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ΛΘΗΝ0Ι, ΜΑΡΤΙΟΣ 1916.

ΕΞΙ2Ρ A T ST I Κ Α^ ΕΡΓΑ

Ή νπδ τήν έπίβλεψιν τήςΑ. Μ. τής Βαιιλίααης γενομένη δεν&ροφύτεναις έπί τής ’Αχροπόλεως.
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0 ΑΡΧΙΑΟΥΞ Α0ΥΑ0Β1Κ0Σ ΣΑΑΒΑΤΩΡ 1 ΑΥΣΤΡΙΑΣ
(Συνέχεια)

—-«Ναί, μάς προσέθεσε, σκοπόν είχε νά τό κάταρ»τίση κατά πρότυπον τών τελειότερων τής Αυστρίας
» παρθεναγωγείων. ’Αλλά μετά τήν δολοφονίαν περι>ήλθεν τό Άχίλλειον εις χεΐρας προσώπου, ποΰ αδίκως
-’μισεί τήν Ελλάδα εξ αίτίαςτής έξώσεωςτοΰ “Οθωνος,
’λέγω άδίκως, διότι τότε ή 'Ελλάς ήτο αθώα». , .
Ό Άρχιδούξ πολύ ήγάπα τήν Αΰτοκράτειραν καί
ή δέκατη Σεπτεμβρίου, ήτο διά Αυτόν μία έκ τών
θλιβερών, ήμερων, καθ’ βς έτέλει έν κρυφώ καί παραβύστφ μνημόσυνον.
Ό Άρχιδούξ καί έν Ζακύνθω έδειξε κατά τό διά
στημα τής διαμονής Αυτού τήν αγαθήν Του καρδίαν,
καρδίαν χριστιανικήν. Μαθών ότι ό παρά τφ ταχυδρο
μεία» παραμένων λούστρος είχε πολεμήσει καί έκ τού
τραύματός του δένήδύνατονά έργασθή, κάθε πρωί τού
έδιδε μίαν δραχμήν. Γέρων καλής οικογένειας είχε ξεπέση καί μετερχόμενος τήν επιστήμην του, δέν ήδύνατο
νά ζήση τήν οικογένειαν αυτού, καί τήν στενωχορίαν
του ημέραν τινά, ό δυστυχής, τήν έξέφρασεν είς τόν
’Αρχιδούκα. Τήν έπομένην τόν συναντήσαμεν καί μέ
ήρώτησε τίς ό γέρων όστις μάς έχαιρέτα. Είλικρινώ;
τού έξιστόρησα τήν τιμιότητα καί τήν καταγωγήν καί
τήν στενοχώριαν του.’Έπειτα έμαθον δτι καθ’ έκάστην
τόν περιέμενε παράτώ Άγίφ Μάρκφ καί τού έδιδε τα
κτικά πέντε δραχμάς.’Άλλος τις έμπορος, δστις τιμίως
είχε χρεωκοπήση καί ήτο οικογενειάρχης καθ’ ήμέοαν
τόν πε’ριέμενεν είς τήν προκυμαίαν, μετά μεσημβρίαν
καί. έλάμβανε ποσόν τι. Μεταβαίνων είς τήν εξοχήν
έδιδεν εις τόν ακολουθούντο υπηρέτην εκατόν δραχμάς
είς μονόδραχμα εις δίδραχμα, καί είς τα χωρία διέταττε
καί έδιδεν είς παιδία, γέροντας, γραίας, πάσχοντας γιά
νά πιούνε ένα καφέ.. .
Καί δταν ό υπηρέτης έλεγε: 'Υψηλότατε έτελείωσαν, έστρέφετο πρός τόν αμαξηλάτην λέγουν...
— Νικόλα, έχεις χρήματα ;
Ναΐσκε 'Υψηλότατε.
— Δώσε, δώσε νά πιουν καφέ.

Τόν άμαξιλάτην έπλήρωνε κάθε οκτώ ή δέκα ημέ
ρας, δηλαδή δτε τού ήρχετο είς τόν νούν καί έγένετο
αυτολεξεί ό διάλογος οίίτω :
— Νικόλα τί χρωστάω ;
— Γιά αγώγια καί ακόμα γιά' δώσε, δώσε μόνον
δραχμές... καί ήρχιζε νά άριθμή τάς ημέρας καί τήν
ποσότητα. Ό Άρχιδούξ έπειτα έπανελάμβανε δίς τό
ποσόν καί συνεπλήρωνε πάντοτε τό έκατοντάδραχμον.
Δηλαδή έάν ό λογαριασμός ήτο κατώτερος τών 300 ή
400 δραχμών, συνεπλήρωνε τάς 300 ή 400 καί τού
έλεγε :
— Ρέστο πίνεις κρασί, μά νά μή μεθάς.
Διά τήν άμαξαν έδιδε καθ’ έκάστην δραχμάς 15,
καί διά τόν ήμίονον καί αγωγιάτην δρ. 15 επίσης.
Άφηγηθώμεν καί άλλα μικρά περί τού έν Ζά
κυνθο βίου Αυτού.
Ήτο ήμερα ψυχρότατη τού Δεκεμβρίου καί μαζωμένος άπό κρύο ενα μπαλωματής ύπέργηρως εις τήν
συνοικίαν τού 'Αγίου Λαζάρου, έκάθητο ενώπιον τού
μπάγκου του περιμένουν χωρικόν τι να διά νά μπαλώση τά παπούτσια. 'Ο Άρχιδούξ διηυθύνετο είςτήν
εξοχήν.
‘Ο γέρων ασκεπής προσεπάθη νά έγερθή χάριν σε
βασμού».
ΤΊ Α. Υ'. διατάττει καί σταματά ή άμαξα, προσκαλεΐ τόν γέροντα καί προτείνει τόν πόδα διά νά
τού μπαλώση τό παπούτσι·
Πράγματι ήτο ολίγον ξύλωμένον. Μετά πέντε πε
ρίπου λεπτά ή εργασία ήτο έτοιμη.
— Πόσον κάνει ό κόπος;
— Τίποτε, 'Υψηλότατε,' αρκεί ή τιμή πού σάς
ι’δούλευσα.
,
Μειδιών ό Άρχιδούξ τού δίδει ενα καινούριου είκοσιπεντάδραχμον.^'Ο γέρων τρέμουν έκ χαράς προ
σπαθεί να άσπασθη τήν έλεήμονα-χεΐ.ρα, άλλ’ ό Άρχιδούξ αποσύρουν αυτήν τού λέγει : Στο Δεσπότη
φιλούνε τό χέρι. ’Έπειτα στρεφόμενος πρός εμέ λέ

γει, 'Ισως ό δυστυχής νά εΐναι νηστικός. Ναι, άπήντησα, φαίνεται άπό τήν ωχρότητα. Ήσαν δύο
ώραι μ. μ.
Τήν ακόλουθον ημέραν μανθάνω άπό τόν γέροντα
οτι πράγματι είχε νά φάγη άπό τήν προηγουμένην η
μέραν, και δτι είχε γραίαν γυναίκα φιλάσθενον.
Φυσικά, τά έκαμα γνωστά είς τόν Αρχιδούκα καί
έκτοτε όσάκις διήρχετο έκεϊθεν τώ προσέφερε χρήματα.
1 Ιαρατήρητέον ότι ό Άρχιδούξ όσάκις ήθελε νά
έλεήση πτωχόν έργα.ττ)ν, πάντοτε προσεπάθει ή ελεη
μοσύνη Λυτού νά φανή ώς ανταμοιβή εργασίας.
Ένώήτο γενναίος, όμως δυσηρεστειτο ι.ιέ τούς αι
σχροκερδείς, οϋς άπέ,φευγε.
Φέρωμενέν παράδειγμα. Έσυνείθιζεν άπό κάθε τό
πον νά άγοραζη εγχώρια είδη διά τήν συλλογήν Αυτού.
Ημέραν τινά μάς λέγει ότι έπεθύμει μίαν φλογέραν
Έφροντίσαμεν.Ό χωρικός τώ έφερε τήν φλογέραν.
— Πόσον πουλής τές φλογέρες;
,
— Απάνω κάτω δέκα δραχμές’ Υψηλότατε.
— Καλά, ευχαριστώ, ήθελον μόνον νά μάθω τήν
αξίαν των. Μετά παρέλευσιν ημερών μάς έκαμε τήν
ιδίαν παράκλησιν..'Ο χωρικός έκ νέου ζητεί υπερβολι
κήν τιμήν καί λαμβάνει τήν ιδίαν άπάντησιν. Μετά
τινας μήνας έκ νέου ανανεώνει τήν παράκλησιν. Ό χω
ρικός παρουσιάσθη.Ήτο ένας γέρων, ζωηρός, γεμάτος
άπό ζωήν. Λαμβάνει τήν φλογέραν, τήν παίζει.
- Πόσον πωλοΰνται αί φλογέρες :
• —- Ά, Υψηλότατε, όσο τύχη μία δραχμή, δύο καί
τίποτε ή δύο τρεις δεκάρες.
Ό Άρχιδούξ χαρούμενος άπό τήν ειλικρίνειαν τού
γέροντος διατάττει τόν παρέκει ναύτην νά παραλάβη
τήν φλογέραν.

Είς τόν γέροντα δίδει εκατόν δραχμάς καί στρεφό.
μένος πρός ημάς λέγει: ή τιμιότης πρέπει νά άνταμείβεται άδρώς.
Έπρόκειτο νά μεταβώμεν είς τό νησίδιον Άγιος
Νικόλαος. ΙΙρός ευκολίαν διέταξε τήν λέμβον νά μεταβή είς Άλυκάς. Μέ τήν άμαξαν έφθάσαμεν περί τήν
έννάτην. Μετέβημεν μέ τήν λέμβον είς τά Ξύγκια καί
έπειτα είς τό νησίδριον. Μετά τήν εργασίαν έπρογευματίσαμεν επί τής δροσεράς χλόης καθήμενοι υπό τήν
σκιάν ερημωμένης οικίας. Τήν έκτην ώραν έπρεπε
νά είναι είς τήν πόλινδιά το γεύμα. ‘Η ώρα ήτο προ
χωρημένη. Έλυπεϊτο τούς ίππους, αλλά συγχρόνως
ήθελε νά είναι τήν ώρισμένην ιύραν. Λέγει λοιπόν είς
τόν αμαξηλάτην νά έπιταχύνη, αλλά συγχρόνως έστενοχωρεΐτο.
—r Ναδάλε, ?-έγεϊ είς τϋν συνοδόν υπηρέτην, ποιος
θά φθάση ογληγωρότερα ή άμαξα ή ή βάρκα;
— Ή βάρκα, 'Υψηλότατε, διότι έχει οκτώ κουπιά
καί πανιά.
’
'
“Οχι, λέγει ό αμαξηλάτης θά φθάση'η άμαξά μας.
■— Καλά, θά ϊδιόμεν ποιος θά κερδίση καί θά έχη
πέντε δραχμές.
,
'Ο θεός γνωρίζει’ τί ύπέφερον τά δυστυχή άλογα,
διά νά κερδίση ό αμαξηλάτης τό στοίχημα.Μόλις έβλεπενο ’Αρχιδούξ ότι οί 'ίπποι δέν έτρεχον πολύ έλχγεν:
— 'Ο Ναδάλε, απόψε θά γλεντήση πέντε δραχμές.
— “Οχι, 'Υψηλότατε δέν θά.γλεντήση.
Φυσικά ή άμαξα έφθασε δυνάμει τών μαστιγώσεων
καίό αμαξηλάτης έλαβε τάς πέντε δραχμάς διότι έκέρδισεν.
ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΙ1Σ
(’Ακολουθεί)

_
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ΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ! ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΜΑΧΜΟΥΤ ΤΟΥ Β .

Ήτο μία εσπέρα φθινοπωρινή με καταπύρφυρον
ουρανόν κατά τάς άρχάς 'Οκτωβρίου τού 1012. Ό
πόλεμος τών τεσσάρων βαλκανικό)·/ συμμάχων κατά
τής Τουρκίας είχε κηρυχθή. ΙΙιστοί τε ιμιουσλήμί
και άπιστοι ι.γκάίρι μιίυσλήμι ύπήκοφ. τού ’Οθωμα
νικού κράτους. προσεκλήθησαν εσπευσμένοι; υπό τά
όπλα όπως, ένοΰντες τάς προσπάθειας των. κατασυντρίψωσι τούς εχθρούς τής. καθ’ ύπόσχεσιν μόνον, κοι
νής ΙΙατρίδος, χύνοντε; και τήν τελευταίαν ρανίδα
τοΰ αίματός των κατά τήν παροιμιώοη έκφρασιν τού

περιωνύμου Έμόέρ-Βέη καί βραδύτερο·/ ΙΙα.σιά.
Μία φυλή τούρκων ύπό τό όνομα Κιζιλμπάς ιέρυθροκέφαλοΐι. κατοικούσα ώς επί τό πλεϊστον εις τά
ορεινότερα μέρη τής Ηράκης. εΐνε αξία ιδιαιτέρας
μ'λΐίας άπό εθνολογικής άπόψεως < >· Κιζιλμπάσιδ.ες

δεν έχουν καμμίαν επικοινωνίαν ή επιγαμίαν μετά
τών λοιπών τούρκων- ζώσιν άπομεμονωμένοι είς χ.ω-

ρία άποκλειστικώς ύπ αύτών κατοικούμενα, έχ.ουσι
συμβολικόν σύνθημα κατά τον χαιρετισμόν οι ού
άναγνωρίζουσιν άλλήλους. εορτάζουσιν, ούχι πλέον
ώς θρησκευτικήν άλλα μάλλον φυλετικήν εορτήν τα>'/5
τήν 20 ’Ιουλίου ημέραν τού ΙΙροφήτου Ήλιοϋ. διατηροϋσι πολλά θρησκευτικά έθιμα τών Χριστιανών ,
μεταξύ τών οποίων καί τά κόλλυβα κατά τήν τεσσα
ρακοστήν ημέραν τοΰ θανάτου των.-·εΐνε άγαν λιτοί
εις τόν κοινωνικόν τ«>ν βίον, πιστοί και ακριβείς εις
τάς συναλλαγάς καί έν γένει διά τής καθόλου σώφρονο; καί κοσμίας συμπεριφοράς τιον. παρεχουσι το
ενδόσιμο·/ νά παραοεχθιΰμεν οτι οί Κιζιλμπάσιοες εΐνε
φυλή Χριστιανική ήτις ύπέκυύεν είς τήν βίαν καί
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έξισλαμ,ίσθη κατ’ επιφάνειαν κατά τούς .μαύρους χρό
νους τής τουρκικής παντοδυναμίας μέ τήν έπιφύλαξιν δπώς, δι’ άποχής άπό Επιγαμίας καί έπικοινωνίας μετά των λοιπών τουρκικών Φυλών, διάσωση, ε!
δυνατόν, τήν φυλετικήν της ύπόστασιν, άλλ’ ή πο
λυχρόνιος τρομοκρατία έπέδρασεν όλΕθρίω; έπΐ τοΰ
θρησκευτικοί) των αισθήματος καί δέν διασώζουσι
πλέον είμή λείψανα μόνον τής χριστιανικότητός των
ίνευ τάσεως πρός Επάνοδον πρός τάς άγκάλας τής
προπατορικής των θρησκείας. Είνε αύτο'ι οΕ δυστυχείς
Κιζίλμπάσιδες. οΐτινε; βραδύτερον, μετά τήν ύπό τών
Βουλγάρων στρατιωτικήν κατάληψιν τής Δυτικής
Θράκης, καταδοθέντε; ύπό τών περίοικων Βουλγάρων
ώς έλκοντες τήν καταγωγήν έκ Χριστιανών, μυρία
ύπέστησαν μαρτύρια έκ μέρους τών έπισήμων Βουλ
γάρων δπως έκχριστιανισθώσι καί βαπτισθώσιν ύπό.
τών ιερέων των άντΐ τής καταναγκ αστικής άμοιβής
δέκα φράγκων κατ’ άτομον" οι πλείστοι ήναγκάσθησαν νά ύποκύψουν εις τήν βίαν δσοι δέ έδειξαν
άκλόνητον Εμμονήν εις τό θρήσκευμά των, έτάφησαν
ζώντες δημοσία κα’. πανηγυρικώς πρός δόξαν τής
άνέξιθρησκείας τώ,ν απογόνων τοΰ Κρούμου.

Δεκαοκτό» χωρία περί τόν Γιαϊλιάν '.ίσως “Αγιον
Ήλίαν) τήν ύψηλοτέραν κορυφήν τής Ροδόπης, κατοικοΰνται άποκλειστικώς ύπό Κιζιλμπάσιδων" και
ούτοι, έχοντες Επί κεφαλής τόν φύλαρχόν των Χιουσειν Άγάν, άνδρα σώφρονα και συνετόν, έσπευσαν
έκόντες άκοντες εϊς τήν φωνήν τής Πατρίδος καΐ'κατήλθσν έν σώματι εις Σουφλίον, έδραν,ύποδιοικήσεως,
δπως ένδυθώσι τό χακή (λέξις περσική σημαίνουσα
τό γήϊνον χρώμα) κα'ι προσφερθώσι θυσία (κουρμπάν)
εις τόν βωμόν τής ίεράς θρησκείας. Άποφεύγοντεί
κατά τό σύνηθες, νά έπικοινωνήσωσι μετά τών Τούρ
κων, δέν κατήλθον άφ’ εσπέρας εις τήν αγοράν, άλλ’
έμειναν εϊς τι συνοικιακόν καφφενείον δπου φυσικώς
μόνον Ελληνες έσύχναζον καθότι ή πόλις Σουφλίου
κατωκειτο ύπό 12 περίπου χιλιάδων άμιγοϋς έλληνικαΰ πληθυσμού, καί ήρχισαν, καθ’ ά συνείθιζον, νά
πίνωσι τό άγαπημένον τους ούζον δπως άνακτήσουν
δυνάμεις κατόπιν τής έξαντλήσεως συνεπεία δεκαε"
ξαώρου πεζοπορίας από τά χωρία των-μέχρι Σου
φλίου. Άφοΰ έρρόφησαν άνά δύο και τρ α παυσίπονα
καί συνήλθαν έλαδον θέσιν περί τόν φύλαρχόν των
Χιουσειν Άγαν σχηματίσαντες κύκλον περί αυτόν
καί μετά θρησκευτικής εύλαβείας ό γηραιότερος με
ταξύ των ήρώτησε τόν φύλαρχον περί τών μελλόντων
γενέσθαι κατά τόν άρξάμενον πόλεμον πάντες δ’ οί
λοιποί, μετά νεκρικής σιγής και εύλογου άδημονίας,
περιέμενον τήν μέλλουσαν νά έκφύγη τό έρκος τών
όδόντων τοΰ Χιουσειν ’Αγά λίαν ένδιαφέρουσαν άπάντησιν ήτις κατ’ αυτούς θά ήτο πάντοτε αυθεντική καί

Αλάνθαστος" μετ’ ίσης άδημονίας καί περιεργείας
ενετείναμεν τήν προσοχήν μας καί ημείς οί παρευρεθέντες "Ελληνες, άφοΰ έπρόκειτο. νά μάθωμεν έκ στό
ματος άλανθάστου τό μέλλον τής μητρυιάς Πατρίδος
μας (τής Βατάν).
Ό Χιουσειν ’Αγάς έκανόνισε τήν έπί τής έδρας
θέσιν του έπί τό ήγεμόνικώτερον, έβηξεν έλαφρά, πε
ριέστρεψε τό όςυδερκές βλέμμα του πανταχοΰ δπως
πεισθή περί τής άνυπαρξίας τούρκων καί άφοΰ έβεβαιώθη δτι μόνον Κιζίλμπάσιδες καί "Ελληνες άπετέλουν τό άκροατήριον, ήρχισε, βραδέως μέν καί
χαμηλοφώνως κατ’ άρχάς, ταχύτερον δέ καί υψηλοφώνως άκολούθως, νά διηγήται λακωνικότατα δλην
τήν ιστορίαν τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας άπό
τής ίδρύσεως αύτής μέχρι τών ευκλεών ήμερων τοΰ
μεγάλου άναμορφωτοΰ τοΰ Κράτους τοΰ Τζεννιτμεκιάν (εις τάς στοάς τοΰ Παραδείσου άναπαυομένου)
Σουλτάν Μαχμούτ τοΰ Β’. καί τό συμπέρασμα τής
δλης ιστορίας ύπήρξεν ότι ό Μοσκώφ (ή Ρωσία), καίτοι πατροπαράδοτος εχθρός τού "Οθωμανικού Κρά
τους, ώς έκ τής γειτνιάσεως όμως μετά τοΰ φοβερού
τούτου όγκου καί τής γεωγραφικής θέσεως τής Τουρ
κίας, οΰτος ε'νε δι’ αυτήν κατ’ ανάγκην Επιβεβλη
μένος φίλος καί δτι «οφείλε τό Τουρκικόν Κράτος νά
συμφιλιωθώ μετ’, αύτοΰ έστω καί μέ ύποταγήν τής
έξωτερικής πολιτικής του εις τά νεύματα τού Μοσκώφ,
τήν νέαν δέ ταύτην καί μόνην σωτήριον όδόν έκαμε,
κατά Χιουσειν Άγαν, ό εύκλεέστερος καί μεγαλοφυέστερος τών Σουλτάνων; ο Μαχμούτ. "Αί γνώμαι
δμώ: αύτάι του Σουλτάνου δυσηρέστησαν ώς εικός τούς
οΰλεμάοας ι.σοφοδιοασκάλους καί ιεροδιδασκάλους) ώς
καί τούς μεγιστάνας τής Κωνσταντινουπόλεως, οΐτινες
δέν ήδύναντο νά έννοήσωσι, πώς είνε δυνατόν νά Εξάρ
τηση τήν ϋπαρξίν του άπό τόν Μοσκώφ Κράτος τοΰ
όποιου άρχει 'Ηγεμών Διάδοχος ^Χαλίφης) τοΰ Προ
φήτου κρατών τήν ίεράν αυτού σημαίαν (Σαντζιάκη
Σεριφ) προ τής οποίας φρούρια, στρατοί καί στόλοι
άπιστων (γκάϊρι μιουσλήμ) πίπτόυσι, φονεύονται καί
καταποντίζονται αυτομάτως" είχον δ’ έν μέρει δίκαιον
οί ούλεμάδες, διότι ή έκ μέρους τοΰ Σουλτάνου των
άναγνώρισις άλλου προστάτου .έπί τής Γής πλήν του
παντοδυνάμου έπουρανίου Προφήτου, ήτο, τρόπον
τινα, έκδήλωσις άμφιβολίας περί τής παντοδυναμίας
αύτοΰ καί συνεπώς άρδην άνατροπή τών θρησκευτι

κών άρχών τοΰ Μωαμεθανισμού. Ή δυσαρέσκεια
αΰτη τών ούλεμάδων καί μεγιστάνων, καίτοι έκδηλωθεϊσα διά ψιθυρισμωί^μόνον καί τούτων μετά με
γίστων εύλόγων προφυλάξεων, δέν έβράδυνε νά φθάση
εις τήν άκοήν τοΰ Σουλτάνου, χάρις εις τήν άνέκαθεν εις τάς Ανατολικά; Αύλάς φιλοξενουμίνην καί
πανταχοΰ παρούσαν άγρυπνον κατασκοπείαν (χα
φιέδες).

Κατά Χιουσειν Άγαν πάντοτε, ό οξύθυμος Εκείνος τήν ώραν μεθ’ δ δ γηραιότερος Κιζιλμπάσις δστις καί
Σουλτάνος, αμέσως συνεκάλεσεν ε;ς τά Ανάκτορα έθνοτ προύκάλεσε τήν έκδήλωσιν τής γνώμης τοΰ Χιουσυνέλευσιν εις ήν παρέστησαν άπαντες οί έν ένεργεία σείν Άγά, ύψώσας τούς οφθαλμού; πρός τόν Ούρακαί μή μεγιστάνες καί ούλεμάδες, πρός οΰς, μετά νόν είπεν. Αλλάχ χαΐ’ρ έϊλεσοΰν (ό Θεός νά μάς εύπροφανούς τραχύτητας ήτις έχαρακτήριζε τόν Μάχ- σπλαγχνισθη).
Μετά 18 ήμέρας ό Βουλγαρικός στρατός κατέλαβε
μούτ, κατόπιν συντόμου προεισαγωγής δικαιολογητικής τής πολιτείας του, είπε τούς άξιομνημονεύτους τό Σουφλίον τόν Χιουσειν Άγάν έφόνευσαν οί βούλεκείνους λόγους δι’ών έν δυσί λέξεσι συνόψισε τήν δλην γάροι διότι κατηγγέλθη ώς προσελθών εις τόν έν
πολιτικήν ήν αύτός ήκολούθει καί ήν ώφειλον νά συ· Σουφλίω "Ελληνα Αρχιερατικόν ’Επίτροπον καί ζηνεχίσωσιν οί Διάδοχοί του πρός σωτηρίαν καί διάσω- τήσας τήν προστασίαν του πρός άπαλλαγήν άπό τών
σιν τοΰ κλυδωνιζομένου ’Οθωμανικού Κράτους. Κατά πρός έκχριστιανισμόν εκβιασμών τών Κιζιί^πάπιδων"
Χιουσειν Άγάν ό Σουλτάνος είπεν αύτολεξεί. Μπέν καί δέν ήτο συκοφαντία άλλά γεγονός" ενθυμούμαι
σάγ ΐκιν Μοσκώφ διρ μπαμπανίζ" μπέν δλδιουκτέν τόν φύλαρχον αύτόν προσελθόντα εις τόν Αρχιερατι
σονρα μπιτήκ διρ άνανίζ" δ έστί μεθερμηνευόμενον: κόν ’Επίτροπον καί είπόντα: καταστήσατε γνωστόν
'Ενόσω Εγώ βασιλεύω προστάτης σας θά είνε ή Ρωσίά. εις τον Πατριάρχην σας τό γεγονός" αύτός, ποΰ έσω-" *
έμοΰ θανόντος (υπόθετων πάντοτε ότι οί διάδοχοί του σεν επί 500 έτη τήν θρησκείαν σας, δύναται έάν
Επηρεαζόμενοι ύπό τών ούλεμάδων θά μεταβάλωσι θέλη νά σώση καί τήν ίδικήν μας.
Σήμερον οί Χεότουρκοι έταμον ακριβώς τήν αντί
πολιτικήν) χαμένη είνε ή μάννα σας (είσθε κατεστραμ
θετον όδόν τής χαραχθείσης ύπό τού μεγάλου, κατά
μένοι).
’Εν έπιλόγφ ό Χουσείν Αγάς προσέθεσε" έχάσα- Χιουδείν Άγάν, Σουλτάνου Μαχμούτ" έκήρυίαν οί
μεν τήν προστασίαν τής Ρωσσίας φαίνεται" οί προ- ίδιοι τόν πόλεμον κατά τής Ρωσσίας" τά ρωσσικά
στατευόμενοί της σλάβοι, κατά προτροπήν αύτής ά- στρατεύματα λέγεται δτι έξεχύθησαν εντός τής Μι- '
ναμφιβόλως. μάς έκήρυξαν τόν πόλεμον" ή πρόρρησις κράς Ασίας καί προχωρούν καθ’ δλας τάς διευθύνσεις
τοΰ μεγάλου Σουλτάνου δέν ήμπορεΐ παρά νά έπαλη- άκατάσχετα. "Ιδωμεν άν θά επαληθεύση ή προφη
θεύση. (Ό Χιουσεϊν Αγάς ήγνόει άκόμη ότι καί η τεία τοΰ Χαλίφου «Διαδόχου τοΰ Προφήτου) εκείνου
Σουλτάνου.
Ελλάς έκήρυξεν τον πόλεμον).
<γ)1ΆΞ
Σιγή νεκρική έπηκολούθησε διαρκέσασα Επ’ άρκε- .
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Η ΑΓΝΩΣΤΗ
«ίί ϊΐ/ρ Jeo.ioiriia***

λίζη τήν ευτυχία στή ζωή. Εκείνη Οά έμοιαζε τάς
παρθένους πού ανάβουν πάθος μέ μία τους ματιά,
χο>ρίς αυτές νά αίσΟάνωνται ποτέ τους τή παραμικρή
ταρα/ή. Αυτές δέ μπορείς μέ τήν άπλή λέςΐ αωμορφην νά τής χαρακτηρίσης. Γιατί είνε ^ρουφρονοενίες,
πουπουλένιες, μεταξωτές καί μόνο ένα όνειρο ενός
ποιητή μπορεί νά τάς άναπαραστήση. Γιατί ^ινε απο
εκείνες πού ουσκολοβοίσκει κανείς στή ζωή του. Μπο□εί νά τής ζητάς, υιεοες, αήνες, χοό/ΐα και οέν της
βρίσκεις νιατί είνε τέλειες. Είνε άπό εκείνες πού οέ
3λέπει κανείς εύκολα καί κάθε στιγμή καί μέρα στο
οοόμο, στά Οεάτρα, στάς εσπερίδας, στα κέντρα, στά
σαλόνια. Διαβαίνεις τό δρόμο σου καί περνούν, χιλι
άδες παοΟένες, ωραίες, εϋμορρες, κομψές, κοκεττες, μι
κρό καμομένες, ψιλές, περήοανες, γλυκιές, καί δέ σού
»κάμνουν καμμίά ε'^τύπωσί. Δε σου λενε περισσότερα
* ότι σού λενε όλες μαζη. ^Οταν έτσι άξαφνα μιά
απ
οοοά στή ζωή σου πεονά άπό κοντά σου εκείνη, ή άλ
λη, ή μιά, ή ξεχωριστή καί δέν ξέρεις, καλά καλά
πώς οάνηκε μπροστά σου. Περ/ά μόναχα από κοντά
σου, σέ κυττάζει αδιάφορα καί σέ πλημμυρίζει από τήν
αριστοτεχνική της τελειότητα. Καί-σκορπά το μειόιάμά μέσα στή καρδιά σου. Καί σου γέννα ενα αλλοιο* *
τικο,
παοάςενο, δυνατό, όσω καί γλυκό και τρυφερό
Κάποτε όμως έπανηρχόμην εις τάς σκεψεις μου.
*
αγάλια, σιγά, σι^ά, ήσυχα, απαλα,
Έτ>ανταζόμουν ότι εκείνη μπορούσε νά συμβο- ονειοο ! *Αγαλ

*Hxoua οτί ήτο
πάντοτε γδλχίτή, πάντοτε
γαρίεσαα καί επιθυμούσα >ζ τήν γχορίσω. *
Η9ΐλα νά
βυθίσω το βλέμμα μου στο
τής
ττ»ί·
ζητήσω ααζή τη;, και νά πεισΟώ μόνος μου Οτι τά
^ηα’.ζόαε^α προτερήματα της ήσαν καί πραγματικά.
Ήθελα νά μάθω άν προσέολεπε πρός τή ζωή άβροντίς,
άν τήν έβλεπεν άπό τήν πλέον εύχάριστον ούιν με το
ομμα τήςμορτωμένης νεανίδος, τής ευχαριστημένης κό
ρης. "Ισωςδέ (Γ άργήση ό καιρός, μου ελεγε καποια οιαισ^ησίς μυστική, πού θά ·τήν οής μπροστά σου.Και όμως
ή ήμέρες περνούσαν καί ή φημιζόμενη εκείνη κόρη εςηκολούθη νά παρσμένη σέ μένα αγνώριστη. Στην επογή όμως
αυτή, πού ή ζωή είναι μία πάλη αιώνια, ένας τρομεοός άνο)ν έπεκοατήσεως, πού ή γαρά καί η ευτυχία δι
αρκούν λίγα δευτερόλεπτα, καί μόνον ή λύπη, ή μελαγ
χολία καί ή άπογοήτευσις αποτελούν τόν κανόνα της
ζωής, ήτο επόμενον νά λησμονήσω καί εγώ τήν άγνω
στη, τή οηιαιζομένη-κόρη. Καί έτσι έζηκολούθησα τήν
ποοτέρα μου ζωή γιατί πιστεύω ότι όλα τά πράγματα
στον κόσμο,,, αυτόν έχουν ένα τέρμα άλλοτε βραχύ,
άλλοτε μακρόν, τέρμα όμως άγνωστο, όπως άγνωστη
ήτο καί εις έμενα εκείνη ! . . .
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τό Ο'/ιιρΟ σοο άρχιζε·. -/ζ μοιάζτ, τή οροτ'.ζ πού κάνε·,
τό χορτάρι τό ξερό να ξαναβίνη φύλλα, βλαστάρια, καί

πνθτ, με ενωοΐες, που κάνει του γυαλού τά κύματα νζ
Αγκαλιάζουν σφιχτά τά χείλη τής στεριάς, καί άλλο
τε πάλι νζ σηνονώνται ψηλά ν’ άποκριθοΰν στού as-,γαριού τό μίλημα, πού κάνει αθάνατο τό χρόνο, πού
κατεβάζει το Θεό στη γή γιά. νά άνεβαση πιο

ψηλά άπό τόν ούρανό τόν άνθρωπο, ποΰ ή ζωή γόά

μόνον μπροστά της μ’ ενα ατέλειωτο, παιγνιόιάρικο
σκοπό . . . Καί όταν καί εγώ μιά μέρα είύα α-.οοστά
μου μια τέτοια κόρη μού ήοθε ευθύς στό νού / όνειροπολουμέ/η άγνωστη καί τά χείλη μου έψιθύοισαν
μουρμοφριστά.
— Αυτή εινε ! ..

.

u /

η Μπισκοτίνα έπηγαν ν’ ανταμώσουν τήν Μπρισκέταν.
Ήτο μεγάλη ή χαρί των, καί δμως Ολοι εκλαυσαν.

εγράψε· λατινιστί: <Έδ(ΰ είζε θαμμένη ή Μπιστόνα,
τό άτυχο σκυλλάκι του Μποισκέτουυ. Καί άπ’ εκείνην

Δέν ύπή'ρχϊ βλέμμά πού νά μήν έζητούσε τήν Μπιστόνα. Ό Μπρισκέτης έθαψε τήό Μπιστόνα στό άκρο·/

τη/ εποχήν, λέγουν κοινώς τήν παροιμίαν: Άτυχος
σάν τή σκυλλίτσα τού Μπρισκέτη, πού μό/ο μιά φορά

τού

περιβολιού του$ κάτω άπό μικ μεγάλη πέτρα.

Έπάνο/ δέ σ' αυτήν τήν πέτρα ό δάσκαλος τού χωριού

έπήγε μέσ' τό δάσος, καί τή/ έ-ςαγε ό /λύκος!...
1ΙΒΥΚΟΣ ΑΛΤΗΣ

CHARLES NCDIER

ΤΟ ΣΚΥΛΛΑΚΙ ΤΟΥ ΜΠΡΙΣΚΕΤΗ

0/ ΣΕΡΒΟΙ ΣΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑ

(Διήγημα)

Εις τό Δάσος τών Λεονταριών κοντά στό μικρό χω μήπως έρχεται ό Πατέρας!... Καί σΰ ·. Μπισκοτϊνε,
ριό Γκουπιλιέρη καί λίγα μόνον βήματα παραπέρα άπό πάρε τό ορόμο ολόγυρα άπ’ τή λίυνη, καί νά ποοσέμια πηγαόοβρυσι, πού ανήκει στό Έρημοκλήσι τού χν,ς μή τυχόν λείπουνε τίποτε παλούκια. Καί ιεώναζε
Άγιου Μαθουρίνου, έζούσεν ένας καλός άνθρωπος, ξυ μέ δύναμι : - Μπρισκέτη ! — Μά ήσυχα, έσύ, Μπιλοκόπος τό επάγγελμα, πού έλέγετο Μπρισκέτης η «ό στόνα ! Τά παιδιά έπήγαν, έτρεξαν, καί όταν συνηνχυλοσχίστης ό Καλοπελεκητής» ό όποιος έζοΰσε πτω τήθνσαν στό μέρος, όπου τό μονοπάτι τού υψώματος
χικά, άπ’ τάς προσόδους τών ξυλοδεμάτων του, μέ συναντά τό μονοπάτι τής λίμνης :—Πανάθεμα, λέγει
τόν γυναίκα του, ποΰ ώ/ομάζετο Μπρισκέτα. Τούς ό Μπισκοτϊνος, ή θά βρώ τόν πατερούλη μου, ή άς
είχε δώσει ό καλός Θεός ουό εύμορφα παιδάκια, ενα μέ φαν οί λύκοι —Νά πάρη ή οργή ! λέγει ή Μπιαγόρι επτά έτών, μελαχροινό, ποΰ τό ώνόμαζαν Μπι- σκοτίνα, είδε μή κ’ εμένα άς μέ φάνε.
.
σκοτϊνο, καί μιά ξανθουλα εξ έτών, πού τήν έλεναν
Έν τώ μεταςύ, ό Μπρισκέτης είχε γυρίση άπό τόν
Μπισκοτίνα. Έκτος αυτών, είχαν ενα σκυλλάκι -νόθο, μεγάλο δρόμο τού Πουσέ, γιατί έπέρασε άπό τό Σταυ
όλοκάτσαρο, μαύρο σέ ολο του τό σώμα, εκτός εις τά ροδρόμι κοιτά στήν εκκλησία τού Μοντεμερνοϋ όπου
ρουθούνια, όπου είχε χρώμα κόκκινο βαθύ. Ήτο οίχως είχε ένα φόρτωμα ςύλα νά φήση στον κυρ Γιάννη' τόν
-άλλο, τό καλλίτερο σκυλλί τοΰ τόπου, διά τήν άισοσί- Πακέρη.
ωσιν προς τούς κυρίους του. Τό έλεναν δε Μπιστόνα
—Δέν είδες τά παιδιά μας, τόν έρωτά ή Μπρινιατί ήταν σκυλλίτσα.
σκέτα ; — Τά παιδιά μας! λέγει ό Μπρισκέτης,—Τά
Θυμάσθε τόν καιρό πού ήλθαν τόσοι λύκοι εις τό παιδιά! Θεέ μου, έβνήχαν έξώ ·,— Τά έστειλα νά σέ
Δάσος τών Λεονταριών, τήν χρονιά μέ τά μεγάλα ζητήσου εως τό ύψωμα καί τήν λιμνούλα, άλλά σΰ
χιόνια, πού οί πτωχοί εκείνοι άνθρωποι μέ τόσην δυ
πήρες άλλον δρόμον. .
σκολίαν τήν Λπέοασαν.
Ό Μπρισκέτης δέν άφήκε κατα γής τίν καλήν του
’ Απελπισία έβασίλευε στην χώρα.
άςίνην Έτρεξεν άαέσως πσός τό μέρος τού υψώματος.
Ο Μπρισκέτης, ό όποιος κάθε μέρα έπήνα·/ε στην —Άν έπαιρνες μσζύ σου τήν Μπιστόναν ! «τού έφώεργασίαν του καί πού δέν -φοβείτο δά τούς λύκους, ναξεν ή Μπρισκέτα.
αφού είχε τόν καλό του πέλεκυν, λέγει ένα πρωί στη/
Ή Μπιστόνα οαως ήτον πλέον τώσα πολύ μακράν.
Μπρισκέτα:—Γυναίκα, σέ παρακαλώ νά μήν άφήσης Ήτο μάλιστα τόσο μακρυά, ώστε'ό Μπρισκέτης τήν
τά παιδιά, νά τρέχουν ώς πού νά γυρίση ό Λυκο-σά- έχασε πλέον άπ’ τά μάτια του.
γος. Είναι μεγάλος κίνδυνος. Έχουν ασκετό χώρο νά
Καί εις μάτην έφώναζε;—Μπισκοτίνε ! Μπισκοπαιςουν από τό μικρό μας λόφο εως τήν λιμ/ούλα, άνόύ τίνα!... Δεν τού απαντούσε κανείς. Τότε τόν έπήραν
άλλως τε άπεκεί καί πέρα ' είναι φυτευμένα παλούκια' τά κλάμματα, διότι έφαντάσθη οτι τά παιδιά του θά
ολόγυρα, γιά νά τά προφυλάττούν άπ
*
τούς λύκους. Σέ είχον χαθή.
παρακαλώ επίσης Μπρισκέτα, νά μήνάφησες τήν ΜπιΆσοΰ έτρεξε πολύ, πολύ, τού έοάνη σάν νάνεννώστόνα νά βγή έξω' αυτή δά δέν . ζητά άλλο άπό -ρέ- .—ριζε τήν -ς>ωνήν τής Μπιστόνας. Έβάδιζί τότε κατ’
ςιμο. Ό Μπρισκέτης ελεγε κάθε ποωί τα ίδια στην ευθείαν μέσα στό πυκνό δασότοπο, στό σηυεϊο πού τήν
Μπρισκέταν.
.
είχε ακούσει, κα^^μπήκε μ’ άνασηκωμένο τόν καλόν
Ένα βράδυ δέν έφθασεν εις τήν συνειθισμένην του του πέλεκυν.
,
ώραν. 'Η Μπρισκέτα, ήρχετο εις τό. κατώιιλι τής έξωΗ Μπιστόνα είχε τθάσει εκεί, καθ’ ή/ στιγμήν ό
θύρας, έξανάμπαινε, έξανάδγαινε, καί έλενε, σταυσώ- Μπισκοτϊνος καί ή Μπισκοτίνα έμελλον νά φα'/ωθουν
νουσα τά χέρια της :—θεέ μου ! πόσον άο-ησε ! . . .
άπ’ ένα χονδρόλυκον. Είχε πέσει έπάνω του γαυγίΚέπειτα έβγαινε πάλι καί έφώναζε : Μπρισκέτη! Έ, ζουσα, για νά ειδοποιήσουν τόν Μπρισκέτα τά. γαυγίΜπρισκέτη!... Καί ή Μπσ·.τόνα έπηδοϋσεν έως τούς σματά της. Ό Μπρισκέτης μ’ ένα κτύπημα τής κα
ωαβυς
νά της ελεγΐ ταγα :—Νά πάω ενώ’
λής άξίνης του έκύλ’.σεν άμέσως καταγής νεκρόν τόν
— Σούτ! τής φωνάζει ή Μπρισκέτα— Ακούσε, Μπιλύκον, άλλ’ ήτο πολύ άργκ γιά τήν Μπιστόναν. Δέν
σκοτινα ! πήγαινε εως πέρα — εκεί στό ύψωμα, νά δής εζούσε πλέον!... Ό Μπρισκέτης, ό Μπισκοτϊνος καί

Μετάτΰ πεδίον τής καταστροφής, μετά τά χιονισμέ
να καί άγρια βουνά τής.’Αλβανίας, ή Κέρκυρα καΟίοταται τόπος άνακουφίσεως τών οίκτροτέρων θυμάτων
τοΰ Ευρωπαϊκού πολέμου.
Μεταβάλζ-εται ή περικαλλής καί πολυθέλγητρος νή
σος εις άναρρωτήριον άπό σωματικής καί ήθικάς
πληγάς τοΰ άτυχεστέρου, έν τφ ήρωϊσμώ του, στρατού
τών νεωτέρων χρόνων.
Αί κατάφυτοι τής νήσου έκτάσεις έχουν καταληφθή
υπό τής τρομερός συμφοράς, ή όποια κατεξήρανεν
ο,τι εΰρε. Κάθε έληά καί κάθε λουλούδι έγινε μάρτυς
μιας σκληρός σκηνής. Κάθε πτηνόν επέταξε μακράν
άπ’ εκεί δπου1 οιμώζει ή ανθρώπινη άθλιότης. Ή
ατμόσφαιρα έγέμισεν άπό στεναγμούς, οί όποιοι εξέρ
χονται άπό χιλιάδας πονεμένων ψυχών.
Καί τό μειδίαμα τής φύσεως, τό όποιον προκαλεΐ
ή έρχομένη άνοιξις πνίγεται εις τήν θέαν τής τόσης
έλεεινότητος.
(
Στέλλεται άπό τόν θειον Δημιουργόν ή γαλήνη καί
ή χαρά, άλ)/ οί άνθρωποι είναι άνάξιοι νά τήν απο

λαύσουν.
,
>5_
Εις τήν φρικώδη δέ ταύτην .τραγωδίαν βασανίζον/χαι περισσότερον οί αδύνατοι, έχεϊνοι που περισσό·
τερον έταλαιπωρήθησαν, εκείνοι ποΰ εις κάθε σκλη
ρόν περίστασιν υποφέρουν περισσότερον, οί άπλοι
στρατιώται. Ά, αυτών ή θέα είναι αδύνατον νά μή

κίνηση τά δάκρυα!
Τά σώματα αυτά μέ τήν ώραίαν όψιν καί τήν κα
νονικήν τού προσώπου κατατομήν, πού περιέκλεισαν
τόσην ζωήν καί σφρίγος νεανικόν, πού επί τέσσαρα
ήδη έτη διαρκώς ταλαιπωρούνται, τώρα είναι έξηντλημένα. Ή είκόιν τής Αρχικής των καταστάσεως έχει
άποτυπωθή εις τό βλέμμα το;ν.
Εις διάφορα μέρη τής νήσου έχουν κατασκηνώσει
αί δυστυχείς αύταί υπάρξεις. Εκεί κά^ηντα^ μελαγχο
λικοί καί άλλοτε ή βροχή έρχεται διά νά τούς βυθίση
εις σκοτεινός σκέψεις καί άλλοτε ο ήλιος τούς λούει
μέ τό ευεργετικόν του φώς μέ λουτρόν, ψυχικής καθάρσεως. Τοί·ς πλέον ασθενικούς άπ’ αυτούς έχουν
καταβάλει αί περιπέτειαι καί αύτοί άποτελοΰν τό οί-

κτρότερον θέαμα.
’Επί τών φορείων οΰτοι ωεοονται εις τά νοσοκο

μεία, όπου τό μαρτύριόν των ίσως αΐέξηθή ή θά τελειιόση διά παντός. Καί τότε ή υστάτη κατοικία των
είναι ή θάλασσα ή καμμιά .γωνία ερημική μακράν
τής άγαπητής των πατρίδος. Αύτοί είναι οί πλέον
αξιολύπητοι.
Αύτοί έταλαιπωρήθησαν, έπαθον τόσα μαρτύρια '
καί δμως είδον τήν πατρίδα των πίπτουσαν έν ω τούς
άλλους έμψυχό) νει τουλάχιστον > καί συγκρατεί ή έλπίς
τής άποκαταστάσεως, τής έπανορθώσεως τοΰ πρότερον ευτυχούς βίου.
Καί δι’ αυτό εις τάς λυπημένας μορφάς των έπανθεί μία ίλαρότης ή οποία έχει άποκρυσταλλωθή εις
τάς ψυχάς' των μέ τά λόγια τοΰ πολυπαθοΰς γηραιού
βασιλέως των. «Πιστεύω εις τόν Θεόν» .λέγει ούτος
καί τό αύτό επαναλαμβάνουν δλοι οί Σέρβοι. Είναι
οΰτοι οί ναυαγοί τής μεγάλης θαλασσοταραχής,, ποΰ
λέγεται Ευρωπαϊκός πόλεμος. Τά μεγάλα του κύματα
άφ’ ού τούς έσυραν εδώ καί εκεί, τούς έξέβρασαν εις
μίαν άκτήν διά νά άνακτήσουν δυνάμεις’πρός έξακολούθησιν τού επιπόνου καί θλιβερού ταξειδίου των.
’Αλλά πόσον Γ,σθάνθη τήν έλευσιν τής δυστυχίας
αυτής ή λεπτή καί περικαλλής νήσος, ή όποια παρομοιάζεται μέ τήν λεπτοφυό νεάνιδα, εις τήν όποιαν
έχει άνατεθι'ι τό δύσκολον ίερόν έργον τής νοσοκόμου..
Έχει χάσει τήν ό'ψιν της τήν φαιδράν καί ήρεμην
μέ τήν έπίψαυσιν αυτήν τής άθλιότητος, έχει στερηθή πάσης άνέσεως τοΰ βίου, έχει επί τέλους μολυνθή
άπό τάς μαστιζούσας τόν άτυχή στρατόν άσθενείας
καί διαρκώς διατρέχει σοβαρόν κίνδυνον.
Τά υποφέρει δμως αυτά μαρτυρικώς δχι μόνον διότι
σκληρά ανάγκη τής τό επιβάλλει, άλλά καί διότι βαθειά εις τήν καρδιά της έμφωλεύει τό αίσθημα τής
όμοδοξίας καί τής συμπάθειας καί όσον βαρυαλγεΐ διά
τά παθήματα τών αδελφών της, τόσον εύχεται, διά
τήν άναβίωσιν τής άτυχους Σερβίας, ή οποία σάν τήν
Ελλάδα ήγωνίσθη πάντοτε τόν αγώνα τόν ίερόν καί
άπε/Λυθερωτικόν’ μόνον ένας τέτοιος άγων δικαιούται
νά έλπίζη τήν επιτυχίαν καί αύτ,ήν εύχόμεθα άπό
καρδία; πρός τόν άτυχή λαόν.
'Οδέ προστάτης τής νήσου, ό “Αγιοςκαί Θαυμα
τουργός Σπυρίδων, τοΰ όποιου πάντοτε ή βοήθεια
ΰπεχύθή εϊς τάς περιπετειώδεις τόχας τής άγαπητής
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Ίου Κέρκυρας εϊμεθα βέβαιοι, οτι καί εις αυτήν την
περίστασιν θά τείνη χεΐρα βοήθειας πρός αυτήν.
Ή εκλεκτή αυτή ψυχή τής συμπάθειας θά μεσί
τευαν] παρά τή Θεία Εύσπλαγχνία, όπως απελεύθε
ρα) θή ή νήσος καί μαζί μέ αυτήν καί ό πάσχων στρα

--

τός από τάς επιδημικός νόσους καί τά άλλα δεινά.
Καί τοιουτοτρόπως ή Κέρκυρα δένθά είναι μόνον
το παυσίλυπο ν τών Σέρβίον άλλ’ ίσως καί ό τόπος τής
ανατολής τής δυσάσης ευτυχίας των.
Κέρχυοα

---
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ΈρχόμτΟα πλ£ρ> εις την πτηνοτροφίαν,
Ή άνατροφή τών κατοικίδιων πτηνών υπό τήν ση
μερινήν έννοιαν δεν είχε μεγάλιος πρόαχθζ παρά τοΐς
άρχαίοις. Έκ τών άναοερομένων εις τούς αρχαίους
συγγραφείς δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν οτι κατά τήν
απομακρυσμένην εκείνην εποχήν οιέτρεφον κόττες, δοτύκια, περιστέρια, χήνες, γερανούς, πανώνια, φασια
νούς, φραγκόκοττες, παπαγάλους, καί ταΰτα μάλλον
πρός παιδιάν καί τέρψιν παρά δ’.’ ωφέλειαν. Έν τούτοις είνε γνωστόν οτι όρνιθας διέτρεφε καί αυτός ό
Σωκράτης. ’Εκείνο τό όποιο» κυρίως απασχολεί τούς
αρχαίους ήτο ή αλεκτορομαχία. ΤΗτο προσφιλέστατη
οιάσκέοασις τών προγόνων μας. Τόσον δε ένδιααέοον
έγεννηθη διά τό Θέαμα αύτό ώστε ό Αΐλιανός αναφέρει
οτι μετά τούς Περσι'κούς πολέμους ώοίσθησαν εις Α
θήνας διά νόμου «άγωνίζεσθαι δημοσία έν τώ θεάτοω
άλεκτρυόνας άπας '.οϋ έτους». Διηγείται αάλιστα
ό ίδιος καί τήν αφορμήν ή όποια έπροκάλεσε τόν κα
θορισμόν του αγωνίσματος αυτού. Ώδήγει ό Θεμι
στοκλής τά στρατεύματα του κατά τών βαρβάοων δτε
καθ’ όύόν συνήντησε δύο πετεινούς μαχομένους κατ’
άλλήλων. Έστ’αμάτησε τούς άνδρας του καί έ'-ίΐστώ»
τήν προσοχήν των επί τού θεάματος τούς είπε : Βλέ
πετε αυτούς οί όποιοι πολεμούν μέχρις τελείας έξαντλήσεως τών δυνάμεων των ; Ούτε ύπέρ πατσίδος,
ούτε ύπέρ πϊστεως, ούτε διά τούς τάφους τών ποονό- .
νων των κινδυνεύουν τή» ζωήν των. Οϋτε ύπέο τής
ελευθερίας ή υπέρ τής δόςης. Τίποτε απ’ αύτά. Μόνον
από μίαν υπερηφάνειαν νά μή Άκηθώσι καί νχ μή
ύποκόψωσιν ό ένας εις τόν άλλον. Μέ αυτά τά λό-ια
Ινεθουσίασε τόσον τόν στρατόν του ιόστε έςώραησεν
ακράτητος ούτος καί ένίκησε τόν εχθρόν.
Λέγουν μάλιστα ότι ό πονηρός Θεμιστοκλής είχε
παρασκευάση τό θέαμα αυτό έκ τών προτέρων άπόολέπων εις τήν έντύπωσιν τών λόνων του. Ή άλεκτοσομαχία λοιπόν έθεωρείτο ώς θεσμός, ό>ς έοοτή ικανο
ποιούσα τά λζϊκκ ένστικτα καί ένθουσιάζουσα τήν
λαϊκήν ψυχήν. ’Αναφέρονται μάλιστα καί ώς μαχηταί περίφημοι οί άλέκτορις τής Τανάνσας, τής Χαλκίδος καί τής Ρόδου. Ειδικοί δέ έκγυμνσσταί άλεκτρυονοτρόφοι κατεγίνο»το εις τήν κακάοτισιν καταλ
λήλων αθλητών άλεκτόρων.

"Οτι όμως έφθασε μέχρι πάθους ήτο ή όρτυγομαχία.
Έπροξέ/si είδος μανίας καί έθεωρείτο πάθησις Ψυχική

παρεμφερής προς την γυναικομανιαν, Ή όρτυγομανία
έδημιούργησεν ιδιαιτέραν τάξιν ανθρώπων ιίαταγινομέμένων άπόκλειστικώς εις τό συλλαμβάνειν καί έκνυμνάζειν τούς όρτυγας. Ή όρτυγομαχία ήτο σκληρό
τατη παιδιά ή όποια όμως έτερπε μέχρι πάθους πλείστους τών αρχαίων Ελλήνων. Εύτυχώς ότι έπί τών
ημερών μας αυτό τό ειοος τής όιασκεδάσεως είνε έν
αχρηστία. Διά τούς φασιανούς λέγεται ότι κατ’ άρ’^άς
μέ τό πλούσιον καί πολύχρωμον καί μεγαλοπρεπές
πτέρωμά των έθεωρούντο ώς πτηνά πολυτελείας καί
κόσμημα τών πλουσίων αγροτικών εγκαταστάσεων.
’•Ενομίζετο δέ δτι κατήγοντο έκ τής Φάσιδος τής Κολχίδος ές ού καί Κολχικός Όρνις. Βραδύτερο? όμως
οτε διά τού πολλαπλασιασμού ήρχισε νά πληθύνεται,
από διακοσμητικόν πτηνόν μετεβλήθη εις έδεμα πολυ
τελείας κατάλληλον νά ίκανοποιή τών πλουσίων ναστριμάργων τάς όρέςεις. Διά τά παγώνια υπάρχει
μία πολύ νόστιμη καί χαρακτηριστική πασάδοσις.
Κάποιος ’Αθηναίος, πιθανώς τών χρόνων τοΟ ΙΙεοικλέους, κατώρθωσε καί επροαηθεύθη έν ίεύνος ές αυ
τών. Τόσην έντύπωσιν έπροςένησε καί τόσον ή τήαη
του έξηπλώθη ώστε ές άπωτάτων χωρών συνέοοεον .ξέ
νοι εις Άθήνκς μόνον καί μόνο» διά νά ίδωσι τό αξιο
περίεργου αυτό πτερωτόν ζεύγος. Άρνότερον διιως
επληθύνθησαν καί ταύται καί κατέστησαν κτήιεα τοϋ
πρώτου τυχόντος.

Ή φραγκόκοττες καί οί παπαγάλλοι δέν ήσαν επί
σης αγνωστα πτηνά εις τούς ’Αρχαίους. Είσήγαγον
έκ τού έξωτερικοϋ κατά διαφόρους περιόδους καί πρέ
πει νά θαυμάση κανείς τόνυψιστον πολιτισμόν τής 'Ελ
λάδος κατά τήν εποχήν εκείνην τών πρωτογενών μέσοιν
τής συγκοινωνίας, ή οποία πσοσείλκυεν από τά πέρατα τού κόσμου εμπορίαν τοιούτων ειδών.
Μέ τάς ολίγα; αύτας, άτακτους, πενιχρός καί άνευ
αςιωσζων γραμμάς κλείοαεν σήυεοον τήν

σειοάν τών

άρθρων μας περί τοϋ βαθμού τής άναπτύςεως τής Γε-

οσργίας καί Κτηνοτροφίας έν γένει,. παρά τοϊς άρχαίοις
καί θά θεωρήσωμεν τόν σκοπόν μας έπιτευχθέντα, άν
άλλοι σοφοί καί ειδήμονες έκ τών παο’ ήαϊν επιστη
μόνων γεωπόνων άνερευνήσωσι τόν πλούτον τής άοΖα'·αί Ελλάδος καί φέρωσιν εις οώς ότι αένα καί εκ

θαμβωτικόν έδημιούργησεν ό αρχαίος πολιτισμός.
ΔΗΜ. Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ,

Νομο&εσία καί πρακτική-

Είπον ηόη ανωτέρω ότι ό ώς μόνος όρθός άποόειχόνίς
καί διατυπωθείς κανών, οτι ή Πολιτεία πρέπει διά τής
ποινής ένα καί μόνον νά διώκη σκοπόν, τήν έαυτής άμυναν
κατά μελλόντων αδικημάτων, ούχί δέ καί τήν έκδίκησιν
διά τό ήδη τελεσθεν αδίκημα, αποβαίνει έν τή κράξει υυσεφάρμοστος ώς έκ τών άπό πάσης ποινής αναπόσπαστων
περιστάσεων καί όρων. '
Πρός άπόδειξιν τούτου άς άκολουδήσωμεν τή σειρά ίων
έξης συλλογισμών.
Άποδειχθέντος διι τό αδίκημα δέν είναι αποτέλεσμα πλή
ρους ελευθερίας τής βουλήσεως τοΰ δράστου αλλά τών έκ
γεννήσεως καί ανατροφής αϋτοΰ, άμφοτέρων ακαταλόγι
στων αϋτφ, δυνάμεων, έξεων καί ροπών, έπεται ότι ουτος
δύναται νά θεωρηθή ώς ήθικώς ασθενής κατά τούτο μόνον
διαφέρων τοΰ φρενοβλαβούς, ότι έχει συνείδησιν τής κακότητος τής πράξεως αύτοΰ καί είναι έν τινι μέτριο έπιδεκτικός σωφρονισμού διά τού φόβου νέας ποινής καί διά τής
ήθικής ι^ιτού βελτιώσεως, έπιδιωκομένης καταλλήλως διαρκοϋντος τοΰ έν τή. φυλακή περιορισμού αυτού. Αμιρότεροι λοιπόν, ’.δτε φρενοβλαβής καί ο ηθικώς άρρωστος,
έπρεπε νά δεχθώμεν δτι, ώς έπικίνδυνοι, άνάγκη οϋ μόνον
ν’ άποχωρισθώσι τής κοινωνίας, αλλά και να νοσηλεύθώσιν,
εί δυνατόν, ό μέν κατά τούς κανόνας τής θεραπευτικής τών
φρενικών νόσων, ό δέ διά τοϋ έκ τής ποινής σωφρονισμού
καί διά τής πνευματικής κιί ήθικής διδασκαλίας. Υπαρχουσιν δμως ποιναί τόσον έλαφραί, τόσον βραχεϊαι, ώστε ή
διά τής διδασκαλίας βελτίιοσις είναι δι
* αυτών αδύνατος καί
υπολείπεται ώς μόνη αμυντική δύναμις αυτών η έκφόβισις,
Τσιαύται π. χ. είναι αί χρηματικοί ποιναί καί ή βραχεία
φνλάκισις. Άλλ’ ώς είπον ανωτέρω πραγματευόμενος περί
τού Δ’ μέσού τής άμύνης, αί χρηματικαί ποιναί έχουσιν έλαχίστην καί άνισον σωφρονιστικήν δύναμιν, η δέ βραχεία
φυλάκισις ανθρώπων φύσει ρεπόντων εις τό αδίκημα σχεδόν
ούδεμίαν έχει σωφρονιστικήν δύναμιν. ’Εντεύθεν ηθελέ τις
καταλήξει εις τό συμπέρασμα δτι, ΐνα δοθή πλήρης αμυν
τική δύναμις εις τήν ποινήν διά πάν αδίκημα, επρεπε νά
ήναι ή ποινή πάντοτε τοιαύτη, ώστε δι’ αύτής νά καθίστα
ται έν τινι μέτρω έφικτή καί ή ήθική βελτίο,σις τοΰ κατα
δίκου οϋχί δέ άπλώς ή διά τής έκφοβίσεως έξηναγκασμέν.η
άποχή αυτού άπό νέου έστω κμί επίσης ελαφρού αδικήμα
τος. ’Αλλά τούτο είναι αδύνατον διότι άντίκειται εις τό
κοινόν περί τής ίσότητος αίσθημα, τό απαιτούν δπως ή
ποινή ήναι κατά μέτρον ανάλογος πρός τό αδίκημα.
Οΰτφς, έάν π. χ. κλέπτης μεγάλων χρηματικών ποσών,
έπανειλημμένώς τιμωρηθείς διά μακρών φυλακίσεων καί
άποτίσας πάσας τάς ποινάς του, κλέψη έκ νέου, αλλά ποσόν
μικρόν καί άσήμαντον, τό κοινόν αίσθημα άπαιτεΐ νά ΰποστή ούτος ποινήν άνάλογον τοΰ κλαπέντος ελάχιστου ποσού,
έστω καί κατά τι έπιτεινομένην λόγφ τής υποτροπής, πάν
τως δμως πολλή» βραχυτέραν τών άλλων. Τίς δύναται ν’
άρνηθή δτι έν τώ παραδείγματι τσύτφ ή μικρά^ποινί] τής
τελευταίας πράξεως στερείται τελείως παντός άμυντικοΰ χα·
ρακτήρος ; Τφόντι, πώς ό κλέπτης ούτος, ό ήδη ΰποστάς
μακράν κάθειρξιν καί δμως άποδείξας διά νέας κλοπής δτι
δέν έσωφρονίσθη ούδ
*
έβελτιώθη έξ αυτής, πώς είναι πλέον
δυνατόν νά σωφρονισθή καί βελτιωθή διά νεωτέρας βραχυτάτης φυλακίσεως ; ’ϊδού εις ηθικώς άρρωστος, τόν όποιον

ή Πολιτεία νοσηλεύει διά φαρμάκου τόσον ασθενούς ώστε
έκ τών προτέρων παρέχει τήν πεποίθησιν δτι θά ήναι δι’
αύτόν τελείως ανωφελές. ’Αλλά τότε πρός τί τόν τιμωρείτε
διά τήν μικρόν κλοπήν ; Πρός τί άλλο είμή άπλώς διά νά
μή μείνη αϋτη άτιμώρητος ; ’Ιδού άρα μία ποινή, ήτις δέν
δύνατ ιι άλλως νά δικαιολογηθή, είμή διά τοΰ αισθήματος
τής ίσότητος, ήτοι τής άπλής έκδικήσεως. Τό αύτό συμπέ
ρασμα συνάγεται καί έκεΐ ένθα δέν πρόκειται περί άπλής
υποτροπής έν τώ αύτφ άδική μάτι, άλλά περί διαπράξεως
νέου άλλου είδους αδικήματος υπό του αύτού άτόμου μετά
μακράν αύτού τιμωρίαν. Π. χ. δ κλέψας καί βαρέως τιμω
ρηθείς διαπράτ τει τραυματισμόν ή αύτοϋικίαν. Πάλιν ή νέα
ποινή του θά ήναι άνωφελής υπό έποψιν σωφρονισμού ή
βελτιώσεως αύτού καί σκοπόν έπομένως θά έχη μόνην τήν
έκοίχησιν.
Αλλά'καί άπό γενικωτέρας άπόψεως έάν έξετάσωμεν τήν
ποινήν, θά καταλήξωμεν άλανθάστως εις τό συμπέρασμα δτι
ένώ, ώς άπεόείχθη, έπρεκεν ό χαρακτήρ καί ό σκοπός πά
σης ποινής νά ήναι μόνη ή κοινωνική άμυνα κατά παντός
έν τφ μέλλοντι νέου άδικήματος παρά τού αύτού προσώπου,
τουναντίον βλέπομεν έν ταΐς ποινικαϊς νομοθέσίαις πάντων
άνεξαιρέτως τών κρατών καί έν τή υπό τών δικαστηρίων
εφαρμογή αύτών ότι έν τφ ^ροσδιορισμώ τών ποινών επι
κρατεί κυρίως ό σκοπός τής έκΐ^κήσεως, δστις στηρίζεται
έπί τής ψευδούς βάσεως, δτι ό άδικήσας πρέπει νά ΰποστή
πόνον, οΰχΐ ϊνα μή άβικήσ·/) έκ νέου, άλλά μόνον διότ1
ήδίκησε.
("Επεται τό τέλος)
I. Γ. .ΦΡΑΓΚΙΑΣ
Ή ωραία Βασιλόπα’.ς τοϋ Μαυροβούνιου καί ήδη

Βασίλισσα τής ’Ιταλίας ΰπό τό ψευδώνυμον Φβφσάλλα
Άτζούρα έδημοσίευσϊν εις ρωσσικόν περιοδικόν <Να-

οαλία» διάφορα εμπνευσμένα ποιήματα, εκ τών οποίων

καί τό κατωτέρω δημο-,ιευθέν ήδη καί εις τάς «Μού
σας» τής Ζακύνθου.

ΟΠΤΑΣΙΑ!

Ή μητέρα πρός τήν Κόρη,
Άν θελήσης νά γνωρίσης Πόσα πράγματα έχει δ
• . . . [κόσμος,
Πρέπει καί τά δυό σου μάτια Ανοιχτά νά τά κρατήσης.
Καί τά μάτια άνοίγ’ ή Κόρη.
Είδε τά ψηλά τά δρη Καί τούς άπεράντους κάμπους,
Τή χρυσή τοΰ “Ηλιου λάμψη Καί) τά φωτοβόλ’ αστέρια,
Είδε τή σκοτινιασμένη Τρικυμία τοϋ πελάγου
Καί τό φουσκωμένο ρεΰμα Βραχογέννητου χειμάρρου,
Είδε τά λαμπρόχρωμ’ άνθη Καί τά πούπουλα που
[λάμπουν
Στά πουλιά τά φτερωμένα’ Κ’ είδ’ άστάχυα *στά
[χωράφια,
Ποΰ προσμένουν τάδρε πάνια.Όμως έκλεισε τά μάτια
ΚΓ είδε μές τόν Κόσμο ή Κόρη Κι’ άλλα πλειό καλά
[κι’ ωραία.
Τήν εικόνα τοϋ Καλοΰ της Είδε μέσα στή καρδιά της
Τήν εικόνα τοΰ Καλοΰ της Στή καρδιά της θρονιασμένη
Τήν εικόνα τοϋ Καλοΰ της Ποΰ θερμά τόν άγαποΰσε
Καί σάν πολυαγαπημένη Στήν αγκάλη του ’κρατοΰσε.
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ΜΑΡΤΙΟΣ 1916
ΓΥΡ6 ΑΠΟ ΤΗΝ Π6ΛΕΜΙΚΗ ΖΩΗ

21. Μαρτίου 1916. — Ό ’Εσσάτ Πασσάς έφθασεν είς
Παρισίους,
22. Μαρτίου 1916. — Ίΐ 'Ολλανδία παρασκευάζεται
1. Μαρτίου if 16. — At ηρό τού Βερδέν άπώλκιαι τών
στρατιωτικώς. Σύλληψις Γεννάδιεφ καί άλλων σταμπουΓιρμανών ίμην( >υν τρόμον κίς τήν χαρδίαν ταυ Γερμαλωφικών είς Βουλγαρίαν.
vtxoO Λαού χατά τήν Ιχφραβον τών Αονδινείων <ΤάΚμς>.
23. Μαρτίου 1916,—’Αγγέλλονται δέκα πέντά εναέριοι
2. Μαρτίου 1916.— Έπανιλήφϋη ή Γερμανική έπίθεαις
μάχαι περί τό Βερδέν. Οί Γερμανοί άποκρούο αι έξ
μΐ Ιντασιν χατ^^τής άμυντιχής γραμμής Μπίντιχούρόλων των σημείων.
Κυμιέρ δυτιχώς του Μόζα. — Είς τήν ’Ιταλίαν lnt$td>_
24. Μαρτίου 1916. —Οί Γάλλοι προελαύνουν πέριξ τού
xexat Κυβερνητική μεταρρύΟμισις καί ο αχηματισμός Οίδάσους Κασέτ. *
0 Μπέτμαν Χόλβεγκ προέβη εις δηλώ
χουμενιχής Κυδιρνήαβως υπό τόν Σαλάνδρα,
σεις υπέρ τής είρήνης εις τό Ραίχστάγ,
3. Μαρτίου 1916. —Τό Ραίχστάγ έπανίλαβε τάς έργα25. Μαρτίου 1916. — ’Αγγέλλονται κολοσσιαΐαΐ γερ
αίας του μί έναρχτήριον λόγον του χ. Προέδρου. ΊΙ θέμανικά! άπώλειαι είς τό 'ύκαύρ. Ό ϊέρδος Διάδοχος
αις του Μπέτμαν Χόλβεγκ είναι κρίσιμος, θεωρείται επι
έν Αονδίνω ώμίλησεν ένθουσιωδώς πρός1 άντιπρασωπείαν
κείμενη ή διακοπή των σχέσεων Γερμανίας καί Βραζιλίας.
’Αγγλων.
4. Μαρτίου 1916.—Οί Γάλλοι αίσιοδοξουντες θ'ωρού26. Μαρτίου 1916.— Οί Γερμανοί κερδίζουν έδαφος είς
σιν άδΰνατον τήν πτώσιν του Βερδέν.
τό Μπετικούρ.
6. Μαρτίου 1916. — *Ο Πρίγχηψ τής Ούαλλία$ έφθαβεν
27. Μαρτίου 1916. — Οί Γερμανοί έτοιμάζονται διά νά
είς ΚάΙ'ρον προσκολληΟεΙς είς τά έπιτελεΐον του έν Αίγύεπιτεθούν ίναντίον τών “Αγγλων είς τό μέτωπον "Υπρ.
πτω ’Αγγλικού Στρατηγείου.
28. Μαρτίου 1916.— *
0 ‘Υπουργός τών Στρατιωτικών
6. Μαρτίου 1916.— Ό άγών^τού Βερδεν εύρίσχεται είς
τής Αύστρίας Στρατηγός Μπάρον έφθασεν είς Κετίγνην
Οφεσίν. Έπιβεβαιοΰται ή παραίτησις του 'Υπουργού
γινόμενος έπισήμως δεκτός.
των Ναυτικών τής Γερμανίας Ναυάρχου Φόν Τίρπιτς κε29. Μαρτίου 1916.— Έπίκειται διακοπή διπλωματικών
κηρυγμένου υπέρ τής το^πιλλίσεως τ&ν πλοίων των ου
σχέσεων μεταξύ Γερμανίας καί ’Αμερικής.
δετέρων ΰπό των υποβρυχίων.
30. Μαρτίου 1916.— Έπαράσημοφορήθη είς τό ’Αγγλι
7. Μαρτίου 1916.—Οί Ρώασοι προελαύνουν είς Μεσσο- κόν Στρατόπεδον διά χειρός τού Στρατηγού Μαόν ό
ποταμίαν καθιστώντες δυσχερή τήν Οέσιν των Τούρκων.
’Αρχιστράτηγος Σαράί’γ διά τού ’Αγγλικού Μεγαλόσταυ
8. Μαρτίου 1916.-θίΒούλγαροι καταλαβόντες τό Βέρά" ρου καί τού περιδέραιου Γεωργίου Μιχαήλ.
τιον προβαίνουν είς διώξεις καί σφαγάς,κυρίως'Ελλήνων.
31. Μαρτίου 1916. — Οί 'Ιταλοί διά μεθοδικών ί ! έπι9. Μαρτίου 1016.— 'Αγγέλλονται εσωτερικά! ταραχαί χειρήαεων έκτείνοον τήν νικηφόρον προέλασίν των εις τό
είς τήν Γερμανίαν καί πολεμικαί άποτυχίαι των είς τό
εχθρικόν έδαφος.
Άβουκούρ.

10. Μαρτίου 1016. — Οι Ρώσβοι αναλαμβάνουν γενικήν
έπίΟεσιν άπό τής Ρίγας μέχρι τής Γαλικίας. Αί κατά τού
Βερδέν έπιΟέσεις των Γερμανών άποκρούονται.
11. *
Μαρτίου 1916. — Διεξήχθη άγων πυροβολικού είς
τό Βερδέν μέ υπεροχήν πάντοτε τής Γαλλικής άμύνης.
12. Μαρτίου 191G. — "Ηρξαντο διαπραγματεύσεις με
ταξύ τής Ρουμανίας καί των Κυβερνήσεων τής Συννενοήσεως.
'
,
15. Μαρτίου 1916. — 'Ο άγων τού πυροβολικού εξακο
λουθεί είς τό Αργκών. Εξέγερσις έν Νορβηγία διά τάς
τορπιλλίσεις ουδετέρων πλοίων.
11. Μαρτίου 1916.— Γάλλοι, "Αγγλοι, ’Ιταλοί, Ρώσαοι.
Σέρβοί, Στρατηγοί, Πρωθυπουργοί, ’Υπουργοί καί Πρέ
σβεις συνήλθαν είς κοινήν συνδιάακεψιν είς Παρισίους.
15. Μαρτίου 1916J—’Εφθάρη τό βαρύ πυροβολικόν
των Γερμανών καί άδυνατούν νά επιτεθούν κατά τού
Βερδέν.
16. Μαρτίου 1916. — Ot Ρώσσοι προελαύνοντες έξετόπισαν τούς Τούρκους άπό τάς έν τή περιφερεία τού πο
ταμού Μπαλτατζή Δίρεσσόν θέσεις τωλ
17. Μαρτίου 1916. —'’Επίκειται Ρωσαική έπίθεσις είς
θεσσαραβίαν.
18. Μαρτίου 1916. — Διαθέτουν οί Ρώσσοι διά τήν επίθισιν τών Γερμανών έβδομήκοντα μεραρχίας.
19. Μαρτίου 1916.— Έξερράγη μεγάλη πυρκαϊά είς τό
παρά τήν Κολωνίαν πυριτιδοποιειον Τρουασδόρφ. Ό
Διάδοχος τής Σερβίας έφθαβεν είς Λονδΐνον γενύμενος
ένθουσιωδώς δεκτός.
20. Μαρτίου 1916. — Μεγάλη εξέγερσις είς ’Ολλανδίαν
λόγω τορπίλλίσιως των πλοίων των ουδετέρων υπό των
Τερματικών ύποβρυχίων. 'H 'Ολλανδική Βουλή συνεκλήθη τηλεγραφικώς.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Ό χ. Νιρβάνας υμνητής τού ποιητικού δαιμονίου
τοΰ Άριστοτέλους Βαλαωρίτου μάς έδκωκε μίαν άπό
τάς οιΛολογικοιτέρας χαί περισσότερον ορμητιχάζ είς
σύγχέντρωσν» χορίου διαλέξεις τοΰ Παρνασσού. Ό βα
θύς χριτιχός, ό. αριστοτέχνης τής γραοίδο, ύπήρξεν
απαράμιλλος ομιλητής. Μέ εκφράσεις πλήρεις λυρισμού
χαί μέ εικόνας πού θίγουν κατ’ ευθείαν τήν ψυχήν
ανέλυσε τά έργα τού ποιητοΰ τών «Μνημοσυνών, τής
«Κυρά Φροσύνης», τής «Αγράμπελης» χαί του «’Α
στραπόγιαννου» καί έπροκάλεσεν αληθινόν ενθουσιασμόν
είς τάς πυκνός "τάξεις τών άχροατών του.'

Ό χ. Ξενόπουλος ώμίλησε περί τών Παράαχων,
ΙΙαρηκολοοθήσαμεν τήν ώραίαν ομιλίαν του καί όφείλομεν νά έξάρωμεν τό γενονός τής όρμής μέ τήν όποιαν
προσείρ-χοντο οί άκροαταί. Άπό τάς 5 ήτο ήδη πλήρης
ή αίθουσα?.’ Μίαν ώραν πρό τής ένάρξεως τής ομιλίας
η αίθουσα τοΰ Παρνασσού ήρχισε νά καθίσταται άνΐχανος νά περιλάβη τό όγχοόμενον διαρκώς πλήθος. Τό
γεγονός εϊνε άξιοπαρατήρητον άλλα δυνάμεθα άρα γε νά
τό -χαρακτηρίσωμεν ώς αποτέλεσμα ύψίστης άνάγκης
πνευματικής άπολαύσεως ή μόνον ώς ποοίόν έχτελέσεως

ενός κοινωνικοί) καθήκοντος επί αντικειμένου -χαραχτηρισθέντος πλέον ώς είδος μόδας ; Έν πάσζ; περιπτώσει
είς τήν ύπεοπλήρη.αίθουσαν τον Παρνασσού με έπί κεφα
λής τόν Βασιλο’παιδα Νικόλαον μάς έδωχε ό ομιλητής
αίαν εικόνα τοΰ έργου τών άδελφών Παράσχων και μάς
έπανέφ.ρε σέ μιά πρόσφατον άλλα λησμονημένην επο
χήν καθ’ ήν ή Μοΰσσα τοΰ Άχιλλέως συνεχίνει κάθε
ρωμαντίχήν χαρδίαν καί έδόνει τάς χορδάς κάθε φαν
τασίας ευαίσθητου. Τόνρήτορα έχειροκρότηστ/ έκθύμως

διάτήν άρτίαν ομιλίαν του.
*
* *
Ό κ "Αννινος άπό τού ίδιου βήματος ώμίλησε
περί τών ^τοιητών Παππαρρηγοπούλου καί Βασιλειάδον.
Ή συρροή τοΰ κόσμου ήτο καί πάλιν αξιοσημείωτος.
Ό χ. Άννινος ώμίλησεμέ κάποια
*
ιδιαιτέραν έντασιν.
Άνεμνήσθη παλαιών ημερών, άνεμνήσθη τών φυσιο
γνωμιών τών ιδίων ποιητών οΰς έγνώρισε προσωπικώς
ή, ήκουσενάλλοτε άπαγγέλλοντας άπό τοΰ ίδιου (βήμα
τος. Ό αείμνηστος Βασιλειάδης ήτο έκ τών ιδρυτών
τού Παρνασσού καί εις αυτόν οφείλεται ή ϊδρυσις τής
«Νυκτερινής Σχολής τών ’Απόρων» τοΰ Παρνασσού,
τιμής δέ ένεκα καί ή προτομή του είς εμφανές μέρος
τής αιθούσης ήτο στεφανωμένη μέ δάονην καί παρ’, αυ
τήν έν παρατάξει οί εΰσταλείς Πρόσκοποι. ΤΗτο μία .
ωραία παράστααις τήν όποιαν έζωήρευε περισσότερον ή
ιοραία καί τόσον χειροχροτηθεΐσα ομιλία τον διακε
κριμένου ευθυμογράφου καί λογοτέχνου κ. Ά/νίνου.
*
• ·
Ό κ. Άμηελας ώμίλησε διά τόν ποιητήν Όρφανίδην. Ώμίλησε διά τόν βίον τουν τήν άλλην επιστη
μονικήν τον άξΐαν καί διά τό θαυμαστό
*
ποιητικόν του
τάλαντου. Μέ έντεταμίνην προσοχήν τόν ήκροάσθη τό
πολυΛΛηθές άκροατήριον καί μέ παρατεταμένα χειρο
κροτήματα έπεσφράγισε τό 'τέλος τής ένδιαφερούσης
ομιλίας του.

δε’στατα καί άναλυτιχώτατα καί μ' δλην τήν επιστη
μονικήν του βαρύτητα περί σπουδαιότατου μουσικού
ζητήματος. Τό θέμα του περιεστράφη είς «Σελίδας
δόξης τήςΒυζαντινής μουσικής» καί έδωκε πλήρη χαί
σαφή ιδέαν τής Βυζαντικής Μουσικής έν τφ σταδίω
τής έξελίξεώς της καί έν τή ζηλευτή ακμή της. Ό
διαπρεπής άγορητής έδέχθη θερμότατα συγχαρητήρια.
• * *
« ς
Είς τήν αίθουσαν του «Παρνασσού» καί έν συνεδρία
τοΰ Νομικού αυτού Τμήματος, έπί παρουσίφ δέ εκλε
κτού ακροατηρίου ώμίλησεν ό διαπρεπής ήμών σύνεργά;
της κ. I. Φραγκάς «Περί τής Ατομικής εϋ&ύνης τών
μελών παντός Σωματείου είς πληρωμήν χρεών τοΰ
Συλλόγου κατά τόν περί Σωματείων νόμον». Ή βαθύτης τών σκέψεων τού όμιλητοϋ, ή νλαφυρότης τής
έκιρράσεως, ή πολύμορφος επιστημονική του μόρφωσις,
ή ψυχολογική του δεινότης . κάτέστησε τό θέμα του
άξιον πολλοδ ενδιαφέροντος καί θεομά καί ειλικρινή
έδέχθη τά συγχαρητήρια.

* «
«

Ό κ. Κ. Παλαμάς έπεσφράγισε τάς διαλέξεις
τού Μαρτίου μέ ομιλίαν περί τού Βιζυηνοΰ καί τοΰ
Κρυστάλη. Τό όνομα τοΰ κ. Παλαμά, τό περιφανές έργον του, ή πέριξ του αναπτυσσόμενη λατρεία τών θαυ
μαστών του, ή σπανιωτάτη έμοάνισίς του είς τούς κοι
νωνικούς κύκλους ^δημιούργησαν μία φήμην ή όποια
παρουσιάζει τόν ποιητήν τοδ «Δωδεκα^όνου τοΰ Γύ
φτου» ώς άτομο·/ θρυλλικόν, μετέχον κάποιας μυστ’.κοπαθείας καί συγχεόμενον μέ αντιλήψεις κάποιου ύψηΛοτέρου πευματιχοϋ επιπέδου.
Ώς εκ τούτου ή ομιλία του έθεωρήθη εξαιρετι
κόν γεγονός καί ή εμφάνισές του ώς όμιληιοΰ ,διήγειρε
τό κοινόν ενδιαφέρον είς τόν ΰψιστον βαθμόν. Ό κ.
Παλαμάς γόης καί έν τή ομιλία τουέδραίωσεν έπί πλέον
τήν· φήμην του διότι τόν παρηκολούθησαν καΓ αί νεώ
τεραι γενεαί πρό τών όποιων ό έπιοανής ποιητής δέν
είχε τήν ευκαιρίαν προσωπικώς νά έμφανισθή.
Ή άνάλυσις τοΟ έργου τών ποιητών ήτο βαθύτατη
καί ανταξία τής υψηλής έμπνεύσεως καί τί)ς εξαιρετι
κής μορφώσεως τοΰ κ. Κ. Παλαμά.
* *
♦

Είς τήν αίθουσαν τοΰ Ωδείου ό Καθηγητής τής Βυτιχής
*
ζα
Μουσικής κ. Κ Α. ψάχος ώμίλησεν εύφρα-

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

Ειςτό Φοαγιε τοΰ Βασιλικού θεάτρου έόό9η ή συναυλίατοϋ κ. «Ι»5εραιν·:ά.του τή ουμπράξει τοΰ βιολιοτον
κ. Λυκούόη. Έπαίχ^ησαν έργα άποκλειστικώς τοΰ
Σιούμαν' τό άκροατήριον έχειροκρότησε ζωηρώς τούς
καλλιτέχνας.
* ·
*
ΕΙς τό Δημοτικόν θέατρον ενεγανίηΟη ή. διακε
κριμένη πιανίστα καί Καάηγήτρια τοΰ ’Ωδείου μας
Δ)νΙς Λ.ήδαι Ιΰύλαμιπέου. Μετά περιφανείς καί
θριαμβευτικός σπουοάς είς Βιέννην ή νεαρά ΈλληνΙς
κατέλαβε περίβλεπτον θέσιν είς τούς μουσικούς παρ’
ήμΐν κύκλους. Ή συναυλία της ήτο υπό ΐποφιν Ικτελέσεεύς άρτια, καί υπό ίποφιν προγράμματος μέ πε
ρισσήν αισθητικήν άντίληφιν καί έκλεκτικότητα παρεσκευασμένη. Παρευρέθη κατ ’ αυτήν κόσμος άπειρος
θαυμαστής τής τέχνης τής νεαρας καλλιτέχνιδος ή
οποία έδικαίωσε καί πάλιν τήν φήμην της καί τόν
ύπέρ αυτής ενθουσιασμόν τοΰ πολυπληθούς καί έκλεκτοΰ Ακροατηρίου της.
*
* *
Άπό τάς πλέον ίπιτυχεΐς καί ή συναυλία τής Λ/ουσικής ’Ακαδημίας είς τόν Παρνασόν. Έθαυμάοθη καί
έχειροκροτήθη ή μικροσκοπική έξαέτις Δ)νίς Καρύδη
αναδειχθεϊσα ζηλευτής δεξιότητας μανδολινίστρια.
*
* *
Είς τό Φουαγιέ τοΰ Βασιλικού Θεάτρου ένεφανίοθη
καί άλλη ίκλεκτή τής Τέχνης ιέρεια. Αί Μονσαι τοΰ
Έλικώνος δέν είναι πλέον ναρκωμένοι άπό τών αϊτίχνων τήν σιγήν. Αρχίζουν νά ζωντανεύουν καί νό ζοΰν
μαζή μέ μας, τήν ζωήν μας, τήν αίσθητικότητά μας.
’Εκφράζουν τά ουναιοθήματά μας καί, έζωτερικεύουν τόν πόνον μας ή τήν χαράν μας. Μία άπό
αυτός τάς προνομιούχους είνε καί ή Δ)πίς Ελένη
Σπανδωνίδου η όποια χάριν τής Ανακσυφίσεως τών
Ατυχών προσφύγων παρουσιάσθη πρό τοΰ ’Αθη
ναϊκού κοινού διά νά λάβη ώς γέρας τόν ειλικρινή
ενθουσιασμόν του καί τάς θερμάς έπιδον,ιμαοίας του.
• ·
I
Ή συναυλία τής κ. <Ι»ωχα ίπιδειξάοης καλ το
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θαυμαστόν τάλαντον καί τήν ίζαιρετικήν τέχνην τής Η ΚΙΉΤΙΚΟΠΟΥΛΑ
θυγατρός της Δ}δος Μαρίκας έστέφθη υπό μοναδικής
Τάς δύο τελευταίας έοπέρας τον μηνός έδόθη άπό
ίπιτνχΐας. Άπό τδ εΰρωστον δβνδρύλλιον έπρόβαλε
λεπτόν καί εϋθραστον κλωνάρι άλλα πλήρες άπδ χυ τής σκηνής τοϋ Δημοτικού θεάτρου ή αΚρητικοπονμόν καί ζωήν. Ό θαυμασμός τον ακροατηρίου κατε· λαυ τρίπρακτος κωμική όπερα τοϋ διαπρεπούς μου
νέμετο έξ ίσου τόσον πρός την κόρην, δοον καί προς σουργού μας κ. Στίμάρα. Κόσμος πολύς καί. Ινθουτην εύτυχισμένη μητέρα καί ό'λαι αί ειλικρινείς έκ- σιώΑης παρερεύθη με έπΐ κεφαλές τήν Β. Οικογέ
δηλώσέις των θαυμαστιϊών καί των θαυμαστών τής νειαν Ιπευφημοϋντας κάθε επιτυχίαν τον έργου καί
εκλεκτής δυάδος άντανακλοϋσαν από την κόρην τό κάθε έπιτυχή ίκτέλεοιν. Ή Δ,'νΙς Ένκελ ύπερήρεοεν
τρυφερό άνθάκι εις την μητέρα τό ρωμαλέο καί είς τήν Κρητικήν Πεντοζάλην τήν οποίαν ίχόρεοοε
με έξαιρετίκήν διάθεσιν καί χάριν.
ισχυρόν ρίζωμα.
Τό ντονο τής Λακμέ ήτο υπέρηχον καί ή εκτέλεσίς
του κατεπλημμΰρισεν από ένθουσιαομόν τους ά- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
κροατάς.
Ίορύθη υπό σοβαρώγ καί διαχεκρ'.αένων επιστημό
Δώρα καί άνθη άφθονα προσεφέρθησαν πρός τήν νων νέον Σωματεΐον υπό τήν επωνυμίαν ’Επιστημονι
νεαρόν καλλιτέχνιδα δείγμα τής μεγάλης της επιτυχίας κή Λέσχη Εις τόν οικον τοϋ κ. Ήλ. Άγγβλοπσύκαί τής θριαμβευτικής ίμφανίσεώς της.
λου Μ.(χσνικοΰ υπεγράβη τό πρακτικόν τής ΐδσύσεως
• *
καί καϋωρίσΟησαν αι βάσεις τών εργασιών τοΰ τόσον
Μ
χρησίμου καί ευέλπιδος Σωαατείου.
Είς τό Δημοτικόν έδόθη καί ή ουναλία τοϋ ΔιευΜέλη τής Λέσχής θά εΐνε άποκλειστικώς επιστή
θυντοΰ τής 'Ορχήστρας τοϋ Ωδείου κ. Μαρσίκ τη μονες διά τών φώτων των καί τών μελετών των ένιιύγενεΐ συμπράξει άριστέων του παρ' ήμϊν καλλιτε σχύοντες τό έργον κάθε προοδευτικής Κνβερνήσεως καί
χνικού μουσικού κόσμου.
παρέγοντες άβορμάς πρός ιδίαν βελτϊωσιν δια τής άνα*
πτύξεως' επιστημονικών ζητημάτων επικαίρων καί εν
* *
Είς τό Βασιλικόν ένεφανίσθη δ κ. Μπότασης τή διαφερόντων.
σύμπραξή τής Κ)δος Ήπίτου καί τής Δ)θος ΧάριγΉ «Εταιρεία τής Πολιτικής Οικονομίας» συγκενκτων. Έγράψαμεν άλλοτε περί τοϋ ταλάντου τον κ.
Μποταοη δοτις σε κάθε έ/ιφάνισίν του έξασφαλίζει τροϋσα είς τάς κοινωνιολογικός καί επιστημονικά;
αυτής εστιάσεις διακεκριμένα μέλη τής Κοινωνίας μας,
^fal μίαν έπιτυχίαν.
έκάλεσε δια δευτέραν βοράν τά μέλη της είς συζήτη* *
*
σιν. Κατ’αυτήν έλαβε civ λόγον ό κ. Σ. Λοβέρδος
’Από τής Σκηνής τοΰ Βασιλικού Θεάτρου έδόθη Διευθυντής τής ’Εθνικής Τραπέζης καί άνέπτυξεν ευκαλλιτεχνική έσπερίς υπέρ τών επιστράτων. Εις βραδέστατα καί αναλυτικότατα τό θέμα του. α’Ο πό
αυτήν έλαβε μέρος ό κ.' Λυκούδης και τό κουαρτέτο λεμος καί ή οικονομική έπέμβασις τοϋ Κράτους». Μέ
Μπουστιντουΐ. Έπαίχθησαν έπίσης ή «Κεφαλή τής άκραν διαύγειαν καί σαφήνειαν καί μέ βαθυτάτην γνώσιν τοΰ ζητήματος έξήτασε τήν έξέλεςίν τών νέων ιδεών
Μεδούσηςο τοϋ Ξενοπούλου και ό «Φίλος».
επί τών οποίων βαρύνουν πολύ, οικονομικός μέν, ή ανά
ΜΟΥΣΙΚΗ
πτυξες τοΰ Εμπορίου καί τής Μεγάλης Βιομηχανίας,
Ό Πρωτομάστορας. Έδόθη πανηγυρικώς ή ή μόρφωσις τοΰ ατόμου, ή προόδος τοΰ Τύπου καί ή
πρώτη τοΰ «Πρωτομάστορα». Τάς μετέπειτα παρά- δύναμις τών ομαδικών οργανώσεων,πολιτικώς δέ ή κα
στασεις παρακολούθησε τό κοινόν μέ αδιάπτωτον πάν θολική ύηβοοοοία και οί βιλελεύθεροι κοινοβουλευτικοί
θεσσοί. Επ’ αύτών έστήριξε τήν ίλην όμιλιαν του
τοτε ένδιαφέρον άφ’ ού μάλιστα εις τίνας έξ αύτών
προκαλέσασαν πολλήν τήν προσοχήν καί θερμά τά
τήν διεύθυνσιν τής δρχίστρας άνέλαβε μέ θάρρος καί
συγχαρητήρια.
πολλήν δεξιότητα ή κυρία Καλομοίρη· Τό έργον έπροκάλεσε θόρυβον καί διήρεσε τούς κριτικούς μας
Συνέστη «’Εταιρεία τών Κοινωνικών καί Πολιτι
εις δύο άντιμαχόμενα στρατόπεδα. ’Αν οί άντίπαλοι, κών Έπιστημότν» μέ εΰρύτατον πρόγραμμα θετικής
αντί μελάνης ήδύναντο νά μεταχειρισθοΰν τά φλε
έσνασίας. "Εν έκ τών ποώτων μιλημάτων της θά εινε
γόμενα υγρά τών Γερμανών καί αντί γραφίδων τό ή ιδρυσις βιβλιοθήκης, ή οργάνωσες επιστημονικών ανα
μυδραλλιο βόλον, ώρισμένως, ή κοινωνία μας θά ήδύ- κοινώσεων καί συζητήσεων, ή ιδρυσις εντευκτηρίου και
νατο νά λάβη μίαν ιδέαν τής μάχης τοΰ Βερδέν. Μέ ή έκδοσις περιοδικού ούτινος μάλιστα τό εμπορικόν μέ
τόσην λύσσαν θά έπέπιπτον οί μέν κατά τών δέ καί ρος άνέλαβεν ή τόσην ζωήν έγκλείσυσα εκδοτική Εται
τόσην ορμήν θά ανέπτυσσαν διά νά καταβάλουν τόν ρεία ή Άγκυρα.

εχθρόν ! ’Ασχέτως δμως πρός τήν λυσσώδη κριτικήν
τό έργον θά σημειώση σταθμόν είς τήν έξέλιξιν τής
μουσικής παρ’ ήμΐν καί θά παραμείνη αλησμόνητος
ή δύναμις, ή έκφρασις, τό μεγαλεΐον καί ή ζωή ποΰ
άνέκυπτον άπό κάθε τόνον καί από κάθε ήχον τοϋ
έργου. Θερμά συγχαρητήτια είς τόν διαπρεπή Διδά
σκαλον καί έμπνευσμένον δημιουργόν άπό τής ελλη
νικής ζωής τήν άκατάβλητον δύναμιν.

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Είς τήν προθήκην τοΰ Βιβλιοπωλείοό Έλευθερουδάκη έξετέθη συλλογή τοπειογραφιών του κ. Γερασί
μου Βώκσυ. Ό εκλεκτός λογοτέχνης, τό υπέροχου
αυτό πνεύμα ποΰ τό χαρακτηρίζει μία κατεύθυνσΐ!· ορ
μητική πρός ολας τάς εκδηλώσεις τής τέχνης, χωρίς
ειδικήν μόριρωσιν, χωρίς διδασκαλίαν, διά μόνης τίίς
επιμονής καί τής άνωτέρας άντιλήψεως τοΰ καλού ανε.

οείχθη καλλιτέχνης έπί των έργον τοΰ- οποίου ή κοι
νή προσοχή οέν ούναται νά παρέλθη απαρατήρητος.

Είς μίαν είς τών αιθουσών του Ζαππείου έξεθηκε
μέγαν αριθμόν εκλεκτών θαλασσογραφιών ό έν Μονάχω
σπουδάσας νεαρός καλλιτέχνης κ. Καλογερόπουλος.
Τό έργον του έκρίθη ευμενέστατα καί ή καλλιτεΓ
χνική του σταδιοδρομία θεωρείται έξησιοαλισμένη.

ΑΠΟ ΤΗΝ ZftHN ΤΟΥ ΜΝΝΟΣ
Κατα τόν μήνα αυτόν θά κυριάρχηση ή γιγαντομα
χία τοΰ Βερδέν. Οί Γερμανοί ακούραστοι, άφοβοι, ορ
μητικοί επιτίθενται διαρκώς κατά τών Γαλλικών θέ
σεων μέ όλα τά φοβερά όπλα τής νεωτέρας πολεμικής
τέχνης. Οί Γάλλοι έξ άλλου γενναίοι, αποφασιστικοί,
ακλόνητοι δέχονται ήρωϊκώς τάς ήρωίκάς επιθέσεις καί
πέριξ τοϋ θρυλλικοΰ · Βερδέν σκορπίζεται αίμα άφθονον
καί θυσιάζονται άσπλάγχνως νεότης, εύμορφιά, όνειρα,
πόθοι.
*
* ♦

Βομβαμδισμός, όμοβροντίαι, λαίλαπες βλημάτων,
μυδραλλιοβολισμοί, αναφλεγόμενα υγρά, άσφυξιογόνα
αέρια, λογχισμοί, οβίδες,' επιθέσεις, υπερφαλαγγίσεις,
έπιδρομαί αεροπλάνων, θάνατος καί καταστροφή καί
ακρωτηριασμοί, καί σφαγαί καί εικόνες φρίκης καί θεά
ματα οδύνης καί πόνου. 'Η βαρειά πνοή τοΰ θανάτου
έπικάθηται παντού καθ’ δλον τό πολεμικόν μέτωπον
καί οί Λαοί τυφλά όργανα ασυνειδήτων καί εξημμένων
Ηγετών ύφίστανται φρικώδη αιμορραγίαν διά νά δη-,
μιουργήσουν στιγμάς δόςης καί ύπερηφάνων λόγων είς
αιμοσταγείς πορφυρογενήτους ή άκάρδους φιλοδόξους
πολιτικούς.
’Εν τώ μεταξύ τό κακόν όγκοΰται καί εντός τοΰ
Ελληνικού εδάφους. 'Η συμφορά μάς έρχεται πλησιέστερον. Πληθυσμοί τινές ελληνικοί έξ έκείνων οί όποιοι
αγωνίζονται άπό αιώνων διά τήν έλευθεοίαν καί τήν
ψυχικήν γαλήνην ύφίστανται πρώτοι τας συνέπειας
τής πολεμοχαρούς καταστάσεως. Οί σύμμαχοι είς τήν
Μακεδονίαν εί>ε αντιμέτωποι πρός τούς Αυστρογερμανούς καί ή μισητή πνοή τής Βουλγαρικής φυλής
ήρχισε νά νίβεται αισθητή άπό τούς πλέον δοκιμασμέ
νους έλληνικούς πληθυσμούς τής Μακεδονίας. 'Η άγριότης τοϋ πολέμου οτερουνίζει πλησίον μας. Καί όταν
ανεγείρει τάς πτέρυγας του είς ύψος 'φέρει καταστρο·
φάς καί είς αύτήν τήν Θεσσαλονίκην. «Συμμορία έξ
«είκοσι Γερμανικών άεροπλάνων, λέγει τό χρονικόν,
«διηρημένη είς τρεις μοίρας έπέδραμεν είς τήν πόλιν,
»εΐς τό λιμένα καί τό στρατόπεδον τών συμμάχων.
»’Επί μίαν ώραν διήρκεσεν ό βομβαρδισμός τρομακτι»κός έμπνεύσας τόν πανικόν.» Νεκροί καί τραυματία',
όχι ολίγοι καί τρομοκρατία καθ’ δλην τήν πόλιν καί
τά περίχωρα άπερίγραπτος. ’Αλλά μετά τήν τρικυμίαν
ή γαλήνη. Διαμαρτυρίαι, συλλαλητήρια, έπιοεικτικαί
κηδεΐαι τών θυμάτων καί όπως όλα τά πράγματα τού
κόσμου αυτού μετά τήν συμφοράν ή έγκαρτέρησις, μετά
τόν θόρυβον ή ήσυχία καί μονον ό πόνος τών οικογε
νειών τών θυμάτων θά παραμένη ή ζωηροτέρα άνά-

μνησις τής εναερίου επιδρομής τών Γερμανών κατά
τής Θεσσαλονίκης.
*
♦ «

Τά μακεδονικά όμως παιδιά δεν τά συνταράσσει ό
έξ ύψους μόνον κίνδυνος. Ήρχισάν άί άψιμαχίαι μεταξύ-τών αντιπάλων στρατών. Αί περιπολία1, συμπλέ
κονται, τό πυροβολικόν ανταλλάσσει οβίδας, καταλαμ
βάνονται επίκαιρα σημεία καί μετ' ολίγον ανακαταλαμ
βάνονται υπό ιού άρχικού κατόχου. Τό αίμα τρέχει
είς μικράς ποσότητας διά νά χυθή άργώτερον άφθονον
καί νά χορτάση τήν Μακεδονικήν γήν. Πληγωμένοι
μεταφέρονται είς τά νοσοκομεία καί άρκετή συγκίνησις
επικρατεί καί μεταξύ τών άντιμαχομένων στρατών καί
τών έγχωρίων πληθυσμών.
Τό κινδυνωδέστερον σημεϊον διά τά συμφέροντα τού
τόπου είνε ή γειτνϊασις τών Βουλγάροιν είς τά ελλη
νικά σύνορα. "Αν αί περιστάσεις έπιτοέψουν νά έμφανισθούν ούτοι ποό τών ορίων μσς καί θελήσουν Α κα
ταλάβουν ελληνικόν έδαβος καί ζητήσουν νά καταπιέ
σουν καί τυριννήσουν ελληνικούς πληθυσαούς, ή θέσις
μας θά είνε πολ.ύ δύσκολος. Κανείς "Ελλην οέν θά εύρεθή ανεχόμενος τοιαύτην κατάστασιν... J
Καί έν ώ τά εξωτερικά μας δεν εινε διόλου ρόοινα
έσωτερικώς πάσχομεν δεινώς. Έχομεν Κυβέρνησιν
μή τηρούσαν ούδ’ αυτά τά προσχήματα ύφισταμέ/ην
μείωσιν τής έπιβολής της καί έν τή διαχειρίσει τών
κοινών καί ύπό διπλωματικήν έποψιν καί εις τάς σχέ
σεις της πρός τούς ξένους καί είς τάς σχέσεις της πρός
τάτ λαίκάς άνάγκας καί έκει όπου παντοκρατορεϊ καί
κυριαρχεί καί έντός αυτοΰ τού κοινοβουλίου.
Καί οί πλέον συντηρητικοί τών πολιτών χάνουν τήν
υπομονήν των πλέον καί εύχονται νά φύγωμεν τό ταχύτερον άπό τόν έκτροχιασμόν αυτόν διά νά εισέλθωμεν
είς ένα δρόμον ανεκτόν υπό τών περιστάσεων.
.

ΛΠΟ JA KOINfiNIKA

Δ. Λ. Ζ..

ΠΕΝΘΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΥΡ6ΜΜΑΤΗΣ
Ή κοινωνία τών ’Αθηνών μέ τήν πλέον άνυπόκριτον θλϊψιν συνώδευσεν εις τό μεγάλο' καί άγύρισιο
ταξεΐδι τόν αείμνηστον Σπυρίδωνα Μαυρομμάτην.
Πλήρης ημερών, ακμαιότατος, γλυκύς, προσηνής, στωμύλος ήτο προσφιλέστατος σύντροφος καί πολύτιμος
φίλος. Όλίγας ακόμη στιγμάς πρό τοΰ θανάτου του
άπετέλει τό κέντρον τής αγαπημένης του συντροφιάς
και μέ τό σπινθηροβόλον πνεΰμά του, μέ τάς ζωηροτάτας αναμνήσεις του, μέ τήν άτελεύτητον ανεκδοτο
λογίαν του, μέ τόν θερμόν πατριωτισμόν του, μέ τήν
πολλαπλήν μόρψωσίν του καί τήν ευγένειαν τής άρχοντιας του έσκόρπιζεν αφειδώλευτα τούς πνευματικούς
του θησαυρού; καί τήν γοητείαν τής καλοσύνης του.
’Ανώτερος Δικαστικός καί ανώτερος ύπάλληλος τοΰ
’Ελεγκτικού Συνεδρίου διατελέσας ίδιώτευεν άπό μ·
κρών ετών.
’Ανήκων είς αριστοκρατικήν οικογένειαν τής ’Ακαρ
νανίας, άνατραφείς μέσα είς τά μεγάλα παραδείγματα
αρχοντικού Οίκου ήτο πρότυπον άνδρός γνωρίζοντος
νά σέβεται τάς κοινωνικός του υποχρεώσεις καί νά
παρέρχεται υπερήφανος άπό τήν μικρολόγον’έρευναν
τής άργοσχόλου κοινωνίας.
■ Ή γνωριμία του μέ δλαςτάς μεγάλας φυσιογνωνίας
τίής άναγεννηθείσης Έλ/άδος, ή φιλία του μέ τά σπου-
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δαιότερα πολιτικά πρόσωπα, χωρίς ποτέ αυτός ό ίδιος
νά θελήση ν’ άναμιχθή εις τήν πολιτικήν, ή έκ τοΰ
γάμου του αναστροφή του μέ τήν ζωήν τών ’Ανακτό
ρων, έδωκεν αφορμήν είς τό εΰστροφον πνεΰμά του
νά συγκέντρωση απειρίαν άγνωστων έπισοδίων σχετιζομένων μέ τάς κορυφάςτής Αυλής, τοΰ Στρατού, τοΰ
Ναυτικοΰ, τής Πολιτικής, τής Διπλωματίας, τής ’Εκ
κλησίας καί τής Διοικήσεως. ·
Ήτο τόσον πλόυσία ή μνήμη του καί τόσον σαγη
νευτική ή άφήγησίς του ποϋ σέ κάθε κύκλον, σέ κύ
κλον σοβαρόν καί σέ κύκλον διασκεδαστικόν καί σέ
κύκλον ποΰ κυριαρχοΰσεν ή τρελλή χάρις τής νεότητας,
έλησμονοΰντο τά πάντα διά ν’ άκροασθώσι τά ιστο
ρικά ανέκδοτά του καί τάς πλήρεις ενδιαφέροντος διηγήσεις-του. Ό γράφων τάς γραμμάς αύτάς αισθάνε
ται βαθείαν οδύνην διότι μαζύ μέ τήν άδόκητον α
πώλειαν τοΰ πολυσεβάστου φίλου του άπώλεσε διά
παντός τήν ευκαιρίαν νά συγκρατήση τήν θαυμαστήν
και σπουδαιοτάτην ανεκδοτολογίαν του ως πολλάκις
είχεν άποφασισθή μετά τοΰ αειμνήστου.
Συνδεθείς ό συμπαθεστάτης μνήμης Σ. Μαυρομμάτης μετά κόρης περιφανούς οικογένειας τής Ελλά
δος, τής θυγατρός τής καί έτι ζιόσης κυρίας Θεοχάρη
Μεγάλης Κυρίας τής Τιμής τής Βασιλίσσης “Ολγας
έπηξεν οίκον Έλληνικώτατον δπου εύρυν καταφύγιον όλα τά εύγενή συναισθήματα, δλα τά πατριωτι
κά ίδειόδη καί δλη ή ποιήσις τών εθνικών παρα
δόσεων. Ή «Ελληνική Έπιθεώρησις» ή οποία άπώ-'
λεσε πολύτιμον φίλον απευθύνει τά πλέον ειλικρινή
συλλυπητήρια είς τήν έρίτιμον χήραν του κυρίαν Μαυρομμάτην καί τον μονογενή υιόν του.

Σ6ΦΙΑ ΤΑ06ΥΛΑΡΗ
Παλαίμαχος τής Ελληνικής Σκηνής άπεσύρθη από
ετών από τήν ενεργόν ζωήν του Θεάτρου άφ’ ού επί
μακράς περιόδους έκυριάρχησεν ό αστερισμός της επί
τοΰ Ελληνικού Θεατρικού ορίζοντας.
Πρό τινων ημερών άπέθανε καί μαζύ της έξέλιπε
καί ενα κομμάτι άπό τό παρελθόν ποΰ μόνον αναμνή
σεις τό συνέδεε μέ τό παρόν.
Συλλυπούμεθα τόνάεί νεάζοντα ύπέργηρων κ. Ταβουλάρην καί τήν διαλεκτήν καλλιτέχνιδα κ. Φύρστ
κόρην της.

Τά αντισυνταγματικά μέτρα τής Κύβε ·νήσεως, τά
παράνομα, τά όποια άτυχώς δ κ. Ράλλης μέ ειρωνι
κόν μειδίαμα είς τά χείλη έχαρακτήριζεν ως υπαγόμενα
μέν είς τήν διΗ ΠΕΙΝΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ καιοδοσίαν τοΰ
δικαστηρίου άλλάάπυτρέποντα κάθε εΰθύνηντής Κυβερνήσεωςλόγω τή;
παμψηφίας τής Βουλής, ήγαγον τήν Κυβέρνησιν είς
τελείαν αδυναμίαν πράς έκπλήρωσιν στοιχειωδών ϋπο
χρεώσεων πρός τάς δυστυχείς καί πεινασμένας οικογέ
νειας τών επιστράτων. Διά τούς ’Αξιωματικούς τοΰ
Ελληνικού Στρατοΰ, οί όποιοι βεβαίως έχουν δλον
τό δικαίωμα νά ευρίσκουν τήν πολιτείαν στοργικήν
καί μεριμνώσαν υπέρ τών υλικών αυτών συμφερόν
των, αυθαιρετώ; δλως διέθεσαν κολοσσιαία ποσά
μήνιαίως δι’ έπαύξησιν τών άπολαυών των, διά τάς
οικογένειας δμως τών πτωχών επιστράτων άγρόν ήγόρασαν. Συνέπεια τούτου ύπήρξεν ή έμφάνισις πρό

τής Βουλής σμήνους Έλληνίδων αί όποϊαι μέ κραυγάς, «Ψωμί, Πεινούμε» έζήτησαν νά προκαλέσουν
τήν προσοχήν τής Κυβερνήσεως επί τής αθλιότητας είς
τήν οποίαν εύρίσκονται.Τό θέαμαήτο οίκτρόν,βεβαίως
συνεκίνησε τά μέλη τής Κυβερνήσεως αλλά ούδέν μέτρον έλήφθη, ούδέ καί ΰπόσχεσις πρός μεταβολήν τών
δυσμενών όρων τής σημερινής ζωής τών οικογενειών
τών επιστράτων. Διά τοΰτο έλαβον τήν άγουσαν πρός
τά ανάκτορα μέ τάς σπαρακτικός κραυγάς.
— Μεγαλειότατε ψωμί. “Ακούσε τον πόνον μας.
— Πεινούμε, Μεγαλειότατε.
«
• ·

Η επετειος τής Ελληνικής ’Αναγεννήσεως, ή επέ
τειος τοΰ ένδοξου Είκοσιένα έωρτάσθη καί εφέτος μέ
τον πανηγυρικώτερον τρόπον. Ή Ελληνική ψυχή
βεβαρυμένη άπό πιέσεις, άπό
Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ κινδύνους, άπό έφιάλτας άφήκεν έαυτήν έλευθέραν νά έκσπάση εις πατριωτικούς ενθουσιασμούς δηλωτικούς τοΰ
πόθου τής έκπληρώσεως τών μεγάλων ονείρων τής
Φυλής. Πρός εκείνους δέ πρός τούς οποίους άποβλέπει μετ εμπιστοσύνης διά τήν πραγματοποίησιν τών
εθνικών μας πόθων, πρός τόν δαφνοτεφή καί πολυφίλιτον Βασιλέα μας Κωνσταντίνον καί τόν ύπέροχον πολιτικόν μας Ελευθέριον Βενιζέλον έπέδειξε
τήν απόλυτον άφοσίωσίν του καί εύρεν ευκαιρίαν νά
βροντοφωνήση τά αίσθήματά του κατά τήν επέτειον
τής Εθνικής μας εορτής. Τό Πανεπιστήμιον διά θαυ
μάσιας ομιλίας τοΰ κ. Σίμου Μενάρδου, τά Σχολεία,
αί, Συντεχνίαι, ό Παρνασσός, αί Έπαρχίαι έώρτασαν
επίσης μέ ένθουσιασμόν τ ;ν έπετειον τής Ελληνικής
Έπαναστάσεως.
*
* *

Ή πρωτοβουλία τής Α. Μ· τής Βασιλίσσης μας
μας Σοφίας δέν σταματά είς ώρισμένα σημεία. Τό
ενδιαφέρον της είνε άκατάβλητον καί ή σκοπίμος καί
κοινωφελής εργασία της θά
ΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ παραμείνηπαροιμιώδης.’ΕΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
σχάτως ίδρυσε τό πρώτον
έν Έλλάδι Κτηνιατρικόν
Νοσοκομείον άναγερθέν είς τήν αρχήν τής όδοΰ ποΰ 1
άγει πρός τήν Σχολήν τών Εύελπίδων καί περιλαμβάνυν χειρουργεϊον, ΐατρεΐον, φαρμακεΐον, αίθούσας
παραμονής «ών ζώων, ειδικόν λουτρώνα καί εύρυχωτάτους σταύλους διά τά υπό παρατήρησιν ζώα.
“Ολα τά έξοδα τής ίδρύσεως καί τής συντηρήσεως
θά βαρύνουσι τό ιδιαίτερον Ταμεϊον τής Μεγαλειό
τητας Της μέχρις έξευρέσεως μονίμων ύπέρ αύτοΰ
πόρων.
Ή δράσις τής Βασιλίσσης στρέφεται οΰτω καί επί
ζητημάτων εύρυτάτης σημασίας καί παραμένει είς
ό'λους μας ήέντύπωσις τής τελειότητας άφ’ού ή έκτέλεσις καί ή εφαρμογή είνε έργον τής υπέροχου έμπνεύσεώς Της, τών εύγενών Της αισθημάτων καί τής άκλονήτου θελήσεώς Της.

“Ενας νεαρός Έλλην επιστήμων ό χημικός κ. Πα·
νόπουλος εύρίσκεται είς τάς παραμονάς νέας έφευρέ
σεως ικανής νά έπιφέρη τήν ριζικήν θεραπείαν τής
φοβέρας φυματιώσεως. “Αν
Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ αί προσπάθειαι τοΰ νεαρού
ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ 1
επιστήμονας στεφθώσνν ύπό
επιτυχίας ϊ,τιμή καί δόξα
είς τήν Ελληνικήν επιστήμην καί είς τό Ελληνικόν
όνομα.

'Η έκτίμησίς μαςπρός τό πρόσωπον τοΰ κ. Δραγουμη
είνε απεριόριστος. Ή πολυμάθειά του, ή ευθυκρισία
του, ή όξύτης τής άντιλήψεώς του, ό πατριωτισμός του
εύρέθησαν πάντοτε είς ένα
Ο κ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ πολύ υψηλόν έπίπεδον το
όποιον κατέκτησεν όχι δι
αναρριχήσεων άλλά διά τής αξίας του καί τών μεγά
λων πνευματικών καί ψυχικών του εφοδίων. Καί όμως
μετά θλίψεως τό άναγράφομεν, αυτός δ διάθερμος
υπερασπιστής τών Συνταγματικών διατάξεων, αυτός δ
φρουρός τοΰ πολιτεύματος, αυτός ό άδιαλλακτος εις
πάσαν παρέκκλισιν άπό τών αυστηρών διατάξεων τοΰ
νόμου, συμμετέχων, ο'ις 'Υπουργός τών Οικονομικών,
είς τήν ιστορικήν πλέον Κυβέρνησιν Σκουλούδη διεπραξε τόσας υπερβασίας συνταγματικός πού είμεθα
βέβαιοι δτι δ ίδιος,ευρισκόμενος πλέον έκτος τής Αρχήςί εκτός τοΰ κυβερνητικού ύπνωτιστικοΰ περιβάλ
λοντος, θά διαπορή περί τής σειράς τών διαπραχθέντων σφαλμάτων οΰχί άνταξίων τής φήμης καί τής
άξίας ενός Στεφάνου Δραγούμη.
'Ημείς νομίζομεν δτι απομακρυνθείς τού σημερινού
αμαρτωλού Υπουργείου προσέφερεν υπηρεσίαν καί
πρός τόν εαυτόν του καί πρός τούς φίλους του τούς
εκτιμώντας τάς μεγάλας άρετάς του καί εις τόν τόπον
δ όποιος επί πηλύ θά^έχη άνάγκην τής άντιλήψεώς
πολιτικού τής ύπεροχής,,και τής άξίας τού τέως Υ
πουργού τών Οικονομικών.
*
* *
Τηλεγράφημα έκ Χριστιανίας πρωτευούσης τής Νορ
βηγίας μάς πληροφορεί δτι έψηφίσθη συνταγματική
διάταξις είς τήν Νορβηγικήν Βουλήν διά καταπλη
κτικής πλειονοψηφίας διά τής όποιας
ΓΥΝΑΙΚΕΣ επιτρέπεται εις τάς γυναίκας νά διοΥΠΟΥΡΓΟΙ ρίζωνται μέλη τής Κυβερνήσεως.
Φαίνεται δτι ή Νορβηγική Βουλή
προβλέπουσα τήνπαράτασιν τοΰ πολέμου χαίτην τυχόν
συμμετοχήν τής χώρας είς αύτον, οπότε διακινδυνεύει
ό άρρην πληθυσμός της νά έξολοθρευθή, έλαβε τό
μέτρον έν ελλείψει άνδρών νά κυβερνάται ύπό γυ
ναικών I ! ’Ασχέτως δμως πρός τήν σκέψιν αυτήν τό
μέτρον τοΰτο τής Νορβηγίας θά δωσή καταπληκτικήν
ώθησιν είς τάς ιδέας τής χειραφετήσεως καί μετά τόν
πόλεμον ή γυναίκα θά έπιτύχη πλεΐστα δσα εξ εκεί
νων τά όποια τής άπεστέρησεν ή μέχρι τοΰδε ανδρική
παντοδυναμία.
'Η δύναμις τής προόδου καί ή έξέλιξις τής ζωής
είνε εκείνη ποΰ θά θετή αιωνίως τήν σφραγίδά της
, έπί τής διαπλάσεως καί διαμορφώσεως τής ανθρω
πότητας.
r
* *
Ή 5η Μαρτίου έπανέφερεν εις τήν μνήμην μας
τήν γλυκυτάτην μορφήν τού άειμνήστου Γεωργίου
Α'. 'Ο καλοκάγαθος Βασιλεύς δ έπί μακράν σειράν
ετών διευθύνας τάς τύχας
Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ τής πατρίδος έπέπρωτο τήν
ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ώραιοτέραν έποχήν τής Βα■
,
σιλικής Του ζωής νά εύρη
τόν θάνατον άπό χειρός· παράφρονος κακούργου. Η

'Ελλάς τόν έθρήνησεν είλικρινώς καί έπέδειξεν δλα τά
αισθήματα ευλαβούς λατρείας πρός τήν μνήμην’τοΰ
μάρτυρος. Τήν επέτειον τοΰ θανάτου του έψάλησαν
έπίσημοι επιμνημόσυνοι δεήσεις καί άπό τήν λαϊκήν
ψυχήν έξεδηλώθη δλη ή θέρμη τής άφοσιώσεως τήν
όποιαν ολόκληρον καί καταπληκτικώς ηύξημένην μετέδωσεν είς τόν Πρωτότοκον Υιόν Τού Τόν εύκλεώς σή
μερον διακυβερνώντα τήν χώραν μας
* I
* ·
Δευτέραν έπιστο2.ήν άπέστειλεν ό φιλόπατρις Βασιλόπαις Νικόλαος είς τόν ευρωπαϊκόν τύπον ύπεραμυνόμενος τών έθνικών σύμφερόντων καί έξαίρων τά
παρερμηνευόμενα
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
δίκαια τοΰ ΈλΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ληνισμοΰ. Τήν έπιστο'λήν αυτήν,
ό ακαταπόνητος·είς εθνικήν δράσιν Βασιλόπαις άπηύθυνεν πρός τόν Λόρδον Μπώρναμ, έδημοσιεύθη δέ
είς τόν «'Ημερήσιον Τηλέγραφον» τοΰ Λονδίνου. Τά
σχόλια τοΰ ’Αγγλικού Τύπου υπήρξαν ευμενή διά τήν
Ύψηλότητά Του καί ή σαφής καί ειλικρινής διατύπωσις τών επιχειρημάτων Του όχι μόνον έκρίθη μετά
τής όφειλομένης σοβαρότητας άλλά καί πλάνας διέ
λυσε καί πολλών παρεξηγήσεων τάς άφορμάς ήρεν έκ
τού μέσου. Υπήρξε σαφής καί εις τό ζήτημα τής
Έλληνοσερβικής συνθήκης, καθώρισε τούς λόγους
τής σημ'ερινής επιβεβλημένης στάσεως τής ’Ελλάδος,
έτόνισε τά φιλικώτατα αισθήματα τοΰ “Εθνους πρός
τάς ελευθερώτριας Αυνάμεις τής 'Ελλάδος, διεμαρτυρήθη διά τήν άδικον μομφήν τήν όποιαν οι άνταντικοί
μάς αποδίδουν σχετικώς πρός τόν άνεφοδιασμόν τών
υποβρυχίων καί μέ πολλήν εύγένειαν διεβίβασε τήν
λύπην τοΰ “Εθνους καί τού Βασιλέως Too διά τάς
άδικους επικρίσεις τοΰ ’Αγγλικού τύπου καί τήν με
ροληπτικήν αύτοΰ στάσιν. Έν γένει τό δημοσίευμα
τής Α.Β.Υ. έπροκάλεσεν άρίστην έντύπωσιν εις τό
έξωτερικόν καί ευάρεστα καί ικανοποιητικά συναισθή
ματα είς τούς παρ’ ήμΐν κύκλους.
*
* *
Έπικροτοΰμεν τήν άπόφασιν τοΰ κάματος τών Φι
λελευθέρων δπως διοργανώση ομιλίας πρός τόν Λαόν.
Είνε δικαίωμα άπορρέον έκ τού Συντάγματος καί είνε
δείγμα έπί πλέον πολιτιΑΐ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
κής ώριμάνσεως τοΰ κόμΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ματος έκείνου τό όποιον
ζητεί διά τών άριστέων
του νά άναπτύξη τάς ιδέας του καί τάς άρχάς του ενώ
πιον τών Λαϊκών δμάδων.“Ισως δέ είνε καθήκον έπιβεβλημένον τών πολιτικών τών άκολουθούντων τάς άρ
χάς τοΰ κ. Βενιζέλου ή τοιαύτη πρό τοΰ Λαοΰ έμφάνισις λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής επισήμου άποχής
τοΰ κόμματος άπό τής πολιτικής σκηνής. Καί δχι ίσως
άλλά ώρισμένως έπιβάλλεται είς τό μεγαλείτερον
κόμμα τής Ελλάδος, τό μέχρι πρό ολίγου διέπον τάς
τύχας της, τό έχον έπί κεφαλής του ένα έκ τών πλέον
περιβλέπτων πολιτικών τών τελευταίων χρόνων, νά
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μή αδρανή, νά μή σιώπα, άλλ’ δλως άντιθέτως εις
τοιαύτας δεινός περιστάσεις νά ακούεται κηρύττω» τήν
αλήθειαν καί έμπνέον τήν πίστιν πρός τδ μέλλον τής
Ελληνικής φυλής.
'Υπδ τοιοϋτον πνεύμα έπιδοκιμάζομεν τήν έμφάνισίν του καί εΰχόμεθα νά ίδωμεν τάχιστα έξαπλουμένην τήν έμφάνισίν του καί. εις δλους τούς νομούς
τού Κράτους πρδς τελειοτέραν διαφώτισιν τού 'Ελ
ληνικού Λαού.
.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ
— Ό αρχηγός τής ’Αγγλικής αποστολής Ναυάρχος
Κάρρ έζήτησε παρά τού Ύπουργοΰ των Ναυτικών ν’
απαλλαγή τών καθηκόντων του.
— Πρόκειται ν’ άναλάβή υπηρεσίαν εις τδ αγγλι
κόν ναυτικόν.
— Ή Τουρκική Κυβέρνησις δημοσιεύουσα επί
σημα άνακοινωθέντα αναγγέλλει εις τούς ομοεθνείς
της τάς διαρκείς νίκας ! !
— Ό αείμνηστος Μαυρομμάτης περί οΰ γράφομεν
εις άλλην στηλήν διετέλεσεν εισηγητής εις τδ Συμβού
λων τών Πλημμελειοδικών, τδ άποφανθέν δτι δέν
πρέπει νά γίνη κατηγορία κατά τού Τρικούπη διά τδ
^περίφημον άρθρον του «Τίς πταίει ;»
— At ασκήσεις τής φρουράς απέδειξαν τήν μεγάλην αντοχήν τού "Ελληνας στρατιώτου.
— Τούτο έξήρεν ο αρχηγός τού Α' Σώματος Στρα
τού ’Αντιστράτηγος κ> Καλλάρης,
— Οι Βούλγαροι απέκλεισαν τήν Ελλάδα φποκόψαντες τήν τηλεγραφικήν γραμμήν εις τά σύνορα τής
Φλωρίνης.
— Οι έν Τουρκία "Ελληνες εξισλαμίζονται κατά
εκατοντάδας.
— Πρός έξόντωσίν των μεταχειρίζονται τά βιαιό
τερα μέσα.
—Τά διαβήματα Πατριάρχου καί Πρέσβεώς μας κ.
Καλλέργη εις ούδέν ώφελούν
—- Άπό τάς άρχάς Μαρτίου ήρχισεν έκδιδόμενος, δ
«Κήρυξ» εβδομαδιαία έφημερίς εκπροσωπούσα έπισήμως τάς άρχάς τού κόμματος τών Φιλελευθέρων.
At έκάστοτε έκδόσειςίτοΰ «Κήρυκος» γίνονται ανάρ
παστοι.
— Όγδοήκοντα Κυβερνητικοί Βουλευταΐ ύπέβαλον
πρότασιν πρός καθορισμόν ώς εκλογικών περιφερειών
τών ‘Επαρχιών αντί τών Νομών.
— Άπεφασίσθη ή άνέγερσις εις Κ)πολιν μνημείου
εις άνάμνησιν τής ήρωίκής άμύνης τού Τουρκικού
Στρατού ! ! !
— Θά εΐνε ξύλινο τηλεβόλον επί τού οποίου κάθε
Τούρκος πατριώτης θά καρφώνη αντί πληρωμής καί
από έν καρφίον κατά τό παράδειγμα τού άνδριάντος
τού Χίντεμπουργ.
— Άπέθανε δεκαεξαέτις υπηρέτρια συνεπεία σφο
δρού ξυλοκοπήματος τής χαριτωμένης κυρίας της.
— ‘Η εϊσαγγελική αρχή δέν ύπάρχε· άμφιβολία
δτι θά έκτελέση τό καθήκον της.
—'Ή ’Αγγλία διά τάς πολεμικός άνάγκας δαπανά
4 1)2 εκατομμύρια λίρας ήμερησίως.
— Εις τον παραιτηθέντα υπουργόν τών Ναυτικών
Ναυάρχον Τέρπιτζ τον στύλον τής Ίμπερεαλιστικής
πολιτικής τής Γερμανίας ύ Αύτοκράτωρ άπηύθυνε θερμήν επιστολήν διά τής οποίας τον ευχαριστεί
διά τάς πρός τήν πατρίδα πολυτίμους υπηρεσίας.

— Ό ’Αλέξανδρος τής Σερβίας άπηύθυνεν πρός
τόν Δ' ’ Ανούντσιο τηλεγράφημα ευχόμενος άνάρρωσιν.
— Κατόπιν τών αγώνων εις τήν Βουλήν τού κ.
Μαλλιοπούλου καί Τσουκαλά διεβιβάσθη εις τήν ει
σαγγελίαν ιών Πλημμελειοδικών ή δικογραφία τής
ύποθέσεως τής Εταιρείας τού ’Αεριόφωτος.
— Ή κ. Ρενέ Γαλλίς έφόνευσε καιά λάθος νεαρόν
Έλληνα τόν Γεώργιον Στρέφην έφεδρον δεκανέα τον
Πεζικού.
, .
— Εις τήν ’Ακαδημίαν τών ’Επιστημών τών Παρισίων έγένετο επίσημος άνακοίνωσις περί τού νέου
Γαλλικού παρασκευάσματος τού αντιστοίχου πρός τό
«606» τού Έρλιχ.
—- Εις τό νέον φάρμακον έδόθη τό όνομα «Ναργόλ» ή 102.
— Άποτελεϊται έκ συνθέσεως αρσενικού καί αντι
μονίου.
—■ ’Αγγλικά αεροπλάνα έπέφερον μεγάλας καταστροφάς εις τόν ναυτικόν καί αεροπορικόν σταθμόν τών
Γερμανών εις Ζεεμπροΰγκε τού Βελγίου.
— Εις τό καλλιτεχνικόν κατάστημα τής Κας Ευαγ
γελίας Μπουλούκου συγκεντροΰντα καθέκαστην δλαι
αί εκλεκτοί κυρίαι τών ’Αθηνών διά τήν εκλογήν
τών πίλων των. "Ολα τά γούστα καί δλα τά βαλάντια
τά ίκανοποειϊ ή καλλιτεχνική άντίϊηψις τής Κας
Μπουλούκου. Όδός Έρμοΰ άρ. 10.
ΝΕΛΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τής κ.Ίουλιτέτας Άδάμ τό άριστον έργον « Έλληνίς» έξεδόθη είς κομψόν τόμον τής λογοτεχνικής βι
βλιοθήκης τής Άγκυρας. Ένα από, τά πλέον ενδια
φέροντα μιθιστορήματα τής Γαλλικής φιλολογίας, κα
θαρός Ελληνικής ύποθέσεως- έγινε δέ ή έκδοσίς του
μ’ εξαιρετικήν επιμέλειαν καί φιλοκαλίαν.
Τής διασήμου ’Ιταλίδος μυθιστοριογράφου Ματθίλδής Σεράο, · ένα άπό τά λεπτότερα έργα, τό μυθιστό
ρημα «Εκείνη δέν άπήντησεν». περιελήφθη είς τήν
λογοτεχνικήν βιβλιοθήκην τής Άγκύρας, είς έπιμελημένην καί κομψήν έκδοσιν.
Τού Μαρσέλ Πρεβώ, τού Γάλλου ακαδημαϊκού,
πού δλα του τά έργα εΐνε αφιερωμένα είς τήν ψυχολο
γίαν τών γυναικών καί τήν διερεύνησιν τού μυστηρίου
τής καρδίας των έκυκλοφόρησεν ελληνιστί, έν ακόμη
ώραϊον έργον «ή Έξαδέλφη Λαύρα». Ή έκδοσις
έξαιρετικώς επιμελημένη καί κομψή έστόλισε τήν σειράντής λογοτεχνικής βιβλιοθήκης τής ’Αγκύρας.
Τό Ζιζάνιον. Ό κ. Μολφέτας ευρύνων τήν δράσιν τών δημοσιογραφικών του αγώνων μετέφερεν άπό
τήν ευανδρον Κεφαλληνίαν είς τήν Πρωτεύουσαν τό
εύφυέστατον σατυρικόν του φύλλον. Τό «Ζιζάνιον»
κατέκτησε πλέον μέ τήν σάτυράν του καί μέ κάθε νέαν
έμφάνισίν του, ευρίσκει θερμοτέραν υποδοχήν τόσον
άπό τό άναγνωστικόν κοινόν τών ’Αθηνών δσον
καί τών Επαρχιών.
,
^Μηνιαία ’Επι&εώρηζίς
.
*
Έξεδόθη πολυσέλιδος
ή πολιτική «Μηνιαία Έπιθεώρησις» έπιμελεία τού κ.
Καφαντάρη περιέχουσα μελέτας τού κ. Μιχαλακοπούλου, Διομήδους, Καφαντάρη, Ρεπούλη. καί άλλων
αξίας μεγίστης προσοχής.
«Ή Τριαενγένη. Δράμα τετράπρακτον τού κ. Κ.
Παλαμά. ’Έργον βαθύ, έργον άντάξιον τού συγγραφέω; του. Έξεδόθη υπό τής εκδοτικής εταιρείας, τά
"Εργα τρίτον είς τήν σειράν τής έκδόσεως καί «τιμάται αντί δραχμής.
Μαζή, μέ τό έργον δημοσιεύεται καί ένα γράμμα
τού κ. Ν. Κονεμένου.

