ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
jWIHNIAION

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ :

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ;

Α0ΗΝΑΙ
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ <914

ΙΩΑΝ, Γ. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

QHIRURGIEN —DENDISTE

ΟΜΗΡΟΥ 5Α (Έναντι Βουλής)

RUE OMERE 5A (vis-a-vis dti Parlement)

ΑΘΗΝΑΙ

-ά'

'■ Η·"

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Διά τους Διδασκάλους
Διά την ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝκαίΑΓΓΛΙΑΝ
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ
"Έκδοσής έκλ&κτή γενικώς

12.—
8.—
Δολλάρια
3.—
Λίρα ’Αγγλίας
1)2
Σελίνια
10.—
Δρ. Χρ.
12.ΦΡ- ΧΡ·

Λραχ.

ATHENES

*

Πάσα εργασία έκτελειται δι’ ηλεκτρικών cr * Toutes le interventions se font avec une in1 γαλείοιν τελείως ανωδυνως καί κατά τάς νεωτα- ψ strumentation electrique sans ancune doulcur
- τας μεθόδους τής οδοντοιατρικής επιστήμης καί * et <ρ apres les toutes nouvelles methodes de la
k_ τέχνης.
·| spacialite.

·-■ -

Δραχμάς

JEAN G.CRANICTIS

ΟΔΟΝΤΟΊΆΤΡΟΣ

Γ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ

«κ__

ΟΔΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΩ ΑΡΙΘ. 10
Τό ραφεϊον τοντο χαρακτηρίζει Άκρα προσοχή και
απαράμιλλος κομγότης, έξ ου καί ή καλλίτερα πελα

ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖωΓΡΑΦΟΤ

?·■

τεία τών Ά&ηνών, τιμαί λογικαί, προζύμια καί πολλή

ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83.- ΑΘΗΝΑΣ

Τηλεγραφική Διεύθυνσις:

ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΒΕΟΡ ΗΣΙΝ,,

ευσυνειδησία έξ ον καί ή κατάκτησις όλων τών κοινω

νικών τάξεων τών Άέληνών.

ΑΘΗΝΑΣ

ία δοκιμή άρκεϊ
Πάν χιιρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δεν έπιστρέφεται
Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον εις τά γραφεΐά μας Αναγγέλλεται

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ

ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ

Ai ίγγρ<φ»ί ίρχοντ» ά«ό Ιης έκχσ-.ου μηνή;.-Τά τ·Οχο5 βρ. 1

ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Α. Γ. ΠΑΛΛΗΣ

Τό άρχαιότερον τών έν 'Ελλάδι Χαρτοπωλείων .
'Υδρυίλέν τώ J870

ΟΔΟΝΤΟΊΆΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, συγ
γραμμάτων, περιοδικών καί πάσης ποιότητος.

Ή έπίσχεψις τών Άρσχχειάδων : Εύγενίχς Ζωγράφου.—^Έπεισόδιον του βίου τής Καλλιόπης Σπ. Παπχλεξοποΰλου :
Μιχ. Λαμπρινίδου.—Ό Σκύλος «Καπιταιν» (Διήγημχ) μετάφρασις Λέλχς Ρωσσίδου.—Τό Άρχειοβυλαχειον Ζακύνθου
(Συνέχεια) ύπδ Λ. Ζώη.—Ή Στραταρχική Ράβδος.—Ό Κάϊζβρ έν Κερκύρα ύπδ Δίδος A. Ν.—Ταζειδιωτιχαί εντυπώ
σεις (Σάμος Β’).—Στά Ξένχ (ποίημα) Ζ. Σίδερη.—Απρίλιος 1914 : Άπδ τήν ξένη ζωή: Ό πόμεμος Ήν. Πολιτειών
χχι Μεξιχοΰ.—Έορταί.—Οι Πανελλήνιοι’’Αγώνες.—Άπδ τήν Ζωήν τοΰ Μηνάς : 'Απρίλιος, ύπδ Δ.Λ.Ζ.—Ό Κόσμος.——
Θεατρική Κίνησις.—Άπδ τά περίεργχ τής Ζωής.—ΈκΟεσις τοΰ Διοιχ. Συμβουλίου τής ’Εταιρίας ΣΠΑΠ.
Η εορτή
τοΰ Σταδίου.—’Ολιγόστιχα.—Νέαι εκδόσεις.
ΕΙΚΟΝΕΣ : Τά Εύζωνάχια μας—Ή δις Κατσιχοπούλου—Ό δισχοβόλος χ. Γεωργαντχς—Ό Διάδοχος κατά τήν
διανομήν τών βραβείων—Πασχαλινά ψώνια.

EVSiNlE ΖΟβΕΑΡΗΟΪ

LA REVUE

HELLENIQUE

Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ύλης πά
σης προελεύσεως.
’Ατμοκίνητα ’Εργοστάσια. Κατάστιχων, Φακέλλων καί φωτογραφικών χαρτονίων.
Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι ’Επιστολικών δέλταρίων.
Δετίταί παραγγελίαι εκτελούμεναι τάχιστα·
Έξεδόθησαν πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοΰδε·

I

*« ΑΝΝΕΕ, Ν°

ATHfeNES, AVRIL

REVUE mensuelle

PRIX DU NUMERO: I FRANC

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΑΕΣΗΣ

Τ8
1914
* . ;

’Ατμοκίνητον Τυπογραφεΐον με 10 πιεστήρια
διά μικράς έπιμεμελημένας εργασίας (Travaux
da peville) ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικάς
τοιαύτας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ : Μεγάλη παρακα
ταθήκη φωτογραφικών πλακών καί χάρτου δια
φόρων προελεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φω
τογραφικών πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd
ΕΙΙΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤ1ΓΜΙΑ1ΩΪ

3-ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ-3
Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών όδόντων
νσώζετε ού μόνον τούς όδόντας σας, αλλά προαμβάετε απείρους νόσους τοΰ στόματος, τών όδόντων, τώνλ
ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων,
τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος,
πολλάκις. δ&σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.
Συνιστώμεν ίνΆέρμως τόν διακεκριμένον έπιστήμονα όδοντοϊατρόν κ. ΙΓΙΛΕΣΗΝ τοΰ όποιου αί
τρεις σκευασίαι Ελιξίρια, Όδοντόκονις καί
’Αδαμαντίνη, είνε μοναδικοί είς τό είδος των.
Διά τοΰ "Ελιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία
καί ή νευραλγία. Είναι συσκευασία αλάν&αστος
καί αποτελεσματική.
Πωλείται παρά τώ ίδίφ αντί 2 δρ. τό φιαλίδιον

3 — Κο ρ α ή — 3

-1.: '

Madame SOPHIE ZILLEH

STEINS ORIENTAL

ΜΕΓΑΖ ΕΜΠΟΡΙΚΟΊ 0ΙΚ02

ACADEMIE DE MUSIQUE

STORES LIMITED

PRINTEMPS

Concert Training.

I

CONCERTS A 2 PIANOS

®

Enseignement sur la «Reforme pianistrique»

.

I

ROBES, ΜΑΝΤΑϋΧ Ε T C. POOR DAMES & FILLETTES

I. & Δ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΑΩΝ

Musique classique et moderne. Le?ons d’ accompa
*
gnemenf pour les damtnes et Messieurs qui jouent un
instrument quelconque.

FREM|£RE MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHf

VETEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS

’Εν δδώ Έρμου αριθμός 42

UI.L

ί
2

?

Systeme Deppe

Ι,βςοη par semain
»
>
»

»

1

15 fr. . le
10 »
»

tous les 25 jours
25 1 »
(Chez elle de 3—5 h.)

cachet
»

»

»

Εις τον άφθονον ζαΐ ποικιλώτατον ζαΐ πολύμορφον
zsr. πολύχρωμον έμποριζσν πλούτον τοΰ ζαταστήματος
τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά τελειότερα
άαπρόρροτιχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πολυποί
κιλτα κεντήματα ζαΐ βαντέλλας ζαΐ τάς τελευ
ταίας μόδας υφάσματα. Δέν θά σας προσελκύση μό
νον δ πλούτος ζαΐ ή εϋθηνία του ζαταστήματος άλλά καί
ή ίδ'.άζουσα είς τούς Καταστηματάρχας τούτοτς ευγένεια
ζαΐ ή άδρότης τών τρόπων.

Bonceterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Mercerie, Linger e fine, Articles de Blanc, Cha·
pellerie, Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, Modes, Fleurs etc.
|

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

LB CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, MANSOURAH, MINIEH, ASSI'OUT, SALO*
NIQUE, CONSTANTINOPLE (Ολβλτλ bt Stabboub)
|

’Λ-

-

'

Πρδς
Πρδς οδηγίαν
οδηγίαν των
των ενδιαφερομένων
ενδιαφερομένων παραΟέτδμεν
παραάέτομεν
την προκΰπτονσαν διαφοράν πρδς δφελος τών τάξειui Aifiluimov or, oof) νιλιοαέτοων. έν συγδενόντων με βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν ονγκρίοει με τάς τιμάς τών όπλων εισιτηρίων.
Έξ ’Αθηνών

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΕΊΊΓ LIMITED
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

!

»

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

MiTMiTA, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΠΑ. ΑΙΑ ΚΤΡΙΑΕΚΑΙ MM

9.20
7.65
Βιδλιάρ.
Είσιτήρ. 15.70
'Αργος
Βιδλιάρ. 12.20
Τρίπολ'.ν Είσιτήρ. 23.20
Βιδλιάρ. 18.Μεγα/. Είσιτήρ. 29.20
Βιδλιάρ, 21.95
34.50
Κυπαρ.
Βιδλιάρ. 27.80
Άζ
19.50
Βιβλιάρ. 13.05
Πάτρας Είσιτήρ. 25.—
Βιδλιάρ. 19.65
Πύργον Είσιτήρ. 37.70
Βιδλιάρ. 27.05

Διά Κόρινθον

Β

I

»

*

Έκ Πατρών

Διά Πύργον

Είδη πλεχτικής, υποκάμισα, αρώματα, χειρόκτια, είδη φιλικών, δλα τά
είδη έσωρροΰχων πολυτελείας ή μη, είδη δερμάτινα,
υποδήματα, καπέλλα, είδη ταξειδίου, είδη μόδας, α,ν&η κ. τ. λ.

»

Λεχαινά

»

Αίγιον

» Κόρινθ.

Είσιτήρ. 12.70
8.38
Βιδλιάρ.
Είσιτήρ.
7.60
4.98
Βιδλιάρ.
5.10
, Είσιτήρ.
Βιδλιάρ.
3.35
Είσιτήρ. 16.50
Βιδλιάρ. 11.—

Έκ Τριπόλεως

ΚΑ ΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΎΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ,

ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΛ

ΑΟΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΙΙΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΙΙΟΥΛ)

Δια Καλάμας
®

Ναύπλ.

Είσιτήρ»
Βιδλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιδλιάρ.

13.70
9.65
9.50
6.75

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
9.14.60
11.12.75
13.90
9.20
6.55
10.9.35
16.35
13.55

■

Αναχωρήσεις έξ Αθηνών
0.30 π.μ. Διά Κόρινθόν, Ναύπλιον. I ρίπολιν, Μεγαλουπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλαμας.
7.05 π.μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλ
λήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.
8.20 π.μ. Διά Κόρινθον ζαΐ τάς μέχρις ’Αζράτας στάο·ε’·ς· ,
ζ
1.00 μ.μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.
Αναχωρήσεις εκ Πατρών

7.30 π.μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας.
μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, Ναύπλιον,
11.40 π.μ.
ΙΝαύπλιον, ’Α
θήνας.
_
6.30 π.μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά)
Πύργον,
'
·»< ί » —’Ολύμπια,
λ ...
m.f
Κυπαρισσίαν, Καλάμας,
Μεγαλόπολιν,
Τρί-

πολιν.
3.45 μ.μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον,’Ολύμπια.
Αναχωρήσεις έχ Παλαμών
' -7.00 π.μ.. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον, Πά
τρας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον.
L
’.Αθήνας.
_ 12.05 π.μ.. Διά Πύργον ’Ολύμπια, Τρίπολ’.ν.
•υ
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
6-35
10.10
„ Έζ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
μ.
μ.
4.40
4.15
6.95
,. Τοπική έζ Κορίνθου.
3.80 - 6.15 μ.μ... Ές ’Ολυμπίων,Πύργου, Κυλλήνης(λουτρών)
6.—
* 7.05 μ.μ.
2.45
4.05
Πατρών, Καλαβρύτων.
2.55
5.—
ι. Έζ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπόμ.μ.
8.05
1.70/
2.80
λεως, Τριπόλεως. Ναυπλίου.
8.25
13.10
,
Χιλιομετρικά
Βιβλιάρια ταξειβέων.
9.20' 5.50
90) διαρζείας
(Α
’ Θ. Δρ.
1000 χίλιόμ.
75) 6 μηνών
(Β’ θ. Δρ.
έζπτωσις 25 ο)ο
7.35
12.25
45)
Δρ.
θ.
(Γ'
2500
-χιλιόμ.
4.85
8.05
Δρ. 210)
(Α'
'
θ.
4.70
7.80
(Β' θ. ΔΡ· 175)'■ διαρζείας
3.40
5.60
(Γ' θ. Δρ. 105) 1 μηνος
έζπτωσις 30 ο)ο

(Έκ τον Γραφείου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕίϊΡΗΣΙΣ
μηνιαιον εικονογραφημενον περκ AIKONJ _
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1914.

DEMETRIVS SKI ADAS

I

____

ΤΕΎΧΟΣ 78

ΕΤΟΣ Ζ

EG f PTE, LE CAI RE, - RUE RUTE Ν» 5
Fournisseur de L’armee d’Occupath n
Maison Fondee en 1870.

Grande Fabrique, Distillerie de Liqueurs
Grande Depot de Vins

IMPORTATION-EXPORTATION

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
k
1

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
Αελτίον

κινήσεως

Σταφιδοκάρπου

άπδ 10

υγούστου 1913 ξωα 10

Έτη

’Ιανουάριου

I-

1914

Αίτοαι Ένετεκαΐ

1913)14
1912)13
1911)12

215.426.075
216.235.946
220.601,790

ι

ΑΠΟΘΗΚΑΙ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Παρακρατήοεωζ
Έτη

1913)14
1912)13
1911)12

Ποόόν δελτίων

Έκϊοθέντα καί πάρει’.ο. ‘/ρήσεως
»
»
»
»
»
»
»
»

75.876,700
85.772.800
92,052.400

2νη»!/ηφι<5μδς

63.409.700
74,533,200
78.402.100

‘Υπόλ.

12.467.000
11.239.600
13.650,300

•1

Προκαταβολών επ’ ένεχύρω
Ετη

1913)14
1912)13
1911)12

ΕΙόαγωγή

22,140,163
15,767,319
16,458,583

Εξαγωγή

8,891,616
6,428,595
8.879,367

Υπόλοιπον

13.248,547
9.338,724
7.579,216
r*t.··

ΣΗΜ. Έκτος τών λ’.τρών 215,426,075 τής εξαγωγής παρέμειναν καί άνεκαθάριστο: διασαοίσείς παρά τώ Τε·
λωνείω ΙΙατρών τήν 20 ’Απριλίου έ. έ. Λ. Έν. 1,904,624 μ’.κτοΰ βάρους.
(Έκ τοτ Γραφείον)

ΤΑ βΥΧΟΝΑΚΙ.Α ΜΑΣ
. ,'ττάΐιϊΜά&ν· ^6ϊων τοΐ διαα^ον

Γάλλου ζωγράφου

124
125

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΑΡΣΑΚΕΙΑΔΩΝ
Περί τά μέσα Απριλίου αί Αρσακειάδες τής Λαρίσσης,
τής Κερκύρας χα! τών Πατρών έπεσκέφθησαν τάς ’Αθή
νας χαί τάς συναδέλφους των.
Αΐ ολίγα
*,
*,
ήμερα
τάς οποίας έπέρασαν είς τάς ’Αθή

νας αί μαθήτρια
*..
ρων πόλεων τής
ώς ή ώρα'.οτέρα
Έλληνίδων τής

— ή θήλυς νεότης τών τριών κυριωτέπαλαιας 'Ελλάδος—θά μένουν βεβαίως
ανάμνησις είς τόν μαθητικόν βίον τών
αύριον.

Αί περισσότερα
*,
έξ αυτών έπεσχέφθησαν διά πρώτην
βοράν τάς ’Αθήνας. Και αί περισσότερα
*,
θά ζήσουν χω
ρίς ίσως νά τάς έπανίδουν. ’Αλλά χαί δ’.ά τάς πρώτας
και διά τάς δευτίρας τό ταξεϊδ
*.
τών οχτώ αυτών ήμερων
θά ήνε άλησμόνητον. Καί έκεϊνα
*.
άκόμη αί όποια
*,
πρό
κειται νά έπανέλΒουν έδώ μίαν ήμέραν ύπό άλλας συνθήχας καί άλλας περιστάσεις, καί δ·.’ αύτάς θά έχη διαφο
ράν ή νέα έπίσκεψίς των άπό τό μαθηα τικόν τους τα.
ξεϊδι του όποιου Ιληςεν ήδη ή ωραία διάρκεια.
Άλλά καί ύπό ίποψιν διδακτικήν τό ταςεϊδ
*.
τών νεα.
ρών έπαρχ'.ωτισσών δέν έμεινε βεβαίως άνευ κέρδους.
Αί έπισκέψεις' τάς οποίας έκαμαν είς τά διάφορα Μου

σεία καί τήν Άκρόπολιν, είς τά εργαστήρια καί τάς έξοχάς, είς τά θέατρα τών ’Αθηνών, καί τό Άρχαϊον Δράμα
τό όποιον έχειροκρότησαν είς τάς Αίθουσας τοϋ Άρσα.
κείου, καί 8τι άλλο έτερψε χαί συνεκίνησε, καί έγοήτευσε
καί έξέπληξε τήν παιδικήν των ψυχήν, θά εινε ένα κέρ
δος διά τό μέλλον./Κέρδος διά τήγ ζωήν, κέρδος διά τήν
ψυχήν, κέρδος άκβμή δ'.ά τήν άφύπν.σιν τών μεγάλων συ.
να’.σθημάτων, τά. όποια κάποτε μένουν τόσον πολύ τόσον
βαθειά κοιμισμένα ώστε νά μήν -«ξυπνούν ποτέ.
•i'. ilf fift. ψ.

Σήμερον όμως αί νεαραί Αρσακειάδες θά επιστρέφουν
πολύ διαφορετικά
*,
άφ’ ότι ήσαν εις τάς πατρίδας των. θά
ίπ'.στρέψουν καλλίτερα
.,
*
ενθουσιώδεις, ευχαριστημένα!.

Πρό πάντων θά επιστρέφουν μέ ένα άπό τά ωραιότερα συν

αισθήματα είς τό βάθος τής ψυχής τών. Το συναίσθημα
τής υπερηφάνειας διά τήν πατρίδα των. Διότι πατρίς ή
οποία τάς έδειξε τόσους θησαυρούς τοΰ παρελθόντος, ή
όποια τάς ώμίλησε μέ τόσην ένάργε’.αν διά τήν ζωήν τοΰ
παρόντος, ή οποία τάς κατέπληξε μέ τόσον κάλλος διανο
ητικόν, δέν υπάρχει άμφιβολία οτι θά τάς έπροκάλεσε καί
τήν υπερηφάνειαν καί μαζή μέ αυτήν και τήν ελπίδα καί
τήν πεποίθησιν έπί τό μέλλον. Καί είνε τόσον ώραϊον

πράγμα ή έλπίς, ή πεποίθησις αύτή δι’ έκείνην ή όποια
θά κληθή αύριον νά διευθύνη ένα σχολεϊον ή καί απλώς
μίαν οικογένειαν. Διότι σήμερον και ή οικογένεια είνε τό
μικρόν σχολεϊον είς τό όποιον δέν πρέπει νά σφυρηλατεί*,
τα
τίποτε άλλο άπό τής πατρίδος τό όνομα καί τάς μεμάλας πρός αύτήν υποχρεώσεις, ’Εκείνη λοιπόν ή οποία
θά γίνη ή διδασκάλισσα ή μητέρα, ή καί τά δύο μαζή,
χρειάζεται νά έχη ρωμαλαίαν τήν ψυχήν, ένθουσιώδη τόν
χαρακτήρα, ή πρακτικότης της νά βαδίζη σύμφωνα μέ τήν
μόρφωσιν καί τήν άνάπτυςιν τοΰ πνεύματος, καί ό ένθουσιασμός της νά παραμένη άγρυπνος καί ακοίμητος.
ί

****

"Οταν όλα αυτά φθάσουν είς μίαν έντονον έκδήλωσιν
τότε βεβαίως ό άνθρωπος γίνεται καλλίτερος, καί ή γυ
ναικεία ψυχή ίσως τότε νά φθάνη είς τό τέλειον. Τότε
*.
ολο
πρέπει νά ειμεθα βέβαιοι ότι ό διαρκής ενθουσιασμός
ό όποιος έγεννήθη είς τής νεάνιδος τήν ψυχήν θά καταστήση τήν Έλληνίδα τής αύριον άνταξίαν τών προσδοκώμένων νέων περιστάσεων, και θά δείξη καί έκείνη ότι γνω
ρίζει ποιας θυσίας περιμένει άπ’ αύτήν ή πατρίς της διά
νά έξασφαλισθή τό μέλλον τής 'Ελληνικής φυλής καί διά
νά γίνη καί αύτό ένδοξον καί μεγάλο όπως ύπήρξε καί τό
παρόν.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΙΊΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ

ΤΗΣΚΑΛΛΙΟΠΗΣΣΠ.ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Ό αείμνηστος τοΰ ’Εθνικού ήμών Πανεπιστημίου κα
θηγητής τής Βοτανικής Θεόδωρος Γ. Όρφανίδης ήν μέν
Σμυρναϊος τήν καταγωγήν, πλήν ολόκληρον τήν νεανικήν
αύτοΰ ηλικίαν, άπό τών αρχών περίπου τής Ελληνικής
Έπαναστάσεως, διήγαγεν έν Ναυπλίω, όπου ό πατήρ
αύτοΰ, προσφυγών, άσφαλές εύρεν άσυλον κατά τάς ζο-

τοσούτου λυρισμού εξύμνησε βραδύτερον ό εμπνευσμένος

ποιητής.
Ύπό τοιούτων συνεχόμενος δεσμών και αναμνήσεων
στοργής καί ευγνωμοσύνης πρός τήν πόλιν τοΰ Ναυπλίου
ό αείμνηστος άνήρ, προκειμένου νά άποδημήση είς τήν
'Εσπερίαν, δέν ήδύνατο νά μή άποχαιρετίση καί τά ιερά

τών παιδικών αύτοΰ χρόνων έδη. Άρχομένου τοΰ έτους
1844 ή Ελληνική Κυδέρνησις άπέστελλεν είς Παρισίους
τόν άρτι εύδοκίμως συμπληρώσαντα τάς Πανεπ'.στημιακάς αύτοΰ σπουδάς εύέλπιδα Θεόδωρον Γ. Όρφανίδην
πρός τελειοτέραν έκπαίδευσιν. Ό αείμνηστος άνήρ άμα
ώς είδε πληρούμενον τό ώρα’.ότερον τών ονείρων αύτοΰ,
έτράπη πρός τό Ναύπλιον. Κατελθών εις Πειραιά άπέπλευσε δι’ ιστιοφόρου πλοίου είς τόν έναντι τής Αίγίνης
λιμένα τής Παλαιας Επίδαυρου, δι’ ής διήκε «τότε ή
προσφορωτέρα μεταξύ τής νέας Χαί τής άρχαίας Πρωτευούσης τοΰ Ελληνικού Βασιλείου οδός" έκεϊθεν δ’ έπιδλον τόν μετέπειτα χρόνον.
Πρός τήν πόλιν τοΰ Ναυπλίου, τήν θετήν αύτοΰ Πα βάς ΐππου κατηυθύνετο είς Ναύπλιον. Τίτο δείλη τών
πρώτων ημερών τοΰ έαρος τοΰ έτους 184 4, ότε ό πλήρης
τρίδα, ίδιάζουσαν έτρεφε στοργήν και θαυμασμόν ό άγνός
ζωής καί σφρίγους νεανίας, κατερχόμενος τών δυτιχομεούτος πατριώτης καθ’ όλον αύτοΰ τόν βίον. Τά αισθήματα
σημβρινών κλιτύων τοΰ χωρίζοντος τήν Έπιδαυρίαν τής
ταΰτα δ’*.αφαίνοντα έν πάσ
*.
τοϊς ποιητ’.κοϊς αύτοΰ έργο’.ς,
Αργολίδας όρους Άραχναίου, ήτένιζεν αύθις μετά βραέν τιν
*
τών οποίων περιλαμβάνεται καί ή επομένη χαρα
χεϊαν απουσίαν τήν ένδοξον πόλιν, έπί τή θέα τής όποιας
κτηριστική άποστροφή πρός τήν ήρωϊκήν του Ναυπλίου
άνεφώνησε πλήρης συγκίνήσεως :
πόλιν :
<............................... Χαϊρε ωραία πόλις

φεράς έκείνας ημέρας. Ένταΰθα, ύπό τήν σκέπην τών
πυροβόλων τοΰ ένδοξου Παλαμηδίου κατέφυγε μετά πολ
λών άλλων, οπωσδήποτε εύπορούντων, καί ή οικογένεια
Όρφανίδου κατά τήν πλήρη δόξης άμα καί αγωνίας
περίοδον ταύτην τοΰ Έθνικοΰ ήμών βίου’ ένταΰθα ό πλή
ρης ζωής νεαρός Θεόδωρος, έν τώ μέσω τοΰ καπνοΰ τής
πυρίτιδος καί τών κρότων τών πυροβόλων, έλαβε τά πρώ
τα διδάγματα τής έθν.κής αύτοΰ άνατροφής, τάς πρώτας
έμπνεύσεις τοΰ ένθουσιώδους πατριωτισμοΰ, όστις έπλήρου τήν καρδίαν τοΰ ποιητοΰ «τής Χίον δούλης» καθ’

«Όπόταν στοχασθώ καλώς καί. φέρω εις τήν μνήμην
»πώς, άν έκυριεύετο άπό τόν Ίμβραήμην,
*
»’στους "Ελληνας δέν έμενεν έλπίς τις σωτηρίας,
«έλπίς τής νίκης καί έλπίς γλυκείας έλευθερίας,
»πΰρ είς τάς φλέβας μου λεπτόν έξαίφνης διατρέχει
• καί σέβας καί εύλάβεια καί θάμβος μέ κατέχει».
ίί'Υι1· 'ί»

Ό έν Ναυπλίω αρχοντικός οίκος τοΰ Σπυρίδωνος 11απαλεξοπούλου ύπήρξε και διά τόν νεαρόν Θεόδωρον Γ.
Όρφανίδην τό φυτώριον τών εθνικών ιδεών και τών υψη
λών φρονημάτων. ’Εν τούτω μετά τών ομηλίκων αύτοΰ.

τών υιών τών μεγάλων Ανδρών τοΰ Άγώνος. συχνακις
ένωτίζετο έκ τοΰ στόματος τής πολυμαθούς συζύγου αύτοΰ
Καλλιόπης, έξ ού καί μέλιιος γλνκντέρα ’ρέεν ανδή,
παν τό όνήσιμον τώ βίω’ έν τούτω έμάνθανε να τιμά
έπαςίως καί νά γεραίρη τούς άγώνας και τας θυσίας τών
υπέροχων άνδρών τής γιγαντομαχίας έκείνης, ήν μετά

>τό άλλοτε προσφύγιον καί τής 'Ελλάδος όλης,
«οπότε κατά τών εχθρών έμάχετο γενναίως.
Είσελθών δέ διά τής πύλης τής ξηράς ό ζωηρός οδοι
πόρος κατηυθύνθη είς τόν οίκον τοΰ ευπατρίδου και τότε
Δημάρχου Ναυπλιέων Σπυρίδωνος Παπαλεξοπούλου. όστις
έξηκολούθε: νά ήναι έτι τό κέντρον πάσης κινήσεως και
ζωής, έν τή άνθούσν, τότε πόλε
*..
Η τοΰ μεγάλου τούτου
Οίκου Δέσποινα Καλλιόπη έδεςιώθη τόν άνδρωθέντα ήδη
Θεόδωρον μετά τής ένθερμου έκείνης χάριτος καί στορ
γής. ήτις διέκρινεν αύτήν έξαιρέτως όταν ύπεδέχετο τά

τέκνα τών αρχαίων αύτής φίλων καί δή τών ανδρών τοΰ
Άγώνος.

Πρός άποχαιρετισμόν τών παιδικών αύτοΰ φίλων καί
συνηλικιωτών τήν πρωίαν τής μετεπιούσης ό Θεόδωρός
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Γ. Όρφανίδης λαμπρόν παρέθετο συμπόσιον εις τήν εγ
γύς τής πόλεως παρα τό χωρίον τής Άρείας, πατρικήν
αύτοΰ έπαυλ’.ν.Ως ήτον επόμενον ή πλούσια όψοθήζη ζαί
ό οίνων τής εύγενοϋς του Ναυπλίου Δεσποίνη ού,’σμιζρόν
συνέβάλλοντο είς τήν αφθονίαν τών προμηθειών τοΰ συμ
ποσίου, ζατα τήν διάρκειαν τοΰ όποιου τά μέν εδέσματα
άπέβησαν έπαρκή, οΰχί όμως καί ό οίνος, ταχέως στειρεύσας έζ τής απληστίας τών συμποτών. Έν τή ζατά τό
μέσον τοΰ γεύματος προζυψάση αμηχανία ταύτη ή ~έτοιμότης δέν απέλιπε τόν Μουσόληπτον αμφιτρύωνα' οΰτος,
*
ούδ
επί λεπτόν δ'.στάσας, λαμβάνει έζ τών παρερριμμένων
ζενών φιαλών δύω, τάς όποιας αποστέλλει είς Ναύπλιον
μετά τοΰ επομένου έμμέτρου έπιστολίου, οπερ έχάραςε
προχείρως έπί παρατυχόντος τεμαχίου ζοινοΰ χάρτου
περιτυλίγματος (στράτσου):
Τή Κυρία Καλλιόπη Σπ. Παπαλεξοποΰλου
Οϊζ

χ

δε

Αύω λάβετε φιάλας κι’ άντ’ αύτών παρακαλώ Σας
στείλατε μου δύω άλλας, πλήρης όμως και μεστάς
άπδ τδ γλυκό Σας μαΰρο και άπδ τδ κόκκινο Σας,
τδ όποιον έμψυχώνει τους αψύχους ποιητής.
Ό Θεάνθρωπος Χριστός μας μετεποίησεν εις οίνον
πλήρης ύδατος υδρίας εις τδν γάμον τοϋ Κανά.
Συ, Κυρά μου, χωρίς άλλο υπερβαίνεις καί Εκείνον,
έπειδή πληροίς δι’ οίνου τάς φιάλας τάς κενάς.'

Ή Καλλ'.όπη, γελάσασα έπί τή αναγνώσει τοΰ εύφυοΰς
τούτου έποστολίου, έσπευσε νά αποστείλη είς τούς εύθυμοΰντας νεανίας δύω ολας δωδεζάδας φιαλών έζλεζτοΰ
οίνου, δ’.’ ών συνεπληρώθη τό συμπόσιον,
Διαρζούσης τής έςοχιζής ταύτης πανδαισίας ο Θεόδω
ρος Γ. Όρφανίδης άπήγγειλεν έπί τραπέζης ζαί ές αύτοσχεδίου τό επόμενον χάριεν αύτοΰ Βαζχιζόν είδύλλιον,
ου ήρως ύπετίθετο είς τών όμοτραπέζων αύτοΰ ζαί φίλων:

Ο ΚΑΡΑ ΣΕΒΤΑΛΗΣ
Ποιος είδε νέον σεβταλή ; Καρδιάς ποιος είδε κλέφτη;
νά έξυπνάη. μέ τό Άχ και μέ τό Βάχ νά πέφτη ;
Ωσάν τό χιόνι ν’ άναλή. σάν τό κερί νά σβύνη ;
καί μοναχός τό ντέρτι του νά ξεροκαταπίνη ;
**
Έγώ τόν είδα ! Καί είς έμέ έφάνη ό καϊμένος
ωσάν Ντερβίσης σκυθρωπός, ’σάν Μπεχτατζής θλιμμένος
Γιά μιά σκληρά Γενι-ντουνιά πούδαν τά δυό του μάτια,
καρά-σεβτάς τόν έπιασε καί γίνηκε κομμάτια.

Όπόταν τά μεσάνυχτα άργολαλούν οί κούκοι,
πηγαίνει καί τής τραγουδεϊ μέ νει καί μπουζούκι :
—’Αμάν Κουζούμ 1 αμάν Γιαβρούμ 1 κάνε Χανοΰμ ίνσάφι !
μηδέ καλέμι Ούλεμά τό ντέρτι μου δέν γράφει.
Γιά σένα έμπαΐλντησα είς τόν ντουνιά επάνω,
κΓ άν έγεννήθην Σεβταλής. Άσίκης θά πεθάνω.

Εϊνε τό άσπρο στήθός σου ταζέτικο καϊμάκι,
ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

τοϋ Άϊντίν-Ίσάρ χαλβάς τό κάθε σου χεράκι.

7

**

■

■.·:>

Μουχαλεμπί καί γκιοΰλ-σερμπέτ ό αναστεναγμός σου,
καί τής Σταμποΰλ σεκέρ-λουκοΰμ ό τρυφερός λαιμός σου.
*0 κάθε λόγος σου γλυκός ’σάν ρεβανί'άφράτο,
καί 'σάν ζεστός σεράι-λουκμάς μέ μέλι μυροιίδάτο.

Ο ΣΚΥΛΟΣ ,,Κ ΑΠΙΤΑΙΝ"
’’Ητο παραμονή τών Χριστουγέννων. 'Ο ταξειδιώτης έκάθητο κοντά στή φωτιά μέσα στήν τραπεζαρία
τοΰ μοναστηριού, και μιλούσε μέ τδν μοναχό πού ήλθε
γιά νά τδν περιποιηθή. "Εξω δ άνεμος ούρλιαζε, καί
τδ χιόνι, κατακομμένο σέ μικρά-μικρά κομμάτια άπ’
τή δύναμι τοΰ χιονοστρόβιλου, κτυπονσε δυνατά τά
πρόσωπα τών οδοιπόρων. Ό ταξειδιώτης έθεώρησε
τδν εαυτόν του τυχερό ποΰ βρέθηκε αύτδ τδ μοναστήρι
καί έκεϊ μέσα βρήκε καταφύγιο καί περιποίηοι άπδ τήν

Κ ειν' ό σεβτάς μου δυνατός, ποΰ νά γραφτή δέν.'φθάνει
* άν γένη ό ουρανός χαρτί κΓ ή θάλασσα μελάνι.
κι
’Αμάν Κουζούμ! ’Αμάν Γιαβρούμ! κάνε Χανοΰμ ίνσάφι!
μηδέ καλέμι Ούλεμά τό ντέρτι μου δέν γράοει.
**
Είμαι τ’ ασλάνι "τοϋ σεβτά καί τού ζευκιοϋ καπλάνι
κΓ άν γίνη ό ούρανός χαρτί κΓ ή θάλασσα μελάνι, ~
κονδύλια όλα κΓ άν γενοϋν τά δένδρα καί οί τάφοι,
μηδ’ ό Προφήτης μας αύτός τά ντέρτια μου δέν γράφει.

άφιλόζενη τήν νύκτα.
Ό μοναχός ομιος δέν ήτο καί πολύ ευχάριστος σύν
τροφος ούτε στήν δψι, ούτε στήν ομιλία. Ψηλός, αδύ
νατος μέ πελώριες σιαγόνες καί βαθουλωμένα μάτια,
είχε τήν μορφή άσκητοΰ. Είχε και κάποια μυστηρι
ώδη έκφρασι, στά μάτια προ πάντων. Ήσαν μάτια
εκστατικά, γεμάτα άπδ διαπεραστικήν καί έν τού~οις
ρνειροπόλον φιλοσοφίαν—μάτια πού έφαίνοντο πώς
έβλεπαν υπεράνωσου και μέσα σου πέρα ώς πέρα, και
πού διέκριναν άποστάσεις άόρατες στήν κοινή ορασι.
Στί] άρχή μιλούσε πολύ λίγο. "Ολη ή ομιλία έπεφτε
στδν οδοιπόρο ποΰ ήτο ομιλητικός άνθρωπος. Αύτός
ό κύριος μιλούσε γιά τό ένα καί γιά τδ άλλο, καί έλεγε
ο,τι τοΰ ήρχετο στή γλώσσα, κατά τδν τρόπον τών κα
λών ομιλητών, ενώ ό μοναχός μόλις έξεστόμιζε πότε
καί πότε καμμία ιδέα ή άπαντοΰσε σέ καμμία έροιτησ1
όταν ήτο άναγκασμένος. Μά άκόμη κΕ αύτδ, τόσο
άπησχολημένος ήτο μέ τής σκέψεις του—-δέν τδ έκανε
όταν έπρεπε. "Επειτα άπδ λίγο ό οδοιπόρος, άν καί
άγαποΰσε πολύ τόν ήχο τής δικής του τής φωνής κα1
δέν έπρόσεχε τή σιωπή τών άλλων, δέν μπορούσε παρά
νά προσέξη τδ συλλογισμένο ύφος τού μοναχού καί
άρχισε νά τδν πειράζη γι’ αύτό.
—Αί σκέψεις σας φαίνονται πολύ άπορροφητικές,
φίλε μου, εϊπεν. Είναι ή τρίτη έρώτησις πού σας κά-

Τί αγοράζεις κάρβουνα καί ψήνεις τό φαγί σου ;
γιαγκίνι έχω στήν καρδιά ποΰ άναψες ατή σου.
’Αντίκρυ μου μέ τό φαγί τόν τεντσερέ σου στήσε,
καί Λάδι στό γιαγκίνι μου μέ μιά ματιά σου χύσε.

Κι’ ευθύς που ένχ ά/-έντέο το στόιχχ α* άνχδώση,
μέ τό φαγί πού Οά ψηθή κΓ ό τεντσερές θά λυώση !
’Αμάν Κουζούμ ! ’Αμάν Γιαβρούμ ! κάνε Χανοΰμ ίνσάφι !
μηδέ καλέμι Ούλεμά τό ντέρτι μου δέν γράφει.

Σΰ είσαι ή χρυσή Ούρί καί διά σέ Ντουντοϋ μου
ή ντίπ Οά χάσω, ή Οά βρω τόν ασικένιο νοϋ μου.
Καί στοϋ Ντζε'ινέτ τοΰς πρόποδας, τοΰ πιλαφένιου όρους,
μέ σένα Οέ νά άπερνώ στιγμάς άγγελοφόρους.

Ό ποταμός Άμπού-Ζεμζέμ καί τοϋ μελιού τό ρεύμα,
τόσον δέν Οά εύχαριστοϋν τοϋ σκλάβου σου τό πνεύμα,
οσον τό νούρι σου, Κουζούμ. καί τό γλυκό φιλί σου !
καί οσον τό ναζλίδικο καί τρυφερό κορμί σου,

7^7^
Γιά σένα έμπαΐλντησα είς τό Ντουνιά έπάνω,
κΓ άν έγεννήθην Σεβταλής, Άσίκης Οά πεθάνω.
’Αμάν Κουζούμ! ’Αμάν Γιαβρούμ! κάνε Χανοΰμ ίνσάφι,
καί είς τό μερχαμέτι σου τό σκλάβο σου κάμ’ άφι.

μνω τώρα χωρίς νά μού άπαντάτε.
— Συγγνώμην, κύριε, ειπεν ό μοναχός. Έσκεπτόμην τδν σκύλο, Καπιιαίν. Σήμερα- είναι ή παραμονή
τών Χριστουγέννων, ξέρετε, καί κάθε παραμονήν τών
Χριστουγέννων ό νούς μου είναι γεμάτος άπδ τδν

**
Αύτά τής λέει ό Ντερτιλής ! κΓ άκόμη πριν νά φύγη
’σάν τοΰ Τσεχνέμ τό βάραθρο τό στόμα του ανοίγει.
ΚΓ έλπίζων ίλαρώτερος ό πόνος του νά γίνη
μιά χούφτα είκοσι δραμιών αφιόνι καταπίνει !

σκύλο, Καπιιαίν.
—Καί ποιδς είναι ό σκύλος, Καπιταίν, καί τί σχέσι
έχει μέ τήν παραμονή τών Χριστουγέννων, έρώτησε ό

Το ποίημα τοΰτο γράψας τήν επιούσαν έπί φύλλου πα
πύρου ο εύφυής ποιητής ενεχειρισε πρός τήν Καλλ'.όπην
Σπ. ΙΙαπαλεςοπούλου, ής ήτο προσφιλέστατος ανεψιός ό
υποτιθέμενος ήρως.
MIX. Γ. ΛΑΜΠΡΥΝΙΔΗΣ

Ε ■"

περίεργος οδοιπόρος.
—Ήτο ένας μεγάλος μαύρος σκύλος τοΰ Άγ. Βερ
νάρδου, ό μόνος μαύρος σκύλος τής ράτσας εκείνης
άπδ όσους έχω ποτέ ίδεΐ. Αέν είναι όμως αύτδ πού
μέ κάμνει νιι τδν θυμούμαι.’ Υπάρχει άλλος λόγος. Θά
μοΰ επιτρέψητε, ίσως νά σας πώ τήν ’ιστορία.
— Βεβαιότατα, άπήντησε ό οδοιπόρος. Καί μέ τήν
χονδρή καί ύπόκυυφη φωνή του, μέ τά βαθουλωμένα

του μάτια καρφωμένα όλη τήν ώρα άπάνω στή φωτιτ,
ό μοναχός άρχισε τή διήγησι του :
—Νά μεταφέρετε τήν σκέψι σας σέ είκοσι χρόνια
πριν, είπε, στά πικρά Χριστούγεννα τού 1890. Σκλη
ρός χειμτδνας ήτον εκείνος. Μιλούν—γι’ αύτόν άκόμη
εδών όταν τδ χιόνι έσκέπαζεν όλα γιά μήνας καί ούτε
ίχνος έφαίνετο τής καλής γής άπδ τήν ημέρα τοΰ
Άνδρέα ίσα μέ τδν Εύαγγελισμδ τής Θεοτόκου" όταν,
σ’ όλο έκεΐνο τδ διάστημα δέν υπήρχε εργασία στά χω
ράφια καί στ’ αμπέλια, ούτε μισθός για τούς καΰμένους τούς έρχάεας, καί όχι ολίγοι πέθαιναν άπδ τδ
κρύο καί τήν πείνα. Φρικτδς χειμών, άλήθεια. Είθε
ό καλός Θεός νά μ ή μάς ξαναστείλη άλλον ένα τέτοιον !
Έζοΰσε τότε σ’ αύτά τά μέρη μία γυναίκα, ένας
άγγελος. Ναι, κύριε, άγγελος. Είναι ή μόνη λέξις
πού τής ταίριαζε" άγγελος γιά τήν ώμορφιά της, άγ
γελος διά τήν αγνή ζωή της, καί πρδ πάντων άγγελος
γιά τή μεγάλη της Χριστιανωσύνη.Αύτή ήτο ή δεσποι
νίς Αελάρ. όλος ό κόσμος όμως έδώ τήν φιόναζε :
α’Αγίαν μας Άγάθη».
Είχε χρήματα. ’Όχι πλούτο, άλλά χρήματα άρκετά
νά κάνη ό,τι τής ήρεσενΥΑν ήθελε θάζούσε τήν ήσυχη
ζωή τών εύπόρων.’Αλλά δέν ήθελεν. ’Απεναντίας, γιά
τόν εαυτό της έκρατοΰσε τά άπολύτως άναγκαΐα, γιά
νά έχη περισσότερα γιά τούς πτωχούς της γείτονας.
Μιά γρηά θαλαμηπόλος, ζοΰσε μαζί της καί φρόντιζε
γι’ αύτή. Αύτές ή δυό υπάρξεις άποτελοΰσαν ολόκληρο
τδ σπιτικό" αύτές ή δύο, ναι, μά καί άκόμη ένας—ό

σκύλος, Καπιταίν.
**
Ό Καπιταίν μπορούσε νά δνομασθή μέρος τής οι
κογένειας. Σάν άνθρωπος στην νοημοσύνη, περισσό
τερο άπδ άνθρωπος στήν άφοσίωσι, ήτο σύντροφος
τής νεαρός του κυρίας, μέ όλα τά προνόμια έπιστηθίου
φίλου. Ποτέ, όταν τοΰ περνούσε, δέν έλειπε άπ’ τδ
πλευρό της. Τακτικά κάθε μέρα έτρωγε μαζί της καί
μαζί της πήγαινε έξω" κάθε βράδυ έκοιματο στο χαλί
έπάνω άπ’ έξω άπ’ τήν κάμαρά της. Πιστός δούλος
της καί συγχρόνως άγρυπνος φύλαξ της, δέν τήνάφινε
άπ’ τά μάιτιάτου. Ά! Ναι! ΙΙτο συνηθισμένο θέαμα
έκεΐνο τδν καιρό—ή καλή μας ’Αγία Άγάθη νά περνά
τούς έξοχικούς δρόμους γιά τές έλεημοσύνες της μέ
τδν μεγάλο σκύλο, πιστόν της άκόλουθο. Τόσο συνη
θισμένο, ποΰ έπαυσε πιά τό θέαμα νά έλκύη τήν προ
σοχή τοϋ κόσμου έδιύ. Οί ξένοι όμως έστεκαν καί
θαύμαζαν όχι μόνο τήν εύμορφιά τής κόρης, άλλά
άκόμη πειδ πολύ τδ μέγεθος καί τδ χρώμα τοΰ σκύ
λου συντρόφου της.
Χωρίς άλλο δέν είχαν ποτέ ιδεΐ ένα μαΰρο σκύλο
τοΰ
Βενάρδου. Αύτδ τδ σπάνιο, αύτδ τδ μονά”
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όικό θέαμα τους 'έκανε ν' ανοίγουν τά μάτια τους.

τόν σκοπό του. Ό Πέτρος Μαρίνη ήξερε πολϋ καλα

Τώρα όμως πρέπει νά σάς πώ καί γιά κάποιον άλ
λον που ζοϋσε έδώ τότε—γιά ένα νέον δνομαζόμενον
Πέτρο Μαρίνη, ένα ποταπόν, άπιστον άνάρωπο, δοϋλον απαίσιων ορέξεων. ’’Ητο λιγάκι αναπτυγμένος,

τό μέρος. Πολλές φορές πήγαινε έκέϊ μέ έλεεινοϋς

και έλεγε πως κατήγετο άπό καθώς πρέπει οικογέ
νειαν, ή όποια τον έδιωξε ώς άδιόρθωτον. Καθόλου
παράδοξο, Αλήθεια αυτός δ χονδρός,κτηνώδης, αναί
σθητος άνθρωπος, δ χωρίς 'ίχνος καλού αίσθήματος
και χωρίς θρησκεία παρά τά δικά του πάθη, ότι είχε
καταντήσει ένας ξέννοιαστος καταφρονητής όλων τών
νόμων Θεόν καί ανθρώπου.

σκοπούς, όταν ή Iιαγιά έσννήθιζε νά έχη διάνους καί
νά τους παχαίνη γιά τά Χριστούγενα. Ναί, ήιο κύ
ριος τής τοπογραφίας τοΰ μύρους, ήξερε κάθε σπι
θαμή του. Αυτό εΰκόλυνε πολϋ τά σχέδιάτου. Στες
δύο λοιπόν τό άπόγευμα, τής παραμονής τών Χριστουγένων ό Πέτρος κρύφθηκε μέσα στό θάμνο κοντά
στο σπιτάκι τής Γιαγιάς καί περίμενε νά έρθη ή δε
σποινίς Λελάρ. Δέν είχε καί πολύ νά περιμένη. Γρή
γορα φάνηκε στό γύρισμα τοΰ μονοπατιού.

Σέ τέτοια θέσι είχε καταντήσει ό Πέτρος Μαρίνης,
είς ηλικίαν είκοσιπέντε έτών.

Περπατούσε έλαφρά πάνω στό παγωμένο χιόνι, μέ
τόν σκύλο, Καπιταίν, στό πλευρό της. Καί ένώ τά μά

Πώς ζοϋσε κάνεις δέν ήξερε. Πολλές φορές είχε
άφθονο χρήμα, πολλές φορές ήτο σέ απελπιστική
ανάγκη. Καί έτσι ήτο Ακριβώς τότε. Ό Δεκέμβριος
έκεϊνος, ήτο έλεεινός γι' αυτόν. Και νά, τά Χριστούγενα έπλησίαζαν μέ τά έπίκαιρα όργια ποϋ ήσαν ή
μόνη του ιδέα άπό τήν Ίεράν 'Εορτήν, και αυτός
χωρίς νά γέμιση τήν τσέπη του. Στήν Αρχή δέν εϋρισκε κανένα ποϋ μπορούσε νά τόν ευχαρίστηση. Άέλά
ό διάβολος γρήγορα ήλθε εις βοήθειάν του.’Ητο άκρι
βώς ή μέρα προ τής παραμονής τών Χριστουγέννων.
Τότε, τό άπόγευμα τής παραμονής ή 'Αγία μας
Άγάθη, έσννήθιζε νά δίνη χρήματα στους πτωχούς

τια τον κύτταζαν τήν ευλύγιστη χάρι τών κινήσεών της κι’ όλο τόν θρίαμβο τής νεαράς ώμορφιάς της, άλλες σκέψεις, χειρότερες άπ' έκεϊνες τής
ληστείας, ξύπνησαν μέσα του κι' έκαιαν μέσα στήν
πρόστυχη καί κακή καρδιά του. 'Έσφιξε τά δόντια

τον χωριού —σέ κάθε πτωχή οικογένεια ένα ναπολεόνι — άπέραντο πλούτο, γιά τους πτωχούς εκείνους
άνθρώπονς.Θεέ μου! Πώς περίμεναν έκείνη τήν έπίσκεφι! Μέ ποιά άνυπομονησία περίμεναν τήν ωραία
στιγμή ποϋ θά έβγαζε τό μεταξωτό της βαλάντιο, και
καί ποϋ θά τους πλούτιζε μέ τό έκπληκτικό στρογγυλό
κομμάτι τοΰ χρυσού.
Ό Πέτρος Μαρίνη ήξερε αυτή τή συνήθειά της,
καί μέ τήν συμβουλή τοΰ Σατανά, έκαμνε τά σχέδιά

του άνάλογα. 'Όλα τά άλλα ήσαν εύκολα. Ή μόνη
δυσκολία ήτον ό σκύλος Καπιταίν.
Ό Καπιταίν πάντοτε τήν παρακολουθούσε σ' αυ
τές τές έλεημοσύνες της. Καί νά τής έπιτεθή κανείς
μέ τόν Καπιταίν φύλακα ήτο Ασφαλής τρόπος γιά νά
ξεσχισθή σέ χίλια κομμάτια. Άρα ό Καπιταίν έπρεπε
νά λείψη από τήν μέση. . . . Λοιπόν ναι! Ο'ύτε αυτό
δέν ήτο πολϋ δύσκολο. Μιας δεκάρας ώμο σηκότι.
Μιας δεκάρας δυνατό φαρμάκι. Κάτι δυνατό—ποϋ

θά σκότωνε σέ δυο λεπτά. "Ηξερε τήν δουλειά του.
Πολλές φορές έσώπασε σκύλους φύλακας. Ήτο άλήθεια τό μέσο άπλούστατο.
Ή 'Αγία μας Άγάθη, πρέπει νά σάς πώ, ήτο
πολϋ μοναδική. Σ' αυτή τή δουλειά τής παραμονής
τών Χριστουγένων Ακολουθούσε πάντα τές ίδιες συνή
θειες. Ό Πέτρος ήξερε τό σπιτάκι ποϋ θά πήγαινε
πρώτα έκεϊνο τής Γιαγιάς Δουποά, ποϋ έστεκε μόνο
καί χωρισμένο άπό τά άλλα στήν άκρη τοΰ δάσους.
Πάνω άπό τά κάγγελα τοΰ περιβολιού της είχε ένα παληό άχρηστο πηγάδι κρυμένο άπό τά παράθυρα τού
σπιτοϋ μέ ένα μεγάλο θάμνο. Δέν ήτο βαθύ πηγάδι
—μόλις ήτο 20 πόδας βάθος—άΖΛ« ήτο καλό γιά

τον, άρπαξε τό ρόπαλό τον πιο σφιχτά καί περίμενε.
Τήν είδε ποϋ μπήκε στό σπιτάκι, κι' δ μεγάλος
σκύλος σ&ν πάντα έμεινε άπ' έξω. Θά κουβέντιαζε
λιγάκι μέ τή Γιαγιά, σαν έσννήθιζε πάντα νά κάνη
τουλάχιστον δέκα λεπτών δουλειά. Δέν έβιάζετο όμως
αυτός. Είχε Αρκετό καιρό γιά κείνο ποϋ ήθελε νά
κάμη. Βγήκε από τό θάμνο καί γλύστρησε πρός τό
παληο πηγάδι πίσω άπό τά άνθη, μέ τό κομμάτι τοϋ

ώμου σηκοτιον στό χέρι. Ό Καπιταίν τόν ακούσε καί
ήρχισε νά μυρίζεται γύρω γιά νά δή ποιος ήτο έκεϊ.
Μέ τ' αυτιά τον τεντωμένα, μέ τής τρίχες επάνω στή
ράχι του σηκωμένες, έγόγγυζεν υπόκωφα. Ό Πέτρος
έπρόσφερε τό σηκότι. Ό σκύλος τό κύτταξε ύποπτα,
γρήγορα όμως ή λαιμαργία τόν ένίκησε’ έπροχώρησε
καί τό πήρε άπό τό χέρι τοϋ Πέτρον, καί σάν τό κα
ταβρόχθιζε έσειε τήν μεγάλη ουρά τον.Τό δυνατό δη
λητήριο γρήγορα ένήργησε Ό σκύλος έκλονίσθη, έ
πεσε καί έγυρε δίπλα μέ καρφωμένα μάτια καί τέν
τα)μένα πόδια. Σέ πέντε λεπτά ήρθε κι' ό τελευταίος
σπασμός.
Ό Πέτρος έσπρωξε τό μεγάλο πτώμα στό πηγάδι
μέσα. Τό ακούσε ποϋ έπεσε άπάνω στή λάσπη στό
βυθό μέ δυνατό γδούπο. "Επειτα τραβήχθηκε πίσω
γιά νά κρυφθή μέσα στό θάμνο.
Τι θά έκαμνε έκείνη όταν θά έβγαινε άπό τής Για
γιάς καί δέν θά εΰρισκε τόν σκύλο ; Θά πήγαινε άρά
γε στό σπίτι κατόπιν του μέ τήν Ιδέα πώς γύρισε ό
σκύλος πίσω ; "Η θά πήγαινε νά κάμη τήν άλλην της
έπίσκεψι τής έλεημοσύνης, καί θά άφινε τόν Καπιταίν
όπου καί άν ήτο; ... . "Ε, δέν τόν ένοιαζε. Ο,τι
κι' άν έκαμνε, θά ήτο στή διάκρισί του, γιατί όλα τά
μονοπάτια ήσαν έρημα. Ά ! Νά ή πόρτα ποϋ άνοιξε
καί νά την ποϋ βγήκε έξω!
Τήν είδε νά κυττάζη γιά τόν Καπιταίν, νά τον φωνάζη, νά τοϋ σφυρίζη. Κανένα Αποτέλεσμα φυσικά.
Ό Καπιταίν, ήτο μακρνά κάθε φωνής καί Αναίσθη
τος σέ κάθε σφύριγμα. Τά νεκρά του αυτιά, ποτέ πλέ
ον δέν θά έτεντώνοντο σέ τέτοιους ήχους................Σέ

ζό άλλο σπιτάκι, ένα μίλι σχεδόν μακρυά. I ιά νά
φθάση σ ’ αυτό τό σπιτάκι έπρεπε νά πάρη ένα μονο
πάτι Ανάμεσα άπό ένα δάσος. Ό ουρανός έσκοτείνιασε
καί νέο χιόνι άρχισε νά πέφτη.
Τόσο τό καλλίτερο έσκέφθη ό Πέτρος, έτσι δέν
υπάρχει φόβος πώς μπορούμε νά συναντήσουμε κα

νένα.
"Ετρεξε κ' έφθασε στό δάσος. Κρύφθηκε μέσα σ'
ένα θάμνο κοντά στό μονοπάτι. Σέ λίγα λεπτά τό
γρήγορο γυμνασμένο αυτί του άρπαξε ένα βουβό ήχο
—τόν ήχο βημάτων στό χιόνι. Νά την λοιπόν έφάνη!
Ό κακούργος έτεντώθηκε, καί στάθηκε έτοιμος νά
ρρμήση κατ’ έπάνω της. 'Ιδού την, έφθασε σχεδόν

πόρος μέ μειδίαμα.
Iά βαθουλωμένα μάτια τοϋ μονάχον έλαμψαν.
—
! είπε. Είναι λοιπόν ό Θεός, ό υπερασπιστής
τών Αγίων του, ψευδαίσθησις ; ’Εγώ, ποϋ στέκω
μπροστά σας, είμαι λοιπόν ψενδαίσθησις ; Κύριε!
Ιιόρα μέ ονομάζουν Αδελφόν 'Ιγνάτιον, άλλά τό
όνομα ποϋ είχα πριν μέ σιόση τό θαύμα, ήτο Πέτρος
Μαρίνη.
(Έκ του ’Αγγλικού)
ΛΕΛΑ Γ ΡΩΣΣΙΔΟΥ

έμπρός τον. "Εκαμε νά πηδήση άπό τήν κρύπτη τον,
άλλά έξαφνα σταμάτησε μέ τά μάτια προσηλωμένα
καί γουρλωμένα, μέ τά χέρια κρεμασμένα στά πλευρά

ANDRt THEURIET

ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
Το άλλο βράδυ, ένώ ό ήλιος έπήγα'.ντ να δύση, άκουα
τά πουλάκια νά κελαϊδοΰνΐ ανάμεσα στά κλαριά τών

του καί τά Αδύνατα του πόδια τρεμουλιαστά.
Ή Άγια μας Άγάθη δέν ήτο μονάχη της. "Οχι !
Έκεϊ, δίπλα της, περιπατούσε χωρίς κρότο άπάνω
ατό κάτασπρο χιόνι, δ μεγάλος μαύρος σκύλος Καπιταίν. . . .
Πόση ώρα <5 άπατημένος κακούργος ίστάθη έκεϊ
παραλυμένος άνίκανος νά κινηθή, ποιος μπορεί νά
πή ; Ήσαν λεπτά ή ώρες ; Κι' αυτός ό ίδιος δέν
ήξευρε. . . . Έπί τέλους βηήκε άπό τόν κρύπτη του
στό μονοπάτι. . . . Ναί ! Ά ναί ! Νά τά χαραγμένα
βήματά της, καθαρά άπάνω στό άσπρο χιόνι, άλλά

δένδρων, και έσκεπτόμουνα, ώ ! μέ πόσην συγκίνησιν, οτι
κελαϊδοΰσαν μέ τον ίδιο τρόπο, δπως έκεϊνα ποϋ ακόυα
στή νεότητά μου, στή άκρη τοϋ δάσους τοϋ χωριοϋ μου.
Τά πουλιά έχουν αυτό τδ καλό, ποϋ φαίνονται πάντα πώς
είναι τά ίδια. Τά χρόνια περνοϋν και γεράζουμε. Βλέ
πουμε τούς φίλους μας νά έςαφανίζωνται, τάς επαναστά
σεις νά αλλάζουν τήν όψιν τών πραγμάτων, τά ιδανικά νά
πίπτουν τδ ?ν μετά τδ άλλο, καί έν τούτοις είς τά δέν
δρα τών δασών, τά πουλιά ποϋ έγνωρίζαμε άπδ παιδιά

τον σκύλον Καπιταίν δέν νπήρχεν ίχνος. . ..
Γιά ένα λεπτό, σιγή κοντά στή φωτιά, έπειτα δ
οδοιπόρος είπε.'
—Καλή Χριστουγεννιάτικη ιστορία.
—Είναι Αληθινή Ιστορία, είπε δ μοναχός.
Α ναί! Είνε ή Αληθινή Ιστορία τής ψενδαισθήσεως
μιας ενόχου σννειδήσξως, μοϋ φαίνεται, είπε δ δδοι-

επαναλαμβάνουν τές ίδιες φιλικές επικλήσεις, τής ίδιες
αρμονικές φράσεις μέ τήν ίδια νεανική φωνή.
Ό καιρός δέν φαίνεται νά τά δαγκάνη. Καί έπειδή
κρύπτονται γιά νά πεθάνουν, έπειδή ποτέ δέν παρευρισκόμεθα είς τήν τελευταίαν των άγωνίαν, ήμποροϋμε να
φανταζόμεΟα σχεδόν, οτι έχομεν πάντοτε προ τών οφθαλ
μών μας, τά ίδια πουλιά ποϋ έγοήτευσαν τά πρώτά μας
χρονιά.

ΠΑΡΙ2Ι0Ι, ’Απρίλιος 1914.
Σ. Θ. ΛΑΧΚΑΡ1Σ

Ιχτορικα ΜελετημαΥα

ΤΟ Α.ΡΧΕΙΟΦΪΑΑΚΕΙΟΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
'Οπωσδήποτε ό άρχειοφόλαξ έκιείνος άνεδείχθη άλη
θώς άξιος τοϋ όποιου άνέλαδεν ΰπουργήματος3 διότι έν
τφ έρειψίμω έκείνφ άρχειοφυλακείφ έπέφερεν όχι όλί-

του καί Ρ. Σέρρα νά λάβωσιν υπό έδαφονομήν τήν οίτου πόροι έπέτρεπογ τούτο. Τήν αναφοράν τοϋ Α. Σέρρα
λαδόντες ΰπ' όψιν οί τότε σύνδικοι Γ. Βάλσαμος Ίω.
Μαικρής καί Μ. Μοτσενίγος έν συνεδρία ύπό τήν, ώς
άνω χρονολογίαν 2 ’Ιουνίου 1675 έψήφισαν ΐνα δι’ έξόδων τής Κοινότητας άνοικοδομηθή κατάλληλον οίκημα
δπως συμπεριλάβη τ’άνωτέρω βιβλία καί έγγραφα, άλλά
καί πάλιν ή άπόφασις έκείνη έμεινεν έπί χάρτου, διότι
«ν τή συνεδρία τής 3ης Αύγουστου 1676 έκρίθη προτιμό
τερου ύπο τών τότε συνδίκων Γ. Σίγουρου, Κ. Λογοθέ-

νά πληρώνη τδ βάρος τής έδαφονομής, νά δέση άπαντα

κίαν τού Σ. Κόκκινη έντός τοϋ φρουρίου πάντοτε άντί

δέκα ρεαλίων έτησίως είς δάρος τοϋ άρχειοφόλακος, είς
δν παρεχωρήθη καί ή οικία, όπου τό πρώτον ύπήρχε τό
Άρχεϊον τής Κοινότητας πρός ιδίαν χρήσιν. Έν τή οί
κία ταύτη τοϋ Κόκκινη, είς ήν μετεφέρθη τό Άρχειοφυ
λακείον έσχηματίσθη προσέτι καί τό δικαστηρίου τής
Κοινότητος. Βραδύτερου έν άλλη συνεδρί? τής 22ας
’Ιουλίου 1677 άπεφασίσθη νά έκλεχθή έκ τοϋ σώματος
τού Συμβουλίου έπί πενταετίαν άρχειοφόλαξ τής Κοι
νότητος ύποχρεούμενος ν άνεγείρη έξ ιδίων πρός τό 6ό
ρβιον μέρος τής ύπό έδαφονομήν οικίας τοίχον ώς έπί
σης νά σχηματίση έγγραφοθήκας καί διαμερίσματα, δ
μοια πρός τά τοϋ Διοικητικού ’Αρχείου, έντός τριμηνίας
γας έπ'.σκευάς και βελτιώσεις, έφ’ όσον οί χρηματικοί
τά διδλία, τά προικφα έγγραφα καί δ,τι άλλο ύπήρχεν
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έν τώ Άρχείω τής Κοινότητος, απαριθμώ-, καί θετών
κατ’ αλφαβητικήν τάξιν αύτά έντος των όποιων έμελλε
νά κατασκευάση έγγραφοθηκών, ήτοι κατά μέρος τά
πρωτόκολλα καί κατά μέρος τά προικώα συμβόλαια, τά
μέν τής πόλεως, τάς δέ των πολιτών^ σχηματίζων άμα
καί τούς συνήθεις αΰ;τών καταλόγους. Ώφειλεν έπίσης
ό αύτος άρχειοφύλαξ. νά σχηματίση βιβλίου έν τφ όποίω έπρεπε νά σημειοϊ άπάσας τάς έκάστοτε διαθήκας
έκαστου συμβολαιογράφου μετά τών ονομάτων τοΰ τε
διαθέτου καί τοΰ συμβολαιογράφου, αιτινες διαθήκαι έ
πρεπε νά διαφυλάττωνται εις μέρος ασφαλές. Πλήν
τούτου ϋπεχρεοΰτο νά σχηματίση βιβλίον ή κατάλογον
εις το όποιον έπρεπε νά καταχώριση ολα τά συμβολαιο
γραφικά βιβλία, τά προικώα συμβόλαια τά βιβλία τοΰ
Συμβουλίου καί δτι ένυπήρχεν έν τώ Άρχείω περιγράφων άκριβώς τον χρόνον τής ένάρξεως καί λήξεως
έκάστου τά ονόματα τών συμβολαιογράφων καί τών έγ
γράφων, τά όποια έπρεπε νά είνε υπογεγραμμένα υπό
τών συνδίκων, έπί ποινή τών άρχειοφυλάκων 200 ρεα
λίων καί στέρησιν το υπουργήματος αύτών, αποκλείομε
νων άμα τοΰ Συμβουλίου έπί ολην εξαετίαν. Γενομένης
δέ ψηφοφορίας, έξελέγη ώς άρχειοφύλαξ δ ’Αναστάσιος
Βαρβιάνης, ό όποιος καί έξεπλήρωσε τας ανωτέρω υπο
χρεώσεις αυτού.
Ή ανάγκη τής επισκευής τής στέγης καί τοΰ σανιδώ
ματος τοΰ ’Αρχείου τής Κοινότητος, άμα δέ τό στενόχω
ρου τοΰ οικήματος, ώς έκ τής προσθήκης νέων πάντοτε
βιβλίων ύπεχρέωσε τους τότε Συνοίκους Νικ. Μοτσενϊγον
καί Νικ. Γαήταν νά προτείνωσιν έν συνεδρία τής 11 Μαίου 1703 τήν έκλογήν νέου Άρχειοφύλακος έπί τριετίαν
ύποχρεουμένου έν διαστήματι δέκα μηνών από τής έκλογής του νά έπισκευάση τό Άρχεϊον, νά σχηματίση χωριστάς έγγραφοθήκας έν εΐδει βιβλιοθήκης, μετά φυλλω
μάτων, σημείων έξωθι αυτών τά ονόματα τών συμβ]γράφων καί τον χρόνον τής ένάρξεως καί λήξεως τών πρά
ξεων αύτών καί νά κατασκευάση έξωτερικά περικαλύμ
ματα πάντων τών βιβλίων, ιδία δέ τών νεωτέρων συμ6]γράφων, άτινα καί συνεχέστερον έπεζητοΰντο, θέτων
αυτά κατ’ αλφαβητικήν τάξιν, διαρκούσης τής υπηρεσίας
αύτοΰ. Τοιοΰτος δέ άρχ]φύλαξ έξελέγη ό Αναστάσιος Καψοκέφαλος, ϊςτις, συμφώνως τή οποία είχεν άναλάβει υπο
χρεώσει, έπεσκεύασε τό Άρχεϊον, ώς τοΰτο προκύπτει έκ
πιστοποιητικού τών Συνοίκων άπό 27 ’Απριλίου 1704.
Τή 6 Μαρτίου 1720 έκλεχθεΐς άρχ]φύλαξ ό Όκτάβιος
Βολτέρρας ανέλαβε τήν ϋποχρέωσιν νά σχηματίση βι
βλίου, έν ώ έπρεπε νά καταγράφη τήν σύσταοιν τών δια
φόρων τής νήσου υπουργημάτων καί πάντας τούς αστικούς
νόμους τούς εις τά διάφορα βιβλία τής Κοινότητος έγκατεσπαρμένους, έπίσης έτερον βιβλίον μετά εϋρετηρίου τών
διαθηκών, νά κατασκευάση νέαν έγγραφοθήκην και νά
πληρώνη τήν έδαφονομήν εις τούς κληνονόμους Γαήτα.
Τοιαύτην ϋποχρέωσιν άνέλαβον καί οί μετέπειτα άρχ]φύλακες. Επειδή δέ τό Άρχεϊον τής Κοινότητος καί ή αί
θουσα ή προωρισμένη διά τάς συνεδριάσεις τοΰ Συμβου
λίου, είχεν ανάγκην έπισκευής, διετάχθη τή 11 ’Ιουνίου
1744 ή πληρωμή 21 τσεκινίων πρός έπισκευήν αυτής.
Τή 21 Ίανουαρίου 1759 έπεφορτίσθη ύπό τοΰ Συμβου
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λίου ό άρχ]φύλας Λ. Μερκάτης νασχηματίση εντός έτους
γενικόν κατάλογον πασών τών συνεδριάσεων τοΰ Συμβου
λίου καί τών αστικών νόμων, έντινι δ’ αναφορά, χρονολο
γούμενη άπό 7 Ν]6ρίου 1760, ό τότε άρχ]φύλαξ διεβεβαίου τό Συμβούλιου, οτι 46 βιβλία απετέλουυ τάς πρά
ξεις τοΰ Συμβουλίου καί δύο τόμοι ογκώδεις τάς διαταγάς. Τοιοΰτου ήτο τό έν τώ φρουρείω Άρχεϊον τής Κοινότητος, καταστραφέυ ύπό τοΰ, έτει 1791, σεισμού και
έπισκευασθέν κατόπιν, μέχρι τέλους τής βενετικής κυρι
αρχίας, ήτοι μέχρις ’Ιουλίου 1797. Αλλά καί τά λοιπά
έν τώ φρουρίω άρχεϊα, οποία τό Διοικητικόν (Masseria
Pretoria) έν ω έφυλάττοντο τά βιβλία καί έγγραφα τών
διαφόρων Αρχών καί τό τοΰ Ταμείου(Μαδ8€ΓΪΗ Fiscale),
ένθα έφυλάττοντο τά βιβλία καί έγγραφα τής δημοσίας
περιουσίας, άμα δέ καί αί κατασχέσεις τών δημοσίων
οφειλετών και τά τών Πολιτικών καί Ποινικών Δικαστη
ρίων έτύγχανον μεγίστης σπουδαιότητος.
Τά άρχεϊα ταΰτα, ένόσω διεχειρίζοντο οί Άντ. Τροΰ
πος. Γεώργ. Τζάννες, Στυλ. Φλαμπουριάρης καί Ι’εωρ.
Βάλσαμος, ών οί τρεις πρώτοι κτητορικώ δικαιώματι
ύπό τής βενετικής Κυβερνήσεως, ήσαν καλώς ταξινομη
μένα, πλήν τοΰ αρχείου τοΰ Ταμείου, τό όποιον μετεφέρθη εις τήν πόλιν, άγνωστον πότε.
ΤΙ έποχή, καθ’ ήν ήρχισε νά επικρατή αταξία τών
έγγράφων τών είρηυ.ένων. αρχείων, εινε ή τής έμφανίσεως έν Ζακύνθω τών γαλλικών στρατευμάτων. Άποσυρθεϊσα άπασα ή γαλλική φρουρά εις τό φρούριον, κατέ
λαβε τό οίκημα τών Αρχείων και έρρ’.ψε φύγδην μύγδην
εις τι δωμ,άτιον τά έγγραφα καί βιβλία, ών πολλά κατεστρεψε πρός ιδίαν χρήσιν. Βραδύτερου, καταληφθείσης
τής νήσου ύπό τών ρωσο-τούρκων (1798), οί στρατιώται
ολίγον έφρόντισαν περί τών αρχείων, τών όποιων τα έγ
γραφα διέσπειραν άνά τάς οδούς. Ή Κυβέρνησις διαταξασα τήν εις τήν πόλιν μεταφοράν αύτών εντός σάκκων
έκ τοΰ φρουρίου, έτοποθέτησε τα μέν τοΰ Διοικητικού
αρχείου, τά καί περισσότερα, εις δύο μεγάλα δωμάτια
τής λατινικής μονής τής Θεοτ, τών Χαρίτων (Santa
Maria delle Gracie), τά δέ τοΰ Ταμείου καί τά τών
Ποινικών Δικαστηρίων ει τινα κενήν οικίαν, παραπλευρως τής λατινικής Μητροπόλεως ιού Αγίου Μάρκου.
Προϊόντος τοΰ χρόνου, έπί πρυτάνεως Βατάλια (1805)
παρουσιασθείσης ανάγκης νά ίδρυθή έν τή άνω μονή, οι
κουμένη τότε ύπό τινων μοναχών τοΰ τάγματος τοΰ άγιου
Δομενίκου, στρατιωτικόν διά τούς ρώσσους νοσοκομείου,
άφηρέθησαν έκεϊθεν, κατά διαταγήν τής Κυβερνήσεως,
τά έγγραφα τοΰ Διοικητικού Αρχείου καί μετεκομίσθησον εις τι ίσόγαιον οίκημα, άνήκον εις τήν Λατινικήν
Μητρόπολιν, όπόθεν ό Άρχ]φύλαξ Τροΰπος μετεκόμισεν
αυτά άτάκτως εις τά υπόγεια άλλης οικίας, βπως τά προφυλάξη έκ τής ύγρασίας τοΰ πρώτου. ’Ενταύθα τά βι
βλία τά μέν έτέθησαν εις ξυλίνας έγγραφοθήκας, τα δέ
έρρίφθησαν άναμίξ έπί τοΰ έδάφους. Ώς πρός δέ τα τοΰ
Ταμείου καί τών Ποινικών Δικαστηρίων, άφηρέθησαν
και ταΰτα, τώ 1806, έκ τής παρά τήν Λατ. Μητρόπο
λιν οικίας καί έρρίφθησαν άτάκτως εις δύο ισόγαια τής
οικίας Φλαμπουριάρη, ένοικιασθέντα ύπό τής Κυβερνή
σεως, ένθα διετηρήθησαν μέχρι τής 6 Μαιου 1817. Εν

καλλίτερα όμως καταστάσεί διετέλει τό Άρχεϊον τής Κοι
νότητας, ή τό Αστικόν, διότι ό Άρχειοφύλαξ Γ. Βάλ
σαμος κατέχων ολιγώτερα έγγραφα, έτήρει ταΰτα, εις τι
τών δωματίών τής οικίας του, ένθα καί διεφυλάχθησαν
έπί πολύ. Εις τό Άρχεϊον τοΰτο, διαταγή τοΰ Πρυτάνεως
Ριβαρόλα, μετεκομίσθησαν καί τά τοΰ Διοικητικού ’Αρ
χείου, ού πολλά έγγραφα έτήρει μέχρι τότε κατ’ οίκον ό
Άρχ]φύλαξ Τροΰπος.
Τοιαύτη ή ιστορία τών άνω Αρχείων μέχρι τοΰ 1808,

* έζητήθη νά ένωθώσιν όλα τ’ Άρχειά εις Ιν μέρος.
οτ
Καί ώς μέρος κατάλληλον δι
* ’Αρχειοφυλακείου, έθεωρήθη ή δημοσία οικία, ή τοΰ Διοικητοΰ λεγάμενη, παρά
τό Ενεχυροδανειστήριου, προωρισμένη διά τάς συνεδριά
σεις τοΰ Κακουργοδικείου, Έμποροδικείου καί Έφετείου,
άλλ’ ή ιδέα τής συγκεντρώσεως εις-εν τών Αρχείων
τότε δι’ άλλην έποχήν, ανεβλήθη.
(Έπεται συνέχεια)
Λ.. Ζ.

Α ΣΤΡΑΤΑΡΧΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
Έξόχως συγκινητική καί μεγαλοπρεπής εγένετο ή τελετή, καιΐ' ην οι συμπολεμισται τής Α. Μ. τοΰ />ασιλέως επέδωκαν Αντω διά χειρδς τοΰ υπουργόν τών Στρατιωτικών τήν Στραταρχικήν Ράβδον. Ή Ράβδος

αυτή συμβολίζει τήν υπερτάτην πραγματικήν Αρχηγίαν τήν όποιαν εξήσκησεν ό Βασιλεύς κατά τους δύο εν
δόξους πολέμους. Ή τελετή εγένετο είς τά ’Ανάκτορα τής όδοΰ Ήρώδου τοΰ ’Αττικού. Οί παρενρεδέντες

αξιωματικοί δέν υπερέβαινον τούς εκατόν πεντήκοντα, οί δέ δπλϊται τούς πεντήκοντα. ’Επίσης παρέστησαν

οί στρατιωτικοί ακόλουθοι τών ΙΙρεσβειών. Εις τό Οεωρεΐον αντίκρυ τοΰ Θρόνου παρευρίσκετο ή Βασίλισσα
Σοφία λευχειμονούσα, περιστοιχιζομένη άπό τάς Πριγκηπίσσας αί όποϊαι εφερον έπίσης λεύκάς ενδυμασίας.

Ό υπουργός τών Στρατιωτικών έπιδίδων τ'ην Στραταρχικήν Ράβδον προσφωνεί τον Βασιλέα.
ΑΙ Α. Μεγαλειότης μέ προφανή συγκίνησιν άπαντα ώς εξής:
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Ο ΚΑΤΖΕΡ ΕΝ ΚΕΡΚΤΡΑ
-—Ή Κέρκνοα κϊντοον έβνικών όνζητϊιόεων

Τήν 16 Μαρτίου ά σηματογράφος του Φρουρίου τής
Κερζύρας έσημείωσε τήν ίλευσιν τής γερμανικής αυτοζρατοριζής θαλαμηγού «Χοεντζόλλερν» έφ’ ής έπέβα'.νεν
ό Γερμανός αύτοκράτωρ.
Τήν θαλαμ.ηγόν συνώδευον τά θωρηζτά «Γκαΐμπεν»
ζαί «Μπρεσλάου».
Μετ’ ολίγον τά πλοία είσείρχοντο εις τόν λιμένα μεγαλοπρεπώς ζαί ύπό τάς ομοβροντίας τών κανονιοβολισμών
τοΰ Φρουρίου ζαί τοΰ «Άβέρωφ» έλθόντος τήν προτε
ραίαν μέ τήν Βασιλικήν Οικογένειαν.
Είς τήν αποβάθραν καταλλήλως δ'.ασζευασθεϊσαν ύπεδέχθη τον Αύτοζράτορα ή Βασ. Οικογένεια ζαί όλάι αί
αρχαί, αί μουσικά': κα’: πλήθος κόσμου ζητωκραυγάζον.
"Αμα τή άφίξει τοΰ Αύτοκράτορος ήλλαξεν ή όψις τής
πόλεως’ επικρατεί κίνησις καί ζωή' ξένοι διαρκώς έρ
χονται.
Ό Γερμανός μ.ονάρχης έν τή θαυμαστή παρατηρητικότητί του είδε τό παράστημα τών πρός τιμήν του παρα'
ταχθέντων είς τήν αποβάθραν άνδρών καί τούς έτίμησε
διά μεταλλίων.
Όλίγας ημέρας άργότερον ήλθεν ή Αύτοκράτειρα. Κατ’
εκείνην τήν ήμέραν ό Αύτοκράτωρ μετά τοΰ Βασιλέως
μας έπεσζέοθη τό Οωρηκτόν μας «Άβέρωφ». Ή έπίσκεψ’.ς αυτή τοΰ ενδόξου σκάφους, είς τό όποιον ολόκληρος ή
Ελλάς οφείλει τήν κατά θάλασσαν σωτηρίαν της δέν ήτο
δυνατόν νά μή ένθουσιάση τόν θαυμαστήν παντός ώραίου»
μεγάλου καί γενναίου, τόν έςοχον ζαί διαυγή νοΰν, τόν ϋπέροχον πολιτικόν όσον καί μέγαν ναυτικόν, όστις έξεδήλωσε τόν θαυμασμόν του διά τήν αντοχήν τοΰ σκάφους
καί τήν γενναιότητα τοΰ πληρώματος του συγχαρείς τους
άξ’.ωματικοΰς καί ιδίως τόν κυβερνήτην του ζ. Δούσμανην.
Ούτος προσέφερε πρός τόν Κάιζερ ώς άνάμνησιν θραΰσμα
όβΐδος, τό όποιον ό Αύτοκράτωρ έδέχθη μέ πολλήν εϋχα"
ρίστησιν. Μετά ταΰτα άνήλθε μετά τοΰ Βασιλέως έπ!
τοΰ «Γκαΐμπεν» καί περιέμενε τήν έλευσιν τής Αύτοζρατείρας. Πράγματι μετ’ ολίγον έφθασεν ή θαλαμηγός και
δ'.ήλθε πρό τοΰ «Γκαΐμπεν» ΰπό τους συνεχείς κανονιο
βολισμούς τών θωρηκτών καί τοΰ Φρουρίου.

^χώβν„ ,* ψίίης«Έ„ίσ£,
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Τήν Κυριακήν τών Βαιων ήμέραν τοΰ Πάσχα τών
Γερμανών ό Κάιζερ ήλθεν είς τήν πάλιν και παρηζολού”
Οησεν έζ. τών ανακτόρων τήν κατα τό σύνηθες τελουμένην
τήν ήμέραν έκείνην λιτανείαν τοΰ ’Αγίου Σπυρίδωνος.
Τό θέαμα τής παρελάσεως τής λιτανείας ιδίως τήν στιγ
μήν τής διελεύσεως κάτωθεν τών ανακτόρων ήτο εκτά
κτως έπιβάλλον καί ώραΐον.
’Επί τοΰ έξώστου ί’σταντο ό Βασιλεύς άσζεπής εις το
μέσον τής Βασιλίσσης καί τοΰ Κάιζερ, ο όποιος απεκαλύφθη τήν στιγμήν, κατά τήν όποιαν έγινεν ή ΰπερ τών
βασιλέων καί Αύτοΰ δέησις,καθώς οί πρίγζηπες κα: οί ακό
λουθοι αυτών. Μετά τήν ,διέλευσιν τής λιτανείας επεβιβάσθησαν οί βασιλείς έπί τοΰ «Χαεντζόλλερν»οπου παρετάθη
πρόγευμα και έγινε τό τσίγγρισμα τών αυγών τοΰ Πασχα,

Λέγεται μάλιστα οτι μία τών διασκεδάσεων κατ' αυτήν
τήν ήμέραν τοΰ Κάιζερ είνε νά κρύπτη αύγά είς τά διά
φορα μέρη τοΰ πλοίου, όταν εύρίσκεται είς αυτό, ϊνα άναζητώσιν αυτά οί ναΰται.’Επίσης χάριν τής έορτής έμοίρασε
διάφορα .δώρα είς τούς αύλικούς και υπαλλήλους Του κα
θώς καί είς τας αρχας, μετάλλινου δέ κατειργασμένον ώόν
είς τόν ’Αρχιεπίσκοπον.

’Ιδιαιτέρως παρετηρήθη ή διαρκής συνομιλία τοΰ Κάϊ
ζερ καί τοΰ Βασιλέως μας είς τόν έξώστην τών ανακτό
ρων διαρκούσης τής λιτανείας. Έβλέπέ τις έκει τάς ζορυφάς δύο έθνών τοΰ ένός κραταιοΰ καί μεγάλου ζαί τοΰ
άλλου μιζροΰ βεβαίως άλλά μεγαλυνθέντος καί άναγνωρισθέντος είς τόν πολιτικόν ορίζοντα ιδίως δ:ά τοΰ Βασιλέως του καί Στρατηλάτου. Καί έχαράττοντο είς τήν συνείδησιν τοΰ κάτωθεν πλήθους αί δύο έκεΐναι έστεμμέναι
ζεφαλαί ή μία μέ τήν άκμήν καί τό μεγάλε ιον ζαί τό δυ
νατόν πνεΰμα, ή άλλη μέ τήν βαθειαν αγάπην πρός τόν
λαόν καί τό έθνος ένούμεναι διά τής έζτιμήσεως καί αλ
ληλεγγύης είς ύπέροχον σύνδεσμον πρόξενον έθνιζής χα
ράς καί ευτυχίας.
Κάθε Έλλην τήν στιγμήν έκείνην μέ έθνικήν καί κρυ
φήν έλπίδα άπέβλεπεν είς τούς δύο Υψηλούς συνομιλητάς καί καθείς έκαμνε τήν σκέψιν οτι ίσως θά έστρέφετο
ή συνομιλία καί είς θέμα άφορών είς τήν άπολύτρωσιν
άδελφών του άδίκως σφαγιαζομένων είς τόν βωμόν τής
Εύρωπαϊκής διπλωματίας. Μέ τάς αΰτάς δέ έθνικάς έλ
πίδας διήλθε καί ή Μ. Έδδομάς είς τήν Κέρκυραν.
Συνεζεντρώθησαν πλε'στο: έπίσημοι,ό Υπουργός τών
’Εξωτερικών κ. Στρέϊτ, ό Γερμανός καγκελάριος Μπέτμαν Χόλβεγκ. ό πρεσβευτής τής Γερμανίας έν Κων]πόλει
κόμης Βαγζεγχάϊμ, ό φόν Πλέσσεν καί ό κ. Βενιζέλος.
Τήν Μ. Πέμπτην ήμέραν τής αφίξεώς του, ό ζ. Βε
νιζέλος έγένετο δεκτός είς τό ’Αχίλλειου καί παρεζάθησεν είς πρόγευμα δοθέν πρός τιμήν του ύπό τοΰ Καϊζερ,
ό όποιος μέ πολλήν εύμένειαν καί διαχυτικώτατα έδέχθη
αυτόν καί έπανειλημμένως μετ’ αύτοΰ ώμίλησε.
’Επίσης και πρός τούς άλλους έπ’.σήμους Γερμανούς
ήλθεν είς συνεννοήσεις ό κ. Βενιζέλος. “Ας έλπίσωμεν
οτι τό άποτέλεσμα τής έπισκέψεως τοΰ Έλληνος Πρωθυπουργοΰ πρός τόν Γερμανόν Αύτοζράτορα καί τής ένταΰθα
συγκεντρώσεως όλων αυτών τών έπισζ’μων θά είνε ευχά
ριστου καί έθνοσωτήριον.
Τοΰτο βεβαίως έχομεν τό δικαίωμα όχι μόνον νά έλπίζωμεν και νά εύχώμεθα, άλλά καί μέ πεποίθησιν νά πε
οιμένωμεν. λαμβανομένων ύπ’ όψιν τών τόσων ευνοϊκών
Έλληνογερμανικών σχέσεων, τών όποιων πρωτεργάτης
είνε ό μέγας τών Γερμανών Αύτοκράτωρ καί Υψηλός τής
'Ελλάδος έπισκέπτης καί υπέροχος τοΰ αρχαίου Έλλη/■.κοΰ κάλλους θαυμαστής.
Ουτω δέ όπως τήν Μ. Εβδομάδα έπηζολούθησεν ή
κοσμοσωτήριος Άνάστασις του Θεανθρώπου ουτω καί τήν
σύγχρονον ταύτην έβδομάδα τών έν Κερκύρα συζητήσεων
διά τά 'Ελληνικά συμφέροντα θά διαδεχθούν ήμέραι άναστάσεως λαοΰ μαρτυρουμένου καί χώρας πολλαχώς βασανισθείσης. ΊΙ δέ Κέρκυρα τότε θά έχη τήν έθνικήν υπε
ρηφάνειαν ότι έχρησίμε··σεν ώς τόπος τής χαλκεύσοως τής
έλευθερ·'ας λαοΰ όμαίμονος καί αίσθηματίου.
ΔΙς |Α. λ.
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S Α. Μ ο S
Β'.
Ή Σάμος μέ τούς κληρωτούς της νόμιζε·, κανείς οτί

στρατοκρατείται. 1 οσον πολλοί είνε οσοι μένουν είο τό
πολυθέλγητρο νησί.
.Διαρκώς γυμνάζονται, διαρκώς έκτελούν ασκήσεις καί

διασχίζουν τήν πόλιν ψάλλοντες πατριωτικά άσματα.
Ιδού και μερικοί στίχοι, τής λαϊκής μούσης :

Τη γαλανή σημαία μας άστρον ελευθερίας
Γη στείλαμε ατά σύνορα αυτής της Βουλγαρίας.
Ζήτω τοΰ *Έθνους Βασιληα,
Ζήτω τοΰ *Εθνους κρίνε
Ζήτω στρατάρχα δυνατέ
Γενναϊε Κωνσταντίνε.
Μια ωραία πατριωτική στιγμή είνε πάντοτε διά τήν
Σάμον ή άναχώρησις τών κληρωτών δι’ ’Αθήνας. Έρ
χονται ολοι απο τά χωρία μέ ένα ένθουσιασμον καί φεύ
γουν οια τας Αθήνας ευτυχείς διότι πηγαίνουν νά υπηρε
τήσουν τήν πατρίδα των.
Ενθυμούμαι μίαν τοιαύτην αναχώρησήν τών κληρω

Γεγονός άξιοσημείωτον διά τήν σαμιακήν ζωήν ήτο
κατά τόν μήνα αύτον ή άπόφασις τής Κυβερνήσεως

όπως αναθέση

τήν

Γενικήν Διοίκησιν

σπευσε να προσφέρη τάς ύπηρεσίας του έκεϊ πού τόν έκάλει ή πατρίς του. II ώρα τής άναχωρήσεως τού κ. Σοφούλη απο τήν Νήσον, εις τήν οποίαν προσέοερε τό με
γάλο οώρον τής ελευθερίας, θά μείνη ώς μία αλησμόνη

ρκτον τής ύλης και το καλλιτεχνικόν τής έκτυπώσεως έ
χει καταλάβει τήν άρίστην θέσιν μεταξύ τών ελληνικών
11 με ρολογιών.
Έπ,ίσης διά μίαν άλλην Σαμίαν ποιήτριαν, μού ώμί-

λησαν μέ πολλήν υπερηφάνειαν οί μορφωμένοι Σάμιοι.
Περί τής δίδος Έλπίδος Βοντζαλή. Ή δίς Βοντζαλή έ
γραψε ποιήματα καί διηγήματα. Έδημοσίευσεν έργα της
εις οιαφορα περιοδικά και εφημερίδας, κατά τήν γνώμην
δέ τών παρακολουθησάντων τά έργα της. οσα ειδον τό
φως, sivs ή μόνη Έλληνίς πο·.τ(τρ!α ή όποια έγραψε μέ
γυναιζεϊον εντελώς αΐεθημα. Δυστυχώς κάποια ασθένεια
τώρα τελευταίως τήν κρατεί εντελώς μακράν από τήν
πνευματικήν ζωήν καί τήν δημιουργικήν έργασίαν,
7^7^·

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1914

τος στιγμή εις τήν ζωήν τού γραφικού νησιού, άλλά καί
εις τήν ζωήν τού μεγάλου του πολίτου. Είς τόν βίον τών
πολιτικών ανορών στίγμα» τοιαύτης φύσεως δέν είμπορεϊ

παρα να εινε σπανιαι. Και ο κ. Σοφούλης είνε πολύ εύτυχήζ στι ησθάνθη τάς μεγάλας αύτάς στιγμάς καθ’
ας όλοκληρος ή Νήσος τον προέπεμπε μέ δλας τάς έκοηλωσεις τού σεβασμού, τής αγάπης καί τής ευγνωμοσύ
νης. Αλλα και ή Σάμος είνε υπερήφανος ότι είς αύτήν
έδόθη ή τιμή νά προσφέρη τόν πρώτον πολίτην της, τόν
Θεμιστοκλήν Σοφούλην, διά νά διοίκηση τήν Μακεδονίαν;

Εύγ. Ζ.
---- ;----- ιτ ■ r —
ΑΠΟ ΤΑ , ,ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΑ
*
‘

'Όπου πήγα καί διάβηκα
στην απέραντη πλάση,
κι’ οί δροσούλές σου ασύγκριτες
καί τά όλόκρουστα δάση.
Οί ούρανοί σάν ανάστεροι
σά θαμπό τό φεγγάρι,
δέν τήν είχαν τήν άφταστη
τών δικών σου τή *χάρη.

Μέ γνωρίζουν οί κάμποι σου
κ’ οί χλωρές ανεμώνες
*
καλοκαίρια, μαγιάπριλα,
χυνοπιόρια, χειμώνες.

Πανηγύρια, πλανέματα
κι’ ομορφιές μέ τραβούσαν
καί τά ξένα χαμόγελα
θεριστή μέ καλούσαν.

Στ’ ακροτόπια σου στάθηκα
καί λημέριασα αντάρτης
*
τά λιοπύρια σου μ’ ίδρωσαν
καί μέ δρόσισε ό Μάρτης.

Μά στά ξένα χαμόγελα
καί στά ξένα πλεμάτια,
σά νά τάχα κοντόφωτα
τά δακρύβρεχτα μάτια.

Καί μιά μέρα πολύπικρη
Κι’ ένα πόθον άσίγητον
τάκρογιάλια σου αφήνω.
μέσ’ στά στήθια νοούσα.
Στους αφρούς τών κυμάτιονσου Πάντα, εσένα, πολύπικοος,
πικρά δάκρυα χύνω.
’Ω Νησί, λαχταρούσα.
Κι’ όπου πήγα καί στάθηκα
σέ στεριές καί λιμάνια,
πουθενά οί ομορφάδες σου,
τά δικά σου γεράνια.

λής, έν ’Αμερική, φυσικά δέ τό ανωτέρω μνημονευθέν
έπεισόδιον προεκάλεσεν όχι μικράν διπλωματικήν πίεσιν

ΑΠΟ

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

HNQM. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΞΙΚΟΥ
’Από τριών έβδομάδων έμπόλεμος κατάστασής ύφιστατα’. μεταξύ τών Ήνωμ. Πολιτειών και τού Μεξικού, τής
ανεξαρτήτου Δημοκρατίας τής ’Αμερικής. Τά αίτια τής

πολεμικής συρράξεως οφείλονται αμέσως μεν εις κακομε
ταχειρίσεις τών οποίων έτυχον ναύται τού πολεμικού ναυ
τικού τών Ήν. Πολιτειών έν Ταμπίκω (τώ κυριωτέρω
έπί τού ’Ατλαντικού εξαγωγικώ λιμένι τού Μεςικού^, εμ

ΣΤΑ ΞΕΝΑ

7Ω Νησί πανευώδιαστο,
σάν πλασμένο άπό ρόδα,
ή οποία θα τούς εφερεν εις τον Πειραιά. Είνε ήδη έ- * πού στον ήλιο σου ανάβρυσα
σπερα όταν ανήλθε και ο τελευταίος στρατιώτης έπί τού
καί τδν ήλιο πριοτόδα.
καταστρώματος τού πλοίου. Μετ’ ολίγον τό πλοϊον θ’ άπήρε και οι στρατιώται και ό κόσμος καταλαμβάνονται
Στά πλατάνια σου τδγραφα
σκαλιστό τδνομά μου.
από ένα ένθουσιασμον άπερίγραπτον. Οί κληρωτοί πυρο
Στις αύγούλές σου τάκρυβα
βολούν. Οί Σάμιοι ζητωκραυγάζουν, τά ηλεκτρικά τούς
τά μικρά μυστικά μου.
χαιρετούν, ενώ το πλοϊον φωταγωγημένον, έορτάσιμον

Εις τήν Σάμον ζή ή γνωστή ποιήτρια δίς Ελένη Σβοώνου. Ή Σαμία ποιήτρια έκδίδει άπό τινων έτών τό«Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον» τό όποιον διά τό έκλε-

Μακεδο

νίας εις τον κ. Σοφούλην. Ό κ. Σοφούλης ήρωτήθη τηλεγραφικώς εαν οεχεται να διοικήση τήν Μακεδονίαν,
Και δ κ. Σοφούλης αφού έτακτοποίησε τό Νησί του ε-

τών. Αφού περιήλθον ενθουσιωδώς τήν πόλιν ψάλλοντες
με χαραν, περί τήν εσπέραν ήρχισαν περί τούς τριακοσίους άνδρες νά έπιδιβάζωνται έπί τής «Χρυσαλλίδος»

προς τιμήν των. φερει τούς ενθουσιώδεις νέους είς τήν
εκπλήρωσιν τών καθηκόντων των.

τής

Καί σάν άστρο έλαμπύριζες
στής ψυχής μου τά μάτια,
χαρωπό, πολυαγάπητο,
στού Αιγαίου τά πλάτια.

Ζ. ΣΙΔΕΡΗΣ

μέσως δέ είς τήν έσωτερικήν αναρχίαν και τούς εμφυλίους

σπαραγμούς οί όποιοι άπό έτών μαστίζουν την προς τα
νότια τής Μεγάλης ’Αμερικανικής Συμπολιτείας πλουσίαν άλλως καί άναξιοπαθούσαν χώραν.
Μετά τήν πρό τίνος διενεργηθεϊσαν δολοφονίαν τού
τέως Προέδρου τής Μεξικανικής δημοκρατίας Μαοερο και
τήν εγκατάστασιν είς τό Προεδρικόν αςιωμα τού νύν Προ

έδρου Στρατηγού Χουέρτα, ανδρος δεσποτικού και αυταρ
χικού, ή χώρα δέν άπήλαυσεν ουδέ μιας στιγμής ησυχίαν.
Πρό ολίγων μηνών δ δικτάτωρ τού Μεξικού εφονευεν
ίδιοχείρως, ύπό τάς δραματικωτέρας τών συνθηκών, τον
Άγγλον υπήκοον Μπέντσον προκαλέσας ούχι μικράνεςαψιν τής δημοσίας γνώμης έν ’Αγγλία.
Ώς γνωστόν, αί Ήν. Πολιτεϊαι αντιπροσωπεύουν
πάντα τά ξένα έθνη έν τή προστασία τών συμφερόντων
τών τελευταίων, έν περιπτώσεϊ οίασδήποτε αυτών προσβο

έπί τής Κυβερνήσεως τής Ούασιγκτώνος. εκ μέρους τής

Βρεττ αν ι κής Κύβε ρνήσεω ς.
Συνεπεία τής έν Ταμπίκω παρεκτροπής, αί Ήν.

Πο

λιτεία». έζήτησαν ίκανοποίησιν άπό τήν Κυβέρνησιν τού
Μεξικού διά πανηγυρικού χαιρετισμού τής Αστεροεσσης
σημαίας τής Συμπολιτείας. Ό Χουέρτα έδέχθη, ύπό τόν
ορον όμως έκαστος χαιρετιστήριος κανονιοβολισμός πρός
τήν Αμερικανικήν σημαίαν να αποδίδεται υπο τών πολε
μικών πλοίων τών Ήν. Πολιτειών πρός τήν σημαίαν τού
Μεξικού. Φυσικά τοιούτοι οροί δέν ήτο δυνατόν νά γίνωσιν αποδεκτοί ύπό τής Κυβερνήσεως

τής Ούασιγ/.τώνος,

έκηρύχθησαν δέ αμέσως αί έχθροπραξίαι.
Πολεμικά αγήματα άπεβιβάσθησαν ήδη είς πολλά μέρη

τού Μεξικού, κατελήφθησαν δέ ικανοί λιμένες. ’Απόπειρα
μεσολαβήσεως άλλων ανεξαρτήτων Πολιτειών τής ’Αμε

ρικής πρός έπίτευξιν συνεννοήσεως καί ειρηνικής διευθε
τήσεων τής διαφοράς μεταξύ τών έμπολέμων, δέν «κατεληξεν είς ουσιώδη αποτελέσματα.
Ό πόλεμος προμηνύεται μακρός καί πεισματώδης,
Ό Πρόεδρος τών Ήν.Πολιτειών κ.Ούίλσων έδήλωσεν
οτι θά σεβασθή τήν ανεξαρτησίαν τού Μεξικανικού λαού.
*
%

Αί Ήν. Πολιτεία», έχουν έκτασιν 3,026·789 τετρ. μι
λιών καί πληθυσμόν (άπογραφή 1910) 91.972,266.
Τό Μεξικόν έχει έκτασιν 768,883 τετρ. μιλίων καί
πληθυσμόν (άπογραφή 1910) 15,063,207.

Dateson

σεν ή Διευθύντρια Δνίς Μαρία Ξύδη, καί αί διδασκάλισ-

Εορται
—At Άούακιάδες εις τάς ’Αθήνας

Έβδομήκοντα τρεις έν ολω μαθήτρια», τών Αρσακειων
Πατρών, Λαρίσσης καί Κερκύρας έπεσκεφθησαν τάς
Αθήνας καί τάς ’Αρσακειάδας συναδέλφους των.
Είς τήν ώραίαν έκδρομήν των αί νεαραι μαθήτρια»,
συνωδεύοντο ύπό τών διδασκαλισσών των. I άς Κερκυραιας
Αρσακειάδας συνώδευσεν ή διευθύντρια Δνις Βασιλακοπούλου, καί αί διδασκάλισσαι ’δεσποινίδες Αγλαΐα και
’Αναστασία Πανά. Τάς Πατρινάς Άρσακειάοας συνώο^υ-

σαι Καλλιόπη Καινούργιου, καί Γεωργία Κατσαρά.
Είς τήν αίθουσαν τών τελετών τού μεγάρου τής Φι
λεκπαιδευτικής Εταιρίας έγένετο ή έπίσημος · δεξίωσις
ύπό τών καθηγητών τού διοικητικού συμβουλίου καί τών
μαθητριών τού ’Αρσάκειου. Ή μαθήτρια τής Γ' τάξεως
δεσποινίς Κλαουδάτου προσεφώνησε τάς ξένας συνάδελ
φους έκ μέρους τών ένταύθα μαθητριών. Μετά τήν εν
μέσω θερμών έκδηλώσεων συμπάθειας δεξίωσϊν έψάλη έν
τώ μικρώ ναώ τού καταστήματος δοξολογία, ήν έπηκολούθησαν θερμότατα», προσφωνήσεις xjzi άντιφωνήσεις καί

ό ύμνος τού Άρσάκη καί τών άλλων ευεργετών.
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Κατόπιν άπασαι αί μαθήτρια! μετά τών γονέων των
οδηγούμενα! άπό τούς κοθηγητάς καί τάς συναδέλφους
των έπεσκέφθησαν τήν ’Εθνικήν Βιβλιοθήκην, ήτις ήνοίχθη χάριν αυτών, το Πανεπιστήμιον και το έν αϋτώ Ζωο
λογικόν Μουσεϊον και το έν τή ’Ακαδημία Νομισματολογικδν Μουσεϊον.
Τήν 2αν μ. μ. άνήλθον είς τον Λυκαβητδν όπόθεν κατήλθον εις τήν πόλιν διά τών ’Αμπελοκήπων, τής οδού
Κηφισσίας, τής Σεβαστουπουλείου Σχολής, τοΰ Άρεταιείου, τοΰ Αιγινητείου, τών Στρατώνων, τοΰ «Ευαγγελι
σμού» και τοΰ Μαρασλείου Διδασκαλείου. Τήν 7—8 έδόθη προεσπερις έκ μέρους τών έξωτερικών σχολείων.
Έπίσης έδόθη πρός τιμήν τών φιλοξενουμένων ’Αρσα
κειάδων, προεσπερις θαυμασίας επιτυχίας εις τήν ώραίαν
αίθουσαν τού ’Αρσάκειου.
Έπαίχθη ή «’Ιφιγένεια έν Ταύροις» τού Εϋριπίδου,
κατα μετάφρασιν τού κ. I. Σακελλαριάδου ύπό έρασιτεχνίδων ’Αρσακειάδων, ή ύπόκρισις τών οποίων ύπήρξεν
αποκάλυψις. Το θέαμα τών ’Αρσακειάδων έπί τής μικράς σκηνής τής αιθούσης, μέ τούς άρχαίους χιτώνας
και τα σανδάλια καί τάς χλαμύδας, ΰπήρςεν ώραιότατον.
Η αίθουσα ήτο πλήρης κόσμου καί ό έςώστης παρουσί
αζε θέαμ.α εξαιρετικόν, μέ το πλήθος τών ομοιομόρφων
ένδεδυμένων ’Αρσακειάδων τών Διδασκαλείων ΙΙατρών
Κέρκυρας και Λαρίσσης. Ή δεσποινίς Μαρία ’Ελευθε
ρίου, αβροτάτη ώς έμφάνισις, ύπεδύθη τήν ’Ιφιγένειαν μέ
τέχνην μοναδικήν έν τή θελκτικότητι τής έκδηλώσεώς
της. Ύπήρξεν ό άληθής τύπος τής Ίερείας τών Ταύρων
έν αρχή καί ή άπαλότης τής υποκρίσεώς της δέν τήν ήμπόδισεν από τού νά άποδώση μέ δύναμιν τήν τραγικήν
μετάπτωσιν τής θυγατρός τού Άγαμέμνονος πρό τής άναγνωρίσεως τού Όρέστου, συνδυάζουσαν έν άπιστεύτω άλληλουχία σκηνικών δεξιοτήτων τήν χάριν πρός τήν τρα
γικότητα ! Ή δεσποινίς Άνδρ. Γεωργιάδου, ή ύποδυθεΐσα
τον Όρέστην κατώρθωοε νά προσλάβη ολην τήν άπαιτουμένην αρρενωπότητα καί νά παίξη ώς άληθής καλλιτέχνις. Ουδόλως ύπελείφθη ή δεσποινίς ’Ελπίς Παπαδιά
ώς Πυλάδης, τούναντίον προύξένησεν έκπληξιν ή άνδρικότης τής έμφανίσεώς της και τό άδρόν παίξιμόν της. Κο
ρυφαία·. τού χορού ήσαν αί δεσποινίδες Βασιλ. Μπατρίνου
καί Θαλ. Μαλανδρή. Τά χορικά έψάλησανύπό τού χορού
αρμονικώτατα, τή ύποκρούσει τής Μανδολινάτας τού ’Αρ
σάκειου ύπό τήν Διεύθυνσιν τού κ. Νικ. Λάβδα.
Τό μουσικόν πρόγραμμα τής προεσπερίδος έξετελέσθη
ύπό τής Μανδολινάτας τού ’Αρσάκειου. Περιελάμβανε
συνθέσεις τών Γκαλάντι, Σοΰμαν, Μπιάλ—Λάβδα «’Ελ
ληνικόν άσμα» τοΰ Τολμπέκ (δεσποινίς ’Ιατρού) «ΙΙροσευχήν» τού Μασσενέ, Φλόριαν-Ζούλιαν, Σέϊλλερ (δε
σποινίς ’Ιατρού, κ. Παπαδημητρίου), τόν «Έλληνικόν
χορόν» τού κ. Λάβδα, τήν «Ζουανίτσα» τού Νέλιβο-Μαοιίκι καί τόν Εθνικόν 'Ύμνον.
Έπαινοι οφείλονται εις τήν διευθύντριαν τού έσωτερικού ’Αρσάκειου κυρίαν Άλεξανδρίδου, ή οποία κατέβαλε
τόσους κόπους πρός τελειοτέραν φιλοξενίαν τών ’Αρσα
κειάδων καί θερμά συγχαρητήρια πρός τήν Δδα Βαρουξάκη
είς τήν πρωτοβουλίαν τής οποίας οφείλεται ή είς τάς
’Αθήνας έτόίοκεψις τών ’Αρσακειάδων.
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— Ή ‘Εόπεοίς τής όιλοπτώνοι··

— ‘Η έορτή τοΰ θεάτρου Δνοννόον

Είς τό Βασιλικόν Θέατρον έδόθη ή ύπό τήν προστασίαν
τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης Μητρός Καλλιτεχνική έσπερίς. ύπέρ τής Φιλοπτώχου Εταιρίας τών κυριών. Έπαίχθη
ώραιότατα ή κωμωδία τών κ. κ. Ν. Λάσκαρη και Οίκονομάκη «Τό καινούργιο σπίτι» ύπό τών δεσποινίδων Τ.
Σιγάλα, Α. Κουτσαλέξη, Ε. Παπαδοπούλου, I. Γαζή,
I. Δουκάτου καί τών κυρίων Ξ. Παναγιωτόπούλου, Α.
Ρωκα, Π. Καμάρα, Μ. Ζαλόνη καί Ν. Τσοκοπούλου.
Έξετελέσθη κατόπιν μέ πολλήν άκρίβειαν ή «Ουγγρική
Φαντασία» τού Γκρυτσμάκερ ύπό τής δεσποινίδος Μαρίκας
Άντωνοπούλου καί τού κ. Α. Άντωνοπούλου. Έψαλη
έπειτα μέρος άπό τόν «Δον Ζουάν» του Μόζαρτ ύπό τής
ύποκομήσης Άλγκουέτ. τού κόμητος Μπάσεβιτς και τού
κ. Τζαβάρα. Αί δεσποινίδες Χριστίνα Κορόμηλά καί Α.
Άντωνοπούλου έψαλον μέ πολλήν τέχνην τά άσαατα
τού κ. Σαμάρα, «Μάνα καί Γυιός» καί τής «Κοπέλλας
τό νερό».

Ύπέρ τών Ηπειρωτικών θυμάτων έδόθη ωραία έορτή
είς τό θέατρον τού Διονύσου. Τήν διωργάνωσεν ό Πανελ
λήνιος Σύλλογος τών Γυναικών τή συμ.πραξει τής Μουσι
κής Ακαδημίας, καί γνωστών Κυριών Καλλιτεχνίδων.
Πρό τής έκτελέσεως τοΰ προγράμματος ώμίλησεν ό κ.
Φιλαδελφεύς περί τού σκοπού τής εορτής :
Κατόπιν έψάλη ό Εθνικός 1 μνος ύπο χωρωδιας τής
Μουσικής Ακαδημίας, απήγγειλε ή Δνις Κατσικοπουλου, έπαιξεν άρπαν ή δίς Κακιούζη καί έτραγούδησε ή κ.
Φωκά καί ή κ. Καμπανάκη.
ΤΙ Δνίς Κατσικοπούλου έχειροκροτήθη πολύ από τό
κοινόν διά τήν άπαγγελίαν της.
Ή έφορευτική έπίτροπή τών Κυριών τού Πανελληνίου
Συλλόγου ή οποία διωργάνωσεν τήν έκλεκτήν αύτήν εορ
τήν, εινε άξια πολλών συγχαρητηρίων διά τήν πρωτοβου
λίαν της ύπέρ τών ’Ηπειρωτικών θυμάτων. ’Ιδίως θερμά
συγχαρηρήρια είς τήν φίλην κ. Αί.Βυζαντίου, τήν ψυχήν
τοΰ Συλλόγου, ή όποια -είς τήν περίστασιν αυτήν έπέδειξε
ζάλον καί άφοσίωσιν αντάξιον πρός τα έκλεκτώτατα συν
αισθήματα τής ψυχής της.

Είς τήν «Ένζενό» τών Με'ίλάκ καί Άλεβύ έλαβον
μέρος αί δεσποινίδες Χρυσούλη και ΙΙαπαδοπούλου και οί
κ. κ. Ζαλλόνης, Καμάρας, Δεπάστας καί Καλλιγάς.
Ό κόμης Μπάσεβιτς έψαλε μέ πολλήν τέχνην άσματα
τών Στράους και Μπράμς. Η δεσποινίς Α. Άντωνοπού
λου έξετέλεσε κατόπιν έργον τού Λίστ. Κα! έκλεισε τό
πρόγραμμα με το «Πυκνόν δάσος» τού Λούλλυ και τήν
«Όδήν τού Ουρανού» τής Χολμές έκτελεσθέντα ύπό τής
ύπόκομήσσης Άλκγουέτ καί τού κ. Τζαβάρά.
Διά τής κινηματογραφικής οθόνης παρήλασαν κατόπιν
Άθηναϊκαί σκηναί μέ γνωστός ’Αθηναϊκός φυσιογνωμίας,
αί όποϊαι ήρεσαν καί έχειροκροτήθησαν παταγωδώς.

Ή εορτή αΰτη έσημείωσε καταπληκτικήν έπιτυχίαν καί
έδωσε τόν τόνον μιάς νέας καλλιτεχνικής κατευθύνσεως είς
τάς σκέψεις τών πνευματικών παρ’ήμϊν κύκλων. Θά ήτο δέ
ύπερτάτη τοΰ καλού έξυπηρέτησις αν άπεκρυσταλλούντο σκέ
ψεις καί ίδέαι είς (ορισμένα συμπεράσματα καί σαφείς απο
φάσεις. Άπό τόν κ. Φιλαδελφέα άναμένομεν πολλά.
— Οί ’Ελληνικοί Χοροί

Αί μαθήτρια·, τού Λυκείου τών Έλληνίδων έχόρευσαν
εις τήν Κέρκυραν πρό τοΰ Αύτοκράτορος καί τής Αύτοκρατείρας τούς Ελληνικούς Χορούς.
Τό Λύτο/.ρατορ'.κόν ζεύγος ένεθουσιάσθη άπό τάξ καλλ’.τεχν.κάς κα! σεμνάς κ'.νήσε'.ς τών Έλληνίδων Παρ
θένων.

— Ό Χορός τον Άθνλον τών ’Ανιάτων.

Άπό τούς σπανιωτάτους είς έπίσημότητα καί εις έπιτυ
χίαν ό χορός τοΰ Ασύλου τών Ανιάτων,ο όποιος έδόθη και
έφέτος είς τό Φουαγέ τού Βασιλικού Θεάτρου. Αί κυρία·,
αί αποτελούσα·. τό Συμβούλιον τού Ασύλου διοργάνωσαν
μέν πολλήν τάξιν, μέ πολλήν ακρίβειαν με πολύ κοινω
νικόν τάκτ τον ώραϊον αύτόν χορόν ό όποϊος θεωρείται
πάντοτε ώς ένα κοσμικόν γεγονός πρώτης τάξεως. ’Άλ
λως τε καί ό σκοπός, ό έξαιρετικώς φιλανθρωπικός, ό
όποϊος κρύπτεται μέσα είς τούς στροβιλισμούς τού βάλς
κα! τού λικνίσματος προσδίδει κάποια ιδιαιτέραν προσο
χήν είς τήν εορτήν τού Ασύλου τών Ανιάτων.

Μ ΟΥ-ΙΚΗ

Κινηςιε

— Ή Συνανλία τάς Δόος Μαρκέτον

Μεγάλη επιτυχίαν έσημείωσεν ή Συναυλία τής Δδος
Έ6ελ Μαρκέτου είς το Ώδεϊον.Ή Δνίς Μαρκέτου δι
πλωματούχος τοΰ Ωδείου τοΰ Μονάχου,έπέδειξε μεγάλην
λεπτότητα καί τέχνην καί άκρίβειαν είς δλας τας έ/.τελεσθείσας συνθέσεις. Ή Δνίς Έλλη Γεράκη έπαιξεν
έπίσης πολύ καλά.

Ή Βασιλική Οικογένεια έκτιμ.ώσα τό φιλανθρωπικόν
έργον τού "Ασύλου τών Ανιάτων, έτίμησε δια τής παρου
σίας της τόν χορόν.

Διαλέξεις

Ή κ. Έλενη Νεγρεπόντη καί αί άλλα·, εύγενεϊς δέσποι
να·, υπήρξαν φιλόφρονες καί περιποιητικά’, πρός όλους όσοι
ήθέλησαν νά τιμήσουν τόν χορόν των, καί να -υποστη
ρίξουν τό πραγματικώς φιλάνθρωπον έργον των.
— Ό "Ερανος της Σωτηρίας.

Ή κ.Σοφία Σλήμαν διωργάνωσεν καί έφέτος έρανον ύπέρ
τού Φθισιατρείου τής Σωτηρίας. Ό κόσμος όμως μέ πολ
λήν δυσφορίαν τόν παρηκολούθησε διότι κατόπιν τού έρανου
διά τούς Ήπειρώτας καί τά θύματα τού πολέμου, δέν
ήτο δυνατόν νά έλκύσή τήν προσοχήν των έρανος ό όποϊος
είχε σκοπόν μή συνδυασμένου μέ τό γενικόν ένδιαφέρον. J

θος της μέ τήν μεταλλικήν φωνήν της εις χρόνους λησμονη
μένους, * Ις χρόνους μεγάλης ιστορικής εποχής διά τήν ζωήν
τής πατρίδος μας.
Δίδεται έορτή υπέρ τών Ήπειρωτών ύπό τοΰ ΙΙανελληνίου
Συλλόγου τών Γυναικών δπου δρά ή κ. Ποταμιάνου καί ή
άκούραστος καί τού καλοΰ άντιλήπτρια κ. Βυζαντίου,τή εΰγενεϊ συμπράξει τής ύπό τόν κ. Φιλαδελφέα «Μουσικής Α
καδημίας» καί είς τόν Ιερόν χώρον τού Διονυσιακού Θεάτρου,
δπου έγεννήθη ή σκηνική Τέχνη καί δπου οί μεγαλείτεροι
τραγικοί τής 'Ελλάδος, οί Αθάνατοι Δραματικοί τής Άρχαιότητος έδίδαζαν τά ίδια αύτών έργα, ή Δνίς Κατσιιιοπούλου μετά αιώνων σιγήν έρχεται νά έκτελέση μέρη τών
ιδίων τραγικών καί νά ζωντανεύση λόγια καί ήχους πού έπί
χρόνια καί χρόνια έπλανώντο βωβοί είς τήν ίεράν θυμέλην
τοΰ Θεάτρου τού Βάκχου.
"Αμα τή εμφανίσει της ρίγος καλλιτεχνικής διαισθήσεως
διέδραμε τάς χιλιάδας τών θεατιύν καί άκράτητα τά χειρο
κροτήματα έπέστεφον κάθε δραματικήν έκτέλεσιν τής είέλπιδος καλλιτέχνιδος.
Είς τήν αύτήν εορτήν συμμετέσχον καί αί καλλιτέχνιδες
κυρίαι Φωκά καί Καμπανάκη καί ή δνίς Κακιούζη — ής τήν
εικόνα θά δημοσιεύσωμεν είς τό προσεχές τεύχος— καί ή
Μανδολινάτα τής ’Ακαδημίας.

Ή δϊς Ευφροσύνη Κατσικοπούλου είς την εορτήν

Εις την αρχαιολογικήν "Εταιρίαν ό κ. Γούδλεύ πο
λεμικός ανταποκριτής αγγλικών Ιφημερίδων ώμίλησε
διά μακρών περί τής ’Ηπειρωτικής Εκστρατείας.
Τήν διάλεξιν ετίμησεν ή A. Β. Υ. ό πρίγκηψ Νι
κόλαος.

τοΰ Διονυσιακού Θεάτρου
Μέ ενδυμασίαν άρχαίας'Ελληνίδος ή Δνις Ευφρόσυνη Κατσικοποΰλου μάς επαναφέρει μέ τήν αρχαϊκήν κατατομήν
της, μέ τδ έπιβάλλον παράστημά της, μέ τό τραγικόν πά

’Επίσης εν τή αιθούση τοΰ Ωδείου ό καθηγητής
κ. Ψόγος ώμίλησε περί τής ιστορίας καί τής εξελίξεως
τών ελληνικών δημωδών Ασμάτων άπδ τών αρχαίο-
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τάτων χρόνων μέχρι σήμερον. Χορός δέ τών μαθη
τών τής Βυζαντινής μουσικής έψαλε μερικά άπό τά
ασματα αυτά τή συνοδεία εγχόρδων όργάινων.
Ή πρώτη διάλεξις τοΰ κ. Ψάχου ύπήρξεν πολΰ
ενδιαφέρουσα.

--------- ----------------------- —
01 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Έπί τέσσαρας ημέρας είς το πάλλευζον Στάδιον διεξήχθησαν οί Πανελλήνιοι ’Αγώνες. Τά αγωνίσματα όλα
έπέτυχον πληρέστατα. Δυστυχώς ό καιρός δεν ύπήρξε
ζαί ’πολύ ευνοϊκός. Κατά τήν ημέραν τής έπιδόσεως τών
Βραβείων βροχή επίμονος περιέλουσε τούς θεατάς.
Τήν έναρξιν τών Σχολικών ’Αγώνων έκήρυςεν αυτο
προσώπως ή A. Υ. ό Διάδοχος Γεώργιος.
Έπίσης παρίσταντο οί πρίγκηπες Νικόλαος καί Άνδρέας, ό Μέγας Δούξ Γεώργιος και αί πριγκήπισσαι Μα
ρία και Παυλόβνα.

Οί Σχολικοί ’Αγώνες εις τδ Στάδιον είνε άπδ τάς
ώραιοτέρας επιδείξεις.
Τά Σχολεία το ένα μετά τδ άλλο παρελαύνουν άπδ
τοΰ Στίβου ζαί έζτελοΰν ρυθμικωτάτας σουηδικός άσκήσεις.
Πρώτον ή Δ' Δημοτική Σχολή τών θηλέων ύπδ τήν
διδασζάλισσαν δεσποινίδα Στράγζα. Αί μαθήτρια', μικρό
σωμοι ολαι βαδίζουν μέ θαυμάσιου παράστημα. Έζτελοΰν
τάς κινήσεις ρυθμιζώτατα καί απέρχονται υπό τα χειρο
κροτήματα τών θεατών. ’Ακολουθεί ή Σχολή Μεταξά,
ή οποία έζτελεΐ ζανονικώτατα τάς ασκήσεις. "Επειτα ή
15η Σχολή τών θηλέων ύπδ τήν διδασζάλισσαν δεσποι
*.
*.
ένδεδυμένα
μέ κυανολεύζους
νίδα Σκλέπα. Αί μαθήτρια
στολάς βαδίζουν θαυμασίως. Τδ παράστημά των είνε αρ
ρενωπόν, το παν δέ δεικνύει ότι έχει γίνει έν τώ σχολείω
τούτω πολύ καλή εργασία.
Ύπδ τά χειροκροτήματα όλων τών παρευρισκομένων
έζτελοΰν καί αύται ρυθμικός κινήσεις καί άπέρχονται
τοΰ στίβου διά νά τάς διαδεχθή ή 7η Δημοτική Σχολή ύπδ

του, τά ωραία σώματα καί τδ αρρενωπόν παράστημα προ
ζαλοΰν θύελλαν χειροκροτημάτων έξ όλων τών σημείων·
Ό πρίγκηψ Νικόλαος προσέχει τάς ασκήσεις τών μαθη
τών. Οί μαθηταί είς τά έντονα παραγγέλματα τοΰ ζ. Μιζρουλέα έζτελοΰν τάς άσκήσεις μέ άκρίβειαν ζαταπλήσσουσαν. Νομίζει τις οτι έχει ένώπιόν του τούς Σουηδούς
άθλητάς, τοιαύτη ήτο ή δύναμις κα! ή ζωή μεθ’ ής έξετελοΰντο α; άσκήσεις. Αί κάμψεις ιδία ζαί αί αιωρήσεις

τών χειρών αποτελούν γραφιζώτατον θέαμα, τα δέ χει
ροκροτήματα τοΰ κόσμου καί αί έπευφημίαι βραβεύουν δι
καίως τούς κόπους τοΰ μοναδικού μας γυμναστοΰ ζ. Μιζρουλέα. Είς τδ τέλος έζτελεϊται κα! σκυταλοδρομία. Οί
μαθηταί μέ έρυθράς σημαίας άνά χεϊρας έζτελοΰν τδ γύγνασμα κατά τδ όποϊον οί νιζήσαντες φέρονται έπι τών
ώμων τών ήττημένων. Τδ Θέαμα είνε ώραΐον. Ό Διάδο
χος γελά
δίδΐ'· τδ σύνθημα τών χειροκροτημάτων,

Ή A. Ζ. <5 Διάδοχος, αί Μ. Δούκισσαι Μαρία και Παυλόβνα καί ο’ πρίγκηπες Νι
κόλαος και Άνδρέας ολίγον προ τής διανομής τών βραβείων

Ο δισκοβολος κ. I εωργαντας, τοΰ Πανελλήνιον Συλλόγου, πρώτος νικητής,
τήν στιγμήν καθ’ ήν ρίπτει τον δίσκον
τήν διδασζάλισσαν κυρίαν Νιζολαίδου.
’Ακολουθούν τά δημοτικά σχολεία τών άρρένων, όσα
είχον διακριθή κατά τάς γυμναστικός έξετάσεις.
Προηγείται τδ 13ον Δημοτικόν είτα δέ κατά σειράν
τδ 5ον, 6ον,7ον, 12ον και 4ον.Οι μαθηταί μέ τάς ομοιομόρ
φους στολάς δεικνύουν μεγάλην έπίδοσιν είς τάς Σουηδι
κός ασκήσεις. Τά βαδίσματα, αί κάμψεις και αί τάσεις
τών χειρών, τά άλματα καί αί σχετικά! κινήσεις προκαλοΰν άρίστην έντύπωσιν. Ύπδ τούς ήχους τής μουσικής
τοΰ ’Ορφανοτροφείου τδ εν μετά τδ άλλο άπέρχονται τά
δημοτικά σχολεία καί άρχεται ή έπίδειξις τών Έλληνι
κών καί τών σχολαρχείων.
Πρώτα εισέρχονται μέ λαμπρόν βάδισμα τδ Α' κα! Β'
Ελληνικά ύπδ τον άριστον γυμναστήν ζ. Στάθην Ζαγοριανδν, ό όποιος διά τής σύριγγας δίδει τά παραγγέλματα
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των ασκήσεων.
Οί μαθηταί αραιώνουν δια τοΰ τροχάδην. Είς τδ τέλος
έζτελοΰν πύζνωσιν, έπίσης τροχάδην, προκαλοΰντες τά
έπανειλημμένα χειροκροτήματα. Παρατηρεΐται ή ταυτό
χρονος έκτέλεσις τών ασκήσεων καί ή άρίστη έξάσζησις
τών μαθητών πράγμα τδ όποιον μαρτυρεί τήν καρποφόρον
εργασίαν τοΰ λαμπρού γυμναστοΰ κ. Ζαγοριανοΰ.
’Ακολουθεί τδ Ηον ελληνικόν ύπδ τον γυμναστήν κ.
Φραγζιδάκην. Οί μαθηταί τοΰ σχολείου τούτου έζτελοΰν
ρυθμιζώτατα τάς ασκήσεις και προζαλοΰν τάς έπευφημίας τών θεατών. Είς τδ τέλος έζτελοΰν καί συνθέτους
Σουηδικός ασκήσεις.
Μετά τήν έπίδειξιν τών δημοτικών καί έλληνικών Σχο
λείων έμφανίζεται είς τον στίβον τδ Α' Γυμνάσιου Μητροπόλεως. Το βάδισμα τών μαθητών τοΰ Γυμνάσιου τόύ-

’Ακολούθως εισέρχεται τδ Β' Βαρβάζειον ύπδ τόν δαι
μόνιου γυμναστήν ζ. Εύάγ. Παυλίνην. Οί μαθηταί καί
τοΰ Γυμνασίου τούτου έζτελοΰν ζανονικώτατα τας ασκή
σεις καί χειροκροτούνται ζωηρώς όταν άπέρχωνται.
Τήν 5 1]? γίνεται ή παρέλασις τών μαθητριών κα'·
μαθητών όλων τών Σχολείων ύπδ τούς καθηγητάς κα!
διδασκάλους αυτών. Προηγείται ή μουσική τοΰ ’Ορφανο
τροφείου καί έπονται τά σχολεία κατά σειράν άνά συστά
δας μέ τας σημαίας των.
Προ τοΰ Διαδόχου καί τών πριγκήπων οί μαθηταί έζσποΰν είς ενθουσιώδεις ζητωζ.ραυγάς. Ό Διάδοχος χαι

ρετά μειδιών.
Η παρέλασις λήγει μετά ίν τέταρτον τής ώρας, ’Ακο
λούθως γίνεται ή άπονομή τών βραβείων είς τούς διαφό
ρους άθλητάς, οί όποιοι χειροκροτούνται ένθουσιωδώς.
’Ακολούθως κηρύσσεται ή λήξις τών ’Αγώνων. Τήν
6ην μ. μ. ακριβώς άποχωροϋν τοϋ Σταδίου οί πρίγκηπες,
αί πριγκήπισσαι καί οί έπίσημοι, μέσω τοΰ διπλού στίχου
τών μαθητών κα! μαθητριών,
Αί μουσικά! παιανίζουν τόν εθνικόν ύμνον και ό κόσμος
ζητωκραυγάζει ζωηρώς.
—Ζήτω ό Διάδοχος.

——
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΤ ΜΗΝΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ:
Ό μήν αυτός ήδύνατο νά σημειωθή ώς ό κατ’ίξοχήν Κερκυραϊκός μήν.
Ή επιφανής φυσιογνωμία τοΰ Αΰτοκράτορος Γουλιέλμου ζώντος μέσα σέ περιβάλλον ’Ελληνικόν, σε
συγκινήσεις ’Ελληνικός, σέ ενδιαφέρον ’Ελληνικόν ήτο
μετά τόν Ηπειρωτικόν αγώνα, ή πλέον ζωηρά μέρι
μνα τοΰ ’Ελληνικού Ααοΰ. Τό ενδιαφέρον Του υπέρ

τών άρχαιοτήτοτν τής Νήσου, ή προσήλωσίς Του πρός
τάς παραδόσεις τά ήθη καί έθιμα τής νήσου, ή μέρι
μνά Του διά τό παρόν καί παρελθόν καί διά παν ότι
αφορά τήν περικαλλή Κέρκυραν τόν κατέστησαν μίαν
φυσιογνωμίαν κατ’ εξοχήν προσφιλή εις τόν ’Ελλη
νικόν Ααόν. Ή άπλότης Του, ή προσήνειά Του, ή καταδεκτικότης Του, ή χαρά Του όταν άπεκαλΰπτοντο
αρχαίοι θησαυροί καί ή έκπληξίς Του και ό θαυμα
σμός Του όταν ή χάρις καί ή αρμονία τών ’Ελληνικών
χορών καί τών Έλληνικών γυναικείων ενδυμασιών
επρόβαλλεν αίφνης προ τών οφθαλμών Του ίδημιοΰρ-
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γησεν ένα δεσμόν θέρμης καί ειλικρινούς αγάπης με
ταξύ τον κραταιοΰ Κάϊζερ και τής -ψυχής τοϋ ‘Ελλη
νικού Λαοΰ.
Τήν στιγμήν πού γράφομεν αναχωρεί άπό τήν μνροβόλον Νήσον. Είσέπνευσε βαθέως τό μΰρον τών
λουλουδιώντης, άπήλαυσεν άκόρεστος τήν μαγείαν τών
ζωγραφικαηάτων τοπείων της καί εμποτισμένος άπό
τήν αρμονίαν τών υπέροχων σκηνογραφιών ποΰ έξετελίσσοντο πρό Αύτοΰ φεύγει διά τήν μεγάλην πατρίδα
Του λάτρης ενός μεγαλείου ά θανάτου, μιας λαμπηδό
νας ποΰ δεν θά σβέση ποτέ. Ή Ελλά; έκέρδισεν ένα
φίλον όχι τοϋ συμφέροντος ή τοΰ υπολογισμού αλλά
τής καρδίας, τοϋ αισθήματος καί <5 Γουλιέλμος συνεκέντρωσε τάς συμπάθειας ενός Λαοΰ τοΰ οποίου έγινθαυμαστής δπως κάθε άνθρωπος ποΰ διακρίνεται διά
Χήνπνευματικήν υπεροχήν του. Καλόν Τον κατευόδιον.
**
Ό 'Ηπειρωτικός άγιόν εξακολουθεί άκόμη. "Ολοί
εΐμεθα ευέλπιδες διά τά αναμενόμενα αποτελέσματα^
Τήν στιγμήν μάλιστα αυτήν καθ' ήν ή Διεθνής 'Επι
τροπή ζητεί άπό τόν κ. Ζιυγράφον ταχίστην συνάντησιν πρός άμεσον συνεννόησιν αί ελπίδες πολλαπλασιάζονται καί πάντες πιστεύομεν είς μίαν λύσιν ικανο
ποιούσαν τους εθνικούς πόθους καί τά δίκαια τοΰ τό
σον άστοργοι; καταδικασθέντος 'Ηπειρωτικού Λαοΰ.

Α. Α. Ζ.

'Εσχάτως άνεκινήθη σοβαρώς ύπό τοΰ τύπου και
ιδία κατόπιν τών δημοσία γινομένων δηλώσεων ύπό τοΰ
έν Άθήναις Πρέσβεως τής Τουρκίας Γκαλήπ Βέη, τό
ζήτημα τής διοικήσεως τής Μακε0 /.. Σ0Φ0ΥΛΗΣ δονίας. Έδημοσιεύθησαν πολλά
θίγοντα τήν διοικητικήν δήθεν ανε
πάρκειαν τών τέως Διοικητών κατ' έξοχήν δέ έγένετο
ευρύς λόγος περί τών κατωτέρων οργάνων τής διοικήσεως τά όποια έφωράθησαν, λέγουν, άνασιουργοΰντα εις βάρος τών άλλων Εθνικοτήτων διά κατα
πιέσεων, διά παρανομιών καί ιδιαίτατα δι' άποπειρών
ληστρικών κατά τής περιουσίας τών πολιτών. "Ολα
αύτά διαδοθέντα έξωγκομένα έδημιοΰργησαν γενικήν
δυσφορίαν καί συνετέλεσαν είς τό νά έπισπευσθή ή
συμπλήρωσις τής κενής θέσεω'ς τοΰ Γ. Διοικητοϋ Μα
κεδονίας καί πρός τοΰτο έστράφη ή Κυβέρνησις πρός
ένα πολιτικόν ό οποίο; έχει νά παρουσιάση ενεργητι
κόν αξιον πολλής προσοχής. Έστράφη πρός τόν Σαμιον πολιτευτήν κ. Σοφούλην καί είς τάς στιβαράς
αύτοΰ χεΐρας τήν φωτεινήν διάνοιαν, τό νεωτεριστικόν
καί εύστροφων πνεύμα τήν ευρύτητα τής άντιλήψεως
τήν άσφαλή κρίσιν, τόν ορθολογισμόν, τήν μεγάλην
διοικητικήν πείραν, καί τήν πολλαπλήν μόρφωσιν
ένεπιστεύθη τήν τύχην τοΰ σπουδαιότερου τμήματος
τής Ν. Ελλάδος. ‘Η τύχη αύτή εΐμεθα πεπεισμένοι
δτι τάχιστα θά μετατροπή είς εύτνχίαν.
‘Η εύχήτών φιλομούσων δτι τότε θά εύπραγήση μία

πολιτεία δταν οί βασιλείς φιλοοοφήσωσιν ή οί φιλόσο
φοι βασιλεύσωσιν δταν μετατεθή είς κυβερνητικόν
έδαφος εύρίσκομεν έν τώ προσώπφ τοΰ κ. Σοφούλη
τήν πραγματικήν Εφαρμογήν της.’Όντως τήν Θεσσαλο
νίκην κυβερνά σήμερον φιλόσοφος άλλά φιλόσοφος
στιβαρός δίκαιος, οξυδερκής καί πρό παντός Έλλην.
Τοιοϋτος είνε ό νέος Διοικητής τής Μακεδονίας
δόκιμος συγγραφεΰς αρχαιολογικών έργων έπί Οετίαν
σπουδάσας έν Γερμανία, άλλά καί έπί δεκαπενταετίαν
διακριθείς ώς μεγάλη πολιτική φυσιογνωμία είς τήν
Σάμον δπου πάθη καί μίση καί κομματικός φανα
τισμός έδημιούργησαν ένα καθεστώς ποΰ μόνον ένας
Σοφούλης ήδύνατο νά δαμάση, νά ύποτάξη καί νά
διευθύνη μέ θέλησιν, μέ σθένος, μέ ώρισμένην κατεύθιινσιν. ‘Η ιστορία τοΰ άνδρός δέν γράφεται μέσα
σέ δέκα γραμμάς. Δέν είνε ιστορία μόνον γεγονότων,
εινε ιστορία ιδεών, εινε ιστορία Εσωτερικού κόσμου
ποΰ έφιοτίζετο άπό τόν πόθον τής πνευματικής έξεγέρσεως τής πνευματική; άναπτύξεως καί μορφώσεως
τών συμπολιτών του. Εινε ή ιστορία ποΰ έχει φωτει
νά; σελίδας πλήρεις άπό έργασίαν Εκπολιτιστικήν,
μορφωτικήν, διαπλαστικήν ψυχών καί χαρακτήρων.
Είνε ιστορία τήν όποιαν ολίγοι σύγχρονοι πολιτικοί
δύνανται νά μάς παρουσιάσουν. Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» βέβαια περί τής Επιτυχούς σταδιοδρομίας
τοϋ άνδρός είς τό ύψηλόν ’ Υπούργμα ποΰ άνεβίβασεν
ή Εμπιστοσύνη καί ή έκτίμησις τής Κυβερνήσεως θά
ζητήση εύκαιρίαν νά δώση είς τούς άναγνώστας πληρεστέραν τήν εικόνα τοΰ άνδρός.
‘Η σεμνή εορτή τής προικοδοτήσεως τών ορφανών
τυϋ πολέμου κατάτήν Επέτειον τής ονομαστικής εορτής
τοΰ άειμνήστου Γεωργίου, οπότε καί επιμνημόσυνος
τελετή ύπέρ τής μνήμης του
Α| ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ετελέοθη, έδημιούργησε μίαν
ΤΟΝ ΟΡΦΑΝΟΝ άτμόσφαιραν άνωτέρας άντιλήψεως τών κοινωνικών κα
θηκόντων μας. ‘Ηπρωτοβουλία τής Βασιλίσης Μητρός
ένισχυθεΐσα άπό τόν ζήλον καί τήν άφοσίωσιν τοΰ
Ματσούκα έξησφάλισεν εις πεντήκοντα όρφανάς Έλληνίδας 2,000 δραχμάς δι’ έκάστην. Ποσόν αρκετόν διά
τάς κόρας τοΰ Λαοΰ αί όποΐαι εις ένα εύάρμοστον γά
μον δύνανται νά εύρουν τήν εύτυχίαν τής ζωής." Οταν
λοιπόν είς ένα τόπον ύπάρχουν άνθρωποι έργαζόμενοι
ύπέρ τής εύτυχίας άλλων ώρισμένως ό τόπος αύτός
περικλείει εύγένειαν ιδανικής τελειότητας καί πρέπει νά
εΐμεθα υπερήφανοι δσοι έγεννήθημεν είς τόν ώραΐον
είς τόν ιδανικόν αύτόν τόπον.
Τό προνόμιον τής δαντέλλας τό ειχεν εως τώρα τό Πα
ρίσι, καθώς καί πάσαν εκλεκτήν παραγωγήν τών... κα
ρυκευμάτων τής γυναικείας μόδας. 'Ήδη ένεφανίσθη έπί,φοδος αντίπαλος ή ’Αμερική. Οί
ΑΙΠΑΡΙΣΙΝΜΔΑΝΤΕΛΛΑΙ ύφανταί τών λεπτεπιλέπτων δαντελλών, αί όποΐαι κα; είς τήν Αμερι
κήν είσήγοντο έκ Παρισίων, ήρχισαν νά έξάγωσι τά προϊ
όντα των εις τήν κοιτίδα τής Μόδας.
Ή πρώτη ύλη διά τήν κατασκευήν δαντελλών είσάγε·

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΩΗ

Πασχαλινά ψώνια

ται έννοεΐται έκ Γαλλίας καί Αγγλίας αλλ αί ιαντελλαι πλέκονται έν ’Αμερική άπό τά ειδικά εργοστάσιά με
τόσην τελειότητα ώστε εξάγονται ως τελειον προιιν εις
αύτόν πλέον τόν τόπον τής ^παραγωγής τής πρώτης ύ/.ης
καί τοΰ μονοπωλίου τής μέχρι τοΰδε κατασκευής των. Γο
πράγμα μας τό εξηγεί ’Αμερικανός έργοστασιάρχης, ό
όποιος λέγει, οτι τά ’Αμερικανικά έργοστάοια είναι ικανά

κατοίκων. Τοΰτο άποδίδετα'. είς τό ότι αύξάνονται μέν αί
γεννήσεις, αύξάνονται δέ καί οί θάνατοι. Καί επειδή οί
Γερμανοί δέν εννοούν νά δεχθούν τήν θεωρίαν, ότι οπού
αί γεννήσεις πολλαί, έκεϊ καί οί θάνατοι πολλοί, μελε
τούν τώρα πώς θά βελτιώσουν τούς όρους τής υγιεινής
διά τόν πτωχόν λαόν, ούτως ώστε οί θάνατοι να έλαττωθώσιν.

νά παράγουν όχι μόνον καλυτερας, αλλα καί μεγαλιΐ.^
ρας, ποσότητας δαντελλών διά μικροτέρου προσωπικού και
συνεπώς, δύνανται ν’ αντιμετωπίσουν με ικανόν κεροος
τόν εισαγωγικόν δασμόν τής Γαλλίας.
Παρ’.σιναί, λοιπόν, δαντέλλαι άπό τήν ’Αμερικήν εις
τό Παρίσι. Τό πράγμα είναι εκπληκτικόν ήρχισε δέ να

Ουτω σκέπτονται καί ούτως ένεργοΰσι τά Κράτη, τά
όποια προδλέπουσιν άδιαλείπτως πρός τήν αύριον.
Ημείς έδώ έχομεν στατιστικήν γεννήσεων ; Έχομεν
στατιστικήν θανάτων ; ΙΙαρακολουθοΰμεν τό σπουδαιότατον
τοΰτο διά τό μέλλον τής χώρας ζήτημα ; Σκεπτόμεθα περί
βελτιώσεως τών ορών τοΰ βίου διά τάς πτωχάς καί μάλ
λον παραγωγικάς τών πολιτών τάξεις.

οοβίζη πολύ τήν Γαλλικήν βιομηχανίαν.

Ένώ τήν Γαλλίαν τήν άπασχολει τό ζήτημα τής ε/.αττώσεως, τήν Γερμανίαν τήν άπασχολει τό ζητημα της
αύξήσεως τοΰ πληθυσμοΰ της. Ο Γερμανικός πληθυσμός
αύξάνεΓ άλλ’ αύξάνει βραδέως και
01 ΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ τοΰτο θεωρείται κίνδυνος, ή διά τον
όποιον φωνή έπαναλαμόανεται τακτικώς άπό τινων έτών κατά πάσαν νέαν άπογραφήν τών

’Αλλά τότε πώς ήμποροΰμεν πλέον νά έχωμεν τήν
άξιώσιν διαρκώς νά μάς δίδη ό λαός είς στρατιώτας,
είς αίμα, είς χρήυ,α, άφοΰ τίποτε τών όσων στοιχειωδών
έχει άνάγκην διά τόν βίον, εύθηνήν τροφήν, υγιεινήν κα
τοικίαν, έξασφάλισιν τής ζωής, δέν τοΰ έδώκαμεν ακόμη;

ί
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ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
— θέατρον Κυβέλης

Άπό τής άρχής τοϋ μην'ος τά έστεγασμένα θερινά
θέατρα ήρχισαν τάς παραστάσεις των. Καί ήρχισαν και
εφέτος μέ τά περυσινά έργα ζα! ιδίως μέ τάς ’Επιθεωρή
σεις. ’Εκείνο όμως το οποίον ύπήρξεν εφέτος δυσάρεστον
είνε ή εϊδησις τής άποχωρήσεως. δΓ έφέτος μόνον ευτυ
χώς. τής Κας Κυβέλης άπό τό θέατρον. Τόσην λύπην ζα)
τόσην ζατάπληξιν έπροξένησε τούτο, ώστε κανείς δεν ή
θελε νά π'.στεύστ, οτι ή έζλεζτή ζαλλιτέχνις ή όποια
ήξευρε νά χαρίζη εις τό κοινόν τάς λεπτάς συγκινήσεις
τής τέχνης της, καί νά του παρέχη τάς ζαλλιτεχνιζάς
απολαύσεις εφέτος θά έμενεν μακράν τής Σκηνής, ζαί τό
εκλεκτόν αθηναϊκόν κοινόν θά έχανεν τήν ευκαιρίαν του
προς αυτήν θαυμασμού του. Καί όμως είνε αλήθεια. Λό
γο·. άφορώντες τήν υγείαν τής Κυβέλης τήν εξαναγκάζουν
•να άπόσχη άπό τήν σκηνήν ζαί τήν καλλιτεχνικήν ορασιν. Το πράγμα είνε πολύ λυπηρόν. "Ας έλπίσωμεν όμως
οτι ή έφετεινή στέρησις θά άποδώση εις τήν άγαπημένην ζαλλ'.τέχν’.δα τάς δυνάμεις της διά νά τήν έπανίδωμεν εις το θέατρον της του χρόνου, μέ νέαν άζμήν
ζαί νέαν έφεσιν προς τελειοποίησιν τής τέχνης της.
Ήδη εις τό θέατρον τής Κυβέλης παίζε·, θ'.άσος εκ
λεκτός υπό τον ζ. Λεπενιώτην. Συμπράττει μετ’ αύτοϋ
ώς πραταγωνίστρια ή ζ. Καλογερίζου, ή ζ. Δημοπούλου
ή ζ. Παρασζευοπούλου, ή ζ. Βώζου ζαί ή ζ. Γαλάτη
Άπο τούς ά'.δρας παίζουν έκεϊ μεταξύ άλλων ζαί οί ζ. ζ·
1 Ιαπαγεωργίου. Καλογερικός 7·αί Άργυρόπουλος.
Πρώτον έργον τό όποιον έδωζεν ό θ'.άσος ήτο ό Διζα;
στής τής Παρισινής δυάδος, τών ζ. ζ. Ροδοζανάζη ζαό
Τζηροϋ. Ή φάρσα έχε·, πολλάς ζωμιζάς σζηνάς ζαί
θίασος τό έδίδαξε μέ πολλήν επιτυχίαν ζαί ήρεσε πολύ
εις τό κοινόν.
— θέατρον Μαρίκας Κοτοπούλη

Ή Δνίς Κοτοπούλη ήρχ’.σε τάς παραστάσεις της μέ
τά περισυνά Παναθήναια. Ό θ'.άσος της ζαί εφέτος ζά
λος με πολύ ζαλά στοιχεία. Συμπράττουν αί ζ. ζ. Μυράτ
Λούη, ’Αλκαίου, Παπαχρήστου ζα! οί κύριοι Μυράτ,
Χαλζ'.όπουλος ζαί λοιποί.
Ή Δνίς Κοτοπούλη ώρισε μεν ημέραν τής έβδομάδος
τήν Δευτέραν όπως παίζε·, έργα σοβαρά.Τήν πρώτην Δευ
τέραν μάς έδωζε τήν «Ήλέζτραν». Τό έργον έπαίχθη
ζαί άλλοτε, ζαί έχε·, πολλάζις έξαρθή ή δύναμις ζαί ή
Τέχνη μέ τήν οποίαν υποδύεται τον ρόλον τής ήρωιδος
ή Δνίς Κοτοπούλη. ’Επίσης ωραία παίζε·, εις τήν Ήλέζ
τραν ζα· ή ζ.Λούη.
«Ό Είσαγγελεύς Χάλερ» τοϋ Λινδάου, τό έργον τό
όποιον παίζεται εις τό θέατρον Κοτοπούλη, ήμπορεί νά
θεωρηθή ώς μία επιτυχία τοϋ θιάσου.
Τό έργονδυνατόν μέ ίλην τήν παραδοξολογίαν του. ζα!
συναρπαστικόν παρέχει τήν εύζα’.ρίαν εις τόν ζ. Μυράτ νά
διαπλάσση ένα ρόλον μ.οναδ·ζόν εις τό είδος του, ρόλον
ό οποίος άναδεικνύει ολην σχεδόν τήν άξίαν τοϋ έζλεζτοϋ
καλλιτέχνου. ’Επίσης ή Δνίς Κοτοπούλη ώς ερωμένη
τοϋ απάχου Είσαγγελέως, δημιουργεί ένα ρόλον δυνατόν,
ό οποίος παρά τήν σόντομ.ον έμφάνισίν της άφίνει μεγά-

λην έντύπωσ'.ν εις τούς θεατας.
Χαριτωμένη ή ζ. Μυράτ εις τήν άφελή έμφάνισίν τής
αδελφής.
—Ηέατρον Συντάγιιατος

Καί έφέτος θά παίζη ό θ’.άσος Πλέσσα εις τό θέατρον
τοϋ Συντάγματος. Εις αύτό συμπράττουν μεταξύ τών άλ
λων ζαί ή ζ. Βασ'.λάζη ζα! ή χαριτωμένη Δνίς Βορδώνη. 'Ο θ'.άσος Πλέσσα ήρχισε τάς παραστάσεις του μέ
τό Πολεμικόν Πανόραμα τοϋ 1913 τοϋ ζ. Μωραϊτίνη.
— Ηέατοον Πανελλήνιον

Εις τό θέατρον αύτό θά έργασθή έφέτος ό θίασος τής
Κας Νίκα-Φίρστ. Ό ζ. Φιρστ έζαμε μία ώραίαν έμφάν'.σ’.ν μέ τόν Λουδοβίκον 11. Ήδη προετοιμάζεται ό Άετ'.δεύς. Τον δύσζολον αύτόν ρόλον θά τόν ύποδυθή ή ζ.
Νίκα. ’Επίσης εις τό Πανελλήνιον θά δοθή έφέτος ζαί
τό Πανόραμα τοϋ Μωραϊτίνη. Εις τόν κ. Ίαζωβίδην τόν
λεπτόν κωμικόν τοϋ θ’.άσου Νίκα-Φύρστ, βασίζεται ή έπιτυχία τοϋ Πανοράματος.
—Πόλειιος έν Πολέιιω.

Μέ ολην τήν προσοχήν άνεβ'.βάσθη εις τάς ΙΟ ’Απρι
λίου εις τό Δημοτικόν Θέατρον ή Όπερέττα τοϋ ζ. Σαμάρα Πόλεμος έν Πολέμω. Τό λ’.μπρέτον έγραψαν οί ζ. ζ.
Τσοζόπουλος ζαί Δεληζατερίνης. Ό τίτλος τής Όπερέττας δ'.ζα'.ολογεί πληρέστατα τήν ύπόθεσ'.ν τοϋ Λιμ
πρέτου. ’Ενώ γίνεται εις τά Έλλην.ζά Σύνορα ό Πόλε
μος. άλλος πόλεμος λαμβάνει χώραν εις τό πεδίον τής
μ.άχης,είς τά Νοσοκομεία. Κάπο'.α τυχωδ·.ώζτ·.ς Κυρία
επιθυμεί νά νυμφεύστ, τόν βλάκα αδελφόν της μέ μίαν
πολύφερνον νέαν ή οποία άγαπα ένα άπό τούς μαχίμους
αξιωματικούς. Περί τήν βάσιν αυτήν πλέκονται όλα τά
φαιδρά ζαί εύθυμα έπισόδεια, ζαί έκτιλύσσεται ολη ή
ύπόθεσις τοϋ έργου, ύπόθεσις ή οποία τόσον πολύ ζατεζρίθη ϋπό τής κριτικής.
’Αλλά προζειμένου περί μιάς όπερέττας τό λιμπρέτο
έχει δευτερεύουσαν θέσιν, άφοϋ εκείνο τό οποίον κυριαρχεί
είνε ή μουσική ζαΐ όχι τό λιμπρέτο. Και ή μουσική τήν
οποίαν έτόνισεν ό ζ. Σαμάρας ό όποιος μάς έδωζε μίαν
Ελληνικήν Όπερέτταν έχει πολλά σημεία επιτυχούς έμπνεύσεως ζαΐ πολλας έζδηλώσεις πρωτοτυπίας διά τών
οποίων συνδέει τό κωμικόν μέ τό λυρικόν στοιχεϊον.
Ή μουσική τήςεϊσαγωγής τής β' πράξεως,είνε ένα σοβαρότατον δείγμα μιάς νεωτέρας συμφωνητικής μουσικής πε
ριγραφικής, ή όποια έρχεται εις μίαν τελείαν άρμονίαν
προς τό ολον μουσικόν έργον τοϋ "Ελληνος μουσουργού.
’Επίσης καλάς στιγμάς έπιτυχείς λυρικής έμπνεύσεως
μάς δείχνει ό κ. Σαμάρας εις τό τραγούδι τής Πεταλού
δας και τήν σερενάτα τών Μπεμπέ.
’Εν γένει ή όπερρέτα τοϋ Σαμάρα είνε μουσικόν έργον
πρώτης τάξεως. καί δύναται νά θεωρηθή ώς ένα 'μουσικόν
γεγονός τής έποχής μας τό όποιον έγκλείει μέσα εις τούς
τόνους της πολλάς έκδηλώσεις τής 'Ελληνικής ψυχής,
Ή μεγάλη έπιμέλεια ζαί προσοχή μέ τήν όποιαν άνε
β'.βάσθη έπί τής σζηνής. ή όπερέττα τοϋ ζ. Σαμάρα, ό
πλούτος τών σκηνογραφιών ζα! τών ενδυμασιών, τής Βυ
ζαντινής ίδια έορτής συνετέλεσαν κατά πολύ εις τήν επι
τυχίαν τοϋ έργου.
Τήν ορχήστραν διευθύνει ό Κ. Βαλτιτσιώτης.

μερικούς νοσογόνους μικροοργανισμούς—ιδιότητα, τήν ό
ποιαν έχει ό οίνος ζαί άλλα πνευματώδη ποτά.
Ό Δρ. Μερίς θεωρεί τόν οίνον πολύτιμον αντισηπτι
.Α-πό τίνος ήρχισαν εις τήν Αμερικήν νά κατασκευά- κόν, συντελοϋντα εις τήν καταστροφήν πολλών νοσογόνων
μικροβίων έδρευόντων εντός τοϋ έντερικοϋ οωλήνος. Πολζουν μεταςωτα ύφασματα καί άπό τό ξύλον. Ή επιτυχία
λάκις χρησιμοποιείται πρός πλύσιν έξωτερικών πληγών,
είναι τόσον μεγάλη, ώστε βλέπων τις έν αντιπαραβολή τήν
τελευταία δέ πειράματα κατέδειξαν τήν μικροβιοκτόνον
τεχνητήν μέταξαν καί τήν φυσικήν, έκπλήττεται διά τήν
του δύναμιν έπί τών βακίλ/.ων τοϋ τυφοειδούς πυρετού.
ομοιότητα καί αδυνατεί νά διακρίνη τήν αληθινήν μεταξύ
Ό Δρ. Μερίς καί άλλοι Γάλλοι ιατροί προβάλλουν
τών δύο.
καί άλλο έπιχείρημα συνηγορούν ύπέρ τής πόσεως κατά
Ή ξυλοϋφής μέταξα παρασκευάζεται διά διαφόρων χη
τό γεύμα μικράς ποσότητος έλαφροϋ οίνου. Τό έπιχείρημα
μικών μέσων καί σκευασιών. Ή παραγωγή είναι ταχυτούτο άντλοϋν έκ τοϋ γεγονότος ότι εις τά βόρεια τής Γερ
τάτη. Κατ’ αρχάς κόπτεται τό ξύλον εις λεπτά φύλλα,
μανίας ζαί τής Ρωσσίας, όπου ό οίνος είνε πολύ σπάνιος,
τά οποία τίθενται έν τή δεξαμενή χάριν χημικής επεξεργα
σίας. Τά φύλλα ακολούθως κατατρίβονται ύπό μηχανημά έπιζρατοϋν πολλά·, άσθένειαι όφειλόμεναι εις τήν χρήσιν
των μεταποιούμενα εις πολτόν. Ό πολτός ούτος πιέζε ανθυγιεινού κρέατος.
ται εντός σωλήνων άποληγόντων εις κλειστήν τρυπητήν
έπι φάνε'.αν, διά μέσου τών οπών τής όποιας έξέρχεται ή
lfX-ατά τόν έν Σκωτία ίσχύοντα νόμον ό γάμος είνε
πάστα εις λεπτοτάτας κλωστάς. Επι τών κλωστών τού
άπλοϋν κοινωνικόν συμ.βόλαιον. Ούτως άν εις άνήρ ζαί
των ρίπτονται ακολούθως τά κατάλληλα χημικά φάρμακα
μία νεαν.ς ειπ'ωσιν έπι παρουσία δύο μαρτύρων, άρζεί οΰπρος στερεοποίησίν των.
το·. νά είνε πολίται ευυπόληπτοι. «Είσθε ή σύζυγός μου»
Φορέματα κατασζευαζόμενα έκ τής τεχνητής ταύτης
«Είσθε ό σύζυγός μου», θεωρούνται άπό τής στιγμής έκείμετάξης φαίνονται ομοιότατα μέ τά έκ τοϋ προϊόντος τοϋ
νης τοσοϋτον άδιαίρετος συνηνωμένοι διά τοϋ δεσμού τοϋ
μεταξοσκώληκας υφάσματα.
γάμου, ώς άν εις τήν ήμετέραν χώραν είχον δ'-έλθη ολην
Εις τό Θιβέτ άπό πολλοϋ οί ιθαγενείς ένδύονται μέ
δικαιοδοσίαν τοϋ γάμου, άπό τής στιγμής τής πρώτης
φορέματα κατασζευαζόμενα έκ ξύλου.
έπισζέψεως τοϋ γαμβρού πρός τήν νύμφην μέχρι τήςάναΕις τόν ’Ισημερινόν χρησιμοποιείται ό φλοιός δένδρου
χωρήσεως αυτών εις τό γαμήλιον ταξείδιον.
τίνος πρός κατασκευήν κλινοσκεπασμάτων.
"Ετερος τρόπος πρός πραγματοποίησιν τής πρός γάμον
**
έπ'.θυμίας
δύο ατόμων, έξ ίσου ισχυρός καί απαραβίαστος
-^\uv καί τό πράγμα ήμπορεί νά φανή έκ πρώτης οψεως
είνε ό έξής. Έπί τοϋ έσωτερικοϋ έξωφύλλου μιας καινής
άπίστευτον, έν τούτοις είναι άληθές ότι επιφανείς ιατροί
Διαθήκης ό μέλλων σύζυγος γράφει διά μελάνης «Δέχο
προβάλλουν σοβαρώς τήν θεωρίαν οτι ή σκωληκοειδίτις ή μαι υμάς, τάδε ώς σύζυγόν μου» καί ή σύζυγος προσθέτει
έκδηλουμένη κυρίως μεταξύ παιδιών, οφείλεται εις τήν κάτωθεν «Δέχομαι υμάς, δείνα, ώς σύζυγόν μου». Ό διά
υδροποσίαν.
τών δύο τούτων γραμμών έπιβεβαιωθείς γάμος έχει το
Ό πρώτος είσηγηθείς τήν θεωρίαν ταύτην είναι ό Δρ.
σοϋτον κύρος, όσον καί άν ό ’Αρχιεπίσκοπος τής ΚαντερΜερίς τών Παρισίων, εις τόν οποίον έκαμε μεγάλην έντύ βουρίας ηύλόγει τό μ.στήριον.
πωσ'.ν ώρισμένος αριθμός περιπτώσεων σκωληκοειδίτιδος
Τό άληθές είνε ότι τοιοϋτοι γάμο: πολλάκις δημιουρέκ τών ΰποβληθεισών έσχάτως πρό τής ’Ιατρικής Εται γοϋσι δυσχερείας εις τάς άρχάς, ιδίως προζειμένου περί
ρείας τών Παρισίων.
τής ημερομηνίας τής συνάψεώς των. ’Αλλά πάσα προσπά
Αί περιπτώσεις αΰται άποδειζνύουν μεγάλην άναλογίαν
θεια πρός μεταρρύθμισιν τοϋ κοινωνικού τούτου έθίμου
προσβολής έκ τής νόσου τών παιδιών έκείνων τά οποία άπέβη εις μάτην, ό ΙΙρόεδρος δέ Δικαστηρίου τίνος έδήπίνουν μόνον νερό. Παρετηρήθη ταύτοχρόνως ότι οί άδελ. κωσεν έσχάτως οτι ό τρόπος ούτος είνε αναγκαία συνέ
φοί και αί άδελφαί τών παιδιών τούτων, αί όποια·, πεια τοϋ Εθνικού χαρακτήρας τής Σκωτίας ζαί τών πε
έσυνήθ'.ζον νά πίνουν έλαφρόν κρασί κατά τό γεΰμά των!
ριστάσεων.
ήσαν άπηλλαγμέναι τής σκωληκοειδίτιδος καθώς ζαί άλ
Εύνόητον όμως είνε ότι τά έθιμα ταϋτα, τής έΧ τοϋ
λων έντερικών ένοχλήσεων.
προχείρου
συνάψεώς γάμων, δέν είνε γενικώς παραδεδεγΚαίτο·. ό Δρ. Μερίς παραδέχεται ότι υπάρχουν καί
μένον
έν
Σκωτία,
ύπάρχουσι δέ καί περιπτώσεις καθ’ ας
άλλα αίτια εις τά οποία οφείλεται ή έκδήλωσις τής νόσου
έπιζητείται
υπό
τών
μελλονύμφων ή ευλογία τής ’Εκκλη
εις τά έν λόγω παιδία, έν τούτοις τό γεγονός ότι ταϋτα
σίας.
Εις
τούτο
συντείνει
κατά πολύ καί ό διά νόμου πε
έσυνήθ’.ζον νά πίνουν μόνον νερό κατά τό γεϋμά των, ένω
ριορισμός
τών
δικαιωμάτων,
τά οποία οί νυμφευόμενο·,
τά άλλα μέλη τής οικογένειας έκαμνον χρήσιν έλαφροϋ
ύποχρεοϋντα:
νά
πληρώσωσι
πρός
τόν ιερέα. Ταϋτα μέχρι
οίνου τόν κάμνει νά άμφιίάλλη περί τής όρθότητος τής
τοϋ
1880
άνήρχοντο
εις
25
μέχρι
50 δραχ., άναλόγως
έπ'.κρατούσης μέχρι τοϋδε ιδέας, ότι ή υδροποσία είνε
τής
κοινωνικής
θέσεως
τών
νυμφίων.
Άλλ’ άφ’ ότου ό
ευεργετική εις τόν ανθρώπινον οργανισμόν.
νόμος
άνεγνώρισε
και
τούς
άνευ
έκκλησιαστικής
κυρώσεως
Ό Γάλλος έπιστήμων δέν θέλει νά εϊπη ότι τό καθα
γινομένους
γάμους,
τοσαύτας
ζημίας
ύφίσταντο
οί ιερείς
ρόν ύδωρ περιέχει καθόλου στοιχεία έπιβλαίή εις τήν
ώστε
περιώρισαν
τά
δικαιώματά
των
καθωρισθέντα
τέλος
υγείαν, τονίζει δέ ότι ή βλάβη τήν όποιαν προξενεί είναι
διά
τοϋ
περί
γάμου
νόμου
τοϋ
1880
εις
3,10
δραχ.
αρνητική' διότι δηλ. δέν έχε; τήν δύναμιν νά καταστρέφη
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Πρός μείζονα δέ ευκολίαν τών προτιθεμένων νανυμφευθώσ·. δί’ έκκλησιαστικής ευλογίας, κατηργήθη ή αυστηρά
διάταξις περί τελέσεως τών γάμων εντός τής Εκκλησίας
καί επετράπη όπως ούτοι λαμβάνωσι χώραν καί είς οικίας
ή ξενοδοχεία. Είς τον γάμον παρευρίσκονται οί στενοί
συγγενείς τών νυμφευόμενων ή διανέμονται προσκλήσεις
κα! είς φίλους αυτών αναλόγως τών μέσων, τά οποία ό
γαμβρός διαθέτει. Γίνονται, δηλαδή καί έκεϊ οί γάμο·,
είτε «έν στενώ οικογενειακοί κύκλω, ή άνοικτοί», όπως
θά έλέγωμεν καί ήμεϊς.

ΕΚΘΕΣΙΣ

TOT t ΠΜΒΟWJByTMPIAZ hid.
ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1913
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1914

Κύριοι Μέτοχοι,
Ύποβάλλομεν ύπδ τήν κρίσιν υμών, Κ. Μέτοχοι, συμ
φώνως μέ τάς διατάξεις τοΰ Καταστατικού, τον ’Ισολογι
σμόν του λήξαντος έτους 1913 μετά προτάσεως διανομής
μερίσματος έν ολω δραχ, 7.50 κατά μετοχήν κοινήν καί
δραχ. 1.10 κατά μετοχήν έπικαρπίας.
Ή άπδ τοΰ 1910 καί έντεΰθεν παρατηρηθεϊσα σταθερά
βελτίωσις τών εισπράξεων ημών έξηκολούθησε κατά τήν
λήξασαν χρήσιν καί δή είς μείζονα κλίμακα.—Ουτω τδ
σύνολον τών εισπράξεων ημών άνήλθεν είς δραχμάς
8,313.563.55 έναντι δρ. 7,393,984.70 τοΰ προηγουμέ
νου έτους παρουσιαζομένης ολικής αύξήσεως άκαθαρίστων
εισπράξεων έκ δρ. 919,578.55 καί καθαράς τοιαύτης
μετ’ άφαίρεσιν δηλονότι τών φόρων τοΰ Δημοσίου έκ δρ.
880,418.65.
Ή αΰξησις αΰτη οφείλεται διά δραχ. 586,000 είς τούς
έπιβάτας καί διά δραχ. 333,000 είς τά έμπορεύματα.
Καί καθ’ όσον μέν άφορα τήν έξ έπιβατών αύξησιν τών
ήμετέρων εισπράξεων μικρόν μόνον μέρος αυτής δύναται
νά άποδοθή είς τήν έμπόλεμον κατάστασιν τών πρώτων
9 μηνών τοΰ παρελθόντος έτους, αφοΰ αί στρατιωτικά!
ένέργειαι διεξήχθησαν μακράν τής Ιίελοποννήσου, ή δέ
άποστράτευσις είχε τήν αντίστοιχον κίνησιν κατά τδ προηγούμενον έτος λόγω τής έπιστρατεύσεως.—Κατά τδ
πλεΐστον άρα ή έξ έπιβατών κα! έξ ολοκλήρου ή έξ εμ
πορευμάτων αΰξησις δέον νά θεωρηθώσιν άσχετοι πρός
τήν έμπόλεμον κατάστασιν,
Αί δαπάνα·, έκμεταλλεύσεως άντί δραχ. 3,901,967.97
όσαι ήσαν κατά τδ 1915 άνήλθον κατά τήν υπόλογον
χρήσιν είς δραχ. 4,381.658.77 παρουσιαζομένης ολικής
αύξήσεως αύτών έκ δρ. 479,690.80. Ή αΰξησις αΰτη
ήθελε προκύψει μικροτέρα κατά δρ. 35,610.30 κατά τδ
εΐσπραχθέν δηλονότι ποσδν έκ πωλήσεως παλαιών υλι
κών, διά τοΰ οποίου κατά τά προηγούμενα έτη έπιστοΰντο
αί δαπάνα·., αλλ’ οπερ έκρίναμεν οκοπιμώτερον νά φέρωμεν έφεξής είς όφελος των προβλέψεων.

Ή ώς άνωτέρω αΰξησις τών δαπανών ημών προήλθον:
Έκ τής ύπηρεσ. τής έκμεταλλεύσεως διά δρ. 30,781.35
» » »
τής Γ/.ξεως
» » 365,157.52
» »
»
τής συντηρήσεως
» »
74,050.94
τοΰ υπολοίπου όφειλομένου είς μικράς αυξήσεις τών άλ
λων ύπηρεσιών.
Καί καθόσον μέν άφορα τήν υπηρεσίαν τής έκμεταλ
λεύσεως ή αΰξησις τών δαπανών αυτής οφείλεται είς αύξήσεις τών μισθοδοσιών τοΰ προσωπικού λόγω άρχαιότητος,
είς αυξήσεις τών άμοιβών του λόγω μείζονος χιλιομετρικής
διαδρομής τών άμαξοστοιχιών,άλλά καί έν τινι μέτρω λόγω
τών κατά τούς τελευταίους τρεϊς μήνας έφαρμοσθέντων
νέων κανονισμών τών ωρών έργασίας κα! άναπαύσεως
τοΰ προσωπικού.
Καθόσον άφορα τήν αύξησιν τών δαπανών τής υπηρε
σίας τής Γ/.ξεως, αΰτη οφείλεται :
Είς έπί πλέον δαπάνην καταναλωθέντων γαιανθράκων
δραχ. 240,625,86, έξ ών δρ. 174,975.43 οφείλονται
είς τήν έπ! πλέον διαφοράν τής τιμής τών γαιανθράκων
καί 65,653.43 είς έπί πλέον κατανάλωοιν γαιανθράκων
λόγω μείζονος διαδρομής.
Καί διά τδ ύπόλοιπον είς τά αύτά αίτια τά προκαλέσαντα κα! τήν αύξησιν τών δαπανών τής υπηρεσίας τής
έκμεταλλεύσεως άλλά και είς μείζονας δαπάνας τής τα
κτικής συντηρήσεως τοΰ τροχαίου ύλικοΰ.
Καθόσον άφορα τέλος τήν αύξησιν τών δαπανών τής
υπηρεσίας συντηρήσεως, αΰτη οφείλεται έξ ολοκλήρου είς
έπί πλέον κατανάλωσιν στρωτήρων και έλικοφόρων ΰλων.
Σχετικώς μέ τάς προβλέψεις ήκολουθήσαμεν καί κατά
τδ τρέχον έτος τήν τακτικήν τών προηγουμένων έτών μέ
τάς άκολούθους διαφοράς :
Είς τήν πρόβλεψιν διά δαπάνας φθοράς τροχαίου υ
λικού κλπ,παρουσιάζουσαν υπόλοιπον έκ δρ.477,095.35
είσεφέραμεν τό πρώτον ήδη δρ. 35,610.30, τό προϊόν
δηλονότι πωλήσεως παλαιών υλικών τής υπηρεσίας καί
έργοστασίου, ένηργήσαμεν δέ διαφόρους πιστοχρεώσεις
περί ών περαιτέρω είς τήν λεπτομερή άνάλυσιν όλων
τών κονδυλίων τοϋ ’Ισολογισμού.
Τήν πρόβλεψιν έκτακτων έργων καί έκτακτων δαπα
νών άνεβ'.βάσαμεν είς δραχ. 100,000 έτησίως αντί τών
85,000 είς δσας ήτο μέχρι τοΰδε καθορισμένη έπί τή
βάσει τοΰ μέσου όρου τής τελευταίας πενταετίας, καθό
σον καί κατά τό λήξαν έτος καί κατά τό προηγούμενον
έσχομεν δαπάνας δι’ έκτακτα έργα άνωτέρας τής προβλέψεως.
Σχετικώς μέ τάς αποσβέσεις έθεωρήσαμεν ορθόν νά
άποσβέσωμεν έξ ολοκλήρου τήν προκύψασαν έκ τού συμ
βιβασμού μετά τής Τραπέζης Σκούζε έκ δρ. 74,046.85
ζημίαν, αντιστοιχούσαν προς τα 30 ο)ο τών παρά τή
Τραπέζη ταύτη καταθέσεώγ μας κατά τήν ήμέραν τής
αναστολής τών πληρωμών αυτής.
Εθεωρήσαμεν έπίσης φρονιμώτερον νά άποσβέσωμεν
τό έλλειμμα τής έκμεταλλεύσεως τών Λουτρών Κυλ
λήνης και ’Ολυμπίων, καίτοι τούτο προήλθεν έκ τής
γενικής επισκευής τοϋ Ξενοδοχείου ημών ’Ολυμπίων,
ήτις έκρίθη απαραίτητος καί ήτις ήδύνατο νά κατατμηθή είς πλείονας χρήσεις.

Συμφώνως μέ τόν ΰποβαλλόμενον ύπό τήν κρίσιν
δών είς νέον έκ δραχ. 137,641.62.
μών Ισολογισμόν, τά κέρδη τής χρήσεως 1913 άνήλ 1 Σχετικώς μέ τά νέα έργα καί προμήθειας έχομεν νά
θον εις δρ. 1,438,755.38 τούτα δέ όμού μέ τό έκ δραχ.
ανακοινώσωμεν ύμϊν κ. Μέτοχοι, ότι έξαιρέσει τοΰ στάθ
403,313.09 υπόλοιπον κερδών άδιανέμητον τοΰ προηγου μου 1 Ιατρών δι’ όν ήγοράσθη τδ άναγκαιοΰν γήπεδον καί
μένου έτους άποτελοΰσι ολικόν κερδών πρός διανομήν μελετώνται ήδη αί θεμελιώσεις, αί ύποχρεώσεις ήμών
έκ δρ. 1,842,068.47.
έξ ύπολοίπου τοΰ δανείου τών 12,500,000 κατά τδ πλεϊΈφαρμόζοντες τό πρώτον ήδη τό άρθρον 48 τού Κα στον έξετελέσθησαν. Ιίροσθέτομεν όμως ότι ή άνάπτυξις
ταστατικού, ώς έτροποποιήθη ύπό τής έκτ. Γενικής τής ήμετέρας έκμεταλλεύσεως κατά τά δύο τελευταία
Συνελεύσεως τής 21 ’Ιανουάριου 1913 προτείνομεν ύ- έτη έξακολουθοΰσα και κατά τδ τρέχον ύπδ τήν ιδίαν κλί,
μίν κύριοι Μέτοχοι τήν κράτησιν ποσού δρ- 500,000 μακα, είνε τοιαύτη, ώστε ήνάγκασε τδ Συμβούλιόν σας
πρός σχηματισμόν κεφαλαίου κινήσεως, προνοίας κα!
κα! τήν Διεύθυνσιν νά λάβη σύντονα μέτρα όπως άντιμερυθμιστικού τοΰ μερίσματος, έξ ου κεφαλαίου θέλουσι
τωπίση αυτήν.
λαμβάνονται έφεξής πάντα τά αναγκαία ποσά διά τάς
ΙΙρδς τοΰτο προέβημεν είς τήν παραγγελίαν 8 νέων
δαπάνας άνανεώσεως τού τροχαίου υλικού, έργων γραμ άτμαμαξών ισχυρότατου τύπου, δι’ ών έλπίζομεν νά ανμής καί οικοδομών μετά τήν έξάντλησιν ώς είκός τού ταποκριθώμεν οπωσδήποτε είς τάς σημερινός άνάγκας
έν τώ Ίσολογισμώ άπομένοντος υπολοίπου έκ δραχμών
τής έκμεταλλεύσεως. Έκ τών αύτών λόγων όρμηθέντες
170,182.84 έκ τής προβλέψεως διά δαπάνας φθοράς προέβημεν. έν καιρώ άλλως τε καί είς τήν παραγγελίαν
τροχαίου ύλικοΰ καί έργων γραμμής.
καί άλλων άκόμη οχημάτων τρίτης θέσεως πλήν τών
Κατ’ ακολουθίαν τό κεφάλαιον τούτο πρόκειται νά όσων εί'χομεν προμηθευθή έξ ύποχρεώσεώς μας έξ ύπο
άντικαταστήση τήν καταργηθεϊσαν προ διετίας ήδη ει λοίπου δανείου, έχοντες προ οφθαλμών καί άλλας άκόμη
δικήν πρόβλεψιν διά δαπάνας φθοράς τροχαίου υλικού παραγγελίας τροχαίου ύλικοΰ έπιβατών ιδίως, πρός συμ
κτλ. έκδηλουμένης ουτω σαφώς τής έκ τών κερδών τών πλήρωσην τών ύφιστααένων αναγκών ήμών.
μετόχων προελεόσεως τών τοιαύτης φύσεως δαπανών
Κατά καθήκον έπίσης ανακοινοΰμεν ύμϊν, τήν συνομοκαθ’ δν χρόνον όμως θέλει χρησιμεύσει καί ώς κεφά- λόγησιν συμβάσεως μεταξύ τής ήμετέρας Εταιρίας κα'·
λαιον κινήσεως, προνοίας, ρυθμιστικόν δέ συνάμα τού τής Cie Wagon Lits περί έκμεταλλεύσεως οχημάτων
εστιατορίων, άτινα έν καιρώ έχομεν παραγγείλει κα!
μερίσματος.
Προκειμένου δέ περί κεφαλαίου έχοντος τοιαΰτην
άτινα άφιχθέντα ήδη ταχέως τεθήσοντα·. έν χρήσει.
σπουδαιότητα καί τοσούτον άρρήκτως συνδεομένου μέ
Συμφώνως πρός τήν ήμερησίαν διάταξιν,παρακαλοΰμεν
τήν ολην οικονομίαν τής ήμετέρας έπιχειρήσεως έθεωρή ύμάς κ. Μέτοχοι, όπως ευαρεστούμενοι, έγκρίνητε κατ’
σαμεν άναγκαϊον νά προικοδοτήσωμεν αύτό γενναίως
αρχήν συμφώνως προς τδ άρθρον 24 τοΰ Καταστατικού
προτιθέμενοι έφ’ όσον τά κέρδη τών μελλουσών χρήσεων τήν αύξησιν τοΰ άριθμοΰ τών Συμβούλων μέχρι 11, οητώς έννουμένου, ότι ή τυχόν συμπλήρωσις ύπδ τοΰ Δ. Συμ
ήθελον έπιτρέψει τούτο νά έξακολοοθήσωμεν έπαρκείς
βουλίου τής μιας ή και άμφοτέρων τών θέσεων τούτων
κρατήσεις όπως τό ταχΰτερον έπιτευχθή δ σχηματι
θέλει ύποβληθή πρός έγκρισιν είς τήν πρώτην συγκροτησμός σοβαρού έντεΰθεν κεφαλαίου, άναλόγου καί πρός
τήν έκτασιν τού ήμετέρου δικτύου καί πρός τήν όσημέ- θησομένην Γενικήν Συνέλευσιν.
Καλεϊσθε έπίσης όπως προβήτε εις τήν έκλογήν τριών
ραι προϊοΰσαν άνάπτυξιν τής έκμεταλλεύσεως ήμών,
διά τοΰ οποίου κανονιζομένων άνετώτερον έν τώ μέλ- Ελεγκτών καί δύό αναπληρωματικών διά τδ τρέχον έτος
1914 συμφώνως μέ τάς διατάξεις τοΰ άρθρ. 45 τοΰ Κα
λοντι τών τής άνανεώσεως τοΰ τροχαίου ύλικοΰ, θά καταστατικού.
Οί διά τδ προηγούμενον έτος τοιοΰτοι είσίν
ταστή έλπίζομεν δυνατόν νά άνταποκριθώμεν εις τήν
έκ νέου έκλέξιμο·..
αύξησιν τής κινήσεως καί τάς Απαιτήσεις τού κοινού,
έπιτυγχάνοντες ουτω δλην τήν άνάπτυξιν τής έκμεταλ
ΙΙερατοΰντες τήν παρούσαν παρακαλοΰμεν ύμάς, κ.
λεύσεως ήμών, ής το ήμέτερον δίκτυον άποδεικνύεται
Μέτοχοι, όπως άφοΰ λάβητε γνώσιν τής περαιτέρω λε
επιδεκτικόν.
πτομερούς άναλύσεως τοΰ ’Ισολογισμού καί τής έκθέσεως
Μετά τήν ώς άνω κράτησιν άπομένει ύπόλοιπον κερ. τών κ. κ. Ελεγκτών, έγκρίνητε, έαν εύαρεστήσθε, τον
δών πρός διανομήν έκ δραχ. 1,342,068.47 έξ ών προτεί- ύπδ τήν κρίσιν ύμών ΰποβαλλόμενον ’Ισολογισμόν κα! τήν
διανομήν μερίσματος έν όλω δρ. 7,50 κατά μετοχήν ε?.1
νεται ύμϊν ή διανομή μερίσματος δρ. 7.50 κατά μετοχή
*
έπί τών έν κυκλοφορία 153,940 μετοχών. Έπειδή δέ εί- τών έν κυκλοφορία κοινών μετοχών έκ δραχ. 1,10 κατά
χον διανεμηθή ώς προμέρισμα δρ. 2.50 κατά μετοχήν, μετοχήν έπικαρπίας. άπαλλάσσοντες τδ Συμβούλιόν σας
ήδη μετά τήν έγκρισιν τοΰ ’Ισολογισμού διανεμηθήσοντα'
καί τήν Διεύθυνσιν πάσης ευθύνης έπί τή μέχρι τοΰδε διαέτεραι 5 δραχμαί.
χειρίσει.
Συμφώνως όμως πρός τδ άρθρον 51 τοΰ Καταστατικού
διανεμηθήσεται έπίσης μέρισμα καί είς τας μετοχάς έπΓ
καρπίας και δή πρός δρ. 1.10 έκάστη.
Ένεργουμένων δέ τών ύπδ τοΰ Καταστατικού βριζόμε
νων κρατήσεων, ώς έτροποποιήθησαν αύται έν άρθρω 48
καί αφαιρουμένων τών έπ! τών διανεμομένων κερδών φό
ρων τοΰ Δημοσίου παντός είδους άπομένει ύπόλοιπον κερ
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Η ΕΟΡΤΗ TCI ΣΤΑΔΙΟΥ
Έκπάγλου ωραιότητας έορτή έδόθη εις το Στάδιον
περί τό τέλος τοΰ μηνός αυτού ύπό τοΰ Λυκείου των
Έλληνίδων. Άνώτερον άπό πάσαν περιγραφήν, άπό
πάσαν σόλληΦιν και τής πλέον ζωηράς φαντασίας, ήτο
τό θέαμα των ύπερδιακοσίων χορευτριών αί όποίαι μέ
άσύγκριτον χάριν, μέ θελκτικάς κινήσεις, άπετέλουν
ζωγραφικώτατα συμπλέγματα εναρμονιζόμενα τελείως

προς τό ολον έκπληκτικόν περιβάλλον τοΰ περικαλλούς
Σταδίου. Τπερδιακόσιαι νεάνιδες έκπροσωποϋσαι καθ’
ομάδας τάς πλείστας τών επαρχιών τής Ελλάδος και
τάς Νήσους μας διέπλασαν μίαν εικόνα άλησμονήτου
κάλλους καί επιβολής διά τάς χιλιάδας τών θεατών
οΐτινες έ'χοντες έπί κεφαλής τον Βασιλέα των καί ο
λόκληρον την Β. Οικογένειαν επευφήμησαν μέ ενθουσια
σμόν άκράτητον τό έξελ'-σσόμενον ζωγραφικώτατον θέ
αμα.
Εκτός τού Λυκείου Μεταξά τό όποιον μέ τούς ύπερ-

εκατον φουστανελλοφόρους του έδωσε πολλήν ζωήν εις
την εορτήν διεκρίθησαν διά την άσύλληπτον χάριν των,
δια την καταθελγουσαν ευστροφίαν τών κινήσεων των
αί μέ τό αρχαϊκόν ένδυμα χορεύτριαι και ή όμάς ή φέρουσα τό Μακεδονικόν ένδυμα τό όποιον προσηρμόζετο
έξόχως εις τάς νεαράς άτθίδας α[ όποίαι μέ τόσον ζή
λον και μέ τόσην εύγενή διάθεσιν είργάσθησαν διά νά
έπιτύχη ή θαυμασία έμπνευσις, ή έξοχος καί άλησμόνητος έορτή τού Λυκείου τών Έλληνίδων.
Άν ή έορτή έδίδετο υπέρ τών Ήπειρωτών είνε 6εβαιωμενον πλέον οτι δέν θά εΰρίσκετο ούδείς έχων αν
τίθετον γνώμην περί τής μοναδικής, περί τής υπέροχου
επιτυχίας ή όποια έσημειώθη μέσα εις τό καλλιμάρμαρον
Στάδιον κατά τήν τελευταίαν Κυριακήν τού ΆπρίΛίου.
Ενα μεγάλο εύγε εις τάς Έλληνίδας μας.

----------- ■·■« r—---------

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
Επεσκεφθη τας Αθήνας ή Μεγάλη Αούκισσα
Παυλόβνα, θυγατηρ τής άλησμονήτου Βασιλόπαιδος
’Αλεξάνδρας.
Η νεαρα Μεγάλη Αούκισσα παρέμεινεν πλησίον
των Υψηλών συγγενών περί τον μήνα.
—Θαυμαστόν ιστορικόν ανάγνωσμα δημοσιεύει ή
«Λε'α 'Ημέραν γραφόμενου υπό τοΰ συντάκτου αυτής
κ. Βαοιλα, οστις είχε τήν τύχην νά παρακολούθηση
εκ τοΰ σύνεγγυς τάς περιπέτειας καί τάς φάσεις τών
δύο 'Ελληνικών πολέμων.
-π-Εις το Εφετεών Ναυπλίου, έγένετο ή δίκη τών
αθεϊστών τοΰ Βόλου. Αί ’Αθηναϊκοί εφημερίδες έξηγέρθησαν άκόμη καί κατά τήν έκδίκασιν τής ύποθέσεως
αυτής ή οποία εδωσεν αφορμήν εις πολεμικήν εξ ής
πάντως αγαθά θά προκόψουν.
•—Οί κατηγορούμενοι ήθωώθ ησαν.
— Ό στρατηγός Βιλλαρέ άντεκατέστησε τον στρα
τηγόν Έντοϋ έπιστρέψαντα είς τήν Γαλλίαν: Ό κ.
Βιλλαρέ Ανήκει εις Ιστορικήν οικογένειαν : "Ενας άπό
τους προγόνους αυτού ύπήρξεν είς τών ιπποτών τής
Ρόδου, οστις μάλωμα μετέσχε καί τής άλώσεεος αυ
τής κατά τον 14 αιώνα.
— Ο Στρατηγός Βιλλαρέ όμιλεϊ τελείως τήν 'Ελ
ληνικήν.

— ’Εφέτος ό εορτασμός τοΰ Πάσχα είς τους Στρα
τώνας ύπήρξεν εκτάκτως πανηγυρικός.
— Ή A. Γ. ό Διάδοχος παρέμεινεν ολόκληρον τήν
ημέραν μετά τών συναδέλφων του, καί έξ αφορμής
τοΰ καθήκοντος αυτού δέν παρηκολούθησεν είς τά
ανάκτορα τήν έπίδοσιν τής Στραταρχικής Ράβδου είς
τον 'Υψηλόν πατέρα Του.
— Ή ’Αρχαιολογική 'Εταιρία έξέλεξεν επίτιμον
ΙΙρόεδρον τον Αυτοκράτορα Γουλιέλμον.
— Τήν 9ην ’Απριλίου έπεσκέφθησαν τάς ’Αθήνας
οί Σέρβοι μαθηταί τής ’Εμπορικής ’Ακαδημίας τοΰ
Βελιγραδιού.
—Είς τό καλλιτεχνικόν έργαστήριον Γυναικείων
Πίλων τής Κας Διλής Μπουλούκου έφθασαν αί φόρμαι νέων καπέλλων. Οί ’Ιταλικές ψάθες της είνε όν
τως άρωτοτεχνικαϊ, γαρνιρισμένοι καί μέ ένα σίκ εν
τελώς Παρισινόν. ’Επίσης έφθασαν καί τά λαϊκά λινά
καπέλλα τά τόσον χρήσιμα διά τάς πρωϊνάς εξόδους
τών Κυριών.
—"Ολη ή εκλεκτή τάξις τών Κυριών προμηθεύεται
τχ καπέλλα της από τά καλλιτεχνικά χέργια τής Κας
Λιλής Μπουλούκου.
'Οδός Έρμου άρ. 10.
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
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Αύτοκίνήτα πολυτελείας, φορτηγά (canlines).
Βενζίνη, έλαια, ελαστικά κτλ.
Το άνω Carage αναλαμβάνει οίανδήποτε επισκευήν,
ενοικιάζει δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα προς τοπο·
θέτησιν αυτοκινήτων.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΪΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΟΜΗΣ

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
—«Ροδόπη» — «’Απόγονοι»

Δυο έκλεκτά βιβλία έκυκλοφόρησαν πρό τίνος καιρού.
ΉοΡοδόπη» τοΰ κ. Ν. Ποριώτη καί οί «'Απόγονοι» τοΰ
κ Δ Ταγκοπούέ.ου. Και οί δύο συγγραφείς έκ τών δοκιμωτέρων δέν ήτο δυνατόν παρά νά πλουτίσουν τήν
νεοελληνικήν φιλολογίαν μέ τά έργα των.
Οί «’Απόγονοι» τοΰ κ. Ταγκοποόλου είνε ένα μεγάλο
διήγημα βγαλμένο άπό τήν έλληνικήν ψυχήν. Μέ α
πλότητα ή οποία φθάνει είς βαθύτητα άναλύσεως, μάς
δείκνυε'· ό συγγραφεΰς τήν ψυχήν τοΰ άνδρός ό οποίος ο
νειροπολεί τήν ζωήν ίσην δι’ όλους και ευτυχή διά τά
άτομα όπως καί διά τό έθνος.
Τό έργον τοΰ κ. Ταγκοποόλου βαθύτατα ψυχολογη
μένου άφίνει εις τον αναγνώστην μίαν μελαγχολικήν
έντόπωσιν, οτι τά πρόσωπα όπως δ Λάμπρος του, ό
ήρως τοΰ βιβλίου του, δέν θά συναντήσουν ποτέ τήν ευ
τυχίαν τής ζωής, άφοΰ σκέπτονται καί ποθούν τόσον πολύ
τήν ευτυχίαν τών άλλων.

Αντιθέτως ό κ. Ποριώτης μέ τήν «Ροδόπην» του
βασίζει τό έργον του είς τήν γυναίκα καί μάς δεικνύει
τήν γυναικείαν ψυχήν. Τό δράμα τοΰ εκλεκτού συγγραφέως ονομάζεται τραγωδία καί είνε πράγματι τοιαότη,
τραγφδία άπό έκείνας ποΰ ενίοτε συλλαμβάνει καί έκτελεΐ ή άγριότης καί τό μίσος τής γυναικείας ψυχής.
Δέν γνωρίζω όποιαν έντόπωσιν θά κάμη ή «Ροδόπη»
διδασκόμενη άπό τής σκηνής. ’Ίσως νά τήν βλάψη ό
λυρισμός της ό οποίος είς πολλά μέρη χαλαρώνει τοΰ
πάθους τήν τραγικότητα. Ή άνάγνωσις της όμως δί
δει τήν τραγικήν συναίσθησιν τοΰ παλαιού έκείνου και
ρού, ποΰ έδέσποζον αί μεγάλαι άφοσιώσεις καί τά με
γάλα πάθη μέ όλα τά τραγικά επεισόδια μιάς άγριας
ζωής.
Ο κ· Ποριώτης μέ τήν «Ροδόπην» του ύπήρξεν ευτυ
χής έπί τή εκλογή τοΰ μύθου καί ευτυχέστερος είς τήν
διάπλασίν του.

αυςτροαμερικαν Λ
ΡΩΚΕΑΝΕΙΟΣ ΑΤΜΟΓΙΑΟΤΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Τακτικαι κατ’εύθε-αν αναχωρήσεις έκ Πατερών διά-Βόρειον και Νότιον ’Αμερικήν και
Καναδά διά τών νεοτεύκτων κ&ι πολυτελέστατων υπερωκεανείων ατμόπλοιων της, με οιπλοΰς έλικας
καί ασύρματον τηλέγραφον.
.
.,
Δι’είσιτήρια Λ', Β' και Γ' θέσεως, ώς και διά φορτίον καί πλείονας πληροφορίας, άποτανθητωσαν οί βουλόμενοι είς τά Γραφεία τής ’Εταιρίας.
’Εν Ιΐάτραις.— Γ, Μόρφυ καί Γίδς-Κρώββ καί Στίβενς.— Όδας 'Αγίου Άνδρέου
— Πλατεία Καραϊσκάκη
Έν Πειραιεϊ.—
»
»
»
— Όδδς Σταδίου κάτωθι Άρ"
Έν Άθήναις.—
»
»
»
σακείου και είς τούς κατά τόπους ΐίράκτοράς της.

ΚΟΛΩΝΙΑ

Κ ΒΕΛΙΣΣΑΡωΤ

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 67 ΑΘΗΝΑΙ -ΑΡ· ΤΗΛ. 416

Βραβευθεΐσα είς όλας τάς μεγάλος εκθέσεις διά 15
πρώτων βραβείων. Ή μόνη ιατρική κολώνια διά μα

σάζ καί λουτρά.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΠΓΜ ΚΑΙ ΚΑΑΑΒΪ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

’Αριθμός τηλεφώνου 464

Τροποποιηθείσης τής κλίμακας τών τόκων τών είς
τραπεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν σψει
ή έπί προθεσμία, δηλοποιεϊται. οτι άπό 15 Απριλίου
1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε
τώ Κεντρίζω Καταστήματί'καί τοϊς ' Γποκαταστήμασιν
αύτής καταθέσεις είς' τραπεζογραμμάτια άποδοτέας έν
σψει ή έν,ώρισμένη προθεσμία έπι τόκω :
I 1 )2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος δ’.ά τάς έν σψει άποδοτέας κα
ταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000 πέραν τοΰ ποσοΰ τούτου
τοΰ τόκου οριζομένου είς I τοϊς ο)θ κατ’ έτος. Αί κατα
θέσεις αύται γίνονται δεκταί ζα’ι είς ανοικτόν λογαρια
σμόν. παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου "λογαρια
σμού καί βιβλιαρίου επιταγών.
2 τοϊς ο)θ κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέαί
μ-τά ές μήνας τουλάχιστον.
2 1)2 τοϊς ο)ο ζατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά έν έτος τουλάχιστον. '
3 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας
μετά δύο έτη τουλάχιστον.
3 1)2 τοϊς ο)ο ζατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.
4 τοϊς θ)θ διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τουλάχιστον, ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε
έτών ή τάς διαρκείς.
.
Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς
φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη προθεσμία ή διαρκεϊ. έπί τόκω :
1 1)2 τοϊςο)ο ζατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τοΰλάχ
2
» » » » »
»'
1 έτΛς
»
2 έτών
2 1)2 » » » » »
3 »
»
» » »
»
4 έτών
4 »
» » » »
»
5 ετών
Αί ομολογία! τών έντόζων καταθέσεων έζδίδονται κατ
εκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικά! ή ανώνυμοί.
Τό κεφάλαιον και οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνον
ται παρά τώ Κεντρίζω Καταστήματί ζαί τή αιτήσει τοΰ
καταθέτου παρά τοϊς ' Γποζαταστήμασι τής Τραπέζης είς
τό αύτό νόμισμα, είς δ έγένέτο ή ζατάθεσις.

GANTERIE
Ν. Π ΑΝ ΑΠ ίΙΤΟΠΟ Υ ΛΟΣ & θ. ΛΥ W! Π ΕΡΟΠΟΥ ΛΟΣ
Όδος Χταδίου άροθ. ^ίΐ»

Σννιστάται Ιδιαιτέρως παρά της «'Ελληνικής

’Επιθεωτήσεως
*
.

V

-

.

-

ΜΑΣΣΑΖ—ΧΕΙΡΟΚΟΜΙΑ—ΚΟΜΜΩΣΙΣ
Διάφοροι θεραπεΐαι πρδς άφαίρεσιν ρυτίδων,
πιτσιλάδων κτλ. έπί τή βάσει επιστημονικών πα
ραγγελμάτων και επιμελημένης θεραπευτικής.

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΖΤΑΠΟΗ

Ζητείτε άπδ τή

Ίνστιτοντον
'Όλα τά καλλυντικά ε’ίδη τών κυριών :
Κρέμες, Πούδρες, ’Αρώματα.
Διά τήν άπόκτησιν ή τήν διατήρησιν δροσε
ρού προσώπου καί απαλής έπιδερμίδος. Τδ Ίνστιτοΰτον έχει τδ ρεκδρ τής επιτυχίας.

Καλαισθησία απαράμιλλος και ασύγκριτος
διά τάς κομμώσεις τών κυριών

Ί— ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΪ —7
Κάτωθι ‘Τπονογείον

Δτκατοάννής

ΚΟΙΧΙΑΚ
Σ., Η.&Α. ΜΕΤΑΞΑ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

36 ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
7 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ
Έτησία παραγωγή
120,000 ΦΙΑΛΗΝ

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

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΔΓ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Νθ 9

Γενικός πληρεξούσιος
Ζ.

ΣΑΓΙΑΝΝΗΧ

,Εν ’Αλεξάνδρειά
ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΕΣΣΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ
Έάν αί Άθήναι δύνανται. νά ύπερηρρανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπλη - !
κτικάς προόδους των μία αφορμή προς τούτο είνε και τδ μέγα αύτδ Κατάστημα είς τδ όποιον συ I
νεκεντρώθη πλουσία έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριοτης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική άφθονί ·|
και ποικιλία δλων τών ειδών τής Ζαχαροπλαστικής καί τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτδ έπαινο
τύμημεν είς τδ ζήτημα τής εύθυνής διανομής κατ’ οίκον άγνοΰ καί νωπού ’Αγελαδινού Γάλακτος !
Τά Γιαούρτια του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ, τά είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται άφθονα, 1
εύθυνά, καί μέ υλικά καί εκλεκτά καί επιμελημένα. Τά είδη τής Ζαχαροπλαστικής γαργαλιστικό- |
τατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Καμόπιν δλων αυτών δικαίως θεωρείται τδ κέντρον δλου I
τοϋ έκλεκτοΰ κόσμου. Δικαίως εύρίσκουσι θέσιν μόνον οί προνοητι.κοί πού φροντίζουν εγκαίρως νά |
τάς καταλαμβάνωσι καί ακόμη δικαιότερον όλοι οί συχνάζοντας, είς τά θέατρα δέν θεωρούσι τήν ]
διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τδ τέλος τής παραστάσεως το άναψυκτικόν των, ή τδ
παγωμένο γάλα των, ή τήν άβράν κρέμαν των, είς τάς πολυτελείς αίθούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

CI ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,
Έν Ρωσσιμ ('Οδησσός) ή Δίς ’Αγγελική Κοκινάκη. Rue Gretsclihesaja No 30. Έν Λονδίνω Δίς "Ολγα Παπαδάκη, (61 Heroford, Road Bayswater, W). — Έν Μάντζεστερ ό κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης. — Έν Kafr-Zayat
τής Αίγυπτου ό κ. Παναγιώτης Ίατρίδης.— Έν Ζαγαζίκ τής Αίγυπτου δ κ. Ζήνων Στράτης, πρόεδρος τοϋ Ελληνικού
Συλλόγου.— Έν Facous της Αίγυπτου ό κ. Νέαρχος Παπάς.— Έν Μανσούρςι τής Αίγυπτου ό κ. Περικλής Κωνσταντόπουλος.— Έν Simbellawein τής Αίγυπτου ό κ. Μιχαήλ Μπαμίχας, ιατρός.— Έν Benha της Αίγυπτου ό κ. Κωνσταν. Δάνισκας.-— Έν Πόρτ-Σκιτ ή Δνίς Αγλαΐα Γεωργιάδου, Διευθύντρια τοϋ Παρθεναγωγείου.— Έν ’ Αμμόχωστό; ή
Δνίς Ελένη Χατζηπετρου, Διευθύντρια τοϋ Παρθεναγωγείου.— Έν Λευκωσίμ ή Δνίς Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια τού’
Παρθεναγωγείου.— Έν Λάρνακι ή Κα Ελένη Πούρτζη.— Έν Λεμεσσω ό κ. Εύγένιος Ζήνων, Βουλευτής-Δικηγόρος.—
Έν Πάφω ό κ. Σπυρίδων Μαυρομάτης. Δικηγόρος.— Έν 'Ιερουσαλήμ ό κ. Ματθίας Παυλίδης.— Έν Μυτιλήνη ό κ.
Ροδόλφος Γ. Ράλλης.— Έν Κερκύρςιή Δνίς ’Αγάθη Νικοχάβουρα.—Έν Σάμω ή Κα ’Ελπινίκη Σταμάτη.

^^8
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΟΝΗΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΝΙΕΝΟΝ ΔΡ. 60,000,000
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Δ ι ε ύ θ υ ν σι ς Τηλεγραφική

ΑΝΗΝΑΤΚΗΝ ATHENOCLES

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

' Υποκαταστήματα
ΕΝ ΕΑΛΛΔΙ : Έν Πειραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Σέοραις, Καβάλλα, Ίωαννίνοις, Χίω, Πάτόαις, Σύρω, Καλάμαι.ς,
Τριπόλει, Βάλω, Λαοίσση, ’Αγρίνιο; καί Καρδίτση.
ΕΝ ΚΡΗΤΗ : Έν Χανίοις, 'Ηρακλείω καί Ρεθύμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Έν Κωνσταντινουπόλει. ('Υποκατάστημα
έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισω,
Μερσίνη, Σμύρνη.
ΕΝ ΑΙΓΥΙΙΤΩ : Έν’Αλεξάνδρειά (μετά παραρτήματος έν
τή συνοικία Mitanl, Καίρω, (μετά παραρτήματος έν
τή συνοικία Mousky), Ζαγαζικίω, Χαρτούμ.
ΕΝ ΑΟΝΔΙΝΩ : (No 22, Fenchurch Street).
ΕΝ ΑΜΒΟΥΡΓΩ (Domhol, Monckcbeberg strase 18).
ΕΝ ΛΕΜΣΩ (Κύπρου).
ΕΝ ΛΙΜΕΝΪ Βαθέος’(Σάμου).

Διοικητικόν Συμβούλιον
Δ· Στέφανον (Πρόεδρος), Μαρκήόιος δέ Ρεβεοόώ,ί’Αν
τιπρόεδρος), ’Ιάκωβος Μποννιέ (διευθύνων Σύμβου
λος),Ίω· ΆΟηνογένης, Κ. Βεοονγκ,Α. Ζαρίφης,
,Έιιρι.Μ'πενάκης, Σ. Ενγενίδης, Βαρόνος Δέ ΝεφΧίζ καί ’Ey. Ροδοκνάκης.

.Γενικός Διευθυντής
Ί. Ήλτάόκος

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν
εργασίαν, ήτοι’ Ιίροεξοφλήσεις εμπορικών γραμματίων
καί συναλλαγματικών, προκαταβολής έπι χρεωγράφων
καί έμπορευμ.άτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός εί
δους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμ
ματίων έσωτερικοϋ καί εξωτερικού έκτελεϊ χρηματιστικάς
έντολάς" εκδίδει έπιταγάς πιστωτικός έπιστολάς καί τη
λεγραφικά; έντολάς, πληρωμών έν τε τώ έσωτερικώ και
έξωτερικώ" άνοιγε’.· τρέχοντας λ)σμούς ήγγυημένους, δέ
χεται καταθέσεις χρεωγράφων πρ'ος φύλαξιν άντί ελά
χιστων δικαιωμάτων καί ενοικιάζει διαμερίσματα χρημα
τοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπδ όρους λίαν εύνοϊκοΰς
διά τ'ο κοινόν.
...

Ή Τράπεζα Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυσόν,
είς έπιταγάς (cheques) έπί τοϋ έξωτερικοϋ καί είς τρα
πεζογραμμάτια ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς.
Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς ό νόμισμα
ένηργήθησάν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) ομοίως άποδίδονται δΓ επιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπί τών
έν τώ έξωτερικώ ανταποκριτών της. Οί δεδουλευμένοι τό
κοι πληρώνονται κας' έξαμηνίαν άπ'ο τής πρώτης Ια
νουάριου καί άπ'ο τής πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.
Ταμιευτήριου, μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν, λειτουργεί καθ’
έκάστην.

ζίραχ.

’Ολόκληρος αελις είς εν τεύχος.
Ήμίσεια
Τέταρτον σελίδος
Όγδοον
Λιί (ώρον |χειιρότ>ρον t»t xe:
*.xi

Φ

60
35
20

άνά) ογοι
/
At ’ «οπονογραφημ.ένας δεπφεμ.ίβιτς. St’ εξ τεύχη η η
ρισβότ«ρα
*
όδιαέτεραο βυμιφωνέατ.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμος.
.
.
.
»
Β' »
...
»
Γ' »
...
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ. .
.
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ Ιστορικόν μυβιστόέξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Φρ.
»
»

τ/Λ ‘Κλληνοείΐί
Ι,ούνταΐ εο$ τά Γρτφεϊά μ.ας «ί»ος

3,00
"2.00
1 50
’

»

5,00

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
θ ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΓΛΑ Δράμα ιστορικόν τοίπρακτον.
ΗΤΖΕΝΗΜΕΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραματεον μονίπρακτον. μεταοοασθεν’εις τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΙ1Η ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα‘κοινωνικόν
τρίπρακτον. Πάντα δ’.δαχθέντα άπό τής 'Ελλ. Σκηνής.

- · , ■
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ΑΔΕΛΦΟΙ

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ & Σ'·1
'Οδός Σοφοκλέους 3.-Τηλέ<ρ. 794

Ηλεκτρικά! εγκαταστάσεις. Ή Έταφέία
αναλαμβάνει τήν έκτέλίΐιν παντ’ίς'ΐϊτους ήλεκτόοφωτισμοϋ πόλεων, εργοστασίων, επαΰλεων, ξενοδοχείων,
νοσοκομείο»? κ.τ.λ.
Έγκατάστασις Ψυγείων-Παγοποιείων,. προς
■ψυξιν αι&ουσών, θεάτρων, Κινηματογράφον)·, ατμό
πλοιων, κιλ. Έγκατάστασις πλήρης σφαγείων καί Ζυ- '
» -ίλοποιείων. Ηλεκτρικά μηχανήματα, πετρελαιομηχαval Diesel-Tosi, χρησιμοποίησις υδραυλικών πτά,σεων, Ανυψωτήρες καί ανελκυστήρες βαρών, άτμομηχαναί, άτμοτουρβίναι, νδροτουρβίναι, άεριομηχανα
καί άεριογόνα.

’■£γχατά<ϊτχο&: εργοστασίων κατ’αποκοπήν
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ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ,,ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ

,,ΣΤΑΡΡ

13—1S Χτοά Αρσάκειου— ‘Οδός Χταδϊου άριδ.%1
Πιά< α και άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40.
'Όλα τά τραγούδια δλων τών Ελλήνων συνθετών καί 2λα τά νεώτερα cuccfca
Βιολιά, μανδολινα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους καί τά έξαρτήματα αύτών.
Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.

