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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Καθ’ δλον αυτό τό διάστημα ό Μάνθος καθήμε- 
νος παρέχει χωρίς συγχίνησιν ή λύπην διά τής ’Άν
νας τό χαμό σκέπτεται μέ φρίκην τής κηδείας τά 
έξοδα. Τόν συγκροτεί μόνον ή ιδέα δτι κατά τό διά
στημα τής «παρηγοριάς», ή όποια συνήθως διαρκεΐ 
σαράντα ημέρας κατά τάς οποίας οί συγγενείς και 
φίλοι φέρουν τρόφιμα είς τήν οικογένειαν ποϋ πεν
θεί, θά κατώρθωνε νά έξοικονομήση δτι θά έδαπά- 
νει θάπτων τήν γυναίκα του.

’Απαθής καί ήρεμος έπέστρεψε μετά τήν κηδείαν 
είς τό σπίτι του. Ό θάνατος τή; Άννης δέν τόν 
έλΰπησε πάρα πολύ ολίγον. Οί συμπατριώται του 
τόν ώνόμαζον τώρα πλέον «δ Αιράς» έπίθετον τό 
όποιον τοΰ έκαμε υπερηφάνειαν, καί τό όποιον τό
σον ήγωνίσθη έως ν’ άποκτήση. Τό έπίθετον τόΰ 
Αιρά τοΰ τό άπέδωκε ή κοινή γνώμη διά τόν έξης 
λόγον. “Οσες λίρες έστέλλοντο είς τό χωριό του άπό 
τούς ξενητευμένους συμπατριώτές του, είς τάς χήρας 
μητέρας των, ή τάς άδελφάς των, ό Μάνθος έσπευδε 
νά τάς Ιξαργυρώση άνταλλάσσων αύτάς μέ χαρτο
νομίσματα είς οποίαν δήποτε ήθελε τιμήν δφελού- 
μενος σημαντικά. Ή περιουσία τουηύξανε άπό ήμέ- 
ραν είς ημέραν. Άνατοκίζων τούς τόκους τών χρη
μάτων του, ληστεύων καί ξεγυμνώνων χωρίς οίκτον 

χήρας καί ορφανά, καί κάθε εναν ό όποιος θά είχε 
τήν άτυχία νά καταφυγή είς αυτόν εις δεινήν περί- 
στασιν τής ζωής του, κλεπτών ακόμη—δπως διεδί- 
δετο—καί ώς επίτροπος είς τήν’Εκκλησίαν τοΰ Αγίου 
Νικολάου, έφθασε νά άποκτήση τήν πρώτην περιου
σίαν δχι μόνον τοΰ τόπου του, άλλ’ ολοκλήρου τής 
επαρχίας. Εμισοΰσε δλους τούς συμπατριώτας του,
έκακολογοΰσε γνωστούς καί αγνώστους, δέν Ιφεί- 
δετο ούτε τής άθωότητος ούτε τοΰ οικογενειακού 
άσυλου, δταν ήθελε νά κατηγορήση όποιονδήποτε. 
Πλούσιος δέ δπως ήτο είχε γίνει ή μάστιξ τσΰ τόπου
του. ’Άλλοι τόν έφοβοΰντο, άλλοι τόν μισούσαν, άλ
λοι τόν έκολάκευον. ’ Εκείνος δμως δ όποιος πε- 
ριφρονοΰσε τόν Μάνθο πραγματικώς ήτο δ Λάμπρος 
δ άδικηθείς σύζυγος τής Μαρούλας, ό όποιος δέν 
άφινε περίστασιννά μήτόν προσβάληκαί τόνΰβρίση.

Μιά Κυριακή ό Λάμπρος έπήρε μερικούς φίλους 
του καί έ^ιήγς είς τήν ’Εκκλησία τοΰ Αγίου Νικο
λάου άν καί δέν έκκλησιαζετο είς αυτόν. "Οταν δμως 
δ Μάνθος ώς επίτροπος εφθασεν έμπρός του μέ τόν 
δίσκον τής ’Εκκλησίας είς τά χέρια, ό Λάμπρος έστρά-
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«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» 3φή πρός τούς συντρόφους του καί τούς βΐπε.
—Μά τό καλό ποΰ σάς θέλω παιδιά σ’ αυτόν τό 

δίσκο μή ρίξετε αν θέλετε νά βοηθήσετε τόν 'Άγιο 
Νικόλα. Τά λεπτά κλέβονται.

Είς τά λόγια αυτά, οι φίλοι τοΰ Λάμπρου ύπή- 
κουσαν καί κανένας έξ αυτών δέν έρριψε ούτε λε
πτόν είς τό δίσκο τοΰ Μάνθου. Εκείνος έγινε κά- 
τωχρος, αλλά έσιώπησε διότι έφοβήθη τό σκάνδα- 
λον,ωρκίσθη δμως νά έξοντώση τόν αυθάδη Λάμπρο 
ό όποιος είχε τήν τόλμη δημοσία νά τόν προσβάλη.

’Έξαφνα εις τό χωριό ήρχισε νά ψυθιρίζεται ή 
ΰποψηφιότης τοΰ Λάμπρου ώς παρέδρου είς τάς δη
μοτικός έκλογάς. Νέος, τίμιος, εργατικός είχεν 
ΰψωθή εις τήν συνείδησιν τών πατριωτών του καί 
πολλοί άπ’ αυτούς ήθελαν νά τοΰ δείξουν τήν έκτί- 
μησί των.

‘Ο Λάμπρος είχεν ένα ετεροθαλή αδελφόν. Ό 
Σταύρος ήτο τό αντίθετον τοΰ αδελφού του, καί διά 
τούτο ίσως εΰρίσκοντο πάντα εις διάστασίν. 'Ο 
Σταύρος δέν κατοικοΰσεν είς τό ίδιο χωριό μέ τό Λά
μπρο. ’Έμενε είς ένα άλλο μικρότερο καί αγριότερο 
μέρος. Είχεν δμως, ώς έκ τών τραμπουκισμών του 
έπιρροήν είς δλα τά χωρία τής περιφερείας καί διά 
τοΰτο οί πολιτικοί φίλοι τοΰ Λάμπρου άπεφάσισαν 
νά τούς συμφιλιώσουν. Μέ τήν ύποστήριξι τοΰ Σταύ
ρου, ήσαν δλοι βέβαιοι, δτι ό Λάμπρος θά ένικοΰσε 
εις αυτόν τόν πολιτικόν αγώνα.

Ή εϊδησις τής ύποψιότητος του Λάμπρου έπεσε 
σάν κεραυνός εις τόν Μάνθον. Τό μΐσος πρός τό 
δνδρα τής Μαρούλας έφθασε πλέον τόσο βαθιά 
ώστε νά υποχώρηση1 είς μικρόν βαθμόν καί αυτή ή 
φυλαργυρία του. "Αμα έμαθε τά σχέδια τών φίλων, 
περί τής συμφιλιώσεως τών δύο αδελφών σκέπτεται 
άμέσως πώς νά τήν ματαίωση, πώς νά κάμη τό 
Σταύρο περισσότερον έχθρόν τοΰ αδελφού του, καί 
φίλον ίδικόν του. Καί διά τόν σκοπόν αυτόν δέν 
ευρεν άλλο μέσον παρά νά τόν κάμη γαμπρόν του, 
καί νά τοΰ δώση γυναίκα τήν Άργυρούλα, ή οποία 
μόλις ήτο τότε δέκα πένιε χρονών. Ευθύς έστειλε 
είς τον Σταύρον προξενειά καί ύπεσχέθη προίκα 
15 χιλιάδων δραχμών, ποσόν αρκετά μεγάλο διά τό 
χωριό, καί περισσότερον διά τήν εποχήν εκείνην. Ό 
Σταύρος μετά μεγάλης χαράς έδέχθη τήν πρότασιν 
τοΰ Μάνθου διότι τίποτε καλλίτερου δέν ήμποροΰσε 
ποτέ νά έπιθυμήση. Ό Σταύρος προσεκολλήθη είς 
τόν πενθερό του, ή συμφιλίωσις έματαιώθη, οί 
γάμοι έγειναν καί ή δυστυχισμένη Άργυρούλα σα
στισμένη καί μελαγχολική ώδηγήθη είς τό χωριό τού 
άνδρός της. Τήν ήμέραν δμως τών γάμων ό Λάμ
προς έπέτυχε πάρεδρος είς τάς εκλογάς, καί ό 
Μάνθος μέ λύπη του είδε δτι δέν τόν ώφέλησεν είς 
τίποτε ούτε ή θυσία τών δέκα πέντε χιλιάδων του,

ούτε ή θυσία τής κόρης του... 
* *

Πέντε χρόνια έπέρασαν άκόμη.
Ή Άργυρούλα αισθάνεται δτι δέ θά είμπορέση 

νά ζήση μέ τό σκληρό καί μέθυσο σύζυγο πού τής 
έδωκεν ό πατέρας της. Άπομεμονωμένη είς τό χω
ριό έκεϊνο, τό ξηρό καί βραχώδες μέ τά ψηλά καί 
φαλακρά βουνά του βραδέως φέρεται είς τόν θά
νατον. Ό άνδρας της αδιαφορεί εντελώς, καί άκόμη 
περισσότερον ό πατέρας της. Ή Άργυρούλα δέν 
λυπάται ποΰ άφίνει τή ζωή—αφού δέν εύρήκε καμ- 
ιιία ευτυχία εις αυτήν. Λυπάται μόνον διά τόν μι
κρό της Μάνθοι, τόν άγγελόν της τών τεσσάρων 
έτών. Δι’ αυτόν πονεϊ, αυτόν συλλογίζεται δλας 
αύτάς τάς σκληράς ώρας. Μέ αυτό τό λυπηρό συ
ναίσθημα, ένφ τοΰ έδιδε φιλήματα παράφορου μη
τρικής αγάπης, άπέθανε μία ψυχρά νύκτα τοΰ χει
μώνας ή Άργυρούλα.

Άλλα ό ορφανός Μάνθος δέν μένει χωρίς προ
στάτη.

Ή γεροντική κ’ άπάνθρωπη καρδιά τοΰ παππού 
του, αφυπνίζεται. Αισθάνεται, μεταβάλλεται εμπρός 
είς τό παιδικό ξανθό κεφαλάκι καί αρχίζει ν’ άγαπά. 
Μυστήριον τής φύσεως. Ό άνθρωπος ό όποιος έλά 
κτίζε τά παιδάκια, ό όποιος δέν συνεκινήθηπατέ άπό 
τά δάκρυά των,δ όποιος δέν αίσθάνθηκε τίποτε προ 
τοΰ ίδικοΰ του παιδιού, άγαπά μέ ποραφοράν τό 
παιδί τής κόρης του, τό περιθάλπει σάν μητέρα, τό 
θερμαίνει ό φιλάργυρος, τό έγκολποΰται ό κακός.

Δυστυχισμένη Άργυρούλα ! δέν ήξερε δτι ή 
σκληρά καρδιά τοΰ πατέρα της θά έκρυπτε καί τήν 
καλή, τήν ανθρώπινη χορδή της, τήν οποία ή παι
δική φωνή τοΰ Μάνθου της θά κατώρθωνε νά θίξη 
καί μέ μειδίαμα δλιγώτερο πικρό θά κατέβαινε είς 
τόν τάφον.

Ό πατέρας τής Άργυρούλας θέλει τό παιδί της 
πάντα μαζύ του. Τοΰ άρέσει νά άκούει τό ό'νομά 
του άποδιδομένου είς τόν μικρόν εκείνον άγγελον. 
Νομίζει δτι βλέπει τόν έαυτόν του είς τό απαλόν 
εκείνο σώμπ. Καί κάποτε κάποτε μιά τρελλή ιδέα τόν 
κάμει νά πιστεύη δτι αυτός ό ίδιος θά ξαναζήση 
μιά ήμερα είς τόν μικρόν εκείνον άνθρωπον. “Ωρες 
δλόκληρες στέκεται καί κυτάζει τόν μικρόν Μάνθον, 
καί αισθάνεται τή καρδιά του νά πλημμυρή άπό τό 
άγιον μύρον τής άγάπης. Πείθει τόν πατέρα του νά 
τοΰ δώση τό παιδάκι νά τό άναθρέψει αυτός καί μέ 
χαρά μεγάλη τό πέρνει μαζί του είς τό σπίτι. Τόν 
έκαμε έκεί έναν άπόλυτον μικρόν κύριον.

Κάθε του σκέψις κάθε του λογισμός είς τό 
μικρό εκείνο κεφαλάκι συγκεντρώνεται πλέον, καί μέ 
υπερηφάνειαν σκέπτεται συχνά, δτι μιά μέρα θά 
κάμη τόν Μάνθο του πλούσιον πολύ πλούσιον...

(’Ακολουθεί) ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

'Υπό τόν τίτλον αυτόν θά δημοσιεΰωμεν έντή άγακητή 
<Έλληνική ’Επιθεωρήσει» μικρά σημειώματα περί παρη- 
γκωνισμένων ή άγνωστων συγγραφέων ή περί γεγονότων τα 
όποια παρήλθον απαρατήρητα καί περιέπεσαν είς λήθην

Χπυρίδων Χέζχς

Ό Ζακύνθιος Σπυρίδων Ζέζας, άνήκων εις πα
λαιόν οικογένειαν, έγεννήθη τή 30 άπριλίου τοΰ έτους 
1841 καί άπέθανε τή 21 άπριλίου τοΰ 1896. Ο 
πατήρ αυτού εκαλείτο Γεοόργιος ή δέ μήτηρ Αγγε
λική Ραζή.

Μαθών τά πρώτα γράμματα έν τή γενέτειρα γι
νόμενος και μαθητής τοΰ ίτα/.οΰ προσφυγος Ιγνα
τίου Μαρτζώκη πατρός τών αδελφών Στέφανου και 
Άνδρέα μετέβη είς τήν Ιταλίαν, πρός έκμάθησιν τής 
νομικής επιστήμης καί έν τώ άλλοτε περίφημο) Πα
νεπιστήμια) τής Σιένας έγένετο διδάκτωρ. Ακολού
θως πρός τελειοποίησιν μετέβη είς Παρισίους δπου 
τώ 1862 έξέδωκε Etudes historiques sur la legis
lation Russe encienne et moderne.

Μετά ταΰτα έδημοσίευσεν έτερον πόνημα ■ Essai 
istorique sur la legislation d’ Angleterre. 1ά 
δύο ταΰτα πονήματα τήν σήμερον δυσεύρετα, απο- 
δεικνύουσι συγγραφέα μελετημένου οστις δικαίως 
έξελέγετο μέλος επιστημονικών Άκαδημιών, και δστις 
έπαξίως έπαρασημοφορεΐτο.

Έπιστοέψας είς τήν Ζάκυνθον γενεθλιον του πα
τρίδα έξήσκει τήν επιστήμην,χωρίς να διακόψη τάς με
λετάς αυτού.Τώδέ 1875 έν Ζακύνθω έδημοσίευσε τάς 
Κοινωνικός Μελετάς, άφιερωμένας είς τόν αείμνη
στον Βασιλέα ημών Γεώργιον τον Α .

Έπιδοθείς είς τήν δημοσιογραφίαν, συνειργα^ετο 
είς Ζακυνθιανάς εφημερίδας καί ίδρυσε τόν Βορραν 
καί τήν Ήχώ τοΰ ‘Ελληνισμού.

Τώ 1881 ό τυπογράς’ος Σπυρίδων Καψοκέφαλο- 
ήρχισε τήν έκδοσιν τής< ·Κρίσεως»έφημεριδος πολιτι
κής, δικαστικής, έμπορικής, φιλολογικής καί τών εί. 
δήσεων τής οποίας άρχισυντάκτης ήτο δ Ζεζας. Αφη- 
κεν άδημοσίευτον τόν δεύτερον τόμον τών Κοινω
νικών Μελετών καί υλικόν πρός συγγραφήν άλλων 
μελετών.

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΚΑΙ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Β'.

Μν.ρϊνος ΙΙαπχΠόπουλος Βρ&τος 
Γ

Νομίζομεν δτι μεταξύ τών διανοουμένων αναγνω
στών μας ολίγοι θά είναι οί μή έχοντες γνώσιν περί 
τοΰ περιφήμου «Εθνικού 'Ημερολογίου» τό όποιον 
έξεδίδετο έν Παρισίοις μέ όντως παρισινήν πολυτέ
λειαν άσυνήθη τότε ένΈλλάδι. Έκτος τής καλυτυπίας 
καί τής πληθώρας τών εικόνων,διεκρίγετοκαίδιάτήν 
ευσυνειδησίαν ήτις εΐνε ή βάσις πρός έπιτυχίαν οίουδή- 
ποτεέ'ργου.Τό εκκλησιαστικόν μέροςέπεθεωρεΐτο άπό 
ειδικόν κληρικόν καί τό αστρονομικόν υπό τοΰ κα" 
θηγητοΰ τής αστρονομίας έν τώ Άθηναϊκφ Πανε
πιστήμια) Παπαδάκη. ’Ήρχισε τώ 1861 καί τακτικά 
έξεδίδετο επί ένδεκα έτη καί έπαυσε μόνον διότι τό 
άσπλαγχνον δρέπανου τοΰ θανάτου τόν άπέστειλεν 
είς τόν κόσμον τής αίωνιότητος, έν άνθηρα ήλικία 
ετών τεσσαράκοντα καί τριών. Διότι έγεν/ήθη έν 
Κερκύρα τή πρώτη Σεπτεμβρίου 1828 καί άπέθανεν 
έν Παρισίοις τή δωδεκάτη Νοεμβρίου τοΰ 1871.

Καθ’ δλον τό διάστημα τής ζωής αυτού εϊργάσθη 
πρός άνύψωσιν τοΰ Ελληνικού γοήτρου έν τώ έξω-, 
τερικφ. Άν τό δνομα αυτού έγένετο περισσότερον 
δημοφιλές διά τού κομψού Έ&νικοϋ 'Ημερολο
γίου, δπερ πρός τοίς άλλοις, έστόλιζε τά σαλόνια 
χάριν τής πολυτελούς έκδόσεως, ούχ’ ήττον δμως / 
έδημοσίευσε καί άλλα ωφέλιμα τή πατρίδι, ποΰ τώρα 
έλησμονήθησαν καί τάέπαναφέρομεν είς τήν μνήμην 
τών ευμενών ήμών άναγνωστών. 

.4 · ■

*

Ό γνωστός Άνδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, ό 
λίαν φι1 οπόνως έργασθείς υπέρ τών Πατρίων, ήτο δ 
πατήρ τοΰ Μαρίνου. Ή δέ μήτηρ ή Ελισάβετ,κόρη 
τοΰ ρώσου συνταγματάρχου Αλεξάνδρου Φαίδρωφ 
νυμφευθέντος έν Κερκύρα μετά τής 'Ρεγίνης Παλα- 
τιανοΰ. Τώ 1836 δ Μαρίνος μετά τών γονέων με
τέβη είς Παρισίους καί ένεγράφη μαθητής τοΰ έκ- 
παιδευτηρίου τοΰ Rivail.

Τώ 1841 άνεχώρησαν διά Κέρκυραν δπου δ Μα
ρίνος έπεδόθη πρός έκμάθησιν τής μητρικής αυτού 
γλώσσης καί άποπερατώσας τό γυμνάσιον έγένετο
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φοιτητής τής νομικής. Και πρός τελειοποίησιν τών 
μελετών μετέβη είς τήν ’Ιταλίαν καί έπειτα καί έν 
τώ Πανεπιστημίφ τής Πίζης έγένετο διδακτώρ τής 
νομικής. ’Ακολούθως έπανέκαμψϊν εις ’Αθήνας οπού 
εύρίσκονχο οί γονείς αυτού.

Ή φύσις δεν τόν είχε προορίση διά δικηγόρον, 
άλλά διά τήν φιλολογίαν. Πρός τοΐς ά'λλοις, ή φύσις 
τοΰ είχε χαρίσει ζωηράν φαντασίαν, καί έγραψε μυ
θιστόρημα. Ό πατήρ του ήθέλησε νά μάθη καί τήν 
γνώμην τοΰ σοφού καθηγητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου 
Άσωπίου, δστις ήτο οικογενειακός φίλος. Οΰτος άπε- 
φάνθη δτι τό έργον ήτο ώραϊον, άλλά τό περιεχόμε- 
νον άνήθικον, συνεπώς δέν έπρεπε νά δημοσιευθή. 
"Οντως σοφόν μάθημα.

’Από τοΰ 1847 ήρχισε συγγράφων τό πρώτον είς 
τό περιοδικόν Εύτέρπη. Έπεθύμει νά μεταβή έκ 
νέου είς Παρισίους πρός άνωτέραν έκπαίδευσιν και 
οΰτω τφ 1852 έστάλη ώς υπότροφος τής Κυβερνή. 
σεως έπί τριετίαν. Είς τήν γαλλικήν πρωτεύουσαν 
ήρχισεν άμέσως ή δράσις του ώς δημοσιογράφου υπέρ 
τών ελληνικών συμφερόντων. Τώ 1855 έν τώ ’Αρχαι
ολογική» δελτίω τών Παρισίων έδημοσίευσε μετάφρα- 
σιν τής μελέτης τοΰ Παύλου Λάμπρου περί έξ χρυ
σών νομισμάτων τώνΦιλίππων.Τό αύτό έτος έν Κερ- 
κύρφ έξεδόθη ή γαλλική μετάφρασις μετά τοΰ ελλη
νικού κειμένου. 'Η μετάφρασις αυτή συνέτεινε νά 
γίνη γνωστός έν Ευρώπη ό Παύλος Λάμπρος ώς 
νομισματολόγος έ ξοχος.

Σημειωτέου δτι άπό τοΰ 1854 δ Βρετός έδημο 
σίευε τήν έπίσημον ελληνικήν έφημερίδα Moniteur 
Grec άπαξ τής έβδομάδος είς μέγα σχήμα. Διαρκού- 
σης τής έκδόσεως τής έφημερίδος ταύτης έξέδωκε 
τόν Νέον οδηγόν περιέχοντα διαλόγους είς τέσσαρας 
γλώσσας, δήλα δή ελληνικήν, γαλλικήν, ιταλικήν καί 
’Αγγλικήν. ΕΙχεν έτοιμον δευτέραν έκδοσιΐ' μέ τήν 
προσθήκην τών γερμανικών, άλλ’ δ θάνατος τοΰ έμ. 
πόδισε τήν τύπωσιν.

Τώ 1855 έπίσης έξέδωκεν έν Παρισίοις τό βιβλίον 
Contes et poemes de la Scene moderne μέ μίαν 
εισαγωγήν τοΰ διασήμου σύμγγραφέως Προσπέρου 
Μεριμέ.

Τώ 1856 έδημοσίευσεν έπίσης έν Παρισίοις τά 
Melanges Ndohelleniques πρόςφωτισμόν τών ξένων 
τών άγνοούντων τήν μεσαιωνική δρασιν τών Έλλη*  
νωνκαίδτι ή γλώσσα τοΰΌμήρουδέν ΰπέστη τάς ριζι
κός μεταβολάς τής γλώσσης τοΰ Βιργιλίόυ καί δτν 
δν δ’Ιταλός δέν είναι πλέον Λατίνος, δ νεοέλλην 
είναι πάντοτε Έλλην. ’Εξετάζει τούς Βλάχους καί 
’Αλβανούς. Μελετά τά ήθη καί έθιμα τών νεωτέρων 
έ.ίλήνων, τόν Χάρωνα,τάς παροιμία;, τάς προλήψεις. 
Όμιλεΐ περί τής έν Κορσική ελληνικής άποικίας καί 
περί τοΰ Κολοκοτρώνη. Δίδει νύξεις διά τον ’Ιωάννη''

1) Δι* οΰς λόγους άναφέρομεν έν τή εισαγωγή τής πα- 
ρούσης Ιστορίας, ώς αρχήν αύτής έδέχθημεν τάς άρχάς τοΰ 
δέκατου έννάτου αίώνος, άποκλείσαντες τά πρό αύτοΰ γρα 
φέντα ευάριθμα έργα. Έν τούτοις, κατ’ έξαίρεσιν, ως μή 
συντρεχόντων τών άνωτε'ρω λόγων,έν τή έξιστορήσει τώντής 
Ζακύνθου θεατρικών πραγιιάτων, εύρύς γενήσεται λόγος 
περί τών κατά τόν δέκατον όγδοον αιώνα γραφεισών έν 
Ζακύνθφ τριών κωμωδιών τού Καντούδη, Σουμερλή καί 
Γουζέλη.

2) Κατάλογος, κατά τό έφικτόν πλήρης, τών πρό τοΰ 
δεκάτου αίώνος γενομένων είς τήν έλληνίκήν μεταφράσεων 
τών ξέιων θεατρικών έργων δημοσιεύεται έν τή εισαγωγή·

Λάσκαριν, τόν ’Αλέξανδρο1 2· Μαυροκορδάτον, Ευγένιον 
Βούλγαριν, Νικηφόρον θεοτόκην καί τόν Πατριάρ
χην Γρηγόριον. Προσέτι δέν λησμονεί τούς διαδό
χους τών Παλαιολόγων κάί τών Κρητών. Τό πολύ
τιμον βιβλίον τελειώνει μέ αναμνήσεις αυτού τής 
’Ιταλίας. . λ

Τό ίδιον έτος έδημοσίευσεν έν Άθήναις γαλλιστί 
τάς : Δύο λέξεις πρός τούς κατηγόρους τής 'Ελλάδος 
Γαλλιστί καί Ελληνιστί Τάς Νέας Άϋ'ήνας. Συγ
χρόνως έκ τοΰ τυπογραφείου Σ. Παυλίδου έτύπωσε 
τήν κωμωδίαν «Αί Κλαίουσαι γυναίκες παραφρά- 
« σεις καί μεταφράσεις έκ τοΰ γαλλικού, αγγλικού καί 
« Ιταλικού παρά Ω. Ω. πρώην συνεργάτου τής Εύ- 
« τέρπης.» Ή κφμωδία αυτή, γράφει δ πατήρ του, 
πολλάκις έδιδάχθη άπό τής σκηνής έν Άθήναις ώς 
μετάφρασις έκ τοΰ γαλλικοΰ χωρίς νά γίνη γνωστός 
δ έπεξεργασθείς αυτήν ώς μή ευρισκομένου τοΰ δνό- 
ματος αυτού έν τή έκδόσει άλλο μόνον Ω. Ω. Είς τό 
τέλος τής κωμωδίας ύπάρχουσι καί τά έξης έργα του: 
'Η νηπιότης γυναικός—Ό Ρωμαίος καί ή ’Ιουλία— 
Ό γλύπτης τοΰ μαύρου δάσους, τό πρότυπον δ Σιλ- 
βέρστρης—Ή έκδρομή είς Αίγιναν, Πόρον καί Τροι- 
ζήνα—Βιογραφία Μαχμούδ τοΰ Β'. Τό 1860 έτύ- 
πωσεν είς Παρισίους τό .· Album d’ Athenes άφιε- 
ρωμένον είς τήν βασίλισσαν Αμαλίαν.

Τώ 1861 έν Παρισίοις έξέδωκε υπό τόν τίτλον : 
«■’Οκταετής υπηρεσία τή δημοσιογραφία Μαρίνου 
Π Βρετοΰ διδάκτορος τής νομικής πρώην διευθυντοΰ 
κί συντάκτου τοΰ Ελληνικού Μηνύτορος» θέλων 
νά άποδείξη εις τό κοινόν τήν κατ’ αυτού άδικίαν 
τής τότε Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Πράγματι δ Βρετός έφάνη δημοσιογραφών τά 
μάλιστα ωφέλιμος είς τήν Πατρίδα: "Οτε κατά τόν 
Κριμαϊκόν πόλεμον πρρσεκλήθη παρά τοΰ διευθυντοΰ 
τής έφημερίδος Pays νά συνεργασθή μέ τριακόσια 
φράγκα κατά μήνα ήρνήθη είπών :

Είμαι Κύριε, "Ελλην καί ϋχι Τούρκος... 
Έπρόκειτο νά γράφη υπέρ τών Τούρκων.

Τώ 1862 έδημοσιεύθη έν Παρισίοις έργον φέρον 
τίτλον : Les Crees Modernes par M. Ducray. 
Παρατηρητέον δτι δ Μ. Duray ήτο τό ψευδώνυμον 
τοΰ Μαρίνου Βρετοΰ. Τώ 1865 έδημοσίευσεν *ΑΙ  
Αναμνήσεις μου Souvenirs d’ uuCrec».

Έξέδωκεν έπίσης έν Λειψία τό Ιατρικόν πόνημα 
τοΰ Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου τοΰ έξ άπορρήτων 
φέρον τίτλον : Pnevmaticnm circulandi sanguinis 
istrumentum. Sive de motu et usu pulmonum·

Ό Βρετός υπηρέτησε τήν πατρίδα καί ώς πρόξε
νος έν Ίταλιφ καί Γαλλία. Ή υγεία του έν τούτοις 
έπασχε. Τό νευρικόν του σύστημα τόν έτάραττε δυ
στυχώς πάντοτε καί κατάκαρδα έπερνετάς πρός αυτόν 
αδικίας καί δέν είχε τήν δύναμι τοΰ χαρακτήρος νά 
άδιαφορή μεθ’ υπομονής ώστε έφθασεν εις σημεϊον 
ή έλάχιστη έναντίωσις νά τοΰ προξενή σπασμούς—· 
τέλος προσβληθείς υπό κεραυνοβόλου άποπληξίας 
άπέθανε πρός ζημίαν τών έλληνικών γραμμάτων.

ΣΠΥΡ.—ΔΕ—ΒΙΑΖΗΣ

—ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ {%—

ΤΑ ΠΡ© ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.'

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Έπί τά ίχνη τοΰ Νερουλού έβάδισεν Ανώνυμός 
τις γράψας καί έκδόσας κατά τφ 1816 πεντάπρακτον 
έν πεζφ λόγφ τραγωδίαν ύπό τόν τίτλον «Λεωνίδας 
έν Θερμοπύλαις» και ής ή ύπόθεσις στρέφεται περί 
τήν γνωστήν προδοσίαν τοΰ ’Εφιάλτου καί τόνήρωϊ- 
κόν παρά Θερμοπύλαις θάνατον τοΰ Λεωνίδου μετά 
τών τριακοσίων αυτού στρατιωτών. Τό έργον, άτυ- 
γέστερον κατά πολύ τών έργων ατινα έλαβεν ώς 
υπόδειγμα δ βυγγραφεύς του, δέν χρήζει ουδεμιας 
Αναλύσβως, έν τούτοις διά τό μή ύπάρχειν καλλίτε
ρος μεθ’ δλην τήν έλεεινότητά του, έχρησίμευσε, 
κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ De Marcellus, ώς προπαι- 
δευτικόν βιβλίον είς τούς έλληνόπαιδας κατά τάς 
παραμονάς τής Ελληνικής έπαναστάσεως.

Διερχόμενος τοΰ ’Άργους, κατά τήν άνά τήν Πε
λοπόννησον κατά τό 1820 περιοδείαν του, ό γάλλος 
περιηγής, έπεσκέφθη καί τό έκεΐ δημοτικόν σχολεϊον 
τοΰ όποιου <5 διδάσκαλος, άφοΰ τόν έδεξιώθη εύγε- 
νέστατα, διέταξε τούς έπιμελεστέρους τών μαθητών 
του ν' Απαγγείλουν πρός τιμήν του διαφόρους σκηνάς 
έκ τής τραγωδίας «Λεωνίδας εν Θερμοπύλαις» έκδο- 
θείσης τφ 1816 «ύπό ύδραίου τίνος πλοιάρχου.» (1J 
Ποών τό όνομα τοΰ έκδότρυ τό όποιον δέν ένθυμεϊτο 
ίσως τότε ό περιηγητής, τό μανθάνομεν άπό τόν ίδιον 
αυτόν έκδότην δστις λίαν μετριοφρόνως σημειοϊ παρ’ 
αύτφ δτι ήταν «εντιμότατος καί φιλόμουσος ευπα
τρίδης τής περίφημου νήσου “Υδρας.» (2). ’

Διά τοΰ «Λεωνίδου εν Θερμοπύλαις» συμπληροΰται 
—μέγρις άποδείξεως τοΰ εναντίου—ό κατάλογος τής 
Από τής Αρχής τής παρούσης ιστορίας μέχρι τοΰ

1) De Marcellus, Souvenirs de Γ Orient, XXIII.

2) <Ό Λεωνίδας έν Θερμοπύλαις».ήγουν ύπόθεσις ήρω- 
Ική, ουγγραφεΐσα μέν υπό τίνος ανωνύμου χάριν τών φιλο
μαθών, νϋν δέ τό πρώτον τύποις έκδοθεϊσα φιλοτίμφ δα
πάνη τοΰ έντιμωτάτου καί φιλομούσου ευπατρίδου τής πε
ρίφημου νήσου “Υδρας Καπετΐν Νικολάου Παντελή Νικο- 
λάκη έν έτει 1816.»

1816 (1) γραφέντων πρωτοτύπων έλληνικών έργων. 
Κατά τό χρονικόν αύτό διάστημα, εκτός έλαχίστων 
έξαιρέσεων άς θά έξηστορήσωμεν έν οίκείφ τόπφ, ή 
ελληνική σκηνή παρέμεινε βωβή, ούχ’ ήττον μεθ 
δλην τήν ανυπαρξίαν αυτής, λόγιοι τινές διακρινό- 
μενοι έπί παιδεία καί μορφώσει, καί άνάστασιν δι ’ 
αυτής έλπίζοντες δέν έκριναν άσκοπον νάμεταφράσουν 
είς τήν ελληνικήν τά πλειότερα τών είς αυτούς γνω
στών έργων τής ξένης θεατρικής φιλολογίας. (2) Τοι- 
οΰτοι ήσαν δ Κωνσταντίνος Κοκκινάκης, ό Θωμά ς 
Ρόδιος, ό Κωνστ. Άμηράς, <5 Λίιχ. Μπαλασάκης, δ 
Σπ. Βλαντής, ό Δ. Χρ. Χριστοδούλου καϊ άλλοι τινες 
τήν Ανωνυμίαν προτιμήσαντες.

Τά μεταφρασθέντα έργα είναι τά έξής : «01 Κόρ- 
οαι, δράμα είς 4 πράξεις, συντεθέν υπό τοΰ περιφή- 
μοζ κωμφδοποιοϋ Ανγούστου τοΰ $οτζε βοΰ καί με
ταφρασθέν είς χρήσιν τών φιλολόγων υπό Κ. Κοκ- 
κινάκη.' Εν Βιέννη παρά τφΦράντζ 'ΑντωνίφΣχραίμ- 
βιλ 1801».

— «Μισανθρωπία καί μετάνοια’ δράμα εις 5 
πράξεις, συντεθέν υπό Αύγουστου τοΰ Κοτζεβοΰ. ’Εκ 
τοΰ Γερμανικοΰ μεταφρασθέν υπό Κ. Κοκκινάκη, 
έν Βιέννη 1801».

— «Πτωχεία καί Ανδρεία’ κωμωδία είς τρεις 
πράξεις συντεθεΐσα ύπό Αύγουστου τού Κοτζεβοΰ. 
Μεταφρασθιώα ύπό Κ. Κοκκινάκη τοΰ Χίου. Έν 
Βιέννη 1801».

— «Λαονίκος και Ξανθίππη, δράμα μεταφρασθέν 
ύπό Δημ. X. Χριστοδούλου, έν Βιέννη 1801». '

— «Καφενεΐον, κωμωδία Γολδόνη, μετάφρ. ύπό
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Σπυριδ. Βλαντή, έν Βενετία Ί805». (Δευτέρα Ικδ. 
έπιδιωρθωμένη. Ή πρώτη έγένετο τω 1798).

— ΓΗ Αρετή τής Παμέλας' κωμορδία τοΰ κ. Κα
ρόλου Γολδόνη, μεταφαασθεΐσα έκ τής ’Ιταλικής είς 
τήν ήμετέραν απλήν φράσιν, έν Βενετία παρά Νικο- 
λάω Γλυκεΐ καί Πάνω Θεοδοσίου' 1806.»

— «Τραγωδία τοΰ Σινιόρ Άμπάτε Πέτρου Με 
ταστασίου, μεταφρασ&εΐσα έκ τής ’Ιταλικής εις τήν 
ήμετέραν απλήν διάλεκτον. Ένετίησιν 1806.»

— *Ό  Ρσνζιέρος,εΐτε ή ήρωϊκή του ευγνωμοσύνη 
δραμα ήρωϊκόν τοΰ κυρίου Άββα Μεταστασίου Και
σαρικόν ποιητοΰ, μεταφρασθέν έν. τής ’Ιταλικής δια
λέκτου είς τήν ήμετέραν Απλήν φράσιν μετά στιχουρ
γίας παρά Κωνσταντίνου Άμηρά έκ Σμύρνης, έν 
Κων)πόλει 1807*.

1) «Ό Ταρτούφος. Κωμωδία είς πέντε πράξεις συντεί 
θεΐσα γαλλιστί υπά Μολιέρου, μεταφρασΟεΐσα δέ είς τήν 
καθομιλουμένην ήμών γλώσσαν παρά Κωνστ. Κοκκινάκη' 
τού Χίου <αί διά δαπάνης τών έλλήνων είς τύπον έκδο- 
θβϊσα.Έν Βιέννη έν τφ τυπογραφείφ τοΰ’Ιωάν. Βαρθ. Τσβε- 
κίου 1815». Ό Κ. Κοκκινάκης είναι ό ποιητής τοΰ πασί
γνωστου έμβατηρίου «ώ λιγυρδν καί κοπτερδν σπαθί μου» 
περί οΰ ό Ν. Δραγούμης είς τάς «Ιστορικός αναμνήσεις» 
του (Τομ. Α'. σελ. 164) γράφει τά έξης : Τόν Κ. Κοκκινά- 
κην έγνώριζε τό κοινόν τότε ούχί έκ τής μετοχής αΰτοΰ είς 
τήν έκδοσιν τοΰ «Αογίου Έρμοΰ» καί δύο ή τριών μετα
φράσεων, άλλ’ έκ τοΰ έμβατηρίου «ώ λιγυρόν καί κοπτερόν 
σπαθί μου» καί τής έμμελοΰς καί ενθουσιώδους φωνής δι’ 
ής έψαλεν αυτό, δ καίτοι πρό μικρού συνταχθέν ήκούετο 
αδόμενον καί κατά τάς εσχατιάς τής 'Ελλάδος. Οΰδ’ ένθυ- 
μοϋμαι μέλος μετά τό «Δεΰτε, παϊδες, τών ’Ελλήνων» τό 
«ώς πότε παλληκάρια» καί τό «τί καρτερείτε» τοσοΰτον 
τβχέως καί γενικώς υίοθετηθένπαρ’ ολοκλήρου τοΰ ’Έθνους». 
Τουναντίον ό Σάθας (Νεοελληνική φιλολογία σελ. 685) παρά 
τφ όποίω εΰρηται καί βιογραφία τοΰ Κοκκινάκη (αΰτ. σελ. 
660—662) αναφέρει τόν Στέφανον Κανέλλον ώς ποιητήν τοΰ 
ανωτέρω έμβατηρίου. Τό πιθανότεροι· έπί τοΰ προκειμένου 
είναι δτι ό Κοκκινάκης έγραψε τσύς στίχους καί ό Κα- 
νέλλος τούς έτόνισε, καθόσον, ό τελευταίο; ούτος άναφέ- 
ρεται (ίστορ. Άναμν.Ν. Δραγούμη Τόμ.Α'. σελ. 9 1) ώς συν
θέτης καί άλλων εμβατηρίων.

2) Tartufe aete I’ scene VI·

— «Ή περιήγησις τοΰΑυτοκράτορος Σιγισμόνδου, 
ήτοι δ Λιθοξόος καί δ Αόμματος. Κωμωδία είς 4 
πράξεις διηρημένη ,συντεθεϊσα μέν υπό τοΰ Φεδερίκου 
μεταφρασθεϊσα δέ υπό Μιχ. Μπαλασάκη τοΰ Βυζαν- 
τίου.’Εν Βιέννη έκ τής τυπογραφίας Εεωργίου Βενδό- 
τον, 1807.

’Αλλά καί κατά τούς μετέπειτα χρόνους άπό του 
1816 μέχρι τον 1818, ούκ δλίγαι μεταφράσεις σπου
δαίων δραματικών έργων έγένοντο υπό τών λογιών 
τής τότε έποχής αί σπουδαιότεροι τών όποιων είναι 
αί έξης :

Α') Ή τοΰ «Ταρτούφου» τοΰ Μολιέρου υπό 
Κωνστ. Κοκκινάκη (1) δστις προέβη είς τήν μετάφρα~ 
σιν τοΰ έργου αντοΰ έκ τοΰ εξής περιστατικού. Άνα 
γινώσκων ποτέ τά προλεγόμενα τοΰ Κοραή είς το 
Α τής’Ιλιάδος, είδε μεταξύ Άλλων (Ικδοσις Βολισσία 
αωτα σελ. χ.λ.') ν’ αναφέρωνται καί οί έξης στίχοι 
έκ τοΰ Ταρτούφου :
D’autant plus dangereux dans leur apre colere, 
Qu’ils prennent contre nous des armes qu’on 

[revere. (2) 
υπό τούς όποιους δ Κοραής έγραφεν έν υποση
μειώσει δτι τό δράμα τοΰτο : «έσυνέργησε πολύ νά 

έλευθεροοση τήν Γαλλίαν Από τούς ύποκριτάς τή 
δεκάτης έβδομης έκατονταετηρίδος καί έμπόδισε νι 
γεννηθώσι νέοι Άλλοι διάδοχοι τών πρώτων, έπεώί 
τό πλασμένον κύριον Άνομα Ταρτούφος ένίκησε νι 
γίνη προσηγορικόν καί ώς συνώνυμον τοΰ υποκριτή, 
νά καταχωρισ&ή εις τής ’Ακαδημίας τό λεξικόν. ’Όχι 
μικροτέραν ώφέλειαν ήθελε προξενήση είς τό γένο; 
Άν τό μετέφραζε τις Άν ήταν και είς τό πεζόν τής 
γλώσσης ήμών». Ή παρόρμησις τρόπον τινα αύτη 
τοΰ Κοραή έκίνησε τήν φιλοτιμίαν τοΰ Κοκκινάκη 
ϊνα προβή είς μετάφρασιν τοΰ Αριστουργήματος τον 
Μολιέρου τό όποιον καί έξελλήνισεν Ιμμέτρως διά νά 
φανή άρεστότερος, ώς έννόμισε,πρός τόν Κοραήν. Δυ
στυχώς ή μετάφρασις τοΰ φιλότιμου άνδρός δέν είναι 
ποσώς άνταξία τοΰπρωτοτύπου. Ό Κοραής, προς ώ 
δ μεταφραστής Απέστειλε τήν μετάφρασιν του άπήν- 
τησε προς αυτόν διά τής κάτωθι επιστολής :

< Κύριε Κοκκινάκη,
«Του Ταρτοΰφον συνωδευμένον μέ τήν επιστολήν 

σου έλαβα, καί σ ’ ευχαριστώ. ‘Η μετάφρασις είναι 
καλή δχι όμως χωρίς σφάλματα. Νά τά σημειώσω, 
ώς επιθυμείς, δέν μέ συγχωροΰσιν οΰτ’ αί πολλά! 
καί βαρεϊαι άσχολίαι μου, οΰτ’η σχεδόν έβδομηκοντα 
ετής ήλικία,στολισμένη μέ λαμπράν Αρθριτικήν νόσον.

«Πηγή πρώτη δυσκολεύονσα τήν άκριβή μετάφρα- 
σιν είναι ή βάρβαρος ρίμα ήτις έπροσκολλήθη καί εί; 
ήμΛς ώς γώρα. Είς τάς βαρβάρους τών Ευρωπαίου 
γλώσσας, ήτον ίσως Αναγκαίων το όμοιοτέλευτον, διά 
νά μετριάση τήν τραχύτητα' άλλ ’ είς τήν ίδικήν μας, 
Άν καί βαρβαραιθεΐσαν πολύ όμως ώπερτέραν έκείνων 
ή ρίμα έμβήκε δι’ δργήν τονν Μουσών.— Άλλ ’ είναι 
νόστιμος είς τήν Ακοήν.—Αΐ ! καί τι δέν κάμνει νό- 
στιμον ή έξις ; “Εχουσι καί οί Αίϋίοπες τάς Άφρο- 
δίτας των, ώς ημείς οί λευκόδερμοι Ιγουοι καί ποι- 
ητάς, έκ τών όποιων δέν άλλάσσουν ουδέ ένα προς 
δέν.α όμηρους. *

«"Οπως αν είναι, παρακαλώ καί σέ και τούς 
όμοιους σου στιχουργούς, έάν δέν είναι (καί φοβούμαι 
μή δέν είναι πλέον ) δυνατόν νά έξορίσετε τήν ρίμαν, 
νά φλλάξετε καν είς τήν γλώσσαν τήν έξουσίαν και 
τών άνομοιοτελεύτων στίχων, καί νά μεταφράζετε 
κάποτε καί τάς ξενικός κωμωδίας καί είς πεζόν λόγον. 
Δέν έκαμνες κακά νά μεταφράσης τόν Μισάνθρωπον 
τοΰ Μολιέρου είς τό πεζόν, ή καί αυτόν σου τούτον 
τόν στιχουργημένον Ταρτούφον νά μεταμορφώσης 
είς λογογραφικόν. “Αν όχι άλλο, γυμνάζεσαι είς τήν 
μετάφρασιν καί γνάπτεις ένταυτφ τήν αγναπτόν μας 
γλώσσαν, τής όποιος τό άμόρφωτον δνόμασα δευτέραν 
πηγήν τών κοιναεν καί όλων μας σφαλμάτων.

« Όποια όμως καί δπόσα είναι τά σφάλματα ταΰτα 
δέν πρέπει νά μας έλαττώσωσι τήν προθυμίαν είς τήν 
καλλιέργειαν τής γλώσσης, πρώτους είς τήν χρονικήν 
τάξιν τής Αναγεννήσεως τής'Ελλάδος μας έφύτευσεν ή 
φύβις πρωτεύον δυβτυχέστατον, Άν τό παραβάλιομεν 
προς τήν μέλλουσαν τών ποιητών καί συγγραφέων, 
ή καί μεταφραστών λαμπράν εποχήν. Άλλ’ όμως είς 
τάς χεΐρας μας είταν νά Αποφύγαιμεν τό δνειδος τής 
δυστυχίας, Ιάν ότι Ινεργοΰμεν σκοπόν Άλλον δέν έχη 
παρά νά ταγύνωμεν τήν μακαρίαν εποχήν έκείνην- 
Ύγίαινε εύδαιμονών !

«5 Σεπτεμβρίου. 1816. Α. Κοραής»
(’Ακολουθεί) NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Κάνεις βεβαίως άπό τούς άναγνώστας μας δέν 
άγνοεΐ τό δ'νομα Πέτρου τοΰ Μεγάλου Τζάρου τής 
Ρωσσίας, δστις δχι μόνον έμεγάλυνε τήν Ρωσίαν 
άλλα καιτήν έδόξασε καταστήσας αυτήν εν τών 
πρώτων ευρωπαϊκών κρατών. Διά τοΰτο άικαίως 
έκλήθη Μέγας.

Άλλ’ ϊσως ολίγοι γνωρίζουν μερικάς λεπτομέ
ρειας περί τοΰ βίου τής γυναικός εκείνης ήτις τά 
μέγιστα συνέτεινεν είςτήν δόξαν του.Διά τοΰτο έσκέ" 
φδημεν νά γράψωμεν περί αυτής γραμμάς τινάς τάς 
δτοίας Ισταχυολογήσαμεν έκ τινων ιστοριογράφων 
ιδίως δέ άπό τήν γνωστήν Ιστορίαν Πέτρου τοΰ 
Μεγάλου υπό Uoltaire άπό τά Memoires secrets 
pour servir a Γ histoirc de la cour de Russie 
sous les regnes de Pier le Grand et de Cathe 
rine 1’ υπό Villebois’ άπό τήν Vita di Piatre il 
Grande υπό τοΰ ήμετέρου διασήμου συμπολίτου 
Αντωνίου Κατήφορου (έκδοσις δεύτερα) και άπό 
τήν Storia di Russia υπό Castira (τόμος A!)

* * *
Τήν 20ήν αύγοΰστου 1702, κατά τό λυκαυγέ 

τά ρωσσικά τηλεβόλα κατέστρεφον τά οχυρώματα 
τής πόλεως Marienbourg, επαρχίας τής δυτικής 
Πρωσσίας. Ό στρατηγός Scheremetieff διετάχθη 
υπό τοΰ Τσάρου νά εκδικηθή τούς Σουηδούς, διά1 2 
τήν ταπείνωσιν ήν τό προηγούμενον έτος εΐχον κάμε1 
τών ρωσσικών στρατευμάτων εις Νάρβαν κα^ 
Πολωνίαν. Ό στρατηγός Sbibenback ήττήθη, πε- 
σούσης ολοκλήρου σχεδόν τής φρουράς υπό τάς ρωσ- 
σικάς λόγχας, και ή Marienbourg ήνοιγε τάς πύλας 
της. Οί Ρώσσοι έάριάμβευσαν, συνεπώς σύν τώ 
στρατφ _ δέν άπέφυγον και οί κάτοικοι τό θλιβερόν 
δυστύχημα τής αιχμαλωσίας. Πανταχοΰ έχύνοντο δά
κρυα καί έκαστος έλυπεϊτο διότιέγκατέλειπε τήν σίκίαν 
του. Μεταξύ τούτων συνηριθμεϊτο και είς λουθη
ρανός ίερεύς συνοδευόμενος υπό τριών νεανίδωνή 
μία τών ό.τοίων υπερείχε διά τήν μοναδικήν καλ
λονήν, καί ή οποία έζήτησε νά κρυφθή έντρομος, 
διά ν ’ αποφυγή τούς στρατιώτας. "Ολη αυτή ή οι
κογένεια ώδηγήθη ενώπιον τοΰ στρατηγού τοΰ Sche- 
remetieff, Bauer, δστις έμεινεν έκπληκτος έκ τής 
καλλονής τής μεγαλυτέρας τών τριών κορασίδων.

ΕΙΖ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

—Πώς δνομάζεσαι; ήρώτησε μέ άγρίαν φωνήν 
τόν ιερέα.

—Cluck.
—Τό θρήσκευμά σου ;
—Λουθηρανός.
—Διατί έκρύβη ή κόρη σου ; Νομίζεις δτι δέν 

ύπερασπίζομεν τούς άδυνάτους καί τούς αθώους;
—Ή κόρη περί τής οποίας δμιλεΐτε στρατηγέ, 

δέν ανήκει είς τήν οίκογένειάν μου, καί άν καί τήν 
άγαπώ ώς θυγατέρα μου εντούτοις δέν είναι τέκνον 
μου, άλλά τήν έχω είς τήν υπηρεσίαν μου.

—Α ! είπεν δ στρατηγός Bauer, ρίπτων βλέμμα 
υπερβολικά έκφραστικόν. Καί ποια είναι αυτή 
λοιπόν ;

—Κόρη πτωχών χωρικών τής περιοχής τοΰ 
Derpt, έν Λιβανία. Τήν έλαβον υπό τήν προστα
σίαν μου κατά τόν θάνατον τής μητρός της, καί 
τής έδίδαξα εκείνο τό ολίγον ποΰ έγνώριζον........ καί
τό όνομά της είναι Μάρθα Alfendex.

—Ε ! λοιπόν δύνασθε ν’ άποσυρθήτε.... καί σύ 
νά μένης έδώ, έξηκολούθησεν στρεφόμενος πρός τήν 
κόρην.

Άλλ’ αυτή άντί νά ύπακούση έπληοίασε τόν 
προστάτην της.

—Στρατηγέ, λέγει, δ γηραιός Λουθηρανός, ή 
Μάρθα είναι νυμφευμένη άπό σήμερον τήν πρωίαν 
μεθ’ ενός στρατιώτου Σουηδού και ή τελετή έγένετο 
ά'μα τό τηλεβόλον ήρχισε νά ήχή. Ό στρατηγός 
Bauer έγέλασε, έπαναλαμβάνων τήν διαταγήν του.

Ή άντίστασις άπέβαινε ματαία συνεπώς άπεμα- 
κρύνθη δ ίερεύς καί ή κόρη έμεινε παρά τώ κυρίφ 
της ώς αιχμάλωτος’ αιχμάλωτος ενός άνδρός δστις 
έμελλεν δσον οΰπω νά γίνη υπήκοός της !

Ή Μάρθα ήτο ΰπερόχως άξιοθαύμαστος εις τό 
βλέμμα καί έΐς τό μειδίαμα’ ώστε δ στρατηγός οΰτος 
ένόμισεν δτι θ’ άπέκτα μεγάλην ωφέλειαν, προσφέ- 
ρων τό άξιέραστον τοΰτο πλάσμα είς τόν άρχηγόν 
του καί ένδύσας αυτήν μέ ρωσσικήν ενδυμασίαν τήν 
προσέφερεν ώς δώρον είς τόν Scheremetieff, δστις 
ήτο άρχηγός του. Ούτος τά μέγιστα ηύχαριστήθη έξ 
αύτοΰ τοΰ άληθώς άξιοθαυμάστου διόρου, καί έπί 
τινας μήνας τήν εΐχεν ώς πιστήν του σύντροφον. Ό 
Menzikoff ίδών αυτήν τήν ήράσθη καί ισχυρός ών
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έπρότεινε είς τον Scheremetieff να τήν έξαγοράση 
ώς σκλάβαν του.

Ή Μάρθα βαπτισθεΐσα ακολούθως είς τό ορθό
δοξον δόγμα έλαβε τό όνομα Αικατερίνη. Αύτη εγε- 
νήθη είς τό Derp έν Αιβανία ώς εϊδομεν τήν 15ην 
άπριλ. 1684' άλλοι δέ διατείνονται δτι έγεννήθη έν 
Germunareb τής Σουηδίας τό 1682.

★ * 
¥

Ό Μέγας Πέτρος έτέρπετο νά έπιδεικνύη δείγ
ματα εύνοιας καί δημοτικότητας, διότι εις μίαν χώ
ραν όπως ή Ρωσσία τοιαύτη οΐκειότης ένεποίει με- 
γάλην έντύπωσιν ώς έκ τούτου ήμέραν τινά έγευ- 
μάτιζε παρά τφ Menzikoff. Ή τράπεζα ήτο μεγα
λοπρεπές έστολισμένη έκ πολυτιμοτάτων κρυστάλ
λινων καί δλοχρύσων σκευών μέ τραπεζομάνδυλον 
έκ τών σπανίων τών Βρυξελλών, καί έν’ φ δ Τσά·· 
ρος έγέλα έν ευθυμία λησμονών τά τοΰ πολυτα- 
ράχου βίου του, καθ’ ήν στιγμήν έκράτει τό χρυσοΰν 
ποτήριον καί τό άπέθετεν επί τής τραπέζης, οί 
οφθαλμοί του προσηλώθησαν επί μιας έκτάτως έρα- 
σμίας γυναικός ειςτήν δποίαν προσέθετον υπερβο
λικήν χάριν καί κομψότητα τά πολυτελή ένδύματα 
της.

—Ποία είναι αυτή ή γυναίκα Menzikoff, ήρώ- 
τησεν δ αΰτοκράτωρ.

—Είναι σκλάβα μου, άπήντησεν δ πρίγκηψ τρέ- 
μων, διότι τήν ήγάπα.

—Σκλαβα σου ! έπανέλαβεν δ αΰτοκράτωρ μέ 
βροντώδη φωνήν..... “Επειτα μέ ήπιοτέραν φωνήν, 
δηλ. έρωμένη σου δέν είναι αλήθεια ; Καί κλίνων 
πρός αΰτόν προσέθεσεν. Έ ! λοιπόν αγοράζω τήν 
σκλάβα σου !.....  Ποία είναι ή άπαίτησίς σου ;

—Ούδεμία Μεγαλειότατε τώ έπεκρίθη ό Men
zikoff ...... θεωρώ ευτυχίαν μου δτι σάς άρέσκει.

Ό Menzikoff δστις τήν ήγάπα, ένόμιζεν δτι δ 
έρως ούτος τοΰ Τσάρου πρός αυτήν θά ήτο προσω
ρινή ιδιοτροπία καί δτι τάχιστα θά τήν άνέκτα. 
’Αλλ’ ή Αικατερίνη αμέσως συνέλαβε τήν ιδέαν ν’ 
άνέλθη έπί τοΰ θρόνου καί πά'ραυτα έθεσεν είς ένέρ- 
γειαν δλην τήν έκτακτον ευφυΐαν της, δπως πραγ
ματοποιήσω τήν ιδέαν της καί έδειξε συγχρόνως τήν 
ύπερτάτην δύναμιν τοΰ πνεύματός της. Κατ’ άρχάς 
δ Αΰτοκράτωρ τήν έπεσκέπτετο άραιώς εις τήν οικίαν 
δπου τήν έγκατέστησεν έπειτα καθ’ έκάστην....... καί
τέλος διέταξε καί τούς υπουργούς του δπως έρχο
νται καί συνεργάζονται έκεΐ. Ή καρδία του προσ- 
βληθεϊσα υπό τής απιστίας τής πρώτης του συζύγου 
Εΰδοξίας Lapaichin, καί έκ τής άποποιήσεως τής 
“Αννης Moens, τήν δποίαν έπεθύμει νά λάβη ώς σύ
ζυγον μετά τό διαζύγιον τής αΰτοκρατείρας συνέ
λαβε μετ’ εΰχαριστήσεως έναν έρωτα Ισχυρόν δστις

ένόμιζε δτι θά τόν καταστήση εΰτυχισμένον. ’Αλλά 
δυστυχώς, τό μοιραΐον τοΰ άνδρός τούτου ήτο τούτο 
δτι άν καί νέος, ώραϊος, αΰτοκράτωρ καί μέγας 
δέν ήδυνήθη ποτέ ν’ άγαπηθή. “Αν καί είχεν 
δλα αυτά τά υπέροχα δώρα οΰχ ήττον δμως 
η ευτυχία δέν τόν παρηκολούθει. Κατά τήν πρώτην 
δμως στιγμήν τού νέου τούτου έρωτος, ή καρδία του 
έδοκίμαζεν δλας τάς τέρψεις καί δλας τάς συγκι
νήσεις τής ευτυχίας.

Είς αυτήν τήν άγνωστον διαμονήν ή Αικατερίνη 
τόν κατέστησε πατέρα δύο θυγατέρων τής Έλισα- 
βέττας τό 1708 καί τής “Αννης τό 1709. Έκτοτε ή 
ισχύς αυτής τής γυναικός έγνώσθη καθ’ δλην τήν 
αυτοκρατορίαν καί κατόρθωσε νά γίνη ισχυρά δπως 
δείξη είς τήν Ρωσσίαν δτι ήτο αΰτοκράτειρά της.

'Ο τσάρεβιτσ τήν έμίσει καί δμως αύτη δέν τόν έρ- 
ραδιούργει παρά τώ πατρί του. 'Ομοίως ήξερεν δτι ή 
πρώην αύτοκράτειρα κατεφέρετο έναντίον της, αν 
καί ήτο κεκλεισμένη έν τά μοναστηρίφ, άλλ’ ή Αι
κατερίνη δέν έμνησικάκει διότι είχε σχηματίσει 
τήν πεποίθησιν περί τοΰ μέλλοντος μεγαλείου της.

'Η έπίδρασίς της έτί τής ζωής τοΰ τσάρου είχε 
περισσοτέραν ίσχύν άπ’ έκείνην ποΰ έχρειά- 
ζετο. Ό άτυχής αΰτοκράτωρ έν τή νηπιότητί του 
είχε γίνει θύμα σπασμών προερχομένων ίξ άποπείρας 
δηλητηριάσεως καί μ’ δλα τ’ άντιφάρμακα τάδποϊα ή 
επιστήμη παρεΐχεν, τοΰ είχον μείνει έν τούτοις έπι- 
ληπτικαί έξάψεις, κατά τάς δποίας ή ζωή τσυ εύρί- 
σκετο έν κινδύνω. Ή. Αίκατερίνη ηύρε θεραπείαν διά 
τόσον σκληρούς πόνους μαγικάς λέξεις διά νά κατα- 
πραΰνη τόσον φρικτά άλγη. "Οταν ό άτυχής αύτο- 
κράτωρ προησθάνετο τάς ίξάψε>ς προσέτρεχε πρός 
τήν γόησσαν ίρωμένην του, ήτις διά τής φωνής καί 
τοΰ μαγικού βλέμματός της κατεπράϋνε τούς πόνους 
του, διότι πάντοτε ήτο εύχαρις,γλυκεία καί έρατεινή· 
Μέχρι τής στιγμής ταύτης ή Αίκατερήνη ήτο μία 
άπλή καί χαρίεσσα έρωμένη, άλλ’ έπλησίαζεν ή στιγμή 
καθ’ ήν θά άνεφαίνετο άληθής ήρωΐς.

* ♦ *
Κατά τήν μάχην τής Πουλτάβας ήττήθη Κάρολοζ 

ό IB', καί ούτως έξησφαλίσθη ή υπεροχή τής Ρωσ- 
σίας. 'Ο Κάρολος κατέφυγε πρός τήν Τουρκίαν άλλ 
ό τσάρος τοΰ έγραψε δπως τόν έμποδίση νά μεταβή 
έκεΐ καί τοΰ ύπεδείκνυε νά έμπιστευθή είς αΰ· 
τόν, ό όποιος θά τοΰ έφέρετο ώς καλός άδέλφός, 
καινά μή ζητήση συνδρομήν άπό τούς έχθρούς τοΰ 
Χριστιανισμού. Λέγεται δτι αυτή ή επιστολή ή 
δπΟία κατέληγεν είς τήν προσφοράν τής ειρήνης,έγρά*  
φη καθ’ ύπαγόρευσιν τής Αικατερίνης.

(’Ακολουθεί) ΝΙΤΣΑ ΜΑΚΡΗ.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
k > (Άπό 22 Φεβρουάριου—15 Μαρτίου 1915) ·

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
I. Σκήτη 'Αγίου Παντελεήμονος
23 Φεβρουάριου 1915 πρωί

’Αγαπητή μον φίλη,
Τώρα πού Σοΰ αποκαλύπτω τήν σημερινήν κατά- 

οταοιν τον Όρους —πού είθε )<α άπχΜώμαι— οφεί
λω να. είμαι σαφής και νά φέρω στήν επιφάνειαν 
δλα τά σημεία πον θά χρησιμεύσουν γιά τόν πλήρη 
σχηματισμόν μιας καθαρός γνώμης διά τό σπου
δαιότατου αυτό θρησκευτικόν και εθνικόν μας ζή
τημα.

Ό Μεγάλος έχθρός κομά τών Ελληνικών έθνι
κών δικαίων μας επί τοΰ “Ορους εΐνε ή ομόδοξος 
Ρωσσίά. Σ’ αυτής τήν δράσι μέ συντομία θά αφιε
ρώσω τήν έπιστολή'ν μου αυτήν.

δυστυχώς ξέρει και εργάζεται άθόρυβαι, υ
πονομευτικά καί πότε-πότε βάζει φωϊιά σχό τρυτήλι 
καί αν πιάοη, προάγει τά συμφέροντά της. "Αν ό
μως τό φντήλι σβυότή, υπομένει', δέν απελπίζεται 
καί τραβάει τό δρόμο της χωρίς κούρασι, χωρίς 
δισταγμούς.

Ή παλαιοτέρα πολιτική τής Ρωοσίας έν "Αναβο
λή άπέβλεπεν είς ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΩΝ 
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ MA.Q.V ΤΩΝ ΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟ 
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΝ. Ήτο μία 
πολιτική, ή όποια εΐχ^έν ώς πρόγραμμα τήν προστα
σίαν τών δμοδόξων τόσον κατά τής Τουρκικής -κα- 
κοδιοικήοεατς δσον καί κοϊτά τών κινδύνων τής Δυ
τικής έν ’Ανατολή προπαγάνδας. Ό Κριμαϊκός πό
λεμος εΐνε απόρροια τής πολιτικής αυτής. Έγένετο 
διά 'τήν δίσπήρησιν τής ακεραιότητας τών προνομί
ων τής "Ορθοδόξου "Εκκλησίας.

Απο τής λήξεως δμως τοΰ Κριμαϊκού πολέμου 
καί τής υπογραφής τής συνθήκης τών Παρισίων τά 
πράγματα μεταβάλλονται. Δημιουργείμαι ή πολιτική 
αών ιδιαιτέρων Ρωσσικών συμφερόντων έν Άνατο- 
■λή. Επικρατούν αί πανολαυϊστικαί ιδ.αι τάϋ Στρα- 
τηγόνΰ "Ιγνάτιεφ καί τίθεάςό σκοπός τής πολιτικής 
αυτής ή αρπαγή, ή κατακυρίευσις, διά παντός ηθι
κού καί ανήθικου νόμου, διά πόσης άνιέρου έξαγί- 
σϊου καί έναγοΰς μέσου έκμειαλλεύσεως, τών 'Ιερο
σολύμων, τής Παλαιστίνης ολοκλήρου, τοΰ 'Αγίου

ί

Όρους καί παντός τόπου συνδεομένου μέ τάς μεγά
λος παραδόσεις τής "Ορθοδόξου "Εκκλησίας.

Καί δέν μπορεί κανείς, δσον καί αν μισή τής α
χανούς Όμοδόξου τ'άς έλληνοκτόνους βλέψεις, νά 
μή θαυμάση τόν όγκον τής συντελεσθείσης έργαοίας. 
'Ιερός αποστολής φαινοίμενικώς, ύπερτάτης δμως πο
λιτικής κερδοσκοπίας καί έκμεταλλεύσεως έργαοίας 
πρόκειται διαλάμπσυσα επί τοΰ Καρμηλίου "Όρους, 
είς Ναζαρέτ, είς Τιβεριάδα, επί τού Λιβάνου, είς 
Βνθηνίαν, είς ' Ιεριχοϋνέα, είς "Ιόππην, έπί τοΰ "Ό
ρους τών Έλαιών, είς Καϊάφα, είς Χεβρώνα, είς 
"Αϊτ-Φάρα είς 'Ιεροσόλυμα καί πέριξ ιών 'Ιεροσο
λύμων καί εις "Αγιον ’Όρος. Δι" δλην αυτήν τήν 
κολίοσσιαίαν έργασίαν έξωδεύθησαν έκατοτχάδείς έ- ·’ 
κτόομμυρίων είς αντάλλαγμα αντιστοίχου ηθικής έ- 
πιρροής εξυπηρετικής τής Ρωσσικής πολιτικής.

■*  
¥ ♦

'Η ΛΊαλαιστίνειος Εταιρεία» θαυματουργεί είς 
έργασίαν αδικίας, σκληρότητας καί έπιβολής ΰπό 
τήν εμπευσιν τοΰ άκσυράστου στρατηγού, άλλ’ ό Θε
ός τοΰ "Ιγνάτιεφ, τόν Όποιον επικαλείται εις τά 
έγγραφά του καί κατά Άάς νστεροβούλους καί κα
κόπιστους προσπάθειας του, εΐνε Θεός τής Δικαιο
σύνης, τού Φωτός καί τής ’Αγαθότητας, δέν εΐνε 
Θεός τής προδοτικής φιλοδοξίας ενός σρατηγοϋ, δέν 
εΐνε Θεός τής Βίας καί τής "Απάτης. Ό Θεός αυ
τός ένισχύει τόν Ελληνισμόν ν’ άντιτάξη είς ιόν 
Ρωσσικον κολοσσόν τήν άνυπέρβληιΑσν ψυχικήν του 
δύναμιν, τήν ασύγκριτου ζωτικότητά τίου. Τά Ελλη
νικά δίκαια δέν εΐνε ΦΑΝΤΑΣΙΟΠΑΗΞΙΑΓ^ ΤΩΝ 
ΕΛΛΉΝΩΝ. Εΐνε ιστορικά δίκαια άκαπάλυτα, εΐνε 
εθνικά δίκαια φορτισμένα άπό τοΰ Ελληνικού πνεύ
ματος τους αθανάτους φωσφορισμούς άπό έποχής 
κσ^ά τήν όπιοίαν ό Ρατσσισμός δέν είχε καν τήν δύ- 
νάμιν ν' άνοιξη τους πνευματικούς οφθαλμούς του.

'Η προσπάθεια τών Πανσλαυϊσχών δποτς άποξε- 
νώσοι^ν τον Ελληνισμόν άπό τάς νομίαους άπαιτή- 
σεις του, εΐνε άνταξία τών χρόνων ενός Μακιαβέλη 
καί άποτελεί άρισώτεχνικήν έκδήλωοιν τής Αθλιό
τητας καί τής Κακοπιστίας. ’Αλλά άπό μέσα άπό τήν 
Ρωσσικήν ορμήν βγαίνει δ υλικός ό','κος πον εύκο
λα θραύεΎαι μπρος ο’ ένα άκμαίον έθνικόν φρόνη-
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μα και μίαν ύπέροχον πνευματικήν ευστροφίαν. 'Ό
ταν ό 'Ελληνισμός αίγλήεις έσκόρπιζε τούς πνευμα
τικούς καί καλλιτεχνικούς θησαυρούς του, ό Ptooot- 
κός λαός ζούσε μέοα ο' ενα σκότος βαθείας καί ζο
φερός νύκτας, καί αν ό Ουσπένσκης, ό Ναούμωφ 
καί ό κόμης Ίγνάτίεφ έφαντάσθησαν ότι άντεπρο- 
στόπευον τόν οργανισμόν τής Ισχυρός πυγμής, απέ
ναντι τοϋ ΣΑΠΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ τής κουρα
σμένης 'Ελλάδος, κουρασμένης άπό τούς αγώνας 
τρισχιλιετούς ιστορικού βίου,, ή πραγματικότης όμως 
στολισμένη μέ τήν άκατάβλητον ευψυχίαν όνος ιστο
ρικού Λαού, απέδειξε σφαλλομένους τούς υπολογι
σμούς των καί δυσπραγματοποίηία τά όνειρά των. 
Μ" όλας τα£ επιτυχίας και τάς προόδους τής Ρωσ
σικής άπληστείας, κατά βάσιν δ 'Ελληνισμός παρα
μένει ακλόνητος καί Ισχυρός, αί μικραί λιποψυχίαι 
τών άνάνδρων ή φιλοχρήματων Κληρικών καταξη- 
ϊφαίνονται καί αύταί dho τήν φλόγα τοϋ καλογηρικού 
πατριωτισμού, ό όποιος εινε άνάγκη νά τονωθή άπό 
πάσης άπόψεως, γιά νά μή κλονισθή, νά μή πέση 
εις τούς δεινούς μελλοντικούς άγώνας πού θά έπα- 
κολουθήσουν.

Μία ειλικρινής συνεργασία, μέ χριστιανικός βά
σεις άλληλεγγύης, θά έμεγάλυνε τήν όμόδοξον Αυ
τοκρατορίαν καί θά προοήγγιζε τούς δύο Λαούς, οί 
όπούοι εΐχον κάθε αφορμήν αμοιβαίας αγάπης.

Πρέπει νά εννοήσουν οί οπαδοί τής Ρωσσικής 
αυτής πολιτικής ότι έργαζόμενοι διά τόν όλεθρον 
τής 'Ελλάδος πληγώνουν πρώτον τόν Ιδιον έαυιόν 
τους άπομακρύνοντες άπό τήν νμνηθείσαν ΠΡΟ- 
ΣΤΑΤΙΔΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ών 'Ελληνικόν 
Λαόν πού πρώτος έλάτρευσε τόν ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΘΕ
ΟΝ καί πρώτος έμαρτύρησε διά τάς μεγάλας "Αλή
θειας τής Χριστιανικής θρησκείας.

Μέ όσον ζήλον και μέ όσην σατανικότητα ειργά- 
σθησαν οί Ρώσσοι εις Παλαιστίνην^ μέ τήν αυτήν α
κατάβλητου μεθοδικότηία έξακολονθοϋν καί σήμερον 
νπονομεύοντες τό 'Ελληνικόν καθεστιος τού 'Αγίου 
’Όρους. Παρακολουθοϋντες άγρύπνως πόν ό,τι συμ
βαίνει είς τό "Όρος ΔΓ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΥ, γνωρί- 
ζοντες καί τήν έλαχίοτην λεπτομέρειαν όσον αφορά 
τήν ζωήν καί τάς σκέψεις τών 'Ελλήνων Μοναχατν, 
συλλέγοντες έπιμελώς πάσαν πληροφορίαν χρήσιμον 
διά τούς σκοπούς των, αισθάνονται μεγίστην ίκανο- 
ποίηοιν έκ τής σημερινής έκρυθμου καταστάσεως, 
πολλά έξ αυτής προοδοκώντες.

Διά τούτο παν ό,έι γραφή έδώ αποκαλυπτικόν, θά 
χρησιμεύση Ισως νά φωτίση κάθε "Ελληνα καί Έλ- 
ληνίδα πού τυχόν θά τό διαβάση, άΑΑά δέν θά πα- 
ρουσιάση τίπΡτε καινούργιο διά τόν εχθρόν τού ’Α

γίου ’Όρους, τήν ΡωοοιΑήν πολιτικήν.
Ή οργανική έξάρθρωσις πΡύ έπικρατεί έδώ, ή 

έλλειψις συνεκτικότητας μεταξύ Κέντρου καί Κυριάρ 
χων Μονών καί τών έξ αύτών έξαρτωμένων δευτε- 
ρευούσης σημασίας μοναχικών ιδρυμάτων, παρέσχε 
καί παρέχει οτάδιον έπιτνχούς Ρωσσικής σταδιοδρο
μίας. Τά μέχρι τοΰδε έπίτιευχθέντα αποτελέσματα 
τής Ρωσσικής έπιδρομής μαρτυρούν περί -τούτου. ΑΙ 
προσπάθειαί των πρός μείζονα επιτυχίαν έπί εύρυ- 
τέρου έπιπέδου εϊνε άνάγκη νά μάς διδάξουν πολλά 
καί νά μας ανοίξουν τά μάτια πρός δραστικωτέραν 
καί αποτελεσματικήν άμυναν.

Ό άλύγ ιστός θώραξ ύού 'Ελληνισμού—καί συνε
πώς τοΰ 'Ελληνικού Καλογηρισμοΰ— ό πατριωτι
σμός, πού ξέρει νά ξεσπά ακράτητος, δρμητικός, τυ
φλός προ τών ύψίστων θυσιών, δέν άρκεϊ πλέον. 
’Απαιτείται νά συστημαίοποιηθή έδώ ένα καθεστώς 
—μέ όλον τόν σεβασμόν πρός τάς πόρτομίάς τοϋ "Ό
ρους— που νά μπορή νά έργάζεΐαι ώπλισμένον άπό 
στοιχεία ισοδύναμα καί ισόπαλα πρός τόν πατριωτι
σμόν, άλλα περισσότερον συμπαγή καί απρόσβλητα 
άπό τά έχθρικά βέλη.

"Απαιτείται όλα τά ασθενή σημεία τον Καλογηρι- 
σαοΰ, φιλαρχία, φιλοχρηματία, απολυταρχικοί τά
σεις, πού έξασθενούν ^σήμερον τήν δύναμιν τού "Ό
ρους, νά υποχωρήσουν πρό μιας έθνικής πειθαρχί
ας, τήν οποίαν θά έκπροσωπεύση έκεϊ Ο ΑΝΤΙ
ΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ καί πρός τά όποια 
όλος ό γνήσιος ‘Ελληνικός καλογηρισμός μετά πί- 
στεως, σεβασμού καί έμπιστοούνης δέον νά οτραφή.

Κατά τού Ρωσσικοΰ όγκου πρέπει ν’ άντιτάξωμεν 
τής φυλής μας τήν άκατάβλητον ευψυχίαν. Τό χρυ
σίου του \καί τά ώς φρούρια κύίριά του καί τάς πο
λυτελείς οικοδομάς του θά καΐανικήση ή σιδερένια 
'Ελληνική ψυχή όταν θελήση σύσσωμος καί κραταιά 
νά άντ ιπαραταχθή.

Ή σημερινή έκκρεμότης τού ζητήματος τοϋ "Ό
ρους υποκρύπτει μυρίους κινδύνους καί οφείλει κά
θε "Ελλην, Κληρικός ή Κοσμικός άδιάφορον, νά έρ- 
γασθή γιά νά τούς έξουδετερώση ή ήούς καταστήση 
όσον τό δυνατόν αμβλείς.

Γι*  αυτό νομίζω οτι πρέπει νά μάθωμεν όλοι 
ποίοι κίνδυνοι, ποιου είδους καί ποίας δυνάμεως 
κίνδυνοι μάς έπαπειλοΰν γιά νά γνωρίσωμεν πώς 
θά τούς κατανικήσω μεν. Νά μάθωμεν πρώτα-πρώτα 
νά πολεμήοωμεν τάς Ιδικάς μας αδυναμίας, γιά νά 
εύοεθώμεν ισχυρότερο^ είς τήν καπά τών εχθρών 
μας πάλην.

Είς άμέσως έπομένας έπιστολάς θά έξαντλήοω 
τό Ρωσσικόν ζήτημα έν συνδυασμω πρός τήν σημερι
νήν θέσιν τοϋ ‘Αγίου “Ορους.

ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Ο ΒΥΡΩΝ
(ΕΠΙ ΤΗ εκατονταετηριδι το>)

ΰΐχούζηκαϊ νειόζη ri άχονζειά, ri" ή "Ή βιών 3ΐαζριςζου, 
"Οχα ζά είχε δ ωοιηζης δ κοσμοξακουσζδς

’&ΐχχ’ ηζο ζδ χάμω ρόζεροσζοχίόι ζής fans ζον 
Ό .Φιχεχχτιντσμός.

ββοννα Rai κάμποι και χωριά καί ρεμαζιές και χοχχοι 
'3Κχοχοχοϋοαν άωαντζα βζον 93άρδον ζη ρωνη
3Υΐά ζδ ζραχονδι ζον εοβνοε εκεί οζο 3Υΐεβο ’οχχι

3Yla$h μέ ζη fan !

W

3C έζβι ζά όνο ονόμαζα ζή 9)ό}α "εμοιραοδηκαν
9ΚΓ έχαμ^αν σάν μεζέωρο ψηχά σζδν ουρανό,
3Και, όνο ροράϊς άόάναζα, επάνω" κει σζαδήκαν 

Φαιρι πανζοζεινό

W

<Ji" αύζδ δνδ “βόνη σήμερα σζδν κόσμο ξακουσμένα, 
3ΐερήφανα μιορζάξοννε μ" ενα κρυφδ ωαχμό, 
£άν ζόζες arov όρηνήσανε μάξι σζδ βϊκοσιένα

βΥΐέ πόνο και κανμό 1

Ιίί

ΓΓΐχούζη καί νειόζη κι" ομορφιά, ή "Αχβιών όλίαζρις ζον, 
"Ο^α ζά είχε δ ποιηζής ζης ζόσης άρχονζιάς,

βΜά ηζο μόνο ζον όνειρό και ατόόος ζης ιξνχής ζον 
9Η 3Υΐοΰσα κ ή 'βχχάς!

, Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ(Σέρφος)
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ΟΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

’Εδώ καί κάμπσσα χρόνια, ένα απόγευμα ή μάλλον ένα 
δβιλινόν, εις τήν πλατείαν τοϋ θεάτρου Άλάμπρα, ό θια- 
σάρχης τότε κ. Γεωργιάδης μ’ έτροοκάλεσε νά μοΰ παρου
σίαση ένα νεαρόν δραματικόν συγγραφέα τοϋ όποιου μετ’ 
όλίγας ημέρας θά έπαιζεν ένα τρίπρακτον έργον.

—Ό κ. Βασίλειος Ήλιάδης, μοϋ είπε, δραματικός 
συγγραφεύς...

—Χαίρω πολύ, είπα καί έτεινα τήν δεξιάν μου πρός 
τόν νεαρόν συγγραφέα δστις, καταπόρφυρος έξ αίδοΰς, μό
λις κατόρθωσε ν’ άρθρώση μερικός λέξεις.

Τό αίδήμον τοϋ παρουσιαζομένου ύφος μέ κατέπληξε. 
Ήμουν ασυνήθιστος είς τοιούτου είδους έμφανίσεις. 'Ο
σάκις έτυχε—καί έτυχε φεΰ ! πολλές φορές—νά μοϋ παρου
σιάσουν νεαρούς συναδέλφους, ή πρώτη των δουλειά ήτο νά 
υβρίσουν όλους τούς παλαιοτέρους των είς τούς οποίους, έν- 
νοεΐται, συμπεριελάμβανον, χωρίς καί νά τό έκδηλώνουν 
έκείνην τήν στιγμήν, καί τόν υποφαινόμενον! «Ά! οί πα- 
ληοί πρέπει νά μάς άδειάσουν γρήγορα τή γωνιά Ή 
τέχνη, κύριέ μου, ή τέχνη...·»

Τουναντίον συνέβη μέ τόν κ. Ήλιάδην. Δειλά—δειλά 
καί συγκεκινημένος μοΰ άνήγγειλεν δτι έχει κάποιο δρα- 
ματάκι.... ένα πρωτόλειο... ένα κατιτί, ποΰ δέν εΐξευρε 
καί αυτός έάν έκανε καλά ποΰ τό έδωσε πρός παράσταση... 
ποΰ άν ήθελα νά τό έβλεπα είς τάς δοκιμάς καί νά τοϋ 
έλεγα ίν έπρεπε νά τό άποσύρη ή δχι ...ποΰ... Ή σπανίζου- 
σα είς τόν τόπο μας μετριοφροσύνη τοϋ νεαροΰ συγγρα- 
φέως μέ συνεκίνησε πολύ καί τήν έπομένην παραιτήσας 
κάθε μου δουλειά, παρηκολούθησα μετά προσοχής τάς δο
κιμάς τοϋ έργου του.

—Αί. μέ ήρώτησε δειλά δειλά καί πάλιν μετά τό πέρας 
τών δοκιμών, τί λέτε, νά τ’ άφήσω νά παιχθή;

—Τί νά σοΰ πώ, τοΰ άπήντησα, μά πρόσεξε νά μή τό 
πάρης απάνω σου γιατί χάθηκες, νά τό ξερής...· Μέ τό 
έργο σου αυτό θά προκαλέσης τόν φθόνον πολλών παλαι- 
οτέρων σου 1

Καί πράγματι, δταν μετά δύο ημέρας έπαίζοντο τά 
«’Ερείπιά» του, τών οποίων ή δευτέρα πράξις έπροξένησε 
κυριολεκτικό; κατάπληξιν είς τούς θεατάς, οί παρευρεθέ- 
τες κατά τήν παράσταοιν συνάδελφοι, οί πλεϊστοι τών 
οποίων έγραφον τότε καί τάς θεατρικός κριτικός τών έφη- 
όερίδων, έτήρησαν αψογον στάσιν καί σιγήν Ιχθύος! Ούτε 
λέξιν δέν έγραψαν περί τοϋ δυνατού έκιίνου έργου, φρονοϋ- 
ντες φαίνεται δτι διά τής σιωπής των ενθαρρύνουν τόν 
νεαρόν συνάδελφόν των !

* * ¥
Πέρασαν έκτοτε αρκετά χρόνια- ό κ. Ήλιάδης έγραψε 

παί άλλα έργα, συνειργάσθημεν μάλιστα καί είς ένα τρίπρα
κτον έργον τό όποιον έπαίχθη κατ’ έπανάληψιν υπό τοϋ 
θιάσου τής κ. Κοτοπούλη,άλλ’ ό άνθρωπος έμεινεν δ ίδιος. 
Ντροπαλός, μετριόφρων καί έπί πλέον συγκαταβατικός 
διά τούς παλαιοτέρους του ! Ούτε τήν τέχνην των κακίζει, 
ούτε ζητεί νά τούς ύποσκελίση. Τραβρ άθόρυβα τόν δρόμο

I ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
Κ ■ . ■ ■ ....... ...  : ■ ..  ...- . = π

ΛΑΤΚΑΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

Ή ένδεκάτη λαϊκή συναυλία είς τήν αίθουσαν τοϋ 
'Αττικού, ύπήρξεν ίσως ή καλλιτέρα άφ’ δσας έδόθησαν 
μέχρι τοϋδε.

Ήρχισε μέ τήν εισαγωγήν τού «ΔόνΖουάν» τοΰ Μόζαρτ· 
Τό δυσκολότατοι·είς τήν έκτέλεσιν μουσικόν αυτό έργον κα- 
τώρθωσεν έν τούτοις νάάποδοθή σχεδόν μέ δλην τήν λε

του καί προσπαθεί νά τούς προσελκύση διά τής εργασίας 
του πρός τό μέρος του. Καί τό κατόρθωσε έν μέρει. Πρό 
δύο μηνών έπαίζετο κάποιο δραματάκι του άπό τής σκηνής 
τοϋ θεάτρου «’Απόλλων.» Μεταξύ τών άκροατών του πα- 
ρευρίσκοντο καί οί συνάδελφοι κ. κ, Χόρν καί Λιδωρίκης, 
οί όποιοι κατ’ έπανάληψιν άλλοτε είς τάς κατ’ Ιδίαν συνδι
αλέξεις μας μ’ έπείραζαν διά τόν ένθουσιασμόν ποΰ έδεί- 
κνυα διά τόν νεαρόν συγγραφέα. Μετά τό τέλος τής παρα- 
στάσεως άμφότεροι μοϋ είπαν:

— Σάν καλά τά πάει ό προστατευομενός σου, μπράβο 
του! Καί τήν έπομένην διά μακρών έγραψαν έπαινετικά 
περί τοϋ έργου τοϋ κ. Ήλιάδου.

Ό κ. Ήλιέδης είναι μόλις τριάκοντα τριών έτών. 
Παιδί άκόμη, εις ηλικίαν 15 έτών, τώ 1909, έδωσε πρός 
παράστασιν έν Κ)πόλει δπου καί έγεννήθη, ένα τρίπρακτον 
είδύλλιον ύπό τόν τίτλον «ή κόρη τοϋ φονηά.» Μετ’ ολίγα 
έτη, τφ 1913. ό θίασος τοϋ κ. Φύρστ έπαιξε τήν «Δούλαν» 
τοϋ ίδιου, ένα μονόπρακτον επαναστατικόν έργον τό όποιον, 
έάν πιστεύσωμε τάς τότε έφημερίδας, έσημείωσε μεγάλην 
επιτυχίαν. Είς τάς ’Αθήνας ένεφανίσθη ώς δραματικός 
συγγραφεύς τφ 1915 μέ τό «Νεκρόσπιτο» καί τά «’Ερείπια» 
τήν μεγαλειτέραν έκδήλωσι τοΰ δραματικού του ταλάντου 
Έκτοτε έγραψε πολλά έργα, Ιδίως μονόπρακτα έξ ών τό 
καλλίτερόν του είναι «ή νύχτα τοϋ "Αϊ Φίλιππα» κατ’ έπα- 
νάληψιν παιχθέν καί ένταΰθα καί έν ταΐς έπαρχίαις μετά 
μεγάλης έπιτυχίας ύπό τών διαφόρων έλληνικών θιάσων. 
Ή μέχρι τοΰδε εύσυνήδητος, ευτυχώς άναγνωρισθεΐσα 
πλέον, θεατρική έργασία τοϋ κ. Ήλιάδου, είναι άσφαλές 
τεκμήριον δτι ο νεαρός συγγραφεύς, ταχύτατα θά καταλάβη 
πρωτίστην θέσιν μεταξύ τών πραγματικών έργατών τής 
'Ελληνικής σκηνής.

Ν. I. ΛΑΣΚΑΡΕΣ

πτότητα του. Ίκανοποιητικωτέρα δμως ύπήρξεν ή έκτέλεσις 
τοΰ συμφωνικού ποιήματος τοΰ Τσέχου μουσουργού Sem- 
tana έπί τή βάσει λαϊκής μελωδίας τοϋ τόπου του. ’Επίσης 
ή εισαγωγή τοϋ Rienzi τού Βάγνερ έξετελέσθη άρκετά καλά. 
Τελεία ύπήρξεν ή Δίς Σοφία Ποιμενίδου καί εις τά δύο 
κομμάτια τά όποια έπαιξε, τό κονσέρτο τοϋ Max Bruch, 
καί τό «Rondo Capricioso» τοϋ Sain—Sa ns, τή συνοδείρ 
ορχήστρας : Τό παίξημότης κατεγοήτευσε καί ή χάρις της 

συμπληρώνει τήν καλλιτεχνική έντύπωσιν.
Τήν όρχήστρα διηύθυνε ό κ. Μπουστιντούϊ.

* *
*

’Επίσης άρκτετά καλή υπήρξε καί ή δωδέκατη συναυ
λία τοϋ αυτού σωματείου ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. Φ. 
Οίκονομίδου. ’Ιδίως δτι ήκούσθη μέ πολλή εύχαρίστησιν 
ήτο ή σουίτα άπό τήν «Άρλεζιάνα», καί ή εισαγωγή τοΰ 
«’ Ανακρέοντος»

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΠΟΥΝΤΙΚΩΦ

Εις τό θέατρον ’Ολύμπια δ κ. Μπούντικωφ μας έδωκε 
μίαν έκλεκτήν συν«υλίαν. Τό πρόγραμμα τής συναυλίας 
έκλεγμένον μέ πολλήν έπιμέλειαν. Έκυριάρχησαντά ονόματα 
τών μεγάλων μουσουργών, Μπάχ, Μόζαρτ, Μπερλιόζ κα[ 
Ααλό. "Ολα τά έργα έξετελέσθησαν μέ προσοχήν καί ακρί
βειαν άπαραίτητα διά τήν μουσικήν άπόδοσιν ενός εκλεκτού 
κομμματιοϋ. Ότι δμως ήρεσε καί κατέκτησε ήτο ή έκτέ- 
λεσις τής θαυμασίας εισαγωγής τοϋ Μπερλιόζ, τό «Ρωμαϊ
κόν Καρναβάλι». ’Αλλά καί τό κοντσέρτο τοϋ Μπάχ είς ρέ 
έλάσσον διά δύο βιολία, άπεδόθη μέ άκρίβειαν καί ένότητα 
ύπό τής κυρίας Μπουστιντούϊ, καί τής Δος Ποιμει ίδου.

Τ δλον τής συναυλίας συνεπλήρωσενή δεσποινίς Πλυτά 
ή όποια μέ τήν ώραία φωνή της, έ τραγούδησε Δαλιδά, καί 
Δαϊνάρινα.

* *
*

Είς τό «Ίντεάλ» έξηκολούθησε τάς Συναυλίας της τό 
'Ελληνικόν Ώδεϊον. 'Επίσης ή 6η Συμφωνική τοϋ Ωδείου 
‘Αθηνών έδόθη μέ έξαιρετικώς έκλεκτό πρόγραμμα.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Τρεις Καλλιτεχνικοί ’Εκθέσεις ήνοιξαν διά τό κοινόν 

τόν μήνα αυτόν. Ή πρώτη είς τό λύκειον τών Έλληνίδων 
ύπό τόν τίτλον ή "Εκθεσις τών Δέκα, άφοΰ δέκα καλλιτεχ. 
ναι έξέθηκαν έκεΐ τά έργα των· Πολλά άπό τά έργα αυτά 
είνε άξια ιδιαιτέρας προσοχής. Οί Πίνακες τοΰ κ. Δ. Γιολ- 
δάση έχουν γραμμάς άδράς καί έμπνευσιν. Όκ. Άστεριάδης 
σκορπίζει είς τούς πίνακάς του τό ώραϊο Ελληνικό φώς καί 
ζωντανεύει τάς τοποθεσίας του. Ή Δίς Κωλέττη έκθέτει 
δύο πολύ, παρά πολύ καλούς πίνακας. Επίσης καί ή Χατζη- 
μιχάλη μάς έφερεν είς τάς ’Αθήνας ζωντανεμένη είς τούς 
πίνακάς της τή ζωή τών 'Ελληνικών νησιών δπως τά είδε 
είς τά ταξείδια 'της.

* *

Ό ’Αμερικανός ζωγράφος κ. Σγουών έξέθηκε εις μία 
αίθουσαν ξενοδοχείου μερικούς πίνακάς του. Τά τοπεϊα τοϋ 
άμερικανοϋ καλλιτέχνου άν καίέξηγνισμένα έχουν δμως ζωήν 
καί άρκετήν φυσικότητα. Καταπλητκικά είς όμοιότητα είνε 
τά πορτραϊτά του.

* * 
*

Είς τήν αίθουσα τοϋ «Παρνασσού» δ κ. Μ. Άξελός, έκ 
θέτει μίαν σειράν πλέον τών έκατόν έργων του. Είς δλα 
σχεδόν τά έργα αύτά, τό τάλαντο τοϋ Έλληνος ζωγράφου 
άποτυπώνεται ζωντανό. Τό «καλοκαιρινό πρωί» καί τά 
«Ναυπηγεία» είνε άπό τά ωραιότερα. ’Επίσης ό κ. Άξιλός 
είνε δεξιός προσωπογράφος.

¥
Διά τόν μήντ Μάρτιον αγγέλλεται ή έκθεσις τής Δος 

Κούλας Στεφάνου είς τήν αίθουσαν τής’Ακαδημίας. Ή Δίς 
Στεφάνου θά έκθέση εκατοντάδα έργων της γλυπτικής 
καί ζωγραφικής.

ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ
‘Η Πρώτη ΆγγλΙς Υφυπουργός.

'Η Νέα εργατική Κυβέρνησις τής ’Αγγλίας προ- 
έβη εις τόν διορισμόν γυναικός εις άνώτατον πολι
τικόν αξίωμα.

Πρόκειται περί τής δεσποινίδας Μπούτρεφηλδ 
έκλεγείσης Βουλευτοΰ εις εργατικήν περιφέρειαν καί 
ή οποία διωρίσθη κοινοβουλευτική υφυπουργός τής 
Εργαθίας.

“Ηδη ή δεσποινίς Μπούτρεφηλδ άνεχώρησεν εις 
Γενεύην δπως αντιπροσωπετίση έκεΐ τήν ’Αγγλίαν είς 
τήν έτησίαν Διάσκεψιν τής εργασίας, δργανουμένην 
ύπό τής Κοινωνίας τών ’Εθνών.

Ή Ψήφοςζών Γαλλΐδων.
'Ο κ. Γκοντάρ κατέθεσεν είς τήν Γαλλικήν Βου

λήν πρότασιν περί παροχής Ψήφου είς τάς γυναίκας. 
'Ως γνωστόν παρομοία πρότασις εϊχεν ύποβληθή 
καί κατά τό 1919 γενομένη δ3κτή διά ψήφων 344 
εναντίον 79 άπορριφθεϊσα δμως τόν Νοέμβριον τοϋ 
1922 ύπό τής Γαλλικής Γερουσίας πρός ήν είχε 
σταλή πρός κύρωσιν. Ή νέα πρότασις περιβάλλεται 
ήδη ύπό τής έννοιας καθ’ ήν αποτελεί καθυστέρησιν 
πολιτισμού διά τήν Γαλλικήν Δημοκρατίαν ή μή πα
ροχή ψήφου πρός τάς Γαλλίδας αϊτινες έπέδειξαν 
τοσαύτην λαμπράν καί πολυσχιδή δράσιν διαρκοΰν- 
τος τοΰ Ευρωπαϊκού πολέμου.

Τά δύο αύτά προοδευτικά βήματα θά δώσουν 
ασφαλώς νέας έλπίδας έπικρατήσεως είς τάς Έλλη- 
νίδας φεμινίστριας.

ΓερμανΙς 'Συγγραφεύς έκάη ζωντανή.
Εις τόν κόσμον τών γραμμάτων είς τήν Γερμα

νίαν εινε πασίγνωστος ή μυθιστοριογράφος Μαρία 
Φόν ’Όλφερσ τής οποίας άρκετά βιβλία έχουν μετα- 
φρασθή καί είς ξένας γλώσσας. “Ηδη αί εφημερίδες 
τοΰ Βερολίνου ασχολούνται μέ τόν θάνατόν της δ 
όποιος έλαβε χώραν ύπό τραγικάς συνθήκας. 'Η 
συγγραφεύς έγραφε καθημένη πλησίον τής θερμά
στρας. “Ενα καρβουνάκι άναμμένο έπετάχθη καί τό 
φόρεμά της επήρε φωτιά. Δέν τό άντελήφθη παρά 
δταν αί φλόγες τήν έκύκλωσαν. Τότε έβαλε κραυγάς, 
άλλά δταν προσέτρεξαν ρί γείτονες δέν εύρον παρά 
έν πτώμα.

Ή ηλικία τής γερμανίδος σιιγγραφέως, —ήτο έν- 
νενήντα επτά έτών—άποκλείει ασφαλώς τήν ιδέαν 
τής αύτοκτονίας.

‘Ο έχφυλισμδς είς τήν Αγγλίαν.
Αί Άγγλικαί εφημερίδες κρούουν τόν κώδωνα τοΰ 

κινδύνου διά μίαν πληγήν ή οποία ήρχισεν άπειλοΰσα 
τήν κοινωνίαν τοΰ Λονδίνου. Καθημερινώς, άποκα-
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λΰπτονται είς τά διάφορα πάρκα τής ’Αγγλικής Μη- 
τροπόλεως, και κυρίως είς τό περίφημου Χάϋδ—πάρκ 
γυναίκεςεξηπλωμέναι έπί διαφόρων καθισμάτων τοΰ 
πάρκου εις απελπιστικήν κατάστασιν. Αί διάφοροι 
ανακρίσεις απέδειξαν ort τούτο οφείλε tat είς τό σπί
ρτο τοΰ καμινέτου τό όποιον πίνει άπλήστως ώρι*  
σαένη τάξεις γυναικών. Ή πανδαισία αυτή γίνεται 
ώς έξής:

Τρεις τέσσαρες γυναίκες πηγαίνουν είς ένα άπο 
μακρυσμένον κάθισμα τοΰ πάρκου καί ή μία έξ 
αυτών φέρει τήν φιάλην μέ τό τρομερόν ποτόν. Ή 
πρώτη έξ αυτών πίνει αρκετόν έξ αυτού, καί προοη έ- 
ρει έπειτα τήν φιάλην είς τήν άλλην ή όποια πίνει, 
μέχρις δτου παραλύσουν τά δάκτυλά της καί πέριέλθη 
εις κωματώδη κατάστασιν, όπότε ή φιάλη περιέρχεται 
είς τήν τρίτην γυναίκα καί οΰτω καθεξής.

Άφοΰ μεθύσουν τελείως ξεσποΰν εις νευρικόν καί 
παρατεταμένον γέλωτα, προφέρουν ακατάληπτους 
φράσεις ένώ τό σώμά των συσπάται ολόκληρον ύπό 
οδυνηρών σπασμών. Φαίνεται δμως δτι αυτά δλα τάς 
ελκύουν τόσον ώστε νά ιδρύσουν καί λέσχην, μέσα 
είς τήν οποίαν τάς νύκτας έπιδίδονται εις Απερίγρα
πτα οργιά. Τόση δέ είνε ή μανία των διά τό θανα- 
τηφόρον υγρόν, ώστε προτιμούν νά στερηθούν 
παντός πράγματος διά νά δυνηθούν νά έγγραφούν, 
μέλη είς τήν λέσχη των, ή νά επιτύχουν τήν αγοράν 
τοΰ υγρού.

Αί έργααίαι τών μουσικών.
Τό διεθνές γραφεϊον παρουσίασεν έσχάτως είς 

τήν Κοινωνίαν τών ’Εθνών, δελτίον έμφαΐνον τήν 
κίνησιν καί τάς συνθήκας ύφ’άς έργάζονται εις τάς 
διαφόρους χώρας οί μουσικοί.

Συμφώνως μέ τό δελτίον αύτό οί μουσικοί τής 
Βιέννης φαίνεται νά είναι πολύ ευτυχισμένοι. "Ολη 
ή Βιέννη έχει άνοιξη απειρίαν θεάτρων, ντάνσινγ 
μούζικ—χώλ, καμπαρέ, καφέ σαντάν, κονσέρτων κα{ 
οί μουσικοί κάνουν χρυσές δουλιές.

Είς τήν Γερμανίαν δμως τά πράγματα δέν είτε 
τόσον ρόδινα διά τούς μουσικούς, διότι ή μισθοδο
σία των, λόγφ έλλείψεως εργασιών, είνε κατά 25 ο)ο 
δλιγώτερα τής πολεμικής.

'Η αυτή κρίσις ύφίσταικαί είς τήν Ιταλίαν δχΐ 
ένεκεν έλαττώσεως τών μισθοδοσιών άλλά ένεκα πε
ριορισμού τών κέντρων. Τό έν τρίτον τών θεάτρων 
έν Ίταλίφ διέκοψε τάς εργασίας του.

Είς τήν Γαλλίαν τουναντίον οί μουσικοί φαίνεται 
δτι έργάζονται πολύ καλά. Έπίσης καί είς τήν Ίσπα' 
νίαν. Καλλιτέρα δλων δμως είναι ή τύχη τών "Αγ
γλων μουσικών καί τών ’Αμερικανών, πολλοί τών 
οποίων μεταβληθέντες είς τσαζμπαντιέρηδες κάνουν 
χρυσές δουλιές.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Αγροτικόν Πρόγραμμα : Ό γνωστός γεωπόνος κ X. 
Εύελπίδης είς ένα τόμον έξ 150 περίπου σελίδων μεγάλου 
μεγέθους, συγκεντροινει πολυτιμότατον γεωργοοικονομικόν 
ύλικόν.Μέσα σ’ένα πενιχρόν, πενιχρώτατον περιβάλλον γεωρ
γικού ενδιαφέροντος ή εργασία τοΰ ακαταπόνητου έπιστήμο- 
νος αποτελεί παρήγορον φαινόμενον.ΈΙναι τό αντιστάθμισμα 
είςένα άπράγμονα γεωργικόν δρόμον τόν όποιον ακολουθεί 
μοιρολατρικός ό έπιστημονικός καί πολιτικός παρ’ ήμΐν 
κόσιιος. Τό βιβλίον του φέρει βαρυσήμαντον τίτλον. Καί 
τό περιεχόμενον είναι αντάξιον, πρός τάς υποσχέσεις τάς 
οποίας μάς δίδει ή ονομασία του. ’Αντιπροσωπεύει τό νεώ- 
τερον γεωργικόν πνεύμα τό όποιον αγωνίζονται άπό τίνος 
νά εμψυχώσουν ολίγοι μαχηταί τής γεωργικής ιδέας. Έχει 
διά τοϋτο ιδιαιτέραν σημασίαν καί θά είναι έθ’ακόν κέρ
δος άν ή Πολιτεία, αίρομένη υπέρ τά μικρά καί τετριμ
μένα ζητήση άπό τάς σελίδας του τάς βάσεις μιας θετικής 
έμψυχώσεως τής Ελληνικής παραγωγής.

Ή παρ’ ήμΐν 'Εκκλησιαστική Ρητορεία : Ό κ. Δ. I 
Κουϊμουτσόπουλος, διδάκτωρ τής Θεολογίας καί είς έκ τών 
δοκιμωτέρ ον καί πολυγραφωτέρων τών παρ’ ήμΐν θεολό 
γων, έπιοτήμων βαθύς, σεμνός, μέ πρωτοτυπίαν στην σκέ- 
ψιν καί μέ περίσσειαν χάριτος στήν διατύπωσιν, έξέδωκεν 
έσχάτως πολυιιμω-άτην μελέτην περί τοΰ παρ’ ήμΐν εκκλη
σιαστικού κηρύγματος. Συνιστώμεν Ιδιαιτέρως τό έργον 
τούτο ένδιαφέρον κάθε άτομον πού ζητεί είς τήν πνευμα
τικήν παρ’ ήμΐν κίνησιν κάτι νέον, πρωτότυπον, άσύνηθες, 
σοβαρόν καί διδακτικόν. Τό Θειον Κήρυγμα, ισχυρόν καί 
άπροσμάχητον μέσον διαπαιδαγωγήσεως τοΰ Λαού, δέν εύ- 
ρίσκεται εις τό ύψος του καί ό κ. Κουϊμουτσόπουλος μέ 
φιλ ιπάτριδα μέριμνάν άναζητεΐ τάς άφορμάς καί υποδει
κνύει τά μέσα τής θεραπείας, παρέχων άμα σύντομον 
άπεικόνισιν τών έπισημοτέρων εκκλησιαστικών ρητόρων 
τής τελευταίας εκατονταετίας.

Οί ΨαλμΛ : Έργον τού ίδιου κ. Κουϊμουτσοπούλου 
είναι καί οι «Ψαλμοί», σύντομος άνάλυσις τής σημασίας 
τών Ψαλμων καί εΰγενής προσπάθεια δπως ή υψηλή αυ
τών διδασκαλία άποβή κτήμα τού Ελληνικού Λαοΰ.

Στέφανος : Ή μετάφρασις τών άρχαίων ποιημάτων τοΰ. 
κ. Σίμου Μενάρδου τού έπιφανούς καθηγητού τού Πανεπι. 
στημίου, καί διαπρεπούς συνεργάτου μας είναι μία άληθής 
υπηρεσία πρός τόν Ελληνικόν Ααόν δστις όσον παρέρχον
ται τά έτη τή; ελευθερίας καί τοΰ πολιτισμού τόσον Απο
μακρύνεται άπό τούς πατρογονικούς θησαυρούς. Γενεαί 
έρχονται καί παρέρχονται άπομένουσαι ξέναι πρός τήν 
ψυχήν,, τό πνεύμα, τήν συνείδησιν τοΰ μεγάλου άρχαίου 
Ελληνισμού. 'Ολόκληρος ό διανοούμενος ξένος κόσμος 
άνατρέφεται μέ τόν πνευματικόν πλούτον τής άρχαίας Ελ
λάδος,τονώνων τό λαϊκόν συναίσθημα καί έμπνέων τάς εύγε- 
νεστέρας Ιδέας καί μόνον δ Ελληνικός Λαός άδυνατεΐ νά 
έπωφεληθή άπό τό ύψος τής προγονικής του κληρονομιάς 
Διά τούτο καί ή έργασίατοϋκ. Μενάρδου έχει έξαιρετικήν 
σημασίαν. Από τούς κεκρυμμένους καί άγνωστους προγο
νικούς θησαυρούς φέρει είς τήν Επιφάνειαν τήν ποιητικήν 
ψυχήν ή οποία Ακούραστη, φαιδρά, διαυγής έπί μίαν καί 
πλέον χιλιετηρίδα έσκόρπιζε τά άνθη τής μεγαλειώδους 
αυτής έμπνεύσεως καί τής βαθείας σκέψεως. Ό η. Μενάρ- 
δος περιλαμβάνει είς τάς σελίδας τοΰ «Στεφάνου» του τά 
έργα εκατόν περίπου ποιητών καί ποιητριών μέ έπί κεφα
λής τόν θεσπέσιον «'Όμηρον» έγκατασπείρει δέ εις αύτάς 

ιδίας παρατηρήσεις, σκέψεις καί γνώμας καθιστώσας τό 
έργον του τούτο καί άπό άπόψεως γραμματολογικής άξιον 
Ιδιαιτέρας μελέτης καί προσοχής.

Μάκβαιθ : Ό εκδοτικός Οίκος «Έλευθερουδάκη» έξέ
δωκε τόν «Μάκβαιθ» τού Σαίξπηρ κατά μετάφρασιν τοΰ 
Αειμνήστου Κ. Θεοτόκη. Περιέχει εμβριθή καί πολυσέλι
δου εισαγωγήν τού W. Rolfe. ’

Τό ερβον τον Κ. Π. Καβάφη. Ύπό τόν κ. Γ· Βρισι- 
μετζάκη έδημοσιεύθη είς δευτέραν εκδοσιν, μακρά μελετη 
περί τοΰ έργου τοΰ ποιητοΰ Κ. Π. Καβάφη.

Ή Θεωρία τοΰ Συνταγματικού πολιτεύματος παρά 
τοϊς Άρχαίοις. Ό κ. Δ. Θ. Φραγκόπουλος δικηγόρος καί 
τέως Στρατιωτικός Δικαστικό: Σύμβουλος ά. τάξεως ακού
ραστος μελετητής τοΰ δημοσίου βίου τών αρχαίων Ελλη· 
νων, μας δίδει διά τού άνά χειρ χ; τομιδίου του εικόνα τής 
ιστορικής έξελίξεως τών πολιτευμάτων εν τή αρχαία Ελ- 
λάδι. Μέ πλούτον γνώσεων, μέ σωρειιεν παραδειγμάτων^ 
ποοσπαθεϊ νά φανέρωση τήν προτιμησιν του πρός τό Συν 
ταγματικόν πολίτευμα πιστεύων είς τήν αγαθήν αυτού έπί- 
δραοιν έπί τών τυχών τοΰ Ελληνικού Ααού.

Δημοκρατία : ^ίομίζει κανείς .ότι εγράφη παρά τοΰ δη
μοσιογράφου κ. Πύρρου ΓΤαννοπούλου δια ν ανατρέψη τούς 
ισχυρισμούς καί τά Επιχειρήματα τού κ. Φραγ'κοπούλου. 
Άκρο; θιασώτης τού Δημοκρατικού πολιτεύματος σωρεύει 
είς τάς σελίδα: τοΰ έργου του τα ιστορικά των Λαών αναθέ- 
ματαδιά νά ένισχύση το δημοκρατικόν αίσθημα παρα τφ 
Ελληνικφ Λαφ.

Οί Βόρειοι γείτονες τής ‘Ελλάδος : Ο κ. Κ. Αμαντος 
διά τοΰ όντως πολυτίμου έργου του μάς γνωρίζει τας γει
τονικός μας χώρας άπό πόσης άπόψεως- Ή Βουλγαρία, ή 
'Αλβανία καί ή Νοτιοσλαβία μέ τας ιστορικά; των παρα
δόσεις, μέ τάς γεωργικός καί οικονομικός προόδου; των> 
μέ τήν πνευματικήν των κατάστασιν παρελαύνουσι διά τών 
σελίδων τού βιβλίου του. Θά ηύχόμεθα νά έβλέπαμεν έργα 
τοιούτου περιεχομένου συνεχέστερου. Είναι αναγκη να γνω- 
ρίσωμεν Επακριβώς τά: ήθικάς καί υλικός δυνάμεις των 
γβιτόνων |λ<ις,τάς έλλειψείζ κι/.ι α.δυνο.μκχζ αυτών, χαζ προ
όδους των, τάς τάσεις των, τήν πνευματικήν των κατάστα- 
σιν καί τήν δΧην αυτών προσπάθειαν διά τήν φυλετικήν 
καί έθνικήν των έπικράτησιν. Μόνον κατ’ αύτόν τόν τρόπον 
όΈλλήνικός Λαό^θά είναι είςθέσιννά αντιμετώπιση τούς 
γείτονάς του είς τούς μεγάλους πολιτικούς καί οίκονοικούς 
Αγώνας' οΐτινβς μοιραίως θά έπακολουθήσωσιν είς τό 
άμεσον καί Απώτερον μέλλον.

Ό ’Αντάρτης : Δευτέρα Έκδοσις, τυπωθεΐσα έν ’Αλε- 
ξανδρείρ ύπό συγγραφέως του κ. Γ. Βρισιμιτζάκη.

’Εξαγνισμός. Διήγημα ύπό τής κ. Ειρήνης Α. Δεν
τριού. Έκδοσις τών «Γραμμάτων ΐής ’Αλεξάνδρειάς.

Άχροτική Αυγή Μεσσηνίας : Μηνιαΐον Γεωργικόν καί 
Συνεταιρικόν περιοδικόν έκδιδόμενον ένΚαλάμαις ύπό τοΰ 
Νομογεωπόνου Μεσσηνίας κ. Γ. Γ. Γαρδικη.

'Ιστορία τής ‘Ελληνικής Γεωργίας : Έξεδόθη ό Β. 
τόμος τής 'Ιστορίας τής Έλλ. Γεωργίας ύπό τοΰ κ. Δ. Λ 
Ζωγράφου. Συνιστώμεν ιδιαιτέρως τήν άπόκτησιν τοΰ έργου 
τούτου παρέχοντος πλήρη εικόνα τής γεωργοοικονομικής 
καί δημοσιονομικής έν γενει ζωής κατά τήν Ελλην. ,Επα- 
νάστασιν καί τούς χρόνους τού Καποδίσιρια. Τιμή Δρ. 30.

ΛΪΥΝΑΓΟΝΙΣΓΟΣ ΤΟΙΤΟΒΕΤΗΣΙΣ AIPQN Ή ΛΟΛΛΑΡΙΟν

Πολλοί έμαθον ήδη άπό διάφορα δημοσιεύ
ματα, πού έγένοντο, δτι τό Κράτος έκδίδει έν
τοκα γραμμάτια ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΑΣ ΛΙΡΑΣ 
τρικον ταμεΐον τού Κράτους, μέ τόκον πρόκα 
ταδαλλόμενον 7 ο)ο—7 1)2 ο)ο, 8 ο)ο—8 
ΚΑΙ ΔΟΛΛΑΡΙΑ, έκδιδόμενα άπό τό Κεν- 
1)2 ο)ο καί 9 ο)ο έφ’ δσον ταϋτα είναι πλη
ρωτέα μετά έν ή δύο ή τρία) ή τέσσαρα ή πέντε 
έτη, ώς καί ποια ακόμη πλεονεκτήματα οί άγο- 
ράζοντες αυτά άπολαΰουσιν έκ τοΰ φόρου τής 
είς συνάλλαγμα περιουσίας.

’Ελάχιστοι δμως είναι οί άντιλ-ηφθέντες 
ποιαν» εξαιρετικήν ώφέλειαν έχουσιν έκ τοΰ τρό’ί 
που της προκαταβολής τοΰ τόκου τοον, διότι 
βεβαίως πμσοι είναι έκείνοι οϊτινες άντελήφθη 
σαν, δτι, ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝ
ΤΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 580 ΜΟΝΟΝ ΛΙ
ΡΑΣ ’Ή ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΙΝ 
ΕΝ ΤΣΕΚ ΤΟΥ! ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕ- 
ΟΝ ΜΕΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΊΊΠΡΟϊ 
ΣΩΠΕΥΟΝ 1000 ΛΙΡΑΣ Ή ΔΟΛΛΑΡΙΑ.

Εις τούς πολλούς θά φανή τοί?νο περίεργον, 
πώς, ένφ τό Κράτος λαμβάνει σημερφν 580 λί
ρας, δίδει μετά πέντε έτη 1000 λίρας. Καί δ
μως, δεδομένου δτι, ό τόκος τών πέντε έτών 
είς έκείνοΜ, ό όποιος αγοράζει ένα τσεκ τοΰ 
Δημοσίου 1000 λιρών, προκαταβαλλόμενος έ- 
σωτερικώς πρός 9 ο) ο ανέρχεται είς λίρας 
419 καί έπομένως δέν έχει είμή νά κκ»ταθέση 
580 λίρας καί νά λάβη τό τσεκ τοΰ Δημοσίου 
τών 1000 λιρών πληρωτέον μετά πέντε έτη.

Δηλαδή καταντρ σαεδαν ΕΝΤΟΣ 11ΕΝΤΑ- 
ΕΤΙΑΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΗ ΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ. Τό ίδιο συμβαίνει, κατά 
μικροτέραν βεβαίως κλίμακα, διά τά έκδιδόμε- 
να μέ μικροτέραν προθεσμίαν γραμμάτια είς 
συνάλλαγμα τοΰ Δημοσίου. Οΰτω π. χ. κατα
θετών τις 606 λίρας διά τέσσαρα χρόνια λαμ
βάνει ένα τσέκ τοΰ Δημοσίου 1000 λιρών, κα- 
ταθέτων 777 λίρας διά τρΰα χρόνια λαμβάνει 
ενα τσέκ τοΰ Δημοσίου 1990 λιρών. ’Ομοίως 
καταθετών 860. λίρας διά δύο χρόνια λαμβάνει 
ώσαΰτως ένα τσέκ 1000 λιρών κ.ο.κ. Δύνοίταί 
τις νά υπόδειξη άραγε άσφαλεστέρίαν καί ίκα- 
νοποιητικωτέραν τοποθέτησιν συναλλάγματος ;

Δημοσιευθήτω διά τών λαβουσών έγγραφον 
εντολήν έφημερίδων.

(Έκ ϊρΰ 'Υπουργείου ιών ΟΙκ&νομικων).
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KINiNH ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ά πό τής3ηςΔεκεμβρίου 1923 ή τιμή πω
λήσεως τής κινίνης τοΰ Κράτους ήλαττώθη 
καί πάλιν σημαντικώς, κατόπιν τής πτώσεως 
τοΰ συναλλάγματος καί τής σημαντικής οικο
νομίας, ήτις έπετεύχθη κατά τήν τελευταίαν 
προμήθειαν κινίνης, κλεισθεΐσαν είς τιμήν 
εΰθυνότέραν καίτής προπολεμικής.

Αί τιμαί χονδρικής πωλήσεως, ένφ κατά 
τό παρελθόν θέροςήσαν κατά κυτίον υδρο
χλωρικής δρχ. 27, διθειϊκήςδρχ. 18 καί φυ
σίγγων δι’ ενέσεις δρχ. 18. ήλαττώθησαν 
κατά τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον είς δρ. 20 
κατά κυτίον υδροχλωρικής, δρχ. 16 διθεϊκής 
καί δρχ. 16 κατά κυτίον τών 10 φυσίγγων.

’Από δέ τής 3 Δεκεμβρίου, έ. έ. ή τιμή 
ήλαττώθη πάλιν είς δρχ. 15 κατά κυτίον 
υδροχλωρικής, δρχ. 12 κατά κυτίον διθειϊκής 
καί δρχ. 10 κατά κυτίον τών 10 φυσίγγων.

Επομένως εντός διαστήματος τριών μη
νών, τό Ύπουργεϊον τών Οικονομικών ήλάτ- 
τωσε τήν τιμήν τής κινίνης άπό τής ΰφιστα- 
μένης κατά τό θέρος τιμής κατά 45 ο)ο. άπο- 
βλέψαν είς τήν κατά τό δυνατόν άνακούφισιν 
τών άπορωτέρων ίδίη τάξεων διά της παροχής 
εύθηνής και γνήσιας συνάμα κινίνης.

Είς τάς σημερινάς τιμάς ή αξία έκαστου 
σωληνάριου τών 10 σακχαροπήκτων ανέρχε
ται είς 3 δρχ. διά τήν υδροχλωρικήν και 2,10 
δρ. διά τήν διθειϊκήν καί μίαν δραχμήν δι’ 
έκάστην φύσιγγα (ένεσιν). Προκειμένόυ όμως 
περί λιανικής πωλήσεως, αί τιμα'ι αύται είναι 
δρχ. 3.60. κατά σωληνάριον υδροχλωρικής, 
δρχ,.2.80 κατά τό σωληνάριον διθεϊκής καί 
δρχ. 1,20 κατά φύσιγγα (ένεσιν).

Δημοσιευθήτω διά τών λαβουσών έγγρα
φον έντολήν εφημερίδων.

{Έκ τθν 'Υπουργείου τών Οικονομικών)

ΚΜΡΠΣΕΙί ΑΝΑΓΚΑϊΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Γίνεται γνωστόν ότι εντός τοΰ μηνός Μά

ρτιοι 1924 γεννήσονται αί έφεξής κληρώσεις 
τοΰ αναγκαστικού Δανείου, ήτοι.

Κλήρωσις ’Ιουνίου 1922 τή 5η Μαρτίου 
1913.— Κλήρωσις Σεπτεμβρίου 1912 τή 9 
Μαρτίου 1914.—Κλήρωσις Δεκεμβρίου 1922 
1923 τή 11 Μαρτίου 1924.—Κλήρωσις ’Ιου
νίου 1923 τή 17 Μαρτίου 1921.—Κλήρω- 
σις Σεπτεμβαίου 1923 τή 20 Μαρτίου 1924.

—Κλήρωσις Δεκεμβρίου 1923 τή 24 Μαρ
τίου 1924.

Καθ’ έκάστην τών έπτά τούτων κληρώ
σεων οί λαχνοί ίσχύουσιν ώς έξής.

1 λαχνός X. όρ. 300000 δρ. 30000ο
2 » » » 100000 » 200000
4 » » » 50000 » 200000

20 » » » 20000 » 40000ο
40 » » » 10000 » 40000ο
50 » » » 5000 » 25000ο
ΐ>0 » > » 3000 » 150000

ΐοο » » » 1000 » 10000ο
267 λαχν. έκάστης κληρώσεως 20000000
Δημοσιενθήτω διά τών λαβουσών έγγρα

φον έντολήν εφημερίδων καί περιοδικών.

. ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Διά τούς είσαγήγεΐς γεωμήλων

Προς αροιν πάσης αμφιβολίας άνακοινοΰιαι εις 
τους έμπο ρευσμένους γεώμηλα, δτι καπά κατά τον 
νόμον 214 «περί μέτρων προστασίας κατά τής φυλ
λοξήρας» καί τάς προς έκτέλεοιν αώτ'ρΰ Β. Διατάγ
ματα, απαγορεύεται ή εισαγωγή είς τάς άμολύντους 
περιφερείας τοΰ Κράτους, δηλαδή είς περιφερείας 
τών οποίων αί άμπελοι δέν έχουν προοβληΰή υπό 
φυλλμξήρας: (Ήτ^ι είς την Παλαιάν Ελλάδα·, 
φυλλοξήρας : ’Ήτοι είς τήν Παλαιάν Ελλάδα, 
Κρήτην, ’Ήπειρον και τάς υποδιοικήσεις Κατερί
νης και Κομοτινής, γεοτμήλων προερχομένων έκ τον 
εξωτερικού. Είς τάς λοιπάς περιφερείας τθΰ Κρά
τους : Δυτικήν Θράκην (πλήν ύποδιοικήσεως Κομσ- 
τινής), Μακεδονίαν (πλήν ύποδιοικήσεως Κατερί
νης) καί τους νομούς Λέσβου, Σάμου καί Χίον, ών 
αί άμπελοι έχουν προσβληάή υπό φυλλοξήρας έπι- 
τρέπεται έλευΰέρως ή εισαγωγή γεωμήλων όποϋεν- 
δήποτε καί άν πρόέρχωντα,ι, απαγορεύεται όμως ή 
έκ τών περιφερειών τούτων μεταφορά καί εισαγω
γή γεωμήλων εις τάς άλλας, δηλαδή τάς άμολνν- 
τους περιφερείας τοΰ Κράτους.

Εςάιρετικώς επιτρέπεται ή εισαγωγή γεωμή- 
λοτν εις Παλαιάν Ελλάδας Κρήτην, ’Ήπειρον καί 
τάς ύποδοικήσεις Κόμοτίνής καί Αικατερίνης υπό 
τούς κάτωϋι ορούς καί περιορισμούς :
. Ιον) ’Εάν προέρχωντ!αι έκ Μ. Βρεττανίας, Δα
νίας, Σουηδίας, Νορβηγίας,, Βελγίου ’Ολλανδίας 
καί Μεγ. Δουκάτου τοΰ Λουξεμβούργου, εϊνε συ
σκευασμένα εντός οάκκων έσφραγιομένων διά τής 
σφραγίδας τοΰ καταστήματος παρ’ ου ήγοράοΰηοαν 
καϊ συνοδεύονται υπό πιστοποιητικού έκδιδομένου ύ- 
πο της τής δηιιοτικής ή άλλης πρός τοΰτο αρμόδι
ας αρχής τής πόλεως έν ή ήγοράοϋηοαν έπί τή βά- 

,σει τού λογαριασμού τού φυτεμπορικοϋ καταστήμα
τος, άναγράφοντες τό ποσόν τών άγάραωΰέντων γεω
μήλων καί έφ’ 'όσον έπί τοΰ πιστοποιητικού τούτου 
αναγράφεται, δτι τά γεώμηλα τάύτα δέν προέρχον
ται έκ κτημάτων, έν ήοϊς όποίοις καλλιεργείται οί- 
ονδήποτε είδος αμπέλου. Τό πιστοποιητικόν τοΰτο 
πρέπει νά εϊνε έπικεκυρωμένον υπό τής 'Ελληνικής 
προξενικής αρχής τής πόλεως τής αγοράς ή έάν 
δέν υπάρχει τοιαύέη έν τή πόλει ταύτη υπό τής 
'Ελληνικής προξενικής αρχής τού λιμένας ιής έξα- 
γωγής τών γεωμήλων τούύμτν. Ή εισαγωγή αύιη 
υπό τούς ανωτέρω ορούς επιτρέπεται μόνον διά τών 
λιμένων ή τελιονείων Πειραιώς, Πατρών, Καλα- 
μών, Ναυπλίου, Κερκύρας, Βόλου, Χανιών, ’Ηρα
κλείου, Σύρου, Πρεβέζή,ς, Κοβάλλας, Λαρίσης, 

Φλωρίνης, Ίωαννίνων.
2ον) Μόνον άπό 15 ’Απριλίου μ£χρι τέλους Αύ

γουστου έκάστου έτους έξ οίασδήποτε χώρας τής αλ
λοδαπής ή έκ τών φυλλοξηριωσών περιφερειών ήοΰ 
Κράτους (Δυτικής Θράκης πλήν Κομίοτινής, Μακε
δονίας πλήν Αικατερίνης, νομών Σάμου, Λέσβου, 
Χίου) κατόπιν άδειας έκδιδομένης υπό τον 'Υπουρ
γού τής Γεωργίας έπί τή αιτήσει τού ένδιαφερομε- 
νου, συνοδευόμένη υπό τοΰ λογαριασμού τού καταστή
ματος παρ’ ]οΰ ήγοράοδησαν καί πιστοποιητικού τής 
αρμόδιας γεωπονικής ή φνέοπαδολωγικής αρχής τοΰ 
τόπου τής αγοράς, βεβαιούσης δτι τά γεώμηλα τού
τα παρήχΰησαν είς κτήμα κείμενον δέκα τουλάχιστον 
χιλιόμετρα μακράν φυλλοξηριιοσών άμπελοφυτειών 
ή είς περιφέρειαν έν τή όποια δέν καλλιεργείται ή 
άμπελος. Τό πιστοποιητικόν τοΰτο, έφ’ όσον τά γεο)- 
μηλα προέρχονται έκ τής αλλοδαπής, πρέπει νά εϊνε 
έπικεκυρωμένον υπό τής 'Ελληνικής προξενικής αρ
χής τής πόλεως τής άγοράς ή άν δέν υπάρχει τοι- 
αύτη έν ϊή πόλει ταύτη, υπό τής 'Ελληνικής προξε
νικής αρχής αρχής τής τιόλεως τής εξαγωγής. Τα 
γεώμηλα δέ ταϋτα πρέπει νά εϊνε συσκευασμένα έν- 
τός σάκκων έσφραγιομένων διά τής σφραγίδας τοΰ 
ιδίαν καταστήματος παρ’ ου ήγοράοΰησαν.

(Έκ ύοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας).

ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑ Σ
'Η τιμή τον ϋ'εϊον καί τλείκού χαλκού

Τό ' Υπουργείου τής Γεωργίας μάς πληροφορεί 
δτι διά τήν τρέχουσαν σταφιδικήν περίοδον προέβη 
είς τήν αγοράν ΰείου έξ Ήαλίας καί ΰειϊκοΰ χαλ
κού έξ ’Αγγλίας πρός πλήρη έπάρκειαν και δτι ή 
τιμή τών ειδών τούτων, Νά οποία ΰά πωλή τό Δη
μόσιον ϋά εϊνε σημαντικώς κατωτέρα τής περισυνής.

Έπομένοις οί παραγωγοί πρέπει νά μή σπεύσσυν 
νά προμηΰευΰσΰν τά άνω ε’ίδη άπό τούς ίδιώτας 
εμπόρους.

(Έκ τού 'Υπουργείου Γεωργίας).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Τό 'Υίώυργεϊον Γεωργίας άνακοινοϊ δτι άπό 15 

Μαρτίου μέχρι 15 Αυγού στον απαγορεύεται τό κυ- 
νήγιον δΓ δλα τά ε’ίδη τιϋν ΰηραμάτων.

Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέπετάι τό κυνήγιον τών ένύ- 
δρων πτηνών είς παραλίας άπό 15 Μαρτίου μέχρι 
15 Μα,ΐου καί τοτν τρυγόνων, άλλ’ άνευ κυνηγετι
κού κυνός, άπό 15 ’Απριλίου μέχρι 15 Μαΐου.

Οί ΰέλοντες κατά τό ώς άνω χρονικόν διάστημα 
νά φονεύσονν έπιβλαβή ζώα καί πτηνά, δέον να ά-, 
πευάυνΰοϋν πρός τάς κατά ηόπους δασικάς άρχάς.

'Άπασαι ανεξαιρέτως αί άδειαι κυνηγίον λήγονσι 
τήν 31 Μαρτίου οποτεδήποτε και άν έξεδόδησαν.

Έν ’Αΰήναις τή 14 Μαρτίου 1924.
'Ο 'ΥΛαυργός

Α. ΜΠΑ ΚΑ Λ ΜΠΑ ΣΗΣΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΣΙΚΟΙ
FT"
ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΤΑΝΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΦΛΟΚΦΤΡΩΝΗ


