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EGYPTE, LE CA1RE,- RUE RUYE NO 5

Fournisseur de L’armee d’Occupation Grande Fabrique Distillerie de Liqueurs
Maison Fondee en 1870. Grande Depots de Vins
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οπος μενπνπρου 83. ΑΘΗΝΛΙ

“ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕϋΡΗΣΙΝ.,— ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 1ΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

Δελτίον κινήαεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αύγυύστου 1914 εως 20 Οκτωβρίου 1914

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.

Παν σύγγραμμα άποστελίόμενον εις τά γραφεία μας αναγγέλλεται.

At εγγραφαι άρχονται άτ.ο 1ης έχάστου μηνός.—Τό τεύχος δρ. 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η Γυνή ως νοσοκόμος· Σμ Χμτνς.—Πρός τόν Χριστόν Σωτήρα· Τιμοθέου-----Διαπρεπής Έλληνίς αήτυο

Γάλλων ποιητών Σπυρ. Δεβιαζη.—Πέραν τοΰ Τάφου, Διήγημα· Ούλβέρικο Τεγκάνι- —Τά Ιερά Βυζαντινά 
κειμήλια εν Αγιφ θβει’ Χριστόφορου Κτένα. —Κογχΰλια· Κρήσσης. —Σκέψεις· Άμαρυλλίδος. —Τό Τοι· 
ανταφυλλο· Νοιας Δενδραμη. —Φιλοσοφία και Φρενοπάθεια· Κωνστ. Παπαστρατηγάκη—"Οταν βραδυάζει 
(ποίημα) Ρ. Π - Μπαλάδ (ποίημα) I. Πολέμη.- Μάρτιος 1915- -Άπό τήν πόλεμίκή ζωή. - ΆπΓ£ 
Όλ^όστϊχαην KvT1<nV’ “Απο ττ1ν ζ™Ίν τοδ Μηνός.—Ό κόσμος. —Στήλη διά τάς Κυρίας- Όδόντες^--

ΕΙΚΟΝΕΣ· Ή Γιλντιζέ Χανσυμ τής Θεσσαλονίκης. — Περιηγηται πρό τοϋ ’Ερεχθείου. ”— "~"Γ1
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’Έτη

1914)15 
1913)14 
1912)13

Έτη

1914)15
1913)14
1912)13

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Παρακρατήσεως

Λίτρα*  Ένετι*α.ΐ
98,815,616

143,108,035
151,482,539

Ποσόν δελτίων

Έκδοθέντα καί παρελθ. χρήσεως 69,686,100 
, , 64,895,300

, » , > 72,986.300

επ’ ένεγυρφ
Εξαγωγή

3,653,066 
165,430

1,701.630

ΙΙροκαταβολών
Εισαγωγή
32,07ο,047 
13,232,694
12,794,825

Συμψηφισμός

36,338,800
50,447,000
53,523,100

’>*πόλοεπον

33,^47,300
14,418,300
19,463,200

'Ι’πόλοιπον
28,424,981
13,070,264
11,093,195

Λ 98 815 616 τής εξαγωγής παρέμειναν καί άνεκκαθάριστοι διασαφήσεις

*Ετη

1914)15
1913)14
1912)13

τJEJnS# 'X so!3» Ϊ.ΤΤ.'Γ.·.·'6,ί04,83ι
Τ * (’Ex τοΟ γραφείου)

Έν Άθήναις τή 25 ’Οκτωβρίου 1914ΤΟ ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΤΗΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΟΕΠΡΗΣΕΟΣ
Α NTXHTQSflUEYQN

Τούς χυ,πωτίοο,,ς ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ τοϋ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ δέχειω «w- 

γελίας διά τήν κατασκευήν ΕΙΚΟΝΩΝ παντός σχήματος.
Λεπτομέρειας εϊτε διά προφορικής συνεννοήσεως εϊτε δΓ επιστολής.

Όδός Μενάνδρου 83 — ’Αθήνας

g<<<»*<*»<r****gvW *<W**<************



steins oriental·
STORES LIMITED

PREMIER MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

VETEMENT^ ΡΟυη HOMME^ et BNBANT^ ]

ROBES, MANTAUX E.T.C. POUR DAMES ET FILLETTES-=^>

Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Lingerie fine, Articles de Blanc, Chapellerie, | 

Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, Modes, Fleurs ect. I

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, MANSOURAH, MINIEH, ASSIOUT, J 
• SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (GALATA et STAMBOUL)

I

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

1 ■ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ςτετν biJVllTBO
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑ! ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΛ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙΑ I 

πλεχτικής, ύποχτμΛβχ, χρώμια·.<χ, χειρόχτιν, εί'ίΐη ψιλτχών, όλχ τά ε·'Πη 
έβωρρούχ<·>· πολυτελείας ή μ-ή, εί'δη ?5ερμ.χτινχ, ύπο?ϊήμ.χτα, χαπέλλα, 

εί^ΐη ταξειϊΐίου, εί’Πη μ,ό^ας, άνθη χτλ.

ΚΑ Ι ΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΓ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, : 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ και ΣΤΑΜΠΟΥΛ) 1

5ΒΠ5Ξ5Η525Β5Ξ5Ε5Β5ΞΞ25Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5Η5Ξ5Η5Η5Ξ5Β5Η5Ξ5Η5Η5Ζ5Ζ52525Β525Η5Β5Η5Β5Β5ΒΗ

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

Έάν αί ΆΟήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπλη
κτικά? προόδους των, μία αφορμή πρός τοΰτο εΐνε και τό μέγα αύτό κατάστημα είς τό όποιον 
συνεκεντρόθη πλουσία έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική 
αφθονία δλων τών ειδών τής Ζ ιχαροπλαστικής καί ιής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτό έκαι- 
νοτόμησε είς τό ζήτημα τή; εύθηνής διανομή; κατ’ οίκον άγνι ΰ και να>ποΰ ’Αγελαδινόν Γάλα
κτος! Τά Γιαούοτιά του κατέστησαν ονομασία, δλα δέ τά είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχονται 
άφθονα, εύΟηνά και μέ ύλικά εκλεκτά καί επιμελημένα. Τά είδη τής Ζαχαροπλαστ κής γαργα
λιστικότατα, 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 ακόμη 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 τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ βΟ.ΥΣΤΑΣΙΩΝ
48-ΠΑΝΕΠ1ΣΤ ΗΜΙΟΥ-48

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΝΤΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ 60 000 000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

* Υποκαταστήματα

Έν Έλλάδι: Έν Πειραιεϊ, Θεσσαλονίκη, Κα- 
βάλλφ, Ίωαννίνοις, Χίω, Πάτραις, Σύρω Καλά- 
μαις, Τριπόλει, Εόλω, Λαρίσση, Χανίοις, Ήρα 

κλείω και Ρεθύμνφ.

’Εν Τουρχία : Έν Κωνσταντίνοι· π όλει. (Υπο
κατάστημα έν Γαλατά μετά ΙΙρακτορείου έν Σταμ- 
πούλ), Άμισώ, Σμύρνη.

Έν Α,ίγΰπτω : Έν ’Αλεξάνδρειά, Καΐρω,Ζαγαζίκ

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

®*ν  Λτμτβώ (Κύπρου).
Κν Α,ιμ,ένι Βαθέος (Σάμου),

Διοικητικόν Συμβούλιον

Α· Χτεφάνου (’Αντιπρόεδρος), Ίάχωβος 
λίποννιέ (διευθύνων Σύμβουλοε) Ίω. Ά- 
βηνογένης, Κ. ΙΜεροΰγχ, Λ. ίΛαρίφης,

X. ΕυγενίΗγις, Ιϊαρόνος <*£  Λίεφλτζ, 
Έμμ. I*  αδοχνάχης χχΐ 1H. /Κάσχαρης. 

Γενικός διευθυντή;
1. ΊΙλιάσχος

Διεύθυνσις Τηλεγραφική
ΑΘΗΝΑΙΚι-Ν ATHENCCLES

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ πάσαν Τραπεζιτικήν 
εργασίαν, ήτοι : Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμμα
τίων καί στυαλλαγματικών, προ<αταβολάς έπί χρ ω- 
γράφων και έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, 
παντός είδους χρεογράφων, φορτωτικών, συνα'λαγμα 
τικών, γραμματίων έσωιερινοΰ καί εξωτερικού, έκτελε- 
χρηματισι ικσς έντολάς, έκδίδει επιταγάς, πιστωτικός 
έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πληρωμών έν τε 
τφ έσωτερικφ και έξωτερικώ" άνοίγει τ έχοντας λ)σμ'·ύς 
ήγγ, ημέ.νους, δέχετοι καταθέσεις χρ'ωγράφων πρός 
φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοιχιάζει 
διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων δι στάσεων 
ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σόν, έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ εξωτερικού καί είς 
τραπεζογραμμάτια ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις εΐνε ά.τοδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ εϊςέπιτιγάς (cheques)o - 
μοίως αποδίδονται δΓ έπιταγών (cheques) τής Τρα- 
πέζης έπί τών έν τώ έξω;ερικφ ανταποκριτών της. Οί 
δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ εξαμηνίαν άπό 
τής πρώτης Ίανουαρίου καί άπό τής πρώτης ’Ιουλίου 
έκάστου έτους.

Ταμιευτήριου μέ ίδι ι τέραν υπηρεσίαν λειτουργεί 
κτθ’ έκάστην.



ΜΕΓΑ ΕΡ ΟΣΤΑΣΙΟΝ
Κ Ο Ν I A Κ

I. Π. & . ΜΕΤΑΞΑΣ 
ΕΝ Π Ε I Ρ A Ε I

36 ΒΡΑΒΕΙΑ AIE0NQN ΕΚΘΕΣΕΩΝ
7 ΒΑΣΙΑΙΚΑ’ΠΑΡΑΣΗΙΒΑ

Έχ η οί α παραγωγή
120.000 ΦΙΑΛΩΝ

ΆΜίπροσωπεία είς δλας τάς μεγά’ας 
ί όλεις Αμερικής, Τουρκίας 

καί Αίγυπτου.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡίΦΕιΟΝ 
ΑΙ ΟΛΗΗ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚ*Ν

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Ν° 9

Γενικός πληρεξούσιος
I. ΧΑΓΙΑΝΝΗΣ

Έν’Αλεξάνδρειά Έν Καΐρω

ΗΠΙΑΣ Γ· ΚΕΣΣΕΣ A. I. ΙΕΡδΙΊΥΜΙΠΗΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΟΥΞΙ1<Η 
ΠΡΟΜ 0ΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Β ΑΥΑΗΣ 

13-15 s:ofi ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-15 
αθηναι

ΔΓ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΝ
Άπό την όπεράττα τοΰ κ. Σπ. Σαμάρα 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ
240.—Ό παρας.............................Δρ. 1,50
241.—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ...» 1,50 
242—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Ro

mance τής Λευκής).........» 1,50
243.—Πεταλούδα (βάλς διά μό

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

(tango) ..............................» 1,50
"Ολα μαζύ είς ένα τόμον...» 6,50 

Άπό την δπερέττα 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 (βάλς)..» 1,25 
254.—Εΐνε πεταχτή (πόλκα).... > 1,25

Πιάνα καί άεροκύμβαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δό
σεις έκ δρ. 40. u
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Η ΓΥΝΗ ΩΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ
Συνταχθέν, έν συνεργασία τής ’Επιτελικής 'Υπηρε

σίας μετά τής Διευθύνσεως τής 'Υγειονομικής Υπη
ρεσίας τον Υπουργείου τών Στρατιωτικών, υπεβλήθη 
ύπό τοΰ κ· Υπουργού τών Στρατιωτικών ύπό τήν ψή- 
φισιν τής Βουλής Σχέδιον Νόμου περί ύπηρεσίας γυ
ναικών νοσοκόμων έν τοϊς Στρατιωτικοΐς Νοσοκομείοις.

Τό Νομοσχέδιον τοΰτο, ψηφισθέν ύπό τής Βουλής, 
ύπό τήν έπιδοκιμασίαν απάντων τών Βουλευτών και 
κυρωθέν ύπό τής Α. Μ. τοϋ Βασίλειος, κατέστη ήδη 
Νόμος τοϋ Κράτους, ύπό τόν αΰξοντα αριθμόν 367.

Ούδέν τούτου λογικώτε|ρον, ούδέν τούτου πρακτικό
τερου, ούδέν τούτου λυσιτελέστειρον διά τε τήν ύπηρε- 
σίαν τών στρατιωτικών Νοσοκομείων καί τό συμφέρον 
τών έν αύτοϊς νοσηλευομένων άνδρών τοϋ Στρατεύ
ματος.

Διά τοϋ Νόμου τούτου γενικεύεται καί έπί τών έπαρ- 
χιακών Νοσοκομείων ή άπό τινων έτών διά μόνα τά 
Στρατιωτικά Νοσοκομεία τών ’Αθηνών μονομειρώς 
ύφισταμένη αρχή τής έν αύτ·ϊς παρουσίας γυναικών 
νοσοκόμων·

Οΰτω δέ οί απανταχού τής 'Ελλάδος νοσηλευόμενοι 
δπλΐται, σύν τώ χοόνφ, θά άπολαμβάνωσι τών αύτών 
πλεονεκτημάτων καί τών αύτών περιποιήσεων πρός 
τούς έν τοϊς Στρατιωτικοΐς Νοσοκομείοις ’Αθηνών 
νοσηλευόμενους συναδέλφους αύτών.

Μετά δέ τήν έφαρμογήν κα’ι τοΰ ετέρου, άρτι ψηφι- 
σθέντος Νόμου περί καταργήσεως τών στρατιωτικών 
θεραπευτηρίων και τής μετατροπής απάντων τούτων 
είς νοσοκομεία A', Β' καί Γ' τάξεως, έπέρχεται τε
λεία άφομοίωσις περί τήν νοσηλείαν τών απανταχού 
εύρισκομένων οπλιτών καί έκλείπει τό ανομοιομερές 
ταύτης, έπ’ άγαθφ έπίσης τού Στρατεύματος.

ΕΙδικώτερον δ’ έξετάζοντες τόν περί γυναικών νο
σοκόμων Νόμον, εύρίσκομεν δτι ή διάταξις αύτοΰ, δ
πως αί άδελφαί νοσοκόμοι άγωσιν ήλικίαν άπό 20—35 
έτών, είνε άρίστη, καθ’ δσον θά είσέλθωσιν είς τά νο
σοκομεία γυναίκες πλήρεις σφρίγους και νεότητος, δι>- 
νάμεναι νά έργάζωνται άόκνως είς τό βαρύ καί κο
πιώδες τούτο έπάγγελμα τής νοσοκόμου·

Ώς τοιαϋται δ’ έλπίζομεν, δτι θά εύρεθώσι πολλαί, 
αίτινες θά ζητήσωσι ν’ άναλάβωσι τήν ύπηρεσίαν ταύ- 
τήν, άφοΰ έλάχισται είσί παρ’ ήμΐν αί δμολογούσαι δτι 
παρέκαμψαν τόν 3 δον Μάϊον.

’Αλλά και άπό πρακτικής άπόψεως έξεταζόμενος ό 
Νόμος ούτος, τυγχάνει κάλλιστος, διότι θά παράσχη 
εύκαιρίαν, δπως ή τέχνη τοϋ καλώς νοσηλεύειν τούς 
άρρώστους γενικευθή και έν Έλλάδι εις εήρυτέραν 
κλίμακα, ώς τούτο συμβαίνει παρ’ απασι τοϊςλοιποϊς 
πεπολιτισμένοις “Εθνεσι.

★ * *

Ή παρουσία τών γυναικών έν τοϊς νοσοκομείοις, τό
σον έν ειρήνη, δσον καί έν πολέμφ έν τοϊς παρά τά 
στρατόπεδα τών μαχομενων τοιούτοις, είνε άναγκαιο- 
τάτη καί απαραίτητος, καθόσον μόνον ή γυνή δύναται

νά νοσηλεύση καί νά περιποιηθή μετά μητρικής στορ
γής τούς βαρέως πάσχοντας· Αΰτη γιγνώσκει νά πα- 
ρηγορή καί ένθαρρύνη τούς τραυματίας καί άσθενεϊς 
καί νά διαθέτη τούτους δπως έλπίζωσι μετά μειζονος 
καρτερίας έπί τήν ταχείαν αύτών θεραπείαν καί άνάρ- 
ρωσιν. Ή γυνή μέ λόγια συνήθως γλυκά κατορθοΐ νά 
έγκαρδιώνη τούς όλιγοψύχους πάσχοντας καί νά έμ- 
πνέη αύτοϊς πεποίθησιν περί τής ταχείας αύτών Ιάοε- 
ως. Τά λόγια δέ ταϋτα μόνον ή ψυχική εύαισθησία 
τής γυναικός, ή έξωτερικευομένη μέ συγκίνησιν, μέ 
ψυχικόν άλγος καί μέ δάκρυα ένίοτε είς τούς οφθαλ
μούς, απε/ρ μόνον αΰτη κατορθοΐ νά ποοκαλή έν άνάγ- 
κη κατά βούλησιν, γνωρίζει νά έκφέρη άναλόγως τών 
περιστάσεων· Τά λόγια ταϋτα δύνανται νά δώσωσι 
ζωήν καί ν’ άποβώσιν αποτελεσματικά όπόταν συνο- 
δεύωνται ύπό τοΰ μειλιχίου τόνου τής φωνής της καί 
τών άπειρων αύτής περιποιήσεων.

Ή γυνή, έ'στω καί άμόρφωτος καί έν τελεία άγνοια 
τών νοσοκομειακών καθηκόντων διατελοϋσα, πολλφ δέ 
μάλλον έάν τύχη προηγουμένως τελείας νοσοκομειακής 
έκπαιδεύσειος, ώς έκ τής ψυχικής αύτής εύαισθησίας 
καί άδυναμίας πονεϊ τούς πάσχοντας περισσότερον άπό 
τούς φύσει σκληρούς πεπαιδευμένους άρρενας νοσοκό
μους, καί αισθάνεται κάλλιον τάς ύποχρεώσεις τής 
περιθάλψεως άπό τούς στρατιωτικούς τοιούτους, ο<- 
τινες, έν ώροι πολέμου ιδία, άποβαίνουσιν άρειμάνιοι 
καί συχνάκις άτίθασοι και άνοικονόμητοι.

Ή ψυχική εύαισθησία τής γυναικός έπιβάλλει αύ:ή 
νά περιποιήται προθυμώτερον τούς πάσχοντας καί νά 
ενεργή κάλλιον καί πΙροσφορώτερον τά τών ιατρών 
παραγγέλματα, καί γενικώς, είπεϊν, νά νοσηλεύη τούς 
άρρώστους είδικώτερον και έπιτυχέστερον. ’Εν γένει 
δέ τό έπάγγελμα τής νοσοκόμου, έπάγγελμα παθητικόν 
καί καθαρώς οικογενειακόν, προσαρμόζεται κάλλιον 
Λοός τόν χαρακτήρα καί τά έργα τής γυναικός·

’Εντεύθεν καϊ ή παρά τή κοινωνία έπικρατοΰσα Ι
δέα, ώς καί τό κοινόν άπόφθεγμα δτι «ή γυναίκα μό 
-νον είνε πλασμένη γιά νοσοκόμος». Καί όντως, ή τών 
τελευταίων πολέμων πείρα κατέδειξεν, δτι ή γυνή ώς 
νοσοκόμος έξεπλήρωσε καί παρ’ ήμΐν κάλλιστα τόν 
πίροορισμόν αύτής. Κατ’ άμφοτέοους τούς ένδοξου; 
ήμών πολέμους είργάσθη προθύμως, έμόχθηα&ν ίκα- 
νώς, ύπέφερε τά μάλλα καί συνεμερίσθη οίκειοθελώ; 
τάς λύπας καί τούς πόνου; τών ήρώων τσΰ Στρατεύ
ματος παρά τήν κλίνην αύτών, έν τε τοϊς νοσοκομείοις 
τών πόλεων καί τοϊς τής έκστρατείας τοιούτοις, ώ; καί 
έν τοϊς χειρομργείοις καί άντιχολερικοϊς συνεργείοις.

Κατεδείχθη δ’ οΰτως, δτι ή Έλληνίς, ή τέως ώς 
μαλθακή, αβρά καί καλομαθημένη θεωρούμενη, ή ου
δέποτε δοκιμάσασα τήν σκληραγωγίαν, τάς κακουχίας, 
τάς στερήσεις καί τά βάσανα τών πολέμων, μετά καρ
τερίας θαυμαστής καί άντοχής μεγάλης άντεπεξήλθε 
πρός πάντα ταϋτα.

Τις δύναται νά λησμονήση τό ύπέρμεγα μητρικόν 
ένδιαφέρον κα’ι τάς ύπερανθρώπους ύπηρεσίας', ά'ς 

καί πάντοτε μέν, ίδίΐΛ δέ κατ’ άμφοτέρους τούς πολέ
μους, προσήνεγκον τώ Στρατεύματι ή Α. Μ. ή Σεπτή 
Βασιλομήτωρ ’Όλγα, ή Α. Μ. ή λαοφιλής Βασίλισσα 
Σοφία καί αί Α· A. Β. Β. Υψηλότητες αί χαΙρίεσσαι 
Πριγκήπισσαι Ελένη, Μαρία καί ’Αλίκη ;

Ούδείς ποτέ θέλει λησμονήσει τάς συγκινητικά; 
σκηνάς, αίτινες έλάμβανον χώραν μεταξύ τής A. Β. 
Ύψήλότητος τής Πριγκηπίσσης 'Ελένης και πολλών 
τραυματιών καθ’ έκάστην είς τά ύπό τήν προστασίαν 
Αύτής Νοσοκομεία έν Θεσσαλονίκη καί έν Έμίν-Άγά.

Ούδενός ποτέ τής μνήμης θέλουσι διαφύγει τό μέ- 
γιστον ένδιαφέρον, δπερ έπεδείκνυε .καί αί παρήγΟΙροι 
λέξεις, ας άπηύθυνεν αύτοϊς κατά τε τάς έπί τοϋ πλω
τού νοσοκομείου «’Αλβανία» έπιβιβάσεις καί τήν διάρ
κειαν τής διακομιδής τών τραυματιών καί άσθενών, 
ή A. Β. Ύψηλότης ή Πριγκήπισσα Μαρία-

Ούδέ θά διαφύγη έπίσης, έφ’ δρου ζωής, άπό τής 
μνήμης ουδενός τό γλτικύ καί άφελές μειδίαμα, ή άκα- 
τάπαυστος προθυμία, τό μέγιστον ένδιαφέρον καί οί 
μέχρις αύτοθυσίας κόποι, οΰς μετά μεγάλης σπουδής 
πάντοτε κατέβαλλεν ή A. Β. Ύψηλότης ή Ποιγκήπισ- 
σα Άλικη, ό άληθής ούτος άγγελος παρηγοριάς τών 
τραυματιών καί άσθενών, οΰς καί ώς απλή νοσοκόμος 
πολλάκις περιέθαλπεν, ένεθάρρυνε καί έπαρηγόίρει μέ 
περιποιήσεις πλέον ή άδελφικάς καί μέ ένδιαφέρον 
πλέον ή συζυγικόν.

Τό ύπέροχον δέ τούτο παράδειγμα τών 'Υψηλών 
τής Ελληνικής Αύλής προσώπων μιμούμενος έπίσης 
καί δ παίρ’ ήμΐν άριστοκρατικός γυναικείος κόσμος, έ- 
φιλοτιμήθη νά δείξη σημεία τής ύπάρξεώς του καί 
έκτος τών μεγαλοπρεπών αιθουσών τών μαρμαροκτί- 
στων μεγάρων του καί νά κοσμήση διά τής παρουσίας 
αύτοΰ, ού μόνον τά θεωρεία τών χειμερινών θεάτρων 
κα’ι τά σαλόνια τών χοροεσπερίδων, ώς μονομερώς τέ
ως έπραττε, άλλά καί τάς πενιχράς αίθουσας τών δια
φόρων Νοσοκομείων, άς άπηξίου συνήθως νά έπισκε- 
πτηται- Είργάσθησαν δέ καί αί κυρίαι άύται απασαι, 
δπως ήδύναντο, μετά σχετικής έπίσης προθυμίας καί 
έπιτυχίας, έπ’ ώφελεία τών πασχόντων καί χάριν τής 
ένδοξου ήμών Πατρίδος.

Τό δέ παράδειγμα τών εύγενών τούτων δεσποινών, 
μιμούμενοι καί ετήραι γυναίκες τής μεσαίας καί κατώ
τερος τάξεως, συιΐπικούρησαν έπίσης είς τό ύπέρλαμ- 
προν έργον τής γυναικείας περιθάλψεο>ς τών άσθενών 
καί τραυματιών τοϋ 'Ελληνικού Στρατεύματος.

* * *
Δέν προτιθέμεθα ένταΰθα ν’ άναφέρωμεν ειδικά γε

γονότα, ούδέ νά κατονομάσωμεν πρόσωπα ή καί ν’ 
άριθμήσωμεν παραδείγματα κυριών, αίτινες έργασθεϊ- 
σαι έν τοϊς διαφόροις Νοσοκομείοις, άπέβησαν γνω
στά! είς τε τήν 'Υγειονομικήν ύπηρεσίαν τοϋ Στρα
τεύματος καί τό Πανελλήνιον ολόκληρον, καί ών ή δρά- 
σις ύπήρξε λίαν έπωφελής τφ στρατεύματι, δπως δια- 
πιστώσωμεν δσα άνωτέρω εΐπομεν περί τής γυναικός 
ώς νοσοκόμου.

Τούτο δέ πράττομεν ϊνα μή διά τής παραλείψεως 
ονομάτων τινών θίξωμεν τήν φιλοτιμίαν τών άκουσί- 
ως ήμών παραλειφθησομένων καί πικράνωμεν ταύτας, 
άς δ δίκαιος έπαινος καί ή εύγνωμοσύνη τών πασχόν
των θέλει άείποτε τάς παρακολουθεί.

, Απλώς μόνον έχώράξαμεν τάς δλίγας ταύτας γραμ- 
μάς, δπως έξάρωμεν τήν έπιτυχίαν τοΰ άρτι ψηφισθέν
το ς Νόμου περί τής ύπηρεσίας τών γυναικών νοσοκό
μων έν τοϊς Στρατιωτικοΐς Νοσοκομείοις.

Ίν ’Ιαπωνία ύπάρχουσι χιλιάδες δλόκληροι γυναι

κών νοσοκόμων τοΰ ’Ερυθρού Σταυρού, ών αί γνοΧει;, 
ή σκληραγωγία καί ή πρός τό καθήκον άφοσίωσις εί- 
σίν άξιοθαύμαστοι-

Αύται έν ώρα πολέμου χρησιμοποιούνται ούχί έν τή 
υπηρεσία τών πρόσφ, άλλ’ άποκλειστικώς έν τη ζώνη 
τών μετόπισθεν καί τφ έσωτερικφ τής χώρας-

Δέν πρέπει δέ νά λησμονώμεν, δτι διά τήν ύπηρε
σίαν τών πρόσφ άπαιτεϊται προπόνησις μεγάλη καί 
άντοχή φυσική καί νευρική ύπερτάτη, ήν ή γυνή άδυ· 
νατεΐ συνήθως νά διαθέτη. Είς τινας Εύρωπαϊκάς χώ
ρα» αί κυρίαι τοΰ Ερυθρού Σταυρού, άποβλέπουσαι 
ίσως πλειότερον είς τάς άσκήσεις μάλλον ή είς τήν 
ποακτικήν χρησιμότητα τοϋ Σώματος τών Νοσοκό
μων, έκζητούσιν δπως έν περιπτώσει πολέμου τοποθε- 
τώνται είς τήν ύπηρεσίαν τών πρόσω. Παρόμοιόν τι 
συνέβη καί παρ’ ήμΐν κατά τού; παρελθόντας πολέ
μους. Άλλ’ ή είς τάς θέσεις ταύτας τοποθέτησες τών 
γυναικών δέον νά κατανόηθη καλώς δτι άποβαίνει 
μάλλον ένοχλητική τη υπηρεσία, ή ώφέλιμος. Πρέπει 
δέ πάσαι αί κυρίαι, νά γνωοίζωσιν, δτι ή δράσις αύτών 
έν τοϊς Νοσοκομείοις τών Μετόπισθεν δέν εϊνε ποσώς 
δλιγώτερον εύγενής καί ήττον ύψηλή καί φιλάνθρωπος.

Αί περιποιήσεις, άς θέλουσι παρέχει είς τούς τραυ
ματίας καί τούς άσθενεϊς, θέλουσιν έτι μάλλον έκτι- 
μηθή παρ’ αύτών έν τοϊς Στρατιωτικοΐς Νοσοκομείοις, 
ή έπί τών πεδίων τών μαχών.

* * *

Αί ψυχικοί ιδίως περιποιήσεις καί οί παρήγοροι λό
γοι, οΰς άπευθύνουσιν είς τά μεγάλα ταϋτα παιδία, 
τούς τραυματίας καί άσθενεϊς τοΰ πολέμου, θά έπι- 
δράσωσιν έπί τής καρδίας αύτών καί θά δωσωσιν είς 
τούς στρατιώτας τούτους τήν ιδέαν άπουσιαζούσης μη- 
τρός καί τής λοιπής οικογένειας, μακράν τής όποιας 
εύρίσκονται. «Εις καλός λόγος πολλάκις εϊνε πολυτιμό
τερος ένός έπιδέσμου.»

“Οπως άποδείξωμεν δέ τήν άλήθειαν τών ανωτέρω 
έκτεθέντων, θέλομεν παραθέσει πείρικοπάς επιστολών, 
γραφεισών ύπό Γάλλων στρατιωτών πρός γυναίκας 
νοσοκόμους, περιποιηθείσας αύτούς έν τοϊς διαφόροις 
Νοσοκομείοις τών πολέμιον-

Είς τούτων έγραφε· «Σκέπτομαι καθ’ έκάστην πό
σους κόπους καί πόσας ένοχλήσεις σάς έδωκα καθ’ δν 
χρόνον, μετά τήν άποκοπήν τοΰ βραχίονός μου, θνή- 
σκων καί είς άκρον έξηντλημένος, ώς μικρόν παιδίον, 
έβλεπαν δτι δέν έγκατελείπατε ούδ’ έπί στιγμήν τό 
προσκεφάλαιόν μου· Συχνάκις έν τφ παραληρήματι 
τοϋ πυρεττού μου έξελάμβανον 'Υμάς ώς τήν Μητέρα 
μου καί σάς ηύλόγουν άλλοτε δέ πάλιν ένόμιζον δτι 
έ'βλεπον έν ύμϊν άγγελον, δν δ Θεός μοί έστελλε δπως 
μέ βσηθήση ν’ άποθάνω. ’Ήδη δέ δπότε άνέκτησα τήν 
ύγείαν μου, χάρις είς τάς πολλάς 'Υμών περιποιήσεις, 
τί άλλο δύναμαι νά πράττω δλας τάς ήμέρας τής ζω
ής μου δπως έκδηλώσω 'Υμϊν τήν εύγνωμοσύνην μου, 
άπό τό νά σάς εύλογώ καί νά παρακαλώ τον Θεόν ΐνα 
σάς χαρίση πάσαν τήν δυνατήν εύδαιμονίαν, ήν αί 
γενναϊαι καί καλαί ψυχαί δύνανται νά άπολαύσωσιν 
έπί τής γής ;

“Ετερος δέ τραυματίας έγραφε τά εξής.
«Λόγφ τής μεγάλης άποστάσεως, ήτις μας χωρίζει 

ήδη, άναγκάζομαι νά σάς γράψω έπί τοΰ χάρτου. Πό 
σον δμως ευτυχέστερος θά ήμην έάν ήδυνάμην νά σάς 
δμιλώ έτι, δπως δταν έπεδένατε τά τραύματά μου καί 
μοί έδίδατε νά πίω. Τάς δύο ταύτας στιγμάς λυπού
μαι πολύ δτι τάς ύστερήθην.»

Τρίτος δέ τέλος, ποιητής ούτος, έγραψεν έμμέτρως 
περί τών γυναικών νοσοκόμων, τάς δποίας άποκαλεϊ 
«γυναίκας τοΰ ούρανοϋ», καί εύρίσκει δτι ή ψυχή των
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είνε περισσότερον καθαρά, άπό μίαν ήλιακήν ακτίνα
'Οποία μεγαλειτέρα αμοιβή και οποία ύπερτέρα η

θική ίκανοποίησις δύναται νά ύπαρξη διά τάς γυναί
κας νοσοκόμους άπό τήν αιώνιον ταύτην ευγνωμοσύ
νην, τήν οΰτως ώμολογουμένην παρά τών οπωσδήποτε 
πασχόντων, διά τάς περιποιήσεις, ας παρέσχον αυτοί; 
έν τοΐς Νοσοκομείοις ;

Άλλ’ δπως αΐ γυναίκες νοσοκόμοι δύνανται τήν σή
μερον νά παοάσχωσι καλάς υπηρεσίας είς τού? πάσχον- 
τας, έχουσιν άνάγκην καλής προηγούμενης έκπαιδεύ- 
σεως θεω|ρητικής και πρακτικής έν τοΐς Νοσοκομείοις.

ΤΙ έκπαίδευσις δ’ αυτή είνε άναγκαιοτάτη εις τάς 
γυναίκας, ού μόνον διά τούς πολέμους, άλλά καί διά 
πάσαν άλλην θεομηνίαν, ώ; έπίσης και έν περιπτώσει 
άσθενείας οίουδήποτε έν τή οΐκογενείφ αύτών. Τό 
παράδειγμα δέ τοΰτο, ώς καί ανωτέρω είπομεν, δέον 
νά δίδηται πρωτίστως ύπό τών κυοιών τής άνωτέρας 
κοινωνικής τάξεως. Τοΰτο δέ θέλει χρησιμεύσει δπως 
έπεκτείνη καί εις έτι εύρύτεοον κύκλον παρά ταΐς γυ- 
ναιξί τών κατωτέρων κοινωνικών τάξεων τήν ιδέαν, 
δτι τό έ’ργον καί τό επάγγελμα τή; νοσοκόμου δέν εΐν.' 
τόσον άπλοΰν ούδ’ εξευτελιστικόν, ώς ήδύνατό τις έκ

Q ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Q

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣίΖΤΗΡΑ
Ταπεινήν Παρθένον είχες Μητέρα. Εις τό Σπήλαιον ί- 

γεννήθης. 'Η φάτνη εύρέθη λίκνον Σου. 'Η Ναζαρέτ εργα
ζόμενον τήν τέχνην τοϋ τέκτονος Σέ έγνιόρισεν. Ό ’Ιορδά
νης είς τά ΰδατά αΰτοϋ Σέ έδέχθη Υιόν Θεοϋ άπό Ουρανού 
κηρυττόμενόν. Καί αρχίζει τό μεγαλεϊον Σου.

'Εκαστη στιγμή σου θαυματουργός. Τά λόγια Σου λόγια 
Αγγέλου έξ οί»ρανοΰ, πρωτάκουστα είς τό είδός των, μονα
δικά είς τήν ουσίαν των. Λόγια δόγματος θρησκείας, λόγια 
νόμου ηθικής. Πτωχός καί ταπεινός. Πενιχρά ενδύματα έν- 
δεδυμένος, μέ τόν ιδρώτα πάντοτε εις τό θειον Πρόσώπόν 
Σου, πανταχοΰ τής Ίουδαίας έτρεχες, κηρύττων τό Εύαγ- 
γέλιόν Σου. Τά έρημικά δασώδη μέρη, αί κορυφαί καί αί 
κλιτύες τών βουνών, ήσαν οί τόποι τής Ιδιαιτέρας πρός τόν 
Ουράνιον Πατέρα Σου προσευχής, οί τόποι τής έκ τοΰ κα
μάτου άναπαύσεοις Σου.

Οί παράλυτοι λαμβάνουν άπό Σέ τήν δύναμιν τής κινή- 
σέως, οί τυφλοί τό φώς των, οί δαιμονισμένοι τήν έλειθε- 
ρίαν των, οί νεκροί τήν ζωήν των, οί καταφρονημένοι καί 
άπηλπισμένοι αμαρτωλοί τό θάρρος των, τήν τιμήν των.

Τί είσαι ; Είσαι εν θαύμα είς τό δλον τής ΰπάρξειός Σου. 
Είσαι έν θαύμα άντιθέσεως, ταπεινότητος καί μεγαλείου.

Διά τής άντιθέσεως ταύτης άνέτρεψας τους δρους τής 
ζωής τής ύπό Ανθρώπων οίκουμένης γής. Έν τφ Προσώπφ 
Σου κατέδειξας, δτι μεγαλείου ισχύος καί κράτους δέν υπάρ
χει, παρά μόνον εις τήν ταπεινότητα, μόνον είς τήν περι
φρόνηση’ τής άμαρτωλικής προσκτήσεως τών υλικών Αγα
θών καί τής αμαρτωλής άκολσύσεως τών τοϋ κόσμου ηδονών.

Καί ταπεινοΰσαι μέχρις άτιμώσεως, έμπαιγμών καί μα
στιγώσεων, κολαφισμών καί έξουδενιόσεων, ταπεινοΰσαι μέ
χρι Σταυρού.

* * *
'Π έσχάτη ταπείνωσίς Σου φέρει τό ΰι|>ιστον μεγαλεϊόν 

Σου. Ή Άνάστασίς Σου είνε τό άποτέλεσμα αυτής, είνε 
ό θρίαμβος τής νίκης κατά τοΰ κακοΰ.....

Ή έξουσία τοΰ Ουρανού καί τής Γής έδόθη είς Σέ τόν 
ταπεινωθέντα μέχρις έξουθενώσεως, διότι ή έξουθένωσίς 
Σου, ό θάνατός Σου ό φριχτός είς άλγος καί περισσότερον 
είς άδικους καί βλάσφημους Ατιμώσεις ήτο θάνατος αγά

τούτων νά φαντασθή, άλλά θεάρεσταν καί ύψηλόν, 
.ισοσαρμοζόμενον κάλλιστα πρός τήν φύσιν τής γυναι- 
κός. Άλλ’ δπερ έκζητεΐ γνώσεις ειδικάς καί καλήν 
προηγουμένην έκγύμνασιν καί προπαρασκευήν έκ τών 
προτέρων.

* * ★

Ταΰτα πάντα, άξιεπαίνως λίαν, άνέλαβον νά έπιτύ- 
χωσιν άφ’ ενός μέν ή Στρατιωτική 'Υγειονομική 'Υπη
ρεσία διά τοΰ άοτι ψηφισθέντος Νόμου περί ύπηρεσί- 
τ; τών γυναικών Νοσοκόμων έν τοΐς Στρατιωτικοί; 
Νοσοκομείοις, άφ’ έτήρου δέ ή ύπό τήν ύψηλήν προ
στασίαν τής Α· Μ· τής λαοφιλούς ήμών Βασιλίσσης 
Σοφίας και τής A. A. Β. Ύψηλότητος τής Χαριτο 
ορύτου ΙΙριγκηπίσσης Ελένη;, διατελοΰντες Έρυθοός 
και Κυανούς Σταυρός, διά τών ΐδρυθεισών Σχολών 
γυναικών νοσοκόμων, είς ας προθύμως λίαν καί μετ’ 
άξιοθαι μ.άστου Πρωτοβουλίας προσήλθον ποός τε θεω 
ρητικήν μόρφωσιν καί πρακτικήν έξάσκησιν έν τοΐς 
Σιραπωτικοΐς Νοσοκομείοις εύγενεϊς Κυρίαι καί Δε
σποινίδες τής έκλεκτής παρ’ ήμΐν κοινωνίας.

Σλ. Ν. Χμτνς.

πης πρός σύμπασαν τήν ανθρωπότητα. Ύπήρξας ή πάσχου- 
σα ’Αγάπη πρός τούς αμαρτωλούς.

Ήγάπησας, δσον ούδείς πώποτε ήγάπησε καί άγαπφς δ. 
σον καί δπως ούδείς ποτέ θά δυνηθή νά άγαπήση.

Είσαι ή ’Αγάπη, διότι είσαι ή Ζωή. Ή Αγάπη Σου έθα- 
νάτωσε τήν αμαρτίαν τοΰ έγωϊσμοΰ μέ τόν θάνατόν Σου 
τον άδικον έπί τοΰ Σταυρού. Ή άγάπη Σου έθαψε τό κρά
τος τής αμαρτίας, διότι Σύ, ή Ζωή, θανατωθείς, έτάφης.

Είσαι ή Ζωή καί ό ένταφιασμός Σου είνε Άνάστασίς....
Άνέστης καί τήν ζωήν καί τήν άνάστασιν δίδεις είς πά

σαν ψυχήν, ή οποία θά άγαπήση δπως Σύ ήγάπησας καί ά- 
γαπφς.....

Τό κράτος Σου είνε ή άγάπη.
★ ★ *

Τό άπειρον έχεις είς τήν εξουσίαν Σου, διότι άπειρος είνε. 
ή άγάπη Σου.

Άτομα καί 'Ομάδες, έθνη καί λαοί άνασταίνονται καί 
ζούν έφ’ δσον ύπό τό κράτος τής άγάπης Σου εύρίσκονται. 
’Αποθνήσκουν καί άπόλλυνται, δταν κατά τοΰ κράτους τής 
άγάπης Σου επαναστατούν. Έάν δέν μάθουν δτι Σύ είσαι ή 
ζωή καί ή δύναμις, είς τάς αμαρτίας των άποθνήσκουν.

Πανταχοΰ θάνατος καί νεκρότης, δπου ή ζωογόνος άγά
πη Σου απουσιάζει.

Δέν θέλεις νά Σέ έπευφημοΰν καί νά Σέ δοξάζουν, θέλεις 
νά Σέ άγαποΰν, διότι δταν Σέ άγαποΰν, έχουσι ζωήν καί 
χαράν. Σύ είσαι ή χαρά καί θέλεις νά δώσης χαράν, διότι 
άγαπφς πάντας τούς ανθρώπους καί πρώτον άπό δλους άγα- 
πας ΐνα σώσης τούς πολύ Αμαρτωλούς.

'Η μακροθυμία Σου είνε άκατανόητος, ή υπομονή Σου. 
είνε άπειρος, δσον καί ή άγάπη Σου. Δύνασαι τούς έπανα- 
στάτας κατά τής άγάπης Σου έγωϊστάς καί αλαζόνας είς 
μίαν στιγμήν νά κατασυντρίψης, καί δμως δέν τό κάμνεις. 
Τούς άφίνεις νά κατασυντρίβουν μόνοι των, έάν δέν σπεύ- 
σουν νά τεθούν’ υπό τάς πτέρυγας τής άγάπης Σου.

* * *
Ή παραδοξοτέρα έκφανσις τής μακροθυμίας καί υπομο

νής Σου, συμβαίνει είς τούς έκμεταλλευτάς τοΰ παγσπ&ρτί- 
μου ονόματος Σου πρός τό συμφέρον των τό ανθρώπινον, 

τό γήϊνον, είς εκείνους, οί όποιοι ουδέποτε Σέ ήγάπησαν, 
καί δμως είς τό κράτος τής άγάπης Σου υποκρίνονται, οτι 
ανήκουν.

Αυτοί είνε χειρότεροι των σταυρωτών Σου.
Οί χρηματιζόμενοι έν τφ σνόματί Σου, καί εις τήν πλεονε

ξίαν παραδεδομένοι, οί τόν έπαινον τοΰ κόσμου έπιζήτοΰν- 
τες, καί προσωπίδα πρός Σέ άφοσιώσεοις φέροντες, οί θη- 
ριόκαρδοι καί τετυφλωμένοι άπληστοι, οί τά έθνη ζητοΰντες 
διά τής βίας νά κατακ.τήσωσι, καί τολμώντες τό Πανάγιον 
όνομά Σου, τοΰ Θεού τής Δικαιοσύνης καί τής Άγάπης, νά 
επικαλούνται είς βοήθειαν των.

Τούς ανέχεσαι, περιμένεις τήν μετάνοιαν των, μή έπί Σέ 
έπιστρέψωσι. Τούς Ανέχεσαι, δπως ήνέχθης τόν ’Ιούδαν.

Άλλ’ έάν δέν συνετισθώσι, καί δέν παύσουν νά είνε τό
σον θρασείς, βλάσφημοι, ή Αγχόνη τής καταστροφής των 
είνε κρεμασμένη άπό τό δένδρον τής φοβερός καί αμείλι
κτου δικαιοσύνης Σου.

* * ★

’Π Χριστέ, Σώτερ !
Τό Ελληνικόν ’Έθνος έχει τάς άμαρτίας του, άλλ’ ού-

ΑΙΑΠΡΕΠΗΣ ΕΛΛΗΝΕΣ «ΗΤΗΡ ΓΑΛΛΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

«Τοιαΰται σκέψεις διήλθον τήν διάνοιαν μου, οτε 
άνέγνωσα τό ύμέτεοον σύγγραμμα, ύπήρ τοΰ οποίου 
έπεθύμουν νά μοΐ ήτο δυνατόν νά έκφρασθώ τά μάλι
στα εύφήμοις, ώς έμπρέπει, καί νά εΐπω παν δ,τι αι
σθάνομαι περί αύτοΰ· Άλλ’ επειδή ή γνώμη μου δύνα- 
ται νά θεωρηθή μεροληπτική, περιορίζομαι νά σάς 
Προσφέρω έν όνόματι τή; Νεωτέοας 'Ελλάδος τόν δι
καιότατου φόρον τής ευγνωμοσύνης ήμών, διότι άνακι- 
νοΰντες τήν ίεράν κόνιν τών πατέρων μας, ανασύρετε 
τούς "Ελληνας έκ τής λήθης, είς ήν τούς εΐχεν ενταφιά
σει ό χρόνος, αΐ προλήψεις καί ή βαρβαοότης τών κα- 
ταδυναστευόντων αύτούς. Ένθαρρυνομένη δέ ύπό τοΰ 
ύμετέρου παραδείγματος καί ύπό τών συμβουλών 
σας έτόλμησα νά προσθέσω σημειώσεις τινά;, εις τάς 
έρεύνας, τάς οποίας ύμεΐς έποιήσατε πεοΐ τών έλληνι- 
κών χωρών. Αΐ σοφαί ύμών παρατηρήσεις, διά τών 
όποίιυν έκοσμήσατε τό ΐε/οόν μέρος τοΰτο τών ελληνι
κών διασκεδάσεων, καθιστώσα» τό |ργον ύμών τό- 
σοΰτο μάλλον ένδιαφέρον, καθόσον δέν επιτρέπει ν’ άμ- 
φιβάλη τις δτι οΐ άρχαΐοι'Έλληνες ούδέν έ'πραξαν κατά 
τύχην, άλλ’ήθέλησαν νά διδ,άξωσι τούς μεταγενστέρους 
δτι τά πάντα, μέχρι καί αυτών τών άπλουστάτων δια
σκεδάσεων πρέπει νά συντελώσιν εί; τό αγαθόν καί 
είς τήν ώφέλειαν τής κοινωνίας. Καί δχι μόνον έπί 
τών φθαρτών μνημείων, τών εκτεθειμένων είς τήν 
βραχύτητα τών Ατμοσφαιρικών μεταβολών καί είς 
τήν βαρβαρότητα τών ανθρώπων, οΐ άοχαΐοι "Ελλη
νες ήθέλησαν νά μάς διδάξωσι τήν μνήμην τής κα
λαισθησίας των, τών έξεών των καί τών σχέσεων, 
τάς όποια; εΐχον αύται πρός τά συμβάντα, άλλά καί 
διά τών ζωντανών εικόνων, αΐτινες άναπαράγονται 
άδιαλείπτως διά τών χορών, τούς οποίους αΐ μητέ
ρες έν τώ μέσφ τών οικογενειών διαιωνίζουσαι, δί- 
δουσι τό μάθημα κάί τό παράδειγμα είς τά τέκνα 
των καί οΐτινες άνατυποΰσιν άκόμη σήμερον είς οξυ
δερκείς οφθαλμούς πάν δ,τι άξιομίμητον εΐχεν ή 'Ελ
λάς κατά τούς άπωτάτους αιώνας. . .»

* * *
’Ακολούθως ή περιώνυμος Έλισσάβετ περιγράφει 

τούς χορούς, τόν Κοητικόν, τόν Αλβανικόν, τόν

δέποτε ένέπαιξεν, ουδέποτε καθύβρισε τήν Δικαιοσύνην κα! 
τήν ’Αγάπην Σου. Ουδέποτε ήδίκησε. Μόνον άδικούμενον 
ήμιινθη κατά τών βαρβάρων, έμπνεόμενον άπό τήν πίστιν 
του πρός Σέ τόν Εσταυρωμένου καί Άναστάντα.

Λύτρωσον αύτό άπό τάς πλεκτάνας τής θεοεμπαιξίας. Σώ- 
σον άπό τούς όνυχας τών ποικιλοχρώμων θηρίων. Συγχιόρη- 
σον τήν μεγάλην πρός Σέ αμαρτίαν τής Αδιαφορίας καί τής 
λησμοσύνης πολλών, τά πρώτα έν αύτφ φερόντοιν, καί φώ
τισαν καί έμπνευσον αύτούς.

Δός είς αύτό σύνεσιν έν πάσιν.
Είξεύρεις Σΰ πότε θά έγκοταστήσης τόν θρόνον τής Βα

σιλείας αύτοΰ, έκεϊ δπου τήν παρακαταθήκην τής ’Ορθοδο
ξίας είς αύτό πρός φύλαξιν παρέδωκας.

Είξεύρεις Σύ πότε τό θηρίον καιρίως θά πληγή καί ή 
έξόντωσίς του θά κατορθωθή.

Άλλά, Χριστέ Σώτερ, άλλά, Κύριε Παντοκράτορ, ιιή 
χρονίσης !

ΤΙΜΟΘΕΟΣ
Επίσκοπος Καλαβρύτων καί Λ’ιγιαλείας

Βλαχικόν, τόν Ιωνικόν καί άλλους, οδς μετά πολυ- 
μαθείας συγκλίνει καί παραβάλλει-

Άκολονθοΰσι σκέψεις τινές περί τοΰ χοροΰ, ας εκ
φράζει ή ’Ελισσάβετ ώδε πως·

«... Πόσον αΐ ήμέτεραι συνήθειας κύριε, διαφέ- 
ρουσι τής λοιπής Εΰοώπης '· Έπαναλαμβάνουσι συχνά 
παρ’ ήμΐν τάς επισκέψεις διά νά πολλαπλασιάζωσι 
τάς περιστάσεις νά βλέπωνται. 'Εκάστη έπίσκεψ.ς 
είνε μι ήρα εορτή· Ό χορός είνε ή επικρατούσα ένα- 
σχόλησις τών τοιούτων επισκέψεων. Άπονέμουσιν 
εύγενώς είς τόν πλησιέστερον συγγενή, άνευ διακρί- 
σεως ήλικίας, τήν τιμήν τοΰ ν’ άοχίση το·/ χορόν, 
έάν θέλη. Καί εΐδομεν πολλάκις, ύμεΐς καί έγώ, μάμ
μην νά χορεύη μετά τής έγγονή; της. ’Εν Παρισί- 
οις άπεναντίας δεν χορεύουσι πλ^ον αΐ τριακοντούτι- 
δες. ’Εάν ύπάρχη ήλικία, καθ’ ήν Πρέπει νά άπαρνη- 
θή τις τάς διασκεδάσεις τής κοινιονίας, έπεθύμουν 
νά γνιορίζω, τί; είχε τό δικαίωμα νά γνωρίζη αύτήν, 
διότι τέλος πάντων αΐ χάριτες,ή ύγεία, ή σωματική εύ- 
ξία, είνε δώρα τής φύσεως, κατά τών οποίων ούδείς, 
μοί φαίνεται, εχει δικαίωμα νά διαμαρτυρηθή· Είνε 
άρά γε κατά συνήθειαν ; Άλλά τίς κατέστησε ταύτην ; 
Είνε άραγε ή νεολαία ;Άλλ’ αΰτη πρώτη ζημιοΰται, 
διότι εκάστη στιγμή της πλησιάζει νά φθάση τό τέρμα, 
τό τόσον μικρόν, τό όποιον αΰτη έθεσεν εις τάς διασκε
δάσει; της· Ιϊιπον ί]δη καί ή πείρα τό έπιβεβαιοΐ, ολί
γον καιρόν έχουσι διά νά είνε νέοι καί διά νά μή είνε 
πλέον τοιοΰτοι.

Είνε άρά γε πρόσωπα ήλικιωμένα, τά όποια έθέ- 
σπησαν τήν διάταξιν ταύτην ; Αυτά ζημιοΰνται έτ. 
πλέον· ’Εάν είνε έκ τοΰ άριθμοΰ έκείνων, οΐτινες ού- 
δεμίαν διάθεσιν έχουσι πρός τόν χφόν, δέν φοβούν
ται μήπως έφαρμοσθή είς αύτόυς ό μύθος τής άλώ- 
πεκο;, ήτις έπρότεινεν είς τάς συναδέλφους της νά 
κόψωσι τάς ουράς των, διότι αΰτη δέν εΐχεν ; "Άλ
λως τε δέν άξιώ, δτι δλος δ κόσμος οφείλει νά χο- 
οεύη, άλλ’ έπεθύμουν νά είνε έκαστος έλεόθερος νά 
χοοεύη, χωρίς νά είνε υποχρεωμένος νά παρουσιάζη 
τήν ληξιαρχικήν πράξιν τή; γεννήσεώς του... Ό 
έκ Γενεύης Μπάλεγγφερ, συγγραφεΰς ευυπόληπτος, 
ύπέδειξεν έν τώ συγγίράμματί του «Φυσική Έκπαι-
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453δεύσει», δτι ή ευθυμία συντελεί πολύ είς την υγείαν. 
Οι σοφοί τών αρχαίων έσκεπτοντο κατά τόν αύτόν 
τρόπον. Ό Σωκράτης, τόν όποιον μνημονεύετε, ελε- 
γεν δτι ό χορός έμποδίζει τό πνεύμα νά εΐνε βαρύ- 
ΟΙ φιλόσοφοι, οΐτινες εύρίσκουσιν εις τόν χορόν τόν 
τρόπον πρός διατη|ρησιν τής υγείας των, ούδεμίαν 
έξαίρεσιν εκαμον, διότι ή ύγεία εΐνε αναγκαία είς 
πάσας τάς ήλικίας. Αύτός δ Σωκράτης, δστις άνεγνω- 
ρίσθη ώς ό σοφότερος τών ανθρώπων, έχόρευεν έν 
ηλικία πλέον τών εξήκοντα έτών, και έσυμβούλευε 
τούς μαθητάς του νά πράττωσι τό αύτό··.»

Ή δεύτερα επιστολή έχει θέμα σοβαρότερου, διότι 
ώς εΐπομεν, πρόκειται περί τών κηδειών τών 'Fa- 
λήνων.

’Αρχίζει δέ ώς έξής·
«Άφοΰ σάς ώμίλησα, κύριε, περί τών χορών, μετα

βαίνω, ώς υμείς, είς άντικτίμενον λυπηρόν. Θέλω νά 
προσθέσω κάτι τι ε’ις δ,τι έγράψατε πί|ρί τοΰ εντα
φιασμού. Πολύ μέ συνεκίνησεν ή είκών, τήν οποίαν 
κάμνετε τής μητρός, ήτις ακολουθεί τήν κηδείαν τής 
θυγατρός της, καί ήτις, διά τών έκφράσεών της, εί- 
κονίζει την ταραχήν τής ι|ωχής της καί υπερβολικήν 
θλίψιν. Μόνον οί "Ελληνες, ώς υμείς παρατηρείτε, 

<’|ρθώς, έκδηλοΰν τόσον ζωηρώς δ,τι αισθάνονται. 
Φαντασία ζωηροτάτη, μέ γλώσσαν πολύ Ικφραστφ 
κήν, τοΐς δίδει ίσως περισσότερον τά μέσα πρός έκ- 
δήλωσιν τών κινήσεων τής φύσεως· Καί τά έθιμα τών 
πατέρων των, τά όποια πιστώς διετήρησαν, δίδουσιν 
είς τάς κινήσεις ταύτας περισσοτέραν έλειθφίαν.

* ★ ★

’Εξακολουθούσα άφηγεϊται τήν λύπην 'Ελληνίδος 
ή όποια είχε χάσει τόν αδελφόν της μέ τάς λέξεις 
ταύτας.

«... Ή οικία έκειτο παρά τή άκρα τοϋ πορθμού 
τής Μαύρης Θαλάσσης, έχει τήν είσοδόν της εις κή
πον, άπό τού όποιου θαυμάζει τις δ,τι ώραιότερον 
καί μεγαλοπρεπέστερου διακρίνει αύ|τόν τόν πορ

ΠΕΡΑΝ Τ0γ ΤΑφθγ
ΔΙΗΓΗΜΑ

Τό ήμερολόγισν τοϋ αντιπροσώπου Καστέλλη ήρχιζεν ώς 
έξής· «Έπήγα έκείνην τήν ήμέραν είς τό μέγαρον Λέντζι. 
Ή βαρωνΐς ήτο καταβεβλημένη καί τό μειδίαμα είχεν εκ
λείπει άπό τά χείλη της. Παρετήρησα τόν μαρκήσιον. Ήτο 
χλωμός καί αυτός κα’ι προσπαθούσε νά λάβη ύφος γα
ληνών. Διάβολε, έσκέφβην, κάτι σπουδαϊον συμβαίνει *Η  
βαρωνΐς άνέπνευσε βαθειά, έκίνησε τήν ώραίαν ύπερήφανον 
κεφαλι'ιν της, και ήστραψαν τά γαλανά της μάτια

.— Τί τρέλλα ! άνεφώνησε. Ποιος ξέρει πόσον θά μέ 
περιγελάτε, δέν είνε άλήθεια Ραούλ ;

'Ο μαρκήσιος ένευσε καταφατικώς.
-— Φαντασθήτε, έπανέλαβεν ή βαρωνΐς, δτι τά πνεύματα 

μπήκαν στό σπίτι μου !
— "Οχι δά ! άπήντησε μέ κάποιαν ειρωνείαν.
— Λυπηθήτε με· άλλως τε δέν ξέρω πώς νά έξηγήσω, 

δ,τι βλέπομεν καί δ,τι άκοϋμε.
— Λέγετε.
— "Ενα βράδυ, έξηκολούθησεν ή βαρωνΐς, τά κουδούνια 

τοΰ σπιτιού ήρχισαν νά κτυποΰν μανιωδώς, ένφ κανείς δέν 
τά ήγγιζε.

θμόν· Ό κήπος ούτος έστολίζετο μέ λαμπρά άνθη καί 
καρποφόρα δένδρα. ’Εδώ μέν είχε πτηνοτροφεΐον με
τά πτηνών παντός είδους- έκεΐ δέ δεξαμενήν, ής τό 
ύδωρ άνενεοΰτο ύπό τής θαλάσσης, πριέχουσαν παν
τός είδους ψάρια. Ό κήπος, τά πτηνά, οί ιχθύς άπε- 
τέλουν τήν διασκέδασιν τοΰ σοφού, ποΰ ό θάνατ>ς 
ί|ρχετο νά άρπάξη άπό τήν άδελφήν καί άπό τούς 
φίλους. Υμείς, κύριε, αίσθάνεσθε πόσον αΰτη ή εΐ- 
κών δύναται νά ένδιαφέρη τήν σκηνήν. Πσύ εΐνε δ 
άδελφός μου ; "Ελεγεν ή αδελφή περίλυπος, διατίρέ- 
χουσα τόν κήπον διά τών οφθαλμών. Δέν εΐνε πλέον, 
διήλθεν ώς σκιά. Σείς, άνθη, τά όποια- έκαλλιέογει 
μετά τόσης εύχαριστήσεως, σείς δέν έχετε πλέον τήν 
δροσερότητα έκείνην, πού θά είχατε διά τών φρον
τίδων του. Χαθήτε μέ αύτόν μαραθήτε, ξηρανθήτε 
μέχρι τής ρίζης. Σείς ψάρια, άφοΰ δέν έχετε πλέον 
ούτε κύριον, ούτε φίλον νά έπαγρυπνή διά τήν δια- 
τήρησίν σας, έπιστρέψατε είς τάς μεγάλας θαλάσ- 
σας, υπάγετε νά διαπ(ρέξητε άβεβαίαν ζωήν· Κα: 
σείς, πουλάκια, έάν έπιζήτε εϊ(ς τήν κατήφειάν σας, 
θά εΐνε, δπως συνοδεύσητε διά τών πένθιμων κελα
δημάτων σας, τούς άναστεναγμούς μου. ’Ήρεμος 
θάλασσα, τά κύματά σου εΐνε τώρα ταραγμένα. Θά 
είσαι καί σύ, έπίσης ευαίσθητος εις τήν θλίψιν μου ;
-—Κρίνετε, κύριε, τήν έντύπωσιν ποΰ έκαμνεν είς τόν 
άκροατήν ή συγκινητική αΰτη άποστθοφή, γινομένη 
μέ τήν ήρεμίαν έκείνην, τήν όποιαν δ πόνος επιτρέ
πει μόνον εϊς τάς μεγάλας ψυχάς. Δέν εΐνε δυνατόν 
νά δώση τις είς τήν φύσιν περισσοτέραν έκφρασιν, 
περισσοτέραν δύναμιν, περισσοτέοαν αφέλειαν. Πι
στεύω δτι θά εύχαριστηθήτε άπό αύτό τό μικρόν δεί
γμα ελληνικής εύγλωττίας, είς στιγμήν παραλυρισμοΰ, 
καθ’ δν γόνιμος φαντασία είκονίζει τόσον ζωηρώς 
πάντα τής καρδίας τά αισθήματα.

Ό Έλισσάβετ είς τόν άΐριθμόν 15 Νοεμβρίου τού 
1778 τοΰ «Μερκουρέ ντέ Φράνς», έδημοσίευσεν επι
στολήν προς παρισινήν δέσποιναν περί τοΰ ίδιου αν
τικειμένου, έκ τής όποιας άποσπώμεν τά εξής·

(’Ακολουθεί! Σπ· Δε Βιάζης

— ’Ηλεκτρικόν φαινόμενον, είπα.
— "Εστω. Άλλά κατόπιν προσετέθησαν φοβερά κτυπή

ματα κατά τών Ουρών, τών παραθύρων, τών τοίχων, παν
τού. Πολλοί εικόνες έπεσαν καί πολλά έπιπλα άλλαξαν άφ’ 
εαυτών θέσιν. ’Εννοείτε ;

— ’Εννοώ, άλλ’ είσθε βεβαία δτι δέν εΐνε οί ύπηρέται ;
— "Ω ! βεβαιοτάτη. Τούς έπετηρήσαμεν, ένεδρεύσαμεν, 

έδοκιμάσαμεν. Μίαν έσπέραν μάλιστα τούς έδιωξα δλους 
καί τά φαινόμενα έπανελήφθησαν δπως πάντοτε.

— Πάντοτε τό εσπέρας ; ήρώτησα.
— Ναι, τό εσπέρας καί τήν νύκτα. Παρέστη άνάγκη νά 

άπομακρύνω τό μικρό μου παιδί, γιατί θ’ άπέθνησκε άπό 
τόν φόβον του.

— Τό πιστεύω.
— Τί νομίζετε λοιπόν ; Δέν είνε δυντόν νά έξακολουθή- 

σωμεν αύτή τί] ζωή. Τί μέ συμβουλεύετε ;
- — Τό υπερφυσικόν έγώ δέν τό παραδέχομαι, άπήντησα. 

Νομίζω δτι δλα προέρχονται άπό κάποιον ποΰ έχει κακούς 
σκοπούς. Έπιτρέψατέ μοι μίαν έρώτησιν. "Εχετε εχθρούς ;

— "Οχι, τουλάχιστον έγώ δέν ξέρω κανένα.

_ Συγγνώμην, εΰων, ίσως ο άποβανών σύζυγός σας ;....
Ή νεαρά βαρωνΐς έταράχθη, έγώ δέ έλυπήθην, έπειδή 

αφύπνισα είς τήν ψυχήν της τόν πρόσφατον πόνον της χη
ρείας. τόν όποιον ηΰξανεν έτι μάλλον ό άπρόοπτος θάνατος 
τοϋ δυστυχούς συζύγου της !....

— Δέν γνωρίζω, είπεν έκείνη κατόπιν σιωπής, άλλ’ ίσως. 
"Αχ ! είμαι βεβαίως δυστυχής ! Σκεφθήτε δτι έμεινα άνευ 
προστασίας. Τοιουτοτρόπως δέν δύναμαι ν’ άνθέξω. Πρέ
πει νά ύποκύψω εις δεύτερον γάμον.

Ή έκπληξίς μου υπήρξε φανερά καί δέν ήδυνήθην νά 
κρατήσω ένα βλέμμα έρωτηματικόν πλέον, τό όποιοι· άπηύ 
θυνα χωρίς νά θέλω πρός τόν μαρκήσιον, δστις έφάνη μή 
έννοήσας δήθεν αύτό.

— Έινοεϊτε, έξηκολούθησεν έκείνη, έχω άνάγκην ύπο- 
στηρίξεως, άλλ’ άς μή σκεπτώμεθα αύτό. ”Ας δοϋμε καί δς 
έξετάσωμε καλλίτεροι· τά τρέχοντα.

~-Ίδού τί θά κάμωμεν, άπεκρίθην κατόπιν μικράς σκέ- 
ψεως. Μιά νύκτα, οπότε θέλετε, θά λάβετε τόν κόπον ν’ άπο- 
μακρυνθήτε τής οικίας μεθ’ δλης τής ύπηρεσίας, χωρίς νά 
κάμετε τοΰτο γνωστόν σέ κανένα. Μπορείτε ; Θέλετε νά τό 
κάμετε ;

— Βεβαίως, θ’ άπολύσω αύριον δλους τούς ύπηρέτας κ ιί 
έγώ θά υπάγω στό ξενοδοχεϊον, άλλά σείς ;

— ’Εγώ μέ τήν άδειάν σας θά κλεισθώ είς τήν οικίαν 
σας.

— Μόνος ;
— Μόνος. Σείς κυρία βαρωνΐς δέν έχετε είμΐ) νά όρίσητε 

τήν νύκτα, καί τότε θά ίδωμεν έάν εις τήν οικίαν σας ύπάρ- 
χη πνεύμά τι.

— Τότε ας γίνη τό πράγμα απόψε. ©έλω πρό παντός 
τήν ησυχίαν μου.

-— Μοί έπιτρέπετε νά έξετάσω τήν οικίαν ;
— Θά σάς οδηγήσω μάλιστα.

* * *
Έξήτασα τήν οικίαν καί ήτοιμάσθην διά τήν έσπέραν, 

άφοΰ μετά προσοχής άπεμάκρυνα τούς ύπηρέτας. "Α ! ευ
λογημένοι γυναίκες ! κατηραμέναι έπρεπε νά εϊπω. Άλλιι 
καταντώ υπερβολικός. Κατηραμένη μάλλον. Είμαι καταβε
βλημένος, έκμηδενισμένος. Διήλθον ήμέρας φρικώδους λύ
πης καί άνισχύρου μανίας καί έρωτώ έμαυτόν έάν δέν είδον 
κακόν δνειρον. Επανέρχομαι σήμερον είς τό ήμερολόγιόν 
μου. Τό έσπέρας λοιπόν αυτό, ποΰ ώρίσαμεν, έμεινα είς τό 
άνάκτορον Λέντζι μέ καλόν ρεβόλβερ ώς σύντροφον. Είχον 
άφήσει ανοικτά τά παράθυρα, κατά διαταγήν μου, ώστε έντός 
τής οικίας υπήρχε σκιόφως, τό όποιον μοί έπέτρεπε νά βλέ
πω, χωρίς νά καθίσταμαι ορατός.

Τό μέγαρον ήτο έρημον, καί ήμην πεπεισμένος περί τού
του, καθ’ δσον είδον έξερχομένους δλους τούς κατοίκους του. 
Δέν έφοβούμην καθόλου, άλλ’ ήμην περίεργος. 'Η βαρωνΐς 
έσκεπτόμην, δέν είνε κακόν γύναιον. Έάν ήκουσε θορύβους 
υπόπτους, θά είνε άληθές, λοιπόν.... Έφθασε μεσονύκτιον. 
Έσηκώθην καί έπροχώρησα μετά προφυλάξεως, έγγίζων 
τούς τοίχους. ’Ανέβηκα τό πρώτον πάτωμα, έτριγύρισα τό 
σπίτι, άλλά δέν ήκουσα, δέν είδα τίποτα. Έμειδίων. "Οταν 
δμως έφθασα είς τό διαμέρισμα, τό κατοικούμενον ύπό τής 
βαρωνίδος, κάτι μοΰ είπε νά σταματήσω. Ήμην εις τόν 
κοιτώνα της. "Εμεινα άκίνητος καί ήσθανόμην δτι δέν εύρι- 
σκόμην έκεΐ μόνος! Διά μιάς λοιπόν άκούω άσυνήθη θόρυβον 
καί είδον κάτι κινούμενου, συγχρόνως δέ ψυχρά πνοή σέ 
ηγγισε. Έταράχθην. Έτρεξα είς τό παράθυρον, διά τοϋ 
οποίου είσήρχετο άσθενές φώς. Τότε άκουσα ένα μεγάλο 
κρότο στή πόρτα καί έπειτα πάλι σιωπή. "Ετρεξα πρός τό 
μέρος έκεϊνο, άλλά δέν είδα τίποτε. Τό κτύπημα έπανελή- 
ψθη έντός τοΰ δωματίου άγριον, ξηρόν, άργιλον. Δέν έγέ 
λων πλέον. Είδον τήν κλίνην κινουμένην καί τά σκεπάσματα 
καί τά προσκεφάλαια άναπηδώντα,ώς έάν τις τά έκίνει μετά 
βίας. Τό πάν είδον διά τών όφθαλμών μου εύδιακρίτως καί 

ψυχρός ίδρώς έβρεξε τό μέτωπόν μου. Λοιπόν ; Λοιπόν ήτο 
άληθές ! Έπέβαλον γαλήνην είς τήν ψυχι'ιν μου καί έπέ- 
μεινα δι’ άπέλπιδος δυνάμεως, θελήσεως. Καί έκ δευτέρου 
ή ψυχρά πνοή μέ έψαυσεν καί κάτι διήλθε πλησίον τοϋ προ
σώπου μου άπαλώς. Μία χειρ ! μία θωπεία ! Συγχρόνως σχε
δόν άλλο κτύπημα άντήχησεν έπί τής θύρας. Κατόπιν σιωπή! 
Μετ’ όλίγον νέον κτύπημα ήκούσθη είς τά άλλα δωμάτια. 
Έκινήθην συρόμενος ύπό τίνος μυστηριώδους δυνάμεως καί 
ήκολούθησα τήν ήχώ των θορύβων, τήν έπαναλαμβανομένην 
έπί τών τοίχων. "Εφθασα ουτω είς τό γραφεϊον καί είδον, 
ώ ναι είδον, εύδιακρίτως έπί τής τραπέζης απέναντι τοί 
παραθύρου είς τό ώχραν φώς τών άστέρων, είδον μερικά 
φύλλα νά κινώνται πυρετωδώς καί μίαν γραφίδα ύψουμένην, 
ζητούσαν τό μελανοδοχεϊον, έμβαπτιζομένην εις αύτό, καί 
τρέχουσαν άκολούθως έπί τοϋ χάρτου κανονικώς, χωρίς δ
μως νά φαίνεται ή χειρ, ήτις διηύθυνεν αύτήν, ό δέ οξύς 
θόρυβος, τόν όποιον έκαμνεν, ώμοίαζε πρός σατανικόν γέλω
τα. Τοΰτο είδον προσηλωμένος έπί τοΰ τοίχου. Δέν είδον τί
ποτε άλλο. Ήσθάνθην βοήν είς τόν έγκέφαλον, πυκνήν ό- 
μίχλην πρό τών όφθαλμών καί έπεσα κατά γής λιπόθυμος. 
"Οτε συνήλθαν, ή ήμέρα είχεν ήδη άνατείλει καί έκ τών 
παραθύρων είσήρχετο άσθενές ροδόχρουν φώς. "Εμεινα ά
ναυδος, εύρεθεΐς είς τό μέρος έκεϊνο και ε’ις τοιαύτην κατά
σταση·. Έσηκώθην πονών, έξηντλημένος καί ένεθυμι'ιθην με
τά φρίκης έκεϊνο, τό όποιον είδον όλίγας ώρας πρίν. "Εστρε- 
ψα τούς οφθαλμούς πρός τήν τράπεζαν, έπλησίασα, καί 
βραχνή κραυγή έφυγε άπό τό στόμα μου. Έπί τής τραπέ
ζης είδον πέντε ή έξ σελίδας γραμμένος διά στενής γραφής. 
Ή γραφίς εύρίσκετο πλησίον τής τελευταίας σελίδας, έπί 
τής όποιας ήσαν έσπαρμέναι μερικοί κηλϊδες. Έφαίνοντο 
κηλΐδες αίματος. "Οτε έγινα κύριος έμαυτοΰ, έπλησίασα είς 
τό παράθυρον μέ τάς σελίδας αύτάς άνά χεϊρας καί άνέ- 
γνωσα.

** *
«Είς σέ άνεγίνωσκον, ώ άγνωστε έκδικητά, δστις ήλθες 

νά μάθης τό μυστικόν μου, εις σέ έπιβάλλεται τό καθήκον 
νά έκτελέσης τήν έκδίκησίν μου, νά τιμωρήσης τούς πταί
στης. Μή τρέμης, μή φοβήσαι. Θά μάθης παρ’ έμοΰ τήν ά- 
λήθειαν καί θά φέρης αύτήν είς φώς, έάν είσαι, ώς νομίζω, 
εύγενής καρδία καί αύστηρά συνείδησις. Είμαι τό πνεύμα 
τοϋ ποτέ Έδουάρδου Λέντζι, ληστευθέντος ύπό τής συζύγου 
Λουίζης τήν νύκτα τής 12 Σεπτεμβρίου 1866. Μή τρέμης, 
είνε άλήθεια. Περίμενα έπί μακρόν τήν ώραν ταύτην, έπί 
τέλους ήλθεν. Υπάρχει δικαιοσύνη άνωτέρα τής άδννάτου 
ανθρώπινης δικαιοσύνης καί διά μέσου ταύτης όμιλώ καί 
καταγγέλα». Ναι, κατηγορώ ώς ένοχον τήν άγνήν Λουίζαν, 
τήν ένάρετον Λουΐζαν καί τόν φίλον της μαρκήσιον Ραούλ 
Γινέστρην. Ήγάπησα τήν γυναίκα έκείνην, τήν έλάτρευσα, 
τήν κατέστησα βασίλισσάν μου. Τώρα τήν άπεχθάνομαι καί 
τήν ρίπτω είς τήν λάσπην, έξ ής τήν άνύψωσα. Ναι, έκείνη 
ήτο μία δυστυχής, δτε έγώ τήν έγνώρισα πρό δέκα έτών 
εϊς ένα ταξείδιόν μου. Κατενθουσιάσθην, κατεγοητεύθην. 
"Ημην ήδη προχωρημένος τήν ήλικίαν, ένφ έκείνη ήτο νεα
ρά κόρη, ήμην πατήρ της, ήβέλησα νά γίνω σύζυγός της. 
’Αναγνωρίζω, δτι δέν έπραξα καλώς, άλλ’ ή καρδία έν(οτε 
άνθίσταται εις τό λογικόν. Έπίστευσα λοιπόν είς τήν άθωό- 
τητά της. ’Ανόητος ! χίλιες φορές άνόητος ! Έάν υπήρξε 
ποτέ έπί τής γής γυνή κακή καί ψεύτρα, αύτή ήτο ή Λουΐζα. 
Μέ ήπάτησε πάντοτε, έγώ δέ ούδέποτε τήν ύποπτεύθην, ούτε 
αύτήν ούτε τόν φίλον της Γινέστρην, τόν όποιον έδεχόμην 
είς τόν οίκότ· μου ώς έμπιστον φίλον. Κακούργε ! "Οταν έλ- 
λειψα άπό τή ζωή δλοι ένόμιζαν, δτι άπέθανον έκ φυσικού 
θανάτου δσον άπρόοπτος καί δν ύπήρξεν ούτος. «’Αποτέλε
σμα εκνευρισμού» είπεν ό δυστυχής έκεϊνος, δσον καί άμαβής 
ιατρός, μεθ’ ού έπαίζομεν είς τό σφαιρηστήριον πρό μιάς 
ώρας. Κατά τό έσπέρας έκεϊνο λοιπόν εϊσήλβον εις τόν 
οίκοι· μου ένωρίτερον τοΰ συνήθους καί σννέλαβον έπ’ αύτ-ς- 
φοιρφ τούς δύο φίλους. Τό πάν έξετελέσθη έντός όλίγον.



454
455’Ώ ! τόν θάνατόν μου πβριέμενον άπό τόσου χρόνου, δπως 

τούς άπελευθερώση τής υποκρισίας, είς τήν όποιαν ζοΰσαν 
καί ήθέλησαν νά έπιταχύνουν τό εργον τής φύσεως. «Σκό
τωσε τον», είπεν ή Λουΐζα. «Μοΰ λείπει τό θάρρος», έψιθύ- 
ρισεν ό μαρκήσιος. «Κράτησε τον κάί φροντίζω έγιό». Αύ- 
τάς τάς λέξεις ήκουσα φρικιών, δταν έφάνηκα εμπρός των. 
Δέν ακόυσα άλλο. Ό μαρκήσιος μέ έπιασε, μέ άνέτρεψε καί 
μέ έκράτησεν ακίνητον, ένω ή γνναϊκά μου έδγαλεν ενα 
φιαλίδιον καί σωληνάριον καί πελιδνή, μοΰ έκαμε τήν δη
λητηριώδη ένεσιν..... ’Ιδού πώς άπέύανον. Τό σώμά μου έ-
τάφη, άλλ’ ή ψυχή 1,ου έμεινεν ελεύθερα καί ζωντανή, πάν
τοτε δμως πνεύμα αιθέρων, τό όποιον ή άνωτάτη ύέλησις, 
διά τούς υψηλούς αυτής σκοπούς, κατεδίκαζεν είς απραξίαν, 
άλλά μοί έπέτρεπε νά περιφέρωμαι είς τά παλαιό μου δω
μάτια, έρημωδέντα έπί πολλάς ήμέρας. Κατόπιν δμως κατοί
κησαν έκ νέου είς αύτά, καί ήδέλησα καί τότε νά τά έπι- 
σκεφθώ, άλλά φεϋ ! Τί είδον ; Τήν σύζυγόν μου έτοιμαζο- 
μένην διά νέον γάμον μετά τοΰ φίλου της !.... Ό φόβος τής 
σκιάς μου τούς βιάζει. Δέν θέλω ό νόμος καί ή εκκλησία νά 
καθιέρωση τό πταΐσμά των καί τό κακούργημά των, καί τούς 
καταγγέλλω. Καί δν τοΰτο δέν άρκέση πρός άπόσόβησιν τής 
νέας ταύτης έντροπής. θά έχω τήν δύναμιν νά τιμωρήσω 
αυτούς κατ’ άλλον τρόπον....»

Αύτά περιεΐχον τά φύλλα έκεϊνα καί ε’ις τό τέλος τήν υπο
γραφήν «Ό ποτέ Έδουάρδος Λέντζι». Τό καθήκον μου είχε 
καύορισβή. Δέν παρετήρησα λεπτομερώς τί φανταστικόν 
ύπήρχεν είς τό συμβάν έκεΐνο. Ή καταγγελία δμως, ή προ
ερχόμενη έκ τοΰ πέραν τοΰ τάφου, ήτο οΰχ’ ήττον καταγγε
λία αληθής, άκριβής καί φοβερά. "Οταν έτελείωσα, ή ημέρα 
είχεν ήδη προχωρήσει, άμέσως λοιπόν μετέβην ε’ις τό Κον- 
τινεντάλ, δπου μέ άνέμενεν ή βαρωνίς. Μέ άνέμενεν άδη- 
μονοΰσα, μέ ώχραν τό πρόσωπον καί καβημένη πλησίον θερ
μάστρας, έντός τής όποιας έκαιε μεγάλη φωτιά. Παρετήρη- 
σε τό σοβαρόν μου ΰφος.*

— Λοιπόν τά πνεύματα ; μοΰ λέγει. "Εκλεισα μετά προσο
χής τήν θύραν, έπλησίασα τήν βαρωνίδα καί είπαν πρός αυ
τήν. — Πέτε μάλλον τό πνεύμα!

ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ 
ΕΝ ΑΠΟι ΟΡΕΙ

Πληροφορήσεις δτι ίδρύθη έν Άθήναις, έστω καί 
κατόπιν εορτής, Βυζαντινόν καί χριστιανικόν Μου- 
σεΐον, δπερ μάλιστα άνέλαβεν ύπό τήν υψηλήν αυτού 
προστασίαν καί σκέπην ή A. Β. Ύψηλότης ό ΙΙρίγ- 
κηψ Νικόλαος, ή δέ διεύθυνσις άνετέθη είς τόν ότρη- 
ρόν καί τά μ άλα δραστήριων και άρχαιόφιλον κ. Άδ 
Αδαμάντιου, καθηγητήν τοϋ ήμετέρου Πανεπιστη
μίου, σκοπούν τήν περισυλλογήν καί διάσωσιν τών 
τήδε κάκεϊσε ευρισκομένων άνεκτιμήτων θησαυρών 
τής προγονικής φιλομουσίας καί εύσεβείας άπό τών 
άρχαιοκαπήλων καί ιερόσυλων, έθεώρησα καθήκον μου 
ιερόν καί απαραίτητον, δπως γράψω τάς όλίγας ταύ- 
τας λέξεις καί υποδείξω καί τοΐς έντεταλμένοις τού
τοι; τήν περισυλλογήν καί διάσωσιν τών Ιερών τούτων 
κειμηλίων τόν τρόπον, καθ' δν έστί δυνατή ή σωτηρία 
τών άνεκτιμήτων τούτων προγονικών θησαυρών έν 
Άγίφ "Ορει, ένθα καί ή έκποίησις καί ή εκτός αύτοΰ 
μετακόμισις δέν πρέπει νά επιτροπή, άλλ’ ούδέ καί εκ 
τής διανοίας τίνος νά διέλθη, καί δπου δμως δ κίνδυ
νος τής Ιεροσυλίας καί απώλειας έστ’ιν άμεσώτερος ή 
άλλαχοΰ, διότι καί οί κωδικοσυλλέκται καί εικονοσυλ- 
λέκται καί κειμηλιοσυλλέκται έν γένει είσί πλησιέστα- 
τοι καί μέσα πρός τοΰτο διαθέτουσιν αφθονότατα καί

’Έτρεμεν. Χωρίς νά προφέρω λέξιν, τή προσέφερον- τάς 
σελίδας έκείνας. Τάς ήρπασε μηχανικώς καί άνέγνωσε. Έ- 
σημείωσα καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής άναγνώσεως, δτι ή 
ταραχή της ήλαττοϋτο καί ή ώχρότης ήφανίζετο έκ τών πα
ρειών της. ’Εννόησα τοΰτο άργότερον. Ένφ άνεγίνωσκεν 
έσκέπτετο τό σχέδιό της. «Είνε λοιπόν άξιόπιστος ;» ήρώτη- 
σα. Ένευσε καταφατικώς. —Και είνε άληθή τά πάντα ; 
Είπε πάλιν ναί. Παρήλθε μία στιγμή. Ή Λουίζα έσηκ.ώβη 
ορθή πρό τής θερμάστρας, σκεπάζουσα διά τοΰ σώματός τη; 
τό άνοιγμα αύτής. Μετ’ ολίγον έξηκολούθησέ· —Άλλ’ είσθε 
βέβαιος περί δλων αυτών ; "Ω κυρία, άστειεύεσθε ! άνέ- 
κραξα. Ποιαν άσφαλεστέραν άπόδειξιν θέλετε; μήπως ή 
καταγγελία αΰτη δέν είνε αΰτόγραφος ;

— Τήν καταγγελίαν τήν ώνειρεύθητε, μοΰ είπε, καί τό
σον είνε. άληθές, ώστε δέν υπάρχει πλέον. Έστρεψε δέ συγ
χρόνως καί μοί έδειξε τή φωτιά. Τό εννόησα πολύ άργά. 
Τής καταγγελίας έκείνης δέν έμενεν είμή ή στάκτη.

— Ούχ ήττον δμως θά σάς καταγγείλω είπον. —Καί μέ 
ποιας αποδείξεις ; ήρώτησε. —Θά έκθάψω τό πτώμα. —Ά' 
έκτακτα. Λησμονείτε, δτι τό πτώμα παρεδόθη καί έκάη στή 
φωιά ; Έδάγκσσα τά χείλη μου, άλλά προσέθεσα.— Έν 
τούτοις θά ομιλήσω. —Νομίζω δτι έχετε διάθεσιν νά σάς 
έγκλείσουν στό φρενοκομείο !

"Εμεινα πρός στιγμήν ώς άπολιβώμένος. "Οτε ήλθα στον 
εαυτόν μου, έφυγα, έφυγα σαν παράφρων.

Ένυμφεύθησαν καί άνεχώρησαν ε’ις ταξείδιον. Τό μέγα- 
ρον τοΰ άτυχούς βαριόνου θά πωληθή. ’Εκείνοι δέν θά τό 
κατοικήσουν....

★ ★ ★

Μετά ένα καί ήμισυ μήνα περίπου τηλεγράφημα τής 
έφημερίδος «Προυενσιάλ» έλεγε· «Τήν πρωίαν αυτήν εύρέ- 
θησαν ψυχρά τά πτώματα δύο νεαρών συζύγων, τοΰ μαρκη- 
σίου Ραούλ Γινέστρη καί τής συζύγου του Λουΐζας είς έν 
δωμάτων τοΰ ξενοδοχείου «Τρινακρία». Φαίνεται δτι ό 
αιφνίδιος θάνατος πρέπει ν’ άποδοθή είς δυστύχημα. Γίνεται 
λόγος περί διαχόσεως τοΰ αεριόφωτος.»

Σοφία Καραβάνα

τά μάλιστα άθέμιτα καί όργανα εύρίσκουσιν έκ τών 
ήμετέρων, άτυχώς, πολλά καί διάφορα.

Ό κίνδυνος δέ ούτος ύφίσταται καί έν αύται; δή 
ταις Έλληνικαΐς Μοναΐς, δταν δεν ύπάρχη, ώς καί δέν 
ύπάρχει έν τάΐς πλείσταις διά τό μή είνε έν αύταϊς άν- 
ί|ρώποις άνεπτυγμένοις, άνωτέρα επίβλεψις καί τα
κτική έφορία καί έλεγχος, καί δπου περί ούδενός δίδε
ται λόγο;, ούδέ καταγραφή καί έπίσημος παράδοσις 
καί παραλαβή γίγνεται, οσάκις Μονή τις έμπιστεύ·.:- 
τα, τήν βιβλιοθήκην αύτής ή τό σκευοφυλάκων είς τι- 
να μοναχόν ή ιερομόναχον, έκτος έλαχίστων εξαιρέ
σεων, άλλ' απλώς έμπιστεύονται ταΰτα είς τήν ευσυ
νειδησίαν τοΰ διακονητοΰ τούτου, καί άφ’ οποίου ή 
συνείδησις άπέπτη, ώς λ· . έκ τοΰ Ηρώην ηγουμένου 
τής ΐεράς Μονής τοΰ Έσφιγμένου Άγαθαγγέλου, ά- 
συνειδήτως καί άναιδώς άπεμπολήσαντος διαφόρους 
κώδικας τής ίερας ταύτης Μονής, ή; πάσα ή διακυ- 
βέρνησις αύτώ είχεν άνατεθή, καί τά Ιερά κειμήλια 
ύπ’ αύτοΰ δλως άσυνειδήτως καί άσυστόλως άντί πι
νακίου φακής πωλοΰνται, ώς αύται αί ύπό Ελληνικών 
χειρογράφων, κωδίκων καί ιερών Βυζαντινών εικόνων 
κατά τά τελευταία έτη πληρωθεϊσαι Ρωσσικαί ένταΰ- 

θα βιβλιοθήκαι καί πινακοθήκαι, ΐνα τάς άλλας αλλα
χού παοαλ^ίηιομεν, καταμαρτυροΰσιν άτυχώς.

* * *

Ημείς οί νεώτι|ροι Άγιορεΐται πολύ κομπάζομεν, 
έκ κουφότατος πάντως, έπί τφ δτι διεσώσαμεν τά έν 
ταϊς Μοναΐς ήμών ύπό τών ι αειμνήστων προγόνων η
μών άποτεθησαυρισμένα διάφορα ιερά κειμήλια, είτε 
βιβλία είσί ταΰτα, είτε ιερά σκεύη καί άμφια, είτε ει
κόνες, είτε μοναί, είτε έτερα, χωρίς δμως νά λαμβά- 
νωμεν ύπ’ό’ψει, δτι οΰιεέκοπιασαιιενδτακάναγράψω- 
μεν αύτά, ούτε έξωδεύσαμεν δπως άγοράσωμεν ταΰτα, 
άλλ’ ούτε καί έμάριμνήσαμέν ποτέ δπως σώα καί ά
βλαβή καί άνελλιπή διατηρήσωμεν αύτά καΐ παραδώ- 
σωμεν νΰν τήΜητίρί ήμών 'Ελλάδι, τή άπελευθερωσάση 
ημάς διά τοΰ τιμίου αίματος τών τέκνων αύτής, ώς 
ταΰτα κατά τύχην παρελάβομεν καί σητόβρωτα, ώς τά 
πολλά, διατηροΰμεν, πλήν τών κτιρίων τών Μονών, 
τά όποια κατ’ ανάγκην άνφκοδομοΰμεν, οσάκις ύπό 
πυρκαΐών ή άλλων αιτιών κατεστρέφσντο, ΐνα έν αυ
τοί; μένωμεν· Έάν πραγματικούς έγνωρίζομεν όπό- 
σους θησαυρούς άνεκτιμήτους κατά τούς διαρρεύσαν- 
τας αιώνας άπωλέσαμεν και όπόσους ημείς αύτοί είς 
τού; έπήλυδας τοΰ Βορρά καί τούς άλλους τής Δύ- 
σειος άρχαιοκαπήλους, είτε έξ απλότητας, είτε έκ συμ- 
ιρμροντολ.σγικών λόγων, είτε έξ άμαθείας, είτε καί δ
πως άλλως παρεδώκαμεν, θά έκρυπτώμεθα εντός τοΰ 
κελύφους ήμών καί δέν θά έτολμώμεν νά καυχώμεθα 
καί νά κομπορρημονώμεν. Έστί δέ γνιοστόν, δτι μόνον 
είς τήν έν Κρεμλίνφ Συνοδικήν βιβλιοθήκην εύρί
σκονται 414 κώδικες Άγιορειτικοί '· 96 έκ Κωνσταν- 
τινουπόλεω;, ’Αλεξάνδρειάς, Ιεροσολύμων καΐ άλλα- 
χόθεν καί 53 γράμματα καί έπιστολαί, έν δλφ 563 ! 
κατά τόν κατάλογον, δν έφιλοτιμήθη νά συντάξη καί 
τύποις έκδώση τφ 1896 έν Μόσχρ ό λίαν έπαξία>ς τό 
σεπτόν Οικουμενικόν Παρτιαρχεϊον άντιπροσωπεύων 
έν Ρωσσία ’Αρχιμανδρίτης κ. ’Ιάκωβος Δημόπουλος 
ό Βατοπεδινός, χάριν τών άρχαιοφίλων ομογενών-

S*·.

Έάν συνησθονόμεθατό αδίκημα τό όποιον διεπρά- 
ξαμεν εί; τόήμέτερ ν "Εθνος χορηγήσαντες είς τήν εν
ταύθα Μονήν τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος ύπέρ τούς 
χιλίους χειρογράφους κώδικας, κατά τόν φίλτατόν 
μοι κ. Εύλόγιον μοναχόν Κουρύλαν τόν Λαυριώτην,(Ι) 
καί περί τούς έκατόν εί; τήν Σκήτην τοΰ 'Αγίου 
Άνδρέα, κατά τόν έτερον φίλτατόν μοι. καί αγαπη
τόν κ. Κοσμάν I. Άγιοπαυλίτην (2), είς ή; τόν δεύ
τερον ναόν, τόν κάτωθι τοΰ Καθολικού, δέν είσήλθον 
έτι μετά τήν άποπόράτωσιν αύτοΰ, διότι φοβούμαι 
μή πάθω τι έκ θλίψεως καί άγανακτήσεως έν ταύτφ 
εύρεθείς πρό πληθώρας ιερών Βυζαντινών είκόνο>ν, 
έξ αγοράς έκ τών ήμετέρων έν 'Αγίφ "Ορει Κελλίων 
καί Καλυβών προελθουσών καί έκ τών άνά τήν Μα
κεδονίαν Μονίϋν καί ’Εκκλησιών ! καί περί τούς 15 
—20 είς τήν τού Προφήτου ’Ηλιοΰ πρός τήν πλη
θώραν τών καλυβών καί μάλιστα έν τοΐς όρίοις τής 
Λαύρας, έξ ής δλα τά κακά καί αί άπεμπολήσει; έν 
Άγίφ ’Όρει πΙροήλθον ώς τά πολλά, καθ’ ά βραδύ- 
τερον θά έκθέσωμεν, τοΰ Παντοκράτορος καί τοΰ 
Σταυρονικήτα, τών κελλίων, τών σκητών καί τής 
Μονής τοΰ Αγίου Παντελεήμονος, μεθ’ δλων τών έν 
τή νέρ Έλλάδι κτήσεων αύτής, θά ήρυθριώμεν καί 
δέν θά έτολμώμεν ού μόνον έπί πατραγαθία νά καν

ί) Πράγματι ία περί τών προνομίων καί τής καταοτάσεως 
τοϋ ’Αγίου "Οροτς έπιδοθεΐσα τφ κ. Θ. Σοφούλη τή 8 
’Ιουλίου 1914.

2) Ή Χερσόννησος τοΰ ‘Αγίου Όρους Άθω έν Βόλοι 
1903 οελ. 194. 

χώμεθα, άλλ ούδέ καί εί; τόν κόσμον νά έμφανιζώ- 
μεθα. * * *

Ενταύθα ύπάρχει τι θαυμάσιον καί μόνον έ- 
ξαί/ρετον μνημεϊον τοΰ ’Άθω, ό ναός τοΰ Πρωτάτου, 
ίδρυμα τών εύσεβάστων Βασίλειον ήμών Νικηφόρου 
τοΰ Φωκά καί Ίωάννου τοΰ Τσιμισκή, ους καί μέχρι 
τής σήμεψον ώς κτήτορας αύτοΰ μνημονεύομεν 

.Αί τοιχογραφίαι τοΰ ναοΰ τούτου, οΰσαι κατά τήν 
κρίσιν τών έπάίόντων, αί αρχαιότεροι, καλλιτεχνικώ- 
τάραι καί άσυγκρίτφ τφ λόγφ ύπέρτεραι τών άλλων 
Άγιορειτικών τοιχογραφιών προξενούσι τώ προσε
κτική) παρατηρητή, τφ έχοντι καί καλαισθησίαν τινά, 
έπιβάλλουσαν τήν έντύπωσιν, αποδίδονται δέ είς τήν 
θεοκίνητον χεΐρα τοΰ Πανσελήνου, δν όί Εύρωπαϊοι 
καλλιτέχναι καλοΰσι Ραφαήλ τής ’Ανατολής. Ό με- 
γίστην κεκτημένο; σημασίαν ναός ούτος διά τάς αρ
χαίας αύτοΰ καί καλλιτεχνικωτάτας εΐκόνώς κινδυ
νεύει νά καταρρεύση, άτε ποϊλαχοΰ διερρηγμένος 
ών καί μεγάλας έχων ρωγμάς έκ τε τοΰ βάρους τών 
έτών καί τών κατά καιρούς γενομενων μεγάλων σει
σμών, έκ τών τελευταίων τών όποιων, τών γενομέ- 
νων τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1906, τά ρήγματα έμεγε- 
θύνθησαν καί ή πτώσι; καταφχτνεστέρα έγένετο, ο
πότε ή ιερά Κοινότης προέβη μόνον εις τήν άντικα- 
τάστασιν τής έκ λίθινων πλακών στέγης δι’ ευρωπαϊ
κών κεράμων καί έλαφρύνασα ούτω πως ταύτην καί 
έπαναπαυθεΐσα ε’ις τοΰτο καί μόνον τό έργον αύτής, 
άντί νά μετακαλέσητε ειδικόν Εύρωπαΐον αρχιτέκτο
να, είς δν νά άναθέση, άντί πάσης θυσίας, τήν διά 
σιδηρών έλασμάτων σύνδεσιν πρός στερέωσιν καί 
αφόνοιν αύτοΰ έξασφάλισιν έκ τής έπαπειλουμενης 
πτώσεως πρός ζημίαν τής Ελληνικής ταύτη; καλλι
τεχνίας άνεπανόρθωτον καί αιώνιον· ·. τών παρ’ αύ»- 
τόν συνεήριαζόντων άντιπροσώπων τών εϊκοσιν ιε
ρών Μονών τοΰ Αγίου "Ορους "Αθω, πρό; οΰς, 
έάν λόγιο; τις Αγιορείτης ύποδείξη τόν σεβασμόν, 
δν όφείλουσι καί τό ίερόν καθήκον δπερ έχουσι, πρός 
άλώβητον διατήρησιν τών ιερών τούτων μνημείων, 
άκούει τό στηρεοτύπως άνά τά στόματα αύτών ύπαρ
χον «δέν έχομεν χρήματα*.  Καί δμως χιλιάδας λιρών 
άνεξελέγκτως κατασπαταλώσι πρός κορεσμόν τών 
παθών αύτών κα! πρός άντεκδίκησιν καί διωγμόν τών 
πολιτικών αύτών άντιπάλων, τών εύπαιδεύτων συνα
δέλφων αύτών καΐ κατίσχυσιν έν ταΐ; άρχαϊς καί έπα- 
ναφοράν είς τάς Μονάς αύτών, έάν έτυχέ ποτέ νά 
έξεβλήθησαν τούτων ύπό τών κατισχυσάντων συνα
δέλφων αύτών, διά δέ τά ν.αλά έργα καί τήν διατή- 
ρησιν τών πίρογονικών μνημείων καί τήν έκπαίδευσιν 
τών μοναχών τοΰ "Αθω, δέν έχουσι χρήματα. "Εστω 
καί ποός στιγμήν γενέσθω τοΰτο πιστευτόν, άίλά 
τούλάχιστον νΰν, δτε ευτυχώς άπηλευθερώθημεν, δέν 
ποιοΰσι τήν κατάστασιν ταύτην τοΰ ναοΰ γνωστήν 
είς τήν Κυβέρνησιν καί δέν παρακαλοΰσιν αυτήν, έάν 
όντως δέν έχουσι χρήματα, δπερ ήκιστα άληθές έστιν, 
ΐνα άποστείλη ένα άρχιτέκτονα καί ένα καλλιτέχνην, 
ΐνα πσίρατηρήσωσι τόν ναόν καί άποφανθώσι περ: 
τοΰ πρακτέου καί είτα άνενεχθώσιν είς τήν Αρχαιο
λογικήν 'Εταιρείαν καί έκζητήσωσι τήν δαπάναις 
αύτή; άναστήλωσιν αύτοΰ ; Άλλά τό άληθές έστιν 
δτι ένεκα τής πενιχράς αύτών πνευματικής άναπτύ- 
ξεως άδυνατοΰσιν ΐνα συναισθανθώσι τό μέγεθος τής 
συμφοράς, ήν θά ύποστή τό "Εθνος ήμών έκ τής 
πτώσεως τοΰ τοιούτου μνημείου καί τή; σύν τφ χρό
νιο καταστροφής τ<ΰν καλλιτεχνικωτάτων αύτοΰ εικό
νων, καί διά τοΰτο ούτε τό έν πράττουσιν, ούτε είς 
τό έιερον προβαίνουσιν. ’Επίσης κοί τό ναΐδριον τή; 
Άθωνιάδος Σχολής, άνήκον καί τοΰτο είς τάς είκο- 
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σιν ημών Μονάς και φέρον τοιχογραφίας τού 1753, 
έστιν έτοιμόρροπον και δμως ούδείς ποτέ έσκέφθη 
καί περί τής τούτου άναστηλώσεως. Τί δέ νά εΐπιο 
μεν περί τής τοιχογραφίας τοΰ ναοΰ τοΰ Πρωτάτου, 
ήτις κινδυνεύει τελείως νά ζαταστίραφή πάσα έκ τής 
υγρασίας ή καί πυρκαϊάς, άτε τών πέριξ κελλίων άπε- 
χόντων τών τοίχων τοΰ ναοΰ μόλις 1 1)2—-2 μέτρα, 
καί παρακωλυόντων οΰτω την είσοδον τοΰ ήλιου καί 
τοΰ άέρος ; Καί τό χείριστον πάντων, ή κεφαλή τοΰ 
Προφήτου καί Προδρόμου Ίωάννου, εξαίσιας τέ
χνης, παρά τήν άνω γωνίαν τής τών διακόνων θύ
ρας τοΰ 'Ιεροΰ καί τό βρέφος Ίησοΰς κοιμώμενον, 
έκπάγλου ώραιότητος καί καλλονής άνωθεν τής Δυ
τικής πύλης τοΰ κυρίως ναοΰ έπαπειλοΰσι πτώσιν 
μετ’ αύτοΰ τοΰ κονιάματος ! Οι δέ μεγαλομάρτυρες 
’Αρτέμιος καί Μερκούριος, είς τόν παραπλεύρως τοΰ 
αρχιερατικού θρόνου τοίχον καί οί καταντικίρύ τού
των Θεόδωροι Τύρων καί Στρατηλάτης καί οί ’Αρ
χάγγελοι εκατέρωθεν τοΰ κοιμωμένου βρέφους, είς 
φυσικόν πάντες μέγεθος, εικόνες ενώπιον τών οποίων 
έκθαμβοϋνται οί όρώντες αύτάς καλλιτέχναι, ημέρα 
τή ήμέρα καταστρέφονται, μικρόν κατά μικρόν κα- 
ταπιπτούσης τής άμμοκονίας καί ούδείς τών φερόν- 
των ευθύνην αντιπροσώπων έσκέφθη ή άνέφερέ ποτέ 
έν ταΐς συνεδρίαις τής Κοινότητος, δτι έχουσι κα
θήκον ϊνα μετακαλέσωνται έπιστήμονα αρχιτέκτονα 
καί καλλιτέχνην πϊρός στερέωσιν αύτών καί έπιστη- 
μονικήν έπιδιόρθωσιν. Ούδείς ποτέ αύτών άνέωξε τό 
στόμα αύτοΰ ϊνα ύπεραμυνθή τοΰ πτώσιν οίκτράν έπ 
απειλούντος ίεροΰ τούτου τεμένους, ού αί θαυμάσιοι 
τοιχογραφίαι προκαλόΰσιν έκ τών τεσσάρων σημείων 
τοΰ ορίζοντας είς έπίσκεψιν καί αντιγραφήν, διότι 
άλόγως ή φωτογίράφησις απαγορεύεται, τούς έπιση- 
μοτέρους καλλιτέχνας, πλήν τών 'Ελλήνων, άν ύπάρ- 
χωσι τοιοΰτοι, οϊτινες, άτυχώς, άγνοοΰσι καί ταύτας 
καί τό "Αγιον ’Όρος έν γένει, διότι ούδέποτε έσκέ- 
φθησαν ϊνα έπισκεφθώσιν αύτό, ού μόνον δπως έπω- 
φεληθώσιν, άλλά καί δπως ποικιλουρόπως ώφελήσωσιν.

Ή τράπεζα τής Μονής τής Λαύρας έστί πάσα ά- 
γιογραφημένη ού μόνον εντός, άλλά καί εκτός εκα
τέρωθεν τής θύρας αύτής-

Αί τοιχογίραφίαι δέ αδται, δαπάνη τοΰ αειμνήστου 
Μητροπολίτου Σερρών κυροΰ Γενναδίου γενόμεναι, 
κατά τάς άρχάς τοΰ 1^' αιώνας, εισί πολλού λόγου άξι- 
αι, άφοΰ καί πολλοί τών Ευρωπαίων καλλιτεχνών έπι- 
μελώς άντιγράφουσιν αύτάς· Δεξιά λοιπόν τώ είσερ- 
χομένω καί έκτος τής θύρας υπήρχε διδακτικωτάτη 
πμράστασις, ή τών δέκα παρθένων μετά τοΰ νυμφίου 
Χριστού. Γερμανοί καλλιτέχναι παρεκάλεσαν θερμώς 
πρό τινων έτών τόν Διευθυντήν τής έν Χάλκη Θεο- 
λογικής Σχολής "Αγιον Σελεύκειας κ. Γερμανόν Στρι- 
νόπσυλον ϊνα έμπιστευθή τήν άντιγραφήν τούτων’είς 
Αγιορείτην άγιογίράφον καί όντως άνέθηκε ταύτην 
είς τόν άριστον τοιοΰτον τών καθ’ ήμάς χρόνων εν
ταύθα, τόν κ. Χρυσόστομον μοναχόν, Κελλιώτην Λαυ- 
ριώτην έκ τοΰ έν Καρυαΐς Κελλίου τοΰ 'Αγίου Ίω- 
άννου τοΰ Θεολόγου, τόν έκ Νικησιανής τοΰ Παγ- 
γαίου.

Μεταβάς δ’ ούτος εις Λαύραν έπετέλεσε τό άνα- 
τεθέν αύτφ καθήκον εύσυνειδήτως. Παρετήρησεν 3- 
μως μετά λύπης αύτοΰ μεγάλης, δτι αί εικόνες αύται 
όσημέιραι κατεστρέφοντο ύπό τής υγρασίας καί δέν 

ήδύνατο νά έξηγήση πόθεν αύτη προήρχετο, άφ’ οΰ 
ύπήρχον άνω τής έπιφανείας τής γής καί είς μέρος 
έκτεθειμένον είς τόν άέρα· Έπιστήσας δμιος τήν προ
σοχήν αύτοΰ είς τά όπισθεν καί εντός τής τραπέζης, 
διότι είς καλλιτέχνης καί λόγιος κληρικός δέν ήδύ
νατο νά άδιαφορήση π|ρό τοιαύτης άσυγγνώστου άδι- 
αφορίας τών Ααυριωτών πατέρων καί άνεπανορθώ- 
του καταστροφής, παρετήρησεν δτι όπισθεν ύπήρχε 
σωίρός άλατος, δπερ καί προύκάλει τήν ύγρασίαν.

Τοΰτο άνέφερεν είς τόν αείμνηστον Χρυσόστομον 
τόν Λαυριώτην καί παρεκάλεσεν αυτόν δπως διατά- 
ξη τήν μεταφοράν αύτοΰ έκεϊθεν, διότι θά καταστρα- 
φώσι πάσαι αί πλησίον τοιχογραφίαι καί ίδια ή άνω- 
τέρω ώραιοτάτη σύνθεσις.

Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι ό λόγιος εκείνος κλη
ρικός έπραξε τό καθήκον αύτοΰ, ούχ ήττον δέν είση- 
κούσθη ύπό τοΰ άξέστου διακονητοΰ ή καί τών τότε 
επιτρόπων, ώς δέν εισακούονται καί πάντες οί λόγιοι 
Άγιορεϊται. καί οί ξένοι τοιοΰτοι, διότι δλον τό πε- 
ριβάλλον ένταΰθα άποτελεΐται, ώς τά πολλά, άπό ά- 
μαθεστάτους ρασοφόρους, οϊτινες λυσσωδώς έπιπό- 
πτουσι κατά τών λογίων καί καταδιώκουσιν αύτούς 
καί διά τοΰτο σήμερον ούδείς τοιοΰτος ύπό|ρχει εν
ταύθα, καί άν που ύπελείφθη τις λαθρόβιοι, ϊνα μή 
καί ουτος ύποστή τήν τύχην τών άλλων.

Καί ού μόνον δέν είσηκούσθη ό άείμνηστος Χρυ
σόστομος, άλλά καί ό άχρεϊος έκεϊνος διακονητής τής 
τραπέζης ή καί άλλος τις όμοιος έκείνω πρός πείσμα 
τοΰ λογίου κληρικού, τοΰ συστήσαντος τήν μεταφο
ράν τοΰ άλατος είς έτερον μέ)ρος, ϊνα μή καταστρα- 
φώσι τελείως αί εικόνες, έλαβεν είς τάς ρυπαράς καί 
άνιέίρους αύτοΰ χεΐρας τό σάρωθρον καί έπέχρισε τάς 
εικόνας έκείνας δι’ άσβέστου ! καί ούτω τελείως έξη- 
φάνισεν αύτάς, χωρίς ούδέ ποσώς καί νά τιμωρηθή 
ύπό τών άρχών τής Μονής, αΐτινες μάλιστα θά έπε- 
δοκίμασαν τήν άνίερον καί άσεβή αύτοΰ ταύτην πρά- 
ξιν, διότι έστρέφετο, κατά τήν μωρίαν αύτών, κατά 
τοΰ λογίου ίερομονάχου. Ούτοι είσίν οί καυχώμενοι, 
δτι διέσωσαν τήν εθνικήν ήμών κληρονομιάν άλώ- 
βητον !

"ϊνα δέ πιστευτότερος γένωμαι καί μή έκληφθώ ώς 
ύπερβολικά γράφων, φέρω καί τά εξής παραδείγμα
τα· έν τή ιερά Μονή τοΰ Κουτλουμουσίου άπέθανε καί 
έτάφη ό άοίδιμος Πάπας καί Πατριάρχης ’Αλεξάν
δρειάς κυρόςΜατθαΐος,ό ταύτην άνακαινίσας τφ 176G· 
Ό τάφος αύτοΰ σώζεται έ’τι καί νΰν έ’ξωθεν τής βο
ρείου πλεήράς τοΰ Καθολικού ναοΰ αύτής έστεγασμέ- 
νος μετά καί έπιτυμβίου ένεπιγράφου, άλλά τεθραυ- 
σμένης πλακός. Έν τφ τάφω τούτω έθαψαν κατά 
τούς τελευταίους τούτους χρόνους οί Κουτλουμουσια- 
νοί πατέρες καί τούς ήγουμένους αύτών, τόν τε Ίο>- 
άσαφ Ιερομόναχον καί τόν μακαριστόν ’Αρχιμανδρί
την Μελέτιον τόν Λευκάδιον. ’Άνωθεν δέ τοΰ τάφου 
έπί τοΰ τοίχου τοΰ ναοΰ έστιν έζωγραφισμένη ή εί- 
κών τοΰ άοιδίμου Πατριάρχου, φέροντος τήν άρχιε- 
ρατικήν αύτοΰ στολήν καί τήν ράβδον καί έτέραν 
παραπλεύρως έπιγραφήν έφθαρμένην έν τισιν ένεκα 
τής πτώσειος τής άμμοκονίας-

ι Άκολοιώεΐ)
Ά|ρχιμανδρίτης Χριστόφορος Κτενάς

Οί ΠΕΡ1ΗΓΗΤΑΙ ΠΡΦ Τ©Τ ΕΡΕΧβΕΙΟΥ

ΑΝΘΟΠΕΤΑΑΑ ΚΑΙ ΕΚ€Ι

ΚΟΓΧΥΔΙΛ

"Εμμορφα στιλπνά κογχύλια στον γιαλού τήν αμμουδιά του 
σάς φιλεϊ τ’ άφρωτό κΰμα σας τραδφ στήν αγκαλιά του. 
Μά, άλλοι. Ή έμμορφιά σας, τί σκληρότητα ποΰ κρύβει.

ΙΙάνω σας, στήν προθυμία των, σπάζουν τόσων άφρών στοϊΐ,οι 
γιά νά γύρονν πίσω άλλοι, κι’ έρωτα νά σας κηρύξουν 
καί νά σβύσουν στήν προσπάθεια στήν καρδιά των νά σας 

(σφίξουν....

Τήν πλίό γόησσα κοκέττα τό καθένα σας θυμίζει, 
ποΰ μαγεύει ως τρελλαίνει, κι’ απωθεί ώς τανταλίζει.....

Κρησσα
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Γυωρί|ομεν δτι ή εύθύνη είς βΰδίυα άνήκει, ή καλλί
τερου άνήκει είς πάυτας. Γνωρίζομεν δτι πάντβς στιγ
ματίζουν τήν έποχήν καί συμπεραίνομεν δτι πάντες 
έπιθυμοΰν τήν λήξιν τής σφαγής.

Είμεθα διατεθειμένοι νά έπαινέσωμεν τήν προσ
πάθειαν έκείνων, οί όποιοι θέλουν νά επιταχύνουν τήν 
λήξιν. Ε’ίμεθα άκόμη ύποχρεωμένοι νά δικαιολογή- 
σωμεν έκείνους οί όποιοι ζητούν τοΰτο έστω και διά 
τής πρός στιγμήν έπιτάσεως τής σφαγής- Υπάρχει 
φυσικός νόμος, δστις λέγει δτι διά τής άπωλείας δυ- 
νάμεως κερδίζομεν χρόνον.

Έπαινοΰμεν τήν προσπάθειαν τοΰ δημοφιλούς άν
θρώπου όπως συντελέση είς τήν λήξιν. ’Αλλά νομί- 
ζομεν δτι καί κάτι άλλο άξίζει τήν προσοχήν μας. Δέν 
κρίνομεν τήν πάλην δύο άνθρωπίνων ομάδων, άλλά 
δύο πολιτισμών. 'Ο είς εύρίσκεται ύπό έκπτωσιν, είσ- 
ελθών είς τό στάδιον τής παρακμής καί δ έτερος είς 
προενέργειαν πρός άκμήν.

Δέν πρόκειται νά έκφράσωμεν συμπάθειας, άλλά 
θαυμασμόν. Κάποιος ένόμισεν δτι έξέφρασε χαρακτη
ρισμόν μέ έν παίγνιον, τό όποιον ήρεσεν είς τούς 
πολλούς. «’Αγαπώ τήν Γαλλίαν καί θαυμάζω τήν Γερ
μανίαν.» Περίεργος έκφρασις. Ή άγάπη εΐνε άτομι- 
στικόν φαινόμενον, δέν εΐνε δμαδικόν. "Ας έξαιρέ- 
σωμεν τήν Πατρίδα, έπί τής όποιας δχι άσυγχωρή- 
τως είμπορεϊ νά στηριχθη ή έννοια τής άγάπης. Φύ
σει προσφιλή άτομα, ώραϊαι άναμνήσεις, ΰψηλαι έν- 
τυπώσεις δικαιολογούν τήν έπέκτασιν τού αισθήμα
τος έπι παντός δ,τι άνήκει είς αύτήν.

Είς μίαν διεθνή κοινωνίαν δμως μέ ποικίλους άν 
θρώπους διαφόρου καταγωγής, κανείς δέν εΐνε έκεΐ 
νος, ό όποιος προδιαγράφει τάς συμπάθειας του. Είτε 
προκόψουν άπό τούς άγνώστους νόμους τής αύθορμή 
του άγάπης, είτε πηγάσουν άπό τόν θαυμασμόν καί 
τήν έκτίμησίν, εΐνε πάντοτε καί ύποκειμενικώς άποτε- 
λέσματα άτομιστικής ένεργείας.

’Αξίζει να κινήση τήν προσοχήν μας ή έξασφάλι- 
σις τού πολιτισμού. ’Όχι τού άτροφικού έκείνου ά- 
γαθοεργού πολιτισμού, άλλά τοΰ έπιστημονικού πολι
τισμού, ποΰ έχει υψηλήν κατεύθυνσιν, καί τολμώ νά 
είπω, υπεροπτικόν προορισμόν- Πρέπει νά τό διακη
ρύξω,μεν μετά θάρρους, δτι τήν πραγματικήν έπιστή- 
μην ένδιαφέρει τό μικρόβιον ποΰ βασανίζει καί δχι 
τό βασανιζόμενον άτομον.

Άτενίζομεν πρός τούς δύο παλαίοντας πολιτισμούς. 
Βλέπομεν τόν ένα παρακμάζοντα καί τόν άλλον άκμά- 
ζοντα. Τόν ένα έκφυλιοθέντα άπό τήν άτονον καί 
θωπευτικήν έξέτασιν τών πραγμάτων, τόν άλλον 
ζωογονούμενου άπό τήν χειρουργικήν καί άπτόητον 
διείσδυσιν.

Αί πόλεις, αί χώραι, αί θάλασσαι άλλάσσουν κυρί
ους καθ’ έκάστην. “Ο,τι άνήκε χθές είς έκεϊνον, άνήκει 
σήμερον είς τούτον καί θ’ άνήκη αΰριον είς τόν άλ
λον. Απίστευτου νά υπάρχουν άνθρωποι θυσιαζό- 
μενοι διά τήν ιδέαν τής ύπό διαμετακόμισιν κατοχής.

’Αξίζει νά κινήση τήν προσοχήν μας ή έξασφάλι- 
σι,ς τής επιστήμης. Ο δημοφιλής άνθρωπος έάν έπε- 
θύμει νά παράσχη δείγματα μεγαλοφυΐας είς δσους 
έχουν τό προτέρημα τής ίσχυροτέρα; σκέψεως καί 
της εύρυτέρας άντιλήψεως, δέν έπρεπε νά άφοσιωθή 
εις τήν συνήθη πολιτικήν τής μεταλλαγής κυριάρ
χων πόλεων καί χωρών. ’Έπρεπε νά κρίνη φιλοσοφι- 
κώς τήν παραφροσύνην τών άνθρώπων ποΰ έξωθήθη- 
σαν εις πάλην καί έάν τοΰ ήτο άδύνατον νά συντέλεση 
είς τήν λήξιν αυτής κατά τόν άντίθετσν άκριβώς τρό
πον έκείνου, τόν όποιον έπεδίωκεν, έπρεπε τουλάχι
στον^ νά δείξη δτι άντιλαμβάνεται άφ’ έ'αυτοΰ δ,τι έ- 
δίδαξεν εις, αυτόν δ, ισχυρός τής ψυχής, διά τόν ό
ποιον έκφράζονται αί πλήρεις θαυμασμού αύται σκέ- 
Ψει; μου. ' ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ

(D ΠΟΛΙΤΙΚΗ Q

x κ ε mj· ε ι ς
(■ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΟΔΗΦΗΝ ΤΟΥ ΛΠίΙΤΕΡΟΤ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ?

-Παρά %οϋ κ. < X! έλαβον τ^ίτην έπιστολήν
Θαυμάζω τους ισχυρούς- Διά τοΰτο θά εΐπω μερι

κά; σκέψεις έπι πολιτικού θέματος, μολονότι αύτό 
δέν μοΰ έλκύει τό ενδιαφέρον.

Πιθανόν κάποτε νά έξέφρασα απεριόριστός τήν 
αγάπην μου πρός τήν ιδέαν τής ελευθερίας. Πιθανόν 
νά ήγγισα θεωρίας, αι δποΐαι διά τής κοινής αποδο
κιμασίας παρουσιάζουν ούτοπιστικήν τήν ελπίδα τής 
εφαρμογής των. Πιθανόν νά έχω έκδηλωμένην τήν 
γνώμην μου έπί τής αρχής τών πολιτευμάτων, ή ό
ποια αληθώς δέν θά έπρεπε νά μέ ένθαρρύνη εις τήν 
διατύπωσιν τών σκέψεων τούτων.

Έν τούτοις δέν διστάζω νά έκφρασθώ. ΕΙπον δτι 
θαυμάζω τούς Ισχυρούς. Καί τήν στιγμήν αύτήν υ
πάρχει ό ισχυρός διά νά τόν θαυμάσω. ’Όχι ό ισχυ
ρός τής βίας, άλλ’ ό ισχυρός τής ψυχής. Έκεΐνος ποΰ 
δέν υπολογίζει κατά τόν ταπεινόν τρόπον ποΰ αναφέ
ρει τό δνομα «διπλωματία».

'Απέναντι ενός δημοφιλούς ανθρώπου, ό όποιος αν
τιπροσωπεύει τήν θέλησιν ενός ολοκλήρου λαού δ Ι
σχυρός δέν έδυσκολεύθη νά άντιτάξη τήν ιδικήν του 
θέλησιν, τήν όποιαν τοΰ έμόρφωσε μία δχι αφιλοσό
φητος σκέψις- Έάν είς τήν θέσιν του εύρίσκετο είς 
άλλος μή ισχυρός, θά συνεκρατεϊτο πρό πάντων άπό 
τόν φόβον τής παρεξηγήσεως. Έτυχεν ή βούλησις 
τοΰ δηυοφιλοϋς ανθρώπου νά εΐνε εχθρική πρόςλαόν 
τόν όποιον ό ισχυρός διά συγγένειας έγνώρισεν, άλλά 
έξ ιδίας άντιλήψεως έξετίμησεν. Έν τούτοις δέν έφο- 
βήθη τήν παρεξήγησιν, άλλ’άντέτοξε ιήν θιλησίν ίου

Καί τά πράγματα συνέβησαν δπως θά τά άνέμενεν 
ό ψυχολόγος. 'Ολόκληρον τό κύμα έκεϊνο ποΰ είχε 
λάβει μίαν φοράν έκδηλωμενην διά τής βουλήσεως 
τοΰ δημοφιλούς άνθρώπου δταν είδε πρό αυτού τόν 
άκλόνητον βράχον έπτοήθη κατ’ άρχάς καί έπειτα έ- 
πανήλθεν είς τόν πόντον του μέ τήν εύχαρίστησιν νά 
ήρεμήση. Ήκουσα άνθρώπους φιλοπόλεμους χθες νά 
λέγουν σήμερον μέ υπερηφάνειαν «Βασιληάς μιά 
φορά».

’Ακριβώς δπως συνέβη μέ τόν δημοφιλή άνθρωπον 
κατά τήν ημέραν τοΰ ύψωμοΰ του. Είς ολόκληρος λαϊ
κός όγκος έξεδήλωσε πρό αύτοΰ μίαν θέλησιν, τήν ό
ποιαν έκεΐνος δέν έδειλίασε νά άποκρούση.

Καί τότε ό όγκος μετεστράφη. 'Ολόκληρος ή ορμή 
έλαβε τήν διεύθυνσιν πρός τήν όποιαν ήτο έστραμμέ- 
νος δ βράχος, παρέχουσα δμοιότητα πρός τάς ιδιο
τροπίας τοΰ τιθασευομένου ίππου-

’Ασχέτως πρός τήν γνώμην μου έπί τής αρχής τών 
πολιτευμάτων, εκφράζω τάς σκέψεις μου. “Ο,τι έχει 
τοποθετηθή είς μίαν θέσιν, πρέπει νά μένη επ’ αύτή; 
°Χι τυχαιως. Πρεπει να δεικνύη δτι γνωρίζει τόν 
προορισμόν του. Πρεπει να εΐνε άτομον συγκεντοω- 
μένον είς έ,αυτό καί δχι παιγνίδιον κινούμενου μόνον 
άπό τήν πνοήν τών άνέμων.

Θέλω τόν εργάτην εις τό έργοστάσιον· τόν κηπου
ρόν είς τόν κήπον· τόν επιστήμονα είς τό γραφείου, 
.όν καθηγητην επι τής έδρας του καί πρό πάντων 

“θέλω τον Βασιλέα επί ταυ •θρόνου του.
* * ★

Επεκτείνω τό θέμα μου. Φαντάζομαι δτι εύρίσκο- 
μαι εις την θεσιν τοΰ ιστορικού πολύ άπωτέρου μέλ
λοντος- Τότε αί κοιναί άντιλήψεις θά έχουν άποκτή- 
σει τήν ευρύτητα ήτις σήμερον άνήκει είς τούς ολί
γους εκλεκτούς τοΰ πνεύματος. "Ας έξετάσωμεν λοι
πόν τα συμβαίνοντα σήμερον. Γνωρίζομεν δτι οί κά
τοικοι τής γης επιδίδονται είς άμοιβαίαν σφαγήν.

ΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ

«Ή νεράιδα τών κήπων τά χάνει ποΰ τό βλέπει καί νο
μίζει πώς αύτήν τήν ημέραν μία άλλη ’Αφροδίτη έγεννήθη. 
ποΰ θέλουν νά τήν άναγνωρίσουν Βασίλισσαν τών λουλου- 
διών. Τό χαριτωμένο τριαντάφυλλο μένει έκπληκτο και μιά 
έρωτική ντροπή σκεπάζει τό στήθος του μέ μιά ζωηρά κοκ
κινάδα.»

<Τό άηδόνι ποΰ τό βλέπει τινάζει τής φτεροΰγές του, ανα
πνέει τής μυρωδιές του καί πετφ στο στήθος του τραγου
δώντας τόν τρελλό καί εύτυχισμένο έρωτα καί μέ ορμή ξα· 
ναπετιέται, «ν καί έκαμεν δρκο νά εΐνε αιωνίως πιστό.»

(Αίμέ Μαρτίν)

Ή ε’ικών τοΰ έρωτος εΐνε τό τριαντάφυλλο.
Καί τά δύο έχουν τήν ίδια δροσιά.
Καί τά δύο άγγυλώνουν.
Τό τριαντάφυλλο στα δάκτυλα καί ό έρως στήν καρδιά. 
Μόλις γεννηθούν έρως καί τριαντάφυλλο πρέπει νά φο

βηθούμε, διότι μόλις ανοίξουν καί τά δύο, ερως καί τριαν
τάφυλλο πεθαίνουν.

★ * *

Εΐνε αναρίθμητοι οί ύμνοι ποΰ αί μοΰσαι αφιέρωσαν σ’ 
αύτό, διότι κανένα άνθος δέν συγκεντρώνει τόσα θέλγητρα, 
δσα έχει τό ρόδον. ’Έχει τό δροσερώτερο χρώμα καί τό 
ωραιότερο σχήμα, ποΰ συνδυάζονται μέ τό λεπτότερο άρωμα. 
Γέρνει τόσον χαριτωμένα στό παράθυρο τής πτωχικής κα- 
λύβης, δσον καί είς τούς τοίχους ενός άρχαίου πύργου.

"Ο,τι έλέχθη διά τό ρόδον καί δ,τι είμπορεϊ νά έμπνευση 
δέν μπορούμε νά τό άναπαραστήσωμεν ε’ις τάς ολίγας αϋ- 
τάς γραμμάς. Έκεϊνο ποΰ θά τρνίσωμεν, εΐνε δτι ε’ις τάς 
’Αθήνας πο» έπρεπε νά καλλιεργούνται τά λεπτότερα καί 
ωραιότερα τριντάφυλλα, υπάρχει αισθητή έλλειψι? Διατί ; 
Διότι δέν εφαρμόζεται συστηματική καλλιέργεια, οΰτε καμ- 
μία επιλογή, λείπουν τά προφυλακτικά μέτρα κατά τοΰ χει
μερινού ψύχους, χρήσις λιπασμάτων δέν γίνεται, τάς άσθε- 
νείας δέν τάς καταπολεμούν καί δέν καταβάλλεται καμ- 
μία ιδιαιτέρα μέριμνα διά τήν παραγωγήν ρόδων έξαιρετι- 
κοΰ κάλλους. Καί ή ανθοκομία έχει νά επίδειξη άληθινά αρι
στουργήματα. Αί κυρίαι τών ’Αθηνών ποΰ σέ μερικά σημεία 
τής κοινωνικής ζωής δείχνουν τόσην ζωτικότητα, δέν μπο
ρούσαν ν’ άναλάβουν ύπό τήν προστασίαν των τό τριαντά- 
φυλλον ; Δέν μπορούσε νά ίδρυθή κάποιον σωματείον μέ 
αποκλειστικόν σκοπόν, τόσον ώραΐον καί έκπολιτιστικόν, τήν 
βελτίωσιν τού ρόδου ; Δέν μπορούσαν νά γίνουν έκθέσεις, 
νά όρισθοΰν βραβεία, νά σκ.ορπισθοΰν γνώσεις, νά διοργα- 
νοιθοΰν έορταί ; Θά μπορούσε νά θεωρηθή εύγενέστερον καί 
ήμερώτερον άπό μίαν εορτήν πρός πανί,γυρισμόν των ρόδων; 
Τί ποιητικώτερον καί έλληνικώτερον άπό τήν έμφάνισιν ω
ραίων Έλληνίδων παρθένων, στολισμένων μέ τριαντάφυλλα; 
Τί έλκυστικώτερον άπό ομίλους νεανίδων, αί όποϊαι ψάλ- 
λουσαι, νά χορεύουν σέ τάπητας στρωμένους μέ πέταλα ρό
δων ; Τί θαυμασιωτέρα εΐκών άπό μίαν πομπήν νεανικήν, 
διερχομένην κάτωθι στοάς άπό τριαντάφυλλα ; Υπάρχει 
θέαμα ωραιότερου άπό μίαν βροχήν άπό λευκά καί κόκκινα 
πέταλα ρόδιον ; Αί ’Αθήναι πανηγυρίζουσαι μέ ένθουσιασμόν 
καί μέ χαράν μέ στολισμένα άρματα, μέ ροδοστολισμένους 
έορτασνάς καποιαν εορτήν ειδικήν τοΰ ρόδου, θά έδιδον τον 
τόνον άνωτέρου πολιτισμού καί θά άπέκτων μίαν φυσιογνω
μίαν ιδικήν των, ύπενθυμίζουσαν έποχάς πού τό ώραΐον καί 
τό καλόν ήτο ή θρησκεία ένός μεγάλου καί υπέροχου Λαού.

ΝΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑΜΗ

[Τώρα ή άνοιΕις μυρώνει κάθε γωνίαν τής γης καί 
σκορπίζει παντοΟ τάς μεθυστικός εύωδίας του τό, ρόδου, δεν 
μπορούσε νά εΐνε έπικαιρότερον δημοσίευμα άπο το τριαν
ταφυλλένιο δρθρον τής «κλεκτής συνεργάτιδός μας Δος *ι·  
κας Δενδραμή. Τό δημοσιεύομεν άλλως τε κατα τοσουτον 
μάλλον ευχαρίστως, καθ’ δσον προέρχεται άπό τήν πρωτην 
επιστήμονα γεωπόνον Έλληνίδα, ή όποια προσεχεστατα 
Θριαμβευτικές εισέρχεται καί είς τήν δημοσίαν υπηρεσίαν, 
έκτιμηθείσης τής ά£ίας της δεόντως ύπό τοΰ Κράτους.]

Τό τριαντάφυλλο εΐνε καί θά μένη ό βασιλεύς τών λου- 
λοθδιών. Οί 'Έλληνες συγγραφείς τής άρχαιότητος τό άνε- 
κήρνξαν επίσης τόν Βασιλέα τών άνθέων καί τό έψαλον ώς 
σύμβολον τοΰ έρωτος καί τής ώραιότητος. Ήτο άφιερωμί- 
νον εις τήν Άφροδίτην, τής οποίας τό άγαλμα έστολίζετο 
με λευκά τριαντάφυλλα. Κατά δέ τήν μυθολογίαν, τά άσπρα 
τριαντάφυλλα παρήγοντο άπό τούς άφροΰς τής θαλάσση». 
Διά τά κόκκινα τριαντάφυλλα υπάρχει άλλη μυθολογική πα- 
ράδοσις. Ό έρως μέ ένα απρόσεκτο κίνημα τών πτερύγων 
του ήγγισε τό γιομάτο άπό νέκταρ κΰπελλον τοΰ Διάς και 
έχυθησαν έξ αύτοΰ μερικές σταγόνες έπάνω ε’ις τόν στέφα- 
νον τής ’Αφροδίτης ! , , , , ,

"Ολοι οί Λαοί ήγάπησαν τό λεπτό αύτό άνθος. Και αυτός 
άκόμη ό τυραννικός καί σκληρός Νέρων «λάτρευεν τό, άνθος 
αύτό καί έδαπάνα υπέρογκα ποσά διά τήν καλλιέργειάν του. 
’Αλλά καί άλλοι Ρωμαίοι Αύτοκράτορες ήγάπων μέ μανίαν 
τό τριαντάφυλλον. Έγευμάτιζον έξηπλωμένοι ε’ις πέταλα ρό
δων, καί αντί ταπήτων μετεχειρίζοντο πυκνά στρώματα άπό 
ροδοπέταλα, τάς κλίνας των έπέστρωνον μέ τριαντάφυλλα 
καί έστόλιζοντά πάντα μέ ρόδα.

’Αλλά καί σήμερον ποιος δέν λατρεύει τά απαλά και εύ 
χρώμα πέταλα ενός ρόδου ;

Οϊ ήρώϊκοί Βασιλείς τοΰ Βελγίου έχουσιν Ιδιαιτέραν προ- 
τίμησιν καί αγάπην εις τό άνθος αύτό. Εις τα περίφημα καί 
γνωστά θερμοκήπια, τά όποια συντηρούν ε’ις τό έξοχικόν των 
’Ανάκτορου στο «Λάκεν», έκαλλιεργοϋντο αί ωραιότεροι καί 
θαυμασιώτεραι ποικιλίαι τών ρόδων. ’Ιδίως θαυμάζονται 
τά τριαντάφυλλα τοΰ κήπου τών ’Ανακτόρων ποΰ ανθίζουν 
τό θέρος. Νομίζει κανείς δτι δέν εΐνε πραγματικότης, άλλά 
ώραΐον δνειρον. Δέκα καί όκτώ χιλιάδες ανθισμένες τριαν
ταφυλλιές παρουσιάζουν ένα σύνολον εκπληκτικώς μεγαλο
πρεπές καί έπιβάλλον. ’Αντιπροσωπεύονται εκεί χίλια δια 
κόσια είδη ρόδων έκ τών πλέον εκλεκτών, τά όποια καλ
λιεργούνται μέ ιδιαιτέραν προσοχήν καί μέριμναν. Υπάρ
χουν ολόκληροι μαγευτικοί στοαί άπό τριαντάφυλλα, «κορ- 
μπέγι» καί «παρτέρ».

Παντού τής Ευρώπης τό ρόδον καλλιεργείται μέ ιδιαιτέ
ραν έπιμέλειαν. Είς τήν Γαλλίαν, Βέλγων, 'Ολλανδίαν, Λου- 
ξεμβοΰργον, ’Αγγλίαν καί Γερμανίαν καταβάλλονται μεγά
λαι προσπάθειαι διά τήν δημιουργίαν νέας ποικιλίας ροδών. 
"Ολα αύτά τά έθνη άμιλλώνται εις τας διάφορους διεθνείς 
άνθοκοιιικάς έκθέσεις διά τήν έξασφαλισιν τοΰ βραβείου, 
ποΰ θά δοθή εις έκεϊνον ποΰ θα έκθεση τριαντάφυλλα μέ 
ώραΐον χρώμα καί λεπτόν σχήμα.

* * *

Δέν υπάρχει ποιητής ποΰ δέν ύμνησε τά ρόδα.
Ή Γαλλική φιλολογία αφιέρωσε τάς κάτωθι στροφάς εις 

τό σύμβολον τοΰ έρωτος καί τής ωραιότητας.
«Σέ λίγο θά φανή στους κάμπους τής ωραίας ’Ανατολής, 

τό ρόδον τό πιο εύμορφο λουλούδι. Τα πέταλα του ανοτγουν 
καί άμέσως χύνεται ολόγυρα τό άρωμα του.»
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟΠΑΘΕΙΑ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

'Όταν ίδη τις πολλούς ψυχασθενικούς 
καταντά νά έρωτα εαυτόν μετά θλί- 
ψεως έάν τό φιλοσοφείν δέν είναι 
νόσος τον ανθρωπίνου πνεύματος.

Πιέρ Ζανέ.
Είς την τελευταίαν ταύτην κατηγορίαν δέον νά ύπαχθώ- 

σι πάντες οί περί τήν μεταφυσικήν καί τόν ύπερβατισμό/ 
ασχολούμενοι, οΐτινες δυνάμεθα ήδη νά εΐπωμεν, χωρίς νά 
κινδυνεύσωμεν νά μείνωμεν ακατάληπτοι, ότι πάσχουσιν α
πώλειαν τής λειτουργίας τοΰ πραγματικού (φονξιόν ντίρεέλ) 
ή τής προσαρμογής πρός τό παρόν σημείον. Περί πάντων 
τούτων ό μέν Γκρασσέ άφιέρωσεν ολόκληρον βιβλίον 
καλέσας αύτούε ήμιπαράφρονας καί ήμιυπευθύνους, ό δέ 
Πιέρ Ζανέζ έδωκεν αυτοί; τό δνόμα τών ψυχασθενικών. 
Tic δέ ό ορισμός τής ψυχασθένειας; Ή ψυχασθένεια είνε 
μορφή τής διανοητικής καταπτώσεως χαρακτηριζόμενη διά 
τής έλαττώσεω; τής ψυχολογικής έντάσεως ώς καί τών λει
τουργιών αΐτινες έπιτρέπουσι τήν έπί τής πραγματικότητας 
δράσιν καί τήν άντίληψιν του πραγματικού καί τής άντικα 
ταστάσεως αύτών δι’ άλλων κατωτέρων λειτουργιών έμφα- 
νιζομένων ύπό μορφήν άμφιβολιών ή έμμονων ιδεών. Πάν
τα τά στοιχεία τοΰ ορισμού τούτου άνευρίσκονται σαφή είς 
πάντας τούς περί ών πρόκειται φιλοσόφους. Τίς θά άρνηθή, 
τώ οντι, ότι έλλείπει είς τούτους ή λειτουργία τοΰ πραγμα
τικού ; Ούδείς έκ τούτων διεκρίθη διά τό πρακτικόν αύτοΰ 
πνεύμα περιοριζόμενος είς τήν μελέτην πραγμάτων μακράν 
πάσης υλικής πραγματικότητος ευρισκομένων. Ή έπιστη- 
μη καί άνευ αύτών δέν θά είχε έπιτελέση τάς προόδους ά.; 
έπετέλεσεν; Συνέτειναν ουτοι έστω καί κατ’ έλάχιστον είς 
τήν βελτίωσιν τών άνθρωπίνων αναγκών ; 'Ο Κλώδ Μπερ- 
νάρ εϊχεν απολύτως δίκαιον όταν έλεγεν, ότι έκείνοι, οΐτι
νες όλιγώτερον παντός άλλου συνέτειναν είς τήν πρόοδον 
τής έπιστήμης ήσαν άκριβώς όσοι έγνώριζον καλύτερον 
πάντων τά φιλοσοφικά συστήματα του Βάκωνος ώς καί ό. 
Βάκων ό ίδιος. Καί πρός τί άλλο ή είς τήν έλλειψιν τής 
λειτουργίας τού πραγματικού δύναται νά όφείληται ή ύπό 
τών περισσοτέρων φιλοσόφων έκδηλωθείσα πρό; τά εγκό
σμια αποστροφή κάμνουσα τούς άμαθείς νά πιστεύσουν είς 
όλως έξαιρετικάς τού φιλοσοφικού πνεύματος ιδιότητας; Τίς 
δέ έκ τούτων γράφων ή όμιλών δένέκφράζει άμφιβολίας 
περί τού παντός; Καί τίς έξ αύτών έμεινεν άμοιρος έμμο
νου τίνος ιδέας; Όφείλομεν είς ταύτα νά προσθέσωμεν 
ότι τά φαινόμενα ταύτα τυγχάνουσι περιοδικά εμφανιζόμενα 
κατά διαφόρους έποχάς. Είνε λυπηρόν οτι είς τήν παρού
σαν τής έπιστήμης κτάστάσιν δέν δύναται τι; νά δώση 
πλήρη ερμηνείαν στηριζομένην έπί τών φυσιολογικών η 
ανατομικών δεδομένων τών άφορώντων τόν έγκέφαλον.’Εν 
πάση περιπτώσει φαίνεται, ότι ή άλλοτε άναπτυχθείσα 
πνευματική θεωρία τής ψυχασθένειας δέν είνε ακριβή.- 
ώς απέδειξαν οί Πίτρ καί Ρεζίς. Κατά τήν θεωρίαν 
ταύτην ή έμμονος ιδέα κατείχε τήν πρώτην θέσιν τών 
λοιπών διαταραχών επομένων αύτή. Τό τοιούτον κλινικώ; 
είνε ανακριβές καθότι πολλοί τών ψυχασθενικών παρουσία 
ζουσι τάς λοιπάς διαταραχά; πολύ πρό τής έμφανίσεως 
τής έμμονου ιδέας. Κατά τήν δευτέραν θεωρίαν ήτις θά 
ήδύνατο νά κληθή συγκινησιακή, ή συγκίνησις κατέχει τήν 
πρώτην θέσιν. Ό Β. Τανέ ορίζει τήν συγκίνησιν ώς τήν 
μεταβολήν υποσυνειδήτων φυσιολογικώς λειτουργιών είς 
συνειδητός τοιαύτας. Οΰτω; π. χ. ή φυσιολογικώς είς το 
υποσυνείδητον παραμένουσα αΐσθησις τής κυκλοφορίας του 
αίματος γενομένη αίφνης συνειδητή συνοδεύεται ύπό δυ- 
σαρέστου τίνος αισθήματος δπερ πάντες δοκιμάζομε'/ όταν 

άκούομεν παλλομένην τήν καρδίαν ήμών καί είς ό είνε 
έκτεθειμένοι περισσότερον παντός άλλου οί καλούμενοι δει
λοί η άπλουστερον έντροπαλοί οΐτινες λίαν προσφυώς έχα- 
ρακτηρισθησαν υπο τού Πιέρ Ζανέ ώς πάσχοντες κοι
νωνικήν αβουλίαν ής ένεκα μή δυνάμενοι νά προσαρμο- 
σθώσιν είς τάς απροόπτους περιστάσεις τής κοινωνικής αύ
τών ζωής προκαλούσι τήν έπί τών παρειών αύτών έμφά 
νισίν τού ερυθήματος τής αίδούς δπερ ξσον καλόν καί αν 
εθεωρείτο ’υπό τών πατέρων ημών τής έποχής τού Περ- 
κλεους δεν παύει έν τούτοις άπό τού νά είνε παθολογι
κόν φαινόμενων. Κατά τάς όλως δέ νεωτάτας έρεύνας είς 
τήν παρασκευήν μιας έμμονου ιδέας συμβάλλεται καί η 
βούλησις διά τής άπουσίας αύτής. Πάσα συγκίνησις με
γαλοποιούμενη τείνει νά μεταβληθή είς έμμονον ιδέαν ήτις 
όμως δέν γεννάται έάν ή βούλησις παρέμβη έν καιρώ. Έν 
τούτοις παρ’ όλα ταύτα καί ή θεωρία αυτή ήτις θέτει ώς 
βασιν πάντων τών ψυχασθενικών συμπτωμάτων τήν συγκί- 
νησιν δέν άνταποκρίνεται τελείως είς όλας τάς απαιτή
σεις τής κλινικής παρατηρήσεως. Πολλοί άνθρωποι έν στιγ- 
μαίς χαράς ή οργής παρουσιάζουσι μεγάλας κυκλοφορικός 
ή άλλας διαταραχάς χωρίς έν τούτοις νά δύνανται νά θε- 
ωρηθώσιν ώς ψυχασθενικοί.

Έξ άλλου ή συγκίνησις συμβαίνει νά μή ανευρίσκεται είς 
τήν καταφυγήν πάσης έμμονου ιδέας ήτις είνε δυνατόν 
νά άναπτυχθή κατόπιν άλλων πνευματικών διαταραχών. 
Διά πάντας τούς λόγους τούτους ή αίτια τής ψυχασθέ
νειας, τής νόσου ταύτης τών φιλοσόφων, δέον αλλαχού νά 
άναζητηθή. Ή άπώλεια τή; λειτουργίας τού πραγματικού 
συνισταμένη είς έλλειψιν αποφασιστικότητες, πίστεως καί 
προσοχής ώς καί άδυναμίαν προσαρμογής- πρός τήν πα
ρούσαν κατάστασιν πληροί τελείως πάντας τούς όρους. Εΐ- 
νε άνάγκη νά κατανοηθή καλώς οτι άντιθέτως πρός τά 
ύπό τών ψυχολόγων διδασκόμενα, ή άφηρ.ημένη έννοια πρά- 
•ξεώς τίνος δέν είνε άκριβώς τό αύτό πράγμα μέ αύτήν 
ταύτην τήν πράξιν, ο. δέ Τανέ έχει δίκαιον, έπιμένων 
ότι ύπάρχει μία λειτουργία συνισταμένη είς τόν φόβον τής 
πραγματικότητος διά τής άμέσου άντιλήψεως ή δράσεως. 
"Οταν είς ψυχασθενικός λέγει ήμίν ότι άδυνατεί νά έκτε- 
λέση πράξιν τινα δυνάμεθα ευκόλω; νά άντιληφθώμεν ότι 
ο άνθρωπος ουτος έχει άπωλέσει τήν ιδέαν τής υπάρξεως. 
τής πραγματικότητος, τής έν λόγω πράξεως. "Ενεκεν τή., 
έλλείψεως ταύτης οί ψυχασθενικοί είνε τελείως ήρεμοι ο
σάκις άσχολούνται μέ άφηρημένας έννοιας ή μέ πράγματα 
άφορώντα πλέον τό παρελθόν, ένώ καταλαμβάνονται ύπό 
παντός είδους διαταραχών όσάκι; πρόκειται νά προβώσιν εί; 
τήν άμεσον έκτέλεσιν πραγματικού τίνος σκοπού. Τό πα
ρόν ούδόλως τούς ένδιαφέρει, ον οδυνηρόν, ενώ άπολαύ- 
ρυσι πλήρους εύτυχίτ.ς βυθισμένοι διαρκώς είς το παρελ= 
θόν καί συχνάκις είς τόν μέλλον. Τις δεν εγνωρισεν τους 
νέους εκείνους, οΐτινες διαρκώς ονειροπολούντες αποτυγ
χάνουν οσάκις πρόκειται άμέσως να δρασωσιν ένώ συγχρό
νως επιδίδονται μετά μανίας είς τάς φιλοσοφικός ή ψυχο
λογικός μελέτας τά; οποίας μάλιστα δέν άντιλαμβάνον- 
ται δυστυχώς δι’ αυτούς καί πάντοτε ; *Η  οικογένεια αυ
τών διαρκώς διαμαρτύρεται διά τήν τελείαν παρ’ τούτο’ζ 
έλλειψιν πρακτικού πνεύματος αΐτιωμένη αλληλοδιαδόχων 
διδασκάλους, κακός συναναστρόφάς ή δέν γνωρίζω τί άλ
λο πλήν τής κακής διαμορφώσεως τού εγκεφάλου αύτών 
οστις βαρυνθείς έσταματησε την εξελιξιν αυτού.

’Απώλεια άρα τής λειτουργίας τού πραγματικού μετά 
τάσεως πρός άντικατάστασιν αύτής υπό άλλων κατωτερας 
τάξεως λειτουργιών, ιδού ή κυρία διανοητική διαταραχή

στόν οέ έπι τών προδιατεθειμένων ατόμων συ/αντώ/ται 
πολλάκις καί τά διάφορα στίγματα τού εκφυλισμού. Πάς 
φιλόσοφος μεταφυσικός ή ύπερβατιστής δέον νά θεωρηθή 
ώς καί πάς έν γένει ψυχασθενικός, ώς άνώτερος έκφυλος 
μή διαφέρων του κατωτέρου τοιούτου ή μόνον κατά βαθ
μόν. Τίς θά άρνηθή τήν νοσηρά/ προδιάθεσιν τών έ/· 
κεφαλών τού Σοπένχάουερ, οστις έκαιε τό γένειον αύτοΰ 
άντί νά τό ξυρίση ή τού Νίτσε οστις κατέστρεψε τόν βί
ο/ ώς γενικός παραλυτικός; Είς τί δέ άλλο κατά πάσαν 
πιθανότητα ώφείλετο ό είς πάντα; γνωστός μισογυνισμό; 
τού πρώτου έκ τούτων ή είς είδός τι κοινωνικής άβουλίας 
περί τής οποίας άνωτέρω εγένετο λόγος; Δέν θά άναφέ- 
ρω άλλα παραδείγματα παραπέμπων τούς έπιθυμούντας νά 
μάθωσι τά τών όνομαστοτέρων φιλοσόφων παθολογικά φαι
νόμενα είς τό εξαίρετο/ βιβλίον τού Γρασσέ έπιγραφόμενον 
«'Ημιπαράφρονες καί Ήμιυπεύθυνοί».

Έκ τών άνωτέρω πάντων γίνεται δήλον ότι είς τούς 
έν λόγω ασθενείς ώς παρουσιάζοντας όργανικάς διατα- 
ραχάς οίαι αί τής κυκλοφορίας καί τής άναπνοής περί ών 
διελάβομεν καί ψυχικάς τοιαύτας πηγαζούσας άπάσας έκ 
τής άπωλείας τής λειτουργίας τού πραγματικού, άμφότερα 
τά στοιχεία τό ψυχικόν καί τό οργανικόν είσί προσβεβλημένα 
εί; διάφορον όμως βαθμόν. Νομίζω δέ ότι δέν είνε άνάγ
κη νά προσθέσω ότι καί αί δύο αυται διαταραχαί έχουσι 
τήν αύτήν καταγωγήν στενώς συνδεόμενοι πρός άλλήλας, 
διαφέρουσαι ουτω καθ’ ολοκληρίαν ετέρων περιπτώσεω/ 
καθ’ ας άσθενής τις πάσχων ύπδ ψυχικού νοσήματος προσ
βάλλεται ύπό οργανικού τοιούτου μηδεμίαν έχοντος σχέ- 
σιν ως πρός τήν καταγωγήν μέ τό πρώτον. Μή τις όμως 
νομίση ότι αί άλλοιώσει; τών σπλάγχ'/ων αί έκ τών διατα
ραχών τής λειτουργίας αύτών προκύπτουσαι εϊνε ποτέ έκ- 
δηλοι έάν ύπάρχωσι. Πάντως τήν πρώτην θέσιν κατέχουσιν 
αί ψυχικοί διαταραχαί.

Καιρός λοιπόν ή φιλοσοφία καί ή μεταφυσική νά έγκα- 
ταλείψωσι τήν προεδρικήν θέσιν ήν άπό τόσων αιώνων κα- 
τέχουσι μεταξύ τών άλλων έπιστημών, ώς μή άντιπροσω- 
πεύουσαι τήν άνωτάτην έκφανσίν τού ανθρωπίνου πνεύμα
τος ούσαι απλώς άποκτήματα νοσηράς φαντασίας. Έκ τοΰ 
ότι εις άνθρωπος άπεφάσισε νά εύρη τήν αιτίαν τού κό
σμου ή νά άποδείξη τήν ύπαρξιν τού Θεού ή τού Δαίμω
νος δέν έπεται ότι πάντε; οί λοιποί πρέπει νά όφείλωσιν 
αύτώ σέβας. "Εν μόνον σέβας όφείλουσιν αύτώ, έκείνο ου- 
τινος δικαιούνται καί πάντε;.οί λοιποί άσθενείς. Τό φίλοσο- 
φείν εϊνε καί τούτο μία πληγή διά τήν κοινωνίαν δπως ή 
φυματίωσις καί ό καρκίνος. Φαντάζεται τις δέ εύκόλως ποϋ 
θά κατέληγε μία κοινωνία ής πάντα τά μέλη ήσαν φιλό
σοφοι ύπερβατισταί ή μεταφυσικοί. Ή ζωή τού άνθρώπου 
παρ’ όσα καί άν λέγωνται παρά τών ποιητών δέν εϊνε ό
νειρο/ άλλά πράγματικότη;. Ό πρός τούς μεταφυσικούς 
φιλοσόφους εντελώς άτοπος ένθουσιασμός ομοιάζει τού πρός 
τούς πλείστθυς τών γερόντων οΐτινες άνοες καταστάντες έκ- 
λαμβάνονται ύπό τών οικείων αύτών ώς μεγίστην πείραν 
τών πραγμάτων κεκτημένοι έπειδή οί δυστυχείς μή δντες 
ικανοί νά άποκτήσωσι νέα; παραστάσεις άναγκάζονται νά 
άναμασώσι διαρκώς τά διάφορα γεγονότα τού βίου αύτών 
άτινα παρίστώσι πλέον ολόκληρον τό ψυχολογικόν φορτίο/ 
τού έγκεφάλου αύτών. Εϊνε άλλως τε άπολύτως άνωφελές 
τό νά έρευνα τις νά μάθη ποιος καί διατί έπλασε τόν κό
σμον. "Οπως ό Κλώντ Μπερνάρ άπέδειξεν ούδέποτε 
θά μάθωμεν τό διατί τών πραγμάτων άλλά μόνον τό πώς 
Καί έρωτώ· Κατά τι διαφέρει εϊς μεταφυσικός ζητών διη- 
νεκώς τήν αιτίαν τών πραγμάτων ενός παράφρονο; ψυχα
σθενικού οστις προβάλλει είς έαυτόν διατί βροντά ή διατί 
ύπάρχει ό ήλιος; ‘Ομολογώ ότι δέν βλέπω άλλην διαφοράν 
ή τό ότι ό μέν πρώτος ζή έξωθεν ό δέ δεύτερος έντός του 
φρενοκομείου. Τό τοιούτον μάλιστα άντίκειται πρός τάς 
ύπό τών φιλοσόφων διδασκομένας άρχάς τή; ίσότητος.

Τό άνθρώπινον πνεύμα κατά τήν έξέλίξιν αύτοΰ διήλθε 
πρώτον διά τού συναισθήματος έξ ού έλαβε τήν πηγήν

τών ψυχασθενικών. Ό ορισμός ουτος τής ψυχασθένειας 
προϋποθέτει τήν ΰπαρςίν είδους τίνος ιεραρχίας όσον ά- 
φορρ τάς ψυχικός λειτουργίας ών άλλαι μέν τυγχάνουσαι 
άνώτ«:ραι άπαιτοΰσι μείξονα ψυχολογικήν έντασιν πρός πα
ραγωγήν αύτών ένώ αί κατώτεραι μεταξύ αύτών μικράς 
μόνον ψυχολογικής έντάσεως έχουσιν ανάγκην. Ή το- 
αύτη διαφορά τής ψυχολογικής έντάσεως ώς πρός τάς δι
αφόρου βαθμού λειτουργίας δίδει τήν έξήγησιν καί τού 
φαινομενικώς μόνον παραδόξου τούτου φαινομένου ότι αντί 
μιάς έξαφανισθείσης λειτουργίας, ήτις αύτή καθ’ έ- 
αυτήν δέν κατείχε/ ή έλάχιστον χώρον έν τή ήμετέρα 
συνειδήσει πλήθος κατωτέρων λειτουργιών εξελίσσονται ά
μέσως γενόμεναι έξ ύποσυνειδήτων συνειδητά! καί ών τό 
ποσόν ούδόλως άντιστοιχεί πρός τήν έξαφανισθείσαν λει
τουργίαν κατά πολύ ύστερούσαν, Εύνόητον ότι διά τής αυ
τής ποσότητες ψυχολογικής έντάσεως δι’ ής γίνεται δυ
νατή ή λειτουργία τού πραγματικού, ή άνωτάτη πασών,διά 
τής αύτής λέγω ποσότητες δύνανται νά λάβωσιν ώσαύ- 
τως γέννεσίν πλήθες κατωτέρων λειτουργιών. Ό δέ λό
γος δι’ δν σταθερώς έξαφανίζονται αί άνώτεραι λειτουρ- 
γίαι άντικαθιστώμεναι ύπό τών κατωτέρων είνεδτν αύται 
ώς παριστώσαι φαινόμενα έπίπλοκα καί πλούσια έχουσι διά 
τήν έπιτέλεσιν αύτών ανάγκη/ ολοκλήρου συστήματος κα
τωτέρων ψυχολογικών φαινομένων, ώς έπίσης καί τήν σύμ- 
πραξίν όλοκλήρου ένίοτε τής προσωπικότητος, ή διά νά 
έκφρασθώμεν άλλως, την ίίπαρξιν προσοχής καί πίστεως 
δι’ ας είνε άναγκάία ή άντίληψις τής πραγματικότητάς. Ε·- 
νε δέ αί λειτουργίαι αύται αί άλλήλας άντικαθιστώσαι di 
άκόλουθαι κατά σειράν. Ό φόβος τής πραγματικότητος υπό 
όλας αυτής τάς μορφάς.Ή λειτουργία αυτή παρέχει έν έαυτή 
τήν ένέργειαν τήν άπαιτουμένην οσάκις πρόκειται νά δρά- 
σωμεν έπί έξωτερικοΰ τίνος αντικειμένου καθώς καί τήν 
προσοχήν ήτις έπιτρέπει ήμίν τήν σαφή άντίληψιν τής ν 
πάρξεως τών έξωτερικών πραγμάτων. Τό νά άντιληφθή 
τις βτι άντικείμενόν τι ύπάρχει άληθώς είνε κατ’ έξοχήν 
έργον προσοχή; ώς έπίσής καί τό νά πιστεύση είς τάς λύ
ρας ή τάς χαράς τής παρούσης στιγμής. Μετά τήν πρώ
την ταύτην λειτουργίαν έρχονται κατά σειράν αί λείτουρ- 
γίαι έκεΐναι δι’ άς ή σύμπραξις τής προσοχής δέν είνε α
ναγκαία. Πρέπει έν άλλοι; λόγοις παρά τά κοινώς πίστευ- 
όμενα, ή όνειροπόλησις, ή φαντασία ώς καί ή άναπαρά- 
στασις τού παρελθόντος νά θεωρηθώσιν ώς κατωτέρας φυ- 
σεως ψυχολογικοί λειτουργίαι. Ζητώ συγνώμην άπό τους 
ποιητάς οΐτινες έσυνήθησαν νά θέτωσιν έαυτού; ύπεράνω 
παντός αισθητού, δι’ όσα λέγω. Τέλος κάτωθεν καί τών ό 
νειροπολήσεων έρχονται αί κινηταί άντιδράσεις μετά τών 
σπλαγχνικών λειτουργιών ούσαι άπλούστατα ψυχικά φαινόμε- 
/α.Εύλόγως όμως ήθελεν έρωτήσει τις· Διατί αί ποικίλαι αδ- 
ται διαταραχαί προσβάλλουσι μόνον ώρισμένα άτομα ;Ή ά- 
πάντησίς είνε εύκολος είς τό τοιούτον έρώτημα. Πάν άτομον 
δέν είνε έξ ΐσου έκτεθειμένον είς τήν ψυχασθένειαν, άκρι
βώς όπως δέν είνε έκτεθειμένον καί είς τήν φυματίωσιν. 
Πάς άνθρωπος δέν δύναται νά γίνη φιλόσοφος,όπως δέν δυ 
ναται νά γίνη καί φυματικό;. ‘Υπάρχει Sv ζήτημα προδια- 
θέσεως βπερ δέον καλώς νά έννοηθή. Είνε δέ προδιάθεσις 
τό σύνολον τών οργανικών έλαττωμάτων, κληρονομικών ή 
έπικτήτωνάτινα έλαττούντα την οργανικήν άντίστασιν δη 
μιουργούσι νέας νοσηρός ιδιότητας καί καθιστώσι παθο- 
γενή αίτια άτινα καθ’ έαυτά θά ήσαν άνεπαρκή καί θά ά- 
πέμενον άνευ άποτελέσματος έάν έπρόκειτο περί καλώς έ- 
χοντο; οργανισμού (Ζοφρόν). "Ινα γείνη τις μεταφυσι
κός έχει άνάγκην προδιαθέσεως τίνος άνευ τής όποιας θί 
συνήθεις αίτιολογικοί παράγοντες περαμένουσι άνίκανοι.

Ή άρχική καί ουσιώδης αίτια δι’ ήν άνθρωποί τινες μό
νον καί βχΐ πάντες τρέπονται πρός τήν φιλοσοφίαν καί 
τόν ύπερβατισμόν δέον νά ζητηθή είς μίαν συγγενή τώ/ 
νευρικών στοιχείων άδυναμίαν ής ενεκεν ύπδ τήν έπίδρα- 
σιν συγκινήσεώς τίνος ή άλλου αίτιου άποβαίνει άδύνατο; 
ή περαιτέρω ψυχολογική τού άτόμου άνάτττυξις. Ώς γνω
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αύτής ή Θεολογία, ή επιστήμη αΰτη ή μόνον σκοπόν βχο> 
σα, κατά τόν Ρενάν, νά σποδείξιρ τήν ανυπαρξίαν τοΰ 
Θεού καί τήν ϋπαρξιν θεολόγων ή UH εχουσα πλέον θέσι» 
είς τά Γαλλικά Πανεπιστήμια, είτα,' διά τοΰ λόγου, έξ ου 
έπηγασεν ή φιλοσοφία καί τέλος διά τοΰ πειράματος έξ οΰ 
έγεννήθησαν ή ιατρική καί αί φυσικοί έπιστήμαι. Έκ τής 
βαθμιαίας ταύτης του ανθρωπίνου πνεύματος άναπτύξεως 
συνάγεται οτι οί μέν θεολόγοι παριστώσι τήν κατωτάτην 
βαθμίδα τής διανοητικής άναπτύξεως οΐ φιλόσοφοι τήν μ:· 
σην καί τέλος οί ιατροί μετά τών φυσικών τήν άνωτάτην 
τοιαύτην.Έπίσης συνάγεται ότι ιατρός τις ή φυσικός έκφυ- 
λιξόμενος δύναται νά μεταβληθή είς φιλόσοφον έγκαταλεί- 
πων τό πείραμα χάριν τοΰ όρθου λόγου, εις δέ φιλόσοφος 
άποβάλλων τόν ορθόν λόγον νά μεταπέση είς θεολόγον. 
"Οτι δέ τό πράγμα ούτως έχει άποδεικνύετάι καί έκ τοΰ 
οτι ή είς Θεόν ή είδωλόν τι πίστις υπάρχει καί παρ’ αύ
τοϊς τοίς άγρίοις οΐτινες επομένως έχουσιν έν έαυτοίς τά 
σπέρματα τής θεολογίας ένώ ή ιατρική καί αί φυσικα’ι έπ·· 
στήμαι τυγχάνουσιν άγνωστοι παρ’ αύτοϊς. Ταϋτα πάντα 
λέγομεν άνεν τοϋ ελάχιστου είρωνικοΰ μειδιάματος έπί τών 
χειλέων, ΐνα καταδείξωμεν δτι δντως τό φιλοσοφικόν ττνεϋ- 
μα στερείται τής λειτουργίας τοΰ πραγματικού ήτις είνε 
αναγκαία διά πάντα έφιέμενον νά σπουδάσίρ τήν ξωήν 
καί τήν φύσιν. ”Ανευ τής λειτουργίας τοΰ πραγματικού δέν 
είνε δυνατόν νά ύπάρξχ] πείραμα, άνευ δέ πειράματος ή 
ΰπαρξις τής έπιστήμης αποβαίνει προβληματική. Τινές τών 
νεωτέρων φιλοσόφων μή δυνάμενοι νά ταχθώσι μεταξύ τών 
ψυχασθενικών κατενόησαν τήν άπόλυτον άνάγκην τοΰ πει
ράματος είς πάσαν πνευματικήν έρευναν, άφήσαντες κατά

0TAJ4 BPAAYAZHl

Στ’ ατλάζι τ’ οΰρανοΰ ποιο Χέρι άπόψε 
Έκέντησε όλοπόρφιιρο ένα ρόδο 
Έβγα τώρα, Κατίνα, δλα τριγύρω 
Έχουν σιωπήσει.

* * * *

Εις τάς άρχάς τοϋ μηνός έδόάη ή τετάρτη συναυ
λία τών συνδρομητών τής Σχολής τής ’Ορχήστρα; 
τοϋ Ωδείου·

Ή όρχήσ-όρα έξετελεσε κατ’ άρχάς την είσαγωγην 
άπό τό γνωστόν μελόδραμα τοΰ Μπεττόβεν «Λεονώ- 
ρα». Κατόπιν έπαίχθη ή «Συμφωνία τοϋ Σκαλνάτι», 
ή δε ορχήστρα συνωδευσεν είς τό πιάνο την ύπερβ- 
χον καλλιτέχνιδα δεσποινίδα Λήδαν Ευλαμπίου, ή ο
ποία έπαιξε θαυμασίως τό εις ρ έ έ λ α σ σ ο ν κον- 
σ^στο τοϋ Μπάχ.

* * *

Έπς τό δεύτερον μέρος μικτή χορφδία τή συνοδεία 
Ορχήστρας έξετέλεσε την χορωδιακήν σκηνήν άπό 
τόν «Πρωτομάστορην» τοϋ κ. Καλομοίρη. Εις τό κομ
μάτι αύτό ό κ- Καλομοίρης ήθελησε νά συγκέντρωση 
—είνε τονισμένο επάνω στό δράμα τοΰ κ. Καζατζά- 
κη, τόδποϊον βασίζεται έπί τοΰ δημοτικού θρύλου 
τοΰ «Γεφυριοΰ τής "Αρτας»—δλα τά έλληνικά μο- 
τίβα τών 'Ελληνικών χορών. Τό πράγμα είνε πολύ 
δύσκολον καί φοβούμεθα δτι δ κ. Καλομοίρης δέν θά 
κατώρθωνε νά φθάση είς πραγματικώς ελληνικήν 
έμπνευσιν. Έν τούτοις έχειρόκροτήθη ζωηρώς.

Κατόπιν έξετελέσθη τό εμβατήριου έκ τής «Κατα
δίκης το® «Φάουστ», τό όποιον με πραγματικήν δια- 
θεσιν έπαιξεν ή ορχήστρα.

Τό συμπέρασμα τέλος άπό τήν συναυλίαν τοΰ Ω
δείου ύπήρξεν ένας δίκαιος έπαινος πρός τούς άγώ-

θά ίδής στον ουρανό τό Ρόδο εκείνο 
Νά ζωντανεύη κ’ υστέρα νά πέφτη 
’Αργά, βουβά, χλωμό μέσα στής λίμνης 
Τά υγρά βασίλεια.

★ Α ★

Ώς τόσο ό άγγελόμορφος θά φτάση 
Ό άποσπερίτης. Βάδιζε δλη ’μέρα 
Στους δρόμους τοΰ Άπειρου, τιάρα γέρνει 
Νά ξαποστάση.

* ά *

Νά ξαποστάση. Κάτω θά κατέβη 
Στό δάσος, έκεί μέσα τόν προσμένει 
Μιά κόρη φοβισμένη άπό τά δέντρα 
Ποΰ ψιθυρίζουν....

Μά ό Άποσπερίτης πριν κατέβη κάτου 
Στό δάσος, θά σέ ίδή στό παραθύρι 
Νά κάθεσαι μονάχη, βυθισμένη 
Στους στοχασμούς σου.

* * *

Θά ξαφνιστή θωρώντας σε· γιά λίγο 
θά σταθή νά θανμάση τή θωριά σου. 
Ώ πώς γλαρά-γλαρά θά σέ κυττάζη 
’Ερωτευμένος.

Κ’ έσύ μέ τά μελάγχολά σου μάτια 
θά τόν κυττρς θλιμμένη. Θά θυμάσαι 
Τ’ ανοιξιάτικα βράδυα. Θά δακρύσουν 
Τά ωραία μάτια....

μέρος καί μεταφυσικός καί ΰπερβατισμούς. Θά ήτο δέ άδι
κον νά άποκρύψωμεν τόν θαυμασμόν δν πρός τοής τελευ 
ταίους τούτους τρέφομεν.

Μή έπιθυμοϋντες νά μηκύνωμε/ είσέτι τόν λόγον, συγ- 
κεφαλαιοϋμεν πάντα τά άνωτέρω διά δύο λέξεων λέγοντες 
δτι ή απώλεια τής λειτουργίας τοΰ πραγματικού προσβάλ- 
λουσα ένα άνώτερον έγκέφαλον έχει ώς συνέπειαν τήν 
πρός τήν μεταφυσικήν καί τόν ύπερβατισμόν κατεύθυνσιν 
τοϋ πνεύματος αύτοΰ, άπαράλλακτα δπως ή έλλειψις της 
έκκρίσεως τοϋ έντερικοΰ υγρού συναπέγεται τήν δυσκοιλι 
ότητα.

Αίτούμενος συγγνώμην περά τοϋ αναγνώστου διά τήν 
ίσως είς τινα μέρη ύπερβάλλουσαν άφέλειαν τής παρούσηε 
μελέτης, παρακαλώ ώσαύτως τούς καί σήμερον έτι περί 
τήν φιλοσοφίαν διατρίβοντας νά πιστεύσωσιν είς την ά- 
χραν πρός αυτούς έκτίμησιν μετά τής οποίος διατελώ. α)

Κωνσταντίνος Π. Παπαστρατηγάκης
Διδάκτωρ τής ’Ιατρικής Σχολής 

τοΰ εν Λυών Πανεπιστημίου

α) Έξ άβλεψίας έγένονιο είς τό πρώτον μέρος τοΰ άρ
θρου τούτου σημαντικά τινα τυπογραφικά σφάλματα. Έπα- 
νορθοΰμβν τά σπουδαιότερα. Είς σελ. 330 στήλην πρώτην 
στίχος 8ος άντί δίδει, γράφε στήλη δευτέρα στίχος 
1ος άντί άτλας γράφε (άπτας), στίχος 19ος άντί άπεικαΐ γρά 
φβ (άητικα'ι) Σβλ. 332 στήλη πρώτη στίχος 25ος άντί άνα- 
κουφιστικαϊ γράφε (ανακλαστικαί) στήλη δευτέρα σιΐχος 33ος 
άντίφανοΰ γράφε friv φακόν).

Χλωμός-χλωμός θά γύρη ό Αποσπερίτης 
Μέσ’ στό δάσος, μά άπ’ τ’ ’Άπειρου τά βάθη 
Μύρια αστέρια θά βγουν νά συντροφέψουν 
Τούς στοχασμούς σου....

Ρ. Π.

< BALADE >

Ί
Έπήρε ό Χάρος τοΰ “Υπνου τά χαρίσματα, 
τά κάλλη του τά όνειροφιλημένα· 
τή θύρα έπήγε κ’ έκρουσε τής κάμαρας 
ποΰ άγκομαχοΰσεν ή άρρωστη παρθένα. 
— Πόιός είνε ;

— Ό ώραίος "Υπνος.
— Καλώς ώρισες !

“Ελα τ’ άρρωστημένα μου τά μέλη 
σ’ άποζητοϋν, ή σκέψι μου ή άκοίμητη 
σέ λαχταρρ, κι’ ό πόνος μου σέ θέλει.

* * *

Ή κλίνη μου ποτέ δέν έζευγάρωσε 
παρά μέ σένα μόνο, ώ ποθητέ μου. 
“Αχ ! εξοι άπ’ τήν σγάπη τών όνείρων σου 
άγάπη δέν έγνώρισα ποτέ μου.

★ ★ ★

Ποτέ δέν έλαχτάρησα άλλο αγκάλιασμα. 
“Ελα· μέ τής δροσιάς σου τό λαγήνι 
δρόσισε τό κορμί μου. Σέ προσμένουνε 
τής παρθενιάς μου οί μαραμένοι κρίνοι.

♦ ★ ♦
Ωχρή απλώνει χέρια τρεμοδάχτυλα, 
Τόν άγκαλιάζει καί μέ δάκρυα βρέχει 
τά χείλη του ποΰ έκόλλησαν στά χείλη της. 
’Ώ ! τό φιλί ποΰ τελειωμό δέν έχει !

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

’Επειδή τό ποίημα αύτό ένεκα τυπογραφικής άβλεψίας. 
έδημοσιεύθη κατεστραμμένου ε’ις τό τεύχος τοϋ Φεβρουά
ριου, τό άναδημοσιεύομεν ε’ις τό παρόν τεύχος.

ΜΑΡΤΙΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ZQH
Τήν Ιην Μαρτίου ό στόλος τών Συμμάχων άνέστειλε 

τάς έναντίον τών Στάνών τών Δαρβανελλιων πολεμικας 
έπιθέσεις.

_ Ό "Ελλην ταγματάρχης Δραγάτσης Παλαιολόγου 
κατήρτισεν είς Παρισίους σώμα Ελλήνων εθελοντών, δ
πως συμμετάσχη τοΰ άποδατικοΰ στρατού τών Συμμάχων 
εις Δαρδανέλλια. ,

_ Τήν 2αν Μαρτίου ό Τσάρος έπεσκέφθη τά ρωσσικά 
στρατόπεδα.

— Τήν 3ην Μαρτίου κατεστράφη tail άγγλικών πλοίων
το γερμανικόν καταδρομικών «Δρέσδη».

— Ή ’Οθωμανική Κυβέρνησις άπήλασεν δλους τούς 
Σέρβους υπηκόους.

— Τό έν Λονδίνφ Κομιτάτον έζήτησε τήν έθελοντικήν 
κατάταξιν δέκα χιλιάδων γυναικών διά τάς άνάγκας τοΰ 
πολέμου.

— Θά ύπηρετήση έκάστη άναλόγως τών γνώσεων καί 
τών δυνάυεων αύτή-,

— Τηλεγραφήματα άφιχθέντα τήν 4ην Μαρτίου άγγέλ- 
λουν δτι οί Ρώσσοι μάχονται κρατερώς καθ’ δλον τό αύ- 
στρογερμανικόν μέτωπον.

— Τά ρωσσικά στρατεύματα πιέζουν έπίσης έπιτυχώς 
τήν τουρκικήν παράταξιν.

— Είς τάς Κυδωνιάς οί Ελληνικοί πληθυσμοί ΰφίσταν- 
ται μαρτύρια έκ μέρους τών Τούρκων.

— Ή ’Αγγλική Κυβέρνησις άπεφάσισε νά ύποβάλη είς 
τήν Βουλήν νομοσχέδιον περί ύποχρεωτικής στρατολογίας.

— Ή Σουηδία. Νορβηγία καί Δανία διεμαρτυρήθρσαν 
. πρός τήν Γαλλίάν καί Αγγλίαν διά τόν διεξαγόμενον κα
τά θάλασσαν αποκλεισμόν.

— Είς τήν Άργκόν πλεϊσται επιθέσεις άπεκρούσθήσαν.
— Εις τό “Οσοβιτς οί κάτοικοι φεύγουν τρομοκρατού

μενοι.
— Είς τόν Καύκασον οί Τούρκοι άπωθήθησαν συντόνως.
-— Τήν 5ην Μαρτίου έπανελήφθη ό βομβαρδισμός τών 

Στενών.
— Τά Βελγικά στρατεύματα προχωρούν είς τήν Ύζέρ. 

Κατά τόν βομβαρδισμόν τής 6ης Μαρτίου οκτώ συμ
μαχικά θωρηκτά έτέθησαν έκτός μάχης.

— Τήν Την Μαρτίου ό ρωσσικός στόλος έπλησίασε πρός 
τόν Βόσπορον. Πανικός είς τήν Κωνσταντινούπολιν.

-— Είς τάς 8 Μαρτίου έσημειώθη απραξία είς τά Στενά.
— Τήν νύκτα τή: 8η: Μαοτί-.·. Γερμ νοί αεροπόροι έτέ- 

βραμον είς Παρισίους. Έρρίφθησαν βόμβαι και προεκλή- 
θήσαν πυρκαϊαί.

— Τήν 9ην Μαρτίου, κατόπιν γενναίας άντιστάσεως. 
παρεδόθη ή Πρεμύζλ έίς ιούς Ρώάσόυς.

— Είς τά Δαρδανέλλια κατέπλεύσαν νέα γαλλικά ντρέ- 
τνωτ.

— Είς τάς 11 Μαρτίου μεγάλη εναέριος μάχη έλαβε χώ- 
ραν άνωθεν τοΰ Ίεραρζίκ μεταξύ Γάλλων καί Γερμανών 
άεροπόρων. Τρία άεροπλάνα γερμανικά κατεστράφησαν.

— Ό Τσάρος άπένειμε τά άνώτερα παράσημα άνδρείας 
είς τούς έκπορθητάς τής Πρεμύζλ στρατήγούς Ίβάνωφ καί 
Σκλιβάνωφ.

— Ό στόλος τών Συμμάχων έπανήρχισε τήν δράσίν του 
κατά τών Στενών.

— Είς τάς 12 Μαρτίου οί Ρώσσοι έξεκένωσαν τήν πάλιν 
Μεφέλ.

—- Μεταξύ Άρράς καί Λά Μπασσέ έλαβον χώραν λυσ- 
σώδεις μάχαι.

-— Είς τάς 13 Μαρτίου αυστριακά άεροπλάνα έ βομβάρ
δισαν τήν πόλιν τοΰ Άντίβαρι.

—■ Ό Κάϊζερ έδημοσίευσε διάγγελμα διά τοΰ οποίου εκ
φράζει τήν ϋπερηφάνειάν του διότι ηγείται τοιουτου 
λαοΰ.

— Τά ρωσσικά στρατεύματα ήχμαλώτισαν 5,600 Αυ
στριακούς είς τούς λόφους τοΰ Λούπκωφ.

— Είς τάς 14 τοΰ μηνός άνηγγέλθη ή κατάληψις τής 
νήσου Τενέδου ύπό τοΰ άγγλικόΰ στρατού.

— Είς τάς 15 τοΰ μηνός οί κάτοικοι τών Δαρδανελλίων 
άνεχώρησαν ε’ις Κωνσταντινούπολιν.

—- Οί Γάλλοι έκυρίευσαν τό ύψωμα τών Βοσγίων.
— Κατεστράφη τό τουρκικόν πυροβολικόν Τροίας.
— Εις τάς 16 ή άμυνα τών Αυστριακών είς τά Καρ

πάθια έξακολουθεΐ κρατερά.
— Είς τάς 17 γερμανικά άερόπλανα ΰψώθησαν άνωθεν 

τής Λήμνου καί τής Τένεδου.
— Είς τάς 18 άνηγγέλθη νέα άναβολή κατά τών έπι- 

χειρήσεων τών Στενών.
— Ό συμμαχικός στρατός έπιβιβασθείς μεταγωγικών, 

άπέπλευσεν έκ Μούδρου πρός άγνωστον διεύθυνσιν.
— Έπίάής συνέκεντρώθη συμμαχικός στρατός εις τήν 

Μάλταν.
— Είς έάς 19 ό ρωσάϊκδς στόλος έβομβάρδιάέν έκ δευ

τέρου τά παράλια τοΰ Εύξείνσυ Πόντου.
—■ ΆποβατΙκός συμμαχικός στρατός λέγεται δτι μετε- 

φέρθη είς Συρίαν.
— Κατά τό τελευταΐον δεκαήμερον ή πολεμική κατά- 

στασις έξηκολούθησεν ή αυτή. Αιματηραί μάχαι καθ’ δλα 
τά μέτωπα, νέαι προετοιμασίαι διά τά Δαρδανέλλια. Είς 
τήν Σμύρνην έξ άλλου έπεκράτήσε μεγάλη ησυχία. Πυρε- 
τωδώς έπισκευάζονται τά οχυρώματα τών φρουρίων τής 
ύπό τήν έπίβλεψιν Γερμανών άξιωμάτϊκών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗ^Ι

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ
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νας τοΰ κ. Μαρσίκ, ό όποιος δι’ ένδελεχοΰς προσο
χής κατορθώνει νά μάς πάρουσιάζη ημέρα τή ήμέρρ 
ενα τέλειον μουσικόν σύνολον· ’Άλλως τε και ή σύμ- 
πραξις τής δεσποινίδας Ευλαμπίου συνετέλεσε κατά 
πολύ είς τήν πληρεστέραν επιτυχίαν τής τέταρτης 
συναυλίας τοΰ ’Ωδείου.

* * *
Είς τό Ώδεΐον έδόθη ή συναυλία τής δεσποινίδος 

’Αντιγόνης Κοψίδα, τής Έλληνίδος βιολιστρίας. Ή 
δεσποινίς Κοψίδα έλαβε τό χρυσοϋν μετάλλιον καί 
τό οικονομικόν βραβεϊον. 'Ως έκ τούτου έχει ήδη σχη- 
ματισθή ύπέρ αύτής ή εΰνοια τοΰ κοινοΰ, είς την ό
ποιαν όντως άνταπεκρίθη πληρέστατα ή νεαρά καλ- 
λιτέχνις. Σπανίαν δεξιοτεχνίαν καί πολύ αίσθημα α
νέπτυξε είς τό σονέτο τοϋ Γκρέκ καί τό κονσέρτο 
τοΰ Βιατάν. Ή δεσποινίς Ήβη Πανά συνωδευσεν 
είς τό πιάνο τάς έκτελέσεις τής δίδος Κοψίδα·

Ή Βασιλόπαις 'Ελένη, ύπό τήν προστασίαν τή; 
όποιας έδόθη ή συναυλία, έτίμησε διά τής παρουσίας 
της καί τής προσοχής της τάς νεαράς καλλιτέχνιδας·

* * *
Ό κ. Καλομοίρης έδωκε έπιτυχεστάτην συναυλίαν 

—διάλεξιν. Κατ’ άρχάς ανέπτυξε τό θέμα του ύπό 
τόν τίτλον «Ή τέχνη μου καί οί πόθοι μου». ’Απέ
δειξε διά τής όμίλίας του δτι ή μουσική δέν είνε 
παγκόσμιος, άλλ’ εθνικιστική καί τοπικιστική άκόμη. 
Ώς έκ τούτου ή άνάγκη δημιουργίας καθαρώς Ελ
ληνικής Μουσικής είνε επιτακτική- Τά ωραία 'Ελλη
νικά μοτίβα των δημοτικών τραγουδιών μας δύναν 
ται νά δημιουργήσουν τήν ελληνικήν μουσικήν, ή ο
ποία νά έξειλιχθή βαθμηδόν καί νά φθάση όλου; 
τούς έθνικούς πόθους τής 'Ελληνικής ψυχής.

Κατόπιν ή ορχήστρα τοϋ Ωδείου έξετέλεσεν ένα 
σκέρτσο τοΰ κ. Καλομοίρη καταχειροκροτηθέν, είτα 
δέ ή κυρία Ειρήνη Σκαϊπερ τούς «’Ιάμβους» καί «’Α
ναπαίστους» τοΰ ίδιου, συνοδευομένη ύπό τής ορχή
στρας·

* ★ ★

Εις τήν αίθουσαν τοΰ Λυκείου ή γνωστή καλλι- 
τέχνις κ. Σοφία Τσίλλερ έδωκε μίαν έκλεκτήν συναυ
λίαν, κατά τήν οποίαν έξετέλεσε συνθέσεις ίδικά; 
της ώς έπί τό πλεϊστον. Ή «’Ανατολική Σουίτα», τό 
«’Ιντερμέτζο» καί ό «'Ελληνικός χορός», έπροξένη- 
σαν λίαν καταπληκτικήν έντόπωσιν διά τήν ίσχυράν 
πρωτοτυπίαν των καί τό πλούσιον χρώμά των.

Ή κυρία Τσίλλερ ιιέτήν τελευταίαν συναυλίαν της 
άνεδείχθη διά μίαν άκόμη φοράν όχι μόνον ώς τε
λεία διερμηνεύτρια τών μεγάλων ξένων μουσουργών, 
άλλά καί ώς συνθέτρια, ή οποία γνωρίζει νά έξωτε- 
ρικεύη δλα τά μεγάλα τής Τέχνης συναισθήματα.

★ ★ ★

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Ό κ. Κ· Ψάχος ώμίλησεν εις τήν αίθουσαν τοΰ 

’Ωδείου ’Αθηνών περί «Δημωδών ’Ασμάτων». Ή δι- 
άϊ.εξίς του άπετέλεσε μίαν τελείαν πραγματείαν περί 
τής ιστορίας τών δημωδών μας ασμάτων άπό τών 
άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. Μετά τό τέλος 
τής διαλέξεώς του ό κ. Ψάχος παρουσίασε τήν μι- 
κράν χορωδίαν τών μαθητών τής Βυζαντινής Σχο 
λής, ή όποια έψαλλε τή συνοδεία εγχόρδων οργάνων 
δύο άρχαϊα Βυζαντινά άσματα, δύο νεώτερα θρη
σκευτικής ύποθέσεως, δύο Πελοποννησιακά καί ένα 
είδος ’Ασιατικού.

Ή έντύπωσις άπό τήν έκτέλεσιν τών ασμάτων αύ
τών ύπήρξεν άρίστη καί δλοι έφυγαν άπό τήν μικράν 
αίθουσαν τοϋ ’Ωδείου άποκομίζοντες τάς ώραιοτέρας 
τών έντυπώσεων-

Είς τήν αίθουσαν τοϋ Λυκείου ή δεσποινίς Κλε- 
άνθους έδωκε τήν τρίτην καί τελευταίαν περί Εύρι- 
πίδου διάλεξίν της- Ή διάλεξις τής δεσποινίδος Κλε- 
άνθους ήγειρε θύελλαν συζητήσεων καί έπικρίσεων 
είς δλον τόν αθηναϊκόν τύπον. Τό αιώνιον γυναικεϊον 
ζήτημα, τό όποιον έθιξε μέ τόσην δύναμιν καί άνέ- 
πτυξε μέ τόσην ένάργειαν ή δεσποινίς Κλεάνθους, 
δέν ήτο δυνατόν παρά νά προκαλέση τήν μήνιν τών 
άνβρών. Ή γυναίκα πρέπει νά μορφωθή γερά καί 
πραγματικά καί νά άποκτήση ιδίαν προσωπικότητα, 
έφώναξε δυνατά ή δεσποινίς Κλεάνθους. Καί το 
βροντοφωνημά της αύτό δέν ήτο δυνατόν παρά νά 
έξεγείρη όλους έκείνους, οί όποιοι έσυνείθισαν νά 
βλέπουν' τήν γυναίκα προσκολλημένην είς τόν άνδρα 
δπως τά παράσιτα- Εύτυχώς δτι ή γυναίκα άρχισε 
νά έξυπνα άφ’ έαυτής πλέον καί τό κήρυγμα τής δε
σποινίδος Κλεάνθους δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι θά 
δώση νέαν ώθησιν είς τήν γυναίκα, ή οποία άρχίζει 
νά βλέη τήν κοινωνικήν της δράσιν έξω άπό τά 
άτελείωτα δρια τής γυναικείας φιλανθρωπίας.

ΘΕΑΤΡΑ
Εις τό Βασιλικόν Θέατρον έδόθη πανηγυρική πα- 

ράστασις τής «Νίκης τοΰ Λεωνίδα», τής γνωστή; 
κωμωδίας τοΰ κ. Μπάιιπη Άννίνου. Τό έργον έδόθη 
έπί τή συμπληρώσει εικοσαετίας άπό τής πρώτης δι
δασκαλίας αυτού. Ή παράστασις ύπό τήν προστα
σίαν τής πριγκηπίσσης ’Αλίκης, τής άληθινής προ- 
στάτιδος τοΰ 'Ελληνικού Θεάτρου, διεξήχθη πανη- 
γυρικωτάτη. Τόν ρόλον τής Όρσας διηρμήνευσεν 
ή κυρία Βασιλεία Στεφάνου.

* * *
’Επίσης εί; τό Βασιλικόν Θέατρον έδόθη ή δευ- 

τέίρα έφετεινή παράστασις τής δραματικής Σχολής. 
τοΰ ’Ωδείου. 'Όλοι οί μαθηταί έπαιξαν μέ πολλήν 
επιτυχίαν καί είς τούς «Νεονύμφους», τό δίπρακτον 
δράμα τοϋ Μαγίερσον καί είς τό «"Ενα φλυτζάνι 
τσάϊ».

* * ★

Είς τό Βασιλικόν Θέατρον τό Λύκειον τών Έλλη- 
νίδων έκαμε καί έφέτος έπίδειξιν ελληνικών χορών. 
Ή απαγγελία τοΰ κ. Παναγοπούλου καί τό τρα|- 
γοϋδι τής δίδος Λάμψα έθεσαν μίαν ώραίαν κατα
κλείδα εις τό δλον τής άπογευματινής εορτής.

* * *
Τά καλοκαιρινά θέατρον ήρχισαν τάς παραστά

σεις των- Ένωρίτερον άπό άλλοτε οί Ελληνικοί θία
σοι κατέλαβαν τά θέατρά των. Ώς τώρα δέν έδόθη- 
σαν παρά έργα περυσινά. Ή δεσποινίς Κοτοπούλ.η 
έμμένει είς τά «Παναθήναια» καί ή κυρία Κυβέλη 
είς τάς μεταφράσεις· ’Αν καί ή έποχή δέν είνε ά
κόμη κατάλληλος διά τό ύπαιθρον, έν τούτοις τά δύο 
έκλεκτά θέατρα είνε καθ’ έ,κάστην γεμάτα. ’Ας έλ- 
πίσωμεν δτι τήν ύποστήριξιν αύτήν τοϋ κοινού θά 
τήν άναγνωρίσουν αί δύο έκλεζταί καλλιτέχνιδες καί 
θά άνταποκριθοΰν μέ νέα έργα σύμφωνα πρός τάς 
άπαιτήσεις τής Τέχνης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ZftH ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
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'Η πολιτική κατάστασις άπησχόλησε τόν μήνα αύ
τό ν ολόκληρον τήν προσοχήν τής Έλλάδος.Ή ύπουρ- 
γική μεταβολή τοΰ παρελθόντος μηνός ήτο ένας ά- 
ληθινός σεισμός, ό όποιος μέ τάς διαρκείς δονήσεις 
του, έκράτησε τόν 'Ελληνικόν Λαόν καθ’ δλον τόν 
μήνα είς μίαν νευρικήν ύπερδιέγερσιν. Καί δ πολι

τικός αυτός σεισμό? έξέσπασεν είς μίαν καταστρο
φήν άψροσδόκητον διά τόν 'Ελληνικόν Λαόν. Ό κ. 
Βενιζέλος, δ έχων τόσας βαθείας ρίζας άγάπης καί 
λατρείας είς τά σπλάγχνα τοϋ 'Ελληνικού Λαού, ό 
άποτελών τήν ζωντανήν έκδήλωσιν τής ρώμης καί 
τής ζωτικότητος τής φυλής μας, ό συγκεντρών τήν 
πανελλήνιον έκτίμησιν, ό δημιουργός τών μεγάλων 
θριάμβων καί τής πίστεως Λ|ρός τό μέλλον τής πα
τρίδα; μας, έδήλωσε δι’ έπιστολής του πρός τόν Βα- 
σιλ.έα δτι παραιτεΐται τή; πολιτικής- Κατόπιν τολ
μηρών άποκαλύψεων τοΰ Κρητός πολιτικού, άκαίρως 
Ισως δημοσιευθεισών, μέσα είς τάς οποίας άνέμιξε 
τό πρόσωπον τοΰ Βασιλέως, έπήλθε διάψευσις τή; 
Κυβθρνήσεως τοΰ κ. Γούναρη, ή, όποια έθεωρήθη δτι 
έθιγε τήν τιμήν καί τήν ύπόληψιν τοϋ κ. Βενιζέλου. 
Ό τέως Πρωθυπουργός έζήτησεν άπ’ εύθείας άπό 
τόν Βασιλέα τήν άνάκλησιν τών ύπό τής Κυβερνή- 
σεως δημοσιευθέντων καί τούτου μή έπιτευχθεντος, 
άπεσύρθη τής πολιτικής έν μέσω γενικής καταπλή- 
ξεως καί πρός άμετρον λύπην τών φίλων ποΰ τόν λα
τρεύουν καί τόν τιμούν.

Ή Πατρίς εις τοιαύτα; περιστάσεις έστερήθη ε
νός πολυτίμου τέκνου της, ή πολιτική ενός εύστρο
φου πνεύματος καί τό κόμμα του ύπερόχου άρχηγοϋ- 
’Όλοι ήμείς φανταζόμεθα δτι είς τά διαβήματα τοΰ 
κ. Βενιζέλου δέν ύπάρχει τίποτε τό οριστικόν καί ά- 
μετάτρεπτον-

Ή λαϊκή θέλησις θά έπιδράση έπί τών σκέψεων 
του καί άν αΰριον ζητήση νά στηριχθή καί πάλαν έπ’ 
αύτοΰ, πρώτος ό κ. Βενιζέλος θά ζητήση νά ύποκύ- 
ψη πρό τής παντοδυναμίας της.

Έν τφ μεταξύ ή κομματική διαπάλη μεταξύ Κυ- 
βερνήσεως καί Βενιζελισμοϋ είσήλθεν είς τό όξύτα- 
τον σημεϊον καί άν δέν ύπήρχεν ό κίνδυνος τής έκ 
τής ουδετερότητα; εξόδου μας, διόλου άπίθανον νά 
έβλέπαμεν τόν Ελληνικόν Λαόν ένόπλως δρώντα είς 
τούς πολιτικούς του αγώνας. Τό ζήτημα τής ουδετε
ρότητας παραμένει στάσιμον,ή δέ αποτυχία τών συμ
μάχων διά τήν άλωσιν τών Στενών άνέκοψε κάθε 
σκέψιν άμέσου δ|ράσεως τής πατρίδος μας. Έν τού- 
τοις τίποτε δέν είνε θετικόν καί άπό στιγμής είς 
στιγμήν δυνατόν νά παρουσιασθώσι γεγονότα άνα- 
τρεπτικά κάθε ύπολογισμοΰ καί κάθε προσδοκίας-'Ο 
Ελληνικός Λαός άγρύπνως παρακολουθεί καί είνε 
έτοιμος καί πάλιν διά νέας θυσίας, άρκεϊ νά ίδη τό 
ώραϊόν του δνειρον έκπλήρούμενον.

"Οσον άφορά τάς πολεμι/κάς έπιχειρήσεις ποΰ διε
ξάγονται είς δλα τά μέτωπα καί είς δλα τά σημεία 
τής γής, έκεϊ, έξακολουθεϊ ή άνθρωποθυσία καί ή 
καταστροφή καί δέν έχουν νά έπιδείξουν μίαν πρόο 
δον καταφανή, έκτος τής πτώσεως τής Πρεμύζλ, ή 
όποια επέφεόε καίριον τραύμα κατά τής Αύστρία; 
καί έν γένει τών Γερμανοαυστριακών δυνάμεων.

'Η ειρήνη είνε μακράν. Έν τούτοις ό Πάπας καί 
τι Αυεσική ρίπτουν κατά διαλείμματα σπόρους τινα, 
μέ τήν έλπίδα άργά ή γρήγορα νά θρέψουν καρπούς 
άδελφωσύνης καί φιλαλληλίας μέσα άπό τά άγρια 
μίση καί πάθη πού κυριαρχούν είς τάς καρδίας τών 
εμπολέμων. Δ. Λ. Ζ-

Ο ΚΟΈΜΟΖ
'Υπό τήν 'Υψηλήν Πρωτοβουλίαν τής Α. Μ. τή; 

Βασιλίσσης μας Σοφίας, ίδρύθη «Πατριωτικός Σύν

δεσμος Έλληνίδων». Μέ ένεργόν δράσιν τής Μεγα- 
λειότητόςΤης άνα- 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ λαβούσης τήνΐίρο- 
ΕΑΔΗΝΙΔΩΝ εδΙρίαν τοΰ Σωμα

τείου δ «Σύνδε
σμος», έπιδιώκει νά συγκεντρώση τάς γυναίκας τής 
'Ελλάδος είς κοινήν καί τελεσφόρον ένέργειαν, τόσον 
έν καιρώ πολέμου, δσον καί έν καιρώ ειρήνης·

Ή Μεγαλειότης Της καί τό ύπ’ Αύτήν Προεδρεϊον 
απευθύνει θερμήν έκκλησιν πρός τάς απανταχού Έλ- 
ληνίδας, έπικαλούμενοι τήν άμεσον συμμετοχήν των 
διά τήν ένίσχυσιν τών πατριωτικών καί κοινωνικών 
βλέψεων τοϋ «Πατριωτικού Συνδέσμου».

Καί έν καιρφ πολέμου θέλει έπιδιωχθή, έν συν- 
δυασμώ πρός τό έργον τοΰ Ελληνικού ’Ερυθρού Σταυ- 
μοΰ, ούτινος τήν προστασίαν εύδοκήσασα άνέλαβεν ή 
Βασίλισσά μας, ή νοσηλεία τών τραυματιών καί άσθε- 
νών, έν συνεργασία καί κατά τάς οδηγίας τής Στρα
τιωτικής καί Ναυτικής 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας, ώς 
καί ή περίθαλψις τών άπορων οικογενειών τών άπο- 
στράτων, έν καιρφ δέ είίρήνης θά έπιδιωχθή ή συνε
χής προπαρασκευαστική διά τήν έν πολέμφ δράσιν, 
ή νοσηλεία καί περίθαλψις πτωχών καί άνιάτως πα- 
σχόντων, ή παίροχή έργασίας είς παθόντας ύπό σει
σμών καί πλημμύρας, ή προστασία καί περίθαλψις 
άπορων νεογνών, ή σύστασις οίκοκυρικής σχολής 
κτλ. κτλ·

Τό έργον τής βασιλίσσης μας προβάλλει πάμφω
του άπό καλωσύνην καί κοινωνικήν μέριμναν καί φι
λαλληλίαν.

Ή εύγενής καί θε^ιμσνργός ήιυχή Της, τό φωτει
νόν πνεϋμά Της καί ή Ισχυρά Της θέλησις έγγυών- 
ται περί τής έπιτυχίας, κάθε δέ αληθινή Έλληνίς θά 
τό θεωρήση καθήκον καί τιμήν της νά παράσχη τήν 
συνδρομήν της είς ένα τόσον ύψηλόν καί ώραϊον βα
σιλικόν έργον. ★ * *

Μέ ιδιαιτέραν χα)ράν άναγγέλλομεν τήν ϊδρυσιν 
τοΰ «Παμφοιτητικοΰ Συλ/όγου». Ήτο καιρό? πλέον 
ή ’Ακαδημαϊκή νεότης, συγκεντρουμένη ύπό τήν ση

μαίαν τής Ένώσεως,νά πα- 
ΠΑΜΦΟΤΤΗΤΙΚΟΣ γιώση καθεστώς έξυπηρετι- 

ΣΥΑΛΟΓΟΣ κόν τών άληθινών συμφε
ρόντων τοΰ φοιτητικού κό

σμου. Μέ τό σημερινόν πνεύμα τής άλληλεγγύης ποΰ 
τείνει νά καταστή συνεπίκουρον κάθε άλλης επαγγελ
ματικής προόδου, θά ήτο άδίκημα πρός τόν 'Έλληνα 
φοιτητήν ή καθυστέρησες τούτου έν τφ σταδίω τής 
όργανώσεως πρός έίδραίωσιν τών πνευματικών δε
σμών καί έξυπηρέτησιν τής κοινωνικής αύτών δια- 
πλάσεως καί πνευματικής μορφώσει»?. Εύτυχώς δτι 
ιροιτηταί θερμουργοί, φιλοπάτριδες, ζηλωταί τής ά- 
ληθινής προόδου, έμφορούμενοι ύπό τών εύγενεστέ- 
ρων αισθημάτων είργάσθησαν καταλλήλως καί συνέ
πηξαν τόν «Παμφοιτητικόν Σύλλογον», πΙροωρισμέ- 
νον νά σημειώση σταθμόν είς τήν ελληνικήν φοιτητι
κήν ιστορίαν· Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» θά θεω- 
ρήση ευτύχημά της οσάκις τής δίδεται εύκαιρία νά 
όμιλή εύφήμως διά τό έργον τής φοιτητικής νεο
λαίας. * * *

Έπί τή εύκαιρία τής πτώσεως τής Πρεμύζλ άνα- 
φέρονται είς τάς Άγγλικάς έφημήρίδας αί περιφη
μότεροι πολιορκίαι τοΰ κόσμου.

Μεταξύ αύτών κατα- 
ΛΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑΙ λέγονται· ή τού Μέτζ, 

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΙ παράδοσις τής πόλεως 
μετά πολιορκίαι' 54 ήμε-
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ρών, μέ 173 χιλιάδων γαλλικού στρατού (Αυγουστ. 
1870)· ή τών Παρισίων, παράδοσις μετά πολιορκίαν 
τεσσάρων μηνών και 13 ήμερών, με αριθμόν αιχμα
λώτων 7,456 αξιωματικούς καί 241,686 στρατιώ- 
τα; (Ίανουαρ. 281,871).

Ή τοΰ Στρασβούργου- παράδοσις μετά πολιορκί
αν επτά εβδομάδων, αιχμαλώτους 17,150 άνδρας καί 
450 αξιωματικούς (1870)·

Ή τής Πλεύνα;· παράδοσις μετά έπτάμηνον πο
λιορκίαν, με αιχμαλώτους 30,000 άνδρας καί 128 
αξιωματικούς (1878).

Ή τοΰ Πόρτ-'^ρθσύρ· παράδοσις μετά έπτάμη
νον πολιορκίαν, μέ Ρώσσους αιχμαλώτους 878 αξιω
ματικούς καί 23,491 στρατιώτας (1904—5) .

Ό κατάλογος περιλαμβάνει καί τήν πολιορκίαν 
τής Άδριανουπόλεως, δέν αναφέρει δμως καί τήν 
■θρυλικήν τοιαΰτην τών Ίωαννίνων, ούτε άλλας προ- 
γενεστέρας· *♦*

Ύπό τήν έμπειρον καί πεφωτισμενην διεύθυνσιν 
τής κυρίας Κρήνης Λασκαρίδου Χαριτάτου δ έν 
Καλλιθέα «Οίκος τών Τυφλών» έκπληροΐ άπήοσκό- 

πτως τόν ευεργετικόν αν- 
ΟΙΚΟΣ ΤΥΦΛΩΝ τοϋ σκοπόν. ’Έχομεν ύπ’ 

δψΐν τήν λογοδοσίαν τοΰ 
1914, ογδόου έτους άπό τής συστάσεως τοΰ φιλαν
θρωπικού αύτοΰ Ιδρύματος καί δυνάμεθα νά προσ- 
βλέψωμεν μετ’ εμπιστοσύνης πρός τό φιλανθρωπικόν 
και εκπολιτιστικόν έργον τής νεαίρας κυρίας Χαρι- 
τάτου, δημιουργού Σχολής έκπληρούσης τόσον με
γάλων προορισμόν. Ή περίθαλψις τρυφερών υπάρ
ξεων, ή έξασφάλισις τής ευζωίας εις αποκλήρους τής 
τύχης, ή διαπαιδαγώγησή και μόρφωσις δντων κα
ταδικασμένων καί ύπ’ αύτής τής φύσεως, εΐνε έργον 
ύπύρώχου κοινωνικής προνοίας καί απαιτεί ηθικά; 
δυνάμεις, τάς όποιας όλοι εΐμεθα υποχρεωμένοι νά 
ένισχύωμεν. Εύτυχώς δτι τό έργον τής κυρίας Χα- 
ριτάτου ένεκολπώθη ή κοινωνία καί τό ένδιαφέρον 
της, ώς καί αί πρόοδοι τοΰ έργου τούτου καταφαίνον
ται εις τάς σελίδας καί τάς εικόνας τής έν λόγω λο
γοδοσίας.

ΣΤΗΛΗ rt/4 ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΩΤΗΤ0Σ

ΟΙ ΟΔΟΝΤΕΣ

’Εκτός τοΰ ζητήματος τής ώραιότητος, μί ι υγιής 
δδοντοστοιχία εΐνε απολύτως αναγκαία διά τήν υγείαν, 
ώστε καί μόνον διά τήν χρησιμότητά των πρέπει νά 
διατηρώμεν καλώ; καί νά περιποιώμεθα πολύ τούς 
όδόντας, οϊτινε; παρασκευάζουσι διά τής μασήιεωςτό 
δύσκολου έργον τής πέψεως.

Τό θερμόν καί τό ψυχρόν έξίσου προσβάλλουσι 
τους όδόντας· πρέπει νά μή ύφίστανται τάς μεταβο- 
λάς ταύτας- έπειτα όφείλομεν καθ’ έκάστην έσπέραν 
καί καθ ’ έκάστην πρωίαν νά τούς τρίβωμεν καλώς διά 
ψήκτρας ούχί δμως πολύ σκληρά; διά νά τούς άπαλ- 
λάττωμεν τής σκωρία;- τούτο δέ όφείλομεν νά κάμω- 
μεν ουχί μόνον έπί τής εξωτερικής, άλλά καί έπί τής 
έσωτερικής αύτών έπιφανείας. Ή διά τούς όδόντας 
ψήκτρα πρέπει νά ήνε μικρά καί εύχρηστος διά νά 
στρέφηται ευκόλως έντός τής κοιλότητος τοΰ στόματος 
καί παρασύρη ευκόλως τήν τερηδόνα καί τάς προσκολ- 
λωμένας τροφός. Είναι απαραίτητον διά τήν καλήν 
διατήρησιν τών όδόντων νά φροντίζωμεν κατόπιν 
παντός φαγητού, δπως άφαιρώμεν άπ’ αύτών τάς ξέ- 
νας ουσίας τας επιδεκτικός σήψεως πλύνοντες αυτούς 
προσεκτικώς καί δροσίζοντες τό στόμα.

"Οταν τά ούλα άπομακρύνωνται άπό τήςρίζηςτών 
όδόντων συνιστάται ν’ άλείφωμεν αύτά διά βάμματος 
ιωδίου- έπίσης καλόν εΐνε νά κάαωμεν πλύσεις τοϋ 
στόματος, δι’ ύδάτος περιέχοντας χλωριοΰχον κάλιον 
ή βορικόν δξύ κονιοποιημένον.

Διά νά δυνηθώμεν νά διατηρήσωμεν έπί μακρόν 
τούς όδόντας μα; όφείλομεν πρό παντός νά συμβου- 
λευώμεθα τακτικώς έ'να καλόν δδοντοϊατρόν, δστις νά 
τούς έξετάζη προσεκτικώς καί νά θεραπεύη έγκαίρως 
πάσαν τυχόν πάθησίν των, ήτις μή προλαμβανόμενη 
θά χειρ>τ-ρεύση· διά τοΰ τρόπου τούτου κατορθώνο- 
μεν νά σώσωμεν όδόντας, τούς οποίους θά έχάνομεν.

’Επίσης ά'ξιον συστάσεως εΐνε τό νά έκλέγώμεν 
όδοντόκονιν ή έλιξήρια πρώτιστης εκλογής καί συνθέ- 
σέως, διότι τά κακής ποιότητας προϊόντα καταστρέ- 
φουσι τούς όδόντας καί προκαλοΰσι τήν τερηδόνα. Είς 
τά πρόσωπα τά όποια εΐνε ήναγκασμένα νά φορώσι 
τεχνητούς όδόντας συνιστώμεν νάτούς άφαιρώσι κατά 
τήν νύκτα διότι έπειδή αί σιαγόνες δέν κρατοΰσι πλέον 
τούς μΰς τοΰ προσώπου, οί μΰς πίπτουσι καί τό πρό
σωπον λαμβάνει οψιν γεροντικήν. Εΐνε απολύτως έν- 
δεδέιγμένον τό νά καθαρίζη τις πλειστάκις τής ήμέρας 
τάς τεχνητός δδοντοστοιχία; καί νά τάς διατηρή εις 
τήν θέσιν των.

Ολιγοχτιχ*
Αί Άθήναι συνεδέθησαν τηλεφωνικώς μετά τή, 

Θεσσαλονίκης
— Ή -Ελλάς έσχε τήν πρωτοβουλίαν τής ταχυ

δρομικής ένώσεως δλων τών Βαλκανικών κρατών.
— Έπίσης ύπεγράφη ταχυδρομική καί τηλεγρα

φική σύμβασις μεταξύ Ελλάδος καί Βουλγαρίας.
— Τήν 5ην Μαρτίου έν πενθίμω έπισημότητι έ- 

γένετο τό μνημόσυνον τού έν Θεσσαλονίκη -δολοφο- 
νηθέντος Βασιλέως Γεωργίου.

— Μετά το μνημόσυνο*  ή Βασιλική Οικογένεια 
καί οί έπίσημοι άνήλθον είς Δεκέλειαν καί κατέθηκαν 
βαρυτίμους στεφάνους είς τόν τάφον τοΰ αοιδίμου 
Βασιλέως.

— Ή Πρυτανεία τών δύο Πανεπιστημίων μας ά- 
πεφάσισε τήν δημοσίευσιν τεύχους περιλαμβάνοντας 
τάς βιογραφίας καί τάς εικόνας δλων τών άπσθανόν- 
των καθηγητών.

— Άφίχθη δι’ όλίγας ήμέρας έν Άθήναις ή Α. 
Β. Υ- ό π'ρίγκηψ Γεώργιος.

— Έξ ’Ιταλίας άπεστάλησαν φαρμακευτικά είδη 
είς τήν Σερβίαν έκ τών πλέον αναγκαίων δι’ αυτήν·

— Διά Β. Διατάγματος άνεβλήθησαν οί Πανελ
λήνιοι, οί Σκοπευτικοί καί Σχολικοί αγώνες.

— Τήν 25ην Μαρτίου έγένετο ή έναρξις τής λει
τουργίας τοϋ ταχυδρομικού παραρτήματος είς τήν 
πλατείαν τού Συντάγματος.

— Ή έορτή τής 25ης Μαρτίου έωρτάσθη έφέτος 
μέ έξαιρετικήν μεγαλοπρέπειαν.

— Εις τό κατάστημα τής κυρίας Ευαγγελίας Μπου- 
. λούκου, Έρμου άριθ. 10, μεγάλη κίνησις παρατη- 

ρεΐται.
— "Ολη ή κομψοπρεπής καί φιλότεχνος αθηναϊκή 

κοινωνία συναντάται έκεΐ.
— Τά θαυμάσια μοντέλλα της καπέλλα εΐνε ή συγ

κεντρωτική δύναμις.
— Ή χάρις, ή κομψότης, ή καλλιτεχνική κατα

σκευή, ή αφελής έ'κφρασις χαρακτηρίζουν κάθε κα
τασκεύασμα τής κυρίας Μπουλούκου·

— Αί καλαίσθητοι άτθίδες καί αί παρεπίδημ&ι ε
παρχιώτικες ικανοποιούνται τελείως έπισκεπτόιιεναι 
τόν καλλιτεχνικόν οίκον τής κυρίας Μπουλούκου-

E0NIKH ΤΡαΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ ααχειον TOf EeilkJr 'imir 
_____  ΚΑΙ ΤΩΝ 

έντοκοι καταθέσεις ΑΡΧΑΙΟΊΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς 
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν 
ό'ψει ή έπί προθεσμίρι, δηλοποιείται, ότι άπό 15 Α
πριλίου 909 ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέ; 
•χεται παρά τε τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοϊ- 
Ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις εί; τραπεζογραμ
μάτια άποδοτέας έν οιρει ή έν ώρισμένη προθεσμία 
έπί τόκφ :1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έ'ιος διά τάς έν δψει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000 πέραν τού ποσού 
τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς ο)ο κατ’ έτος. 
Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς άνοικτόν 
λογαριασμόν, παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνας τουλάχιστον2 1)2ιτοϊς 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 τούλάχιστον, ώς καί διά τά; πέραν τών πέντε, 
έτών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έ’η εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς 
φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη 
προθεσμία ή διαρκεϊ, έπί τόκφ:
1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τούλ.
2 » » > » » » 1 έτους
21)2» » » 2» ■> 2 έτών
3 >»»».» » 4 έτόίν
4 » » » » » » 5 έτών

Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικοί ή άνώνυμοι

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τφ Κεντρική) Καταστήματι καί τή αιτή
σει τού καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, είς ό έγένετο ή κα-ά- 
θεσις.

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ; Τή 28 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμ- 
βοίου 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 γραμμάτων τιμαται δραχ. 4, 
δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα γραμμα
τίου τιμώμενα μιάς δραχμής.

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Κέρδη Δραχμαί Έν δλω
1 έξ 80,000 80,000
1 έξ 20,000 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

ΔΓ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια ακέ
ραια γραμμάτια, πωλούμενα αντί τεσσάρων δραχμών, 
ίσχύοντα δΓ ολόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά 
διαιρεθώσιν ε’ις τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα αντί 
μιας 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 αγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς 
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετί 
τού Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμ
μάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων 
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αυ
τών 15 τοΐς 0 )0, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιάς 
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα 
γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τουλάχιστον, παρέ
χεται έ'κπτωσις 10 τοΐς 0)0, καί είς τούς δημοσίου; 
υπαλλήλους, τούς επιτετραμμένους τήν πώλησιν γραμ
ματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσ,ς 
5 τοΐς 0)0·Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων 
άπευθυντέον είς τό Γραφεΐον Λαχείου τοΰ ’Εθνικού 
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργεΐον Οικονομι
κών, είς ’Αθήνας.

Ό Διευθύνων Τμηματάρχης
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ
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Concert Training

Εν δδώ ' Ερμού άοσμος 42

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

Musique classique et moderne. Lemons d’a- 
comp’agnement pour les danimes et Messieurs qui 
jouent un instrument quelconque .

CONCERTS A 2 PIANOS

I. Α α. ΜΟΥΤΣΟηΟΥΛΏΝ

Enseignement sur la < Reforme pianistique». 
Systeme Deppe

i Le^on par semaine 15 fr. le cachet
2 » » » IO»» »
i » tons les 25 jours 5 » » »

(Chez elle de 3—5 h.)

Εις τον άφθονοι’ και ποκίιλώτατον καί πολύμορ- 
μον καί π ό.ύχρωμον εμπορικόν πλούτον τού καταστή
ματος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά τε
λειότερα ά<«ρόρρο·αχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον 
πολυποίκιλλα κεντί^ιτα και δαντέλλχς καί τάς 
τελευταίας μόδας εις ·>φ ν σμ.ν-α ,Λέν θά σάς προσέλ
κυση μόνον ό πλούτος και ή εύθηνία τού καταστήμα
τος άλλά καί ή ιδ άζουσα εις τούς Καταστηματάρ- 
χας τούτους ευγένεια καί ή άβρότης τών τρόπων.

SALONFEMINA
CONST. DESIPRIS & LA. THEODOSSIOU

COIFFEURS DES DAMES

RUE H€R/*\€S  Ν» 7 -ATHAMES

θθθθ·Οθθθθθθθθ€2  ·θ-€3-θ·θ

Σ. Π. Α. Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

XL II. Λ. Π.

ΙΙρ'ς οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτ. μεν 
τήν πρυκύπτουσαν διαφοράν προς όφελος τών ταξει- 
δευόντών μέ βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγ- 
ζρίσει μέ τάς τιμάς τών απλών εισιτηρίων.

Έξ Αθηνών
Διά Κόρινθον Εΐσιτήρ.

Βιβλιάρ.
9.20
7.65

7.30
6.40

4.60
3.85

> “Αργος Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

15.70
12.20

12.50
10.16

7.85
6.10

Τρπολιν 
ί

Εΐσιτήρ. 23.20 18.80 11.60
Βιβλιάρ. 18 — 15.— 9—

Μεγαλ. Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

29.20
21.95

22.—
18.30

14.60
11 —

» Κυπαρ. Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

34.50
27.80

25 75
23.20

12.75
13.90

» Άκρ. Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

19.50
13.05

15.50
10.85

9.20
6.55

» Πάτρας Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

25.—
19 65

18—
15.55

10—
9.35

Πύργον Εΐσιτήρ.
Βιβλιάρ.

37.70
27.05

18.10
22 55

16.35
13.55

Αναχωρήσεις έξ Αθηνών

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

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

8.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τός 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 (Α·>υτρά) Πύργον ’Ολύμπια,

Αναχωρήσεις έκ Καλαμ.ών

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

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

Ondulati m Marcel : Postiches d’Art, Cheveux Garantis, Frisure Naturelie 

Manucure.

Secret Oriental : Teinture a Base de Henne Nuances solides et Naturelies

ENPbOI FMCllaH

TIBES SQUIRE Co OF NEW-YORK 
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Αυτοκίνητα πολυτελείας ,φ ρτηγά (camines).
Βενζίνη, έλαια, ελαστικά κτλ.
Τόάιω Garage αναλαμβάνει οίανδήποτε επισκευήν, ενοικιάζει 

δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα πρός τοποθετησιν αυτοκινήτων.

ΪΙΑΡΕΧΟΝΦΑΙ EYtJOAIAI ΪΙΛΗΡΩΜΗΕ

Έ* ΙΙα-ρών

Διά Πύργον Εΐσιτήρ.
Βιβλισρ.

12.70
8.38

10.10
6.95

6·.35
4.15

» Αεχαινά Εΐσιτήρ. 7.60 6.— 3.80
Βιβλ άρ. 4.98 4.05 2.45

» Αϊγιον Εΐσιτήρ. 5.10 3.— 2.55
Βιβλισρ. 3.35 2.80 1.70

Κόρινθον Εΐσιτήρ. 16.50 13.10 8.25
Βιβλιάρ. 11 — 9.20 5.50

Έχ ΊΓριπάλεω:
Διά Καλάμας Εΐσιτήρ. 13.70 12.25 7.30

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

Βιβλιάρ. 6.75 5.6C 3.40
(Έχ τοΰ γρχφτίου)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

4.50 μ. μ. ’Εκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.15 μ. μ. ’Εξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου

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

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

Χπλτομ,ετρικα 14τβ).ι> ρια ταξει^ίων.

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

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

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

ΚΟΛΩΝΙΑ η. ΒΡΑΙΣΣΑΡΙΟΤ

ΟΔΟΣ . ΤΑΔ Οί 67-Α®ΗΝΑ1 = *Ρ.  ΤΗΛ. 416

ΠΒραβευθεϊσα είς δλας τάς μεγάλας έκθέσεις 
πρώτων βραβείων. Ή μόνη ιατρική κολώι 
μασάζ καί λουτρά. W W W W W ft W

διά 15 
ια διά

_^y j^y j<y jzy j-syjgyj^y _^y _^y j^y^y j^y j%y jzy jzy jzy j?y #y



·, af ι®χ . . a
•UietM ’37. Sodu Sxxl ®2»*® dJI -’3 αχ>ΐΛβθχ<ηΐ4 Scotj

‘ Vs, .1 ‘,Η **.  V Ooi « S<n9oU»i<«>»qw5i· Sfc* ’*f*XXa.  »

S 5<o?xafiAato
® Ρ4Ί °O 3lBId Oq [Euadiuj Λωκυγιτ

Λωκιώοδλοιωώ Am ιοιτωοοδιτιΐΛρ ι ’·Λορ^ Λω30Λ3γ 
c——®-3O0M Λωδρώυφ ΛΟίδρΧ ιηκ Λφκηγίί Λ<ήκιώ»όλοιά)Φ 

Λ,οιρργγΛώ <?ι -0ς> g η.νρ ώι<?ι ΰη ηθηι: imijyojjj ® ^>Φ()»1ί>κϋδ»Μ Ιΐγηλ3ρ{ iJIVIH λ ΉΙΦΥΟ30Ι0Φ 
•Uxiwrlospioiri) ιοκ f ·5»ιαυιοι 5ηκΐΛΧ3ΐιγγιοκ $ογηλ3τ1 ηι§ wx Sm (gj

Soion^Apvn »ιο»α3κ»Λ0 WA}g ·»?λχχάΛ3Λ G ϊηκ ®‘1!Λ3<^ 3Ρ xnvAVJj,) ?ηιο»λδ3 Sn.UTilivsrisriiiiS Sndxiri 
χΐλχχχΛΟ^θι ζι ΐ3αηκ λοι ηιν γί BiShiosiir qj 3ΐί ΛορΦυδΑοχ'Λ^ AoiliAizoriiyc

Ami ‘pijis 01 513 inzigDAOTi sais *U aixaxtIxj> '3S!101 ιδ'/3τί Arngis qqc atoi Aoavr adoIlq

•V*  ι»κ iiAOxpiAO^l>- ‘10”2,’:!’VI. ιηιοη.ΐ3κο X 'PS3^!, '»ιοίΖ»ι ι»Λ3τίαογ3ΐκ3 ΐΒίνί/Ιληδυιτ ι»ικ3φ 
5ΐ3δι in Λοιοκο aoi NHXSVJJi 'pdinioiAogo ba | '<οιδηιγ39 Λωκιγοιοιιτ^^ ’§»γγ3, as 10199x3 ioaoj^ 
-oriliiflirs Λ0·3ΐ1ιόκ3κΒΐ§ aoi 5<»ri03^A3 Asrlroioua^ X ΑωίΛοιδοΖ Λοικιώηδλοιωώ ιηχ

'Altiijn 5oo Λψ,ίο^ aIii 3i35roo 3g 5ιχργγοιτ ® ■'·0>γγ3κη<]1 ‘ao>Xuddida{ nioniooAdgt niltAi>oiiiys 
5oinrlliioiw ιΐοκιιιτ3ΐ£ αοι ιηκ Sro ‘aco lorlasAi: acoi « ·5α>3θΛ3γ3οδιτ
‘ΛίυΧλοδ^ Am ‘δολλαδηγ ηοι ‘όοΑλαδηΦ aoi 'Amen ® -lionr ίΐιγη ίίικιώηδλ AOTgis mxligorp ΐΒγρ/3]γ 
Am'AmAogo Am ‘ooioiioio aoi Saoooa 5aodi3rn sisa ‘Soilnoioir SUcnir inx Aroxigoidsir ‘Amnri
-η{|τίηγοδΐ£ ηγ’/η ‘inn Sroiaogo 5αοι aoaoiI no 3ΐ3ήσ)υ ® -τίηδλΑη,β ‘Acogidsriltcbg^ αοιδυΧ inxh.{}orn ιηγηλ3]^ 
amiogp Λ<ρι ιηκ ίοιητίριο αοι 5(χαι3ιΑλ 51ιι ηΐγ ® 

I 0L8T Φ1 Λ^η9?Ι>
S ~ ΗIVdOVI 30X70 S Χ Λω^γωκοιθΏχ ιρηγγ^> Λ3 Λωι Λ003ΐριυΧ9ρ

ZOdlV I-OlNOVO SkVVblU J soxo\ VIV

ZHZ3V J JI-J ZHNNVUI IVIZlOfllVOVVVU
I Moisvau©d.dfc>?

•Slutix^ QkP D1A?<}^n9ly υιΨΠ Αοικοδιτιδι 
ΛρκΐΛ®Αΐοκ Brtody ‘VWHdX ΟΙ ΗΙΙΙΉΥ NV10 
Λΐϊκιγλλγι aUi Sis Λ3β.οηδώηΐ3τί ‘ΛΟίκηδιτοΛΟΐΙ Aounri 
-ndg ΛοκίΑπίΛίοκ^ΗΙ 0IV3J 01 ΉΙΧ HNHZ1 H 
•ΛΟίκυδιηδι Λοχιδοιοι ητϊρόγ ΥΥΛΟΙΙΟΙΦΉνΉ Η

•ΛΌίκοόκιδι ΛοκίΛωΛίοκ ητίηδγ ΣΟΝΣΥΥΐΞΉ Ο
•Λοικηδυιδι AOAiiAo5ag ητίηδγ HXVN0W Η

Ϊ1ΟΥΜΉΝ*

Οθ·α < ' A.mqy(3D Λ(οΐΑοκηιιτ303ΐτΛ 5? writid
-pioiyaii Αοκιδοιο^ YNIYdAOMJ H 

00'5 « · ■ ' ’ VIVWAHISOHHV
05Ί * ···■«,! *
00’S < ’ ’ ’ ’ « zS *
00'8 ’δφ · ’ ‘ ·5οτ1οι,ν VlVKH.nilV

Ϊ1Ν3ΘΟΥΜΉ

Ao^ajaz ZfclHSdAS ϊοϋ 3MJ. &Jd3

ST 
os 
98 
09

·5Χ)ϊα<οΛ·γΙμ>

‘xrJSXO&DldSU U UZc.SX S>3 t 3Jj ‘S13OJflUAxiQ SXA3fi!A6xdXOAOXJ3 .IV 
ιολοχχΛ» paxlia. ax AOfJsipcJxirl AodcoX xjv

’ «
«

5oXa3i Λ.3 5i3 5ιγ3ο ίοδίιγκογθ

«
«
«

•'Ζηδγ

’ «
«

aooqAq
5

Sogiyso AOidoisj, | 
« msonijq, &

NO32II/\IH0VIV NOIJOVOIAIIl



ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΑΙ Σια

’Οδός Σοφοχλέους 3,—Τηλέφ. 794

ΊΙλεζτριχκί. εγκαταστάσεις. 'Η Εταιρία 
άναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν παντός είδους ήλεκτροφω- 
τισμοΰ πόλεων, εργοστασίων, έπαύλεων, ξενοδοχείων, 
νοσοκομείων κ. τ. λ.

Εγκατάστασής Ψυγείων—Παγοποιείων, πρός 
ψϋξιν αιθουσών, Θεάτρων, Κινηματογράφων, ατμό
πλοιων κ.τ.λ. Έγκατάστασις πλήρης σφαγείων καί Ζυ
θοποιείων. ’Ηλεκτρικά μηχανήματα, πετρελαιομηχα- 
ναί Diesel-Tosi, χρησιμοποίησις υδραυλικών πτώ
σεων, ανυψωτήρες καί ανελκυστήρες βαρών, άτμομη- 
χαναί, άτμοτουρβίναι, ΰδροτουρβίναι, άεριομηχαναί 
καί άεριογόνα.

Εγκατάστασής έργοστασίωνκατ’αποκοπήν

<<<<<<<<<<<<«<<<<<<<<«<<<<<<«<<«»<<<«

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ‘ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ETfUPlfl βίρήίΩήί “ST^pp,,

13—1 *»  Χτοά. ^Λρσαχείοο—'Οδός Χτχδίοο άρτθ. 21
Πιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40.
“Ολα τά τραγούδια όλων τών Ελλήνων συνθετών καί δλα τά νεότερα cacces
Βιολιά, μανδολΐνα, κιθάρες, σάλπιγγες και τύμπανα διά προσκόπους καί τά εξαρτήματα αυτών.

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.


