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Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
. , Διά τούς Διδασκάλους
Δια τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ
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ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ

AIEYGYNXIS:

^Δεσποινίδα ^τγενιαν ^ωγραφοτ 

ΟΠΟΣ MEftflNflPoy 83.—AGHNAi

Τη^ραφική διεύθυνσή.· “βΑΑΗΜΚΗΝ ΕΠΙΘΕΛΡΗΣΙΝ, — ΑΘΗΝΑΣ
Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενου ή μή δέν έπιστρέφεται.

Παν σύγγραμμα άποστελλόμενον εις τά γραφεία μας αναγγέλλεται.

Αί έγγραφά άρχοντα: άπό 1ης έκαστου μηνός.-Τό τεΰχος δρ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαπρεπή; Έλληνΐς μήτηρ Γάλλων ποιητών, Σπυρ. Δεδ·. άίη -Pniomr λ α -
μα Δράμα Εύγενεία; Ζωγράφου. -Φιλοσοφία ζαί Φρένο πάίεια, Κζνστανζ. Παπ^στζατζΧ'πΧί Ί^'π λ^' 
— Εντυπώσεις εν Λιέγη; Πολυδώρου Χατζηδημητρίου.— Φ-βοουάοιο- ιοί*  Ά , . ηϊ "η· “’W Ιω· Πολεμη. 
μαριλλιδο;.— Τά Δαρδανέλλια. Αί προρρήσεις τοϋ Άγα Οαγγέλου. Περί Φιλία- Οΰΐδα; Α'
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Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

.ώ,„ «I Άβϋναι δύν«ντ«, νά ύπερηφανενωνται διά τάς τελευταίως σημειωβείσας

Μι«άς
==« ·ς^ώε'-ϊ···" 

νοτόμησε εις το ξητημα της ευυηνης ρ ι Γαλακτοκομίας παρέχονται

48-ΠΑΝΕΠΙΧΤΗΝΙΙΟΥ-48

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΩΝΤΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΝΙΕΝΟΜ ΑΡ 60.000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

’Υποκαταστήματα

Έν 'ΚλλάδεϊΈν Πειραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Κα- 
βάλλα, Ίωαννίνοις, Χίφ, Πάτραις, Σύρω Κωα- 
μαις, Τριπόλει, Βόλφ, Λαρίσση, Χανιοις, Ηρα- 

κλείω και Ρεθύμνω. ;
Έν Τουρκία: Έν Κωνσταντινουπόλει,. (Υπο

κατάστημα έν*Γαλατά  μετά Πρακτορείου εν Καμ
πούλ), Άμισώ, Σμύρνη.

Έν Αίγυπτο» ί Έν ’Αλεξάνδρειά, Καΐρω,Ζαγαζι-

Έν Λονδίνο» : (No 22 Fenchurch Street), 
strasse 18).

Έν Λεμεοώ (Κύπρου).

Έν Λιμ-ένι Βαθέος (Σάμου),

Διοικητικόν Σνμβούλιον

Λ. Χτεφάνου (’Αντιπρόεδρος), ’Ιάκωβος 
Μπονντέ (διευθύνων Σύμβουλος) Ίω. Λ· 
Οηνογένης, Κ- Ιίερούγκ, Λ- Ζαρίφης.

5,. Εΰγενίδης, θαρονος δέ Λ&φλίζ» 
Έμμ. Έοδοκνάκηςκαι Μ. Λχσκαρης.

Γενικός διευθυντής 
I. ΊΙλχάσκος

Διεύθυνσις Τηλεγραφική 
ΑΘΗΝΑΪΚΗΝ ATHENOCLES

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν 
έργασίαν, ήτοι : Προεξοφλήσεις εμπορικών γραμμα
τίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπι χρεω
γράφων και έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, 
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγμα
τικών, γραμματίων έσωτερικοΰ και έξωτερικοΰ, έκτελεϊ 
χρηματιστικάς έντολάς, έκδίδει επιταγας, πιστωτικός 
έπιστολάς και τηλεγραφικός έντολάς πληρωμών έν τε 
τώ έσωτερικφ και έξωτερικώ’ άνοίγει τρέχοντος λ)σμους 
ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων προς 
φύλαξιν άντ'ι έ/.αχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει 
διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων 
ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται, καταθέσεις είς χρυ
σόν, έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ έξωτερικοΰ καί εις 
τραπεζογραμμάτια ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς. ,

Αί εις χρυσόν καταθέσεις εινε ά.τοδοτέαι εις ο νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δε εις επιταγας (cheques)o 
μοίως αποδίδονται δΓ έπιταγών (cheques), τής Τρα- 
πέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ ανταποκριτών της. Οι 
δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ έξαμηνίαν άπό 
τής πρώτης ’Ιανουάριου και απο της πρώτης Ιουλίου 
έκάστου έτους.

Ταμιευτήριον μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.



DEMETRIUS SKIRDAS
EGTPTE, LE CAIRE,- ROE ROYE NO 5

i
Pournisseur de L’annee d’Occupation Grande Fabrique, Distillerie de Liqueurs
Maison Fondee en 1870. Grande Depots de Vins

IMPORTATION EXPORTATION

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΏΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ίΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΠΦΙήΟΣ

/Ιελτίον κινήαεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αύγούστου 1914 εως 20 'Οκτωβρίου 1914

ΕΞΑΓΩΓΗ
"Ετη Λ,ίτραΦ ΊΕν*τιΧαί
1914)15 98,815,616
1913)14 143,108,835
1912)13 151,482,539

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Παρακρατήσεως

Έτη Ηοσόν Πελτίων Χυμ.ψηφισμ.ός Έπόλοιττον

ΒΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ»
Κ Ο Ν I A Κ

Σ. Π· & . ΜΕΤΑΞΗΣ
ΕΝ Π ΕIΡ Α Ε I

36 ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
7 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

’Ετη.σία «αραγωγή
129.000 ΦΙΑΛΩΝ

Άνητροσωπεία είς δλας τάς μεγά’ ας 
; όλεις 'Αμερικής, Τουρκίας 

κα Αΐγ νπτου.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΔΓ ΟΑΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΛΑΝ

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Ν° 9

Γενικός πληρεξούσιος
X. ΧΑΓΙΑΝΝΗΧ

Έν ’Αλεξάνδρειά Έν Καΐρφ
ΗΠΙΑΣ Γ· ΚΕΣΣΕΣ A. I. ΙΕΡβΝΥΜΙΠΗΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΟΥΞΙΚΚ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Β ΑΥΛΗΣ 

13—15 s:Dfl APMKCJcy 13-15 
ΑΘΗΝΑΙ

ΔΓ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΑΟΝ
’Από την όπεροττα τοΰ κ. Σπ. Σαμάρα 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ
940----Ό------

Προκαταβολών επ' έιεχύρω

1914)15 Έκδοθεντα καί παρελθ. χρήσεως 69,686,100 36,338,800 33,347,300
1913)14 » 64,895,300 50,447,000 14,418,300
1912)13 » 72,986,300 53,523,100 19,463,200

_________ xui, xxvyivdivni
240.—Ό παράς...........................Δρ. 1,50
241.—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ...» 1,50 
242.—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Ro

mance τής Λευκής)........ > 1,50
243.—Πεταλούδα (βάλς διά μό

νον πιάνο).......................... > 1,—
247.—Λευκή Πεταλούδα (Duetto) > 1,50 
248.—Έρασμία-Πολυδεύκης

(tango) ............................ » 1,50
"Ολα μαζύ εις ένα τόμον... > 6,50

Άπό τήν δπερέττα τοΰ κ. Θ. I. Σακελλαρίδου
ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ 

251—Πώ-πώ τί κάνω...............Δρ. 1,25
252.—Τρελλαίνομαι για κόρτε... > 1,25 
253.—θυμάσ’ Ινα βράδυ (βάλς). .> 1,25 
254.—Είνε πεταχτή (πόλκα).... > 1,25

Πιάνα καί άεροκύμδαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας 
σεις έκ δρ. 40. * |ν««ας

Έν ΆΟήναις τή 25 ’Οκτωβρίου 1914

"Ετη
1914)15 
1913)14 
1912)13

Εεβαγωγή
• 32,078,047 
13,232,694 
12,794,825

'Εξαγωγή
3,653,066

165,430
£701:630

'1·«όλοεπον
28,424,981
13,070,264
11,093,195

ΣΗΜ. Έκτος τών Λ. 98,815,616 τής εξαγωγή:; παρέιιειναν και άνεκκαθάριστοι διασαφήσεις
Τελωνείφ Πατρών τήν 20 ’Οκτωβρίου έ. έ. λ. έν. 6,704,831 μικτού βάρους.

(’Εκ τοΰ γραφείου)

Α ΓΛ
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STEIF'S ORIENTAL
, „ ■ ... .■ ' . . JSTORES LIMITED

PREMIER MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

νήΦΕΜΕΝΤ^ ρουη homme£ et bnbant£

<!>■ ROBES, MANTAUX E.T.C. POUR DAMES ET FILLETTES-=^>-

Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Lingerie fine, Articles de Blanc, Chapellerie, 
Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, Modes, Fleurs ect.

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

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΕΙ-JV LIMITED

EfflntJPIKOI ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ ΤΚΞΕΟΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΙΙΗΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΜ KVPIOVX ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΛ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙΑ

Κ?δη πλεχτικής, υποκάμισα, αρώματα, χειρόκτια, εϊδη ψιλικών, όλα τά είδη 

εβωρροόχων πολυτελείας η μή, εί'δη δερμάτινα, υποδήματα, καπέλλα, 
εΐ'δη ταξειδίου, είδη μόδας, άνθη κτλ.

' ΚΛΤΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛ1Σ (ΓΑΛΑΤΑ καί ΣΤΑΜΠΟΥΛ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΒΕΙ1ΡΗΣΙΣ
________ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ__________

et®s η'. | εν fienNAis, Φεβρουάριος 1915 | Tgyyos as ||

Γερμανοί ναϋται πυροβολοϋντες έκ τοΰ υποβρυχίου των κατά ’Αγγλικού άεροπλάνου.
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! (Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
, Μ.ρ°.β“]Ι°ς \0ΰ ΑΟυδ°βίκου εί5 Μαρόκον, ή ήμΕ- 

τέρα Ελισάβετ ητο η απόλυτος βασίλισσα τής οικο- 
γενίΐας, η παιδαγωγός καί ή διδάσκαλος τών τέκνων 
αυτών, προς τα οποία νηπιόθεν εϊχεν εμπνεύσει φι- 
λελληνικα αισθήματα. '

Αλλ’ ή περιώνυμος δέσποινα δέν περιορίζετο αό- 
νον εις τα της οικογένειας. Κατεγίνετο εις μελετάς, έσΰ- 
χναζε τα φιλολογικά σαλόνια καί ή οικία της ήτο επί
σης ανοικτή εις τούς συγγραφείς καί κσλλιτέχνας πρός 
τους οποίους δεν έπαυε νά μεταδίδη διά τών γνώ- 
^ων της τον ενθουσιασμόν της διά τήν αρχα,όιητα. 
Εκεί εφοιια ο Barthelemy, δστις τώ 1788 έδηιιο- 

"σίό™τ'* νeΠεριοδεία τοΰ νέου Άναχάρσι- 
^λαδα» εργον περίφημου, τό όποιον μετεφρά- 

σθη εις δλας σχεδόν τας γλώσσας καί ε’ις τήν Ελληνικήν 
τα πρώτα δοκίμια υπό Γεωργίου Βεντότη, Ρήγα Φε- 
ραιουη και Κ. Σοκελλαρίου (Βιέννη 1797).

‘Ολόκληρον δέ είς επτά τόμους μετά πινάκων ύπό 
' Λ6ξθοβεργη Κουροπαλάτου (Βιέννη 1819—1800)

... Εγραψεν επίσης ό Barthelemy καί τούς έρωτας 
τη, Χαριτους και του Πολυδώρου, οΐτινες μειεφράσθη- 
σαν εις τήν Ελληνικήν ύπό Κωνσταντίνου Κουιζίκου 
εν Ιΐεστη εκδοθιντες τώ 1801.
ύ λ ®xrt,0Bunk,δέ<δώσαςτφ1776ένΣΓρασβ ύργω 
υπο τήν επιγραφήν Analecta veterum poetarum 
graecorum ποΰ ό Άνδρέας Σενιέ μετ . ζήλνυ έμελέτα.

r Εκει 0 Αλφιερης, Suard, ό Lebrum, ό Falissot 
ο ζωγράφος David καί άλλοι μεγάλοι.
·, χ xθ εϊς τόν Hellenisme τό εν Παρισίοις
εκδιδομενον οργανον τών .Ελληνικών συμφερόντων 

ρ ε™5 W’ εδιΐμ°°ιε·υσε πραγματεί w περί τής 
Ελισάβετ, χαι ιστορεί δρθώς δτι έδρασεν ύπέρ ήμών 

κατα τας παραμονής τής έπαναστάσεως.
Ιής μελέτης ταύτης είς τήν Τεργεσταίαν «Νέαν 

~ , Ημερατ», ο I. Π. εδημοσίευσεν άνάλυσιν καί δμιλεϊ
- ' - *ερι σοφού Μουσιαξίδου μέ δλίγην περιφ όνησιν 

. δυστυχώς, _ενω πρέπει νά ευγνωμονώμεν πρός τόν * 
εξοχον τούτον Κερκυραϊον. Ό Σάθας συγχρόνως 

X i γράφει οτιτο λαοφιλεσταιον ποιημάτιον τοΰ Σο/ωμοΰ’ 
/ · Τήν είδα τήν ξανθοΰλα,

τήν είδα χθές αργά, 
ποΰ μπήκε στή βαρκούλα 

πάη στή ξενητιά κλ.
Λ Εινε δηιιοτικόν μάλλον διορθωμένον ένιαχοΰ ύπό

» too Φωσκολου και οτι ή «Ξα.θοΰλα εΐνε ή ’Ελισάβετ 
* -ε’ ιε’· Περί τής ώ ακρίβειας ταύτης ό αγαπητός ίστο-

' . ριοδηφης κ. Ν. Α. Βέης καί ήμεϊς .αμέσως έγράψαμεν 
ε ς τα«Παναθηναια» (I εύχη 152, 174, 1907) τά δέοντα.

Παρατηρητεον οτι ήτο εκείνη έποχή ευτυχής διά 
ν’- τα ελληνικά γράμματα’ επο,ή πολύτιμο; διόιι διάτών

μελετών της Αρχαίας Ελλάδος προετοιμάζοντο.οί φι
λέλληνες οι σύνεργο σθέ ντε; έπειτα διά τήν ανάστασιν

τή; νέας Ελλάδος δπως δράση καί γίνη κράτος έπειτα 
απο τοσους αιώνας δουλείας.

Σοφοί περιηγούντο τήν Ελλάδα, καί έδημοσίευον 
τας εντυπώσεις των καί μελετάς. Σοφοί κατεγίνοντο 
εις την κλασικήν μας φιλολογίαν, αρχαιολογίαν καί 
πχιην. Σοφοί μετέφραζον τούς συγγραφείς, έσχολία- 
ζον αυτηυς.

Ό Wolf έξέπληττε τόν φιλολογικόν κόσμον μέ τά 
ΙΙρολεγόμενά τον είς τόν Όμηρον, δπου μετά έκτά- 
κτου πολυμαθείας καί όξυνοίας, ύπεστήριζε τήν 
ιδέαν αύτοΰ δτι ή ψιάς κ·,ί ή ’Οδύσσεια, ώ; έχουσι 
σήιιερον, δεν είναι έργον ένός ποιητοΰ, τοΰ 'Ομήρου 
αλλα κατασκεύασμα πολλών ομηρικών ραψωδών καί 
ούτως εγεννήθη τό όμηρικδν ζήτημα, ίιερί τοΰ 
οποίου τοσοι έξοχοι ανδρες έλαβον μέρος, ζήτημα τό 
οποίον θά δώση πάντοτε αφορμήν εϊς τούς φιλολό
γους και τότε έν Γαλλία εϊχον, ού'τως είπεΐν ψυχωσιν 
δω την φιλολογίαν μας. Ή ακαδημία τών έπιγραφών 
είχε δωση αρκετήν ώθησιν είς τήν αρχαιολογίαν μας 
καθώς επίσης καί οί Έγκυκλοπ αδισταί.

Δέν παρεμελεϊτο τότε καί ή καλλιτεχνία εϊς τήν 
νειν έκιίνην εποχήν άναζυμώσεως. Οί μεγάλοι κόποι 
του Cay] us, Mengs καί Winckelman έκαρποφόοη- 
σαν και ετεδρασαν έπί τής καλαισθησίας. Αί περί Ελ
λάδος καί Ρώμης μάλιστα μετέβαλλον τας δοξασίας 
συγγραφέων καί καλλιτεχνών καί καιεΐδον είς όποιαν 
ατατην εύρίσκοντό τινες.

Ή Ελισάβετ Σενι'ε εϊχε καί τήν μανίαν τή- πε
ρισυλλογής χαλκογραφιών καί μεταλλείων καί νομι
σμάτων. Είς πάνδ,τι άφεώρα τήν αρχαιότητα εϊγε 
τήν ψήχωσιν. Ιού σαλονιού της θομών ήτο καί ό πα- 
ρισιανός καλλιτέχνης Πέτρος ’Ιάκωβος Cazes, μέλος 
της Ακαδημίας άπό τοΰ 1705, δστις διεκρίνετο διά 
την αρμονίαν τοΰ χρωματισμού, τάς δρθάς γραμμάς 
και_ την επιτυχίαν ιδίως τών γυναικών καί παιδιών

,τ'ά ™”ει')εΓΕ εί? τ'ύς πίνακας αύτοΰ. Αυτόν 
εβοηθει η Ελισάβετ εϊς τάς ιστορικός συνθέσεις του 
και εφιλοτεχνησε άρκετάς εικόνας έμπνευσμέιας άπό 
τήν Ιλιάδα.

Τοή.καλλιτέχνου τούτου ύπάρχει πίνοξ παριστάνων 
την οικογένειαν Σενιέ είς τό Μουσείον τής πόΡεως 
Καρκασωνης επί τοΰ ποταμού Ande καί πρωτεύουσαν 
του τομου Ande, εις το λύκειον τής οποίας ο Άνδρέας 
Σενιε εμαθητευσεν υπο τήν έποπτείαν τής άδελφής 
του παιρος της μέχρι τής ήλικίας εννέα έ'ών.

Ακολούθως μετέβη πρός τείειοποίησιν τών σπου
δών του ειςτο κολεγιον τής Ναβάρας μετά τών δύο 
αδελφών του. Ο Ανδρέας δεκαεξαετής ών ήτο κάτο
χος της ελληνικής και θαυμαστής τής ελληνικής φιλο
λογίας, που εκ παιδικής ήλικίας τόν είχε γαλουχήσει ή 
μητηρ του. Διο ιις Ναβάραν έγραψε τούς πρώτους 
αυτου στίχους, κατά μίμησιν τής Σαπφους καί τοΰ 
Ομήρου.

’Έγραφε κατόπιν ί
Salut I Thrace, ma mere et la mere d’ Orphee. 

Galata, qne mcs yeux desiraient des longtemps. 
Car c’est la qu’une Greeque, en son jeune 

[printemps. 
Belle, au lit d’un eponx nourrison de la France. 
Me fit maitre Fran^ais dans lesmurs de Byzance * * *

Τφ 1781 άφήκε τά θρανία τοΰ εκπαιδευτηρίου καί 
έπειτα κατετάχθη ώς αξιωματικό; εις τό πεζι-όν τού 
Angoumois. Τό στρατιωτικόν στάδιον δέν ήτο δμως 
διά νέον έχοντα τήν ψυχήν αφιερωμένη*  εϊς τά γρά- 
ματα. Άλλά καί αύτή ή ύγε α του έσπασχε πολύ.

Έπανήλθεν εϊς Παοισίους. Ή ασθένεια τόν έφε- 
ρεν εϊς κίνδυνον άλλ’ δ έκ παιδικής ήλικίας φίλος του 
Trudaines, τόν έτωσεν. Έτοξείδευσεν είς ’Ελβετίαν 
καί ’Ιταλίαν. Ήσαν ποιητικά ταξείδια. Ό πρεσβευτής 
τής Αγγλίας τόν έφερεν εϊς Λονδΐνον, άλλά δέν εύρεν 
εύχαρίστησιν. Εϊχε κατά νοΰν νά κατέλθη εϊς τήν άγα- 
πητήν του 'Ελλάδα, άλλά φθάσα; εϊς Μεάπολιν αί δυ
νάμεις του δέν τοΰ επέτρεψαν νά έπιχειρίση τήν εξα
κολούθησήν τοΰ ταξειδίου, του, διό περί τά τέλη του 
1784 εύρίσκετο είς Παρισίους πρός έξακολούθησιν τής 
διανοητικής έργασίας του, ύπό τήν έμπνευσιν τής 
πεφιλημένης του μητρός, ήτις τόν έκράτει πάντοτε 
αϊχμάλωτον εϊς τόν θειον ελληνικόν Παρνασσόν,ίδστις 
τόν άντήμειψε μέ τήν άθανασίαν.

Διά τοΰτο ό Villemain γράφει δτι ο ’Ανδρέας 
καταγινόμενο; εϊς τήν ελληνικήν γλώσσαν έφαττετο 
δτι κατά μνήμην εϊχε τά παιγνίδια τής παιδικής του 
ήλικίας καί τά τραγούδια τής μητρός του. Αναφέρων 
δέ, ό ρηθείς διαπρεπής Γάλλος τόν «Τυφλόν>, τήν «Ζη- 
τιάνανι,τόν «Νέον άρρωστον», θεωρεί τάς ποιήσεις 
ταύτας ελληνικά ειδύλλια, έ/ληνικάς άναμνήσεις. Ό 
'Ροβέρτος de Bonnieres άποφαΓεται δτι ό Άνδρέας 
έλαβεν άπό τήν μητέρα τό δώρον νά βλέπη πάντοτε τό 
ώραίον τών άντικ ιμένων.

© ΡΟΥΜΠΕΝΣ
Εϊς τόν Ρούμπενς ένεπιστεύθησαν πολλάκις διπλόν 

ματικήν αποστολήν, καί ουτω έζησεν έν οΐκειότητι 
μετά τών βασιλέων καί ποιγκήπων.

Τήν 5ην Μαρτίου τού 1603 άνεχώρησε μέ διπλω
ματικήν αποστολήν εϊς Μαδρίτην, έχρησίμευσε δέ καί 
ώς κομιστής δώρων είς τόν βασιλέα τής 'Ισπανίας Φί
λιππον τόν ΠΓ καί τόν Δούκα τής Αέρμ.

Έκεΐ έθαύμασε τά έξοχα έργα τού Ραφαήλ, τοΰ 
Τισιέν καί άλλων διάσημων ζωγράφων. Τφ 1604 ύρ 
γάσθη διά τήν εκκλησίαν τών ’Ιησουιτών τής Μαν- 
τούης καί έζωγράφισε τρεις μεγάλους πίνακας, έκ τών 
όποιων ό εϊς τής Μετμορφώσεως. μετά τών άπομνη- 
μονευμάτων το" Ραφαήλ καί τοϋ Caravag > είνε κ< - 
θαρώς έργον τών χειρών του βεδαιούμενον καί έκ τών 
χρωμάτων καί τής κατατάξεως, καίτοι εϊς τάς σκιάς 
ύπάρχει κάτι τι τό βαρύ.

Τώ 1606—7 μετέβη έκ νέου εϊς Ρώμην. Έκεΐ έ
φερεν ε’ις πέρας διαφόρους συνθέσεις του καί αντί
γραφά; μεγάλων ζωγράφων.

Έκ Ρώμης άνεχώρησε τόν Νοέμβριον τοΰ 1608, δ
πως συνάντηση τήν μητέρα του βαρέως άσθενοΰσαν. 
άλλά δυστυχώς έφθασε πολύ άργά.

Κατόπιν προσελήφθη είς τήν ραθτσε δοραθτσεσε 
κός ’Αλβέρτου, διοικητοΰ τής Φλαμανδίας, καί σύζυ
γον τής Ινφάντης ’Ισαβέλλας, θυγατρός τοΰ Φιλίπ
που II καί έγκατεστάθη εϊς Αμβέρσαν.

Ή ’Ελισάβετ, έν τούτοις κατεγίνετο μελετώσα 
καί γράφουσα. Πρός ’όν παλαιόν φίλον αύτής Cuys 
άπέστειλε δύο πολυτίμους έπισιολάς τφ 1774, οϊτινές 
κατεχωρήθησαν έν τή νέα έκδόσει τοΰ γνωστού Φιλο- 
λογίχοΰ ταξειδίου άνά τήν 'Ελλάδα τοΰ 1783. Ή μέν 
έπραγματεύετο π-:ρί τών κηδειών τών 'Ελλήνων ή δέ 
περί τών χορών. Ή τελευταία μεταφρασθεΐσα ύπό τοΰ 
Κ. Φω τηροπούλου έδημοσιεύθη έν τφ Άττικφ 
‘Ημερολογι'ω τού 1889.

Ή ήμετέρα ’Ελισάβετ ουτω πως άοχίζει τήν έπι- 
στολήν της περί τών 'Ελληνικών χορών: «’Επανα
λαμβάνω συχνά καί μετά νέας πάντοτε εύχαριστήσεως 
τήν άνάγνωσιν τοΰ περί τών ‘ί.λ/.ήνων συγγράμμα
τος ύμών. ‘Ο παραλληλισμός, τόν όποιον έποιήσατε 
τών ενδόξων αρχαίων 'Ελλήνων πρός τ<·ύς σημερινούς 
τούς ύποτεταγμένους καί ύποδεδουλωμένους ύπό βαρ
βάρου λαού είναι ή μεγαλειτέρα δικαιοσύνη Ή άρχαία 
Ελλά:, κατοικουμένη ύπό ήρώων τούς οποίους ή μυ
θολογία άπεθέωσε, βρεχομένη ύ,το τών ζωογόνων 
ναμάτων τής 'ιππόκρήνης, λαμπρυνθεϊσα διά τής γεν- 
νήσεως τών Μουσών ώμοίαζε κήπον κοσμουμενον ύπ’ 
αύτών τών χειρών τής φύσεως..

»Ή Νεωτερα Ελλάς άποβαλλοΰσα τήν ελευθερίαν 
δέν έχει πλέον τούς αύτού; στοχασμούς’ άλλ’ ή φύσις, 
ήτις δέν είναι μητρυιά, τή διετήρησε τήν μεγαλοφυΐαν 
καί δέν δύναται τις, καθ’ ύμάς νά μή όμολογήση, δτι 
οί Έλληνες αν ^ιί παρ ηιορφωθέντος ύπό τής δυστυ
χία; εϊσέτι δμως άναγνωρίζονται. Μολονότι αί Άθή- 
ναι καί ή Λακεδαιμόνια δέν έχουσι πλέον νομοθέτας 
καί φιλοσόφους ουδέ πόίεμιστάς. Μολονότι ή Ελλάς 
δέν έχει πλέον “Ομηρον, έν τούτοις δέν παύει αΰτη, 
ώς λίαν δρθώς πσρατηρήτε νάδιατηρή τόν χαρακτήρα 
καί τήν μέγαλοφυΐαν της, ποΰ τή βοηθιία τής έλευθε- 
ρία:, ήθελον συντελέσει εις τό νά άναγενιηθώσιν έκ 
τής τέφρας των οί αύτοί άνδρες καί αί αύταί άγεται».

(Έπεται συνέχεια) ΣΠΤΡ. ΔΕΒΙΑΖΗΣ

Εϊς τήν μητρόπολιν τής Άμβέρσης έξέθεσε τήν 
12ην Σεπτεμβρίου τφ 1612 τήν «Άποκαθήλωσιν τοϋ 
Χριστού έκ τού Σταυρού», έν έκ τών έξοχωτέρων α
ριστουργημάτων του. ’Έκτοτε ό Ρούμπενς διά τού; 
συγχρόνους του καλλιτέχνας ύπήρξεν δχι μόνον δ με- 
γαλείτερος τών ζωγράφων, άλλά πραγματικώς ό μο
ναδικός. Οί καλλιτέχναι, οί όποιοι θά ήδύναντο ίσως 
νά συναγωνισθοΰν μέ τόν Ρούμπενς, έπροτίμησαν νά 
έργασθσΰν ύπό τάς διαταγάς του καί δέν εύρέθησαν 
δι’ αύτό διόλου μετανοημένοι.

Ό άνωτέρω πίναξ, δστις άναφέρεται ώς τό άρι- 
στούργημα τού Ρούμπενς—καί εϊνε ίσιος λανθασμένη 
αύτή ή γνώμη—έζωγραφήθη άμέσως μετά τήν έπά 
νοδόν του έξ Ιταλίας. 'Ότι εϊνε θαυμάσιος πίναξ, αύ
τό δέν μπορεί κανείς νά τό διαμφισβπτηση, άλλά δέν 
έχει δμως τίποτε τό Φλαμανδικόν καί ή εμπνευσις δέν 
φαίνεται τόσον άτομική του.

Ή έπίδρασις τής ’Ιταλίας εϊνε καταφανής’ προδί- 
δεται δχι μόνον εις τήν σύνθεσιν, ή όποια εΐνε κατά 
μέγαν αριθμόν άπομίμησις, άλλά καί έκ τοϋ χρώμα 
τος τό όποιον εϊνε άκόμη δειλόν·

Εϊς τήν «Άποκαθήλωσιν» αύτήν τό βάρος τού σώ
ματος τού 'ιερού Νεκρού, φέρεται πρός τόν άριστερόν 
βραχίονα, δστις υποβαστάζεται άνωθεν ή θλιμμένη 
κεφαλή γέρνει βαρειά έπί τού δεξιού δόμου. ’Ιωσήφ ό 
έξ Άριμαθείας ύποβαστάζει ύπό τήν κλίμακα τόν δε-
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ιΕιόν βραχίονα, δστις καί πάλιν πέφτει, έν ώ δ 'Άγιος 
’Ιωάννης δέχεται είς τας άγκάλας του τό σώμα τού 
’Εσταυρωμένου.

Τοιαύτας παρόμοιας αναλογίας δέν θά δυνηθη άλ 
λος καλλιτέχνης νά παραγάγη. Ό Φρομαντέν παρέ
βαλε τό σώμα τοΰ Χριστού πρός ένα ώραϊον άνθος.

Ρυϋμπενς έμιμήθη ιδίως ιόν Caravage. Είς 
τόν πίνακα αυτόν υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Μία έ- 
πιφύλαίις έν τούτοις είνε αναγκαία- κατά την γνώ
μην μας, ό Ροϋμπενς παρουσιάζει ήθοποισύς έξοχους, 
έγγίζοντας πολύ τήν φόσιν, έν ώ δ Ραμπράντ μά; 
κάνει ν’ άντιλαμβανόμεθα αύτό τό ίδιον πρόσωπον-

Ό Ροϋμπενς δέν θά ήδύνατο ποτέ ν’ άνταποκριθΐ 
είς τάς απειραρίθμους παραγγελίας, έάν δέν έβοη 
θεϊτο ύπό τών βοηθών του.

Ό Βάνς Δάϊκ και ό Ζορντάενς, έζωγράφιζον τά 
πρόσωπα, ό Σνύδερς, δ Παύλος ντέ Βός τά ζώα, ύ 
Μπρόεγκελ Βελούρ, δ ’Ιωάννης Βίλντενς, ό Μαρτέν 
Μπυκάρτ τάς τοποθεσίας.

'Όταν έκαστος μαθητής έτελείωνε τήν σάνθεοίν

ΡΕΥΓΕΝ1ΛΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Q
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ΤΡΪΠΡΑΚΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ
(Ή Σκηνή παριστφ τό πρώτο δωμάτιον. Τήν τρα

πεζαρίαν. Είνε ώρα εσπερινή. Ή Ραλλοΰ μάμμη πη
γαινοέρχεται ανήσυχος, ένφ ή Ραλλοΰ έγγονή κάθεται 
μέ τό κεφάλι βυθισμένο είς τά χέργια της. Φορούν τά 
αύτά φορέματα.)

ΣΚΗΝΗ ΠΡΏΤΗ
ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη). —Όσφ σέ βλέπω κ’ έσένα 

Ραλλοΰ έτσι, δέν ξέρεις τί ταραχή πέρνω. (Τήν παρα
τηρεί). Κύτταξε- Κύτταξε. Βυθίστηκε στή λύπη, σάν 
νά ήταν τί. Δέν πέρνουν έτσι, παιδί μου, τά πράμ- 
ματα.

ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή, έξακολουθεϊ τήν αύτή στάσι).
ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη). —Βλέπω δτι τώρα δέν μοΰ δί

νεις καί άπάντησι πού σοΰ μιλώ- ’’Ακούσε, Ραλλοΰ. 
Μή κάνεις έτσι, παιδί μου. Ραλλοΰ- Δέν άκούς.

ΡΑΛΛΟΥ (άνεγείρουσα τό κεφάλι). -—Τί θέλετε 
νά κάμω ; Μήπως βρίσκετε δτι πρέπει νά είμαι εύχα- 
ριστημένη άπό τή θέσι μου ;

ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη). —Δέ λέω βέβαια αύτό, άλλά...
ΡΑΛΛΟΥ -(έγγονή). — Θυμάστε πόσο καιρό τώ

ρα άγωνιζόμεθα καί σεις καί έγώ γιά νά έλκύσουμε τή 
προσοχή τού’Ανδρέα ;’Εσεϊς άπό έκτίμησι, έγώ γιατί 
τόν αγαπούσα- Καί ένα χρόνο τώρα τρέμει ή ψυχή 
μου, γιατί φοβοΰμην διαρκώς τήν “Αννα. Μία λέξι νά 
της ελεγε, έγώ είχα έναν παλμό, ένα μειδίαμα νά τή; 
άπηύθυνε, έγώ αισθανόμουνα έναν πόνο. Καί δ,τι έφο- 
βούμην έγινε. Τούς ηύρα στή ποιο κρίσιμη στιγμή, 
καί άν δέν είχα τή φρόνησι νά τρέξω σέ σάς καί άν 
δέν είχατε σείς τήν έπιτηδειότητα νά τόν άποσπάσετε, 
τήν ώρα αύτή καί έγώ δέν ξέρω ποΰ θά βρισκόμουνα,άν 
τόν έβλεπα άρραβωνιαστικό της. Καί χάρις σέ σάς, 
δχι μόνον δέν βλέπω αύτό τό φρικτό, άλλά αισθάνομαι 
τήν τρελλή χαρά νά τόν ’δώ δικό μου. Καί έξαφνα, 
άχ Νόνα μου, τί τραγικέ] στιγμή, έρχεται, έρχεται αυ
τή, τόν βρίζει, τόν διώχνει, σάν νά είχε καμμιά ύπο- 
χρέωσι άπέναντί της, γιατί τής είπε έτσι γιά γοΰτσο 
ένα κοπλιμέντο τρυφερό. Καί τώρα ; Τί θά γίνη ; Τί 
θά γίνη ; Έσεϊς δέν μπορείτε νά μοΰ κάμετε τίποτα. 

του—τήν δποίαν άφινε μέ πολύ έλαφρά χρώματα — 
δ Ροϋμπενς έπερνε τήν εικόνα αύτήν τήν έπροσωπο- 
ποιεϊτο τρόπον τινά, τής έδιδε δροσερά χρώματα, 
προσθέτων τόνους χρωμάτων τολμηρούς και διαφα
νείς, σκιές δέ μάλλον δυνατές καί βαθειές.

Ή περίοδος τοϋ 1615—1621 είνε μία περίοδος 
πλήρης δημιουργίας. Άναφέρομεν μεταξύ τών άλ
λων τήν 'Αγίαν Μετάληψιν τού .Αγίου Φραγκίσκου 
(μουσεϊον Βιέννης)- τήν πάλην τών ’Αμαζόνων, τό 
όποιον έκπλήσσει μέ τό γεμάτον ζωήν και τερπνόν 
τής εικονογραφίας. Ή κομήτη είκών τοϋ Άδάμ καί 
τής Εύας είς τό μουσεϊον Χάγης καί τέλος ή ύπέρο 
χος καί θαυμασία απαγωγή τών θυγατέρων τοϋ Λευ- 
σίππου,—εύρισκομένην είς τό μουσεϊον τοϋ Μονάχου.

Τήν ιδίαν έποχήν δ θάνατος τής Μαγδαληνής (μου
σεϊον Λ«λης) σ οτεινόν δπως έν<·ς Caravage δ 
μικρός Χριστός (μουσεϊον τού Μονπελλιέ), δπου 
ή δραματική καί βαθεϊα έκφρασις ένοϋται μέ τήν «- 
παισίαν έντόπωσιν τοϋ χοώματος.

ΝΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑΜΗ

ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη).— Γιά άφισε νά ίδοΰμε- “Ε
στειλα τόν Τώνη στή γκαρσονιέρα του νά τόν ίδή. Νά 
δούμε τί νέα μπορεί νά μάς φέρη. “Ισιος καί νά μήν 
έπρόσεξε στά τρελλά λόγια της.

ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή). —“Αχ πώς τόν πρόσβαλε, 
πώς τόν πρόσβαλε.

(’Ακούεται τό κουδούνι).
ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη).— Νά- Τό κουδούνι δέν ήτανε; 

Ό Τώνης θάρχεται. Νά δούμε τί νέα θά μάς φέρη.
ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή). —Θεέ μου πόσο τρέμω, πόσο 

αγωνιώ.
ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

(Εισέρχεται ό Τώνης. Φορεΐ τό καπέλλο το υψηλά. 
Μόλις μπαίνει, τό πετά σέ μια άκρη λέγων-)

ΤΩΝΗΣ. — ’Ανένδοτος.
ΡΑΛΛΟΥ καί ΡΑΛΛΟΥ. — Πώς ; ’Ανένδοτος ;
ΤΩΝΗΣ (περίπατων νευρικά). — Δέν θέλει τίποτε 

ν’ άκούση. ’Εννοεί νά έχη πλήρη τήν συγγνώμην. Χω
ρίς αύτή, χωρίς ένα τέτοιο γράμμα, οχι μόνον μέ τήν 
υπογραφή της, άλλά γραμμένο μέ τό χέρι της, δέν 
έννοεΐ νά ύποχωρήση. Δέν έννοεΐ νά πατήση έδώ πειά 
τό πόδι του, καί νά θεωρήσετε, παρακαλεϊ, τόν άρρα- 
βώνά του μέ τή Ραλλοΰ διαλυμένον.

ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη). —Τώρα πώς νά κάνουμε να 
τήν άναγκάσουμε νά τό γράψη. Τί θά τήν φοβηθού
με ; (ϊσταται σκεπτική). Ξέρετε τί συλλογίστηκα ; Δέ 
στέλνουμε νά φωνάξουμε τόν κ. Στέφανο ; Νά τόν 
παρακαλέσουμε νά μεσολαβήση αύτός ; Είνε τόσον 
έπιτήδειος. Νά δήτε πώς θά τήν πείση.

ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή). —Ποιος νά πάη νά τόν φω- 
νάξη ;

ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη). —Ό Τώνης. Χάριν τής α
δελφής του, χάριν τής εύτυχίας της, θά κάνη έναν κό
πο άκόμη. Πήγαινε, Τώνη. Πήγαινε, παιδί μου.

ΤΩΝΗΣ (πέρνει τό κεπέλλο του). — Εύτυχώς ξέ
ρω δτι θά τόν βρώ στή λέσχη. Πηγαίνω, θά σάς τόγ 
στείλω σέ πέντε λεπτά.

(Ό Τώνης φεύγει)

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.— Ποΰ είνε τώρα ;
ΣΟΦΙΑ.— Στήν κάμαρά της. (προχωρεί) ...
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.— Γιά νά σού πώ. Γιά έλα έδώ. Δέ 

μού λές, έσύ είσαι ή έμπιστευμένη τής κυρίας σου. 
Τήν αγαπάς έ;

ΣΟΦΙΑ. —Ή κυρία “Αννα είνε ένας άγγελος. Κα: 
νά θέλη κανείς, δέν μπορεί νά μή τήν άγαπα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—“Ετσι νομίζω καί έγώ. Τί έμμορφιά 
έ ; τί έμμορφιά.

ΣΟΦΙΑ.—Ναί έμμορφη, άλλά καί δυστυχής.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ-— Γιατί θέλει. Για νά σοΰ πώ, τής 

έστειλα πολλές φορές άνθη αύτές τής ημέρες. Τί έ
λεγε ;

ΣΟΦΙΑ.—Τίποτε, κύριε. Τά έπερνα μέ χαρά, γιατί 
τρελλαίνεται γιά τά λουλούδια καί τά τοποθετούσε στή 
κάμαρά της καί μού έλεγε- «καϋμένη Σοφία, πρόσεξε 
νά μή μαραθούν γρήγορα, γιατί είμαι εύτυχής άμα 
έχω λουλούδια στήν κάμαρά μου.>

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (μέ δισταγμόν).— Καλά, τώρα πή
γαινε νά τής πής δτι τήν περιμένω.

ΣΟΦΙΑ.— Πολύ καλά, κύριε. (Φεύγει).
ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

Ό Στέφανος μένει μόνος. Σηκώνεται άπό τό κά
θισμά του. Διορθώνει τά μαλλιά του. Φτιάνει τό μου
στάκι του, τό σακκάκι του καί τέλος έξαπλώνεται πάλι 
στή πολυθρόνα, άφοΰ ανάβει τό πούρο του. 'Όλα αύ
τά τά κάνει μέ εύχαρίστησι, τήν οποίαν διόλου δέν 
προσπαθεί νά κρύψη καί ή οποία φαίνεται νά λέη 
πολλά. Παρέρχονται δύο λεπτά καί ανοίγει ή αριστε
ρά πόρτα. “Ερχεται ή “Αννα. Φορεΐ τό ίδιο φόρεμα 
καί είνε ωχρά καί ταραγμένη.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (έγειρόμενος).—“Α ! τή δεσποινίδα 
“Αννα. Άλλά τί έχετε ; μήπως εΐσθε ασθενής ; Τότε 
θά μέ συγχωρήσετε, γιατί σάς έτάραξα.

ΑΝΝΑ (αργά καί λυπηρά).—“Οχι. Δυστυχίας ή 
εύτυχώς, δέν είμαι καθόλου ασθενής.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. Τότε λοιπόν τί έχετε ; Θέλω νά μοΰ 
πήτε τί έχετε ;

ΑΝΝΑ.—Πρός τί νά σάς πώ τί έχω ; Τί μπορείτε 
νά κάμετε έσεϊς ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—-Πριν μοΰ απευθύνετε αύτήν τήν 
έρώτησι, πρέπει νά μοΰ πήτε τής λύπης σας τήν α
φορμή. (Σταματά). Περιμένω. (Μικρά σιγή). Πώς; 
Δέν θέλετε νά μοΰ πήτε ; Άλλά γιατί ;

(Ή “Αννα έξακολουθεϊ νά σιγά).
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. —Τότε πρέπει νά μιλήσω έγώ, ά

φοΰ σείς δέ θέλετε νά μοΰ πήτε τί σάς συμβαίνει. Ξέ
ρετε δτι υπήρξα πάντα—λίγο ή πολύ αδιάφορο—ψυχο- 
λόγος. Καί αύτή ή ιδιώτης βλέπει καί κρίνει αύτή τή 
στιγμή καί βρίσκει δτι είνε σέ πολλή απελπισία ή ψυ
χή σας, σέ πολλή πίκρα ή καρδιά σας. Καί έπειδή εί
μαι πατέρας, αισθάνομαι τόν πόνο σας βαθειά καί 
ζητώ—στό δνομα τής φιλίας τήν οποίαν έχω μέ τήν 
οίκογένειάν σας—ζητώ ν’ ακούσω τής στενοχώριες 
σας γιά νά μπορέσω νά σάς φανώ χρήσιμος.

ΑΝΝΑ (μέ βαθειά φωνή).—Κύριε, Στέφανε, σάς 
ευχαριστώ. “Εχετε δίκηο. Πρέπει νά σάς μιλήσω 
(Μικρά σιγήι. Είχα ακούσει ή περισσότερο είχα δια
βάσει γιά κάτι φιλίες ιδανικές, συγκινητικές, μεγάλες 
καί δέν τής έπίστευα. Σήμερα τή φιλία αύτή είμαι 
εύτυχής γιατί τή βρίσω σέ σάς καί είμαι εύτυχής 
γιατί σέ τέτοιο φίλο θ’ ανοίξω έγώ ή δυστυχισμένη 
τήν καρδιά μου.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.— Ναί καί νά μοΰ τά πήτε δλα. Μή
πως πρόκειται γιά τούς άρραβώνάς σας μέ τόν Παύ
λο. Ή Νόνα σας μοΰ είχε μιλήσει πρό ημερών γιά τί, 
διάλυσι.

ΑΝΝΑ. —’Όχι, τώρα δέν πρόκειται γι’ αύτό.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—Γιατί ; “Αν μπορούσε νά ρθή μιά

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή).— Θά τόν βρή άρά γε ; Δέν 

τούπαμε νά πάη καί είς τό ξενοδοχεϊον, έάν δέν είνε 
στή λέσχη. “Αχ Νόνα μου. Τί καλή πού ήταν αύτή ή 
Ιδέα σας. Εχω τόση πεποίθησι στά λόγια καί τά έπι- 
χειρήματα πού θά τής φέρη ό κ. Στέφανος. Τό ξέρω, 
τό ξέρω. Δέν θά μπορέση νά τού άρνηθη. “Αλλως τε 
σάς έχω ’πή τής κάνει τόσο φανερά κόρτε-

ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη).— Ποΰ είνε τώρα ; Άκόμη 
στό σαλόνι βρίσκεται ;

ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή). — Δέν ξέρω. Νά φωνάξουμε 
τή Σοφία νά τή ρωτήσουμε. (Κτυπά τό κουδούνι).

ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη). —Ναί. ’Ερώτησέ την.
ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
(“Ερχεται ή Σοφία)

ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή). —Πώς τώπαθες καί ήρθες ά· 
μέσως μόλις έκουδούνισα.

ΣΟΦΙΑ. —Θέλετε νά παραγγείλω τό αμάξι ;
ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη). —Ποιο αμάξι;
ΣΟΦΙΑ. —Ι’ιά τό χορό πού θά πάνε ή κυρίες.
ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη, κινεί τό κεφάλι της).— “Α : 

ναί, ξέχασα- Άκόμη δέν είνε καιρός. Πού είνε ή κυρία 
“Αννα ;

ΣΟΦΙΑ. —Στή κάμαρά της, κυρία.
ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή). —Τί κάνει έκεϊ ; Μήπως γρά 

φει ;
ΣΟΦΙΑ. — Όχι, κυρία, κλαίει.
ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή). —Βέβαια κλαίει. “Ετσι είνε, 

πρώτα τά κάνει καί έπειτα κλαίει. (Ακούεται τό κου
δούνι). “Α ! νά τό κουδούνι. Καλά, Σοφία, πήγαινε. 
(Ή Σοφία φεύγει). Έχω τήν ιδέα δτι είνε δ κ. Στέ
φανος. Θά τόν συνήντησε έδώ κοντά. “Ισως καί νά 
ήρχετο έδώ. Έκτος πειά άν είνε ό Τώνης.

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
(Ό Γιάννης οδηγεί τόν χ Στέφανο)

ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη). — “Α ! κύριε Στέφανε. Σάς 
περιμένω σάν θεό.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (λαμβάνων τάς χεϊρας τής μάμμης). 
— Κυρία μου, στάς διαταγάς σας.

ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη).— Ξέρετε τί μάς συμβαίνει ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. —Ναί, ναί- Ό Τώνης μού τά έξή 

γησεν δλα. Θέλετε ένα γράμμα- θά τό έχετε. Άλλά ή 
δεσποινίς “Αννα ποΰ είνε ; Πού θά τήν ’δώ ;

ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή). —Αλήθεια. Τώρα είνε αύτή 
ή δυσκολία. Είνε στή κάμαρά της.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. — Δέν μπορώ, βέβαια, νά πάω έκεϊ-
ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη). —“Οχι. Άλλά νά φωνάξουμε 

τή Σοφία καί νά τήν καλέσετε σείς έκ μέρους σας.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ (πλησιάζει καί κουδουνίζει).— Δέν 

είνε καλλίτερα νά τής είπή δτι τήν περιμένω έδώ μό
νος, μήπως δέν έρθη έάν άκούση δτι εΐσθε έδώ ;

ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή).— Πολύ σωστά.
(“Ερχεται ό Γιάννης)

ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή). — Πές στή Σοφία νά έρθη 
έδώ- (Ό Γιάννης φεύγει).

ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη)— Πάμε, Ραλλοΰ, δέν πρέπει 
νά μάς ίδή ούτε ή Σοφία. “Εχει δίκηο ό κ. Στέφανος.

ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή).— Ξέρετε, ή Σοφία τής τά 
λέει δλα. Καταδέχεται καί μιλάει διαρκώς μαζί της. 
τόσο πρόστυχη είνε-

(Φεύγουν καί αί δύο)
ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

ΣΟΦΙΑ.— Μ’ έζητήσατε, κύριε ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ (έξηπλωμένος σέ μιά πολυθρόνα·.
“Ελα έδώ. Πές σέ παρακαλώ στή δεσποινίδα “Αν

να δτι ήθελα πολύ νά τήν ίδώ γιά πέντε λεπτά. Θά 
τό θεωρήσω μεγάλη ύποχρέωσι νά μοΰ κάνης αύτή 
τή χάρι.

ΣΟΦΙΑ.— Πολύ καλά, κύριε.
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διόρθιοσι, Νά μιλήσω Ί-γώ1. Νά; θρέξ-ώΑΝά θαρακα- 
λέσω, έν άν.άγκη, Ή καίγιά άλλό πρόσωπο.· Πήτέ μου 
έλεύθερα δ,τι θέλετε·... '

ΑΝΝΑ. (Τόν διακόπτει) Ζήτημα τέτοιας φύ
σεως δέν ένδιαφερει ποτέ ’την ψυχή μου. ■' ■»’

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.· ι (')^τε γήν κάρβίά' σας ;
ΑΝΝΑ (χωρίς νά δωθη1 ήρε>σοχή )Κύριε ’Στέ

φανε (εγείρεται ». Θέλετε νά μ’ άκοί>σετε μέ προσι 
ρή ; Δέν εχω ούτε πατέρα, ούτε μητέρα; σΰτέ αδερφό 
γιά νά πώ τόν πόνε μου.' Ή Νόνα έχει καρδιά, στορ
γή, προσοχή, φίλτρο, μόνο γίά τή Ραλλοΰ καί τόν 
Τώνη, ώστε έγώ νά είμαι.γι’ αύτή δχι μόνο άδιάφορη 
άλλά καί . ξξνη. Είπα ξένη καί θά βρίσκετε ϊσως δτι 
εϊνε βαρειά ή λέξίς avrij; σφσΰ'πρόκεπαι γιά έγγονή 
καί γιά νόνα. Και δμώς εϊνε 'πόλύ έλαφρά, γιατί θά 
ήμουν στή πραγματικότητα'καί στήν άλήθεια άν σάς 
έλεγα δτι γιά τήν νόνα μεύ!κ·αί τήν ξαδέρφη μου καί 
γιά τόν ξάδερφό μου άκόμη,'“'δέν' είμαι τίποτε άλλο 
παρά ένα περιττό στό' σπήτί ίων βάρος.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ιέ'κπληκτσς»Εϊνε άλήθεια ς
ΑΝΝΑ.—-Μακάρι ν'ά ‘μην ήτάν; “Οταν έμεινα ορ 

φανή, δταν εχασα: ιίαζή ■ ίαχΐ περιουσία,—-γιατί έκεΐνο 
ποΰ αφισε ό πατέρας μο’ύ, δέν εϊχί κανείς τό ένδια- 
φέρρν νά τό 'περιμάζέψη1—-ήρχι($α νά καταλαβαίνω, 
δτι δέν ήμουνα μόνο όρφανή, άλλά και πτωχήν άν καί 
έπίστευα δτι αφού ή νόνα μσο· ήτΟ πλούσια, θά είγσ- 
καί έγώ μιά μέρα το μερίδ'όν μου· στά πλούτη της 
έκεΐνα. Μέ δλα αύτα όμως ήρχισα νά σκέπτωμαι πώς 
θά μπορούσα ν’ άποκτήθω μιά'Ανεξαρτησία καί έ
στρεψα τήν προσοχή μου στήν Ιδέα της έργασίας. Το 
Πανεπιστήμιο είχε, ποιά άνοιξει τής πύλες του στό γυ- 
νσικεΐο πνεύμα καί μέ προσέίλκθε. Είχα δμως κά
ποια κλίσι στή ζωγραφική; καί μέσα- μου έμεγάλωνε 
κάποτε-κάποτέ μιά έπιθύμίά γιά τύ "θέατρο. “Ολα δ 
μως αύτά τά όνειρα τά Εαΐέστρεψέ ή νόνα μου. Μοΰ 
έδήλωσε καθαρά δταν μέ πήρε στό σπήτί της, ότι δέν 
θά έπέτρεπε ποτέ ή έγγγσνή τής μεγάλης Φαναρωό- 
τισσας νά έξευτελισθή μέ τήν έργασία. · Άλλά αμα 
ήρθα έδώ σέ ένα τέτοιο περιβάλλον, αμα έζησα μέ 
τόν κόσμο, ό όποιος ανήκει στή καλή λεγομενη τάξι, 
καί ό όποιος μιλέΐ πάντα μέ ένα είδος περίφρονήσεως 
γιά τήν εργαζόμενη γυναίκα, μετέβαλα τής σκέψεις 
μοΰ. "Ολα. αύτά μέ έπηρέασαν άσύναισθήτώς καί μέ 
έπεισαν νά άφίσω τής Ιδέες7 τής έργασίας καί νά 
προσκολληθώ καί έγά στό δνειρο τό όποιον βαυκαλί- 
ζέι καί θωπεύει κάθε κόρη, στό' όνειρο τού πλούσιοι 
και έπιτυχημένου γάμου,

ι Μικρά παΰσίς >.
Δύο φορές έπίστεψα δτι έπλησίασα στήν πραγμα- 

τοποίησι τοΰ όνείρου έκείνευ. Τήν πρώτη φορά, δταν 
σΰς έγνώρισα, ήμουν άκριβώς στή μέθη τής επιτυ
χίας καί επλαττα τά νεανικά όνειροπολήματά μου και 
έβάυκαλιζόμουν μέ έναν αρραβώνα, ό όποιος λίγες 
στιγμές άργότερα δέν άργησε νά διαλυθή (συμπλέ 
κει τά χέρια Κ γιατί ήμουνα πτωχή. Πρό ολίγου περί ■ 
πτωσις όμοιας φύσεως παρευσ.άσθη. Ό Άνδρέας 
μοΰ έξέφρασε έδώ, εδώ (κάνει ένα βήμα) τήν άγάπη 
του, καί έπίστεψα δτι δέν είχα παρά νά τοΰ τείνω τό 
χέρι. "Οταν δμως έμαθε σέ λίγο άπό τήν νόνα δτι ή 
Ραλλοΰ ήτο ή πλούσια καί έγώ ή πτωχή, μετεβλήθη- 
σαν διά μιας τά αισθήματα του· ξέχασε τά λόγια του 
καί ό Άνδρέας (μέ τραγικό γέλιο» σαν άνθρωπος 
τής έποχής, σαν έκτιμητής τοΰ χρήματός, έγεινε αρ
ραβωνιαστικός της.

(Μικρά παΰσιςί.
Τότε σέ μιά στιγμή οργής έζήτησα εξηγήσεις άπό 

τί) Νόνα καί εις άπάντησι ακόυσα μομφές καί άπό τή 
Νόνα καί τή. Ραλλοΰ, καί μοΰ έ’ρριξαν στό πρόσωπό 
μου τήν ίίβρι δτι είνε πολύ ποΰ μέ κρατούν στό σπίτι 

των. Καταλαβαίνετε λοιπόν πο.ά’είνε ή θέσις μου; 
Τώρα ερχεσθε έσεΐς καί νομίζω' δτι σάς σύέλνει > 
Θεός. Θέλω νά προσκολληθώ στή φιλία σας, στή κα·· 
καλωσύνη σας, στήν πατ’ρική στοόγή σας, γιατί δέν 
έχω κανένα τριγύρω μου. "Οταν ήμουνα μικρή καί 
έσπούδαζα ■ σπίτι, μου, μόύ έλεγαν δλοΕδΤΡ έχω τάλαν-» 
τον ζωγράφου. Σκέπτομαι αυτό τό τάλαντον νά τό καλ
λιεργήσω σήμερα καί νομίζω ότι θά έξάσφαλίσω τή 
ζωή μου κάι δέ θά έχω ανάγκη νά περιμέύω ποιά τί
ποτα άπό τής.έλεήμργες διαθέσεις Ϋών'ώθΥγέγών μου.

( Μικρά σιγή > .
ΣΤΕΦΑΝΟΣ (μέ γλυκήτήτάί.—Καί δέ θά παν1 

τρευτήτε ποτέ ;
ΑΝΝΑ ι καθημένη) .- ■ Ποτέ. Οί εύγενεΐς ανδρι

κοί χαρακτήρες δέν‘ύ’πάρχόύν σχεδόν ποια σήμερα. 
Καί άφοΰ ή κοινωνία βασίζει τής έκτιμήάΐίξ της σέ 
μόνο τό χρήμα, έγώ δέ θά γείνω π ο τ'έ ή σύντροφος 
ενός άνθρώποΰ, δ όποιας έζησε σέ ένα τέίοιο περι
βάλλον καί ό όποιος δέ θά είνε ικανός νά’έννοήση τά 
ώραΐα, τά εύγενή αισθήματα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (τήν θεωρεί μελαγχολικός).— Πό
σο κακό ήόΰ κάνουν τά λόγια σας, πόσο πονώ στον 
πόνο σας, πόσο μέ λυπεί ή λύπη σας.

ΑΝΝΑ,.—Άέρλ,βώς γιατί ξέρω δτι πούεΐτε καί 
λΰπάσθε, γι’ αύτό άνόίγώ κ' έγώ1 τήν καρδιά μου καί 
σάς τή δείχνω, πράγμα ποΰ δέ θά έκανα παρά μόνο 
στον πατέρα μου κάί στή μητέρα μου έάν ζούσαν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (μέ στεναγμό).—Δέν ξέρετε, δταν 
σάς βλέπω νέα, ώραίά, περικαλλή, μέ τόσο πνεύμα και 
τάσή καλωσύνη, πόσο αισθάνομαι νά μέ πνίγη ή άγα- 
νάκτησις, γ(ά δλους εκείνους οι όποιοι ψυχροί καί α
ναίσθητοι έπέράσαν μποστά σας καί δέν τους έθάμ- 
πωσε ούτε τών ώραίων αύτών ματιών ή λάμήΗς, ούτε 
τών χειλέων αύτών τό μειδίαμα.

• ΑΝΝΑ (μελαγχολικήΓ.-»— Γιατί μόΰ τά λέ-ίε αύτά;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ (μέ ορμήν).—Γιατί; Έό ρωτάνε; 

Απορώ πώς δέν τό καταλάβατε γιατί σάς τά λέω.
( Ή ’Άνΐ'α εξακολουθεί νά τόν θεωρεί έρωνημα- 

τικώς .» .
ΣΤΕΦΑΝΟΣ (όρμητικώτερά) .— Γιατί τά έήέκά 

μου μάτια τά έθίίμπω'σέ ή λάμψις τών δικών σας,-καί 
τό θελκτικό σας μειδίαμα.

(Ή Αννα ταραγμένη σιγά».
ΣΤΕΦΑΝΟΣ Iθερμώς).—Καί έθαμπώθηκα τόσο, 

ώστε νά μή θέλω, όχι ! γιά σάς τήν έργασία. Γιά σάς 
δέν εϊνε οί κόποι καί τά βάσανα καί ή-άγωνία γιά τή 
ζωή. Γιά σας έπλσστηκε ή αγάπη καί ή χάρά καί τό 
μειδίαμα, . .

ΑΝΝΑ (έν ταραχή) .—ε Κύριε Στέφανε...
ΣΤΕΦΑΝΟΣ (μέ ορμήν».— Ναί. Άφήστέ με νά 

σάς πώ και έγόι τόν δικό μου πόνο. ... (τήν πλησιά
ζει I .

ΑΝΝΑ ι σνεγειρομένη έν συγχύσει!.—ΐϊύριε Στέ
φανε, μέ συγχώρεΐτε. Έγώ δμως· είμαι αναγκασμένη 
νά βγώ έξω. Πρέπει νά σάς άφίσω^|“Ισως λίγη ώρα 
μσΰ μένει νά μείνω ακόμη έδώ. Σάς παρακαλώ, πηγαί
νετε. Σάς άνοιξα τήν ψυχή μου καί σάς έθεώρησα, άν 
όχι πατέρα μου, τούλάχιστον αδερφό μου. ’Αρκεί (το
νίζει Ιδιαιτέρως τή λέξι καί θέλει; νά προχωρήση).

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (άνεγειρόμενος ομοίως καί έπιτακτι- 
κώς,ι .—Καθήστε.

(Ή ’Άννα κάθεται αύτομάτως καί έν ταραχή).
ΣΤΕΦΑΝΟΣ (έπιτακτικώςΐΈχω ηό δικαίω

μα νά απαιτήσω νά μέ ακούσετε.
ΑΝΝΑ (ήσύχως, έπανευρίσκουσα τήν ψυχραιμίαν 

της). —>- Καί έγώ έχω τό δικαίωμα νά μή σάς ακούσω. 
Άλλά επειδή φοβούμαι δτι θά παρεξηγήσετε ίσως 
τήν άρνησί μου, γι’ αύτό (μετά δυνάμεως) καί μόνον 
γι' αύτό σάς ακούω.

τότε λοιπόν

σημαίνει ο- 

δτι άνήκεέε

... ί Ο Στέφανος ίσταται δισταζων». 
. ΑΝΝΑ ( σοβαρώς».—Αι’τε.

ι Μικρά.σιγή.)
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—-Σάς,..εήχαριστω γιά τήν έμπιστο-' 

σύνη σας. Τά λόγιφ,^ρρ-'θα είχε σύντομα γιατί θά 
βγαίνουν άπό τήν καρδιά μου.. Δεσποινίς ’ίΑγνά, σάς 
αγαπώ. ;... Η,, ι;

, „ A'J I,. Αννα μένει κατάπληκτος) 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ β(έξακρλρυθέΐ)..-Η- Ξέρετε πώς σάς 

είδα. Σάς συνύ]ντησα σμό-δριόμ» ένα πρωί χωρίς νά 
σάς ξέρω, καί άπό τό άδιάφορο βλέμμα τό όποιον δι- 
ευθύνατε πρός έμέ, έννόησα δτι έκάνατε· αιχμάλωτό 
σας τήν ψυχή μου. "Οταν έμαθα ποιά εϊσθε, ήρθα στό 
σπίτι σας τήν ίδια μέρα, σάς έγνώρισα καί σάς έθαύ- 
μασα- ευχήθηκατήγ,.εύτυχία σας, καί σάς βεβαιώ, 
δέ ί)ά σάς έφανέρφν.α ποτέ τήν άγά^ψ μου έη ' δσον 
σάς έβλεπα χαρούμενη και ευτυχή. Άλλα ·ίωρα ώάς^ 
βλέπω δυστυχή καί παραγκωνισμένη, καί αισθάνοιίαΡ 
δτι πρέπει νά σας ανοίξω τήν ψυχή μου.

ΑΝΝΑ (σιγαλά μέ έκπληξιν». Άλλα 
δέν είσθε παντρεμμένος ; ■ - >>;<

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. — Δυστυχώς, ναί. Τί 
μως ; » - ;

ΑΝΝΑς^Ηώςς Δέ σημαίνει; τίποτα 
σέ μιά άλλη ; 1 . τ . --

ΣΤΕΦΑΝΟΣή—Κατ’ άνάγκηιί Κατο. συνθήκην. 
Ή ψυχή μου εϊνε ελεύθερη νά άνήκη εκεί πού νομί
ζει πιες θά βρή τήν ευτυχία.

(Ή ’Άννα σιωπή).
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. — Ναί- Τήν -ευτυχία. Τήν ευτυ

χία μου θά τήν: βρώ κοντά σας. Τή δική σας θά τήν 
βρήτε: κοντά μου. Θέλω -νά εξαλείψω κάθε ίχνος λύ 
πης άπό τό μέτωπό σου, κάθε Ιχνος πικρίας άπό τά 
χείλη σας.

ΑΝΝΑ ( βραδέως ).—Είσθε παντρεμμενος.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ (μή δίδατν προσοχή).—Θά σκορπί

σω τόσο πλούτο στά πόδια σας, ώστε νά κάμω δλους 
νά σεβασθοϋν έκείνη πού θά άγαπώ.Θά γίνη ή ζωή σας 
ένα όνειρο; "Ονειρο, χρυσό, θελκτικό, ώραΐο. Καμμιά 
οκέψις λυπηρά δέ θά ταράσση ποιά τόν ύπνο σας, 
κανένα σύννεφο μαύρο δέ θά σκ'.άζη ποιά τήν ψυχή 
σας, Η ζωή σας δλη θά είνε μειδίαμα καί αέ 
τήν ελαφρότητα τής πεταλούδας θά περάσετε άπό άν- 
θτς σέ άνθος τή ζωή. "Ολα γιά σάς, γιά τή χαρά 
σας, γιά τήν ευτυχία σας.

ΑΝΝΑ ίφρικιώσα μέ βραχνήν φωνήν καί τής πυγ
μές σφιγμένες )-.-r+"Ωστε θέλετε .u*-.  (Σταματή).

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—Τί σημαίνει πώς θά λέγετε ή ά
γάπη ποΰ θά σάς προσφέρω ;

ΑΝΝΑ (βραχνώς καί σύρουσα τήν λέξϊν».—Ε
ρωμένη σας ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (μέ ζέσινι. — Άκοΐστέ με λοιπόν. 
Σείς ή μορφωμένη, ή έξυπνη, είνε άδικο νά χάνετε 
τήν ευτυχία, νά φοβήσθε τήν άγσπη, νά κρύπτεσθε 
πίσω από λέξεις, χωρίς .σημασία. Ξέρετε λοιπόν δτι 
σήμερα νέαι Ιδέαι κυριαρχούν στήςΑνεπτυγμένες κφ- 
νωνίες, στής όποιες ό νους καί ή σκέψις δίδει νέες 
ονομασίες σέ δλες τής Ικδηλώσεις τής ζωής ; Θέλετε 
ιά σάς φέρω .παράδειγμα αύτή τήν έπ.στήμη ; Σείς 
ή όποια θά μπορούσατε μέ τήν πνευματική σας δύναμ; 
νά άνεβήτε καί Πανεπιστημιακές βαθμίδες,'έάν έφθά 
νατε έως εκεί, έάν προχωρούσατε σέ μελέτες καί εκά 
νατε τή σύγκρισι παλαιών καί νέων βιβλίων, θά έβλέ< 
πάτε μέ απορία δτι τίποτε δέν έχει μείνει στή θέσι 
του. "Οτι έφόβιζε χθες, δίδε· έλπίδας σήμερα καί δτι 
υπάρχει σήμερα, θά άπορριφθη αύριο. Έτσι καί στήν 
καθημερινή ζωή. "Ολα μετεβλήθησαν. Έχω μάλιστα 
τΐμι ιδέα δτι θά ρθή εποχή ποΰ δέ θ’ άποτελοΰιιε πειά 
οικογένεια μέ ονόματα, καί κεινωνικάς θέσεις. Θά ή-

μεθα ήλοι-άπ/νθί αριθμοί, καί,ώταν θά σβύνη ό βίος δέ 
θά μένη ή άνάμνήσις.,ΡΟ σκοπός τής ζωής δέ θά 
είνε άλλος’, παρά ήιεύττ^ία,.Εύ.τυχία ςήν Οποία θ’ άρ- 
πάζη κάθε ένας, δπου rip βρίσκει, χωρίς τά εμπόδια 
τά σημερινά, μέ τής κοινωνικές .συνθήκες καί τής κοι
νωνικές προλήψεις, καί τούς περιορισμούς.

-ΓΕΙ "Αννα «ταραγμένη., φέρει τάς χεΐρας στήν 
κεφαλή;.καί ..πιέζεν τό μέτωπονί ο χγ ’ -

ΣΤΈΦΑΝΟΣ- (εξακολουθεί θερμότερα).— Έτσι 
καί ε’ις τήν α&ρίατμσι .αύτή, τή' δική σας καί τή δική 
μου, Μοΰ; ίΒΐάΐβ. κήτά.πρόμωπο δύο φορές τή λέξι 
έρωμένη σας. Άλλά τί θά πή έρωμενη ; Αύτή 
λέξις, αύτή ή ονομασία, ή οποία σάς .έφαίνετ^ βαρειά, 
δέν ύπιίρχει,α.τήν ^θ^ο.νία.τών ιίνε^τυγμενων άνθρώ- 
πων. Τίΐ'λάχτστυν εκει-εξωΓοπόν·-έ^ηάα τόσα χρόνια 

: |ώρ® δ^ρ^ί τό ώραιότερο, τό
,. ι καλλ^ρδ 'τφίπή^τά^ όχι στή σύζυγο η
ί όΐίδία δικαιωματικως θα τό εζήτει, άλλά στή φίλη έ

κείνη, ή όποια ζή στή μυστική γωνία τής ψυχής μας, 
ή όπόίά τρέφεται >μέ τό’άρωμα τής αγάπης μας, καί 
τή'ν δρόσον-τής στοργής μας.

■ '•ΈΉ-’-Άννα συγκινημένη σιγά) .
ΣΤΕΦΑΝΟΣ’.—Καί-έγώ·,-“Αννα,· αύτή τή μυστική 

θέσι σοΰ προσφέρω, ίΠιάνεε ησύχιος .τά χερτιτ της ι. 
’Άκ&υσέ μ«7 Μήν περιφρόνησης τήν άγάπη μου.’Όχι 
πρός χάρι μου: Πρός χάρίν τοΰ εαυτού σου. Ή ζωη 
έχει δϊκάνώμάτα καί έσύ δέν-πρέπέι νά μείνης ξένη 
άπό· τά-δικαιώματα αύτά.7 Θά εϊνε ονειρώδης ή ζωή 
ποΰ θά σοΰ ετοιμάσω. Θά πραγματοποιήσω δλους σου 
τούς πόθους', δλες σου τής τρέλλεςζ δλες σου τής έπι - 
θυμί'ες. ( Σιγαλά.). Σ’ άγαπώ. Δέ σοΰ ζητώ παρά να 
μ’ Άφίσης πά σ’αγαπώ, νά-μ’ άφίσης νά σοΰ δείξω 
τή-μέθη πής ζωής.-..

■(Τήν'σύρει πλησίον τόυ καί- τά χείλη του προσκολ- 
λωνται έπί τών ίδικΰιν της.. Εις τό φίλημα έκεΐνο ή 
^Awa αισθάνεται φρικίασι. Μέ βιαίαν κίνησιν τόν 
απωθεί καί κάτωχρος άνεγείοει τήν7κεφαλήν καί άπο- 
ιιακρύνεται). · · ■

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ 
ι Εισέρχεται ό Γιάννης I .

ΓΙΑΝΝΗΣ (πρός τήν ’Άννα),—Ή μεγάλη κυρία 
ρω.τα εάν έχετε τό γράμμα έ'το.μο.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ( συνερχό|ΐενες ι.—’Ά’· τό γράμμα.
ΑΝΝΑ 1 θεωρείΤναλλάξ τό Γιάννη καί τό Στέφα

νο, Έπειτα.προχωρεί δύο βήματα κα'. λέγει πρός τον 
Γιάννη».

ΑΝΝΑ—Ναί. Τό εχω έτοιμο; ’Άς έ'ρθη νά τ/,ς 
Ό» δώσο;.

(Ό, Γιάννης φεύγει».
” ."ώς), —- Άννα, δέν ξέρω γιά 

at. Άλλά σέ παρακα/ώ, άφοΰ τό 
Άλλά έγώ περί-

:ο χρεωστώ. Άλ- 
:ά χείλη μου τί;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (δειλό 
πειό γράμμα πρόκε 
ζμμόΰν, νά. τό. γράψης (πλησιάζει! . 
μ?ι-.μία άπάντησι στά λόγια μου.

.ΑΝΝΑ- (άγρίως, μέ αστραπές στά μάτια της).— 
Θά τήν έχετε» "Η αϊτό βέβαια σά: 
/.ά .πρώτά· πρέπει νά βγάλω από
σφραγίδα τοΰ φιλιοΰ σας, πρέπει νά βγάλω τήν ι|ιχη 
μρυ άπό τήν. καταφρόνησι, πνϋ τήν έρρ.ιξαν τά Λό
για σας.

. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ( ταοαγμένος).—’Άννα. ..
. ΣΚΗΝΠ ΕΝΝΑΤΗ

.(.Εισέρχεται ή Ραλλοΰ; με τήν έγγονή της».
ΡΑλ,Δ,ΟΥ (μάμμη αύστηρώς >-:—Πούνε τό γράμ

μα ;, (πρός τό Στέφανο προσποιούμενη). ’Ά, έδώ εϊ
σθε, .κύριε Στέφανε ;

ΑΝΝΑ προχωρούσα ένα ί.ήμα».^— Σάς έκάλεσα 
,ίά νά οάς πώ τά τελευταΐά μου λόγια. Στό σπήτί 
σας δζν μπορώ νά ζήσω πειά. Ά.λλά καί άν μπορούσα 
δέ. θά ήθελα. Κοντά σας δέν έγνώρισα παρά τής πί-
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κρες τής ζωής και τής ψευτιές της. Γιά μένα δέν βρί
σκεται στοργή, δεν υπάρχει αγάπη, καί δταν ζήτησα 
τή φιλία (απευθύνεται πρός τό Στέφανο) τή- βρήκα 
και αυτή πρόστυχη και άτιμη (γελρί τραγικά), γιατί 
μοΰ λείπει τό χρήμα. Φεύγω, (πρός τή Νόνα της). 
Δέ θέλω τίποτα άπό σάς. (αγρίως). Άχ, να μπορσυ 
σα νά σάς δώσω πίσω τή ζωή τών τριών χρόνων πού 
σάς χρεωστώ (σαν τρελλή). Νά, πάρτε πίσω δ,τι μοΰ 
διοκε ή εύσπλαγχνία σας καί δχι ή στοργή σας (αρ
πάζει τό κολλιέ, τό όποιο φορεϊ στο λαιμό της, βγά
ζει τά δαχτυλίδια της καί τά πέτα στά πόδια τής Νό-

• '■
p ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΦΡΕΝΟΠΑΟΕΙΑ
ίπο τον ανωτέρω τίτλον προτίθεμαι νά Εξετάσω τόν 

λογον δια τον οποίον το πνεύμα άνθρώύπων τινων άπό τώ/ 
αρχαιότατων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς λαμβάνει τήν 
προς την Μεταφυσικήν και φιλοσοφίαν και τόν ύπερβατι- 
σμόν άγουσαν παρέχων γέννεσιν είς τά διάφορα φιλοσο
φικά συστήματα. Ή παρούσα εργασία τυγχάνουσα πρό 
παντός άλλου εύσυνείδητος άξιοι καί παρά τοΰ πλέον δύ
στροπου τών αναγνωστών νά μή δίδει έν αύτή τό έλάχι- 
στον ΐχνος ειρωνείας. Μετά τήν δήλωσιν ταύτην πάσης 
παρεξηγήσεως οΰσης άδυνάτου είσέλθωμεν έλευθέρως είς 
τό θέμα ήμών.

’Επειδή ή παρούσα μελέτη απευθύνεται κατά μέγα μέ
ρος πρός άνθρώπους ούδεμίαν έχοντας σχέσιν πρός τήν 
ιατρικήν καί όμιλοΰνται μετά ιατρών μόνον οσάκις άσθε- 
νήσωσιν, άναγκαίον υπολαμβάνω νά παράσχω τώ ανα
γνώστη όλίγας τινας Εξηγήσεις απαραιτήτους διά τήν α
κριβή κατανόησιν τής πνευματικής διαταραχής (παρ’ ο
λίγον νά εΐπω τής νόσου) ύφ’ ής οί Μεταφυσικοί καί 'Υ- 
περβατισταί κατέχονται.

* * *
Ό άνθρωπος, τό κατ’ Εξοχήν τούτο έπίπλοκον δν ύπό- 

κειται είς τους αύτούς φυσικούς νόμους είς ους ύπόκεινται 
καί τά λοιπά πλάσματα. ’Από τής στιγμής άπό τής οποίας 
γίνεται έν τώ μετοικώ όργανισμώ ή σύλληψις αύτών μέχρι 
τής έποχής καθ’ ήν έναποτίθεται είς τόν τάφον καί πέραν 
άκόμη τοΰ τελευταίου τούτου Εξελίσσεται διαρκώς ύφιστά- 
μενος πάν είδος μεταβολών αίτινες μόνον σκοπόν έχομε/ 
την προσαρμογήν αύτοΰ πρός τό περιβάλλον έν ώ διέρχε
ται τόν βίον αυτού. 'Ο νόμος ούτος τής προσαρμογής ήν 
γενικώς άνευρίσκεται πανταχοΰ τής οργανικής φύσεως ζω
ικής ή φυτικής. Ούτος είνε ή αίτια πασών τών μεταβο- 
λώντών έπελθουσών διά μέσου τών αιώνων καί ούτος τέ
λος κάμνει νά μή όμοιάζωμεν πρός τούς προγόνους ήμών. 
Δέν όμοιάζομεν πρός τούς προγόνους ήμών! ’Ιδού τρό
πος έκφράσεως πόρρω άπέχων τής πραγματικής καί έπι- 
στημονικής άληθείας. Διεφυλάξαμεν έκ τών προγόνων μα: 
τά προτερήματα άποροίψαντες τά έλαττώματα. Έν τού- 
τοις αΐ Εξαιρέσεις είς τόν κανόνα τούτον άνευρίσκονται έτι 
άρκετά συχνά. "Οταν μεταβαίνομεν άπό ένίς δεδομένου 
οντος είς Ετερον τελειότερον, παρατηροΰμεν ότι ή τελειο- 
ποίησις αύτη ούσιοδώς είς δύο παράγοντας, τήν έμφάνισι'. 
νέου τίνος οργάνου καί νέας τίνος λειτουργίας. Οί φυσιο
λόγοι έρευνώσιν έτι χωρίς νά καταλήγωσιν είς οριστικόν 
αποτέλεσμα, έάν ή λειτουργία εΐνε έκείνη ήτις άναφαίνε- 
ται πρώτη κατά σειράν ή τούναντίον τό δργανον. Μή έ
χοντες τήν άξιωσιν νά λύσωμεν Ενταύθα τό ζήτημα πε· 
ριοριζόμεθα απλώς νά τό θέσωμεν. Φαίνεται έν τούτοις πι
θανόν ότι ή λειτουργία είνε έκείνη ήτις άναφαίνεται πρώ
τη καί εΐτα τό οργανον. Ούτως Εξηγείται διατί είς τή/ 
Εγκεφαλικήν διαταραχήν ήν πρόκειται νά έξετασωμεν τό 
οργανον ή μάλλον ή χώρα τού Εγκεφαλικού φλοιού ήτις 

νας της). (Πρός τό Στέφανο). Θά καταστρέψω μέ 
τά νύχια μου τήν έμμορφιά μου, άφοΰ εμπνέει φιλίες 
ταπεινές (προχωρεί πρός τήν έξοδο). Γιομάτη άπό 
νέα δύναμι, θά ριφθώ στήν εργασία, στήν άλήθεια. 

(Προχωρεί).
Θά ζήσω τίμια καί θά νικήσω.
ΡΑΑΑΟΥ (μάμμη,1 άσθενώς).—“Αννα...

(Ή “Αννα φεύγει).
(Μένουν καί οί τρεις κατάπληκτοι).

(Ή αυλαία πίπτει).
ΤΕΛΟΣ

αργοτερον θελει παρουσιάσει άπλάς άλλοιώσεις άποτόκους 
τής διαταραχής τής λειτουργίας, δέν διεκρίθη έτι τών λοι
πών Εγκεφαλικών χωρών. Έν άλλοις λόγοις, εύρισκόμεθα 
άκόμη είς τήν πρώτην περίοδον, τήν λειτουργικήν. Άλλά 
τί είνε λειτουργία; Είνε αυτή στοιχειώδες φαινόμενον τής 
Εγκεφαλικής Ενέργειας ή τούναντίον πολύπλοκου τοιούτον , 
Πώς δέ σχηματίζεται μία λειτουργία; Ή άπόκρισις είς τά 
Ερωτήματα ταύτα δέν είνε δυνατή ή μετά τήν Εξέτασε/ 
άλλων φαινομένων άπλουστέρων καί στοιχειοδεστέρων ά- 
παράλλακτα δπως ή μελέτη συνόλου τίνος άπαιτεί τήν 
γνώσιν τών συνιστώντων αύτό μερών. Ό σκελετός έπί τού 
όποιου στηρίζεται άπαν τό ήμέτερον ψυχολογικόν οικοδό
μημα συνίσταται έξ άπλών αισθήσεων αίτινες παριστώσιν 
τήν ψυχολογικήν μονάδα. Αί αισθήσεις αύται αίτινες παρά 
τώ άνθρώπω παρουσιάζονται ώς πολλαπλοί καί ποικίλοι ά- 
νεφάνησαν καθ’ όρισμένην σειράν είς τήν ζωολογικήν κλί
μακα άπό τών μονοκυττάρων οργανισμών μέχρι τού άνθρώ- 
που. Φαίνεται δέ πιθανόν ότι αί πρώται Εντυπώσεις υπήρ
ξαν άπεικαί. "Απαντες οί μικροσκοπικοί οργανισμοί οί ζών- 
τες έν τώ ΰδατι, ύπό τήν γήν καί έν τή άτμοσφαίρα ύφί- 
σταντο τάς έκ τούτων Επιδράσεις έξοικειούμενοι πρός αύ· 
άς τού χρόνου προϊόντος τούτέστι προσαρμοζόμενοι. Ή προ
σαρμογή αυτή έξεδηλοΰτο παρά τούτοις διττώς πρώτον, τό 
πρωτόπλασμα αύών διεκρίνετο είς δύο ζώνας μίαν έξω πα- 
χυτέραν καί ίσχυροτέραν εύκόλως άνθισταμένην είς τάς 
Εξωτερικός προσβολάς καί μίαν έσω περιέχουσαν τόν πυ
ρήνα καί έπιτελοΰσαν πάσας τάς λοιπάς λειτουργίας (κα
ταχρώμαι τής λέξεως), καί δεύτερον ή κίνησις ήτις έξε
δηλοΰτο διά συστολών τοΰ πρωτοπλάσματος καί σχηματι
σμόν προσεκβολών είς άς άπό μακροΰ χρόνου έδόθη τό ό
νομα τών ψευδοποδίων.

Άπτικαί εντυπώσεις καί κίνησις, ιδού άρα τά δύο αρχι
κά φαινόμενα τής μετά τοΰ Εξωτερικού κόσμου συναφεία;, 
Μεταβαίνοντες ήδη άπό τού μονοκυττάρου οργανισμού είς 
ένα πολυκύτταρον παρατηροΰμεν ότι καί ούτος δέν δύνα
ται νά προσαρμοσθή πρός τό περιβάλλον η δυνάμει βαθύ- 
τέρων μεταβολών αίτινες δμως κατά βάθος γίνονται ύπό 
τό αύτό πνεύμα, έάν δύναμαι ουτω να εκφρασθώ. Έώ οντ·. 
τά περιφερικά κύτταρα άναλαμβάνουσι την παραλαβήν τών 
Εξωτερικών Ερεθισμών. Άλλα τήν είς τούς έριθισμούς τού
τους άπόκρισιν τούτέστι τήν κίνησιν καί άλλα τέλος τάς 
λοιπάς λειτουργίας. Είνε φανερόν δτι ό καταμερισμός ού
τος τής Εργασίας άποδεικνύει τήν τελειοποίησιν καί άνά- 
πτυξιν τών μερών δι’ ά είνε προωρισμέναι τόσον διάφο
ροι άπ’ άλλήλων λειτουργίας ώς Επίσης καί τό δτι ό οργα
νισμός ούτος ό πλέον τελειος, ο πλέον συστηματικός εχει 
διαφυλάξει τήν μνήμην τών παρά τώ προγόνω αύτοΰ συμ
βάντων άφού θέτει είς Ενέργειαν διά νά τραφή ή νά σ- 
μυνθή τούς αύτούς κατ’ ούσίαν άκριβώς τρόπους. Προχω- 
ροΰντες, έτι ολίγον βλέπομεν άναφαινόμενον νέον χαρα
κτήρα, άρνητικόν τούτον, δστις συνίσταται εις την απω-
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λείαν τής ανεξαρτησίας τών διαφόρων οργάνων ατινα συν
δέονται στενωτερον προς άλληλα. Ή οργανική αΰτη αλ
ληλεγγύη δέν στερείται πλεονεκτημάτων ώς έπίσης καί 
μειονεκτημάτων. Μεταξύ τών πρώτων θά άναφέρωμεν τήν 
άναπτυξιν τών διαφόρων οργάνων καί τήν ανατομικήν αύ
τών μεταμόρφωσιν έν σχέσει μέ τήν λειτουργίαν δι’ ήν 
ταϋτα άπέβησαν ειδικά καί μεταξύ τών δευτέρων τό γεγο
νός ότι ή καταστροφή ή ή απλή διατάραξις τής λειτουρ
γίας οργάνου τίνος θέτει αμέσως είς κίνδυνον τήν ζωήν 
ή διαταράσσει απλώς τήν ομαλήν λειτουργίαν ολοκλήρου 
τοΰ οργανισμού. Ή τελειοποίησις προχωρούσα κατά τήν 
έξέλίξιν τών όντων άπολήγει καί είς τήν είδικοποίησιν τών 
μερών ένός και τοΰ αύτοΰ οργάνου. Οΰτω, διά τής είδικο- 
ποιήσεως διαφόρων όμάδων κυτταρικών άποτελουσών άρχι- 
κώς μέρος τού γενικού ζωικού περιβλήματος έλαβον γέν- 
νεσιν τά διάφορα αισθητήρια καί τό κεντρικόν νευρικόν σύ
στημα. ’Εννοείται ότι τά διάφορα μέρη τού τελευταίου τού
του δέν αναφαίνονται συγχρόνως άλλά βαθμηδόν καί καε' 
ολίγον συμφώνω'ς πρός νόμους οΰς άγνοούμεν έπί μάλλον 
καί μάλλον έφ' όσον άνερχόμεθα τήν κλίμακα τών όντων. 
Πάν ό,τι δυνάμεθα νά είπωμεν είνε ότι ή σειρά τής έμφα- 
νίσεως αύτών άκολουθεί έκ τοΰ πλησίον τήν έμφάνισίν τών 
νέων λειτουργιών. Καί έπειδή αί κατώτεραι μοίραι τοΰ νευ
ρικού άξονος ξχουσι σχέσιν μέ τάς μάλλον άρχαίας λει
τουργίας αίτινες δέν έκδηλοϋνται πλέον ή ώς άπλά άνακου- 
φιστικά φαινόμενα μή υφιστάμενα τήν έπίδρασιν τής βου- 
λήσεως, έπεται ότι πάσα νέα λειτουργία θά έχη τάσιν νά 
έντοπισθή εις ύψηλότερον εύρισκόμενα μέρη τού εγκεφά
λου, καί έπειδή ώσαύτως νέαι λειτουργίαι παρουσιάζονται 
καθ’ έκάστην έξακολουθοΰμεν διαρκώς νά μεταβαλώμεθα 
χωρίς νά έχωμεν ούδεμίαν περί τούτου συνείδησιν. Ή υπό 
πάσαν έποψιν σπουδαία αΰτη γνώσις τής διαρκούς μετα
βολής χρησιμεύει πρός έρμηνίαν πλείστων όσων πραγμά
των. Μάς έξηγεϊ διατί είς πάσαν λειτουργίαν ύπάρχουσι 
δύο μέρη, τό ανώτερου καί τό κατώτερον, ών τό πρώτου 
παριστφ τήν προσαρμογήν τού ήμετέρου είδους είς περι
στάσεις άναφανείσας είς έποχήν λίαν μεμακρυσμένην ή· 
μών ένώ τό δεύτερον έχει σχέσιν μέ πλέον προσφάτους πε
ριστάσεις καί κατ’ άκολουθίαν μάλλον ασταθείς. Μια τών 
τελευταίων τούτων λειτουργιών είνε καί ή άπορρέουσα έκ

Γάλλοι Φυοιολάτςαι

ής προσαρμογής τοΰ πεΠολιτισμένου άνθρωπον πρός τάς 
νέας απαιτήσεις τής κοινωνικής Ζωής, ήτοι πρός τήν πα
ρούσαν στιγμήν καί τάς απροόπτους περιστάσεις. Τό τοι. 
οΰτον άποτελεϊ τόν ΰψιστον βαθμόν τής τελειοποιήσεως Sv 
οργανισμός τις δύναται νά φθάση.

Συμφώνως πρός ενα βιολογικόν νόμον καθ’'ον ή έξέλι- 
ξις τού άτόμου άναπαράγει έν βραχεί τήν έξέλίξιν τοΰ εί. 
δους είς ο τό άτομον τούτο άνήκει, δ άνθρωπος οφείλει νά 
διέλθη πριν λάβη τήν τελειωτικήν αυτού μορφήν δι’ όλων 
τών κυριωτέρων σταθμών οίτινες έσημείωσαν τήν έξέλίξιν 
τών προγόνων αυτού. Είνε προφανές ότι κατά τήν δυσχε· 
ρή ταύτην διαδρομήν ό ανθρώπινος οργανισμός είνε δυνα
τόν νά σταματήση μή φθόνων οΰτως άπασαν τήν έπιθυμη- 
τήν τελειότητα. Τό τοιούτον θά έχη ώς συνέπειαν τήν ατε
λή πρός τό περιβάλλον προσαρμογήν οΰ κακός έξελιχθέν- 
τος όντως. ’Εάν ή στάσις αΰτη έπέλθη είς τά πρώτα στά
δια τής έξελίξεως τού ανθρωπίνου έμβρύου θά προσβάλη 
ιδίως τάς λειτουργίας καί τά όργανα ατινα προ πίλλού ά- 
νεφάνησαν ένώ έπερχομένη άργότερον θέλει έμποδίσει τήν 
άνάπτυξιν τών έσχάτως άναφανεισών λειτουργιών. Καί έ- 
πειδή, πάσα νεωστί άναπτυχθεϊσα λειτουργία έχει ώς ά- 
νωτέραν έδραν τάς άνωτέρας στοιβάδας τού εγκεφαλικού 
φλοιού ή στερείται έτι τοιαύτης έπεται ότι έκ τής .στάσεως 
αύης ής έξελίξεως θέλουσι προκύψει διάφορα 'ψυχικά νο
σήματα. Ή στάσις αΰτη κατά τήν έξέλίξιν δέν έπέρχεται 
άναγκαίως διαρκούσης τής ένδομιτηρίου ζωής άλλά καί με
τά τήν πάροδον ταύτης,μή προβάλλουσα έν τή περιπτώσε· 
ταύτη ή τάς όλως νέας λειτουργίας τάς τής προσαρμογής 
πρός τάς κοινωνικός άπαιτήσεις. ’Επειδή δέ ώσαύτως τά 
κατώτερα μέρη πάσης λειτουργίας κέκτηνται άνατομικήν ■ 
τινα ύπόστασιν όσον μικρά καί αν είνε αΰτη αΐ άνοιαι 
χαρακτηρίζονται ύπό οργανικών άλλοιώσεων όρωτών ύπό 
τοΰ φανού τοΰ μικροσκοπίου, ένώ αί περί ών ένταΰθα πρό
κειται διαταραχαί τών νευρικών λειτουργιών άμοιροΰσι τοι- 
ούτων. Έν τή πρώτη ώσαύτως περιπτώσει εί καί ό άσθε- 
νής έστερήθη τών κατωτέρων μερών λειτουργίας τίνος δύ
ναται έν τούτοις νά προσαρμόζηται άκόμη πρός τό περιβάλ
λον ένώ έν τή δευτέρα περιπτώσει τό τοιούτον αποβαίνει 
αδύνατον.
Έπεται συνέχεια Κωνστ. Παπαστρατηγάκης

Λιδάκτωρ τοϋ έν Λυών Πανεπιστημίου

q* ΠΟΙΗΜΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Έπήρε ό Χάρος τοΰ "Υπνου τά χαρίσματα, 
τά κάλλη του τά όνειροφιλημένα- 
τή θΰρα έπήγε κ’ εκρουσε τής κάμαρας 
ποϋ άγκομαχοΰσεν ή άρρωστη παρθένα.
-— Ποιος είνε ;

— 'Ο ωραίος "Υπνος.
-— Καλώς ώρισες 1

Έλα- τ’ άρρωστημένα μου τά μέλη 
σ’ άποζητοΰν, ή σκέψι μου ή άκοίμητη 
σέ λαχταρά, κι’ θ πόνος μου σέ θέλει.

Ή κλίνη μου ποτέ δέν έξευγάρωσε 
παρά μέ σένα μόνο, ώ ποθητέ μου. 
"Αχ ! έξω άπ’ τήν αγάπη τών ονείρων σου 
αγάπη δέν έγνώρισα ποτέ μου.

Ποτέ δέν έλαχτάρησα άλλο αγκάλιασμα. 
"Ελα- μέ τής δροσιάς σου τό λαγήνι 
δρόσισε τό κορμί μου. Σέ προσμένουνε 
τής παρθενιάς μου οί μαραμένοι κρίνοι.

τόν αγκαλιάζει καί μέ δάκρυα βρέχει 
τά χείλη του ποΰ έκόλλησαν στά χείλη της.
*Ω ! τό φιλί ποΰ τελειωμό δέν έχει !

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΛΙΕΓΗΣ
-Μ ίονι,ηρ 
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νοφόρους σιρατιώτας. ’Ολίγος άνεμος σύρων έπί τοΰ 
πεζοδρομίου τεμάχια χάρτου ή ξηρά φύλλα ήρκει νά 
φέρη τόν λιχανόν έπί τή; σκανδάλης τού δπλου των, 
καί δέν ήτο άσύνηθες ή ακούσια έκπυρσοκρότησις, εις 
ήν άμέσως άντεπεκρίνοντο δΓ ομοβροντιών αί άλλαι 
περιπολίαι. Χωρίς νά έχω καί τήν έλαχίστην συμπά
θειαν, πολλοΰ γε καί δή, διά τούς Γερμανούς αυτούς 
στρατιώτας, ούχ ήττον δμως αναγκάζομαι ν’ άναφέρω 
καί δι’ αύτούς τά βασανιστήρια, άτινα ύφίσταντο έν 
τή έν Λιέγη φρουρά. Μετά τήν έπί δέκα ολοκλήρους 
ώρας νυκτερινήν περιοδίαν καί τήν παράδοσιν τών 
έκθέσεων εις τά διάφορα τμήματα τής πόλεως, προ- 
σήρχοντο εις τά ·.. γυμνάσια, έν οις έφ’ ολοκλήρους 
ώρας έξησκοΰντο είς τό γελοιωδέστατον καί κοπιώδες 
βάδισμα τής γερμανικής παρελάσεως. Ή μάστιγξ τού 
κτηνώδους ύπαξιωματικοΰ ένίοτε έλάμβανεν ένεργόν 
μέρος. Πρέπει τώ δντι, νά είνε τις τεύτων διά νά 
ύπείκη είς τοιούτου είδους έξευτελισμούς. Πρέπει νά 
εΐνέ τις Γερμανός διά νά θεωρή εαυτόν κατώτερον τών 
ζώων. Έξ άλλου πάς θαυμάζων τήν γερμανικήν αύ
τήν «πειθαρχίαν» ! πρέπει νά είνε κατωτέρας πνευμα
τικής άντιλήψεως καί δουλόφρων.

’Ανωτέρω άναφέρομεν, δτι οί κάτοικοι τής Λιέγης 
ώφειλον νά είσέρχωνται είς τάς οικίας των τήν 8ην 
έσπερινήν ώραν. Δέν ήτο δμως 8η άλλ’ 7η. Διότι τά 
μέλη τής πρωσσικής συμμορίας δέν είνε κύριοι μόνον 
τής γής άλλά καί τοΰ ηλιακού συστήματος! Ήλλαξαν 
τήν ώραν, ήν ώνόμασαν «έπίσημον»! Φαντασθήτε 
τόν νόμον τής φύσεως δλιγώτερον «έπίσημον» τοΰ 
νόμου τών Πρώσσων. Διότι πάς τις γνωρίζει, δτι έκα
στος τόπος έχει καί τόν μεσημβρινόν του, ό όποιος 
κανονίζεται δΓ ειδικών οργάνων έν τοϊς άστεροσκο-, 
πείοις κ.τ.λ. Άλλά μιάς ώρας διαφορά δέν έχει ανάγ
κην άστρονομικών οργάνων ούδέ μαθηματικών υπο
λογισμών, δέν πρόκειται περί δευτέρων ή έστω καί 
πρώτων λεπτών, πρόκειται περί διαφοράς μιάς ώρας! 
Δέν σάς υπενθυμίζει τά παραληρήματα τής Παλαιά; 
Διαθήκης, καθ’ ήν δ Θεός έχει ιδιαιτέραν συμπάθειαν 
διά τόν δίκην άτάκτου παιδιού συμπεριφερόμενον 
εβραϊκόν λαόν καί δτι ό Γουλιέλμος έχει τήν αύτήν 
δύναμιν μέ τόν Ίησοϋν τοΰ Ναυή; Άλλά λησμονώ, 
δτι ό Κάϊζερ πλέον ή άπαξ έβεβαίωσεν «έπισήμως» 
δτι είνε ό κατ’ εύθεΐαν άντιπρόσωπος τοΰ Θεού έπί 
τής Γής. Λησμονώ, δτι δ Κάϊζερ «ποζάρει» ώς προ
φήτης Δανιήλ είς τήν μητρόπολιν τοϋ Στρασβούργου. 
Λησμονώ τέλος, δτι οί Γερμανοί δέν είνε άνθρωποι 
άλλά κάτι άλλο.

**♦
Οί τοίχοι έγεμαν πολεμικών ειδήσεων γαλλιστί καί 

γερμανιστί. Μερικαί ιδίως ήσαν άξιαι γέλωτος, ώς έπί 
παραδείγματι μία, ήτις ήρχιζεν οΰτω: «Πρός τούς 
κατοίκους τής πόλεως τής Αιέγης. Έπειδή πολλαί κα
κόβουλοι καί ψευδολόγοι ειδήσεις μεταδίδονται .είς 
υμάς, προκαλοΰσαι λύπην, δτι δήθεν τά συμμαχικά 
στρατεύματα τών έχθρών μας (Γάλλων, Άγγλων κτλ.) 
νικούν, άναγκαζόμεθα νά δημοσιεύσωμεν τάς άναγ- 
γελθείσας νίκας παρά τοΰ μεγάλου έπιτελείου τών αύ- 
τοκρατοριπών στρατευμάτων κ.τ.λ.» 'Υπογραφή: «Δι
οικητής τής δχυράς πόλεως τής Λιέγης αντιστράτηγος 
φόν Έμιχ».

Άλλ’ οί κάτοικοι τής Λιέγη; έβάδιζον τόν δρόμον 
των μή δίδοντες προσοχήν είς τάς τόσον ένδιαφερού- 
σας ειδήσεις, ας δ Γερμανός στρατιωτικός διοικητής

IV

«Ή παραβίασες τών συν&ηκών ώς 
έπραξεν ή Γερμανία έν Βελγίω, εϊνε 
έγκλημα τρομερόν. ΤΑ νά σιγά έπ * αν- 
τοϋ και νά έπιβάλλη εις τους άλλους σι
γήν είνε τό κορύφωμα τοϋ έγκλήματες.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΖ BEAT 
('Εν τφ ν' Ανεξαρτήτων τής Φιλαδέλφειας, 

25 Ίανουαρίου 1915).

Τήν πρωίαν τής Παρασκευής? Αύγούστου είσήλθον, 
ώς ήδη επανειλημμένους άνεφέρομεν,, τά δύο πρωσσικά 
συντάγματα πεζικού καί ιππικού καί μετά τήν κατά- 
ληψιν τών κυριωτέρων δημοσίων κτιρίων καί τών με
γάλων ξενοδοχείων έτοιχοκόλησαν τήν πρώτην προκή- 
ρυξιν ύπογεγραμμένην παρά τοΰ δημάρχου τής πόλεως 
Λιέγης Κλεγιέρ--τή διαταγή τοΰ γερμάνοΰ διοικη- 
τοΰ—δΓ ής προέτρεπε τούς κατοίκους νά παραδώσωσι 
πάντα νά δπλα, άτινα ήδύναντο νά έχουν εις τάς οι
κίας των.'Η άνωτέρω προκήρυξις προειδοποιεί έπίσης, 
δτι πάς ανακαλυφθείς δπλοφορών ή έχων οίονδήποτε 
δπλον έν τώ οϊκω του θά έτυφεκίζετο αυθωρεί άνευ 
ούδεμιάς διαδικασίας. ’Αμέσως ήρξατο ή μετακομιδή. 
Πάντες έτρεχον εις τό δρισθέν μέρος δπερ ήτο ή δεξιά 
πτέρυξ τού άνακτόρου τών δικαστηρίων, έν ώ είχεν 
έγκατασταθή τό διοικητήριον τών καταχτητών. Άν- 
δρες, γυναίκες καί παιδία έτρεχον«ώπλισμένοι» 
νά παραδώσωσι πάν είδος φονικού οργάνου εις τούς 
φονεϊς των I Ξίφη καί κυνηγετικά τυφέκια, πιστόλια 
καί έπαναληπτικά δπλα καί ολόκληροι «πανοπλίαι» 
τών διαφόρων σαλονίων, άρχέγονα δόρατα καί βέλη 
καί ακόντια τής μεσαιωνικής έποχής ή τών αγρίων 
τής βελγικής μεγάλης αποικίας τού Κογκό μετεφέροντο 
έπί τών ώμων ή έπί χειροκινήτων ή ίπποκινήτων 
αμαξών. ’Άλλοι δμως κάτοικοι προύτίμων νά τά ρί
πτουν είς τόν ποταμόν άντί νά τά παραδίδουν είς τάς 
χεϊρας τού άνάνδρου κατακτητού των.

Σύν τώ άφοπλισμφ τών κατοίκων, έγένετο καί δ 
άφοπλισμός τής πολιτοφυλακής καί άστυφυλακής, ούχ’ 
ήττον δμως οί άνδρες τών άνωτέρω τούτων σωμάτων 
έκρατήθησαν διά τήν υπηρεσίαν τής τάξεως καί τών 
νυκτερινών περιπολιών, φέροντες τήν τιμημένην βελ
γικήν στολήν των. Καί οί μέν άστυφύλακες ΰπηρέτουν 
συνεχώς σχεδόν, οί δέ πολιτοφύλακες έκ περιτροπής, 
έκάστην δεκάτην ημέραν εικοσιτετράωρον συνεχή υπη
ρεσίαν. Ή νυκτερινή περίπολος άπετελεΐτο έξ ένός 
άοπλου βέλγου άστυφύλακος, φέροντος τόν κανονι- 
σμένον φανόν, δύο άόπλων βέλγων πολιτοφυλάκων έν 
στολή καί δύο ένοπλων γερμανών στρατιωτών. Ή νυ
κτερινή αΰτη φρούρησις τής πόλεως ήρχιζε τήν δγδόην 
εσπερινήν ώραν, ήτοι άμέσως μετά τήν έν ταϊς οϊκίαις 
είσοδον τών κατοίκων μέχρι τής έκτης πρωινής. Πάς 
δέ κάτοικος συλλαμβανόμενος πέραν τής δρισθείσης 
ταύτης ώρας παρεδίδετο εις τάς γερμανικός άρχάς καί 
έφυλακίζετο.... Πολλά έπεισόδια συνέβαινον κατά 
τάς παραδόξους ταύτας νυκτερινός περιπολίας μέ τήν 
αμετρον διιλίαν τών δπλοφορούντων γερμανών στρα
τιωτών, ατινα μοί διηγούντο φίλτατοι πολιτοφύλακες, 
ών τά ονόματα αδυνατώ έπί τού παρόντος ν’ άναφέρω 
δι’ εύνοήτους λόγους καί ένός έπίσης αστυνομικού, 
δστις πλεΐστα δσα μοί διηγείτο διά τήν άκατανόμα- 
στον διαγωγήν ιών κτηνωδών άξιωματικών τοΰ λη
στρικού στρατού τοϋ Γουλιέλμου.

Ό έλάχιστος κρότος έπτόει τοός ουτιδανούς κρα
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είχε τήν άπειρον καλοσύνην νά τοϊς παρέχη! ’Άλλαι 
πάλιν ειδήσεις άπευθύνοντο «Πρός τού; Γερμανούς 
στρατιώτας» γερμανιστ'ι καί γαλλιστί, δι’ ών έμάνθα- 
νον οί σκλάβοι τών ληστών τάς «νίκας» τών συναδέλ
φων των. Άφοϋ δμως αί προκηρύξεις ήσαν προωρι- 
σμέναι διά τούς κτηνώδεις Γερμανούς στρατιώτας, τί 
άραγε νά έχρησίμευεν ή κατά λέξιν, κάκιστη άλλως τε 
γαλλική μετάφρασις;

Μεταξύ τών πρώτων προκηρύξεων ήτο και ή εξής, 
ήτις θεωρηθήτω και ή μάλλον κτηνώδης. Άπασαι αί 
θύραι τών οικιών ώφειλον νά μένουν ανοικτοί δΓ δλης 
τής νυκτός. “Απανιες οί κάτοικοι ώφειλον νά έχουν 
όπισθεν τών παραθύρων των φώ:, επίσης καί δλα τά 
καταστήματα νά ώσιν ανοικτά και φωτισμένα». Φαν- 
τασθήτε τήν θέσιν τών κατοίκων νά κοιμώνται (;) μέ 
ανοικτάς θύρας καί δή δταν εις τάς οδούς περιφέρον
ται οί τερατωδέστεροι τών Ού'νων.

"Οσον διά τύν φωτισμόν έδικαιολογεϊτο τό πράγμα 
διότι, ώς έχομεν ήδη γράψη, τό έργοστάσιον τοΰ αε
ριόφωτος ήτο κατεστραμμένον έκ τοΰ’βομβαρδισμοϋ. 
Εϊργάζοντο δέ πυρετωδώς είς τήν έπιδιόρθωσιν, άλλ’ 
επειδή παρήρχετο χρόνος πολύς καί οί Γερμανοί ένό- 
μιζον διι τοΰτο προήρχετο έκ^τής κακής θελήσεως τών 
Βέλγων μηχανικών, βλακώδης άλλως τε σκέψις, μετε- 
καλέσαντο τόν διευθυντήν τών εργοστασίων τοΰ άεριό- 
φωτος τής πόλεως τοΰ ’Αμβούργου, δστις ε’ιρήσθω έν 
π αρόδω ήτο Βέλγος, καί ό όποιος βύρεν δτι ή έργασία 
έγίνετο πλέον ή ταχέως. ’Αλλά βλέπετε οί στρατιωτικοί 
σύμ βουλοι εΐχον τήν ίδικήν των γνώμην, δπως ό αύ- 
θέντης των δι’ δλα.

(’Ακολουθεί)
ΠΟΛΤΔΠΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΤ

— Οί συμμαχικοί στόλοι ακολουθούν τήν έξής τα
κτικήν πρό τών Στενών τών Δαρδανελλλίων-

— Είς τήν πρώτην γραμμήν θέτουν τά παλαιού 
τύπου θωρηκτά των. Τηρούντες έν εφεδρεία τά νεω- 
τέρου τύπου τοιαύτα, καί τοιουτοτρόπως τά τύπου 
τρέτνωτς θέ εΐνε ανέπαφα δταν θά προχωρήση ή έναν
τίον τών φρουρίων δράσις.

— Υπολογίζεται δτι μέχρι τής τελευταίας ημέρας 
τοΰ μηνός έσίγησαν καταστραφέντα πολλά τουρκικά 
έξωτερικά φρούρια τών Στενών.

— Είς τάς 16 τού μηνός ήρχισε ό βομβαρδισμός 
τής δευτέρας σειράς τών φρουρίων τών Δαρδανελ
λίων.

(^ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟ ΓΙΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ 
“ΣΩΤΕΡΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ

Γ- ΔΡΟΕ1ΝΗ

— Ό συμμαχικός στόλος είσήλθε πλέων ελεύθερος 
είς τήν λεκάνην τών Στενών.

τούτοις ό συμμαχικός στόλος εόρίσκεται α- 
τήν αρχήν τού πολεμικού έγχειρήματος.

21 Φεβρουάριου ήρχισεν δ βομβαρδισμός τής

— ’Εν 
κόμη είς

Σμύρνης-
— Είς τάς 22 Φεβρουάριου οί Γερμανοί έβομβάρ- 

δισαν τό Ρέϊμς.
— Ή Αυστρία έξώρισεν τούς ’Ορθοδόξους κα
τοίκους τής Βοσνίας.

— Μέχρι τής 28 Φεβρουάριου τά, φρούρια τών 
Δαρδανελλίων αμύνονται κρατερώς.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1915

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΑΙΤΙΚΗΖΟΗ
Έξηκολούθησαν καθ' δλον τόν Φεβρουάριον αί 

πολεμικά! επιχειρήσεις είς τά διάφορα μέτωπα τοΰ 
πολέμου.

— Κατά τηλεγράφημα τής 1ης Φεβρουάριου ή 
Γερμανία ήρχισε νά παρασκευάζη πανστρατιάν.

— Είς τάς άρχάς τοΰ μηνός οί ’Αλβανοί έπεχεί- 
ρησαν νά εισβάλουν είς τήν Σερβίαν.

— Είς τήν μάχην τής Άργκον, οί Γάλλοι άπώ- 
λεσαν επτά αξιωματικούς.

— Είς τεσσαράκοντα χιλιάδας, λέγεται, δτι άνέρ 
χονται οί νεκροί Γερμανοί είς τήν Πολωνίαν-

— Ό Κάϊζερ έπεσκέφθη τό έν τή ’Ανατολική 
Πρωσσίρ μέτωπον τοΰ πολέμου.

— Κατά πληροφορίας έκ Πετρουπόλεως είς τό ε
σωτερικόν τής Ρωσσίας εύρίσκονται αιχμάλωτοι πε
νήντα χιλιάδες Τούρκοι στρατιώται καί πεντακόσιοι 
είκοσι επτά αξιωματικοί.

— Ό αεροπόρος Γκράχαμ Ούαίτ έ'πεσεν είς τήν 
θάλασσαν εξω τοΰ Νιουπόρτ καί έσώθη αν καί έκ- 
τεθιμένος είς τό πΰρ.

— Είς τήν ’Αγγλίαν ήρχισε μικρά ύποτίμησις είς 
τάς τιμάς τοΰ σίτου.

— Είς τό Βερολϊνον ή ποσότης τοΰ άρτου δι’ έκα
στον ά'τομον ώρίσθη ύπό τής δημαρχίας-

— Δύο αύστρικά τορπιλλοβόλα έβομβάρδισαν τόν 
λιμένα τοΰ Άντιβάρεως.

— Άπεφασίσθη δπως εκατό τορπιλλοβόλα περιπλέ 
ουν τάς Άγγλικάς θελάσσας κατεδιώκουν τά γερμα
νικά υποβρύχια.

—·. Οί Ρώσσοι κατέλαβον τήν Μποστέκα κατωρθώ 
σαντες νά κυκλάήσωσι τούς φεύγοντας Τούρκους.

—■ ΙΙέντε σώματα Γερμανικού στρατού άπεστάλη- 
σαν είς ’Αλσατίαν.
— Γαλλικός στολίσκος αεροπλάνων ^βομβάρδισε 
τόν αεροπορικόν σταθμόν τών Γερμανών εις τό Σι- 
στέλ.

— .0 Βασιλεύς τοΰ Βελγίου ’Αλβέρτος έπεχείρησε 
δι’ αεροπλάνου έναέριον άνίχνευσιν τών Γερμανικών 
θέσεων παρά τόν ποταμόν Ύζέρ.

— Ή μάχη τής Μαζουρίας διήρκεσε έπί έννέα η
μέρας.

— Μεταξύ ’Αγγλίας καί Γερμανίας ήρχισε ή αν
ταλλαγή τών ανικάνων αιχμαλώτων.

—Κατά τάς στρατιωτικός κριτικάς, ό πόλεμος έν- 
τός ολίγου θά είσέλθη είς τήν νέαν αύτοΰ φάσιν.

— Θά παύση ό φρουριακός πόλεμος καί θά κατα 
βληθή προσπάθεια έκ μέρους τών έμπολέμων πρός 
διάσπασην τών έχθρικών γραμμών.

— Ό Γερμανός αύτοκράτωρ είσήλθεν είς τήν πό
λιν Αύκ τής ’Ανατολικής Πρωσσίας παρα τά Ρωσσι·· 
κά σύνορα.

— Είς τάς 7 Φεβρουάριου οί Αυστριακοί έβομβάρ- 
δισαν τό Βελιγράδι έπί δύο ώρας.

—Τό Σερβικόν πυροβολικόν ήνάγκασε τό Αυστρια
κόν νά παύση τό πΰρ.

— Ή Γερμανία έζήτησε συγγνώμη άπό τήν Ελ
βετίαν διά τήν διάβασιν Γερμανικού αεροπλάνου ύπε- 
ράνω τοΰ 'Ελβετικού έδάφους.

-ή- Είς τάς 8 Φεβρουάριου ήρχισεν ό βομβαρδιεφός 
τών Δαρδανελλίων.

— 'Εξήκοντα άγγλογαλλικά σκάφη ερριψαν περί 
τάς δύο χιλιάδας οβίδας.

— Πρώτον κατεστράφησαν τά έξωτερικά φρούρια 
τοΰ Μέλανος Κόλπου.

—; Κατά τήν διάρκειαν τοΰ βομβαρδισμού Αγγλι
κά υδροπλάνα έξετέλεσαν κατωπτεύσει- τών φρουρί
ων ρίπτοντα συγχρόνως βόμβας έναντίον αύτών.

— Οί Γερμανοί έφοβήθησαν διάσπασιν τοΰ έν ’Αλ
σατία μετώπου των καί έ'σπευσαν νά τό ένισχύσουν 
διά μεγάλων έπικουριών-

— Ή έκπόρθησις τής Βαρσοβίας ήρχισε νά θεω
ρείται ύπό τών Γερμανών αδύνατος.

— Ό Τσάρος έδώρησε είς τά φιλανθρωπικά Σω 
ματεΐα τής Βαρσοβίας ένα έκατομμύριον ρούβλια.

— Λέγεται δτι ή δύναμις τοΰ’Αγγλογαλλικοΰ στρα 
τού είς τό δυτικόν μέτωπον τοΰ πολέμου ύπερέβη 
ήδη τάς πεντακοσίας χιλιάδας.

— Ό υιός τού γνωστού φιλέλληνας βουλευτοϋ Κόσ- 
σέν ’Ιάκωβος, έ'πεσεν μαχόμενος ήρωϊκώς έναντίον 
γερμανικού χαρακώματος.

— Ό στρατάρχης φόν δέρ Γκόλτς πασσας μετέβη 
είς Σμύρνην.

— Ή Τουρκία ήπείλησε δτι θά άπελάση έκ Κων- 
στντινουπόλεως τούς ’Άγγλους ώς έκ τοΰ βομβαρδι
σμού τών Δαρδανελλίων.

— Είς τάς 13 Φεβρουάριου ολόκληρος δ συμμα
χικός στόλος έντός τών Στενών ευρισκόμενος βομ
βαρδίζει τά έσωτερικά φρούρια τών Δαρδανελλίων.

— Ό Φάρος τοΰ Σεντίλ Μπάχρ έκάη.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
.Η μεγαλύτερα έπιτυχία τοΰ ποιητοΰ πρέπει νά είναι ό πι

στός κατοπτρισμός τοΰ αναγνώστου. Πρέπει μέ τόν ένα στί
χο νά άπολύεται ή τωρινή στιγμή τούτου τοΰ ανθρώπου καί 
ή χθεσινή τοΰ άλλου, μέ τόν άλλο δέ ή τωρινέ] σκέψις τούτου 
ή ή χθεσινή τοΰ άλλου. Πρέπει δηλ. άπό μέσα φτό τάς γραμ- 
μάς του νά βλέπη κανείς ν’ άναπηδρ ένα σημερινόν ή ένα 
περασμένον «έγώ του», εις τρόπον ώστε νά νομίζει δτι σπου
δάζει τόν εαυτό του, δταν μελετά τόν ποιητή. Καί τοΰτο ό 
Δροσίνης τό κατορθώνει.

«Φωτοπλασμένα όνείρατα ! Σέ μιά στιγμή σάς σβύνει.» 
«Σάς ξανεμίζει άπόνετο, βαρύ τό δειλινό....
Νομίζω δτι γιά τά δικά μου όνειρα πρόκειται γιά τά ό

ποια πολλές φορές δταν τά έβλεπα νά τρεμοσβήνουν μέσα 
στήν πραγματικότητα, έπεθύμισα κάποιο καταφύγιο ασφα
λές, άλλ’ έξ ίσου ματαίως μέ τόν ποιητή, ό όποιος τό ζητεί 
τόσον υψηλά δσον πετρ ό «γοργόφτερος»,χιονόθερος καί ά· 
στερομάτης γλάρος». “Ιδιος ό τρόμος μας μή ή ζωή ψεύ- 
τρα και ξεγελάστρα τά μολύνη άπόνετα, δειλά, προδοτικά». 
’Ίδια ή προσπάθεια μας νά τά κρατήσωμεν «άνάμεσα στά 
κύματα καί στ’ άστρα, άμόλυντα, παρθένα αγνά, λευκά». 
Τό συμπέρσαμα δμως δέν θά είναι τό ίδιο. Ποιητής έκεΐνος 
έχει τήν δύναμιν νά υπεράσπιση δτι θέλει, ένώ έγώ καί δλοι 
μας, μόλις περάσει ή ηλικία ποΰ έχει φλόγα τήν ποίησι, 
κουρασμένοι τ’άφίνομε τά όνειρά μας, στήν ζωή τήν ψεύτρα 
καί ξεγελάστρα.

Καί σέ άλλους στίχους γνωρίγω τόν εαυτόν μου. 
«Μέ ποιά λαχτάρα ένας τοΰ άλλου έκραζε !....
«Μά δταν ήρθε ή στιγμή ν’ άνταμοθοΰνε, 
«Τά μάτια τους άντίκρυσαν άδιάφοροι 
«Κι’ έπέρασαν—χωρίς νά γνωριστούνε·

Νομίζω δτι κατοπτρίζεται δλων ή νεότης μέσα εις τήν 
σύντομον αυτήν ψυχολογίαν. "Οσοι έχουν κάποιο σημερινόν 
άκόμη έπεισόδιον άς τό ερμηνεύσουν σύμφωνα μέ τόν γνώ
μονα ποΰ τούς δίδει ό ποιητής.

Άπό τό ·ψυχικόν αύτό άνασκάλευμα εύκολα ε’ιμποροΰν νά 
προκύψον πολλαί άπορίαι δπως έκείνη ποΰ παρουσιάζεται σάν 
μυστικοπάθεια.

«Μυρίζουν τάφο νιόσκαφο τά σκορπισμένα φύλλα, 
Βρεμένα άπό τά κλάματα τής βραδινής δροσιάς, 

καί δείχνει κάποια σχέσει τής ζωής καί τοΰ θανάτου καί έ
κείνη ποΰ τονίζεται ώς άναπάντητον έρώτημα.

Κακότυχο— ή καλότυχο; Χωρίς νά μετανοιώσης, 
«Σάν τό είδες στερημένο καί δρόσο κ’ εϋωδιά, 
«Τό πέταξες.— 

καί δείχνει τό θάνατο γιά θρεπτικόν τής ζωής. Αύτά δηλ. 
δπως τά σκεπτόμεθα κατά τήν στιγμήν τής δυνατής μας 
αίσθήσεως άνεξαρτήτως τής φιλοσοφικής αυτών δψεως. 
"Οπως τά σκεπτόμεθα δταν είμποροΰμεν νά παρακολουθώ 
μεν τό ψυχολογικόν«κάτι» ποΰ προβάλλει άπό μίαν άκραν τοΰ 
εγκεφάλου μας καί καταλήγει είς τήν έξελιγμένην πλέον φι
λοσοφίαν.

Είς τήν συστηματικήν φιλοσοφίαν ό ποιητής σταματά. 
Άν έξαιρέση κανείς μερικάς δυσδιάκριτους έπαναλήψεις 
χριστιανικών άρχών, είς δλον του τό άλλον έργον μόνον ή 
απαρχή τής φιλοσοφίας τόν άπασχολεϊ. Και κυρίως ή άνά- 
λυσις καί δχι τό συμπέρασμα.

«Τ’ άνθη, τά φύλλα καμαρώνομε,
«Τή ρίζα— ποιος τή λογαριάζει ! ,

Τοΰτο δέ δχι είς ενός είδους φιλοσοφία. Τουναντίον προ. 
σπάθή νά έπεκτείνη τήν μελέτην του καί διά τοΰτο άσχολεϊ- 
ται περισσότερον μέ τάς ψυχικάς παρατηρήσεις, παρά μέ 
τής καρδιάς ποΰ θά τόν περιόριζον. Μέ τάς γραμμάς

«Κ’ ή λαφιασμένη ματιά σου ολόγυρα
«Πετάει μέ τρόμο, σάν νά μαντεύη
«Κάποιο κρυμμένο κακό κι’ άθωρητο
«Ποΰ τή χαρά σου παραμονειιει.

σπουδάζει τήν δυνατωτέραν έκδήλωσιν τής χαράς, δπως μέ 
τήν συναίσθησι τής χαθείσης νεότητος.

«Τοΰ κάκου τώρα θέλω άπ’ τά συντρίμματά σου, 
«Καί πάλι νά σέ χτίσω μέ τό νοΰ·
«Έκεϊ ψηλά, ποΰ ήσουν έσΰ, τά μάτια μου 
«Βλέπουν ένα κομμάτι τ’ ούρανοΰ.

μελετφ τήν έκφρασι τής λύπης, άφοΰ έφρόντησε άλλαχοΰ νά 
τήν περιγράψη κάπως συμβολικώτερον καί παραστατικώ- 
τερον.

«Σαν πεταλούδες στερνογέννητες
«Ποθούν νά ζήσουν, νά χαροΰν άκόμα.
«Τοΰ κάκου !—Πέφτουν, χαμοσέρνονται 
«Καί ξεήπιχοΰν στο χώμα.

Ή φιλοσοφία αυτή είναι ή περισσότερον ίλκυστική, διότι 
είναι φανερόν δτι δέν ζητεί νά παρασκευάσω τέρμα. Άφίνει 
τόν άνθρωπον έλεύθερον νά έργασθή δπως θέλει καί δπως 
είμπορεί. Ο ποιητής οΰτε πρός αισιοδοξίαν ούτε πρός άπαι- 
σιοδοξίαν προδιαθέττει. Δείχνει καί τό φώς καί τό σκότος, 
άλλά πρό πάντων ένα έπιζητεϊ, νά φέρη ισχυράς συγκινή
σεις είτε χασάς, είτε λύπης, είτε τρόμου, δπως μέ τούς στί
χους ποΰ ένθυμίζου» τήν Βαλπουργίαν νύκτα.
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«Δέν είναι ξύλων καί κλαδιών δεμάτια. 
«Μά είναι άπό σάπια φέρετρα κομμάτια. 
«Τά πήρε γιά ν’ άνάψη τή φωτιά της, 
«Τά πήρε γιά νά ζεστάνη τά παιδιά της. 
«Κι’ δταν θά λάμψη ή φλόγα ή άναμένη, 
«Φαντάσματα θά βγουν οι πεθαμένοι, 

ή άκόμη καί άπογοητεύσεις, δπως μέ τήν ζωηρά άναπαρά- 
στασι τής άνθρωπίνης άδυναμίας.

«Τραντάζοντας στεργιές καί πέλαγα.
«Βροντφ ή ανθρώπινη φοβέρα.

«"Ομως τό κύμα, άργό καί ξένοιαστο, 
«Τό χαροπό σκοπό τού ψάλλει.

Άπό δλην αύτήν τή πολύμορφο εργασία τοϋ ποιητοϋ πη
γάζει ή μεγάλη διδακτική του έπίδρασις, ή όποια δέν γίνε
ται άντιληπτή άπό κατ’ ευθείαν παραινέσεις, άλλ’ άπό τήν 
ψυχικήν διάθεσι ποϋ φέρει τόν άναγνώστη. Έάν μίαν τέτοια 
ποίησι μετεχειρίζετό ποτέ κανείς ώς εκπαιδευτικόν σύστημα 
δέν άμφιβάλλω δτι θά έδημιούργει, πρώτον όλιγιότερον συμ- 
φεροντολόγον καί δεύτερον περισσότερον έπιστημονικήν 
κοινωνία^’. Κάτανδώ τό μειδίαμα των θετικών, άλλά δέν 
μοϋ είναι δύσκολων ν*  αποδείξω τήν θεωρίαν μου, Ιδίως τή; 
δευτέρας περιπτώσεως.

Κάποιος ποϋ είναι θαϋμα συμφεροντολογίας καί άγρίως 
άπεριορίστου έγωϊσμοϋ, έρριψε κάποτε κατά πρόσωπον ενός 
αισθητικού νέου τήν μομφήν δτι άερολογεϊ διαβάζων ποιή
ματα. Ό κάποιος ώμιλησε τοιουτοτρόπως, διότι νομίζει δτι 
κατά τόν αιώνα μας τό συμφέρον πρέπει νά ρυθμίζη τάς α
σχολίας τοϋ συνετού άνθρώπου, ποϋ δέν θέλει νά ήττηθή. 
Είναι δμως καταφανές, δτι μολονότι δέν λέγει άνοησίας, έν 
τούτοις σκέπτεται άνοήτως. Διότι ό κάποιος μή ασχοληθείς 
μέ τήν φέρουσαν είς σκέψεις ποίησιν έμεινεν άφιλοσόφητος. 
Καί δέν γνωρίζει δτι τό συμφέρον δέν είναι τίποτε τό ορι
στικόν καί άπόλυτον. Ό καλλιτέχνης, ό μουσικός ό ποιητής 
εργάζονται διά νά ικανοποιήσουν άτομικήν των ανάγκην, 
δπως καί ό έμπορος, ό τραπεζίτης κ.λ.π, άδιάφορον άν εις 
άλλους περισσότερον σωματικήν. Ό άνθρωπος είναι ενιαίος 
καί ένιαία πρέπει νά θεωρηθή είς τήν παρόρμησίν της ή 
άνάγκη. 'Επομένως ό κάποιος δέν κατέχει κανένα υγιές 
δόγμα διάφορον τών άλλων, ώστε νά είμπορή ν’ άπευθννη 
μομφάς.

Διά τής ποιήσεως γίνεται κανείς περισσότερον φιλοσοφη 
μένος, καί ώς έκ τούτου περισσότερον θετικός άν δηλαδή 
φύσει δέν είναι άερολόγος καί μωρολόγος. Είμπορώ νά πώ 
δτι τό ποίημα έχει άντανακλαστικήν δύναμιν. Χωρίς δέ νά 
τό θέλη ό άναγνιοστης σπουδάζει τήν άντανάκλασιν ποϋ δί 
δει ό έαυτός του. Διότι βεβαίως πρό παντός ή ψυχική διά
θεσι ς είναι τό φώς καί ή δύναμις τού ποιήματος. Διά τοΰτο 
άκριβώς φιλοσοφεί.

Έάν είς τόν κάποιον τό ποίημα φαίνεται άερολόγημα 
είναι διότι ουτος εύρίσκεται είς άξιολύπητον κατάστασιν. 
Τίποτε δέν έχε νά δώση νά τού τό έκλεπτίνη ή ποίησις καί 
αυτό τόν χαρακτηρίζει ώς άψυχον. Καί τό χωρισμένον άν- 
δρείκελον δέν είναι ποτέ κάτι τό εκλεκτόν ούτε διά μίαλ 
κοινωνίαν, ούτε διά τόν έαυτό του.

Αί παροχαί έξ άλλου τής ποιήσεως πρός τήν επιστήμην 
είναι βεβαιωμένοι. Γνωρίζομεν δλοι δτι τό σπουδαιότερον 
μέρος διά μίαν έφεύρεσιν ή μίαν έπισημονικήν μελέτην 
είναι ή νύξις τοϋ θέματος. ’Έρχεται δηλ. είς τήν πρώτην 
γραμμήν τό νά σκεφθής νά ζητήσης κάτι. Καί αυτήν τήν 
νύξιν, τήν έμπνευσιν συχνότατα τήν δίδει ή ποίησις. ’Ιδού 
μεταφυσικά ζητήματα πρός λύσιν ποϋ μας δίδει ό Δροσίνης.

"Οαν σφιχτά σφαλώ τά μάτια μου, 
Κι’ δταν σέ νύχτας σκότη μένω, 
Νοιώθω καί πάλι μέσ’ στά βλέφαρα 
Φώς, λίγο φώς, βαθειά κλεισμένο. 
Είναι τής μέρας τό άντιφέγγισμα 
Πού τρεμοσβύνει άκόμα έμπρός μου;

’Ή κάποιο ουράνιο γλυκοχάραγμα 
Κάποιας αυγής άγναόστου κόσμου; 

καί άλλο γιά τή μουσική
"Αν είναι άλλης ζωής τό γλυκομίλημα, 
Ποτέ μήν ανοιχτούν τά βλέφαρά μου! 

καί άλλο γιά τήν αθανασία
Μήπως είναι ή άλήθεια στό θάνατο 
Κ’ ή ζωή μήπως κρύβει τήν πλάνη; 
"Οτι λέμε πώς. ζή μήπως πέθανε 
Κ’ είναι αθάνατο δτι έχει πεθάνη;

Ώς σκέψιν τινά τά αναφέρω αύτά^ διότι καί άλλη είναι 
ή έπίδρασις τής ποιήσεως, έπί τής έπιστημονικής έξελίξεως 
Είναι φανερόν δτι ό επιστήμων πρέπει νά έχη πρό πάντων 
δημιουργικήν άντίληψιν. Ή διμιουργία δέ είναι έργον τών 
καλών τεχνών καί ιδίως τής ποιήσεως. Τοιουτοτρόπως έξη- 
γεϊται καί τό περίεργον φαινόμενον, δτι μεγάλοι είς τήν έμ
μετρον ή πεζήν φιλοσοφικήν ποίησιν υπήρξαν καί μεγάλοι 
είς τήν θετικήν έπιστήμην. Πλήν τών αρχαίων Ελλήνων και 
Λατίνων συγγραφέων, είς τά έργα τών οποίων δυσκόλως 
θά είμποροϋσε κανείς νά ξεχωρίση τήν ποιητικήν άπό τήν 
έπισημονικήν τάσιν, δέν μάς είνε άγνωστον τό πλήθος έ
κεϊνο τών μεγάλων ποιητών καί συγχρόνως θετικών έπ<· 
στημόνων, τών οποίων προέχουν αί φυσιογνωμίαι τοϋ 
Γκαίτε τοϋ Κάντ τών διασήμων άρχιτεκτόνων Φιλίππου 
Μπρουνέσκι, Ντονάτο ντ’ Άντζελο Μπραμόντε, τών ζω
γράφων Ραφα λ Σάντι, Μιχαήλ - ’Άγγελος Μπουοναρόττι, 
τοϋ μεγάλου είς τήν ζωγραφικήν καί μηχανικήν Λεονάρδου 
ντί Βίντσι καί άλλων άπειραρίθμων.

Άλλ’ άν ή δύναμις τής ποιήσεως είνε τόσον ισχυρά καί 
τόσον πολύμορφος, ή ευθύνη της αποβαίνει μεγαλειτέρα 
πρό πάντων διά τήν διδακτικήν της έπίδρασιν, ποϋ άνέφε- 
ρα ανωτέρω. Διότι πρέπει άκριβώς νά μήν είνε κοινοτυπι- 
κή είς τάς υποδείξεις της, άλλ’ δταν πρέπει, νά είνε άκόμη 
καί επαναστατική καί νά ζητή τό άπόλυτον, δπου πρέπει, 
δπως στην αυστηρά σύστασι τοϋ άντικειμενικοϋ έγωϊσμοϋ. 
«Σέ θέλω άνέγγιχτη κι’ άμόλυντη».

Και κατ’ άλλον δμως τρόπον είμπορεϊ ό ποιητής νά χα- 
ρίζη σύμβουλός. Μία σύγκρισις, έστω καί πρός θεία πρό
σωπα, σεμνή καί χωρίς νά έπαπειλή άθε^οποίησιν, δπως 
συμβαίνει μέ πολλούς προσπαθοϋντας νά δικαιολγήσουν 
κάποια σκέψι των, ποϋ τήν έξέφρασαν παραστρατημένα, 
μία τέτοια σύ κρισις δίδει ψυχική ένίσχυσι σημαντική.

Στήν άπιστία, ποϋ θέλησε ψηλαφητά ν’ άγγίξη, 
Στ’ άναστημένο σου κορμί σημάδια άπ’ τό Σταυρό, 
Χριστέ μου, ή θεία σου δύναμι σημάδια είχε νά δείξη : 
Τά δυο καρφιά στά χέρια, τή λόγχη στό πλευρό.

Μά πόσοι στό μαρτυρικό Σταυρό τους σταυρωμένοι 
Κρύβουν τόν πόνο μιας πληγής βαθειάς, παντοτεινής, 
Χωρίς σημάδι φανερό τοϋ πόνου ν’ άπονέμη.
Πονούν —καί δέν πιστεύει τόν πόνο τους κανείς !
’Άλλοτε πάλι τόν ζήλον κατορθώνει νά διεγείρη μεταξύ 

δχι μόνον ανθρώπων, άλλά καί έποχών, δπως,
Τά περιστέρια τά κατάλευκα 
Καί τών μαρμάρων τά κομμάτια, 
Σμιχτά στού άρχαίου ναού τό άέτωμα, 
Δέν τά ξεχώριζαν τά μάτια.

* ★ ★

Κι’ δταν ή κουκουβάγια έλάλησε 
Κ’ έτρόμαξαν τά περιστέρια, 
Τά μάτια —ώ θαύμα !— είδαν τά μάρμαρα 
Νά φτερουγίζουν πρός τ’ άστέρια.

δπου μία λογική μεταφορικότης θά ήθελε τά μάρμαρα είς 
τήν παρελθούσαν εποχήν τών διανοητικώς μεγάλων χρόνων, 
τήν κουκουβάγιαν είς τήν εποχήν τών παρόντων μικρών 
χρόνων, τήν όποιαν ζητεί νά φύγη ή μέ τήν μορφήν τών 
περιστρών ψυχή τών μαρμάρων φεύγουσα πρός τά άστέρια.

Κυρίως δμως ό ποιητής πρέπει νά έλκύση τήν έμπιστο- 
σύνη. Αί έπικίνδυνοι θεωρίαι δέν πρέπει νά τόν κάμνουν 
ένθερμον θιασιότην, άλλά τουναντίον νά τόν παρουσιάζουν 
έπιγραμματικόν κριτήν, δπως μέ τούς θαυμασίως χαρακτη
ρίζοντας τό έργον τοϋ Νίτσε στίχους.

Μά δταν μέ τρόμο είδε άκυβέρνητη 
Κι’ άσκοπη κ’ έρημη τήν πλάσι, 
Άπό θεών συντρίμμια θέλησε 
Τόν "Ανθρωπο—Θεό νά πλάση.
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Ό τραγουδιστής, ό όποιος ακούει τά άπλαστα τραγούδια 
του σαν κελαδήματα, τά βλέπει σδν άστέρια, σαν άνθη τ’ 
άνασαίνει, τά πίνει σαν νερό», είνε φανερό δτι θά έχη άτ- 
τική ψυχή μέσα του. Πρό πάντων τό φώς τόν έμπνέει, 
πράγμα ποϋ μέ κάμνει νά σκέπτομαι δτι δ Αττικός μουσι
κός ποϋ δέν εύρεν άκόμη τήν ευκαιρία νά φανή, δέν θ’ άρ- 
γήση νά αίσθανθή μέσα του αρμονικό παλμό, δημιουργη- 
μένο άπό τούς στίχους τών Φωτερών Σκοταδιών.

Αμαρυλλίς
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ΤΑ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ
'Ο Γάλλος Λαβαλλέ είς τήν «Στρατιωτικήν Γεωγραφίαν» 

του περιγράφει ώς εξής τι?Δαρδανέλια.
«.... Έντός τοΰ Στενού συναντώμεν τήν Καλλίπολιν, λι

μένα καλόν και τήν πριοτην Ευρωπαϊκήν πρλιν, τήν όποιαν 
κατέλαβον οί. Τούρκοι, σημείον στρατηγικόν, ένθα ώχυριό- 
ΰησαν οί Γάλλοι κατά τό 1854, κατά τόν Κριμαϊκόν πόλε
μον. Τήν έξωτερικήν άμυναν τών Δαρδανελλίων συνιστώσι 
τά πυργώματα Σεδράρ—Καλεσί καί Σεντίλ—Μπράχρ έπι 
τής Ευρωπαϊκής ακτής καί τό φρουρών τοΰ Κούμ Καλέ έπί 
τής ’Ασιατικής ακτής. Τά φρούρια ταΰτα έμποδίζουσι τήν 
είσοδον είς τά Στενά, ύπερασπίζοντα ταΰτα διά 190 τηλε
βόλων.

'Η κεντρική άμυνα συνίσταται έκ τών πυργωμάτων τοΰ 
Κιλίδ Μπάχρ έπί τής Ευρωπαϊκής καί Σουλτανί—Χισάρ έπί 
τής ’Ασιατικής ακτής, έν συνδυασμφ μετ’ άλλων πυροβο
λείων, τών όποιων τά τηλεβόλα καλύπτουσι προασπίζοντες 
ύπερμεγέϋεις σωροί χώματος. Τά φρούρια ταΰτα άποτε- 
λοΰσι τά οχυρωματικά έργα τών παλαιών Δαρδανελλίων, 
ώπλισμένα διά 315 πυροβόλων, τών οποίων τά πυρά δια- 
σταυροΰνται διά μέσου τών έλιγμών καί τών κολπώσεων 
τής ακτής έπί διαστήματος 16 χιλιομέτρων μήκους καί 1, 
500 μέτρων πλάτους.

Τέλος ή έσωτερική άμυνα συνίσταται έκ τών οχύρωμά 
των τοΰ Μποχαλιέ έπί τής Ευρωπαϊκής ακτής, ώπλισμένων 
δι’ 122 τηλεβόλων καί τού Ναγαρά έπί τής ’Ασιατικής, φέ- 
ρύντων 37 τηλεβόλα, ύψουμένων δ’ άμφοτέρων κατά πολύ 
άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης και περιβαλόντων ακτίνα 
2,000 μέτρων. Τά φρούρια τοΰ Ναγαρά είνε τά μόνα άπό 
ξηράς ύπερασπίσιμα. Τά λοιπά, παρά τά όποια ευκόλως 
δύνανται νά ένεργηΟώσιν αποβάσεις, δέν ΰά παρουσίαξον 
μεγάλην άνιίστασιν εί; συνδυασμένης . έπίίκ σιν άπό ξη
ράς τε καί θαλάσσης. t

Έν τούτοις ή περιγραφή αΰτη δσον’ λεπτομερής καί άν 
είνε, δέν δύναται νά ανταποκριτή είς τήν σημερινήν κατά- 
στασιν τών φρουρίων, ώς γενομένη κατά τό 1890. Έκτοτε 

τά μέν φρούρια έπεσκευάσάησαν κατά τάς απαιτήσεις τής 
νεωτέρας οχυρωματικής, τά δέ τηλεβόλα άντεκατεστάΰη - 
σαν διά νέου συστήματος τοιουτων. Ή σημερινή δμως ό- 
χύρωσις τών Δαρδανελλίων- δέν είνε έντελώς γνωστή, κρα- 
τηΟεϊσα μυστική ύπό τών Τουρκικών στρατιωτικών άρχών, 
ιδίως δσον άφορρ τά τηλεβόλα καί τούς οχυρωμένους περι
βόλους τών φρουρίων.

Διαπλέοντες τά Δαρδανέλλια άφίνομεν άριστερςί τό Ά- 
κρωτήριον τής ‘Έλλης (Έλες Μπουρνοΰ) καί δεξιφ τό ’Α
σιατικόν Κούμ Καλέ (Σίγειον) είσπλέομεν είς τόν πρόκολ- 
π >ν τοΰ αοιΰμοΰ, ro *Άκ —Δενίζ—Μπογάζ έχοντα βάθος 
58 όργυιών. Εντεύθεν μέχρι τής έξόδου τοΰ Στενού πρός 
τήν Προποντίδα συναντώμεν τάς ακολούθους όχυρωσεις.

Έπί τής Ευρωπαϊκής άκτής τά φρούρια : Τεκές, Έλλες, 
Σεντίλ Μπάχρ, Τεκές, Ναμαντζίγ, Κιλίδ—Οΰλ—Μπάχρ, 
Κούιι Καλέ, Μποχαλιέ Τάμπια, Μάλ—Τεπέ, Σαράϊ Τεπέ 
και τά τής Καλλιπόλεως. Έπί δέ τής ’Ασιατικής άκτής τά 
φρούρια Κούμ—Καλεσί, Κεφές, Σουλτανί—Χισάρ, Δαρδα 
νέλλια, Ναγαράς, Κεντξούκ—Μπεργάς καί τά έπί τής Λαμ- 
ι| άκου.

Τά φρούρια ταΰτα φέρουσιν έν συνόλφ οπλισμόν 600 τη
λεβόλων, μικρού καί μεγάλου διαμετρήματος. Συνεπώς δύ- 
ναταί τις νά άποφανθή δτι σήμερον ή παραβίασις τών Στε- 
νών είνε σχεδόν αδύνατος άνευ συν< 1 σμ. νη; ενεργείας 
άπό ξηράς. Λέγομεν δέ άδύνατος καί δέν πρέπει νά φανώ- 
μεν διά τούτο υπερβολικοί, διότι πρέπει νά λάβωμεν ύπ*  
οι|-ιν ήμών, δτι ύπάρχει έντός τής θαλάσσης ταύτης πολύ 
πλοκον δίκτυον συμπλέκτων τορπιλλών καί ναρκών.

Τάς παλαιοτέρας δμως έποχάς τά Δαρδανέλλια πάρε- 
βιάσθησαν ύπό τών Ρώσσων κατά τό 1770 καί τών Βενετών 
ναυαρχοΰντος τοΰ Ίουστινιάνι. Τέλος δέ οί "Αγγλοι κατά 
τό 1807 είσέδυσαν έντός αύτών ώς καί κατά τήν έπανάστα- 
σιν τοΰ 1821 είσήλθον είς τόν προλιμένα τά Ελληνικά πο
λεμικά.

ΤΥΠΟΙ ΧΩΡΙΚΩΝ

Συλληφθείς ό Γερμανός κατάσκοπο:, όδηγεΐναι ύπό Γάλλων εθνοφρουρών, μέ κεκα- 
λυμμένον τό πρόσωπον εις τό έγγύτερον στρατηγεϊον, πρός άνάκρισιν

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

Π. ΤΣΑΑΔΑΡΗΣ 
‘Υπουργό? τής Δικαιοσύνης

*Ο κ. Π ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
‘Υπουργός τών Οικονομικών
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ΑΙ ΠΡΟΡΡΗΣΕΙΣ TOY ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
Καθ’ ήν στιγμήν καταλύεται τό Κράτος τής Τουρ

κίας έν Ευρώπη, απειλείται δέ νά έκδιωχθή δ Τούρ
κος έκ Κωνσταντινουπόλεως καί συντελεϊται δ,τι γε- 
νεαί α’ιώνων ολοκλήρων έρέμβασαν καί (ονειροπόλη
σαν καί προσεπάθησαν διά προφητειών και δραμά
των καί οπτασιών νά ϊδωσι διά μέσου τής άχλύος τών 
αιώνων, δέν εΐνε άσκοπον νά ρίψη τις έν βλέμμα είς 
τάς προφητείας ταύτας,είς δ,τιέκεΐνοι έπώτευσαν καί 
αφού έπίστευσαν έκοιμήθησαν μέ τήν πίστιν ταύτην 
τόν ύπνον τής αναμονής καί τοΰ δικαίου.♦ * *

Πλήθος έθνικών παραδόσεων καί προρρήσεων προ
λέγει, ώς γνωστόν, τό τέλος τής Τουρκίας· ’Αλλά με
ταξύ τούτων ό ’Αγαθάγγελος ιδίως εΐνε έκεϊνος δστις 
έξήσκησε μεγάλην έπιρροήν είς τό πνεύμα τού λαού 
καί κατά γενικήν δμολογίαν έχρησίμευσε διά τών 
προρρήσεών του πρός άναρρίπισιν τού έθνικοΰ φρο
νήματος κατά τούς τελευταίους χρόνους τής δουλείας 
προσενεγκών μεγάλας διά τούτο υπηρεσίας. Διά τοΰ 
αναγνώσματος τών προρρήσεών του καί τάς οπτασίας 
του ήδραιούτο έν τώ πνεύματι τοΰ λαού ή ιδέα δη 
μίαν ήμέραν ήθελεν έλευθερωθή έκ τών χειρών τών 
απίστων καί δτι τό κράτος τών ’Αγαρηνών ήθελε κα- 
ταλυθή. Καί δταν έπήλθεν ή ελληνική έπανάστασις 
δ λαός είχε πεποίθησιν δτι αυτή θά έστέφετο ύπό έ- 
πιτυχίας, διότι τό έλεγε καί δ ’Αγαθάγγελος. 'Όταν 
δέ συνετελέσθη αύτη και έκηρύχθη ή 'Ελλάς βασι
λείαν ανεξάρτητον καί κατήλθεν είς αυτήν δ πρώτος 
αυτού βασιλεύς "Οθων, καί πάλιν ό λαός έπίστευεν 
δτι αυτός ή τουλάχιστον ή δυναστεία του ήτο προο
ρισμένη νά βασιλεύση είς τήν Κωνσταντινούπολιν, 
καί τοΰτο έβλεπεν είς τήν γνωστήν περικοπήν τοΰ Ά
γαθαγγέλου, ήτις έλεγε- «Κυρώσει Παβάρω τό Ίμ- 
πέριον».

’Αλλά καί μετά τήν πτώσιν τού ’Όθωνος δ λαός 
δέν έπαυσε πιστεύων είς τάς προρρήσεις τού ’Αγα
θάγγελου καί παραδεχόμενος δτι μίαν ήμέραν συμ- 
φώνως μέ τάς προρρήσεις ταύτας θά έλύετο τό ’Ανα
τολικόν πρόβλημα καί θά κατελύετο τό κράτος τών 
’Αγαρηνών, οί όποιοι θά κατεδιώκοντο μέχρι τής 
Κόκκινης Μηλιάς,

★ ★ *
Άλλά τίς ήτο λοιπόν ό Αγαθάγγελος ;
'Υπό τό δνομα τούτο ή ύπό τόν τίτλον «’Οπτασία 

τού Μακαρίου 'Ιερωνύμου Άγαθαγγέλου, τού έκ τής 
μοναδικής πολιτείας τοΰ Μεγάλου Βασιλείου» φέρε
ται βιβλίον τι λαϊκόν κατ’ άπομίμησιν τών προφητών 
τής Παλαιας Διαθήκης καί τής άποκαλύψεως τοΰ Ίω- 
άννου προλέγον εις γλώσσαν μιξοβάρβαρον τάς τύ- 
χας τών δυτικών καί βορείων κρατών τής Ευρώπης 
καί τήν λύσιν τοΰ Ανατολικού ζητήματος. Τό βιβλίον 
τοΰτο συνεγράφη καθ’ α άναφέρεται έν τφ προλόγφ 
ελληνιστί τώ 1279 έν Μεσσήνη τής ’Ιταλίας ύπό τοΰ 
Άγαθαγγέλου ήτοι πολύ πρό τής άλώσεως τής Κων)- 
πόλεωςκαί μετεφράσθη ύστερον είς τήν ’Ιταλικήν ύπό 
τοΰ Βενεδικτίνου, 'Ιερομονάχου ’Ιακώβου τού Πα- 
λαιώτου, έκεϊθεν δέ μετεγλωττίσθη είς τήν 'Ελληνι
κήν τφ 1751 ύπό τοΰ Αρχιμανδρίτου Θεοκλήτου Πο- 
λυειδοΰς, έκ τής τελευταίας έκδόσεως τοΰ 1708. Ό 
Αγαθάγγελος, καθ’ α λέγει έν τώ προλόγφ αυτού, 
ήτο ομολογητής 'Ιερομόναχος τής τού Μεγάλου Βα
σιλείου τάξεως, έγεννήθη έν Ρόδφ τής Ροδονήσου καί 
άνήκεν είς τήν έν Κοινοβίφ τής ίεράς τάξεως τοΰ 
Μεγάλου Βασιλείου μοναδικής πολιτείας. Διηγείται 
δέ δτι κατά τό έτος 1279 ήμερα Κυριακή τού Μαρτίου 
έπονοιιοζομένη τής ’Ορθοδοξίας, έν Μεσσήνη τής 

Σικελίας εύρισκόμενος καί παρηνωχλημένος πολλάκις 
ύπό πολλών καί διαφόρων νυκτερινών οπτασιών ήκου- 
σε τήν αύτήν ταύτην τρομερωτάτην φωνήν έξερχομέ- 
νην έκ μέρους τής ανατολής ώς άπό λυπηρός καί 
φρικτής σάλπιγγος θαλάσσιος. Έγερθείς δέ έκ ταύ- 
τής καί τρέμων έκπληκτος ήκουσε φωνήν έξ ύψους 
καλούσαν αυτόν καί λέγουσαν-

«'Ιερώνυμε Αγαθάγγελε μή φοβοΰ, άλλ’ έξελθε τοΰ 
ταμείου σου καί πορεύθητι είς τοΰ παραθαλάσσιον 
κήπον, καί δτι σοΰ άποκαλυφθή γράψον έπί πίνακο; 
καί πάντα άκριβώς έγχάραξον άχρι κεραίας, ϊνα μή 
έξαλειφθή τό όνομά σου έκ τής Βίβλου τής αιωνίου 
ζωής».

Ούτως άρχεται τής οπτασίας αύτοΰ καί περιγρά
φει ό Αγαθάγγελος δ, τι περιεϊχεν ή Βίβλος ήν άπε- 
κάλυψεν αύτώ ό έμφανισθείς ένώπιόν του Λέων.

★ * ★

Καί ταύτα μέν φέρονται έν τώ προλόγφ τής οπτα
σίας τοΰ Άγαθαγγέλου, δστις έθρεψε γενεάς δλο- 
κλήρους μέ τάς προρρήσεις του καί μέ έθνικάς έλπί- 
δας περί άπελευθερώσεως καί άνακτήσεως τής πα 
τρίου χώρας,συνετέλεσε δέ μεγάλως είς τήν ένίσχυσιν 
τοΰ έθνικοΰ φρονήματος, ώς όμολογούσι πάντες οί ι
στορικοί. «Τό πλήθος, λέγει ό Φιλήμων έν τή ιστορία 
του, έχειραγωγεΐτο ώφελίμως άπό τάς δπτασίας τοΰ 
Άγαθαγγέλου, πιστεύον δογματικώς τήν μέλλουσαν 
μεταβολήν τής τύχης του·» ίίλήθος δέ άγαθαγγελ·.- 
στών έξέδιδον έκάστοτε πρός κύρωσιν τών έθνικών 
ονείρων ερμηνείας τής δπτασίας τοΰ Άγαθαγγέλου.

’Αλλ’ ύπήρξέ ποτέ Αγαθάγγελος ;
Πλεϊστοι δσοι άμφισβητοΰσι τό πράγμα. “Ερευναι 

γενόμεναι πρός άνεύρεσιν τής πρώτης έκδόσεως τού 
1708, ήν άναφέρει ό μεταφραστής Πολυειδής, είς 
ούδέν κατέληξαν αποτέλεσμα, αύτό δέ τό κείμενον 
τού συγγραφέως άναφερόμενον είς γεγονότα μέχ,μ 
τοΰ 1745 έπεισε πολλούς νά παραδεχθώσι μάλλον 
δτι συγγραφεύς τής δπτασίας τοΰ Άγαθαγγέλου εΐ
νε αύτός ουτος ό φερόμενος ώς μεταφραστής Πολ>; 
ειδής καί δτι δ Αγαθάγγελος δέν ύπήρξε ποτέ.

'Οπωσδήποτε είτε ύπήρξεν, είτε δέν ύπήρξεν Α
γαθάγγελος δ 'Ελληνικός λαός άπό τής 7ης εκατόν 
ταετηρίδος, ένετρύφησεν είς τήν δπτασίαν καί τάς 
προρρήσεις αύτοΰ καί μέ τόν Αγαθάγγελον είς τάς 
χεΐρας έζήτησε πάντοτε νά έξηγήση τάς διαφόρους 
φάσεις τού Ανατολικού ζητήματος καί άνέμενε τήν 
λύσιν αύτοΰ συμφώνως πρός τάς προρρήσεις ταύτας, 
ών ούκ δλίγας έβλεπε πραγματοποιουμένας.

Διό καί επίκαιρον εΐνε άπό λαϊκής άπόψεως νά έ- 
ξετάσωμεν τάς έπί τοΰ ζητήματος τούτου προρρήσεις 
τοΰ Άγαθαγγέλου σήμερον, δτε ήμεϊς ηύτυχήσαμεν 
νά ίδωμεν διά τών όπλων τών χριστιανικών λαών τοΰ 
Αίμου έπιβαλλομένην τήν λύσιν τοΰ Ανατολικού ζη
τήματος.

★ * ★
Αί προρρήσεις τής δπτασίας τού Άγαθαγγέλου έ- 

θεωριήθησαν ύπό τού λαού τόσον μάλλον πιστευτά!, 
δσον πιστεύεται δτι οδτος έγραψεν αύτάς έν έτει 
1279 τούτέστι 174 έτη πρό τής άλώσεως τής Κων
σταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων, ής προεΐπε τήν 
πτώσιν· Διότι τό πρώτον κεφάλαιον τής δπτασίας του 
Άγαθαγγέλου άρχεται ουτω-

«Κωνσταντίνος ήρξατο καί Κωνσταντίνος άπολέ- 
σει τής Ανατολής τό Βυζαντινόν βασίλειον*  υιέ άν- 
θρώπου άρίθμησον άπό τού 1ου Κωνσταντίνου έως 
τοΰ δωδεκάτου άριθμού τού όμοιου ονόματος καί εύ- 
ρήσεις τόν άριθμόν έφ’ ώ συμβήσεται.»

Πρόρρησις ήτις έάν παραδεχθώμεν δτι έγράφη, 
πράγματι έν έτει 1279, έξεπληρώθη μέχρι κεραίας.

’Επίσης δ Αγαθάγγελος ώρισε καί τόν χρόνον τής

Ρ ΣΚΕΨΕΙΣ G)

ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ

άλώσεως τού Βυζαντίου καί ύπό ποιων ήθελεν άλωθή, 
διότι λέγει περί τούτου τά εξής·

«Άποπληρωθήσεται μέν κατά την τετάρτην έκα- 
τονταετηρίδα ύπό τού έφ’ ώ έτει έκπεσεΐται τό ύπέρ- 
ογκον βασίλειον είς χεΐρας τών Σαρακηνών, έσονται 
δέ αί οίκίαι διεφθαρμένοι, οί ιεροί ναοί μέμιασμένοι, 
καί οί πιστοί καταδεδιωγμένοι έως τής δγδόης εκα
τονταετηρίδας άποφασιστικώς, έπειδή θέλει δ Θεός 
’να γνώ δ λαός τήν δικαιοσύνην του καί αίσθανθη τό 
βάρος τής παντοδυνάμου αύτοΰ χειρός καί μετανοή 
ση καί άναδράμη πρός Αύτόν και εύδόκιμος εΐτα καί 
ευπρόσδεκτος γένηται».

Εΐνε δέ γνωστόν δτι ή Κωνσταντινούπολις ή?ώθη 
τό έτος 1453 καί οί Τοΰρκοι έλέγοντο τότε Σαρακη 
νοί. ★ * *

■Αλλ’ ϊνα μή άφήση τό έθνος έν άπογνώσει δ Α
γαθάγγελος, προεφήτευσε τήν μέλλουσαν άνάστασιν 
αυτού, είς τήν όποιαν κατά τήν γνώμην δλων τών 
ιστορικών ημών, έπίστευσε τό έθνος ώς εξής·

«Άλλ’ δμως, ΰΐέ άνθρώπου, μή φοβοΰ, έπιστραφή 
σε;,αι νεόθεν πρός τήν χάριν, καί έσται τής προτέρας 
ενδοξότερος -καί ύπ’ αύτό τό τού κόσμου κράτος δ 
διαφθαρήσεται, μέλλει ό Θεός ύποτάξαι πάλιν νέα 
άπειρα έθνη καί πλεΐστα τών πρώτων.»

Καί άνεγεννήθη μέν ή νεωτέρα 'Ελλάς, άλλ’ είς 
τάς ημέρας μας ίσως έναπόκειται τό μεγαλεΐον περί 
ού δμχλεΐ δ Αγαθάγγελος.

Η ΗΜΕΡΑ ΤΏΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Ό Σύλλογος τών ’Ερασιτεχνών έκαμε τήν δευτέ
ραν έμφάνισίν του διά τοΰ δραματικού τμήματός του 
είς τό Βασιλικόν Θέατρον.Είς τήν άπογευματινήν αύτήν παράστασιν έκαμε 
πρώτην έμφάνισίν ή δεσποινίς Άμπελό, ή δποία ύ- 
περήρεσε, αί δεσποινίδες Κοτρέλλ καί Βάλλ, δ κ. Ζε- > 
λινής καί ό κ. Λούρος.Αί δεσποινίδες Πεσμαζόγλου, Δελαζίου καί Προβε 
λεγγίου, δέν ήτο ή πρώτη φορά πού ένεφανίζοντο προ 
τόν κοινού.' Ή δεσποινίς Πεσματζόγλου είς τόν ρόλον 
τής υπηρέτριας, τόν όποιον, ύπεδύθη, έπαιξε θαύμα- 
σΐως ώραΐα. Είχε τελείαν φυσικότητα. ’Ήρεσε δέ τό
σον πολύ, ώστε μέ τό παίξιμό της νά έπισκιάση δλες 
τής ι’ίλλες.

’Επίσης ήρεσε καί δ κ. Λούρος.
Η ΕΣΠΕΡΙΣ ΤΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»

Πρώτης τάξεως καλλιτεχνική έσπερίς δύναται νά 
θεωρηθή ή δοθεϊσα υπέρ τών Σχολών τού «Παρνασ- 
σοΰ» ύπό τού Συλλόγου τών ’Ερασιτεχνών. Τό πρώ
τον μέρος ήτο μουσικόν. Ή δρχήστρα ύπό τήν δίεύ- 
θυνσιν τόύ κ. Μαρσίκ έξετέλεσε μίαν 'Ελληνικήν σύν- 
θεσιν τοΰ ίδιου, ή όποια ύπερήρεσεν, ιδία διά τό 'Ελ
ληνικόν της χρώμα. Κατόπιν έξετελέσθη άπό τήν 

■ «Άϊδάν» ή σκηνή της β’ πράξεως ύπό τών κυριών 
Ν. Στράτου καί Σ. Παπαηλιοπούλου καί ύπό χορφ- 
δίάς κυριών άρτιωτάτης. Τό τέλος τοΰ πρώτου μέ
ρους έκλεισε μέ τό γνωστόν μονόπρακτο δραματάκι 
τοΰ κ. Κορόμηλά «'Όταν βραδειάζη», τό όποιον έπαι
ξαν ή δεσποινίς Άμπελά, δ κ· Κοτσογιάννης καί δ κ.
Οίκονομίδης.Τό δεύτερον μέρος τοΰ προγράμματος ήρχισε μέ 
τήν σκηνήν τής γ’ πράξεως άπό τόν Βαγνέριον «Σίγ- 
κφριδ».Τέλος ή ήσπερίς έληξε μέ τά 'Ελληνικά τοπεΐα τοΰ 
Κινηματογράφου καί τά 'Ελληνικά άσματα τής χο- 
ρφδίας.
Η ΕΣΠΕΡΙΣ ΤΏΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Ή Εταιρία τών Θεατρικών Συγγραφέων παρου- 
σιάσθη έφέτος μέ εντελώς δραματικόν πρόγραμμα. 
Έδόθη είς τό «Βασιλικόν Θέατρον» ένώπιον πολλοΰ 
καί έκλεκτού κόσ[ΐου, ό όποιος άλλως τε πάντοτε σπεύ
δει νά παρευρεθή είς τήν παράστασιν τών θεατρικών 
συγγραφέων. Τό πρώτο μέρος τού προγράμματος ήτο 
ενα μονόπρακτο δραματάκι τού κ. Αιδωρίκη. Τό έ
παιξαν έρασιτέχνιδες καί έρασιτέχναι.Τό άσμα τής 
δίδος Κωνσταντοπούλου ήρεσε πολύ, δπως ήρεσαν έ- 
πίσης καί αί τρεις «σανσονέται» τοΰ κ. Βουτσινά. «Τό 
ξέσχισμα τής γάτας», μία άγνωστος κωμφδία τοΰ μα
καρίτου Κορόμηλά ύπερήρεσεν. ’Άλλως καί οί έρα- 
σιτέχ,ναι οί όποιοι έλαβον μέρος έπαιξαν πολύ καλά, 
προεξάρχοντος—δπως πάντοτε—τού κ. Σταμάτη Πα- 
ναγοπούλου.
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ

"Ενας τραγουδιστίις άπτοΰς πειό λεπτούς, τούς 
πειό χαριτωμένους, τούς πειό σπινθηροβόλους, ό τε
λειότερος στό είδος του πού έγνώρισαν οί ’Αθηναίοι!

Ό κ. Τριανταφύλλου συγκεντρώνει δλα τ’ άτελεί- 
ωτα χαρίσματα τοΰ εύθύμου τραγιοδιστσΰ, γοητεία, 
εξυπνάδα, Conffonncrie, ζωή ά\·εξάντλητη, καί τό 
θαΐ’μασιο έκεινο γέλοιο, τό γαλλικό γέλοιο, τό 
γεμάτο δηκτική πονειράδα κι’ αληθινή άγαλλιάσι.

Ή έκτέλεσις του ήτο μιά εύχαρίστησις ! Μέ τήν 
ιυραία καί θερμί) φωνή του, μέ μιμική απαράμιλλη 
μέ ντισιόν καί άρτικουλασιόν έντελώς εξαιρετικές, ά-

Ύπάρχονσι πολλαί στιγααί έν τή φιλιςι καθώς καί έν τη 
άγάπι], καθ’ ας ή σιωπή εΐνε καλυαρα τών λόγων. Τά λάθη 
τών φίλων μας δυνάμεθα νά τά μάθωμεν, άλλ’ εΐνε καλόν 
>ά£κλείωμεν τού; οφθαλμού; μας είς αύτά. Ή φιλία θεω
ρείται συνήθως ύπό τών περισσοτέρων ώς πράγμα άδιάρι- 
κτον καί αιώνιον, δπερ θά έπιζήση παντός τρόπου κακής 
συμπεριφοράς.Άλλά τοΰτο εΐνε μεγίστη καί λίαν ανόητος πλάνη. Δύναται 
νάξάποθάνη έν μια ώρα διά μιας άνοήτου λέξεως· αϊ συνθή- 
και^τής ΰ.τάρξεώς της εΐνε δτι πρέπει νά μεταχειριζώμεθα 
αύιήν μετά λεπτότητος καί τρυφερότητας, θεωροϋντε; αύτήν 
εύα’σθητον φυτόν καί ούχί άκανθον παρά τήν οδόν. Δέν 
πρέπει νά άξιώμεν τού; φίλους μας ύπερανθρώτους.

(Οΰΐόσ)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ
Εις τό Βασιλικόν Θέατρον ή ’Αθηναϊκή Μανδολι- 

νάτα έδωκε τήν δευτέραν μεγάλην αυτής συναυλίαν. 
Έκ τών έκτελεσθέντων έργων ιδιαιτέρως ήρεσε καί 
έχειροκροτήθη ή τελεία έκτέλεσις δ «Ουγγρικός χο
ρός» τοΰ Μπράμς. Ή ορχήστρα, δπως πάντοτε, είς 
τό μπρίο της, ιδίως εις τό Πίκ-Ντάμ τού Σουπέ. ’Ε
κείνο δμως τό όποιον άληθώς έμάγευσε τό έκλεκτόν 
άκροατήριον ήτο ή Σερενάδα τοΰ Τέλμπεκ ύπό τού κ. 
Γουίδα καί τής κυρίας ’Κλ. Άβδελά. Τά χειροκρο
τήματα ήσαν άκράτητα.

οκΐονογ νό Γ ,νι.ω ·>.ν ιτ : ι>χ ςΐίψμ.ιιτνιι ςιπ ςιτ
Επίσης είς τό Δημοτικόν Θέατρον έδωκε τήν συν

αυλίαν του ό έκλεκτός κλειδοκυμβαλιστής μας κ. Ευ
στρατίου. Ό κύριος Ευστρατίου έπαιξε Σοΰμπιρτ, 
Μπετχόβεν καί Μπαρμέ.’Ιδίως ή Φανταιζί τοΰ Μπαρ- 
μέ έπαίχθη μέ μιά τέχνη καί μιά άκρίβεια χρωματι
σμού καταπλήσσουσαν.
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απέδωσε σειρά χαρακτηριστικών καί χαριτωμένων 
τραγουδιών-

Τό σφύριγμα του παρουσιάζει στήν έκτέλεσι, μιά 
ακρίβεια και βερτουζιτέ τήν οποίαν καλλιτέχνης οί- 
ουδήποτε οργάνου θά έζήλευε. Γίνεται δέ ακόμη πεώ 
αξιοθαύμαστο δταν έκτελεΐ μελωδία σέ δυο φωνέ; 
μέ διάφορα διαστήματα καί διαρκείς μεταπτώσεις. 
Πράγμα εντελώς μοναδικό. ’Απολύτως ανεπιτήδευτη 
καί φυσική χάρις επικρατεί πάντοτε.

Ή μουσική τοΰ κ. Τριανταφύλλου ζωντανή καί 
χαρακτηριστική σαν τήν άπόδοσί του. Μουσική έμ· 
πνευσμένη, μουσική έξυπνη, συχνά πολύ πονεμένη, 
μά πάντοτε αυθόρμητη καί ειλικρινής έκδήλωσις δρο
σερός καλλιτεχνικός ψυχή;·Τδ τραγούδι τής «Μίρκα» 
χαρακτηριστικό καίψυχολογημένο,τό «Λουλουδάκι τοΰ 
ρυακιού» συμπαθητικό καί γλυκό στή θλιμένη του α
λήθεια, τό «ΓΙαληό τραγούδι» μέ ,άπλή ποιητική γραμ
μή, τό «Είδα μάτια» ζημένη πονεμένη ιστορία. Καί 
δλα τ’ άλλα πολύ δμορφά καί μερικά πειό ελαφρά εί
χαν ευγενικότατο γούστο καί σίκ παρισινά.

Ή δίς Κωνσταντοπούλου συνετέλεσεν ιδιαιτέρως 
στήν έπιτυχία τής συναυλίας. Πρόσεθεσε ομορφιά, έ
δωσε μιά ψυχή παραπάνω, μέ τήν ώραιοτάτην φωνή 
της, τό δυνατό τεμπεραμέντο της, τήν ζωντανή της 
άπόδοσι.

Έν γένει, ή έπιτυχία τής συναυλίας ήτο μεγάλη-
Ό θεατής διεσκέδασε, έγοητεύθη, κατεκτήθη, ή 

έντύπωσις έ'μεινε απτής μεγαλείτερες καί τής πειό ευ- 
χάριστες.Δέν μπορούσε δμως νά ήτο καί διαφορετικά!

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ.

Άπό τοΰ βήματος τής αιθούσης τοΰ «Παρνασσού» 
ανέπτυξεν ό κ. ’Ιωσήφ τό περί «Κοιναχνικοΰ πολιτι
σμού» θέμα του. Μέ γλώσσαν κομψήν, απαλήν, γλα
φυρόν, αρμονικήν, απλήν, χωρίς στόμφον, μέ φρά
σεις λιτάς, άλλά παραστατικός καί έν αυστηρά άκρι- 
βολογία, άπέδωκε τάς σκέψεις του καί ανέπτυξε τάς 
ιδέας του. ’Έθιξε σπουδαιότατα ζητήματα καί άπε- 
κρυστάλλωσε γνώμας καί σκέψεις αί όποιοι δέν δύ- 
ναντάι νά παρέλθουν άπαρατήρητοι. 'Ωμίλησε περί 
τού πολιτισμού τής κοινωνίας τών ’Αθηνών καί έν 
τή γενικότητι τοϋ θέματός του περιέλαβε σειράν δ- 
λην ζητημάτων ικανών ν’ απασχολήσουν κάθε μελε
τητήν τής συγχρόνου κοινωνικής έξελίξεως.

Άρχόμενος τής ομιλίας του έξέφρασε την λύπην 
του, διότι έν ώ ή αρχαία Ελλάς θεωρείται καί είνε 
ή τροφός τοϋ πολιτισμού, ή νεωτέρα στερείται κατα
φανώς τών κοινωνικών δρων ποΰ χαρακτηρίζουν τάς 
προηγμένος εις πολιτισμόν κοινωνίας. Καί πρός άνά- 
πτυξιν τοΰ θέματός του διήρεσε τήν κοινωνίαν είς 
τρεις τάξεις, τήν αριστοκρατίαν, τήν μέσην τάξιν καί 
τόν λαόν, έδήλωσε δέ δτι θά τόν απασχολήσουν αί δύο 
πρώται τάξεις. Καί άπό τής άρχής αύτός δρμώμενος 
έζήτησε νά έξετάση τόν βαθμόν τοΰ πολιτισμού τών 
κοινωνικών αύτών τάξεων τής πόλειψ; μας καί έφιλο- 
τέχνησεν εικόνας μεγάλου ενδιαφέροντος καί πολλής 
προσοχής. Θά είχον δέ τά έπιχειρήματά του καί αί 
σκέψεις του καί έ'στω δλαι αί βαθύτατοι παρατηρή
σεις του, μεγίστην άξίαν, άν δέν ήδύνατο νά θεωρη 
θή ώς λίαν επισφαλής ή γνώμη του, δτι ή κοινωνία 
τών ’Αθηνών έχει νά επίδειξη άριστοκρατικήν τάξιν. 
’Αριστοκρατίαν άληθινήν, άξίαν τοΰ ονόματος της, 
άτυχώς, ή κοινωνία τών ’Αθηνών, Ιδιοι ή σύγχρονος, 
δέν άπέκτησεν άκόμη. Αύτός δ ίδιος έν ιή ρύμη τού 
λόγου του, ήναγκάσθη νά τό παραδεχθή, τήν στιγμήν 
καθ’ ήν δικαίως περιέγραφε τήν τελείαν σύγχυσιν, ή 
οποία έπικρατεϊ είς ’Αθήνας είς τήν διαίρεσιν τών δ- 
ρίων μεταξύ τών μελών, πού άποτελοΰν τό σύνολοι 
τής κοινωνικής παρ’ ήμΐν μορφής. "Οταν λοιπόν πα- 

ραδεχθώμεν ώς άναμφισβήτητον τοΰτο, πίπτουν άφ’ 
εαυτών δλαι αί σκέψεις, δλαι αί παρατηρήσεις, δλαι ■ 
αί γνώμαι, τάς οποίας μέ τόσην σαφήνειαν καί ] 
καλλιέπειαν διετύπωσεν άπεικονίζων καί περιγράφων 
τήν άριστοκρατικήν καί μεσαίαν τάξιν τών ’Αθηνών. 
Τό ζήτημα τοΰτο είνε σπουδαιότατου καί έχει ανάγ
κην μακράς άναλύσεως. Θίγει βαθύτατα μεγάλα κοι
νωνικά ζητήματα, τών οποίων ή μελέτη άπαιτεΐ μα
κράν αναδρομήν είς ιστορικός, έθνολογικάς καί λαο- 
γραφικάς πηγάς, μή δυναμένας νά χρησιμοποιηθούν 
εις τήν πρόχειρον αύτήν συζήτησιν τών σκέψεων τού 
κ. ’Ιωσήφ. Τοΰτο μόνον θά τονίσωμεν, δτι τά συμπε- 
ράσματά του καί αί παρατηρήσεις του περί τών δύο 
αύτών κοινωνικών τάξεων υπήρξαν έσφαλμένα, δ
πως έσφαλμένα ήσαν, καθ’ ήμάς, καί δσα περί «φιλα- 
ρεσκείας» άνέπτυξεν. Είνε γνωστόν δτι τό θέμα τοΰτο 
είνε κατ’ έξοχήν προσφιλές είς τόν κ. ’Ιωσήφ, δστις 
καί τόν «Φιλάρεσκου» συυέγραψε, δύυαται δέ νά θεω
ρηθή πολύ τολμηρά καί ριψοκίνδυνος ή γνώμη του, 
καθ’ ήν ή φιλαρέσκεια εύρίσκεται κατ’ έξοχήν είς την 
γυναίκα τός μεσαίας τάξεως.

Ή τέχνη τοΰ άρέσειν, ή έπιθυμία μάλλον τοΰ άρε- 
σειν, είνε κοινός πόθος τοΰ ανθρώπου, αδιαφορώ; 
φύλου, παράδειγμα δέ αύτός δ ίδιος αγορητής, δ ό
ποιος καί διαπλάσσει νέον κοινωνικόν δρον «τής έπι- 
βλητικής άσχημίας», διά νά δείξη δτι είχε τήν δύνα- 
μιν νά άρέσκη καί νά κατακτά ! Καί ή ίδιότης αύτή 
ή γενική καί είς τόν άνδρα καί είς τήν γυναίκα έκδη- 
λούται βεβαίως μέ μεγαλειτέραν ορμήν είς την δευ- 
τέραν, δέν δύναται δμως νά άποδοθή κατά βαθμόν 
άνώτερον ή κατώτερον είς γυναίκας ώρισμένων κοι
νωνικών τάξεων, άφοΰ καί αύτή ή άγρότης ή ποι- 
μενίς αισθάνεται τήν άνάγκην νά δείξη δτι επιθυμεί 
ν’ άρέση είς τόν άξεστου καί άφελή συγχώριόν της.

"Οσον αφορά τήν άσέβειαν τοϋ "Ελληνος πρός τήν 
γυναίκα, κατά μείζονα λόγον εύρίσκεται πολλή αλή
θεια είς τούς χαρακτηρισμούς του καί τάς περιγρα- 
φάς του, γενικός δμως δημιουργός τής άσεβείας αύ
τής είνε πρό παντός ή γυναίκα.

"Οταν ή γυναίκα γνωρίζη νά κράτη τήν άξιοπρέ- 
πειάν της καί δέν άνοηταίνη καί υπηρέτρια έάν εϊνε 
δύναται νά έχη είς άπόστασιν τόν άνδρα καί νά προ- 
καλή τόν σεβασμόν του. ’Άλλως, δ τύπος τής άνοή- 
του καί έπιπολαίας αύτής γυναικός είνε διεθνής. Δέν 
ανήκει ούτε είς έθνη, ούτε είς φυλάς, ούτε είς κοινω
νικός τάξεις.

Ό κ. ’Ιωσήφ είς τήν περισπούδαστου όντως δμι- 
λίαν του, δέν έθιξεν, άτυχώς, δσον έπρεπε τό ζήτημα 
τής μεγάλης αποστολής τής μητρός καί παρέλειψε νά 
μάς άναπτύξη τήν γνώμην του περί τός έθνικής μορ
φώσεως καί διαπαιδαγωγήσεως τής ελληνικής νεό
τητας άπό τής ήλικίας έκείνης ποΰ διαπλάττεται καί 
μορφοϋται ή συνείδησις.

Υπέροχοι έν τή άληθεία των ήσαν οί χαρακτηρισμοί 
τών ανθράκων έκείνων ποΰ δέν δίδουν σημασίαν εί; 
τάς ήθικάς των υποχρεώσεις. ’Έδωκεν άριστοτεχνι- 
κήν εικόνα μέ δύναμιν έξοχου ψυχολογικής παρατη
ρητικότητας, τών Αθηναίων έκείνων ποΰ πλήρεις εν
θουσιασμού καί υποσχέσεων άφίνουν άνεκτέλεστον 
τήν πραγματοποίησιν κάθε άνειλημμένης ύποχρεώ- 
σεως. Πολύ δρθώς έγνωμάτευσεν δτι δ "Ελλην δέν 
είνε ούτε "Αγγλος, ούτε Γάλλος, ούτε Αμερικανός. 
’Οφείλει νά μείνη "Ελλην καί είς τά αισθήματα καί 
είς τάς άντιλήψεις καί είς τήν γλώσσαν. Τήν γυναίκα 
δικαίως τήν άνεγνιήρισεν ώς κοινωνικόν παράγοντα 
καί θά ήτο εύχής έργον άν κατώρθου αΰτη νά φέρη 
είς συνάφειαν καί σχέσιν στενοτέραν τάς διανοούμε
να; τάξεις πρός τάς πλουτοκρατικός καί ψευτοαρι- 
στοκρατικάς τάξεις τής κοινωνίας μας. Ό έπίλογος 
τής δμιλίας του, {.ιέ τήν ώραίαν αποστροφήν του, ητο

βλίον τοΰ συγγραφέως, τό όποιον τόσο πολύ είχε κι 
κλοφορήση ,-είς ,τρ .Ελληνικόν κοινόν. Ή «Τρισεύ 
γένη» λοιπόν δέν είνε άλλο παρά ό τύπος τής ώραία; 
γυναικός τής ηθικώς άνωτέρας άπό τό περιβάλλον 
της, ΐή> όποια; δμως παραγνωρίζεται ή άξια, καί ύ 
ποτιμάται ή αρετή άπ;ό τούς γύρω της. Αύτή είνε 
η τραγική βάσις τού έργου. Ή έκτέλεσι; βεβαίως δέν 
ήμπρρεΐ νά είπή κανείς. δτι προσήγγισε τό πνεύμα 
τοΰ ποιητοϋ- Έν τούτοι; ή κ. Ζηνοβία Παρασκευο- 
πούλρυ η ύποδυθεΐσα τήν Τρισεύγενη έκαμε δ,τι ήτο 
δυνατόν,, καί τήν ε^γενήχ της προσπάθειαν πρέπει 
νά τήν άναγνωρίσουν δλοι δσοι άγαποΰν τό θέατρον. 
και προ πάντων δ/-οι δσοι την είδον άγωνιζομένην 
υπέρ τής επιτυχίας τής διδασκαλίας τοΰ έργου του
κ.Παλαμά.

ΘΕΑΤΡΙΚΆΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ή ,Οπερέττα είς τό Αημοτικόν Θέατρον έπανήρ- 
χισε τάς παραστάσεις της-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΜ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1915

Τό παραδοξότερον τοΰ λυσσωδώς διεξαγόμενου πανευρω
παϊκού πολέμου άπό πλέον τοϋ μηνός, είνε δτι ή μάλλον έν- 
διαφέρουσα μορφή του μετετοπίσθη εις τήν καθ’ ήμάς Ά- 
νατολήν. "Οχι βέβαια διότι ύστέρησεν είς τραγιγότητα, είς 
άπηρίγραπτον σπαραγμόν, είς τρομερός θυσίας ή διεξαγο 
μένη είς τό Δυτικόν μέτωπον μεταξύ Άγγλο-Γάλλων άφ’ 
ένός καί Γερμανών έξ άλλου, καί εις τό ’Ανατολικόν μεταξύ 
Αϋστρογερμανών ,καί Ρώσσων πάλη. Χιλιάδες ανθρώπων 
καί ε’ις τό εν καί είς τό έτερον τών μετώπων πίπτουσι καθ’ 
έκάστην, θύματα τής άνηλεοΰς ειμαρμένης, ή όποια διέπει 
τά τής τύχης καί τών πλέον πολιτισμένων, ώς καί τών πε 
ρισσότερον άγριων κοινωνιών. Οΰτε έδειξεν ή άποτροπαία 
αΰτη σόγκρουσις σημεία, τείνοντα νά γνωρίσωσιν εις ήμάς 
ποϋ προορίζεται ή δάφνη τής νίκης καί ποιος θά ΐίνε ό ήτ- 
τημένος. Έκ τών δύο στρατοπέδων άκούονται ίαχαί θριάμ
βων, έξ άμφοτέρων εξαγγέλλονται άποφάσεις περί τών 
όλων καί πεποιθήσεις έπί τήν νίκην. Οί "Αγγλοι προπαρα- 
σκε.υάζοί'ν διαρκώς στρατόν πρός αποστολήν είς Γαλλίαν; 
τό αύτό κάμνουν οί Γάλλοι, έτοιμάζοντες δεύτερον στρατό', 
τό ίδιον οί Ρώσσοι, άλλά χωρίς νά καθυστερούν είς τοΰτο

καί οί Γερμανοί.Τό μέγα σφαγεϊσν, τό όποιον μετά τόσης φρικαλέας έν 
τάσεως λειτουργεί άπό μηνών, υπόσχεται έπομένως κανονι
κήν τήν έργασίαν του έπί πολΰν άκόμη χρόνον, διότι δέν 
θά στερηβή άφθόνου ΰλικοϋ. Ό άγων δέ, δστις μέ μικράς 
παραλλαγάς παρουσιάζεται ισόρροπος, μέ θετικά τινα πλεο
νεκτήματα τών Γερμανών, κατορθωσάντων άπ’ άρχής τοϋ 
πολέμου νά διεξάγωαι τόν πόλεμον έξω τών ορίων τιον, ίσως 
καταλήξη, έάν αί σημερινοί συνθήκαι του επικρατήσουν έπί 
πολύ, είς τήν έξάντλησιν δλων τοεν έμπολέμων. Ή Ιστορία 
δέν άμοιρεϊ παραδειγμάτων πολεμικών, κατά τά όποια πολυ
χρόνιοι άγοινες κατέληξαν είς άκριτον τέλος. Έάν δέ καί 
ή σήμερον τεραστία πάλη παρουσίαση δμοιον φαινόμενον. 

δι’ «ύδένα θά γεννήση έκπληξιν.
Παρά ταϋτα είπομεν άρχόμενοι, δτι ή ενδιαφέρουσα μορ

φή τοϋ άπεράντου αύτοΰ άγώνος μετετοπίσθη έσχάτως πλη- 
σιέστατα ημών, είς τήν γηραιάν ’Ανατολήν. 'Ο πόλεμος οΰ
τω πως έπαυσε νά είνε δι’ ήμάς ξένος, άφοΰ διεξάγεται πρό 
τών θυρών ημών καί έχει ώς έδαφος θαλάσσας καί χώρας 
άνηκούσας ίστορικώς. έθνολογικώς, πρακτικώς εις τήν σφαί
ραν τών ήμετέρων δικαίων καί συμφερόντων, αποτελούσα; 
πατρογονικήν ημών κληρονομιάν. Ή άφρων πολιτεία τών 
Τούρκων μετέφερε τόν δαυλόν τής πανευρωπαϊκής πυρκαϊάς 
εις τό Αίγαϊον, είς τήν Μικρόν ’Ασίαν, εις τόν Έλλήσπον-

ύμνος πρό; τό πνεΰιια, αολονότι οί αντιπρόσωποι τοϋ 
πνεύματος έλαμψαν βλοιλδιά τή; άπουόίας των άπό 
τήν ώραίαν διάλεξίν του.

" * * *

Είς τόν Παρνασσόν έπίσης δ κ. "Αγγελος Τανάγρας 
έκαμε διάλεξίν περί «Αγίου Όρου;» μετά προβολής 
φωτεινών εικόνων.

Ό κ- Ίω. Ζερβός ώμίλησεν είς τήν αίθουσαν τού 
’Εκπαιδευτικού Όμίλου, μέ θέμα «Γύρω άπό τή φίλο 
λογία μας». Ό κ. Ζερβός μέσα είς μίαν ομιλίαν λεπτήν 
άπό άληθείας καί παρατηρητικότητα άπέδειξε δτι δλοι 
οί ξένοι φιλοσόφοι τήν αισθητικήν μόρφωσιν τήν έθε- 
ώρησαν ώς τήν άνωτέραν καί απαραίτητον μορφιήν 
τού πολιτισμού. Ά-φεδειξε δέ άκόμη δτι οί "Ελληνες 
στερούνται αυτήν τήν αισθητικήν μόρφωσιν διότι οΰτε 
τό σχολεϊον τούς τήν έδίδαξε οΰτε αυτοί οί ίδιοι προσε- 
πάθησαν νά μρφωθώσιν αίσθητικώς, άφοΰ δέν διαβά 
ζον παρά τά χειρότερα έργα τής Εύρωπαϊκής φιλολο
γίας. 'Ως έκ τούτου φρονεί ό. κ- Ζερβής- δτι χρειά
ζεται μία διδασκαλία τής νέας γενικής φιλολογίας είς 
τό ΙΙανεπιστήμιόν μαζ^έως οτου καί εί; τά Γυμνάσια 
ή διδασκαλία στραφη ποδς τήν σύγχρονον Εύρωπαϊ- 
κήν ψίλσλογίαν, παραλλήλω; πρό; την άρχαίαν Ελλη
νικήν. * * ★

Ή Δεσποινίς Μερσίνη Κλεάνθου; έκαμε έως τώρα 
δύο διαλέξεις έν τή αιθούση τοΰ Λυκείου «Περί Εύρυ 
πίδου». Είς τήν πρώτην ή Δίς Κλεάνθους μάς ώμίλησε 
περί τοϋ Εύρυπίδου καί τών έργων του. Τόν έξήτασε 
ώς άνθρωπον, ώς καλλιτέχνην, ά>ς συγγραφέα, καί 
εύρε, δτι δ μεγάλος τραγωδός τής αρχαιότητας υπήρξε 
ό νεωτεριστής τής έποχής του, δ όποιο; με τό μεγάλο 
πνεύμα του, καί τός αμφιβολίες του έβλεπε μακρύτερα 
δλων τών συγχρόνων του. Είς τήν δευτέραν διάλεξη 
της ή έκλεκτή δμιλήτρια έξήτασε τήν έποχήν καί τόν 
τρόπον μέ τόν όποιον έζούσαν αί γυναίκες διαρκώς πε- 
ριφρονημέναι καί ή γυναικεία αύτή ζωή δέν ήτο δε 
κτή παρά νάέμπνεύση τόν μισογυνισμδν πρός τόν Εύ- 
ριντίδην- * * ★

'Ο κ. Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς ώμίλησεν είς τήν 
αίθουσαν τή; Αρχαιολογικής Έταρίας, περί Βυζαντι
νής ’Ηπείρου. ΑΓΟΡΑ!

Είς τόν Παρνασσόν ύπό τήν προστασίαν τής A. Β. 
Υ. τής πριγκηπ£σση; Ελένης διοργανώθη άγορά ύπέρ 
τών θυμάτων τής Τουρκική; θηριωδίας-

Ή έπιτυχία τής εορτής υπήρξε μεγάλη είσπραχθέν- 
τος άρκετοΰ ποσού, τό όποιον θ’ ανακούφιση τού'; 
δυστυχείς πρόσφυγας.

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΑΨΕΩΣ

Έπίσης τήν αύτήν έπιτυχίαν είχε καί έφέτος όύπέρ 
τής Περιθάλψεως ’Έρανος.'Όλαι αί κυρίαι είργάσθη 
σαν δπως πωλήσουν τήν λεύκάν κυανόλενκον σημαίαν, 
τό άντίτιμον τής όποιας θά χρησιμεύση διά τάς οικο
γένειας τών ύπέρ πατρίδος πεσόντων. Είς τάς Αθή
νας είσεπράχθη τό ποσόν τών 30 χιλιάδων δραχμών, 
φαίνεται δέ δτι είς δλας τάς πόλεις, δπου διενεργήθη 
ό έρανος είχε πολύ καλά αποτελέσματα, σχεδόν τά 
αύτά μέ τά περυσινά- ΘΕΑΤΡΑ

Μέσα είς ένα θέατρον άσφυκτικώ; πλήρες έδόθη 
τόν μήνα αύτόν είς τό Δημοτικόν Θέατρον τό δράμα
τοϋ κ- Παλαμά ή «Τρισευγένη». Ή ύπόθεσις τοϋ 
δράματος, τό όποιον διά πριήτην φοράν άνεβιβασθη 
άπό τής σκηνής είνε είς δλους γνωστή άπό τοβι-
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τον και άφοΰ ό Καύκασος καί ή Αίγυπτος άποτελοΰν άκρα 
τοϋ Κράτους τής Τουρκίας, οί εχθροί αύτής άπεφάσισαν νά 
πλήξουν αύτήν τήν καρδίαν της. Τό μήλον τής εριδος είνε 
ήδη αύτή ή Κωνσταντινούπολις, ή πόλις τών ονείρων μας, 
τήν οποίαν γενεα'ι γενεών 'Ελληνικών δέν έπαυσαν νά βλέ
πουν εις διηνθισμένους καί πολύχρωμους άλλά σταθερούς 
καί άνεξυτήλους όραματισμούς έπί αιώνας, είς τόν άπωλε- 
σθέντα, άλλά καί άνακτηθησόμενον Παράδεισον τής 'Ελλη
νικής φυλής. Ήτο φυσικώτατον αί προσπάθειαι τών ’Αγγλο 
Γάλλων, δπως έκδιάσωσι τά Στενά και άνοίξωσι τόν δρόμον 
διά τήν κτήσιν τής Κωνσταντινουπόλεως νά θέσωσιν είς με
γάλην δοκιμασίαν τά αισθήματα τοϋ 'Ελληνικού "Έθνους καί 
νά γεννήσωσι τήν πολιτικήν τρικυμίαν, ή όποια έξέσπασε 
περί τά τέλη τοΰ μηνός είς τό κυβερνητικόν ήμών καθεστώς. 
Ή Κυβέρνησις Βενιζέλου οίστρηλατουμένη ύπό τής ραγδαί
ας έξελίξεως τών γεγονότων, ένόμισεν εύθετον τόν χρόνον, 
δπως έξέλθη ή 'Ελλάς τής μέχρι τοΰδε εφεκτικής αύτής 
στάσεως καί συνεργασθή μετά τών έκστρατειώντων κατά 
τής Κωνσταντινουπόλεως Δυνάμεων. Ούδείς δύναται νά 
θεώρηση τοιαύτην άπόφασιν ώς στερουμένην ελατηρίων 
γνησίως έθνικών, ώς ένέχουσαν τί τό ξένον καί τυχαΐον έν 
ταίς άπόψεσιν αϋταίς. “Οχι μόνον ή μετά τών δύο αύτών 
Δυνάμεων τής Συνεννοήσεως συνεργασία ήμών ίνδεικνύετάι 
ύπό γεωγραφικών, ιστορικών καί πολιτικών λόγων, δχι μό
νον πρός τά αισθήματα ήμών συμπίπτει έπίσης, άλλά καί 
τό σκοπούμενον τοιαύτης πολιτικής καί πολεμικής δράσεως 
ήμών διατελεϊ έν πλήρη άρμανίφ πρός τάς σταθεράς βάσεις 
τής έθνικής ήμών ιστορίας, πρός τάς άναλλοιώτους κατευ 
ξύνσεις τής πολιτείας ήμών. Ποια άλλα είνε τά Ιδανικά τής 
'Ελληνικής φυλής, παρά ή άνάκτησις τών χωρών τής Θρά
κης καί τής Μικράς ’Ασίας, τάς όποιας ό 'Ελληνισμός άπό 
άμνημονεύτων χρόνων κατώκησεν, έλάμπριυ'ε καί έξεπολί- 
τισε ; Μήπως κοΰ. σήμερον κατά μέγα μέρος δέν κατοικούν- 
ται καί δέν ζωοποιούνται διά τής 'Ελληνικής δραστηριότη
τας καί τοΰ 'Ελληνικού πνεύματος ; Είς τήν πραγματοποίη 
σιν τών ακοίμητων πόθων τής 'Ελληνικής φυλής παρουσιά- 
σθη σήμερον εύκαιρία έξ εκείνων, αΐτινες κατά χιλιετηρίδα 
ίσως έμφανίζονται ώς έξανθήσεις Ιστορικοί ύψηλής σημα
σίας. Ή 'Ελλάς ήδύνατο νά προβή εις τήν πραγματοποίη- 
σιν τών πόθων της, είς τήν ένσάρκωσιν τών ονείρων της, 
έχουσα ώς παραστάτας καί συμμάχους, δύο τών ίσχυροτέ 
ρων τής Εύρώπης καί τοϋ κόσμου Δυνάμεις, τήν ’Αγγλίαν 
καί τήν Γαλλίαν, άκριβώς τά Κράτη έκεϊνα, είς τά όποια 
κατά τούς χρόνους τής άσθενοϋς αναμονής της, έναπέθετε 
τάς ελπίδα; τής άναγνωρίσεως καί βραβεύσεως τών δικαίων 
της.

Άλλά πάντα ταΰτα δέν έθεωρήθησαν άρκετά δπως δικαιο- 
λογήσωσι άπό τοΰδε τουλάχιστον, τήν συμμετοχήν τής 'Ελ
λάδος είς πόλεμον, οστις παρουσιάζει δι’ αύτήν μεγάλους 
κινδύνους καί έπιβάλλει υπέρογκους θυσίας. Δέν άμφισβη- 
τεϊται ή βάσις, δέν έπικρίνεται ό σκοπός. Ό Δαφνοστεφής 
ήμών Βασιλεύς, βαθύτατα μελετήσας δλους τούς όρους τοΰ 
προβλήματος, εθνικούς, πολιτικούς, γεωγραφικούς, στρατιω- 
τικούς, έντριβέστατος δέ τής διεθνούς πολιτικής καταστώ- 
σεως. δέν ένέκρινε τήν έκ τής ουδετερότητας ήμών έξοδον. 
Δέν θά άπασχοληθώμεν ένταϋθα ύπό τών λεπτομερειών, αί 
όποΐαι συνέτειναν είς τήν άπόκρουσιν τής άμέσου πολεμικής 
δράσεως. Θεωροϋμεν ώς καθήκον ήμών νά δεχθώμεν δτι 
τά γενόμενα καλώς έγένοντο. Καί ναί μέν συνέπεια τούτου 
ύπήρξε νά στερηθή ή χώρα μιας Κυβερνήσεως, μέ τήν ό
ποιαν εϊχεν έξοικειωθή, ώς εκπροσωπούσαν τήν σκέψιν της, 
άλλ’ ή μεταβολή δύναται νά είνε ύπό αλλας έπόψεις ώφ ;- 
λιμος. 'Η Κυβέρνησις Γούναρη, ήτις τήν διεδέχθη, θά έ- 
ξακολουθήση τάς αύτάς γενικάς γραμμάς, άλλά μετά ίσου 
σθένους καί μείζονος περισκέψεως. Τά γεγονότα θά διδά- 

ξωσιν ήμάς έάν πράγματ· τά παρ’ήμϊν έξελίχθησαν ώςέπββαλ- 
λετο. "Εως τότε τό "Εθνος οφείλει νά πειθαρχή, άλλά καί 
νά μή παύση τρέφων πίστιν είς έαυτό, είς τόν Βασιλέα του 
καί τήν Κυβέρνησίν του. φ. β.

Ο ΚΟΧΜΟΈ

Τήν 21 τοϋ μηνός Φεβρουάριου ή Κυβέρνησις Βενι
ζέλου παρητήθη κατόπιν ασυμφωνίας μετά τοΰ Στέμ
ματος- Ό κ. Βενιζέλος ώς εξής ανήγγειλε τήν παραί- 

τησιν τής Κυβερ- 
Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΗΣ νήσεως άπό τοΰ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ βήματος τής Βου
λής. «Μή έγκρι- 

θείσης ύπό τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως τής περαιτέρω 
εξωτερικής πολιτικής τής Κυβερνήσεως, ύπέβαλον πρό 
μικρού τήν παραίτησιν αύτής καί παρακαλώ τήν Βου
λήν νά διακόήιη μέχρι τοΰ καταρτισμού τής νέας Κυ
βερνήσεως.»

Ή νέα Κυβέρνησις ύπό τόν κ- Γσύναρην, έσχηματί- 
σθη ώς εξής. κ. Γ. Ζωγράφος επί τών ’Εξωτερικών, Ν. 
Τριανταφυλλάκος έπί τών ’Εσωτερικών, X. Βοζίκης 
επί τής Παιδείας, Άθ- Ευταξίας Έθν. Οικονομίας, 
Πρωτοπαπαδάκης Οικονομικών,Π. Τσαλδάρης τής Δι
καιοσύνης, Μπαλτατζής τής Συγκοινωνίας, Ν. Στρά- 
τος τών Ναυτικών καί Δ. Γοΰναρης τών Στρατιωτι
κών καί Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως.

'Ο κ. “Οθων Σταθάτος, ό γνωστός έφωπλιστής, έδώρη- 
σεν ένα έκατομμύριον δραχ. είς τό “Εθνος, ίνα διά τών τό
κων τών χρημάτων αύτών άποστέλλονται εις τό έξωτερικόν 

πρός τελειοποίησιν οί έχοντες ί-
ΛΙ ΔΩΡΕΑΙ διοφυΐαν νέοι, οί όποιοι δμως στε- 

ΤΟΥ κ. ΣΤΑΘΑΤΟΥ ροϋνται τών μέσων τών περαιτέ 
ρω σπουδών. Ώς πρώτον όρον τή: 

δωρεάς του ό κ. Σταθάτος, θέτει τήν μόρφωσιν καθηγητών 
καί διδασκάλων τής μέσης καί κατωτέρας έκπαιδεύσεως. 
Χωρίς δμως νά άποκλείση καί κάθε άλλην ιδιοφυίαν μέ τό 
ηγεμονικόν αύτό δώρον, άνοίγει ευρύτατα τόν δρόμον τή; 
προόδου είς κάθε 'Ελληνικήν ιδιοφυίαν, ή όποια δέν είχε 
τά μέσα νά φθάση καί νά πραγματοποίηση δλας τάς εύγε- 
νεΐς φιλοδοξίας της.

Έπίσης ό κ. Σταθ“τος έδώρησεν εις τό Κράτος τήν ίν 
’Ιθάκη ύπ’ αυτού ίδρυθείσαν ’Εμπορικήν καί Ναυτικήν Σχο
λήν, τής όποιας ή λειτουργία ήρχισεν άπό τό 1907.

Ή Ελληνική έπιθεώρησις διαβιβάζει θερμά συγχαρη- 
ρητήρια ε’ς τόν κ'Σταθάτον ό όποιος γνωρίζει νά κάμνη 
τόσην καλήν χρήσιν τού πλούτου του.

Απεφασίσθη ή ϊδρυσις Μεγάλης Συμφωνητικής 
‘Ορχήστρας, ή οποία θά απαρτισθή άπό τούς καθη- 
γητάς, τούς διδασκάλους καί τά λοιπά μέλη τής δρ- 

χήτρας τοϋ ’Ωδείου, προστιθε- 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΗ μενών, έν άνάγκη, καί cDJmv 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ μουσικών. 'Όλοι αυτοί θ’ Απο
τελόσουν τόν πυρήνα τής νέας 

ορχήστρας, ή όποια θά πλουτίζεται βαθμηδόν ύπό τών 
νέων τελειόφοιτων τοΰ ’Ωδείου, δσοι θά άποφασίζουν 
νά άφιερώσουν εαυτούς ε’ις τήν θεραπτίαν τής ώραία; 
αύτής τέχνης.

Ή νέα Συμφωνητική ’Ορχήστρα τών ’Αθηνών θά 
δίδει συναυλίας έν ύπαίθρφ διά τούς θερινούς μήνας, 
δπως γίνεται καί είς άλλας Ευρωπαϊκός πόλεις. Τό 
Ζάππειον ή τό Φάληρον θά άποτελέσουν πιθανώς τό 
κέντρον τών μουσικών τούτων θερινών έορτών, τών 
οποίων τό τίμημα τής εισόδου θά είνε έν έλάχιστον 
ποσόν.

Συμμάχων έφθασαν είς πεντήκοντα δισεκατομμύρια 
φράγκα, ή δέ ’Αγγλία έξοδεύει πολύ περισσότερα 
άπό τούς Συμμάχους τη; ένεκεν τοϋ παγκοσμίου χα- 
ρακτήρος τοΰ πολέμου, ένεκεν τής δημιουργίας νέων 
στρατών καί ένεκεν τής μεταφοράς τών στρατευμά
των άπό δλα τά μέρη τής ύδρογείου σφαίρας-

ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΟΜΑ

Τό στόμα είνε τό άνθος τοΰ προσώπου' ήμιανοί- 
γεται διά τό φίλημα, ψιθυρίζει λόγους ερωτικού; οϊ- 
τινες τρελλαίνουν, λικνίζει τάς μή καταπραύνθείσας 
δδύνας, χρησιμεύει είς τήν εκφρασιν τών αισθημάτων 
καλών ή κακών, Αληθών ή ψευδών μέ τά όποϊα εν
θαρρύνει τούς άλλου; ή τούς απελπίζει.

Τό στόμα έν τούτοις δύναται νά καταστή πραγματι
κή εστία καλλιέργειας τών περιφήμων μικροβίων, έάν 
δέν λαμβάνη τις έγκαίρως τήν φροντίδα νά έκβάλη 
τά παράσιτα αυτά. Πρός τούτο άξιον συστάσεως είνε 
πλύσεις τοΰ στόματος δσον τό δυνατόν συχνότεραιι 
γινόμεναι μέ ύδωρ θερμόν είς τό όποϊον προσιίθετα 
αντισηπτικόν τι ή αρωματικόν. Πλήν τούτου Απαιτεί
ται νά φροντίζωμεν περί τής τελείας υγείας τών οδόν- 
των, τών οποίων ή τερηδών παραμένουσα συχνότατα 
παρημελημένη προξενεί μετά τοΰ πόνου καί απόπνοιαν 
δυσώδη.Σημειωτέον δτι πολλάκις ή κακή τοϋ στόματος 
απόπνοια δφείλεται εις ταραχάς τής πέψεως ή παθή
σεις τοΰ λαιμοΰ.

ΤΑ ΧΕΙΛΗ
Τά χείλη ύφιστάμενα τήν έπίδρασιν τοΰ άέρο; 

σχίζονται ευκόλως, αί δέ ραγάδες αύται είναι πολύ 
οδυνηροί’ πρό; αποφυγήν τούτων είνε Απαραίτητον 
δπως κατά τήν προσέγγισιν τοΰ χειμώνας γίνεται χρή- 
σις είς τά χείλη καλή; τίνος αλοιφής' ήτις καυτηριά- 
ζουσα αυτά έξουδετερόνει τά αποτελέσματα τοΰ ψύχους.

Είνε επίσης καλόν νά τρίβη τις από κειροΰ είς 
καιρόν τά χείλη μέ έν τεμάχιον λεμονιού’ τοΰτο δίδει 
είς αυτά ώραϊον κόκκινον χρώμα μέ τό όποϊον δμοιά- 
ζαυν μέ κάλυκα ρόδου.

Ό τεχνητός χρωματισμός τών χειλέων είτε εύκο
λος, αφ’ ετέρου δμως είνε δύσκολος ή εκλογή τής πρός 
τοΰτο συνθέσεως, καθότι τό μέρος τοΰτο είνε λεπτε- 
πίλεπτον καί άπορροφφ τήν έπ’ αύτοΰ έπιτιθεμένην 
ουσίαν συχνάκι; αλοιφαί εύθηναί Αγοραζόμενοι από 
τόν πρώτον τυχόντα πωλητήν πε ριέχουσι δηλητηριώ
δεις ουσίας οπότε διατρέχει τις τόν κίνδυνον δηλητη- 
ριάσεως θέλων νά δώση είς τά χείλη τό ερυθρόν έκεϊον 
χρώμα τό τόσον προσφιλές είς τούς ποιητά-.

1H0 τΠ™ίΐ ΖΠΒΣ

Αί δέκα μεγαλείτεραι πόλεις τοΰ κό -μου κατατάσσον- 
__ται ώς εξής κατά τόν πληθυσμόν αύτών. Λονδΐ- 
νον 7,252,000 κατοίκους Νέα Ύόρκη 4,850000, Πα- 

ρίσιοι 2,850,000, Τόκιο 2,186,000,Σικάγον 2,100, 
000, Βιέννη 2,050,000, Βερολϊνον 2,050,000, Φιλαδέλ
φεια 1,500,009, Μόσχα 1,350,000, Πετρούπολις 1, 
000.Ένφ δλαι αί άλλαι μεγαλουπόλεις αυξάνουν, μόνον 
τής Πετρουπόλεως καί τής Μόσχας ήλαττώθη δ πλη- 
θησμύς. Αί δύο αύται πόλεις πρό δέκα έτών είχον 
πληθυσμόν ώσαύτως ενός καί ήμίσεος έκατομμυρίου.

’Ελπίζεται δτι τό προσεχές θέρος θ’ άρχίση τά; 
Συναυλίας της ή Συμφωνητική ’Ορχήστρα καί θά δώ
ση καί είς τάς ’Αθήνας τόν σψιν τής πολιτισμένης πό
λεως, άφοΰ ή μουσική είνε πρό πολλοϋ ό γνώμων τής 
προόδου τών άτόμων καί τών έθνών.

Περίπτερον Μεγάλης Δυνάμεως διά την έκθεσιν 
τοΰ .Αγίου Φραγκίσκου, στοίχισαν περί τάς 200 χι
λιάδας φράγκων, καί έγκαταλειφθεν λόγω τών περι

στάσεων, διετέθη ύπέρ τή;
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 'Ελλάδος άντί έλαχίστου πο- 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ σσΰ. Τό περίπτερον τοΰτο, 
διά τήν παραχώρησιν τοΰ ό

ποιου οφείλονται έπαινον είς τήν έπιτροπήν τής Έκ- 
θέστως, διερρυθμίσθη κατά τόν 'Ελληνικόν ρυθμόν.

Τά 'Ελληνικά έκθέματα ήδη, περιλαμβανόμενα εί; 
τόν έπίσημον κατάλογον τή; έκθέσεως, θά ύποβλη- 
θοΰν ύπό τήν κρίσιν τής 'Ελλανοδίκου έπιτροπής, 
πράγμα τό όποιον θά ήτο αδύνατον κατά τόν κανο
νισμόν τής Έκθέσεως, αν τά έκθέματα δέν περιελαμ- 
βάνοντο είς ιδιαίτερον περίπτερον.

Κατά τάς έν τη Βουλή τών Κοινωτήτων δηλώσεις 
τοΰ ύπουργοΰ τών Ναυτικών Τσώρτσιλ, αί μέχρι τοΰ
δε. είς άνδρας άπώλειαι τοΰ ’Αγγλικού ναυτικού έ- 

χουσιν ώς εξής :
ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ Έφονεύθησαν 353 

ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αξιωματικοί καί 5, 
848 ναύται, έτραυ- 

ματίσθησαν 49 Αξιωματικοί καί 436 ναύται, Αγνοείται 
ή τύχη 15 αξιωματικών καί 873 Ανδρών καί εύρίσκον- 
ται έν 'Ολλανδία, Αφοπλισθέντες καί κρατούμενοι μέ
χρι πέρατος πολέμου,39 Αξιωματικοί καί 1,524 ναύται.

Έφονεύθησαν 353 Αξιωματικοί καί 5848 ναύται, 
έτραυματίσθησαν 49 αξιωματικοί καί 436 ναύται. 
Αγνοείται ή τύχη 15 Αξιωματικών καί 873 Ανδρών 
καί εύρίσκονται έν Όλλανδίμ, Αφοπλισθέντες καί 
κρατούμενοι μέχρι πέρατος πολέμου, 39 Αξιωματικοί 
καί 1524 ναύται.

Ένώ έν 'Αγγλία πρόκειται νά διοργανωθή σώμα 
έξ έθελοντών γυναικών, έν Αυστρία συζητεΐται τό 
ζήτημα τής Αναγκαστικής κατατάξεως είς τόν στρα

τόν τών γυναικών, αί όποΐαι
ΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ θά Ασχολούνται Αποκλειστικώς 
ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ είς τό έργον τής νοσοκόμου.

Κατά τάς διαβεβαιώσεις τών 
ειδικών, Απαιτούνται διά τούς στραυματίας τού Αύ- 
στρουγγρικού στρατού τεσσαράκοντα χιλιάδες νο
σοκόμοι. ’Ήδη τό ζήτημα τοΰτο εύρίσκεται είς τήν 
Ακμήν του καί πολλαί αυστριακοί συγγραφείς ύπο- 
στηρίζουν δτι πρέπει έκάστη νεάνις νά ύπηρετή ύ- 
ποχρεωτικώς έπί έν έτος είς τά στρατιωτικά νοσοκο
μεία δπως έν καιρφ πολέμου φαίνεται χρήσιμος είς 
τήν πατρίδα της- “Ηδη έν Βιέννη έγένετο «ρεφερέν- 
τουμ» διά τό ζήτημα τούτο. Μεταξύ τών άλλων Απαν
τήσεων, ή πριγκήπισσα Μέτερνιχ γράφει δτι «δέν 
ιύρίσκω τό κατ’ έιιέ, λογικήν τήν πρότασιν ταύτην. 
Λέγετε δτι πρέπϋΐ αί γυναίκες νά διδάσκωνται τό 
έργον τής νοσοκόμου. Δέν παραδέχομαι δτι μία γυνή 
πρέπει νά διδαχθή έκεϊνο τό όποϊον πρέπει νά γνω- 
ρίζη έξ ένστικτου.»

Ό ύπουργός τών Οικονομικών τής ’Αγγλίας άνε- 
κοίνωσεν είς τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων τήν συμφω
νίαν ή οποία έγινεν μεταξύ τών υπουργών τών Κρα

τών τών Συμμάχων διά τάς
ΠΕΝΗΝΤΑ δαπάνας τού πολέμου, ό ό- 

ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ποιος είνε δ δαπανηρότερο; 
τοΰ κόσμου. Τό παρελθόν 

έτος μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου, αί δαπάναι τών
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Λ μέσ'·ς άριθμός ιών πτερών μιας δρνιθο; μέτριου 
U μεγέθους, είνε 8 120.

Καί ποιος νά είνε εκείνος δστις είχε τήν εξαι
ρετικήν υπομονήν νά κόμη τοιαύτην μεΤρήσιν ;

«Άναμφιβόλως οί άναψνώ<ηάι αντιλαμβάνονται 
ότι τοιαύτη ιδέα δέν ήτο δυνατόν είμή να εΐνε άμερι 
κανική.

Καί πράγματι, μία αμερικανική έφημτρί; προεκη 
ρυξε διαγωνισμόν και προσέφερε 500 δρ. είς εκεί
νην, δστις πρώτος θά εύρη τόν ακριβή αριθμόν τών 
πτερών μιας δρνιθος !

Ούτω πολυάριθμοι άμερικανοί, κυρτοί έπί μιάς δρ- 
νιθος έκαστος, βασανιζόμενοι νά τοποθετήσουν αυτήν 
·>σον τό δυνατόν καλλίτερον διά τήν λύσιν τΰ προβλή 
ματος, φυσώντες καί ξαναφυσώντες έπι τών πτερών 
της καί βασανίζοντες αυτήν, μετά μεγάλης ύπομο 
νής καί πάλης κατόρθωσαν νά φθάσωσι είς τόν μυ
θώδη αριθμόν τών 10,000·

’Αλλά αί τρυφεροί καί νευρικοί χεϊρες μιάς δε- 
καοκταέτιδος άμερικανίδος κόρης εκατομμυριούχου, 
κατόρθωσαν νά εύρωσι τόν αληθή αριθμόν τών 
8'120 πτερών. Τό βραβεΐον τών 500 φρ. έδόθη είς 
τήν μικράν έκατομμυρισΰχον.* * *

Είς-τας ιδιαιτέρας των σι» διαλέξεις γενικώς οί μνη- 
_ σιήρες δέν φείδονται τών φιλημάτων. Φθάνουν 
τά εκατόν, τά χίλια τά εκατομμύρια. ’Αλλ' έν τή πρά- 

ξει είνε προτιμότερον νά μή τά σκορπίζει κανείς αφει
δώς. Καί ποια άρά γε δύνανται νά είνε τά αποτελέ
σματα τής καταχρήσεως τών φιλημάτων ; Είς αύτό 
άπήντησαν δύο έρασταί είς τό Μονάχον τής Βαυαρί
ας. Συνεζητεΐτο έπί παρουσίφ των ό άριθμός τών φι
λημάτων τά όποια ήδύναντο νά ανταλλαχθούν είς μίαν 
ώραν. Ό εραστής καί μνηστήρ έξωμολογήθη δτι ή- 
σπάσθη κάποτε -ήν μνηστήν του δέκα χιλιάδας φο
ράς είς δέκα ώρας. Κάποιος άμφέβαλλεν. Έστοιχη 
μάτισαν. Καί δ μνηστήρ ηρχισε νά άσπάζεται τήν 
μνηστήν του. Είς μίαν ώραν ό μνηστήρ ήσπάσθη τήν 
ερωμένην του δύο χιλιάδας φοράς. Έξηκολούθησε 
τό φίλημα. Άλλ’ ό δυστυχής δέν ήδυνήθη νά εξακο
λουθήσω περιπλέον καί έλιποθύμησε. Κατόπιν τοΰ έ- 
πικινδύνσυ αύτοΰ πειράματος έμεινε κλινήρης τέσσα- 
ρας εβδομάδας· *

Είς τήν Νέαν ‘Υόρκην διελύθη εσχάτως συνοικέσιον 
_ διότι ή νεόνυμφος ήρνήθη νά δόση ό'ρκον ύπα- 
κοής είς τόν σύζυγον. Οί νεόνυμφοι ήσαν δ πλούσιο; 

τραπεζίτης Μόρριλ Χόλμς καί ή μίςΈλιοαβέτταΜπλώ- 
βελτ. 'II εκκλησία ήτο πλήρης φίλων καί περιέργων, 
ή δέ ιεροτελεστία είχεν ήδη αρχίσει, δτε ή νεόνυμφος 
διέκοψε τόν ιερέα παρακαλούσα αυτόν νά παράλειψη 
τήν λέξιν«ΰπακοή».Ό νεόνυμφος διεμαρτυρήθη δηλω 
σας δτι δέν ήθελε κατ’ ούδένα λόγον νά έλθη είς γά
μου κοινωνίαν μετά γυνανκός ήτις ήρνεϊτο νά εΐνε ευ
πειθής· Ό ίερεΰς καί οί συγγενείς κατέβαλαν μεγα- 
λας προσπάθειας δπως πείσωσι τούς νεόνυμφους,άλλά 
τά πάντα άπέβησαν είς μάτην.

Έ μις Μπλώβελτ έξερράγη είς δάκρυα παρακα- 
λοΰσα τόν νεόνυμφόν της νά δεχθή δπως παραλει- 
φθή ή σκληρά λέξις, άλλ’ ό κ. Χόλμς έμεινεν άμε»· 
τάπειστος. Είς τό τέλος οί νεόνυμφοι έχοιρίσθησαν 
έξελθόντες τής .’Εκκλησίας ύπό τάς όψεις δλων τών 
παρισταμένων

Εις τήν Ρωσσίαν υπάρχουν ήδη 369 βιβλιοθηκαι 
ενώ είς τάς άρχάς τοϋ 19ου αίώνος ήσαν μόνον

50. Έκ τών βιβλιοθηκών τούτων 9 έχουν πλέον τών 
εκατόν χιλιάδων τόμων, μία δέ πλέον τοΰ ενός εκα

τομμυρίου. Αί περισσότερα^ αί 224, έχουν περί τους 
10,000 τόμους, μία δέ ή νεωτέρα, μόνον χιλίους. 
Έν συνόλω αί ρωσσικαί βιβλιοθηκαι περιέχουν έν
δεκα περίπου εκατομμύρια τόμων.

Ολιγος^ιχτ;

Είς τήν Σορβύνην έγένετο επιβλητική τελετή υ
πέρ του Λατινικού πολιτοσμοΰ. 'Ο κ. Άνδρεάδης, ό 
"Ελλην καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου μας ώμίλησε 
έξ ονόματος τής 'Ελλάδος·

— Είς τάς «Αθήνας» δ κ. Βελλιανίτης διά σει
ράς άρθρων άνέσυρε άπό τήν άφάνειαν τόν γλύπτην 
Χαλεπάν.

— Ό καλλιτέχνης, δ όποιος τρελλρς ήδη τρέφει 
τάς αίγας τής άδελφης του είς τήν Τήνον, υπήρξε 
δ μεγαλείτερος γλύπτης τής νεωτέρας 'Ελλάδος.

— Διήλθε έξ ’Αθηνών ό Γάλλος στρατηγός Πώ, 
μεταβαίνων είς Ρουμανίαν καί Ρωσσίαν μέσφ Σερ
βίας.

—- Τά κούλουμα έωρτάσθησαν εφέτος μέ πολύ 
κέφι, άπό τόν κόσμον·

—- Τό ψωμί’ έ'φθασε ε’ις τό ύψος τών 70 λεπτών 
τήν οκά. <

— Είς τάς έφετεινάς άπόκρεώ δύο είδη μεταμφιέ
σεων έπεκράτησεν·

—- Οί άπάχηδες καί οί πιερρότοι.
— Μετά, πάροδον έξ μηνών έλπίζεταί δτι θά εΐνε 

έτοιμη ή γραμμή ’Αθηνών—Θεσσαλονίκης.
— Ό έν 'Οδησσό άποθανών ομογενής Βλαχίδης 

λκληροδότησεν εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδας ρούβλια 
είς τόν Εθνικόν Στόλον.

— Ή Σάρα Βερνάρ ύπέστη έγχείρησιν είς τό Νο- 
σοκομεΐον Βσρδώ. Τής άπεκόπη δ ποΰς, κατόπιν κα
τάγματος, τό όποιον ύπέστη έν Νίκαια.

— Ή άλληλογραφία Κωνσταντινουπόλεως—Σμύρ
νης τών μηνών Δεκεμβρίου — ’Ιανουάριου έφθασε 
ιιόλι; περί τά τέλη τοΰ μηνός αυτού.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.— Ό κ. Σπουργίτης δι
ευθυντής τού έν Σύρφ ύποκαταστήματος τής Τραπέ 
ζης Αθηνών έ'χων αφθονα τά έφόδια τής έπιστημονι- 
κής μορφώσειος έδημοσίευσεν ύπό τον άνωτέρω τί
τλον τομίδιον πλήρες άπό φωτεινός γνόμας καί πολ
λής σπουδαιότητος κρίσεις έπί τού σοβαρωτάτου οι
κονομικού ζητήματος, τό όποιον άπησχόλησε τό Κρά 
τος καί τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν. Είς πέντε κεφάλαια 
φέροντα τούς τίτλους : Εισαγωγή, ή Αρσις τής ’Α
ναγκαστικής, Μετατροπή τού Νόμου ΓΧΜΒ', Συμ
μετοχή έπί τών κερδών τής Τραπέζης, καί ’Επίλογος 
έξαντλεΐ μέ παράθεσιν πλούτου γνώσεων καί δξυτά- 
της παραν ηρητηκότητος δλα τά κέρια σημεία πού ά- 
πετέλεσαν τάς βάσεις καί τάς κυρίας γραμμάς τής 
συμβάσεως τού Κράτους μετά τής’Εθνικής Τραπέζης· 
Παρακάμπτων δεξιός τόν σκόπελον τών προσωπι
κών ζητημάτων πού άπέρρευσαν έκ τής άπομακρύν- 
σεως έκ τής Εθνικής Τραπέζης έπιφανούς προσωπι
κότητας ενδιατρίβει είς τήν ερευνάν τών μεγάλων 
προβλημάτων ών τήν έπίλυσιν έπιδιιήκει μέ τήν διακρί- 
νό’υσάν αυτόν σαφήνειαν περί τήν έκφρασιν καί λι
τότητα περί τήν διαττιπωσιν χωρίς νά κουράζη τόν α
ναγνώστην λόγφ τής φύσεως τού θέματος προσιτού 
μόνον διά τους ολίγους.

Συνιστώμεν έκθύμως τήν άνάγνωσιν τού έργου τοΰ 
κ. Σπουργίτου είς πάντα ενδιαφερόμενον διά τά με
γάλα οικονομικά καί τραπεζιτικά ζητήματα τής χώ
ρας.

TIBES SQUARE Co OF NEW-YORK 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΕΛΦΕΜ ΗΠΟΤΛΣΜ ΙΑ qflRflQE ΣΩΚΕΛΤΟΤΣ 26Α

Αυτοκίνητα πολυτελείας φορτηγά (camines).
Βενζίνη, έλαια, ελαστικά κτλ.Τό άνω Carage άναλαμβάνει οίανδήποτε επισκευήν, ενοικιάζει 

δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα πρός τοποθέτησιν αυτοκινήτων.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥςΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ!

ΚΟΛΩΝΙΑ Κ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 67—ΛΘΗΝΛΙ =ΑΡ. ΤΗΛ. 416

ΠΒραβευθεΐσα εις δλας τάς μεγάλας εκθέσεις διά 15 
πρώτων βραβείων. Ή μόνη ιατρική κολώνια διά 
μασάζ καί λουτρά. W V W W W W W



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΑΧΕΙΟΝ ΤΟΓ εθνικοτ ΣΤΟΛΟΙ*  ■
, " ΚΑΙ ΤΩΝ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ
μ. (ί>. 11 1·. ■ ϋιΓΙ,ι.ί ·ι ... ! ■ ι■ ·

ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ g

ΠΑΛΛΗ KAI ΚΟΤΖΙΑ|ιωαννηςγ.ιγγλεςης
ΔΙΑΔΟΧΟΣ fl. Γ. ΠΑΛΛ^Σ

Τό άρχαιότερον τών έν ‘Ελλάδι Χαρτοπωλείων 

Ιδρυϋέν τω 1870 ΐ
Διά τής υγιεινής τοϋ στόματος καί τών δδόντων 

σώζετε ου μόνον τούς δδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε απείρους νόσους τοΰ σιόματος, τών δδόντων,τών 
ωτων, τοΰ φάρυγγος, τοΰ λάρυγγος, τών βρόγχων, 
των πνευμάτων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος 
πολλακις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένον επιστήμο
να οδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ οποίου αί τρεις 
σκευασίαι ’Κλτςίρκχ, Όδοντόκονες καί Ά- 
δαμ/χνττνη, είνε μοναδικοί είς τό είδος των.

Δια τοΰ Ίίλ'.ς-ρίου παύει ή ’Οδονταλγία 
και η νευραλγία. Είναι συσκευασία αλάνθαστος 
και αποτελεσματική.

Πωλείται παρά τφ Ιδίω άντί 2 δρ. τό φυλλάδιον

3 !<οραή—3

Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου Εφημερίδων, συγγραμ- I 
ματων, περιοδικών καί πάσης ποιότητος, ®

Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ύλης πάσης 4 
προελευσεως. ®)

’Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων ® 
και φωτογραφικών χαρτονίων.

Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι ’Επιστολικών δελταρίων. ®
Δεκταί παραγγελίαι έκτελοΰμεναι τάχιστα. Έξεδό- X 

σησαν πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοΰδε. ' ®
Ατμοζίνητον Τυπογραφεϊον μέ 10 πιεστήρια διά β 

μικρας επιμεμελημένας εργασίας (TraVaux de pevil- @ 
leρεγάλας καλλιτεχνικής τοιαύτας. $

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ: Μεγάλη παρακαταθήκη '3 
φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε- ® 
λευσεων. Μόνοι Αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών $ 
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd ®

Κπισκεπτήρια. σττγμ,τχίως «
Ϋ GP * KP * o X ·> - --r> - Ά

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς 
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων, έν 
δψει ή έπί προθεσμία, δηλοποιεϊται, οτι άπό 15 ’Α
πριλίου 909 ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δές 
χεται παρά τε τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοΐ- 
Ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις εις τραπεζογραμ
μάτια άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία 
έπί τόκω :

1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έΐος διά τάς έν δψει άποδοτέας ‘ 
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000 πέραν τού ποσού 
τούτου τοΰ τόκου δριζομένου ε’ις 1 τοΐς ο)ο κατ’ έτος. 
ΑΙ ταταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς άνοικτόν 
λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνας τουλάχιστον

2 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά έν έτος τουλάχιστον.

3 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.

3 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.

4 τοΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τουλάχιστον, ώς καί διά τά: πέραν τών πέντε 
έ'ών ή τάς διαρκείς.

ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΟΣ 
3-ΟΔΟΣ KOPAH-3

Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έ·ι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ψοι είς 
φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη 
προθεσμία ή διαρκεΐ, έπί τόκω :
1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τούλ.
2 .»»>»» » 1 έτους
2 1)2 > ’ » » » » » 2 έτών
3 » » » » ι> » 4 έτών
4 » » » > > » 5 έτών

Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου δνομαστικαί ή άνώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τή α τή- 
σει τοΰ καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, είς ο έγένετο ή καιά- 
θεσις.

ΚΛΗΡΏΣΕΙΣ : Τή 28 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμ
βρίου και 31 Δεκεμβρίου 1914 

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200;000 ΚΕΡΔΗ
Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμ

μάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη εις 
2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.

Έκαστον ακέραιον γραμμάτων τιμάται δραχ. 4, 
δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα γραμμα
τίου τιμώμενα μιας δραχμής.

■ · · · ■ ■ -
. ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Κέρδη Δραχμαί Έν δλφ
1 έξ 80,000 80,000
1 έξ 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1950 άπό 40 78,000
»________

2000 200,001

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια άκέ- 
ραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων*  δραχμών, 
ίσχύοντα δι’ δλόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά 
διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί 
μιας δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς 
τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών 
μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται ύπέρ τοΰ 
Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου.

Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας 
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετί 
τού Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμ
μάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων 
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αυ
τών 15 τοΐς 0)0, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιας 
έπ! προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα 
γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τουλάχιστον, παρέ
χεται έκπτωσις 10 τοΐς 0)0, καί είς τούς δημοσίους 
υπαλλήλους, τους έπιτετραμμένους τήν πώλησιν γραμ
ματίων και τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτώσ,ς 
5 τοΐς 0)0·

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων 
άπευθυντέον είς τό Γραφείόν Λαχείου τοΰ ’Εθνικοΰ 
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργείον Οικονομι
κών, είς ’Αθήνας.

Ό Διευθύνων Τμηματάρχης 
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

««««««««<««««««««««



SOPHIE SILLER
ACADEMIE de musique
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ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ι 
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Concert Training PRINTEMPS
Musique classique et moderne. Lemons d’a- 

compagnement pour les dammes et Messieurs qui 
jouent un instrument quelconque.

I. A Q. ΜΟΥΤΕΟΠΟΥΛΏΝ
I 'Ολόκληρος σελις εί; εν τεύχος
& Ήμίσεια »
| Τέταρτον σελίδας

Δραχ.

CONCERTS A 2 PIANOS

Enseignement sur la «Reforme pianistique». 
Systeme Deppe

i Le^on par semaine 15 fr. le cachet
2 » » » 10»» »
1 » tous les 25 jours 5 » » *

(Chez elle de 3—5 h.)

Εις τόν αφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορ- 
μον καί πολύχρωμο ν εμπορικόν πλούτον τοΰ καταστή- 
λατος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά τες 
λειότερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον 
πολυποίκιλλα κεντήμ,ατα καί δαντέλλας καί τά- 
τελευταίας μόδας είς ύφάσμ.ατα.Δέν θά σάς προσέλ
κυση μόνον δ πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ καταστήμα
τος άλλά καί ή ίδιάζουσα είς τούς Καταστηματάρ- 
χας τούτους ευγένεια καί ή άβρότης τών τρόπων.

ι
I

»..............................................*
» · 

χώρον μπκρότερον αί τιμ.αΐ ανάλογοι
Λ’.' είχονογραφημ/ένας διαφημ,ίσεις, δι ’ εξ τεύχη ή περισσότερα, 

ιδιαίτεραι συμ-φωνίαι.

Ογδοον »
»

Σ>

60
35
20
12

&

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ’/Αναχωρήσεις έξ Αθηνών

ΕΡΓΑ ΤΗΣ α0£ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΏΓΡΑ^Υ

Πρός οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν 
τήν προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξει- 
δευόντων μέ βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγ- 
κρίσει μέ τάς τιμάς τών απλών εισιτηρίων.

Έξ Αθηνών
Διά Κόρινθον Είσιτήρ.

Βιβλιάρ.
9.20
7.65

7.30
6.40

4.60
3.85

» “Αργος Είσιτήρ. 15.70 12.50 7.85
Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10

» Τρίπολιν Είσιτήρ. 23.20 18.80 11.60
Βιβλιάρ. 18 — 15.— 9.—

» Μεγαλ. Είσιτήρ. 29.20 22— 14.60
Βιβλιάρ. 21.95 18.30 11 —

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

> Άκρ. Είσιτήρ. 19.50 15.50 9.20
Βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55

» Πάτρας Είσιτήρ. 25.— 18— 10—
Βιβλιάρ. 19.65 15.55 9.35

» Πύργον Είσιτήρ. 37.70 18.10 16.35
Βιβλιάρ. 27.05 22.55 13.55

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

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

• 8.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Άκράτας 
στάσεις.

12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρμς.

ΕΚΔΟΘΕΝΤΚ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'τόμος. . . . Φρ. 3.00
> Β' > . . . » 2.00
> Γ' » . » 1.50

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ .... » 2.00
Η ΓΚΟΥΡΑ1ΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστό

ρημα έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων. » 5.00

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον. 
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα- 
μάτιον μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς την ’Αγγλικήν 
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν 
τρίπρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τήςΈλλ. Σκηνής.

Άναχωρήσετς έκ ΙΙατρών.

7.40 π. μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας, Ναύπλιον.
11.45 π. μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
6.30 π. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, ’Ολύμ

πια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλόπο- 
λιν, Τρίπολιν.

3.50 μ. μ. Διά Κυλλήνην (Λουτρά) Πύργον ’Ολύμπια

Αναχωρήσεις έχ ·<αλαμ.ών

7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον, 
Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, ‘Α
θήνας. ■

12.05 π μ. Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.

ΧειραΙ τής « Ελληνικής ΈπιΘεωρήσεως » τού Λ ', Β ', Γ ', Λ', Ε' XT ’ καί Ζ 
«τους πωλούνται εις τά Γραφεία μ,ας πρός *·2ί»  φρ. έκαστη.

Έκ ΙΙατρών

Διά Πύργον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

12.70
8.38

10.10
6.95

6.35
4.15

•» Λεχαινά Είσιτήρ. 7.60 6— 3.80
Βιβλιάρ. 4.98 4.05 2.45

» Αίγιο ν Είσιτήρ. 5.10 5.— 2.55
Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70

» Κόρινθον Είσιτήρ. 16.50 13.10 8.25
Βιβλιάρ. 11 — 9.20 5.50

Έκ Τριπόλεως
Διά Καλάμας Είσιτήρ.

Βιβλιάρ.
13.70
9.65

12.25
8.05

7.30
4.85

» Ναύπλιον Είσιτήρ. 9.50 7.80 4.70
Βιβλιάρ. 6.75 5.60 3.40

(Έκ τού γραφείου)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

4.50 μ. μ. ’Εκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.15 μ. μ. Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου

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

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.

ΧΛλτομ.ετριχά Βιβλιάρια ταξειδίων.

1000 χιλιόμ. (Α' Θ. Δρ. 90) διάρκειας
έ'κπτωσις 25 ο)ο (Β' Θ. Δρ. 75) 6 μηνών

2500 χιλιόμ. (Γ' Θ. Δρ. 45)
(Α' Θ. Δο. 210)
(Β' Θ. Δρ. 175) διαρκείαξ

έ'κπτωσις 30 ο)ο (Γ' Θ. Δρ. 105) 1 μηνός

J»»»»*»».··'»»»»»»»»»»»»
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

S’. ΑΓΑΠΗΤΟΣ KAI Six

Όίός Σοφοκλέους 3,—Τηλέφ. 794

ΉλεκτρικαΙ εγκαταστάσεις. Ή Εταιρία 
αναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν παντός είδους ήλεκτροφω- 
τισμοΰ πόλεων, εργοστασίων, έπαύλεων, ξενοδοχείων, 
νοσοκομείων κ. τ. λ.

Έγκατά στάσις Ψυγείων—Παγοποιείων, πρός 
ψΰζιν αιθουσών, Θεάτρων, Κινηματογράφων, ατμό
πλοιων κ.τ.λ. Έγκατάστασις πλήρης σφαγείων καί Ζυ
θοποιείων. ’Ηλεκτρικά μηχανήματα, πετρελαιομηχα- 
ναί Diesel-Tosi, χρησιμοποίησις υδραυλικών πτώ
σεων, ανυψωτήρες καί ανελκυστήρες βαρών, άτμομη- 
χαναί, άτμοτουρβίναι, ΰδροτουρβίναι, άεριομηχαναί 
καί άεριογόνα.

Εγκατάστασής έργοστχσίωνκατ’αποκοπήν

*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<*<<<<«<<<#<<<<
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Πιάνα καί άεροκΰμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40.
Όλα τά τραγούδια δλων τών Ελλήνων συνθετών καί ολα τά νεώτερα cacces
Βιολιά, μανδολΐνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους καί τά εξαρτήματα αύτών.

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.


