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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΤΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

Εν δδώ ‘Ερμου άριϋ'μός 42

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Διά τούς Διδασκάλους

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΛΑΐΑΝ
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ

"Ιικδοσις εκλεκτή γενικώς

Δ IE Υ G ΥΝΣΙΣ:

Δραχμαί

Δο?Λάρια
Λίρα ’Αγγλίας 

Σελίνια 
Δρ. Χρ.

Φρ. χρ. ή Λραχ S25.—

12.—

3.—
1)2

10.— "
12.—

^Δ.ΕΣΠΟΙΝΙΔΑ βτΓΕΝΙΑΝ ^ΏΓΡΑΦΟΤ

ΘΑΟΣ MENANIIPOy 83.— AGHNAI

Τηλεγραφική διεύθυνσις .· ' ΕΑΑΗΗΙΚΗΝ ΒΠΙβΕδΡΗΣΙΝ,. ΑΘΗΝΑΣ

JOPRIE ZJUUSS
ACADEMIE de musique

Concert Training

Musique classique et moderne. Lemons d’a- 
compagnement pour les dammes et Messieurs qui 
joiient 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 » .» »
I » tous les 25 jours 5 » » »

(Chez elle de 3—5 h.)

θθο-θθθθ-θθθθθθ Οθθ-63-θ

I Σ.Π.Α.Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΏΝ

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δεν έπιστρέφεται.

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον εις τά γραφεία μας αναγγέλλεται.

, , „ I ''
εγγραφαι αρχονταε από 1ης έκαστου μηνός.—Τό τεΰχος δρ. I

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ό Πανευρωπαϊκός πόλεμος = Φ. B. — "Οπου λαλεϊ τό πνεϋμα τοΰ Πορθητοΰ τής Κων) πόλςως : Ά 
π ιισιοδόξου Μικρασιάτου.— Καλλπεχνικ ί σκέψεις: Αμαρυλλίδος.— Τό ρχειοφυ/.α-εΐον Ζακύνθου :Λ. X. 
Ζώη—'Η Ελληνική Γλώσσυ:Μιχ. Λαμπρινίδου. —Όνήσιλος (Πο ημ >) Εύγεν.'οι· Ζήνωνο .—Τ<> Δακτυ
λίδι τοΰ πλοιάρχου (Διήγημα—Μετάφρασις) ; Άγ.: θης Νικοκάβουρα.— Άπό τήν πολεμικήν ζωήν—Έρ 
νέστος Ψυχάρης : Μωρίς Μπάρες. — Ό Ηγεμονικός Συγ γραφεύς. — Ή Δις Νίκα Δενδρααή. — ·Ή κ. 
Ευτυχία Καμπανάκη. — Άπό την ζωήν τοΰ μηνός (Νοέμβριος) Δ. Λ. Ζ. — 'Εντυπώσεις εκ Λιέγης· 
Π<Λ. Χατζηδημητρίου.—Θεατρική επιθεώρησες—Ή ξανθή Βασιλοπούλα.—Τό υπόμνημα των Κυπρίων. -- 
Στήλη διά τάς Κυρίας. —«Ναυτικοί Δυνάμεις. — ’Ολιγόστιχα. — Βιβλία καί Περιοδικά.

ΕΙΚΟΝΕΣ. ’Έφοδος προ τοΰ Σαίν-Κεντέν — Μετά τήν έφοδον. — Στρατιώται τοΰ Τσάρου. — Ό 
Στρατηγός Φρέντζ.

HUGiiNIB ZOGEfiPHOY /\EVtiE

HEbbEJVlQtfE 7ME ANNEE N ° 85
ATHENES NOVAMBRE 1914

REVUE MENSUeLLE

Πρός οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν 
τήν προκύπτουσαν διαφοράν πρός οφελος τών ταξει- 
δευόντων με βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγ- 
κρίσει μέ τάς τιμάς τών απλών εισιτηρίων.

Έξ Αθηνών
Διά Κόρινθον Είσιτήρ. 9.20 7.30 4.6Θ

Βιβλιάρ. 7.65 6.40 3.85
> "Αργος Εΐσιτήρ. 15.70 12.50 • 7.85

, ί ·' »·■--· V4U' **’♦ ·. Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10
» Τρίπολιν Εΐσιτήρ. 23.20 18.80 11.60

,00; Βιβλιάρ. 18.— 15 — 9—
> Μεγαλ. Εΐσιτήρ. 29.20 22— 14.60

Βιβλιάρ. 21.95 18.30 11—
» Κυπαρ. Εΐσιτήρ. 34.50 25.75 12.75

Βιβλιάρ. 27.80 23.20 13.90
» Άκρ. Εΐσιτήρ. 19.50 15.50 9.20

Βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55
» Πάτρας Είσιτήρ. 25.— 18— 10—

Βιβλιάρ. 19.65 15.55 9.35
> Πύργον Εΐσιτήρ. 37.70 18.10 16.35

Βιβλιάρ. 27.05 22.55 13.55

Έκ ΙΙατρών

Διά Πύργον Είσιτήρ. 12.70 10.10 6.35
Βιβλιάρ. 8.38 6.95 4.15

» Λεχαινά Είσιτήρ. 7.60 6— 3.80
Βιβλιάρ. 4.98 4.05 2.45

» Αϊγιον Είσιτήρ. 5.10 5.— 2.55
Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70

• » Κόρινθον Είσιτήρ. 16.50 13.10 8.25
Βιβλιάρ. 11 — 9.20 5.50

Έκ Τριπόλεως
Διά Καλάμας Είσιτήρ. 13.70 12.25 7.30

Βιβλιάρ. 9.65 8.05 4.85
» Ναύπλιον Είσιτήρ. 9.50 7.80 4.70

/ Βιβλιάρ. 6.75 5.6C 3.40
(Έκ τοθ γράφε Ό

ΗΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

ι. α α. ΜογτεοΓ[ογΛημ
Εις τον άφθονον και ποικιλώτατον και πολύμορ- 

μον και πολΰχρωμον εμπορικόν πλούτον τοΰ καταστή
ματος των αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά τε
λειότερα άσπρόρρουχα δια ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον 
πολυποίκιλλα κεντήματα καί δαντέλλας και τάς 
τελευταίας μόδας εις ύφ άβμ-κτα.Δέν θά σάς'προσέλ
κυση μόνον ό πλούτος και ή εΰθηνία τοΰ καταστήμα
τος αλλά καί ή ίδ.άζουσα εις τούς Καταστηματάρ- 
χας τούτους ευγένεια καί ή άβρότης των τρόπων.

Ο θθ"€3-€3"€9-€3··€3· θθθ -63-Θ-Θ· θ-€3 θ

Αναχωρήσεις έξ Αθηνών

6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Με- 
γαλούπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.

7.00 π. μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλ- 
λήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.

8.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Άκράτας 
στάσεις.

12.00 μ. μ. Διά· Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

Αναχωρήσεις έκ 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, Μεγαλόπο- 
λιν, Τρίπολιν.

3.50 μ. μ. Διά Κυλλήνην (Λουτρά) Πύργον ’Ολύμπια

Αναχωρήσεις έκ Καλαμών

7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον, 
Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, Α
θήνας.

12.05 π μ. Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

4.50 μ. μ. Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κόρινθου.
7.15 μ. μ. Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου

τρών) Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ. μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπό- 

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

Χιλιομετρικά Ιϊιδλιάρια ταξειδίων.

1000 χιλιόμ. (Α' Θ. Δρ. 90) διάρκειας
έκπτωσις 25 ο)ο (Β' Θ. Δρ. 75) 6 μηνών

2500 χιλιόμ. (Γ' Θ. Δρ. 45)
(Α' Θ. Δρ. 210)
(Β' Θ. Δρ. 175) διάρκειας

έκπτωσις 30 ο)ο (Γ' Θ. Δο. 105) 1 μηνός

PRIX E>U NUMERO 1 FRRNe »»&&&*»»»»»»!»»■ Μ»***»**»*»*»****»***
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΑΑΧΕΙΟΝ ΤΟΓ ΕΘΝΙΚΟΤ ΣΤΟΑΟΤ 
ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης της κλίμακος τών τόκων τών εΚ 
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν 
δψει ή έπί προθεσμίρ, δηλοποιεϊται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δές 
χεται παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐ- 
Ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζογραμ
μάτια άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία 
έπί τόκφ :

1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έιος διά τάς έν δψει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000 πέραν τοΰ ποσοΰ 
τούτου τοϋ τόκου δριζομένου ε’ις 1 τοΐς ο)ο κατ’ έτος. 
Αί καταθέσεις αύται 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.

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ : Τή 28 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμ
βρίου καί 31 Δεκεμβρίου 1914 

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ
Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμ

μάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη είς 
2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.

Έκαστον άκέραιον γραμμάτιον τιμαται δραχ. 4, 
δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα γραμμα
τίου τιμώμενα μιας δραχμής.

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Κέρδη Δραχμαί Έν δλφ
1 έξ 80,000

20,000
80,000

1 έξ 20,000
2 άπό 2,500 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1950 άπό 40 78,000

2000 200,000

Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι είς 
φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη 
προθεσμίρ ή διαρκεϊ, έπί τόκφ :
1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τούλ.
2 » » » » » » 1 έτους
2 1)2»»»»» » 2 έτών
3 » » » »  » 4 έτών*
4 >»»»» » 5 έτών

Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ’ έκλογήν τοϋ καταθέτου δνομαστικαί ή άνώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών δμολογιών πληρώ
νονται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοϋ καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, είς δ εγένετο ή κατά- 
θεσις.

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια άκέ- 
ραια γραμμάτια, πωλσύμενα άντί τεσσάρων δραχμών, 
ίσχύοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά 
διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί 
μΛς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς 
τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών 
μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται ύπέρ τοΰ 
Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου.

Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας 
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά 
τφΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμ
μάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων 
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αύ
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 εις τούς δημοσίου; 
υπαλλήλους, τούς έπιτετραμμένους τήν πώλησιν γραμ
ματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσή 
5 τοΐς 0)0-

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων 
άπευθυντέον εις τό Γραφεϊόν Λαχείου τοΰ ’Εθνικού 
Στόλου καί τών Αρχαιοτήτων, Ύπουργεϊον Οικονομι
κών, είς ’Αθήνας.

Ό Διευθύνων Τμηματάρχης
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Υπό τήν Υψηλήν Πβοατασίαν τής Α. Μ. τοΰ ΒασΑίως

ΑΚΑΔΗΜΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Κάν.γ,ο;)

Σχολώ ίΐδιναΐ άνω,έρων «χνοών οπονέών

ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Φοίτησις διετής.
"Εναρξις μαθημάτων τή 15 Σεπτεμβρίου.
Έγγραφα! άπό τής 20 Αύγουστου.
Γίνονται δεκταΐ καί μαθήτριαι.—Πρόγραμμα άποστέλλε- 

ται δωρεάν.

1!ΓΙ ΕΡΓΟΠΜ
Κ Ο Ν I A Κ

Ϊ. Η· Α · ΜΕΤΛΞΠΙ 
εν ΠΕΙΡ Α'Ε’

36 ΒΜ8ΕI MEBHQN ΕΚβΕϊΕΟΝ
7 ΒΛΣΙΛΙΚΑ ntPilHMi

Έ τ η β ίι παραγωγή
120.000 ΦΙΑΛΩΝ 

’Αντιπροσωπεία είς δλας τάς μβγάλας 
πόλεις ‘Αμερικής, Τουρκίας 

καί Αίγυπτου.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΪΟΝ
ΑΓ ΟΑΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Ν° 9

Γενικός πληρεξούσιος
Χ· ΧΑΓΙΑΝΝΗΧ

Έν ’Αλεξανδρείφ
ΗΠΙΑ1 Γ- ΚΕΖ1ΕΙ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΟΥΖΙΚΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Β ΑΥΛΗΣ 

13-15 ΧΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-15 
ΑΘΗΝΑΙ

ΑΙ*  ΑΣΜΑ ΚαΓΪΛΕΪΔΟΚΥΜΒΑΑΟΝ
’Από τήν δπεράττα τοΰ κ. Σπ. Σαμάρα 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ

Έν Καίρφ
α. ι. ιερβγιυμιπηι

240.—Ό παράς........................... Δρ. Ι,δΟ
241.—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ...» 1,80 
242—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Ro

mance τής Λευκής)........ » 1,50
243.—Πεταλοΰδα (βαλς διά μό

νον πιάνο)..............» 1,—
247.—Λευκή Πεταλούδα (Duetto) » 1,50
248.—Έρασμία-Πολυδεύκης

(tango) 1,50
"Ολα μαζύ εις 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
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Ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Τό κυριώτερον χαρακτηριστικόν, δπερ προσλαμβά

νει ό Πανευρωπαϊκός πόλεμος, είνε δτι λαμβάνει μορ
φήν χρονιάς συμφοράς. At αντίπαλοι δυνάμεις βαθμη
δόν ίσορροποϋσι καί αί έλπίδες ταχείας λύσεως τοΰ πο
λεμικού δράματος εξατμίζονται. Εις τό δυτικόν μέτω 
πον όρθώς θεωρείται ήδη ή διεξαγόμενη πάλη ώς 
φρουριακός αγών. Από δύο μηνών τ’ αντίπαλα στρα
τεύματα κρατούν τά αυτά χαρακώματα, προχώρησις 
δέ τού ένός έξ αύτών, έστω και κατά τινας εκατοντά
δας μέτρων, τελούμενη ύπό τό κράτος μεγάλων θυσι
ών, χαρακτηρίζεται ώς κατόρθωμα, ή άλωσις δέ μιάς 
αγροτικής οικίας ώς γεγονός. Είς τό ανατολικόν μέ- 
τωπον ή πολεμική σκηνογραφία διαφέρει πολύ, χωρίς 
δμως νά δίδη άποτελέσματα, ύποσχόμενα λύσιν τινά. 
Οί Γερμανοί έφθασαν μέχρι τής Βαρσοβίας κατά τόν- 
παρελθόντα μήνα, άλλά μία κολοσσιαία έπίθεσις τών 
Ρωσσικών δυνάμεων, σι γκεντρωθεισών είς τό Πολωνι
κόν μέτωπον, τούς ήνάγκασε νά ύποχωρήσωσι, διά νά 
έμφανισθώσι συντεταγμένοι έκ νέου είς άλλο σημείο·? 
τού μετώπου. 'Η στρατηγικωτάτη αυτί] κίνησις τοΰ 
έξοχωτέρου τών Γερμανών στρατηγών, τού Χίνδεμ 
πουργκ, ήνάγκασε τούς Ρώσσους νά έπανέλθωσιν είς 
τά βήματά των καί νά ύποχωρήσωσιν έκ νέου, μαχύ 
μενοι διαρκώς, πρός άνακοπήν τής άκαθέκτου Γερμα
νικής προελάσεως. Ουτω πως, οί Γερμανοί έξακολου 
θοΰσι καί σήμερον διεξάγ -ντες <>.- πόλεμον είς εχθρι
κά έδάφη, έσωσαν δέ καί αύτήν τήν Αύστρίαν άπό τοΰ 
νά ϊδη τήν χώραν της κατακλυζομένην ύπό τών Ρωο 
σικών στρατιών.

Πόσον θά διαρκέση αύτός δ άμφίρροπος άγων, δέν 
είνε δβνατόν ούδείς νά προίδη. Πάντως βέβαιον είνε, 
δτι εύρισκόμεθα άκόμη είς τάς άρχάς αύτού. Ούτε 
ύπό έποψιν έμψυχου καί άψύχου πολεμικού ύλικοΰ. 

οΰτε ύπό έποψιν οικονομικών μέσων διαφαίνεται κό 
πωσις είς τ’ άντιμαχόμενα στρατόπεδα. Οί σύμμαχοι 
τής Τριπλής Συνεννοήσεως, δσον καί οί τής Διπλής 
Συμμαχίας, διακηρύττουσι τήν πεποίθησιν έπί τής τε
λικής νίκης. Ποιος έχει δίκαιον νά έπικαλεΐται ύπέρ 
εαυτού τοιαύτην βεβαιότητα, μονον τά πράγματα θ’ 
άποδείξωσιν, άλλ’ εϊμεθα άκόμη μακράν τής ήμέρας 
ταύτης.

Τόν μονότονον ρυθμόν τού κατά ξηράν πολέμου 
τών 5 Μεγάλων Δυνάμεων, ποικίλλουσι τραγικαί τινες 
περιπέτειαι τού κατά θάλασσαν άγώνος. Τά είς τούς 
’Ωκεανούς περιπλανώμενα ολίγα Γερμανικά πολεμικά 
σκάφη, άφού έζημίωσαν δσον ήδυνήθησαν περισσότε

ρον τούς έχθρούς των, κανονιοβολήσαντα λιμένας των, 
καί βυθίσαντα πλοία των έμπορικά καί πολεμικά, ύπέ- 
στησαν καί αύτά τήν κακήν των τύχην. Τά μόνα άξια 
λόγου Γερμανικά καταδρομικά, τά άπομείναντα μετά 
τό περίφημον «Έμδεν», κατεποντίσθησαν καί αύτά 
ύπό τού ’Αγγλικού στόλου. Καίτοι έγκαταλελειμμένα 
είς τήν τύχην των καί είς χρονιάν άλιτείαν, μή έχοντα 
ούδαμσύ τής γής άσυλον τά Γερμανικά καταδρομικά. 
«Γκαϊζενάν», «Σαρνόστ», «Λειψία», «Νυρεμβέργη», έ- 
προτίμησαν νά ναυμαχήσωσι μέ άνωτέρας δυνάμεις, 
παρά νά σωθώσι παρωπλιζόμε αεί ουδέτερον λιι-ένα. 
"Αγγλοι καί Γερμανοί άμιλλώνται είς άνδρείαν, είς η
ρωισμόν, είς πατριωτισμόν. Δέν μένουν πλέον ή μικρό 
τερά τινα Γερμανικά καταδρομικά, καταδιωκόμεν?. 
λυσσωδώς ύπό τών "Αγγλων καί τών ’Ιαπώνων, άμα 
δέ καί αύτά καταστραφώσιν, ούδαμού πλέον έξω τής 
Εύρώπης θά φαίνεται πλέον ή Γερμανική σημαία.

Άλλ’ έχομεν καί είς τήν ’Ανατολήν συνέχειαν τού 
μεγάλου αύτού άγώνος μέ τήν Γερμανοκρατουμένην, 
πάντοτε δέ παραληρούσαν Τουρκίαν, κηρύξασαν τόν 
ιερόν πόλεμον καθ’ δλου τού κόσμου. Τό έρειπιώδες 
Μουσουλμανικόν Κράτος άπεφιίσισε ν’ αύτοκτονήση 
πριν άποθάνη. Είς τόν πυρετόν τής μανίας του συνή- 
γειρε πανταχού συρφετούς καί διατυμπανίζει νίκα; 
κατά Ρώσσων, "Αγγλων καί παντοίων άλλων. Ή Τουρ
κία μετεβλήθη είς τελείαν κόλασιν, διά τούς Χριστια
νούς ιδίως, οί όποιοι ύφίστανται τά πάνδεινα μέ τούς 
σπαραγμούς της. Καίτοι φίλη καί διά συμμαχίας τίνος 
ής ό χαρακτήρ άκριβώς δέν είνε γνωστός, συνδεομένη 
μετά τής Βουλγαρίας, τόσην πίστιν τρέφει πρός αύ 
τήν, ώστε νά διατηρή είς τήν Αδριανούπολιν τό με 
γαλείτερον μέρος τού στρατού της. Καί αί δύο σύμ
μαχοι θέλουσι νά έπωφεληθώσι τής γενικής άναστα- 
τώσεως, δπως άνορθώσωσι τήν θέσιν των. Στηρίζον
ται ή μία είς τήν άλλην, προκειμένου περί τών Βα?.- 
κανικών ζητημάτων, ένώ γενικώ ιερόν, ή μέν Τουρκία, 
πλέον παράφρων, έρρίφθη είς τό μέρος τών Γερμανο- 
αυστριακών, ή δέ πλέον πονηρά καί έπίβσυλος Βουλ
γαρία έξακολουθεϊ νά παίζη διπλούν, τριπλούν, τε- 
τραπλούν πρόσωπον διά νά δυνηθή νά παγιδεύση τόν 
δυνάμενον νά τήν ύποστηρίξη. ’Ελπίζομεν, δτι δέν θ'< 
τό κατορθώση καί δτι ή άπιστος καί ένεδρευτική πο
λιτική, είς ήν οφείλει τάς παλαιάς της έπιτυχίας, δέν 
έχει πλέον πέοασιν είς τάς ήμέρας μας.

Φ. Β.

QTCYPKiKA ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΟΠΟΥ ΑΑΛΕί ΤΟ ΠΝΕΪΜΑ ΤΟ) ΠΟΡ0ΗΤΟ)
ΤΗΣ ΚΩΝΖ ΤΑΝΤΙΝΟ) ΠΟΛ ΕΩΣ

ΟΙ ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΙ ΩΣ ΔΗΜΟΚΟΠΟΙ

Πριν ή είσέλθωμεν εις τό κύριον θέμα μας, θέλομεν 
απασχολήσει επ' όλίγον τούς κ. κ. άναγνώστας μέ με
ρικός λεπτομέρειας έπί τών Νεοτουρκικών πραγμά
των, άγνώστων μέν άφ’ έ/νός είς τούς πολλούς, έ τ ι 
καί ν ύ ν, άπαραιτήτων δ’ άφ’ έτέρου διά τήν κα 
τανόησιν τοΰ περί ού πρόκειται κυρίου θέματος. 
Τίνες οί Νεότονρκοι.— Παλαιότουρκοι δέν νηάρ-

χονσι.—"Ολοι Νεότονρκοι. — Νεότονρκοι και 
Νεοέλληνες.

Αύτά είνε τά έπιγράμματα, οί τίτλοι δηλονότι τού 
θέματός μας.

9 * * W
Ούδένα διαλανθάνει δτι, άφορμή τών Νεοτουρκι

κών πραγμάτων, μέχρι τής επαναφοράς τοΰ Συντάγ
ματος τού Μιτάδ πασά, ύπήρξε τό Χαμητικόν κάθε 
στώς. Άργότερον, είς άλλην δηλ. εύκαιρίαν, ιδιαιτέ
ρως θέλομεν διαπραγματευθή ίσως άν ό Χαμίτ καί οί. 
Χαμιτικοί ή οί άντίπαλοι αύτών Νεότουρκοι είχον δί 
καιον ή άδικον έν τώ περί τό Χαλιφάτον καί τήν Α
πολυταρχίαν διεξαχθέντι μετ’ άδιαλλάκτου έμπαθεία; 
καί μίσους πολυετεϊ άγώνι. Κατά τό παρόν, έ κείνο, 
δπερ μάς ένδιαφέρει καί πρέπει νά γνωρίζωμεν, εϊνε, 
δτι κατά τήν έποχήν έκείνην πλήν τών άκρως —ά'ιά- 
φορον όποια ήσαν τά έλατήρια— άφωσιωμένων τού 
Χαμίτ Τούρκων έκ τών άνωτέρων τάξεων καί τών 
άλλων έκείνων έκ τών κατωτέρων στρωμάτων, οϊτινε; 
άνεγνώριζον έν τώ προσώπω τού Χαμίτ υπερφυές τι 
καί ύπερδύναμον δν, τουλάχιστον άνώτερον, θειότερον 
καί άγιώτερον τού Προφήτου των Μωάμεθ, οί λοιποί 
Τούρκοι τής οπωσδήποτε μεμορφωμένης τάξεως, άνε- 
ξαρτήτως ήλικίας καί γένους, ήσαν απαντες Νεότουρ 
κοι, ήτοι άντιμαχητικο-....

Ή διαίρεσις άρα τών συγχρόνων Τούρκων είς Νεο 
τούρκσυς καί Παλαιοτούρκους είνε πλάνη δεινή, δεινή 
δσον καί έπιύημιωτάτη, κυρίως διά τόν 'Ελληνισμόν. 
Καί τοιαύτη δεινή καί έπιζημιωτάτη άπεδείχθη έξ 
αυτών τούτων τών πραγμάτων. Είνε καιρός πλέον καί 
δέον νά όμολογηθή, δτι τά δεινά ήμών τών τελευταίων 
χρόνων, ώς έπί τό πλεϊστον, προήλθον έξ υπαιτιότητας 
ήμών τών ιδίων, οφείλονται δέ κατά μέγα μέρος εί; 
τήν πλάνην ταύτην, τήν όποιαν αισχρότατα έξεμεταλ 
λεύθησαν καί έξακολοϋθούσι άκόμη νά εκμεταλλεύον
ται αύτοχειροτόνητοι τού Νεοελληνισμοϋ ’Εθνικοί 
"Α ν δ ρ ε ς, δυστυχώς έκ τού έθνικοΰ βορβόρου κατά 
τό πλεϊστον προελθόντες. "Οχι ! Παλαιότουρκοι δέν 
ύπήρχον μικρόν μετά τήν άνακήρυξιν έκ νέου Συν
ταγματικού πολιτεύματος έν Τουρκία. Άπόδειξις δτι, 
τό πρώτον Νεοτουρκικόν Ύπουργεϊον είχε σχηματι- 
σθή ύπό τόν γηραιόν πολιτευτήν Κιαμήλ πασάν ! Μά 
λίστα- ό Κιαμήλ ήτο Νεότουρκος '· Άλλά καί ό έτερος 
τών γηραιών, άρχαίαν- πολιτικών άνδρών τής Τουρ
κίας Σαΐτ πασάς ; ;

Οί Τούρκοι ύστερον διηρέθησαν είς Κομιτατικούς 
Νεοτούρκους καί είς ’Αντιπολιτευόμενους. Τό κόμμα 
τών τελευταίων τούτων άπετέλουν οί πολιτικοί τών Κο- 
μιτατικών άντίπαλοι καί οί άγαν Μουσουλμάνοι, οϊ- 
τινες έμίσουν σφόδρα τήν Έβραιοκρατίαν καί καθ' 
δσον προήγετο αΰτη καί οί ταύτην συνοδεύοντες έ- 
λειθεριασμοί, έν οΐς διέβλεπον τήν μετατόπισιν συλ
λήβδην τών Μουσουλμανικών παραδόσεων, έσπευσαν, 
τήν θρησκομανίαν έκμεταλλευόμενοι τών κατωτέρων

τού όχλου στρωμάτων, ν’ άναστηλώσωσι μέ τήν προ- 
τέραν αϊγλην αύτής τήν σχεδόν άπολεσθεϊσαν ίσχύν 
καί τό κύρος τής Χαλιφείας, ήτις ήμέρα τή ήμέρα 
άπεγυμνούτο τών προνομίων καί τής έπιρροής αύ
τής .... Εκ τών στοιχείων λοιπόν τούτων κατηρτί- 
σθη τό ύπό την ήγεσίαν τοΰ Κιαμήλ πασά καί τοΰ 
Σαδήκ βέη κόμμα τής «’Ελευθερίας καί Συνεννοήσε- 
ως», ήτοι ή Άντιπολίτευσις, είς ήν άνευ δρων έσπευ
σαν νά προσκολληθώσιν οί μεγαλονούστατοι Νεοέλλη
νες έν Τουρκία πολιτευταί (!!) ύποστηριζόμενοι είς 
τούτο άδρότατα ύπό τού γνωστού έπαράτσυ έν Έλ 
λάδι Όμίλου. Άλλά «θού Κύριε, φυλακή τφ στόμα τί 
μου»......... ***

'Ως γνωστόν, οί Κομιτατικοί Νεότουρκοι, έν τή 
μανία τής έπικρατήσεως, είχον άπολέσει ήδη τελείως 
καί τά ίχνη αύτά τών άρχών, έφ’ ών έστηρίζετο ή 
άρχική αύτών ύπόστασις. Αίφνης άπό ’Ελευθεροτέ- 
κτονες μετεβλήθησαν είς Μουσουλμάνους τής θρη 
σκομανεστέρας κατηγορίας. Διά νά άντεπεξέλθωσι νι- 
κηφόρως κατά τών Αντιπολιτευόμενων μετήλθον καί 
άκόμη μετέρχονται πάντα τά μέσα τής έξεγέρσεως 
τοΰ Μουσουλμανικού φανατισμού καί Τουρκικού σοι- 
βινισμού. Ύπερεθεμάτισαν δσον ήδύναντο είς τόν φα
νατισμόν καί έπέτυχον. Πρέπει δμως νά ώμεν δίκαιοι 
Τίς πρώτος ήρξατο χειρών άδικων ; Τίς πρώτος με 
τέφερε τόν άγώνα άπό τού καθαρώς πολιτικού έδά 
φους, είς τό έδαφος τών θρησκευτικών καί φυλετι
κών άνταγωνισμών καί άντεγκλήσεων ; Τό δέ χείρι- 
στον, ήμεΐς οί "Ελληνες τί ήθέλαμεν ν’ άναμιχθώμεν 
είς αύτά ; Τί γηρεύει ή άλεποΰ στό παζάρι ; Προ- 
σφυέστερον άπαντώσιν οί Τούρκοι :

— "Α, δζάνημ- σέ μουσουλμανική συνοικία έπιτρέ 
πεται νά πουλιόνται σαλιάγκοι ;

Ώς γνωστόν, οί Μουσουλμάνοι Ιδιαιτέραν θρησκευ 
τικήν άποστροφήν αισθάνονται είς την σιελοφόρον 
ταύτην τροφήν τών Απίστων!

«**
Οί Κομιτατικοί λοιπόν Νεότουρκοι, έν τή μανία 

καί λύσση των, άφού δέν άφήκαν κανένα άπό τούς 
ζωντανούς άνύβριστον μηδέ τών Τσάρων καί Καισά- 
ρων παντός γένους καί πάσης γής έξαιρουμένων, δέν 
έννοούσαν ν’ άφήσουν ήσύχους καί τούς μακαρίτας. 
άρχίσαντες άπ’ αύτόν τόν ίδικόν των Μωάμεθ τόν 
Πορθητήν (Φατίχ) τής Κων)πό?εως, διά τόν όποιον 
έψαλαν τά έξ άμάξης, διότι δέν έσφαξεν ή δέν έτσύρ- 
κεψε τουλάχιστον τούς ύπό τό σκήπτρόν του άπι
στους· πρωτίστως, έννοεΐται, τούς "Ελληνας !

Τήν άνευλάβειαν ταύτην τών Κομιτατικών Νεο- 
τούρκων καί τήν έξ αύτής έντύπωσιν είς τό πολύ 
Μουσουλμανικόν δημόσιοι- έσπευσε νά έκμεταλλευθή 
δ έκ τών κορυφαίων τής ’Αντιπολιτεύσεως, βουλευτής 
τέως Άδριανουπόλεως «Φιλοσόφ» Ριζά Τεφφίκ βέης. 
Σημειωτέον, δτι ό Ριζά Τεφφήκ βέης είνε όντως ση 
μαίνουσα παρά τοϊς Μουσουλμάνοις φυσιογνωμία, 
άνήρ έκπαιδεύσεως καί άσχολούμενος εις τά Φιλοσοφι 
κά, καθώς καί είς τόν Πνευματισμόν. Έν τούτοις είνε 
καί θεωρείται βέρος Τούρκος καί βέρος Μουσουλμά- 
νος. Μάς εϊνε, νομίζω, άδιάφορον πώς τό κατορθώ
νει τοΰτο, καίτοι πασίγνωστον είνε δτι, τάς τοιαύτας 
εκδηλώσεις πληρώνει κυρίως ή ράχη τού Ρωμηού 1
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Τελευταίως έλαβον έκ Κων)πόλεως το Τουρκικόν 

περιοδικόν «Ίδό-τι-χάτ» (Γνώμη ή πεποίθησις). 
Εΐνε τό τεύχος τοΰ Μαρτίου, τό όποιον, ώς φαίνεται, 
δέν έκυκλοφόρησε.... Τό διατί δεν μάς ενδιαφέρει. 
Τό ανοίγω λοιπόν καί τί νά ίδώ ; «'Έν όραμα τοΰ Ρι 
ζά Τεφφίκ βέη » ! !

'Ο μόνος ίσως πνευματιστής οΰτος Τούρκος, πρός 
άναίρεσιν τών κατά τοΰ II ορθή τού μομφών τών Κο- 
μιτατικών, επικαλείται αυτό τούτο τό πνεύμα τοΰ 
Πορθητοΰ καί μετά τό πέρας τού έαρινού του δρά
ματος σπεύδει νά μεταδώση είς τό Μουσουλμανικόν 
κοινόν τά όσα δήθεν Ιδίοις ώσίν ήκουσεν έκ στόμα 
τος αυτού τοΰ Πορθητοΰ.

Ό Τούρκος φιλόσοφος καί πνευματιστής υπό τό^ 
τίτλον «ΟΙ όροι τοΰ ορθού συλλογισμού» αρχίζει τήν 
πραγματείαν του με μακράν εισαγωγήν, μεθό, έπι- 
καλούμενος καί τήν μαρτυρίαν τοΰ έθνικοΰ τών Τούρ
κων νέου ποιητοΰ Άπτουλχάκ Χαμίτ βέη, αναφέρει 
δτι έλαβε παρά τού Ιδιου Πορθητοΰ τήν διαταγήν, 
δπωςμεταδώση είς τό ’Οθωμανικόν κοινόν τάς έν ό- 
ράματι δηλώσεις του ! ! ’Έχουσι δ’ αύται ώς έξης 
περίπου-

«*Ω  φιλελεύθεροι 'Οθωμανοί ! Μέ κατηγορείτε πο
λύ σκληρά- άλλά σκεπτόμενοι ώς σκέπτεσθε, δέν έ
πρεπε νά κατέλθητε μέχρι τού χθαμαλού πεδίου τής 
αδικίας, τής αγνωμοσύνης καί τής συκοφαντίας. ’Α
πό τήν μέχρι τού σημείου τούτου κατάπτωσιν υμών 
πρώτος άπό σάς έγώ θλίβομαι, ενώ έγώ, συμφώνως 
άλλως τε πρός ώρισμένην έπιθυμίαν τοΰ Προφήτου, 
κατώρθωσα νά έκπορθήσω τήν πόλιν τών ονείρων 
πολλών άνάκτων, πολλών έθνών καί πολλών βασιλέων, 
τήν πόλιν τών πόλεων, τήν βασιλίδα τών πόλεων, τήν 
οποίαν καί σάς έδώρησα ώς πρωτεύουσαν ! ’Εννοείται, 
δτι τότε δέν εΐχομεν δπως σήμερον έπιτελεϊον στρα
τού τελείως μορφωθέν έν Γερμανία· δέν είχομεν τά 
σημερινά τέλεια μέσα τού έξοπλισμού. Σκεφθήτε, δτι 
είσήγαγον τά πλοϊά μας είς τόν Κεράτων δίκην έλ 
κύθρων διά ξηράς ! Έπί τέλους κατώρθωσα καί τ. 
πολύ σπουδαιότερον: Έπέτυχον τήν έξασφάλισιν τής 
συνδρομής τών περί έμέ, έξ ών άλλοι μέν έπί δωρο
ληψία έν συνεννοήσει διετέλσυν μετά τής αυλής καί 
τού άνακτοβουλίου Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου, 
έναντίον τού σχεδίου μου, άλλοι δέ, μηδέν έννοοΰν- 
τες καί άντιλαμβανόμενοι περί τής σημασίας τού έγ- 
χειρήματος, ώς τελείως άπαίδευτοι, ευκόλως παρεσύ 
ροντο είς τήν πλεκτάνην τών προδοτών δημαγωγών ' 
’Ήμην σχεδόν ό μόνος, δστις κατώρθωσα νά έκμάθω 
τήν γλώσσαν τοΰ έχθρσϋ καί νά λάβω πλήρη γνώσιν 
τών ηθών καί έθίμων καί παραδόσεων τής έχθρικής 
χώρας. Σήμερον δέ έρχεσθε υμείς (οί Κομιτατικοίί 
καί κατηγορούντές με ύβριστικώς, θέλετε νά μοί ά- 
ποδώσητε τήν αιτίαν δλων τών δεινοπαθημάτων σας, 
διότι δέν άπετελείωσα ξίφει τόν Πατριάρχην καί τούς 
ύπ’ αυτόν Χριστιανούς. Αλλά σείς, ώς φαίνεται, άπ 
εβλακώθητε τέλεον έκ τών πληγμάτων τών συμφο
ρών, άς ύφίστασθε. Άπιωλέσατε δλως διόλου τόν μί
τον τής ορθής σκέψεως καί τού ωφελίμου συλλογι 
σμοΰ. Πρωτίστως διαστρέφετε τήν ιστορικήν άλή 
θειαν καί πειράσθε νά δοόσητε είς αυτήν μορφήν τής 
άρεσκείας σας πολύ παράδοξον ! Έπεθύμουν νά ζώ, 
διά νά ΐδω, αν θά είχατε τό θάρρος νά προβήτε είς 
τάς άδικους έναντίον μου μομφάς σας καί κατά 
πρόσωπόν μου. ’Αλλά πρός τί άγανακτεϊτε διά τά 
φυσικά άποτελέσματα ολοκλήρου έξελίξεως σειράς δ 
λης καί συνεχείας άδιαφιλονεικήτων γεγονότων; Καί 
δι’ δλα ταύτα κατηγορείτε έμέ, συκοφαντείτε έμέ 
Είναι δμως αμαρτία, είναι έντροπή !».

«’Αλλά καί νά έγνώριζον τότε δτι σήμερον υμείς 
θά έσκέπτεσθε ούτω πως καί πάλιν δέν θά παρέδιδον

είς τό ξίφει τελειούσθαι τόν Χριστιανικόν κόσμον τοΰ 
Βυζαντίου- καί δέν ήδυνάμην άλλως τε νά διαπράξω 
τοιούτόν τι. ’Ανατρέξατε, παρακαλώ, είς τάς άψευ 
δεις δέλτους τών διεπουσών τήν περίοδον εκείνη 
συνθηκών. ’Έπειτα μή λησμονείτε καί νόν τότε άλ- 
ληλοσπαραγμόν τών διαφόρων κρατών -<ής Χριστια
νικής Ευρώπης·. Ακριβώς ό αλληλοσπαραγμός ουτος 
συνετέλεσε πρώτιστα, ώστε νά δυνηθώ νά φθάσω είς 
τόν σκοπόν μου. Κατά συνέπειαν, έάν έσφαζον τούς 
Χριστιανούς, τούς περιελθόντας υπό τό σκήπτρόν 
μου, καθόλου άπίθανον νά άφύπνιζον τόν Παγχρι- 
στιανικόν φανατισμόν καί νά έπήρχετο ούτω γενική 
κατά τού κράτους καί τής φυλής μας ένωσις καί έπί- 
θεσις. Μία δέ τοιαύτη έναντίον μου σταυροφορία βε
βαίως θά έπετέλει τήν τελείαν καταστροφήν τού ερ 
γου μου».

Έκτος δμως τών λόγων τούτων, τών καθαρώς 
πολιτικής φύσεως, ύπήρχον καί άλλοι πλεϊστοι δσο. 
στοιχειώδεις μέν κατ’ έπίφασιν, άπαραίτητοι δμως 
είς αυτήν ταύτην τήν αύτοσυντηρησίαν τών νομαδι
κών Τούρκων καί τού κράτους αυτών άναγόμενοι. 
Έστερούμεθα Τούρκων άρτοποιών, λεπτουργών, ρα
πτών, μαραγκών, έν γένει δ’ είπεΐν, τεχνιτών, έμπο
ρων, βιομηχάνων καί, καί, καί... "Επειτα τό άλλο, 
τό καί σπουδαιότερον; ΟΙ Χριστιανοί ήσαν έκεϊνοι, 
οϊτινες υποβαλλόμενοι είς χαράτσιον, έπλήρωναν τάς 
άπαραιτήτους διά τήν συντήρησιν τοΰ Στρατού (τοΰ 
Κράτους! δαπάνας. ’Ιδού έν περιλήψει τά άνυπέρ 
βλητα κωλύματα διά τήν έκτέλεσιν τής έξοντώσεως 
τών μή Μωαμεθανικών πληθυσμών. Άλλά καί μήπως 
οί αύτοί απαράλλακτοι λόγοι δέν ύφίστανται καί έπί 
τών ημερών υμών τών Νεοτούρκων; ’Άς υποθέσω- 
μεν πρός στιγμήν δτι δέν έχουσιν όντως ούτω τά 
πράγματα. .. Έν τοιαύτη περιπτώσει διατί δέν προ 
βαίνετε είς τήν άθρόαν καί τελείαν έξόντωσιν τών 
Χριστιανών; "Η μήπως μεταξύ ύμών αριθμείτε νυν 
έμπορους, βιομηχάνους, τραπεζίτας καί έπαγγελμα- 
τίας, ικανούς κατά ποσόν τε καί ποιόν, ώστε νά σάς 
έξασφαλίσωσιν ύπαρξιν ήμισείας καν ώρας ;»

* * *
Κατόπιν τούτων δ Πορθητής Μωάμεθ φέρεται συ- 

νηγορών τής αρχικής απέναντι τών ύποδουλωθέντων 
Χριστιανών τής κατακτηθείσης χώρας πολιτικής τής 
’Οθωμανικής Δυναστείας, είς ήν καί αποδίδει τήν έπί 
αιώνας κυριαρχίαν τών Τούρκων έν τη πρωτευούση 
καί τη λοιπή αυτοκρατορία τού Βυζαντίου. Εις τούς 
Τούρκους, λέγει, έπεβάλλετο δ σεβασμός τής θρη 
σκευτικής, κοινωνικής, αστικής καί οικογενειακής ε
λευθερίας. Ωσαύτως άπηγορεύετο αύστηρώς πάσα 
άντίπραξις άντιβαίνουσα είς τούς όρους τής καλής 
συμβιώσεως μετά τών Χριστιανών. Καθ’ ήν ώραν μέ 
συκοφαντείτε, λησμονείτε δτι οι Ρωμηοί, τών δποίων 
σείς σήμερον ζητείτε έπί πίνακι τήν κεφαλήν, είναι 
έκεϊνοι οί όποιοι· μάς έδωσαν τά ήρωίκά σώματα 
τών Γενιτσάρων καί άνδρας πλείστους όσους πολιτι
κούς καί στρατιωτικούς, οϊτινες τάς πολυτιμοτέρας 
προσέφερον είς τό Κράτος υπηρεσίας. (Αναφέρει 
τούς Όβρενός καί Κιοσέ Μιχαήλ, καθώς καί τούς 
ώς κυβερνήτας τών διαφόρων διαμερισμάτων τής 
Ρωμυλίας και Μικράς Ασίας διαπρέψαντας διαφό 
ρους Έλληνογενεϊς τοπάρχας). Πρός τί λοιπόν, έξα 
κολουθεϊ λέγων ό Πορθητής, έπρεπε νά έξολοθρευ- 
θώσιν άνθρωποι, ο’ίτινες μάς υπηρέτησαν όσον ημείς 
αύτοί θά έπρεπε κατ’ δφειλήν άπαράβατον νά ύπη 
ρετήσωμεν εαυτούς καί τά συμφέροντά μας, ώς φυ
λή καί ώς κράτος; Έάν οί Ρωμηοί άπετέλεσαν κα
τόπιν έπίβουλον καί αντίπαλον στοιχεΐον, τούτο βε
βαίως δέν έγεινεν έπί τών ήμερών μου. "Οθεν τί θά 
είχατε νά άπαντήσητε, έάν έγώ σάς έζήτουν λογαρια

σμόν δλων έκείνων τών παραγόντων, τούς όποιους 
σάς έξησφάλισα καί τούς όποιους ακεραίους σάς 
κληροδότησα, άλλά τόν ένα κατόπιν τού άλλου έξη 
φανίσατε; Καί Ιδού δτι εύρίσκεσθε έν τώ άδίκω 
κατηγορούντές καί συκοφαντούντές με. Άλλ’ ούχ ήτ- 
τον έγώ δέν θά φανώ σκληρός πρός σάς. Δέν θά τό 
κάμω, διότι έχω τούς λόγους μου. Θά περιορισθώ είς 
έν ανάθεμα πρός τήν Ήμιμάθειαν. Έν τή ήμιμα- 
θείοι δέ κυλίονται δυστυχώς πάντες έκεϊνοι οί σημε
ρινοί ομοεθνείς δημοσιολόγοι. .. ύβρισταί μου!»* * *

Αυτά λέγει δ διάσημος Μωαμεθανός καί Μωαμε- 
θανιστής κατά βάθος, ό ώς φιλόσοφος φερόμενος Ρι 
ζά Τεβφίκ βέης, ό έκ τών κορυφαίων ουτος τοΰ 
πραγματικού Νεοτουρκικού, — προσοχή: όχι Παλαι-

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ! ΣΚΕΨΕΙΣ
Ή έξ άφορμής τής έκθέσεως Σκώτ αυστηρά κρι

τική τοΰ κ. Θωμοπούλου περί τής αισθητικής άντίλή- 
ψεως τού κοινού με φέρει είς πειρασμόν νά άντιγρά 
ψω καλλιτεχνικήν συζήτησιν, είς τήν όποιαν εσχάτως 
έτυχε νά παρευρεθώ. Μονον κατ’ άντανάκλασιν καί 
κατα γραμμήν απλώς έφαπτομένην σχετίζεται αύτη μέ 
τάς γνωμας τού διαπρεπούς καλλιτέχνου καί είμπορεί 
νά άναγνωσθή, όχι πρός ύποστήριξίν, ούτε κατά μεί- 
ζονα λόγον, πρός άπόλυτον ή καί λεπτομερειακήν έστω 
άπόκρουσιν τού έγκύρου τών δυνατών αυτών κρίσεων, 
άλλά πρός φιλολογικήν έπεκτασιν τής συζητήσεως έπι 
τού άστυκοΰ, ούτως είπεΐν, καί κοινωνικού προορισμού 
τής τέχνης.

Α’.
Νεαρός καλλιτέχνης έζήτησε τήν γνώμην φίλου του 

περί μιάς προσωπογραφίας, κατά πολύ έπιτυχοΰς. ’Ε
κείνος έκύτταξεν έπ’ ολίγον. Είδε μίαν προσωπογρα 
φίαν κοινήν. Έκύτταξε πάλιν. Ή ιδία έντύπωσις. Έ- 
στράφη τότε πρός τόν καλλιτέχνην, ποΰ περιέμενεν ε
παίνους.

«Φίλε μου, δέν μού άρέσει.»
«Διατί ; ’Έχω λάθη ;»
«Πιθανόν όχι. Άλλά φαίνεσαι νά εχης μικράν καρ

διάν. ’Ίσως δέν σοΰ λείπει ψυχή, νομίζω δμως δτι ί· 
καρδία κινεί τήν χεΐρα είς έκτέλεσιν. Κάποτε θά 
ήσθάνθης ή κάποτε θά αίσθανθής. Ποτέ σου δέν 
μεταδώσης τό αίσθημά σου, άν δέν εχης καρδίαν. 
Σπούδασε άνατομίαν, σπούδασε προοπτικήν. 'Όλα εΐνε 
παιγνίδια διά τάς μετριότητας.»

«"Ολοι έθαύμασαν τόν πίνακα μου.»
«”Η δλοι ή κανείς. Δύο ειδών ψϋχάς γνωρίζω. Ε

κείνος πού βλέπουν καί αισθάνονται καί έκείνας ποΰ 
βλέπουν καί ομιλούν. Αί πρώται εΐνε όλίγαι, αί άλλαι 
εΐνε πολλαί. Αί όλίγαι δυσκολεύονται νά έκφρασθού .·, 
άκόμη καί άν αισθάνονται θετικότητα. ’Οφείλουν νά 
λογικευθοΰν καί άηδιάίουν ή δέν μπορούν. Τά αίσθη 
ματα δέν δικαιολογούνται, προπάντων δταν εϊνε με
γάλα. Αί πολλαί ομιλούν ευκόλως. Έάν τάς συμπαρέ- 
συρεν ή στιγμή νά θαυμάσουν, θά θαυμάσουν, έάν τάς 
συμπαρέσυρε νά άπορρίψουν, θά άπορρίψουνί ”Η όλοι 
έθαύμασαν ή κανείς.»

«Σύ πώς τόν ήθελες ;»
«Ζωντανόν. Νά μή σοΰ δίδη τήν ιδέαν τής βιτρίνας. 

Κύτταξε πλαγίως. Κινδυνεύεις νά ίδης δύο, τρεις, πέν 
τε άλλους πίνακας πού άπεικονίζουν ποικίλα πράγμα 
τα. Ακόμη κινδυνεύεις νά κινηθϋς είς άναζήτησιν τοΰ 
πορτοφολιού σου. Ένα περιπλέον στολίδι στήν σάλα 
σου εΐνε καλό. Ό πίναξ θά σοΰ τό δώση. Άλλά μόνον 
στολίδι.» 
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οτουρκικσϋ, δι’ όνομα Θεού ! — κόμματος τής «Έ 
λευθερίας καί Συνεννοήσεως» ( ! ! ! I δτι... τού 
είπεν ό μέγας κατά τούς Μουσουλμάνους δορυκτή- 
τωρ Μωάμεθ ό Β', ό πορθητής ! !

Είς τούς έπαΐοντας τού 'Ελληνισμού καί τής Έ?- 
λάδος έπαφίεται νά κρίνωσιν έπ’ αυτών καί έπί τοΰ 
πνεύματος τού περιγράφοντος ταύτα Ριζά Τεβφίκ 
βέη, άναφορικώς δμως πρός τό καλώς έννοούμενον 
συμφέρον τής καθαρώς ’Ελληνικής πολιτικής.

Πρόκειται πράγματι περί συμφέροντος τής περι- 
πύστου καί περιουσίου ημών φυλής, ή δημοκοπίας 
λεπτής δσον καί βαθείας άπό Μουσουλμανικής άπο 
λύτως άπόψεως; Τούτο έπεθύμουν νά διευκρινισθή ’ 
Τίποτε άλλο. ..

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΜΙ ΚΡΑΣΙ ΑΤΗΣ

«Μά πώς φαντάζεσαι τήν ζωή στήν πρόσωπό 
γραφία ; »

«'Όπως τήν βλέπω στή ζωή. 'Όπως τήν ξαναβλέπω 
σέ μιά σύνθεσι κι’ δπως τήν καταλαβαίνω μέ τήν καρ 
διά μου. Μή μιλήσης, φίλε μου. Σώπα. Θά μού μιλή 
σης γιά κίνησι καί γιά άλλους τεχνικούς λόγους. 'II 
σύνθεσι έχει κίνησι, τό πορτραίτο δέν έχει. Τί μέ μέ
λει μένα ; Ζωή παριστά ή σύνθεσις, ζωή καί τό που 
τραϊτο. ’Έχει δμως πολλάς μορφάς ή ζωή και άπό τήν 
τέχνη περιμένω νά μού τάς ξεχωρίση. Ό,τι βλέπω 
αύτήν τήν στιγμήν εμπρός μου, εΐνε μία ζωή χωρίς 
άνάλυσι. Διά τούτο δέν μέ συγκινεΐ, διά τούτο δέν μού 
αρέσει. Αυτό είμπορώ νά τό δω άπό τό παράθυρό μου, 
δποια ώρα καί όποια στιγμή. Γιατί τό άτομο βεβαίως 
δέν μέ ένδιαφέρει, οχι μόνον δταν εΐνε μικρό, άλλά κα'- 
δταν εΐνε μεγάλο. Δέν κυττάζω τόν κύριον X. στον πί 
νακά σου, κυττάζω τήν ψυχήν τοΰ κυρίου X. Καί αν 
αύτήν δέν μού τήν δώσης, ό πίναξ σου δέν μοΰ άρέσει

»Άπό τό παράθυρό μου βλέπω πολλάς 'ζωάς. Ούτε 
έγώ ούτε οί άπόγονοί μου έχουν ανάγκην από τόν πί
νακά σου άμα αυτός εΐνε μόνον άντιγραφή. Διότι άν 
καμμιά φορά αυτή έξαφανισθή άπό τή γή, μή ξεχνάς, 
δτι θά έξαφανίση μαζή της καί τόν άπόγονό μου. 
"Ωστε ούτε ή άνάμνησις δέν χρειάζεται. Ή κάθε ζωη 
έχει πολλάς μορφάς ψυχικός. Δέν έχω τήν άξίωσι ή 
τέχνη νά μοΰ τάς δείξη δλας. Κανενός τό μάτι δέν θά 
κατώρθωνε νά τάς δη. Άλλά ή μία, αί δύο πρέπει νά 
γίνωνται κτήμα τού ψυχοστόμου. Αύτάς άξιώ άπό τό 
πορτραϊτο.»

«Ποίας μορφάς καί πώς ;»
«Τάς άσυλλήπτους. Προ πάντων τάς λεπτοτέρας. 

Έκείνας ποΰ διαφεύγουν τό κοινόν μάτι καί αί όποια: 
πρόκειται νά άναδείξουν τήν τέχνην. Κάθε σημεϊον 
τοΰ ζωικού άτόμου εΐνε καί έκδήλωσις λανθανούσης 
ψυχής. Έν άπ’ αύτά άξιώ νά μοΰ τό παρσυσιάση γυ
μνόν, καθαρόν, σαφές ή τέχνη. Τό πώς δέν μέ ένδια- 
φέρει. ’Όπως τής άρέσει, δπως είμπορεί. Αρκεί νά 
μέ κάμη νά καταλάβω τί είδε καί νά μέ πείση δτι κα 
λώς είδε.»

«Αυτό σοΰ τό δίδουν αί συνθέσεις ; »
«Θά τό ήθελα καλλίτερα στά πορτραϊτα. Ή σύνθ-:- 

σις παλαίει, ώς έπί τό πλεΐστον, μέ τάς αισθήσεις. Αύ 
τάς έξαίρει καί αύτάς στιγματίζει. Καί αί αισθήσεις 
έμενα δέν μέ ικανοποιούν. Είμπορεί νά εΐνε ψυχικά 
φαινόμενα, άλλ’ είς τάς έκδηλώσεις των εΐνε σωστοί 
πολύποδες, εΐνε συμπλέγματα συναισθημάτων καί διά 
τούτο δέν εΐνε κατάλληλα διά τό μικροσκόπιον τής 
παρατηρήσεως. Ένας σπόγγος χορτασμένος μέ ποι 
κίλα υλικά δέν θά εύχαριστήση τόν άναλυτήν έπιστή
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μονά, δπως μία σύνθεσις, πλέουσα εις τήν βιαιότητα 
τής λυρικής ή τραγικής αίσθήσεως δέν θά μέ ένθου- 
σιάση. Ζητώ άπό τήν τέχνην νά μοΰ δείξη τό μικρόν 
καί ολίγον, διότι φοβούμαι τούς λαβυρίνθους.

» Μόνον ούτως άνερευνώσα ή τέχνη θά κατωρθώση 
νά δημιουργή παρόν καί νά τείνη είς προορισμόν. Και 
ξέρεις πώς τόν φαντάζομαι εγώ τόν προορισμόν ; Τόν 
φαντάζομαι έρευναν καί μόνον έρευναν. 'Όπως ή αρ
χαιολογία ζητεί άπό εκείνο ποΰ ύπήρχεν είς τό παρελ 
θόν καί υπάρχει καί είς τό παρόν νά έξαγάγη τά συμ 
περάσματα καί νά δημιουργήση την ιστορίαν τής ζω
ής, έτσι καί ή τέχνη άναζητεΐ έπί τών εκφάνσεων τής 
ψυχής, ή οποία ύπήρχεν είς τό παρελθόν ή πρέπει νά 
υπήρχε καί ή οποία υπάρχει είς τό παρόν ή πρέ
πει νά ύπάρχη, τά σημεία, έπί τών όποιων θά στηρι- 
χθή ή συγγραφή τής ιστορίας τοϋ πνεύματος καί ή 
αναγωγή αυτού είς την πρώτην άρχήν. Αυτός εϊνε ό 
σκοπός τής επιστήμης, αυτός πρέπει νά εϊνε ό σκοπός 
τής τέχνης. Έξερεύνησις τού άγνωστου διά τού γνω
στού. Κατεύθυνσις πρός τό άπειρον έκ τού μηδενός. 
Ή επιστήμη τό επιδιώκει διά τής μιας άπόψεως τού' 
ψυχικού Πνεύματος πού καλείται λογικόν και ή τέχνη: 
πρέπει νά τό επίδειξη διά τής άλλης, τής διαυγέστε
ρος καί ίσχυροτέρας, ποΰ καλείται ψυχή.»

« Ζητείς δύσκολα.»
« Δύσκολα δι’ δλον τόν κόσμον, εύκολα διά τούς καλ- 

λιτέχνας. Τούς φαντάζομαι γίγαντας εγώ καί οίκτείρω 
τούς μοχθοΰντας καί κοπιάζοντας νά τούς ομοιάσουν. 
Είς δλα δέχομαι τήν υπομονήν, είς την τέχνην όχι. 
Έάν μοΰ δείξουν κάποιον ποΰ προσπαθεί, θά σατυρί- 
σω τήν προσπάθειάν του. ’Απαιτώ πτερά, δέν θέλω 
σαύρας. Ή επιείκεια δέν άρμόίει, παρά είς τά δικα
στήρια. Είμαι άμείλικτος, δι’ δσους άγωνίζονται. Τήν 
θέλω αύραν τήν τέχνην, αυθόρμητον, άναζωογονητ.- 
κήν. Δέν τήν θέλω άνεμιστήρα. Δέν συγχωρώ τούς 
καθ’ υποβολήν καλλιτέχνας, τούς οποίους δημιουργούν 
τά χάδια τής παιδικής ηλικίας διά τού μωροθαυμα 
σμοΰ τών γονέων.

»Έάν κάποιος ζωγράφος παραπονεθή διά τήν αισθη

τικήν άτονίαν τοϋ κοινού, θά γελάσω μαζή του. Υπο
στηρίζω, δτι προσπαθεί νά κολάση τήν μετριότητα 
του. Μία καλλιτεχνική ψυχή πρέπει νά διαπλάττη τό 
κοινόν, πρέπει νά τό κατευθύνη ίσχυρώς καί άσυναι- 
σθήτως. ”Αν δέν τό κατορθώνη, πρέπει νά κλαύση 
τήν μοίράν της. Δέν έχει τό δικαίωμα νά παραπονεθη, 
«Διότι αύτή έχει τήν ίσχύν ή αύτή πρέπει νά τήν έχη. 
Κάθε αισθητική διαμόρφωσις εϊνε πρός τιμήν της, δ
πως καί κάθε ψυχική παρακμή εϊνε μαυσωλεΐον έπί 
τού τάφου της.»

« Θάνατος λοιπόν εις τάς μετριότητας ;»
«Να! θάνατος. Ή αν θέλουν νά ζήσουν άς κατευ 

θυνθοϋν είς τά σιδηρουργεία, είς τά εργαστήρια, είς 
τήν πράξιν τέλος πάντων τής επιστήμης. ’Εκεί δέν 
χωρούν παραισθήσεις διά νά παραπλανήσουν τήν έ
ρευναν. ’Εργάζεται τό λογικόν καί ή μετριότης είμπο- 
ρεϊ νά σκέπτεται. Μακράν δμως άπό τήν τέχνην, ή ο
ποία εργάζεται διά τής ψυχής, έκκολάπτουσα τήν θεω
ρίαν. Πρέπει νά τήν πρ-οσέξωμεν αυτήν. Διότι άπό 
αυτήν θά λάβη τήν σάρκα της ή έρευνα καί δι’ αύτής 
θά έξυψωθώμεν είς τό ύπέργειον επίπεδον τής σπου
δής, τής άρχής καί τής κατευθύνσεως τοϋ πνεύματος. 
Θάνατος ναί. Μή δότε τό άγιον τοΐς κυσί.»

«Καί ό πίναξ μου ; »
« Δέν μού άρέσει. Πρόσεξε, δέν έχεις καρδίαν διά 

νά μπορής νά έκτελέσης. Δέν άπέδειξες δμως, δτι δέν 
έχεις ψυχήν. Πρόσεξε, πρόσεξε. Πιθανόν νά έχης ψυ
χήν καί είμπορεΐς νά προσέξης. Είμπορεΐς νά δημιουρ- 
γήσης καρδίαν.» ***

Τάς γνώμας τού κριτικού τοΰ νεαρού καλλιτέχνου, 
έτυχε ν’ άναφέρω πρό μηνός είς φιλικήν τινά οίκογε 
νειακήν συνάθροισιν καί φαίνεται δτι τούτο περιήλθεν 
είς γνώσιν αύτοϋ, διότι μετ’ όλίγας ήμέρας μετ’ εύχα 
ριστήσεως έλαβον τήν ακόλουθον συμπληρωματικήν 
έπιστολήν

(Ή συνέχεια είς τό επόμενον)
’Αμαρυλλίς
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Q ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗ Μ ΑΤΑ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΖΦΥΛΑΚΕίΟΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Μετά την έφοδον.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένοι)
Ή υπηρεσία τοΰ ’Αρχειοφυλακείου παρεδίδετο άλ 

λοτε ύπό τοΰ άπολυομένου ή παραιτουμένου Αρχ)φί 
λακος πρός τόν νεοδιοριζόμενον τοισΰτον, έπί τή 6ά- 
σει Ευρετηρίων, έν οϊς έσημειοΰντο καθ’ ύλην τά έν 
τφ ΆρχΙφυλακείφ έναποταμιευμένα βιβλία καί έγ
γραφα, ούτω λ. χ. ύπήοχον ’Έλεγχοι ή Ευρετήρια 
χωριστά διά τά διοικητικά, διά τά δικαστικά, τά οικο
νομικά, τά συμβ) γραφικά, τά ληξιαρχικά κλπ. Ή τοι- 
αύτη παράδοσις, ή δποία έγένετο κανονικωτάτη, έπαυ 
σεν υφιστάμενη άπό πολλών έτών, σήμερον δέ γίνεται 
έπί τή βάσει πρωτοκόλλου, είς τριπλοΰν συντασσομέ- 
νου, ών τό έν κρατεί ό παραδίδων, τό άλλο ό παρα- 
λαμβάνων καί τό τρίτον διαβιβάζεται είς τήν Νομαρ
χίαν. Έν τφ πρωτοκολλώ παραδίδονται καί παραλαμ- 
βάνονται τ’ ακόλουθα είδη :

α'ώ Αί κλείδες τού Καταστήματος.
β'.) Τά έντός τοΰ Καταστήματος ευρισκόμενα βι

βλία καί έγγραφα, άπαντα ιός έχουσι.
γ'.) "Εν κιβιότιον περιέχον βιβλία καί έγγραφα 

άπαρτίζοντα τήν άπογραφήν τού συμβίγράφου ΓραΔ. 
ψημάρη.

δ'.) "Εν ώρολόγιον άργυρούν μετά σφραγίδος επί
σης άργυρος, καί

ε'.) "Εν μικρόν κυτίον έκ χαρτονιού, έσφραγισμέ- 
νον διά κηρού ισπανικού καί τής σφραγίδος τής Ει
σαγγελίας Ζακύνθου, περιέχον δέ τά άναωερόμενα έν 
τή ύπ’ άρ. 1420 καί άπό 31 Μαΐου 1897 εκθέσει ένώ- 
πιον τοΰ Είσαγγελέως τών Πρωτοδικών συνταχθείση 
καί ύπογραφείση ύπ’ αυτού τού Είσαγγελέως Ζακύν
θου Λ. Οικονόμου καί άλλων μαρτύρων.

Τά γραφικά έξοδα τού ΆρχΙκείου έπληρώνοντο 
άνέκαθεν κατά τριμηνίαν, βραδύτερον έκανονίσθησαν 
διά τού προϋπολογισμού τοΰ έτους 1884 καί τών πρό 
αυτού έτών. Όμοίως διά τής άπό 25 Φεβρ. 1911 ύπ’ 
άριθ. 5624 διαταγής τοϋ Υπουργείου τών ’Εσωτερι
κών, τά γραφικά τού Άρχ)κείύυ Ζακύνθου έκανονί- 
σιθησαν είς δρχ. 8 κατά μήνα.

Διατιμήσεις τών έκ τών διαφόρων’Αρχείων είς τούς 
πολίτας έπαφινομένιον άντιγράφων, έν αΐς ώρίζετο καί 
ή άξια τού χάρτου, πολλοί έπί Βενετοκρατίας είχον 
έκδοθή, μίαν τών οποίων άπό 7 ’Οκτωβρίου 1688 έ- 
δημοσιεύσαμεν άνωτέρω.

Διά τού ΛΑ' άρθρου τής άπό 28 Μαΐου 1820 πρά- 
ξεως τής Ίονίου Γερουσίας, διενθετιζούσης τά τοΰ 

έπαγγέλματος τών νοταρίων (συμβ)γράφων), καθο
ρίζεται ή εξής διατίμησις τού Άρχίκείου :

-—-«Διά κάθε άντίγραφον θά άπολαμβάνετε, δ'σον 
πληρόνεται είς τό Κριτήριον τής Ειρήνης

— Διά κάθε πιστοποιητικόν ή βεβαιωτικόν » 1)8.
— Έάν εϊνε διά πράξεις παλαιάς 

χρονιάς θά πληρόνεται πρός .... » 1)8
.— Είς τάς μικροτέρας Νήσους καί άνωθεν δυο 

’Αποτιμήσεις (ταρίφφεΙ θά σμικρυνθώσίν είς τά δυο 
τρίτα : καί οί πτωχοί κάθε Νήσου θά λαμβάνωσ.ν κάθε 
λογής πράξιν ή άντίγραφον χωρίς νά πληρώνωσι.»

Διά δέ τού ΛΕ' άρθρου τής άπό 14 Μαΐου 1825 
πράξεως τής ιδίας Γερουσίας, κανονίζεται ή εξής δια- 
τίμησις :

— «Διά κάθε άντίγραφον, τό όποιον νά διαλαμβά- 
νη 22 άράδας (στίχους), γράψιμον τρεχούμενον. . . . 
όβολα 10.

— «Διά κάθε άντίγραφον διαθήκης καί διά κάθε 
δημοσίευσιν τής αυτής, διά κάθε πιστοποιητικόν ή 
βεβαιωτικόν, θά λαμβάνει όσον εϊνε διωρισμένον είς 
τήν άποτίμησιν τών Νοταρίων.

— «Έάν τό πιστοποιητικόν ή βεβαιωτικόν άποβλε- 
πη πραξιν τών περασμένων χρόνων, θά πληρόνωνται 
έξ οβολοί διά τόν κάθε περασμένον χρόνον.

Αί προρρηθεϊσαι δύο αποτιμήσεις θά άποκατασταί 

νονται είς τάς τρεις μικροτέρας Νήσους είς δύο τρίτα 
μόνον, και οί πτωχοί τής κάθε Νήσου θά λαμβάνουν 
κάθε λογής πράξιν ή άντίγραφον, χωρίς νά πληρώ
νουν τό ούδέν.

Τ’ άντίγραφα διαφόρων πράξεων, κατά τήν Ίόνιον 
νομοθεσίαν, δσα έπαφίνοντο είς τους πολίτας, τή αι
τήσει αυτών, έγένοντο έπί χαρτοσήμου δ' ή ε' τάξεως 
καί τοΰτο κατά τήν φύσιν τών αίτουμένων άντιγρά- 
φων. Επειδή δμως μετά τήν άφομοίωσιν ήγνοεΐτο ή 
άξια τού πρός τόν σκοπόν τούτον χαρτοσήμου καί ?- 
πειδή ή Νομαρχία Ζακύνθου ύπέμνησεν είς τόν Άρχ)- 
φύλακα, κατόπιν αναφοράς του πρός αυτήν, τόν περί 
χαρτοσήμου Νόμον, έκδοθέντα παρά τών Ράλλη καί 
Ποτλή καί επειδή τέλος ό νόμος οϋτος δέν άπέβλεπε 
ποσώς τά ΆρχΙκεΐα, μή ύπαρχόντων τοιούτων έν Έλ ■ 
λάδι, ό ΆρχΙφύλαξ διεβίβασε πρός τόν Εισαγγελέα 
αναφοράν άπό 6 ’Απριλίου 1866, δι ής έζήτει νά τώ 
ρνωσθή έπισήμως ποίαν τάξιν χαρτοσήμου ώφειλε νά 
μεταχειρίζηται έν τώ Άρχίκείφ, ό δέ Είσαγγελεΰς 
άπήντησεν είς αυτόν, δτι, κατά τό άρθρ. 24 § 13 τοΰ 
περί χαρτοσήμου Νόμου, τ’ άντίγραφα δσα δημοσία 
τις ’Αρχή, τή αιτήσει ιδιωτών, έξέδιδεν, ύπέκειντο είς 
χαρτόσημον δραχμής, κατά δέ τήν ύπ’ άριθ. ΡΪΣΤ'., 
περί μεταρρυθμίσεως τού περί χαρτοσήμου Νόμου εγ
κύκλιον, τά δικαστικά έν γένει τέλη τοΰ χαρτοσήμου 
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ήλαττώθησαν κατά τό ήμισυ. ’Επίσης κατά τά άρθρα 
23 καί 24 τοΰ αύτοΰ Νόμου, τά άντίγραφα, τά άνει 
έπικυρώσεως τοΰ Άρχ) φύλακος έπαφιέμενα, έποε,ιε 
νά γράφωνται ,έπί χαρτοσήμου αξίας 50 λεπτών, τά 
δέ έπικεκυρωμένα έπί χαρτοσήμου δραχμής. Σήμερον 
άπαντα τα αντίγραφα επαφιενται έπί χαρτοσήμου 
δραχμής, τα δέ πιστοποιητικά έπί χαρτοσήμου δύο 
δραχμών.

ΑΝΑΓΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

Τας πολλάς τοΰ ΑρχΙκειου Ζακύνθου άνάγκας δέν 
έλειψαν νά ύποδείξωσιν είς τάς έκάστοτε Κυβερνήσει; 
οι κατα καιρούς Αρχ I φυλακές. Καί πρώτιστη τού
των ήτο καί εϊνε ή έκ τοΰ πυρός έξασφάλισις τοΰ Κα
ταστήματος αυτού, απορίας δ’ άξιον πώς ή πρόνοια 
αΰτη δέν έλήφθη, κατά τήν έπι Ύπαρχου Δ. Βούλ 
τσου, μεταφοράν τών διαφόρων Άρχίκείων είς τό 
νΰν Άρχ) κεών. Έτέρα ανάγκη παρουσιάζεται τής 
ταξινομήσεως καί ταξιτεθήσεως χιλιάδων έγγράφων 
—άληθής κυκεών— εις τάς σχετικάς έγγραφοθηκα;. 
’Αλλά την ανάγκην ταύτην άναγνωρίσαντες, έπασχί- 
ραμεν και κατεβαλλομεν πάσαν δυνατήν προσπάθειαν, 
άφ’ ής καί ώς βοηθός τό πρώτον καί ώς Άρ- Όαξ 
τελευταίως διωρίσθημεν, νά θεραπεύσωμεν, ;-.^ιά κα 
θήκον, πολλάς ώρας καθ έκάστην πρός τον σκοπόν 
ςοΰτον διαθέτοντες, διορθοΰντες, κατά δύναμιν. τήν 
έκπαλαι ύφισταμένην άταξίαν καί σύγχυσιν καί κα- 
ταρτίζοντες ευρετήρια καί καταλόγους, δπου δέν ϊ- 
πάρχουσι τοιαΰτα, δι’ ών θά κατοστή ευχερής ή άνεύ- 
ρεσις παντός ζητουμένου έγγράφου καί θά καθορισθή 
ή( θέσις έκάστου, έν ή νά τοποθετήται έκ νέου μετά 
τήν γενομένην χρήσιν. Άλλά πρός τοΰτο άνάγκη μι
κρού κονδυλίου κατ’ έτος πρός καθαρισμόν καί άπο 
λύμανσιν τών έγγραφοθηκών και έν γένει τοΰ Άρχ)- 
κείου, ένεκα τοΰ άνηλίου καί τής ύγράς τοΰ όποιου' άτ-

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
(ΕΚ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)

Επι τή τελευταία Γλωσσική Διαλέξει έν τή αιθούση 
τής « Ενώσεως τών Έλληνίδων» δέν εϊνε άκαιοος ή 
δημοσίευσις τών έντυπώσεων έλλογίμων ξένων Συγ 
γραφέων περί τής νεωτέρας Ελληνικής Γλώσσης.

«Ό 'Ελληνικός λαός», γράφει δ έπιφανής Γερμανός 
ιστοριογράφος Κάρολος Μένδελσεν Βαρθόλδης έν τή 
Ιστοριρ τής Ελλάδος άπό τής άλώσεως τής Κων

σταντινουπόλεως μέχρι τών ημερών ημών, ήν έφιλοπό- 
νοσεν, άφοΰ προηγουμένως, τή συμβουλή τού σοφού 
Καθηγητού αύτοΰ Γερβίνου έπεσκέφθη καί έμελέτησε 
τά τής χώρας ημών. «Ό Ελληνικός λαός διά τής λε
πτότητας τών φωνητικών αύτοΰ οργάνων ήδυνήθη νά 
διατηρηση μετά πεισμονής τόν γλωσσικόν αύτοΰ θη
σαυρόν άπέναντι τών ξένων έπιδρομέων- άνεχόμενο'; 
πάσαν εξωτερικήν πιεσιν, μονον τό στόμα αύτοΰ δέν 
υπεδουλωσεν. Και εινε μεν άληθές, δτι άπό τών χαύ
νων τής Μακεδονικής και Ρωμαϊκής κατακτήσεως"μέ
χρι των Άβάρων καί τών Τούρκων πολλά ξένα στοι
χεία έπηρέασαν τήν Ελληνικήν Γλώσσαν —πλήν ή 
έπήρεια αυτή ύπήρξεν ήττον σημοντ,κή ή είς τάς λο·.- 
πάς νεωτέρας γλώσσας. Έπί παραδείγματι ή σχέοις 
μεταξύ τής Ιταλικής γλώσσης καί τής Λατινικής δέν 
εϊνε_ ή αυτή,, οϊα μεταξύ τής καθωμιλουμένης Ελλη
νικής γλώσσης καί τής άρχαίας— καί τούτο διότι ή 
Λατινική γλώσσα έξηφανίσθη τέλεον κατά τήν έκτην 
I1· ?^· εκατονταετηρίδα, καί δύναται μάλιστα νά όρι- 
σθη καί δ χρόνος, καθ’ δν ή γλώσσα αΰτη, παύσασι» 

μοσφαίρας, πολλάκις διεκινδύνευσαν οί. οφθαλμοί και 
αύτή ή υγεία μας.

Αλλη αναγκη είνε η παρα τώ Αρχίκείφ κατάθεσις 
τών βιβλίων καί έγγράφων τών θνησκόντων Συμβ)- 
γράφών, παρέχουσα, όχι μόνον μεγαλειτέρας ευκολίας, 
άλλά καί περισσοτέρας έγγυήσεις περί τής διατηρή- 
σεως και ασφαλείας αυτών, αμα δέ τών παλαιών καί 
έκτος τής τρεχούσης υπηρεσίας άρχείων τών διαφό 
ρων τοπικών Αρχών, καθώς καί ή σύνταξις έσωτερι- 
κοΰ τοΰ Άρχίκείου Κανονισμού, τόν όποιον καί συν- 
τάξαντες υποβάλλομεν άρμοδίως πρός έγκρισιν. Καί 
τέλος η προσοχή είς τόν Νόμον τής 5 Απριλίου, τ’ 
ατελή, τοΰ οποίου, ως γράφει καί ό λόγιος φίλος <. 
Γ. ΰενοπουλος, («Εστία» 12)5 >912), μέ τόσην γνώ- 
σιν τών πραγμάτων έυειξεν ό καθηγητής κ. Άνδρεά- 
δης·,

Ευχομεθα και ελπί;ομεν,— δπως τών άναγκών 
τούτων ληφθίί ταχέως ή δέουσα πρόνοια καί θά ληφθή 
βεβαίως, εαν ληφθώσιν ύπ’ δψιν, δτι ίσχύουσιν έτι 
ένταΰθα οί Βενετικοί Νόμοι, δτι αί σχέσεις περιουσία; - 
τών πολιτών κανονίζονται έτι, έπί τή βάσει τών αρ
χαιότατων διαθηκών καί έγγράφων τούτων, δτι έξα'- 
ρετικώς έν Έπτανήσω αί ληξιαρχικοί πράξεις διέπο»- 
ται ύπό τοΰ συστήματος τούτου καί μόνον ίσχύν καί 
δημοσίαν πίστιν παρέχουσιν αί έν τώ Άρχ)κείω ευρι
σκόμενοι, δτι αί σχέσεις τών εκκλησιών, μονών καί 
των διαφόρων ό /αθοεργών ίδριμάτων, πρός τε τούς 
δήμους και τό δ .μόσιον, διά τών έγγράφων τούτων 
κανονίζονται και έλος, δτι ή νήοος δέν ύπέστη κατα- 
υ.ρυφάς έκ πολέμων καί έπαναατάσεων καί συνεπώ; 
η ακίνητος περιουσία τών πολιτών, διαδοχικώς μετα
βιβαζόμενη άπό προσώπου είς πρόσωπον, βάσιν έχει 
τά έγγραφα τού Αρχειοφυλακείου.

Ζάκυνθυς Λεωνίδας X. Ζώης
Άρχειοφύλαξ

νά λαλήται, διετηρήθη άκα/ώής καί άμορφος είς τά 
στόματα τού δχλου. Έξ αντιθέτου ή 'Ελληνική γλώσ
σα δύναται τις είπεϊν, δτι ουδέποτε άπέθανεν, ώς ή 
Λατινική, διατηρηθεϊσα έν τή ζωή καί κατ’ αύτούς έτι 
τούς αιώνας τής ταπεινώσεως κα· τής άμαθείας.»

«Οί υπήκοοι τοΰ Βυζαντινού Λ,ράτους, γράφει ( 
Γίββων, καί έν τή έσχάτη αύτών δουλεία καί καταπτώ- 
σει δέν έπαυσαν κατέχοντες τήν χρυσήν έκείνην κλεί
δα, δι’ ής ήνοιγον τούς θησαυρούς τοΰ αρχαίου κό
σμου, τήν έναρμόνιον καί πλουσίαν γλώσσαν, 'ήτις έμ- 
πνεει ψυχήν εις τα υλικά αντικείμενα, ήτις παρέχει 
σάρκα είς τάς άφηρημένας ιδέας τής φιλοσοφίας.»

«Τή αλήθεια ή Ελληνική γλώσσα ούδέποτε έπαυοε 
λαλουμένη παρά τοϊς 'Έλλησιν. Ό έπιφανής ’Ιταλός 
Φραγκίσκος Φίλελφος, έπί επτά καί ήμισυ περίπου έτη 
χάριν σπουδής διατρίψας έν Κωνσταντνουπόλει, τοι 
αΰτα έγραφεν έν έτει 1451 περί τής έν τή πρωτευού- 
ση ταύτη πόλει τοΰ Βυζαντινού Κράτους" λαλουμένης 
'Ελληνικής γλώσσης. «Ή κοινή τών Ελλήνων γλώσσα 
ήλλοιώθη καί παρεφθάρη ύπό τού πλήθους τών εμπό
ρων καί τών ξένων, τών συρρεόντων είς τήν Κων 
σταντινούπολιν καί άναμιγνυομένων μετά τών έντο 
πιων. —Έκ τών μαθητών τής σχολής ταύτης παρέ 
λαβον οί Λατίνοι τάς άηδεΐς καί σκοτεινάς μεταφρά
σεις τοΰ Πλάτωνος καί τού Άριστοτέλους.— Ημείς 
πρέπει νά προσηλωθώμεν μόνον είς τούς 'Έλληνας, 
οίτινες άπέφυγον τό μόλυσμα τοΰ χυδαϊσμού· έν τοϊς 

κατ’ οίκον δμιλίαις αύτών άνευρίσκει τις τήν γλώσσαν 
τοΰ Άριστοφάνους, τοΰ Εύριπίδου καί τών λοιπών 
Αττικών φιλοσόφων καί ιστορικών- τό δέ ύπ’ αύτών 
γραφόμενον ύφος εϊνε έπί μάλλον δόκιμον καί έπιμε 
μελημένον- 'Όσοι μάλιστα τούτων διά τών ύψηλών 
αύτών θέσεων καί τής εύγενείας ϊστανται εγγύτερον 
τής Αύλής, διατηροΰσιν άκεραίαν τήν χάριν καί την 
καθαρότητα τής άρχαίας γλώσσης, πάντα δ’, αυτής 
τά θέλγητρα καί τήν άφέλειαν άπαντά τις έν ,ταϊς 
συνομιλίαις μετά εύγενών Κυριών, τών μή ερχομένων 
είς συνάφειαν μετά ξένων. Καί λυπεΐται μεν άλλως ό 
Φίλελφος, δτι ή γλώσσα τοϋ λαοΰ ήν παρ:φθαρμένη, 
ώς τοΰτο παρετήρησε καί έτερος κατά τούς αύτοΰ; 
περίπου χρόνους περιηγηθείς τήν Ανατολήν, δ Γερ
μανός Σιλτεμβέργερ· πλήν έκ τούτου δέν εξάγεται, δτι 
ή Ελληνική γλώσσα εϊχέ ποτέ παύσει λαλουμένη, ή 
δτι είχεν ύποστή ούσιώδη μεταβολήν.»

Καί έτερος ξένος, ό Γάλλος φυσιολόγος Πέτρος Βι
λών, μετά έκατόν περίπου έτη (τώ 1546—1549) περι
ηγηθείς τήν Ελλάδα, παρετήρησεν, δτι οί Έλληνες 
δέν λαλοΰσι πάντες τήν αύτήν κοινήν διάλεκτον, ,αλλ, 
άλλοι μέν καθαρωτέραν, άλλοι δέ χείρονα-, έπειδή δε 
δέν έπεκράτει παρ’ άπασιν ή αύτή προφορά, δ Βιλών 
πολλάκις ήκουσεν έν Πέρα τής Κωνσταντινουπόλεως 
τά παιδία περιπαίζοντα τούς ιδιωτισμούς τής γλώσσης 
τών έκ θαλάσσης έρχομένων καί κατ’ εξοχήν τας Κυ
ρίας σκωπτούσας άλλήλας, ώς πράττουσιν οι Γάλλοι, 
σκώπτοντες τούς ιδιωτισμούς τών Πικαρδών καί πά
σαν άλλην μή Γαλλικήν διάλεκτον.

«Άλλά μή καί ή άρχαία Ελληνική γλώσσα δέν είχε 
τήν δημώδη αύτής διάλεκτον; Πολλούς ιδιωτισμούς 
καί χυδαϊσμούς ; "Αλλως έλάλουν έν τή αγορά καί έν 
τοϊς άγροϊς καί άλλως έν τή Ακαδημία· αί κωμωδίαι 
τοΰ Άριστοφάνους διέσωσαν ήμΐν τούς βαρβαρισμούς 
τών Σκυθών καί τούς χυδαϊσμούς τών άγροτών. ’Ό
πως καί σήμερον πολλαχοΰ τής Νοτιοδυτικής Γερμα
νίας, οΰτω καί κατά τούς άρχαίους χρόνους, ,έν, Ατ
τική, πολλάκις ή ονομαστική ήτον έν χρήσει αντί τής 
αιτιατικής, ή γενική άντί τής δοτικής καί αυτή αντί 
τής αιτιατικής........ Σύν τώ χρόνιο η δοτική και ό
Δυϊκός έξέλειπον, δ μέλλων καί δ υπερσυντέλικος εξε- 
φράζοντο διά περιφράσεων, καί τό_τραχύ τοΰ κοινού 
άνθρώπου στόμα έξανιστατο επι μάλλον κατα παση, 
γραμματικής λεπτότητος- εσφαλμένοι τύποι κλίσεων 
καί σχηματισμοί λέξεων άδόκιμοι παρεισέφρησαν ολι 
γον κατ’ ολίγον, τήν δέ αρμονίαν τής προσωδίας τών 
φωνηέντων άντικατέστήσεν δ τονος ως βασις τοΰ, ρυθ 
μοΰ. Πολύ πρό τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 
παρατηρούνται διάφοροι φιλολογικοί τύποι, συνήθεις 
έν τή καθ’ ήμάς καθομιλουμένη Ελληνική γλώσση, ώς 
έν τώ χρονικώ τοΰ Σίμωνος Σηθου τής ΙΑ εκατον
ταετηρίδας καί τοϊς ποιήμασι τού Πτωχοπροδρόμο·) 
τοΰ IB' αίώνος. Τοΰ τελευταίου τούτου ή θρηνωδία 

ΟΝΗΣΙΛΟΣ
Στον κάμπο τόν σιωπηλό χλωρό,, χλωρό χορτάρι 
σκεπάζει τών παλληκαριών τα ώμορφα κορμιά, 
λευκανθισμένη έπάνω τους σκορπά ονείρου χάρι 
άδρή σέ πλούσια βλάστησι καί μύρο ή λεμονιά.

* * *

Γύρω, τριγύρω ή σκοπή τοΰ πειό σεμνού θανάτου, 
κάθε ζωή τόν άγιο τόν χώρο περπατά, 
καί μοναχά στών λεϊμονιών τά φύλλα απο, κατου 
βιζαίνει άνθους ή μέλισσα καί φεύγει καί πετά.

εϊνε τό άρχαιότερον φιλολογικόν μνημεϊον τής καθομι
λουμένης γλώσσης, πλήρες κοινοτάτων καί ταπεινών 
έννοιών.»

«Ή δημώδης αΰτη διάλεκτος τοΰ Πτωχοπροδρόμου 
καί τοΰ Σήθου, περιοριζομένη έπί μακρόν μεταξύ τών 
κατωτέρων τοΰ λαοΰ στρωμάτων, έζησεν έν τφ σκο- 
τει, διακρινομένη τής έν τή Αύλή έπικρατούσης γλώσ
σης, μέχρις ου, άλώθείσης τής Κωνσταντινουπόλεως, 
ύπό τών Τούρκων, καί τών Βυζαντινών λογίων φυγα 
δευθέντων έν τή ξένη, έξήλθεν είς τό φως καί σύν ,τφ 
χρόνιο έπεκράτησεν. Τοιουτοτρόπως έκ τής άρχαίας 
γλώσσης προέκυψεν ή νΰν καθωμιλουμένη, άποτελέ- 
σασα ούτως είπεϊν τόν διανοητικόν δεσμόν μεταξύ τοΰ 
παρελθόντος καί τοΰ παρόντος. Έν τούτοις μεταξύ 
τής γλώσσης τοΰ Όμηρου καί τοΰ Ξενοφώντος ύπάο- 
χει μείζων διαφορά ή μεταξύ τοΰ τελευταίου τούτου 
καί τών συγχρόνων Ελληνικών έφημερίδων αν δέ ένε- 
φανίζετο μεταξύ τών νΰν Γάλλων και Γερμανών συγ- 
χοονός τις τοΰ Φροασσάρ ή τοΰ Βόλφραμ, δυσκολώ- 
τερον ήθελε συνεννοηθή μετά τών συμπατριωτών αύ- 
τοΰ, ή δσον δ Δημοσθένης αν ήκουε συνδιαλεγομένους 
τούς σημερινούς 'Έλληνας.»

«Άφ’ δτου οί 'Έλληνες έπέστησαν τήν προσοχήν 
είς τήν γλώσσαν τών έμυτών προγόνων, πολλαί αρχαϊ- 
αι λέξεις καί φράσεις ήρξαντο έπανερχόμεναι εις την 
μνήμην αύτών. .. . Είς την αρχαιζουσαν δ απλότητα 
καί αφέλειαν, οί νεώτεροι ' Ελληνες, προσεθηκαν τ > 
σφοδρόν πάθος τής φράσεως τών νέων χρόνων, πρός 
έκδήλωσιν μίσους καί τοΰ διακαούς πόθου της διαρρη- 
ξεως τών δεσμών τής δουλείας. Ό άναγινώσκων «Τά 
Κλέφτικα Τραγούδια» τών νεωτέρων Ελλήνων, άγε
ται νά πιστεύση, δτι ταϋτα δέν έξήλθον έξ άνθρωπί 
νων χειλέων, άλλ’ δτι κατέρρευσαν έκ τών βράχων τή; 
Οϊτης καί τοΰ Ολυμπου ως χείμαρροι αφρώοντες 
Προφανώς πάντα τά προϊόντα τής τεχνικής ποιήσεω; 
ύπερβάλλει ή νεοελληνική δημοτική ποίησις κατά φυ
σικήν δύναμιν καί βάθος αισθήματος αυτή εν χα?νε- 
ποΐς καιροϊς διετήρησε τάς άρχαίας Έλληνικάς παρα, 
δόσεις καί δέν έπέτρεψεν οΰδ’ έπί μικρόν νά σιγήση η 
κατά τής κρατούσης τυραννίας διαμαρτυρία. Είς τα 
λοιπά εϊδη τής Ελληνικής φιλολογίας τό φιλόπατρι 
καί γενναΐον τοΰ χαρακτήρος άναφαίνεται βαθμηδόν 
καί πολύ δψιαίτερον. ... Οί έκ Κωνσταντινουπόλεως 
εις τήν ’Ιταλίαν καταφυγόντες 'Έλληνες λόγιοι έκέ- 
κτηντο μέν άναμφισδητήτως καί πολυμάθειαν έξοχον 
καί φιλοπατρίαν άκραιφνή- πλήν αί Συγγραφαί αυτών 
δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς προϊόντα καθαρώς 
έθνικής φιλολογίας. Ή Ελληνική γλώσσα, έλθοΰσα 
είς έπαφήν πρός τούς ξένους εν τή αλλοδαπή,,απεβαλ- 
λε πολλάς τών χαρίτων καί τών καλλονών αυτής και 
έφθάρη, καθ’ δν τρόπον φθείρονται τά ωραία άγάλ 
ματα, άτινα κατά τήν μεταφοράν έρχονται εις έπαφήν 
πρός χεϊρας άπειρους καί άξέστους.»

MIX. Γ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ

Πετά καί πάει φέρνοντας τ’ δλόγλυκο τό μέλι 
πρός" κάποιαν άσυνείθιστη παράξενη κυψέλη, 
κ’ εϊν’ ή κυψέλη ένός νεκρού τ’ δλόγυμνο κεφάλι.

Ά 4 Α

Ώ θαΰμα λίγα χρόνια πριν άπό ’κεί μέσα πάλι 
στά στήθη έγλυκοστάλαξεν ένος λαοΰ ή έλπίδα, 
ελεύθερη νά ξαναϊδή τήν σκλάβα του πατρίδα.

Ευγένιος Ζήνων
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TO ΔΑΧΤΥΛ1ΔΙ TOY ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 
ΆΙΗΓΗΜ )

Είναι τώρα πεντήκοντα περίπου έτη, κάποιο ξένον 
πΛοιαριον είχε ναυαγήσει είς τήν ακτήν τοϋ Μπουγκε- 
Λες είς Πάνβένάν. Συνέλεξαν δεκάδα πτωμάτων. Ε
πειδή δέ δέν ήξευρον, έάν ταΰτα άνήκωσιν είς Χρι
στιανούς, τά έθαψαν έντός τής άμμου είς τό μέρος., 
οπού τα ευρον. Μεταξύ αύτών ήτο τό σώμα μεγάλο 
σωμου καί ώραίου νέου, ό όποιος ήτο πλόυσίώτερον 
των συντρόφων του ένδεδυμένος. Προφανώς θά ήτο ό 
πλοίαρχος. Εις τον παραμεσον τής άριστεράς χειοός 
εφερεν οΰτος χονδρόν χρυσοϋν δακτυλίδιον,'έπί τοΰ ό
ποιου ησαν χαραγμένα γράμματα άγνωστου γραφής.

Το χωρίον Μπουγκελές κατοικεΐται ύπό τιμίων αν
θρώπων. Έθαψαν ή μάλλον έχωσαν έντός τής άμμου 
τόν ώραϊον νέον χωρίς νά τόν στερήσωσι τοΰ δακτυ
λίου. Παρήλθον έτη. Ή άνάμνησις τοΰ ναυαγίου ο
λίγον κατ’ ολίγον έξηλείφθη.

Εν τούτοις κατα τας ώρας τής αγρυπνίας, δταν αί 
γυναίκες έπερίμεναν τήν έπάνοδον τών άνδρών, οίτι- 
νες άπεμακρύνοντο πρός αλιείαν, άνέφερον άκόμη είς 
τας διηγήσεις των έκεΐνον, τόν όποιον ώνόιιαζον «ξέ
νον πλοίαρχον» καί τό χονδρόν χρυσοϋν δακτυλίδιον, 
το όποιον έφόρει είς τόν δάκτυλον.

"Οτε τό πρώτον ή Μόνα Paranthoen, νεαρά ράπ- 
τρια τών περίχωρων, ηκουσε νά διηγώνται τήν ιστο
ρίαν ταυτην, καθ δλην τήν νύκτα ώνειρεύετο τό δα 
κτυλιδιον, το οποίον ελεγον δτι ήτο τόσον ώραϊον. Ή 
αυτή δε σκεψις κατεΐχεν αυτήν καί τήν έπομένην καί 
τήν μεθεπομένην καί δλας τάς άλλας ήμέρας. Τοΰτο 
κατέστη ,παρ’ αυτή έπίμΟνος ιδέα. ΤΗτο'ολίγον φιλά
ρεσκος, δπως πολλαί νεαραί ράπτριαι, καί διελογίζετο 
°™ σκοπος τοΰ κοσμήματος είναι νά λάμπη είς τό φώ*  
τοΰ ευλογημένου ήλιου καί δχι νά κρύπτεται είς τά 
σκότη τοΰ τάφου. Επι μακρόν χρόνον ούχ ήττον, ο
φείλω να το ομολογήσω, απέκρουσε τόν πειρασμό)'. 
Μίαν ημέραν δμως ήγέρθη αποφασισμένη. Τό εσπέ
ρας, πρός τό τέλος τής έργασίας της, είπεν δτι έπε 
θύμει δήθεν νά ύπάγη είς τήν οικίαν της. Τής έδωκαν 
τήν άδειαν καί έκείνη, δταν έβεβαιώθη δτι δέν τήν 
βλέπουν, διηυθύνθη είς τήν παραλίαν.

> Ο τοπος τής ταφής τών πνιγεντων είχε σημειωθρ 
δια χονδρού, ακαλλώπιστου σταυρού, κατεσκευασμένόυ 
απο ξυλον πισσωμενον, τον οποίον εφρόντισαν νά στή- 
σωσιν ακριβώς ύπεράνω τοΰ πτώματος τοΰ πλοιάρ
χου. Είς πάντα αρχηγόν πάσα τιμή. Έν μέση νυκτή 
ένφ έκαστος τών άλιέων.είσήρχετο είς τήν οικίαν του 
ή Μόνα Paranthoen ούδαμώς έφοβεΐτο μή τήν άνη 
συχήση τις. Έγονυπέτησεν, ήρχισε νά σκαλίζη τήν 
άμμον διά τών ονύχων της πυρετωδώς. Μετ’ όλίγον 
κατωρθωσε να συρη προς εαυτήν μίαν τών χειρών τοϋ 
πτώματος, την αριστεραν. Τό δακτυλίδιον εύρίσκετο 
πάντοτε εκεί. Εσκεφθη να το καμη νά όλισθήση κα
τά μήκος τοΰ δακτύλου, αλλά τό ήδη σκληρυνθέν δέρ
μα έσχημάτιζεν οιδήματα. Προσεπάθησε διά τής ψα- 
λίδος. Μάταιος κόπος. Τό ψαλίδιον είσήρχετο έντός 
τοΰ κατειργασμένου ύπό τής θαλάσσης δέρματος. Τό
τε χωρίς νά ξεύρη τί κάμνει μέ μίαν μανιώδη δρμήν, 
μέ άπίστευτον δύναμιν άπέσπασε τό δακτυλίδιον? Κα? 
τόπιν έβαλε τήν χεΐρα είς τήν θέσιν της, ισοπέδωσε 
την άμμον, έτίναξε τήν έμπροσθέλλαν της εγειρόμενη 
καί έτράπη είς φυγήν, φέρουσα μεθ’ έαυτής τό δα
κτυλίδιον. Τήν έπομένην μέτέβη είς τήν έργασίαν της, 
ώς συνήθως, αλλά πολύ ώχρά.

-— Τί έχεις, Μόνα; τήν ήρώτησεν ή οικοδέσποινα.

— Τίποτε, ολίγον πονοκέφαλον, θά περάση.
Καί ήρχισε νά κόπτη τό ύφασμα.
Αλλ αντί να παρέλθη τό κακόν ηύξανε μέχρι τοΰ 

σημείου νά άναγκάση τήν Μόναν νά άφήση την έργα 
σίαν της. Άπήλθε στενάζουσα.

Μόλις έξηφανίζετο είς τήν καμπήν τής ατραποί, 
θόρυβός ηγειρετο είς τό χωρίον. Άγυιόπαιδες, οϊτίνες 
επαιζον είς τήν παραλίαν, άνήλθον ταχέως είς τό χω 
ρίον, κραυγάΰοντες*

— ’Ελάτε νά ίδήτε! Ελάτε νά ίδήτε!
— Τί;

— Κάτι που είναι «στο νεκροταφείο τών πνιγμέ
νων».

Ολόκληρον τό χωρίον άνδρες καί γυναίκες κατέβη- 
σαν άκολουθοΰντες τά παιδία μέχρι τής θαλάσσης. "Ο- 
τε έφθασαν είς τό μέρος έκεΐνο, ιδού τί είδον-

Είς την βασιν τοΰ πισσωμένου σταυρού, χειρίς εν
δύματος έξήρχετο τής άμμου και έκ τής χειρίδος χειρ, 
οί δέ δάκτυλοι τής χειρός ταύτης ησαν άπαισίως συν
εσταλμένοι πλήν τοΰ παραμέσου, ό όποιος ήτο τεταμέ 
νος αυστηρός καί απειλητικός. Θά έλεγε τις δτι (ορ
γισμένος έδείκνυε κάποιον έκεϊ ύψηλά είς τάς αγόνους 
εκτάσεις, τας υπερκειμενας τών μικρών καί έσκορπι 
σμένων οικιών τών άλιέων. Κατά τήν βάσιν τοΰ δα
κτύλου ύπήρχε μία βαθεϊα σχισμή κυκλική. Μία τών 
παρευρισκομένων γυναικών είπεν

• — Είναι τό δάκτυλο ποΰ είχε τό δακτυλίδι- τοΰ τό 
έκλεψαν καί τώρα τό απαιτεί.

_ Ας θαψωμεν παλιν την χεΐρα αύτοΰ, άπεκρίθη 
είς τών άνδρών καί τήν έσκέπασε πάλιν δι’ άμμου.

Οί παρευρεθέντες έκεϊ διεσκοοπίσθησαν, σχολιάζον 
τες τό πράγμα κατά μυρίους τρόπους, διηγήθησαν δε 
το συμβάν και εις τούς επανελθόντας κατά τήν έ<σπέ· 
ραν έκ^τής αλιείας, άπό κοινού δέ έγνωμοδότησαν ότι 
τοΰτο ήτο βεβαίως ιεροσυλία.

Τήν έπομένην πολύ πρωί οί μάλλον άνυπόμονοι έ- 
τρεξαν είς τό κοιμητήριον τών πνιγέντων. Έκ νέου 
ό^φρικώδης δάκτυλος εύρίσκετο είς τήν έπιφάνειαν 
τής άμμου.

— ”Ας τόν θάψωμεν παρά μέσα.
Και πράγματι έθαψαν τόν δάκτυλον, τήν χεϊοα, α

κριβώς δπως τήν προτεραίαν. Έπειτα έπεσώρευσαν 
επ' αύτών λίθους καί βράχους.

e 4^“ !'£τ<? δύο “ρας θ δάκτυλος πάλιν άνεφαίνέτο- 
ου λίθοι έφαίνοντο παραμερίζοντες άφ’ εαυτών εύλα- 
βώς καί έσχημάτιζον κύκλον εις τινα άπόστασιν. Τότε 
κατέφυγον είς άλλα μέσα. Ό ΐερεύς τοΰ Πανβενάν, 
συνοδευόμενος ύπό τοΰ ψάλτου καί τού βοηθοΰ, ήλθε/ 
ϊνα έξορκίση τόν νεκρόν ραντίζων αυτόν μέ άγιασμα^

’Αλλ’ ό ωραίος πλοίαρχος πιθανόν δέν θά ήτο χρι
στιανός, διότι δέν άφέθη νά τόν έξορκίσωσι.

— Ζητεί τό δακτυλίδι του, έπανέλαβεν ή γυνή, ή 
όποια εΐχεν ομιλήσει τήν πρώτην ημέραν.

„ 1 ώρα κάθε ένας τό αύτό έσκέπτετο. ’Αλλά ποΰ νά 
εύρουν αυτό το δακτυλίδι, διά νά τό άποδώσουν;

Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν διά τής άνωμάλου όδοΰ, 
ήτις ωδηγει απο της θαλάσσης είς τάς οικίας τοΰ 
Μπουγκελές, άνεφαίνετο ή Μόνα Paranthoen, ή ρά 
πτρια. Τουλάχιστον αι γυναίκες τήν άνεγνώρισαν άπό 
την διπλοπτυχον εσθήτά της καί τήν κομψότητα τής

έμπροσθέλλας της. Άλλ’ είχε τήν μίαν χεΐρα περιτυ- 
λιγμένην μέ άσπρόρρουχα. Προΐχώρει βραδέως, στε 
νάζουσα ύποκώφως είς κάθε της βήμα. "Οταν έφθασε 
πλησίον τοΰ ομίλου, παρεκαλεσε δια νεύματος να την 
άφήσωσι νά διέλθη. Είς την ελευθέραν χεΐρα μεταξύ 
τοΰ άντίχειρος καί τοΰ λιχανοΰ έκρατει τό χρυσοϋν 
δακτυλίδιον? Τότε αΰτη έλυσε τά άσπρόρρουχα, διά 
τών όποιων έτυλίσσετο ή χειρ της. Πλησιάσαντες οί 
άνδρες είδον δτι ή χειρ έκείνη ήτο έξωγκωμένη ύπερ- 
μέτρως καί φρικωδως- είχε καταστη τερατώδης. Ο 
δάκτυλος ιδίως, ό παράμεσος, υπερμεγέθης και τετα

-----------------οΟΟ^ΟΟ·-----------------
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΖΩΗΝ
— Άνηγγέλθη δτι οί Γάλλοι έφεΰρον νέαν βόμβαν 

πλήρη καταστρεπτικών άερίων, τα οποία μετά την 
έκρηξίν της έπιφέρουν θάνατον.

— Κατά τήν στιγμήν τής έκρήξεως τά έξερχόμενα 
άέρια προκαλοΰν δριμύτατον ψύχος.

— Έξ αύτοΰ τοΰ ψύχους έπέρχεται ό θάνατος.
— Έφονεύθη είς τό Βέλγων ό Έρνεστος Ψυχαρης, 

’Αξιωματικός τοΰ Γαλλικού Στρατού, υιός τοΰ γνιο 
στοΰ γλωσσολόγου κ. I. Ψυχάρη καί έγγονός τοΰ με
γάλου Ρενάν. ( ,

— Ό Σουλτάνος άπηύθυνε διάγγελμα προς τον 
Στρατόν του.

_'Ο Ρωσσικός Στόλος κατεβύθισε τρία τουρκικά 
μεταγωγικά.

— Οί Τούρκοι έφήρμοσαν θαυμασίαν μέθοδον λη- 
στεύσεως τών ύπηκόων τής Ανταντ. , *

— Άπό τούς απερχομένους έκ Τουρκίας επιτρε 
πουν νά φέρουν μεθ’ εαυτών μόνον 200^ φρ.^ αφαι- 
ροΰντες τά περιπλέον διά τάς άνάγκας τής Αυτοκρα
τορίας. 5 , ,

— Είς τήν Μεσόγειον Αγγλικόν καταδρομικών, υ 
ποβαλόν είς αύστηράν νηοψίαν τό Αμερικανικόν υπε- 
οωκεάνειον «Κρόλλαντ», ανεκαλυψε 1,500 κιβώτια πο· 
λεμεφοδίων, τά όποια καί κατέσχεν ώς προοριζόμενα 
διά τήν Γερμανίαν.

— Ό πρώην Πρωθυπουργός τής Γαλλίας κ. Κα- 
γιώ καί ήδη έφεδρος Οικονομικός ’Αξιωματικός τοΰ 
Γαλλικού Στρατού, συνοδευόμενος καί ύπό τής γνω 
στής κυρίας του κ. Καγιω, ανεχώρησε δια Βραζιλίαν.

— Λέγεται δτι είναι έπιφορτισμένος μέ έμπιστευ- 
τικήν έμπορικήν άποστρλήν. , ,

— Ύπό τοΰ Κομιτάτου τής «Ένώσεως καί Προό
δου», τοΰ Κομιτάτου τού Στόλου καί τής Εθνικής 
Άμύνης καί τών Προεδρείων τών Συντεχνιών διωρ 
γανώθη έν Κων)πόλει πολυπληθέστατον συλαλλητή- 
ριον.

_ Λόγοι και θόρυβοι καί ζητωκραυγαί καί ταρα- 
χαί καί καταστροφαί καταστημάτων ξένων ύπηκόων 
δχι ολίγων έπηκολούθησαν.

_ Έν τέλει ώμίλησε καί αύτός ό Σουλτάνος εις 
έπιτροπήν τού συλλαλητηρίου, τό δέ περιεργότερον οι 
διαδηλωταί έζητωκραύγασαν ύπέρ... τής Ελλάδος 
πρό τοΰ Ελληνικού Προξενείου -
_ Ό Αύτοκράτωρ τής Αυστρίας άπένειμε τόν 

Σταυοόν τών Ιπποτών τού παρασήμου Φραγκίσκου 
’Ιωσήφ είς τήν κ. Στέλλαν φόν Νόμπτσικ, σύζυγον 
Άντισυνταγματάρχου. z

— Είναι ηλικίας 48 έτών, ριψοκίνδυνος ίππευτρια 
καί θαυμασία σκοπεύτρια. (

_ Ακολουθούσα τόν σύίυγόν της καί συμμετεχου 
σα τών πολεμικών επιχειρήσεων, διά τοΰ θάρρους τη,
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μένος ώμοίαζε πρός δάκτυλον πτώματος γίγαντος. Α
πό τήν στιγμήν έκείνην δλοι τήν άποφεύγουσιν ώς 
πανωλόβλητον. Τήν συνήντησα πολλάκις πλανισμένη ν 
είς τάς οδούς μέ τήν χεΐρα πάντοτε καλυπτομενην ύπό 
ρακών. Δέν ήδύνατο πλέον νά όμιλή, αλλ εγογγυζι- 
πεθίμως. t ,

Ώς πρός τόν ξένον πλοίαρχον, εκτοτε ουτος ανα 
παύεται έν ειρήνη μέ τό ώραϊον χρυσοϋν δακτυλίδιον 
είς τήν χεΐρα καί ώνειρευόμενος, φαντάζομαι, τήν «α 
γαπημένην», ήτις θά τοΰ τό έδωκε.

Άγάθη Νικοκάβουρα

καί τοΰ παραδείγματος της έγένετο αφορμή να νι 
κήση τό άπόσπασμα, είς τό όποιον άνήκεν.

— Είναι μία άπό τάς σπανιωτέρας παρασημοφο
ρίας. , , . _

—- Σειρά διαδόσεων έκυκλοφόρησε περί της ζωής 
τοΰ Διαδόχου τής Γερμανίας. _ (

— Αί διαδόσεις έφθασαν μέχρι τής κηόειας του.^
— 'Ο Ρώσσος έν Σμύρνη Πρόξενός κ. Καλμικωφ 

μετά πολλάς περιπετείας κατώρθωσε νά φθάση είς 
τάς Αθήνας. ( 5 ,

_'Ο Βασιλεύς τού Βελγίου έώρτασε ζην επετειον 
τού ονόματος του. ,

_ Ό κ. Πουαγκαρέ τώ άπηύθυνε θερμόν τηλε
γράφημα. „ ,

— Δι’ αύτοΰ εξέφραζε την πεποιθησιν οτι ταχέως 
ή χώρα του θά άπαλλαγή άπό τούς εισβολείς.

__ Πλησίον τών Γάλλων μάχονται καί οι Γαρι 
βαλδινοί. „ Λ „ , . ,

— Ή ύπό τόν ’Ιωσήφ Γαριβαλδην πρώτη λεγεων 
διαπνέεται ύπό τών εύγενεστέρων πόθων διά τήν Γαλ

— Κατετάχθησαν μέ τόν μεγαλείτερον ένθουσια- 
σμόν καί είς άριθμόν υπερέβησαν τους απαΐτουμενους 
άνδρας διά τήν Λεγεώνα. , , , -

__ 'Ως έκ τούτου έγένετο επιλογή και οί στρατιω^ 
ται τής Λεγεώνος διακρίνονται δια το παράστημά 
της καί τήν γε' ναιότητά της. ,

— Ή επίσημος όν-ηιασία της ειν< ι < Πρώτον Σύν
ταγμα Ξένων» πρός διάκρισιν άπό τήν «Λεγεώνα των 
Ξένων». ,

_ Άτΐίθανεν έν Γαλλία ο ν/ιραιοζ ^.τοαταο^Υΐ'ξ 
Ρόμπερτς.

_ Μετέβη έκεϊ διά νά επιθεωρήση τά μαχόμενα 
Αγγλικά στρατεύματα καί έκρυολόγησεν.

_ Ή Γαλλία έζήτησεν είς εκδήλωσιν ύπερτάτης 
τιμής νά παραμείνη έκεϊ δ νεκρός του.

_ Οί μέχρι τών άρχών τοΰ παρόντος μηνος πε· 
σόντες έν Γαλλία ’Άγγλοι ύπερβαίνουσι τάς 60,000.

_ Θεωρείται μεγάλη ή άπώλεια, ύπολογιζομένη 
είς 40 έπί τοΐς 100.

— Πάντες οί πρόκριτοι Ουλεμάδες και Αρχηγοί 
τών Μουσουλμάνων τής Αίγύπτου έδηαοσιευσαν προ 
κήρυξιν, δι’ ής άποκηρύττουν τήν δράσιν τής Τουρ
κία;· , . ,.

_Τήν κατηγορούν, δτι επιτιθέμενη κατα^ της Αγ 
γλίας, πλήττει καίρια συμφέροντα τοΰ Ισλάμ.

-—Διεδόθη, δτι ή Γαλλία καί η Αγγλία προσπα
θούν νά πείσουν τήν Ελλάδα ν’ άποστείλη εις την Αί
γυπτον στρατόν έκ 40,000 άνδρών., ,

__Ή ’Αγγλική Βουλή έψήφισε νέαν πιστωσιν 2-0
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εκατομμυρίων λιρών διά τόν στρατόν και τόν στόλον 
της·

— ’Εκτός αύτών, έδάνεισεν είς τό Βέλγιον 800 χιλ. 
λίρες, είς τήν Σερβίαν 95 έκατομμύρια φρ. και είς τή» 
Ελλάδα 40 έκατομμύρια.

— Διεδόθη, δτι άποχωρούντο- τοΰ κ. ΙΙάσιτς έκ 
τής πολιτικής, θά τόν διαδεχθή είς τήν Προεδρείαν 
τής Κυβερνήσεως ό κ. Γιοβάνοβιτς.

— Τό τοιοϋτον διεψεύσθη.
— 'Απλώς ό κ. Γιοβάνοβιτς, τέως πρεσβευτής τής 

Σερβίας έν Βιέννη, έλαβε θέσιν υφυπουργού, διά νά 
ανακούφιση τόν κ. Πάσιτς.

— Είνε περιεργότατος ό τρόπος, καθ’ δν διέφυγον 
τήν προσοχήν τοΰ ’Αγγλικού στόλου τά δύο Γερμανικά 
καταδρομικά «Γκαϊμπεν» καί «Μπρεσλάου». '

— Τά δύο πολεμικά, καταδιωκόμενα ύπό ’Αγγλικής 
μοίρας, είσήλθον είς τό στενόν τής Μεσσήνης.

— Έκεϊ τά απέκλεισαν τέσσαρα ’Αγγλικά πρός 
βορράν καί τρία πρός νότον.

— Καί ένόμιζον, δτι έξησφαλισαν τήν καταστρο 
φήν των ή τήν σύλληψίν των.

— ΟΙ Γερμανοί δμως έλαβον μέτρα νά διαφύγουν.
— Καί μετεχειρίσθησαν πονηριάν.
— ’Ήρχισαν νά παίζουν τόν ύμνον «Ντιέ βάχτ άμ 

Ράϊν».
— ΟΙ "Αγγλοι τούς παρηκολούθησαν καί έτοιμά- 

ζοντο νά τούς επιτεθούν.
— Μετ’ ολίγον δμως ό ύμνος παύει καί οί ’Άγγλοι 

δέν μπορούν νά εννοήσουν τί συμβαίνει.
— ’Ερευνούν καί δέν ανακαλύπτουν τίποτε.
— Τί είχε συμβή.
— Οι Γερμανοί έπεβίβασαν τούς μουσικούς εις μίαν 

βάρκαν, ή οποία έλαβεν αντίθετον αύτών διεύθυνσιν, 
ένφ τά πολεμικά έξηκολούθησαν τόν δρόμον των.

— ΟΙ ’Άγγλοι παρακολονθσΰντες τόν ήχον τής μου 
σικής, ένέτεινον τήν προσοχήν των πρός τά έκεϊ καί 
άφήκαν τά Γερμανικά νά διαφύγουν άπό μιας διόδου 
σχεδόν αγνώστου ήφαιστιογενούς

— 'Όταν άνεκαλύφθη ή φυγή, τά Γερμανικά εύρί 
σκοντο έκτος βολής, πλέοντα ολοταχώς πρός τά σω 
τήρια στενά τών Δαρδανελλίων.

— Ή Μ. Δούκισσα τού Λουξεμβούργου έξεφώνησο 
λόγον κατά τήν νέαν σύνοδον τή; Βουλής.

— Έκ τού λόγου αύτοΰ πληροφορούμεθα, δτι οί 
Λουξεμβουργιανοί δέν είνε καί πολύ δυσηρεστημένοι.

— ”Ελαβον ύπόσχεσιν, δτι θ’ αποζημιωθούν καί 
είσέπραξαν τό Ισότιμον τών μέχρι τής ήμέρας έκείνης 
ζημιών, αί όποϊαι έγένοντο είς τήν χώραν των, λόγω 
τής διαβάσεως τών στρατευμάτων έκ τού έδάφου; 
των.

— Καί ε’ις άλλα μέ υγείαν.
— Ό Κάϊίερ άπέστειλε τηλεγράφημα πρός τόν 

Σουλτάνον, διά τοΰ οποίου τοΰ δηλοΐ δτι «δ Γερμανι 
κός καί Τουρκικός στρατός ήνώθησαν πρός τόν αύτόν 
σκοπόν, ύπέρ τής ίσότητος, δικαιοσύνης καί τής έλευ- 
θερίας.»

— Δυστυχής ίσότης, δικαιοσύνη καί έλευθερία 1
—Όποϊα τερατώδη διαπράττονται έπ’ όνόματί σοι-ί
— Κατόπιν νεωτέρων αποφάσεων, έπετράπη εις τόν 

Πρίγκηπα τής Ούαλλίας ή μετάβασις πλησίον τών 
Αγγλικών στρατευμάτων^ τών μαχομένων ε’ις τήν 
γραμμήν τοϋ πυρός είς Φλάνδραν.

— Άπενεμήθη ό Σταυρός τής Βικτωρίας εις εννέα 
αξιωματικούς καί ύπαξιωματικούς τοΰ έν Γαλλία μα- 
χομένου Αγγλικού στρατού, διακριθέντας ε’ις τό πε 
δίον τής μάχης.

— Ό Κάϊζερ διά διαταγής του, άπευθυνθείσης πρό; 
τόν στρατόν του, έζήτησε τήν άλωσιν τοΰ Καλαί μέ 
πάσαν θυσίαν.

— Ή διαταγή του δμως παρέμεινεν ανεκτέλεστος

— Ιίόσα πράγματα χάνουν τήν άξίαν των μέ τήν 
πάροδον τοΰ χρόνου.

— Μεταξύ αύτών συγκαταριθμητέόν καί τόν 'Ιερόν 
ΙΙόλεμον τών Τούρκων.

— Έκηρύχθη ύπό τού ΣεχουΛισλάμη, άλλά χωρίς 
τά άναμενόμενα άποτελέσματα.

— Οί ’Άγγλοι ύπολογίζουν τάς άπωλείας τών Γερ
μανών είς 1,250,000, έκτος τών άσθενών, τούς όποιους 
ύπολογίζουν ε’ις 500,000.

— Ή κηδεία τοΰ Λόρδου Ρόμπερτς έτελέσθη είς 
Λονδϊνον.

— Παρηκολούθησεν ό Βασιλεύς καί μακρά σειρά έ- 
πισήμων.

— Ένεταφιάσθη ό νεκρός τού ’Άγγλου Στρατάρ
χου είς τήν κρύπτην τοΰ Ναού τού Αγίου Παύλον 
πλησίον τών μαυσωλείων τού Νέλσωνος καί τοΰ Οί- 
ελιγκτώνος.

— Κατά τό συμπόσιον, τό δοθέν είς Λονδϊνον, έπ’ 
εύκαιρία τής έγκαθιδρύσεως τοΰ νέου Δημάρχου, ώ- 
μίλησε καί ό πρεσβευτής τής Γαλλίας κ. Καμπών.

— Ετόνισεν, δτι ό άγων τών Συμμάχων γίνεται 
ύπέρ τοΰ πολιτισμού καί τής έλευθερίας.

— Μία πένθιμος είκών τής πολεμικής καταστάσεων 
έδόθη άπό τόν άνταποκριτήν τού «Ημερησίου Τήλε 
γράφου».

— Τηλεγραφεί : «Ή βόρειος καί ή κεντρική Φλάν
δρα είνε έν νοσοκομεϊον. Ή νότιος Φλάνδρα είνε νε
κροταφείου.»

— Ή άντοχή τών ’Ινδών στρατιωτών είνε κατα 
πληκτική. Μόνον δταν φέρουσι τρεις ή τέσσαρας πλη- 
γά; δέχονται νά μεταβώσιν είς το νοσοκομείο».

— Έκεϊ, προκειμένου νά τούς γίνη έγχείρισις, δέν 
δέχονται νά τούς ναρκώσουν, δέν βγάζουν δέ τήν 
παραμικράν φωνήν, έ'στω και αν αισθάνονται τού; 
πλέον άνυποφόρους πόνους.

— Ό Πρίγκηψ τής Ούαλλίας, τοποθετηθείς παρά 
τώ Άγγλικώ Έπιτελείω, άνέλαβεν ύπηρεσίαν ώς ύπα- 
σπιστής τοϋ Αρχιστρατήγου Φρέντς.

— Ό Αρχιστράτηγος Ζώφρ άπέστειλεν είς τό Αγ
γλικόν Στρατηγεϊον δύο Γερμανικός σημαίας, τάς δ 
ποίας εύρον θαμμένος ε’ις τά χαρακώματα τών Γερ 
μανικών θέσεων.

— Έκεϊ ένίκησαν οί ’Άγγλοι κατά τήν μεγάλην 
μάχην τού Μάρνη.

— Ό Πρωθυπουργός τής Γαλλίας έπεσκέφθη δ
λας τάς άνακτηθείσας ’Επαρχίας (τής Ανατολικής 
Γ αλλίας.

— Συγκινητική ήτο ή στιγμή, καθ ήν δ κ. Βιβιάνι 
άπένειμε τόν Σταυρόν τής Αεγεώνος τής Τιμής ε’ις 
τόν Δήμαρχον τής Ρέφις, κ. Λαγκλέ.

— Άπό Γερμανικής πηγής έγνώσθη, δτι αί άπω- 
λειαι τών Γερμανών καί είς τά δύο μέτωπα άνήρχοντο 
μέχρι τού 'Οκτωβρίου είς 500,000 άνδρας.

— Είς τήν Αύστρίαν έδημιουργήθησαν τρεις τά
ξεις τοΰ παρασήμου τής Στρατιωτικής Άξίας.

— Διορίζεται πρέσβυς τής Γερμανίας είς Ρώμην 
ό Πρίγκηψ Μπύλωβ, πρώην Άρχικαγγελάριος.

— Ό Συνταγματάρχης τού 'Ιππικού Έρμπιγιών ι- 
φονεύθη.

-—ΤΗτο μέλος τής Γαλλικής Αποστολής πρός δι- 
οργάνωσιν τού Ελληνικού στρατού.

— Είς τήν ναυμαχίαν τής Χερσώνος έβλάβη σο· 
>6αρώτατα τό Γερμανοτουρκικόν καταδρομικού 

«Γ καϊμπεν».
— Έβομβαρδίσθησαν ή Νοβορρωσίσκη καί άλλαι 

πλησίον πόλεις ύπό τοΰ Τουρκικού καταδρομικού 
«Χαμηδιέ».

— Είς τήν Τραπεζοΰντα έβλάβη καί τό Ρωσσικόν 
Προξενεϊον.

— Ή λογοκρισία είς τήν Γαλλίαν έξασκεϊται μέ 
πολλήν αύστηρότητα.

— Ό Διοικητής τής Βαρσοβίας Στρατηγός Δέ 
Κόρφ συνελήφθη ύπό τών Γερμανών αιχμάλωτος.

— Τό Βερολϊνον έ,ώρτασε πανηγυρικώς τήν νί
κην τού Χίνδεμπουργ κατά τών Ρώσσων είς τήν Πο
λωνίαν.

— 'Ολόκληρος ή πόλις ήτο σημαιοστόλιστος.
— Τά σχολεία διέκοψαν τά μαθήματά των.
— Καί εις τάς έκκλησίας έψάλησαν κατανυκτικώ- 

τατοι δοξολογίαι.
— Ή ’Ιταλική Κυβέρνησις λόγω τού κρίσιμου 

τών περιστάσεων μετεκάλεσαν είς Ρώμην τούς εί; 
τάς πέντε Μ. Δυνάμεις διαπιστευμένους άντιπροσώ 
πους της.

— Κληθςίς άνεχώρησε διά νά συμμετάσχη είς τάς 
συνεννοήσεις τών διπλωματών καί ό παρ’ ήμίν πρε
σβευτής τής ’Ιταλίας κ. Μποσδάρι.

— Αί Γαλλικοί έφημερίδες δημοσιεύουν «μικράς 
αγγελίας» πλήρεις άπό τραγικότητα.

— Δι’ αύτών ζητούνται πληροφορίαι διά τούς ε
ξαφανισμένους συζύγους, τέκνα καί καθεξής.

— Οί έν Γερμανία αιχμάλωτοι, λαμβάνοντες έφη 
μερίδας μή Γερμανικός, είναι έκτεθειμένοι είς τήν 
ποινήν τοΰ τυφεκισμού.

— Αύστηρώς έπίσης άπηγορευμένη είναι ή άπο- 
στολή δεμάτων είς τούς αιχμαλώτους τυλιγμένων μέ 
σα είς ξένας έφημερίδας. Καί τούτο συνεπάγεται θα
νατικήν ποινήν.

— Είς τήν Αλσατίαν καί δλην τήν Γερμανίαν πά; 
λαμβάνων έπιστολήν γραμμένην είς άλλην γλώσσαν 
πλήν τής Γερμανικής καταδικάζεται είς πρόστιμου 
(>5 φρ. καί είς φυλάκισιν μιας ήμέρας.

263
— Ό θέλων νιι στείλη έπιστολήν πρέπει νά τήν 

διαβιβάζΐ] είς ειδικόν τμήμα, τό όποιον τήν μετα
φράζει Γερμανιστί.

— Οί Γάλλοι είς τήν μάχην μεταξύ Μπεξότ καί 
Διξμοϋνδ έχασαν 20,000 στρατιώτας.

—- Τάς μεγαλειτέρας άπωλείας είχον οί Ζουάβοι
— Είς τόν Καύκασον ένέσκηψε δριμύτατος χει 

μών.
— Μουσεϊον άληθινόν είναι ό σημερινός Τουρκι

κός Στόλος κατά τόν Αντιναύαρχον Ντεγκου’ύ·.
— Οί Γάλλοι ένθουσιασμένοι μέ τόν Αλβέρτον 

τοΰ Βελγίου.
— Έσκέφθησαν πρός στιγμήν νά ενώσουν ύπό 

τό σκήπτρον τού Αλβέρτου Γαλλίαν καί Βέλγιον είς 
'Ομοσπονδιακήν 'Ένωσιν.

— Ό Αύτοκράτωρ προήγαγε τόν στρατηγόν Χί- 
δεμπουργ είς τόν βαθμόν τοΰ Στρατάρχου.

— Ή προαγωγή του συνωδεύετο καί διά τιμητι 
κοΰ τηλεγραφήματος.

— Κατ’ άπόφασιν τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου 
τής Γερμανίά; τό μεΡ ολίγον καθελκυόμεν-ιν νεώτερον 
Γερμανικόν Ντραίτνωτ θά δν- μ ισθή «“Εμδεν», πρός 
τιμήν τοΰ τόσας καταστροφής έπενεγκόνιος εί τό’Αγ
γλικόν Ναυιικόν, γερμανικ ΰ καταδρομικού.

— Αί πολεμικαί δαπάναι τής ’Αγγλία: προϋπολο- 
γίσθησαν εις 16,425,000,000 φρ.

— Διά τήν έξασφάλισιν τοΰ ποσού αύτοΰ έπεβλήβη 
έκτακτος φορολογία καί συνήωθησαν δάτεια.

— 'Η έν Γαλλία Ελληνική Λε.γεώγ μαχομέιη άν 
δρείως είς τήν πρώτην γραμμήν άπέσπασε τά θερμά 
συγχαρητήρια τ< ύ Στρατηγού Ζόφο.

— Οί Ρώσσοι άντιληφθέντεςτήν πσρ ιμιώδη αγνω
μοσύνην καί ύπουλότητσ τών Βουλγάρων έξεδήλωσαν 
τήν άγανάκτησίν των διά τής «Ούτρο».

ερνεςτοχ ΨΥΧΑΡΗΣ
Ό έγγονος τοΰ Ρενάν άπέθανεν ένώπιον τοΰ εχ

θρού. Πληροφορούμαι τήν δόξαν καί τήν συμφοράν 
μαίύ τών ίδικών του, τήν άπώλειαν τών Γαλλικών 
γραμμάτων. Διακόπτω τό έπίκαιρον άρθρον μου καί 
παραμερίζω τάς σημειώσεις μου διά τούς πληγωμέ
νους. Οί Γάλλοι πατριώται πρέπει νά χαιρετίσουν α
μέσως τόν άθάνατον αύτόν άδελφόν τοΰ Πεγκύ, τόν 
στρατιώτην τής Γαλλίας άλλά καί τής Γαλλικής σκέ- 
ψεως, τόν πολυαγαπημένον μας φίλον, ποΰ έπεσεν 
ύπέρ τής πατρίδος. ι

Ό Έρνέστος Ψυχάρης, ύπολοχαγός τού άποικια- 
κοΰ πυροβολικοΰ, έφονεύθη είς Σαίν—Βενσάν—Ροσ- 
σινιόλ τοΰ Βελγίου, παρά τό Βιρτόν τήν 22 Αύγοί 
στου, ύπερασπίζων τήν πυροβολαρχίαν του. Διεξή
χθη τήν ήμέραν έκείνην μάχη, καθ’ ήν 12 χιλιάδες 
Γάλλοι άντιμετώπισαν 120 χιλιάδας Γερμανών. Κα
νείς δέν έκινήθη άπό τήν θέσιν του. Τό σύνταγμα 
έξωντώθη ολόκληρον. Ό Ψυχάρης καί οί συνάδελφοί 
του έτήρησαν τήν θέσιν των κοντά στά κανόνια εως 
δτου έγιναν άχρηστα. Είδε τόν θάνατον νά έρχεται. 
Έχρησιμοποίησε τάς τελευταίας βολάς του, πριν 
πέση.Ό πατέρας του μου διηγήθη τόν θάνατον τοΰ Ερ- 
νέστου. Ό πατέρας του, δστις ήτο πολιτικός μας αντί 
παλος καί τόν όποϊον ή ένδοξος δυστυχία του μάς κα 
θιστύί 'ιερόν φίλον. Καί προσθέτει δ πατέρας αύτό;, 
πρός τόν όποϊον απευθύνονται σήμερον δλαι μας αί 
φιλικαί συμπάθειαι- «Ά, βέβαια. ’Έπειτα άπ’ αύτό δέν 
τούς συντρίβομεν πλέον. Θά έρωτήσωμεν πρώτα τόν 
εαυτόν μας τί έπήγαν νά κάμουν έκεϊ κάτω τά πα-

διά μας». Τά παιδιά μας, άγαπητέ φίλε, έπήγαν νά 
σώσουν τήν Γαλλίαν καί τό δικό σου μέσα στ’ άλλα, 
μ’ ένα πήδημα πρός τόν θάνατον εύρέθη εις τήν πρώ 
την γραμμήν, πυργώνοντας έτσι τήν δόξαν τής περι
φανούς του οικογένειας.

Πρό τριών έτών, δταν ό Έρνέστος Ψυχάρης μά; 
παρουσίασε τά φιλολογικά του πρωτόλεια, έγραφα 
δτι ή φύσις άρέσκεται πάντοτε σέ κάποιαν μυστη
ριώδη συνέχειαν φαινομένων πού παρουσιάσθησαι 
πρό πολλοϋ καί προσέθετα πώς ήτο θαυμαστά ώραΐον 
τό ν’ ανθίζουν διαδοχικώς, νά μαραίνωνται καί νά 
ξανανθίζουν είς τήν ίδιαν γενεάν πλούσια τάλαντα, 
κρυμμένα στό πρωτόγονον σπέρμα. Ό έγγονος τοΰ 
Ρενάν έπέρασε μεταξύ μας πολύ ταχέως. Αλλά πό
σον ή μή διακοπεϊσα ειμαρμένη του είνε ώραία. Ό 
άρτιος έπίγονος, ό τελειωμένος, συμπληρώνει τό πε
λώριον έργον τού γηραιού γενάρχου. Αγαπώ τόν γί· 
ρω Ρενάν, τού οποίου τά βιβλία μου έδειξαν τά ύψη- 
λότερα προβλήματα και τάς μεγαλειτέρας έλξεις 
τής ζωής. Χθές άκόμη έμελετούσα τό έργον του είς 
τήν Φοινικικήν άκτήν, είς τήν παραλίαν τής Σιδώνο: 
καί κατά μήκος τού Άδώνιδος ποταμού. Μεγάλο έρ 
γον, άλλ’ έστερημένον ήρωϊσμοΰ. Ματαίως έζήτησ,τ 
εις τήν σκέψιν τοΰ Ρενάν μίαν ορμήν αυθόρμητον καί 
άμεσον ή τήν αϊσθησιν πρός τό φυσικώς ριψοκίνδυνον. 
Ό Ρενάν χαρακτηρίζεται άπό μίαν προφύλαξιν άναμ- 
φισβητήτως ύπερβολικήν.

’Ιδού λοιπόν δτι τό πολεμικόν αύτό παιδί, ήλθε νά 
δικαιώση τήν μνήμην τοΰ προγόνου. «Ό Σωτήρ μου 
καί ή Χαρά μου», θά είπή ό πρόγονος δεξιούμενος ε’ις
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τά Ήλύσια την νεαράν καί αίματωμένην σκιάν τοΰ 
έγγόνου.

Κάποτε ό Έρνέστος Ρενάν εϊχεν είπή ε’ις τόν Παύ
λον Ντερουλέντ, δστις προσεπάθει νά τοΰ μεταδώση 
τήν πατριωτικήν φλόγα του· «Νέε μου, ή Γαλλία πε
θαίνει. Μή ταράσσετε τήν αγωνίαν της». Ή φράσις 
ήτο ασεβής, αλλά δέν πρέπει νά νομίζωμεν, δτι έξ 
αυτής μόνης είμποροΰμεν ν’ άποκαλύψωμεν ολόκληρο, 
τόν Ρενάν. Σήμερον μάς γίνεται βεβαιότης, δτι ό επι
θανάτιος έκεΐνος ήχος δέν άπέδιδεν δλην τήν ψυχήν 
τοΰ συγγραφέως τοΰ «Βίου τοΰ ’Τησοΰ». ’Έχουν είπΰ. 
πολύ έπιτυχώς, δτι τά παιδιά μας ομοιάζουν πρός τής 
μάλλον βαθειές σκέψεις μας. 'Ο Έρνέστος Ψυχάρης 
άρμονίζεται είς τάς μεγάλας σελίδας τής «Ηθικής καί 
πνευματικής άναγεννήσεως». Τάς συνεχίζει. Ή ζωί; 
καί τό έργον τοΰ παιδιού αύτοΰ είμποροΰν νά θεωρη 
θούν ώς μία έκ τών διαθηκών τής πολυμόρφου μεγα- 
λοφυΐας τοΰ Ρενάν. ’Απολυτρώνει τόν μεγάλον πρό 
γονον καί, άν ήτο ανάγκη τόν σώζει.

Ό Ρενάν καί ό Ταίν έπέθαναν άμφιβάλλοντες διά 
τήν Γαλλικήν ζωτικότητα. Έπίστευσαν, δτι αί νέαι γε
νεά! θά έζοΰσαν είς τήν σκιάν καί θά έξηφανίζοντο 
άπό ηθικήν άψυχίαν. Ήσαν απαισιόδοξοι, δπως ό γη 
ραιός έκεΐνος Καρολιγκιανός Αύτοκράτωρ, πού έβλεπε 
τάς νορμανδικός τριήρεις νά πλέουν είς τόν ώκεανόν 
καί ό όποιος με δάκρυα στά μάτια έπροφήτευε τήν 
εισβολήν. Έπέρασαν τάς τελευταίας ημέράς στενάζον- 
τες πρό τοΰ ώκεανοΰ, τόν όποιον δέν είχαν τήν δόνα- 
μιν ν’ άντικρύσουν. Άπηλπίζοντο. Καί ή απελπισία 
ήτο καρπός μιάς καταχρήσεως περί τήν φιλοσοφικήν 
άνάλυσιν καί τήν ψυχράν συλλογιστικήν μέθοδον. Δέν 
είχαν έμπιστοσύνην είς τόν εαυτόν των, ένώ αν κατέ 
βαιναν χαμηλότερα εις τά βάθη τής ιδίας των ψυχής 
θά εΰρισκαν έκεΐ τήν δΰναμιν καί τήν ύψηλοφροσύνην 
τών προγόνων. * * *

Ή «πρόσκλησις είς τά δπλα», τό άριστουργηματι 
κόν έργον τοΰ Έρνέστου Ψυχάρη αποτελεί τήν πλέον 
άναμφισβήτητον καί διαυγή άπόδειξιν περί τοΰ σχη 
ματισμοΰ τής νέας γενεάς, τής οποίας τήν έξέλιξ'.ν 
παρηκολουθήσαμεν μέ μάτια έκθαμβα καί ήτις πηγαί
νει νά ζητήση τόν λόγον τής ζωής της, άνατρέχουοα 
πολύ υψηλά είς τήν φυλήν καί πολύ μακρυά πρός τό 
παρελθόν. «Ό υιός έτάχθη μέ τό μέρος τών προγόνων 
του εναντίον τοΰ πατέρα του». Αύτό ήτο τό δυνατό’'1 
έμβλημα, μέ τό όποιον ό Έρνέστος Ψυχάρης προσδι
ορίζει τό βιβλίον του, ηθικήν βιογραφίαν τοΰ εαυτού 
του καί τών φίλων του. Γνωρίζομεν τήν θέσιν τής 
«Προσκλήσεως είς τά δπλα». Ό υιός ενός άντιμιλιτα-

AH0 ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ
Ο ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ

Ή Ελλάς, ή οποία άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων 
παρήγαγε πνεύματα ήγεμονεύσαντα είς δλας τάς έκ 
δηλώσεις τής πνευματικής ζωής, ήτο φαίνεται πεπρω 
μένον νά άναδείξη καί ηγεμόνας καλλιτεχνούντας καί 
καλλιλογοΰντας κατά τή σύγχ, ονον έποχήν μας- Είς 
τήν ιστορίαν τών νεοελληνικών γραμμάτων θά παρα- 
μείνη μνημειώδης ή κομψή σιλουέττα τοΰ ευθυτενούς 
καί λεπτού ήγεμονόπαιδος. Ημείς σήμερον δέν κρίνο- 
μεν τό έργον τοΰ Βασιλόπαιδος Νικολάου άπό καθα
ρός συγγραφικής άπόψεως. Διαβλέποντες μέσα είς τάς 
σκηνάς τοΰ έργου του τήν σφραγίδα τής ίσχυράς συλ- 
λήψεως καί τής καλλιτεχνικής άντιλήψεως, παρερχό 
μέθα πρό τοΰ άληθινοΰ συγγραφέως, διά νά σταμα- 

ριστοΰ καθηγητοΰ είς μίαν τυχαίαν συνάντησίν του 
μέ κάποιον αξιωματικόν, άνευρίσκει είς τήν ψυχήν του 
άκατανίκητον τήν έλξιν τοΰ στρατιώτου. Μιά δεύτερα 
μυστική ένίσχυσις τονώνει καί διπλασιάζει τήν πολε
μικήν άρετήν τοΰ νέου. Ό υιός αυτός τοΰ άντικληρ·· 
καλιστοΰ είνε ευσεβής καθολικός. Φαντασθήτε τήν Λ 
δυνηράν έκπληξιν τοΰ πατέρα είς τήν άφύπνισιν αύ 
τήν, είς τό ξύπνημα όλου εκείνου πού ύπήρξεν ή ζωή 
τών ίδικών του διά μέσου τών αιώνων και τό όποιον 
κοιμάται είς τά βάθη τοΰ ίδιου εαυτού του.

Τί βιβλίον ! ·
Μέσα ε’ις αύτό υπήρχε τό πρόβλημα τής Γαλλίας, 

τής Γαλλίας τής χθες. Πρό τοΰ σημερινού πολέμου 
υπήρχαν δύο άντίθετοι άντιλήψεις περί τοΰ καθήκοντος 
πρός τά εθνικά μας πεπρωμένα. Σήμερον συνδιηλλά- 
γησαν πρό τοΰ εχθρού. "Οσοι έκήρυσσαν τήν «ανεξαρ
τησίαν τοΰ ελευθέρου λογισμού» είνε υποχρεωμένοι νά 
άναγνωρίσουν σήμερον τήν άνάγκην, τήν καλλονήν 
καί τήν υπεροχήν τής έθνικής πειθαρχίας.

Ό μεγάλος Ρενάν ώριζε τήν σημερινήν μας ένωσιν 
περί τήν σημαίαν τής μιάς Γαλλίας, διακηρύσσων δτι· 
«Θά είμεθα μία Πατρίς καί θά άγαπήσωμεν άλλήλους 
άναλόγως τών θυσιών, είς τάς όποιας ύπεβλήθημεν 
καί τών δεινών πού ύπεφέραμεν μαζύ.»

Ό Έρνέστος Ψυχάρης καί ό Κάρολος Πεγκύ πριν 
λάβουν τά δπλα καί πριν πεθάνουν διά τήν Γαλλίαν, 
έπολέμησαν πρός άπελευθέρωσιν τής Γαλλικής ψυχής, 
άπεκατέστησαν διά τοΰ έργου των τήν μίαν καί άδιαί- 
ρετον Πατρίδα.

Επειδή δέ αί ύψηλαί περιστάσεις τής ζωής μάς ε
παναφέρουν είς τάς πλέον άποκρύφους περιοχάς τής 
συνειδήσεώς μας καί μάς βοηθούν νά έννοήσωμεν κάθε 
τι ποΰ μάς είνε συγγενές, είμαι βέβαιος, δτι ό Έρνέ
στος Ψυχάρης είς τάς τελευταίας άγρυπνίας τού στρα
τοπέδου θά έλαβεν άπό μυχίας αισθήσεις τήν πεποί 
θησιν, δτι τό έργον του έπέτυχεν. Ήσθάνθη όλα του 
τά αισθήματα νά άρμονίζωνται καί τήν Γαλλίαν δλην 
νά τόν περιβάλλη έν τή ενώσει της. Καί έπειτα είμαι 
άκόμη βέβαιος δτι έπεσε μέ τήν πίστιν είς τό έπωφε- 
λές τής θυσίας του.

Ό πατέρας τοΰ Έρνέστου Ψυχάρη μοΰ έγραψε.
«Άπέθανε πιστεύων είς τήν τελικήν νίκην. Μοΰ τό 

έπιστοποίησαν δλοι οί ζώντες σύντροφοί του».
Ή βεβαίωσις αυτή, ποΰ τον παρηγορούσε τήν 

στιγμήν τής θυσίας, θά έπιτρέψη είς τούς φίλους καί 
είς τήν μητέρα του ν’ άναπαριστοΰν πάντοτε τόν νεα
ρόν ηρώα μέ τό μέτωπον γαλήνιον πρό τοΰ θανάτου

ΜΩΡΙΣ ΜΠΑΡΕΣ 
—

τήσωμεν πρό τοΰ εύγενσΰς καί ισχυρού παράγοντος 
άσκήση έν τώ φανερώ καί λεληθότως ή άνάμιξις τοΰ 
Βασιλόπαιδος Νικολάου είς τήν καλλιτεχνικήν ζύμωσιν 
τής νεωτέρας Ελλάδος. Ή ήγειιονική λάμψις, χωρίς 
νά θαμβώση, θά διάνοιξη ορίζοντας, τούς όποιους ού- 
δείς θά έ τόλμα νά φαντασθή τόσον εύρεϊς διά τήν Ελ
ληνικήν καλλιτεχνίαν. Ή άνάμιξις του ανοίγει διά
πλατα δλους τούς δρόμους καί δλας τάς λεωφόρους 
ποΰ φέρουν πρός τό υψηλόν καί τό ώραΐον. Μία κο· 
νωνία, δπως ή ίδική μας, παραποιούσα, άσχημάτιστος, 
ημιμαθής, εγωιστική, άγευστος καλ ι εχνικών συγ
κινήσεων, ξένη πρός τάς μεγάλας πνευματικός όρμάς, 
εύρίσκουσα ένίοτε καί μεγαλοφώνως τήν ευκαιρίαν νά 
ρίπτη δξύτατα τά βέλη τής ειρωνείας της κατά τών 
έργατών τής πνευματικής προόδου, θά αίσθανθή μέσα 
της ένα ισχυρόν τιναγμόν, δταν βλέπη ένα βλαστόν 
τής Βασιλικής Οικογένειας, μίαν ξεχιοριστήν καί έπι 
βλητικήν ήγεμονικήν φυσιογνωμίαν, νά μεταβάλλεται

ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΤύΥ ΤΣΑΡόΥ

είς ταπεινόν ιεροφάντην τής Τέχνης. Ή έμφάνιβις 
τής A. Β, Υ, Του ήγεμονόπαιδος Νικολάου ώς άνθρώ 
που τών Γραμμάτων καί τής Τέχνης, καί ιδιαίτατα 
ώς Δραματικού Συγγραφέως, ή όποια τόν φέρει εις 
άμεσον έπικοινωνίαν μέ ολα τά κοινωνικά στρώματα, 
είνε προωρισμένη νά χρησιμεύση ώς ή μεγαλειτέρα 
προσηλυτιστική δύναμις δι·ι ν< ΐδω ·εν εύρυνωμέ'ας 
τάς τάξεις τών φίλων τοΰ καλού καί τού ώραίου. Ύπό 
τοιαύτην έννοιαν έξεταζομένη ή φιλολογική καί καλλι
τεχνική ίδιότης τής Ύψηλότητός του, μάς έμπνέει τά. 
άρίστας τών έλπίδων ύπέρ τής μελλούσης σταδιοδρο
μίας τών Καλών Τεχνών έν Έλλάδι καί μάς δίδει τό 
δικαίωμα νά ύπερηφανευαηιεθα, δτι είμεθα έκ τών 
έλαχίστων έθνών, τά όποια δύνανται νά έπιδείξωσι 
Βασιλόπαιδος συγγραφείς καί πνευματικούς έργάτας.

Διά τόν συγγραφέα τοΰ «Θάρρους τής Άγνοιας» 
καί τής «’Αθώας Αμαρτωλής» (δημοσιευομένης ήδη 
κατά θαυμασίαν έμπνευσιν έν έπιφυλλίδι είς τάς «’Α
θήνας») καί τό ώραΐον έργον του άξίζει νά γίνη μα
κρύς λόγος καί έπιφυλάσσεται ή «Ελληνική ’Επιθεώ
ρησες» νά έκτελέση τό καθήκον της τούτο καί πρός 
Τούς άναγνώστας της καί πρός τόν εαυτόν της.

Η Ξαν®κ Β«ιλ©πουλα
Καθημερινώς παρέχει άφορμάς θαυμασμού ή δη- 

μοφίλεστέρ ι άπό τάς Πρηγκιπέσσας τοΰ Β Οίκου τής 
Ελλάδος, ή ξανθή Βασιλόπαις ’Αλίκη. ‘Η κοινωνική 
της δράσι., έκ παραλλήλου πρό; ιήν πολυμερή δράσιν 
τής Β,ισι'ίσσης μας, άπλοΰται διαρκώς καί θίγει, καί 
σκέπει καί ζωογονεί δτέ μέν τήν κοινωνι ήν πρόοδον 
ότέ δέ τήν καλλιτεχνικήν ζωήν τής πό’υως μας. Εσ
χάτως έστράφη ή πρ >σοχή της είς τό Θέατρον. Καί 
ύπό τήν πλέον πρακτικήν καί θετικήν έκδήλωσιν. ’Έ- 
χομεν ένα θαυμάσιοθ θίασον διευθι νόμενον ύπό τής 
κ. ‘Έγκελ καί τοΰ κ. Παππ ϊωάννου. Άρτιώτερον 
θίασον δέν είδεν ίσως ή Έλ ηνική Σκηνή. Ευσυνεί
δητος εργασία, συγκέντρωσες τών καλλιτέρων στοι
χείων, έ^τέλεσις άψογος, έμφάνισις έ/.κυστική. Καί 
δμως, άκροατήρίον άντιθέτως άνάλογον πρό; τά τόσα 
προσόντα τοΰ θιάσου. Άλλ’ ’ όύ ή ξανθή Βασιλο
πούλα, ή φιλότεχνος ήγεμονόπαις, έρχεται έπ κούρος 
είς τάς πρ σπαθείας τών διευθυντών τοΰ Μελοδραμα
τικού θιά-Όυ. Καταρτίζει έπιτροπήν άπό τάς κυρίας 
Μπαλτατζή, Εύκλείδου, Δεμερτζή, Στράτου, Σιμοπού- 
λου, Νεγρεπόντη, Βαφειαδάκη, Καμάρα, Μελά, Καλ- 
λιγά, Μάτσα, Πεσματζόγλου, ’Αθανασιάδου, Σταθάτου 
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καί Θεοχάρη, ή οποία αναλαμβάνει νά ενίσχυση τον 
θίασον κατά ποικίλους τρόπους καί τό επιτυγχάνει. 
’Έ τότε τό Δημοτικόν Θέατρον καί αί παραστάσεις 
τοΰ θιάσου έλαβον ζωήν, δ κόσμος πλυμμυρεϊ καί έν 
καλλιτεχνικόν κέντρον κινδυνεΰον νά ιεκρωθή, άνέ- 
ζησε χάρι: εις τόν φιλότεχνον ζήλον τής Λ. Β. Υ. τής 
Βασιλόπαιδος Ά ίκης.

Η Δ'Σ ΝΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑΜΗ

II «'Ελληνική Επιθεώρησις» μέ Ιδιαιτέραν εύχα 
ρίστησιν παρουσιάζει είς τούς άναγνώστας της τήν 
πρώτην Έλληνίδα αγρονόμον. Έκ πρώτης όψεως ή 
νεαρωτάτη Ελληνίς Δίς Νίκα Δένδραμή κάμει τήν έν- 
τύπωσιν μιας ευφυούς κόρης έξ εκείνων, τάς οποίας 
άφθονους έχει νά έπιδείξη ή ’Ελληνική φυλή καί μά
λιστα ή νεωτέρα γενεά. Μόλις δμως ευτυχήσετε νά 
γνωρίσετε έπ’ όλίγον τήν πολύτιμον κόρην, άντιλαμβά- 
νεσθε, δτι αντιμετωπίζετε μίαν έξαιρετικήν προσωπι
κότητα, μίαν προνομιούχου φύσιν 'Η Δίς Δένδραμή 
είνε ή αληθινή πρόσκοπος τής νεωτέρας Έλληνίδοτ 
μέ τήν έξαιρετικήν μόρφωσιν, μέ τήν σπανίαν ευφυΐ
αν, μέ τήν ίσχυράν θέλησιν, μέ τήν ακλόνητου πίστιν 
είς τάς ιδέας της, μέ τό πρακτικού πυεύμα καί μέ τό 
καλλιτεχνικού της δαιμόνων.

Παιδίσκη άκόμη άφήκε τά θρανία τού Αρσάκειου 
καί διψώσα άπό μάθησιν, άπήλθεν είς Γαλλίαν καί 
Βέλγιον. Τέσσαρα έ'τη ήρκεσαν διά νά έπιστρέψη μέ 
τρία διπλώματα γεωπονικά (Πτηνοτροφίας, Γαλακτο
κομίας καί Δενδροκομίας), τά όποια έλαβε μέ διακρι
τικούς βαθμούς καί τιμητικά μετάλλια εις ειδικά; 
Σχολάς τών άνωτέρω χωρών. Το βαθύ καί έρευνητι- 
κόν καί φιλοσοφικόν πνεύμά της καί ή ποιητικωτάτη 
ψηχή της εύρον εις Γαλλίαν άνεξαντλήτους πηγάς 
μορφωτικής δυνάμεως καί άπεκόμισεν έκεΐθεν θησαυ
ρόν γνώσεων. Τό θέατρον, ή μουσική, ή άρχαιολογία 
καί ή φιλολογία άπετέλεσαν τά βάθρα, έφ’ ών στηρί
ζεται τό πνευματικόν οικοδόμημα τής έξαιρετικής αύ
τής κόρης, ή οποία παρουσιάζει φαινόμενον πνευματι
κής ισορροπίας έκ τών σπανίων. Μέ τήν ιδίαν έπιμο 
νήν καί υπομονήν, μέ τόν αύτόν ζήλον, μέ τόν αύτόν 
άνεξάντλητον ενθουσιασμόν, μέ τήν αύτήν άφοσίωσιν, 
ή μελετηρά καί άκούραστος Δίς Δενδρινού εισδύει εί; 
τά μυστήρια τής ύήιηλής Τέχνης δσον καί εις τά ά'δυ 
τα τής μητρός Γής. 'Η μουσική καί τό θέατρον ξεκου 
ράζουν τό έρευνητικόν πνεύμά της, τό καταπονηθέν 
ε’ις μελέτην μακράν άρχαιολογικών καί φιλολογικών 
ζητημάτων καί ή ποικίλη γεωπονική της μόρφωσις 
δροσίζει τήν ψυχήν της έν τή έξερευνήσει θεμάτων, 
αναγόμενων είς τήν υλικήν πρόοδον τής πατρίδος της 
Κρίνει — καί δημοσιεύει τάς κρίσεις της ψευδωνύμως 
ή μετριόφρων κόρη— ένα θεατρικόν έργον καί άνα- 
τέμνει μέ σπανίαν ψυχολογικήν δύναμιν καί τό έργον 
καί τήν έκτέλεσιν αύτού. Και ένφ ψάλλει περιπαθώς 
ένα πολωνέζικο κομμάτι, σας αναλύει εύθύς κατόπιν μέ 
καταπλήσσουσαν εύχέρειαν τήν ψυχήν τού μουσουρ
γού καί τά αίσθήσατα ποΰ κρύπτονται μέσα είς τούς τό
νους τοϋ μουσουργήματός του, καί ένώ θαυμάζεις τάς 
αρχαιολογικός της γνώσεις, τήν ακούεις έκπληκτος ο
μιλούσαν περί τής σημασίας, τήν οποίαν θά εχη διά 
τόν τόπον μας καί τάς πλουτοπαραγωγικάς δυνάμεις 
τής Ελλάδος ή διάδοσις πτηνοτροφικών γνώσεων καί 
ή επιστημονική κατεργασία τών γαλακτοκομικών ει
δών. Καί ώς επιστέγασμα δλων αύτών μία καλοσύνη 
καί μία ευγένεια ήθους καί ψυχής απέραντος καί ένας 
πόθος ακοίμητος διά τήν καλλιτεχνικήν άνύψωσιν και 
μόρφωσιν τών λαϊκών τάξεων τής πατρίδος μας. Μία 
κόρη τόσον απλή δσον κα! πολυσύνθετος, ένα πνεύμα 
ήρεμον άλλά καί πολύστροφον καί ικανόν νά προσαρ

μόίεται άκούραστον σέ κάθε ώραίον, εύμορφον, εύγε- 
νές, υψηλόν, μιά ψυχή απαλή, άλλά καί θερμουργός, 
ύπό τήν πνοήν τής οποίας δύναται νά καμφθή καί νά 
σκιρτήση καί νά αίσθανθή καί δ πλέον άλύγιστος ή 
άποτεθαρρημένος άπό τής ζωής τήν πάλην καί τόν 
κοινωνικόν άνεμοστρόβιλον....

Αύτήν τήν έπίλεκτον κόρην παρουσιάζει σήμερον ή 
«'Ελληνική Έπιθεώρησις» είς τό Ελληνικόν Δημόσιον 
άτελώς σκιαγραφήσασα τήν πολυμερή έπιστημονικήν 
καί πνευματικήν κατάρτισίν της Είς τόν φίλον Υ
πουργόν τής Εθνικής Οικονομίας κ. Μιχαλακόπσυλον 
τόν φιλοτίμως μοχθούντα ύπέρ τής πλουτοπαραγωγι 
κής άκμής τού "Εθνους, έναπόκειται ή χρησιμοποίησις 
τής ύπερόχου Έλληνίδος Δεσποινίδας Δένδραμή, τής 
φιλοδοξούσης νά συντελέση είς τήν πρόοδον καί ακ
μήν τής πατρίδος μας.

———< ■ » ■ » —- >
Η Κα ΕΥΤΥ£Ά ΚΑΜΠΑΝΑΚΗ

Είςτό φουαγιέ τοΰ Β. Θεάτρου έδόθη ύπό τήνπρο
στασίαν τής Πριγκηπίσσης Ελένης συναυλία ύπό τής 
κ. Εύιυχίας Καμπανάκη τή συμμετοχή τοΰ Καθηγητοΰ 
τοΰ Ωδείου κ. Σούλτσε καί τή συνοδεία τής Δος Γε- 
ράκη καί τοΰ κ. Ξανθοπούλου.

Τήν συιαυλίαν διδομένην ύπέρ τών προσφύγων 
Μικρασιατών έτίμησαν ή 'Υψηλή προστάτις καί ό Βα- 
σιλόπαις Χριστόφορος. Παρήσαν δέ πολλά μέλη τοΰ 
διπλωματικού παρ’ ήμΐν κόσμου, καί ευρύτατος κύκλος 
ακροατών έκ τή; έκλεκτοτέρας αθηναϊκής κοινωνίας.

Ή σάλα τού φουαγιέ ήτο ύπερπλήρης μετά θρη
σκευτική: δέ εύλαβείας ήκούσθη τό γλυκύ καί χαϊδευ
τικόν νανούρισμα ποΰ έςήρχετο άπό τά μάγα χείλη τής 
διαπρεπούς έλληνίδος καλλιτέχνιδος 'Η κ. Καμπα
νάκη εΒ ε θριαμβεύτρια τής τέχνης. ’Ίσως δέν συνε- 
πληρώθη άκόμη έτος άπό τής επανόδου της είς 'Ελ
λάδα καί ή αξία της καί ή Τέχνη της καί ή μόρφωσίς 
της καί τό καλλιτεχνικόν της δαιμόνων έπεβλήθησαν 
καί είς τ-ύ; καλλιτεχνικούς κύκλους καί εις τήν έκτι- 
μώσαν τό >αλόν κοινωνίαν. Είνε τούτο άψευδές μαρ
τύρων τή; ύγωϋς άντιλήψεω; ή οποία έδραιοϋται είς 
τήν ’Αθηναϊκήν ψυχήν ποοκειμένου περί τών ατόμων 
ποΰ συγκεντρώνουν αληθινά καλλιτεχνικά προσόντα. 
Σήμερον ή κ. Ευτυχία-Καμπανάκη είνε μία καλλιτε
χνική δύναμις καί εύχόμεθα νά καταστή καί παράγων 
νέας καλλιτεχνικής ζο'ή; άνταξίας πρός τά ώραϊα ιδα
νικά της καί τοΰ μεγάλου ένθουσιασμοΰ τη:. ‘Η σν- 
ναυλία τοϋ Βασιλικού άνέδειξε καί πάλαν τά έξαίρετα 
καλλιτεχνικά της χαρίσματα καί έπροκάλεσε παταγώδη 
τά χειροκροτήματα καί άθρόα τά συγχαρητήρια τών 
απειροπληθών θαυμαστών τής τέχνης της.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖίΙΗΝ ΤΟΪ ΝΙΗΝΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διανύομεν τόν πέμπτον μήνα τής πολεμικής ζωής 
καί άπό πουθενά δέν προβάλλει ή είκών τής πολυπο 
θήτου ειρήνης. Τά εκατομμύρια τών άντιμαχομένων 
ύπό τήν πίεσιν άφορήτου χειμώνος εξακολουθούν νά 
παλαίουν πρός τόν θάνατον καί τήν καταστροφήν. Ό 
ανθρώπινος οργανισμός, ή ψυχή καί ή φαντασία τοϋ 
ανθρώπου έξωκειώθησαν πλέον πρός τήν άπέραντον 
συμφοράν καί παρερχόμεθα δλως άσυγκίνητοι κάθε 
τραγικήν λεπτομέρειαν πού εξορία άπό τά αιματο
βαμμένα πεδία τών μαχών. Δέν μας συγκινεϊ πλέον 
τίποτε. Ή άνθρωπίνη ζωή θεωρείται άπό τούς ολί
γους ώς τό πλέον εύτελές άντικείμενον καί σπαταλαται 

μέ καταπλήσσουσαν άδιαφορίαν. Έπί μετώπων άπε- 
ράντων άλληλοσπαράσσονται μυριάδες άνθρωπίνων υ
πάρξεων καί τά πτώματα κατασπείρονται άφθονώ 
τέρα άπό τά άμέτρητα πτερά μιάς εκατόμβης ορνί
θων. Ή ποιητική καί αμέριμνος νεότης παρέχει τό 
αίμά της, τάς σάρκας της, τά όνειρά της, τάς ελπίδας 
της, τούς πόθους της θυσίαν είς τόν βωμόν τής νίκης. 
Άλλ’ ή Νίκη είναι άσύλληπτος. Δέν είναι ή Νίκη τών 
άρχαίων Ελλήνων. Είναι ή πτερωτή θεά τοΰ νεω 
τέρου πολιτισμού, τήν οποίαν ούδεμία δύναμις καί ού
δεμία προσπάθεια είναι ίκαναί νά τήν συλλάβουν κα! 
νά τήν συγκρατήσουν. Οι ’ισχυροί τής Γής, προ τής 
θελήσεως τών όποιων ύπέκυπτεν ή άνθρωπότης, προ 
κινδυνεύουσι τά πάντα διά νά κερδίσουν ένα μειδί
αμα τής άσυλλήπτου θεάς. Αλλά καί αύτή δεσποτική 
καί άπληστος, δσον καί Ούτοι, ζητεί πολύ αίμα, ύπερ- 
βολικάς θυσίας, άφαντάστους σπαραγμούς διά νά κλί
νη εΰνους πρός μίαν έκ τών άντιμαχομένων ομάδων 
Έν τώ μεταξύ οργιάζει τό πυροβόλου, ή λόγχη καί 
ή όβίς καί κάθε μέσον καταστροφής καί κατά χιλιάδας 
ήμερησίως άριθμοΰνται οί πίπτοντες ύπέρ τής δόξης 
καί τοΰ μεγαλείου τής πατρίδος των ! ! !

★ ★ ★

Ή πολεμική σκηνογραφία καί κατά τόν μήνα αύ 
τόν δέν ύπέστη καμμίαν μεταβολήν καί μόνον ή Αλω 
σις τοΰ Βελιγραδιού ύπό τών Αύστριακών καί ή πολε
μική ενέργεια τών Αύστρογερμανικών στρατευμάτων 
τής Σερβίας έπέφερε κάποιαν διαταραχήν είς τού; 
κύκλους τών πολεμικών επιχειρήσεων. Καί έπί πλέον 
τούτου ήπειλήθη πρός στιγμήν καί τό βαλκανικόν κα
θεστώς έκ τής παλιμβουλίας τής Βουλγαρίας, έπιδιω 
κούσης ώφέλη δι’ έκβιαστικών μέτρων, οπότε περίλαμ
προς Σέρβική νίκη κατά τής συμμαχικής δυάδος άνέ 
κόψε κάθε ορμήν πρός άκοπον έκμετάλλευσιν έκ μέ
ρους τών ίπποτικών γειτόνων μας τής δυσχερούς θέ 
σεως τής ηρωικής συμμάχου μας. Είς 300 χιλιάδας 
ύπολογίέονται τά Αύστρογερμανικά στρατεύματα τά 
νικηθέντα άπό τούς ήρωϊκούς Σέρβους. Ή άνδρεία 
τού Σερβικού Λαού κατεφάνη περίλαμπρες καί έστε- 
ρέωσε τήν φήμην τής ένδοξου αύτής πολεμικής φυ
λής. Άλλά καί τού Αγγλικού ναυτικού ή επιτυχία 
έξαίρεται ώς μεγάλης σημασίας. Κατεναυμάχησεν είς 
τάς θαλάσσας τής Χιλής τήν μοίραν τών Γερμανικών 
καταδρομικών καί έβύθισε τέσσαρα έξ αύτών.

Κατά τόν μήνα αύτόν εξακολουθεί ό άκήρυκτος πό
λεμος τής Τουρκίας κατά τών Μικρασιατών καί Θρα
κών, τούς οποίους ή νεοτουρκική μανία ζητεί νά έξο- 
λοθρεύση διά πυρός καί σιδήρου. Καί ή Ελλάς, ύπο- 
χρεωμένη νά περιθάλπη τά παιδία της, δέχεται μέ 
ανοικτάς άγκάλας τά θύματα τής Τουρκικής θηριω 
δίας. Δ. Λ. Ζ.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΛΙΕΓΗΣ
(Έλληνος παρακολουθηοαντοσ έκ τοΰ πλησίον

τός κατοστροφάς κοί τήν οδύνην τοΰ πολέμου 
καί διά τοΰτο έχφραζομένου οΰιω δριμέως καί 
μβτά τόσου πόνου κατά τών Γέρμα ών).

< 'Ο τιμιώτερο; Γερμανός εκλεψεν ενα, άλογον » 
’Ολλανδική ηοροιμία.

Τό έργατικώτερον μέρος τού κόσμου, τό μάλλον 
φιλόξενον, τό κέντρον τού:ο τής παγκοσμίου βιομη
χανίας, τό μικρόν Βέλγων, ζών ήσύχως ύπό τάς ώραιο- 
τέρας συνθήκας τής ούόετερότητος, διά τήν οποίαν 
ένα μήνα μόλις προ τοΰ Ευρωπαϊκού πολέμου ό ανισόρ
ροπος βασιλεύς τή; Πρωσσίαζ διερρήγνυε τά ίμάτιά 
του καί έδείκνυε τούς αιωνίως θηγαλέους όδόντας του

' j Στρατηγός Φρέντζ.

εις όσους θά έπεχείρουν δήθεν νά βιάσουν τήν ουδε
τερότητά του, τό Βέλγων, λέγω, ιδίως αί Ούαλλονι- 
καί αύτοΰ έπ-ιρχίαι δέν είνε πίέον είμή έν κοιμητήρων 
ανθρώπων καί τέχνης. Αί δρδαί τού Κάϊζερ έπετέθη- 
σαν τήν 4ην Αύγουστου κατά τής ώχυρωμένη; πόλεως 
τής Λιέγης, άφοΰ πρότερον κατέστρεψαν τελείως παν 
προσιυχόν, οικίας, έκκλησίας καί όίνδρας καί γυναίκας 
καί παιδία καί ζώα τών καθ’ οδόν μικροπόλεων ή 
χωρίων. Άλλ’ ήπατήθησαν είς τούς ύπολογισμούς των 
οί περίφημοι συνάδελφοι τών σκανδάλων τής «στρογ
γυλής τραπέξης», οΐτινες έ'λεγον, ότι: «οί Βέλγοι στρα- 
τιώται είνε σοκολατένιοι, τάδε φρούριά των χάρτινα». 
Οί «σοκολατένιοι» αυτοί στρατιώται δέν ή-'αν διάφο- 
ροιτών έν Θερμοπύλαι; τριακοσίων τού Λεωνίδα, τά 
δέ φρούριά των, διοικούμενα άπό τόν γενναίον στρα
τηγόν Λεμάν, άντέστησαν έπί μακρόν καταστρέψαντα 
μέγα μέρος τού λησ ρικοϋ στρατού τών τευτόνων. Έπί 
τριήμερον οί βάρβαροι έβομβάρδιζον τήν πυκνώς κα 
τωκημένην πόλιν τής χαριτωμένης Λιέγης, καταστρέ- 
ψαντες οικίας καί δημόσια οικοδομήματα, πυρπολούν- 
τες έργοστάσια καί φονεύοντες ασθενείς καί ύπεργή- 
ρους, δηλαδή εκείνους ών αί σωματικοί δυνάμεις άπη- 
γόρευον τήν έν τοϊ; ύπογείους μεταφοράν ή διαμονήν 
των, έν οϊς κατέφευγον απαντες οί φιλήσυχοι καί απα
θείς, άλλως τε, κάτοικοι.

Όταν μετά τινας ήμέρας κατώρθωσαν νά διέλθουν 
κατόπιν — ευτυχώς— δεκατισμοΰ τό 165ον πρωσσικόν 
σύνταγμα καί μερικοί Ούλάνοι τοΰ 10ου, ύπό τό έγω- 
ϊστι όν ασμα «Deutschland, Deutschland iiber al- 
les», ύψωσαν έπί τιΰ ανακτόρου τών δικαστηρίων 
τήν Γερμανικήν σημαίαν, καίτ· ι ιά φρούρια τής Πύ
λη; άνθίσταντο άκόμη. Μετά τήν κατσληψιν τών 
δημοσίων κτιρίων ύπό τών δούλων τής πρωσ- 
σικής στρατοκρατίας, κατωρθώσαμεν νά πλησιάσωμεν
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μερικού; τών απλών στρατιωτών καί νά έρωτήσωμεν 
—μέ κίνδυνον θανάτου — διαιί ή ά'φρων κυβέρνησίς 
των κηρύττει τόν πόλεμον ε’ς δλον τόν κόσμον, αντί 
άλλης άπανιήσεως έξήγαγον έκ τών θυλακίων τών ει
δικήν έ'δ ωιν μιά; βερολινείου έφημερίδος έν ή άνε- 
γνώσαμεν, ότι τό μικρόν Βέλγιον έκήρρυττε τόν πόλε
μον κατά τής... Γερμανική; αυτοκρατορίας: Ούτως 
έχει τό «πρακτικόν» γερμανικόν πνεύμα.

Θεωροΰμεν καθήκον νά γράψωμεν μερικά χαρα
κτηριστικά γεγονότα, ατινα συνέβησαν τήν πρώτην 
ημέραν τοΰ βομβαρδισμού. Τήν πρωίαν τή; 5ης Αύ
γουστου είσήλθον έπ’ αυτοκινήτου δύο «κήρυκε;» 
αξιωματικοί τοΰ γερμανικού στραιοΰ, οί όποιοι διερ- 
χόμενοι, διά τών προαστείω.· άπεδοκιμάσθησαν δΓ 
αγρίων κραυγών, ύπό τοΰ έν ταις οδοί; συνηθροισμέ- 
νου λαοΰ’,'άλλ’ οί ψευδολόγοι Γερμανοί βαθμοφόροι 
εϊπον εις τό · Βέλγον επιτελάρχην, δτι δ λαός έχειοο- 
κρότει κατά τήν διάβασίν των φ.ενιτιωδώς, έπιθΰμών 
νά λήξη ό τρομερός κανονιοβολισμό; διά τή; παριδό- 
σεως τών φρουρίων. ’Αλλά δέν εϊνε τό πρώτπν αισ
χρόν ψευδό; τοΰ κράτους τούτου τώνεύώνων εμπορευ
μάτων. Μετά τινας ώρας διήρχετο τής πόλεω; έτερον 
αυτοκίνητον, φέρον πέντε «άγγλους» άξιωμανκούς, 
οΐτινες αυτήν τήν φοράν έπευφημήθησαν, τή άληθε'α 
φρενιτιωδώς, παρά τοΰ καλού λαοΰ τής Λιέγης, νομί 
ζοντος δτι κατέφθανον οί σύμμαχοί των, άλλ’ δταν 
τό αυτοκίνητον έφθασε πρό τών γραφείων τοΰ επι
τελείου, οί έν αύτώ έπιβαίνοντες «άγγλοι» αξιωματι
κοί, ή οξαντο^ πυροβολοΰντε; κσιά τών αξιωματικών 
αυτών, χωρίς ευτυχώς αί δολοφονικοί σφαϊραι ιών 
μετημφιεσμενων γερμανων να θίξουν τ' ύ; ύπερασπι- 
στάς τής πατρικής γής, συλληφθέντων παρά τών Βέλ
γων στρατιωτών και λαβόντων τήν οδόν τή^ άγουσαν 
δια τής μετάνοια;! Ιδού ετερον ηρωικόν μέσον τής 
Γεομανικής στρατοκρατίας: ό δόλος!

("Επεται συνέχεια)
ϋολ. Κ. Χατζηδημητρί'ον

Θεατρική Επι®εωρηςις

— Λημ,οτικάν θέατρον
Εφέτος έγιναν έπισημότερον τά πρώτα βήματα 

πρός στερέωσιν ένός χειμερινού θεάτρου μέ θιά
σους Ελληνικούς εις τάς Αθήνας.

Ό θίασος Έτκελ-Παπαϊωάννου—νέα δπερέττα— 
ηοχισε τάς παραστάσεις της εις τό Δημοτικόν Θέατρο·. 
Ή εκλεκτή δπερέττα ήρ/ισε τ 'ς παραστάσεις της μέ 
τόν Άρχιατσίγγανον τοΰ Κάλμαν, μέ τόν ώρα'ον τύ
πον τοΰ Άρχιαισιγγάνυυ βιολιστού και μέ τήν ώραι- 
ο’άτην μουσικήν του.

Ολοι οι Ελληνες κα'λιτέχνοι οί άποτελούντες τόν 
θίασον τής όπερέττας πολύ καλοί, είς τάς θέ-εις των. 
Καί ο κ. Βλαχόπουλο; και ό κ. Κοφινιώτης καί ό κ. 
Δαμασκός. Η Δι; Ενκελ, ή ψυχή τοΰ θιάσου εις 
δλους τούς ρόλου; απαράμιλλος.

Π<ήν τοΰ Άρχιατσιγγάνου, έδόθησαν άκόμη, ή 
Μποέμ. ή Τραβιάτα και ό Κουρεύς τή; Σεβίλλης.

— ΙΚαστλτκόν θέατρον
_ Ή κ.Κυβέλη έκαμεν εφέτος τήν έμφάνισίν της πρό 

τοΰ Αθηναϊκού κοινού μονον εις ολίγα; παραστάσεις 
τάς οποίας έ'δωκεν είς τό Βασιλικόν Θέατρον.

Τό Γαμή ιον έμβατήριον τοΰ Μπεταΐγ ευ ε τό 
έργον τό όποιον έ'ταιξε'τήν πρώτην εσπέραν. Τό έρ- 
γον ολίγον παλαιόν, — έγράφη πρό δεκαπενταετίας — 
προκαλεϊ έν τούτοις σβίαστον τήν συγκίνησιν, διότι 
παριστάνει τήν λεπτότατα τής γυναικείας ψυχής. Ή 

κ. Κυβέλη άτεδεχθη καί πάλιν ά ταξία έαυτής. Τό δεύ
τερον έργονήτο τοΰ Μπράκκο ύπό τόν τίτλον τό «Τέλος 
τού έρωτος». Καί είς τό έργον αυτό ή Έλληνίς καλλι
τέχνες έδειξεν δλα τά φυσι-'ά της χαρίσματα καί κ πέ- 
κτησε μέ τήν χάριν καί τήν αφέλειάν της.

Η Α·θ·ώα 'Αμαρτωλή —'Υπό τό γνωστόν ψευ 
δωνυμον τ·»ΰ κ. Μάρκου Μαρή έδωων καί εφέτος ό 
πριγΛηψ Νικόλαός νέον έργον είς τό .θέατρον τήν 
« Αθώαν Αμαρτωλήν». Τό έργον βασίζεται είς τό 
ακούσιον αμάρτημα τής μητρό; καί έκσπά είς τήν 
αθώαν κεφαλήν τή; κόρης: Αληθώς δραματικά εϊνε 
δύο επεισόδια. 'Η διήγησις τής μητρός, και ή σιιγμή 
κατά τήν όποιαν ή κ ρη άπ· κρύπτει άπό τόν άγαπώ- 
μενον τήν άπόφασιν τής αυτοκτονίας της.

Τό έργον έχει β ίσιν πατριωτικήν. Καί εϊνε πολύ 
χαρακτηριστικόν δτι ό υψηλός συγγραφεΰς έκσπών 
δλον τό μισός του κατά τών εχθρών τής φυλής μα; 
διδάσκει μέ δλην τήν πνευματικήν του ρώμην, ποια 
πρέπει νά εϊνε τά αίσθήιιατά μας διά τούς πρώην συμ
μάχους μας.

Ως έργον ή «’Αθώα 'Αμαρτωλή» άποδεικνύει 
ποσον καλα γνωρίζει τήν σ-.ηνήν ό εκλεκτός συγγραφεύς, 
πόσον γνωρίζει τό βάθτή; γυναικείας ψυχής, καί 
πόσον φωτεινάς ιδέας είξεύρει νά σκορπίζη είς τά 
έργα του.

Ό θίασος έπαιξε τελείως καλά. Ή Κυβέλη,— 
όποια ύπεδύθη τόν ρόλον τής μητέρας — ήθέλησε νά 
χαριση στιγμάς απερίγραπτου συγκινήσεωίς μέ τό 
κλάμμα της καί μέ τά σφιγκτά της χείλη, μέ τά όποια 
έζήτει νά εξωτερίκευση τόν εσωτερικόν της πόνον.

Καί τό κατώρθωσεν.
Μέ τό «Κασνα/? ίΖι τΰν ΙΙαιδιάόν» έκλεισε τάς 

παράστασεις του ό θίασος τής Κυβέλη-, δστις κ··ί άνε- 
χώρησεν είς Πάτρας δπου θά παρα μείνη περί τάς εϊ- 
κοσιν ημέρας.

Θίασος Κοτοπούλη.—‘Ο θίασ·ς τής Δεσποινί
δας Κοτοπούλη έδωκεν σειράν παραστάσεων εί: Βώ
λον. ’Ήδη πρόκειται νά άναχωρήση είς Κρήτην, δπου 
θά παραμείνη περί τόν μήνα.

— Τά τρία μ,ονόπραχτα
Τό χειμερινόν θέατρον ήρχισε νά λαμβάνη κάποιαν 

ζωήν δφειλομένην εί: τάς εύγενεΐς προσπάθειας τή; 
κ. Κυβέλης ή οποία δέν έδίστασε μακράν σειράν πα
ραστάσεων ν’ άχα’άβη είς ιό Βασιλικόν κατά τόν 
δ αρρεύσαντα ήδη μήνα.

Καί όχι μόνον ζωήν άλλά καί κάτι πλέον τούτου.Τό 
χειμερινόν θατρον ήρχισε >ά προκαλή ενδιαφέρον. Ή 
διδασκαλία έργων 'Ελλήνων συγγραφέων διά πρώτην 
φοράν διδασκ<·μένων μπορεί νά θεωρηθή έ α βήμα 
προόδου διά τήν έξέλιξιν τοΰ παρ’ ήμΐν θεάτρου. Τό 
ήγεμονικόν παράδειγμα τοΰ Βασιλόπαιδος—Συγγρα
φέων εύρε< μιμητάς καί κατά τόν παρελθόντα μήνα 
έδόθησαν ύπό τής κ. Κυβέλης τρία νέα έργα, τρία μο
νόπρακτα δφειλόμενα είς τήν κ. Σακε-λαρίου, είς τόν 
κ. Γ. Κορομηλάι καί είς τόν κ. Κολοκοτρώνην.

Συνειθισμένον είς τής φιλολογικές βραδειέ; τοΰ 
θέρους τό κοινόν μας ένόμισεν δτι θά εύρη αρκετόν 
ενδιαφέρον καί έσπει σεν άθρόον. Καί δέν ήτατήθη.

Τά έργα ύπερήρεσαν ιδιαίτατα δέ τό < Κλειδί » 
τό έργον τοΰ κ., Κορομη’ά, γραμμένον μέ τέχνην 
καί μέέμπνευσιν έπροκάλεσεν άθρόα τά χειροκροτή
ματα καί τόν ενθουσιασμόν τοΰ ακροατηρίου.

Έκτος δμως τής κ. Κυβέλης καί ή Λ)νίς Κοτο- 
πουλη επωφεληθεΐσα τή; ολιγοημέρου ενταύθα διαμο
νή; τη:, έδωκεν παραστάσεις τινας είς τό Πανελλήνιον 
παρακολουθοΰντο„ πάντοτε εκλεκτού πολλοΰ κόσμου. 
Μεταξύ τών άλλων έπ»ιξε καί τήν Φραγκίσκα Ντά 
Ρίμινι.

ΝΑΤΤΙΚΑΙ ΔΤΝΑΜΕΙΣ
ΑΓΓΛΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΑΣ, ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΑΣ

Ό ’Αγγλικός στόλος άποτελεϊται άπό τά έξη; 
σκάφη.

α'.) Θωρηκτά τής γραμμής 58, έκ τών όποιων τα 
18 ντραίτνωτ, εκτοπίσματος έν δλω 980,950 τόννων.

β'.) Θωρηκτά καταδρομικά 43, έκ τών όποιων τά 9 
δμοια περίπου μέ τά θωρηκτά ντραίτνωτ, καλούμενα 
δέ καταδρομικά μάχης ώς λαμβάνοντα μέρος μετά τών 
ισχυρότατων θωρηκτών είς τάς έκ παρατάξεως ναυ
μαχίας, έκτοπίσματος έν δλω 600,700 τόννων.

γ'.) Καταδρομικά 89. , 
δ'.) Άντιτορπιλλικά 260. 
ε'.) Ταρπιλλοβόλα 29. 
στ'.) Καταδυόμενα 87.
Καί τά εξής πυροβόλα. Πυροβόλα βαρέα καί μέσα, 

τών θωρηκτών τής γραμμής καί τών θωρηκτών κα
ταδρομικών. 104 τών 343 χιλιοστών, 300 τών 305 χι 
λιοστών, 8 τών 254 χιλιοστών, 130 τών 234 χιλιο
στών, 98 τών 190 χιλιοστών, 734 τών 150 χιλιοστών, 
ήτοι τό δλον 1374 βαρέα καί μέσα πυροβόλα. Ταύτα 
πάντα δέ έκσφενδονιίουν εκ τής πλευράς εις εκαστην 
ομοβροντίαν βλήματα βάρους 212 τόννων. Δεδομένου 
δέ, δτι τά μέν πυροβόλα τών 343 καί 305 χιλιοστών 
βάλλουν μίαν βολήν είς έκαστον λεπτόν, τά δέ λοιπά 
δύο έως τρεις βολάς, επεται δτι εντός δέκα λεπτών τά 
αγγλικά θωρηκτά καί θωρηκτά καταδρομικά έκσφεν 
δονίζουν βλήματα βάρους χιλιάδων τόννων. Πρέπει 
έπίσης νά σημειωθή, δτι ή έπιτυχία τής βολής τού πυ
ροβολικού είς τό ’Αγγλικόν Ναυτικόν ανέρχεται, κατα 
μέσον δρον, είς 50 τοΐς εκατόν. ,

Ό Γαλλικός στόλος άποτελεϊται άπό τά εξής σκάφη 
α'.ΐ Θωρηκτά τής γραμμής 23, έκ τών όποιων 1 

ντοαίτνωτ καί 6 περίπου ντραίτνωτ, εκτοπίσματος εν 
δλω 320,930 τόννων.

β'.) Θωρηκτά καταδρομικά 22, έκτοπίσματος εν 
δλφ 215,040 τόννων.

γ'.) Καταδρομικά 9.
δ'.) Άντιτορπιλλικά 87.
ε'.) Τορπιλλοβόλα 159.
στ'.) Καταδυόμενα 55. , (
Καί τά εξής πυροβόλα. Πυροβόλα βαρέα και μέσα 

τών θωρηκτών τής γραμμής καί τών θωρηκτων κα
ταδρομικών. _

114 τών 305 χιλιοστών, 8 τών 274 χιΛ. 72 των 240 
χιλ., 102 τών 194 χιλ., 198 τών 164 χιλ., καί 279 
τών 140 χιλιοστών, ήτοι τό δλον 773 βαρέα και μέσα 
πυροβόλα, έκσφενδονίζοντα έν συνολω εκ τής πλευ- 
οάς τών πλοίων είς έκάστην ομοβροντίαν βλήματα βα- 
οους 68 τόννων. , , ,

Ό Ρωσσικός στόλος άποτελεϊται απο τα έξης 
σκάφη. , ~

α'.) Θωρηκτά τής γραμμής 4, εκτοπίσματος εν ο- 
λφ 62,300 τόννων. · , ,

β'.) Θωρηκτά καταδρομικά 6, εκτοπίσματος εν ολφ 
65,200 τόννων.

γ'.) Καταδρομικά 6.
δ'.) Άντιτορπιλλικά 78.
ε'.) Τορπιλλοβόλα 15.
στ'.) Καταδυόμενα 12.
Καί άπό τά έξης πυροβόλα.
Πυοοβόλα 16 τών 305 χιλιοστών, 4 των 254 χιλ., 

50 τών 203 χιλ. καί 92 τών 150 χιλ., ήτοι το ολον 
162 πυροβόλα βάλλοντα βλήματα βάρους 11 περίπου 
τόννων.

ΤΟ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΝ ΚΤΠΡ10Ν
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΜΟΣΤΗΝ

Τό έπιδοθέν είς τόν Αρμοστήν ύπόμνημα τών 
Κυπρίων έχει ως έξή; :

’Εντιμότατε,
Ό ’Αρχιεπίσκοπο; Κύπρου καί οί "Ελληνες β ·υ- 

λε.ταί έρμηνεύοττες τό φρόνημα τής ’Εκκλησίας κΆ 
τοΰ λαού τής Κύπρου έπί τή έπισήμω άναγγελ'α τής 
πρ-σαρτήοεω; τής πατρίδος ήαών είς ιό Αγγλικόν 
Κράιος δναττόμεθα τής ευκαιρίας κατά πρώτον νά 
δ απιστώσωμεν τά αισθήματα συμπάθειας καί τιμής 
τού 'Ελληνικού λαοΰ καί τή; ’Εκκλησίας τής νήσ >υ 
πρό; τόν εύγενή άγώνα, δν προκληθεΐσαι άνέλαβ >ν η 
Μεγάλη Βρετταιία καί αί σύμμαχοι αύτή; Δυνάμει;, 
άγώνα πολιτισμού δ>· ύπό τήν ήγεσίαν αυτών αγωνί
ζονται έναμίλλως λαοίέξ δλων τών ’Ηπείρων, άιεξαρ- 
τήτως φυλής καί θρησκεύματος, άγώνα σκοποΰντα τήν 
έδραίωσιν τής ειρήνης καί πρ όδου έν τώ κόσμφ διά 
τή; καθιερώσεως ώ; ύπερτάτης ηθική; αρχή; διεπού- 
σης ιά. δ εθιεις σχέσεις, τοΰ σεβασμ- ΰ πι ός^ή" έλευ- 
θερίαν τών λαών, όσονδήποιε μικρόν καί άχ κατε- 
χ υσιν । ύτοι ύπό τόν ήλιον θέσιν. Καί είς τον αγώνα 
τούτον τή: Μ. Βρετταχίας καί τών συμμάχων αύτή; 
ύ έρ ά χών, πρός ά; τείείως αρμόζεται τό Ελληνικόν 
ποίιτικόν πνεύμα, πρό, δ ιδιαιτέρως ήμεΐς οί Κύ
πριοι μετ’ εύ'όγωνέ*πίδων  άποβ'έπομεν, ύψίστην θά 
έ 'εώρει τιμήν ή Κύπρος τά συνειοφέρη καί αύτηκαθ’ 
οΐονδήπ >ιε τρόπον τήν έιυτή; συμβολήν πεποιθυΐα 
δτι συμβάλλει είς κοινήν τού πεπολιτισμένου κόσμου 
ύπόθεσιν.

‘Υπό τό κράτος τοιούτων άντιλήψεων κ α συνει- 
σθημάτων επιθυμούμε»’, ’Εντιμότατε, νά διερμηνεύ- 
σωμεν τά αισθήματα χαρά; τής ’Εκκλησίας καί τού 
λαού τή; Κύπρου διά τήν τελειω ικήν άπαλλαγήν τή; 
πα-ρίδος ήμών άπό τής τουρκική; κυριαιχίας καί νά 
δηλάωωμεν δτι πρός τήν έκ τών πολεμικών περιστά
σεων γενομένην μεταβολήν έ τώ πο'/ιτικώ κοθεστώτι 
τής νήσου άποβλέπομεν ώ; πρός ιόν ύστατον καί προ
σωρινόν σταθμόν τόν άγοντα πρός ταχεΐαν καί ορι
στικήν ίποκατάστασιν τή; πατρίδ >ς ημών, ^τουτέσιι 
πρός τήν έ.ωσιν αύιή; μετά τ·>ύ έλευθέρ »υ Ελληνι
κού Βασιλείου, εις δ δικαιωματικάς ά ήκει καί δπ-ρ 
προώρισται νά συνέχιση έν Κύπρο) τάς εύγενεΐς αρχάς 
τής ελευθερίας καί ίσοπολπε/ας.

Έπί τ/ύτοις, Εντιμότατε, διατελοΰμεν μετά πά
σης τιμής.

'(ύπ.) t Ό Κύπρου Κύριλλος, II. Κωνοταντιν,δη-, 
Θ.Θε δότ· υ, Α. Λιασίδης, I. Οίκονομίδης, 1. Κυ- 
ριακίδης, Ε. Χατζηϊ ι αννοτ’, Λ. Ευάγ. Αοτϊ,ου, 
Νικ. Κλ. Λανίτης καί Εύγ. Ζήνων.

Πρός τόν ’Εντιμότατο)' ύπουργόν έπί τών ’Αποικιών 
η. Λούην Χάρκονρτ

--------- - ------------------ ΖΓΙ ϊ!
ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ϋΡΑΙΟΤΗΤΟΣ
Αί γυναίκες έθεώρησαν πάντοτε, καί δικάϊώζ, δτ·. 

τό τρίχωμα καί αί τρίχες, αί περιττά! καί άνευ χάοι- 
τος, αϊτινες φύονται πολίνάκις άφθονωζ επι τινων ιιε 
ρών τοΰ προσώπου ή τοΰ σώματος, προσδίδουσιν εί; 
αύτάς εξωτερικόν άνδρικόν καί λίαν δυσαρεστόν και 
εϊνε αί κύριοι έχθροί τής γυναικείας ώραιότητος.

Εϊς τήν έποχήν μας ή καταστροφή τών τριχών κα: 
άποι|/ιλωσις τών [.ιερών, ένθα φύονται, κατέστη εΐ'κο 
λωτάτη εί; τά; κομή>ευομένας. χάρις είς τήν άνακάλω- 
ψιν τών ήιιλώθρων, των προϊόντων τούτων, τά όποια
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καταστρέφουσι τό τρίχωμα, προσβάλλουσι τάς ρίζα; 
τών τριχών καί τάς έξαφανίζουσι διά παντός.

Συνιστώμεν μεγάλην σύνεσιν εις τήν εκλογήν τών 
προϊόντων τούτων, διότι ύπάρχουσι πολλά έκ τούτων 
παρασκευασμένα έξ ασβέστου ή θειωτοϋ, τά όποια έ- 
ρεθίζουσι καί καταστέφουσι μετά τοΰ τριχώματος 
καί τό δέρμα, ή προκαλοΰσι δηλητηριάσεις καί έγκαό 
ματα τής έπιδερμίδος- έννοεΐται, δτι ταΰτα δύνανται 
νά έ'χωσι δυσάρεστους συνέπειας.

— ΨΙΜΜΥΘΙΑΣΙΣ
Ύπάρχουσι γυναίκες προνομιούχοι, τών οποίων ή 

γοητευτική σάρξ, ή έ'ξοχος ώραιότης, δέν εχουσιν α
νάγκην ούδενός τεχνίτου μέσου- ή βελούδινη έπιδερμί; 
των φαίνεται ώς νά έχη λάβει δλους τούς θησαυρού; 
τοΰ ουρανού- δι’ αύτάς ή ψιμμνθίασι; δέν θά έκαμε 
τι άλλο, ή μόνον θά κατέστρεφε τό έργον τής φύσεως.

Άλλ’ έπειδή δλαι αι γυναίκες δέν εΐνε προνομιού
χοι, όφείλουσι νά διορθώνωσι τήν λήθην τής φύσεως, 
καταφεύγουσαι εις μέσα τεχνητά, τά όποια ταϊς δί- 
δουσι τήν φαινομενικήν, πλήν γοητευτικήν ωραιότητα.

Τό κύριον σημεΐον τής περιποιήσεως τής υγεία; 
καί τής ώραιότητος εΐνε νά μεταχειρίζωνται πάντοτε 
προϊόντα απολύτως άβλαβή καί τελείως αγνά.

Είναι προφανές καί έκαστος ευκόλως έννοεΐ δτι ού 
σίαι καυστικαί καί δηλητηριώδε ς, εισερχόμενοι διά 
τών πόρων, έχουσι βλαβεράν έπίδρασιν, ούδεμίαν δέ 
τις οφείλει νά περιμένη έξ αυτών ωφέλειαν. Επομέ
νως καί διά τήν ψιμμυθίασιν, ώς καί διά πάσαν άλλην 
περιποίηοιν τής ώραιότητος, αί κυρίαι πρέπει νά ήναι 
άπαιτητικώταται οσον αφορά τήν έκλογήν τών προϊ 
όντων τών όποιων θά κάμωσι χρήσιν.

— ΜΙΛΤΩΜΑ (είδος ψιμμυθιάσεως)
Τό μέσον τούτο εΐνε άποτελεσματικώτατον καί λίαν 

έν χρήσει εις δλας τάς περιστάσεις, καθ’ άς θέλει τις 
νά δώση είς τό πρόσωπον καί είς τό δέρμα αμέσως 
ώραιότητα καί νά τό καλλύνη έν μια στιγμή, νά κρύ- 
ψη δέ δλα τά έλαττώματα ή τάς τυχόν παθήσεις, ώς 
π. χ. ρυτίδας, κηλίδας, έρυθρήματα, χρώμα ωχρόν, ή 
ϋπωχρον κλπ.

Τό μίλτωμα εΐνε καταλληλότατον διά τά θέατρα, 
τούς χορούς, τάς εσπερίδας, καθ δτι μεταδίδει στιγ 
μιαίως είς τό πρόσωπον, είς τούς βραχίονας καί τόν 
λαιμόν λευκότητα μαρμαρίνην. Έν πάση δμως περι- 
πτώσει συμβουλεύομεν είς τάς θελκτικάς άναγνωστρίας 
μας νά μή καταχρώνται πολύ ούτε τής συνήθους ψιμ 
μυθιάσεως, ούτε τού μιλτώματος, διότι ταύτα κατ’ 
ανάγκην κουράζουσι καί ένίοτε καταστρέφουσι τό 
δέρμα.

Δι’ οίασδήποτε ουσίας καί άν έγένετο τό μίλτωμα. 
ξηράς ή παχείας, πρέπει αύτη ν’ άφαιρεθή δι’ ουσίας 
λιπαράς, διά βουτύρου τού κακάου ή καλής κ ο λ - 
κ ρ έ μ. Μετά τό καθάρισμα πρέπει νά τίθηται έπί τοΰ 
προσώπου ολίγη κρέμα ή υγρόν δροσιστικόν. Οι βρα 
χίονες καί οί ώμοι πρέπει νά πλύνωνται μέ σαπουνά- 
δαν.

— Η ΡΙΣ
Ή πρώτη φροντίς, τής οποίας έχει ανάγκην τό δρ- 

γανον τούτο, εΐνε αί ρινικαί κοιλότητες νά εΐνε έντε 
λώς έλεύθεραι καί άπηλλαγμέναι πάσης ακαθαρσίας- 
διότι, ώς γινώσκομεν, ή ρίς έχει σπουδαίαν αποστολήν 
έν τή αναπνοή. Πρός καθαρισμόν λοιπόν τοΰ έσωτερι- 
κού τής ρινός είσπνέομεν καθαρόν θερμόν ύδωρ, τό δ 
ποιον έχει τήν ιδιότητα νά δροσίζη τό τριχοειδές πλέγ
μα, τό καλύπτον τό έσωτερικόν διάφραγμα.

Ή ρίς δμως εΐνε πολλάκις ή έδρα παθήσεών τινων, 
ώς σπειρίων καί έρυθημάτων, συμφορήσεων καί άλ 
λων, αΐτινες βλάπτουσι καθ’ υπερβολήν τήν αρμονίαν 
τού προσώπου. Πρός θεραπείαν τούτων ένδείκνυνται 
πλύσεις τής ρινός καί κρέμαι διαλυτικαί, χωρίς νά 
λησμονηθή, δτι ή δίαιτα τής τροφής καί τά καθαρκτι

κά εΐνε αναγκαία, καθ’ δτι συχνότατα αί παθήσεις αί- 
ται εχουσιν αφορμήν αιτίας έσωτερικάς. Έάν ύπάρχη 
κανέν σπειρίον δυσάρεστοι' προξενούν φλόγωσιν τοΰ 
λεπτού τούτου οργάνου, συνιστώμεν τάς πλύσεις μέ 
ύδωρ μολόχης καί μήκωνος (παπαρούνας)· δι’ αυτών 
ταχέως θά έξαλειητθή παν ίχνος φλογώσεως.

"Οσον άφορά τό σχήμα, τό κατά τό μάλλον ή ήτ- 
τον έλαττωματικόν τής ρινός, τό όποιον τόσον συχνά 
άσχημίζει τό ώραιότερον πρόσωπον, εύρον πρό τίνος 
καιρού μέσον πρός διόρθωσιν αυτού διά τής ρινοπλα 
στικής οπότε προσλαμβάνει ή δύσμορφος ρίς σχήμα εύ- 
πρεπές.Τό Ίνστιτούτον τής Υγιεινής τής'Ωραιότητος 
έχει ώραίαν συλλογήν έργαλείων καί ειδικών έπιδέ 
σμων, οί όποιοι χρησιμεύουσι νά δίδωσι τύπον, ούτως 
είπεΐν, είς τήν ρίνα, τά δέ άποτελέσματά των ύπερ- 
βαίνουσι τάς ποοσδοκίας.

— ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ
Οί ώραϊοι οφθαλμοί εΐνε ή πολυτιμοτέρα στολή τοΰ 

γυναικείου προσώπου. Τί θά ήτο ή ώραιοτέρα μορφή 
άνευ τών δύο ελκυστικών κορών τών οφθαλμών, άλη- 
θινοΰ καθρέπτου τής ψυχής, δι’ ών ερμηνεύονται αί 
μυστικώτεραι σκέι|»εις καί τά αισθήματα. Οί όφθαλ 
μοί εΐνε δργανον έξαιρετικώς λεπτόν, εΐνε ούχί μόνον 
τό στόλισμα τοΰ προσώπου, άλλά προσέτι καί ή έκ- 
δήλωσις τής έσωτερικής ζωής- εΐνε οί οδηγοί τού σώ 
ματος· φανοί ζωντανοί φωτίζοντες τήν μηχανήν καί 
δταν ή δρασις σβεσθή τότε τό ζών πλάσμα περιβάλλει 
τό σκότος τού τάφου.

Τό σχήμά των εΐνε αμετάβλητον, δέν δυνάμεθα ού
δεμίαν νά έπιφέρωμεν αλλαγήν ή θεραπείαν είς αυτό, 
δέν δυνάμεθα προσέτι νά μεγαλώσωμεν τούς όφθαλ 
μούς, παρά μόνον ύπογραμμίζοντες διά μέλανος σώ
ματος τήν διαχωριστικήν γραμμήν, δπότε δίδομεν είς 
αυτούς τήν δψιν άλλου σχήματος.

'Όπως δέν δυνάμεθα ν’ άλλάξωμεν καί τό χρώμα 
τών οφθαλμών μας. Δυνάμεθα μόνον ν’ αύξήσωμεν 
τήν έκφραστικήύ των έντασιν, καθιστώντες αυτήν 
ζωηροτέραν, περιεκτικωτέραν καί σταθερωτέραν, καί 
νά δώσωμεν είς τούς όιρθαλμούς ποιάν τινα λάμψιν κα’ 
ζωηρότητα διά δροσιστικών υγρών, είδικώς παρα
σκευασμένων διά τούς οφθαλμούς, άλλά καί δι’ άλλων 
μέσων, δι’ ών έπιτυγχάνομεν τό νά φύωνται αί βλεφα 
ρίδες.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ

Τόν τίτλον τούτον φέρει νέον έργον τοΰ κ. Μ. Δ 
Βολονάκη, Γενικού Γραμματέως τού υπουργείου τής 
Παιδείας, άρτίως τεθέν είς κυκλοφορίαν, άποτελούν 
δέ δευτέραν έκδοσιν «μετά πλείστων βελτιώσεων καί 
προσθηκών».

Σκοπός τοΰ έργου, καθ’ ά αυτός ό συγγραφεύς έκ- 
φράζεται έν τή εισαγωγή αυτού, είναι ή «μόρφωσις 
άγαθών πολιτών, κοινωνών τής εαυτών πολιτείας διά 
τής μεταδόσεως γενικών γνώσεων περί τού δικαίου, 
τής κοινωνικής καί πολιτικής ευημερίας, τών καθη
κόντων καί δικαιωμάτων τού πολίτου καί τών θεσμών 
τού οικείου πολιτεύματος». Έκ τής διατυπώσεως ταύ- 
της καθίσταται φανερά ή τε θεωρητική καί πρακτική 
τού έργου σπουδαιότης, ώστε πληρέστατα νά δικαιο- 
λογήται πάσα μετ’ έπιστασίας μελέτη καί άνάλυσις 
αύτοϋ.

Έν πρώτοις ό τίτλος τοΰ έργου πιστώς άνταποκρί- 
νεται πρός τόν σκοπόν αυτού. Τό μάθημα, δπερ οί ξέ
νοι όνομάζουσιν Ένστρουξιόν σιβίκ, Ένστρουζιόνε 
σιβικα, Βουερζερκιούντε κλπ., καλεΐ δ συγγραφεύς ά - 
γ ω γ ή ν τοΰ πολίτου, δχι βεβαίως μετα- 
φράζων πιστώς τάς λέξεις, άλλ’ έρμηνεύων τό πνεύ 

μα καί άποδίδων πληρέστερον ή αί λέξεις τόν σκοπόν, 
δι’ δν διδάσκονται όμοια μαθήματα έν τοϊς ξένοϊς 
σχολείοις. "Εκαστον τών έν τοΐς έέκπαιδευτηρίοις δ. 
δασκομένων μαθημάτων, μεταδίόον ώρισμένας γνώ
σεις, έχει καί ίδιον προορισμόν, ώς καλλιεργούν ώρι- 
σμένην ψυχικήν ή διανοητικήν άπαίτήσιν τοΰ ά τ ό - 
μου, διά δέ τοΰ συνόλου τών μαθημάτων έπιτύγχά- 
νεται ή παμμερής άνάπτυξις τού άνθρώπου, λαμβα 
νομένου ώς άτόμου, κατά τάς διαφόρους έσωτερικάς 
αυτού άπαιτήσεις.

Έννοεΐται ότι είς τήν κατηγορίαν τών μαθημάτων 
τούτων δέν δύναται νά ύπαχθή μάθημα, δπερ προϋπο 
θέτει μέν τήν έν λόγω άνάπτυξιν, λαμβάνει δέ τόν έκ- 
παιδευόμενον όχι ώς άτομον, άλλ’ ώς πολίτην, ώς μέ 
λος δηλονότι άναπόσπαστον τής πολιτείας, έν ή ζή 
Υπάρχει έτέρα κατηγορία μαθημάτων, ατινα έξετά- 
ζουσι τόν άνθρωπον ώς πολίτην, όποια π. χ. ή ηθική, 
πραγματευομένη καί περί καθηκόντων καί δικαιωμά
των, τό «Ίσχύον δίκαιον», ή «πολιτική οικονομία», καί 
άλλα άναφερόμενα είς τήν διοίκησιν καί ιστορίαν τής 
πολιτείας, καί άλλα άποβλέποντα είς μετάδοσιν ώρι 
σμένων πρακτικώς ωφελίμων γνώσεων.

Ό κ. Βολονάκης κρίνων καί τόν ύφ’ έκάστου τού 
των έπιδιωκόμενον σκοπόν μονομερή, κατώρθωσε πα 
ραλαβών έξ αυτών τά ουσιωδέστερα καί άναγκαιότα- 
τα, νά άποτελέση ένιαϊον σύγγραμμα έξετάζον τό ά
τομον άπό πασών άνεξαιρέτως τών άπόψεων, άφ’ ών 
δύναται νά έξετασθή τούτο ώς μέλος τής πολιτείας. 
Καί είς τό έργον αυτού τούτο προσφυέστατα έδωκε 
τήν προσωνυμίαν «’Αγωγή τού πολίτου», άντί πολιτει
ολογία ή τι άλλο, γενόμενος αύτός πρώτος εισηγητής 
τού μαθήματος τούτου ήδη πρό δεκαπενταετίας έν τοΐς 
έκπαιδευτηρίοις τής Κύπρου κα: έξ ανίής έν Κρήτη

"Ενεκα τούτου τό σύγγραμμα έμφανίζει, ώς καί ό 
κατωτέρω θέλει δείξει λόγος, οίονεί λογικόν τι άρχ.- 
τεκτονικόν οικοδόμημα, άρτιον μέν έν τφ συνόλω αυ
τού,τά δέ μέρη άρμονικώς έχον διατεταγμένα καί στερ- 
ρώς πρός άλληλα συνδεδεμένα, τής δέ λογικής ούδα 
μώς υπολείπεται καί ή ψυχολογική ένότης τοΰ έργου. 
Ή έν τή συνειδήσει τής σπουδαΰούσης νεολαίας καί 
παντός άναγνώστου έξαρσις τής έθνικής ιδέας καί ή 
ένίσχυσις τού έθνικοΰ συναισθήματος, έκ διαφόρων ά- 
φορμών καί είς διαφόρους τού έργου τόπους παρεμ 
βαλλόμενοι, έκπροσωπούσιν οίονεί τήν πνοήν τής ζωή; 
αυτού’ οπότε δέν πρόκειται πλέον περί πολίτου παν
τός συνταγματικού πολιτεύματος, οΐος θά έφαίνετο δ 
γενικός προορισμός τού βιβλίου, άλλ’ αύτο τούτο περί 
τού συγχρόνου "Ελληνος πολίτου μετά τής σπουδαία; 
αυτού ιστορίας καί τού μεγάλου παρελθόντος, μετά 
τής παρούσης αυτού καταστάσεως καί τών άναγκών, 
μετά τών ιδεωδών αυτού καί τών μελλουσών έλπίδων 
Αισθητήν εικόνα τών ιδεωδών τούτων καί έλπίδων 
θέλων νά παρουσίαση δ συγγραφεύς έκόσμησε τό έρ
γον αυτού καί διά εικόνων, αΐτινες καί έν τώ συνόλω 
αυτών καί έκάστη συμβολίζουσι τά ίερώτερα πρός ? 
θνικόν τής νεολαίας ένθουσιασμόν έλατήρια. Παρατί
θεται ή είκών τοΰ έθνομάρτυρος Βασιλέως Γεωργίου, 
ή τής Α. Μ. Κωνσταντίνου τοΰ IB' τού έλευθερωτοΰ, 
ή έθνική σημαία μετ’ άλλων και ή σημαία τού Βασι 
λέως καί τής Βασιλικής Οικογένειας. Ιδού λοιπόν και 
έτερος λόγος, ότι ή πρωτότυπος όμολογουμένω; όνο 
μασία τοΰ έργου «’Αγωγή τού πολίτου» θά ήρμοζεν 
ύπέρ πάσαν άλλην. Διά τόν αυτόν λόγον τό γεγονός, 
ότι ό συγγραφεύς ένιαχού τοΰ βιβλίου «έκβαίνει πω; 
τής αΰστηράς διδακτικής μορφής τής έκθέσεως, «ϊνα 
μή μόνον τόν νοΰν φωτίση, άλλά καί τής καρδίας τά; 
χορδάς ίσχυρώς καί έναρμονίως πλήξη», όχι μόνον δέν 
παραβλάπτει τήν διδακτικήν τού έργου άποστολήν.
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άλλά τουναντίον καθιστά αυτήν ούσιαστικωτέραν καί 
σκόπιμωτέραν.

Τό δλον βιβλίον άποτελούμενον έκ σελίδων 284 δι
αιρείται είς τέσσαρα μέρη: Α' «Περί κοινωνίας και 
δικαίου», Β' «Περί πολιτείας», Γ' «Περί καθηκόντων 
καί δικαιωμάτιον τού πολίτου» καί Δ' ώς συμπληρω
ματικόν μέρος τό «περί τής ελληνικής πολιτείας». Έν 
τέλει δέ παρατίθεται σκοπίμως τό κείμενον τοΰ Ελ
ληνικού Συντάγματος. Ή τελεία οργανική ένότης τού 
έργου ζητητέα είς τά πρώτα μέρη, έν ή τά περί κοι 
νωνίας καί δικαίου καί πολιτείας άφ’ ενός, καί τά περί 
καθηκόντων καί δικαιωμάτων τού πολίτου άφ’ ετέρου 
άποτελούσι τούς δύο πόλους, περί ούς στρέφεται ουσι 
ωδως ή «’Αγωγή τού πολίτου». Τό τελευταΐον μέρος 
άναπόσπαστον βεβαίως καί απαραίτητον γενικώς, 
πραγματεύεται άποκλειστικώς περί τοΰ οργανισμού καί 
τής διοικήσεως τής Ελληνικής πολιτείας.

Ό συγγραφεύς άρχεται άπό τής κοινωνίας καί τοΰ 
δικαίου, διότι τά μέν καθήκοντα καί δικαιώματα τοΰ 
πολίτου (μέρος γ') προϋποθέτουσι τήν ύπαρξιν τή; 
πολιτείας (μέρος β'), αύτη δέ προϋποθέτει τήν ύπαρ- 
ξιν τής κοινωνίας καί τού δικαίου (μέρος α'). Έν 
τή πορεία λοιπόν άπό τών γενικών πρός τά ειδικά σώ
ζεται άκεραία ή ένότης τοΰ έργου. ’’Ελθωμεν είς τά 
έπί μέρους.

Πώς προήλθεν ή άνθρωπίνη κοινωνία, οποία ύπήρ- 
ξεν ή οικονομική αυτής άνάπτυξις, πώς προήλθε τό 
δίκαιον ώς όρος άπαραίτητος πρός ύπαρξιν τής κοι
νωνίας· τί έστί δίκαιον καί τίνε; αί πηγαί αυτού, τί 
έστί καθήκον καί δικαίωμα, τίς ή σχέσις τού δικαίου 
πρός τήν ήθικήν, είς τί διαιρείται τό δίκαιον καί πώς 
έρμηνεύεται, ιδού τά θέματα, βίτινα έν ίδιαιτέροις εν
νέα κεφαλαίοις άπορτίζουσι τό περιεχόμενον τοΰ πρώ 
του μέρους τού έργου, σελ. 21—44. Άκολούθώς τί 
έστί πολιτεία, τί έστί λαός καί έθνος, τί έδαφική κυ 
ριαρχία, νομικόν πρόσωπον, πολιτική έξουσία, τίς ή 
γέννεσις, ή διάρκεια, δ σκοπός καί τά είδη τής πολι
τείας. Τί έστί νομοθετική, δικαστική καί έκτελεστική 
έξουσία. Πολιτεύματα καί διαίρεσις αυτών. «Τί έστί 
πατρίς, τί σημαία καί τίς ή σημασία αυτής. Περί τού 
εθνικού ύμνου, περί στέμματος καί έθνικοΰ έμβλήμα- 
τος, περί έθνικής καί βασιλικής έορτής. Ταύτα είναι 
τό περιεχόμενον τού β' μέρους είς 16 κεφάλαια σε 
λίς 47—94.

Εΐτα: Τίνα τά καθήκοντα τού πολίτου, ή φιλοπα
τρία καί τά άντίθεταα τής φιλοπατρίας, τό πείθεσθαι 
τοϊς νόμοις, στρατιωτική ύποχρέωσις, φορολογική 
ποχρέωσις, σεβασμός καί προστασία τών άρχαίων μνη · 
μείων τής τέχνης. Τίνα τά δικαιώματα τού πολίτου, 
ίκανότης τού προσώπου πρός πράξιν, περί δικαιοπρα- 
γίας, περί συμβάσεως, περί χρήματος, περί νομίσμα
τος, περί φόρου, περί ψήφου, περί τοΰ προσώπου ώς 
μέλους τής οικογένειας, περί κληρονομιάς καί διαθη
κών: τό περιεχόμενον τού γ' μέρους είς 18 κεφάλαια 
σελ. 97—194.

Τελευταΐον δέ τό περί Ελληνικής πολιτεΓας έν 20 
κεφαλαίοις, πραγματευόμενον περί τής ιστορίας τή; 
έλληνικής πολιτείας, περί τού Βασιλέως, περί τής νο 
μοθετικής έξουσίας, περί καταρτισμού τών νόμων έν 
Έλλάδι, περί έκτελεστικής έξουσίας, περί έκάστου 
τών Υπουργείων, περί τών Συμβουλίων τής Κυβερ- 
νήσεως, περί τής δικαστικής έξουσίας καί περί τής 
διοικητικής διαιρέσεως τής Ελλάδος σελ. 197—284.

Εκ τής κεφαλαιωδώς ούτω έκτεθείσης ύλης τού βι
βλίου σχηματίζει δ άναγνώστης άμυδράν παράστασιν 
τού πλούτου καί τής ποικιλίας τών μεταδιδομένων γνώ
σεων καί τής στενής μετ’ άλλήλων λογικής συνοχή; 
καί έξαρτήσεω;.

Όρμώμενος δ συγγραφεύς έξ ώρισμένης ενιαίας
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ιδέας περί μορφώσεως Έλληνας πολίτου χρησιμοποιεί 
μετά θαυμαστής ευστοχίας άφθυνον τήν έν τοϊς βοη 
θήμασιν αύτοΰ, ημετέροις και ξένοις, άπαντώσαν ύ- 
Μν> αρυομενος, εξ αυτής ο,τι αληθώς θά προσηρμό 
ζετο είς τήν ιδέαν ταύτην.

Επεξεργαόόμενος παν τό έκ/εγόμενον μετά δυνά 
μεως ου^τής τυχούσης μεταπλάττει αύτό έν τώ χωνευ- 
τηρίψ τής ισχυρός αύτοΰ διανοίας καί τής ελληνική; 
ψσχής είς τοιούτον τροπον, ώστε τό έ'ργον νά φέοη 
άπ’ αρχής μέχρι τέλους τόν τύπον τής αμέμπτου πρω 
τοτυπιας και τής ατομικότητας τήν σφραγίδα. 
r Διαφορωτάτου περιεχομένου καί προορισμού έργα, 

οϊον φιλοσφική καί χριστιανική ηθική, πλουτολογικαί 
μελεται και σύστημα αστικού δικαίου, σύνταγμα καί 
δημοσιολογία, ήδελφωμένα τρόπον τινά έν τώ πνεύ- 
μάτι τοΰ συγγραφέως καί έναρμονιζόμενα διά συνε 
ποΰς κρισεως εξυπηρετούσιν εϊτα τού συγγραφέως τόν 
σκοπόν, τόν τής «’Αγωγής τού πολίτου», τέλειον τήν 
συλληψίν καί ά'ρτιον τήν έκτέλεσιν.

Καί ταϋτα μέν περί τού περιεχομένου, τής 
διατάξεως τής ύ λ η ς καί τής δ ι η κ ο ύ - 
σ η ς δ ι α τού έργου ιδέα ς. Άλλά καί ώς πρό; 
τήν γλωσσικήν μορφήν καί τήν έκθεσιν τό έργον σύ 
δεμιάς στερείται αρετής, δυναμένης νά ουστήση αϋ 
τό ώς άριστον διδακτικόν βιβλίον καί βοήθημα τών δι
δασκάλων καί ώς τερπνόν άμα καί έπωφελές άνάγνω 
σμα είς πάντα όντως "Ελληνα άναγώστην.

I εγραμμενον εις γλώσσαν ρεουσαν καί καθαράν, έν 
η ή γλαφυρότης καί ή σαφήνεια τοΰ νοήματος καί τής 
αλληλουχίας ή αλήθεια άμιλλώνται πρός τής λέξεως 
την ακρίβειαν καί τής έκθέσεως τήν απλότητα, άμα 
δέ καί τούύφους τήν ζωηρότητα, δύναται εύτόλμως 
να συστάθή τοϊς διδασκαλοις ώς έξοχον υπόδειγμα 
μορφώσεως γραπτού καί προφορικού λόγου διδασκα
λίας, και εις τούς συντάκτας διδακτικών κειμένων ώς 
απαράμιλλον πρός μίμησιν μεθοδικόν έγχειρίδιον καί 
είς πάντα φιλότιμον συγγραφέα ελληνικού συγγραάμ- 
ματος ώς προϊόν ελληνιστί σκεπτομένης καί ελληνιστί 
έκφραζομένης διανοίας.

Πεπόίθησιν έχομεν ότι τό σύγγραμμα τοΰ κ. Βο 
λονάκη προώρισται νά έ,λκύση έφ’ εαυτό πολλούς ά 
ναγνωστας, ιδίως δ έκ τού κύκλου εκείνων, οίτινες 
είναι έντεταλμένοι τήν διαπαιδαγώγησιν τής έλληνί- 
δος ημών νεολαίας καί φρονούμεν ότι ούδείς τών περί 
τά παιδαγωγικά καί έκπαιδευτικ.ά άσχολσυμένων θά 
άπεφάσιζε νά ζητήση πολλαπλασιασμόν τών γνώσεω/ 
αυτού περί τοΰ χαρακτήρος καί τών απαιτήσεων τής 
συγχρόνου ελληνικής αγωγής μή προσφεύγων είς τήν 
« Αγωγήν τού πολίτου». Καί ώς έξαίρετον δέ κομπέν- 
τιουμ νομικών γνώσεων θά ήδύνατο νά χρησιμοποιη 
θή θαυμασίως ύπό τών φοιτητών τής νομικής, οίτινες 
θα έπεθύμουν να έχωσι συνοπτικήν τινα δσον καί σα
φή έντύπωσιν τών διαφόρων νομικών έννοιών.

'Ο Κ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Φιλοξενεί ή πόλις μα; ιόν μουσουργόν κ. Κλ. Τρι
αντάφυλλου, δστις έλοβεν ήδη τήν τιμήν ιά έιιδείξη 
την τέχνην τόυ και τα πολλαπ/α καλλιτεχνικά του εφό
δια πρό τών Βασιλοπαίδων Διαδόχου, Άνδ.έου καί 
Χριστοφόρου καί τής A. A. Υ. τής Πριγκηπίσσης
Ελένης,

Ο Ελλην καλλιτέχνης γνωστόταΌς ήδη είς τ·»ύς 
καλλι-εχνικους κυκλους τής Γαλλικής πρωτευούσης συγ- 
κεντροΐ πλείσιας νέας καλλιτεχνικά; ιδιότητα;. Συνθέ
τει, ψάλλει καί σφυρίζει.

Καί τά μουσουργήματά του είνε πολλοϋ λόγου 

άξια, καί τό άσμα τ >υ περιπαθές καί γλυκύ καί τό σφύ
ριγμά του άξιοσημειώτω: ενδιαφέρον.

Έχει τήν πε.-ιέργως σπανίαν ευχέρειαν νά σφυ- 
ρίζη μέ δύ > σύγχρονος φωνάς. Ό κύκλος τών υψη
λών ακροατών έμεινε κατάπληκτο πρό ιής ποικίλης 
έμφανίσεω; τοϋ κ. Τριαντάφυλλου.

Διά το πολύ κοινόν επιφυλάσσει τήν όπερέτταν 
<Τί εΐ ε ο έρως» ήτις, αφιερωμένη είς τήν Πριγκή- 
πισσαν Ελένην θά παιχθή προσεχώς είς τό Δημοτικόν 
άπό τήν κ. Εγκελ.

----- **€t igC4g35a»»------

Ο Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΤΑΞΙ3Χ

Αντίξοοι περιστάσεις έφερον τόν Διοικη ή-· τής 
Εθνικής Τραπέζης κ. Ίωάννην Εύτ-ξίαν άνιιμέτ-υ- 
πον προς τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν καί τόν αρχηγόν 
αυτή; κ. Βενιζέλον. Τόάπ<·τέλεσμα ήτ·>δα μία κορυφή, 
εί ισχυρό. <’uoνομικός παράγων, μία ηωτεοή πρ>- 
σω ικό ης έθραύσθη άπό τήν δρμη’ϊκήν, τήν λαιλα- 
πώδη άπόφασιν τοΰ Κυβερ ήτ< υ τής Έλλάδ -ς. Χει
ροκροτούσες τής Βουλής έψηφίσθη νόμος παρέχων τό 
δικαίωμα είς τήν Κυβέριησιν νά απόλυση τόν τέως 
πανίσχυρον Διοικητήν τή; Έθιικής Τραπέζης. Μία 
πάλη γιγάντων έπηκολούθησε καί μία ήττα έσημειώ- 
θη. Ό ισχυρότερος ένίκησε τόν ισχυρόν. Χιο ίς νά 
παύωμεν νά θεώρώμεν ώς άδίκημα κατά τοΰ κ. Εύτ ι- 
ξίου τά κατ’ αύτοΰ μέτρα τής Κυβερτήσεως δέν άπο· 
κρυ.τ.ομεν τόν θαυμασοόν μας πρός τό άποφασ στικόν 
καί άνδρ ιπρεπές τ >ΰ Προέδρ >υ τή; Κυβερνήσεώς μα;. 
Είς πολλά· πράξεις του διαπ,,ε οΰς Π λιτευτού δια- 
κρίνωμεν τόν μεγαλειώδη τύπον ποΰ αρμόζει είς εκεί
νους πώ ιίσθάνοντσι τήν δύναμιν καί διευθύνουν τάς 
τύχα, ενός Λαοΰ. Άσ/έτως δμως πρό; κάθε προσωπι
κήν διένεξιν μεταξύ τών δύο, μετ >ξύ έλ·ς Βενιζέλ-ιυ 
κ ά ενός Ίωάνιου Εύταξίου νομίζομεν δτι ό δεύτερος 
άποχωρών τή; ’Εθνική Τραπέζης έχει εύρύτατον σ:ά- 
δι-.ν δρίσεως διά ν’ άγω ισθή ύπέρ τών κοινών.

Ή πολιτική ένδείκλύειαι ήδη δι’ άνδρα ώς δ 
Εύταξίσς καί δέν είνε παράδοξον μίαν ήμ'ραν ν ι τόν 
ίδωμεν Ύπο· ργόν τών Οίκο.ομικών βασιάζοιτα εις 
τούς εΰ^εΐς ώμους του, τό οικονομικόν μ λλον τήςΈλ- 
λάδος καί συνεργαζόμε/ον μετά τ> ΰ σηιιερινοΰ διώ
κτου του είς άλλο στάδιον έξ ίσου μέγα καί έπωφελές. 
Ή πολιτική είνε ή πλέον ίδιότροπως θεά. Καί δ σ ιμός 
Ιωάννης Ευταξίας δέν θά χάση άν συγκαταριθμι θή 
μεταξύ τών οπαδών της.

Η ΚΙΝΒΣΙΣ ΤΟΓ ΑΙΪΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τό τμήμρ τή; Στατιστικής τής Λιμενικής ’Επι

τροπής Πειραιώς κάτήρτισε λεπτομερείς πίνακας τής 
ναυτικής κινησεως και τοΰ εισαγωγικού έμπορίου τού 
λιμένος Πειραιώς κατά το 191·-. Άπό τούς πίνακας 
τούτους πληροφορούμεθα, δτι καθ’ δλον τό παρελθόν 
έτος τατέπλευσαν είς τόν λιμένα Πειραιώς 3,962 άτμό- 
πλοια, χωρητικότήτος τόννων 4,202,076, καί 310 
ιστιοφόρα, χωρητικότητας τόννων 12,856.

Κατ4 έθνικότητα τά καταπλεύσαντα άτμόπλοια κα- 
τανέμον ται ώς εξής:

Ατμόπλοια τόννων
2366 

130 
300
270 
314 
151
155

10 
103 
, 7

3
44
19
18

Ελληνικά 
Γ αλλικά 
’Ιταλικά 
’Αγγλικά 
Αυστριακά 
Ρωσσικά 
Γ ερμανικά 
Δανικά 
Ρουμανικά 
Τουρκικά 
Βουλγα> ικά 
'Ολλανδικά 
Σουηδικά 
Βελγιλά 
Νορβηγικά 
’Αμερικανικά 
Άλλων εθνικοτήτων

Ή ολική έξ άλλου ποσότης τών

1394329
270050
450008
440090
801673
318348
267948
# 10194
1x6093

9927
1840 

48185 
21031
22823

6871
2.03
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____  έκφορτωθέντων

κατά τό παρελθόν ένς ίίς τόν λιμένα τοϋ Πειραιώς

6
1

εμπορευμάτων άνήλθεν εις 784,902 τοννους. Τά κυ
ριών ερα τών έμπυρ:υμάτων τ._υιων είνε: Γαιάνθρα
κες τόινοι 393,705, ζάκχαρις τόννοι 12,182, καφέ; 
τόννι ι 2,196, δρυζα τόνν ι σ4,67 ί, δημητριακά χάν
νοι 152,252, ζιμαρ.κά καί άλευρα τόννοι 16,748 καί 
ωά—κομμάτια, δχι τόννοι—7,339,000.

Έξεφορτώθησαν τέλος είς τόν λιμένα τοΰ Πει
ραιάς πρός μειαφοράν είς διάφορά μέρη τής παλαιάς 
καί τής νέας 'Ελλάδος καί του Εξωτερικού ακόμη 
88,630 τόννοι έμπορευμάτων.

Ολιγόστιχα

— Ό Νομάρχης Μεσσηνίας κ. Ζ. Παπαντωνίου δι- 
εκήρυξε διαγωνισμόν διά την 23 προσεχούς μηνο. 
πρός κατασκευήν μνημείου τών πεσόντων κατα τον 
πόλεμον έκ τής Κοινότητος Γαργαλιανων.

— Τήν 'Ελλανόδικον επιτροπήν θά άποτελέση ο 
Νομάρχης Μεσσηνίας καί οί κ. κ. Ιακωβιδης, Θωμύ
πουλος, Ματθιόπουλος, Νικολούδης καί Χατζόπουλος.

_ Είς τά έν Άμβούργω ναυπηγεία τού οίκου 
«Βουλκάν» έγένετο ή καθέλκυσις τού πρώτου Ελληνι 
κού Ντρέτνωτ «Γεώργιος ό Α'».

_Θεωρείται έκ τών τελειοτέρων τού είδους τών 
θωοηκτών. 1

_ Ό θώραξ καί τό πυροβολικόν τοΰθωρηκτου 
κατασκευάζονται είς τά έν Αμερική έργοστάσια 
«Μπέτλεεμ».

— Είς τό Ποδηλατοδρόμων τού Ν. Φάληρου διεξή- 
χθησαν αγώνες ποδοσφαιρίσεως μεταξύ τής όμαδο^ 
τής «Πειραϊκής Ποδοσφαιρικής Ένώσεως» καί στρα
τιωτικής ποδοσφαιρικής όμάδος.

_ Τούς αγώνας έτίμησαν διά τής παρουσίας των 
ή Α. Μ. ό Βασιλεύς, ή Βασίλισσα καί άλλα μέλη τής 
Βασιλικής Οικογένειας. s ,

— Άμφότεραι. αί δμάδες έκηρύχθησαν ισόπαλοι 
Χάριν τού αγροτικού ζητήματος, τής Κέρκυρας ο κ. 

Θεοτόκης έθεάθη έπανειλημμένως έπισκεπτόμενος κατ 
οίκον τόν Πρόεδρον τής Βουλής καί πολιτικόν του 
αντίπαλον κ. Ζαβιτσάνον. _

_ Μόνον ή ύπερβάλλουσα άβροτης του Κ,ερκυ- 
ραίου πολιτικού’ ήδύνατο νά έπιτρέψη μίαν τοιαύτηι 
συνεργασίαν. ,

_ Άπέθανεν ό Γουσταύος Βήδ, περίφημος Δανός 
θεατρικός συγγραφευς.
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— Λέγεται δτι ηύτοκτόνησεν έκ τής αποτυχίας μιάς 

κωμωδίας- του ! !
— Τό Γενικόν Στρατηγεϊον ένέκρινε πρότασιν τής 

7ης Μεραρχίας περί προαγωγής στρατιώτου είς υπο
δεκανέα ! ! έπί γενναιότητι καί ανδραγαθία, τήν ό 
ποιαν έπέδειξε κατά τάς συνοριακός συγκρούσεις.

— Είναι καί αύτό άντίληψις νεοελληνική ν’ αμεί
βεται ή γενναιότης καί ή ανδραγαθία 
μέ τόν βαθμόν τού 'Υποδεκανέων.

— Ό παγκόσμιος τύπος ας μή άφήση άγνωστον 
τήν μεγαλοφυά αύτήν άπόφασιν διά νά παραδειγμα- 
τισθοΰν οί αρχηγοί τών έμπολέμων κρατών.

— Τό Προεδρεΐον τού Θρμκικού καί Μικρασιατι
κού Συλλόγου ή «Καρτερία» έπέδωκε διά τού αγίου 
Δράμας, Προέδρου, υπόμνημα πρός τούς πρέσβεις τής 
Τριπλής Συνεννοήσεως.

— Οί πρεσβευταί έδέχθησαν εύμενώς τήν έπιτρο- 
πήν καί ύπεσχέθησαν νά διαβιύάσωσι τά παράπονα 
τών προσφύγων είς τάς Κυβερνήσεις των.

— Άπό χρονογράφημα τού κ. Θ. Βιλλιανίτου, δη- 
μοιευθέν εις τάς «Αθήνας», μανθάνομεν πότε ήρχισεν 
ή Χ4?Ησ,5 τ“ν γραμματοσήμων.

— Κατά τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1840 ήρχισαν κυ- 
κλοφοροΰντα τά πρώτα γραμματόσημα είς Αγγλίαν

— Εφευρέτης αύτών ήτο ό Ρολλάνδος Χίλλ, εϊ; 
έκ τών εύφυεστέρων άνδρών τής έποχής του.

— Σημειωτέον δτι μετά πολλής δυσχερείας έγένον 
το δεκτά τά σχέδιά του καί έπι πολύ ήγωνίσθη έως 
ού έπιβληθή.

— Άπό κάθε χρονογράφημα τοϋ κ. Βελλιανίτου 
ό αναγνώστης πλουτίζει τάς γνώσεις του.

— Ή «Άτλαντίς» έδημοσίευσεν ύπολογισμούς, κα 
τά τούς οποίους τό δημόσιον ύπέστη μεγάλας ζημίας 
έκ τής προμήθειας άρβυλών, περιστρόφων, σιτηρών, 
γαιανθράκων, καφφέδων κλπ.

— Ανέρχονται δέ αύται, κατά τήν «Άτλαντίδα», 
είς Δρχ. 5,000,000.

— Ή Βασιλόπαις Ελένη εύηρεστήθη νά δεχθή ,τήν 
αρχηγίαν τών δεσποινίδων προσκόπων, αί οΛοΐαι απο
τελούν τήν πρώτην ομάδα τών «Σκάουτ Γκέρλε» τού 
Λυκείου Κωνσταντινίδου.

— Είς τό Ώδεϊον Λόττνερ προσελήφθη ώς καθη- 
γήτρια τής μουσικής ή κ. Εύτυχία Καμπανάκη.

— Είναι αριστούχος τοΰ ’Ωδείου τοΰ Μιλάνου καί 
μέ μόρφωσιν καλλιτεχνικήν έκ τών σπαν«ον.

— Είναι τελείως κατηρτισμένη έπιστημονικώς καί 
μέ ζήλον καί θέρμην θά έργασθη διά να μορφώση τας 
έμπιστευμένας είς αύτήν μαθήτριας.

— Ιδρύεται διά νόμου Βυζαντινόν καί Χριστιανι
κόν Μουσεϊον.

_ Τίθεται ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ καθηγητοΰ τής 
Βυζαντινής Τέχνης καί Αρχαιολογίας έν τώ Καπό 
διστριακφ Πανεπιστημίφ.

’Εφορεύεται δέ ύπό έπιτροπής, προεδρευομενης 
ύπό τοϋ Βασιλόπαιδος Νικολάου

— Είς τό Μουσεϊον θά κατατίθενται έργα Βυζαν
τινής Μεσαιωνικής καί Χριστιανικής τέχνης.

— Κατόπιν μακράς απουσίας ?ώγω άσθενείας ανε 
φάνη είς τήν αίθουσαν τού βουλευτηρίου ό υπέροχος 
πολιτευτής κ. Δημητρακόπουλος.

_ Αί αγορεύσεις του είναι υπόδειγμα κοινοβουλευ 
τικής δυνάμεως καί έπιβολής.

_ Τήν πληγήν τών άπαλλαγέ.ντων την είχε και η 
Βουλγαρία.

— Υπεβλήθη νομοσχέδιον περί έκγυμνάσεως τών 
άπαλλαγέντων καί υπολογίζεται δτι ό αριθμός τών 
κληθησομένων θ άνέλθη εις 120 χιλ. ανδρών. ,

_ Ή συνάδελφος «Πατρίς» δίδει ώραίαν εικόνα 
τών συμβαινόντων είς τά παρασκήνια, καθ’ ήν στιγ-
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μήν παίζεται ή «’Αθώα 'Αμαρτωλή» τοΰ Βασιλόπαιδοτ 
Νικολάου.

— Ό Υψηλός συγγραφεύς σκιαγραφεΐται θαυμά
σια, καθ’ ήν στιγμήν παρακολουθεί τό εργον του παι 
ζόμενον διά πρώτην φοράν άπό τής 'Ελληνικής 
Σκηνής.

— Από τά αμίμητα τοΰ κ. Ράλλη εις τήν Βουλήν, 
προκειμένης συζητήσεως τών τραπεζητικών μεταρρυθ
μίσεων.

— Έχαρακτήρισε τόν κ. Βενιζέλον ώς κακόν μα
θητήν τοΰ κ. I. Ευταξία ώς Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπι 
στημίου.

— Έπέστρεψεν έκ τής άπελευθερωθείσης Ήπειρο.· 
ό τιμημένος αρχηγός καπετάν Βάρδας, ό γνωστός 
ταγματάρχης τοΰ πυροβολικού κ. Τσόντος.

— Διωρίσθη Πρόεδρος τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ό μέχρι τοΰδε Αντιπρόεδρος τοΰ σώματος κ. I. Χαρα 
λάμπής.

— Διωρίσθη Διευθύντρια τοΰ έν Πειραιεϊ Δίδασκα 
λείου τών θηλέων ή κ. Ουρανία Στεμιτσιώτου.

— Τό παλαιόν Φάληρον κατά τήν έποχήν αυτήν, 
δπου έπικρατεΐ θαυμασία καλοκαιρία, είνε τόπος μα
γευτικός, ικανός νά ίκανοποιήση κάθε γούστο.

— Ή Βασιλική μας Οικογένεια είνε έκ τών τακτι- 
κωτέρων θαμώνων τοΰ Π. Φαλήρου.

— Τήν καλλιτέχνιδα κ. Κυβέλην έκάλεσεν είς τσάι 
ό φιλότεχνος Βασιλόπαις Νικόλαος εις τό μέγαρόν του.

— Εις έκτακτον φύλλον τής «Εφημερίδας τής Κυ- 
βερνήσεως» έκοινοποιήθη Βασ. Διάταγμα τής άνα- 
κλήσεως τοΰ διορισμού τοΰ κ. I. Εΰταξίου, ώς Διευ- 
ίίυνταΰ τής ’Εθνικής Τραπέζης.

— Αμέσως ό κ. Πρωθυπουργός διεβίβασε πρός τόν 
κ. Ευταξίαν τό σχετικόν φύλλον τής «Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως», συνοδεύων αύτό μέ έγγραφον, διά τοΰ 
όποιου τώ καθίστα γνωστόν τήν απαλλαγήν του έκ 
τών καθηκόντων του.

— Έκτοτε, άποσυρθέντος τοΰ κ. Εΰταξίου, καθή
κοντα Διοικητοΰ έκτελεϊ ό Συνδιοικητής κ. Ζαίμης.

— Περί τά μέσα τοΰ προσεχούς μηνός θά συνέλθη 
εις Γεν. Συνέλευσιν διά τήν έκλογήν τοΰ οριστικού 
Διοικητοΰ, συμφώνως πρός τόν νέον Νόμον.

— Ή Α. Μ. ή Βασίλισσα έξεδήλωσε τήν έπιθυμίαν 
νά έπιθεωρήση τό Ιον Σύνταγμα τών Εύζώνων τών 
Τ ρικκάλων.

■— Και τοΰτο έπ’ ευκαιρία τής ονομασίας Της ώς 
’Επιτίμου Διοικητοΰ τοΰ Συντάγματος αύτοΰ.

— 'Η τιμή αύτη άπεδόθη εις τό Σύνταγμα λόγω 
τοΰ ήρωϊσμοΰ ποΰ έπέδειξαν οί άνδρες του κατά τούς 
δύο πολέμους.

— Ή Κυβέρνησις άπεφάσισε νά συμμετάσχη εις 
τήν έκθεσιν τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου, διαθέτουσα 
100,000 δρ.

— Κατηρτίσθησαν δέ πρός τοΰτο και αΐ διάφοροι 
έπιτροπαϊ διά τήν ταχυτέραν παρασκευήν τών άπο· 
σταλησομένων δειγμάτων.

— Παρητήθη ό Υπουργός τών Ναυτικών κ. Κ. 
Δεμερτζής, βουλευτής Άττικοβοιωτίας.

— 'Ως αντικαταστάτης του ιόρίσθη δ κ. Άθαν. 
Μιαούλης, ανώτερος αξιωματικός τοΰ Ναυτικοΰ και 
βουλευτής "Υδρας.

— Ή «Άκρόπολις» έφωδιάσθη μέ νέον πιεστήρι 
ον, διά τοΰ οποίου θά δύναται νά εκδίδεται έξασέλι 
δος και όκτασέλιδος.

■— Συγχαρητήρια και εύχάς.
-— Μετά τήν παραίτησιν τοΰ κ. Δεμερτζή, ο'ι μέ

χρι τοΰδε έγκαταλείψαντες τά Ύπουργεϊά των 'Υ 
πουργοΐ τοΰ κ. Βενιζέλου ανέρχονται ε’ις 9.

— Τέσσαρες έκ τοΰ υπουργείου τών Εξωτερικών.
— Δύο έκ τοΰ υπουργείου τών Ναυτικών.

— Και άνά εις έκ τών υπουργείων ’Εθνικής Οίκο 
νομίας, Δικαιοσύνης καί Παιδείας.

— Ό κ. Νάκος ύπέβαλεν έκθεσιν περί τής Δικαιο
σύνης μας, όχι πολύ ένθαρρυντικήν.

— Ό Καθηγητής τής Νομικής Σχολής τοϋ Πάνε 
πιστημίου κ. Μομφερράτος, έπωφελούμενος τής ευ
καιρίας τής άνακαταλήψεως τής Ηπείρου, άνέπτο 
ξεν είς τούς φοιτητάς πατριωτικά ζητήματα.

— Ένεκρίθη έκ μέρους τοΰ 'Υπουργείου της Συγ 
κοινωνίας κανονισμός εισόδου είς τά τράμ μέ δελτία 
προτεραιότητος.

— Προκειμένου νά έπεκταθή ή ισχύς τοΰ τελω
νειακού δασμολογίου είς τάς Νέας Χώρας, έξηγέρθη 
μέρος τών κατοίκων τής Μακεδονίας διαμαρτυρομί 
νων διά τάς ώφελείας, αΐτινες θά προκόψουν ύπέρ 
ώρισμέ.νων τάξεων έπί ζημία τών πολλών.

— ’Από τό Θησεΐον έκλάπησαν άντικείμενα τοΰ 
έν αύτφ Βυζαντιονολογικοΰ Μουσείου μεγίστης άρ- 
χαιολογικής σημασίας.

, — Μετ’ όλίγας ήμέρας ευτυχώς άνεκαλύφθησαν 
τά κλαπέντα και συνελήφθησαν οί δράσται.

— Καί τοΰτο χάρις είς τήν δραστηριότητα κα! 
τόν ζήλον τού ’Αστυνόμου έπί τής καταδιώξεως Μοι
ράρχου κ. Δημητρίου.

— Ό καλλιτέχνης κ. Θ. Θωμόπουλος έξέθεσεν εί; 
τό έργαστήριόν του τό πρόπλασμα τού Άνδριάντος 
Τρικούπη.

— Τό έργον έπεσκέφθη καί ή Κοινοβουλευτική 
’Επιτροπή, ή οποία συνεκροτήθη διά νά τό έγκρίνη 
καί όρίση τόν τόπον τής άνεγέρσεώς του.

— Τό δλον μνημεϊον έχει ύψος έξ καί πλέον μέ
τρων, έξ ών δύο καί ήμισυ μέτρα άποτελοΰν τόνΑν
δριάντα.

— Είς τό Λύκειον τών Έλληνίδων ή κ. Γαλάτεια 
Καζατζάκη έκαμε διάλεξιν περί τών συγχρόνων 'Ελ
λήνων Ποιητών.

— Γενομένων άρχαιρεσιών είς τήν 'Εταιρείαν 
τών Δραματικών Συγγραφέων, έξελέγησαν Πρόε
δρος ό κ. ’Άννινος, ’Αντιπρόεδρος ό κ. Τσοκόπουλος, 
Γεν. Γραμματεύς ό κ. Αιδωρίκης καί ταμίας ό κ. 
Δαραλέξης.

— "Εφοροι τής μέν Θεατρικής Βιβλιοθήκης ό κ. 
Κολοκοτρώνης, τής Μουσικής ό κ. Συναδινός καί 
Σύμβουλοι οί κ. κ. Δημητρακόπουλος, Λάσκαρης κα: 
Σαμάρας.

— Είργάσθη μέ πολλήν έπιτυχίαν είς .άς Πάτρας 
ό θίασος τής κ. Κυβέλης.

— Μεταξύ τών άλλων έργων έπαίχθη καί ή «’Α
θώα Αμαρτωλή» τοΰ κ. Μ. Μαρή.

— Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς εύηρεστήθη νά δεχθή είς 
άκρόασιν τόν είς Λονδϊνον έγκατεστημένον ομογενή 
καί διαπρεπή δημοσιολόγον κ. Δημοσθένην Θ. Σταυ- 
ρινίδην.

— Ή ιδέα τής άπονομής ειδικού χρυσού μεταλ
λίου εις τούς λογίους, συγγραφείς καί καλλιτέχνα; 
κατεκρίθη άπό τόν ήμερήσιον τύπον.

— Ή περί τής φορολογίας τής προικός κοινοβου
λευτική άγόρευσις τοΰ κ. Δημητρακοπούλου ήτο σω 
στό άριστοτέχνημα.

— Έπανήλθεν ό συνάδελφος κ. Καρβούνης έκ τών 
’Ηπειρωτικών πεδίων και ήρχισε τάς θαυμασίας δη
μοσιεύσεις του είς τήν «Εστίαν».

Ύπενθυμίζομεν είς τάς άναγνωστρίας μας τό κατά
στημα τής Κας Εύαγ. Μπουλοίικου.

"Ο,τι ώραΐον, δ,τι έκλεκτόν, δ,τι καλλιτεχνικόν θά 
τό εύρητε είς πιλοποιεϊόν της οδός Έρμοΰ, άρ. 10.

DEMETRIUS SKIADA*
EGYPTE, LE CAIRE,-RUE ROVE No 5

Fournisseur de L’armee d’Occupation Grande Fabrique, Distillerie de Liqueurs
Maison Fondee en 1870. Grande Depots de Vins

IMPORTATION EXPORTATION

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙ ΙΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣίΑΦΙΔΟΣ

ΖΙεΛτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπό ΙΟ Αύγούστου 1914 εως 20 ’Οκτωβρίου 1914

ΕΞΑΓΩΓΗ
“Ετη Λ,ίτρατ ΈνετιΧαί

1914)15 98,815,616
1913)14 143,108,ο35
1912)13 151,482,539

ΣΗΜ. ’Εκτός τών Λ. 98,815,616 τής εξαγωγή; παρέμειναν καί άνεκκαθάριστοι διασαφήσεις παρά τφ 
Τελωνείφ Πατρών τήν 20 ’Οκτωβρίου έ. έ. λ. έν. 6,704,831 μικτού βάρους.

1 ( Έχ τοΟ γραφείου)

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πκρακρατήσεως

“Ετη Hoeov δελττων Χυμ.ψηφτβμ.ος 'Υπόλοιπον
1914)15 Έκδοθέντα καί παρελθ. χρήσεως 69,686,100 36,338,800 33,347,300
1913)14 » » » » 64,895,300 50,447,000 14,418,300
1912)13 > » > > 72,986,300 53,523,100 19,463,200

ΙΙροκαταβολών έπ’ ένεχύρω
/Ετη Εισαγωγή ’Εξαγωγή ’>·«όλοτηον
1914)15 32,078,047 3,653,066 28,424,981
1913)14 13,232,694 165,430 13,070,264
1912)13 12,794,825 1,701.630 11,093,195

Έν Άθήναις ** ή 25 ’Οκτωβρίου 1914
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ΓΓΦΕΙΛ ΜΠΟΤΑΧΗ Μ Q4K4QE ΧΩΚΓΛΤΟΤΧ26^

Αυτοκίνητα πολυτελείας φορτηγά (canlines).
Βενζίνη, έλαια, έλαστικά κτλ.
Τό άνω Garage Αναλαμβάνει οίανδήποτε έπισκευήν, ένοικιάζει 

δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα πρός τοποθέτησιν αύτοχινήτων.
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ΑΙΑΤΉ ΙΑΧΗΘΟΠΑ
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81(5151

ργωγ

νώ νωλιΤ

ΚΟΛΩΝΙΑ κ βελιςςαριογ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 67-Α9ΗΝ4Ι =ΑΡ. ΤΗΛ. 416

Βραβευθεΐσα είς δλας τάς μεγάλος εκθέσεις διά 15 
πρώτων βραβείων. Ή μόνη Ιατρική κολώνια διά 
μασάζ και λουτρά. WWW * « » *

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

Έάν αί ’Αθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπλη
κτικός προόδους των, μία αφορμή πρός τοΰτο είνε καί τό μέγα αυτό κατάστημα είς τό όποιον 
συνεκεντρώθη πλουσία έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική 

ίάφθονία δλων τώνείδώντής Ζαχαροπλαστικής και τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτό έκαι 
νοτόμησε είς τό ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ’ οίκον άγνοΰ καί νωποϋ ‘Αγελαδινού Γάλα
κτος'. Τά Γιαούρτιά του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχοντα- 
δφθονα, εύθηνά καί μέ υλικά έκλεκτά καί έπιμελημένα. Τά είδη τής Ζαχαροπλαστικής yaQya- 
λιστικώτατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως θεωρείται τό κέντρον 
δλου τοΰ έκλεκτοΰ κόσμου. Δικαίως ευρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντίζουν έγ ■ 
καιρωςνά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιότερον οί συχνάζοντες είς 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 αίθούσας τώνΗΛίΩΜΕΝΩΝ βΟΥΣΤΑΣΙΩήί

48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

ΑΝΟΝΤΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑΗΜΕΜΟΝ ΔΡ 60,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

X. ΕΰγενίΒης, Βαρόνος Βέ ΐν*φλ1ζ,  
Έμμ. ΡαβοκνάκηςκαΙ Μ. Λ,άοκαρης.

Γενικός διευθυντής
I. Ήλτάβκος

Διεύθυνσις Τηλεγραφική
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ATHENOCLES

* Υποκαταστήματα

Έν ΈλλάΒε: Έν Πειραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Κα- 
βάλλφ, Ίωαννίνοις, Χίφ, Πάτραις, Σύρφ Καλά- 
μαις, Τριπόλει, Βόλφ, Λαρίσση, Χανίοις, Ήρα- 

κλείω καί Ρεθύμνφ.
’Εν Τουρκία: Έν Κωνσταντινουπόλει. ('Υπο

κατάστημα έν Γαλατφ μετά Πρακτορείου έν Σταμ- 
πούλ), Άμισφ, Σμύρνη.

Έν Λιγύπτω : Έν ’Αλεξάνδρειά, Καΐρφ Ζαγαζι- 
κίφ, Χαρτούμ.

Έν ΛονΒτνω : (No 22 Fenchurch Street), 
strasse 18).

Έν Λ.εμ.εοώ (Κύπρου).
Έν ΑΛμ,ένι Βαθέος (Σάμου),

Διοικητικόν Σνμβούλιον

Λ. Χτεφάνου (* Αντιπρόεδρος), 
Mnovvti (διευθύνων Σύμβουλο 

α η.__ λ..— a
, ’Ιάκωβος 

ίμβουλος) Ίω. Ά- 
θηνογένης, Κ. Βερούγχ, Λ.. Ζαρίφης,

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ πάσαν Τραπεζιτικήν 
έργασίαν, ήτοι : Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμμα
τίων καί συιαλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεω
γράφων και έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, 
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγμα
τικών, γραμματίων εσωτερικού και έξωτερικοΰ, έκτελεΐ 
χρηματιστικάς έντολάς, έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικός 
έπιστολάς και τηλεγραφικός έντολάς πληρωμών έν τε 
τφ έσωτερικφ και έξωτερικώ- άνοίγει τρέχοντας λ)σμούς 
ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός 
φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ενοικιάζει 
διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων 
■ύπό δρους λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σόν, έπιταγάς (cheques) έπί τοϋ έξωτερικοΰ καί είς 
τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν ευνοϊκούς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) δ
μοίως αποδίδονται δΓ έπιταγών (cheques) τής Τρα
πέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ ανταποκριτών της. Οί 
δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ εξαμηνίαν άπό 
τής πρώτης Ίανουαρίου καί άπό τής πρώτης Ιουλίου 
έκάστον έτους.

Ταμιευτήριον μέ Ιδιαιτέραν υπηρεσίαν λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.



ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
'Ολόκληρος σελ'ις είς εν τεύχος
Ήμίσεια »
Τέταρτον σελίδος
Ογδοον »

Δραχ 60
35
20
12
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χώρον μ,εκρότερον αε τεμιαε άνάλογοεΑεά
Ac*  εεκονογραφημ.ένας δεαφημ,εσεες, δε ’ εξ τεύχη η περεσαότερα 

εδεαετεραε συμ.φωνεαε.
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ΕΡΓΑ THE Q0£ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

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

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ . . .
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ ‘Ιστορικόν μυθιστό 

ρηαα έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων

Φρ. 3.00
> 2.00
» 1.50
» 2.00

» 5.00

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτου.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτου.
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτου 
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ’ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικού δρα 
μάτιον μονόπρακτου, μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλική 
ΟΤΑΝ AEIlrtl ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικό 
τρίπρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τήςΈλλ. Σκηνή

ι*»»*»»»»**»»»»»»»»***»*»»»»»»*»*»»»*
2<ΑΡΤ0ηηΛΕΙ0Ν 1

ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ^ωαννηςγ.ιγγλεςης
ΔΙΑΔΟΧΟΣ fl. Γ· ΠΑΛΑΗΣ t

Τό άρχαιότερον τών έν Έλλάδι Χαρτοπωλείων 

'Ιδρυ&έν τφ 1870 ΐ

ΟΔΟΝΤΟ I ΑΤΡΟΣ 
3—ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ- 3

Χετραε τί^ς « Έλληνεκ^ς Έπεθεωρήβεως » τού Λ Ο *,  Γ Α , Ε' καε ΧΊΓ 
έτους πωλοΰνταε εες τά Γραφεεά μ.ας πρός 1» φρ- έκάβτη.
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® Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών όδόντων 
g σώζετε ού μόνον τούς δδόντας σας, άλλά προλαμβά- 
® νετε απείρους νόσους τοΰ στόματος, τών όδόντων,τών 
Ιά σίτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, 

τών πνευμάτων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος, 
πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.

X Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον έπιστήμο- 
να δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ οποίου αί τρεις

\ σκευασίαι Έλεξερεα, Όδοντόκονες καί Ά- 
“ δαμ,αντενη, είνε μοναδικαί είς τό είδος των.

Α 'ι τοΰ Έλεξερίου παύει ή ’Οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Είναι συσκευασία αλάνθαστος 
καί αποτελεσματική.

Πωλείται παρά τφ Ιδίφ άντ'ι 2 δρ. τό φυλλάδιον

3-Κ.οραίϊ—3

Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου Εφημερίδων, συγγραμ
μάτων, περιοδικών και πόσης ποιότητος,

Μεγάλαι άποθήκαε ειδών γραφικής ύλης πόσης 
προελεύσεως.

’Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων 1 πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν, 
και φωτογραφικών χαρτονίων. “ -α.. s..λ.

Μονοί εκδόται έν Έλλάδι ’Επιστολικών δελταρίων.
Δεκταί παραγγελία ι έκτελοΰμεναι τάχιστα. Έξεδό- 

θησαν πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοΰδε. © δαμ.α
Ατμοκίνητου Τυπογραφεϊον μέ 10 πιεστήρια διά $ Διά 

μικρός έπιμεμελημένας εργασίας (TraVaux de pevil- @ '
le) ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικός τοιαΰτας. ©

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ: Μεγάλη παρακαταθήκη'? 
φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε- ® 
λευσεων. Μονοί αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών 
πλακών Imperial Dry Plate Co Dtd

Έπεακεπτήρεα βτεγμεαίως
ο
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AQEA^OI ηετροθίτξ

4S>—Πανεπιστημίου—-4 Ο

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΑΙ Σια

Όόός Σοφοκλέους 3.—Τηλέφ. 794

Ηλεκτρικά! εγκαταστάσεις. Ή Εταιρία 
αναλαμβάνει τήν Ικτέλεσιν παντός είδους ήλεκτροφω- 
τισμοϋ πόλεων, εργοστασίων, έπαΰλεων, ξενοδοχείων, 
νοσοκομείων κ. τ. λ.

Έγκατάστασις Ψυγείων—Παγοποιείων, πρός 
ψΰζιν αίθουσών, Θεάτρων, Κινηματογράφων, άτμο- 

Ατιλοίων κ.τ.λ. Έγκατάστασις πλήρης σφαγείων καί Ζυ> 
θοποιείων. Ηλεκτρικά μηχανήματα, πετρελαιομηχα*  
ναι Diesel-Tosi, χρησιμοποίησις υδραυλικών πτώ
σεων, ανυψωτήρες καί ανελκυστήρες βαρών, άτμομη- 
χαναί, άτμοτουρβίναι, ύδροτουρβίναι, άεριομηχαναί 
καί άεριογόνα.

Έγκατάστασις έργοστασιωνκατ’αποκοπήν

*<**«**<***<*<«<*<<<<*<«««<«<<*«*«*«<

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ "ΜΟΥΣΙΚΗ,,
εταιρία piAJW «stapp«

13—1Κ Χτοά cΑρσάκειου—Όδός Χταδίου άριΟ. 21
Πιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40.
Όλα τά τραγούδια δλων τών 'Ελλήνων συνθετών καί δλα τά νεώτερα cacces
Βιολιά, μανδολϊνα, 'κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους καί τά εξαρτήματα αύτών. , 

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.


