ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΦΕΠΡΗΕΙΕ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

anyevNTPis; ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΘΗΝΑ1

ΕΤΟΣ Η’.—Τεύχος 90
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1915

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

ΔΗΛΩΣΙΣ

ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
Διά
Διά
Διά
Διά

Διά τούς Διδασκάλου
τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ
τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ
τήν ΚΥΠΡΟΝ
τήν ΕΥΡΩΠΗΝ

Δραχμαι

12.—

»

8—

Δολλάρια
Λίρα ’Αγγλίας
Σελίνια
Δρ. Χρ.

3__
1)2
10—
12

φρ

Έκδοσις έκλεκτή γενικώς

Φέρομεν είς γνώσιν τοϋ κοινού δτι ένεκα τών έκτελουμένων εργασιών καθαρισμού τοϋ Άδριανείου υδρα
γωγείου είς διάφορα αύτοΰ σημεία, κυρίως δέ είς τό πλησίον τής πόλεως τμήμα Αμπελοκήπων—Χαλαν
δρίου πρός άφαίρεσιν εΐσχωρησασών ριζών δένδρων, θέλει εξακολουθήσει ύφισταμένη ή παρατηρούμενη
θόλωσις τοΰ ύδατος εις τάς συνοικίας τής πόλεωςτάςτροφοδοτουμένας έκτοΰ ύδατοςτού Άδριανείου υδραγωγείου
Ή έκτέλεσις τής εργασίας ταύτης τοΰ καθορισμού άποβλέπουσα καί είς αύ'ξησιν τοΰ ύδατος τής πόλεως
καί είς τήν καθαριότητα καί απαλλαγήν τοΰ υδραγωγείου άπό ξένων έν αύτώ υλών, ριζών, ιλύος κτλ. εινε
άναπό φευκτός, ή δέ έκ ταύτης προερχομένη παροδική θόλωσις τού ύδατος ουδόλως συντελεί είς άλλοιωσιν
τής ποιότητος αυτού, δυναμένη δ’ ευκόλως νά άποτραπή διά μικράς κατ’ οίκον διϋλίσεως.
(Έκ τοϋ ‘Υδραυλικού Τμήματος τοϋ Δήμου Ά&ηναίων.)

25 _

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:

ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ
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Τηλεγραφική Διεύθυνσις :

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Προς προστασίαν τής παραγωγής και τής εμπορίας τής σταφίδας
Δελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αύγουστου 1914—10 Απριλίου 1915

“ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ,,-ΑΦΗΝΑΣ

Ε Ξ. Α Γ Ο Γ Η

Πάν χειρόγραφοί' δημοσιευόμενοι' ή μή δέν έπιστρέφεται

Λίτραι ένετικαί

’Έτη

187.498.366
211.242.117
212.198.262

1914—1915
1913—1914
1912—1913

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον εις τά γραφεία μας αναγγέλλεται.
Αί έγγραφοί άρχονται άπό Ιης έκάστου μηνός.—Τό τεύχος δρ. δρ. I.

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η Ελληνις προχωρεί : Ευγενίας Ζωγράφου.-Διαπρεπής Έλληνις μήτηρ Γάλλων ποιητών : Σπ. Δέ
Ιστορικόν έγγραφον: I. Λιναρδάκη.—"Ο Ροϋμπενς: Νικάς Δενδραμή.—Ύά ιερά Βυζαντινά Κει
μήλια εις “Αγιον Όρος: Χριστοφ. Κτένα.—‘Η Κυρά τοϋ Κάστρου : Daramot —Ή ωραίες Κυριακές (μεΛρ'):ΑτΘ·
(ποί^)· Ε Πολέμη.-l·! ύπέροχος Ύμνογράφος :
Δ)δος A. Ν. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 191ο: Απο τήν πολεμική ζωή.—Άπό τήν καλλιτεχνική κίνησι (Ευσταθίου
Καρα, Μποτασης, Φαραντατος, Κα Φωκά, Συναυλίαι τοϋ ’φδείου, Μουσική Ακαδημία, Χατζής Έκθεσις
Μαθιοπούλου, Βασιλικόν, ’Αλκής Θρΰλλος, Σχολή ’Ιωσήφ, Θέατρον Κυβέίης, Θέατοον Κοτοπούλη) —Ή λι
τανεία τοΰάγίου Σπυρίδωνος έν Κέρκυρα: Α. Ν.—Άπό τήν ζωή τοϋ μηνός.—Ή ίστοοία τοΰ ΈρυθρούΣταυρου.—Ούιντα.—Άπο τά περίεργα τής ζωής.—Τί ποσόν καταναλίσκει ό άνθρωπος.—Ή κόμη.—’Ολιγόστιχα
—Βιβλία κα'ι περιοδικά.—’Έκθεσις Διοικητικού Συμβουλίου ΣΠΑΠ.
"
Λ ’
ΚΟΣΜΟΣ : Ή Ασθένεια τοϋ Βασιλέως μας.—Οί Πρόσκοποι ε’ις τό Στάδιον.—Ό κ. Γιαννές.—Ή 70ετηρίςτοϋ κ. Ποΰτσκερ.— Ό θάνατος τοϋ Λαΐφλερ.—Ό κ. Γουλιμής. —Γεώργ. Σπουργίτης.
. ΕΙΚΟΝΕΣ : Ή Βασίλισσα τής Αγγλίας μετά τών τέκνων της.—Χάρτης"τών Στενών.—Χάρτης Βορείου
Ιταλίας. Αγγλ'ις σωφραςέττα. Πέντε ηλικίαι.—Ριχάρδος Βάγνερ.—Μία σκηνή άπό τόν Παοσιφάλ τοϋ
Βάγνερ.
Βιάζη.—

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ
Ιίοσόν δελτίων

‘Ετη

1914-1915
inia__ 1013

1912-1913

Συμψηφισμός

Έκδοθέντα καί παρελθούσης χρήσεως θθ-314.700
»
»
»
»
75.o21.000
»
»
»
»
85.683.500

81.352.900
6a.o09.iOO
74.533.200

Υπολοιπον

li.961.800
12.011·3υ'
11.150.300

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ
«Ετη

1.914—1915
Ιθιο_ 1914
1912-1913

Εισαγωγή

36.253.177
22.140-163
15.767.319

Εξαγωγή

Υπόλοιπον

11,037.203
14-831.110
9.711.202

25.215.974
7.329.053
6.056.117

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ
•'Ετη

Ενεχυριάσεις

Παραλήψεις

Υπόλοιπον

1914—1915
4.247.300
3.615.600
631.708 , ,
^αείωσις.-Έκτόςτώνλιτρών ένετικών 187.498.366 τής εξαγωγής παρεμειναν και ανεκκαθαριστοι
διασαφήσεις παοά τώ τελωνείω Πατρών τήν 10 ’Απριλίου ε. ε λιτρ. ενετ. 3-058-415 μικτού βάρους.
( Εκ τοϋ Γραφείου)

’Εν Άθήναις τή 13 Απριλίου 1915

TC ΓΡΑΦΕΐΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΕΩΣ
αντιπροςωπευον
Τούς κυριωτέρους ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ τοϋ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ δέχεται παραγγελίας διά τήν

Γ

Hd'ta.dKsvyv ΕΙΚΟΝΩΝ πανζόζ οχήματος.
Λεπτομέρειας είτε διά προφορικής συνεννοήσεως είτε δι’ έπιστολής.
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ΕΤΟΣ 3 3ον

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΤΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Άξια έργοστασ. Πυριτιδοποιείου Δρ. 3,589,872.80
’Εγκαταστάσεις νέων κτιρίων καί
μηχανημάτων άκαπνου κλπ. κα
τά τό 1914
>
451,553.79 Δρ.4,041,426.59

Αξία έργοστασ. Καλυκοποιείου
> 2,165,532.86
Εγκαταστάσεις νέων κτιρίων καί
μηχανημάτων κατά τό 1914
>
773,314.96 » 2,938,847.82

Ταμεϊον καί Τράπεζαν
Γραμμάτια εισπρακτέα
Χρειόγραφα Έλλ. Κυβερνήσ. (κα
ταθέσεις έγγυοδοσιών)
Συμμετοχή μας είς Έταιρ. Χημ.
Προϊόντ. διά 1000 μετοχάς
Συμμετοχή μας είς ’ Έμπορ. καί
Βιομ. Έτ.<’Απόλλων» διά 250 μετ.
Κυβερνητ. έργασίαι ύπό έκτέλεσιν
Δημόσιον
Χρεώσται
Όπλοπωλεΐον (οδός Έρμου) έμπορεύματα
'Οπλοπο)λεϊον έμπορ. παραληπτέα

96,097.30 |
80,403.50
—(
>
129,592.95
60,885.70
1

7156775.21

190478.65

128489.90
100,000.—

*■’ *

Άπού. Α’ ’Υλών Πυριτιδοποιείου
(α)
>
>
>
Καλυκοποιείου
»
>
>
Πυριτιδοπ. Σύρου

»

25,050.—

»
>

469,057.90
302,082.20

771140.10

>
>

131,612.48
93,060.40

224672.86

»

219,097.70
430,868.80

»

125050.—
558282.40

Δρ. 8,000,000.—
» 1,500,000.—

ΆποΌεματικόν Κεφάλαιον τακτικόν
Κράτησις κατά τό 1914

>
>

• -*

*♦

492,466.2.
67,432.—

559898.25
435434.40
200302.65
2000000.—
171880.—
549204.33
17943.40

265264.—
43778.35
52500.—
15781.53

‘ Τ .

♦ ■ .

*

!

*

■

<

655808.10
■ Q

471229.90
100760.62
113226.—

»

6500000.—

Λ"-

>

Προϊόντα έν άπσΟηκ. Έργοστασ.
Υλικά έν κατεργασία
'Υλικά καύ·’ όδόν
’Εγκαταστάσεις γραφείων κλπ.
Άπόσβεσις λήξαντος έτους
Λογαριασμοί διάφοροι

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Μετοχικόν Κεφάλαιον
ΑΙ μήπω έκδοΦεΐσαχ 15,000 μέτοχοί

ΆποΟεματικόν Κεφάλαιον έκτακτον
Κρατήσεις δι’ άνανέωσιν μηχανών καί άπροόπτους ζημίας
ΈνυπόΟηκον 'Ομολογιούχον Δάνειον
Γραμμάτια πληρωτέα
Προμηύ-ευταί
Πιστωταί
Μερίσματα παρέλκυσών χρήσεων
>
448.—
Μέρισμα α' έξαμηνιας 1914 ύπόλοιπον
»
4,816.— 1
>
β'
>
>
»
260,000.—
Φόρος Δημοσίου καί τέλος χαρτοσήμου
Τόκοι ένυποθήκου 'Ομολογιούχου Δανείου (άπό 15 Αύγ.—31
Δεκεμβρ. έ. έ.)
Κέρδη καί ξημίαι: 'Υπόλοιπον είς νέαν.

>

Πυριτιδοποιείον έν Σύρφ
Πυριτιδοπιοεΐαν έν Πειραιεΐ

I θ I Α

ΕΤΟΥΣ

21,735.35j
4,000.-1
________
|

17735.35
298337.30

,
Δρ·
1 10811986.91
α) Τά υλικά καί έμπορεύματα έξετιμήύησαν είς τήν αρχικήν χυτών άξίαν.
τα δέ προϊόντα εις τήν τιμήν τής κατασκευής των.

1

Δρ.

*

1 10811986.91

—

ΑΝΑΛΥΧΙΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΔΦΣ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΣΗΜΙΑΙ
ΧΡΕΩΣΙΣ
’Αποσβέσεις έπισκευών μηχανών, μηχανημάτων κλπ.
»
λογαριασμού άσφαλίστρων
»
έπισφαλών άπαιπήσεων
Άπόσβεσις αναλογίας χαρτοσήμου συμβάσεων
Μισθοί προσωπικού γραφείων
>
>
έργοστασίων ·

Δρ.
»
>

Γενικά έξοδα
Καύσιμος ύλη
Τόκοι
>
Ένυποθήκου 'Ομολογ. Δανείου
Φόρος τών έν κυκλοφορέφ μετοχών μας
>
έπιτηδεύματος, οικοδομών κλπ.
Κέρδη καθαρά διατιύέμενα
'Υπόλοιπον κερδών διά τό έπόμενον έτος

60887.65
3000.—
7528.50
18177.75
36655.—
58787.35
42508.07
28527.60
50,890,14
52500.—
6272.85
7433.50
658538.25
15781.53

i
1

»
»

1

»
»

1

»
>

1

»
»

1

»
»
>

1
1

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
Άπό ύπόλοιπον παρελθόντος έτους
Δρ.
» κέρδη έκ πωλήσεων προϊόντων έργοστασίων καί ό-

1033069.38
4465.60

πλοπωλεία
ένοίκια

»

•

J ,

r

■■

’.·>■·'

Λ ’ Ί । ;

■

I

'

(

·

’

>' - '·

Ζ· ;

,ι

'-■! '
-

|

Δρ.

9953.21

|

Δρ.

1,047,488,19

1047488.19

Διά/θεσις καθαρών κερδών έκ Δραχμών 658,538.25
Δρ., 67,432.—

Κράτησις δι’ άπα&εματικόν Κεφάλαιον κατά τό δρ&ρον 50 τού Καταστατικού
’Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου κατά τό άρΟρον 50 τού Καταστατικού
μεΐον 5 ο)ο φόρου Δημοσίου
’Αμοιβή διαχειριστού, Διευθυντών και υπαλλήλων
Φόρος Δημοσίου 5 ο) ο έπί διανεμόμενων Δρ. 558,539.20
Τέλος χαρτοσήμου 2 ο)ο έπί Δρ. 530,612.25
Τέλος χαρτοσήμου 2 ο)ο έπί Δρ. 530,612.25
Φόρος τακτικού ΆποΟεματικού Κεφαλαίου
έκ Δρ. 67,432. πρός
>
Χρεωλυσίου Δανείου ’Εθνικής
> * 20,000.— »
>
αμοιβής Διοικητικού Συμβουλίου
> > 17,351.05 >
Πληρωύέν μέρισμα Α\ έξαμηνίας 1914 έπί 65,000.—μετοχών >

5 ο)ο
5 ο)ο
5 ο)ο
4 ο)ο

Όφειλόμενον μέρισμα Β'.

4 ο)ο

»

»

>

65,000.

>

»

Δρ. 17,351.05
> 867.55

» 16,483.50 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩθΕΝΤΑ
> 10,844.40 Άπό έτους 1882 —1907 Δρ. 236.50
7.—
1908 »
» 27,926.95
»
»
8.—
1909
>
> 10,612.25
>
9.—
1910
3,371.60
>
>
9.50
1911 >
1,000.—
>
>
8.—
1912 »
867.55
>
6.50
1913 »
>
> 260,000.—
8.—
1914 »
260,000.—
>

1 1

• Η

‘

* >

,
»

Δρ. 292.50

Δρ.658,538.25

καί χαρτοσήμου, άρχεται άπο τής 4 Μαΐου έν τοΐς
Ή πληρωμή τού έκ Δρ. 4 κατά μετοχήν μερίσματος τής Βζ έξαμηνίας 1914, απηλλαγμενου φορου
φείοις τής Εταιρίας (Σταδίου 54) έπί τή προσαγωγή τής ύπ’ αριθμόν 29 μερισματαποδείξεως.
’Εν Άθήναις τή 22 Απριλίου

'

. Ό Συνεργαζόμενος Σύμβουλος
Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

:

1915.

. 1

‘
. ,

1 ' \

>

*

.1

b <

1

’

' - .

° Διαχειριστής

Δ· ΜΑΛΙΤΣΙΝΙΟΤΗΣ

*
£

ί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΙΣ
SALON FEMINA
CONST.

DESIPRIS &

L.

THEODOSSIOU

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ

COIFFEURS PCS ΡΑ/ΛΕ5

RUE HERMES No 7 - RTKENES

Ondulation

Marcel: Postiches d’ art, Gheveux Garantis, Frisure Naturelie, Manucure.

Secret Oriental: Teinture a Base de Henne, Nuances solides et Naturelles.

ΕMPL 01 FACILE
%

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ

ΠΑΛΛΗ & KCTZIA
ΔΙΑΔΟΧΟΣ: «. Γ· ΠΑΛΛΗί

-XT ·'«■·.-··■—
Τό άρχαιότερον τών έν Έλλάδι Χαρτοπωλείων
Ίδρυ&έν τώ 1870

Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, συγγραμ
μάτων, περιοδικών και πάσης ποιότητος.
Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ΰλης πάσης
προελεύσεως.
'Ατμοκίνητα ’Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων
καί φωτογραφικών χαρτονίων.
Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι ’Επιστολικών δελταρίων.
Δεκταί παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. Έξεδόθησαν πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοΰδε.
Άτμοκίνητον Τυπογραφεΐον μέ 10 πιεστήρια διά
μικράς έπιμεμελημένας εργασίας (Travaux de peville) ώς και διά μεγάλας καλλιτεχνικός τοιαύτας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ : Μεγάλη παρακαταθήκη
φωτογραφικών πλακών και χάρτου διαφόρων προε
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ

ΚΟΛΩΝΙΑ

Κ. ΒΕΛΣΣΑΡΙΟΥ

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 67 — ΑΘΗΝΑΙ — ΑΡ· ΤΗΛ. 4'6

ΕΙΔΙΚΩΝ Ε11ΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ κλπ.

Τό ύηουργεϊον τής Έ&νικής Οίκονομίας
Δήλοι δτι:
Ό διαγωνισμός ειδικών επιμελητών διά τήν κατάληψίν τριών θέσεων αμπελουργίας, δύο δενδροκομίας,
μιάς μεγάλης καλλιέργειας και μιάς ελαιοκομίας ένεργηθήσεται τήν 16ην Μαΐου έ. έ.
Οί ύποι|τήφιοι ύποβάλλουσι πιστοποιητικά σπουδών
και δημοσίας υπηρεσίας συμφώνως τώ σχετικώ Βασ.
Διατάγματι, πιστοποιητικά ιθαγένειας, στρατιωτικής
υπηρεσίας ώς και Εισαγγελέων Έφετών καί Πλημμελειοδικών πέντε τουλάχιστον ημέρας πρό τοΰ διαγω
νισμού.
(’Εκ τοΰ υπουργείου τής ’Εθνικής Οικονομίας)

_

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΩΡΑΙΟΤΗΤΟΣ

Θά μάθετε μόνον δταν πλύνεσθε μέ «Savon Filo
derma» 'Σάπων Φιλόδερμα).
Διά τοΰ «Filoderma Savon» κατορθώνετε τήν ώραιότητα τοΰ προσώπου, τών χειρων καί τού σώμα™ς.
Συνιστάται ιδιαιτέρως παρά τών κ. κ. Ιατρών διά
τά βρέφη, εΐνε αγνός, λευκός, αρωματικός.
’Αποκλειστική πώλησις χονδρική καί λιανική διά
τήν παλαιάν καί νέαν Ελλάδα. Μυροπωλεεον
Λίτταχαρεα έν ΆΟήναες, Χ-αϊϊεου 31.

Βραβευθεΐσα εις ολας τάς μεγάλας εκθέσεις διά 15
πρώτων βραβείων. Ή μόνη Ιατρική κολόνια διά
μασάζ καί λουτρά.

Έν Ρωσσίφ ('Οδησσός) ή Δίς ’Αγγελική Κοκκινάκη, Rue Gretsclihesaja No 30. Έν Λονδίνφ Δίς Όλγα Παπχδάκη,
(61 Heroford, Road Bayswater, W). — Έν Μάντζεστερ δ κ. Βασίλειο; Κωνστχντινίδης.— Έν Kafr-Zayat τής Αί
γυπτου δ κ. Παναγιώτης Ίατρίδης.—Έν Ζαγαζίκ τής Αίγυπτου δ κ. Ζήνων Στροίτης, πρόεδρος τοΰ Ελληνικού Συλ
λόγου.— Έν Facous τής Αίγύπτου δ κ. Νέαρχος Παπϊς.— Έν Μανσούρα τής Αίγύπτου δ κ. Περικλής Κωνσταντόπουλος. — Έν Simbellawem τής Αίγυπτου δ κ. Μιχαήλ Μπαμίχας, ιατρός. — Έν Benha τής Αίγύπτου δ κ. Κωνσταν. Δάνισκας.— Έν Πόρτ-Σάϊτ ή Δνίς ’Αγλαΐα Γεωργιάδου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.—Έν Άμμοχώστφ ή
Δνίς Ελένη Χατζηπέτρου, Διευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου. — Έν Λευκωσία ή Δνίς Ελένη Χρήστου, Διευθύντρια τοΰ
Παρθεναγωγείου.— Έν Λάρνακι ή Κα Ελένη Πούρτζη. —Έν Λεμεσσφ δ κ. Εύγένειος Ζήνων, Βουλευτής-Δικηγόρος,—·
Εν Μυτιλήνη δ κ. Ροδόλφο; Γ. Ράλλης.—Έν Κερκύρφ ή Δνίς Άγάθη Νικοκάβουρα.
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(Τέλος)

Η ΕΛΛΗΝΙΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ
’Αρχίζει ή ’Ελληνίς νά γίνεται μοχλός δημιουργι
κής καί πλουτοπαραγωγικής εργασίας. Μέχρι σήμε
ρον ή δράσίς της κατεφαίνετο είς κλάδους μεγίστης
κοινωνικής καί εκπολιτιστικής σημασίας καί άπό και
ρού είς καιρόν προνομιούχοι Έλληνίδες έξέφευγον
τοϋ κύκλου τούτου, διά νά διαλάμψουν είς στάδια
εύρυτέρων αγώνων. Κυριωδέστατα ή Έλληνίς έπροχώρησεν είς τούς καλλιτεχνικούς κλάδους. ’Έχομεν
ζωγράφους διαπρεπείς, έχομεν μουσικούς διακεκρι
μένος, έχομεν δημοσιογράφους, συγγραφείς, ποιητρίας, δραματογράφους. Εχομεν γλυπτρίας, βιολιστρίας, πιανίστρας, ηθοποιούς, τής φήμης τής Δος
Κοτοπούλη καί τής Κας Κυβέλης. Έχομεν συνθέτιδας, δπως ή Δίς Λαμπίρη καί άκόμη δέν έσίγησεν ό
θόρυβος, τόν οποίον ήγειρε τό δραματικόν έργον τής
νεαρωτάτης Δος Νεγρεπόντη. Βλέπομεν παντού τήν
Έλληνίδα ν’ άνυψώνη μόνη της τόν εαυτόν της, νά
άναδεικνύεται νά λαμβάνη θέσιν είςτήνπρωτοπορείαν.
’Εχομεν Έλληνίδας ποΰ έδρασαν έθνικώς είς τήν
οκλαβωμένην Μακεδονίαν, δπως ή κ. Αυγερινού έν
συνεργασία μέ τούς σπουδαιότερους πολιτικούς τής
νεώτέρας Έλλάδος.Έχομεν τήν ήρωϊκήν κυρίαν Παπαδοπούλου, τήν οποίαν ή πρός τό καθήκον άφοσίωσιζ έφερεν είς τό χείλος τοϋ τάφου, καί έκεΐ είς τήν
έπιθανάτιον κλίνην της δεχθεΐσαν, πρώτην αυτήν,., ά
πό τήν πρωτοβουλίαν τού Βασιλέως μας, τόν Άργυρούν Σταυρόν τού Σωτήρος. ’Έχομεν έπιστήμονας
πρώτης γραμμής. Διαπρεπείς ιατρούς διακρίύομένάς
είς επιστημονικόν κύκλον διεθνούς σημασίας, δπως ή
ί\0 Παναγιωτάτου καί ή Κα Μελά, εχομεν διδάκτο
ρας τής Φιλολογίας, έχομεν διδάκτορας τών Φυσι
κών Επιστημών δπως ή Δίς Μακρή καί τών Μαθη
ματικών δπως ή Δίς Ζερβού. Άπό τήν ικανοποιητι
κήν αύτήν εικόνα τήν τόσον πρόχειρον μάς ελέιπεν
ή Αντιπρόσωπος μιάς επιστήμης. θετικήςΓ -πρακτικής·
πλόυτοπαραγωγικής. Μάς εΚ?ιπεν ή'γεωπόνος. Δέν
είχαμεν νά έπιδείξώμεν επιστήμονα Ίξλ,ληνίδα, άνήκομσαν είς τάς τάξεις τής δημοσίου υπαλληλίας έξω
άπδ τόν διδασκαλικόν έσμόν ποΰ καί αυτός μέ τόσην
αύταπάρνησιν άποτελεΐ τό πρός τήν κοινωνίαν καί
τήν πατρίδα καθήκον του. Άλλά ύήν έλλειψιν αυ
τήν ήλθε ν’ άναπληρώση ή νεαρωτάτη Έλληνίς δε
σποινίς Νίκα Δένδραμή. Μετά τετραετείς όπουδάς
είς Ευρώπην έπέστρεψεν εις τήν πατρίδα της συνοδευομένη άπό τά ωραιότερα όνειρα διά κάθε τι πού
συνδέεται μέ τήν πρόοδον τοΰ τόπου της. Είνε άξιον πολλής μελέτης πώς ή δεσποινίς Δένδραμή έσκέφθη νά έπιδοθή είς επιστημονικός μελέτας βασιζομένας έπί τής πλουτολογίας. Είνε ή πρώτη Έλληνίς, νομίζομεν, ποΰ τήν άπασχολοϋν αριθμοί, ποΰ

εΐνε μπερδευμένη μέ υπολογισμούς, πού μελετά συνθήκας έμπορικάς, πού τήν ενδιαφέρουν αί τιμαί τών
προϊόντων τής γής καί δέν τήν άφίνη άσυγκίνητον
ή έμπορική άξια τών προϊόντων τών ζώων, ή ζωή
καί ή πρόοδος τών δένδρων, ή διάδοσις τών άνθέων
καί ή εύθυνή παραγωγή τών.··. αυγών.
Καί είνε νεαρωτάτη ή πρώτη 'Ελληνίς γεωπόνος.
Από τής ήμέρας δέ πού είσήλθε πανηγυρικώς καί
κατόπιν διαγωνισμού είς τήν δημόσιον υπηρεσίαν
δέν ύπάρχει δημόσιος υπάλληλος άνήκων είς κλάδον
επιστημονικόν νεότερος τής ΈλληνίδοςΠτηνρτρόφου
δεσποινίδας Νικάς Δένδραμή.
Π εκλεκτή συνεργάτις τής «Ελληνικής Έπΐιθεωρήσεως» εΐνε όχι μόνον νεαρωτάτη άλλά καί μικρή
τό δέμας.Μέσα δμως στό μικρό αύτό σωματάκι μέ τά
έξυπνα καί άνήσυχα μάτια, μέ τήν παιδικωτάτην
φυσιογνωμίαν, τό ηχηρό γέλιο καί τά αιωνίως άνυπότακνα μαλλιά κατοικεί μία θερμουργός ψυχή κίχί
ένας φωτεινός νούς. Τό δέ περιεργότερον εϊνε δτι
ένώ στά μετρημένα λόγια της καί τάς λεπτεπίλεπτους
ιδέας της βρίσκει κανείς τόν πλέον χαρακτηριστι
κόν ίδεολογισμόν είς τάς είδικάς σπουδάς της καί
τάς έκδήλους γνώμας της συναντάτε ένα δυνατό θε
τικισμό. Κρίμα ποΰ. είς τάς άντιθέσεις αύτάς Παρεμ
βάλλεται καί μία αστείρευτος μετριοφροσύνη] πού
δέν άφίνει νά,ιίπ:λμ.>9ή πέραν άπό δειλάς συζητήσεις
ότι ώραΐον κρύπτεται είς τής εκλεκτής Έλλκνίδος
τήν ώραίαν ψυχήν.
Άλλ$ καί τούτο μπορεί κανείς νά τό δικαιρλογήση πληρέστατα. Έκεΐ πού ζή μία άληθινή πίστις
πρός τό ώραίον καί τό υψηλόν, έκεΐ δπου μελωδεί
ται ή εύμορφία τής ζωής καί εΐνε [ριζωμένη βαθειά
ή λατρεία τού καλού, έκεΐ δπου δ πόθος τής έργασίας σύγχέεται μέ τάς ώράιοτέρας κμι πατριωψκωτέρας φιλοδοξίας, ή μετριοφροσύνη εΐνε μία έπί πλέ
ον δύναμις πού άναδεικνύει τάς εύγενεΐς ψυχάς καί
φωτίζει· μέ φώς περισσότερον έντονον τόν ώραίον
δρόμον των.
Ή νεαρά γεωπόνος’δίς Δένδραμή άνήκει σ’αυ
τούς τούς χαρακτήρας τούς ξεχωριστούς και εΐνε ό
τύπος τής γυναικός ποΰ γλύκοχαράζει διά τήν επι
στημονικήν, κοινωνικήν, καλλιτεχνικήν καί πατριω
τικήν σταδιοδρομίαν τής Ελληνίδος. Εις τό πρύσωπόν της δέν χαιρετίζομεν μόνον τήν κόρην που προ
άγει κατά ένα σπουδαιότατον βήμα τήν δράσιν τής
Έλληνίδος, άλλά τήν γυναίκα ποΰ συμβολίζει τήν
εύγενεστέραν έξέλιξιν τής Έλληνίδος τής <<ύρ·ον.
ΕΥΓΕΝΙΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Κατά τήν τελευταίαν συνομιλίαν, τήν οποίαν μεθ’
υμών ελαβον, παρετήρηρα πτόησίν τινα δτε σάς εΐπον δτι οί Έλληνες μεταβαίνουν κατά καθήκον άμα
δέ..διά. τέρψιν των, διά νά διέλθονν. κατά καιρόν, όλό;
κλήρον- τήν ήμέραν παρά τώ τάφω τών συγγενών·
Θά λέγετε· Ευχάριστος διασκέδασις νά μεταβή τις
νά καταθλίβηται παρά τινι τάφω ! Άλλά, Κυρία, οί
τάφοι τών παλαιών,καί εκείνοι τούς όποιους βλέπει τις
είσέτι εί; τήν βλλάδα, ιδίως εκείνοι τών διακρινομένων λόγω γεννησεως ή τής τύχης των, ούδεμίαν
φρίκην προξενοϋσι.... Φαντασθήτε, Κυρίαι, μέγαν
κήπον, μακρόν, ρετραγωνισμένον, κείμενον είς τήν ε
σχατιάν, ένός χωρίου, τοΰ οποίου τό περιτείχισμα
εΐνε γεμάτον άπό θυρίδας, έχον άπό ένα μέρος τήν
θάλασσαν, καί άπό τό άλλο μεγάλον διάδρομον.
Μέ κυπαρίσσια, φτελέας, . λεύκας. Τό περιτείχισμα
πεποικιλμένον μέ άνθη, τά όποια δέν ζητούν περιποίησιν, ώς τά γιασεμιά, τά ρόδα, τά αιγοκλήματα κτλ.
Ή γή εΐνε κεκαλυμμένη άπό ϊα καί άπό δλα τά είδη
τών άνθέων τού άγρού. Άπό μίαν γωνίαν τοϋ κήπου
τούτου ρέει ρυάκι, ποΰ μουρμουρίζοντας αρμονικά,
άποπλανάται μέ τούς ελιγμούς του καί δροσίζει τό
ώραίον τούτο μέρος, δπου βασιλεύει παντοτεινή άνοιξις. Ή σκιά τών δένδρων, ή σιγή, ή ησυχία, ή ποι
κιλία τών άνθέοιν, τό μορμυρίζον ρυάκιον’ τό πάν
δίδει τήν Ιδέαν τών ευτυχισμένων τούτων πεδίων,
δπου οί άρχαΐοι Έλληνες ένόμιζον δτι άΐ ένάρε'ταΐ
ψυχαί άντημείβοντο καί γενόμεναι δεκτοί.
Τό έν λόγω ύδωρ τό όποιον ρέει έλικοειδώς χύνε
ται είς δεξαμενήν παρά τώ περιτειχίσματι έχοντι
έξωθεν κρουνούς, τών οποίων ό ένας εΐνε πάντοτε άνοικτός διά νά σχηματίση ρυάκιον πρός πότισμα τών
ποιμνίων. Οί άλλοι εΐνε κλειστοί, καί χρησιμεύουν
διά νά δροσίζουν τήν δίψαν τών διαβατών. Υπάρ
χουν πέντε ή. έξ έξ επαργυρωμένου χαλκού σίγκοι,
προσκεκολλημένοι είς τήν δεξαμενήν διά μακράς α
λυσίδας. δπως χρησιμεύσουν είς τούς έφιππου: νά πίωσι χωρίς νά θέσουν τόν πόδα είς τήν γήν. Έίπίσης
ύπάρχει οίκημα συγκοινωνούν μετά τού κήπου, τό ό
ποιον περιέχει ναόν καί πολλά δωμάτια διά κατοικίαν
τών ιερέων διά τάς ιερουργίας καίδιά νά προσέχουντό
άκοίμητον κανδήλι ένώπιον τοΰ Θεού, ό όποιος είκονίζεται έπί ροδόχρου τριγώνου τρίων ή τεσσάρων
ποδών διαμέτρου· Παρά τώ τριγώνω κεΐται ή ελκών
τής Αειπάρθενου. Τό Σάββατον,ήμέρα τήν οποίαν ή
εκκλησία σέβεται ιδιαιτέρως, οί ιερείς· μένουν καθ
δλην τήν ήμέραν είς τήν είσοδον τοΰ κήποι», δίδοντες
ελεημοσύνην, αδιακρίτως είς πάντα· αΐτούντα. Οί λοι
ποί. παρακαλούνται νά δέχονται άνθη. Διασκορπί
ζονται είς τό δενδρόφυτον τοΰτο μέρος. Περιπατούσιν. Οί μέν · δρέπουσιν άνθη σχηματίζοντες άνθοδέσμας. οί δέ. πλέκουσιν εγκώμια είς τόν άνθρωπον οδ
τινός ή ιηήμη εΐνε έντιμος. Ό κήπος αυτός άφ’ έαυίοΰ σάς προκαλεΐ τήν άκέψιν εις πάν δ,τι παρου
σιάζεται πρό τών όφθαλμών. Αυτά τά ύψΓτενή δέν
δρα καί δυνατά, θά έλθη ήμέρα, καθ’ ήν θά κοπωσι
θά έκριζωθοΰν. θά είνε εξαπλωμένα κατά γής-, άνευ
δοοσερότητος άνευ ζωής. Τό φλοίσβιζαν ρυάκιον.
ποΰ πεοιπλανάται είς δλα τά μέρη έκεΐνα, ομοιάζει
πρός τήν ζωήν μας τήν όποιαν βλέπομεν προχωρού
σαν είς πλεϊστα διάφορα μέρη, σχεδόν πάντοτε δυσαρεστηιιένην καί μειιψηιοιροΰσαν κατά τής τύχης.Αύτά
τα άνθη εΐνε ή είκών τής ιδίας ταύτης ζωής, ή όποια
διαρκεΐ έπί τινας στιγμάς, καί παρέρχεται άνεπι-

στρεπτεί.Διότι ναι μέν έκαστον έτος παράγει άνθη,
αλλά δέν εΐνεποσώς έκεΐνα τά όποια εϊδομενάνθισμένα,
καί έχάθησαν. Καθ’ ώρισμένην ώραν όλοι συγκεντρούνται διά νά γευματίσουν· ’Άφθονα τά φαγη
τά, άλλ’ άνευ προετοιμασιών. Κάθηντα,ι είς τάς δχθας
τοΰ ρυακίου, έπί τιόγ δροσερών χόρτων. .. . Άφού
τό τέκνον τής Σεμέλης, πάντοτε νέον, έσκόρπισεν είς
δλους τούς ομίλους τήν φαιδρότητα καί τό άττικόν
ιίλας, οί μέν τραγουδούν, οί δέ προσκαλούν είς τόν
χορόν. Έκαστος κατά σειράν γίνεται ό κορυφαίος-,
οί δέ λοιποί άρταποκρίνονται έν χορφ. Χορεύουν,
διασκεδάζουν μέχρι νυκτός. Έπειτα σύρονται είς φιλικάς οίκίμς τιινών τής συντροφιάς, καί ή φαιδρότης
εξακολουθεί προχωρημένης τής νυκτός. Δέν είνε πάν
τοτε οί "Ε-ληνες τού Άνακρέοντος, ποϋ,τό άσμα καί
δ χορός τούς συνώδευσε πανταχοϋ ;
★ ★ ★

Ή δύναμις τής γαλλικής μοναρχίας ήτο έν τή πα
ρακμή αύτής, ιδίως βασιλεύοντος Λουδοβίκου τού
δεκάτου έκτου, ή άθλιότης τοΰ κράτους ήτο καταφανεστάτη. Ώς έκ τούτου ή άντιπολίτευσις έφερε τήν
ανατροπήν τού θρόνου τών Βουρβόνων καί τήν κατάλυσιν τής βασιλείας διά τής έπαναστάσεως τού 1789,
ήτις άκολούθως έφερε τήν Δ»]μοκρατίατ' τού 1792.
Ο περιβόητος Ροβεσπιέρος έπαιξε ρόλον τρομε
ρόν κατά τήν έπανάστασιν είς τρομοκρατίαν, καθ’
ήν έχυσε τόσον αΐμα.
'Ό Άνδοέας Σενιέ, ώς ποιητής, έπρεπε νά άγαπά
τήν έλευθερίαν.' Άφήκε 'κατά μέρος τήν ελληνοπρε
πή στιχουργίαν του καί τάς κλασικάς μελέτας, καί
γίνεται δημοσιογράφος. Μετ’ άλλων διαπρεπών συγ
γραφέων έκδίδει τό «Ζουρνάλ ντέ Πάρί» καί κατα
πολεμεί τήν απόλυτον βασιλείαν κ,αί. τήν αυθαίρετον
δημοκρατίαν καταπολεμεί έρρώμένως τήν αναρχίαν.
Έγραψαν δτι .εΐχον άντιθέ,τους πολιτυί&ς άρχάς
oj δύο αδελφοί, ό Άνδρέας καί ό Μαρία-Ίωσήφ.Δέν
ήτο άί.ήθεια. Έκάτερος έσκέπτετο κατά τόν χαρα
κτήρα αύτοΰ πρός τόν αύτόν εκείνον σκοπόν. ’Ο’Ανδρέας, μεγαλείτερος κατά τήν ηλικίαν ήτο καί λΟ’/ικώτερος. Οί έπαναστάται έχειοοκρότηΡάν τήν τραγτοδίαν «Κάρολον Έννατον» τού Μαρ'ία-Ίιοσήφ. Ό
Άνδρέας στιχσϋργεΐ κατά τής τρομοκρατίας, Οί α
δελφοί έρχονται είς ρήξιν, άλλά περί τά τέλη τοϋ
1793 συμφιλιοϋνται. Ήτο μάλλον παρεξήγησις.
Δυσττ^ώς ή άπερίσκεπτος αρετή φέρει πολλάκις
κακάς συνέπειας. 'Ο Άνδοέας καταδιώκεται άπό
τοί>ς εχθρούς του, σΐ'λλαμβάνεται. καταδικάζεται εί;
θάνατον !
Η δυστυχής μήτηρ καί ό περίλυπος αδελφός Μα
ρία-Ιωσήφ προσπαθοϋσι τήν' αναβολήν τής καταδί
κης. Ό άτυχης πατήρ ένεργεΐ. Τά πάντα μάταιαΤήν ύβδόμην τοΰ δημοκρατικού μηνός Θεομαδόρ
<25 Ιουλίου ι 1794. ό μέγας ποιητής άπεκεφαλίσθη ! Μετά δύο ήμέρας έκαρατθ|εήθη και ό Ροβεσπιέρος. μετά πολλών οπαδών του; ύπό τού: άλαλαγμούς τοΰ πλήθους άπαλλαή'έντος τοιούτου αιμο
χαρούς τυράννου.
Μετά δύο μήνας άπέθανε καί δ πατήρ Λουδοβί
κος, μή' δυύάμενος θά έπιζήση· μετά τήθ δυστΐήμαν
τούτην.
Οί άντιδραστικοί έκήρυττον υπαίτιον τοϋ θανάτου
τοΰ Άνδρέα τόν αδελφόν του Μαρία - ’Ιωσήφ, δστις
άπαντών εις τήν μομφήν ταύτην έδημοσίευσε τήν ώ
ραίαν «’Επιστολήν κατά τής συκοφαντίας».
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ΕΛΛΗΝΙΣ· ΜΗΤΗΡ ΓΑΛΛΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ
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Η ΕΛΛΗΝΙΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ
’Αρχίζει ή Έλληνίς νά γίνεται μοχλός δημιουργι
κής καί πλουτοπαραγωγικής εργασίας. Μέχρι σήμε
ρον ή δράσίς της κατεφαίνετο εις κλάδους μεγίστης
κοινωνικής καί εκπολιτιστικής σημασίας καί άπό και
ρού είς καιρόν προνομιούχοι Ελληνίδες έξέφευγον
τοΰ κύκλου τούτου, διά νά διαλάμψουν είς στάδια
εύρυτέρων αγώνων. Κυριωδέστατα ή Έλληνίς έπροχώρησεν είς τούς καλλιτεχνικούς κλάδους. Έχομεν
ζωγράφους διαπρεπείς, έχομεν μουσικούς διακεκρι
μένος, έχομεν δημοσιογράφους, συγγραφείς, ποιητρίας, δραματογράφους. Εχομεν γλυπτρίας, βιολιστρίας, πιανίστρας, ηθοποιούς, τής φήμης τής Δος
Κοτοπούλη καί τής Κας Κυβέλης. ’’Εχομεν συνθέτιδας, δπο)ς ή Δίς Ααμπίρη καί ακόμη δέν έσίγησεν ό
θόρυβος, τόν όποιον ήγειρε τό δραματικόν έργον τής
νεαρωτάτης Δος Νεγρεπόντη. Βλέπομεν παντού τήν
Έλληνίδα ν’ άνυψώνη μόνη της τόν εαυτόν της, νά
άναδεικνύεται νά λαμβάνη θέσιν είςτήνπρωτοπορείαν.
’Εχομεν Έλληνίδας πού έδρασαν έθνικώς εις τήν
σύλάδωμένην Μακεδονίαν, δπως ή κ. Αυγερινού έν
συνεργασία μέ τούς σπουδαιοτέρους πολιτικούς τής
νεώτέρας Έλλάδος.’Έχομεν τήν ήρωϊκήν κυρίαν Πα
παδοπούλαν, τήν οποίαν ή πρός τό καθήκον αφοσίω
σή έφερεν είς τό χείλος τού τάφου, καί έκεϊ είς τήν
έπιθανάτιον κλίνην της δεχθεισαν, πρώτην αυτήν,, α
πό τήν πρωτοβουλίαν τού Βασιλέως μας, τόν Άργυρούν Σταυρόν τού Σωτήρος. “Εχομεν έπιστήμονας
πρώτης γραμμής. Διαπρεπείς ιατρούς διακρτνομένάς
είς επιστημονικόν κύκλον διεθνούς σημασίας, δπως ή
ϊ<α Παναγιωτάτου καί ή Κα Μελά, έχομεν διδάκτο
ρας τής Φιλολογίας, έχομεν διδάκτορας τών Φυσι
κών Επιστημών δπως ή Δίς Μακρή καί τών Μαθη
ματικών όπως ή Δίς Ζερβού. ’Από τήν ικανοποιητι
κήν αύτήν εικόνα τήν τόσον ;πρόχειρον μάς έ'λέιπεν
ή Αντιπρόσωπος μιας επιστήμης, θετικής,· πρακτικής,
πλδυτοπαραγωγικής. Μάς ελΤιπεν ή ''γεωπόνος. Δέν
είάομεν νά έπιδείξώμεν επιστήμονα 'Ελληνίδα, άνήκουσαν εις τάς τάξεις τής δημοσίου υπαλληλίας έξω
άπ» τόν διδασκαλικόν έσμόν πού καί αυτός μέ τόσην
αίταπάρνησιν άποτελεϊ τό πρός τήν κοινωνίαν καί
τήν πατρίδα καθήκον του. Άλλά τ·ήν έλλειψιν αυ
τήν ήλθε ν’ άναπληρώση ή νεαρωτάτη Έλληνίς δε
σποινίς Νίκα Δενδραμή. Μετά τετραετείς σπουδάς
είς Ευρώπην έπέστρεψεν είς τήν πατρίδα της συνο
δευομένη άπό τά (Αραιότερα όνειρα διά κάθε τι πού
συνδέεται μέ τήν πρόοδον τοΰ τόπου της. Είνε άξιον πολλής μελέτης πώς ή δεσποινίς Δενδραμή έσκέφθη νά έπιδοθή είς επιστημονικός μελετάς 6ασιζαμένας έπί τής πλουτολογίας. Είνε ή πρώτη Έλ
ληνίς, νομίζομεν, πού τήν απασχολούν άριθμοί, πού

είνε μπερδευμένη μέ υπολογισμούς, πού μελετά συνθήκας εμπορικός, ποΰ τήν ενδιαφέρουν αί τιμαί τών
προϊόντων τής γής καί δέν τήν άφίνη άσυγκίνητον
ή εμπορική άξια τών προϊόντων τών ζώων, ή ζωή
καί ή πρόοδος τών δένδρων, ή διάδοσις τών άνθέων
καί ή εύθυνή παραγωγή τών. · ·. αυγών.
Καί είνε νεαρωτάτη ή πρώτη Έλληνίς γεωπόνος.
Από τής ημέρας δέ πού είσήλθε πανηγυρικώς καί
κατόπιν διαγωνισμού είς τήν δημόσιον υπηρεσίαν
δέν υπάρχει δημόσιος υπάλληλος άνήκων είς κλάδον
επιστημονικόν νεώτερος τής ΈλληνίδοςΠτηνοτρόφου
δεσποινίδος Νικάς Δενδραμή.
Η εκλεκτή συνεργατις τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» είνε όχι μόνον νεαρωτάτη άλλά καί μικρή
τό δέμας.Μέσα όμως στό μικρό αύτό σωματάκι μέ τά
έξυπνα και άνήσυχα μάτια, μέ τήν παιδικωτάτην
φυσιογνωμίαν, τό ηχηρό γέλιο καί τά αιωνίως άνυπότακτα μαλλιά κατοικεί μία θερμουργός ψυχή κ.δ.ί
ένας φωτεινός νούς. Τό δέ περιεργότερον είνε δτι
ένώ στ« μετρημένα λόγια της καί τάς λεπτεπίλεπτους
ιδέας της βρίσκει κανείι τόν πλέον χαρακτήριστικόν Ιδεολογισμόν είς τά: ε’ιδικάς σπουδάς της καί
τάς έκδήλους γνώμας της συναντάτε ένα δυνατό θετικισμό. Κρίμα πού.είς τ.άς άντιθέσεις αύτάς :έιαρεμβάλλεται καί μία αστείρευτος μετριοφροσύνηI . πού
δέν άφίνει νά,;4$λρ>θή πέραν άπό δειλάς συζητήσεις
ότι ώραΐον κρύπτεται είς τής εκλεκτής Έλληνίδος
τήν ώραίαν ψυχήν.
Αλλά, καί τούτο μπορεί κανείς νά
νά τό
τό δικαιτλογήδικαιόλογήση πληρέστατα. Εκεί ποΰ ζή μία άληθινή| ΐπίστις
πίστις
πρός τό ώρ&ΐον καί τό ύψηλόν, έκεϊ δπου μ^λφδείται ή εύμορφία τής. ζωής καί είνε .ριζωμένη βαθειά
η λατρεία τού καλού, έκεϊ δπου δ πόθος τής εργασί
ας σύγχέεται μέ τάς ώράιοτέρας κμί πατριαπήκωτέρας φιλοδοξίας, ή μετριοφροσύνη είνε μία έήι πλέ
ον δύναμίς πού άναδεικνύει τάς' εύγενεϊς ψυχβς καί
φωτίζει" μέ φώς περισσότερον έντονον τόν ώραϊον
δρόμον των.
'Η νεαρά γεωπόνος δίς Δενδραμή ανήκει |σ’ αυ
τούς τούς χαρακτήρας τούς ξεχωριστούς καί είνε ό
τύπος τής γυναϊκός ποΰ γλυκοχαράζει διά τήν έπιστημονικήν, κοινωνικήν, καλλιτεχνικήν καί πατριω
τικήν σταδιοδρομίαν τής Έλληνίδος. Είς τό πρόσωπόν της δέν χαιρετίζομεν μόνον τήν κόρην που προ
άγει κατά ένα σπουδαιότατον βήμα τήν δράσιν τής
Ελληνίδος, άλλά τήν γυναίκα ποΰ συμβολίζει τήν
εύγενεστέραν έξέλιξιν τής Έλληνίδος τής αΐφύον.
ΕΥΓΕΝΙΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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Κατά τήν τελευταίαν συνομιλίαν, τήν όποιαν μεθ’
ύμών ελαβον, παρετήοηρα πτόησίν τινα οτε σάς ειπον δτι οι Έλληνες μεταβαίνουν κατά καθήκον άμα
δέ διά. τερψιν των, διά νά διέλθουν. κατά καιρόν, νλόκλήρον- τήν ημέραν παρά τώ τάφφ τών συγγενώνλέγετε· Ευχάριστος διασκέδασις νά μεταδή τις
νά καταθλίβηται παρά τινι τάφο) ! Άλλά, Κυρία, οί
τάφοι τών παλαιών,καί εκείνοι τούς όποιους βλέπει τις
είσέτι, είς τήν Ελλάδα, ιδίως εκείνοι τών διακριβω
μένων λόγω γεννήσεως ή τής τύχης των, ούδεμίαν
φρίκην προξενουρι.... Φαντασθήτε, Κυρίαι, μέγαν
κήπον, μακρόν, τετοαγωνισμένον, κείμενον είς τήν ε
σχατιάν ενός χωρίου, τοΰ όποιου τό περιτείχισμα
είνε γεμάτον άπό θυρίδας, έ'χον άπό ενα μέρος τήν
θάλασσαν, καί άπό τό άλλο μεγάλον διάδρομον.
Μέ κυπαρίσσια, φτελέας, λ,εύκας- Τά περιτείχισμα
πεποικιλμένον μέ άνθη, τά όποια δέν ζητούν περιπηίησιν, ώς τά γιασεμιά, τά ρόδα, τά αιγοκλήματα κτλ.
Ή γή είνε κεκαλυμμένη άπό ία καί άπό δλα τά είδη
τών άνθέων τού άγρού. Άπό μίαν γωνίαν τοΰ κήπου
τούτου ρέει ρυάκι, ποΰ μουρμουρίζοντας αρμονικά,
άποπλανάται μέ τούς ελιγμούς του καί δροσίζει τό
ώραϊον τούτο μέρος, δπου βασιλεύει παντοτεινή άνοιζις. Ή σκιά τών δένδρων, ή σιγή, ή ησυχία, ή ποι
κιλία τών άνθέο^ν, τό ιιορμυρίζον ρυάκιον, τό παν
δίδει τήν ιδέαν τών ευτυχισμένων τούτων πεδίων,
δπου οί άρχαϊοι Έλληνες ένόμιζον δτι άί ένάρεταϊ
ψυχαί άντημείδοντο καί γενόμεναι δεκταί.
Τό έν λόγω ύδωρ τό όποιον ρέει έλικόειδώς χύνε
ται είς δεξαμενήν παρά τώ περιτειχίσματι έ'χοντι
έξωθεν κρουνούς, τών όποιων ό ένας είνε πάντοτε άνοικτός διά νά σχηματίση ρυάκιον πρός πότισμα τών
ποιμνίων. Οί άλλοι είνε κλειστοί, καί χρησιμεύουν
διά νά δροσίζουν τήν δίψαν τών διαβατών. 'Υπάρ
χουν πέντε ή έξ έξ επαργυρωμένου χαλκού σίγκοι,
προσκεκολλημένοι εις τήν δεξαμενήν διά μάκρος α
λυσίδας, δπως χρησιμεύσουν είς τούς έφιππους νά πίωσι χωρίς νά θέσουν τόν πόδα είς τήν γήν. Έπίσης
ύπάρχει οίκημα συγκοινωνούν μετά τού κήπου, τό ό
ποιον περιέχει ναόν καί πολλά δωμάτια διά κατοικίαν
τών ιερέων διά τάς ιερουργίας καίδιά νά προσέχουνπΰ
άκοίμητον κανδήλι ένώπιον τού Θεού, ό όποιος εικονίζεται έπί ροδόχρου τριγώνου τριών ή τεσσάρων
ποδών διαμέτρου. Παρά τώ τριγώνω κεϊται ή ε’ικών
τής Αειπάρθενου. Τό Σμββατον,ήμερα τήν όποιαν ή
εκκλησία σέβεται ιδιαιτέρως, οί ιερείς· μένουν καθ
δλην τήν ημέραν είς τήν είσοδον τού κήπου, δίδοντες
έλεηιιοσύνην. άδιακρίτως είς πάντα αίτοϋντα. Οί λοι
ποί παρακαλούνται νά δέχωνται άνθη; /διασκορπί
ζονται είς τό δενδρόφυτον τοΰτο μέρος. Περιπατούσιν. Οί μέν δρέπουσιν άνθη σχηματίζοντες άνθοδέσμας, οί δέ πλέκουσιν εγκώμια είς τόν άνθρωπον ού
τινός ή ιινήμη είνε έντιμος- 'Ο κήπος αι’τός άφ’ ε
αυτού σά; προκαλεϊ τήν σκέψιν είς παν δ.τι παρου
σιάζεται πρό τών οφθαλμών. Αυτά τά ύι|ητενή δέν
δρα καί δυνατά, θά έλθη ήμερα, καθ’ ήν θ& κοπωσι
θά εκριζωθούν, θά είνε εξαπλωμένα κατά γής-,' άνευ
δρσσερότητος άνευ ζωής. Τό φλοίσβιζαν ρυάκιον.
πού πεοιπλανάται εις δλα τά μέρη έκεϊνα. ομοιάζει
πρός τήν ζωήν μας τήν όποιαν βλέπομεν προχωρού
σαν είς πλεϊστα διάφορα μέρη, σχεδόν πάντοτε δυσαρεστοιώνην καί μειιψιμοιροΰσαν κατά τής τύχης.Αύτά
τά άνθη είνε ή ε’ικών τής ιδίας ταύτης ζωής, ή όποια
διαρκεϊ έπί τινας στιγμάς, καί παρέρχεται άνεπι-
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στρεπτεί.Διότι ναί μέν έκαστον έτος παράγει άνθη,
άίΛάδέν είνεποσώς έκεϊνα τά όποια είδομενάνθισμένα,
καί έχάθησαν. Καθ’ ώρισμένην ώραν δλοι συγκεντροΰνται διά νά γευματίσουν- ’Άφθονα τά φαγη
τά, άλλ’ άνευ προετοιμασιών. Κάθηνται είς τάς δχθας
τοΰ ρυακίου, έπί τών δροσερών χόρτων. . . . Άιρού
τό τέκνον τής Σεμέλης, πάντοτε νέον, έσκόρπισεν είς
όλους τούς όμίλους τήν φαιδρότητα καί το άττικόν
άλας, οί μέν τραγουδούν, οί δέ προσκαλοΰν β’ις τόν
χορόν. Έκαστος κατά σειράν γίνεται-ό κορυφαίος,
οί δέ λοιποί άνταποκρίνονται έν χορώ. Χορεύουν,
διασκεδάζουν μέχρι νυκτρς. Έπειτα σύρονται είς φι
λικός ο’ικίας τινών τής συντροφιάς, καί ή φαιδρότης
έξακολουθεϊ προχωρημένης τής νυκτός. Δέν είνε πάν
τοτε οί Έλληνες τοΰ Άνακρέοντος, ποΰ τό άσμα καί
δ χορός τούς συ’νώδευσε πανταχοΰ ;
★★ ★

Ή δύναμις τής γαλλικής μοναρχίας ήτο έν τή πα
ρακμή αύτής, ιδίως βασιλεύοντος Λουδοβίκου τοΰ
δεκάτου έκτου, ή άθλιότης τού κράτους ήτο καταφανεστάτη. 'Ως έκ τούτου ή άντιπολίτευσις έ'φερε τήν
άνατροπήν τού θρόνου τών Βουρβόνων καί τήν κατάλυσιν τής βασιλείας διά τής έπαναστάσεως τού 1789,
ήτις άκολούθως εφερε τήν Δημοκρατίαν τού 1792.
Ο περιβόητος Ροβεσπιέρος έπαιξε ρόλον τρομε
ρόν κατά τήν έπανάστάσιν εις τρομοκρατίαν, καθ’
ήν έχυσε τόσον αίμα.
'D Ανδρέας Σενιέ,. ώς ποιητής, έπρεπε νά άγαπά
τήν έλεΰθερίαν.' Άφήήε κατά μέρος τήν ελληνοπρε
πή στιχουργίαν του καί τάς κλασικός μελέτας, καί
γίνεται δημοσιογράφος. Μετ’ άλλων διαπρεπών συγ
γραφέων εκδίδει τό «Ζουρί'άλ ντέ Πάρί» καί κατα
πολεμεί τήν απόλυτον βασιλείαν καί τήν αυθαίρετον
δημοκρατίαν καταπολεμεί έρρωμένως τήν αναρχίαν.
Έγραψαν δτι εΐχον αντιθέτους, πολιτικός άρχάς
ρί δύο άδελφοί, ό Άνδρέας καί ό Μαρία-’ίιοσήφ.Δέν
ήτσ αλήθεια. Έκάτερος έσκέπτετο κατά τόν χαρα
κτήρα αύτοΰ πρός τόν αυτόν έκεϊνον σκοπόν. 'Ο’Ανδρέας, μεγαλείτερος κατά τήν ηλικίαν ήτο καί λογικώτερος. Οί έπαναστάται έχειροκρότησάν τήν τραγτοδίαν «Κάρολον ’Έννατον» τοΰ Μαρίία-Ίωσήφ. Ό
Άνδρέας στιχοΰργεΐ κατά τής τρομοκρατίας. Οί α
δελφοί έ'ρχσνται είς ρήξιν, άλλά περί τά τέλη τού
1793 συμφιλιούνται. ΤΗτο μάλλον παρεξήγησις.
Δυστυχώς ή άπερίσκεπτος αρετή φέρει πολλάκις
κακός συνέπειας. Ό Άνδρέας καταδιώκεται άπό
τούς εχθρούς του, συλλαμβάνεται, κατο.δικάζεται είς
θάνατον !
Η δυστυχής ιτήτηρ καί δ περίλυπος αδελφός Μαρία-Τα>σήφ προσπαθοΰσι τήν άναβολήν τής καταδί
κης. Ό άτιηής πατήρ ένεργεϊ. Τά πάντα μάταιαΤήν ύβδόμην τοΰ δημοκρατικού μηνός Θερμαδόρ
125 Ιουλίου ι 1794. ό μέγας ποιητής άπεκεφαλίσθη ί Μετά δύο ημέρας έκΡιρατομήθη καί ό Ρο6εσπιέρος. μετά πολλών οπαδών του; ύπό τούς άλαλαγμούς τού πλ.ήθους ιτπαλλαγέντος τοιούτου αίμο-/αοοΰ: τυράννου.
Μετά δύο μήνας άπέθανε και ό πατήρ Λουδοβί
κος, μή δυνάμενος νά έπιζήση μετά τήν δυστιγίαν
ται'ιτην.
Οί άντιδραστικοί έκήρυττον υπαίτιον τοΰ θανάτου
τοΰ Άνδρέα τόν άδελφόν του Μαρία - ’Ιωσήφ, δστις
άπαντών είς τήν μομφήν ταύτην έδημοσίευσε τήν ώ
ραίαν «Έπιστολήν κατά τής συκοφαντίας».
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Και ή ιιήτηρ είς τον «Φύλακα» έθηιιοσίεΐ'σεν επι
στολήν κατά τή; μομφής ταύτης, εν ή άναγινώσκονται και τά έξης·
«Κατά τους ειδεχθείς χρόνους, δτε δύο τών τέκνων
μου έστέναζον εις τό βάθος τής υπογείου σκοτεινής
φυλακής, δΜαρία-Ίωσήφ, ή μόνη παρηγοριά τής οι
κογένειας, αναφανδόν προγεγραμμένος ύπό τοΰ Ροβεσπιέρου και τών συνεργατών του.δέν έπαυσε τοΰ νά
ένεργή ΰπέρτώνδύο δυστυχών αδελφών...Οί συγγενείς
και οί φίλοι του εϊξεύρουν δτι είχε προμηθευθή σφο
δρόν δηλητηριον, διά νά μή περιέλθη εις τάς χεΐρας
τών αίμοβόρων τυράννων. · ·. "Ενας έξ εκείνων δστις περισσότερον τόν κατηγορεί, τολμά· νά τόν κατηγορή τώρα δτι έγκατέλειψε θήν μητέρα !
’Α ! Δεν την έγκατέλειψε, τή δίδει μάλιστα καθ’
έκάστην νέα δείγματα τής υίϊκής τρι·φερότητος.Αύτός φροντίζει δι’ δλα και δημοσίως τοΰ κηρύσσω την
αυθεντικήν ταύτην πιστοποίησιν, δπως ανακουφίσω
τήν μητρικήν καρδίαν μου καί άποστσμίσω τού;
συκοφάντας του.
Ε. Λ. χήρα ΣΕΝΙΕ»
F— ” '
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Η ’Ελισάβετ κατεγίνετο εις τήν Ιστορίαν τοΰΣουλτάνου Μαχμοΰτ τοΰ πρώτου περί τοΰ όποιου είχε
περισυλλέγει αρκετόν υλικόν. Εις μίαν τών επιστο
λών της έγραφεν· «Ό Σουλτάνος Μαχμοΰτ ύπήρξεν
ό ήγεμών τοΰ οθωμανικού οίκου,ό πνευιιατωδέστερος,
ό εΰγενέστερος. δ χαριέστερος· Ήγάπα τήν ζωγρα

φικήν, τήν μουσικήν, τήν ποίησιν. Έφ’ δσω έζη πάσαι αί τέχναι είχον «να προστάτην ε’ις τήν Τουρκίαν.
Αυτός ό ίδιος τάς έκαλλιέργει έπιτυχώς καί οποιοσ
δήποτε αν διέπρεπεν ήτο πεπεισμένος δτι θά έτυχε
τής έκτιμήσεως καί τής εύνοιας αύτοΰ. Διά τούτο
-ίχεν ιδιαιτέραν προτίμησιν διά τούς Γάλλους».
Τό δυστύχημα τοΰ πεφιλημένου υίσΰ τής έκοψαν
τά φτερά τής φαντασίας καί πάσαν δράσιν· "Εζησε
μετά τοΰ υίοΰ τη; Μαρία-Ίωσήφ δυστυχής δυστυχεστάτη μέχρι τής 6 τοΰ μηνός Νοεμβρίου τοΰ 1808
έτους δτε άπέθανεν άγουσα τό εβδομηκοστόν έννατον
τής ηλικίας έτος.
’Επίζηλος ύπήρξεν ή νεανική ήλικία της μεταξύ
τών θαυμαστών τοΰ κάλλους της καί τοΰ πνεύματος.
Ως δέσποινα έδρασεν εν τώ μέσω μεγάλων διανοιών
έν Παρισίοις καί ή ιστορία τής γαλλικής φιλολογίας
ποτέ δεν θά λησμονή δτι εις τήν 'Ελληνίδα μητέρα
οφείλεται ή ελληνική χάρις τών ποιημάτων τοΰ Άνδρέα, τόν όποιον εις τό άνθος τής ήλικίας καί τής
δράσεώς του τόν άπεκεφάλισεν ή άγρια καί αιμοχα
ρής έπανάστασις, ήτις έχυσε καί τόσον άθφον αίμα
καί αίμα πολύτιμον πολλών μεγάλων άνδρών οί όποιοι
δι’ έργων τής διανοίας τιμώσι τήν Γαλλίαν·
Τά έργα τοΰ Άνδρέα Σενιέ έδημοσιεύθησαν κατά
πρώτον τφ 1819, δήλα δη, είκοσι καί πέντε έτη μετά
τήν ο’ικτράν άποτομήν τής κεφαλής του.
Τά ελληνοπρεπή ποιήματά του δίδουν νέαν τάσιν
εις τήν γαλλικήν ποίησιν, χάριν τής Έλληνίδος μη
τοός αύτοΰ.
ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ
ΙΙρός τόν ’ Εκλαμηρότατον
Κόμητα Βιάρον Α. Καηοδίστριαν
(Μέ ϊί'.ζ'.τέραν εύχχρίστησιν δημοσιεύομε·? τό κάτωθι ανέκ
δοτον έγγραφον έκ τού όποιου καταφαίνεται ή τύχη πολυ
τίμων κειμηλίων τού Άγιου Όρους καί δή τής Άγιας Ζώ
νης ή όποια ανήκει εις τήν Μονήν Βατοπεδίου, καί άποκα
λύπτεται μία αιματηρά σελις τής Ελληνικής έπαναστάσεως.
Κατά τό 1821 έτος καλόγεροί τινες έκ τοΰ 'Αγίου Όρου;
ήλθον είς τήν Κρήτην έχοντες μαζί των καί τούς θησαυ
ρούς τών Μοναστηρίων των δηλ. τήν Αγίαν Ζώνην, τήν
Κάραν τοΰ 'Αγίου Άνδρέου, καί τόν Τίμιον Σταυρόν, στο
λισμένων μέ διάφορα ατίμητα πετράδια.
Κατά τήν 24 Ιουνίου οί Τούρκοι όίρμησαν έναντϊον τών
χριστιανών και πρώτον εις τήν έκκλησίαν τής Μητροπόλεως, δπου εΰρίσκετο ό Μητροπλίτης μ- δλον τόν κλήρον
καί μετά πολλών χριστιανών, έπιτελοΰντες τήν θείαν μυ
σταγωγίαν. δπου εύρέθησαν καί οί άνω είρημένοι καλόγε
ροι τοΰ 'Αγίου “Ορους. Τελειωθείσης δέ τής θείας λειτουρ
γίας, ωρμησαν οί εχθροί ώς άγριοι λύκοι έναντίον τής
ποίμνης. καί έκβιάσαντες τάς θύρας τής έκκλησίας τάς ο
ποίας είχον κλείση οί παρευρεθέντες χριστιανοί, κατέσφα
ξαν δλους τούς έκεί εύρεθέντας χριστιανούς, ομοίως καί
τόν Μητροπολίτην μέ δλους τούς αρχιερείς καί Ιερείς, καί
ιέσσαρους έκ τών άνωθεν καλογήρων. Οί δέ συνάδελφοί
των βαστιόντε- τά άνω Ιερωμένα λείψανα, έλυτριόθησαν
ο'τινες καί λαβόντες τήν ύπεράσπισιν τοΰ Κονσόλου τής
Α. Μ. τής Μεγάλης Βρεττανία; Δομένικο Σανταντώνιο,
όμοΰ μέ τούς ιερωμένους θησαυρούς, καί άλλα διάφορα α
φιερώματα τούτων όμοΰ καί χρήματα."
Μετά παρέλευσιν δέ τινων ήμερών έπρόβαλεν ό Κόνσο
λος αυτός πρός τούς ρηθέντα; καλογήρους δτι ό πασσας
ζητεί νά τοΰ παραδθοΰν δλοι οί θησαυροί δπου εΰρίσκονται

είς τήν έξουσίαν των. Βιασμένοι οί καλόγηροι έπαράδωσαν
είς τόν είρημένον Κόνσολον τήν αγίαν Κάραν, καί κλειδώσαντες τό έξω κλίφι τής Αγίας Ζώνης τό όποιον ήτον
άργυροΰν, καθώς καί τό κ.λ’ίφι τοΰ Τίμιου Σταυρού τά παρέδωσαν λέγοντες δη εις έκείνην τήν ταραχήν έχασαν τά
κλειδιά, καί δτι είνε τά άγια μέσα κλειδωμένα, ομοίως καί
48 χιλιάδες γρόσια διά νά τά παραδώση τοΰ πασσά. Α
γνοείται δμως άν τφ δντι τά έζήτησεν ό πασσάς. Καπά δέ
τό 1822 έτος περί θάς 10 Φεβρουάριου μέ έμβαρκάρισεν ό
Κόνσολας τής Γαλλίας ονομαζόμενος Λουκάς Μπόζος, μέ
μίαν Μπουμπάρδαν φρανζέζικην φορτωμένη μέ διάφορα
είδη τής Κρήτης, διά νά μέ έβγάλη είς Σύραν, ή οποία έπήγαινεν εις Κιον)πολιν. Μετά δέ τρεις ήμερα; άφοΰ έμβαρκαρίσθην, έφεραν καί τούς τρεις καλογήρους είς τό
ίδιον καράβι, οί όποιοι έκρατοΰσαν 12 τζουβάλια γεμάτα
αφιερώματα διάφορα τών χριστιανών, τρία σεντούκια καί
ένα μπαούλο, καί έσηκωθήκαμεν είς τά πανιά άκολουθοΰν.
τες τόν δρόμον μας έπήγαμεν έξω τής Σαντορίνης. ’Ανέ
μου δέ σφοδροΰ γινομένου, έβιάσθημεν νά έμποδίσωμεν είς
τόν λιμένα τής Σπιναλόγκας τής Κρήτης. Έξω δέ τοΰ λι
μένας τούτου μάς έπροσκάλεσεν ένα καράβι τουνεζιώτικο.
κρουσάρικον τό όποιον άφοΰ μάς έδεσε μάς έτράβα δλην
τήν ημέραν καί τήν νύκτα. “Ηλθεν ή πάσαρα τοΰ καραβιοΰ
καί μάς έβιζητάρισε πέρνοντα; μαζί των τά χαρτιά τοΰ
καραβιοΰ τον λοστρόμον καί ένα άπό τού τρεις καλογήρους·
καί επειδή άκόμη τό πλοϊον άπό τόν υπερβολικόν άνεμον
τοΰ άκολουθούσαμεν, καί όντως όγρηγοριότερον τά ξη
μερώματα τό έχάσαμεν χωρίς νά τό βλέπωμεν τελείως,καί
βλέποντας ό Καπετάνιος μας δτι τό καράβι δέν έφαίνετο
έμπόδισεν όπίσω καί μετά δύο ημέρας έπήγαμεν εις Σπιναλόγκαν καί έβγήκεν έξω ό καπετάνιος καί πάλιν έπέστρεψεν. Τήν δευτέραν ημέραν πάλιν εΰγήκεν έξω καί
μετά παρέλευσιν μιας ώρας ήλθον επάνω είς τό καράβι

δύο καΐκια μέ Τούρκους καί έπήραν τούς καλογέρους τούς
ή Μπουμπάρδα άνεχώρησε διά Κωνίπολιν, καί έπειδή τόν
όποιους ώς φαίνεται έπρόδωσεν ό καπετάνιος, καί πέρνον- υποπτευόμουν ώς προδότην ώς άπεδείχθη, έμβήκα είς ένα
τάς τους τούς έκτύπησαν μέ τά μαχαίρια άφίσαντες αυτούς
άλλον καράβι, καί τήν ώραν όποΰ έμβαινα μ’ έπαράδωσεν
ήμιθανείς· καί εΰγάζοντάς τους έξω τούς έστειλον είς ιό
ενα γρόπον γρόσια βουλωμένον μέ τήν βούλαν του διά νά
μεγάλον Κάστρον είς τόν πασσάν, καί τόν μέν ένα τόν γετά παραδώσω είς τόν Κόνσολον τά όποια καί αυτά άπαρροντότερον τόν έκρέμασαν τόν δέ άλλον τόν νεώτερον τόν
θένευον τής άγιας Ζώνης καί αμέσως τά παρέδωσα είς τόν
ίχάρισαν τοΰ Μουζούρ άγά. Τήν έ^χομένην ημέραν έστειίδιον αδελφόν του ’Αντώνιον, δστις αμέσως τά έξεβούλεν ό Μπέης τής Σπιναλόγκας είς τό καράβι τόν γραμμα
λωσε καί τά έμέτρησε τών οποίων ή ποσότης στοχάζομαι
τικόν του διά νά περιλάβη τά δσα πράγματα είχον οί κα νά είνε 10 έως 12 χιλιάδας άν δέν λανθάνομαι άφοΰ τά έ
λόγεροι· καί έπερίλαβε μόνον τά τρία σεντούκια λέγοντάς
περίλαβε μοί έδωσε ιδιόχειρόν του αποδεικτικόν διά τήν
του δτι μόνον αύτά είνε αυτών τών καλογήρων τά πράγ περιλαβήν αυτών τό όποιον έπαράδωσα είς τόν κύριον Γε
ματα, τό δέ μπαοΰλον λέγοντάς του δτι είνε έδικόν μου τό
ράσιμον Σβορώνον είς Σύραν έπειδή μ’ είπεν δτι είνε έπίάφησε, καί μετά τρεις ώρας τόν έστειλαν πάλιν όπίσω διά
τροπος τών καλογήρων τοΰ άγιου “Ορους διά νά έξετάση
νά πάρη καί τό μπαοΰλον, καί άν είνε ίδικόν μου νά μέ ύδιά αυτά τά πράγματα Αύτός λοιπόν ό Δομένικο; Σανταποχρεώση νά τό ανοίξω διά νά ίδή τί περιέχει μέσα. ’Εγώ
ντώνιος εύρίσκεται εις Σαντορίνην δστις κατακρατεί δλα
αύτά χωρίς νά διόση οΰτε εις τό έθνος, ούτε εις κανένα
δέ μή θέλοντας νά τοΰ τό ανοίξω μή έχοντας καί τά κλει
διά, έζήτησε διά νά τό πάρη σιανικώς, καί γνωρίζιον δτι
κοινόν τής Ελλάδος- άλλ’ ώς άλλος έχβρός τής πίστεως
καί τής παπρίδος, οίκειοποιήθη καί οίκειοποιείτω άχρι τής
είς αύτό τό μπαοΰλον εΰρίσκονται δλοι αύτοΐ Ιεροί θησαυροί
σήμερον. Διά τούτο λοιπόν ’Εκλαμπρότατε ήλθον ένταϋθα
τοΰ έπρόβαλον νά τοΰ δώσω γρόσια νά μοϋ τό άφήση,καί
διά νά γνωστοποιήσω πρός τήν Α. Εκλαμπρότητα διά νά
παρευθύς έπήγεν έξω, λέγοντας τοΰ μπέη δτι τό μπα
κεινατχΗήση πρ; τήν Σ. Κυβρνησιν τής 'Ελλάδος διά ν’
οΰλον ήσαν ίδικά μου ρούχα γεμάτο καί μετά δύο ώρας έάποσπάση τούς ιερούς τούτους θησαυρούς, τά ιερά σκεύη,
πέστρεψα ζητώντάς μου δέκα χιλιάδας γρόσια, διά νά μοΰ
τά χρήματα, τά όποια καί ζώντες οί καλόγηροι καί μετά
τό άφίση. ’Εγώ προσποιούμενος δτι δέν έχω γρόσια, τοΰ
θάνατόν του; άπαρθένευον καί άπαρθεύουν είς τό έθνοςέπρήσφερα τό ώρολόγιόν μου μέ τήν καδένα του καί μέ
διάφοραις βούλαις στοχαζόμενος μήπως εϋχαριστηθή μέ
καί μένω εϋσεβάστως'Ο πολίτη;
αυτό, αυτός δμως δέν εΰχαριστήθη μέ αυτό άλλά μοΰ έζή
ΙΩΑΝΝ. ΛΙΝΑΡΛΑΚΗΣ
τησε καί άλλα γρόσια λέγοντάς μου δτι αυτό μόλις αξίζει
γρόσια εξακόσια καί βλέποντας τό άμετάθετον τής γνώ
ΣΗΜ. ΕΛΑ. ΕΠΙθ. — Πράγμκτι δ Σαντχντώνιος αύτός
μης του, τοΰ έποόσφερα 140 ρουμπιέδες καί ευχαριστηθείς
έζήτησε μέ κάθε τρόπον νά κατακρατήση τά Ιερά κειμήλιχ
μέ αυτούς άνεχώρησε καί τήν άλλην ήμέραν ό καπετάνιος
τήν ϊέ Αγίαν Ζώνην κατέθεσεν είς τό έν θήρφ Μοναστήριον
έσήκωσε τήν μπουμπάρδαν, καί τήν άραξεν είς τό νησί ό- τών Φραγκισκανών. Έκτοτε δμως καί αύτός δ ιερόσυλος καί
ή οικογένεια του έπασχον καί κατετρϋχοντο ύπό διαφόρων
νομαζόμενον Ντία, απέναντι τοΰ μεγάλου Κάστρου, δπου
ήτον καί άλλα καράβια εύρωπαϊκά άραμένα καί άφοΰ άρά- ασθενειών καί πουθενά δέν μπορούσαν νά εύρουν οΰτε ήσυ
ξαμεν ό Κόνσολας Βρεττανός έστειλεν έπάνω τόν αδελφόν χίαν οΰτε θεραπείαν. Είς στιγμήν λοιπόν κατά τήν δποίαν
του όνομαζόμενον’Αντώνιο-Σανταντώνιο διά νά λάβη τάμεί- ήρχισε νά αντιλαμβάνεται δτι αίτια τών συμφορών του είνε
ή πράξίς του έφθασχν είς τήν νήσον Καλόγηροι απεσταλ
ναντα πράγμαπα τών καλογήρων. Έλθών ό Κ. Α. Σαντώμένοι τής Μονής τού Βατοπεδίου καί επιφορτισμένοι τήν
νιος άδελφός τοΰ Κονσόλου, έτζάκησε τήν κλειδαριά τοΰ άναζήτησιν καί άνεύρεσιν τών κειμηλίων. ’Επεφωληθείς λοι
μπαούλου καί άνοίξας αϊτό είδον είς αυτό την αγίαν Ζώ πόν τής παρουσίας του, παρέδωκεν είς αύτούς τά εις χεΐρας
νην, τούς δύο σταυρούς μέ τούς άτιμήτους λίθους διάφορα του κειμήλια καθώς καί τήν Αγίαν Ζιίινην ή όποια έκτοτε
ιερά άμφια άσιμικά καί πολύτιμα μαλαγματικά άφιεροΰμα- έπανήλθεν είς τήν περίπυστον Μονήν τού Βατοπεδίφυ άπηλλάτα τών χριστιανών τά όποια έπερίλαβε μετά τών δώδεκα γη δέ τότε καί δ Σανταντώνιο καί ή οικογένεια του άπό κάθε
ένόχ,λησιν καί κίνδυνον.
τζουβαλίων άσιμικά καί Ιερά σκεύη καί πρός τό εσπέρας

οΡΟνΜΠΕΝΣ
(Συνέχεια έκ τοΰ ύπ’ άριθ. 88 τεύχους.)
Καίτοι ή σύνθεσις του Ροΰμπενς είνε δυνατή, τό χρώ
μα ζωηρόν, αί διάφοροι φυσιογνωμίαν έκφραστικαί, έν
τούτοις ή τέχνη του έχει πολύ τό θεατρικόν είς δλας τον
τάς εικόνας· έγγίζει πολύ τό γήϊνον καί είναι πολύ υλι
στική· απευθύνεται ιδίως είς τάς συνήθεις ευαισθησία;,
όχι δμως είς έπίλεκτον άντίληΨιν ομοιάζει με τήν διδα
χήν ένό; εϋφραδοΰς ρήτορο; μέ style χροματισμένο καί
πλήρες εικόνων. Είνε ακριβώς τό είδος τών έπιδειικτικών
καί συγκινητικών είκόνοχν, τάς όποιας έζήτουν οί ’Ιησουί
του νά έκθαμβώνουν, νά γοητεύουν τρόπον τινά, πλήρεις
ζωής, νά ομιλούν καθαρώς, ν’ άφαρπάζουν. ’Ιδού τό πρό
γραμμα αυτών τών προστατών τής τέχνης. Ό Ροΰμπενς
τό έξεπλήρωσε καλλίτερον παντός άλλου. Λείπει είς τήν
ζωγραφικήν του έκεϊνος ό λεπτός, ό μαργαριταρώδης τό
νος, ό πλήρης μυστηρίου, ό όποιος άπηχεϊ πάντοτε είς κά

θε Φλωρεντιανήν εικόνα.
Εάν άπ’ αυτής τής άπόή'εως ό Ροΰμπενς είναι κατώ
τερος τών ’Ιταλών καί 'Ισπανών, πόσον δμως υπερτερεί ό
λων είς τάς εικόνας δπου ό θρύλλος, ή λάμψις, ή ευφυής
ευγλωττία, ή ΰλη είναι δλα τόσιρ καλώς διατυπωμένα, κα
θώς είς τήν θαυμασίαν, τήν πραγματικώς ύπέροχον άτα-

γωγήν τών θυγατέρων τοΰ Λευσίππου—εϋριοκομένην είς
τό μουσεΐον τού Μονάχου—καί είς μίαν διαβολικήν /fertnesse τοΰ Λόύβρου.
Πορτραιτίστας, τής οικογένειας του ιδίως, δέν είναι όλιγώτερον αξιοθαύμαστος. Δέν έχει βεβαίως τοΰ Ραμπράντ
καί τοΰ Τισιέν τό βάθος τής έκφράσεως, άλλά σέ κάθε
πίνακά του έκφράζει τήν χαράν τής ζωής, τήν αισιοδο
ξίαν τή; υγείας καί τοΰ έρωτός του. “Ολα αύτά τά βλέ
πει κανείς καταφανή εις τάς τοποθεσίας, τά ζφά του, τά
άνθη τού, περιστοιχιζόμενα ύπό αγγέλων.
Όταν τφ 1879 διωργανιόθη έπιτροπή, δπως περισυλλέξη τό άντίτυπον δλων τών έργων του είς τά διάφορα
μουσεία καί ιδιωτικός πινακοθήκας, συνήθροισεν έν δλω
2.235 πίνακας. Όποιος κολοσσός εργασίας!’ Δέν ύπάρχει
εις τήν Ιστορίαν δεύτερον παράδειγμα τοιαύτης παραγω
γικής έργαβίας, σννδεδεμένης μέ τάσην δύνσμιν φαντα
σίας καί μ’ ενα δώρο τόσο πλούσιον δημιουργίας.
Ό Ροΰμπενς είχεν ώς συμμαθητάς του τόν Ζορντάενς,
ζωγράφον λαϊκόν, άλλά μέ πινελιά δυνατήν. Ό καλλίτε
ρης έκ τών μαθητών του ύπήρξεν δ Βάν Ντάϊκ, τοΰ ό
ποιου αί εικόνες άποπνέουν χάριν, λεπτότητα καί ευγέ
νειαν.
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Ό Ροϋμπενς ά.τέύανεν εις ηλικίαν 63 ετών έν δλη τρ
δόξη τής τέχνης του, χωρίς νά ύποπτη τήν παρακμήν, ή
όποια συχνά παρατηρεΐται κατά τό τέρμα τών μεγαλειτέρων καλλιτεχνών.·
Ετάφη εις τό οικογενειακόν νεκιροταφεϊον τοΰ Messire
Fourment τοΰ πειύεροΰ του. Ή χήρα Ελένη Φουρμάν
δι’ έξόδων της έκτιοεν οπισβεν τοΰ χορού τής εκκλησίας
τού 'Αγίου ’Ιακώβου ένα παρεκκλήσιον και έκεϊ μετέφερε
τήν σαισόν του.
Έπί τοΰ βωμοϋ υπάρχει ό "Αγιος Γεώργιος, δπου λέ
γουν δτι δ ζωγράφος αυτός παριστάνετο μετά τών δύο
συζύγων του· τής Ισαβέλλας Μπράντ ώς Παρθένου Μα
ρίας, καί τής 'Ελένης Φουρμάν ώς Μαρίας Μαγδαληνής.
Ή περιουοία, τήν οποίαν άφήκεν, άνήρχετο ε’ις τό ποσόν τών 700,000 φλορινίων.
Ή Χ0ί>α καί οί δύο υιοί του, έκ τοΰ πρώτου γάμου, έκληρονόμησαν, εκτός τών προσωπογραφιών, αί όποίαι τοϊς
άνήκον, καί ένα αριθμόν πινάκων τό υπόλοιπον, τό όποιον
άνήρχετο είς 314 πίνακας, έπωλήθη είς τόν πλειστηριασμόν τήν 17 Μαρτίου τοΰ 1642 είς ένα ξενοδοχεϊον τής
’Αμβέρσας. Μεταξύ τών φιλοτέχνων αγοραστών παρευ.
ρίσκοντο καί ό απεσταλμένος τοΰ βασιλέως τής 'Ισπανίας,

οί αντιπρόσωποι τού αΰτοκράτορος τής Γερμανίας, τής
Βαυαρίας καί τοΰ βασιλέως τής Πολωνίας (Γουστάβος

Geffrey).
Τό πορτραίτο τής 'Ελένης Φουρμάν κατά τόν XVII άνήκεν είς τόν κύριον ντέ λά Λ16 ντέ Ζουλύ. "Οταν έπω
λήθη ή συλλογή του, τότε τό πορτραίτο τό ήγόρασεν ό κ.
Rdndon de Boiset αντί 2o.ooo λιβρών.
Μετά παρέλευσιν μερικών ετών τφ 1777 εύρέθη είς τήν
συλλογήν τού κόμητος de Vandrenis, δστις τό έπλήρωσε
18.000 λίβρας καί τέλος πωλείται καί πάλιν τφ 1781 20,
000' λίβρας. Εΰρίσκεται δέ σήμερον εις τήν μεγάλην Galo
ne τοΰ Λούβρου, ή οποία δέν έχει παρά έργα τής Φλαμανδίκής σχολής. ’Ιδού ποιος ύπήρξεν ό μέγας καί διάση
μος αυτός ζωγράφος, τοΰ όπφ'ου απόγονοι είναι οί ηρωι
κοί Βέλγοι ποΰ ώς άλλοι Σπαρτιάται μάχονται ύπέρ βω
μών καί έστιών πρόμαχοι τοΰ πολιτισμού καί τών μεγά
λων ύπερ πατρίδος ιδανικών. ’Εάν πρός στιγμήν είς τόν
αέόίνα μας ηδύνατο νά θεωρηθή ώς κυρίαρχος ή ιδέα τής
ύλης, ή αυτοθυσία καί ό ήρ'ωϊσμός τών Βέλγων ήρκεί
διά ν’ ανύψωση τήν άνθριοπ'ότητα καί τήν περιβάλλει μέ
τήν αΐγλην πού σκορπίζει τό μέγα, τό ύψήλόν, τό ύπέ?οχον.
ΝΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑΜΠ

ΤΑ ΙΕΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ
ΕΝ ΑΓΙΩ, ΟΡΕΙ
Β'.

Καί δμως, εί καί έξ ευγνωμοσύνης προς τούς ίδρυτάς καί ηγουμένους αυτών, διότι σημειώσατε δτι
καί ό Μελέτιος έκ βάθρων άνεκαίνισε τήν βόρειον
πλευράν τής μονής καί είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν
κατεθηκεν εικοσιχιλιαδας είκοσαδράχμων καί τέσσαρας είς ρωμανικά χρεόγραφα, οί Κουτλουμουσιανοί
πατερες έδει να έχωσι τόν τάφον τούτον κεκοσμημένον και εις λίαν ευπρόσωπον κατάστασιν, έν τούτοις
θέαμα τοϊς δρώσιν έλεεινδν υπάρχει έξ αβελτηρίας
καί αδιαφορίας καί αγνωμοσύνης, ϊνα μή τι άλλο' εί
πα), τών τούτων διεπόντων. μή βουληθέντων λαβεϊν
ύπ’ δψει ουδέ τάς συστάσεις τών φίλων καί έμοΰ αυ
τού καί έπισκευάσαι αυτόν αντί ελάχιστου ποσού
χρημάτων·
Παρά τον τάφον τούτον υπάρχει είκών, ήτις μέχρις έσχατων εθεωρεΐτο, ιός εϊκόιν τοΰ ίδρυτοϋ τής
Μονής ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ, έπειδή φέρει Αυτόκρατορικον σακκον, κεκοσμημένον διά τοΰ δικεφάλου
αετού, καί στέμμα, άλλά τελευταίως Ρωμάνοι καθηγητάι ισχυρισθησαν δτι έστιν είκών Ρωμάνοι- Βοεβόδα, φέροντας στέμμα μέν Ρωμανικόν, σάκκον δέ Βυ
ζαντινόν. Καί δμως ουδέ ταύτην ήθέλησάν ποτέ νά
καλύψωσι δι ύάλου καί σκεπάσωσι ολίγον άνωθεν
ϊνα μή καταστροφή ύπό τής επήρειας τής ατμό
σφαιρας καί τών ηλιακών ακτινών, καί ήδη μόλις διακρινεται, ενω ετερα υπαρχουσα έσωθεν τού τοίχου
τοΰ παρεκκλησίου καί έν τοϊς λεγομένοις κατηχου
μένης αυτού διατηρείται εις άρίστην κατάστασιν.
Ού προ πολλών δέ ετών καί αρχαίους τάπητας καί
ιερά, άμφια είς Αρμενίους ταπητοσυλλέκτας οί μο
ναχοί τού Αγίου ’Όρους, άφρόνως ποιοΰντες. έπώλησαν η αντηλλαξαν διά καινουργών τοιούτων. Ού
προ πολλοΰ δε χρονου και άγαλμάτιόν τι ύπάρχον έν
τώ νεωσοίκφ της Μονής τοΰ Δοχειαρείου. λάθρα άπεμπολήθη.
Αλλά και ο πολύτιμος κώδιξ τοΰ αοιδίμου Πάππα
καί Πατριάρχού ’Αλεξάνδρειάς κυρού Ματθαίου, τή

ένόχω αβελτηρία τών αρχόντων τής τού Κουτλουμουσίρυ μονής ύπεξηρέθη καί άντεί.ατεστάθη δι’ άλλου
άλως άσημάντου. Καί οί έναποκείμενοι δέ έν ταϊς'Αγιορειτικαΐς βιβλιοθήκαις διατρέχουσι τόν έσχατον
κίνδυνον τής απώλειας οί μέν έκ τής υγρασίας, διότι
αι πλειονες τών βιβλιοθηκών τούτων είσίν δλως ακα
τάλληλοι πρός διαφύλαξίν βιβλίων, τά δποϊα ούδέ α
ερίζονται ποτέ είμή, δταν θά έπισκεφθή αύτάς Ευ
ρωπαίος τις έπίστήμων, διότι τότε καί τά παράθυρα
αύτών ανοίγονται, οί δέ έκ τής σητοβρωτίας καί μυοβρωτίας. Διότι άτυχώς αί πλείους τών μονών έκ
τής άπελάσεως έξ αυτών τών 'Ελληνίδων Μουσών
στερούνται καί καταλλήλων προσώπων, δπως άναθέσωσιν αύτοϊς τήν διαφύλαξίν τών Ιερών τούτων κει
μηλίων,καί τοιουτοτρόπως μένουν έρριμμένα καί άνευ
τής έλαχίστης έπιβλέψεοις καί περιποιήσεως και διά
καταλλήλων φαρμάκων διατηρήσεως έπί όλόκληοα
έτη καθ’ α σής καί βρώσις αύτά αφανίζει καί μΰς
κατατρωγουσιν. ’Άλλοι δέ έκ τής ύπεξαιρέσεως ύπό
λωποδυτών υποτακτικών, ώς σιτέβη έν τή Μονή τής
Λαύρας πρό τριετίας κατά τόν έν λόγω φίλον μου κ.
Ευλόγιον. "Ετεροι έκ τής άντικαταστάσεως δι’ άλ
λων ύπό επιτηδείων λωποδυτών Ευρωπαίων καί ήμετέροΐν άτυχώς, έν οΐς συγκαταλέγεται καί ό Μ. Γέδέών, ικανούς κεκτημένοις άγιορειτικουζ κώδικάς ’’κ
τοιαύτης εντίμου έργασίας. καί τοΰτο διότι αί άοχάϊ
τών Μονών έκ διαφόρων λόγων έμπιστεύονται τούς
ζήτούμένους κώδικας είς τούς προσερχομένους έντι
μους λωποδύτας χωρίς νά ποιοΰσιν επίσημον παράδόσιν καί περιγραφήν τού παραδιδομένου κώδικΟς.ίσως
δέ τινες καί έξ επίτηδες.
★ ★ ★

Αλλοι δε εχ τής αδρ(Χς (χμοιβής, ήν χορηγουσιν οι
άλήται τού, Βορρά εις τούς κεκτημένους τοιούτους
κώδικας καί ίεράς εικόνας άσκητάς καί κελλιώτας,
τούς παντελώς άγνοοΰντας τήν άμύθητον αξίαν τού
των καί τό μέγεθος τοΰ αδικήματος, δπερ είς τό έ

θνος ημών διαπράττοΰσίν άφαιροΰντες αυτού τήν
πατρώαν κληρονομιάν καί παοαδίδοντες αύτήνείς ξέ
νους, πολλάκις καί δι’ αισχροκέρδειαν 1 Εάν καί τήν
έλαχίστην εϊχομεν πρόνοιαν περί τών προγονικών η
μών τούτων θησαυρών, 245 κώδικες έκ μεμβράνης
καί χάρτου δέν θά έγίνοντο παρανάλωμα τού πυρός
έν τή Μονή Σίμωνος Πέτρας τή 28 Μαΐου 1891 σύν
πόση τή Μονή ταύτη, διότι έκ τών προτέρων θά έτοποθετώμεν αύτά είς μέρος άσφαλέστατον άπό πό
σης άπόψεως. Ήδη δέ δτε φαίνεται περισυνέλεξαν
πάντας τούς αρχαίους ελληνικούς κάιδικας οί κωδικοσυλλέκται έκ τε τών έν άγίφ ”Ορει ιερών σκηνωμά
των καί τών άνά τήν Μακεδονίαν Μονών, εκκλησιών
καί ατόμων χάρις είς τήν παντελή καί άσύγγνωστον
αδιαφορίαν ενταύθα μέν τής Ίεράς Κοινότητας καί
τών κυριάρχων Μονών, έκεϊ δέ τών κατά τόπους ’Αρ
χιερέων, ών τινες ώς μόνον μέλημα εΐχον τήν άφαίμαξιν μονών καί εκκλησιών καί οικογενειών πρός τό
παχύνεσθαι εαυτούς, τελευταίως δέ καί τό διαφημίζεσθαι άπό τών :στήλών των εφημερίδων, αδρά δα
πάνη ούχί δέ καί τήν έπίβλεψιν καί προστασίαν καί
τών περιουσιών αύτών καί τών προγονικών ημών
τούτων θησαυρών, έστρεψαν τά βλέμματα αύτών καί
είς τήν συλλογήν Βυζαντινών εικόνων.
Εικόνες δέ ίεραί άρχαίας εποχής καί τέχνης καί
κώδικες χειρόγραφοι ύπήρχον καί ένιαχού ύπάρχουσιν έτι έν ταΐςΣκήταίς καί Κελλίοις, ώς προίξ τούτων
αναφαίρετος καί συνεπώς περιουσία τών Μονών, εις
άς άνήκουσι τά Κελλία καί αί Σκήται, άλλ’ άτυχώς
καί έντεϋθεν έφΰγαδεύθησαν καί όσημέραι άπαλλοτριούνται, άφ’ ού άνιερός τις μοναχός Άγιαννίτης,
έτόλμησεν άρχαίαν εικόνα νά θέση ένέχυρον εις ήμέτερον έμπορορράπτην ενταύθα, επειδή δέν εΐχεν
ϊνα πληρώση τά έμπορεύματά του, ,άτινα παρ’ αύτοΰ
έλαβε καί κατέσχε ταύτην ή Ιερά Έπιστασίά, είς ήν
ή ύπόθεσις αύτη άνηνέχθη καί παρέδωκεν^ αύτήν είς
τήν Μονήν τής Λαύρας, είς ήν άνήκεν ή Καλύβη τού
ίεροσύλου άσκητοΰ ί
'Έτερος δέ άνιερώτατος ιερομόναχος Ρώσσος Μα
τθαίος Κελλ.ιώτης Σταυρονικητιανός. παρέδωκεν είς
Ρώσσον στρατηγόν Βασίλειον Γεωργιεβσκην αρχαιοκάπηλον τέσσαρας εικόνας άρίστης βυζαντινής τέ
χνης, άνηκούσας είς τό Σταυρονικητιανόν Κελλιο^ν
«Τά Είσόδια τής Θεοτόκου» κατά τήν γενομένην άνάκρισιν ύπό τής Ίεράς. Κοινότητος μετά τήν σύλληψιν αύτώνέπί τών ώμων τεσσάρων Ρωσσων μοναχών
τής ίεράς Μονής Παντελεήμονος μεταφερόντων ταύ
τας είς τήν έν λόγω Μονήν·
,
Μετά τήν πράξιν αύτοΰ ταύτην έδραπέτευσεν ό^ εν
λόγω ιερόσυλος Β. Ρεωργιέβσκης φοβηθείς την υπό
τώνΣερδαρών σύλληψιν αυτού, ήν ήΊερά ’Επιστασία
είχε --διατάξει, αί δέ εικόνες είκονίζουσαι τούς J Απο
στόλους Πέτρον, Παύλον, Άνδρέαν -καί τινα; έτερον
άπεδόθησαν είς τήν τού Σταυρονικητα Μονήν, =·1ς
ήν καί άνήκουν. δ δέ άπεμπολητής Ματθαίος μετά
τάς πρώτας άνακρίσεις έμεινεν ανενόχλητος άτυχώς
ύπό τής ίεράς Κοινότητος δι’ άγνωστους ίωγους και
μόνον τό πολιτικόν δικαστήριον κατεδίκασεν αυτόν
ερήμην είς δύο μηνών φυλάκισιν, ως επληροφορηθην,
τήν όποιαν δμως δέν έξέτισε.
Πρό τοιαύτης άνιέρου καί λωποδυτικής πραςεω,
εύοεθεϊσαι ή Ιερά Κοινότης απεφασισεν εν τη —Δ
συνεδρίφ αυτής, τή ληφθείση τή 30 Αύγουστου 1θ13_·
δπως έξασφαλίαΐ] τήν κινητήν περιουσίαν του ιερού
ναοΰ τοΰ Πρωτάτου καί πρός τοΰτο ^διωρισεν επιτρο
πήν έκ τών Επιστατών τών Μονών πηροποταμόυ και
Γρηγορίου καί τών άτπιπροσώπών Π^αντοκρατορος,
Καρακάλου καί Ξενοφώντος ινα προβη είς τήν κα
ταγραφήν τής δλης κινητής περιουσίας παλαιός και

νέας, ήτις άτυχώς ούδέν επραξεν, ώς καί αί τρεις
πρός σύνταξιν τοΰ οργανικού χάρτου τοΰ αγίου ’Ό
ρους έπιτροπαί. ούδέν έπραξαν διά τό άδιαφορείν
τούς άντιπροσώπους πρός τά κοινά καί μηδεμίαν ι
κανότητα έχείν αυτούς, πρός τό συντάττειν νόμους
καί οργανικούς χάρτας, ών ούδέ τήν σημασίαν γνω
ρίζομαι.
ΙΙλήν δέ τής πράξεως αύτοΰ ταύτης ό ρηθείς Ρώσ
σος στρατηγός άπεπειράθη, ϊνα έξαπατήση καί τ*ην
ίεράν Μονήν τοΰ Χελανδαρίου καί λάβη παρ’ αύτής
τέσσαρας άρχαίας εικόνας καί πρός τοΰτο προσήνεγκεν αύτη ώς δώρον δήθεν τοΰ Τσάρου πολυτελές
πως ιερόν Εύαγγέλιον, δι’ δπερ συνεχάρη αυτή καί
ό έν Κων)πόλει Ρώσσος πρεσβευτής τηλεγραφικώς !
Μετά τήν προσφοράν δέ τού έν λόγω ιερού Ευαγ
γελίου έζήτησε τάς είρημένας εικόνας διά τό εικονο
στασίου δήθεν τοΰ Αΰτοκράτορος. Μέχρι ποιου σημεί
ου απάτης φθάνουσιν άληθώς οί άγύρται τοΰ Βορρά,
ώστε καί αύτό τό πρόσωπον τοΰ Αΰτοκράτορος μετα
χειρίζονται ϊνα έπιτύχωσι τών άνιέρων αύτών σκο
πών. Άλλ’ οί πατέρες τής μονής ταύτης κατανοήσαντες τόν δόλον ήρνήθησαν τήν παράδοσιν ταύτην καί
άνεχώρησε κατησχυμένος·
Προ τοιούτου συστηματικού λωποδυτικοϋ έ'ργου
εύρεθείς καί φρονών δτι θά έφιλοτιμοΰντο αί Μοναί
ήμών καί θά έξησφάλιζον τούς άνεκτιμήτους αύτών
θησαυρούς, τούς εύρισκομένους έν αύταϊς καί άνά
τάς Σκήτας καί τά Κελλία αύτών περιέλαβον έν τφ
αΰτώ πρακτικώ, ατε άρχιγραμματεύς τής ΊεράςΚοινότητος τότε ών, καί τά εξής, άπερ καί ή ιερά Κοινότης ένέκρινεν.
« Επίσης άποφασίζεται δπως σταλή εγκύκλιος είς
τάς ίεράς ήμών Μονάς, δΓ ού αύται θέλουσι προτρέπεσθαι, δπως έξασφαλίσωσι τήν έν τοϊς έξαρτήμασιν
αύτών ύπάρχουσαν εθνικήν ταύτην παρακαταθήκην
άπό τών ίεροσύλων καί λωποδυτών καί δπως μή δέχωνται έν ταΐς ίεραϊς αυτών Μοναϊς, ταϊς Σκήταις
καί τοϊς Κελλίοις δίνευ διαμονητηρίου ή συστατηρίου
γράμματος οΰδένα, έστω καί άν συνοδεύηται καί ύφ
οίουδήποτε ρασοφόρου γνωστού ή άγνωστου, ήμετέρου ή ξένου, καθόσον τά τέκνα τής ’Άρκτου δέν έ
χουσι καί τόσον καθαράς τάς χεΐρας καί τήν συνείδησιν '■».
Καί τό μέν έγκύκλιον, δι’ ού συνίστα ή Ιερά Κοινότης τόν τρόπον τής έξασφαλίσεως καί καταγραφής
τών έν τοϊς έξαρτήμασι τών Μονών ύπαρχόντων ιε
ρών κειμηλίων, ώς μή ύπάρχον πρόχειρον δέν άναφέρω ενταύθα αύτολεξεί, καταχωρίζω δέ μόνον τό
έτερον έχον ούτωΆριθ. Πρωτ. 8·
Πρός τάς εϊκοσιν ίεράς καί Σεβάσμιας Μονάς τοΰ
Αγίου ’Όρους ’Άθω.
(Πολλά άγνωστα πρόσωπα περιέρχονται τόν ιερόν
ήμών τόπον, ένια τών οποίων ούδέ έν τοϊς δρθοδόξσις χριστιάνοϊς’κάταλεγονται, έτερα δέ είς ύήν ε
βραϊκήν άνήκουσι θρησκείαν, άλλ’ ούδέ καί δ σκοπός
τής ενταύθα άφίξεως αυτών έστι γνωστός, άφού έν
παντελεϊ άγνοια τής καθ’ ημάς ίεράς Κοινότητος
πράττουσι τούτο τή ανοχή τών ιερών ήμών Μονών,
αΐτινες άνευ τών αρμοδίων γραμμάτων δέχονται
αύτά.
Έκ τής έν άγνοια τής καθ’ ημάς ίεράς Κοινότητος
παρεισδύσεως τοιούτων προσώπων ύποπτου διαγω
γής καί άγνωστου προελεύσεως είς τόν ιερόν ήμών
τόπον έγένετο ού πρό πολλών έτών ή ύπ’ Αρμενίου
τίνος περισυλλογή ιερών άμφιων πολυτελών καί άρχαίων, καί έπ’ έσχάτων τών ημερών τούτων ή ύπεξαίρεσις τών ιερών εικόνων έκ τούΣταυρονικητιανοΰ
Κελλίου «Τά Είσόδια τής Θεοτόκου»·
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Πρός περιστολήν τοΰ κακού τούτου, ύφ’ ού κινύυνεύομεν νά άπολέσωμεν δ,τι πολύτιμον καί τιμαλφές
έχομεν ένταύθα, η μάλλον πρός τελείαν αύτοΰ έξάλειψίν διετάξαμεν τόν οπλαρχηγόν ήμών Κωνσταν
τίνον Δημητρίου, δπως τοΰ λοιπού συλλαμβάνη καί
πίχρουσιάζη ενώπιον της καθ’ημάς Ίεράς Κοινότη
τας διά τά περαιτέρω πάντα δστις ήθελε περιφέρεοθαι τόν ιερόν ήμών τόπον άνευ διαμονητηρίου ή συστατηρίου γράμματος ημών ή απανταχού, ώς καί ε
κείνους, οϊτινες φέρουσι συστατήρια πρός τάς Ιεράς
ήμών Μονάς γράμματα ούχί Κοινοτικά, οίοιδήποτε
καί άν ήθελον είσθαι καί ύφ’ οίωνδήποτε καί άν ή
θελαν συνοδεύεσθαι,
Πρός αποφυγήν λοιπόν τών τοιούτων σκανδάλων
προτρέπονται απασαι αί ίεραί ήμών Μοναί, δπως μή
δέχωνται έν έ αύταϊς οΰδένα άνευ τών έν λόγω γραμ
μάτων. Διότι διά τοΰ μέσου τούτου θά δυνάμεθα νά
γνωρίζωμεν τίνες περιέρχονται τόν ιερόν ήμών τό
πον, καί πρός τίνα σκοπόν, καί ουτω θά δυνάμεθα,
ΐνα παρακολουθώμεν αύτούς καί δή τους ίεροσύλους
καί λωποδύτας, καί νά μανθάνωμεν τί ενταύθα ερχό
μενοι πράττουσιν.
Έάν δέ ποτέ Μονή τις φιλόξενή πρόσωπον επίση
μον, δπερ ένεκα σπουδαίου λόγου δέν προέφθασε τήν
ημέραν τής σφίξεως αύτοΰ ένταύθα. ΐνα παρουσιασθή ένώπιον τής καθ’ ημάς ΊεράςΚοινότητος καί λά
θη τά συστατήρια γράμματα δύναται τήν έπομένην
ή καί μεθ’ έπομένην v('t παρουσιάση αύτό καί έφοδιάσωμεν διά τών καταλλήλων γραμμάτων. Ουδέποτε
δμως επιτρέπεται, δπως αύτη έκδώση συστατήρια
γράμματα πρός άλλας άδελφάς Μονάς, άλλ’ ουδέ καί
πρός μίαν ή δι’ οδηγού νά όδηγή αύτούς είς τάς άλ
λας άδελφάς μονάς άνευ τών κεκανονισμένων γραμ
μάτων, καθόσον άνακαλυπτομένη θά καταγγέλληται
είς τά σεπτά Πατριαρχεία ώς παραβαίνουσα τά κα
θεστώτα τοΰ ίεροΰ ήμών τόπου, ών φρουρός άγρυ
πνος έτάχθη ή καθ’ ημάς Ιερά Κοινότης, ώς καί
θέλουσα νά ίδιοποιηθή ξένα δικαιώματαΈξαίρεσίν μόνον θέλουσι ποιεϊσθαι οί κατά δεκά
δας ή εικοσάδας περιερχόμενοι τόν ιερόν ήμών τόπον
προσκυνηταί, ών τό συστάριον θέλει προκαλεΐ ή διαφερομένη ιερά Μονή διά τού άντιπροσώπσυ αυτής,
δηλούντος τή καθ’ ήμάς Ιερά ’Επιστασία καί τόν α
ριθμόν ακριβώς τών προσκυνητών, δστις θέλει συμπεριλαμβάνεσθαι έν τώ διαμονητηρίω- · .
Εύελπιστοΰντες δτι θά είσακουσθώμεν διατελούμεν πάνυ φιλαδέλφως.
Έν Καρυαϊς, τή 17 Σεπτεμβρίου 1913.
'Απαντες οί αντιπρόσωποι καί προϊστάμενοι τών είκοσιν Ίεοών καί εύαγών Μονών τοΰ αγίου ’Όρους
’Άθω.

Παρηγγέλθησαν δέ έν ταυτώ ύπό τής Δ. Κοινότητος καί αί έν Δάφνη τελωνιακαί άρχαί, δπως έπιβλέπωσι καλώς τά ύπό τοΰ λιμένος τής Δάφνης έξερχόμενα δέματα, κιβώτια καί άποσκευάς. Άτυχώς δμως
οΰτε αί Μοναί έλαβον τά κατάλληλα μέτρα πρός διάοωσίν τών ύπολειφθέντων τοιούτων ιερών κειμηλίων,
οΰτε οί τελωνιακοί ύπάλληλοι καί ήδη εύρίσκονται είς
τήν διάκρισιν τού τυχόντος λωποδύτου καί ίεροσύλου’Αφού λοιπόν ημείς έσμέν δλως ανίκανοι ΐνα διασώσωμεν τήν είς χείρας ήμών ύπάρχουσαν έθνικήν
πολύτιμον ’καί άνεκτίμητον περιουσίαν διά τό μή
ίχειν οΰτε τάς άπαιτουμένας γνώσεις, οΰτε τήν ικα
νότητα, οΰτε τήν θέλησιν, οΰτε τό ενδιαφέρον, ούτε
τήν δύναμιν, οΰτε έτερον είς τούτο . συντελούν, άνάγκη απόλυτος, τάχιστη καί μεγίστη, δπως ή Κυβέρνησις λάβη τά εξής σωτήρια μέτρα τή συστήσει
τοΰ Συμβουλίου τού Βυζαντινού καί Χριστιανικού
Μουσείου τουλάχιστον διά τήν σωτηρίαν τών ύπολειφθέντων ιερών κειμηλίων καί μνημείων, διότι άάδυνατώ νά πιστεύσω δτι καί Κελλία καί Μονάς θά
έκχωρήσωμεν πλέον είς Ρώσσους.
Α' ’Ανάγκη δπως άποσταλή άρχιτέκτών καί καλ
λιτέχνης ΐνα έξετάσωσι τά διάφορα ένταύθα μνη
μεία καί ύποδείξωσι τά μέσα τής άναστηλώσεως τών
έχόντων ανάγκην τοιαύτης καί τής έπιδιορθιόσεως
αύτών άπό αρχιτεκτονικής άπόψεως καί καλλιτεχνι
κής, τών εξόδων καταμεριζομένων άναλόγως τού
πλούτου τών Μονών, ειμή άναλαμβάνη πάσας τάς
δοπάνας ή τού Βατοπεδίου Μεγίστη Μονή, άναγραφομένου τοΰ ονόματος αυτής έν τοίς έπισήμοις κώδιξι καί έπί τών μνημείων, ών τήν άναστήλοκην καί
τήν καλλιτεχνικήν άνακαίνισιν θέλει άναλάβει.
Β' Πρέπει νά διαταχθώσιν αί Μοναί ΐνα άνεγείρωσι καταλλήλους βιβλιοθήκας καί σκευοφυλάκια
είς κατάλληλα καί έξησφαλισμένα άπό πυρκαϊών ή
ύγρασίας έν αύταϊς μέρη, έάν αί ύπάρχουσαι καταδειχθώσίν ύπό ειδικών άνδρών ακατάλληλοι.
Γ' Πρέπει νά διαταχθώσιν αί Μοναί, αί μή έχου·
οαι συντεταγμένους καταλόγους τών βιβλίων αύτών
ΐνα συντάξωσι τοιούτους καλοϋσαι ίδικους πρός τού
το επιστήμονας, αί δέ ΐνα συμπληρώσωσι τούς ήδη
ύπάρχοντας περιλαμβάνουσαι έν αύταϊς καί τά μή
καταγραφέντα ύπό τοΰ κ. Σπ. Λάμπρου βιβλίαΔ' Νά καλέσωσιν ειδικόν αρχαιολόγον ΐνα καταγράψη ύπ’ αΰξοντα άριθμόν έν είδικοϊς καταλόγοις
τά ιερά αύτών σκεύη καί άμφια καί άγια λείψανα
καί νά τά ταξιθετήση αύτά έν ίδίοις καταλλήλοις
σκευοφυλακίοις.

(’Ακολουθεί)
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΤΕΝΑΣ

Η ΚΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
Πολλούς φοραίς τήν otwxa έτσι χαρούμενα νά λέη:
«Καμαρώατέ το το Κάβτρο μου τό μαγικό ποΰ ώς
τά σύννεφα, απάνω άπό τά σύννεφα νά σμίξη πάει
μέ τόν μακάριο ούρανό! Καμαρώστε το τ’ ωραίο, τό
ατράνταχτο, ποΰ ούτε βορριά μοΰ σκιάζεται, μά ούτε
κι’ άστροπελέκι. ’Εγώ ή ίδια τ’ ώχτισα μέ Μάγια τής
Αγάπης' μά καί γιά θεμέλιο ποτέ μου δέν τήν θέ
λησα τήν άψ·αχη τήν πέτρα- μά ούτε καί τό μάρμαρο"
καί ούτε καί τόν γρανίτη. Τ’ ώχτισα επάνω σέ μιά
πιστή καρδιά!
«Καμαρώστε το τό υπερήφανο σαν μάτιποΰ πρός τά
έξω δέν τό καταδέχεται γιά νά κυττάξη, μά μέσα του
μονάχα βλέπει κι’ αναγαλλιάζεται,—γιατί, αν άπό ’ξω
άχνοφέγγη μονάχ’ άπ’ τό φεγγάρι, μά μέσα του, ώ μά

σέ τί άτελείωταις μαλαματένιαις σάλλαις ό "Ηλιος
τής Άγάπης λαμποκοπά! Καμαρώστε το τό άχνόλευκο
καί μυστικό, τό γεμάτο χαρά καί φλόγα, τό τρισαγαπημένο ποΰ τό έ'χω χτίση έπάνω σέ μιά πιστή καρδιά!»
Μ’ έν άντιφέγγισμα 'στήν όψι όλη, ώσάν ν’ άντίφεγ
*
γε αληθινά ό Ήλιος τής ’Αγάπης, πολλαίς φοραίς
τήν άκουσα εγώ έτσι χαρούμενα νά λέη. Μά εσείς ό
σοι αγαπάτε, εσείς, λέω, όσοι αγαπάτε! μή τήν πιστέ
ψετε. Έρημη καί μόνη, ώσάν καί άπό αύτο τόν Χάρο
ξεχασμένη, ερείπιο ή ίδια μέ μονάχα ερείπια τριγύρω,
είνε καιρό τόρα τρελλή . . .
Ίσια ίσια ίσως γιατί θέλησε νά χτίση έπάνω σέ μιά
πιστή καρδιά.
DARAMOT

Λεπτομερής χάρτης τών Στενών τών Δαρδανελλίων, τής Χεραονήαου Καλλιπόλεως και του κόλπου
τοΰ Ξηροϋ εν&α διεξάγονται αί μεταξύ Συμμάχων καί Τούρκων μάχαι
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το όποιον ετυχε πέρυσι τοΰ βραβείου τής Γαλλικής ’Ακαδημίας)

“Ελαβα έπί τέλους, ξυπνώντας μιά Κυριακή, τήν εύχαρίστησι νά σκεφθώ ποΰ θά έβγαινα σέ ολίγες ώρας· μέ
είχε βεβαιόισει τήν παραμονήν ή Μαρία ή όποια, πηγαίνον
τας νά ψωνίση, είχε έρθει νά μοΰ άναγγείληδτι ή θεία
μου, γυρίζοντας άπό τήν εκκλησία, θά ερχόντανε νά μέ
πάρη. "Οταν έμβήκο στο αμάξι κ’ {ξεκινήσαμε, ευχήθηκα
ένδομύχως αύτό νά διαρκέση για πολύ· έπειτα μιά -βέβαια
ανάγκη νά μιλήσω μέ κατέλαβε ποΰ έπέμενα, μέ δλον τόν
κρότο τών γυαλιών, νά πληροφορήσω τή θεία μου γιά τόν
κανονισμό τής νέας μου ζωής. ”Αν καί ούτος δέν είχε τίποτέ έκτακτο, μάλιστα ίσως πολύ μονότονο, διότι εχανόντανε στήν διάταξι τών ωρών Τής διδασκαλίας, τόν έπανελάμβανα διαρκώς σέ βαθμό ποΰ δέν έκαταλάβενα οτι έ-

πλησιάζαμε.
Ή ιδιοκτησία μας έπρεπε νά γίνη πάλιν δική μου· έτρε

χα στο περιβόλι ποΰ είχα άφήκει νά πεθάνή καί τό όποιο
τώρα {ξυπνούσε. Πρώιμα λευν.όϊα, καί άπό κάτω άπό τά
ζαρωμένα φύλλα τους άνεκάλυψα μιά βιολέττα χωρίς αρωμα ποΰ έκοψα. Ό καιρός ήταν γλυκός, οάσθάνθηκα τόν
εαυτόν μου ελεύθερο, μία μεγάλη ευτυχία συνέβη μέσα μοΟ
καί δλη ή ημέρα υπήρξε ευτυχισμένη.
Η Κυριακές τότε έγίνήκαν δ βέβαιος σταθμός είς τόν
όποιον ήμποροϋσα νά ελπίζω κατά τϊ|ν διάρκεια τής έβδομάδος. Δέν έζοΰσα παρά γι’ αυτές καί μέ τή μεγαλύτερη
φρονημάδα άπό τό φόβο μήπως χάσω τήν χαρά ποΰ έπερίμενα νά μοΰ δώσουν. Τό Σάββατο μοΰ έφαινόντανε άτελείωτο. Δέν ήμπόροΰβα νά φαντασθώ δτι οϊ συμμαθηταί
μου θά ξυπνούσαν τήν έπομενη άποφασισμένοι νά ζήσουν
καί αυτή τήν ημέρα σάν τή; άλλες καί δέν έσκεπτόμουνα
χωρίς νά άνατρεχιάζω τόν καιρό ποΰ ήμουνα καί έγώ φυ
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λακωμένος. Σέ κάθε μου έπίοκεψι εΰρισκά και ένα καινούρ
γιο μπουμπούκι ανοιχτό. "Επειτα άπό τά λευκόϊα, ποΰ εί
χαν μαραθή στή; τελευταίε; κρύε; νυχτιέ;, έδγήκαν οί
κρόκοι μέ τήν κίτρινη στεφάνη του;, οί διπλοί υάκινθοι ποΰ
έφούσκωναν τά άσπροκόκκινα τσαμπιά του;, ή άνεμόνε;,
τα τριαντάφυλλα καί όλα τά θαυμάσια άνθη τή; εποχή;.
Παρακαλοϋσα τη θεία μου νά μέ άφήση νά καλέσω τόν
Καρλεττον αυτό; δέν έτολμούσε νά δεχθή τόν αδελφό του
άλλ’ έκεϊνο; δέν έδείχθηκε ζηλότυπο; νά τόν άκολόυθήσμ
καί ήμπόρεσα νά πάρω μαζύ μου τό φίλο μου.
★ ★ ★

Ή εύχαρίστησι; τόν είχε κάμει σχεδόν βουβό· έφανέρωνενα μεγάλο σεβασμό γιά τή Σεμόνδη καί έσήκωνε στήθεία
μου μάτια γεμάτα ευγνωμοσύνη. ’Επροσπαθήσαμε νά παί
ζουμε στον κήπο άλλ’ δλα τά πράγματα τόν άφήρπαζαν.
"Εσκυψε στήν άκρα τή; λεκάνη; στήν οποία έζοΰσαν δύο
σταχτερά ψάρια ποΰ διαρκώ; έκουνιώντανε,ένφ τό πρόσωπό
μας άντανακλοιντανε στό νερό.Τά χόρτα ήταν γεμάταζωΰφια
μέ μαΰρε; γραμμέ στή ράχι.'ΟΚαρλέττο; μέ έβεβαιούσε πώ;
ήταν το ονομα του ποϋ καθένα είχε γραμμένο έτσι μέ μελάνι
γιάνά μή χάνεται. Ήσαν συνήθως μαζεμένα σέ ομάδες καί
περπατούσαν τό ένα κοντά στό άλλο. ’Εμάζευε κοχλίες άπό
κάτω απο τα χόρτα καί τού; έβαλε στό καπέλλο του γιά
νά τού; φέρνη στή; κόττες ποΰ έκυττάζαμε νά τού; ξεφλουδί
ζουν μέ τρόπο βαρβαρο κατά γής· τό κακκάρομάτους και
το περίεργο του; βλέμμα διεσκέδαζαν τόν Καρλέ ιτον πα
ρατηρούσε τή προσοχή μέ τήν όποιαν έβαζαν κάτω τό πόδι
του; ποΰ είχαν διπλώσει γιά μιά στιγμή. Ή σκιά τή; έν
τυνε μέ μαύρο πανί άλλά τά άλλεπάλληλά του; φτερά έφαννόντανε στόν ήλιο σάν λαμπερό; οπλισμό;. Έπήραμε
στο σανό τα χλιαρα αυγα του; καί τά έφέραμε στό μαγει
ριό δπου μά; έκραξαν γιά τό πρόγευμα. Στή θύρα ή Σε
μόνδη μά; έδινε φέτε; ψωμί πού είχε άλείψει μέ τά; καλύ
τερα; μαρμελάδα; τη;· τή; έφάγαμε κάτω άπό τήν αίμασια, τή; οποίας τά φύλλα ποΰ ξεφύτρωναν άφιναν νά περ

νάει ένα πράσινο φώς. Ό Καρλέττο; μοΰ μιλούσε γιά την
μητέρα του, ποΰ έζοΰσε μόνη καί ήταν λίγο; καιρό; ποΰ
δέν τοΰ έγραφε, γιατί έταξείδευε. Τόν είχε έμπιστευθή μι
κρό, μικρό, σ’ ένα συγγενή, στήν Λάνδ, καί δέν ήμπόρεσε γιά πολύν καιρό νά πάη νά τόν εΰρη. "Οταν έγύρισε, ό
Καρλέττο; τήν ώνόμασε «δεσποινίς» καί έμεινε εκστατι
κό; νά τήν βλέπη νά κλαίη· τόν έστειλε νά εΰρη τόν μεγα
λύτερο άδελφό του στό σχολείο. Επήγαινε καί τούς έβρι
σκε κάποτε· ήμπόρεσα νά τήν άντιληφθώ μιά Πέμπτη στήν
αυλή τού σχολείου· οί μεγαλύτεροι τήν έδειχναν μέ τά
μάτια καί μιλούσαν σιγά.
Άφοΰ έφάγαμε έκυττάζαμε άνάμεσα άπό τού; κλάδους
τό ήσυχο τοπεΐο τή; Κυριακή;· ό Καρλέττο; έκουνοΰσε τά
πόδια του άπό κάτω άπό τό μπάνιο πού καθόντανε καί ιιέ
στόμα κλειστό έτραγουδοΰσε μιά πόλκα ποϋ τού άρεζε.
Αίφνη; άντελήφθηκα δτι ένα αυγό ποΰ είχα λησμονήσει
στήν τσέπη, μού είχε σπάσει. Άπεφάσισαμε νά μην είποΰμε τίποτε· άλλ’ έμπρό; άπό τήν θεία μας έκσκκινήσαμε τό
σο ποΰ άναγκασθήκαμε νά ομολογήσω τό λάθος μου καί νά
διόκω νά καθαρίσουν τό φόρεμά μου. "Οσες φορές άπό
τότε μάς έδιδαν αυγά στό σχολείο, ό Καρλέττο; δέν έλειψε νά μοϋ κάνη σημάδι χαμογελώντας, γιατί τοΰ ένθύμιζαν τήν ημέρα ποΰ είχαμε περάσει στήν Τρανζέρ.
Έπανεύρισκα, τής Κυριακές έκείνες, τήν υποδοχή ε’ις
τό σπήτι δταν δ κήπο; στόν όποιον άργούσα μοΰ έγενόντανε έχθρό;· άνέδαινε τό φώς, ή φωτιά έκαιε άκόμα, καί ή
άντανάκλασις έπαιξε στάς πλευράς τού μπαούλου. Άφοΰ
είχαν κάμει τήν χάρι νά έκτείνω τά; εξόδους μου έως τό
πρωί τής Δευτέρας· ήξευρα ποΰ ό ύπνος μόνος θά έδινε
τέλος στή δραδυά μου καί πού μόνη ή νύχτα μ’ έχώριζε
άπό τήν άναχώρησι. Ή ώρες έπερνούσαν ήσυχα καί γλυ
κό, κτυπημένας άπό τό ώρολόγι σή θήκη, τό βιβλίο ήταν
ώραϊο, ό δείπνο; ήσυχος καί δομούμενα τότε τήν προσευ
χή μου.
ΤΑΚΗΣ Θ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
..v;-· .
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ΤΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
(Balade)

ι,

Τής σπηλιάς τό μυστικό
έγώ μόνο τό γροικά},
έγώ μόνο και τό ξέρω'
μέο' οτ^ λόγγο, μακρυά,
τ' άκονο’ άπό μιά γρηά
τ' ακόυσα κι’ άπώνα γερό.

Νά : στά χρόνια τά παληά
πέρασεν άπ’ τή σπηλιά,
μεσημέρι τοΰ 'Αλωνάρη,
κάποια κόρη ευγενικήΜπήκε κ’ έγειρεν έκβϊ
λίγον ύπνο γιά νά πάρη.

Η νεράιδες ξυπνητές,
(γιατί μένουν πάντα αυτές
άγρυπνες τό μεσημέρι)

μέ τραγούδι γλυκερό
στήσαν γύρω της χορό
κρατημένες άπ’ τό χέρι.
Κ’ έκοιμήϋηκε γλυκά
καί στόν νπνο της γροικρ
(νάταν τάχα τ’ όνειρό της;)
ένα νεράιδο ξανδό,
δροσερό σαν τόν άν&ό’
νά πλαγιάζη στό πλευρό της.

Μέο’ στό λόγγο, μακρυά,
μοΰ είπ’ ιό γέρος κ' ή γρηά
τ' είχε στή σπηλιά απογίνεικαί βαδίζοντας σκυφτός
έκρυφογελοϋοε αύτός
κι’ άνεστέναζε,. έκείνη.

’Ιωάννης Πολέμης

Η ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ
"Αν άναδράμωμεν διά τής φαντασίας είς μερικούς αιώ
νας καί άς φθάσωμεν είς τήν ακμήν τής Βυζαντινής έτοχής.
Ή λαμπρότης τής αυλής καί ή πολυτέλεια τών άρχόντων άντιτίθεται πρός τήν άσημότητα τοΰ λαοΰ. Τά πνεύ
ματα είναι ήρεθισμένα. Ό λαός στασιάζει, χωρίζεται, διά
νά άρύση εί; τόν ένα καί τόν άλλον άρχοντα. Ό θόρυ
βος είναι μεγάλος, ή Κωνσταντινούπολις, ή μεγάλη πρω
τεύουσα, γίνεται μάρτυ; σκηνών αιματηρών. ’Επικρατεί ή
έρις τών εικόνων.
Βασιλεύει είς τό Βυξάντιον ό Θεόφιλος.
"Ολόι υποκλίνονται ταπεινώ; εις τόν νεαρόν μονάρχην,
τόν συγκεντρώνοντα τήν ίσχύν τοΰ Βυξαντιακοΰ κόσμου.
Ή φύσει δεσποτική ψυχή καί ό σφοδρςκαί βίαιος χαρακτήρ νοΰ νεαρού ήγεμόνος ένισχύεται τοιουτοτρόπως καί
τροφοδοτεί τήν σφοδροτέραν διέγερσιν τών πνευμάτων.
Ή ταραχή οΰτω μάλλον αί ξάνει, ό όρίζων άμαυροΰται έτι
μάλλον.
Είς ταύτα προστίθεται καί ή πρός τήν θρησκείαν ψυχράτης τοΰ Αύτοκράτορος καί περιφρόνησις· καί οί εχθροί
τής όρθοδοξίας πληθύνονται καί άποθρασύνονται, διότι ό
Αΰτοκράτωρ νομίζει, δτι τίποτε δέν θά άντισταθή εις αυ
τόν, δτι ούδείς θά τού έκστομέση τήν έλαχίστην παρατήρησιν. Καί ή Ψυχική του αύτή διάθεσις έκφράζεται διά
τής εϊρωνος έκείνης παρατηρήσεως πρός παρθένον μέλλουσαν σύζυγόν του «Έκ γυναικός έρρύη τά φαύλα»...
Κατά τήν εΰτυχεστέραν δμως έξ άπαντος στιγμήν τής
ζωής του άκούει αίφνης κάτι άπροσδόκητον, άπρεπες ίσως
κατ’ αύτόν καί τολμηρόν, άκούει τήν δυνατήν, πλήν σε
μνοπρεπή άπάντησιν· «Διά γυναικός πηγάζει τα κρείττω.. »
Ή άλαζών ψυχή τοΰ Θεοφίλου έκδικείται διά τό πλήγ
μα καί ή νεάνις, ή οποία έπλαττε τά ευτυχέστερα διά τό
μέλλον δνειρα, χάνει δλα· θυσιάζεται ύπέρ τών ομοφύ
λων της.
Δέν είναι δμως αύτή θυσία, είναι εύδαιμσνία διά τήν
Κασσιανήν. Ή άπάντησις έκείνη γίνεται αίτια νά διέλθη
αυτή τήν ιοραιοτέραν εις τόν κόσμον ζωήν, την ζωήν τής
ύπέρ τόν κόσμον έξάρσεως, τής εις τό Θειον αφοσιώσεως I
Ή Κασσιανή κατ’ άρχάς παλαίει καί ή πάλη είναι σφο
δρά. ’Αγωνίζεται ή κατά Θεόν Κασσιανή πρός τήν κατ’
άνθρωπον. Προσπαθεί νά άπομακρύνη τας άνθρωπίνους ε
πιθυμίας, αί όποίαι τήν καταδιώκουν φρικιρί
την ένθυμησίν των καί κλαίει· καί τά δάκρυά της βρέχουν ώς λουτρόν άναγεννήσεως καί καθαρισμοδ.
Ή κατά Θεόν Κασσιανή ένίκησεν
*
...
Είς τήν ησυχίαν ένός έρημητηρίου. μακράν τής τύρβης
τής ζωής, ή Κασσιανή έκχύνει τούς θησαυρούς τοΰ πνεύ
ματος καί τής ψυχής της.
Ή θεία έκείνη ψυχή ΐπταται εί; δψη αιθέρια.
Αναζητεί τόν 'Υπέρτατου καί τόν εύςλσκει καί άποτείνεται πρό- Αύτόν.
Πρός Αύτόν έκφράζει τά κατακλύξοντα τήν ψυχήν συν
αισθήματα, Αύτόν ύμνολογεϊ.
Αί ύμνολογίαι της άνέρχονται εί; τόν ουρανόν καί δο

ν οΰσι τον άέρα τά γλυκύμολπα ποιήματα της.
Καθίσταται ή περιπαθής ύμνογράφος τής ’Εκκλησίας,
διά νά παρηγόρηση καρδίας άλγούσας, διά νά διεγείρη παλμούς Ιερούς, διά νά συγκινήση...
«Κύριε, ή έν πολλαί; άμαρτίαις περιπεσούσα γυνή τήν
σήν αίσθομένη θεότητα, μΰρά σου πρό τοΰ ένταφιασμοΰ σου
κομίζει».
Χείμαρρος θείων συναισθημάτων κατακλύζει τήν ψυχήν
τής όσιας μοναχής καί έκχύνεται εις τά τόσον γλυκέα Jσματά της.
Εί; έποχήν, καθ’ ήν ή γυναικεία μόρφωσις δέν ήτο α
νεπτυγμένη έντός αφανούς μναστηρϊου μία γυνή άνυψ’οΰται πολύ ύψηλά καί ψάλλει τό θειον μεγαλεϊον, ό δέ φωτο
δόλος αύτής νοΰ; ρίπτει τά; άκτίνάς του γύρω, ένφ ή σεμνότη; ή χριστιανική ώς φωτοστέφανος κοσμεί τήν όσίαν
ύμνογράφον.
★ ★★

Παρήλθον έτη. 'Ο χρόνος έν τή ροή του μετέδαλλε τά
πάντα. Ό πλήρους σφρίγους άλλοτε νεανίας ήδη είνε δ
ώριμος άνήρ, ό όποιος έπισκέπτεται τό μοναστήριον τής
Κασσιανής.
Αισθήματα ποικίλα συσσωρεύονται εί; τήν ψυχήν του
μέλλοντος νά άντικρύση τήν μορφήν έκείνην, είς τήν λάμψιν τής όποίμ; άλλοτε έθαμδώθη καί έσταμάτησεν.
Άναμιμνήσκεται δ Θεόφιλος τήν νεότητά του, τάς ευ
τυχείς νεανικός του ήμέρας καί άνυπόμονο; καί τεταραγμένος περιμένει τήν έμφάνισίν τής παρθένου, ή οποία μόνη
έμεινεν αμετάβλητος μέ τήν αύτήν λάμψιν. μέ τήν αύτήν
ακμήν, μέ τήν αύτήν σωματικήν καί πνευματικήν αίγλην.
Ώ Θεόφιλε ! Μάτην περιμένεις νά άντικρύση; τήν παρ
θένον. Είσαι άνάξιος. Θά τήν ίδης μόνον μέ τού; οφθαλ
μούς τή; φαντασίας· θά τήν άκούση; διά τώγ ύπερόχων
ποιημάτων της. "Αλλοτε, πλήρη ονείρων ευτυχίας τήν άπεδίωξας, καί ή Ιδική σου έκείνη περιφρόνησις ύπήρξεν
ή εύδαιμονία της.
Δέν είνε πλέον διά τόν κόσμον ή Κασσιανή. Είνε τό φά
σμα της έτοιμον νά πετάξη πρός τόν Πλάστην του άγιον,
άμόλνντον....
Έφυγεν ό αΰτοκράτωρ χωρίς νά ϊδη τήν μοναχήν, τήν
οποίαν έπέπρωτο οί οφθαλμοί του νά μή άντικρύσουν πλέον,
ένώ μία εύχή ύπέρ τής ψυχικής του σωτηρίας θά άνυψοΰτο
ίσοιςείς τόν ούρανόν ύπό ‘τού ιερού έκείνου στόματος, άπο
τό όποιον έξήλθε τόση γλυκύτης θεία καί τόση έκφρασις
αγάπης καί θείας δοξολογίας.
Καί έζησε τοιουτοτρόπως ή άγια γυνή . τήν θειοτέραν
ζωήν είς τόν κόσμον αύτόν καί ξή πάντοτε είς τάς ευαί
σθητους ψυχάς, αί όποίαι συγκινούνται μέ τά ποιήματά της,
τά όποια κατ’ έτος άντηχοΰσιν ε’ις τούς Ιερούς βόλους τών
ναών κατά τάς πλέον ίεράς στιγμάς τή; χριστιανικής λα
τρείας.

Κέρκυρα, Μάρτιος 1915.
Λ. Ν.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΖΩΗ

—Τό Αεροπορικόν σώμα τών Γάλλων κατέρριψε γερμα
νικά αεροπλάνα είς τήν Μεσσίν.
12 Απριλίου.—Ή Αυστρία ύπέβαλε προτάσεις ίκανοποι1 ’Απριλίου—Ή Σέρβική Κυβίρνησις έκάλεσεν ύποχρεωτικώς ε’ις τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν τάς άγαμους γυ ούσας έν μέρει τήν ’Ιταλίαν.
—Ή μεγάλη μάχη τής "Υπρ έληξεν Αμφίβολος.
ναίκας άπό ηλικίας είκοσι μέχρι τριάντα πέντε έτών,
13 ’Απριλίου.—Όγδοήκοντα χιλιάδες συμμαχικού στρα
2 ’Απριλίου.—Ή μεγάλη μάχη τών Καρπαθίων Ακολου
τού άπεβιβάσθησαν είς τήν χερσόνησον τής Καλλιπόθεί έξέλιξιν ήτις έπεξέτεινε τό μέτωπον τής δράσεως τών
λεως.
Αντιμέτωπων στρατευμάτων μέχρι τής Βονκοοινας.
—Ό Τσάρος μεπέβη είς Πρεμύσλ.
—Εις τήν Μεσοποταμίαν 23 χιλ. Τούρκων Κούδρων καί
14 ’Απριλίου.—Οί Γερμανοί ήρχισαν νά χρησιμοποιούν
’Αράβων έπετέθησαν έναντίον τών ’Άγγλων.
ασφυκτικά
Αέρια.
3 ’Απριλίου.—Οί Γερμανοί είς τήν Κομπανίαν προσεπά.
15 ’Απριλίου.—Έπανελήφβη ό βομβαρδισμός κατά τών
θησαν νά έξέλθουν τών χαρακωμάτων των, άλλά άναχαιΣτενών.
τίοθησαν ύπό τοϋ γαλλικού πυράς.
16 ’Απριλίου.·—Οί Γερμανοί (ομολόγησαν δτι ύπετίμησαν
4 ’Απριλίου.—Έππακοσιαι χιλ. Βαυαρών έστάλησαν ε’ις
τούς αντιπάλους των.
.
Τρεντΐνον.
17 ’Απριλίου.—Οί Αγγλογάλλοι ύπεχώρησαν ολίγον έκ
—Τό ολλανδικόν άτμόπλοιον «Κάτβιο;» έβυθΙίσθη ύπό γερ
τής "Υπρ.
μανικού ύποβρυχίου.
18 ’Απριλίου.—Ό γερμανικός στόλος έξήλθεν εις τήν
—Ζεπελλίν ερριψαν βόμβας άνωθεν τοΰ Μάλδου.
5 ’Απριλίου. — Τουρκικόν άερόπλανον έβομβάρδισε τόν Βόρειον θάλασσαν αποφασισμένος νά προκαλέση μάχην.
19 . ’Απριλίου.—Ό Λίμαν φόν Σάνδερς άνέλαβε τήν άρλιμένα τής Τενέδου.
γηχίαν τών Δαρδανελλίων.
-—Άνηγγέλθη δτι τεσσαράκοντα χιλιάδες Πορτογάλλων
20 ’Απριλίου.—Ή Μάδυτος έπυρπολήθη άπό τάς άγγλιθά σταλούν είς τά Δαρδανέλλια.
κάς οβίδας.
—Ό Πάπας έκαμε νέας ένεργείας διά τήν ειρήνην.
21 ’Απριλίου.—Ό βομβαρδισμός τής Δουγκέρτης δέν ί.
6 ’Απριλίου.—Τά πατριωτικά σωματεία τής ’Ιταλίας
έξήτησαν έξοδον έκ τής ούδετερότητος.
πηρέασε τήν θέσιν τών βελγικών στρατευμάτων.
7 ’Απριλίου.—Εις τήν Τένεδον συνελήφθησαν έπτά Γερ
22 ’Απριλίου—Ή ’Ιταλία έκήρυξε τήν Τριπολίτιδα είς
εμπόλεμον κατάστασιν.
μανοί κατάσκοποι.
23 ’Απριλίου.—Είς τά Στενά οί Τούρκοι διά νυχθημερόν
— Ό στρατάρχης φόν δέρ Γκρλτς διωρίσθη Ανώτατο;
διοικητής τοΰ τουρκικού στρατού.
έργασίας έπετέλεσαν διάφορα όχυρωματικά έργα.
24 Απριλίου.—Ή μάχη τοΰ Υζέρ έγγίζει εις τό τέρμα
- —Είς τήν Αί>στρίαν ή σπάνις τών τροφίμοιν προεκάλεσε
της.
ταραχάς είς διαφόρους πόλεις.
— Ό Μέγας Αούξ Νικόλαος Αρχιστράτηγο; τού ρωσσι25 ’Απριλίου.—Ό βομβαρδισμός τοϋ Βοσπόρου έξακολουθεϊ.
κού στρατού πάσχει άπό φλόγωσιν τού ήπατος.
—Είς τήν Τένεδον οί "Αγγλοι κατεδίκασαν τόν Μου26 ’Απριλίου.—Ή ’Ιταλία άπέστειλε τελεσίγραφον είς
τήν Αυστρίαν.
φτήν είς θάνατον δι’ απαγχονισμού.
27 ’Απριλίου.—*Είς τήν Γαλλικίαν Αγγέλλονται νίκαιΑν8 ’Απριλίου.— Ο Αεροπόρος Γκαρές ήχμαλωτίσθη ύπό
στριακών.
Γε ρμανών.
—Είς τήν “Επαρξ άπεκροόσθη ή γερμανική άντεπίθεσις.
28 ’Απριλίου.—Πολεμικά μεταγωγικά έξακολουθοΰν νά
— Ο βαρώνος δέ Γκίερς έζήτησε νά έπιταχύνη τήν ιτα πλέουν εις τά ΰδατα Τού Καραμπουρνον.
λικήν έπέμαβασιν.
29 ’Απριλίου.—Ό Κάϊζερ άπειλεϊ τήν Ιταλίαν καί τόν
9 ’Απριλίου.—Οί Γερμανοί θά υποστηρίξουν τήν Αύστρί- Πάπαν.
αν κατά τής ’Ιταλίας.
—Τό Αγγλικόν ύπερωκεάνειον «Λουζιτανία» έβυθίσθη ύπό
γερμανικού υποβρυχίου.
—ΟΙ Γερμανοί έξεκένωσαν τό Κέντμανσχόπ.
—Ό στρατιωτικός νόμος έκηρΰχθη είς τάς έν ’Αφρική
—Εις τά Δαρδανέλλια έφονεύθη καί ό υίός τοΰ πρωθυ
πουργού "Ασκουϊθ.
γαλλικός κτήσεις.
30 ’Απριλίου.— Εβομβαρδίσθη καί τό έξιόκαστρον τής
.—Δύο τουρκικά καταδρομικά προσέκρουσαν έπί τορπιλΣμύρνης.
λών καί έβυθίσθησαν.
10 ’Απριλίου. —Είς τό Τσέρνοβιτς έλαβε χώραν λυσσώ
■
—Ή καταβύθισις τής «Λουζιτανίας» έπέφερε μεγάλην
δης μάχη.
έξέγερσιν είς τήν ’Αμερικήν. Ή Γερμανική Πρεσβεία είς
—Είς τά Καρπάθια άπεστάλησαν άκόμη δέκα γερμανι τήν Βασιγκτώνα φυλάσσεται στρατιωτικώς.
κά σώματα.
— Ό Έμβέρ έτουφέκισεν άξιωμτατικούς διότι έζήτησαν
11 ’Απριλίου.—Είς τήν Αυστρίαν έκηρΰχθη πανστρα- τήν σύναψιν ειρήνης.
■ —Αί κατά τών Στενών επιθέσεις έξακολουθυϋν.

Χάρτης λεπτομερής τής Βορείου ’Ιταλίας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙ

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

χνην περιέβαλε τό άκροατήριον μέ ένδείξεις ζωηρων
συμπαθειών.

κ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ
"Ενας νέος άρίστης οικογένειας τοϋ τόπου μας,
κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
πλούσιος, μορφοψένος δέν έδίστασε νά άφοσιωθή είς
Είς τό ενταύθα Δημοτικόν Θέατρον έδόθη ή συναυ τήν μουσικήν καί νά ζητήση δι’ αύτής νά δήμιουργήλία τοϋ κ. Ευσταθίου Λυκούδη. Παρευρέθη ή Βασιση τήν κοινωνικήν του θέσιν καί τήνπροσωπικήν του
λικήΟίκογένεια καί πολύς εκλεκτός φιλότεχνος κόσμος. έπιβολήν. Εϊνε ό κ· Πέτρος I. Μπότασης. ΚονσερτίΉ έκτλεσις τοϋ προγράμματος ήτο άψογος. Ο νεα στας θαυμάσιος διεκρίθη καί διά τήν γλυκείαν του φώ
ρός καλλιτέχνης μαθητής τοϋ καθηγητοϋ Μαρσο ά- ι ήν καί διά τήν τέχνην μέ τήν όποιαν έψαλεν. Έδωπέδειξεν δτι εϊνε άξιος τοϋ πρώτου βραβείου των κε συναυλίαν είς τό ’Ωδεΐον Αθηνών μέ εξοχον ϊπιΒρυξελλών μέ τό όποιον έχει τιμηθή. Έξαιρετικώς τυχίάν καί έπί παρουσία έκλεκτοϋ ακροατηρίου. Εέπέτυχεν είς τήν έκτέλεσιν τοϋ τόσον ωραίου καί δυ- ξεπαιδεύθη είς Γένουαν καί Μιλάνον διδαχθείς ύπό
οκόλου είς έκφρασιν κονσέρτου τοϋ Μοζαρτ. Εκεί ε- τών δσκιμωτέρων καθηγητών τής ’Ιταλίας. Είς Γέ
φάνη ή δύναμις του, ή λεπτότης τής τέχνης του ή νουαν έπαρουσιάσθη διά πρώτην φοράν δημοσία έτελειότης τής έκτελέσεως. Τό βιολί εμψυχοΐπαι εις σημείωσε δέ πρώτης τάξεως έπιτιχίαν. Κατόπιν μετά χέρια του. Τόν νεαρόν καλλιτέχνην ένθουσιωδως τέβη είς Αμερικήν οπού έδωκε σειράν συναυλιών
έπευφήμισε τό άκροατηριον του. Εις το Βασιλικόν μέ τήν αυτήν πάντοτε έξαιρετικήν επιτυχίαν. Τό
έδωκε καί δεύτερον συναυλίαν σημειώσασα εξοχον ε πρόγραμμα τής συναυλίας του ήτο πλουσιώτατον.Πεπιτυχίαν καί ένισχύσασαν τήν φήμην τοϋ έκλεκτοϋ ριελάμβανε Χαϊκελ, Μπέτχόβεν, Σοΰμαν, Σαίν-Σαένς,
καλλιτέχνου.
Ροσσίνι κτλ. καί έργα 'Ελλήνων συνθετών. Εύγενώς
ουμμετέσχε καί ή αριστούχος πιανίστα τοϋ Ωδείου
κ. ΚΑΡΑ
Αθηνών δίς Νέλλα Ραφαήλ ή όποια έξετέλεσε μέ
Είς τήν αίθουσαν τοϋ Ωδείου μας εδοθη συναυλία πολλήν ακρίβειαν καί αίσθημα έργα τοϋ Σοπέν, τοϋ
ύπό τοϋ Ρωμανού υψιφώνου κ. Κάρα. Παρεστη η Α. Ταλμανινώφ τοΰ Ντεμποού καί Γκρίγκ.
Υ. ό φιλόμουσος Βασιλόπαις Χριστόφορος εν συνο
δεία τοϋ Πρεσβευτικού ζεύγους τής Ιταλίας και τοϋ κ. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ
αυλάρχου τθϋ Βασιλέως μας. Κόσμος πολύς παρευΤό ελληνικόν μουσικόν τάλαντον, αι άληθιναί μου
ρέθη. Ό κ. Κάρα έψαλε μονφδίας άπό ιταλικά μελο
δράματα ιιέ φωνήν έντονον, ευστροφον και αρκετά σικά! ίδιοφυΐαι δέν εϊνε πλον φαινόμενα διά τόν όλογλυκείαν. Ή συναυλία έδόθη τή εύγενεϊ συμπράξει γάλανον ουρανόν καί τήν άρωματκΛιένην αύραν τής
τής γνωστής καλλιτχνιδος κ. Ευτυχίας Καμπανάκη, πατρίδος μας. ’Απόδειξις ό κ. Σπ. Φαραντάτος. Έδω
ή όποια καί πάλιν έθριαμβευσεν. Ιδιαιτέρως εις την κε συναυλίαν κατά τά μέσα τοΰ π. μηνός καί πρό πο
μονωδίαν τής «Σεμιράμαδος» εδειςεν ύλην την απα λυπληθούς καί έκλεκτοϋ ακροατηρίου έπέδειξεν υπέ
ράμιλλων καί γοητευτικήν τέχνην της ανωτέραν πα- ροχα δείγματα τής καλλιτεχνικής του άξίας. "Επαι
ση’ς προσδοκίας. Εις τήν συναυλίαν ειγενώς συμμε- ξε δύσκολα πολύ τεμάχια καί μέ τήν δυνατήν πνοήν
τέσχε καί ό κ. Ξανθόπουλος. Τόν Ρουμάνον καλλιτέ τής τέχνης του τά άνεψύχωσε, τά έχροκιάτισε καί τά
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ερμήνευα; μέ βαθειάν και δυνατήν έκφραστικρτητα
άνταξίαν μεγάλου καλλιτέχνου. 'Ή μουσική πρόοδος
ευρίσκει είς το πρόσωπον τοΰ κ. Φαραντάτου ενα ι
σχυρόν συντελεστήν και ή τέχνη ενα θαιμάσιον διερμηνευτήν της. Εις τήν συναυλίαν του έλαβε μέρος
καί ό κ. Μπότασης έπιδείξας τά χαρίσματα τής γλυ
κύτατης φωνή; του.
Κα ΦΩΚΑ ■

Εις τό Δημοτικόν ή κ. Φωκά έδρεψε και πάλιν δάφνας έν αφθονία. Τό γοητευτικό της τραγούδι συνήρπασεν, ένεθουσίασεν, έμάγευσε. Αίσθημα καί ζωή
καί διαύγεια καί εντασις καί γλυκύτης συνώδευσε
τούς τόνους τοΰ άσματός της καί έπροκάλεσε τάς
επευφημίας καί τά χειροκροτήματα τών ακροατών
της. Αί ελληνικά! συνδέσεις αί τόσον συμπαθεί; είς
τήν Ελληνικήν κοινιονίαν αί όποίαι άλλως εναρμονί
ζονται άμεσώτερον πρός τήν έλληνικήν ψυχήν, έξετελέσθησαν μέ πολλήν διάθεσιν καί έπροκάλεσαν
αληθινόν ενθουσιασμόν. Τήν συναυλίαν έτίμησν κα;
ή Βασιλόπαις Ελένη.
ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Έληξεν ή σειρά τών συναυλιών τής ορχήστρας
τοΰ Ωδείου αί όποίαι έδίδοντο τή συμπράξει τών τε
λειόφοιτων μαθητών τοϋ ’Ωδείου καί τής μικτής χο
ρωδίας καί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μαρσιέν.
Ε1ν$ αναντίρρητον δτι αί συναυλίαι αύταί παρέσχον τό μέτρον τής προοδευτικής έξελίξεως τοΰ'Αθηναϊκοΰ Ωδείου καί έθεωρήθησαν άξιαι πολλοϋ ένδιαφέροντας έκ μέρους τής αθηναϊκής κοινωνίας.
Η έκτη καί τελευταία συναυλία έδόθη τήν 29 λή
ςαντος καί έσημείωσεν έξαιρετικήν επιτυχίαν παρά
τόν φόρτον τοϋ προγράμματος τό όποιον ήδύνατο νλ
είνε καί συντομώτερον διά νά μή κινδυνεύση νά δεα
ρηθή ώς κουραστικόν. ’Ασχέτως δμως πρός τό μειο
νέκτημα αυτό ή έκτέλεσίς του παρουσίασε πο.λλάς
είχαρίστους εκπλήξεις. Τό παίξιμο τοΰ κ. Παπαδημητρίου ήτο ή μεγαλειτέρα έπιτυχία τής συναυλίας.
Επαιξε μέ δύναμιν, μέ ακρίβειαν, μέ χρωματισμόν
καί έκφρασιν καί άπέδειξεν οτι πρόκειται περί έξαιρετικής μουσικής Ιδιοφυίας, Ή σύνθεσις τοΰ κ. Δ.
Μητροπούλου ύπό τόν τίτλον ή «Ταφή» ήτο αληθώς
εμπνευσμένη καί κατέδειξε τό σπάνιον μουσικόν τάλαντον ταΰ νεαρού συνθέτου διευθύνοντος τοΰ ίδιου
τήν ορχήστραν. Τό άσμα τής δεσποινίδος Αικατερί
νης Δάμσου έπροκάλεσε θύελλαν χειροκροτημάτοιν.
Κρίμα ποΰ δέν ένεφανίσθη διά δευτέραν φοράν. Ό
Βέοδης εδρεν ύπέροχον διερμηνεύτριαν. ΤΙ κομψή
καί βοώπις δ )νίς "Ελλη Ξανθοπούλου, ποΰ τά μάτια
της μιλούν περισσότερον άπό τό χείλη της, πού εϊνε
δλη ζωη καί έκφρασις καί χάρις άπεκαλύφθη πιανί
στα κυρίαρχος. ’Έδιδε πνοήν καί δύναμιν είς τό ά
ψυχον δργανον και μετήγγιζεν άπό τήν καλλιτεχνικήν
ψυχή της ένα βαθύ αίσθημα αρμονία; πού συνήρπαζε
τό άκροατήριόν της. Ή νεαρωτάτη δίνίς Μ. Λευκιάδου έπαιξε μέ πολλήν τέχνην. Είχε δοξαριές συ
ναρπαστικές καί έγένετ0 συμπαθής μέ τήν άφελώς
καλλιτεχνικήν στάσιν της. Ωραία έπαιξαν καί έπευφημήθησαν ζωηρώς κα) αί δεσποινίδες Κορτέση, Γεράκη καί δ κ. Χαρατσάρης.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

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

XATZh~

Ο θάνατος άψήρΛαοεν ενα μετριόφρονα τεχνίτην
διά ν’ άναδείξη ενα ύπέροχον καλλιτέχνην. Ή φήμη
άτολμος καί δειλή πετοΰσε στό έργαστήριό του δταν
ό τεχνίτης έπάλαιε νά συνθέση, νά δώση ζωήν, νά έμφυσήση ψυχήν, νά σκορπίση δύναμιν, νά άναπαραστήση στιγμάς εθνικής δόξη; καί τιμής.
“Οταν ένεκροόθη ό τεχνίτης ή φήμη, ωσάν νά έξέφυγεν άπό δεσμά, σάν νά έλευθερώθη άπό σκλαβιά,
χαρούμενη διεκήρΰξε τοϋ καλλιτέχνου τήν δύναμιν,
τοΰ συνθέτου τήν έαπνευσιν, τοΰ δημιουργού τήν
τόλμην καί άκρίβειαν.
Ανεγνώρισεν, άνευρε στό χρώμα.στή γραμμή,στή
πινελιά, στό χέρι, στό μάτι, στή φαντασία τοΰ τεχνί
του, πνοήν δημιουργικήν καί τόν έκήρυξεν άθάνατον.
Επήρε τίην ψυχήν του, τό όνομά του, τό έργον του
καί μέ πτερά στά πόδια τά διελάλησ» παντού, τά ύ
μνησε, τά εξύψωσε, τά έστεφάνωσε.
Καί έτσι δταν διαλεχτές καλλιτεχνικές φυσιογνω
μίες τής κοινωνίας μας έξέθηκαν τά έργα του είς

ΕΚΘΕΣΙΣ ΜΑΤΘΙΟΠΟΛΟΥ
Ο ν.. Ματθιόπουλος έξέθηκε πεντήκοντα εικόνα; του
Πλεονάζουν τά παστέλια. Τά έργ~ του σχεδόν επιοληθη
σαν δλα, διότι ό καλλιτέχνη; εϊνε συμπαθής καί έκλεκτός καλλιτέχνης εχων πολλούς θιασώτας.

©ΕΑΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ
Ό ύπό τήν προεδρείαν τής A. Β. Υ. τοΰ Βασιί.οπαιδος Χριστοφόρου Σύλλογος τών ’Ερασιτεχνών παρέστήσεν έπανειλημμένως άπό τής σκηνής τοΰ Βασιλι
κού θεάτρου τήν «Βοσκοπόύλαν» τοΰ άειμνήστου Κορό
μηλά. Τό γνησίως Ελληνικόν έργον έζωντάνευσε διερμηνευθέν άπό άρασιτέχνας τής άξίας^τής κ. Στράτου,
τής Δος Δαμασκηνού,τής Δος’Αμπελά με τούς κρήσταλ
Λινούς καί γλυκυτάτους τόνους τή; φωνής της καί τών
κ.κ,Παναγοπούλου,Λούρου καί τών άλλων εκτελεστών.
Ή έπιτυχία των ύπήρξεν άνωτέρα πάσης προσδοκίας
καί τό ακροατήριου δικαίως επευφημησεν δχι μόνον
τήν ώμορφιάν καί τήν χάριν των έκτελεστριών άλλα
καί τήν σκηνικήν τέχνην καί τό θάρρος με τό όποιον
έκαμαν τήν έμφάνισίν των. Ζωηρά χειροκροτήματα προ
ωρίσθησαν καί διά τον κ. Λιδωρίκην διευθυντήν τον
Δραματικού Τμήματος τού Συλλόγου. Ο ίδιος —ύλλογος έδωκεν έπιτυχώς καί μίαν παράστασιν εις το
τέλος τοϋ μηνός χάριν τών μελών του.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Η ορχήστρα καί ή χορωδία τής «Μουσικής ’Ακα
δημίας» έν συνοδεία τού προέδρου της έξέδραμε μέ
χρι Καβαλλας. Ή πόλις ολόκληρος ύπεδέχθη τό προ
οδευτικόν Σωματείον καί ενθουσιώδεις έορτάς διοργάνωσε πρός τιμήν του.

μίαν εύρυτάτην αίθουσαν τού Ζαππείου, οί έπισκέπται έγνώριζον δτι θά εύρισκον άφορμάς νά θαυμά
σουν καί νά άναλύσουν ενα πολυσχιδές καλλιτεχνικόν
έργον παρέχον γνησίαν τήν καλλιτεχνικήν έντύπωσιν.
Η έκθεσις τών έργων τοΰ Χατζή παρουσίασε καί
άλλην έκπληξιν. ’Έδειξε διά τοΰ πλήθους τών έργων
του δχι μόνον τόν καλλιτέχνην άλλά καί τόν άκσύραστον έργάτην τού καλού καί τοΰ ώραίου. Είς ύπερδιακοσίους πίνακας —■ μέρος τών έργων του — έφανερώθη ό σκεπτόμενο; έργάτης, ό ειλικρινής παρατη
ρητής, ό άκριβής μελετητής, ό έμπνευσμένος ιστορι
κός, ό άληθινός "Ελλην τήν ψυχήν καί τούς πόθους
καλλιτέχνης. Δέν θά ζητήσωμεν ν' άναλύσωμεν τήν
ψυχήν τοΰ καλλιτέχνου καί νά κρίνωμεν τό έργον του.
’Ολίγα λουλούδια σκορπίζομεν είς τήν μνήμην τοΰ
εμπνευσμένου καλλιτέχνου μαζή μέ δ/ωυς εκείνους
πού μέ συγκίνησι άντίκρυσαν τά έργα του καί έπροθυμοποιήθησαν νά δείξωσι τόν θαυμασμόν των γενόμενοι κάτοχοι αυτών. Τό τελευτάϊον γεγονός, εύχάριστον φαινόμενον διά τήν καλλιτεχνικήν ζωήν τής πα
τρίδας μας, εϊνε τό καλλίτερον γνώρισιια τής μεγάλης
έκτιμήσεως τού ύπερόχου έργου τοΰ άώρως έκλιπόντος εκλεκτού καλλιτέχνου Β. Χατζή, καί ενα βήμα
προόδου διά τά; καλλιτεχνικά; τάσεις τής κοινωνίας
μας. Τό ακρως δμως λυπηρόν είνε δτι ούτε τό Κράτος
έζήτησε νά γίνη κάτοχον τών έργων πού έφιλοτεχνήθησαν δι’ αύτό, ούτε ή Πινακοθήκη έπροθυμοποιήθη
νά κρατήση είς τάς αιθούσας της τούς πίνακας εκεί
νους μέσα στούς όποιους ό υπέροχος θαλασσογράφος
εβαλ» καί τό φλογερόν του ύπέρ πατρίδος αίσθημα
καί τήν άγάπην του πρός τήν θάλασσαν καί τας 6αθείας γνώσεις του έπί τής Βυζαντινής έποχής. Ή πρό
τής Κων) πόλεως ναυμαχία δέν έπρεπε να λειψή απο
τήν ελληνικήν Πινακοθήκην.

ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ
Ή νεαοωτάτη δραματική συγγραφεύς δίς Ελένη Μ.
Νεγρεπόντη έδημοσίευσεν εις κομψόν τομίδιον δύο μο
ΆγγλΙς Σωφραξέττα

νόπρακτα έργα της. Ό «Χορός τοΰ Βοργιά» εϊνε τό ε
να γνωστόν άπό πέρισι ποϋ έπαίχθη άπό της σκηνης
είς τό θέατρον Κυβέλης. Ή « Ομορφιά ποΰ σκοτώνει» εϊνε τό άλλο. Ή μυστικοπάθεια ποΰ διακρίνει τήν
συγγραφέα φανερώνεται καί είς τό ψευδώνυμον της.
“ΑλκηςΘρύλος.Τά έργα της έχουν κάποιαν Ιδιαιτέραν
σφραγίδα, έχουν ατομικότητα καί τοΰτο εϊνε ένα με
γάλο προσόν διά τήν νεαράν συγγραφέα προωρισμένην
βεβαίως νά πλουτήση τό πτωχόν Ελληνικόν δραματο
λογίαν μέ έργα ίσχυράς έμπνεύσ'εως καί δραματικού πά
θους. Ή Έλληνίς δέν σταματά πλέον. “Ερχεται σοβα
ρός άντιμέτωπος τοΰ άνδρός καί άπό τοιαύτης άπόψεως
έχει πολλήν σημασίαν ή έκδοσις τών έργων τής νεαρωτάτης συγγραφέως.

ΣΧΟΛΗ ΙΩΣΗΦ
Είς τά μέσα τοΰ λήξαντος μηνός ό κ. Ιωσήφ μάς
έπέδειξεν άπό τής μικροσκοπικής σκηνής τής αιθούσης
τοϋ Παρνασσού τινα έπίδρασιν είχεν ή διδασκαλία του
έπί τών μαθητών τής Σχολής του. Τήν διδασκαλίαν τών
έργων δέν ώνόμασε παράστασιν, τήν άπεκάλεσεν έπίδειξιν διότι καί ό ίδιος ήννόει δτι δέν είχε τόν άπαιτούμενον υλικόν καιρόν διά νά παρουσιάση μέ άξιώσεις
σκηνικής έμφανίσεως τούς μαθητάς τής Σχολής του.
Δέν ύπάρχ'ει άμφιίβολία δτι είς τό έπιδειχθέν έργον του
πρυτανεύει κατ’ έξοχήν ή εύσυνειδησία μολονότι έν τώ
σιωόλω καί είς τάς λεπτομέρειας άνεπήδησαν καί ση
μεία τίν^ ύποχωρητικότητος έπί τής κεφαλαιώδους αυ
τής αρετής τοΰ κ. Ιωσήφ. Δέν θά έπιτρέπετο ίσως είς
κανένα διευθυντήν Σχολής νά κώμη τήν πρώτην
έμφάνισίν τών μαθητών μ’ έργα τής ιδίας συγγραφικής
του έμπνεύσεως. Δέν έπετρέπετο ίσιος πρός τό συμφέ
ρον τής Σχολής του καί τής άπό σκηνής εΛιδείξεως τών
πρώτο/ν μαθητών του ή διδασκαλία έργου ίδικοΰ του
έπισύροντος κατ’ άνάγκην τό ένδιαφέρον τών άκροατών καί καταμερίζοντας συνεπώς τήν προσοχήν των τό
σον έπί τής διδασκαλίας καί έπί τής τέχνης τών ύποκριτών, δσον καί έπί τής άξίας τοΰ παιζομένου έργου.
’Ασχέτως δμως πρός τήν λεπτομέρειαν αύτήν ή έπίδειξίς του έθεωρήθη ώς ευοίωνος άπαρχή μολονότι ή
έμφάνισις τών μαθητών τής Σχολής του δέν έπαρουσίασε τίποτε περισσότερον άφ’ δτι μάς έπιδεικνύουν έκάστοτε οί έρασιτεχνικώς άνερχόμενοι τήν σκηνήν. Δέν
είδαμε κάτι Ιδιαίτερον, κάποιαν σφραγίδα ιδιαιτέραν
τής Σχολής του. Εξαίρετα μπορούσαν καί οί έρασιτεχνικώς διδάξαντες ή διδάσκοντες κ. κ. Τσοκόπουλος καί
Λιδωρίκης νά μάς δώσουν ένα εύχάριστον σύνολον χω
ρίς άξιώσεις καί μόνον άπό άπόψ'εως τής έπιδ-είξειος με
ρικών Ιδιοφυιών αί όποίαι άφθονοϋν είς τούς κόλπους
τής ’Αθηναϊκής κοινιονίας.
ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΥΒΕΛΗΣ

Εις τό θέατρον τής Κυβέλης έπαίχθη ή «’Ανατολή»
δράμα είς πράξεις τρεις ύπό τού κ. Λ. Κουρτζή. Εϊνε
τό πρώτον έργον πρωτότυπον τό όποιον έπαίχθη, καί
ώς έκ τούτου είχε προκαλέσει πολύ τό ένδιαφέρον.
Τό έργον — εύθυμογραφία μάλλον — ήρεσ«ν αρ
κετά.
Απλοΰν καί χωρίς δραματικά; έξάρσεις καί συγγρούσεις καί συγκινήσεις βαίνει έξ άρχής ομαλόν
καί καταλήγει μόνον είς τό νά μάς δείξη τόν Άνατολίτικον τύπον πράγματι δμως τέλειον, δπως τόν
έσκιαγράφηοεν ή παρατηρικότης τοϋ κ. Κουρτζή.
..'Η «Ανατολή» άφήκεν είς δλους τήν πεποίθησιν δτι ό συγγραφεύς της θά γράψη πολύ καλλίτερα
έργα διά τήν Ελληνικήν σκηνήν.
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ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Τό έργον τοΰ κ. Παντελή Χόρν, «Παναγία ή Κατηφορίτισσα» έδόθη εις τόν θίασον τής δεσποινίδας Κο
τοπούλη. Μία βραδύς εντελώς ς ιλολογική ήτο ή εσπέ
ρα τής πρώτης τοΰ έργου.Ό κ. Χόρν είνε άπό τούς
δοκιμωτέρους "Ελληνας δραματικούς καί ή «Παναγία
ή Κατηφορίτισσα» έδικαίωσε την έκτίμησίν ποΰ τρέφει
πρός τό τάλαντόν του τό ολληνικόν κοινόν.Τό έργον
τοΰ κ. Χόρν βασίζεται επί τοΰ μοιραίου,καί τής προ
πατορικής αμαρτίας. "Ολα τά πρόσωπα καί ή Μαριώ,
καί 0 Λάζαρος, καί ή Τερέζα. καί ή τρελλή κόρη, δλοι
αυτοί είνε θύματα εξιλαστήρια τών προγονικών αμαρ
τιών. "Ολον τό δράμα έκτιλύσσεται μέ μίαν απλότητα
μοναδικήν, κα; ήπάρχουν μερικαί σκηναί αί όποϊαι
έπιφέρουν βαθύτατα τήν έντύπωσιν επί τών θεατών
άκριβώς μέ ΐήν μεγάλην απλότητά των και τό μεγάλσν
ενδιαφέρον των τό άναφαινόμενον ευθύς εξ άρχής.
Ο μυστικισμός τόν όποιον μάς φανερώνει τό έργον
είς τάς άρχάς μέ τήν διήγησιν τής έντρομου υπηρέ
τριας, καί τής φήμης τής έμφανίσεως τής Παναγία;
προδιαθέτει τόν θεατήν εις ένα περιβάλλον εντελώς δια
φορετικόν άπό εκείνο ποΰ βρίσκεται κατόπιν. ’Αλλ’ αύτό
ίσως καί νά μήν είνε έλάττωμμα τοΰ έργου.Είςτήν«Πα
ναγία τήν Κατηφορίτισσα» ή κυρία Φωτεινή Λούη έ
παιξε ιδιαιτέρως καλά.

Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
Είνε μία άπο τάς πολλά ς εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης
τών Κερκυραίων αί κατ’ έτος τελούμενα: λιτανεϊαι τού
Σεπτού Λειψάνου τοΰ άγιου Σπυρίδωνος.
Ενέχει μίαν τόσον γλυκεϊαν καί άνέκφραστον ωραι
ότητα ή οϋτω προς τόν Σείπτόν Προστάτην έκδηλουμένη αγάπη καί ό σεβασμός, ώστε έκαστος νομίζει τήν
ημέραν αΰτήν ατομικήν έορτήν καί δλους ενώνει τό
αυτό αίσθημα.
Η Κέρκυρα έν ήμέρ? λιτανείας ομοιάζει όχι πλήθος
έορτάζον, άλλ’ οικογένειαν.
Η πόλις παρουσιάζει πολύ χαρμόσυνο? όψιν. 'Εορτά
ζει ολόκληρος’ άλλά μίαν έορτήν θειον έν τή άπλότητί
της όπέροχον έν τή δημοτικότητί της. Θά λιταενυθή ό
θησαυρός τής Κέρκυρας καί έν μέσω τών. ανθρώπων, οίτινες οί μέν γέροντες ήδη, οί δέ νέοι άλλοι χαίροντες
καί άλλοι λυπημένοι, άπολαύοντες τήν ζωήν καί απο
γοητευμένοι άπό αύτήν θά συνοδεΰσωσι το λιτανευόμενον
ιερόν Λείψανον, έπικρατεΐ αίσθημα ένδομόχου χαράς, ά
κρου σεβασμού.
Καί αύτό γίνεται δι’ ένα έκαστον έπί τόσα έτη, όσα
και ή ζωή του. Ό καθείς έγνώρισε τήν λιτανείαν μικρόν
παιδίον, τήν έγνώρισεν έφηβος, τήν έγνώρισεν οικογε
νειάρχης, τήν γνωρίζει τώρα γέρων. Καί ένώ βλέπει
τήν λιτοινειαν, άπό' τούς οφθαλμούς του πέρνουν εικόνες
τού παρελθόντος, άναμνήσεις, όνειρα. . . ’Ενώ δέ αύτός
έγήρασε πλέον, ή αυτή μεγαλοπρεπής εορτή απολαμβά
νεται, πάντοτε άγήρω; πάντοτε μεγαλοπρεπής.
Οί δρόμοι στρώνονται διά δάφνης, τά παράθυρα στο
λίζονται διά πολυτελών υφασμάτων προς υποδοχήν τού
άγιου. Καθείς θεωρεί ευτύχημα νά διέλθη ή λιτανεία
άπό τήν οικίαν του διά νά εύλογηθή αυτή καί διά μόνης
τής διαβάσεως τοΰ σεπτού λειψάνου. Πάντες υποκλί
νονται είς τήν άντίκρυσιν τού Ταπεινού 'Ιεράρχου καί
κάθε ανθρώπινη κορυφή γονυκλινεϊ.
Τά φθαρτά ανθρώπινα μεγαλεία κύπτουν τόν αύχένα

προ τού αντιπροσώπου τής ’Αρετής προ τοΰ Γίγαντος
τήις ταπεινοφροσύνης. Τά ποταπά άνθρώπινα πάθη πρός
στιγμήν άποσιώπώνται προ τής άνταμειφθείσης Νηφα
λιότητας καί Άμνησικακίατ.
Η πάλη καί αί μέριμνα: τής ζωής συμπνίγονται καθ’
ην στιγμήν οδεύει ό τύπος τής κατά Χριστόν πολιτείας.
Καί είς τήν θέαν τού Σεπτού Λειψάνου χύνονται δάκρυα,
δάκρυα μετανοίας, δάκρυα συγκινήσεως, δάκρυα συναισθήσεως τής έν τφ προσώπω τού άγιου θείας άνταμοιίής-, .
, ■·'
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Εκεί είς τήν μυστικοπάθειαν τής τελετής καιί ύπό
τον ήχον τών μουσικών οργάνων πόσοι αναστεναγμοί έκπνέουσι. πόσα αισθήματα γεννώνται πόσαι εύχαί έκδηλούνται, πόσαι εθχαριατίαι έκφέρονται '
Πόσον ή καρδία βεβαρημένη έκ τών κακουχιών τής
ζωής, ποσών ή ψυχή πεπιεσμένη ύπο τής άνηθικότητος
καί αδικίας, πόσων τό σώμα έξησθενημένον ύπό τής
ταλαιπωρίας δέν εύρίσκουσιν ανακουφίσω
Εκεί ύπό το θάλπος τοΰ ήλιου καί τό θυμίαμα
τού λιβανωτού πόσαι θεία: εκφράσεις πληροΰσι τόν α
έρα, σύμβολου τής έν τφ άνθρώπφ θείας πνοής !
Καί ιδού το μυστήριον. "Εκαστος Οά αναζωογονηθώ
ένδομύχως κα'. Οά αίσθανθή μίαν σιωπηράν ευχαριστή
σω και θά έννοήση ότι τούτο είνε άπάντησις είς τήν
ειλικρινή προσευχήν του.
Θά έπανέλθης είς τήν οικίαν του μέ δυνάμεις, τάς ο
ποίας δέν είχε πριν καί θά έξακολουθήση τήν εργασία·?
του μέ ζέσω. μέ πεποίθησω δτι δέν θά άφεθή είς τήν
τύχην του, άλλά Οά έχη τόν Προστάτην του, δστις δέν
θά τον έγκαταλίπη.
Νά ή υπεράνθρωπος καί κυρία μεταξύ τών άλλων ε
νέργεια έπί τής ψυχής τών Κερκυραίων ή λιτανεία τού
άγιου Σπυρίδωνος.
Μάρτιος 1915.

Πέντε ήλικίαι

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Αίματα και θυσίαι καί χιλιόμβαι νέων γιομάτων
άπό σφρίγος καί ακμαίων εξακολουθούν κάθε μέρα
είς τά πεδία τών μαχών. Αχόρταγος ό θεός τοΰ πο
λέμου σωρεύει κορμιά λεβέντικα καί κομματιάζει ω
ραία σώματα καί σπείρει πανωλεθρίαν είς τήν ηλικί
αν τών ελπίδων καί τών πόθων. "Οσον οί μήνες πα
ρέρχονται τόσον ή άγριότης τών εμπολέμων κορυφόνεται. Είνε απερίγραπτος ή λύσσα μέ τήν οποίαν
ό σύγχρονος πολιτισμός φανερώνει τά αιμοχαρή 'έν
στικτα τοΰ ανθρώπου. Αί περιγραφαί τών άδικουμένων προξενούν φρίκην. Καί δμως οί ισχυροί τής
γής δέν συγκινοΰνται καί μόνον είς τό συμφέρον άποβλέποντες θυσιάζουν χωρίς οίκτον τό έαρ τής αν
θρωπότητας, ποΰ έγκλείει τ^ εύγενέστερα όνειρα τής
ζωής.
★ ★★

'Οποία τρομακτική άντίθεσις κατά τήν εποχήν
αύτήν μεταξύ τής φύσεως καί τής ζωής. Ή φύσις
ξαναγεννιέται καί φορεΐ τήν ώραιότερή της στολήν,
τήν στιγμήν ποΰ ή ζονή θρυμματίζεται καί σύρει πί
σω της πένθη κιαί όδύνας· Πόσα λουλούδια τών κάμ
πων καί τών βουνών, μέσα σέ χαράδρες και σε απά
τητες κορυφές, στής όχθες ήσύχου λίμνης, _ κοντά
σέ άκρες ερημικών ποταμών αντί νά δεχθούν τής
αύρας τό χάδι, έδοκίμασαν τό άνατρίχιασμα ποΰ
δίδει ή τελευταία πνοή εκείνου ποΰ εκπνέει μέσα,σε
οιμωγάς καί σπαραγμόν καί αντί νά ραντισθοΰν άπό
τής σταλαγματιές τής πρωινής δροσιάς _ έδέχθησαν
κύματα άπό αίμα θερμό καί άχνιστό ποΰ ακράτητο
έβγαινε άπό βαθειές πληγιές άντρειωμένων πολεμι
στών !
Καί σαν νά έζηλοτύπησεν ή θάλασσα διά τά κα
κουργήματα τής ξηράς έσπρωξε τό γερμανικό υπο
βρύχιον νά τορπιλλίση τό ύπερωκεάνειον «Λουζιτανία» διά νά ίδή καί αύτή θύματα, να χόρταση απο
οιμωγάς, νά μεθύση άπό άφρους σπασμωδικους και
ν’ άντικρύση χιλιάδες σπαρμένα σώματα νέκρα καί
τυμπανιαϊα άθώων ταξειδιωτών !
-C'' ..ϊ
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Τόν μήνα αυτόν ό θάνατος εφθασε πολύ κοντά
μας. Θερίζονται ναυτόπουλα και φονεύονται παλληκάρια δίπλα μας. Σέ μέρη γειτονικά μας. σέ μέρη
ποΰ ή ιστορία καί ή εθνική συνειδησις τα θελει δικά
μας, μυριάδες συμμαχικών στρατευμάτων τής ξηρας
καί τής θαλάσσης καί κολοσσοί πλωτοί, και εναέριοι
στόλοι καί υποβρύχιοι δυνάμεις εντείνουν τάς προσ
πάθειας των διά νά εκπορθήσουν τά Στενά, και απε
λευθερώσουν τήν Βασιλίδα τών πόλεων απο την
Σουλτανικήν κυριαρχίαν. Η ελληνική ψυχή παθαινεται σέ κάθε εϊδησι ποΰ προέρχεται από τας πολεμι
κός έπιχειρήσεις τών Στενών καί εν συνδυασμφ προς
τήν άναμενομένην έξοδόν μας εκ τής ουδετεροτητο,
ή όποια καί έξαρτάται άπο την εκβασιν ποΰ θα λά
βουν αύται, αισθάνεται νά υπερεντείνεται τό ενδια
φέρον της καί παρακολουθεί με αγωνίαν, τα εκεί ε
κτυλισσόμενα. .Η Κυβέρνησις όμως διαλυοασα την
Βουλήν καί προκηρύξασα έκλογάς διά τήν, 31 Μαιου
εργάζεται νά τηρήση καθεστώς ποΰ θα, τής επιστρεψη καί τάς έκλογάς νά διενεργηση και απο την ουδε
τερότητα νά μή έξέλθη καί τών έθνικών συμφερόντων
να φαίνεται άκοίμητος φρουρος! Εν τώ μεταξύ ο κ.

ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΒΑΓΝΕΡ
τοϋ όποιου ή πεντηκονταετή ρίς έωρτάαϋ'η
όλίγον προ τοϋ πολέμου

Μία οκητ ή άπό zcv Παραιφάλ τοϋ Βάγνε

Βενιζέλος περιοδεύων είς Αίγυπτον καθίσταται άντι·
κείμενον λατρείας, θαυμασμού, άφοσιώσεως καί α
πολαμβάνει αύτοκρατορικών τιμών άπό τήν διεθνή
κοινωνίαν τής Αίγύπτου. Ή υποδοχή ή γινομένη είς
αυτόν παντού τής χώρας τών Φαραώ ύπήρξεν άποθεωτι,κή. Ό Σουλτάνος τής Αίγύπτου διά κολακευτι
κής προσκλήσεως έπεζήτησεν όσον τό δυνατόν ταχύτερον νά τόν γνωρίση καί οί ξένοι επίσημοι μέ εκδη
λώσεις μοναδικής έκτιμήσεως περιέβαλον τόν ύπεροχώτερον τών Έλλήνιυν πολιτικών. Άπό τήν Αίγυ
πτον διευθύνεται είς τήν Μιτυλήνην. ’Εκεί επίσης τόν
ύπεδέχθησαν έν θριάμβω καί ό Λαός έπέδειξε τήν Α
γάπην του καί άιροσίωσίν του. Είς τήν ποιητικήνΛέσβον παραμένει άκόμη. Είς τά ήσυχα άκρογιάλια της
καί τής θαυμαστές σκηνογραφίες ποΰ απλώνονται
γύρω της θ’ άνεύρη ό κ. Βενιζέλος τήν ποθητήν γα
λήνην ύστερα άπό τεσσάρων ετών ζωήν πνευματικήν
καί σωματικήν έξόχως κουραστικήν καί έκνευριστικήν.
Αί πολεμικοί επιχειρήσεις είς τά Καρπάθια φέρουν
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τήν Γερμανίαν νικήτριαν καί αί πρό τών Στενών δυσχέρειαι καθιστούν Ιταλίαν, Ρουμανίαν καί Ελλάδα
άκόμη περισσότερον αναποφασίστους. Ή Κυβέρνησις
μας φρονούσα δτι αί παρεχόμενοι εγγυήσεις τών Δυ
νάμεων τής Άντάτ είνε ανεπαρκείς καί επιζήμιοι εις
τά εθνικά συμφέροντα εμμένει εις τήν ουδετερότητα
μέ ροπάς ευμενείς πρός τάς φιλάς Δυνάμεις. ’Εννο
είται δμως τίποτε οριστικόν δέν υπάρχει καί ίσως ταχύτερον πάσης προβλέψεως νά μεταβληθοΰν άρδην
αί σημεριναί πολιτικοί συνθήκαι.
Δ. Λ. Ζ.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
'Εξόχως επίκαιρον είνε κατά τήν παρούσαν ώραν τό
ιστορικόν τής συστάσως τού «’Ερυθρού Σταυρού». Διά
τής ευεργετικής ταύτης όργανώσεως έδόθη μία γενναία
λύσις εις τό ζήτημα τής φιλανθρωπίας έν καιρφ πολέ
μου.
Τό ζήτημα τούτο απέκτησε μεγίστην σπουδαιότητα κα
τά τούς νεωτέρους χρόνους συνεπείς α') τής αύξήσεως
τής αριθμητικής δυνό^ιεως τών στρατών· 6') τών πυρο
τεχνικών Ιδίφ έφευρέσεων, αΐτινες έπηύξησαν τάς καταστροφάς τού πολέμου ανεξαρτήτως άλλως τών πολλών
πληγωμένων, δτε ή έπισυσσώρευσις πολυαρίθμων στρατι
ών έχει πολλάκις αποτέλεσμα νά προκαλή άσθενείας καί
νά αύξάνη ούτως έτι μάλλον τόν αριθμόν τών θυμάτων
τοΰ πολέμου- γ’)τής γενικεύσεως τής στρατιωτικής υπηρε
σίας, κατόπιν τής οπαίας δλος ό κόσμος σχεδόν ένδιαφέρεται διά τήν τύχην τών θυμάτων τοΰ πολέμου καί τήν
φιλάνθρωπον αυτών περίθαλψιν.
Ούτως έγεννήθη ή δικαία έπιθυμία δπως ή περίθαλψης
τών ασθενών καί πληγωμένων έξασφαλνσθή έκ τών προτέρων δι ώρισμένων διεθνών υποχρεώσεων. Διεθνείς
συμβάσεις, άφορώσαι τήν προστασίαν τών πληγωμένων
καί τών νοσοκομείων, άπαντώσιν ήδη κατά τό τέλος τοΰ
17ου αίώνος έν τοΐς πολέμοίς τής Γερμανίας. Έπί τής
έποχής δμως έκείνης αί συμβάσεις αύται έγίνοντο μόνον
πιροσωρινώς έπί τή εύκαιρίφ έκάστου πολέμου. Προϊόντος
τοΰ χρόνου έγεννήθη τό ζήτημα, αν ό φιλανθρωπικός σκο
πός τών ρηθεισών συμβάσεων δέν θά έξυπηρετεϊτο πληρέστερον δυνάμει γενικής συμβάσως συνομολουγουμένης
έκ τών προτέρων.
Διάφοροι συγγραφείς έν Γαλλί·?, Ίταλίφ καί Γερμανίφ άνεκίνησαν πολλάκις τήν ιδέαν ταύτην άπό τών μέ
σων τοΰ 18ου αίώνος.
Τήν γενικήν προσοχήν έπί τοΰ ζητήματος έπέσυραν τά
συμβάντα κατά τόν Κριμαϊκόν καί κατά τόν ’Ιταλικόν
έν Λομβαρδία πόλεμον (1854—1859). Διά πρώτην φοράν
κατά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον ή ανεπάρκεια τής ύγιεινομικής ύπηρεσίας κατέστη άγαν αισθητή. Ή μεγίστη θνησιμότης, ήτις έδεκάτιζε τάς τάξεις τών συμμάχων, κα
τέστησε πασιφανή τήν ανάγκην συμπληριόσεως τής ιατρι
κής περιθάλψεως τών στρατιών.
Ή ’Αγγλία άνέλαβε νά παράσχή ταύτην καί δταν (21
’Οκτωβρίου 1854) επεμψε τεσσαρακοντάδα νοσόμων πε
πειραμένων ύπό τήν διεύθυνσιν τής μις Φλώρανς Νίγκλιγκάη τά πράγματα ήλ/.αξαν. Πλείστων στρατιωτών ή
ζωή έσώθη καί κατεδείχθη ούτως ή ανεπάρκεια τής έως
τότε λειτουργησάσης ύγειονομικής ύπηρεσίας. Διό καί κα
τά τόν πόλεμον τής Λομβαρδίας (1859) πλεϊστοι έθελονταί
νοσοκόμοι πολλαχόθεν αύθορμήτως προσήλθον. Αύτό δέν
ήτο δμως άκόμη άρκετόν.
Τήν πρό- τά πρόσω ώθησιν έπέπρωτο νά δώσωσι τά
κατά τήν μάχην τού Σολφερίνου καθ’ ήν τά θύματα ήριίήιοϋντο κατά μυριάδας (πλέον τών 40 χιλιάδων ασθε
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νών έστάλησαν είς τά αυστριακά καί τά ιταλικά νοσο
κομεία). Ό Ελβετός ’Ερρίκος Δόναν, γόνος παλαιας οι
κογένειας τής Γενεύης οστις εϊχεν άκολουθήση τόν
γαλλικόν στρατόν ώς έθελοντής νοσοκόμος, έδημοσίυσεν
ύπό τόν τίτλον «’Αναμνήσεις τοΰ Σολφερίνου», φυλλάδιέντύπωσιν», ήν έπροξένει ή θέα τού πεδίου τής μάχης.
Κατά ’Οκτώβριον τού 1863 συνήλθεν δνιως έν Γενεύη
διεθνής έξ αρμοδίων προσιοπικοτήτων άποτελουμένη συν
διάσκεψης ήτις συνέστησε τάς αποφάσεις αύτής ε’ις τόν
φιλάνθρωπον ζήλον τή- άνθρωπότητος.
Αί Αποφάσεις αύται άπέβλεπον εις δύο τινά· 1) Τήν
έν έκάστη χώρφ έμπολέμων άναγνώριβιν καί προστασίαν
τής ύγιειονομικής ύπηρεσίας τήν ένδελεχή προπαρασκευήν καί τήν Αμοιβαιότητα μεταξύ τών διαφόρων χωρών
2) Τήν ύπό τών έμπολέμων άναγνώρισιν καί προστασίαν
τού ύγιεινομικοΰ προσωπικού, ούτως ώστε οί ’ιατροί π. χ.
ή οί νοσοκόμοι νά μή κινδυνεύωσι πλέον νά συλλαμβάνωνται ύπό τοΰ έχθροΰ, ώς κατάσκοποι, άλλά καί νά έχωσι τήν
άπόλυτον βεβαιότητα δτι ούτε καν ώς συνήθεις αιχμάλω
τοι θά είνε δυνατόν νά θεωρηθώσι, καθόσον ουτω μόνον
δύναται νά έξασφαλισθή ή κανονική λειτουργία τής στρα
τιωτικής ύπηρεσίας πρός τό συμφέρον τών έμπολέμων
στρατών.
Ή ελβετική Κυβέρνησις ένεκολπιόθη τάς σκέψεις ταύτας τής ήμιεπισήμου συνδιασκέψεως τοΰ 1863 καί έλαβε
τήν πρωτοβουλίαν νά συγκαλέση διπλωματικόν συνέδρων,
έξ αντιπροσώπων τών διαφόρων κρατών άποτελούμενον, δ
πως τοΰτο λάβη θετικάς έπισήμους Αποφάσεις πρός διεθνή
διακανόνισιν τής περιθάλψεως τών άσθενών καί πληγω
μένων έν καιρφ πολέμου. Τό συνέδριον συνήλθεν έν Γε
νεύη τή 3 Αύγουστου 1864 ύπό τήν προεδρίαν τού ’Ελβε
τού στρατηγού Δυφούρ, κατέληξε δέ τήν 22 Αύγούστου
1864 είς τήν υπογραφήν ύπό 12 κρατών τής διά
σημου συμβάσεως τής
Γενεύης ή οποία
κανονίζει
τά τής περιθάλψεως τών άσθενών καί πληγωμένων έν
κα-ρώ πολέμου.. Τά κράτη, τά όποϊα μέχρι σήμερον ύπέγραψαν τήν σύμβασιν ταύτην είνε τεσσαράκοντα τόν α
ριθμόν. Δύο μεγάλα άξιόιματα καθιεράιθησαν είς τάς δι
εθνείς σχέσεις, μεταξύ δλων τών ύπογραψάντων τήν
σύμβασιν κρατών. 1) Ή περίθαλψης πάντων τών άσθενών
καί πληγωμένων στρατιωτών, Ανεξαρτήτως τής εθνικότη
τας αύτών 2) Ή προστασία τοΰ προσωπικού καί τοΰ υλικού
τής ύγιεινομικής ύπηρεσίας.
Ώς έμβλημα κοινόν πρός προστασίαν τοΰ τε προσωπι
κού καί τού ύλικοΰ τής ύγιεινομικής ύπηρεσίας έγένετο ό
έρνθρός Σταυρός έπί λευκού εδάφους· έντεΰθεν δέ καί ή
όφμασία τών εταιρειών τοΰ «’Ερυθρού Σταυρού».
Ή έκλογή αύτη έγένετο κατ’ άνατροπήν τών χρωμά
των τής έθνικής σημαίας τής ’Ελβετίας, ήτις συνεκάλεσε
καί έφιλοξένησε τό Συνέδρων, καί ούχί ύπό τό κράτος θρη
σκευτικής τίνος σκέψεως.
«Ή σύμβασις τής Γενεύης τοΰ 1864 άνεθεωρήθη τώ
1906 καί συνεπληριόθη.
Ή σπουδαιότης δέ τών σπμπληρώσεών της είνε ή έΙής·
«Ή καθιέρωσίς τοΰ κύρους τών διατάξεων τής συμ
βάσεως έκάστης Κυβερνήσεως υποχρεωμένης νά έξασφαλίση τήν τήρησιν αυτών καί νά τιμωρήση τάς παραβιάσεις.

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ό Κωνσταντίνος μας είνε άρρωστος. Αυτό ήρκεσε ν’ άναστατώση τήν ελληνικήν ψυχήν καί νά σκορπίση παντού συγκίνησίν καί ταραχήν. ’Επίμονος κατ
άρχάς αδιαθεσία ένέπνευσε
Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ
πολλάς ύπονοίας καί φόβους,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΑΣ Εως ού έγνώσθη ή αλήθεια
ή οποία έπέτεινε τήν ανησυ
χίαν καί έκορύφωσε τήν συγκίνησίν.
Έγνώσθη δτι ό Βασιλεύς μας πάσχει άπό πλευρί
τιδα καί αί ειχαί δλων έστράφησαν ύπέρ τής ταχείας
σναρρώσεώς του. Είς τούς ναούς άθρόοι συνέρρευσαν πάσης τάξεως πολϊται καί δεήσεις θερμαί άνεπέμφθησαν ύπέρ τής πολυτίμου ύγείας τοΰ ενδόξου
Βασιλέως ιιας. Οι Ιατροί εκδίδουν δελτία καί ό λαός
δμως τών ’Αθηνών ανυπόμονος καί ανήσυχος συρρέει
είς τά ’Ανάκτορα διά νά. πληροφορείται αμέσως περί
τής πορείας τής νόσου. Φαίνεται δτι ή Λ. Μ. ό Βα
σιλεύς μας θά ύποφέρη ολίγον άκόμη χωρίς δμως νά
ύπάρχη καί δ ελάχιστος κίνδυνος. Ό "Υψιστος άς
σκέπη τήν Μεγαλειότητά του λατρίευομένην άπό τόν
Ελληνισμόν ολόκληρον.
¥ ¥ ¥

Μεγαλοπρεπέστατα διεξήχθη ή εορτή τών Προ
σκόπων είς τό Στάδιον. Ό προσκοπισμός ίσως είνε
άπό τά ολίγα έργα τά δφειλόμενα είς ιδιωτικήν πρω
τοβουλίαν καί έπιδείξαντα
ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
τόοσν οαγδαίαν τήν πρόΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ οδον. Είς τόν κ. Μελδν
καί τούς συνεργάτας του ο
φείλεται εθνική ευγνωμοσύνη διά τήν πνευματικήν,
σωματικήν καί ηθικήν άνάπλασιν τής ελληνικής νεότητος.
Τά έ'ργα τών Προσκόπων τά έπιδειχθέντα είς τό
Στάδιον έκίνησαν πολύ τό ένδιαφέρον καί έφανέρωσαν τήν τελείαν δργάνο'σιν τοΰ εύέλπιδος τοΰ Σώμα
τος. Ή έξάπλωσις ά'λλως τής Ιδέας είς δλην τήν’Ελλάδα άποδεικνύει πόσον βαθειά πλέον έρριζώθη δ προοκοπισιιός καί ιιέ πόσον ενθουσιασμόν τήν ένεκολπώθη ή ελληνική Κοινωνία και ή Ελληνική οικογένεια.
Τό περιοδικόν μας πάντοτε ύπεστήριξε μέ θέρμην τόν
σκοπόν τοΰ Προσκοπισμού διά τοΰτο θά έκφραση τήν
λύπην του διότι ένώ είς τάς έορτάς τών Προσκόπων
δίδεται μεγάλη προσοχή είς τόν ημερήσιον τύπον δ
περιοδικός τύπος θεωρείται ώς μή ύπάρχον καί μη
άξιούμενος προσοχής.
Είς τούς διωγμούς καί τάς συμφοράς ποΰ ένέσκηψαν ε’ις τόν ύπόδουλον 'Ελληνισμόν εύεργετικώς άντέδρα ή διπλωματική ίκανότης καί ή μέχρις αυτοθυ
σίας άποφασιστικότης τοΰ ΈλΟ κ. ΓΤΑΝΝΕΣ
ληνός ύποποοξένοί' έν Βρυούλοι: ν. Ίω. Ειαί’νέ. Πληοοφοοίσι τών κατοικίαν τοΰ έλληνικωτάτου προαστείοΐ’ της
Σμύονης παο·στώσιν ώς έξόγους εύεργετικάς καί ε
θνικός τάς ύπηρεσίας τοΰ "Ελληνος ύποποοξένου.Όί
επανειλημμένοι κίνδυνοι τούς οποίους διέτρεξαν τά
Βουούλα άπεσοβήθησαν ϊάρις είς τήν δραοτηριότητά του καί τήν ά'ωοβονέπέμβασιντοΰκ. Γιαννέ.'Ομολογεϊται τοΰτο άπό κάθε Βρυουλιώτην καί είνε παρήγοοον δτι είς τούς κόλπους τής προξενικής ύπηοεσίας
ύπάργοι σίν άνδοες άντιλαμβανόμενοι τό καθήκον των
υέγοι τοΰ σημείου νά ριψοκινδυνεύωσι καί αύτήν τήν
ΓιυΛν των.
Ένα μεγάλο εύγ5 είς τόν κ. Τ. Γιαννέν.

Είς τήν Βάρκελεϋ τής Καλλιφορνίας δωρτάσθη
κατ’ αύτάς ή πεντηκονταετηρίς τοΰ κ. ’Άλ'βιν Ποΰτσκερ. Ό κ. Ποϋτσκερ γνωστός είς τόν ελληνικόν κό
σμον διά τά φιλελληνικά του
Η 70ΕΤΗΡΙΣ
αισθήματα, έγένετο τό άντικείΤΟΥ κ. ΠΟΫΤΣΚΕΡ μενον ενθουσιωδών έκδηλώσεων
έκ μέρους τών διαφόρων έν ’Α
μερική Συλλόγων, Σωματείων, Πανεπιστημίων τά ό
ποια έσπευσαν νά συγχαρούν τόν γηραιόν σοφόν δστις
ώς καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Βέρκελεϋ προσέφερε τόσας ύπηρεσίας είς τήν αμερικανικήν νεότη
τα. Η «'Ελληνική ’Επιθεώρησις» ή οποία περιβάλλει
τόν εκλεκτόν άνδρα μέ άπερίγραπτον έκτίμησιν καί
βαθύν θαυμασμόν τοΰ σφίγγει μετά συγκινήσεως
τό χέρι καί τοΰ εύχεται νά έορτάση καί τήν έβδομηκονταετηρίδα του πρός χαράν δλων τών άγαπώντων
καί έκτιμώντων αύτόν.
¥ ¥ ¥

Άπέθανεν είς Βερολΐνον δ καθηγητής Φρειδερί
κος Λαϊφφλερ εις έκ τών πρώτων ύγειονομικών ι
ατρών τοΰ κόσμου. "Αρθρα μακρά περί αύτοΰ δη
μοσιεύουν έπί τφ θανάτφ
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ του πασαι αί Γερμανικοί
ΤΟΥ ΛΑΙΦΛΕΡ
καί Αυστριακοί εφημερίδες
Έδημοσίευσε πλείστας δσας
μελετάς περί καρκίνου καί τών μεταδοτικών νοση
μάτων. αύτός δέ άνεκάλυψε τόν βάκιλλον τής δι
φθερίτιδας έπί τοΰ οποίου έστηρίχθη δ ορρός τοΰ
Βέριγκ. Ένδιαφέρον είνε νά γνωσθή δτι δταν
κατά τό 1892 οί άρουραΐοι μΰς κατέστρεψαν τά
σπαρτά τής Θεσσαλίας, παρεκλήθη ύπό τής ελληνι
κής Κυβερνήσεως δ Λαϊφφλερ ν’ άποστείλη βακτη
ρίδια τοΰ τύφου τών μυών. 'Ο Λαϊφλερ κατήλθεν
δ ίδιος μεθ’ ενός βοηθού του "Αμπελ εις τήν Ελλάδα,
καί μεταβάς εις Θεσσαλίαν, έμελέτησε τό ζήτημα,
ώρισε τό φάρμακον πρός καταστροφήν τών άρουραίων, και δ τότε πρόεδρος τής πρός καταστροφήν
αύτών επιτροπής Άναστασιάδης εσπευσε νά τώ τηλεγραφήση. ώς άναφέρει δ νΰν έξιστορών τήν δράσιν τοΰ άνδρός Βιεννέζος καθηγητής κ. Γιοάνοβιτς,
δτι «τά άποτελέσματα τοΰ φαρμάκου ύπήρξαν παν
τού λαμπρά, καί δτι δ τόπος τόν εύγνωμονεΐ». "Ωστε
δ θανών σοφός επιστήμων είχε προσφέρει καί είς
τήν Ελλάδα ώφελιμωτάτην ύπηρεσίαν.

Εις τήν Αιτωλοακαρνανίαν ύποβάλλει ύποψηφιότητα δ νεαρός επιστήμων κ. Κ. Γουλιμης. ’Εκτίθε
ται μέ τήν σημαίαν τού Βενιζελισμοϋ. Είνε δ άπό
πεποιθήσεως θαυμαστής καί θιαΟ κ. ΓΟΥΛΙΜΗΣ σώτης τοϋ μεγάλου πολιτικού
’Αρχηγού του καί ρίπτεται είς
τήν δίνην τής πολιτικής μέ τήν βεβαιότητα δτι έξυπυοετεΐ κατά τι άνιότερον άπό προσωπικός φι
λοδοξίας. Ό κ. Γουλιιιής δέν είνε άπό τούς συνή
θεις πολιτνίΌμένους οί όποιοι άποβλέπουν είσ ενα νε
φελώδες καί άόοιστον πολιτικόν μέλλον. Δέν είνε δ
συνήθησ εκμεταλλευτής τή; πολιτικής επιρροής τήν
όποιαν έξασκεΐ τό δνσμα ποΰ φέρει, ούτε αντιλαμ
βάνεται τό πολιτεύεσθαι ώς μίαν ηθικήν ύπογρέωσιν
ποός τό πολιτικόν οικογενειακόν του παρελθόν. Δέν
έρχεται νά έδοακόση τάς θεωρίας τοΰ κοτΓαμπασιισύ. Έοχεται νά συνεισφέρη θετικάς ύπηοεσίας είς
τήν πατρίδα του χρησιμοποιώ», τά εξαιρετικά έπιστηιιονικά του εφόδια, τήν εύφυιαν του, τήν δραστηριότητά του καί τά ηθικά κεφάλαιά του ύπέρ τών γε-
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νικωτέρων συμφερόντων. 01 εκλογείς του είμεθα βέ
βαιοι δτι θά τιμήσουν τήν κάλπην του ψηφίζοντας εις
τό ναι ένα εκλεκτόν υποψήφιόν τωνΉ Σύρος έθρήνησε τόν παρελθόντα μήνα μίαν
άνεπανόρθωτον απώλειαν. Μ(α σχεδόν είκοσαέτις νεα
ρά ϋπαρξις, ένας πολύτιμος παράγων τής κοινωνικής
προόδου, μία μειδιώσα τραΓΕΩΡ. Α.ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ πεζιτική ιδιοφυία, μία δι
άνοια πλούσια ε’ις έφόδια
ύπερόχου σταδιοδρομίας έσβέσθη. Ό ΓεώργιοςΣπουργίτης, υιός τοΰ πολυτίμου φίλου τής «'Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» και έκ τών έκλεκτών συνεργατών της
κ. Α. Σπουργίτη διευθυντοϋ τοϋ υποκαταστήματος τής
Τραπέζης ’Αθηνών είς Σύρον, νέος προικισμένος μέ
τά πλέον δισεύρετα χαρίσματα, μέ ήθικάς και νοητικάς
δυνάμεις έκ τών σπανίων ύπέκυψεν εις τά πλήγματα
θανατηφόρου νόσου καί ένφ έσκόρπιζον παντού τά με
θυστικά άρώματά των τά λουλούδια, αυτός παρέδιδε
τό πνεύμα μέ ένα μόνον παράπονο δτι έτυραννοΰσε
τούς ίδικούς του. Μέ ποια λόγια μπορεί νά γλυκάνη
κάνεις τόν πατρικό πόνο ποΰ εϊνε αγιάτρευτος καί
εισχωρεί τόσον βαθειά στή καρδιά ;
ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΕΝΗΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΝ

ΟΥΤΝΤΑ
Επτά έτη παρήλθον άπό τοϋ θανάτου τής διαπρε
πούς Άγγλίδος μυθιστοριογράφου. ή όποια είνε γνωστή
εϊς τόν άναγινώσκοντα διεθνή κόσμον ύπό τό ψευδώνυ
μον «Ούιντα». Δέν πρόκειται νά όμιλήσωμεν περί τής

φιλολογικής της άξίας, διότι οί άναγνώσταί μας έλαβον αφορμήν νά τήν εκτιμήσουν άπό τάς «Δύο Σημαί
ας», τό καλλίτερων έκ τών μυθιστορημάτων της, τό ό
ποιον έδημοσίευσεν πέρυσι. Περιοριζόμεθα διά τούτο νά
παραλάβωμεν μερικάς σχετικά? μέ τήν έν γένει ζωήν
της λεπτομέρειας, άπό τό άρθρον τό όποιον δημοσιεύεται
είς αμερικανικόν περιοδικόν.
Η Ούιντα είχε πλήρη έπιγνωσιν τής άξίας της καί
ήτο δι’ αύτήν υπερήφανος. Ή υπερηφάνεια της, μάλι
στα, έφθανε μέχρι τοΰ νά καταφέρεται άπροκαλύπτως
ενάντιον τών συναδέλφων της εκείνων, οί όποιοι έφαίνοντο δημοφιλέστεροι. Ή ζηλοτυπία της αύτή διαφαίνε
ται ιδίως είς τας έπιστολας τάς οποίας άπηύθυνεν είς
τόν Γερμανόν εκδότην της βαρώνον Τάουχνιτζ. Φαίνε
ται ιδίως ότι δέν ήδύνατο νά ύποφέρη τήν επιτυχίαν
τού μυθιστορήματος τοϋ Γεωργίου Μωριέ «Τρίλμπυ».
το οποίον θεωρεί ώς έργον κολακεϋον τά ένστικτα τοϋ
Οχλου. Μεγάλη έπίσης ήτο ή καταφορά της εναντίον
τοϋ Οσκαρ Ο'υαϊλδ, τοϋ όποιου η «Είκών τοϋ Δόριαν
Γραίη» καί το «Δέ Προφοϋντις» έςηκολούθουν νά έχουν
μεγαιλει τέραν κατανάλωσιν άπό τά πρώτα ίδικά της
μυθιστορήματα.
Διά τόν Έδμόνδον Ροστάν έγραφεν είς τόν εκδότην
της· «Δέν τόν ευρίσκω μεγαλοφυά. ούτε κάν ποιητήν.
Μοϋ φαίνεται άποκρουστικόν τό μειδίαμά του, πού ομοι
άζει με μειδίαμα άδαμαντοπώλου».

Αί γυναίκες και οί Αμερικανοί τής ένέπνεον μεγάλην

αντιπάθειαν. Παρ’ δλην έν τούτοις τήν αντιπάθειαν αύ
τήν, υπάρχουν οί ίσχυριζόμενοι δτι ήτο αμερικανικής
καταγωγής, πράγμα έν τούτοις τό οποίον δέν έπιβεβαιοϋται. .
Ή Ούιντα έγεννήθη είς τό Μποϋρυ, τής επαρχίας
τοΰ 'Αγίου Έδμόνδου, τήν Ιην 'Ιανουάριου 1839. Μη
τέρα είχε κάποια'? μις Σοΰτλον καί πατέρα ένα κάποιον
Λουδοβίκον δέ λά Ραμέ, Γάλλον, διδάσκοντα τήν γλώσ
σαν του -εϊς τά σχολεία τοϋ Μποϋρυ. 'Ο πατήρ τής
Ούιντα ήτο άνθρωπος μάλλον μυστηριώδης, φίλος τοϋ
Λουδοβίκου—-Ν-απολέοντος, κατά τήν διάρκειαν τής έν
’Αγγλία έξορίας του.
Ή Ούιντα ήτο προώρου άαπτύξεως, τόσον άπό φιλο
λογικής, δσον κα! άπό αισθηματικής άπόψεως. ’’Εγρα
φε τά διάφορα μυθιστορήματα της μέ τήν ιδέαν πάντοτε
δτι ήτο ήρωίς τοϋ καθενός άπό αύτά. Είς ηλικίαν δε
κατεσσάρων έτών έγραψε μίαν «'Ιστορίαν τής ’Αγγλί
ας». Κατόπιν ήρχισε νά γράφη διηγήματα.
Είς ηλικίαν δεκαοκτώ έτών άνεχώρησεν άπό τήν γε
νέτειράν της πόλιν και μετέβη νά κατοίκηση είς Λονδίνον μαζή μέ τήν μητέρα της και τήν μ'άμ,μην της.
Έκεΐ έγνώρισε τόν ΟύΐλλιαμςΧάρισον Αΐνσβορθ, έκδό
την γνωστής έπιθεωρήσεως, είς τήν οποίαν έδημοσίευσε
τά πρώτα ποιήματα της ύπό τό ψευδώνυμον' «Ούιντα».
’Ήρχισε κατόπιν νά δημοσιεύη μυθιστορήματα τά οποία
έκαμαν ιδίως μεγάλην έντύπωσιν, διότι περιέγραφε μέ
ρη τής Ηπειρωτικής Ευρώπης, είς τά οποία έν τούτοις δέν είχε μεταβή ούτε ή ιδία. Μέ τήν δημοσίευσιν
τοϋ μυθιστορήματος «Αί δύο Σημαίαι» τό όνομά τη;
κατέστη γνωστότατου και ήρχισε νά γίνεται εύρύς δι
αύτήν λόγος.

Τήν έποχήν έκείνην ή αγγλική κοινωνία είχεν άκόμη
πολύ πουριτανό ήθη. Τό γεγονός δτι τρεις γυναίκες έζων είς τό Λονδίνου χωρίς προστάτην σύζυγον ή άδελφόν, καί ότι ή μία άπό αύτάς έγραφε διά νά ζή, έπροξένει πολύ κακήν έντύπωσιν. ’’Ηρχισε τοιουτοτρόπως
τά σχόλια όχι μόνον διά τά έ'ργα τής Ουίντα, άλλά καί
διά τόν τρόπον τής ζωής της.
Ή μυθιστοριογράφος έν τούτοις πολύ όλίγον ένδιεφέρετο διά τά λεγάμενα είς βάρος της. Συνανεστρέφετο αποκλειστικός σχεδόν άνδρας καί προσεπάθει νά
έκμεταλλευθή τάς γνώσεις τών συμπολιτών της.Πολύ

συχνά έλησμόνει κατ’ αύτόν τόν τρόπον καί τούς πλέον
στοιχειώδους κανόνας τής λεπτότητας. Λέγεται π. χ.
δτι έζήτησεν άπό τόν Άμιλτον Αίντέ νά τής όμιλήση
διά τήν μονομαχίαν, ένώ έγνώριζε δτι ό πατήρ του έφονεόθη έν μονομαχία κατά τό 1830.
Δέν ητο τολμηρά, είχεν δμως πολύ έλευθεριάζοντας
τρόπους μέ τούς άνδρας. Τήν έποχήν έκείνην δέν ήτο
επιτετραμμένου είς τούς κυρίους νά καπνίζουν ενώπιον
κυριών. ’Εν τούτοις ή Ούιντα παρ-εκάλει τούς φίλους
νά καπνίζουν έλεύθερα ώς άν δέν ήτο παρούσα. Διά τήν
αισθηματικήν ζωήν της πολύ ολίγα είνε γνωστά. "Ισως
τούτο οφείλεται είς τό δτι μόλις έπτά έτη παρήλθον
άπό τοϋ θανάτου της.
( Εκ τής «Νέας Ήμέρας»)

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ THE ΖΩΗΣ
ίς τό χωρίον “Ιπτος ή έκ Μ· ’Ασίας πρόσφυγξ
Μ'ελαχροινή Τσορμπάνη έτεκε τέρας θήλυ, έ'χον
κεφαλήν πιθήκου μέ οφθαλμούς εις τό μέτωπον καί
άνευ λαιμού, μέ ουράν καί ώτα όνου. Αί χεΐρες επί
σης τοϋ τέρατος εϊνε μακραί, τριχωτά! καί δυσανάλο
γοι πρός τό δλον σώμα. Τό τέρας έγεννήθη νεκρόν
καί έζετέθη εις κοινήν θέαν·

Ε

οιπόν καί ό «Φάουστ» τοΰ Γκαΐτε χρησιμοποιεΐσήμερον υπό τών Γερμανών διά πολεμικά συμπε
ράσματα. ΕΙς τήν «Φιλοσοφικήν Εταιρείαν» τοϋ
ρολίνου ώμίλησεν ό βουλευτής τοϋ Πρωσσικοΰ Λάνδταχ Δρ. Μαξιμιλιανός Νούντσε περί «πολέμου καί
ε’ιρήνης είς τόν «Φάουστ» τοΰ Γκαΐτε. Ό ρήτωρ είπε περίπου τά έξής· «Ή ’Αγγλία είς τόν πα
ρόντα πόλεμον παριστα τόν Μεφίστ0 καί ή φράσις
τοϋ «Όμουνκούλους» πρός αυτόν Βορειοδυτικως1^
Σατατά, εΐνε ή περιοχή σου ! εφαρμόζεται κατά τόν
ρήτορα, θαυμάσια σήμερον έπί τής ’Αγγλίας.
Έν γένει ό «Φάουστ» τοϋ Γκαΐτε παρουσιάζει πολ
λά σημεία συγκρίσεως μέ τόν παρόντα παγκόσμιον
πόλεμον καί ή διπλή έννοια «Πόλεμος καί ειρήνη»
διαπνέει είς τήν έσωτερικήν του διαμάχην τό δλον
ποίημα· Ό Μεφίστο αναπτύσσει είς τόν «Φάουστ» ένα
πρόγραμμα· «Βλέπομεν τόν μικρόν κόσμον, κατόπιν
τόν μεγάλον». Πόλεμος καί ειρήνη ενυπάρχει είς τόν
μικρόν καί τόν μεγάλον κόσμον τοϋ ποιήματος. Ιδι
αιτέρως ενδιαφέρει ή τετάρτη πράξις, δπου μάς περιγράφεται πόλεμος καί μάχη κατά εντελώς νεωτέραν στρατηγικήν. ’Όχι ολίγα μέρη έφαρμόζονται έπί
τοΰ σημερινοϋ παγκοσμίου πολέμου. ’Ιδίως ή φράσις
τοΰ Μεφίστο «Πόλεμος, έμπόριον καί πειρατεία εΐνε
τρισυπόστατα, αδιαχώριστα». Έπί τή βάσει τοΰ ^πο
λέμου επιτυγχάνει τέλος ό Φάουστ τήν αληθή πράξιν
τής ειρήνης. Λοιπόν καί δ «Φάουστ» έγραφη προς δι
καιολογίαν τοϋ σημερινοϋ πολέμου τών Γερμανών.

Λ

Κατόπιν μετέβη ε’ις τήν Νότιον Πολωνίαν καί παρέ
στη είς τήν έπίθεσιν τοΰ Πετροκώφ ύπό τών Αυ
στριακών.
Ενώ έγκατέλειπε μετά τών άλλων τήν πόλιν, ετραυματίσθη ύπό σφαίρας είς τόν ώμον καί είς τό στήθος
ύπό θραύσματος όβίδος. Έπήλθε δηλητηρίασις τοΰ αί
ματος καί τελευταίως άναρρωνύουσα άπεστέλλετο είς
Κριμαίαν δπως άποκατασταθή ή ύγεία της. Παρά
τήν περιποίησίν δμως ή δηλητηρίασις ύπερίσχυσε καί ή
’Όλγα Άλεξίνσκα άπέθανεν. ΑΙ Ρωσσικαί έφημεριδες πλέκουσι τό έγκώσμιόν της.
άλλος δημοσιογράφος, ασχολούμενος εις μελετάς
Ναπολεόντειους καί άναφέρων τήν άντιπάθειαν,
Βε τήν οποίαν είχεν ό Ναπολέων Α’ διά τούς δικηγόρους
διηγείται πώς ένας δικηγόρος, Γκατρέζ δνόματι. διά
νά εύχαριστήση τόν Αύτοκράτορα έκαμε μίαν άστειότητα είς βάρος μερικών συντρόφων του. Μετέβη λοι
πόν είς τόν διασημότερον δικηγόρον τών Παρισίων,
τόν Μπλάκ, καί τόν παρεκάλεσε νά ύπογράψη μίαν
άναφοράν έμπορων πουλερικών τής Φλέσσης, ήν αυ
τός είχε συντάξει, διαμαρτυρομένων παρά τώ διευθυν
τή τής Αστυνομίας διά τό μονοπώλιον, τό όποιον παρεχώρησεν είς τούς συναδέλφους των τοϋ Μάνς. 0
Μπλάκ διά νά εύχαριστήση τόν συνάδελφόν του, ύπέγραψε τήν άναφοράν, χωρίς νά τήν άναγνώση.
"Οταν έλαβε τήν ύπογραφήν τοϋ Μπλάκ ό Γκατρέζ,
ήδυνήθη ευκόλως νά προμηθευθή τάς ύπογραφάς κα!
άλλων είκοσι μελών τοΰ δικηγορικοϋ σώματος. Έάν
δέ κατά τύχην εις έκ τών ύπογραψάντων έζήτει νά
άναγνώση τό ύπόμνημα, δ Γκατρέζ έλεγεν δτι δέν
ήδύνατο νά τό άφήση κα! άπήρχετο. Έπί τέλους τό
ύπόμνημα έτυπώθη καί μετά μεγάλης έκπλήξεως πάρε
τηρήθη, δτι οί είκοσι δικηγόροι είχον ύπογράψει μίαν
σάτυραν άπό 20 σελίδας έπί τών άντιζηλιών μεταξύ
τών πουλερικών τής Φλέσσης καί τοϋ Μάνς. Ο Ναπολέων έγέλασεν έγκαρδίως μέ τούς αύλικοθς διά τό πά
θημα τών δικηγόρων, άλλ’ οϋτοι έξεστράτευσαν κατά
τοΰ Γκατρέζ είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε ούτος μετά
δύο έ'τη άπέθανεν έκ τής στενοχώριας του.

Γ

ΤΙ ΠΟΣΟΝ ΚΑΤΑΝΑΑΙΣΚΕΙΟ ΑΝΟΡΠΠΟΣ
αρά τήν Όδυσσόν άπέθανε κατ’ αύτάς ή ’Όλγα
Άλεξίνσκα Λουδμιλά έκ δηλητηριάσεως τοϋ αί
ματος προσκληθείσης ένεκα διαφόρων τραυμάτων. Ή
"Ολγα Άλεξίνσκα ήτο μία έξοχος υπαρξις, κατά τάς
Ρωσσικάς εφημερίδας, παρασχοΰσα πολυτίμους ,υπη
ρεσίας ε’ις τόν στρατόν ώς άρχινοσοκόμος καί ένδόξως έργασθεΐσα κατά τόν πόλεμόν τούτον. Εις την
μάχην τοϋ Καμπίνεν, καθ’ ην ώραν εβοηθει εις την
μεταφοράν ένός βαρέως τραυματισθέντος στρατιώ
του, και ΐνα τόν τοποθετήση έξω άπό την ζώνην του
πυοός, έτραυαατίσθη υπο σφαίρας εις την χεΐρα.Μολις έθεραπεύθη, έτοποθετήθη είς τήν στρατιάν τοϋ
Ροΰζκι είς τήν Γαλικίαν, δπου παρευρέθη είς τρεις
μάχας, συλλέγουσα τούς τραυματίας υπό το^έχθρικον
πϋρ. Είς τό Ροζγκαδάκ, ό ιατρός, τόν όποιον εβοηθει, έφονεύθη πλησίον της υπο οβιδος, το, δε σώμα
του έξεσφενδονίσθη με τόσην βιαιότητα επάνω εις
τήν ’Όλγαν Άλεξίνσκα, ώστε αΰτη έλιποθύμησεν έκ
τής σφοδρότητος τοϋ κτυπήματος. Μετ αναπαυσιν ο
λίγων εβδομάδων έπανήλθεν εις το μέτωπον τοΰ πο
λέμου, δπου έπεριποιήθη πολλούς τραυματίας, αιχμα
λώτους παραμένουσα πολλάκις έπί ώρας μακρας υπό
τό πϋρ. Μίαν φοράν μαλιστα εμεινεν εκτεθειμενη επι
δέκα επτά ώρας.

Π

Τό ποσόν τών τροφών, τάς όποιας ό άνθρωπος ήμπορεΐ νά φάγη καθ’ δλην του τήν ζωήν, εΐνε άναμφιβόλως πολύ μεγαλείτερον, ή δσον θά ένόμιζέ τις έκ
πρώτης δψεως. Φαίνεται τφόντι, δτι άνθρωπος φθάσας είς τά 70 έ'τη, κατηνάλωσεν 72,000 χιλιόγραμμα
τροφών, συμπεριλαμβανομένων καφέ, οίνου, ζακχάρεως
κτλ. Τό ποσόν αυτό δέν ®ΐνε καθόλου ύπερβολικόν,
διότι δύνανται, κατά προσέγγισίν βεβαίως, νά ύπολογισθώσι λεπτομερώς.
Ό κρεωφάγος ύγιής άνθρωπος τρώγει κατά μέσον
δρον 180 γραμμάρια κρέατος τήν ήμέραν. Έάν παραδεχθώμεν, δτι άπαξ τής έβδομάδος δέν κρεοφαγεΐ, είς
τάς ύπολειπομένας 313 ημέρας θά φάγη πλείονα τών
39,200 χιλιογράμμων είς τό διάστημα τών 70 έτών.
Θά ήδύνατο λοιπόν νά καταναλώση π. χ. τρεις βόας
700 χιλιογράμμων έκαστος· τρεις χοίρους 150 λιτρών
έκαστος πέντε βιδελάκια 100 λιτρών καθέν καί 15
πρόβατα 70 χιλιογράμμων έκαστον- καί πλείονα τών
6,000 χιλιόγραμμων πτηνών διαφόρων.
Οί ίχθϋς, οΰς δύναται νά καταναλώση είς έν έτος,
ύπολογίζονται είς 10—12 χιλιόγραμμα. Είς τά 70
έτη θά ήδύνατο κάλλιστα είς άνθρωπος νά φάγη ύπέρ
τά 700 χιλιόγραμμα ιχθύων.
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Οι Ιατροί φυσιολόγοι Λαντουζέ καί Λάμπε ώρισαν,
δτι ό άνθρωπος δύναται νά φάγη εύ/ερώς 350 γραμ
μάρια γαιομήλων τήν ήμέραν. ήτοι ύπέρ τά 130 χι
λιόγραμμα (ήτοι περισσοτέρους τών δύο σάκκων)
κατ’ έτος. ’Άν τοΰτο αληθεύει, ώς και πράγματι αλη
θεύει. δ άνθρωπος θά ήδύνατο, διαρκούσης τής ύπάρξεώς του, νά δαπανήση 175 σάκκους γαιομήλων, βά
ρους περίπου 9 τόννων.
Καί ώς πρός ιόν άρτον έγιναν περίεργοι ύπολογ.οιιοί. Ύπελογωθη κατανάλωσες 5!>9—500 γραμμα
ρίων τήν ήμέραν, ήτοι 200 λίτρων κατ’ έτος, ήτοι 14
ΐόννο , εις 70 έιι·. Έάν ζυγίζη π χ. εις άρτο: 30
γραμμάρια θί φάγη καθ’ δλην του τήν ζωήν δχι oh
γώτ; ρα τών 300 000 γραμ
Τών χόρτων ή κατανάλωσις ύπελογίσθη κατά μέσον
δρον 225 γραμμάρια καθ’ ήμέραν. ήτοι 80 χιλιόγραμ
μα κατ’ έτος καί 550 λίτραι καθ’ δλην τήν ζωήν. Όπωρικά δέ θά ήδύνατο τις νά φάγη καθ’ δλην του τήν
ζωήν έως επτά τόννυος.
'Όσον αφορά τά ποτά, αρκεί νά λεχθή. δτι θά ήδύ·
νατό νά πίη 120 έκατόλι,τρα οίνου εις 70 έτη. έστω
πίνων μόνον 1)2 λίτραν τήν ήμέραν ήτοι 180 λίτρα;
κατ' έτος)· 150 λί
*ρας
*ει·μα·.ωδών
οΙνο'Α
έστω καί
<’ν τ’ ι κεΐτο νά πη έν ποτηρά .. κατά Κυριακήν’ 12,
(00 ΐ’{ών γάλ/κτος καί <αιίν Γοιις δύναται νά
παρασκευαστή έξ 150 χιλιογράμμων. Πρός γλύκανσιν
αύτοΰ τοΰ καφέ άναγκαιοϋν δχι δλιγώτερον τών 1,
100 λιτρών ζακχάρεως.
Δέν αρκεί. Ύ πελάγισαν πόσον μήκος θά ήδύναντο
ν’ άποτελέσωσι τ^ σιγαρέττα, τά όποια θά ήδύνατο νά
καπνίση μέτριος τις καπνιστής, καθ’ δλην του τήν ζω
ήν. καπνίζων έστω καί έν σιγάρον καθ’ έκάστην. Αυ
τός λοιπόν θά καπνίση σιγάρα 1,800 μέτρων.
Καί δλη αυτή ή κατανάλωσις τοΰ καταλήγει ;
—Είς τό μηδέν.
ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ

Η

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ 2ΡΑΙΟΤΗΤΟΣ

Η ΚΟΜΗ
Πάντοτε καί πανταχοΰ ή κόμη έθεωρήθη ώς εις
τών πολυτιμότερων στολισμών τοΰ ανθρωπίνου σώ
ματος. Κόμη ώραίαι καί πλούσια εΐνε έν έκ τών
καιχημάτων τής γυναικός· εΐνε τό απολύτως απα
ραίτητον πλαίσιον τή; ώραιότητος τοΰ προσώπου,
Δικαίως λοιπόν αί γυναίκες εΐνε υπερήφανοι διά
τήν κόμην των καί άνησυχοΰσι δταν βλέπωσιν αύ
τήν ν’ άραιούται άλλά σχεδόν πάντοτε αί ίδιαι εΐνε,
χωρίς νά τό έννοώσιν, ή αιτία τοΰ δυστυχήματος
τούτου, είτε διότι δέν περιποιούνται τήν κόμην των
είτε διότι κτενίζουσι καί διευθετοΰσι αυτήν κατά τάς
απαιτήσεις τοΰ συρμού, ένεκα τοΰ οποίου δίδουσιν είς
τας ρίζας άλλην άπό τήν .κανονικήν των διεύθυνσιν
είτε τέλος διότι προκαλοΰσι τήν αναιμίαν των μέ
υπερθερμάνσεις πολύ συχνά; εις τάς δποίας τάς ύποβάλλουσι διά τοΰ σιδηρώματος.
Η θρίξ αυξάνει κατά οκτώ εκατοστόμετρα περί
που κατ’ έτος δ υπολογισμός ούτος μάς επιτρέπει, έκπίπτοντας τήν πτώσιν τών τριχών αΐτινες έφθασαν
είς τό άνώτατον σημεΐον τοΰ μήκους των, νά δίδωυεν πάντοτε εις την κόμην τήν ιδίαν δψιν αφού ή
ενέργεια γίνεται μηχανικώς. Τοιουτοτρόπως μία κό
μη άνανεοΰται τελείως κατά τήν διάρκειαν δέκα ετών.
Πρέπει νά περιποιώμεθα τήν κόμην μεθοδικώς ανα
λογώ; τής ποιότητας καί τοΰ χρώματός της, ενεργούν-.

τες πάντοτε συμφώνως πρός τάς εξής τρεις άρχάςί
έπί τού δέρματος τής κόμης δέν πρέπει νά μείνη
υγρασία, διότι αΰτη άπορροφωμένη τό μαλακύνει
καί έλαττόνει τήν ζωτικότητα τοΰ βολβού τής τριχός· τό δέρμα τής κόμης έχει ανάγκην άέρος ϊνα
γίνηται ή έξάτμισις τής έφιδρώσέως ώς καί δλων
τών διαφόρων ουσιών, αΐτινες ρυπαίνουσαι τήν ε
πιδερμίδα, σχηιματίζουσιν έν είδος φυσικής υγρα
σίας έξίσου βλαβερός ώς καί ή πρώτη· επίσης τά
τραβήγματα τής κόμης συχνότατα έπηρεάζουσι τήν
στερεότητα αύτής.
Ή βαφή τής κόμης είναι τό δυσκολώτερον τών
πραγμάτων- Ή χημείά έδανείσθη δλους τούς θησαυ
ρούς της, διά νά ήμπορέση νά έξόυδετερώση τήν έπίφοβον επήρειαν τών ετών- Καί έν τούτοις δέν ήμπόρεσε νά τό κατορθώση. Τήν τελευταΐον λέξιν δέν τήν
εΐπεν ακόμη καί εΐνε ζήτημα έάν θά τήν εϊπή ποτέ.
Ό έκ τών βαφών κίνδυνος κατ’ αρχήν είναι πραγ
ματικός· ύπάρχουσι βεβαίως Εξαιρέσεις τοΰ κανόνος,
πρός τούτο δμως απαιτείται ή μεγαλειτέρα τιμιότης
έκ μέρους τοΰ κατασκευαστού τής βαφής καί ή μεγαλειτέρα φρόνησις έκ μέρους τοΰ καταναλωτοΰΣχεδόν δλαι αί βαφαί κατασκευάζονται έπί τή βά
σει αλάτων τού μολύβδου καί τού υδραργύρου, ώς
καί τοΰ νιτρικού αργύρου· δλαι δμως αί μεταλλικοί
αύται ούσίαι εχουσιν ώς αποτέλεσμά τήν πτώσιν τών
τριχών καί ένίοτε τήν δηλητηρίασιν ολοκλήρου τού
οργανισμού.
Έκ τών ανωτέρω έννοεΐται, δτι ένδείκνυται αύστηρώς νά μή έκλέγη τις. άνευ σοβαρός συμβουλής,
έν παρόμοιον στοιχεΐον ωραιότητας καί νεότητας, τό
όποιον είναι τόσον δόλιον παί επικίνδυνον-

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
Είς τόν Πειραιά μετεφέρθησαν δέκα Αυστριακοί αιχμά
λωτοι τών Σέρβων ύπό συνοδείαν ενός ενωμοτάρχου.
—Ξένη εταιρεία ύπέβαλε προτάσεις είς τό ύπουργεΐον
τής Εθνικής Οικονομία; διά τήν έκμιτάλλευσιν τών ελλη
νικών κοραλλίων.
—Εις τήν ‘Αλυσσίδα, άποφάσει τή; Φιλοδασ,κής Ένυ>σεως κατηρτίσθη ώραΐον άλσος μέ δενδροοτοιχίας, κηπάρια, πευκώνες καί κυπαρισσώνες.
—Είς τήν Κρήτην άνευρέθησαν αρχαιολογικά ευρήματα.
—’Επίσης εί; τόν Βόλον άνευρέθησαν αρχαιολογικά ευ
ρήματα ύπό τού αρχαιολόγου Άοβανιτοπούλου.
—Είς τό Μεσολόγγιον σφοδρά θύελλα κατέστρεψε τά
σπορεία τοΰ δημοσίου αγροκηπίου.
■—Είς τόν Κινηματογράφον ’Απόλλων δταν παρουσιάσθη
ή ταινία μέ τήν υποδοχήν τ.ιΰ κ. Βενιζέλου εί; τήν Αίγυ
πτον τό θέατρον έσείσθη άπό τάς ζωηρά; εκδηλώσεις τοΰ
κόσμου.
—Τό Λαχεϊον τοΰ Στόλου τό έκέρδισεν ή εκκλησία τοΰ
Λεωνιδίου Ευαγγελίστρια.
—.Νέα τορπίλλη άνευρέθη ιί; τάς ελληνικά; θαλάσσας.
—Ή κ. Παπαδοπούλου ταξειδεύουσα μέ τήν «Λουζιτανίαν» έσώθη χάρις είς τήν κολυμβητικήν της δεινότητα.
—Έκολύμβήσε έπί τρεις συνεχείς ώρας,
—'Η ωραία ιδέα τή; Α. Μ. τής Βασιλίσσης Σοφίας περί
τών λαϊκών σπιτιων ήρχισε νά λαμβάνυ σάρκα.
—Πολύ γρήγορα τά λαϊκά σπιτάκια θά άνεγέρθοϋν είς
μίαν συνοικίαν τών ’Αθηνών.
—Εί; τήν Θεσσαλονίκην θά άνεγερθή παρεκκλήσιον είς
τόν τόπον τής δολοφονία; τοΰ εθνομάρτυρας Βασιλέως.
—Τήν 30 Απριλίου έληξεν ή αποστολή τών Στρατιωτι
κών Διηγημάτων.
—Ή επιτροπή αριθμεί κατά πολλάς δεκάδας τά άπο.
στελλόμενα έργα.

■—Ό φονευθεί- είς τό πεδών τών μαχών έγγονος τοΰ
φιλέλληνας Γλάοστωνος ήτο μέλος τοΰ αγγλικού κοινοβου
λίου.
—’Εξακολουθεί είς τό κατάστημα τής κυρίας Ευαγγε
λίας Μπαλάνου ή αυτή καθημερινή συγκέντρωσες.
—"Ολοι αί κοσμικοί κυρία», τών ’Αθηνών εννοούν νά
προμηθευθούν τά καπέλλα των άπό τό εκλεκτό κατάστημά
της.
—'Όλα τά γοΰστά τά Ικανοποιεί, δλα; τάς ιδιοτροπία;
τάς θεραπεύει. 'Οδός άρ. 10.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
— Διηγήματα.
Είς ένα τόμον φιλοκάλλως τυπωμένου (έξέδωφν
ό κ. Δηΐμ. Γ. Καμπούρογλους είκοσι καί δύο τόν α
ριθμόν διηγήματα. Ή δροσερότης ποΰ διακρίνει
ολα τά έργα τοΰ συγγραφέως εΐνε άφθόνως σκορ
πισμένη καί είς τά δημοσιεύματα αύτά.

— 'Ο νέος 'Ελληνομνήμων.
Εξεδόθη ό δωδέκατος τόμος (τεύχος Αή 31
Μαρτίου 1915) τού «Νέου Έλληνομνήμονος» τού
καθηγητού κ. Λάμιπρου. Εις τό τρψιηνιαϊον αύϊτό
περιοδικόν σύγγραμμα ανευρίσκεται πλούτος Ιστο
ρικής καί εθνικής ύλης μετά θαυμαστής έπιμελείας συλλεγόμενος άπό τόν διαπρεπή ιστορικόν μας.
Είς τό έν λόγω τεύχος, εκτός τών άλλων δημοσιβυμάτων πίεριέχονται καί αί δύο ποιητνκώταΐται
διαλέξεις τού κ. Λάμπρου «’Άν ήμουν ίζωγράιφίος» καί «’Άν ήμουν ποιητής».

—Τά πεπραγμένα τοΰ Άσύλον των Ανιάτων.
’Εξεδόθη εις τεύχος κομψόν ή έκθεσις τών πε
πραγμένων τού «Ασύλου τών Ανιάτων». Καθ’ ολον τό διάστημα τού 1914 ένοσηλεόθησαν είς τό
Άσυλον 109 άσθενεΐς. Έν γένει ή έκθεσις άποδεικνύει τήν οίκοκυρεμένην διοίκησιν τοΰ Ασύλου,
ή όποια χάρις είς τούς άτρύτους κόπους καί τάς
φροντίδας τής κυρίας Ελένη Νεγρεπόντη εξακο
λουθεί νά άποδίδη καρπούς άξιους μεγάλης κοινωνι
κής ένισχύσεως.
—Τδ Συμβούλιον τής ’Επικράτειας.
Ό πολύτιμος συνεργάτης τής «'Ελληνικής, Έπιθεωρήσεως» κ. I. Φραγκιάς, ακαταπόνητος Εξακο
λουθεί τήν δημοσίευσιν τών μελετών του έπί τοΰ
σπουδαιοτάτου ζητήμάηος τού έν Ελλάδι Συμβου
λίου τής Επικράτειας. Ό κ. Φραγκιάς, επιστήμων
βαθύς, μελετητής άκούραστος, ισχυρά δ|ιάνοια καί
νους κριτικός φωτισμένος πί.ουτίζει έκάστοτε τήν
σύγχρονον Επιστήμην μέ έργα φέροντα τήν σφρα
γίδα τών πλουσίων πνευματικών του έφοδιων. Δια
τοΰ ύπό κρίσιν τόμου έρευνώνται τα τού θεσμού
τούτου είς ύπερτριακοντα ζενας χωράς, και
φέρεται ή έν τη νεωτερα Ελλάδι ιστορία του απο
τής συστάσεως τού Βασιλείου μέχρι τής έπιψηφίσεως τών περί τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας
άρθοων τοΰ Συντάγματος, ήτοι μέχρι τού 1911.
" Έν τέλει δέ παρατίθεται καί ό, ψηφισθείς, κυ
ρωθείς καί δημοσιευθείς άλλά μη έφαρμοσθεις υπ
άριθ. 290 τοΰ 1914 νόμος περί Συμβουλίου τής
Έπικρατςίας.
,
Τό έργον τού κ. Φραγκιά, προϊόν πολυμαθειας,
πείρας, παρατηρικότητος καί βαθείας επιστημονικής
μοοφώσεως, συμπληρούμενον καί διά τής έκδόσεως
δεϋτέοου τόιιου θέλει καταστή πολύτιμον βοήθημα

διά πάντα "Ελληνα άμα τή εφαρμογή τού νόμου περί
«Συμβουλίου ’Επικράτειας».
—Μακεδονία καί χριστιανικά μνημεία.
Ό σεβαστός καθηγητής κ· Ζησίου έξέδοτο είς τομον μελέτην περισπούδαστου περί τού Χριστιανικών
μνημείων τής Μακεδονίας· Ό ακαταπόνητος μελε
τητής τής πατρώας ιστορίας έπισκεφθείς προσωπικώς τήν Μακεδονίαν παρέχει πολυτίμους Ιστορικάς
κιαί καλλιττχνικάς πληροφορίας διά τά σπουδαιότερα
χριστιανικά μνημεία τής περιμαχήτου Μακεδονίας.
Τό έργον του εΐνε σπουδαιύτατον καί πληροί επιτα
κτικήν άνάγκην.

ΕΚΘΕΣΙΣ
Τον Διοικητικού Σνμβονλίον τής ‘Εταιρείας
Σιδηροδρόμων ΙΙειραιώς —’Αθηνών — Πελο
πόννησον έπι τής διαχειρίσεως τον ετονς 1914
Κύριοι Μέτοχοι,
Ύ’.τοβάλλομεν ύπό τήν κρίσιν υμών, συμφώνω; πρός τάς
διατάξεις ποΰ Καταστατικού, τόν ’Ισολογισμόν τοΰ λήξαντος έτους 1914 μετά προτάσεως διανομής μερίσματος έν
δλφ δραχμ. 5.50 κατά μετοχήν.
'II άπό ετών ήδη παρατηρούμενη σταθερά βελτίωσις τών
ήμετέρων εισπράξεων έξηκολόύθησε καί κατά τό πρώτον
έξάμηνον τής υπολόγου χρήσεως μετά τής αύτής έντάσεως. Δυστυχώς δμως θ έκραγείς κατά τάς άρχάς τοΰ
δευτέρου έξαμήνου Ευρωπαϊκός πόλεμος καί ή εντεύθεν δημιουργηθεϊσα παγκόσμιος οικονομική κρίσις έπέδρασε δυσμενώς έπί τής ήμετέρας έκμεταλλευσεως έπί τοσούτ·ν, ώσ
τε οΰ μόνον έξεμηδένισε τά πλεονάσματα τή; α' εξαμη
νίας, άλλά καί έλλειμμα οτηολικόν τών έτησίων εισπρά
ξεων έδημιούργησεν έκ δραχ. 158.038.35.
’Αξιόν ιδιαιτέρας μνείας είναι δτι, έάν τοιαύτην έσχομεν
ολικήν μεΙίωσιν τών ήμετέρων εισπράξεων, αί εισπράξεις
έξ Εμπορευμάτων παρουσιάζονται ηϋξημέναι κατά δραχμ.
59.747.50, ένφ άντιθέτως αί εισπράξεις ήμών έξ επιβατών
έμειώθησαν κατά δραχ. 217,785.85.
Καί καθόσον μέν άφορρί τήν μείωσιν τών έξ έπιβατων
εισπράξεων ήμών, αΰτη άποδοτέα είς τήν κατά τό δεύτερον
έξάμηνον διακοπήν πάσης κυκλοφορίας ξένων, άλλά καί
είς τήν έκ τής οικονομικής κρίσεως χρηματικήν δυσπραγίαν
τής Πελοπόννησου. Άντιθέτως δμως έν τή μικρά ΰπερδάσει τών έξ Εμπορευμάτων εισπράξεων ήμών διαβλέπει τό
Συμβουλών σας, Κοι Μέτοχοι, εΰοίωνον ένδειξιν διά τό
μέλλον, ατε συμπεραϊνον έντεΰθεν, δτι τό έμπόριον όσημέραι προκρίνει νά- διά τού σιδηροδρόμου μεταφοράς, λό
γιο τής παρεχομένης αύτψ ταχύτητας καί ασφαλείας.
Αί δαπάναι έζμεταλλεΰσεω; αντί δραχ. 4,381,658.77,
δσαι ήσαν κατά τό 1913, άνήλθον κατά τό παρελθόν έτος
είς δραχμ. 4,675,506.36, παρουσιαζομένης ολικής αύτών
αύξήσεως κατά δραχμάς 293,847.59.
Ή αυξησις αΰτη τών δαπανών προήλθεν
Έκ τής υπηρεσίας τής έκμεταλλεύσεως δραχ. 52,753.—
» »
»
» έλξεως
» 210,839.—
j. »
»
» συντηρήσεως
*
29,218.—
τού υπολοίπου όφειλομένου είς μικράς αύξομοιώσεις τών
ό'λλων υπηρεσιών.
Καθόσον άφορρ τήν υπηρεσίαν τής έκμεταλλεύσεως, ιό
σύνολον σχεδόν τών έπί πλέον δαπανών αύτής άφορφ αυ
ξήσεις τών μισθοδοσιών καί λοιπών άπολαυών τού προσω
πικού, άμαξύσταιχιών καί Σταθμών, όφει,λομένης είς τήν
εφαρμογήν τών ληφθέντων ύπό τής Κυβερνήσεως μέτρων
περί κανονισμού τών ώρών έργασίας καί άναπαύσεως τοΰ
προσωπικού καί τάς κατόπιν τής διημέρου απεργίας τοΰ
’Ιουνίου δοθείσας είς τό προσωπικόν αυξήσεις.
Καθόσον άφορρ τήν υπηρεσίαν τής έλξεως, δέον νά
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σημειωθή πρό παντός, δτι αί δαπάναι αυτής ήθελαν εί
σθαι οΰσιωδώς μεγαλείτεραι, έάν κατά τήν εκρηξιν τοΰ
Ευρωπαϊκόν πολέμου δέν εϋρίσκετο ή 'Εταιρεία ήμών, χά
ρις είς τήν πρόνοιαν τής Διοικήσεως, μέ ικανά ποσά γαι
ανθράκων έν ταϊς άποθήκαις καί έάν δέν έμερίμνα περί
νέων προμηθειών εις λογικάς άκόμη τιμάς γαιανθράκων
καί ναύλων, εις τρόπον, όίστε νά έπιτευχθή έν τφ συνόλφ
διά τό παρελθόν έτος μέση τιμή γαιανθράκων, χαμηλοτέρα τής τοΰ προηγουμένου έτους.
Σχεπικώς πρός τά αίτια, τά προκαλέσαντα τάς έπί πλέ
ον δαπάνας τής υπηρεσίας τής έλξεως, παρατηροΰμεν, δτι
έξ αυτών ποσόν έκ δραχ. 40,000 δέον ν’ άποδοθή ε’ις τήν
έφαρμογήν τών Β. Δ. τών κανονιστικών τών ωρών έργα
σίας καί άναπαύσεως τοΰ προσωπικοΰ καί έτεραι 200,000
δραχμαί έδαπανήθησαν, δπως άνακτηθή καθυστέρημα τών
τριών τελευταίων έτών εις τάς γεντκάς έπισκευάς τών
άτμαμαξών καί τοΰ τροχαίου ΰλικοΰ έν γένει, προκληθέν
καί έξ άλλων λόγων, άλλά καί ένεκα τών έκτελεσθέντων
έν τφ Κεντρ. Έργοστασίφ έργων άνακαινίσεως αύτοΰ καί
λόγφ έλλείψεως έπαρκοΰς προσωπικού ένεκα τών πολέμων.
Καθόσον άφορρί τήν υπηρεσίαν τής σνντηρήσεως έκ
τών έπί πλέον δαπανών αυτής, δραχ. 10,000 περίπου δέον
νά άποδοθώσιν εις τήν έφαρμογήν τών Β. Δ. τών κανο
νιστικών τών ώρών έργασίας καί άναπαύσεως τοΰ προσω
πικού καί αί λοιπαί ιδίως είς αυξήσεις τών άπολαυών τοΰ
εργατικού προσωπικού καί λόγφ άρχαιότητος άλλιά καί
λόγφ σπάνιος τών έργατών.
Έν περιλήψει αί προκληθεϊσαι αυξήσεις τών δαπανών
τής έκμεταλλεύσεως κατά τήν λήξασαν χρήσιν οφείλον
ται διά μέν δρ. 100,000.—είς τήν έφαρμογήν τών Β. Λ.
τών κανονιστικών τών ώρών έργασίας καί άναπαύσεως
τού προσωπικού καί τάς δοθείσας αύτφ αυξήσεις μισθοδο
σιών καί άπολαυών κατόπιν τής απεργίας τού ’Ιουνίου.
Αί δέ υπόλοιποι δραχ. 200,000 προεκλήθησαν δπως ά
νακτηθή τό προγενετετέρως δημιουργηθέν καθυστέρημα
εις τάς γενικάς έπισκευάς τοΰ τροχ. υλικού.
Καθόσον άφορφ τάς διαφόρους προβλέψεις, ήκολουθήσαμεν κατά τό λήξαν έτος τήν τακτικήν τών προηγουμέ
νων έτών.
Καθόσον άφορρ τάς αποσβέσεις είχομεν κατά τήν λή
ξασαν χρήσιν πλήν τών συνήθων άποσβέσεων άξίας επί
πλων, έλλείιμμάτων έκμεταλλεύσεως λουτρών Κυλλήνης
καί ξενοδοχείου ’Ολυμπίων, νά άποσβέσωμεν καί δραχ.
4,545.55 είς δσα- άνήλθον άπό τής ένάρξεως τής υπηρε
σίας τών οχημάτων έστιατορίων μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου
1914, ή διαφορά τών άκαθαρίστων εισπράξεων τής υπη
ρεσίας ταύτης, μέχρι τοΰ ποσού δπερ δ.ιά τής συμβάσεω;
ήμών μετά τής Cie des Wagon,S Lits είχομεν έγγνη-·
θή αύτή καί δπερ συνεπώς έχομεν νά τή καταβάλοιμεν.
Κατά τήν λήξασαν χρήσιν καί συμφώνως πρός τήν άπόφασιν τής Γεν. Συνελεύσεως τών μετόχων τής 25 ’Ο
κτωβρίου 1913 έγνετο διά δημοσίας έγγραφής πρός τούς
κατόχους παλαιών μετοχών ή έκδοσις 8,850 μετοχών έκ
τών τής τελευταίας έκδόσεως εις τιμήν δρ. 112.88·πραγματαποιηθέντος έντεΰθεν κέρδους εκτάκτου έκ δραχμών
113,722.50 διά τοΰ οποίου τό Συμβούλιών σας έθεώρησεν
ορθόν νά προσαυξήση τό πέρυσι δημιουργηθέν κεφάλαιοιν
κινήσεως καί άνανεώσεως συμφιόνως πρός τό άρθρον 48
τού Καταστατικού, ακολουθούν έν τούτο) καί έν μέτρφ
τού έφικτοΰ, τήν τακτικήν τής ένισχύσεως τοΰ κεφαλαί
ου τούτου, ήν έθειόρησε καί θεωρεί ώς τόν πρώτιστον πα
ράγοντα τής εύρωσθία; τής Εταιρίας.
Συμφώνως μέ τον ύποβαλλόμενον ύπό τήν κρίσιν υμών
’Ισολογισμόν, τά κέρδη της ληξάσης χρήσεως όμοϋ μετά
τού υπολοίπου κερδών τής προηγούμενης καί μετ’ άφαίρεσιν κατά τά άνω τών δραχμών 113,722.50 δσαι εισφέρον
ται είς τό κεφάλαιον κινήσεως καί άνανεώσεως άνήλθον
είς δραχ. 1,159,823.66, έφ’ ών προτείνεται ύμϊν ή διανο
μή δραχ. 5.50 κατά μετοχήν έπί τών έν κυκλοφορώ 131,

830 μετοχών. ’Επειδή δέ έχει διανεμηθή έν προμέρισμά
δρ. 2.—κατά μετοχήν, διανεμηθήσονται ήδη μετά τήν
έγκρισιν τού ’Ισολογισμού ετεραι δρ. 3.50.
Ένεργουμένων τών ύπό τού Καταστατικού δριξομένων
κρατήσεων καί άφαιρουμένων τών έπί τών διανεμομένων
κερδών φόρων τού Δημοσίου παντός είδους, απομένει υ
πόλοιπον κερδών είς νέον έκ δραχ. 215,460.41, θεωρηθέντος δτι έπιβάλλεται ή αυξησις αυτή τού υπολοίπου είς
νέον, λόγφ τοΰ έξαιρετικώς άνωμάλοΰ τής καταστάσεως
έν γένει.
Σιμφώνως πρός τήν ήμερησίαν διάταξιν, παρακαλοΰμεν ημάς Κω Μέτοχοι, δπως, ευαρεστούμενοι, έγκρίνητε
τήν κατά τό άρθρον 24 τοΰ Καταστατικού γενομένην ε
κλογήν τών κ. κ. Θεοδ. Ρετσίνα καίί Κωνστ. Πολυγένουτ
ώς συμβούλων, πρός συμπλήρωσήν τοΰ άριθμοΰ τών συμ
βούλων μέχρις 11.
Καλεϊσθε έπίσης δπως προβήτε εις τήν έκλογήν τριών
έλεγκτών καί δύο αναπληρωματικών διά τό τρέχον έτος
1915 συμφώνως πρός τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 45 τούΚαταστατικοΰ λαμδάνοντες ύπό σημείωσιν, δτι οί προϋπάρξαντες τοιοΰτοι είσίν έκ νέου εκλέξιμοι.
Σχετικώς πρός τό τροχαϊον υλικόν έπρομηθεύομεν κατά
τήν λήξασαν χρήσιν.
5 νέα οχήματα Γ' θέσεως poggies
2 οχήματα εστιατόρια
»
10 οχήματα Γ' θέσεως μέ δύο άξονας.
Εκ δέ των 8 άτμαμαξών ίσχυροτάτου τύπου, ών τήν
παραγγελίαν είχομεν άναγγείλη ύμϊν κατά τήν περισυνήν
ήμών λογοδοσίαν άφίχθησαν μόνον αί πρώται τρεις.
Δέον δμως νά σημειωθή, δτι λόγφ τοΰ πολέμου δέν κα
τέστη δυνατόν νά τηρηθώσιν οί δροι τής μακροπροθέσμου
αποπληρωμής τών παραγγελιών τούτων.
Προεκλήθη έντεΰθεν άκινητοποίησις κεφαλαίου άπορροφήσασα τό προϊόν τής έκδόσεως τών 8,850 μετοχών καί
άπολύτως δεδικαιολογημένη λόγφ τών διαρκώς αύξανο.
μένων άναγκών τής έκμεταλλεύσεως.
Έτέρωθεν, κατόπιν τοΰ πολέμου έδημιουργήθη τοσοΰτον άνώμαλος κατάστασις τών διεθνών συναλλαγών, ώ
στε νά μή είνε πλέον δυνατή παρά τοϊς μετρητοΐς πασα
προμήθεια καυσίμου όλης καί υλικών έν γένει.
Έκ τών λόγων τούτων, συντρεχούσης δέ έν μεγάλο»
μέτρφ καί τής έξαιρετικής μειώσεως τών ήμετέρων εισ
πράξεων, έδημιουργήθη ταμιακή δυσχέρεια, Ιδίως λόγφ
άνεπαρκείας πραγματικού κεφαλαίου κινήσεως, ήτις κατά
τήν γνοόμην τού Συμβουλίου σας μόνον διά προσωρινού
τίνος δανείου θά ήτο δυνατόν νά καλυφθή.
Δυστυχώς καί περί τής συνομολογήσεως τοΰ δανείου
τούτου μόνον είς προκαταρκτικός συνεννοήσεις κατέστη
δυνατόν νά προέλθωμεν· έχομεν δμως πολλούς λήγους νά
έλπίζωμεν, δτι έάν ύμεϊς, Κοι Μέτοχοι, ήθέλατε έξουοιοδοτήση τό Συμβούλόν σας νά προβή είς τήν συνομολόγη
σαν τοΰ προσωρινού τούτόυ δανείου, ταχέως θέλομεν κα.
ταλήξη είς οριστικόν Αποτέλεσμα.
Λαμβάνομεν δθεν τήν τιμήν νά ξητήσωμεν παρ’ ύμών
τήν άδειαν συνομολογήσεως ενός προσωρινού δανείου μέ
χρι ποσού δρ. 1,200,000 ονομαστικού κεφαλαίου καί λήξεως πενταετούς κατ’ άνώτατον ορον.
Συγχρόνως δμως δέον νά έξουσιοδοτήσητε τό Συμβού
λων σας, δπως ύποσχεθή είς τού κεφαλαιούχους, μεθ’ών
ήθελε συνομολογήσω τό δάνειον, δτι καθ’ ήν περίπτωσιν
κατά τό μέχρι τής λήξεω; τοΰ δανείου τούτου χρονικόν
διάστημα, ήθέλατε έγκρίνη καί αποφασίσω τήν έκδοσιν
τών μήπω έκδεδομένων 15,000 μετοχών, έκ τού προϊόν
τος αύτών θά έξοφληθή προνομιακώς τό δάνειον τοΰτο.
Παρακαλούμεν τέλος ύμάς, δπως, ευαρεστούμενοι, άφέσητε τό Συμβούλιόν σας έλεύθερον νά κανονίση τήν ημέ
ραν άφ’ ής άρξηται ή πληρωμή τον μερίσματος, βέβαιοι
δντες δτι θέλει καταβάλλη πάσαν μέριμναν διά τήν δσον
οίόν τε ταχεϊαν εναρξιν τής πληρωμής αύτοΰ.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ
Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωβείσας κα
ταπληκτικός προόδους των, μία αφορμή πρός τοΰτο είνε καί τό μέγα αύτό κατάστημα είς
τό όποιον συνεκεντρώθη πλουοία έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότητας, πρόθυμος υπη
ρεσία, μοναδική αφθονία όλων τών ειδών τήςΖΑΧΑΡΟΠΑΛΑΣΤΙΚΗΣ καί τής Γ'ΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ. Πρώτον αύτό έκαινοτόμησενείς τό ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ οί
κον άγνοΰ καί νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστη
σαν όνομαστά, δλα δέ τά είδη τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύθηνά
καί μέ υλικά εκλεκτά καί έπιμελημένα. Τά είδη τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργα
λιστικότατα, γευστικότατα, άπολαυστικοιτατ α. Κατόπιν όλων αύτών δικαίως θεωρεί
ται τό κέντρον όλου τοΰ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως εύρίσκουν θέσιν μονον οί. προνοητικός
ποΰ φροντίζουν εγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιώτερον οί συχνάζοντες είς θέ
ατρα δέν θεωροΰσι τήν διασκέδασίν των πληοη άν δεν παρωσι μετά τό τέλος τής παραστά
σεων τό άναψυκτικόν των ή τό παγωμένο γά λα των, η την αβράν κρέμαν των εις τας πολυ
τελείς αίθούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48-ΠΑΝ£ΠΙΣΤΗΛ\ΙΟΥ-48

WM MH·
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛ. Δρ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

* Υποκαταστήματα:
ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ : Έν Πειραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Καθάλλ<?, Ίωαννίνοις, Χίω, Πατραις» Σύρω, Καλαμαις,
Τριπόλει, Βάλω, Λαρίσση, Χανίοις, Ηρακλείφ και

Ρεθόμνω.
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ : Εν Κων)πόλει. (Υποκατάστημα
έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπουλ), Άμισω, Σμύρνη.
ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩι: Εν ’ Αλεξανδρεία,Καιρφ, Ζαγαζικ.
ΕΝ ΛΟΝΔΐΝΩι : (No 22 Fenchurch Street).

ΕΝ ΛΕΜΕΣΩι (Κύπρου)
ΕΝ ΛΙΜΕΝΙ Βαθέος (Σάμου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Δ. Στεφάνου (’Αντιπρόεδρος), Ιάκωβος Μηονιί
(Διευθΰνων Σύμβουλος), Ίω. Ά&ηνογένης, Κ.
Βερούγκ, Λ. Ζαρίφης, Σ. Εύγενίδης, Βαρόνος
δεΝεφλΙζ,Έμμ. Ροδοκανάκης καί Μ. Λάσκαρης

Γενικός Διευθυντής
I. ΗΑΙΑΣΚΟΣ

Διευθυνσις τηλεγραφική

AGHNAIKHN-ATHENOCLES
Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν
έργασίαν, ήτο;· Προεξοφλήσει; εμπορικών γραμματί
ων καί συναλλαγματικών, προκαταβολά; έπί χρεω
γράφων καί εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγ
ματικών, γραμματίων έσωτερικοΰ καί έξωτερικοϋ, έκτελεΐ χρ η μ ατ ι στ ικ άς έντολάς εκδίδει έπιτα
γάς, πιστωτικά; έπιστολάς καί τηλεγραφικά; έντολάς
πληρωμών έν τε τφ εσωτερικά» καί έξωτερικώ, ανοί
γει τρέχοντα; λ)σμοΰς ίιγγυημένους, δέχεται καταθέ
σει; χρεωγράφων πρό; φύλαξιν αντί ελάχιστων δι
καιωμάτων καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκι
βωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό ορούς λίαν εύνοίκσύς διά τό κοινόν.
Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις εις χρυ
σόν, έπιταγάς ιcheques) έπί τοΰ εξωτερικού καί είς
τραπεζογραμμάτια υπό ορού; λίαν ευνοϊκούς.
Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαΐ είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ εις έπιταγάς (cheques)
ομοίως αποδίδονται δι’ επιταγών (cheques) τής Τρα
πέζης έπί τών έν τώ έξωτερικώ ανταποκριτών της.
Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ εξαμηνίαν
άπό τής πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής πρώτη; ’Ι
ουλίου έκάστου έτους.
Ταμιευτήριον μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν λειτουργεί
καθ’ έκάστην.

E0HIKH ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΜΛΙΟΙ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

.: ‘ ΑΑΧΕ1ΟΝΤΟΥΕ0Ν1ΚΟΥΣΤΟΛΟΪ
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SOPHIE ZILLER

:

'ΝΕΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΙ

RUS SOUONOS No 1

ΚΑΙ ΤΩΝ

aCaDEMIE de musique

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης της κλίμακας τών τόκων τών είς
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν
δψει ή έπί προθεσμία, δηλοποιεΐται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοΐς ύποκαταστήμασιν αυτής καταθέσεις είς τραπεζογραμμά
τια άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί
τόκω"
11)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10’000 πέραν τοΰ ποσού
τούτου τού 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 επιταγών.
2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά έξ μήνας τουλάχιστον.
2 1)2 ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά έν έτος τουλάχιστον.
3 τοΐς ο) ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.
3 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς
άποδοτέας μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.
4 τοΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά
πέντε έτη τουλάχιστον, ώς καί διά τάς πέραν τών 5
έτών ή τάς διαρκείς.

MADAME

*

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

’’

Κέρδη έκάστης τών κληρώσεων
Καθ' έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται ΙΟΟ,ΟΟΟγραμμάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη είς
2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.
"Εκαστον ακέραιον γραμμάτων τιμάται δραχ. 4,
δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα γραμμα
τίου τιμώμενα άντί μιάς δραχμής.

Concert Training
Musique classique et moderne. Lecons d’ acompagnement pour les dames et Messieurs qui jouent un instrument quelconque.
CONCERTS a 2 PIANOS
Enseignement sur la «Reforme pianistique.»
Systeme Deppe
1 Lecon par semaine
15
fr.
le
cachet
2
»
»
»
10
»
»
»
1
»
tous le 25 jours 5
(Chez elle de 3—5 h.)

PRINTEMPS

a. α φ. μου Tsonoy λη n
Είς τόν άφθονον καί ποικιλότατου καί πολύμορφον
καί πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τοΰ καταστήμα
τος τών άδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά τελειό
τερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον
πολυποίκιλτα κεντήματα καί δαντήλλας καί
τάς τελευταίας μόδας είς υφάσματα. Δέν θά σάς
προσέλκυση μόνον ό πλούτος καί ή εΐιθηνία τοΰ κατα
στήματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς Καταστη
ματάρχης τούτους ευγένεια καί άβρότης τών τρό
πων.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΛΙΩΝ

*
ί
Κ

Κέρδη
1
1
2
6
15
25
1950
2000
> ■

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

Έν δλω
80,000
20,000
5,000
6,000
6,000
5,000
78)000
-·. . ί

200,000

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια άκέραια γραμμάτια, πώλούμενα άντί τεσσάρων δραχμών,
ίσχύοντα δι’ δλόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά
διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί
μιάς 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
Καταθέσεις είς χρυσόν
Ταμείου τοΰ ’Εθνικοΰ Στόλου.
Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς
Δέχεται έτι έντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι , έπί προκαταβολή τού τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά
είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρι τοΰ ’Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας,γραμ
μάτια ή τμήματα γραματίου άξίας δέκα χιλιάδων
σμένη προθεσμία ή διαρκεϊ, έπί τόκωδραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τού τιμήματος αύ
1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τουλάχ.
τών 15 τοΐς ο Ιο, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιάς
2
»
»
»
»
»
»
1 έτους
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήμα
»
»
»
2 1)2 »
»
τα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τουλάχιστον,
»
2 έτών
παρέχεται έκπτωσις 10 τοΐ» ο) ο, καί είς τούς δημο
3
»
»
»
»
»
»
4 ένών
σίους υπαλλήλους, τούς επιτετραμμένους τήν πώλησιν
4
»
»
»
»
»
»
5 έτών
γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοΐς ο ίο.
Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται
Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησίν γραμματίων άκατ’ εκλογήν τού καταθέτου ονομαστικοί ή άνώνυμοι.
Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ πευΰυντέον είς το Γραφείόν Λαχείου τοΰ 'Εθνικού
Στόλου καί τών Αρχαιοτήτων, 'Υπουργείον Οικονο
νονται παρά τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτή μικών, είς ’Αθήνας.
σει τοΰ καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής
Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, είς δ έγένετο ή κατάΌ Διευθύνων Τμηματάρχης
θεσις.
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

4------------ - —

Πρός οδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν
τήν προκύπτουσαν διαφοράν προς οφελος τών ταξειδευόντων μέ βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, ιέν συγκοίσει μέ τάς τιμάς τών άπλών εισιτηρίων.
Έξ Αθηνών
Θέσις Α'

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

Διά Κόρινθον
»

"Αργος

»

Τρίπολιν

»

Μεγαλ.

»

Κυπαρ.

»

Άκρ.

»

Πάτρας

»

Πύργον

9.20
7.65
15.70
12.20
23.20
18.—
29.20
21.95
34.50
27.80
19.50
13.05
25.—
19.65
37.70
27.05

Λ. .
Έκ Πατρών

Διά Πύργον
*

Λεχαινά

»

Αίγιον

»

Κόρινθον

...,.—

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

12.70
8.38
7.60
4.98
5.10
3.35
16.50
11.—

Έκ Τριπόλεως

Διά Καλάμας
»

Ναύπλιον

I ’

Β

4.60
7.30
3.85
6.40
7.85
12.50
6.10
10.16
18.80 11.60
9.—
15.—
22.— 14.66'
18.30 11.—
25.75 12.75
23.20 13.90
9.20
15.50
655
10.85
18.— 10.—
9.35
15.55
18.10 16.35
15.55 13.51
Λ

10.10
6.95
6.—
4.05
5.—
2.80
13.10
9.20
■
.ϊ

6.35
4.15
3.80
2.45
2.55
1.70
8.25
5.50
γΓΛ ■

13.70
9.65
9.50
6.75

12.25
8.05
7.80
5.60

(’Εκ τοϋ Γραφείου)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ
7.40 π. μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας, Ναύπλιον.
11.45 π. μ. Διά Καλάβρυτα. Κόρινθον, ’Αθήνας.
6.30 π. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, 'Ολύμ
πια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπολιν. Τρίπολιν.
3.50 μ. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον ’Ολύμ
πια.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ

7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, Όλύαπια, Πύργον,
Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, "Α
θήνας.
12.05 π. μ. Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
4.50 μ. μ. ’Εκ Πατρών. Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.15 μ. μ. Έξ Όλυιιπίων, Πύογου. Κυλλήνης (λου
τρών) Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ. μ Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπόλεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

—
Εισιήτρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
6.30 π. μ. Διά Κόρινθον. Ναύπλιον, Τρίπολιν, Με
γαλούπολιν. Κυπαρισσίαν, Καλάαας.
7.00 π. μ. Διά Κόρινθον. Καλάβρυτα, Πάτρας,Κυλ
λήνην (λουτρά). Πύργον, Όλ.ύιιπια.
w.35 π.μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Άκράτας
στάσεις.
12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

7.30
4.85
4.70
3.40

1000 χιλιόμ. (Α.
έκπτωσις 25 ο)ο
(Β'
(Γ'
2500 χιλιόμ. ·Α'
(Β'
έκπτωσις 40 ο)ο
(Γ'

Θ.
Θ.
Θ.
Θ.
Θ.
Θ.

Δρ.
Δρ.
Δρ.
Δρ.
Δρ.
Αο.

ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

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

διάρκειας
6 μηνών
διάρκειας
1 μηνάς

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

STEIN’S ORIENTAL

'Ολόκληρος σελις εις έν τεύχος
'Ημίσεια
»
Τέταρτον οελίδος
“Ογδοον
»

STORES LIMITED
PREMIERE MAISON DE LORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

Δραχ.

60
35
20
12

Διά χώρον μικρότερον αί τιμαι άνάλογοι

Δι είκενογραφημένας διαφημίσεις, δι’ δξ τεύχη ή περισσότερα Ιδιαίτεροι βυμφωνίαι.

VETEMENTS POUR HOMMES et ENFANTS
ROBES, MANTAUX

£. T. C.

POUR

P ZAMES et

FILLETTE5

ΕΡΓΑ THS αΟΪ ΕΥΓΕΝΙΑ? ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Canterie, Lingerie, fine, Articles de Blanc, Ghapelerie,
Maroquinerie, Ghaussures, Articles do Voyage, Modes, Fleurs ect.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'. τόμος . . . .
. .
>
Βζ.
»
»
Γ'.
»
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστό
ρημα έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.

LE CA1RE, ALEXA.xDRlE, TA.xTAH. MAnSOURaH, MInIEH, aSSIOUT,
SaLOnIQUE, CONSTANTINOPLE (CALaTa c' STAMBOUL]

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ΤΑΣ Ο1ΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ
I

ΕΝΔΤΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΤΡΙΟΤΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Ενδύματα, έπανωφόρια κτλ. διά κυρίας κα'ι κοράσια.
Εϊδη πλεχτικής,

έσωρρούχων

υποκάμισα, άρώματα,
πολυτελείας ή

χειρόκτια, εϊδη ψιλικών, δλα τά εϊδη

μή, εϊδη δερμάτινα, ύποδήματα, καπέλλα,

εϊδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, ά'ν&η κτλ.

ΚΑ Ι ΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ (Γαλατά καί Σταμπούλ.)

Φρ.
»

3.00
2.00
1.50
5,00

Η ΜΟΝΑΧΗ Δραμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΑΑ Δράμα Ιστορικόν τρίπρακτον.
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα
μάτων μονόπρακτον, μεταφρασθέν εις τήν ’Αγγλικήν
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν
τρίπρακτον, Πάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής.

Σειραι τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» τού Α'. Β', Γ', Δ', Ε',
ΣΤ' και Ζ'. έτους πωλούνται είς τά Γραφεία μας προς 25 φρ. έκαστη.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΕΤΝ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΙΑΝΩΝ

13—15 Στοά ’Αρσάκειου—'Οδός Σταδίου άριϋ'. 21
Πιάνα και άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40
'Όλα τά τραγούδια δλων των Ελλήνων συνθετών, καί δλα τά νεώτερα succes.
Βιολιά, μανδολίνα, κιθάρες, σάλπιγγες και τύμπανα διά προσκόπου; και τά εξαρτήματα αυτών.

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
Ζ5Ξ5ΗΞΗΞΒ5Η5Η5Η5Ή5Η5Β5ΗΞΞ5ΞΞΞ5^ΞΞΞΞΉΞΞ5Η5ΉΕΗ5ΪΞΗΞΉΞΗ5ΗΞΞΞΗ5Ξ5ΗΞΞ5ΗΞΗΞΗ5ΗΞ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ THE ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπουργεΐον, έιά πεντήκονταλέπτου χαρτοσήμου, επισυνά
πτουνε ς:

δηλοϊ, δτι ή προθεσμία τής υποβολής αιτήσεων διά τον
τήν 27 τρέχοντος ένεργηθησόμενον διαγωνισμόν μελίσσι,-'
κάμων παρατείνεται μέχρι τή; 25 ’Απριλίου, συμπεριλαμ-

1) Πιστοποιητικού τής αρμόδιας άρχής, έξ ου νά έμφαίνηται ή Ελληνική ιθαγένεια καί ή ηλικία των, μή γινο
μένων δεκτών εΐ; τόν διαγωνισμόν τών έχόντων συμπεπληριομένον τό 45 έτος.
2) Πιστοποιητικού τής άρμοδίας άρχής, δηλοϋν, δτι έξεπλήρωσαν τήν στρατιωτικήν ΰ.τοχρέωσιν ή άπηλλάγησαν
ταύτης διά λόγου; μή κωλύοντας τήν έκτέλεοιν υπηρεσία;
κτηνιάτρου.
3) Πιστοποιητικού τών αρμοδίων Εισαγγελέων Έφετών
καί Πλημμελειοδικών, δτι δέν κατεδικάσθησαν έπί άξιοποίνφ πράξει, συνεπαγόμενη στέρησιν τών πολιτικών δι
καιωμάτων καί έφ’ δσον διαρκεΐ ή στέρησις, ώς καί έπί
τινι τών έν άρθροις 456, 457, 462 καί 482 § 1 τοϋ Ποι
νικού Νόμου άναφερομένων πλημμελημάτων.
4)
Πτυχίων άνεγνωρισμένης κτηνιατρικής Σχολής.
5) Τήν άδειαν τού Ίατροσυνεδρϊου τού μετέρχεσθαι έν
Έλλάδι τό έπάγγελμα τοΰ κτηνιάτρου.
6) Πιστοποιητικού δύο Ιατρών ένόρκως βεβαιούντων, ό
τι ε’νε ύγιεϊ; καί άρτιμελείς, καί
7) Γραμμάτων δημοσίου ταμείου έμφαΐνον τήν κατάθεσιν δραχμών τριάκοντα δι’ άμοιβήν τών μελών τής έξεταστικής έπιτροπής.
Ή παρούσα δημοσιευθήτω διά τή; ’Εφημερίδας τής Κυβερνησεως, διά τριών ημερησίων φύλλων έφημερίδων τής
πρωτευούσης καί δύό τών έπαρχιών.

βανομένης.
(Έκ τοΰ 'Υπουργείου τής Έθν. Οικονομίας)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ» ΈθΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άριθ. 22509.
Προκήρυξις διαγωνισμού προ; κατάληψιν πέντε θέσεων νομοκτηνιάτριον και ένό; επικούρου κτηνιάτρου.
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντες ύπ’ δψει τό άρθρου 7 τοϋ άπό 9 Ιουλίου 1914
Β. Διατάγματος περί έκτελέσεως τοϋ νόμου 348 «περί όργανώσεως τή; κτηνιατρική; καί ζφοτεχνικής υπηρεσίας»,
προκηρΰσσομεν διαγωνισμόν πρός κατάληψιν πέντε κενών
θέσεων νομοκτηνιάτρων καί ενός επικούρου κτηνιάτρου.
Ό! διαγωνισμός ένεργηθήσεται έν Άθήναις καί έν τώ
καταστήματι τοϋ Υπουργείου τή; ’Εθνικής Οικονομία;
τήν 22 Μαΐου έ. έ., ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 8 π. μ.
ΟΙ έπιθυμοΰντες νά μετάσχωσι τοϋ διαγωνισμού τούτου
κτηνίατροι όφείλουσι νά ύποβάλωσι, πέντε τουλάχιστον η
μέρας προ τής ένάρξεως αυτού, ήτοι τό βραδύτερον μέχρι
τή; εσπέρας τής 17 ίδιου μηνά, αΐτησιν πρός τό καθ’ ήμα;

Έν Άθηναΐς τή 20 ’Απριλίου 1915.
Ό 'Υπουργός
ΑΘ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ

J

