγως διά τους ύπζςιωμζτικούς κζί στοζτιώτζς.Έπεσκέφθημεν τό στρατόπεόον
Κυριακήν. Δέν ύπήρχενέκεΐ ώς’έκ τής εορτής,ή ζωη και
ή κίνησις τήν όποιαν θά έχη ένας ’Αγγλικός στρα
τών. Οί περισσότεροι ’Άγγλοι είχον κατέλθει εις την
πόλιν, καί δσοι είχαν άπομείνει διεσκέδζζον παιζοντες
τέννις ή κατεγινόρ.ενοι είς άλλα; παιδιας. Αλλ η
έντύπωσις ύπήρξεν έξοχος. Είς τήν ώραιαν έκεινην
φύσιν, εις τήν άπζράμιλλον έκείνην θεάν, είς τους κα
θάριους καί εύρρύθρ.ους έκείνους οίκίσκους, δέν θα ητο
δυνατόν παρά νά ζοΰν, νά ρ.ορφόνωνται, να άναπτυσ»
σωνται, στρατιώται πειθαρχικοί καί πιστοί εις τόν
δρκον καί τό καθήκον των.

διάστηυ.α, μετέύωκε είς τούς Λεμεσίους, δλα τά άγνα
αΐσθήυ.ατα τοϋ πατριωτισμού του, τά όποια έθερμαινο? άνέκαθεν τήν εύγενή κζρδίαν του.
4
4 4

Είς τήν Λεαεσόν διεμείναρ.εν περί τάς δέκα πέντε
ημέρας.

Αί ήμέρζι αύτζί ύπήρξαν ένα ώραΐον ονειρον.Δέν θά
λησμονήσω ποτέ τάς έκλεκτάς εσπερίδας τάς οποίας

διήλθομεν είς μορφωμένας καί διακεκριμένας οικογέ
νειας. Μετά ποοσώποον εύφυών, καί φαιδρών συζητή
σεων παοήρχοντο άστραπιαίως αί ώραί μας. Οί έκλεκτότεροι καί οί νεώτεροι ποιηταί μας, όΠολέμης,
ό Δοοσίνης, ό Παλαμάς, ό Προβελέγγΐος, ήσαν είς τά
χείλη δλων.Κυρίαι, δεσποινίδες, Κύριοι, άπαγγελλουν
τά ποιήαατά των, κρίνουν τά έργα των, θαυμάζουν τό
τάλαντόν των.Καί είνε ώραία ή στιγρ.η καθ ήν βλεπει
τις δτι έκεΐ, είς τόν τόπον έκεΐνον τόν μακρυνόν, δστις

απέχει έπτά ήρ.έρας άπό τάς Αθήνας, είνε γνωριρ.οι
οί σύγχρονοι ποιηταί μας καί είνε προσφιλής και
λατρευτή ή Ελληνική Μόϋσά των.
Μάς προσεγγίζουν τ ίσον πολύ τά Ελληνικά των
αίσθήυ.ατα, καί οί αγνοί Ελληνικοί των πόθοι...

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΉΝ ΚΥΠΡΟΝ

AΕΜΕΣΟΣ
'Οπως κζί ολζι ζί ζλλζι πόλεις τής Κύπρου έχει’
κζί ή Λεμεσός τάς ίστορικάς της σελίδας. Πεοισσότερον όμως αύτών ή Λεμεσός κατέχει την σημερινήν
πρόοδον, τήν κοινωνικήν καί εμπορικήν, είς τοιοϋτον
σημεϊον ίσως οσον δέν έφθζσεν ζκόμη κζρ.μίζ άλλη
πόλις τής νήσου.
Ή Λεμεσός εκαλείτο άλλοτε Νεάπολις ώς κτισθεΐσζ έπί τών ιχνών τής πόλεως Άυ.αΟοΰντος, ή ό
ποια κζτεστραφη πιθανώς ύπό σεισμών.
Ηδη η πόλις ζριθρ.εΐ βίον 12-—-13 αιώνων — κατά
τους ιστορικούς — κτισθεΐσα έπί τών Βυζαντινών χρό
νων. Τό φρούριον της, τό όποιον σήμερον χρησιμεύει
ώς φυλακή, εινε φρούριον Λουζινιανόν, πιθανότατα δέ
κτίσμζ τοϋ ενδεκάτου αίώνος.
Λεγεται δτι έπί τών μεγάλων αιθουσών τοϋ φρου
ρίου αύτοϋ, ό Βασιλεύς τής ’Αγγλίας Ριχάρδος ό έπικαλουρ.ενος Λεοντόθυμος, κζτζγόμενος δέ έκ τοϋ
οίκου τών Πλαντεγενετών, έτέλεσε τούς γάμους τουένυμφεύθη δέ τήν Βερεγκαρίαν τής Ναβ,άρρας, οτε ήναγκασθη ένεκα τρικυμίζς νά καταφύγη αύτη έπί τοϋ
ορρ.ου τής Λερ.εσοϋ δπως σωθή άπό βεβαίου κινδύνου.
Έκεΐ ο Ισαακιος ύπήρξεν αύθάόης πρός τήν ανηστήν
τοϋ Ριχάρδου. Τόσον δέ έξηρέθισε τοΰτο τόν Βασιλέα
ώστε προέβη ούτος είς τήν ύπόταξιν καί κατοχήν τής
νήσου, κατατροπωσας καί ζωγρήσας καί αύτόν τόν
αύθάδη αντίπαλον καί έκδικηθείς ουτω "τήν πρός τήν
ευγενή ρ.νηστην του υβριν. Πλήν ή κατοχή τοϋ Ριχάοδου έπί τής νήσου δέν διήρκεσεν έπί πολύ.Ό βασιλεύς

έβιάζ’.το νά διεζαγάγγι τήν τρίτην Σταυροφορίαν, καί
έ'χων ανάγκην χρημάτων ήνζγκάσθη νά πώληση τήν
Κύπρον είς τούς Νζι’τζς αντί τριακοσίων χιλιάδων
λιρών σηρ.ερινοΰ χρήρ.ατος.
Και ούτως ή Κύπρος ή'λλζζε διά μ.ίζν άκόμη φοράν
Δεσπότην καί Κύριον.
Καί έπειδή έ'καρ.α λόγον περί τής καταφυγής τοΰ
Ριχάρδου καί τής περικαλλούς ρ.νηστής του είς
την νήσον έν ώρζ τρικυμίζς δέν πρέπει νά λησρ.ονήσω, οτι ο λιμήν τής Λερ.εσοϋ τόσον είνε
δυσπρόσιτος είς τήν μικροτέρζν θαλασσοταραχήν, ώ
στε πέρυσι δταν ό Δούξ τοΰ Κόννωτ, ήθέλησε διά
όευτέρζν φοράν νά έπισκεφθή τήν νήσον, έστάθη άόυνατσν ή λέμβος τοΰ πολεμικού πλοίου ού έπέβζινε
να προσέγγιση πρός τόν λιρ.ενα, καί παρέστη ανάγκη
ο Αγγλος Δους — ίσως δπως καί ό αρχαίος προγονός
του—ν’ άνζρριχθή έπί σχοινοπλέκτων κλιρ.άκων διά
νά κατορθώσν) νά φθάση μέχρι τής κυμζτοπλήκτου
αποβάθρας.Πλήν έάν τήν άποβίβασιν τήν κατώρθωσεν
ή ναυτική έπιόεςιότης τοΰ Δουκός, ή έπιβίβζσις ήτο
δυσκολωτέρα τόσον, ώστε ήνζγκάσθη ούτος νά παραρ.είν/ι ήμέρζς τινάς έπί τής νήσου. Οί δέ φιλοπάτριδες
Κύπριοι, οί όποιοι, δέν διστάζουν νά έκδηλώσουν τά
ζίσθημζτζ των, καί πρό πάσης προσωπικότητος έπωφεληθησαν τής εύκαιρίας τής παρουσίας αύτοϋ είς τήν
Λερ.εσόν διά νά διατρανώσουν άπαξ έ'τι αύτά.
Την επορ.ενην μετζξυ τών πλέον άξιοθεάτων ρ.ερών
τής Λεμεσοΰ, ό Δούς έπεσκεφθη καί τόν ναόν τής Ά-

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ή Λεμεσός, δπως άνέφερα καί έν άρχγ, είνε ·η κατ
έξοχήν πόλις τής Κύπρου, ή όποια προοδεύει ερ.πορικώς. Πλήν τής οινοπαραγωγής καί τοΰ έρ.ποριου τών
Χαρουπιών, ιδίως τά τελευταία είνε ο σπουδαιότα
τος πόρος τής έπαρχίας, — έχει καί τήν άκμζζουσζν
βιορ.ηχανίαν της. ’Ατρ.ηλατα Γυψοποιεΐζ, ατρ.ηλατους άλευρορ.ύλους, Μηχανουργεία καί οίνβπνευμζτοποιεΐα, καί ώς κορυφή δλων τούτων τό ρ.έγα Κ ε ρ αρ. εΐον της, δίδων τόν τόνον τοϋ προοδευτικού ρ.ελλοντος τής καλής αύτής πόλεως τής Κύπρου. Είχου.εν τήν εύτυχίαν νά έπισκεφθώρ.εν τό Κερζμεΐον
αύτό, καί έφύγζμεν άποκομίζοντες εντυπώσεις ακρως ίκανοποιητικάς, διά τό παρόν τής βιορ.ηχανιας
αύτής και έλπίδας κατά πολύ ίκζνοποιητικωτερζς
διά τό πρόσεχες μέλλον. Έάν δε ή έντασις τής
προόδου ρ.ιας πόλεως ρ.ετραται ρ.έ τόν κζλλωπισρ.ον
αύτής, ή Λεμεσός κατέχει ώραίους περιπάτους, Δηρ.όσιον Κήπον καί Φυτώριον, συντηρεί Φιλζρμονικάς
καί έχει είς τήν δυστυχίαν ανοικτάς τάς πυλας όι
εύπροσώπου Δηρ.οτικοΰ Νοσοκομείου.
*
Αύταί είνε αί ώρζΐαι έντυπώσεις τής Λερ.εσοϋ.
Πριν κλείσω δρ.ως τό άρθρον μου δέν πρέπει νά λη
σμονήσω τήν αναγραφήν, κζί τήν εύφημον ρ.νειζν
δύο όνοαάτων σεβζσ-ών καί άγαπητών είς την
προοδευτικήν πόλιν. Τό δνορ.α τής κ. Πολυξέ
νης Λοίζιάδος, καί τοΰ κ. Άνδρέου Θερ.ιστοκλέους.
Ή πρώτη διά πεντηκονταετούς διδασκαλίας έμόρφωσεν δλας τάς Έλληνίδα; τής Λερ.εσοϋ, καί τάς
κατέστησε μητέρας πρώτης τάςεως, ό δεύτερος δι-

δάξας είς τό έκεΐ Γυμνάσιον τό αύτό ίσως χρονικόν

ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΩι Πρόξενος τής 'Ελλάδος άπέστειλεν είς τό Ύπουργεϊον τών ’Εξωτερι
κών μακράν έκθεσιν περί τής ποιότητος και τής
καταναλωθείσης

Ο
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π 0 σ ό τ η τ 0 ς τών έλ-

ληνικών οίνων έν Γερμανία, συναπέστειλε δέ καί αναλυσιν τών θηραϊκών τοιοότων, οι όποιοι εμπεριέχουσι
μεγάλην ποσότητα τανίνης, έξ ού ή ζήτησις αύτών είνε
σχετικώς μεγαλειτέρα. Έν τή εκθέσει του, ό "Ελλην
Πρόξενος, αναφέρει ότι πολλάκις οί γερμανοί καταναλωταί παραπονοϋνται διά τόν μή τέλειον καθαρι
σμόν τών σταφυλών έκ τοϋ θείου, τό όποιον προσδί
δει εις τόν οίνον γεΰσιν δυσάρεστον ώς έκ τής ρητι

νώδους οσμής.
Ποός εύρυτέραν διάδοσιν τών ελληνικών οίνων,
κατά τήν γνώμην τοϋ κυρίου Προξένου, δέον οί παρα
γωγοί νά έπιόοθώσιν εις τήν μετατροπήν αύτών είς
γλυκείς^ έπιτυχωσι δέ τήν προσφοράν των είς τήν
κατανάλωσιν ύπό όρους όσον το δυνατόν ευθηνοτέρους δπως άποτελεσματικώς συναγωνισθώσι τούς
Γαλλικούς καί τούς ’Ισπανικούς οίνους.

’Ιδιαιτέρως, δ'Έλλην πρόξενος τοϋ ’Αμβούργου,πρός
διάδοσιν τών ήμετέρων οίνων εν I ερμανία συνιστά
είς τούς αποστολείς νάπευθύνωνται πρός τόν έν Άμβούργω δμοχενή οίκον τών κ. κ. Λογοθετοπουλου καί
Σπυροπούλου, διά τήν εντιμότητα τοϋ όποιου έκφρά-

ζεται λίαν εύνοϊκώς.
("Εκ τών Οικονομικών Χρονικών)
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κήρυκος δτι ετοιμάζεται λεγεών ολόκληρος Αθηναίων
νά έλθη νά έγκαταστή είς τήν νέαν πόλιν, παραγγελλει εύθύς νά κομίσωσι καλάθους και κοφινους ολους
του χοροΰ άπειλνίζ·
πλήρεις πτίλων καί πτερών ΐνα τούς μεταμορφώσγ
είς όρνιθας... Ό δούλος έν τούτοις δέν ύπακούει προΜετά τήν δευτέραν ταύτην παράβασιν τοΰ χοροΰ · θύν.ως, διό καί ό χορός παρεμβκίνων φωνεΐ:
έπιφαίνονται άγγελοι περιγράφοντες λεπτομερώς πώς
«Φερέτω κάλα&ον ταχϋτις πτερύγων,
έκτίσθη ή πόλις. 'Όλα τά πτηνά έλαβον μέρος είς
σν δ’ αν^ίζ εξόρμα
τήν τειχοποιίαν, εΐνε δέ έξόχως κωμική ή~περιγραφη
τνητων τούτον ώδί,
τών διαφόρων ορνέων ώς εργατών τειχοποιών, λιθουρ,τάνν γάρ βραδύς εστί τις ώσηερ όνος!»
γών, κεραμοποιών, πηλοφόρων, κτιστών, κλπ. ,
Αίφνης άναφαίνεται ούρανόθεν (δια μηχανήματος) είκών θαυμαστής φυσικότητας, ιδίως δι’ ήμάς τους
καθιπταμένη ή Ιρις· θ Πειθέταιρος τά χάνει καί ά“Ελληνας,' οΐτινες καί τήν αύτήν γλώσσαν καί τήν

άνεπιότρεπτεί καί ουτω δέν δυνώμεθα να κρινωμεν
κατά πόσον οί κριταί ήσαν άξιοι τής ύπό τών ορνέων

“ΑΙ ΟΡΝΙΘΕΣ,, TOY ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ
KAI O “CHANTECLER,,
Κατά τδ δεύτερον έπεισόδιον, ώς ονομάζεται εν
τω άρχαίω δράματι τό μεταξύ τών χορικών άσμάτων
μέρος, δπερ δύναται νά χαρακτηρισθ·^ και ώς ολόκλη
ρος πραξις, εμφανίζονται ώς όρνιθες ένδεδυμένοι, ή
μάλλον μεταμφιεσμένοι, οί δύο ’Αθηναίοι, Πειθέταιρος καί Εύελπίδης. Ό μ.εταξύ τούτων διάλογος
εινε έκ τών κωμικωτάτων, διότι βλέποντες άλλήλους περιγελώσι καί σκώπτουσιν ό εις τόν άλλον, τότε
δέ τό πρώτον, άφοΰ ηδη έγειναν καί αύτοί πτηνά, ε
γείρεται σοβαρά συζήτησις περί τοΰ ποιον δνομα δέον
νά δοθη εις την νέαν ταύτην πόλιν τήν μεταξύ ούρανου καί γης, μετά πολλάς δέ προτάσεις καί απορρί
ψεις διαφόρων ονομάτων γίνεται παμψηφεί δεκτόν τό
όνομα Νεφελοκοκκυγία.
Μεταξύ τών ονομάτων άτινα προτ'είνονται πρώτον
άναφέρεται τό της Σπάρτης ώς «μέγα τοΰτο τούκ
Λακεδαίμονος όνομα». ’Επ’ αύτοΰ ευθύς λογοπαικτεΐ
ό Εύελπίδης άναφωνών : — Ήράκλεις !
Σπάρτην γάρ αν Οείμην εγώ είμη πόλει ;
ούδ' άν γαμ,εύνη πάνν γε κειρίαν γ' εχων

Σήμ.ερον θά έλέγομεν ί
— Διάβολε ! Σπάρτην θά ονομάσω έγώ τήν πό
λιν μου : Άλλ’ ούδέ τό παλγόστρωμά μου (τό άπό
σπάρτα δηλ.) θά ονομάσω έτσι, όταν έχω «σομμιέ» !...
Τό έπ’ ονόματος γεωγραφικοΰ εύφυές τοΰτο λογοπαίγνιον μοί ενθυμίζει ομοιον έπί ελληνικής μάλιστα
νήσου παράτφΡοστάν έν τώ «Σαντεκλαίρ»,όπερ δυσ
τυχώς έξέφυγε τούς ήμετέρους μεταφραστάς.Όταν δηλ.
ό Κόσσυφος περών τό ράμφος κάτωθεν τής πτέρυγος
τής Φραγκόκοττας λέγει διά τήν Φασιανήν :
— Ναί 1 νομίζω πώς έβαλε καί καλά στό νοΰν της
νά προσαρτήσγ εις τό κράτος της τό λειρί του.
Επειδή δέ τό λειρί λέγεται «Crete» καί ομοιάζει
τελείως μέ τήν λέξιν Crete-Κρήτη, διά τοΰτο νομίζει
τις οτι ζητεί νά προσαρτήση τήν Κρήτην. Τοΰτο εινε
φανερόν καί έκ τής λέξεως annexer, ήτις μόνον έπί
γεωγραφικών χωρών κυριολεκτεΐται.
Μόλις γίνεται δεκτόν τό όνομα «Νεφελοκοκκυγία»
εύθύς λαμβάνεται φροντίς περί τειχισμοΰ,περί καθιερώσεως αύτής διά θυσιών καί περί πολιούχου θεοΰ,ώςτοιούτου έκλεγομένου τοΰ ινδικού δρνεως. Ό Πειθέταιρος
άναθέτειτήν έκτέλεσιν τών θυσιών είς ίερέκ, δστις όμως
άνοήτως φερόμενος επικαλείται μεταξύ άλλων πτηνών
καί τούς γΰπας καί άετούς, οΐτινες όρμησαντες καταβροχθίζο υσι πάντα τά ίερεΐα
Ό Πειθέταιρος κατηγανακτισμένος άποδιώκει κακόν κακώς τόν ιερέα άναλαμβάνων αύτός τά τής θυσίας. Άλλ’ έν τώ με
ταξύ ή φήμη τής ίδρύσεως τής νέας πόλεως προσελ
κύει έξ Αθηνών όλους τούς άέργους, τούς θεσιθήρας
καί σμήνος τοιούτων παοασίτων, οΐτινες σπεύδουσιν
έκεϊ ΐνα προσφέρωσι τάς ύπηρεσίας των .... ’Εν
νοείται δτι ό πονηρός Πειθέταιρος όέν «γελοιέται»,
ώς κοινώς λέγομεν, εύκολα, γνωρίζει δέ καλά τούς

συαπολίτας του, ούς Αποπέμπει τόν ενα μετά τόν
άλλον, άφοΰ μετ’ αύτών άντήλλαξε πλεΐστα σκώμ
ματα καί εύφυολογίας.
Θαυμασία εινε καί ή παρφδία τών προσευχών, άς
άποτείνει ό ίερεύς πρός τούς θεούς, ών τά ονόματα
μετά μοναδικής κωμικότητος μετατρέπονται λογοπαικτικώς είς ονόματα πτηνών καί ουτω π. χ. ό «Σουνιάρατος» Ποσειδών μεταβάλλεται είς Σουνιέρακος
ή «Κολαινίς» Άρτεμις , είς άκαλανθίδα (είδος πτηνοΰ), ό Φρύξ Σαβάζιος είς τό πτηνόν φρυγϊλον κλπ.
Ή πραξις αυτή κλείει διά ώραιοτάτου χορικοΰ (ά
τακτος, έν ω έξυμνεΐται ή νέα πόλις καί έλπίζεται
δτι ταχέως οί άνθρωποι θάναγνωρίσωσι τάς όρνεις ώς
θεούς καί θά θύωσιν ώς αύτοί. Συγχρόνως γίνεται
ύπαινιγμός πρός τάς συγχρόνους κατά τών Έρμοκοπιδών καί τών χλευαστών τών Μυστηρίων άνοήτους
καί άσκοπους καταδιώξεις, μ.εθ’ δ άκολουθεϊ ή έξής
ύπέροχος κατά τό ποιητικόν καί μουσικόν κάλλος αν
τιστροφή :
« Εΐδαιμον φϋλον πτηνών
οιωνών, οΐ χειμώνας μεν
χλαίνας ούκ άμπισχνοΰνται
ούδ’ αΰ ϋ-ερμή πνίγους ήμας
ακτή τηλαυγής έλάλπει’
άλλ’ άν&ηρών λειμώνων
φύλλων τ* εν κόλποις ναίω,
ήνίκ’ άν ό -έλεσπέσιος οξύ μέλος άχέτας
ϋ·άλπεσι μεσημβρινοϊς ήλιομανης βοα.
Χειμάζω δ’ έν κοίλοις άντροις
νύμφαις ούρεΐαις ξυμπαϊζων
έρινά τε βοσκόμεϋ'α παρθένια
λευκότροφε μύρτα Χαρίτων τε κηπεύματα.

Εΐνε άδύνατον νά έξυμνηθή μέ γοητευτικωτέρας ει
κόνας καί λέξεις, μέ μάλλον λαξευτούς στίχους ό μα
γευτικός τών πτηνών έντός τών δασών βίος. Σχεδόν
ακούει τις τήν μουσικήν καί τοΰ αύλοΰ τόν ήχον μιαουυ.ένου τάς κηλούσας τά ώτα φωνάς τών πτερωτών
έκείνων τής φύσεως άοιδών! Τό χορικόν τοΰτο ένθυμίζει τελείως τήν έξοχον πρός τήν φύσιν έν τή τρίτη
πράξει τοΰ «Σαντεκλέρ» άποστροφήν, έν ή θεοποιεί
ται δ,τι ώραΐον καί μέγα έγκλείει ή γόησσα Φύσις.
Είς τό τέλος τοΰ χορικοΰ διά νά μή λειψή τό άπαραίτητον άλας ό ’Αριστοφάνης διά τοΰ χοροΰ άποτεινόαενος ποός τούς κριτάς υπόσχεται είς αύτούς
παν δ,τι άγαθόν δύνανται τά πτηνά νά δώσωσιν είς
τόν άνθρωπον, άλλοίμονον δ’ δμως έάν δέν τον βραβεύσωσι, τότε θά κκτασπιλώσωσι τάς λεύκάς των
χλανίδας μέ τήν κόπρον των!...
Καί άπίστευτον είπεΐν! ή άριστη σχεδόν αυτή τών
κωμωδιών τοΰ Άριστοφάνους δέν έτυχε τοΰ πρώτου
άριστείου, άλλά τοΰ δευτέρου, πρώτου βραβευθέντος
τοΰ Άμειψίου διά τών «Κωμαστών» αύτοΰ καί τρί
του τοΰ Φρυνίχου διά τοΰ «Μονοτρόπου». Δυστυχώς
αί δύο έκεϊναι βραβευθεΐσαι κωμ.ωδίκι άπώλοντο ίσως
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χεύτήν φύσιν έχομεν.
Ό Αριστοφάνης δράττεται τής ευκαιρίας τής αΠε ιθ. Αύτη σύ ποϊ; ποϊ; ποϊ πέτει; μέν' ήσυχος
θρόας ταύτης μετοικεσίας πολλών Αθηναίων εις την
έχ' άτρέμας αύτοΰ! Στήύ’.,Έπίσχες τοϋ δρόμου!
Νεφελοκοκκυγίαν ΐνα σκωψν) και σατυριστ) καυστικώς
τις εί; ποδαπή; λέγειν έχρήν, όπό&εν ποτ’ εί.
πολλούς άστούς, ούς κατά τό δή λεγόμενον «ειχεν είς
Ακολουθεί δέ μετά ταΰτα γοργότατη στιχομυθία τό στομάχι».... Είς τούτων εΐνε καί ό ^δυστυχής διθυραμβοποιός Κινησίας, τόν όποιον εις ολας τας κωμω
άπαοαμίλλου ταχύτητας, συντομίας καί χάριτος,καθ^
δίας μαστίζει άνηλεώς διά τής σατυρας, του άν
ην έκπέμπονται αναρίθμητοι σπινθήρες πνεύματος και
εύφυίας. Ό Πειθέταιρος τήν έρωτ$ πώς άνευ άδειας και δέν ήτο ό πτωχός τόσον κακός, δσον θά έπιστευε
είσήλθεν είς τήν πόλιν τών πτηνών: «Προσήλθες, λέ τις άκούων τόν Άριστοφάνην. Ό διάλογος έν τούγει, πρός τούς κολοιάρχους, (τάς άστυνομικάς δηλ. τοις μεταξύ τοΰ ποιητοΰ τούτου και τοΰ Πειθεταιρου εΐνε άμιμήτου εύφυίας, λυπούμαι δέ οτι ενεκα
άρχάς) έχεις διαβατήριον'άπό τούς πελαργούς;»
Ή Πρις δηλοϊ δτι έρχεται έκ μέρους των Θεών, οΐ τού περιωρισμένου χώρου τής παρουσης μελέτης άδυτινες διαμαρτύρονται, οτι δέν άπολαμβανουσι πλέον νκτώ νά καταχωρίσω τούτον ολόκληρον. Δεν ητο^
μόνον ή ποίησίς του γελοία, άλλα και αύτός ο ιύιος,
ούτε κνίσαν, ούτε θυσίας άπό τούς άνθρώπους.
δστις ήτο τοσοΰτον κάτισχνος καί σχοινοτενής, ώστε
Πειβ. Τί λέγεις τώρα σύ; άπό ποιους θεούς;
Ίρις. -Ποιους θεούς ! Άπό ήμάς Τούς έν ούρανώ οί σύγχρονοι κωμικοί διεδιδον δτι έζωννυτο μιαν σα
νίδα, ώστε νά δύνκται νά στέκη ορθός καινά μή καμΘεούς!
πτηται...
>
(
ΤΙειϋ. Εΐσθε θεοί σεις;
Διά τοΰτο καί ό Αριστοφάνης τόν ονομα,ει «φΐ*Ιρις. Καί ποιος άλλος εΐνε λοιπόν Θεός ;
λΰρινον» δηλ. άπόξύλον τής φιλύρας, δπερ δμως δύΠειθ. Τά πτηνά εΐνε οί Θεοί τώρα, είς τούς όποι
ναται νά έρμηνευθή καί ώς «κούφος». Προσθέτει δε .
ους πρέπει νά θύωμεν καί δχι, μά τόν Δία, εις τον
— Τί δεύρο πόδα σύ κυλλον άνά κύκλον κύκλεις ;
Δία !...
«
Τό όποιον σημαίνει τί στριφογυρίζεις έδώ πέρα μέ τό
Μετά τήν τελείαν ταύτην άρνησιν ή Ιρις άπομα«κουλό» σου πόδι ;
κρύνεται άπρακτος, ένώ συγχρόνως δρομεως και α"Ωστε κοντά είς τάλλα του χαρίσματα ήτ<Τ δυστυ
σθμαίνων καταφθάνει κήρυξ έκ τής γής άναφωνών :
χής καί χωλός ή «στραβοκάνης» !..
Είς τά λίαν κολακευτικά ταΰτα ο Κινησίας άπαντα
Κήρυξ. "Ω Πειθέταιρ’ & μακάρ & σοφώτατε

πορών έρωτ^ :

ώ κλεινότατ' & ξοχώτατ ώ γλαφυρώτατε,
ώ τρισμακάρι & κατακέλευσον !

τόν παρακαλεϊ δηλ. νά έπιβάλγ. σιγήν είς τα ορνίθια
διά νά όμιλήση, τής οποίας έπιτευχθείσης, διηγείται
μέ τί ένθουσιασμόν οί Αθηναίοι ήκουσαν την ΐδρυσιν
τής Νεφελοκοκκυγίας.’Ολοι δέν κάμνουν τι άλλο η νά
αιμώνται τά πτηνά, νά ζώσιν ώς αύτά, εις^ τοιουτον
βαθαόν, ώστε πολλοί έχουσι προσλάβει και ονόματα
πτηνών. . . Ούτω κάποιος κάπηλος καλείται Πέβδιζ,
ό Μένιππος έβαπτίσθη Χελιδών, ο Οπουντιος «κόρα,
μονόφθαλμος», ό Φιλοκλής Κορυδαλός, ό Θεαγένης .
Χηναλώπηξ, ό Λυκοΰργος (πιθανόν ό πάππος του περιφήμου ρήτορος) Ίβις, ό Χαιρεφών Νυκτερίς,ο δε Συρακόσιος, επειδή ήτο φλύαρος, Κίσσα....
Έκαστος έννοεϊ όποιοι γέλωτες άντήχουν έν τω
ύπό είκοσακισχιλίων καί πλέον Αθηναίων βρίθοντι
Διονυσιακώ θεάτρω έπί τω άκούσματι πάντων τούτων
τών κωμικών παρωνύμων, μέ τά όποια έβαπτιζοντο
γνωστότατοι τότε αθηναϊκοί τύποι!
Ό Πειθέταιρος έν τούτοις πληροφορηθείς παρά τοΰ

— Όρνις ^ενέσθαι βούλομαι λιγυφΟογγος αηδών !

Έπί τούτω ό Πειθέταιρος έξοργισθείς:
— Παΰσαί νά μελωδης, τώ λέγει, καί είπέ μοι α

πλώς τί θέλεις!
Κινησίας. Ύπό σοΰ πιερωΟεΐς βούλομαι μετάρσιος
άναπ όμενος έκ ιών νεφελών καινός λαβεϊν
ά«ροδονήιους καί νεφοβόλους άναβολάς.
ΠειΟειερ. Καί έκ τών νεφελών »ά λάβης προανακρούσμαια

(άναβολάς) ;
Κινησίας. Άπό ταϋια έξιριάται ή τέχνη μας...

Κατωτέρω δέ ο αύτος απαντ^:
_ ’Άπαντα γάρ διε»μίσοι τόν αέρα,
είδωλα πετεινών αίΟεροδρόμων
οιωνών ταναοδείρων.
Πειθέταιρος. Ώόπ 1
Κινησίας.
Τόν άλαδε δρόμον άλάμενος
αμ’ άνεμων πνοαΐσι βοίην.

Παρέθεσα επίτηδες αύτολεξεί τάς φράσεις του Ιν.-
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νησίου, ΐνα καταφανή πόσον διάφορος ήτο τό πάλαι ή
γλώσσα τών ποιητών. Διά τοϋτο εινε μωοία και άυ.χθεια τινων σήμερον έκ τών ήμετέρων λογογράφων καί

ποιητών, οίτινες τίλλουσι τάς τρίχας τή; «μαλλια
ρής» κεφαλής των, θρηνοϋντες διά την δήθεν διγλωσ
σίαν, ήτις λιμζίνετζι τό έλλ. γένος.
Αλλ εάν ύπήρξέ ποτέ «διγλωσσία», αυτή είνε ή
παρά τοϊς άρχαίοις Έλλησι, διότι ουτοι πράγματι εί

χον ιδίαν γλώσσαν ποιητικήν, οΐαν δέν είχε, ούδέ έχει
τις άλλος λαός εις βαθμόν ουτω συγκεκοιαένον καί
καταφανή. Υπάρχει ολόκληρον λεξικόν της ποιητι

κής ταύτης γλωσσης, ες ή; σπανιως κζί έξαιρετικώ;
ζνθολογοϋσιν έ'στιν δτε και οί πεζογράφοι λέξεις τινας, ως ο Πλατών, ο Ξενοφών καί άλλοι, άλλά
μετά μεγάλης φειδοϋς καί μέτρου. Καί τοϋτο, διότι
ως ή δημοτική ημών ποίησις κατά τούς νεωτέρους
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χρόνους, ομ.οιως και κζτα τους όμ.ηρικούς χρόνους και
δρζδυτερον έμορφώθη ή δηυ.ώδης τών αρχαίων ποίησις

εν τε τή δωρική καί τή ιωνική διαλέκτω, καθιερώθη
δε τοσοϋτον στερρώς καί γενικώς αύτη, ώστε κατά
τους ιστορικούς χρόνους κζί έν αύταΐς ταΐς Άθήναις,

οπού η γλώσσα υπεστη τοιαύτην γιγαντιαίαν έξέλι■ζΐν, έν τουτοις η ποίησις, τά χορικά, ό διθύραμ.δος,
παν έν γενει θίγον απ’ εύθείζς τήν έθνικήν ψυχήν καί
σχετιζόμενον άρρήκτως μετά τής θρησκείας καί τών
παραδόσεων έγράφετο πάντοτε είς τάς αρχαίας δη

μώδεις εκεινας διαλέκτους, αϊτινες άπετέλουν οίονεί
διγλωσσίαν πρός τήν καθωμιλημένην αττικήν. Ήτο

τοϋτο μειονεκτημ.α ή παν τούναντίον μέγα κζί θαυμα
στόν τής ελληνικής γλωσσης πλεονέκτημα. ώς είνε
"Ζαι παρ ήμΐν σήμερον ή δημοτική ποίησις;
(Συνέχεια^

Ξημ, Ειχον γράψει καί έν τώ «ΙΤαρνζσσω άνζγνωσει τήν παροι σαν μελέτην, οπότε τό πρώτον μοι
ζνεκοινώθη ύπό τοΰ φίλου ποιητοϋ κζί λογογράφου
κ. Πο,λυβ. Δημητρακοπούλου ή ύπ’ αύτοΰ φιλοτεχνηθεισα μ.εταφρζσις τών « Ορνίθων» τοΰ Άριστοφανούς. Είμαι εύτυχής δτι δύναμαι νά παραθέσω ώδε
απόσπασμα εζ αυτής καί δή τό ύπέροχον καί μ.ελωδικωτατον τοϋ Εποπος άσμα, δπερ έδημοσίευσα ά·
νωτέρω είς τό πρωτότυπον έν τω κειμένω. Συγχαίρω
τω έμπνευσμενω ποιητή, δστις άπέδωκεν ουτω ένζρμονιως καί πιστώς τήν χάριν, τήν μελωδίαν καί τό
κάλλος τοΰ πρωτοτύπου.
ΕΠΟΨ
Πανσέ τόν ύπνο σύντροφε άπό παληούς καιρούς
κι’ άφησε ήχους άπό ύμνους Ιερούς,
πού μέ τό Οεΐό σου τό σιόμα
τόν Ίτυ τόν πολύκλαυτο θρηνείς άκόμσ,
τόν Ιτυ τόν δικό μου καί δικό σου,
καί μέ τό ράμφος τό ξανθό σου
ιόν κλαΐς γλυκά
μέ μοιρολόγια αρμονικά.
Μεσ’ άπό τά πυκνόφυλλα πουρνάρια,
ατούς χρόνους τοΰ Δ ιός
ΰψώνετ’ ή φωνή σου ή καθάρια,
κι’ ό χρνσομάλλης Φοίβος ό θεός
ςτούς θρήνους τούς λυπηρούς
μ* άλλο τραγούδι άπαντφ καί σιένει
μέ τή χρυσή τή λύρα του τή ’λεφαντοδεμένη
θεών χορούς.
Καί τότ’ άνιιφωνεΐ
άπό τά στόματά τους τά αιώνια.
κοινά τραγούδια κι’ έναρμόνια
ή θεία τών θεών φωνή.

( Ακούεΐζι αυλός ώς άσμα άηδόνος, ένω τζύτοχρόνως ό Έποψ, προσκαλεΐ τά πτηνά διά τίν.κά
τωθι στροφών) :
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ΑΛΕΞ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ

Έποποϊ ! ποποπό [ ποποΐ ! ποπο ί!
ΐώ 1 ι<ί» ! ίιω-ίιω ! ϊιω ϊιω !
έλα, έλα έδώ καθένα
φτερωμένο σάν έμέια I
όσα τούς αγρούς τρυγάτε
μέ τής φύτρες τής πολλές,
κριθοροφάγοι, άναρίθμητες φυλές,—
κι’ όσα σείς σπορολογάτε
καί παιατ’ έδώ κα’ έκεϊ
γοργότερα, καί μέ φωνή μελφδική, —
καί σείς ποΰ μέ λεπτή φωνή καί μ’ ένα στόμα
γλυκολαλεϊτε μεσ’ τής αύλακιάς τό χώμα
ποΰ άφίνει τό ζευγολατιό —
τιο τιό τιό ! τιό τιό-τιό 1 τιό-τιό-τιό 1
Καί σείς ποΰ μεσ’ τών περβολιών πετΰτε
τής κισσοσκέπαστες μεριές,—
καί σεϊς ποΰ στά βουνά τρυγάτε
τ’ άγρ ληα καί τής κουμαρ ές,—
πετάχτ’ έδώ ποΰ σάς ίητώ -

τοτοβριξ! ιριοτύ! τριοτό! τριοτό!
Καί σεϊς ποΰ κυνηγάτε
καί τά κουνούπια χάφτετε τά βλαβερά
καί μεσ’ στών βάλτων τά νερά
καί στής κοιλάδες πάτε.—
κι δσα στά μέρη μένετε τής γής τά δροσερά
καί μεσ’ στοΰ Μαραθώνα,
τόν μαγικό λειμώνα,
καί σύ, λειβαδοηέρδικα, μέ τά πολύχρωμα φτερά
Καί δσες φυλές στής θάλασσες γυρίζετε,
καί μέ τής αλκυόνες φτερουγίζετε
άπάνω άπό τά κύματα τά ς ουσκωμένα —
έλάτε τά νεώτερα νά μάθει’ άπό μένα,—
Έλάτ’ έλάτ’ άπό κάθε μέρος
όλα τά μακρολαίμικα πουλιά,
γιατ’ ένας πονηρός, έφθασε γέρος,
μέ νέες γνώμες γι’ άγνωστη δουλειά !—
τόρο-τόρο-τόρο-τοροτίξ!
κικκαβαΰ ! κικκαβαΰ !
τόρο τόρο-τόρο-τορολιλιλίξ I...

Η Άνοδο; τή; Α. Μ. επί τής Εξέδρας προς πανηγυρικήνέπιττέλεσιν τής αναμνηστικής 'Ιεροτελεστίας
τοϋ *Αγίου Νιπτήρας.
,_
__
(Φωτογραφία του κ. Έπ. Κοντοπονλου)

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ--Η

ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΧ

όντως κοπιώδους.
Τά ξενοδοχεία άτινα εύτυχώ; ζφθονοϋσιν έν Ιε
ρουσαλήμ ήσζν ύπερπλήρη, ημείς δε επιθυμοϋντες να
εύρισκώμεθα δσον οίόν τε έγγύ; τοϋ Νζοϋ τής Άνζστάσεως καί τών Πατριαρχείων κατζλύομεν είς τό ξενοδοχεϊον τοϋ Αγίου Ίωάννου, κτίριον εύρύχωρον κζί
καινουργές άνήκον είς τόν Σκευοφύλακα Άρχιμανδρί-

Ό νους, η ipuy/), oct σζεψεις του εττκτζετττου τοες
πρώτας ήμέρζς τής είς τήν Αγίαν Πόλιν άφίξεώτου, περιστρεφοντζι εις έν σημεΐον, εις μιαν κζτευι
θυνσιν. Πάντες άποσχολουντζι ζπο έν ζητημ.ζ κα
ούδείς δύνζτζι νά στρέψη τήν προσοχήν του επι άλ
λης συζητήσεως, έπί άλλου θέματος. Κυριαρχεί /)
ίδέζ τών Μεγάλων Τελετών κζί ό πόθος τής έξζσφζλίσεως θέσεω; διά νά δύναται τις νά τάς παρακολού
θηση άνέτως κζί έν ,δλαις τζϊς λεπτομερείκις αύτών.
Καί ημείς δέν θζ εζηρουμεθζ τοϋ κζνονος κζι εζ/ιτησζμεν νά πληροφοοηθώμέν πώς θζ ητο δυνζτον νζ
έπιτύχωμεν θέσιν κζτζλληλον διζ νζ ίδωμεν το υπο
πάντων περιγραφόμενον εκπζγλον κζι μονζδικον θεζμα τοϋ Μακζριωτάτου Πατριαρχου νιπτοντος τους
πόδας δώδεκα ’Αρχιμανδριτών καί άλλων ζνωτέρων
κληρικών τής 'Αγιοταφιτικής Αδελφότητος.
Αί μεγάλαι τελεταί τής ’Εκκλησίας τών 'Ιεροσο
λύμων αί διενεργούμενζι κζι διεζζγομενζι εις τζ διά
φορά προσκυνήματα και ίδια εις τον ΓΙανιερον Ναόν
τής Άναστζσ-ω; κζ.λοϋντζι «Παρρησία-.». Έξέχουσζν θέσιν κατέχει μετζξύ αυτών η Τελετή τοϋ Ιε
ρού Νιπτήρο; τελούμενη έν τη στενοχώρα», σχετικώς,
τη πρό τοϋ Ναού τής Άνζστάσεω; ευρισκόμενη Αγια

Την Εύθύ[Μθν.

Αυλή,

Καθ’ ήν στιγμήν ή ζμαζα εκ τοΰ σιδηροδρομικού
στάθμου μας ώδήγει -προς τήν πόλιν τής ’Ιερουσαλήμ
έξεπληροϋτο έν ώρζΐον ονειρον. Εύρισκόμεθζ εις του;
Αγίους Τόπους, έπζτώμεν τά έδάφη τής Ιερζς Πολεως κζί εΐύ.εθα έγγύς τών θεσεων οπού θζ εςετυλισσοντο εν όλη τή μεγαλοπρεπειζ κζι επιβλη ,ικο . η τι
τά πάθη τοϋ Σωτήρος. Ήτο δειλή τής Μεγζλης Τρί
της οτε έφθάσζμεν κζί ή έκ τοϋ στζθμοΰ ζπομζκρυνσίς μζς δέν ήτο εύχερή; λόγω τοΰ μεγάλου συνωστι
σμού κζί τής πολλή; συγχυσεω; αϊτινες επεκρζτουν
έκεϊ έκ τών εκατοντάδων προσκυνητών οίτινες έςεχυθησζν άπό τά ύπερπληρη τοϋ σιδηροδρόμου βζγονιζ
ζτινζ τάς ημέρας έκείνζς κατά χιλιάδας μετέφερον
τούς έπιβάτζς οίτινες ώ; μαινόμενοι έζήτουν πρώτοι
νά παραλάβουν τζς ίδιας έκαστο; ζποσκευζ; ινα το
ταχύτερου άναπαυθώσιν ζπό τού; μόχθου; τζξειδιου
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Είς πολύ παρωχημένους χρόνους ή τελετή αυτή έτελεϊτο έν τώ ύπερώω της Σιών έ'κτοτε δμως διεξά
γεται έντός της έν λόγω Αύλής είδος φρουριακοϋ προ
αυλίου προσιτού δεξιόθεν μέν διά τίνος Ούρας χαμη
λής κειμένης έπ'ι παχυτάτου τοίχους αριστερόθεν δέ
διά θύρας έξηρθρωμένης και μόλις συγκρατουμένης είς
τήν θέσιν της. Άμφότεραι αί είσοδοι αύται μετά τήν
9 εσπερινήν ώραν κλείονται άπαγορευομένης τής διό
δου έκ τής 'Αγίας Αύλής.
*
Ή πενιχρά και λιθόστρωτος ή έκ τοϋ χρόνου κατερειπρμένν) αυτή Αύλή ή έχουσα τόσας ανωμαλίας
έπ'ι τής έπιφζνείας της ώστε νομίζν) τις οτι πατά έ~ί
βράχων, ή ολισθηρά έκ τής άενάου /ρήσεως καί τών
πολλών έπ’ αύτής πιπτόντων κηρίων, ή δίδουσκ έντύπωσις προαυλίου φρουριακής φυλακής τοϋ μεσχιώνος, ή πανταχόθεν περιβαλλόμενη ύπό ύπερυψήλων
τοιχωμάτων έμπνεόντων πρός στιγμήν τήν ιδέαν δ
ταν σέ οδηγούν δι’ αύτής δτι σέ παγιδεύουν διά νά
σέ άποκλείσουν άπό τόν άλλον κόσμον τόν ζώντχ καί
άναπνέοντα έλευθέρως, τό κομμάτι αύτό τό ιδιαίτερο
άπό τήν άλλην ζωήν τής πόλεως,τό φλεγόμενον πολλάκις τής ημέρας άπό τάς κκυστικάς ήλιακάς άκτϊνας έχει άρρητον γοητείαν, έξασκεϊ έπι τής ψυχής
μυστηριώδη ελκτικήν δύναμιν ικανήν νά σύον) τά
βήματά σου πολλάκις τής ημέρας πρός αύτήν, μέ
ξεχωριστά συναισθήματα έλαφροΰ ρίγους καί μεγά
λης έπ'ι τής ψυχής επιβολής έστω καί αν δεκάκις τής
ήμέρας διέρχεσαι έκεϊθεν. Τί άναπηδα, τί γενναται,
τί προβάλλει άπό τόν χώρον έκεϊνον τόν προσιτόν είς
πάντας, τόν μή στερούμενον ούδέπο^ε διαβατών, τόν
πλήρη άπό μικροπωλητάς μή θορυβοϋντας ούδέ προκαλοϋντας τόν διαβάτην, τόν στερούμενον τοϋ μυστη
ρίου, τοϋ σκότους, τοΰ ημίφωτος, ή τοϋ άγνωστου, τόν
πολλάκις πάμφωτον άπό τό άφθονον ηλιακόν φώς,
δυσκόλως δύναται τις νά καθορίση καί διαγράψν). “Ι
σως τό ιστορικόν παρελθόν του, ίσως ή γειτνίασίς του
πρός τόν Θειον Ναόν, τό ένδοξον αύτό καί μοναδικόν
τής χριστιανοσύνης μνημεΐον, ίσως ή ονομασία ή
πολλά σημαίνουσα καί ύποδηλοϋσα, ί'σως δλα όμοϋ
συντελοϋσιν είς τήν δημιουργίαν δλων έκε'νων τών
ψυχικών συναισθημάτων δσα πληροϋσιν έ/.αστοτε τόν
προσκυνητήν τοΰ Ναοϋ ή' τόν άπλοϋν διαβάτην τής
'Α γ ί α ς Α ύ λ ή ς.

*

Η ΑΓΙΑ ΑΥΛΗ είνε τετράγωνος καί καταλαμ
βάνει έπιφάνειαν 400 μέτρων, εύρίσκεται δέ περι
βαλλόμενη’ άριστερόθεν μέν ύπό τών τοίχων τών
Ναών τοΰ 'Αγίου ’Ιακώβου, τής Μαρίας τής Μκγδαλινής καί τών 40 Μαρτύρων, (’’Ανωθεν αύτών έκτείνεταιεύρυττάτη ταράτσα άνήκουσα είς τό Μοναστήριον τών Άγιοταφιτών) δεξιόθεν δέ άπό τό Μοναστήριον τοϋ ’Αβραάμ, πρός τό βάθος άπό τά τοιχώματα
τοϋ Ναοϋ καί έναντι άπό νά τοιχώματα τοϋ Μετο
χιού τοΰ Μοναστηριού τής Γεσθημκνής δπου τή μερίμν/) τής Άγϊοταφιτικής ’Αδελφότητος άνεγείρονται
θεωρεία άμφιθεατρικώς διατεθειμένα καί πρός θέαν
τής ιέραξ τελετής. Έπί τών θεωρείων αύτών φυλάσ
σεται ιδιαιτέρα θέσις διά τούς προξένους Ελλάδος καί
Ρωσσίας έπιτρέπεται δέ ή άνοδος είς αύτά δι’ ειδι
κών εισιτηρίων διανεμομένων ύπό τών αρμοδίων κλη
ρικών τοΰ Παναγίου Τάφου.

Εί'πομεν ότι ή «Παρρησία» αύτη άποτελοΰσα μίαν
τών σπουδαιοτέρων τελετών τής Ίεροσολυμητικής
Εκκλησίας προσελκύει άπειρον κόσμον πάσης φυλής,
πάσης έθνικότητος καί παντός θρησκεύματος, ή δέ
έξεύρεσις θέσεως καταλλήλου μ’ όλην τήν καλήν διάθεσίν καί τήν προθυμίαν καί τόν ειλικρινή πόθον τών
Άγιοταφιτών, ιδία δέ διά τούς έξ Ελλάδος καί τών
υποδούλων μερών προσκυνητάς, καθίσταται πράγμα
τό οποίον μόνον κατόπιν πολλών θυσιών άντοχής, ύπομονής καί άποφασιστικότητος δύναται νά έπιτευχθή. Απαιτείται πρό παντός μαζή μέ τήν έξασφάλισιν καλής θέσεως καί ή έγκαιρος κατάληψις αύτής,
διότι λόγω τοϋ άπεριγράπτου συνωστισμού δστις έπικρκτεϊ έν τή Αγία Αύλή ή οποία καταλαμβάνεται
πριν ή άκόμη ή Ήώς άνατείλή καί δή ύπό όχλου
βαναύσου καί βαρβάρου, είνε άδύνατον νά κατορθώσητε νά φθάσητε είς τήν θέσιν σας άν μή έφροντίσατε
νά διευθυνθήτε πρός αύτήν πριν ή οί έν τή Αγία Αύ
λή συνηθροισμένοι προσκυνηταί μεταβληθώσιν είς όγ
κον συμπαγή ύπ’ ούδεμιάς άνθρωπίνης δυνάμεως διασπώμενον.
Ημείς τή εύγενεϊ φροντίδι τοϋ Γέροντος’Αρχιγραμματέως τής Τέρας Συνόδου Αρχιμανδρίτου κ. Κελαδίωνος έπρομηθεύθημεν τά κατάλληλα είσιτήοια καί
τή εύμενεΐ μερίμνή τοϋ Ίερολογιωτάτου κ. Ματθίου
Κεντρικού Ταμίου τοΰ “Ιερού Κοινού έτοποθετήθηυ,εν
είς θέσιν άνετον καί άναπαυτικήν παρά τά θεωρεία
τών προξένων Ρωσσίας καί Ελλάδος. Μολονότι δέ ή
εορτή έπρόκειτο ν’ άρχίσν) τήν 9 συμφώνως πρός τό έπίσημον πρόγραμμα, ημείς μετέβημεν καί κατελάβομεν τας θέσεις μας άπό τής 5 πρωινής ώρας. Καί έπράξαμεν άριστα διότι πάντες οί μεθ’ ημάς άφιχθέντες κατέβαλαν ύπερανθρώπους αγώνας διά νά κατορθωσωσι νά φθασωσι μέχρι τής έξεδρας δπου νέοι άγώνες καί νέοι, μόχθοι τούς άνέμενον πρός ευρεσιν θέ
σεως οπωσδήποτε έπιτρεπουσης αύτοΐς νά θεώνται τά
έν τή Αγία Αύλή τελούμενα.

Είνε ή ώρα 5 καί τό ψύχος είνε αί σθητόν έν τούτοις μας άποζημιοϊ θέαμα έξόχως πανοραματικόν έκτυλισσόμενον πρό ημών. Κάτω έν τή Αγία Αύλή ό
κόσμος ήδη άθρόος πλημμυροΐ αύτήν κατέχων καί
τήν έλαχίστην αύτής γωνίαν. Είς τό μέσον ύψοΰται
Εξέδρα ξυλίνη. Η άνοδος έπ’αύτής γίνεται έξ ’Ανα
τολών, έν ω πρός τό δυτικόν μέρος τοποθετείται ό
Θρόνος δ διά τόν Μακαριώτατον προωρισμένος, εκα
τέρωθεν δέ αύτοΰ δώδεκα θρονίδες έφ’ ών μέλλουσι νά
καθήσωτιν οί κληρικοί οΐτινες θα άναπαρισ τώσι τούς
12 μαθητάς τοϋ Σωτήρος. ’Απέναντι τής είσ όδου τής
’Εξέδρας τοποθετείται έπί τοΰ τοίχου τής Μονής τοΰ
’Αβραάμ άμβων φέρων άνωθεν καί παραπλεύρως μέγαν κλάδον έλαίας.Έν τώ μεταξύ καταφθάνει μικρόν
στρατιωτική δύναμις πρός τήρησιν τής τάξεως καί
έξοικονόμησιν χώρου διά τούς προσκυνητάς τών ’Α
θηνών καί Κωνίπόλεως. Ή άφιξις τοϋ Κτρατοϋ καί
πλήθους άξιωματικών ’Οθωμανών καί άλλων κυβερνη
τικών ύπαλλήλων,δλων φεσοφορούντων, δίδει ίδιάζουσαν δψιν είς τό έν τή Αγία Αύλή πυκνωθέν είς ώρισμένα σημεία πλήθος. ’Ήδη τό δμμα παρακολουθεί
άλλας σκηνογραφίας έξ ίσου περιέργους καί ένδιαφερούσας. Τά περί τήν αύλήν οικοδομήματα δέν είνε
ισοϋψή ούτε τής αύτής άρχιτεκτονικής. Έξώσται, πε-

Ό μετά τών μα&ητών συναπτόμενος τελευταίος διάλογος ουνωδά τή αναγινωακοαένη
ευαγγελική περικοπή.
(Φωτογραφία κ. Έπ. Κοντοπούλοο/

λώρια παράθυρα, ταράτσαι, κωδωνοστάσια, τρούλοι,
περιζώματα, έξοχα! καί έσοχκί τών διαφόοων οικο
δομημάτων αί μέν ύπερκείμεναι τών δέ δημιουργοϋσι
θεωρεία τά όποια ολίγον κατ’ ολίγον καταλαμβάνον
ται καί ήδη ό κόσμος τών θεατών πλαισιοϊ οτι δύνατκι νά καταλάβγι άνθρωπίνη ύπαρξις. Είς τήν πρόσοψιν τοϋ Ναού άνωθεν τή:. Πύλης ύπάρχει προεξοχή τις
εύρισκομένη κάτωθι μεγάλων παραθύρων. Είνε ή μόνη
κενή θέσις καί ό νοϋς ίλιγγιά σκεπτόμενος ότι είνε
δυνατόν νά φθάσουν καί μέχρις έκεϊ άπληστοι θεατκί
έχοντες πρό αύτών τό κενόν τό όποιον δύναται να
δειλιάση καί τόν τολμηοότεοον χαρακτήρα. Άλλά
δέν παρέρχεται πολύς χρόνος καί τό κύμα τό ανθρώ
πινον, τό έ'χον ώρισμένως τά θηριωδέστερα τών έν
στικτων, είσορμή απαιτητικόν, αποφασιστικόν καί μέ
χρι τής έπικινδύνου αύτής θέσεως. ’Ανοίγονται αίφνης
τά δύο πζοαθυοκ καί έκ τοϋ ένός έξ αύτών ποοβάλλει
δειλή τις μορφή μετά μυρίων προφυλάξεων άποπειρωμένη νά θέση σκάλαν τ·νκ μεταξύ τής προεξοχής έ
κείνης καί τοϋ παραθύρου.
Ό κόσμος ό καθ’ δλα τά σημεϊκ διεσκορπισμένος
ό μέχοι τής στιγμής έκείνης προσέχων είς εαυτόν καί
φροντίζων πώς κζλλίτερον να τοπυθετηθή, ό κόσμος
ό προβάλλων καί άπό τάς στέγκς καί άπό τα ύψηλότεοα σημεία τών διαφόοων οικοδομημάτων στρέφει έ'κπληκτος ποός τά έκεϊ τήν ποοσοχήν του δια νζ. πκρκκολουθησγ τήν άγωνίαν καί τον τρόμον τών μέν, τήν
τήν τόλμην καί τήν άποφασιστικότητα τών δε. “Ήδη
όμως ή μικρά ξυλίνη κλΐμζξ έτοποθετηθη στερεώς

και είς τό χείλος τοϋ παραθύρου έμφανίζονται τέσσαρες-πέντε κεφκλαί, έξ ών μία άγγλίδος περιηγητρίας,
μετά δειλίας περιεργκζόμεναι τό μέοος τό όποιον διά
τόσων κινδύνων θά τούς παρείχε τήν εύκαιρίαν νά
παρακολουθήσουν τήν έορτήν. Φαίνεται ρμως ότι τό
κενόν, τό μέγ-α ύψος καί ό θόρυβος ό πανταχόθεν άκουόμενος τούς πτοεί καί ώς έξ ένστικτου άποσύρονται τάχιστα καί χάνονται αί κεφκλαί τάς οποίας ή'δη
ό κόσμος μέ περισσοτέρκν περιέργειαν καί ένδιαφέρον
παοακολουθεΐ. Μετ’ ού πολύ δμως έμφανίζεται έκ
νέου ό στερεωσας τήν κλίμακα καί άφού έπείσθη ότι
είνε άκίνδυνος άρχίζει κκτερχόμενος. Τούτο δίδει
θάοοος είς τας 4—·5 κεφκλάς αΐτινες προβάλλουσιν
ήδη έπί τοϋ εύρυτάτου παραθύρου μέ δλον των τό
σώμα καί οί μεν τολμηρότεροι έξ αύτών κατέρχονται
διά μυοίων προφυλάξεων καί καταλαμβάνουσι θέσιν
ώς οίον τε έγγύτερον πρός τόν τοίχον προσέχοντες καί
αύτήν τήν άνκπνοήν των νά κρατώσι, οί δέ όλιγώτεοον τολμηοοί πζρκμένουσιν είς τό χείλος τοΰ παραθύοου άσφζλεΐς άπό κάθε κίνδυνον καί κάθε άπρόοπτον.
Μετ’ ού πολύ άνοίγει κζί τό δεύτερον παράθυρον άνήκον είς τούς Αρμενίους κζί έκεϊθεν μέ περισσότε
ρον θάρρος κατέρχονται κληρικοί τινες Αρμένιοι οΐτι
νες έξοικειωυ.ένοι δντες είς τοιούτου είδους έπικίνδυνα
γυμνάσματα ανέρχονται καί κατέρχονται άφόβως καί
άνευ τών προφυλάξεων τών γειτόνων των. Οί θεαταί
ήδη πληθύνοντζι έπιφόβως καί αχ δέν εύρεθώσι διέ
ξοδοί τινες δπως άραιωθη τό πλήθος ίσως έπισυμβώσι δυστυχήματα καί ώς έκ τούτου κρίνεται όρθόν
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να κζτζβληθώσι τελευταΐαι προσπάθειαι όπως καταληφθώσι πάντα τά τοιχώματα τών οικοδομημάτων
τά δυνάμενα νά συγκρατώσιν έν ισορροπία τούς θεα
τά; καί ιδού άπό διαφόρους θέσεις προβάλλουσι
κλιμ.ακες. Τό θέαμα εΐνε άλλόκοτον τήν στιγ
μήν εκείνην. Νομ,ίζει τις δτι πολιορκία τις τελείται
και έφοδοι παρασκευάζονται πρός έκπόρθησιν τοΰ εχ
θρικού φρουρίου. Τό ψύχος εξακολουθεί αισθητόν,
άλλά η ψυχική τέρψις εΐνε τοιαύτη ώστε δέν ήσθζνόμεθα δτι έπάγωοαν οί πόδες έκ της ακινησία:. Ό
οφθαλμός δπου καί άν στρζφή πζρζκολουθεΐ θέαμα
άσύνηθες καί δέν κουράζεται μελετών τά πλήθη τά
ποικίλα, εις ενδυμασίας, είς -μορφζς, είς έκφοασιν Οί
τούρκοι στρζτιώται φέρονται σκζιώς πρός τά πλήθη,
προσωθοΰντα αύτά βζρβάρως. Οί ήμέτεροι κληοικοί
προσηνείς, πραεΐς, πρόθυμοι, περιποιητικοί εύρίσκονται πανταχού παρόντες εύκολύνοντες, ένθαρρύνοντε;
καί παραμυθοΰντες τούς έγκζρτεροΰντας είς τόν
αγώνα, εις τό μαρτύριον δπερ ύφίστατζι ό πολύς κό
σμος, ο κόσμος ό έννοών μέ πάσαν Ουσίαν νά πζοζκολουΟησν) τήν ιεράν τελετήν.
¥ ¥
Στρεφομεν πλαγίως τούς οφθαλμούς κζί άντικρύζο[Λεν το ιστορικόν τζαμί το ύπερύψηλον, τό άνεγερθέν
έναντι τοΰ Ναού τής Άνζστάσεως εις μνήμην της
προσευχής τοΰ κατακτητοΰ κζί βλέπομεν δτι εΐνε
κενόν. Εΐνε τό [/.όνον σημεϊον τό προσβλέπον πρός τήν
Αγίαν Αύλήν τό όποιον δέν στένει ύπό τό βά
ρος ζωντανού φορτίου. Ποιος ξεύρει. Δυσανασχετεί
ίσως διότι άφήκεν είς τούς ήττημένους τήν χαράν της
εκπληρωσεως τών μεγάλων θρησκευτικών τελετών
είς τόπου; τοιούτου ίεροΰ μεγαλείου καί τοιαύτης
θρησκευτικής έπιβολής ! !

Ώραϊαι εικόνες καθαρώς άνατολικαί έκτυλίσσονται εν τώ μεταξύ. Εις εκ τών Άμενίων κληρικών,
περί ών ειπομεν ανωτέρω δτι κατήλθεν διά τού πα
ραθύρου εις τήν έπικίνδυνον προεξοχήν, ανώτερος κατά
τα φαινόμενα τών άλλων, νωχελώς έξηπλωι/.ένος, έχων πρό αύτοΰ τό·κα[Λΐνέτο του έτοιμάζει τόν καφφέ
του καί ροφή ήδονικώς τόν ναργιλέ του, έν ω οί άλ
λοι πρόθυμοι και προσεκτικοί τόν ύπηρετοΰν προσφεροντες νερό ή τό κουτί μέ τό καφφέ καί τήν ζάχαριν!!! Έν τώ μεταξύ άλλη ωραία είκών προβάλλει.
Απο πλειστα σημεία των είς τά. διάφορα υψη εύρισκομένων θεατών έκτυλίσσονται διάφορα ζουνάρια
όλίγονκατ’ ολίγον πρός τήν 'Αγίαν Αύλήν κατερχόμενα διά νά δεχθώσι κουλούρια, καί άλλα τρόφιαα
τά όποια, άνά πζρεζς τά διαμοιράζονται οί διάφοροι
Ομιλοι. Διά τού αύτοΰ μέσου διαβιβάζεται καί τό άντίτιμον τών προμηθειών.

“Ωρα 5 1)2 σημαίνουν οί κώδωνες πανηγυρικώς
καί τοΰτο δηλοΐ δτι ό Μακαριώτατος Πατριάρχης
κατέρχεται είς τόν Ναόν. Έντός τοΰ Ναού γίνεται
η λειτουργία. Ιερουργεί ο Μακαριώτατος έχων συλ
λειτουργούς τούς 'Ηγουμένους τών διαφόρων Μοναστηρίων. “Αλλοτε έγίνετο ή λειτουργία χάριν τών
Άραβοφώνων ορθοδόξων έντός τού’ Πατριαρχικού
Ναού τοΰ Αποστολου ’Ιακώβου, τοΰ κειμένου ώς είπομεν έν τή Αγία Αύλή, άπό τής κρίσεως δμως καί
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έντεΰθεν ό Ναός ούτος δέν ίερουργεΐται διότι οί ’Αρα
βόφωνοι τόν απέκλεισαν διά μοχλών. Έν τώ μεταξύ
ό συνωστισμός κορυφοΰται καί ό Στρατιωτικός Διοι
κητής Απτουρζχημ Έφέντης δίς ανέρχεται έπί τής
εξέδρας ήμών καί δίδει άφ’ ύψηλοΰ διαταγάς είς τόν
επί κεφαλής τού στρατού ’Αξιωματικόν δν καθιστά
προσεκτικόν διά τήν τάξιν, διότι κζί είς αύτόν τόν
Διοικητήν ήτο άδύνατος ή προσέγγισις έν τή Αγία
Αύλή. Ήδη πληροΰτζι κζί ό μιναρές άπό έπισήσ.ους
’Οθωμανούς οιτινες έχουσιν ανοικτάς όμβρέλλας διά
νά προφυλάσσωνται άπό τάς καυστικάς ήλιακάς
ακτίνας, αντιστροφως προς ήμ.άς οιτινες ριγοΰμεν άπό
τό ψύχος τό όποιον τοσοΰτον αίσθζνόΐί,εθα ώς έζ τής
άποκρύψεως τού ήλιου άπό τόν ύπερκείυενον τής έξέδρζς μζς τοίχον. Έπίσης καταλαμβάνουσι τά παρά
θυρα τής Μονής ’Αβραάμ τά χαρέμιζ τών έπισήιζων
κζί παρζκολουθούμεν γηραλέας καί νεαράς, ώραίας
κζί άσχήμους χανούμισσες αϊτινες καθ’ δλον τό διά
στημα τής εορτής καταγίνονται είς τήν κατανάλωσιν
γλυκυσματων, κουλουρίων καί άλλων ποικίλων έδεσματων. ’Έχουσιν άκάλυπτον τήν μορφήν διότι εύρίσκοντο πάντοτε πρός τό βάθος τού παραθύρου καί
εΐνε μόλις θεαταί είς τόν πολύν κόσμον. Έν τώ αεταξύ έμφζνίζονται είς τήν 'Αγίαν Αύλήν οί 'Όμιλοι
Αθηνών καί Κ)πόλεως καί καταλαμβάνουσι τόν δι’
αύτούς προωρισμένον χώρον. Εύρίσκοντο ήδη άπό
πρωίας εντός τοΰ Ναού τής Άνζστάσεως. ’Επίσης
έν στολή έρχονται καί 3 Έλληνες άξιωματικοί τοΰ
Ναυτικού. Άναγνωρίζομεν τόν κ. Άναστοσίου καί κ.
Κρίτσαν. Έν μέσω τών ’Αθηναίων βλέπομεν καί τόν
κ. Σώχον. “Απαντες ξεναγοΰνται ύπό ’Ανώτερου
κληρικού. Έρχεται είς τήν έξέδραν τής Γεσθημζνής
και ο Προζενος τής Ρωσσιζς ακολουθούμενος ύπό
σεβαστής είς άριθμόν άκολουθίας. Πλειοψηφούν αί κυριζι. Φαίνεται οτι μερικαι εξ αύτών άνήκουν είς τό
Προξενικόν Σώμα τής Ιερουσαλήμ. Όσαι έξ αύτών
εΐνε Ρωσσίδες κρατοΰσι βιβλιάρια Ρωσσικά έχοντα
δλην τήν ακολουθίαν τής τελετής τοΰ Άγιου’ Νι
πτήρας.
*
¥¥
Οι Καβασηδ ες Ελλάδος καί Ρωσσίας παλζίουν
διαρκώς διά νά κατορθώσουν νά διαφυλάξουν τάς διά
τούς προξένους προωρισμένας θέσεις. Έμαρτύρησαν οί
άτυχεΐς. Ό Ρώσσος καβάσης έξαντλήσας κάθε άλλον
τρόπον πειθούς γίνεται έπιθετικώτατος. Δέν σέβεται
ούδε γτρζλέζς άξιοπρεπεϊς κυρίας!! Ευτυχώς πλη
σιάζει η ωρα. Κομίζουν τον νιπτήρα καί τήν λάγηνον.
Συγκινησις γενική. Πάντες προσέχουν πρός τήν Πύ
λην τοΰ νζοΰ έξ ής θά έμφανισθή ό Μακαριώτατος
μετά τής άκολουθίας του. Έν τφ μεταξύ προσέρχεται
τό ρωσσιζόν ίερατεΐον μέ έπί κεφαλής τόν Ρώσσον
Αρχιμανδρίτην. ’Έρχεται νά λάβή μέρος .είςτήν ίεροτελεστείαν. Παρουσίαζαν οί κληρικοί Ρώσσοι έν
συνόλω άζιοπερίεργον θέαμα άξιον αναγραφής. Έσημειωσαμεν οτι οι Ρώσσοι ιερείς φέρουν ώς καλύμ.ατα
τής κεφαλής ποικίλα τό σχήμα καί τό είδος. Αριθ
μήσατε. Μιραμ.πω, ρεμπουπλικες πλατιγύρους, ρεμ.πούπλικες στενές, κωνοειδείς πίλους, ταςειδιώτικους
κούκους καί οί πλεΐστοι κζλιμαύχιζ!! Ήρχισε τό έκκλησίασμα έξερχόμενον. Έμφζνίζονται Ρώσσοι νζΰταΐ προς ους παρέχεται θεσις παρα την έζεδραν τής
Αγιας Αυλής. Η μ.ικρά Ελλάς άγνωστον πώς σζε-

ποίζν, ημείς οί "Ελληνες εΐμεθα ύπερήφζνο'. κζί σκιρτώμεν έξ άγζλλιάσεως. Ή σεβζστή και πανίερος συ
νοδεία προχωρεί, προπορεύονται οί φέροντες τόν Πα
τριαρχικόν Σταυρόν καί τά έξεπτέρυγζ. Έπίσης έμφζνίζετζι κζί ίερεύς κρατών δοχεΐον μέ άνθη. Η
συνοδεία προχωρεί. Οί κώδωνες ηχούν χαρμοσύνως
κζί ζωηρώς. Ό συνωστισμός εΐνε άπερίγρζπτος. Τα
πλήθη περιορι-σθέντα καί περιμαζευθέντα είς χώρον
έφ’ ού αύτομάτο; γεννάτζι ό πόθος τής ελευθερίάς
εΐνε έτοιμα νά διζσπζσθώσι καί παρζσυρωσι τά παντζ.
* Τόν Μζκζριώτζτον μόλις σώζει ή ύπερτατη εύλα’Ήδη πλέον συντελεσθείση; τής ()είχ; λειτουρ
βεια τών προσκυνητών, ή στοργική μέριμνα τών περί
γίας ετοιμάζεται ή έζοδος τού Πκτριαρχου. Επιαύτόν κληρικών, κζί οι υπεράνθρωποι αγώνες τού
στοώννυται τάπης προσημζίνων τήν έμφάνισιν τοΰ
στρζτοΰ άνοίγοντος δίοδον δι’ άγωνων και πάλης
ίσχυράς. Καί μέ τήν άπερίγρζπτον περί αύτόν δίνην,
Μακαριωτάτου. Ή προσοχή τού κόσμου έντεινεται.
Τό θέαμα εΐνε μοναδικόν, άλησμόνητον, έπιβλητιβαίνει ήρεμος καί γαληνιαϊος ό γεραρός Δζμιανος, εκόν, ώοαΐον. Ήδη άπό τής ώρζίας Πύλης τού Ναού
χων άποτυπωμένην έν τή μορφή του δλην τήν αγζτής Άνζστάσεως εΐνε πζρζτεταγμένοι οί ύποψηφιοι
μαθηταί τού Σωτήρο; έκλελεγμένοι έζ τών Αρχι
Μετά τά έξαπτέρυγα έρχονται ό χορός τών ψαλ
μανδριτών ζζί Πρώτοσυγγέλων τής Άγιοταφιτιζής τών μεθ’ δ παρζκολουθούσι Διάκονοι κρατούντες διΑδελφότητος, έκ τοΰ Ρώσου Αρχιμανδρίτου και εκ κηροτρίκηρα καί θυμιούντες τόν Μζκζριωτζτον όστις
τών έγγάμων πρεσβυτέρων τής Ίεροσολυμιτιζή; Εκ
εύλογεϊ τά πλήθη τά εύλαβώς κύπτοντζ πρό αύτοΰ.
κλησίας. Προηγούνται ούτοι κζί έπεται ό Πατριάρ Τέλος ό Πατριάρχης φθάνει πρό τής ’Εξέδρας κζί ιχης Δαμιανός ένδεδυμένος τήν άρχιερζτιζήν στολήν
σταται άνελθών τήν πρωτην αυτής βαθμ.ϊδα κζι ατου. ’Εξέρχονται πάντες κζί ή επιβλητική μορφή τού
κροώμ.ενος τού Εύζγγελιστοΰ- Αρχιδιάκονου λεγοντο,.
Πατριάρχου κζί ή έ'τι έπιβλητιζωτέρζ συνοδεία του
«Καί δτε έγένετο ή ώρα άνέπεσε και οι δώδεκα
προξενοΰσι ρίγος συγκινήσεως είς τόν άνθρώπινον έ- ’Απόστολοι συν αΰτώ».
κεϊνον δγζον δστις εύλαβής κζί σιωπηλός παρακολου
Μεθ’ δ προχώρησα; άνε^χεται επι τής εξέδρας και
θεί τήν μεγαλοπρεπή ίεροτελεστειαν.
κάθεται έπί τού θρ ονου ενώ οι μζθηται κζτα συζυ
Έξερχόμενος ό Μακαριώτατος ΐσταται ολίγον πζρέκει τής Μεγάλης Πύλης τοΰ Πανίερου Ναού τής γίαν προσελθόντες και υποκλιθεντες προ αυτού κζΆνζστάσεως καί μετ’ αύτοΰ ολόκληρος ή έπιβλητικη ταλαμβάνουσιν έκαστος τάς δΓ αύτούς προωρισμένας
συνοδεία του καθ’ ήν στιγμήν ό χορός τών ψαλτών θρονίδζς. Έξακολουθεΐ ή άνάγνωσις περικοπών τού
ψάλλει τούς καταύέλήλους ψζλμους.
Εύαγγελίουμεθ’ δ έγερθείς ό Πατριάρχης άπαγγέλλει
Αίφνης άπό τοΰ ’Άμβωνος τοΰ έναντι τής Εξέδρας
μ.υστικρ τή φωνή διαφόρους εύχας.
άκούεται ή ήχηρά φωνή τοΰ Αρχιδιάκονου αναγινώσζοντος τό Εύαγγέλιον, ένώ ο Πατριάρχης και οι
περί αύτόν παραμ.ενουσιν άκινητοι εις την θεσιν των.
“Ηδη πλησιάζει ή έπισημοτέρα κζί περιερ^οτερα
Έκεϊ τελείται μία ιεροτελεστία άπειρου μ.εγαλειου
στιγμή
τής τελετής καθ’ ήν πρόκειται να νιψν) τοςυ
και άρρητου έπιβλητικότητος. Και διαμείβεται στι
χομυθία μ.εταξύ Πζτριάρχου και Αρχιδιάκονου, τού πόδας τών 12 μαθητών ή Α. Θ. Μ. ο Πατριάρχης.
Εγείρεται ήδη ή Α. Θ. Μ. καί οί περί αύτόν Διάκο
μέν δευτέρου άναγινώσκοντος τό Διηγημζτικον μεοος τού Εύαγγελίου τοΰ δέ Πατριάρχου τούς λόγους νοι τόν βοηθοΰσι ν’ άποθεση την μ.ιτρζν, τα έγκόλπια,
τοΰ Κυρίου.
τό ώμόφορον, τόν σάκκον κζι το επιγονατιον κζι να
Έν τώ μ.εταξύ ΐσταται παρά τήν Εζεόραν κληρι
περιβληθή λέντιζ. Έν τώ μετζξύ άπόγυμνοΰσι τόν
κός κρατών τό «Κεράμιον “Ιόατος». Αμα τή ληζει
τής στιχομυθίας μ.εταβαίνουσι δύο μαθηταί (κληρικοί) δεξιόν πόδζ κζί οί δώδεκα κληρικοί κζι αρχετζι η
έξοχος τελετή τοΰ Νιπτήρος είς άνάμνησιν τής μεγά
κζί λέγόυσι πρός τίν βζστάζοντα τό κεράμιον

πτομένη δέν στέλλει τούς νζύτας της καί τα καρά
βια της.Ή Ρωσσίζ έστειλεν έν πολεμικόν της κζί είς
πάσζν τελετήν τό ναυτικόν της' έφιγουράριζε. Με
ταξύ τών έζδρομέων τών Αθηνών δικκρίνονται κζι
εύσταλεΐς Κρήτες μέ τόν άρχιερεα των έπί κεφα
λής. Τών έκδοου.έων Κωνσταντινουπόλεως ηγείται ο
άγιος Πισιδία; κ. Κωνσταντίνος κληρικός έζεχων τού
Οικουμενικού Θρόνου καί ό ζ. Καρολιδης βουλευτή;
Σμύρνης.

Πέτρος χαί ’Ιωάννης
«Ό διδάσκαλος λέγει ποΰ έστι τό κατάλυμα οπού
τό Πάσχα φάγω μετά τών μαθητών μου».

Ό β'χβτάζων τό χεράμΛον·
«Ώδέ έστι.»
Αμέσως έπιστρέφουσιν είς τόν Πατριάρχην και
λέγουσι

ΙΙέτρος καί

’Ιωάννης.

«Κύριε ήδη έ'τοιμά έστι πάντα»
Μεθ’ δ ή Πατριαρχική συνοδεία διευθύνεται πρός
τήν Εξέδραν. Ό Γηραιός Ιεράρχης άποκτα τήν στι
γμήν έκείνην αιγλην ύπερκοσμιαν, θειαν, δια την ο-

λης τοΰ Χριστού συγκατζξάσεως δστις επιθυμών εμπράκτως νά ζηρύξη τήν μεγάλην άρετήν τής ταπει
νώσει»; ένιψεν ό ίδιος τους πο δας τών 12 Αποστο
λών. Καί ήδη χιλιάδες βλεμμάτων έκπληκτα παρακολουθοΰσι τόν Πατριάρχην πιστώς τελοΰντα τήν
άνζμνηστικήν αύτήν τελετήν. Βοηθουμ.ενος υπό τεσ
σάρων διακόνων κομ.ιζόντων τον νιπτήρα κζι τήν
λάγηνον γονζτίζει κζι νίπτει ενζλλάζ τους ποδας κζι
τών 12 κληρικών ένώ ό Εύαγγελιστης απο τοΰ αμβωνος άναγινώσκει τό κζθωρισμ.ενον μέρος τού Εύαγ
γελίου. Μετά τήν λήξιν τού νιψήμζτος έξακολουθεΐ

ή στιχομ.υθίζ μεταξύ Πατριάρχου κζί Εύαγγελιστοΰ,
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ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΕΓΚΛΗΜΑ
Έπιστέλλουσιν ήμϊν έξ Αλεξάνδρειά; :
«Άπό τίνος έκδίδεται μία μηνιαία έπιθεώρησις, έςωτερικώς μέν λίαν ευπρόσωπος, κατ' ουσίαν όμως λίαν επικίνδυ
νος διότι προσπαθεί νά παρεισάξη βαθμηδόν τήν χρήσιν τής
χυδαίας γλώσσης διά τής μεθόδου τής γειτνιάσεως μέ άοθοα
έν άπταίστω καί καθαρά ελληνική γεγραμμένα. Τό ονομά
της περιττόν νά διαφημίσωμεν. Χρήσιμον δμως νομίζομεν
τήν δημοσίευσιν τής κατωτέρω έπιστολής, ήν τό πεοιοδικόν
τοΰτο. προεκάλεσεν. Ό κ Μιχαήλ Σ. Κέπετζης, μέλος τοΰ
έν ’Αλεξάνδρειά διεθνούς ’Εφετείου, είς 3ν έστλλησαν ούλλα
πρός συνδρομήν, άπήντησεν ώς έξής :

Άίξεότε;ι.ε Ιί,ύριε

. . . Η έν τω ιιέλλοντι ύπ’ έ/ιρΰ ϋποστ?;ρι£ι;ς
τοϋ περιοδικού τονιου έξαρταται άπό τοϋ αν
tfd γραφή ν.αθ’ ολοκληρίαν έν τή ελληνι

Το εκπαγλον και απερίγραπτοι’ θέαμα καθ’ ον χρόνον ή Α. Θ. ΰϊ. ό ϋατριάρχης Ααμιανός γονυκλινής
και εν ταπεινότητι ετοιμάζεται νά Νίψη τους πόδας τών μαθητών
_________________________________________ ('Φωτογραφία κ. Ε. Κοντοπούλου')

έπί ωρζν περίπου, πρό; στιγμήν όέ κζτέρχετζι ό Πα
τριάρχης της έξέορζ;, και εις άνάμνησιν τοϋ γεγο

νότος τηςΘλίψεω; κζί Προσευχής τοΰ ’Ιησού γονα
τίζει είς μέρο; ωρισμένον καί εύπρεπισμένον καί ποο·
σεύχεται. Την στιγμήν εκείνην ζνωθι τοϋ γονυκλι

νούς Πατριάρχου μζς σιζκρίνομεν τού; 'Έλληνας αξι

ωματικούς ύπεο την κεφαλήν του ευρισκομένους καί
αίσΟανόμεΟα συγκίνησιν οιά το ώραϊον σύμπλεγμα τό
συμβόλιζαν την στοργήν της 'Ελλάδος προς την πάγκαλλον καί παναγίαν εκκλησίαν τη; 'Ιερουσαλήμ·
Μετά την ληςιν τής προσευχής επανέρχεται ό Μακα
ριότατος είς τόν έπί της Εξέδρας Θρόνον του έν ω ό
’Αρχιδιάκονος κατερχόμενος τοΰ “Αμβωνας παοαγω·
ρεΐ την θέσιν του πρός τόν ’Αρχιμανδρίτην κ.

’Ιου

στίνον οστις καί όμιλεϊ πρός τά πλήθη Τουρκιστί
άναπέμπων όέησιν καί ύπέρ τοΰ Κυριάρχου της 'Ο
θωμανικής Αύτοκρατορίας.
Μετά τοΰτο ή Α. Θ. II. έγερΟεις εύλογεί τον Λαόν,
καί κατερχόμενος της Έζέδρα; διευθύνεται μεθ’ όλης
τής έπισημότητος καί κατά την προδιαγεγραμμένην
τάξιν πρός τά Πατριαρχεία άγιάζων καθ’ οδόν τόν
Λαόν διά της ανθοδέσμης τοΰ Νιπτήρος καί ούτω λή
γει ή ωραία, η επιβλητική αυτή επιμνημόσυνο; τε
λετή η διελθοϋ.σζ ώ; έν ώραΐον δνειρον πρό των ου."
μάτων μας.

Δ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Χάρις είς τόν άκαταπόνηιον ζήλό
*
του, ’ιήν φιλοπα
τρίαν καί τήν σπάνιάν αβρότητα τοϋ έν Ιερουσαλήμ φίλου
τής 'Ελληνικής Έπιθεωρήσεωςκ. Έπ. Κοντοπούλου, έμπορου,κατηρτίοαμεν άΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΗΝΗΣ <?ί<”ην συλλογήν εικόνων τών
ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
κυριωτέρων ιστορικών καί θρη
σκευτικών μνημείων τής 'Ιερου
σαλήμ καί τών πέριξ προσκυνημάτων. Άπό τοΰ τεύχους,
τούτου άρχόμεθα τής δημοσιεύσεως τών πρώτων εικόνων
οΐτινες άναπαριστώσι τήν τελετήν τοΰ Άγιου Νιπτήρος, ής
Ιδιαιτέραν περιγραφήν δ-δομεν διά τοΰ παρόντος τεύχους
είς δέ τά εφεξής τεύχη τής « Έ λ λ η ν. Έ π ι Ο ε ω ρ ήσ ε ω ς» Οά παράσχωμεν εις τούς άναγνώστας μας σειράς
εικόνων ύπερόχου ενδιαφέροντος διά κάθε ορθόδοξον καί ι
διαίτατα διά τόν "Ελληνα. Θά δημ ισιεύσωμεν εικόνας ει
λημμένος έκ τοϋ Ίορδάνου, έκ τής Νέκρας Θαλάσσης, έκ
τής Βηθλεέμ, έκ τή; Γεσθημανή, έκ τής Γαλιλαίος, έτ τής
Βηθανίας, έκ τής Ίεριχοΰντος, έκ τοΰ "Ορους τών Έλαιών,
καί ό αναγνώστης μας θά ίδη τήν Άποκαθήλωσιν, τόν
Γολγοθάν, τόν Τάφον τοΰ Σωτήρος, τόν Τάφον τής Πανα
γίας, τό Πραιτώριον, τήν Αγίαν Σιών καί τόν περικαλλή
ναόν τής 'Αγίας Τριάδος, τό Σαραντάριον "Ορος, τήν Πη
γήν τοΰ 'Ελισαίου, τήν Μονήν τοΰ προφήτου Ήλιοΰ, τήν
Μονήν τοϋ Χοτζεβά, τά "Αγια τών Αγίων, ιόν τόπον τοΰ
Άστέρος τών Μάγων καί τήν Αγίαν Φάττην, τό έσωτερικόν
τοΰ Πανίερου Ναού τής Άναστάσεως, τό Μοναστηριού τοΰ
Άββΰ Γερασίμου, τήν Κρήνην τών 'Αγίων Αποστόλων,
τήν Κοιλάδα τοΰ Κλαυθμώνος, τόν αγρόν τοΰ Κεραμέως, τό
Φρέαρ τοΰ ’Ιακώβου, τά βαρύτιμα κανδύλια τοΰ Γολγοθά,
τά πολυτιμώτατα καί ανεκτίμητα αρχαία σκεύη τοΰ Ναοΰ,
τό Μο'αστήριον τή; Βηθλεέμ, τήν οδόν τοΰ Μαρτυρίου,
τόν τάφον τοΰ άπό Άριμαθαίμς ’Ιωσήφ, τήν Προβατικήν
Κολυμβήθραν, τήν κοιλάδα τοΰ Ίωσαφάτ, τούς άρχαίονς
τάφους Άβεσαλώμ, Ίωσαφάτ, ’Ιακώβου κα·. Ζαχαρία, τό
παρεκκλήσιον τής Εύρέσεως τοϋ Τίμιου Σταυρού, Άρχαΐ >ν
υπόγειον Ναόν έπί τής Σιών καί ποικίλην άλλην σειράν τε
λετών, εορτών καί πανηγύρεων υπέροχων εις θέαν καί επι
βολήν καί έτδιαφέρον.

κή γλώσση, ήν έμάθαμεν δλοι είς τά σχο
λεία, έν τή γλώσοη, ήν σάς γράφω, άποκλειομένης σνστηματικώς και άδυσωπήτως τής α
ναρχικής, φαντασιόπληκτου και αντεθνικής
γλώσσης, ήν τινες έπιχειροϋν νά διαδόσοιν ώς
«δημοτικήν».
Ή λεγομένη «καθαρεύουσα» δύναται νά έχη
μικρός τινας ελλείψεις, Ιχει δμο ς άναντιρρήτως τδ πολυτιμώτατον διά πάντα "Ελληνα πα
τριώτην προσόν, δτι αποτελεί σημαντικόν συνε
κτικόν παράγοντα τών άνά τήν ύφήλιον διε
σπαρμένων δυνάμεων τοϋ Ελληνικού ’’Εθνους.
Εινε ή γλώσσα πάντων τών εύπαιδεύτων Ελ
λήνων, ή έτίσημος γλώσσα τής Πολιτείας και
τής Εκκλησίας, ή γλώσσα ή πλησιεστέρα εις
τήν γλώσσαν τών αρχαίων ’Ελλήνων, ών ή φι
λολογία και δ πολιτισμός πολυτίμους μέχρι
τοϋδε κατέκτησαν θαυμαστός και φίλους διά
τήν ήμετέραν πατρίδα.
Ή καταστροφή τής γλώσσης ταύτης μόνον
είς τούς αναρχικούς και είς τούς ύπό υλιστικών
τάσεων διαπνεομένους δύναται νά εινε αρεστή.
Ή καταστροφή αΰτη—έάν ποτέ συνετελεϊτο θά
συνεπήγετο πλήρη ρήξιν μετά τοϋ παρελθόν
τος (ένισχύουσα οϋτω τούς έχθρούς τοϋ ’Ελλη
νισμού τούς άξιούντας δτι οί νέοι Έλληνες ούδ'εν τό κοινόν έχουσι μετά τών αρχαίων), θά
συνεπήγετο δέ βαθμιαίαν μείωσιν τών φιλελληνικών συμπαθειών τών ξένων, θά έσήμαινεν άλμα εί; τό χάος τής αυθαιρεσίας καί τής
αναρχίας, έπιτάχυνσιν τής έθνικής άποσυνθέσεως. "Αν ή τάσις πρός έθνικήν άποσννθεσιν
ύφίσταται ήδη παρά πισιν (έγοισα διαφόρους
λόγι υς) ούδεμία υπάρχει ανάγκη νά έπιταχυνθή διά τής καταστροφής τής ‘Ενιαίας έθνι
κής γλώσσης, τής καταληπτής ύπό πάντων
των Έλλήνων-έκτός τών αγραμμάτων. Πρό
δηλον δ' δτι δέν δύναται νά έπιτραπή, δπως
τό μέλλον ενός έθνους, έξαρτηθή άπό τάς φαν
τασιοπληξίας ολίγων άγραμμάτων ή Ιρι σιτεχνών....

Έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται διατί, πάν

τες οί "Ελληνες οί φροντ ζοντες περί τοϋ μέλ

λοντος τοΰ έθνισμοϋ των θεωροϋσιν ώς κα
κούργους τούς κατασιροφεϊς τής έθνικής γλώσ
σης και ώς ιερόν ανιών καθήκον έχουσι τήν
άμείλικτον ανιών καταπολέμηση'.
Μεθ’ ύπολήφεως

ΜΙΧΑΗΛ Σ- ΚΕΠΕΤΖΗΣ

Η
ΕΝ

«ΕΛΛ11ΝΙΚ11 Έπιθεώρησιςυ είς σειράν
&ρϋρα.ν δφειλομένων είς ιό ειλικρινές και
ζωηρόν ίνόΐ'ΐφέρον υπέρ ιή; Άοιυνομίας ιοΰ αει
μνήστου
Αλεξάνδρου

ΘΕΤΙΚΟΝ ΚΕΡΔΟΣ

Καμηα καί

όιά ποικί

λης άλλης άρΰρογρα(ριας ίιόνιηε την άι'άγκην τής Ινιαχύσεως τής σπου
δαίας καί αοβαρας αΰιής υπηρεσίας τοΰ Κράιους. Ευ
νόητος οδεν ή χαρά ιης σήμερον δίαν <3.ά τών τελευ
ταίων νομοϋειημάιων ίτέΟηοαν αΐ βάσεις πραγματι
κής άναμορφώοετος τοϋ ζωτικόν αΰτοϋ κλάδου τής
Διοικήσεως. Εάν ή 'ίί,πανάοταοις και ή ίκ ταύτης
ά-τορρεύσασα ΑνόρΟωαίς κρινομένη σήμερι ν ίκ των
άτοιελεσμάτων διέηιευσε τάς τόσας έλπίδας δς Ιπ'
αυτής ίσιηρίξαμεν και άπέδειξεν δτι μείλ’ δίας τάς
προσπάθειας ιης καί τήν καλήν ιης θίλησιν καί τούς
άγώνάς της δέν έπέτυχ» νά πραγματοποίηση διι προσεδό ια ό Ελληνισμός παρ’ αυτής, έν τούιοις υπάρ
χουν, είς τόν δημιουργηθέντα Εκτοιε κυκεώνα παρη
γορά τινα οημέϊα θετικής Ιργαοίας, θετικού κέρδιυς,
θετικής προόδου. Ώ; γνωστόν έπί τοϋ πρφην καθε
στώτος ή ώωιάιη ασιυνομική διεϋθυνσις ήτο διφυής
καί δισυπόσιατος. Διηυθύνειο καί υπό τοΰ Αρχη
γείου τής Χωροφυλακής καί ύπό ιοΰ Πολιτικού τμή
ματος τοΰ Υπουργείου τών ’Εσωτερικών ιό όποιον
διευθυνόμενον άπό πρόσωπόν τής έμπισιοσύνης τοΰ
έκάστοιε ύπουργοΰ, καί μάλισια έ.σί ιης κυριαρχίας
ιών πολιτικών κομμάτων, μετέβαλε τήν ’Αστυνομι
κήν τοΰ Κράτους υπηρεσίαν εις δργανον άπλοΰν τών
συμφερόντων τών κομματικών φατριών. Τοΰτο ήτο
καίριον τραύμα όιά τήν πρόοδον καί συνοχήν τής έργαοίας τοΰ ’Αστυνομικού σώματος καί οί άξιωματικοί τής Χωροφυλακής πολάάκις ήσθάνσθησαν δυσφο
ρίαν διότι έντός τοΰ Σώματός των εζη, έδρα και έμεγα ύι ετο κάτι τι ξένον πρός ιόν σκοπόν κοί τήν απο
στολήν του άλλά καί ίπιπροσθοϋν είς τήν έκπλήρωσιν
τής μεγάλης αποστολής τον, Εΰιυχώς διι έλαμφεν ή
λιος, προς σγιγμήν φωιίσας τήν συνείδησιν τών πολιτευο/ιένων καί Ιδού σήμερον ήρθη έκ τοΰ μέσου έκεΐνο
δπερ έχαλάρου ιό ίργον τής ’Αστυνομίας καί έματαίου τήν ευεργετικήν αΰιής δράσιν. Ό τελευταίος νομος ψηφισθεις καί ούτος ΰπό τό κράτος τής έπιβολής
τής νέας κατασιάσεως τών πραγμά ων, έθεσε τά
πράγματα είς τήν θέσιν τών καί έν τώ ΰπουργείφ τών
‘Εσωτερικών, τό ’Αστυνομικόν Τμήμα άνειέθη εις
χεϊρας καί είς τήν αποκλειστικήν διεύθυνσιν τών άξιωματικώιν τής Χωροφυλακής οΐτινες μορφωμένοι
και φιλότιμοι ώς εινε ίργάζονιαι σήμερον ανεπηρέα
στοι εις τήν πραγ'μάιωοιν ιών ωραίων ιδανικών των.
Καί θεωρόνμεν καθήκον νά συγχαρώμεν τόν ’Υ
πουργόν διότι έπί κεφαλής τοΰ τμήματος τούιου έ
θεσε τόν Μοίραρχον κ. Ίρουπάκην ιόν εΰγενή αυ
τόν έργάιην καί άκάματον σκαπανέα πάσης προόδου
καί βελτιώσεως τοΰ έκπολιτισιικοΰ Σώματος τής Χω
ροφυλακής. Αιόιι Ζαί πλέον ή έκλογή αΰτη ερχειαι
ουνεπίκουρος εις τήν εύδοκ’μησιν τοΰ νέου νομού ο·
στις έν τφ προοώπφ τοΰ κ. Τρουπάκη ευρίσκει τόν
ίδανικώτερον έκτελεοτήν τών τόσων ευεργετικών διατάξεων του.
Ζ.
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ΠΗΓΑΙ ΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΕΣ
ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ
Μεταξύ του έκκοκιστηρίου ’Αδελφών Στράγκα καί της
Οικίας Πέτρου Νάκου σώζονται καί σήμερον έν άχρηιτΐα
Τουοκικοί λουτήρες. Ύπε άνω δέ αυτών θεμέλια μετά υπο
γείων καί οστεοθήκης του Ναού' ‘Αγίου Δηαητρίου, δστις
καίτοι μεταγενέστεοος, κατέστη καί ούτος ιστορικός, διότι
κατά τήν διαβεβαίωσήν τού ιδιαιτέρου Γραμματέως τής Βασιλίσσης κ. Λαμπάκη, κατέχοντος επίσημα έγγραφα, έχειροτονήΟη έν αύτω ίεροδιάκονος ύπό τριών αρχιερέων ό έΟνομάρτυς ’Αθανάσιος Διάκος.
Έάν ή τοποθεσία αύτη ανασκαφή αντί μηδαμινής δαπά
νης είνε ενδεχόμενον ν’ ανακαλυφθώσιν ή ό ναός Έρκύνης
ή τό Μνημεΐον Άρκεσιλαου ή ό Ναός τού Τροφωνίου ή αί
πηγαί Λήθης καί Μνημοσύνης, αιτινες κατά παράδοσιν οέουσι
κάτωθι τού σήμερον σιτηροπαζάρου ή καί τό ιερόν τής Δήμητρος τής έπωνομαζομένης Ευρώπης, έφ’ ού οί μεταγενέ
στεροι λόγω οικονομίας άνήγειοον τόν Ναόν τού ‘Αγίου
Δημητρίου.
Βέβαιον είνε, οτι έπί τής ανωτέρω τοποθεσίας καί άπό
ταύτης μέχρι τού σπηλαίου έντός τού οποίου ύπάρχει σήμε
ρον δ Ναός τής Ζωοδόχου. Πηγής ‘Ιερουσαλήμ είνε ό άςων
έφ’ ού κεινται πάνθ’ όσα αναφέρει ό Παυσανία; έν τή περι
γραφή τού Μαντείου τού Τροφωνίου Διός, ούτινος, δ Πρό
ναος προβάλλει εςω, τών σωζομένων έμπροσθεν τού ο
ρούς,δύο άντρων, 5 άγαλματοθηκών καί απείρων κογχών καί
καλύπτει τό άδυτον τό όποιον φυσικώς έπεται τού Προνάου.
‘Η Λεβάδεια κατά τήν ακμήν τού Μαντείου ήτο έκ τώ
*
μάλλον εύδαιμονουσών Έλληνίδων πόλεων. Θά καταστή δέ
καί αύθις τοιαύτη καί τό προσκύνημα τού πεπολιτισμένου κό
σμου, έάν τό αρμόδιον ύπουργεΐον καί ή ’Αρχαιολογική
‘Εταιρεία προβώσιν είς τήν κατεδάφισιν τού παρά τήν όχθην
τού ποταμού ‘Ερκύνης Πύργου καί τήν άνασκαφήν τής άνωτέοω τοποθεσίας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΠΟΥΣΙΑΔΗΣ

Β ΕΚ0ΕΣ1Σ ΤΟΪ κ. 8·Μ0ϊ
Είδοποιήθη τό κοινόν, δτι ήνοίχθησαν αί πύλαι
του Ζαππείου Μεγάρου καί εφέτος όιά τήν έτησίαν
καλλιτεχνικήν έκθεσιν, τήν διοργανουμένην έκάστοτε
ύπό τής Καλλιτεχνικής Εταιρίας. Συγχρόνως δμωείδοποιεΐτο τό αύτό κοινόν δΓ ιδιαιτέρας προσκλήσεως, δτι ό κ. Θωμόπουλος γ .ύπτης, ζητήσας ιδιαι
τέραν αίθουσαν, (καθ
(
’ δ είχε δικαίωμα έκ τού καταστατικού τής εταιρίας), δπως έκθεσή τά έργα του έν
τώ συνόλω αύτών, ήναγκάσθη ν’ άποσυρθή καί νά
διοργάνωσή εκΟεσιν ίδιαν.
‘Όλοι οί καλλιτέχναι, λόγιοι καί συγγραφείς παραπονούνται κζτά του Ελληνικού κοινού, δτι ούδέν
τό καλλιτεχ νικόν ή φιλολογικόν ύποστηρίζεται. Πράγ
ματι τό ‘Ελληνικόν κοινόν έάν ποτέ ένδιεφέρθη δι’
έν έργον τό έπραςε πλατωνικώς μόνον, μή άναλογιζόμενον, δτι προς έπεξεργασίζν τού έργου αύτού έδαπανήθη μέρος ολοκλήρου ζωής καί σφρίγος πνευμα
τικόν ούκ ολίγον. Είνε αληθές δμως δτι αδικείται τό
κοινόν κατηγορούμενον ούτω.παρ
*
δλων, διότι ούόεις
έσκέφθη ποτέ νά μόρφωση αύτό καλλιτεχνικώς. Τά
σχολεία, δυστυχώς, μηδέ αύτού τού Πανεπιστημίου
έξαιρουμέ ου, ούόέν συνεισφέρουν είς τήν καλλιτεχνι
κήν και φιλολογική
*
μόρφωσιν τών Ελλήνων. Έόιδάχθησαν οί μαθηταί,— οί άποτελούντες σήμερον τό

μεγαλείτερόν μέρος τού κοινού, — διάφορα μαθήματα,
άλλά τίποτε τό καλλιτεχνικόν, τό όποιον νά όξύνη
την αισθητικήν ύπόστασιν τού πνεύματός των και να
καθοδήγηση αύτό πρός έκτίμησιν τής καλλιτεχνίας,
ούτως ώστε νά δύναται ν’ αντιλαμβάνεται σήμερον
τήν ωραιότητα ένός έργου, είτε λογοτεχνικόν είνε
τούτο είτε είς τάς ωραίας τέχνας ανάγεται, ή και
αύτην ακόμη τήν ωραιότητα τής φύσεως, τήν οποίαν
αισθάνεται ίσως, άλλά δέν έννοεΐ, και ούτε δύναται
νά περιγράψη, κζι νά έκφράση τά συναισθήματά του
δταν εύρίσκεται ενώπιον αύτής και δταν αισθάνεται
βαθύτατα, δτι μέλος άναπόστατον άποτελεΐ αύτός
τού συνόλου τής αρμονίας τής Φύσεως.
Έδιδάχθησαν είς τά σχολεία τήν άρχαίαν φίλο- ·
λόγιαν, άλλά τί άπεκόμισαν *, Τίποτε. Διότι και αύτή
ή διδασκαλία τών ‘Ελληνικών είς ούδέν άλλο συν
τείνει είμή είς τήν δικαιολογίαν τής ύπάρξεως τών
καθηγητών μόνον. ‘Όλοι ομιλούν διά τόν "Ομηρον,
τόν Σοφοκλή, τόν Εύριπίδην, άλλ’ όλίγιστοι τούς γνω
ρίζουν και τούς έννοούν, δλοι ομιλούν περί Μιχαήλ
Αγγέλου, Ραφζήλ, Rubens, άλλ’ ούδείς γνωρίζει
τι περί αύτών.
Έργον λοιπόν τής Καλλιτεχνικής Εταιρίας, νο
μίζω, δτι μάλλον ή μόρφωσις τού κοινού καλλιτεχνικώς πρέπει νά ηνε πρό παντός, διότι μόνον τότε
τούτο θά ηνε είς θέσιν νά έκτιμήση τήν αξίαν
τών έργων καί συνεπώς τον καλλιτέχνην. ’Αλλ’ άντί
τουτου τί κάμνει ή Καλλιτεχνικά Εταιρία ; Τίποτε
άλλο είμή ακριβώς τό έναντίον. Διότι ένα κοινόν,
ούδεμίαν ιδιαιτέραν μάθησιν αισθητικής κατέχον, δέν
είνε είς θέσιν νά διακρίνη τά πραγματικώς ωραία έργα
έντός τής έκθέσεως, δπως παρουσιάζωνται έν αύτω
άνάμικτα καί άνευ ούδεμιας διακρίσεως. Άφ’ έτέ
ρου δέ πικραίνει τούς καλλιτέχνας, δπως χθές άλλους
καί σήμερον τόν καλλίτερον γλύπτην τής νεωτέρας
Ελλάδος. Είνε καιρός πλέον ν’ άναγνωρίσωμεν καί
είς τόν τόπον μας τούς μεγάλους καλλιτέχνας, τούς
οποίους έσυνειθίσαμεν ν’ άναγνωρίζωμεν μόνον τότε,
δτε μεταβαίνουσιν είς τήν αλλοδαπήν καί έπιβάλλονται διά τού δγκου των. Έάν ή Καλλιτεχνική Εται
ρία παρέχωρει τήν ζητηθεΐσαν αίθουσαν είς τόν κ.
Θωμόπουλον, ως έζήτησε, θά έθετε τάς βάσεις μιας
νέας ώθήσεως πρός διδασκαλίαν τού κοινού.
Διότι όντως, δταν κανείς έπισκεφθή τήν ιδιαιτέραν
έκθεσιν τού κ. Θωμοπούλου, διαβλέπει τήν έξέλιξιν
τού μεγάλου τεχνίτου, ό όποιος παρουσιάζεται καθ’
δλας τάς φάσεις τής καλλιτεχνι κής του Ζωής καί συνειθίζει, μελετών τάέργα, πρός τήν έξέλιξιν αύτήν καί
έννοεΐ κατόπιν τήν ωραιότητά των.
Είνε καιρός πλέον νά Οέλωμεν, δχι μόνον ν’ άνα
γνωρίζωμεν τήν καλλιτεχνίαν ώς ύψίστην πηγήν
δλων τών ιδανικών ένός Εθνους καί ένός Λαού καί
ώς τήν μεγαλειτέραν έκφζνσιν τής άντιλήψεως τού
Ωραίου μιας Φυλής, άλλά καί νά διακηρύττωμεν
τήν άζίχν ένος ίεροφάντου τής Τέχνης, άποδίδοντες
ούτω φόρον λατρείας καί φόρον εύγνωμοσύνης πρός
τόν εκλεκτόν αύτόν άνθρωπον είς δν έδόθη ή δύναμις νά καθοδηγη τήν λανθάνουσζν έν ήμΐν λατρείαν
τού ^Ωραίου καί τής Φύσεως. ‘Ένας άπό τούς ιερό φάντζς αύτούς εινε καί ο κ. θωμόπουλος. ό οποίος

έν ύπερτάτη προσπζθεία έκάλεσε τόν Ελληνικόν
Λζόν νά θαυμάση τά έργζ ένός άνθρώπου, ό όποιος
έζησε καί ζή διά τήν ώρζιοτέρζν δλων τών τεχνών.
Δέν πρόκειται νά κρίνω τό έργον τού κ. Θωμο
πούλου, άφίνω τό δύσκολον αύτό θέμα είς μάλλον ει
δικούς άπό έμέ. Θέλω απλώς μόνον νά τό άνζλύσω
καί νά περιγράφω τά συναισθήματα τά όποια έγέννησεν έν έμοί ή σάλα αύτή, ή σιωπηλή, ή γεμά
τη ζωήν καί άνθρωπίνην ύπαρξιν. ‘Όταν σταθή κα
νείς είς τήν θύραν αισθάνεται άμεσως τήν έπιβολήν
τήν όποιαν έξασκούν έπ’ αύτού τά μάτια τών δια
φόρων άγαλμάτων καί μία ιερά συγκίνησις τόν κα
ταλαμβάνει καί ή συνζίσθησις δτι εισέρχεται είς
τόν άληθινόν Ναόν τής Τέχνης. "Ενας έλαφρός φόβος
τόν κυριεύει πρό τού χορού αύτού τών άγαλμάτων
καί άσυναισθήτως σταματα
*
ή στάσις του αύτή τού
δίδει θάρρος καί αισθάνεται τό συμπ αθές μειδί αμα
τών δημιουργημάτων αύτών νά τόν έλκύη. Καί βλέ
πει έν τώ μέσω τών έργων τόν γλύπτην, ό όποιος
ώς ένα συμπλήρωμά των ώραΐον προσδίδει μίαν λάμψιν φωτεινήν καί φωτίζει τό ένδιαίτημα αύτό τής
Ζωής των. Καί άσυναισθήτως τού έρχεται κζτά νουν
ή άπήχησις τής άπαντησεως τού ποιητού είς τόν
προτείναντα νά σπάση τήν Λύραν του καί νά ζήση
άνέτως. cMieux vaut mourir mille fois de
faim que de ne plus chanters. ΓΙόσας φο άς άρά
γε δέν άποθνήσκει καί αύτός καθημερινώς καί προτιυ.α τούς θανάτους αύτούς άπό τήν άπάρνησιν τής

τών ιδεών πλήρης δυνάμεως καί θορυβώδης καταλή
γει είς τήν γέννεσιν ένός έργου δυνατού καί ώραίου,
όπως ή Φύσις πριν ή έτι μάς πάρουσιασθή ήρεμος, γαληνιαια καί πλήρης μυστηρίου, άναφαίνεται έν δλη
αύτής τή άγρια καταστάσει κατά τήν έκρηξιν τών
στοιχείων. Καί έν τή έκδηλώσει της μάς παρουσιά
ζει τόν καλλιτέχνην ώς τόν άκούραστον ζήτιάνον τής
μυστικής καί κρυμμένης ώραιότητος τής Φύσεως καί

τής Ανθρωπότητος.
Εινε άληθές δτι παρατηρών τις τά έργα αύτά τά
πλούσια καί τά πολυποίκιλα δέν δύναται έκ πρώτης
•άπόψεως νά έννοήση ούτε τήν τέχνην τοΰ καλλιτέ
χνου, ούτε τήν σκέψιν ή όποια τήν οδηγεί, άλλ’ ούτε
καί αύτήν άκόμη τήν άπο)τέραν ομιλίαν τής ψυχής,
τήν οποίαν θέλει δχι νά όμιληση άλλά νά χαράξη είς

τάς ψυχάς t/.χς -ζέ τήν σμίλην του.
Μία άκαταπόνητος έργασία έτών ολοκλήρων, ή άποδεικνυομένη ύπό τών απειραρίθμων σχεδίων καί
μελετών έπέτρεψεν είς αύτόν νά μελετήση καί νά
γνωρίση τήν Φύσιν καί τόν ’Άνθρωπον έν δλη των τή
εκδηλώσει καί κινήσει καί έν δλη των τή παραστατικότητι, ούτως, ώστε είς κάθε έργον Τέχνης νά δύ
ναται νά συμπληρώνη αύτήν τήν ύπάρχουσαν Φύσιν,
διά τών φευγαλέων καί στιγμιαίων φρικιάσεών της,
τάς όποιας είς άλλχς στιγμάς έμπνεύσεως καί έργα
σίας συνέλαβε καί περιέκλεισεν είς τό πνεύμά του.
Ένα μεγάλον δνειρον καί μία άπέραντος λατρεία
τού ελληνικού γένους σπρώχνει τόν κ. Θωμόπουλον
νά στήση είς τούς αιώνας τό άφθαρτον ’Άγαλμα τής
Τέχνης;...
Ελληνικής Φυλής. Καί ώς ζωγράφος σκέπτεται μέ
τό χρώμα τό bleu τής φωτεινής άττικής νυκτός, καί
Ρίπτων έν βλέμμα στά πεταχτά καί π κρατηρών
τις τήν έκθεσιν αύτήν τήν μοναχικήν διακρίνει άμέ- θέλει ν’ άποδώση δλην τήν αί'γλην τού ώραίου αύτού
τίπου είς τάς εικόνας του τών άττικών τοπείων, δ
σως, δτι ό καλλιτέχνης έχει έπαναστατήσει καί είς
πως σκέπτεται γαλανά καί τό άηδόνι δταν τραγουτήν Τέχνην του καί είς τούς γραμματικούς της κα
δή, κατά τόν ύμνον τού ποιητού. Καί μέ τό ίδιον αύτό
νόνας τούς πεζούς. ’Έχει παραδοθή άποκλειστικώς
τό μελαγχολικόν καί ποιητικόν χρώμα άναπαριστάνει
είς τήν δυνατήν φαντασίαν του τήν ένανθρωπιζομένην διά μόνης τή^ έμπνεύσεως άπό τήν Φύσιν καί τήν ελληνικήν φυλήν, κλαίουσαν έπάνω $τά περα
σμένα μεγαλεία, άλλά καί μέ τό ίδιον χρώμα άνοίγει
τό παραδοξότροπον ώραΐον, οχι τό σύνηθες ώραΐον, τό
τον δρόμον διά τήν Μεγάλην ’Ιδέαν πρός άπόκτησιν
άνευρισκόμενον εύκόλως καί είς μίαν φωτογραφίαν
τών μεγάλων ιδανικών καί τών μεγάλων ονείρων τού
έτι, άλλά τό ώραΐον, τό άναζητούμενον καί ύπολανΓένους. Καί παρουσιάζει μίαν γυναίκα, κλαίουσαν άνθάνον είς τήν κίνησιν καί τήν μυστικήν κατάστασιν
τής Φύσεως. Δέν θά συναντήση κανείς έξετάζων τά τικρύ στά θαμπωμένα έρείπια, τήν οποίαν δμως φαν
έργα του τήν στασιμότητα καί τήν κηρίνην οψιν, τάζεται κάτω άπό τόν πέπλον της ώραίαν καί σφριγώσαν καί άναμένουσαν τήν ώοαν πού άργεΐ νάλθη
τήν οποίαν έσυνειθίσαμεν νά βλέπωμεν είς τά άγάλδιά ν’ άναστηθή ολόρθη καί νά διαλαλήση καί πάλιν
ματα, τά συχνά παρουσιαζόμενα καί τών όποιων
τό μεγαλεΐον τού περιουσίου λαού τού Κυρίου. Καί
θαυμάζομεν τό σχήμα καί τήν μορφήν καί εύχαριστούμεθα, ώσάν νά ήσαν κατασκευασμένα άπό ζάκ- άντικρύ το άλογον, τό ύπερήφανον αύτό σύμβολον τού
δρόμου, τό όποιον δέν κουράζεται καί δέν δείλια, μο
χαριν. To leit-motiw τής έμπνεύσεως τού καλλι
λονότι άποκαμωμένον, έκπέμπον φλόγας άπό τά ματέχνου όρμαται έκ τής άρχής, δτι ούδέν έν τώ κόσμω
τια του, ινα προφθάση μέ τον άναβατην του τήν λει
τούτω σταματά καί λιμνάζει, άλλά τό παν κινεί τουργίαν πού άναμένει ό παπάς, κρυμμένος μέσα στήν
ται καί προχωρεί. Καί ακριβώς διά τούτο θαυμάζο
μεν τήν άληθειαν τής συλλήψεως έν αύτή ή οποία ελληνικήν ψυχήν, νά τελείωση.
Καί όνομάζων τά ζωγραφικά του έργα «Nocturδιεγείρει είς ημάς τά περίεργα έκεΐνα συναισθήματα,
Π 5S enbleu», διότι τό χρώμα αύτό τού γέννα έν
τά όποια αίσθανόμεθα ένώπιον τών μεγάλων ’Έργων
τή ψυχή τήν ανάγκην νά έκδηλώση ίσχυρότερον τόν
τής Τέχνης καί τής Φύσεως.
πλούτον της, έπανέρχεται είς τήν ώραιοτέραν τέ
Κάθε έργον του συμπληρώνει Οαυμασίως τήν συμ
χνην, τήν γλυπτικήν, διά τής όποιας κατορθώνει
φωνίαν τής ορχήστρας, τήν οποίαν άποτελεΐ τό σύπερισσότερον νά συγκινήση καί ν’ άποτυπώση τάς
νολον καί έπιπροσθέτει μίαν φωνήν ίσχυράν καί αρ
σκέψεις του άνε ξάλειπτα.
μονικήν.
Ή άποκαλυπτική του Τέχνη ούδέν τό πεζόν πε
(’Ακολουθεί)
ρικλείει, άλλ' άπ’ έναντίας αριστοκρατική κατέχει
2. ΜΑΚΡΗΣ
δλα τά προτερήματα τών έπιλέκτων. Ή σύλληψή
4
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όυνηθώμεν ν' άποδώσωμεν δτι μετά θαυμασμοΰ ει-
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ΛΑΡΝΑΞ

πολιτικόν του ήδη συναγωνιστήν κ. Λούην.
— Καί διηγείται μέ τήν χαρακτηρίζουσα.ν αύτόν

δομεν και παρηκολουθήσαμεν.
— Ή ιστορία τής «'Ελληνικής ’Επιθεωρήσει»;»
δέν επιτρέπει είς ούδένα νά φαντασθη δτι γράφομεν

στωμυλίαν καί χάριν έπεισόδια έκ τοΰ πολεμικού

των βίου, πλήρη ζωής, καί ποιήσεως.

έκ πόθου κολακείας ή άλλων συμφεροντολογικών

— ’Εκτός τοΰ βουλευτικού άξιώματος φέρει καί τό
άξίωμα τοΰ Δημοτικού Συμβούλου είνε δέ προσέτι

βλέψεων.
— Παν δτι γρράφομεν τό γράφομεν άπό πεποιθή-

Πρόεδρος τής ’Επιτροπής τών Σχολείων καί μέλος τοΰ
Κεντρικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίςυ.

— Ή Λάρναξ μετά τών Βαρωσίων αποτελούν τήν
επαρχίαν Λάρνακος— Άμμοχώστου.

— Ή επαρχία αυτή εκλέγει επίσης 3 “Ελληνας
Βουλευτάς και 1 'Οθωμανόν.
— Βουλευταί τής επαρχίας ταύτης είνε ό κ. Λούης
Λοΐζος, Μιχ. Νικολαίδης καί Εύάγγελος Χατζηϊωάννου.

— Ό πρώτος κατάγεται έκ της επαρχίας Άμ
μοχώστου κατοίκων έν Βαρωσίοις. Οί δύο άλλοι είνε
Λαρνακεϊς κατοικοΰντες εις τήν Λάρνακα.
— Και οΐ τρεις τιμηθέντες ύπό της έμπιστοσύνης

τών συμπατριωτών των τιμώσι και τήν έπαρχίαν των
καί τό Νομοθετικόν, ούτινος είνε έπίλεκτα μέλη.
Είνε άπαντες δ-κηγόροι.

— Ό κ. Λούης Λοΐζος (δστις τυγχάνει γνωστότε
ρος διά τοϋ μικρού ονόματος του, άφοΰ και εις τό

Δικαστήριον ό Άγγλος Δικαστής Mister Louis τόν
άποκαλεΐ^ μέχρι τέλους τοϋ παρελθόντος έτους έφερε
και τό αξίωμα τοΰ Δημοτικού Άρχοντος.
—· Δυστυχώς διά τά Βαρώσια παρητήθη τοϋ άξιώματός του τούτου μολονότι κατεβλήθη πασα προ
σπάθεια ύπό τών συνδημοτών του δπως τόν μεταπείσωσιν καί μεταβάλει γνώμην.
— Έμεινεν ανένδοτος.
— Τόση δέ είνε ή έκτίμησις, ή αγάπη, ή λα
τρεία αύτόχρημα τών συνδημοτών του ώστε καί αυ
τοί οί ’Οθωμανοί συμπολϊταί του συγκεντρωθέντες
σύσσωμοι μετέβησαν παρ’ αύτώ καί τόν παρεκάλεσαν
δπως μεταβάλ·/) γνώμην καί μή τούς στέρηση τής
πατρικής διοικήσεώς του.

— Ίσως δμως δέν είχε καί άδικον νά λάβη τήν
λυπηράν αύτήν διά τήν πόλιν τών Βαρωσίων άπόφασιν διότι ή πολιτεία καί οι συμπολϊταί του τόν είχον

περιβάλλει μέ τόσα αξιώματα άπαιτοϋντα κόπους
καί φροντίδας ώτε ήτο φυσικώς αδύνατον ένας εύσυνείδητος πολίτης νά έπαρκέση εις δλα καί νά έκτελγ
δεόντως τό καθήκον του.

— Εκτός τοϋ βουλευτικού αξιώματος καί τοΰ δι-

κηγορικοϋ του έπαγγέλματος εινε μέλος τής ’Επι
τροπής τοΰ Μουσείου, μέλος τοΰ Κεντρικού Έκπαι
δευτικοΰ Συμβουλίου, μέλος τής ’Επιτροπής τών

Σχολείων καί Διευθυντής τοϋ Ταμιευτηρίου.
— Ώς Δήμαρχος είργάσθη ύπέρ τοϋ τόπου μετά
ζήλου άφοσιωθείς μετά φανατισμοΰ είς τήν θρησκευ ·

σεως καί άπό καθήκοντος.
— Είτε έπαινοΰντες, είτε ψέγοντες έξυπηρετοΰτικήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων του έφ’ ώ καί οί

αγώνες καί αί προσπάθειαι τών συμπολιτών του δπως
τόν συγκρατήσωσιν έπί τήν αρχήν.
— Ή φιλοπατρία τοΰ κ. Λούη, ή φιλοπατρία τών
έργων, δέν έχει δρια.
— ’Αρκεί ν’ άναφέρωμεν δτι ώς φοιτητής τώ 1897
έπολέμησεν εις τήν Κρήτην καταταχθείς εις τήν
Φάλαγγα τής Εταιρίας τοΰ Έλληνισμοΰ.

— Είς αύτήν ύπήρχον 8 Κύπριοι άξια τέκνα τής
ηρωικής των πατρίδος.
— ’Εκεί παρέμεινε ταλαιπωρούμενος, άγωνιζόμενος καί ύποφέρων μέχρι τέλους τήςλήξεως τοΰ άγώ

μεν τήν άλήθειαν καί τό εθνικόν συμφέρον.

— Εΐμεθα λοιπόν ύποχρεωμένοι νά μή άποκρύψω-

μεν άπό τό πανελλήνιον τάς εύγενεϊς καί ύπερόχους
έκείνας μορφάς αΐτινες τιμώσι τήν γενέτειράν των

— Έπί πλέον πρόεδρος τών έξής λαϊκών Σωμα
τείων : Τοΰ ’Εθνικού Κέντρου, τοΰ Ναυτικοΰ Κέν

τρου, τοΰ Λαϊκού Κέντρου καί τής ’Επαγγελματικής
Λέσχης. Εινε έπίσης Διευθυντής «τής Εφημερίδας
τοΰ Λαού» έκ τών έγκριτωτέρων δημοσιογραφικών

καί τήν δλην έλληνικήν πατρίδα.
— Μία τοιαύτη μορφή δι’ ήν δύναταί τις νά
γράψη μέ τά ζωηρότερα χρώματα είνε καί ό κ. Εύάγ

οργάνων τής Κύπρου.
— Έχει εισαγάγει είς τήν έπαρχίαν του τήν
«Εορτήν τής Σημαίας» διενεργουμένην κατά
τήν έορτήν τοΰ Αγίου Νικολάου οπότε έορτάζει καί

γελος Χατζηίωάννου.
— Ή δύναμίς του, ή έπιβολή του, ή γοητεία
του, ή έθνική του έργασία, ή δρήσίς του στηρίζονται
είς τόν άκατάβλητον ένθουσιασμόν του καί είς τήν

τό «Ναυτικόν Κέντρον».
— Έπί παρουσία τοΰ Προξένου τής 'Ελλάδος,
τής Δημοτικής Αρχής, κυριών, έκλεκτών πολιτών
τοΰ Διδασκαλικού κόσμου καί πλήθους λαού διά τών

νος πιστός στρατιώτης τής έλευθερίας ύπέρ ής ή
Κρητη άφθονον έχυσε τό τίμιον αίμα τών τέκνων της.

φλογέράν ρητορικήν του.
— Ρητορική έθνική, αύτόχρημα διαπαιδαγώγησις

φλογερών λόγων του διήγειρε τήν ψυχήν τοΰ Κυπρίου

— “Ελαβε μέρος είς 4 μάχας καί έτίμησε τό Κυ
πριακόν δνομα καί τήν Κυπριακήν φιλοπατρίαν.
— Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι ή Κύπρος έ
χει νά έπιδείξη σήμερον σωρείαν έπιλέκτων άνδρών
άξιων τοΰ ονόματος καί τοΰ Άρχοντος καί τοΰ πολι

τοΰ Λαοϋ.
— "Εσχομεν τήν σπανίαν εύκαιρ'.αν νά τόν άκού-

τρίδα καί τήν Σημαίαν άγάπης καί άφοσιώσεως.
— Παρέστημεν είς τήν έορτήν αύτήν καί θά μείνη

σωμεν έπανειλημμένως καί είς Λάρνακα καί είς Λε
μεσόν καί εις Πάφον καί ούδέποτε ήκούσαμεν λέξιν

άλησμόνητος ή ιερά συγκίνησις ύφ’ ής κατεληφθημεν
δταν έξύμνει τήν Σημαίαν καί ένεστάλαζε βαθειά είς

έχουσαν σχέσιν μέ τό πολιτικόν του συμφέρον ή μέ

τήν λαϊκήν ψυχήν τάς υποχρεώσεις τοΰ Έλληνος

τικού, άντιθέτως πρός τήν έλευθέραν πατρίδα ή οποία
πάσχει άπό τόσην λειψανδρίαν.

τάν κομματικάς βλέψεις του.
— Ή Ελληνική πατρίς, ή εύγενής αύτή καί πάγ

— Τέκνα άφωσιωμένα εις τήν Ελληνικήν ιδέαν,
τέκνα όνειροπολοΰντα καί εργαζόμενα ύπέρ τοΰ Με

καλος θεά, ή παρέχουσα τήν μεγάλην δύναμιν τοΰ
Έλληνισμοΰ ήτο τό άντικείμενον τών ωραίων τών
ύψηλών καί άπαραμίλλ-ων εις κάλλος, είς δύναμιν,

πρός τό ιερόν αύτό σύμβολον.
— Ώρισμένως έν Κύπρφ τελείται ύπέροχος έθνική
έργασία καί άν ποτέ ή μήτηρ 'Ελλάς ζη^ήστ) τήν

γαλείου τής Ελλάδος δυστυχώς μόνον ή ύπόδουλος
Ελλάς έχει νά επίδειξη καί πρώτιστα πάντων ή
Κρήτη καί ή Κύπρος.

είς έκφρασιν, είς ζωντανότητα ομιλιών του.
— “Αγγλος συγγραφεύς έγραψε δι’ αύτόν δτι έ·

— Ό κ. Νικολαΐδης άνήκει επίσης είς τήν εϋγενή
χορείαν τών νέων άγωνιστών.
— Ρήτωρ διακεκριμένος, μέ μόρφωσιν επιστημονι
κήν σοβαράν καί μέ γνώσεις έγκυκλοπαιδικάς εξυπη

έπανέλαβε δι’ αύτόν τούς λόγους τοΰ Κάρλαϋ.
— «Οί μεγάλοι άνδρες άποτελοΰν τήν ιστορίαν
καί ή άποστολή των οφείλεται είς τήν θείαν πρό

ρετεί καί αύτός μέ δλην τήν δύναμιν τής ψυχής του
τάώραΐα ιδανικά τής πατρίδος του.

νοιαν»"
— Καί όντως δταν κρίνη κανείς έκ τής δράσεωί

— Έχει τό άξίωμα τοΰ Δημοτικού Συμβούλου καί
εινε Ποόεδοος τού Σωματείου ό «Σωτήρ».

— Ό κ. Εύάγγελος Χατζηίωάννου είνε μία με
γάλη πολιτική πολιτική δύναμίς του τόπου.
— Ή ρητορική του δείνότης, ή άφοσίωίίς του είς
τά Λαίκά συμφέροντα, ό άγνός πατριωτισμός του, ή

πρός πάν καλόν καί εύγενές άφοσίωσίς του, τόν κα
τέστησαν ένα τών δημοτικωτέρων άνδρών ολοκλήρου
τής νήσου.

είς τά ύψηλότερα

γεννήθη ρήτωρ, έτέρα δέ διακεκριμένη προσωπικότης

καί τών αισθημάτων καί τών πόθων τών συγχρόνων
άνδρών τής Κύπρου οφείλει νά όμολογήση δτι ή σύγ
χρονος ιστορία τής νήσου χαράσσει ωραίας σελίδας

συναισθήματα τής πρός τήν πα

συνδρομήν τών τέκνων της θά όρμήστ) άπό τάς πε
διάδας καί τά δρη καί τάς φάραγγας καί τάς κοιλά

δας τής Κύπρου σωρεία εύγενών τέκνων της ποθοΰντων νά χύσωσι τό αΐμά των υπέρ τοΰ μεγαλείου τοΰ

δλου Ελληνισμού.
—■ Ή Λάρναξ έχει τήν μοναδικήν καθ’ δλην τήν
Κύπρον άποβάθραν της.
— Έπ’αύτής κοινώς, καλουμένης «Πόντι», συγκεντροΰται δλη ή κίνησις τής τόσον πολιτισμένης

κοινωνίας τής Λάρνακος.
— Αί έζ αύτής άναμνησεις τοΰ γράφοντος είνε
ποιητικώταται.
— Κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ Δεκεμβρίου δι-

καί προετοιμάζει μέλλον ώραΐον διά τήν μεγαλόνη-

ήλθομεν έπ’ αύτής στιγμάς ποιητικής έξάρσεως ά-

σον.
— Ένας λοιπόν τοσοΰτον ενθουσιώδης χαρακτήρ
δέν ήτο δυνατόν νά μή συγκινηθή καί νά μή δράμη

λησμονητους.
— Έπί σειράν σεληνοφωτίστων νυκτών καί δή

είς τά πεδία τής άγωνιζομένης Κρήτης.
— Καί ό κ. Χατζηίωάννου φοιτητής ών κατά τό

— Διά τόν κ. Χατζηίωάννου τόν πασίγνωστον διά

1897 άπετέλεσε μέρος καί αύτός τής πατριωτικής

τοΰ μικροΰ του ονόματος, έξ ού καί πολιτικοί του φί
λοι Εΰαγγελιστσ'ι καλούνται, δτι νά γράψωμεν δέν θά

φάλαγγος τών 8 τέκνων τής Κύπρου.
— Συνηγωνίσθη μέ τόν αδελφικόν του φίλον καί

είς ώρας μεταμεσονυκτίους καθ’ άς ή πόλις δλη ήτο
βυθισμένη είς τάς άγκάλας τοΰ Μορφέως, έκλεκτή
συντροφιά έκπροσωποΰσκ τήν άπαστράπτουσαν

εύ-

φυίαν, εήν ποΰυμάθειαν, τήν καλλιτεχνικήν μόρφω-

σιν καί άντίληψιν — εξαιρέσει τοΰ γράφοντος μητξ

1024
ποιο υ^ντο ς κζί σπζνίω; άνζγιντόσκοντος ποιημζτζ — διήρχετο άπολζυσπκάς όντως στιγμάς έπί

μζ ..κή, ζ,.ολαύσεως τόν είς τήν άποβάθραν περίπα
τόν μας μετά τάς μεσονυκτίους ώρας άν μή έπεκρά-

της ώρζίζς αύτης αποβάθρας.

τει ό θαυμάσιος, ό γλυκύς, ό Ανοιξιάτικος εκείνος και
ρός τής άθανάτου Αάρνακος.

— Ο,τι ωραϊον έ λ λ η ν ι κ ό ν ή ξένον έγράφη
έα-ζέτρως Μ τχ χά^Τ) της άτέρμονο; θαλάσ

οντος εις τήν αμμουδιάν, της συνζρπζ.ζούσης επιβο
λής και μεγαλειότητας μεγαλοπρεπών σεληνοφωτιδών νυκτών ήκούσθη εναλλάξ άπαγγελόμενον μέ δύ-

νκμιν, μέ παραστατικότητα, μέ πάθος, μέ εκφρασιν
από τους απλήστως απολαμβάνοντας τό ώρζΐον θέα
μα οπερ εκτυλίσσεται
Σκάλας.

άπό

τό II ό ντ ι τη-

— Άλλά καί πόσοι αυτοσχέδιοι στίχοι εκφραστι
κοί της συνεχουσης ήμζς γοητείας δέν έχειροκροτήθησανκαι δέν επευφημηθώ σαν απάτην εκλεκτήν συν

τροφιάν -ήτις ήτα αμείλικτο, διά πάσαν άτυχη φράσιν
ή έννοιαν άτελώς άποδίδουσαν δτι τό μεγαλεϊον της
φυσεως .έθετε πρό τών έκπληκτων οφθαλμών μας κατά

τιζουσα μονον τάς πυκνάς κορυφάς τών έκ της ’Απο
βάθράς δρωμένων δένδρων.

Παντού της πόλεως έπεκράτει σκότος, έκεϊ δέ
δπου διεφαίνοντο νά ύπερύψηλα της πλατείας δένδρα
ενόμιζετις, ίστάμενος εί; τό βάθος τής άποβάθρας,
ότι έπεκράτει αληθές έρεβος.

— Ή άντίθεσις λοιπόν ή προβάλλουσζ άπό τών
κορυφών τών δένδρων τών φωτιζομένων άπαλά ύπό
τών άκτίνωντής πρίς τήν δύσιν της [όαινούσης σε
λήνής ήτο τόσον ζωηρά, ώστε ένόμιζέ τις δτι κάτωθι
αύτών τών φωτεινών κορυφών άπλοΰται έρεβος καί
μυστήριον καλυπτόμενων άπό άπεράντους δασώδεις
εκτάσεις.

— Ήτο μία είκών μεγαλοπρεπής, έντονος, συνζρπακτικη.

Μή φαντασθή τις δμως δτι μ.αγευμένοι άπό τάς
ώραίας αύτάς σκηνογραφίας, έπηρεασμένοι άπό τάς
ύπερόχους ποιητικά; στροφάς τάς έγγιζούσζς καί τό
πνεύμα και τήν καρδί-ζν, έτελουμεν μυστικήν καί
σιωπηράν λατρείαν πρός τήν σπ-ζτάλως σκορπίζουσαν τά θέλγητρά της φύσιν.
— Τουναντίον γέλωτες ζωηροί άντήχουν ικανοί
να έξυπνήσουν καί αύτούς τούς αρχαίου; θεούς τούς

άπ’ αιώνων άποσυρθεντας είς τά άγνωστα έρημητήρια των.
- — Σημειωτέον δτι δέν θά εϊχομεν τόν ήρωϊσμόν
«υτόν έν μηνί Δεκεμβρίω νά Οεωρούμεν μέσον πνευ-

τρου είς τάς καθεστηκυίας άρχάς. ’Ιδού ό λόγο; τών
τυμπάνων, καί μουσικών, καί τή; χαρά; τή; κυβερ

Ελλήνων.
,
d
.
Καί δμως, είς τό τέλος καί ή νίκη αυτη απωλοσθη, διότι ώς δύναταί τις άσφζλώ: νά προιδνι οι

νήσεως έπί τή νικν).

γλυκεϊαν τήν μορφήν καί κοσμουμένην ύπό τών

αγνότερων αισθημάτων νοός καί ψυχής,διότι εύηρεστή/ίσαν να τιμήσωσιν έξαιρετικώς αύτήν έργασθεϊσαι ώς

καί ήττήθημεν οίκτρώς. Καί δμως έάν τείν·/) κάνεις,
μετά προσοχής το ούς θάκούστ) άπό μκκροθεν ήχους

τιμητική Επιτροπή υπέρ τής διαδόσεώς της.

τυμπάνων καί μουσικών νικητήριων.
''Η κυβέρνησις μέ ύφος δέκα Καισάρων τής Γερμα
νίας πανταχοϋ διατυμπανίζει δτι ένικήσαμεν είς τό

ΜΗ-ΜΤΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΔΤΙΟΝ
24 Μα ίου 1910

— ’Κσωτερεκή κατάστασες
Ίύςωτερεκή κιτάβτασες
Η ’Εσωτερική κατάστασις τόν μήνα τούτον ήτο

Συντεχνιών, τών ριζοσπαστών καί άλλων νέων φιλο
δοξών οΐτινες ένασμενίζονται νά σώσωσι τήνΕλλάδα,
όχι δέ μόνον τούτο, άλλά καί αύτή ή Έθνοσυνέλευσι; ζήτημα εΐνε έάν ποτέ, θά συνέλθη. Ή νηνεμία δ

πτόν. Διότι προκειμένου νά βομβζρδισθγ ή Χιαάρρα,
βεβαίως, ήτο αδύνατον ή Ελλάς νά μείνη Αδιάφορο:.
Καί πράγματι ούτω συνέβη. Όταν τά τουρκικά άν-

Γ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥΣ

Κατά τήν τελευταίαν έξ ’Αλεξάνδρειάς διέλευσιν μας ε
σχομεν τήν εύχαρίσιησιν νά άνταλλάξωμεν πολλας γνωμα,
καί ιδέας μετά τοϋ άξιοτίμου Γενικού Προξειον μας κ. Ν.

Σκωτίδου.
Είς μίαν τοιαύιην περίπτωοιν
δέν έλειψε καί μία έιτισκοπησις
φιλολογική περιστρεφόμενη είς
τά έργα καί τήν φήμην τών ήμετέρων καί ξένων εργατών
ΕΝ ΕΠΙΣΟΔΕ1ΟΝ ΤΟΥ

JEAN MOREAX

Κρητικόν ζήτημα. Καί έν πρώτοι; κατά τάς πληρο
φορίας της, ή δήλωσις τών έν Κων)πόλει^ πρέσβεων

τοΰ πνεύματος καί τή; γραφ.δος. Έπί τή εύκαιρα» ταυτη
δ κ. Σκωτίδης εύηρεστήθη νά μάς άφηγη»ΰ εν χαριτωμενον
έπεισόδιον τών μαθητικών του χρόνων σχετιζομενον με το

τών Μεγάλων Δυνάμεων, δτι ό δρκος εΐνε άκυρος
(nul et non avenu) έγένετο απλώς προς καθησυχασιν τών Τούρκων, καί δέν έπρόκειτο, νά μεταβαλ-

έκτοτε ποιητικόν τάλαντον τοϋ Μωρεάς.
■Ο κ Σκωτίδης καί δ ποιητής διήνυον τάς γυμνασιακός
των σπουδάς είς τό αύτό έν ’Αθήναις Γυμνάσιον είχον δε

λν) τά πράγματα ή άλήθεια εΐνε δτι ώς πρός τήν λε
πτομέρειαν ταύτην δέν ήπατάτο ή κυβέρνησις. Άλ
λως αί Δυνάμεις, όντως,δέν ήτο δυνατόν νά άκυρώσουν
τόν δρκον. Τό γεγονός δμως δτι προέβησαν είς τοιαύτϊ.ν δήλωσιν, τοσοΰτον άνεπτέρωσεν τάς έλπίδας τών

τελείως ήρεμος. Ούδέν τό ίδιάζον, έγένετο ώς πρός τό
εσωτερικόν, έκτός τών τεχνικών έκείνων άποπειρών
προς δημιουργίαν θορύβου, ύπό τοϋ Διευθυντηρίου τών

άτινα αφορώντζ, άμέσως τήν Ελλάδα, έκυριάρχησαν
τών πάντων, παρ’ ήμϊν.
Πρώτιστον εξωτερικόν ζήτημα ήτο τό Χιμαρριωτικον ζήτημα. Τοΰτο ήτο μέγα ζήτημα, καί πολύ λε

λών. Όλα ταΰτα άπέβλεπον εί; άποπλανησιν της
δηυ,οσίας γνώυ.ης έν Έλλάδι καί έπανάδοσιν τοϋ γοή

νων, &ν μή ώρκίζοντο έπ’ δνόματι τοΰ Βασιλεως των

Μουσουλμάνοι θά γίνουν δεκτοί άνευ δρκου. Τό συμ
πέρασμα εΐνε δτι είς τό Κρητικόν ζήτημα ήττηθημεν,

στων οικογενειών τής νήσου καί προσωπικώς Έλλη-

μως αύτη τού ’Εσωτερικού, πρέπει νά άναζητηθή είς
τήν πληθώραν τών έξωτερικών πολιτικών γεγονότων’

ίδιοι ύπέρ τούτου έ'κλινον.
Έπρόκειτο συνεπώ;, περί ψευδών έντελώ; άπει-

νηθείσης νά δεχθή τήν αποδοχήν τών Μουσουλμά

τριαν τοϋ Παρθεναγωγείου, 'Ελένην Χατζηλοίζου
υποδιευθύντριαν καί Μαρίαν Δημητρίου έκ τών άρι

Άθήναι

τού; πληρεξουσίου;; Βεβαίω; όχι, άφοϋ^ τοιαύτα;
διαταγά;, εΐχον λάβει καί έξ Αθηνών καί αύτοί οι

στιγμήν ηρξατο βαΐνον καλώς. ’Ενθυμείται πας τις,
δτι είς τό ζήτημα τοϋ δρκου κατ’ αρχήν, κατηγαγαμεν μίαν νίκην,' τής Κρητικής Έθνοσυνελεύσεως, άρ-

— Καταλήγοντες τάς πετακτάς αύτάς περί Λάρ-

,

έάν οί Κρήτες δέν έδέχοντο τούς Τούρκους πληρεξου
σίους. Άλλ’ οί Κρήτες, ήτο δυνατόν νά μή δεχθώσι

καί τό Κρητικόν ζήτημα. Καί πράγματι, τοΰτο προς

νακος σημειώσεις θεωροϋμεν καθήκον μας νά εύχαριστησωμεν ιδιαιτέρως έκ μέρους τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεω;» τήν κυρίαν Ε. Ν. Θεμιστοκλέους Δηι ά-ρχ-ω κζί τας Δας Παρασκευήν Ίωάννου Διευθύν

τας αλησμόνητους νύκτας τοϋ π. Δεκεμβρίου.

. — Άλησμόνητον έπίσης θά παραμείνη τό θέαμα
τη; πρό της πλατείας τών Δικαστηρίων δενδροστοιχ.ας κα.θ ήν στιγμήν η σελήνή κατερχομένη πρός τήν
δυσιν της έρριπτεν όριζοντίως τάς άκτινάς της φω-

προσβολάς όμοιας πρός τάς περυσινάς.
Άμφότερα ταΰτα τά γεγονότα- έν συνδυάσωώ προς
τήν εξακολουθούσαν όλονέν να προοδεύη Άλβκνικήν
έπανάστασιν, εδιδον τήν ελπίδα, οτι θα -κιΆ.,-·^

— Δήμαρχος τής πόλεως τυγχάνει ό κ. Ν. Θεμι
στοκλέους έκ τών νέων καί ούτος άνδρών.
Εινε δικηγόρος σπουδάσας έν Γαλλία.

σης, την γοητείαν τ·^ς ύπώχρου σελήνής, τοϋ ε
λαφρώς φλοισβίζοντας κύαζτος τοϋ άπζλώς έκπνέ-

κυβερνήσεως δτι τουντεϋθεν, δέν θά άνεχθγ ή Έλλας

Τούρκων, καί ώ; εΐνε φυσικόν είς τούς λαούς της Α
νατολής, έξήφθη έκ νέου ή φαντασία των, καί ήρχησαν πάλιν τάς ύβρεις καί τάς άπειλάς καί τούς προπηλακισμούς. Έξυδρίσθη καί τό όνομα τού βασιλεως

*

έτι.
,
,
Ή ελληνική κυβέρνησις, ή τόσον γεννκιω; αντιμετωπίσζσζ τά πράγματα εν Χιμάρρα, τήν φοράν ταυ
την περιορίζεται είς διαμαρτυρίας κοινά; εί; ά; λαμβάνουσα τά; τυπικά; διαβεβαιώσει;, περί τιμωρίας

τών ένό-χων, έπανεπαίετο αμέσως.
Ύπό τοιαύτην κατάστασιν, αίφνηδιως ένεσκηψε

λαΐλαψ, έξ Εύρώπης· αί Δυνάμεις, κατά τά τηλεγρα
φήματα, άπεφάσισαν νά έπαναφέρουν τήν Αρμοστείαν

τιτορπιλλικά, μετέβησαν είς Χιμάραν, δύο έλληνικά
άντιτορπιλλικά, διετάχθησζν νά έκτελεσουν γυμνά

έν Κρήτγ. Έάν μάλιστα δέν έδεχετο ταύτην ο κ.
Ζαΐμης, θά- διώριζον άλλον. Ώς πιθανώτερος ύποψή-

σια εις Κέρκυραν. Ηρκεσεν ή έμφάνισίς των εί;
Κέρκυραν, καί ή Χιμάρρα δέν έβομβαρδίσθη.

φιοί έφέρετο ό Ρομπιλάν πασσας, Ιταλός στρατηγός

Το γεγονός τούτο, τόσον ένεθουσίασεν τόν κόσμον,

και τοσον άνεπτερώθη τό δημόσιον φρόνημα, ώστε
ένόμιζε κανείς δτι έύρίσκ.ετο πρό μεταβολής τής τα
κτικής τής έπισήμου ’Ελλάδος. Ένίσχυε τήν ιδέαν
ταύτην, καί ήμιεπισημον ανακοινωθέν τής· ελληνικής

ώς Καθηγητήν των τόν αείμνηστον Πανταζίδην.
α η
γητής των ήμέραν τινα έδωσεν έντολήν είς τους μαΟητας
τής ιάξεώς των νά τοΰ υποβάλουν εκθέσεις έπι ενός οίου-

καί αρχηγό; τής χωροφυλακής έν Γουρκια. Η
αύτη έφκίνετο δτι προήρχετο έκ Παρισίων και^ προσ
ωπικώς άπό τόν κ. Πισσών, ύπουργόν τών ’Εξωτερι
κών τής Γαλλίας. Τό άθηναϊκόν κοινόν, τό τοσον φη-

μιζόμενον διά τήν νοημοσύνην του έπίστευσεν εις την
φήμην καί φυσικώς, ήρχισαν οί πάντες νά κλαίουν,

δήποτε θέματος.
ΕΙνεήδη ή στιγμή καθ’ ήν δ Καθηγητής μέ
άναγινώσκει τήν εκθεσιν τοΰ Μωρεάς ήτις είχεν^ποβληθη

έμμέτρως. Κατά σύμπ-ωσιν εΰρίσ <εται τήν ώραν εκείνην
μετά τοϋ συμμαθητοΰ του Παπαδιαμαντο.τούλου και μετε
πειτα περιωνύμου Μωρεάς, δ κ.Σκωιίδης δστις μέ ουξουσαν
περιέργειαν αναμένει ν’ άκούση τάς κρίσεις τοΰ Καθηγητο··.
Ό αείμνηστος Πανταζίδης έλκυσθείς ιδιαιτέρως από την α

πρόοπτον έμφάνισιν ποιήματος έν τοϊς χειρογραφοις των
μαθητών του καλεϊ τόν Μωρεάς κ ιί έπί παρονσίι» τοΰ κ.
Σκωτιδη τοϋ μεταδίδει τάς κρίσεις του.
_
,
__ Τό ποίημά σου, τοϋ λέγει, είς τάς άρχάς, εις τους
πρώτους στίχους τό εύρίσκω καλόν καί άξιον προσοχής είς
τάς μετέπειτα όμως, μέχρι τοΰ πέρατος αύτοΰ το ευρίσκω
μέτριον καί άκατάληπτον.
•Ο ποιητής δέν έπρόλαβε ν’ άπανιήση δτι δ κ. Σκωτι
δης παρεμβαινων λέγει πρός τόν Πανταζίδην είρωνικως.
— Έχει μέλλον κ. Καθηγητά.
Ό Παπαδιαμαντόπουλος έ,ννοήοας τήν φιλικήν ειρω
νείαν ευρίσκει καιρόν καθ’ ήν στιγμήν δ καθηγητής είχε ε

στραμμένους τούς οφθαλμούς προς τό χε.ρόγραφον και α
πευθυνόμενος πρός τόν κ. Σκωτ.δην αντί άλλης απαντηοεως τφ δίδει άρκετά Ισχυρόν γρόνθον συνοδευομενον υπο
ϊής_λΜασκαρά I κκί ιό έπεισόδιον λήγει χωρίς κανείς έκ
τών δρώντων αύτών προσώπων-έξαιρουμέτου ίσως του
ποιητοΰ- νά φαντασθό οΧον μέλλον έπεφυλάσσετο εις τον
τόσον δριμέως καί είρωνικώς κριθέντα ποιητήν των Γυμνα

σιακών βάθρων.
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ΥΠΟ
MAURICE MONTEGUT
(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου τεύχους)

Ό Grandlys μειδιών ελαφρώς παρηκολούθει δμως νά θέλω νά σάς προσβάλω καί είς τό έλάχιστον
θά κάμω τήν παρατήρησιν δτι σεϊς δπως καί έγώ
σιωπηλώς τήν συνομιλίαν.
Ό Pringey έξηκολούθησε:
δέν θεωρούμεθα έδώ μέσα ή ώς οί μικροί άριστοκράταιτής χορείας τών Bauharnais καί τών Tac— Μάλιστα Κύριε.
her de la Pagerie...... τά δνόματά μας δέν έχουν
Ή αύτοκράτειρα δέν έγνώρισε αληθινούς άριστοκράτας, ή είς τόν προθάλαμον τής λαιμητόμου...Πρέ λάμψιν. Παρατηρώ άκόμη δτι οί μεγάλοι αυτοί εύγεπει όμως νά δμολογηθή δτι άφ’ δτου είχε κάποιαν νεΐς τούς Οποίους πρό ολίγου ώνόμασεν ό ιππότης
επιρροήν τήν μετεχειρίσθη πάντοτε πρός τό καλόν Brnslart, δηλαδή κ. κ. d’ Immarmont, δ μαρκήτών εύγενών.
σιος de Neventer, ό κόμης de Prungey, ό κόμης
de Novare, δ κόμης τοΰ Theix, ύψωσαν φωνήν
Είνε καλή γυναίκα!
— Έ! είπενό Miquelet· πραγματικώς είνε καλή διά νά κατηγορήσουν τήν προστάτριάν των καί όχι
διά νά τήν ύπερασπισθοΰν. Μετά λύπης μου τό δμογυναίκα για τούς άλλους, όχι δμως καί <5ιά τόν σύ
λογώ διότι ήλπιζον δτι δ στρατός τοΰ Αύτοκράτορος
ζυγόν της.
θά ήτο άφοσιωμένος είς τά πρόσωπα τής αυτοκρα
“Ολοι έγέλασαν.
τορίας.
— Ό σύζυγός της, άπήντησεν ό Immarmont,
Συγκίνησις κατέλαβε τούς περί τήν τράπεζαν καθητήν έκαμε νά τά βλεπη δλα κίτρινα.
μένους καί τά κόμματα έσχηματίσθησάν πάλιν, άφ’
'Ο Martinsart έσήκωσε τούς ώμους του.
— Αυτή λοιπόν κύριοί μου είνε ή ευγνωμοσύνη ένός μέν έξ βασιλικοί, άφ’ έτέρου δέ τέσσαρες φανα
πρός τάς πριοϊνάς της καλωσύνας, καί δστις τώρα τικοί αύτοκρατορικοί.
μέμφεται αυτήν δέν θά είνε άργότερον ό ίδιος, εκεί
Τότε δ κόμης τοΰ Theix βλέπων έπικειμένην τήν
νος ό όποιος άν καί μισών θανασίμως τήν αυτο έριδα έσηκώθη νά δμιλήση διά πρώτην φοράν άφ’ ής
κρατορίαν κατέφυγεν έν τούτοις είς τήν αύτοκρά- ήρχισε τό γεύμα. Έξέτεινε τήν χεϊρά του καί δι’ έπιβλητικής χειρονομίας έπέβαλλε τήν σιωπήν.
τειραν, διά νά λάβη μίαν θέσιν μέ χρήμα καί τιμάς.
Δέν θά είνε αυτός δστις μόλις στρέψει τά νώτα τής
Σιωπηλός μέχρι τοΰδε δέν είχε προκαλέσει τήν
πληρώνει δλα αυτά διά τής περιφρονήσεώς του;
προσοχήν τών συντρόφων του. Τώρα δμως ή φωνή
Ή φράσις αύτη αντήχησε ξηρά, προ πάντων έπί του, τό παράστημά του, ή εξωτερική άιραιότης τοΰ
λυπημένου του προσιόπου έκαμε τόσην έντύπωσιν
τών χειλέων τοϋεύθύμου τούτου νέου τοΰ έπιθυμοϋνείς τούς συνδαιτυμόνας του ώστε νά τόν άκούουσιν ά
τοςν’ άρέση.
Τώρα παρενέβη καί ό Grandlys.
νευ ψιθυρισμού.
— ’’Εχετε δίκαιον κύριε de Martins ιrt
— Κύριοι, εΐπεν ούτος, τί λόγον έχομεν νά έξετά— “Ω ! άπήντησεν εκείνος· μέ ποιον δικαίωμα μέ σωμεν κατά βάθος τάς συνειδήσεις μας ; “Ολοι ε’ίμεθα
εξευγενίζετε.
Γάλλοι καί αύριον πάλιν θά ήμεθα δλοι μαζή στραΠαρακαλώ- λέγομαι απλώς Martinsart, καί δέν τιώται. Ποϊα θά είνε τότε τά καθήκοντά μας ; Ή άείμαι τίποτε περισσότερον άπό τόν υιόν ένός πολί φοσίωσις πρός τήν πατρίδα, ή περιφρόνησις πρός
του.
τόν κίνδυνον. ΚΓ αυτά θά τά έκπληρώσωμεν άνευ
— «Συγγνώμην, άπήντησν ό Grandlys, μειδιών υστεροβουλίας. Ούδείς λοιπόν έχει τό δικαίωμα νά
έκ νέου καί ρίπτων έν βλέμμα είς τόν πρός τά δεξιά έξετάση περί άλλου τίνος ή νά μάθη περισσότερα.Κα
γείτονά του. — Συγγνώμην διά τήν παρεκτροπήν μου θένας δύναται νά έχη τό μυστικόν του αίσθημα, άφ’
αυτήν. — Είνε άλήθεια δτι δέν έχω κανέν δικαίωμα, ής στιγμής δμως ώρκίσθη στήν τιμή του, δέν πρέπει
άπολύτως κανένα. Σεϊς κύριε Martinsart έχετε δί νά τόν ώθή τίποτε άλλο.
καιον είμαι δ πρώτος δστις θ’ άνακηρύξω τήν κα’Εγώ πρώτος ομολογώ, δτι έχω ένα σκοπόν, σκο
λωσύνην τής αύτοκρατείρας Ίωσηφίνης καί πρέπει πόν ιδιαίτερον χάριν τού δποίου θ’ άναλάβω τήν υ
νά τής είμαι άπείρως ευγνώμων διά τό παρόν ώς
πηρεσίαν αυτήν, δέν θεωρώ δμως καί τόν έαυτόν μου
καί διά τό παρελθόν.
ύποχρεωμένον νά τόν έμπιστευθώ είς άλλον τινά.
— Τέλος πόντιον— έφώναξεν ό Martinsart—νά
Μ’ άρκεϊ ή συνείδησίς μου, δπως καί σάς αί ίδικαί
κάποιος ποΰ μίλησε καλά, καί ύπεράνω τής τραπέζης
σας. Δέν είν’ έτσιμε; Εϊμεθα λοιπόν σύμφωνοι.
έτεινεν έγκαρδίως τήν χεϊρά του πρός τόν Grandlys.
Έδώ δ κόμης τοΰ Theix έσηκώθη επιδοκιμαζόμε
Ούτοςέδίστασεπρός στιγμήν, κατόπιν δμως έσφιγ- νος παρ’ δλων τών συναδέλφων του, διότι πραγμα
ξεν έλαφρώς τήν προσφερθεϊσαν αύτώ χεϊρα.
τικώς ώμίλησε τόσον καλά ώστε ή έπαπειληθεϊσα φιΌ Pringey καί ό Immarmont έκυττάχθη- λονεικία δέν είχε πλέον λόγον.
σαν έκπληκτοι ένφ ό Randi;1
,ny χωρίς καί αυτός νά
— Κύριε Martinsart, εΐπεν δ Grandlys, άνευ
τό θέλη ήλθε νά συμπλήρωσή τήν σκηνήν.
μνησικακίας, σάς ευχαριστώ πολύ διά τό πρόγευμά
— Κύριε Grandlys, εΐπεν ούτος, γενόμενος άκρως σας.
σοβαρός, ή μαρτυρία σας μάς είνε πολύτιμος. Χωρίς
— ’Ελπίζω, νά σάς προσφέρω καί άλλα τοιαΰτα
άπήντησεν ευχαριστημένος δ νέος άστός γινόμενος έκ

νέου περιποιητικός καί έγκάρδιος δπως συνήθως.
Μετά ταϋτα λα βούτες δλοι τούς πίλους των έκ τοΰ
κρεμαστήρος, έξήλθον τής αιθούσης, χωρίς νά προσέξωσι τά γύρωθέν των πρόσωπα, τά δποϊα τούς παρετήρουν μετά περιεργείας.
Είς τήν διέλευσίν των δ Cantecor σηκώσας τόν
πίλον του, ύπεκλίθη βαθέως παρατηρών διά μίαν ά
κόμη φοράν ένα πρός ένα κ’ έγχαράσσων είς τήν μνή
μην του, τά χαρακτηριστικά των.
Τό έπεισόδιον τού Brnslart, τόν έπληροφόρησε
καλώς δτι μεταξύ τών νέων άστών μερικοί έφερον
γνωστά του ήδη ονόματα. Αυτά άνεφέροντο καί εις
τά κλεμμένα χαρτιά τοϋ κόμητος, τόν δποϊον ένφ υ
πέθετε νεκρόν τόν έβλεπε τώρα έξερχόμενον τού ξενο
δοχείου καί ψαύοντα μάλιστα αυτόν.
Ήσαν ονόματα τά δποϊα δικαιωματικώς άνήκον
εις τήν άκολουθίαν τού κυρίου Grandlys, νέοι συν
δεόμενοι μέ δυσάρεστα έπεισόδια, φέροντες προσο)πεϊον, παίζοντες κάποιον ρόλον καί προσποιούμενοι
ψευδείς υποχωρήσεις.
Πλήν μεθ’ δλα ταϋτα, ένας καλός άστυνομικός ήδύνατσ νά έννοήση, δτι δλοι αυτοί οί εύγενεϊς, συμ
περιλαμβανομένου καί τοϋ Brnslart συνεφιονουν
πολύ ολίγον κ’ έγνωρίζονίο πολύ κακώς μεταξύ των.
Φθάσαντες είς τήν κλίμακα έστάθησαν μίαν στιγ
μήν ν’ άποχαιρετησθώσι καί ν’ άνταλλάξωσι φιλο

φρονήσεις, δ'ταν μία άπρόοπτος έλευσις τούς διέκοψ3.
Μία ψαθίνη άμαξα, στολισμένη μέ λάμποντα οι
κόσημα καί συρομένη ύπό δύο μαύρων ίππων διήρχετο δρομαίως τήν πρό τοΰ ξενοδοχείου πλατείαν
σταματήσσσα μετ’ ολίγον πρό αυτού.
Είς θεράπων μέ πουδραρισμένα μαλλιά έπήδησεν
άμέσως κάτω, ένω δ αμαξηλάτης φέρων περούκαν
καί τριγωνοειδή λαμπρόν πίλον καθησύχαζε τούς ίπ
πους του, οίτινες έκτύπων τούς πόδας των κ’ έκίνουν
τούς άφρισμένους ρώθωνάς των.
Όπισθέν των ήκολούθουν δύο θεράποντες έφιπποι
κρατούντες άνά ένα ίππον έκ τοϋ χαλινού.
"Ολα ήσαν δπως είς τόν καλόν καιρόν τών εύγε
νών πρό τής προγραφής τών πνιγμών καί τής λαι
μητόμου.
’Εντός τής άμάξης αύτής εύρίσκετο μία ηλικιωμένη
ά/.λ’ άκόμη χαρίεσσα κυρία, ήτις μετά τής παραπλεύρως αυτής καθημέντις ώραιοτάτης νεάνιδος, ήρεύνων
διά τοϋ βλέμματός των τόν δμιλον τών νέων.
— Immarmont, ή μητέρα σου καί ή άδελφή
σου,εΐπεν δ Prungey πρός τόν φίλον του, ένω δ υ
ποκόμης έστρέφετο ζωηρώς. Άλλ' ήδη δ Grandlys
τόν·είχε προσπεράσει ακολουθούμενος άπό τόν Prung«y·

ΜΙΤΣΑ ΠΕΡΡΠΤΗ

;’Ακολο«θεΐί

Ά πο ΤΗΝ %QhN ΤΟΥ ξΜΗΝΟΣ

Μ Α Γ ΟΣ
‘Ο Μάιος δ δποΐος έσβυσε χθες έπροξένησε τάς μεγαλείτέρας συγκινήσεις καθ’ δλην τήν άνθρωπότητα.
Ό κίνδυνος τοΰ Κομήτου ύπήρξεν ή άφορμή τής συγκινήσεως ταύτης. Οί διάφοροι προφήται, καί άστρονόμοι καί έπιστήμονες προεϊπον καί προδιέθεσαν τόν
κόσμον δλον άλλοι διά μίαν καταστροφήν, άλλοι δι’
ένα κίνδυνον ή τέλος, δΓ ένα ούράνιον φαινόμενου
καταπληκτικής έντυπώσεως ή μοναδικής σπανιότητος,
άφοϋ μόνον κατά εβδομηκονταετίαν άναφαίνεται έπί
τοϋ ούρανίου στερεώματος. Καί δλαι αύταί αί διάφο
ροι προφητεϊαι καί άναγγελίαι ευρον θιασώτας σύμ
φωνα πρός τήν μόρφωσιν ή τήν πνευματικήν άνάπτυξιν έκάστου, ή τήν ιδιοσυγκρασίαν του. Τάς ημέρας
έκείνας τής προαγγελθείσης καταστροφής εύρισκόμην
είς τά Ιεροσόλυμα. Θέμα συζητήσεως πού δέν έλειπε
ποτέ άπό κάθε συνάθροΐσιν ήτο καί τό θέμα τοϋ Κο
μήτου τοϋ Χάλεϋ. Έκεϊ,έν φ κανείς δέν περιέμενε τήν
μεγάλην καταστροφήν, πάντες εύρίσκοντο δμως έν νευ
ρική ύπερδιεγέρσει διά τήν παρατήρησιν καί έπισκόπησιντοϋ άστρονομικοϋ φαινομένου.Καί αύτός δ Μακαριώτατος Πατριάρχης δέν έμενεν άμέτοχος. Μεθ’ ή
λους τούς κόπους καί τάς φροντίδας τών ήμερών έκείνων,—τό Πάσχα εις τά 'Ιεροσόλυμα άπορροφά κάθε
άλλην φροντίδα καί σκέψιν τών Άγιοταφιτών—δέν
έλησμόνει καί τόν κομήτην. Καί δχι μόνον δέν τόν
έλησμόνει, άλλά είχε καί τήν γενναιότητα μεθ’ δλην
τήν κόπωσίν του νά έξυπνα τήν νύκτα περί τήν τρίτην ώραν καί έπί όόρας άρκετάς νά έπισκοπή καί νά
κάμνη τάς παρατηρήσεις του έπί τοϋ φωτοβόλου κο

μήτου. Ευτυχώς δτι ούτος βαρυνθείς τήν γενικήν
προσοχήν καί προσήλωσιν έδυσε ταχέως, καί άντί τής
προαναγγελθείσης καταστροφής δέν άφήκεν έπί τοΰ
ουρανού ούτε τά ίχνη τής διελεύσεώς του, κμί έσβυσε
καί έχάθη, δπως σβύνουν καί παρέρχωνται τά πάντα
έπί τής γής.
* **

Άλλ’ έάν τάς εντυπώσεις τοϋ Κομήτου τάς παρηκολούθησα είς ένα τόπον τόσον άπό τάς Αθήνας μα
κρινόν, είς τόν αύτόν τόπον, τά Ιεροσόλυμα καί τήν
Αίγυπτον βραδύτερον, μέ έφθασεν άλλη τις άπήχησις
δύο σοβαρών έν Άθήναις γεγονότων- Τό πρώτον
ήτο ό Πόλεμος πρός τό θεραπευτήριον δ Εύαγγελισμός, τό δεύτερον ή άναγγελία τοϋ Προτύπου Δη
μοτικού σχολείου. Δέν φανταζεσθε δλοι σεϊς δσοι ζήτε
ύπό τόν Αθηναϊκόν δρίζοντα ποιας οδυνηρός εντυ
πώσεις προξενούν γεγονότα τοιαΰτα είς τούς έν τή
ξένη “Ελληνας. Πόλεμος δημοσιογραφικός δέν έπιτρέπεται ποτέ έναντίον ένός ιδρύματος τό δποϊον παρέσχε μέχρι τοΰδε πολλαπλός έκδουλεύσεις. Δέν φρονοΰμεν βεβαίως δτι δ Ευαγγελισμός δέν έχει τίποτε τό
ψεκτόν είς τόν βίον του. Άλλά έλλείψεις καί ελαττώ
ματα τοιούτων ιδρυμάτων δέν διορθώνονται μέ τόν
θόρυβον τών έφημερίδων δταν μάλιστα παριστάνουν
οί ενδιαφερόμενοι έπί τό ύπερβολικώτερον κάθε έλλειψίν του, καί άποκρυπτουν κάθε άρετήν καί ωφέ
λειαν.
*

“Οσον άφορά δέ τήν ϊδρυσιν τοϋ Προτύπου Δη-
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μοτικοΰ Σχολείου, διά τό ζήτημα αυτό ήκούσαμεν κής Αύλής απουσίασεν αρκετόν χρονικόν- διάστημά εκτός
■ πολλάς γνωμας έν ’Αλεξάνδρειά άπό έξέχοντα τής τής 'Ελλάδος.
Ελληνικής παροικίας πρόσωπα λόγφ τής μορφώσεως
— Οί πολιτικοί καί δημοσιογραφικοί κύκλοι απέδωσαν
των, και τών αγνών Ελληνικών αίσθημάτεόν των. μεγίστην σημασίαν είς τό ταξειδιον αύτό όπεο συνέπεσε μέ
μίαν όξυτάτην κρίσιν τοϋ Κρητικού ζητήματος.
ΙΙάντες δέ οΰτοι δέν ήδύναντο νά πιστευσωσιν δτι
—- Έάν αί περιστάσεις έπέτοεπον μίαν λύσιν εύνοίκήν
εδώ. είς τάς ’Αθήνας.τάς οποίας λατρεύει καί ονειρο διά τήν Κρήτην καί τήν Ελλάδα τό γόητρον τού Βασίλειος
πολεί κάθε ψύχη Έλλήνος, θά ιδρυθή τό σχολεΐον Οά άπεκαΟίστ,ατο πλήρες καί ή πρός αύτόν λατρεία καί άεκείνο τό όποιον θά κάταστρέψη τήν ώραίαν ’Ελλη φοσίωσις τού Ελληνικού Λαού Οά ήπλωνε οίζας, πλέο<
νικήν μας γλώσσαν. Ό κ. Χατζηδάκις εις τάς «’Αθή βαΟείας καί πλέον στερεά;.
— Άπό τήν φιλοπατοίαν καί τήν διπλωματικήν του ι
νας», δι’άρθρου σοβαρού καί πειστικού άντεπεξήλθεν κανότητα τό Έθνος ποοσδοκα καί αναμένει πολλά.
εναντίον τών Κυρίων οί όποιοι έσχον τήν πρωτο
— Καί ή Κύποος διήλΟεν έν μέσω σάλου πολιτικού κα
βουλίαν τής ίδρύσεως τοΰ σχολείου εκείνου. ’Άς έλ- τόπιν τών πρός τήν Βουλήν έπισήμων δηλιόσεων τού Άρπίσωμεν δτι καί οί γονείς ’Αθηναίοι θά δυόσουν μοστοΰ.
—■ "ΙΙδη έπήλΟε σχετική γαλήνη άποσοβηΟέίσης τής άώραϊον μάθημα διά τής αποχήςτών τέκνων των άπό
πειληΟείσης πολιτικής κοίσεως.
τά σχολικά εκείνα βάθρα τά όποια ούτε τό πνεύμα θά
— Τό ύπουργεϊον τών ’Αποικιών τής ’Αγγλίας άπαντών
μορφώσουν ούτε τήν ψυχήν θά άναπ τάξουν μέ τάς εις τάς δηλώσει; τής Κυποιακής Βουλής έγνωμάτευσεν ότι
τό οικονομικόν ζήτημα τής χώρας θέλει τύχει «περαιτέρω
νέας γλωσσικός ιδέας τοτν.
*
¥ ¥

'Ο χώρο; τής « Έλλληνικής ’Επιθεωρήσεως» δέν
επιτρέπει ώςέκτής πληθώρας τής ύλης νά έπιληφθή
καί άλλων ζητημάτων έξ έκείνων τά όποια έκυριάρχησαν τόν μήνα τούτον. Δέν μού επιτρέπεται δμως νά
κλείσω τάν μηνιαίαν Έπιθεώρησίν μου χωρίς ν’ α
ναφέρω τήν επιτυχίαν τής ’Αθηναϊκής Μανδολινάτας.
Μεταξύ τριάκοντα άλλων σωματείων τά όποια έλαβον μέρος είς τόν διαγωνισμόν τής Κρεμόνας ή ’Α
θηναϊκή Μανδολινάτα έλαβε τό πρώτον βράβεΐον.
Εινε τοΰτο θρίαμβος διά την Ελληνικήν τέχνην,
καί εύχόμεθα είς τό καλόν σωματεϊον ή αύτή πάντοτε
έπιτυχία νά στέφη τούς αγώνας του.
Εν. Ζ.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— Ώραίαν εικόνα άπετέλόυν μίαν“τών τελευταίων ήμεοών τοϋ π. μηνάς τινές τών ύπό τά όπλα ύπηοετούντων
άπαλλαγέντων.
.
·
. —■ Έπιστρέφοντες έκ τών παραπηγμάτων είχον καταλάβη ά.Ορόοι έν βαγόνιον τού τράμ τής Λεωφόρου Κηφισ
ίας καί όρθιοι έν αύτώ ίψαλλον τόν ’Εθνικόν "Υμνον.
— Οϊ διαβάται τους παρηκολούΟουν μέ κάποιαν εκφρασιν
συγκινήσεως εις τήν μορφήν των.
— ΆπέΟανεν έσχάτως έν Άλεξανδοεία ΰπέογηοως ό Κύ
πριος Γ. Κηπιάδης δικηγόρος.
— Μολονότι εφΟασεν είς τήν ηλικίαν αύτήν ητο έν τούτοις υπόδειγμα αντοχής, εύοωστίας καί διαΟέρμου καί άκαταδλήτου φιλοπατρίας έκδηλουμένης διά λόγων πατριωτικών
καί φλογέρας ποιήσεως.. . .
— Έν He Λ a τής Αίγυπτου απεδήμησεν είς Κύριον
μόλις 45 έ ών ό ίεοεύς τής 'Ελληνικής .Κοινότητας’ ’Ιγνά
τιος Ραδίκης.
-— 'Ο θάνατός του κατέΟλιψεν τήν ομογενή Κοινότητα
ητις έπί εικοσαετίαν τόν έγνώοισε καί τόν έξετίμησεν ώς
κληρικόν μορφωμένον, αξιοπρεπή, αγαθών αισθημάτων καί
τοϋ καθήκοντος.
■—· 'Η κηδεία του έγένετο πάγκοινος δαπάναις τής Κοι
νότητας. ’ έχοροστάτησε δέ κατ’ αύτήν ό "Αγιος Μέμφιδος
καί άλλοι κληρικοί τοϋ Πατριαρχικού θρόνου τής ’Αλεξάν
δρειάς.
— Είς ένδειξιν πένθους κατά τήν ώραν τής κηδείας εί
χον κλείση όλα τά Ελληνικά καταστήματα καί Γραφεία.
— 'Ο μέγας μικροβιολόγος ’ Κώχ άπεβίωσε κατά τον-π.
μήνα.
— ’Ασθένεια απρόοπτος τοϋ έξοχου’ πολιτευτοϋ . τής
Κρήτης κ. Βενιζέλου πολλήν συγκίνησιν έπροκάλεσεν είς
όλον τό ΙΙανελλήνιον.
— Ευτυχώς ή πολύτιμος ΰγιεία τοϋ. άνδρός έξησφαλίσΟη
άποτραπέντος παντός κινδύνου.
■— II. Α. Μ. ό Βασιλεύς χάριν τοϋ πένθους τής ’Αγγλι

ποοσοχής» καί μετεκαλέσατο τόν αρχιγραμματέα τής'Αρμοστία; εις ’Αγγλίαν, όπως συνεννοηΟή μετ’ αύτοϋ περί τή5
δυνατής διευΟετήσεως τοϋ ζητήματος.
— Μετά τούτο ή Βουλή έΨήβισε τόν. προϋπολογισμόν ύπό
διαμαρτύοησιν έν μια καί μόνη συνεδρία ώς ε,νδειξιν δυσαρέ
σκειας, καί οί Έλληνες βουλευταί έδήλωσαν ότι άν δέν διόρ
θωσή ή κατάστασις, είνε ζήτημα άν Οά δυνηΟώσι νά έξακολουΟήσωσι μετέχοντες τής εύΟύνης διά τής έπιψηφίσεως οι
κονομικών μέτοων, άτινα αποτελούν κατάΟλιΨιν καί αδι
κίαν κατά τοΰ λαού.
— Τό ζήτημα έσταμάτησε μέχρις έκεΐ.
— 'Ο καιρός έπικρατήσας ώς έπί τό πλέΐστον βροχερός
κ.ατά τόν π. μήνα δέν έπέτρεψεν είς τά θέατρα τής πόλειός
μας να έργασθώσι τακτικώς καί κανονικώς.
—’ Μέχρι τής στιγμής αύτής λειτουργούν τέσσαρα θέατρα
μόνον δέ είς τό ΆΘήναιον όπου ό κ. Ταβουλάρης, έπαίχΟη
νεον έργον τοϋ κ. ’ Άμπελα.
— Εφέτος οί συνδυασμοί τών θιάσων έφερον τόν κ.
Φίρστ μέ τήν Δα Κοτοπούλη καί τόν κ. Σαγιώρ μέ τήν κ.
Κυβέλην.
— 'Η κ. Γαβριηλίδου είνε άκόμη αναποφάσιστος.
- — Μεταξύ τών νέων ’έργων συγκαταοιθμεΐται καί ή «Τζένη μέ τό γέλοιο της» τής ήμετέοας Διευθύντριας δπερ παρεδόΟη εις τήν Δα Κοτοπούλη.
— Έν τώ μεταξύ ή Δίς Ζωγράφου προετοιμάζει καί ετεοον κοινωνικόν δράμα όπεο έλπίζομεν ότι Οά δοΟή είς τήν
Κυβέλην.
— Μία δυσκολία διά τό ϊογον αύτό είνε ή εύρεσις του
τ·τλου·

LA GRANDE FABRJQUE

S. STEIN
Premiere Maison de 1’ Orient vendant le meilleur march6

VhEMENTS pour HOMMES nENFANTS
ROBES, MANTEAUX

etc, pour

DAMES & FILLETTS

B0H5ETERIE, CHEMISER1E, PARFUMERIE, GAHERIE, OCEM,
LINGERIE FINE, ARTICLES DE BLANC, MARDQUINERIE
CHAUSSURES, ARTICLES DE VOYAGE ETC. ETC. ETC.
LE CAIRE, ALEXANORIE, TANTAH, SALONIQUE, CONSTANTINOPLE
(GALATA .ET STAWIBOUL)

ΜΕΓΑ ΕΡΓ0ΣΤΑΣΙΟΝ
Σ. ΣΤΕ1Ν
’Εμπορικός Οίκος έν τή Ανατολή πρώτιστης τάξεως έχων τάς οίκονομικωτέρας τιμάς.

ΔΗΛΩΣΙΣ
Ένεκεν πληθώρας ύλης αναβάλλεται διά τδ
έπόμενον ή συνέχεια τής ύπδ τον τίτλον: Ή Όέ·
σις της Γυνανώς εν ταΐς ΰρησκείαις και Ιδί< σς
εν τώ Χριστιανισμό) περισπουδάστου μελέτης τοΟ
κ. Δ. Μπαλάνον.
’Αλληλογραφία : Κον Π. Βαλ. Λάρνακα. Ποίημά σας δημοσιευθήσεται εις προσεχές τεύχος. Μπέλλαν. "Αμα λάβης τό
παρόν τεύχος γράψε μου. ϋεριμένω άνυπομόνως ειδήσεις σου.

ΕΝΑΥΒΑΤΑ 4|» ΚΥΡΤΟΥΣ
ΠΑΙΑΙΑ
ΕΝΑΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΟΙΟΡΙΑ
»·* ΚΥΡΙΑΣ *'« ΑΕΣΠΟΙΝΤΑΑΣ
ΕΙΑΗ ΠΛΕΧΤΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ, ΑΡΩΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ.
ΕΙΔΗ ΨΙΑΙΚΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΣΩΡΡΟΥΧΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Η ΜΗ. ΕΙΑΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ.
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΕΙΑΗ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ

«λ.χτλ.ζτλ.

ΚΑΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
I NICOLAS 0. IOCCOS |
IcURl-ALEXlNDRIA-EGrPTl

(ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΪΤΑΜΠΟΥΛ)

F

■TPM (Μ)

4
4 1)2

Κεφάλαιον εγκεκριμ-ένον
£ 600.000
Κεφάλαιον καταβε6λημένον£ 315.510
"Εδρα έν Λ.ονδ£νω.—Γενική διεύβυνσίς έν
Έλλάδι, έν Άθήναις.
Ί·ποκαταστήμ.ατα s έν Αλεξάνδρειά, Κέρκυρα,
Κεφαλληνία, Ζακΰνθω,
Πειραιεϊ καί Τριπόλει.

Πάτραις, Ναυπλίω,

3
3

Είς cheques έπί Γαλλίας καί ’Αγγλίας

3

3
3
ζί

Οί τόκοι τών καταθέσεων ώρίσθησαν άπό
νουάριου 1910 ώς κάτωθι :

1ης ’Ια

Ιον Είς Δραχμάς
ο)ο έτηο. έπι άποδόσει εις πρώτην ζήτησιν διά ποσά
μέχρι δρ. 100,000
1)2 ο)ο » »
»
»
»
ζήτησιν διά ποσά
πέραν τών 100,000
1)2 ο)ο »
»
»
>6 μήνας μέχρι 2 έτών

ςπαΠ-

ο')θ έτησ. έπί άποδόσει μετά 2 ετη μέχρι 4 έτών
ο)ο »
»
»
» 4 » καί έπέκεινα

4

ο)ο έτησίως έπί άποδόσει εις πρώτην ζήτησιν
άνευ όριου ποσοΰ
1)4 ο)ο »
»
»
μετά 6 μήνας.
1)2 ο)ο »
»
»
» 1 έτος.
ο]ο »
»
»
» 2 έτη
1)2ο)ο »
»
»
[κείνα.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ
Πρός οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν τήν προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος
τών ταξειδευόντων μέ βιβλιάριο·/ 2500 χιλιο
μέτρων, έν συγκρίσει με τάς τιμάφ τών άπλών

διά Κόρινθον
* “Αργος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ^ΠΙΛΟΝ

Β
7.30
6.40

4.60
3 85

είσιτήρ. 15.70 12.50
βιβλιάρ. 12.20 10.15

7.85
6.10

A
9.20
7.6’5

είσιτήρ.
β:6λιάρ.

είσιτήρ. '23.20 18.80 11.60
.9.—
βιβλιάρ. 18.— 15—
είσιτήρ. 29.20 22.— 14.60
. Μεγαλόπολιν β,§χ[(£ρ. 21.95 18.30 11.—

. Τρίπολιν

Η ΦΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙ ΟΝ

ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ (Κόποου)

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΙΆΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ IΟ

Έκ ΠΑΤΡΩΝ

Ν· Ε. ΞΕΝΑΚΗ
Όδός Σταδίου 26

Τά Εκλεκτότερα άνθη διά γάμους καί έορτάς, τά ω
ραιότερα Εοτολισμένα κάνιστρα, στΕφανα καί σταυρούς
κηδειών Εκ φυσικών καί τεχνιτών άνθέων, σπόρους,
βολβούςκαί διάφορα φυτά τών τροπικών,ευρίσκετε κα
θημερινώς εις τδ άνω άνθοπωλεϊον. ‘Ομοίως άναλαμβάνρμεν την φύτευσιν καί συντηρησιν κήπων ΰπδ
είδικοΰ τεχνίτου.
Εις τδ άνω άνθοπωλεϊον ευρίσκετε καί τά (αραιό
τερα είς φωνάς καί χρωματισμούς καλικέλαδα ‘Ολανδικά καναρίνια με τήν Εγγύησιν τής Επιστροφής τοΰ
χρήματος Εάν δεν εινε τής τελείας άρεσκείας τοϋ άγο ραστοϋ.

,

12.70 10.10
8.30 6.95

6.35
4.15

7.60
4.90

6—
4.05

3.80
2.45

5.10
3.35

4.—
2.80

2.55
1.70

είσιτήρ. 16.50 13.10
βιβλιάρ. 11 — 9.20

8.25
5.50

διά Πύργον

είσιτήρ.
βιβλιάρ.

» Λεχαιν'α

είσιτήρ.
βιβλιάρ.

» Αΐγιον

είσιτήρ.
βιβλιάρ.

» Κόρινθον

Έκ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
όίά Καλάμας

> Ναύπλιον

είσιτήρ.
βιβλιάρ.

είσιτήρβιβλιάρ.

14.70 12.25
.9.65 8.05

7.35
4.85

7.80
5.60

4.75
3.40

9.50
6.75

’Ε* τον Γραφείου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΟ ΙΑΤΡΟΣ

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ
ΑΛΕΥΡΟΝ

ΛΙ
ΓΓΤΑ
Γ
Ι1Ε12.Ι/ΐΕ.
-_____________________________

·■

■

ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ

ΤΑ ΒΡΕΦΗ, ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΧ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ
Πωλεοταο εο$ δλα τά. φαφμ,αζεοα
φαρμαχεφπ,ορεοα.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Δςά. τήν Ελλάδα %a,c Κρήτην.
ΚΟΕ ΕΥΓ, ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑΙ
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είσιτήρ. 37.70 28.10 16.35
βιβλιάρ. 27.05 22.55 13.55

. Πύργον

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΝ

Ή τελευταία τέχνη πρός κατασκευήν γυναικείων
πίλων. Ή γνησία ΠΑΡΙΣΙΝΗ κομψότης, χάςρι καί γοητεία διακρίνουσι τούς πίλους τής Melle
COLLIN. Μία απλή έπίσκεψις πείθει περί τής α
λήθειας. 'Όσαι Άτθίδες έπιδιώκετε τήν Παρισινήν
χάριν, ιδού ευκαιρία, έπωφεληθήτε αύτής. Συνιστώμεν έκθυμως τό νέον αύτό Κατάστημα.

είσιτήρ. 34.50 25.75 17.25
. Κυπαρισσίαν βεβΧιάρ. 27.80 23.20 13.90
είσιτήρ. 19.50 15.50 9.20
> Άκράταν
β:6λιάρ. 13.05 10.85 6.55
είσιτήρ. 25.— 18.— 10.—
. Πάτρας
βιδλιάρ. 18.65 15.55 9.35

(ΒουλεντοΟ)

Πρώτην φοράν έν Άθήναις καί καθ’ δλην τήν'Ελ
λάδα παρουσιάζεται φωτογράφος μέ καλλιτεχνικός δι
καιωματικάς αξιώσεις
'Ο κ Ξανθόπουλος άνήγαγε κένταϋθα τήν φωτογρα
φικήν είς τών Καλών Τεχνών τήν περιωπήν, δπως οί
Ευρωπαίοι συνάδελφοί του οί συναγωνιζόμενοι πρό
πολλοϋ μέ τούς καλλιτέχνας ζωγράφους τών ξένων μεγαλοπόλεων.
Χάριν τής κατ’ έξοχήν έκλεκτής πελατείας του,
προέβη κατ’ αύτάς είς τελείαν άνακαίνισιν τοΰ φωτο
γραφείου του, άναλαβών καί τά υπόλοιπα διαμερί
σματα τοϋ έπί τής όδοϋ 'Ερμου ύπ’ άριθ. 10 οικοδο
μήματος.
Ήτοίιιασεν αίθουσας καλλωπισμού, υποδοχής καί
αναμονής καί έπλοΰτισε τό έργαστήριόν του μέ δλα
τά νεώτερα φωτογραφικά είδη καί μηχανήματα τών
τελευταίων έφευρέσεων.

COLLIN
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εισιτηρίων.

Εξ ΑΘΗΝΩΝ

Αί εις επιταγάς (cheques) έπί Γαλλίας καί ’Αγ
γλίας καταθέσεις αποδίδονται είς ο είδος έγένετο ή
κατώθεσις, παντός δικαιώματος χαρτοσήμου έπιβαρύνοντος τόν καταθέτην.

MelmeLOUISE

ι

3 ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ 3

Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών όδόντων
σώζετε ού μόνον τούς δδόντας σας, άλλά προλαμβάνετε
άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών όδόντων, τών ώ·______________ ________________________________
των, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών
πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος, πολλά
κις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.
Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμμένον έπιστήμονα όδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ οποίου αί
τρεις σκευασίαι Ελιξίρια, Όδοντόκονις καί
Άδαμ-αντίνη εινε μοναδικαί είς τό είδος των.
Διά τοΰ Ελιξιρίου παύε: ή οδονταλγία καί
ή νευραλγία. Είναι σκευασία άλάνθαστος καί άποτελεσματική.
Πωλείται παρά τφ ϊδίφ αντί 2 δρ· τύ φιαλίδιον

3 Κοραή 3

ΠΕΛΟΠ.ΗΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος

Άθήναι

(Σοφόκλειον)

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ
Έκδεδομ.ένη κατά Κυριακήν ύπο τοΰ δη
μοσιογράφου καί Αρχισυντάκτου
τής α Άμ.αλθείας»
X. ΘΕΟΔ· Κ· ΥΠΕΡΙΔΟΥ
‘Ο κ. ‘Υπερίδης συγκεντροϊ Εν τή α’Εφημερίδι τών
ΚυριώνΌ πάσαν τήν γυναικείαν κίνηοιν τής Σμύρνης
καί τοΰ Εσωτερικού αύτής δπου Εχει μεγίστην διάδοσιν
και κυκλοφορίαν. ‘Η δράσις τοΰ γυναικείου τούτου
περιοδικού εγενετο αφορμή νά Εμφανισθώσι γυναικείοι
φιλολογικοί μορφαί πολλά υποσχόμενοι. Συνιστώμεν
είς πάσαν Έλληνίδα τήν άπόκτησιν τοΰ ωφελίμου
τούτου περιοδικού. Έτιησία συνδρομ-ή φρ.χρ.8
Συνδρομηταί Εγγράφονται καί παρ' ήμϊν.

ALEXANDRA A. DRITSA
Sage—femme

Rue Nubar Pacha,
Okella Ratib Pacha No 10
ALEXANDRIA

Egypte

ΣΤΝ01ΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
31 ΑΠΡΛΙΟΥ 1910

ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Αραχ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ :
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: ’ Ε· Πεχραχεϊ, Πάτοαις, Σύρω, Καί.άμαχς, Τρχπόλεχ, Βόλφ, καί Λαρίσση
ΕΝ ΚΡΗΤΗ ’· Έν Χανίοχς, Ήρακλείφ καί Ρεθνηνη»
ΕΝΤΟΤΡΚΙΑ: Έν Κωνσταντχνουπόλεχ (Γαλατά καί Σταμπούλ), ΣαιεφοΟντχ, Τραπε·
ζοϋντχ, Σηύρνη, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Καβάλλα, Ξάνθη.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ■ Έν Άλεξανδρεία, Καϊρω, Ζαγαζίκ, Μανσουρςι.
ΕΝ ΧΑΡΤΟΎΜ : (Σουδάν),έν Λονδίνφ E.G. (No 22 Fenchurcfi street) χαί ένΛε{ΐεσφ( Κύπρου).

(·?ι^^»^'·'"“*τ^ίζ*
Ι

Ιαηεϊον ,

Β /

α_,-χέ γ^μμ. διόραμα καί μονοοραχ.Ι
/ ’Αντίτιμο
*
μεταλλικού Τραπεζης εις . I θ

τήν

Δρ.

‘193,149,705 02

22,199.087.08
23,862,640.86

16,484,029.04
10,479,6? 1.29
8,893,673.51
3,472,115 10
4,686,253 37
768,577.29

μ/νοδράχ.
28,067,615 25

ΚαΙαΧαΤα ϊρα^ζης κ^ι χ^ατα εξ άναγκαστικών εκποιήσεων......................................
Μ, —V

98,877,690.96

|

πεζικών γραμματίων).

10,053,236,25
2,717,143.57
20,657,279.65
11,569,354.59

I

.

·

·

1 Δχάφοροχ λογαρχαθιεοχ

.

·

·

·

πρ;..τρ.«Κ,(

I Δχάφορα.

.

Δρ

ΑΡΙΘΜ. 42

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

■

ι. j ajmmM

Εις τον άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον
και πολύχρωμο
*
εμπορικήν πλούτον τοϋ κκταστήματος τών άδελφώνΜουτσοπούλων ζητήσατε τά τελειό

λυποίκιλα χεντήμ.ατα. καί δαντέλλας καί τά τε
λευταίας μόοας ι>φάβ]
*.ατα..
Δέν θά σας προσελκύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνεία τοϋ καταστή
ματος άλλά καί ή ΐδιάζουσα εις τούς καταστημα-

τάρχας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

COURS DE PIANO
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΥ

ΑΝΝΗΣ Ν ΤΣΙΜΠΑ

>1
1,396,532 <<

1,310,678 011

886,127 5 31

2,361,326 041

-I
1,003,520 -1
480,000 _|
1,094,750 -

1,003,520
480,000
981
898,038

392,013,249 1 61396,253,622

I 20,000 000 —
I 13,500,000 -

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

450,042 3° II
9,219,906 52
3,505,136 191

*
w-

.............................

2,880,000 5,160,800 8 2 II
19,966,216 4 7 ι
3,562,755 2 01
20,466,534 0 5 |
4,747.947 2 0
68,788,050 2 3 |
47,938,007 6 6
13,090,219 3 21
5,296,712 8 5 II
7,558,218
1,250,000

I
9,220,083 82
I
3,501,877 8

-»>|

Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

1. ΟΜΕΡΜϊ.

59,739,615 2 j I

5,160,800 82
5060,800 82]
19,690,518 82|
| Προεξοφλήσεις
. ·| 3,540,100 θ’
Καθυστερήσεις ^«^^“^νελοώ χρηματογράφων 19,331.970 23
4,298,300 50
Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοι επ ενέχυρα χ.ρ k
>r .·
68.988,095 θ5 1
1 Δάνεια έπ’ ένεχυρω εμπορευμάτων . _
Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμό; επι
πρόσ’ωπα 47,854,841 70
Δάνεχα είς δήμους, λιμένας και κοιπα νομ.κα προ
13,249,578 31
■
I 5,345,097 32
7,456,658 θθ
I
| Μετοχαί είς έγχωρίους
‘ ‘ \ .
I 1,250,000
Ι
398,872 95

I

1 Λ.

66,834 40 |

66,834 401

«Η

ν

I

Ή Τράπεζα Αθηνών έκτελεϊ Προεξοφλήσεις, Εισπράξεις γραμματίων, Προκαταβολάς έπί
χρεωγράφων καί εμπορευμάτων. ’Ανοίγει τρεχούμενους λογαριασμούς ήγγυημένους καί εν γένει άναδέχεται τήν έκτέλεσιν πάσης τραπεζιτικής καί εμπορικής έπιχειρήσεως ύπό συμφερωτάτους ορούς.
Δέχεται χρεόγραφα πρός φύλαξιν αντί ελάχιστων δικαιωμάτων. ’Ενοικιάζει χρηματοκιβώτια είς
ίδιιότας. Δέχεται καταθέσεις χρημάτων εις χρυσόν καί τραπεζογραμμάτια πληρώνουσα τόκον :
3
ο)ο είς πρώτην ζήτησιν
3 1)2 ο)ο διά καταθέσεις έξ μηνών
4
ο)ο
»
»
ένός ϊτους
5
ο)ο
»
»
δύο ετών καί επέκεινα
Διά τάς είς τό Ταηχεντήρχόν της, λεχτουργοϋν καθ’ έκάστην, καταθέσεις ώς καί διά
τάς χάριν αγαθοεργών σκοπών, πληρώνει τόκον 4 ο)ο.

Δραχ.

4,807,625 06
338,420 —
584,327 —

9,418,788 3ΙΊ 38,473,759 23

61,911,510 90

■

40.000,000.—
»
5,275,000.
—
4,000,000.— »

Δρ. 193.149,705.02
‘Ο Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου

1Α.Ι

Η,778,575 42| 61,778,575 4ί
9,000,000 —| 9,000,000 —

Ελληνικήν Κυβέρνησιν επ αναγκα-

• Χή κυκλοοιμμ τρ.
Δά tov προς την Ελλ. Κυ?
«ΧϊΧ.! ■"w

ι

1910

4,672,411 271
444,290 —|
570,082 —I

■ΕξίΖΓ' / npTSi™ ·Ε».. ό... ώ
Λ)σ«°Χ
/ -ΕΗτν Σιδηοοδρόμων 4 0)0 το« 190-|

Δά εχον πρός

102,303,707.48

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον Εταιρικόν................................................................................................... Δρ.
Κεφάλαιον ακτικόν'Αποθεματικόν.........................................................
Άποθειιατικδν Πρόνοιας .
Καταθέσεις
.
.................................................. Δρ. 87,534,548.55)
»
Ταμιευτήριον...............................................................
» 11,343,142.41)
»
Τρέχοντες λ)σμοί πιστωτικοί......................................................................................... »
Υποκαταστήματα..........................................................................................................»
’Εξωτερικοί λ)σμοί............................................................................................................ »
Προσωρινοί λογαριασμοί καί διάφορα..................................................................... »

,

,.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1910
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Διαθέσιμε :
Έν τω Ταμείω καί παρ’ έγχωρίοις Τραπέζαις . . . .Δρ. 10,962,316.19) Δρ.
Παρά Τραπέζ. έν Ευρώπη και Σ)ματα έν χαρταβυλζκίω » 11,236,770.89)
»
Προεξοφλήσεις και Ποοχαταβολαί Ε)γραμματ'ρ>ν.................................................... »
Εγγυημένοι λογαριασμοί :
έπί ένεχύρω χρεωγράφων................................Δρ. 56,526,717.12)
έπί έμπορ. καί άλλων έγγυήσεων ....
» 37,009,767.151
»
έπί υποθήκη ακινήτων...................................... »
9,767,223.21)
Τρέχοντες λ)σμοί χρεωστικοί ..........................................................................................»
Όμολ. ’Εθνικών Δανείων, Λιμενικών Ταμείων καί ’Ανωνύμων ’Εταιριών
»
Χρεόγραφα καί τοκομερίδια...........................................
»
Συμμετο/αί είς επιχειρήσεις ..........................................................................................»
Κτήματα Τ ραπέζης............................................................................................................ »
Έγκατάστασις καί έπιπλα Κεντρικού καί Υποκαταστημάτων ....
»

31 Μαρτίου

1910

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Ό Γενικός Διευθυντής
Ζ. 3Κ. KI-A-TS-A-S

·<------ .11.,.,

■

UUUIU (ΙΤΙΒΕΜΕΟ ΕΡ. ΟΗΕΜΕΙ - IWUIIU ίΡ. 9 275.100

ι

47 Ι|
I

20,000,000
13,500,000

1 Μετοχχκύν κεφάλαχον.............................

| Άποθε|ΐατχκά κεφάλαχα
| Γραπεζχκά γραμαάτια εν κυκκοφορια .

;δίά x)r 7 ¥±έζΓ"::- !ί;Κί;ιίΙ:θ

1

I Κεριιατχκά γραμμάτια δίδραχμα και μονοοραχμα

.

.

| Καταθέσεχς έν δψει είς μεταλλικόν . ■ · ·
1 Καταθέσεχς
" ,'ίς τραπεζικά γραμμάτια .
I
πληρωτέα’.............................................

·

>1112,768,709 10 119,293,281 221
— I
9,000,001
8| 9.000.000 —
4,423,8<ι 5 49II
| 3,206,277 32
| 21,504,338 55 24,990,02 41 |
1,171,39 7 50 (J
Ι
907,403 65
273,25 ο — |
I
226,350 —

4,520,44 ?|76 1
7,223,731 00
95,44 4 75
746,125
323.84 5|70 ||
764,071 75
3,50 2 19
215,431 16
66,8. 4 40 J
3,052 19
70.5113 95
Καταθέσεχς Δημοσίου επι τοκω εις χρυσόν
ια
66 834 40
Καταθέσεχς Δημοσίου » »
εις τραπεζ.κα γρα
110 3 >1 86 |
s 1
110α»1 86
-Εντοκος κατ.Δημ.ειςχρυσ. οια την κατασκ.του Σ.Π.Δ. (117,580,987 61 116,422,81)9 81 |
10 — 1
»
»
»
» τρ.γρ)τια »
»
”
39,856,411 — 39,856,4
Καταθέσεχς ΰπο προθεσμίαν και σιαρχευ: , . . ·
| 20,242,90' — 20,242,9 00 —
1,656,4 20 —
Λανεχοφόρον δάνειον Τραπεζης 3 ο)ο εις χρυσόν . ,| 1'535,451 —
Λαχεχ ο ι
»
2 1)2 ο)ο εις τραπ. γρα
454,2 9’ 50
’ Ί
403,95' ’ 50
’Γπηρεσία λαχ.δαν. Τραπέζης 3ο)ο εις χρυσόν . . ‘I 15,002,27 44 14,801,9 44 05
ιπηρεο
γ.
»
#
2 1)2 ο)ο εις τραπ. γρι
4,829,6 39 67
‘ Ί 2,437,61 J 57
Καταθέσεχς -αμιευτηρίου...............................
. .892.013.24' 16 396,253,6 22|47
Δο Ό Διευθυντής του Λογιστηρίου
Π
) Είς χρυσόν.,..·...Αρ.
ΔΒΖ,στ-.
ΰπεγγ. προσοοων
# ζ·?απ γρ«μ.. » 6,860,818. ΟΙ
.1
Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων είς χρυσόν . ■ · ·
Υπηρεσία ’Εθνικών δανείων εις τραπεζικά γραμμα.-

I

I
I

11

|

|
I
ι

ΒΙΑΟΗΙΑλΤΑ ΚΑΙ ΕΓίΤΑΦΑΙ 0Δ3Σ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 25

τερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο
1

Έν Άθήναις τή 14 Μαίου 1910_______ ___________

Π. Α. ΚΟΎΤΣΑΛΕΞΗΣ

KONIAK

ΑΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΠΙΤΑΝ APXAIOIHTQN ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ

ΑΔΕΛΦΏΝ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ
ΣΤΟΔΣ ΑΡ. 51

ΟΔΟΣ

Μ. ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,000,000

ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ
Έν όδω Ίωάννου ΙΙαπτταρρηγοπούλου
'Πρφην Νομισματοκοπείου]
Έναντι

'Υπουργείου Οικονομικών

Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τόν έμπορορραπτικόν οί
κον τοΰ κ. Γαβαλάκη διακρινόμενον διά τήν έκλεκτικότητα τών υλικών του, διά τήν στερεότητα καί κομ
ψότητα της έργασίας του καί διά τήν εύθηνίαν τών
τιμών του.
Κομψότης, στερεότης, οικονομία. Διά τούς ξένους
τών ’Αθηνών επιβάλλεται ή έπίσκεψιςτοΰ Έμπορορραπτικοΰ Οϊκου Γαβαλάκη.

ΤΙΜ1ΙΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

γραμμάτια, αξίας

δραχ. 200,000.
Διά τήν κλήρωσιν τής 28 Φεβρουάριου 1910 έξε-

δόθησαν ύπ’ αυςοντα άριθ. 1—25,000 άκέραια
γραμμάτια παρέχοντκ συμμετοχήν είς ακέραιον τό
κέρδος, τιμώμενα τέσσαρας δραχμάς, καί ύπ’ αύξοντα
αριθμόν 25,001 —100.000 τέταρτα γραμματίου τι
μώμενα μιας δραχμής καί παρέχοντα συμμετοχήν είς
τό τέταρτον τοϋ κέρδους.

ΚέρΠτη εχάστης ζληρώσεως

Προμηθευταί τής Βασιλ. Αύλής
καί τετιμημένοιδιάτοϋΣταυροϋ τοϋ’Σωτήρος.

Διά πάσαν παραγγελίαν ή
σχετικήν πληροφορίαν άποτανθήτωσαν οί βουλόμενοι εις τό
έν Πειραιεΐ Κεντρ.Κατάστημα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΜΑ

ΚΟΡΣΕΔΕΣ

Κοθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμ

μάτια αξίας δραχ. 400,000.
Παρέχονται κέρδη είς 2,000

“ROYAL,,

LIU.IL

Κέρδη
1
1
2
6
15
25
1950
2000

ές
έξ
άπό
άπό
άπό
άπό
άπό

Δραχμαί
80,000
20,000
2,500
1.000
400
200
40

Έν δλω
80.000
20,000
5,000
6,000
6,000
5,000
78,000
200,000

Ή πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή 28 Φεβρουά
ριου (13 Μαρτίου) 1910, ή δευτέρα τή 25 ’Απρι

λίου (8 Μαίου) 1910, ή τρίτη τή 27 ’Ιουνίου (10
’Ιουλίου) 1910, ή τε,τάρτη τής 31 ’Οκτωβρίου (13
Νοεμβρίου) 1910 καί ή πέμπτη τή 31 Δεκεμβρίου

’Αναχωρήσεις έξ Αθηνών

1910 (13 ’Ιανουάριου) 1911.
Διά πασαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων
άπευθυντέον είς τό γραψεΐον Λαχείου τοΰ ’Εθνικού
Στόλου και τών ’Αρχαιοτήτων ύπουργεΐον Οικονομι

6.20 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν,
Μεγαλόπολ.,Κυπαρισσ., Καλάμας.
7.—
» Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας,
Κυλλήνην, Πύργον, ’Ολύμπια.
8.30 » Τοπική διά Κόρινθον.
H.30 » Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας,
1.20 μ. μ. Ταχεία διά Πάτρας, κατά Δευτέραν
καί Τετάρτην.

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Καταθέσεις είς

ΤΔΡΥΟΕΝ ΤΩ 1845

Τό 'Ελληνικόν Κονιάκτ ών
’Αδελφών Μπαρμπαρέσου, τών
οποίων ό μέγας βιομηχανικός
οίκος χρονολογείται έκ πατρι
κής διαδοχής, εινε αγνόν προ
ϊόν έκ σταφυλής.
’Εχέγγυα εινε ή παλαιότης
καί τά έπίσημα βραβεία τών
'Ελληνικών ’Εκθέσεων τών
έτών 1875, 1880, τοϋ Σικά
γου 1894, τοΰ Βορδώ 1895
ώς καί τών έν Παρισίοις Πα
γκοσμίων τοΰ!889 καί 1900.

■ΙΜ ΤΡΙΒΕΙΑ Λ EIW®
τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τρα
νέων εντόκων καταθέσεων έν δψει
ή έπί προθεσμία δηλοποιεΐται δτι άπό 15 τρέχοντος ’Απρι
λίου 1909 ή Έθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά
τε τφ Κεντρικφ Κρεασιήματι καί τοΐς 'Υποκαταστήμασιν
αύτής καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας
έν όψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκφ :
1 1)2 ταϊς 0)0 κατ’ ετ»ς διά τάς έν δι’/ει άποδοτέας κα
ταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000, πέραν τοΰ ποσού τούτου
τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 ταϊς 0)0 κατ’ έτος μέχρι 50,000
πέρα δέ καί τοΰ ποσού τούτου είς 1)2 ταϊς 0)0. Αί καταθέ
σεις αύται γίνονται δεκταί καί είς ανοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου επιταγών.
2 ταϊς 0)0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά έξ μήνας τουλάχιστον.
2 τα ς 0)0 κατ’ έτος δ.ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας εν
έτος τΰλάχιστον.
3 ταος 0)0 δ’ά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο
έτη τοϊύλάχιστον.
3 1)2 ταϊς 0)0 διά τάς καταθέτεις τάς άποδοτέας μετά
τέάάαρα έτη -ιούλάχιστον.
,
4 ταϊς 0)0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε
έτη τούλάχιστόν ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε έτών ή
τάς διαρκείς

πεζικά γραμμάτια

Καταθέσεις είς χρνόάν

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις ε’ις χρυσόν, ήτοι είς
φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθε
σμία ή διαρκεϊς έπί τόχω: '
' *
'° ταϊς
—·- 0)0
Λ'η κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τοΰλ.
11)2
» ' -»
»'
» »
1' ’έτους »
2
»
»
2 έτών Π
2 1)2
»
»
»
» ι>
»
4
»
3
»
»
»
»
» »
»
5
»
4
Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’έκλογήν τού καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών όμολογιών πληρώνονται
παρά τώ Κεντρ'.κω Καταστήματι καί τή αιτήσει τού κατα
θέτου παρά τοΐς 'Υποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς τό
αύτό νόμισμα είς 3 εγένετο ή κατάθεσις.

EIEHIHHM ΕΙί ΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ

κών, είς ’Αθήνας.

Ό διευθύνων τμηματάρχης

’Αναχωρήσεις έν. Πατρών

Γ. IW. Κοφινάς

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, Όλύμπ.α

ΤΟΠΟΙ Μ ΤΟΜΟΙ

ΠΛΟΥΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΝ
Κινινέλαιεν κιΊ Μοιρουνέλαιον

ΤΙΜΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ

είς κόνιν αοσμον και άγευστον

’Αναχωρήσεις έκ Καλαμών

7.—π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, Πάτρας,
Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, ’Αθήνας,
12.40 μ. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Πύργον, ’Ολύμ
πια, Μεγαλόπολ.’.ν, Τρίπολιν.
’Αφίξεις είς ’Αθήνας

2.45 μ. μ. Ταχεία έκ Πατρών (δίς ώς άνω).
4.45 » ’Εκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου
6.15 » Τοπική έκ Κορίνθου.
7.05
» Έξ Ο
ίων, Πύργου, Κυλλή-

8.15

’

ρών, Καλαβρύτων.
’Εκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγα
λοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου,

CORSETS “ROYAL,,

Οι μόνοι Κορσέδες οΐτινες έτυχον τών καλλιτέρων βραβείων εις πάσας τάς διεθνείς έκθέσεις.
Είς τόν ΜΙΚΡΟΝ ΟΙΚΟΝ : Θά ευρητε άπαντα
τά είδη τής γυναικείας άμφιέσεως, είδη γάμων καί
προικών ώς καί πλουσίαν συλλογήν φορεμάτων.

ΤΙΜΑΙ ΜΙΚΡΑ) ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ!

Ειδοποιού μεν τό Σον κοινόν τής πρωτευούσης καί
των έπαρχιών, διι είς τά εν Σεπολίοις Δενδροκομεία
καί φυτοκομεία μας, ευρίσκονται προς πώλησιν ναι
είς τιμάς δουν άγων ιστούς απαντα τά ίκλεκτά είδη των
Καρποφόρων δένδρων λίαν εύρωστα καί ΰγειά. ‘Ο
μοίως απαντα τά είδη τών Φοινικοειδών καί ‘Εσπε
ριδοειδών φυτών.
’Αναλαμβάνομεν τον καταρτισμόν Κήπων καί Δενδροστοιχιών.
Αδελφοί ΚΑΝΤΟΡΟΙ

Συνιστάται ύπό 40 ιατρών τών Άϋητ ών
και καθηγητών τον Πανεπιστημίου
Γενικός ΙΙράκτωρ έν ’iiaii

Γ. Δ· ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥΣ
'Οδός Αιόλου 148
Αθήνα»

LE GRAND ETABLISSEMENT
s LE MIRE s

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ!) ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

H. RAFF

PLACE nm EL KHM

’Ολόκληρος
ΊΙμ.ίσεεα
Τέταρτον
"Ογδοον

VETEMENTS DAMES HOMMES ET ENFANTS

BONNETERIE, CHAPELLERIE, ARTICLES DE VOYAGE,

βελες
είς εν τείχος .....
»
»
.....
σελίδος
»
.....
»
»
.....

Λραχ.
»
»
»

<»Ο
3»
‘20
1 ‘2

Λεά χώρον μεκρότερον τεμαί άνάλογοε.
At ’ εεκονογραφη|».ένας δεαφημήοεες καί δε ’ εξ τεύχη η περεββότερα εδεαετεραε
βομ,φωνέαε.

EGYPTE

DEMETRIUSJKIADAS

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

LE CAIRE RUE RUEY U>5

Fournisseur de 1' Armee <!’ Occupation
Maison fondee en 1870
Grande Fabrique—Distillerie de liqueurs
Grand depot de Vins

ΔΓ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

ΜΑΡΜΕΑΑΑΑΙ

(κομπόστα)

ΕΚ ΝΩΠΗΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ

Importation-Exportation

ΝΕΚΤΑΡ
ΠΟΤΟΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ χαί ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟΝ
ΑΝΕΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΥΜΟΝ ΝΟΠΙΙΣ ΣΤΑΦΥΛΙΙΣ

"-X'-X -X -X-x X. ·χ.-χ--χ. "X

ΤΗΣ

Motel

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

continental

48·ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ·48

Pension de Frs. 20 a Frs. 25 pai’ jour.

Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας
*
Η

καταπληκτικός προόδους των μία αφορμή πρδς τοΰτο είνε και τδ μέγα αύτδ Κατάστημα είς τδ όποιον συνεκεντρόθη πλούσια έπίπλωσις, άηαστράπτουσα καθαριότης

Η πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία και ποικιλία δλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟ-

s?xVoY motel

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ και τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. Πρώτον αύτδ έκαινοτόμησεν είςτδ
Ο ζήτημα τής εύθυνής διανομής κατ' οίκον αγνού και νωπού Άγελαδενού P2I2UL-

PQ ΚΤΟΣ!! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν όνομαστά, δλα δε τά είδη τής ΓΑΛΑ-

L’ Hotel de Luxe de Γ Egypte.—Restaurant.—Salle de Fetes.

HOTEL D’ ANGLETERRE

ΚΊΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύθηνά, και μέ υλικά εκλεκτά καί επιμελημένα.

ζ
ω

IlOtel de Famille, tranquille et confortable.

G. NUNGOVICH HOTELS C°
A. WILD,

α
ζ
ζ

Τά δέ είδη τής Ζαχαροπλαβτεκ^ς γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικό
τατα. Κατόπιν δλων αύτών δτκαίως θεωρείται τδ κέντρον δλου τού εκλεκτού κό

σμου. Λεκαεως εύρίσκουσι θέσιν μόνον οί προνοητικοί πού φροντίζουσιν εγκαίρως
νά τάς καταλαμβάιωσι καί άκόμη δεκαεότερον δλοι οί συχνάζοντες εές τά θέατρα

δέν θε υροΰσι τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τδ τέλος τής παραστά-

σεως τδ άναψυκτικόν των, ή τδ παγωμένον γάλα των, ή τό γευστικόν γλύκισμά των,
ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς Αίθούσας τών

Directeur General.

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΤΣΤΑΣΙΩΝ

Μ Ε Ν Α Β Ο Υ Σ Τ Α Σ ΙΑ

Maison de tout premier ordre. Position la plus interessante, en face le Jardin de
I’ Esbekieh.—Nombreuses chambres avec salle de bain prive.—Restaurant.—Grill
Room.—Bar.—Billard.—2 Lifts.—Jardin.—Bureau de Poste dans Γ Hotel.

Ε
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ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

1ΪΡ0Σ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

■■·■■■ “ϊ
3

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΦΡ. ΧΡ. 20,000.000

Ζλ&ηρημένον είς §0,000 μ,&τοχάς φράγχχ χρυσά 230 έχχστην
*

.■

■

·

.

εζ\τρα. un δ.θηιτα.τς3

,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΤΝΙΒΟΤΑΙΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΜΕΛΙΙ :

Ζαφείριος Κ. Μάτσας (Γενικός Διευθυντής Τραπέζης Αθηνών).
Ιωάννης Εΰταξίας (Υποδιοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος).
Σιέφ. Φραγκιάδης, Διον. Στεφάνου, Δ. Γεωργιάδης, Δ. Ήλιόπουλος, Ν. Μισυρλής, Ε. B("vror;
Ε. D’ Erlanger, Λ. Ζαρίφης, Ch. Welirung.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
,: Cr

.

Ζαφείριος Κ. Μάτσας, Στέφανος Φραγκιάδης Δημήτριος Ήλιόπο1]»ος, Γενικός Γραμματέας
Δημ. Γαλανόπουλος, Γενικός Έπιίεωρητής Γ. Κυριάκός

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΙΣ ΔΟΝΔΙΝΟΝ
'Υποκαταστήματα καί Ποακτορεϊι: Είς Πάτρα·, Αΐγιον, Πΰργ.ν, Καλάμας, Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον, Λευκάδα,
Μεσσήνην, Μελιγαλα, Κυπαριστίαν, Πύλον, Κορώνην, Φιλιατρά, Μάραθον, Λεχαινά, Άγουλινίτσαν, Κριεκι,ΰκι, Ζαχάρων, Ξυλόκαστρον καί Γύθειον.
Ε7?ΓΆΣ3ΙυΑ.Ι

Προστασίι έν γένει τής παραγωγής καί τής Έμ· ρέας τής Σταφίδας.
Παροχή δανείων έπϊ ένεχΰρω σταφιδοκάρπου ά.« ·<μιευμένου εις τάς άποΟήκας της μέχρι τών 4)5 τής αξίας αύτοΰ
καί έπί τόκφ οΰχί ανωτέρω τών 6 ο)ο έτησίας.

’Αγορά προσφερομένου αυτή σταφιδοκάρπου εις τάς ώρισμένας έν τή συμβάσει τιμάς, πρός έξασφάλισιν τοϋ κατωτάτου ορίου τιμής. Διαφήμισις τοϋ προϊόντος εις τάς ξένας αγοράς πρός έπαύξησιν τής σημερινής καταναλώσεώς του κ.τ.λ.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΔΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ανέκδοτα

Έκδοβέντα
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Α'
τόμος
φρ.
»
Β
»
»
»
1
»
»
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
»
Η ΓΚΟΤΡΑΙΝΑ Ιστορικόν μυθιστόρημα,
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.

3.00
2.0U
Ι.οΟ
2.00
5.00

Η ΜΟΝΑΧΗ
δράμα βυζαντινόν τρίπρακτον
0 ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ
»
κοινωνικόν
»
II ΚΛΕΦΤΟ ΠΟΥΛΑ »
ιστορικόν
»
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον μονόπρακτου, μεταφρασθέν εις τήν ’Αγγλικήν.

Χετραί τής Έλληντκης Έ«ι6εωρήσεως το 5 Λ ' καί Β' έτους «ωλοΰντατ είς τά
Γραφεία μ.ας «ρος 18 φρ. έκαστη.
/
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ

,,αθηναι;
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