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ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

I

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

Δεσποινίδα Ευγενίαν Ζωγράφου

Δελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπδ 10 Αύγούστου 1913 εως 10 ’Ιανουάριου 1914

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ83.— ΑΘΗΝΑΣ
Τηλεγραφική Διεύθυνσις :

Grande Fabrique, Distillerie de Liqueurs
Grande Depot de Vins

"ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΙΤΙΘΕΟΡΗΣΙΗ,,-MHHU

Λίτραι Ένετεκαί
"Ετη

1913)14
1912)13
1911)12

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενου η μή δεν ''επιστρέφεται
Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεϊά μας Αναγγέλλεται

174.375.604
192.764.428
194.015.748

αποθηκαι

Παρακρατήοεως
At

ΙΙοόόν δελτίων

έγγραφοι αρχονταε άπό 1ης ίχάβτου μ,ηνός.—Το ταϋχος δρ. 1
Έκδοθέντα καί παρελθ. 7.Ρ ήσεως
»
»
»
»
»
»
»
»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ό "Ερανος τής ΠεριΟάλψεως Εύγενίας Ζωγράφου—Ή άφελεια τών Γυναικών, Άμαρυλλίδος —Διαπρε \
πεις 'Ελληνίδες κατά τον Ιθ Αιώνα (Μα ρία Ρόδου) Σκορ. Δε|Βιάζη— Δύο Γράμ ματα, Ε. Βύστρα-<
τιάδου— Τό Άρχειοφυλακείον Ζακύνβου, Λ. Ζ.— Ό Μοναχός—'Ο ’Επαίτης, (ΤουργένιεφΜετάφφασις) Σ. θ.
Λάσχαρι— Σέβεσβε τους τάφους Μ. Πίπα γιαννοπούλου— Αϊγιον (Ταξειδιωτικαι βντυ πώσεις, Μη-Μΰς
Φεβρουάριος Ί9Η Άπό την ξενην Ζωήν Τό 'Ηγεμονικόν ζεύγος τής Αλβανίας— Οί γά μοι τοΰ Εμβέρ— ’
'Η ΈκιΛησιασ-ρίκή άν^ωσις, ΥΑμίλκα Σ. ’Αλιβιζάτου.
• Μουσική Κίνησις· Ή συναυλία τού Ώ δείου— Ή συναυλία της κ. Καλόγερό—'Ησυναυλία τοΰ χ.Σαί- 1
φερ—Ή συναυλία τοΰ κ. Φαρχουά— Διαλε ξεις
*
Ή διάλεξις τοΰ κ. Ν. Άξελόΰ—'Η διά. λεξις τοΰ κ. Καββαδία—'Ο «Κυανούς Σταυρός»— θεατρική Κίνησις· Ή κ. Ρεζάν—Ή εορτή του Λυκείου Ή κ. Λόύ Φούλλερ
—Στήλη διά τας Κυρίας· Υγιεινή τής 'Ω ραιότητος— Άπό τήν Ζωήν τού Μηνός· Φεβρουάριος, Δ. Λ.Ζ.
Τό ταξείδι τής Τζοχόντκς—Κόσμος *
Εχκλη σις— Ό κ. Δούλης— 'Ο κ. Ζωγράφος—'Ο χ. Δάσιος— Ή ίκατονταετηρις— Οΐ έρανοι τής ΠεριΟάλψεως
ΕΪΚΟΝΕΣ. Ή ήγεμονις τής Αλβανίας, Ό Γεώργιος τής 'Ελλάδος χαΐ ή Ελισάβετ τής Ρουμανίας, Οΐ
υψηλοί μελλόνυμφοι, ’Επί τή δοζολογίφ, Οΐ πρόσκοποι, Ή έορτή τοΰ Σταδίου, 'Ο χορος Μάτσιτς, Περιηγηται, Διάσημοι αεροπόροι.

EV0£NIE ZOGRAPHOI

HELLEN1&UE

εταιρίας

70.924.300
79.885.300
89.238.000

ΑΝΝΕΕ, Ν° 75
ATHIlNES, JANVIER 1914

||
||

61.491.600
68.331.500
68.885.500

‘Υπόλ.

9.432.700
11,553.800
20.352.500

Προκαταβολών επ’ ένεχΰρω
Είόαγωγή

1912)13
1911)12

,

21.163.333
15.130.240
16.149.513

’Εξαγωγή

1.371.982
3.303.057 ι
4.389.132

•Υπόλοιπον

19.791-35Λ
11.827,183
11.760.381

παρα τώ Τετής εξαγωγής χαρέμι :ναν καί άνεκαθάριστοι ϊιασαοίσεις
ΣΗΜ. Έκτες τών λιτρών 174,375.604
’ - ■ —· 2.120.323 μικτού βάρους.
(Έκ τοϊί Γραφείον)
λωνείω Πατρών τήν 10 ’Ιανουάριου

ΟΔΟΣ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ AP 4 ('Ομόνοια)

||
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Σνρψηψεόιιός

Αποκλειστική πώλησις καί αντιπροσωπεία τής πεφημισμένης μελάνης Blue Blak μάρκας Reinh.
Tetzet (Ρέϋνη Τέτζερ) ήτις δεν πίγννται έπί τών
πενών ούτε δξυδόνει αντάς. ’Έχει είσαχ&ή είς τά πλεϊστα Ιδιωτικά καί δημόσια Ευρωπαϊκά γραφεία" πωλονμένη 55 ο)ο ενδυνοηερον τών άλλων Ευρωπαϊκών
μελανών.

STEINS ORIENTAL

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

STORES LIMITED

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

MK-aiia ϋν/r. hr
'w-*
PREMIERE MAISON DEL’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARChJ
' ίπιώίπ; :ϊί· ‘ ■
j|
’Εάν at Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτικάς προόδους των μία αφορμή προς τοΰτο είνε καί τδ μέγα αυτό Κατάστημα είς το όποιον συνεκεντρώθη πλουσία έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφθονία
xqti ποικιλία όλων τών ειδών τής Ζαχαροπλαστικής καί τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αυτό έκαινοVETEMENTS POUR HOPES ET ENFANTS
τύμημεν είς τό ζήτημα της εύθυνής διανομής κατ’ οικον άγνοΰ καί νωποΰ ’Αγελαδινού Γάλακτος !!
Τά Γιαούρτια του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται άφθονα,
εύθυνά, καί μέ υλικά καί έκλεκτά καί επιμελημένα. Τά ε’ίδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικό
τατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Καμόπιν δλων αύτών δικαίως θεωρείται το κέντρον δλου
τοϋ έκλεκτοΰ κόσμου. Δικαίως εύρίσκουσι θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντίζουν εγκαίρως νά
Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Mercerie, Linger e fine, Articles de Blanc, C
τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιότερου δλοι οί συχνάζοντες είς τά θέατρα δέν θεωροΰσι τήν
pe’lerie, Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, Modes, Fleurs etc.
διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό αναψυκτικό? των, ή το
παγωμένο γάλα των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

ROBES, ΜΑΝΤΑΠΧ E T C. POOR DAMES & FILLETTES

LE CAIRE, ALEXANDRIE, ΤΑΝΤΑΗ, MANSOURAH, ΜΙΝΙΕΗ. ASSIOUT,
SAL
NIQUE, CONSTANTINOPLE (Galata ετ Stamboul)

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48—ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ—48

~------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΝΗΩΝ
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ KATABEBAHMENON iP. 60,000,000

ΣΤΕΤΝ LIMITED

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

' Υποκαταστήματα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ. ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ

Έν Ik ιρχιει. Θεσσαλονίκη, Σέρράις, Καβάλλα, Ίωαννίνδις, Χίω. Πάτραις, Σύίω, Καλάμαις.
Τριπόλει, Βάλω, Λαρίσση, Άγρινίω καί Καρδιτση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χχνίοις, 'Ηρχχλείώ καί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Έν Κωνστχντινουπόλει. ('Υποκατάστημα
έν Γαλατα μετά Πρακτορείου έν Στχμπούλ), Άμισω,
Ιι
Τραπεζονντι, Κερασοΰντι, Μπάφρα, Άδάνοις, Ταρσω,
Μερσίνη, Σαύρνη.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ : Έν Ά λεξανδρεία (μετά παραρτήματος έν
> τή συνοικία Mitan), Καίρω, (μετά παραρτήματος έν
«ϊ , τή συνοικία Mousky), Μανσούρα καί Ζαγαζικίω. ΜίτΓκάμ. Τάντα καί Μπίνι-Σουέφ.
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ : (No 22, Fenchurch Street).
ςΈΝ ΑΜΒΟΥΡΓΟ (Dornhol, Monckcbeberg strase 18).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ (Κύπρου καί ΕΝ ΧΑΡΤΟΥΜ καί έν Λιμάνι
Ε
Σουδάν (Σουδάν).
ΕΝ ΛΓΜΕΝΙ Βχθεος (Σάμου).
εΥέΙΛΛΑΔΙ:

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

■ι,

m. m ktpiaz w eopazia

? ■ l·
γ "’"4 Υ’. •-■ί''’
Είδη πλεκτικής, υποκάμισα, αρώματα, '5χειρόκτια,
είδη
ψιλικών, όλα τά C

είδη έσωρρούχων πολυτελείας ή μή, είδη δερμάτινα,
υποδήματα, καπέλλα, είδη ταξειδίου, είδι/ μόδας, αν&η κ. τ. λ.

ΚΑ ΓΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ,

Διεύθυγσις Τηλεγραφική
ANHNATKHN ATHONECLES

ΑΣΣΙΟΥΤ,

ΑΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΠΟΥΑ)

Διοικητικόν Συμβούλιον
-•Φραγκιάδης, Πρόεδρος. ’Ιωάννης Μπόταόης, ΆνΑτίπρόεδρος. Κ. Βερονγκ, Ε. Έ^ιπειρίκος, Είιότ.
Ι· Ενγενίδης^ Α. Ζαρϊόης, Δ.,Ε. ΊΙλιόπονλος,
Ζ· Κ. Μάτόας, Έιιιι. Μπενάκης, Μαρκίιιΐιος δέ
Ρεθεοόώ. Ί. Ήλεάόκος, Βαρόνος Δέ Νεόλίζ,
Μ»Χ· Σαλβάγος, Δ. Στεόάνον κα» ’Ey. Ι’οδοκανάκης.

Γενικός Διευίΐυντής
Ί ΉλεάΒκος

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πασμν Τραπεζιτικήν
έργασίαν, ήτοι’ Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμματίων
καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεογράφων
καί έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριοιων. παντσς ειδους χρεογράφων, φορτοτικών, συναλλαγματικών, γραμμ.ατίων έσωτερικοΰ καί έξωτερι ιοϋ έκτελεϊ χρηματιστικάς
έντολάς’ έκδίδει έπιταγάς πισ
λεγραφικάς έντολάς, πληρωμών έν τε τώ έσωτερικώ κα
έξωτερικώ' άνοιγε: τρέχοντας λ)σμοΰς ήγγυημένους, δέ
χεται καταθέσεις χρεω,ράφων πρός φύλαξιν άντί ελά
χιστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζε
*.
διαμερίσματα χρημα
τοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό όρους λίαν εύνοϊκούί
διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα 'Αθηνών δέχεται καταθέσ;
είς έπιταγάς (cheques) έπϊ τοϋ έξωτερικο
πιζογραμμάτια ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς.

at

τ.·

Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς ό νόμισμα
ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (ch£ques) ομοίως απο
δίδονται δι’ επιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπί τών
έν τώ έξωτεπικώ ανταποκριτών της., Οί δεδουλευμένοι τό
κοι πληρώνονται καφ’ έξαμηνίαν από τής πρώτης ’Ια
νουάριου καί άπό τής πρώτης ’Ιουλίου έκαστου έτους.
Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργεί καθ’
έκάστην.

ΙΩΑΝ. Γ. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ
ΟΔΟΝΤΟΊΆΤΡΟΧ

ΟΜΗΡΟΥ 5A (Έναντι Βουλής)

ΑΘΗΝΑΙ

*

-X-X-X
*
*
*
■*

JEAN 6. CRANIOTIS
CHIRURGIEN —DENDISTE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

RUE OMERE 5A (vis a vis du Parlement)

ATONES

S
χ
*
*

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1914

Έν Ρωσσία (‘Οδησσός) ή Δίς ’Αγγελική Κοκινχκη. Rue Gretsclihesaja No 30. Έν Λονδίνω Δίς; "Ολγα 1Ια"*.
·& Farai
«. ΝΙ»/« Π,πϊϊ.— Έ> Μ,νσού·?
Λίγύπτ™ ό » Π,ραλήϊ Κ»ψι·hv bacous ι?
[
,q γ
Μπκαίχας, ικτοός.- Έν Benha της Αίγυπτου ο κ. ΚωνΠόοτ-Σαιτ ή Δν'-ς Άγλαία Γεωογιάδου. ΔιευΟύντοικ τοΰ ΙΙαοΟενχγωγε.ου.— Εν Αιτιχο/ωστω η
·Ε·
*
Α
ν?™-·
η ■ „ __ >[?' Λίονακι ό Κα Έλενη Πούρτζη.— Έν Λεαεσσω ο κ. Ευγένιος Ζήνων, Βουλευτης-Δικη fυρος,
Έν?1Ιάοω ό Λ· ΣπυοΤδων Μχυοοριχτης, Δικηγόρος'.- Έν Ίερουσχλήα ό κ. ΜχτΟίχς Πχυλίδης.- Έν Μυτιλήνη ο κ.

^υλΛογου.^
τοπου ος.

Ροδόλφος Γ. Ράλλης — Έν Κεοκύραή Δνίς Άγάθη Νικοκχβουοχ.

/

TV.
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ

ΛΩ API©. 10

Το ραφεΐον τοΰτο χαρακτηρίζει άκρα προσοχή καί

απαράμιλλος κομψότης, εξ ον και η καλλίτερα πελα

τεία τών ’Αθηνών, τιμαί λογικοί, προθυμία καί πολλή

ευσυνειδησία εξ ου καί η κατάκτησις όλων τών κοινω
νικών τάξεων τών Ά&ηνών.
Μία δοκτρ,-ή άρκ»Σ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ
ΔΙΑΔΟΧΟΣ :

Α. Γ. ΠΑΛΛΗΣ

Το αρχαιοτερον των εν Ελλάδι Χαρτοπωλείων
Ίδρυθεν τώ 1870

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΑΕΣΗΣ
ΟΔΟΝΤΟΊ ΑΤΡΟΣ

Μεγάλα-, άποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, συγ
γραμμάτων, περιοδικών καί πάσης ποιότητας.

Μεγάλαι αποθήκαι ειδών γραφικής ύλης πά
σης προελεύσεως.
Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων και φωτογραφικών χαρτονίων.

Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι ’Επιστολικών δελ
ταρίων.
, Δεκται παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα.
Εξεδόθησαν πλέον τών 500 είδών μέχρι τοϋδε.

' Άτμοκίνητον Τυπογραφείο-/ μέ 10 πιεστήρια
διά μικράς έπιμεμελημένας έργασίας (Travaux
do peville) ώς και διά μεγάλας καλλιτεχνικάς
τοιαύτας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ: Μεγάλη παρακα
ταθήκη φωτογραφικών πλακών καί χάρτου δια
φόρων προελεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φω
νογραφικών πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 76

01 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΕΩΣ,,

Πασα έργασία έκτελεϊται δΓ ήλεκτρικών έρ- *
Toutes le interventions se font avec une i
γάλε ίων τελείως άνωδύνως και κατά τάς νεωτά- *
as
·■
,
:
i strumentation electrique sans aucune doulc
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ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ-3

Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντω
σώζετε οΰ μόνον τους δδόντας σας, άλλα προλαμβά
νετε απείρους νόσους τοΰ στόματος, τών δδόντων, τώί
ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγας, τών βρόγχων,
τών πνευμονών, ώς καί τοΰ πεπτικόν συστήματος,
πολλακις δε σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.
Συνεστώμεν ενθέρμως τδν διακεκριμένον επιστή
μονα δδοντοϊατρδν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τον όποιου αί
τρεις σκευασίαι ’Κλείξίρ <χ, Όδοντόκιχνις καί
Λ.δαμ.αν·.ίνη, είνε μοναδικοί είς τδ είδος των. I
Διά τοΰ Ελιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία
καί η νβυρνλγία. Είναι συσκευασία αλάνθαστος
καί αποτελεσματική.
Πωλείται παρά τφ ιδίιρ άντί 2 δρ. τό φιαλίδιον
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CH 'Ηγεμονίς τής ’Αλβανίας
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Η ΑΦΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΙΣ
Είς τάς 21 Φεβρουάριου έγένετο είς τάς ’Αθή
νας καί τάς πρωτευούσας τών επαρχιών, ό έρα
νος ύπέρ τών θυμάτων τών Πολέμων. ’Εκεί δπου
ύπήρχε μεγαλείτερος πληθυσμός μιας πόλεως,
εκεί καί ή δράσις τών Κυριών, δσαι άνέλαβον νά
έςυπηρετήσουν τον έρανον,ύπήρξε φυσικά μεγαλειτέρα. Ουτωμία ήμερα κόπων αληθινών ήρκεσε διά
τάς Έλληνίδας τών ’Αθηνών καί τών μεγαλειτέρων ελληνικών πόλεων, δπως συλλέξωσι διά
τής δεκάρας τών πτωχών καί τής δραχμής τών
πλουσίων άρκετάς δεκάδας χιλιάδων ύπέρ τών
οικογενειών τών φονευθέντων κατά τούς δύο πο
λέμους.

Ή γυναικεία δραστηριότης, ή γυναικεία ύπομονή καί επιμονή καί ύπέρτατα ή γυναικεία
καλωσύνη έθαυματούργησαν καί είς τήν περίπτω
σή αύτήν. Δέν πρέπει νά θεωρηθή μικρόν καί
άσήμαντον τό έργον τών Κυριών τής 21 Φε
βρουάριου, έπέτειον τής άλώσεως καί άπελευθερώσεως τών Ίωαννίνων. Δέν πρέπει δέ νά έςαρθή
μόνον έκ τών αποτελεσμάτων τών τόσων ικανο
ποιητικών. Πρέπει νά έξετασθή καί άπό άπόψεως
θελήσεως, καί άπό άπόψεως προθυμίας, άκόμη
καί κινδύνων, άκόμη καί πατριωτισμού. Δέν είνε
βεβαίως καθόλου εύχάριστον, ούτε διασκεδαστικόν, ή παραμονή έπί ώρας μακράς είς τό ύπαι
θρον, ύπό τήν έπήρειαν ήλιου καυστικού, προσ
βάλλοντας άμέσως τήν γυναικείαν φιλαρέσκειαν.
Αύτό διά τήν γυναίκα ήτο ίσως ή μεγαλειτέρα
θυσία. Καί είς το ιαυτήν θυσίαν δύναται νά προβή
ή γυνή, δταν πρόκειται νά έξυπηρετήση ύψηλάς
ιδέας καί ιδία πατριωτικούς σκοπούς. Δέν
άναμετράται, ούδέ έκτελείται κάθε πράξις, μέ
το μέτρον τής άπολύτου κρίσεως. Κρίνεται καί
ζυγίζεται συμφώνως μέ τάς ιδιότητας τών προ

σώπων καί ύπό τάς συνθήκας ύπό τάς οποίας έκτελείται. Καί τότε μόνον κρίνεται δρθώς.

1
Ούτως εϊδομενΈλληνίδας πολυάσχολους,ραθύ-V
μους ίσως,σχεδόν μιμουαπτικάς, λεπτεπίλεπτους,?'
αί όποίαι έδέχθησαν μέ προθυμίαν συγκινητικήν,!
τόν ρόλον τής σημαιοδότου, προκειμένου περί τής ι
έκτελέσεως τόσον υψηλού καί φιλανθρωπικού κα
θήκοντος.
Καί είδομεν Κυρίας αί όποίαι δειλαί καί ά
τολμοι είς τόν καθημερινόν των βίον, έπιφυλακτικαί είς τάς σκέψεις των καί τάς ομιλίας των, '
άθόρυβοι είς τήν ζωήν των, νά αναπτύξουν τήν
ήμέραν τών εράνων μίαν τεραστίαν δύναμιν θε- I
λήσεως καί θάρρους μόνον καί μόνον διά νά ύπη- ;
ρετήσουν εύσυνειδήτως καί άποτελεσματικώς τήν
ιδέαν τής οποίας έτάχθησαν εύγενείς έκτελέ-1
στριαι. Φαντάζομαι δτι είς τάς Κυρίας καί Δε
σποινίδας, αί όποίαι μέ τόσον ζήλον έξετέλεσαν
τά καθήκοντά των έγεννήθη είς τήν ψυχήν των
ένα συναίσθημα ύψηλής διακονίας, έκτελεσθείσης
μετά θρησκευτικής εύλαβείας καί άφοσιώσεως.

Καί δταν άντιλαμβάνωμαι τήν Έλληνίδα μας
δρώσαν μετά τοιαύτης αύταπαρνήσεως, τήν I
στιγμήν πού τής ζητεί ή πατρίς, καί ή κοινωνία
τάς ύπηρεσίας της —έχουσα συνεπίκουρον είς
τό έργον της. καί τόν άνδρα— τού οποίου είς
τήν περίστασιν αύτήν πρέπει νά έξαρθή ή προ
θυμία καί ή καλωσύνη καί ή έλευθεριότης,— αισθάνομα &ληθή χαράν άναλογιζομένη, δτι ή
σύγχρο μ €Ζλληνίς, δείκνυται δτι γνωρίζει νά
ΐσταται μέ τό μέτωπον ύψηλά, δταν καλήται νά
ταχθή έργάτις καί σημαιοφόρος ενός ωραίου καί
πατριωτικού σκοπού.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

’Αναπτύσσουν ώς προτέρημα, ζν. μία γυνή διετήρησε
τήν αφέλειάν της. Ή αφέλεια θεωρείται έν γένει ώς
κάτι τό εράσμιον. Πράγματι είνε τόσον έρασμία δσον
πολλάκις καί οί μικροί λάκκοι έπί τών παρειών. Άλλα
τοιουτοι έξωραϊσμοί εχουσι μικράν σημασίαν διά τόν χα
ρακτήρα. Έν μόνον εινε βέβαιον : Ή αφέλεια είνε ευά
ρεστος έπειδή είνε συνδεδεμένη μέ τήν ακρισίαν. Άπό

τήν ακρισίαν προέρχεται ή εύτυχία τήν οποίαν προςενεϊ
ή αφέλεια. Διότι ή Κριτική καταστρέφει τάς παραισθή
σεις. Είς ευτυχής άνθρωπος είνε εύθυμος, επομένως ευά
ρεστος. Νά εινε κανείς ευάρεστος, μολονότι ακριβώς δεν
σημαίνει δτι είνε αγαπητός, ύπόσχεται εύκολον πρόοδον
είς τήν ζωήν. Καί ύπό τήν έποψιν ταύτην, είνε εύνόητον
δτι πολλοί προσποιούνται άφέλειαν χωρίς καθόλου να τήν
κατέχωσι.
Δέν πιστεύω είς τήν άφέλειαν τής γυναικός. Δ:ότι τ·
είνε. ακριβώς, ή αφέλεια; Παιδ’.κότης. Καί επομένως

έλλειψις άναπτύςεως. Είς τούς ηλικιωμένους έχει

ώς

άποτέλεσμα άσύνετον καλοκαγαθίαν.
Βεβαίως ύπάρχουν άνθρωποι, οίτινες παρ’ δλην τήν
ίσχυράν πνευματικήν των άνάπτυξιν μένουσιν άφελεϊς ύπό
τινας έπόψεις. Άλλά συμβαίνει νά είνε τούτο πράγματικώς άςιέραστον, ακριβώς διότι πρόκειται μόνον διά τήν
μίαν οψιν τής ύπάρξεως, είς τρόπον ώστε νά παρέχηται
θελκτική άντίφασις πρός τήν κατά τά άλλα τελείως συ
νετήν φύσιν του άνθρώπου. Μικραί άνθρώπιναι άδυναμίαι
είς τας ύπερφυσικάς ύπάρςεις κάμνουσι σχεδόν πάντοτε
ευαρεστον έντύπωσιν. Άλλ’ όμως ή μερική αύτη αφέλεια
απαντά πολύ συχνότερον είς τούς· άνδρας παρά είς τάς

γυναίκας. Τήν εύρίσκομεν συνηθέστατα είς τούς άνδρας
τών γραμμάτων τούς οποίους ή σπουδή τών ύπερανθρώπων τούς άπομακρύνει ούτως είπεϊν άπό τής άμέσου

πραγματικότητας, ώστε νά μένωσι μέχρι βαθυτάτου γήρα
τος κακοί άνθρωπογνώσται είς δέ τάς χρηματικάς αύτών
υποθέσεις ουδέποτε ανεξάρτητοι.
Άν καί τυγχάνη κατά μέσον δρον δ άνήρ ύπερτέρας
διανοητικής καταστάσεως άπό τήν γυναίκα τήν έμφύτως
μάλλον ενεργούσαν, μολαταύτα έπειδή είνε πλέον άπησχολημένος σκέπτεται όλιγώτερον περί εαυτού παρά ή
εύαισθητοτέρας διαθέσεως γυνή. Έκ τούτου πηγάζει δτι
ούτος μέ τήν αύστηρώς λογικήν του σκέψιν, τής οποίας
κατά τό μάλλον καί ήττον στερείται ή γυνή, έξάγει πολλάκις ψυχολογικώς έσφαλμένα συμπεράσματα. Είς τό

θέμα τής σπουδής τής ψυχής έχει προοδεύσει ή γυνή πε
ρισσότερον από τόν άνδρα. Ακριβώς ή αιδημοσύνη της
αύτη τής υποκλέπτει ίν μέρος τής άπροκαταλήψεως.’Αλλ’
ή αφέλεια είνε συνδεδεμένη μετά τής απροκαταλήψεως
αναποσπάστως.
Είς τά παιδία ή άφέλεια είνε προϋπόθεσις. Δημιουργεί
τό enfant terrible τό όποιον έρωτα καί ένεργεί χωρίς
νά δύναται έστω καί κατά προσέγγισιν νά έκτιμήση τό
αποτέλεσμα τής πράξεως ή τής έρωτήσεως. Η άφέλεια
εχει βραχείαν τήν δρασιν. Το λεξικόν εξηγεί τήν λέξιν
«αφελής» ούτως : «έμφυτος
*
δηλοί τάς φυσικάς καί ά-

προσποιήτους έξωτετικεύσεις μιας παιδικής ψυχής ήτις
δέν γνωρίζει τό ευπρεπές καί άπρεπές κατά τάς ίσχυούσας έννοιας καί ούτε προσέχει εις αυτό». Είμαι πεπει
σμένη δτι εάν αί γυναίκες ή σαν έν γνώσει ;ής ερμηνείας
ταύτης. θα ύπήρχον πολύ ολιγώτεραι αφελείς γυναίκες
*
διότι άναμφιβόλως έχουσι διέλθει δλαι διά τής «παιδικής
αιθούσης» ένθα μανθάνη τις νά διακρίνει τό εύπρεπές άπό

τού απερεπούς.

*
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Ή φυσική ματαιότης τής γυναικός δέν τήν άφήνει νά

μείνη άφελής. Τούτο συμβαίνει άκόμη από τών πρώτων
ετών τής ζωής της. Ή κορασίς ισταται ήδη πρό τού καθρέπτου, ή νεάνις έξελέγχει τήν ένδυμασίαν της, εξετά
ζει άν τής πηγαίνει, έκλέγει χρώματα, έπομένως ύπολο-

γίζει. κρίνει, άπορρίπτει. Είς τό μάθημα τής γυμναστι
κής καί τού χορού διδάσκεται ή νεάνις καλήν στάσιν, καί
καταπολεμεί ούτω τήν πιθανότητα νά φανή άπλοίκή. Ή
άφέλεια δέν άνήκει ψυχολογικώς ούτε είς τόν ανόθευτον
γυναικείου χαρακτήρα. Ώς διά κληροδοτήματος τών άπωτάτων γενεών είνε ήναγκασμένη ή γυνή από χιλιετηρί

δων νά παρουσιάζηται ύπό τήν πλέον πλεονεκτούσαν αυ
τής μορφήν καθότι θεωρηθείσα άνέκαθεν ώς τό άδύνατον
φύλον, ώφειλε μέ καρτερικότητα καί υπομονήν νά έπιζητήση έκείνα τά πλεονεκτήματα έν τή ζωή, τα όποια δ
άνήρ κατείχε διά τής ισχύος του. Ούτω δέν τή ύπελείπετο άλλο παρά νά παίζη υπολογιστικόν ρόλον, οστις
κατέστρεψε τήν αφέλειάν της.
Ή ηθοποιός δέν δύναται νά είνε άφελής. ’Άν καί ύπό
καλλιτεχνικήν έποψιν τή παρέχεται ή έμπνευσις έκ μυ
στικών πηγών, ούχ’ ήττον όσον αφορά τό καθαρώς τεχνι
κόν μέρος : πρέπει να γνωρίζη ακριβώς τό χειρωνακτι
κόν τού έπαγγέλματός της, νά ύπολογίζη έκ τών προτέ-
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ρων τήν έπίδρασιν τής έμφανίσεώς της. να ένθυμήται τδ
πρόγραμμα τής έπί τής σκηνής παρουσίας της, ν’ άν’τιλαμβάνηταϊ τήν εύμ.ενή ή δυσμενή έπίδρασιν τοΰ φωτός ,·.
έπ’ αυτής, και νά έχη τήν συναίσθησιν τοΰ πο’.οΰ τής
φωνής της.
Τήν τέχνην τής ’προσποιήσεως περιβάλλουσι κινητά
όρια. Εινε αΰτη επίσης στενή συγγενής τής ύποκρισίας
καθώς καί τών δυσκόλως ύποδυομένων ιδιοτήτων τής αυ
τοθυσίας καί αΰταπαρνήσεως. Αύταπάρνησις μέ μειδίαμα
—δέν εινε τοΰτο ό ύψιστος προορισμός τοΰ βίου τόσων
ύπομονητικών γυναικών :— μαρτύρων, αί’τ'.νες διά τον
άγαπητδν ή δ'.ά τά τέκνα καταστρέφονται, αί’τ'.νες ένερ-Όΰσιν άπδ αγάπην εναντίον τοΰ φυσικού των Έγώ, καταν.κώσαι τον τρόμον τοΰ θανάτου. Ή άφέλεια δέν έξυψοΰται είς ηρωισμόν’ αγαπά τήν ζωήν καί τήν χαράν.
Δύναται μία διακόνισσα νά είνε άφελής : Λύτη είνε τδ
πρότυπον τής γνήσιας γυναικείας ύπάρξεως. Πρέπει νά
είνε ήρεμος καί έξυπνος, αγαθή καί υπολογιστική' μία
άφελής νοσοκόμος θ’ άφινε ν’ άγηται καί φέρηται άπδ
τήν βίαν τής στιγμής καί επομένως θά έβλαπτε μάλλον
παρά θά ώφελοΰσε τον άσθενή της.
Έκ τούτου έξάγεται ότ'. ή αφέλεια δέν είνε πλεονέ
κτημα τοΰ χαρακτήρος. Είς τήν προκεχωρηκυΐαν ηλικίαν
έπ'.δρά έπιβλαβώς. Ούτω μερικά! γεροντοκόραι προσποι
ούνται τήν αφελή διά νά θεωρηθώσι νέα: καί είς τινας πεπτώσεις καί άπειροι. 11 απάτη έγκειται είς τοΰτο, ότι
ή αφέλεια δέν έχει να κάμη τίποτε μέ τήν νεότητα. ’Ο
λιγώτερον μάλιστα κατά τάς ημέρας μας παρά ποτέ. Αί
απαιτήσεις τοΰ καιρού αιτινες εςωθοΰσι τήν γυναίκα άνυπεράσπιστον είς τον άγώνα τής ζωής καί οί όροι τοϋ βίουτών μεγαλουπόλεων έπ'.βάλλουσιν ί’να ή νεανις άπδ νεα>°άς ηλικίας έμφανίζητα: μεταξύ τών ανθρώπων μέ ορόν
νησ'.ν καί κρίσιν. Ή γνώσις τών κινδύνων οί’τινες τής
περιβάλλουσιν είνε ή άμυνά της. Αί δρώσαι γυναίκες τής
νέας γενεάς μένουσιν έπί πολύ νέαι. Άλλ’ ή άθωότηείνε κάτι ύψηλοτερον από τυχαίαν άγνοιαν τούτων ή έκείνων τών πραγμάτων. Είνε τδ καθαρόν τής ψυχής τδ 0
ποιον δια τής ορμής τής αύτοσυντηρήσεως χωρίζεται άπδ
τοϋ ρυπαρού. Ή αθωότης ήτις θά έπαυε νά γνωρίζη τδ
οδυνηρόν καί επικίνδυνον θά ήξιζε πολύ ολίγον.
Δ'.ατΐ πολλά! γυναίκες Οεωροΰσιν ώς κολακείαν, νά
ονομάζονται αφελείς : Εύρισκόμεθα προ τής αυτής παρεξηγήσεως όπως καί μέ τήν έννοιαν «αίσθηματικότης».
Πολλά! γυναίκες προσποιούνται τήν αισθηματικήν διά νά
δείξουν τήν τρυφερότητα τοΰ ψυχικού των βίου. Τδ νά
είνέ τις αισθηματικός σημαίνει ότι δέν έχει άκόμη βαθεϊαν
ψυχήν. Τοΰτο πρεπε'. να τδ προσεξωμεν κυρίως έπί τών
λίαν αφελών γυναικών. Γνωρίζουσιν αύται οτι έπιδρώσιν
έπί τών άνδρών, διότι ούτοι είνε πολύ κακοί γνώσται τών
γυναικών. Και είς τούς πλέον ειδήμονας τούτων μένουσι
κεκρυμμένα τά ελατήρια τής γυναικός. Αί γυναίκες γνω
ρίζουν τοΰτο κάλλιστα.
Ή άφέλεια δίδει κάποιαν εύκαμψίαν είς τάς σχέσεις.
Άφελώς δύναται μία γυνή νά καταφέρη κτυπήματα, νά
κάμνη κρυφας αποκαλύψεις' τοΰτο πηγαίνει γοητευτικά.
Άλλ’ ή ίδια γυνή, ήτις αποπλανά τον άνδρα μέ τόσην
φαινομενικός άθώαν καλοκαγαθίαν, κυττάζει ταυτοχρό-

νως μέ φθονερόν βλέμμα τδ νέον φόρεμα τής αντιζήλου]
της ! Έξ άλλου δίδει ή άφέλεια είς τάς γυναίκας τήν
δύναμιν, νά Οίγωσ: ζητήματα’περί τών οποίων δυσκόλως]
όμιλεϊ τις. ΚάμνΟυσι γυμνάσματα ισορροπίας έπί τής αίχ- |
μής μαχαίρας καί άπολαμβάνούσ: τοΰτο ώς τέρψ’.ν τών
*
νεύρων. Έάν όαως ή αφέλεια παρουσιάζεται ώς θαρρα-11
λεότης, όπως εις τας ατελείς φύσεις —οπότε είνε γνη- 11
σιοτάτη— τότε αποκρούεται ώς δείγμα άκαλαισθησίας]
και κακής συμπεριφοράς.
*
¥ ¥

Μόνον έν τοιαύτη περιπτώσεϊ ή άφέλεια παρουσιάζε- I
ται άνόθευτος καί καθαρά. Άς όμολογηθή όμως ότι μο- I
λονότι δέν είνε πλεονέκτημα νά είνέ τις άφελής, έν τού- I
τοις είνε έλαττωμα τού χαρακτήρος μας ότι δέν δυνά- I
μέθα νά γινώμεθα αφελείς, διότι έν τοιαύτη περιπτώσεϊ 1
θά εί’μεθα μεγαλείτεραι, δημιουργικώτεραι. Ή πάγκο-·
σμία ιστορία δέν παρουσιάζει καμμίαν γυνα'.κείαν μεγα- fl
λοφυιαν. Μία αιτία προς τοΰτο είνε ότι ή γυνή δέν είνε |
άρκετά άφελής ί’να λησμονηθή είς τον θόρυβον τής έργα- 1
σίας όπως τδ κάμνε». ό ανήρ. Ή γυνή άσχολεϊται άδιαφόρως άκόμη καί είς τήν καλλιτεχνίαν. Ό άνήρ ρίπτε-j
πτεται ακράτητος είς τήν δράσίν του. "Οταν αί γυναίκες
όμιλοΰσι διαρκώς περί τών τέκνων των τότε είς τήν ορ
μήν ταύτην ένυπάρχει ζώσα κάποια έμβάθυνσις είς το Ί
ίδιον δημιούργημα’ άλλ’ άπδ τάς γυναίκας ταύτας —α:-;/
τινες είνε πράγματι άφελεϊς— λείπει ή ισχυρά ή διανοη
τική δύναμις τοΰ αφελούς μεγαλοφυούς άνδρός. ’Άς ρίψωμεν έν βλέμμα είς τδ παρελθόν. Αί γυναίκες τάς ό- I
ποιας μάς δ'.εφύλαξεν ή ιστορία ήσαν ήγεμονίδες, άναμ.ορφώτριαι, έπομένως πολιτικαί. Αλλά πολιτική είνε ό ί
συγκριτικός βαθμός, τοΰ υπολογισμού. Έπειτα συναντώμεν τάς μεγάλας εύεργέτιδας. άλλά καί αύται δρώσιν
όργανωτικώς, έπομένως μέ οξυδερκείς οφθαλμούς. Άφ’.
έτέρου όλαι αί γυναίκες τοΰ μ.εγάλου πνεύματος τών ό
ποιων έπιστολαί ή ημερολόγια σώζονται, πάσχουσιν άπδ
έλλειψιν παραισθήσεων. Ή Bettina von Arnim, μία
τών πλέον πνευματωδών γυναικών, προσποιουμένη αφέ
λειαν περιέπεσε σχεδόν είς όλως μεταγενεστέραν γενεάν.
' Αύτή αΰτη πιστοποιεί τοΰτο δ'.ά τοΰ τίτλου τοΰ βιβλίου
της «Έπιστολαί' τοΰ Goethe προς έν παιδίον». Εκείνο
δέ τδ όποιον ύποπτευόμεθα γίνεται σαφέστερον διά τής
άναγνώσεως τών έπιστολών τής Bettma προς τήν φίλην
της Grunderode’ προσποιείται είς αύτάς τδ μεγάλον
παιδίον. Τοΰτο τουλάχιστον αντελήφθησαν αί πλεϊσται
άναγνώστρια: οπερ ναι μεν δεν αποδεικνύεται δι’ απο
σπασμάτων. έπιβάλλεται όμως δια τής γυναικείας αίσθήσεως. Οί άνδρες απεναντίας σοβαροί από τήν σοφίαν καί
τήν ηλικίαν παρεπλανήθησαν είς τάς κρίσεις των άπδ
τήν γνησιότητα τοΰ βιβλίου τούτου.
Ή μήτηρ τοΰ Goethe ήτο άφελής ; Προθύμως όνομάζουσι τήν άπλότητά της αφέλειαν. Νομίζω όμως ότι
αΰτη ήτο τόσον σαφής είς τήν διάγνωσιν καί έγνώριζε
τόσον καλώς νά έπιβάλλη είς τον έαυτόν της ύπομονητικήν καί ευπρεπή ΰποχώρησιν απέναντι τοΰ μεγάλου υιού
της. ώστε νά μή δυνάμεθα νά όνομάζωμεν αφελή τήν ύπαρξιν αυτής. "Ητο δροσερά, υγιής καί άνεπιτήδευτος,
σώφρων καί γενναία γυνή. Δέν άρκεϊ τοΰτο; Άφελής

είνε ή Νόρα τοΰ ’Ίψεν, αφού αΰτη περιπίπτει είς αδιέξο
δον. Αί συνέπεια: τής άφελείας τκς έκδηλοΰνται διά τής
καταστροφής τής εύτυχίας της. "Οτι ή άφέλεια έν τή περιπτώσει ταύτη σημαίνει απλώς έλλειψιν ανατροφής είνε ·
φανερόν άπδ τδ συμπέρασμα τοΰ δράματος, όπου ή Νόρα
έγκαταλείπει τέκνα καί σύζυγον διά νά δώση ανατροφήν
είς τον έαυτόν της. Είνε ένδιαφέρον καί σημαντικόν ότι ό
"Ιψεν όστις μεταξύ τών νεωτέρων ποιητών είνε ό λεπτότερον αισθανόμενος γνώστης τών γυναικών, έκτος τής
Νόρας ούδεμίαν άλλην άφελή γυναίκα περιγράφει είς τά
έργα του. Τοΰτο σημαίνει ότι ούτε ό ίδιος δέν πιστεύει

είς αυτήν.
Ή άφέλεια μένει πλεονέκτημα ίών παιδιών τά όποια
καθιστά χαρίεντα καί αμέριμνα, είς τρόπον ώστε νά μένωσιν είς τήν τάξ’.ν τών άνθέων καί τών πτηνών. Είς

ύπάρχωσιν άφελεϊς γέροντες οί’τινες είνε πολύ σεβάσμιοι.
Αφελείς όμως μάμμαι μάς φαίνονται ιδιότροποι.
Ούχί σπανίως κατέστρεψαν γυναίκες κατά τήν νεαράν
των ηλικίαν τά αίσθήρ.ατά των δ'.ά τής προώρου άναγνώ
σεως μυθιστορημάτων, διά τής σχολικής φλυαρίας, δια
τών φιλικών συναναστροφών, εις τρόπον ώστε όταν αργότερον προσεβλήθησαν ύπό τίνος γνησίου ζωηρού αισθή
ματος, ύπετάχθησαν είς αυτό ούχί πλέον άφελώς άλλά
τυφλώς. Ό άνήρ άφ’ έτέρου άνταποκρίνεται είς τά αισθη

ματικά ζητήματα όλιγώτερον.
Μολαταύτα δέν είνε άνάγκη νά ζητήσωμεν τά αίτια
μηδέ νά παρακαλέσωμεν διά συγγνώμην, διότι δέν έμείναμεν άφελή παιδία. "Εχομεν διαυγείς οφθαλμούς διά νά
σπουδάζωμεν τον κόσμον καί τούς άνθρώπους καί θάρρος
χαρωπόν προς δραστηρίαν ένέργειαν. Έπ'.θυμοΰμεν νά εί’
μεθα άγρυπνο: και νά έπιτείνωμεν τήν δράσίν μας. Μό

τήν έποχήν μας αμφ’.βάλλομεν άκόμ.η καί είς τής κορα
σίδας τήν αφέλειαν’ είνε ίδιον τής γυναικείας φύσεως νά
ζητή νά συμμορφοΰται προς τάς περιστάσεις. Ή άνδρ'.κή
ψυχή είνε έκ βάθρων αλλέως (οργανωμένη. Δύνανται νά

νον όστις κινείται ύψοΰται είς προσωπικότητα.
Άθήναι
ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ

__ _ - - - - - - - - - - - - ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΕΛΑΗΝΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΘ' ΑΙΩΝΑ
ΜΑΡΙΑ ΡΑΔΟΥ (Τό γένος Σπανόν)

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου καί τέλος)
Ό Κωνσταντίνος Ράδος ήτο έκ τών πιστών τοΰ Καποδ'.στρίου καί, φυσικά, μετά τήν άγρίαν δολοφονίαν απεσύρθη έκουσίως είς τον ιδιωτικόν βίον, έπικυρώσας ού
τως, ώς τίμιος άνθρωπος, τήν πολιτικήν του πίστ'.ν.
Είς τήν νεαράν φαντασίαν τής Μαρίας είχε μείνει έντυπωμένη ή φοβερά έκείνη ημέρα, ήτις τόσα δείνα έφερεν είς τήν άναγεννωμένην πατρίδα. Έφαίνετο είς αυτήν
άκόμη ότι έβλεπεν άπδ τοΰ παραθύρου τον ένα τών δολο
φόνων συρόμενον άπδ τον έκμανέντα όχλον μέσα είς τήν
λάσπην καί τον κον.ορτόν. Είς τήν άρχήν. έλεγε, τής
έφάνη ώς ένας σάκκος τον όποιον έσερναν, έπειτα διεκρινεν ότι ήτο άνθρωπος. Είς τοιαύτην κατάστασιν ήτο.

πτετο οτ: ό σύζυγός της έζη όχι μόνον είς τήν καρδίαν
αυτής, άλλά καί είς έκείνην ολοκλήρου τοΰ έθνους. Έκ
τος τής παρηγοριάς ταύτης, είχε καί τήν άγάπην τών
τρυφερών τέκνων, ήτις, είς τδ γηράσκον σώμα, προσέ

θετε θάλπος καί τόνωσ'.ν.
Φ
Άλλ’ άφοΰ, ώς έπεθύμςι, καθ’ όλην τήν σταδιοδρο
μίαν της συνετέλεσε σπουδαίως είς τήν εύδοκίμησιν παν
τός έκπολ'.τιστικοΰ έργου καί κοινωφελούς, αναφανεϊσα
άείποτε ή ζωογόνος πρωτεργάτις καί άληθής ρέκτρια
πάσης ώραίας ιδέας καί παντός ύψηλοΰ ιδεώδους, έκλεισε
διά παντός τούς οφθαλμούς είςτδ φως τοΰ ήλιου τήν ήμέραν τής μνήμης τών Είσοδίων τής Παναγίας τοΰ έτους
1877 καταλιποΰσα σειράς ώραίων καί σοβαρών άναμνήσεων. Διά τοΰτο ή Ράδου κατατάσσεται μεταξύ τών ολί
Δίκαια λαϊκή άγανάκτησις.
γων έκείνων γυναικών, αί’τ'.νες, κατά τήν έμφάν.σιν τής
Ή μνήμη τοΰ Κυβερνήτου ήτο πάντοτε είς τήν διά νεωτέρας Ελλάδος είργάσθησαν νά θεμελιώσωσι τήν
νοιαν τοΰ ΚωνσταντίνουΡάδου καί έμεινεν ούτος πιστός είς ήθικήν ϋπαρξιν καί νά ώθήσωσι προς τά πρόσω καί τήν
τδ ρωσσικδν κόμμα.’Έμεινε δηλαδή Νάπας κατά τήν τότε
διανοητικήν τής γυναικός ανάπτυξιν.
έκφρασιν. Άλλ’ ή ίκανότης καί ή τιμιότης έκτιμάται, ώς
Γνωστόν είνε ότι ύπηρετεϊ τις τήν πατρίδα πολυτρόέπί το πολύ καί άπδ τούς άντιθέτους, καί ούτως ό Κω- πως. Καί τδ έθνος δέν μεγαλουργεί μόνον διά τών όπλων,
λέττης τδν διώρ'.σε Διοικητήν Αθηνών, άκολούθως Νοδιότι ώς καί ό "Ομηρος καί τότε έλεγεν :
'Λ^ρχην, έπειτα δέ ώς τοιοΰτον έν Σύρω καί έν Ναυπλίω.
”Αλλ(ύ μέν γάρ Ιδωκαν Θεοί πολεμηια έργα,
Αφού εύσυνειδήτως καί μετά πατριωτισμού άγνοΰ πο'Άλλω ό’ δρχιστην, έτέρφ κίΰαριν και άοιδην,
λυειδώς υπηρέτησε τήν πατρίδα, άπέθανεν έν Άθήναις
’Άλλφ δ’ έν οτή&εοι τε9ή νόον εύρώοπα Ζευς.
τώ 1865.
*
Διό καί ή Μαρία Ράδου έξυπηρέτησε τήν πατρίδα άρ¥ ¥

Ο θάνατος τοΰ συζύγου κατελύπησε τήν Ράδου. Άλλ’
ή αναμνησις τών ελληνοπρεπών αισθημάτων καί άγώνων
αυτού ήτο δι’ αυτήν σωτήριος παρηγοριά καθ’ ότι έσκέ-

κούντως κατά τα χαρίσματα τα όποια δ θεός έχαρ'.σεν
είς αυτήν.
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Τέκνα ή Ράδου ν.γ= τον Νικόλαον διακριθέντα εις
όλας τάς βαθμίδας τάς άνωτέρας τής δικαστικής ιεραρ

χίας ρήτορα, δημοσιογράφον ύπό ψευδώνυμον καί όστις
*
έξέδωκε «Τά κατά την Ριζάριον Σχολήν», τής όποιας

ύπήρξεν ό αρχαιότερος έφορος. Συνέτεινε πολύ εις την
έςόντωσιν τής ληστείας. Το σοβαρώτερον όμως έργον του
λειτουργού τούτου τής Δικαιοσύνης είνε δ υιός του Κων
σταντίνος, ό καθηγητής τής ιστορίας έν τή Σχολή των
Δοκίμων, οστις μέχρι τουδε έδημοσίευσε τόσα αξιόλογα
καί ωφέλιμα ιστορικά ιδίως έργα τα όποια τιμούν τήν
φιλολογίαν μας μεγάλως.
ΤΙ Ράδου έφερεν έπίσης εις τον κόσμον καί δύο θή-

λεα, τήν κυρίαν Πίσσα (έκ τού στρατηγού τής έπαναστάσεως) καί τήν κυρίαν Ρέντη (έκ τής ιστορικής οικογένειας

Ρέντη έκ των Άτσαγιόλι καί Ρέντη των ’Αθηνών).
Νομίζομεν ότι πρέπει ν’ άναφέρωμεν καί τήν αδελφήν
τής Ράδου τήν 'Ελένην 1 ϊατταοοηγοπονλον. Καί αύτη,
έγεννήθη έν Λιβόρνω τώ 1807 καί άπέθανεν έν Άθήναις
τώ 1882. Καί αύτη βεβαίως έτυχεν έξοχου αγωγής έν
’Ιταλία, διό καί έδρασεν έν Έλλάδι καί έλαβε τήν πρώτην ιδέαν τής ίδρύσεως έν Άθήναις του γνωστού συλλό
γου των Γυναικών, ού μέχρι των τελευταίων στιγμών
τής ζωής της ύπήρξεν αληθής προστάτις τού κοινωφελούς
τούτου ιδρύματος καί δικαίως χιλιάδες νεάνιδες καί γυ
ναίκες διαφυλάττουσι προς τήν 'Ελένην μνήμην εύγνώμονα, διότι διά τής εργασίας των πορίζονται τά προς το
ζήν έντίμως.

ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΨΥΧΙΚΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

κτενισμένο κεφαλάκι, θρηνείτε οτι δέν σάς αγαπούν πειά,
οτι δεν εννοούν πεια τήν ψυχήν σας, δέν έκτιμούν τήν ά-

ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

φοσιωσιν σας, δέν συγκινούν πλέον αί θυσία». σας, σάς βεβαιώ οτι όλην τήν ζωήν σας θά τήν αφιερώνατε εις τ'ο
να έκφράζητε παράπονα. Θά ήτο τ'ο άσφαλέστερον καί
χαριέστερον μέσον νά μή έχετε ποτέ είλικρινώς τοιαύτα.

Κυρία μου,
Προ ολίγων στιγμών έτελείωσα τάς νέας έκμυστηρεύσεις σας. ΙΙόσον σάς ευχαριστώ γι’ αυτήν τήν εύγενή έμπιστοσύνην σας να μέ κάμνετε κοινωνόν όλων τών μεγά
λων ψυχικών σας καταστάσεων. Αύτ'ο δεν μ’ ευχαριστεί
μόνον, αλλά καί μού δίδει κάθε τόσον τήν υπερηφάνειαν,
οτι είμπορώ νά ανακουφίζω κάθε λύπην πού μού έμπιστεύεσθε, νά διαφωτίζω κάθε απορίαν, πού σάς βασανίζει, νά
σάς δίδω μίαν έλπίδα, οσάκις σάς κυριεύει ή απελπισία.
Καί πόσον τερπνή είνε ή ικανοποίησίς μου, όταν, αφού
«μελετήσετε», όπως μού γράφετε, τά γράμματά μου. μού
απαντάτε πάντοτε μέ έκείνην τήν ώραίαν ειλικρίνειαν καί
έκείνην τήν βαθειάν κρίσιν πού σάς ανήκουν, οτι «έχω
πολύ· δίκαιον» καί οτι «τώρα» γελάτε καί σεϊς μέ τάς
άνοήτους φλυαρίας σας.

Ποτέ, έν τούτοις, δέν θά θελήσετε νά μέ πιστεύσετε
καί τούτο —το έχω κρυφό παράπονον— οτι δηλαδή αί λέ
ξεις «ανόητος» καί ή λέξις «φλυαρία» όταν πρόκειται νά
λεχθούν διά κυρίαν δέν έχουν τήν γελοίαν σημασίαν πού
έχουν οσάκις λέγονται διά τούς άνδρας. Αί φλυαρίαι τών
κυριών είνε μία άπ'ο τάς κυριωτέρας χάριτας, μέ τάς ο
ποίας τας έφωδίασεν ή δημιουργία, ή δέ ανοησία μία από
τάς ύπεροχάς τού ωραίου φύλου των απέναντι τού ίδικού
μας. Γυναίκα σιωπηλή καί σοβαρά είνε κατάρα, είνε κάτι
δυσαρέστως έκτακτον, όπως είνε ένα τέρας.
Τ'ο άθλιον φύλον μας θά άπέθνησκεν άπ'ο ανίαν έάν ήτο
καταδικασμένον νά έχη τήν σύντροφον τής ζωής του σο
φήν. Είνε ήδη άρκετά δυστυχές μέ τήν ’.δικήν του τήν
σοφίαν.
’Επειτα, κυρία σεϊς, δέν είνε δυνατόν νά φαντασθήτε
πόσον χαριτωμένα είνε τά γυναικεία παράπονα, όταν, ό
πως συνήθως, είνε άδικα. ’Εάν ήξεύρατε τήν εύχαρίστησιν πού μάς προσφέρετε όταν, μέ έκεϊνο τδ ερατεινόν
νάζι, ύψώνουσα τα κομψά φρύδια, κατεβαζουσα τά ώραϊα
μάτια καί κλίνουσα ολίγον μέ θλίψιν τ'ο εύμορφο καλο-

Τέτοιο, γλυκύτατον παράπονο μού ανακοινώνετε πάλιν
τώρα λέγουσα, οτι ό σύζυγός σας ένόσω ήτον έραστής

σας, σάς ένέπνεεν έρωτα καί άπό τίνος σάς έμπνέει
φόβον.
Εαν μέ αφήνατε μέ μόνον αυτήν τήν ξηράν άνακοίνωσιν θα έδυσκολευόμουν νά σάς εξηγήσω τί συμβαίνει
*
άλλ’
ευτυχώς μού δίδετε καί μίαν φωτεινήν ακτίνα, προσθέ
τουσα, οτι αυτό τον λυπεί καί έκεϊνον, καί οτι πολλές
φορές σάς μέμφεται γιά τον φόβον αυτόν πού τού έχετε,
καί σεϊς άναγκάζεσθε νά τ'ο άρνεϊσθε.
Προς στιγμήν, μετανοεϊτε, μού γράφετε, καί αποφασί
ζετε νά τού δείχνετε οτι δέν τον φοβεϊσθε πλέον, αλλα ότι

τον αγαπάτε, όπως άλλοτε μ* έκείνην τήν έλευθερίαν τής
ψυχής όλων τών έρωτευμένων. Άλλα ’μόλις τον ίδήτε
σκυθρωπόν, σιωπηλόν, περίφροντιν, σάς κυριεύει πάλιν δ
φόβος καί φοβεϊσθε νά τον πλησιάσετε. Έκεϊνος τ'ο παρα
τηρεί, παρατηρεί οτι προσποιεϊσθε για να τον ευχαριστή
σετε, οτι ύποκρίνεσθε, γιά νά σάς πιστεύση, καί ή μελαγ
χολία του γίνεται οργή, καί τότε δ φόβος του γίνεται δι
πλάσιος.
Καί μού δίδετε μόνη σας τήν έξήγησιν αυτού τού λυπηροτάτου γεγονότος, τ'ο όποϊον ή δυσπιστία μεταξύ ανδρ'ος
καί γυναικός, ή πηγή τών ψευδών, τών φόβων, τών κα
τηφειών, τών παρεξηγήσεων, αυτών όλων τών οξέων δη
λητηρίων πού ποτίζουν καθημερινώς τ'ο έρωτικδν δένδρον
καί τ'ο μαραίνουν καί τ'ο άσχημίζουν καί τ'ο καταστρέφουν’
μού λέγετε ότι τήν ευθύνην γιά τήν προσποίησιν αυτήν
πού κάμνετε δέν τήν έχετε σεϊς άλλ’ έκεϊνος. Καί μέ
παραπέμπετε εις τάς περιβοήτους Feminites τού Μαρσέλ ΙΙρεβώ, τού αύτεπαγγέλτου αυτού συνηγόρου κάθε
γυναικείου παραπόνου, δ όποιος δικαιολογεί τά γυναικεία

ψέμματα ώς ανάγκην έπιβαλλομένην από τούς ίδιους τούς
έοαστάς ή συζύγους. Ή γυναίκες θά ή σαν ειλικρινείς άν

σάς άδικώ’ τήν ίδίκήν του τήν ψυχήν κανείς δέν είνε εις
θέσιν νά γνωρίζη
*
είνε μυστηριωδεστέρα από τάς ξένας.

δέν έφοβούντο τον άνδρα. *Αρα πταίει πάντοτε αύτός οστις

Πιστεύσατέ με όμως, καί άν νομίζετε ότι σφάλλομαι
—τ'ο όποϊον είνε πιθανόν— τότε δοκιμάσατε τήν ψυχήν
σας καί τήν γνώμην μου. Σάς είνε εύκολώτατον. Δέν έ
χετε παρά νά προσποιηθήτε ολίγον περισσότερον καί ολί

έμπνέει τον φόβον.
Καί σταματάτε θριαμβευτικώς εις αύτ'ο τ'ο συμπέρασμα

καί μού ζητείτε μέσον θεραπείας αυτού τού μοιραίου, τό
όποϊον είνε ή μεταμόρφωσις τού έρωτος εις φόβον.
’Αλλά πώς νά σάς αναγγείλω, ότι σήμερον θά σάς λυ

πήσω έάν σάς δώσω τήν έξήγησιν καί τήν θεραπείαν πού
μού ζητείτε ; 11ώς νά πάρω όλην τήν ευθύνην άπ'ο τον
σύζυγόν σας καί νά τήν έπιρρίψω εις σάς : Θά μέ συγ
χωρήσετε καί αυτήν τήν φοράν, όπως τόσας άλλας : Τ'ο
έλπίζω διότι στηρίζομαι προ πάντων εις τήν ύγιεστάτην

γον διαρκέστερον. ’Επί πέντε-δέκα ημέρας προσπαθήσατε
νά μεταμορφωθήτε πάλιν εις τήν πρώτην φίλην του, τήν
περιπαθή του έρωμένην καί θά τον έξελέγξητε καί θά αύ-

τοεξελεγχθήτε. Έάν έχω δίκαιον, θά τον έξαπατήσετε,
θά έκλάβη τάς έκδηλώσεις σας ώς ειλικρινείς καί θά
έπανίδητε έναν έραστήν θερμόν καί περιπαθή, όπως ό άν
δρας τών καλών σας ημερών. Έάν έχω άδικον, θά μείνη

κρίσιν σας.

άδιάφορος καί μετά τήν μεταμόρφωσήν σας.
Περιμένων τ'ο συμπέρασμα τού πειράματος αυτού, σάς
προσφέρω, άγαπητή κυρία, τούς έγκαρδίους χαιρετισμούς

Λοιπόν, έαν τον φοβεϊσθε τώρα, τον άλλοτε άνδρα
τής λατρείας σας, τ'ο σφάλμα είνε δικό σας. Άπ'ο όσα

μου.
Διά τήν αντιγραφήν

Ε. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

μού έκθέτετε, άπ'ο τάς περιποιήσεις πού σάς κάμνει εις
τ'ο τραπέζι, άπ'ο τάς θυσίας εις τάς οποίας υποβάλλεται
τά βράδυα, μή πηγαίνων πουθενά οπού δέν είνε δυνατόν
νά πάτε καί σεις, περιφρονών τον έαυτόν του διά νά μή

(Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ)

σάς λυπήση μέ κανένα λούσσο, ή φιλικόν γεύμα, ή συναδελφικόν περίπατον, άγαπών τάς στιγμάς πού μένετε
μόνοι, άν καί μένει συλλογισμένος καί κατηφής, από ό-

Δύο μεγάλα καί έξ ίσου δυνατά αισθήματα μέ κατέ
χουν : θαυμασμός πρ'ος τήν ψυχολογικήν σας άριστοτε-

λας αύτάς τάς λεπτομέρειας, έννοώ ότι ό άνθρωπος αυ
τός σάς αγαπά όπως σάς άγαπούσε, άλλά σεϊς δέν τού δί

δετε πλέον τήν ευτυχίαν να σάς τ'ο απόδειξη.
Σεϊς έπαύσατε νά τον άγαπάτε πλέον ώς έραστήν
*
τον
αγαπάτε ώς σύζυγον, ώς ον άνώτερον, ισχυρότερων, ώς
ανάγκην, ώς ζυγόν. Αυτός τ'ο άντιλαμβάνεται καί θλίβε

ται. Τον γνωρίζω : είνε εύγενής
*
μισεϊ τον δεσποτισμόν.
Ή θλίψις τον κάμνει σιωπηλόν, σκυθρωπόν, άπότομον
κάποτε χωρίς ίσως νά τ'ο θέλη. Σεϊς τον παρεξηγεϊτε —ώ
ή παρεξήγησις !... τ'ο πρώτον δηλητήριον τού έρωτος !—
παίρνετε τήν σιωπήν του ώς περιφρόνησιν, τήν μελαγχο
λίαν του ώς θυμόν : καί τον φοβεϊσθε.
’Ενόσω σάς βλέπει καί τον φοβεϊσθε, έκεϊνος πείθεται
όλονέν περισσότερον ότι έπαύσατε δριστικώς νά τον αγα
πάτε. Εις τήν άπελπισίαν του θυμώνει, άλλ
*
όχι τόσον
εναντίον σας όσον κατά τού εαυτού του. Μέ σάς θυμώνει
έπειδή τον παρεξηγεϊτε
*
μέ τον έαυτόν του έπειδή δέν
ημπορεϊ νά σάς απόδειξη πλέον, ότι σάς λατρεύει. Ή
απογοήτευσις τον κάμνει σκυθρωπόν. Μή παραγνωρίζετε
τουλάχιστον μίαν φυσικήν του ιδιότητα : νά είνε ύπερήφανος’ έχετε ήδη παραγνωρίσει μίαν άλλην του : ότι άγαπα

έντίμως καί σταθερώς
*
καί δΓ αυτό μεταμορφώνετε έντος
σας τ'ο πρ'ος αυτόν αίσθημα, άπό έρωτα εις φόβον.
Πώς θά ήτο δυνατόν νά έφανταζόμην ότι σεϊς, ή κριτικωτέρα καί όξυδερκεστέρα γυναίκα δέν παρετηρήσατε
καί δέν έκρίνατε ασφαλώς τούς τρόπους του πού μού εκ
*
θέτετε
πώς θά ύπώπτευον ότι δέν άντιλαμβάνεσθε τήν
ψυχήν τού συντρόφου σας έάν δέν ήμουν βέβαιος ότι καμμία πλάνη έκ μέρους σας δέν πρόκειται, άλλά καθαρά

ώρισμένη άλλοίωσις τής ιδικής σας ψυχής ;
Δέν τον άγαπάτε πλέον, άγαπητή μου κυρία, τον κα
λόν σας σύντροφον καί δέν τον έννοεϊτε ούτε σεϊς. Δεν

Φίλε μου Κύριε,

χνίαν καί θλίψις διά τήν άτυχίαν μου, τήν όποιαν μού
απεκαλύψατε. Έπρεπε νά σάς μισήσω διά τήν τρομεράν
αυτήν άποκάλυψιν, ή όποια έβγαλεν εις τ'ο φώς τής άληθείας μίαν ευεργετικήν πλάνην μου καί μέ έκαμε νά πεισθώ ότι δέν ήμπορώ πλέον ούτε εγώ νά είμαι ευτυχής,

ούτε άλλην νά καταστήσω.
Καί όμως δέν αισθάνομαι τ'ο θάρρος νά τό κάμω. Στέκεσθε έμπρός μου τόσον άξιοθαύμαοτος μέ τήν διορατικήν
σας δύναμιν, ώστε φοβούμαι μήπως κάμω καμμίαν άσέβειαν πρ'ος ένα όν ύπέρτερον, πρ'ος ένα ψυχογνώστην, άν
αισθανθώ τίποτε άλλο άπό βαθειάν ύπόληψιν.
Είσθε σοφός καί είμαι δυστυχής. Αύτ'ο είνε όλον τό
συμπέρασμα τής πνευματικής καί τής ψυχικής μου καταστάσεως άφ’ ότου έκτελέσασα κατά γράμμα τήν ιδέαν σας,
έβεβαιώθην ότι, πραγματικώς, όλη ή ευθύνη τής λυπηράς μεταβολής πού έγεινεν εις τήν συμβίωσίν μας βαρύ

νει εμέ.
Τ'ο ίδιο βράδυ πού έλαβα τό γράμμα σας άπεφάσισα
καί νά τ'ο έκτελέσω. Θά σάς ομολογήσω έδώ μίαν κακήν
μου σκέψιν
*
ήθελα μάλλον νά έξελέγξω σάς
*
είχα τήν
περιέργειαν νά μάθω άν καί τήν φοράν αυτήν θά είχατε
δίκαιον εις τάς ψυχολογικάς σας άναλύσεις καί έάν όχι,

νά έκδικηθώ, νά σάς νικήσω.
Τέτοιον χυδαϊον έγωισμόν πρώτην φοράν ήσθάνθην : νά
νικήσω έγώ, μία άδυναμία, εσάς, μίαν δύναμιν. Νά έκ-

δικηθώ τον άνθρωπον δ όποιος είνε δ ρυθμιστής τής ψυ
χικής ζωής μου, καί εις τον όποϊον οφείλω τόσας διαφω
τίσεις, όλας εύεργετικάς, έκτος τής τελευταίας.
Λοιπόν, έκεϊνο τό βράδυ έκαλλωπίσθηκα περισσότερον
άπ'ο άλλοτε, έφόρεσα τό καλλίτερον προσωπεϊον τής φιλαρεσκείας, έξ όσων έχομεν ήμεϊς αί γυναίκες, σ^νεκεντρωσα ολην μου τήν πανοπλίαν : στά μάτια μου έθεσα
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τήν περιπάθειαν που ελκύει
*
στα χείλη μου τό χαμόγελο
που μεθύσζει. στο λαιμό μου, ένα ντεκολτέ οτολισμένον
μέ μίαν μικράν διαμαντοκόσμητον καρδούλαν που μου έχει
χαρίσει εις μίαν εορτήν μου. Καί μέσα στην ψυχήν μου
συνεσώρευσα ολην μου την Οέλησιν νά γείνω αρεστή.
’Αφού είδα μίαν φοράν ακόμη τον έαυτόν μου στον καθρέπτην —αυτόν τόν συνωμότην μας εις όλα τά τεχνά
σματα— έπήγα κι’ έμεινα στο παράθυρο καί τον έπερίμενα νά έλθη.

Αυτό είχα τόσον πολύν καιρόν νά τό κάμω, ώστε όταν
τό έκαμα μου έφάνη ότι είχα γείνει πάλιν ειλικρινής καί
είχα έπανέλθει στάς παληάς, τάς ώραίας νύκτας τής
πρώτης μας αγάπης,
Έπί τέλους τόν βλέπω νά έρχεται, όπως πάντοτε,
αργά, άκουμβών μέ ρυθμόν τό μπαστούνι του καί μέ τό

κεφάλι σκυμμένο.
Του άνοιξα την θύραν, τού έχάίδεψα τό χέρι, καί τού
έδειξα οτι ήμουν ευτυχής πού ήλθεν.
’Εκείνος μ’ έκύτταξε μέ τόσην απορίαν ως νά ήθελε
νά βεβαιωθή άν ήμουν εγώ ή άλλη. Μού άνταπέδωκε τό
χαμόγελο, μου έφίλησε τό χέρι, μέ τό όποιον έχάίδευα
τό δικό του, καί έπί μίαν ώραν σχεδόν έπροσπάθει νά μέ
έξερευνήση.
Ποιος ξεύρει πόσας υποψίας νά έβαλε στον νούν του,
γιατί ένώ μού ώμιλούσε καί μού έγελούσε μέ φανεράν ευ
τυχίαν, μ’ έκύτταζε δυσπίστως καί έπί πολλήν ώραν ήτον
επιφυλακτικός.
Μετά τό δείπνον δέν τον άφήκα όπως άλλοτε, νά διαβάζη, καί νά άποσυρθώ στο δωμάτιό μου άπό νωρίς, άλλ
*

έκάθησα κοντά του καί τόν παρεκάλεσα νά μού πή πώς
έπέρασε τήν ημέραν του, πού έπήγε, μέ ποιους ώμίλησε,
καί όταν μού είπεν ότι έπεσκέφθη μίαν γνωστήν μας οι
κογένειαν ζωηράς μου φίλης, τού έκαμα καί μίαν σκηνήν
ζήλειας, εις τήν οποίαν έδοκίμασα τό τάλαντόν μου ως
ηθοποιού.
Προσεποιήθην τόσον τέλεια τήν ζηλιάραν, ώστε τον
έφερα εις τήν μεγαλειτέραν καί τήν είλικρινεστέραν ευ
θυμίαν. Έγελούσε δυνατά, μού ώρκίζετο, μού διεμαρτύρετο, με αγκάλιαζε, μέ φιλούσε, έφαίνετο τόσον ευτυχής,
οσον /.αμμίαν άλλην φοράν στήν ζωήν αας.
Έπί τέλους έκαμα ότι τόν έπίστευσα, ότι τού ήμουν
ευγνώμων καί ένώ έπί μήνας, έπί χρόνον ίσως ήμουν ψυ
χρά καί αδιάφορος, έκείνο τό βράδυ έδέχθην, σχεδόν έπεζήτησα, δλας τάς θωπείας του.
"Ητον άργά, περασμένα μεσάνυκτα, όταν ήμεθα άκόμη
άγρυπνοι. Εκείνος, σαν μεθυσμένος άπό κάποιο μαγικόν
ποτόν πού πρώτην φοράν έπιε, καί τόν έζάλιζε, καί τόν
παρέλυε, μέ έκρατούσε σφικτά άγκαλιασμένην καί μέ τό
κεφάλι γερμένο περιπαθέστατα έπάνω μου, μέ τά χείλη
του κοντά εις τά δικά μου, μέ μάτια λιγωμένα, μ’ ένα
ύφος γλυκύτατον, ικετευτικόν, γεμάτο ευγνωμοσύνην μ’ έρωτούσε κάθε λίγο :
«—Μ’ αγαπάς, άλήθεια, Νίνα μου :
Τού έσφιγγα τό χέρι. Πάλιν μού έλεγε :
«—Μά είν’ άλήθεια :... Έτσι, ώραία. σαν άλλοτε
Μήπως ονειρεύομαι ;
«— ‘Όχι’ $ άγαπώ, τού άπαντουσα, μέσα στό στήθος

του, σα να ήθελα νά τό πώ κατ’ ευθείαν
του. Καί προσέθετα, τό τέρας :
«Ποτέ δέν έπαυσα νά σ’ άγαπώ !»

στήν καρδιά

Εκείνος δέν μού ώμιλούσε πειά. ’Έκλειε τά μάτια
του καί έψιθύριζε κάτι σάν γογγύσματα, σάν λυγμούς.
Έφαίνετο ώς νά έπονούσεν, ώς νά έπασχεν άπό αυτήν
τήν κεραυνοβόλον ευτυχίαν.
Είχα τό θάρρος —τήν αγριότητα, έπρεπε νά πώ— νά
έξακολουθήσω έπί δύο ημερονύκτια άκόμη προσποιουμένη
μέ τήν ίδιαν ζέσιν, μέ τήν ίδιαν ένεργητικότητα. Ποτέ,
σας τό ορκίζομαι, δέν τόν είδα πειό πραγματικώς, πειό
έντελώς, πειό ψυχικώς ευτυχή. Ποτέ δέν έδέχθην έκ μέ
ρους του μεγαλειτέρας εκδηλώσεις άφοσιώσεως, ποτέ
δέν έκαμε γιά μένα τόσον φανατικάς θυσίας, έπί πέντε

χρόνια τώρα πού έχομεν ώς ερωτευμένοι καί πανδρεμμένοι. Δέν πηγαίνει πουθενά, έχει άφοσιωθή σέ μένα σάν

τό πιστότερο σκυλί. Έξοδεύει όλα του τά χρήματα γιά
νά μού κάμνη δώρα καί διά νά μέ διασκεδάζη. Ένα βράδυ
πού ήμουν ολίγον αδιάθετη έκάθισεν άγρυπνος έως τό
πρωί άπό πάνω άπό τό προσκέφαλό μου....
Άχ ! δέν αντέχω πλέον νά έκθέτω... τήν δυστυχίαν
μου. Διότι είμαι πολύ δυστυχής, δριστικώς καί άμετακλήτως πλέον δυστυχής. Καί αυτήν τήν θλιβερωτάτην έπίγνωσιν τήν οφείλω σέ σάς. Είνε νά σάς βδελυχθώ. Καί
όμως σάς θαυμάζω.
Έχετε όλον τό δίκαιον μαζή σας : αυτόν τόν άνθρωπον
πού μέ λατρεύει, δέν τόν άγαπώ. Τήν Τρίτην ήμέραν, ή
θέλησις μού έςηντλήθη
*
τό θάρρος μ’ έγκατέλειπεν’ ή
περιέργειά μου έλαβεν οίκτράν καταπόνησιν. Δέν ήμπορούσα πλέον νά προσποιηθώ. Ό έρως του μέ έπληττε
*
τά χάδια του τα έβαρέθηκα. Μία αηδία, σωρευθείσα μέσα
στήν καρδιά μου έςέσπασε πειό έντονος. Άποτόμως, τού
έφέρθην τόσον άγρια, άπέκρουσα τόσον βάναυσα μίαν
άφελή καί ειλικρινή θωπείαν του, ώστε, μέ τήν ίδιαν άπορίαν πού έστάθη καί μ’ έκύτταςεν, όταν πρό τριών ημε
ρών μέ είδεν έρωτευμένην, μέ τήν ίδιαν —άλλά ωχρός,
άφωνος, απελπισμένος— έμεινε καί μ’ έκύτταζε, σάν νά
έσπασαν έξαφνα μέσα του όλα του τά έλατήρια τής ψυχι
κής ζωής του.
’Έπειτα, ώς νά συνήλθεν άπό κάποιαν φρεναπάτην, έπεσεν εις τόν καναπέ καί άρχισε να κλαίη σιωπηλά,
τραγικά, όπως κλαίουν ο μεγάλοι.
Τί θά έκαμνε κάθε άλλη γυναίκα εις μίαν τέτοιαν θέσιν, γυναίκα ευαίσθητος ή τούλάχιστον απλώς εύγενής :
Έάν δέν μετανοούσε γιά τόν τρόπον της θά έκλείετο εις
τό δωμάτιόν της καί θά έκλαιε καί αυτή.
’Έ ! λοιπόν αυτό τό ώραίον πράγμα δέν τό έκαμα. ΊI
απελπισία του όχι μόνον δέν μέ συνεκίνησεν άλλά καί μέ
έφούρκισε.
Είμαι τέρας ! ’Αλλά καί σείς είσθε δήμιος
*
δέν θά σάς
ζητήσω ποτέ πλέον τά φώτα τής σοφίας σας. Είνε ολέ
θρια. Έφόνευσαν δύο έλπίδας. Τήν ελπίδα μιας γυναικός
ότι έπλανάτο καί τήν έλπίδα ενός άνδρός, ότι θά έπανέκτα τήν ευτυχίαν.
Ά ! δέν ήμπορώ νά σάς τό κρύψω τήν στιγμήν αυτήν
πού αισθάνομαι τήν ψυχήν μου νά οδύρεται : σάς θαυ
μάζω άλλά καί σάς μισώ.
Νίνα····»
Ε. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

τ

· · »
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θέσις τόσο) Αναγκαία καί έπωφελής. Δέον νά τηρήται
ό λ)ομός τών αύτών ώφελειών ύπό τοΰ αύτοΰ κοινο
τικού Γραμματέως ένόρκιος μετά τής εξής διασαφή-

Ιστορικά Μελετηματα

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΦΤΛΑΚΕΙΟΝ ΖΑΠΝΘΟΪ
Ή ύπαρξις δημοσίου ’Αρχειοφυλακείου είς μίαν πόλιν ζαί ή ·μ.ετά τάξεως διατήρησις τών είς αύτό διαφόρων
βιβλίων ζαί έγγράφων όχι μόνον είνε έζ τών δειγμάτων

ευνομούμενης «πολιτείας ζαι μετρον πολιτισμού ζαι προοδου τής πόλεως εκείνης,, άλλά ζαι δι’ αύτοΰ παρέχονται
μέγιστα: μέν ύπηρεσίαι είς το δημόσιον, πλεϊστα δέ βοη
θήματα είς τούς πολίτας, τα τιμαλφέστερα τών οποίων
δικαιώματα έζεϊθεν;.έξαρτώνται.
Τοιοΰτον ύπό πάσα'? έποψιν πολύτιμον ίδρυμα έγζλεϊον
τεσσάρων ζαι πλέον αιώνων βιβλία ζαί έγγραφα τών δια
φόρων ’Αρχών, συμπεριλαμβανομένου ζαί τοΰ Ληξιαρ
χείου, τηρείται ζαί έν Ζαζύνθω εις τήν ζεντριζήν τής
Όλγας λεωφόρον ζάί ζάτωΟι τοΰ ενεχυροδανειστηρίου.
*
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Ή ιστορία τοΰ ’Αρχειοφυλακείου τούτου ανάγεται είς
/
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μεμαζρυσμενην εποχήν, εινε οε ιστορία ποικίλη και περίπλοζος, ώς αί διάφορο: πολ'.τι,καί μεταόολαί, τάς οποίας
ύπέστη ή Ζάκυνθος άπό Βενετοζρατιας μέχρι τών καθ’
ημάς ημερών.
Έν τώ φρουρίω, όπου ή μεσαιωνική τής νήσου πόλις
έπρεπε ζατ’ άνάγζην νά εύρίσζεται ζαί τό άρχεϊον, ή
μάλλον τάρχεΐα τής νήσου, διότι ήσαν διάφορα έγζαθιδρυθέντα άπ’ αύτής τής έν Ζαζύνθω άφίξεως τών Βενετών. ’Αρχαιότερα: τοΰ ις' αίώνος πληροφορία: περί τών
άρχείων τούτων δέν είνε γνωσταί. Ή έν έτει 1612, ζατά
τήν μαρτυρίαν τοΰ χρονογράφου Βαρβία, έπισυμβάσα πυρζαίά τών αρχείων, ή ζαταστρ'ψασα μέρος αύτών, έπιρρίπτεί πέπλον έπί τών προ τής Βενετοζρατιας άρχείων
τής νήσου.

Τήν ανάγκην ίδρύσεως δημοσίου ’Αρχειοφυλακείου άναγνωρίσασα ή Διοίζησις (Reggimento) Ζαζύνθου, έςέδωζε διάταξιν άπό 10 Νοεμβρίου 1559, τήν όποιαν ζαί
ίταλιστί συντεταγμένην μεταφέρομεν είς τήν ζαθ’ ημάς.
ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

Ή μεγαλοπρεπής καί πιστοτάτι] αύτη τής Ζακύν
θου Κοινότης αρκετήν ύπέστη- καί ύφίσταται ζημίαν
καί μεγίστην ένόχλησιν εις τά κατ’ αύτήν, ατε μή έχουσα, ώς δλαι αί πόλεις καί χώραι τοϋ ένδοξοτάτου
ήμετέρου Κράτους, δημόσιον μεν πρόσωπον πρός τήρησιν τών λ)σμών εγγράφων καί βιβλίων αυτής, ώρισμένον δε τόπον διά τά, ώς ανωτέρω, ρηθέντα αντι
κείμενα. "Οθεν όφείλουσα νά μεριμνήση, χάριν ευ

γνωμοσύνης πρός τήν αύτήν μεγαλοπρεπή Κοινό
τητα, ή περιφανής Διοίκησις άπεφάσισεν, δπως ο
παρά τήν Θυρίδα (Portello) χώρος τής φρουράς ή
άλλος τις, ό όποιος θά έθεωρεϊτο ασφαλέστερος, πα-

ραχωρηθή είς τήν αύτήν Κοινότητα, ώς Κοινοτικόν
Άρχειοφυλακεΐον, καί ύπό τοΰ δημοσίου Ταμείου
ίδρυθή καί έφοδιασθή δι’ δλων τών αναγκαίων, έν

τώ όποια» δέον νά κατατίθενται καί διαφυλάττωνται
πάντα τάρχαΐα καί νεώτερα έγγραφα, βιβλία, λ )σμοί,
τίτλοι καί λοιπά σχετικά είς τήν αύτήν Κοινότητα άφορώντα. Επίσης δλα τά πρωτόκολλα απάντων τών
τεθνεώτων συμβολαιογράφων, τής τε πόλεως καί εξο
χής, τά ύπό τών κληρονόμαιν αύτών κατεχόμενα, ώς
καί εκείνα δσων εφεξής θά έκλείπωσι. Καί διά τό
Συμβούλων- τής Κοινότητας ταύτης καί τήν διά -ψη
φοφορίας έξέλεγξιν τής αύτής Κοινότητας, δέον νά έκλεχθή κατάλληλος κοινοτικός Γραμματέας ( Άρχειοφύλαξ) έκ τοΰ Σωματείου τών Συμβολαιογράφων,
είτε καί έξ άλλων πολιτών, οί όποιοι καίπερ μ ή άνήκοντες εις τό Σωματεΐον τοΰτο, θά ήθελον νά έκλεχθώσιν, έπί τριετίαν μετ’ ισοχρόνου άπό τής ύπηρεσίας αποχής (contumacia), ούδενός έκ τών έπιθυμούντων νά μετέρχωνται τήν δικηγορικήν έπιστήμην,
δυναμένου διά πολλούς αποχωρώντας λόγους νά έξα-

σκή τήν ύπηρεσίαν τοΰ κοινοτικού Γραμματέως. Δέον
νά έκλέγηται πρόσωπον κατάλληλον αμέμπτου δια
γωγής, μή έπηρεαζόμενον ύπό μέσων ή παρακλήσεων
ύπό νήν ύποχρέωσιν δρκου διδομένου ένοτπιον τοΰ
ρηθέντος Συμβουλίου διά τίνος τών έντιμοι. Συνδίκων. Αί πραγματικοί ώφέλειαι δλων τών αντιγράφουν
έγγράφων, διαθηκών καί πάσης άλλης πράξεως τών
αύτιόν πρωτοκόλλων, θά λαμβάνωνιαι κατά τό ήμισυ,
καθ’ δν τρόπον πληρώνονται είς τό Άρχεϊον τής πε
ριφανούς Διοικήσεως, τοΰ μεν ήμίσεως ύπέρ τοΰ αύ
τοΰ Γραμματέως, ύποχρέον νά έχη βοηθόν έκλεγόμενον ύπό τής περιφανούς Διοικήσεως τή παρεμβάτών προτιμοτάτων Προέδρων τοΰ Σωματείου καί λαμβάνοντα έτήσιον μισθόν δκτιί» δουκάτων, τοΰ δέ άλ
λου ήμίσεος διανεμόμενου είς τρία μερίδια ύπέρ τών

προτιμοτάτων Προέδρων τοΰ αύτοΰ Σωματείου τών
Συμβολαιογράφων, δπως εύχερέστερον έξευρίσκωνται οί έπιθυμοΰντες νά δεχθώσι τό υπούργημα τοΰτο
τού Προέδρου τοΰ αύτοΰ Σωματείου καί διακρατήτα

λαος Μοτσενιγος γραμματεύς τής Κοινότητος, τή παραζλήσει πολλών πολιτών, ύπέβαλε τή 8 Αύγουστου

1600 ένώπιον τοΰ έζλαμπροτάτου Συμβουλίου αί'τησιν,
όπως έζ τοΰ σώματος τοΰ αύτοΰ Συμβουλίου έζλεχθή
σειος, έάν ή είς τόν αύτόν κοινοτικόν Γραμματέα προνέος γραμματεύς τής Κοινότητας, έπί έςαετίαν, πρός’φύκυπτουσα, ώς άνω ώφέλεια ύπερβαίνη τά 110 δου
λαξιν τών έγγράφων ζαί πρωτοκόλλων τών συμβολαιο
κάτά, παν τό έπί πλέον τών 120 δουκάτων νά καθογράφων, ύποχρεούμενος νά ταζτοποιήση, τάξη ζατ’ αλ
οισθή είς όφελος τών έντιμοτ. Συνδίκιον τής μεγαλο
φαβητικήν σειράν καί άριθμήση ταΰτα, άμα δέ νά συν
*
πρεπούς ταύτης Κοινρτητος εις τρία μέρη. Λαμβανοδέση αύτά είς μεγάλα βιβλία, ώς έγένετο ζαί παρά τή
μένου σαφώς ύπ’ όψιν, δτι τό άξίωμα τοΰ Συνδίκου
γραμματεία τοΰ Συμβουλίου, ούτως ώστε νά μή άπόλλυνεϊνε μεγίστης σπουδαιότητος καί δτι ό μή γνωρίζων
'- ται τοΰ λοιποΰ, τηρούμενα έν έγγραφοθήζαις, νά προσνά έκτελή τό καθήκον του άνάγκη νά τιμωρήται αύλάβη δέ καί ικανόν γραφέα, ώς βοηθόν αύτοΰ.
στηρώ( έν τή ίδιότητί του ώς εμπόρου, δικηγόρου ή
Ή αΐτησις τοΰ Μοτσενίγου έγένετο δεκτή και, έζλοσυμβολαιογράφου, πολλοί δέ αποποιούνται νά δέχιονγής γενομένης έξελέγη γραμματεύς ή Άρχειοφύλας διά
χωνται τοιοΰτον άξίιομα μή προσπορίζον μάλιστα
ψήφων 117 ζατά 21 ό Διέγος Ρωμανός,
ωφέλειαν τινά. Έάν όντως δέ ή ωφέλεια αυτή ύπερέβαινε τό ποσόν τών 180 δουκάτιον, παν τό έπί πλέον
πρέπει rd εϊνε καί θεωρήται εις όφελος καί άνακού-

’Έτει 1619, ό τότε άρχειοφύλας τοΰ Γραφείου τής
Κοινότητος ύπέβαλε πρός τόν γενικόν Προνοητήν άναφο-

φίαιν τής μεγαλοπρεπούς ταύτης Κοινότητας διά πά
σαν συμβησομένην περίστασιν.Τά όποια χρήματα δέονά δίδωνται άπό έτους είς έτος, καθ’ ά θέλει προκύν
πτει έκ τών λ)σμών του, διά τοΰ αύτοΰ Γραμματέως
πρός τόν πρεσβύτερον Σύνδικον, είτε πρός τόν κρα
τούντα τό Ταμεϊον, διά παραλαβής, ούδ’ έπιτρέπεται
κατ’ ούδένα τρόπον τά χρήματα ταΰτα νά διατίθενται
άνευ διαταγής τής περιφανούς Διοικήσεως καί δΓ άποδείξεως ύπογεγραμμένης καί έσφραγισμένης, καιά τήν
έν τώ είσαγγελικώ γραφείω τηρουμένην τάξιν έπί ποινή
προστίμου καί στερήσει τοΰ αξιώματος του, παρά τήν
παρούσαν διαταγήν έξάγοντος τά χρήματα Συνδίκου
έκείνου. Διατάσσουσα ή αιπή περιφανής Διοίκησις, ΐνα
οί κληρονόμοι απάντων τών ώς άνο) άποθνησκόντων
συμβολαιογράφων τής τε πόλεως καί έξοχης ύποχρεωθώσι νά κομίσωσιν είς τό ρηθέν Άρχειοφυλακεΐον
τής Κοινότητας, έντός οκταημέρου, δλα τά πριοτόκολλα, προικοσύμφωνα καί σημειώματα τών αύτιόν

ράν, δι’ ής έζθέτων τάς καταχρήσεις τών προζατόχων
του, αί όποια: διεπράττοντο είς πάσαν ζήτησιν άντίγράφων ή βιβλίων τοΰ ’Αρχείου και έχων ύπ’ οψιν άφ’ ένός
μέν τήν φθοράν τήν προσγιγνομένην είς τά είς ςένας χεΐρας περιερχόμενα βιβλία, άφ’ ετέρου δέ τάς πολλάς κα

ταχρήσεις, —διότι πολλάζις, είς προγενεστέρους χρό
νους, λαμδάνων τις .έκ τοΰ ’Αρχείου βιβλίον τι πρός έξέτασιν ιδίας ύποθέσεως, ύπεξήρει έζ τών βιβλίων έγγραφα
μεγίστης σπουδαιότητος αύτόν ένδ'.αφέροντα,,— έζήτει νά

μεταζομισθώσι βιβλία έζ τοΰ όποιου ύπήρχον ’Αρχείου
είς τό κυβερνητικόν τοιοΰτον (Masseria Prettoria) δ

πως έκεϊ γίνωνται τάντίγραφα ύπό τών γραφέων τοΰ κυ
βερνητικού ’Αρχείου, ό δέ γενικός Προνοητής (Provedi-

tor General· έξετάσας τήν ύπόθεσιν, διά διατάγματος
αύτοΰ άπό 12 Μαρτίου 1621, διέταξεν, ί’να τοΰ λοιποΰ
τάντίγραφα έζ τών έν τώ ’Άρχείω τής Κοινότητος βτδλίων γίνωνται ύπ’ αύτών τών οικείων άρχειοφυλάζων.
Μετά τινα δ’ έτη, τώ 1628, έν συνεδρία τοΰ Συμβου
τεθνεώτων συμβολαιογράφων καί εΐ τι άλλο κατεΐχον λίου τής Κοινότητος άπεφασίσθη, ί’να τοΰ λοιποΰ ό έζλεείς χεϊράς των έπί ποινή 50 δουκάτων, καταβλητέων γόμενος Άρχειοφύλας τής Κοινότητος είνε ύπόχρεως :
α') νά καταθέτη έν τώ Ταμείω οκτώ τσεζίνια ύπέρ τής
τών ήμίσεων ύπέρ τοΰ λιμένος καί τών άλλων ύπέρ
τοΰ καταδότου, ου τό όνομα τηρείται έν έχεμυθείμ, καί Κοινότητος, β’) νά διατηρή ζιδώτ’.ον μετά δύο κλείθρων,
τών όποιων τήν μέν μίαν κλείδα έπρεπε νά ζρατώσιν οί
δεκαετούς έξορίας έκ τής νήσου Ζακύνθου, στερήσεως
Σύνδιζοι, τήν δέ άλλην αύτός, έν τώ όποίω ζιβώτίω έ
δέ τοΰ συμβολαιογραφικού έπαγγέλματος, έάν εϊνε
πρεπε νά διαφυλάττητα: τό Βιβλίον Διαταγών (Libro
ουμβολαιογράφος.
Ordini), άρχεϊον πάντων τών προνομίων καί αξιωμά
Ή παρούσα καταχωρηθήτω έν τώ βιβλία» Διατα
των τοΰ Συμβουλίου ζαί τών αστικών τής Ζαζύνθου δια
γών τής πόλετος ταύτης.
ταγών, χωρίς ποτέ νά έξαχθή τοΰ ’Αρχείου αύθεντιζόν
Φραγκίσκος Πιζάνης Προνοητής Ζακύνθου
τι έγγραφον ή άλλο βιβλίον, έπί ποινή τοΰ αρχειοφύλα’Ιάκωβος Διέγος Σύμβουλος Ζακύνθου
ζος ταχείας στερήσεως τοΰ ύπουργήματός του καί γ') νά
Φραγκίσκος Γρίττης Σύμβουλος Ζακύνθου
*
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Ιδρυθέντός ύπό τούς αίσ'.ωτέρους οιωνούς τοΰ ’Αρχειο
φυλακείου, ήρχισε ζαί ή τοποθέτησις έν αύτώ τών διαφόοων έγγράφων ζαί βιβλίων τής τε ΔιΟ'.ζήσεως (Reggi
mento) ζαί τών τεθνεώτων συμβολαιογράφων, ένεζα δ
μως τής ζαζής ζαταστάσεωί, είς ήν διετέλουν τα διά
φορα έγγραφα τών συμβολαιογράφων ιδίως ζαί πρό πάν
των αί διαθήζαι, αί όποΐαι ήσαν ζαί τά σπουδαιότερα έγ
γραφα σχετ’.ζώς πρός τά συμφέροντα τοΰ λαοΰ, ό Νικό

διαχειρίζεται τιμίως ζαί εύσυνειδήτως τήν άνατεθεϊσαν
είς αύτόν δημοσίαν ύπηρεσίαν, έπί ποινή πάσης παραβά-

σεως 50 δουκάτων, κατατεθειμένων είς τήν Κοινότητα
και πενταετούς διαρκούς άποπομπής του έζ τοΰ Συμβου
λίου. Έάν δέ περιήρχετο είς τήν άνάγζην, ένεκα ύποθέσεών του, ν’ άπουσιάση ό άρχειοφύλαξ, τότε τό Συμβού
λιον έπρεπε νά έζλέγη νέον τοιοΰτον, δοτις ζαί ανελαμβανε τάς τε ώφελείας ζαί τάς εύθύνας τοΰ αρχειοφύλαζος.

84
Του ζυβΞρνητ’./.ου τούτου ’Αρχείου, ένθα ήσαν κατατε
θειμένα δλα τά έγγραφα, αί πράξεις καί αί δημόσια», δια
τάξεις τών διαφόρων Διοικητών Ζακύνθου, διατελούντος
έν μεγίστη αταξία, ένεκα τής μικρας φροντίδας, τήν ο
ποίαν οί κατα καιρούς αρχειοφύλακες κατέβαλλαν έν τή
θέσει ταύτη, δ Τνκουϊζήτωρ ’Ιωάννης Καπέλλος διά τής
άπδ 28 ’Ιανουάριου 1637 διαταγής του θέλων νά έπιφέρη τήν δέουσαν θεραπείαν διέταξεν ί’να ό τότε άρχειοφύλαξ καταγράψη έν τοϊς βιβλίοις τάς άπδ του 1614 καί
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Έγνώριζα ένα μοναχόν, ένα ερημίτην, ένα άγιον. "Εζη
μόνον διά τήν άπόλαυσιν ήν ήσθάνετο προσευχόμενος' καί
βυθισμένος είς τήν προσευχήν, έμενεν έπί τόσην ώραν είς
τό παγωμένον έδαφος τής εκκλησίας ώστε τά κάτωθεν των
κνημών σκέλη του καθίσταντδ άναίσθη α ώς τεμάχια ξύ
λου. Δέν τά ήσθάνετο' έξηκολούθει νά προσεύχεται.
Έννόουν αύτόν καί ίσως τόν έζήλευον άλλ’ άφήσατέ τον
καί αύτόν νά έννοήση έμέ καί νά μή μέ κατακρίνη' έμέ, διά
τόν όποιον αί χαραί του εινε απρόσιτοι. Αύτός κατόρθωσε
νά Λκμηδενίση τόν εαυτόν του, τό μισητόν του εγώ' άλλά
καί έγώ έπίσης· δέν είνε έξ έγωισμού τό δτι δέν προσεύ
χομαι.
Τό έγώ μου, ίσως είνε μάλιστα πλέον βαρύ καί πλέον
μισητόν είς έμέ, παρά τό ίδικόν του είς αύιόν.
Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ κατόρθωσε νά λησμονήση τόν εαυ
τόν του...... Άλλά καί έγώ κατόρθωσα τό αύτό, άν καί ούχί
τόσον διηνεκώς.
Αύιός δέν ψεύδεται.... άλλ’ ούτε έγώ ψεύδομαι.
ΠΑΡΙΣΙΟΙ’Ιανουάριος 1914.
Σ. Θ. ΛΑΣΚΑΡΙΣ
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ΕΠΑΙΤΗΣ

Περιεπάτουν.... Καθ’ οδόν μέ σιαματφ ένας ύπέργηρως
έπαίτης.
Κόκκινοι, δακρυσμένοι οφθαλμοί, κυανά χείλη, χονδρά
κουρέλια, γκαγκρενιασμέναι πληγαί.... Τ£1, οποία φοβερά
πενία είχε καταφάγη τό άθλιον αύτό πλάσμα !
Μοΰ έτεινεν ένα κόκκινο, φουσκωμένο, λερωμένο χέρι.
Έγόγγυσε, καί έψιθύρισε ζητών βοήθειαν. νΕψαξα επάνω
μου άλλά δέν εύρον ούτε λεπτόν. Δέν είχα πάρει τίποτε μαζύ
μου καί ό έπαίτης έξηκολούθει νά περιμένη.... καί τό έκτεταμένο χέρι του έτρεμε.
Συγκεχυμένος, έντροπιασμένος, έσφιξα θερμώς τό λερω
μένο χέρι πού έτρεμε.... «Μή θυμώσης, άδελφέ' δέν έχω
τίποτε άδελφέ μου».
Ό έπαίτης μέ παρετήρησε μέ τούς αίματωμένους όφθαλ-

εφεξής κατ’ αλφαβητικήν σειράν πράξεις καί απαρίθμηση
ίν πρδς έν τά έγγραφα, ύποχρεουμένων τών έκάστατε
γραφέων τού ’Αρχείου νά σχηματίζωσι βιβλία καί καταγραφωσιν είς αύτά τά πολιτικής καί ποινικής φύσεως
έγγραφα έπί ποινή του μέν άρχειοφύλακος στερήσεως τής
θεσεώς του τών δέ γραφέων χρηματικού προστίμου καί
άλλων τοιούτων ποινών.
[Έπεται συνέχεια]
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μούς του- τά κυανά χείλη έ με ιδίασαν καί μου έσφιξε καί
αύτός τά κρύα μου δάκτυλα.
« — Τί σημαίνει αύτό αδελφέ,» έψυθίρισεν, «εύχαριστώ
τό ίδιο καί δι’ αύτό. Καί αύτό είνε ένα δώρον άδελφέ.»
Ένόησα δτι καί έγώ είχα λάβει έν δώρόν άπό τόν άδελφόν μου.
<
ι
·’

·

ΙΙΑΡΙΣΙΟΙ, ’Ιανουάριος 1914.
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«Τάφος !...’> Τί γλυκειά καί φοβερή λέξι είν’ αύτή. Μ’α5τή
τήν λέξι τί δέν εννοεί ό άνθρωπος. Σ’ αύτή τή λέξι ό νους
τού άνθρώπου σταματά.
7 ·
. γ··<
«Τάφος !...» Τί μυστήρια περιέχει αύτή ή λέξι' Τά μικρά
παιδιά δταν λέν «τάφος» κλαϊνε καί οί σοφοί γελούν. Γιά
τά μικρά παιδιά αύτή ή λέξι σημαίνει λύπη καί γιά τούς
σοφούς χαρά. Γιά τά μικρά παιδιά ό τάφος είνε τό τέλος,
ένώ γιά τούς σοφούς μόλις ή αρχή...
«Τάφος!...» Τί κλείνει μέσα του αύτός ό τόπος ! Πόσα
μεγάλα πνεύματα, πόσες αγνές ψυχές' πόσες υπάρξεις ανθη
ρές' πόσα παιδιά καί γέρους, γυναίκες, ανδρες τέρατα, άγγέλους καί διαβόλους' πόσες άγάπες άγιες καί υψηλές ιδέες,
πόσους άνομους έρωτας, φαύλους συλλογισμούς !
z '
’Στό σκοτεινό κ’ υγρό τού τάφου χώμα καλοί καί κακοί,
πλούσιοι καί πτωχοί, είνε όλοι ίσοι. Ό τάφος δέν έχει τί
τλους καί διακρίσεις' μ’ αύτό τό πρόστυχο χώμα πού σκε
πάζει ένα ώραϊο σκουλίκι, πού σύρεται ’στή γη, μ’ αύτό θά
σκεπάση καί τόν έλεεινό άνθρωπο πού μέ τό νού του πετφ
.’στούς ούρανούς!...
\
Οί τάφοι είνε ιεροί. Μέ φόβο καί μέ σεβασμό περνάτε
άπό κοντά τους. "Οταν κοντά σέ τάφο στέκεσθε, σιγά σιγά
μιλάτε, μήπως χαλάσετε τόν ύπνο αύτού πού κοιμάται στά
σκοτεινά του βάθη.
Μόνον άν συλλογισθή κανείς, πώς άργά ή γρήγορα θά
κλεισθή κι’ αύτός έκεΐ μέσα, άρκεϊ γιά νά τούς σεβασθή.
"Οποιος δέν σέβεται τούς τάφους, δέν σέβεται αύτόν τόν
Θεό.
Σέβεσθε τούς τάφους' αύτοί είνε ή μόνη μας έλπίς!....

.............
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Α\
Μία άπό τάς χαριεστέρας άλλά ζαί ίδιορρυθμοτέρας

πόλεις τής Πελοπογνήσου είνε τό Αϊγιον. ’Από του σιδη
ροδρομικού στάθμου διά νά κατευθυνθήτε πρός τήν πόλιν
θ’ άναβήτε λιθόζτιστον σκάλαν αρκετού ύψους. Ή πόλις
διαιρείται είς τρία διακεκριμένα μέρη. Είς τήν συνοι
κίαν ή όποια κεϊται έπί τής παραλίας οπού έκτείνονται
άφθονοι αί σταφιδαποθήκαι, είς τήν ύπεράνω αυτών κειμένην συνοικίαν, ή οποία καλείται Γαλαξειδιώτικα καί
είς τήν κυρίως πόλιν.

**
Λόγω τής αφθονίας τών ύδάτων του παραρρέοντος πο

ταμού πλημμυρεϊ τή πράσινον είς τό επάνω μέρος τής
πόλεως. Καί ό' πτωχότερος οικοδεσπότης έχει εύρύχωρον
προαύλιον είς τό όποιον διατηρεί λαχανόκηπον καί άφθονα
όπωροφόρα δένδρα. Καί άπό άπόψεως θεωμένη ή πόλις
δίδει τήν ιδέαν άπεράντου άγροκηπίου πυκνοκατοικημένου.

**
Ώς έκ τούτου τό Αϊγιον είνε κατ’εξοχήν υγιεινή πό

λις. Έκεϊ οπού αφθονεϊ τό πράσινον έκεϊ επικρατεί κα
*
ή υγεία. Διότι καί πολύ όξυγόνον αναπνέουν οί κάτοικοι
καί περισσοτ.έρας ώρας ζουν είς τό ύπαιθρον καί λόγω
τών γεωργικών ασχολιών των τονώνουν καί ενισχύουν τον
οργανισμόν των. Τό κατά φύσιν ζήν είνε ό ιδεώδης σκο
πός πρός τόν όποιον τείνουν οί περισσότερον προηγμένο
*
είς πολιτισμόν Λαοί καί τούτο κατ’ έξοχήν συνετέλεσεν
είς τήν ακμήν καί προαγωγήν τού αρχαίου ελληνικού
βίου.
’Αληθινόν κόσμημα τής πόλεως είνε ό περί το Δημαρχεϊον κατάφυτος χώρος. Κήπος θάλλων καί πάρκον καταπράσινον μέ σκιάδας καί διαδρόμους καί αναπαυτικά
καθίσματα παρέχουν τό μέτρον τής καλλιτεχνικής καί
έκπολιτιστικής άντιλήψεως τής δημοτικής Αρχής τού
Αίγιου. Δημοτικός Άρχων τής πόλεως είνε δ κ. Πανα-

γιωτόπουλος μέλος τής γνωστής πολιτευομένης οικογέ
νειας τού Αίγιου. ΙΙροίσταται τού Δήμου έπί μακράν σει
ράν έτών απολαύει δέ πολλής έκτιμήσεως καί πολλών
συμπαθειών από τούς συνδημότας του. Ό κ. Δήμαρχος
δέν είνε κοινή φυσιογνωμία. Καί διά τόν έπισκεπτόμενον
δια πρώτην φοράν τό Αϊγιον άφίνει ίσχυράν έντύπωσιν.
**

ΙΙαρά τό Δημαρχεϊον έκτείνεται καί μία θαυμασία πλα
τεία, έργον έκτελεσθέν έπί τής δημαρχίας του καί ύπο
τήν καλλιτεχνικήν έπίβλεψίν του, κάτωθι τής όποιας έκ
τείνεται καί άπλούται μία από τάς θαυμασιωτέρας έλληνικάς σκηνογραφίας. Ό περίπατος έπί τής πλατείας αυ

τής —συνήθως ατυχώς έρήμου περιπατητών— ή όποια
ομοιάζει πρός τό κάσσαρο παμμεγέθους άτμοπλοίου, περ·
τήν δύσιν τού ήλιου είνε ονειρώδους γοητείας.

**

Κάτωθι αύτής έκτείνεται γαληνιώσα θάλασσα παρέχουσα τήν ιδέαν εύρυτάτης λίμνης. ’Απέναντι άντικρύζει
ό οφθαλμός τά βουνά τής Στερεάς ’Ελλάδος πλαισιούντα

καλλιτεχνικώτατα τήν μεγαλοπρεπή θαλασσογραφίαν πού
απλούται πρό τών ομμάτων τού περιπατητού. Παρά τούς
ποδας του εκτυλίσσεται ή άτελεύτητος σειρά τών οικοδο
μών α’. όποϊαι νομίζει κανείς οτι μέ γραφικήν άταξίαν
έσκορπίσθησαν έκεϊ. ΑΙ οικοδομά! αύταί.^όπως φαίνονται
αί μεν έπί τών δέ, διαγράφονται ώς άθροισμα άθυρματωδών
οικοδομημάτων τά όποια κάποιος κουρασμένος διαβάτης
έρριψεν έκεϊ πρός στιγμήν διά νά τά άναλάβη καί πάλιν
έπι τών ώμων του. Είνε δέ ή θέα έξόχως έλκυστική τήν
στιγμήν πού τό λυκόφως υποχωρεί είς τό σκότος τής νυκτός καί αρχίζουν άναπτόμενα τά φώτα τών οικιών κατά
ποικίλους τόνους κοΗ ποικίλην έντασιν. Νομίζει κανείς
ότι σέ κάποιο φανταστικό καί άπέραντο μαγευμένο πα
λάτι τελείται περίεργος καί μυστηριώδης εορτή.

ψότατο καί πολυχαριτωμένο κ ό τ τ ε ρ ο, ιδιοκτησία τού
οιλοκάλου Δημάρχου, είνε έκεϊ άγκυροδολημένον. Καί είς

τήν θέαν του γεννώνται είς τήν ψυχήν νέα συναισθήματα
πού άπορρέουν άπό τήν ποίησιν τής πραγματικότητος πού
είνε καμμιά φορά πλέον έκφραστικά καί πλέον ισχυρά

μενος άπό τήν έκστασιν τής ψυχής καί τής φαντασίας
τήν έξαρσιν έφθασα είς τήν άπλουστάτην σκέψιν πώς όλον
αυτόν τόν φυσικόν θησαυρόν τού Αίγιου δέν τόν έκμεταλλεύεται ό Έλλην. Άπό τού Ξυλοκάστρου ακόμη μέχρι
τού Αίγιου καί άπό τού Αίγιου μέχρι τών I Ιατρών ύπάρ-

καί πλέον ζωντανά διότι είνε καί πλέον αληθινά....

χει τοιαύτη άφθονος έναλλαγή θαυμάσιων σκηνογραφιών
πού έκπληκτος δ ταξειδιώτης τάς παρακολουθεί. Καί έρ

Καί ένώ παρακολουθείς τό κ ό τ τ ε ρ ο δέν μπορείς νά
λησμονήσης οτι πρός τό βάθος τού όρίζοντος κάτω άπό

χεται αύτόματος ή σκέψις πώς δλος αυτός ό φυσικός πλού
τος μένει νεκρός καί άγνωστος.

τά καλλίγραμμα βουνά τής Δωρίδος εύρίσκεται τό Ν ησάκι, μία ήρεμος καί ποιητική έξοχή, ιδιοκτησία καί πά
λιν τού Δημάρχου κ. 1 Ιαναγιωτοπυύλου ό όποιος σκοπεύει
νά τό μεταβάλη είς υποδειγματικόν άγροκήπιον καί κατατρίβει έκεϊ τόν χρόνον τής σχολής του καί όταν ζητή νά

άπομονώση τήν σκέψιν του μέσα είς τό άπειρον τής δη

μιουργίας....

Καί άκόμη μία άπορία μού έγεννήθη καί ήρώτησα τούς
φίλους Αίγιεϊς. Μέσα είς αύτόν τόν θαυμάσιον τόπον,
μέσα είς αύτήν τήν δαψίλειαν τών φυσικών καλλονών,
μέσα είς αυτήν τήν πλουσίαν πινακοθήκην, δέν εύρίσκει
έδαφος ή ποίησις καί δέν ασκείται ή καλλιτεχνία καί δέν
οργιάζει ή φαντασία καί δέν οίστρηλατεϊται ό νούς :
Μη-Μίς

Καί κατερχόμενος άπό τάς νεφέλας καί απομακρυνό

**

ΙΙαρά τήν σκηνογραφίαν αύτήν άπλούνται καθ’ όλας

τας διευθύνσεις πού μπορεί νά φθάση τό μάτι, τοπεϊα χαριέοτατα καί τοποθεσία’, θελκτικώς κομψά! καί ζωγραφι
κοί. Καί ό οφθαλμός άπληστος καί άκούραστος συναντά
ευρυτάτας πεδιάδας καταφύτους αί όποϊαι λούονται είς τά
καταγάλανα νερά τής άστειρεύτου γειτονίσσης των. ’Αλ
λεπάλληλοι λοφίσκοι καί δαντελλωταί ακταί καί κομψά
ακρωτήρια καί ποταμών άργυραϊ λωρίδες καί μικροσκοπικής λίμνης ή άδιατάρακτος καί ακύμαντος λεία έπιφάνεια συμπληρώνουν τήν θαυμαστήν εικόνα μέ τήν οποίαν
ή φύσις έστόλισε τό κομψόν καί αριστοκρατικόν Αϊγιον.

**
Καί όταν άπό τάς γενικάς γραμμάς,τό μάτι στρέφεται
πρός τας λεπτομέρειας σταματά είς μίαν εικόνα πού ή
χάρις καί ή άπλότης τής δίδουν άπειρα στολίδια.
Είς τήν άμμουδιά λίγες βαρκούλες τραβηγμένες άπό
τήν θάλασσαν μ’ δλην τήν άκινησίαν των δίδουν τήν ιδέαν
τής ζωής πού δέν σβύνει ποτέ. 'Ομοιάζουν μέ κομψές νύ
φες τού παραμυθιού πού είνε έτοιμες νά παίξουν μέ τούς
αφρούς τών κυμάτων καί μέ τά βότσαλα τού γυαλού κα·
μέ χάριν νά γλυστρήσουν είς τήν ύγράν έπιφάνειαν. Μέσα
άπό τήν άφθαστον άπλότητα τής είκόνος αυτής έξορμα
μία δυνατή έντύπωσις πού είνε αξέχαστος καί διά τόν
πλέον αδιάφορον παρατηρητήν.
**·

Ή λευκοκύανος μεγαλοπρέπεια τής θαλάσσης άμιλλάται πρός τήν βαθυκύανον απαλότητα τών βουνών τής
Δωρίδος καί όταν από τό συννεφιασμένον ούρανόν. πού
καθιστά τήν άπόχρωσιν καί τής θαλάσσης καί τών βου
νών πλέον έντονον καί περισσότερον βαθειάν καί περισ
σότερον υποβλητικήν διολισθαίνει μία ηλιακή άκτίς, νο
μίζει κανείς οτι ό ούρανός ανταλλάσσει πορφυρόχρυσα
στέφανα μεταξύ τής ήρεμούσης θαλάσσης καί τών ύπερηφάνων βουνών.....
Καί ένώ σέ συναρπάζουν αί αλλεπάλληλοι φυσικαί με
γαλοπρέπεια’. σέ κρατεί πρός στιγμήν ή θέα ένός κομψού
σημείου πού διαγράφεται μέσα είς τόν γιαλόν. ’Ενα κομ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1914
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ΤΟ ΠΡ1ΓΚΗΠ1Κ0Η Μ
ΠΟΪ 8Α ΗΓΕΝΙΰΝΕΪΣΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
'Ενα νέον βασιλικόν ζεύγος ένός νέου Κράτους. ’Ιδού
νεωτερισμός προωρισμένος νά προκαλέση απεριόριστον ένδιαφέρον.
Αί γερμανικαί έφημερίδες —είδικώτεραι τών άλλων,

έφ’ ίσον τό βασιλικόν ζεύγος άνήκει είς τήν χορείαν τών
Γερμανών πριγκήπων— άνέλαβον νά έξυπηρετήσουν τό
ένδιαφέρον αύτό. Στήλαι άτελείωτοι, γεμάται άπό πλη
ροφορίας, ών ούκ έστιν άριθμός, προσεφέρθησαν αμέσως
είς τό γερμανικόν αναγνωστικόν κοινόν. Αί πληροφορία',
ήσαν πολλού ένδιαοέοοντος. ΙΙοϊαι ομωο είνε αί ακριβείς;
"Ενας γιγαντόσωμος αμαξηλάτης —γράιφει μία γερμα
νική έφημερίς— είσώρμησεν ένα βράδυ είς πριγκηπικόν
μέγαρον, οπού έδίδετο χορός μετημφιεσμένων. Άνεστάτωσε τόν κόσμον μέ τας διαμαρτυρίας του έναντίον αγνώ
στου αριστοκράτιδος, τήν όποιαν ανεζήτει, διότι δέν τού
είχε πληρώσει τό άγώγί του. 'Όταν τό έπεισόδιον προεκάλεσε τήν γενικήν άγανάκτησιν, ό άμαξηλάτης αφήκε

νά πέση ό μανδύας καί τό καπέλλο του. Άπιστεύτως ευ
χάριστος έκπληξις : ύπό τήν στολήν τού άμαξά απεκαλύφθη ή....πριγκήπισσα Σοφία τού Βήδ. Άληθέστατον τό
έπεισόδιον. Μέ τήν διαφοράν ότι ήρωίς του δέν ήτο ή μέλ-

λουσα βασίλισσα τής ’Αλβανίας, άλλ’ ή νύμφη της πριγκήπισσα Βήδ.
'Ένας άλλος δημοσιογράφος βέβαιοί ότι ή πριγκήπισσα
αποτελεί τόν πλέον χαριτωμένον τύπον ξανθής Γερμανί

δος. Καί όμως ή έπίδοξος εστεμμένη είνε μελαχροινή.

****
Απελπισία λοιπόν από τας γερμανικάς εφημερίδας.
Καί οί διψώντες πραγματικάς πληροφορίας διά τό ζεύγος
τών μελλόντων έστεμμένων πρέπει νά στραφούν είς τάς

έφημερίδας τής Βιέννης. Είς τόν «Ν. Ε. Τύπον» λογία
γνωρισθεϊσα πολύ μέ τήν πριγκήπισσαν δημοσιεύει ένδια
φέρον άρθρον, περιέχον πολλάς πληροφορίας διά τήν υψη
λήν φίλην της καί όλίγας διά τόν σύζυγόν της. Πάντως
όμως άκριβεϊς.
Ή πριγκήπισσα —κατά τήν λόγιαν φίλην της— ομοι
άζει πρός ώραίαν ’Ινδήν. Προκαλεϊ τό ένδιαφέρον άμέσως.

Τό σώμά της παρουσιάζει μέλη τέλεια μ’ έλαστικότητα
κΓ εύζινησίαν θαυμαστήν, ή όποια συνδυάζεται μέ ρώμην

όχι εύκαταφρόνητον.
»Τό πρόσωπόν της είνε κανονικόν. ΤΙ χροιά του μελαχροινή, ή ρίς μαζρά και ϊση. Τό στόμα μεγάλον κΓ έκφραστικόν μέ δόντια λάμποντα. Μαύρα πλούσια μαλλιά

καί άμυγδαλωτά μεγάλα μάτια, μάτια υπέροχα, μάτια γυναιζός όνειροπόλου, άλλά καί γυναικός πού βλέπει καλά».
Οί Βήδ —καί δανειζόμεθα πάντοτε πληροφορίας από
τήν συνεργάτιδα τού «Νέου ’Ελευθέρου Τύπου»— έκάθηντο πρώτα είς τήν —άναπνεύσατε καλά διά νά τήν δια
βάσετε— Χαρδενμπεργκερστράσσε του Βερολίνου, σ’ ένα
κομψότατον σπίτι, τρίτον πάτωμα. Ευτυχώς είχε φαίνεται
ασανσέρ,
Τά διαμερίσματα, φωτεινά καί ώραϊα, μέ λευκόν ταπετσάρισμα. Ή έπίπλωσις άπό ξύλο χρυσωμένο καί ώ-

χροκύανο μεταξωτό.
Ή έγκατάστασις έμαρτυρούσεν άρκετά εύγλώττως ότι
οί οίκοδεσπόται ήσαν νεόνυμφοι.

89

88
.'Κάθε Σάββατά», 4—fe, μουσική προεσπερίς παρά τή

πρ-γκήπίσση τοϋ Βήδ _ —όπως θά εγρα.-ον οί συντάκτα:

τής κοσμ».κής κινησεως τών εφημερίδων του Βερολίνου.
Καί μουσική εκλεκτή
όπως θα έκριναν καί οί αύστηροτεροι μουσικοκριτικοί.
.... . >
.
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Γο επόμενόν έτος οι νεόνυμφοι μετώκησαν είς τό ΙΙότσοαμ. Εκεί έδιδοντο πάλιν, τακτικαί καί πλέον πολυ
σύχναστοι, αί μουσικά» προεσπερίδες.
Οί καλλιτέχναι ήσαν υπέρ πάντας τους άλλους είς τό
πολυτελές μέγαρον του Πότσδαμ, οπού έμεναν τώρα οί
Βήδ. Και αυτό διότι ή πριγκήπισσα του Βήδ εινε καλλι-

• εχνις εκλεκτή ή ιοια. ΙΙαιζει υπεροχως ώραϊα άρπαν,
ζωγραφίζει και γράφει στίχους και πρόζαν — άσχολίαι
τοσον κατάλληλοι διά τήν μοναξιάν του Δυρραχίου.
Δίπλα είς τήν αίθουσαν τών συναυλιών είς τό Πότσδαμ.
εύρισκ^ται το κομψοτατον μπουντοάρ τής πριγκηπίσσης.
οπού ή ) ψηλοτης της μαζύ με τόν πρίγκηπα έπερνούσαν ώρας ευχάριστους.
Εις αυτό το μπουντοάρ μίαν ημέραν ή πριγκήπισσα άνεκοίνωσεν είς τήν γράφουσαν φίλην της τήν άπόφασιν
του πρίγκηπος νά δεχθή τόν θρόνον τής Αλβανίας.

Ο πριγκηψ εκρατουσε

τήν κόρην του είς τά γόνατά

του κι εμενε σιωπηλός. Η πριγκήπισσα άφηγεϊτο, ένώ
εσερβιρε τό τσάι, πώς έφθασαν μέχρι του ζεύγους αί σχετικαί μέ τόν θρόνον τής ’Αλβανίας φήμαι καί πώς έξειλίχθησαν.
Κάποιο προσωπον —είπε κατόπιν— τό' όποιον ήξευρε πολύ καλά τά πράγματα, μάς κατέστησε γνωστόν
ο,τι γίνεται είς τήν ’Αλβανίαν, μάς ώμίλησε διά τας δι-

αιρ^σ^ις που ύφιστανται εκεί, δια τας δυσκολίας πρό τών
όποιων θά εύρεθώμεν. Δέν μάς έκρυψε τίποτε. ’Αλλά
προσέθετε : «Σάς ανοίγεται όμως ένα ύπέροχον στάδιον».

01 ΓΑΜΟ1 TOY ΕΜ3ΕΡ
Οι γαμοι τού υπουργού τών Στρατιωτικών του υπέοιφημου Εμβερ βέη μετά τής πριγκηπίσσης Ναδζιέ σουλ
τάνας, ετελέσθήσαν έν Κωνσταντινουπόλει μετά πολλής
μεγαλόπρεπε ίας.

Η νύμφη, ή Α. Γ. ή πριγκήπισσα Ναδζιέ σουλτάνα,
εινε θυγατηρ του πρό τριετίας άποθανόντος πρίγκηπος
Σουλεύμαν εφέντη, νεωτέρου αδελφού τού Σουλτάνου. *0

αείμνηστος πριγκηψ είχε παρακαλέσει κατά τάς τελευ
ταίας αυτού, στιγμ,ας τον Άνα,κτα όπως λάβη ύπό τήν ύψηλην του προστασίαν τήν νεαράν πριγκήπισσαν. Ό δέ
Σουλτάνος εκπληρών τήν τελευταίαν επιθυμίαν τού άποσιωσαντος αδελφού, τήν έθεώρησεν ώς τέκνον Αυτού.Δέν
έχει άλλως τε ιδίας θυγατέρας ό Σουλτάνος. Ή Ναδζιέ
Σουλτάνα έτυχεν ούτω τής έξαιρετικής τιμής νά περίβαλληται δι’ ιδιαιτέρας στοργής ύπό τού Σουλτάνου.

τά καταστήματα Ναρλιαν.
Τό κομμωτήριον τής πριγκηπίσσης είνε πολύτιμον έπιπλον 1,25 μ. ύψους καί 0.60 πλάτους, άγγλικής κατα
σκευής, άξίας δέ 700 λιρών ’Αγγλίας. Άποτελέϊται δέ
άπό τέσσαρας θεσεις.
'Υπό τήν πίεσιν ένός ηλεκτρικού κομβίου έμφανίζεται
ή πρώτη θέσις μέ τρεις καθρέπτας κυκλοτερείς. Μέ άλλο

κομβίον προβάλλει ή δεύτερα θεσις, γαρνιρισμένη απο
διάσοοα σιαλίδια κρυστάλλινα με χρυσά πώματα φεροντα
τά σήματα τής πριγκηπίσσης. Είς τήν τριτην θεσιν ύπάρ
διαφόρου μεγέθους και χρησεως ψήκτρα».. Εις την
τετάρτην τά ψαλίδια καί τά κομβωττρια. 'Όλα έχουν τάς

λαδάς των έξ έλεφαντόδοντος με χρυσά ποικίλματα και
μέ σήματα τής πριγκηπίσσης.

Ή έπιπλοσκευή τού γραφείου τού Εμοερ πασα, ρυθ
μού Λου» Κένζ κατεσκευάσθ η ύπό τών καταστημάτών Ναρ-

Η πριγκήπισσα είνε περίπου 25 έτών.
Η A. Υ. ό νεαρός πριγκηψ Άβδούλ Χαλήλ, όστις
διεκρίθη διά τήν γενναιότητά του κατά τόν τελευταϊον πό

λ’.άν έξ άνα/.αρδίου. έστοίχισε δε 300 λίρας.

λεμον τραυματισθείς μάλιστα είς τήν μάχην τού Αουλέ
Βουργάζ, είνε αδελφός τής Νατζιέ Σουλτάνας.

Ή έπιπλοσκευή τού γραφείου τής Σουλτάνας ετεχνουργήθη άπό ξύλον πολύτιμον άνοικτού χρώματος. Ια δε

Αί πρεσβειραι προσεκλήθησαν όσ?ως περιεργασθώσι τήν

νυμφικήν προίκα, τήν οποίαν χαρακτηρίζει πλούτος καί
κομψότης απαράμιλλος. ‘
. λ
ιΉ νυμφικής προίξ είνε πλουσιωτάτη. Τά πάντα περι
βάλλονται ύ,πό εκτάκτου, πολυτελείας καί κομψότητος. Αί
παραγγελία», είχον δοθή είς μεγάλους δικούς τών νεωτε
ρισμών, οϊτινες καί ανέπτυξαν πνεύμα έξόχως καλλιτε
χνικόν είς τήν έκτέλεσιν αύτών.
Ή νυμφική έσθης είνε θαύμα ώραίότητος άπό σατέν
λευκόν, μέ άληθινά τρίχαπτα Βρυξελλών. Μόνα τά τρί-

Τά χρειώδη τού γραφείου, ρυθμού Άμπιρ. εινε απο

ααύοον εβενον με ποικίλματα.

χρειώδη του άπό άργυρον.
Τό σαλόνι τού ’Εμβερ πασά εινε ρυθμου αραβικού. Γα

:
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έπιπλα κατάστικτα άπό μάργαρον (σιντέφι).
Κατά τήν μέχρι τούδε κρατήσασαν αύλικήν έθιμοτυπίαν ό γάμος αυτοκρατορικής πριγκηπίσσης τ^λέΐται ως
ε;ής ·
Ή ποιγκήπισσα άναμένει τον γαμβρόν εις μιαν αίθου
σαν τού τρίτου πατώματος τών ανακτόρων. Ο γαμβρός
προσερχόμενος υποκλίνεται βαθύτατα τρις ένώπιον τής
νύμφης. Μετά τήν τρίτην ύπόκλισιν έγείρεται ή πριγκή-

πισσα καί καλεϊ πλησίον της τον γαμβρόν. Κατόπιν ο
τελευταίος έγειρόμενος ύποκλίνεται πάλιν καί αποσύρε
ται εις τό διαμέρισμα, είς τό οποίον μενουσιν οι εκ τού
άνδρικού φύλου. Κατά1 τήν μετάβασίν του εις το διαμέρι
σμα τούτο είνε παρατεταγμένοι οί άγάδες τού χαρεμιού.
Έκεΐ προσέρχονται τά μέλη τής οικογένειας του τά όποϊα

παραμένουσι παρά τώ γαμβρω μέχρι της εσπερας.
Τήν νύκτα μετά τήν προσευχήν τού «γιάτσή» (τήν
προσευχήν ήτις ψάλλεται" περί τήν 2αν ώραν τουρκιστί) ο
γαμβρός μεταβαίνει είς' τό χαρέμιον κομίζων τά διά τήν

νύμφην δώρά του, τά όποϊα καί τήν παρακαλεϊ να δεχθη.
Είς τούς γάμους τών κοινών άστών, έαν μεν ο γαμ
βρός προσέλθη είς τόν οίκον τής νύμφης, αύτη τον άναμένει είς τήν θύραν καί δίδουσα τήν χεϊρα ανέρχεται μετ’
αύτού είς τα δώματα. 'Ομοίως δε ό γαμβρός άναμένει τήν

νύμφην είς την θύραν, έάν αυτή προσέλθη εις τον οικον του.

f

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΑΣΩΣΙΣ

Δ-.α τ·ν πρίγκηπα ή γράφουσα λογία ήςεύρ- όλιγώτερα’ χαπτα ταύτα έστοίχισαν ούχί όλιγώτερον τών 300 λιρών.
πράγματα παρα οια τήν πριγκήπισσαν.
Ο νυμφικός πέπλος έφιλοτεχνήθη άπό τρίχαπτα Βρυ
Μάς πληροφορεί όμως ότι ή Υψηλότης του έχει προιξελλών, κεντητά, 200 λιρών άξίας.
κισθη με ευθυκρισίαν και ψυχραιμίαν, που καταπλήσσουν.
Ή έ,σθής τήν όποιαν θά φορέση ή πριγκήπισσα τήν
Είνε πολύ ένεργητικός καί κοινωνικότατος. Τό παρου- ’
δευτέραν ημέραν τού γάμου, είνε άπό κρέπ ντέ Σίν χρυσιαστικον του κάμνει πολλήν καλήν έντύπωσιν.
σούφαντον, ^χεντημένον μέ χρυσά σύρματα, έστοίχιοε δέ
Και βέβαιοι άκόμη ή φίλη τής πριγκηπίσσης ότι ό έ100 λίρας. Τό γαρνίρισμα εγεινε μέ τρίχαπτα Βουξελστεμμένος τής αύριον είνε άσυνήθως ρωμαλέος. ΙΙαίζων
λών. Τής τρίτης ημέρας ή έσθής είνε άπό λευκόν σατέν
ήμπορεϊ να άνασηκώση υπέρ τήν κεφαλήν του ένα άδρα
σανζάν.
μέ κάθε του χέρι.
Τής τετάρτης ημέρας άπό ρεζεδά άνοικτόν, γαρνιριΘά φανή τάχα έπαρκής ή εςαιρετική ρώμη του διά να
σμένον μέ γούναν σκούγξ.
συγκράτηση τά ηνία του δυσκυβερνήτου Κράτους του:
w Αί έσθήτες άνέρχονται έν όλω είς 24, διαφόρων χρω
Οί φίλοι του αθλητισμού καί του πρίγκηπος θά τού εύμάτων.
χωνται νά έπιτύχη τό δΰσκολοκέρδιστον αύτό οεκόο.
^ Τα κλινοσκεπάσματα, τά προσκεφάλαια, τά σινδόνια,
τα παραπετάσματα, δ πρό τής κλίνης τάπης. λευκός, είνε
γαρνιρισμένα μέ τρίχαπτα Βρυξελλών καί κεντημένα μέ
μαργαριτάρια τά όποια κυριαρχούν όσον ουδέποτε είς τήν
μόδαν. Είς τό Ιίαρίσι ιδίως έπικρατεϊ σήμερον ή βασιλεία
τών μαργαριτών.
_1Ι ο,λη αςια τής κλινοσκε.υής υπολογίζεται άνω τών
1000 λιρών.
Η κλίνη εινε ρυθμού Λουι Κένζ καί παρηγγέλθη είς

Οί πρόσκοποι φυτεύοντες δενδρύλλια καθ’ ύψηλήν επιθυμίαν τής Λ. Μ. τής Βασιλίσση;

είς τούς περί τήν Άκρόπολιν λό<|»ους.
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ άνόρθωσις
Τό άνακινηθέν ζήτημα τής ’Εκκλησιαστικής άνορθωσεως ήτις δικαίως ύπό τής κοινωνίας μετ ’ ενθου
σιασμού δεκτή εγένετο, βαδίζει ήδη τήν δδόν τής
πραγματοποιήσεως αυτού. ‘Ολόκληρος ή νγιώς σκεπτομένη Κοινωνία, αισθανόμενη τάς ελλείψεις, τάς
οποίας εκ τής θρησκευτικής ανεπάρκειας έχει, απαιτεί
τήν εκκλησιαστικήν άνόρθωσιν, έπειδή γνωρίζει ότι
τούτο ούδεν άλλο σημαίνει ή τήν ηθικήν άνόρθωσιν
αυτής τής ιδίας.

Αυτή η ιδία Εκκλησία αντιπροσωπευόμενη διά
τών ιθυνόντων αυτήν ιεραρχών ήννόησε καί συνησθάνθη Iκαι τούτο εινε τό σημαντικώτερον σημείον) τήν
ταπεινήν κατάστασιν, εις ήν διατελεϊ και ού μόνον έσκέφθη άλλ' άπήτησε καί έπεδίωξε τήν άνόρθωσιν
αυτής.

Η επίσημος προς τούτοις Πολιτεία συναισθανό
μενη καί αυτή δια τής Σ. Κυβερνήσεως τήν κατάστασιν ταύτην τής 'Εκκλησία; ώς καί συναισθανόμενη
την εκ τή, Εκκλησίας έΐλειπουσαν κοινωνικήν καθό
λου εις τό έργον αυτής συνεργασίαν καί βοήθειαν μεθ'
ύψίστου ενδιαφέροντος έδέχθη νά θέση ύπό τήν άμε
σον αυτής ύποστήριξιν τήν έπίτευξιν τής έκκλησιαστικής άνορθώσεως, γνωρίζουσα τά έκ ταύτης προελευσόμενα μεγάλα κοινωνικά καί εθνικά άποτελέσματα.
Τέλος δ άνώτατο; ήμών "Αρχών, ή Α. Μ. δ ένδο

ξος ημών Βασιλεύς, γνωρίζων τήν πολλαπλήν άξίαν,
ήν άπλώς ώργανωμένη καί είς τήν θέσιν αυτής ίσταμένη Εκκλησία δια τήν Κοινωνίαν έχει, ουδαμώς
εδίστασε νά θέση ύπό τήν {'ψηλήν Αυτού προστασίαν
τό σημαντικόν τούτο κίνημα, έκ τού όποιου δικαίως
πολλά τά ευεργετικά διά τήν Κοινωνίαν και τό "Εθνος
δυνάμεθα ν' αναμένωμεν.
Απένανιι ήδη τή; γενικής ταύτης άπαιτήσεως ποός
επιτακτικήν άνόρθωσιν τής 'Εκκλησίας γενναται'τό
ερώτημα ποιαν κατεύθυνοιν θέλει λάβει αύτη καί διά
ποιου τρόπου θέλει έπιδιωχθή. Εΐ και ή Σ. Κυβέρνησις πάνυ σοφώς έδωκε τήν ποέπουσαν κατεύθυνσιν
εις τό ζήτημα τούτο διά τής άποφάσεως αυτής, όπως
κατα πρώτον συγκληθή ή προκαταρκτική επιτροπή
προς καθορισμόν τών συζητητέων θεμάτων καί μετά
ταύτα ή ‘ιεραρχία πρός, μετά τήν συζήτησιν, έπικύρωσιν των υπό επιτροπής γενομένων, έν τούτοις ή δδός,
Τίς &ά ψ*βΏ ε1* "Γ ^αγματικήν καί ουσιαστικήν τής
Εκκλησίας άνόρθωσιν ούδεμία άλλη είνε ή ή τελεία

έξ ίσου μόρφωσις και οικονομική ανεξαρτησία
τού κλήρου. Έξηγούμεθα: 'Οποιαδήποτε καί άν είνε
ή εργασία τής έπιτροπής καΓ έφ' οίωνδήποτε καί όσωνδήποτε σημείων καί άν έπεκταθή ή ποθητή 'εκ
κλησιαστική άνόρθωσις, αύτη θά μείνη διπλούς πό
θος, έΨ' όσον δέν ύπάρχει τελείως καί ύπό πάσαν
έποψιν άνεπτυγμένος κλήρος, όσης θά συναισθανθή
τας έλλείψεις καί έπιφερομένας διορθώσεις καί έπο-

μενως θά έφαρμόση καί πραγματοποιήσω] τήν έκκληβιαστικήν άνόρθωσιν.
"Εχονιες τό τελευταίου τούτο ύπ' δψιν θεωρούμεν

ώς άναγκαιοτάτην καί έπιβαλλομένην τήν επί τού ση

μείου τούτου πρώτην συζήτησιν. Μόνον έφ’ όσον καθορισθή τό σημείον τούτο, δύνανται νά καθορισθώσι
τα λοιπά, ενώ τουναντίον δ καθορισμός τών λοιπών
άνευ τής προηγουμένης λύσεως τού πρώτου θά έμενε
τελείως άνευ άποτελέσματος. ‘Η άπόκτησις κλήρου
τελείως μεμορφωμένου δέον νά είνε τό θεμέλιον, έφ’
ου θά στηριχθή η εκκλησιαστική άνόρθωσις.
ΑΜΙΛΚΑΣ Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ

ντν εις τό Ώδεϊον συναυλίαν ή οποία έπροκάλεσε τζ ένδ’.αοέρον τοΰ μουσιζοΰ μας κόσμου. Ή κ. ΚαΛογερη^εινε
τά) αντον άπό τά πλέον διακεκριμένα και ισχυρά και οιοει
„.’αν τελειότητα μοναδικήν εις τήν έκτέλεσιν τών μουσικών
-έμανων τά όποια παίζει. Καί ή συναυλία τήν οποίαν εδωκε τελευταίως εις τό’Ωδεϊον-προσφερθεϊσα ευγενώςσυμπράττουσα μέ τον κ. Μποτστιντουι υπηρςε μια ιεροτε
λεστία σχεδόν διά τούς φίλους της Τέχνης, οσοι την παρηκολούθησαν καί τήν έχειροκρότησαν εις τήν μικραν αί

θουσαν τοΰ ’Ωδείου.
Ή ίννανλτα τοΐ? κ. ϊαϊφφ«{>

Μουσική

Κινηςις

6 Η όννανλια το «7 ’iiotiov

, Ή συναυλία τού ’Ωδείου ’Αθηνών τήν 7ην Φεβρουαρίου είχε καί αύτή μεγάλην επιτυχίαν. Έδόθη εις' τήν
αίθουσαν τοΰ Ωδείου με πρόγραμμα άπό τά πλέον εκλε
κτά. Ηρχισε με τό «Τρίο» τοΰ Σαιν-Σάνς καί μέ έκτελεστρίας τάς δίδας Ε. Ξανθοποΰλου, Μ. Λευκαδίου καί
Α. Παπαδημητρίου. Κατόπιν έπαίχθη ή σύνθεσις τοΰ
Μπρουχ με βιολοντσέλο καί πιάνο. Βιολοντσέλο ή δίς Μ
Πίστη. Πιάνο ή δίς Α. Πίστη. Ή ραψωδία τοΰ Λίστ έςετελέσθη εις τό πιάνο ύπό τής δίδος Άγγελίνίδη.
Ε:ς
<<Κοντσε?το» τοΰ Σαμ-.νάντ ζατεχε-.ροζροτήθησαν ή δίς Ξανθοποΰλου καί ό ζ. Φαραντάτος. Τό τέλος
της συναυλίας έπεσφράγισε τό Κουϊντέτο τοΰ ζ. Καλο
μοίρη. Έτραγοΰδησε τήν «Λήθην» τοΰ Μαθίλη ή δίς
Καίσαρη.
Έν γένει ή έπ-.τυχία τής Συναυλίας τοΰ ’Ωδείου έσημειωσε δία μίαν άζόμη φοράν τήν πρόοδον τής μουσικής
καί τήν έπίδοσ'.ν τών νεαρών μαθητριών καί μαθητών τοΰ
Ωδείου 'Αθηνών.
*11 όννανλία τον Κονϊντέτον

Τό έλλην-.κόν Κουϊντέτο ένεφανίσθη εφέτος τό πρώτον
μετά τον πο/.εμον εις τήν αίθουσαν τοΰ ’Ωδείου δίά νά
οωση τήν συναυλίαν του.
Απο το πρώτον μέρος τοΰ προγράμματος σημειοΰμεν
ιοίαιτερως τό «ιντερμέτζο» τοΰ κ. Βάρδογλη δία ζουαρτετον εγχόρδων έκτελεσθέν ύπό τών κ.κ. Καλομοίρη, Χωραφα, Καζαζη, Οίκονομίδου καί Ρ. Γάϊδεμδεργ καθώς
κα: «Στον η/.ίο άν περπατήσης» τοΰ κ. Λαυράγκα καί
«Μανα κα: γυιος» τοΰ κ. Σαμάρα, τά όποϊα έτρανούδησεν αψογως ή δίς Σμ. Γεννάδη.
Τό δεύτερον μέρος, κουϊντέτο μέ τραγοΰδ-., περ-.ελάμοανε συνθέσεις τοΰ κ. Καλομοίρη, όπως τήν «Λήθην».
«Λαίκα δίστιχα» κλπ.
Εις τά δίστιχα, τά όποϊα έτραγούδησεν ή κ. Είρ/νη
-κεπερς μέ τήν γυμνασμένην καί έςαιρετ'.κώς μεταλλι
κήν φωνήν της, ώρ-.σμένως ό καλλιτέχνης εινε άνέοίκτος.
διοτ: ^απόδιδε·, άριστοτεχνικώς τήν εσωτερικότητα τοΰ χαρακτήρος της έθ>Λ.κής μζς μουσικής καί κατορθώνει νά
μάς παρουσίαση μιαν νέαν ελληνικήν μορφήν. δχ> ^έντν
πρό τήν σημερινήν τεχνοτροπίαν τής παγκοσμίου '’μου
σικής.
Και εις τήν «Λήθην» επίσης ό κ. Καλομοίρης μας
ρίχνει όκην του τήν εμπνευσιν, τήν αισθητικότητα '/α!
την τεχνοτροπίαν. Ή σύνθεσις άρχίζε; μέ μίαν θρηνητι
κήν και παραπονετικήν εισαγωγήν τών 5 δοκάνων έπακο/,ουθεϊ δέ ή φωνή ώσάν νά άποτείνεται είς'τά θοηνοΰντα
οογανα.
Τό τραγοϋδί εινε τοΰ Μαδίλη. Ή κ. Σκέπερς τό έΦαλε
με πολλήν αίσθαντικότητα.
*11 <1ννανλί<ι τϊϊς κ. Κοΰ.ογεοΰ

Π κ. Ειρήνη Καλογερή καί ό διακεκριμένος βιολιν-.στας και καθηγητής τοΰ ’Ωδείου κ. Μπουστιντούϊ έδω-

Μέ ποόγραμμα έςαιρετ'.κώς έπ'.μελημενον, έδωκεν ο
κ. Σαϊφφερ τήν συναυλίαν του εις το φουαγιέ τοΰ Βασι

Άπέστειλε δέ χρήματα όπως άναστήση τήν άρχαίαν
τών ‘Ελλήνων θρησκείαν, ήν είχε καταρρίψει^ ο χριστριανισμός, τότε <5? ό ιατρός Όρειβάσιος είπεν είς
τούς άγγελιαφόρους αυτού τό περίφημον: «Είπατε
τώ Βασιλέϊ· Χαμαί πέσαι δαίδαλος αύλα, ούκέτι φοιβος έχει καλύβην κλπ.» δπερ δ κ. Άξελός μετεφρα-

σεν άκολούθως :
«Μηνύσατε τοΰ Βασιληά πώς το λαμπρό παλάτι γκρμίστηκε’ πώς ό Θεός δέν έχει πειά σκεπή, δεν έχει οενδρο νά μιλή, πηγή νά τραγουδάει και τοΰ νερού ή κελαηδισιά, έσώπασε και αυτή».
Τον εύστροφου δμιλητήν έχειροκρότησε ζωηρ ιιατα
τό εκλεκτόν ακροατήριου του.

λικού θεάτρου.
,
’ _
, .
Ή δίς Βέρα Ναούμ συνώδευσε τον κ. ^αιφφερ εις το

πιάνο.
‘Η Συναυλία τοβ κ. ΦαρκονΛ

Εις τό Βασιλικόν Θέατρον, ό κ. Μωρ'.ς Φαρκουά, ό
ννωστός καλλιτέχνης ντιζέρ έδωκε τήν εσπερίδα του.
Ή τέχνη τοΰ κ. Φαρκουα είμπορεϊ να χαρακτηρισθη
ώς ένας συνδυασμός μουσικής, άπαγγελίας καί μιμικής.
Ή συμπαθήο μορφή του καί ή έναλλαγή της ^φυσιογνω
μίας του, τον βοηθούν μοναδικά εις την αποοοσιν όλων
τών συναισθημάτων τά όποϊα εκφράζουν τά μ’-κρα τράγου
δάκια τά όποϊα τραγουδεϊ, ψιθυρίζει η απαγγέλλει.^
Ό κ. Φαρκουά τραγουδεϊ γαλλικά, άγγλικα και ελ
ληνικά άσματα. Εις τήν συναυλίαν του έψαλε τρια-τεσσαρα ελληνικά τά όποϊα έπροκάλεσαν μίαν θύελλαν εν
θουσιασμού. Ήσαν άλλως τε όλα τοΰ κ. Λαμπ^λετ κα.
είνε γνωστός ό Έλλην καλλιτέχνης ποσον ύπήρ,^ν -υ
τυχής εις τάς εμπνεύσεις του καί πόσον εινε πραγματικώς μουσικαί αί συνθέσεις του.
Τό Βασιλικόν Θέατρον πλήρες άπό τον πλέον εκλε
κτόν κόσμον τών ’Αθηνών, με τήν Βασιλικήν Οικογένειαν
έπί κεφαλής, έχειροκρότει ένθονσιωδέστατα τόσον τον κ.
Φαρκουά όσον καί τον διαζεκριμενον Ελληνα συνθέτην
κ. Ναπολέοντα Λαμπελέτ.

Διαλέξεις
*11 όιάλεξις τοβ κ. Ν. Άξελοϊ?

Εις τον Παρνασσόν δ έν Παρισίοις διαμένων κ. X.
Άξελός, δ γνωστός φιλότεχνος Ελλην, ώμιλησε περί
τού «.'Αττικού Πνεύματος καί τής Νέας Ελληνικής
Ευχής». Τό ακροατήριου του έκ τών έκλεκτοτερων.
Τό θέμα του έκ τών σοβαρωτέρων, θέμα το οποίον
έχρειάζετο οχι μόνον ή ποικιλία τ ών γνώσεων και ή
έγκυκλοπαιδικότης τοΰ κ. Άξελού, άλλά καί ή ευ
στροφία καί ή κομψότης τοΰ πνεύματος του. Ο κ.
Άξελός ήρχισεν άπό τής άρχαιοτάτης εποχής και έφθασε μέχρι τών ημερών τού Ίουλιανού τοΰ Παρα
βάτου τον δποίον ένόμισε τελευταίου τώυ 'Αθηναίων
καί πρώτον βουλεβαρδιέρον. Κατόπιν έξήτασε διάφο
ρους πολιτισμούς προύπάρξαντας τοΰ ελληνικού καί
κατέληξε περίπου είς τά εξής :
Οί Αιγύπτιοι καί οί Σϊναι καί οι ’Ινδοί είχον πολι
τισμόν, άέλα δέν είχον πνεύμα, τό λεπτόν αττικόν
πνεύμα όπερ άπηυθύνετο πρός τάς έξηυγενισμένας
διανοίας καί ούχί πρός τάς αισθήσεις μόνου. Το’.οϋιον
τό θέλγητρον τό δποίον έξήσκουν αί Άθήναι προς
πάντας τούς διακεκριμένους άνδρας όλων τών επο
χών, ώστε δτε δ Ίουλιανός νικητής καί τροπαιοφόρος διέμενεν είς Αοντακίαν -τούς σημερινούς Παρισίους— ένοστάλγει τάς 'Αθήνας καί έλεγεν ότι αί άσχολίαι του έκεΐναι δέν ήσαν άσχολίαι φπλοσοφου.

ΊΙ διάλεξις τοΰ *
·

Καββαδία

‘Ο κ. Άλ. Καββαδίας έκαμε τήν διάλεξίν του είς
τον Στρατιωτικόν Σύνδεσμον τών Παρισίων, ο οποίος
θεωοεϊται έκ τών σπονδαιοτέρων Συλλόγων.
Ωμί
λησε πεοί τής στρατιωτικής υγειονομικής οργανώσεως
τού ελληνικού στρατού, περί τής καταπολεμήσεοτς^
τής χολέρας καί περί τού χαρακτήρας τού ελληνικού
στοατού. Είνε γνωσταί αί πολύτιμοι υπηρεσίαι, τας
όποιας δ κ. Καββαδίας προσέφερεν είς τον στρατόν
ημών κατά τήν διάρκιιαν τού πολέμου, ιδίως προς
καταπολέμηση- τής χολέρας, διευθύνων τό σπουδαιό
τερου νοσο ιομεΐον τών χολεριώντων. Εκ τού πλη
σίον έγνώρισε τούς στρατιώτας ήμών, σύνεμερισθη
τούς κόπους καί τάς κακουχίας, πρώτος δε αυτός ως
αύθεντία ιατρική καί μάλιστα 'ενώπιον ειδημόνων, των
Γάλλων άξιωματικών, έδωκεν εικόνα πολύτιμον καί
έπιστημονικώς καί έθνικώς τού μεγάλου έργου, το ο
ποίον έπετέλεσεν δ ελληνικός στρατός.
Ό Κνάνους Σταυρός

Είς τάς αίθουσας τής «Πολυκλινικής Αθηνών», ύποδεχαιιένης εύγενέστατα τής κυρίας Ιοοαδρόφσκη,
'εγένετο ή έναρξις τών μαθημάτων τής Σχολής των
Νοσοκόμων τού «Κυανού Σταυρού». Ο κ. Αλιβιζατοζ. ό ΐδοντης τον (.(.Κνάνον Στανοον^
την ι
ναρξιν ιών μαθημάτων. Πριν όμως είσέλθηείς το
έπιστημονικόν μέρος ώμιλησε διά την^ δράσης του ε
κλεκτού σωματείου, δράση- όμως ή όποια οφείλεται
είς τά ίδικά του φώτα, είς την ίδικήν του έπιμοιην,
καί προ πάντων είς τήν ίδικήν του άξίαν.
Καί δ διαπρεπής μας έπιστήμων είπε περίπου τα
Ιξής: ‘Ο «Κυανούς Σταυρός» συνεστήθη ως σχολή
Νοσοκόμων καί ’δρυσεν ύποσωματεϊα αυτού είς τας
διαφόοους πρωτενούσας τών Νομών. Καί δ «Κυανους
Σταυοός» μαζή μέ τά ύποσωματεΐά του προσεφερε
κατά τούς δύοπολέμους πολυτίμους υπηρεσίας εις ολους
τούς πάσχοντας, είς όλους όσοι έπέοτρεψαν άσθενεις η
πληγωμένοι καί έζήτησαν τάς φροντίδας του και την
στοοψήν του. ‘Η 'εργασία αύτή δέν ύπήρξεν ούτε μι
κρό ούτε άσήμαντος. Απεναντίας, ήτο έργασια κο
λοσσιαία. Τά άποτελέσματά της δμιλουν δια τής θυ
σίας τών Κυριών, όσαι άνέλαβον, μέ άληθή φανατι
σμόν τό εύγενές έργον τής Νοσοκόμου. Ολα τα εμπό
δια τά ύπέταξεν ή θέλησις τών Κυριών. Είς αυτας ο
φείλεται έθνική ευγνωμοσύνη.
Κατόπιν δ κ. Άλιβιζάτος άνέφερε την ιστορίαν των
νοσοκομιακών τραίνων, τή προστασία τής πριγκηπισσης ‘Ελένης ή όποια ούτε δαπανών ούτε κοπών εφεισθη διά νά προστατεύση τό έργον τού Κυανού Σταυ
ρού, έργον τό δποίον παρέσχε τόσας υπηρεσίας εις
τούς άγωνιζομένους αδελφούς μας.
Τό συμπέρασμα τής ομιλίας τού κ. Αλιβιζατου ητο
περίπου τό εξής: Κατά τήν γνώμην του, τας εξ ε
παγγέλματος νοσοκόμους διά τάς όποιας τοσον πο/.ν
θά έργασθή είς τό παρόν καί είς τό μέλλον ο «Κυα-
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νονς Σταύρος», δεν πρέπει να τας ζητήση άπό τάς
λαϊκας τάξες, ουδέ νά τάς περιμένη μόνον άπό τάς κυQLni τοΰ κοσμου. Η Ελληνις καλογοαϊα ή όποια
εως σήμερον δέν παρέχει ούδέν αντάλλαγμα εις τήν
κοινωνίαν είνε εκείνη ή όποια ένδείκνυται νά γίνη ή
νοσοκόμος τής αΰριον. Και διά νά υποστήριξή καί
εμπράκτως τήν ώραίαν αυτήν Ιδέαν ό κ. Άλιβιζάτος
παρουσίασεν εξ μοναχάς, αί όποϊαι υπηρετούν άπό ε
τών εις τήν Πολυκλινικήν καί αί όποϊαι εδωκαν εως
τώρα δείγματα ανταπαρνήσεως, εργατικότητας και κο
σμιότητας.
"Ο Σ. Μητροπολίτης, ό κ. Τσιριμώκος, ό κ. Δάσιος συνεχάρησαν θερμότατα τον κ. Άλιβιζάτον και
υπεσχέ&ησαν νά τόν υποστηρίξουν έν τή ε'·ρυτέοα
πραγματικοτητι τής ώραίας αυτής ιδέας.
Τα ιιαίληματα του «Κυανού Σταυρού» ί)ά γίνωνται δις της εβδομαδος Τετάρτην και ΊΙαοασκευήν.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ή κ. Ρεζάν

Εί, τό Δημοτικόν ή μεγάλη καλλιτέχνες κ. Ρεζάν έδωκε
μιαν σειράν παραστάσεων γαλλικών έργων. Έξ όλων ήρεσε περισσότερον ή «Αίγκρέτ» τό έργον τοΰ Δάρκο Νικοδίμη^ τό όποιον επέτυχε θαυμάσια εί; Παρισιού;.
Τό έργον ισχυρόν καί πλήρες σκαιά; ζωής έξετελέσθη

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ Τ

παρά τοΰ θιάσου μετ’ άμεμπτου τελειότητος, διότι εκτός τής
κυράχς Ρεζάν, ήτις σήμερον είνε ή διασημοτέρα κωμφδός
της γαλλικής σκηνής καί αί ύποδυθεΐσαι τά γυναικεία μέρη
όπως-ή κυρία Μιλλέα καί ή κυρία Μπρεντώ έπαιξαν μετά
πολλής τέχνης καί οί κ. κ. Γκαμπρίνι καί Ρολλάν οί ύποδυθέντε; τά πρώτα μέρη.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΧΟΡΟΙ

II έορτίι τον Ανκείον

Εις τό Βασιλικόν έδόθη ή εορτή τοΰ Λυκείου ιών Έλληνίδων. Τό πρόγραμμα ΰπέρμακρον έκοΰρασε σχεδόν
τον κόσμον, δστις ομολογούμενως μέ πολλήν προθυ
μίαν είχε σπεΰση νά υποστήριξή τό Λύκειον καί τήν έορτην του. Οί ελληνικοί χοροί έχορεύθησαν καί έιρέτος άλλά
αντί προόδου έσημειώθη όπισθοδρόμησις. ’Ιδίως ή έκτέλεσις τοΰ Μπάλου, τοΰ κατ’ εξοχήν σεμνού ελληνικού χορού,
εφερε τήν άγανάκτησιν σχεδόν εις όλους τούς γνωρίζοντας
της σεμνότητα, ή όποια πρέπει νά επικρατή εις τόν χορόν
αυτόν, καί τά αγνότατα συναισθήματα τά όποια πρέπει νά
εκφραζη κάθε κίνησις, χαρίεσσα καί αφελής.
Εν γένει ή εορτή τού Λυκ ίου έσημείωσε μίαν αποτυχίαν
πολύ απροσδόκητον διά τό καλόν άλλως τε σωματεϊον, τό
οποίον με τάς εβδομαδιαίας συγκεντρώσεις δίδει μίαν κοι
νωνικήν τέρψιν εις τάς Κυρίας μας.

ρίνην καί ήλιοφεγγή λευκότητα τού ’Αττικού Σταδίου, άλλά
γεμάτων έξ άλλου άπό υποβλητικόν πάθος, μεθυσμένων, θά
έλεγες, μέσα εις τό φώς τής άθηναίκής άνοίξεως, ευγενικών
είς τήν γενικήν γραμμήν των κάτω άπό τήν πολύπτυχον λευ
κήν μέταξαν καί άνυπερβλήτως ωραίων άπό την αϊγλην τής
παρθενικής ήβης.
„
,
,
Άπό τάς δώδεκα πλαστικός εικόνας μενει έντονος εις την
μνήμην ή έμφάνισις τών πετώντων πτηνών.Αί καλλίγραμμοι
παρθένοι όρμώσαι είς ταχυτάτην πτήσιν υπό τους λευκους
πέπλους, καμπυλούμεναι έίς ελαφρούς εναγκαλισμούς, μόλις
έγγίζουσαι τόν ύποπράσινρν στοΐβον, έκλυτοι άπό την αενναον δρχησιν, παρεΐχον τήν έντύπωσιν άλλοκότων άσπρων
πουλιών, μεθυσμένων άπό τό μεσημβρινόν φώς τής Αττι
κής, άσπρων χελιδονιών πού έχαίροντο τήν άνοιξιν είς ονει
ρώδη πτήσιν. Βαθύτατα επίσης υποβλητική ή σκηνή τού πέν
θιμου δρόμου, ή θεωρία δηλαδή τών κορών πού έρραιναν
μέ άττικά ϊα τόν νεκρόν τής συντρόφου των : ράντισμα μέ πέν
θιμους μουσικός κινήσεις.

ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΤαΣ ΚΥΡΙΑΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΟΤΗΤΟΣ

*11 κ. Αόν Φούλλερ

'Η κ.Φούλλερ ή Άγγλίς καλλιτέχνις μάς έδωκεν εις τρεις
συνεχείς παραστάσεις εις τό δημοτικόν θέατρον, τούς φαν
τασμαγορικούς χορούς, τά περίφημα μπαλέττα, καί τά ήλεκτροφωτιστικά πάιγνίδια.Οί χοροί τής κ. Φούλλερ καί τών
μαθητριών της ύπήρξεν ένα θαύμα αρμονίας, χρωμάτων,

Η ΜΑΑΑΞΙΣ (μ^άζ)
Αί μαλάξεις ήσαν γνωστοί εις τήν αρχαιότητα, μετεχειρίζοντο δε αύτάς έν ταίς Ίνδίαις καί τή Κίνα προ
τεσσάρων χιλιάδων ετών και πλέον. Οί Αιγύπτιοί εκαμον μεγάλην χρήσιν αυτών; ήσαν δέ άναπόφευκτον έπακολούθημα τών λουτρών παρά τοϊς Έλλησι κα: τοίς
Ρωμαίοις, ο’τινες παρέσχον είς ήμάς τά πρότυπα τής

Υ ΣΤΑΔΙΟΥ
Τό «.Βραζιλιανόν Μάτσιτς» τό όποιον ήρχισε να υποσκελίζη τό «.Ταγκό» είς μίαν άπό τάς ώραιοτέρας
φιγούρας του. Τό δεξι χέρι τοΰ καβαλλιέρου
περνά κυκλοειδώς υπέρ τήν κεφαλήν
τής συγχορεύτριας του
ρυθμού, κινήσεων, γραμμών. ’Ιδίως ό χορός «τών Χιλιο.ν
καί μιας Νυκτών» ύπήρξεν άπαράμιλλο;. Τίτο ένας ύμνος
πρός τά χρώματα, πρός τήν κίνησιν, άλλά καί ή δυναμις
τού πέπλου άπεδείχθη δτι είνε μεγάλη. Ό Πέπλος εις τους
χορούς τής Φύλλερ ώμίλησε μίαν γλώσσαν τόσον έντονον,
άφού μας έδειξε καί μάς άνεπαρέστησε τάς πλέον περιγρα
φικός σκηνάς καί πλέον ποικίλας εικόνας.
Ή κ. Φούλλερ ώς νυκτερίς ήτο θαυμασία είς τό Δημοτι
κόν θέατρον.
Είς τό Στάοιον

ΤΙ Λόϋ Φονλλερ ώς πτερωτή Νίκη

ίυνάμεως
ωρσιοσητος.
Είς τήν έιτοχήν μσς ή χρ^'ί
ρΆάξεων είνε
πολύ όλιγώτερον διαδεδομένη παρά είς τήν αρχαιότητα
διότι μεταχειρίζονται τάς μαλάξεις μάλλον είς τήν Θε

ραπευτικήν.
Έν τοότοις άπό τίνος χρόνου σχεδόν όλοι οί ιατροί εκηρύχθησαν υπέρ τών μαλάξεων καί έντριδών, τας, ο
ποίας θεωροΰσιν ώς τά μόνα αποτελεσματικά μέσα διά
τήν υγιεινήν τοΰ σώματος. Αι μαλαξεες είνε σχεδόν άπαραίτητοι διά τήν ώραιότητα, τήν δύναμιν, τήν εύμορφίαν τών σχημάτων τοΰ σώματος ώς καί διά τήν καλήν
λειτουργίαν τής έπιδερμίδος’ Ια δι’ αυτών έπιτυγχανόμενα άποτελέσματα εινε θαμμασια.
Αί ύγιειναί μαλάξεις συνίστανται εϊς τό νά γίνων·
ται έπί τοΰ σώματος έντρίδαί, πιέσεις, έπανειλημμένα
κτυπήματα ή διά τής χειρός ή δι’ ήλεκτρικών συσκευώι

Ή κ. Φούλλερ έδωκε μίαν έορτήν μέ λαϊκάς τιμάς είς τό
Στάδιον υπέρ τού ταμείου τής Περιθάλψεως.
Έπί μίαν καί πλέον ώραν μεταξύ τών άνθοκοσμητων Βρμών τού στοίβου, καί ύπό τόν πρώιμον έαρινόν ήλιον τής καί εργαλείων.
Ό ήλεκτρισμός δστις παρέσχε μεγάλας υπηρεσίας είς
’Αττικής, δ ορχηστικός δμιλος τής Λόϋ Φούλλερ υπεμνησεν
είς τούς Αθηναίους τήν άπαράμιλλον Τέχνην ήτις διεσωθη
τήν έπιστήμην έξήσκησεν έπίσης σπουδαίαν έπίδρασιν είι
επάνω εις τά άνάγλυφα τής ίδικής των κλασικής εποχής.
Αί δροσεροί κόραι, τών οποίων ή μεγαλειτέρα δέν υπερε- ιά δ'ΰσκολα ζητήματα τής υγιεινής καί τής γυναικείας
βαινε τήν δευτέραν ήβην, γυμνώλενοι, λυσίκομοι, καί μέ τάς ώραίότητος.
Ε
λεύκάς ορχηστικός άφιέσεις, μόλις έγγιζούσας τά γυμνά γό
Σκοπός τής μαλάξεως είνε ή έπιτάχυνσις τής κυ
νατα, έζωντάνευσαν εμπρός είς είκοσι χιλιάδας ’Αθηναίων
ενα παράδοξον δνειρον, πού μόνον ό ήλιος κατηυγαζεν είς κλοφορίας τοΰ αίματος’ έμποδίζεται προσέτι δι αυτής
γραφικήν πραγματικότητα. Πλαστικότητες πένθιμοι καί χα ή στάσις τών υγρών, τά δέ κύτταρα καθίστανται δι’ αυ
ρωποί, ορμητικοί κυματισμοί καμπυλοτήτων, κινήσεις ήδοτής ισχυρότερα.
νίκοΰ λικνισμού, ύποβλητικαί θεωρίσι άπό παναθηναϊκός
Ή μάλαξις τοΰ προσώπου ουδόλως έχει τήν άξίωσιν
πομπός, ζωογόνησις γλυπτωμάτων άπό άρχαίας μετώπας, ή
?ά
δημιουργήση έξ έκάστου ατόμου μίαν ώραιότητα, ήτις
Νίκη τής Σαμοθράκης, καί άλλοτε τοΰ Παιωνίου, πτερυγιζουσαι είς τόν άνθόσπαρτον στοΐβον, ορχήσεις γεμάται υπο
ουδέποτε ύπήρξεν ούτε νά άναδημιουργήση χαρακτηριστι
βολήν, φώς, καί πένθος, ένηλλάσσοντο αλληλοδιάδοχοι επι
κά
παραμεμορφωμένα άπό τής γεννήσεως Έν τούτοις,
πολύ ’Ακριβώς όμως δέν έπρόκειτο περί χορού ή ορχηστι
κών κινήσεων έν συνόλοι. Ή έορτή αΰτη άπετέλει μίαν σει τοέπει νά σημειωθή δτι φ ισικά τινα έλαττωματα δυράν πλαστικών εικόνων, έστερημένων βέβαια τής κλασικής, νανται σημαντικώς νά έλαττωθώσι τή βοήθεια τών «προ
έλληνικής αρμονίας, βαρβάρων κάποτε μέσα είς τήν μαρμα-
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χειαν τών έργων τοϋ προκατόχου του.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

•

*

Τον μήνα αυτόν συνέπεσαν αί Άπόκρεω αί όποίαι
έωρτάσθησαν είς τάς 'Αθήνας μέ εξαιρετικήν διάθεσιν καί ορμήν. ’Ανέλαβε μάλιστα καί ή «Εταιρία τών
έοοτών» νά δώση κάποιον τόνον εις τον πανηγυρι
σμόν άλλ’ ή συμμετοχή της άπεδείχθη τελείως άχρη
στος καί αλυσιτελής λόγω τής κεκτημένης έορταστικής ταχύτητας τοϋ κόσμου.
*

¥

' Ομιλος περιηγηιών, επισκεπιόμένος έφ' αμαξών τά άξιοθέατα τής πόλε ως

σωπίδων τής νεότητας» χαί είδιχών τινων εργαλείων.
Άλλ’ ή ενέργεια τοϋ μασάζ χα: χωρίς ν’άναγνωρίση τις
είς αύτό παρομοίαν δΰναμιν, παρουσιάζει αξίαν χαί σπου
δαιότητα πολλοϋ λόγου. Σχοπός δέν εινε νά δύση δ,τι
ουδέποτε άπέχτησεν άλλά νά ά^οδώση έχεΐνο τό οποίον
χινδυνεόει τις νά χάση. Προτίβεται, μεταξύ άλλων πα
ραδειγμάτων, νά άποχαταστήση χαί αύθις τάς περιφεροχάς γραμμάς τών χαραχτηριστιχών, νά έπ αν ασγηματ ί
ση τάς λοιπάς χαμπύλας, παραμεμορφωμένας υπό τής
ϋπερδολίίχής άναπτύξεως τών ίνών. Προσδιορίζομε
*
τάς
μαλάξεις όσάχις τά επιδερμικά χΰτταρα είνε ατονικά,
μαλαχά ή άπεξηραμένα· σημεία τής μαρασμώδους αυ
τής χαταστάσεως είνε αί ρυτίδες τοΰ δέρματος, αί πτυχαί χαί εμφράξεις του, προχαλοϋσαι τά ύπόγναΟα, τάς
χηλίδας, τδν διπλοΰν πώγωνα χαί όλην τήν άλλην πτω
χείαν τών υμένων.
Είνε όμως λίαν ενδιαφέρον διά τάς μαλάξεις ταΰτας
τό νά παρατηρήσωμεν χαλώς τούς διαφόρους τρόπους χαί
νά έφαρμόσωμεν είς πάσαν περίστασιν τον χαταλληλότερον διά νά έπιτόχωμεν τήν ένδυνάμωσιν τών μυώνων, τήν
άποχατάστασιν τής στερεότητος χαί έλαστιχότητος τοΰ
δέρματος ώς χαί τής ένισχΰσεως αύτοΰ διά τήν άπορρόφησιν ουσιών παχειών, διά τών οποίων έν γένει γίνονται αί
χαλλίτεραι μαλάξεις διά τήν ώραιότητα.
Ή περιποίησις τής ώραιότητος διά μαλάξεων γίνον
ται συνήθως διά τής χείρός ή διά τοϋ ήλεχτρισμοϋ, ή διά
προσωπίδες .
(Ακολουθεί)

"Εληξεν ό σάλος τών έκλογών καί τών έορτιόν τών
Άπόκρεω καί ό Λαός έπανηγύρισε μίαν επέτειον άπό
τάς πλέον ενδόξους τών τελευταίων πολέμων μας.
‘Εώρτασε τήν επέτειον τής άπελευθερώσεως τών θρυλλικών Ίωαννίνων. Τήν 21 Φεβρουάριου τοϋ 1913 έξετελέσθη προαιώνιος πατριωτικός πόθος, έξεπληρώθη.
ονείρου γενεών, τά ’Ιωάννινα ή περιώνυμος ηπειρω
τική πόλις, ή ιστορική πρωτεύουσα τής 'Ηπείρου, ή
πόλις τήν οποίαν ή τουρκική μέριμνα καί δραστηριότης κατέστησεν άπόρθητον, έπεσεν, ήλώθη, άπελευθερώθη διά τής στρατηγικής μεγαλοφυΐας τοϋ Κων
σταντίνου μας, ό όποιος άπό τά μακεδονικά πεδία με
τέφερε TijV δράσίν του είς τάς ηπειρωτικός φάραγγας
ηγούμενος ένός τών ήρωικωτέρων στρατών πού έχει
νά έπιδείξη ό κόσμος. Ή πτώσις τών Ίωαννίνων ήτο
είς έπί πλέον έθνικός θρίαμβος καί ή άνάμνησις τοϋ
γεγονότος αυτού θά συγκινή επί μακρόν τήν ελληνι
κήν φυλήν, άπό γενεάς είς γενεάν μεταδιδομένου τοϋ
συναισθήματος τής έθνικής άγαλλιάσεως καί χαράς.
¥

καί σταματών πρό τοΰ Ζαππείου

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ηροέχει κατά τον μήνα αυτόν καί πάλιν τό Ηπει
ρωτικόν ζήτημα. 'Ολίγοι άνδρες φιλοπάτριδες καί α
ποφασιστικοί, οπα>ς ό Ζωγράφος, ό Σπυρομήλιος, ό
Δούλης καί οί επιφανέστατοι Ίεράρχαι τής Ήπειρον
ένισχυόμενοι από τον άκράτητον ενθουσιασμόν όλων
τών Ήπειρωτών έδωσαν κατεύθυνσιν τόιαύτην ώστε
νά δύναται κανείς μετά πολλών ελπίδων ν' άποβλέψη
είς έν μέλλον ρόδινου διά τους κινδυνεύοντας κατοί
κους τών μερών τά όποια έπεδικάσθησαν είς τήν Αλ
βανίαν. Ή 'Ελλάς σήμερον στρέφει τά βλέμματά της
προς τά άγωνιζόμενα τέκνα της καί σνγκεκινημένη πα
ρακολουθεί τά υπέροχα αισθήματα ποϋ φωτίζουν τον
’Ηπειρωτικόν ορίζοντα. Ή Νίκη προσμειδιά καί πά
λιν εις τήν ελληνικήν φυλήν ή όποια προιόρισται νά
παλαίη, νά πονή, νά σφαδάζη, νά υφίσταται μαρτύ
ρια άλλά ν' άναγενναται και νά άνυψοϋται περιβεβλημένη δάφνας καί τιμάς.
*
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Ό Φεβρουάριος λήγει μέ μίαν πολιτικήν μονομα
χίαν. Ό κ. Ζαβιτσιάνος Πρόεδρος τής Βουλής θεω
ρούμενος ώς είς εκ τών πολιτευτών τών κατ' εξοχήν
σεμνών καί φιλελευθέρων, δημιουργεί όχι άνδρικώς
δυσάρεσιον έπεισόδιον εις βάρος τοϋ υπέροχου πολιτι
κού τής νεωτέράς Ελλάδος, τοΰ άλλοτε πρωθυπουρ
γού καί συμπολίτου του κ. Γ. Θεοτόκη. Ή προσβολή
ήτο δεινή καί ό αβρός καί νηφάλιος θεοτόκής, θεω
ρεί καθήκον του νά ζητήση ίκανοποίησιν διά τών Ο
πλων άπό τον υβριστήν Πρόεδρον τής Βουλής. Ή
μονομαχία διεξήχθη εύτυχώς άνευ άποτελέσματος προς
μεγίστη» χαράν τών φίλων άμφοτέρων τών άντιμαχομένων. 'Ο κ. Θεοτόκής, <5 λιγϋς καί υπέρκομψος καί
κοσμιώτατατος πολιτικός έδειξε, παρ’ όλην τήν ηλικίαν
του, τελείαν ψυχραιμίαν παρ' όλων θαυμασθείσαν.

ΔΥΟ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ

¥

Ή λαϊκή θέλησις ερριψεν ένα κολοσσόν δημοτικό
τητας, τον λαοπρόβλητου Δήμαρχόν της καί άνεβίβασεν εις τον δημαρχικόν θώκον μίαν καινούργιου φυ
σιογνωμίαν διά τά δημοτικά πράγματα τής πρωτευούσης. ”Επεσεν ό Μερκούρης διά νά άνέλθη ό Μπενάκης. Ή λαϊκή παντοδυναμία αμείλικτος προς τον
τέως Δήμαρχον 'Αθηναίων άνέδειξε μέ καταπληκτικήν
πλειοψηφίαν τον εκλεκτόν της ό όποιος εντός τοϋ προ
σεχούς μηνός λαμβάνει εις χεΐράς του τά ήνία τής Διοικήσεως τοϋ Δήμου. Εύχόμεθα καί έλπίζομεν συνέ-

KOSMOS

Ο Λεγκανέ, ό κερδώας τό ρεκόρ τοΰ ύψους (6,500
μέτρα) καί ό Βεδρίν, διανύσας 3,500 μίλια
άπό τής Γαλλία μέχρι τοΰ Κάιρου

EN ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ έπαναστατική Κυβέρ-

H

νησις τής Ηπείρου άπέστειλε πρός τούς άπανταχού Ήπειρώτας τήν ακόλουθον έκκλησιν :

«Ήπειρώται,
» Ή καταδικασθεϊσα Πατρ'ις αποτελεί άπό
χθες ανεξάρτητον πολιτείαν. Ό αγών ηρχισε.
Παλαιόμεν διά τήν ύπαρξιν τών άδελφών. Διά
τήν τιμήν και τήν δόξαν τής Ήπειρον.

•

» Ήπειρώται,
»Σπεύσατε πρός βοήθειαν τής άγωνιζομένης
Πατρίδος.
»Οί μαχηται νά π ροσ έλθουν είς τήν “Ηπει
ρον πάντες. Στείλατε συνδρομής».
’Ασχέτως προς τήν έκ τής θελήσεως τών ισχυ
ρών έπιβεβλημένην είς τό επίσημον κράτος έγκατάλειψιν τού ήρωικοϋ άγώνος, ό Ελληνισμός
σύσσωμος έχει τήν ύποχρέωσιν προαεξη σοβαρώς
είς τήν έκκλησιν αύτήν τών άδελφών μας, ποϋ
άνέλαβον νά γράψουν είς τά ήπειρωτικά βουνά
νέας ένδοξους έθνικάς σελίδας.

Ό άρχηγός τών επαναστατών τής Βόρειας
'Ηπείρου. Μία φυσιογνωμία εντελώς ξεχωρι
στή. Σπανίως ίσως άνθρωπος θά ευρεθή είς
τίγν θέσιν τοΰ ήρωϊκοϋ άντισνν0 κ· ΔΟΥΛΗΣ ταγματάρχου τοΰ έλλ. στρατόν.
Τό πρός τήν Πατρίδα καθήκον
τόν ήνάγκαξε νά σπενση παρά τό πλευρινν τών
άγωνιζομένων άδελφών του, ενώ ό προς τόν
Βασιλέα του ορκος τον έκράτει δεδεμένας· τάς
χείρας. Καί όμως δ ηρωικός άντισυνταγματάρχης δέν ενέμεινεν είς τους τύπους. Έπροτίμήσε
νά χάση πάντα και νά σπεύση παρά τό πλευρόν
τών υπέρ εστιών και βωμών άγωνιζομένων.
Είς τό πρός τόν άρχηγόν τον τηλεγράφημα
διαφαίνεται ή σύγκρουσις τών καθηκόντονν πρό
τής όποιας εύρέθη ό μεγαλόφυχος Ήπέιρώτης. Δέν ενθυμούμαι παράδειγμα όμοιον έν τή
ιστορία.
Ό άντισυνταγματάιρχης Δούλης καί άν ό ά
γων τής 'Ηπείρου δέν ευοδωθή άκόμη, πρέπει
νά μείνη ώς παράδειγμα έν τή ιστορία. “Ε
γραφε μίαν ολόκληρον τραγ μδίαν. Άποκαλυφθήτε μετά σεβασμού πρό αυτού.
Πολλάκις έλέχθη οτι ελληνική πατρις έχει νά
έπιδείξη παραδείγματα άφθαστα έθελοθυσίας τών
τέκνων της. Και ώς συνέχεια τών παραδειγμά
των τούτων, έρχεται νά προσ0
ΖΟΓΡΑΦΟΣ τεθή ό κ. Γ. Χρ. Ζωγράφος,
°
τήζ Αύτονομοποιηθείσης Β. ’Ηπείρου. Ό πρώην Γεν. Διοικητής
ταύτης έδραμεν έπι κεφαλής τών έπαναστατών

καί ύψωσε τήν σημαίας τής Αύτονομίας είς τήν
Οί συγκεντρωθέντες μέχρι τοΰδε αριθμοί τών εισπρά
Κορυτσάν καί τδ ’Αργυρόκαστρον.
ξεων τοΰ έράνου ύπέρ τής ΙΙεριθάλψεως είς τάς διαφόρους
Ποιος είνε αύτδς καί ποία ή καταγωγή του πόλεις τής Ελλάδος είνε άρκετά ικανοποιητικοί. Είς τάς
είνε περιττόν νά όπενθυμίσωμεν είς τούς άναγνώ’Αθήνας διά τών κουμπαράδων μόνον
στας μας. Είνε δ Ζωγράφος, δ αρχηγός τής ’Η
01 ΕΡΑΝΟΙ
συνελέχθησαν 54,768.20 δραχμαί.
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΑΨΙΝ Έδίθησαν έπίσης άπ’ εύθείας ύπό
πείρου καί τοΰτο άρκεΐ.
διαφόρων 3,035, ύπό τοΰ κ. I. Βα
«Καί θά ζήσωμεν καί θά τά κρατήσωμεν» εί.σιλοπούλου 100, τοΰ κ. Ταμβάκου τής ’Αλεξάνδρειάς διά
πεν δ Στρατηλάτης.
τής κ. Βλάγκαλη 50 καί άνωνύμου 6. Ήτοι έν συνόλω
«Καί θά προσπαθήσωμεν νά τά κρατήσωμεν 57,959.20.
άποθνήσκοντες έν άνάγκη » έβροντοφώνησεν δ κ.
Οί έρανοι έδωκαν : Είς τόν Πειραιά 7,626.80, είς
τήν ’Αρταν 900, είς τήν Χαλκίδα 2,831.85, είς τήν
Ζωγράφος άπό τά ήπειρωτικά βουνά.

Είλ'.ζρινεστάτην έπροχάλεσε λύπην ή άπό τής επιτρο
πής τής ΙΙεριθάλψεως παρ«ίτησις τοΰ Νομάρχου Αττι
κής κ. Δασίου. Δέν γνωρίζομεν τούς λόγους οί'τ’.νες ύπηγόρευσαν εις τον κ. Νομάρχην τήν άπό
τής επιτροπής τής ΙΙεριθάλψεως άπομάκρυνσίν του. Έχομεν μόνον νά παρατηρήσωμεν Οτι έάν μέχρι τής σήμερον ή περίΟαλψις εύηργέτησε τούς πάσχοντας και έάν έπραξε παν τό δυνατόν
διά τήν έπούλωσιν τών πληγών αι'τινες είνε άναγκαστικόν
δυστυχώς άποτέλεσμα τών άνθρωπίνων εκατομβών τών
θυσιασθεισών κατά τούς δύο πολέμους μας. τοΰτο οφείλε
ται κατά τό μέγιστον μέρος —διά νά μή εϊπωμεν άπολύτως— εις τήν προσωπικήν έργασίαν και τήν άντίληψιν
τοΰ κ. Δασίου.
Ό ακριβοδίκαιος εκτελεστής τοΰ καθήκοντος μόνον συγ
χαρητήρια και ευλογίας άπέσπασε και άποσπα καθ’ όλον
τό διάστημα τής νομαρχείας του. δέν θά ήτο δέ ύπερβολή
έάν έλέγαμεν δτι πρώτην ήδη φοράν ή Νομαρχία ’Αττι
κής εύρε τόν ιδεώδη διευθυντήν της έν τώ προσώπω τοΰ
κ. Δασίου.
iiivnn
Έλπίζομεν οτι τά λοιπά άςιότιμα μέλη τής έπί τής
ΙΙεριθάλψεως επιτροπής συναισθανόμενα τό άδικον όπερ
θά προσγίνη αύτή έκ τής άπομα/.ρύνσεως τοΰ κυριωτέρου
μοχλοΰ της θά ένεργήσωσι καταλλήλως παρά τώ κ. Υ
πουργώ τών ’Εσωτερικών, όπως άποσοβηθή ή παραίτησις
τοΰ κ. Νομάρχου, άν καί τρέφωμε’ν άκράνδατον τήν πεποίθησιν οτι καί ό κ. Ρακτιβάν έξ ιδίας πρωτοβουλίας δέν
θά άποδεχθή ταύτην.

0 κ. ΔΑΣΙΟΣ

Αί άποφάσεις τής ΙΙανιονίου ’Επιτροπής διά τόν εορ
τασμόν τής πεντηκονταετίας τής Ένώσεως τής Επτά
νησου καί αί έορταί-αίτινες προαγγέλλονται κατά ταύτην
μάς υπενθυμίζουν καί τό ζήτημα τοΰ
Η EWONTOTIi •εορτασμού τής έκατονταετηρίδος τής
ελληνικής Παλιγγενεσίας. ΙΙρό άρκετοΰ καιροΰ έπιτροπαί συνεστήθησαν καί διάφορα μέτρα
ύπεδείχθησαν. Τά πράγματα όμως έμειναν μέχρις έδώ
καί τά σχέδια έφυλάχθησαν είς τά χρονοντούλαπα τών
γραφείων.
Καί όμως ό καιρός έπείγει. Μόλις μία έπταετία μάς
χωρίζει άπό τοΰ έτους καθ’ ό πρόκειται νά πανηγυρισθή
τό έξαιρετικόν γεγονός. Καί ό εορτασμός ούτος πρέπει νά
γείνη μέ δλην τήν αΐγλην καί τήν μεγαλοπρέπειαν, τής
όποιας δικαιούται ή ήδη μεγαλυνθεϊσα Ελλάς, ήτις έχει
νά έορτάσή κατ’ αύτήν τήν διπλήν άναγέννησίν της.
Δι’ αύτό παραλλήλως πρός τόν φιλολογικόν έορτασμόν
οστις θά γίνη διά τής έκδόσεως τοΰ μεγάλου Λεξικού, πρέ
πει νά γίνη καί όλος ό λοιπός.
Έορταί, πανηγύρεις, προσκυνήσεις εις τούς ιστορικούς
τόπους καί πάν άλλον, έπιβαλλόμενον πρέπει ν’ άποφασισθή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΧΙΣ
Λοά τους ϊδοοκτήτας οικιών και οικοπέδων
έπί ιδιωτικών οδών

’Απαγορευθείσης τής άνεγέρσεως οικοδομών
έπί ιδιωτικών οδών συνεπεία γενικού μέτρου τής
αρμόδιας ύπηρεσίας τών Δημοσίων Έργων, άπορρέοντος εκ τοΰ νόμου καί προκειμένου νά
προκληθή ή άπαιτουμένη άπόφασις τοΰ Δημ.
Συμβουλίου περί τής κατά τό δυνατόν έκ τών ύστέρων έγκρίσεως τών όδών τούτων, ινα κ-αταστή
έφικτή ή άνοικοδόμησις τών παρ’ αύτάς άσκεπών
έτι οικοπέδων, παρακαλρΰνται οί έν τή περιφέ
ρεια τοΰ Δήμου ’Αθηναίων ένδιαφερόμενοι, δπως
δι’ αναφορών των πρός τόν Δήμον ύποδείξωσι τάς
τοιαύτας οδούς, συνυποβάλλοντες άμα καί διά
γραμμα έσχετισμένον με τδ έγκεκριμένον σχέδιον πόλεως, καθ’ δσον άλλως δέν είνε δυνατόν ή
Δημ. ’Αρχή νά έξακριβώση οικοθεν ούτε τήν υπαρξιν τών τοιούτων οδών ούτε τάς κεκανονισμένας διαστάσεις των, στοιχεία αναγκαία, ών δέον
νά είνε έν πλήρει γνώσει, ίνα προκαλέση τήν θε
ραπείαν τοΰ πράγματος.
(Έκ τοΰ Δημαρχείου ’Αθηνών)

Λαμίαν 1,772,35, είς τόν Πόρον 712, είς τήν Καρδί
τσαν 2,316, είς τήν Χίον 11,614.05, είς τήν Τρίπολιν
1,185.60, είς τήν Σιάτισταν, 2,000, είς τό Ναύπλιον
3,245,50. είς τάς Καλάμας 3,063, είς τήν Αίγιναν
578.50, είς τήν "Υδραν 303, είς τήν Σπάρτην 932.60.
Ητοι έν συνόλω, μετά τοΰ έράνου τών ’Αθηνών, τό
ποσόν άνέρχεται μέχρι τοΰδε είς 122,703.50.
------------- μ»■r»--------------

TC ΤΑΞΕΙΔΙ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑΣ

Ή Τζοκόντα έρχομένη άπό Φλωρεντίας είς Παρι- lj
σίους διήλθεν έκ Ρώμης. ’Ιδιαίτερον τραΐνον έθερμάνθη
]
έπίτηδες διά τό ένδοξον καί παροδικόν αύτό πρόσωπον,
καί δύ» έπιτηρηταί τήν έφύλαττον φρουρούμενοι και αυτοί
άπό δύο κλητήρας.
1
Τέλος τήν έξέθεσαν είς τήν έπαυλιν Μποργκέζ, κατά
τήν επιστροφήν της θά στηθή είς τό Μιλάνον καί θά εΰρη I
χιλιάδας μειδιάματα όμοια μέ τό ίδικόν της διά νά τήν
1
ύποδεχθοΰν.
Ό Δήμαρχος Τουρίνου έζήτησεν έπίσης νά σταθή είς
I
τήν πόλιν του, άν καί ό άνθρωπος αύτός, είνε συνετός
καί κατηγορεί αύτούς τούς σταθμούς, άλλ’ ό δημοτικός
πατριωτισμός είνε ασυμβίβαστος : "Αν ή Μόνα Λίζα παI
ρουσιασθή εις’ τήν πρωτεύουσαν τής Λομβαρδίας πρέπει
I
νά παρουσιασθή καί είς τήν τόΰ Πιεμόν. Σεβασμός πρός
I
τά ιστορικά δικαιώματα ! Τοιουτοτρόπως ή κυρία μέ τό
μάγον μειδίαμα διέρχεται άπό πόλεως είς πόλιν, θαύμα1
ζομένη άπό πολύ περισσοτέρους παρ' όσο·, θά τήν έβλεπαν
έπί δύο έτη είς τό ΛοΰβροντΈίνε ή άντίθεσις διά τήν τόσο
|
μακρυνήν της έρήμωσιν !
1
Μόλις είχεν έξαφανισθή ή θαυμασία είκώνή έντύπωσις
υπήρξε μεγάλη και ό καθείς ήγόραζε μεγάλας φωτογρα1
φίας, άλλά πόσον άχάριστος είνε ό κόσμος! σήμερον
λυπούνται διά τό περιττόν αύτό έξοδο ! Άφοΰ είχαν κατανI
τήσ-η κά,παρηγοροΰνται διά τήν απώλειαν τής Τζοκόντας
II
προφασιζόμενοι οτι τό μειδίαμά της ήτο πολύ κουραστικόν
καί τά χείλη της σφιγμένα ώς διά νά κρύπτουν ίσως
Μ
άσχημα δόντια.
Έν τέλει όταν ένα άριστούργημα χαθή τό βέβαιον είνε
I
ότι ή μεγαλειτέρα του δόξα είνε νά μήν εύρεθή πλέον.
I
Διότι πόσοι δέν θά ε’ίπωσι μέ είρωνίαν τώρα «Αύτό ήτο!»
Είς Παρισίους ή Τζοκόντα θά τεθή είς έκθεσιν έπί
1
άρκετόν καιρόν είς τήν Σχολήν φών «Ηραίων Τεχνών»
σπου θά τήν βλέπη ό κόσμος έπί πληρωμή καί τά είσπρα1
χθησόμενα χρήματα θά διατεθώσιν υπέρ τής ’Ιταλικής
άποικίας τών.’Εργατών.
Π
Οί συντηρηταί τοΰ Λούβρου θά δυσαρεστηθώσι νά δώ11
σωσι όλίγας πεντάρας διά τούς ξένους αύτούς, άλλ’ ας
μή διστάζουν ! "Ας τρένου?· άμέσως νά ξανάθαυμάσουν
αύτό τό άριστούργημα.καί -τά λεπτά χαρακτηριστικά τής
θελκτικής άύτής γυναικός άς τούς μείνουν διά παντός
II
έντυπωμένα.
Ποιος ήξεύρει διά πόσον καιρόν θά τήν έχωμεν !!!

(Έκ τοΰ Γαλλικού)
Λ f -Alexe

Τί mm τιιηικ εαι καηοκηζ
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
Άρι&μδς τηλεφώνου 464

ΜΑΣΣΑΖ—ΧΕΙΡΟΚΟΜΙΑ—Κ0ΜΜ2ΣΙΣ
Διάφοροι θεραπειαι πρός άφαίρεσιν ρυτίδων,
πιτσιλάδων κτλ. έπί τή βάσει έπιστημονικών πα
ραγγελμάτων καί έπιμελημένης θεραπευτικής.

Προς τούς κ. κ. Ύδροληπτας τής πό
λεως 'Αθηνών
Έκτελουμένων κατ’ αύτάς εις τινα σημεία
τοΰ Άδριανείου ύδραγωγείου έργασιών καθαρι
σμού καί έπισκευής αύτοΰ, παρακαλοΰνται οί κ.κ.
ύδρολήπται οί τε έκ τών Δεξαμενών Λυκαβητοΰ
καί οί άπ’ εύθείας έκ τοΰ ύδραγωγείου αρδευόμε
νοι δπως έφιστώσι τήν προσοχήν αύτών έπί τής
καταναλώσεως τοΰ ΰδατος, καθόσον, λόγφ τών
έργασιών, ή έκ τοΰ ύδραγωγείου παροχή είνε μικροτέρας διάρκειας, έξ ής θά προκύψη καί μικρά
ανωμαλία καί ώς πρός τάς ώρας τής διανομής.
(Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ Υδραυλικού Τμήματος)

Ζητείτε άπδ τδ

'Ινστιτούτο ν

Ολα τά καλλυντικά είδη τών κυριών :

Κρέμες, Πούδρες, 'Αρώματα.
Διά τήν άπόκτησιν ή τήν διατήρησιν δροσε
ρού προσώπου καί- απαλής έπιδερμίδος. Τδ Ίνστιτοΰτον έχει τδ ρεκόρ τής έπιτυχίας.
Καλαισθησία απαράμιλλος και ασύγκριτος
διά τάς κομμώσεις τών κοριών

Ί— ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ —7
Κάτωθι 4Υπονογιίον

Δικαιοόννης

ΔΗΛΩΧΙΣ
Πρός τούς κ. κ.

Έμ,πόρους Αθηνών

Παρακαλοΰμεν ύμάς, δπως διά τά έκάστοτε
παραλαμβανόμενα έμπορεύματα ιδίως έκ τοΰ τε
λωνείου ΙΙειραιώς ζητήΐε.'·καί τά διπλότυπα πλη
ρωμής τοΰ δημοτικού φόρου, καθόσον κατά τήν
ένεργουμένην έξέλεγξιν τινές τών κ. κ. ’Εμπόρων
φέρονται δφείλοντες δημοτικούς φόρους ένφ πράγ
ματι έπλήρωσαν αύτούς είς τούς αναλαμβάνοντας
τόν έκτελωνισμδν τών έμπορευμάτων αύτών.
(Έκ τοΰ Γραφείου)
Ό δήμαρχος ’Αθηναίων
Σ· ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

ΜΕΓΑ mi·

KO 1ST I AK

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

Σ., Η.&Α.ΜΕΤΑΞΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΠΟΤΑΣΗ I A, GARAGE ΣΩΚΡΑΤΟΤΣ 26Α

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Αυτοκίνητα πολυτελείας, φορτηγά (canlines).
Βενζίνη, έλαια. ελαστικά κτλ.
Το άνω Carage αναλαμβάνει οίανδήποτε έπί
ενοικιάζει δέ και μεμονωμένα διαμερίσματα προ<
θέτησιν αυτοκινήτων.

36 ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
7 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ *

Έτησέα παραγωγή
120,000 ΦΙΑΛΩΝ

.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΟΜΗΣ

’Αντιπροσωπεία είς δλας τάς μεγάλας
πόλεις 'Αμερικής, Τουρκίας
καί Αίγυπτου.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΔΙ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Ν° 9

Γενικός πληρεξούσιος
X.

ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΛΕΙΟΤΕΡΟΝΙΡΓΑΙΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ.

Έν ’Αλεξάνδρειά

’Εν Καΐρω

ΗΛΙΑΣΓ. ΚΕΣΣΕΣ

Α· I- ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ

Ιϊ] ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ^] I
W] ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΕΙΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΥΧΟΝ IU Γ ΓΤΛ Γ
ΑΛΕΥΡΟΝ
IltLI/lL
Ο

ΤΕΛΕΙΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ

ΤΑ ΒΡΕΦΗ, ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ to ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΝ ΓΑΛΑ

Τακτικαί κατ’ εύθείαν αναχωρήσεις έκ ΙΙαζρών διά Βόρειον καί Νότιόν Αμερικήν καί
Καναδά διά τών νεοτεύκτων καί πολυτελέστατων ύπερωκεανείων ατμόπλοιων της, με διπλούς έλικας
καί άσύρματον τηλέγραφον.
Δι’είσιτήρια Α', Η’ καί Γ' θέσεως, ώς καί διά φορτίον καί πλείονας πληροφορίας, αποτανθήτωσαν οί βουλόμενοι είς τά Γραφεία της ’Εταιρίας.
Έν Πάτραις.— Γ, Μόρφυ καί Ϊ’ιδς-Κρώββ καί Στίβενς.— Οδός Αγιου Ανδρεου
— Πλατεία Καραϊσκάκη
Έν Πειραιεί.—
»
»
»
— Όδδς Σταδίου κάτωθι ΆρΈν Άθήναις.—
»
»
»
σακείου καί είς τούς κατά τόπους Πράκτορας της.

ΙΙωλεοταχ scs άλατά. φαρμ-αζεοα%α£ φαρμαχερπ.οζ>εόα.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Δοά τήν Ελλάδα %<xc Κρήνην.

Κοχ ΕΥΓ. ΤΤΛΟΚ ΑΘΗΝΑΙ

ΚΟΛΩΝΙΑ

Χ· ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΤ

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 67 ΑΘΗΝΑΙ-ΑΡ. ΤΗΛ. 416

Βραβεν&εΐσα είς δλας τάς μεγάλας εκδύσεις διά 15
πρώτων βραβείων. Ή μόνη ιατρική κολώνια διά μα
σάζ και λουτρά.

ΠΡΟΚΗΡΏΙΗΙΑΓΟΝΙίΙΟΪ ·
ΜΛΟΛΜΕ SOPHIE ZILL ER

Έν όόω Έρμον άριΌ'μός 42

ΜΕΓΑΖ ΕΜΠ0ΡΙΚ02 OIKOS

ACADEMIE DE MUSIQUE

Concert Training

PRINTEMPS

Musique classique et moderne. Lemons d’ accompagnenient pour les dammes et Messieurs qui jouent tin
instrument quelconque.

I. & Δ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΩΝ

CONCERTS A 2 PIANOS

Enseignement sur la «Reforme
Systeme Deppe
ι
Le^on par semain
15
2
»
»
»
ΙΟ
i
» tous les 25 jours
25
(Chez elle de 3—5 h.)

pianistrique»
fr·
»
»

le
»
»

cachet
»

»

Εις τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον
και πολύχρωμον εμπορικόν πλούτον τού καταστήματος
τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά τελειότεοα
άσπρόρρουχα δ-.ά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πολυπόίκ-λλα κεντήματα καί δαντέλλας καί τάς τελευ
ταίας μίδας υφάσματα. Δέν θά σας προσελκύση μόό,πλούτος και ή εύθηνία τού καταστήματος άλλά καί
ή ιδ-.αζουσα εις τους Καταστηματάρχας τούτοτς ευγένεια
και ή αβρστης τών τσιπών.

πτοντες.
α') Πιστοποιητικόν τής αρμόδιας δημοτικήςαρχής, δτι κέκτηνται τήν Ελληνικήν ιθαγέ
νειαν, προκειμένου δέ περί τών εκ τών νέων
χωρών καταγομένων, πιστοποιητικόν τής εκεί
δημογεροντίας ή διοικητικής αρχής, οτι κατά

Σ.Π. Α. Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

S. Π. Α. ΓΊ.
Αναχωρήσεις έξ Αθηνών

Ποος οδηγίαν των ενδιαφερομένων παραΟέτομεν
την προκΰπτουσαν διαφοράν πρός όφελος των ταξειδενοντων με βιβλιαριον 25,000 γιλιομέτρων, έν ονγκριοει μέ τας τιμάς των όπλων εισιτηρίων.
Ί 1ξ ’Αθηνών

Δ’.ά

»

Κόρινθον

Είσ-.τήρ.
Β-.βλιάρ.
"Αργος
Είσιτήρ.
Β-.ίλιάρ.
Τρίπολ-.ν Είσιτήρ.
Β-.βλιάρ.
Μεγαλ.
Είσιτήρ.
Βιβλ-.άσ.
Κυπαρ.
Είσιτήρ.
Β'.βλιάί.
Άζρ.
Είσιτήρ.
Βίβλιάρ.
Πάτρας
Είσιτήρ.
Β-.βλιάρ.
Πύργον
Είσιτήρ.
Β-.βλιάρ.

Ί 1κ Πατρών
Δ’ά Πύργον

Λεχαινά
))

Αίγιον

»

Κόρινθ.

Είσιτήρ.
Βιβλ-.άρ.
Είσιτήρ.
Βιβλ-.άρ.
Είσιτήρ.
Βιβλ-.άρ.
Είσιτήρ.
Β-.βλ-.άρ.

0.20
7.65
15.70
12.20
23.20
18.—
29.20
21.95
34.50
27.80
19.50
13.05
25.19.65
37.70
27.05

7.30
6.40
12.50
10.16
18.80
15.—
22.—
18.30
25.75
23.20
15.50
10.85
18.—
15.55
18.10
22.55

4.60
3.85
7.85
6.10
11.60
9.—
1 4.60
11.—
12.75
13.90
9.20
6.55
10.—
9.35
16.35
13.55

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11.—

10.10
6.95
6.—
4.05
5.·—
2.80
13.10
9.20

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

12.25
8.05
7.80
5.60

7.35
4.85
4.70
3.40

Έκ Τριπόλεως

ιιά Καλάμας
»

Ναύπλ.

Είσιτήρ.
Βιβλ-.άρ,
Είσιτήρ.
Βιβλ-.άρ.

13.70
9.65
9.50
6.75

(Έκ τον Γραφείου)

Προς κατάληψιν 1) θέσεων διευθυντών Γε
ωργικών Σταθμών καί Σχολών, υποδιευθυντών
και καθηγητών Γεωργικών Σχολών και Νομο
γεωπόνων, καί 2). εργοδηγών, προϊσταμένων
Αγροκηπίων ή βοηθών Νομογεωπόνων.
Το υπουργείου τής ’Εθνικής Οικονομίας προ
κηρύσσει τούς κάτωθι διαγωνισμούς.
Ιον). Προς κχτάληψιν έν δλφ 5 θεσε,ων ι.
διευθυντών Γεωργικών Σταθμών και Σχολώ/,
υποδιευθυντών καί καθηγητών Γεωργικών Σχο
λών καί Νομογεωπόνων.
Ημέρα ένάρξ-ως 'τοΰ διαγωνισμού ορίζεται
ή 16 ’Απριλίου έ έ. ό δέ διαγωνισμός ένεργηθήσεται έν τφ ύπουργείφ τής ’Εθνικής Οικονο
μίας άρχόμενος τήν 9 πςμ.
Οΐ βουλόμενοι νά διαγωνισθώσιν όφείλουσιν,
ίνα προ πέντε τουλάχιστον ημερών πρό τής
ημέρας τής ένάρξεως τοΰ διαγωνισμού ύποβάλωσι πρός τό έπί τής ’Εθνικής Οικονομίας ύ
πουργείον (τμήμα Γεωργίας) α’τησιν, έπισυνά

6.30 π.μ.. Δία Κόρινθόν. Ναύπλιον, Τρίπολ'.ν. Μεγαλούπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
7.05 π. μ. Διά Κόρινθόν, Καλάβρυτα, Πάτρας. Κυλ
λήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.
8.20 π.μ. Δ-.ά Κόρ-.νθον καί τάς μέχρ-.ς ’Λζράτας στά-

1.00 μ.μ. Δ-.ά Κόρινθον. Ναύπλιον, Πάτρας.

γονται έκείθεν.
3') Πιστοποιητικόν τοΰ αρμοδίου στρατολο
γικού γραφείου, ότι έξεπλήρωσαν τήν στρα
τιωτικήν αύτών -ύποχρέωσιν η ότι απηλλαγη
σαν ταύτης ή έλαβον αναβολήν καταταζεως.
γ') Πιστοποιητικόν τών αρμοδίων παρ’ έφέταις καί ΙΙλημμελειοδίκαις Εισαγγελεών, οτι
δέν κατεδικάσθησαν ή δεν παρεπεμφθησαν δι

οριστικού βουλεύματος επι κακουργηματι ή ε
πί πλημμελήματι τών ύπό τών άρθρων 21, 22,
καί 24 τοΰ Ποινικού Νόμευ προβλεπομένων.
δ') Πρωτότυπον ή κεκυρωμένον άντίγραφον
διπλώαατος άνωτέρας Δημοσίας
Γεωργικής
Σχολής τής 'Εσπερίας.
*δ') Γραμμάτιου δημοσίου τίνος ταμείου έν
Άθήναις. έμφαίνον τήν κατάθεσιν δραχμών 50
δι’ άαοιβήν τών μελών τής εξεταστικής επι
τροπής.
Καί 2ον) πρός κατάληψιν 12 θέσεων έργι
δηγών ή προϊσταμένων. .’Αγροκηπίων η βοη
0ών Νομογεωπόνων.
.'Ημέρα ένάρξεως τοΰ διαγωνισμού τούτου
ορίζεται ωσαύτως ή 16η ’Απριλίου ε. ε, εν τ<ρ
Γεωργικφ σταθμό) ’Αττικής καέ Βοιωτίας και
ώραν 9ην π. μ.
Οί βουλόμενοι νά διαγωνιστούν όφείλουσιν ινα ύποβάλωσιν έντός 20 ήμερών άπό τής δήμο
σιεύσεως τής προκηρύξεως ταύτης είς τό ύ
πουργείον τή» 'Εθνικής Οικονομίας .(τμήμα
Α' Γεωργίας) αίτησιν έπισυνάπτοντες πλήν
τών διά τόν προηγούμενου διαγωνισμόν τών No
αογεωπόνων κλπ. άπαιτουμένων α', β' και γ'
πιστοποιητικών.
α') Πρωτότυπον ή κεκυρωμένον αντίγραφου
διπλώματος μιάς τών παρ’ ήμϊν Πρακτικών
Γεωργικών Σχολών.
β') Γραμμάτων δημοσίου τινός ταμείου έν
’Αθήναις έμφαίνον- τήν κατάθεσιν δραχ. δέκα
καί πέντε (15) δΓ αμοιβήν τής εξεταστικής
επιτροπής.
·
%
’Εν Άθήναις τή 4η Μαρτίου 1914
(Έκ τοΰ υπουργείου τής Εθνικής Οικονο
μίας).
Ή παρούσα δημοσιευθήτω μόνον διά τών λαβουσών έγγραφον έντολήν έφημεριδων.

Αναχωρήσεις έκ Πατρών
7.30 π.μ. Διά Κόρ-.νθον, ’Αθήνας.
11.40 π.μ. Δ-.ά Καλάβρυτα, Κόρινθον, Ναύπλιον, ’Α
θήνας.
6.30 π.μ. Δ-.ά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον. ’Ολύμπια.
Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, Τρί
πολ-.ν.
3.45 μ.μ. Δ-.ά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον,’Ολύμπια.

Αναχωρήσεις έκ Καλαμών
7.00 π.μ. Διά Κυπαρισσίαν. ’Ολύμπια, Πύργον, Πά
τρας, Μεγαλοπολ-.ν, Τρίπολ'.ν, Ναύπλ-.ον,
’Αθήνας.
12.05 π.μ. Δ-.ά Πύργον ’Ολύμπια. Τρίπολ-ν.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
/Ιραχ

'Ολόκληρος σελΐς είς εν τεϋχος
Ήμίσεια
σελίδος
Τέταρτο
"Ογδοον

Αχά χώροθ μ,ιχρότερον αι xt*Aai ανάλογοι
Λι’είηονογραφημένας διαφτμ.£σ®ις, St’ εξ τεύχη ή περισσότερα
ιδταίτεραι συμφωνία!.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
4.40 μ.μ. Εκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ.μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.05 μ.μ. Ές ’Ολυμπίων,Πύργου. Κυλλήνης(λουτρών)
Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ.μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπόλεως. Τριπόλεως, Ναυπλίου.

Χιλιομετρικά Βιβλιάρια ταξειδιων.
1000 χ-.λιόμ.
έζπτωσ-.ς 25 o)c
2500 χ-.λιόμ.

έκπτωσις 30 c)o

(Α'
(Β'
U”
(Α'
(Β'
(Γ’

Θ.

Θ.
Θ.
Θ.
Θ.
Θ.

Δσ.
Αρ·
Δσ.
Αρ·
Δσ.
Αρ·

90)
75)
45)
2107
175)
105)

δ'.αρκείας
6 μηνών

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
.
.
.
...
.
..
.
.

Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ Ιστορικόν μυθιστέές ύπερεπτακοσίων σελίδων. .
.
διαρκείας
I μηνος

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμος.
»
Β' »
»
Γ' »
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ. .

Φ?·
»
»
»

3,00
2,00
1,50
2,00

”

ο,00

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟ ΥΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα
μάτων μονόπραζτον, μετίφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΠ1Η ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν
τρίπρακτον. Πάντα δ-.δα-χθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής.

Xcopat τ1)ς ‘Ελληνας Έ«οθεωρήβ€ως τοΰ Λ ' Β Γ ' Λ Ε ' *
at XT ετου: πω
λοΰντας είς τά Γραφεία μ.ας πρός 18 φρ. έκαστη-

ΑΔΕΛΦΟΙ

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

, ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ & Σ'
*
'Οδός ΣοςΑλέους 3.--Τηλέφ. 794

Πλ εκτο'.και έγκκτχσ ιάσεες.

ΤΙ Εταιρεία)
*
αναλαμβάνει τήν έζτέλεσ’.ν παντός είδους ήλεκτροφωτισμοϋ-πόλεων, εργοστασίων, επαΰλεων, ξενοδοχείων,
νοσοκομείων κ.τ.λ.
Έγ κκτκστχσες Ψυγείων-Παγοποιείων, προς
ψϋξιν αιθουσών, Θεάτρων, Κινηματογράφων, άτμοπλοίων, κτλ. Έγκατάστασίς πλήρης σφαγείων και Ζυ
θοποιείων. Ηλεκτρικά μηχανήματα, πετρελαιομηχαναι Diesel-Tosi, γρησιμοποίησις υδραυλικών πτώ
σεων, άννψοπήρες καί ανελκυστήρες βαρών, άτμομηχανα'ι, άτμοτόυρβίναι, ϋδροτονρβίναι, άεριομηχανα1
και άεριογόνα.

’Κγκατάστασος εργοστασίων κατ ’αποκοπήν

__________

4t9. — Πανεπιστημίου — ί!>.

ΠΡΟΚΗΡΪΞΙΗΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρός κατάληψιν θέσεων ειδικών
τυροχόμων, οίνολόγων και με
λεσσοχόμων
Τό ύπουργείον τής ’Εθνικής Οικονομίας
προκηρύσσει διαγωνισμών πρός κατάληψιν
των κάτωθι θέσεων ειδικών περί τινας γε
ωργικούς κλάδους έν γεωργικούς ίδρυμασι.
α) Τριών τυροκο'χων.
6) Τεσσάρων τεχνιτών οίνολόγων.
γ', Πέντε μελισσοκόμων.
Ήμέρ,α ένάρξεως τοΰ διαγωνισμού ορίζε
ται ή 30 Μαρτίου έ. έ. διάρκεια τής ύπηρεσίας των ορίζεται μία τριετία. Μισθός δέ
διά τούς τυροκόμοΰς και οίνολόγους δραχμαί
150 μέχρι 200 κατά μήνα διά δέ τούς μελισσοκόμους δραχμαί 120 μέχρις έκατόν πεν
τήκοντα (150) άναλόγως τοΰ βαθμού -τής

επιτυχίας έκάστου τών υποψηφίων κατά τον
διαγωνισμόν.
Οί βουλόμενοι νά διαγωνισθώσιν όφείλουσι
νά ύποβάλωσι το βραδύτερου μέχρι τής 28
Μαρτίου έ. έ. εις τό υπουργείου τής ’Εθνι
κής Οικονομίας (Τμήμα Γεωργίας) αίτησιν μετά τών σχετικών πιστοποιητικών τών
ειδικών αύτών σπουδών και ασκήσεων.
Ό διορισμός γίνεται διά συμβολαιογραφι
κή: πράξεως ής τά έξοδα βαρύνουσί τούς
διορ ι σθ ησομένους.
Λεπτομέρεια», τών ορών ύφ’ οΰς διορισθήσονται οί ανωτέρω παρέχονται είς τούς δουλομένους έν τώ, Γεωργικφ Τμήματι τοΰ υ
πουργείου τής ’Εθνικής Οικονομίας.
’ 11 παρούσα δημοσίευθήτω μόνον διά τών
λαδουσόνν έγγραφον εντολήν έφφερ(3ων.
(Έκ τοΰ 'Υπουργείου τής ’Εθνι
κής Οικονομίας)

