
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΙΦΕΩΡΗΕΙΕ

ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ

αιεν®ΥΝΤΡΐΑ; ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Α ΩΙί Ν A Τ ΒϊΌΣβ'-τ·*»·* "ΑϋΠΠΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1916



“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,
/ΛΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗ/Λ€ΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

Διά το ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ Δραχμαί 12.—
Διά τούς Διδασκάλους » 8.—

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ Δολλάρια 3.—
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ και ΑΓΓΛΙΑΝ Λίρα Αγγλίας 1)2
Λιά τήν ΚΥΠΡΟΝ Σελίνια 10.—
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ Δρ. Χρ. 12.—

Έκδοσις έκλεκτή γενικώς Φρ· χρ. ή Δραχ. 25.—

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ:

Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
'Οδός Μενάνδρου 83.—ΑΘΗΝΑΣ

Τηλεγραφική Διεύθυνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ,, - ΑΘΗΝΑΣ

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.

Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας άναγγέλλεται.

ΑΙ έγγραφοι άρχονται άπό 1ης έκάατου μηνάς.—Τό τεύχος δρ. 1.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Παλαιοί ηρωισμοί: Ευγενίας Ζωγράφου.—Ό Άρχιδούξ Λουδοβίκος Σαλβατώρ τής 

Αυστρίας : Σπνρ. Δε-Βιάξη.—Ισλανδική φιλολογία. Χριστούγεννα, Ζιγούρδος ό βαρκάρης 
(διήγηγα) : Αμαρυλλίς.—Λευκά τριαντάφυλλα, Διήγημα πρωτοχρονιάτικο.—Περί τής ανάγ
κης τών ποινών : Ίωάν. ’Φραγκιά—Ένοικιασταί καί οίκοδεσπόται: Άριστομ. Θεοδωρίδη. 
— 'Ιανουάριος 1916 : Πολιτική έπιθεώρησις : Φ. Β.—Γύρω άπό τή πολεμική ζωή.—Ή ο-ψις 
τήςΚερκύρας κατά τάς πρώταςημέρας τής γαλ. κατοχής -,Σοφ.Καρ.—Άπό τά κοινωνικά πένθη. 
Γεώργιος Θεοτόκης.—Γεώργιος Δενδραμής.—Κυριακούλης Μαυρομιχάλης..—Θέμις Άννινος, 
—Ή κηδεία τοΰ Θεοτόκη είς Κέρκυραν: Δις A. Ν.—Άπό τήν καλλιτεχνική κίνησι.—Άπό 
τή ζωή τοΰ μηνός (’Ιανουάριος).—’Υγιεινή τής ώραιότητος.— Άπό τά περίεργα τής ζωής.— 
’Ολιγόστιχα.—Νέαι έκδόσεις.

ΚΟΣΜΟΣ : Ή περίφημος Άντάντ.
ΕΙΚΟΝΕΣ : Ή Πυροσβεστική υπηρεσία άσκουμένη είς τόν Πειραιά.

MADAME SOPHIE ZILLER
RU€ SOLONOS No 1 

ACADEMIE DE MUSIQUE 
Concert Training

Musique classique et moderne. Lemons d’ acorn- 
pagnement pour les dames et Messieurs qui jou- 
ent un instrument quelconque.

Έν όδώ Έρμου άρ. 42

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

Q. A ΜΟΥ ΤΖΟΠΟΥΛΩΝ
CONCERTS Α 2 PIANOS

Enseignement sur la cReforme pianistique». 
Systeme Deppe

Le<?on par semaine i5 fr. le cachet
> , » » io » > »
» tous le 25 jeurs 5

(Chez elle, de 3—5 h.)

Σ.Π.Α. Π.

Είς τόν άφθονον καί ποικιλότατο? καί πολύμορφον 
καί πολύχρωμο? έμπορικόν πλοΟίον τοΟ καταστήμα
τος τών άδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τό τελειό
τερα άσπρόρρουχα διά ΙΙΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο- 
λυποίλκιτα κεντήματα καί δαντέλλας καί τάς 
τελευταίας μόδας είς ύ φ ά σ μ α τ α. Δέν θά σάς προ- 
σελκύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθυνία τοΟ καταστή
ματος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς Καταστηματάρ- 
χας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

Σ.Π.Α.Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Πρός δδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν
προκύπτουσαν διαφοράν πρός δφελος τών ταξειδευόν- ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ
των μέ βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει 
μέ τάς τιμάς τών άπλών εισιτηρίων. 6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Με- 

γαλούπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας*
Έξ Αθηνών

Θέσις Α' Β'
7.00 π. μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλ

Είσιτήρ.
Γ λήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.

Διά Κόρινθον 9.20 7.30 4.60 7.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Άκράτας
Βιβλιάρ. 7.65 6.40 3.85 στάσεις.

* Άργος Είσιτήρ. 15.70 12.50 7.85 12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

» Τρίπολιν
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.

12.20
23.20

10.16
18.80

6.10
11.60

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ

Βιβλιάρ. 18.— 15.— 9.— 7.40 π. μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας, Ναύπλιον.
11.45 π. μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον,. ’Αθήνας.> Μεγαλ. Είσιτήρ. 29.20 22.— 14.60

„ Βιβλιάρ. 21.95 18.30 11.— 6.30 π. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, ’Ολύμ
» Κυπαρ. Είσιτήρ. 34.50 25.75 12.75 πια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγα-

Βιβλιάρ. 27.80 23.20 13.90 λόπρλιν, Τρίπολιν.
» Άκρ, Είσιτήρ. 19.50 15.50 9.20 3.50 μ. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμ

Βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55 πια.
» Πάτρας Είσιτήρ. 25.— 18.— 10.— ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ

» Πύργον

Έκ Πατρών

Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

19.65
37.70
27.05

15.55
18.10
15.55

9.35
16.35
13.55

7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν,’Ολύμπια, Πύργον Με- 
1 γαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, ’Α

θήνας.
12.05 π. μ. Διά Πύργον, ·Όλύμπια, ΤρίΛολιν,.

Διά Πύργον Είσιτήρ. 12;7Ο 10.10 6.35 ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
4.50 μ. μ. Έκ Πατρών, ΤρΙπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7,15 μ. μ. Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου

τρών), Πατρών, Καλαβρύτων.

» Αεχαινά
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ.

8.38
7.60
4.98

6.95
6.—
4.05

4.15
«3.80
2.45

» Αϊγιον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

5.10
3.35

■ *·51.—
2.80

2.55
1.70

» Κόρινθον- 16.50
11.—

13.10
9.20

8.25
5.50

. 8.05 μ. μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπό- 
λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

Έκ Τοιπόλεωο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Διά Καλάμας Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

13.70
9.65

12.25
8.05

7.30
4.85

1000 χιλιόμ. (Α' θ. Δρ. 90) διαρκείας ' 
έκπτωσις 25 ο)ο (Β' θ. Δρ. 75) 6 μηνών/T\f A A Κ.\

» Ναύπλιον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

9.50
6.75

7.80
5.60

4.70 .
3.40

(Γ θ. Δρ. 45)
25Q00 χιλιόμ. (Α' θ. Δρ. 210)

- (Β' θ. Δρ. 175) διαρκείας
(Έκ τοΟ Γραφείου) έκπτωσις 40 ο)ο (Γ' θ, Δρ. 105) 1 μηνές
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ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ: Τή 28 Φεβρουάριου, 26 Απριλίου 28 ’Ιουνίου, 27 Σεπτεμβρίου, 29 Νοεμβρίου καί

31 Δεκεμβρίου, 1916

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προς προστασίαν τής παραγωγής καί τής έμπορίας τής σταφίδας 

Δελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπδ 10 Αύγουστου 1915—20 Ίανουαρίου 1916 

ΕΞΑΓΩΓΗ 
“Ετη Αίτραι ένετικαί

1915—1916 161.493.794 ' .
1914—1915 166.865.629
1913—1914 178.871.493

ΗΤΤ^ΙΡΕΙ^Χ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

Κέρδη έκάστης τών κληρώσεων

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,000. ΙΙαρέχονται κέρδη είς
,2000 γραμματια άξίας δραχμών 200,000.

Έκαστον άκέραιον γράμμάτιον τιμάται δρ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα γραμματίου
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής.

Κέρδη ΔραχμαΙ Έν δλφ
1 έξ 80,000 80.000
1 έξ 20,000 ' 20,000
2 άπά 2,500 5,000
6 άπά 1,000 6,000

15 άπά 400 6,000
25 άπά 200 5,000

1,950 άπό 40. 78,000
2,000 200,000

1915—1916 Έκδοθέντα και παρελθούσης χρήσεως
1914—1915 > J »
1913—1914 t .» » »

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται Ιδια άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων δραχμών» 
ίβχόοντα δι ’ δλόκληρον τά κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί 
μιάς δραχμής έκαστον καί παβέχοντα συμμετοχήν είς τά τέταρτον τοΟ κέρδους.

ΆμοίβαΙ, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντάς τριώνμηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται ύπέρ τοΟ 
Ταμείου τοΟ Εθνικού Στόλου.

Είς τούς άγοράζοντας πράς μεταπώλησιν διά μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά 
τοΟ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων 
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΟ τιμήματος αύτών 15 τοΐς °/0, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιάς 
έπί προκαταβολή τού τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστον 
παρέχεται έκπτωσις 10 τοΐς °/0, καί είς τούς δημοσίους ύπαλλήλους, τούς έπιτετραμμένους τήν πώλη- 
βιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοΐς °/0.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τά ΓραφεΙον Δάχεΐον τού ’Εθνικού 
Ιτόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, 'Γπουργεΐον Οικονομικών, είς ’Αθήνας.

Ό Διευθύνων Τμηματάρχης

Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ
/ · . ' ' ί.ί·

Hoodv δελτίων Συμψηφισμός Υπόλοιπον
69.382.800 57.230.900 12.151.900
90.911.500 70.851.200 20.060.300
71.188.900 63.123.800 8.065.100

(Έκ τοϋ Γραφείου)

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ

Έτη Είσαγωγή Εξαγωγή 'Υπόλοιπον

1915—1916 18.843.494 6.271.655 8.571.839
1914—1915 35.519.497 . 18.652.749 16.866.748
1913—1914 21.249.133 1.714.932 19.534.201

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

Έτη ’Ενεχυριάσεις ’Αναλήψεις 'Υπόλοιπον

1915—1916 9.791.700 8.624.100 1.167.600
1914—1915 4.104.800 3.320.700 784.100

/
Σημείωσις.—Έκτος τών λίτρων ένετικών 161.^93.794 τής εξαγωγής παρέμειναν και άνεκτφθάριστοι

διασαφήσεις παρά τφ τελωνείω Πατρών την 20 Ίανουαρίου έ έ. λιτρ. ενετ. 3 .762.000 μικτού βάρους.

Έν’ΑΟήναις τή 23 Ίανουαρίου 1916.

mm#

LAZ. THEODOSSIOY
©©OIFIF^W

NIKIS 10 ATHENES

e^HMPOlNC

POSHCHES D’ ART CHEVEUI GAMNT1S



STEINS ORIENTAL
STORES hJMITHlD

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, Ganterie, Lingerie, fines Articles de Blanc, Chapelerie, 

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΑΙΟΕΩΡΗΣΙΣ
€ΤΟΣ θ'. ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1916. Τ€\

MATOAII» ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΕΪΝ LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΧΩΝ ,ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑ! ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΤΡΙΟΤΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Ενδύματα, έπανωφόρια κτλ. διά κυρίας και κοράσια.

Είδη π λεκτικής, ύποκάμισα, Αρώματα, χειρόκτια, είδη ψιλικών, όλα τά είδη 

έσωρρούχων πολυτελείας ή μή, εϊδη δερμάτινα, ύποδήματα, καπέλλα, 

εϊδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, &νϋ·η κ.τ.λ.

*Η βυροοβεατική υπηρεσία άσκονμενη εις τον ϊιειραια.

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΓΙΟΛΙΣ (Γαλατά και Σταμπούλ.)
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νας, δτε ή ξανθή ξένη είπε διά τού διερμηνέως της είνε ατίμητα. Όταν-εγώ θά τά δείχνω στο Άονδϊνον 
προς τήν Ναυαρχίναν. καί θά λέω δ τι τά έφοροΰσε ή γυναίκα τοΰ Κανάρη

—Θά σάς ζητήσω ,μίά [Χεγ.άήη χάρΓ.
—Στούς ορισμούς σάς Κυρία, <lti j 

χέρι μου.
—Θέλω νά μοΰ χαρίσης τά < 

εις άνάμνησι νά δεχθής τά δικά μου. ___ ........ .......,___„ ., „„ .
αύτά έδείκνυε πολύτιμα σκουλαρίκια τά όποια έφερε λευταίας της πνοής άπεχωρίσθη άπό τό δώρον τής ευ- 
στά αυτιά της. γένους Λαίδης.

Ή Κανάραινα άφοΰ έγέλασε μέ τήν πρότασι τί(ς7 11 ' 1 ' 
Άγγλίδος είπε.

—Ευχαρίστως τής τά έδιδα. ’Αλλά τά δικά μου είνε 
ψεύτικα. Είνε άπό χάνδρες. Καί τά δικά της είνε αλη
θινά καί έχουν άξιαν. .

·—Γ·ά μένα έχουν μεγαλύτερη αξία τά' ψέύτικα. 
Φτάνει δτι τά είχε στα ιϊΰτίά της ή Κανάραινα γΐά νά

, J 4 γίαν/’να πρασιά θέ>0α ^Γν/ποϊΰτϊι?Μ^οο.
;ερνά{] άπ fro J ΉΝαυεφχί να,δέχ έφστασ&ΐπε^μ. Τά παρεχώρησε, 

λέγουν δέ δτι ή μέν Λαίδη Άμιλτον έφερε μέχρι τοΰ 
σκουλμρί,κΛι^βυ,. καί ζ^βανά^μ ·π|ς··ύπ?ρήφανη τά πενιχρά σκουλαρίκια τής 
ία μου. Και λεγουσα Έλληνίδος, ή δέ Ναυαρχίνα ουδέποτε μέχρι τής τε-~ * · Λ 3 1 ~__ 9

Αύτή νομίζω είνε ή πραγματική «δόξα καί τιμή». 
Κοινωνικά! λάμψεις νά κύπτουν εύγνώμονες διά μίαν 
γνωριμίαν προ τοΰ τιμημένου οικου, καί τής άπλοι-/ 
κής ουζυγου τοΰ "Ελληνος ήρωος.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ · ιΥΠτ> 
γγγ ιιΛο v»w»^xr> -ουϊλ ϊο άνκ ,ι>φ3Υνύη ojiKjsifrrB
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Ή φαντασία τών λαών Ικανοποιείται δταν μέσα 
στα μεγάλα πολεμικά γεγονότα προβάλλουσιν κάποτε 
μεγαλειώδεις πράξεις κι’ έκδηλοΰται κάποιος υπεράν
θρωπος ηρωισμός.

Τά πρόσωπα δέ εκείνα ποΰ τον προκαλοϋν καθί
στανται τότε μυθικά και ό παγκόσμιος θαυμασμός είνε 
ή δίκαια αμοιβή των. 'Υπό τοιούτους ορούς άντι- 
λαμβανόμεθα τήν αληθινή «δόξα καί τιμή». Οί αφα
νείς ήρωες οί θυσιάζοντες τήν ζωήν των, οί ακρωτη
ριαζόμενοι, οί υφιστάμενοι θυσίαν χάριν τοΰ γενικού 
καλού άπολαμβάνουσιν κατά συνθήκην τής «δόξης 
καί τής τιμής». Λ'ά τούς πολλούς ίσως αυτή ή πε
ριλάλητος τιμή καί δόξα είνε τρέχον νόμισμα πού 
μπορεί νά εύρεθή καί εις θυλάκια ταπεινών άνθριό- 
πων καί εις τά περίκομψα χρηματοφυλάκια Κυρίων 
μέ έπιβάλλον παρουσιαστικόν.

Τοιαύτην «Ζίόςαν καί τιμήν» μέ αϊγλην,.μέ ύψος, 
πού νά σκιάση κάθε άλλο ανθρώπινον μεγαλείον δέν 
μάς έδωκε ακόμη ό διεθνής πόλεμος.

Αίματα πολλά, πάρα πολλά ϊώως ποτίζουν τήν 
γήν. 'Ηρωισμοί πολλοί ψυθιρίζονται. Οί τιμητικοί 
Σταυροί κοσμούν πολλών ηρώων τά στήθη. Θυσίαι 
παντού, νίκαι στρατηλατών, αλλά δλα αυτά τά ίσοπε- 
δόνει' ή έλλειψις μιας μεγάλης φωτεινής μορφής · ή 
όποια- μέ τό ατομικόν θάρρος της καί τήν περιφρό
νησήν της πρός τον θάνατον νά κατορθιόση κάτι τι 
ΐόσο μεγάλο πού νά τήν φέρη εις τήν .επιφάνειαν τοΰ 
διεθνούς θαυμασμού. Κανάρηδες αίφνης δέν έχουν 
νά έπιδείξουν τά τελευταία πολεμικά γεγονότα. Εχο
με ν βέβαια πολεμιστάς γενναίους, καί τών ΐδικών μας 
πολέμων. "Εχομεν δαφνοστεφείς ήρωας τών συγχρό
νων πολεμικών γεγονότων. Αλλά Κανάρην τοΰ οποίου 
τό έργον νά έκπλήξη τήν ανθρωπότητα δέν μάς πα
ρουσίασαν οί μετά τό 1821 πόλεμοι τών ’Εθνών.

**

Αύτάς τάς σκέψεις μοΰ έφερε ή ευχάριστος. $ιή- 
γησις έπιλέκτου δσον και σεβαστού μέλους τής ’Αθη
ναϊκής κοινωνίας πολυτίμου δέ φίλου μου, τοΰ κ. Μ..δ 
όποιος αντλεί άπό τήν άκένωτον πηγήν τής μνήμης 
του θησαυρούς συγχρόνων ιστορικών γεγονότων.

— Μοΰ διηγείτο δύο επεισόδια άπό τήν ζωήν τοΰ 
ενδόξου Κανάρη. Τόν δαυλόν του καί τά σπάνια πο
λεμικά του κατορθώματα τά ξεΰρομεν υλοι. Τά ύμνη
σαν ποιηταί καί ή παγκόσμιος συνείδησις ήσθάνθη 
βαθύτατα τήν σημασίαν των. Καί δ Κανάρης μετε- 
βλήθη εις θρύλον καί έφ’δσον παρήρχοντο τά χρόνια 
καί έζη δ ήρως στάς ’Αθήνας άπετέλει διά τούς ξέ
νους δ οίκός του βωμόν προσκυνήματος.

Όταν έπί τής βασιλείας τοΰ Όθωνος έπεσκέφθη 
τήν Ελληνικήν Αυλήν ή μητέρα τής Βασιλίσσης μας 
Όλγας—απλώς τότε Μεγάλη Δούκίσσα μετά τής μικράς 
θυγατρός της.—έζήτησε νά μεταβή ή ιδία εις τόν οί
κον τοΰ Κανάρη διά νά τόν χαιρετήση. Ευθύς, είδο- 
ποιήθη καταλλήλως δ Ναύαρχος καί τήν ώρισμένην 
ώραν άνέμενε μετά τής περικαλλούς συζύγου του τήν 
έπίσκεψιν τής Μ. Δουκίσης.

— Τό πίστευες Δεσποινιώ, έλεγεν ό απλοϊκός Ναύ
αρχος, εις τήν νέαν καί ώραίαν τότε σύζυγόν του δτι 
θά ρθοΰν σπήτι μας τέτοια πρόσωπα νά σοΰ φιλήσουν 
τό χέρι ; ? ‘.

— Α! μπά, λέγει ή Ναηαρχίνα δέ θά μοΰ φιλήσή 
ή Δούκίσσα τό χέρι έγώθά τής τό φυλήσω. Τήν στιγ
μήν εκείνην έγνώσθη δτι προσήρχετο ή Α. Αύτοκρα- 
τορική 'Υψηλότης μετά τής συνοδείας της καί κάποιος 
έκ τών φίλων τής οικογένειας έσπευσε νά πή.

— Νά καταβήτε στήν πόρτα νά τούς ύποδεχθήτε.
— Καί στο δρόμο άκόμη /νέγει ύ δαφνοστεφής καί 

απλοϊκός Ναύτης. Καί τφ δντι. Τό ένδοξον ζεύγος 
έπρόλαβε καί ύπεδέχθη τήν Υψηλήν ξένην λίγα βή
ματα μακράν τής έξωθύρας. Εκεί ή Μεγάλη Δού- 
κισσα άφοΰ έφίλησε πρώτη τό χέρι τής Ναυαρχίνας 
έρρίφθη έπειτα εις τόν λαιμόν της, δ όποιος έφημί- 
ζετο διά τό ευγραμμον καί πλαστικόν αΰτοΰ—καί τόν 
κατεφίλει έκφράζουσα τή χαρά της καί τόν θαυμασμό 
της πρός τή τιμημένη σύζυγον τοΰ Ναυάρχου.

ρατ ιουλν
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’Ακόμη χαρακτηριστικώτερο ν είναι τό δεύτερον 
έπεισόδιον. Συνήθως δ Ναύαρχος τό καλοκαίρι παρε- 
θέριζεν εις Αίγιναν, δταν εις τόν Πειραιά κατέπλευσεν 
ό ’Αγγλικός στόλος μέ τόν Άμιλτον έπί κεφαλής. Τόν 
Ναύαρχον συνώδευε καί ή σύζυγός του Λαίδη Ά- 
μιλτον, ή όποια μόλις έφθασεν εις τόν Πειραιά έζή
τησε νά,γνωρ.ίση. τήν ένδοξον Έλληνίδαν τή γυναίκα 
τόΰ Κανάρη καί δέν έδίστάσε νά μεταβή πρός έπί- 
σκεψίν της εις Αίγιναν. Ό Ναύαρχος κατοικεί εις 
απλού ν οίκίσκον καί ή Άγγλίς Κυρία συνοδευο- 
μένη ύπό άνωτέρων "Αγγλων ’Αξιωματικών διηυ- 
θύνθη εις τό σπήτι τοΰ Κανάρη χωρίς νά προειδο- 
ποιήση.

Ή Κανάρη, σωστή Έλληνίς οικοκυρά, τήν ώραν 
έκείνην κατεγίνετο στο σιδέρωμα, καί έκπληκτος είδε 
νά γεμίζη τό σπίτι της άπό "Αγγλους ’Αξιωματικούς 
τούς συνοδεύοντας τήν Άγγλίδα Κυρίαν. Έπηκολού- 
θησαν αί συστάσεις, έξεφράσθη δ θαυμασμός πρός τό 
έργον τοΰ Κανάρη καί τήν ωραιότητα τής Ναυαρχί-

βαίωνε. Τάς περιγραφάς έκαμε πάντοτε έπί τόπου. 
Είς τό χραφεϊον μάς έλεγε πολλάκις, πάντοτε κβ,τι 
προσθέτει τις ή λησμονή. Διά νά μή έχη προκα
τάληψήν, ούδέπφτε έμε/έτα βιβλία πρότερον περί 
τής περιγραφομένης χώρας.

Τήν μελέτην ταύτην εκάμνεχ, άφοΰ έτελείωνε τάς 
περιγραφάς του. Πολλάκις μάς έλε'γεν : ’Ιδού, φίλε, 
τί πα&αίνονν οί γράφοντεξ ή τελειοποιοΰντες είς 
τό γραφεϊον τά %ργα των, καί μάς ύπεδείκνυε τά 
λάθη. Καί αύτά τά σχέδια, τάς μελανογραφίας καί 
άκουαρέλλας έπί τόπου έτελειοποίει, φοβούμενος μή
πως έπειτα είς τή γραφείόγ του προσθέσει η άφαι- ' 
ρέσει τίποτε. Πολλάκις έργαζόμενος τοπίον μάς έλέ- 
γεν : BEnl τόπου πρέπει τις νά τελείωση τδ σχε
διάγραμμά του, τοιουτοτρόπως είναί τις βέβαιος 
δτι Αντέγραψε πιστά τήν φύσιν y

All νά δείξωμεν , τήν φιλοπονίαν τοΰ Άρχιδουκός 
καί τόν τρόπον τής εργασίας Του, περιγράφομεν αυ
τόν ώς είργάζετο είς τήν Ζάκυνθον. Προ τής άνατο- 
λής τού ήλιου ήτο είς τό γραφεϊον πρός μελέτην τών 
ιστορικών έργων.

Είς τά επτά, ή οκτώ, κατά τάς έποχάς τού έτους 
έπινε τσοκμλάτα. .’Ακολούθως πχζός μετέβαινεν είς 
τήν εκκλησίαν τοΰ Αγίου Μάρκου. Μετά τήν λει
τουργίαν έψ αμαξης είς τήν εξοχήν. Χρείας τυχούσης 
τήν άμαξαν παρηκρλούθη ώραϊος ήμίόνος διά θρή. 
Ά ν τό j τομεϊον ήτο, επί αμαξιτής οδού είργάζετο 

, έφ’ άμάξης. «Έφ* άμάξης, χρείας τυχουόης,' έκαμνέ 
,τήν περιγραφήν,,, ή έγραφε, τάς εντυπώσεις. Όιε 
έφθανε εις τι χωρίον κατήρχετο καί πεζός πε^ιείργα- 
ζετο τό μέρος,’ συνωμίλει μετά τών χωρικών,'πάντα 
χάριν μελέτης, έρεύνης. Έκάθητο δ,ιά' τήν περιγρα
φήν ή σχεδιάγραμμα έπί πέτρας άφελέστατά ως/αλη
θής καλλιτέχνης καί άληθής σοιρός’. Σπανίως έδέχετο 
τό προσφερθέν κάθισμα.. Είς τά βουνά έίς τους λό
φους καί δύσβατα μέρη είχε τόν ήμίονρν. Καί τρόπό ν 

υνα> Λυτου ειοος υοηγου τινά έφοβεϊτο τόν ήλιον, ιδίως κατά τόν χειμώνα 
φέροντος τον τιτ/.ον : Tabulae Eudovicianae, είς μήπως ένεκα ψύξεως, κάταοροηθή. Διό χειμώνα καί 
τέταρτον με εκατόν σε/.ιδας αρίστου χάρτου, διηρη- καλοκαίρι είχε λευκήν δμβρέλλανΛ τήν όποιαν έργά- 
μειου εις τρία ιαμερισματα οριζοντίως μέ έπιγραφάς ,ζόμενος άνοικτήν έκράτη μ..ύπΐ)ρέτης του διά νά τόν 

;προφήλάξη άπό τας. αχτίνάς του ήλίόύ, , 7 , , ;1.. .
(Έπεται συνέχεια) ΪΠΥΡ. ΛΕ - ΒΙΑ2Μ^ '

Ό Άρχιδούξ Σαλβατώρ ένφ δέν είχε δείξη κλίσιν 
είς τό στρατιωτικόν στάβιον, άλλά δλως ήτο άφωσιω- 
μένρς εις τάς μζλ^τας, ή Πράγα είχε τά βλέμματά . 
της πρός αυτόν κάί τώ 1870 έξέΖεξεν αυτόν Διοικητήν 
τής Βοημίας. ΙΙρός τό άνατεθέν Αύτφ άξίωμα έδειξε 
μέγαν ζήλον καί εύσυνειδήτως είργάζετο άν καί ενίοτε 
αί ,άκανθώδεις άτραποί τών γραφειοκρατικών διατά
ξεων, τόν έξέπληττον. Φυάικά ή φύσις Του τόν υπο
χρέωσε νά άφήση τό πολιτικόν στάδιον διά νά δράση 
είςτήν γραμματολογίαν, επιστήμην καί τέχνην.

Ήτο όμως αρχηγός (κολονέλος) καί ιδιοκτήτης τοΰ 
ύπ’ άριθ. 58 Αυστριακού πεζικού συντάγματος.

Ό ’Αρχιδούξ άφιερούτο δλως είς έρεύνας ιδίως 
γεωγραφικά; καί λαογραφικάς, ας έπλούτιζε μέ τάς 
τεχνικός ιχνογραφίας καί μελανογραφίας καί χρείας τυ· 
χούσης, μέ άκουαρέλλες, ποΰ ό ίδιος μέ ταχύτητα έποίει 
καί μέ καλλιτεχνικός ι 
τοΰ Δόν Άχτφνίου BQ—» τ-πι- -■·—
χάρται, τούς οποίους ή κατεσκεύαζεν ό ίδιος ή έδιόρ- 
θωνεν. Οί χάρται ήσαν γεωγραφικοί καί ύδρογραφι- 
κοί συγχρόνως. Ή καλλιτεχνική τελειότης διεκρίνετο 
καί είς αυΐην τήν καλυτυπίαν καί βιβλιοδετικήν,. Αί 
εκδόσεις Αυτού είναι ό'ντως αύτοκρατορικαί. Ποικίλοι 
κατά τό σχήμα καί κατά το δέσιμον καί τήν ποιότητα 
τοΰ χάρτου. Έδημοσίευεν ολίγα άντίτυπα, τά όποια 
έδώριζεν είς Αΰτοκράτορας, Βασιλείς, Πρίγκηπας 
άγαπητούς, εις τάς μεγάλας Βιβλιοθήκας καί είς τούς 
στενούς, φίλους. "Εδιδεν όμως δύο τρία άντίτυπα είς ■ έφ’άμάξης. « 
τόν ζητήσαντα έγίοτε πρός πώλησιν εις μεγάλας τιμάς,

Ό Άρχιδούξ μόλις άφίκετο είς μέρος πρός μελέ- 
την, κατ’ άρχάς τό περιηγείτο ώς απλούς περιηγητής, 
συνωμίλει μετά.τών άνθρώπων πάσης κοινωνικής τά- χάριν μελέτης, έρεύνης. 
ξεως. Άφοΰ έλάμβανε γενικήν τινα ιδέαν τής χώρας 
καί έγένετο κάτοχος τών ώραιοτέρων σημείων καί 
γνώστης τής τοπογραφίας ήρχιζε τάς έρεύνας. Συγ
χρόνως έδιδεν εις τινας ειδικούς δυνάμένους νά τόν 
βοηθήσουν είς τάς έρεύνας Αυτού είδος 'Οδηγόν 
φέροντος τόν τίτλον :

φωτογραφίας τοΰ συνοδού αύ 
Ιβες. Φυσικά έπισυνάπτοντο καί

γερμανιστί, γαλλιστί καί ΐταλιστί δηλουσας τας πλη
ροφορίας τάς δποίάς εζήτει.

’Ακολούθως, μετά τήν παραβολήν, δ ίδιος έπιβε-
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(Συνέχεια)

’Ενώ λοιπόν ό Ζιγοϋρδος ανέβαινε τό δρόμο του 
δέν άφίνε άπό τά μάτια του τό συννεφάκι. Παρετή- 
ρει πως μεγάλωνε. ’Εφαίνετο σάν νά έπληθύνετοστή 
στιγμή. Καί κάτω απ αυτό έσχηματίζοντο ολόκληρες 
στήλες άπό σύννεφα, ποΰ σέ λίγο σκέπασαν δλη τή 
βουνοκορφή εκείνη. Δέ πέρασε πολύ καί αί χαμηλό
τερες κορφές καί στες δύο άκρες τής κοιλάδος σκεπά
στηκαν καί κείνες μέ σύννεφα ποΰ σιγά - σιγά ανέ
βαιναν πάνω πρός τήν άνωφέρέίά καθώς έγίνοντο 
ολοένα πυκνότερα καί σκοτεινότερα.
, "θταν ° ΖιΥ°ύρδος έφθασε στήν αρχή τής στέππας 

κ εκυτταξε καλά δέν είχε πείά καμμιά αμφιβολία ότι 
ήρχισε καταγίς. Καθαρά τώρα διέκρινε πώς πυκναί 
χιονομάζαι έστριφογύριζαν, συνεκρούοντο μεταξύ των 
καί κατρακυλούσαν. Καί ένας άνεμος αρκετά δυνατό; 
τόν έφθανε τό Σιγούρδο στήν άρχήν τής στέππας Καί 
τον κτυποΰσε στο πρόσωπο.

Δέν είναι παράξενο δτι ένας τρόμος τόν επίασε τότε 
πού εμετριάζετο μόνο μέ τή σκέψι δτι ευτυχώς δ αδελ
φός του δέν ήτο μαζί το ο.

, Κατ’ άρχάς έσυλλογίσθη δτι τό καλλίτερο θά ήτο 
να γυρίση πίσω. Αλλά δταν Ισκέφθη δτι ξέρει πολύ 
καλά to δρομο και δτι μέχρι σήμερα συχνά τόν είχε 
κάμει με κακό χειμωνιάτικο καιρό άπεφάσισε νά προ- 
χωρηση. Εθυμηθη άλλωστε καί τή καϋμένη τή μη
τέρα του ποϋ θά περνούσε κακέ; ώρες άν δέν έφθανε 
κανένα^ παιδί της, προπάντων επειδή ό καιρός ήτο 
τοσο άσχημος.

Γι αυτό μέ βήμα θαρραλέον έπροχώρησεν εμπρός 
στη στέππα τραβών πίσω του τό άλογο. Γλήγορα 
όμως τά σύννεφα τον πλησίαζαν καί σέ λίγο τόν 
προσπερασαν αφοϋ τόν περιεκύκλωσαν μέ τήν ομίχλη 
των καί εφθασαν στο βάθος τής κοιλάδος. Καί δσο 
προχωρούσε δ Σιγούρδος τόσο λίγώτερο κατόρθωνε 
νά βλεπη μπροστά του. Τά σύννεφα τόν έκάλυπταν 
τώρα^ απο ολα τα μέρη. Εστροβίλιζαν τριγύρω του 
καί υστέρα παρεσύροντό μέ ορμή άπό τό δυνατό αέρα. 
Δεξιά κι αριστερά εμπρός καί πίσω πυκνό χιόνι σάν 
τείχος τόν περιεκύκλωνε.

Καί δ Ζιγοϋρδος πάγωσε μέ τή σκέψι πώς μπο
ρούσε νά τελείωση τό ταξεΐδι αυτό τής στέππας. Τάχα 
θα τελείωνε ποτέ ;

Οταν σ’ αυτό τό τόπο ποϋ είναι έτσι κι’ έτσι κου
ραστικός καί άγριος πρόστεθή άκόμη κάτι φοβερό καί 
απαίσιο,* τότε είναι πείά βέβαιο τό παραστράτημα 
μεσά στο άτέλείοτο χιόνι.

Μιά τέτοια στιγμή δείχνει καλά, δτι ό βίος τοϋ άν- 
θρωπου είναι μιά πάλη κατά τής φύσεως, δπως λέιΐε 
συχνά. Πράγματι^ δμως δέν είναι πάλη, γιατί τή φύσι 
ούτε μπορεί κάνεις ούτε έλπίζεί δτι θά μπορέση νά 
νικήση. Καί δτάν ένας παλαιστής δέν μπορέΐ νά νι
κήσουν άλλον, τότε κάθε^άλλο παρά παλαίει.
„ ΚΓ ή φύσις έχει τή δύναμι νά σβύνή κάθε σπίθα 
ζωής που ζητεί ν’ άνέβη τά παγωμένα' αύτά βουνά 
και έχει τό τρόπο κάθε ζωντανό ποϋ άνέρριχήθη ψηλά 
να το έξαφανίση κάτω άπό τά χιόνια, δπου ποτέ δέ
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θά φθασή ακτίνα ηλίου και κανένα καλοκαίρι δέν 
κατορθώνει νά άνεβάση στο φώς δ,τι αύτή κρα 
τει κρυμμένο. ’Από τ’ άλλο μέρος μπορεί νά συντριβή 
κάθε πλοίο στο πόντο χωρίς ν’ άφίσή ξυλαράκι, καί 
κάθε χωράφι καί χωραφάκι δλως διόλου νά TO έρη- 
μωση.

Καί νά ρωτήσουμε δέν ωφελεί. «Γιατί τά κάνης- 
αύτάρ οί νόμοι της είναι μυστικά ποϋ κανείς δέ 
μαθαίνη.

Σέ κανένα δεν έχει νά δώση λόγο. Αυτή μονάχη 
έχει το δικαίωμα νά θαψή δπόυ θέλει τόύς πεθαμέ
νους από τη πάλη και κατόπιν τους νά στείλη δποιον 
ή ίδια θελει. 1ί τη μελει γιά τά ανθρώπινα δάκρυα, 
γΐά τ^ν ανθρώπινη θλϊψι; Αύτή πηγαίνει τό δρόμο 
της κι δτι βρεθή μπροστά της πρέπει νά πέση, «διά
φορον αν αυτό είναι γίγας ή είναι πετραδάκι, άν είναι 
άνθρωπος η είναι σκουλήκι. ”Ολα πρέπει νά πέσουν 
άμα τής είναι πρόσκομμα στή έκπλήρωσι τών νό
μων της.

Γι αυτή δλα είναι μικρά γιατί μόνο αύτή είναι 
μεγάλη.

Ετσι είναι φρικτό νά σχίζη κανείς τή στέππα μο
νάχος όταν η φυσις λυσσομανά. Καμμία βοήθεια δέ 
πρέπει να περιμενη κανείς. Φύσις καί άνθρωπος πα- 
λαίουν μονάχοι μέσα στή φοβερή ερημιά. Κανείς δέ 
θά μπόρεση ε'πειτά νά διηγηθή τί άκριβώς συνέβη. 
Καί έ ν<ρ δ οδοιπόρος ρίχνει κραυγή αγωνίας, τόν αρ
πάζει με λύσσα ή θύελλα καί τόν εκσφενδονίζει μέσα 
στές χαράδρες τών πάγων δπου πεθαίνει χωρίς πείά 
ποτέ νά άκουσθή

Πολύ δίκαια λοιπόν έφριξεν ό Ζιγοϋρδος δταν έσυλ- 
λογίσθη τό δρόμο ποϋ είχε νά κάμη. Έσκέφθη μία 
ακόμη φορά δν δέν έπρεπε νά γυρίση πίσω. Άλλ* 
απο^το ενα μέρος δέν του πολυάρεσεν αυτό καί άπό 
τό άλλο προτιμούσε νά έξακολουθήση τό δρόμο του 
παρά νά κατέβη τήν ολισθηρή κατωφέρεια πρός τήν 
κοιλάδα.

Εν τώ μεταξύ δ παληοκαιρός έγινε τόσον δριμύτε- 
0°» ώστε δέν μπορούσε πείά νά τραβά τ’ άλογό του, 
πού έστρεφε κάθε τόσο καί ζητούσε νά γυρίση πίσω’ 
καί μόλις κατώρθωνε νά τό κάνη νά προχωρή λίγο 
λίγο. Γύρω του είχε γίνει σχεδόν σκοτάδι καί ούτε δυο 
βήματα δέν έβλεπε εμπρός του. Εύτυχώς τό δρόμο δέν 
τόν είχε χάσει χάρις στές πέτρινες σημαδούρες καί στόν 
δυνατό άνεμο πού δέν αφινε τό χιόνι νά τόν σκεπάση 
εντελώς. Άλλ’ αύτό μόνο στήν αρχή. Γιατί δσο προ
χωρούσε δ Ζιγοϋρδος τόσο τό χιόνι σκέπαζε πυκνό
τερα τή γήρ καί τόσο δυσκολότερα κατώρθωνε νά βρί- 
σκη τό δρόμο του.

Τό χειρότερο δμως ήτο δτι τό πρόσωπό του διαρ
κώς έσκεπαζετο τόσο πυκνά μέ χιόνι ώστε εδυσκολεύετο 
ακόμη καί να βλέπη, κι’ έπρεπε συχνά νά στέκη καί 
νά τό ξεπαγώνη μέ τή ζέστα τοϋ χεριού. Κι’ελεγε 
άπό μέσα του δ Ζιγοϋρδος δτι πρέπει νά ευχαρίστηση 
πολύ τό Θεό , δν φθάση ζίονιανός στή καλύβα, πόΰ 
είναι φτίασμένη στή μέση τής στέππας γιά νά δίδη 
άσυλο στους ταξειδιώτες. ’Εκεί άπεφάσισε* νά περάση

τή νύκτα του αν καί κατελ.άβαινε ότι κάθε άλλο παρά 
χαοούμβνη Χριστουγενίατικη νύκτα θα περνούσε.

’Απ’ δτι εϊξερε ή καλύβα δέ θά ήτο πολύ μακρά 
του αν δέν είχε χάσει το δρομο καί για τούτο ητο εν
τελώς βέβαιος. Αλλά ό καιρός έγένετο άκόμη χειρότε
ρος, ή θύελλα διαρκώς έδυνάμωσε καί τύ χιόνι ηύξανε. 
Τό δέ άλογο έγένετο περισσότερα ανυπάκουο καί δυσκό
λευε πολύ τό προχώρημα, κι επί τέλους εγονατισε έτσι 
πού ό Ζιγοϋρδος έπίστευσε οτι ποτέ δέ θά μπορέση 
νά τό στήση πάλι στά πόδια του. Μολαταύτα με πολ
λούς κόπους κατώρθωσε νά προχωρήση ακόμη λίγο 
καί στο τέλος έσκόνταψε σ’ ένα σωρό μέ πέτρες άπό 
κείνους ποϋ είναι γιά νά δείχνουν τες αποστάσεις καί 
έκττάλαβε δτι βρίσκεται κοντά στήν ταχλύβα. Συνε- 
κέντρωσε τότε τάς δυνάμεις τόν' κοΛ σχεδόν έξηντλη- 
μένος έφθασε πράγματι στήν εύλογημένη καλύβα.

Ή καλύβα αύτή δπως καί δλαι τοΰ είδους της ητο 
ένα μικρό, άπλ.ό σπήτι. Μόνο αφού αρκετοί άνθρωποι 
εύρηκαν τό θάνατο μέσα στά χιόνια συνεφωνησαν οι 
συνορεύόντες δήμοι μετά πολλών ετών διαπραγματεύ
σεις νά κτίσουνε ένα καταφύγιο εκεί επάνω. Και όταν 
έπί τέλους οί πρόεδροι τών πρός βορράν καί^ νότον 
κοινοτήτων έλαβον διαταγήν νά τό κτίσουν δι εξόδων 
τών ταμείων των, έφρόντισαν μάλλον νά κερδίσουν 
οτι μπορούσαν, παρά νά το φτίάσουν δσο τό δυνατόν 
καλλίτερο καί χρησιμώτερο σέ όσους θά ζητήσουν προ
στασία κατά τής χιονοθυέλλης. Οπωσδήποτε όμως 
στάς άρχάς ήτο υποφερτό. Τουλάχιστον ευρισκε κάνεις 
άχυρο, καυσόξυλα καί σπίρτα, τζάκι, σκαμνί και ενα 
φιϊάρι καί μερικά άλλα χρήσιμα πράγματα. Εννοεί
ται δτι τό σπήτι δέν ήτο κλειδωμένο, ή πόρτα δμως 
είχε ένα ξύλινο μοχλό. Πριν άκόμη δμως πέση τό 
πρώτο χιόνι είχε έξαφανισθή τό άχυρο, ξυλαράκι δέν 
έ.φαίνετο πουθενά καί σπίρτα μπορούσε κανείς νά ζη- 
τάη δσο δέ βαρύνετο. Καί κανείς βέβαια δέν εφρόν- 
τισε νά τ’ άναπληρώση. Δε περασε πολύ κι εχαθη και 
τό φτίάρι. Περισσότερο καιρό άπ’ δλα εύρίσκετο εκεί 
μία χύτρα, άλλά καί κείνη μία σκοτεινή φθινοπωρινή 
νύχτα έκαμε φτερά. Φυσικά δεν έλειψαν σχετίκαι συ
ζητήσεις εις τά δημοτικά συμβούλια τών πλησίον πε
ριφερειών, δέν υπήρξε δέ άντιρρησις ότι πρέπει νά λ.η- 
φθή φροντίς γιά τό σπήτι. “Ολα όμως κατελ.ηξαν εις 
καυγάδες μεταξύ τών αρχηγών τών κοινοτήτων πού 
κατηγορούσαν δ ένας τά παιδιά τής άλλης κοινοτητος 
δτι έιλεψαν τά πρά.γματα τής καλύβας.

Τό χειρότερο δμως είναι δτι ένα πρωί έκλάπη ολό
κληρη ή πόρτα τοΰ σπητίού πράγμα ποϋ παρεκίνησε 
έπί τέλους τόν πρόεδρον τής πρός νότον κοινότητας 
νά λάβη τήν γενναίαν άπόφαην νά δωρήση, μίαν άλ
λην καινούργια. Καί σ’ αυτό τό. σημείο ν η επίπλωσις 
έτελείωσε..

Ή καλύβα ήτο κτισμένη έτσι ώστε στή μία άκρα 
υπήρχε ένα πατάρι, ώς ύψος ανθρώπου, όπου *θά 
μπορούσε κανείς νά κοιμηθή. 'Π άλλη δέ άκρα ήτο 
ελεύθερη για νά τοτοθετή κάνει; τό ζιρο πού μπορούσε 
νάχη ααζύ του.

Μόλις ό Ζιγοϋρδος έφθασε στή καλύβα έκλεισε τή 
πόρτα κφί έσωρίάσε άπό πίσω τά πράγματά του και 
τό σαμάρι άκόμη, γΐάτι έφοβεΐτο μήπως η θύελλα τήν 
άνοιξη. Καί άφού γτά νά ΐήν στερεώση περισσότερο 
τήν έστήλωσε μέ τό χονδρό ραβδί του, έβαλε άχυρο 
στ’ άλογό του, ενέβη απάνω στό πατάρι, τό σιγύρισε 
καί ξαπλώθη.

"Εκλεισε τά μάτια καί δοκίμασε νά κοιμηθή. Αλλα 
είχε χάσει τόν ύπνο τρυ. Μιά αλλόκοτη ανησυχία 
τόν είχε καταλάβη προπάντων τώρα ποϋ ξέφυγε_τήν κα
ταιγίδα καί άσφαλής προσπαθοϋσι νά κοιμηθή^ 'Όσο 
κι’ αν τό πολεμούσε όμως δέ μπορούσε να δι,όξη από

τό νοΰ του τά παραμύθια τών φαντασμάτων τών 
παιδικών του χρόνων. Το ενα κατόπιν τού ά\λου 
ε’ισχωροϋσαν μέσα στή σκέψι του, επερναν μία μεγα- 
λαποίησι άπό τή φαντασία του και καταντούσαν ,ων- 
τανά στοιχειά ποϋ τά έβλεπε κάι δε μπορούσε να 
στρέψη ά/Αοΰ τά μάτια του μέχρις δτου., ξεπετάχτη 
έντρομος καί κότταξε έπίμονα τήν στέγην, ΰθ^ως 
δή τίποτε ξωτικό, άλλά τίποτε. Γεμάτος κρύο ίδρωτα 
έξαπλώθη σέ λίγο πάλι. Δοκίμασε τώρα νά κράτηση 
άνοικτά τά αάιία του καί προσπάθησε να σκεφθη ο,τι- 
δήποτε άλλοί ’Ηκροάσθη τήν καταιγίδα έξω. Ήκουε 
πώς λυσσοϋσε τό χιονοβόλημα καί ησθάνετο σχεδόν 
δτι ό άέρας έσχημάτιζε χιονοκύματα επί τής στέγης 
ποΰ τό^ προστάτευε. Άλλα μόλις πατούσε τά μάτια 
άνοικτά διάφοροί’χρώματισταί κήλίδες επροβαλλον 
άπό μέσα άπό τό σκοτάδι ποΰ τουφερναν αμέσως στο 
νοΰ τά παραμύθια τών φαντασμάτων.

’Ήκουε άπό fi/.λο τό μέρος το άλογο νά μασσρ 
τό χόρτο του έτσι ήσυχο σάν νά εύρίσκετο στό σταΰλο 
του καί ελάφρυνε οπωσδήποτε ό φόβος του. Γά ρούχα 
του δμως ειχον πείά ξεπαγίάση τόσο πού έσηκωθη 
καί προσπάθησε νά ζεσταθη μέ κινήσεις καί κτυπή
ματα. Πράγματι σέ λίγο έζεστάθη καί μάλιστα τον 
επίασε καί τόσο δυνατή νύστα ώστε άνέβη πάλι στο 
πατάρι έξαπλώθη καί δοκίμασε νά κοιμηθή.

Πέρασε λίγη, ώρα. "Εξω ή καταγίς έβρυχαώ· Ιο 
άλογο είχε πάψει νά μασσά. Τό σκοτάδι καί η μονα
ξιά επάνω στό έρημο αύτό βουνό τον έτρόμαζε πάντα, 
Νά κοιμηθή δέ, δέν κατώρθωσε δσο^κι’ άν προσπα
θούσε. Μόλις έκλειε τά μάτια του έπρόβαλλον στήν 
φαντασία του όλοι εκείνοι οί δυστυχισμένοι πού βρή 
καν τό θάνατο μέσα στήν στέππα. κοντά στήν καλύβα 
ή κι’ άκόμη μέσα σ’ αύτή δπου κατώρθωοαν νά φθά- 
σουν ξοδεύοντες τις τελευταιές των δυνάμεις.

Μ’ αύτά ήνοιγαν τά μάτια του μόνα των κι έρευ- 
νούσαν πάλι τό σκοτάδι κι’ ό πτωχός ξυπνούσε^ πάλι 
καί γεμάτος άγωνια καί άνησυχία ,εγύριζε από τό ενα 
π/^υρό στό άλλο χωρίς ύπνο καί ξεκουρασι.

"Εξαφνα τού έφάνη σάν νά ήκουσέ κάτι επι της 
στέγης, «άν κάτι ποϋ έσύρνετο σιγά - σιγά. Τρομασμέ- 
νος πετάχθη επάνω, Πράγματι κάτι περπατούσε κάτι 
έσύρετο έπί τής στέγης ποΰ ήκούετο καθαρά. ’Αφηνι
ασμένο σηκώθη καί τό άλογο άμέσως, ωρμησε κοντά 
στό πατάρι καί έστήριξε τό κεφάλι του στα πόδια τού 
Σιγούρδου πού τά είχε στήν άκρη απλωμένα.

’Έπειτα ήκούσθη ένα; θόρυβος, σά νά κυλοϋσχν 
πέτρες άπ’ τή στέγη καί στο τελ,ος ε’νάς δυνατός κτύ
πος στή πόρτα, κι’ υστέρα άλλος.

Τό σώμα τού Σιγούρδου πάγωσε άπό τή φρίκη, 
τ’ άλογό του έτρεμε καί προσπαθούσε νά πλησιάση 
κοντά του δσο μπορούσε περισσότερό. Καινοί κτύποι 
έγένοντο ασθενέστεροι και αραιότεροι και ετι τέλους 
έπαυσαν εντελώς.

Ό Ζιγοϋρδος δέ κατώρθωσε νά κοιμηθή^ δλη τή 
νύχτα. Μόλις έπαυσαν οί κτύποι κατεβη άπο το^ πα
τάρι, άγκάλΔ®σε το λαιμό τ άλογου του καί το εθω- 
πευσε ως πού ησύχασε. ’Έπειτα το έφερε στήν άλλη 
άκρη τής καλύβα; καί κάθησε μαζί του χάμω στή 
γή. Τοΰ έδ υσε τό υπόλοιπό χόρτο καί τό άλογο ήρ- 
χισε νά μασσφ.

’Εκεί έμειναν δλη τή νύκτα, άνθρωπος καί άλογο, 
σάν άδέλφία έξ ίσου φοβισμένα καί έξ ϊιου χαρούμενα 
ποΰ σ’ αύτή τή φοβερή νύκτα είχαν κοντά τους τή 
ζωντανή ύπαρξι τό ένα τού άλλου.

“Οταν ό Ζιγοϋρδος έκατέλαβε πώς ι'ιοχισε να ξημε- 
ρώνη 'σηκώθη καί έπλησίασε τ>] πόρτα. Πέρασε ώρα 
ώς ποΰ νά τήν έλευθε.ρώση από μέσα καί νά τήν 
άνόίξη.
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’Επιτέλους τήν τράβηξε μέ ορμήν και ήνοιξε. Στή 
στιγμή δμως είδε δτι έξω λίγο παράμερα άπό τή πόρτα 
ήτο ξαπλωμένος ένας άνθρωπος. ΕΙχεν έστραμμένο τό 
πρόσωπο πρός τή πόρτα καί ήτο μισοσκεπασμένός 
μέ χιόνι,

Ό Ζιγοϋρδος δέν έχρειάσθη περισσότερο άπό μία 
ματίά για νά μήν άμφιβάλλτμ Άνεγνώριζε τά χαρα
κτηριστικά του πολύ καλά αν καί τώρα ήσαν χλωμά.

Ήτο δ αδελφός του Άϊνάρ.
Ό ’Αϊνάρ δέν μπορούσε νά ήσυχάση δταν έφυγεν 

δ Ζιγοϋρδος, χωρίς πολύ σκέψι δέν ήργησε νά τόν 
άκολουθήση, δέν τον έπρόφθασε δμως παρά μόνον 
εδώ, στήν τραγικήν άύτή στιγμήν. ’Από τή στέγη 
δπου εύρέθη πάτων το χιόνι ποϋ τήν είχε ισοπεδώσει 
μέ τή γή, έκατάλαβε δτι είχε φθάσει στή καλύβα τής 
σωτηρίας, έγλίστρησε πρό; τή πόρτα καί έπροσπά· 
θησε νά εισέλθη.

Άλλά στάθη άδύνατον καί γι’ αυτό τώρα ήτο ξα
πλωμένος κίτρινος καί νεκρός.

ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 

καί ο'νέος, ταπεινός ντροπαλός, ώγρία όταν τήν 
έβλεπε.

Στό ψυχρό σκοτάδι τής χειμωνιάτικης βραδείας, 
ένα παράδοξο φως έπλημμύρισε τήν ψυχήν της.

Αύτό; είναι έψιθύρισε.
Ό νέος είχεν ίδή άπό μακράν τό λευκόν φόρεμα 

τής κόρη; πού άσπριζε στό σκοτεινό άνοιγμα τού παρα
θύρου καί μ*  ένα απότομον κίνήμά άπεμσκρύνθη.

* # *
*Η πρώτη ημέρα τού έτου; είγε φέρει πρό; τήν κό

ρην πρωί πρωί, τήν ώραν πού στό κομψόν τη; δωμά
τιο» άνοιγε μέ κόπον τά μεγάλα γαλανά τη; ματια, 
τά φιλιά καί τά δώρα όλων τώ» δικών της. Μαζή μέ 
τήν πρωτοχρονιά έώρταζον αυτήν τήν ήμεραν στό 
σπίτι καί τά νενέθλια τή; Λέλα;.

Γελαστή, τριγυρίσμένη άπό αγάπην, είγε πατήσει ή 
κόρη στα είκοσι τη; χρόνια. Τώρα δμω; στό πρόωρον 
αυτό δείλι τού Δεκεμβρίου, έπειτα άπό τά γέλια καί 
τή; γαρέ; όλη; τή; ήμερα;, μία παράδοξο; μελαγγο- 
λία τήν κατέλαβεν. Άφηρημένη έκύτταζε μέσα στό 
τζάκι. Είγε λησμονήσει νά ρίξη ξύλα στήν φωτιά καί 
ή φλόγα σιγά-σιγσ πέθαινε καί έσβυνε, 'Όλα τά έπι
πλα τού δωματίου έπαιρναν στό ήμίοω; εκείνο κάτι 
μυστηριώδε;.

Μία χρυσή ανταύγεια επάνω στά λευκά τριαντά
φυλλα, πού έπέθαιναν καί αύτά μαζή μέ τήν φλόγα 
τού τζακιού. Κουρασμένα, έκρέμαντο τώρα επάνω 
στ’ αγκαθωτά στελέχη των καί κάπου κάπου ένα πέ
ταλό του; έμαδούσε καί έπεφτε, σ’ ένα μυρωμένο ξεψύ- 
γισμα έπάνω στό τραπέζι.

Κάποιο; τά έστειλε για μένα ! Λύτη ή σκέψι; 
σιγά-σιγά είχε γεννηθή στήν ψυχή τη; δειλή Βειλή

Ή Λέλα έκλεισε τά τζάμια Τά μάνουλά τη; ήσαν 

ωχρά άλλά τα μάτια τη; έλαμπαν. Έπλησίασε στό 
τραπέζι έσκυψε καί έκοψε μέ προσοχήν άπό τήν δέ
σμην τών ρόδων, διά νά τό καρφώση έπάνω της, έ'να 
μπουμπούκι ποΰ δροσερόν, είγε πικ ζωήν στό κρύο 
νερό καί άνοιγε τώρα τά πέταλά του, αγνά, ευω
διαστά.

Τό πρωτοχρονιάτικο αυτό βράδΰ, μαζή μ’ ένα λευ
κόν ρόδου, άνθισε καί ό έρως σέ μίαν κοριτσίστικη 
ψυχήν.
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Καθισμένη μόνη κοντά στό τζάκι ή Λέλα έκύτταζε 
πάλιν τά λευκά πλατύφυλλα τριαντάφυλλα, ποΰ είγε 
τακτοποιήσει πρό όλίνου μέσα στό μενάλο κρυστάλλινο 
βάζο. Τά είχε φέρει τό πρωί ένας λούστρο; άννωστος.

Ποιο; τά στέλνει ; είχεν έρωτήσει ή υπηρέτρια, ή 
οποία επάνω στήν δέσμην τών λουλουύιών δεν είδε? 
ούτε κάρταν ούτε όνομα κανένα.

— Δέν ξεύρω. Μ’ εύρήκε ένα; κύριο; στό δρόμο 
καί μού είπε νά τά φέρω έοώ, άπήντησε τό λουστράκι, 
κυττάζοντας, ντροπιασμένο ,τήν λάσπην πού είγε φέρει 
μέ τά χοντρά παπούτσια του έπάνω στό χαλί, καί 
έφυγε βιαστικό μ’ ένα παράδοξο μειδίαμα στό στρογ
γυλό, μελαγγροινό του πρόσωπον.

Στό τραπέζι είγε γελάσει ή Λέλα μάζή μέ τού; δι
κού; τη; για τό παράδοξον αυτό Πρωτοχρονιάτικο·/ 
δώρον.

— Κάποιο λάθος θά έγεινε, χωρίς άλλο είπεν ό 
πατέρας τη;, ενώ μέ προσοχήν έκοψε τήν πελωρίαν 
Βασιλόπητταν. Τά μικρότερα αδέλφια παρηκολούθουν 
τά; κινήσει; του μέ λαίμαργου βλέμμα.

έκσμνεστήν αργήν καί τώρα, ζωντανή, λαχταριστή 
τήν καρδιάν τη; νά κτυπα γρηγορώτερα.

Ποιο; ; Δέν τολμούσε νά ερώτηση τόν εαυτόν τη;. ,
Τήν έθκύμαζον τόσοι’ στού; χορούς καί στά σαλόνια, 

πλούσια γεροντοπαλλήκαρα ποϋ είχε ■ μαγεύσει μέ τή 
δροσεράν χάριν τη; καί πεταχτοί άνθυπολογαγοί θαμ
βωμένοι άπό τήν προίκα τη;. Αυτή νελαστή, περή
φανη, έπινε μέ.πόθον καί μέθην τό λιβάνι αυτό του 
θαυμασμού..

Κάτι τι ομω; τή; έλεγεν ότι τά λουλούδ’,α πού ήλ
θαν κατάλευκα, δρασερά, νά χαιρετίσουν τά είκοσι 
της γρόνια, δέν τή; τά είγε στείλει τό χέρι τού κομ- 
ψευομένου νέου. Καί τιάρα, βυθισμένη στά; σκέψεις 
της. προσπαθούσε νά μάντεόση τό μυστικόν πού έκρυ- 
ψεν ή ευώδης ψυχή τών ρόδων.

♦ ·«;····. 
♦ *

— Λέλα, τί κάνεις έκεϊ μόνη στά σκοτεινά ; ’Έλα 
μέσα, παιδί μου, νά μά; παίξη; λίγο πιάνο.

Ή φωνή τή; μητέρα; τη; άντήχησεν έξαφνα μέσα 
στον προθάλαμον.

— "Ερχομαι μαμμά !
Έσηκώθη καί ήσθάνθη ότι τά μάγουλα της έκαιον.
— "Εμεινα πολύ κοντά στή φωτιά, έσκέτθη τί ζέ

στη, θεέ μου !
Έπήγε πρό; τό παράθυρου, άνεσήκωσε τό βαρύ βε

λούδινο παραπέτασμα καί ήνοιξε τό ',ζαμι. Ψυχρός, 
ζωογόνο; αέρα; έιιβήκε μέσα καί τήν έκαμε ν’ άνα- 
τριχιάση. Στον μολυβένιον ουρανό ούτε ένα αστέρι. 
Τά σύννεφα έκάλπαζον τρελλά, τό ένα πίσω τού άλ
λου. Κάτω στή» άσφαλτον αντηχούσε ποδοβολητό. Οί 
αμαξάδες, βιαστικοί τουρτουρίζοντε; στό κάθισμα των, ' 
εμαστίγωναν άπονα τ’ άλογα. Σπάνιοι διαβαται μέ τά 
χέρια στή; τσέπε; καί τόν γιακά σηκωμένου. Ό κό
σμο; μαζευμένο; στά σπίτια εμπρός είς τό άχνίζόν 
τσάι έώρ-αζε τήν επέτειον τή; πρωτοχρονιά;.

"Εξαφνα ή Λέλα άνεσκίρτησε. Κάτω στό πεζοδρό
μιου σέ μιά γωνία σκοτεινή, διέκρινε μίαν σκιάν. 
“Ενα; άνθρωπο; μέσα στήν παγωνιά, αδιάφορος στό - 
κρύο καί στού; διαβάτας, ακίνητος, ήτένιζε τά φωτι
σμένα παράθυρα τού σπιτιού της. Τά μάτια της έκαρ- 
φώθησαν έπάνω του.

Έμάντευσε τότε τκ φθηνά ροΰγα καί το παλαιικό 
καπέλλο τού Άντώνη, τού άσημου γραφιά, πού εϊρ- 
γάζετο δύο χρόνια τώρα, στό γραφείο τοΰ πατέρα της, 
Ή Λέλα τόν φιλοδωρούσε συχνά μ*  ένα καλημέρά,

(Σννέχιια)

Έν τοΐς άδικήμασι. δι’ ών άιιβσως ή έμαέσως προσβάλ
λεται ή τιμή τοΰ προσώπου, προστίθενται έν τώ ανωτέρω 
ζητήματι ιδιαίτεροι όροι φαινόμενοι έκ προιτης έ.τιπολαίου 
δψεως οτι τφόντι κλονίζουσιν Ισχυρής τήν δοΟεΐσαν είς 
αυτό ταΰτην λύσιν.

Δικαίως ή αδίκως τά κοινωνικά ήθη κατέστησαν δρον 
ηβικής έν τή κοινωνίρ ΰπάρξεως του άνβρώπου τήν τιμήν 
αύτοΰ ώς μέίους τής κοινωνίας ταύτης, τιμή δέ, κατά τά 
ήβη ταΰτα καί κατά τήν έξ αυτών άπορρέουσαν άντίληψιν, 
είναι ό σεβασμός δν ή κοινωνία οφείλει νά αίσβάνηται καί 
άποδίδη πρός τάς πραγματικός ή εικαζόμενα; ήβικάς άρε- 
τάς έκάστου μέλους αυτής. Έκ τής έννοιας ταύτης προήλβε 
κατά συνεκδοχήν ή υποκειμενική σημασία τής λέξεως τιμή, 
σημαίνουσα ούχί απλώς τόν σεβασμόν τών άλλων, άλλά τά 
ηβικά προσόντα τσύ προσώρτου, ένεκα τών -όποιων δέον ν’ 
άπονέμηται αύτφ δ τών άλλων σεβασμός. Ούτως άπετελέσβη 
έκ τών διαφόρων πηγών τών κοινωνικών ήβών δι’ έκαστον 
πρόσωπον μέγα ήβικόν κεφάλαιον, μέγα άγαβόν, τό τής τι
μής, έξ ρύ παρήχβη τό άνεγνωρισμένον δικαίωμα έκάστου 
άτόμου όπως προμαχή τής τιμής του καί τήν προστατεύη 
απειλουι.'ένην ή τήν έκδική προσβαλλομένην έπί απειλή 
μειώσεως ή απώλειας αύτοΰ τού ίδιου δικαιώματος. Διότι, 
άφοϋ ή τιμή έν τή αρχική αυτής έννοίφ είναι ό πρός τά 
άληβή ή εικαζόμενα ηβικά προσόντα τοΰ ατόμου όφειλόμε- 
νρς ύπό τών άλλων σεβασμός, έπεται ότι οσάκις τά προ
σόντα ταΰτα τοΰ άτόμου τούτου άποδεικνύονται έν δλφ ή έν 
μέρει ανύπαρκτα, αίρεται ή μειοΰται καί ό σεβασμός τών 
άλλων πρός τό τέως άξιον τιμής πρόσωπον τούτο. Επειδή 
δέ τά ήβικά ταΰτα προσόντα τοΰ προσώπου είναι φυσικφ τώ 
λόγω άναπόσπαστα καί διαρκή, ώς είναι ή ζωή, έκρίβη ότι, 
οσάκις τό κοινωνικόν άτομον, καίτοι δύναται, έν τούτοις 
δέν έκδικεϊ τήν ύπό άλλων προσβληβεϊσαν τιμήν του ή δέν 
αμύνεται ύπέρ αύτής, προσβαλλόμενος καβ’ οίονδήποτε 
τρόπον, είτε διά καταστροφής τών ηβικών προσόντων του 
(π.χ. σωματικής αγνείας), είτε διά περιφρονήσεως πρός 
ταύτα (έξυβρίσεως, συκοφαντίας κ?υτ.) άποδεικνύει δήβεν διά 
τής άδρανβίας καί άναλγησίας τοη ταύτης δτι έστερεϊτο τών 
ήβικών τούτων προσόντων ή τρύλάχιστρν δνν,δρν άπέδιδεν 
είς αύτά τήν δέουσαν καί άνάλογον σπρυδαιότητα καί στορ
γήν, δπερ καί καβ’ εαυτό αποτελεί έλλειψιν ενός ήβτκού 
προσόντος (φιλοτιμίας) κατά τήν κοινωνικήν άντίληψιν. 
Άναγκαϊον δέ αποτέλεσμα τής άποδείξεως ταύτης είναι ή 
μείωσις τής τιμής τού προσώπου τούτου, ήτοι ή μείωσις 
τοΰ πρός τά μέχρι τοΰδε τικαζόμΐνα ήβικά αύτοΰ προσόντα 
σεβασμού τής κοινωνίας.

Έντεΰβεν συνάγεται ότι ό. κατά τήν τιμήν προσβληβείς

ίβογυρόνά ςότ ,ω^ήοοή ήοχ 
διττήν αισθάνεται καί έχει ανάγκην πρός έκδίκησιν, ήτοι 
α) τήν έκ τοΰ αίσβήματος τής έκδικήσεως αύτοΰ καβ’ εαυτό, 
αίσβήματος παραγομένου καί έξ οίουδήποτε .άλλου άδική, 
ματος καί β) τήν ανάγκην τοΰ ν’ άποτρέψη άφ" εαυτού διά 
τή; έκδικήσεως τόν κίνδυνον τής περιφρονήσεως τών άλ
λων. Ή δευτέρα αΰτη ανάγκη αποτελεί καβαράν άμυνάν 
κατά μέλλοντος κινδύνου, άρα ανάγκην λογικήν χαί σκόπι- 
μον, ένφ ή πρτότη καβ’ έαυτήν άνευ τής δευτέρας βά ήτο, 
ώς πάσα έκδίκησις*  παράλογος καί άσκοπος.

’Αποδεικνύεται άρα καί έν τφ βέίιατι τονν κατά τής τιήής 
προσβολών ώς καί έπί πάντων τών λοιπών αδικημάτων 
απροσμάχητος καί κατά πάντα άληβής ό κανών οτι ή έκδί- 
κησις καθ’ έαυτήν, οσάκις δέν συνάπτεται πρός τήν λογι
κήν ανάγκην τής άμύνης κατ’ επικειμένου μέλλοντος κινδύ
νου, είναι πράξις έπιβαλλομένη μέν ύπό,τού έμφυτου αισθή
ματος τής ίσότητος καί άνταποδόσεως, άλλ’ έστερηιιένη καθ’ 
έάυτήν λογικής βάσεως καί λογικού σκοπού.

'Η άλήθεια αύτη είναι τόσον ακριβής, ώστε έξ?τάζομένη 
καί άπό τής άντιΰέτου όψευις άποδεικνύεται επίσης άρνίσ. 
Τφόντι καθώς τό αδίκημα ^αράγει τό αίσθημα τής ίκδιμή- 
σεως, κατά τόν αύτόν τρόπον καί ή εύεργεσίά, ήτις είναι τό 
ό.ντίβετον τοΰ αδικήματος, παράγει έν τφ εύεργετηβέντι τήν 
ευγνωμοσύνην. ’Αμφότερα τά άντίβετα ταύτα αισθήματα 
πηγάζοντα έκ τής ανισότητας, ήν παρήγαγε τό άδίκημα καί 
ή εύεργεσίά, καί τείνοντα είς άποκατάστασιν τής ίσότητος 
δι’άποδόσεως κακού, μέν εις τό κακόν, αγαθού δέ εις τό 
άγαβόν, είναι άμφότερα έξ ίσου παράλογα, κατά τήν πηγήν 
κμί άσκοπα κατά τό τέλος. Διότι, καθίος ό έκ πραβέσεως 
άδικήσας, ώς άπέδείξα ήδη, δέν ήδύνατο νά μή άδικήση, 
άφοΰ είχεν έν έαυτφ φύσει ή περιστάσει άβουλήπρ δυνάμεις 
ή έξεις κακάς, μή όφειλομένας εις τήν θέλησίν του, οϋτω 
καί ό εύεργετήτας, έήν έκ μόνου αγαθού αισθήματος ένήρ- 
γησε, δέν ήδύνατο νά μή εύεργετήση, διότι είς τούτο ωθούν 
αύτόν αί έν αύτφ ύπάρχοησαι άγαθαί έμφυτοι ή έπίκτητοι 
δυνάμεις αί .επίσης μή όφειλόμεναι είς τήν, θέλησιν αύτοΰ. 
”Αρα ούδ ή ευγνωμοσύνη,, ήτις άλλως τε είναι θεσπεσία 
αρετή τής ψυχή;, ούδ’ αύγήέχει λογικήν βάσιν. Στερείται δέ 
καθ’ έαυτήν καί λογικού σκόποΰ, διότι μόνος αύτής σκοπός 
είναι ή πλήρωσις τού πόθου τού εύεργετηθέντρς όπως άπο- 
δώση τό ληφθέν αγαθόν καί άποκαταστήση τήν διαταραχ- 
θεϊσαν έκ τής ευεργεσίας ισότητα. ’Αλλά τό εύεργετεϊν τούς 
άλλους είναι καθήκον παντός ανθρώπου, άρα ή εύγνωμο- 
αύνη ούδέν άφ’ έαυτής προστίθησιν είς τήν άπόδοσιν τού 
άγαθοΰ.

Άφ’ έτέρου πάλιν καθώς ή διοίκησις ενεργεί προληπτι
κής διά τό μέλλον, διότι ό φόβρς αύτής σποτρέπει έκ τών 
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προτέρών to αδίκημα. έκτελουμένί] δέ παραδειγματίζει καί 
τούς άλλους, οΰτιο καί ή έξ εύγνωμοσννης άπόδοσις τη; αγα
θοεργία; τόν μέν άγαθοεργήσαντα ενθαρρύνει καί ενισχύει 
όπως καί είς τό μέλλον άγοΟοεργή, συντελεί δέ καί είς πα
ραδειγματισμόν τών άλλων, πείθουσα αϋιού; δτι ή διάπρα* 
ξις τοΰ αγαθού τυγχάνει ανταμοιβής έν τή κοινωνίςι.

Άλλ’ η έπί τό μέλλον ενέργεια καί δύναμις αΰτη τής τε 
έκδικήσεως καί τής έξ ευγνωμοσύνης άνταποδόσεως τού άγα· 
0ού, τεινουσών τή; μέν πρός τήν άμυναν τής κοινωνίας κατά 
τοΰ μέλλοντος αδικήματος τής δέ είς τήν έμπέδωσιν καί 
προαγωγήν τής κοινωνικής ευπραγίας, ώς όπλα αβούλητα 
αποτελέσματα τοΰ αισθήματος τής έκδικήσεως καί τή; ευ
γνωμοσύνης, δέν άποτελοΰσι τόν σκοπόν αυτών. Διότι ούτε 
δ εκδικούμενος ούτε δ άνταποδίδων τήν ευεργεσίαν πράτ- 
τουσι ταϋτα πρός τόν σκοπόν δ μέν ΐνα άποτρέψη μέλλον 
αδίκημα ο δέ δπως ένθαρρύνη καί παραδειγματίσω άλλους 
πρός τό αγαθόν. Άμιρότεροι πράττσυσι ταϋτα άπλώς καί 
μόνον δπωξ π-ληρώσίοσι τόν ίδιον αΰτ^ν'-'πόθον προ; άντα- 
πόδοσιν καί ούδέν άλλο.

Δια τούτο, οσάκις η Πολιτεία είτε τιμωρεί τά αδικήματα 
είτε βραβεύει διά παρασήμων ή οίωνδήποτε άλλων τιμητι
κών βραβείων τάς ανδραγαθίας, τάς έξοχους άρετάς καί τάς 
πρός αυτήν εύεργεσία; τών ατόμων, δέν πράττει, ή τούλάχι
στον δέν πρέπει νά πράττη ταύτα πρός πλήρωσιν ούτε πό
θου έκδικήσεως ούτε πόθου άνταποδόσεως απλής, διότι 
ταύτά είσιν απλά αισθήματα στερούμενα τούτο μέν λογικής 
αφετηρίας, αφού, ώς άπεδείχθη, ούδείς έστιν έκών κακός ή 
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ενάρετος ή μεγάς, τοΰήό δέ σκοπού χρησίμου έν τφ π ορόν τ ί 
ή τφ παρελθόντι. 'Η Πολιτεία, δπως ένεργή λογικώς κα ί 
σκοπίμως πρεπει νά τιμωρή καί νά βραβεύη χάριν μόνον 
τον μέλλοντος, τό μέν αμυνόμενη κατά τοΰ απειλούμενου 
κακού, τό δέ προκαλοϋσα διά τού παραδείγματος τήν έπί τά 
έργα τής αρετής άμιλλαν καί προάγουσα ούτω δι’αυτής τήν 
ευπραγίαν τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου.

Εκ των είρημένων συνάγεται δτι πάσα υπό τής Πολιτεία; 
επιβαλλόμενη ποινή κατά τών άδικούντων, δπω; ή λογι. 
κί| δικαία καί σκόπιμος, πρέπει νά ήναι κατ' είδος καί 
μέτρον τοιαυτη ώστε είς έ'να και μόνον νά τείνη σκοπόν- 
τήν έν τφ μελλοντι πρόληψιν νέου αδικήματος, άρα τήν ά
μυναν τής Πολιτείας κατά τοΰ κινδύνου άλλων μελλόντων 
αδικημάτων, ουδέποτε δε είς έχδίχησιν διά τό έν τώ πα- 
ρελθοντι διαπραχθέν τοιοΰτο.

Εν τουτοις δ κατα θεωρίαν άρτιος καί λογικός ούτος 
κανών αποβαίνει δυστυχώς έν τή πράξει δυσεφάρμοστος 
όσονδή,-ίοτε καί αν ύποστήρίζηται σήμερον ΰπό τής θετική; 
τών ποινικολόγων σχολής. Τό δέ δυσχερές καί αδύνατον τής 
τελείας έφαρμογής του δέν πηγάζει έκ δισταγμού πρός τήν 
λογικήν ακρίβειαν τοΰ κανονος τούτου, αλί’ έκ τών αναπό
σπαστων από πάσης ποινής περιστάσεων καί δρων, ώς θέλω 
αμέσως αποδείξει εξετάζων ήίη είδικώς τό δεύτερον έκ τοϋ 
άδικήματος προαγόμενον καί μόνον λογικόν καί σκόπιμον 
αίσθημα, τό τής αύτοσυντηρησίας, άρα τής άμύνης.

(’Ακολουθεί). ΙΩΑΝ. Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΣ 

αλλά καί ή έπιοΰσα τής 31 Αύγουστου δίδει ούχ ηττον 
τό μέτρον τών ζημιών τών οικοδεσποτών δσοι δέν 
έπρόλάβον νά ένοικιάσωσι τάς οικίας των, η έ'κπτωσις 
τών ένοικίων είναι άμεσος καί λίαν αισθητή διότι η 
πανήγυρις έκλεισε πλέον.

"Οθεν άν ή 1η Σεπτεμβρίου διεγράφετο, εκείνο 
δπερ θά έζημιουμεθα θά ήτο μόνη ή παΰσις τοΰ 
θεάματος τής έν μια ημέρα άνά τάς οδούς τών Α
θηνών, άθιγγανικώ τώ τρόπω, μεταφοράς τών έπί- 
πλων τοΰ πλέίστου μέρους τών έν αύτή κατοικούν- 
των. καθόσον τοΰτό όντως είς αυτήν τό δφείλόμεν. 
Άλλ’ έλησμονήσαμεν δτι αύτη έχει καί άλλον τινα τί
τλον νά παρουσιάση, δτι δηλ. κατώρθωσεν νά θέση 
έν αμφιβολία ένα φυσικόν νόμον, τόν τοΰ άδιαχωρή- 
του, καθ’ δν δηλ. δυο σώματα είναι αδύνατον νά 
κατέχωσι συγχρόνως ένα καί τόν αυτόν χώρον, άπο- 
δείξασα τοΰτο δυνατόν, άφ’ οΰ τά έπιπλα τοΰ πα
λαιού καί νέου ένοικιαστοΰ συγκατέχουσιν έστω και έπί 
μίαν μόνον ήμέραν μίαν καί τήν αυτήν οικίαν, ει 
μή τις ήθελε προτιμήση νά τά θεωρήση ώς εν με- 
τεώρω κατά τήν ιδίαν αυτήν ήμέραν διατελοΰντα, άφ 
ού ούτε τελείως εντός, ούτε τελείως έκτος τής οικίας 
αύτής ευρίσκονται, τό όποιον δεν είναι βέβαια ολι- 
γώτερον θαυμαστόν. Τό γύμνασμα δμως αύτο, όπως 
καί άν ήθελε χαρακτηρισθή, γίνεται έπί άσφαλεΐ ζη
μία άμφοτέρων τών ένοικιαστών, καί δλα ταϋτα μό
νον πρός τόν σκοπόν τοΰ νά μή διακοπή τό ένοίκιον 
έστω καί έπί μίαν ήμέραν.

Ούτοι είσιν οί λόγοι, οί καθ’ ημάς πείθοντες δτι 

ή 1 Σεπτεμβρίου, ή σύγχρονος αΰτη ένη καί νέα, 
έκαμεν ήδη, ώς δλα τοΰ κόσμου τά πράγματα, τόν 
έαυτής δρόμον καί ήλθεν ή ώρα ϊ να έκλειψη καί αύιή, 
χωρίς άξίωσιν νά τήν θρηνήσωμεν. Θά τή είναι αρ
κετόν νά μή τήν καταρασθώμεν διά τά κακά, ών έγέ· 
νέτο αφορμή, είτε έν γνώσει, είτε έν άγνοια, καί ών 
τό έλάχιστον δέν είναι βέβαια τό δτι ήλλοίωσεν τόν 
καί έπί ένοικιάσεων άναπόφεοκτον άνταγωνισμόν είς 
διχασμόν τέλειον μεταξύ ενοικιαστών καί οικοδεσπο
τών. Τό Κράτος, δπερ είναι καί οφείλει νά ήναι, ό 
παντεπόπτης Άργος παρετήρησε ήδη τούτο καί εσχά
τως έκινήθη άλλά τό σπουδαίον είναι τό πώς θά άρη 
όριστικώς τοΰ διχασμού τούτου τάς άφορμάς. "Οταν 
καταντήση ώστε έν μέρος τοΰ ένοικίου νά παριστά, 
ώς πολλάκις ήδη συμβαίνη, τήν υπό τών οικοδεσπο
τών έκμετάλλευσιν υπεροχής προμελετημένης απέ
ναντι τών ένοικιαστών έχουσιν οί τελευταίοι ουτρι 
άναμφισβήτητον δικαίωμα να επικαλεθώσιν ειδικήν 
ποοστασίαν έκ μέρους τοΰ Κράτους. Άνάλ.ογον προστα
σίαν έζήτησαν καί έπέτυχον προ δεκαετηρίδων ήδη οί 
οίκοδεσπόται διά τοΰ έκτακτου, ϊνα μή εΐπωμεν δρα
κόντειου, περί εξώσεων νομού, το δε Κράτος, τό 
όποιον τέκνα μόνον αναγνωρίζει, και δέν εχ^ι προγο
νούς, δέν δύναται ούτε δύο νά κρατή μέτρα. ”Ήδή οί 
προφανώς πιεζόμενον είναι οι ενοικιασταί, αυτοί δέον 
καί νά προστατευθώσιν, αύτο άπαιτεΐ η κοινωνική 
δικαιοσύνη. «Έκάστω τό ίδιον >.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Τό ίδιον περί ένοικιάσεων νομοθέτημα θά κηρύξη 

όίκυρον τήν υπόσχεσιν άδειας έκ μέρους τοΰ ένοιακι- 
στοΰ πρός έπίσκεψιν τής ύπ’ αυτού κατοικουμένης οι· 
κίας, ώστε νζθύρα αυτής νά μή άνοίγηται είς τό έξης, 
ή τη ειδική έκάστοτε άδεια του. Ό νομοθετης, δστις 
έγνω νά κλείση αυτήν καί είς τάς άρχάς ακόμη, δνευ 
ώρισμένων εγγυήσεων, οφείλει καί έπί τοϋ προκειμέ- 
νου νά προστατεύση τήν εστίαν τοΰ πολίτου κατά 
τής ανάγκης, είς ήν εΰρεθείς ούτος εφθάσε νά υπό
σχεσή δτι παρέχει έν λευκω τήν άδειαν εισόδου είς τήν 
οικίαν του προ ενός σχεδόν έτους καί διά τόν πρώτον 
τυχόντα. Διά τοιαυτην συναίνεσιν ή ψυχολογική βία 
τεκμαίρεται ευκόλως, μάλιστα τό γινόμενον δέν άπέ- 
χει πολύ καί αυτής τής άπεμπολήσεως τής προσωπι
κής ελευθερίας τοΰ άτόμου, υπό γενικωτέραν αυτής 
έννοιαν.

Ώς τρίτον δέ μέτρον καταπολεμήσεως συστήματος 
ένοικιάσεων τόσον παραλόγου, άπειλοΰντος, δέ ήδη 
νά άποτέλέσή αληθή κοινωνικόν κίνδυνον δέον 
νά θεωρηθή καί ή, έπί άστυνομική ποινή άπαγό- 
ρευσις τής εϊς κενουμένας, οικίας άμεσου έγκατα· 
στάσεως νέων ενοίκων, βριζόμενου συγχρόνως καί 
τοΰ χρόνου (μιας τό πολύ έβδομάδος), καθ’ δν 
ύποχρεωτικως θά μέ/ωσιν αύται κεναί πρός άπο- 
λύμανσίν.

Τά δέ ενταύθα υποδεικνυόμενα μέτρα είναι τά καθ’ 
ημάς κατάλληλα, άλλ’ ίσως ύπάρχουσι καί άλλα κα
ταλληλότερα καί επομένως μάλλον εΰπροσδέκτα, άρκεΐ 
νά τείνωσι πρός τόν ίδιον σκοπόν. Ημείς αφορμήν 
μόνον συζητήσεως δίδομεν έπί θέματος, συγκινοΰν- 
τος καί μέλλοντος πρίοφάνώς νά συγκίνηση πλειό- 

τερον έν τώ μέλλοντι των ή μετέραν κοινωνίαν, νο 
μίζοντες δέ δτι κατεδείξαμεν τά άτοπα, τά όποια 
υπόσχεται νά άρη ή προτεινομένη νομοθετική Μετα
βολή, συναισθανόμεθα ήδη καί τήν ύπο/ρέωσιν νά 
έπισκοπήσωμεν μήπως αυτή δημιουργή λεληθότως 
άλλα εϊς βάρος τών οικοδεσποτών, καί έννοοΰμεν 
πάντοτε ουσιαστικά, ουχί τό από θεωρητικής έπόψεως 
συνήθως έπαγόμενον είς πάσαν παρέμβασιν τοΰ Κρά
τους, δτι δηλ. παρακωλύει τήν ελευθερίαν τών συναλ
λαγών. Τό τελευταίο ν τούτο κατήντησε πλέον άπηρ- 
χαιωμένον, τό δέ έντεΰθεν έπιχείρημα, θά ήτο, έν τή 
γενικότητι αυτού, ικανόν νά παράλυση πάσαν τήν 
περί τών συναλλαγών πρόνοιαν τοΰ Κράτους.

Ύπό τόν είρημένον λοιπόν περιορισμόν μένει νά 
ίδωμεν δν οί όίκοδεσπόται θά έζημιοΰντο καί κατά 
τι έκ τής καταργήσεω; τοΰ έθίμου τής άθρόας λήξεως 
τών ένοικιάσεων, καί τή άληθεία δέν βλέπομεν τήν 
ζημίαν των, έφ’ δσον τοιαότην δέν ύπολαμβάνουσι 
τήν άπόλυτον κυριαρχίαν, ήν τό είρημένον έ'θιμον 
ασφαλίζει αύτοΐς κατά τήν συνομολόγησιν τών συμ
βάσεων εϊς βάρος τών ένοικιαστών. Άν όμως έξετά- 
σωμεν τό πράγμα υπό πάσαν άλλην έποψιν τό έθι
μο ν τούτο φέρει απλώς τόν τόπον μιας πανηγύρεως 
ένοικιάσεων, κατά τό παράδειγμα τών έμποροπα- 
νηγύρεων, ή ζωοπανηγύρεων, αίτινες ούδέν προσθέ- 
τουσιν άξιον λόγου εις τήν καθόλου έθνικήν οικονο
μίαν, έν ω εΐς τούς έμπιστευομένους εϊς αύτάς τήν 
έζόδευσιν τών εμπορευμάτων των δυνανται έξ ίσου 
νά έπιφέρωσι καί ωφέλειαν καί ζημίαν. Ή ζημία διά 
τά μή έξοδευθέντα εμπορεύματα είναι βεβαία, ένεκα 
τών δαπανών μεταφοράς και επαναφοράς καί τής 
βλάβης, ήν ή διπλή αύτη μεταφορά προξενεί εϊς αυτά,

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ι?ιό

SOAITKH Ε’ΗβΕΡΗΐΠ

ζ\ί πΰλεμικαί έπνχϊΐρήστίς τής Συνεννοηστως εν τή 
Ανατολή βαρύνουν ,κατά τρόπον επώόυνον επι τοϋ 
Ολου ήαών βίου. Όχι μονον εθνικώς και πολι—ικώς^ 
αλλά καί κοινωνεκώς διά τής ύπό τών ξένων άποροο- 
φήσεως τών διαφόρών τροφίμων τής έγχώρίας παρα
γωγής, ενώ έξ άλλου ή Συν-ννόησις τά πάντα μετέρ
χεται πρός άπαγόρευσιν ή παρακώλυαιν τής εισαγωγής 
τών εξωτερικών ποοϊόντων εΐς τήν Ελλάύα. Απο 
εθνικής καί πολιτικής άπόψεως τά πράγματα εχουσιν 
επίσης τραγικώς. Δυνάμεθα νά εΐπωμεν οτι εν Μακε
δονία, εις όιρισμένας νήσους καί καθ’ όλα τά παραλία τής 
ήαετέρας ’^ώρας ή κυριαρχία τοϋ Ελληνικού Κράτους 
κατηργήθη πανηγυρικώς. Ύπό τό πρόσχημα τφν πο
λεμικών αναγκών ή εξουσία τών Άγγλο-Γάλλων 
εκτείνεται καθημερινώς. Ύπό διαφόρους δέ άλλα; 
ποοτάσεις νήσοι Έλληνικαί καί τμήματα τοϋ ’Ελλη
νικού έδάοους περιέρχονται εΐς τήν κατοχήν τών. Η 
Συνεννόησις διά νά συνοψίσωμεν τήν τακτικήν της, 
δέν δίδει καμμίαν προσοχήν πρός τά οικαια ημών, ως 
έλευθερας καί ούδετερας χώρας. ”Οχι δέ μόνον προ
βαίνει άπροειδοποιήτως εΐς καταλ,ήψεις ελληνικών 
έδαιρών καί ιορουρίων, άλλα καί εις συλλήψεις παντός 
μή άρέσκοντος αύτή εϊς τά μή παρ’ αυτής κατεχόμενα 
1Λέ?η· , , ,

‘Ως βάσιν, επι της οποίας στηρίζονται αι αυθαιρε

σία’. αύται τής Συνεννοήσεως καί ή παρ’ αυτής τίαρα- 
βίασις παντός δικαίου ημών έχρησίμευσεν ή ,δικαιολο- 
νία, ότι ΰπήρξάμεν σύμμαχοι τών Σερβων, τούς 
όποιους δέν ύπεστηρίξαμεν, αλλά τούτο παρέχει εΐς 
τούς συμμάχους της τό δικαίωμα ν’ αντικαταστήσουν 
ημάς εΐς καθήκον τούτο! Τό σόφισμα είναι χονδροει
δές καί ανάξιον μεγάλων καί πολιτισμένων δυνάμεων. 
Άλλα καί αύται παρά τήν ΐσχύν των αισθάνονται τλν 
ανάγκην νά περιβάλουν διά σκιάς τίνος, νομιμότ-ητος^ 
έστω καί ψευδούς τήν σκαίαν πολιτείαν: βίας καί 
πασάνοαίας ώς ή παρ’ αυτών ασκούμενη έν ‘Ελλάδι. 
Δυστυ/ώς δια τήν ήμετέραν πατρίδα ή πικρά αύτη 
δοκιμασία εσχεν τήη ένθάρρυνσυν καί τήν είσήγησιν 
ίσως έκ μέρους τών Φιλαντατικών παρ’ ήμϊν κύκλων. 
Εις αυτούς οφείλεται όλη r, από τής Αρχής τοϋ Ευρω
παίου πολέμου προσπάθεια, δπως ή 'Ελλάς συνταυ- 
τίση δχι μόνον τήν πολιτικήν, άλλάκαί τήν πολεμικήν 
τάς τύ/ην μετά τής Συνεννοήσεως. Καί αφού αί 
προσπάθειας αύτών έναυάγησαν κατά διαφόρους έποχάς 
κατέληξαν εϊς την διευκό υνσιν τής ένκαταστάσεως τών 
Άγγλογαλλικών στρατιών εΐς τή / Μακεδονίαν.

"Εκτοτε ήτο προφανές δτι ή Ελλάς δέν ήτο πλέον 
ουδέτερον καί ελεύθερό/ κράτος. Οί φιλαντατικοΐ άκρι- 
βώς αύτό έπεδίωκον νά κατασταθή αδύνατος ή τήρησις 
τής οΰδετερότητος ημών καί διά τών έν Μακεδονία 
πέοίπλοκών παρασυρθή και ακόυσα η Ελλζς εις την 
μετά τής Συνεν/οήσεως πολεμικήν συνεργασίαν. Άλλά 
τό "Εθνος οωτιζόμενον ύπό τών πραγμάτων καί όδη- 
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γουμενον ύπό τού πατρίωτιζωτάτου καί πολιτικωτάτου 
Βασιλέως του δέν εννοεί νά άπου,ακου'.θτί ττε στεοοαε , , , , , , 1 , *1 ’ 
κυτου αποφασεως νά μη επέμβη επ’ ουδενΐ λόγω είς 
τον Ευρωπαϊκόν πόλεμον, παρά μόνον όταν τά εθνικά 
αΰτοΰ συμφέροντα καί μόνον έπιβάλλουσι τοΰτο. Ή 
πολίτικη αυτή στάσις τής Ελλάδος έκίνησε τόν -χόλον 
τών εσωτερικών καί εξωτερικών Άντατικών και τί
ποτε οέν παρημελήθη ύπ’ αυτών όπως έκόηλωθή ή 
καθ’ ημών δυσμένεια. ’Όχι μόνον έκλείσθησαν διά τήν 
'Ελλάδα αί άγοραί τών Άνταντικών καί τών αποι
κιών των, αλλά καί αποκλεισμός αυτής έτολμήθη καί 
πάντα τά πιεστικά καί καταδυναστευτικά μέτρα των 
κατά τοΰ εμπορίου καί τής Ελληνικής ναυτιλίας 
έχρησιμοποιήθησαν.

1 Ίανουαοίου.—Τό Μαυροβούνιον κάμπτεται. Μετά τήν 
άατάληψιν τοΰ Λόβτσεν οί Αυστριακοί δεσπόζουν τής οδού 
τής Κεττιγνης. Στάσις έξερράγη εις τό 18 Σύνταγμα τοΰ 
Βουλγαρικού Πεζικού τό έδρεϋον εις Γκιουμουλτζίναν.

“ Ιανουάριου.- Οί Γάλλοι ζητούν παρά τών ’Ιταλών ν’ 
άποστείλουν στρατόν εις τήν Θεσσαλονίκην.

Ό τύπος καί ή κοινή γνώμη τών κρατών τή; Συ- 
νεννοησεως δανειζόμενη τά επιχειρήματα άπό τήν πε- 
ρίφημον ιδεολογίαν τών Άνταντικών τής Ελλάδος κα
τηγορούν την Ελλαδα ως προδιόσασαν τά συμμαχικά 
της καθήκοντα πρός τήν Σερβίαν, καί ώς ύφισταμένην 
τήν Γερμανικήν έπίδρασί”, χάρις είς ελατήρια τών 
όποιων ή ποταπότης καί ή ευτέλεια είναι ανάλογος 
πρός τό ψεύδος τών κατηγοριών αυτών. Τά αληθή 
αίτια τής σταυροφορίας ταύτης είναι γνωστά. Ή 
Συνεννοησις ήθελε την 'Ελλαδα εξυπηρετούσαν τά 
συμφέροντα της καί θυσιαζομένην χάριν τών σκοπών 
τητ Ανταντ. Αλλ εις διαοόρους δηλώσεις Του ό 
Βασιλεύς Κωνσταντίνος άνήρεσεν έπιτυχώς δλας τάς 
ενάντιον τής Ελλάδος κατηγορίας καί έτόνισε μετά 
όυναμεως την αποφασιν αυτής δπως μείνη αμέτοχος 
του αγώνος, διότι τοΰτο έπιβάλλουσι τά συμφέ
ροντα αυτής-

Ουτω πως ή πολιτική ημών στάσις απέναντι τού 
διεξαγόμενου αγώνος είναι κατηγορηματικώς διαγε- 
γραμμένη καί καμμία πίεσις ασκούμενη κατ’ αυτής δέν 
είναι Ικανή νά μεταβάλη τήν κατάστασιν. Προβλέπον- 
ται βεβαίως οεινότεραι ήμέραι διά τήν 'Ελλάδα καί 
περιπλοκαί περισσότερα», δι’ αυτήν είς τό μέλλον. 
Δέν είναι άπίθανον καί θέατρον πολέμου νά καταστη 
ή Ελληνική Μακεδο/ία, ίσως δέ καί άλλα αυτής 
τμήματα. ’Αλλά τίποτε έξ αυτών δέν θά κλονίση τάς 
ληφθείσας αποφάσεις της. Ή Ελλάς έννοεϊ νά είναι 
κυρία τών τυχών της καί νά διαχειρισθή έλευθέρως 
τήν πολιτικήν της, συμφώνως πρός τά εθνικά της 
συμφέροντα. Τοιαύτη πολιτική επιβάλλει στενοχώ
ριας, έγκαρτέρησιν καί θυσίας, άλλ’ή χώρα είναι 
αποφασισμένη νά τάς ύτοστή δπως εξασφάλιση τό μέλ
λον της. Καί δπως είπε κατά τάς τελευταίας ημέρας 
εν τή Βουλή Έλλην υπουργός οΰτω πολιτευομένη ή 
Ελλάς «Θά εξέλθη αλώβητος άρτια καί ακέραια τοΰ 

κλύοωνος ο οποίος συγκλονίζει ολοκληοον τήν ύιοήλιον».

Φ. Β.

ΓΥΡΩ ΑΠβ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΖΩΗ

3 Ίανουαοίου.—Άπεστάλη είς Αλβανίαν νέον Γερμανικόν 
Σύνταγμα.

4 Ίανουρίου.—Οί Γερμανοί έξακολονθοϋν τάς οχυρώσεις 
των εις τό Βαλκανικόν μέτωπον. Ώχύρωσαν ήδη τήν πρώ- 
την αμυντικήν γραμμήν διά βαρέος πυροβολικού.

5 ’Ιανουάριου. — Ό Λϋτοκράτωρ τής Γερμανίας, τον 
όποιον αί διαδόσεις έφεραν πασχοντα, έπεσκέφθη τήν Νύσ
σαν, όπου έγένετο δεκτός ύπό τοΰ Βουλγάρου Βασιλέως, 
τοΰ Διαδόχου καί λοιπών έπισήμων.

6 Ιανουάριου. — Ή ειρήνη τού Μαυροβούνιου έπίκειται.
7 Ίανουαοίου.— Ή ’Ιταλία ανησυχεί [διά τήν τύχην τής 

’Αλβανίας. 'Υπάρχει ελπίς νά γεννηθούν άλλαι άνησυχίαι 
πλέον σοβαραί διά τήν τύχην αυτής τής ’Ιταλίας καί νά 
μείνη ήσυχος ή ’Αλβανία.

8 ’Ιανουάριου.—Ό Μαυροβουνιωτικός Στρατός ήρνήθη 
νά παραδιόση τά όπλα.

9 Ιανουάριου. — Διεκόπησαν αί διαπραγματεύσεις μεταξύ 
Αυστρίας καί Μαυροβούνιου.

10 Ίανουαρίομ.—’Επισπεύδεται ή στρατολογία είς τήν 
‘Αγγλίαν.

11 ’Ιανουάριου.—Τό Μαυροβούνιον θά εξακολούθηση τόν 
πόλεμον άφοπλιζόμενον.

12 ’Ιανουάριου.—Οί ’Ιταλοί σκέπτονται ν’ άποσυρθοϋν 
έκ τής ’Αλβανίας.

13 ’Ιανουάριου.—Ό έν Κέρκυρα Πρωθυπουργός τής Σερ
βίας κ. Πάσιτς έδήλωσεν είς συνέντευξιν δτι ή Σερβία δια
θέτει 158,000 στρατού.

14 Ιανουάριου. — Ή Ιταλία λαμβάνει μέτρα πρός άντί- 
μετώπισιν τής σπάνιος τών γαιανθράκων.

15 ’Ιανουάριου.—Τό ’Αλέσσιον καί ό "Αγιος Ιωάννης 
«ατελήφθησαν ύπό τών Αυστριακών,

16 Ίανουαρίου.—Οί Αύστρογερμανοί βαδίζουν κατά τοΰ 
Δυρραχίου.

17 Ίανουαρίου.—Πανοικός είς Πάρισίους κατόπιν επιδρο
μής τών Ζέππελιν.

18 Ίανουαρίου.—'Ο Στρατηγός Μάκενσεν .είς Μοναστή
ριον—'Ο Σαζόνωφ προέβη είς σπουδαιοτάτας δηλώσεις πρός 
τούς δημοσιογράφους τής Πετρουπόλεως.

19 Ίανουαρίου.—Οί Ιταλοί δημοσιεύουν δρυμέα άρθρα 
κατά τών συμμάχων των.

20 Ίανουαρίου.— Είς ’Αγγλίαν χρηησιμοποιοΰνται είς 
κατασκευήν πολεμικών ειδών μέ μεγάλην εύδοκίμησιν 
γυναίκες.

21 Ίανουαρίου.—Διαψεύδεται ή παραίτησις τοϋ Ρώσου 
Πρωθυπουργού κ. Γκωρεμΰκιν.

22 Ίανουαρίου.—Λαμβάνονται μέτρα είς ’Ιταλίαν διά τήν 
επάρκειαν τών ειδών τής πρώτης ανάγκης.

23 Ιανουάριου.— Η Βουλγαρία εκήρυξε τήν περιφερείαν 
τοΰ Ρουχτσοϋκίου ζώνην πολέμου.

24 Ίανουαρίου. — Ή Ιταλική ενέργεια είς τήν ’Αλβανίαν 
άπεφασίσθη ύπό τών άνδρειοτάτων ! ’Ιταλών νά συνεχισθή 
έντονος μέχρι τέλους! !

25 Ίανουαρίου.—Άπεφασίσθη ή μετάβασις τού κ. Μπριάν 
είς Ρώμην. Οί ένδοξοι Ιταλοί έχουν ανάγκην ενέσεων τινων 
συμμαχίτιδος.

26 Ίανουαρίου.—Διακανονίζεται τό μεταξύ Γερμανίας 
καί ’Αμερικής έπεισόδιον.

27 Ίανουαρίου.—-Ό Γερουσιαστής Λυμπέρτ επιτίθεται 
διά τής «Ζουρνάλ» κατά τής πολιτικής τοΰ Πουανκαρέ.

28 . Ίανουαρίου. —'Ο Μπριάν θά ζητήση άπό τήν Ιταλίαν 
νά συμμετάσχη είς τήν πολιτικήν διάσκεψιν.

29 Ίανουαρίου.—Ό Λεοπόλδος τής Βαυαρίας θάναλάβη 
τήν κατά τής Αίγύπτου εκστρατείαν,

30 Ίανουαρίου.—Ό Σονϊνο θά συζητήση μέ τόν Μπριάν 
περί παραχωρήσεων είς τήν Ρουμανίαν.

31 Ίανουαρίου.—·*Ο Σαζωνώφ έδήλωσεν δτι ό πόλεμος 
δέν θά διαρκέση έπί μακρόν.

Η ΟΨΙΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κ1ΤΑ ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣ ΗΙΕΡΑΗΗΣ ΓΑΑλΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Ποιος θά έφαντάζετό ποτέ, δτι ή Κέρκυρα, ή ωραία 
νήσος, ή γόησσα .τού Ίονίου, ή όποια ασφαλής εκ 
τών θέλγητρούν της άνεπαύετο νωχελώς έπί τοϋ κυα
νού θρόνου της, ποιος θά έφαντάζετό δτι ή"ελε με- 
ταβληθή εις πολεμικόν λιμένα, εις όρμητηριον εμπο
λέμων στρατευμάτων ;

Καί δμως νά, πήγαινε στο λιμάνι, τριγύρισε την 
πόλιν μας καί δέν θά ξεύρης εάν εύρίσκεσαι είς τήν 
προ ολίγων ήμερων Κέρκυραν ή είς μίαν τών πο 
λυκόσμων εκείνων πόλεων, εις τήν οποίαν κάθε μέρος 
τής γής εστειλε τούς αντιπροσώπους του.

Ή Κέρκυρα ή ήσυχη είς τήν οποίαν καί φτωχοί 
καί πλούσιοι καί βασιλείς καί αύτοκράτορες ήρχοντο 
νά εύρουν άσυλον διά τό κουρασμένον πνεϋμά των, 
διά τήν βαρυμένην καρδίαν των, ή Κέρκυρα απο εί- 
κοσιν ήμερών μετεβλήθη εντελώς. Γην ποιητικήν της 
ήσυχίαν διεδέχθη ζωηρός αναβρασμός, εξακολουθη
τικός πηγαινοερχομός, νυχθημερινή κίνησις. Κατε
βαίνεις είς τον δρομον, και σοΰ παρουσιάζονται αμέ
σως οί άλπινισταί μέ τές σταχτιέ_ς των φορεσιές καί 
μέ τούς μαύρους σκούφους, ποϋ τραβούν μέ χάρι 
πρός τά δπίσω.

Κάμνεις δύο βήματα καί συναντάς όμιλόν ναυ
τών, μεν τούς κυκλικούς ναυτικούς σκούφους στολι
σμένους μέ τήν κόκκινην φούνταν είς τό κέντρον, 
καθένας φορεί το ιδικον του με ίδιον τροπον, πολ
λών δέ είναι τόσον μικρός ώστε ήμπορεϊ κανείς, ευκό
λως νά παρατηρήση τά διάφορα σχήματα τοϋ ανθρω
πίνου κρανίου. Στρέφεις λίγο τό κεφάλι, καί αντι
κρίζεις σμήνος πεζών, οί όποιοι είνε ένδεδυμένοι ώς 
οί ίδικοί μας, μέ μόνην τήν διαφοράν δτι τό χρώμα 
τής στολής των είναι στακτερόν. Άλλ’ οί Σέρβοι, ώ 
οί Σέρβοι είναι εκείνοι ποϋ μοΰ διεγείρουν τήν προ
σοχήν, τόν θαυμασμόν, τόν οίκτον ! Αυτά τά δύο 
αισθήματα αισθάνομαι βαθειά όταν τούς βλέπω νά 
βαδίζουν χωρίς νά δίδουν προσοχήν είς τίποτε, σκε
πτικούς, μελαγχολικούς, Ά ! τά θύματα τοΰ ,πανευ
ρωπαϊκού πολέμου ! Είδα προχθές ενα νέον, υψηλόν, 
ώραΐον, δ όποιος έκ κατατομής ώμοίαζε πρός τόν 
Νατολέοντα κατά τήν νεανικήν του ήλικίαν, καί ,μοΰ 
έπροξένησε τόσην έντύπωσιν ή μελαγχολία του, ώστε 
ακόμη τόν ενθυμούμαι. ’Ίσως θά έσκέπτετο τα αγα
πημένα του πρόσωπα, τά όποια άφησε μακράν και 
τά όποια κανείς δέν ξεύρει πότε θά ξαναϊδή,..

* *
Οί δρόμοι μας είναι γεμάτοι κόσμου, διότι δλοι 

αυτοί οί στρατιώται καί αξιωματικοί πηγαινοέρχονται, 
έκτελοϋν τήν εργασίαν των, ψωνίζουν, συνομιλούν. 
Τό βράδυ μάλιστα εις τήν αγοράν δέν ειμπορεΐ κα
νείς νά περάση, ευρίσκεται συνεσφιγμενος υπο ξέ
νων μέ τάς ποικιλοτέρας μορφάς καί τάς παραδοξο- 
τέρας ενδυμασίας. Τό κυριώτερον δμως μέρος, τής 
παριστανομένης σκηνής είναι οι διάλογοι τών υπη
κόων τών διαφόρων έθνών.Διάλογοι κατά τούς όποιους 
ή γλώσσα τών σχημάτων πρωτοστατεί καί παρατη
ρούνται πρωτοφανείς μορφασμοί και απελπιστικοί 
χειρονομίαι, συναρμολογούμεναι μέ καμμίαν φονευ- 
μένην λέξιν ιταλικήν ή ελληνικήν.

Κατέβην χθές είς τόν λιμένα κατα την ώραν τής 
δύσεως. Ό ήλιος δέν έφαίνετο πλέον, άλλ’ ή , πυρ- 
κα'ίά τήν οποίαν άφίνει όπισθεν αυτού, εφωτιζεν 
δλην τήν προ τοϋ λιμένος μας στεφάνην τών βου-
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νών μας μας μέχρι τών βουνών τής Ηπείρου. Έ
βλεπες βουνά έστρογγυλωμένα άπό γάζαν ρόδινην καί 
έπί μερικών κορυφών τήν χιόνα συσσωρευμενην εις 
λεύκάς πυραμίδας, δλα δέ έστηρίζοντο είς μίαν μετά· 
ξίνην θάλασσαν, ροδόγλαυκην, πού θά ήθελες να 
άπολαύσης μέ ήσυχίαν. Αλλά ποϋ ησυχία τώρα ! 
Ό λιμήν μας είναι κατάφορτος πλοίων, θωρηκτών, 
καταδρομικών, τορπιλλοβόλωι! Τά φορτηγά δέν με
τριόνται, έρχονται, φεύγουν καί ξαναέρχονται καί φέ
ρουν πολεμοφόδια, τρόφιμα, πρόσφυγας. Ατμάκατοι 
τρέχουν άπό πλοίου είς πλοΐον ή διευθύνονται εις την 
προκυμαίαν. Βάρκες αναρίθμητοι γλυστροΰν είς τήν 
ήρεμον θάλασσαν μέ αξιωματικούς καί ναύτας. Σταμα
τάς μίαν στιγμήν γιά νά ίδής καί εκατόν πλοιάριά 
διασταυροϋντα ενώπιον σου, προχωρείς δύο βήματα 
είς τήν παραλίαν, καί ιδού τά πολεμικά ποϋ σάν πε
λώρια φείδια έκτελοϋν τάς κινήσεις των. Τά βλέπεις 
νά παρουσιάζωνται εμπρός σου, πέρνουν θέσιν με
ταξύ τών άλλων σκαφών μέ τήν μεγαλυτέραν ευκο
λίαν, στρέφονται έλευθέρως χωρίς ούτε τήν παρα
μικρόν λέμβον τήν οποίαν συναντούν κατά τήν στρο
φήν αυτών νά έγγίζουν. Τό πάν πηγαίνει, έρχεται, 
κινείται.

Καί δμως αυτό τό θέαμα τό έκτακτον διά τήν 
Κέρκυραν, αυτή ή ζωή, αυτή ή κίνησις, ενώ είς άλ- 
λας περιστάσεις θά μάς ηύχαρίστει, θά μάς κατεν
θουσίαζε, σήμερον εάν δέν μάς πληρή^ μελαγχολίας 
μάς άφίνει ψυχρούς καί άδιαφόρόυς-, μέ μίαν αδια
φορίαν, ή οποία ομοιάζει μέ ηλιθιότητα. Ήτο τόσον 
αίφνίδιον τό πράγμα, όόστε δέν σέ άφίνει νά σκε- 
φθη άκόμη. Άλλ’ έ’πειτα πάλιν συλλογίζομαι δτι 
είναι Γάλλοι εκείνοι ποϋ κατέλαβον τήν νήσον μας, 
είναι εκείνοι τών όποιων ή γλώσσα μανθάνεται εις 
τά σχολειά μας, εκείνοι τούς οποίους ποτέ δέν έπαύ- 
σαμεν νά θαυμάζωμεν διά τά γενναΐά των αισθή
ματα, διά τήν ένδοξον ιστορίαν των, εκείνοι τέλος 
τών οποίων τό όνομα είς τήν γλώσσάν των σημαίνει 
ειλικρίνειαν καί τιμιότητα, πώς λοιπόν θά μάς βλά
ψουν; Καί είναι αυτή ή σκέψις όλων μας ή σκέψις 
ή όποια μάς κάνει νά μή φοβώμεθα τή ξένη κατοχή...

ΣΟΦ. ΚΑΡ.

ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΓΕΩΡΓΙΘΣ ΘΕΘΤϋΚΗΣ

Πριν προλάβει νά είσέλθη εις τήν νέαν Βουλήν ή 
φωτεινοτέρζ μορφή Τής κόινοβουλευτικής περιόδου 
έσβυσεν είς τό έπί τής όδοΰ Πανεπιστημίου μέγαρόν 
της. Τάς πρώτας ήμέρας τοϋ μηνάς αύτοΰ, ό Γεώργιος 
Θεοτόκης ύπέκυψε πρδ τής ίσχυράς προσβολής και 
άπεστέρησε τήν πατρίδα τών πολυτίμων ύπηρεσιών 
του. Ό θάνατός του έθεωρήθη ώς εθνική άπωλ.εια. 
Ούδέποτε ή έννοια τής φράσεως αύτής προσηρμοσθη 
τελειότερο'/ πρός μίαν κατάστασιν τήν οποίαν αισθα- 
νόμεθα δλοι γύρω μας έπικρατοΰσαν. Ή κρισιμότης 
τών περιστάσεων άνύψου τήν φυσιογνωμίαν τοΰ Γεωρ
γίου θεοτόκη είς έθνικόν στυλοβάτην. Έλλειψεν 
ούτος καί τά θεμέλια ήσθάνθημεν δλοι σειόμενα καί 
κλονιζόμενα. Ήτο μία έγγύησις καί διά τό παρόν 
καί διά τό μέλλον. Ή νηφαλιότης του, ή διαύγεια 
του, ή πείρά του, ή εύγένειά του, ή μόρφωσίς του, 
ή δξυτάτη άντίληψίς του ήσαν μεγάλα έθνικά κεφα
λαία πρός τά όποια μετά πίστεως άπέβλεπε τό 
έθνος. Άτυχώς δλα αύτά δέν τά έσεβάσθη δ θάνατος 
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καί άφηρπασε πολύτιμον παράγοντα τής έθνικής μας 
σταδιοδρομίας.

Η πολιτική ιστορία τοϋ τόπου τής τελευταίας 
τριακονταετίας συνεδέθη στενότατα μέ τό δνομα τοϋ 
Γεωργίου θεοτόκη. Τά τελευταία δμως πολιτικά γε
γονότα τά χρονολογούμενα άπό τήν περίεργον έπα- 
νάστασιν τοΰ 1909 έδημιούργησαν περιβάλλον εντε
λώς ξένον πρός τήν πολιτικήν ζωήν τοΰ έκλιπόντος 
άρχηγοΰ. Έκτοτε έζησε περισσότερον ώς οικογε
νειάρχης και κτηματίας παρά ώς πολιτικός. "Οταν 
δμως αί περιστάσεις τόν ήνάγκαζαν νά έμφανίζεται 
έπί τής πολιτικής κονίστρας ή φωνή του ήκούετο με 
πολλήν προσοχήν. Οί λόγοι του, αί ίδέαι του, τά επι
χειρήματα του, έπροκάλουν συζήτησιν καί καθίσταντο 
αντικείμενα εύρυτάτων σχολίων. Τό Έθνος δέν έπαυσε 
αισθανόμενο'? τήν γοητείαν του καί τήν έπιβολήν του. 
'Ο εύρωπαίκός πόλεμος, ό όποιος δλίγον κατ’ όλίγον 
τοσοΰτον ίσχυρώς έπέδρασε και έπί τών εσωτερικών 
τής πατρίδο, μας, άνέτρεψεν ένα ισχυρόν πολιτικόν 
καθεστώς και έφερεν είς τήν έπιφάνειαν τά στοιχεία 
τά θεωρούμενα έν τελεία άπομαχία καί μακράν πά- 
σης πολιτικής καί εθνικής δράσεως. Ε’ς τήν πρώτην 
γραμμήν άνέλαμψε τό δνομα τοΰ θεοτόκη. 'Η Ελλη
νική ψυχή μνημών ύπηρεσιών έθνικών και μεγίστων 
πολιτικών άρετών δέν έβράδυνε νά στραφή μέ εύλά- 
βειαν καί εμπιστοσύνην πρός τόν γηραιόν ’Αρχηγόν 
δστις είς τής πατρίδο; καί τοΰ Βασίλειος τήν φωνήν 
ύπακούσα; άνέλαβε τά βάρη κυβερνητικής και πολι
τειακής δράσεως μέ ζήλον νεανικόν καί ορμήν άσυ- 
νήθη. Και ήτο πολύ τυχηρός, τολμώμεν νά εϊπωμεν, 
ό άειμνηστος επιφανής πολιτικός θανών ύπό τοιαύτα; 
συνθήκας. Είς ένα καινούργιο και άνέλπιστο πολιτικό 
μεσουράνημα τόν εύρεν 6 θάνατος. 'Η κομψή καί εύ- 
εύγενής σιλουέττα του δέν έςωτερίκευεν μόνον τήν 
κοσμικήν γοητείαν άλλ’ έπεοάλλετο καί είς εύρύτα- 
τον πεδίον έθνικών σκέψεων καί αποφάσεων. Έκεΐ- 
θεν ήκούετο ή φωνή του λικνιστική, θωπευτική καί 
διελαλοΰντο αί Αντιλήψεις του πλήρεις άπό θετικι
σμόν, άκρίβειάν, σωφροσύνην και πρόνοιαν διά τό 
έθνικό? συμφέρον. Ή βαθυτάτη έκτίμησις τοΰ κρα- 
ταιοΰ Αύτοκράτορος τής Γερμανίας ένίσχυεν έπι πλέον 
τήν πολιτικήν του υπεροχήν καί συνεκέντρου ό Γε
ώργιος θεοτόκης δλα τά στοιχεία πού θά ήδύναντο 
μιά μέρα νά ικανοποιήσουν τούς εθνικούς πόθους τοΰ 
Ελληνικού λαοΰ. Έτσι, σ’ αύτήν τήν στιγμήν τόν 
εύρεν ό θάνατος. Και ό μέχρι τοΰ π. Σεπτεμβρίου 
λησμονημένος πολιτικός άνήλθε μέχρι τοΰ πανελλη
νίου σεβασμού καί άπήλαυσε τής πανελληνίου έκτι- 
μήσεως καί άγάπης. Καί δπως εΐνε εύγενής ό Ελλη
νικός λαός τόν έτίμησε θνήσκοντα δπως ήρμοζεν είς 
ένα ευγενές καί πολύτιμον τέκνον τής πατρίδας θυ- 
σιασθέν είς τήν πάλην ύπέρ τής έπικρατήσεως τού 
έθνικοΰ συμφέροντος. Καί ή Βασιλεία καί ή Πολιτεία 
δέν ύστέρησαν. Είς τόν νεκρόν τοΰ υπουργού τής ’Ε
θνικής Οικονομία; άπέδωκαν τιμάς τάς όποίας ολίγοι 
Ελληνες θά εύτυχήσουν νά άπολαύσουν.

Είς τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα μετεφέρθη ή σω
ρός του καί είς τό αγαπημένο του κτήμα ένεταφιά- 
σθη τό σώμα του. 'Η Κέρκυρα τόν έπένθησε καί τόν 
έτίμησεν έπίσης δπωςήξιζεν είςέν τών έπιφανεστάτων 
τέκνων της.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ

Ό απηνής θάνατος ποΰ άσπλαχγνα θερίζει σέ κάθε 
εποχή, χωρίς διάκρισι, εύμορφα λουλούδια ή πανύ
ψηλος δρυς κάτω άπό τής όποιες σκιάζόνταί τρυφεοές 
καί ευγενικές υπάρξεις, χωρίς κανένα δισταγμό, χωρίς 

Ζω?'1ί π°νσ στάθηκε καί έρριξε τό βασύ του ί
σκιο σ’ ένα ευτυχισμένο καί ευγενικό σπήτι. Καλά 
καθούμενα, ξαφνικά, μέσα σέ γελοία καί χαρές, μέσα 
στήν άγαλλίασι ευτυχισμένου πατέρα ποΰ βλέπει τριγύ
ρω του βλαστάρια γεμάτα χυμό καί άνθησ.ν, έμπήκεν 
ό χάρος καί μέ τό ματωμένο κοντάρι του έκτύπησε στήν 
καρδιά τον πολύτιμο συζυγο, τον ευτυχισμένο πατέρα. 
Και εκεί όπου έπλημμυροΰσαν ή χαρά καί ή ευτυχι
σμένη ζωή, έκεϊ ακούστηκαν στεναγμοί, έχύθησαν δά
κρυα πολλά καί άπό πέρα ώς πέρα έκυριάρχησεν ή οδύνη 
καί ό πόνος.

Τόν καλόν στρατιώτην, τόν άείμνηστον Συνταγμα
τάρχην Γεώργιον Δενδραμή, τόν θαυμαστόν σύζυνον, 
τόν στοργικόν πατέρα, τόν έ'λληνα πολίτην, ποΰ μέ 
τόν άδαμάντινον χαρακτήρα τοΰ ενθυμίζει άλλα χρό
νια και άλλους καιρούς, τον ιοιλον τον ειλικρινή, τον 
οικογενειάρχην τον αφοσιωμένο, ο χάρος ό κακομού- 
τρης, ο άσχημος, τόν έζήλευσε καί τόν έπήοεν άπό 
μέσα άπό τήν αγκαλιά τής λατρευτής οικογένειας του.

Μαύρα, κατάμαυρα παντού μέσα στό χαρούμενο 
σπήτι τού άειμνήστου, τοΰ καλού, τοΰ εύνενικοΰ Συν
ταγματάρχου. Μαύρα στή ψυχή, στη φαντασία τών 
αγαπημένων του οιά τήν ξαφνική συμφορά πού σέ λί
γες ώρες μέσα, έδιωξε τήν ευτυχία τους καί τούς έθοό- 
νιασε τόν κρυφό πόνο, τό δάκρυ καί τήν οδύνη.

Στο χρόνο μένει νκ γλυκάνη τόν άνιάτοευτό πόνο 
τής εύγε νικίας γυναικός του καί τών διαλεχτών παι
διών του.

Εις τήν ερίτιμον κυρίαν Δενδραμή, τήν άγνελό- 
μορφον κ. Στάμου θυγατέρα του καί τήν έπίλεκτον 
συνεργάτιδά μας Δα Δενδραμή τά πιο ειλικρινή καί θεσ- 
μά συλλυπητήρια.

ΚΥΡΙΑΚΟΥΑΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
Ο πολλάκις οια ι,ελ.εσας Υπουργός τοΰ μακαρίτου 

Θ. Δηληγιάννη καί έπί έπαναστάσεως ανακηρυχθεΐς 
Πρωθυπουργός έκ Λακωνίας πολιτευτής Κυριακούλης 
Μαυρομίχάλής άπεβίωσε κατά τόν μήνα αύτόν.

Ή 'Ελλάς εντός μηνός έκήδευσε δύο ποώην Πρω
θυπουργούς της. Είς τόν διαπρεπή πολιτευτήν άπε- 
οόθησαν επίσης μεγάλα1, τιμαί έπαξίως τών ύπηρε
σιών τας οποίας προσέφερε στήν πατρίδα κατά τό υ.α- 
κρόν πολιτικόν του στάδιο·?.

θεμιχ τχΝΝιΝοζ:
Ό κάτισχνος καί κομψοπρεπής καί λεπτός γελοιο

γράφος αείμνηστος Θ. Άννινος έσβυσε καί αύτός πα
ρασυρθείς άπό τήν δίνην τοΰ βαρυτάτου χειμώνο; τοΰ 
’Ιανουάριου. Πασχών άπό πολλσΰ έζη καθώς τά αυτά 
τοΰ θερμοκηπίου. Μέ προφυλάξεις πολλάς καί μέ άδ’.ά- 
κοπονπροσοχήν δι’ ότι άφεώρα τήν υγείαν του. Ό θά 
νατός του δέν εΐνε απλούς θάνατος καλού πολίτου. Εί 

νε μία στέρησες πολυτίμου καλλιτεχνικού παράγοντος 
ό όποιος άφήκεν ίχνη είς τήν δημοσιογραφικήν ζωήν 
τής τελευταίας τριακονταετίας. Ή γελοιογραφική του 
πέννα αποτελεί σταθμόν είς τήν ιστορίαν τής νεοελλη
νικής καλλιτεχνίας καί ή δημοσιογραφική του δράσις 
ήτο έκ τών σημαντίκωτέρων. Ή φυσιογνωμία τοΰ 
Άννίνου έπεβλήθη έπί πολύ καί τό καλλιτεχνικόν του 
δαιμόνιου θά χρησιμεύση ώς ύπόδειγμα εις τούς με
ταγενέστερους του,

Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΎ ΘΕΟΤΟΚΗ
ΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΝ

Είς τάς άγκάλα.ς τής πρωτευούσης αφήκε την τε
λευταία'? πνοήν ό Γεώργιος Ν. Θεοτοκης.

Δέν ίσχυσαν αί ίατρικαι έπικουρίαι, ούτε αί βασι- 
λικαί θωπεϊαι, ούτε τών προσφιλών οικείων του αί 
ίκεσίαι διά νά άνακόψουν την ορμήν τοΰ φασγάνου 
του θανάτου" είναι τόσον αμετάπειστος εις τας απο
βάσεις του. Καί ήδη ή πόλις ή όποια τόν έθέρμανεν 
r *» · t r f \ ι Γ \ V /ως αλ/.η μητέρα, η οποία τον ανεοειςε, τον εχμι τώρα 
νεκρόν καί τόν θρηνεί ! Και ο θρήνος της είναι θρήνος 
Πανελλήνιος' τόν θρηνεί εις τό προσώπου της η 
Ελλάς ! . . .

’Αλλά πόσου μεγαλυτέρα ειυαι ή θλιψις τής μη- 
τέοας, ή όποια δέχεται υεκρόυ το καλυτέρου εκ τώυ 
τέ'κυωυ της ! Ό πόνος της είναι μεγάλος καί τόν 
έξωτεοικεύει μέ τόν ζο>ντανοτερον τροπον. Το πένθος 
είναι γενικόν.

’Αναμένεται ή μεταφορά τού νεκρού μέ μία? βα- 
οειά λύπη ποΰ πιέζει όλων τάς καρδίας.

"Ολη αύτή ή συνάθροισες καί αί παρατάξεις καί οί 
στέφανοι δέν είναι αποτέλεσμα επ’, .υχίας και χαράς, 
είναι τό σύμβολου τοΰ θανάτου.

"Ολον αύτό τό πλήθος δέν θα έπευφημήστ,, θά δα
κρύσει, θά προσευχηθή ! . . .

Τέλος αποβιβάζεται ό νεκρός είς τήν πατρικήν γην 
καί ή άποβίβασις αύτή είναι ή τελευταία.
ω Οί κώδωνες τών εκκλησιών ηχούν πενθιμως, αι 
αουσικαί παιανίζουν πένθιμα έμβατήρια.

Διέρχεται ή πομπή άπό τάς κεντρικάς οδούς τής 
πόλεως· καί νομίζει κανείς ότι άντηχοΰν αΰται άκόμη 
άπό τάς έπευβημίας τοϋ παρελθόντος, οέν βλεπει όμως 
πασά τό πένθος καί δέν άκούει παρά τόν κρότον τής 
νεκρικής συνοδείας.

Μένει τώρα νζ τόν δεχθϋ ή ’Εκκλησία όια να τον 
περιβάλη μέ τάς τελευταίας ευχάς.

Είς τήν ’Εκκλησίαν τοΰ Άγιου Σπυρίδωνος εκφρά
ζεται ήδη μέ όλον της τό μέγεθος ή Κερκυραϊκή λύπη. 
Έκδηλούται αύτη είς τούς έπικηδείους λόγους, οί 
όποιοι είναι τό κάτοπτρου τοΰ βίου τοΰ έξοχου άνδρός, 
ό όποιος έδρασεν, έπάλαισεν, έδοκίμασεν όλα εις την 
ζωή'’’- ,

Άρχεται ό ’Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας περιβάλλω'? 
τήν μνήμην τοΰ άλησμονήτου νεκρού μέ τά άνθη τής 
θείας άνταμοιβής καί ευχόμενος τήν άνάπαυσιν τής 
ψυχής του παρά τάς τών άλλων ευεργετών τής Πα- 
τρίδος καί έποντσι πλεϊστοι άλλοι φίλοι καί γνωστοί 
έξαίοοντες τό έργον του καί έκφράζοντες τής Πατριδος 
τήν ευγνωμοσύνην.

Πλέκεται τοιουτοτοόπως ύπό τούς ίερους εκείνους

θολούς ένα σύμπλεγμα, το όποιον ένθυμιζεί τό πτε- 
ούγισμα κάποτε ολίγων ευγενών ιδεών εις τόν κοσμον 
τούτον τόν άλλως γεμάτον ψεύδος καί ματαιότητα. 
Γύοω τοΰ νεκρού αίωροΰνται ή δόξα καί η ευγνωμο
σύνη καί τού μειδιούν.

Καί τελειώνει ή σκηνή αύτη μέ τον τελευταίου 
άσπασμόν! . . .

"Ολα όμως αύτά συνςομεύευν τόν ορόμον πρός την 
τελευταία·? κατοικίαν.

Τήν έπομένην νέα πομπή φέρει πρός τό ιδιαίτερον 
χωρίου" έκεϊ άλλη, θλίψις. "Ολα είναι κατηφή" καί 
τά άνθη ακόμη τού κήπου φρίσσουν εις το πέρασμα 
τοΰ κυρίου καί προστάτου τών νεκρού !

«Οί Λουκάδες σου, εύεργέτα, όλοφυρόμενοι», φω
νάζουν διά τού νεκρικού στεφάνου των οι απορφανί- 
σθέντες χωρικοί. Ό ολοφυρμός ούτος ίσως ό βαθύτε- 
οος καί ζληθέστεοος συνοδεύει τον γδούπον του κατα- 
βιβαζομένου είς τό χ,ώμα φερέτρου καί τόν καθιστά 
έλατρότερον.

Μετ’ ολίγον όλα έτελείωσαν.
Καί είς τόν ήσυχον τάφον δέν έμεινε παρά μια 

μορφή άγγέλου, σαρκωθεϊσα άπό τάς ευχάς χιλιάδων 
εύεργετηθέντων, προσευχδμένη πρός τόν "Υψιστον διά 
τά παραπτώματα του Γεωργίου Οεοτοκη, ανθρώπου.

Δι; A. Ν.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
ο ε: ζν τ

ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ
’Εξακολουθεί νά διθάσκη ό εξαίρετος καί άριστα 

ωργανομένος θίασος τής κ. Κυβελΐ|ς εις το Βασιλι
κόν Θέατρον. Αί παραστάσεις τής επιφανούς καλλι
τεχνικός εΐνε μία δασις είς τήν έρημίαν συστηματικής 
καλλιτεχνικής εργασίας είς τήν πόλιν μας. Έδάθ^ησαν 
αρκετά έργα παλαιά καί νέα. Σημειοΰμεν τό εργον 
τής κ. Σακελλαρίου καί τό εργον τοΰ κ. Παξινοϋ έκ 
τών προιτοτύπων καί νέων. Έκ τών ξένων έργων τήν 
«Κατερίναν Ίβανόβναν» τό δράμα τοΰ Ρωσσου συγ- 
Υραφέως Άνδραϊέφ τό όποιον εκίνησε περισσότερόν 
παντός άλλου τό ενδιαφέρον τών θεατροφίλων. Εΐνε 
έργον δυνατό, ΰπέροχον, αληθινόν έργον τέχνης τό 
όποιον βαθύτατα συγκινεϊ τόν θεατήν. ‘Η κ. Κυβέλη 
δπως πάντοτε είς τό ύψος τοΰ θαυμασμού καί της 
συναρπαγής τών θεατών της.

Είς τό ίδιον Θέατρον έπαίχθησαν οί « Βρυκόλακες >> 
τοΰ ’Τψεν ύπό τοΰ κ. Οικονόμου.

Ό έξέχων καλέ.ιτέχνης κ. Οικονόμου έδικαίωσε την 
φήμην του άποδώσας μέ ύπεροχον τέχνην τον ηρώα 
τοΰ Σκανδιναυοΰ συγγραφέως. Έκ παραλλήλου δεν 
ύστέρησαν ό κ. Νέζερ καί ή κ. Βωκου και ο κ. Σάβ
βας καταβαλόντες δλον τόν εύγενή ζήλον των διά να 
μή άπομακρύνωνται τής έντυπώσεως τοΰ μεγάλου δι
δασκάλου καί καλλιτέχνου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ

Άκόμη μία καλλιτεχνική δασις, ό «Μουσικός Θία- 
σος» τοΰ κ. Κονταράτου, παίζει τακτικότατα εις τό 
Δημοτικόν, προσλαβών ώς καλλιτεχνικόν επόπτην καί 
σκηνοθέτην τόν γνωστόν συγγραφέα κ. Λιδωρίκην,

Ή μεγαλειτέρα επιτυχία τοΰ μηνός -ήτο ή «Μάρ- 
τυς», τό μελόδραμα τοΰ διαπρεπούς “Ελληνος μου
σουργού κ. Σαμάρα, τό όποιον έπαίχθη κάτ’ επανά
ληψήν άπό τής σκηνής τοϋ Δημοτικού. 'Η πρώτη τοΰ
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μελοδράματος διεξήχθη πανηγυρικώς. 'Η αίθουσα 
τοΰ θεάτρου ήτο άσφυκτικώς γεμάτη μέ έπί κεφαλής 
τήν Βασιλικήν Οικογένειαν κατ’ εξοχήν τιμώσαν τύν 
“Ελληνα καλλιτέχνην. Ή επιτυχία τοϋ έργου έπρο- 
κάλεσεν ενθουσιασμόν άκράτητον. Τό έργον δέν εΐνε 
νέον, παρεστάθη εις ’Ιταλίαν πρώτον καί κατόπιν 
είς Γαλλίαν, Ρουμανίαν καί Αίγυπτον, μετά έτη δέ 
άνεφάνη είς τήν γενέτειραν διά νά προκαλέση τόν 
ίδιον ενθουσιασμόν καί πλησίον τών συμπατριωτών 
του.
ΣΥΝΑΥΛΙΑ!

Είς τόν Παρνασόν έδόθη οί συναυλία τής κ. 
Τσίλλερ τής προνομιούχου πιανίστριας τελεσθεΐσα 
μεθ’ δλης τής δυναιής τελειότητας.

Είς τό Δημοτικόν άπηλαύσαμεν τήν συναυλίαν τής 
Δ°ς Γεννάδη διεξαχθεΐσαν μετ’ εξαιρετικής επιτυχίας.

Είς τό Βασιλικόν ή Δ'1; Χάρριγκτον έν συμπράξει 
μετά τοΰ βαθύφωνου κ. Μπόταση έξετέλεσε πλουσιώ- 
τατον πρόγραμμα λίαν έπιτυχουσης συναυλίας.

Ή Δ1? Χαρρίγζτον κατέστη γνωστή άπο τήν συμ
μετοχήν της είς τάς παραστάσεις τοϋ «Μουσικοΰ 
Θιάσου».

Είς τό Δημοτικόν έδόθη καί ή συναυλία τοϋ Βιο- 
λιστοΰ κ. Ευσταθίου—Λυκούδη έπί παρουσία τής 
Βασιλικής Οικογένειας καί έκλεκτοΰ ακροατηρίου. 
Τό βιολί τοϋ νεαροΰ καλλιτέχνου συνάρπασε τόν 
κόσμον ό όποιος τόν έπευφήμησεν ένθουσιωδώς.
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Αί διαλέξεις είς τήν ήμερησίαν διάταξιν. Ό κ. 
Χατζηϊωάννου διαπρεπής Κύπριος πολιτευόμενος 
ώμίλησεν εις τόν Παρνασόν μέ τήν διακρίνουσαν 
αυτόν χειμαρρώδη ευγλωττίαν περί τών Βασιλέων 
τής Κύπρου. Εΰφραδής, μετρημένος, άκριβολόγος, 
μάς έδωκε πλήρη εικόνα τών ιστορικών τυχών τής 
νήσου καί κατέληξεν μέ πολιτικώτατον επίλογον διά 
τήν σημερινήν θέσιν τοϋ Κυπριακού Λαού υπό τήν’Αγ- 
γλικήν κυριαρχίαν. Είς τόνΙΙαρνασόν έπίσης ώμίλησε δις 
ό κ. Λάμπρος περί τών ποιητών τής Επαναστατικής 
έποχής Ρήγα, Βηλαρά καί Χριστοπούλου.

'Ο κ. Λάμπρος ένεκαινίασε σειράν ομιλιών έορτα- 
στικών τής πεντηκονταετηρίδος τοΰ έθνικοτάτου 
<'Παρνασσού» μας. Ό κ. Λάμπρος συνήρπασε τό 
άκροατήριον καί διά τους μή κατορθωσάντας ν’ άνεύ- 
ρωσι θέσιν τήν πρώτη ν εσπέραν έπανέλαβε τήν ομι
λίαν του. Εΐνε έξόχως ευχάριστος ή συγκέντρωσις 
άθρόων ακροατών είς τόσον σπουδαίας καί σοβαρός 
ομιλίας.

Ό κ. Σωτηριάδης ό διαπρεπής καθηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου ό συκόφαντηθείς ως υβριστής τοΰ 
Βασιλέως μας, δ εΰφραδής καί ενθουσιώδης αγορη
τής, ό ακούραστος διδάσκαλος τών ωραίων καί υψη
λών εθνικών ιδανικών, ώμίλησεν έπίσης, περί Κάλβου 
τοϋΈπτανησίου Ποιητούτόν όποιον ή σύγχρονος γενεά 
άνύψωσεν είς τήν περιωπήν τοΰ μεγάλου Ποιητοΰ 
τοΰ Γένους.

Είς τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ Παρνασοΰ ώμίλησεν 
καί ό κ.Ί. Φραγκιάς ό πολύτιμος καί αρχαίος συνερ
γάτης τής 'Ελληνικής Έπιθεωρήσεως διαπρεπής δέ 
επιστήμων. Μέ τό βαθύ καί ερευνητικόν πνεΰμά του 
μέ τήν άνεξάντλητον πρωτοτυπίαν του,ανέλυσε τό θέ
μα του καί απέδειξε τάς περί αΰτοκτονίας κατά τό 
θετόν δίκαιον Ιδέας του. Είς τό Λύκειον τών Έλ- 
ληνίδων ώμίλησεν ή γνωστή ποιήτρια Δνις Κατσιφοΰ 
μέ θέμα «Πώς έγραψα μερικά τραγούδια».

Είς τόν Δικηγορικόν Σύλλογον ό νομομαθής κ. 
Ηλ. Άναστασιάδης έκαμε άνακοίνωσιν μέ θέμα «Αί 
περί δικαίου φιλοσοφικά! ίδέαι τών Σαβυνύ καί Ίε- 

ρίγκ. καί ή φ'λ.οσοφία τοΰ Μπίρξον».
Είς τήν Βιομηχανικήν καί εμπορικήν Ακαδημίαν 

ώμίλησε ό ιστορικός κ. Ράδος. Τήν ομιλίαν του ένέ- 
πνευσαν αί μελέται του έκ τής Ελληνικής έπαναστά- 
οεως, 'Ο Ρήτωρ, ό θριαμβεύσας καί είς άλλα πεδία 
πνευματικώτερα, άνέπτυξεν ευρύτατα τό θέμα του άπο- 
σπάσας θερμά καί ειλικρινή τά συγχαρητήρια τών 
εκλεκτών ακροατών του.

-- —--- ---------- ----
ΙΑ.ΝΟΎ»Α-ί^ΙΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
'Ο χενούργιος χρόνος άντίκρυσε καί πάλιν τήν 

αύτήν όδυνηράν εικόνα τοΰ πολέμου. Είς τάς λε
πτομέρειας ή «ίκών εΐνε παρηλλαγμένη. Έάν έξαι- 
ρέσωμεν τάς νίκας τών Ρώσσων εναντίον τών Τούρ
κων είς τό μέτωπον τοΰ Καυκάσου, ή δλη 
άλλη πολεμική δίνη ήλαττώθη κατά τι και πε
ριστρέφεται κυρίως είς προπαρασκευαστικάς ένερ- 
γείας. Μία ζύμωσις παρατηρεϊται παντοΰ ένισχυτική 
τών δυνάμεων διά τήν προσεχή όρμητικήν άλληλο- 
σφαγήν. Τό αίμα έπαυσε νά ρέη ώςάπό κρουνών πο- 
λυστόμου κρήνης, χύνεται βεβαίως καί πάλιν άλλά μέ 
όλιγωτέραν όρμήν, μέ ήπιότητα. Νομίζει κανείς δτι 
έκουράσθησαν υί βραχίονες, ή ψυχή καί τό πνεΰμα 
τών μαχητών καί άνεκόπη πρός στιγμήν ή κατα
στροφή καί ό άλληλοσπαραγμός. 'Ο βαρύς χειμών 
παρέλυσε τάς σφοδράς έπιθέσεις καί ένάρκωσε τάς 
άνθρωποφάγους διαθέσεις τών άντιμαχομένων. "Ολη 
των ή προσοχή έστράφη είς τήν προπαρασκευήν διά 
τήν άνοιξιν. Πυρετώδεις ένέργειαι καταβάλλονται 
παντοΰ. 'Η ’Αγγλία ψηφίζει τήν γενικήν στρατολο
γίαν διά νά δυνηθή νά παρατάξη κολοσσιαίου έμ
ψυχον υλικόν. 'Η προσπάθεια πρός αύξησιν τών πο
λεμοφοδίων γιγαντοΰται είς δλα τά κέντρα τής πα
ραγωγής.

Ή ’Αγγλία, ή Γαλλία, ή Ρωσσία εΐνε έφωδια- 
σμέναι μέ τεράστιας ποσότητας καί ό θάνατος θά 
προβάλη μέ δλην τήν άσπλαγχνίαν του φοβερός καί 
απαίσιος. Αί κεντρικά! Δυνάμεις νικώσαι καί κυ- 
ριαρχοΰσαι παντοΰ παρασκευάζονται έπίσης διά τόν 
πρωτοφανή άγώνα ποΰ θά άντικρύσουν αί σύγχρονοι 
γενεαί. Έν τώ μεταξύ αί Δυνάμεις τής Άντάντ πρω
τοστατούσες τής Γαλλίας φέρονται πρός τήν πατρίδα 
μας τυραννικότατα. Άσεβοΰσαι πρός τά κυριαρχικά 
μας δικαιώματα, πρός τόν έθνικόν μας έγωϊσμόν, κα
ταλαμβάνουν πόλεις, περιφρονοΰν άρχάς, αδιαφορούν 
πρός διεθνείς ύποχρεώσεις καί δέν διστάζουν νά δεί- 
ξωσιν δτι έμφοροΰνται άπό τάς πλέον έχθρικάς δια
θέσεις διά τήν Ελλάδα τήν τηρούσαν έν τούτοις εύ- 
μενή ούδετερότητα πρός αύτήν καί τούς συμμάχους 
της. Καταλαμβάνουν τήν Κέρκυραν ώς νοικοκυραίοι 
έπανερχόμενοι είς τάς κτήσεις των καί φέρονται 
μέ τρόπον ύπενθυμίζοντα Βουλγαρικούς μεθόδους 
καί άπιστίας διά νά γίνουν κύριοι τοΰ Καραμπουρ- 
νοΰ. Καί μαζύ μέ τούς Γάλλους μας ένοχλοΰν καί οί 
προδωτικώτατοι ’Ιταλοί. 'Η Ελληνική ψυχή εΐνε 
ίσως διατεθειμένη καί τών Γάλλων τάς πιέσεις ν’ ά- 
νεχθή καί τών "Αγγλων τάς συμφεροντολογικάς βλέ
ψεις νά λησμονήση καί τής Ρωσσίας τάς έχθρικωτά- 
τας διαθέσεις νά παρίδη, άλλά τής ’Ιταλίας τήν προ-

δοσίαν, τής ’Ιταλίας τήν άπληστίαν καί άδηφαγίαν, 
τής’Ιταλίας τήν υπουλότητα ούδέποτε θ’ άνεχθή. Τό 
’Ιταλικόν Έθνος προϊόν ξένων θυσιών καί άγώνων, 
τυφλωμένον άπό μίαν σειράν έπιτυχιών οφειλομένων 
είς τά; εύμενεΐς δΓ αυτό περιστάσεις, δέν άρκεΐται 
είς τήν άνέλπιστον θέσιν ποΰ έφθασεν άλλά ζητεί νά 
μεγαλώση είς βάρος τών Ελληνικών συμφερόντων 
καί δικαίων. Μάς κατέλαβον τά Δωδεκάννησα,είσήλθον 
είς τήν ’Αλβανίαν, ζητούν σφαίραν έπιρροής είς τήν 
Μικράν ’Ασίαν, έποφθαλμιοΰν τήν Ήπειρον καί έ- 
σχάτως έτόλμησαν νά έγείρουν άξιώσεις καί διά τήν 
Κέρκυραν.

Ή αΰθάδειά των εΐνε άσυγκράτητος καθ’ ήν στιγ
μήν εΐνε άνίκανοι διά τών δπλων νά δείξουν δτι έ
χουν μέσα των σθένος, άνδρισμον καί ψυχήν ήρωϊ- 
κήν. Έχουν ώς μόνον δπλον τήν ύπουλότητα καί τήν 
καιροσκοπίαν νομίζοντες δτι θά δυνηθοΰν νά έπι- 
κρατήσουν καί πάλιν διά πολιτικής θρασείας, άρ- 
πακτιπής, μακκιαβελικής. Πρός τήν Γερμανίαν δέν κη
ρύσσουν τόν πόλεμον, πρός τήν Αύστρίαν μάχονται μό
νον δταν έπικρατή εύδία καί δ ήλιος μεσουρανεί, 
καί μέ τάς Δυνάμεις τής Άντάντ διαπραγματεύονται 
συνεχώς πρός άπόκτησιν ωφελημάτων. Έάν αί 
περιστάσεις εΐνε εύνοϊκαί διά νά έςασκή τό ’Ιταλικόν 
’Έθνος μίαν τόσον ταπεινήν πολιτικήν, βεβαίως δέν 
πρέπει νά έλπίζη δτι είς βάρος τής ΈλλάδΟς θά τοΰ 
έπιτραπή νά όργιάση. Ή Ελλάς γνωρίζει νά ύπε- 
ρασπίζεται καί άπ’ δπου δήποτε καί άν φανή ό κίν
δυνος εΐνε ίκανή νά προστατεύση μόνη της καί τά 
ιδεώδη της καί τά έθνικά της συμφέροντα.

Δ. Λ. Ζ.

Αί άνταντικαί Δυνάμεις άνέλαβον ένα τεράστιον 
άγώνα χωρίς πρόγραμμα, χωρίς δργάνωσιν, χωρίς κοι
νός βλέψεις καί κοινούς σκοπούς. Συνέρχονται εις 

συμβούλια καί συσκέψεις, μετα- 
II ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ βαίνουν αι κορυφαί τήςμιάς Δυ- 

ΑΝΤΑΝΤ νάμεως είς συνάντησιν τών κορυ
φών τών άλλων Δυνάμεων άλλά 

φαίνεται δτι δέν υπάρχουν σημεία κοινής συνεννοή- 
σεως καί συνεργασίας. Ή Γερμανία άντιθέτως χωρίς 
νευρικός υπερδιεγέρσεις, μέ μυαλό δυνατό, μέ θέλησιν 
άκατάβλητον, μέ πυγμήν ισχυρόν, έχει αυτή καί μόνη 
τήν πρωτοβουλίαν καί καθιστμ τελείως σεβαστός τάς 
θελήσεις καί τάς άποφάσεις της πλησίον τών συνεργα
τών καί συμμάχων της. Κυριαρχούν μία θέλησις, ένας 
νοΰς, μία δύναμις καί οί καρποί τής τοιαύτης δργα- 
νώσεως καταπλήσσουν σήμερον τόν κόσμον ολόκληρον 
Αί Άνταντικαί Δυνάμεις κατ’ έπιφάνειαν μέν συνερ
γάζονται, κατ’ άλήθειαν δμως άποτελοΰν ένα συνεται
ρισμόν είς τόν όποιον τείνει νά κυριαρχίση όχι μόνον 
τό γενικόν συμφέρον άλλά ή ατομική επιβολή καί 
τό ίδιον κέρδος. Καί άτυχώς έρμαιον αυτής τής κα- 
ταστάσεως εΐνε καί ή πατρίς μας ή οποία καί μεγάλα 
έθνικά συμφέροντα είδε διακινδυνεύοντα καί τήν δια- 
τήρησιν τής γαλήνης της διαταρασσομένην. Τουλάχι
στον δέν τούς φρονηματίζουν τών άντιπάλων ή πει
θαρχία καί συνεκτικότης;

ΣΤΗΛΗ ΑΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΟΤΗΤΟΣ

Τό Χέρι
Τό χέρι μετά τό πρόσωπον, είνε τό μέρος τού σώ

ματος τό όποιον προσελκύει κατ’ανάγκην τήν προσοχήν.
Εΐνε ουσιώδες νά έχωμεν τάς χεϊρας πάντοτε κα- 

θαρωτάτας διότι δλοι κατά τό μάλλον καί ήττον κλί- 
νομεν είς τό νά φέρωμεν αύτάς εις τό πρόσωπον. Πρέ
πει νά πλύνωμεν συχνά τάς χεϊρας άλλά δι’ ΰδατος 
χλιαρού καί ουχί ψυχρού η θερμού διότι αλλέως ή επι- 
δερμίς διαρρήγνυται.

’Επίσης ουσιώδες εΐνε, όταν αί χεΐρες ήνε έν καλή 
καταστάσει, νά τάς σπογγίζωμεν καλώς κατόπιν έκά
στης πλάσεως καί νά μή άφίνωμεν έπ’ αυτών έλαχί- 
στην ύγρασίαν, διότι ή μένουσα υγρασία, παράγει τάς 
ραγάδας (σκασίματα).

“Οταν έρνασίαι τάς όποιας μάς επιβάλλει τό επάγ
γελμα ή ή θέσις μας εΐνε τοιαύται ώστε νά καταστρέ- 
φωβι τάς χεϊρας, πρέπει νά διπλασιάσωμεν τάς φρον
τίδας μας διά νά διατηρήσωμεν ωραίας τάς χεϊράς μας" 
δΓ επιθέσεων νλυκερωης, άλοιοής άμυνδάλων καί άλ
λων εΐδικώς παρεσκευασμένων προϊόντων επιτυγχάνεται 
ή καταπολέμησις τών κοπώσεων τών χειρών" δυνάμεθα 
μάλιστα δΓ αύτών νά δίδωμεν καθ’ έκάστην νέαν δρο
σερότατα είς τάς χεϊρας· αίπεριποιήσεις αύται εΐνε άπο- 
τελεσματικώτεραι γινόμεναι τό έσπέρας. Πρός έςάλειψιν 
τών κηλίδων μεταχειριζόμεθα λεμόνιον καί στερεόν 
ψήκτραν διά τούς όνυχας ήν βυθίζομεν εντός σάπωνος 
καί κόνεως κισηρίδος (κουφοπέτρας) μεμιγμένης μέ 

βόρακα.
Αί ύφυγροι χεΐρες ώς καί εκείνα,· αΐτωες ίδρόνουσι 

εΐνε διαρκές βάσανον διά τούς έχοντας αύτάς, Καλόν 
εΐνε έν τοιαύτη περιπτώσει νά τρίβωσι τάς χεϊρας μέ 
λεμόνιον καί είς σοβαρωτέρας περιστάσεις νά καταφεά- 
γωσιν είς ειδικά Φάρμακα.

Διά τάς χεϊρας δταν ήνε ςηραΐ, ή ήλιοκαυμέναι, 
ή έρραγισμέναι ύπό τού ψύχους μεταχειριζόμεθα φυρά
ματα (pdies) καί κρέμας μαλακτικός κατεσκευασμένας 
έπί τή βάσει λιπαρών ουσιών. Προτιμότερο·, εΐνε, δταν 
αί χεΐρες ήνε ήδη προσβεβλημέυαι, νά φέρωμεν χειρό
κτια τήν νύκτα αφού τρίψωμεν αυτάς μέ τινα κρέμαν.

ΑΠ6 ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

"Οταν τώ 1870 δ Νίτσε συμμετέσχέν ώς εθελοντής 
νοσοκόμος τοΰ Γαλλογερμανικοΰ πολέμου, ετυχε φυ
σικά νά ίδή προελαύνοντα άπό εμπρός του πολλά σώ
ματα σ-ρατοΰ. ’Ενώ δέ διήρχοντο εμπρός του, δπως 
εΐπεν ό ίδιος, τοϋ ήλθεν ή σκέψις, δτι αυτοί οί άν
θρωποι καθοδηγούνται άπό μίαν καί μόνην θέλησιν 
πρός δύναμιν. 'Η θέλησις πρός δύναμιν εΐνε, κατά 
τόν Νίτσε, ή ύπερνίκησις παντός είδους πόθων καί ή 
επιδίωξις ενός μεγάλου σκοπού, τον όποιον έκαστος
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έθετο είς εαυτόν. Θέλησίς πρός δύνααιν σημαίνει νά 
χρησιμοποιή τις τά πράγματα πρός πραγματοποίηση* 
τοΰ έπιδιωκομένου σκοπού. Θέλησις πρός δΰναμιν 
εΐνε τό νά θέλη τις κάτι ακριβώς ένεκα αύιού τού 
κάτι. Ό πόλεμος καί αυτή εΐνε ή κυριωτέρα αρετή 
του, παρέχει τήν δοκιμασίαν, άν τό άτομον, ή' τά 
^οργανωμένα άτομα, ό λαός, ριψοκινδυνεύουν την 
ζωήν των πρόςεπιδίωξιν τοΰ ιδεώδους των. Φρόνησις 
καί ήρωϊσμός εΐνε, κατά τόν Νίτσε, αί άρεταΐ τών 
Γερμανών. ’Αμφότεραι κατεδείχθησαν περιφανώς 
κατά τον παρόντα πόλεμον. Ή φρόνησις κατά τήν 
επιστράτευση* καί κατά τάς κινήσεις τών στρατευμά
των, ό δέ ήρωϊσμός επί τοΰ πεδίου τής μάχης.

Ώνόμασαν τήν διδασκαλίαν τοΰ Νίτσε Πότσθαμ 
τοΰ πνεύματος έξηκολούθησεν ό Γερμανός καθηγητής, 
τούτο εΐνε αληθές ύπό τινα μόνον έποψιν. Βεβαίως 
περιέχεται κάποτε πρωσσικόν πνεύμα εις τήν διδα
σκαλίαν του. '() Νίτσε όμως δέν κηρύσσει κυρίως τήν 
δΰναμιν άλλά μάλλον τήν διανοητικήν έξύψωσιν. 
Τοΰτο θά γείνη, τούτο οφείλει νά ή ναι μετά τήν έξυ- 
γιανπκηνηθικήν έπίδρασιν τοΰ πολέμου, τό καθήκον 
όλων εν I ερμανία κατά τά επικείμενα έτη τής ειρήνης. 
Μόνον όπου εύρίσκονται τάφοι, εκεί υπάρχει καί 
άνάστασις.

£ * *
, θΧι Ζ«ί>«ς ευαγγέλια, άλλά λύπης προάγγελοι εΐνε 

αί φωναΐ ας αί ’Αμερικανίδες άφίνουν. «Αί γυναίκες 
ασχήμίζουν ύλονεν». Καί αί γυναίκες πρέπει νά προ
λάβουν τόν έπαπειλούντα αΰτάς κίνδυνον. Καί ίδρύ'θη 
αμέσως Εταιρεία γυναικεία με διακλαδώσεις άνά τάς 
κυριωτερας πόλεις τών 'Ηνωμένων ΙΙολιτεϊών, σκο
πούσα τήν διατήρησιν τής καλλονής. ’Εκκλήσεις έτοι- 
χοκολληθησαν, και βιβλιάριά δωρεάν διανέμονται 
πανταχοϊζ, δΓ ών συνίστώνται φροντίδες, δπως δια- 
τηρήται ανθηρόν τό πρόσωπον.

Κατα τά βιβλιάρια, κάθε Κυρία πρέπει: 1) 
Να, μη σκουπίζη τό πρόσωπόν της διά χονδρού 
υφάσματος, 2) νά μή πλένεται μέ πόλύ ψυχρόν ύδωρ, 
3) νά μή μεταχειρίζεται καθόλου σάπωνα, .'») νά μή 
φορτζστενα ψορεματα, στενά γάντια, στενά υποδήματα. 
Και, εξακολουθεί ό διάλογος τής άπαγορεύσεως, τού 
οποίου η εκπλήρωσις ιδίως συνιστάται εις τήν μικράν 
ηλικίαν, ότε ό μετασχηματισμός τής δυσμορφίας εΐνε 
κατορθωτός. ΙΙρό παντός ή παιδίσκη πρέπει νά πηδά 
και νά παίζη ελευθέριός, διά νά απόκτηση σώμα ελα
στικόν καί πλαστικόν.

Ολα αυτά εινε γνωσταί συστάσεις' τάς οποίας πρό 
τών Αμερικανίδων ξελαρυγγίζον.ται συνιστώντες οί 
υγιεινολόγοι. Αλλά τόν εχθρόν της ώραιότητος, τόν 
ΰπουλον, άλλά πραγματικόν, έλησμόνησαν αί μίσες 
νά μάς είπουν. Εΐνε δ συρμός. Αυτός καταστρέφει 
τ |V ευγραμμίαν τού στόματός, δπως τό ψιμμύθιον εκ
μηδενίζει τήν άνθηρότητα τοΰ προσώπου' Αί γυναί
κες, αν θέλουν να μήγηράσκουν πρόωρα, πρέπει νά 
άπορρίψουν τό ψεύδος. ’Αλλά πώς νά τό κάμουν, 
άηιού έκαστη έκ τών. ’Αμερικανίδων, αί δποΐαι άπετέ- 
λεσαν τόν «Σύνδεσμον τής 'Ωραιότητος »άνεγνώρισεν, 
οτι αυτή μέν εΐνε ώραία, άλλ’ αί άλλαι ’Αμερικανίδες 
άσχημίζουν...

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— Ή Ελληνική Κυβέρνησις μετεχειρίσθη κάθε τρόπον 

διά νά καταστήση άνετωτέραν τήν ζωήν τοΰ έν Αΐδηψφ δια- 
μένοντος,Βισιλέτος τής Σερβίας Πέτρου.

θ Τσάρος απεύθυνε πρός τόν Στρατόν καί τό’Ναυτικόν 
ημερησίων διαταγήν έπ’ ευκαιρία τοϋ^Ν. έτους!

—Διεδόθησαν αλλά καί διεψεύσθησαν τά περί καταλήψεώς 
Ζακύνθου,. ΙΙατρών, Φαλήρου κτλ.

— Ο Στρατηγός Σαράϊγ έξήγησεν είς τόν Στρατηγόν κ. 
Μοσχόπουλον ότι ή καταστροφή τής γέφυρας τοϋ Στρυμώνος 
επεβάλλετο διά λόγους στοιχειώδους άμύνης τών Συμμάχων 
άπό πλευρικής έπιθέσεως.

Ελησμόνήσεν όμως νά πρόσθεση διατί άπηξίωσε νά 
προειδοποίηση τάς αρμόδιας 'Ελληνικός άρχάς περί τοϋ 
πραξι κοπή ματος.

— Ένω έγνώριζεν ότι μπορούσαν νά πρόκληθοϋν φονικαί 
συγκρούσεις μεταξύ συμμάχων καί έλληνικοϋ Στρατού.

— Μετά τής συνήθους μεγαλοπρεπεία; έπανηγυρίσθη ή 
εορτή τής πρωτοχρονιάς.

Ο Βασιλεύς μας έπευφημήθη ζωηρότατα μεταβαίνων 
είς τήν Μητρόπολιν.

’Επίσης καί εις Πειραιά όπου παρηκολούθησε τήν τελε- 
την τής καταδύσεως τοϋΤιμίου Σταυρού έπευφημήθη ύπό τοϋ 
Λαού.

Δεκατέσσαρες Αρχαιολόγοι έχοντες έπί κεφαλής τόν 
κ. Τσούνταν παρεκάθησαν είς κοινόν συναδελφικόν γεύμα. 

— Άπεφασίσθη δίς τοΰ έτους νά έπαναλαμβάνεται τοΰτο. 
— Πρόεδρος τής Βουλής έςελέγη δ κ. Μιχαήλ Θεοτόκης 

Βουλευτής Κερκύρα; καί αδελφός τοϋ έκλίποντος πολιτευτοΰ 
— ΕΙς τό γραφεϊον τής «Πολιτικής Έπιθεωρήσεως» συνήλ

θαν 60 Βουλευταί τών νέων χωρών διά νά σκεφθοΰν περί τών 
ενδιαφερόντων τάς Νέας Χιόρας ζητημάτων.

— Σέρβοι Στρατιώται καί ’Αξιωματικοί έξύβρισαν χυδαιό
τατα είς Θεσσαλονίκην τό 'Ελληνικόν Κράτος.

— 'II Α. Μ. ό Βασιλεύς προέβη είς νέας δηλώσεις πρός 
τόν «'Ηνωμένου Τύπον» τής ’Αμερικής.

— 'Ιστορική θ’ άπομείνη ή κλοπήτής Εθνικής Τραπέζης 
ύπό τοϋ Σθαυριανού.

— Αί όμολογίαι τοΰ άπατεώνος τόν άνυψ όνουν είς διεθνή 
εγκληματικήν μορφήν.

— Άπέθανε έν Κεσκύρρ ό καθηγητής Γεώργιος Ζ ιβιτσΰ- 
νος σεβαστός πατήρ Ϋόϋ τέως Προέδρου τής Βουλής κ. Κ. 
Σαβιτσάνου.

— Άπό τής τελευταίας Κυριακής τοϋ π. μηνός είσήλθο- 
μεν είς τό Τριώδιον.

— 'Ολόκληρον τόν Φεβρουάριον ό ελληνικός Λαός θά εύ
ρη ευκαιρίαν νά διασκέδαση άν δέν τοΰ λειψή τό ψωμί καί 
τό κάρβουνο.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«'Η ζωή τών Μελισσών» εΐνε τό νέον βιβλίου τό 
όποιον δφείλομεν εις τήν εκδοτικήν εταιρίαν «Άγκυ
ρα», μεταφρασμένου άπό την τελευταίαν έ’κδοσιν τοΰ 
πρωτοτύπου του Μαίτερλιγκ. Τά πλέον άγνωστα και 
περίεργα τής ζωής τών έντόμων αυτών έξελίσονται διά 
τών σελίδων του,σχετιζόμενα εις μίαν λεπτήν καί χαριτο- 
μένην φιλοσοφίαν, μέ τήν κοινωνίαν τών ανθρώπων. 
’Αξίζει νά τό μελετήσουν δλοι οί φίλοι τών διαλεχτών 
βιβλίων.

"Ενα εύγε είς τήν «’Άγκυράν» διά τήν έκλεκτίκό* 
τητα τήν οποίαν δεικνύει και τήν επιμέλειαν, μέ τήν 
οποίαν επιτυγχάνει έϊς τάς εκδόσεις της. Τό νέον της 
τομιδίου πάλιν.«Οί Θεοί διψοϋσι» επιτυχής μετάφρα- 
σις τοΰ ωραίου έργου τοΰ Άυατόλ Φράνς, προκαλεΐ 
ζωηρόν τό ενδιαφέρον και ώς έκ τού θέματος άνα- 
φερομένου εις τήν Γαλλικήν έπανάστασιν καί ώς έκ 
τής κομψότητας καί χάριτος τοΰ ύφους τοΰ Γάλλου 
ακαδημαϊκού,άποδοθέντος έφαμίλλως εις τό έλλληνικόν.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΠΟΤΑΣΗ 1 α — GARAGE ΣΩΚΡΑΤΟΓΣ 26 α

Αυτοκίνητα πολυτελείας φορτηγά (camines).

Βενζίνη, έλαια, ελαστικά κ.τ.λ.
Τό άνω carage αναλαμβάνει οΐανδήπότε επισκευήν, ενοι

κιάζει δέ και μεμονωμένα διαμερίσματα προς τοποθετησιν αυτοκινήτων. 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΑΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

μεγα . ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΠΑΛΛΜ & ΚΟΤΖΙΑ 

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α· Γ- ΠΑΛΛΗΣ

Τδ Αρχαιότερων τών έν 'Ελλάδι Χαρτοπωλείων 

‘Ιδρυϋ·έν τω 1870{

Μεγάλσι άποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, συγ- 
νοαμμάτών, περιοδικών και πάσης ποιοτητος.

Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ΰλης πάσης 
προϊλεύσεως.

’Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων 
καί φωτογραφικών χαρτονίών.

Μόνοι έκδόται έν Έλλάόι επιστολικών δελταρίων.
Δεκταί παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. Έξεδό- 

θησαζ πλέον τών οΟΟ ειοών μέχρι τουοε.
Άταοκίνητρν Τυπογραφεϊον με 10 πιεστήρια διά 

μικοάς έπιμεμελημένας εργασίας (Travaux de peville) 
ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικάς τοιαύτας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ : Μεγάλη παρακατα
θήκη φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε 
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών 
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΟΝΙΑΚ
X. & Π· ΜΕΤΑΞΑΣ

ΕΝ ΠΕΙΡΑ I Ε I

36 Βραβεία Διεθνών έκϋ·έσεων 

7 Βασιλικά παράσημα 

ΕΊΗΣ1Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ[120. ΟΟΟ φιαλών

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

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΪΟΝ ΔΓ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ 
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ No 9
Γενικός πληρεξούσιος: Σ.

Έν ’Αλεξάνδρειά: ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΕΣΣΕΣ
Έν Καΐρω: Ά. I. ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ

φ "Ολας τάς τνπογραφικάς σας εργασίας «
, είς τό Τυπογραφεϊον $

I Αδελφόν ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ |
* 3 8νρΐ(ΰΐδον 3, "SIdnvai

; ί Πλούσια συλλογή
ϊ στοιχείων και κοσμημάτων

χ Μηχανήματα τελειότατα |

? Τϊμ.αο ετλιχρινεϊς

A !f] © A A @ KI
ΜΕΓΑΪ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΣ KIIN Η Μ ΑΤΟ TP ΑΦΟ Σ

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—ΑΘΗΝΑΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΕΜΠΕΟΓΑΟΥ

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

ριφήμων ταινιών τοϋ Οϊκου «ΝΟΡΔΙΣΚ» 
τής Κοπεγχάγης.

Τέλειος Αερισμός.—Καλοριφέρ,—Τρεις έξοδοι.
—Νέα αναπαυτικότατα Αμερικανικά καθίσματα.

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗΝ 3—5 μ. μ.
Μεγάλαι παιδικαϊ παραστάσεις με ταινίας ειδι- 

κάς διά παιδία.



ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

εξεδοοη

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΓΓΑΕΣΗ

•
Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτικάς προόδους 

των, μία άφορμή πρός τούτο είνε καί τό μέγα αύτό κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώθη πλούσια έπίπλω- 
σις, άπαστράπτουσα καθαριότήτοξ, πρόθυμος ύπηρεσία, μοναδική άφθονία δλων τών είδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ
ΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ, Πρώτον αύτό έκαινοτόμησεν είς τό ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ’ οί
κον άγνοΰ καί νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν δνομαστά, δλα δέ τά 
είδη τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύ^ηνά καί μέ ύλικά έκλεκτά καί έπιμελημένα. Τά είδη 
τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως 
θεωρείται τό κέντρον δλου τού έκλεκτοΰ κόσμου. Δικαίως εύρίσκουν'θέσιν μόνον οί προνοητικοί πού φροντί
ζουν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιωτερον οί συχνάζοντες είς θέατρα δέν θεωροΰσι τήν δια- 
σκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των ή τό παγωμένο γάλα 
των, ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθούσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑ. Δρ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

‘Υποκαταστήματα.

ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ: ’Εν Πειραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Καβάλ- 
λα, Ίωαννίοις, Χίφ, Πάτραις, Σύρφ, "Καλάμαις, 
Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση, Χανίοις, Ήρακλείφ 
Ρεθύμνφ καί Σάμφ (λιμήν Βαθέως).

Πρακτορεία, έν Μούδρφ (Νήσος Αήμνος),
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.: Έν Κων)πόλει. (Υποκατάστημα έν 

Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισφ» 
Σμύρνη.

ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ: Έν ’Αλεξανδρεία, Καϊρφ, Ζαγαζίκ* 
ΕΝΛΟΝΔΙΝΩ: (No 22 Fenchurch Street).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΩ. (Κύπρου).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Δ. Στεφάνου (’Αντιπρόεδρος), ’Ιάκωβος Μηονιέ 
Σύμβουλος), Ίω. Ά&ηνογένης, Κ. Βερούγκ, Λ. 
Ζαφίρης, Σ. Εύγενίδης, Π. Καραηάνος, Βαρώ- 
νος δέ ΝεφλΙζ, Έμμ. Ροδοκανάκης και Μ. Λά- 
σκαρης, Σ. Φούντης

Γενικός Διευθυντής
I. ΗΛ1ΑΣΚ0Σ

Διεύ&υναις τηλεγραφική

AOHNTUKMN-TVTHENOeiaES

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ πάσαν Τραπεζιτικήν 
έργασίαν, ήτοι Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμματίων 
καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρε’ωγρά- 
φων, φορτωτικών, ‘συναλλαγματικών, γραμματίων έ- 
σωτερικοΰ καί εξωτερικού, έκτελεΐ χρηματιστικάς έν- 
τολάς, έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς καί τη- 
λεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τφ έσωτερικφ καί 
έξωτερικφ, άνοίγει τρέχόντας λ)σμούς ήγγυημένους, 
δέχεται καταθέσεις χρεογράφων πρός φύλαξιν άντΐ 
έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμερίσματα 
χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό δρους 
λίαν εύνοϊκούς διά τό κοινόν.

‘Η Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σόν, έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ έξωτερικοΰ καί είς 
τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν εύνοϊκούς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι|είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς. έπιταγάς (cheques) 
όμοίως αποδίδονται δΓ έπιταγών (cheques) τής Τρα- 
πέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ Ανταποκριτών της. Οί 
δεδουλευμένοι τόκοι πληρόνωνται καθ’ έξαμηνίαν άπό 
τής πρότης ’Ιανουάριου καί άπό τής πρώτης ’Ιου
λίου έκάστου έτους.

Ταμιευτήριον μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.

——<—>»—·—
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Λ THS EAAAAOS έξεδδθη μετά τριών έτών διακοπήν έ’νεκεν τών δύο πολέ-
Ο g · Ασυνειδήτου άπό επιστημονικής άπόψεως εργασίας, μέλλει να παράσχη εις το

μων. Καταρτισθεις τέλειος ,
Πανελλήνιον πολυτιμωτατας οπηρ μόνον ό Α’. τόμος σύγκειται έκ 1200 καί πλέον μεγά-

Ο θΑΗΓθ^ -λων καί διστήλων διά μικρών στοιχείων μέ χάρτας, εικόνας, πίνακας κτλ
λων 4ου σχήματος σελίδων ρ Ελλάδα, φρ. 12 ‘/, έκτος τής Ελλάδος καί φρ. 15 ή δολ. 3

Οί ίϊτόΚ” ί0-2δ-30>

Θά μάθετε μόνον δταν πλύνεσθε μέ Savon Filo- Χ 

derma (Σάπων φιλόδερμα). f
Διά τού «Filoderma Savon» κατορθώνετε τήν ώ- 

ραιότητα τοΰ προσώπου, τών χειρών καί‘τοΰ σώ

ματος.
Συ/ιστάται ιδιαιτέρως παρά τών κ. κ. Ιατρών διά 

τά βρέφη, είνε αγνός, λευκός, αρωματικός.

’Αποκλειστική πώλησις χονδρική καί λιανική δια 

τήν παλαίάν καί νέα/ Ελλάδα. Μυρο«ωλαΙον 

Μπαχαρία έν Άβήνακς, Χταδεου 31.

tSie-TOMOi --------------

Mto * Α·. « * 1916 6 Β· “ ’’ 96’

έκδοθησόμενος προσεχέστατα. .

Μ ϊΠΗ'ίΚ»



IftAHHBS OTAKSBX
ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ

3 ■ ΟΔΟΪ ΚΟΡΛΙΙ - 3

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Διά της ΰγι.εινής τοΟ στόματος καί τών δδόντων 
σώζετε ού μόνον τους όδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τοϋ στόματος, τών δδόντων, τών 
ώτων, τοϋ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγας, τών βρόγχων, τών 
πνευμόνων, ώς καί τοϋ πεπτικοϋ συστήματος πολλάκις 
δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένρν έπιστήμονα 
δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΑΕΣΗΝ τοΰ όποίου αί τρεις σκε- 
αυσίαι Ελιξίρια, Όδοντοκόνις καί Αδα
μαντίνη, είνε μοναδικαί είς τό είδος των. ·

Διά τοΰ Άλιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Είνε συσκευασίαι άλάνθαστο 
καί άποτελεσματική.

Πωλείται παρά τφ ίδίφ άντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.

3 — ΚΟΡΑΗ — 3 «

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
“ΜΟΥΣΙΚΗ,,

13—15 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-15 

ΑΘΗΝ ΑΙ

ΔΙ’ ΑΧΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΪΜΒΑΛΟΝ

Άπό την όπερέττα τοϋ κ. Σπ. Σαμάρα. 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ

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

της Λευκής) » 1·50
243—Πεταλούδα (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 τήν όπερέττα τον κ. θ. I. Σακελλαρίόον

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ

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

. Πιάνα καί άεροκύμβαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δόσιες 
έκ δρ. 40.

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος’τών τόκων τών είς 
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων έν 
δψει ή έπί προθεσμία δηλοποιεΐται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τφ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοΐς ύπρκα- 
ταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια 
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκφ.

I1/, τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10,000 πέραν τοΰ ποσοΰ 

τούτου τοϋ τόκου δριζομένου είς 1 τοΐς °/0 κατ’ έτος 
Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς άνοικτόν 
λογαριασμόν, παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογοριασμοϋ καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον.

2*/, ®/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας 
μετά έν έτος τούλάχιστον.

3 τοΐς °Ι° κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο- 
/ δοτέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.

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

4 τοΐς °/0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τούλάχ-.στον, ώς καί διά τάς πέρας τών 5 
έτών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι 
είς φράγκα"*καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρι
σμένη προθεσμία ή διαρκεΐ έπί τόκφ·

1*/, τοΐς °/0 κατ’έτος διά καταθ. 6 μηνών τουλάχ.
2 » » » » » » 1 έτους
21/, » > » * » » 2 έτών
3 » » » » » >4 έτών
4 » » > » > » 5 έτών

■ ' " ■ ■■.■·.. λ'ι
Αί όμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων έκδίδονται 

κατ’ έκλογήν τοϋ καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμοι.



ΤΙΜΟΑΟΓΙΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
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did χώρον μικρότερον αί τιμαί άνάλογοι

Δι’ εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι’ έ'ξ τεύχη ή περισσότερα ιδιαίτεροι
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ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΕΥΓΕΝΙΑ? ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'. Τόμος.........................Φρ.

» Β'. » .................. . »

» Γ'. » ........................ »

Η ΓΚΟΓΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα 
έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.................. »
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Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Η ΚΑΕΦΤΟΠΟΙΆΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον 

μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν τρί

πρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής Έλλ. Σκηνής

Σειρα'ι τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» τοΰ Α'.Β'.Γ'.Δ'. Ε' ΣΤ . 
Ζ . και Η . έτους πωλοΰνται είς τά Γραφεία μας πρός 25 φρ. έκαστη.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΑΝΩΝ “ΕΤΑΡ»

13—15 Σζοά ’Αρσάκειου

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.

Πιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40
"Ολα τά τραγούδια δλων τών Ελλήνων συνθετών, καί δλα τά νεώτερα succes.
Βιολιά, μανδολίνα, κιθάρες, σάλπιγγες και τύμπανα διά προσκόπους καί τά έξαρτήματα αύτών.
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