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Οί πνευματικοί πυρσοί τής Ελλάδος άφοΰ διέ
γραψαν τήν φωτεινήν τροχιάν των καί έσκόρπισαν 
τήν λάμψιν των είς τό στερέωμα τής παγκοσμίου 
ζωής ύπέκυψαν καί ούτοι είς τόν νόμον τής φθοράς 
καί σχεδόν άπεσβέσθησαν.

Ή δουλεία, νεκροθάπτις τών εύγενών ιδεωδών 
τών λαών, μέ τά αιματοβαμμένα χέρια της καί μέ 
τά μοχθηρά διανοήματά της, άνήγειρεν δγκώδη πλά
κα διά νά τήν έναποθέση είς τόν τάφον τής πνευμα
τικής Ελλάδος.

Αυτήν τήν πλάκα έζήτησε νά θρυμματίση προ 
ενός Αίώνος, δ μέγας ’Άγγλος ποιητής. Πλασμένος 
διά νά ζή μέ τάς τρικυμίας τής ζωής, άφοβος μέσα 
είς τής Αγριότερες καταιγίδες, μέ ψυχήν άδάμαστον 
άπό τάς γύρω του μικρότητας, παθαινόμενος προ 
τοΰ ωραίου καί τοϋ καλοΰ, παιγνιώδης τήν μίάν 
στιγμήν γίγας καί αποφασιστικός εντός ολίγων δευ
τερολέπτων ήσθάνετο τόν εαυτόν του έλκόμενον ισχυ
ρός άπό τό δράμα τής Ελληνικής εθνεγερσίας. Ή 
πάλη ενός μικρού Λαού πρός τόν Τουρκικόν Γολιάθ, 
ή άγωνία καί ή δοκιμασία μιάς ευγενοΰς φυλής, δ 
ηρωισμός καί ή φιλαρχία τών ’Αρχόντων, ή διαρ
κής άντίθεσις τών έξελισσομένων γεγονότων μέσα 
είς πλαίσιον έλπίδων καί άπογοητεύσεων τόν εσυρον 
είς ένα περιβάλλον ποΰ έπόθει ή ψυχή του καί συνε- 
ταυτίζετο δ χαρακτήρ του. Χωρίς δισταγμόν πλέον 
αφήνει τήν Ιταλίαν καί κατέρχεται είς τήν αγωνιώ- 
σαν καί άγωνιζομένην Έλλαδα. Ο πιΰτος του υπη- 

Ιρέτης Φλέτσερ, δπως διηγήται δ φίλος του Τρελλών, 
διαμαρτύρεται. Ήτο περίλυπος όταν κατηυθύνοντο 
είς τήν Ελλάδα, καί δέν άπέκρυπτε τήν άγανάκτη- 
σίν του διά τάς τρέλλας τοΰ Κυρίου του. «Διότι νο- 
» μίζω, έλεγεν, δτΓδ Κύριός μου θά έτρελλάθη διά 
» νά εγκατάλειψη τήν ωραίαν Ιταλίαν καί νά τρέχη 
» είς τήν γήν τών άγριων. . . . Τήν γνωρίζεις τήν 
> Ελλάδα ;» Ήρώτα τόν Τρελλών. «Άλλο άπό τρα- 
» γίσιο κρέας δέν θά εΰρης εκεί’ άλλο απο ρετσινατο 
ι κρασί δέν έχει. . . . έπειτα βράχους, κλέπτας, ψώ- 
» ρα. .. Καί απευθυνόμενος πρός τόν Μιλόρδον 

έλεγεν : « Άν δύναται δ Μιλόρδος μου, ας άρνηθή 
» δτι δέν λέγω τήν αλήθειαν ». Καί δ Βύρων άπο- 
κρινόμΕνος άπήντα : <Δέν άρνοΰμαι, δτι λέγει δ Φλέ- 
»πζερ είναι άληθέστατον’’πλήν τοιαύτη είναι ή μι- 
» κρολόγος άποψις τών θεωρούντων ούτως έπιπο- 
» λαίως τά συμβάντα ενός τόπου. Τό κατ’ έμέ δέν 
» ενθυμούμαι ήμέρας εΰτυχεστέρας τοϋ βίου μου, ή 
» έκείνας τάς δποίας διήλθον νέος είς«τήν Ελλάδα, 
» ”Ω ήμην ευτυχέστατος ! Πόσον θά μέ άρέση τώρα, 
» δταν έκ δευτέρου διευθύνωμαι εις ταύτήν, μέ τά 
» άσπρόμαυρα μαλλιά μου καί μ,έ μιάν καρδίαν 
» σκληράν ως δ βράχος, δέν μπορώ νά τό ξέρω, δέν 
» μπορώ νά τό πώ».

Ό Βύρων δμως αντί λόγων ποιητικής εμπνεύσε- 
ως, έθεμελίωσε τήν άγάπην του πρός τήν Ελληνικήν 
γήν μέ τήν θυσίαν αυτής τής ζωής του. Δέν έχυσε το 
αΐμά του έπί τών πεδίων τών μαχών. Δέν άνέσυρε 
τό ξίφος δρμών πρός τάς έχθρικάς τάξείς. Δέν ήΥήθη 
λεοντοθύμων παλληκαριών. Ό Βύρων έμψύχωτή; 
τής Ελληνικής ιδέας εΰρέθη παραστάτης τών ονεί
ρων καί τών πόθων δλοκλήρου τοΰ ‘Ελληνικού Ααοΰ.· 
Τό έργον του ευρύ, υψηλόν, εΰγενές,«πτερύγιζε παν
τού δπου έπαλλε καρδία έλληνική. Τό δνομά του έχα- 
λύβδωνε τά Ελληνικά στήθη καί έτόνωνε τό ίλληνί- 
κόν αίσθημα. Τά λόγια του έφεραν τήν γαλήνην καί 
τήν πίστιν πρός τό μέλλον τής πατρίδας. Ό θάνατός 
του δεινή άπώλεια διά τήν ταλανιζομένην 'Ελλάδα, 
άπέβη ή άφετηρία τής πλήρους άποκαταστάσεώς της. 
Ό Ποιητής διά τοΰ θανάτου του τήν άνέ£ησε καί ή 
Ελλάς ευγνώμων πρός τήν ίεράν μνήμην του έορ-· 
τάζει τόν προσεχή μήνα πανηγυρικώς τήν πρώτην 
εκατονταετηρίδα τοΰ θονάτου του. Ή ’Αγγλία μάς 
έχάρισε ένα ποιητήν καί ημείς τής άπεδώκαμεν ένα 
Ήρωα.



2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΐΘΕΩΡΗΣΙΣ»

ΑΠΟ ΤΑ ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΖΩΗ

Ο ΜΑΝΘΟΣ

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» £
t : —. - , ,        ■ - — ■ ■ ■ ... , ■ ■ , ■■■ ■

—ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (%—

ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
Κ Ε Φ Α Λ A I

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Τώρα πλέον δ Μάνθος είνε πέντε χρόνων. Παί
ζει συχνά κάτω είς τόν κήπον, καί πολλαΐς φοραΐς 
μέ τή μικρά του σφενδόνη, μαδα τά άνθη τών δέν
δρων, καί κτυπά τής λεμονιές καί τής νερατζές. Καί 
δ Μάνθος δ πα.τποΰς του, δ δποϊος τόν βλέπει, 
δχι μόνον δέν τόν μαλώνει άλλ’ απεναντίας τόν πα
ρακολουθεί καί τόν καμαρώνει. Κάμει τά μελλοντικά 
σχέδιά του. Τόν βλέπει άνδρα μεγάλον πλέον, έξυ
πνου, γραμματισμένον αλλά καί φιλάργυροι·. Ε ! αυ
τός πλέον, σκέπτεται, θά τούς φάη δλους εις τόν τό
πον του, καί πολλές καρδιές θά κάψη. Θά τόν κάμη 
δικηγόρο διά νά κυττάζη μόνος του τάς υποθέσεις 
του. Τον βλέπει μέ τή φαντασία νά πηγαίνη είς τό 
δικαστήριο μέ τά χαρτιά του ύπό μάλης καί ώς άν
θρωπος μέ ίσχύν τιμωρεί καί εκδικείται τό Λάμπρο. 
Μέχρις αύτοΰ εννοεί νά φθάση τό μίσος, καί άφοΰ 
αυτός δέν κατώρθωοε νά τιμωρήση τόν εχθρό του,ας 
έλθη δ έγγονός του, νά τό κάμη.

Αυτά έσκέπτετο μίαν ημέραν μέ ήσυχη καρδιά 
καί μειδιώντα χείλη παρακολουθών τό μικρό Μάν- 
θο. ’Έξαφνα ήκουσε βήματα είς τήν εξώπορτα καί 
μετ’ ολίγον είδε νά εισέρχεται δ γαμπρόςτου, ό δποί 
ος παραπαίων εκάθησε κοντά είς τόν Μάνθο καί 
τοΰ είπε-

— Ξέρεις πατέρα, ήρθα νά σοϋ κάμω μία ερώτησι.
— Τί ερώτησι ; άπήντησε ξηρά δ Μάνθος δ 

δποϊος είχε όλη τή διάθεσιννά τόν πετάξη έξω, άλλ’ 
εκρατείτο άπό τό φόβο μή τοΰ πάρει τό παιδί του.

— Ξέρεις, εκείνα τά λίγα πού μούδωκες γιά προί
κα τής μακαρίτισσας τής γυναίκάς μου, τάφαγα. Θέ
λω κι’άλλα. Καί γι’ αύτό ήθελα νά σέ ρωτήσω πότε 
θά ήσαι καί τοΰ λόγου σου, δ ξακουστός Λίρας, γιά 
τό μεγάλο ταξεϊδι γιά νά πάρουμε στο χέρι τό βίος 
σου. Είμαι βλέπεις γαμπρός σου.

Ό Μάνθος τόν ακούει κατάπληκτος καί μόλις 
κατορθώνει νά ψιθυρίση :

— Τό βιός μου ; ’Εσύ ; . . . Στά χέρια σου ; . . .
— ”Ε ! έννοια σου ! Καί μαζή μέ τό Λάμπρο θά 

τά φάμε. Τί θαρρούσες, πώς θά είχα μέ τόν αδερφό 
μου πάντα άμάχη ; Σήμερα άγαπήσαμε, έγίναμε μέλι 
γάλα, καί γι’ αύτό είμαι καί στο κέφι.

Είς τάς λέξεις αύτά; δ θυμός τόν έ'πνιξε πλέον. 
Εσ’ηκώθη. Τόν έ ιιασε άπό τά μαλλιά καί τόν έσυρε 

πρός τήν εξώπορτα ενώ έκραζε σάν τρελλός :
•-"Εξω κλέφτη, έξω. Σέ σένα τίποτα. Στο ποτάμι 

τά ρίχνω μά εσύ πεντάρα, λεφτό δέ θά δήςί Καί 
δταν έπανήλθεν είς τή θέσι του έπεσε σχεδόν άπό 
πληκτος είς τό κάθισμά του καί έψιθύρισε ’·

— Τά λεφτά μου ; Τό’ βιός μου ; Θά τά πάρη 
αύτός ; Θά τά άφήσω λοιπόν ποτέ; Καί θά τά χαρή 
εκείνος, εκείνος δ μισητός εχθρός μου ; Γι’ αύτό λοι
πόν, άγωνίσθηκα, έκοπίασα, έμισήθηκα καί έμιση- 
σα ; "Οχι, δχι! Στή θάλασσα θά τά ρίξω, μαζύ 
μου θά τά πάρω στον τάφο μου μά δχι, δέ θά τά 
άφήσω σέ σάς! ! . . Μόλις είχε τελειώσει αύτάς τάς 
λέξεις, καί δ μικρός Μάνθος έπλησίασε τόν ππαποΰ 
του.’Εκείνος καθώς τόν είδε ένόμισε δτι διέκρινε 
είς αύτόν τής έκδικήσεως τήν ελπίδα. Σηκώνεται μέ 
δρμήν άπό τή θέσι του, έναγκαλίζεται τό παιδάκι, 
τό φιλεϊ, καί πάλιν τό φιλεΐ ένφ δ μικρός τοΰ λέγει 
θωπεύων αύτόν :

— Είσαι καλός παππούς, καί εγώ σέ αγαπάω, 
άλλά δέν θέλω νά κάνεις άλλοτε έτσι τόν πατέρα 
μου........... Άλ’ά δ Μάνθος δέν προσέχει είς τά λό
για τοΰ έγγονοΰ του. "Εχει μέσα είς τό πνεΰμά του 
μία σταθερά ιδέα. Καί τήν ιδέα αύτή θέλει τό ταχύ- 
τερον νά τήν πραγματοποιήσω. Διά τούτο παραιτεΐ 
εύθύςτό μικρό Μάνθο καί σπεύδει είςτό συμβόλαιό- 
γραφεϊον. Δέν έπέρασε πολλή ώρα καί δ Μάνθος 
Ιπέστρεψεν εις τό σπίτι του ευχαριστημένος. Δι’έπι- 
σήμου δωρεάς άπεξενώθη άπό τά πλούτη του, διά 
τά δποία τόσον έκακούργησε νά τά άποκτήση καί 
τά έδώρησεν όλα, δλα είς τόν Ιγγονόν του τόν μι
κρόν Μάνθο. Διά τούτο ήτο εύχαριστημένος καί 
εψιθύριζε εισερχόμενος είς τό σπίτι του.

— Ό πατέρας του δέ θά πάρη τίποτε είς τά χέρια 
του, δλα, δλα δ Μάνθος μου θά τά χαρή.

* ♦ *

(1) Τής μεταφράσεως τοϋ Κοκκινάκη προτάσσεται μα 
κρά μελέτη περί κωμφδίας άπό τής γεννέσεως αύτής μέχρι 
τών ημερών τοΰ μεταφραστοϋ, πρός δέ πολύτιμοι σημειώ
σεις περί τοϋ βίου τοϋ Μολιέρου.

Έκλογαί δημοτικοί πλησιάζουν, υποψήφιος δή
μαρχος είνε δ Λάμπρος δ «εκλεκτός τοΰ λαού» δπως 
τόν δνομάζουν. Ό Μάνθος μέ άφρούς λύσσης είς τά 
χείλη κάμνει τό πάν διά νά άποτύχη δ σύζυγος τής 
Μαρούλας. Είς τόν έΚτίπαλον τοΰ Λάμπρου προσ- 
κολλάται μέ πάθος. Τρέχει Χεξιά καί άριστερά τόν 
έξυπηρετεΐ μέ άφοσίωσι,καταπιέζει υπέρ αύτοΰ τούς 
δφειλέτας του, καί ένα βράδυ, μέσα σέ μιά ταβέρνα, 
αγοράζει άκόμη μερικούς ψήφους.

’Ολίγον κατ’ ολίγον ή εκλογική πάλη γίνεται 
άγριωτέρα καί είς τά δύο αντίπαλα μέρη.

(Ακολουθεί) ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ καθηγουμένου)
(ΙΙώς μετέφρασεν ό Κοκκινάκης τόν Ταρτούφον γίνετ.θ 

δήλονέκτου κατωτέρω αποσπάσματος τήςτρίτης πράξεως ’

Ταρτούφος.
'Ο Θεός, Αρχόντισσά μου, νά μοΰ γίνη εύμενής, 
καί έμοΰ τοΰ Αναξίου της αμαρτωλής φωνής 
εισακούων, νά σάς δώση διά τής έμής εύχής, 
ευζωίαν καί υγείαν σώματός τε καί ψυχής.

’Αγλαΐα.
”Ω! πολλά σάς είμ ’ευγνώμων δι ’αυτήν τήν έπευχήν. 
Άς καθίσωμεν ώς τόσον πρός κοινήν Αναψυχήν.

Ταρτούφος (καθίσας)
Σ’ τήν υγείαν σας, κυρία. "Επαυσεν δ πυρετός ;

’Αγλαΐα
Μάλιστα" χάριτι θεία ήδη μ’ ι’ίφησεν αυτός.

Ταρτούφος.
Αί εΰχαί μου, τό γνωρίζω, δεν έχουν τόσην ίσχΰν 
Νά έλκύσουν τήν έξ ύψους εύνοιαν καί προσοχήν, 
Άλλ’ αί προσευχαί μου δλαι είχον τέλος στερεόν, 
πρός άνάρρωσίν σας μόνον νά κινήσουν τόν θεόν 

’Αγλαΐα.
Ό διακαής σας ζήλος δι ’έμέ παρά πολύ.

’ Επειράχθη.
Ταρτούφος.

Στον Θεόν μου δεν είναι υπερβολή.
Τήν ύγείαν σας δέν είναι έκτιμώσ’ αγάπη τις" 
κ’ έδιδα τήν ίδικήν μου πρός ανόρθωσιν αυτής.

’Αγλαΐα
”Ω ! έντείνετε είς Ακρον καί εις εξοχον βαθμόν 

τόν χριστιανικόν σας ζήλον καί τόν ενθουσιασμόν. 
"Οθενείμ’ευγνώμων 8λη πρός τάς χάριτας αύτάς.

Τ αρτούφος
‘Ως πρός δσαςσάς αρμόζουν δέν τάς κρίνοι Αρκετός.

’Αγλαΐα.
’Ήθελα νά σάς μιλήσω κάτι πράγμα μυστικόν. 
Τόν διάλογον δέ χαίρω τούτον μας τόν φιλικόν 
ότι νά κατασκόπευση δέν είναι έδώ κανείς.

Ταρτούφος
Έγά) μάλλον ΰπερχαίρω. Ναι, κυρία ευμενής ! 
div ‘μπορώ, πιστενσατέ με νά έκφράσω τήν χαράν", 
δτ*  εύρέθημεν έκ τύχης έδώ μέσα μιάν φοράν.

• Έδεόμην τοΰ ΘεΟΰ μας ώραν τόσον ποθεινήν.
Νά μέ δώση,πλήν δέν είχε μέ δοθή μέχρι τοΰ νΰν.( 1)

Τόν Ταρτούφον μετέφρασεν έμμέτρως μετέπειτα 
καί ό Ί. Ίσιδ. Σκυλίσσης έκδώσας αύτόν έν Σμύρνη 
τώ 1851. Ή νέα αυτή μετάφρασις, καίτοι καλλιτέρα 
ύπό πολλάς έπόψεις τής τοΰ Κοκκινάκη, δέν δύναται 
ούχ*  ήττοτ νά θεωρηθή έπιτυχής καί διά τό ανώμα
λον τοΰ λεκτικού της καί διά τήν έν πολλοίς, ώς μή 
ώφειλεν, αλλοίωσιν τοΰ πραπρτύπου, (1)

Πώς μετέφρασεν ό Σκυλίσσης καί κατά πόσον 
ύπερέβη τόν Κοκκινάκην φαίνεται έκ τής έξής περι
κοπής τής κωμωδίας ήν καί έκ τής τοϋ Κοκκινάκη 
παραθέσαμεν μεταφράσεως :

Ταρτούφος
Ή χάρις τοΰ κυρίου μας νά σάς διαφυλάττη 
σωματικώς καί ψυχικώς, καί νά σάς άπαλάττη 
από παντείων θλίψεων, κατά τάς παρακλήσεις 
τοΰ ταπεινού εύχέτου σας καί τάς θερμάς δεήσεις.

Καλλιόπη
Σάς είμαι διά τάς εύχάς κυθυποχρεωμένη. 
Καθήσατε, νά εΐμεθα συνάμ’ αναπαυμένοι.

Ταρτούφος (καθήμενος)
Καί πώς δά έπεράσατε μέ τήν κεφαλαλγίαν ; 

Καλλιόπη (καθημένη)
Ευχαριστώ" αισθάνομαι άνάρρωσίν τελείαν.

(1) «’Αλλ’ άν τό άνά χεϊρας πόνημα—λέγει ό μεταφρα» 
στή; έν προλόγφ—τύχη τής λευκής ψήφου τοΰ δημοσίου 
είς ούδέν θέλει χρεωστεΐσθαι ή ψήφος αΰτη, όσον είς τήν 
ελευθερίαν τής μεταφράσεως. Τφόντι διά νά προξενηθώοιν 
είς τό περί ημάς δημόσιον αί αΰταί εντύπωσε· -, τάς οποίας 
ό Μολιέρος άφήκεν είς τό περί αύτόν, έπρεπε νά ύποδει- 
χθώσιν, δχι αί αύταί εικόνες, άλλ’ άλλαι ανάλογοι, φυ- 
λάττουσαι αύστηρώς τό αύτό τοϋ προτοτύπου σχήμα. ’Επί 
τούτφ καί μόνφ τφ δρφ ήδύνατο νά κατασταθή ή ψυχή τοΰ 
συγγραφέως καταληπτή. 'Επομένως, καθώς μετέβαλεν ό με
ταφραστής τά ονόματα, ούτως ήλλαξε καί τούς τόπους, ή- 
μειψε δέ καί τούς τρόπους τών ήέλών, καθάπερ έν τφ <5ρά- 
μάτι απαιτεί τό εικός, όπερ έατι τό πιθανόν καί ή τής 
των πραγμάτων αυστάσεως άνάγκηΐ>. Περαιτέρω προσΰέ- 
τει καί τά έξής .· «Είς πολλά μέρη, διά ν’ άντικαταστήση ά 
μεταφραστής οίκειότερα πρός τό ήμέτερον έθνος πράγματα 
καί σχήματα, καί οΰτω νά δοθή είς τό δράμα ή άπαιτου 
μένη πιθανότης, έξετράπη τοΰ πρωτοτύπου1 ώς είς τήν 
πέμπτην πράξιν, δπου είσάγεται τό πρόσωπον τοΰ κυρ Κα 
λογνώμου (έν τφ κειμένω Μ. £,oyal), καί τό τοΰ γραμμα- 
τέως τών πατριαρχείων. Άλλ’ δμως καί ταϋτα τά πρόσωπα 
φυλάττουσιν, ώς οίόν τε, τάς αύτάς άναλογίας μετά τών έν 
τφ προτοτύπφ. ’Επρόοεξεν ό μεταφραστής τέλος πάντων νά 
κολάση φράσεις τίνας τοϋ Γάλλου συγγραφέως τοΰ ιζ'. αίώ- 
νός έπί τό σεμνότερον (!), χρεωστών τοΰτο καί είς έαυτόνι 
καί είς τό δημόσιον πρός δ έμελλε νά έμφανισθή· (!!)
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Τ αρτούφος
Δέν έχουν αί δεήσεις μου παράστασιν τοσαύτην, 
ώστε τήν χάριν άνωθεν νά επισύρουν ταύτην, 
πλήν δεν άνέπεμψα ευχήν, χωρίς τήν ΐασίί σας 
θερμώς νά έπικαλ.εσθώ, καί τήν άνάρρωσίν σας,

Καλλιόπη
Ό ζήλος σας υπέρ έμοΰ είναι πολύς.

Ταρτούφος
Φιλτάτη, τι λόγος! ή υγεία σας αΰτ ’ ή τιμαλφεστάτη! 

Τήν ίδικήν μου άντ’ αυτής θά έδιδα ασμένως.

Καλλιόπη
Πώς! ή φιλανθρωπία σας τοσοΰτον έχει σθένος ; 
διά τήν καλοσύνην σας ευγνωμονώ μεγάλως.

'Ταρτούφος
’Αξίζεται πλειότερον, κοκκόνα, πλή,—πώς άλλως ! 

Καλλιόπη
Λοιπόν ΰς είναι—πρόκειται κρυφή τις ομιλία, 
καί χαίρω δτι ε’ίμεθα έδώ έν άσφαλεία.

Ταρτούφος
Είναι χαρά άμύθητος καί είς έμέ συγχρόνως 
δτι μέ σας, κυρία μου, βλέπω νά είμαι μόνος, 
εγώ ζητών έξ ουρανού τοιαύτην ευκαιρίαν 
διεκαιόμην πρό πολλοΰ ύπό τήν προσδοκίαν. (1)

Β.) Ή τοΰ «Φιλάργυρου» τοΰ Μολιέρου ύπό 
Κων. Οικονόμου τον έξ Οικονόμων. Περί τής μετα- 
φράσεως ταντης γεννήσεται λόγος κατά τήν έξιστόρη- 
σιν τής πρώτης αυτής άπό σκηνής διδασκαλίας τής 
γενομένης άπό τής έν ’Άθήναις σκηνής τήν 12 ’Ιου
λίου 1836. 12)

Γ.) Ή τοΰ «.Δημητρών» τοΰ Μεταστασίον ύπό 
τοΰ άρχοντος βορνίτζου Γεωργίου Σλατινίάνου. (3) 
Ό μετριόφροεν μεταφραστής τοΰ περί ον ό λόγος 
δράματος, φαίνεται δτι έζήτησε τήν γνώμην λογίου 
τίνος τής έποχής εκείνης περί τής μεταφράσεώς του, 
δστις, κύριος οίδε, τίνων λόγων ένεκα, δεν ώκνησε νά 
γράψη πρός τόν άρχοντα βόρνιτζον τά έξης, άτινα διά

(Ι)’Ολίγα err) ύστερον. τδ 1871,ή Σκυλίσσης έξέδωκε καί 
ηάλιν τόν Ταρτούφον έπιδιορθωμένον μετά τοΰ Φιλάργυρου 
καί Μισανθρόυπου ύπό τόν κοινόν τίτλον : «Μολιέρου άρι
στα έργα, έν Τεργέστη».Μετά τήν πρώτην έκδοσιν τού Σκι·, 
λίσση, μετέφρασε τόν «Ταρτούφον» είς πεζόν λόγον καί ό 
I. Μ. Ρ. συντομεύσα; αυτόν είς τρεις πράξεις, χάριν τών 
έλλήνων ηθοποιών «μή άρεσκομένων είς μικρά καί έμμε" 
τρα δράματα.» Ή περί ής ό λόγος μετάφρασις έξεδόθη ύπό 
τόν έξης τίτλον : «Ό Ταρτούφος, κωμφδία τού Γάλλου 
Μολιέρου μετασκευασθεΐσα έπί τό άπλούστερον καί είς τρεις 
πράξεις συντομευθεΐσα ύπό I. Μ. Ρ. έν Άθήναις 1863, 
Σελ. 1-56.»

(2) Ή πρώτη έκδοσις τού «Φιλαρχύρου» έ,ένετο έν Βιέννη 
τό 1816.

(3) Δράμα Μεταοτασίου έπιγραφόμενον Δημήτριος, 
μεταφρασίΐέν ήδη εις τήν καθομιλουμένην ελληνικήν διά" 
λεκτον μετά τινων άλλων ποιημάτων. Έν Βιέννη 1817.

τό μέγεθος τής άρχοντοκολακείας άλλ.ά καί άνοησίας 
τοΰ ποιητοΰ, άξίζει ν’ άπαθανατισθώσι :

κ Άρχ. βόρνιτζε κύριε Γεώργιε Σλατινιάιε ! 
Τάς θαυμασίας του ποτέ, ό Άπελλής εικόνας 
Είς τοΰ Λυσίππου έδιδε, τήν κρίσιν κατά μάνας. 
Πολύς, πλήν ύπωπτεύετο, στ’ άνθρώπινον κονδύλι 
Καί έντελείας Λεκτικήν, ένόμιζε τήν δλη. 
Καί αν έκείνου ό κριτής, διά τήν δύναμίν του. 
’Άξιζε νάχη δίκαια,είς τήν ύπόληψίν του.
’Εγώ τί πρέπει νά είπώ, ποΰ είς ποιήματά σου 
Χειροτονούμαι δικαστής, άπό τά νεύματά σου; 
Ή εύνοια δέν θέλησε, νά κρίν’ άδνναμίαν 
Καί μέτιμίί μέ τέτοιαν, άρίζηλον άξίαν. 
Ευχάριστος, έπέρασα, κατά τήν ζήτησίν σου. 
Τελείαν τήν δραματικήν καλήν μετάφρασίν σου. 
Σέ λέγω ανυπόκριτα, δτι εις κάθε ρήσιν 
Έγνώρισα ψηλαφητά ,τοΰ Δράματος τήν φύσιν. 
"Οτι μέ ύπερεύφρανες, μέ λόγου χαρακτήρα. 
Χαριτωμένου, κι’ άκριβή, άπό σπουδαίου χείρα. 
’Ιδού αί ποώται άρεταί, ποΰ άφευκτα ζητούνται 
είς συγγραφείς, μεταφραστάς, δπου φιλοτιμοΰιται. 
ώστε καί τό πρωτότυπον, αν έχ’ αύτήν τήν χάρι, 
Μεγαί,ειτέραν εύκλειαν, δέν ήθελέ νά πάρη 
δτι λαλώ είλικρινώς, έξ δλης τής ψυχής μου, 
τό άποδείχνει άψευστα, καί ή άπόφαοϊς μου. 
Έγώ καιρόν διόρισα, χωρίς τήν εί’δησίν σου 
Νά πάρω έν άντίγραφον άιπ τήν μετάφρασίν σου. 
Γιά νά τό έχω φυλακτόν καθώς ό Μακεδόνας 
Τόν "Ομηρον είς τούς λαμπρούς τής δόξης του

[άγώνας».Ί ί κρίμα νά μείνη άγνωστος <5 νέος αυτός Μακε
δόνας ό φέρων ώς χαϊμαλί τήν περίφημον μετάφρα- 
σιν τοΰ ’Άρχοντος' βορνίτζου κυρίου Γεωργίου 
Σλατ ινιάνου !

Δ') Ή τοΰ «Κλεομένους» τοΰ γερμανοΰ Λαφον- 
ταίν ύπό τοΰ Κυριάκού Ίωάννου ’Ελαιώνας (7). Ή 
μετάφρασις έγένετο εις πεζόν, τό δέ δράμα, κατά τόν 
μεταφραστήν, «.είναι μυθιστορία περιέχουσα βιογρα
φίαν τοΰ Κλεομένους πραγματικήν, μεμιγμένην μέ 
πλάσματα τοΰ σοφοΰ συγγράφέως, καί όχι έρώτικσ 
παθήματα άπώλειαν άντί ώφελείας προξενοΰντα.

Ε'). Ή τής «Ιίαμέλας ύπάνδρον» τοΰ Καρόλου 
Γολδόνη ύπό Φραγκίσκου Βάρη (2).

ΣΙ'.) Ή τής «Πατρικής άγάπης» τοΰ Γολδόνη 
ύπό τής Μητιοΰς Σακελλαρίου έν πεζφ λόγω (3).

'£.) Ή τών «Στρελιτζών» τον Βάβο ύπό Κ. 
Κοκκινάκη (4).

(3) «Ή πατρική ’Αγάπη», ή ή Εύγνώμων Δούλη καί ή 
Πανούργος χήρα. Κωμφδία τού κυρίου Καρόλου Γολδόνη, 
έκ τοΰ 'Ιταλικού μεταφρασθεΐσα παρά Μητιοΰς Σακελλ.α- 
ρίου. Έν Βιέννη, κατά τό τυπογραφεϊον Ίωάννου τοΰ Σνεΐ
ρερ, 1818.»

(4) «Οί Στρελίτζοι» δράμα είς τρεις πράξεις κατά 
αληθές ουμβεβηκός τής Ρωσσικής ίστορΛις, συντεθέν ύπό 
I. Μ. Βίβου (I. Μ.Bibo) καί μεταφρισθέν ύπό Κων. Κοκ- 
κινάκη τοΰ Χίου. Έν Βιέννη, έκ τής Τυπογραφίας τοΰ 
Ίωάν. Βαρθ. Τζεκίου 1S18·.

0 ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ
(Άπό τό βτβλίον τοβ κ. >1. Δαθκαλάκη)

Ήτο τό έτος 1813 κα9’ δ ό λόρδος Βύρων εδ- 
ρέθη είς μίαν έ# τών στιγμών έκείνων τής ανίας, 
καθ’ &ς δνειρεύεταί τις λιμένα μεΐά τόσας τρικυμίας, 
καί κατά τάς όποίας τά γαλήνια άσυλα, καί αί σε- 
μναί ήδοναί τοΰ γάμου φαίνονται είς τόν ναυαγόν 
τών παθών ύπό τήν αυτήν λάμψιν καί τήν αύτήν 
ποίησιιν ώς άλλοτε τά απατηλά τής Καλυψοϋς σπή
λαια.

Ευρισκόμενος κατά την έποχήν έκείνην είς Λον- 
δΐνοα ό Βύρων ήκουσε μειδιών είς τό γραφεΐον τοΰ 
έκδοτου τών έργων τοΰ Myray δτι, μόνον Ισως μία 
φωνή, καί φωνή γυναικός, είχε τολμήσει νά διαμαρ- 
τυρηθή κατά τοΰ σκανδαλώδους θριάμβου τοΰ ποιη- 
τοΰ, δτι ή γυνή αύτή μία νεαρά κόρη, δέν έφοβήθη 
νά άποοάλη τήν ανωνυμίαν καί νά άποκαλυφθή ώς 
δεσποινίς Μίλμπανκ, θυγάτηρ μονογενής τοΰ Ράλφ 
Μίλμπανκ. Καί διά νά πρόσθεση είς τήν άφελή θρα- 
σύτητα τής προκλήσεω; ταύτης ή νεαρά τής σεμνο
τυφίας έκδικήτρια έγραψεν έμμέτρως, καί είς ποιη
τικήν γλώσσαν έψεγε τόν μέγιστον δπως τόν ονό
μαζε, ποιητήν τής 'Αγγλίας, διότι έγκατέλειπε τήν 
Μοΰσαν τής άρετής, εύσεβείας, τοΰ άγνοΰ καί τί
μιου έρωτος. Είς τήν κριτικήν αύτήν προσέβαλλε 
περισσότερον τόν ποιητήν ή τά ποιήματα αύτοΰ 
Έλεγεν δτι ήτο εύκολον νά τόν αναγνώριση κανείς 
έκ τής είκόνος τήν οποίαν έχάρασσε, του Τσαίλδ- 
'Αρόλδ, καί δτι ή διαγωγή του ήτο κατά πάντα-σύμ
φωνος πρός τάς άρχάς του- οί φίλοι του μάλιστα 
προσέθετον, δτι ήσθάνετο αύτη διά τόν Βύρωνα άκα- 
τανίκητον φρίκην καί έθεώρει αύτόν τέρας. 'Ο Βύ- 
όων έκ περιεργείας ήθέλητε νά γνωρίση τήν νεαράν

Η'·)Ή τής « ’Ιφιγένειας έν Ταύροις> τοΰ Γκαΐτε 
ύπό Ί. Παπαδοπούλαν, (5) δστις έν προλόγω μεταξύ 
άλλων λέγει καί τά εξής : ΓΗ έκ τοιούτων μεταφρά
σεων ωφέλεια είναι γνωστή, ικανά ώμιλήθησαν περί 
ταύτης, στοχάζομαι, μέχρι τοΰδε καί τελευταίοι· τό 
θέατρον έξύπνησε καί ένασχολεί τήν φιλοκαλίαν τών 
έν Όδδέση κατοικούντων έλλήνων».

(5) «Ιφιγένεια ή έν Ταύροις» μεταφρασθεΐσα έκ τοΰ 
Γερμανικού ύπό I. Παπαδοπούλου. Έν Ίένη, 1818. Έκ τής 
τυπογραφίας τοΰ Σχρεΐβερ».

NIK. I. ΛΑΣΚΑΡΕΣ

κόρην, η οποία έτόλμησε άτάραχος νά άτενίση καί 
μετρήση διά τών δακτύλων της τόν γίγαντα τής 
σατανική; ποιήσεως. Τό είδος τοΰτο τής προκλήσεως 
έξήγειρε τήν ματαιότητα τοΰ Βύρωνος. Άνέγνωσε 
τούς στίχους της, εύρεν αύτούς δηκτικούς, καί έξέ- 
φρασε τήν έπιθυμίαν νά παρουσιάσωσιν αύτόν, είς 
έκείνην, ήτίς τόσον κακώς τόν έχαρακτήριζεν. Ή 
περιέργεια τής Μιλμπάνκ κατίσχυσεν αναμφιβόλους 
τρΰ μίσους της, άφοΰ συνήνεσε αύτη νά συναντηθή 
εσπέραν τινά μετ’ αύτοΰ.

Καί τότε διά πρώτην φοράν είδεν ό ένας τόν άλλον·
Είδε λοιπόν ό Βύρων μετά περιεργείας, οόχί 

έστερημένης συγκινήσεως, ,τήν νέαν κόρην, άγνήν, 
πνευματώδη, άτρόμητον, ήτις πρώτη έτόλμησε χω
ρίς να έλκυσθή ή πτοηθή, νά έρευνήση δλον τό σκο- 
τοδινιών βάθος τής μεγαλοφυϊας του. Χωρίς νά εΐνε 
ώραία, ήτο χαρίεσσα, καί τό πνεΰμά της κατήγαγε 
τήν τελικήν νίκην τής κατακτήσεως τοΰ ποιητοΰ, 
δστις ούδεμιάς έφείσθη φροντίδος δπως πείση αύτήν 
περί τοΰ άδικου τών κατ’ αύτοΰ προκαταλήψεων 
’Ανέπτυξεν ένα είδος φιλαρεσκείας δπως γείνη είς αύ 
τήν άρεστός ήττηθε’.ς ύπό τών θελρήτρων της. Εΐνε 
λίαν πιθανόν δτι ή άτομική ύπεροψία τοΰ Βύρωνος 
άφ’ ένός, δπως νικήση κηρυχθείσαν άντιπάθειαν, καί 
6 ύπερρίαλοςέγωισμόςτήςΜίλμπανκ άφ’έτέρου δπως 
δεσμεύση μεγαλοφυά ποιητήν τοΰ δποί'ου τό δνομα 
έφέρετο είς δλων τά στόματα, ύπήρξαν τά αίτια τής 
άμοιβαίας αύτής προσηλώσεως. Όπως καί άν έχη 
ή προσέλκυσις αύτή ύπήρξε τόσον ζωηρά έκατέρω- 
θεν ώστε κατά τάς άρχάς τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1814 
ό Βύρων έζήτησε τήν χεϊρα τής μις Μίλμπανκ, ήτιί

(1) «ΑύγουστουΛαφονταίνου '■ Κλεομ'νης, μεταφρασθείς 
έκ νης Γερμανικής είς τήν νΰν καθομιλουμένην Ελληνικήν 
γλώσσαν ύπό Κυριάκού Ίωάννου Ελαιώνας. Έν Βιέννη 
τής Αυστρίας, κατά τήν τυπογραφίαν Ίωάννου Σνεΐρερ, 
1817». I

(2) «ΧΓαμέλα νπανδρος·, κωμφδία Κ. Γολδόνου· νΰν I 
πρώτον μεταγλωττισθεϊοα παρά Φραγκίσκου Βάρη καί έπι- I 
θεωρηθείσα παρά Σπ. Βλαντή. Έν Βενετίρ. παρά Ν. Γλυ· I 

κεϊ τφ έξ Ίωαννίνων, 1817».—Ό μεταφραστής ήτο Ιταλός Β 
χρηματίτας μαθητής τού Βλαντή. |
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αίτησις άπεκρούσθη κατ’ άρχάς St’ άρνήσεως.
« Η άρνησίς της, λεγετ ό Βύρων, έξεφράζετο μέ 

λόγους ούδέν έχοντας τό προσβλητικόν κατ’ έμοΟ 
‘Αλλως δέ, ήμουν πεπεισμένος δτι άπορρίπτουσα 
τήν πρότασίν μου ύπέκυπτεν είς τήν έπιρροήν τής 
μητρός της. ’Εκείνο πρό πάντων τό όποιον ένίσχυσε 
τήν γνώμην μου ταύτην εΐνε, δτι αυτή ή ίδία μετά 
ένα έτος βραδύτερον άνενέωσε τήν μετ’ έμοΟ αλληλο
γραφίαν. Ή επιστολή της άνέφερεν έν συντόμφ δτι 
άν κα’ δέν ήδυνήθη νά μέ άγαπήση έπεθύμει δμως 
τήν φιλίαν μου. Ή φιλία εΐνε λέξις έπικίνδυνος διά 
νεαρά πρόσωπα- εΐνε ό έρως μέ δλα του τά πτερά, 
ο όποιος δέν περιμένει πλέον ή μίαν ώραίαν ήμέραν 
διά νά λάβη τήν πτήσίν του. . . » .

*
ΤΗτον ή δευτέρα Ίανουαρίου τοΰ 1815· 6 καιρός 

ήτο θολός κα’ ψυχρός. Ό Βύρων άφυπνίσθη κατε- 
χομενος ύπό άνεκφράστου κακοδιαθεσίας Ήνέοθυ ^ήλθεν είς μικρόν έξοχικόν περίπατον, έξέ^νων 

ο.τι/ες εδιδον άλλοτε είς αύτόν γαλήνην κα’ άναψυ- 
χήν καί έπέστρεψε καθ’ ήν στιγμήν έπρό^το νά 
αναφθωσιν αι λαμπάδες τοΰ Υμεναίου, χωρίς δμως 
να κατορθωση νά άπαλλαχθή τής άθυμίας αύτ. 
ρίς να δυνηθή νά άπομακρύνη έκ τών οφθαλμών ίου 
οπτασίαν παρελθόντος τόσον άντιτιθεμένου πρός τό 
μέλλον. Έδωκε τήν χείρά του είς τήν απαθή μνη
στήν του χωρίς νά τήν παρατηρήση καί απήγγειλε 
χαμηλοφωνως χωρίς νά τόν άκούση κανείς αερικούς 
στίχους.

Ή άθυμία τοΰ Βύρωνος, ή αδιαφορία ,τής νύμ
φης, τα ζηλότυπα δάκρυα τής πενθεράς του, όποια 
καί ποσά δυσοίωνα προμηνύματα, άπό τής πρώτης 
αυτής εσπέρας ή όποία γενικώς παρέρχεται λευκή' 
χαρωπή, ανέφελος ;

~ Ή διπλή κα’ φοβερά τοΰ ποιητοΰ πάλη μετά 
της πενθεράς του έφερε τήν ταραχήν μέχρις αύτο0 

πρώτου συζυγικού φιλήματος. Εισερχόμενος είς 
το συζυγικόν διαμέρισμα ό Βύρων έξεπλάγη εύρίσκων 
θαλαμηπόλον παρεισηγμένην μεταξύ αύτοϋ καί της 
γυναικός του. Είς στίχους αίμοστάζοντας περιέγρά- 
ψεν ο ποιητής τήν θαλαμηπόλον αύτήν τήν προσκολ- 
λημένην είς το πρόσω πον τής λαίδης Βύρωνος διά νά 
ηλητηριάζη τάς μεταξύ αύτής καί τοΰ συζύγου της 

σχεσεις. 1
«Γεννηθεϊσα είς τάς άποθήκας, τραφείσα είς τό 

μαγειρεϊον, μεόφθαλμόν άπαθή, μέ μέτωπον ποΰ δέν 
έρυθρια ποτέ, τρώγει είς τήν παροψίδα τήν οποίαν 
άλλοτε ijtAuvs. · . .

Συνεκρατησεν έν τούτοις τόν εαυτόν του καί ύπέ- 
μεινε τήν παρουσίαν αύτής τής γυναικός. Τήν ΙΟην 
Ιανουάριου απευθύνει έπιστολήν είς τόν Μούρ πλήρη 

λεπτομερειών καί φιλολογικών έντυπώσεων. Τό πο

τήρι τοΰ έρωτος έκενώθη ήδη ολόκληρον, ή τουλά
χιστον μέχρι τής ύποστάθμης. Ή λαίδη Βύρω/ος δέν 
μνημονεύεται είς τήν έπιστολήν αύπήν παρά έν ύστε- 
ρογράφφ. Τήν 17 Ίανουαρίου ή ζωή τραχύνεται. . 
Τό μοιραίον φάντασμα, ό δαίμων τής ζωής έπικρα- 
τεϊ, Αρχίζουν παλιντροπήσεις καί μεταστάσεις, 
Από τής γαλήνης είς τήν τρικυμίαν, άπό τής έλπί- ' 
δος είς τήν Απελπισίαν. Ή σελήνη τοΰ μέλιτος ώχριά 
μικρόν κατα μικρόν καί δέν εΐνε άνέφελος,

Είς τας 2 Φεβρουάριου τόσον εΐνε άνυπόφορη ή 
ζωή των ώστε οί «δύο σύζυγοι πιστεύουν πλέον μό
νον είς τήν αμοιβαίων έκτίμησιν καί είξ δ,τι αποτε
λεί τούς δεσμούς έγλαρδίου άα’ γλυκείας συνήθειας. 
’Ισως θά άγαπηθώσιν ακόμη είς τό πρόσωπον ωραίου 
τέκνου, κα! τά ψυχραθέντα χείλη των θά ένωθώσι 
ssct των παρειών του τέκνου τούτου, θά έπιστρέψω- 
σιν εις τό Λονδίνο^ μακράν τής δυστρόπου καί ζη- 
λοτύπου πενθεράς, τοΰ γελοίου πενθεροΰ. ’Αλλά είς 
τό Λονδίνον ήρχισαν πολύ ταχέως αί μέριαναι, αί 
Απογοητεύσεις, αί χρηματικαί έριδες. Μεθ’ δλην τήν 
μεγαλοπρέπειαν αποκαλύπτεται όλίγον κατ’ δλιγον 
ή χρηματική ένδεια τοΰ Βύρωνος κρυμμένη ύπό 
τήν λαμπροτεραν έξωτερικήν έπιφάνειαν. Δέκα χι
λιάδες λίρες τάς οποίας έπήρε άπό τήν γυναΐκά τοη 
έδαπανήθησαν ταχέως^μέ έγωιστικήν άμεριμνησίαν 
καί άπερίσ%£*τον  σπατάλην. Τό άδυτον έβίβηλώθη, 
Εν'ήργήθη λατάσχεσις μέχρις αύτώύ τών κλινών. 

Τί τό άξιον έκπλήξέως αν κάποτε άπώλεσε ύπομο- 
νήν5 άν, χώρ’.ς νά έξέλθη τών ορίων τής εύπρεπείας 
καθυστέρησεν ένίοτε είς γλυκύτητα ; Διατί κατά τάς 
λυπηράς αΰτάς στιγμάς νά μή τόν άφήση μόνον άν- 
τιπαλαίοντα μέ τόν άγγελον τοΰ σκότους καί θριαμ- 
βεύοντα, άναλαμβάνοντα ολίγον κατ’ δλίγον τήν δύ- 
ναμιν καί τήν αιθρίαν του ώς πηγή διαυγής εις στιγ
μήν θολωθεΐσαν ; Ή λαίδη Βύρωνος έθεώρει τά 
παντα ώς ϋβριν, ώς στυγνόπητα, τής οποίας άπε- 
κρύπτοντο τά έλατήρια έξ άλαζονείας καί οίκτου 
και προσεβάλλετο διά πάσαν άπιστίαν τοΰ δνεί*  
ρου, διά πάντα ρεμβασμόν τής μελαγχολίας. ’Αλλά 
δεν έπρεπε τότε νά πάρη σύζυγον ίτοιητήν έπρεπε 
νά συνενώση τήν μαρμαρίνην άδιαφορίαν της μέ τήν 
ροδαλήν εύχαρίστησιν τραπεζίτου γνωρίζοντας κα
λώς νά πολλαπλασιάζη τά κέρδη του.

* * *
1 ήν ΙΟην Δεκεμβρίου έγεννήθη ή Αύγούστα “Λδα. 

Καί δμως ή γέννησις τοΰ θελκτικού τούτου τέκνου 
πάντοτε λατρευομένου υπό τοΰ πατρός του, θά δώση 
το σύνθημα τοΰ χωρισμού, καί ένώ ό σύζυγος εύλο- 
γει τον θεόν δια τήν παρηγοριάν ταύτην, ή σύζυγος 
τή διπλή παροτρύνσει τής λαίδης Νοέλ καί τής 
παιδαγωγοΰ Clairmont παίρνει τό τέκνον της καί 
φεύγει, μακράν τού οίκου της. ’Εν δνόματι τοΰ τέκ
νου τούτου έγκαταλείπει σύζυγον κατηγορούμενον

διά βιαιότητας καί άπιστίας άλλ’ ένοχον μόνον διότι 
I εύρέθη έν κακή στιγμή κατεστραμμένος καί δυσφη- 
Β μισμένος. Έν δνόματι τοΰ τέκνου τούτου θά προ- 
’ σπαθήση νά σωθή έκ τής άχαρίστου φυγής της, άφοΰ 
I τό αίσχος δέν θά ήτο αρκούντως καταφανές, καλυ- 

• πτόμενον άλλως άπό τήν ένδσςον κατηγορίαν κατα 
■ τοΰ συζύγου αύτής ώς παράφρονος, ανικάνου νά 
I διοική τά έαυτοΰ, τοΰθ’ρπερ, άπετέλει διπλήν συ- 
I κοφαντίαν κατά τής καρδίας τοΰ ποιητοΰ καί της 
Ε μεγαλοφυΐας του.

Καί ένώ ό Λόρδος Βύρων σκυθρωπός καί μονή
ρης έγραφε τήν ΖΓοΙιοοκίαν τής Κορ'ιν&ου ΰτάστη 
δ’.ς έν άγνοια του τήν ύόριν νά ύποβληθή έντέχνως 
είς άνάκρισιν καί ιατρικήν έξέτασιν ώς παράφρων. 
Εδέχθητήν έπίσκεψιν ταύτην, τόσον ταπεινωτικήν έν 
παρομοία περιστάσει, τών ιατρών καί τοΰ δικαστικού 
προσώπου είς τά όποία ή Λαίδη Βύρωνος, είχε δώσει 
τόδικάίωμανά φροντίσουν περί τής θεραπείας καί πε- 
ριποιήσεως τοΰ ποιητοΰ. Αύτό ήδύνατο νά κατάστα
ση έναν άλλον πραγματικώς καί άνιάτως παράφρονα. 
Ίσως είς τοΰτο νά ύπολόγιζεν έκείνη ή όποια άνε- 
χώρει ήσυχος διά τόν πατρικόν της οίκον, άφοΰ έ
δωκε τό όποκριτικόν της φίλημα είς τάς παρειας τοΰ 
συζύγου της, καί είς τόν όποιον άπέστειλε βραδυ- 
τερον τήν κεραυνοβόλον έπιστολήν διά τής οποίας 
τοΰ άνήγγείλε δτι δέν θα έπανήρχετο ποτέ πλέον. 
Τό ένδιαφέρον ύπέρ τής άλήθειας εΐνε ύπέρτερον 
πάσης ύπερηφανείας καί πάσης εύπρεπείας τήν οποί
αν ήθέλη'σε νά τηρήση δ εύγενής βιογράφος τοΰ> Βύ
ρωνος καί ή άμερόληπτος άνευ περιφρονήσεων αλήθεια 

Κ π=θί τοΰ χωοισμοΰ τούτου άγει προφανέστατα είς 
τό'συμπέρασμα περί τής άδικίας καί τοΰ ήθικοΰ 
έγκλήματος τής Λαίδης Βύρωνος.

“Οχι διότι ό Βύρων ύπήρξεν άψογος σύζυγος, μεθ 
I δλην τήν λευκότητα τής άθωότητός του, άλλ είχεν 

ύπέρ έαυτοΰ πάν δτι θά ήδύνατο νά δικαιολογήση 
έπαξίως τήν υπομονήν,' τήν άφοσίωσιν, και την πι- 
στιν άλλης γυναικός περισσότερον γυναικός απο την 
Λαίδην Βύρωνος.Ουδέποτε μέ δλας τάς έκλιπαρησεις

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
ΚΑΙ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

(Συνέχεια, έκ τοϋ προηγουμένου) 
Γ'.

Σ/ιυρίόα>ν Κατααιτης

Έν Κερκύρα έγεννήθη τώ 1827 καί τό πρώτον 
έξεπεδεύθη εις τό κερκυραϊκόν ΐεροσπουδαστήριον. 
Τόσην εφεσιν έδειξεν εις τά ίερά ματθήματα, ώστε,

τής κοινής γνώμης ταλαντευόμενης περί τής συνε
νοχής της, μεθ’ δλας τάς τύψεις τοΰ συνειδότος της 
έξήλθε διά νά κατηγορήση, συγχωρήση ή διαμαρτυ- 
ρηθή, τής έγωϊστικής άρετής της, τής παγειωοους 
άξιοπρεπείας της. Ή σιωπή αύτής έξελήφθη έν τέ- 
λει ώς έξομολόγησις.

’Αλλά διατί λοιπόν άν δέν ήτο άναίσθητος, ού· 
δέποτε άπήντησεν είς τάς έπιστολάς ^τοΰ Βύρωνο,, 
ό όποιος, άπηλπισμένος έκ τής μονώσεως καί τής 
έγκαταλείψεως, καταδιωκόμενος έκ τής έπιθυμίας 
αδυνάτου έπιστροφής, ύπό τάς χίμαιρας να έπιτυχη 
άνεπίτευκτον συνδιαλλαγήν, ύπό τής νοσταλγίας νά 
μή δύναται νά φιλήση τό μακράν του εύρισκόμενον 
τέκνον του, έγραψεν άλλεπαλλήλως είς αύτήν έκ 
Γενεύης καί Βενετίας διά νά έξομολογηθή καί πα- 
ραπονεθή συγχρόνως διά τάς θλίψεις του καί τα 
σφάλματά του είς τά όποια τόν έξώθει ή άπελπισ.α, 
τής οποίας αύτή καί μόνη ήτον ή αιτία.'. ’Αν δέν το 
έπραξεν ή μόνη ισχυρά δικαιολογία της εΐνε δτι δεν 
τό έπραξε διότι θά έπρεπε νά έγκαταλείψη τάς τέρψεις 
καί τά προνόμια τής στάσεώς της ώς διωγμένης λόγφ 
τήςάοετήςτης,'ώς ήρωΐδος ύπό τήν αύστηράν έποψιν 
συζύγου καί μητρός. Διότι θά έπρεπε νά άπαρνηθή τό 
άλάθητον καί άμωμον αύτής, νά άναγνωρίση τα 
σφάλματά της, νά άποκηρύξη τάς συνένοχους της, 
τήν μητέραν της ήδη νεκράν, καί τήν παιδαγωγόν 
της πάντοτε παιδαγωγόν. Διόιΐ θά έπρεπε νά κατελ- 
θη’έκ τοΰ προεδρικού θώκου τών φιλανθρωπικών 
χορών, τών όποιων έτύγχανεν εύγενής πραστάτις,καί 
νά'εΰρη είς τήν φ-.λάργυρον καί στείραν ψυχήν της 
πάν δτι θά ήδύνατο νά άναπληρώση τόν άπολεσθέντα 
χρόνον, νάάπαλείψη τάς κακίας, νά έπουλώση τας 
πληγάς, καί είς τήν πρώτην αρετήν τηςνά άποκα- 
ταστήση άνευ ανταλλαγμάτων δημοτικότητας,δια συ
νεχούς έξιλαστικής άφοσιώσεως δευτέραν άρετην α
φανή άλλ’ αληθή, διότι θά έπ^πε τέλος νά έξαγο- 
οάση τά σφάλματα τοϋ εγωισμού καί της άλαζο· 
νείας της μεταβάλλουσα έκάστην στιγμήν είς αιωνιό
τητα μετάνοιας καί ταπεινώσεως.

Αναγνώστης ών Ιξεφώνει έν τοΐς ναοϊς λαμπρούς λο 
γους. Παρατηρητέον δτι τό περί ού όλογος^ιερο- 
σπουδαστήριον έ'σχε άξιους ιεροδιδασκάλους, ενός 
τόν Νεόφυτον Βάμβαν, δστις είχεν εις τήν διευθυν- 
σιν, τόν Κωνσταντίνον Τυπάλδον, τόν προχειρι- 
σθέντα έπειτα αρχιεπίσκοπον Σταυροπολεως και τον
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εύθύνης, ήν ό ίερεύς έχει, δέν ήθέλησε νά έξακο- 
λουθήση τό ιερατικόν στάδιον.

Γινόμενος φοιτητής τοϋ Ίονίου Πανεπιστημίου 
έπεδόθη εις τήν μελέτην τών φυσικών και μαθημα
τικών Επιστημών. Άπό τήν έδρα τών θετικών τού- 
ων επιστημών έδίδαξαν ό Ίω. Καρανδινός, ό Στ. 
Πυλαρινός καί οί ’Ιταλοί Φ. ’Οριόλης καί δ έξοχος 
Όκταβιανός Μοσόττης.

Άποπερατώσας τάς σπουδάς του άνέλαβε. κατό
πιν διορισμού νά διδάξη τά μαθηματικά είς τήν νεο
λαίαν τής μέσης έκπαιδεύσεως.

Λαβών τήν άδειαν μετέβη είς τήν ’Ιταλίαν καί 
Γαλλίαν πρός τελειοποίησιν καί έπιστρέψας διωρί- 
σθη καθηγητής έν τώ Ίονίω Πανεπιστημίου. Μετά 
τήν ένωσιν τής έπτανήσου μέ τό ελληνικόν Βασίλειον 
τό ήμέτερον Πανεπιστήμιον,δυστυχώς κατηργήθη καί 
δ Κατσαΐτης διωρίσθη καθηγητής έν τώ Β.Γυμνασίω. 
Συγχρόνως παρέδιδε μαθηματικά έν τοΐς ίδιωτικοΐς 

> έκπαιδευτηρίοις. Σημειωτέον δτι έν έτος μετά τήν 
ένωσιν ϊδρυσεν τό πρώτον ιδιωτικόν έκπαιδευτή- 
ριον, τό δποΐον δ ίδιος διυήθυνεν, διότι πρός τοΐς 
άλλοις, ήτο καί διάσημος παιδαγωγός, διό καί τό 
έκπαιδευτήριόν του άφήκεν μνήμην έξοχον.

Ό Κατσαΐτης δέν ήτο άπλοϋς μαθηματικός άλλά 
θαυμάσιος καί μεθοδικός έπιστήμων πάτοχος έπί 
πλέον ποικίλων γνώσεων διο καί αί παραδόσεις αυ
τού δέν ήσαν άπλοι υπολογισμοί αριθμών, ώς συνή
θως γίνεται, άλλά τερπνή διδασκαλία καθ’ ήν μετε- 
χειρίζετο τούς μαθητάς ώς ϊδια αυτού αγαπητά τέ
κνα. Ουδέποτε ήκούσαμεν παρά μαθητών ή γονέων 
παράπονα περί αδικίας, διά τούτο τό όνομα αυτού 
μετ’ επαίνων καί σεβασμού άναφέρεται ακόμη παρά 
πάντων, θεωρούντων αυτόν ώς άριστΟν καθηγητήν 
καί παιδαγωγόν. ,

Τφ 1862 έν Κερκύρα έδημοσίευσε τήν Πρακτι
κήν "Αριθμητικήν έξ 156 σελίδων. Έν τή αρχή, 
πρός τοΐς άλλοις δρθώς γράφει:

«.... 'Η άριθμητική πρέπει νά διδάσκεται εις 
» τούς παΐδας άπό τής μικράς αυτών ηλικίας. Προ 
> τών θεωριών αυτών, άνάγκη νά προπαρασκευά- 

·» ζωνται ούτοι μέ πλήρη πρακτικήν σειράν, ϊνα, γι- 
» νώακοντες καί ευκόλως έκτελοΰντες δλας τάς άριθ- 
» μητικας έργασίας, έφαρμόζοντες δέ αύτάς μέ έπι-

» δεξιότητα καί δι’ απλών άσκήσεων έπί τών ζητη- 
> μάτων τών προσφερομένων έν τώ κοινωνικώ βίφ, 
> φθάσωσι καί μόνοι, έφ’ δσον είναι δυνατόν, ή 
» τουλάχιστον δι’ απλής νύξεως, είς τήν εύρεσιν τού 
» λόγου τών εργασιών τούτων, ώστε άφοΰ έγυμνά- 
» σθη ή γνώμη νά γυμνασθή καί ή κρίσις...».

Αύτά τά άγαθά, δι’ απλής, μεθόδου διδάσκει τό 
περί ού ό λόγος βιβλίον. Δι’ απλής μεθόδου έδιδά- 
σκετο τό πρώτον άπασα ή έπιστήμη τής άριθμητι- 
κής. Οί μαθηταί έπί τής ’Αγγλικής προστασίας καί 
άκολούθως οί μαθηταί τού Κατσαΐτου ήσαν κάτο
χοι τής πρακτικής αριθμητικής τής τόσον ώφελίμου 
είς τάς άνάγκας τού καθημερινού βίου. Πρέπει νά 
τό όμολογήσωμεν δτι δπως διδάσκεται σήμερον παρ’ 
ήμϊν ή άριθμητική καί ή γεωμετρία, τά τόσον χρή
σιμα μαθήματα, καταντά διά τά δυστυχή παιδιά

' διανοητική σύγχυσις καί χαμένος καιρός. 'Η Δημο
τική καί ή μέση έκπαίδευσις έχουν ανάγκην μεταρ- 
ρυθμίσεως, διότι είναι αμάρτημα νά δαπανώνται 
τόσα εκατομμύρια καί νά μή έχωμεν κοινωνίαν μέ 
άληθή έκπαίδευσιν, μόρφωσιν καί Εθνικήν άγωγήν.

Τού Κατσαΐτου ή ‘Αριθμητική, έχει καί σήμε
ρον ιστορικήν άξίαν. Περιλαμβάνει πίνακας τών έπί 
’Αγγλικής Προστασίας έν χρήσει νομισμάτων, μέ
τρων καί σταθμών. Πραγματεύεται περί τού τονι 
κού μετρολογικοΰ συστήματος. Θέτει ένα πίνακα 
συγκριτικόν τών γαλλικών μέτρων πρός τά ίονικά 
Είς τό τέλος δέ πραγματεύεται περί τού Ίουλίανοΰ 
καί Γρηγοριανού Ημερολογίου διά νά διδαχθή ό 
μαθητής δτι πρόκειται περί τής άστρονομικής έπι- 
στήμης, είς τήν οποίαν ούδεμίαν έχει σχέσιν ή θρη
σκεία καί δή τά δόγματα. 'Ως έκ τούτου δίδει είς 
τό παιδί άκριβεΐς πληροφορίας περί τών διαφορών 
τών δύο ημερολογίων. Τελειώνει δέ μέ τήν Ελπίδα 
δτι ή 'Ελληνική ’Εκκλησία έπρεπε νά παραδεχθή τό 
Γρηγοριανόν ήμερολόγιον πριν ή φθάσει τό 1900, 
δτε ή διαφορά ήθελε φθάσει τάς 13 ημέρας. Προσέτι 
ό Κατσαΐτης έδημοσίευσε καί άσκήσεις άλγεβρικάς.

"Αν δ Κατσαΐτης κατεγίνετο διδάσκων τήν πρα
κτικήν άριθμητικήν ώς χρήσιμον είς τόν πρακτικόν

, βίον, άλλος Έπτανήσιος κατεγίνετο είς θεωρητικά 
συγγράμματα, περί ού εις τό προσεχές

("Enetai συνέχεια) ΣΠΥΡ. ΑΕΒΙΑΖΗΣ

-£■

ΙΣΤΟΡΙΚΟ SH/ΛΕΙΟ/ΛΟΤΑ

Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου).

Άλλά δυστυχώς ή προσφορά αυτή έφθασε πολύ 
άργά διότι δ Κάρολος είχε διέλθει τόν Βοριστένην. 
Αμέσως δ Τσάρος ήρχισε δλας τάς προετοιμασίας. 'Η 
συνθήκη μετά τοΰ βασιλέως τής Πρωσσίας εϊχεν 
άρχίσει’ τό βασίλειον τής Πολωνίας έδόθη είς τόν 
’Εκλέκτορα τής Σαξωνίας’ ή συνθήκη μετά τής Δα
νίας εϊχεν έπικυρωθή- τοιουτοτρόπως ούδεμία στιγ
μή άπέβαινεν άκαρπος δι’ αύτόν τόν ένεργητικόν 
καί άληθώς ικανόν άνδρα. Έπί τέλους άφού έτελείω- 
σαν τελείως δλαι αί προετοιμασίαι αϊτινες έπρόκειτο 
νά καταστρέφουν τήν Σουηδίαν, μετέβη είς Μόσχαν 
διά νά διατάξη καί προετοιμάση τόν θρίαμβον τοΰ 
στρατού του. Καί ήρχισε μέ αύτήν τήν άληθώς ώραί- 
αν καί Επιβλητικήν μεγαλοπρέπειαν διότι ήρμοζε νά 
δώση είς τόν λαόν του τήν πεποίθησιν έπί τήν ιδίαν 
έαυιοΰ ίσχύν, ώς ίσχύν τοΰ έθνους. Μετά τήν ύπέρ- 
λαμπρον ταύτην καί θριαμβευτικήν άποθέωσιν ή 
Α.ΐζζτερ£νιη είπεν εις τόν αύτοκράτορα : <■ Πράγ
ματι μεγαλειότατε είσθε δ μέγας καί ισχυρός μονάρ
χης, έγώ δμως έλυπήθην τά μέγιστα έπειδή δέν εύ· 
ρισκόμην παρά τώ πλευρφ σας». Ώ τρελλή ! λέγει 
έναγκαλιζόμενος αυτήν, έπρεπε λοιπόν νά έλθης μέ 
φορεΐον, άφοΰ δέν θά ήτο δυνατόν νά μέ παρακο 
λουθήσης έφιππος.

— Έρώτησον, άπήντησε γελώσα, τόν Schere- 
metiell καί τόν Menzikoff έάν είξεύρω νά^ίππεύω ή 
δχι ώς εις έκ τών καλλιτέρων άξιωματικών σου. Ή 
φαιδρά καί γελόεσσα φυσιογνωμία τοΰ Τσάρου έγει- 
νεν άμέσως άγρια ώστε έπροξένησε φόβον είς τήν 
Λίζατερόνιην. Έρρίφθη έπάνω της καί άρπάσας 
τήν άριστεράν χεΐρά της μετ’ οργής τής είπεν «Μήν 
άναφέρης ποτέ πλέον αύτά τά δυό ονόματα !> καί 
έξήλθε τοΰ δωματίου. Ή ζηλοτυπία του ήτο τρο
μερά.

* 
♦ *

'Ολόκληρον τήν Εύρώπην ώθεΐ πρός πόλεμον 
ή διαδοχή Καρόλου τοΰ β' τής 'Ισπανίας. Τά βό
ρεια κράτη ϊστανται ένοπλα έναντίον Καρόλου τοΰ 
ιβ’ καί δέν άπομένει παρά άφορμή τής ρήξεως μετά 
τής Τουρκίας. ’Ιδού λοιπόν δτι δ Σουλτάνος Άχμέτ 
Γ' κηρύσσει τόν πόλεμον κατά τοΰ Τσάρου, ούχί 
χάριν τού βασιλέως τής Σουηδίας,’ώς αύτός ένόμιζεν, 
άλλά χάριν τών Ιδίων του συμφερόντων. Τάχιστα δ 

Πέτρος έδωσε τάς δεούσας διαταγάς πρός ετοιμασίαν 
τού πολέμου, διατάξας συγχρόνως δπως πάντες Ανα
γνωρίσουν τήν νέαν τσαρίναν.

Αύτή είναι ή ΛχζχτερΕνη, ή ορφανή, ή άνα- 
τραφεϊσα άπό τόν οίκτον τοΰ λουθηρανού ίερέως' 
είναι ή αιχμάλωτος τής Marienbourg ή έπί τέσ- 
σαρα έτη κρυφή σύζυγος τοΰ Αύτοκράτορος ή δποία 
ήδη άνεκηρύχθη Τσαρίνα.

* 
* »

’Ήδη ή φήμη τής αίγλης τοΰ Μεγάλου Πέτρου 
είχε φθάσει καί μέχρις αύτών τών δυστυχών υποδού
λων Ελλήνων, οϊτινες έστέναζον ύπό τήν τουρκικήν 
Τυραννίαν καί έθεώρουν τόν’Ορθόδοξον Τσάρον ώς 
’Άγγελον πεμφθέντα έξ Ούρανοΰ διά νά τερματίση 
τήν μαρτυρικήν ζωήν των. Έξ άλλου δ Τσάρος βλέ- 
πων εαυτόν αρχηγόν πολυαρίθμου άκμαζούσης στρα
τιάς καί έξ αντιθέτου παρατηρών τάς χαλαράς προε
τοιμασίας τών Τούρκων, ένόμισεν δτι δ Θεός τόν εί
χε προορίσει νά καταστρέψη τήν τυραννίαν τών 
βαρβάρων Μωαμεθανών καί νά έπαναφέρη τήν πα- 
λαιάν δόξαν τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας. Έφ’ 
δσον μάλιστα εϊχεν ύπ’ δψιν του τήν λαϊκήν προφη
τείαν ήτις εύρέθη είς τόν τάφον τοΰ Αύτοκράτορος 
Κωνσταντίνου καί καθ’ ήν οί Τούρκοι θά έξεδιώ- 
κοντο τής Κων)πόλεως άπό τό Ξανθόν Γένος, ένό
μιζεν δ Τσάρος τόν Ρωσικόν Λαόν προωρισμένον 
δι’ έν τοιοΰτον μεγαλούργημα καί έκολακεύετο πι- 
στεύων δτι οί υπόδουλοι "Ελληνες θά έπανεστάτουν. 
Άλλά ταΰτα πάντα άπεδείχθησαν πόθοι καί όνειρα 
, * · απραγματοποίητα.

Άφοΰ έκηρύχθη δ πόλεμος ή Ατζατερίνιη 
άναχωρεΐ μέ τόν Αύτοκράτορα. Μένει συνεχώς είς τό 
πλευράν του, διπλασιάζει τάς φροντίδας διαρκούσης 
αύτής τής Εκστρατείας πλήρους άγωνιών καί άνη 
συχιών. Δέν αργεί δ Πέτρος νά εύρεθή Αντιμέτω
πος τοΰ μεγάλου Βεζύρου Βαλτατζή-Μεχμέτ άφοΰ έν 
τώ μεταξύ είχε κυριεύσει τά σύνορα τής Πολωνίας 
καί διήλθε τόν Βοριστένην διά νά άπελευθερώση τόν 
Scheremetieff. Άλλά πριν ή διαβή τόν ποταμόν 
έζήτησεν δπως ή Λιζ'ζ,τερίνη τώ ύποσχεθή νά μείνη 
έπί τής άλλης όχθης, Αλλ’ αύτη τό ένδιαφέρον τούτο 
τοΰ τσάρου τό έθεώρησεν ώς προσβολήν καί άπήν
τησε : «Αί δύο μας τύχαι, αποτελούν μίαν καί μόνην.



10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ. 11

Οφείλω τά ήμ,αι δπου Σύ είσαι». Καί πάντοτε φαι
δρά καί εύθυμος εύρίσκετο έπί κεφαλής τών στρα 
τευμάτων άτινα τήν έλάτρευον, έφιππος παρά τό 
πλευράν τοΰ αύτοκράτορος, πολύ σπαΗως έφ’άμά- 
ξης, εκτεθειμένη είς τά παντόΤ είδους δεινά ώς ό 
έσχατος τών αξιωματικών. Οΰτω διέσχισεν έρημους, 
διήλθε τόν Bag, τόν Niester, καί τέλος έφ θα σε 
μέχρι τών ακτών τής Pruth. Έκεΐ δταν ήτο κουρα
σμένη, ένοσήλευε τούς τραυματίας Αξιωματικούς,έπει
τα έπέστρεφε πλησίον τού Τσάρου διά νά τοΰ μει
διά καί τοΰ διασκορπίζη τάς σκοτεινός ιδέας ποΰ 
τον έτάραττον έν δσω δ κίνδυνος έδεινοΰτο. Τάχιστα 
η θέσις τοΰ στρατοΰ έγένετο τρομερά. Ό Τσάρος 
είδε διακεκομμένος δλας τάς συγκοινωνίας μετά τοΰ 
στρατηγοΰ Reune' ύπέφερον έκ τής έλλείψεως ζωο
τροφιών, νέφος Ακριδών κατέστρεφε τούς Αγρούς 
καί αν,καί ήσαν στρατοπεδευμένοι πλησίον τοΰ πο
ταμού εστεροΰντο ύδατος διότι οσάκις μετέβαινον νά 
αντλήσουν προσεβάλλοντο ύπό τοΰ πυροβολικού τοΰ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ Ελ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ί,Ί
| (Άπό 22 Φεβρουάριου—15 Μαρτίου 1915)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ 
Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος

23 Φεβρουάριου 1915 πρωΐ
Κλώνη

Ό σεβαστός μου φίλος Μητροπολίτης Κιτίου, τόν 
Οποίον δέν προλαμβάνω πλέον λόγω τοΰ Αποκλει
σμού μου έκ τής βροχής, ν’ άποχαιρεεήσω σήμερον, 
αναχωροΰντα δι’ ’Αθήνας κατόπιν έσπευσμένης τη
λεγραφικής προσκλήσεως τοΰ κ. Βενιζέλου, είς με
λέτην του αξίαν λόγου —τήν όποιαν θά κρίνω βρα- 
δύτερον—φέρουσαν τόν τίτλον <Τό "Αγ. "Ορος καί 
ή Ρωσσική πολίτικη έν ’Ανατολή*,  θέλων ν’άπο- 
οειξη τήν παντελή έλλειψιν δικαιωμάτων τών Ρώσ- 
σων έπί τής Άγιορειτικής Τής λέγει τά εξής :
, «Είς παλαιοτέρας έποχάς τής ύπερχιλιετοΰς 
ιστορίας τοΰ. Όρους μεταξύ τών έν αύτώ χιλιάδων 
Μοναχών δεν έλειπον βεβαίως καί Ρώσσοι (*).  Τό 
πραγμα είνε τόσον φυσικόν ώς έκ τοΰ δεσμού τής 
θρησκείας ώστε καί Ιστορικά’ Αποδείξεις θά είναι 
χερίτταί πρός παραδοχήν τοΰ γεγονότος. Οί Μονα
χοί δμως οδτΟι, μονάδες ή καί δεκάδες μεταξύ χιλιά
δων, ήκιστα δύνανται ν’ ά.τοτελεσωσιν άπόδειξιν 
ιστορικήν ρωσικών, ανέκαθεν δικαιωμάτων έπί τοΰ 
ΑγΌυ θρους, οι δέ έκ τών Ρώσων έπιστημόνων 

Μεγάλου. Βεζΰρου. Άπηλπίσμένος, βλέπων τούς ά'ν- 
δρας του έν μεγάλω κινδΰνφ, ό Μέγας Πέτρος Απο- 
φασίςει νά υποχωρήση. Οι Τούρκοι τόν προφθάνουν 
καί τό ιοραϊον του στράτευμά τής φρουράς Reo- 
braginski είναι τό μόνον απομεΐναν έκ μιας τόσον 
ποκυαρίθμου στρατιάς. Νυκτώνει, καί οί Ρώσοι βε- 
βαρυμένοι υπο τής κοποσεως, δέν δύνανται ούτε καί 
νά τραπούν είς φυγήν. Δυο αξιωματικοί τοΰ βασιλέως 
τής Σουηδίαςήσαν πλησίον τοΰ Μεγάλου Βεζύρου" ό 
κόμης Poniatowski, πατήρ έκείνου ποΰ υπήρξε βα
σιλεύς τή; Πολωνίας, καί ό κόμης τοΰ Sparre. Συ- 
νεβούλευσεν δ πρώτος νά εμποδίσουν τάς ζωοτρο
φίας καί νά υποχρεώσουν τούς Ρώσους νά παραδο- 
θοΰν ή ν’ αποθάνουν" δ δεύτερο;, νά έπιτεθοΰν αί- 
φνιδίως καί νά κατακρεουργήσουν ένα έξησθενημέ- 
νον στράτευμα καί νά τό καταστρέψουν έντελώς έπί 
τοΰ στρατοπέδου. Αύτή ή συμβουλή έδόθη από αξιω
ματικόν Καρόλου τοΰ IB'.

(’Ακολουθεί) ΝΙΤΣΑ ΜΑΚΡΗ

πειραθέντες νά ύποστηρίξωσι τοιαύτην θέσιν ήδίκη- 
σαν τήν αλήθειαν καί τήν ιδίαν εαυτών έπιστημο- 
νικήν Αξίαν. ’Αποφεύγοντες Ανωφελείς συζητήσεις 
Αρκουμεθα είς τήν έξής παρατήρησιν ’· Ή εύνοϊκω- 
τέρα Από τής έκχριστιανίσεως τών Ρώσων μέχρι τών 
αρχών τοΰ λήξαντος αίώνος περίοδος πρός δημιουρ
γίαν ρωσικών δικαιωμάτων έν Άγίω Όρει, ήτο τό 
προ τής Ελληνικής Έπαναστάσεως έκατονταετές καί 
πλέον χρονικόν διάστημα καθ’ δ ή Ρωσσική έπιρροή 
έν Ανατολή ήτο ακαταγώνιστος. Τοιαύτης ιστορι
κής άναμφισβητήτου βάσεως τιθεμένης, πώς συμβαί
νει νά μετάσχη τό " Αγ. Όρος τής 'Ελληνικής Έπα
ναστάσεως, νά ήττηθή νά σφαδάζη ύπό τήν πτέρναν

(’) Κατά τόν ΙΑ' αιώνα δίς μετέβη εις Άθω καί ό Ρώσ- 
σος άγ. Αντώνιος ό Πετΐίρσκης(Σπηλαΐ(ότης) ό ιδρυτής τής 
περιωνύμου έν Κιέβφ λαύρας, δστις ήσκησε έπί τινα χρό
νον καί εν σπη^,αίω εγγύτατα τής Μονής τοΰ Έσφιγμένου 
δεικνυομένφ μέχρι σήμερον. Οΰδείς έτερος Ρώσσος φαίνε
ται που έν Άθφ κατά τόν αιώνα τούτον οί δέ έξ εικασιών 
εύρισκοντες καί ετέρους, πάννες παρερμηνεύουσι τήν 'Ιστο
ρίαν. Οί Νοτιοσλαΰβοι έφάνησαν έπί τοΰ Άθω βραδύτε- 
ρον (Κοσμάς Βλάχος σελ. 45). Ό Οϋσπένσιος καί δ Lau- 
gloias ονειρεύονται έπί τφ Άθφ Σέρβους, Βουλγάρους, 
ΟύγγροβΛάχους καί Ρώσους κατά τόν I καί ΙΑ' αιώνα.

(Ό ίδιος).

θά καθίστατο κυρία απόλυτος τών τυχών τής Ιεράς 
χερσονήσου.

Τά ιστορικά δίκαια τοΰ Ελληνισμού έπί τής χω
ράς αύτής, έλάμβανον πλέον Ακατανίκητον ίσχυν 
καί ό Ρωσικός κολοσσός ήτον ύποχρεωμένος νά 
ύποχωρήση πρό τής δαφνοστεφοΰς μικρας Ελλάδος.

Άλλά τό πνεΰμα τοΰ Στρατηγού· Ανήσυχαν καί 
ύστερόβουλον έξεδηλώθη καί πάλιν διά τής Ρωσικής 
προτάσεως.

Έζήτηοε οόδετεροποίησιν τοΰ Ίεροΰ ’Εδάφους 
καί κοινήν έπ’ αύτοΰ προστασίαν Ρωσίας, Ρουμανί
ας, 'Ελλάδος, Σερβίας, Βουλγαρίας καί Μαυροβού
νιου. Έζήτησε μέσα στ,ήν καρδιά τοΰ μεγάλου Ελ
ληνισμού νά τοποθετήση μιάν ανίατον πληγήν πού 
νά μήν άφήνη ποτέ τόν Ελληνισμόν ν άναπνευση 
πλατείά, μ’ δλην τήν δύναμιν τών πνευμόνων του.

Έζήτησε νά δηλητηρίαση τές ευφρόσυνες στιγ
μές ενός Ααοΰ γιά νάχη ήν εύχαρίστησι νά δοκι- 
μάζη τήν δύναμι τεΰ όγκου της.

Έν τούτοις ούτε ό όγκος της τήν ώφέλησεν, ούτε 
ή διπλωματική της εύστροφία ήδυνήθη ν’ αντιμετώ
πιση νικηφόρως τάς παρεμβληθείσας εναντιότητας. 
'Η πρότασίς της ύστερόβουλος. μέ βάσιν προφανή, 
τό «Μεγάλο ψάρι τράγει τά μικρά*  , δεν ευρε κα
νένα πρόθυμον πρός ύποστήριξιν.

Τά Βαλκανικά κράτη έπρότειναν αλλας συμφε- 
ρούσας είς έαυτά Απόψεις, ή Αυστρία καί ή Αγ
γλία έζήτησαν συμμετοχήν είς τήν προστασίαν.

Ή Ρωσική πονηρία μή εύρίσκοησα ούδαμοΰ φι
λικόν έδαφος νά στηριχθή έκλονίζετο είς τάς σκέ
ψεις της καί ούδέν σαφές καί καθωρισμένον έπροιει- 
νεν. 'Η γενικότης τής άρχικής προτάσεώς της περιε- 
βάλλετο διαφόρους μορφάς καί ώς δ Πρωτεύς τής 
μυθολογίας μεταμορφώνεται είς δ,τι ήθελεν, ούτως 
καί ή Ρωσική ιδέα μετεβάλλετο έκάστοτε άναλογως 
τής δυσμενείας τοΰ πνέοντας πολιτικού άνέμου.

Έν τούτοις ή Διπλωματία τών ισχυρών ή οποία, 
κοτά σύστημα πλέον, δέν άφίνει τόν Ελληνισμόν νά 
ισχυροποιηθώ καί ακωλύτως νά φέρη τάς δυνάμεις 
του εις τό ύψος τής Αποστολής του, κατά την υπο- 
γραφεΐσαν είς Αονδΐνον ειρήνην προκειμένου περί 
'Αγίου Όρους, έξήρεσεν αύτό άπό τήν έκτασιν την 
πχραχωρουμένην συνολικώ; είς τούς νικήτας συμ
μάχους καί παρέπεμψε τόν καθορισμόν τής θέσεως 
του είς τήν ΙΙρεσβευτικήν Συνδιάσκεψιν.

Έν αύτή ή Ρωσία έπρότεινε νά παραμείνη έδα
φος ουδέτερον ύπό τήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν 
τοΰ Πατριάρχου ύπό τήν προστασίαν τών ’Ορθοδό
ξων Κρατών. Ήξίου δέ νά καθορισθώσι καί αι γε
νικά’ βάσεις τοΰ πολιτεύματος τοΰ Άγ. Όρους και 
αί σχέσεις αύτοΰ πρός τούς προστάτας του.

Είς τάς τελευταίας προτάσεις της παρενέβαλε

I τής στρατιωτικής Τουρκικής κατοχής έπί έννέα ολό
κληρα έτη, καθ’ α πάσαι αί Μοναί μετεβλήθησαν είς 
στρατώνας, τά κειμήλιά των διηρπάγησαν, οί ναοί 
των έδεβηλώθησαν, πώς συμβαίνει, έπαναλαμβάνομεν 
νά μή Ακουσθή έκ Ρωσίας (*)  μία φωνή διαμαρτυρί
ας, όχι πλέον ύπέρ τών έπαναστατησάντων υπηκόων 
τής Πόλεως Αλλ’ ύπέρ τών Ρωσικών ιδρυμάτων καί 
ίων έκ Ρωσίας σφαζομένων ή πιεζομένων Μοναχών ; 
Έαν πρό τοΰ Ιθ' αίώνος ύπήρχον έν 'Αγ. 'Όρει ρω
σικά Ιδρύματα ή καί δικαιώματα προσώπων, μνείας 
Αξια, πώς είς τήν σειράν τών συνθηκών, ας μετά νι- 
κήφόρους πολέμους, ή άλλως πως έπέβαλεν ή Ρω
σία διαρκοΰντος τοΰ ΙΗ' αίώνος κάί μάλιστα είς τήν 
σπουδαιοτέραν πασών τήν τοΰ Κουτσούκ Καϊναρ- 
δζήκ, πώς, λέγομεν, δέν εύρέθη έστω καί δευτερέύ- 

■ ουσα θέσις διά τά ρωσικά έν 'Αγ. Όρει δικαιώματα;»
Είς τά λογικά καί σοβαρώτατα αύτά έρωτήματα 

του 'Αγίου Κιτίου Αντί Απαντήσεως ύποβάλω νέον 
έρώτημα:

Δέν άρκοΰν αί αγωνιώδεις πλεκτάναι καί αί πο- 
λυχρόνιαι προσπάθειαι τοΰ Ίγνατιέφ πρός παραχά- 
ραξιν τής ’Εθνικής μας 'Ιστορίας στούς έκκλησιαστι- 
κούς Τόπους, δέν Αρκοΰν δλα τά τεχνητά κατασκευά
σματα, τά όποια οί Ιδιοι οί Ρώσοι έφερον είς φώς, 
τοΰ Στρατηγού καί τών συνεργατών του γιά ν’ απο
δείξουν τήν νοθείαν καί τό αβάσιμον τών,Ρωσικών 
δικαίων ; Δέν γνωρίζω ποιας διαστάσεις θά λάβη ό 
σημερινός εύρωπαϊκός πόλεμος, ποιός ξεύρει τίνας 
συνεπείας θά έχη γιά τήν Ανθρωπότητα, ένα μόνον 
μπορώ νά ίσχυρισθώ. Άν ό πόλεμος αύτός γίνεται 
διά νά έξυπηρετηθή τό Δίκαιον τών Λαών, νά έδραι- 
ωθή ή ’Ελευθερία των έπί τών άσαλεύτων βάσεων 
τής Δικαιοσύνης, ώρισμένως οί Ρωσικοί Πύργοι θά 
καταπέσωσι μετά πατάγου. Ή διπλωματική ίκανό- 
της πρός διαστρέβλωσιν τής ιστορίας δέν θά μπορέση 
νά τούς σώση καί τό ,κολοσσιαϊον όντως έργον τοΰ 
Πανσλαυϊσμοΰ, έργον δολιότητος καί κακοπιστίας, 
θά καταρρεύση πρό τής ισχύος τών ιστορικών και 
άπαραγράπτων δικαιωμάτων τής Ελληνικής Φυλής.

Τά τής Ρωσικής έργασίας πρός δημιουργίαν είς 
τό “Αγιον ’Όρος δικαιωμάτων καί έδραιώσεων άπό 
τοΰ π. αίώνος θά άφηγηθώμεν είς άλλην έπιστολήν

Έπί τοΰ παρόν:ος θ’ Ασχοληθώμεν είς τόν καθο
ρισμόν τής σημερινής διεθνούς θέσεως τοΰ Όρου^ 
άπό Ρωσικής Απόψεως.

Μετά τούς νικηφόρους πολέμους τής Ελλάδος 
κατά τής Τουρκίας, ή Ρωσία κατειδεν δτι έξέφευγε 
τών αρπακτικών της διαύέσεων τό περύπιστον Ορος. 
Άντελαμβάνετο πλέον δτι μία Ελλάς τροπαιοΰχος

(*)  Σημ. συγγρ. ’Εκ θείας οικονομίας τήν οποίαν έ»ι- 
καλεϊται ό· Ιγνάτιος, διά νά είνε αστήρικτα τά δικαιώ

ματα της.
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καί τινας αί όποϊαι άνήρουν άρδην τά ανέκαθεν θε- 
σπισθέντα καί ισχυροποιούν καί έμεγάλυνον καί 
έκράτινον τήν θέσιν της είς τήν Ίεράν χερσόνησον.

Έζήτει —έπισήμως δέν έγνώσθησαν— όπως ή 
αντιπροσωπευτική Συνέλευσις τοΰ 'Αγίου "Ορους 
—ή 'Ιερά Κοινότης— άποτελεΐται έξ αντιπροσώπων 
τοΰ δλου Μοναχικού πληθυσμού τού Όρους καί ούχΐ 
έκ τών άντιπροσώπων τών 20 Μονών, ώς εϊνε ήδη 
θεσπισμένον.

Έζήτει μεταβολήν τοΰ τρόπου τής έξαρτήσεως 
αυτού άπό τών κυριάρχων Μονών ικανήν νά έπιφέρη 
βαρύτα τα πλήγματα έπί τών Ελληνικών δικαίων 
άλλ’ εύτυχώς ή Συνδιάσκεψις άπέρριψε τάς τελευ
ταίας ύστεροβούλους καί ΐδιοτελεϊς προτάσεις της 
έμμείνασα έπί τών έξης άκαθορίστων άποφάσεων περί 
ών όμιλε! ό “Αγιος Κιτίου.

Αί άποφάσεις περιστρέφονται έπί τών εξής ση
μείων :

1) Τό "Αγ. Όρος θά παραμείνη έδαφος ούδέτε- 
ρον, ανεξάρτητον καί αύτοδιοίκητον ύπό τήν έγγύη- 
οιν τών ορθοδόξων κρατών.

2) Τό πολίτευμα θά παραμείνη τό Ιδιον, μέ τήν 
'I. Σύνχξιν καί τήν άσκουμένην άπ’ αιώνων έξουσί- 
αν της.

3) Ή I. Σύναξις θά διαθέτη αστυνομικήν δύνα- 
μιν καί άκτοφρουράν έκ δύο έλαφρών σκαφών ώπλι- 
σμένων διά τηλεβόλων καί δχι τορπιλλών.

4) Πλοία πολεμικά ξένου Κράτους οίουδήποτε δέν 

\ Η ΚΟΡΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ <
Από τά Τραγούδια τοΰ Βύρωνος

ΞΙ------- -® ----1:

3Κόρη ρχυκειά τών Άδηνών φεύρω. 3Υΐά ιορϊν σ' άφησαν 
Ζόσε μου την καρδοϋχά μου, αχ ! δόσε μού την α>ίσα. 
"3Κ. τώρα αεοϋ άα>' τά στήδη μου ζέφυρε κονεμένη 
'31ώ' την άράωη, αάρε την και κράζει δ,τι της μένει 
3Κι' ακούσε α>ριν σέχωριστώ τον ορκο τζοϋ δά τοώ 

Ζωή μου σ’ άρααώ.

3Υΐά αυτές της μωοϋκχες <£οϋχυτές μέ χάρι κυματοϋν, 
3έα'ι τοΰ 311 ραίου οίζέφυροι καίγοντας της φιχοϋνε, 
3Υΐά αυτά τά ωραία βχέφαρα ωοϋ κάνω τους άν δίδουν 
Τά ματοκχάδια ωοϋ άισαχά τά μάρου ]ά σου άρρί^ουν. 

3Υΐά τά μεράχα μάτια αυτά ζνοΰ μ' έκτασι κυττώ, 
Ζωή μου σ' άραατώ.

θά προσορμίζονται είς τά ΰδατα τοΰ 'Αχίου Όρους.
ό) Τό Πατριαρχείον θά είνε ή άνωτάτη Πνευμα

τική άρχή καί τό κατ’ έφεσιν δικαστήριον.
Καί μεθ’ δλας αύτάς τάς εύνοϊκάς ύπό μίαν έπο- 

ψιν δυσμενείς δέ ύπό άλλην, ό Ελληνισμός δέν Ιμει 
νεν άσυγκίνητος, αί δέ φιλοπάτριδες 'Αγιορεϊται πρβ 
τοΰ κινδύνου συνελθόντες έρρηξαν κραυγήν πόνου 

καί διαμαρτυρίας διάτορον.
Τά Πατριαρχεία, ή Ελληνική Κυβέρνησις καί 

ολόκληρος δ Ελληνισμός συνεταράχθησαν καί έφα- 
νέρωσαν δλην τήν δύναμιν τών άρρηκτων δεσμών 
πρός τήν Άθωίνιδα Γήν.

Αυτόν τόν δεσμόν πλέον άλύγιστο >, απρόσβλη
τον πρέπει νά θεώρηση τό Ελληνικόν Έθνος 
διά τούς μετέπειτα αγώνας.

Ό ίσχυρώτερος δμως θώραξ πρέπει νά περιβάλη 
τό καλογερικόν στήθος.

Τά τείχη τά πνευματικά καί ηθικά τού "Ορους 
πρέπει νά ισχυροποιηθούν.

Ή Ρωσσία γνωρίζει τάς άσθενεϊς πλευράς τά 
ασθενή μέρη καί θά κτυπήση γωνιαίως.

"Ας μή τά άφίσωμεν καί καταστούν εύάλωτα.
Οί Μοναχοί πρέπει νά γίνουν γνήσιοι Έλληνες 

καί γνωστικοί καλόγηροι.
Πρέπει λοιπόν νά γνωρίσωμεν τήν ίσχύτητά μας 

γιά νά δυναμώσωμεν δτι μάς λόπει άπό ηθικής καί 
ύλικής άπόψεως.

Δ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

3Υίά τά ρραμμένα χείχη αυτά αϊοΰ ταχω χαχταρίσει, 
3Υΐά το κορμί το χυρερδ, καδώς το κυπαρίσσι, 
3Υΐά τ' ά’νδη τά συμδοχικά, έκείνα έκτου μιχοΰνε 
SKal χέν δ,τι τά χόρια μας νά ωοΰνε δέν μωοροϋνε, 
3Υΐά της χαρές και τούς χυρμούς ωοϋ <ΰΐά δέν τούς κρατώ,

, Ζωή μου σ' άραζΰώ.

ΞΚόρη ρχυκειά τών '3ΐδηνών, δ χωρισμός σιμώνει, 
,Φεύρω. rt&J, μη μέχησμονας σάν δέ νά μείνης μόνη, 
"31ν και am ραίνω στη Ζζαμκούχ, μά στην '31δήνα άφήνω 
3Ταϊ τήν καρδιά και την ψυχή κχεισμένες σ’ έ'να δρήνο, 
3ΐάντα δ καϋμός μου έ'να ρχυκο δά τραρουδάει σκοινά'

Ζωή μου σ’ άραωώ. (Μετάφρασις ΛΕΩΝ ΡΑΖΕΛΟΥ)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ!Είς τό Ίντεάλ έδόθη έπιτυχής συναυλία υπό τήν διεύ 
Ουνσιντού κ. Λαυράγκου. "Ηρχισε μέ τήν συμφωνίαν τοΰ 
Μόζαρτ,έπηκολούθησε Μασσενέ, Chopin Beethoven. ‘Εκεί 
νη δμως ή οποία πραγματικώς ώμόρφηνε τήν συναυλίαν 
ήτο ή Δις X. Κυριαζή, ή οποία έτραγούδησε μέ τήν συμ
παθή φωνήν της τήν άρια τή? τραβιάτας, ένθουσιάσασα τό 

άκροατήριόν της.

Διά πρώτην φοράν ένεφανίσθη είς τήν αίθουσαν τοΰ 
'Ελληνικού 'Ωδείου ή άρπίστρια δεσποινίς Καίτη Πρωτο- 
παπιτά. Μέ αρκετήν μουσικότητα ή εκλεκτή άρπίστρια έξε 
τέλεσε τό Κονσέρτο τοΰ Άλβάρη, καί τήν φαντασίαν τοΰ 
Σάν—‘Σάν. Τήν τέχνην τής δμως δλην τήν έ’δειξε, είς τό 
Έτοΰντ ντέ Κονσέρ, τής "Εμμας ντέ φίσερ, τό εκλεκτό 
κομμάτι, τό όποιον έγράψη καί άφιερ<ό?η είς τήν πρώτην 
'Ελληνίδα άρπίστριαν καί καθηγήτριαν, Κσρίαν Αουκίαν

Ίωάννου.Τήν Δα Πρωτωπαππά συνόιδευσε είς τό πιάνο ή κ.Νίτσα 
Γκρανιάτσου, είς τό βιολί ή Δις Σΰλβα Κυπριώτου, καί 
είς τό βιολαντζέλο ό κ. Παπαδημητρίου.

*

Είνε ή άγονος εποχή διά τά θέατρα. Οί περισσότεροι 
θίασοι εύρίσκονται μακράν τών ‘Αθηνών. Είς τήν θεσσα- 
λονίκην ό Παπαϊωάννου, είς τήν Αΐγιπτον ή Κυρία. Κοτο
πούλη, είς τήν Μυτυλίνην ό κ. Βεάκης. Τόν προσεχή μήνα 
έπανέρχονται όλοι είς τάς ’Αθήνας δια νά ανασυγκροτήσουν 
τούς θιάσους των. ‘Εφέτος έλτίζομεν δτι θά δοθούν πρω

τότυπα θεατρικά έργα.
Ε1ς τά ‘Ολύμπια έδόθη ή έβδομη συναυλία τής συμφω

Ή κ. Νίνα Φωκά έ'δωκε τήν συναυλίαν της μέ πρό
γραμμα πλουσιώτατον βοηθουμένης είς τήν έκτέλεοιν άπό 
τάς δύο θυγατέρας της, τήν κ. Μ. Καλψοπούλου καί τή Δι 
Ραλλοΰ Φωκά. Έ έκλεκτή καλλιτέχνις έτραγούδησε όπως 
πάντοτε μέ τήν γνωστήν τέχνην της καί τήν άνθηρότητα 
τήί φωνής της. Έλληνικάς συνθέσεις έψαλλε τών κ. κ. Κα

λομοίρη, Ααμπελέτ, καί Σακελλαρίδη.

***Είς τό 'Αττικόν έδόθη ή ένδεκάτη Λαϊκή συναυλία ύπό 
τοΰ κ. Μπουστεντουΐζ, τή συμπράξει τοΰ κ. Γ. Σκλάβου.

νικής ‘Ορχήστρας τοΰ’Ωδείου ’Αθηνών, ύπό τήν δυεύθυν 
σιν τοΰ κ. Φ. Οίκονομίδου.

Έξετελέσθη τό «Ρέκβεμ» τοΰ Βέρδη τό όποιον είνε 
πολύ γνωστόν είς τάς ’Αθήνας, άφοΰ έδόθη ύπό τοΰΜαρσίκ 

δυό ή τρεις φοράς.Αυτή δμως ή τελευταία έκτέλεσις δέν ήτο τόσον άψογος 
δσον έπί Μαρσίκ. Καί τοΰτο διότι ό κ. Οίκονομίδης δέν 
είχε είς τήν διάθεσίν του τήν ορχήστρα ποΰ διέθετεν 
άλλοτε ό ξένος καλλιτέχνης. Έν τούτοις δέν είμπορεϊ νά 
λεχθή δτι ή έκτέλεσις δέν ήτο εύπρόσωπως. ‘Απ’ έναντίας 
'Η μικτή χορωδία ήτο έντελώς είς τήν θέσιν της, άφοΰ 
κατέστη δυνατόν νά έκτελεσθή καί τό «Σάνκτους», »ό όποι
ον είχεν αποκοπή κατά τό 1θ2).Τελειώνοντες τήν σύντομον 
αυτήν κριτικήν, δέν «ϊμποροΰμε νά λησμονήσωμεν νά άνα- 
φέρωμεν μετ’ έπαίνων, τήν Δα Πλατή, ή όποια άντεπε 
κρίθη εις τάς απαιτήσεις τοΰ μέρους της πληρέστατα,τήνΔα. 
Κόρινναν Τριανταφύλλου,καϊ τόν κ.Καλαμπούοην, δ όποιος 
βαθύφωνος έιιφανίζόμενος διά πρώτην φοράν, άφήκε τάς 

καλλιτέρας έντυπώσις.Τό κοινόν έχειροκρότησε μέ ένθουσιασμόν τούς καλλι- 

τέχνας καί τόν κ. Οίκονομίδην.
** *

Είς τόν Παρνασόν έδόθη συναυλία ύπέρ τών Ιΐροσφύ 
γων Προσκόπων τής Μικρασίας. Τό πρόγραμμα τό όποιον 
περιελάμβανε Μόζαρτ, Μπιζέ, Μόντι, Μπετόβεν, Σοΰμπερτ 
Σαμάοα, κχί Ξανθόπόυλον, έξετελέσθη μέ τά πολλής 

έπιτυχίας.
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ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ
Ή Χειριφέτησις τών Άγγλίδων
Η Χειραφέτησις έν τή ’Αγγλία έχει κάμει τερά

στιας προόδους. Αί γυναίκες έχουν είσχωρήση εις 
ολους τούς κλάδους. Δέν υπάρχει σήμερα θέσις, καί 
δέν υπάρχει επάγγελμα εις τό όποιον νά μή βλέπη 
τις γυναίκας. Γυναίκες ιατροί, γυναίκες δικηγόροι, 
γυναίκες ιεροκήρυκες, γυναίκες βουλευταί.

Υπάρχουν όμως πολλά επαγγέλματα μή έλκΰον- 
τα ευθύς τήν προσοχήν, διά τοϋτο δέ καταπλήσσεταί 
τις όταν ανακαλΰπτη, δτι καί εις- αύτά είσεχώρησαν 
αί γυναίκες. Έπί παραδείγματι ποιος θά πιστεΰση 
δτι εν Λονδψω υπάρχουν 24 έν δλω Νεκροπομπεΐα 
καί ταριχευτήρια διευθυνόμενα ύπό γυναικών καί 
εχοντα γυναίκας ίδιοκτητρίας ; Ποιος θά έπίσίευεν 
οτι θά εύρίσκοντο έν Λονδίνω γυναίκες, αίτινες θά 
ανελαμβανον ευχαρίστως να έξασκήσουν τό έπάγ- 
γελμα τών καθαριστριών καπνοδόχων ·

’Επίσης υπάρχουν έν Λονδίνω γυναίκες ασχολού
μενοι είς τήν κατασκευήν φιαλών ζύθου, ποδηλάτων, 
σαγμάτων πρός δέ καί γυναίκες άγοράζουσαι καί 
πωλοΰσαι πτηνά καί κατοικίδια ζφα ! Άγ/λίς τις δι
ατηρεί έν Λονδίνω κατάστημα ένώ κατασκευάζονται 
πεταλούδες, ας ή πονηρά επιχειρηματίας πωλεϊ πρός 
τούς μικρούς μαθητάς καί τάς μαθήτριας. Έν τώ 
καταστήματί της όμως ή επιχειρηματίας έκτρέφει 
καί πραγματικός πεταλούδας είς μεγάλα μάλιστα 
σμήνη !

Ό Δίκενς έγραψε ποτέ δτι αί γυναίκες δέν πρέπε 
καί δέν δύνανται νά ασχολούνται μέ αριθμούς, ούχι 
ήττον δμως έν Λονδίνω υπάρχουν εκατοντάδες πρώ
της τάςεως λογίστριαι, έχουσαι τακτικός άδειας παρά 
της Κυβερνήσεως καί τηροΰσαι τά βιβλία μεγάλων 
οίκων. Πολλαί τούτων άναδεικνύονταΐ τόσον έμπει
ροι είς τό έπάγγελμά των, ώστε νά προσλαμβάνωνται 
είς κυβερνητικά γραφεία καί δή είς τό Ύπουργεϊον 
τών οικονομικών καί τάς τραπέζας.

Γυναίκες δικηγόροι υπάρχουν έν Λονδίνφ 25 
τουλάχιστον, αλλαι δε δυο διατηρούν πρώτης τάξεως 
μετοχομεσιτικά καί χρηματομεσιτικά γραφεία. Ή 
δίς Δάφνη Ντραίηκ, θυγάτηρ τοΰ μυθιστοριογράφου 
κ. Ντραίηκ, έξέμαθε τελείως τόν χρωματισμόν τών 
ύελοπινάκων τών Ναών καί έπί τοΰ παρόντος προ- 
σελήφθη ώς ζωγράφος τοΰ Καθεδρικόν Ναού τής 
κομιτείας Έξετερ.

Καίτοι ή έπικρατοΰσα γνώμη είναι δτι αί γυναί
κες δέν είναι δυνατόν νά διακριθοΰν ποτέ είς τήν 
ναυτιλίαν έν τούτοίς έν Λονδίνω υπάρχουν τέσσαρες 
Άγγλίδες ίδιοκτήτριαι πλοίων καί τινες έφοπλίστριαι. 
Επίσης πολλαί γυναίκες έξέμαθον τήν Ναυπηγικήν 
καί δή τήν Λεμβοποιίαν περισσότεροι δέ έργάζον- 

ται ως απλαΐ εργατιδες εις τά ναυπηγεία καί τάς 
αποβάθρας! Άγγλίδες έργάζονται ωσαύτως καί 
ως μηχανικοί άτμοπλοίων.

_ Έν Ραμογκαίητ έξελέγησαν πρό τίνος δύο γυ
ναίκες Δημοτικοί Σύμβουλοι ή μία έξ αυτών έδή- 
λωσεν δτι έλπίζει νά έκλεγή καί δήμαρχος κατά τάς 
έκλογάς.

Εν Αγγλίρ καθόσον αφορά τάς δημοσίας θέ
σεις πολλάς; τούτων κατέχουν γυναίκες. ’Αρκεί νά 
σημειωθη δ'ιι υπάρχουν έν τή γηραια Άλβιόνι 895 
γυναίκες δικασταί, 226 Δημοτικά! Σύμβουλοι, 70 
Σύμβουλοι Κομιτειών, πέντε Δήμαρχοι καί 2,000 
άλλαι γυναίκες κατέχουσαι διαφόρους θέσεις !

Εκατοντάδες Αγγλίδων ασχολούνται μέ τήν 
κτιστικήν καί τήν ’Αρχιτεκτονικήν. Πεντακόσιοι 
Αγ/λιδες εΓνε χρωματίστριαι οικιών, πλεϊσται δέ 
γυναίκες είνε είδικαί είς τήν διακόσμησιν οίκιών, 
θεάτρων καί κτιρίων καί πολλαί έργάζονται ώς 
ηλεκτρολόγοι.
, s'HsX‘”Ar Φίλποτ «νεδείχθη είς σπουδαίαν 
εκδοτιδα εφημερίδων καί περιοδικών. ’Επίσης πεν
τήκοντα άλλαι Άγγλίδες διατηρούν εκδοτικά κατα 
στήματα.

Έν Λονδίνω υπάρχουν 16 γυναίκες σύμβουλοι με
γάλων έμπορικών εταιριών, είς χιλιάδας δέ ανέρχον
ται αι γυναίκες αί κατέχουσαι διαφόρους θέσεις είς 
γραφεία,έμπορικά καταστήματα καί τραπέζας.

Αί Αγγλίδες έχουν καί τρεις αντιπροσώπους είς 
την Βουλήν καί μίαν αντιπρόσωπον είς τήν σημε
ρινήν Εργατικήν Κυβέρνησιν έν τή διευθύνσει τού 
υφυπουργείου τής ’Εργασίας.

Εν τω μεταξύ πολύς κόσμος άρρένων, άνερχόμε- 
νος είς εκατομμύρια ολόκληρα, εύρίσκεται ά'νευ έργα- 
σίας καί ζητεί τήν αρωγήν τής Κυβερνήσεως διά 
να συντηρηθή.

NEfll EKGOSEIS

Ναός και τάφοι: "Ενα ταξεΐδι οτό Λοΰξορ ύπό τοΰ 
γνωστού Δημοσιογράφου καί Λογογράφου κ. Άρ. Καμπάνη 
μεταφέρει τόν αναγνώστη στήν χώραν τών Φαραώ τήν 
τόσον ένδιαφέρουσαι μέ τήν περασμένη ζωή της μέ τές ση
μερινές ιδιότυπες σκηνογραφίες της. Τΰποις εκδοτικής Ε
ταιρεία; «Γράμματα» τής ’Αλεξάνδρειάς. Τιμή άντιτΰπου 
Δρ. 12.

Η. ΙΙανα^ίΛ "τών ϋαρισίων Βίκτωρος Οΰγκώ: Τόμοι 
Δύο. Έκδοσις εικονογραφημένη. Κατά μετάφρασι I. Κα- 
ρασούτσου. ’Εκδότης κ. I. Ν. Σίδερης.

Ή Ευχή τής Πεθαμένης. Αίμιλίου Ζολά. Κατά νέαν 
μετάφρασιν. ’Εκδότης. I. Ν. Σίδερης.

Ή Ζωη μιας τριετίας (1921—1923) Τού Όδοιπο 
ρικού Συνδέσμου. Ενα βιβλιαράκι φωτεινό, ζουμερό, χα
ρακτηριστικό μιάς ζωής εΰμορφιάς, δροσιάς, λουλουίιών, 
καθαρού άέρος, κάμπων βουνών Ελληνικών. Μέσα εις τάς 
ποιητικά; σελίδας του άναζή ολόκληρη ή ’Αττική «Όλβι-

ότης» τήν οποίαν αισθάνεται κάθε ευγενική και ωραία 
έλληνική ψυχή. ’Ολίγοι 'Έλληνες καί απόστολοι μιας 
ιδέας, άκούραστοι, γελαστοί, φαιδροί φεύγοντες τήν πε
ζότητα καί τήν μονοτονίαν τών’Αθηναϊκών δρόμων αναρ- 
ριχώνται είς τά βουνά, δροσίζονται στής κρυστάλλινες πη
γές καί γίνονται γνώριμοι πρός ένα περιβάλλον γιομάτο 
άπό ίεράν γαλήνην, άπό πρασινάδα, άπό ζώγραφιες που 
κανένα χέρι άνθρώπινο δέν θά μπόρεση νά τής άναπαρα- 
στήση... Ένα μεγάλο, ατελείωτο εύγε.

Τό θέατρο τής Ζωής τού γνωστού λογογράφου και δη
μοσιογράφου κ. Διον. Λ. Κοκκίνου. "Ενας άπό τοΰ; δυνα
τούς έργάτας τής πέννας, ένα; άπό τούς πολυγραφωτερους 
λογίους μας ό κ. Κόκκινο;, δένάρκεϊται σέ ενα έργο. Σε 
84 σελίδες, τυπωμένες άπό τόν έκδοτικόν οίκον του κ. Ζι- 
κάκη, μάς δίνει 9 μονόπρακτα δραματάκια του παρμένα 
άπό τήν ζωήν, πού είναι ανεξάντλητη πηγή παρατηρήσεων 
καί έμπνεύσεων δι’ ένα δυνατό ψυχολόγο συγγραφέα. Και 
ό κ. Κόκκινο; άνήκει στήν διαλεχτήν αύτην κατηγορίαν, 
πού εύκολα δέν μπορούμε νά τήν άπαντάμε είς την φιλολο
γική καί δημιουργική ζωή κάθε χώρας. Τό τομιδιον τι- 
μαται άδετον δρ. 6 καί δεμένο δρ. 11.

Προσφυγικο'ι καημοί Ό γνωστός ποιητής κ. Σ. Σκίπης 
άπετύπωσεν είς στίχους φλογερού; τόν πόνον τής Ελλη
νικής ψυχής διά τήν μεγάλην συμφοράν τής Μ. Ασίας. 
"Ολην τήν φρίκην, δλην τήν οδύνην, δλην την απεραντον 
δυστυχίαν ό ποιητής μά; τήν παρουσιάζει άναγλυφικα, 
ζωντανά, έκφραστικά. ’Από κάθε στροφή του, απο κάθε 
στίχο του, άπό κάθε σελίδα του άναπηδά καί μια τραγι-η 
άνάμνησις τών θλιβερών έκείνων γεγονότων με τα οποία, 
συνεζυμώθη ή συγχρονιστική ζωή καί τών οποίων ηαπη- 
χησις. σαν σπαρακτικό μοιρολόι θά παρακολουθή, οια πο 
λύ καιρό τήν Ελληνικήν συνείδεισι. Τό έργον ιιμαται 

άντί δρ. 10. .
Οί τελευταίοι Βυζαντινοί Πρίγκηπες. Ο κ. Δ. Β. Δη- 

μητράκος διασκεύασα; τό έργον τού Γάλλου Γουντουζ 
«ή Τελευταία Σπαρτιάτες’ έδωκεν είς τόν Ελληνικόν Λαόν 
μίαν ώραίαν πατριωτικήν έργαοίαν πλήρη έξαιρετικου εν. 
διαφέροντος.‘Αποδίδομαι ιδιαιτέραν σημασίαν είς το ιστο
ρικόν μυθιστόρημα,πού τόσον λείπει άπό την πατρίδα μας. 
Διά τούτο μέ ιδιαιτέραν εύχαρίοτησιν είδομεν τους Τελευ
ταίος Βυζαντινούς Πρ^^ «· Δημητράκου, οστι; 
μά; έδωκε μίαν ζωντανήν εικόνα τή; ’Επαναστάσεις 

τού 1821.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Νέα ζωή.— Μηνιαΐον φιλολογικόν περιοδικόν. Έκδιδε- 

ται είς Αλεξάνδρειαν.
Φάρος.— Περιοδικόν μηνιαΐον. Έκδίδεται είς Βολον.
Λογοτεχνικές Σελίδες.—Περιοδικόν. Έκδίδεται είς Χα

νιά τής Κρήτης. . ,
Ό Λγών τής γυναΐ’ας.— Μηνιαΐον δελτίον του Συνδέ

σμου τών Έλληνίδων υπέρ τών δικαιωμάτων τής Γυναικυς
Λογοτέχνης.— Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν περιοδικόν 

έκδιδόμενον είς Βόλον ύπό ομίλου φιλολογούντων νέων.
’’Εσπερος.— Μηνιαΐον περιοδικόν, έκδίδεται εις “υθ°ν·
Μακεδονικά γράμματα — Μηνιαΐον περιοδικόν, εκδι ε- 

ται εί; Θεσσαλονίκην.
θίοϋσα.— Περιοδικόν μηνιαΐον. Άθήναι.
L’Europe Orientale—-Roma.
Libre-Directeure; Ms Roussel - Athenes. ’Οδός 

Σίνα.

Αί Μοϋσαι.— Διευθυντής : Λ. Ζώης. Ζάκυνθος.
’Επτανησιακή ’Επιθεώρησες.— Μηνιαΐον. Εδιδεται είς 

Ζάκυνθον·
‘Υπαλληλική ‘Έ,νωσις.— Εβδομαδιαίου όργανον τής 

Λέσχης τών Δημοσίων Υπάλληλων. Εκδίδεται απα^ της 
εβδομάδας έν Άθήναις.

’Ιστορία τής Ελληνικής Γεωργίας. — Έξεδόθη ό δεύ
τερο; τόμο; τής Ιστορία; τής Ελληνικής Γεωργίας τού 
κ. Ζωγράφου. Τιμή έκάστου άντιτΰπου δρ. 30. Πωλείται 
είς » λ γραφεΐά μας.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΗΛΟ1ΙΟΙΗΣ1Σ

Έ Εμπορική Τράπεζα τής Ελλάδος, άντιπρόσωπο; τής 
έν Λονδίνφ COMMERCI AL BANK OF THE NEAR 
EAST Ltd επιθυμούσα δπω; είς τού; φίλους καί πελάτα; 
αύτής παράσχη τήν ευκαιρίαν συμμετοχής εί; τήν τή πρω
τοβουλία τής ίδρυθεΐσαν ’Αγγλικήν ταύτην Τράπεζαν.

προσφέρει
Νίετοχάς 5,000 (πέντε χιλιάδας) τή; TIIF COM 

MERC1AL BANK OF NEAR EAST Ltd Λονδίνου εί; , 
τήν άυχικήν αύτών τιμήν των.

Λ. 5 0 0 Πέντε άγγλικών λιρών, κατά μετοχήν ονομα

στικήν , ,
Οί έπιθυμοΰντες νά άπδκτήσωσι μετοχάς εις τον κο

μιστήν, θέλουσι πληρώνει έπί πλέον άνά Σελλινια τρία 
(Λιρ ο. 3. 0) κατά μετοχήν, δΓ αγγλικόν ^αρτόσημον τών 

τίτλων.
Αί προσφερόμεναι ώς &νω μετοχαί έχουσι δικαίωμα 

έπί τών κερδών άπό 1 Ίανουαρίου 1924 καί έφεξής.
Ή πληρωμή τοϋ αντιτύπου τών μετοχών γενησεται 

ταύτοχρόνω; μέ τήν υποβολήν τής αίτήσεω; τού ένδιαφε- 
ρομένου, άμα δέ τή έξαντλήσει τής προσφερομένης ποσο- 
τητος τών μετοχών θέλει λήξη ή παιοετέρω προσφορά 

τούνων. , Τ
Ή Commercial Bank of the Near East Ltd εξυ- 

πηρετεΐ ώς γνωστόν λίαν εύδοκήμως έν Λονδίνφ τά συμφέ
ροντα τή; "Εμπορικής Τραπέζης τή; Ελλάδος συναλλασ- 
σομένη καί μεθ’ όλων τών υποκαταστημάτωναυτής, των 
ανταποκριτών της καί πελατών της. Χαίρει άμερίστου εκ
τιμήσεις παρά τοΐς Τραπεζικοί; καί έμπορικοί; κύκλοι; 
τή; Αγγλίας, καθό μετά πόσης συντηρητικότητος έργαζο. 
μένη καί έπί υγιών βάσεων έδραιωμένη. Ή σταδιοδρομία 
αύτής προσδοκάται συνεπώς ευοίωνος καί έξυπηρετική των 
Ελληνικών συμφερόντων.

Επειδή ή προσφορά αΰτη άποβλέπει είς τήν ευρυνσιν 
τού κύκλου τών πελατών τή; τραπέζης, ήτοι είς τήν άΛο- 
κτησιν δσον τό δυνατόν μεγαλειτέρου ά ρ ι θ μ ο ΰ φίλων 
θέλουσι προτιμηθή οί αίτοΰντες μέτρια ποσά μετοχών ήτοι 
κυρίως άπό ο μέχρι 50τοιούτων·

“ Τό Διοικητικόν Συμβούλων τή; Commercial Bank 
of the Near East Ltd άποτελεΐται έκ τών κ. κ. Κ. Μο" 
μπερλυ, Δ- Κασσαβέτη Γρ. Έμπεδοκλέους Δ. Πετροκοκ- 
κίνου Κ. Σ. Μέρλιν, τών τελευτέων τριών άντιπρωσοπευο- 
μένων έν περιπτώσει άπουσίας των ύπό τοϋ κ. Εμμ. Λαμ- 

πρΐνΈλεγκταί τή; Τραπέζης ταύτης έχουσι διορισθή οί- 
κ. κ. Price Waterhouse καί Co έν έκ τών μάλλον ση μαι-
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νόντων ελεγκτικών καταστημάτων τοΰ Λονδίνου, διατελοϋν" 
τες έλεγκτα'ι κα'ι τών κλειστών έκεΐ μεγάλων τραπεζών 
καί έταιρειών.

Έν Άθήναις τή 10 ’Απριλίου 1924 
Ό Γενικός Διευθυντής 

τής εμπορικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
ΓΡ. ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Διακηρύττει δτι,
Κατά τάς 2 ’Ιουνίου έ. έ. ήμέραν Δευτέραν, 3 

’Ιουνίου έ. έ. ήμέραν Τετάρτην 5 ’Ιουνίου έ. έ. ήμέ
ραν Πέμπτην καί 6 ’Ιουνίου έ. έ. ήμέραν ΙΙαρα- 
σκευήν καί άπό τής ώρας 11—12 π. π. ένεργηθήσον- 
ται έν Άθήναις καί έν τφ Καταστήματι τοΰ υπουρ
γείου ’Εθνικής Οικονομίας πέντε, φανεραί καί δι’ 
έγγραφων προσφορών. Διεθνείς πλειοδοτικά! δημο- 
πρασίαι διά τήν έκποίησιν τών έξής ποσοτήτων καί 
ποιοτήτων Ναξίας σμΰριδος.

Κατά τήν α δημοπρασίαν. Α' Ψ' τόννοι 150. 
Β' X' τόννοι 75, Β’ Ψ' τόννοι 275. Έν δλω τόννοι 
500.

Κατά τήν δευτέραν δημοπρασίαν Α' Ψ' τόννοι 
150. Β' X' τόννοι 75. Β' Ψ' τόννοι 275. Έν δλφ 
τόννοι 500.

Κατά τήν τρίτην δημοπρασίαν Α' Ψ' τόννοι 
150. Β. X' τόννοι 75. Β. Ψ. τόννοι 275. Έν δλω 
500.

Κατά τήν δ” δημοπρασίαν Α. Ψ. τόννοι 150 Β' 
X' τόννοι 75. Β' Ψ' τόννοι 275. Έν δλω τόννοι 500,

Κατά τήν ε' δημοπρασίαν Κωξακής τόννοι 500.
Προσφοράς δΰνανται νά δώσωσιν οίκοι ή έργο- 

στάσια κατεργαζόμενα ή χρησιμοποιούντο σμΰριδα, 
οί νομίμως άνεγνωρισμένοι Αντιπρόσωποι αυτών καί 
οίκοι ή άτομα άτινα καθ’ ολόκληρον τήν άπό 1 
’Απριλίου 1918 μέχρι 30 Μαρτίου 1923 πενταετίαν 
ήσχολήθησαν αποδεδειγμένος καί κατ’ επάγγελμα είς 
τήν εμπορίαν τής σμΰριδος κατόπιν άπ’ ευθείας έκ 
μέρους τοϋ Ελληνικού Δημοσίου αγοράς.

Έγγΰησις ϊση μέ τό έκτον τοΰ κεκανονισμένου 
τιμήματος.

Έλάχιστον δριον προσφοράς διά τήν ποιότητα 
Α' Ψ' λίραι ’Αγγλίας 9 κατά τόννον.

Διά τήν ποιότητα Β' X' λίραι ’Αγγλίας 6.10 καί 
διά τήν ποιότητα Β' ψ' λίραι ’Αγγλίας 5 καί διά τήν 
Κωξακήνλίραι ’Αγγλίας 6.

Οί λοιποί δροι τής δημοπρασίας εΐσί κατατεθει
μένοι παρά τφ Γραφείω τοΰ Ττήματος Δημοσίων 
Εκμεταλλεύσεων έ'νθα οί βουλόμενοι δΰνανται νά 
λαμβάνωσι γνώσιν καθ’ έκάστηδ 11—12 π. μ.

Έν Άθήναις τή 18 Φεβρουάριου 1924
(Έκ τοΰ Ύπόυργ. τής Εθνικής Οικονομίας)

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ!
Είς τό 'Υπουργεΐον Εθνικής Οικονομίας. Διεύ- 

θυνσιν Εμπορικού Ναυτικού, ένεργοΰνται αί εξής 
δημοπρασίαν:

(1) Τήν 16 ’Απριλίου ώραν 11ην μέχρι δωδέκα
της προφορική διά προμήθεηαν δύο χιλιάδων ζευ
γών άρβυλών. Πρώτος μειοδότης έχει ταχθή ή Συ
νεργατική «Θεοτόκος» μέ τιμήν δραχμών δγδοήκον- 
τα επτά δι’ έκαστον ζεύγος άρβυλών χειροποίητων, 
όμοίων πρός τό έπίσημον δείγμα.

(2) Τήν 17 ’Απριλίου ώραν 1 Ιην μέχρι δωδέκα
της προφορική διά προμήθειαν 1200 πηλ. ίδών ιμα
τισμού έπί τή βάσει έπισήμων δειγμάτων τής ύπη- 
ρεσίας.

(3) Τήν 18 ’Απριλίου ώραν 11ην μέχρι δωδεκά- 
της προφορική διά προμήθειαν 1200 πηλίκων ναυ
τών έπί τή βάσει έπισήμου δείγματος τής ύπηρεσίας

“Οροι συμφωνιών καί δείγματα είνε κατατεθει
μένα είς τήν Διεύθυνσιν Εμπορικού Ναυτικού. Τμή
μα Οικονομικών 'Υπηρεσιών.

Αί δημοπρασίαι αδται είνε τελειωτικαί. Ούδε- 
μία προσφορά θά γίνη δεκτή μετά τό πέρας αυτών.

Έν Άθήναις τή η ’Απριλίου 1924.
Ό Υπουργός Εθνικής Οίκοτομίας

Α. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Άνακοινοΐ δτι 

άπό 15 Μαρτίου μέχρι 15 Αύγούστου άπαγορεύεται 
τό κυνήγιον δι’ δλα τά είδη τών θηραμάτων.

Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέπεται τό κυνήγιον τών έ
νυδρων πτηνών είς παραλίας άπό 15 Μαρτίου μέ
χρι 15 Μαίου καί τών τρυγώνων, άλλ’ άνευ κυνη
γετικού κυνός, άπό 15 ’Απριλίου μέχρι 15 Μαΐου.

Οί θέλοντες κατά τό ώς άνω χρονικόν διάστημα 
νά φονεύσουν επιβλαβή ζφα καί πτηνά, δέον νά άπευ- 
θυνθοΰν πρός τάς κατά τόπους Δασικάς Άρχάς.

Άπασαι άνεξαιρέτως αί άδειαι κυνηγίόυ λήγΟυ*  
σι τήν 31 Μαρτίου οποτεδήποτε καί άν έξεδόθησαν.

Ό Ύπουπγός
ΜΠΑΚΑΑΜΠΑΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ιό ύπουργεΐον τής Γεωργίας δέχεται μέχρι 15ης 
Μαρτίου 1924 ένσφραγίστους προσφοράς διά τήν 
ένοικίασιν μιάς αποθήκης ένταΰθα ή έν Πειραιεϊ εις 
τό ύπουργεΐον Γεωργίας διεύθυνσιν φυτοπαθολο
γίας, ένθα παρέχονται πληροφορίαι περί τών δρων 
τής ένοικιάσεως.

(Έκ τοΰ ύπουργείου Γεωργίας)
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