ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ

βιεγβγΝΤΡίς:

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

'

*

1 ηπ ΗI ϊ ΕΤΟΣ Ζ'. —ΤΕΥΧΟΣ 82—83
ΑΟΠΠ Al ΑΤ Γ ΟΤΣΤΟΣ—ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΣ 19Ϊ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡ ΑφΗΜ ΕΝΟΝ

DEMETRIUS SKIRDAS

ΠΡΟΠ Λ Η Ρ Ω Τ ε A I

ΣΎΝΔΡΟΜΑΙ

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Διά τούς Διδασκάλους
Διά τήν Λ ΜΕΡΙΚΟΝ
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ

Δραχμαί

Δολλάρια
Λίρα ’Αγγλίας
Σελίνια
Δρ. Χρ.

12.—
8.—
3.—
1)2
10.—
12.—

EGYPTE, LE CAIRE,-RUE ROVE NO 5
Fournisseur de L’armee d’Occupation
Maison Fondee en 1870.

IMPORTATION EXPORTATION

Φρ. χρ. ή Λραχ 23.

"Εκδοσις εκλεκτή γενικώς.,

Grande Fabrique, Diatillerie de Liqueurs
Grande Depots de Vins

ΔΙΕΥΟ ΥΝΣΙΣ:
,Δ,ΕΣΠΟΙΝΙΔΑ

-pTFENlAN

ΘΠΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 83.
τηλεγραφώ »«ύβνν<ης.·

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

^ΩΓΡΑΦΟΤ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «II ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

ΑΘΗΝΑΣ

Δελτίον κινήαεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αύγούστου 1914’έως 10 Σεπτεμβρίου 1914

“ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΙΝ,,—ΑΘΗΝΑΣ

ΕΕΑΓΧΙΓΜ

"Ετη

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενο? ή μή δέν έπιστρέφεται.
Παν σύγγραμμα ά.τοστελλόμενον είς τά γραφεία μας αναγγέλλεται.
Α.τ

1914)15
1913)14
1912)13

Λ,ίτραι ΈνβτιΚα!

35,743,883
60,904,868
61,745,332

'

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

έγγραφα! άρχονται άπο 1ης έκαστου |*ηνός.—Τί» τεϋχος δρ. 1

Παρακρατήοεως
ΙΙοσον δελτίων

“Ετη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1914)15
1913)14
1912)13

Ό Πατριωτικός Σύνδεσμος τών 'Ελληνίδων ·· Λος Ζωγράφον.— Αί κυρίαι κατά τόν πόλεμον : Σλ.
Ν. Χμτς.-— ’Από Μονάχου είς Ναύπλιον : Μιχ· Γ. Ααμπρυνίδου.— Τό άρχειοφυλακεϊον Ζακύνθου: Λ.
Ζώη. —Κρίσεις τοΰ Ροτσιλδείου Διαγωνισμού. —Σ τό Μπέλες ; (ποίημα) I. Π. Σταματούλη— Τά κε
ράσια (Διήγημα). Μετάφρασις Σ. θ. Λάσκαρι. Άπό τήν ζωήν τοΰ μηνός (Αύγουστος-Σεπτέμβριος) Δ,
Λ. Ζ— Άπό τήν πολεμικήν κίνησιν. —θεατρική’Επιβεώρησις. —Στήλη διά Κυρίας (αί ρυτίδες).—
Γραμμές.— Βιβλία καί Περιοδικά.
ΚΟΣΜΟΙ ; Ήμέραι δόξης.—Βασιλεύς Κάρολος— Τό Βέλγιον— Τά έν Παλαιστίνη.— Αί δραματικαί
Σχολαί.— Ό Μέγας Ναπολέων.— Τά αποτελέσματα τοΰ Πανευρωπαϊκού πολέμου— Τά πυροβόλα τών
42.— Πώς ήχμαλωτίσβη ό στρατηγός Λέμαν. —Οί Βαθμοί τών Ηγεμόνων.— Ό Κάϊζερ είς Γαλλίαν.—
Τό Βορδώ. —Ή Κομπιένη. —Ρολλάν καί Χάουπτμαν.— Νεωτερισμοί.
ΕΙΚΟΝΕΣ = Μουσουλμανίδες τηλεφωνήτριαν—Ό νέος Βασιλεύς καί ή νέα Βασίλισσα τής Ρουμανίας.—
Ό Διάδοχος τοΰ Ρουμανικού Θρόνου. —Ό Βασιλεύς καί ή Βασίλισσά της Αγγλίας.

HUGfiNIB ΖΟθηΑΡΗΟΥ
Η
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7ME ANNEE N082-83
ATHtNES AOUT-SEPTEMBRE 1914

REVUE MENSUEULE
ILI-USTRiE
PR’X E>U NUMERO

1

FRANC

Έκδοθέντα καί παρελθ. χρήσεως
»

>

44,985,900
>»47,193,300
52,837,700

Χυμ.ψηφτσμ.άς

12,549,600
21,447,000
21,80.>,100

Υπόλοιπον

32,436,300
25,746,300
31,028,600

Προκαταβολών έπ' ένεχύρω
"Ετη

Εισαγωγή

1914)15
1913)14
1912)13

22,110,359
5,416,665
5,742,380

'Εξαγωγή

1,143,672

Τπόλοιπον

20,966,687
5,416,665
5,742,380

ΣΗΜ. Έκτος τών Λ. 35,743,823 τής εξαγωγής παρέμειναν καί άνεκκαθάριστοι διασαφήσεις παρά τφ
Τελωνείφ Πατρών τήν 10 Σεπτεμβρίου έ. έ. λ. έν. 12,177,892 μικτού βάρους.
( Έκ τοβ γραφείου)

* 0** SOPHIE ZIUUEP
M

Εν όδώ ‘Ερμοϋ άριΰμός 42

ACADEMIE DE MUSIQUE

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Concert Training

PRINTEMPS

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

CONCERTS A 2 PIANOS
Enseignement sur la «Reforme pianistique».
Systeme Deppe
i Le^on par semain
15 fr. le cachet
2
»· »
»
10»»
»
1
> tous les 25 jours 5
»
»
»
(Chez elle de 3—5 h.)
θοθθθοοοοθθοο θ-θθ-θθ

Σ. Π. Α. Π.
Πρός οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν
τήν προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόντων με βίβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν σύγ
κριση μέ τάς τιμάς τών απλών εισιτηρίων.
Έξ Αθηνών

>

Άργος

>

Τρίπολιν

>

Μεγαλ.

>

Κυπαρ.

>

Άκρ.

>

Πάτρας

»

Πύργον

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

9.20
7.65
15.70
12.20
23.20
18.—
29.20
21.95
34.50
27.80
19.50
13.05
25.19.65
37.70
27.05

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

4.60
3.85
7.85
6.10
11.60
9.—
14.60
11.—
12.75
13.90
9.20
6.55
10.—
9.35
16.35
13.55

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11.—

10.10
6.95
6.—
4.05
5—
2.80
13.10
9.20

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50

Έχ Πανρών

Διά Πύργον
»

Λεχαινά

»

Αϊγιον

>

Κόρινθον

» Ναύπλιον

I. A ft. ΜΟΥΤΕΟηΟΥΛΗΝ
Εις τόν άφθονον καί ποικιλώτατον και πολύμορμον καί πολύχρωμον εμπορικόν πλούτον τοΰ καταστή
ματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά τε
λειότερα άσπρόρρουχα. διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον
πολυποίκιλλα χεντήμ,αιτα και δαντέλλας καί τάς
τελευταίας μόδας είς ύφ ί σμ,ατα.Δέν θά σάς προσέλ
κυση μόνον δ πλούτος και ή εΰθηνία τοΰ καταστήμα
τος αλλά καί ή ΐδιάζουσα είς τους Καταστηματάρχας τούτους ευγένεια καί ή άβρότης τών τρόπων.
θ.θθθθθθθθ.θ.θ

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

13.70
9.65
9.50
6.75

12.25
8.0ό
7.80
5.6C

(Έχ τοΰ γράφε

ΑΘΗΝΩΝ

ΓΡΛΦΕ1Α ΜΠΟΤΑΣΗ 1-4 QAKAQE XQKFATOTZ 26-4

Αΰτοκίνητα πολυτελείας φορτηγά (camines).
Βενζίνη, έλαια, έλαστικά κτλ.
Τό άνω Garage αναλαμβάνει οίανδήποτε έπισκευήν, ενοικιάζει
δέ και μεμονωμένα διαμερίσματα πρός τοποθέτησιν αυτοκινήτων.
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΒΥςΟΛΙΑΙ ΪΙΛΗΡΟΜΗΙ

θθθθθθ

'Αναχωρήσεις έξ Αθηνών

6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Με
γαλούπολης Κυπαρισσίαν, Καλάμας.
7.00 π. μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.
8.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Άκράτας
στάσεις.
12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

7.30
4.85
4.70
3.40
ά)

ATSTPOAMEPIKANA
YTTEPQKE ΑΝΕΙ0Σ ΑΤΜ0ΠΑ0ΤΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναχωρήσεις έχ ΙΙατρών.

7.40 π. μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας, Ναύπλιον.
11.45 π. μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
6.30 π. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, ’Ολύμ
πια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν.
3.50 μ. μ. Διά Κυλλήνην (Λουτρά) Πύργον ’Ολύμπια.
Αναχωρήσεις έκ Καλαμ,ών

7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσία'·, ’Ολύμπια, Πύργον,
Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, ’Α
θήνας.
12.05 π. μ. Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Έχ Τριπόλεως

Διά Καλάμας

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

S. Π. Λ. ΤΙ.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚλ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ

Διά Κόρινθον

HIES SQUARE C° OF HEW - YORK

4.50 μ. μ. ’Εκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.15 μ. μ. Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου
τρών) Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ. μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
Χ.ιλεομ.ετριχά Βιβλιάρια ταξειδέων.

(Α'
(Β'
(Γ'
(Α'
(Β'
έκπτωσις 30 ο)ο (Γ'

1000 χιλιόμ.
έκπτωσις 25 ο)ο
2500 χιλιόμ.

Θ.
Θ.
Θ.
Θ.
Θ.
Θ.

Δρ.
Δρ.
Δρ.
Δρ.
Δρ.
Δρ.

90)
75) '
45)
210)
175)
105)

διαρχείας
6 μηνών
διάρκειας
1 μηνός

Τακτικαί κατ’ ευθείαν αναχωρήσεις έκ ΙΙΑΤΡΩΝ διά ΒΟΡΕΙΟΝ καί ΝΟΤΙΟΝ ΑΜΕ
[ΡΙΚΗΝ καί ΚΑ5ΑΔΑ διά τών νεότευκτων καί πολυτελέστατων ύπερωκεανείων άτμοπλοίω
Της, μέ διπλούς έλικας καί ασύρματον τηλέγραφον.
* εισιτήρια A', Β' καί Γ' θέσεως, ώς καί διά φορτίον καί πλείονας πληροφορίας, άποΔι
ρανθήτωσαν οί βουλόμενοι είς τά Γραφεία τής ‘Εταιρίας.
I Έν Πάτραις.—Γ. Μόρφυ καί Υίός-Κρώββ καί Στίβενς.—Όδδς ‘Αγίου Άνδρέου
ί Έν Πειραιεΐ.—
»
» »
»
»
>
—Πλατεία Καραϊσκάκη
Ε Έν Άθήναις.—
»
» »
»
».
»
— Οδός Σταδίου κάτωθι Αρ
σάκειου καί είς τούς κατά τόπους Πράκτορας της.

ΧΟΛΩΝΑ

Κ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΟΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 67-Α®ΗΝΛΙ=ΑΡ. ΤΗΛ. 416

Γ

Βραβευθεϊσα είς δλας τάς μεγάλος εκθέσεις διά 15
πρώτων βραβείων. Ή μόνη Ιατρική κολώνια διά
μασάζ καί λουτρά. Μ » * * * * *

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ

□5Ζ535Η3Η53525Β5Ε5Β5253555Η5Ή5Ξ5Η5Ξ5Β5Β5Β525Β5Η525Β5Β525Ή5Β5Η5Η5Β5Β5Μ30

STEIFS OKI EXTAb
STORES LIMITED
1

PREMIERE MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

ΥέΤΕΜΕΝΦ^ POUl^ HOMMEjS
(gfr·

ROBES, MANTAUX E.T.C. POUR

εφ

ENFANT^

DAMES ET FILLETTES'

Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Lingerie fine, Articles de Blanc, Chapellerie,
Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, Modes, Fleurs ect.

LE CA1RE, ALEXANDR1E, ΤΑΝΤΛΗ, MANSOURAH, MINIEH, ASSIOUT,
SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (GALATA et STAMBOUL)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΕίΤί

limited

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΙ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕ ΙΣ EXQN ΤΑΣ 0ΙΚ0Η0ΜΙΚΟΤΕΡΣ ΤΙβΑΣ
ΕΝΔΥΜΆΤΛ Δ1Μ ΚΓΡΙΟΥΧ ΚΜΙ ΠΚΙΑΙΚ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ,

ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΛ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙΑ

Ε'ίδη πλεκτικής, υποκάμισα, αρώματα, χειρόκτια, είδη ψιλικών, όλα τά είδη
*
έσωρροΰχω
πολυτελείας η μή, ε’ίδη δερμάτινα, υποδήματα, καπέλλα,
εΐ'δη ταξειδίου, είδη μόδας, άνθη κτλ.

ΚΑ Ι ΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

(ΓΑΛΑΤΑ καί ΣΤΑΜΠΟΥΛ)

II

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ETOS Ζ'.
|
ΕΝ RQKNAIS, ΑΓΓΟΓΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | TEY
*OS

82-S3

||

212

213
ρισσαν, καί έθετο τάς βάσεις όμοιων ύποσωματείων
είς τόν Βόλον, είς τήν Λαμίαν καί τάς Πάτρας.
Κάθε ’Αθηναία Κυρία, άναμεμιγμένη δπως δή
ποτε είς τήν φιλανθρωπικήν κίνησιν τής πόλεώ;
μας, γνωρίζει άριστα τάς επιτυχίας, τάς όποιας έσημείωσεν δ «Κυανούς Σταυρός» καθ’ δλον τό διάστημα
της πενταετίας αύτής. Γνωρίζει έπίσης όποιας πολυ
τίμους ύπηρεσίας προσέφερε κατά τό διάστημα τών
δύο πολέμων μας. Δέν μάς έπιτρέπεται λοιπόν νά άιιφιβάλλωμεν, δτι ήγνόει πάντα ταΰτα ή συνάδελφο;,
ή οποία άσκεΐ άπό έτών τώρα τήν φιλανθρωπίαν,
σχεδόν ώς έπάγγελμα, λόγω τής άπεράντου φιλαν
θρωπικής αισθηματολογίας, ή όποια πληροί τήν γυναικείαν ψυχήν της,
>

Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΊ
Έγνώσθη καί άνεγράφη εις δλας τάς εφημερίδα;
ή πρόσκλησις τής Βασιλίσσης Σοφίας, ή οποία έκάλεσεν είς τά Ανάκτορά Της πεντήκοντα περίπου Κυ
ρίας πρός σύστασιν «Πατριωτικού Συνδέσμου Έλληνίδων», ό όποιος θά συντέλεση είς έξυπηρέτηση
πολλαπλών κα'ι μεγάλων σκοπών.
Ά'έν υπήρξε ποτέ ούδεμία αμφιβολία εις δσους
παρηκολούθησαν, είτε έκ τοϋ σύνεγγυς, είτε άπό μα
κράν τό έργον τής Βασιλίσσης Σοφίας, κατά τους δύο
πολέμους μας, δτι ή Α. Μ. την φιλοπάτριδα μέριμνά
Της, θά ήδύνατο νά εξάντληση μόνον ε’ις τήν παρελθόν
σαν δράσιν Της. Δέν υπήρξε ποτέ ούδεμία αμφιβολία,
δτι ή Α. Μ. θά έζήτη νά έχρησιμοποίη την πείραν
τοϋ παρελθόντος διά νά δημιουργήση τήν βάσιν τοϋ
μέλλοντος. Καί άπόδειξις τούτου είνε ή πρόσκλησις
τών Κυριών καί Κυρίων ε’ις τά ’Ανάκτορα τήν παρελθούσαν Παρασκευήν, ή οποία έθετε τάς βάσεις
μιας νέας έργασίας, ή οποία θά έξυπηρετηση ύπό
πολλάς έπόψεις τούς άγώνας τής αϋριον.
Μέ άσβεστον τον πόθον καί άκούραστος είς τάς
ένεργείας Της ή Βασίλισσα Σοφία, ζητεί νά σκορπίση είς την Ελληνικήν Κοινωνίαν, δλους τους θησαυ
ρους τής εύγενοϋς ψυχής Της. Μεγαλοπράγμων απο
χαρακτήρος καί άπό ιστορικών οικογενειακών παρα
δόσεων, δέν άρκεΐται είς τήν έξάσκησιν τών υψηλών
καθηκόντων Της, δσα ή έθιμοτυπία τής έπιβάλλη,
άλλά μετά θαυμαστής καί άξιομιμήτου έπιμονής ερ
γάζεται μεθοδικώς δπως δώση ζωήν είς κάθε έργον
κοινωνικής ώφελείας καί άνάγκης.
"Ο,τι άφορα τήν έθνικήν καί ψυχικήν έξύψωσιν
τοΰ "Ελληνος, αποτελεί διά τήν Μεγαλειότητά Τη;,
σκοπόν, διά τόν όποϊον είνε άνεξάντλητος είς μέρι
μνας, εις προσπάθειας, είς συνεννοήσεις, είς συνεργα
σίας. "Ο,τι ένυπάρχει είς τήν κοινωνίαν μας ικανόν νά
άναζωπυρώση καί ένισχύση καί ζωογόνηση τάς ύψηλάς έμπνεύσεις Της καί τάς πολυμερίμνους φροντί
δας Της, τό συνγκεντρωνη πέριξ Της καί διά τοϋ
ίδικοϋ Της παραδείγματος τοϋ προσθέτει νέαν ζωήν
καί τό ένισχύη μέ νέας δυνάμεις. 'Π Βασίλισσα Σοφία
έχει έμβαθύνει είς τήν ι|ωχήν τοϋ Ααοϋ Της, ένηρμονίσθη πρός τάς τάσεις του καί τάς προτιμήσεις
του καί πάντοτε οί Βασιλικοί της στοχασμοί φαίνον
ται άπορρέοντες άπ’αϋτάς τοϋ Λαού Της τάς άνάγκας.
Παρά τό πλευρόν τοϋ Μεγάλου Στρατηλάτου, άνταξία Σύζυγός Του, συγκεντρώνει είς τό πρόσοιπόν Της
τήν άνεξάντλητον στοργήν ενός Ααοϋ καί τήν υπέρμετρον λατρείαν ολοκλήρου τοϋ 'Ελληνισμού.
***
Άλλά τήν στιγμήν αύτήν, διά τών γραμμών αύ

ΤΏΝ ελληνιοων
τών δέν ζητώ νά έξάρω τό έ'ργον της. Ό Ελληνικός
Ααός τό έγνώρισε, τό παρηκολούθησε καί ήσθάνθη
δλην τήν υπερηφάνειαν διά τήν δράσιν τής Βασιλίσ
σης Του, κατά τήν περίοδον τοϋ θριάμβου του, καί
τής άναγεννήσεώς του, ώστε θά ήτο πολύ τολμηρόν
νά θελήσω νά χαράξω εικόνα, ή οποία τόσον φωτει
νή καί μεγαλειώδης κυριαρχεί είς τάς καρδίας δλων
μας·«
Αί γραμμαί αύταί έχουν άλλον σκοπόν. ’Επιζητώ
δι’.. αύτών ν’ άποδώσω δικαιοσύνην έκεϊ δπου έκ πα
ραδρομής ίσως δέν άπεδόθη αύτη. Διακεκριμένη
συνάδελφος, άναγράφουσα διά μακρών τόν σκοπόν
τού «Πατριωτικού Συνδέσμου τών Έλληνίδων», καί
είδικώτερον άναπτύσσουσα τά τής νοσηλευτικής υπη
ρεσίας έν καιρφ πολέμου λέγει, δτι : «Όρθώτατα
άπεφασίσθη ή συγκέντρωσις δλων τών έπισήμων και
μή υπηρεσιών ύπό τήν προστασίαν τής Βασιλίσσης».
Καί άναφέρει : «Υγειονομική ύπηρεσία τοϋ στρα
τού, «’Ερυθρούς Σταυρός» καί Σωματεϊον ειδικών
Κυριών άδελφόνονται. διά νά έτοιμασθοϋν τήν στιγ
μήν ποϋ ή πατρίς θά έλάμβανεν ανάγκην αύτών.»
Καί έξακολουθεϊ : «Μία μεγάλη Σχολή θά άναλάβη
τήν συστηματικήν μόρφωσιν νοσοκόμων, αί όποΐαι
κ. τ. λ.»
Είς αυτά τά ολίγα ποϋ άπεσπάσαμεν έκ τοϋ άρ
θρου τής «'Εστίας» ένυπάρχει ή έλλειψις δικαιοσύνης,
προερχόμενης βεβαίως έξ άγνοιας τή; συγχρόνου
ιστορίας έκ μέρους τής άρθρογράφου. Διότι δέν δυ·
νάμεθα νά φαντασθώμεν, δτι ήτο δυνατόν νά παραλειφθή μία μεγάλη σχετική έργασία τοϋ «Κυανού
Σταυρού», τήν οποίαν ώς νοσοκόμος παρηκολούθησα,
οστις δύναται άφόβως νά χαρακτηρισθή ώς ό πρό
δρομος καί ό έφαρμοστής είς μικράν κλίμακα δλων
τών ώραίων καί κοινωφελών βλέψεων καί αποφάσεων
τής Βασιλίσσης.
***
’Εκείνο, τό όποιον ή ύγειονομική ύπηρεσία δέν έ
τόλμησε νά θέση είς ένέργειαν, ούδέ είς σκέψιν,
ούδέ είς έφαρμογήν, έκεϊνο, τό όποϊον ό ’Ερυθρό;
Σταυρός (ΐέ δλα τά μέσα του καί τά εκατομμύριά
του, μόλις προ έτους έσκέφθη νά δημιουργήση, ό
«Κυανός Σταυρός» άπό τοϋ 1909 τό έφήρμοσε. Με
τά μικρά μέσα του, άλλά μέ τόν μεγάλον του ζήλον,
τό Σωματεϊον τοϋ «Κυανού Σταυρού» ίδρυσε πρώτον
αύτό Σχολήν Νοσοκόμων Κυριών, καί ώς έάν προέβλεπε, δτι τό "Εθνος θά άπεδύετο είς πόλεμον,
προέβη μόνον αύτό, είς τήν ίδρυσιν ύποσωματείων
είς τά παλαιά 'Ελληντουρκικά σύνορα. "Ιδρυσε Σχο
λήν Νοσοκόμων τοϋ «Κυανού Σταυρού» είς τήν Λά-

Καί άν έκ παραδρομής ή άρθρογράφος άπέφυγε
νά κατονομάση τόν «Κυανούν Σταυρόν» καί τό άνεγνωρισμένον έργον του είς μίαν τόσον έπίσημον στιγ
μήν διά τήν σταδιοδρομίαν του, νομίζομεν, δτι ημείς
έχομεν τήν ύποχρέωσιν νά έπανορθώσωμεν τούτο.
"Αλλως ό γνωστός φιλοδίκαιος χαρακτήρ της συνα
δέλφου θά χαρή πρώτος διά τήν έπαθόρθωσιν καί
θά σπεύση νά ύποδείξη είς τούς συμβούλους τής Α.
Μ., δτι παρά τόν «’Ερυθρόν Σταυρόν» καί τήν Υ
γειονομικήν άρχήν, πρέπει νά συνυπάρξη προ παν
τός άλλου ιδιωτικόν σωματεϊον, τό εκπροσωπούν τά;
θαυμασίας ιδέας τής Βασιλίσσης Σοφίας, τό Σώματεΐον τοϋ «Κυανού Σταυρού».
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΙ KVRIAI ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΑΕΝΙΟΝ
ΟΙ εύτυχήσαντες ϊνα συμμετάσχωσι τής παρελθούσης έκστρατείας τοϋ 1912—13, ή οπωσδήποτε παρακολουθήσαντες ταύτην, ζωηράν βεβαίως τηροΰσι τήν
άνάμνησιν τών διαφόρων κυριών, αΐτινες, έξ εύγενού,
αισθήματος φιλανθρωπίας κινούμεναι, πολλαχώς, καθ’
ένα οίόνδήποτε τρόπον, μετέσχον τής περιθάλψεως
τών άσθενών καί τραυματιών τής έκστρατείας ταύτη;.
Αί κυρίαι αύται ύπερηφάνως φέρουσι σήμερον έπί
τοϋ άριστεροϋ μέρους τοϋ στήθους κατά τήν καρδια
κήν χώραν τάς κυανοχρόους ταινίας τών διαφόρων
αναμνηστικών μεταλλίων, άπερ έλαβον, καί τά όποϊα
ζωηροτέρους καθιστώσι τους παλμούς τής ύποκειμένη;
εύαισθήτου καί εύγενοϋς αύτών καρδίας.
। Άλλά καί άπό καλλιτεχνικής άπόψεως αί μικραί αύ
ται ταινίαι, διαποικίλλουσαι τήν μονοτονίαν τής λευ
κής, ώς τά πολλά, κατά τήν ώραν ταύτην τοϋ έτους
σεμιζέτας, παριστώσιν έτι θελκτικωτέραν είς τά δμματα τών θεατών τήν σφαιρικήν προπέτειαν τοϋ γυναι
κείου κόλπου.
Άπό τών Σεπτών Μεγαλειοτήτων, τής λατρευτή;
καί ακαμάτου Βασιλίσσης Μητρός "Ολγας καί τή;
λαοφιλούς Βασιλίσσης Σοφίας, Αΐτινες πρώται έν πάσ;
έδιδον τό εύγενές καί φιλάνθρωπον τούτο παράδειγμα,
τών Χαριεστάτων, άκαταπονήτων καί Υψηλότατων
ΙΙριγκηπισσών Μαρίας, 'Ελένης καί Αλίκης, καί τών
εύγενών Δεσποινών καί Δεσποινίδων τής άνωτάτη;
καί μέσης κοινωνικής τάξεως, μέχρις άτόμων τής κατωτάτης κοινωνικής βαθμίδος, πάσαι έπροθυμοποιήθησαν, ΐνα σπεύσωσιν είς τήν φωνήν τής Πατρίδος, έκ
διαφόρων μερών τής Παλαιός καί Νέας 'Ελλάδος και
τού ’Εξωτερικού όρμώμεναι, άλλαι μέν, αί πρώται,
οίκειοθελώς καί άνευ ούδεμιάς άμοιβής ή ύστεροβουλίας, άλλαι δέ, αί τελευταίας έπί μσθώ ή λόγω αύτοσυντηρήσεως, δπιος προσφέρωσι τάς εαυτών ύπηρε
σίας καί συνεπικουρήσωσι τή Υγειονομική ύπηρεσία
τοΰ Στρατεύματος ή τοϋ Ερυθρού καί Κυανού
Σταυρού.
Άτυχώς μεταξύ τών Κυριών τούτων ύπήρξαν και
τινες, ευάριθμοι λίαν, αΐτινες έπραξαν τούτο έκ παντοίων άλλων λόγων, πλήν τής φιλανθρωπίας καί τή;
αγάπης πρός τό στράτευμα καί τούς πάσχοντας όρμώ
μεναι, ώς πάντες γινώσκουσι καί δύνανται περί τούτου
νά όμολογήσωσιν.
Μεταξύ τών τής πρώτη; κατηγορίας Κυριών καταλέγονται έπίσης καί πολλαί εύγενεϊς άλλοεθνεΐς τοιαϋται, καί Ιδία Άγγλίδες, Γερμανίδες, Γαλλίδες, Ρωσσίδες, Δαναί, 'Ολλανδαί, Σουηδαί καί Αμερικανίδες,
είτε έξ έπαγγέλματος Νοσοκόμοι ή μή, αΐτινες, καταλιποϋσαι τάς εαυτών πατρίδας καί τάς οικογενειακά;
έστίας, προσήλθον προθύμως καί αύθορμήτω;, ή μετά
επισήμου άποστολής ή μεμονωμένως, δπως, έκδηλοΰσα

τά φιλελληνικά αυτών αισθήματα, περιθάλψωσιν, ώς
άληθεϊς ιέρειαι, τούς άσθενεϊς καί τραυματίας τοΰ
'Ελληνικού Στρατεύματος, μετά πολλοϋ ζήλου καί προ
θυμίας έργασθεϊσαι καί έν τφ Υγειονομική» Πανθέφ,
μετά τών ηρώων τοΰ Υγειονομικού Σώματος, διά τόν
θάνατον ή τάς άσθενείας αύτών, δικαιούμενοι χρυσοί;
γράμμασι νά συμπεριληφθώσι καί άναγραφώσιν.
Έκ τοϋ συνόλου τών Κυριών τούτων, αί πλεϊσται,
καί Ιδία έκ τής πρώτης κατηγορίας, άκολουθοϋσαι τό
εύγενές παράδειγμα τών A. Α. Μεγαλειοτήτων καί
τών 'Ϋψηλοτάτων Πριγκηπισσών, καί παρορώσα:
πάντα κίνδυνον, είργάσθησαν μετ’ άληθοΰς αύταπαρνήσεως καί έθελοθυσίας καί προσήνεγκον πολυτιμότα
τος ύπηρεσίας τφ Στρατεύματι, κατ’ άμφοτέρους τού;
πολέμους, μετασχσΰσαι, έν πολλοΐς, άπασών τών κα
κουχιών, άς συνεπάγεται άείποτε ή έκστρατεία, δπω;
περιθάλψωσι τούς πάσχοντας μετά πολλοϋ ζήλου, α
παράμιλλου προθυμίας, παραδειγματικού θάρρους και
άφοβίας καί άληθοϋς άδελφικής στοργής, έν τε τοΐς
Στρατιωτικοΐς Νοσοκομείοις, τοΐς Χειρουργείου; «καί
αύτοΐς έτι τοΐς Άντιχολερικοΐς Συνεργείοις- Άπήλθον
δέ τούτων μετέπειτα, άποκομίζουσαι τήν αιώνιον εύγνωμοσύνην, τόν θαυμασμόν καί τήν έκτίμησιν τών Τε
πασχόντων καί τοΰ 'Υγειοομικοϋ Σώματος καί τή;
Κοινωνίας, ώς καί τάς εύαρέστους αύτών άναμνήσεις,
διά τό εύγενές, θεάρεστον καί φιλάνθρωπον έργον.
δπερ έξετέλεσαν, ώς άληθεϊς ιέρειαι τοϋ καθήκοντος.
'Υπήρξαν δμως, άτυχώς, έξ άλλου καί τινες, ευτυ
χώς ευάριθμοι λίαν, καταχρηστικώς ίσως τασσόμενοι
μεταξύ τοϋ ώραίου φύλου, αΐτινες, είτε ώς έκ τής μ ή
άνθηράς πλέον αύτών ήλικίας, είτε ώς έκ τής εαυτών
άσχημίας, ποταπότητος καί στερήσεως πάσης καλώς
έννοουμένης άνατροφής, ή δι’ άλλους λόγους, μή έντυχοΰσαι τών προσδοκωμένων περιποιήσεων έκ μέρους
τών διηνεκώς νυχθημερόν άσχολουμένων είς τό καθή
κον αύτών ’Ιατρών καί Νοσοκόμων ή τών νοσηλευομένων νεαρών τραυματιών, συναπεκόμισαν κατά τήν άναχώρησιν αύτών δυσαρέστους έντυπώσεις, οίκτράν άπογοήτευσιν καί θλιβεράς άναμνήσεις, άς δέν έδίστασαν
νά έξωτερικεύσωσι μετέπειτα είτε δι’ άνακριβών διη
γήσεων καί δημοσιευμάτων έν ταΐς έφημερίσιν, είτε
δι’ ιδιαιτέρων ψευδών καί συκοφαντικών πληροφοριών
καθ’ δλοκλήρου τής 'Υγειονομικής ύπηρεσίας τοϋ 'Ελ
ληνικού Στρατεύματος καί τών 'Ελλήνων Στρατιωτι
κών ’Ιατρών καί διαφόρων Νοσοκομείων, παρ’ ών έφιλοξενήθησαν, καί παρ’ οΐς είργάσθησαν, πρός μείωσιν τοϋ γοήτρου τούτων.
Ευτυχώς αί συκοφαντία! αύται άνηρέθησαν άρδην
ύπ’ αυτών τούτων τών πραγμάτων, τής ευφήμου μνεία;
απάντων τών ξένων ’Ιατρών, οΐτινες κατήλθον έν Έλλάδι, καί τών Ευρωπαϊκών ’Ιατρικών περιοδικών, ώ;
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καί τής αψευδούς επισήμου ’Ιατρικής στατιστικής τού
πολέμου, έξ ών άπεδείχθη, δτι ή διοργάνωσις καί ή
λειτουργία τής Ελληνικής 'Υγειονομικής υπηρεσίας,
κατ’ άμφοτέρους τούς πολέμους, υπήρξε τελειότατη
και πολλφ ύπερτέρα εκείνης δλων τών λοιπών Βαλκανι
κών Κρατών.
Άπό τινων έκ τών Κυριών τούτων, άτυχώς, -ίίλιβεράς επίσης άπεκόμισαν αναμνήσεις καί δσοι έκ τών
τραυματιών και νεαρών ’Ιατρών ή άλλων ’Αξιωματι
κών καί Νοσοκόμων έ’τυχε νά συνδεθώσι μετ’ αυτών
στενώτερον κατά τήν διάρκειαν τής έκστρατείας.
Καί την μεν παρουσίαν τών Κυριών έν τώ έσωτερικώ τής Χώρας, είς τά διάφορα Νοσοκομεία καί Θερα
πευτήρια, θεωροΰμεν καί άναγκαίαν καί έπιβεβλημένην καί κατάλληλον καί πολύτιμον, τόσον έν ειρήνη,
δσον καί έν ώρα πολέμου. Ή βοήθεια τών γυναικών
είνε ένίοτε δυσαναπλήριοτος έν αύτοϊς, αί δέ παρήγο
ροι αυτών λέξεις πρός τούς ασθενείς καί τούς τραυμα
τίας έπιχέουσι πολλάκις έπί τών πληγών αύτών βάλσαμον παραμυθίας.
’Αλλά καί έκεΐ δέον νά διατελώσιν αύται ύπό τήν
άμεσον έποπτείαν τής Στρατιωτικής Υγειονομικής ύ
πηρεσίας, καί ύπό καθαρώς Στρατιωτικήν πειθαρχίαν,
δπως ή ύπηρεσία τών Νοσοκομείων τούτων λειτουργή
καλώς. Πρωτοβσυλίαι καί αύτενέργειαι δέον νά άπαγορεύωνται αύταϊς- Τό δέ έργον αύτών δέον νά περί-
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ορίζηται μόνον εις τήν νοσηλείαν τών ασθενών, τήν
βοήθειαν τών ’Ιατρών έν τοϊς χειρουργείοις, τήν κα
λήν συντήρησιν καί διανομήν τού νοσηλευτικού ύλικού
καί ιματισμού τών πασχόντων, καί τήν έποπτείαν τής
καλής παρασκευής τής τροφής αύτών.
Ταύτα, καί μόνον ταϋτα δέον νά ώσι τά έργα τών
Κυριών έν τοΐς Νοσοκομείοις καί ούδέν πλέον.
Τήν μετάβασιν δμως αύτών έν τοϊς πρόσω, καί ιδία
είς τά Χειρουργεία, τούς ακραίους 'Υγειονομικούς
σταθμούς καί τά Νοσοκομεία Διακομιδής, κρίνομεν δ
λως περιττήν, άν μή έπιζήμιον διά τό Στάτευμα, καί
διά πολλούς μέν άλλους λόγους, ούς άποφεύγομεν νά
κατονομάσωμεν, ιδία δέ διότι έπάγονται δυσχέρειαν
τή ύπηρεσία διά τήν μεταφοράν καί έξοικονόμησιν
αύτών εν αύτοϊς. Καί συνεπώς ήθέλομεν προτείνει δ
πως έν τφ μέλλοντι εις ούδεμίαν γυναίκα έπιτραπή ϊνα
ιιετέχη τοΰ προσωπικού τών Υγειονομικών μονάδων
τών έν τοϊς πρόσω στρατιωτικών έπιχει ρήσεων, αλλά
νά περιορίζωντα, αύται, αδιακρίτως ηλικίας καί κοι
νωνικής τάξεως, μακράν τών πεδίων τών πολεμικών
έπιχειρήσεων.
Περαίνοντες δέ τό άρθρον ήμών τούτο, ήθέλομεν
συστήσει τοϊς άρμοδίοις, δπως έν τώ μέλλοντι άπαγορεύσωσιν αύταϊς τούτο διά ρητής διατάξεως ιού κα
νονισμού τής έν έκστρατεία 'Υγειονομικής Υπηρεσίας
Άθήναι 6)1914
Σλ. Ν. Χμτς

ΑΠΟ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΤΣ ΝΑΥΠΛΙΟΝ
Μετά τήν οριστικήν παραίτησιν τοΰ Πρίγκηπος τοΰ
Κοβούργου Λεοπόλδου, δστις τή προτάσει τοΰ έπί τών
’Εξωτερικών Υπουργού τής ’Αγγλίας Λόρδου "Αβερδιν, εΐχεν έκλεχθή «Ήγεμών Κυρίαρχος τής Έλλάδος·διά πρωτοκόλλου τής 22 ’Ιανουάριου) 3 Φεβρουάριου
1830, αί τρεις Προστάτιδες τής 'Ελλάδος Δυνάμεις
’Αγγλία, Γαλλία καί 'Ρωσσία, χρώμεναι τοΰ δικαιώ
ματος, δπερ παρέσχεν αύταϊς ή Γερουσία τής 'Ελλά
δος διά τοΰ άπό 23 ’Ιουλίου 1830 Διαγγέλματος αυ
τής, προέβησαν είς τήν έκλογήν τού νέου Ήγεμόνος·
ή έκλογή αύτών, ήν διετύπωσαν διά νεωτέρου Πρωτο
κόλλου ύπό χρονολογίαν 1)13 Φεβρουάριου 1832, έ·
λαχεν έπί τόν Πρίγκηπα Φρειδερίκον "Οθωνα, δευτερότοκον υιόν τοΰ Βασιλέως τής Βαυαρίας Λουδοβίκοι',
όνομασθέντα «Βασιλέα τής 'Ελλάδος», δστις κατά τήν
ρήτραν τού Πρωτοκόλλου «έν ταϊς περιστάσεσιν έκείναις έφαίνετο συναινών τάς έπιθυμητάς ιδιότητας ύπέρ
πάντα άλλον ύποψήφιον.»
Τήν τοιαύτην έκλογήν καθώρισεν έν ταϊς λεπτομ?.ρείαις αύτής ή έν Λονδίνω τή 25 ’Απριλίου) 7 Μαΐου
1832 ύπογραφεϊσα Συνθήκη μεταξύ τών άνωτέρω
τριών Μεγάλων Δυνάμεων, ώς έντολοδόχων τής Έίλάδος, καί τού Βασιλέως τής Βαυαρίας, δστις διά δηλώσεως ύπό χρονολογίαν 15)27 Μαΐου 1832, έξ ονό
ματος τού άνηλίκου αύτοϋ υιού ’Όθωνος, έσπευσε νά
άποδεχθή τήν έκλογήν ταύτην, έπικυρωθεϊσαν βραδύτερον και διά τοΰ άπό 14 ’Ιουλίου 1832 Ψηφίσματος
τής έν Προνοία Ε' ’Εθνικής τών 'Ελλήνων Συνελεύ
σεως. Έν τφ μεταξύ έτέρα Συνθήκη, ύπογραφεϊσα έν
Κωνσταντινουπόλει τή 27 ’Ιουνίου )9 ’Ιουλίου 1832
ύπό τών ’Αντιπροσώπων τών τριών Μεγάλων Δυνά
μεων καί τής Υψηλής Πύλης, καθόριζε τά δρια τού
νεότευκτου 'Ελληνικού Βασιλείου.
***
Συνεπείς Ψηφίσματος τής έν Προνοία ’Εθνικής
Συνελεύσεως μετά τά άνωτέρω γενόμενα «ή Διοικητι
κή ’Επιτροπή τής 'Ελλάδος» διά τής άπό 19 Αύγου

στου 1832 πράξεως αύτής ένετείλατο είς τόν Ναύαρ
χον Άνδρέαν Μιαούλην καί τούς Στρατηγούς Κώσταν
Μπότσαρην καί Δημήτριον Ηλαπούταν, δπως «συνελθόντες είς ’Επιτροπήν άπέλθωσιν είς τήν Βασιλεύου
σαν τής Βαυαρίας καί προσενέγκωσι τήν άφοσίωσιν
και ύποταγήν τοΰ 'Ελληνικού ’Έθνους πρός τόν Βασ.
λέα αύτού ’Όθωνα.»
'Π Ελληνική ’Επιτροπή, άναχωρήσασα μετά σπου
δής έκ Ναυπλίου, άφίκετο είς Μονάχον, ένθα έγένετο
δεκτή μετά πολλών τιμών. Τή 24 Νοεμβρίου (6 Δε
κεμβρίου) 1832 έν τή Μεγάλη Αιθούση τών Βασιλικών ’Ανακτόρων έγένετο ή έπίσημος Δεξίωσις, καθ’
ήν οί "Ελληνες Επίτροποι, φέροντες τάς έθνικάς αύ
τών ένδυμασίας, προσελθόντες διά μέσου τής Βασιλι
κής φρουράς καί τών Μεγιστάνων τής Βαυαρίας, ένεχείρησαν είς τόν Βασιλέα τής 'Ελλάδος ’Όθωνα, ίστάμενον παρά τφ Πατρί αύτού καί τή λοιπή Βασιλική
Οίκογενεία, τό άνωτέρω Ψήφισμα τής έν Προνοίρ ’Ε
θνικής Συνελεύσεως καί τό δι’ αύτού προσφερόμενο1
'Ελληνικόν Στέμμα, δπερ ό νεαρός Βασιλεύς άπεδεξατο έν άκρα συγκινήσει. Μετά τήν λήξιν τής έπισή
μου ταύτης τελετής, ό Βασιλεύς "Οθων, άκολουθούμενος ύπό τών 'Ελλήνων ’Επιτρόπων, κατήλθε τών ’Ανα
κτόρων μετά τής Βασιλικής Οικογένειας καί τών Με
λών τής Άντιβασιλείας έν τώ μέσφ τοΰ παρατεταγμένου στρατού καί πολλοϋ πλήθους, ζωηρώς έπευφημοΰντος.

Ή Βασιλική συνοδεία, άναχωρήσασα αυθημερόν έκ
Μονάχου, κατηυθύνθη πρός τήν παρά τά νότια δρια
τής Βαυαρίας κωμόπολιν ’Άϊπλιγκ (Aibling), ένθα
έστη- ’Ενταύθα ή Βασίλισσα Θηρεσία, άποχωριζομένη
τοΰ υιού αύτής, μετά δακρύων καί άκρας συγκινήσεω;
άπηύθυνε τήν έπομένην προσφώνησιν πρός τούς "Ελ
ληνας ’Επιτρόπους :
«Πρός Υμάς έμπιστεύομαι τό τέκνον Μου.... 'Η
άνδρεία καί ή τιμή είνε πατροπαράδοτα καί άρχαϊα

προνόμια τού ’Έθνους Σας· πλήν Σείς έλαμπρύνατε
ταύτα άκόμη περισσότερον. Ή φήμη τών κατόρθωμά
των Σας έφθασεν είς τά πέρατα τοΰ Κόσμου-.... Πρός
'Υμάς έμπιστεύομαι τό τέκνον Μου...·. ΕΙσθε πατέρες
καί γνωρίζετε τό μυστήριον τοΰ μητρικού φίλτρου, ώ
Γενναιότατοι τών άνθρώπων ! Άφηγήθητε είς τούς
τόπους τής γεννήσεώς Σας μετά πόσης στοργής έφιλοξενήθητε είς τά ’Ανάκτορα τοΰ Πατρός τού Βασιλέως
Σας !»
Έν τή κωμοπόλει "Αϊπλιγκ καί άκριβώς έπί τής θε·
σεως, καθ’ ήν ή Βασίλισσα Θηρεσία άπεχαιρέτισε τόν
προσφιλή αύτής Υίόν ’Όθωνα, άνηγέρθη βραδύτεροι'
ύπό τού Βαυαρικού λαού ’Αναμνηστικόν Μνημεΐον,
«Στήλη ’Όθωνος» (Otto Sauk) κληθεϊσα. Ή στήλη
αΰτη, ύψους έν δλφ δέκα μέτρων, καθαρώς γοτθικού
ρυθμού, ίσταται έπί βάθρου έκ τριών δκταγώνων βαθ
μίδων, ών ή κατωτάτη έχει περίμετρον δεκατεσσάρων
μέτρων, σμικρυνομένη δ’ άναλόγως πρός τά άνω
φέρει έπί τής κεφαλής αύτής υψηλόν οβελίσκον, πε·
ποικιλμένον διά Γοτθικών άνθεμίων καί άπολήγοντο.
εις δμοιον άνθέμιον μετ’ οξείας αιχμής.
Έπί τής δυτικής πλευράς τής στήλης τού "Οθωνος, ήτις αποτελεί τήν κυρίαν πρόσοψιν τοΰ Μνημεί
ου, ίσταται έντός κοιλώματος (κόγχης) χαλκού φυσι
κού μεγέθους άγαλμα τής Θεομήτορος, κρατούσης
έν ταϊς άγκάλαις αύτής τόν Ίησοΰν Χριστόν έστεμμένον.
Έπί δέ τής Μεσημβρινής πλευράς είναι κεχαραγ
μένη ή έπομένη έπιγραφή:

«ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΤΟΚΟΣ ΥΙΟΣ
ΟΘΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ ΑΠΕΣΠΑΣΘΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
ΑΓΚΑΛΗΣ, ΜΕΤΑΒΑΙΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΩΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡ ΑΥΤΗΣ ΤΗ 6η ΔΕ
ΚΕΜΒΡΙΟΥ 1832.

Καί έπί τής ’Αρκτικής πλευράς γέγραπται :
«Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ ΘΗΡΕΣΙΑ
ΕΧΥΣΕΝ ΕΝΤΑΥΘΑ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΙΛΗ ΥΙΟΝ ΑΥΤΗΣ
ΟΘΩΝΑ
ΠΙΚΡΑ ΔΑΚΡΥΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ
ΕΙΘΕ ΤΑΥΤΑ ΝΑ ΓΙΝΩΣΙΝ ΔΑΚΡΥΑ ΧΑΡΑΣ.»

Τέλος έπί τής άνατολικής δψεως τοϋ Μνημείου άναγινώσκονται τά επόμενα :
«ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΡΟΖΕΓΧΑ Ι Μ
ΚΑΙ ΑΙ ΕΞ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΌΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙ
ΑΣ ΣΥΜΠΟΝΟΥΣΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΔΙΑΙΩΝΙΖΟΥΣΙΝ ΕΝΤΑΥΘΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑ
ΘΕΙΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΑΥΤΩΝ ΜΗΤΡΙΚΗΝ ΣΤΟΡΓΗΝ.»
«1η ΙΟΥΝΙΟΥ 1835.»
***
"Αμα τή άποχωρήσει τής Βασιλίσσης Θηρεσίας, ό
Βασιλεύς "Οθων μετά τής άκολουθίας αύτού, ύπερβά;
τά Βαυαρικά σύνορα, άφίκετο είς τήν Αύστριακήν πά
λιν Κουφστάϊν, ένθα κατέλυσε πρός διανυκτέρευσιν
πλήν την επιούσαν πρωίαν έπανήλθεν είς τό έγγύ;
Βαυαρικόν χωρίον Κιφερσφέλδεν (Kiefersfelden),
δπως άποχαιρετίση τόν πρεσβύτερον αύτού Αδελφόν
Μαξιμιλιανόν, Διάδοχον τού Βαυαρικού Θρόνου- Έπί
τής θέσεως ταύτης τοΰ χωρίου Κιφερσφέλδεν άνή-

γέρθη έκ βάθρων 'Ιερός Ναός έπ’ όνόματι τοΰ 'Αγίου
’Όθωνος (Otto Kapclle), πρό τής εισόδου τού ο
ποίου άναγινώσκεται ή έπομένη έπιγραφή :
«Πρός άνάμνησιν τής θέσεως, καθ’ ήν τή 6η Δεκεμ
βρίου 1832, κατά τήν έκ τής Βασιλικής Πρωτευούσης
οδοιπορίαν, άπεχαιρέτισε τήν προσφιλή αύτού πατρίδα
ό είς τόν Θρόνον τής 'Ελλάδος κληθείς δευτερότοκος
Βασιλικός Πρίγκηψ τής Βαυαρίας "Οθων, δστις χάριν
τού αποχαιρετισμού τούτου έπέστρεψε τήν πρωίαν τής
έπιούσης ημέρας έκ Κουφστάϊν μετά σπουδής είς τό
Βαυαρικόν έδαφος, ώκοδόμησε δι’ εκουσίων έράνων
τοΰ Βαυαρικού Λαού ό είς τόν "Αγιον "Οθωνα καθιε
ρωμένος ούτος Ναός.»
Ό 'Ιερός ούτος Ναός, μήκους έσωτερικοϋ 10 μ. καί
πλάτους 5, κοσμείται έπί μέν τού δεξιού τοίχου διά
τών εικόνων τού 'Αγίου "Οθωνος, τής Αγίας Θηρε
σίας, τοΰ Άγιου Λουδοβίκου καί άντιτύπου τής Παρ
θένου τοΰ Ραφαήλ, έπί δέ τού άριστερού διά τής είκόνος τού ύπό τοΰ "Οθωνος άποχεραιτισμού τής πα
τρικής οικογένειας έν τοΐς Άνακτόροις τοΰ Μονάχου,
ήν έγραψεν έκ τού φυσικού ό Βαυαρός Ζωγράφος
Πέτρος Έσσ (Hess), αύτός ούτος, δστις έγραψε και
τήν εικόνα τής πανηγυρικής εισόδου τοΰ Βασιλέως ’Ό
θωνος είς Ναύπλιον τή 25η Ίανουαρίου 1833.
***

Μετά τόν τελευταΐον τούτον άποχαιρετισμόν ό Βασι
λεύς "Οθων κατέλιπε τό Βαυαρικόν έδαφος καί δι’ Αυ
στρίας καί ’Ιταλίας κατήλθεν είς τόν λιμένα τού Βρινδισίου, ένθα, τή 2)14 Ίανουαρίου 1833 έπέβη μετά
τής άκολουθίας αύτοϋ τών άναμενόντων πολεμικών
πλοίων τών τριών Δυνάμεων- μετά δεκαήμερον δέ πε
ρίπου, ούχί εύάρεστον πλοΰν, ήτένισε τό πρώτον τάς
δυτικάς άκτάς τής Πελοπόννησου καί τή 18)30 ’Ια
νουάριου 1833 προσωρμίσθη πρό τών φρουρίων τού
Ναυπλίου, τής Πρωτευούσης τοΰ Βασιλείου αύτού.
***
Ή άπόβασις τοΰ Βασιλέως είς Ναύπλιον καθυστέρησεν έπί τινας ημέρας ένεκεν τής συγχύσεως, ήτις
έπηκολούθησε κατόπιν τής άρτι γενομένης έν "Αργεί
ένοπλου συρράξεως μεταξύ τής Γαλλικής φρουράς
μετά τών Ελλήνων άτάκτων πλήν έν τώ μεταξύ ό
συνοδεύων τόν "Οθωνα Βαυαρικός στρατός, άποβάς
είς την πόλιν, κατέλαβεν έν όνόματι τοΰ Βασιλέως
πάντα τά φρούρια τού Ναυπλίου παρά τών τέως, άπό
τής άποχωρήσεως τοϋ Αυγουστίνου Καποδιστρίου,
κατεχόντων αύτά Γάλλων στρατιωτών.
Μετά τήν έγκατάστασιν τού Βαυαρικού στρατού,
ό Βασιλεύς "Οθων συν τή ακολουθία αύτοϋ, περί τήν
μεσημβρίαν τής 25ης Ίανουαρίου 1833, κατέλιπε τήν
φέρουσαν αύτόν Αγγλικήν φρεγάταν «Μαδαγασκάρη
καί διά πολυκώπου Αγγλικής λέμβου, κωπηλατουμενης ύπό νεαρών Δοκίμων, άπέβη είς τήν μεταξύ Τίρυνθος καί τής πόλεως Ναυπλίου προχείρως στηθεϊσαν ξυλίνην άποβάθραν, ένθα άσπασίως έγένετο δε
κτός ύπό τών Μελών τής Διοικητικής ’Επιτροπής, των
'Υπουργών καί πάντων τών έντέλει. Ό Πρόεδρος τή;
Διοικητικής Επιτροπής Γεώργιος Κουντοπιριώτης, κα
τατιθέμενος είς χεϊρας τού Βασιλέως τήν άνατεθειμένην τή Διοικητική ’Επιτροπή Εκτελεστικήν έξουσίαν,
προσεφώνησε τή Α- Μ. ούτως :
«Μεγαλειότατε ! Τήν προστασίαν τού Θρόνου θεωρούσι πάντες οί "Ελληνες ώς τήν άγκυραν τής σωτη
ρίας αύτών....Ναι Βασιλεύ ’■ ή μακρά καί πλήρης πα
θημάτων πείρα έδίδαξεν ημάς δτι ό Θρόνος είνε^ τό
μόνον έρεισμα τής πολιτικής ύπάρξεως ήμών καί ύ
άσφαλεστέρα έγγύησις τής ’Εθνικής ήμών εύδαιμονίας» προσέθεσε δέ έν τέλει δτι : «θά μείνη άνεξάλειπτος είς τήν μνήμην τών συγχρόνων καί τών έπερ-
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χομένων γενεών τών 'Ελλήνων ή ήμερα αΰτη, καθ'
ήν ή Ελλάς τίθεται ύπό τήν σκεπήν τοΰ ’Όθωνος.»
Εις τήν προσφώνησιν ταύτην δ Βασιλεύς ’Όθων
άπήντησε Γερμανιστ'ι, «έκφράσας τάς ευχαριστίας
αύτοϋ είς τήν Διοικητικήν Επιτροπήν διά τήν μέχρι
τοΰδε διαχείρισιν τών πραγμάτων τής πολιτείας, έπι·
καλεσθεΐς αμα την ειλικρινή συνδρομήν τών έγκριτοτέρων πολιτών πρός άνακοΰφισιν της δεινοπαθούσης
πατρίδος.» Μετά τοΰτο, έπιβάς λευκού ίππου καί συνοδευόμενος ύπό πάντων το/ν έν τέλει καί απείρου
λαού, ζωηρώς επευφημούντο;, είσήλθεν είς τήν πάλιν
τοΰ Ναυπλίου διά τής μεγάλης Πύλης τής ξηρά; καί
κατηυθύνθη είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τού 'Α
γίου Γεωργίου, είς τήν είσοδον τοΰ οποίου δ Μητρο
πολίτης Κορίνθου Κύριλλος μετά παντός τοΰ Κλήρου
ύποδέχεται τόν Βασιλέα και προτείνων Αύτφ τό 'Ιε
ρόν Εύαγγέλιον πρός ασπασμόν, λέγει :
«Μεγαλειότατε ! Ό Κλήρος τοΰ Βασιλείου τής Ελ
λάδος καί Ιδιαιτέρως τό 'Ιερατεΐον τής πόλεως τού
της μετά τών παρεπιδημούντων έν αύτή ’Αρχιερέων,
τών έν Χριστώ συναδέλφων μου, έκφράζουσι πρός τήν
Ύμετέραν Μεγαλειότητα διά στόματός μου τήν άγαλλίασιν αύτών διότι ήξιώθησαν νά δοξολογήσωσ
τόν Ύψιστον σήμερον είς τόν 'Ιερόν τούτον Ναόν
διά τήν έπ’ αίσίοις ά'φιξιν τής Ύ. Μ-, τοΰ πρώτου Βασιλέως τής 'Ελλάδος, είς τό άρτισύστατον τοΰτο Βα
σίλειον, έξαιτούμενοι θεόθεν άπαντες ύπέρ τής Α. Μ.
ζωήν πολυχρόνιον, κράτος άμαχον καί ευδαιμονίαν
άνεπηρέαστον.»

Είς τήν προσφώνησιν ταύτην ό Βασιλεύς άπήντησεν ούτως :
«Τά αισθήματα, Κύριε Μητροπολίτα, τά όποια Μοί
έξεφράσατε, Μοί είνε είς ύπερβολήν ευάρεστα. Είμα,
«σωτερικώς πεπεισμένος, δτι ευτυχία, ούτε κοινή τού
Κράτους, ούτε ιδία έκάστου πολίτου δύναται νά ύπάρ
ξη άνευ άληθσΰς εΰσεβείας. Ή 'Ελληνική Εκκλησία
δύναται νά είνε βεβαιοτάτη δτι θέλει έχει είς πάσαν
περίστασιν τήν πλήρη ύπεράσπισίν Μου. Σύ δέ, Κύ
ριε Μητροπολίτα, καί δ λοιπός Κλήρος τοΰ Βασιλείου
Μου, θέλετε, καθώς είμαι βέβαιος, έργασθή δμοφώνως μετ’ ’Εμού είς τό κοινόν καλόν.»
Μετά τήν άπάντησιν ταύτην δ Βασιλεύς ’Όθων εί
σήλθεν εύλαβώς είς τόν 'Ιερόν Ναόν καί, στάς προ
τού έπί τούτφ ίδρυθέντος Βασ. Θρόνου, ήκροάσθη
μετά κατανύξεω; τήν 'Ιεράν Δοξολογίαν καί τόν Λό
γον, δν άπό τοΰ ’Άμβωνο; έξεφώνησεν δ Ίεροκήρυξ
Ιωάσαφ- μεθ’ δ έδέχθη τόν δρκον τής Πίστεως πάν
των τών έν τέλει, άπαγγελλόμενον ύψηλή τή φωνή άπό
τοΰ 'Ιερού Βήματος ύπό τοΰ Μητροπολίτου Κορίνθου
Κυρίλλου· καί εΐτα, ψαλεντο; τού Πολυχρονισμού,
έξήλθε τοΰ Ναού καί κατηυθύνθη είς τά κατά τήν
πλατείαν τών Τριών Ναυάρχων ’Ανάκτορα τού Κυ
βερνήτου, ένθουσιωδώς επευφημούμενος καί ραινόμενος δι’ άνθέων ύπό τοΰ άσφυκτικώ; πλημμυροΰντος
τάς δδούς τής πόλεως και τούς έξώστας τών οικιών
λαού.
MIX. Γ. ΑΑΜΠΡΥΝΙΔΠΣ
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(Συνέχεια έκ τού ύπ’ άριθ. 80 τεύχους)
Χάριν περιεργείας, άναγράφομεν τρεις ληξιαρχικά;
πράξεις έκ τών, συνεπεία τής άνωτέρω διαταγής, σχηματισθέντων ληξιαρχ. βιβλίων. Σημειωτέον, δτι καί
πρό τής διαταγής ταύτης, κατόπιν βεβαίως προγενεστέρας διαταγής, ύπήρχον ληξιαρ. βιβλία ναών, άλλά
τών πλείστων ήσαν έν άταξία, πλήν τών τού λατινικού
ναού τοΰ 'Αγίου Μάρκου, τοΰ δποίου ή άρχαιοτέρα λη
ξιαρχική βαπτιστήριος πρά,ξις άνάγεται είς τό έτος
1597 Σ)6ρίου 6η.
(Έκ τοΰ βιβλ. Α' τοΰ έν τή πόλει ναού τής Άναλή
ψεω; ίξαχθέν.)
—«1705 Φεβρουαρ. 10· Έβάπτισα έγώ Σάββας
ίερεύς δ Ρωμαντζάς, δ κάτω ύπογεγραμμένος εφημέ
ριος τής θείας τοΰ Χριστού Άναλήψεως ένα παιδί θη
λυκό τοΰ μρ. φρανγκήσκου θεριανοΰ, γεννημένο άπό
τήν γαλαντίναν θαλασινοπούλα, ήτο χρονών ένοΰ, ή
σαν άνάδοχοι ή πανώρηα θαλασινή καί μανόλης δ ξέ
νος, δνόματι Μαργαρίτα.»
— «1705 νοεμβρίου 14 δεκατέσσερες ένταφίασα είς
τόν μπαρόντα ναόν τής θείας άναλήψειος τής έφημερίας μου τήν ποτέ κυράτζα πασχαλία μσυνκαίτη καί
γυνή τοΰ μισέρ νικολοΰ μινιάτη.»
— «1705 Οκτωβρίου 21 είκοσι μία άρραβωνίασα τόν
μισέρ φραντζήκο φραντζή τοΰ γιόργου άνταμώς ιιέ
τήν κυράτζα διαμάντω θυγάτηρ τοΰ ποτέ άλέξανδρου
μονόπολι. ήτον άνάδοχος δ μισέρ νικολός παβιέλος τού
ποτέ δήμου καί είς γάμον πρώτον.»
Θέλουσα ή Κυβέρνησις νά έχη σαφή σημείωσιν πα
σών τών ληξιαρχικών πράξεων τών πολιτών, ένεκα
τών άνωμαλιών, αί δποΐαι συχνά άπήντων είς τά βι
βλία τών ναών, δπου κατεγράφοντο ύπό τών έκάστοτ-

έφημερίων, καί διά τάς δποίας άνωμαλίας έπηκολούθουν, συχνά επιβλαβείς συνέπειαι καί πρός έπιδιόρθωσιν τών άταξιών τούτων, άπεφάσισε τή 14η Μαΐου
1829, μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν τού Τοποτηρητοΰ, νά παρακάλεση τήν Προϊσταμένην Έκκλ.
’Αρχήν, δπως διατάξη τούς έφημερίους τών ναών, τής
τε πόλεως, έξοχής καί μονών, δπως είς τό τέλος έκά
στου μηνός ύποβάλλ.ωσιν άνελλιπώς πρός τό έπί τής
Θρησκείας δημοτικόν Γραφεΐον άντίγραφα κεκυρωμένα διά τής ύπογραφής των δλων τών ληξιαρχ· πρά
ξεων, δσαι μεταξύ τών ένοριτών καί άδελφών τών
ναών καθ’ έκαστον μήνα συνέβαινον. ’Επίσης νά παρακληθή τό αύτό γραφεΐον νά δέχηται τ’ άντίγραφα ταΰτα, σημειοΰν έν έκάστω τόν χρόνον τής παρουσιάσει»;
κατ’ αΐξοντα αριθμόν. (*
)
Καίτοι δμως ή Κυβέρνησις πολλά έλαβε μέτρα πρό;
παρεμπόδισιν τής είς τά ληξιαρχ. βιβλία έπικρατούσης
άταξίας καί συγχύσει»; έκ μέρους τών έφημερίων και
τών έντεύθεν καταχρήσεων, έν τούτοι; δ έπί τής Θρη
σκείας έπιτετραμμένος αρχών έσχημάτισε τή 20 Δί·
βρίου 1834 νέον έκ 13 άρθρων Κανονισμόν, άλλά κα:
παρά τάς διατάξεις τοΰ Κανονισμού τούτου, πολλοί
τών έφημερίων παρημέλουν νά παρουσιάζωσι κατά
μήνα τ’ άντίγραφα τών ληξιαρχικών πράξεων είς τό
έπί τής Θρησκείας Γραφεΐον, τοΰθ’ δπερ ήνάγκασε
τόν τότε έξαρχον Ζακύνθου, Διονύσιον, ν’ άπολύση έγκύκλιον άπό 14 ’Οκτωβρίου 1835, δι’ ής ύπεχρεοΰντο
οί έφημέριοι έπί ποινή δύο διστήλων νά προσάγωσι
κατά μήνα τ’ άντίγραφα ταϋτα ώς άνωτέρω.
’Αλλά καί πάλιν, ένεκα τής κλασικής άμαθείας πολ(*)

Libro Processi Verbali 1828-1829 page 184.

Λων εφημερίων, αί ληξιαρχ. πράξεις έξτ|κολούθυυν
παραδιδόμεναι άτάκτως καί άμελως. Πολλάκις τά έκκλησιαστικά βιβλία έχάνοντο, δχι σπανίως εύρέθησαν
είς αύτά φύλλα ελλιπή ή έσχισμένα, άλλοτε παρετηροΰντο άριθμοί ή ονόματα έσβεσμένα καί παραπεποιημένα, πολλαί δ’ έντεύθεν καί παρατεταμέναι έπροκαλοΰντο δίκαι. Σήμερον άκόμη πολλά τών βιβλίων τού
των παρατηρούνται είς άθλιεστάτην κατάστασιν, δυναμένην ν’ άποβή αιτία πολλών καταχρήσεων καί κατη
γοριών, έπί μεγίστη ζημία τών πολιτών- Διό καί έκρίθη καλόν νά ζητηθή τή 12 Ιουλίου 1842 παρά τοΰ
Ύπαρχου Ζακύνθου, δπως δλα τά ληξιαρχικά βιβλία
τών ναών τής νήσου κατατεθώσιν είς τό γραφεΐον τής
Δημαρχίας καί έκεΐθεν είς τό Άρχ)κεΐον, δπου δ^ κα
θείς θά ήδύνατο ευκόλως ν’ άποτείνηται ζητών άντί
γραφα, κατά τά διατεταγμένα.
Κατά τό μεταρρυθμισθέν 61ον άρθρον τοΰ Πολ.
Κώδηκος, δσαι γεννήσεις άνηγγέλλοντο μετά τήν είς
τό 60 άρθρον ώρισμένην προθεσμίαν διεβιβάζοντο
παρά τοΰ Ληξιάρχου είς τό Πρωτοδικεϊον,δπως έκείνο
άποφασίση περί τούτου. Συνέβαινε λοιπόν, ώστε αί
τοιαΰται κέπρόθεσμοι γενν. πράξεις, αί μή καταχωριζόμεναι έν τοϊς ληξιαρ. βιβλίοις, είμή άφοΰ διεβιβάζοντο πρός τόν Ληξίαρχον μετά τής σχετικής πράξε
ως, νά μένωσιν άρκετόν χρόνον είς τό Πρωτοδικεϊον.
Καί ναί μέν δ νόμος δέν ώριζε προθεσμίαν, εντός τή;
όποιας τό Δικαστήριον ώφειλε νά έπιστρέφη τάς πρά
ξεις ταύτας, ούχ ήττον δ ορθός λογος απητει να μη
μένωσιν αύται έπ’ άπειρον είς τό Πρωτοδικεϊον καί.
έπομένως νά μένωσιν άνοικτά τά ληξιαρχ- βιβλία.
Κατά τάς άρχάς τοΰ 1853, δ Ληξίαρχο; έγνώρισε
δι’ αναφοράς του πρός τό Ύπουργεΐον, δτι εύρίσκοντο
παρά τφ Πρωτοδικείφ γεννητ. πράξεις σταλεϊσαι τή
23 ’Οκτωβρίου 1849 παρά τού τότε Ληξιάρχου καί
άνερχόμεναι μέχρι τής 21 ’Ιανουάριου 1853 είς 1324
περίπου, τό άτοπον δέ τοΰτο ό'χι μόνον έπροξένει ιχεγί
στην σύγχυσιν είς τούς κατά καιρόν αίτσάντας άντί-γραφα αύτών, άλλά καί μή εύρισκόμεναι κατά χρονο

λογικήν τάξιν, διέτρεχον αμα τόν κίνδυνον τής απώλει
ας. Ό τότε "Ύπαρχος έζήτησε διά τοΰ άπό 22 ’Ια
νουάριου 1853 έγγράφου του πρός τό Πρωτοδικεϊον
τήν θεραπείαν τοΰ άτοπου τούτου, άλλ’ ουδεμία έλήφθη έπί τοΰ προκειμένου πρόνοια.
Κατά τά άρθρα 44 καί 45 τοΰ αύτοΰ ’Ιουνίου Πο
λιτικού Κώδηκος, αί ληξιαρχ. πράξεις, προσαγόμεναι
ύπό τών έφημερίων παρά τώ Ληξιαρχείφ, έδει νά
μεταγράφωνται είς έπί τούτφ βιβλία, είς διπλοΰν συντασσόμενα, έχοντα έπισημότητα διά τής έν έκάστφ
φύλλφ ύπογραφής τοΰ Υπάρχου,, καί τά δποϊα έ'δει
νά κλείωνται καί νά ύπογράφωνται παρά τοΰ Ληξιάρ
χου κατά τό τέλος έκάστου έτους καί έντός τοΰ μηνός
Ιανουάριου, νά κατατίθενται τό μέν παρά τώ Άρχ) κείφ, τό δέ παρά τφ Πρωτοδικείφ. Πλήν τούτου, κατά
τό 57ον άρθρον τοΰ αύτοΰ Κώδηκος, δ Εζσαγγελεύς.
ώφειλε νά βεβαιώνη τήν κατάστασιν, των βιβλίων τού
των, δταν έναπετίθεντο έν τώ Πρωτοδικείφ» Έκ τού
άπό 28 Φεβρ. 1856 έγγράφου τοΰ Είσαγγελέως Φρ.
Τζουλάτη πρός τόν "Ύπαρχον, γίνεται γνωστόν, οτι
δχι μόνον τά βιβλία τοΰ 1855 δέν έναπετεθησαν έντός
τοΰ ’Ιανουάριου εις τε τό Άρχ)κεϊον καί Πρωτοδικεΐον, άλλ’ δτι σύδ’ άπό τοΰ 1853 έγένετο τοιαύτη έναπόθεσις, έπί πλέον δέ, άπό τής έποχής έκείνης ουδεμία
πράξις μετεγράφη είς τά ληξιαρχ. βιβλία, έκτος τινων
τοΰ 1854, καί δτι πάντα τά βιβλία ταϋτα έμενον άνυπόγραφα. Καί έδικαιολογήθη μέν ό τότε Άρχ)φύλαξ,
δτι ούτως άμεταγράπτους έλαβε τάς ληξ. πράξεις και
άνυπόγραφα τά βιβλία ύπό τών προκατόχων του και
δτι, ένεκεν έλλείψειος άποχρώντος άριθμοΰ βοηθών καί
τής ένσκήψεως τή; χολέρας, ή μέχρι τότε έργασία έ
μεινεν άνεκπεραίωτος, άλλά πρό τής τοιαύτη; καταστάσεως, μηδαμώς χορηγσύση; άσφάλειαν πρός τούς
ένδιαφερομένους πολίτας, ήναγκάσθη δ αύτός Είσαγγελεύς νά ύποβάλη πάντα ταϋτα ύπό τήν διάσκεψιν
τή; Κυβερνήσει»;, δπω; αΰτη διατάξη τά δέοντα.
("Έπεται συνέχεια)
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Η ΚΡΙΣ4Σ ΤΟΙ ΡΟΤΣΙΑΔΕΙΟΪ ΛΙΑΓΩΝΠΝΙΟΥ
Ουν^εια έκ τοϋ προηγουμένου)
6ον. «Ή φωτιά». Κωμωδία είς πράξεις τρεις. Έξ δλων
τών ύποδληθέντων ίέργων είνε το μόνον, τό όποιον περιεβλήθη τόν χαρακτήρα τής κωμφδίας. Κατά τό λέγειν τού
ίδιου συγγραφέως, αντί, τών μακρών πατΟιωτικών«Τιράντ»
προτιμήθη ό τύπος τής «Κομεντί» μέ την έναλλαγήν φο
δρών καί σοβαρών σκηνών, πρός άνακοΰφισιν καί τέρψιν
ταΰτοχρόνως τοϋ θεατοΰ. Τό έργον άναμφισβητήτως υπο
δεικνύει εμπειρίαν δραματικήν καί γνώσιν τών όρων τοϋ
θεάτρου, δν καί παρατηρεϊται χαλαρότης τις είς τήν δλτ;”
δράσιν τής κωμωδίας.
7ον. «Πατρός τε καί μητρός καί τών άλλων προγόνων
απάντων, τιμιώτερον έστίν ή Πατρίς». Δράμα είς πράξεις
τρεις. Ή Φανή, κόρη ένός συνταγματάρχου, παρευρίσκεται
εις τό στρατόπεδον ώς νοσοκόμος, δπου συναντάται μέ τόν
στρατιώτην Άρην Τυρταίον, στρατιώτην εθελοντήν έξ ’Α
μερικής, καταγόμενον έκ Μακεδονίας- οΰτος είνε ανδρείος
καί ατρόμητος καί ποιητής τήν ψυχήν, έμψυχώνει τους
«συναδέλφους του μέ ένθουσιώδη πατριωτικά ασματα. Ή
άδελφή τοΰ Άρη, Χρυσοΰλα, άγαπςι τόν ΰπολοχαγόν Τάσ
σον, άδελφόν τής Φανής, δν καί άγαπώνςαι σχεδόν άπό
τής πρώτης στιγμής τής συναντησεως των, ευρισκονται
είς διαρκή έριδα πρός άλλήλους-τέλος δμως έξομολογοΰν·
ται τόν έρωτά των.
Περί τήν διπλήν ταύτην ερωτικήν πλοκήν στρέφεται ή

δλη δράσις τοΰ πολέμου τιθεμένου τρόπον τ·νά εις δευτέραν μοίραν. Ό διάλογος γενικώς είνε ρέων καί ομαλός
καί είς πολλάς σκηνάς έκδηλοΰνται αισθήματα, τά όποια
διαχυποϋνται μέ συγκίνησιν καί ι|η>χικήν έξαρσιν- παρα
τηρούνται έν τούτοις πολλαί άφυσικότητες ύπό τήν έπο
ψιν τών λεγομένων καί ιδίως ένεκα τής διαφοράς τής τε
κοινωνικής καί Ιεραρχικής,ήτις υπάρχει μεταξύ τών διαλεγομένων προσώπων άφύσικος έπίσης κρίνεται ό χαρακτήρ
τής Φανής, υπερβολικός δέ καί άδικαιολόγητος ό ερεθι
σμός αίιτής, δστις υποκρύπτει τόν σφοδρόν πρός άπλοΰν
στρατιιότην έρωτά της- τέλος ή έπινόησις τοϋ ένόχου έρω
τος τής άδελφής τοΰ ήρωος μέ τόν ΰπολοχαγόν, δστις κατά
τά αλλα δείκνυςαι έντιμος άνθρωπος, καί άσκοπος είνε
καί παντελώς άψυχολόγητος.
8ον. «Ή Νέμεσις». Δράμα τρίπρακτον. Ή ύπόθεσις άρκετά δεξιώς πλεκομένη, έλήφθη έκ τοΰ 'Ελληνοβουλγαρικοϋ
πολέμου- περιέχει δμως πλείστας δσας άπιθανό
τητας καί υπερβολικήν ρομαντικότητα. Τό τέλος τοΰ δρά
ματος ιδίως είνε παντελώς φαντασιώδες, καθ’ δ εμφανί
ζεται ή Α. Μ. ό Βασιλεύς καί τό Έπιτελείόν Του, μεθ’ ·>δ
διαλέγεται κατά τρόπον δλως άπίθανον. Τό δράμα διαπνέεται άναντιρρήτως ύπό αισθήματος άγνοΰ πατριωτισμού,
πλήν αί συχνάκις έπαναλαμβανόμεναι παντοειδείς υβρε.,ς
κατά τών Βουλγάρων, είνε υπερβολικοί καί φαίνεται ώς
νά σκοποΰσι μάλλον τήν έξαψιν λαϊκού ένθουσιασμοΰ.
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9ον. «’Αναγέννησις». Δράμα είς πράξεις τρεις, ών ή
μία είνε πρόλογος, Τό δράμα τοΰτο, κυρίως είπεϊν, δέν
έχει ύπόθεσιν ή πλοκήν, άλλα παρουσιάζει σειράν εικόνων
μέ ψυχολογικά διδάγματα. Συμβολίζει τήν αναγέννηση·
τών ύποβοσκόντων αισθημάτων τοΰ πατριωτισμού, τά ό
ποια ό συγγραφεΰς, έν τφ προλόγφ, παρουσιάζει ώς καταπνιγόμενα ύπό τών μωρών καί κενοδόξων μεριμνών τοϋ
κοινωνικοΰ βίου καί τθΰ έκφυλισμοΰ τής γενεάς ήμών προ
τών πολέμων. Ή δευτέρα πράξις μάς μεταφέρει εις τι
παραμεθόριον 'Ελληνικόν χοιρίον κατά τήν έναρξιν τοϋ
'Ελληνοτουρκικοΰ πολέμου. Ή τρίτη πράξις, έν Άθήναις.
είκονίζει τήν δράσιν τής περιθάλψεως, τήν άφοσίωσιν τών
γυναικών ήμών ε’ις τό έργον τής φιλανθρωπίας καί τήν
άποθανάτισιν τών άφανών ήρώων. Τό έργον διακρίνεται
διά τήν δεξιότητα τοΰ διαλόγου καί τήν έπιμέλειαν τής
φράσεως, άλλά ή ολη δράσις είνε άτονος καί χαλαρά· ή
πριότη πράξις, ήτις είκονίζει δεξίωσιν (φάϊβ ό κλόκ)
είς ’Αθηναϊκόν σαλόνι, είς τό όποιον συναντώνται άναρίθ ·
μητοι κυρίαι, έν αίς καί μία μαρκησία Μπουμ, παρουσιάζει
άληθή κυκεώνα, έν τφ όποίφ ακούονται σποραδικώς μόνον
μερικαί σοβαραί φράσεις.
'Η λύσις τοΰ δράματος είνε μάλλον άπότομος καί δυσνόη
τος βιά τόν αναγνώστην, πόσον δέ μάλλον διά τόν άκροατήν.
ΙΟον. «'Ο Κόδρος». Τραγωδία είς πράξεις τρεις.
Τό έργον τοΰτο είνε έκτενής άφήγησις τοΰ θανάτου τοϋ
Κόδρου είς στίχους ιαμβικούς, οϊτινες είνε μέν καθόλου μετρικώς όρθοί, άλλ’ ένιαχοϋ έχουσι τραχύτητα- ωσαύτως
παρατηρούνται κάποτε αρχαϊσμοί άπρόοπτοι ε’ις τήν γλώσ
σαν. Ή δλη άφήγησις, ήτις έλέγχει δραματικήν καλαισθη
σίαν, φέρει χαρακτήρα άλληγορικόν πρός τόν τραγικόν
θάνατον τοΰ άειμνήσου Βασιλέως ήμών Γεωργίου τοΰ Α'.,
τοΰ όποιου, είς τό τέλος τής τρίτης πράξεως, τό ίνδαλμα
φαίνεται είς τό βάθος τής σκηνής καί στέφεται ύπό τής
'Ελλάδος καί τής Δόξης.
11ον. «ΟΙ Έλευθερωταί». Δράμα είς μέρη τρία. Ή ύπόθεσις έλήφθη έκ τοΰ Έλληνοβουλγαρικοΰ πολέμου, μεθ’ ού
στενώς συνδέεται καθ’ δλην τήν έξέλιξιν αυτής.
Ή ύπόβεσις είνε απλή καί πιθανή. Τά άναφερόμενα δέ
πρός τό στρατιωτικόν μέρος διατυποΰνται καλώς· ή συνδυαζομένη πρός τό πατριωτικόν θέμα αισθηματική πλοκή
κρίνεται κάπως ασθενής, άν καί κατά τό τέλος τοΰ δράμα
τος συγκεντροΰται έπ’ αΐπής ή κυρία δραματική δράσις, είς
τρόπον, ώστε, άντί νά άφίνη έντύπωσιν χαράς καί ψυχική;
άγαλλιάσεως, ώς έπερχομένη μετά τήν πραγματοποίηση·
τόσων έθνικών ονείρων, γεννά έξ άντιθέτου αίσθημα λύ
πης καί άπογοητεόσεως. 'Ο χαρακτήρ τής ήρωΐδος, οίονεί
συμβολίζων τάς παρθένους τής άπελενθερωθείσης Μακε
δονίας, παρουσιάζει ψυχολογίαν, ήτις δέν κρίνεται πάντοτε
σύμφωνος πρός τόν χαρακτήρα Έλληνίδος κόρης, καί
προξενεί είς τόν αναγνώστην, πολλφ δέ μάλλον εις τό.·
άκροατήν, αίσθημα μηδένιζαν σχεδόν τήν συμπάθειαν, ήν
ό συγγραφεΰς θέλει νά δημιουργήση ύπέρ αυτής. ’Εν δε
δομένη στιγμή ή ήρωίς διηγείται πώς, κατόπιν τοΰ άγριο»
φόνου τών γονέων της, παρεσύρθη μετ’ άλλων κορασίδων
έκ Σερρών, ύπό τών Βουλγάρων, ώς καί τάς βασάνους.
είς άς αυτή καί οί σύντροφοι αυτής ύπεβλήθησαν καθ’ ο
δόν. Άφηγεϊται τίνι τ<?όπφ τό Βουλγαρικόν άπόσπασμα
προσεβλήθη ύπό τοΰ Ελληνικού στρατού καί διεσκορπίσθη.
διασωθέντος μόνον τοΰ έπί κεφαλής Βουλγάρου άξιωματ.κοΰ, βαρέω; τραυματισμένου· τό μέρος τοΰτο έχει ώ;
έξής :
«Μάς κηνυγοΰσαν οΐ "Ελληνες,
άπό κοντά μία σφαίρα.
Τόν βρίσκει, μά έκρατήθηκε
καλά είς τ’ άλογό του,
Ποΰ δρόμο έπάνω στά βουνά
σαν τρελλός είχε πάρει.
Δέν ξεύρω πόσο έτρέξαμε,
Μά ήλθε στιγμή ποΰ ό δρόμο;

Τού άλογου του έλιγόστεψε.
Τό σταματώ καί κάτω
Πηδώ- μά δέν τόν άφησα
κι’ έκεϊνον νά μοΰ φύγη,
Μ’ δση κι’ άν είχα δύναμιν
τόν σέρνω άπ’ τ’ άλογό του,
Κι’ υστέρα, σάν νά έφρόντιζα
γι’ ατμόν τόν αδελφό μου,
Τόν έφερα σιγά-σιγά
σ’ ασφαλισμένο μέρος.
Γιά νά τοΰ σώσω τήν ζωή
καί τί δέν είχα κάμει !
Έσχιζ’ άπό τά ροΰχά μου
κομμάτια, τήν πληγή του
Νά δένω· τοΰφερνα νερό
τά διψασμένα χείλη—·
Νά τοΰ δροσίζω· έμάζευα
βοτάνια, νά γλυκαίνω
Κάπως τούς πόνους του· έ|ΐεινα
ώρες πολλές σκυμένη
έπάνω στο κεφάλι του
νά βλέπω άν άναπνέη.
'Ολόκληρα ήμερόνυχτα
δέν έκλεισα τά μάτια.
Νά βλέπω πάντα ήθελα
πώς θά σωθή άπ’ ςό χάρο,
Καλύβι άκόμη άπό κλαριά
Τοΰφιασα νά κοιμάται.
Καί σάν ζητιάνα γύριζα
λίγη τροφή νά τοΰ εΰρω.
“Ο,τι κι’ άν μπόρεσα έκαμα
νά τόν γλυτώσω. (1) 'Ο πόθος.
Νά έκδικηθώ μ’ ώδήγησε
νά γίνω έγώ γιατρός του.
Δέν ήθελα τόν θάνατο
πολεμιστοΰ νά λάβη.
Τέτοια τιμή δέν τοΰ άξιζεν
"Ηθελα έγώ μονάχη,
Έγώ μιά κόρη αδύνατη,
νά τόν σιγοσκοτώσω.
Τήν ώρα ποΰ θά ένόμιζε .
πώς είχε πιά γλυτώσει.
"Ακούσε ό Θεός τόν πόθον μου,
κι’ έσώθη άπό τόν χάρο.
'Π έκδίκησίς μου είνε κοντά !
Λίγες άκόμη ’μέρες
Καί δλα καλά τελειώνουνε,.
Κρυμμένο τό σπαθί του.
Καί τό πιστόλι του κραςοψ
καί δυνατό έχω χέρι.
Καί τρέφουσα τό αίσθημα τής έκδικήσεως εξακολουθεί :
Δέν θά τόν δώσω ζωντανόν
σ’ άλλον κανένα. 'Ο χάρος
Θά τόν δεχθή άπ’ τά χέρια μου.
Σάς τώπα· ώς τήν ήμέρα
Ποΰ θά ήμπορή νά στέκεται
στά πόδια του μονάχος,
Κοντά του θά είμαι μόνο έγώ.
καί μόνον έγώ θά νοιώσω
Τήν άνιστόρητη χαρά
στό ψυχομάχημά του
Δέν θέλω στήν έκδίκησιν,
ποΰ μελετώ άπό ’μέρες,
Νάχω κανένα μάρτυρα,

(1) — ΣΗΜ. Μέχρι τοΰ σημείου τούτου γεννάται ή
έντύπωσις, δτι ή Έλληνίς κόρη περιποιείτο τόν Βούλγαρον
έκ φιλανθρωπίας, ίσως έξ έρωτος.... άλλά άκούσατε τήν
συνέχειαν.
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γιατί έτσι ό θάνατός του
Θά είνε γι’ αύτόν σκληρότερο;
καί ποιο άδοξος· καί τότε
Μέσα στήν άγρια έρημιά
μακρυά άπό κάθε μάτι
Θά δοκιμάση τί θά είπή
Θεοΰ δικαιοσύνη !
ΟΙ στίχοι είνε ώριμοι καί δραματικοί, άλλά ή ομολογία
είνε τραχεία καί σκληρά, ίνα μή εΐπωμεν άποκρουστική,
προερχόμενη δέ άπό Έλληνίδα κόρην, άνεξαρτήτως τών
φριχτών έλατηρίων, τά όποια τήν έξώθουν εις τήν καλ
λιέργειαν τοιούτου αισθήματος έκδικήσεως, δέν δύναται
νά κριθή ώς φυσική, άλλά μάλλον ώς υπερβολική. "Εν
στικτα τοιαΰτα είνε μάλλον άποδοτέα είς τούς αντιπάλους,
δι’ δ καί τόσον αύστηρώς τούς έκρίναμεν.
'Ο ποιητής, συναισθανόμενος βεβαίως τήν όδυνηράν έντύπωσιν, ήν τοιαύτη ομολογία δύναται νά παράξη έπί τών
άκροατών του, καί θέλων άφ’ ένός μέν νά μειώση, άφ’ ε
τέρου δέ νά δικαιολογήση τήν γένεσιν τόσων άγριων όρμών, θέτει εί; τό στόμα τής ήρωΐδος τήν έξής φοάσιν :
...... Κι’ έπειτα έγινα
παιγνίδι τών άνδρών του !
Ή δευτέρα ομολογία είνε τρομερά, καί αν άναλογισθή
τις, δτι έκφωνεϊται παρά κόρης, ήτις, προ μικρού άκόμη,
έσεμνύνετο διά τήν άθωότητα καί τήν παρθενικήν της α
γνότητα, δραματική είς τό έπακοον ! πλήν ύπάρχουσιν δμολογίαι, αΐτινες, δσον άληθεϊς καί άν είνε, γενόμεναι άπό
σκηνής, προσβάλλουσι τήν αιδώ καί οΰδόλο>ς συντελοΰσιν
είς τήν άνύψωσιν τών πατριωτικών αισθημάτων, ουδέ τή;
δραματικής άξίας τοΰ έργου.
Είς τό δράμα τοΰτο παρατηρούνται δυστυχώς αί συχναι
καί έπανειλημμέναι έκείναι κατά τών Βουλγάρων ύβρεις,
ας έθεωρήσαμεν κατακριτέας έν τή ήμετέρρ εισαγωγή,
ώσαύτως δέ καί ύπερβολικαί τινες έξάρσεις πατριωτικής
έξάψεως, αί τόσον όμοιάζουσαι προ; άλαζονείαν καί κομπορρημοσύνην.
12ον. «Ή Πατρίς». Δράμα πολεμικόν είς πράξεις τρεις.
'Ο χαρακτηρισμός ούτος δέν είνε άκριβής, καθ’ δσον ή
ΰπόθεσις είνε κυρίως αισθητική καί συμπλέκεται απλώς ιιέ
τόν πόλεμον. Ή πλοκή έχει σννοπτικώς ώς έξής : Διά λό
γους, οδς ό συγγραφεΰς δέν κρίνει αναγκαίους νά έκθέση
πατήρ τις εύρίσκεται έν διαστάσει πρός τήν σύζυγόν του
καί ζή μόνος μετά τών δύο τέκνων του, τοΰ Κίμωνος, διδα
σκάλου τό έπάγγελμα (καί καταγινομένου είς τήν συγγρα
φήν 'Ελληνικής Ιστορίας) καί τής κόρης του Ουρανίας.
Κατόπιν σφοδρά; μεταξύ πατρό; καί υίοΰ φιλονεικία;,
καθ’ ήν ό υιό; προσπαθεί νά πείση τόν πατέρα του, δτι έχει
υποχρεώσεις απέναντι τής πατρίδος του, άποπέμπεται σχε
δόν τής οικίας ό Κίμων παρά τού πατρός του, δστις τόν
κατηγορεί ώ; άγνώμονα. 'Ο Κίμων αναχωρεί διά τόν πό
λεμόν ώς έφεδρος άνθυπολοχαγός τοΰ πεζικού, ή δέ Ούρανία μεταβαίνει είς Θεσσαλονίκην, μετά τό πέρας τοΰ πρώ
του πολέμου, ώς νοσοκόμος. Έκεΐ κάμνει τήν γνωριμίαν
Βουλγάρου άξιωματικοΰ όνομαζομένου Βουτίλιεφ· ούτος
έρωτεύεται τήν Ουρανίαν και τήν ήμέραν άκριβώς, καθ’
ήν πρόκειται νά έκραγώσιν αί νέαι έχβροπραξίαι, τήν ζητεί
είς γάμον- ή Ουρανία τόν αποκρούει, άρνουμένη κατηγορηματικώς νά ένωθή μετά Βουλγάρου· πρό τής άρνήσεως ταύτης δ Βουτίλιεφ ομολογεί, δτι είνε καταγωγής Ελληνικής,
τοΰ πατρός αύτοΰ έγκατασταθέντος πρό έτών είς τήν Βουλ
γαρίαν καί ύποχρεωθέντος, ώς έκ τών άναγκών τοΰ βίου,
νά έκβουλγαρισθή. Τό πραγματικόν του δνομα είνε Βοτί
λης· ή Ουρανία τότε τόν κατηγορεί, δτι είνε προδότης καί
τόν άποδιώκει· κατόπιν δμως έξομολογείται είς τόν άδελφόν της δτι δέν είνε άδιάφορος εις τά αισθήματα τοΰ
Βουτίλιεφ- έπεται σκηνή ιδιόρρυθμος ύπό τήν έποψιν τής
άντιλήψεως τών στρατιωτικών υποχρεώσεων μεταξύ τοΰ
Κίμωνος καί τοΰ Βουλγάρου αξιωματικοί, καθ’ ήν ό τε
λευταίος πείθεται νά μή σύρη τό ξϊφός του έναντίον τής
πραγματικής του πατρίδος. 'Ο Βοτίλης, καίτοι αρνεϊται να

γίνη έπίορκος ή λιποτάκτης, αποφασίζει τέλος νά άκολουθήσ[] τόν Ελληνικόν στρατόν ώς τραυματίοφόρός. 'Ο Κίμων φονεύεται εις τόν- πόλεμον καί ό Βοτίλης, δστις υπήρ
ξε πιστός αύτοΰ σύντροφος, έπιστρέφει είς τάς ’Αθήνας
κομίζων τό ξίφος τοΰ φονευθέντος, ώς καί τήν έπιστολήν
τοΰ ίδιου, γραμμένην μέ τό αίμά του· ό πατήρ συγκατατί
θεται είς τόν γάμον τοΰ Βοτίλη μέ τήν Ουρανίαν καί εύρίσκει ουτω άντικαταστάτην τοΰ φονευθέντος υίοΰ του· έκ
τής άφορμής ταύτης έπέρχεται καί συμφιλίωσι; μεταξύ τών
έν διαστάσει διατελούντων γονέων τής Ουρανίας, τής μητρός αυτής παρουσιαζομένης καταλλήλως πρός τούτο έν τή
τελευταίο πράξει· τήν συμφιλίώοιν ένθαρρύνει καί ευλογεί
ό θείος τής Ουρανίας, άρχιμανδρίτης Θεόφιλος, δστις πι
θανώς μόνον διά τό έργον τοΰτο έπενοήθη ύπό τής φαντα
σίας τοΰ συγγραφέως.
13ον. «Τό δικαίωμα τής Πατρίδος». Δράμα τρίπρακτον.
Ή ύπόθεσις συνδεόμενη στενώς μέ τά πολεμικά γεγονότα,
έξεικονίζει τήν σύγκρουση· άντιθέτων έθνικών φρονημά
των καί τήν έκ ταύτης προκύπτουσαν οικογενειακήν διάστα
σην
V3jJa Λΐδ . /- . l.ii
Έλληνίς, νυμφευθείσα Βούλγαρον, έχει δύο υιούς, άντι
θέτων έθνικών αίσθημάτιον, ών δ πρεσβύτερος, γνήσιος
Βούλγαρος, ακολουθεί τάς παραδόσεις τής φυλής του, ένώ
δ νεώτερος, γλυκύτερο; καί ήρεμώτερος τόν χαρακτήρα,
κλίνει τάς συμπαθείας του ύπέρ τής μητρικής του πατρί
δος. 'Ο πόλεμος, είς δν μετά λύσσης ρίπτεται δ πρεσβύτε
ρος, έχει, τούς θλιβερούς άντικτύπους είς τόν πατρικόν οί
κον. 'Ο πρεσβύτερος υιός αιχμαλωτίζεται καί αποθνήσκει
ίκ χολέρας έν Νιγρίτη, δπου τό δνομα αυτού έγινεν έπάρατον, ώς έκ τών μυσαρών κακουργημάτων, ατινα διέπραξεν
Ή αγγελία τοΰ θανάτου τοΰ υίοΰ του κάμνει τόν πατέρα
αύτοΰ έξαλλον, δστις ύπό τό κράτος μανιώδους παραφορά;
έκδιώκει έκ τής οικίας του τήν σύζυγόν του καί τό
* νεώ-

Τερον αύτοΰ υιόν.
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ νΟΥΣΑ

Σ' TU
(Άφιεροΰται στους "Ελληνας Λεβέντες)
Θεέ μου ! γιά δός μ’ άητοΰ φτερά και μάτια τοΰ
(πιτρίτη
Γοργά-γοργά νά πεταχτώ, τοΰ ψήλου νά πετάξω.
Σ' τοΰ Μπέλες τήν ψηλή κορφή απάνω νά καθίσω.
Γιά ν’ άγναντέψω τούς γκρεμούς,' ποΰ δέν πάτσΰν τά
(γίδια.
Καί δρόμο σάν τή δημοσιά τούς κάνουν οϊ λεβέντες.
Ν’ άκώ πως πέφτουν άστραπαΐς, πώς σκούζουν τά κα
ί νόνια,
II’ άχολογάνε ή πλαγιές άπό φωνές κι’ αντάρες.'Η ρεματιές καταιβασιές πώς σούρνουν οΰλο αίμα,
Και κάθε πέτρα και κλαρί εγείνη παπαρούνα
άπ’ τά Βουργάρικα κορμιά δποΰ τά τρώ^ τά όρνια
Νά καμαρώσω και νά ιδώ Σαΐνια καί Μπιρμπίλια
Ποΰ τούς Βουργάρους κυνηγοΰν και φεύγουν σάν έ(λάφια.
Νά καμαρώσω καί νά Ιδώ κι
* έναν κακό Πετρίτη
Ποΰ καβαλλάρης σ’ ατι του σάν άστραπή διαβαίνε ■
Στό διάβα τ’ σκύβουν τά βουνά ή γής ή οικουμένη
υΰλα τοΰ κάνουν τεμενά, ουλοι τόν χαιρετάνε
Κι’ ουλοι τόν λένε Βασιλήα κΓέγώ τόν λέω Κουμπάρο.

I. Π. ΣΤΑΜΑΤΟΥΑΗΣ
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(ΡΓΑΛΑ1ΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

Άν καί είχεν ηλικίαν μεγαλειτέραν τών τριάκοντα έτών,
καί συνεπώς αποκτήσει ικανήν πείραν τής ζωής, δν καί
πάντοτε έλεγεν, δτι #ά μείνη άγαμος, έν τούτοις μίαν ώραίαν ημέραν ό ’Ιάκωβος Λεβαρρών περιέπεσε καί αυτός
είς την παγίδα τοΰ γάμου. Βαρυνΰεΐς έκ τών διηνεκών
παρακλήσεων τών φίλων του καί συγγενών του, καί περισ
σότερον μιας γραίας θείας, -—ήτις διήρχετο τάς ώρας της
συνάπτουσα γάμους,— συνηνεσεν έπί τέλους νά τόν παρου
σιάσουν εις τήν οικογένειαν τοϋ κ. Βρισσάρ, πλουσίου έμπο
ρου, άποσυρθέντος έκ τής εργασίας καί έχοντος μίαν θυ
γατέρα εις ήλικίαν γάμου. Ή δεσποινίς Ευλαλία Βρισσάρ
ήτο έκ τών ξανθών έκείνων παρθένων μέ μεγάλους κυα
νούς οφθαλμούς, τών οποίων αί βλεφαρίδες εϊνε λευκαί.
'Υπό πλαστικήν εποψιν ήτο μετριωτάτη, άλλ’ έκέκτητο
προίκα τριακοσίιον χιλιάδων φράγκων καί είχε λάβει έπιμεμελημένην καί αΰστηράν ανατροφήν παρά μητρός, ή οποία
έλεγεν, δτι είχεν άρχάς καί έθεώρει τόν εαυτόν της τελείως
φιλολογικές μορφωμένον. ’Ακριβώς δέ ή φιλολογία, ή οποία
τοσαΰτης παρά τοΐς Βρισσάρ άπελάμβανε τιμής, ήτο ιδιαι
τέρως μισητή εις τόν Λεβαρρών : Είς τούς Βρισσάρ άνεγινώσκοντο μόνον βιβλία, φέροντα τήν σφραγίδα τής ηθικής
καί τής θρησκείας, μυθιστορήματα αγνά καί Εφημερίδες
τών νέων συρμών τών νεανίδων. Τοΰτο δμως δέν άπησχόλησε καί πολύ τόν Λεβαρρών, ένόσφ είχεν όρκισθή δταν
νυμφευθή νά ύποβάλη τήν σύζυγόν του είς δίαιταν αναγνω
σμάτων τονωτικών καί δυναμωτικών. "Ηδη εύρίσκετο εις
τήν ώραίαν έποχήν τής άνοίξεως καί αί Επισκέψεις τοϋ
γαμβρού πρός τήν μνηστήν του έλάμβανον χώραν έν τή
έξοχή, εις δν κτήμα, τό όποιον είχον οί Βρισσάρ εις τό
Βεριέ - Λεβουϊσσόν —μία αναπαυτική ιδιωτική οικία, δυναμένη νά Ικανοποίηση τάς καλλιτεχνικός όρέξεις ένός έμπο
ρου, πλουτίσαντος έν τή κατασκευή έπίπλων πολυτελείας.
Ή οικία έκοσμείτο ύπό ένός πυργίσκου, μεσαιωνικού ρυθμού,
ή δέ πρόσοψις έκαλύπτετο ύπό έξωραϊσμένων φαϊεντιανών
πλακών, οίτινες είλκυον τά βλέμματα τών διαβατών. ΑΙ
δενδροστοιχίαι, νεωστί διά χώματος έπιστρωθείσαι, περιέβαλλον διάφορα μικρά λειβάδια, πλήρη ώραίων φυτών καί
ποικιλοχρώμων άνθέων. ’Από τά παράθυρα τής αιθούση;
έβλεπε τις εις ένα άπό τά μικρά αυτά λειβάδια, εις τό
μέσον τοΰ όποιου μικρός πίδαξ έπότιζε τούς πέριξ τεχνιτούς βράχους.
ΤΩ αίθουσα μέ τά έπιπλα, τά έξελθόντα έκ τών κατα
στημάτων Βρισσάρ, μέ τόν δι’ άνθέων ποικιλμένον τάπητα,
μέ τά νέου κοινωνικού ρυθμού κοσμήματα τής εστίας, μέ
τά δι’ άνθοδοχεϊα προωρισμένα έπιπλα, τά κεκοσμημένα μέ
τά πράσινα φυτά καί μέ τάς τέσσαρας Σέφφερ έπί τών
τοίχων άνηρτημένας εικόνας : "Αγιος Αυγουστίνος, ή Μι
νιόν καί ό κιθαρφδός, ή Μινιόν ένθυμουμένη τήν ’Ιταλίαν,
ή Μινιόν έν ΰπάίθρφ ! 'Ο ’Ιάκωβος κατελαμβάνετο ύπό
ρίγους οσάκις ήκουε τήν μνηστήν του ομιλούσαν έπί ώρα;
όλοκλήρους περί τοΰ συλλόγου, τοΰ οποίου ήτο άντιπρόεδρος,
ή τήν μέλλουσαν πενθεράν του άπαγγέλλουσαν μέ τόνον
αποφθεγματικόν όλοκλήρους σελίδας έκ τοΰ Πνεύματος
τού Χριστιανισμού τοΰ Σατωβριάνδου. Αί δύο αύταί γυ
ναίκες τίποτε δέν ήννόουν έκ τής έξοχής, δν καί έζων
εις αυτήν έπί πέντε όλοκλήρους μήνας· δ,τι ήτο φύσ,ς
τούς έπροξένει άηδίαν τά άνθη τούς έδιδον πονοκέφαλον·
ουδέποτε περιεπάτουν είς τούς άγρούς, ένεκα τοΰ ήλιου ή τής
ύγρασίας· είχον καταστρέψει τόν όρνιθώνά τιον, διότι τό
έωθινόν τοΰ άλέκτορος λάλημα δέν τούς άφινε νά κοιμη
θούν. Καί έν τούτοις άπήγγελον ποιήματα καί στίχους και
φράσεις αισθηματικός, άφορώσας τά πτηνά, τά άνθη, τούς
αστέρας· φράσεις έρωτικών ασμάτων, αϊτινες είχον τό
πλεονέκτημα νά έρεθίζωσι τά νεύρα τοΰ Λεβαρρών. Είς τόν

άποπνικτικόν αυτόν κήπον ό ’Ιάκωβος ήσθάνετο μίαν πλη
κτικήν άνίαν, ή οποία έπιπτεν ώσεί βροχή σκοτεινή καί δια
περαστική έπ’ αυτού. 'Οσάκις μετέβαινεν έκεί, αί ώραι, τάς
οποίας ήτο υποχρεωμένος νά άφιερώνη εις τόν άνίαρόν αν
τόν έρωτα, τοΰ έφαίνοντο ώς ή βαρυτέρα αγγαρεία.
"Ενα άπόγευμα ’Ιουνίου, ένφ είσήρχετο είς τήν οικίαν
τών Βρισσάρ, εύρεν είς τήν είσοδον τήν κυρίαν μέ ένδυμα
συναναστροφής. Μετεβαινε μετά τής κόρης της είς τό
’Ανσανέ, εις φιλανθρωπικήν εορτήν, καί άνήγγειλεν εί;
τόν ’Ιάκωβον, δτι τόν άφιναν έλεύθερον μέχρι τής έσπέρας.
’Ησθάνθη σιωπηλήν ίκανοποίησιν, τήν όποιαν έκρυψεν ύποκριτικώς καί άπεφάσισε νά διέλθη τάς ώρας αύτάς περιτρέχων τούς άγρούς. Καί ένώ ή άμαξα τών Βρισσάρ άνεχώρει
δι’ ’Αντονέ, αυτός ήκολούθησεν Εναντίαν διεύθυνσιν έπί τής
οδού, τής κατερχομένης είς τό Σατεναί.

Ό ήλιος ήτο λαμπρός καί ό οί’ρανός διαυγέστατος είς τά
κατάφυτα έκεϊνα μέρη, ή έξοχή είχε μίαν δψιν πλήρη χα
ράς καί ζωηρότητος, εύφραίνουσαν καρδίαν καί οφθαλμούς.
Τά άηδόνια έψαλλον άκόμη καί είς τά δάση ό τρισμός τών
περιστερών ένηλλάσσετο μέ τούς ήχηρούς τοΰ κούκου στε
ναγμούς. Εις τάς κλιτύας τών λόφων άγροί χαμαικεράσων,
φραγκοστάφυλών καί βατομωρών έξέτεινον βαθεϊας πρασι
νάδας, διακοπτομένας Ενιαχού ύπό κυματοειδών άγρών σικάλεως καί σαρκοχρόων τριφυλλίων. 'Ολόκληροι σειραί
ρόδων περιέθεον ένθεν καί ένθεν τήν δδόν καί ρόδα ήνοίγοντο είς τάς σκιάδας. Τό ύήιηλόν χόρτον έπλημμύρει τάς
κατωφερείας καί έπί τών πυκνών πρασίνων φυλλωμάτων
οί μήκωνες έσπειρον μεγάλος έρυθράς στιγμάς. Κατά μή
κος τών παρά τάς οικίας μικρών κήπων πελώριοι παιωνίαι
έταλάντευον τάς έρυθράς κεφαλάς των, καί είς τούς όπορώνας τά κεράσια ήρχιζαν νά κοκκινίζουν.
’Εν τφ μεσφ τής φυτείας τούτης ό ’Ιάκωβος ήτο ένθουσιασμένος· τά ποικιλόχροα άνθη, τά πράσινα φυλλώματα,
οί ώριμοι καρποί, ηύφραινον τήν καρδίαν του. Τά νεύρα
του έχαλαρούντο. Τά έρυθρά αντα στίγματα τά έκτεινόμενα
πανταχού, έφαίδρυνον ήδυπαθώς τήν ψυχήν του. Δέν έκουράζετο περιπατών, αισθανόμενος άπερίγραπτον ευχάριστη·
σιν νά χάνεται είς τά πράσινα καί άνθισμένα μονοπάτια,
καί αί ώραι παρήρχοντο χωρίς νά τό άντιλαμβάνεται.

Κατά τήν δύσιν τού ήλιου εύρέθη αίφνης είς μίαν στρο
φήν απέναντι μιας νέας χωρικής έως είκοσι έτών —μία
εύσωμος νεάνις μέ λαμπρούς οφθαλμούς καί καστανά μαλ
λιά. Προσεπάθει νά φορτωθή πελώριον δέμα τριφύλλων,
μόλις κοπέντων καί τυλιγμένων έντός κυανής ποδιάς.
’Αλλά τό φορτίον ήτο πολύ μεγάλο καί έταλαντεύετο δεξιά
καί αριστερά. Ή νέα ήγανάκτει, ήρυθρία καί ήσθμαινε.
— Έπιστέψατέ μου νά σάς βοηθήσω, τής είπεν ό ’Ιάκω
βος εύγενώς.
’Εκείνη τόν έκύτταξεν, έμειδίασε καί άπήντησε σιγά :
— Μά τήν αλήθεια, δέν σάς τό άρνοΰμαι.
Ό ’Ιάκωβος έσήκωσε τό δέμα, τό όποιον έκείνη συνέλαβε
μέ τούς βραχίονάς της καί έθεσεν έπί τής κεφαλής της· έ
πειτα αυτή άνεσηκώθη καί ήρχισαν νά περιπατούν βραδέως
ό είς παρά τόν άλλον.
— Είμεθα άκόμη μακράν άπό τό Σατεναί ; ήρώτησεν ό
’Ιάκωβος.
— "Οχι, καί έγώ έκεί πηγαίνω· έλάτε νά σάς δείξω τόν
δρόμον.

Έξηκολούθησαν βαδίζοντες ό είς πλησίον τοΰ άλλου. 'Ο
’Ιάκωβος άνέπνεε - μέ δλην τήν δύναμιν τών πνευμόνων του
τήν ώραίαν οσμήν τών κομμένων χόρτων, ήτις έφαίνετο
ώς νά έξήρχετο έκ τοΰ σώματος τής εύρώστου καί μειδιώσης αύτής κορασίδος. Αίφνης εις μίαν στροφήν εύρέ-

θησαν πρό ένός άπωρώνος πλήρους ώριμων κερασιών,όπόθεν
διέκρινον εις τό βάθος τάς στέγας τοΰ Σατεναί.
— Ώ τά ώραΐα κεράσια, άνέκραξεν ό ’Ιάκωβος· δίδουν
δίψαν μόνον μέ τό νά τά βλέπη κανείς.
— Εϊνε είς τήν διάθεσίν σας· αύτά τά κεράσια εϊνε ίδικά
μας. Ήμπορώ νά σάς προσφέρω δσα θέλετε.
Καί άμέσως έθεσε τό δέμα της κατά γής, έπάτησεν έπ’
αύτού καί τοΰ έκοψεν δσα ήθελεν. "Οταν έκορέσθη πλέον,
τοΰ έγέμισε καί τής τσέπες καί πηδώντας στό χανδάκι :
— Τώρα, τοΰ είπε, βοηθήσατέ με νά ξαναφορτωθώ τό
δέμα μου.
'Υπήκουσεν, άλλά ξετρελλαμένος άπό τούς ζωηρούς αύ·
τούς οφθαλμούς, τά μειδιώντα χείλη καί τό στρογγυλόν
στήθος, τό όποιον έτείνετο πρός αυτόν, έπωφελήθη τήν
κατάλληλον στιγμήν νά τής δώση δύο φιλιά είς τόν λαιμόν
καί είς τά χείλη, τά όποια τήν έκαμαν νά έκραγή είς άκράτητον γέλωτα.

— Μά λαίμαργος ποΰ είσθε σείς, έφώναξε, καί δέν έχετε
ούτε έντροπήν. ’Εάν έν τούτοις ξαναπεράσετε ποτέ άπ’
έδώ, καί τά κεράσια μας σάς κάμουν δρεξιν, δέν έχετε
παρά νά μέ ζητήσετε.
Καί μέ αυτά έφυγε, γελώντας άκόμη δυνατΛ.
'Ο ’Ιάκωβος Λεβαρρών τήν έκύτταξε νά απομακρύνεται,
καί δταν δέν έβλεπε πλέον ούτε τήν κυανήν ποδιάν, ούτε
τό κόκκινον φόρεμα, έστρεψεν άποτόμως τά νώτα πρός τήν
οικίαν τών Βρισσάρ, μετέβη εις τόν σιδηροδριμικόν σταθμόν
καί έπήρε τό είσιτήριόν του διά Παρισίους. Αί όλίγαι ώραι.
τάς όποιας έζησε βυθισμένος είς τήν φύσιν καί έκείνο τό
φιλί, τόν έκαμαν νά άηδιάση διά παντός τούς Βρισσάρ και
τήν άνόητον μνηστήν του.
Καί ιδού πώς δ γάμος του μετά τής Εύλαλίας διελύθη
διά τά.... κεράσια.
Σ. Θ. Λάσκαοις
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Έβδομήκοντα πέντε ήμέραι παρήλθον άφ’ ής στιγ
μής έκηρύχθη δ πόλεμος τής Αυστρίας κατά τής Σερ
βίας, άφ’ ής δηλαδή έτέθη τό πρώτον έναυσμα τοΰ
Πανευρωπαϊκού πολέμου καί άκόμη ευρισκόμενα εις
τήν άρχήν τής άφαντάστου τραγφδίας, ή όποια κρα
τεί είς διαρκή συγκίνησιν τόν κόσμον ολόκληρον. ’Απο
τά ώπλισμένα εκατομμύρια ποΰ συνεκέντρωσαν έπί
τών άπειρομεγέθων πεδίων τών μαχών τά Εμπόλεμα
Κράτη, μέχρι σήμερον έθυσιάσθησαν περί τό έκατομμύρων άνδρες πλήρεις σφρίγους καί νεότητος. Τά
άλλα θύματα τών γυναικών, παίδων, γερόντων καί έν
γένει άοπλων πολιτών δέν άριθμοΰνται, αύξάνοντα
διαρκώς. Τό Βέλγων, τό τέως άνθοΰν καί εύημεροΰν
μετά τήν έκπόρθησιν και τής Άμβέρσης, ένεκρώθη,
μεταβληθέν είς ερείπια, αί δέ έπί τοΰ μετώπου τών μα
χών περιφέρειαι, κατοικούμεναι άπό πληθυσμούς είς
οικονομικήν έπάρκειαν ευρισκομένους, ύπέστησαν συμ
φοράς είς ύλικάς ζημίας καί είς θυσίας άνθρωπίνων
υπάρξεων.
Ή λύσσα, μέ τήν οποίαν οί εμπόλεμοι μάχονται, εϊνε
χαρακτηριστική μιάς καταστάσεως κτηνώδους, ύπολανθανούσης είς τήν ψυχήν τής άνθρωπότητος καί έκδηλωθείσης είς τόσον κρίσιμους στιγμάς. Ούδεμία διάκρισις δύναται νά γίνη μεταξύ τών πολιτισμένων τής
γηραιός Ευρώπης Ααών καί τών αγρίων ορδών οίουδήποτε βαρβάρου καί απολίτιστου έθνους. Καί αυτοί
οί Βούλγαροι, τών οποίων τά αίμοβόρα ένστικτα έξε
δηλώθησαν τόσον άπαισίως απάνθρωπα κατά τούς τε
λευταίους Βαλκανικούς πολέμους, έσχον ύπό τάς ση
μερινός περιστάσεις τήν ευκαιρίαν νά έκδηλώσουν δ
λην τήν άγανάκτησίν των διά τά διαπραττόμενα αίσχη
άπό τούς Ευρωπαϊκούς στρατούς ! 1 “Ολαι αί μέθοδοι
τής συμφοράς, τής καταστροφής, τής έρημώσεως, εύρίσκονται τεθειμένοι είς ένέργειαν. Ούδείς σεβασμός
πρός τά δίκαια τοΰ άνθρώπου καί άσύγγνωστος καί
εγκληματική περιφρόνησις πρός τά έργα τής τέχνης.
Ή ιστορία τοΰ σημερινού Ευρωπαϊκού πολέμου
θά άποκαλύηη τερατωδίας, τάς οποίας ούδείς θά έτόλ·
μα νά φαντασθή πρό Ελάχιστου άκόμη χρόνου. Θά
άποκαλύψη τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου πλήρη θηριω
δίας καί κτηνώδους σκληρότητας. Θά άποδείξη, δτι οί
αιώνες, τά φιλοσοφικά συστήματα, αί άνθρωπιστικαι
θεωρίαι, τά δίκαια τοΰ άνθρώπου, ή ελευθερία τής
σκέψεως καί αί ποικιλώνυμοι εκδηλώσεις τοϋ Ευρωπαϊ
κού πολιτισμού, ήσαν άπλάϊ σκιαί, άνίκανοι νά συγκρα
τήσουν τόν χείμαρρον τής κτηνωδίας ποΰ κυριαρχεί
είς τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου. Πρό τίνος χρόνου ήγέρ-

θη άληθής σταυροφορία κατά τής θανατικής ποινής,
μέτρου σκληρού, άλλ’ απαραιτήτου διά τήν κοινωνικήν
άρμονίαν, καί εφαρμοζόμενου έν έσχάτη ανάγκη, καί
πρός ίκανοποίησιν τής ιδέας τής δικαιοσύνης, καί έπί
άτόμων μεμονομένοιν, καί δμως δ Ευρωπαϊκός πολιτι
σμός άνέχεται σήμερον νά σφάζωνται, νά θυσιάζωνται, νά έκμηδενίζωνται ή νά καθίστανται ίσοβίως άνάπηροι τριάκοντα—τεσσαράκοντα χιλιάδες άνδρών ήμερησίως έκ τών πολυτιμοτέρων στοιχείων τής
άνθρωπότητος ! ! Εϊνε τοΰτο τόσον τερατώδες, ποΰ
δέν τό χωρεϊ ό νοΰς τοΰ άνθρώπου '■ Εϊνε τόσον με
γάλη ή συμφορά, ποΰ ένέσκηψε μέσα είς έκατομμύρια
άτυχών Λαών, ποΰ άγωνιά ή ψυχή τοΰ άνθρώπου εις
τό άντίκρυσμα ένός τοιούτου γεγονότος t
Μέσα δμως άπό τήν μαυρίλαν καί τούς καπνούς τής
δυστυχίας καί τούς σωρούς τών ερειπίων καί τ<Λς πο
ταμούς τών αιμάτων καί τήν συσσώρευσιν πτωμάτων,
καί τό θέαμα διαμελισμένων σαρκών, καί την μέθην
τής καταστροφής καί τών λογχισμών τήν σκληρότητα,
καί τής άπεράντου οδύνης τήν εικόνα, προβάλλει άλλο
καταπληκτικόν θέαμα διά τήν άνθρωπότητα· Ή ζωτικότης τής Γερμανίας. Τό μεγαλεϊόν της, ή αύτοπεποίθησίς της. Ή δργάνωσίς της, ή άντοχή της. Ή πίστις
της. Τό θάρρος της. Ό ήρωϊσμός της, ή άποφασιστικότης της. Ή άδάμαστος θέλησίς της, τδ σοφόν πνεΰ
μά της. Τό άκατάβλητον σθένος της καί αί υπεράν
θρωποι προσπάθειαί της διά τήν νίκην.
Ό θαυμασμός, ποΰ εμπνέει ή δύναμίς της εϊνε άπεριόριστος. Ή πολυμέτωπος πολεμική της δράσις άποτελεί φαινόμενον άπίστευτον διά τήν σημερινήν έπο
χήν. ’Αναδεικνύεται καθημερινώς μυθικός γίγας. Ό
Έκατόγχειρ τής μυθολογίας. ’Αληθής Βριάρεως μέ
πεντήκοντα κεφαλάς καί εκατόν χεϊρας. Συντρίβει και
συντρίβεται καί ή δύναμίς της εϊνε άμείωτος. Χθές
άκόμη ήρατο σπουδαιότατον πολεμικόν θρίαμβον. ’Εκυρίευσε τήν θεωρουμένην ώς άπόρθητον ’Αμβέρσαν
καί ήνοιξε δρόμον πρός μίαν κατεύθυνσιν ευνοϊκήν
διά τά σχέδιά της. Τό ήρωϊκόν Βέλγων συνετρίβη άπό
τήν δύναμίν της. "Εχασε μέχρι τοΰδε 400,ΟΟΟ άνδρας
καί δέν αισθάνεται καμμίαν άνησυχίαν Αί δυνάμεις
της καί οί πόροι της άνεξάντλητοι, καί θά χρειασθοΰν,
άτυχώς, μεγάλαι, μέγιστοι θυσίαι έκατέρωθεν διά
νά καταστή πιθανόν νά καταβληθή δ Γερμανισμός,
ποΰ έφανέρωσε μίαν ύπέροχον Εθνικήν ψυχήν έπισύρουσαν τόν θαυμασμόν τής άνθρωπότητος.
Ή Αυστρία ήμέρρ τή ήμέρρ σβύννει κύπτουσα πρό
τών χειμαρρωδών Ρωσσικών δυνάμεων καί τοΰ άδία
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πτώτου ήρω'ώμοΰ τοΰ φίλου και συμμάχου Σέρβικου
Στρατού· 'II Γαλλία, ή προσφιλής χώρα εις κάθε Ελ
ληνικήν ψυχήν, και ή λεοντόθυμος ’Αγγλία, περισφίγγουσι τήν Γερμανίαν, άγωνιζόμεναι νά καταστήσωσιν
δσον οϊόν τε άκίνδυνον τόν Γερμανίσμόν, ποΰ μέ τόσηι
άκατάβλητον ορμήν μάχεται εις δλα τά Εχθρικά μέ
τωπα. Ποιος δ νικητής, άκόμη άδηλον. Τίς θ’ άντίσχη
πλειότερον καί τίνας εκπλήξεις μάς έπιφυλάσσει ή αν
ριον, άγνωστον. Δι’ ήμάς τους 'Έλληνας εύκταΐον θά
ήτο μία ταχεία και έντιμος ειρήνη δι’ δλους τούς έμ·
πολέμους Λαούς, διότι έφ’ δσον άήτή ή έκκρεμότης
εξακολουθεί, κινδυνεΰομεν νά κακοδαιμονίσωμεν ή νά
δοκιμάσωμεν καί πάλιν τοΰ -πολέμου τάς συμφορά;,
πσρασυρόμενοι ύπό τής Γερμανοκρατουμένης Τουρκίας
τους παλληκαρισμούς και τής απίστου Βουλγαρίας
τούς λεονταρισμούς.
Δ. Λ. Ζ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜ Kb η ΖΩΗΝ
Τά δύο Γερμανικά θωρηκτά, τα <<Μπρεσλάου» και
«Γκαϊμπεν», τά καταφυγόντα διά τών στενών τών
Δαρδανελλίων είς λιμένας τής Τουρκίας καί παραδοθέντα πλέον εις αυτήν, μετωνομάσθησαν είς «Σελήμ»
καί «Μιτυλήνην».
— Είς τήν Βαρσοβίαν έσχηματίσθη ’Εθνική Πο
λωνική Κυβέρνησίς, συμπαθώς διακειμένη πρός τούς
Γερμανούς καί Αυστριακούς.
—- Είς τήν Δούμαν μία περικοπή Αύτοκρατορικΰς
διακηρύξεως, άναγνωσθεϊσα ύπό τοΰ Προέδρου, έπροκάλεσε φρενητιώδη επευφημίας τών βουλευτών, οί
όποιοι δρθιοι έ'ψαλλαν τόν έθνικόν ύμνον.
— ’Ιδού ή περικοπή :
—- Ο πόλεμος κηρ· χθέις ύπό τής Αυστρίας θά .έξ.
γώρη τούς Ρώσσους ώς έν άτομον μέ τήν σπάθην είς
τάς χεϊρας και τόν Σ:α>ρόν είς τήν καρδίαν.
—- Οί Βερολινέξοι έπανηγύρισαν μέ εξαιρετικόν έν
θουσιασμΆ τήν άλωσίν τής Λιέγης.
-■ Τήν είδησιν μετέδωκεν δ ίδιος δ αρχηγός τοΰ Ε
πιτελείου Στρατηγός Μόλτκε διερχόμενος έπ’ αύτοκι
νητοι τήν λεωφόρον τών Φιλλυρών.
—Καί εις τήν Βιέννην έώρτασαν τό γεγονός έπίσης
ένθουσιωδώς·
— Ο Μέγα; Δούξ Νιζ·./.αος, αρχιστράτηγος τοΰ
Ρωσσικοΰ στρατού άπηύθυνεν έ'κκλησιν πρός τούς
Πολωνούς·
— Δι’ αύτής υπόσχεται είς τόν Πολωνικόν Λαόν
ένωσιν τής διατεμαχισμένης Πολωνίας καί Αυτονο
μίαν ύπό τό σκήπτρον τοΰ Τσάρου.
— Θά έχη ούτω καί μερικά αγαθά δ πόλεμος αυ
τός.
— Είς τόν πόλεμον έχουν λάβει μέρος δλοι οί Ρα
σιλεύοντες 'Ηγεμόνες τών διαφόρων ηγεμονικών κρα
τών καί δλρι οί Πρίγκηπες, οί καταγόμενοι άπό Βασι λικάς Οικογένειας. ’Επίσης δλοι οί υιοί τοΰ Αύτοκράτορος τής Γερμανίας.
— Ό Βελγικός στρατός άποτελεΐται άπό 2,153
'Αξιωματικούς, 98,000 δπλίτας, 22,000 ίππους καί 2,
172 δχήματα καί πυροβόλα.
— Καί τοΰτο διότι έχει στρατολογικήν νομοθεσίαν
έλλιπεστάτην.
—- ”Αν οί στρατολογικοί του νόμοι ήσαν πληρέ
στεροι; ήδύνατο νά έχη έξαπλασίαν δύναμιν πρώτι
στης τάξεως·
— Ό Σοσιαλιστής βουλευτής “Ερμαν Βένδελ, δ
όποιος ομίλων είς τό Ράϊχσταγ, έβροντοφώνησε
«Ζήτω ή Γαλλία», προσήλθε νά ύπηρετήση ώς εθε
λοντής είς τόν Γερμανικόν στρατόν.
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— Είς τόν Δούκα τής 'Ορλεάνης, άπαΐτητήν τοΰ
θρόνου τής Γαλλίας, δέν έπετράπη ή κατάταξίς του
είς τόν Γαλλικόν στρατόν.
— 'Ως έκ τούτου έστερήθη τής τιμής νά προτάξη
τά στήθη τού ύπέρ τής κινδυνευούσης πατρίδος του.
— Οί Γαλλικοί νόμοι άπαγορεύουν είς τά μέλη
τών οικογενειών, αΐτινες έβασίλευσάν ποτέ είς τήν
Γαλλίαν, νά κατατάσσωνται είς τόν στρατόν.
— 'Ως έκ τούτου ούδείς μάχεται σήμερον έκ τών
έκ Βασιλικού αίματος καταγόμενων Γάλλων Πριγ
κήπων είς τάς τάξεις τού Γαλλικού στρατού.
— Ό Δούξ τοΰ Όλεάν έζήτησε νά ύπηρετήση
είς τόγ ’Αγγλικόν1 στρατόν.
— ’Αλλά καί ή ’Αγγλική Κυβέρνησίς άπέρριψε
τήν πρότασίν του.
— Ό Πρέσβυς τής ’Αγγλίας έδικαιολόγησε πρός
τόν Δούκα τήν άρνησιν ταύτην.
— Ό Άρχιναύαρχος τής ’Αγγλίας κατά τόν πα
ρόντα πόλεμον, σίρ Τζών Τζέλλικο, είνε περίφημος
πυροβολητής.
-— Καί δμως μέχρι σήμερον έλαχίστας επιτυχίας
έχει νά επίδειξη δ ’Αγγλικός στόλος.
— Άπέθανεν δ Πάπας Πϊος ό 10ος, άντικαταστάτης του δέ έξελέγη ό Καρδινάλιος τής Βολωνίας
Ντέλλ-Κιέζα, ύπό τόν τίτλον Πάπας Βικέντιος.
— Ό θάνατός του οφείλεται είς τάς συγκινήσεις
τοΰ πολέμου·
— Είς τό περίφημου Ανάκτορου τής Μόσχας, τό
Κρεμλΐνον, έγένετο λιτανεία έπί παρουσία τοΰ Τσά
ρου, τών Πρέσβεων Γαλλίας καί ’Αγγλίας καί δλων
τών έν τέλει.
— Ό Τσάρος, άπαντών είς προσφΆησιν, ώμί
λησε μέ πολλήν θέρμην καί ηύχήθη ύπέρ τής νίκης
τών Ρωσσικών δπλων.
— Βραδύτερου ό Τσάρος έπεσκέφθη αύτοπροσώ
πως τά πεδία τών μαχών, καί ένέπνευσε μέγιστο ν
θάρρος είς τά μαχόμενα στρατεύματα.
— Έφόρεσε στολήν πολεμικήν απλού στρατιώτου
καί διένειμε τήν εικόνα του είς κάθε στρατιώτην πο
λεμιστήν.
— Ή Γερμανία συνεκέντρωσε κατά τάς πρώτας
5 ημέρας τής έπιστρατεύσεως 6 εκατομμύρια στρα
τοΰ.
— Οί Γερμανοί εύθύς ώς καήέλαβον τάς Βρυξέλλας, έπέβαλον είς τους κατοίκους 200,000,000
πολεμικήν εισφοράν !
— Ό τέως Ήγεμων τής 'Αλβανίας, Πρίγκηψ τοΰ
Βήδ, έγκατέλειψε τήν χώραν του καί άνέλαβε υπη
ρεσίαν είς τόν Γερμανικόν στρατόν.
— Μέ τόν βαθμόν Ταγματάρχου προσεκολλήθη είς
τό Έπιτελεΐον.
— Αί μεγαλείτεραι πόλεις τών εμπολέμων Κρα
τών άπεφάσισαν ν’ άλλάξουν τά ονόματα τών όδών,
ποΰ άνήκουν είς έχθρικάς χώρας 1
— Έκδίκησις σοφωτάτη !
—-Ή Πετρσύπολις άπό Πετερσμπούργ μετωνοαάσθη κατ’ άπόφασιν τοΰ Τσάρου είς Πέτρογκραδ.
— Ή παλαιά ονομασία είχε κατάληξιν Γερμανι
κήν καί έπρεπε νά έξαλειφθή !
—-Οί Παρίσιοι έγκατελείφθησαν άπό τόν Πρό
εδρον τής Δημοκρατίας καί τήν Κυβέρνησιν.
—-Τό διπλωματικόν Σώμα καί οί έπίσημοι έγκατεστάθησαν είς Μπορντώ.
— Πλεϊστα μέτρα έλήφθησαν διά τά άριστουργήματα τών Μουσείων έξ ένδεχομένης έπιδρομής τοΰ
εχθρού.
— Ή ’Αφροδίτη τής Μήλου έκρύβη έντός δω
ματίου, άποτελουμένου έξ ολοκλήρου έκ χαλκού.
—-Ή «Νίκη τής Σαμοθράκης» έκρύβη είς τεθω
ρακισμένου δωμάτων τοΰ Μουσείου-
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— Ή «Ζοκόντα» εις έν σκοτεινόν υπόγειον.
-—· Έπί τών Μουσείων δέ έν γένει ύψώθησαν τε
ράστιαι σημαϊαι μέ τόν Έρνθρόΰν Σταυρόν.
— Οί Γερμανοί όμως άεροπόροι δέν συγκροτούν
ται άπό τίποτε.
— Τά βλήματά των τά ρίπτουν εναντίον καί αύ
τής τής Παναγίας τών Παρισίων.
— 'Επληγώθη ό ύστερότοκος υιός τοΰ Γουλιέλμου.
Βασιλόπαις ’Ιωακείμ.
— Έπίσης ήσθένησεν καί δ ’Έϊτελ.
— 'Ο Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας παρητήθη έπισήμως τών Ναυτικών καί Στρατιωτικών βαθμών,
τούς οποίους τού εΐχεν άπονε ίμη ή ’Αγγλία.
— Ό Τουρπίν, ό εφευρέτης τής μελανίτιδος, έφεΰ
ρε νέαν έκρηκτικήν ύλην, διά τής δποίας φονεύει
κάθε ζωικήν ΰπαρξιν είς άκτϊνα 300 μέτρων !
— Ό ιστορικός καθεδρικός Ναός τών Ρημών, άρι
στούργημα Γοτθικής Μεσαιωνικής τέχνης, ύπέστη μεγίστας καταστροφάς άπό τό Γερμανικόν πυροβολικόν.
— Οί καλλιτεχνικοί κύκλοι τοΰ κόσμου οδύρονται
καί διαμαρτύρονται διά τήν άποτολμηθεΐσαν βαρβαρό
τητα.
— Έτραυματίσθη δ Πρίγκηψ Γεώργιος τής Σερ
βίας.
— Είνε δ τέως Διάδοχος τοΰ Σερβικοΰ θρόνου, πα

Ή Βααίλιαα τής Αγγλίας

ραιτηθείς λόγφ τοΰάτιθάσου χαρακτήρός του.
— 50,000 ’Ινδικού στρατού μάχονται είς τό πλευράν
τών συμμάχων.
— Διεδόθη, δτι έφονεύθη δ τόσον άγαπητός είς
τήν Ελλάδα στρατηγός Έντοΰ.
— Έξεδηλώθη έπί τούτω ειλικρινής θλίψις.
— Εύτυχώς διεψεύσθη ή εΐδησις.
■—Είς τάς 11 τοΰ π. μηνός τό Γερμανικόν Ναυτι 
κόν έσημείωσε πρώτης τάξεως πολεμικήν έπιτυχίαν.
— Δι’ ύποβρυχίου πλοίου έτορπίλλισε καί έβέιθισε
τά ’Αγγλικά πολεμικά «Άμπουκίρ», «Χόγκ» καί
«Γκρεσύ».
— 01 άδελφοί Μπώξτον, καθ’ ών καί δολοφονική
άπόπειρα έγένετο είς Βουκουρέστιον, άπεδείχθη, δτι
ούδεμίαν επίσημον έντολήν εΐχον έκ μέρους τής ’Αγ
γλικής Κυβερνήσεως.
—-Τήν άποκάλυψιν αύτήν διενήργησεν δ κ. Καίσαρης, ό έν Αονδίνφ διαπρεπέστατος 'Έλλην δημοσιο
γράφος καί άνταποκριτής τής «Εστίας»·
— Διεδόθη, δτι έφονεύθη είς τόν πόλεμον ό Μάξ
Λίντερ δ «Βασιλεύς τοΰ Γέλωτος» είς τούς κινηματο
γράφους.
— Βραδύτερου διεψεύσθη ή είδησις αΰτη.
— Ό υιός τοΰ Στρατάρχου Μόλτκε αξιωματικός
τοΰ Γερμανικού στρατού, έφονεύθη.
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— Έφονεύβη ε’ις μίαν τών έν Γαλικία μαχών δ Μέγας Δούξ. 'Ιωάννης Κωνσταντίνοβιτς, γαμβρός τού
Βασιλέως τής Σερβίας καί ανεψιός τής Βασιλίσσης.
’Όλγας.
__—Τό 1911 ένυμφεύθη τήν Πριγκήπισσαν Ελένην
τής Σερβίας.
— Ή ’Αγγλική Κυβέρνησις διέταξε τον έν Κων
σταντινουπόλει παραμένοντα Κεδίβην νά έπιστρέψη

εις τήν Αίγυπτον.
— ’Αλλά καί ή Τουρκική τον διέταξε νά μή ύπα·
κούση !
-—-Εστάλη εις τήν Σερβίαν 'Ελληνική ιατρική άπο
στολή έκ μέρους τού ’Ερυθρού Σταυρού.
— Τής έγένετο έπίσημος καί ενθουσιώδης υποδοχή.
— Ό Πρίγκηψ Φράντς, τριτότοκος υίός τού Βασιλέως τής Βαυαρίας, έτραυματίσθη.

Qeatpjkh Επιφεωρηςις
’Αν καί αί πρώται ψυχραί πνοαί τοΰ φθινοπώρου ήρχισαν, έν τούτοις τά θερινά θέατοα. «έστεγασμένα τελείως?
κατά το πρόγραμμα, έξακολυυθοΰσι τάς παραστάσεις των.
Εις τήν σκληράν μόνον άνάγκην ύπέκυψαν τά συνοικιακά
θέατρα, τά όποια ήναγκάσθησαν νά νλείσωσι τάς πύλας
των καί τών οποίων οί ηθοποιοί μετεβλήθησαν εις άστρονόμους, κατασκοπεύοντας άπό πρωίας τον ουρανόν, διά
νά μαντεύσουν άν θά τούς έπιτραπή τό εσπέρας ή παράστασις.
Γα λοιπά κεντρικά θέατρα έξακολουθοϋσιν, ακόμη τάς
παραστάσειςτων, διακοπτομένας ένίοτε άπό τό ορμητικόν
οποίων πνίγονται τά στενάγματα τών ήθοποιών, ή άπό τάς
λεπτάς ψεκάδας τής βροχής, ήτις ε’ισδύει έκ τών πάνινων
στεγών των καί ραντίζει τό πρόσωπον όξυχόλου τινός
βεατοΰ.
Μέ τά πρώτα δ'μως ψύχη έξηφανίσβη πλέον τελείως καί
ή έπιθεώρησις. 'Η λεπτή αυτή κυρία, ή αιωνίως άρεσκομένη νά περιέρχεται γυμνή τά κέντρα, μετά τόσων έτών
ζωήν, ήν προσεπάθει νά άναζφογονήση διά τοΰ ψιμμιθίου
καί τής προκλητικότητας, ήσβάνθη τον εαυτόν της έφέτος
καταβεβλημένον καί έσπευσε ν’ άποσυρθή πριν έλθη ό βα
ρύς χειμών, φοβουμένη μήπως έφέτος παραδώση τά κώλα
καί μάς στερήση κατά τά έρχόμενα έτη τής φαιδράς της
έμφανίσεως.
Τα θέατρα παίζουν σοβαρά έργα, οί συγγραφείς μυ
ρισθεντες τά βραβεία τών διαγωνισμών, έπεδόθησαν εις
την σοβαρόν φιλολογίαν καί οί θεαταί κα
λούνται νά άκούσουν πυροβολισμούς συνεχείς καί νά παραστοΰν εις θανάτους ηρώων, νά χειροκροτήσωσι στρατιω
τικός έξάρσεις καί νά.... κλαύσωσι τά λεπτά των.
ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Ό κ. Μυράτ, ένθουσιασθείς προ καιρού άπό τάς πα
τριωτικός εξάρσεις «τών άνεγνωρισμένων φιλολογικών κο
ρυφών μας», άπεφάσισε νά μεταφράση έν Γαλλικόν δρά
μα, εχον σκοπόν νά κατάδειξη τήν φυλετικήν συγγένειαν,
τήν ΰπάρχουσαν μεταξύ τής Γαλλίας καί τών ύπ’ αυτής
άφαιρεθεισών έπαρχιών, τής ’Αλσατίας καί τής Λωρραίνης, καί νά τό διασκευάση, μεταμορφώνων τούς Γάλλους
εις "Ελληνας καί τούς Γερμανούς ε’ις Βουλγάρους καί
τήν Μασσαλιώτιδα εις τόν Έθν. "Υμνον. Ό τίτλος —
κτυπητος καί ωραίος— εύρέθη άμέσως καί τό έργον άλλάξαν υπηκοότητα, ήλλαξε καί τίτλον, μεταβαπτισθέν
«Στά καινούργια σύνορα».
Ό κ. Μυράτ έν τούτοις άπέδειξεν, δτι είνε καλός διασκευαστής, παρ’ δλας τάς κατακρίσεις, ας ήκουσε παρα
τών διαφόρων λογίων, τών έχόντων κατ’ άποκοπήν τό
μονοπώλιον τής συγγραφής τών πατριωτικών δραμάτων
«με θέσιν», ώς άπέδειξεν επίσης, δτι εΐνε κάλλιστος ηθο
ποιός, υποκριθείς θαυμασίως τόν ρόλον τοΰ "Ελληνος, του
κατ’ άναπόδραστον άνάγκην νυμφευθέντος Βουλγαρίδά,
Αλλ’ δστις καταπνίγει κάποτε τό έρωτικόν φίλτρον καί
άποθνήσκει εις τάς άγκάλας τής μητρός του, ψιθυρίζων τής
'Ελλάδος τό δνομα.
Τελεία έπίσης ε’ις την ύπόκρισιν ύπήρξεν ή δεσποινίς
Κοτοπούλη, διερμηνεύσασα τόν ρόλον τής μητρός, ώς καί
ή κ. Λούη εις τόν ρόλον τής συζύγου.
Ε’ις τό αυτό θέατρον έδόθησαν διά μίαν καί μόνην φο

ράν τά έργα τοΰ έν Παρισίοις διαμένοντος "Ελληνος λογίου κ. Πετροκοκκίνου. Τό πρώτον έξ αύτών έπονομαζόμενον «Άμποτ-Κλούμπ» καί γραμμένον έν συνεργασία μέ
τόν κ. Μουέζ Φον είνε δράμα μονόπρακτον εις τρεις εικό
νας. Ή πράξις διεξάγεται εις μίαν λέσχην αύτοκτόνων,
εις ήν παρασύρεται καί ό δημοσιογράφος Έρμπέρτ Φΰρμπ,
δστις έξαναγκάζεται ύπό τών μελών τήςλέσχης ταύτης εις
αυτοκτονίαν, διότι έσυρε τό τυχερό χαρτί. Ή έξέλιξις καί
ή ύπόθεσις τοΰ έργου, άνιαρά καί σπαρακτική, εξαναγκά
ζει τόν θεατήν νά παραστή μάρτυς τής αυτοκτονίας ενός
άνθρόιπου καί προκαλεϊ τήν φρίκην.
Τό δεύτερον έξ αϊτών, έπονομαζόμενον «Ή Τοντίνα».
είνε γεγραμμένον έν συνεργασία με τόν κ. Ζέρμπίτον,
καί είνε κωμφδία ε’ις δύο πράξεις. Ή ύπόθεσις στρέφετα.
πέριξ μιάς εταιρίας ναυτικών, οίτινες είχον παρακαταθέ
σει αρκετόν χρηματικόν ποσόν, με τήν συμφωνίαν οι έπιζήσοντες έξ αύτών μετά τήν πάροδον (ορισμένων έτών, νά
τό λάβωσιν. ’Εκ τών ναυτικών τούτων δύο μόνον σώζων
ται είσέτι έν τή ζωή, τούς όποιους αί ο’ικογένειαί τοον δια
παντοίων περιποιήσεων προσπαθοΰσι νά τούς διατηρήσωσι
μέχρι τοΰ ώρισμένου ορίου. Εις έξ αύτών δμως κινδυνεύει
νά συντριβή ύπό τοΰ αυτοκινήτου τής μις "Ατίκνς ή ό
ποια παρεμβαίνουσα κατόπιν εις τήν ΰπόθεσιν, Αγοράζει
τά έπί τής Τοντίνας δικαιώματα τών διαμαχομένων οικο
γενειών καί παραλαμβάνει τούς δύο ναυτικούς έπί τοΰ
γιώτ της. Ή δεσποινίς Κοτοπούλη ϋποκριθεϊσα τήν έκκεντρικήν μις "Ατκινς, έπαιξε μέ πολλήν χάριν.
Έκ τών ξένιον έργων εις τό άνωτέρω θέατρον έδόθη
καί ή κωμφδία τοΰ Λουί Φορίς «"Ερως καί Σία». μέ έκζεζητημένον καί κοινότατον θέμα. 'Ο έρως δέν είνε παρά εις
μεσίτης γάμων, ύπό τήν έπιτήρησιν τοΰ όποιου συνάπτονται
διάφορα συνοικέσια καί προλαμβάνονται αί συζυγικοί κα
ταιγίδες. Ό κ. Γονίδης ώς "Ερως έπαιξε μέ πολλήν δρεξιν, ύστέρησεν δμως τό έργον, ώς έκ τής άπουσίας τής
δεσποινίδος Κοτοπούλη.
«Η Καρμανιόλα», ώς μετεβαπτίσθη τό δράμα τοΰ Τριστάν Μπερνάρ, μάς ΰπε-νθύμισεν ολίγον, τή μακαρίφ τή
λήξει «"Αγνωστον» τοΰ Μασσενέ, τήν τόσον γνωστήν έν
’Αθήναις. Τό έργον διαιρούμενον ε’ις 4 πράξεις καί 6 ει
κόνας, κατά τό πρόγραμμα, μόνον προτέρημα καί μόνην
καινοτομίαν έχει τήν διαίρεσιν ταύτην, διότι κατά τά
άλλα δέν ΰπάρχε έν αύτφ τίποτε τό νέον καί τίποτε τό ώ·
ραϊον. Μία κοινοτάχη ιστορία ενός υίοΰ κλέψαντος καί
φονεύσαντος, χάριν τής έρωμένης του, τόν οποίον ή μη
τέρα του προσπαθεί νά σώση καί ό οποίος τέλος καταδι
κάζεται ε’ις τήν καρμανιόλαν, μέ τάς άγορεύσεις τών δι
κηγόρων καί τοΰ είσαγγελέως, μέ τάς κωμικάς μαρτυρίας
τών μαρτύρων του καί τάς σπαρακτικός κραυγάς τής μη
τρός. Έξαίρεσιν, όπωσδήποτε έπιτυχή, Αποτελεί ή τελευ
ταία είκών τοΰ έργου, καθ’ ήν ή μήτηρ έρχεται ν’ άποχαι
ρετήση τόν υιόν της έν τή φυλακή καί δστις, νομίζων, δτι
είνε ή έρωμένη του, τήν Αποχαιρετά ώς τοιαύτην. Εις
τήν καρμανιόλαν τόν κυρκότερον ρόλον ύπεκρίθη ό νεαρό;
ήθοποιός κ. Μ. Παλαιολόγος, άρκετά άδεξίως άκόμη, ώς
έκ τήξ μικράς του γνωριμίας μέ τήν σκηνήν, άλλ’ δστις
—πρέπει νά όμολογήσωμεν— παρέχει τάς βασιμοτέρας έλ
πίδας διά τό μέλλον, άν θελήση νά άφιερωθή εις τό θέα

τρον. Ή δεσποινίς Κοτοπούλη, ύποκριθείσα τήν μητέρα,
ύπήρξεν ύπέροχος εις τήν έξωτερίκευσιν τοΰ πόνου της,
καί ίδίςε εις τήν τελευταίαν σκηνήν τοΰ δεσμωτηρίου.
«Ή δασκάλα τοΰ χωριού» ή «Αί άντίπαλοι». Τό βραβευ
μένου έργον τοΰ κ. Τσοκοπούλου στρέφεται περί τάς ένεργείας καί τήν προπαγάνδαν, άς καταβάλλουσιν αί δύο διδασκάλισσαι τοΰ χωρίου, ή μία Έλληνίς καί ή «.λλη Βουλγαρίς διά νά παρασύρωσι τούς κατοίκους έκάστη μέ τό
μέρος της. Ε’ις τό τέλος δέ καί ένφ δ Έλλην. στρατός
είσελαύνει έλευθερωτής, ή Βουλγαρίς φονεύει τήν Έλληνίδα. Ή πρώτη πράξις τοΰ διπράκτου έργου έξελίσσεται
μέ φυσικότητα καί απλότητα ζηλευτήν, ή δευτέρα δμως
γεννά δυσφορίαν. Είνε άξιον Απορίας πώς συγγραφευς,
καταγινόμενος έπί τόσα έτη μέ τό θέατρον, δέν δύναται
άκόμη νά έννοήση τήν σκηνικήν οικονομίαν. 'Ώς νευρόσπαστα κινούνται οί άνθρωποι εις τόν δρόμον, μόνον καί
μόνον διά νά τελειώση ή πράξις καί νά έπέλθη ή δολοφο
νία. Δέν λείπει καί ή κυανόλευκος εις τό τέλος, ή όποια
σκεπάζει τθ σώμα τής διδασκαλίσσος. Τον «Βασιλέα
πόσοι έν δνόματί σου διεπράχθησαν φόνοι ! Τόν «Βασιλέα
τής Ρέγκας», κωμφδίαν μονόπρακτον, τοΰ αύτοΰ συγγραφέως, παιχθείσαν, μετά τήν ύπό έξ έρασιτεχνών διδασκα
λίαν, έδέχθη τό άκροατήριον μέ πολλήν εύμένειαν.
Τό άντίδοτον τής έπιθεωρήσεως μάς τό προσεφερε δια
μίαν καί μόνην έσπέραν ή δεσποινίς Κοτοπούλη, ύποκριθείσα τήν «’Ιφιγένειαν έν Ταύροις» τοΰ Γκαίτε. Ή ύπεροχος καλλιτέχνις μάς μετέφερεν εις τήν έποχήν τών ή
ρώων καί τών ημιθέων καί μάς έπέτρεψε νά θαυμάσωμεν
τάς ύπερόχους κινήσεις της καί τήν θαυμασίαν της Απαγ
γελίαν, δταν παρεκάλει τήν θεάν νά λυτρώση τον αδελ
φόν της.
'Ομοίως ή δεσποινίς Κοτοπούλη έδωκε τήν τιμητική’'
της μέ τήν τραγικήν σονάταν τοΰ Χρηστομάνου «Τά τρία
φιλιά». Τά πλούσια δώρα, άτινα τής προσεφέρθησαν κατά
τήν πανηγυρικήν της παράστασιν, δέν ήσαν τι άλλο παρά
ό Ανυπόκριτος προς τήν καλλιτέχνιδα θαυμασμός, προς
τήν καλλιτέχνιδα έκείνην, ή όποια ΐσταται ύπεράνω πάσης
άλλης, καί ή όποια κατέχει, μόνη αυτή, τό μυστήριον νά
μάς συγκινεί μέχρι δακρύων.
Ή τιμητική τοΰ κ. Μυράτ έδόθη έφέτος μέ τόν «'ΡουίΜπλάς» τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ, τόν όποιον ύπεδύθη αυτός
ό κ. Μυράτ. Τό κλασσικόν έργον τοΰ Γάλλου ποιητοΰ έπαίχθη δσον τό δυνατόν τελειότερον ύπό τοΰ θιάσου τής
δεσποινίδας Κοτοπούλη, ήτις ύπεκρίθη τήν Βασίλισσαν.
Ομοίως έπιτυχής ύπήρξεν ή ύπόκρισις τοΰ κ. Ροζάν, ύποδυθέντος τόν Δόν Καίσαρα καί τών κ. κ. Περίδου, Χαλ
κιοπούλου καί Γσνίδου, διαπλάσαντες ένα ώραιότατον τύ
πον.
"Αν καί φαινόμεθα ολίγον Ανακόλουθοι, παρακολονθοΰντες βήμα πρός βήμα τήν νεω/ιέραν φιλολογίαν καί τρεφό
μενοι Από τάς νεωτέρας Παρισινός έπιτυχίας καί μή γνωρίζοντες έν τοσούτφ τά κλασσικά έργα, δέν δυνάμεθα δ
μως νά μή χειροκροτήσωμεν τήν προσπάθειαν τής δεσποι
νίδος Κοτοπούλη νά μάς γνωρίση καί τά έργα, ατινα έ
θρεψαν ολοκλήρους έποχάς καί έγαλούχησαν ολόκληρον
φιλολογίαν, έστω καί άν ή πνοή τής έποχής καί τής φιλο
λογίας έκείνης έλαχίστην, άν μή μηδεμιαν, κατέλειπεν έπιδρασιν έπί τής σημερινής υπερρεαλιστικής έποχής. Ή
μετάφρασις δμως τοΰ έργου, όφειλομένη ε’ις τόν κ. Μυ
ράτ, ύπήρξεν άναξία λόγου, στερήσασα τό έργον τοΰ κάλ
λους του.
ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ
Εις τό θέατρον τής Κυβέλης έδόθησαν κατά τούς τελευ
ταίους τούτους μήνας τά περισσότερα πρωτότυπα έργα.
Μετά «Τήν Πολιτικήν ποΰ σκοτώνει» τοΰ κ. Βουτιερίδη,
(έπρόκειτο περί τής 'Ελληνικής πολιτικής) και τους «Ελευθερωτάς» τοΰ αύτοΰ, έπαίχθη τό έργον τοΰ λαβόντος
τό δεύτερον βραβείον εις τόν Ροτσίλδειον διαγωνισμόν κ.
Μ. Λιδωρίκη, «Ή ψυχή τοΰ στρατιώτου». Ή σύλληψις τοΰ
έργου, —σύλληψις Αληθώς ώραιοτάτη καί δυνατή,— εύ·

ρεν άπειρον χειριστήν τοΰ καλάμου έν τή δραματική τέ
χνη. Καί ό θεατής παρίσταται πρό τριών πράξεων άνευ
ειρμού, άνευ κεντρικής ιδέας, κρεμαμένων ώς νούμερα
έπιθεωρήσεως, ε’ις τάς όποιας ώχρά ζωγραφίζεται αυτή ή
ψυχή τοΰ στρατιώτου, εις τρεις πράξεις άπομακρυνομένας
τοΰ κέντρου, παραγεμισμένος μέ πατριωτικά λόγια καί μέ
συγκινητικός έξάρσεις, μέ πόθους έκδικήσεως, μέ θανά
τους τραγικούς, μέ φλόγας πυρσών καί μέ Μακεδονικά;
ένδυμασίας. ’Αφ’ έτερον ή σκηνική οικονομία τοΰ έργου
είνε έλλιπεστάτη. "Εξω γίνεται συμπλοκή, Ανταλλάσσον
ται έκ τοΰ σταθμού πυροβολισμοί, ό εις τήν σκηνήν εύρ σκόμενος Αξιωματικός θέλει νά τρέξη νά πληροφορηθή τί
συμβαίνει, άλλ’ ένθυμείται, δτι άν φύγη Από τήν σκηνήν,
τό έργον δέν δύναται νά προχωρήση καί ..... μένει.
Εις τήν τρίτην πράξιν ό Νικηφόρος, θανασίμως τραύμα
τισμένος, έπιμένει νά άγορεύση, έγείρεται άπό τήν κλίνην
του προσπαθεί νά κλονισθή, Αλλά δέν πίπτει, ζητωκραυ
γάζει τόν διερχόμενον Βασιλέα, τελειώνει συνοικέσια καί
τελειώνει καί αυτός καί τό έργον. Ή Αδελφή, ή όποια Αρ
χίζει νά άγαπφ τόν Αξιωματικόν, δέν τόν πέρνει, τόν
πέρνει ή Μακεδονίτισσα, ή όποια καί αύτή τόν Αγαπά και
ό συγγραφευς βραβεύεται πανηγυρικότατα.
Ή Εταιρεία τών θεατρικών συγγραφέων έδωκε πρός
παράστασιν εις τό αυτό θέατρον τά τρία μονόπρακτα του
'διαγωνισμού της. Οί κ. κ. θεατρικοί συγγραφείς , έπιθυμούντες νά κερδίσουν δσον τό δυνατόν περισσότερα έκ
τής παραστάσεως ταύτης, άνεβίβασαν τάς τιμάς ε’ις δυ
σθεώρητα ΰψη καί Απέκλεισαν προσέτι τούς δημοσιογρά
φους έκ ταύτης.
Κατά τήν έν λόγφ παράστασιν έπαίχθησαν δύο έργα
τοΰ κ. Βουτυερίδου «Ή Κασάνδρα», δράμα περιστρεφόμενον κατά τήν έποχήν τής Φραγκοκρατίας έν ’Αθήναν;
καί ό «Άνδρας». 'Ο κ. Βουτιερίδης κατά τήν έφετεινήν
περίοδον έδωκε τέσσαρα έν δλφ έργα, έκ τών όποιων τά
δύο μονόπρακτα. Παρετηρήθη δέ δτι έχει καταπληκτικήν
ευχέρειαν εις τό νά φονεύη τούς ήρωάς του. Τοιουτοτρό
πως εις τά έργα του ταΰτα φονεύονται δέκα (άριθ. 10 >
έν συνόλφ πρόσωπα καί έν λαμβάνει άγνωστον τύχην. Εις
τά προσεχή έργα του ό συγγραφεύς ύπόσχεται ίσως να
μήν άφίση κανένα ζωντανόν.
’Ομοίως έπαίχθη καί τό μονόπρακτον δράμα τής δεσποι
νίδος Νεγρεπόντη «Ό χορός τού βορρη«». Ή νεαρά συγ
γραφεύς έπηρεασμένη κάπως άπό τήν φιλολογίαν τοΰ Βορ
ρά, έδειξεν, δτι έχει δλην τήν δύναμιν νά μάς παρουσίαση
ε’ις τό μέλλον άρτια έργα, άπέσπασε δέ δικαίως τά θερμά
χειροκροτήματα τοΰ έκλεκτοτάτου κοινοΰ.
'Ο «Επιτήδειος» ή νέα κωμφδία τοΰ κ. Συνοδινοΰ άνέ-δειξε τόν συγγραφέα της ε’ις τήν σειράν τών έκλεκτών
θεατρικών συγγραφέων, ύστερήσαντα μέν τών προηγου
μένων του κωμφδιών, άλλ’ άποδείξαντα τό ισχυρόν σατυ
ρικόν τάλαντόν του. "Αξιος τοΰ ονόματος συγγραφεύς δέν
είνε έκεΐνος, ό όποιος άραδιάζει άπό σκηνής ευφυολογίας
καί καλαμπούρια διά νά προκαλέση τόν βεβιασμένον γέλω
τα, άλλ’ έκεΐνος, ό όποιος μαστιγώνει τά άξια σατυρισμοϋ
πράγματα τής συγχρόνου ζωής καί κοινωνίας. Καί δι’
αυτό ή μή θεατρική πλήρης έπιτυχία τής κωμφδίας τοΰ κ.
Συνοδινοΰ εύρίσκεται έν αυτή ταύτρ τη ύποθέσει της, διότι
τό πρόσωπον τούτο τοΰ έπιτηδείου είνε Αληθές, είνε μία
πληγή μαστίζουσα τήν κοινωνίαν καί έάν οί δόλοι, οδς
μεταχειρίζεται προς έπι^χιαν τών σκοπών του, καιτοι γε·
λοϊοι, δέν προκαλοΰσι τόν γέλωτα, τούτο συμβαίνει διότι
ό θεατής γνωρίζει, δτι κάτωθεν αύτών ύποκρύπτεται μία
μικρά τραγφδία, ήτις Αργά ή γρήγορα θά ξεσπάσρ έπι
τής κεφαλής τοΰ άθφοτέρου. Καί δι’ αύςο ο Επιτήδειος
ςοΰ κ. Συνοδινοΰ, δστις παριστφ δλα τά χαρίσματα τών
άλλων ώς Ιδικά του, δ όποιος περικοσμεϊ τούς άλλους μέ
τά ίδικά του έλαττώματα, είνε πρόσωπον όχληρόν διά τόν
θεατήν, δ όποιος τότε μόνον έλευθεροινεται άπό τόν έφιάλτην, δταν τόν βλέπει διά παντός άπομακρυνόμενον.
Ό κ. Συνοδινός έπρωτοτύπησεν ολίγον (εις τό θέατρον.
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διότι εις τον κινηματογράφον είνε συνηβέστατον τοΰτο),
παραστήσας την πρώτην πράξιν είς τόν έν κινήσει εύρι
σκόμενον σιδηρόδρομον, άλλ’ είς τάς έπιτηδειότητας τοΰ
επιτηδείου του δέν υπήρχε γόνιμος ή φαντασία του, διότι
τόν παρέστησεν ώς πολϋ κοινόν τύπον. Ή τρίτη πράξις
τοϋ έργου, άρτιωτέρα τών λοιπών, σατυρίζει τήν μανία,
τών όψιπλοότων μέ τάς τάσεις τής έπιδείξεως καί τό
έργον τελειώνει δχι κατά πρωτότυπον, ούτε κατά τεχνικόν
τρόπον, άνακαλυπτομένων τών σκευωριών τοΰ επιτήδειο J
καί άναλαμβάνσντος τήν θέσιν, πλησίον τής παρ’ ολίγον
άποπλανωμένης κόρης, τοΰ ειλικρινούς νέου, οστις άνακαλύπτεται τέλος ώς ό Αληθής κάτοχος τοΰ κερδίσαντος Α
ριθμού τοΰ λαχείου, ένεκεν τθϋ λάθους, τοΰ οποίου είχο/
πλεχθεϊ δλαι α'ι σκευωρίαι τοΰ έπιτηδείου.
Ή μεγαλειτέρα έφετεινή έπιτυχία τοΰ θεάτρου Κυβέλης
ύπήρξεν ή κωμφδία τοΰ Φεϋντώ «Ψύλλοι στ’ αυτιά». Τό
θέμα, ή συζυγική άπιστία, είνε ύπεράγαν κοινόν, άλλά τά
έπεισόδια, ατινα έκτυλίσσονται μέ κινηματογραφικήν ταχύ
τητα, είνε τόσον ευχάριστα καί ραγδαία, ώστε άπλετος
προκαλεϊται ό γέλως τοΰ θεατού. ’Ιδίως ή δευτέρα πράξι;
τοΰ έργου, έκτιλυσσομένη ε’ις έν ξενοδοχεϊον, είς τό όποιον
τόν κύριον ρόλον παίζει εν<χ κρεββάτι κινούμενον δι’ ηλε
κτρικού κομβίου, γέμει κωμικωτάτων έπεισοδίων. 'Ο κ. Λεπενιώτης είς τόν δυσυπόστατον ρόλον του άπεδείχθη Απαράμιλλος, τήν δευτέραν δέ μετ’ αυτόν έπιτυχίαν έσχεν ό
νεαρός κωμικός κ. Νέζερ.
«Τά περασμένα ποϋ ξυπνούν» είνε ό τίτλος τοΰ έργου
τοΰ νέου φιλολόγου κ. Άνδρ. Μαρκέλλου. Ή ύπόθεσις είνε
ή έξης : Ή 'Ελένη, θυγάτηρ τοΰ Πέτρου Μάρα, ένυμφεύθη τόν πλούσιον Κωνσταντίνον, τή συστάσει τοΰ οικο
γενειακού των φίλου Νίκου, καθότι δ πατήρ της, κατασπα
ταλήσας τήν περιουσίαν του, εύρίσκετο άνευ λεπτού. Πριν
δμως ΰπανδρευθή, ήγάπα τόν έξάδελφόν της Μάριον, ένα
ρωμαντικόν ποιητήν, δστις καί τήν άνταγάπα θερμότατα.
Ή μικροτέρα άδελφή της, Τζούλλια, δέν ήδύνατο νά ύποφέρη τήν δεσποτείαν, ήν ήθελε νά έξασκήση καί έπ
* αύτής
ό γαμβρός της καί είς μίαν σκηνήν μέμφεται την Αδελφήν
της διότι τόν ένυμφεύθη. Ή 'Ελένη τότε άναγκάζεται νά
δμολογήση τό διατί συγκατετέθη είς τόν γάμον αυτόν καί
νά έξομολογηθή, δτι ήγάπα τόν Μάριον. 'Η Τζούλια μετά
τήν δμολογίαν ταύτην καθίσταται περισσότερον ευερέθι
στος, διότι καί αύτή ήγάπα τόν Μάριον, καί εις στιγμή»·
νευρικότητας κατηγορεί είς τόν γαμβρόν της τήν άδελφήν
της, δτι τόν Απατά- ’Εκείνος παραμονεύει καί συλλαμβάνει
πραγματικώς τόν Μάριον φιλοΰντα τήν 'Ελένην είς στιγ
μήν Αδυναμίας, καθ’ ήν έξύπνησαν τά περασμένα. Έκ
τούτου θέλει νά τήν χωρίση, άλλ’ δ Μάριος τΦ άποδεικνύει, δτι ή γυναίκα του δέν έσφαλλεν εις τίποτε καί δτι
τό δλίσθημά της δλον ήτο έν φίλημα. *Ο Κωνσταντίνος
πείθεται καί μένει, δ δέ Μάριος άποχαιρετών τήν Ελένην,
φεύγει καί ρίπτεται είς τάς γραμμάς τοΰ σιδηροδρόμου,
δπου φονεύεται.

Τοιαύτη έν όλίγοις ή ύπόθεσις τοΰ έργου, τό δποίον μέ
έξαιρετικήν άμέλειαν, -—μέ άσυνείδητον ήθελον νά είπω,—
έπαιξεν δ θίασος τοΰ κ. Λεπενιώτη. "Ενας νέος συγγρα
φέας, άποτολμών διά πρώτην φοράν νά παρουσιασθή πρό
τοΰ κοινού, έχει νά παλαίση κατά πολλών δυσκολειών. Το
δίκτυον έχει περισφιχθεΐ άπό τούς ένδιαφερομένους τόσο
στενά, ώστε νά πέση. Οί σπουδαιότεροι έκ τών λόγων τού
των είνε ή ειρωνεία τών άνεγνωρισμένων μας θεατρικών
συγγραφέων, ή σιωπή, μέ τήν δποίαν ύποδέχονται αί έφημερίδες τό έργον του, δταν δέν πρόκειται περί μέλους τής
φιλολογικής κλίκας καί τέλος δ θίασος, είς τόν όποιον άναβιβάζεται. Θίασος σεβόμενος έαυτόν, ποτέ δέν θά έτόλμα
νά παίξη κατ’ αυτόν τόν τρόπον τό έργον τοΰ κ. Μαρκέλ
λου. Είς τά έργα τών γηραιών λογιών, δπου -πρόκειται
περί τών γνωστών άναμασημάτων, καταβάλλεται Ιδιαιτέρα
προσοχή περί τήν ύπόκρισιν, καί εις τά έργα διά πρώτην
φοράν παρουσιαζομένων συγγραφέων παρατηρεϊται άσύγ-

γνωστός αμέλεια καί προσπάθεια τών ήθοποιών νά μετάβάλλωσιν είς κωμφδίαν τό δράμα, άποδεικνύουσα καί τήν
έλλειψιν τάκτ έκ μέρους αύτών. Οί ήθοποιοί μας πρέπει
πρό παντός άλλου νά μάθωσιν, δτι άπό τής στιγμής, καθ’
ήν άποφασίζωσι νά παίξωσιν έν έργον, πρέπει νά τό περιβάλωσι μέ δλην τήν καλλιτεχνικήν των στοργήν καί δτι
ό θεατής δέν είνε ύποχρεωμένος νά τούς βλέπη γελώντας
κατά τάς τραγικωτέρας στιγμάς. Έξαίρεσιν δέν άπετέλεσαν δυστυχώς, παρά τάς έλπίδας μας, ούτε δ κ. Παπαγεωργίου, οϋτε ή κ. Καλογερικού.
Κατά τά άλλα τό έργον τοΰ κ. Μαρκέλλου, ύπήρξε σχε
δόν άρτιον. Χαρακτήρες θαυμασίως διαγραφόμενοι, τελεία
ψυχολογία, λύσις πρωτότυπος, γλώσσα αρμονική. Τό μό
νον, τό όποιον θά είχε νά παρατηρήση κανείς, είνε ολίγη
κατάχρησις ρωμαντισμοΰ. 'Ο κ. Μάρκελλος δεικνύει, δτι
έχει δλα τά προσόντα διά νά γράψη δυνατά δράματα,
φθάνει νά μήν άπογοητευθή άπό τήν είρωνίαν τών διαφό
ρων χρονογράφων καί άπό τά άπρεπα μέσα τών καλλιτε
χνών τοΰ θεάτρου μας.

Φόρστ καί Δελενάρδον διά τήν Αρτιωτέραν παρουσίασήν
του. 'Ο κ. Νίκας ώς εΰζωνος δχι πολύ έπιτυχής.
'Ο κ. Φύρστ μάς έχάρισεν έσχάχως δύο έξαιρετικώς
έσπέρας, παίξας τόν «Οίδίποδα Τύραννον» τοΰ Σοφοκλέους καί τήν «Σαλώμην» τοΰ "Οσκαρ Ούάϊλντ. Είς τον
«Οίδίποδα», τό φόρτε τής υποκριτικής του, ύπήρξεν Ασύγκρίτως τέλειος καί πραγματικώς άφθαστος. Ό μεγάλος
μας ήθοποιός Απέδωκε μέ δλην τήν δύναμιν του τήν φρί
κην, ήν θά ήσθάνθη ό καλός βασιλεύς μανθάνων τήν Αλή
θειαν καί είς τάς έξόχως τραγικάς στιγμάς τής τυφλώ
σεώς του καί τής έξορίας του, κατήγαγεν Αληθή θρίαμβον.
Ή κ. Νίκα, ώς Ίοκάστη δέν έπαιξε μέ πολλήν δύναμιν,
παραφωνίαν δ’ Αληθή Απετέλεσεν ό χορός καί τό πλήθος
τών θεα-ών μένον διαρκώς Ασυγκίγηχον είς τά πάθη τοϋ
βασιλέως του. 'Ο κ. Ιίαρασκευάς εις τόν μικρόν ρόλοτ
του θαυμαστός. 'Η μετάφρασις τοΰ έργου φρικαλέα.
Ή κ. Νίκα έξ άλλου ύποκριθεΐσα τήν Σαλώμην είς τήJ
όμώνυμον τραγφδίαν τοΰ Ούάϊλντ, ύπήρξε πολύ καλή. Τέ
λειος δέ 'Ηρώδης έκβεβαχευμένος ό κ. Φύρστ.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΑΤΡΑ
Είς τό θέατρον τοΰ Συντάγματος έδιιθη ύπό τοΰ θιάσου
τοΰ κ. Πλέσσα ό «Ευρωπαϊκό; πόλεμος», ή νέα έπιθεώρη
σι; τοΰ κ. Τ. Μωραϊτίνη. Λεπτοχέρα καί εύφυεστέρα τών
άλλων, δέν έσχεν έν τούτοι; μεγάλην έπιτυχίαν καί ήναγκάσθη νά παραχωρη τήν θέσιν της ένίοτε είς τά «Έπινίκεια» τοΰ κ. Κυριακοΰ. Είς τήν νέαν έπιθεώρησιν έσχον
Ιδιαιτέραν έπιτυχίαν τά νούμερα, τά σαχυρίζοντα τήν ’Ι
ταλίαν, τά Γερμανικά θωρηκτά, τήν κινητοποίησιν τοϋ
Ρωσσικοΰ στρατοΰ, τόν ’Αγαθάγγελον κ.τ.λ. 'Ο κ. Πλέσσας διέπλασεν ώραιοτάτους τύπους, ιδίως δέ τόν ’Αγα
θάγγελον.
Καί ό κ. Περεσιάδης έδωκεν είς τήν «Άλάμπραν» νέον
του έργον, έμπνευσμένον έκ χοϋ πολέμου «Τά διπλά στεφάνα». Τό έργον του δέν προσθέτει τίποτε είς τήν φήμην τοΰ
τυφλού συγγραφέως, ή μόνη του δέ καινοτομία είνε ή έν
αύτφ εισαγωγή ένός γέροντος, λέγοντος διαρκώς καλα
μπούοια, ύπέρ τό δέον ένίοτε τολμηρά.
'Ο θεατής

ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ

Ό θίασος Νίκα - Φύρστ έπαιξεν έπανειλημμένως τό ώραιότατον έργον τού Ερρίκου Κισταμάρκες, «Ή Λύσις»,
τό όποϊον μετψνόμασαν είς «Χασούναν » τήν Μαρο 
κινήν». Είς τό έργον τούτο ζωγραφίζεται θαυμασίως ή
άντίθεσις μεταξύ τών αισθημάτων καί τών Ιδεών, αΐτινες
διέπουσι τούς άνθρώπους τής δύσεως καί τούς Ανθρώπους
τής άνατολής καί ή πάλη μεταξύ τοΰ καθήκοντος καί τής
άνεξαρτησίας. Είς τήν «Χασούναν» έπαιξεν ύπέρποτε ώοαία ή κ. Ροζ. Νίκα, διαπλάσασα τέλειον τόν τύπον τής
παραδόξου Μαροκινής, ώς καί δ κ. Φύρστ. Έκ τών άλλων
ήθοποιών πρέπει ν’ άναφέρωμεν τόν κ. Παρασκευών, διαπλάσαντα ένα ύπέροχον τύπον Τυνισίου έμπορου, τόν κ.
Δελενάρδον καί τόν κ. Νικάν. Γενικώς ή «Χασούνα», ύπό
τήν έποψιν έμφανίσεως, ύπήρξε τελεία.
Είς τό αύτό θέατρον έδόθη καί τό μή βραβευθέν εις τό/
Ροτσίλδειον διαγωνισμόν δράμα τοΰ κ. Πολ. Δημητρακοπούλου «'Η Φωτιά». Ό συγγραφεύς του μετ’ έπιμονής
καί προκλητικότητας άνέγραφεν εις τά προγράμματα, δτι
τό έργον του δέν έβραβεύθη, οίονεί ώς προκαλών τήν έπιτροπήν. Καί πραγματικώς είχε δίκαιον θεωρών τήν κρίσ·.·/
τής έπιτροπής ώς τίτλον τιμής. Διότι έκ πολλών άλλων
βραβευθέντων «Ή Φωτιά» ήτο πραγματικώς καλλίτερα,
χωρίς καί αύτή νά είνε καλή. Ή ύπόθεσις τοΰ έργου συνο
ψίζεται έν όλίγοις είς τά εξής : Ή Φανή, σύζυγος τοΰ
Άλέκου, εφέδρου κατά τόν πόλεμον, είς άκρον φιλόπατρίζ, άρχίζει νά μισή τόν σύζυγόν της, διότι δέν προκιν
δννεύει ύπέρ τής πατρίδος του καί νά συμπαθή τόν τραυ
ματίαν άξιωματικόν Στέφανον Βάρδην, τόν όποιον έπερ>ποιεϊτο ώς νοσοκόμος. Καθ’ ήν στιγμήν δμως φαίνεται έγγίζων ό μοιραίος χωρισμός, καταφθάνει ό σύζυγός της ένδεδυμένος τήν στρατιωτικήν του στολήν καί έτοιμος πρός
έκστρατείαν καί ή Φανή αισθάνεται άναγεννωμένην τήν
παλαιάν της συμπάθειαν πρός αυτόν καί τόν συνοδεύει ώς
νοσοκόμος. 'Ο δραματογράφος κ. Δημητρακόπουλος δέν έλησμόνησε τόν έπιθεωρησιγράφον κ. Δημητρακόπουλον και
δι’ αύτό παρεγέμισε τό έργον του μέ μερικά νούμερα έπ.θεωρήσεως, δπως είνε ή πρώτη πράξις δπου ή Φανή πα
ρουσιάζεται ένδεδυμένη τήν στρατιωτικήν στολήν τοΰ συ
ζύγου της, καί τό είδύλλισν τής δούλας. ’Από τήν «Φωτιά»
δέν λείπουν οί στρατιωτικοί λόγοι, έξαίρεσιν δέ μόνον Απο
τελεί ή διήγησις τοΰ Βάρδη, κάπως Ανωτέρα τών πατριδο
καπηλιών έξάρσεων. Γύρω Από τήν ύπόθεσιν τοΰ έργου,
ή όποια μόλις θά ήρκει διά τήν συγγραφήν μονοπράκτου
ή τό πολύ διπράκτου δράματος, πλέκονται διάφορα έπει
σόδια καί παρουσιάζονται διάφοροι τύποι, (δέν λείπει δέ
καί ή Ιδιαιτέρα συμπάθεια τοΰ συγγραφέως, ό εΰζωνος),
Απειλοΰντες νά μετατρέψουν είς κωμωδίαν τό δράμα. Το
έργον τοΰ κ. Δημητρακοπούλου άνεβιβάσθη μέ πολλήν έπιμέλειαν, σννέτεινε δέ ή ύπόκρισις τής κ. Νίκα καί τών κ. λ-

Κ ο Σ Μ ο Σ
ΗΜΕΡΑΙ ΛΟΞΗΣ
Χάρις είς τόν ένδοξον Βασιλέα μας και τάς υψηλά;
Αύτοΰ εμπνεύσεις, μάς παρουσιάζονται έκάστοτε εΰκαιρίαι νά ένθυμούμεθα, δτι οι σύγχρονοι "Ελληνες
έχουν τό ύπέρτατον ευτύχημα νά δύνανται νά άποκό
πτουν έκάστοτε χλοερούς κλώνους άπό τόν αμάραντου
δαφνώνα τής δόξης, ποΰ ή 'Ελληνική φυλή έφύτευσε·’
έν μέσω τροπαίων καί άθλων ύπερτάτου ήρωϊσμοΰ. Ή
ημέρα τής επισήμου απονομής τών μεταλλίων τοϋ πο
λέμου ε’ις τούς ήρωϊκούς πολ»εμιστάς τών δύο πολέμων,
ήτο μία στιγμή εύτυχίας καί υπερηφάνεια; διά τόν
Ελληνικόν Ααόν, ό όποιος άντίκρυζε τά τέκνα του
τιμημένα άπό τής πατρίδος τήν στοργήν καί τοΰ Βασιλέως τήν μέριμναν. ’Επανηγύριζεν ή πόλις όλόκλη
ρος, καί είχε περιβληθή τήν πλέον έορτάσιμον στολήν
της, άφ’ ής στιγμής, λάμποντες έξ ύπερηφάνου χαρά;
οί πολεμισταί μας, διέσχιζον καί τάς πλέον άποκέντρους οδούς, μέ περικόσμητα τά στήθη άπό τά μετάλ
λια τής δόξης, τής τιμής, τής αύτοθυσίας καί τού
ήρωϊσμοΰ. 'Η Μεγάλη 'Ελλάς ευγνώμων, τούς ηύλόγει
τήν στιγμήν εκείνην άφοΰ έσκόρπιζον άγαλλίασιν καί
αύτοπεποίθησιν είς κάθε'Ελληνικήν ψυχήν. Τήν αύτήν
ύπερήφανον άγαλλίασιν έπροξένησε καί ή επίσημος
ορκοδοσία τών νεοσυλλέκτων. Ήτο καί τοΰτο έμπνευοις βασιλική καί ήτο πλέον ύποχρέωσις πρός τόν "Ελ
ληνα Στρατιώτην ή δημιουργία έπισήμου τελετής,
καθ’ ήν στιγμήν κάτωθι τών Σημαιών καί έπί παρου
σία τοΰ Βασιλέως του έδιδεν είς τούς αντιπροσώπου;
τής ’Εκκλησίας τόν όρκον τοΰ "Ελληνος Στρατιώτου.
Ήμέρας δόξης, όνειρα μακρυνής έποχής βλέπει σή
μερον ό .Ελληνισμός καί λησμονεί κάθε κακοδαιμονίαν,
διά ν’ άπολαύση μ’ δλην τήν δύναμιν τής ψυχής του
τούς ωραίους καρπούς τής ’Εθνικής άναγεννήσεως-

Ο ΒΑΣΙΛΡΤΣ ΚΑΡΟΛΟΣ
Περί τά τέλη τοΰ λήξαντος μηνός άπροσδόκητον
άγγελμα ήκούσθη εις τά κέντρα τής πόλεως. Έγνώσθη, δτι ό Βασιλεύς τής Ρουμανίας Κάρολος άπέθανεν
αίφνηδίως. 'Ο θάνατος Ήγεμόνος, έργασθέντο;
άόκνω; καί μετά σπανίας άφοσιώσεως διά τήν έξύψωοιν καί ευδαιμονίαν ταΰ Ααοϋ του καί τοΰ "Εθνους
του, προκαλεϊ τό γενικόν ένδιαφέρον. Ό δέ Κάρολος,

ό πρώτος Βασιλεύς τής Ρουμανίας, θεωρείται ό πρω
τεργάτης ;ής δόξης καί τής εύημερίας τοΰ Ρουμάνι
κοΰ Ααοϋ καί άπήλαυε μεγάλου σεβασμού παρά τών
υπηκόων του καί έξαιρέτόυ έκτιμήσεως άπό τούς Λα
ούς τών άλλων ’Εθνών. ’Επί πλέον δέ, λόγω τών ση
μερινών περιστάσεων, ήτο κατ’ εξοχήν ένδιαφέρουοα
φυσιογνωμία είς τόν αίμόχροα ορίζοντα τής Εύρωπαϊκής οικογένειας, Ιδιαιτέρως δέ δι’ ημάς τούς "Ελλη
νας Ήγεμών κατ’ έξοχήν άγαπητός διά τά φιλελλη
νικά του αισθήματα καί διά τάς ύπερόχους άρετά;
του. Ό θάνατός του λοιπόν δέν μάς άφήκεν άσυγκ;
νήτους καί εΰρομεν τήν ευκαιρίαν διά παντός τρόπου
νά άποδείξωμεν είς τό φίλον Ρουμαικόν "Εθνος κατα
πόσον συμμεριζόμεθα τήν οδύνην του καί κατανοοΰμεν τό μέγεθος τής συμφοράς του.
Ό Κάρολος έξελέγη Ήγεμών τής Μολδοβλαχίας
κατά τό 1866 μετά τήν έκθρόνισιν τοΰ Κούζα. Συν: ■
πώς έβασίλευσεν έπί 48 έτη πλήρη ευεργετικής δράσεως διά τήν νέαν του πατρίδα. Κατήγετο εκ τή;·
Οικογένειας Χοετζόλερν καί έγεννήθη είς τό Σιγμάριγκεν· Ή δράσις του ύπήρξε πολυσχιδής. Διεκρίθη
καί ώς πολιτικός καί ώς Στρατιωτικός, νικητής αύτάς
τοΰ Όσμάν πασσά, τοϋ περιφήμου ύπερασπιστσΰ τής
τή; Πλεύνας κατά τόν Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον. ’Ι
διαίτατα ένίσχυσε τάς πλουτοπαραγωγικάς δυνάμεις
τής Ρουμανίας καί έδημιούργησεν χώραν κατ’ έξοχήν
ίσχυράν καί Ικανήν νά διεκδικήση κάθε ’Εθνικόν τ»];
δνειρον. Ό Νέος Βασιλεύς Φερδινάνδος έδήλωσε»
ήδη, οτι θ’ άκολσυθήση τά ίχνη τοΰ μεγάλου προκατόχου Του.

ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ
Τό ήρωϊκόν Βέλιγιον παρέμεινεν πλέον ώς μία απλή
Γεωγραφική έκφρασις. Ό Ήρωϊκώτατος Βασιλεύ;
του κατέφυγεν είς τά ’Ολλανδικά σύνορα καί οί Κιβερνήταί του ώρισαν ώς έδραν των τήν Χάβρην τής
Γαλλίας. Ό Γερμανικός αποκλεισμός, ακράτητος, μέ
λαιλαπώδη ταχύτητα είσώρμησε καί κατέλαβε ολόκλη
ρον σχεδόν τό Βέλγιον. Αί καταστροφαί τοϋ ίμικροσκοπικοϋ αύτοΰ Βασιλείου είνε άφάνταστοι, ά?λά καί δ
ηρωισμός του υπόδειγμα είς τήν ιστορίαν τών ’Εθνώ»·.
'Εστία καί κέντρον κοσμοπολιτικών ιδεών τό Βέλγιο·.',
ήδύνατο νά θεωρηθή ό προμαχών, πρό τοΰ όποιου θά
έθραύοντο όλαι αί ύπέρ πατρίδος καί βωμών κα:
εστιών θεωρίαι. "Ολα τά έργατικά Σωματεία, ή σπου
δάζουσα νεολαία, οί έπί κεφαλής τής πνευματικό;
ζωής τού Βελγίου, πλεΐστοι ’Αξιωματικοί του καί αύ
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τοι .)(, κληρικοί άπε τελούν δίνην Ισχυρών, πέριξ τής
οποίας έστροβιλίζετο δλη ή πνευματικότης τοΰ Βελ
γικού Λαοΰ. Αί σοσιαλιστικά': θεωρία», αναφανδόν
αναπτυσσόμενοι, εΰρισκον εΰκολον άπήχησιν είς την
φαντασίαν τών Βέλγών καί άλματικώς κατέκτων τήν
Βελγικήν ψυχήν. Ή Πατρίς, ή ’Εκκλησία, ό Γάμος, ή
Οικογένεια έκηρύσσοντο ώς δεσμά τής πνευματικής
άναπτΰξεως, τής ελευθερίας και τής προόδου τοΰ
ατόμου. "Όλα τά υψηλά ιδανικά τής ανθρωπότητας
έχλευάζοντο καί κατεδικάζΟντο καί άντ’ αύτών ώε ·
θούντο σεβασταί καί πανίσχυροι αί άρχαί τών κοινω
νιστικών ιδεών, ποΰ δέν υποχωρούν οΰδέ πρό έγκλή
ματος, προκειμένου νά εξασφαλίσουν τήν ευτυχίαν
είς δλας τάς τάξεις τής άνθρωπότητος ! 1 "Ολα αυτά
δμως άπεδείχθησαν ξηραμένα φύλλα τής φθινοπωρι
νής ζωής, τά όποια τό πρώτον αεράκι σκορπίζει είς
τά τέσσαρα σημεία τοΰ όρίζοντος·
Ή πολεμική κραυγή, ή οποία ήκούσθη τήν στιγμήν
ποΰ έκινδύνευεν ή ελευθερία τοϋ Βελγικού Λαοΰ, ήτο
ικανή νά έκριζώση άπό τήν ψυχήν κάθε Βέλγου τό
ασθενικόν αύτό δένδρον τοΰ κοινωνισμού. Σύσσωμος
ό Βελγικός Λαός, μέ έπί κεφαλής τόν ύπέροχον καί
αντάξιον Βασιλέα του, έξηγέρθη καί μέ θυσίαν τών
πάντων έζήτησε νά εξασφάλιση τήν ακεραιότητά του.
Έζήτησε νά περιφρουρήση δ,τι μέχρι χθές ψευδώς
έπίστευεν άξιον χλεύης καί περιφρονήσεως καί μέ η
ρωισμόν καί αύτσθυσίαν, άνωτέραν κάθε υπολογισμού
καί κάθε προσδοκίας έ'στησε τρόπαια, πρό τών όποιων
έκπληκτος παραμένει ή άνθρωπότης ολόκληρος. Σή
μερον τό Βέλγιον είνε ύπό τήν κυριότητα μάς έκ τών
πολεμικωτέρων καί ίσχυροτέρων φυλών τής Ευρώπης.
Σήμερον κύπτει ύπό τήν πτέρναν νικητού, πού διά
τήν τελικήν νίκην θυσιάζει δ,τι έπιπροσθεϊ είς τό?
δρόμον του. Αΰριον δμως τό Βέλγιον σεβαστόν καί
ύπερήφανον θά έπαναλάβη τήν θέσιν του καί θά καταστή πάλιν ό φωτοβόλος φάρος τών μεγαλειτέρω'
ιδανικών μιας φυλής καί ενός "Εθνους.
Ό θαυμασμός καί ή συμπάθεια κάθε "Ελληνος
στρέφεται ακράτητος πρός τόν ηρωικόν Λαόν τοΰ
Βελγίου καί αί εύχαί μας θερμαί έκπέμπονται ύπέρ τή:
ταχείας άποκαταστάσεώς του·

Η via βασίλισσα τής Ρουμανίας Μαρία
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ΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ! ΣΧΟΑΑΙ

Ό νέος βασιλεύς τής Ρουμανίας Φερδινάνδος

ΤΑ ΕΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Ό Πανάγιος Τάφος διέρχεται χαλεπάς στϊγμάς.
Ό νεοτουρκικός άφηνιασμός δέν έσταμάτησεν ούτε
πρό τών πυλών, δπου αναπαύεται τό ύπέρτιμον Σώμα
τού Θεανθρώπου. ’Εκεί δπου κύπτουν ταπεινοί καί μέ
εύλάβειαν οί ισχυροί τών ισχυρών τής Γης, έκεΐ δπου
κάθε χρυσός καί κάθε λάμψις θαμβούται καί σβήνει,
έκεΐ δπου κάθε αίγλη μεταβάλλεται είς πηγολαμπίδα,
έκεΐ δπου ή ισχύς θραύεται καί ή κτηνώδης όρμή άνακόπτεται, έκεΐ δπου ένας ταπεινός Λευίτης μεταβάλ
λεται είς ένα ύπέρλαμπρον καί χρυσοστόλιστον λει
τουργόν τής ύπερκοσμίου Δυνάμεως, έκεΐ δπου ό τα
πεινότερος τών ανθρώπων έξωραΐζεται καί ή βδελι·
ρωτέρα ψυχή άποκαθαίρεται, έκεΐ δπου κάθε άγερωχία δαμάζεται καί κάθε εγωιστική σκέψις έξαφανίζεται, μέσα έκεΐ ή Νεοτουρκική τρομοκρατία οργιάζει
καταδυναστεύουσα τούς 'Αγιοταφίτας καί ποικιλοτρόπως άπομυζώσα κάθε πόρον τής Άγιοταφικής ’Αδελ
φότητος. Διερχόμεθα χαλεπούς καιρούς. Ή θρασύτης κυριαρχεί καί ή αρπαγή είνε τό δπλον, διά τήν
πρόχειρον κάλυψιν τών αναγκών τής φασματώδο’.·;
Αυτοκρατορίας. Οί Ιθύνοντες τάς τύχας της εύρίσκονται ύπό τό κράτος μιας φρεναπάτης καί κατερ
γάζονται τόν όλεθρόν της καί τήν ταπείνωσίν της.
Πλήττουν τούς πάντας. Καί έν τή παραζάλη τώι'
πλήττουν βαθύτερον εαυτούς, έξασθενούντες δλα τά
ισχυρά στοιχεία, τά δυνάμενα νά συγκρατήσωσι το
έξαρθρωμένον δημιούργημα τής τυφλώσεώς των. Τώ
ρα εστράφησαν κατά τών 'Αγιοταφιτών. Ευτυχώς
όμως έκεΐ θ’ αντιμετωπίσουν τάς θαρραλέας ψυχάς
καί τά γενναία στήθη αποφασισμένων Μοναχών, οι
οποίοι, χάριν τής Πίστεως καί τής Πατρίδος, δα
διεκδικήσωσι άποφασιστικώς καί τήν έλαχίστην κινδυνεύουσαν γωνίαν τών 'Αγίων Τόπων. Ή 'Ελλάς,
περικυκλουμένη άπό άλλους κινδύνους, ατενίζει μετ '
πίστεως πρός τούς ταπεινούς καλογήρους ποΰ φρου
ρούν τόν Τάφον τοΰ Χριστού μας.

Λειτουργούν άπό τά μέσα περίπου τΟύ λήξαντος
ήδη μηνός δύο δραματικοί Σχολαί είς τήν πόλιν μας.
Ίδρυταί αύτών είνε οί γνωστότατοι είς τούς παρ' ήμϊν καλλιτεχνικούς καί φιλολογικούς κύκλους κ. κ.
Εύτ- Βονασέρας καί Μιλτ. ’Ιωσήφ. Ό πρώτος η 
θοποιός, έκ τών τιμώντων τήν 'Ελληνικήν σκηνήν,
ζηλευτής μορφώσεως, πείρας μακράς καί έκ τών έχόντων έγκυρον γνώμην έπί παντός θεατρικού ζητήματος.
Ό δεύτερος, συγγραφεύς έπίλεκτος, διακριθείς καί
ώς διερμηνευτής τών έργων του άπό τής Ελληνικής
σκηνής, μορφωμένος έπίσης καί, άψογου κοινωνικής
παραστάσεως καί φιλοδοξών νά χρησιμεύση ώς θε
μελιωτής νέου καθεστώτος, έν τή έξελίξει τοΰ παρ'
ήμίν ’Εθνικού Θεάτρου.
Ό κ. Βονασέρας, γνώστης δλων τών μυστηρίων τής
Σκηνής, θαυμαζόμενος έν τή ύπερόχω υποκριτική του
δυνάμει καί τή άντιλήψει τής ύψηλής τέχνης, ικανός
νά διαλάμι|>η τόσον άπό σκηνής, δσον καί άπό καθεδρας διδασκάλου. Χείμαρρος ευγλωττίας συναρπαζούσης, άρτιας φιλολογικής μορφώσεως καί κά
τοχος καί τών λεπτότερων άποχρώσεων τής Τέχνης
του θεωρείται ώς ό κατ’ έξοχήν άρμοδιώτερος διά νά
άναλάβη τό βαρύ έργον τής καλλιτεχνικής διαμορφώοεως τών μυστών τής συγχρόνου Ελληνικής Σκηνής.
’Αλλά καί ό κ. ’Ιωσήφ, παρακολουθήσας έκ τοϋ
σύνεγγυς τά μυστήρια τής ηθοποιίας, βαθύς μελετη
τής τών απαιτήσεων τού θεάτρου, άγαπών μετά πά
θους τό έργον του καί άφοσιωμένος τελείως είς αύτό,
καλαίσθητος άπό φύσεως, μέ τό καλλιτεχνικόν αίσθη
μα άνεπτυγμένον καί μέ δλα τά έφόδια θεωρητικής
μορφώσεως, είνε έπίσης ένδεδειγμένος νά προσφέρη
θετικάς ύπηρεσίας είς τήν άναγεννωμένην 'Ελληνικήν
Σκηνήν· Διά τούς έπιθυμοΰντας νά διδαχθώσι τήν
Τέχνην τής Σκηνής, δέν απομένει πλέον ή ή έκλογή
τής Σχολής, έξ έκατέρας τών όποιων θά πλουτισθή
τό 'Ελληνικόν Θέατρον μέ νέα στοιχεία, πλήρη ζωής
καί δυνάμεως.
Καί ή μέν Σχολή τοϋ κ. Βονασέρα έγκατεστάθη είς
τάς αίθούσας τής Μουσικής ’Ακαδημίας, οδός ΘεμιστοκΛοους, ή δέ Σχολή τού κ. Ιωσήφ είς τό Ξενοδο
χείου τής Ώ.βιώνος, έπί τής Πλαχτείας τού Συντάγ
ματος.

© ΜΕΓΑ2 ΝΑΠΟΛΕΩΝ
Οί οιωνοί καί αί προφητεία! δέν ήτο δυνατόν νά
μείνουν άπολύτως αμέτοχοι Λρός τά γεγονότα τή;
μεγάλης Ευρωπαϊκής συρράξεως. Έγράφη δέ ήδη τΰ
γεγονός τής περίφημου «Λευκής Κυρίας» είς τά ’Α
νάκτορα τού Πότσδαμ δλίγας ημέρας πρό τοΰ πολέμου
καί έτονίσθη, δτι έ,κάστη έμφάνισις τού φαντάσματος
τούτου προαγγέλλει συμφοράς διά τήν Δυναστείαν
τών Χοεντζόλλερν. ’Ήδη γίνεται λόγος περί, άλλης
προφητείας. Γνωστός Παρισινός άπέστειλε κατά τό
1912 πρός τόν Πρόεδρον τής Γαλλικής Δημοκρατίας
πνευματιστικήν άνακοίνωσιν, γενομένην άπό τό πνεύ
μα τοΰ Μ· Ναπολέοντος καί έχουσαν ώς έξής :
«Δέν πρέπει ν’ άπασχολήσθε σήμερον άπό τά Βαλ
κάνια ή άπό τό Μαρόκον, άλλά νά διατηρήσετε τήν
ένεργητικότητά σας καί τάς δυνάμεις σας διά τήν
Γαλλίαν. Ή Γαλλία πρέπει νά παρασκευασθή ταχέως·
πρό παντός νά είνε έτοιμον τό ναυτικόν καί ό έναέριος
στόλος. Κατά τάς πρώτας ημέρας τοΰ 1914 ή Θεία
Δικαιοσύνη θά πλήξή τήν Αυστρίαν. ’Απόπειρα θά
διαπραχθή. Θά ρεύση Βασιλικόν αίμα- θά έπιζητηθή
ή αποφυγή νέων άποπειρών κατά τών μελών τής Βα
σιλικής οικογένειας, ήτις θά διασπαρή είς τά τέσσαρα

Ό Διάδοχος τοϋ Ρουμανικού ϋ'ρόνου

σημεία τής Γής. Κατά τήν έποχήν έκείνην ή νίκη θά
λάμψη έπί τής Γαλλίας, τήν όποιαν δέν θά παύσω νά
προστατεύω. Ή ’Ιαπωνία θά είνε σύμμαχος τής Γαλ
λίας, τούθ’ δπερ δέν θά ίδή άνευ δυσαρέσκειας ή Γερ
μανία. Ή Γαλλία θά έ'χη έπίσης μέ τό μέρος της τήν
Ι’ωσσίαν καί τήν Αγγλίαν. Ό πόλεμος θά γίνη Παν
ευρωπαϊκός τώ 1915 καί ό Αΰτοκράτωρ Γουλιέλμο,
δέν θά είνε πλέον ή Μονάρχης μικρού Κράτους.»

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΤ ΠΑΝΕΓΡΟΟΑ1ΚΟΤ
ΠΟΛΕΜΟΥ

[’Εκ τής συναδέλφου «Εστίας» άποσπώμεν τά έξής
ενδιαφέροντα ;]
«Ποια, έν εύρεία κλίμακι, θά είνε τ’ άποτελέσματα
τής πολεμικής αύτής θεομηνίας, πού. συγκλονίζει δλον
τόν κόσμον, δέν είνε εΰκολον νά προίδη κανείς. Είνε
τόσον τό μέγεθος τής έπαπειλουμένης μεταβολής καί
άναστατώσεως. ώστε κανέν ανθρώπινο μυαλό δέν ήιιπορεΐ νάπροίδη τήν πολύπτυχον ευρύτητα καί έκτασιν
τών μεταβολών πού θά επακολουθήσουν.
Οί "Αγγλοι δμως, ευθύς έν τφ πρώτω σταδίω τής
ήδη άρχομένης τραγωδίας, πολύ όρθιος έσκέφθησαν
δτι πρέπει αμέσως ν’ αρχίσουν έπωφελούμενοι τής
έπί τών αντιπάλων θαλασσίας έπικρατήσεως.
Μετά τήν παντελή σχεδόν έξαφάνισιν άφ’ δλ.ων
τών θαλασσών τής Γερμανικής σημαίας, φυσικώτατον
οί ιθύνοντες "Αγγλοι έθεώρησαν νά ύποκαταστήσουν
είς τε τάς ’Αποικίας των καί είς τάς ούδετέρας χώρας
τό Γερμανό-Αυστριακόν έμπόριον διά τοΰ ’Αγγλικού.
Τούτο έπιβάλλει καί τό συμφέρον τής ’Αγγλίας, άλλά
καί ή έξυπηρέτησις τών αναγκών τού κόσμου. Ευθύς
λοιπόν ό σερ "Εδουαρδ Γκρέϋ μετά τών συναδέλφων
του υπουργών τών ’Αποικιών καί τού ’Εμπορίου έσπει
σαν είς τά πρώτα σχετικά διαβήματα· Έξαπεστάλησαν αμέσως τηλεγραφήματα πρός τούς έκασταχοΰ
"Αγγλους αντιπροσώπους, δπως σπεύσουν νά υποβά
λουν πίνακας τών μέχρι τούδε είς έκάστην χώραν είσαγομένων Γερμανικών προϊόντων —κυρίως συμπλη
ρωματικούς νεωτάτους πίνακας, διότι τοιοΰτοι προγε
νέστεροι υπάρχουν είς τό Φόρεϊν "Ο φ ι ς ε
παρκέστατοι— ένέργειαι δέ παρά τοϊς έμπόροις καί
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βιομηχάνοις έ'γειναν, δπως αμέσως έτοιμασθοϋν νά
υποβάλουν προτάσεις εις τούς έμπορους τών ’Αποικιών
και τών ουδετέρων χωρών, οϊτινες έμποροι μέχρι τοΰ
δε είσήγον Γερμανικά εϊδη.
’Ίσως ή Βουλή, δταν μετά 3—4 ημέρας συνέλθη,
νά προβή είς έσπευσμένην ψήφίσιν μέτρων τινών, δι’
ών θά καταστή δυνατή ή έλάττωσις τής αξίας βιομη
χανικών τινων ’Αγγλικών ειδών, ούτως ώστε νά διευ
κόλυνση ή εισαγωγή των είς τάς ξένας χώρας, αίτινες
έπροτίμων τά Γερμανικά έως τώρα, ώς εύθηνότερα.
Τά διάφορα έν ’Αγγλία ’Εμπορικά ’Επιμελητήρια
καί τά τμήματα τοΰ υπουργείου τοΰ ’Εμπορίου έργάζονται πυρετωδώς διά ν’ άνταποκριθοΰν είς τό μέγε
θος τής- έπισήμου αυτής έπιχειρήσεως, τοΰ πρώτοι»
καρποΰ τοΰ πολέμου.
Διά νά κατανοηθή ό πυρετώδης ζήλος τών ’’Αγ
γλων έν· τώ κεφαλαίφ τούτφ, σημειοΰμεν άριθμοός
τινας λίαν χαρακτηριστικούς. Κατά τό 1912 ή Γερ
μανία είχε σύνολον έμπορίου εισαγωγικού καί έξαγωγικοΰ 24 1)2 δισεκατομμύρια δραχμάς, ή δέ ’Αγγλία
30,8 δισεκατομμύρια. Κατά δέ τό 1913 :
Γερμανία 27 δισεκατομμύρια περίπου.
Αγγλία 31 δισεκατομμύρια.
’Ήτοι ή Γερμανία είχεν αύξησιν 5,75 ο)ο, ή δέ
’Αγγλία μόνον 5 ο) ο.
Καί κάτι έκφραστικώτερον καί κεφαλαιωδέστερον :
Κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν τό Γερμανικόν έμπόριον ηΰξησε κατά 80 ο) ο, τό δέ ’Αγγλικόν κατά 30
ο)ο μόνον- Ή έξαγωγή τής ’Αγγλίας τό 1913 ήτο
κατά 950 έκατ. δραχ. μεγαλειτέρα τής τοΰ 1912, ή
δέ τής Γερμανίας ήτο άνωτέρα κατά 1,400 εκατομ
μύρια ! Καί ή αΰξησις έβαινεν άπό έτους εις έτος άλ
ματική. Αυτόν τόν χείμαρρον πρόκειται ν’ άναστείλουν οί ’Άγγλοι, ό δέ πόλεμος καί ή θαλασσία επικρά
τησες τών συμμάχων, ή άποκλείσασα τά δύο συμπολεμοΰντα Κράτη, παρέχει χρυσήν ευκαιρίαν ποός τοΰτο»
Κς.

ΤΑ ΠΤΡΟΒΟΑA TQN 42
Άπό τεχνικής άπόψεως ή κατασκευή πυροβόλων
μεγάλου διαμετρήματος δέν εϊνε αδύνατος, καθόσον
μεγάλα πυροβόλα κατεσκευάζοντο καί είς πολύ πα·
λαιοτέρας έποχάς, καθ’ άς ή τέχνη ύπελείπετο τής τε
χνικής τής σήμερον. Ή χρησιμοποίησις δμως τοιοίτων πυροβόλων ύπό στρατού συνεχώς προελαύνοντος,
καθίσταται αδύνατος, ώς έκ τοΰ αδυνάτου τής μετα
φοράς τοιούτων ύπερβαρέων μηχανών.
Τά καταστήματα Κρούπ, ώς καλώς γνωρίζομεν, δέν
κατεσκει'ιασαν τοιούτου είδους πυροβόλα, ώς επίσης
καί οί’δέν έτερον μεταλλουργεΐον τής Γερμανίας.
Τά φερόμενα ώς πυροβόλα τών 42, τά χρησιμοποι
ούμενα ύπό τών Γερμανιών κατά τάς πολιορκίας, εΐσίν
έλαφραί μηχαναί έκτοξεύσεως σιδήρου καί έκρηκτικών
ουσιών, είς έλαχίστην δμως άπόστασιν,— πολύ κάτω
τών 10θΟ μ.— είδος δοκιμαστικών όλμων, όμοιων
τών τοιούτων τής παλαιοτέρας έποχής, διά τών ο
ποίων έδοκιμάζετο ή μελανή πυρΐτις, καί τών όποιων
ό σωλήν, σταθερός έπί τοΰ υποθέματος του, έδέχετο
έκ τοΰ στομίου τοΰ σωλήνος τήν σφαίραν, ήτις κατά
τό ήμισυ σχεδόν προεξείχε τής προτομής τοΰ σωλήνος.
Αί μηχαναί αυται κατεσκευάσθησαν ύπό αυστηρόν
εχεμύθειαν πρό δύο περίπου έτών ύπό τών καταστημά
των Ραϊνίσεν Μεταλβάρεν οΰντ Μασίνεν Φαμπρίκ.
Εκτός τών αξιωματικών, τών άποτελεσάντων τί|ν
έπιτροπήν τών δοκιμών καί παραλαβής, ούδείς μέχρι
τής κηρύξεως τοΰ πολέμου έγνώριζέ τι περί τής ύπάρξεως τοιούτων μηχανών.
Αί μηχαναί αύται υπηρετούνται ύπό σκαπανέων καί

ούχί ύπό πυροβολητών, βάλλουσι δέ βλήμα μήκους ίσου
τοΰ ύψους άνδρός υψηλού άναστήματος, μετά γειιί
σματος έκρηκτικής ουσίας, ανώτερου τών 100 χιλιο
γράμμων. Τό βλήμα είσάγεται έκ τοΰ στόματος τοΰ
σωλήνος κατά τό 1)3 τοΰ μήκους αυτού καί έκτοξεύεται ύπό γωνίαν 43ο περίπου μετά μικράς άρχικής τα
χύτητος. Διά γυμνού οφθαλμού άνέτως δύναταί τις
νά παρακολουθήση τό άκανονίστως λικνιζόμενον βλή
μα. Κατά τήν διαδρομήν τοΰ άνιόντος κλάδου τής
βλητικής Καμπύλης τό βλήμα εϊνε τόσον άσταθές,
ώστε φαίνεται κινδυνεΰον νά άνατραπή, άποκτά δέ
σχετικήν ευστάθειαν μόλις άρχίση κατερχόμενον τόν
κατιόντα κλάδον τής καμπύλης.
’Εκ τών άνωτέρω καθίσταται φανερόν, δτι αί μη
χαναί αύται εϊνε έπικίνδυνοι μέν διά τά φρούρια, τα
όποια δέν ύπελόγιζον είς έπίθεσιν τόσης μεγάλης πο
σότητας έκρηκτικής ουσίας καί σιδήρου, άκίνδυνοι δ
μως δι’ έκεϊνα τών οποίων οί ύπερασπισταί δέν θά
άφήσωσι τούς δυσκινήτους αυτούς δημίους νά πλησιά
σωσιν είς μικροτέοαν τών 1000 μέτοων άπόστασιν·
A. X.

ΠΩΣ ΗΧΜΑΛΩΤΙΣΘΙΗ) ΠΡΑΤΗΓΟΣ ΛΕΝΑ
Ό «'Ημερήσιος Τηλέγραφος», είς θαυμασίαν περγραφήν τής άλώσεως τής Αιέγης, άναφέρει τά εξής
περί τοΰ άρχηγοΰ τής άμύνης της, στρατηγού Λέμαν :
'Όταν οί Γερμανοί είσήλθον είς τά κατερειπιοθέντα
φρούρια, εύρον τούς ήρωας ύπερασπιστάς των νε
κρούς, τραυματίας καί άλλους είς κατάστασιν άναισθη
σίας. Ύπό μίαν δοκόν κατέκειτο ό στρατηγός Δέμαν
είς Γερμανός άξιωματικός μόλις τόν εϊδεν έφώναξε =
«Σεβασθήτε τόν στρατηγόν ! Εϊνε νεκρός !» Οί Γερ
μανοί τόν άνέσυραν άναίσθητον. "Οταν μετ’ ολίγον
ουνήλθεν ό στρατηγός άνεφώνησεν ■ «'Ό,τι έγεινεν,
έγεινε πλέον ■ Οί άνδρες μου έπολέμησαν ήρωϊκώς !
Αναγράψατε είς τήν άναφοράν σας, δτι μέ συνελάβατε έν καταστάσει άναισθησίας.»
Ό Λέμαν ώδηγήθη πρό τού στρατηγού φόν Έμμιχ,
είς τόν όποιον έπανέλαβε τήν ιδίαν παράκλησιν. Ό
φόν “Εμμιχ, τείνας τήν χεϊρα του είπεν : «Ή άνδρεία
σας ύπερήσπισεν έντίμως τά φρούρια τής Λιέγη.'.»
«Ευχαριστώ, είπεν ό Λέμαν. Ό στρατός μας έκρά
τησεν ύψηλά τήν φήμην του·» Καί ύπαινισόμενος τό
γεγονός δτι ό φόν Έμμιχ προσφάτως είχε παρακο
λουθήσει τά Βελγικά γυμνάσια, εϊπεν : «Έν πολέμψ
δέν συμβαίνει δ,τι είς τά γυμνάσια.»
Επεχείρησε κατόπιν νά παραδώση τό ξίφος του.
Ό ’Έμμιχ δμως ύποκλινόμενος, ήρνήθη νά τό δεχθη.
«Κρατήσατε το, είπε- δι’ έμέ άρκοΰσα τιμή εϊνε δτι
διεσταύρωσα τό ξίφος μου μέ τό Ιδικόν σας.»

01BA0HIOI ΙΩΝ ΗΓΕΜΟΝΩΝ
ΤΩΜ ΕΜΠΟΛΕΜΩΝ KPfiTQji
Ό Πανευρωπαϊκός πόλεμος έχει καί τά συνεπακολουθήματά τους. Εϊνε γνωστόν, δτι δλοι οί 'Ηγεμό
νες τών έμπολέμων Κρατών περιεβάλλοντο άνωτέροι-ς
βαθμούς είς τούς ξένους καί ήδη έχθρικούς στρα
τούς.
Οΰτω ό Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας Γου/ιέλμος
ήτο άρχιναύαρχος τοΰ Αγγλικού στόλοι» καί τοΰ
Ρωσσικοΰ. Συνταγματάρχης τής φρουράς τής Πετρουπόλεως, τοΰ 85ου πεζικού συντάγματος τοΰ Βεμπουργ, τοΰ 13ου τών Ρώσσων Ούσσάρων τής Νάρβας καί τοΰ Σώματος τοΰ Γκρόνδο- Ήτο επίσης
συνταγματάρχης τοΰ 1ου συντάγματος τών Άγγλων
Δραγώνων τοΰ Βασιλέως.

'Ο γηραιός Αύτοκράτωρ τής Αυστρίας καί ύπαίτιος τοΰ πολέμου, Φραγκίσκος Ιωσήφ, είχε τόν' βαθ
μόν τοΰ συνταγματάρχου τού 35ου σιο’τάγματος τών
Ρώσσων Δραγώνων τοΰ Μπιελγκορότ, τοΰ συντάγ
ματος τής φρουράς τοΰ Κεξχόλμς, έπονομαζομένο»
καί συντάγματος τοΰ Αΰτοκράτορος τής Αυστρίας,
τοΰ συντάγματος τών ’Άγγλων Δραγώνων τής Βασ.
φρουράς καί άρχιστράτηγος τοΰ Βρεττανικοΰ στρα
τού.
Ό ηρωικός Βασιλεύς τοΰ Βελγίου Αλβέρτος, ήτο
διοικητής τοΰ 27ου πεζικού Αυστριακού συντάγματος
καί τοΰ 2ου συντάγματος τών Πρώσσων θωρακοφό
ρων. Τό τελευταΐον τοΰτο σύνταγμα είς μίαν τών
πολλών έφόδων πρός ά’λωσιν τής Λιέγης, ύψωσε τήν
τρίχρωμον Βελγικήν σημαίαν, διά νά έξαπατήση τούς
Βέλγους.
Ό Βασιλεύς τής Αγγλίας, Γεώργιος Ε', ήτο συν
ταγματάρχης τοΰ 8ου σώματος τών Πρώσσων θωρα
κοφόρων, τού 1ου συντάγματος τών Δραγώνων κα:
τής Πρωσσικής φρουράς· Άρχιναύαρχος έν τφ Γερ
μανική» ναυτικά», διοικητής τού 12ου πυροβολικού
συντάγματος τής Αυστρίας, συνταγματάρχης έτέρου
Αυστριακού συντάγματος καί ναύαρχος τοΰ Ρωσσικοΰ στόλου.
Ό Τσάρος Νικόλαος ήτο διοικητής τού 15ου Αυ
στριακού συντάγματος τών λογχοφόρων «Αύτοκρά
τωρ Νικόλαος ό Β'» καί τοΰ 2ου πεζικού συντάγμα
τος τής Αυστρίας «Αλέξανδρος ό Α' Αύτοκράτωρ
τής Ρωσσίας», συνταγματάρχης 4—;5 Πρωσσικών
καί Βαυαρικών συνταγμάτων καί ναύαρχος τοΰ Αγ
γλικού στόλοι».
Ό κηρυχθείς Ευρωπαϊκός πόλεμος έχει ώς συνέ
πειαν τήν έκπτωσιν έκ τών βαθμών των έν τοΐς άντιπάλοις στρατοΐς, ή μάλλον, διά νά μεταχειρισθώμεν
στρατιωτικήν λέξιν, τήν καθαίρεσίν των. Καί ήδη
οί στόλοι πλέουν έναντίον τών πρώτων ναυάρχων των
καί τά συντάγματα κατά τών τέως συνταγματαρχών
των.
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Ιδού πώς ό «Εγχώριος Αγγελιοφόρος» τοΰ Βε
ρολίνου, έφημερίς ήμιεπίσημος, ερμηνεύει τήν έπί
Γαλλικού έδάφους έμφάνισιν τού Αΰτοκράτορος τής
Γερμανίας;
«Διά πάντα μή έκ προθέσεως άποφεύγοντα τήν
αλήθειαν, τό γεγονός αΰτό διαφωτίζει μέ τό παρα
πάνω τήν άνάπτυξιν τών πραγμάτων. Ό άνώτατος
στρατιωτικός ά'ρχων εύρίσκεται έπί Γαλλικού έδά
φους· Τό γεγονός αυτό λαλεί σαφεστάτην γλώσσαν
καί πληροφορεί ήμάς, δτι δυνάμεθα νά εϊμεθα άσφαλείς, δτι δσα κατεκτήσαμεν δέν θά ξαναχάσωμεν,
άκόμη καί άν έπέλθουν άντίξοοι περιστάσεις. Ουδέ
ποτέ ό Κάϊζερ θά μετετοπίζετο είς τήν Γαλλίαν, έάν
οί υπεύθυνοι έθεώρουν ώς πιθανόν, δτι ήτο δυνατόν
νά γυρίσωμεν πάλιν είς τά ίδικά μας σύνορα. Τό δτι
ό Κάϊζερ ήκολούθησε τόν στρατόν του έπί έχθρικοΰ
έδάφους, τό τοιοΰτο δέν θά λείψη βεβαίως νά πρόκαλέση έντύπωσιν είς τε τό έσωτερικόν καί τό έξωτερικόν.»

ΤΟ ΒΟΡΔΩ
Τό Βορδο» —τά αρχαία Βορδίγαλλα—■ εϊνε πρω
τεύουσα τοΰ Νομού Γιρόνδης, κεϊται δέ παρά τόν
ποταμόν Γαρόνι, συγκοινωνεί δέ άφ’ ένός μετά τοΰ
Ατλαντικού ’Ωκεανού, άφ’ έτέρου δέ μετά τής Με
σογείου διά τής Νοτιάς Διώρυγας. Χρησιμεύει ώς

λιμήν ύπερωκεανίων πλοίων. ’Έχει μεγάλην δεξαμε
νήν πλωτήν. Τό δέ έμπόριον τοΰ Βορδώ εϊνε σχεδόν
παγκόσμιον. ’Εξάγει κυρίως κρασιά, μπράνδυ, ψάρια
καί καρπούς. “Εχει διάφορα ναυπηγεία, έργοστάσια
πορσελάνης περίιρημα.
Άλλ’ δ,τι άπεθανάτισε τό Βορδώ εϊνε τά κρασιά,
τά περίφημα, μέ τά όποια έχει κατακτήσει τόν κό
σμον. Τό Βορδώ άνασταίνει καί νεκρούς- Τόν δέ
περίφημον Βορδιγάλλειον τόν έχουν ψάλλει δλοι οί
ποιηταί καί αυτοί οί "Ελληνες, καί δταν άκόμη δέν
τόν είχαν δοκιμάσει. Τά κρασιά δέ αύτά εϊνε περί
φημα άπό τοΰ τετάρτου άκόμα αιώνας μετά Χριστόν.
Ύπήρχεν έποχή ποΰ τό Βορδώ ήτο Εγγλέζικο.
Αλλά άπό τό 1453 άνήκει είς τήν Γαλλίαν.
Η ΚΟΜΠΙΕΝΗ

Ή Κομπιένη, τήν όποιαν κατέλαβον οί Γερμανοί,
άπέχει άπό τό Παρίσι δσον ή Κόρινθος άπό τάς Α
θήνας, εϊνε ή περίφημος πόλις τών ηδονών, κειμένη
είς τήν συμβολήν τών ποταμών ΑΙνσ καί Ούάζ. Ή
Κομπιένη δπου ύπάρχουν αί ώραιότεραι έπαύλεις τοΰ
κόσμου μέ τά μοναδικά πάρκα τους, ύπήρξε διαμονή
τών μοναρχών τής Γαλλίας καί δέν ύπάρχει Γαλλικόν
μυθιστόρημα τής παλαιός έποχής, νά μή τήν άναφέ
ρ»|. Είς τήν θαυμασίαν αυτήν πόλιν-παράδεισον έγί
νοντο κατά τά τελευταία έτη αί συναντήσεις τών
Προέδρων τής Δημοκρατίας μέ τούς Μονάρχας τή;
Ευρώπης.
Ή Κομπιένη άπέχει 70 χιλιόμετρα τών Παρίσι
ων· Ή είδησις αΰτη, λέγει ό άνταποκριτής τής «Τριμπούνας», μολονότι δέν πρόκειται ή μόνον περί τών
Γερμανικών προφυλακών, έπροξένησε βαθυτάτην αϊσθησιν καθ’ ιϊπασαν τήν άνατολικήν Γαλλίαν.

ΡΟΛΛΑΝ ΚΑΙ ΧΑΟΥΠΤΜΑΝ
Ό Ρομαίν Ρολλάν, ένας άπό τούς μεγαλ?ιτέρο·»ς
συγγραφείς τής συγχρόνου Γαλλίας, έγραψε πρός
τόν διάσημον Γερμαθόν δραματογράφον Γεράρδον
Χάουπτμαν άνοικτήν έπιστολήν, διά τής όποιας τόν
έρωτα άν οί Γερμανοί εϊνε άπόγονοι τοΰ Γκαΐτε ή
τοΰ Αττίλα. Ό Ρολλάν διαδηλοΐ είς τήν έπιστολήν,
δτι γνωρίζει τό ηθικόν καί διανοητικόν μεγαλεΐον τοΰ
Γερμανικού λαού, καί γνωρίζει έπίσης δτι ό ίδιος ατό
μικώς οφείλει πολλά είς τούς Γερμανούς σκεπτομένους, Υπενθυμίζει άκόμη, δτι ό Γκαΐτε (ό Ρολλάν
τόν άποκαλεϊ «ήμέτερον») δέν έτρεφε μίσος έναντίον
κανένας έθνους. Άλλ’ δ,τι διεπράχθη παρά τών Γερ
μανών κατά τού Βελγίου, χώρας δηλαδή, ή όποια
δέν έ'καμεν άλλο παρά ν’ άμυνθή, ώς ήμύνθησαν καί
οί Πρώσσοι τφ 1813 κάτι τοΰ Να.τολέυντος υπερ
βαίνει παν μέτρον. Καί ό Ρολλάν ζητεί άπό τόν Χαουπτμαν καί ταυτοχρόνους άπό τούς «έκλεκτούς» τής
Γερμανίας νά διαμαρτυρηθοΰν έναντίον τών τοιού
των κατά τής ιστορίας καί τής τέχνης έγκλημάτων.
Ό Ρολλάν άναφέρει συγκεκριμένως τήν καταστροφή·»
τής Λουβαίν, τής Μαλίν καί έ,νός πορτραίτου τοΰ
Ροΰμπενς.
«Άν δέν τό κάμετε —συμπεραίνει ό Ρολλάν— θ’
άποδείξετε, δτι τό έπιδοκιμάζετε, ή δτι είσθε άνίκανοι ν’ άντιδράσετε έναντίον τών θύννων, οί όποιοι
σάς κυβερνούν- Ή δημοσία έν Ευρώπη γνώμη άνα
μένει τήν άπάντησίν σας.»
Ο Χάουπτμαν είς τήν άπάντησίν του διατείνεται,
δτι ό Ρολλάν εϊνε Γερμανικής καταγωγής. Καί δτι τό
βιβλίον του (ό περίφημο; Ζάν Χριστόφ) θά ζήση διά
τούς Γερμανούς παραπλεύρως είς τόν Γκαιτικόν Βί-
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λελμ Μάϊστερ. Άλλ’ ή Γαλλία εϊνε ή κατ’ έκλογϋν
πατρίς τοΰ Ρολλάν.
«Ό Ρολλάν —εξακολουθεί ό Χάουπτμαν— βλέπει
μέ Γαλλικάμάτια τό κάθε τι. Ό πόλεμος εϊνε πόλεμοςΕϊνε βεβαίως άξιοθρήνητον αν κατά τήν σύρραξιν
κατεστράφή ένα έργον τοΰ Ρσΰμπενς, άλλ’ έγώ είμαι
έξ έκείνων, οί όποιοι θλίβονται περισσότερον, άτενί
ζοντες τό τρύπιο στήθος ένός ανθρώπου, ουδέ δύνα
μαι νά παραδεχθώ, δτι πιστεύεται πώς οί Γάλλοι έρ
χονται έναντίον μας μέ κλάδους έλαίας. ’Έρχονται μέ
κανόνια, τουφέκια καί σφαίρας δούμ-δούμ. Άποκα
λεϊτε έν τούτοις τούς στρατούς μας απογόνους τοΰ
’Αττίλα. Άδιάφορον. ’Αρκεί νά θραύσουν τόν σκλη
ρόν κύκλον τών έχθρών μας. Καλλίτερα νά μάς άποκαλήτε απογόνους τοϋ ’Αττίλα μένοντες μακράν τών
συνόρων μας, παρά νά έλθετε νά γράψετε μίαν αίσθηματικήν έπιγραφήν έπί τοΰ τάφου μας, δι’ ής θά μάς
άποκαλεϊτε απογόνους τοΰ Γκαϊτε.»

Γ^ΕΧΙΤΕΡΙΧ ΜΟΙ
Σχετικώς μέ τήν ϊδρυσιν τών νέων έκπαιδευτηρίων
τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, έγνώσθησαν αί έξή:
λεπτομέρειαν. Τά σχολεία ταΰτα θά έχουν τρεις τά
ξεις, βάσις δέ τής λειτουργίας των θά εϊνε ή παρα
σκευή τόσον άξιων μητέρων, δσον καί μορφωμένων
γυναικών. Θά διδάσκωνται έν αύτοΐς ή άρχαία 'Ελ
ληνική, ή νέα 'Ελληνική, ή Γαλλική, ή οικιακή οικο
νομία, ή παιδαγωγική, ή χειροτεχνία, ή μελισσοκο
μία κλπ.
Άφ’ έ,τέρου ορίζεται ή έξάρτησις τής Φιλεκπαι
δευτικής Εταιρίας άπό τό Κράτος, άφοΰ αί πτυχιοΰχοι τών Διδασκαλείων τής Εταιρίας ταύτης προορί
ζονται διά τάς υπηρεσίας τής Πολιτείας. Οί καθηγη
ται —όφείλοντες νά έχωσι ρητώς καθορισμένα προ
σόντα— θά έξαρτώνται έκ τοΰ υπουργείου τής Παι
δείας- Τό συμβούλων τής Φιλεκπαιδευτικής θά έχη
απλώς τό δικαίωμα τής προτάσεως. Τά Ιδρύματα τής
Φιλεκπαιδευτικής θά διατελοΰν ύπό τόν άμεσον έλεγ
χον τής Πολιτείας. Συγχρόνως ρυθμίζεται, δτι έν τφ
μέλλοντι ό άριθμός τών είσαγομένων είς τά διδασκα
λεία τής Φιλεκπαιδευτικής μαθητριών θά κανονίζε
ται άπό τό Ύπουργεΐον, άναλόγως τών άναγκών τής
υπηρεσίας. Θά παύση δηλαδή ή παραγωγή ύπεραρίθ
μων διδασκαλισσών. Είς τά διδασκαλεία θά είσάγωνται μαθήτριαι άναλόγως τών έκκενουμένιον θέσεων.
Ούτως αί πτυχιοΰχοι θά έχουν βέβαιον τόν διορισμόν
Ή εισαγωγή είς τά διδασκαλεία θά γίνεται κατόπιν
αύστηροτάτης δοκιμασίας- Δικαίωμα έξετάσεων πρός
εισαγωγήν θά έχουν αί φοιτήσασαι εύδοκίμως είς τά
αστικά σχολεία. Τά μαθήματα τών διδασκαλείων έπεκτείνονται λαμβάνοντα προ παντός πρακτικοπέραν μορ
φήν. Αί διπλωματούχοι τών άστικών σχολείοιν, θά
ρυθμισθή άργότερα, δπως έχωσι δικαιώματα ύπαλ
ληλίας, ώς είς τάς θέσεις τών δακτυλογράφων κλπ.
Επίσης θά άνοιγοΰν έτερα στάδια γυναικείας ύπαλ
ληλίας, ΐνα ή άπορος καί θέλουσα νά έργασθή γυναίκα
δύναται νά κερδίζη τόν άρτον της. Πρόνοια έπίσης
λαμβάνεται διά τήν ϊδρυσιν γυναικείων έμπορικών
σχολών. Ηδη τό συμβοί'λιον τής Φιλεκπαιδευτικής
άπεφάσισε τήν ϊδρυσιν μιάς τοιαύτης γυναικείας έμπορικής σχολής. Ειδικόν νομοθετικόν Διάταγμα θέ
λει προνοήσει διά τήν λειτουργίαν τής τοιαύτης σχο
λής, ήτις άληθώς θά εϊνε εύεργετικωτάτη. Πρέπει
νά προστεθή, δτι άργότερα θά ίδρυση καί τό Κρά
τος τοιαύτας σχολάς, ώς καί άστικά σχολεία. Ή δια
φορά των άπό τά τής Φιλεκπαιδευτικής θά εϊνε δτ.
είς αύτά δέν θά καταβάλλωνται τά γνωστά δίδακτρα.

ΣΤΗΛΗ ΔϊΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΟΤΗΤΟΣ
Α! ΡΥΤΙΔΕΣ

Αί ρυτίδες έν γένει, αί ακτινωτοί ρυτίδες τών
βλεφάρων, τά ύπόγναθα καί ό ύπό τόν πώγωνα δι
πλούς πώγων, εϊνε οί προϊμώ'.εροι καί φοβερώτεροι
εχθροί τής γυναικείας ωραιότητας- Πρέπει δμως νά
εϊπωμεν, δτι αί ρυτίδες δέν εϊνε πάντοτε ή συνέπεια
καί τό φυσικόν έπακολούθημα τών έτών καί τής η
λικίας- αί ρυτίδες εϊνε πολλάκις συνέπειαι θλίψεων
καί κόπων καί δύνανται νά άναφανώσιν είς δλας τάς
έποχάς τής ζωής. Ευτυχώς τό κακόν τοΰτο ευκόλως
πολεμάται τή βοήθεια ειδικής θεραπείας, συνδυαζομένης μετά τής ύγιεινής τής συνήθους καθαριότητος
καί ολίγης μαλάξεως διά τήν διατήρησιν τής φυσι
κής στερεότητας τοΰ δέρματος.
Πρός καταπολέμησιν δμως τών ρυτίδων, πρέπει
νά φροντίζη τις έγκαίρως καί νά μή αύταπατάταυ
δύναται τις, συμφώνως πρός τήν κλασικήν φράσιν
όλίγον παραλλασομένην «νά βραδύνη καί μάλιστα νά
έπανορθώση τάς άνεπανορθώτους τοΰ χρόνου προσβο
λάς», άλλ’ εϊνε εύκολώτερον νά τάς έμποδίση παρά
νά τάς έπανορθώση- ιδού διατί πρέπει νά καταβάέλωνται φροντίδες διά τήν πρόληψιν καί διατί δέν
πρέπει τις, εύρισκόμενος έν πλήρει τής νεότητος ώ
ραιότητι, νά νομίζη αυτήν άπρόσβλητον, βαίνων άμε
ρίμνως καί έν πλήρει άσφαλεία τήν θριαμβευτικήν
πρός τό μέλλον οδόν, ήτις δμως έπιφυλάσσει αύτώ
μίαν δυσάρεστον έκπληξιν, άκριβώς καθ' δν καιρόν
ή προσοχή του δέν εύρίσκεται έν έγρηγόρσει διά νά
άντιμετωπίση τό κακόν;. Ύπάρχουσιν δμως πολλαί
θετικαί θεραπεΐαι, διά τών οποίων αποδίδεται είς τό
πρόσωπον ή έλαστικότης του καί ένισχύονται οί έξησθενημένοι μυώνες, τών οποίων ή έντασις δέν κρα
τεϊ πλέον τό δέρμα.
Τά άντιρρυτιδικά, ύγρά καί κρέμαι θρεπτικοί, μή
περιέχουσαι καμμίαν ύλην δηλητηριώδη, θά χρησιμεύσωσι διά τήν περιποίησιν τοΰ προσώπου, τό όποιον
δεχόμενον τήν ευεργετικήν ταύτην δρόσον, θ' άνα
λάβη νέαν ζωτικότητα. Συνιστώμεν δλως ιδιαιτέρως
είς τάς άναγνωστρίας μας, τάς προσβληθείσας άπο
άκαίρους ρυτίδας, νά κάμωσι χρήσιν τής ζύμης
(pate) Αρχαϊον ά ν τ ι ρ ρ υ τ ι δ ι κ ό ν και
τής άρχαίας Άντιρρυτιδικής κρέμαςαί σκευασίαι αύται έξαλείφουσι τάς ρυτίδας άκόμη
καί τάς παλαιοτέρας, καθιστώσι στερεάς τάς μά?.
λον χαλαράς σάρκας, ώς καί τάς γεροντικός πτυχά;
τοΰ λαιμούΚονιοποίησις (pulverisation) ή ή λ εκτρικά άτμό λουτρά- ταΰτα άποτελοΰσιν
έν έκ τών καλλιτέρων μέσων τής ύγιεινής καί τής
καθαριότητος. "Οπως τό σώμα διά τής ψυχρολουσίας
λαμβάνει τόνωσιν, ήτις έπιφέρει τήν στερεοποίησιν
τών σαρκών διά τής ταχύτητος τής κυκλοφορίας,
ουτω καί είς τό πρόσωπον δύναται τις νά κάμη ψυ
χρολουσίαν διά τών κονιοποιήσεων, τή βοηθείμ εΐό
κοΰ έργαλείου. Ή ένέργεια γίνεται κατα τρόπον λεπτότερον παρά είς τό σώμα, καθότι τό ύδωρ δέν κτυπα δυνατά, άλλά φθάνει έν καταστάσει λεπτής όμίύλης, τήν οποίαν ηπίεσιςιοΰ πονιυ.τοιητι/.οΰ(ρη1 verisateur) καθιστά άρκσΰντως ενεργόν- Πρέπει νά θέσητε έντός τοΰ δοχείου μίαν έκλεκτήν σύνθεσιν, ή
ξηρά φυτά (χαμόμηλον γερμανικόν, φιλλύραν : φλα
μούρι!, τών οποίων τό αποτέλεσμα εϊνε ταχύ, πρός
ένίσχυσιν τού δέρματος καί έξάλειψιν τών έξανθημά
των.
Η θεραπεία τών ρυτίδων διά τού τρόπου τούτου,
εϊνε έξαίρετος- οί πόροι ύπό τήν επήρειαν τοΰ ατμού

άνοίγουσι καί δέχονται βαθέως τήν θρέψιν, ήτις ο
φείλει νά έπαναδώση νέαν ένέργειαν είς τό σύστημα
τού προσώπου- εϊνε είδος μαλάξεως, λίαν έν χρήσει,
ήτις φέρει ταχέως τά άποτελέσματα καί, άντιθέτως
πρός τό ύδωρ τών πλύσεων, τό όποιον πρέπει έπιμε
λώς νά σπογγίζηται, άφίνομεν νά στεγνώση μόνον
του τό ύγρόν, τό όποιον έξελέξαμεν διά τήν κονιο
ποίησιν ταύτην.
Έπειδή ή θεραπεία αΰτη εϊνε άρκετά λεπτή καί
πολύπλοκος, αί θελκτικοί άναγνώστριαί μας θά πράξωσι καλώς, μή άναλαμβάνουσαι νά κάμωσι ταύτην
κατ’ οίκον νά άκολουθήσωσι μάλλον ταύτην έν ταΐς
Αίθούσας ’Ινστιτούτου τίνος τής Υγιει
νής τής Ώραιότητος, >τό όποιον μεταχειρί
ζεται έργαλεΐα τελειότατα καί δύναται νά έγγυηθη
θαυμάσια άποτελέσματα.
Ή μάλαξις τοΰ προσώπου, περί τής όποιας ώμιλήσαμεν άλλοτε καί προ πάντων ή
ηλεκτρική
μάλαξις, μένει άκόμη τό άποτελεσματικώτερον μέσον
διά τήν καταπολέμησιν καί τών παλαιοτέρων ρυτίδων.
Χάρις είς τά άληθώς έξοχα άποτελέσματα, τά έπιτευχθέντα δι’ αυτής, ή θεραπεία αΰτη μένει ή κατ
εξοχήν ταχυτέρα, ή ύγιεινοτέρα καί μάλλον διαδεδο
μένη.
Αί παντός είδους ύγιειναί συσκευαί, οί έπίδεσμοι
καί προ πάντων αί προσωπίδες τής νεότητος, έξασφαλίζουσιν είς έκάστην γυναίκα, έχουσαν πρόσω
πον παρημελημένον, κατεστραμμένον ή καί μαραμέ
νοι’ άκόμη, τήν ταχεϊαν έξαφάνισιν τών ρυτίδων, ώς
καί τήν φυσικήν τελειοποίησιν, τήν πλαστικήν κύρτωσιν δλων τών μερών τοΰ προσώπου τών κατά τό
μάλλον ή ήττον παραμεμορφωμένων, άνευ οδύνης,
καί άνευ ούδενός διά τήν ύγείαν κινδύνου.

Γ PRMMET
— Διέτριψεν έπ’ άρκετόν είς τήν Ελλάδα ό δια
πρεπής γλωσσολόγος καί Καθηγητής κ. Ψυχάρης-—Κατά τάς πρώτας ήμέρας τοΰ πολέμου οί έν
Άθήναις άντιπρόσωποι τών έμπολέμων Κρατών εύρίσκοντο είς πολλήν στενοχώριαν, διά τόν διακανονι
σμόν τών μεταξύ των κοινωνικών σχέσεων.
— Φαίνεται, δτι ή έπίδρασις τοΰ περιβάλλοντος
συνετέλεσεν είς τό νά γεννηθή μέν κάποια ψυχρότης,
άλλά νά μή παρεμβληθή ούδεμία εχθρική έκδήλωσις.
— Καί ουτω διεχώρισαν μέν είς δύο τήν κοινήν
διπλωματικήν τράπεζαν είς τήν ταράτσαν τής Ά
θηναϊκής Αέσχης, δέν έπαυσαν δμως ν’ άνταλλάσ
σουσι χαιρετισμούς μέ τόν πλέον άβρόφρονα τρόπον.
— Έν τφ μεταξύ δμως ήρχισαν αί δημοσιεύσεις
τών έπισήμων άνακοινωθέντων, τά όποια τραχύτατα
καί έγγικτικώτατα, συνετέλεσαν είς τήν διακοπήν καί
αύτών τών τυπικών κοινωνικών σχέσεων.
— "Ελλην άεροπόρος, έγένετο δεκτός ύπό τής Σερ ·
βικής Κυβερνήσεως.
— ’Ονομάζεται Γ. Κακουργιώτης καί προσελήφθη
είς τήν ύπηρεσίαν τού Σερβικοΰ στρατού.
—-Διωρίσθη Γεν- Γραμματεύς τής Διοικήσεως τού
Κράτους ό κ. Χρ. Παλαμάς, τέως Νομάρχης.
— Διορισμός λίαν έπιτυχής.
— Ό Διάδοχος καί ό Πρίγκηψ Χριστόφορος,
εύρισκόμενοι είς Αγγλίαν, ήναγκάσθησαν νά τάξει ·
δεύσουν μέχρις Αίγύπτου, διά νά εΰρουν ευκαιρίαν
νά έπανέλθουν είς τήν Ελλάδα.
— Είς τήν Αίγυπτον ετυχον ένθέρμου ύποδοχής
ύπό τών έκεΐ Ελληνικών παροικιών— Πλεϊστοι άδήλωτοι, δηλωθέντες άπέφυγον τήν
στρατιωτικήν ύποχοέωσιν, διά τής δηλώσεως διά

ψβυδομαρτύρων μεγαλειτέρας ηλικίας τής πραγματι
κής/
χ
— Ό "Ελλην εϊνε μοναδικός διά νά καταστρατηγή
κάθε νόμον.
— Κατέφθασε καί τό δεύτερον θωρηκτός μας,
τό «Κιλκίς».
— Ή γενομένη ύποδοχή ύπήρξεν άνταξία πρός
τάς έλπίδας ποΰ στηρίζει δ τόπος είς τούς νέους πλω
τούς κολοσσούς μας.
— Έξελέγη βουλευτής Αττικής και Βοιωτίας ό
'Υπουργός τής Συγκοινωνίας κ- Διαμαντίδης.
— Διήλθεν έκ τής πόλεώς μας ό Έσσάτ πασσάς,
γενόμενος δεκτός μετά πολλών τιμών.
— Άνελθών ε’ις Δεκέλειαν, κατέθεσε πολυτελ ή
στέφανον έπί τοΰ τάφοι' τού Βασιλέως Γεωργίου
τοΰ Α'.
— Οί συνήγοροι τού κ. Ζ. Μάτσα ύπέβαλον είς
τήν άνάκρισιν ύπερτριακοντασέλιδον ύπόμνημα, δ1'
ού άνασκευάζουν δλα τά έπιχειρήματα καί συμπερά
σματα τών πραγματογνωμόνων.
— Τό ναυτολογικόν μας σύστημα έδημιούργησεν
ένα τραγέλαφον.
— Έκλήθησαν ν’ αντικαταστήσουν -ναΰται τούς
χωροφύλακας καί άπό μακροΰ ήδη έργον χωροφύ
λακας έκτελοΰν ώριμοι ναύται ! !
— Διωρίσθη Διευθυντής τών Ταχυδρομείων καί
Τηλεγράφων ό κ. Κοσσίδης, έκ τών άριστων μηχανι
κών μας— Ή έκλογή τής Κυβερνήσεως άξια παντός έ
παινον.
— Ό «Νέος Ελεύθερος Τύπος» έώρτασε τήν πεν
τηκονταετηρίδα τής έκδόσεώς του.
— Ή πολεμική κατάστασις δέν τόν ήμπόδισε πρός
τούτο.
— Έξεδόθη τό φύλλον τήν ήμέραν έκείνην πανη ■
γυρικόν.
.
— Πλουσιώτατον είς ϋλην μέ 126 σελίδας— Ό Ματσούκας έθριάμβευσε μέ τούς γάμους
τού «Λευκού Σταυροΰ»·
— Εϊνε τό πολυτιμότερον καί θαυμασιώτερον έρ
γον τού ποιητοΰ.
— Ό ποιητής κ. Σκίπης έξήλθε τοΰ Νοσοκομείου
ύγιέστατος.
— Παρητήθη ό 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών κ.
Στρέϊτ— Ό Νομάρχης Μεσσηνίας κ. Ζ. Παπαντωνίου
άπηύθυνεν ύπέροχον προσφώνησιν κατά τήν εορτήν
τής άπονομής τών Μεταλλίων είς Καλάμας.
— Έκηρύχθη χρεωστάσιον.
— Δυνάμει Νομοθετικού Διατάγματος.
— Χρήσιν αύτοΰ θά κάμουν μόνον αί ανώνυμοι
Έταιρεΐαι.
— Τό ένδιαφέρον τοΰ Βασιλέως μας διά τόν στό
λον εϊνε άδιάπτωτον- Σέ κάθε κατάλληλον στιγμήν
εύρίσκεται έπ’ αύτοΰ.
— Ό φίλος συνεργάτης μας κ. Δ. Γρ. Καμπού
ρογλους έξέδωκεν τόμον, περιέχοντα δλας τάς ίστορικάς καί φιλολογικάς σημειώσεις πού έδημοσίευσεν
είς μακράν σειράν φύλλων είς τήν φίλην συνάδελφον
«Εστίαν».
— Εϊνε τόμοι έξοχου ένδιαφέροντος.
— Έδημοσιεύοντο ύπό τό ψευδώνυμον Άναδρομάρης— Άπέθανεν ό Πρόεδρος τοΰ Νομικού Συμβου
λίου καί Δικαστικός Σύμβουλος τού Υπουργείου τών
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ΟΙκονοιιικών αείμνηστος/Αρ. Γλαράκης, έκ τών λενκοτέρων άνωτέρων λειτουργών τοΰ Κράτους.
— Αί έν Βουκουρεστίω Ελληνοτουρκικοί συνεν
νοήσεις άπέτυχον εντελώς.
— Οί κ. κ. Ζαίμης καί Πολίτης, αντιπρόσωποι τής
'Ελλάδος, έπέστρεψαν άπρακτοι·
— Ή «Δασκάλα τοΰ χωριού» τοΰ κ. Τσοκοπούλου
είνε ένα άπό τά ζωντανώτερα έργα τής Ελληνικής
Σκηνής.
— Οι δροι, ύφ’ συς εργάζονται τά θέατρα παρ’ ήμΐν,
συνετέλεσαν είς τό νά παιχθή δίς μόνον έργον άνήκον
εις ένα έκ τών γνωστότερων δραματογράφων καί ’κ
τών πλέον αβρών χειριστών τοΰ καλάμου.
— Είς τήν αίθουσαν τοΰ Άρείου Πάγου άνηρτήθησαν έν σεμνή καί έπιβαλλούση εορτή αί εικόνες
τοϋ ’Αναστασίου Πολυζωΐδου καί Βασιλείου Οίκονομίδου.
— Υπήρξαν άμφότεροι. μέλη τοΰ Άρείου Πάγου
καί έδρασαν περιφανώς έν τή Επιστήμη τοΰ Δικαίου·
— Έφονεύθη έξωθι τής ’Άρτης ό Γενικός Διοι
κητής τής ’Ηπείρου ’Άγγελος Φορέστης.
— Κατήρχετο είς Αθήνας δι’ υπηρεσιακούς λό
γους καί τό έφ’ οΰ έπεβαινεν αύτοκίνητον άνετράπη.
— Καί ούτως εΰρεν οίκτρόν θάνατον ανώτατος
λειτουργός τοΰ Κράτους.
— Τά μέτρα τοΰ κ. 'Υπουργού τής ’Εθνικής Οικο
νομίας ύπέρ τής σταφίδος, έτελεσφόρησαν καθ’ ολην
τήν γραμμήν.
— Αγγέλλεται.’ έκ Πελοπόννησου μεγίστη σχετικώς κίνησις είς τά σταφιδοφόρα μέρη.
— Καί κατά τήν παρούσαν σύνοδον τής Βουλής,
έξελέγη Πρόεδρος ό έκ Κέρκυρας βουλευτής κ. Ζα
βιτσιάνος·
— Έτέθησαν είς χρήσιν τά νέα αυτοκίνητα λεω
φορεία.
— ’Εξυπηρετούν τήν συγκοινωνίαν τής οδού Στα
δίου.
— ’Οφείλονται είς τό επιχειρηματικόν πνεύμα τοΰ
κ. Κ. Μανωλέσου.
— 'Ο κ. Γρ. Ξενόπουλος περί τά τέλη τοΰ μηνός
έδωκεν έργον πρός παράστασιν είς τήν Σκηνήν τοϋ
θεάτρου τοΰ Συντάγματος.
— ’Έφερε τόν τίτλον ή «Κεφαλή τής Μεδουσης».
— Έπαίχθη είς τήν τιμητικήν τής Δος Άθ. Πλέσ
σα, δι’ ήν καί έγράφη.
— Καί τό έργον ήρεσε καί ή ύπόκρισις τής Δος
Πλέσσα έδικαίωσε τάς πρός αύτήν ελπίδας τών θεα
τρόφιλων.
— Ό βουλευτής Κεφαλληνίας καί διαπρεπής χει
ρουργός κ. Άλεβιζάτος ώμίλησε μέ πολλήν δεξιότητα
καί βαθύτητα έννοιών είς μίαν έκ τών συνεδριών τής
Βουλής περί τής πλημμελεστάτης άναθεωρήσεως τών
ανικάνων καί βοηθητικών.
— Έψηφίσθη μφιαία σύνταξις ύπέρ τοΰ Ματσούκα.
— Επίσης έψηφίσθησαν συντάξεις ύπέρ τής οί ·
κ.ογενείας Χρυσάφη καί τών θυγατέρων Πολυζωΐδου
καί Βουλπιώτου.
— Άνέλαβε τά καθήκοντα του ό νέος παρ’ ήμΐν
πρέσβυς τής Αμερικής κ. Γκάρρετ Ντράππερς.
— Ό γνωστός οίκος τής κ. Μ. Μπουλούκου, ό
πλουσιότατος είς υλικά πρώτιστης τάξεως, συνεπλήρωσε τάς προμήθειας του μέ τά τελειότερα μοντέλα
τοΰ είδους του.
— Οί πίλοι τής κ. Μπουλούκου, θαΰμα γούστου
καί παρισινής κομψότατος, στολίζουν τάς χαριεστέ
ρας κεφαλάς τών Άτθιδων μας.
— Τά τελευταία παρισινά σχέδια προσελκύουν τάς
πελάτιδας, αί όποϊαι άθρόαι έπι σκέπτονται τό έν -ή
όδώ Έρμού άριθ. 10 κατάστημα τής κ. Μπουλούκου.

Βιβλία

και

Περιοδικά
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

'Ο δημοσιολόγος κ. Μενέλαος Νικολάου, σύνθεσις Κεφαλληνιακής βαθυψυχίας καί Σαμιακής ζωτικότητας, λόγω τής
έκ τών δύο τούτων νήσων καταγωγής του, κατέχει αληθώς
έξαίρετον θέσιν έν τφ Έλληνικφ κόσμφ τών λογιών, τών
συγγραφέων, τής πνευματικότητας, τής παιδείας. Δεν υπάρ
χει κύκλος μορφιόσεως, γνώσεως, λογοτεχνίας καί φιλολυ
γικής επιστήμης, έν τφ κέντρφ η παρά τό κέντρον, τοΰ
όποιου νά μή εύρίσκεται, δέν υπάρχει μορφή φιλολογικού
ταλάντου, τής όποιας νά μή μετέχη. ’Ακαταπόνητος μελε
τητής τών κλασικών κειμένων, βαθύς γνώστης τών πολιτι
κών καί φιλοσοφικών δογμάτων αρχαίων τε καί νεωτέρων,
άπεθησαύρισε σπάνιον πλούτον πνευματικόν, ώστε νά καταστή αριστοτέχνης άρθρογράφος καί συγγραφεύς, όσον καί
αληθής γόης έν τή ύψίστη έκείνη έκδηλώσει τής πνευματι
κότητας καί τής ψυχικότητος. ήν οί αρχαίοι έκάλουν : «Τό
δ ι α λ έ γ ε σ β α ι.»

’ Ρήτωρ μέ βαθυτεχνικήν λιτότητα καί καλολογικήν διαφά
νειαν μεστός καί κατά τήν ουσίαν καί κατά τήν μορφήν
τοΰ λόγου, δχι ΰπέρκομπος καί ψευδοσυστάτου ρητορικού
ταλάντου, άλλ’ αληθώς καί κλασικώς καλλιτέχνης ρήτωρ
καταγαγών θαυμαστούς θριάμβους άπό ιστορικών καί ένδό
ξων βημάτων τής 'Ελληνικής ’Ανατολής ώς καί τής Ευρώ
πης, τής ’Αμερικής, τής Ρωσσίας, πεφωτισμένος καί μεγα
λοϊδεατνκός δημοσιολόγος, τονώσας καί έκκεντρίσας τό
’Εθνικόν αίσθημα, τήν ’Ελληνικήν ιδέαν πανταχοΰ, δπου
είτε διά τοϋ καλάμου, είτε άπό τοΰ βήματος έξεδήλωσεν
εαυτόν, δεινός έν τή φιλολογική καί καλλιτεχνική κριτική,
μάγος άφηγητής καί συζητητής, διανθίζων καί δεσμευτικωτάτην καθιστών τήν ωραιότητα τής ομιλίας του μέ τό
εύφυολογικόν έκεϊνο στοιχεϊον, τό όποιον χαρακτηρίζει έν
τοϊς χρόνοις μας τήν ’Αγγλικήν φυλήν, γνωστόν ύπό τον
άγγλικόν δρον «X ιουμορισμός», μέ τοιαύτην πολύ
μάθειαν καί τοιαϋτα χαρίσματα πνεύματος καί ψυχής ό κ.
Νικολάου δέν ήδύνατο εΐμή νά έκδηλωθή καί συνολικώς δι’
έργου, διά τό όποιον δέν θά είνε κριτική αυθαιρεσία έάν
είπη τις, δτι δίδει έκ πρώτης παρατηρήσεως τήν έντύπωσιν
βιβλίου, άναλόγου πρός έκεϊνα, πρός τά όποια εύαρμοστεί
ό περίφημος κριτικός δρος τοΰ Θουκιδίδου «Μ ν η μ ε ϊ Ο ν
έ σ α ε ί.» Ουτω δύναται τις εύλόγως καί σταθερώς νά είπη
διά τόν πρώτον τόμον τής Μεγάλης Άμερικήί
είς τάς σελίδας τής όποιας κατοπτρίζεται, διαγράφεται,
άναλύεται, έγχρωματοΰται, άναπλάσσεται διά τοΰ λόγου, ώς
διά γλυφάνου, καί τέλος άναζωποιεϊται καί άναφωτίζεται ό
μεγαλειώδης καί ύπερανθρωπικός καί βαθυσύμμικτος κόσμο;
τής ’Αμερικής, μέ φιλοσοφικήν διοπτικήν καί διανοητικότη

τα, μέ φιλοτεχνικήν διαφάνειαν καί καλλονήν, μέ θαυμασίαν
απλότητα ύφους, μέ πλήρη τέλος συμπερίληψιν δλων τών
απόψεων καί κινήσεων καί δημιουργιών τοΰ μεγάλου καί
έξαιρετικοΰ ’Αμερικανικού κόσμου, ήτοι άνθρώπων καί φύ·
σεως καί πραγμάτων.

Ό κ. Νικολάου έχει νά ύποδείξη κατά τό έτος τούτο δύο

Υπό τήν Υψηλήν Προστασίαν τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΝ ΑΘ Η Ν ΑΙΣ (Πλατεία Κάνιγγος)
&

ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΙΙ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

5
Φοίτησις διετής.
Έναρξις μαθημάτων τή 15 Σεπτεμβρίου.
Έγγραφα! άπό τής 20 Αύγούστου.
Γίνονται δεκτά! και μαθήτριαι.—Πρόγραμμα άποστέλλεται δωρεάν.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΟΥΞΙΚΚ

ΒΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
Σ· Η· & ■ ΜΕΤΑΞΑΣ
ΕΝ

ΑΘΗΝΑΙ

Π Ε I Ρ A I Ε I

ΔΓ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟ!!

36 ΒΡΑΒΕΑ AIE0NQN ΕΚΘΕΣΕΩΝ

7 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ
Έ τ ιη σ £ α. παραγωγή
120.000 ΦΙΑΛΩΝ

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

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΐΟΝ

λ ό γ φ τής Κωνσταντινουπόλεως κατά τόν
χειμώνα διαλέξεις αύτοϋ πρό έκλεκτού καί πολυπληθούς α
κροατηρίου, αΐτινες έκρίθησαν ώς έν τών μεγαλειτέρων φι

Γενικός πληρεξούσιος

Έλληνισμφ.
X. Π.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Β· ΑΥΛΗΣ
13-15 STOfl APSi.KEIOY 13-15

Κ Ο Ν I A Κ

ΔΓ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

φιλολογικού φάρου άπό δεκάδων έτών έν τφ άλυτρώτω

£

Σχολαί ειδικαί άνωτέρων τεχνικών σπουδών

μεγάλας έπιτυχίας. Ή μία είνε τό άνωτέρω έργον του καί
ή άλλη αί έν τφ ό ν ο μ α σ τ φ Φιλολογική Σ υ λ ■

λολογικών γεγονότων είς τά χρονικά τοΰ πολιοΰ καί δημιουρ
γηματικωτάτου αυτού Συλλόγου, αληθούς πνευματικού και

ι

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Ν° 9

X-

ΧΑΓΙΑΝΝΗΣ

Έν ’Αλεξάνδρειά

Έν Καΐρω

ΗΑΙΑΣ Γ· ΚΕΙΣΕΙ

R. I. lEPfiflYMIllHI

Άπό τήν δπεράττα τοΰ κ. Σπ. Σαμάρα
ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ
240 .—Ό παράς........................ Δρ. 1,50
241 .—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ. .. » 1,50
242 .—Νύχτα τ’ Απρίλη (Ro
mance τής Λευκής).......... » 1,50
243 .—Πεταλούδα (βαλς διά μό
νον πιάνο)................ » 1,—
247 .—Λευκή Πεταλούδα (Duetto) » 1,50
248 .—Έρασμία-Πολυδεύκης
(tango) ................. » 1,50
“Ολα μαζύ ε’ις ένα τόμον... » 6,50
Άπό τήν όπερέττα τοΰ κ. Θ. I. Σακελλαρίδου
ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ
251—Πώ-πώ τί κάνω............... Δρ. 1,25
252 .—Τρελλαίνομαι γιά κόρτε...» 1,25
253 .—Θυμάσ’ ένα βράδυ (βαλς)..» 1,25
254 .—Είνε πεταχτή (πόλκα)_. » 1,25

Πιάνα και άεροκύμβαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δό
σεις έκ δρ. 40.

ΕθΝίΚΗΤΡΑΠΕΖΑΤΗΣ ΕΛΑΑΜΣ

ΑΑΧΕΙΟΝ ΤΟΓ ΕθΝΙΚΟΤ ΣΤΟΑΟΤ
ΚΑΙ ΤΩΓ1

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤβΕΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΛΑΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

-------------- ------

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑόΟΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ; Τή 28 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμ
βρίου καί 31 Δεκεμβρίου 1914
ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών ειζ
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν
δψει ή έπί προθεσμία, δηλοποιεΐται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δές
χεται παρά τε τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοΐΎποκαταστήμασιν αυτής καταθέσεις εις τραπεζογραμ
μάτια άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία
έπί τόκω :
1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έ'ιος διά τάς έν δψει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000 πέραν τοϋ ποσού
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς ο)ο κατ’ έτος.
Αί καταθέσεις αΰται γίνονται δεκταί καί είς άνοικτόν
λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου
λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.
>
2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνας τουλάχιστον
2 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά έν έτος τουλάχιστον.
3 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.
3 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.
4 τοΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τουλάχιστον, ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε
τών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έ> ι εντόκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι είς
φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη
προθεσμία ή διαρκεΐ, έπί τόκω:
4 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τούλ.
2
»
» » » »
■»
1έτους
2
1)2 »» » » »
»
2έτών
3
»
» » » »
»
4έτών
4
»
» » » »
>
5έτών
Αί δμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται
κατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου δνομαστικαί ή ανώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τού καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής
Τραπέζης εις τό αυτό νόμισμα, είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

’Επί τών γενομένων δημοσιεύσεων, έν σχέσει πρός
τάς ναυλώσεις άτμοπλοίωνδιά τήν μεταφοράν σιτηρών
έξ ’Αμερικής δηλοΰται, δτι αί ένεργηθβΐσαι τοιαΰται
άτμοπλοίων τής Εθνικής Άτμοπλοΐας έγένοντο πάσαι
κατόπιν επανειλημμένων συνεννοήσεων καί τή έγκρίσει
τής Κυβερνήσεως, κατ’ εντολήν καί διά λογαριασμόν
τής δποίας έγένοντο αί προμήθειαι.
Οί συμφωνηθέντες ναύλοι ησαν οί συμφερώτεροι
ούς ήτο δυνατόν νά έπιτύχη ή Τράπεζα δΓ ά'μεσον
δι’ ‘Ελλάδα φόρτωσιν έκ Νέας Ύόρκης κατά τάς στιγμάς έκείνας, καθ’ ας ήτο άπόλυτος άνάγκη δπως έξασφαλισθή ή ταχεία καί συνεχής μεταφορά σιτηρών.
Τά ’Αγγλικά άτμόπλοια «Καρπάθια» καί
«Frankmere» έναυλώθησαν λόγω μή ύπάρϊεως δια
θεσίμων Ελληνικών άτμοπλοίων έν Νέα Ύόρκη πρός
άμεσον φόρτωσιν τών άναγκαιούνττον διά τάς Ελλη
νικός άγοράς σιτηρών.
(Έκ τοΰ γραφείου τής Έθν. Τραπέζης).

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμ
μάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη εις
2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.
"Εκαστον άκέραιον γραμμάτων τιμάται δραχ. 4,
δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα γραμμα
τίου τιμώμενα μιας δραχμής.
ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΏΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Κέρδη
1
1
2
6
15
25
1950
2000

Δραχμαί
έξ 80,000
έξ . 20,000
άπό 2,500
άπό 1,000
400
άπό
200
άπό
40
άπό

Έν δλω

80,000
20,000
5,000
6,000
6,000
5,000
78,000
200,000

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια ακέ
ραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων δραχμών,
ίσχύοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά
διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα αντί
μΛς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς
τό τέταρτον τού κέρδους.
Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών
μηνών άπό τής κληρώσεως, παρ«γράφονται υπέρ τού
Ταμείου τού Εθνικού Στόλου.
Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας
έπί προκαταβολή τού τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά
τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμ
μάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αυ
τών 15 τοΐς 0')0, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιας
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα
γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τουλάχιστον, παρέ
χεται έκπτωσις 10 τοΐς 0)0, καί είς τούς δημοσίους
υπαλλήλους, τούς έπιτετραμμένους την πώλησιν γραμ
ματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις
5 τοΐς 0)0·
■
Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων
άπευθυντέον είς τό Γραφείόν Λαχείου τοΰ Εθνικού
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργείον Οικονομι
κών, είς ’Αθήνας.

Ό Διευθύνων Τμηματάρχης
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΪΑ|ιώαννης γ.ιγγλεςης
ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Γ- ΠΑΛΛΚΧ

ΟΔΟΝΤΟ I ΑΤΡΟΣ

Τό άρχαιότερον τάν έν Έλλάδι Χαρτοπωλείων \‘Ιδρυ&έν τφ 1870 ®
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Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών όδόντών
Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, συγγραμ- g σώζετε ού μόνον τούς δδόντας σας, άλλά προλαμβά
μάτων, περιοδικών καί πόσης ποιότητας,
9 νετε απείρους νόσους τοΰ στόματος, τών όδόντων,τών
Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ύλης πόσης 6 ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων,
προελεύσεως.
¥ τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος,
’Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.
Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπιστήμοκαί φωτογραφικών χαρτονίων.
S
Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι ’Επιστολικών δελταρίων, ζ να όδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ οποίου αί τρεις
Δεκταί παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. Έξεδό- Α σκευασίαι 'Ελιξίρια, Όδοντόκονις καί Άθησαν πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοΰδε.
β δαμ-αντινη, είνε μοναδικοί είς τό ειδός των.
Άτμοκίνητον Τυπογραφεϊον μέ 10 πιεστήρια διά § Διά τοΰ ’Ελιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία,
μικράς έπιμεμελημένας εργασίας (TraVaux de pevil- ® καί ή νευραλγία. Είναι συσκευασία αλάνθαστος
le) ώς καϊ διά μεγάλας καλλιτεχνικός τοιαύτας.
a καί αποτελεσματική.
Πωλείται παρά -φ ιδίφ άντί 2 δρ. τό φυλλάδιον
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ: Μεγάλη παρακαταθήκη
φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε- β
a-Kopxf,- a
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών %
πλακών Imp6rial Dry Plate Co Ltd
'£
’Επισκεπτήρια στιγμ.ια£ως

J

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

I

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

'Ολόκληρος σελί; είς έν τεϋχο
Ήμίσεια
>
>
Τέταρτον σελίδος
>
»
Ό /δσον
>
>
>

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ
Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπλη
κτικός προόδους των, μία αφορμή πρός τοΰτο είνε καί το μέγα αυτό κατάστημα εις τό όποιον
συνεκεντρώθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική
αφθονία όλων τών ειδών τής Ζ ιχαροπλαατικής καί τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτό έκαι
νοτόμησε εις το ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ’ οίκον άγνοϋ καί νωποΰ ’Αγελαδινόν Γάλα
κτος! Τά Γιαούοτιά του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονταάφθονα, εύθηνά καί ιιέ υλικά εκλεκτά καί επιμελημένα. Τά εϊδη τής Ζαχαροπλαστ κής γαργα
λιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν όλων αύτών δικαίως θεωρείται τόκέντρον
δλου τοΰ έκλεκτοΰ κόσμου. Δικαίως ευρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποϋ φροντίζουν έγ
καιρος νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιότερον οί συχνάζοντες εις τά θέατρα δέν θεωροΰσι
τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των
ή τό παγωμένο γάλα των, ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

HJWIEJWi βΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
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Η ΜΟΝΑΧΗ Δ-άμα Β· ζα>τιν<ίν τρίπρακτοι·.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δρά·ι<1 κοινωνικόν ιριπρ κτον.
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ Δράμα ίστορι ό.· τρίπρακτον.
Η ΤΖΕΝΠ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοιν ωνικόν δρα
μάτων μονόπρακτον, μεταφρ·»σθέν είς τήν ’Αγγλικήν
ΟΤΑΝ ΑΕΙΪΠΙ ΙΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν
τρίπρακτου. Πάντα διδοχθέντα άπο ιή,Έλλ. Σκηνής

Μπενάχης, X. Εύγενίδγις, Βαρόνος
δέ Λϊεφλιζ και Έμμ. Βοδοχνάκης.

Γενικός διευθυντή;

60 000-000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

I. Ήλεάακος

Διεύθυνσις Τηλεγραφική
ΑΘΗΝΑΪΚΗ

' Υποκαταστήματα
Έν

ζ

Αιά χώρον μιτχρότερον at TtjAXt άνχλο·
Λ:” ε:χονογραφημ.ένας διχφημΛβετς, δι ’ ες -ϊύχη ή
tCtatTipxt ουμιφωνιχτ.

Έλλάδι: Έν Πειραιεϊ, Θεσσαλονίκη, Σέρ-

ραις, Καβάλλα, Ίωαννίνοις, Χίω, Πάτραις, Σύρω
Καλάμαις, Τριπόλει, Βόλφ, Λαρίσση, Άγρινίω
καί Καρδίτση.
Έν Κρήτη: Έν Χανίοις, Ήραχλείω καί Ρεθύμνω.
’ί-Cv Τουρχέα: Έν Κωνσταντινουπόλει. ('Υπο
κατάστημα έν Γαλατα μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), ’Αμισώ, Μερσίνη, Σμύρνη.
Έν Λιγύπτω : Έν ’Αλεξάνδρειά (μετά παραρτή
ματος έν τή συνοικία Midan), Καΐρω (μετά παραρ
τήματος έν τή συνοικία Mousky), Ζαγαζικίω,
Χαρτούμ.
Έν Λ-ονδίνω : (No 22 Fenchurch Street).
’Εν’ Λμ.βούργω: (Domhol, Monckcbeberg
strasse 18).
’Εν Λ.εμ.εσώ (Κύπρου).
’Εν Λ.ιμ.έν: Βαθέος (Σάμου),
Διοικητικόν Σνμβούλιον
Λ.. Χτεφάνου (Πρόεδρος), ΑΙαρχήστος δέ Ι*
εβερσώ, (’Αντιπρόεδρος) ’Ιάκωβος Μποννιέ
(διευθύνων Σύμβουλος) Ίω. Άθηνογένης,
Κ. Βερούγκ, Λ. ίΛαρίφης. ’Εμμ.

ATHENOCLES

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν
εργασίαν, ήτοι : Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμμα
τίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεωγράφων καί έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων,
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγμα
τικών, γραμματίων εσωτερικού καί έξωτερικοΰ, έκτελεϊ
χρηματιστικάς έντολάς, εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικός
έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πληρωμών έν τε
τώ έσωτερικφ καί εξωτερική? ανοίγει τρέχοντας λ)σμούς
ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων προς
φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ενοικιάζει
διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων
ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.

'Η Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυ
σόν, έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ εξωτερικοί καί εις
τραπεζογραμμάτια ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς.
Αί εις χρυσόν καταθέσεις είνε ά.τοδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ εις έπιταγάς (cheques) ο
μοίως αποδίδονται δΓ επιταγών (cheques) τής Τρα
πέζι]; έπί τών έν τώ εξωτερική) ανταποκριτών της. Οί
δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ εξαμηνίαν άπο
τής πρώτης Ίανουαρίου καί άπό τής πρώτης ’Ιουλίου
έκάστου έτους.

Ταμιευτήριου μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν λειτουργεί
καθ’ έκάστην.

Xecpac τής « Έλληνεχής Έπιθεω οήσεως » -οΔ %', Β
έτους πωλοϋντατ είς τά Γρκφετά μ.κς πρός 18 φρ. έχάβτη.
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Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ
ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Τό ’Υπουργείου τής Έθν. Οικονομίας άνακοινοϊ δτι :
I Άπό τής 25ης Σεπτεμβρίου 1914, άρχομέυης τής Ισχύος
Ετοΰ Νόμου 281 «περί Σωματείων», καλούνται οί διοικοϋντες
:τά παντός είδους Σωματεία, έπαγγελματικά, άλληλοβοηθη,τικά, πατριωτικά, θρησκευτικά. κοινωνικά, εϋποιητικά, πολι
τικά, επιστημονικά, καλλιτεχνικά, φιλολογικά, τοπικά, κοι
νοτικά κλπ., ίυα συμμορφωθώσι πρός τάς διατάξεις αύτοΰ.
Μετά τήν 25ην Σεπτεμβρίου δέν εχει πλέον ίσχύν πάσα
προηγούμενη τυχόν εγκρισις καταστατικών, είτε διά Βασ.
ΪΔιατάγματος, είτε κατ’ άλλον τρόπον γενομένη. "Οσα έκ
, των λειτουργούντων ήδη Σωματείων θέλουν νά είνε νομίμως
Εανεγνωρισμένα, πρέπει νά φροντίσουν δπως, μέχρι τό πολύ
Κτής 25ης Δεκεμβρίου έ. ε. μεταρρυθμίσουν τό καταστατικόν
‘ των καί τό προσαρμόσουν πρός τάς διατάξεις τού Νόμου,
καταθέσουν δέ τό καταστατικόν είς τό Πρωτοδικείου είς
διπλοϋν, ΐνα έπιτύχωσι τήν άναγνώρισίν των.
Κατά τόν 281 Νόμον τά ούτως αναγνωριζόμενα Σωμα-

τεϊα βέλουσιν άπολαύη διαφόρων πλεονεκτημάτων καί προ
νομίων. Τοιαϋτα είνε ή απαλλαγή άπό τελών καί φόρων
(χαρτοσήμου, θεαμάτων είς τάς υπέρ τοΰ ταμείου των παρα
στάσεις, ταχυδρομικών διά τήν πρός τάς άρχάς αλληλο
γραφίαν κλπ.)
Τήν σπουδαιοτέραν δέ άναμφιβόλως κοινωνικήν σημα
σίαν εχει ή ειδική διάταξις τοΰ Νόμου, καθ’ ήν τά άνεγνωρισμένα έπαγγελματικά Σωματεία, Ιδρύοντα έπαγγελματικάς σχολάς διά τήν μόρφωσιν τών μελών των, θέλουν λαμβάνη, δχι μόνον ήθικήν ένίσχυσιν παρά τοΰ Υπουργείου,
αλλά καί άνάλογον χρηματικόν βοήθημα.
Οί έπιθυμοΰντες νά λάβουν αντίτυπα τοΰ Νόμου ή περαι
τέρω διασαφήσεις καί πληροφορίας, δύνανται νά άπευθύνωνται 6Γ απλής επιστολής των πρός τούς οικείους Νομάρχας ή καί πρός τόν Υπουργόν τής ’Εθνικής Οικονομίας άπ’
ευθείας.
Δημοσιευθήτω μόνον διά τών έχουσών έγγραφον εντολήν·
’Εφημερίδων.
(’Εκ τοΰ Υπουργείου τής ’Εθνικής Οικονομίας)
Δημοσιευθήτω διά τής «Έλλ. Έπιθεωρήσεως»

Ό Τμηματάρχης Διεκπεραιώσεως καί ’Αρχείου
τοΰ ’Υπουργείου τής ’Εθνικής Οικονομίας

AQEA^OI ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
?. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΑΙ .Έ'.α
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Ήλεκτρεκαε έγκχτχβτχσεες. 'Η Εταιρία
αναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν παντός είδους ήλεκτροφωτισμοϋ πόλεων, εργοστασίων, έπαύλεων, ξενοδοχείων,
νοσοκομείων κ. τ. λ.
Έγκχτάσταβες Ψυγείων—ΙΙαγοποιείων, πρύς.ς
ψϋ'ζιν αιθουσών, Θεάτρων, Κινηματογράφων, ατμό
πλοιων κ.τ.λ. Έγκατάστασίς πλήρης σφαγείων και Ζυ
θοποιείο) ν. Ηλεκτρικά μηχανήματα, πετρελαιομηχα·/'
ναι Diesel-Tosi, χρησιμοποίησις υδραυλικών πτώσεων, ανυψωτήρες καί άνελκυστήρες βαρών, άτμομηχαναί, άτμοτουρβίναι, ύδροτουρβίναι, άεριομηχαναι
καί άεριογόνα.

Έγκχτχστχσις έργοστχσεωνκχτ’χποκοπ.ήν
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ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
εταιρία JiiAJW

“Stapp,,

13—1» Χτοχ ^.Αρσχκείοο—'Οδός Χτχδεου άρεβ. 2 1
Πιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40.
Όλα τά τραγούδια όλων τών Ελλήνων συνθετών καί δλα τά νεώτερα cucces
Βιολιά, μανδολϊνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους καί τά εξαρτήματα αυτών.
Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
<

