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“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠ IθΕΩΡΗΣΙΣ,,
WHNIAION ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗ/ΛίΞΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΤΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

Χιά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ *ί>«Ζ.μ«ϊ 12· —
Διά τούς Διδασκάλους 8 ®·

Διά'τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ Δολλάοια 3.—
Χιά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙ ΑΝ Λίρα’Αγγλίας 1)2
Λιά τήν ΚΥΠΡΟΝ Σελίνια' 10.—
Xιμ τ ί] ν Ι-Λ’ΡΩ 11Η Ν Δο. Χρ. 12.—

Εκδοσις εκλεκτή γενικώς Φρ χρ. ή Δραχ. 25 -

Madame SOPHIE ZILLER
RUG SOLONOS Νο·1 

ACADEMIE. DE MUSIQUE 
Concert Training

Musique classique et moderne. herons d’ acom- 
pagnement pour les dames et Messieurs qui jou- 
•ent un instrument quelconque.

CONCERTS A 2 PIANOS 
Enseignement sur la cReforme pianistique . 

Systeme Deppe
i Leijon par semaine i5 fr. le cachet
2 ■ ·» » » IO » » »

i » tous le 25 jeurs 5
(Chez elle de 3—5 h.)

ΑΙΕΥΘ Υ Ν Σ I Σ :

Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Οδός Μενάνδρου 83. ΑΘΗΝΑΣ

Τηλεγραφική Διευθυνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙβΕΩΡΗΧΙΝ,, - ΑΘΗΝΑΣ

Πάλ’ χειρόγραφοί' δημοσιευόμενοι' Γ| μή δεν έπιστρέφεται.

Σ.Π.Α. Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΏΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ί) Δρ/ιδοΰζ Δουδοβΐκος Σαλβατιΐιρ τής Αυστρίας : Σπυρ. Δε-Βιάζη. Γαλλική φιλο

λογία. ΌΠατέρας( Διήγημα) Guy de Maupassant): Ιβύκου Αλτη. 'Ιστορικά! μελέτα*. Τό 
"Αγιον "Ορος-· Μοναχού. Ισλανδική φιλολογία. Χριστούγεννα, Ζιγοΰρδος δ βαρκάρης 
(διήγηγαι : 'Αμαρυλλίς.— Περί τής ανάγκης των ποινών: ’Ιωάν. ’Φραγκιά—Ένοικιασταί 
καί οίκοδεσπόται : Άριατομ. Θεοδωρίδη. Πολιτική καί πολεμική έπιθεώρησις τού 1015 : 
Φ. Β.—Δεκέμβριος 1915 : Γύρω από τή πολεμική ζωή.—Άπό τήν καλλιτεχνική κίνησι.— 
’Από τή ζωή τοϋ μηνός (Δεκέμβριος).— Από τά κοινωνικά πένθη, Δημ. Ποταμιάνος.—Περί 
τήν ύχυρουμένην Θεσσαλονίκην.—Βιβλία καί περιοδικά.

ΚΟΣΜΟΙ: Αί δημόσιοι ύπηρεσίαι. Ή δημοσία ασφάλεια. Μία. ομιλία. Ο κ. θεοτό- 
κης. Ο Πέτρος.—Ή Έπίί)εσις.

^ΙΚΟΧΕΣ : Τά κά,λανδα εις τό Μεζικόν. Τά κάλανδα εις τήν Ιαπωνίαν.

Πρός όδηγίαν των ενδιαφερομένων παραθέτομεν τήν 
προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόν- 
των μέ βιέλιάριον 25,000 -χιλιομέτρων, έν συγκρίσει 
μέ τάς τιμάς τών άπλών εισιτηρίων.

Έξ ’Αθηνών
Θέσις Α' Β' Γ

Διά Κόρινθον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

9.20
7.65

7.30
6.40

4.60
3.85

» Άργος Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.’

15.70
12.20

12.50
10.16

7.85
6.10

» Τρίπολιν Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

23.20
18.—

18.80
15. —

11.60
9.—

» Μεγαλ. Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

29.20
21.95

22._
18.30

14.60
11.—

» Κυπαρ. Είσιτήρ. 34.50 25.75 12.75
• Βιβλιάρ. 27.80 23.20 13.90

» Άκρ. Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

19.50
13.05

15.50
10.85

9.20
6.55

» Πάτρας Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

25.—
19.65

18.—
15.55

10.—
9.35

» Πύργον

Έκ Πατρών

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

37.70
27.05

18.10
15.55

16.35
13.55

Διά Πύργον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

12.70
8.38

10.10
6.95

6.35
4.15

» Λεχαινά Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

7.60
4.98

6.—
4.05

3.80
2.45

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

» Κόρινθον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

Έκ Τριπόλεως

16.50
11.—

13.10
9.20

8.25
5.50

Διά Καλάμας Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

13.70
9.65

12.25
8.05

7.30
4.85

» Ναύπλιον Είσιτήρ. 9.50
Βιβλιάρ. 6.7 5

(Έκ τού Γραφείου)

7.80
5.60

4.70
3.40

Πάν σύγγραμμα άποστε/ν/,όμενον εις τά γραφεία μας αναγγέλλεται.
Αί έγγραφαί άρχονται άπό 1ης εκάατου μηνάς. Τό τεύχος δρ. 1.

Εν όδώ Ερμου άρ. 42

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

Δ.Αφ.ΜΟΥΤξΟηΟΥΛΏΝ

Εις τον άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον 
καί πολύχρωμον εμπορικόν πλούτον τού καταστήμα
τος τών άδελφών Μουτσοπούλωύ ζητήσατε τό τελειό
τερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο- 
λυποίλκιτα κεντήματα καί δ α ν τ έ λ λ α ς καί τ άς 
τελευταίας μόδας εις ύ φ ά σ μ α τ α. Δέν θά σάς προ
σέλκυση μόνον ό πλούτος καί ή εύθυνία τού καταστή
ματος αλλά και ή ίδιάζουσα εις τούς Καταστηματάρ- 
χας τούτους ευγένεια καί άδρότης τών τρόπων.

Σ.Π.Α.Π
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

7.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Άκράτας , 
στάσεις.

12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον. Ναύπλιον, Πάτρας.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ 1 ΙΑΤΡΩΝ

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, Μεγα- 
λόπολιν, Τρίπολιν.

3.50 μ. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά), ΙΙύργον, ’Ολύμ
πια.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ
7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον Με- 

γαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, ’Α
θήνας.

12.05 π. μ. Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

4.50 μ. μ. Έκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6,15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.15 μ. μ. Ές’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου

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

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

1000 χιλιόμ. (Α' θ. Δρ. 90) 
έκπτωσις 25 ο)ο (Β' θ. Δρ. 75) 

(Γ' θ. Δρ. 45) 
25000 χιλιόμ. (Α' θ. Δρ. 210) 

(Β’ θ. Δρ. 175) 
έκπτωσις 40 »)« (Γ' Ο. Δρ. 105)

διαρκείας
6 μηνών

διαρκείας
1 μηνός



AAXE1DN TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ KAI ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΕΛΛΑΑΟΣ

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ: ·Τή 24 Φεβρουάριου. 26 Απριλίου 28’Ιουνίου, 27 Σεπτεμβρίου, 29 Νοεμβρίου καί 

31 Δεκεμβρίου, 1915

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200.000 ΚΕΡΔΗ

Κέρδη έκάστης τών κληρώσεων

Καθ’ έκά·τήν κλήρωσιν έκδίδονται 100.000 γραμμάτια άξίας δρ·./μών 400,000. Παρέχονται κέρδη εις 
.2000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.

Έκαστον ακέραιον γραμμάτιον .τιμάται δρ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή εις τέσσαρα τέταρτα γραμματίου 
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής.

2,000 200,000

Κέρδη Δραχμαί Έν δλω
1 έ£ 80,000 80.000
1 έξ 20,000 20,000 '
2 άπό 2,500 5,000

\ 6 άπό 1.000 6,000
15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5.000

1,950 άπό 40 78,000

Δι’ έκάστην των κληρώσεων έκδίδονται ίδια άκέραια γραμμάτια, πωλοΰμενα αντί τεσσάρων δραχμών» 
ίσχύοντα δι’ολόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν εις τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα αντί 
μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν εις τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

’Αμοίβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή εντός τριώνμηνών από τής κληρώσεως, παραγράφονται υπέρ τοΰ 
Ταμείου τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.

Εις τούς αγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή του τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά 
τού 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου αξίας δέκα χιλιάδων 
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις επί τοΰ τιμήματος αυτών 15 τοΐς °/0, εις δέ τούς άγοράζοντα: διά μιάς 
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τουλάχιστον 
παρέχεται έκπτωσις 10 τοΐς “ ν, καί εις τούς δημοσίους ύπαλλήλους, τούς έπιτετραμμένους τήν πώλη- 
«ιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοΐς °, 0.

Δι* πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον εις τό Γραφειον Λαχεΐον τοΰ Εθνικού 
JtiA®υ καί τών’Αρχαιοτήτων, 'Γπουργεΐον Οικονομικών, εις ’Αθήνας.

'Ο Διευθύνων Τμηματάρχης.

Γ, Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προς προστασίαν τής παραγωγής και τής εμπορίας τής σταφίδος

Λελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπδ 10 Αύγούστου 1915 ~1Ο Νοέμβριον 1915

ΕΞΤΚΓίΙΓΜ
’Έτη Αίτραι ένετικαι

1915—1916 150.209.607
1914—1915 152.978.939
1913 — 1914 167.449.545

ΑΠΟΟΗΚ^Ι ΕΤ^ΙΡΕΙΤΧΈ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Έτη
915 1916 ΈκδοΟέντα καί παρελθούσης χρήσεως

Ποσόν δελτίων

66.922.800
81.798.500
68.959.100

Συμψηφισμός Υπόλοιπον

53.185.900 13.736.900
63.713.400 18.085.100
59.045.100 10.914.000

X
914 — 1915 
913—1914

» Λ
ύ >>

»
» »

Έτη

1915 1916
1914 1915
1913 1914

ΔΑΝΕΙΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ

Εισαγωγή Εξαγωγή Υπόλοιπον

13.526.072 5.300.715 8.225.357
34.177.966· 13.790.724 20.387.242-
20.490.690 735.437 19.755.253

ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

1

Έτη

915—1916

Ενεχυριάσεις

9.351.700

’Αναλήψεις

8.037.300

"Υπόλοιπον

1.314.400
1914—1915 3.206.100 2.611.400 594.700

Σημείωσες — Έκτος τών λίτρων ένετικών 150.209.607 τής Εξαγωγής παρέμειναν καί άνεκκαδαριβτοι 
διασαφήσεις'παρά τώ τελωνείφ ΙΙατρών τήν 10Νοεμβρίου έ έ. λιτρ. ένετ. 3.908.300 μικτοϋ βάρους.

(Εκ τοϋ Γραφείου)
Έν Άθήναις τή 23 ’Οκτωβρίου 1915· __

,ΙΜΦ# femw

LAN. THEODOSSIOT
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NIKIS ΙΟ ATHENES
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STEINS ORIENTAL
STORES hilMITHlD

PREMIERE MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

VETEMENS POUR HOMMES et ENFANTS .
ROBES, MANTAUX E. T. C. POUR DAMES et FILLETTES

Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterlie, Lingerie, fines Articles de Blanc, C hapelerie, 
. ' Maroquinerie, Chaussures, Artices de Voyage, Modes, Fleur ect.

LECAIRE, ALEXANDRIA TANTAH, MANSOURAH, MINIEH, ASS1OUT, 
SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (GALATA et STAMBOUL).

Smtomk a rtr SijMea™
ΣΤΕΙΝ LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΟΣ EXQN ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Ενδύματα, επανωφόρια κτλ. διά κυρίας και κοράσια. 
♦ *

Εϊδη πλεχτικής, υποκάμισα, άρώματα, χειρόκτια, είδη ψιλικών, ολα τά είδη 
έσωρρούχων πολυτελείας ή μή, είδη δερμάτινα, υποδήματα, καπέλλα, 

εϊδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, αν&η κ.τ.λ.

ΕΑΤΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 

ΚΩΝΣΤANTINGΥΠΟΛΙΣ (Γαλατά καί Σταμποΰλ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΟΕΟΡΗΣΙΣ
€ΤΟ2 Θ'. ΑΘΗΝΟΙ, ύεκε/ΛΒΡίΟΣ 1915. ΤεΥΧΟΣ 93

Τά κάλανδα είς τό Μεξικον
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Ο ΑΡΧΙΑΟΥΞ ΛΟΪΑΟΒΙΚΟΣ ΣΑΛΒΑΤΩΡ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

(Συνέχεια)
’Έκτοτε ό Άρχιδοΰξ παρεδόθη εις αιώνιον πένθος 

και άνεζήτησρ τήν λήθην έν τή έργασίφ καί ταΐς πε- 
ριπλανήσεσι. Τα ταξείδια αύτοΰ άνά τήν μεσόγειον 
έφερον αυτόν εις τήν Μαγιόρκαν, τής οποίας ή δυ
τική ακτή είναι αληθής παράδεισος. ’Εκεί, είς τήν 
Μαγιόρκαν, ό Άρχιδοΰξ έδημιοΰργησε τύ Μιρομάρ. 
Είναι φρούριον φκοδομημένον έν παλαιρ μονή φε- 
ρούση τό δντ.μα Εύ^τήριον τής Αγίας Τριάδος. 
Περιέχει, καθώς τό ‘ Αχίλλειον τής συγγενούς του 
αύτοκρατείρας Ελισάβετ έν Κερκύρςι, νέα καί πα
λαιό έργα τέχνης. Τύ τοπίον μέ τάς διεσπαρμένα; οϊ- 
κ.ίας μαρμάρινους ναΐσκους καί τούς μεγαλοπρεπείς 
περιπάτους, παρέχει θαυμασίαν θέαν πρός τήν θά
λασσαν. Άπό τοΰ Μιραμάρ πολλαί άτραποί άγουσιν 
εις απέραντου πορτοκαλεώνα.

'Ο Άρχιδοΰξ έφιλοξένει έπί τρεις ήμέρας τούς έπι- 
σκέπτας. Κατέστησε τό Μιραμάρ, τό άρωματισμένον 
καταφύγιον τών τραγικών αυτού αναμνήσεων. Ή 
θλϊψις τής ψυχής του περιβληθεϊσα ύπό μυστικισμοΰ 
ώθησεν αυτόν νά άνοικοδομήση τά κτίρια τής μονής 
καί νά άναγείρη τόν περίβολον, έκεΐ δπου τουλάχιστον 
τό τοπίον είχε μείνη αμετάβλητον. Δέν ή θέλησε νά 
είναι απλούς διαβάτης. Καταληφθείς ύπό τής ποιή- 
σεως τοΰ προνομιούχου εκείνου εδάφους, ήγάπησε 
τύ γλυκύ αύτοΰ φώς, έξετίμησε έκείνην τήν γήν, έν ή 
ή δυστυχία είναι άγνωστο;, ή θλϊψις σχεδύν αγνοεί
ται καί τύ μειδίαμα τών γυναικών είναι διαρκές. 
Άναμφιβόλως έπέδρασεν επ’ αυτού τύ εξής δημώδες 
άσμα τής Μαγιόρκας.

«Τδέ ήτο τόσον ωραία, ώστε καί αύτύς ό νεκρό- 
»θάπτη; έπί τή θέα τής καλλονή; της έρριψε μακράν 
»τύ πτύον καί έκλαυσε*.

Ό Άρχιδοΰξ διέτριψεν έπί πολύ έν εκείνη τή ορει
νή ακτή, είς τήν οποίαν ώμίλουν περί έρωτος καθώς 
είς τάς αρχαίας μπαλλάτας. Αλλά τέλος αί έξοχοι, 
φυσικαί καλήοναί έκόρεσαν αυτόν καί δέν ήδυνή- 
θησαν νά τόν παραμυθήσουν. "Εφυγε. Διά τρία 
τέσσαρα έτη καί μέ τήν κομψήν άτμοθαλαμηγόν του 
Νίξε διέπλεεν ανήσυχο; τό Άδριατικόν καί Ίόνιον 
άπό τή; ιστορική; πόλεως τών Δογών μέχρι τών βα
σιλείων τοΰ τε ’Αλκινόου καί Όδυσσέως: μελετών, 
σχεδιογραφών καί δημοσιεύων αριστουργήματα τέχνης. 
Άλλ’ έπειτα συχνά έπεσκέπτετο εναλλάξ τήν Μαγιόρ
καν, τό 'Ράμλεχ, τόν Σάν 'Ρόκκον καί τάς νήσου; 
τού Ίονίου, είς τάς οποίας άφήκεν αναμνήσεις πού δ 
χρόνος, δέν θά έχει ποτέ τήν δύναμιν νά τάς καταδι- 
κάση είς τόν τής λήθη; ποταμόν. Έκτύ; τών συγγραμ
μάτων, πού εύγλώττως θά μαρτυρήσουν τήν διαμονήν 

του καί ή έξοχο; καί λεπτή συμπεριφορά αυτού άπό γε
νεάς είς γενεάν θά άναφέρηται. Μετ’ άκρας εύχαριστή- 
σεως έπρότεινε τήν εύγενή αυτού δεξιάν καί τόν εύγενή 
αυτού λόγον καί είς τόν ύποδεέστερον τών άνθροόπων. 
Είσήρχετο καί είς τήν πενιχροτέραν τών καλυβών, 
φυλάττων δμως πάντοτε καθαρόν καί άκήρωτον τήν 
αύτοκρατορικήν καί βασιλικήν αξιοπρέπειαν, τήν 
καθιστώσαν αυτόν πρός δλους πεφιλημένον συνάμα 
δέ καί τά μάλιστα σεβαστόν, καί παρεκινεΐτο πάντοτε 
άπό τά εύγενή αισθήματα καί συναισθήματα τής 
καρδίας, τά δποΐα άνυψώνουν καί αυτό τό ήγεμοτ ι- 
κόν γόητρον. 'Η φωνή τής εύγενοΰς αυτού καρδίας 
τόν παρεκίνει νά είναι ευεργετικό; καί έλευθέριος καί 
πρός τούς πάσχοντας νά είναι παρήγορος άγγελος καί 
πρός πολλούς γενναιόδωρος. Ή μέριμνα περί τών 
ανθρώπων τής ύπηρεσίας του ήτο όντως πατρική. 
’Ιδιαιτέραν στοργήν είχε καί διά τό πλήρωμα τή; θα
λαμηγού του. Οί πλεΐστοι δέ διετέλουν έν τή υπη
ρεσία έπί πολλά έτη·—δύο είναι Ζακΰνθιοι.

'Η μεγάλη αϋτη άφοσίωσις διά τήν υπηρεσίαν του 
ένίοτε παρεξηγεΐτο άπό τούς έλαφρούς καί άέργους.

Χαρακτηριστικόν είναι τό εξής. Ημέραν τινά 
έπρογευματίζομεν. Διαρκούντος τού φαγητού δέν 
έβλέπομεν τήν συνήθη φαιδρότητα είς τήν ομιλίαν’ 
συχνάκι; τού; ύπηρέτα; έρχομένους ήρώτα. Έννοή- 
σαμεν δτι έπρόκειτο περί άσθενοΰς.

Κατά τά έπιδόρπια μάς λέγει :
—Μέ συγχωρεϊτε αν δέν μέ βλέπετε μέ τήν συνήθη 

κατά τύ φαγητόν φαιδρότητα. Είμαι λυπημένο;. *0 
δυστυχής νοστρόμο; μου άπό τά χθές άσθενεϊ, έγήρα- 
σεν είς τήν ύπηρεσίαν μου καί πολύ τόν πονώ.

Περίεργον είναι δτι ένφ τόσα; φροντίδας είχε διά 
τήν ύγείαν τών ύπ’ αυτόν άνθρώπων καί προσεκάλη 
άμέσως ιατρούς, περί τοΰ εαυτού του είχε μεγάλην 
αμέλειαν καί δέν ήθελεν ιατρικά; συμβουλάς, ουδέ 
φάρμακα.

'Η άπλότης αυτού ήτο οϋτω; είπεΐν ψύχωσις· άνα- 
φέρομεν τύ συμβάν τούτο τό οποίον άνέγραψαν 
αί εφημερίδες. Τώ 1896 κατά τόν ’Οκτώβριον 
μήνα έν Ραγούζη έβλεπαν έπί πολλάς ημέρα; 
καθ’ έκάστην δύο ναύτας φέροντας καλάθια γε
μάτα τροφίμων πορευομένους εις Γραβόζαν. Μετ’ 
αύτών ήτο καί πεντηκοντούτης κοινός κύριος. Έν 
τώ προαστείω Πίλε τούς περιέμενεν άμαξα. Οί ναύ- 
ται έκάθηντο έντός τής άμάξης καί δ φαινόμενος 
απλούς κύριος έκάθητο παρά τώ αμαξηλάτη. Ήτο ό 
Άρχιδοΰξ.

Έλθούσης τής θαλαμηγού είς Γραβόζαν ό λιμενάρ
χης ήκουσε τήν διάδοσιν δτι είς τήν θαλαμηγόν εύ-

ρίσκετο μέλος τοΰ Αύτοκράτοο:κού Οίκου καί αμέσως 
έδραμε διά νά τεθή ύπό τά; διαταγάς του.

Μεταβά; εί; τήν θαλαμηγόν εύρε τόν κύριον εκεί
νον ό όποιο; έπήγαινε μέ τούς φέροντας τά τρόφιμα 
ένδεδυμένον ώς δλοι οί λοιποί.

— Πού είναι δ πλοίαρχος; έρωτά ό λιμενάρχης.
Είμαι εγώ ό ίδιος, άπήντησεν ή Αυτού αύτο- 

κρατορική καί Βασιλίκι’ ‘Υψηλότης.
■— Μανθάνω δτι έπί τού πλοίου εύρίσκεται μία 

υψηλή προσωπικότης.
— Δέν είναι άλήθεια, διότι εδώ είμεθα όλοι ίσοι.
Ή λακωνική αύτη άπάντησις, τού Άρχιδουκός εμ

φαίνει δτι έπεθύμει τύ ΐ ν κ ό γ κ ν ι τ ο.
Έταξείδευε μέ τό ψευδώνυμον τοΰ κ ό μ η τ ο ς 

Ν ο ϊ ν τ ο ρ φ.
’Ενώ εύρίσκετο ημέραν τι να έν τή έξοχή σχεδιά- 

ζων, χωρικός μέ τό ζώόντου κατήρχετο έκ τού βουνού 
διά νά μεταβή είς θέλημά του. ’Ήθελε κάπου νά 
άψήση τό ζώον. Ίδιον καθήμενον έπί πέτραν κοινόν 
άνθρωπον, τού είπε νά κρατήση τό ζώον.

— Εύχαρίστως άπήντησεχ ό Άρχιδοΰξ.
Είς τήν έπιστροφήν παραλαβών ό άφελής χωρι

κός τό ζώον έδωκε μίαν δεκάραν διά τόν κόπον τήν 
οποίαν εύχαρίστως έδέχθη καί έφΰλαξε.

Μαθών έπειτα ό χωρικός τήν ιδιότητα, έτρεξε διά 
νά ζητήση συγνώμην, άλλά δέν τόν ηύρε.

Ή περιβολή Του ήτο τόσον άπλουστάτη πού έφαί- 
νετο απλούς πλοίαρχος.

Τόση ήτο ή σφριγώσα υγεία του ώστε έφαίνετο 
αριστος εργάτης διά τήν πλέον επίπονον εργασίαν. 
Διό ευρισκόμενος έν Νέα Ύόρκη, παρετήρη οικοδό
μημά τι. Τόν πλησιάζει ένας άνθρωπος καί τοΰ προσ
φέρει τρία καί ήμισυ δολλάρια τήν ημέραν διά νά 
έργασθή εκεί ώς λιθοτόμος.

Ό άμερικανός δέν ήπατάτο. Τό εξωτερικόν τοΰ 
Άρχιδουκός έπαρουσίαζε τήν δραστηριότητα, τήν φι- 
λοπονίαν, τήν άντοχήν, τήν άντίληψιν. Αί κακουχίαι 
τών ταξειδίων, αί διανοητικοί κοπώσεις, αί επιστη
μονικοί καί καλλιτεχνικοί έκδρομαί τόν έτρεφον. Ή 
εργασία ήρχιζε προ τή; άνατολή; τοΰ ήλιου και έτε- 
λείωνεν είς τάς εννέα ώρας τής νυκτός. Τήν ρήσιν 
τοΰ ιερού Αύγουστίνου δτι ό έργαζόμενος προσεύ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
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(Συνέχεια καί τέλος)

Επέρασαν πολλά χρόνια. Ό Φραγκίσκος Τασσιέ 
έγήρασε χωρίς καμμία άλλαγή νά γίνη είς τόν βίον 
του. Διήγε τήν ανιαρόν καί μονότονου ύπαρξιν τών 
γραφειοκρατών, χωρίς έλπίδας καί χωρίς νά περιμέ- 
νη τίποτε. Κάθε ημέραν έσηκώνετο τήν ιδίαν ώραν, 
διέβαινε τάς αύτάς οδούς, διήρχετο διά τής αυτής 
θΰρας, προ τοΰ ίδιου θυρωρού, είσείρχετο στό ίδιον 
γραφεϊον, έκάθητο στό ίδιον κάθισμα, καί έξετέλει 
τήν αυτήν ύπηρεσίαν. Ήτο μόνο; εί; τόν κόσμον, 
μόνο; τήν ήμέραν, μεταξύ τών αδιαφορών συναδέλ
φων του, μόνο; τήν νύκτα στό σπίτι πού κατοικούσε

χεται, έφήυμοζε μέχρι σχολαστικότητος. Καί ήτο ρω- 
μαλεότατος, ζωηρότατος. Μόλις προ τριετίας περίπου 
ήρχισε νά καταβληθή είς τρόπον ώστε νά μή δυνηθή 
νά τρέχη άπό τάς έξοχά; πρός μελέτην. "Ομως είργά- 
ζετο εις τό σπουδαστήριον καί τακτικά έτήρει τήν 
αλληλογραφίαν του·

Είπομεν δτι ή κατ’ εξοχήν κατοικία του ήτο ή θα
λαμηγός αυτοΰ Νίξε. "Ομως είς τά μέρη έν οίς διέ- 
μεινε προ; μελέτην εξέλεγε πρός ένοίκιον έπαυλιν είς 
καλήν θέαν καί μέ δλα τά άναγκαιοΰντα. ’Όχι πρός 
ιδίαν αύτοΰ κατοικίαν, άλλά πρός χρήσιν τοΰ προσω
πικού του. Τινές τών έκ τής ύπηρεσίας του εΐχον καί τάς 
οικογένειας των. Έν τή θαλαμηγώ διέμενε μόνον ό 
Βίβες μετά τών τριών τέκνων του, δστις ήτον άχώρη- 
στος κατά τούς περιπάτους καί έκδρομάς πρός τέρψιν. 
Σημειωτέου δτι εις τάς θορυβώδεις διασκεδάσεις ολί
γον ήρέσκετο. Μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου, ώς έπί τό 
πλεϊστον, κάτελαμβάνετο ύπό μελαγχολίας καί διά 
τούτο τήν νύκτα δέν έγκατέλειπε τήν κατοικίαν είτε 
εύρίσκετο είς τό πλοϊον είτε εις τάς έπαΰλεις τοΰ Σάν 
Ρόκκου, Μαγιόρκας ή Ράμλεχ. Πολύ ήρέσκετο είς 
τάς ιππασίας.

** *
Οί Άψβοΰργοι άνήκουν είς τύ δυτικόν δόγμα. Τό 

θρησκευτικόν αίσθημα τοΰ ήμετέρου Λουδοβίκου Σαλ- 
βατώρ, ήτο μέγα. Καθ’ έκάστην παρευρίσκετο είς τήν 
θείαν λειτουργίαν καί έ'νθα δέν ύπήρχε εκκλησία τοΰ 
δυτικού δόγματος προσεκάλει ιερέα καί είς κινητόν 
βωμόν έτελοΰντο αί θεΐαι ίερουργίαι. "Ομως προ- 
σηΰχετο καί πρός πάντα άλλον ναόν τοΰ Θεού.

Παρετηρήσαμεν δτι οσάκις είσήρχετο είς ορθοδό
ξους ναούς πρός μελέτην, έκαμνε τό σημεϊον τοΰ Τί
μιου Σταυρού καί έπ’ ολίγον προσηύχετο.

Ημέραν τινά μετέβημεν είς τήν Θαλαμηγόν τό πρωί 
καί άκόμη εύρίσκετο είς τό ιδιαίτερον γραφεϊον με
λετών. ’Αφού έξήλθεν έστράφη πρός τήν έκκλησίαν 
τοΰ Αγίου Διονυσίου, καί άσκεπής έκαμε τόν Σταυ
ρόν του καί ακολούθως έστρεψε τήν κεφαλήν του καί 
έχαιρέτησε τήν Αυστριακήν σημαίαν, ήτι; μόλις ειχεν 
ύψωθή.

(Έπεται συνέχεια) ΣΠ. ΔΕ - ΒΙΑΖΗΣ
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μόνος του. Έκανεν εκατόν Φράγκων οικονομίαν κάθε 
μήνα γιά τό γήρας του.Κάθε Κυριακήν, έκανεν ένα γΰρον στά Ήλΰσια 
πεδία, διά νά βλέπη τήν διάβασιν τοΰ κομψού κόσμου, 
τών αμαξών καί τών ωραίων γυναικών. Τήν επαύ
ριον έλεγεν είς τόν σύντροφον τού πόνον του’— Ή 
επιστροφή άπό τό Δάσος ήτο πολύ ώραία, χθές. Αοιπόν 
μίαν Κυριακήν, λαβών τήν άγουσαν πρός νέους δρό
μους, είσήλθεν είς τό ΠάρκΜονσιυ. Ήτον ένα ώράϊον 
καλοκαιρινό πρωί. Ί,Ι παραμάνες κι’ ή μαμάδες, κα- 
θήμεναι κατά μήκος τών δενδροστοιχιών, έκύτταζαν 
τά παιδιά πού έπαιζαν έμπρός των. Άλλ’ αίφνης ό
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Φραγκίσκος Τασσιέ ανετρίχιασε. Μία γυναίκα έπερ- 
νοΰσε—κρατούσε από το χέρι δύο παιδιά : ένα άγο- 
ράκι περίπου δέκα έτών, καί ένα κοριτσάκι τετραετές. 
Ήτον εκείνη.

Ό Τασσιέ έκαμε ν ακόμη περί τά εκατόν βήματα, 
κατόπιν δέ έπεσε έξηντλημένος είς έν κάθισμα, πνιγ- 

* μένος^άπό συγκίνησιν. Δεν τόν είχεν αναγνωρίσει.
Τότε έζαναγύρισε ζητών νά τήν ίδή πάλιν. Ήτο 
καθισμένη τώρα. Τό παιδάκι έμενε πολύ φρόνιμον, 
στό πλευρόν της, ενώ τό κοριτσάκι έπλαθε ψωμάκια 
από χώμα. Ήτον αυτή, ακριβώς αυτή ήτο. Είχεν 
ύφος σοβαρόν κυρίας, τουαλέτταν απλήν, στάσιν σο
βαρόν καί αξιοπρεπή.

Τήν έκύτταξεν από μακράν, μή τολμών νά πλησιάση. 
Τό παιδάκι ύψωσε τήν κεφαλήν. Ό Φραγκίσκος 
Τεσσιέ ήσθάνθη ότι έτρεμεν. Ήτον τό τέκνον του 
άναμφιβόλως .

Καί τό έκύτταξεν καί ένόμιζεν ότι άνεγνώριζε τον 
εαυτόν του, καθώς ήτο είς φωτογραφίας τής εποχής 
εκείνης.

Καί έμεινε κρυμμένος πίσω από ένα δένδρον, πε- 
ριμένων νά φύγη, ή Λουΐζα, διά νά τήν άκολουθήση.

Τήν έπομένην νύκτα δέν έκοιμήθη. 'II ιδέα τοΰ 
παιδιού ιδίως τόν παρενοχλοΰσε συνεχώς. Τό παιδί 
του. ”Ω ! εάν τό ήξευρε, εάν ήτο βέβαιος : Αλλά 
τότε τί θά έκανε ;

Είχεν ίδή τό σπίτι της καί έλαβε πληροφορίας. 
’Έμαθεν ότι είχεν ύπανδρευθή ένα γείτονα, ένα τί- 
μιον άνθρωπον, σοβαρών ηθών, συγκινηθέντα από 
τήν οδύνην της. Ό άνθρωπος αυτός, γνωρίζων τό 
έγκλημα καί συγχωρήσας, είχε μάλιστα αναγνώ
ριση τό τέκνον, τό ίδικόν του τέκνον, τοΰ Φραγκί
σκου Τασσιέ. Έπήγαινεν είς τό ΙΙάρκον Μονσο), 
κάθε Κυριακήν.

Κάθε Κυριακήν τήν έβλεπε, καί έκάστοτε μιά επι
θυμία τρελλή, ακράτητος, τόνέπλημμυροΰσε, νά’πάρη, 
τό παιδί του στήν αγκαλιά του, νά τόν γεμίση φιλιά 
νά το πάρη μαζύ του, νά τό κλέψη. Ύπέφερε φρι
χτά μέσα είς τήν άθλίαν μόνωσιν, ώς γεροντοπαλ- 
λήκαρο,'χωρίς νά περιβάλλεται από στοργήν τινά. 'Υπέ
φερε βασανιστήριον δεινόν κατατρωγόμενος από μίαν 
πατρικήν τρυφερότητα γιομάτη από τύψεις, από ζηλο
τυπίαν, καί από τήν ανάγκην αυτήν τοΰ ν’ αγαπά τις 
τά μικρά του, πού ή φύσις έβαλε στά σπλάχνα τών 
όντων.

Ήθέλησε τέλος νά κάμη μίαν άπονενοημένην από
πειραν καί πλησιάσας αυτήν μίαν ημέραν καθήν στιγ
μήν αυτή είσήρχετο στό πάρκον, τής είπε, στυλωμένος 
στό μέσον τοΰ δρόμου, κάτωχρος μέ χείλη“συγκλονού- 
μενα άπό^άνατριχιάσεις ή— Δέν μέ'άναγνωρίζετε’;

’Εκείνη ύψωσε τους οφθαλμούς, τόν έκύτταξε, εξέ
βαλε κραυγήν φρίκης, κραυγήν τρόμου καί άφοΰ άρ
παξε από τά χέρια τά δύο τέκνα της, έφυγε δρομαίως. 
σύρουσα αυτά άπ’ όπίσω της.

Αυτός έπέστρεψε στό σπίτη του διά νά κλαύση.
Μήνες ακόμη παρήλθον. Λέντήν έβλεπε πλέον.
Άλλ\έπασχε νύκτα καί ημέραν, κατατρυνόμενος, 

καταβιβρωσκόμε νος από τήν πατρικήν του τρυφερότητα
Διά νά έναγκαλισθή τό τέκνον του έδιδε τήν ζωήν 

του, θά έφόνευε, θά έπραττε'τό παν, θά αντιμετώπιζε 
όλους τούς κινδύνους, θά μετήρχετο τά τολμηρότεοα 
μέσα.

’Έγραψε τότε τής Αουίζας.’Εκείνη όμως δέν άπήν- 
τησε.

"Υστερα από είκοσι έπιστολάς, έννόησεν ότι δέν 
έπρεπεν πλέον νά έλπίζη νά τήν κάμψη.

Τότε έλαβε πάλι νέα άπόφασι άπέλπιδα, έτοιμος 
ακόμη νά δεχθή είς τήν καρδιά του καί σφαίρα εάν

έπρεπεν. Άπευθύνθη λοιπόν στον σύζυγόν της δι’ 
επιστολής μέ δλίγας λέξεις.

«Κύριε»
«Τό ό'νομά μου θά είναι διά σας άντικείμενον φρί

κης. Άλλ’ είμαι τόσον δυστυχής, τόσον βασανίζομαι 
από λύπην, πού δέν ελπίζω πλέον παρά σέ σάς.

’Έρχομαι νά σάς ζητήσω μόνον μίαν συνέντευξιν 
δέκα λεπττσν.

Διατελφ κτλ
'Έλαβε τήν έπομένην άπάντησιν ;

«Κύριε
«Σάς περιμένω τήν τρίτην είς τάς Πέντε :
Άνερχόμενος τήν κλίμακα, ό Φραγκίσκος Τασσιέ 

έσταματοΰσεν από σκαλοπάτι σέ σκαλοπάτι, τοσον 
έπαλλεν ή καρδία του. Μέσα στό στήθος του ήτο σάν 
ένας ορμητικός θόρυβος, σάν ζώου καλπασμός, θό
ρυβος υπόκωφος καί σφοδρός. Καί δέν άνέπνεε πλέον 
είμή μετά βίας, κραττϋν τά κάγκελα διά νά μή πέση.

Στό τρίτον πάτωμα έκτύπησε, μία υπηρέτρια ήλθε 
καί άνοιξεν. Ήρτότησε δ’ αυτός :

— Ό κύριος Φλαμέλ.
— Εδώ) είναι κύριε. Περάστε μέσα.
Καί είσέδυσε σ’ ένα σαλόνι εύπαρουσίαστον. Ήτο 

μόνος άνέμενεν έκτος εαυτού ώς έν τώ μέσω καταστρο
φής. Μία Ούρα άνοίχθη. "Ενας κύριος ένεφανίσθη, 
ήτο υψηλός, σοβαρός, ολίγον παχύς μέ μαύρην ρεδεγ- 
κόταν. ’Έδειξε ένα κάθισμά διά. τής χειρός. 'Ο Φραγ
κίσκος Τασσιέ έκάθησε, έπειτα δέ μέ φωνήν αισθη
ματικήν :

— Κύριε..,, κύριε.,., δέν ξέρω άν γνωρίζετε τό 
όνομά μου.. . έάν ξέρετε....

Ό Φλαμέλ τόν διέκοψεν.
— Είναι περιττόν κύριε, γνωρίζο). Ή σύζυγός μου 

μοΰ ώμίλησε γιά σάς. Είχε τόν αξιοπρεπή τόνον καλού 
ανθρώπου ποΰ θέλει νά είναι αυστηρός, καί μεγα
λοπρέπειαν τιμίου ανθρώπου μεσαίας τάξεως. Ό Φραγ
κίσκος Τεσσιέ ύπέλαβεν.

— Έ, λοιπόν Κύριε ιδού. Πνίγομαι από λύπην, 
από τύψεις, από αισχύνην καί θά ήθελα μιά φορά 
άπαξ μόνον νά έναγκαλισθώ» τό παιδί. . .

Ό κ. Φλαμέλ ήγέρθη, έπλησίασε πρός τήν εστίαν 
καί έσήμανεν. Ί1 υπηρεσία ένεφανίσθη. Τής’είπε’:

— Πήγαινε νά μοΰ φέρης τόν Αουδοβϊκον.
Εκείνη έξήλθεν'μόνοι ό είςαπέναντι τοΰ άλλου άφω

νοι μην έχοντες πλέον τίποτε νά εϊποϋν'περιμέιοντες.
Καί αίφνης ένα άγοράκι δέκα έτώιν ϊόρμησε στό 

σαλόνι, έτρεξε πρός εκείνον ποΰ ένόμιζε πατέρα’του. 
Αλλ’ έσταμάτησε συγχισμένο ν μόλις ειδεν ένα ξένον. 'Ο 

κ. Φλαμέλ τό έφίλησε στό μέτωπον 'καί έπειτα' τοΰ είπε :
— Τώρα φίλησε τόν κύριο, αγάπη μου !
Καί τό παιδί έτρεξεμέ χάρι κυττάζοναυτόν τόν ξένον.

'Ο Φραγκίσκος Τεσσιέ είχε σηκωθή. ’Άφησε νά πέση 
τό καπέλλο του έτοιμος νά πέση καί αυτός ό ίδιος' 
καί προσέβλεπε τό τέκνον του.

'Ο κ. Φλαμέλ από λεπτότητα είχεστραφή καί έκύτ- 
ταζεν έξω από τό παράθυρο στον δρόμο.

Τό παιδί έπερίμενε κατάπληκτον ! Έσήκωσεν από 
κάτω τό καπέλλο καί τό άπέδωκε στόν ξένον. Τότε ό 
Φραγκίσκος άρπάσας τόν μικρόν στήν αγκαλιά του, 
άρχισε νά τόν φιλή τρέλλά σ' ..όλα τά μέρη τοΰ προ 
σιόπου του, στά μάτια, στό στόμα, στά μαλλιά. Τό 
παιδί Γρομαγμένο από τήν χάλαζαν εκείνην τώσνφιλιώ ' 
έζήτει νά τά άποφύγη, άπέστρεφε τό κεφάλι άπωθοΰσΡ· 
μέ τά χέρια του τά λαίμαργα χείλη τοΰ άνδρόςέκείνου·'

Άλλ’ δ Φραγκίσκος Τεσσιέ άποτόμως, τόν άφήκ ε 
πάλι κάτω. Καί έφώναξε :

— Χαϊρε ! Χαϊρε ! — Καί έφυγε σάν κλέπτης».

ΙΒΥΚΟΣ ΑΛΤΗΣ

ιςτορικαι μελεται
I

Β'.

δέν είνε δυνατόν είμή νά άποκαλυφθή πρό τής θείας 
προνοίας τής διεπούσης τήν έξέλιξιν τών φαινομένων 
όπως έκπληρωθώσιν αί ανεξιχνίαστοι τοΰ θεού Βουλαί.

’Από τόν ιγ'. αιώνα καί έντεΰθεν ύπέστη τά πάν- 
δεινα τό "Αγιον "Ορος υπό τών Σταυροφόρων οϊτινες 
έλήστευσαν παν ό,τι εύρον έν αύτώ πολύτιμον, καί 
βασάνοις έθανάτωσαν τούς μοναχούς ούς ύπώπτευον 
άποκρύπτοντας χρήματα.

'Υπό τώιν λατινοφρόνων Μιχαήλ Η', τοΰ Παλαιο- 
λόγου καί Βέκου τοΰ Πατριάρχου οϊτινες προέβησαν 
διά τώιν οργάνων των εϊς πολλάς βιαιότητας.

Δημεύσεις, φυλακαί, έξορίαι, μάστιγες, οφθαλμών 
καί ρινών καί γλωσσώιν καί χειρών έκτομαί καί αφαι
ρέσεις, παντα έτέθησαν εϊς ενέργειαν. 'Υπό τών φρι
καλέων κακουργιών τών Καταλάνων οϊτινες έλθόντες 
ώς σύμμαχοι έν ’Ανατολή άπέβησαν φοβερωτάτη μά- 
στιξ τοΰ κράτους καί ιδίως τοΰ Αγίου Όρους.

Οί μοναχοί έσφάζοντο ώς πρόβατα ήβηδόν, τά μο
ναστήρια ήδαφίσθησαν καί τά λοιπά έρημα κατελεί- 
φθησαν, τοσαύτη δέ ήτο ή καταστροφή ώστε έκ τώιν 
180 μονών τοΰ ΙΑ' αϊώνος έλάχισται διεσώιθησαν ή 
μάλλον ήνωρθώθησαν μετά ταΰτα ώστε κατά τό τέ
λος τοΰ ΙΑ' αϊώνο; μόνον 25 έξ αυτών εδρίσκομεν.

'Υπό τών ’Οθωμανών κατά τό 1821 δπότε (έπί 
8ετίαν)’έκάστη μονή είχε τάγμα στρατιωτών υπό τήν 
πτέρναν τώιν δποίων έσφάδαζον οί ολίγοι έναπομεί- 
ναντες μοναχοί. Ή Ααΰρα π. χ. είχε 800 στρατιώτας 
οί δέ μοναχοί ήσαν έν αυτή ένατομείναντες δλιγώ- 
τεροι τών 15 οϊτινες υπηρετούν, έμισθοδότουν κ. κ. λ. 
τούς 800, ώς αμοιβήν έχοντες τάς βασάνους καί κα
κοπραγίας διά ζέοντος ελαίου, γραπτών κεντημάτων 
έπί τοΰ στήθους, καί λοιπών φρικαλεοτήτων. ')

Ή άπελευθέρωσις τοΰ 'Αγίου Όρους έκ τών βαρ
βάρων τούτων έγένετο τή Κυριακή τοΰ Θωμά τώ 
1829 έκτοτε δέ αί 'Ιεραί Μοναί ώς καί αί Σκήται 
τελ.οΰσιν άγρυπνίαν κατά τήν ήμέραν ταύτην. Τάς 
δέ κατά μέρος συμφοράς κατά διαφόρους καιρούς 
είς έκάστην τώιν μονών τις διηγήσεται ; 1(» χιλιάδας 
φορτία χρυσίου, ότι έχει δήθεν ή Ααύρα είς κρυψώ
νας, ήτο ή προδοσία, ή συκονφαντία, ή διαβολή καί ή 
κατηγορία τοΰ δολιοτρόπου άνοσίου τε καί άνιέρου 
Ίεροδιακόνου Νικοδήμου τοΰ Κρητός, καί ευθύς τά
γμα βαρβάρων στρατιωτών έρχονται πρός τήν Μονήν 
πρός έρευναν καί διαρπαγήν γέγονε δέ ή προδοσία 
αύτη τή 30 Αύγούστου 1756 ή δέ άπολύτρωσις τή 
24 7)βρίου καθζήν ήμέραν ψάλ/χται παράκλησις πρός 
τήν Θεοτόκον έκτοτε' καί γάρ μέχρι βαλαντίων 26 καί 
γροσίων 300 ή ζημία.

Ευτυχώς ό μοναχισμός, φιλοσοφία λαμπρυνομένη 
έν τή δυσπραγία καί ταΐς θλίψεσιν (—ή γάρ δύναμις 
τοΰ Θεού έν άσθενεία τελειοΰται) ουδέποτε άπηύδη-

1) ’Έγραφον οί έίΐνοιιάρίνρες οδιοι μσναχοί πρός τόν 
Ηγούμενον τού έν Άνδριανουπόλει Λαυρεωτικοϋ μετοχιού 
νά τοι'ις oreil.y τούλ.ιίχιστον χαλβά ο.τ<ος γλνκάιιοσι τάς πι
κρίας των! ! !

Αλλ’ δ Σενέκας άπεφαίνετο έτι ευκρινέστερο ν’ «τί 
έστίν ή φύσις είμή δ Θεός δ είς τόν κόσμον διαχωρών 
θείος λόγος; "Οπου άν στραφής, ευρίσκεις αυτόν πα
ρόντα, αυτός πληροί τήν φύσιν. Άγνώμον άνθρωπε, 
σφάλλεις λέγων ότι ούδέν .οφείλεις πρός τον Θεόν 
αλλά πρός τήν φύσιν. Διότι ούχ’ υπάρχει φύσις άνευ 
Θεού. ’Αλλ,’ είτε φύσιν, είτε τύχην, είτε ειμαρμένην 
είπης ούδέν διαφέρει. Διότι τά διάφορα αυτά ονό
ματα σημαίνουσιν ομοίως τήν δύναμιν αύτοΰ κατά 
διαφόρους περιστάσεις». (De benef). Ούτως ή έννοια 
τοΰ ενός καί μόνου Θεού υπήρχεν ώς σπινθήρ έν τή 
σποδώ τής πολυθεΐας δν άνευρίσκοντες άνερρίπιζον 
οί μεγάλο·, τής Ελλάδος φιλόσοφοι τής αρχαιότητας.

’Ιδού τί λέγει Κλήμης δ Άλεξανδρεύς περί τώιν 
Έλλήνισν. φιλοσόφων.

Ή φιλοσοφία έστίν έργον τής θείας προνοίας δώ)- 
ρον τοΐς έλλησι δοθέν υπό τοΰ Θεού.

(Λόγος δ’ κεφ. 1 σελ. 708. Καίκεφ. 2 σελ. 709. Καίκεφ.
7 σελ. 732 τοϋ Migne).

Ή φιλοσοφία ώς δ Μωσαϊκός νόμος υπήρξε παι
δαγωγός είς Χριστόν, παιδαγωγούσα τό ελληνικόν γέ ■ 
νος ώς δ νόμος τούς Εβραίους· ήν προπαρασκευή 
είς τήν εϊς Χριστόν πίστιν (κεφ. 5 φελ. 717).

Ό φιλόσοφος Πλάτων φιλαλήθης έστί καί θεοφο- 
ρούμενος (κεφ. 8 σελ. 737 κεφ. 25 σελ. 912).

’Επίσης δ "Αγιος ’Ιουστίνος δ φιλόσοφος καί μάρ- 
τυς λέγει περί τών Ελλήνων σοφών εϊς τήν Β'. απο
λογίαν του τάδε: 'Ομολογώ), ούχ ότι άλλότρια έστί 
τά Πλάτωνος διδάγματα τοΰ Χριστού, άλλ’ οτι ούκ 
έστι πάντη όμοια, ώσπερ ουδέ τά τών άλλων Στωϊκών 
τε καί ποιητών καί συγγραφέων' έκαστος γάρ τις από 
μέρους τοΰ σπερματικού θείου λόγου τό συγγενές 
δράν καλώις έφθέγξατο, όσα ούν παρά πάσι τούτοι; 
καλώς εϊρηται ημών τών Χριστιανών έστίν : (κεφ. 13 
Β'. ’Απολογία).

Ούτως οί προφήται καί οί άλλοι άνδρες ευσεβείς 
προεϊδον κατ’ ευδοκίαν θεού μεγάλα συμβεβηκότα 
καί προανήγγειλαν αυτά πρός λαούς καί ηγεμόνας. 
"Οτε δ Θησεύς διαρρυθμίζων τό πολίτευμα τής Έ- 
λάδος ήριότησε τόν χρησμόν περί τοϋ μέλλοντος τής 
χώρας έλαβε τήν εξής άπάντησιν :

Ασκός έν οϊδμασι ποντοπορεύσει : ήτοι φυσηθείςδ 
ασκός επιπλέει.

Καί πάλιν όταν ό Σύλλας κατέσκαψε καί ένέπρησε 
τί]ν Ελλάδα έρωτηθεΐσα έν τώ μαντείο) τών Δελφών 
είπεν ή Πυθία.

Ασκός βαπτίζει δΰναι δέ τοι ού θέμις έστίν : 
ήτοι βαπτίζεσαι μέν είς τό ύδωρ άσκέ άλλ.’ άβύθιστος 
μένεις:--Καί όντως ’Ασκώ όμοιάζων ό 'Ελληνισμός 
έπέπλευσε μέν οΰτος έν τή έπιφανείατής μαρμαιρού- 
σης θαλάσσης, αλλά καί, έβαπτίσθη ένεκα θυελλών 
έν τή δίνη τώ>ν αγρίως μαινομένων κυμάτων, ουδέποτε 
όμως κατεποντίσθη μέχρι τοΰ πυθμένος διά νά έξα- 
φανισθή είς ον πυθμένα άνεπιστρεπτεί έβυθίσθησαν 
λαοί βάρβαροι καί έθνη άδικα. Καί πύλ.αι αδου <>’· 
κατισχύσουσιν αυτού.

Όστις άναγνώση τήν ιστορίαν τοΰ Αγίου ’Όρους 
από τώιν άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τώιν καθ’ ημάς
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σεν, αλλ’ οί διαφεΰγοντες τήν μάχαιραν τή ,έπιούση 
τής καταστροφής μετά στωϊκής έγκαρτερήσεω; και 
π/ εις πίστεω; άνώρθουν τά πεπτωκότα καί άνεπλή- 
ρουν τάς άπωλείας. "Οπως γάρ δ Ελληνισμός προω- 
ρίσθη ύπό τής Θείας Προνοίας πρός διάδοσιν τοΰ 
Χριστιανισμού καί τοΰ πολιτισμού, ούτω καί δ’Άδως

ιςαανδικη φιαοαογια

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΖΙΓΟΪΡΔΟΣ © ΒΑΡΚΑΡΗΣ

Ό κύριος X!. μοΰ έστειλε»' αντί πέμπτης επιστολής μίαν ώραίαν κατά διασκευήν μετάφρασιν ενός Χριστουγεννιάτικου 
διηγήματος τής νεοιτέρας Ισλανδικής φιλολογίας τό όποιον έξετιμήΟη φαίνεται ΰπ’ αΰτοϋ επειδή ό μύθο; άφ’ ενός |ΐέν 
δέν έχει τό άποκρουστικόν τή; εριστικής κοινοτυπίας άφ’ ετέρου δέ λεπτομερειακήν κυρίως σημασίαν έχει έν τώ συ- 
νόλφ. Τό έργον ανήκει είς τόν Gestur Palson γεννηΟέντα έν έτει 1852, άποβανόντα'τιϊι 1891 έν ’Αμερική όπου τόν 
ήνάγκασε νά καταφυγή ό ασυμβίβαστο; πρός τον τόπον του ριζοσπαστισμός του.

Κατά πού θυμούνται οί γεροντότεροι δέν είχε ποτέ 
πλουσιώτερο ψάρεμα στο Μπίκ άπό κείνο τό φθινόπωρο. 
Ή βάρκες γύριζαν καταφορτωμένες στο λιμάνι καί ό 
καιρός ήταν λαμπρός αν καί φυσούσε δυνατός αέρας 
πότε άπό αυτή πότε άπό κείνη τή διεύΟυ/σι.

Τά πειό πολλά ψάρια μέσα σ’ όλο τό Μπίκ, τά έ- 
πιασε ό Ζιγούρδος, ό μεγαλείτερος υιός τής χήρας άπό 
τό Μπαίρ. Νέος, είκοσι ετών ακόμη περνούσε στα θα
λασσινά όλα τά ναυτάκια άπό τής γύρω κοινότητες. 
Αύτό τό φθινόπωρο γένηκε γιάπρώτη φορά καραβοκύρης 
κι’ ή γενική ννώμη ήτο, οτι έκανε θαυμάσια τή δου
λειά του. Ό Ζιγούρδος ήτο άνθρωπος γιγαντόσωμος, 
μέ πλατείς ώμους καί λεβέντικη κορμοστασιά, εξαιρε
τικά χειροδύναμος, άλλά καί καλόψυχος καί φιλήσυχος.

Είχε ένα άδελφό, ένα έτος μικρότερο του. Ό Αϊσάρ 
όπως τόν έλεγαν, ήτο βαρκάρης κοντά στό* άδελφό του, 
ιιά δέ τού έμοιαζε καθόλου. ’Ασθενικός, λεπτοκαμω
μένος καί μ’ αδύνατο στήθος δέ μπορούσε νά κάνη 
βαρυές δουλειές· μολαταύτα ήτο πάντα σύντροφος όλος 
ζωή, γελαστός καί πρόθυμος για κάθε χαρούμενο 
παιγνίδι.

Ό Ζιγούρδος απεναντίας ήτο λιγόλογος καί όταν 
εύρίσκετο μέ παρέα σπάνιως έλάμβανε μέρος στα 
παιννίδια πού τά έσυνείθιζαν τότε πολύ οί νέοι. Κάθε 
μέρα, πού έμεναν στή ξηρά, γέμιζαν στές καλύβες 
άπό ψαράδες πού όλο κι’ έπαιζαν. Πότε έστρυφογύ- 
ριζαν πιασμένοι άπό τά χέρια, πότε έπάλευαν δοκι
μάζοντας τή δύναμί των καί πότε έπαιζαν άλλα 
παιγνίδια. "Επειτα έλεγε* αινίγματα ό ένας στον άλλον 
καί κάποτε πού ήσα* μαζευμένοι καί όσοι είξευραν νά 
κάνουν στίχους περνούσαν τήν ώρα τους μέ δίστιχα. 
Μέ λίγα λό/·ια έκανον τές στιγμές αύτές, 8,τι ελθη 
στό μυαλό εύθυμων ανθρώπων πού ζητούν νά περά
σουν ευχάριστα τό καιρό τους.

"Αν καί τά δύο άδέλφια σέ πολλά δέν έμοιαζα* 
μεταξύ τους, έν τούτοις ήσαν πολύ άναπημένα. Ό Ζι
γούρδος μετεχειρίζετο τόν Άϊνάρ περισσότερο σαν παιδί 
του παρά σάν αδελφό του. "Οταν ό Άϊνάρ ήτο άρρω
στος ·— πράγμα πού συζέβαινε συχνά — δέν παραμέριζε 
ό άδελφός του καθόλου άπό τό πλάι του καί τόν περι
ποιείτο καί τό υπομόνευε σάν παιδί 'Αλλά καί αύτός 

έν τή Ίλιάδι τών δεινών επέπλευσε, ώς εκείνος, διότι 
προωρίσδη ώς πνευματικόν φροντιστήριον, ουράνιον 
πόλιν, μέ πολιούχον τήν Παρθένον Θεοτόκον Κιβω - 
τόν έν ή διεσιόθησαν οι κόποι καί οί καρποί τών 
άθανάτων προγόνων μας.

ΜΟΝΑΧΟΣ 

τόν αγαπούσε πολύ τόν Ζιγούρδο καί ποτέ του δέν 
έκανε κάτ> ποϋ νά μήν ήρεσε είς αύτό*.

Μόνο σ’ ένα πράγμα έμοιαζαν τ’ άδέλφια. Καί 
τούτο, είναι ότι κι’ οί δύο έτρεμαν άπό φόβο, στό σκο
τάδι. Ό Ζιγούρδος μάλιστα περισσότερο άπό τόν 
"Αϊνάρ, τόσο πού, όπως λένε, δέν τολμούσε άμα ήτο 
σκοτεινά νά κάμη βήμα έξω άπό τήν πόρτα του. Γι’ αύτό 
τους τό φόβο συχνά γελούσαν όλοι, πρό πάντων γιά τό 
Ζιγούρδο — φυσικά πού ήτο σωστός γίγας. — Αύτός 
όμως πάντα αξιόλογα παρηγορεϊτο μέ τόν γίγαντα 
Γκρεττέρ τού παραμυθιού που κι* αύτός έφοβεϊτο στό 
σκοτάδι.

Ό φόβος αυτός τού σκοταδιού είχε τό λόγο του. 
Τά ουό άδέλφια κατήγοντο από τήν πειό δυσε'δαίιιονα 
κοινότητα. Έπίστευσαν εκεί σ’ ένα σωρό στοιχειά ποΰ 
όλοι τά είχαν ειδεϊ καί τά είχαν ακούσει. Καί, στά. 
παλιά φαντάσματα προστίθεντο σιγά σινά καίοί βουκό- 
λακες τών πεθαμένων. Μόλις κανείς ξεψυχούσε τριγύ
ριζε σκεπασμένος μέ μιά λευκή φλόγα όχι μόνο τούς 
συνγενεϊς του, τούς γνωρίμους καί τούς γείτονας, άλλά 
καί πετιόταν άπό τή μιά κοινότητα στην άλλη. Άν 
κανείς ξεκινούσε γιά ταξεϊδι από σπήτι πούχε κάπ οιος 
πεθάνει, τότε τό φάντασμα τόν άκολουθούσε όπου κι’ άν 
πήγαινε, καί τό είχε γιά γλέντι νά φθάνη εμπρός άπ’ 
αύτόν στό κάθε χάνι, Οπου περνούσε τό καιρό του μέ 
τό να φοβίζη κάκοιον μέ τήν ωχροκίτρινη πεθαμένη 
μορφή του, ή νά δένη τές άγελάδες άπ’ τέε ούρές, ή 
νά. σβύνη τή φωτιά στό τζάκι ή νά δίνη ένα έξαφνο 
χαστούκι μέ τό παγωμένο χέρι, σέ κάποια ανύποπτη 
υπηρέτρια πού τήν έκανε σχεοόν νά λιποθυμάη. Καί 

# κάποτε, όταν κανείς άνοιγε τή ταμπακέρα του γιά νά 
πάρη πρέζα έπιανε μέ τό χέρι τού δυό παγωμένα 
δάχτυλα πού κι’ αυτά ζητούσαν νά πάρουν πρέζα. 
"Οταν σ’ ένα σπήτι κάτι τέτοιο συνέβαινε μπορούσαν 
όλοι νάναι βέβαιοι, ότι ή κάποιος σέ λίγο θάλθη άπό 
σπήτι στοιχειωμ,ένο η κάποιος συγγενής ή φίλος πέ- 
θανε καί τριγυρίζη γιά νά κάνη τούς φίλους του καί 
συγνενεϊς του νά μάθουν τό θάνατό του.

Μέ τέτοιες ιστορίες είχαν μεγαλώση λοιπόν τά δυό 
αδέλφια, ώστε δέν είναι περίεργο οτι εφοβούντο στό 
σκοτάδι. Τό κάθε τι πού οί άνθσωποι δέ αποοούσαν νά » 1 »

τό εξηγήσουν, τό ζαγ.·/'»ΊΊ ί~.'ί. φαντάσματα. "Α* ένα 
άλονο ξαφνιάσθη στό σκοτάδι, θά είδε φυσικά κάτι α
κάθαρτο. Ά* κανένας μέσα στό σκοτάδι ή στά χιόνια 
έχασε τό δρόμο, θά. παραπλανήθηκε φυσικά άπό κάτι 
ύποπτο. Κι’ άν κανένα ζφο πάθαινε άπό παράξενη ά- 
ννωστη άορώστεια, πάντα κάποια φάντασμα θά είχε 
τήν ουρίτσα του.

Εννοείται οτι δεν εφοβούντο όλοι τό ίδιο όσο καί ό 
Ζιγούρδος. Αύτό όμως δέν σημαίνει διότι συμβαίνει 
και μέ τό φόβο, δ,τι καί μέ όλα τά πράγματα. Ό 
ένας τόν έχει σέ μεγαλείτερο βαθμό, ό άλλος σέ μι
κρότερο, ή άφορμή όμως σ’ όλους είναι ή ίδια . .

Πλησίαζαν Χριστούγεννα καί όσοι δέν κατήγοντο 
άπό τό Μπίκ ήτοιμάζοντο γιά τό σπήτι τους μέ τό 
σκοπό νά μείνουν έκεϊ ό>ς τά μέσα τού χειμώνος.

Άλλά τή παραμονή τής μέρας πού ήθελαν νά φύ
γουν άρρώστησε ό Άϊνάρ καί άνέβαλον τό ταξεϊδι. 
Είναι ή άλήθεγα, ότι τήν άλλη μέρα, μιά μέρα πριν 
άπό τά Χριστούγεννα καλλιτέρευσε λιγάκι, μά δέν ήτκνε 
άκόμη γιά ταξεϊδι. Τά κακομοίρα τ’ άδέλφια κατα
λάβαιναν τήν άγωνία τής μητέρας άν άνέβαλαν τό γυ
ρισμό τους γιά μετά τά Χριστούγεννα. Ώς τό τόπο 
τους όμως ήτο δυό ήμερων δρόμος, κι’ άν ήθελαν νζ 
είναι άνήμερα σπήτι, έπρεπε νά ξεκινήσουν τήν ίδια 
μέρα. ’Ανυπόμονος ό Άϊνάρ ήθελε νά φύγουν κι’ οί 
δυό άμέσως. Άλλά ό Ζιγούρδος άπεφάσισε νά τόν άφίση 
εκεί νά κάνη Χριστούγεννα μέ τήν σκέψι, οτι πρέπει 
νά ταξειδέψη άργότερα,

Ήτοιμάσθη λοιπόν μόνος ό Ζιγούρδος. Ή μητέρα 
τους, τούς είχε στείλει ένα άλογο γιά νά φορτώσουν τά 
δέματά τους, γιατί αύτοΐ θά έπήγαιναν πεζοί.

Ό ΖιγοΟροος άπεχαιρέτισε τόν άδελφό του, ποΰ τό 
εϋρισκε βαρύ νά μείνη μοναχός του, καί ξεκίνησε. Τήν 
πρώτην ημέρα είχε νά περάση μόνον άπό χωριά καί τή 
δεύτερη θζ διέσχιζε τή μεγάλη στέπα καί τές κοιλάδες 
ποΰ ωοηγούσαν κάτω στήν πεδιάδα.

Ό καιρός ήτο θαυμάσιος όταν ξεκίνησε κρατών τό 
άλογο άπό τό χαλινό. Ό ουρανός ήτο καθαρός καί ένα 
ελαφρό βορειαδάκι σκορπούσε δυνατή παγωνιά Κατά 
τό βράδυ έφθασε στό χάνι καί ξενύχτησε έκεϊ.

Τό πρωί τής παραμονής τών Χριστουνέννων σηκώθη 
ό Ζιγούρδος μόλις ξημέρωσε. Ό καιρός ήτο ακόμη 
καλός, ό Χατζής δμως τόν συμβουλέυσε νά πσραμείντ 
νά φέξη καλά γιά νά δή τ’ άληθινά κέφια του. Άλλ’ ό 
Ζιγοΰρδος έβιάζετο. Έβλεπε, ότιάν μείνη άκόμη έκεϊ, 
δύσκολα θά κατώρθωνε νά περάση μέρα τή στέπα. Καί 
δέν είχε καμμιά όρεξι νά τόν εύρη στό δρόμο ή νύχτα.

ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΑΛΗΘΕΆ1

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
( Σννέχεια )

‘Αλλ1 ενταύθα προβάλλει τδ έ'ί.'ις καίριο»· ερώτημά:
Έάν ό άδικήσας έχων αη>α€> ώς λέγομβν, τάς φρένας διέ- 

πραξεν οικεία ά.ταραβιάστιμ βονλήσει τήν άδικον πράξιν, 
βεβαίως πρέπει, νά προκαλέαρ καθ’ έαυτοϋ τήι· <5ιά τό μέλ
λον άμυναν τής Ιίολιτείας ώς έπιδείξας έν έαυτώ τάσιν πρός 
τό άδικείν ή ασθένειαν ήΟικής πρός αύτό άντιδράσεως· επο
μένως έχει η Πολιτεία πλήρες τό δικαίωμα ϊνα λρβη κατ’

Γι’ αύτό έξεκίνησε άμέσως.
.Χαρούμενος καί μέ πεταχτή καρδιά, όπως καθένας 

πού ταξειδεύει άπό τό ποώτο προυνό καί πιστεύει νά 
φθάση πριν άπό τό νύχτωμα, έπήγαινε ό Ζιγούρδος. Ή 
λίγη ομίχλη πού έσκέπαζε τήν κοιλάδα στήν άρχή, ε- 
σκορπίσθη σιγά-σιγά, καί όταν πειά ξημέρωσε καλά φά
νηκε ό ουρανός καθαρός πού έδιδε ύπόσχεσι γιά τή 
διάρκεια τού καλού καιοού.

"Οταν άνέβηκε τήν κοιλάδα, κεϊ πού έχωρίζετο ό 
δρόμος πρός τή στέπα έστάθη νά ξεκουρασθή λιγάκι 
καί έδωκε τό άχυρο στό άλογό του πού έπρομηθεύθη άπό 
τό χάνι.

Καί καθόις έκάθητο παρετήρησε γύρω. Τέλεια μέρα 
πειά. Κάτω στα πόδια άπλο’ινετο ή κοιλάδα μέ μιά 
λάμψι σκορπισμένη άπό τό λεπτό σκέπασμα πού τήν 
είχε καλύψει τό λίγο χιόνι. Άπό δώ κι’ άπό κεϊ, στές 
άκρες, έσηκώνοντο τεράστιοι βράχοι καί με-.αξύ αύτών 
μεγάλες χαράδρες άνέβαινο* ψηλά πρός τήν κοιλάδα. 
'Επάνω δέ άπ’ όλα αύτά ήστραπτον άπό λάμψι κάτα
σπρες χιονισμένες βουνοσειρές μέ χωριστές κορυφές 
καί άτακτες προεξοχές, πού έσχημάτιζαν πάνω στον 
φωτεινό ουρανό παράξενες μορφές. Μερικές άπ’ αυτές, 
σάν κουρασμένα1, άπό τό μονότονο ατελείωτο βίο τους, 
ξαπλώνοντο πίσω πρός τό βάθος, μέ τό πόθο νά ξεκου- 
ρασθούν, καί νά κοιμηθούν <ος τήν ημέρα τής Κρίσεοις. 
Άλλες πάλι έκλιναν εμπρός πρός τή κοιλάδα, σάν νάθε- 
λαν νά βεβαιωθούν, άν ζωντανή ψυχή θά είχε τήν ανό
ητη τό/.μη νά ζητήση ν’ άνέβη τές κατωφέριες καί 
τους χιονισμένους κρημνούς τών βουνών γιά νά αναρ- 
ριχηθη επάνω σ’ αυτές.

'Ο Ζιγούρδος συνησθάνθη εντελώς ασυνείδητα όλη 
τή μεγαλοπρέπεια τής φύσεως μέσα στή μοναξιά τους. 
Σάν προσεκ ικός δμως οδοιπόρος δέ ν ήργησε νκ στρέψη 
όλη του τή προσοχή στή μελέτη τού καιρού. Βασίλευε 
σχεδόν νηνεμία, ί ουρανός ήτο κατακάθαρο* καί μόνον 
πέρα στή βουνοκορυφή τής κάτω άκρας τής κοιλάδος 
έφαίνετο ένα μικρό χιονοσύνεφο.

Ό Ζιγούρδος έστάθη άκόμη μιά στιγμή καί ξανάρ
χισε τό δρόμο του. Γιά κάμποση <ί>ρα έπρεπε τώρα νά 
προχωρή άργά καί προσεκτικά γιά ν’ άνέβη μία από
τομα καί ψηλή άνωφέρεια μέ άπειράριθμες σχισμές. 
Γιά νά τήν άνέβη κανείς αύτή είναι βεβαιωμένο άπό 
πολλούς ταξειδιώτες, ότι καί τήν ωραιότερη καλοκαι
ρινή ημέρα χρειάζεται περισσότερες ώρες άπό τού νά πε
ράση έφιππος όλη τήν κοιλάδα πού δέν είναι καί μικρή.

("Επεται τό τέλος) ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ

αύτού τά πρόοιρορα μέτρα πρός αποτροπή»· τοΰ κινδύνου δια- 
πρά'ξεως ί·π’ αυτού νέου αδικήματος, άπαρα/.λάκτως ώς Οά 
έπραττε καί διά τόν παράφρονα. Περί τούτου οϋδεϊς δι
σταγμός. ’Εδώ πλέον δέν πρόκειται περί ποινής πρό; έκδί- 
κησιν, ήτοι πρός άποκατάστασιν τής ίσότητος δι’ αντιστοί
χου πόνου. Πρόκειται μόνο»· περί απλής άμύνης διά τό μέλ
λον·. Έρωτάται όμως : είναι άρά γε επίσης απολύτως ευλο-
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γον καί δίκαιον δπως ή ΙΙολιτείσ έπιβάλλη τφ άδικήσαντι 
τούτφ (πέραν των ό/ίων τής άμύνη; αυτής) καί ποινήν 
πού; άπλοϋν κατευνασμόν του έξεγερθέντος αισθήματος τής 
ισότητος, ήτοι προς έκδίκησιν τοϋ παθόνιος ή τών οικείων 
αύτοϋ ή τής όλης κοινωνία; ;

Από τοϋ ζητήμιτος τούτου πρό παντός πρέπει ν’άπυχω- 
ρίσωμεν παν δ,τι δέν είναι ποινή. διότι τό ζήτημα δέν έπε- 
κτείνεται είς τάς περιπτώσεις καθ’ ά; έκ τοϋ αδικήματος 
προέκυψεν άδικος μείωσις περιουσίας παρά τφ άδικηθέντι 
προς όφελος τοϋ άδικήσαντος ή τρίτου τινός, ή έστω καί 
απλή φθορά ξένης ιδιοκτησίας άνευ ωφελείας τοϋ άδική
σαντος. Βεβαίως ό κλέπτης πρέπει ν’άποδώση τά κλαπέντα 
ο δπωςδήποτε ζημιωσας πρέπει ν’άποκαταστήση τήν ζημίαν 
ολόκληρον όπως έπανέλθη παρά τφ άδικηθέντι ή τοις κλη· 
ρονόμοις αύτοϋ ή προ τέρα κατάστασις. διότι τοϋτο άπαιτεϊ 
ή ανάγκη τής έξαλείψεω; τών αποτελεσμάτων τοϋ άδικήμα" 
το?, δσάκι, [αυτή εΐναι δυνατή. Αλλ’ είναι άρά γε δίκαιον 
νά υποστη ό αδικησας πλην τούτου καί πόνον τινα περιπλέον 
ώς άντίρροπον τοϋ άδικου πόνου δν παρήγαγε. καί τοϋτο 
ούχί όπως σωφρονιστή διά τό μέλλον, διότι, τοιοϋτος σω
φρονισμός άποτελεΐ μέτρον προληπτικόν, αναγόμενου είς τά 
μέτρα τής διά τό μέλλον άμύνης, περί τών οποίων δέν 
πρόκειται άκόμη, άλλά μόνον προς κατευνασμόν τοϋ αισθή
ματος τής έκδικήσεως ;

Προς διασάφησιν τοϋ ζητήματος θά προβάλω τά επόμενα 
παραδείγματα :

Ανθρωπος σφας έχων τάς φρένάς διαπράττει κλοπήν. Τό 
αίσθημα τής ισότητος απαιτεί δικαίως ν’άποδοθώσιν είς τή; 
περιουσίαν τοϋ παθόντος τά κλαπέντα χρήματα ή πράγματα. 
Τό ένστικτον τής αύτοσνντηρησίας. άρα τής Άμύνης, άπαι- 

τει επίσης δικαίως ν’άφαιρεθώσιν άπό τοϋ κλέπτου τά μέσα 
τοϋ νά διαπράξη ούτος έν τφ μέλλοντι άλλην κλοπήν. Άλλά 
τό αίσθημα τής ισότητος δέν κατευνάζεται, δέν ικανοποιεί
ται έκ τών δύο τούτων μέτρων. Απαιτεί καί άίλο τι περισ
σότερον α παιτεϊ άμεσον έκδίκησιν διά τίνος άναλόγου πό
νου τοϋ κ λεπτού, πόνου άσχετου καί ανεξαρτήτου προς τό 
μέτρον τής άμύνης. Διότι ή άμυνα διά τής απλής καθείρξεως- 
τοϋ κακούργου δέν διαφέρει τότε τής άμύνης κατά τοϋ μαγ 
νομένου. καθ’ όσον άμφότεραι άπειργόμενοι τής κοινωνίας 
καθίστανται άβλαβεϊς. Άλλά τοϋτο δέν αρκεί διά τό αίσθημα 
τής έκδικήσεως, δπερ ώς άπαιτεϊ άλγος παρά τφ κακούργω' 

Τοϋτο καταφαίνεται σαφέστερου εις ειδικός τινας περί 
πτώσεις, ών^δέν έλλείπουσι παραδείγματα. Υπήρξαν άν. 
θρωποι είς τοσοϋτο περιελθόντες ένδειας καί ηθικής δια
φθοράς, ώστε νά έπιζητώσι τήν κάταδίκ ην αύτών εις φυλά
κιση’ ίνα εύρωσιν έν τή φυλακή στέγην καί διατροφήν έν άρ- 
γίρ. Καί προς έπίτευξιν τοϋ σκοποϋ τούτου διέπραξαν άδι 
κήματα τοιαϋτα έν γνώσει ότι ταϋτα έμελλον νά τούς έγ- 
κλέίσωσιν είς τάς φυλακάς. βΗ φυλάκισις αύτών έν τοιαύτη 
περιπτώσει αποτελεί μέν άμύνης μέτρον, διότι προλαμβάνει 
νέα αύτών αδικήματα, έφ’ όσον διαρκεί, άλλά δέν κατευ’ 
ναζει τό αίσθημα τής έκδικήσεως, διότι ού μόνον δέν 
περιποιεί άλγος είς τόν άδικήσαντα. άλγος δπερ άκριβώ; έπΓ 
διωκει το αίσθημα τής έκδικήσεως, π. χ. μαστίγωσιν. άλλα 
τουναντίον παρέχει αύτφ τήν ηδονήν ήν έπεζήτησε* νά 
ζήση έν τή φυλακή. Ενταύθα λοιπόν ό αδικησας αληθώς 
ειπείν δεν ύπέστη ποινήν, δηλ. άλγος ένεκα τή; πραξεώς του · 

\πηρξαν επίσης άνθρωποι οίτινε; θέλοντε; ν’ αύτοκτονή- 
σωσι άλλ έκ δειλίας άφιστά|ΐενοι τοϋ σκοποϋ των μή εύρί- 
σκοντες δέ άλλον πρόθυμον νά τούς φονεύση, έπετέθησαν 
κατ άλλων ένοπλων ίνα προκαλοϋντες τήν άμυναν αύτών 
θανατωθώσιν υπό τούτων, ή έφόνευσαν έκ προμελέτης κα’ 
έσκεμμένως άλλον άνθρωπον προς μόνον τόν σκοπόν νά κα- 
ταδικ ισθώσιν είς θάνατον καί ν’άποθχνωσι διά χειρός τού 
δημίου έπί τής λαιμητόμου. Έν τή περιπτώσει ταύτη ή θα
νατική ποινή πληροί μέν τήν άμυναν τής πολιτείας ούχί 
όμως καί τόν ποθον τή; έκδικήσεως. Αι τοιαύται περιπτώ
σεις εΐναι βεβιίω; έξαιρέσεις κιί σπάνιαι, προβάλλω δ ιως 

ταύτα; διότι έν αύταις έμφανίζεται σαφέστερον κεχωρισμένη 
η ανάγκη τής έκδικήσεως άπό τής ανάγκης τής άμύνης.

Γούτων λαμβανομίνων ύπ’ όψιν, τό άνωτέρω ζήτημτ 
(Απλοποιούμενον δυναται νά διατυπωθή ώς εξής. Εΐναι άρά 
γε δίκαιον καί αναγκαίου νά έπιβάλλωσιν όί νόμοι’κατά τοϋ 
εγκ/.ηματίου ποινάς ύπερβαινούσας τήν άυάγκην τής κατ’ αΰ- 
τυϋ κοινωνικής άμύνης δπω; διά τοϋ υπερβάλλοντας αυτών 
θεοαπευθή καί ό προς εκδίκησ:ν πόθος δστι:. πηγάζων έκ 
τοϋ αισθήματος τής ισότητος, άπαιτεϊ κακόν άντί κακυϋ ;

Οι οπαδοί τής θεωρίας, δτι ή έν τφ έχέφρονι άνθριόπω 
βοολ»|σις είναι έλευθέρα, δτι δηλ. ούδεμία άνωτέρα αύτοϋ 
δυναμις περιορίζει αύτόν έν τή εκλογή τοϋ νά διαπράξη ή 
μή, τό έγκλημα, απαντώσιν είς τό έρώτημα τοϋτο καπαφατι- 
κως, και τοϋτο εΐναι λογικόν καί συνεπές τή θεωρία ταύτη 
διότι βεβακος, εάν ύποτεθή δτι ό εγκληματίας ήτο απολύτως 
ελεύθερος έν τή εκλογή ταύτη καί ούδεμία δύναμις είτε έσω- 
τερική έν αύτφ ένεργοϋσα είτε έξωτερική, ώθησεν αύτόν είς 
τήν διαπραξιν τοϋ άδικηματος. ή καταρκτική λύσις τοϋ ζη
τήματος θά ήτο αναγκαία καί έπιβεβλήμένη;

Αλλ’ ή τοιαύτη προϋπόθετις άπυλύτως έλευθέρας βου- 
λησεως έν τφ ανθρωπω προς διάπραξιν άγαθοϋ ή κακού 
εΐναι προϋπόθεσις αττολντως αδύνατος. Καθώς ό ένάοετος 
άνθρωπος διαπράττει τό άγαθόν διότι είναι φύσει ή έχ 
ανατροφή; η έξ άμφοτέρων τών πτραγόντων τούτων οϋτω 
συγκ εκρό τη μένος ώστε νά διαπράττη τό άγαθόν καί επομέ
νως δέν δυναται. άρα ουδέ Φέλει, νά πράξη τό κακόν, 
διότι ευρίσκει έν έαυτω άρκοϋσαν δύναμιν δπως τό άπο- 
φύγη, καί κατανικήση τήν προς τούτο ωθούσαν αύτόν αι
τίαν, ουτω καί ό διαπράξας τό κακόν άπέδειξεν δτι εΐναι 
είτε φύσει είτε θέσει κακός ή. δπερ τό αυτό, φύσει ή θέσει 
άνίκανος δπως καταστείλη τήν έν έαυτφ ορμήν προς ^διά- 
πραξιν τοϋ κακού, ορμήν άδιάφορον πόθεν έν αύτφ παρα- 
χθεϊσαν, έξ έγωϊσμοϋ ή πάθους οιουδήποτε. Τωόντι θά ήτο 
θαύμα υπερφυές καί αδύνατον άνθρωπος φύσει ή καί θέσει 
τελείως αγαθός νά διαπράξη έν γνώσει καί έκ προθέσέως 
κακόν, διότι κατ' άυάγκην τότε θά έδεχόμεθα δτι ούτος 
δέν εΐναι φύσει ή καί θέσει άγαθός, λλ’ δτι εΐναι κακός, 
αφού άπέδειξεν δτι έλευθέρα βου/ ήσει εξέλεξε τό κακόν. 
Κακός δέ δέν εΐναι μόνος ό έκ προθέσέως έν γνώσει τής 
κακότητος τής πράξεως καί άνευ τίνος οίασδήποτε έσωτερι- 
κής διαπάλης άποφασίσας νά διαπράξη καί διαπράξας τό 
κακόν, άλλά κακός εΐναι καί ό άποτροπιαζόμενος μέν τό 
κακόν άλλά μή έχων έν ίέαυτφ άρκοϋσαν δύναμιν ίνα κατα
νικήση τήν προς τό κακόν ωθούσαν αύτόν εσωτερικήν τοι- 
αύτην.

Ο άρχαϊος ’Αριστείδης δέν θά ήτο ουδέ θά’ ώνομάζετο 
δίκαιος έάν μή διέπραττε πάντοτε πράξεις δικαίας, καί ταύ- 

τας ούχί άκων καί κατά τυχαίαν σύμπτωσιν, άλλ’ έκ προ- 
θέσεως καί έν έπιγνώσει. Άρα εΐχεν έν έαυτφ είτε φύσει 
είτε έξ ανατροφής, ήτοι έκ περιστάσεων ^ανεξαρτήτων τής 
θελήσεώς του, τό μέν αίσθημα τοϋ δικαίου ισχυρόν τόν δέ 
χαρακτήρα εύσταθή καί άντιδρώντα κατά παντός έν έαυτφ 
κακού πάθους δέν θά ήτο άρά γε θαύμα, ήτοι πράγμα φυ- 
σικώς καί άπολύτως άδύνατον, έάν έβεβαιοϋτο δτι ό ’Αρι
στείδης τοιοϋτος ών διέπραξε κατ’ έλευθέραν αύτοϋ έκλο- 
γήν άδικόν τινα πράξιν έν γνώσει τοϋ άδικου αύτής ; Δυοΐν 
θότερον. ή ή βεβαίωσις αυτή θά ήτο ψευδής, \ή, άληθής 
ούσα, θά ήγεν άναποδράστω; είς τό συμπέρασμα δτι ό 
Αριστείδης δέν εΐχεν έν έαυτφ τάς ιδιότητας, τά αισθή

ματα καί τάς ηθικάςζδυνάμεις έκείνας, αίτινες άπαιτούνται 
να συνυπάρξωσιν έν άνθρώπω τινί δπως ούτος άπεργάζητα 
πάντοτε πράξεις δικαίας. Καθώς ό Θεός’πανάγαθος ών δέν 
δύναται ούτε νά θελήση ούτε νά διαπράξη τι κακόν, ουτω 
καί ό Αριστείδης, έσν τφόντι ήτο δίκαιος*

Οταν λοιπόν ό φύσει ή έξ άνατροφής κακός διαπράττη 
κακόν, τό διαπράττει έξ άνάγκης καί ούχί έξ έλευθέρα; έκ- 
λογής, ή δέ ανάγκη αύτη δέν δύναται νά καταλογισθή είς 
αύτόν, διότι αύτός ούτε έπλασεν εαυτόν κακόν ούτε άνέθρ»-

ψεν εαυτόν τοιοϋτον, ούτε θά ήτο αύτφ φυοικώ; άδύιατυν 
νά πράξη ταϋτα. Αι πράξεις παντός ανθρώπου, όσονδηποτε 
καί άν ύποτεθή ούτος λογικός καί ελεύθερος, είναι αποτε
λέσματα τών έν έαυτω ένεργουσών Δυνάμεων, ήτοι των αι
σθημάτων ή παθών, άτινα διεμορφωθησαν εν αυτφ ισχυρά 
ή άσθενή έξ άίτίων μή προελθόντων εκ της ελευθέρας αύ
τοϋ βουλήσεως. Βεβαίως ή έκπαίδευσις καί έν γένει ή ανα
τροφή, έν ή περιλαμβάνεται και τό ηθικόν περιβάλλον, τό 
επενεργούν δια τοϋ παραδείγματος καί τοϋ ενστίκτου τής 
άπομιμήσεως! ώς συμβαίνει μέχρι βαθμού τίνος καί παρά 
τοϊς άλόγοις ζώοις, συντελεί είς τήν έξασθένισιν τών κακών 
παθών, είς τήν ένίσχυσιν τών αγαθών αισθημάτων καί εις 
τήν διαφώτισιν τού λογικού προς κυβέρνησιν τών παθών 
καί αισθημάτων τούτων, εις τρόπον ωσιε ή έν τφ ανθρώπιρ 
σύγκρουσις καί διαπάλη αυτών νά μή απο/^ηγη ε^ς έπικράτη- 
σιν τών κακών καί ήτταν τών άγαθών ροπών. Άλλά τίς 
δύναται λογικώς νά καταλογίση είς τήν βούλησιν (ορισμέ
νου άνθρώπου είτε τό δτι έγενήθη ούτος κακός είτε το ότι 
δέν έξεπαιδεύθη, δέν άνετράφη ώς έπρεπεν ίνα γίνη άγαθός 
ή όλιγώτερον κακός ’

Διά τούς αύτούς λόγους καί οι ενάρετοι καί οί μεγαλοφυ
είς καί οί άνδρεϊοι καί οί διαπρέψαντες έπί αύτοθυσία καί 
ήρωϊσμφ υπέρ εύγενοϋς τίνος ιδέας υπήρξαν καί ύπάρχουσι 
τοιοϋτοι έξ αιτίων μή πηγαζόντων έκ τής έλευθέρας αυτών 
βουλήσεως, άλλ’ είτε έκ τής φυσικής αύτών διασκευής είτε 
έκ τής άνατροφής ής έτυχον. Καί ούτε είναι φυσικώς ή λο
γικώς δυνατόν νά έ'χωσι ταϋτα άλλως.

Ζ'. Τά αϊαφήματα έκδικήσεως και ευγνωμοσύνης.
Έκ τής άληθείας ταύτης συνάγεται δτι εΐναι μέν έμφυ

τον τφ άνθρώπορ τό αίσθημα τής έκδικήσεως διά τό κακόν, 
άλλά τό αίσθημα τοϋτο στερείται λογικότητος κατά τε την 
αιτίαν καί τόν σκοπόν αύτοϋ. Τωόντι, καθ’ όσον [ΐέν αφορά (Ακολουθεί) Ι· ΦΡΑΓΚΙΑΣ

Τα κάλανδα είς τήν ’Ιαπωνίαν.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ μελεται

ΪΙ«ϊΚϊ£Γίί·ί ΚΜ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

’Άς λάβωμεν ύπ’ δ*ψει τήν πεοιπτωσιν καθ ην ον- 
δεις συντρέχει λόγος προς αυξησιν τού ενοικίου και 
δαως δ οικοδεσπότης αποπειράται μικράν τοιαυτην, 
εν 10 π. χ. έπί τοΐς 100, έν γνώσει δτι απο άλλον 
δέν ήτο δυνατόν νά τήν επιτυχή καί άς ίδωμεν ποια 
θά είναι, πρό τοιαύτη; άδικου άζΐίυσεως η θεσις του
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είς τήν αιτίαν, έξ ής παράγεται, ούδέν άλλο εΐν ή μίσοαις 
πρός άνθρωπον κακουργήσαντα κατ’ ανάγκην φυσικήν ώς έκ 
τής διαπλάιεως ή τής άνατροφής αύτοϋ, δι’ άς, ώς είδομεν, 
δέν εΐναι υπαίτιος. Καθ’ δσον δέ άφορά είς τόν σκοπόν, 
εΐναι τελείως άχρηστον, καί είς ούδέν ωφελεί καθ εαυτό. 
Ό πόθο; τού παθόντος ή τής κοινωνίας, όπως ο άδικήσας 
αίσθανθή καί αύτός πόνον ώς (Αντιστάθμισμα τοϋ πόνου, δν 
παρήγαγεν, εΐναι απλούς πόθος πρός κατευνασμόν τής ορ
γής ή τοϋ μίσους, άτινα παρήγαγε τό άδίκημα, ήτοι εΐναι 
πόθος εγωιστικός, άνευ πρακτικής τινός ώφελείας.

Δέν εΐναι άνάγκη via επαναλάβωμεν ότι εξεταζομεν εν
ταύθα τό αίσθημα τής έκδικήσεως καθ ’ εαυτό ασχέτως πρός 
τήν άνάγκην τής άμύνης, ήτις είναι άνάγκη λογική καί 
χρήσιμος, άλλ’ άπό τής όποιας έπιμελώς καί κατ έπανάλη- 
ψιν τό άπεχωρίσαμεν. Βεβαίως ή έκδίκησις έχει απώτερόν τι 
αποτέλεσμα, ούχί σκο^τόν, δτι τόν μέν αδικησαντα έκφοβί- 
ζει καί άποτρέπει δπωςδήποτε τής διαπράξεως νέου αδική
ματος, δπως μή προκαλέση καθ’ εαυτού νέαν εκδίκηση; 
τούς δέ μήπω άδικήσαντας παραδειγματίζει καί άπειλεΐ δτι 
καί αυτοί θά ύποστώσι πόνον έάν άδικήσωσιν. Άλλά τό 
άποτέλεσμα τοϋτο, άηοβλέηον είς το μέλλον, ανάγεται προ
φανώς είς τά μέσα τής άμύνης διά τό μέλλον, επομένως 
εξέρχεται τών ορίων τού προκβιμένου θέματος. Δια τόν έκ- 
δικούμενον εΐναι δλως άδιάφορον άν δ βλάψας θά σωφρονι- 
σθή διά τό μέλλον καί θά καταστή ήττον κακός. Ό έκδι- 
κούμενος έν καί μόνον ποθεί λόγφ τοϋ έμφύτου ενστίκτου 
τής ισότητος νά βλάψη καί αύτός τόν άδικήσαττα, όπως κα- 
τευνάση τό κατ’ αύτοϋ δίκαιον μισός του καί ούδέν αλΛ.ο. 
Άλλά τοϋτο δέν είναι σκοπός λογικός, διότι είς ούδέν ωφε
λεί είμή είς τόν απλούν κορεσμόν τοϋ μίσους, ήτοι αισθή
ματος φυσικού μέν άλλά παραλόγου καί άνωφελοϋς.

ένοικιαστού. Κατά τύπους εΐναι βεβαίως ελεύθερος νά 
άποριψη, τήν πρότασιν, άλλά κατ’ ουσίαν πλήν των 
δαπανών τής μεταφοράς οίκήσεως καί των φθορών 
τών έπίπλων του, έχει νάλογαριασθη πρό> πάντων μέ 
τό ένοικιαστήριον τό όποιον κρατεί δ οικοδεσπότης 
είς χεΐράς του, έτοιμος νά τό άναρτήση εις τόν έξω- 
στην, καί τό όποιον θά δώση τό σύνθημα εις τών



27

26

-Επισκεπτών τήν έφοδον. Καί έρωτώμεν, τί σημαίνει 
απέναντι τής φοβέρας αυτής επί δίμηνον δοκιμασίας 
μία αυξησις δέκα, έστω καί 20, δραχμών κατά μήνα ; 
Θά υποκύψη λοιπόν καί θά τήν δεχθή <ος τό μή χεί
ρον μετάξι’ δύο κακών, αποφεύγω ν οϋτω καί τόν 
κίνδυνον τής υγείας, είς δν θά έξετίθετο, εισερχόμε
νος εις νέαν οικίαν, θερμήν άκόμη άπό τάς άποπνοίας 
τών μετοικουντων συγχρόνως μέ αυτόν τέως Ενοικια
στών της. Όστις δέν είδεν έκ τοΰ σύνεγγυς τήν όντως 
οίκτράν ταΰτην εικόνα άγνοεϊ μίαν τών σοβαρωτέρων 
αφορμών τής κοινωνικής δυσφορίας, ήτις, έπιδεινιο- 
θεϊσα εσχάτως έξ υπέρμετρων απαιτήσεων αυξήσεως 
ενοικίου, κατέληξενεις τήν έξέγερσιν, ής παριστάμεθα 
μάρτυρες.

Ή δέ προκληθεΐσα μελέτη δύο τών γνωστότερων 
καί ούχί χθεσινών περιστάσεων, υπό τάς όποιας Εξε· 
κολάφθη κακόν, απειλούν ήδη άλλα μεγαλείτερα, μαρ
τυρεί δτι άπεβλέψαμεν ούχίείςάντιμετώπισιντής Ενε- 
στώσης κρίσεως καί τών έξ αυτής κινδύνων, άλλ’ είς 
μέτρα γενικωτέρας σημασίας, ικανά νά προλάβωσιν 
τάς κρίσεις καί έν τφ μέλλοντι. 'Η ένεστώσα, άν δέν 
έληξε, θά λήξη, ώς δλαι αι κρίσεις λήγουσιν. Εϊτε ή 
ξήτησις οικιών έλαττωθή, άποσυρομένου τοΰ προσθέ
του πληθυσμού, εϊτε ή προσφορά αυτών αύξήση διά 
νέων οικοδομών, πάντως ή τής κρίσεως ταύτης λήξις 
δέν απέχει πολύ. Τό μέλλον λοιπόν είναι εκείνο, δπερ 
δέον ν’άπασχολήση τό Κράτος, καί νά τό άπασχολήση 
σοβαρώς, δτε βεβαίως θά πεισθή δτι μόνον ώς νο
μοθετική έξουσία είναι δυνατόν νά φθάση είς τήν 
άρσιν τών αφορμών, περί ών «ομιλήσαμεν. Ή τοι- 
αύτη άποκάθαρσις θά έπαναφέρη τήν γαλήνην, καθό
σον τότε πάσα αΰξησις τοΰ Ενοικίου θά έχη αφορμήν 
καθαρώς οικονομικήν, καί ό ενοικιαστής κατ’ ακολου
θίαν θά ύποκύπτη άγογγύστως, καθώς σήμερον υπο
κύπτει ό οικοδεσπότης, δταν άναγκάζηται νά δεχθή 
ένοίκιον μικρότερον. Αϊ κρίσεις είναι οικονομικοί 
πλήμμυραι, καί καθώς, έπί τή προβλέψει τών έξ Ου
ρανού τοιούτων, εγκαίρως λαμβάνονται αί προφυλά
ξεις, οϋτω καί ενταύθα τό Κράτος οφείλει νά αποδει 
χθή, Προμηθεύς, ούχί Έπιμηθεύς. Σημειωτέον δτιώς 
Επιμηθείς δέον νά χαρακτηρισθώσι καί άλλοι εκεί
νοι, οϊτινες οίκτείρουσι μέν ειλικρινώ; τήν τύχην τών 
ενοικιαστών, άλλα μόνον κατά μήνα Σεπτέμβριον, λη- 
σμονούντες αυτούς άμα τφ κατευνασμφ τών παρα- 
πόνων των, καί άντλοΰντες ούτως εις τετριμμένου 
πίθον,

Ή δέ έξυγίανσις τού σήμερον νοσηρού τών συναλ

ΠΘΑΠΙΙΟ ΟΟ Τ©Ύ I9IS
Είναι καιρός καθ’ δν χρόνον διά τοϋ σημερινού φύλ

λου τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» άιοίνομεν τό 
έτος 1915 νά ρίψωμεν εν βλέμμα, άναδοοαικόν έπί 
τών σελίδων τού δύξοντος ενιαυτού. Άπετέλεσε τό 
έτος 1915 μίαν τών δραματικωτέρων φυσιογνωμιών 
κα: ό Ιστορικός τού μέλλοντος είναι υποχρεωμένος νά 
σταματήση πρό αυτού καί έμπνευσθή υπό διδαγμάτων, 
εντυπώσεων καί αισθημάτων, άφθόνως έκχεομένων έκ 
τών τεταραγμένων καί αίματοβρέκτων περιπετειών του. 
Ό πόλεμος τών έθνών έξηκολούθησε καί κατ’ αυτόν εντο
νότερος καί ώς κληρονομιά ά«έθη είς τό 1916 τού οποίου 
*ί άπαρχαί δέν δύνανται νά είναι περισσότερον αισιό

λαγών εδάφους, ήτοι τό νομοθετικόν έργον, τό οποίον 
ύπεδείξαμεν ώς λΰσιν τοΰ ζητήματος οριστικήν, είναι 
εύνόητον ποιαν θά έχη αφετηρίαν καί ποιον σκοπόν. 
Άφ’ οΰ αϊ συνταρακτικοί τής όλης ύποθέσεως άφορ- 
μαί κεΐνται είς τό άθρόον τών λήξεων τών μισθώ
σεων καί είς τάς κατσναγκαστικάς επισκέψεις έκ μέ
ρους τών "ζητούντων οικίαν πρός ένοικίασιν, πρόδη
λον καθίσταται εντεύθεν δτι θλη ή προσοχή είς τά 
δύο ταΰτα δέον νά στραφή, άφ’ οΰ νομοθετικός τού 
μέτρου τών Ενοικίων κανονισμός, πλήν τού άδικου 
αυτού, άποβαίνει καί άδύνατος. Ή οδός, ήν υποδει
κνύομε ν, θά χαρακτηρισθή ϊσως ώς ούχί ή συντομώ- 
τερον πρός τόν σκοπόν άγουσα, άλλ’ επιτρέπεται 
φρονοϋμεν πάσα πλαγιοδρομία δταν ή κατά μέτωπον 
προσβολή είναι έκ τών προτέρων καταδεδικασμένη είς 
αποτυχίαν.

Τό δέ ύπολειπόμενον ήμϊν έργον τού άκριβεστέρου 
καθορισμού τών /.ηπτέοιν νομοθετικών μέτρων καθί
σταται, μετά τά ήδη είρημένα, λίαν εύκολον. Δέον 
προ παντός νά άπαγορευθώσιν αί υποχρεωτικοί λήξεις 
τών ένοικιάσεων κατά μίαν καί τήν αυτήν ημέραν. 
Καί ό μέν έπιθυμών ΐνα ή ένιαυσία μίσθωσίς του άρ- 
χηται τήν ί Σεπτεμβρίου καί λήγη τήν 31 Αύγού- 
στου ποσώς είς τούτο δέν θά παρακωλύεται, δέν 
πταίει ή αθώα ήμέρα καί θά έ'χη καί είς τό έξης καί 
ή 31 Αύγούστου τάς λήξεις της, μέ τό αυτό δικαίωμα 
τών υπολοίπων 364 τοΰ Ενιαυτού ήμερων. ’Εκείνος 
δμως δστις, επιθυμιών Εν τφ μέσω τοϋ έτους νά Ενοι- 
κιάση ένιαυσίως μίαν οικίαν, δέν ευρίσκει σήμερον 
τοιαύτην, οΰδενός οικοδεσπότου συναινοΰντος είς τήν 
πέραν τής 31 Αύγούστου ένοικίασιν, δέν θά δεσμεόη- 
ται είς τό εξής, κηρυσσομένης τής λήξεως ταύτης μή 
υποχρεωτικής, καίτοι συνομολογηθείσης. Ούτως αϊ 
λήξεις θά ποικίλωσι, βαθμηδόν δέ καί ήρεμα θά κα- 
τακτήση ώστε, άνευ τοΰ ζυγού τής 34 Αύγούστου, 
έκαστος νά εύρίσκη οικίαν πρός Ενοικίασιν κατά πά- 
σαν στιγμήν, καθώς καί δ οικοδεσπότης Ενοικιαστάς 
τής οικίας του, ή δέ 1 Σεπτεμβρίου, άρκουμένη είς τό 
εξής είς τήν τιμήν δτι είναι αρχή τοΰ Ίνδικτιώνος, 
θά παύση νά βαρόνη τούς άτυχεϊς ένοικιαστάς δι’ 
δλων τών άτοπιών, 8ς κατεδείξαμεν. Τό σύστημα τών 
κατ’ έτος, ή κατά μήνα, Ενοικιάσεων θά μείνη κρα
τούν, ώς μέχρι τούδε, άλλ’ οί μήνες καί τά έτη θά 
λογίζονται έν άκεραίφ άπό τής ημέρας τής ένάρξεως 
τής ενοικιάσεως, πάσης είς αύτά προσθήκης ημερών 
θεωρουμένης ώς μή γενομένης.

ΑΡΙ2Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗϊ

δοξοι εκείνου. 'Όσοι έπίστευον ότι πόλεμος ώς ό ση
μερινός ήτο άδύνατος διότι ή έξ αυτού γενική κατα
στροφή θά ήτο τρομερά δια τήν ανθρωπότητα, δεν 
Επηλήθευσαν παρά μόνον είς τήν τελευταίαν πρόβλεψιν. 
Όχι μόνον ό πόλεμος είναι γεγονός, τό όποιον κρατεί 
ανάστατου τόν κόσμον πρό ενός καί ήμίσεος έτους αλλά 
καί έντείνεται καθ’ έκάστην λαμβάνων εύρυτέρας δια
στάσεις κατά τόπον καί σκοπούς. Οί άντιμαχόμενοι 
έθεσαν έπί τού τάπητος αυτήν τήν ύπαρξίν αυτών καί 
κάμμιά φωνή υπέρ τής ειρήνης δέν ακούεται ευχαρί
στως ούτε άπό την μίαν, ούτε άπό την άλλην όαάδα. 
Έκατέρα αυτών απαιτεί τήν πλήρη έπικράτησιν τών

Η Βαλκανική καίτοι έξ αύτής Εδόθη ή προφασις 
-Οϋ πολέμου τούτου ήδυνηθη μέχρις έσχατων να είναι 
απλούς θέατηε τού τρομερού αγώνος, άλλ ηοη εγενετο 
θίατρον αύτού καί τής Σερβίας κατζλυθεισης, η πολ.- 
^.χήπυρκκίά απειλεί αύτό τό ‘Ελληνικόν εοαφος. Μ 
'■ νΰτόντ καθ’ όλον τό παρελθόν έτος κατεβα/ε μυρεας 
ποοσπαθεΐας όπως προσέλκυση είς eav'Tjv τα κράτη 
-ής Βαλκανικής διά τοΰ περίφημου σχεδίου της ανι- 
δούσέως τού Βαλκανικού Συνδέσμου. Αλλ επροκ<μτο 
π--) γ·αα''σας, διότιή αντίθεσίς τών συμφερόντων ητο 
Χύτη μεταξύ τών αντιζήλων αύτών κρατών, ώστε 
νά φέρη διά τήν Συνεννόησιν ζημίαν αντί ωφελειών. 
νινζ-έλεσεν είς τούτο καί τό άστοχον τών μέσων Ο.α 
τών όποιων έπεδώχθη ή πραγματοποίησξς σχεδίου 
κατάφύσιν άτυχούς. Αγγλία και 1 ωσσια απέβλ.πον 
κυοίως είς τόν προσεταιρισμον της Βουλγαρίας, -η, 
όποιας ή νεωγραοική θέσις άποτελεί τή> γέφυραν με
ταξύ'Ανατολής καί τού Κέντρου τής Ευρώπης, κατα 
τόν πόλεμον δέ τούτον ήτο τό κεντρικόν σημειον των 
μεταξύ τών συμμάχων τής Συνεννοήσεως συγκοινωνιών. 
Τά πλεονεκτήματα ταύτα ή Συνεννοησις ηθελησε να 
Εξασφάλιση θυσιάζουσα τά συμφέροντα των γειτόνων 
τής Βουλγαρίας κρατών χαριν των ιδίων τη^ -ε ων 
•Ελλά, καί Σερβία ήκρωτηριάζοντο προς τούτο εόαφικω. 
ύπέο τής Βουλγαρίας, ή όποια έπί μήνας απετ.λεσε το 
μήλον τού πλειοδοτικού ανταγωνισμού μεταςυ τ^ υ·- 
πλωματίας τών δύο Εμπολέμων ομαοων. Η πολ..ικη 

τής Συνεννοήσεως ήττήθη καί είς τόν ανταγωνισμόν αυ
τόν δ·/ι μόνον διότι ή Βουλγαρία προσηλθεν εις τα, 
τάξεις τών αντιπάλων της, αλλά καί όιοτι εκινησε την 
, , < '. ί,1σΚ'στ;αν τών άλλων κρατώνουσαρεσκειαν και ·η« ουσπ. ·· _
τής Βαλκανικής. Ή διπλωματία της -υν.?/ -
ώείχθη κατά τήν δοκιμασίαν ταυτήν υστερημένη 
όξυδερκείας καί διορατικότητος. Δεν ηουνηθη να πρ 
ίδν -άς άλα θείε διαθέσεις τής Βουλγαρίας, ητι, καθα 
βεβαιούται σήμερον άπό τών αρχών τού πολέμου τουτου 
^υνεδέθη διά συμμαχώ ^τά τής Γερμανίας. Ανεςαρ- 
τήτως τούτου ή Εθνική πολίτικη της Βουλγα,ΐΑ ο. 
ήδύνατο νά συμβιβασθή μέ μίαν υπερβολικήν μεγεθυν- 
αίντή- Σερβίας καί τήν κάθοδον τής Ρωσσιας εις την 
ΚωΧνΧύπολιν, γεγονότα τά όποια θά -^?^το 
μέτήν έπικράτησιν τής Άνταν. Όπως 
αποφασιστική προσχώρησις της Βουλγαρία, ει, .ην 
ομάδα τών Κεντρικών Αύτοκρατοριών υπηρςε το συν- 
θίμα τής είς τήν Βαλκανικήν επιορομης^ αυτών -ης 
όποιας αποτέλεσμα ήτο η καταλυσι, - η, - Κ ‘ ■
δύο αηνών ηρωικήν αύτής άμυνάν. Αι ουναμει, .η, 
Συνεννοήσεως δέν ήδυνήθησαν η οεν ηθελησαν ja Ηο- 
ηθήσωσιν αύτήν τελεσφόρως. ’ Ι’Ζζ?'·γ®νται ,οτ'' 
ταθήκον τούτο άπέκειτο είς τήν Ελλα6α; σύμμαχον 
-ής Σ«οβίας ώς ννωστόν. Άλλ η Ελλά, απο .0' μ .
2ς φ'εβρουαρίου’/αράξασα τήν πολιτικήν της ουδετερο- 
-ν-0- κατά τής i/επιουλάκτου φιλαντατικης και φ.λοπο- 

” -ηλ<-κτ~- -ού κ Βενιζέλου, δστις ηναγκασθη οια 
τούτο vi παραιτηθή, ?έν ήδύνατο να συντρεςη τγ Σερ- 
β«αν νωρίς νά παραβίαση τήν ουοετεροτητα .ης. Η 
έξοδοε αύτής Εκ τοιαύτης πολιτικής θα εσημαινεν οχ.

ΈλληνοΣερβικής συμμαχίας την κυρ.οσιν,ασο .ήν 

όο-σ-κό ν τής Ελλάδος προσχώρηΤ.ν εις _ τον συ 
Χν‘τής Συνεννοήσεως. Τό τόλμημα τούτο θά ^ετεν 

«-ν
εύνοήτων. Η τύχη οε ,

έπέραντα στρατόπεδα, αί δε χειραι των 
όπλουργεία καί μηχανουργεία πολεμικής 
Αί προβλέψεις, τής αρχής του 1915,

θελήσεων της, όρος ανίκανος νά φέρη τήν διαλλαγήν 
καί τήν ειρήνην. Διότι τούτο γνωρίζουσιν οι ανταγω- 
νισταί εντείνουσι τάς δυνάμεις των καί μεταβάλλονται 

αυτοί μέν εις : 
είς κολοσσιαία 
καταστροφής. -*··■ -r---------? ,
αί οίκουμενικώτερον ίσχύσασαι περί της πορείας των 
πολεμικών Εργασιών καί τής ταχείας αποτερματισεως 
αυτών οιεψεύσθησαν. Ή θέσις τής Συνεννοήσεως πα
ρουσίαζε τόσα, αίσιοδόξους απόψεις, ώστε να παρειχεν 
ελπίδας ίτ/υράς ότι ό Ρωσσικός κολοσσός Οστις τότε 
ήτο επιθετικός καί νικητής θά έδιδε τό τελευταίου κτύ
πημα κατά τών αντιπάλων αυτής. Οί Ρώσσοι ειχον 
διαβή τά Καρπάθια, ή Αυστρία έφαίνετο εις_ το τέρμα 
τών ποοσπαθειών της καί ή Γερμανία εθεωρειτο ως μο- 
ναδικώς άπασχολουμένη ύπό του στρατιωτικού προβλή
ματος τό οποίον έθετε πρό αυτής τό ισχυρόν μέτωπον 
τών πρός δυσμάς αντιπάλων της. Όλαι αί εκτιμήσεις 
αύται άπεδείχθησαν άβάσιμοι υπο τών γεγονότων. Μία 
ισχυρά έντασις τών Γερμανικών δυνάμεων κατα της 
Ρωσσίσς ήνάγκασεν είς γενικήν ΰποχώρησιν τας Μο- 
σ/οβιτικάς στρατιάς, καί μεγάλη έκτασις 1 ωσσικου 
εδάφους εύρίσκεται σήμερον ύπό τήν Γερμανικήν κατο- 
7ήν. Ή προσθήκη τής Ιταλίας είς^ τον αγώνα υπέρ 
τών συμμάχων τής Συνεννοήσεως δέν έξήσκησε την 
έπίδοασιν τήν όποιαν ό κόσμος άνέμενεν απο ,ίρν συΙΑ" 
πραξιν τού’Ιταλικού παράγοντος. Αυστρία και 1 ουρ
αία τά δύο κράτη περί τών όποιων τόση απαισιοδοξία 
έβασίλευενώς'πρός τήν αντοχήν καί την πολεμικήν 
ζωτικότητα, απέδειξαν ότι ειχον πολύ υποτιμηθη υπο 
τών κριτών των. Ή μέν Αύστρία ανέλαμφε και κατα 
τήν οεινοτάτην αυτήν δοκιμασίαν μέ τήν "ου
παλαιού της στρατιωτικού αναστήματος, ουόενος υστε- 
οήσασα κατ’ αυτήν καί δυναμένη ν’ αντιπαλαιση κατα 
πλειόνων εχθρών καί έπιτυχώς. Ένφ αί στρατιαι της 
νικηιςόρως μάχονται κατά τών Ρώσσων βορειανατο- 
λικώ’ς,'κατόρθόνουσι νά κρατώσι καθηλωμένα τα τα- 
λικά στσατεύυατα είς αύτά σχεδόν τά σύνορα των. *4 
άλλου ή Τουρκία μαχομένη έν Καυκάσφ και Μεσοπο
ταμία ήδυνήθη, είς τό πρώτον τούλάχιστον τών μετώ
πων αύτών ν’ απόδειξη ότι δέν είναι ή ευκαταφρόνητος 
δύναμις, τήν όποιαν ένόμιζεν ό κόσμος, λογφ -ών περ. 
πετειών τοΰ Βαλκανικού πολέμου. Όχι μόνον Οεν ηου- 
νήθησαν οί Ρώσσοι νά έπιδράμωσι τό Τουρκικόν εοα- 
φος ' άλλ’ ή πίεσις τών Τούρκων είς τό μέτωπον του 
Καυκάσου, υπήρξε πολλάκις έντονος αναγκασασα αυτους 
είς επανειλημμένην ΰποχώρησιν. ’Αλλ’ εκεί οπού αν.- 
στήθη ή στρατιωτική αξία τών Τούρκων είναι τα Δαρ- 
δανέλλια. Ούδείς έπίστευεν αύτούς ικανούς ν αντιστωσι 
κατά τών ίσγυροτάτων στόλων καί τών πολυάριθμων 
στρατών τής Γαλλίας καί τής ’Αγγλίας. Και όμως 
τούτο ένένετο καί σήμερον δέν υπάρχει πλέον επι .η. 
Χερσονήσου τής Καλλιπόλεως ούτε είς Αγγλο'άλλο, 
στσατιώτης, διότι ή Εκστρατεία αυτή εγκατελειφθη 
μετά μεγάλας χερσαίας και θαλασσίας θυσιας; Ουτω 
πω. τό έτος 1915 δέν αναγράφει παρά ατυχίας και 
,υμφοοάς πολιτικός καί στρατιωτικός τής ομάύος της 
Συ νεννοήσεως. Καί δέν είναι μόναι έκειναι τάς οποίας 
άν=φέσαυ.εν, διότι οί τελευταίοι μήνες του λήςαντος 
έτους πόοσέθεσαν νέας καί πολυσημάντους, πολύ 6ε 
περισσότερον τών άλλων Ενδιαφέρουσας τόν ελληνα 
άνα-'νιόσΓην καί τήν Ελλάδα.
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τοΰ Μαυροβούνιου, κρ'.νομένη έκ τών υστέρων τουλά
χιστον δέν παρέχει ευνοϊκήν ψήφον εις τοιαύτην πολι
τικήν. Εν τουτοις ουδεις δυναται ν άονηθη οτι ή κα— 
τάλυσις τοΰ-Σέρβικου παράγοντος κα'ι ή έπέκτασις τής 
Βουλγαρίας εις τήν Μακεδονίαν, άποτελούσι γενονότα 
δικαίως έμπνέοντα εις ημάς σοβαράς ανησυχίας. Ή 
ισορροπία τών κρατών τής Βαλκανικής κατηρνήθη δι’ 
αυτών και ό κίνδυνος τής μεγεθυνθείσγ ς Βουλγαρίας 
παρουσιάζεται άπειλητικωτέρα ή άλλοτε. Τήν ανησυ
χίαν ημών έκ του άκρως δυσμενούς, καθεστώτος, δπερ

----------' -----------

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1915
’ ΓΥΡΩ ΑΠϋ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΖΩΗ

1 Δεκεμβρίου 1915.— ΟΙ Βούλγαροι, ύέν ύπερέβηοαν τήν 
Ελληνικήν μεθόριον. — Η Γέρμανοβουλγαρική έπίθεοις 

κατά τής Θεσσαλονίκης χαλαρωμένη. - Λαός καί ’Αστυνομία 
συνεκρούσάη εις Βερολίνου.

2 Δεκεμ. 1915. — Ηρεμία καίΓ όλην τήν γραμμήν εις τό 
Βαλκανικόν μέτωπον.— Οί Σύμμαχοι δχυροΰνιαι εις τήν 
Θεσσαλονίκην.

3 Δεκεμ. 1915.—Γάλλοι αιχμάλωτοι τών Τούρκων έβύΟι- 
σαν εις τόν Κεράτιον Κόλπον τό υποβρύχιόν των κο'ι ιΐπέΰα- 
νον ήρωικώς συμπαρασύραντες καί τούς Γερμανούς.

4 Δεκεμ. 1915. —Καλούνται οί Σέρβοι πρόσφυγες ν’ άνα- 
λάβουν βοηθητικός υπηρεσίας εις τόν Συμμαχικόν στρατόν 
τής Θεσσαλονίκης.

5 Δεκεμ. 191ο. —θά καταληφθούν καί άλλοι λιμένες εκτός 
τής Θεσσαλονίκης.

6 Δεκεμ. 1915.—’Εξακολουθούν ένισχυόμενοι οί έν Θεσ
σαλονίκη σύμμαχοι—Οί Γερμανοί ζητούν ψωμί καί ειρήνην.

7 Δεκεμ. 1915.- Ο Ρωσσικός στόλος βομβαρδίζει συνε
χώς τήν Βάρναν.

8 Δεκεμ. 1915.— Τά βουλγαρικά στρατεύματα συγκεν- 
τρούνται εις Δίβραν διά νά βαδίσουν εις ’Αλβανίαν κατά τών 
Ιταλών. Εις Θεσσαλονίκην δέν θά είσέλθουν μετά τών Αΰ- 

στρογερμανών άν οί τελευταίοι ούτοι... νικήσουν.
9 Δεκεμ. 1915. Τό Ράϊχσταγ έψήφισε πίστωσιν 10 δισε

κατομμυρίων. Η μειοψηφία τών Γερμανών Σοσιαλιστών 
Βουλευτών κατεψήφισε τήν πίστωσιν.

10 Δεκεμ. 1915. Οί Ιταλοί ετοιμάζονται ν’ άποβιβα- 
σθούν καί εις τό Δυρράχιον.

11 Δεκεμ. 1915. Απειλείται διακοπή σχέσεων Αυστρίας 
καί ’Αμερικής.

12 Δεκεμ. 1915.—Οί Βούλγαροι διέβησαν τό Έλβασάν 
κατερχόμενοι εις Αιούσναν.

13 Δεκεμ. 1915. — Ή Άντάντ πιέζει καί τήν Κίναν διά 
νά εξέλθη εκ τής ούδετεοότητος.

14 Δεκεμ. 1915.—Άνεφάνη είς Δυρράχιον Αυστριακόν 
υποβρύχιον.—Οί Βούλγαροι κατέχουν είς Σέρβικά χαρτονο
μίσματα 200,000,000. φρ.

15 Δεκεμ. 1915.—Ήρχισαν αί έργασίαι τής Βουλγαρικής 
Σοβρανιε, διά λογου τοΰ θρόνου.

16 Δεκεμ. 1915.—Διετάχθη δ έν Ρώμη πρέσβυς τής ’Αμε
ρικής νά φροντίση πρός διευκόλυνσιν τών είς τά παράλια 
τής ’Αλβανίας ευρισκομένων Σέρβων προσφύγων.

17 Δεκεμ. 1915.—Έφθασεν ε!ς Σόφιαν δ Γερμανός Στρα- 
τάρχης Μάκενσεν.

18 Δεκεμ. 1915.—Είς τόν Στρατηγόν Σαράϊγέδόθη πλήρης 
ελευθερία ένεργείας είς τό Βαλκανικόν μέτωπον. 

ούτω πως έδημιουργήθη εις τήν ’Ιλλυρικήν, μετριάζει 
ή προσδοκία δτι πρόκειται όχι περί μονίμου καταστά- 
σεως, η οποία δυναται ν’ άλλοιωθή έκ μεταγενεστέρων 
γεγονότων, πάντως δέ έξαρτάται έκ τής τελικής έπι- 
κρατήσεώς τής μιάς ή τής άλλης εμπολέμου δμάδος. 
Τών ενδεχομένων αυτών επιβάλλεται όπως έπωόεληθή 
άγρύπνως ή 'Ελληνική πολιτική συντελούσα ένεργώς 
εις την προαγωγήν τών εθνικών σύμυεοόντων, αυ,α ή 
εξέλιςις τών πολεμικών πραγμάτων παρουσίαση τήν 
προς τούτο ευνοϊκήν ευκαιρίαν.

Φ. 13.

19 Δεκεμ, 1915.—Οί Τούρκοι ΰπέστησαν πανωλεθρίαν είς 
τόν Καύκρσον. *

20 Δεκεμβρ. 1915. — Ό Στρατηγός Μάκενσεν διωρίσθη γε
νικός αρχηγός τών έν τή Βαλκανική έπιχιρήσεων.

21 Δεκεμβ. 191ο.— Ό Φερδινάνδος τής Βουλγαρίας έπξσκέ- 
φθη τό Μοναστήριον άνεπισήμως.

22 Δεκεμβ. 1915.—Διαδίδεται δτι ή Βουλγαρία είνε εν
διάθετος πρός σύναψιν μονονερούς ειρήνης.

23 Δεκεμβ. 1915.—Ή Σουηδία άπεφάσισε νά τηρήση στά
σιν απειλητικήν κατά τής Ρωσσίας. Άνεκάλεσε πάντας τούς 
έν τφ εξωτερική) ευρισκομένους αξιωματικούς της.

24 Δεκεμβ. 191ο.—Διεςάγοντάι λυσσώδεις μάχαι παρά τό 
Τσέρνοβιτς μεταξύ Αΰστρογερμανών καί Ρώσσων.

25 Δεκεμβ. 1915. — Η Βουλή τών Κοινοτήτων έψήφισε 
τήν υποχρεωτικήν στρατολογίαν.

26Δεκ. 1915-01 Ρώσσοι προχωρούν άπειλούντες τόΚόβελ.
27 Δεκεμβ. 1915.— Ο λαός τής Βιέννης διατελεϊ είς έξέ- 

γερσιν λόγιο τής ακρίβειας τών τροφίμων.
28Δεκ. 1915—Άνταντικά αεροπλάνα βομβαρδίσαντα τάς 

Βουλγαρ. κατασκηνώσεις έπέφερον σημαντικός καταστροφάς.
29 Δεκεμβ. 1915.—Οί ’Ιταλοί δέν έπέτρεψαν νάπαραμείνη 

είς τό έδαφος των ούτε ό Βασιλεύς τής Σερβίας ούτε τά 
ηρωικά στρατεύματα του.

30 Δεκεμβ. 1915. — 'Η Ρουμανία συμμαχεί μετά των Γερ
μανών. ’Ανησυχία είς τοΐς Άνταντικούς κύκλους.

31 Δεκεμ. 1915.—Έδόθη επίσημον γεύμα είς Λονδϊνον μέ 
συμμετοχήν τού Μ.Λουκός Μιχαήλ. Άντηλλάγησαν προπόσεις.

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

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
ΘΕΑΤΡΑ

Εις τό Δημοτικόν τακτικότατα ό Μουσικός θίασος 
δίδει μέ πολλήν επιμέλειαν όπερας και όπερέττας. 
Κατά τόν μήνα αυτόν έπαίχθη νέον έργον, ό Μικρός 
Βασιλεύς οπερεττα τοΰ Κάλμα. Τό έργον υπερήρεσε 
καί προσείλκυσε πολύν κόσμον. Άναπαριστα τόν βίον 
τοΰ εκπτώτου ’Εμμανουήλ τής Πορτογαλλίας καί ό 
θίασος κατέβαλε κάθε προσπάθειαν διά τήν επιτυχή 
διεξαγωγήν τοΰ έργου. Ή μουσική του αρμονική κα
τάκτησε το ’Αθηναϊκόν κοινόν. ’Εν τφ μεταξύ έλαβον 
μέρος εις τάς παραστάσεις τοΰ Μουσικού Θιάσου ή κ. 
Εθελ Χάριγκτων καί κ. Μπότασης. Εις τόν' Ριγολέ- 

τον έπαιξε καί ό Ρουμάνος βαρύτονος κ. Θεδωρέσκου.
Οι κ. κ. Οικονόμου καί Βονοσέρας εις τό Δημοτι- 

κον επίσης έδίδαξαν τόν «Σεβέρον Τορέλλι» τοΰ 
Κοππε. Ατυχίας ή διδασκαλία του δέν άντεπεκρίθη 
είς τάς προσδοκίας τοΰ κοινού. Οί δύο καλλιτέχναι

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Κατασκευάζονται νέα κτίρια καί επισκευάζονται 

παλαιά διά τήν εύπροσωποτέραν έμφάνισιν τής Ελ- 
λινικής Σκηνής. 'Η άμιλλα θά χρησιμεύση είς την 
πλουσιωτέραν διακόσμησιν τοΰ Ναοΰ τής Τέχνης, ϊ περ 
πάσαν άλλην προσπάθειαν θά κυριαρχήση είς πλού
τον, εις κομψότητα, πολυτέλειαν καί νεωτερισμούς το 
Θέατρον τής Ν. Σκηνής. Κατερρίφθη έκ βάθρων και 
ανακαινίζεται μεταβαλλόμενον είς άρτιον θέατρον του 
είδους του. Ή Δι; Κοτοπούλη προετοιμάζει εκπλή
ξεις διά τούς θαυμαστός τοΰ ταλάντου της καί τους 
φίλους τοΰ θεάτρου.

ΑΕΚΕΜΒΡΙΟΧ

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΘΤ ΜΗΝΟΣ

οί τόσον διαπρεϊς εύρέθησαν έξωάπό τους ρόλους των. 
Έξόχως έπιτυχώς έπαίξεν ή κ. Στέλλα Γαλάτη ύπο- 
δυθεΐσα μέ τέχνην άπαράμιλλον τήν αμαρτωλήν μη
τέρα. Είς τό αυτό θέατρον έπαιξεν ή Δις Κοτοπούλη 
τήν «Ήλέκτραν» τοΰ Χοφμανστάλ μέ τήν ιδίαν πάν
τοτε επιτυχίαν. Είς τό ίδιον θέατρον εδοθησαν δύο 
συναυλίαν τής Δ°; Ειρήνης Πάλλη καί τής κ. ~Νίνας 
Φωκά. Ή πρώτη έδόθη τή εύγενεΐ συμπράξει τής Δθί 
Α. Πάλλη, τοΰ Καθηγητοΰ κ Bemnrer, τοΰ κ. Ευ
σταθίου Αυκούδη Βιολιστοΰ καί τοΰ κ. ΚΑΗΝ. αί 
δέ εισπράξεις διετέθησαν υπέρ τοΰ Συνδέσμου τών 
Έλληνίδων τοΰ Προεδρευομένου ύπό τής Α. Μ. τή 
Βασιλίσης. Κατ’ αυτό έπέδειξεν δλην τήν τέχνην της 
ή εκλεκτή καλλιτέχνις Δ1? Πάλλη. Η συναυλία τής 
διαπρεπούς καλλιτέχνιδος κ. Φωκά εδοθη τή ευγενεϊ 
συμμετοχή τής κ. Άρτ. Βελουδίου. Εχειροκροτηθη 
έκθυμως καί μέ τόν αυτόν ενθουσιασμόν τόν όποιον 
προκαλεΐ τό άσμά της καί ή τέχνη τής συμπαθούς κ. 
Φωκά.

Είς τό Βασιλικόν ήρχισε τάς παραστάσεις του ο 
Θίασος τής κ. Κυβέλης με σειράν εκλεκτών έργων. 
Μεταξύ τών άλλων έπαίχθη ή «lugendν τοΰ Halle 
σήμεκόσασα έξοχον επιτυχίαν. Ή ευτυχής έμπνευσις 
τοΰ εκλεκτού Θιάσου να διδη σειράν παραστάσεων 
κατά τήν χειμερινήν περίοδον ανταποκρίνεται εις τήν 
επιθυμίαν μεγάλου μέρους τοΰ θεατροφίλου κοινού 
τής πόλεως μας καί έκάστοτε τά έργα παίζονται προ 
αιθούσης πληθούσης άπό άκροατήριον αισθανόμενον 
καί ένδιαφερόιιενον διά τά έν τή σκηνή εξελισσόμενα. 
Πρώτη δέ τό παράδειγμα πρός τοΰτο παρέχει ή Βα
σιλική Οικογένεια ή οποία ευδοκεί να παρακολουθή 
ανελλιπώς τά έργα καί αύτα τά διδόμενα κατά τας 
απογευματινός. Το δραματολογιον τοΰ προσεχούς μη- 
νός ’Ιανουάριου είνε επίσης πλούσιον εις έργα. 
ΚΑΑΑ1ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

Είς τόν Παρνασσόν έδόθη έν ασφυκτική συρροή 
πλήθους φιλολογική και καλλιτεχνική εσπερίς. Κατ 
αυτήν ώμίλησεν δ κ. Αννινος «Περί τοΰ άρτου υμών 
τοΰ έπιουσίου», έπαίχθη το μονόπρακτον δραματιον 
τοΰ ίδιου ό «’Αντικατοπτρισμός» καί υ πονόπρακτος 
όπερέττα τοΰ Λεκόκ «’Ερωτική κατεργαριά». Ελα- 
βοτ μέρος ή δεσπ. Κοτοπούλη, η κ. Μυράτ η κ. 
’Ένκελ, δ κ. Μυράτ κτλ.
ΕΟΡΤΛΙ

Διεξήχθησαν «ιέ εξαιρετικήν συρροήν εορταστών η 
άγορά τοΰ «’Ασύλου τής αγίας Αικατερίνης» καί η 
χορευτική προεσπερις τοΰ Συλλόγου τοΰ Πειραιωτι- 
δων Κυριών πρός προστασίαν τής έργάτιδος. Αί μέ- 
ριμναι καί αί φροντίδες τών εύγενών κυρίων τών 
άποτελουσών τά Συμβούλια τών Σωματείων αυτών 
άπέβησαν κατ’ έξοχήν τελεσφόροι καί ικανοποιητικοί- 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ

Είς τά 1891 διωρίσθη Διευθυντής τοΰ 'Ωδείου 
’Αθηνών δ κ. Γ. Νάζος. Είκοσιπενταετής επιτυχής 
σταδιοδρομία ήτο δίκαιον νά εορτασθή ιδιαιτέρω,. 
Άτυχώς αί περιστάσεις δέν έπέτρεψαν πανηγυρικός 
έκδηλώσεις τών έκτιμώντων τό έργον τοΰ κ. Ναζού. 
Έν τουτοις τά πρόσωπα τά συνδεομένα αμέσως, πρός 
τό 'Ωδεΐον, Καθηγηταί καί μαθηταί καί μαθήτριαι 
έθεώρησαν καθήκον των νά περιβαλωσι τον εορτα- 
ζοντα Διευθυντήν των με τας πλέον τιμητικός* ενδεί
ξεις άγάπης καί σεβασμού. 'Ο οίκος του τήν ημέραν 
τοΰ εορτασμού τής είκοσιπενταετηρίδος έπληρώθη 
δώρων καί ψηφίσματα πλήρης ευχών καί συγχαρη
τηρίων τώ διεβιβασθήσαν. Είς τάς πολλας καί ειλι
κρινείς εΰχάς προσθέτει καί τας ιδικάς της καί η « Ελ
ληνική Έπιθεώρησις.

"Υστερα από λίγες ώρες V άντικρύσουμε τό νέο; 
έτος. Καί έν ώ μεις οί θνητοί προχωρούμε πρός τήν 
ανυπαρξίαν ή ιδέα τού χρόνου παραμένει άναλλοίωτος 
καί αμετάβλητος. Καί όχι μόνον άπό τόν χρόνον μας 
■χωρίζει μια απλή άντίθεσις, άλλα κάτι ακόμη περισ- 
σότερον πιο άπελπιστικώτερο καί μειονεκτικότερο γιά 
μάς. Έν ώ ήμεΐς κάθε φορά, πού περνάει^ ένα ημερο
νύκτιου -χάνουμε κάτι τι θετικόν καί άναπλήρωτον άπό 
:ής μετρημένες ημέρες τής ζωής μας, ή φυσις εν τή 
ιδέα τού -χρόνου ξανανειώνει, αναζή και αόιατάρακτος 
άντικούζει " ότι γίνεται καί εξελίσσεται τριγύρω της 
τοαγικόν, αιματηρόν, καταταστρεπτικον ή ήρεμου και 
ναληυιαϊον. Τό πνεύμα καί ή ψυχή έν τή διαδοχή τών 
άτόμων γηράσκει καί εξαφανίζεται εν ω ή ύλη με γ?«· 
νιτώδή ούναμιν άνθίσταται εις τήν καταστρεπτική? 
επήρειαν τού -χρόνου. "Υστερα άπό λίγες στιγμές θά 
-χαιρετήσωμεν τήν άνατολήν τού κενούργιου χρόνου. 
"Υστερα άπό λίγες στιγμές κάθε ζώσα ύπαρξις θά χα- 
οάξη μίαν γραμμήν εγγύτερον πρός τον θάνατον, εν φ 
τά στοι-χεϊα τής φύσεως άπομένουν κυρίαρχα και της 
ζωής καί τού θανάτου.

Καί περιφρονητής τής ζωής μας δέν εινε μονον η 
ύλη άλλα καί αυτός ό άνθρωπος. Οι ισχυροί τής ήμε- 
οας μετέβαλον τήν γήν ολόκληρον εις θυσιαστήριον αν
θρωπίνων ΰπάρξεωυ. Και εν ω σκορπίζονται παν.ού 
πένθη καί οίμωγαι καί ακούονται θρήνοι και κοπετοί ο 
■χρόνος μέ μαθηματικήν ακρίβειαν ερχεται και παρέρ
χεται, διά νά ξανάλθη καί πάλιν συνοοευόμενος άπό τό 
αειθαλές καί άκατάβλητον περιβάλλον τής φύσεως. Ο 
ήλιος θά λάμψη έστω καί άν πρόκειται νά φωτίση 
εικόνας, έπωδύνου θανάτου, ή γή θά ανθίση έστω και 
άν τά σπλάγχνα της έποτίσθησαν μέ αίμα χυμένο άπό 
τήν εύγενεστέραν άνθησιν τής άνθρωπότητος, στον θύ
σανό θά φωτοβολούν τ’ άστέρια έστω καί άν τήν γα
λήνην .ού σκότους διακόπτει ή όρμή αιμοδιψών πολε
μιστών....

Ό -χρόνος δέν σταματά, δέν τόν συγκινει τίποτε και 
προχωρεί άναλλοίωτος, αμετάβλητος μέ μαθηματικήν 
άκρίβεϊαν. Τό 1915 σβύννει καί έρχεται ή σειρά του 
1916. Ό -χρόνος προχωρεί καί ή άνθρωπότης οπισθο
δρομεί. Ό χρόνος βαδίζει ήρεμα, σταθερά, χωρίς πα· 
οεκκλίσεις καί ό άνθρωπότης βηματίζει μέ κλονου- 
■αενον καί ασταθές καί φοβισμένον βήμα. Περισσότερό? 
άπό κάθε άλλην εποχήν ό άνθρωπος ευρέθη προ του 
άγνιόστου τής επαύριον. Όταν ενομισεν οτι μ» τ°
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πνεΰμά του ενίκησε-καί έκυριάρχησε καί επεβλήθη καί 
έθεσε ακλόνητο; τά θεμέλια πολιτισμού, προόδου,. αν- 
θβωπισ.ικών ιδεών, τότε εΰρέθη γυμνωμένος άπό 
κάθε συναίσθημα, άπό κάθε ίχνος αληθινής προόδου 
αληθινού πολιτισμού, αληθινών ανθρωπιστικών ιδεών 
Άντίκρυσεν ή άνθρωπότης τόσα; καταστροφάς, τόσα 
μαρτύρια καί πόνους καί θυσίας καί ψεύδη καί ύπο- 
κρισίας κατά τό έτος πού μάς πέρασεν καί όλα αύτά 
μέ τόσην ορμήν, τόσο συγκεντρωμένα, πού νομίζει 
κανείς ότι δέν έχει άλλον" σκοπόν παρά μόνον τήν 
έξόντωσιν τών Λαών, τήν ύποδούλωσιν κάθε ευγενούς 
ιδέας είς τό δίκαιον τού ίσγυροτέρου καί τήν κατα
στροφήν. τών ωραίΟτέρων εκδηλώσεων τής ανθρώπινης 
μεγαλοίβυΐας καί θεληματικότητος.

Ύπ’ αυτούς τούς δρους ποιος τολμά νά εύγηθή για 
τόν καινούργιο χρόνο. Άπό ποια χείλη μπορούν νά 
βγουν ευχές ποϋ νά εκφράζουν αλήθεια, ειλικρίνεια. 
’Ότι ζή καί κινείται καί επιβάλλεται καί εινε δυνατό 
τριγύρω μας έχει τήν δύναμί του καί τή ζωή του μέσα 
στό ψεύδος, τήν απάτη καί τήν ατιμίαν. Οί ισχυροί 
τής γης μέ τά απατηλά λόγια προσπαθούν νά πείσου? 
τόν κόσμον ότι αγωνίζονται υπέρ τού δικαίου καί έρ
χονται καθημερινώς μέ τά έργα διά νά βρόντοβωνοΰν 
ότι εινε έργάται τού κακού, ότι είνε θιασώται τής αδι
κίας, ότι μέ το προσωπικό ή τό εθνικό συμτέρον στο
λίζουν όλας των τάς πράξεις, όλας των τάς σκέψεις, 
όλα των τά διαβήματα. Είς καμμίαν εποχήν δέν έοάνη 
ό άνθρωπος περισσότερον διεφθαρμένος δσον κατά τό 
έτος πού ζοϋμεν. "Οσον είχε κατορθώσει νά φαίνεναι 
πλήρης άπό μεγαλείου, ηθικόν, ψυχικόν, πνευματικόν, 
τόσον περισσότερον άνεοάνη ή γυμνότης του άπό κάθε 
εύμορφον καί εΰγενές συναίσθημα.

Ή επιστήμη, τά γράμματα, ή τέχνη, ό σοσιαλι
σμός, αί πολυποίκιλα·, εκδηλώσεις πρός ένισχυσιν τών 
δικαιωμάτων τοΰ ατόμου κατήλθον άπό τά ύψη των 
είς τό κοι νότερον επίπεδον εμπορικών ανταγωνισμών 
καί έπικρατήσεως συμφεοοντολογικών ύπολονισμών. Ή 
θρησκεία τού Χριστού έχρεωκόπησε τελείως καί μόνον 
χρησιμεύει ώς πρόσχημα διά τήν εφαρμογήν μυρίων 
βασανιστικών εκβιασμών τών ισχυρών κατά τών αδυ
νάτων καί παριστάμεθσ μάρτυρες μοναδικού φαινομένου 
νά κύπτη ή χριστιανική Ευρώπη ανίσχυρος καί ταπεινή 
πρό τής βουλήσεως ολίγων μεροφίλοοόςων εστεμμένων 
κορυφών. Σήμερον δεν υπάρχει τίποτε. Ή άνθρω- 
πότης είνε ένα ψεύδος, μία απάτη καί μόνον νά ευχη- 
θώμεν επιτρέπεται νά ευρεθή κάποιος κενούρνιος Χρι
στός διά νά εξαγνϊση τήν ανθρωπότητα διά μίαν ακόμη 
»οράν άλλά οριστικήν καί τελευταίαν πλέον.

Έχομεν ανάγκην νέας θρησκείας. Ή χθεσινή lipr,- 
σκεία έπάληωσε. Τήν έξεθεμελίωσαν οί ισχυροί καί 
τήν ά»ήκαν έρμαιον τών άγριωτέρων άνθοωπίνων πα
θών. Είθε τό 191b νά μας φέρη κάτω άπό τήν κε- 
νούργιαν αυτήν Σημαία.

A. A. Ζ.

ΚΟΣΜΟΧ
Ό κ. Φιλάρετος διά τής συναδέλφου «Εστίας» 

δημοσιεύει ολίγα τινά έκ τών λεχθέντων ύπό τοΰ κ. 
Δ Ράλληένα μήνα μετά τήν έπανάστασιν τοΰ 1909.

Ημείς θά έπανα- 
Α1 ΔΗΜΟΣΙΑ1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ! λάβωμεν μίαν άξιο- 

σημείωτον όντως 
φράσιν τοΰ επιφανούς πολιτικού:

β Αλλά τά κόμματα δέν πρέπει νά είνε βδέλλαι καί 
συμμορίαι καί έσμός 'ΕπουρμοΦηρών, άλλά κόμ
ματα αρχών κ.τ.λ.» Καί ό μέν κ.Φιλάρετος έκ τής όλης 
έννοιας τών λόγων τοΰ κ. Ράλλη καταλήγει είς συμ
περάσματα σοφά καί λογικά άλλά άσχετα πρός τά ίδι- 
Μ μας σχόλια πού προκαλοΰν αί ανωτέρω δημοσιευ
όμενοι γραμμαί. Ημείς θά τονίσωμεν τήν έντύπωσιν 
πού δημιουργεϊται έκ τής έννοιας τής περιορισμένης 
αυτής φράσεως. Θά άρκεσθώμεν νά καταδείξωμεν 
πόσον είνε περιορισμένη ή σκέψις καί ό όρίζων τών 
έπιφανεστέρων έκ τών πολιτικών μας. "Ολα τά δυσά
ρεστα καί τά επιβλαβή διά τόν τόπον τά ανευρίσκουν 
είς τήν Ύπουργιοθηρίαν. Ό όρίζων τών βλέψεων 
των δέν εκτείνεται πέραν αυτού τού σημείου. T1 άκτίς 
τών σκέψεων των δέν εισχωρεί βαθύτερον από τόν 
πόθον αυτόν. Νομίζουν ότι ή πληγή τοΰ τόπου είνε 
τό ύπουργιθηρεϊν. Φαντάζονται δτι μέ ένα καλόν 'Υ
πουργόν—καί ό καλός υπουργός είνε ό εαυτός των καί 
οί ολίγοι έκ τών έπιτηδειοτέρων φίλων των—ό τόπος 
θά εύημερήση καί τά συμφέροντα τής πατρίδας θά 
έξυπηρετηθούν. Δέν αντιλαμβάνονται τί αποτελεί τό 
αρμονικόν συνολον ενός αρχηγού μιας ύπηρεσίας τοΰ 
Κράτους. Δέν υπολογίζουν έπί τών έπιτελείων τών 
'Υπουργείων των. Δέν εννοούν ότι ό κίνδυνος δέν 
είνε ό εαυτός των ή ό διάδοχος τού εαυτού των άλλά 
ή άνωτέρα υπαλληλία κάθε υπουργείου πού όχι μόνον 
άφίνει αθεράπευτους μεγάλας πληγάς τής Δημο
σίας ύπηρεσίας άλλά καί τάς καθιστά γαγγραινώ- 
δεις καί περισσότερον έπικινδύιους διά τήν δλην λει
τουργίαν τού δημοσίου βίου τής πατρίδος μας.

Εσχάτως έλάβομεν άφορμήν νά πεισθώμεν ποιους 
κίνδυνους εγκλείει διά τά μεγάλα συμφέροντα τής πα
τρίδος ή μικρόνοια, ή στενότης τής άντιλήψεως, τό 
πείσμα, ή ϊσχυρογνωμοσύνη καί ήάστοργία άνωτέρων 
ύπαλλήλων τοΰ Κράτους καί είς καταλληλοτέραν επο
χήν θά προβώμεν εί; άποκαλύψεις διά νά μάθωμεν 
όλοι ότι όχι οί ύπουργοθήραι άλλα οί διαχειριζόμενοι 
μεγάλα συμφέροντα τής Δημοσίου ύπηρεσίας είνε αί 
β δ έλ λ α ι καί αί σ υ ιι μ ο ρ ί α ι καί ό έ σ ιι ός τοΰ κ. 
Ράλλη.

Τήν κατάστασιν τής σημερινής τρομοκρατίας τών 
οικογενειών ποϋ κατοικούν είς απομακρυσμένας συ
νοικία; μπορούμε νά τήν χαρακτηρίσωμεν πρωτοφανή 

διά τάς ’Αθήνας. Ή 
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ πόλις τού ήλιου καί τοΰ 

άπλέτου φωτός καί τών 
χαρωπών χρωμάτων κινδυνεύει νά μεταβληθή είς πόλιν 
τού ζόφου καί τή; άγρια; άπειλής.

Καί δσον αφορά τόν ζόφον δέν θ’άργήσωμεν φαί
νεται νά τόν άντιληφθώμεν καί έν τή πραγματικοίητι 
άφ’ ού τά πάντα έξαρτώνται άπό δυνάμει; άνωτέρα; 
τών προσπαθειών τοΰ Κράτους καί τών φροντίδων 
τών αρμοδίων. Άλλά τήν άγρίαν απειλήν ύπό τήν 
όποιαν ζώμεν καί τόν άμεσον κίνδυνον πού μάς πα
ρακολουθεί τίποτε δέν μπορεί νά δικαιολογήση παρά 
μία τελεία άνικανότης τή; σημερινή; διοϊκήσεως. Είνε 
αληθές, ότι συνέρρευσαν εις τήν πόλιν στοιχεία πάσης 

Λροελεΰσεως, είνε όμως εξ ίσου αληθές, 0ιι αί ειρη
νικά! ήμέραι τάς οποία; διερχόμεθα επιτρέπουν είς 
τάς άρχά; μας νά λάβουν μέτρα σύντονα καί αποτελε
σματικά διά νά έκλειψη τό αίσχος αυτό άπό τά; ’Α
θήνα;. Στρατός άφθονος παραμένει είς Αθήνα; καί 
κανέν μέτρον δέν άπαγορεύεινά χρησιμοποιηθώ ούτος 
πρός έξόντωσιν τών κακοποιών στοιχείων. Πρέπει 
νά έμπνευσθή είς τούς κατοίκους ή πλήρη; έμπιστο- 
σύνη πρό; τήν άσφάλειαν ζωής καί περιουσία; καί οί 
άμέριμνοι νυκτερινοί διαβάται νά μη ψέρωσι μαζή 
των τόν τρόμο ν έξ ένδεχομένης άγριας έπιθέσεω; καί. 
άμέσου άπειλής τών βαλαντίων ή τής ζωή; των.

Άθή ναι καί ληστείας φόνοι, άπάχηδες είναι πράγ
ματα άσυμβίβαστα καί ή φιλοτιμία τή; πόλεως ά- 
παιτεϊ νά έπανέλθωμεν τάχιστα είς τό πρώην κα- 
θεστός. * * *

ΕΙςτό περίκλυτον Ναύπλιον τό οποίον σκέπειάπαλά 
τού Παλαμδηίου ή σκιά καί θωπεύει τό λικνιστικόν 
κύμα τού Άργολικοϋ ήκούσθη μία θαυμασία ομιλία 

τοΰ ’Εφόρου τών ’Αρχαιοτήτων Άρ- 
ΜίΑ ΟΜΙΛΙΑ γολιδοκορινθία; κ. Φιλαδελφέως. Ό 

ακούραστος μελετητής τών προγονικών 
θησαυρών, ό χαλκέντερος κοινωνικός δημιουργός, ό 
άκαταπόνητος είς συλλήψεις ωραίων εμπνεύσεων, ό 
αίσθανόμενος βαθέως τό Ναυπλιακόν περιβάλλον ποΰ 
ζοϋν καί άναζοϋν καί άναγεννώνται καί ανακύπτουν 
εντυπώσεις καί σκέψεις βίου τρισχιλιετούς καί βίου με
σαιωνικού καί άναμνήσεις τουρκοκρατίας καί τής Ελ
ληνικής Έπαναστάσεως ένα κομμάτι καί τοΰ 62 μία 
άναπαράστασις καί τής πρώτης Βασιλείας ή είκώνκαί 
τού συγχρονισμού ή νέκρα καί ή πνευματική γαλήνη. 
Αυτός λοιπόν ό διαισθανόμενος δτι όμιλεϊ καί πάλ- 
λεται άπό ζωήν μέσα είς τόν σημερινόν Ναυπλιακόν 
πνευματικόν μαρασμόν, μέ τήν ορμήν ποΰ τόν χαρα
κτηρίζει, μέ τόν ενθουσιασμόν καί μέ τήν πίστιν 
πρός τά ωραία ιδανικά δένέπηρεάσθη άπό τό περιβάλ
λον, δέν άφομοιώθη πρός τήν ήρεμον ζωήν τής Ναυ· 
πλιακής κοινωνίας, άλλά μέ συναρπαγήν, μέ χρώματα, 
μέ τόνον, μέ πεποίθησιν,μέ επιβολήν συνεκάλεσε περί 
εαυτόν τούς έπιλέκτους τού Ναυπλίου καί τούςώμίλησε.

Μέσα είς τό Βουλευτικόν, τό όποιον είδε στιγμά; 
θριαμβευτικός, άντίκρυσεν εικόνας εκθαμβωτικός, 
άλλά καί εικόνας τρόμου καί σπαραγμού, μέσα στό 
Βουλευτικό τό οποίον έχρησίμευεν ώς τό πρώτον 
Βουλευτήριον τής άναγεννωμένης Ελλάδος καί τόπος 
εορτών καί υποδοχών καί κατόπιν μετεβλήθη είς φυ
λακήν καταδίκων, εσχάτως δέ είς αίθουσαν Μουσείου, 
μέσα εκεί ύπό τούς θόλους τοΰ άρχαίου Βουλευτηρίου 
ώμίλησεν ό ενθουσιώδης ’Έφορος τών ’Αρχαιοτήτων 
κ. Φιλαδελφεύς.Ό κ. Φιλαδελφεύς είνε παράγων κοινωνικός πρώ
της τάξεως. Είτε ϊδιωτεύων, είτε κατέχων δημόσιον 
άξίωμα εννοεί νά έργάζηται, νά δημιουργή, νά άνα- 
πλάττη, νά ζωογονή, τό Ναύπλιον αισθάνεται τήν 
πνοήν τής δραστηριότητας του καί τής καλλιτεχνικής 
του ψυχής καί ή κοινωνία του πού τόν παρακολουθεί 
καί τόν ήκουεν όμιλούντα τόν έχειροκρότησε καί τόν 
συνέχαρη μ’ δλην τήν δύναμιν τής ψυχής’ τού άξίζει.

* * *
Λόγους συμπάθειας καί βαθυτάτης έκτιμήσεως όφεί- 

λομεν νά χαράξωμεν περί τό όνομα τού Υπουργού 
τής ’Εθνικής Οικονομίας κ. Γ. Θεοτόκη. Σοβαρά 

άσθένεια τόν κρατεί άπό ήμε- 
Ο κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ ρών κλινήρη καί ή φήμη έπι- 

δεινώσεως τής καταστάσεως του 
προκάλεσε ζωηρά ν συγκίνησιν είς δλας τάς κοινωνι

κά; τάξει; τή; πόλεως μας. "Ολων αί εύχαί διάθερμοι 
άναπέμπονται υπέρ τής ύγίειας τοΰ επιφανούς πολι- 
τευτοΰ. 'Υπό τά; σημερινά; κρίσιμους έθνικάς περι
στάσεις ή παρουσία του καί ή συμμετοχή τορφίν τή 
διακυβερνήσει τή; χώρα; είνε εγγύησι; όρθοφροσύνης 
καί λεί.ογισμένη; εξυπηρετήσει»; τών εθνικών μας 
συμφερόντων. Όσον δ’ άφορά είδικώ; τό ύπό τήν 
διεύθυνσίν του Ύποργεΐον ή πείρά του, ή μόρφωσίς 
του, ή άντίληψίς του, ή δυνατή κρίσις του καί ή κα
ταπληκτική ευχέρεια προσανατολισμού πρός τήν ορθήν 
έπίλυσιν τών ύπό μελέτην ζητημάτων καθιστώσι. τόν 
τέως Πρωθυπουργόν παράγοντα πολύτιμον διά τάς 
πλουτοπαραγωγικάς δυνάμεις τής πατρίδος μας. 'Υπό 
τάς συνθήκας αυτά; δέν δυνάμεθα παρά νά εύχηθώ- 
μεν άπό βάθους ψυχής τήν πλήρη άποκατάστασιν τής 
υγείας του μέ τήν άκμαιότητα τών σωματικών καί 
πνευματικών του δυνάμεων. Ό τόπο; δέν πρέπει νά 
στερηθή τών πολιτίμων υπηρεσιών τού εδγενοΰς ευ
πατρίδου καί υπέροχου πολιτικού άνδρός.

«!« .β

Ό ηρωικός Βασιλεύς τής Σερβίας φιλοξενείται άπό 
τίνος είς τήν χώραν μας. Ασθενής, εξαντλημένος, μέ 
τό βάρος ύπερτάτου πόνου ψυχικού, περιαλγής, κατα

λήγει κατ’ άρχάς είς τήν Θεσσαλονίκην 
Ο ΠΕΤΡΟΣ καί βραδύτερον είς τήν Αιδηψόν διά 

τήν χρήσιν λουτρών. ’Εκεί θά παρα- 
μείνη περί τόν μήνα. Ό ελληνικός ήλιος θά τονώση 
τόν καταπεπονημένον οργανισμόν του καί ή Έλληνική 
αύρα θά δροσίση τό καταφί^γόμενον άπό τόν πυρε
τόν τής πατριωτικής οδύνης μέτωπόν του. Τά βουνά 
τή; Εύβοιας μέ τάς χαριτωμένος καμπύλα; των θά 
φέρουν γαλήνην είς τό πνεΰμά του καί ό ελληνικός αί- 
γιαλός θά τού ψιθυρίζουν φράσεις παρηγοριάς καί έγ- 
καρτερήσεως. 'Η θέσις του είνε μοναδική είς τήν ιστο
ρίαν. Ενθυμίζει παλαιάς τραγωδίας μέσα στάς οποίας 
ή συμφορά κυρίαρχος κανονίζει καί τών ατόμων καί 
τών λαών τήν τύχην. Ό Σέρβικός Λαός υπόδουλος, 
ό Στρατός ζητεί σωτηρίαν είς αφιλόξενα καί ’παγερά 
βουνά, ή Βασιλεία παλαίει καί ή Κυβέρνησις καί ή Βου
λή σκορπισμένη είς πολλά σημεία τού όρίζοντός. Καί 
δμως ή πίστις έπί τό μέλλον δέν άπέλιπε καί ή άνά- 
κτησις τής άπωλεσθείσης πατρίδος δέν έπαυσε νά 
ήλεκτρίζη τούς άδαμάστους πολεμιστάς.

Αί Άθήναι τρομοκρατούνται. Δέν τάς τρομοκρατούν 
ούτε τό στιλέτο, ούτε ή κουμπούρα. Τάς τρομοκρατεί 
ή διάδοσις. Τί λέγεται, τί ψιθυρίζεται, τί μεταδίδεται, 

έμπιστευτικώς είνε κάτι τι ποΰ δέν 
II ΕΠΙΘΕΣΙΣ μπορεί κανείς νά τό άνα παραστήση 

μέ λόγια.’Εμφύλιοι σπαρ αγμοί, δο-, 
λοφονίαι, έξορίαι, σφαγαί, εμπρησμοί, στάσεις καί 
επαναστάσεις είνε τά ψυθιριζόμενα καί μαντευόμενα 
άπό τούς καλώς πληροφορουμένους κύκλους. Ποΰ θά 
καταλήξωμεν άγνωστον, έν τούτοις δμως χωρ£ίς νάπο- 
δίδωμεν σημασίαν είς δλας αύτάς τάς διαδόσ ις, δέν 
μπορούμε νά μή άναφέρωμε μέ φρίκη τήν έπίθεσιν 
ήν ύπέστη ό διαπρεπής συνάδελφος κ. Κουτο ύπης 
Διευθυντής τής Ν. Ελλάδος. Στρατιώται Έλληνε" τόν 
έλόγχισεν καί τόν έτυψαν καί τόν έμωλώπισαν καί τόν 
έρράπισαν. Έίκοσάς έλλήνων στρατιωτών έχειροδί- 
κησεν καθ’ ενός έκλεκτοΰ πολιτευτοΰ ό όποιος έχει 
τήν άφέλειαν νά πιστεύη δτι ζώμεν σέέλεύθερο κράτος 
άπηλλαγμένον στρατοκρατίας καί άπολυταρχισμοΰ. 'Η 
μόνη ϊκανοποίησις τής κοινής συνειδήσεως θά είνε ή 
άμεσο; τιμωρία τών άνάνδρων δραστών.
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ΔΗΜ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ
Έπίλεκτον μέλος τοΰ ’ Ανώτατου παρ’ ήμϊ·, Δι

καστικού Σώματος ό άείμνητος Δ. Ποταμιάνος έξε- 
μέτρησεν τό ζήν έν Φαλήρφ εις τάς άρχάς τού οια-ρ 
ρεύσαντος μηνάς. Πρόεδρος Έφετών Πατρών διεκοίθη 
κατά τό μακράν δικαστικόν του· στάδ.ον ώς τύπος καί 
υπογραμμός ακεραίου όικαστού, ανεπηρέαστος έν τή 
ενασκήσει τών καθηκόντων του καί έν τή εΰλαβεϊ πε- 
οιορουρήσει τών δικαίων τής κοινωνίας.

’Υπέρ τήν νομιμοοροσύνην όμως τού άνδρός καί τήν 
προσήλωσιν εις τό καθήκον οφείλομεν νά έξάρωμεν 
τήν εΰρυτάτην νομικήν του μόρφωσιν, τάς έξαιρέτους 
έπιστημονικάς του εργασίας καί τήν βαθυτάτην εοευ- 
ναν τών νομικών ζητημάτων αποκρυσταλλωμένων εις 
πολλοϋ λογου αξίας συγγραφάς. Ή Ελληνική Έπι- 
θεώρησις είχε τήν τιμήν νά τον συγκαταριθμώ μεταξύ 
τών επίλεκτων συνεργατών της καί απευθύνει τά πλέον 
ειλικρινή συλλυπητήριά της εις τήν άποροανωθεΐσαν 
ευνενή οικογένειαν του.

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΟΧΪΡΟΥΙΕΝΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
— Εις τό Κιλκίς οί^Γάλλοι ιδρύουν άεροδρόμιον.
— Ή Γαλλική παράταξις εκτείνεται από Καρα- 

σούλι μέχρι τών παρά τον Λαγκαδά Στενών Δερβενιού.
— Ή δευτέρα αμυντική γραμμή εκτείνεται από 

Μπάλτσης μέχρι τών υψωμάτων Λαγκαδά.
— Εις τό Μοναστήσιον έτοιχοκολλήθη προκήρυξες 

τού Στρατηγού Θεοδωρώφ πλήρης άπό Βουλγαρικάς 
καυχησιολογίας.

— Καταλήγει μέ απειλήν άπελευθερώσεως ολοκλή
ρου τής Μακεδονίας.

— Τήν προκήρυςιν αυτόν ό έν Άθή/αις Πρέσβυς κ. 
Πασσάρωφ άναληθώς διέψευσεί!

—’Εξακολουθούν νάποβιβάζουσιν εις Θεσσαλονίκην 
ξένα μεταγωγικά μυδραλλιοβόλα, γέφυρας, αυτοκίνητα 
βαγόνια, ίππους, ποδήλατα, άνδρας, τρόφιμα κτλ.

—Εις τάς άρχάς τού μηνός μετεκομίζοντο τραυ
ματία'. τών τελευταίων μαχών.

— Επίσης καί μεγάλα1, ποσότητες πολεμοφοδίων 
καί τροφίμων άτινα είχον συγκεντρωθώ εις τάς άποθή- 
κας Γίυγελής-Δοϊράνης.

— Τά αρχεία καί τό ταμείον τής Σέρβικης Τρα- 
πέζης μετεοέρθησαν εις Μασσαλίαν συνοδεία άντι- 
τορπιλλικών.

— Τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων τών Δυτικών 
ό Άγγλογαλλικός Στρατός έπανυγήρισε καθ’ δλον τό 
μήκος τής στρατιωτικής παρατάξεως.

—Θρησκευτικά*, τελεταί έγένοντο καί τό δένδρον 
τών Χριστουγέννων δεν έλλειψε.

—Συνεπεία έμφανίσεως συμμαχικών αεροπλάνων τά 
όποια έρριψαν βόμβας εις τήν Θεσσαλονίκην καί εις 
τό Άγγλογαλλικόν στρατόπεδο·? ό Στρατηγός Σαραϊγ 
διέταξε διαφόρους συλλήψεις.

— Σανέλαβον τούς Προξένους Γερμανίας, Αυστρίας 
Τουρκίας καί Βουλγαρίας καί τό προσωπικόν αυτών.

—Τούς μετέφεραν έπί πολεμικών πλοίων καί έκεΐ- 
θ«ν εις Μάλταν

Και κ. κ. Προξενικοί ουδέποτε ενθυμούνται νά 
εταςείοευσαν ύπό ώραιοτέρας συνθήκας.

— Δέν είχον λόγους νά έκφράσουν τήν ευχαρίστη- 
σιν των καί τήν ευγνωμοσύνην των.

—Αί συλλήψεις εξακολουθούν.
— Συνέλαβον διαφόρους ύπηκόους τών συμμάχων 

αντιπάλων κρατών δεν έξήρεσαν δέ ουδέ τάς γυναίκας 
τού ελαφρού κόσμου ουδέ τών κέντρων τών διασκεδάσεων.

—’Εξακολουθούν δέ έν τού-οις συλλαμβάνοντες ύπο
πτους Βουλγάρους καί Τούρκους.

— Οί Άγγλοι στρατιώται κατά περίεργον άντίλη- 
ψιν τών στρατιωτικών των καθηκόντων πωλούν αντί 
ευτελέστατων τιμών ότι μπορούν νά διαθέτουν στοα- 
τιωτικόν είδος.

•—-Οί Θεσσαλονικεϊς άγοράζουν, όπλα, στολάς, ίπ
πους, αυτοκίνητα.

— Πολύ διεδόθησαν ’Λννλίκοί ειδικοί εκστρατείας 
σουγιάδες.

— Κάθε κάτοικος Θεσσαλονίκης προμηθεύεται καί 
από ένα ώς ενθύμιο/.

—· Ήρχισαν τά ενθύμια αυτά νά έρχωνται καί εις 
τήν πόλιν μας.

— Οί Σύμμαχοι άνετίναξαν τήν μεγάλην γέφυραν 
τού Δεμίρ-Ίσσάρ άποκόψαντες τήν συγκοινωνίαν τής 
Θεσσαλονίκης μέ τά στρατεύματα τής ’Ανατολικής 
Μακεδονίας .

— Παρ’ολίγον έκ του γεγονότος αυτού νά είχαμε 
έλληνοαυμμαχικάς συρράξεις οί όποϊαι ευτυχώς προ- 
έλήοθησαν.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ή Καρτερία : Έξεδόθη δισεβδομαδιαία έφημε- 

ρίς ύπό τον τίτλον «Καρτερία». Διευθύνεται ύπό τοΰ 
κ. Σαββοπούλου αρχαίου Δημοσιογράφου έπί μακράν 
έργασθέντος εις Κ)πόλιν. 'Η ορθογραφία του σθε
ναρά, πατριωτική, εμβριθής τό δέ έπιτελεΐον τών συ
νεργατών της άποτελεϊται άπό επίλεκτους.

Ή Εσπερία : Εβδομαδιαίοι εικονογραφημένη 
έφημερίς έκδιδομένη εις Λονδΐνον. Διευθυντής της ό 
κ. Πούπτης, τό όνομα τοΰ Διευθυντοΰ αρχαίου, μορ
φωμένου καί πεπειραμένου δημοσιογράφου εΐνε με
γίστη έγγύησις περί τής επιτυχούς σταδιοδρομίας τής 
νέας συναδέλφου. Διεύθυνσις διά τούς έπιθυμοΰντας 
νά ένισχύσουν τό πατριωτικόν έργον τοΰ κ. Πούπτη 
είνε ή εξής.

Deur. C. Pouptis 62 Oxffrd Street London N.
Τό Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον : Ύπό τής γνω

στότατης ποιητρίας κ. Έλ. Σ. Σβορώνου έξεδόθη 
ό δέκατος τόμος τοΰ έτησίου Μικρασιατικού Ημε
ρολογίου της. Εις 400 σελίδας συνεκεντρώθη ύλη 
έκλεκτή καί έπαγωγός. Ή πλειάς τοΰ φιλολογικού μας 
στερεώματος στολίζει τάς σελίδας τοΰ ημερολογίου 
μέ έργασίαν ικανοποιούσαν κάθε κλίσιν καί κάθε προ- 
τίμησιν. Τά γνωστοτέρα ονόματα συνεκεντρώθησαν 
διά νά συμβάλουν εις τήν έμφάνισιν τοΰ δεκάτου τό
μου μέ έξαιρετικόν ένδιαφέρον διά κάθε αναγνώστην.

Σαλώμη: Ή τραγφδία τοΰ Όσκάρ Ούαΐλδ έξε-> 
δόθη εις τόμον ύπό τής έκδοτικής εταιρείας τά 
< ’Έργα» κατά μετάφρασιν τού γνωστού λογίου κ. Ν. 
Ποριώτου. Εις τό έργον προλογίζεται ό μεταφραστής 
καί όπως κάθε φιλολογική έργασία τοΰ κ. Ποριώτου 
δημιουργή τρικυμίαν καί προκαλή αντεγκλήσεις οΰτω 
καί διά τής έκδόσεως τής Σαλώμης ό φιλολογικός σά
λος ισχυρός έπηκολοΰθησε καί έξεδηλοίθη.

TIMES SQUARE C° OF NEW-YORK 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΑ: MHOTΑΣΗ 1 z—GARAGE ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 6 z

Αυτοκίνητα πολυτελείας φορτηγά (camines).

• Βενζίνη, έλαια, ελαστικά κ.τ.λ,
Τό άνω oarage αναλαμβάνει οίανδήποτε επισκευήν, ενοι

κιάζει δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα πρός τοποθέτησιν αυτοκινήτων.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μ Η Γ Λ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΟΝΙΑΚ
X. & Π. ΜΕΤΆΞΑΣ

ΕΝ Π Ε I F A I Ε I

36 Βραβεία Διε&νών έκ&έσεων
1 Βασιλικά παράσημα

ΕΊΗΣ1Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ 120.000 φιαλών

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

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΓ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ 
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Νθ 9
Γενικός πληρεξούσιος: Σ. ΣΑΓΙΑΝΝΜΣ

’Εν ’Αλεξάνδρειά: ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΕΣΣΕΣ
Έν Καΐρω: A. I. ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ
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"Ολας τάς τυττογραφικάς σας εργασίας X

εις τό Τυπογοαφεΐον 5
ί Αδελφόν ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ I
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Μηχανήματα τελειότατα
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* ειλικρινείς

ΧΑΡΤΠΟΩΛΕΙΟΝ
ΠΑΛΛΜ & Ι^ΟΤΖΙΑ 

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α Γ· ΠΑΛΛΗΣ 
Τό Αρχαιότερων τών έν ‘Ελλάδι Χαρτοπωλείων 

'Ιδρυ&έν τω 1870

Μεγάλσι άποθήκαι χάρτου Έκημερίοων, συγ
γραμμάτων, περιοδικών καί πάσης ποιότητος.

Μεγάλα·, άποθήκαι»ειδών γραφικής ύλης πάσης 

πεοοελεύσεως.’Ατμοκίνητα ’Εργοστάσιά Κατάστιχων, Φακέλλων 

καί φωτογραφικών χαρτόνια, ν.
Μόνοι έκοόται εν Έλλαοι επιστοκικώ? οε/.ταρίων.
Δεκταί παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. Έξεοό- 

θησαζ πλέον τών 500 είόών μιχρι τοΰοε.
Άτμοκίνητον Τυπονραβειον μέ 10 πιεστήρια διά 

μικράς έπιμεμελημένας εργασίας (Travaux de peville). 

ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικάς τοιαυτας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ ; Μεγάλη παρακατα

θήκη φωτογραοικών π/.ακών καί χάρτου διαφόρων προε 
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωπο: τών φωτογραφικών 
πλακών Imperial Dry Plate ‘Co Ltd. ·

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ .ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

$ jj © y\ W
«ΕΠΙ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—ΑΘΠΝΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Κ- ΕΜΠΕΟΓΛΟΫ

Μεγάλη Ορχήστρα ΚΡΑΣΣΑ
Μεγάλη συλλογή εκλεκτών ταινιών.
Αποκλειστικότης διά τήν Ελλάδα τών ε- 

ριφήμων ταινιών τοΰ Οίκου »ΝΟΡΔΙΣΚ 

τής Κοπεγχάγης.Τέλειος Αερισμός.—Καλοριφέρ.—Τρεις, έξοδοι.
—Νέα άναπαυτικώτατα Αμερικανικά καθίσματα

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗΝ 3—5 μ. μ.
Μεγάλοι παιδικοί παραστάσεις μέ ταινίας ειδι

κός διά παιδία



ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

’Εάν αί ’Αθήνα: δύνανται νά ύπερηφανεύωντα: διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτικός προόδους 
των. μία αφορμή πρός τοΰτο είνε καί τό μέγα αύτό κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώθη πλούσια έπίπλω- 
σις, άπαστράπτουσα καθαριότητας, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία όλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ
ΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ. Πρώτον αύτό έκαινοτόμησεν είς τό ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ’ οί
κον άγνοΰ καί νωποΰ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΙ’ ΓΑΛΑΚΤΟΣ! Τά ΓΙΑΟΓΡΤΙΑ του κατέστησαν όνομαστά, όλα δέ τά 
είδη τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύέ>ηνά και μέ υλικά εκλεκτά καί επιμελημένα. Τά είδη 
τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, άπολαυστικωτατα. Κατόπιν όλων άύτών δικαίως* 
θεωρείται το κέντρον δλου τοΰ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως εύρίσκ.ουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντί
ζουν εγκαίρως νά τάς καταλαμόάνωσι καί άκόμη δικαιώτερον οί συχνάζοντες είς θέατρα δέν θεωρούσι τήν οια- 
σκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά ·τό τέλος τής παραστάσεως τό αναψυκτικό'/ τών ή τό παγωμένο γάλα 
των, ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ1ΟΥ-48

* ‘

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜ X ΤΑΙΡΣΙΑ

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ KAT ABEBA. Δρ. 60.000000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

’ Υποκαταστήματα:

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ: ’Εν'Πείραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Καβάλ- 
λα, Ίωανγίοις, Χίφ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, 
Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση, Χανίοις, 'Ηρακλείω 
Ρεθύμνω καί Σάμω (λιμήν Βαθέως). r

Πρακτορεία, έν Μούδριο (Νήσος Λήμνος).
ΕΝ ΤΟΓΡΚΙΑ: Έν Κωνΐπόλει. ('Υποκατάστημα έν 

Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισώ, 
Σμύρνη. ,

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ: Έν ’Αλεξάνδρειά, Καιρφ, Ζαγαζίκ’ 
ΕΝΛΟΝΔΙΝΩ: (No 22 Fenchurch Street).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ (Κύπρου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΪ’ΜΒΟΪΛΙΟΝ

Δ. Στεφάνου (’Αντιπρόεδρος), ’Ιάκωβος Μπονιέ 
Σύμβουλος), Ίω. Ά&ηνογένης, Κ. Βερούγκ, Λ. 
Ζαφίρης, Σ. Εύγενίδης, Π. Καραπάνος, Βαρώ- 
νος δέ Νεφλίξ, Έμμ. Ροδοκανάκης καί Μ. Λά- 
σκαρης, Σ. Φούντης

Διεύϋ'υνσις τηλεγραφική

^OMN^IKMN-TSTMHNOClaES

'Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ πάσαν Τραπεζιτικήν 
εργασίαν, ήτοι Προεξοφλήσειςέμπορ'ικών γραμματίων 
καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεωγρά- 
φων, φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων έ- 
σωτερικοΰ καί έξωτερικοΰ, έκτελεΐ χρηματιστικάς έν- 
τολάς, εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικός έπιστολάς καί τη
λεγραφικός έντολάς πληρωμών έν τώ εσωτερικό καί 
έςωιερικώ, ανοίγει τρέχόντας λ)σμούς ήγγυημένους, 
δέχεται καταθέσεις χρεωρράφων πρός φύλαςιν αντί 
ελάχιστων δικαιωμάτων .καί ενοικιάζει διαμερίσματα 
-χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων υπό όρους 
λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σόν, έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ έξωτερικοΰ καί είς 
τραπεζογραμμάτια υπό όρους λίαν εύνοϊκούς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαιίείς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) 
δμοίως αποδίδονται δι’ επιταγών (cheques) τής Τρα- 
πέζης έπί τών έν τώ εξωτερικό ανταποκριτών τής. Οί 
δεδουλευμένοι τόκοι πληρόνωνται καθ’ εξαμηνίαν από 
τής πρώτης Ιανουάριου καί από τής πρώτης ■ ’Ιου
λίου έκάστου έτους.

Ταμιευτήριον μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.

Γενικός Διευθυντής
I. ΗΛ1ΑΣΚ0Σ

ΕΞΕΔΟΟΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΓΓΑΕΣΗ

1015-TOMOS ΠΡΏ-ΓΟΧ

Ο ΟΛΙΙΓΟ1 ΊΉΧ ΕΛΛΑΑΟΧ έξεδόθη μετά τριών έτών διακοπήν έ'νεκεν τών δύο πολέ
μων. Καταρτισθείς τέλειος δι’ ευσυνείδητου από επιστημονικής άπόψεως εργασίας, μέλλει νά παράσχη είς τό 

Πανελλήνιον πολυτιμωτάτας οπηρεσίας. ·Ο ΟΛΗΓΟϊ ΤΙΙΧ ΕΛΛΑΛΟΧ μόνον δ Α’. τόμος σύγκειται έκ 120U καί πλέον μεγά
λων 4ου σχήματος σελίδων τριστήλων καί διστήλων διά μικρών στοιχείων μέ χάρτας, εικόνας, πίνακας κτλ. 
καί τιμάται χρυσόδετος φρ. 10 δΓ άπασαν τήν Ελλάδα, φρ. 12 '/8 έκτός τής Ελλάδος καί φρ. 15 ή δολ. 3 

διά :ήν ’Αμερικήν. Οί δύο τόμου όμόΰ το δ'.πλοΰν φρ. 20 — 25—30, μετά ταχυδρομικών.

1916 ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Μετά τήν έκδοσιν τοΰ Α’. τόμου του ‘Οδηγού τής Ελλάδος διά τό 1915 άγγελεται ο Β . οια τό 96, 

έκδοθησόμενός πρόσεχέστατα.

Θά μάθετε μόνον δταν πλύνεσθε μέ Savon Filo

derma (Σάπων φιλόδερμα). ·

Διά τοΰ «Filoderma Savon» κατορθόινετε τήν ω

ραιότητα τοΰ προσώπου, τών χειρών καί τοΰ σώ

ματος.
Συζισταται ιδιαιτέρως παρά τών κ. κ. ιατρών οιά

τά βρέφη, είνε άγνός, λευκός, αρωματικός.·

’Αποκλειστική πώλησις χονδρική καί Λιανική διά

τήν παλαιάν καί νέα/ Ελλάδα. Μυροπωλείον

Μπαχαρέα. έν ΆΟήνσιες, ΧτσΛέου 2*1.

ΠΑΛ ΛΑΣ
’Από τούς πλέον δημοφιλείς Κινηματογράφους τής

, πόλεώς μας- Έπί τής όδοϋ Σταδίου. ’Έργα μέ με
γάλους καλλιτέχνας,μέ υπέροχους εκτελεστός έμφανίζον- 
τάι,έπί της οθόνης. 'Η άμιλλα τών άριστων παρ’ ήμϊν 
κινηματογράφων έδημιούργησε κέντρα εύρωπαϊκωτατα 
Όλα κενούργια, ευρύχωρα, άνετα. 'Υπηρεσία άμεμ
πτος. Τό ΠΑΛΛΑΣ εύρίσκεται εις τήν πρώτην γραμ
μήν· Συχνή εναλλαγή ταινιών.



ΙΛΑΜΚ X (FHOKS
ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ

3- ΟΛΟΪ ΚΟΡΛΙΙ - 3

Διά τής ύγιεινής τοΰ στόματος και τών όδόντων 
σώζετε ού μόνον τούς όδόντας σας, άλλά προλαμβά" 
νετε απείρους νόσους τοΰ στόματος, τών όδόντων, τών 
ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγας, τών βρόγχων, τών 
πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος πολλάκις 
δέ σώζετε τήν ζώήν σας αύτήν.

Σύνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένο'/ επιστήμονα 
όδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ όποιου αί τρεις σκε" 
αυσίαι ’Ελιξίρια, Όδοντοκόνιςκαί Άδ*α_ 
μαντίνη, εΐνε μοναδικαί είς τό είδος των.

Διά τοΰ Άλιξιρίου παύει ή Όδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Εΐνε συσκευασίαι αλάνθαστο 
καί άποτελεσματική.

ΙΙωλεΐται παρά τώ ίδίω άντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.

3 — ΚΟΡΑΗ — 3

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

“Μ©ΥΣ 1 ΚΗ„

13-15 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-15

ASHNAI

ΔΙ’ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΪΜΒΑΛΟΝ

Άπό την όπτρίττα τον χ. Σπ. Σαμάρα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ

240—'Ο Παράς Δρ. 1.50
241—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ » 1.50
241—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance

τής Λευκής) » 1.50
243—Πεταλοΰδα (Βάλς διά πιάνο μόνον) » 1.—
247—Λευκή Πεταλοΰδα (Duetto) » 1.50
248—Έρασμία—Πολυδεύκης (Tango) » 1.50

δλα μαζή είς ένα τόμον » 6.50

Άπό την όπτρτττα τον κ. θ. I. Σοχτλλαρϋον

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ

251—Πώ-Πώ τί νά κάνω » 1.25
252—Τρελλαίνομαι γιά κόρτε » 1.25
253—θυμάσαι ένα βράδυ (βάλς) » 1.25
254—Εΐνε πεταχτή (Πόλκα) » 1.25

Μιάνα καί αεροκύμβαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δόσιες 
έκ δρ. 40.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΛΟΪ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ!

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακας τών τόκων τών είς 
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν 
δψει ή έπί προθεσμία δηλοποιεΐται, οτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική’(Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται πάρά τφ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοΐς ύποκα- 
ταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια 
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκφ.

1*/2 τοΐς °/„ κατ’ έτος διά τάς έν|δψει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10,000 πέραν τοΰ ποσοΰ 

τούτου τοΰ τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς °/0 κάτ’ έτος 
Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς άνοικτόν 
λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 τοΐς °Ι0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνας τουλάχιστον.

2’/, °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά έν έτος τουλάχιστον.

3 τοΐς ο/° κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.

3 τοΐς0/,, κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.

4 τοΐς °Ια διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τούλάχιστον^ ώς καί διά τάς πέρας τών 5 
ετών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι 
είς φράγκα^καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρι- 
σμένη προθεσμία ή διαρκεΐ έπί τόκω’

1’/, τόΐς °/„ κατ’ έτος διά καταθ. 6 μηνών τουλάχ.

2 > > > » » » 1 έτους
2*/, > > > » 2 ετών
3 > » > » > » 4 έτών
4 > > > » > » 5 έτών

Αί όμολογίαι^,τών έντόκων καταθέσεων έκδίδονται 

κατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου ένομαστικαί ή άνώνυμοι.



ΤΙΜΟΔΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ %

S
"Ολόκληρος σελίς 
'Ημίσεια
Τέταρτον σελίδος
"Ογδοον »

είς εν τεύχος Δραχ. 60

>ότε£

20
12

Διά χώρον μικρότέρον αί τιμαί άνάλογοι
Δι εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι’ τεύχη η περισσότερα ιδιαίτεροι συμφωνίαι

i

ΕΡΓΑ THS Qo£ ΕΥΓΕΝΙΑ? ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'. Τόμος ...... Φρ. 3.00

» Β'. » ....... 2.00

» · Γ'. » ........................ » 1.56

Η ΓΚΟΓΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημά ‘
έξ ύπερεπτακοσίω/ σελίδων ..... » 5.00

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Η ΚΛΕΦΤΟΙΙΟΓΑΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον 

μονόπρακτο·/. μεταφρασθέν εις τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν τρί

πρακτον. ΙΙάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής

7
Σειραι τής «Ελληνικής ΈπιΦεωρήσεως» τοΰ Α'.Β'.Γ'.Δ'. Ε' ΣΤ. 

Ζ . και Η . έτους πωλούνται εις τά Γραφεία μας πρός 25 φρ. έκαστη.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους

Πιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μν^νιαίας δόσεις έκ δρ. 40
"Ολα τά τραγούδια δλων τών Ελλήνων συνθετών, καί δλα τά νεώτερα succes.
Βιολιά, μανδολίνα, κιθάρες, σάλπιγγες και τύμπανα διά προσκόπους και τά έξαρτήιιατα αυτών.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΑΝΩΝ "ΕΤΑΡ
15 Σζοά ’Αρσάκειου
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